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การวิจัยคร้ังนี้มีวตัถุประสงคเพื่อศกึษาเปรียบเทียบความสามารถในการอานและการเขียนและความ 
สนใจในการอานและการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  โรงเรียนออมนอยโสภณชนูปถัมภ  อําเภอ
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กลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  4   ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ป 
การศึกษา 2546  โรงเรียนออมนอยโสภณชนูปถัมภ  อําเภอกระทุมแบน  จังหวัดสมุทรสาคร  จํานวน 2 หองเรียน  โดยการ
เลือกตัวอยางแบบเจาะจงหองที่เรียนโปรแกรมวิทย-คณิต ทําการจับสลากแบงเปนกลุมควบคุม 1 หอง และกลุมทดลอง1 
หอง จํานวนนักเรียนหองละ  35 คน  รวมกลุมตัวอยางทั้งหมด 70 คน ทั้งสองกลุมใชบทเรียนจํานวน 10 บท และใชเวลา
ในการทดลองบทเรียนละ 50  นาที เปนระยะเวลา 5 สัปดาห   ดําเนินการทดลองโดยใชแบบแผนการวิจัยแบบ Control-
Group Pre test-Post test-Design 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย1)บทเรียนการสอนดวยวิธีการสอนแบบมุงประสบการณภาษา 
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ในการเปรียบเทียบความสามารถในการอานและการเขียนภาษาอังกฤษ ใช t-test ในการเปรียบความสนใจในการอานและ
การเขียนภาษาอังกฤษ 
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The purposes of this research were to compare Mathayom Suksa IIII students’ English reading and 

writing abilities gained through the third model of Concentrated Language Encounter Teaching and through the 
method in the Teacher’s Manual, and to study students’ interest toward them. 

The samples which were used in this study were 70 Mathayom Suksa IIII students in the second 
semester of the 2003 academic year at Omnaisoponchanupatham School, Samut Sakhon. The samples were 
randomly selected and divided into the experimental and the control groups with an equivalent number of 35 
students in each. Both groups were taught ten lessons within fifty minutes each. The duration of the experiment 
covered  5 weeks. Pretest – post test design was used in the experiment. 

The instruments used for gathering data were : 1) The model of Concentrated Language Encounter 
Teaching 2) the lesson plan based on the method in the Teacher’s manual. 3) a reading and writing abilities test, 
used as a pretest and post test and  4) a questionnaire on interest toward the Model of Concentrated Language 
Encounter Teaching. 

The data was statistically analyzed by ANCOVA for an English reading and writing abilities 
comprehension test and by t-test for an interest test.  

The results of the study indicated that : 
1. The students’ English reading and writing abilities gained through the third model of 

Concentrated Language Encounter was significantly higher than those developed through the method in the 
Teacher’s manual at the 0.05   level. 

2. The students’ English reading and writing interest through  the Third  Model of Concentrated 
Language Encounter was significantly higher than that developed through the method in the Teacher’s manual 
at the 0.05   level. 
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บทท่ี  1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
 ดวยอิทธิพลของความเจริญกาวหนาทางวิทยาการดานการสื่อสารโทรคมนาคมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ที่มีเครือขายโยงใยไปทั่วโลก  เชน  ทางดานขอมูลขาวสาร  รวมทั้งระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรที่เรียกวา  อินเตอรเน็ต  ทําใหสังคมโลกเปนสังคมแหงขาวสารขอมูล โลกถูก
หลอมเปนหนึ่งเดียวไรพรมแดนเปรียบประหนึ่งเปนหมูบานโลก  (Global Villages) ขณะเดียวกัน
กิจกรรมทุกดานไมวาเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  การเมือง  การศึกษา  ส่ิงแวดลอม  ถูกเชื่อมโยง
ใหเขาถึงซึ่งกันและกัน  (แผนการศึกษาแหงชาติฉบับที่  8  พ.ศ.  2540 -2544)ภาษาอังกฤษเปน
ภาษาสากลใชกันแพรหลายทั่วโลก มีบทบาทอยางมากตอการสื่อสารในปจจุบันทางดานการศึกษา  
การคา  การทองเที่ยว  การคมนาคม  วัฒนธรรม  ตลอดจนการเมืองและดานชีวิตประจําวัน  เปน
เพราะคนไทยมีโอกาสไดสัมผัสกับภาษาอังกฤษมากกวาภาษาอื่นๆประมาณ90% ของหนังสือ
ภาษาตางประเทศที่ใชอางอิงและมีอยูในหองสมุดทั่วไปเปนภาษาอังกฤษ และเปนภาษาตางประเทศ
ที่มีการเรียนการสอนมากที่สุด (วิไลววรรณ  ขนิษฐานันท 2538: 9) 
 กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดใหภาษาอังกฤษเปนวิชาในหลักสูตรโดยมีจุดประสงค
ใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานการณจริง  เพื่อ
การศึกษาตอ  การประกอบอาชีพ  และการเขาสูสังคมโลก  มีเจตคติที่ดีตอภาษาอังกฤษ  มีความ
มั่นใจและกลาแสดงออก(กระทรวงศึกษาธิการ,  กรมวิชาการ 2539 : 10) 
 สภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษายังไมประสบผลเทาที่ควร  
จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาปการศึกษา 2538  ของสํานักงานทดสอบทางการศึกษาพบวา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนในภาพรวมระดับประ 
เทศมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ  34.74  (กระทรวงศึกษาธิการ,  กรมวิชาการ  2538:  8-9) อยูในระดับ
ปรับปรุง  และรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาของนักเรียนจากกรมสามัญศึกษาในเขต
การศึกษาที่  11  ปการศึกษา  2533  พบวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  ทุกจังหวัดในเขตการศึกษา  
11  มีคะแนนเฉลี่ย  44.54%  ซ่ึงต่ํากวาเกณฑเฉล่ีย  (กรมสามัญศึกษา, หนวยศึกษานิเทศก  2539 : 
14) 
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 ผลการวิจัยดังกลาวชี้ใหเห็นวา  การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนยังไมประสบผลสําเร็จ  ทั้งนี้มีสาเหตุหลายประการดวยกันคือ  พื้นฐานความรูของนักเรียน
ที่มาจากสภาพแวดลอมที่แตกตางกัน  ตลอดจนจํานวนผูเรียนที่มากเกินไปทําใหเปนอุปสรรคตอ
การจัดสภาพการเรียนการสอนปญหาสําคัญคือเกี่ยวกับตัวครู  พบวาครูสวนใหญมีช่ัวโมงสอนมาก
เกินไปทําใหมีเวลาเตรียมการสอนนอยไมมีโอกาสพัฒนาสื่อและอุปกรณ (ลําพูน  มณฑล 2534:1-7)
นอกจากนี้ครูยังมีปญหาเกี่ยวกับวิธีการสอน  ขาดความรูความเขาใจเทคนิคการสอน  ดังนั้นครูตอง
ศึกษาเทคนิคตางๆเพื่อนํามาพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใหมีประสิทธิภาพ  ปจจัยสําคัญที่
จะสงผลใหการเรียนการสอนภาษาอังกฤษดานทักษะการฟง  การพูด  การอาน  และการเขียน
ประสบผลตามจุดมุงหมายของหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษไดนั้นตองอาศัยวิธีการสอนและคุณภาพ
ของครู  ซ่ึงเปนองคประกอบสําคัญของนักเรียน 
 การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายยังไมประสบผลสําเร็จ
เทาที่ควร  ทั้งนี้จะเห็นไดจากการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายปการศึกษา  2527  ในรายวิชาตางๆ  พบวา  วิชาภาษาอังกฤษเปนวิชาที่มีคะแนนอยู
ในชวงปรับปรุง  (ชัยพจน  รักงาม 2530 : 690) ซ่ึงสอดคลองกับ  อัจฉรา  วงศโสธร  (2532 : 228)  
ที่พบวา  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีทักษะในการอานและการเขียนอยูในระดับคอนขางต่ํา  
ตองปรับปรุงแกไข 
 สภาพปญหาในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปจจุบันพบวา  การอานซึ่งเปนทักษะ
ที่จําเปนที่สุดนั้นไมไดรับการเนนเทาที่ควรนักเรียนอานภาษาอังกฤษไมเขาใจ  เกิดความเบื่อหนาย 
 (รสสุคนธ  พหลเทพ 2531 : 3)  ปญหาในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยที่สําคัญคือ  การ
ฝกทักษะการเขียน  ซ่ึงมีปญหาในการฝกทักษะดานนี้อยางมาก   มีงานวิจัยหลายชิ้นหลาย
สถาบันการศึกษาในประเทศไดพบวา  ผูเรียนที่ประสบปญหาในการพัฒนาทักษะการเขียน  มัก
ประสบปญหาในเรื่องของการใชคํา  และโครงสรางประโยคที่เหมาะสมกับความหมายที่ตองการ
เขียน  (กุสุมา  มานะสุนทร 2519 :1) การใชโครงสราง  ไวยากรณ  คําศัพทและสํานวน  การใช
เครื่องหมายวรรคตอนตลอดจนการสะกดคํา (กรองกาญจน  นิธิพงศ 2516 : 60)  ขจร  สุขรังสรรค 
(2533 : 45) ไดสรุปปญหาของการอานและการเขียนจากงานวิจัยวา  ปญหาในการอานเกิดขึ้นเพราะ
นักเรียนรูคําศัพทนอย  และไมมีความสามารถในการเดาความหมายจากบริบท ( Context Clues) 
นักเรียนไมสามารถหาหรือบอกใจความหลักของเรื่องที่อานตลอดจนรายละเอียดหรือขอความที่
สนับสนุนใจความหลักได  เพราะวานักเรียนไมเขาใจโครงสรางการเขียน 
 จากสภาพปญหาดังกลาว  จําเปนตองแสวงหาแนวทางแกไขดวยวิธีการสอน  ที่จะ
สงเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูและนักเรียนไทย  ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
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โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะทางภาษาดานการอานและการเขียนใหมีความเหมาะสม  รวมทั้ง
กิจกรรมการเรียนการสอน  เพื่อสงเสริมการทํางานรวมกันเปนกลุมซึ่งจะมีผลตอจุดประสงคของ
หลักสูตร  ทั้งนี้เพื่อเปนการพัฒนาประสิทธิภาพของการเรียนรูภาษาอังกฤษ 
 การสอนแบบมุงประสบการณภาษา (The Concentrated Language Encounter) เปน
กระบวนการเรียนการสอนหนึ่งที่สามารถแกไขปญหาในดานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเนื่อง 
จากการสอนแบบมุงประสบการณภาษา  เปนการสอนที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูภาษาโดยผาน
ประสบการณตรงทุกดานของทักษะภาษา โดยอาศัยหลักการใหปจจัยปอนที่มีความหมายเพื่อให
ผูเรียนเขาใจความหมายของสิ่งที่ผูสอนตองการสื่อความซึ่งทําใหผูเรียนเกิดความคิดรวบยอดทาง
ภาษาและความคิดรวบยอดนี้เปนกลไกสําคัญทําใหผูเรียนมีการรับรูและเรียนรูไดอยางมีประสิทธิ- 
ภาพมากขึ้น  เปนการสอนที่มุงพัฒนาความเขาใจความหมายของการอานกอนที่จะพัฒนาความ
เขาใจเกี่ยวกับการเขียนหรือตัวสะกด โดยมีการจัดกิจกรรมที่กระตุนเราความสนใจของผูเรียน  
ทําใหผูเรียนมีความรับผิดชอบ มีปฏิสัมพันธภายในกลุมและกับเพื่อนรวมชั้นเรียน นอกจากนี้การ
สอนแบบมุงประสบการณภาษายังมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุนและความสนใจของ
นักเรียน  เนนใหนักเรียนสรางชิ้นงานเปนของตนเอง ของกลุมตามความถนัดและความพึงพอใจ
ของนักเรียน ขั้นตอนการสอนแบบมุงประสบการณภาษาจึงไดรับการพัฒนาขึ้น  ใหมีลักษณะการ
พัฒนาภาษาอยางบูรณาการ  จากความหมายรวมของเรื่องไปสูองคประกอบยอยของภาษา  และไม
เพียงแตจะเนนการพัฒนาทักษะทางภาษา  จากการอานไปสูทักษะทางภาษาอื่นๆเปนทักษะสัมพันธ  
เชน  การฟง  และการเขียน  แตยังเนนกระบวนการอานที่สําคัญแกผูเรียนอีกดวย  โดยพยายามให
ผูเรียนเกิดความคุนเคยกับการใชเทคนิคในการอานบางประการ  เชน  การใหความสนใจ  การใช
ประสบการณเดิม  และการระลึกเรื่องที่อาน  ทั้งนี้เพื่อชวยใหผูเรียนสามารถพัฒนาการอานของตน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ  นั่นคือสามารถจับใจความสําคัญ  ตีความ  แปลความ  และขยายความของ
เร่ืองที่อานได 
 การสอนแบบมุงประสบการณภาษาแบงออกเปน  3  รูปแบบ  ดังนี้  (เสาวลักษณ   
รัตนวิชช  2536 : 38) 
 1. ขั้นตอนการสอนแบบมุงประสบการณภาษา  รูปแบบที่  1  (The Concentrated 
Language Encounter Model I) มีรายละเอียดดังนี้  
            การสอนแบบมุงประสบการณภาษาในระยะแรก  มีจดุมุงหมายสําคญัของการเรียน
การสอนคือ  การที่ผูเรียนมีความสามารถในการฟงเรือ่งราวงายๆ  ซ่ึงเปนภาษาที่ใชเกีย่วของใน
ชีวิตประจําวันไดอยางเขาใจ  สามารถพูดเกี่ยวกับเรื่องตางๆที่ไดฟง  ไดอาน  เร่ืองราวที่เคยฟงเคย
พูดไดอยางเขาใจ  สามารถจําสัญลักษณของคํา  และเขาใจความหมายของคําในประโยคตางๆที่เคย
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ฟง  เคยพูด  นอกจากนี้ยังสามารถเขียนคํา  สะกดคํา  และเรียงคําทีเ่คยอานพบเปนประโยค  แตง
ประโยคเปนประโยคงายๆ  ตามความคิดของตนเองได  ซ่ึงมีขั้นตอนการสอนดังนี ้

    ขั้นตอนที่  1  ครูอาน/  เลาเรื่องใหนกัเรียนฟง 
     ขั้นตอนที่  2  นักเรียนเลาเรื่องกลับ  สนทนา  อภิปราย  อานเรื่อง  และแสดงบทบาท 

สมมติ 
 ขั้นตอนที่  3  เขียนเรื่องรวมกับครู 
 ขั้นตอนที่  4  ทําหนังสอืเลมใหญ 
 ขั้นตอนที่  5  ทํากิจกรรมทางภาษา 

         2. ขั้นตอนการสอนแบบมุงประสบการณภาษา  รูปแบบที่  2  (The Concentrated 
Encounter Model  II)  มีรายละเอียดดังนี้  
   ในรูปแบบที่2 นี้จะเสริมตอจากรูปแบบที่ 1 คือในระยะตอมาหลังจากนกัเรียนได
ประสบการณการการฟง  พูด  อาน  เขียน  ในระยะตนไดแลว  นักเรียนจะเริ่มฝกอาน  และเขียน
เร่ืองตางๆ  ที่มีลักษณะการเขียนหลากหลายขึ้น  พรอมทั้งใชความสามารถในการคิดแตงความดวย
ตนเองมากขึ้น  อาศยัการเลยีนแบบหรืออิงแบบอยางอื่นจากบทเรียนหรือจากกิจกรรมที่ผูสอนแนะ
ในชั้นเรยีน  ซ่ึงมีขั้นตอนการสอนดังนี้ 
           ขั้นตอนที่  1  นักเรียนอานเรื่องรวมกัน  และอภิปราย  สนทนาเกี่ยวกับเรื่องที่อาน
รวมกับคร ู
           ขั้นตอนที่  2  ครูโยงเรื่องที่อานเขาสูเร่ืองในชีวิตประจําวันของตัวนักเรียนเอง  และ
อภิปรายรวมกนั 
           ขั้นตอนที่  3  เขียนเรื่องรวมกันกับครูในกลุม  หรือเขียนเรื่องเกี่ยวกับตัวเองในกลุม
ยอย  หรือเขยีนตามลําพัง 
           ขั้นตอนที่  4  อภิปรายรวมกนักับเรื่องที่เขยีนในขั้นตอนที่  3 
           ขั้นตอนที่  5  ทํากิจกรรมทางภาษาเพื่อทบทวนฝกความแมนยํา  และสงเสริมทักษะ
ทางภาษา 
 3. ขั้นตอนการสอนแบบมุงประสบการณภาษา  รูปแบบที่  3  (The Concentrated 
Language Encounter Model III)  มีรายละเอียด  ดังนี ้
            ขั้นตอนที่ 1  ปฐมนิเทศเตรียมการวเิคราะหความหมายของเรื่องที่อานโดยการเดา 
สรุปหรือลําดับความและสรปุใจความสําคญัของเรื่องที่อานได ดวยกลวิธีการสอนตาง ๆ โดยใช
แผนภูมแินะแนวทางใหนกัเรียนเขาใจกระบวนการเขยีนตามลําดับอยางงาย ๆ ดังนี ้
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   1.  หาความหมายจากปริบท (Contextualization)  

    ใหนกัเรียนชวยกันอานเรื่อง(ถาแบงกลุมยอย)  หรือ อานเรื่องตาม
ลําพัง  (ถาใหทํางานตามลําพังอยางอิสระ)  เพื่อหาใจความสําคัญและรายละเอียดของเรื่องที่อานโดย
ใชคําถามตาง ๆนําใหนกัเรียน หาคําตอบจากการอาน  
    2.  ทําแผนภูมสิรุปความสําคัญของเรื่องที่อาน (Mapping the topic) 
     ใหนกัเรียนอานเรื่อง และทําแผนภูม ิ  สรุปความโดยอภิปราย
รวมกนัหากทาํงานเปนกลุมยอยหรือพยายามจับใจความสําคัญดวยตนเองในขณะที่อาน หากทาํงาน
ตามลําพัง 
          3.  พิจารณาและวิเคราะหโครงสรางเรื่องของเรื่องที่อาน  (Surveying 
the Text Organization) 

    ใหนกัเรียนพิจารณาการลําดบัความของเรื่องที่อาน วาไดมีการ
เรียงลําดับเนื้อหา หรือสาระของเนื้อความอยางไรบางตั้งแตตนจนจบเรือ่ง  
           4.  วิเคราะหอรรถลักษณะภาษาของเรื่องที่อานและกําหนดลักษณะ
ภาษาของเรื่องที่เขียน  (Establishing the genre of the text being read and the text to be written)  
     ใหนกัเรียนเริม่วิเคราะหอรรถลักษณะภาษาของเรื่องที่อานพรอม
ทั้งชี้แจงลักษณะของอรรถลักษณะภาษานั้นวาผูเขยีนไดใชแบบใด  จากนั้นใหนกัเรยีนกําหนดอรรถ
ลักษณะภาษาในการเขยีนเรือ่งของตนที่จะทําตอไป 
    5.  อภิปรายรวมกันเกีย่วกับคาํศัพท หรือสํานวนภาษาทีเ่ขาใจยาก 
หรือไมเคยพบ(Dealing with unfamiliar vocabulary )  

     ในระยะแรกครูใหนักเรียนชวยกันเขยีนคําศัพทหรือสํานวนภาษา
ที่เขาใจยากหรอืไมเคยพบเพือ่การอภิปรายรวมกันจากเรือ่งที่อานในกลุมใหญ   ครูจะเปนผูดําเนิน 
การอภิปราย  และชวยกันเขียนสรุปความหมายของคําศัพทหรือสํานวนภาษานัน้ ๆ จากการให
นักเรียนลองเดาความหมายจากบริบท หรือจากคําชี้แนะตางๆ เชน คําบุพบท คําสันธาน  คําคุณศพัท 
เปนตน 
            ขั้นตอนที่  2  สะทอนความคิดจากเรื่องทีอ่านไปสูการกาํหนดเปาหมาย หรือการวาง
แผนการเขียน 
           ขั้นตอนที่ 3   บันทึกยอสาระของเรื่องตามเปาหมาย หรือแผนการเขียน 
           ขั้นตอนที่ 4   สังเคราะหสาระของเรื่องและเขียนเรื่องนัน้ในขั้นราง  
           ขั้นตอนที่  5  ทบทวน ตรวจสอบ  และแกไขงานเขียน  
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   ในขั้นตอนนี้แบงลําดับขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออกเปน3  ตอน 
 หลังจากนกัเรยีนเขยีนเรื่องในขั้นรางเสร็จเรียบรอยแลวดงันี้ 

1. ทบทวนเรื่องที่เขียนขึ้นในขั้นที่  4  (Reviewing) การทบทวนการเขยีนอาจทําไดโดย
ใหนกัเรียนชวยกันอานและอภิปรายรวมกนั ถึงความชดัเจนของความหมายที่ส่ือความ ลําดับของ
เนื้อความ ตลอดจนการใชภาษา หรือสํานวนตาง ๆ ใหนักเรียนตรวจสอบดูวา เร่ืองที่เขียนตรงกบั
จดุประสงคของเรื่องที่วางไวในแผนการเขียนหรือไม 
        2. ปรับปรุงและเขียนเรื่องใหม  (Redrafting) ใหนักเรียนชวยกนัระดมพลังสมองหรือ
อภิปรายรวมกนัเกี่ยวกับเรื่องที่เขียนเพื่อชวยกันแกไขเรื่องที่เขียน  ใหไดความชัดเจนตรงตาม
จุดประสงคทีต่องการ  ครูอาจสงเสริมใหนักเรยีนแตละคนมีโอกาสไดแกไขงานเขยีนตามลําพังได
โดยใหตางคนตางแกไขงานเขียนที่เขียนขึน้  และนํามาอภิปรายรวมกันภายหลัง 
        3. ขัดเกลาเรื่องใหม  (Polishing) ในขั้นตอนสดุทายใหนักเรยีนปรับเรื่องที่แกไขให
เรียบรอย  โดยชวยกันอภิปราย ทั้งในกลุมยอยและกลุมใหญอีกครั้ง   โดยพิจารณาถึงการเขียนใน
ทุก ๆ ดาน ตั้งแตความชดัเจนของความหมายที่ส่ือความ  การลําดับความ การใชภาษาเชน  คํา 
สํานวน  ไวยากรณ การสะกดคํา เมื่อนกัเรียนไดรับการฝกฝนใหรูจกัคิดและมเีหตผุลในการปรับ
เนื้อความ แกไขถอยคํา สํานวนตาง ๆ นักเรียนจะมีความสามารถในการใชภาษามากขึ้น  และ
สามารถเขียนเรื่องไดเองเปนรายบุคคลไดงายขึ้นในระยะตอมา  ครูควรสังเกตการอภปิราย  ซักถาม  
ของนักเรียนเพื่อคอยชวยเหลือแนะนําหรืออธิบายเพิ่มเติม เมื่อนักเรียนมีปญหาในแตละกลุมหรือ
เปนรายบุคคล 
           ขั้นตอนที่  6  เขียนเรื่องในขัน้สุดทาย  และทํากิจกรรมเสริมทักษะภาษา 
          ในขั้นตอนที่ 6 นี้ จะแบงกจิกรรมการเรียนการสอนออกเปน  2 ตอน  ดวยกัน 

1. ใหนกัเรียนลอกเรื่องที่เขียนใหม ในขั้นสุดทาย  (Final Copy) ใหนกัเรียนชวย 
กันอานเรื่องที่เขียน และปรับแลวอีกครั้ง  พรอมทั้งชวยกันอภิปรายใหขอคิดเพิ่มเตมิเกี่ยวกับเรื่องที่
เขียนขึ้นถึงความเหมาะสมตามจุดประสงคของการเขียนที่ตองการและวางแผนไว 

2 .ใหนัก เรียนทํากิจกรรมเสริมทักษะการอานเขียนและการใชภาษาเพิ่ม เติม 
(Elaboration) ครูควรบันทึกรายละเอียดของปญหาตาง ๆ ที่พบจากการทํางานของนักเรียนตั้งแต
ขั้นตอนที่ 1  
          ในขั้นตอนที ่6 เพื่อพิจารณาปญหา  หรือความไมเขาใจตาง ๆ ที่เกิดขึน้กับนักเรยีน  ครู
ควรนําปญหาเหลานั้นมาจดักิจกรรมเพิ่มเติมเพื่อชวยนักเรียนฝกทักษะที่บกพรองเหลานั้นเพิ่มเติม 
เชน การสํารวจขอมูลในการอาน การจับใจความสําคัญของเรื่อง  การจัดแผนการเขียน  หรือการ
ทํางานอยางอสิระตามลําพัง 
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         การสอนแบบมุงประสบการณภาษาเปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุน
ความสนใจของนักเรียน  เนนใหนักเรยีนสรางชิ้นงานเปนของตนเอง  ของกลุมตามความถนัดและ
ความพึงพอใจของนักเรียน  จากงานวิจยัของ  พรพิมล  ประสงคพร ( 2535: 2538) นวลจันทร   
แซเทน และศภุลักษณ  สัตยวณิช ผลปรากฏวานักเรียนที่เรียนดวยการสอนแบบมุงประสบการณ
ภาษารูปแบบที่ 1  และรูปแบบที่ 2  มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษสูงกวานักเรียนที่เรียน
ดวยการสอนตามคูมือครู  และนักเรยีนมแีรงจูงใจ  เจตคติ  ความรับผิดชอบและความสนใจในการ
เรียนแตกตางกับนักเรยีนที่เรียนดวยการสอนตามคูมือครู  และจากงานวิจยัของ สายสุนีย  เติมสนิ
สุข  ผลปรากฏวาความสามารถทางการอานและการเขยีนภาษาอังกฤษของนักเรียนทีไ่ดรับการสอน
แบบมุงประสบการณภาษารปูแบบที่ 3 กับการสอนตามคูมือครูนักเรียนมีความสามารถทางการอาน
การเขียนและความรับผิดชอบแตกตางกบันักเรียนที่เรียนดวยการสอนตามคูมือครู   
         จากผลงานวิจยัดังกลาวมาแลว  การสอนแบบมุงประสบการณภาษารปูแบบที่ 3  สงผล
ตอการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  ทั้งในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แรงจูงใจ เจตคติ  ความ
รับผิดชอบและความสนใจตอวิชาที่นักเรียนเรียน ผูวจิัยเชื่อวา  วิธีการสอนแบบมุงประสบการณ
รูปแบบที่ 3   สามารถแกปญหาดานการอานและการเขียนของนักเรียนไดและสามารถพัฒนาความ 
สามารถทางดานการใชภาษาอังกฤษของนกัเรียนที่มพีื้นฐานทางภาษาอังกฤษมาพอสมควรแลวใหดี
ยิ่งขึ้นได 
 จากการศึกษาขอมูลงานทะเบียนโรงเรียนออมนอยโสภณชนูปถัมภ  ปการศึกษา 2544 
ผลการเรียนของเด็กนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนออมนอยโสภณชนูปถัมภพบวา  นักเรยีน
มีผลสัมฤทธ์ิทางการอานและการเขียนอยูในเกณฑต่ํากวามาตรฐานของโรงเรียน และไมใหความ
สนใจในการเรียนภาษาอังกฤษเทาที่ควร  ผูวิจัยเห็นวาการสอนแบบมุงประสบการณรูปแบบที่ 3  
เปนวิธีการสอนที่วัดทั้งทกัษะการอานและการเขียนซ่ึงเหมาะสําหรับการเรียนการสอนกับนกัเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  จึงมีความสนใจที่จะนําการสอนแบบมุงประสบการณภาษารูปแบบที่ 3 
ไปทดลองสอนกับนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เพราะเปนรูปแบบการสอนที่มีขั้นตอนการจัด
กิจกรรมที่มุงพัฒนาความเขาใจในการอาน  กอนที่จะพฒันาความเขาใจเกีย่วกับการเขียน  ซ่ึงมุงเนน
ปจจัยปอน  และกระบวนการเรียนรูดวยกลวิธีตางๆที่จะทําใหผูเรียนมีสวนรวมตลอดจนประสบ   
การณตรงในการใชทักษะภาษาทางดานการอานและการเขียนอยางบูรณาการ จากการพัฒนาความ
เขาใจความหมายโดยรวมของเรื่อง  การฝกหาความหมายของคําศพัทจากบริบท  การเรียนรู
โครงสรางขอเขียน  โครงรางในการเขยีนเรื่อง ไปสูองคประกอบยอยของภาษาโดยใชส่ือการเรียน
และกิจกรรมที่ทําใหผูเรียนมสีวนรวมไดรับประสบการณตรงในการใชภาษาอังกฤษ การอานและ
การเขียน  โดยคํานึงถึงความแตกตางของระดับความสามารถ ความถนัด  ความสนใจและสติปญญา
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ของผูเรียน  เพื่อชวยใหผูเรียนพัฒนากระบวนการเรยีนรูอันจะนําไปสูจุดหมายปลายทางที่ตองการ
คือความสามารถในการใชภาษาอังกฤษในดานทักษะการอานและการเขียน  ทัง้ยังเปนการเปด
โอกาสใหนักเรียนไดฝกทํางานเปนกลุม นอกจากนี้ผลการทดลองจะชวยใหไดแนวทางในการ
พัฒนาและปรบัปรุงการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษชวยใหนกัเรียนมีความเขาใจในการอาน   มี
พื้นฐานการอานและแรงจูงใจในการอานทีด่ี  เพื่อนําไปสูความสําเร็จในการศึกษาชั้นสูงตอไป 
  
วัตถุประสงคของการวิจัย 
         วัตถุประสงคของการวิจยัมดีังนี ้
         1.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางการอานและการเขียนภาษาองักฤษของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่4  โรงเรียนออมนอยโสภณชนูปถัมภ  อําเภอกระทุมแบน  จังหวัดสมุทรสาคร  ที่
ไดรับการสอนแบบมุงประสบการณภาษารูปแบบที่  3  กับการสอนตามคูมือครู 
         2.  เพื่อเปรียบเทียบความสนใจในการอานและการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปที่  4  โรงเรียนออมนอยโสภณชนูปถัมภ  อําเภอกระทุมแบน  จงัหวัดสมทุรสาคร  
หลังจากไดรับการสอนแบบมุงประสบการณภาษารูปแบบที่  3  กับการสอนตามคูมือครู 
 
ปญหาในการวจัิย 
        ปญหาในการวิจัยมีดังตอไปนี้ 
         1. นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 4  โรงเรียนออมนอยโสภณชนูปถัมภ  ที่ไดรับการสอน
แบบมุงประสบการณภาษารปูแบบที่ 3 มีความสามารถทางการอานและเขียนสูงกวานักเรียนที่ไดรับ
การสอนตามคูมือครูหรือไม 
 2. นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 4  โรงเรียนออมนอยโสภณชนูปถัมภ  ที่ไดรับการสอน
แบบมุงประสบการณภาษารปูแบบที่ 3 มีความสนใจในการอานและเขียนภาษาอังกฤษหลังจาก
ไดรับการสอนสูงกวานกัเรยีนที่ไดรับการสอนตามคูมือครูหรือไม 
 
สมมติฐานการวิจัย 
         สมมติฐานการวิจัยมีดังตอไปนี้ 
         1.  ความสามารถในการอานและเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  
โรงเรียนออมนอยโสภณชนูปถัมภ หลังจากไดรับการสอนดวยวิธีการสอนแบบมุงประสบการณ
ภาษารูปแบบที่  3  สูงกวาความสนใจของนักเรียนในกลุมที่ไดรับการสอนตามคูมือครู 
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 2.  ความสนใจในการอานและเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  
โรงเรียนโรงเรียนออมนอยโสภณชนูปถัมภ  หลังจากไดรับการสอนแบบมุงประสบการณภาษา
รูปแบบที่  3 สูงกวาความสนใจของนักเรียนในกลุมที่ไดรับการสอนตามคูมือครู  
 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
 ประชากรในการวิจัยคร้ังนี้คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  4 โรงเรียนออมนอย
โสภณชนูปถัมภ  อําเภอกระทุมแบน  จังหวัดสมุทรสาคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2546    เปน
นักเรียนที่เรียนโปรแกรมวิชาวิทย- คณิตฯ จํานวน 2 หองเรียนและนักเรียนสายศิลป- ภาษา จํานวน 
2 หองเรียน   หองละ  35  คน  รวมนักเรียนทั้งหมด  140  คน 
  
 กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางในการวจิัยคร้ังนี้คือนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่  4   ที่กําลังศึกษาในภาค
เรียนที่2 ปการศึกษา 2546   โรงเรียนออมนอยโสภณชนูปถัมภ  อําเภอกระทุมแบน  จังหวัด
สมุทรสาคร  จํานวน 2 หองเรียน  โดยการเลือกแบบเจาะจงหองที่เรียนโปรแกรมวิทย-คณิต  และทํา
การจับสลากแบงเปนกลุมควบคุม 1 หอง และกลุมทดลอง 1 หอง จํานวนนักเรยีนหองละ  35 คน  
รวมกลุมตัวอยางทั้งหมด 70 คน 
        
          ตัวแปรที่ศึกษา  ตัวแปรที่ทําการศึกษามดีังนี้  คือ 
      ตัวแปรอิสระ  ไดแก  วิธีการสอนซึ่งแบงเปน   
   1.  การสอนดวยวิธีการสอนแบบมุงประสบการณภาษารปูแบบที่  3   
    2.  การสอนตามคูมือครู 
           
   ตัวแปรตาม  ไดแก 
           1.  ความสามารถในการอานและเขียนภาษาอังกฤษหลังการทดลอง  
       2.  ความสนใจในการอานและเขียนภาษาอังกฤษ 
         
            ตัวแปรรวม  ไดแก   
   คะแนนความสามารถในการอานและเขียนภาษาอังกฤษกอนการทดลอง 
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ขอตกลงเบื้องตน 
         ในการวิจัยคร้ังนี้กลุมตัวอยางไมมีแตกตางกันในดาน  อายุ  และสภาพแวดลอมดาน
ความ พื้นฐานการศึกษา  สภาวะเศรษฐกจิ   
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
         เพื่อความเขาใจศัพทเฉพาะทีใ่ชในการวิจยัตรงกัน  จึงใหนิยามความหมายของคําศพัท
เฉพาะไวดังตอไปนี ้
         1.  การสอนแบบมุงประสบการณภาษารูปแบบที่ 3 
   การสอนแบบมุงประสบการณภาษารูปแบบที่ 3  หมายถึง  การสอนที่เนนใหเกิด
กระบวนการในการเรียนรู  2  ประการ  คอืการวิเคราะหขอมูลตางๆ อยางมีเหตุผล  และสามารถ
รายงานขอมูลเปนภาษาพูด  หรือภาษาเขยีนที่ส่ือความหมายไดเปนที่เขาใจ  โดยการจัดใหการอาน
เปนจุดเริ่มตนเพื่อพัฒนาไปสูทักษะอืน่ๆ  ในลักษณะของทักษะสัมพนัธ  เชื่อมโยงทักษะการอาน  
และการเขยีนเพื่อใหนกัเรียนรูวิธีการอานและโครงสรางในการเขียนที่ถูกตองโดยฝกการใช
กระบวนการทางความคิดในการวิเคราะห  และสังเคราะหงานที่ไดรับมอบหมายแลวถายทอด
ความคิดออกมาเปนผลงานของกลุมตนเอง  ปลูกฝงใหนักเรียนมีความรับผิดชอบตอการทํางานกลุม
และวิธีทํางานรวมกันอยางเปนระบบ    ซ่ึงเปนการสอนที่ผูวิจัยใชสอนในกลุมทดลอง  โดย
ดําเนินการสอนตามแผนการสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้นตามหลักของ  เสาวลกัษณ  รัตนวชิช  ซ่ึงมีลําดับ
ขั้นตอนดังนี้  ( Rattanavich 1992: 45-56) 

   ขั้นที่ 1  ขั้นปฐมนิเทศเตรียมการวิเคราะหความหมายของเรื่องที่อานโดยการเดา  
สรุป  หรือลําดับความ  เพื่อใหนกัเรียนสามารถวิเคราะห  สรุป  ความหมาย  และจบัใจความสําคญั
ของเรื่องที่อานได 
           ขั้นที่  2  ขั้นสะทอนความคิดจากเรื่องทีอ่าน  ไปสูการกําหนดเปาหมายหรือการวาง
แผนการเขียน  เพื่อลําดับความลงในแผนการเขียน 
           ขั้นที่  3  ขั้นบันทึกยอสาระของเรื่องที่อานตามเปาหมาย  หรือแผนการเขียนเพื่อให
นักเรียนสามารถรวบรวมขอมูลโดยยอจากเรื่องที่อานได  พรอมทั้งลําดับขอมูลนั้นเพื่อเตรียมการ
เขียนเรื่องตอไป   
           ขั้นที่  4  ขั้นสังเคราะหสาระของเรื่อง โดยนักเรียนแตละกลุมระดมพลังสมองเพื่อ
กาํหนดจุดประสงคของเนื้อความที่เขียน  และเขียนเรื่องนั้นในขัน้รางเพื่อใหนักเรยีนสามารถเขียน
เร่ืองในขั้นรางไดอยางมีระบบ 
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           ขั้นที่  5  ขัน้ทบทวน  ตรวจสอบ  และแกไขงานเขียนเพื่อใหนกัเรียนสามารถ
ทบทวนเรื่องทีเ่ขียนขึ้น  และสามารถตรวจสอบแกไขขอผิดพลาดหรือขอบกพรองไดดวยตนเอง
โดยมีครูเปนผูชวยเหลือ   
           ขั้นที่  6  ขัน้การเขียนเรื่องในขั้นสุดทาย  และทํากจิกรรมเสริมทักษะภาษาเพื่อให
นักเรียนมีโอกาสไดประสบการณจากการอานและการเขียนที่มีระบบ  พรอมทั้งไดฝกทักษะการ
อานและการเขียนเพิ่มเติม   
         2.  การสอนตามคูมือครู 
           การสอนตามคูมือครู  หมายถึง  วิธีการสอนภาษาอังกฤษซึ่งดําเนินตามรูปแบบการ
สอนของหนวยศึกษานิเทศก  กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2526, อางถึงใน  เกศรี   
กิติศรีปญญา  2542 : 7) 
   ขั้นที่ 1.  ความเขาใจ  ผูเรียนเขาใจความหมายของคํา  กลุมคํา  ประโยคและถอยคํา  
สํานวนตางๆตลอดจนสัญลักษณ  รูปภาพ  และเครื่องหมาย 
   ขั้นที่ 2.  นําไปใช  ผูเรียนฝกปฏิบัติทักษะอานเขียนจนสามารถนําไปใชส่ือสารตาม
สถานการณตางๆได 
   ขั้นที่  3.  วิเคราะหความสามารถฝกการเรียนรูตามขั้นตอนและวิเคราะหคําศัพท 
โครงสรางประโยค  และความหมายเกี่ยวกับสิ่งที่เรียน 
   ขั้นที่  4.  สังเคราะห  นํามวลความรูที่ไดเรียนมาไปถายถอดทางภาษาใหผูอ่ืนเขาใจ
ได 
   ขั้นที่  5.  ประเมินคา  ผูเรียนเกิดเจตคติตอภาษาที่เรียน  เห็นคุณคาและประโยชน      
         3.  ความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษ 
   ความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษ  หมายถึงความสามารถของนักเรียนในการ
จับใจความสําคัญ หรือจุดประสงคของเรื่อง  การลําดับความคิด และการสรุปสิ่งที่อานได  
(Finocchiaro 1974) 
 4.  ความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษ 
   ความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษ  หมายถึงความสามารถของนักเรียนในการ
ใชภาษาอังกฤษสําหรับการเขียนอันไดแก  การลําดับความ  แสดงความคิดเห็นไดชัดเจน  และสื่อ
ความหมายได  การใชไวยากรณ  การใชคําศัพท  เครื่องหมายวรรคตอน  อักษรนํา  และตัวสะกด
ถูกตอง  ซ่ึงวัดไดจากคะแนนการทําแบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียนที่ผูวจิัยสรางขึ้นและ 
หาคุณภาพแลว 
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 5.  ความสนใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ   
   ความสนใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  หมายถึง  ความรูสึกชอบ  พอใจเอาใจใส
พอใจ  ความอยากรูอยากเหน็  ความพอใจเขารวมกิจกรรมการเรียนการสอน  (Dewey 1959 :66) 
 6.  นักเรียน 
   นักเรียน  หมายถึง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  4  ที่เรียนโปรแกรมวิชาวิทย-คณิต  
โรงเรียนออมนอยโสภณชนปูถัมภ  อําเภอกระทุมแบน  จังหวดัสมุทรสาคร ภาคเรียนที่ 2  
ปการศึกษา 2546   
 7.  กลุมทดลอง          
   กลุมทดลอง  หมายถึง นักเรียนที่เรียนดวยการสอนแบบมุงประสบการณภาษา 
รูปแบบที่ 3 
 8.  กลุมควบคุม 
   กลุมควบคุม  หมายถึง  นักเรียนที่เรียนดวยการสอนตามคูมือครู  

 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี  2 
 

วรรณกรรมที่เก่ียวของ 
 

ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจยัไดศกึษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของ  โดยมีประเด็นสาํคัญดังตอไปนี้
 1.  เอกสารเกี่ยวกับการอาน 
            1.1  ความหมายของการอาน 
           1.2  แนวทางสงเสริมดานทักษะการอาน  
            1.3  ทฤษฎีการสอนอานแบบปฏิสัมพันธ 
           1.4  ทฤษฎีการอานที่อาศัยประสบการณเดมิ  
           1.5  ทฤษฎีโครงสรางความรูกับความเขาใจในการอาน 
     1.6  ทฤษฎีประสบการณเดิมกับการตีความ 

2.  เอกสารที่เกี่ยวของกับความสามารถในการเขียน 
          2.1  ความหมายของการเขียน 
          2.2  แนวทางสงเสริมดานทักษะการเขยีน 

3. เอกสารและงานวิจยัเกีย่วกบัการสอนแบบมุงประสบการณภาษา 
          3.1  ความเปนมาและความหมาย 
          3.2  เปาหมายของการสอนแบบมุงประสบการณภาษา 
          3.3  การจัดหนวยการเรียนสําหรับการสอนแบบมุงประสบการณภาษา 
          3.4  ขั้นตอนการสอนแบบมุงประสบการณภาษา 

4. งานวิจยัเกีย่วกับการสอนแบบมุงประสบการณภาษา 
5.  เอกสารและงานวิจัยเกีย่วกับความสนใจในการเรียนภาษาตางประเทศ 

5.1  ความหมายของความสนใจ 
5.2  ความสําคัญของความสนใจในการเรยีน 
5.3  องคประกอบที่เกี่ยวกับความสนใจ 
5.4  งานวิจยัทีเ่กี่ยวกับความสนใจ 
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1.  เอกสารที่เก่ียวกับการอาน 
1.1  ความหมายของการอาน 

ไดมีนักการศึกษาหลายทาน ใหความหมายของการอานไวดังนี ้
ดูบิน (Dubin 1982 : 15) ไดเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับการอานวา การอาน การอาน

เปนการปฏิสัมพันธระหวางผูเขียนและผูอานโดยมีขอเขียนเปนสื่อกลาง ประสิทธิภาพของการอาน
อยูที่วาสามารถเขาใจความคดิของผูเขียนมากนอยเพียงใด 

คูเปอร และคณะ (Cooper and others 1988 : 13)  กลาววา การอาน คือกระบวนการ
ปฏิสัมพันธระหวางผูอานกับเนื้อหา เพื่อจัดรูปแบบของความหมายโดยอาศัยพื้นฐานประสบการณ
เดิมของผูอาน เปนกระบวนการในการสรางความหมายจากเนื้อหานั้น 

บํารุง โตรัตน (2532 : 12) ไดอางอิงหลักการทางจิตภาษาศาสตร 
 (Psycholinguistic) ใหความหมายของการอานไววา การอาน คือกระบวนการที่ผูอาน “สราง” 
ความหมาย จากสิ่งที่ผู เขียนตองการสื่อ โดยตลอดเวลาที่อาน ผูอานจะตั้งสมมติฐานการเดา
ความหมายในสิ่งที่อาน แสดงความสงสัยในสิ่งที่ตนไมเขาใจพรอมกันนั้นผูอานจะแกปญหาในสิ่ง
ที่ยังเขาใจไมชัดเจนจนสามารถเขาใจความหมายที่ผูเขียนตองการสื่อได 

ไวท (White 1981, อางถึงใน  อรุณี ริริยะจิตรา และสรณี วงศเบี้ยสัจจ 2513 :15) 
กลาววา การอาน คือการหาขอมูลที่มีอยูในรูปของขอเขียนซึ่งขอมูลนั้น หมายถึง เนื้อหาที่กอใหเกิด
การเรียนรู เนื้อหาที่เพิ่มพูนปญญา และเนื้อหาที่สรางความบันเทิง 

อิบราฮิม (Ibrahim 1979 : 187, อางถึงใน  ปทมาภรณ นิยมไทย  2530 : 8) กลาวถึง
การอานวา เปนการเรียบเรียงขอมูลที่ตองอาศัยความรูเร่ือศัพท โครงสราง ไวยากรณ ความสัมพันธ
ระหวางประโยค นอกจากนั้น ผูอานยังตองมีทักษะในการเดาความคิด และรูปแบบของการเรียบ
เรียงภาษาที่ผูเขียนพยายามถายทอดไวในงานเขียน 

จากความหมายของการอานดังกลาวสรุปไดวา การอานคือกระบวนการปฏิสัมพันธ
ที่มีอยูตลอดเวลาระหวางผูอาน ผูเขียน เนื้อหา และบริบทของสถานการณ โดยผูอานตองสราง
ความหมายและความเขาใจ โดยผานกระบวนการทางความคิด ตลอดเวลาที่อานนั้นผูอานจะตอง
ตั้งสมมติฐาน เดาความหมายในสิ่งที่อาน  รวมทั้งอาศัยพื้นฐานประสบการณเดิมเปนสวนชวยใน
การสรางความหมายจากเนื้อหานั้น  จนสามารถเขาใจความหมายที่ผูเขียนตองการสื่อได 

ลําดับขั้นของกระบวนการอาน 
                   การอานเปนกระบวนการเรียบเรียงขอมูลอยางเปนลําดับขั้นตอนและแสดงถึง
ปฏิสัมพันธของระบบสมองทางดานความทรงจํา  ความเขาใจ  การตีความและการประยุกตใชภาษา
ที่ผูเขียนไดถายทอดไวในงานเขียน 
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เอิรล (Earle 1983,อางถึงใน สมศักดิ์ สินธุระเวชญ  2528 : 23) ไดกลาวถึงลําดับขั้นของ
กระบวนการอานวามีความสัมพันธกันดังภาพ 
                                  

   
 
แผนภูมิที่ 1  แสดงลําดับขั้นของกระบวนการอานของเอิรล 
ที่มา : Earle, อางถึงใน  สมศักดิ์ สินธรุะเวชญ, “การประเมินผลทักษะการอาน.” สารพัฒนา
หลักสูตร  5,12 (ธันวาคม2528): 23. 
  ลําดับขั้นของความเขาใจในการอานมีอยู5 ลําดับขั้น แตละขั้นมคีวามสัมพันธกัน
ตามลําดับ ดังนี้  

1.  ความหมายคํา เปนรากฐานที่สําคัญของความเขาใจในการอาน เมื่อผูเรียนเขาใจ
ความหมายของศัพทเหลานั้นชัดเจน และกวางขวางพอแลว ยอมทําใหเกิดความคิดที่จะนํามาใชใน
การอาน ทําใหเขาใจประโยค ตอน หรือบทอานไดดี 

2. หนวยความคิด เพื่อที่จะเขาใจประโยค ผูเรียนจะตองอานเปนหนวยความคิด กลาวคือ 
แบงอานเปนกลุมคํา ใหไดความหมายของคําตอเนื่องกันเปนกลุม แทนการอานทีละคํา ถาผูเรียนมี
ความสามารถในทางที่ดี ก็จะอานขอความนั้น ๆ ดวยความเขาใจ ตรงกนัขามหากผูเรียนอานหนังสอื
ทีละตัว ยอมไมสามารถจัดกลุมคําตามหนวยความคดิได ทําใหเปนอุปสรรคตอความเขาใจใน
ความหมายของแตละประโยค 

3. การเขาใจประโยค เมื่อผูเรียนเขาใจคาํและรูจักการอานเปนหนวยความคิดแลว ตอง
รูจักเอาแตละคําหรือแตละสวนมาสัมพันธเขาดวยกัน จนไดใจความเปนประโยค 

4. การเขาใจตอน หมายถึง  ความสามารถนําประโยคในตอนนัน้ ๆ มาสัมพันธกัน 
ผูเรียนจึงอานไดเขาใจยิ่งขึ้น 

WR = word Recognition           (การทรงจําคํา) 
 L  = Literal Understanding        (ความเขาใจ) 
 I  =  Interpretation of Meaning   (การตีความ) 
 A = Application of Meaning      (การประยุกตใช) 
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5. การเขาใจเรื่องราวที่ยากขึ้น เพื่อใหเขาใจเรื่องราวหรือขอความที่อาน ผูเรียนจะตอง
เขาใจความสัมพันธระหวางขอความสําคัญ ๆ ที่มีอยูตอนกอน ๆ และขอความในตอนตอ ๆ มาอีก
ดวย 

ความเขาใจในการอาน 
นักการศึกษากลาวถึงความเขาใจในการอานไวดังนี ้
สมิธ (Smith 1971 : 230)  ไดกลาวถึงการอานเพื่อความเขาใจวา ส่ิงที่ควรตระหนักกค็ือ 

ความหมายที่ไดจากขอความที่อานซึ่งเปนความคิดของผูเขียนและผูอานเมื่อผูอานเขาใจ ความหมาย
แสดงวา ผูอานสามารถเชื่อมโยงความคิดของผูเขียนกับสิ่งที่ตนรูอยูกอนแลว ซ่ึงเปนกระบวนการที่
ซับซอน โดยผูอานจะตองรูความหมายของคําแตละคํา ประโยคแตละประโยค แลวรวบรวมความ
คิดเห็นของผูเขียนที่เขียนไวในขอความทีผู่อานแตละหนามารวบรวมเปนความคิดเขาดวยกัน 

จอหนสัน และบารเร็ท (Johnson and Barrett 1981 : 74) กลาววา การที่จะเขาใจสิ่งที่
อานไดนัน้ ควรไดรับการพจิารณาความสมัพันธระหวางคําที่ปรากฏ ประโยค  ยอหนา และ
ความสัมพันธระหวางเนื้อหา และสิ่งที่ผูอานรูแลว ที่มีอยูใน Script  หรือ   Schema ของเขา 

ฟลัด (Flood 1986 : 735) กลาววา การอานจะเกิดความเขาใจไดเมื่อผูอานประสบการณ
เดิมที่มีอยูแลวมาสัมพันธกับขอเขียนที่อาน และไดเนนอีกวาความเขาใจในการอานเนื้อหา (Text) 
นั้น จาํเปนที่ผูสอนจะตองเตรียมโครงสรางขอเขียนใหแกผูเรียนไดเรียนรูดวย 

จากคําจํากดัความของนักการศึกษาหลายทานดังกลาว  สามารถสรุปไดวา ความเขาใจ
ในการอาน คือความเขาใจในรูปแบบของการเรียบเรียงเรื่องจากโครงสรางขอเขียน รูความหมาย
ของศัพท และประโยค โดยนํามารวบรวมเปนความคิดเขาดวยกัน แลวเชื่อมโยงความคิดของผูเขียน
เขากับความรูเดิมของผูอาน เพื่อสรุปความหมาย  เกิดเปนความเขาใจในเนื้อหาที่อาน 

องคประกอบของความเขาใจในการอาน 
องคประกอบของความเขาใจในการอานมผูีกลาวไวดังนี ้
สาวิตรี ประเสริฐกุล (2529 : 40)  ไดกลาวถึงองคประกอบที่มีผลตอความเขาใจในการ

อานวา  ความเขาใจในการอานขึ้นอยูกับองคประกอบ 2 ประการ ดวยกนัคือ  
1. ทักษะที่ใชในการอาน เชน การเดาความหมายของศัพทจากบริบท การใชพจนานุกรม 

เปนตน 
2.  ความรูเดิมของผูเรียน (Prior Background Knowledge)  ซ่ึงครูควรใชวิธีสอนที่

สัมพันธกับการใชความรูเดมิ 
นอกจากนี้ สมศักดิ์ สินธุระเวชญ (2528 : 26) ไดเสนอความคิดเกีย่วกับเรื่องนี้วา ความ

เขาใจในการอานของผูเรียนจะอยูในระดับสูงหรือต่ําขึ้นอยูกับองคประกอบตอไปนี ้
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1. ชนิดของความเขาใจในการอาน ผูเรียนแตละคนจะจับใจความสิ่งที่อานแตกตางกอ
อกไปตามประสบการณเดิมของตน ซ่ึงจะแตกตางกันไปตามวัตถุประสงคของการอานอันสามารถ
จําแนกดังตอไปนี้ 

1.1 อานเพื่อเกบ็ใจความสําคญัหรือเก็บใจความทั่วไป 
1.2  อานเพื่อศกึษารายละเอียดที่สําคัญ 
1.3  อานเพื่อศกึษาคําแนะนําตาง ๆ เชน การใชเครื่องมือ เปนตน 
1.4  อานเพื่อคาดการณวาเรื่องจะลงเอยอยางไร 
1.5  อานเพื่อศกึษาคุณคาของสิ่งที่อาน 
1.6  อานเพื่อรวบรวมเรื่อง หรือยอเร่ือง โดยนํามาเขยีนเสยีใหม 
1.7  อานเพื่อเปรียบเทียบกบัเรื่องราวหรอืขอความอื่น 
1.8 อานเพื่อจดจํา และอานเพื่อใหเขาใจเนื้อหาสําหรับนําไปใชช่ัวคราว หรือ

นําไปใชตลอดไป 
2.  พิสัยของการเขาใจในการอาน ผูเรียนจะอานไดดีขึ้น มากขึ้น และถูกตองเพียงใด ขึ้น 

อยูกับพิสัยของหมูคําที่เด็กแตละคนจะสามารถอานเขาใจได และขึ้นอยูกับความสามารถทาง
สติปญญา ชนิดประสบการณเดิม และความยากงายของขอความที่ผูเรียนอานดวย 

3. ระดับความเขาใจในการอานขึ้นอยูกบัองคประกอบหลายประการดวยกัน เชน 
สติปญญา ความสามารถในการอาน ความเขาใจคําศัพทที่อาน และวธีิการพิเศษเฉพาะตวัของผูอาน
แตละคน นอกจากนีย้ังขึ้นอยูกับประสบการณเดิมของแตละคนดวย 

ดัลแมน และคณะ (Dallmann and others 1974 : 63 –55) ไดจําแนกระดบัความเขาใจใน
การอานไว 3 ระดับ คือ 

1.  ระดับความเขาใจขอเท็จจริง (Factual Level หรือ Reading on the Lines)  หมายถึง  
ความสามารถในการเขาใจความหมายและเรื่องที่อานตามตัวหนังสือที่เขียนไวตรงตวั 

2.  ระดับตีความ (Interpretative Level  หรือ  Reading Between the Lines)  หมายถึง 
ความสามารถในการเขาใจความหมายที่ผูเขียนไมไดแสดงไวโดยตรง แตจะเขาใจโดยอาศัย
ความสามารถในการสรุปความ แปลความ และตีความจากขอความและเนื้อเร่ืองที่อาน 

3. ระดับประเมินคา (Evaluative Level หรือ Reading Beyond the Lines) หมายถึง 
ความสามารถในการประเมนิตัดสินสิ่งที่อาน โดยอาศยัความรู และประสบการณของผูอาน มา
พิจารณาตดัสิน เชน สามารถบอกไดวา ผูเขียนมีความรู ความเขาใจมากนอยเพียงใด มีความสามารถ
ในการคาดคะเนหรือทํานายเหตุการณ หรือเร่ืองราวที่จะเกิดตามมา หรือสามารถบอกไดวา ขอสรุป
ของผูเขียนถูกตองหรือไม อยางไร เปนตน 
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กลาวไดวาองคประกอบของความเขาใจในการอาน  มีสวนทําใหผูอานมีความรูความ
เขาใจในเรื่องที่อานตามระดับความสามารถของผูอานแตละคนในการเดาความหมายของคําศัพท
และความรูเดิมของผูเรียน  ซ่ึงจะมีความแตกตางกันไปตามจุดประสงคของการอาน 

ความสามารถในการอาน 
นักการศึกษาไดใหความหมายของความสามารถในการอานไวดังตอไปนี้ 
วาวแวว โรงสะอาด (2530 : 76) ไดใหความหมายของคําวา ความสามารถในการอานไว

วาความสามารถในการอาน หมายถึง ความเขาใจในเนื้อเร่ืองที่อาน ซ่ึงจะเปนปจจัยสําคัญที่จะ
กอใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู 

เทย (Tay1979,อางถึงใน วาวแวว โรงสะอาด 2530 : 77) ไดกลาวถึง ความสามารถใน
การอานไววา  ความสามารถในการอาน หมายถึง ความสามารถในการจับใจความจากขอความที่
อานได  สรุปเรื่องราว และเรียบเรียงความคิดจากเรื่องที่อานได  เชือ่มโยงและลําดับความคิดตาม
เหตุการณในขอความที่อานแตตนจนจบได และสามารถทํานายและคาดผลที่จะไดรับ (Anticipate)  
ไดอยางถูกตอง ซ่ึงทักษะนีแ้สดงใหเห็นถึงความคิดรวมระหวางผูอานและผูเขียน 

เรเจอร (Ragor1970,อางถึงใน วาวแวว โรงสะอาด 2530 : 76) ไดกลาววา ความสามารถ
ในการอาน หมายถึง ความสามารถในการจดจํา (Recognizing) มีความเขาใจ (Understanding) และ
สามารถเก็บรายละเอียดที่สําคัญจากเรื่องที่อานได (Retaining Important Factual Material)  

สรุปไดวา  ความสามารถในการอาน หมายถึง ความสามารถในการจับใจความสาํคัญ 
สรุปเรื่องราว และเรยีบเรยีงความคิดจากเรื่องที่อานได ทําใหเกดิการสะสมขอมูลเพียงพอ ซ่ึงจะ
นําไปสูการทํานายหรือคาดการณเร่ืองราวทีจ่ะเกิดขึ้นลวงหนาไดอยางถกูตอง  

องคประกอบของความสามารถในการอาน 
องคประกอบของความสามารถในการอานมีดังนี ้
ฟนอคเชียโร (Finocchiaro 1958 : 149,อางถึงใน วณีา สังขทองจีน 2530 : 3) ไดรวบรวม

องคประกอบที่สําคัญในการอาน เพื่อใหผูเรียนมีความสามารถในการอานดังนี ้
1.  ความสามารถในการหาใจความสําคัญ หรือจุดประสงคของเรื่องที่อาน 
2.  ความสามารถในการเห็นความสมัพันธระหวางขอเทจ็จริงตาง ๆ ในเรื่องที่อาน 
3.  ความสามารถเรียบเรียงลําดับความคิด และทํานายสิ่งที่ปรากฏตอไปได 
4.  ความสามารถในการสรุปสิ่งที่อานได 
สวนเบอรมิสเตอร (Burmeister 1974 : 113 – 115)  ไดแบงระดับความสามารถดาน

การอานออกเปน 7 ระดับ คอื 
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1. ระดับความจํา  คือผูอานสามารถจดจาํสิ่งที่ผูเขียนระบุได เชน ช่ือบุคคล คําจํากัด
ความ ขอเท็จจริง ลําดับเหตุการณ  คําสั่ง  ตลอดจนรายละเอียดในเรื่องทีอ่าน 

2. ระดับแปลความหมาย  คือผูอานสามารถแปลขอความหรือเร่ืองราวที่อานเปนรูปแบบ
อ่ืน เชน การแปลจากภาษาหนึ่งไปอีกภาษาหนึ่ง การแปลขอความเปนแผนที่ หรือแผนภูมิ เปนตน 

3. ระดับตีความ   คือผูอานสามารถเขาใจสิ่งที่ผูเขียนไมไดระบเุอาไว เชน สามารถ
คาดการณลวงหนาได จับใจความสําคัญของเรื่องได มองเห็นภาพพจนจากเรื่องที่อานได เปนตน 

4. ระดับประยกุต    คือผูอานสามารถที่เขาใจหลักการและประสบสําเร็จในการ
ประยุกตใช 

5. ระดับวเิคราะห   คือผูอานสามารถแยกแยะสวนประกอบยอย ๆ ที่มาประกอบกนัเขา
เปนสวนใหญ เชน การวิเคราะห บทประพนัธ ตรวจสอบการใหเหตุผล และการลงความคิดเหน็ใน
ส่ิงที่อานได เปนตน 

6. ระดับสังเคราะห     ผูอานสามารถนําความคิดจากที่ตาง ๆ มาเรียบเรียงใหม 
7. ระดับประเมินผล    คือผูอานสามารถวางเกณฑ และการตัดสินความคิด หรืออ่ืน ๆ 

โดยใชมาตรฐานที่ตั้งไว 
นอกจากนี้ บญุเสริม ฤทธาภิรมย (2518 : 41-42)  ไดแบงระดับความสามารถในการอาน 

เปน 3 ระดับ คือ 
1. ระดับการอานตามตวัอักษร  คือการอานเอาเรื่อง การอานระดับนี้ เปนเพยีงการอาน

หนังสือออก อานแลวรูเร่ืองวา เร่ืองอะไร เปนอยางไร เกีย่วของกับใคร 
2. ระดับการอานแบบตีความ  คือการอานแลว ตีความ แปลความ ขยายความ ผูอานตอง

ใชความสามารถนอกเหนือไปจากการอานเอาเรื่อง คือตองจําเรื่อง ตองแปลความ ตองขยายความ 
เปนระดับความเขาใจที่สูงกวาระดับอานเอาเรื่อง 

3. ระดับการอานแบบวิเคราะหวิจารณ เปนการอานขั้นวิจารณ การอานระดับนี้ตองใช
ความสามารถทางสติปญญาชั้นสูงสุด โดยอาศัยการอานระดับอานเอาเรื่อง และแปลความเปน
พื้นฐานตอจากนั้นผูอานตองอาศัยประสบการณของตนหรือความสามารถในการวิเคราะห  
สังเคราะหประเมินคา มาชวยในการตัดสิน และวินิจฉัยเร่ือง หรือขอความที่ตนอานอีกตอหนึ่งดวย
กลาวไดวา  ระดับความสามารถในการอาน  ทุกระดับลวนมีความตอเนื่องกันทั้งสิ้น คือตองเริ่มจาก
ความเขาใจระดับตัวอักษร กอนเสมอ  ซ่ึงจะเปนพื้นฐานในการนําเขาสูความเขาใจ เมื่อเกิดความ
เขาใจในการอานแลว การอานถึงขั้นตีความ จับใจความ  เรียงลําดับความและแสดงความคิดเห็น
ยอมเปนความสามารถตามมาซึ่งงานวิจัยนี้จะศึกษาในเรื่องของความสามารถในการแปลความ 
ตีความ จับใจความ เรียงลําดับเหตุการณ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อความที่อาน 
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1.2   แนวทางสงเสริมดานทกัษะการอาน 
    การอานเปนทักษะพื้นฐานที่สําคัญที่จะนําไปสูการพฒันาความสามารถและเปน

ขอมูลในการใชทักษะดานอืน่ๆ  อันไดแก  การพูด  การเขียน  และการฟง 
 ลาโด (Lado 1964: 14,132)   กลาววา  การอานเปนการรวบรวมทักษะในการถอด 

ความ  การวิเคราะหคํา  ความหมายของคํา  ความเขาใจในเนื้อเร่ือง  การตีความ  และการให
ขอคิดเห็นทั้งยงัเปนการทําความเขาใจรูปแบบของภาษาจากตัวหนังสือดวย 

   เดอ  ชองท  (Dechant 1970:  15)  กลาววา  การอานเปนการทําปฏิกิริยาระหวางการ
มองเห็นกับองคประกอบในการแปลความ  โดยผูอานจะเคลื่อนสายตาไปตามบรรทัดของตัวอักษร
จากซายไปขวา  หยุดทําความเขาใจ  แลวรวบรวมไวเปนหนวยความคิด  ผูอานจะตีความสิ่งที่อาน
โดยอาศัยความรูและประสบการณเดิม  ประมวลเขาเปนความคิด  การพิจารณา  และสรุปความเหน็  
กลาวโดยสรุป  เดอ  ชองท  รวบรวมความหมายของการอานไว  3  ประการคือ 

 1.  การอานในแงความหมายของประสบการณทั่วไป 
 2.  การอานในแงการแปลความหมายของสัญลักษณทางภาษาคือ  การเขียน 
 3.  การอานที่รวมเอาแบบทัง้แบบที่  1  และแบบที่  2  เขาดวยกัน 
รีเวอรส  ( Rivers 1970 : 135)  ไดสรุปความสําคัญของทักษะการอานไววา  การอาน 

เปนปจจยัในการแสวงหาความรู  ทําใหเกิดความคดิและไดรับประสบการณที่จะนาํมาพัฒนาความ
เขาใจสังคม  ซ่ึงจะชวยแกปญหาชีวิตประจําวัน  และการอานยังชวยสรางคุณคาทางสติปญญาใหแก
มนุษย  ทําใหมนุษยสามารถเรียนรูเหตกุารณที่เกดิขึ้นในโลกไดอยางกวางขวาง 

สําหรับการสอนทักษะการอาน  ไดมีนกัการศึกษาไดเสนอความคิดเห็นดังนี ้
แฮริส  และซิเพย  (Harris  and  Sipay  1979 : 141-142)  กลาววาในการสอนอาน 

ครูผูสอนควรยึดหลักการสอนในลักษณะ  ดังตอไปนี ้
1.  การสอนอานตองพยายามจัดกิจกรรมที่สนุกสนาน 
2.  การสอนที่เปนระบบนั้น  ตองใหทักษะการคนหาความหมายที่เหมาะสม  และ 

เจาะจงอยางใดอยางหนึ่ง  เชนในระดบัประถมฝกอานเพื่อพัฒนาดานคําศัพท  ทักษะการคนหา
ความหมาย  เปนตน 

3.  กิจกรรมที่ใชในการสอน  ควรเปดโอกาสใหมีกิจกรรมตางๆอยางเพยีงพอ  เชน  
 การฝกอานออกเสียง  อานในใจ  หรือการฝกผูเรียนอานดวยตวัเอง  หรือครูผูฝกใหก็ควรฝกให
ผูเรียนอานดวยตนเองอยางละเทาๆกัน 

4. บทเรียน  และกิจกรรม  ตองสนองความแตกตางระหวางบุคคล  เพราะแตละคนม ี
พื้นฐานความสามารถในการอานไมเทากนั 
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5.  ใหความเอาใจใสผูเรียนที่มีปญหา  ครูตองใหเวลา  และชวยพัฒนาการอานของ 
เขาเหลานั้น 

6.  ควรมีแผนงาน  เพื่อสนับสนุนการอานของผูเรียนตั้งแตระดับอนุบาลจนถึงมัธยม 
ในการสอนอานภาษาที่สอง  กูดแมน  (Goodman 1982: 31- 32) ไดกลาววา  หลักการสอนอาน
ภาษาที่สองนัน้  ครูผูสอนควรคํานึงในเรื่องตอไปนี ้

1. การอานภาษาที่สองนั้น  สําหรับบางคนแลวจะรูสึกงายขึ้นหากมีการเปรียบเทียบ 
กันระหวางสิ่งที่เหมือนกบัสิง่ที่แตกตางกัน  หรือกับภาษาของตนเอง 

2.  การอานทําใหเดก็รูสึกยาก  หากเนื้อหาที่อานไมคุมโครงสรางไวยากรณ  คือหาก 
โครงสรางยากเกินไปสําหรับเขา  ผูอานจะรูสึกยาก  และทอแทใจเบื่อหนายที่จะอาน 

3.  การอานสิ่งที่มีความหมาย ถึงแมจะอานในสิ่งที่เขียนดวยโครงสรางที่งายๆก็จะ 
เปนการพัฒนาความสามารถทางการอานไดดวยด ี  นัน่คือ  ส่ิงที่แนะนําใหอานตองเปนสิ่งที่
นาสนใจมีความหมายตอชีวติของผูเรียน  สอดคลองกับภูมิหลังประสบการณของผูเรียนดวย 

4. ส่ิงที่จะใหผูเร่ิมเรียนภาษาฝกอาน  ควรหลีกเลี่ยงสื่อการเรียนที่ใชภาษาพิเศษ 
เฉพาะตวั  เชนหลีกเลี่ยงเรื่องเกี่ยวกับวรรณคดี  ส่ือการเรียนที่จะใหเด็กอานควรเปนเรื่องทั่วๆไป
เชน  ปายคําสั่งตางๆ  คําบรรยาย  บทสนทนา  เปนตน   การจะเลือกสื่อการเรียนลักษณะใดก็ตอง
แลวแตภูมิหลังของผูเรียนดวย 

5. การอานจะชวยใหงายขึ้นถาผูเรียนไดพดูถึงสิ่งที่อานเสียกอน  สําหรับผูเรียนใน 
ช้ันเริ่มตนนัน้ควรจะจัดเนื้อหาใหเปนขั้นตอนในการพดูกอน  หลังจากนั้นจึงใหผูเรียนอาน
เชนเดยีวกับผูที่ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาทีส่องในระดับกลาง   ก็ควรจัดกิจกรรมใหฝกพูดเรื่องนั้นๆ
กอนจึงคอยใหอานภายหลัง 

6. สําหรับการสอนอานสําหรับผูเร่ิมเรียนภาษา  การสอนควรเปนไปตามธรรมชาติ 
มุงหาความหมายในสิ่งที่อาน  หลีกเลีย่งสิ่งที่ไมจําเปนอืน่ๆ  กอน  เพยีงมุงกระบวนการเพื่อใหเกิด
ความเขาใจเทานั้น 

เสาวลักษณ  รัตนวิชช  (2531 : 85)  ไดกลาวถึงการสอนอานในปจจุบันวา  มี 
เปาหมายในการพัฒนาความสามารถของผูเรียน  ในการจับใจความสําคัญของเรื่อง  แปลความ  
ตีความ  และขยายความของเรื่องได  โดยมีกระบวนการเรียนการสอนที่จะทําใหผูเรียนเกิด
ประสบการณเดิมของตนใหมากที่สุดในการตีความหมาย  ผูสอนจะเปนพียงผูชวยในการจัดเนื้อหา  
และจัดประสบการณในการอานแกผูเรียนพรอมทั้งใหคําแนะนําเกี่ยวกับเทคนิควิธีการในการอานที่
จะชวยใหผูอานประสบความสําเร็จในการพัฒนาทักษะการอานของเขา  และสามารถอานและ
คนควาดวยตนเองกับสิ่งที่อานในชีวิตประจําวันได 
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สําหรับการอานเปนทักษะทีสํ่าคัญทักษะหนึ่ง  ซ่ึงนําไปสูการพัฒนาทกัษะอืน่ๆ 
เชนกัน  เพราะทักษะการอาน  นําไปสูการพัฒนาความสามารถในการใชภาษา  และเปนขอมูลใน
การใชทักษะอืน่ๆ  ซ่ึงผูสอนพยายามหาเทคนิคกลวิธีการสอนตางๆที่จะทําใหนกัเรยีนนัน้เกดิการ
พัฒนา  และประสบผลสําเร็จในการอานได 

1.3 ทฤษฎีการสอนอานแบบปฏสิัมพันธ  (Interactive Reading Theory) 
 ทฤษฎีการอานแบบปฏิสัมพันธมีกระบวนการอานดังนี ้

       เปนการสอนอานที่เนนการปฏิสัมพันธ  2  ลักษณะ คือ เนนการปฏิสัมพันธระหวาง 
ทักษะกระบวนการทางความคิดซึ่งทักษะนี้มีสวนทําใหผูเรียนเกิดกระบวนการรับรูและเขาใจอยาง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  และเนนการปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับบทความหรือเนื้อความที่
ผูเรียนไดเรียนรูในการสอนอานแบบปฏิสัมพันธนี้จําเปนตองอาศัยทฤษฎีการอานที่จําเปนมาเปน
องคประกอบสําคัญ 

1.4 ทฤษฎีการอานที่อาศัยประสบการณเดิม  (Schema Theory) 
 การสอนอานในปจจุบัน  มีแนวความคิดทางจิตวิทยาภาษาศาสตร 

(Psycholinguistics)ซ่ึงทฤษฏีการเรียนรูที่มีบทบาทในการอานตามแนวความคิดนี้คือทฤษฎี
ประสบการณเดิม(Schema  Theory )   

ท่ีมาของโครงสรางความรู 
ความคิดรวบยอดเบื้องตนเกี่ยวกับทฤษฎีโครงสรางความรู ( Schema ) ผูที่ใชคําวา  

Schema คนแรกคือ บารเล็ท ( Barlett 1932)  ซ่ึงนํามาจากเฮด (Head 1926)  เพื่อใชอธิบายปรัชญา
ตามหลักของคานท  (Kant 1987)  วาดวยธรรมชาติของความรูที่เนนความสําคัญของ “a Priori”  ซ่ึง
หมายถึง  ความคิดรวบยอดเบื้องตน  ความรูเดิม  แนวคิด  พื้นฐาน  โครงขายหรือแผนฐานของ
ความรูความจํา  คานทมีความเชื่อวามนุษยจะมีความเขาใจเหตุการณรอบขางของตนตอเมื่อ
เหตุการณเหลานั้นสอดคลองกับความคิดรวบยอด หรือความรูเดิมซึ่งมนุษยมีรองรับอยูในสมอง
กอนแลว 

หลักการของทฤษฎีประสบการณเดิม 
ทฤษฎีประสบการณเดิมมีหลักการความเชื่อวา ภูมิหลังของผูเรียนมีผลตอการเรียนรู 

ในการวิจัยเกี่ยวกับภูมิหลังของผูอานทําใหมีการนําเอาแนวความคิดของทฤษฎีนี้มาสูผูอาน ในดาน
ความเขาใจในการอานทฤษฎีนี้เชื่อวาความคิดรวบยอดของการอานเปนกระบวนการสรางเรื่องขึ้น
ใหมตามอนุมานของผูอานเอง โดยผูอานจะตองอาศัยความรูจากประสบการณภูมิหลังของตนเอง
เขามาชวยในการตีความสิ่งที่อาน และยังเชื่อวาเรื่องที่อานนั้นไมมีความหมายในตังเอง เร่ืองเปน
เพียงเครื่องชี้ทิศทางใหผูอานตองมีปฏิกิริยาโตตอบเนื้อความในเรื่อง ตลอดเวลาที่ดําเนินการอาน 
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หรืออาจสรุปไดวาความเขาใจในการอานเกิดจากปฏิสัมพันธระหวางความรูของผูอานกับเรื่องที่
อาน 

ความหมายของทฤษฎี ประสบการณเดิม  
โครงสรางประสบการณเดิมเปนทฤษฎีที่อธิบายถึงองคประกอบ 
1. วิธีการจัดระเบียบของความรูในสมองของมนุษย 
2. วิธีรับเอาความรูใหมเขาไปรวมกับความรูเดิม 
3. วิธีการดัดแปลงปรับปรุงแกไขความรูเดิมใหเหมาะสม (เตือนใจ  ตันงามตรง 

2529: 94)   
ทฤษฎีโครงสรางความรูเปนทฤษฎีที่อธิบายถึงความรู ซ่ึงประกอบดวยโครงสราง 

ความรูของมนุษยที่มีอยูเดิมแลวและมนุษยมีกระบวนการรับยอยขาวสารเพื่อประสิทธิภาพของการ
ส่ือความ หมาย ซ่ึงโครงสรางความรูนี้จะเรียงรายอยูเปนลําดับขั้น และจัดกลุมตามคุณสมบัติที่
คลายคลึงกัน 

ความหมายของโครงสรางความรู 
มีนักการศึกษาใหความหมายของโครงสรางความรูไวดังนี้ 
รูเมลฮารท (Rumelhart1981:4-12) ใหความหมายของโครงสรางความรูวาหมายถึง 

โครงสรางขอมูลที่ใชแทนความหมายของความคิดรวบยอดกวางๆที่สะสมไวในความจําขอมูลตางๆ
ที่สะสมไวโครงสรางความรูอาจเปนความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งของ สถานการณทั่วๆไป 
เหตุการณ ลําดับเหตุการณ การกระทํา ลําดับการกระทํา ซ่ึงเปนกระบวนการที่ตองมีขั้นตอนยอยๆ 
คือดังนั้นความรูหรือที่ความคิดรวบยอดเรียกโครงสรางความรูนี้ตองประกอบดวความคิดรวบยอด
ยอยๆและอธิบายความสัมพันธระหวางความคิดรวบยอดยอยๆเหลานั้นเพื่อความเขาใจระบบของ
การรวมความคิดรวบยอดเปนความคิดรวบยอดรวมหรือความรู 

โครงสรางความรูเดิมเปนการบรรยายเกีย่วกับกลุมของความรู ซ่ึงประกอบดวยโครง 
สรางความรูที่ผูอานมีอยูเดิมแลว ที่เรียงกนัอยูเปนลําดับขั้นจัดอยูในกลุมตามคุณสมบัติที่คลายคลึง
กันและมีความสัมพันธซ่ึงกันและกนั และโครงสรางความรูเดิมเหลานี้เปรียบเทียบเหมือนพิมพเขียว 
แผนงาน หรือโปรแกรมคอมพิวเตอรซ่ึงทําหนาที่ผนึกขอความที่ผูอานรับเขาไปไวรวมกัน กลุม
โครงสรางความรูเปนสิ่งชี้นําเรื่องใหกับผูอานและจดัโครงสรางเรื่องไวสําหรับเรื่องใหมในขณะที่
ผูอานระลึกเรื่องและเรื่องเหลานี้จะถูกนําไปบรรจุไวในโครงรางหรือโครงสรางซึ่งอยูภายใต
โครงสรางที่จัดไว 
 กลาวโดยสรุปโครงสรางความรู หมายถึงโครงสรางความคิดในสมองซึ่งมีการจัด 
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กลุมขอมูลเกี่ยวกับความรู และประสบการณที่มีขอมูลเหลานี้ จะมีประโยชนในการคาดคะเน
ตีความขอมูลใหม ปรับขอมูลใหมใหเขากบัขอมูลเดิมที่มีอยูแลวเพื่อเก็บขอมูลไวใชตอไป 

1.5 ทฤษฎีโครงสรางความรูกับความเขาใจในการอาน 
 ทฤษฎีประสบการณเดิมไดใหความสําคัญตอโครงสรางความรูของผูอานเปนอัมาก  

กระบวนการทํางานของโครงสรางความรูเหลานี้จะมีการทํางานตั้งแตเร่ิมตนจนถึงขั้นตอนทําให
เกิดความเขาใจในการอาน 

 รูเมลฮารท (Rumelhart1981: 22-23 ) ไดอธิบายวาความเขาใจในการอานจะเกิดขึ้น 
ไดหากผูอานมีความรูทางภาษา และความรูทั่วไป ในขณะที่อาน ความรูเหลานี้จะถูกกระตุนให
ทํางานโดยกระบวนการทางสมอง ผูอานใชโครงสรางความรูเดิมทั้งดานภาษาและความรูทั่วไปที่มี
อยูพรอมแลวมาชวยในการทําความเขาใจเรื่องที่อาน เพราะขอเขียนใดๆก็ตามเปนเพียงขอมูลที่
ผูเขียนเตรียมใหผูอานเทานั้น ผูอานจะตองสรางความหมายขึ้นเองโดยการนําโครงสรางความรูเดิม
ที่มีอยูมาสัมพันธกันขอเขียน ในตัวโครงสรางความรูเดิมจะมีชองวางอยู ในขณะที่กระบวนการอาน
ดําเนินไป ผูอานจะเริ่มไดความหมายจากสิ่งที่อานมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อชองวางนั้นมีสภาพสมบูรณ
ความเขาใจถึงเกิดขึ้น 

 ตามหลักการของทฤษฎีประสบการณเดิมนั้นถือวาทั้งผูอานและผูเขียนตางมี 
โครงสรางของความรูเปนสวนสําคัญในการเรียนรูทฤษฎีโครงสรางความรูออกมาเปนงานเขียน 
งานเขียนจึงเปนตัวแทนของโครงสรางของความรูของผูเขียนเอง หากโครงสรางความรูของผูเขียน
แตกตางกันมาก ผูอานก็จะมีแนวโนมที่จะไมเขาใจเรื่องที่อาน 

ชนิดของโครงสรางความรู 
 มีผูอธิบายและแบงชนดิของโครงสรางความรูไวดังนี้  
 คารเรลล และไอซเทอรโฮลด (Carrell and Eisterhold 1983 : 560) แบงโครงสราง 

ความรูออกเปน 2 ชนิด คือ 
1. โครงสรางความรูเกี่ยวกับรูปแบบ (Formal Schemata ) หมายถึงการที่ผูอานมี 

ความรูเกี่ยวกับลักษณะลีลาการเขียนและโครงรางของเรื่องมากอน เชนการเขียนเชิงบรรยาย นิทาน 
นิยาย วิทยาศาสตร หนังสือพิมพ ถาผูอานมีความรูสึกไวตอลักษณะโครงสรางของการเขียนและ
รูจักใชความรูเดิมเหลานี้ใหเปนประโยชนในขณะที่อานจะชวยอยางมากทางดานความเขาใจและ
ความทรงจํา ลักษณะการเขียนของเรื่องราวตางๆ จะแตกตางกันไป และมักจะมีลักษณะโครงสราง
ของขอเขียนเฉพาะรูปแบบ เชน นิทาน การบรรยาย การพรรณนา เปนตน และในบรรดาโครงสราง
การเขียนทั้งหมด โครงสรางเกี่ยวกับการเขียนเชิงบรรยายคอนขางจะงายและเปนที่คุนเคยกันมาก 
จนอาจจะกลาวไดวาเปนโครงสรางแบบสากล เพราะลักษณะการเขียนประเภทนี้มักจะไมคอยมี
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วัฒนธรรมของแตละชาติเขาไปแทรกแซงไดมาก เหมือนกับการเขียนประเภทอื่นๆ ผูอานสวนมาก
มักจะมีโครงสรางของความรูเดิมเกี่ยวกับการเขียนบรรยาย มาแลว ผลของการอานจึงไมมีปญหา 

2. โครงสรางความรูเชิงเนื้อหา (Content Schemata) การที่ผูอานมีความรูเดิม 
เกี่ยวกับเนื้อหาของเรื่องในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง เชน เศรษฐกิจ การแพทย ธุรกิจ เปนตน จะชวยให
เกิดความเขาใจดีขึ้น ผูอานที่มีโครงสรางความคิดแขนงหนึ่งจะรับเรื่องไดเร็วกวาผูที่ไมเคยมี
ประสบการณความรูทางเนื้อหาเหลานี้มากอน 

ความเขาใจจะเกิดขึ้นไดตองอาศัยการผสมผสานระหวางโครงสรางความรูเดิมทั้ง 
สองชนิดเพราะการมีความรูเกี่ยวกับเรื่องมากอนจะชวยเพิ่มความสามารถในการเดาเรื่องไดดีขึ้น 
และถามีความรูเดิมเกี่ยวกับรูปลักษณะการเขียนที่ดียอมทําใหเกิดประสิทธิภาพในการอานซึ่งแปร
ไปตามลักษณะประโยคอนุเฉทและการจัดระเบียบการเขียนของเรื่อง (Carrel 1983, อางถึงใน  
เตือนใจ ตันงามตรง 2529 : 98-99 ) 

สรุปความเขาใจในแงทฤษฎีประสบการณ คือการที่ผูอานเก็บขอความจากเรื่องที่ 
อานและจากโครงสรางความรูที่ผูอานเก็บรวบรวมไวเดิม เอาจัดเขาเปนกลุมของความคิดอัน
เดียวกัน  และเรื่องที่บรรจุไวในกลุมเดียวกันตองมีความสอดคลองกันและมีเนื้อความครบถวนตาม
ความตองการของผูอาน 

1.6  ทฤษฎีประสบการณเดิมกับการตีความ 
 ทฤษฎีประสบการณเดิมกบัการตีความมรีายละเอียดดังนี้ 
 ความสามารถของการตีความขึ้นอยูกับพื้นความรูเดิมของผูอาน ซ่ึงจะมีมากนอย 

แตกตางกันและมีผลทําใหการระลึก การทบทวนความจําเกี่ยวกับรายละเอียดของเนื้อความแตกตาง
กันดวย 

ในดานการตีความนักทฤษฎโีครงสรางประสบการณเดิมเชื่อวา 
1. เร่ืองที่ผูอานรับเขาไปยังสมอง จะตองถูกเก็บรวมกับโครงสรางความรูที่มีอยูแลว 
2. ลักษณะของโครงสรางความรูนั้น ตองมีความสอดคลองกับเรื่องราวใหม ที่ผูอาน 

รับผานเขามา 
การสอนภาษาโดยยึดการจัดกิจกรรมทางภาษา  (Task – Based  Instruction) 
เปนการสอนที่เนนการสรางสถานการณหรือประสบการณตรง  ใหนักเรียนไดมี 

โอกาสใชและพัฒนาความสามารถทางภาษาของตนเอง   และเนนการปฏิสัมพันธภายในกลุม
ในขณะปฏิบัติกิจกรรม  โดยมีผูเรียนเปนศูนยกลางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซ่ึงมีลําดับ
ขั้นตอนดังตอไปนี้ 
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ขั้นกอนการปฏิบัติกิจกรรม 
1.  ครูแนะนําหัวเร่ืองหรือกจิกรรม 
2.  นํานักเรยีนเขาสูสถานการณ 
3.  ใชบทความหรือเนื้อหาเปนตัวกาํหนดกิจกรรม 
ขั้นปฏิบัติกิจกรรม 
1.  จัดกลุม 
2.  เตรียมงานโดยมีครูเปนผูใหคําปรึกษา 
3.  รายงาน 
ขั้นการใชภาษา 
1.  วิเคราะหรูปแบบทางภาษา 
2.  ฝกฝนปฏิบัติ 
สรุปความไดวาการสอนภาษาโดยยึดการจัดกิจกรรมทางภาษานั้นเปนการเปด 

โอกาสใหนักเรียนไดแสดงความสามารถทางดานภาษาของตนเองออกมาและเปนการเรียนที่เนน
ผูเรียนเปนศูนยกลางโดยการจัดใหมีกิจกรรม 
 
2.  เอกสารที่เก่ียวของกับความสามารถในการเขียน 

2.1  ความหมายของการเขียน 
 มีผูใหความหมายของการเขยีนไวดังนี ้

       การเขียนเปนระบบสื่อสารอยางหนึ่งที่ผูเขียนจะสงขอมูลไปถึงผูอาน โดยผาน
กระบวนการทางความคิดที่จะตองกลั่นกรองความถูกตองตามหลักเกณฑมากกวาทักษะอื่น ๆ ทั้งนี้
ผูเขียนจะตองวางแผนลวงหนาวาจะเสนอแนวคิดอะไร และควรเสนอในรูปแบบใด เพื่อใหผูอานได
เขาใจความหมายและความรูสึกนึกคิดของผูเขียนได   

         ผูเขยีน 
(เสนอความคดิและความรูสึก

ผานตัวอักษร) 

                  ขาวสาร 
(ตัวอักษรแทนคําพูด 

หรือความคิด) 

              ผูอาน 

(ผูรับความคิดและความรูสึก 
โดยผานตัวอักษร) 

แผนภูมิที่  2  ความหมายของการเขียนโดยเสาวลักษณ  รัตนวิชช  
ที่มา : เสาวลักษณ  รัตนวิชช, “เอกสารคําสอนหลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน
มัธยมศึกษา,”  (กรุงเทพฯ : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2531), 92. 
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2.2 แนวทางสงเสริมดานทักษะการเขียน 
 ในการเรียนภาษานอกจากผูเรียนจะมีจุดประสงคที่จะฟงใหเขาใจ  พูดสื่อ 

ความหมายไดหรืออานสิ่งที่เขียนไดเขาใจแลว  ยังตองเขียนใหผูอานเขาใจไดตรงตามจุดประสงค
ของผูเขียนอีกดวย  การเขียนยังชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูในเรื่องอื่นๆอีกหลายประการ  เชน  ชวย
สงเสริมการเรียนโครงสรางทางไวยากรณ  สํานวน  คําศัพทที่ไดเรียนไปแลวใหเขาใจและถูกตอง
ยิ่งขึ้น  เปนการชวยใหผูเรียนแสดงออกทางความคิด  มีผูใหความหมายและความสําคัญของการ
เขียนไวดังนี้ 

แฮรีส (Harris 1969 : 68-69) กลาววา  การเขียนคือความสามารถในการรวมทักษะ 
หลายๆอยางทางภาษาเขาดวยกัน  ดังนั้นการเขียนจึงตองมีองคประกอบตอไปนี้คือ 

1.  เนื้อหา   ไดแก  เนื้อหา  หรือประเด็นที่ผูเขียนตองการสื่อกับผูอาน 
2.  รูปแบบ   ไดแก  การวางรปูแบบ  หรือการจัดระบบของเนื้อหา 
3. ไวยากรณ  ไดแก  ความสามารถในการใชภาษาตามหลักไวยากรณ  และ 

โครงสรางประโยค 
4.  ลีลา  ไดแก  ลีลาในการใชภาษาของผูเขียน  การเลือกคํา  และสํานวนตางๆของ 

ภาษาที่ใชในการเขียน  โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหเกิดอรรถรส 
5. กลไก  หมายถึง  กลไกดานอื่นๆที่นํามาประยุกตใชกับการเขียน  เชน  การเขียน 

แบบสรุปความ  ควรใชหลักภาษาอยางไร  ควรจะเลือกใชตัวอักษรในภาษาอยางใด  และจะใช
เครื่องหมายวรรคตอนอยางไร  จึงจะถูกตองและเหมาะสมตามหลักเกณฑของภาษานั้น 

ฟนอคเชียโร  (Finoccchiaro 1973:130) กลาววา การเขียนคือความคิดที่แสดงออก 
ในลักษณะของตัวอักษร  นักเขียนจะแสดงสิ่งที่อยูในใจ  ประสบการณ  ความคิด  และอารมณ
ออกมากับตัวอักษรเหลานั้น 

ศรีวยั  สุวรรณกิติ  (2522 : 157)ไดกลาวถึงความสําคัญของทักษะการเขียนวา 
ทักษะการเขียนเปนทักษะที่มีความสําคัญ  เพราะผูเรียนภาษามีความจําเปนที่ตองใชทักษะนี้เพื่อ 

 1.   ติดตอส่ือสารกับผูอานโดยทางตัวอักษร 
 2.   จดบันทึกสิ่งตางๆที่ไดเรียนมาได 
 3.   ถายทอดความรูของตน  ใหผูอ่ืนไดทราบโดยการเขยีนตางๆ  เชนเขยีนคําตอบ 

เปนประโยคเปนคํา  เปนเครื่องมือที่ใชในการทดสอบความรูของผูเรียน 
จะเห็นไดวา  การเขียนเปนกระบวนการทีม่ีความสัมพันธเกี่ยวของกับความคิด 

ผูเขียนจะตองพยายามสื่อสารความคิดกับผูอาน  การเขียนที่ดีมีองคประกอบสําคัญ ที่จะทําใหการ
เขียนนัน้สามารถสื่อความไดชัดเจน ไดแก จุดหมายของการเขียน หลักการใชคํา โครงสรางทาง
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ไวยากรณ การใชภาษาทีเ่หมาะสม  การลาํดับความคิด เรียบเรียงเนื้อความไดสอดคลองกันซึ่งจะทํา
ใหผูอานสามารถเขาใจตรงตามความมุงหมายของผูเขียน 

การสงเสริมใหผูเรียนเกิดทกัษะการเขียนนั้น มีผูใหความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอน 
การเขียนดังนี ้

ศรีวัย  สุวรรณกิติ (2532 : 157 – 158) ไดกลาวถึงสิ่งที่ควรคํานึงในการสอนทักษะ 
การเขียนดังนีค้ือ 

1.  การฝกการเขียนสวนใหญ ควรเนนการฝกนอกหองเรียนมากกวา เพราะเวลาสอน 
สวนใหญในหองเรียนควรใชในการฝกทกัษะ การฟง การพูด สวนทกัษะการเขียนนั้นเปนทกัษะที่
ผูเรียนสามารถหาโอกาสฝกดวยตนเองไดนอกหองเรยีน 

2.  การเขียนองักฤษ  และแบบฝกปากเปลาที่งาย ๆ ควรนาํมาเปนแบบฝกเขียนใน 
หองเรียนบาง 

3.  ส่ิงที่ผูเรียนฝกเขียนนัน้ ควรจะเปนสิ่งทีเ่ขาไดฝกดวยปากเปลามาแลว การเขียน 
เปนการสงเสริมสิ่งที่ฝกปากเปลามาแลว 

4. งานทุกครั้งที่ใหผูเรียนเขยีน ไมวาจะเปนการเขียนในหอง หรือการบานก็ตามคร ู
ตองตรวจอยางละเอียดและสงคืนผูเรียนโดยเรว็ที่สุด 

สุภัทรา  อักษรานุเคราะห (2532 : 109 – 110) กลาววา ผูสอนควรคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้ 
ในการสอนทกัษะการเขียน คือ 

1.  ผูเรียนควรคุนเคยเคยกับรูปแบบภาษาเขียนหลาย ๆ แบบ ทั้งนี้ถาผูเรียนเหน็แต 
บทสนทนา หรือการเขียนแบบเลาเรื่อง ผูเรียนกไ็มสามารถเขียนจดหมายหรือรายงานได ดังนัน้จงึ
ควรอธิบายรูปแบบการเขียนแบบตาง ๆ เชน แบบเลาเรื่อง   แบบบรรยาย  เปนตน 

2.  ผูเรียนจะตองทราบวา กลไกตาง ๆ ที่เกีย่วของกับการเขียนมีอะไรบาง เชน การ 
เขียนตวัอักษร กฎการเรียบเรียงประโยค การใชเครื่องหมายวรรคตอน การใชเครื่องหมายสัมพันธ
ความ 

3.  ผูเรียนควรไดเขียนสิ่งที่เกี่ยวของในชวีติจริง เพื่อจะชวยใหเกิดแรงจงูใจ และเหน็ 
ความสําคัญที่จะเขยีน เพราะจะตองใชไดจริงในชวีิตประจําวัน 

4.  ผูสอนพึงระลึกเสมอวา ไมมีวิธีใดเปนวธีิที่ดีที่สุด ผูสอนที่ใชแนวทางการสอน 
เพื่อการสื่อสารอาจใชวิธีการสอนหลาย ๆ แบบตามที่เห็นวาเหมาะสมกับผูเรียน ไมวาจะเปนการ
เลียนแบบบรบิทตาง ๆ การเขียนเรียงความโดยการวางกรอบใหเขยีน การเขียนแบบอิสระ  การฝก
ประโยค การวเิคราะหบริบทที่เปนพื้นฐานที่จําเปนของทกุวิธี 
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  5. ผูสอนจะตองตระหนักในหลักการที่วา การเขียนคือการเขียนขอเขียนที่มี
ความสัมพันธเชื่อมโยงกัน ไมใชเขียนแตเพียงประโยคเดี่ยวๆเทานั้น ผูเขียนจะตองเขียนเพื่อสนอง
จุดประสงคของตนและผูอาน 

6.  ผูสอนควรแลกเปลี่ยนลักษณะการทํางาน ระหวางผูสอนกับผูเรียนตวัตอตัว  มา 
เปนผูสอนและผูเรียนหลาย ๆ คน เปล่ียนบทบาทจากผูช้ีขอผิด และผูตรวจขอสอบ  มาเปนผูอาน 
และชวยวจิารณฉบับรางของผูเขียนแทน และผูเรียนเปนผูแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทํางาน
ดวยตนเอง 

แนวโนมการสอนภาษาตางประเทศในปจจุบัน เนนใหผูเรียนมีความสามารถและ 
ทักษะในการใชภาษาเพื่อประโยชนในการนําไปใชส่ือความหมายในชีวติจริงได และมุงใหผูเรียน
เกิดการเรยีนรูภาษาอยางแทจริงซึ่งจะตองดําเนินการสอน เพื่อใหเกดิการพัฒนาภาษาทั้งสี่ทักษะคือ 
การฟง การพดู การอานและการเขียน 

กลาวโดยสรุป  การเขียนหมายถึงการเสนอแนวความคิดของผูเขียนไปยังผูอาน  
โดยผานตัวอักษรหรือสัญลักษณ ซ่ึงผูเขียนตองมีความสามารถในการบูรณาการความรูที่มีอยูได
อยางถูกตองในเรื่องของเนื้อหา โครงสราง และรูปแบบในการเขยีน เพื่อส่ือความหมายใหเปนที่
เขาใจตรงกนัระหวางผูเขียนและผูอาน  

 ความสามารถทางการเขียน 
แพตตี้ (Patty 1985 : 182) กลาววา ความสามารถทางการเขียน คือ ความสามารถ 

ในการแสดงออกซึ่งความคิดที่ตองการเชื่อมโยง จัดวาง และพัฒนารายละเอียดตาง ๆ ตลอดจน
สามารถในการเรียบเรียงความคิดใหเปนประโยคเปนขอความสั้น ๆ และเปนเรื่องราว  

จอหนสัน (Johnson 1986 : 93) กลาววา ความสามารถทางการเขียน คอื 
ความสามารถที่นักเรียนถายทอดเนื้อหา รายละเอียดตาง ๆ ใหลักษณะที่ถูกตองทางไวยากรณเปน
ขอความสั้นๆ เพื่อส่ือความหมายได 

สุภัทรา อักษรานุเคราะห (2532 : 108) กลาววา ความสามารถในการเขียน หมายถึง 
ความสามารถในการรวบรวมขอมูล  เลือกสรรสิ่งที่ตนตองการถายทอดความคิด นํามาลําดับความ
ดวยการเรียบเรียงเปนตวัอักษร ตั้งแตระดบัประโยคจนถึงระดับขอความ หรือสูงกวาขอความ  โดย
ใชความรูทางดานกลไกของการเขียน เชน การสะกดคํา เครื่องหมายวรรคตอน กฎเกณฑทาง
ไวยากรณ ตลอดจนวากยสมัพันธ ซ่ึงจะตองใหผูอานเขาใจสิ่งที่ผูเขียนแสดงออกทางความคิดได
ถูกตองตรงกับจุดประสงคของผูเขียน   
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สรุปไดวา  ความสามารถในการเขียน คือกระบวนการทีม่ีความสัมพันธเกี่ยวของ 
กับการแสดงออกทางความคดิ โดยผานการเรียบเรียงความคิด การลําดับความซึ่งผานตัวอักษรและ
กฎเกณฑไวยากรณที่ถูกตอง เปนขอความเพื่อใหผูอานเขาใจความคดิของผูเขียนไดอยางถูกตอง 

จุดมุงหมายในการสอนเขียน 
การเรียนการสอนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษนั้นยอมแตกตางกันไป  ทั้งนี้ขึ้นอยู 

กับจุดมุงหมายในการสอนเขียนเปนหลัก  ซ่ึงในประเด็นนี้  ไรมส (Raimes 1987 : 36-41) ไดเสนอ
จุดมุงหมายในการสอนเขียนไวดังนี้คือ 

1.  การสอนเขียนเพื่อเสริมทักษะอื่น ๆ  การสอนเขียนเปนเพียงทักษะที่จัดทําขึ้นใน 
หองเรียนเพื่อเสริมสรางการเรียนการสอนพูด ซ่ึงครูอาจใหแบบฝกหัด ใหผูเรียนคัดลอกขอความ
หรือประโยคที่ใชฝกสนทนา เพื่อเปนเครื่องชวยในการจดจําไดงายขึ้น 

2.  การเขียนเพื่อฝกฝน ผูสอนจะแนะนําใหผูเขียนฝกฝนภาษาทีย่ังไมเคยประสบมา 
กอนเลย วิธีการฝกฝนมีหลายรูปแบบวิธีดวยกัน  

3.  การเขียนโดยเลียนแบบรปูแบบภาษาการสอนเขียนใหผูเรียนเลียนแบบแผนทาง 
ภาษาจดุประสงคเพื่อตองการใหผูเรียนทําความคุนเคยกบัรูปแบบการใชภาษาและสาํนวนภาษา ซ่ึง
ทําไดโดย 

  3.1  ผูสอนอานเรื่องใหผูเรียนฟง แลวใหผูเรียนเขียนตามคําบอกของผูสอน 
  3.2  ผูสอนใหผูเรียนเขยีนเรยีงความตามเนื้อหาหรือองคประกอบของเรื่องที่ 

ผูสอนกําหนดให 
      3.3ใหผูเรียนศึกษาโครงรางของขอความ หรือวิเคราะหแยกแยะขอความเรื่อง 

นั้นออกเปนสวน ๆ เสร็จแลวใหผูเรียนเขียนขอความโดยอาศัยโครงรางที่ผูเรียนไดศึกษาและ
วิเคราะหมากอนหนานั้น 

      3.4ใหผูเรียนอานเรียงความ แลวใหวิเคราะหแยกแยะองคประกอบของ 
เรียงความเรื่องนั้นออกเปนสวน ๆ และเขียนเรียงความใหคลายกับโครงรางหรือองคประกอบที่
ผูเรียนไดศึกษามากอนหนานั้น 

4. การเขียนเพือ่การสื่อสาร กิจกรรมในหองเรียนจะเปนกิจกรรมการสือ่สารระหวาง 
ผูเรียนกับผูสอน มากกวาจะเปนปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน 

5.  การเขียนเพื่อฝกฝนความคลองหรือความชํานาญ วิธีนี้ผูสอนจะกระตุนใหผูเรียน 
เกิดความคิดริเร่ิมสรางสรรค เขียนเรื่องที่ผูเรียนคิดขึ้นมาดวยตนเองในชั้นตน ผูสอนจะเนนการ
แสดงออกทางความคิด หรือเนื้อหาในการเขียนขอความหรือเรียงความเปนหลัก โดยไมสนใจความ
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ผิดพลาดทางไวยากรณ หรือการสะกดคํา เมื่อการเขียนของผูเรียนเรียนอยูในระดับพอใจแลว จึงหัน
มาสนใจแกไขความผิดพลาดทางไวยากรณและการสะกดคําภายหลัง 

5. การเขียนเพื่อการศึกษาเรียนรู การเขียนชนิดนี้มีวิธีการสอน และจดุมุงหมายใน 
การสอนครอบคลุมทั้ง 5 ประเภท ทีไ่ดกลาวมาขางตน การเขียนเพื่อการเรียนรูนั้นครูผูสอนตอง
สอนเสริมโครงสรางประโยค ไวยากรณ สอนใหรูจกัเลียนแบบการเขยีน ใหเขียนเพื่อส่ือความหมาย 
และใหเขียนเพื่อพัฒนาความชํานาญ 

กลาวโดยสรุป  จุดมุงหมายของการสอนเขียน จะเปนสิ่งกําหนดวิธีการและเทคนิคที ่
จะนํามาใชสอน เนื่องจากการนําวิธีการหรอืเทคนิคตาง ๆ มาใชสอนนั้น ควรเปนวธีิการที่สามารถ
จะทําใหเกดิผลสําเร็จตามจุดมุงหมายได ดังนั้น การสอนเขียนทีพ่ิจารณาจดุมุงหมายควบคูไปกับ
การสอนดวย จึงเปนปจจัยทีจ่ะสงผลใหการสอนเขียนดําเนินไปอยางมปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

กิจกรรมในการสอนเขียน 
นักการศึกษาไดแบงกจิกรรมในการสอนเขยีนไวดังนี ้
ลาโด  (Lado 1964 : 143 – 148)  ไดแบงการเขียนภาษาตางประเทศออกเปน 5 ขั้น  

ดังนี ้
1.  ขั้นเตรียมตวักอนการเขียน (Pre – Writing) เปนการแนะนําใหผูเรียนรูจักเขยีน 

สัญลักษณตาง ๆ ที่ใชแทนคําพูด ฝกการคัดลอกสัญลักษณและตัวอักษรแบบตาง ๆ ช้ีใหเห็นถึง
ความสัมพันธระหวางตัวอักษร หรือการผสมอักษรระบบการออกเสียง รวมทั้งแสดงใหผูเรียนเหน็
ลีลาการเขียนตัวอักษรและความแตกตางของตัวอักษรแตละตัว 

2.  การคัดลอกขอความจากบทอาน (Copying Reading Texts) เปนการจัด 
สถานการณใหผูเรียนไดฝกเขียนตามแบบที่กําหนดให ซ่ึงเปนขอความยาว ๆ ที่ผูเรียนไดอานไป
แลว 

3.  การถายทอดสิ่งที่ไดพบเห็นเปนตวัอักษร (Transcribing) เปนการฝกเขียนตามคํา 
บอก โดยครบูอกคําที่ผูเรียนเคยรูจกั ใหผูเรียนเขียนตาม นอกจากนี ้ ยังฝกใหผูเรียนรูจักถายทอด
คําพูด หรือแตงประโยคดวยตนเอง และเขียนประโยคดังกลาวโดยไมมแีบบอยางใหด ู

4.  การเขียนความเรียง (Composition)  ในขั้นนี้การฝกการเขียนเพื่อรายงานแสดง 
ความคิดเห็นหรือใหขอมูลตาง ๆ ในรูปแบบที่ถูกตองตามแบบแผนและโอกาส เชน การเขียนจด
หมายถึงเพื่อนซึ่งเปนแบบไมเปนทางการ การเขียนใหขอมูลที่เปนขอเท็จจริงทางธุรกิจ การเขียน
รายงานตลอดจนการเขียนบทความเพื่อสงตีพิมพเปนตน ซ่ึงครูจะตองสอนใหผูเรียนเขาใจใน
เร่ืองราวตาง ๆ ที่สําคัญตอการเขียนเพื่อการสื่อสาร เชน หัวเร่ือง (Topics) ความชัดเจนของแนวคิด
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และวัตถุประสงค (Point of View and Focus) ลีลาภาษา (Style) ตลอดจนความแจมชัดและความมี
ประสิทธิภาพของความเรียง (Clarity and Effectiveness) 

6. การเขียนวรรณคดี  เปนการเขียนขั้นสูงสุด ซ่ึงผูที่จะสามารถเขียนในขัน้นี้ได 
จะตองเปนผูที่มีความรูเกีย่วกับวัฒนธรรม โครงสรางทางภาษา มีพรสวรรคและมีศิลปะในการเขียน
เปนอยางด ี

 ริเวอรส (Rivers 1970 : 245 –255)  กลาววา ผูเรียนจะตองไดรับการฝกอยางมีระบบ 
ผานขั้นตอน 5 ขั้น ดังนี้ 

1.  การลอกขอความ   เปนการทบทวนความจําจากสิ่งที่เรียนไปแลวและยังเปนการ 
แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของเสียงกับสัญลักษณ 

2.   การลอกแบบ  การเขียนในนี้ ผูเรียนจะตองเขียนจากสิ่งที่เขาจําไดหรือจากการ 
อาน   ตลอดจนการเขียนตามคําบอกหรือการเขียนอภิบายรูปภาพ 

3.  การเรียบเรียงและเชื่อมประโยค  การเขียนในระดับนี้ ผูเรียนฝกจากสิ่งที่ไดเรียน 
ไปแลว  ทั้งจากการรูจักใชตารางเทียบแทน  และการเปลี่ยนรูปประโยค  เปนตน 

4. การเขียนที่มีการชี้แนะ    ในขั้นนี้ผูเรียนมีอิสระที่จะเลือกใชคําและโครงสราง 
ไวยากรณในการเขียน เพื่อใหไดใจความที่สมบูรณ การเขียนในระดับนี้จะตองอยูภายใตคําแนะนํา
ของครูดวย 

จอหนสัน (Johnson 1981 : 93 – 106) ไดแนะนําลักษณะกิจกรรมที่ใชในการสอน 
เขียนเพื่อการสื่อสารไว 3 ลักษณะ ดังนี ้

1.  การเติมขอมูลใหสมบูรณและการแบงขอความออกเปนสวน ๆ (Jigsaw) ทําให 
เกิดชองวางของขอมูลนี้มีประโยชนตอการสอนเขียน กลาวคือ ทําใหการแลกเปลี่ยนขอมูลกันใน
ช้ันเรียน ผูเรียนจะบอกซึ่งกันและกันในสิ่งที่เพื่อนไมรู และมีการประเมินผลจากการเขียนโดยเพื่อน
ของผูเรียน เพราะการจะดูวาการเขียนบรรลุผลหรือไมนั้นสามารถดูไดจากการอานขอความแลว
เขาใจหรือไม 

2.  ลักษณะกิจกรรมที่มีความตอเนื่องกัน ทําใหเกิดการบูรณาการของทักษะตาง ๆ  
กิจกรรมแตละอยางจะใหเนื้อหาสําหรับกิจกรรมตอมา ลักษณะของกิจกรรมที่มีความตอเนื่องอาจมี
ลักษณะเปนกิจกรรมที่ใหทําโดยอิสระ โดยฝกเกี่ยวกับการถามและการตอบ หรือเปนการเขียน
เรียงความอิสระ โดยผูสอนอาจชวยใหผูเรียนเกิดจินตนาการในการเขียนไดโดยใหทํากิจกรรมตาง 
ๆ ประกอบ เชน ฟงบทสนทนา แสดงบทบาทสมมติ ใหอานบทความจากวารสาร นิตยสารอภิปราย 
ฯลฯ จนกระทั่งนําไปสูการเขียนในขั้นสุดทาย 
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3.  การเขียนขอความเปนตอน ๆ (Paragraph Writing)  การเขียนในขั้นนี้มีความสําคัญ 
ขอความหนึ่งจะตองมีการผูกประโยคเขาดวยกันใหถูกตองตามหลักไวยากรณ (Cohesion) และมี
ความสอดคลองกันตามความหมาย (Coherence) การอานและการเขียนมีความสัมพันธกันมาก 
ดังนั้น ในการสอนเขียนอาจจะตองฝกการอานเพื่อความเขาใจ ดวยเทคนิคที่ใชในการฝกการเขียน 
ดังนี้ 

3.1 นําเรื่องมาใหผูเรียนอาน แตใหดูเฉพาะขอความตอนแรกและปดขอความที่ 
เหลือไว ใหผูเรียนคิดและอภิปรายกันวาเนื้อเร่ืองตอไปจะเปนอยางไร แลวจึงเปดขอความใหดูและ
เปรียบเทียบกับที่คิดเอาไว 
  3.2  ใหเขียนตามคําบอกทีละประโยค หลังจากผูสอนไดสอนอานแตละประโยค 
ผูเรียนจะตองบอกวาประโยคตอไปจะเปนอยางไร แลวจึงใหเขียนตามคําบอกตอไป 
  3.3  ผูสอนอาจใหขอความทีละคํา กลุมคํา หรือประโยค แลวใหผูเรียนเติมขอความ 
ใหสมบูรณ แลวผูสอนจึงจะเฉลยขอความที่ถูกตองทั้งหมด 

3.4  ผูสอนใหประโยคที่ตอจากประโยคอื่นมา แลวใหผูเรียนเขยีนประโยคที่มา 
กอนหนานั้น 

3.5 ผูสอนใหเนื้อเร่ืองเปนแบบอยาง เพื่อใหผูเรียนเขยีนเลียนแบบ โดยใชขอมูล 
ที่ใหมา เชน แผนที่ โนต แผนภาพ ฯลฯ 

3.6  ผูสอนใหเนื้อเร่ืองมาแลวใหผูเรียนหาวิธีจัดลําดับขอความเปนแบบอื่น 
3.7  ผูสอนใหผูเรียนเปลี่ยนจากภาษาพูดเปนภาษาเขียน เพื่อฝกเรียงความสัมพันธ 

ระหวางประโยคตามความหมาย ขอความที่พูดอาจนํามาจากการกระจายเสียงทางวิทย ุหรือขอความ
จากหนังสือพิมพก็ได 

3.8ผูสอนใหผูเรียนเขยีนเนื้อเร่ือง โดยเปลี่ยนหนาทีภ่าษา เชน เปล่ียนจาก 
คําแนะนําไปเปนการบรรยาย เปนตน 

เนลสัน (Nelson 1984 : 2 – 5, 8)  ไดแสดงความคิดเหน็และแนวทางในการสอน 
เขียนไววา กิจกรรมการอานนั้นสอดคลองกันเปนอยางดีกับกจิกรรมการเขียน ดงันั้นผูสอนควร
ปลอยใหนกัเรยีนไดมีโอกาสอานและทําความเขาใจบทเรยีนนัน้ดวยตนเอง  แลวนําขอมูลที่ผูเรียน
แตละคนไดจากการอานมาอภิปรายรวมกัน แลวจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดฝกการเขยีนเพื่อใหผูเขยีน
คุนเคยกับภาษาและเขาใจมากยิ่งขึ้น และในกิจกรรมการเขียนตองฝกใหผูเรียนเขยีนประโยค
ใจความสําคัญ ของเรื่อง 
 นอกจากนี้  อัจฉรา วงศโสธร (2521 : 93)  ไดกลาวถึง การเรียนการสอนเขียนไววา อาจ
แยกออกไดเปน 2 แขนงใหญ คือ การเขียนเพื่อใหเกิดทักษะ และการเขียนเพื่อใหรูกลวิธีของการ
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เขียน การเรียนในแขนงแรกนั้นสวนใหญจะเริ่มจากการเขียนตามแบบหรือกรอบที่กําหนดให จน
สามารถเขียนไดเพื่อแสดงความคิดเห็นดวยตนเอง หรือการเขียนโดยเสรี สวนการเรียนในแขนงที่
สองนั้น ผูเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับกลวิธีทางภาษารูปแบบวิธีการเรียบเรียงใจความใหมีบทนํา 
เนื้อความและบทสรุป การเสนอใจความสําคัญและรายละเอียด เพื่อสนับสนุนการเขียนและคลอย
ตาม แบบขัดแยงโดยนําเหตุผลตาง ๆ มาคิดดวยกัน การเขียนเปรียบเทียบและการเชื่อมโยงขอความ
ใหเขากัน เปนตน 
 ส่ิงที่ผูสอนควรคํานึงถึงในการสอนเขียน  (สุภัทรา อักษรานุเคราะห ม.ป.ป. : 76 –77) 

1. ผูเรียนควรคุนเคยกับรูปแบบภาษาเขียนหลาย ๆ แบบ ทั้งนี้ผูสอนควรจัดหาและ
อธิบายรูปแบบของการเขียนที่หลากหลายใหแกผูเรียน เชน แบบเลาเรือ่งหรือแบบบรรยายเปนตน 

2.  ผูเรียนจะตองทราบวากลไกตาง ๆ ทีเ่กีย่วของกับการเขียนมีอะไรบาง เชน การเขยีน
ตัวอักษร กฎการเรียบเรียงประโยค การใชเครื่องหมายวรรคตอน และการใชคําสัมพันธความตาง ๆ 
เปนตน 

3.  ผูเรียนควรไดเขียนส่ิงที่เกี่ยวของในชวีติจริง  เพื่อจะชวยใหเกดิแรงจูงใจ และเห็น
ความสําคัญที่จะเขยีน เพราะจะตองใชไดจริงในชวีิตประจําวัน 

4.  ผูสอนพึงระลึกเสมอวาไมมีวิธีใด เปนวิธีที่ดีที่สุด ผูสอนควรใชแนวการสอนเพือ่การ 
ส่ือสาร ซ่ึงอาจใชวิธีการสอนหลาย ๆ แบบ ตามที่เห็นวาเหมาะสมกับผูเรียน ไมวาจะเปนการ
เลียนแบบบรบิทตาง ๆ การเขียนเรียงความโดยการวางกรอบใหเขยีน การเขียนแบบอิสระ การฝก
ประโยค การวเิคราะหบริบท ซ่ึงเปนพื้นฐานที่จําเปนของทุกวิธี 

5.  ผูสอนควรตระหนกัในหลักการที่วา การเขียนคือ  การเรียนขอเขียนที่มีความสัมพนัธ 
เชื่อมโยงกัน ไมใชเขียนแตเพียงประโยคเดี่ยว ๆ เทานัน้ ผูเขียนจะตองเขียนเพื่อสนองจุดประสงค
ของตนและผูอาน 

6.  ผูสอนควรเปลี่ยนบทบาทจากเปนผูช้ีขอผิดและตรวจขอสอบมาเปนผูอานและชวย 
วิจารณฉบับรางของผูเขียนแทน และเปลี่ยนลักษณะการทํางานระหวางผูสอน กับผูเรียนตัวตอตวั 
มาเปนผูสอนและผูเรียนหลาย ๆ คน และผูเรียนกับผูเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทํางาน
ดวยกันเอง 

สรุป  กิจกรรมในการสอนเขียนนั้นตองใหผูเรียนรูวิธีการเรียบเรียงใจความ  บทนํา
เนื้อความบทสรุปใจความสําคัญ  และรายละเอียดนํามาเชื่อมโยงขอความเขาดวยกัน ถายทอด
ออกมาเปนตัวอักษรที่แสดงถึงความสัมพันธของตัวอักษร โดยผานกระบวนการเขียนที่ไดรับการ
พัฒนาอยางมีรูปแบบและลักษณะของการจัดกิจกรรมที่ตอเนื่อง 
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การทดสอบความสามารถทางการเขียน 
การทดสอบความสามารถทางการเขียนสามารถทดสอบไดดังนี ้
คารเรล(Carrell 1980 : 50, อางถึงใน สุเบดา ปาทาน  2529 : 17)  ไดกลาวถึงการ

ทดสอบวัดความสามารถในการใชภาษาเพื่อการสื่อความหมายโดยการเขียนวา  การทดสอบ
ความสามารถทางการเขียนนั้นอาจจะเขียนเรียงความหรือบรรยายภาพ บรรยายสิ่งของ และการ
กระทําหรือเหตุการณที่จําได เนื้อหาควรเปนเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน เชน การเขียนรายงาน 
เขียนโนต เขียนจดหมายสวนตัวถึงเพื่อน จดหมายสิ่งสินคาจากบริษัทหางรานตาง ๆ เปนตน 

การเขียนเรียงความเปนวิธีหนึ่งที่สําคัญที่สุดในการทดสอบวัดความสามารถทางการ
เขียนเพราะผูเขียนจะตองมีความสามรารถในการคิดและถายทอดความคิดออกมาเปนตัวอักษร โดย
อาศัยถอยคําของตนเอง ทักษะหรือความสามารถนี้สําคัญมากในการติดตอส่ือสารในชีวิตประจําวัน 
ถานักเรียนหลีกเลี่ยงการใชโครงสรางคําศัพทที่ตนไมถนัด แลวสามารถเลือกใชส่ืออ่ืนทดแทนให
เกิดความหมายตามที่ตองการได ก็นับวาเปนความสําเร็จในการใชภาษาตามแนวคิดการสอนภาษา
ในปจจุบัน 

การสรางแบบทดสอบอัตนัย โดยใหผูสอบเขียนเรียงความนั้นจะวัดความสามารถ
ทางการเขียนของผูสอบไดในเรื่องตาง ๆ ดังนี้ (Perkins and Konneker 1982 : 51, อางถึงใน สุเบดา 
ปาทาน 2529 : 19) 

1.  ความสอดคลอง   หมายถึง ความสอดคลองของเนื้อหากับเรื่องที่เขียนขอมูลตาง ๆ 
ไดรับการรวบรวมเปนหนวยเดียวกัน 

2.  ความสละสลวย  หมายถึง ความนําอานและมีการเรียบเรียงเนื้อหาติดตอกันอยางมี
เหตุผล 

3.  คําศัพท  หมายถึงระดับคําที่ใช ความหลากหลายของคําความเหมาะสมในการใช
สํานวนและซ้ําคํา 

4.  ไวยากรณ   หมายถึง การใชเครื่องสัมพันธความ โครงสรางประโยค 
5.  ตัวสะกดและเครื่องหมายวรรคตอน  
ลาโด (Lado 1964 : 250) ไดสรุปเกี่ยวกับการใชขอทดสอบทางการเขียนไววา เราอาจใช

ขอทดสอบทั้งแบบอัตนัยและปรนัยวัดสวนประกอบตาง ๆ ในการเขียนไดดังนี ้
1.  ใชขอสอบแบบปรนัย วัดความสามารถเกี่ยวกับตัวสะกด เครื่องหมายวรรคตอน 

โครงสรางทางไวยากรณ ศัพท ขอสอบแตละครั้งอาจมีประมาณ 40 – 80 ขอ 
2.  ใชขอสอบแบบปรนัย วัดตามสามารถในการเรียบเรียงลําดับเนื้อหา โดยใหเร่ืองราว

ที่มีความยากมาก ๆ มาเปนขอทดสอบ 
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3.  ใชขอทดสอบแบบอัตนัย โดยใหเขียนเรียงความมากกวา 1 เร่ืองขึ้นไป แตละเรื่องใช
เวลาในการเขียนประมาณ 20 – 30 นาที  เพื่อวัดความสามารถในการใชทวงทํานองเขียนเนื้อเร่ือง
และจัดลําดับความ 

4.  ใชขอทดสอบแบบอัตนัย แตใหดูตารางหรือรูปภาพเพื่อชวยดานขอมูล 
จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของดังกลาว ในการศึกษาคนควาครั้งนี้ ผูวิจัยจึงใช

แบบทดสอบที่เปนอัตนัย โดยใหนักเรียนเขียนเรียงความ 1 เร่ือง คือเขียนเรียงความจากภาพ 
สําหรับการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยตรวจงานเขียนที่เปนแบบทดสอบอัตนัยโดยตรวจให

คะแนนเฉลี่ยจากผูตรวจ 2 คน ซ่ึงใชเกณฑที่ปรับมาจาก เสาวลักษณ รัตนวิชช (Rattanavich 1987 : 
55) จาคอบส และคณะ (Jacobs and others 1981 : 30) และ ฮีตัน (Heaton 1990 : 111) การกําหนด
คุณสมบัติของผูตรวจงานเขียนของนักเรียนมีดังนี้ 

1.  มีวุฒิอยางต่ําปริญญาตรีดานการสอนภาษาอังกฤษ 
2.  มีประสบการณดานการสอนภาษาอังกฤษอยางนอย 3 ป 
การวัดและประเมินผลทักษะการเขียน 
การวัดและประเมินผลทักษะการเขียนตามแนวการสอนเพื่อการสื่อสารนี้ไดเปลี่ยนจาก

เดิม ซ่ึงเคยวัดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะมาเปนการวัดทักษะรวมไมแยกวัดทีละสวน  เพราะเปน
การวัดความสามารถของนักเรียนในการติดตอส่ือสารในสถานการณตางๆ โดยนักเรียนตอง
สามารถผลิตหรือเขาใจขอความเพื่อส่ือสารความหมายในสถานการณนั้น ๆ ดวย (สุเบดา ปาทาน 
2529 : 17) 

วาสนา  โกวิทยา (2525 : 212 – 214) ไดกลาวถึงประเด็นที่จะพิจารณาเกี่ยวกับวิธีการวัด 
และประเมินผลทักษะการเขียน 3 ประเด็นใหญ ๆ คือ 

1. การวัดเฉพาะทักษะการเขียนอยางเดียว  หรือการวัดทักษะการเขียนสัมพันธกับทักษะ
อ่ืน ๆ เชน ฟง – เขียน   อาน – เขียน  พูด - เขียน เปนตน  นักเรียนอาจเขียนตามคําบอก สรุปเรื่อง
จากที่อานหรืออานเรื่องที่เขียนใหผูอ่ืนฟง 

2. วัดจุดยอย หรือวัดรวมสรุป วัดจุดยอยของทักษะการเขียน เชน เขียนเครื่องหมาย
วรรคตอน การเรียงคําในประโยค การสะกดคํา เปนตน  สวนการวัดรวมสรุป เชน เขียนตอบคําถาม 
เขียนรายงาน เขียนขอความสั้น ๆ เขียนกรอกแบบฟอรม เขียนตีความจากตาราง  แผนภูมิ กราฟ  
เปนตน   

3.  การวัดทักษะการเขียนโดยตรง หรือวัดทางออม การวัดที่มีความตรง คือการใหนัก 
เรียนลงมือเขียนจริง สวนวัดทางออม คือการระลึกได เชน วัดความสามารถนักเรียนที่จะบอกไดวา
ในขอความที่กําหนดให ประโยคใดไมควรอยูในขอความนี้ 
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ทั้งสามประเด็นนี้สอดคลองกับความคิดของแครอล (Carrol 1980 : 50) ที่วา ในการ
ทดสอบความสามารถในดานการเขียนเพื่อการสื่อสารนั้นอาจเปนการเขียนเรียงความเขียนบรรยาย
เหตุการณหรือส่ิงตาง ๆ เนื้อหาควรเกิดขึ้นในชีวิตจริง เชน การเขียนรายงาน เขียนขอความ หรือ
เขียนจดหมายถึงเพื่อน เปนตน 

ฮีตัน (Heaton 1990 : 105-108 )   ไดกลาวถึงการประเมินผลทักษะการเขียนแบบอิสระ  
วาเปนวิธีที่เหมาะสมที่จะใชประเมินความสามารถทางการเขียนของนักเรียน ซ่ึงไดแก การใหเด็ก
เขียนเรื่องจากภาพทั้งนี้   ฮีตัน (Heaton 1990 : 96 – 109) ไดกลาววา การวัดความสามารถทางการ
เขียนดวยวิธีนี้นั้น นักเรียนจะเกิดความคิดทําใหสามารถที่จะใชความสามารถอยางเต็มที่ในการ
ถายทอดออกมาเปนภาษาเขียน  

การใชรูปภาพวัดความสามารถทางการเขียนนั้นควรใชรูปภาพดังตอไปนี้(Heaton 1990 
: 107) 

1.  ภาพที่ตองการใหนกัเรียนอธิบาย ฉาก วัตถุ หรือบุคคล 
2.  เพื่อเปรียบเทียบ ฉาก 2  ฉาก ฯลฯ 
3. เพื่อบอกเรื่องราว 
4.  เพื่อใหคําแนะนํา  
5.  อธิบายกระบวนการวิธีการ 
นอกจากนี้ เขายังไดเสนอแนะอีกวา ในการเลือกรูปภาพนั้น ควรจะแนใจกอนวา

นักเรียนจะเขาใจรูปภาพนั้นไดงาย  ภาพตองชัดเจน  ดังนั้น ควรเลือกอยางระมัดระวัง  
การตรวจใหคะแนนเรียงความ 
การตรวจใหคะแนนเรียงความมีเกณฑดังนี้     
จาคอบส  และคณะ  (Jacobs and others  1981 : 30)  ไดใหเกณฑไว ดังนี้ 
1.  เนื้อหา 
2.  การเรียบเรยีงความคิด 
3.  การใชศัพท 
4.  การใชไวยากรณ 
5.  การใชเครื่องหมายวรรคตอน ตวัสะกด อักษรนํา และการขึ้นยอหนา 
เสาวลักษณ  รัตนวิชช (Rattanavich 1987 : 55)   ไดใหเกณฑการตรวจเรียงความดังนี ้
1.  การลําดับความ  
2.  ความคิดไดความชัดเจน และส่ือความหมายได  
3.  การใชภาษา ไวยากรณ ตวัสะกดถูกตอง 
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4.  ความสมบูรณของการเขยีน   
ฮีตัน  (Heaton 1988 : 133 – 149)   ไดกลาวถึงการใหคะแนนการเขียนวาควร

ประกอบดวย  
1.  ดานไวยากรณ 
2.  ดานคําศัพท 
3.  ดานการสะกดและการใชเครื่องหมายวรรคตอน 
4.  ดานลีลา และการเขียนถายทอดความรูสึกอยางไพเราะ 
5.  ดานเนื้อหาที่สัมพันธกับการเขียนถายทอด 
วาสนา  โกวิทยา (2525 : 214)  ไดกลาวถึง วิธีการตรวจใหคะแนนความสามารถในการ

ส่ือความหมาย ซ่ึงแสดงออกโดยการเขยีนเรียงความหรือขอความตอเนือ่งวามี 2 วิธี คอื 
1.  วิธีอาศยัความรูสึก  การตรวจวิธีนีไ้มเสยีเวลามาก ถามีผูตรวจหลายคน แตละคนอาน

และตัดสินโดยอาศัยความรูสึกของตนแลวนําคะแนนทีไ่ดจากผูตรวจทั้งหมดมาหาคาเฉลี่ยก็จะเปน
คะแนนของขอเขียนนัน้ ๆ 

2.  วิธีวเิคราะหขอเขียน  อาศัยผูตรวจเพียงคนเดียว โดยครูจะกําหนดเนื้อหาสาระที่จะ
ใหคะแนนและน้ําหนักของคะแนนไวแลวใหคะแนนขอเขียนตามเกณฑที่ตั้งไว 

ในทํานองเดียวกัน ฮีตนั (Heaton 1990 : 108)   ไดแบงวิธีการไวเปน 3 ขอดวยกัน คือ 
1.  วิธีนับคําผิดพลาด   
2.  วิธีวิเคราะหขอเขียน  
3.  วิธีอาศัยความรูสึก  
โดยทั่วไปวิธีการตรวจแบบวิเคราะหขอเขียน ควรนําไปใชตรวจขอเขียนของนักเรียน 

ทั้งนี้เพราะครูผูตรวจเพียงคนเดียว จึงทําใหผลการตรวจแบบมีความเที่ยงหรือความเชื่อถือได
มากกวาผลการตรวจแบบ Impression Method (วาสนา โกวิทยา 2525 : 215)  โดยครูจะกําหนด
เนื้อหาสาระที่จะใหคะแนนและน้ําหนักของคะแนนเพื่อเปนเกณฑในการประเมินงานเขียนของ
นักเรียน 

การตรวจใหคะแนนการเขียนประเภทนี้วา  การตรวจใหคะแนนที่มีคาความเชื่อมั่นได 
ควรใชผูตรวจอยางนอย 2 คน  โดยอาจจะตั้งเกณฑการใหคะแนนใหตรงกัน และหาคาเฉลี่ยโดยใช
วิธีคํานวณหาความเชื่อมั่นของคะแนนโดยใชสูตรหาคาสหสัมพันธเขาชวยดวยก็ได  ถาคาเฉลี่ยที่ให
ระหวางผูตรวจหลายคนไมสอดคลองกัน ( เสาวลักษณ รัตนวิชช  2525 : 122)    

จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการประเมินผลความสามารถทางการเขียนแลว 
ผูวิจัยจึงตัดสินใจวดัความสามารถทางการเขียนของนักเรียน ดังนี ้
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1.  ใหนักเรียนเขียนเร่ืองจากภาพ ซ่ึงเปนภาพที่เขียนเพื่อบอกเรื่องราว โดยกําหนด
คําศัพทไมต่ํากวา 120 คํา 

2.  ใชผูตรวจขอทดสอบการเขียนเรียงความ 2 คน 
3.  ใชเกณฑในการตรวจเรียงความแบบวิเคราะหขอเขียน โดยปรับจากเกณฑการตรวจ

ใหคะแนนเรียงความของเสาวลักษณ รัตนวิชช (Rattanavich1987 : 55) จาคอบส (Jacobs and others  
1981 : 30)  และฮีตัน (Heaton 1990 : 111) 
 
3.  เอกสารและงานวิจัยเก่ียวกับการสอนแบบมุงประสบการณภาษา 

3.1  ความเปนมาและความหมาย 
 การสอนแบบมุงประสบการณภาษา  (Concentrated Language Encounters หรือ 

CLE)ไดรับการพัฒนามาจากนักภาษาศาสตร ผูเชี่ยวชาญทางการอาน  และครูผูสอนภาษาหลายคน 
เชน เกรย  วอลคเกอร และ  ดอร (Gray , Watker,and Dore) จากประเทศออสเตรเลีย 

เมื่อตนป  ค.ศ.  1980  ไดเร่ิมมีการสอนแบบมุงประสบการณภาษาในโครงการ 
เทรเกอร พารค (Traeger Park Project)  กับนักเรียนพื้นเมืองชาวออสเตรเลียเปนครั้งแรกที่โรงเรียน
เทรเกอร พารค(Traeger Park  School)   ซ่ึงเปนโรงเรียนยานชานเมือง  แอลีส  สปริง ( Alice 
Spring) รัฐนอรทเทิรนทริทอร่ี (Northern Territory)   ประเทศออสเตรเลียโดยคณะผูสอนไดสํารวจ
ปญหาและพบวานักเรียนประมาณรอยละ  90  เปนชาวพื้นเมืองซึ่งมีสภาพปญหาทางเศรษฐกิจ  
ปญหาความสามารถในการใชภาษาอังกฤษโดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาดานประสบการณเกี่ยวกับ
ความคิดรวบยอดทางตัวอักษร  เนื่องจากเนื้อหาท่ีจัดใหผูเรียนนั้นไมเหมาะสมกับการพัฒนา
ความสามารถในการอาน การเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียน  และการสื่อสารกับบุคคลอื่นได 
ดังนั้นคณะครูผูสอนจึงตกลงใจจัดวางเปาหมายและโครงการสอนภาษาอังกฤษที่เปนไปตาม
ธรรมชาติโดยใหการเรียนรูไดผานประสบการณการใชภาษาทุกดานหรือใชการสอนแบบมุง
ประสบการณภาษา 

ผลของการทดลองการสอนภาษาอังกฤษดวยวธีิการสอนแบบมุงประสบการณภาษา 
ของโครงการเทรเกอรพารคประสบความสําเร็จเปนอยางดียิ่ง  นักเรียนชาวพื้นเมืองเกือบ  100  % 
สามารถอาน   เขียน   ฟง  และพูดภาษาอังกฤษไดเปนอยางดีหลังจากนั้นวิธีการสอนแบบมุง
ประสบการณภาษาจึงไดเผยแพรออกไปทั่วประเทศออสเตรเลีย  สหรัฐอเมริกา แคนาดา  และ
ประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

สําหรับประเทศไทยนั้น  วอลเกอร (Walker 1984) ผูอํานวยการศูนยการวิจัยการ 
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เรียนรูและการอาน บารทเล็ท  (Bartlett 1984) ผูเชี่ยวชาญการอานของวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาแหง
บริสเบน (Brisbane  College of advanced Education)  ประเทศออสเตรเลีย  และ ดร. เสาวลักษณ  
รัตนวิชช  ไดรวมมือกันจัดตั้งศูนยการอาน ณ โรงเรียนประถมสาธิต  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ  ประสานมิตร  เพื่อทดลองการสอนโดยใชการสอนแบบมุงประสบการณภาษากับนักเรียนที่
เร่ิมเรียนวิชาภาษาอังกฤษผลการทดลองสอนประสบความสําเร็จ  นักเรียนสามารถอาน เขียน  และ
พัฒนาทักษะการฟง  และการพูดไดดี  ในระยะเวลาเพียง  20  คาบเรียน  คาบละ  20  นาที 
(เสาวลักษณ  รัตนวิชช  2531)  

สําหรับการสอนแบบมุงประสบการณภาษาในวิชาภาษาไทยนั้นไดมีการทําการ 
ทดลองในประเทศไทยเปนครั้งแรก  กับนักเรียนชั้นประถมปที่ 1 ณ  โรงเรียนประถมสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร  ผลปรากฏวานักเรียนสามารถ  อาน  เขียน  ฟง  และ
พูด  เร่ืองที่อานไดรวดเร็ว  เปนที่นาพอใจ  นักเรียนมีความกระตือรือรน  และสนุกสนานในการ
เรียนรูทุกขั้นตอนไดมีการจัดทาํโครงการนํารอง  ในการทดลองการสอนภาษาแบบมุงประสบการณ
ภาษากับกลุมนักเรียนไทยที่มีปญหาทางภาษา  จังหวัดสุรินทร  เมื่อป  พ.ศ. 2530  ผลปรากฏวา
นักเรียนที่เรียนดวยการสอนแบบมุงประสบการณภาษามีผลสัมฤทธ์ิในการเรียนวิชาภาษาไทยที่สูง
กวานักเรียนที่เรียนดวยการสอนดวยวิธีปกติ (เสาวลักษณ  รัตนวิชช  2536: 17)  

โรตารีสากลไดอนุมัติเงินสนับสนุนโครงการวิจัย  และพัฒนาการอานตั้งแตป 
2531-2535 เปนเงินประมาณ  17  ลานบาท  เพื่อจัดตั้งศูนยวิจัย  และพัฒนาการอานภาคหลักสูตร 
และการสอน  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  อบรมบุคลากรหลักอันไดแก
ผูบริหารการศึกษาสํานักงานการประถมศึกษา  ศึกษานิเทศกระดับจังหวัด  และอําเภอผูบริหาร
โรงเรียนและครู  ผูสอนวิชาภาษาไทยในโรงเรียนตนแบบในจังหวัดสุรินทร  และดําเนินการนิเทศ  
ติดตามผลการสอนในลักษณะงานวิจัยและพัฒนา ตั้งแตปการศึกษา พ.ศ. 2531(เสาวลักษณ รัตน
วิชช 2536: 16)  

ความหมายของการสอนแบบมุงประสบการณภาษา 
เสาวลักษณ  รัตนวิชช  (2534:18) ไดสรุปความหมายของการสอนแบบมุง 

ประสบการณภาษาไวดังนี ้
การสอนแบบมุงประสบการณภาษา  หมายถึง  การสอนภาษาที่มุงเนนการใหปจจัย 

ปอนและกระบวนการเรียนรูดวยกลวิธีตาง ๆ ที่จะทําใหผูเรียนมีสวนรวม  และไดประสบการณตรง
ในการใชภาษาทั้งการฟง  การพูด  การอาน และการเขียน  อยางตอเนื่อง  เปนบูรณาการดวยตนเอง
จากการพัฒนาความเขาใจความหมายโดยรวมของเรื่อง ไปสูองคประกอบยอยของภาษา  โดยยึดสื่อ
การเรียนและการจัดกิจกรรมที่พัฒนาขึ้นอยางมีเปาหมายในการนํารูปแบบภาษาไปใชส่ือสารไดใน
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ชีวิตประจําวันเปนหลัก  และใหสอดคลองกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในแตละชุมชนของผูเรียน
ลําดับของกระบวนการเรียนการสอนจะจัดตามหลักการพัฒนาภาษาของผูเรียนในการรับรู  และ
เรียนรูตามธรรมชาติ  โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางระดับความสามารถ  ความถนัด  ความ
สนใจ  และสติปญญาของผูเรียน  กลวิธีในการสอนจะยึดหลักการทางภาษาศาสตรเชิงระบบ  
ภาษาศาสตรเชิงจิตวิทยาและจิตวิทยาในการเรียนรู  เพื่อชวยใหผูเรียนพัฒนากระบวนการเรียนรู
ภาษาดวยตนเอง  โดยใชกระบวนการทางความคิด  และมีเจตคติทางบวกในการเรียนรู  ซ่ึงจะ
นําไปสูจุดมุงหมายปลายทางที่ตองการ  คือความสามารถของผูเรียนในการใชภาษาโดยการฟง  การ
พูด  การอาน  และการเขียนไดอยางอิสระ และถูกตองเหมาะสมตามกาลเทศะ 

3.2 เปาหมายของการสอนแบบมุงประสบการณภาษา 
เปาหมายหลักของการสอนแบบมุงประสบการณภาษาคือการใหผูเรียนรูจักเทคนิค 

กระบวนการเรียนรู  เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารทางภาษา  เชน  การฟง  การพูด  การอาน  และการ
เขียน  มีเจตคติในการใชภาษาในทางบวก  เชน  รักการอาน  รักการเขียน  เขาใจความรูสึกนึกคิด
จากการสื่อสารความหมายของภาษา  พรอมทั้งมีความรูสึกรับผิดชอบในการทํางานรวมกัน  การ
ชวยเหลือเกื้อกูลกัน  การรูจักประชาธิปไตย  และมีความคิดสรางสรรคเปนของตนเอง 
     บทบาทของผูสอน 

ผูสอนที่สอนดวยวิธีการสอนแบบมุงประสบการณภาษาที่มีประสิทธิภาพ 
จําเปนตองปฏิบัติภารกิจในการสอน  ดังตอไปนี้ 

1.  ทําความเขาใจเกี่ยวกับเปาหมาย  หลักการและวิธีการของการสอนแบบมุง 
ประสบการณภาษาใหถองแทเสียกอน  เพื่อการเตรียมตัวการวางระบบงานสอนใหบรรลุเปาหมายที่
ตองการ 

2.  เตรียมงานสอนไดอยางมีระบบ  ตามรูปแบบการสอน  ซ่ึงขั้นตอนของ 
กระบวนการเรียนการสอนที่จัดไวให  เหมาะสมกับความสามารถ และวัยของผูเรียน 

3. ทําหนาที่เปนผูช้ีแนะ และใหรูปแบบภาษาที่ถูกตอง  เหมาะสมแกผูเรียนในบริบท 
ภาษาตางๆ 

4.  ทําหนาที่เปนแหลงความรู  โดยพรอมที่จะชวยเหลือผูเรียนทุกคนที่ตองการ 
ขอมูลทางภาษา เมื่อมีปญหาและขอสงสัย  หรือการขยายความเพิ่มเติม  การใหขอมูลอาจจะกระทํา
ในกลุมของนักเรียน  หรือแยกเดี่ยวเปนรายบุคคล 

5.  ทําหนาที่เปนผูวางแผนและจัดกลุมกิจกรรมการสอน  รวมทั้งจัดชั้นเรียนที่มี 
ประสิทธิภาพ โดยเขาใจระดับความแตกตาง  ความสามารถ  ความถนัด  และความสนใจของผูเรียน
ทุกคน 
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6.  มีความกระตือรือรนในการดําเนินการสอน  และการตดิตามผล 
7.  คอยใหกําลังใจแกผูเรียน  อยางสม่ําเสมอ 
8.  คอยสังเกตการพัฒนาทางภาษาของผูเรียน  และเปดโอกาสใหผูเรียนแสดงความ 

คิดเห็น และแสดงทักษะทางภาษาของตนเองใหมากที่สุด  ผูสอนจะคอยเปนผูชวยเหลือเทานั้น 
9.  พยายามชวยใหผูเรียนประสบผลสําเร็จในการสื่อความหมายที่ตนตองการทุกครั้ง 

ผูสอนจะตองมีสวนรวมในการเรียนรูของเด็กดวย  โดยเฉพาะการชวยเสริมตอการเรียนรู  โดยให
ขอมูลแกผูเรียนเมื่อติดขัด  หรือมีปญหาในการใชภาษา 

10.  มีความอดทน และใจเย็นที่จะรอคอยการแสดงออกทางความคิดของผูเรียน 
สรุปวา  ผูสอนในวิธีการสอนแบบมุงประสบการณภาษาตองทําหนาที่อํานวยความ 

สะดวกและแกปญหาที่เปนอุปสรรคในการเรียนทุกประการแกผูเรียนเพื่อใหการเรียนดําเนินไป
อยางมีประสิทธิภาพ  และตองมีสวนรวมในการเรียนรูของเด็กดวย   

บทบาทของผูเรียน 
ผูเรียนในชั้นเรียนที่มีการสอนแบบมุงประสบการณภาษา  จะมีบทบาทเปนผูปฏิบัติ 

และเปนศูนยกลางในการเรียนอยูเสมอ  บทบาทดังกลาวจะเปนไปตามลําดับการพัฒนาภาษา  
ดังตอไปนี้ 

1.  ในระยะแรกผูเรียนจะตอบสนองการใหรูปแบบภาษา  หรือการใหปจจัยปอนที่มี 
ความหมายของผูสอน  โดยมีสวนรวมในการโตตอบสนทนาใชความคิดหาเหตุผล  แสดงออกทาง
กาย เชน การแสดงทาทางบงบอกความรูสึก  การเลนบทบาทสมมติ ฯลฯ  ในระยะนี้ผูเรียนสวน
ใหญจะรับรูการใหปจจัยปอนของผูสอน และใชเวลาในการคิดจินตนาการ  หาเหตุผล เปรียบเทียบ
ขอแตกตาง และคลายคลึงของภาษาที่รับ และสรางความคุนเคยกับรูปแบบภาษาใหมนั้น ๆ  การ
เรียนจะใชกระบวนการกลุม  และการปฏิบัติทางภาษาเปนหลัก 

2.  ในระยะกลาง  ผูเรียนจะใชความสามารถแสดงออกทางทักษะภาษาตาง ๆ ดวย 
ตนเองโดยมีผูสอนคอยชวยเหลือ คอยใหกําลังใจและใหขอมูลเพิ่มเติม  เพื่อใหความพยายามในการ
ลองผิดลองถูกทางภาษาของตนประสบความสําเร็จได  เชน  การชวยกันสรุปเรื่องที่อาน  เขียนเรื่อง
รวมกัน ฯลฯ  ผลสําเร็จในการปฏิบัติกิจกรรมทางภาษาตาง ๆ จะชวยใหเกิดกําลังใจ และเปน
แรงจูงใจภายในสําหรับผูเรียนเองที่จะใหความสนใจกับบทเรียนตอๆ ไปในการเรียน และการ
ปฏิบัติทางภาษาจะใชกระบวนการกลุม  และฝกการทํางานเชิงปฏิบัติการ  

3. ในระยะสุดทาย  ผูเรียนจะแสดงความสามารถทางทักษะของตนเองไดอยาง 
อิสระทั้งการฟง  การพูด  การอาน และการเขียน  พรอมทั้งสามารถแสดงความคิดสรางสรรค
ทางการใชภาษาในลักษณะตาง ๆ ตามความสนใจได  เชน  แตงประโยคปากเปลา  เขียนเรียงความที่

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

43

ตนพอใจ  เขียนจดหมายโตตอบกับเพื่อน  กับครู  หรือกับคนอื่น ๆ อานหนังสือนอกเวลา รายงาน
ขาวที่ไดฟง  หรือไดอาน  พอใจกับความไพเราะของภาษา  เขาใจความรูสึกที่สอดแทรกอยูกับการ
ใชภาษาในแตละบริบท ฯลฯ  ในการเรียนและการปฏิบัติทางภาษาจะใชกระบวนการกลุม  และเนน
การทํางานอยางอิสระมากขึ้น   

ศูนยวิจัยและพัฒนาการอาน  ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร  จึงเริ่มดําเนินโครงการพัฒนาการอานตั้งแตเดือน
มกราคม  พ.ศ.  2531  เปนตนมา  เร่ิมตนดําเนินการอบรมบุคลากรหลักอันไดแก  ผูบริหาร
การศึกษา  สํานักงานการประถมศึกษา  ศึกษานิเทศกระดับจังหวัด  และอําเภอ  ผูบริหารโรงเรียน
และครูผูสอนวิชาภาษาไทยในโรงเรียนตนแบบในจังหวัดสุรินทร  ศรีษะเกษ  บุรีรัมย  และชัยภูมิ  
100  หองเรียน  และไดดําเนินการนิเทศติดตามผลการสอนในลักษณะงานวิจัยและพัฒนาเริ่มตน
ตั้งแตปการศึกษา  พ.ศ.  2531   

เสาวลักษณ รัตนวิชช ไดกลาวถึง การสอนแบบมุงประสบการณภาษา ซ่ึงประมวล 
สรุปความไดดังตอไปนี้ (เสาวลักษณ รัตนวิชช  2534 : 16 – 20) 

การสอนแบบมุงประสบการณภาษาเปนการสอนที่มีเปาหมายเพื่อมุงพัฒนาผูเรียน 
ใหมีความสามารถในการใชภาษาทั้ง 4 ทักษะ (คือ ฟง พูด อาน และเขียน)  อยางบูรณาการ  ทั้งนี้
สามารถใชภาษาไดอยางถูกตองเหมาะสมกับกาลเทศะ   โดยการสอนมุงเนนที่ปจจัยปอนที่ไดรับ
การออกแบบโดยผานการเรียนรูดวยกลวิธีแบบตางๆ   ซ่ึงยึดหลักการทางภาษาศาสตรเชิงระบบและ
ภาษาศาสตรเชิงจิตวิทยา นอกจากนี้  ยังเนนการทํางานรวมกันระหวางนักเรียนในชั้นเรียน โดยครูมี
บทบาทเปนผูวางแผนและจัดกิจกรรมการสอน รวมทั้งชั้นเรียนไดอยางเหมาะสมกับความสนใจ 
และความสามารถของนักเรียน ซ่ึงรับบทเปนศูนยกลางของการเรียนการสอน   

3.3 การจัดหนวยการเรียนสําหรับการสอนแบบมุงประสบการณภาษา 
การเรียนการสอนแบบมุงประสบการณภาษามีการจัดหนวยการเรียนดังนี ้
เสาวลักษณ  รัตนวิชช  (2533: 21)  ไดแนะนําการจัดบทเรียนหรือหนวยการเรียน 

สําหรับการสอนแบบมุงประสบการณภาษา  เพื่อใหการจัดกระบวนการสอนประสบความสําเร็จ  
และมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น  การศึกษาไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางแทจริง  กระบวนการเรียน
การสอนแบบมุงประสบการณภาษาจําเปนตองยึดบทเรียนที่จัดเฉพาะประสบการณภาษา  ที่ผูเรียน
ควรไดรับจากหลากหลายของบริบททางภาษา  ในสถานการณตางๆ  ในชีวิตประจําวันอยาง
เหมาะสม  โดยพิจารณาจากหนาที่ของภาษา(Function) ผูเรียนใชตามความจําเปนในบริบทตางๆ
เปนสําคัญ  ตามระดับวัยและความสนใจ  นอกจากนี้  การจัดบทเรียนจะจัดตามจุดมุงหมายในการ
อานของมนุษยทั่วๆไป  3  ประการ  คือ 
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1.  อานเพื่อความบันเทิง 
2.  เพื่อรูและเขาใจวิธีการหรือกระบวนการเพื่อ  “ทําเปน” 
3.  เพื่อการศึกษาและคนควา 
บทเรียนของวิธีการสอนดังกลาว  จึงจัดหนังสือเปนเลมๆ  ที่มีความยาวพอประมาณ 

ตามระดับวัยช้ันเรียน  และความสนใจของนักเรียน  โดยถือหนังสือแตละเลมเปนหนวยการเรียน
หนึ่งๆการพิจารณาหลักสูตร  ซ่ึงพิจารณาจากมวลประสบการณที่ผูเรียนควรเรียนรู  ยอมเปน
ประโยชนสําหรับจัดความคิดรวบยอด  ซ่ึงจะนําไปสูการจัดหนวยการเรียน  ดวยการสรุปเปน
หนังสือประเภทตางๆ  3 ประเภท  ตามจุดมุงหมายในการอานดังกลาวแลว  ดังนี้คือ 

1.  หนังสือประเภทนิทาน  นยิาย  เชน  กระตายจอมซน The Lion  and the Mouse 
2.  ประเภทวิธีการ  เชน  การทําตุกตา  A Happy New Year  Card 
3.  ประเภทสารคดี  เชน ทองปา  The Green Earth 
4.  ระดับวยัและประสบการณ  ในสิ่งแวดลอมที่เปนอยูตามธรรมชาติ  เพื่อความเปน 

ธรรมชาติในการใชภาษา 
ความยากงายของเนื้อหาภาษาในบริบท  ยอมจะแตกตางกันไปดวยในแตระดับชั้น 

สําหรับในระดับชั้นสูงๆขึ้นไป  หนังสือจะตองมีเร่ืองราวที่ผูเรียนอาจใชโครงสรางทางภาษาที่ยาก
ขึ้น  จํานวนความคิดรวบยอดมากขึ้นตามลําดับ 

สรุปไดวา  การจัดหนวยการเรียนสําหรับการสอนแบบมุงประสบการณภาษาเปน 
การเนนใหผู เ รียนได รับรูความหลากหลายของบริบททางภาษาในสถานการณตางๆ  ใน
ชีวิตประจําวันโดยพิจารณาจากหนาที่ภาษาใหเหมาะสมกับวัยและความสนใจของผูเรียนเปนสําคัญ   

3.4 ขั้นตอนการสอนแบบมุงประสบการณภาษา 
จากหลักการที่กลาวมาแลวขางตน  ขั้นตอนการสอนแบบมุงประสบการณภาษาจึง 

ไดรับการพัฒนาขึ้น  ใหมีลักษณะการพัฒนาภาษาอยางบูรณาการ  จากความหมายรวมของเรือ่งไปสู
องคประกอบยอยของภาษา  และไมเพียงแตจะเนนการพัฒนาทักษะทางภาษา  จากการอานไปสู
ทักษะทางภาษาอื่นๆ  เปนทักษะสัมพันธ  เชน  การฟง  และการเขียน  แตยังเนนกระบวนการอานที่
สําคัญแกผูเรียนอีกดวย  โดยพยายามใหผูเรียนเกิดความคุนเคยกับการใชเทคนิคในการอานบาง
ประการ  เชน  การใหความสนใจ  การใชประสบการณเดิม  และการระลึกเรื่องที่อานได  ทั้งนี้  เพื่อ
ชวยใหผูเรียนสามารถพัฒนาการอานของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ  นั่นคือ  สามารถจับใจความ
สําคัญ  ตีความ  แปลความ  และขยายความของเรื่องที่อานได 

การสอนแบบมุงประสบการณภาษา  แบงออกเปน  3  รูปแบบ  ดังนี ้
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1.  ขั้นตอนการสอนแบบมุงประสบการณภาษา  รูปแบบที่  1  (The Concentrated 
Language Encounter Model I) มีรายละเอียดดังนี้  

     การสอนแบบมุงประสบการณภาษาในระยะแรก  มีจุดมุงหมายสําคัญของการ 
เรียนการสอนคือ  การที่ผูเรียนมีความสามารถในการฟงเรื่องราวงายๆ  ซ่ึงเปนภาษาที่ใชเกี่ยวของ 
ในชีวิตประจําวันไดอยางเขาใจสามารถพูดเกี่ยวกับเรื่องตางๆที่ไดฟง  ไดอาน  เร่ืองราวที่เคยฟงเคย
พูดไดอยางเขาใจ  สามารถจําสัญลักษณของคํา  และเขาใจความหมายของคําในประโยคตางๆ  ที่
เคยฟง  เคยพูด  นอกจากนี้ยังสามารถเขียนคํา  สะกดคํา  และเรียงคําที่เคยอานพบเปนประโยค  แตง
ประโยคเปนประโยคงายๆ  ตามความคิดของตนเองได  ซ่ึงมีขั้นตอนการสอนดังนี้ 
 ขั้นตอนที่  1  ครูอาน/  เลาเรื่องใหนักเรียนฟง 

       ขั้นตอนที ่ 2  นักเรียนเลาเรื่องกลับ  สนทนา  อภิปราย  อานเรื่อง  และแสดง 
บทบาทสมมติ 

      ขั้นตอนที่  3  เขียนเรื่องรวมกับคร ู
     ขั้นตอนที่  4  ทําหนังสือเลมใหญ 
     ขั้นตอนที่  5  ทํากิจกรรมทางภาษา 
3.  ขั้นตอนการสอนแบบมุงประสบการณภาษา  รูปแบบที่  2  (The Concentrated 

Encounter Model  II)  มีรายละเอียดดังนี้  
     ในรูปแบบที่2 นี้จะเสริมตอจากรูปแบบที่ 1 คือในระยะตอมาหลังจากนักเรียนได 

ประสบการณการฟง  พูด  อาน  เขียน  ในระยะตนไดแลว  นักเรียนจะเริ่มฝกอาน  และเขียนเรื่อง
ตางๆ  ที่มีลักษณะการเขียนหลากหลายขึ้น  พรอมทั้งใชความสามารถในการคิดแตงความดวย
ตนเองมากขึ้นได  อาศัยการเลียนแบบหรืออิงแบบอยางอื่นจากบทเรียนหรือจากกิจกรรมที่ผูสอน
แนะในชั้นเรียน  ซ่ึงมีขั้นตอนการสอนดังนี้ 

 ขั้นตอนที่  1  นักเรียนอานเรื่องรวมกัน  และอภิปราย/  สนทนาเกี่ยวกับเรื่องที่ 
อานรวมกับครู 

      ขั้นตอนที่  2  ครูโยงเรื่องที่อานเขาสูเร่ืองในชีวิตประจําวันของตัวนักเรียนเอง 
และอภิปรายรวมกัน 

      ขั้นตอนที่  3  เขียนเรื่องรวมกันกับครูในกลุม  หรือเขียนเรื่องเกี่ยวกับตัวเองใน 
กลุมยอย  หรือเขียนตามลําพัง 

      ขั้นตอนที่  4  อภิปรายรวมกันกับเรื่องที่เขียนในขั้นตอนที่  3 
      ขั้นตอนที่  5  ทํากิจกรรมทางภาษาเพื่อทบทวนฝกความแมนยํา  และสงเสริม 

ทักษะทางภาษา 
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 ขั้นตอนการสอนแบบมุงประสบการณภาษา  รูปแบบที่  3  (The Concentrated 
Language Encounter Model III)  มีรายละเอียด  ดังนี้ 

รายละเอียดของขั้นตอนการสอนแบบมุงประสบการณภาษารปูแบบที่ 3 
การสอนแบบมุงประสบการณภาษารูปแบบที่ 3  มีขั้นตอนดังนี ้
เสาวลักษณ  รัตนวิชช  ไดใหรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการ 

สอนในรูปแบบที่  3 ไวดังตอไปนี้ (เสาวลักษณ  รัตนวิชช ม.ป.ป.  : 21 – 29 ; Rattanavich  1992 : 
47 – 56 ) 

ขั้นตอนที่ 1  ปฐมนิเทศเตรียมการวิเคราะหความหมายของเรื่องที่อานโดยการ 
เดาสรุปหรือลําดับความ 

จุดมุงหมาย  :  ใหนักเรียนสามารถวิเคราะห  สรุปความหมาย และจับใจความ 
สําคัญของเรื่องที่อานไดในขั้นนี้ครูจะใหนักเรียนอานเรื่องเพื่อเตรียมการเขียน  โดยการปฐมนิเทศ
ใหนักเรียนรูจักการวิเคราะหความหมายของเรื่องที่อาน  และสรุปใจความสําคัญของเรื่องที่อานได 
ดวยกลวิธีการสอนตาง ๆ โดยใชแผนภูมิแนะแนวทางใหนักเรียนเขาใจกระบวนการเขียนตามลําดับ
อยางงาย ๆ ดังนี้ 

1.  หาความหมายจากบริบท (contextualization) ใหนักเรียนชวยกันอานเรื่อง 
(ถาแบงกลุมยอย)  หรือ อานเรื่องตามลําพัง  (ถาใหทํางานตามลําพังอยางอิสระ)  เพื่อหาใจความ
สําคัญและรายละเอียดของเรื่องที่อานโดยใชคําถามตาง ๆนําใหนักเรียน หาคําตอบจากการอาน เชน 
              -What is this text about? 
             -Why did the author write it? 
             -For what audience was it written and how much did the author expect a 
reader to know already? 
            -What do you already know about this topic? 
           -What do you know about using this kind of text? 
    -What kind of genre is it, according to the passage? 

2.   ทําไดอะแกรมสรุปความสําคัญของเรื่องที่อาน (Mapping the topic)ใหนักเรียน 
อานเรื่อง และทําไดอะแกรม  สรุปความโดยอภิปรายรวมกันหากทํางานเปนกลุมยอยหรือพยายาม
จับใจความสําคัญดวยตนเองในขณะที่อาน หากทํางานตามลําพัง 

   หมายเหตุ : นักเรียนที่เคยผานการเรียนในรูปแบบที่สอง  ของการสอนแบบมุง 
ประสบการณภาษาจะสามารถทําไดอะแกรมสรุปความได  เพราะเคยผานการฝกฝนมาพอควรแลว  
นักเรียนที่ยังไมเคยเรียนหรือมีประสบการณดวยการสอนแบบมุงประสบการณภาษาในรูปแบบที่ 
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สองมากอน  ผูสอนควรชี้แนะวิธีการทําไดอะแกรมจากการอานดวย จะชวยใหนักเรียนสรุป
ความสําคัญของเรื่องที่อานไดงายขึ้น สนุกและไมรูสึกวาเปนงานที่ตองยุงยาก 

3. พิจารณาและวิเคราะหการลําดับความของเรื่องที่อาน  (Surveying the Text 
 Organization) ใหนักเรียนพิจารณาการลําดับความของเรื่องที่อาน วาไดมีการเรียงลําดับเนื้อหา 
หรือสาระของเนื้อความอยางไรบางตั้งแตตนจนจบเรื่อง เชน ช่ือเร่ือง  หัวขอเร่ือง  รูปภาพ ตาราง  
ประโยคที่ใหใจความหลัก  และการสรุปความ การใหนักเรียนพิจารณาและวิเคราะหการเรียงลําดับ
ความของเรื่อง  ครูควรแจกตัวอยางผังการลําดับความของเรื่องที่อานใหนักเรียนไดลองวิเคราะห
การลําดับความจากเรื่องที่อาน ดังตัวอยางขางลาง ทั้งนี้เพื่อใหนักเรียนวิเคราะหการลําดับความของ
เร่ืองที่อานไดอยางมีระบบ และสามารถเปนตัวอยางที่ดีในการเขียนเรื่องของตนเองตอไปได 

ตัวอยางผงัการลําดับเรื่องของผูเขียน 
ช่ือเร่ือง 

 
 
   หัวขอที ่1                      หัวขอยอย   ไดอะแกรมสรุปความ 
    
        
         หัวขอยอย    ไดอะแกรมสรุปความ    
 
     หัวขอที่  2                  หัวขอยอย     ไดอะแกรมสรุปความภาพ 
                   
 
     หัวขอที่  3         หัวขอยอย        รูปภาพ 
              
                 หัวขอยอย    ตาราง 
 
     หัวขอที่  4      .................................................   
          
แผนภูมิที่ 3 การลําดับเรื่องของผูเขียนเสาวลักษณ  รัตนวชิช 
ที่มา : เสาวลักษณ  รัตนวิชช, การพัฒนาการสอนภาษาไทยแบบมุงประสบการณภาษา เลม 3 
(กรุงเทพฯ : ประยูรวงศพร้ินทติ้ง, 2536), 33. 
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4.   วิเคราะหอรรถลักษณะภาษาของเรื่องที่อานและกําหนดลักษณะภาษาของเรื่อง 
ที่เขียน  (Establishing the genre of the text being read and the text to be written) ใหนักเรียนเริ่ม
วิเคราะหอรรถลักษณะภาษาของเรื่องที่อานพรอมทั้งชี้แจงลักษณะของอรรถลักษณะภาษานั้นวา
ผูเขียนไดใชแบบใด  จากนั้นใหนักเรียนกําหนดอรรถลักษณะภาษาในการเขียนเรื่องของตนที่จะทํา
ตอไป 

หมายเหตุ  : นักเรียนที่ไมเคยผานการเรียนดวยการสอนแบบมุงประสบการณภาษา 
รูปแบบที่สองผูสอนตองสอนการวิเคราะหอรรถลักษณะภาษาเพิ่มเติมใหแกผูเรียน และใหลองฝก
ปฏิบัติดูดวย  มิฉะนั้นจะไมสามารถเขาใจการวิเคราะหอรรถลักษณะภาษาได 

รายละเอียดของการวิเคราะหอรรถลักษณะ 
การวิเคราะหอรรถลักษณะ  เปนการวิเคราะหรวมระหวางโครงสรางขอเขียนหรือ 

ใจความสําคัญของเนื้อหานั้น วามีการดําเนินเรื่องในการเขียนอยางไรบาง และอีกประการหนึ่งคือ  
มีลักษณะของภาษาที่ใชอยางไร  ทั้งนี้ผูเรียนจะไดเรียนรูใจความสําคัญจากการตั้งคําถามที่ตอเนื่อง
จากผูอาน และสามรถนําลักษณะของภาษาไปใชไดอยางถูกตองตามลักษณะของบริบทภาษานั้ นๆ 

ในการวิเคราะหลักษณะของเนื้อความหรืออรรถลักษณะที่ดีนั้น  ผูสอนควรใช 
คําถามที่มีจุดมุงหมายเพื่อกระตุนใหผูเรียนคิดหาคําตอบอยางถูกตอง และควรเปนชุดของคําถามที่มี
ความตอเนื่องในแตละเนื้อหานั้น  โดยลักษณะของคําถามในแตละเนื้อหาอาจแตกตางกันไปตาม
ลักษณะของเนื้อความในแตละประเภท  ซ่ึงในประเด็นนี้ เสาวลักษณ รัตนวิชช  ไดดําเนินการเรียบ
เรียงลักษณะของชุดคําถามตามลักษณะของเนื้อความในแตละประเภทดังตอไปนี้  
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ตัวอยางคําถามที่ใชในการดาํเนินเรื่องของอรรถลักษณะตาง ๆ 
 

อรรถลักษณะ ลําดับของคําถามในการดําเนนิเรื่อง 
1 . เ ร่ื อ ง เ ล า จ า ก
ประสบการณ 
 
 
 
 
2.  เร่ืองรายงาน 
 
 
 
 
3 . เ ร่ื อ ง เ ล า เ ชิ ง
จินตนาการ 
 
4. เร่ืองแสดงความ
คิดเห็น 
5.  เร่ืองอภิปราย 
 
 
 
6.  เร่ืองอธิบาย 
 
 
7.  เร่ืองวิธีการ 
 
8 .  เ ร่ือง เกี่ ยวกับ  
การสังเกต 

ใคร ทําอะไร  ที่ไหน  อยางไร แลวอยางไรตอไป- ตอไปละ-สรุปเปน
อยางไร  เกิดอะไรขึ้น  กับใคร  ที่ไหน  อยางไร – แลวเกิดอะไรขึ้นอีก- 
อยางไร 
                     (ลําดับเหตุการณกอนหลัง) 
                      (ใหลําดับความของเรื่องที่เกิดขึ้น) 
 
เร่ืองเกี่ยวกับอะไรเปนอยางไรมีลักษณะเฉพาะ-มีประโยชนอะไรบาง โทษ  
มีลักษณะอยางไร   อยางไร อยางไร 
          โดยทั่วไป              เปนอยางไร 
                                      -   สรุปสั้น ๆ วาเปนเรื่อง  
                                       - เกี่ยวกับอะไร- สําคัญอยางไร 
ใคร- ทําอะไรที่ไหน- เมื่อใด-อยางไร-แลวเกิดอะไรขึ้น 
(ลําดับเรื่องกอนหลัง)- ปญหาคืออะไร-แกไขไดอยางไร-สรุปแลวเร่ืองนี้มี
คติสอนใจอยางไรบาง 
เปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร-เปนความคิดเห็นของใคร-มีเหตุอยางไร  (ลําดับเหตุ
และผล)-จะสรุปการแสดงความคิดเห็น (จากประเด็นที่ตั้งไวนี้อยางไร) 
เปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร-มีความสําคัญจําเปน  อยางไร – มีเหตุผลเห็นดวย
และไมเห็นดวยอยางไร 
(ลําดับเหตุผลที่เห็นดวยทีละตอนและไมเห็นดวยทีละตอน)สรุปเรื่องนี้จะ
สนับสนุนเรื่องที่กลาวมาแตตน อยางไร 
เร่ืองอะไรที่จะพูดถึง-สําคัญอยางไร ทําไดอยางไร  ทําไมถึงเปนอยางนั้น 
เกิดขึ้นไดอยางไร  เหตุใดจึงเกิดขึ้นได 
                                               ฯลฯ 
เปนวิธีการทําอะไร- มีอุปกรณอะไรบาง-ทําอยางไร (ลําดับการกระทําทีละ
ตอน) 
จะพูดเกี่ยวกับอะไร  - ที่ไหน – มีลักษณะอยางไร – ลําดับลักษณะของสิ่ง
นั้นที่ละตอน – สรุปผูสังเกตคิดวาอยางไร 
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5.  อภิปรายรวมกันเกี่ยวกับคําศัพท หรือสํานวนภาษาที่เขาใจยาก หรือไมเคยพบ 
(Dealing with Unfamiliar Vocabulary ) ในระยะแรกครูใหนักเรียนชวยกันเขียนคําศัพทหรือ
สํานวนภาษาที่เขาใจยาก  หรือไมเคยพบเพื่อการอภิปรายรวมกันจากเรื่องที่อานในกลุมใหญครูจะ
เปนผูดําเนินการอภิปราย  และชวยกันเรียนสรุปความหมายของคําศัพทหรือสํานวนภาษานั้น ๆ จาก
การใหนักเรียนลองเดาความหมายจากบริบท หรือจากคําชี้แนะตาง ๆ เชน คําบุพบท คําสันธาน  
คําคุณศัพท เปนตน 

เมื่อนักเรียนเคยรวมอภิปรายกับผูสอนในกลุมใหญมาแลว ในระยะหลังตอมา ครู 
อาจใหนักเรียนทํางานรวมกันในกลุมยอยได  เพื่อใหลองฝกการหาความหมายของคําศัพทและ
สํานวนจากการเดาความในบริบทดวยตนเอง ผูสอนจะคอยชวยเหลือใหการแนะนําในแตละกลุม 

ขอเสนอแนะ  :  ในขั้นตอนการสอนที่ 1  ผูสอนควรใจเย็นและพยายามใหผูเรียนใช 
เวลาคอย  ๆ  ดําเนินการสรุปความสําคัญของเรื่องตามแผนภูมิที่จัดไวใหครบทุกตอนดวย
ความสามารถของผูเรียนเอง  ผูสอนชวยเหลือช้ีแนะ  เมื่อนักเรียนมีปญหา 

ขั้นตอนที่  2  สะทอนความคิดจากเรื่องที่อานไปสูการกําหนดเปาหมาย หรือการวาง 
แผนการเขียน 

จุดมุงหมาย  :  ใหนักเรียนสามารถวางแผนการเขียนตามแนวคิดที่ไดจากการอาน 
อยางมีระบบในขั้นนี้ใหนักเรียนรวบรวมขอมูลที่ได  จากขั้นตอนที่ 1 มาจากแผนการเขียนเรื่องของ
ตนขึ้นใหมโดยอาศัยแนวคิดจากเรื่องที่อานในขั้นที่ 1 นั้น การวางแผนการเขียนในขั้นนี้ ครูควรชวย
นักเรียนใหรูจักระบบการวางแผนการเขียนอยางงาย ๆ โดยใชผังการวางแผนดังตัวอยางขางลาง  
เปนรูปแบบในการกําหนดแผนดังนี้ 

รูปแบบแผนการเขียนอยางงาย 
 Paragraph 1 
(Introductory Paragraph) 
 Point  1 : ____________________________________________ 
 Point  2 : ____________________________________________ 
 Point  3 : _____________________________________________ 
Paragraph 2 
 Major Concept            : ___________________________________ 
 Supporting Point  1     : ___________________________________ 
         Supporting Point  2     : ___________________________________ 
 Supporting Point  3     : ___________________________________ 
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Paragraph  3 
 Major Concept            : ___________________________________ 
 Supporting Point  1     : ___________________________________ 
         Supporting Point  2     : ___________________________________ 
 Supporting Point  3     : ___________________________________ 
Paragraph  4 
 Major Concept            : ___________________________________ 
 Supporting Point  1     : ___________________________________ 
         Supporting Point  2     : ___________________________________ 
 Supporting Point  3     : ___________________________________ 
Couclusion 
 Point  1  :  ______________________________________________ 
 Point  2  :  ______________________________________________ 
 Point  3  :  ______________________________________________ 
แผนภูมิที่ 4 การลําดับเรื่องของผูเขียนเสาวลักษณ  รัตนวชิช 
ที่มา : เสาวลักษณ  รัตนวิชช, การพัฒนาการสอนภาษาไทยแบบมุงประสบการณภาษา เลม 3 
(กรุงเทพฯ : ประยูรวงศพร้ินทติ้ง, 2536), 51.  

  ในขั้นตอนนี้ควรใหนักเรียนวางแผนงานรวมกันในกลุมยอยเสียกอน  จากนั้น 
นักเรียนแตละคนอาจบันทึกแผนงานที่ไดตกลงรวมกันไวเพื่อทํางานของตนเองตามลําพังไดใน
โอกาสตอไป หากครูตองการใหนักเรียนทํางานของตนเองอยางอิสระบาง 

ครูไมจําเปนตองเปนผูแนะใหนักเรียนในการวางแผนงานเขียนทุกอยาง เพียงแต 
แนะนําตัวอยางแผนงานใหดูเทานั้น  ทั้งนี้เพื่อใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติงานดวยตนเอง เมื่อมี
ปญหาผูสอนจึงใหคําแนะนําชี้แจง 

ขั้นตอนที่  3  บันทึกยอสาระของเรื่องตามเปาหมาย หรือแผนการเขียน 
จุดมุงหมาย  :  ใหนักเรียนสามารถรวบรวมขอมูลโดยยอจากเรื่องที่อานได พรอมทั้ง 

ลําดับขอมูลนั้นเพื่อเตรียมการเขียนเรื่องตอไปในขั้นนี้ใหนักเรียนทํางานตอเนื่องจากขั้นตอนที่ 2 
โดยใหตางคนตางกรอกขอมูลจากเรื่องที่อานและบันทึกไวในแผนการเขียนที่เตรียมไว และนํามา
อภิปรายรวมกันในกลุมยอย  ในแตละกลุมจะหารือกันเพื่อตกลงขอมูลที่บันทึกรวมกัน  เพื่อเตรียม
เขียนเร่ืองในขั้นตอไป ครูจะตองคอยชวยเหลือแนะนําแตละกลุมเกี่ยวกับการจัดลําดับขอมูลที่
บันทึก เมื่อนักเรียนมีปญหา 
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ขั้นตอนที่ 4 สังเคราะหสาระของเรื่องและเขียนเรื่องนั้นในขั้นราง  
จุดมุงหมาย  :   ใหนักเรียนสามารถเขียนเรื่องในขั้นรางไดอยางมีระบบในขั้นนี้  

นักเรียนจะเริ่มเขียนเรื่องจากขอมูลที่บันทึกยอไวตอเนื่องจากขั้นตอนที่ 3 โดยชวยกันเขียนเรื่องใน
กลุมยอยในระยะแรก ๆ หรือทํางานตามลําพัง ตางคนตางเขียน เมื่อนักเรียนมีความสามารถมาก
พอแลวในระยะหลัง  ในการเขียนเร่ืองใหนักเรียนอภิปรายรวมกันในกลุมยอยหรือคิดดวยตนเอง
เมื่อทํางานตามลําพังเกี่ยวกับประเด็นที่สําคัญ  2  ประการ  ที่จะทําใหเปาหมายในการเขียนชัดเจน
ขึ้น  ดังนี้ 

1.  จุดประสงคของเนื้อความที่จะเขียน   
2.  ผูอาน หรือกลุมเปาหมายของเนื้อความที่จะเขียน   
จากนั้นจึงใหนักเรียนลงมือเขียนเรื่องในขั้นรางตามลําดับเรื่องที่ทําแผนการเขียน 

โดยยอไวแลว  โดยขยายความขอมูลที่บันทึกยอไวในขั้นตอนที่ 3 
ขั้นตอนที่  5  ทบทวน ตรวจสอบ  และแกไขงานเขียน 
จุดมุงหมาย  :   ใหนักเรียนสามารถทบทวนเรื่องที่เขียนขึ้นและสามารถตรวจสอบ 

แกไขขอผิดหรือขอบกพรองไดดวยตนเอง 
ในขั้นตอนนี้จะแบงลําดับขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออกเปน 3 

ตอน หลังจากนักเรียนเขียนเรื่องในขั้นรางเสร็จเรียบรอยแลวดังนี้ 
1. ทบทวนเรื่องที่เขียนขึ้นในขั้นที่  4  (Reviewing) การทบทวนการเขียนอาจทําได 

โดยใหนักเรียนชวยกันอานและอภิปรายรวมกัน ถึงความชัดเจนของความหมายที่ส่ือความ ลําดับ
ของเนื้อความ ตลอดจนการใชภาษา หรือสํานวนตาง ๆ ใหนักเรียนตรวจสอบดูวา เร่ืองที่เขียนตรง
กับจุดประสงคของเรื่องที่วางไวในแผนการเขียนหรือไม 

2. ปรับปรุงและเขียนเรื่องใหม  (Redrafting) ใหนักเรียนชวยกันระดมพลังสมอง 
หรืออภิปรายรวมกันเกี่ยวกับเรื่องที่เขียนเพื่อชวยกันแกไขเรื่องที่เขียน  ใหไดความชัดเจนตรงตาม
จุดประสงคที่ตองการ  ครูอาจสงเสริมใหนักเรียนแตละคนมีโอกาสไดแกไขงานเขียนตามลําพังได
โดยใหตางคนตางแกไขงานเขียนที่เขียนขึ้น  และนํามาอภิปรายรวมกันภายหลัง 

หมายเหตุ  : ครูอาจใหนักเรียนแตละคนนํางานเขียนไปแกไขเปนการบาน และนํา 
กลับมาในชั้นเรียนเพื่อการอภิปราบรวมกันได ทั้งนี้เพื่อใหนักเรียนไดมีโอกาสทํางานตามลําพังและ 
ในกลุมยอยได 

3.  ขัดเกลาเรื่องใหม  (Polishing) ในขึ้นตอนสุดทายใหนักเรียนปรับเรื่องที่แกไข 
ใหเรียบรอย  โดยชวยกันอภิปราย ทั้งในกลุมยอยและกลุมใหญอีกครั้ง   โดย 

พิจารณาถึงการเขียนในทุก ๆ ดาน ตั้งแตความชัดเจนของความหมายที่ส่ือความ  การลําดับความ 
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การใชภาษา  เชน  คํา สํานวน  ไวยากรณ การสะกดคํา เมื่อนักเรียนไดรับการฝกฝนใหรูจักคิดและมี
เหตุผลในการปรับเนื้อความ แกไขถอยคํา สํานวนตาง ๆ นักเรียนจะมีความสามารถในการใชภาษา
มากขึ้น  และสามารถเขียนเรื่องไดเองเปนรายบุคคลไดงายขึ้นในระยะตอมา  ครูควรสังเกตการ
อภิปราย  ซักถาม  ของนักเรียนเพื่อคอยชวยเหลือแนะนําหรืออธิบายเพิ่มเติม เมื่อนักเรียนมีปญหา
ในแตละกลุมหรือเปนรายบุคคล 

ขั้นตอนที่  6  เขียนเรื่องในขั้นสุดทาย  และทํากิจกรรมเสริมทักษะภาษา 
จุดมุงหมาย  :  ใหนกัเรียนมโีอกาสไดประสบการณจากการอานและการเขียนที่ม ี

ระบบพรอมทั้งไดฝกทักษะการอานและเขียนเพิ่มเติม 
ในขั้นตอนที่ 6 นี้ จะแบงกจิกรรมการเรียนการสอนออกเปน  2 ตอน  ดวยกัน 
1. ใหนักเรียนลอกเรื่องที่เขียนใหม ในขั้นสุดทาย  (Final Copy) ใหนักเรียนชวย 

กันอานเรื่องที่เขียน และปรับแลวอีกครั้ง  พรอมทั้งชวยกันอภิปรายใหขอคิดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องที่
เขียนขึ้นถึงความเหมาะสมตามจุดประสงคของการเขียนที่ตองการและวางแผนไวใหนักเรียคัดลอก
เร่ืองในขั้นสุดทายทําเปนหนังสือสําหรับอานในชั้นเรียน หรือในหองสมุด โดยอาจใหลองวาดรูป 
ระบายสี หรือติดภาพ ทําปก  หรือทําภาพประกอบเรื่องตามที่นักเรียนพอใจและเห็นวาเหมาะสม 
หรือครูอาจนําไปถายสําเนาแจกใหนักเรียนทุกคน  ไดมีหนังสือเลมนี้ไวอานตอไป หรือจัดแสดง
ผลงานเขียนไวบนกระดาน  ฝาผนัง หรือที่ที่เหมาะสมในชั้นเรียน หรือนอกหองเรียน เพื่อให
นักเรียนทุกคนมีโอกาสไดอาน  หรือใหผูอ่ืนไดช่ืนชมผลงานของนักเรียน  ซ่ึงจะทําใหนักเรียนมี
กําลังใจ และภาคภูมิใจในผลงานของตนมากขึ้นได 

2. ใหนักเรียนทํากิจกรรมเสริมทักษะการอานเขียนและการใชภาษาเพิ่มเติม 
(Elaboration) ครูควรบันทึกรายละเอียดของปญหาตาง ๆ ที่พบจากการทํางานของนักเรียนตั้งแต
ขั้นตอนที่ 1 – ขั้นตอนที่ 6 เพื่อพิจารณาปญหา  หรือความไมเขาใจตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน  ครู
ควรนําปญหาเหลานั้น มาจัด กิจกรรมเพิ่มเติมเพื่อชวยนักเรียนฝกทักษะที่บกพรองเหลานั้นเพิ่มเติม 
เชน การสํารวจขอมูลในการอาน การจับใจความสําคัญของเรื่อง  การจัดแผนการเขียน  หรือการ
ทํางานอยางอิสระตามลําพัง 

การจัดกิจกรรมอาจจัดเพื่อใหผูเรียนไดฝกเปนรายบุคคล เปนกลุม หรือคนควาหา 
ความรูเพิ่มเตมิดวยตนเองได กิจกรรมกลุมอาจจัดใหนกัเรียนทํางานเปนคู เปนกลุม  3 – 4 คน หรือ
ตามลําพัง กิจกรรมเหลานั้นไดแก 

1. Cloze exercises 
2. Semantic mapping exercises 
3. Context-clue exercises 
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4. Jig-saw reading 
5. Cross-word puzzles 
6. Make up the question from the answer 
7. A three level guide 
8. Top level structure exercises 
9. Genre analysis exercises 
10. writing-plan exercises 

                  ฯลฯ 
กิจกรรมดังกลาวจะชวยใหนักเรียนฝกทักษะการอาน การเขียน และการใชภาษา 

ในอรรถลักษณะตาง ๆ ไดอยางหลากหลาย 
ขอเสนอแนะที่สําคัญในขั้นตอนนี้ ครูควรใหนักเรียนไดใชความสามารถในการ 

อานการเขียน โดยใหนักเรียนอานและเขียนเรื่องตาง ๆ จากมวลประสบการณ วิชาตาง ๆ ใน
หลักสูตรได เชน ใชบทเรียนตาง ๆ ที่มีอยูในหนังสือเรียนของวิชาตาง ๆ มาใชเพื่ออานและเขียน
เพิ่มเติมได นอกจากนี้ยังสามารถใชกิจกรรมดังกลาววัดและประเมินผล  ความสามารถในทักษะตาง 
ๆ ของนักเรียนไดดวย 

ขอเสนอแนะควรแสดงผลงานของนักเรียนทุกครั้งในที่ที่นักเรียนทุกคนจะสามา 
ถกลับมาอานไดบอยครั้ง และเปลี่ยนเร่ืองเมื่อแสดงผลงานไปแลวสักระยะหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อชวยให
นักเรียนทุกคนไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการอาน การเขียน และไดความรูจากการอาน
ที่หลากหลาย รวมทั้งเพื่อใหนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนอีกดวย 

การจัดชั้นเรียน 
การจัดชั้นเรียนสําหรับการสอนแบบมุงประสบการณภาษา รูปแบบที่ 3 ผูสอน 

จะตองคํานึงถึงหลักการสําคัญตาง ๆ ดังนี้ 
1. การใหนักเรียนกําหนดปญหา  หรืองานที่จะทําไดอยางมีจุดมุงหมาย 
2.  การอภิปรายรวมกันของนักเรียนเพื่อตัดสิน การแกไขปญหา  หรือการดําเนินงาน 

รวมกัน 
3.  การใหนักเรียนมีโอกาสใชความสามารสวนตัวของตนเปนรายบุคคล เพื่อ 

ทํางานของตนไดอยางมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล 
4.  การใหนักเรียนมีโอกาสทบทวนผลงานที่ตนไดกระทํา 
จากประเด็นสําคัญตาง ๆ ดังกลาวการจัดชั้นเรียนจึงควรจัดที่นั่งใหนักเรียนมีโอกาส 

ทํางานในกลุมยอย กลุมใหญ และตามลําพังได โดยคํานึงลักษณะของการใชส่ือการเรียนดวยดังนี้ 
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1.  ใหนักเรียนมีโอกาสทํางานตามลําพัง หรือทํางานเปนคูได 
2.   เนนการอานเรื่องของนักเรียนรวมกันหรือตามลําพังจากสื่อการเรียนหรือ 

บทเรียนที่ผูสอนกําหนดให 
3.  ในการเขียน จะใหนักเรียนมีโอกาสอภิปรายรวมกันเกี่ยวกับเรื่องที่อาน และ 

กําหนดแผนการเขียนตามเปาหมาย การเขียนที่ตองการ กอนที่จะพิจารณาการใชถอยคํา สํานวนใน
สวนยอย 

 4.  เนนการใหนักเรยีนทบทวนเรื่องที่อานและเขียน โดยการคิดรวมกัน  
ปรึกษาหารือรวมกัน และสนทนารวมกัน  เกี่ยวกับเรื่องที่จะเขียน กระบวนการเขียนที่จะเกี่ยวของ
กับการอานการคนควาเรื่องราวจากที่ตาง ๆ และการอภิปรายรวมกันเกี่ยวกับการปรับปรุงงานเขียน
เชิงปฏิบัติของนักเรียน 

4. การจัดชั้นเรียนจึงควรจัดใหมีมุมทํางานตาง ๆ หลายแหงที่จะสนองตอบ 
หลักการสําคัญตาง ๆ ในการสอนแบบมุงประสบการณภาษา รูปแบบที่  3 ดังกลาวแลว การจัดโตะ
เรียน อาจจัดเปนคูบาง เปนกลุมบาง หรือเปนกลุมยอยทํางานกับครุ ไวมุมใดมุมหนึ่งของหอง หรือ
ดานหลังหรือดานหนาของหองดังแผนผังตอนี้  

หนาชั้น 
พบครู 

 
  
     ทํางาน                   ทํางาน 
  ตามลําพัง               กลุมยอย            กลุมยอย                       ตามลําพัง 
         
 
 
                      กลุมยอย           กลุมยอย 

หลังชั้น 
มุมคนควา     แสดงผลงาน     มุมคนควา 

 
แผนภูมิที่ 4 การจัดชั้นเรียนของผูเขียนเสาวลักษณ  รัตนวิชช 
ที่มา : เสาวลักษณ  รัตนวิชช, การพัฒนาการสอนภาษาไทยแบบมุงประสบการณภาษา เลม 3 
(กรุงเทพฯ : ประยูรวงศพร้ินทติ้ง, 2536), 38.  
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ผูสอนควรจัดหนังสือตาง ๆ ไวเพิ่มเติมเพือ่ใหนกัเรียนไดคนควาหาความรูประกอบการ
เขียน เชน หนงัสือเพื่อการคนควาประเภท  สารานุกรม หรือเอกสารตาง ๆ 

สวนมากในระยะเริ่มเรียน  ผูสอนจะใหนักเรียนทํางานเปนกลุมยอย ซ่ึงกลุมยอย 
ที่เล็กที่สุดคือ ใหนักเรียนทํางานเปนคู เพื่อใหนักเรียนไดฝกวิธีการทํางานตาง ๆ รวมกันกับเพื่อน ๆ 
เพื่อใหเกิดความมั่นใจภายใตการชวยเหลือแนะนําของครูในระยะหลัง เมื่อนักเรียนชินกับ
กระบวนการเรียนในขั้นตอนตาง ๆ และมีประสบการณจากการอานและเขียนกับเพื่อน ๆ แลว จึง
ใหนักเรียนไดลองทํางานเองตามลําพังอยางอิสระภายใตการดูแลเอาใจใสของผูสอน เพื่อการให
คําแนะนําเปนรายบุคคลตอไป 

บางขั้นตอน  ผูสอนอาจใหโอกาสนักเรียนไดทํางานตามลําพังเพื่อฝกกระบวนการคิด
ของนักเรียนเองไดมากขึ้น โดยการกําหนดงานใหทําเปนรายบุคคล แตตองรวมงานเหลานั้นมาใน
ระยะหนึ่ง เพื่อการอภิปรายรวมกันในกลุมยอย หรือกลุมใหญ ทั้งนี้เพื่อใหนักเรียนมีประสบการณ
ในกระบวนการคิด จากการอานและเขียนไดมากที่สุด ซ่ึงการใหงานดังกลาวอาจใหงานที่เปน
รายบุคคล ในรูปของการใหการบาน และนําการบานมารวมกันอภิปรายตอในกลุมยอยหรือกลุม
ใหญ รวมกับครูผูสอน เปนตน 

เทคนิคในการจดักลุมกิจกรรมในการเรียนภาษา 
เทคนิคในการจัดกลุมกิจกรรมในการเรียนภาษาแบงออกไดเปน 6 ชนิด ดังนี้ 
1.  การสรางกลุมใหมในการทํากิจกรรม ผูเรียนจะตองแลกเปลี่ยนกลุมอยูตลอดและมี

ปฏิสัมพันธกับกลุมใหม การจัดกลุมชนิดนี้ จะชวยใหผูเรียนรูจักกันดียิ่งขึ้น 
2.  การจัดกลุมที่มีจุดศูนยกลางเดียว  การจัดกิจกรรมกลุมชนิดนี้จะมีผู เรียนเปน

อาสาสมัคร คอยพูด และถามคําถามจากเพื่อน การจัดกลุมชนิดนี้จะชวยผูเรียนที่มีนิสัยขี้อายใหเร่ิม
คุนเคย และกลาใชภาษาในลําดับตอมา 

3.  การรวมกลุมในการทํางาน การจัดกลุมชนิดนี้ ผูเรียนทุกคนมีสวนรวมในการกระทํา
กิจกรรมรวมกันใหประสบความสําเร็จ ในแตละขั้นเรียนอาจมีหลายกลุมและหลายขนาดแตกตาง
กันได 

4.  กิจกรรมคู   กิจกรรมคูนี้ จะชวยใหผูเรียนมีโอกาสฝกพูดกับคูสนทนาในชั่วโมงเรียน
ที่มีการสื่อสารไดตามความตองการของผูเรียนอยางเต็มที่ 

5.  กิจกรรมกลุมยอย  กิจกรรมกลุมยอยนี้จะเปนประโยชนแกผูเรียนโดยเฉพาะการจัด
กิจกรรม การแกปญหา และการรวมกันหาขอมูลกอนจะเขารวมกิจกรรมกลุมใหญทั้งชั้น 
เทคนิคการสอนแบบกลุมยอย  
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6.  กิจกรรมกลุมใหญ   กิจกรรมกลุมใหญจะประกอบไปดวยผูเรียน 7 – 15 คน หรือทั้ง
ช้ัน 

     ขั้นตอนการสอนดังกลาวแบงออกไดเปน  3  รูปแบบ  (Mode)  แตละรูปแบบก็แบง
ออกเปนขั้นตอนอยางตอเนือ่งกัน 

รูปแบบที่  1 (Model I) รูปแบบที่  2(Model II) รูปแบบที่  3(Model  III) 
1.  ครูอานเรื่องใหนกัเรียนฟง 
(ทั้งเรื่อง) 
2.  ใหนกัเรียนเลาเรื่องกลับ
ลําดับเรื่อง  สนทนาหรือ
อภิปรายเกีย่วกับเรื่องอาน
ออกเสียง  เลนบทบาทสมมติ 
3.  เขียนเรื่องรวมกันระหวาง
ครูและนักเรยีน 
4.  ทําหนังสือเลมใหญ 
5.  เลนเกมและกิจกรรมเสริม
ทางภาษาเพื่อทบทวนและฝก
ความแมนยํา 
 
 

1.นักเรียนอานเรื่อง
รวมกันและอภิปรายโดย
ใชไดอะแกรม 
2. ครูโยงเรื่องเขาสูตัว
นักเรียนอภิปรายสนทนา
เร่ือง  และสรุปความ
คิดเห็น 
3.  เขียนเรื่องรวมกัน
(เปล่ียนเรื่องได)  หรือ
เขียนเปนกลุม  หรือ
รายบุคคล 
4.  อภิปรายเกีย่วกับเรื่อง
ที่เขียน 
5.  ทํากิจกรรมทางภาษา
เพื่อทวนและฝกย้ําความ
แมนยํา 

1.  ปฐมนิเทศเตรียมวิเคราะห 
ความหมายของเรื่องที่อานโดยการ
เดา(สรุป)ลําดบัความ 
2. สะทอนความคิดจากเรื่องที่อาน 
ไปสูการกําหนดเปาหมายหรือการ
วางแผนการเขยีน 
3.บันทึกยอสาระของเรื่องตาม
เปาหมายหรือแผนการเขียน 
4.สังเคราะหสาระของเรื่องและ
เขียนเรื่องนัน้ในขั้นราง 
5.  ทบทวน ตรวจสอบแกไขงาน
เขียน   
6.เขียนเรื่องงานขั้นสุดทายและทํา
กิจกรรมเสริมทักษะทางภาษา 
*ในระยะแรกแบงกลุมยอยโดยให
นักเรียนทํางานรวมกนัในตอนตนป
การศึกษา 
* ในระยะหลังใหนกัเรียนทํางาน
ตามลําพังไดอยางอิสระ 

 
ขั้นตอนการสอนทุกขั้นนี้  จะคํานึงถึงกระบวนการของหลักการ  และทฤษฎีการเรียน

เพื่อรูแจง ดวย  ทั้งนี้เพราะจําเปนตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางผูเรียนในกระบวนการเรียนการ
สอนดวยเวลาเรียนรู  ของผูเรียนแตละคน  ยอมแตกตางกันไปตามวัยและสติปญญา  บางคนอาจ
เรียนไดชา  บางคนเรียนไดเร็ว  การจัดกระบวนการเรียนการสอนจึงจําเปนตองพิจารณาความ
แตกตางในการใชเวลาการเรียนรูดวย  จึงจะทําใหการเรียนการสอนประสบความสําเร็จตาม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

58

เปาหมายได  การใหเวลาแกผูเรียนในการปฏิบัติทางภาษามากๆ  ยอมชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
ไดมาก 

การเรียนรูของมนุษยอาจแบงออกได  5  ขั้นตอน  ตามลําดับดังนี้ 
1.  ขั้นการรับรู  (Acquisition Stage)  ในขั้นนี้ครูเร่ิมเสนอเนื้อหาใหมใหแกผูเรียน  

ผูเรียนจะเริ่มลองผิดลองถูกกับสิ่งที่เรียนรู  ความถูกตองและความแมนยําในการเรียนยังมีนอย 
2.  ขั้นเกิดความคลองตัว  (Fluency  Stage)  ในขั้นนี้ผูเรียนจะไดรับการฝกฝนทักษะจน

เกิดความคลองแคลวในเนื้อหาที่เรียน  การปฏิบัติของผูเรียนในการเรียนจะเพิ่มความถูกตอง 
3.  ขั้นเกิดความคงทน  (Maintenance  Stage)  ในขั้นนี้จะสืบเนื่องมาจากความคลองตัว

ในเนื้อหา  อันเนื่องมาจากการฝกปฏิบัติของผูเรียนในขั้นที่  2  ความคงทนของความรูที่ไดจะอยู
นานและไมลืม  เนื่องจากมีความแมนยําในสิ่งที่เรียนจากการปฏิบัติ  และมีประสบการณในการลอง
ผิดลองถูกมาหลายครั้ง 

4.  ขั้นนําไปประยุกต  (Application  Stage)  ในขั้นนี้ผูเรียนมีความชํานาญในความรูที่
เรียนมา  และสามารถนําความรูนั้นมาประยุกตใชไดในชีวิตประจําวันของตน 

5.  ขั้นปรับตัว (Adaptation Stage)  ในขั้นนี้ผูเรียนจะสามารถนําความรูมาดัดแปลงหรือ
ปรับใชไดในทุกๆสถานการณที่ผูเรียนจะมีโอกาส   

ขั้นตอนการสอนแบบมุงประสบการณภาษาจะเนนความแมนยําในการเรียนรูของ
ผูเรียนจนถึงขั้นสุดทายของการเรียนรูได  และจากกิจกรรมตางๆ  จะสามารถใหขอมูลยอนกลับแก
ผูเรียนและผูสอนตลอดเวลาวาผูเรียนสามารถบรรลุเปาหมายที่ตองการในแตละขั้นตอนหรือไม 

จุดมุงหมายของการสอนแบบมุงประสบการณภาษา 
จุดมุงหมายในการเรียนการสอนแบบมุงประสบการณภาษาก็เพื่อใหผูเรียนสามารถอาน  

ฟง  พูด  และเขียน  ไดอยางมีประสิทธิภาพเพียงพอในการสื่อสารทางภาษาในชีวิตประจําวัน  โดยมี
จุดมุงหมาย  ดังนี้ 

จุดมุงหมายเฉพาะ  เมื่อจบหนวยการเรียนหนึ่งๆ  ผูเรียนจะสามารถ 
1.  เลาเรื่อง  ลําดับเรื่อง  และบอกความหมายของคําทุกคําในบริบทตางๆ 
2.  อานออกเสียงคําทุกคําในหนวยการเรียนได 
3.  พูดตอบโต  แสดงความคิดเห็น  และสรุปความใหเปนที่เขาใจได 
4.  เขียนสะกดคําและประโยคตางๆ  ที่นักเรียน  เรียนรูจากหนวยการเรียนได 
5.  แตงประโยคเปนคําพูด  และเขียนเปนตัวอักษรไดถูกตองใหเปนที่เขาใจได 
6.  บอกความหมายและเขียนสัญลักษณของเครื่องหมายวรรคตอนได 
7.  ส่ือความหมายของภาษาทางกายและอารมณหรือทางวาจา 
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8.  รวมมือกับเพื่อนและชวยเหลือแบงบันกันในการทํางานรวมกันได 
แนวทางการประเมินผลการสอนแบบมุงประสบการณภาษา 
ครูสามารถประเมินพฤติกรรมของนักเรียน  ที่เกิดขึ้นระหวางกระบวนการเรียนการ

สอนไดดังนี้ 
1.  การเลาเรื่องยอนกลับ  หลังจากฟงครูจบแลว 
2.  การสื่อสารการเขาใจเนื้อหา  โดยการแสดงบทบาทสมมติและการวาดภาพประกอบ

เร่ือง 
3.  การบอกลําดับกอน-หลังของเรื่องในขณะที่นักเรียนรวมกันเขียนเรื่องในขั้นที่  3 
4.  การออกเสียงคําตางๆ  (ระหวางการเลาเรื่องยอนกลับและการเลนเกม) 
5.  การเรียงคําเปนประโยค  (จากการเลนเกม) 
6.  การสะกดคําและการแตงประโยค  (ระยะหนึ่งหลังการเรียนดวยวิธีCLE) 
7.  ความรวมมือของนักเรียนและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานกลุมแบบ

ประชาธิปไตย 
8.  รวมมือกับเพื่อนและชวยเหลือแบงบันกันในการทํางานรวมกันได 
วิธีประเมิน  ใชสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในขณะที่เรียนทั้ง  8  ประการขางตน 
ประโยชนของการสอนแบบมุงประสบการณภาษา 
เสาวลักษณ  รัตนวิชช (2533 :  24)   ไดกลาวถึงประโยชนที่ไดรับจากการสอนแบบมุง

ประสบการณภาษา  ดังนี้ 
1.  ผูเรียนสามารถรูจักคุนเคย  และไดรับกระบวนการเรียนรูในการใชภาษา  ฟง  พูด  

อาน  และเขียนไดครบวงจรอยางเปนธรรมชาติดวยตนเอง  ภายใตการชวยเหลือแนะนําของผูสอน  
ซ่ึงกระบวนการเรียนรูนั้นจะเปนเครื่องมือสําคัญที่ผูเรียนจะสามารถหาประสบการณและศึกษาวิชา
ตางๆตอไปดวยตนเอง  ซ่ึงจะเปนประสบการณในการเรียนรูที่ถาวร  ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ตนเองตอไป  เชน  รูจักใชกลวิธีในการอานจับใจความสําคัญของเรื่อง  การใชความคิดสรางสรรค  
จากการอภิปราย  การเขียนขอความในลักษณะตางๆเพื่อส่ือความหมาย ฯลฯ 

2.  ผูเรียนจะมีความกระตือรือรนที่จะไดแสดงความสามารถ  และความคิดสรางสรรค
ของตนในการใชภาษา  เชน  การอาน  การเขียน 

3.  ผูเรียนจะสนใจและรักการอาน  การเขียนไดมากขึ้น  เพราะประสบความสําเร็จใน
การอานโดยเขาใจเรื่องที่อานไดดี  และมีกําลังใจที่จะอาน  และเขียนเรื่องตอไป 

4.  ผูเรียนจะสนุกสนานกับการลองผิดลองถูกในการเรียน  และการปฏิบัติทางภาษาโดย
มีผูสอนคอยชวยเหลือและใหกําลังใจ 
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5.  ผู เรียนจะมีความรูสึกรับผิดชอบ  และรูจักการทํางานรวมกับผู อ่ืนใหประสบ
ความสําเร็จพรอมทั้งการรูจักประชาธิปไตย  และการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 

6.  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   จะเอื้อตอความแตกตางของผู เ รียนไดใน
ขณะเดียวกันเนื่องจากผูสอนสามารถใหภาระงานแกผูเรียนที่แตกตางกันไดตามระดับความสามารถ  
และความสนใจ 

7.  กระบวนการเรียนการสอนจะชวยใหผูสอนกระตือรือรน  และสามารถเตรียมการ
สอนไดรัดกุมขึ้นอยางมีจุดมุงหมายที่แนนอน 

8.  ลักษณะของกระบวนการเรียนการสอน  จะชวยใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางผูสอน
และผูเรียนไดมากซึ่งจะชวยสงผลใหเกิดโอกาสในการปฏิบัติกิจกรรมทางภาษาเพื่อการสื่อสาร
ไดมากขึ้น  ดวยการฟง  การพูด  การอาน  และการเขียน 

9.  การวัดและประเมินผลกระทําไดงาย  เพราะในแตละขั้นตอนอาจทําการวัดและ
ประเมินผลการปฏิบัติทางภาษาของผู เ รียนตามจุดมุงหมายไดอยูแลวในตัวอยางตอเนื่อง  
นอกจากนั้น  ยังสามารถวิเคราะหขอบกพรองของผูเรียนไดงาย  จากผลงานที่ปฏิบัติทางภาษาใน
กิจกรรมแตละขั้นตอนดวย 

กลาวโดยสรุป  การสอนแบบมุงประสบการณภาษา  เปนการสอนที่เนนการใหปจจัย
ปอนที่เปนที่เขาใจและมีขั้นตอนการสอนที่ชัดเจน  ซ่ึงในแตละขั้นตอนของการสอน  นักเรียนมี
โอกาสในการฝกทักษะการใชภาษาซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาความสามารถในการใชภาษา  และ
พัฒนานักเรียนไดตามแตศักยภาพของแตละบุคคล 
4. งานวิจัยเก่ียวกับการสอนแบบมุงประสบการณภาษา 

4.1  งานวิจัยตางประเทศ 
 วอลคเกอร (Walker and others 1983:72)  ไดทําการทดลองสอนภาษาอังกฤษที่ 

โรงเรียนเทรเกอร พารค เรียกวา Concentrated Language Encounter Teaching หรือวิธีการสอนแบบ
มุงประสบการณภาษา  โดยทําการทดลองกับนักเรยีนพืน้เมืองชาวออสเตรเลีย  ที่เรียนภาษาอังกฤษ
เปนภาษาที่ 2 ผลการทดลองเปนที่นาพอใจ  เด็กในกลุมทดลองมีความเชื่อมั่นในการใชภาษาเพื่อ
การสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน 

ตอมาในป  ค.ศ.  1984  วอลคเกอร  (Walker and others  1984:45) ไดทําการทดลอง 
สอนภาษาอังกฤษเชนเดียวกับโปรแกรมที่เทรเกอร  พารค  ที่โรงเรียน  Napperby  และ  Marryvale  
โดยทําการทดลองกับนักเรียนทั้งสองโรงเรียนในระดับ  Junior  และ  Senior  โดยใชเนื้อหาเกี่ยวกับ
อาหารทั้ง  2  ระดับ  ใชเวลาทดลอง  18  เดือน  ผลการทดลองพบวา  นักเรียนทั้งสองโรงเรียนมี
ความเชื่อมั่นในการใชภาษาเพื่อการสื่อสารสูงมากขึ้น 
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ซาเบล (Zabel 1995) ไดศึกษาผลของการใชวิธีการสอนแบบมุงประสบการณภาษา 
ทางดานทักษะการอาน  ฟง  พูด  และเขียน  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ใน
ประเทศยุโรปที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง  แบงเปนกลุมควบคุมและกลุมทดลองกลุมละ
หนึ่งหองเรียน เมื่อเสร็จสิ้นการทดลองใหนักเรียนทําแบบวัดเจตคติ  จากนั้นจึงวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

คราเนนเบอรก  (Kranenburg 1998) ไดวิจัยเกี่ยวกับการสอนแบบมุงประสบการณ 
ภาษา  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ 1)แผนการสอน 2) แบบฝกหัดวัดประสิทธิภาพ  3) แบบสอบ
ภามความคิดเห็น  4) แบบสัมภาษณอาจารยผูสอน  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นอุดมศึกษาที่เรียน
ภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สองในประเทศอินเดีย  จํานวน  45  คน  ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนมีความ
คิดเห็นที่ดีตอการเรียนการสอน  และผลจากการสัมภาษณอาจารยผูสอน  พบวาอาจารยผูสอน  ชอบ
วิธีการสอนแบบมุงประสบการณภาษา 

ทาลูกาดาร (Talukadar 2003) ไดทําการทดลองสอนภาษาอังกฤษดวยวิธีการสอน 
แบบมุงประสบการณภาษากับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ที่เมืองกัลกัตตา  โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อเพิ่มคะแนนการอานและการเขียนและใหนักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีตอการอานและการเขียน
ภาษาอังกฤษ  ผลการทดลองพบวา  นักเรียนมีความสนใจในการอานและการเขียนดีขึ้น  สามารถทํา
แบบสอบถามทายบทไดคะแนนมากขึ้นกวาเดิม  และจากการวิเคราะห  การสัมภาษณ และการทํา
แบบสอบถามความคิดเห็นพบวา  ครู  นักเรียน  และผูปกครอง  มีความคิดเห็นที่ดีตอการสอนแบบ
มุงประสบการณภาษา 

4.2  งานวิจัยในประเทศ        
 วอลเกอร  บารทเล็ท  และเสาวลักษณ  รัตนวิชช  (Walker, Bartlett, and  

Rattanavich 1984 : 58)ทําการทดลองสอนภาษาอังกฤษดวยวิธีการสอนแบบมุงประสบการณภาษา
กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่4 โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสาน
มิตร  ใชเวลาทดลอง   20 คาบ ( คาบละ  20 นาที )  ผลการทดลองพบวา นักเรียนมีความสนใจใน
การอานมากขึ้น  และมีความสามารถในการจําคําศัพท  คําพูด  และบทสนทนาจากหนังสือไดนาน  
ทั้งๆที่นักเรียนไมมีพื้นฐานทางการเรียนภาษาอังกฤษมากอน  และนักเรียนมีทัศนคติที่ดีตอการเรียน
ภาษาอังกฤษดวย 

พรพิมล  ประสงคพร  (2532 :144)  ทําการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการ 
ใชภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 ที่ไดรับการสอนดวยการสอนแบบมุง
ประสบการณภาษารูปแบบที่  2  ซ่ึงใชและไมใชกิจกรรมทดสอบเชิงปฏิบัติการ  กับการสอนตาม
คูมือครู  กลุมตัวอยางไดแก  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่   3 ภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2532  
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โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา  กรุงเทพมหานคร  จํานวน  90  คน  ระยะเวลา  16  คาบ  คาบ
ละ  50  นาที  ผลการทดลองพบวานักเรียนที่ไดรับการสอนดวยวิธีการสอนแบบมุงประสบการณ
ภาษา  รูปแบบที่  2  ซ่ึงใชและไมใชกิจกรรมทดสอบเชิงปฏิบัติการกับการสอนตามคูมือครู  มี
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  สวน
นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบมุงประสบการภาษารูปแบบที่  2  ซ่ึงใชและไมใชกิจกรรมทดสอบเชิง
ปฏิบัติการมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษไมแตกตางกัน   ความสนใจในการเรียน
ภาษาอังกฤษของทั้ง  3  กลุม  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0 .05 

สายสุนีย  เติมสินสุข  (2532 : 128)  การศึกษาเปรยีบเทียบความสามารถในทางการ 
อานและการเขียนภาษาอังกฤษ  และความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  5  ที่ไดรับการ
สอนแบบมุงประสบการภาษารูปแบบที่  3  กับการสอนตามคูมือครู  กลุมตัวอยาง  ไดแก  นักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่  5  ภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2532  โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล  จํานวน  60  คน  
ระยะเวลา  16  คาบ  คาบละ  50  นาที  ผลการทดลองพบวา  ความสามารถทางการอาน  และการ
เขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบมุงประสบการณภาษารูปแบบที่  3  กับการ
สอนตามคูมือครู  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01  และความรับผิดชอบของ
นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบมุงประสบการณภาษารูปแบบที่  3  กับการสอนตามคูมือครูแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

รัชนีนาถ  ทองสุทธิ (2533 : 12 )  ทําการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถทางดาน 
การอานการเขียนภาษาอังกฤษ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  4  ที่ไดรับการสอนดวยวิธีสอนแบบมุง
ประสบการณภาษารูปแบบที่  2  กับวิธีสอนตามคูมือครู  กลุมตัวอยาง  ไดแก  นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่  4  ภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2533  โรงเรียนคําเขื่อนแกวธนูปถัมภ  อําเภอคําเขื่อน
แกว  จังหวัดยโสธร  จํานวน  80  คน  ระยะเวลา  8 สัปดาห  ผลการทดลอง  พบวา  นักเรียนที่ไดรับ
การสอนดวยวิธีสอนแบบมุงประสบการณภาษามีความสามารถทางการอาน  และการเขียน
ภาษาอังกฤษ  แตกตางจากกลุมที่ไดรับการสอนตามคูมือครูอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0 .01 

กรรณิการ  ชาติมนตรี  (2533:  136)  ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถ 
ทางการอาน  การเขียนภาษาอังกฤษ  และมนุษยสัมพันธของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2   ที่ไดรับ
การสอนแบบมุงประสบการณภาษา  กับนักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครู  กลุมตัวอยางเปน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนไกรภัคดีวิทยาคม  อําเภอเมือง  จังหวัดศรีษะเกษ  ภาคเรียนที่  
1  ปการศึกษา  2533  จํานวน  60  คน ใชเวลาทดลอง  8  สัปดาห  สัปดาหละ  2  คาบ  ผลการ
ทดลองพบวา  นักเรียนที่เรียนโดยการสอนแบบมุงประสบการณภาษากับนักเรียนที่ไดรับการสอน
ตามคูมือครู  มีความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษ  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  
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0.05  และนักเรียนที่เรียนโดยการสอนแบบมุงประสบการณภาษากับนักเรียนที่ไดรับการสอนตาม
คูมือครู  มีความสามารถทางการเขียน  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01 

รัตนา  ถวิลวงษ  (2534 :บทคัดยอ)ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถทางการ 
อาน  การเขียนภาษาอังกฤษและบุคลิกภาพประชาธิปไตย  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  ที่
ไดรับการสอนแบบมุงประสบการณภาษา  กับการสอนตามคูมือครู  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่  3  โรงเรียนกัลยาณวัตร  อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน  ในภาคเรียนที่  1  ป
การศึกษา2533  จํานวน  100  คน  ใชเวลาทดลองกลุมละ  16   คาบ  คาบละ  50  นาที  ผลการ
ทดลองพบวา  การสอนแบบมุงประสบการณภาษา  ทําใหความสามารถทางการอาน  และการเขียน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนแตกตางจากการสอนตามคูมือครู  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ศุภลักษณ  สัตยวณิช  (2537 :102 )  ทําการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการใช 
ภาษาอังกฤษ  และความสนใจในการเรียนขอนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  ที่ไดรับการสอนโดยใช
ชุดการสอนมินิคอรสแบบมุงประสบการณภาษา  กับการสอนตามคูมือครู  กลุมตัวอยางเปน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเจาพระยาวิทยาคม  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  จํานวน  80 คน  
ใชเวลาทดลอง  20  คาบ  คาบละ  50  นาที  ผลการทดลองพบวา  นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใช
ชุดการสอนมินิคอรสแบบบมุงประสบการณภาษา  กับการสอนตามคูมือครู  มีความสามารถในการ
ใชภาษาอังกฤษแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01  และความสนใจในการเรียน
ภาษาอังกฤษแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

นวลจันทร  แซเทน (2538 :75)  ทําการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการใช 
ภาษาอังกฤษ  และความรับผิดชอบในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 
ที่ไดรับการสอนโดยใชชุดการสอนแบบศูนยการเรียนที่พัฒนาดวยวิธีสอนแบบมุงประสบการณ
ภาษา  กับการสอนตามคูมือครู  กลุมตัวอยาง  เชน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  โรงเรียนกรรณ
สูตศึกษาลัย  อําเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี  จํานวน  100  คน  ใชเวลาทดลอง  20  คาบ  คาบละ  
50  นาที  ผลการทดลอง  พบวา  นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุดการสอนแบบศูนยการเรียนที่
พัฒนาดวยวิธีสอนแบบมุงประสบการณภาษากับการสอนตามคูมือครูมีความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  และความรับผิดชอบในการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 

จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับวิธีสอนแบบมุงประสบการณภาษาทั้งตางประเทศและ 
ในประเทศสรุปไดวา    วิธีสอนแบบมุงประสบการณภาษาสามารถพัฒนาทักษะทางการอานและ
เขียนและทัศนคติที่มีตอการเรียนภาษาอังกฤษสูงขึ้น ทั้งนี้เปนเพราะการสอนแบบมุงประสบการณ
ภาษานั้นมุงเนนการใหปจจัยปอน  และกระบวนการเรียนรูดวยกลวิธีตางๆที่จะทําใหผูเรียนมีสวน
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รวมและไดรับประสบการณตรงในการใชภาษาทั้งการฟง  พูด  อาน และการเขียนอยางตอเนื่องเปน
การบูรณาการดวยตนเอง 
5. เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับความสนใจในการเรียนภาษาตางประเทศ 

5.1  ความหมายของความสนใจ 
 นักการศึกษาและนักจิตวิทยา ไดใหความหมายของ “ความสนใจ” ไวดัง้นี้ 

       ดิวอ้ี (Dewey 1959 : 66 ) กลาววา ความสนใจ คือ ความรูสึกชอบ หรือพอใจที่มตีอ 
ส่ิงใดสิ่งหนึ่ง แนวความคิดใดความคิดหนึง่ หรือกิจกรรมใดกจิกรรมหนึ่ง 

ธอรนไดคและฮาแกน (Thorndike and Hagan 1961 : 24 ) กลาววา ความสนใจ คือ 
แนวโนมในการที่จะแสวงหา และเขารวมในกจิกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง 

กูด (Good 1973 : 311 ) ไดกลาวถึง ความสนใจ วาเปนความรูสึกชอบที่คนเราแสดง 
ตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง ซ่ึงความรูสึกนี้อาจจะมช่ัีวขณะหนึ่ง หรืออาจจะมีถาวรตลอดไปกไ็ด ทั้งนี้ขึน้กบั
ความอยากรูอยากเห็นของบคุคลนั้น โดยมอิีทธิพลจากประสบการณของเขาเอง 

โวลแมน (Wolman 1975: 199) ใหความเหน็วา ความสนใจเปนเจตคตซ่ึิงจะ 
ประกอบดวยความรูสึกที่มีตอความสําคัญของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือกจิกรรมใดกจิกรรมหนึ่งรวมทัง้
ความตั้งใจในการเลือกสิ่งนั้นหรือกิจกรรมนั้น 

เพจ โทมัส และมารแชล (Page, Thomas, and Marshall 1977 : 181) ไดกลาวถึง 
ความสนใจวาหมายถึง ความประสงคที่จะเขารวมในกิจกรรมที่เหมาะสมบางอยางและนักการศึกษา
ถือวา ความสนใจของนักเรียนเปนองคประกอบสําคัญอยางหนึ่งในการพัฒนาหลักสูตรสําหรับ
ในทางจิตวิทยา เพดจ กลาวเสริมวา ความสนใจเปนอาการที่จิตใจเพงเล็งกับการเลือกกิจกรรมหนึ่ง 
หรืออาการสนุกสนานเพลิดเพลินในการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งวัดไดจากแบบวัดความสนใจ 

วนิช บรรจง และคณะ (2515 : 32) กลาววา ความสนใจ หมายถึง เจตคติ ซ่ึงทําให 
บุคคลพากเพียรพยายามทําการอันหนึ่งใหมากขึ้น นอกจากนี้ ความสนใจ ยังเปนกระบวนการทาง
จิตใจที่มีความใกลชิดกับเจตคติมาก โดยถือวาความสนใจเปนสวนหนึง่ของเจตคติ 

สุนีย  ธีรดากร (2525 : 154) ใหความหมายวา ความสนใจ หมายถึงสภาพจิตใจของ 
คนที่มีตอส่ิงหนึ่งสิ่งใดโดยเฉพาะ ทําใหบุคคลเอาใจใส หรือจดจอตอส่ิงนั้นจนสามารถกระทํา
กิจกรรมไดบรรลุตามความมุงหมาย 

กมลรัตน หลาสุวงษ (2528 : 242 ) กลาววา ความสนใจเปนความรูสึกทีด่ีตอส่ิงใดสิ่ง 
หนึ่ง ซ่ึงหมายถึงเจตคติทางบวก หรือเจตคติที่ดีนั้นเอง 

กลาวโดยสรุปความสนใจ หมายถึง ความรูสึกอยากรู อยากเห็น อยากแสวงหา 
ความรูสึกชอบ ความพอใจ หรือความโนมเอียงของบุคคลที่มีตอวัตถุ แนวความคิด 
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ประสบการณหรือกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง รวมไปถึงความตั้งใจในการเลือกวตัถุ หรือกิจกรรม
นั้น ซ่ึงทําใหบุคคลเพียรพยายามและสามารถกระทําการจนบรรลุจดุมุงหมาย ความสนใจจะใช
เวลานานๆหรอืเปนเพียงความรูสึกชั่วครูก็ได 

 5.2  ความสําคัญของความสนใจในการเรียน 
 ในการสอนที่ปฏิบัติมาแตเดิมนั้น จะใหครูเปนศูนยกลางของกระบวนการเรียนรู 

โดยครูเปนผูใหความรู ใหนักเรียนทํากิจกรรมตามที่ครูเห็นชอบ ในปจจุบันการเรียนการสอน
จะตองยึดนักเรียนเปนศูนยกลาง ผูสอนตองดูวาเรื่องที่จะสอนนั้น นักเรียนสนใจหรือไมหากไม
สนใจตองหาทางเปลี่ยนแปลงเพื่อใหเกิดความสนใจเสียกอน โดยเฉพาะอยางยิ่งการเรียนการสอน
ในวิชาภาษาอังกฤษ จะพบวา มีนักเรียนสวนใหญไมสนใจวิชาภาษาอังกฤษอาจจะมีสาเหตุมาจาก
พื้นฐานไมดีมากอนทําใหเรียนไมรูเร่ืองจึงมองเห็นวา วิชาภาษาอังกฤษเปนวิชาที่ยาก เรียนเทาไรก็
ไมรูเร่ือง จึงทําใหไมสนใจในการเรียน นักการศึกษาในปจจุบันถือวาความสนใจเปนปจจัยสําคัญใน
ความกาวหนาของการเรียน ตลอดจนสัมฤทธิผลทางการสอนและการอบรม (เปลื้อง ณ นคร 2515 : 
237) ไดใหความเห็นวา วิชาความรูไมมีความสําคัญเทากับความสนใจ ครูตองรูจักปลูกฝงความ
สนใจเสียกอน เมื่อนักเรียนเคยชินกับความสนใจแลวการเรียนการสอนก็จะกาวหนาไปโดยรวดเร็ว 
ทั้งจะเปนการสงเสริมบุคลิกภาพของนักเรียนดวย 

  ลักษณะของความสนใจของบุคคล 
 ไดมีผูใหความหมายของความสนใจไวดังนี้ 
 วนิช บรรจง และคนอื่นๆ (2515 : 337 ) แบงลักษณะความสนใจของบุคคลไวดังนี้ 
1. ความสนใจเปนความรูสึกหรือเจตคติที่เขมขนอยูในวงแคบ คือคนเราจะตองมี 

ความสนใจตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งเปนอยางๆไป 
2. ความสนใจเปนเรื่องของแตละบุคคล คนหนึ่งอาจมีความสนใจตอส่ิงหนึ่ง แตคน 

อ่ืนอาจไมสนใจตอส่ิงนั้นเลยก็ได 
3. ความสนใจทําใหคนเอาใจใสและจดจอตอส่ิงที่ตนเองสนใจ 
4. เมื่อเกิดความสนใจตอส่ิงใดแลว คนยอมมีความมุงหมายอยางใดอยางหนึ่งตอส่ิง 

นั้น เชน ตองการใหรูมากขึ้น ตองการทําเปน เปนตน 
5. คนยอมมุงมั่นที่จะทําใหสําเร็จตามความมุงหมาย ถามีความสนใจตอส่ิงนั้น 
ทวี ทอแกว และอบรม สินภิบาล (2517 : 61) ไดอธิบายถึงลักษณะของความสนใจ 

ของบุคคล ดังนี้ 
1.  ความสนใจเปนความรูสึกที่เกิดขึ้นภายใน เนื่องจากถูกชักนําโดยสิ่งแวดลอม 

ตางๆ 
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2.  ความสนใจของแตละบุคคลมีความเขมขนตางกัน 
3.  ความสนใจของบุคคลที่มีตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งยอมเปลี่ยนแปลงไดตามสถานการณ 
4.  บุคคลยอมมีความสนใจตอส่ิงตางๆเปนอยางๆไป 
5.  ความสนใจอาจเปนความรูสึกชั่วขณะ หรือตลอดไปก็ได 
นอกจากนี้ สุนีย ธีรดากร (2525 : 154-155) ไดอธิบายวา ความสนใจของบุคคลมี 

ลักษณะ ดังตอไปนี้ 
1. ความสนใจเปนสวนหนึ่งของเจตคติ แตเปนความรูสึกที่แคบกวาเจตคติ เพราะ 

เปนความรูสึกที่มีตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งเปนอยางๆไป เชน สนใจการอานหนังสือ สนใจการฟง อภิปราย 
2. ความสนใจของแตละคนจะแตกตางไปตามประสบการณ 
3. ความสนใจทําใหเอาใจใสและเกิดความรูสึกที่ดี (เจตคติ)ตอส่ิงนั้น 
4. เมื่อเกิดเจตคติที่ดีตอส่ิงที่สนใจแลว จะทําใหมีความตั้งใจทําสิ่งนั้นมากขึ้น เชน 

ตองการเรียนมากขึ้น ตองการรูจักและสนิทสนมดวย ตองการคนควาหาความรูเพิ่มเติม 
5. ความสนใจทําใหเกิดความมานะพยายาม มีความอดทนทําในสิ่งที่สนใจ 
6. ความสนใจของคนเราจะเปลี่ยนไปตามวัย 
กลาวโดยสรุป  ลักษณะความสนใจของบุคคลเปนสวนของเจตคติของแตละคนเมื่อ 

เกิดขึ้นแกผูใดแลวทําใหผูนั้นเอาใจใสจดจอตอส่ิงที่มีความสนใจ  เปนสวนที่ทําใหผูนั้นมีความ
ตั้งใจในการกระทําสิ่งนั้นๆ  มากยิ่งขึ้น  

5.2  องคประกอบที่เก่ียวกับความสนใจ 
 นักการศึกษาไดกลาวถึงองคประกอบที่เกี่ยวของกับความสนใจไวดังนี้ 

   สุชา จันทรเอม และสุรางค จันทรเอม (2518 : 73) ไดกลาวถึงองคประกอบที่ 
เกี่ยวของกับความสนใจของเด็กที่ควรทราบ มีดังนี้ 

1. ความสนใจนั้นเกิดขึ้นจากความพรอม ความตองการและอิทธิพลของสิ่งแวดลอม 
2. ความสนใจตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง เปนเรื่องของแตละบุคคลโดยเฉพาะคนเราทุกคนไม 

จําเปนตองมีความสนใจในสิ่งเดียวกัน และในระยะเวลาเดียวกัน 
3. ความสนใจนั้น มีความสัมพันธอยางสูงกับสุขภาพของรางกาย เด็กจะสนใจสิ่งใด 

เปนระยะสั้น หรือยาว ยอมขึ้นอยูกับความสมบูรณของรางกาย 
4. ความสนใจเฉพาะอยางนั้น อาจเปลี่ยนไปตามวัยและเวลาของแตละบุคคลแต 

แบบแผนของความสนใจคอนขางคงที่ ทําใหวัดความสนใจของตนในอนาคตได 
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5. ความสนใจมีความสัมพันธอยางสูงกับสภาพทางจิตใจและเชาวนปญญาของเด็ก 
เด็กมีเชาวนปญญาต่ํา จะสนใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งไมมากอยางและไมสลับซับซอนนัก ผิดกับเด็กที่มี
เชาวนปญญาสูงมักจะสนใจหลายๆอยางในเวลาเดียวกัน และเปนเรื่องที่สลับซับซอน 

5. ความสนใจมีความสัมพันธอยางสูงกับรากฐานทางประสบการณของเด็ก เด็กจะ 
สนใจเรื่องใด เด็กจําเปนตองมีความรูเร่ืองพอสมควร ถาเด็กขาดประสบการณเด็กอาจไมสนใจ เปน
แตเพียงอยากรู อยากเห็นชั่วครูเดียวแลวก็เลิกความสนใจไป 

สรุปวาองคประกอบที่เกี่ยวกับความสนใจในแตละคนยอมเปลี่ยนแปลงไปตามวัย 
ตามปจจัยและสภาพแวดลอม  ทั้งมีความสัมพันธกับรางกายและจิตใจดวย 

ชนิดของความสนใจ 
ชนิดของความสนใจสามารถแบงไดดังนี้ 
ทวี ทอแกว และอบรม สินภิบาล (2517 : 61-62) ไดแบงชนิดของความสนใจไวดังนี้ 
1. ความสนใจภายใน (Intrinsic Interest ) ความสนประเภทนี้ เกิดขึ้นเองกับบุคคล 

ตามธรรมชาติตามสัญชาติญาณ รูสึกพอใจ และสนใจคิดอยากทําเพราะการกระทํานั้นจะสนอง
ความตองการที่บุคคลรูสึกวาจําเปนตองทําใหสําเร็จลงไป ความสนใจประเภทนี้จะทําใหคนเราคิด
วางโครงการอยางรอบคอบ และกอใหเกิดนิสัยที่ดีในการทํางาน 

2. ความสนใจภายนอก (Extrinsic Interest ) ความสนใจประเภทนี้ จะเกิดขึ้น 
ภายหลัง โดยคิดวาเมื่อกระทําสิ่งนั้นแลวจะไดรับผลดีตอบแทนจึงสนใจสิ่งนั้น โดยมีสาเหตุเกิดจาก
หลายประการ เชน ความกลัวสอบตก กลัวถูกลงโทษ หรือคาดหวังวาจะไดรับคําชมเชยไดรับเกียรติ
หรือสิทธิพิเศษ 

ซุปเปอร  และคริทส ( Super  and Crites1986:378-380)  ไดแบงความสนใจออกเปน 
4  ชนิดดังนี้ 

1.  ความสนใจที่แสดงออกทางภาษา  (Expressed Interests)  ไดแก  ความสนใจที่ 
แสดงออกทางภาษาเปนการแสดงออกถึงความสนใจในวิชา  กิจกรรม  งาน  หรืออาชีพดานภาษา 

2.  ความสนใจที่แสดงออกทางกิริยาอาการ  (Expressed Interests)  ไดแก  ความ 
สนใจที่แสดงออกดวยกิริยาอาการ  และการเขามีสวนรวมทางกิจกรรม 

3.  ความสนใจที่ประเมินดวยแบบทดสอบ  (Test Interests)  เปนการประเมินความ 
สนใจดวยแบบทดสอบที่เปนปรนัย  เปนการแสดงความสนใจภายใตสภาพการควบคุม 

5. ความสนใจที่ประเมินดวยแบบสําเร็จ  (Inventoried  Interests)  เปนการที่จะ 
ประเมินความสนใจซึ่งขึ้นอยูกับการตอบคําถามเกี่ยวกับความชอบไมชอบ 
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สรุปวาความสนใจทุกชนิดตามที่กลาวมา  มีสวนในการทําใหบุคคลประสบ 
ความสําเร็จในการทํากิจการงานตางๆ  ที่ตนมีความสนใจใหสําเร็จได 

สาเหตุของความสนใจ 
มีผูกลาวถึงสาเหตุของความสนใจไวดังนี้ 
ทวี ทอแกว และอบรม สินภิบาล (2517 : 61-62 ) ไดสรุปสาเหตุของความสนใจไว 

ดังนี้  
1. การสัมพันธ ส่ิงใดที่ทําความพอใจใหแกบุคคลใด หรือบุคคลนั้นเห็นประโยชนที่ 

จะไดรับจากสิ่งนั้น ก็จะเกิดความสนใจและมีกําลังเขมแข็ง มีความกลาหาญขึ้น เชน นักเรียนเห็น
ประโยชนของการเรียน ก็จะเกิดความสนใจและรักษาความสนใจนั้นไวตลอดไป 

2. การเอาอยาง ส่ิงใดที่คนในหมูคณะนิยมหรือสนใจ จะพลอยทําใหคนที่เขารวมหมู 
คณะ ใหมนั้นเกิดความสนใจไปดวย 

3. ความรู ความสามารถในการกระทําสิ่งใด ยอมทําใหเกิดความสนใจขึ้นในที่สุด 
แมวาในตอนแรกสิ่งที่กระทํานั้นจะไมเปนที่นาสนใจเลย 

สุชา จันทรเอม และสุรางค จันทรเอม (2518:75) ไดสรุปสาเหตุของความสนใจไว  
ดังนี้ 

1.  เกิดจากการเห็นคุณคาของสิ่งนั้น 
2.  เกิดจากแรงจูงใจของสิ่งเรา 
3.  เด็กมีความถนัดในสิ่งนั้น และมีประสบการณบางแลว 
4.  เปนสิ่งที่มีความหมายตอเด็ก 
5.  เปนสิ่งที่สัมพันธกับชีวิตจริงของเด็ก 
6.  เปนสิ่งแปลกใหมสําหรับเด็ก และทําใหเด็กตื่นเตน 
ประสาร ทิพยธารา (2521 : 98 ) ไดกลาวถึงสาเหตุที่ทําใหเกิดความสนใจ ดงันี้ 
1. เกิดจากการเห็นคุณคาของสิ่งนั้นๆดังนั้นถาครูจะทําใหเด็กสนใจบทเรียนก็ควร 

ตองชี้แจงใหเห็นความสําคัญ 
2.  เกิดจากแรงจูงใจของสิ่งเราในการเรียนการสอนนั้น ถาบทเรียนใดเด็กไมสนใจ 

ครูอาจใชแรงจูงใจสรางความสนใจใหเกิดขึ้นไปได 
3. เปนสิ่งที่มีความหมายตอเด็ก ฉะนั้นครูควรจะนําเอาสิ่งที่เด็กจะนําไปใชไดใน 

ชีวิตประจําวันมาชักจูงใหเด็กเกิดความสนใจเปนบทเรียนตอไปได 
4. เปนสิ่งที่แปลงใหม และทําใหเด็กตื่นเตน ครูควรเปลี่ยนกิจกรรมอยูเสมอกิจกรรม 

ควรจะเปนประสบการณใหมของเด็ก หรือเปนสิ่งที่นาตื่นเตน สนุกสนานในการเรียน 
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5.  เปนสิ่งที่สัมพันธกับชีวิตจริงของเด็ก 
6.  เปนสิ่งที่เด็กมีความถนัดในสิ่งนั้น และมีประสบการณมาบางแลว 
ความแตกตางระหวางความสนใจของบุคคล 
นอมฤดี จงพยุหะ (2519 : 256-266) และนักการศึกษาอีกหลายทานไดกลาวถึง ความ 

สนใจของบุคคลจะแตกตางกันเนื่องจากสาเหตุหลายประการ คือ 
1. ประสบการณในอดีต (Past Experiences) เด็กแตละคนมาจากครอบครัวที่แตกตาง 

กัน เด็กจึงมีประสบการณเดิมที่แตกตางกันออกไป ความสนใจเปนผลิตผลของประสบการณใน
อดีต ฉะนั้นเมื่อเด็กมีประสบการณตางกัน เขายอมมีความสนใจตางกันดวย 

2. ลักษณะทางกาย (Biological Factors) เด็กแตละคนมีรูปรางลักษณะขนาด สวนสูง 
ฯลฯ แตกตางกันออกไปตามพันธุกรรมและสิ่งแวดลอม ฉะนั้นลักษณะทางกายของนักเรียนแตละ
คนยอมจะเหมาะสมหรือไมเหมาะสมกับกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง เด็กคนหนึ่งกระทํากิจกรรมอยาง
หนึ่งประสบผลสําเร็จดวยดีเพราะลักษณะทางกายอํานวย แตเด็กอีกคนหนึ่งตองพบกับความ
ลมเหลว เพราะลักษณะทางกายไมเหมาะสม 

3. อายุปฏิทิน (Chronological Age ) เด็กที่อยูในวัยตางกัน เชน เด็กในวัยเด็ก (6 –12 
 ป ) และวัยรุน (13 – 19 ป) ยอมมีวุฒิภาวะ (Maturity) แตกตางกันทั้งวุฒิภาวะทางกาย ทางสมอง 
ทางอารมณ และทางสังคม วุฒิภาวะที่แตกตางกันตามวัยนี้ เปนสาเหตุใหเด็กวัยตางกันมีความสนใจ
ในกิจกรรมที่แตกตางกัน เชน วัยเด็กสนใจการอานการตูนและนิทาน วัยรุนสนใจการอานหนังสือ
ผจญภัย เปนตน สําหรับเรื่องเพศ (Sex) นั้นเพศหญิงและเพศชายมีความสนใจแตกตางกัน ซ่ึงมี
อิทธิพลจากวัฒนธรรมและผูปกครองของเด็ก 

สรุปวาสาเหตุของความสนใจที่เกิดมีขึ้นหรือมีขึ้นแลวมีสวนสําคัญทําใหนักเรียนมี 
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนดีขึ้นตลอดจนกิจกรรมการเรียนและการทํางานก็ประสบความสําเร็จได 

การสรางความสนใจ 
มีผูเสนอแนะการสรางความสนใจไวดังนี้ 
กมลรัตน หลาสุวงษ (2528 : 234) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการสรางความสนใจ 

ใหกับผูเรียนพอสรุปได ดังนี้ 
1. ศึกษาความตองการของผูเรียนเปนสวนใหญ เพื่อจะไดจัดบทเรียน สภาพ 

หองเรียนและการเรียนตางๆใหตรงกับความตองการของเขา 
2. สํารวจพื้นฐานทางดานความถนัดของผูเรียน เพื่อจัดสภาพการเรียนการสอนให 

ตรงกับความถนัดนั้นๆ 
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3. จัดสภาพหองเรียนใหนาสนใจ มีการตั้งคําถามยั่วยุ และทาทายความสามารถของ 
ผูเรียน พยายามใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอนมากที่สุด คือการยึดผูเรียนเปนจุดศูนยกลาง 

4. ใหการเสริมแรง โดยพยายามใหผูเรียนไดประสบผลสําเร็จในการเรียนหรือการ 
ทํางานนั้นๆ โดยเลือกใหตรงกับความถนัดและความสามารถของเขา จะทําใหเขาสนใจสิ่งที่ไดรับ
มอบหมายใหทํา 

5. ใหทราบความกาวหนาในการทํางานทุกระยะของผูเรียน ทําใหเขามีความสนใจที่ 
จะทํางานนั้นๆตอไป 

ดังนั้นความสนใจจึงเปนองคประกอบที่ชวยสงเสริมใหเกิดการเรียนรูที่ดีได โดยครู 
สรางความสนใจในลักษณะที่ใหนักเรียนมีจิตใจจดจออยูในสิ่งหนึ่ง ซ่ึงเมื่อเกิดนานๆแลวจะทําให
เกิดความตั้งใจจะทําใหเกิดการเรียนรูตอบทเรียนนั้นๆไดเปนอยางดี 

สําหรับการที่จะวัดความสนใจใหไดผลถูกตองที่สุดนั้นเปนเรื่องที่ทําไดยาก ทั้งนี้สืบ 
เนื่องจากความสนใจของแตละบุคคลจะแตกตางกันออกไป ขึ้นอยูกับองคประกอบหลายอยาง 
ไดแก อายุ เพศ สติปญญา ส่ิงแวดลอม พัฒนาการทางรางกายและสถานะทางเศรษฐกิจ สังคม ถึง
อยางไรก็ตาม ไดมีผูเสนอแนะวาเราอาจจะวัดความสนใจของแตละบุคคลไดหลายวิธีดวยกัน เชน 
โฟรลิค (Frolick n.d, อางถึงใน ละมายมาศ  ศรทัตต 2510 :  237) ไดอธิบายถึงวิธีเก็บขอเท็จจริง
เกี่ยวกับความสนใจไว 4 ประการ ซ่ึงอาจจะกลาวไดส้ันๆดังนี้ 

1.  สังเกตความเปนไปของแตละบุคคล 
2.  จับความสนใจตางๆที่บุคคลแตละคนแสดงออก 
3.  ศึกษากิจกรรมตางๆที่บุคคลนั้นกระทํา 
4.  ใชแบบสอบถามความสนใจวัดโดยตรง 
สรุปวาการสรางความสนใจเปนสวนที่ทําใหการเรียนการสอนหรือการทํางานสําเร็จ 

ลุลวงไปไดดวยดี  เพราะเมื่อคนมีความสนใจก็มีความเต็มใจในการในการทํากิจการงานนั้นๆ  และ
มีความสุขในการเรียนการทํางาน 

การวัดความสนใจ 
มีผูเสนอแนะการวัดความสนใจไวดังนี้    
เดวิส (Davis 1964 : 160-161 ) ไดเสนอแนะเทคนิคสําหรับการวัดความสนใจไว 

ดังนี้ 
1. คนหาสิ่งที่บุคคลชอบทําในระยะ 2-3 ปที่ผานมา ถาเขายอมสละเวลาวางที่มีอยู 

เพื่อทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะก็แสดงวาเขามีความสนใจในสิ่งนั้น 
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2.  คนหาวาแตละบุคคลมีความรูในเรื่องนั้นๆเพราะคนเรายอมจะทําสิ่งที่ตนเอง 
สนใจไดดีกวาสิ่งที่ไมสนใจ 

3. ใหแตละบุคคลแสดงความรูสึกชอบ หรือไมชอบตอขอความตางๆที่กําหนดไว 
แบบสํารวจความสนใจมีสวนชวยศึกษาถึงความสนใจของบุคคลตางๆเพราะความ 

สนใจเปนสิ่งที่กระตุนใหบุคคลนั้นเกิดความตั้งใจ และพยายามจะบรรลุความสําเร็จและวิธีวัดความ
สนใจที่กลาวมาทั้งหมดนั้น สามารถใชวัดความสนใจของบุคคลไดทั้งสิ้น แตการจะนําไปใชกับใคร
ในสถานการณแบบใดนั้นยอมขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบุคคลที่นําไปใชเอง และจากการวัดความ
สนใจโดยวิธีใชแบบสํารวจความสนใจเปนวิธีที่ไดผลดีที่สุด เราความสนใจที่สุดและเปนวิธีการที่
เชื่อมั่นได (Mehrens and Lehmnn 1969 : 218) 

คารเมล (Karmel 1987 : 316 ) กลาววา “การวัดความสนใจที่จะใหผลถูกตองที่สุด 
เปนเรื่องยาก เนื่องจากความสนใจของแตละบุคคลแตกตางกันออกไป ขึ้นอยูกับองคประกอบหลาย
อยาง แตการวัดความสนใจก็สามารถทําไดโดยใหผูถูกวัดความสนใจบอกถึงกิจกรรม หรือส่ิงใดสิ่ง
หนึ่งที่เขาชอบหรือไมชอบ ซ่ึงการบอกถึงสิ่งที่เขาชอบหรือไมชอบนี้จะกระทําไดหลายวิธี 
โพเวลล (Powell 1963 : 337-338 ) กลาววา ความสนใจสามารถวัดได ดงันี้ 

1. ใชแบบวัดความสนใจ (Interest Inventory ) แบบวดัความสนใจ จะประกอบดวย 
ขอความชุดหนึ่งสําหรับใหแตละบุคคลแสดงความรูสึกชอบหรือไมชอบตอขอความตางๆเหลานัน้ 

2. ใชแบบสอบถามปลายเปด (Open-End Questionaires) โดยใหผูตอบมีอิสระที่จะ 
ตอบคําถามตางๆไดตามความรูสึกที่แทจริงของตน 

3. ใชการสัมภาษณ (Interviews) ซ่ึงผูสัมภาษณสามารถสังเกตเหน็พฤตกิรรมของผู 
ถูกสัมภาษณได 

สรุปไดวา การวัดความสนใจนั้นทําไดโดยใหผูถูกวัดความสนใจบอกถงึกิจกรรม 
หรือส่ิงเขาชอบหรือไมชอบ ถาเขายอมสละเวลาวางทํากจิกรรมใด กิจกรรมหนึ่งโดยเฉพาะแสดงวา
เขามีความสนใจในสิ่งนั้น โดยตอบคําถามตามความรูสึกที่แทจริงของตนเอง 

5.4  งานวิจัยท่ีเก่ียวกับความสนใจ 
    งานวิจัยตางประเทศ 

 มีผลการศึกษางานวิจยัที่เกี่ยวกับความสนใจดังนี ้
       แมคเคลแลนด (Macleland 1969, อางถึงใน บุญชม ศรีสะอาด  2524 : 39-40) ได 

ศึกษาตวัแปรที่ไมใชทางดานสติปญญา ที่คาดวาจะมีความสัมพนัธกับผลสมฤทธิ์ทางการเรียนใน
ระดับวิทยาลัย พบวา ความสนใจเปนตัวแปรหนึ่งที่มีความสัมพันธกับผลการเรียนอยางมีนัยสําคัญ 
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นิจาด  ( Nijad 1987 : 129) ไดวิจยัผลของความคิด  และความรูสึกตอความสนใจ 
และความชอบ  ผลการวิจัยสรุปไดวา  ความสนใจและความชอบเกดิขึ้นจากสาเหตุที่แตกตางกนั  
ความสนใจและความชอบมคีวามสัมพันธกันอยางสูงถึงแมบางอยางทีไ่มชอบอาจนาสนใจ  และ
บางอยางที่ชอบอาจไมนาสนใจ  แตอยางไรก็ตามสิ่งที่นาสนใจ  จะนาสนใจยิ่งขึ้นหากเราชอบและ
เราจะชอบสิ่งที่ชอบยิ่งขึ้น  หากเราสนใจในสิ่งนั้น 

อลิซซาเบท  (Elizabeth 1990:198, อางถึงใน สุชาดา  สมุทรคีรี 2543: 40) ไดทําการ 
วิจัยเพื่อศึกษาวา  วัยรุนตอนตนชอบอานหนังสือประเภทไหน  เปนการเปรียบเทียบหนังสือไอโอวา
ที่วัยรุนชอบอานกับความสนใจในการอานประเภทอื่นๆกลุมตัวอยางเปนนักอานหนังสือ  อายุ
ระหวาง 15-19 ป  มีทั้งหมด 3,492 เลม แบบสํารวจสอบถามเกี่ยวกับประเภทของหนังสือ  เพศ  อายุ  
เหตุผลที่เลือกอาน  ช่ือหนังสือ  ผูแตง  ผลจากการศึกษาคนควาพบวา  วัยรุนชายสนใจในการอาน
เร่ืองจริงมากที่สุด  สวนวัยรุนผูหญิง  ชอบอานนิยายมากกวาวัยรุนผูชายวัยรุนผูชายชอบอานขาว
กีฬา  แตวัยรุนหญิงชอบอานนิยายประเภทความรัก  มีหนังสือของไอโอวา  จํานวน  25 เลม  ทีว่ยัรุน
ทั้งชาย – หญิง มีความสนใจในการที่จะเลือกอาน 

แมรี่(Mary 1992 :4276-A, อางถึงใน สุชาดา  สมุทรคีรี 2543: 39)ไดทําการวิจัย  เพื่อ 
ศึกษาความสนใจในการอานภาษาอังกฤษดวยตนเองของนักเรียนเกรด 3  เกรด 4  เกรด 5 โรงเรียน
รัฐบาล  ของรัฐอารคันซัส อเมริกา  และเพื่อตองการทราบความกาวหนาของนักเรียนที่ศึกษาตอ  ใน
ระดับวิทยาลัยเทคโนโลยี  เมื่อ  20 ปที่ผานมา  มีการเปลี่ยนแปลงความสนใจในดานการอาน
ภาษาอังกฤษหรือไมโดยกลุมตัวอยางเปนนักเรียนจากโรงเรียนรัฐอารคันซัส   เพื่อสํารวจความ
สนใจในการอาน  จากหนังสือ  14 ประเภท  โดยขึ้นอยูกับเพศ  ระดับชั้น  ความสามารถมารถ  เพศ  
กับระดับชั้น  และเพศกับความสามารถ  ผลจากการศึกษาคนควา  พบวา  นักเรียนเหลานี้ยังมีความ
สนใจในการที่จะศึกษาคนควาดานการอานภาษาอังกฤษดวยตนเองอยางตอเนื่อง  ถึงแมวาจะเรียน
จบจากที่เดิมไปแลว  20 ป 

เชอรเรย และเรยโนลดส (Shirey and Reynolds1988:159) ไดศึกษาวิจัยผลของความ 
สนใจตอความตั้งใจ โดยมีกลุมตัวอยางเปนนักศึกษาวิทยาลัย จํานวน 23 คน กลุมตัวอยาง ตองอาน
ประโยค 72 ประโยค ซ่ึงตนไดประมาณคาความสนใจไวแลว  กลุมตัวอยางจะไปอานประโยค
ดังกลาวจากเครื่องไมโครคอมพิวเตอรเพื่อที่จะวัดความสนใจโดยพิจารณาจากเวลาในการอาน
ประโยค และเวลาที่ใชในการทํางานหรือแบบฝก หลังจากอานประโยคตางๆแลว กลุมตัวอยางทํา
แบบทดสอบเกี่ยวกับสิ่งที่อาน ผลการวิจัยพบวา  กลุมตัวอยางสามารถเรียนรูประโยคที่อานได
ประมาณคาวานาสนใจไดดีกวาประโยคที่ประมาณคาไววาไมนาสนใจ แตอยางไรก็ตาม ไดพบวา 
ความตั้งใจไมมีความเกี่ยวพันในลักษณะเปนตัวเชื่อมระหวางความสนใจกับการเรียนรูนั้นคือ ความ
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สนใจกอใหเกิดการเรียนรูได แตความสนใจไมไดนําไปสูความตั้งใจ และการเรียนรูไมไดเกิดจาก
ความตั้งใจ 

อิเซ็นฮารท  (Isenhart 1994)  ศึกษาความสัมพันธระหวางความสนใจในการอาน 
ของนักเรียนความเชื่อมั่นของครูและการสอนเชิงปฏิบัตินิยม  โดยทําการทดลองกับนักเรียน
ระดับชั้นประถมปที่  4-6  ผลปรากฏวา  ความสนใจในการอานของนักเรียนขึ้นอยูกับการสอนอาน
ขั้นพื้นฐานใหกับนักเรียน 
  

งานวิจัยภายในประเทศ 
ศิริอร รัตนอุดม (2527 : 54-65 ) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบความเขาใจในการอาน และ

ความสนใจในการอาน และความสนใจในการเขารวมกิจกรรมการเรยีนการสอนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ระหวางกลุมที่ใช และไมใชการตูนประกอบการอาน พบวา ความเขาใจในการ
อานของนักเรยีนกลุมที่ใชการตูนประกอบการอานสูงกวากลุมที่ไมใชการตูนประกอบการอานอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สุปราณี  ศรีใสคํา  (2531)  เปรียบเทียบความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ  ความ
รับผิดชอบ  และความสนใจในการเรียน  การอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  4  ที่
ไดรับการสอนโดยใชสัญญาการเรียนกับการสอนตามคูมือครู  ผลปรากฏวา  นักเรียนที่ไดรับการ
สอนโดยสัญญาการเรียนมีความเขาใจในการอาน  ความรับผิดชอบ  และความสนใจในการเรียน  
สูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครู 

กุลชาติ โยสีดา (2529 : 73 ) ไดศึกษาเปรียบเทียบความสนใจ และผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนภาษาอังกฤษ ทักษะฟง พูด เพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนโดยวิธี
สอนแบบบทบาทสมมุติ และวิธีสอนตามคูมือครู ผลการวิจัยพบวา นักเรียนในกลุมทดลองมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสนใจที่มีตอวิชาภาษาอังกฤษสูงกวานักเรียนในกลุมควบคุมอยาง
มีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.01 

อราม  บุญมาไชย  (2532:87)  ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   และความสนใจในการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษโดยการใชและไมใชกิจกรรมเพื่อการสื่อสารประกอบบทเรียนในชั้น
มัธยมศึกษาปที่  2  ผลปรากฏวา นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมเพื่อการสื่อสารประกอบ
บทเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษและความสนใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
แตกตางกัน 

ปยนุช  พัฒนภิรมย  (2538:102)  ศึกษาความสามารถในการเขียน  และความสนใจใน
การเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  4  ที่ไดรับการสอนดวยแบบฝกการอาน
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ดวยกระบวนการความคิดสรางสรรคกับการสอนตามคูมือครู  ผลปรากฏวานักเรียนที่ไดรับการ
สอนดวยแบบฝกการอานดวยกระบวนการของความคิดสรางสรรคและนักเรียนที่ไดรับการสอน
ตามคูมือครู  มีความเขาใจในการอาน  ความสามารถในการเขียน  และความสนใจในการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษแตกตางกัน 

จากการศึกษางานวิจัยสรุปไดวา ความสนใจและวิธีสอนแบบใหมเปนตัวแปรที่สงผล
ตอความสามารถทางการเรียน คือ หากนักเรียนมีความสนใจในการเรียนจะทําใหนักเรียนมีสามารถ
ทางการเรียนในวิชานั้นๆสูงขึ้นตามไปดวย  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทท่ี 4 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

     การวิจัยเร่ือง   “ การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการอานและการเขียนภาษา 
อังกฤษ และความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4   โรงเรียนออม
นอยโสภณชนูปถัมภ อําเภอกระทุมแบน  จังหวัดสมุทรสาคร  ที่ไดรับการสอนดวยวิธีการสอนแบบ
มุงประสบการณภาษาแบบที่  3  กับการสอนตามคูมือครู”  ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิจัยเปน 2 ตอน
ดังนี้ 
     ตอนที่  1  นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางการอาน
และการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  4  ที่ไดรับการสอนแบบมุงประสบการณ
ภาษารูปแบบที่  3  กับการสอนตามคูมือครู 
            ตอนที่   2  นําเสนอผลการวิ เคราะหขอมูลคะแนนความสนใจในการเรียน
ภาษาอังกฤษจากแบบสอบถามความสนใจของนักเรียน  กลุมทดลองและกลุมควบคุมเพื่อ
เปรียบเทียบความสนในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  4  หลังจากไดรับการ
สอนแบบมุงประสบการณภาษารูปแบบที่  3  กับการสอนตามคูมือครู 
 
                      
ตอนที1่  ผลการเปรียบเทียบความสามารถทางการอานและการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่4 โรงเรียนออมนอยโสภณชนูปถัมภ  อําเภอกระทุมแบน  จังหวดัสมุทรสาคร  ที่
ไดรับการสอนแบบมุงประสบการณภาษารูปแบบที่  3  กับการสอนตามคูมือครู 
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ตารางที่ 1   คะแนนการอานและการเขยีนของกลุมทดลองและกลุมควบคุมกอนการทดลอง 
 และหลังการทดลอง 
 

กลุมทดลอง กลุมควบคุม 
กอนการทดลอง หลังการทดลอง กอนการทดลอง หลังการทดลอง 

นักเรียน อาน เขียน รวม อาน เขียน รวม นักเรียน อาน เขียน รวม อาน เขียน รวม 
1 15 9 24 18 11 29 1 11 5 16 11 6 17 
2 16 8 24 17 12 29 2 12 5 17 12 5 17 
3 15 7 22 15 13 28 3 11 5 16 13 5 18 
4 13 11 24 20 11 31 4 10 5 15 11 5 16 
5 17 9 26 21 12 33 5 7 6 13 12 5 17 
6 13 7 20 17 15 32 6 11 6 17 11 8 19 
7 14 6 20 17 11 28 7 7 7 14 13 7 20 
8 18 8 26 19 15 34 8 8 4 12 14 6 20 
9 15 7 22 21 16 37 9 13 6 19 11 7 18 

10 12 9 21 22 12 34 10 14 8 22 12 4 16 
11 11 7 18 17 13 30 11 11 5 16 10 4 14 
12 17 9 26 19 14 33 12 12 4 16 11 4 15 
13  17 10 27 20 17 37 13 16 7 23 8 7 15 
14 15 5 20 21 18 39 14 15 5 20 11 5 16 
15 16 7 23 19 12 31 15 11 5 16 12 5 17 
16 13 7 20 17 14 31 16 8 8 16 13 8 21 
17 14 8 22 19 18 37 17 9 9 18 15 7 22 
18 13 7 20 17 17 34 18 7 8 15 8 7 15 
19 12 8 20 15 15 30 19 8 8 16 18 7 25 
20 13 7 20 20 11 31 20 9 8 17 9 7 16 
21 13 8 21 20 14 34 21 12 7 19 9 7 16 
22 13 8 21 18 13 31 22 11 6 17 10 6 16 
23 14 8 22 18 19 37 23 10 8 18 12 5 17 
24 12 9 21 19 16 35 24 11 9 20 13 5 18 
25 15 7 22 17 14 31 25 10 6 16 12 5 17 
26 17 6 23 23 14 37 26 7 6 13 7 9 16 
27 15 9 24 19 15 34 27 8 7 15 8 9 17 
28 12 7 19 17 16 33 28 9 5 14 8 6 14 
29 10 9 19 19 14 33 29 11 4 15 9 7 16 
30 14 8 22 18 17 35 30 13 8 21 11 5 16 
31 13 7 20 19 17 36 31 12 8 20 12 5 17 
32 9 7 16 18 14 32 32 12 8 20 11 5 16 
33 9 7 16 19 15 34 33 11 7 18 11 5 16 
34 12 7 19 22 16 38 34 13 6 19 10 7 17 
35 10 7 17 17 18 35 35 14 6 20 12 6 18 
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จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวานักเรียนกลุมทดลองมีคะแนนการอานและการเขียนหลัง 
การทดลองสูงกวากอนการทดลอง  และมีคะแนนรวมการอานและการเขียนหลังการทดลองสูงกวา
กอนการทดลองสวนนักเรียนกลุมควบคุมมีคะแนนการอานหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง
ยกเวนนักเรียนคนที่  9 10  11  12  13  14  21  22  28  29  30  32  34 และคนที่ 35 และมีคะแนนการ
เขียนหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองยกเวนนักเรียนคนที่  5  10  11  17  18  19   20  23  24  
25  30  31  32  และคนที่  33  และมีคะแนนรวมการอานและการเขียนหลังการทดลองสูงกวากอน
การทดลอง  ยกเวนนักเรียนคนที่ 9  10  11  12  13  14  20  21  22  23  24  30  31  32  33  34  และ
คนที่  35   เมื่อเปรียบเทียบคะแนนรวมการอานและการเขียนกอนการทดลองของกลุมทดลองและ
กลุมควบคุมพบวานักเรียนกลุมทดลองมีคะแนนรวมการอานและการเขียนสูงกวากลุมควบคุม  
ยกเวนนักเรียนคนที่  10  32  34  และคนที่  35  มีคะแนนรวมการอานและการเขียนหลังการทดลอง
สูงกวากลุมควบคุม 
 
 ตารางที่ 2     แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความสามารถในการอานและเขียน 
                      ภาษาอังกฤษกอนการทดลองและหลังการทดลองที่ไดรับการสอนแบบมุง     
                      ประสบการณภาษารูปแบบที่ 3 กับการสอนตามคูมือครู 
 

กอนการทดลอง หลังการทดลอง 
 อาน เขียน รวม อาน เขียน รวม 

 
 

⎯X S.D 

 
    
⎯X S.D 

 
⎯X S.D 

 
⎯X S.D 

 
⎯X S.D 

 
⎯X S.D 

กลุม 
ทดลอง 

13.60 2.30 7.71 1.20 21.31 2.74 18.69 1.88 14.54 2.27 33.23 2.93 

กลุม 
ควบคุม 

10.69 2.35 6.43 1.46 17.11 2.63 11.14 2.20 6.03 1.34 17.17 2.24 

  
จากตารางที่  2   แสดงใหเหน็วากอนการสอนนักเรยีนกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ย 

ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเทากับ  13.60  คะแนน มีสวนเบีย่งเบนมาตรฐานเทากับ  2.30  
คะแนน   และคะแนนความสามารถในการเขียนกอนการทดลองเทากับ 7.71 คะแนน   มีสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.20 คะแนน มีคะแนนเฉลี่ยรวมความสามารถในการอานและเขียน  
เทากับ 21.31 มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.74 คะแนน  
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        หลังการทดลองพบวากลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ ยความสามารถในการอาน
ภาษาอังกฤษเทากับ 18.69 คะแนน  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ  1.88  คะแนน  ความสามารถใน
การเขียนภาษาอังกฤษหลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ย 14.54 คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 
2.27 คะแนน คะแนนเฉลี่ยรวมความสามารถในการอานและเขียนภาษาอังกฤษหลังการทดลอง
เทากับ 33.23 คะแนน  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมเทากับ 2 . 93  คะแนน 

นักเรียนกลุมควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการอานภาษาอังกฤษกอนการทดลอง
เทากับ  10.69  คะแนน   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ  2.35 คะแนน   คะแนนความสามารถใน
การเขียนกอนการทดลองเทากับ 6.43 คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.46 คะแนน  คะแนน
เฉลี่ยรวมความสามารถในการอานและเขียน  เทากับ 17.11 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 2.63 
คะแนน 
         หลังการทดลองพบวากลุมควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการอาน
ภาษาอังกฤษเทากับ 11.14  คะแนน  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ  2.20  คะแนน ความสามารถใน
การเขียนภาษาอังกฤษหลังการทดลอง คะแนนเฉลี่ยเทากับ 6.03 คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 1.34  คะแนน  คะแนนเฉลี่ยรวมความสามารถในการอานและเขียนภาษาอังกฤษหลังการ
ทดลองเทากับ 17.17  คะแนน  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.24 คะแนน 
 
ตารางที่ 3  ตารางวิเคราะหความแปรปรวนรวมของคะแนนความสามารถในการอาน  และการเขยีน 

    ของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบมุงประสบการณภาษารูปแบบที่ 3  และการสอนตาม 
     คูมือครู 

 
แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig 
คะแนนกอนการทดลอง 0.75 1 6.75 0.109 0.74 
วิธีการสอน 2827.46 1 2827.46 409.69* 0.00 
ความคลาดเคลื่อน 462.40 67 6.90   
รวม 3290.61 69    

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
                    จากตารางที่ 3  แสดงใหเห็นวา  คะแนนการอานและการเขียนกอนการทดลองไมมี
ความสัมพันธกับคะแนนความสามารถในการอานและการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการ
ทดลองภายใตนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Sig = 0.75 > 0.05 )     และวิธีสอนที่แตกตางกัน  
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นักเรียนมีความสามารถในการอานและการเขียนภาษาอังกฤษแตกตางกันภายใตนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 (Sig = 0.00 < 0.05) และเมื่อพิจารณาจากตารางนักเรียนที่เรียนโดยวิธีการสอนแบบมุง
ประสบการณภาษารูปแบบที่3  มีคะแนนเฉลี่ย  33.23  คะแนน  ซ่ึงสูงกวากลุมควบคุม  มีคะแนน
เฉลี่ยเทากับ  17.17  แสดงวานักเรียนที่เรียนโดยการสอนแบบมุงประสบการณภาษารูปแบบที่ 3  มี
คะแนนความสามารถในการอานและการเขียนภาษาอังกฤษสูงกวากลุมที่ไดรับการสอนตามคูมือครู   
ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1 

 เมื่อพิจารณาจําแนกตามคะแนนความสามารถในการอานและการเขียนของ
นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบมุงประสบการณภาษารูปแบบที่  3  และการสอนตามคูมือครู  ผลการ
วิเคราะหเปนไปดังตารางที่ 4 และที่ 5 

 
ตารางที่  4  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนรวมของคะแนนความสามารถในการอานของนักเรียน 
                    ที่ไดรับการสอนแบบมุงประสบการณภาษารูปแบบที่  3  และการสอนตามคูมือครู 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig 
คะแนนกอนการทดลอง 0.55 1 1.55 0.13 0.720 
วิธีการสอน 688.24 1 688.24 162.78* 0.000 
ความคลาดเคลื่อน 283.28 67 4.22   
รวม 972.07 69    

*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
                     จากตารางที่ 4  แสดงใหเห็นวา  คะแนนการอานกอนการทดลองไมมีความสัมพันธกบั
คะแนนความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรยีนหลังการทดลองภายใตนยัสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 (Sig = 0.72 > 0.05 ) แตวิธีการสอนที่แตกตางกัน  นักเรยีนมีความสามารถในการอาน
ภาษาอังกฤษแตกตางกันภายใตนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Sig = 0.00 < 0.05 )   และเมื่อ
พิจารณาจากตารางที่ 2  นักเรียนทีเ่รียนโดยการสอนแบบมุงประสบการณภาษารูปแบบที่ 3  มี
คะแนนการอาน คะแนนเฉลีย่ของการอาน 18.69  คะแนน  ซ่ึงสูงกวากลุมควบคุม  ซ่ึงมีคะแนน
เฉลี่ยเทากับ  11.14  คะแนน  แสดงวานักเรียนที่เรียนโดยการสอนแบบมุงประสบการณภาษา
รูปแบบที่  3  มีความสามารถในการอานภาษาอังกฤษสูงกวากลุมที่  ไดรับการสอนตามคูมือครู    
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ตารางที่ 5  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนรวมของคะแนนความสามารถในการเขียนภาษา 
                อังกฤษของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบมุงประสบการณภาษารูปแบบที่ 3  
                และการสอนตามคูมือครู 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig 
คะแนนกอนการทดลอง 0.40 1 0.40 0.12 0.740 
วิธีการสอน 1042.90 1 1042.90 297.01* 0.000 
ความคลาดเคลื่อน 235.26 67 3.51   
รวม 1278.56 69    

*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
                    จากตารางที่ 5  แสดงใหเห็นวา  คะแนนกอนการทดลองไมมีความสัมพนัธกับคะแนน
ความสามารถในการเขยีนภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการทดลองภายใตนยัสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 (Sig = 0.74 > 0.05 )     และวธีิสอนที่แตกตางกัน  นักเรียนมีความสามารถในการเขียน
ภาษาอังกฤษแตกตางกันภายใตนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Sig = 0.00 < 0.05) และเมื่อพิจารณา
จากตารางที่ 1  นักเรียนทีเ่รียนโดยวิธีการสอนแบบมุงประสบการณภาษารูปแบบที่3  มีคะแนน
เฉลี่ยของการเขียน  14.54  คะแนน  ซ่ึงสูงกวากลุมควบคุม  มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ  6.03  แสดงวา
นักเรียนที่เรียนโดยการสอนแบบมุงประสบการณภาษารูปแบบที่3  มีคะแนนความสามารถในการ
เขียนภาษาอังกฤษสูงกวากลุมที่ไดรับการสอนตามคูมือครู   
 
ตอนที่  2   เปรยีบเทียบความสนใจในการอานและเขยีนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษา 
ปที่  4  หลังจากไดรับการสอนแบบมุงประสบการณภาษารูปแบบที่  3  กับการสอนตามคูมือครู 
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ตารางที่  6  แสดงคะแนนเฉลี่ยเปรียบเทียบความสนใจในการอานและเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  4  หลังจากไดรับการสอนแบบมุง 

     ประสบการณภาษารูปแบบที่  3  กับการสอนตามคูมือครู 
 

  
กลุมทดลอง กลุมควบคุม 

ขอความ คะแนนเฉลี่ย สวนเบี่ยง 
เบนมาตรฐาน 

อันดับของ
คะแนน 
เฉลี่ย 

คะแนน
เฉลี่ย 

สวนเบี่ยง 
เบนมาตรฐาน 

อันดับของ
คะแนนเฉลี่ย 

ความรูสึกชอบ เอาใจใส พอใจ 
1.ขาพเจาชอบทักทายและสนทนากับเพื่อนเปนภาษาอังกฤษ 

 
4.31 

 
0.63 

 
2 

 
3.40 

 
0.77 

 
2 

2.  ขาพเจาฝกทบทวนภาษาอังกฤษในบทเรียนที่เรียนไปแลวเปน
ประจํา 

4.31 0.53 2 3.37 0.77 2 

3.  ขาพเจาตองการใหถึงชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษเร็ว 4.26 0.56 4 3.49 0.74 4 
4. ขาพเจาจะทําการบานวิชาอังกฤษกอนวิชาอื่น ๆ 4.34 0.54 1 3.66 0.68 1 
5. เมื่อพบชาวตางประเทศขาพเจาชอบสนทนาเปนภาษาอังกฤษดวย 4.31 0.53 2 3.69 0.58 2 
6. ขาพเจาจะฝกใชภาษาอังกฤษในการทํางาน 4.29 0.57 3 3.69 0.83 3 
7. ขาพเจาชอบใหครูใชภาษาอังกฤษสอนตลอดเวลา 4.29 0.67 3 3.69 0.80 3 

คาระดับเฉลี่ยรวม 4.30 0.38  3.57 0.52  
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ตารางที่  6 (ตอ) 
 
 

กลุมทดลอง กลุมควบคุม 
ขอความ คะแนนเฉลี่ย สวนเบี่ยง 

เบนมาตรฐาน 
อันดับของ
คะแนนเฉลี่ย 

คะแนน
เฉลี่ย 

สวนเบี่ยง 
เบนมาตรฐาน 

อันดับของ 
คะแนนเฉลี่ย 

ความอยากรู อยากเห็น 
8. เมื่อเห็นหนังสือหรือเอกสารภาษาอังกฤษขาพเจาชอบหยิบขึ้นมา
อาน 

 
4.17 

 
0.66 

 
3 

 
3.60 

 
0.77 

 
3 

9. ขาพเจาจะเปดพจนานุกรมเสมอเมื่อขาพเจาพบคําศัพทที่นาสนใจ
และไมรูจัก 

4.20 0.62 2 3.57 0.78 2 

10. ขาพเจาอานทุกสิ่งทุกอยางที่เปนภาษาอังกฤษเพื่อใหขาพเจาเกิด
องคความรูมากขึ้น เชน ปาย โฆษณาฉลากสินคา ฉลากยาเปนตน 

4.26 0.66 1 3.63 0.84 1 

11.  ขาพเจาอานสิ่งพิมพที่เปนภาษาอังกฤษ เชน หนังสือพิมพ วารสาร 
ฯลฯ เปนประจํา 

4.09 0.66 4 3.66 0.91 4 

12. ขาพเจาอยากอานขอมูลภาษาอังกฤษจากอินเตอรเน็ตได 4.00 0.59 6 3.49 0.78 6 
13. เมื่อมีรายการเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ เชน ฟุต ฟต ฟอร ไฟ Talk of 
the town   ขาพเจาจะติดตามดูทุกครั้ง 

4.03 0.66 5 3.37 0.77 5 

คาระดับเฉลี่ยรวม 4.12 0.41  3.55 0.54  
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ตารางที่ 6 (ตอ) 
 
 

กลุมทดลอง กลุมควบคุม 
ขอความ คะแนนเฉลี่ย สวนเบี่ยง 

เบนมาตรฐาน 
อันดับของ
คะแนนเฉลี่ย 

คะแนน
เฉลี่ย 

สวนเบี่ยง 
เบนมาตรฐาน 

อันดับของ 
คะแนนเฉลี่ย 

ความพอใจรวมกิจกรรมการเรียนการสอน 
14. ขาพเจาจะไมเลนหรือพูดคุยกับเพื่อนในชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษ 

 
4.40 

 
0.55 

 
6 

 
3.34 

 
0.68 

 
6 

15.ขาพเจาสนุกสนานกับการเรียนและทํากิจกรรมภาษาอังกฤษ 4.54 0.51 3 3.37 0.60 3 
16. ขาพเจาเขารวมกิจกรรมชุมนุมภาษาอังกฤษของโรงเรียนทุกครั้ง 4.51 0.51 4 3.34 0.64 4 
17. ถึงแมกิจกรรมภาษาอังกฤษจะยาก แตขาพเจาพยายามที่มีสวนรวมใน
กิจกรรมทุกครั้ง 

4.49 0.56 5 3.49 0.70 5 

18. หลังจากขาพเจาเขารวมกิจกรรมภาษาอังกฤษแลวขาพเจาชอบวิชา
ภาษาอังกฤษมาก 

4.57 0.50 2 3.43 0.61 2 

19. ในชั่วโมงภาษาอังกฤษขาพเจาตั้งใจเรียนในเรื่องที่ครูสอน 4.60 0.50 1 3.57 0.74 1 
20. ขาพเจาพบวากิจกรรมภาษาอังกฤษชวยพัฒนาทักษะการอานของ
ขาพเจา 

4.54 0.51 3 3.49 0.70 3 

คาระดับเฉลี่ยรวม 4.32 0.45  3.43 0.44  
รวมทุกดาน 4.33 0.19  3.51 0.35  
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                   จากตารางที่  6   ตารางแสดงคาเฉลี่ยคะแนนความสนใจในการอานและการเขียน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบมุงประสบการณภาษารูปแบบที่3  กับการสอนตาม
คูมือครู  จากการศึกษาคาเฉลี่ยรวมพบวากลุมทดลองมีคาระดับเฉลี่ยรวมดานความรูสึกชอบ  เอาใจ
ใส  พอใจ  อยูในระดับสูง   (⎯x  = 4.30, S.D. = 0.38   )  ซ่ึงสูงกวากลุมควบคุมที่มีคาระดับเฉลี่ย อยู
ในระดับสูงเชนกัน (⎯x  = 3.57, S.D. = 0.52  )    สวนคาเฉลี่ยรวมดานความอยากรูอยากเห็นพบวา  
นักเรียนกลุมทดลองมีคาระดับเฉลี่ยรวมดานความอยากรู  อยากเห็นอยูในระดับสูง  (⎯x = 4.12,  
S.D. = 0.41 )  ซ่ึงสูงกวากลุมควบคุมที่มีคาระดับเฉลี่ย  อยูในระดับสูง (⎯x = 3.55 ,  S.D. = 0.54)  
สวนคาเฉลี่ยรวมดานความพอใจรวมกิจกรรมการเรียนการสอนพบวา  กลุมทดลองมีคาระดับเฉลี่ย
รวมดานความพอใจรวมกิจกรรมการเรียนการสอนอยูในระดับสูงที่สุด (⎯x= 4.52 ,  S.D. = 0.43  )  
ซ่ึงสูงกวากลุมควบคุมที่มีคาระดับเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง  (⎯x = 3.43 ,  S.D. = 0.44  )  และเมื่อ
พิจารณาคาเฉลี่ยรวมของคะแนนความสนใจในการอานและเขียนภาษาอังกฤษพบวา  กลุมทดลองมี
คาระดับเฉลี่ยรวมอยูในระดับสูง   (⎯x = 4.33 ,  S.D. = 0.19 )     ซ่ึงสูงกวากลุมควบคุมมีคาระดับ
เฉลี่ยรวมอยูในระดับสูง  (⎯x = 3.51 ,  S.D. = 0.35 )  จากการศึกษาคาเฉลี่ยรายดานของกลุมทดลอง
พบวา  ดานความรูสึกชอบ  พอใจ  เอาใจใส  ขอที่ไดรับคาระดับเฉลี่ยสูงสุด  คือขอที่ 4  ขาพเจาจะ
ทําการบานวิชาภาษาอังกฤษกอนวิชาอื่นๆ (⎯x = 4.34,  S.D. = 0.54 )  สวนขอที่ไดรับคาเฉลี่ยต่ําสุด  
คือขอที่ 3  ขาพเจาตองการใหถึงชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษเร็ว  (⎯x = 4.26,  S.D. = 0.56  )  ขอที่
ไดรับคาเฉลี่ยสูงสุดของกลุมควบคุม  คือขอที่  4  ขาพเจาจะทําการบานวิชาภาษาอังกฤษกอนวิชา
อ่ืนๆ   (⎯x = 3.66,  S.D. = 0.68  )   สวนขอที่ไดรับคาเฉลี่ยต่ําสุด  คือขอที่ 3  ขาพเจาตองการใหถึง
ช่ัวโมงเรียนภาษาอังกฤษเร็ว   (⎯x = 3.49,  S.D. = 0.74  )    
       ดานความอยากรู  อยากเหน็  ขอที่ไดรับคะแนนเฉลี่ยสูงสุดของกลุมทดลอง  คือขอที่  
10  ขาพเจาอานทุกสิ่งทุกอยางที่เปนภาษาอังกฤษเพื่อใหขาพเจาเกดิความรูมากขึ้น  เชน  ปาย
โฆษณา  ฉลากยา  เปนตน  (⎯x = 4.26,  S.D. = 0.66  )   สวนขอที่ไดรับคาเฉลี่ยต่ําสุด  คือขอที่ 12  
ขาพเจาอยากอานขอมูลภาษาอังกฤษจากอินเตอรเน็ตได   (⎯x = 4.00,  S.D. = 0.59  )   ขอที่ไดรับ
คาเฉลี่ยสูงสุดดานความอยากรู  อยากเหน็  ของกลุมควบคุม  คือขอที่10  เมื่อเห็นหนังสือหรือ
วารสารภาษาอังกฤษขาพเจาชอบหยิบขึ้นมาอาน  (⎯x = 3.63,  S.D. = 0.84  )    สวนขอที่ไดรับ
คาเฉลี่ยต่ําสุด  คือขอที่  12  ขาพเจาอยากอานขอมูลจากอนิเตอรเน็ตได  (⎯x = 3.49,  S.D. = 0.78  )   
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 ดานความพอใจรวมกจิกรรมการเรียนการสอน  ขอที่ไดรับคาเฉลี่ยสูงสุดดานความ
พอใจรวมกิจกรรมการเรียนการสอนของกลุมทดลอง  คือขอที่ 19  ในชั่วโมงภาษาอังกฤษขาพเจา
ตั้งใจเรียนในเรื่องที่ครูสอน (⎯x = 4.60,  S.D. =0.50  ) ขอที่ไดรับคาเฉลี่ยต่ําสุดคือขอที่  14  ขาพเจา
จะไมเลนหรือพูดคุยกับเพื่อนในชัว่โมงเรยีนภาษาอังกฤษ (⎯x= 4.40,  S.D. = 0.55  )  ขอที่ไดรับ
คาเฉลี่ยสูงสุดดานความพอใจรวมกจิกรรมการเรียนการสอนของกลุมควบคุมคือขอที่ 19  ในชั่วโมง
ภาษาอังกฤษขาพเจาตั้งใจเรียนในเรื่องที่ครูสอน (⎯x = 3.57,  S.D. = 0.74  )  ขอที่ไดรับคาเฉลี่ย
ต่ําสุด  คือขอที่  14  ขาพเจาจะไมเลนหรือพูดคุยกับเพือ่นในชัว่โมงเรียนภาษาอังกฤษ  (⎯x = 3.34, 
S.D. = 0.68  )   
 
ตารางที่  7  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย   (⎯X  )  สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) คะแนนผลตางเฉลี่ย  
                 ( ⎯D  ) และคาทดสอบ (t) ของนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
 

กลุมตัวอยาง 
N =  35 คน 

 
⎯X 

 
S.D 

 
⎯D 

 
t 

 
df 

 
Sig 

ความรูสึกชอบ  เอาใจใส  พอใจ 
กลุมทดลอง 
กลุมควบคุม 

 
4.30 
3.57 

 
0.38 
0.52 

 
0.73 

 
6.74* 

 
68 

 
0.000 

ความอยากรูอยากเห็น 
กลุมทดลอง 
กลุมควบคุม 

 
4.12 
3.55 

 
0.41 
0.54 

 
0.57 

 
4.92* 

 
68 

 
0.000 

ความพอใจรวมกิจกรรมการเรียนการสอน 
กลุมทดลอง 
กลุมควบคุม 

 
4.52 
3.43 

 
0.43 
0.44 

 
1.09 

 
10.46* 

 
68 

 
0.000 

รวม 
กลุมทดลอง 
กลุมควบคุม 

 
4.33 
3.52 

 
0.19 
0.35 

 
0.81 

 
11.93* 

 
52.55 

 
0.000 

 * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตารางที่ 7  แสดงใหเห็นวา  คาเฉลี่ยของคะแนนความสนใจดานความรูสึกชอบ เอา
ใจใส  พอใจ  ของกลุมทดลองหลังการไดรับการสอนแบบมุงประสบการณภาษารูปแบบที่  3  อยูใน
ระดับสูง  ( ⎯x = 4.30, S.D.= 0.38  )  คาเฉลี่ยของคะแนนความสนใจ ดานความรูสึกชอบ  เอาใจใส  
พอใจ  ของกลุมควบคุมอยูในระดับสูง (⎯x = 3.57, S.D.= 0.52  )   คะแนนผลตางเฉลี่ยเทากับ  0.73  
คะแนน  คาสถิติ t เทากับ 6.74  ความรูสึกชอบพอใจเอาใจใสของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Sig = 0.00 <  0.05 ) 

       คาเฉล่ียของคะแนนความสนใจดานความอยากรู อยากเห็น ของกลุมทดลองอยูใน
ระดับสูง     (⎯x = 4.12, S.D.= 0.41  ) คาเฉลี่ยของคะแนนดานความอยากรู  อยากเห็น  ของกลุม
ควบคุมอยูในระดับสูง   (⎯x = 3.55, S.D.= 0.54   )  คะแนนผลตางเฉลี่ยเทากับ  0.57  คาสถิติ  
 t  เทากับ  4.92   แสดงวาความอยากรูอยากเห็นของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ  0.05  (Sig = 0.00 <  0.05 ) 
   คาเฉลี่ยของคะแนนความสนใจดานความพอใจรวมกิจกรรมการเรียนการสอนของ
กลุมทดลองอยูในระดับสูงที่สุด ( ⎯x = 4.52, S.D.= 0.43  )    คาเฉลี่ยของคะแนนความสนใจดาน
ความพอใจรวมกิจกรรมการเรียนการสอนของกลุมควบคุมอยูในระดับปานกลาง  (⎯x = 3.43,  
S.D.= 0.44  )   คะแนนผลตางเฉลี่ยเทากับ  1.09  คาสถิติ t เทากับ  10.46  แสดงวาความสนใจดาน
ความพอใจรวมกิจกรรมการเรียนการสอนของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05  (Sig = 0.00 <  0.05 ) 
  คาเฉลี่ยของคะแนนรวมความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษ  ของกลุมทดลองอยูใน
ระดับสูง  ( ⎯x = 4.33, S.D.= 0.19  )    คาเฉลี่ยของคะแนนรวมความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษ
ของกลุมควบคุมอยูในระดบัสูง  (⎯x = 3.52, S.D.= 0.35  )   คะแนนผลตางเฉลี่ยเทากับ  0.81  
คาสถิติ t เทากบั  11.93 แสดงวานักเรียนทีเ่รียนโดยการสอนแบบมุงประสบการณภาษารูปแบบที่  3  
มีความสนใจในการอานและเขียนภาษาอังกฤษสูงกวานกัเรียนทีไ่ดรับการสอนตามคูมือครูอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 (Sig = 0.00 <  0.05 )  ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 2  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทท่ี  5 

สรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 
 

การวิจัยเร่ือง “การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการอานและการเขียน
ภาษาอังกฤษ และความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  4  โรงเรียน 
ออมนอยโสภณชณูปถัมภ  อําเภอกระทุมแบน  จังหวัดสมุทรสาคร  ที่ไดรับการสอนแบบมุง
ประสบการณภาษารูปแบบที่  3  กับการสอนตามคูมือครู“  เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental 
research)  มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางการอานและการเขียนภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการสอนแบบมุงประสบการณภาษารูปแบบที่  3  กับการสอน
ตามคูมือครู  และเพื่อเปรียบเทียบความสนใจในการอานและเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 หลังจากไดรับการสอนแบบมุงประสบการณภาษารูปแบบที่  3  กับการสอนตาม
คูมือครู  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังคือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  4   ที่กําลังศึกษาในภาค
เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2546   โรงเรียนออมนอยโสภณชนูปถัมภ  อําเภอกระทุมแบน  จังหวัด
สมุทรสาคร  จํานวน 2 หองเรียน  โดยการเลือกแบบเจาะจงหองที่เรียนโปรแกรมวิทย-คณิต ทําการ
จับสลากแบงเปนกลุมควบคุม 1 หอง และกลุมทดลอง 1 หอง จํานวนนักเรียนหองละ  35 คน  
รวมกลุมตัวอยางทั้งหมด 70 คน 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  คือ 
1.  แผนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษอานเขียน1  (อ 025)  ของกลุมทดลอง โดยวิธีสอน

แบบมุงประสบการณภาษารปูแบบที่  3 
                   2.  แผนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษอานเขียน1 (อ 025)  ของกลุมควบคุม  โดยวธีิ
สอนตามคูมือครูของหนวยศึกษานิเทศก  กรมสามัญศึกษา 
                  3.   แบบทดสอบวัดความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ 
                  4.   แบบทดสอบวัดความสนใจในการเรยีนภาษาอังกฤษ 
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การดําเนินการทดลอง 
การดําเนนิการทดลอง ผูวิจัยเปนผูดําเนินการทดลองกับกลุมทดลองและกลุมควบคุม

ดวยตนเองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2546  ใชเวลาในการเรียนการสอนเปนเวลา 5 สัปดาห ๆ  ละ  
4  คาบเรียน  รวม 20 คาบเรียนดังขั้นตอนการดําเนินการดงันี้ 

1. ทดสอบวัดความสามารถในการอานและการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุม 
ทดลองและกลุมควบคุม  โดยใชแบบทดลองที่ผูวิจัยสรางขึ้นและหาประสิทธิภาพแลว 

2. ดําเนินการทดลอง โดยใหนักเรียนกลุมทดลองเรียนโดยการสอนแบบมุง 
ประสบการณภาษารูปแบบที่  3  และใหกลุมควบคุมเรียนโดยการสอนตามคูมือครู 

3. ทดสอบวัดความสามารถในการอานและเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุม 
ทดลองและกลุมควบคุมโดยใชแบบทดสอบชุดเดียวกับแบบทดสอบกอนการทดลอง 

4. ใหนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุมทําแบบสอบถามความสนใจการเรียน 
ภาษาอังกฤษโดยใชแบบสอบถามความสนใจที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

5. นําผลการทดสอบวัดความสามารถในการอานและการเขียนภาษาอังกฤษ  และ 
คาระดับแบบสอบถามความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษมาวิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีการทางสถิติ
เพื่อตรวจสอบสมมติฐาน 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  4  โรงเรียนออมนอยโสภณชนูปถัมภ  ที่ไดรับ 
การสอนแบบมุงประสบการณภาษารูปแบบที่ 3 มีความสามารถทางการอานและเขียนภาษาอังกฤษ
สูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครู 
                   2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  4   โรงเรียนออมนอยโสภณชนูปถัมภ  ที่ไดรับ 
การสอนแบบมุงประสบการณภาษารูปแบบที่ 3  มีความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษหลังจาก
ไดรับการสอนสูงกวานกัเรยีนที่ไดรับการสอนตามคูมือครู 

 
การอภิปรายผล 

การวิจยัคร้ังนี้เปนการเปรียบเทียบความสามารถในการอานและการเขียน 
ภาษาอังกฤษ  และความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  โรงเรียน
ออมนอยโสภณชนูปถัมภ  ที่ไดรับการสอนแบบมุงประสบการณภาษารูปแบบที่  3  กับการสอน
ตามคูมือครู  ผลจากการวจิัยสามารถอภิปรายผลไดดังนี ้
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 1.  การเปรียบเทียบความสามารถในการอานและเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนที่
ไดรับการสอนแบบมุงเนนประสบการณภาษารูปแบบที่  3  กับการสอนตามคูมือครู   

ผลจากการวิจัยพบวา  นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบมุงประสบการณภาษารูปแบบที่  
3  มีความสามารถทางการอานและเขียนภาษาอังกฤษสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครู 
ซ่ึงอาจมีสาเหตุดังตอไปนี้ 

1.1  การสอนแบบมุงประสบการณภาษารูปแบบที่  3  เปนการสอนที่เนนใหเกิด 
กระบวนการในการเรียนรู  2  ประการ  คือ  การวิเคราะหขอมูลตาง ๆ อยางมีเหตุผล  สามารถ
รายงานขอมูลเปนภาษาพูด  หรือภาษาเขียนที่ส่ือความหมายไดเปนที่เขาใจ  โดยการจัดใหการอาน
เปนจุดเริ่มตนเพื่อพัฒนาไปสูทักษะอื่น ๆ ในลักษณะของทักษะสัมพันธ  เชื่อมโยงทักษะการอาน  
และการเขียนเพื่อใหนักเรียนรูวิธีการอานและเรียนรูโครงสรางในการเขียนที่ถูกตองโดยฝกการใช
กระบวนการทางความคิดในการวิเคราะห  และสังเคราะหงานที่ไดรับมอบหมายแลวถายทอด
ความคิดออกมาเปนผลงานของกลุมของตนเอง  ปลูกฝงใหนักเรียนมีความรับผิดชอบตอการทํางาน
กลุมและวิธีทํางานรวมกันอยางเปนระบบ  นอกจากนี้ยังจัดใหมีการปฏิสัมพันธของผูเรียนเปนหลัก
ทุกระยะการสอนซึ่งใชเปนหลัก (Text Based) และกิจกรรมเปนขอมูลทางภาษาที่มีความหมาย 
(Comprehensible Input) เชน หาความหมายจากบริบท (Contextualization) ทําแผนภูมิสรุป
ความสําคัญของเรื่องที่อาน (Mapping the topic) พิจารณาและวิเคราะหการลําดับความของเรื่องที่
อาน (Surveying the Text Organization) เปนตน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของแฮริส และซิเพย 
(Harris and Sipay 1974 : 141-142)   ที่กลาววาในการสอนอานนั้นครูผูสอนควรพยายามจัดกิจกรรม
ที่สนุกสนาน  ฝกใหทักษะในดานการหาความหมายที่เหมาะสม  และกิจกรรมที่ใชในการสอนควร
เปดโอกาสใหมีกิจกรรมตางๆ อยางเพียงพอ  เชน  การฝกการอานออกเสียง  อานในใจ  หรือฝกให
ผูเรียนอานดวยตนเอง 

 1.2  การสอนแบบมุงประสบการณภาษารูปแบบที่  3  เปนการสอนที่มีการจัด 
กิจกรรมการเรียนรูทางภาษาโดยผานประสบการณตรงทุกดานของทักษะภาษาที่อาศัยหลักการใช
ปจจัยปอนที่มีความหมาย ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของมอรโรว  (Morrow 1981 : 51–66)  คือ การ
เรียนภาษาตางประเทศนั้นจําเปนตองใชกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงตามสถานการณตาง ๆ ทําใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูภาษาจากการปฏิบัติ 

1.3 ขั้นตอนการสอนแบบมุงประสบการณภาษาเปนการสอนภาษาที่ฝกผูเรียนเปน 
สําคัญและเปดโอกาสใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นแบบบูรณาการทั้งทักษะฟง – พูด – อานและเขียน  
โดยขั้นตอนการสอนแบบมุงประสบการณภาษารูปแบบที่  3  นั้น  เร่ิมจากขั้นตอนแรกเปนการ
วิเคราะหขอความหมายของเรื่องที่อานโดยการเดา  สรุป  ลําดับความ  ขั้นตอนที่  2  สะทอน
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ความคิดจากเรื่องที่อานไปสูการกําหนดเปาหมายหรือการวางแผนการเขียน  ขั้นที่ 3 บันทึกสาระ
ของเรื่องตามเปาหมายหรือแผนการเขียน  ขั้นที่  4  สังเคราะหสาระของเรื่องและเขียนเรื่องนั้นใน
ขั้นราง  ขั้นที่  5  ทบทวน  ตรวจสอบแกไขงานเขียน  และขั้นสุดทาย  เขียนรายงานขั้นสุดทายและ
ฝกกิจกรรมเสริมทักษะทางภาษา  จะเห็นไดวาขั้นตอนการสอนแบบมุงประสบการณภาษารูปแบบ
ที่  3  ทั้ง  6  ขั้นตอนมุงใหผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดจากการอานมาสูทักษะการเขียนที่มี
เปาหมายโดยใชกระบวนการทางภาษา  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของอัจฉรา  วงศโสธร ( 2537: 93)  
ที่กลาววาการสอนภาษาในปจจุบันเนนความหมายเชิงปฏิบัตินิยมซ่ึงเกิดจากการที่ภาษามี 
ปฏิสัมพันธกับผูส่ือสารและบริบทแวดลอม  และเนนใหผูเรียนเปนผูปฏิบัติกิจกรรมทางภาษาดวย
ตนเองโดยครูเปนผูใหคําแนะนําชวยเหลือ  และสอดคลองกับแนวคิดของ เสาวลักษณ  รัตนวิชช 
(2531:85)  และสุภัทรา  อักษรนุเคราะห  (2532:75)  ที่กลาววาการสอนภาษาตางประเทศในปจจุบัน 
ควรเนนใหผูเรียนสามารถฝกกิจกรรมทางภาษาในดานการฟง พูด  อานและเขียน  โดยครูทําหนาที่
คอยใหคําแนะนําและชวยเหลือ 
 1.4  การสอนอานแบบมุงประสบการณภาษารูปแบบที่  3  ในขั้นกิจกรรมการเขียน  
นักเรียนสามารถเขียนสรุปขอความสําคัญของเรื่องที่อาน  โดยการนําขอมูลจากเรื่องที่อาน ประเด็น
สําคัญของเรื่อง พรอมรายละเอียดประกอบประเด็นสําคัญนั้นๆ และสามารถเขียนออกมาเปน
ประโยคของนักเรียนเอง  โดยคํานึงถึงใจความสําคัญ  ความถูกตองชัดเจน  ความรวบรัดและไมเนน
รายละเอียดมากเกินไป  การเขียนสรุปความนี้เปนกระบวนการขั้นพื้นฐานของนักเรียนวิชาการอาน
ภาษาอังกฤษจากการฝกเขียนแผนผังขอมูลซ่ึงเปนขั้นตอนแรกของการเขียนสรุปความ  นักเรียนจะ
เรียนรูถึงการพิจารณาใจความสําคัญ  และรายละเอียดประกอบใจความหลัก  และเรียนรูการเขียน
โครงรางแผนผัง  เมื่อนักเรียนถายโอนความคิดจากแผนผังไปสูการสรุปความนั้นแสดงใหเห็นวา
ความสามารถในการรางขอมูลเบื้องตนเพื่อนําไปสูการเขียนสรุปความนั้น  เปนการฝกใหนักเรียน
สามารถเชื่อมโยงความคิดจากสิ่งที่อานมาสูการเขียนไดอยางมีระบบ  ดังนั้นการเขียนสรุปความจึง
เปนงานที่ไมยากสําหรับนักเรียน  เมื่อนักเรียนสามารถเขียนสรุปใจความสําคัญจากเรื่องที่อานได
เปนการยืนยันความเขาใจในการอานของนักเรียน  จากเหตุผลดังกลาวจึงทําใหนักเรียนที่ไดรับการ
สอนแบบมุงประสบการณทางภาษามีความสามารถในการเรียนสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนตาม
คูมือครู 

 1.5  ขั้นตอนการสอนแบบมุงประสบการณภาษารูปแบบที่3  มีจุดมุงหมายเพื่อให
นักเรียนสามารถวิเคราะห  สรุปความหมาย  และจับใจความสําคัญของเรื่องที่อานได  ดวยกลวิธีการ
อานตางๆ  โดยใชแผนภูมิและแนวทางใหนักเรียนเขาใจกระบวนการอานอยางมีลําดับ  ไดแก  การ
เดาความหมายจากบริบท  ทําไดอะแกรมสรุปความสําคัญของเรื่องที่อาน  พิจารณาและวิเคราะห
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การลําดับความของเรื่องที่อาน  วิเคราะหอรรถลักษณะภาษาของเรื่องที่อาน  และอภิปรายรวมกัน
เกี่ยวกับคําศัพท  หรือสํานวนภาษาที่เขาใจยาก  หรือไมเคยพบ  เสาวลักษณ  รัตนวิชช (2534 : 21-
29)  ดวยกลวิธีการสอนอานขางตนทําใหนักเรียนไดรับการฝกอานอยางมีระบบ  และมีลําดับ
ขั้นตอน  จึงสงผลใหนักเรียนกลุมทดลองมีความสามารถในการอานสูงกวานักเรียนกลุมควบคุม 

 1.6  ขั้นตอนการสอนแบบมุงประสบการณภาษารูปแบบที่3  ในสวนของการเรียน
นั้นมีการสะทอนความคิดจากเรื่องที่อานไปสูการกําหนดเปาหมาย  หรือการวางแผนการเขียน  โดย
มีจุดมุงหมายเพื่อใหนักเรียนสามารถวางแผนการเขียนตามแนวคิดที่ไดจากการอานอยางมีระบบ  
ในขั้นนี้ใหนักเรียนรวบรวมขอมูลที่ไดมาวางแผนการเขียนอยางงายๆ  โดยใชแผนผังการเขียนโดย
ครูเปนเพียงผูช้ีแนะ  แลวใหนักเรียนบันทึกสาระของเรื่องตามเปาหมาย  พรอมทั้งลําดับขอมูลนั้น
เพื่อเตรียมการเขียนเรื่องตอไป  หลังจากนั้นจึงเปนขั้นตอนการสังเคราะหสาระของเรื่องและเขียน
เร่ืองในขั้นราง  โดยนักเรียนจะเริ่มเขียนเรื่องจากขอมูลที่บันทึกยอไว  ในการเขียนนั้นนักเรียน
จะตองกําหนดเปาหมายในการเขียนไวอยางชัดเจน  ไดแก  จุดประสงคของเนื้อความที่จะเขียน  
และกลุมเปาหมายของเนื้อความที่จะเขียนหลังจากที่นักเรียนไดลงมือเขียนแลว  จึงนําไปสูขั้นตอน
ของการทบทวน  ตรวจสอบ  และแกไขงานเขียน  ในขั้นตอนนี้เปดโอกาสใหนักเรียนสามารถ
ทบทวนเรื่องที่เขียนขึ้น  และสามารถตรวจสอบแกไขขอผิดพลาดหรือขอบกพรองไดดวยตนเอง  
หลังจากนั้นจึงนําไปสูขั้นตอนสุดทาย  คือเขียนเรื่องในขั้นสุดทายและทํากิจกรรมเสริมทักษะภาษา  
โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหนักเรียนมีโอกาสไดรับประสบการณจากการอานและเขียนที่มีระบบพรอม
ทั้งไดฝกทักษะการอานและเขียนเพิ่มเติม (เสาวลักษณ  รัตนวิชช  2534 :  21-29)  จะเห็นไดวา  ใน
ขั้นตอนการเขียนนั้นนักเรียนไดฝกขั้นตอนการเขียนอยางมีลําดับขั้นตอนตั้งแตการบันทึกยอจน
ไปสูการเขียนที่สมบูรณในขั้นสุดทาย  ทําใหนักเรียนไดรับการฝกเขียนอยางมีระบบและมีการ
ลําดับความคิดอยางตอเนื่อง  สงผลใหความสามารถในการเขียนของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบ
มุงประสบการณรูปแบบที่3  สูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครู 

 1.7  จากผลคะแนนความสามารถทางการเขียนของกลุมควบคุมหลังการทดลองต่ํา 
กวากอนการทดลอง เนื่องจากในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยวัดความสามารถทางการอานเขียนภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนกลุมควบคุมโดยใชแบบทดสอบวัดความสามารถอานเขียนภาษาอังกฤษในชวงเวลาที่
ไมเหมาะสมกลาวคือ  ผูวิจัยวัดความสามารถอานเขียนของนักเรียนกลุมควบคุมในชวงเวลาที่
นักเรียนชายซึ่งอยูในกลุมควบคุมเพิ่งจะกลับมาจากการเขาคายวิชารักษาดินแดน (ร.ด.)  ซ่ึงนักเรียน
มีความเหนื่อยลาและสภาพรางกายยังไมพรอมที่จะทําแบบทดสอบ  จึงไมใหความสนใจในการทํา
แบบทดสอบเทาที่ควร  สงผลใหคะแนนความสามารถทางการเขียนของกลุมควบคุมหลังการ
ทดลองต่ํากวากอนการทดลอง 
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 1.8 ในการวิจัยคร้ังนี้กลุมทดลองมีคะแนนความสามารถทางการอาน  และเขียน 
ภาษาอังกฤษสูงกวากลุมควบคุมหลังการทดลอง  แตมีคะแนนความสามารถทางการอานและเขียน
หลังการทดลองไมสูงเทาที่ควรคือ    33.23  คะแนน  จากคะแนนเต็ม  60  คะแนน  ในขณะที่กลุม
ควบคุมมีคะแนนความสามารถทางการอานเขียนภาษาอังกฤษหลังการทดลอง  17.17  คะแนนจาก
คะแนนเต็ม  60  คะแนน  ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจากเวลาที่ใชในการทดลองคอนขางสั้น  การวิจัยใน
คร้ังนี้ใชเวลาในการทดลองเพียง  5  สัปดาห  จึงทําใหไมมีเวลาเรียนมากพอเพื่อใหเกิดความชํานาญ  
เพราะในกระบวนการเรียนรูภาษานั้นตองใชเวลาคอนขางนานและควรไดรับการฝกฝนโดยตอเนื่อง   
       2.  การเปรียบเทียบความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที่  
4  หลังจากไดรับการสอนแบบมุงเนนประสบการณรูปแบบที่  3  กับการสอนตามคูมือครู 

ในดานความสนใจในการอานและการเขยีนภาษาอังกฤษของนักเรียนทีไ่ดรับการสอน
แบบมุงประสบการณภาษารปูแบบที่  3  กบัการสอนตามคูมือครู  อภิปรายไดดังตอไปนี ้

2.1  ดานความรูสึกชอบ  เอาใจใส  พอใจ  นักเรียนในกลุมทดลอง  และกลุมควบคุม  มี
ความเห็นตรงกันวา  อันดับที่ 1  คือขอ 4  ขาพเจาจะทําการบานวิชาภาษาอังกฤษกอนวิชาอื่น  
อันดับที่ 2 ขอ 5 เมื่อพบชาวตางประเทศขาพเจาก็ชอบสนทนาเปนภาษาอังกฤษดวย  อันดับที่ 3 ขอ 
6  ขาพเจาจะฝกการใชภาษาอังกฤษในการทํางาน  และขอ 7 ขาพเจาชอบใหใชภาษาอังกฤษสอน
ตลอดเวลา  ที่เปนเชนนี้อาจจะเปนเพราะ การสอนแบบมุงประสบการณภาษาเปนการสอนที่นําแนว
ทฤษฎีการสอนภาษาหลายทฤษฎีมารวมกัน เชน  แนวทฤษฎีการสอนเพื่อการสื่อสาร ซ่ึงเปนการ
สอนที่เนนปฏิสัมพันธในการใชภาษาระหวางผูสอนกับผูเรียน  และผูเรียนกับผูเรียนที่เปดโอกาส
ใหผูเรียนไดใชความคิดของตนเองเพื่อที่จะสื่อความหมายใหผูอ่ืนเขาใจได  โดยมีผูสอนเปนผู
แนะนําชวยเหลือและใหกําลังใจจนทําใหผูเรียนเกิดเจตคติทางบวกในการใชภาษา  แนวทฤษฎีการ
สอนแบบธรรมชาติที่เปนแนวทฤษฎีที่เนนการเขาใจกระบวนการรับรูและเรียนรูภาษาอังกฤษของ
ผูเรียนโดยเนนการใหปจจัยปอนที่มีความหมายแกผูเรียนและคํานึงถึงหลักจิตวิทยาดานการใช
แรงจูงใจ ในการลดความเครียด  และเปนไปตามลําดับการพัฒนาทักษะภาษาของมนุษยเสาวลักษณ  
รัตนวิชช (2534 : 21 )  ดังนั้นจึงทําใหนักเรียนกลุมทดลองมีความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษสูง
กวานักเรียนกลุมควบคุม อันดับสุดทายคือขอ 3 ขาพเจาตองการใหถึงชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษเร็ว 
ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะ นักเรียนกลุมตัวอยางเปนนักเรียนสายวิทย-คณิต  นักเรียนอาจไมชอบ
และไมมีความถนัดในรายวิชาภาษาอังกฤษซึ่งนักเรียนอาจมีความรูสึกวาการเรียนภาษาอังกฤษเปน
เร่ืองที่ยากทําใหเกิดความเบื่อหนาย  ไมสนุกในการเรียน  ขาดความเชื่อมั่นในการเรียน  ไมกลาอาน  
ไมกลาเขียนเพราะกลัวผิด  จึงเลือกตอบขอนี้เปนอันดับสุดทาย  สอดคลองกับงานวิจัยของ  ดัฟฟ  
และ  โรเลอร ( Duffy and Roehler 1989 : 21 ) ที่พบวาถานักเรียนมีความรูสึกกังวลกับรายละเอียด
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ในการเรียนจนทําใหรูสึกกลัวที่จะเรียนภาษาอังกฤษ  รูสึกทอถอย   เปนผลใหขาดแรงจูงใจ  หรือใส
ใจในเรื่องที่เรียนเปนอยางมากเมื่อตองใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 

2.2  ดานความอยากรูอยากเห็น  นักเรียนในกลุมควบคุมและกลุมทดลองมี 
ความเห็นตรงกันคือ อันดับที่ 1 ขอ 10 ขาพเจาอานทุกครั้งทุกอยางที่เปนภาษาอังกฤษเพื่อใหขาพเจา
เกิดองคความรูมากขึ้น เชน ปาย โฆษณาจากสินคา ฉลากยา เปนตน  อันดับ 2 ขอ 9 ขาพเจาจะเปด
พจนานุกรมเสนอเมื่อขาพเจาพบคําศัพทที่นาสนใจและไมรูจัก  อันดับที่ 3  ขอ 8  เมื่อเห็นหนังสือ
หรือเอกสารภาษาอังกฤษขาพเจาชอบหยิบขึ้นมาอาน  ที่เปนเชนนี้อาจจะมีสาเหตุดังตอไปนี้  
นักเรียนกลุมทดลองมีคะแนนความสนใจดานความอยากรูอยากเห็นสูงกวากลุมควบคุมหลังจาก
ไดรับการสอนแบบมุงประสบการณภาษารูปแบบที่  3   เพราะในการจัดการเรียนการสอนนั้นผูวิจัย
ไดคัดเลือกบทเรียนที่นํามาจากวารสารและนิตยสารภาษาอังกฤษตลอดจนบทความจากอินเตอรเน็ต
ซ่ึงเปนเอกสารจริง  จึงทําใหเกิดความนาสนใจ  และเขากับเหตุการณปจจุบัน  ทําใหนักเรียนเกิด
ความอยากรูอยากเห็น  และอยากอานบทความภาษาอังกฤษประเภทตางๆ  นอกหองเรียนดวย
ตนเอง  หลังจากที่ไดฝกอานมาแลวจากบทอานที่อยูในการทดลอง  อันดับสุดทาย คือขอ 12  
ขาพเจาอยากอานขอมูลภาษาอังกฤษจากอินเตอรเน็ตได  อาจจะเปนเพราะในชีวิตประจําวันของ
นักเรียนกลุมทดลองสวนมากไมมีโอกาสไดใชอินเทอรเน็ตเนื่องจากฐานะทางครอบครัวและทาง
โรงเรียนมีคอมพิวเตอรไมเพียงพอกับจํานวนนักเรียน  เปนเหตุใหนักเรียนขาดทักษะดานการใช
ภาษาอังกฤษกับอินเทอรเน็ต  และนักเรียนอาจคิดวาภาษาอังกฤษยากเกินไปที่จะเรียนรูได  ทั้งนี้
เพราะนักเรียนไมมีโอกาสไดใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน  จึงเลือกตอบขอนี้เปนอันดับสุดทาย 
ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ  กิ่งเพชร  ปองแกว  (2545  63-65 )  พบวา  ปญหาดานการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษที่สําคัญ  คือนักเรียนไมสามารถถายโอนภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวันได 

2.3  ดานความพอใจรวมกิจกรรมการเรียนการสอน  นักเรยีนในกลุมทดลองและ 
กลุมควบคุม  มีความเห็นตรงกันดังนี้  อันดับ 1  ขอ 19  ในชั่วโมงภาษาอังกฤษขาพเจาตั้งใจเรียนใน
เร่ืองที่ครูสอน  อันดับที่ 2  ขอ 18  หลังจากขาพเจารวมกิจกรรมภาษาอังกฤษแลว  ขาพเจาชอบวิชา
ภาษาอังกฤษมาก  อันดับที่ 3 ขอ 15  ขาพเจาสนุกสนานกับการเรียนการสอนและทํากิจกรรม
ภาษาอังกฤษ  ขอ 20  ขาพเจาพบวากิจกรรมภาษาอังกฤษชวยพัฒนาทักษะการอานขาพเจา  ที่เปน
เชนนี้อาจจะมีสาเหตุดังตอไปนี้   การสอนแบบมุงประสบการณทางภาษาเปนการสอนที่ฝกผูเรียน
เปนสําคัญ โดยคํานึงการจัดกิจกรรมเพื่อใหนักเรียนมีสวนรวมในการสอน  ในขั้นที่  1 เปนการ
ระดมความคิดเพื่อใหนักเรียนชวยกันเดาเรื่องที่อาน  แลวจึงนําความคิดที่ไดจากเรื่องที่อานไปสู
ขั้นตอนที่  2  คือการกําหนดเปาหมาย  หรือวางแผนการเขียน  แลวจึงบันทึกยอสาระของเรื่องตาม
เปาหมายของการเขียน ตอจากนั้นจึงสังเคราะหสาระของเรื่องและเขียนเรื่องนั้นในขั้นราง  ซ่ึง
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นักเรียนในกลุมอาจชวยกันระดมความคิดและแสดงความคิดเห็นในการนําเสนองานเขียน หลังจาก
นั้นจึงชวยกันทบทวน  ตรวจแกไขงานเขียน  และนําไปสูขั้นตอนสุดทายคือ การเขียนงานฉบับที่
สมบูรณดวยตนเอง  จะเห็นไดวานักเรียนทุกคนมีอิสระทางความคิด ในการนําเสนองานเขียนของ
ตนจากเรื่องที่ไดอาน   ครูเปนเพียงผูใหความชวยเหลือและคําแนะนํา  นักเรียนมีบทบาทสําคัญใน
การเรียนการสอนของชั้น  ดังนั้นจึงทําใหนักเรียนรักและพอใจในการปฏิบัติกิจกรรมกลุมและ
กิจกรรมเดี่ยวของตนเอง  อันดับสุดทายคือขอ 14  ขาพเจาจะไมเลนหรือพูดคุยกับเพื่อนในชั่วโมง
เรียนภาษาอังกฤษ  ที่เปนเชนนี้อาจมีสาเหตุมาจาก  นักเรียนกลุมตัวอยางเปนวัยรุนชอบพูดคุย  ชอบ
การแสดงออก และสนุกสนานกับเพื่อน  การที่จะไมเลนหรือพูดคุยกับเพื่อนนั้นเปนไดเพียงชั่ว
ขณะหนึ่ง  เมื่อเผลอหรือลืมตัวก็จะพูดคุยกับเพื่อนอีก  ทําใหนักเรียนเลือกขอนี้เปนอันดับสุดทาย 

สรุปไดวาการสอนอานแบบมุงประสบการณภาษาเปนการสอนที่เนนใหนักเรียนไดรวม
กิจกรรมการเรียนการสอนทุกขั้นตอนของการสอน  นักเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอนทั้งกับ
เพื่อนและผูสอน และเปนผูลงมือทํากิจกรรมทุกอยางตอเนื่องโดยมีโอกาสแสดงความคิดเห็นตอ
เร่ืองที่อานและถายทอดออกมาเปนงานเขียนของตนเองไดอยางอิสระ  จึงทําใหความสามารถใน
การอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นและมีความสนใจตอการเรียนภาษาสูงขึ้น  สงผลให
นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบมุงประสบการณภาษารูปแบบที่ 3  มีความสามารถทางการอานและ
เขียนภาษาอังกฤษสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครูดวยเชนกัน 
 
ปญหาที่พบในการวิจัย 

1.  ปญหาจากตัวนักเรียน 
     1.1  ปญหาจากจํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยางซึ่งเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน 

ปลายเปนการสอนของนักเรียนสหศึกษา  ซ่ึงมีนักเรียนหญิง-ชาย เรียนรวมกัน  ผูวิจัยพบวานักเรียน
ชายมีความจําเปนตองเขาคายลูกเสือ  และทํากิจกรรมมากกวานักเรียนหญิง  มักจะเหลือแตนักเรียน
หญิง  จึงไมสามารถทําการทดลองไดอยางตอเนื่อง  เมื่อทําการทดลองตอจึงมีผลทําใหนักเรียนไม
ทําตามขั้นตอนหรือลืมขั้นตอน ตองอธิบายใหมทําใหเสียเวลามากและลาชา 

 1.2  ปญหาที่พบบางประการจากตัวนักเรียนบางคนไมใหความรวมมือในการจัด 
กิจกรรมรวมกลุมของตนเอง  จึงทําใหผูวิจัยตองเสียเวลากระตุนเตือนมากกวาปกติ  เปนผลทําให
เพื่อนในกลุมเกิดความเบื่อหนาย  และทําใหถูกทอดทิ้ง  ผูวิจัยจึงตองเสียเวลาในการชวยเหลือ
นักเรียนจํานวนนี้  ทําใหการทดลองลาชามากขึ้น  บางครั้งตองขอความรวมมือจากครูประจําชั้น 
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 1.3     ในการสอนแบบมุงประสบการณภาษา พบวานักเรียนคุนเคยกับการสอนแบบ
เกา ผูวิจยัตองใหโอกาสแกผูเรียนในการปรับตัวทํากิจกรรมการเรียนรูตางๆ ตามแบบมุง
ประสบการณภาษา ซ่ึงตองใชเวลาคอนขางมากในตอนแรก 

2.  ปญหาจากการเรียนการสอน 
 2.1  กิจกรรมที่สอนจะเนน  4  ทักษะ  คือ ฟง  พูด  อาน เขียน  ผูวิจัยพบวานักเรียน

ไมคอยกลาพูด  และเขียนภาษาอังกฤษเนื่องจากกลัวผิด  จึงทําใหขาดความมั่นใจและบทเรียนลาชา  
และใชเวลานานเกินไป  จึงทําใหเกิดความเบื่อหนายเพิ่มขึ้นอีก 

 2.2  เนื่องจากการเรียนการสอนและการวัดผลในการทดลองไมมีผลตอคะแนนของ
นักเรียน ทําใหนักเรียนบางสวนไมคอยใหความสนใจตอการเรียนการสอน  ผูสอนตองคอยกระตุน
และดูแลใหรวมกิจกรรมการเรียนการสอน 
 
ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยมีขอเสนอแนะทีอ่าจเปนประโยชนตอการเรยีนการสอนและ
การศึกษาคนควาเกีย่วกับเรื่องนี้ตอไปดังนีค้ือ 

1.  ขอเสนอแนะในการเรียนการสอน 
 1.1  จากผลของการศึกษาวิจัยพบวา  การสอนดวยวิธีมุงประสบการณภาษาสงผลตอ

นักเรียนในดานความเขาใจในการอานและความสามารถทางการเขียนและความสนใจในวิชาภาษา 
อังกฤษ  ดังนั้นครูผูสอนภาษาอังกฤษจึงควรพิจารณาในการนําเทคนิควิธีการสอนรวมทั้งกิจกรรม
ไปใชในการเรียนการสอน และควรมีการจัดอบรมเพื่อเผยแพรความรูดานการสอนแบบมุง
ประสบการณภาษาใหแกครูผูสอนภาษาอังกฤษ  และผูเกี่ยวของ  เพื่อสามารถนําไปใชในการเรียน
การสอนไดอยางถูกตอง 

 1.2  ในการสอนแบบมุงประสบการณภาษา  ผูสอนควรใหโอกาสแกผูเรียนในการ
ปรับตัวใหเขากับกิจกรรมการเรียนรูตาง ๆ ซ่ึงตองใชเวลาคอนขางมากในตอนแรก  แตผูสอน
จําเปนตองชี้แจงใหชัดเจนถึงจุดประสงค  เพื่อผลประโยชนของนักเรียน 

 1.3  ระยะเวลาในการทดลองสั้นเกินไป  คือเพียง  5  สัปดาห  จึงทําใหผลสัมฤทธิ์
ทางการอานและเขียนของทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุมไมสูงเทาที่ควร  เพราะคะแนนไมถึง 50%  
ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนครั้งตอไปจึงควรใชระยะเวลาในการทดลองใหมากกวานี้  เพราะ
ทักษะการอานและการเขียนเปนกระบวนการที่ตองใชการฝกคอนขางนาน  จึงจะสัมฤทธิ์ผล 
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 1.4  ในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษอานเขียน  ครูควรนําวิธีการสอนแบบมุง
ประสบการณภาษารูปแบบที่  3  ไปประยุกตใช  เพื่อสงเสริมทักษะการอานเขียนของนักเรียนใหดี
ขึ้น  และจะไดเกิดความหลากหลายในการจัดการเรียนการสอน 

 1.5  ในการจดัการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนั้น  ครูผูสอนควรแนะนําประโยชน 
ของการเรียนภาษาอังกฤษ  เพื่อใหนักเรยีนสามารถนําความรูที่ไดจากการเรียนภาษาอังกฤษ  ไปใช
ในชีวิตประจําวัน  และเพื่อการศึกษาตอในอนาคต  เชน  อาจใหนักเรียนคนควาขอมลูภาษาอังกฤษ
จากอินเตอรเนต็  หรือฝกใหนักเรียนอานขาวที่พบในชีวติประจําวนั  เพื่อใหเกิดความเคยชินในการ
ใชภาษาอังกฤษ  และเนนความสําคัญของการเรียนภาษาอังกฤษวาสามารถนําไปใชประโยชนได
จริง  ซ่ึงจะสงผลใหนักเรยีนมีความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น 

 2.   ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
   2.1  ควรมีการนําการสอนแบบมุงเนนประสบการณภาษาไปทดลองสอนนักศึกษา

ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในชั้นปที่  1  เชน  ชางอุตสาหกรรม แผนกชางยนต  แผนกชาง
กอสราง  เพื่อศึกษาวาการวิจัยในลักษณะนี้สามารถนําไปใชกับนักเรียนกลุมอื่นไดหรือไม 

        2.2  ควรมีการศึกษาโดยขยายเวลาในการทดลองใหมากกวานี้เพื่อนักเรียนจะไดมี
ความสามารถทางการอาน การเขียน เพิ่มขึ้น 

        2.3 ควรมีการทดลององคประกอบดานจิตพิสัยกับการสอนแบบมุงประสบการณ
ภาษา  โดยพิจารณาตัวแปรอื่นที่เกี่ยวของ  เชน  ความฉลาดทางอารมณ  (EQ)   ความรับผิดชอบ  
ความคิดสรางสรรคทางภาษาเจตคติตอวิธีสอน 

        2.4  ในการวัดความสามารถทางการเรียนหลังการทดลอง  ควรใชเวลาในการวัดใน
ชวงเวลาที่นักเรียนมีความพรอม  ซ่ึงจะชวยสงผลใหความสามารถทางการเรียนหลังการทดลองสูง
กวากอนการทดลอง 
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Leson1 Learning Objectives Language focus Reading/Writing 
skills 

Activities 

Healthy 
snack 
tips 

- Students are able to 
find the main idea of 
the selected text. 
- Students are able to 
write an outline to 
summarize the main 
idea. 
- Students are able to 
work efficiently in a 
group. 

Functions 
-Giving 
information 
-Filling form 
-write in order 
-rewriting the 
story 
Structures 
-present simple 
tense 
-direct speech 
-indirect speech 
-singular/plural 
 
 
 
 
 
 

-Contextualization 
-mapping the topic. 
-Surveying the text 
organization 
-Establishing genre 
-Dealing with 
vocabulary 
-Reflection 
-Note-taking 
-Synthesis 
-Editing 
-Reviewing 
-Polishing 
-Final copy and 
elaboration 

-list the words into the 
correct column 
- find the major 
concept of each 
paragraph 
-Answer the questions 
true or false 
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Lesson2 Learning Objectives Language focus Reading/Writing 
skills 

Activities 
 

Imported  
Price 

Cutters 

- Students are able to 
find the main idea of 
the selected text. 
- Students are able to 
write an outline to 
summarize the main 
idea. 
- Students are able to 
work efficiently in a 
group. 

 

Functions 
-Discussing the 
pictures 
-writing in detail 
-writing in order 
-Describing pictures  

Structures 
-Present simple tense 
-Phrase 
-Adverb 
-Vocabulary 
-Gerund 
 

 
 
 
 

-Contextualization 
-mapping the topic. 
-Surveying the text 
organization 
-Establishing genre 
-Dealing with 
vocabulary 
-Reflection 
-Note-taking 
-Synthesis 
-Editing 
-Reviewing 
-Polishing 
-Final copy and 
elaboration 

Have students 
discuss the price 
of items 
-Have students tell 
the reason to give 
the prices of each 
item 
-Find the major 
concept in each 
paragraph 
-Have students 
match the pictures 
with the 
descriptions 
- Have students 
write the final 
draft 
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Lesson3 Learning Objectives Language focus Reading/Writing 
skills 

Activities 

What’s Love  
got to do 
with it? 
 

- Students are able to 
find the main idea of 
the selected text. 
- Students are able to 
write an outline to 
summarize the main 
idea. 
- Students are able to 
work efficiently in a 
group. 
 

Functions 
-Writing in order 
-Writing in detail 
-Discussing the 
pictures 
-Filling form 

Structures 
-Past tense 
-Direct speech 
-Indirect speech 
-Phrase 
-Vocabulary 
-Compound words 

-Contextualization 
-mapping the topic. 
-Surveying the text 
organization 
-Establishing genre 
-Dealing with 
vocabulary 
-Reflection 
-Note-taking 
-Synthesis 
-Editing 
-Reviewing 
-Polishing 
-Final copy and 
elaboration 

-Find the major  
concept 
t in each 
paragraph 
-Have students 
match the pictures 
with the 
descriptions 
-Have students 
write the final 
draft 
-Have students 
divide the things 
to do and not to do 
on Valentine’s 
Day 
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Lesson4 Learning 

Objectives 
Language focus Reading/Writing skills Activities 

Playtime  
Wisdom 

 

- Students are able 
to find the main 
idea of the selected 
text. 
- Students are able 
to write an outline 
to summarize the 
main idea. 
- Students are able 
to work efficiently 
in a group. 

 

Functions 
-Giving information 
-Writing in order 
-Rewriting the story 

Structures 
-The use of 
Genitive 
-Present tense 
-Past tense 
-Punctuations and 
Capitalization 
-Vocabulary 

-Contextualization 
-mapping the topic. 
-Surveying the text 
organization 
-Establishing genre 
-Dealing with 
vocabulary 
-Reflection 
-Note-taking 
-Synthesis 
-Editing 
-Reviewing 
-Polishing 
-Final copy and 
elaboration 

-Have students the 
name of the 
 traditional Thai toys 
and the hi-tech toys 
-Find the major concept  
in each paragraph 
-Have students find the 
 main idea in order to 
write note 
-Have students fill the 
words into the blank 
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Lesson5 Learning Objectives Language 
focus 

Reading/Writing 
skills 

Activities 
 

What 
happened 

to the 
Dinosaurs? 

 

- Students are able  
to find the main idea  
of the selected text. 
- Students are able to 
 write an outline to 
 summarize the  
main idea. 
- Students are able to 
work efficiently in 
    a group 

Functions 
-Giving 
information 
-Discussing the 
pictures 
-Writing in 
order 
-Writing in 
detail 

Structures 
-Past tense 
-Phrase 
-Passive voice 
Preposition 
 and idioms 

-Contextualization 
-mapping the topic. 
-Surveying the text 
organization 
-Establishing genre 
-Dealing with 
vocabulary 
-Reflection 
-Note-taking 
-Synthesis 
-Editing 
-Reviewing 
-Polishing 
-Final copy and 
elaboration 

-Have students to 
 find the main idea 
 of the selected text  
-Let students discuss  
the story 
-Find the major concept 
 in each paragraph 
-Have students find 
 the main idea 
 in order to write note 
-Have students answer  
he questions 
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Lesson6 Learning Objectives Language focus Reading/Writing 
skills 

Activities 

What is the 
body 
temperature 
of animals? 

 

- Students are able to 
find the main idea of 
the selected text. 
- Students are able to 
write an outline to 
summarize the main 
idea. 
- Students are able to 
work efficiently in a 
group. 

 

Functions 
-Giving information 
-Writing in order 
-Discussing the 
pictures 
Writing in detail 

Structures 
 -Past tense 
-Phrase 
-Passive voice 
Preposition and 
idioms 
Punctuations and 
Capitalization 
-Vocabulary 
 

-Contextualization 
-mapping the topic. 
-Surveying the text  
organization 
-Establishing genre 
-Dealing with  
vocabulary 
-Reflection 
-Note-taking 
-Synthesis 
-Editing 
-Reviewing 
-Polishing 
-Final copy and 
elaboration 

-Have students  
do a map 
-Let students  
discuss the story 
-Find the major  
concept in each  
paragraph 
-Have students 
 find the main idea  
in order to write 
note 
-Have students  
answer the 
questions 
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Lesson7 Learning Objectives Language focus Reading/Writing 
skills 

Activities 

Cool 
Candles 

 

- Students are able to 
find the main idea of 
the selected text. 
- Students are able to 
write an outline to 
summarize the main 
idea. 
- Students are able to 
work efficiently in a 
group. 

 

Functions 
-Giving information 
-Writing in order 
-Discussing the 
pictures 
 -Rewrite the story 
-Summarizing the 
story 

Structures 
-Question words 
-Preposition and 
idioms 
Punctuations and 
Capitalization 
-Vocabulary 
 

-Contextualization 
-mapping the topic. 
-Surveying the text 
organization 
-Establishing genre 
-Dealing with 
vocabulary 
-Reflection 
-Note-taking 
-Synthesis 
-Editing 
-Reviewing 
-Polishing 
-Final copy and 
elaboration 

-Have students do a 
map 
-Find the major 
concept 
 in each paragraph 
-Have students find 
 the main idea in order 
to write note 
-Have students answer  
the questions 
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Lesson8 Learning Objectives Language focus Reading/Writing 
skills 

Activities 

Nails 
 with 
flairs 

 

- Students are able to 
find the main idea of 
the selected text. 
- Students are able to 
write an outline to 
summarize the main 
idea. 
- Students are able to 
work efficiently in a 
group. 

 

Functions 
-Giving information 
-Writing in order 
-Writing in detail 
-Discussing the 
pictures 

Structures 
-Present tense 
- Past tense 
-Preposition and 
idioms 
-Punctuations and 
Capitalization 
-Vocabulary 
 

-Contextualization 
-mapping the topic. 
-Surveying the text 
organization 
-Establishing genre 
-Dealing with 
vocabulary 
-Reflection 
-Note-taking 
-Synthesis 
-Editing 
-Reviewing 
-Polishing 
-Final copy and 
elaboration 

-Have students 
discuss about the 
operation of the 
automatic nail 
machine 
-Find the major 
concept in each 
paragraph 
-Have students 
find the main idea 
in order to write 
note 
-Have students 
match the question 
and answers 
together 
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Lesson9 Learning 
Objectives 

Language focus Reading/Writing 
skills 

Activities 

Gay pride 
:Acceptance 
and 
understanding  

 
 

- Students are able 
to find the main idea 
of the selected text. 
- Students are able 
to write an outline to 
summarize the main 
idea. 
- Students are able 
to work efficiently 
in a group. 

 

Functions 
-Giving 
information 
-Discussing the 
pictures 
-Writing in order 
-Writing in detail 
-Summarizing the 
story 
-Filling form 

Structures 
- Present 
continuous tense 
- Past tense 
-Preposition and 
idioms 
-Gerund 
-Punctuations and 
Capitalization 
-Vocabulary 
 

-Contextualization 
-mapping the topic. 
-Surveying the text 
organization 
-Establishing genre 
-Dealing with 
vocabulary 
-Reflection 
-Note-taking 
-Synthesis 
-Editing 
-Reviewing 
-Polishing 
-Final copy and 
elaboration 

-Have students to 
guess the whole 
story from the title 
-Let students in each 
group discuss the 
story 
-Find the major 
concept in each 
paragraph 
-Have students 
answer the questions 
-Have students do a 
map 
 about gays 
-Fill the vocabulary 
into the blank 
-Have students find 
the meaning of word 
in each paragraph 
-Students use the 
word given write 
opinion about the 
story 
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Lesson 
10 

Learning Objectives Language focus Reading/Writing 
skills 

Activities 

There’s 
something 
about 
Thailand 

 

- Students are able to 
find the main idea of 
the selected text. 
- Students are able to 
write an outline to 
summarize the main 
idea. 
- Students are able to 
work efficiently in a 
group. 

 

Functions 
-Giving information 
-Discussing the pictures 
-Writing in order 
-Writing in detail 
-Summarizing the story 
-Filling form 

Structures 
- Present continuous 
tense 
- Word building 
-Preposition and idioms 
-Adverbs 
-Gerund 
-Punctuations and 
Capitalization 
-Vocabulary 

-Contextualization 
-mapping the topic. 
-Surveying the text 
organization 
-Establishing genre 
-Dealing with 
vocabulary 
-Reflection 
-Note-taking 
-Synthesis 
-Editing 
-Reviewing 
-Polishing 
-Final copy and 
elaboration 

-Have students 
discuss the 
story 
-Have students 
to tell their 
ideas to the 
class 
-Find the major 
concept in each 
paragraph 
-Have students 
find the main 
idea in order to 
write note 
-Have students 
answer the 
questions 
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Lesson1 Learning Objectives Language Focus Reading/Writing 

skills 
Activities 

Healthy  
snack 
tips 

- Students are able to 
find the main idea of 
the selected text. 
- Students are able to 
write an outline to 
summarize the main 
idea. 
- Students are able to 
work efficiently in a 
group. 
 

Functions 
-Giving information 
-Filling form 
-write in order 
-rewriting the story 
Structures 
-present simple tense 
-direct speech 
-indirect speech 
-singular/plural 
 
 

-present new  
vocabulary 
-read and write the 
content in variety 
situations  
-explain content 
-analysis vocabulary  
and structure 
-synthesis the contents 
-evaluation 

-To identify the 
picture 
-Read the text and 
answer the 
questions. True or 
false 
-Complete with one 
of words each 
sentence 
-To tick the right 
answer 
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Lesson2 Learning Objectives Language focus Reading/Writing 
skills 

Activities 

Imported 
Price 
Cutters 

- Students are able to 
 find the main idea 
 of the selected text. 
-Students are able to 
 write an outline to 
summarize the main 
idea. 
-Students are able to 
 work efficiently  
in a group. 
 

Functions 
-Discussing the 
pictures 
-writing in detail 
-writing in order 
-Describing pictures  

Structures 
-Present simple tense 
-Phrase 
-Adverb 
-Vocabulary 
-Gerund 
 
 

-present new  
vocabulary 
-read and write the 
contents in variety 
situations  
-explain content 
-analysis vocabulary 
and structure 
-synthesis the contents 
-evaluation 

-To guess the 
price 
-Read the text 
and answer the 
questions. True 
or false 
-To create one 
item in mind 
and tell the 
description to 
the class 
-To tell the 
price of each 
item from the 
text 
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Lesson3 Learning Objectives Language Focus Reading/Writing 

skills 
Activities 

What’s  
Love 
got 
 to do 
 with it? 

- Students are able to 
find the main idea of 
the selected text. 
- Students are able to 
write an outline to 
summarize the main 
idea. 
- Students are able to 
work efficiently in a 
group. 
 

Functions 
-Writing in order 
-Writing in detail 
-Discussing the 
pictures 
-Filling form 

Structures 
-Past tense 
-Direct speech 
-Indirect speech 
-Phrase 
-Vocabulary 
-Compound words 

-present new  
vocabulary 
-read and write the 
contents in variety 
situations  
-explain content 
-analysis vocabulary 
and structure 
-synthesis the 
contents 
-evaluation 

-To do the map 
-Read the text and 
answer the 
questions.  
-To discuss the good 
side and bad side of  
Valentine’s Day in a 
group 
-To create a 
Valentine’s gift for 
the one they love 
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Lesson4 Learning Objectives Language Focus Reading/Writing 

skills 
Activities 

Playtime  
wisdom 

- Students are able to 
 find the main idea of 
 the selected text. 
- Students are able to  
write an outline to  
summarize the  
main idea. 
Students are able to  
work efficiently 
 in a group. 
 

Functions 
-Giving information 
-Writing in order 
-Rewriting the story 

Structures 
-The use of Genitive 
-Present tense 
-Past tense 
-Punctuations and 
 Capitalization 
-Vocabulary 

-present new  
vocabulary 
-read and write  
the contents in 
variety 
 situations  
-explain content 
-analysis 
vocabulary  
and structure 
-synthesis the 
contents 
-evaluation 

-To do a survey  
about traditional 
 Thai toys 
-Read the story and 
 answer the questions.  
-To discuss what toy  
consists of  
-To design a new  
traditional Thai toy 
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Lesson5 Learning 
Objectives 

Language focus Reading/Writing 
skills 

Activities 
 

What  
Happened to 
 the Dinosaurs? 

- Students are able to 
 find the main idea  
of the selected text. 
- Students are able to 
 write an outline to  
summarize the  
main idea. 
-Students are able to 
 work efficiently 
 in a group. 
 

Functions 
-Giving information 
-Discussing the pictures 
-Writing in order 
-Writing in detail 

Structures 
-Past tense 
-Phrase 
-Passive voice 
Preposition and idioms 

-present new  
vocabulary 
-read and write 
the contents in 
variety situations  
-explain content 
-analysis 
vocabulary and 
structure 
-synthesis the 
contents 
-evaluation 

-To do a map  
about “the 
dinosaurs 
- To complete the  
vocabulary  
in the blank 
-Read the text and 
answer the 
questions.  
-To write opinions  
about the story by 
 using the  
words given 
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Lesson6 Learning Objectives Language focus Reading/Writing 
skills 

Activities 

What is the 
body 
temperature 
of animals? 

- Students are able to 
 find the main idea  
of the selected text. 
- Students are able to 
 write an outline to 
 summarize the 
 main idea. 
-Students are able to 
 work efficiently in 
a group. 
 

Functions 
-Giving 
information 
-Writing in order 
-Discussing the 
pictures 
Writing in detail 

Structures 
 -Past tense 
-Phrase 
-Passive voice 
Preposition and 
idioms 
Punctuations and 
Capitalization 
-Vocabulary 
 

-present new  
vocabulary 
-read and write the 
 contents in variety  
situations  
-explain content 
-analysis vocabulary  
and structure 
-synthesis the contents 
-evaluation 

-To list the name of 
warm-blooded 
 and cold- blooded 
animals 
-Read the text and 
answer the 
questions.  
-To tell the kinds of 
animals with 
different 
temperatures 
-To give opinions 
on how animals 
would survive if the 
world temperature 
was up to 60 
degrees. 
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Lesson7 Learning Objectives Language focus Reading/Writing 

skills 
Activities 

Cool 
Candles 

- Students are able to 
find the main idea of the 
selected text. 
- Students are able to 
write an outline to 
summarize the main 
idea. 
- Students are able to 
work efficiently in a 
group. 
 

Functions 
-Giving information 
-Writing in order 
-Discussing the 
pictures 
 -Rewrite the story 
-Summarizing the 
story 

Structures 
-Question words 
-Preposition and 
idioms 
Punctuations and 
Capitalization 
-Vocabulary 
 

-present new  
vocabulary 
-read and write 
the contents in 
variety situations  
-explain content 
-analysis 
vocabulary and 
structure 
-synthesis the 
contents 
-evaluation 

-To do a map 
-Read the text and 
answer the 
questions.  
-To match the name 
of the candle with 
the pictures 
-To discuss and 
compare the 
differences between 
the origin candles 
and trendy candles 
-To create story 
about candles 
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Lesson8 Learning Objectives Language focus Reading/Writing 
skills 

Activities 

Nails 
with 
flair 

- Students are able to 
 find the main idea  
of the selected text. 
- Students are able to  
write an outline to 
 summarize the main 
idea. 
-Students are able to  
work efficiently in a 
group. 

Functions 
-Giving information 
-Writing in order 
-Writing in detail 
-Discussing the 
pictures 

Structures 
-Present tense 
- Past tense 
-Preposition and 
idioms 
-Punctuations and 
Capitalization 
-Vocabulary 
 

-present new  
vocabulary 
-read and write the 
contents in variety 
situations  
-explain content 
-analysis 
vocabulary and 
structure 
-synthesis the 
contents 
-evaluation 

-Read the text and 
answer the 
questions.  
-To discuss the 
automatic nail 
machine about the 
price 
-To design the 
pattern for the nails 
and draw a picture 
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Lesson9 Learning Objectives Language focus Reading/Writing 
skills 

Activities 

Gay Pride: 
 Acceptance 
and 
 understanding 

- Students are able to find 
the main idea of the 
selected text. 
- Students are able to write 
an outline to summarize the 
main idea. 
- Students are able to work 
efficiently in a group. 
 

-Giving 
information 
-Discussing the 
pictures 
-Writing in order 
-Writing in detail 
-Summarizing the 
story 
-Filling form 

Structures 
- Present 
continuous tense 
- Past tense 
-Preposition and 
idioms 
-Gerund 
-Punctuations and 
Capitalization 
-Vocabulary 
 

-present new  
vocabulary 
-read and write the 
contents in variety 
situations  
-explains content 
-analysis vocabulary 
and structure 
-synthesis the 
contents 
-evaluation 

-To do a map 
about gays 
-Read the text 
and answer 
the questions.   
-To complete 
the 
vocabulary 
into the blank 
-To find the 
meaning of 
words 
-To write 
own opinion 
about the 
story 
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Lesson10 Learning Objectives Language focus Reading/Writing 

skills 
Activities 

There’s 
something 

about  
Thailand 

- Students are able to  
find the main idea  
of the selected text. 
- Students are able to  
write an outline to  
summarize the main 
idea. 
-Students are able to  
work efficiently in a 
group. 

Functions 
-Giving information 
-Discussing the pictures 
-Writing in order 
-Writing in detail 
-Summarizing the story 
-Filling form 

Structures 
- Present continuous tense 
- Word building 
-Preposition and idioms 
-Adverbs 
-Gerund 
-Punctuations and 
Capitalization 
-Vocabulary 

-presents new  
vocabulary 
-read and write  
the contents in various 
situations  
-explains content 
-analyze vocabulary  
and structure 
-synthesize the 
contents 
-evaluation 

-Read the text 
and answer 
the questions.  
-To discuss 
the benefit of 
Thai dishes 
-To create a 
new menu of 
“Tom Yom 
Kung” 
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Lesson 1 
Healthy snacks tip 

Experimental Group 
 

Subject : English 025 
Class : Mathayom Suksa 4 
Time : 50 minutes 
Objective: - Students are able  to find the main idea of the selected text. 

- Students are able to write an outline to summarize the main idea. 
- Students are able to work efficiently in a group. 

Procedures 
Introduction 
1. Teacher  asks  students to list the words into the correct column. 

   coffee / crispy / orange juice / potato chips / biscuits / French  fries / ice tea / cookie / milk 
shake/ water 

 
Snack 
1………………………………………… 
2………………………………………… 
3………………………………………... 
4………………………………………… 
5………………………………………… 

Drink 
1……………………………………………….. 
2……………………………………………….. 
3………………………………………………. 
4………………………………………………. 
5………………………………………………. 

 
2.Teacher teaches  new vocabulary to the students. 
3.Have students read the text. 
4.Have students discuss about the healthy and unhealthy snacks. 
5.Write the name of healthy and unhealthy snacks on the blackboard. 
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Reflection 
1. Teacher asks students to find the major concept of each paragraph in Activity 1. 

 
Introductory  paragraph 

Point 1 : You should avoid snacking on foods which contain high amounts of sugar, fat 
and cholesterol since they are not good for you. 
Paragraph 1 : 
Major concept  :  (One or two regular but healthy snacks may help to keep your body functioning) 
Supporting   point  :   Snacking during the day can be good for you so  you can perform better  

during the day. 
Paragraph 2 
Major  concept :   ( Stay away from snacks which are high in fat sugar and salt but you 

should eat   snacks which contain vitamins, fibers and minerals.) 
Supporting point 1.  1. It’s not good to snack all day. 

2. Try to eat low-fat yogurt with fruits and low fat milk. 
3.Add apples, oranges, banana, and strawberries to your morning cereal. 
4. Try to save part of a large meal, such as a fruit or vegetable salad, to    
     eat later as a snack. 

 
Note-taking 

1. Teacher asks students to think about the main idea and supporting details to write  
        notes . 
2. Teacher divides students into  5 groups and asks them to use the main idea and 

supporting details to write the note. 
3. Teacher observes each group while doing activity. 
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Synthesis   
1. Students take notes to complete a story. 
2. Teacher observes and explains the complicated vocabulary. 

 
Editing 
 1. Teacher corrects students’ writing group by group in these steps : reviewing, redrafting 
and polishing  with  each group. 
 Reviewing : Have students in each group read their writing again in order to check  

   the language. 
 Redrafting : Have students rewrite their draft. 
 Polishing : Have each group consider surface features of spelling, capital letters,  

   grammar and idioms. 
 
Elaboration 
 
 1. Have students write the final draft. 
 2. Have students do the exercise to check their understanding of the story. 
 3. Student have to answer the questions in Activity 2. 
   
Evaluation 

1. Observe students’ participation in the class while doing activity. 
2. Check from the students’ activities and exercises. 
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Activity 1 
 

Introductory  paragraph 
Point 1 : You should avoid snacking on foods which contain high amounts of sugar, fat  
                and cholesterol since they are not good for you. 

Paragraph 1 : 
Major concept  :  ( …………………………………………………………………………..) 
Supporting   point  :   Snacking during the day can be good for you so  you can perform better  

during the day. 
Paragraph 2 
Major  concept :   ( …………………………………………………………………….) 
Supporting point 1.  1. It’s not good to snack all day. 

2. Try to eat low-fat yogurt with fruits and low fat milk. 
3.Add apples, oranges, banana, and strawberries to your morning cereal. 
4. Try to save part of a large meal, such as a fruit or vegetable salad, to 
eat later as a snack. 
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Activity 2 
 

 Answer these questions true or false. 
….1. It’s a good idea to snack all day. 
….2. If you get hungry between meals, you should snack on food which contains high   
          fat, sugar and salt. 
…..3. Try to eat snacks which contain vitamins, fiber and minerals. 
….4. Avoid apples, oranges, bananas, melons and strawberries in your morning cereal. 
… 5. Remember that snacks during the day can be good for you so you can perform  
             better during the day. 

 
……………………………. 
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Lesson 1 
Healthy snack tips 

 
By Vanida Phochanamart 

Forget fatty French fries and fill up on fruit. 
Just like a car needs fuel to run the extra kilometer, your body needs food to give it energy to 
make you last the entire day. You should try  to eat a healthy breakfast and a main meal at 
lunchtime plus a small meal in the evening. However, if you get hungry  between meals , you 
should avoid snacking on foods which contain high amounts of sugar, fat and cholesterol since 
they are not good for you. 
 In actual fact, one or two regular but healthy snacks may help to keep your body 
functioning, advised Dr Lersak Vajrasikhorn, deputy-director of the Police General Hospital in 
Bangkok. Dr Lersak said that snacking during the day can be good for you so you can perform 
better during the day. 
 HERE ARE SOME HEALTHY SNACK TIPS… 
 Stay away from snacks such as chips, candy and soft drinks. They are usually high in fat, 
              sugar and salt. 
 Set yourself a regular time for snacking mid-morning and mid-afternoon. It’s not a good  
              idea to snack all day. 
 Make sure snacks you eat contains vitamins, fibers and minerals. 
 Try to eat low-fat yogurt with fruits and low fat milk. 
 Add apples, oranges, bananas, melons and strawberries to your morning cereal. 
 Try to save part of a large meal, such as a fruit or vegetable salad to eat later as a snack. 
 Remember that eating smaller portions means eating fewer calories. 
 
 

Student Weekly, 31 March 2003. 
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Lesson 2 

Imported Price Cutters. 
Experimental Group. 

 
Subject : English 025 
Class : Mathayom Suksa 4 
Time : 50 minutes 
Objective: - Students are able  to find the main idea of the selected text. 

- Students are able to write an outline to summarize the main idea. 
 - Students are able to work efficiently in a group. 

 
Procedure. 
 Introduction 

1. Have students discuss the price of these items. 
2. Have students tell the reason to give the price of each item. 

Reflection 
1. Teacher asks students to find the major concept in each paragraph in Activity I. 

Introductory Paragraph 
Point 1  : The prices of all the items make all sensible shoppers’ pop out. 

 

Paragraph 1  
Major concept : ( Entering the three Right Price shop is like entering bargain 
                            heaven.) 
Supporting  point 1 : The shop has only three prices Bt 49, Bt 69, and Bt 89. 
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Paragraph 2 
Major concept : (The shop has various things from small things to bigger items) 
Supporting point 1 : There are hair ornaments, key rings, toys and watering cans. 
Supporting point 2 : All the items are imported from other countries. 
Supporting point 3 : They are cute and trendy. 
 

Note – taking 
1. Teacher asks students to think about the main idea and supporting details to 

write notes. 
2. Teacher divides students into 5 groups and asks them to use the main idea 

and supporting details to write the notes. 
3. Teacher observes each group while doing activity. 
 

Synthesis 
1. Have students match the pictures with the descriptions. In Activity II. 

Editing 
1. Teacher corrects students’ writing group by group in each step. 

Reviewing : Have students in each group read their writing again in order to  
                    check the language. 
Redrafting : Have students rewrite their draft. 
Polishing : Have each group consider surface feature of spelling, capital letters,  
                  grammar and idioms. 

Elaboration 
1. Have students write the final draft. 
2. Have students do the exercise to check their understanding of the story.  
3. Students have to answer these questions. 
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Evaluation 
1. Observe students’ participation  in the class while doing activity. 
2. Check from the students’ activities and exercises. 
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Activity 1 
 

Find the major concept of each paragraph. 
 

Introductory Paragraph 
Point 1  : The prices of all the items make all sensible shoppers’ pop out 

 

Paragraph 1  
Major concept : ( ……………………………………………………………….) 
Supporting  point 1 : The shop has only three prices Bt 49, Bt 69, and Bt 89. 
 

Paragraph 2  
Major concept: (………………………………………………………………….) 
Supporting point 1 : There are hair ornaments, key rings, toys and watering cans. 
Supporting point 2 : All the items are imported from other countries.  
Supporting point 3 : They are cute and trendy. 
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Activity 2 

Match the pictures with the descriptions. Put the Alphabet letter in front of the picture. 
 
 

……1.    ………2.  
 
 
 
 
 

……. 3.   …….4.  
 
 
 

 
A. A set of plastic glasses. Bt 69.  B. Sweet and fashionable eyeglasses Bt 69. 
C. Squeezed ball vacuum with a flower Bt.49 D.  Rabbit, dog, elephant and hippo Scotch 

       tape holder Bt. 89. 
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Lesson 2 
Imported Price Cutters 

By Psychedellica 
   
  Hey guys and girls! Here we come with the lucky numbers: 49,69 and 89. Oh, 
no! They’re not the lucky  last two numbers for the lottery. They’re prices that’ll surely make all 
sensible shoppers’ eyes pop out. Great looks and even better prices. 
  Entering the Three Right Prices shop next to Major Ratchayothin Movie 
Complex, is like entering bargain heaven and, as the name suggests, the shop has only three 
prices Bt 49, Bt 89. The shop has various things from small things like hair ornaments, key rings, 
toy and stationery to bigger items like mats, vases and watering cans. All the items are imported 
from other countries including Hong Kong and Japan and are really cool, cute and trendy. 

1. Rabbit, dog, elephant and hippo Scotch tape holders. Bt89. 
2. A pair of blue and white cat food bowls. Bt49. 
3. Stove lighter. Bt49. 
4. A colorful torch. Bt.49. 
5. Wind- up water toy contained in a colorful transparent egg. Available in 

shark, frog, turtle, penguin and whale shapes. Bt 69. 
6. Purse Bt49. PDA holder and miscellaneous stuff box Bt69 each. 
7. Squeezed ball vacuum cleaner. Bt49. 
8. Pencil case decorated with a flower. Bt69. 
9. Sweet and fashionable eyeglasses. Bt69. 
10. A set of plastic glasses. Bt49.  
 
 

Nation Junior Magazine, 1-15 December 2002. 
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Lesson 3  
What’s love got to do with it? 

Experimental Group 
 

Subject : English 025 
Class : Mathayom Suksa 4 
Time : 50 minutes 
Objective: - Students are able to find the main idea of the selected text. 

- Students are able to write an outline to summarize the main idea. 
- Students are able to work efficiently in a group. 

 
Procedures 
 Presentation 
 

1. Teacher asks students these questions. 
- What does “the love” mean? 
- Do you have any boyfriend or girlfriend? 
- What do you want to give your lover on Valentine’s Day?  

 
Reflection 

1. Teacher asks students to find the major concept of each paragraph in 
Activity 1. 

Introductory Paragraph 
 Point : On Valentine’s Day, a boy and a girl asked the taxi driver to take them 
to a motel with vacant rooms. 
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Paragraph1.  
Major concept : (Valentine’s Day is one of the busiest days in the year for these 

              “short time” hotels) 
 Supporting point1. : The abortion clinics grow in customers as young girls try to get  

                                  rid of their unwanted Valentine’s Day’ gift. 
Supporting point2: Many young people see Valentine’s Day as a day of love and sex. 

 Paragraph 2. 
 Major concept : (Suwannee tried to keep things on a friendly level and avoid any  

             temptations from her boyfriend.) 
 Supporting point1. : They avoided being together alone. 
 Supporting point2. : They wanted to get the happiness from the  

  relationship ,not the suffering. 
 Paragraph  3 
 Major  concept : ( Valentine’s Day  is an  ideal opportunity for making  money) 
 Supporting  point : Natiya  earns almost 20,000 baht by selling wooden    

   teddy bears as gifts on Valentine’s Day 
 Note – taking 

1. Teacher asks each group to find the main idea in order to write note. 
2. Have students discuss the information for the note – taking. 
3. Teacher observes the whole class and give advice for each group. 
 
Synthesis 
1. Students take notes to complete the whole story. 
2. Teacher observes and explains the complicated words. 
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Editing 
 1. Teacher corrects students’ writing group by group in the steps of reviewing, redrafting 
and polishing  for  each group. 
 Reviewing : Have students in each group read their writing again in order to check  

   the language. 
 Redrafting : Have students rewrite their draft. 
 Polishing : Have each group consider surface features of spelling, capital letters,  

   grammar and idioms. 
 

Elaboration 
1. Have students write the find draft. 
2. Have students divide things to do and not to do on Valentine’s Day in Activity II,to 

check  the understanding of the story. 
Activity II 

Divide the things to do and not to do on Valentine’s Day. 
 

Thing to do   Not to do 
1………………………………….. 1………………………………….. 
2…………………………………. 2…………………………………… 
3…………………………………. 3…………………………………… 
4…………………………………. 4…………………………………… 
Evaluation 
1. Classroom  observation. 
2. Check the exercises. 
3. Correct the activities. 
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Activity 1 
 
 Find the major concept of each paragraph. 
 

Introductory Paragraph 
 Point : On Valentine’s Day, a boy and a girl asked the taxi driver to take them 
to a motel with vacant rooms. 
 
Paragraph1.  
Major concept : (……………………………………………………………………….) 

 Supporting point1. : The abortion clinics grow in customers as young girls try to get  
                                  rid of their unwanted Valentine’s Day’ gift. 
 
Supporting point2: Many young people see Valentine’s Day as a day of love and sex. 

 
 Paragraph 2. 
 Major concept : (……………………………………………………………………….) 
 Supporting point1. : They avoided being together alone. 
 Supporting point2. : They wanted to get the happiness from the  

  relationship ,not the suffering. 
 Paragraph  3 
 Major  concept : ( ……………………………………………………………….) 
 Supporting  point  : Natiya  earns almost 20,000 baht by selling wooden   

   teddy bears as gifts on Valentine’s Day 
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Activity 2 
Divide the things to do and not to do on Valentine’s Day. 

 
Things to do   Not to do 

1………………………………….. 1………………………………….. 
2…………………………………. 2…………………………………… 
3…………………………………. 3…………………………………… 
4…………………………………. 4…………………………………… 
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Lesson 3 
What’s Love got to do with it? 

 
 Around 10 P.m. Last Valentine’s Day, boy and a girl stopped a cab on Charanisitwong 
Road. The driver Pulled over and the passengers told him to drive to a motel further down the 
road. When they arrived they found the place full so they asked him take them to another one. He 
drove from one motel to another until finally they found one with vacant rooms on 
Ramkhamhaeng Road. Vatentine’s Day is one of the busiest days in the year for these’ short time’ 
hotels and the taxi drivers who deliver the romantic residents. Sadly within a couple of months, it 
is the abortion clinics that experience a growth in customers as young girls desperately try to get 
rid of their unwanted Valentine’s Day “gift”. 
 Though many young people see Valentine’s Day as a day of love and sex, other more 
sensible couples choose to spend this special day in a different way. 
 “Although he asks me for sex, I will never give it to him’” said Suwannee  
 Suksamran, 17, a student at Wat Rajoros School who has a boyfriend in the same school. 
Suwannee  said to keep things on a friendly level and avoid and temptations she and the boyfriend 
always hang out with friends and avoid being together alone-even on Valentine’s Day.  
Suwannee said, “It doesn’t mean that I don’t trust him but I think that both of us can make it 
happen and I’m not ready for that. I want to get the happiness from the relationship not the 
suffering” 
 Valentine’s Day isn’t only meaningful for those already in relationships, Mariko J. 
Carson, 19, an American – Japanese girl, doesn’t have a boyfriend but she shows her love  by 
going with her friends to a local orphanage every Valentine’s Day to donate things and take care 
of the kids. 
 “People can die without love,” Mariko said, quoting a saying she had read somewhere, 
She said she found this particularly true when it came to came to the babies in the orphanage. 
“Everybody likes to hold the pretty babies and the not so cute ones are often left out. Every 
Valentine’s Day I like to come here to give my love to all the kids.” 
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For some people Valentine’s Day is an ideal opportunity for making money, Nattiya 
Jiwangkul 20, said she earns almost Bt 20,000  by designing and selling wooden teddy Bears as 
gifts for Valentine’s. 
 I’m crazy about Teddy Bears and designs so this is a great way for me to combine two of 
my passions,” she said. Nattiya came up with the business idea two years ago when she went to a 
department store for a Valentine’s gift and saw many people buying Teddy Bears. 
 “If my boyfriend gives me a Teddy Bear I would appreciate it but if it was bought from a 
store I would probably feel that many other girls had the same bear. I think it is more romantic to 
buy your loved one something that is hand-made,” Nattiya said. 
 Thammasat University’s Rangsit Campus is also another place that takes advantage of 
the commercial side of Valentine’s Day. All the students are aware of “Pro Service” that helps 
shy people express their true feelings for the one they love. 
 Narumol Petchkla, 21, a student in the Faculty of Sciences and Technologies said that a 
few weeks before Valentine’s Day every faculty has their “Pro Service” People out working. If 
you have a crush on someone and want “Pro Service” to help, you can buy a ticket for Bt 30, give 
Them the details of the person you like and “Pro Service” will send them balloons and pass on 
your message of love. 
 “Some people only know the name of the person they like but no other details so it can 
be hard work,” Narumol said. 
 “Pro Service” generates money for other activities the faculty organizes such as fresher’s 
week.  “The more we earn the better things we can organise,” said Narumol. “It’s also a lot of fun 
and a great way to meet new people.” 
 

Nation JuniorMagazine,1-15 February 2003. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

164

Lesson 4 
Playtime wisdom 

Experimental Group 
Subject : English 025 
Class : Mathayom Suksa 4 
Time : 50 minutes 
Objective:  - Students are able  to find the main idea of the selected text. 

- Students are able to write an outline to summarize the main idea. 
- Students are able to work efficiently in a group. 

Procedures 
 Introduction 

1. Teacher asks students to tell the name of the traditional Thai toys and the hi-tech toys. 
2. Divide students into a group of the traditional Thai toys and the hi-tech toys. 
3. Ask the leader of each group to tell the reason why he or she choose to be in that group. 

Reflection 
 Teacher asks students to find the major concept of each paragraph in Activity 1. 
 
Introductory Paragraph 
Point 1  : Some of today’s traditional Thai toys can be bore. 

Paragraph 1 
 Major concept : (The story of Bang-earn Buffalo is a toy that elders use to teach 

 youngsters not to be greedy) 
Supporting point 1 : A buffalo was never satisfied and asked God if he could be like a turtle, 

 an elephant and a crab. 
Supporting point 2 : He was shocked at what he had become when he saw himself in a  

mirror. 
Supporting point 3 : He asked God again for his old looks but was refused. 
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Paragraph 2  
 Major concept : (Some items at “Poom Din” shop look natural and unique.) 

Supporting  point  1 : They are made from wood. 
2 : Some items imitate ancient toys and equipment whilst others are    
      newly designed. 

                 3 : They are all value for money. 
 

Note – taking 
2. Teacher asks each group to find the main idea in order to write notes. 
3. Have students discuss the information for the note – taking. 
4. Teacher observes the whole class and gives advice for each group. 

 

Synthesis 
1. Students take notes to write a complete story. 
2. Teacher observes and explains the complicated vocabulary. 

 

Editing 
1. Teacher corrects students’ writing in the steps of reviewing, redrafting and polishing. 

Reviewing : Have students in each group read their writing again in order to check the   
      language. 

 Redrafting : Have students rewrite their draft. 
 Polishing : Have each group consider surface features of spelling, capital letters,   
                                grammar and idioms. 

Elaboration 
1. Have students write the final draft. 
2. Have students do the exercise in Activity II to check their understanding of the story. 
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  Fill the words into the blank. 
( satisfied / freak/ ancient / unique /limited) 

1. The items in “Poom  Din” shop are natural and …unique… 
2. A buffalo wasn’t  …satisfied… with himself. 
3. The items in “ Poom Din” shop are made in …� imited….editions. 
4. A buffalo was shocked at the …freak… he had become. 
5. Some items imitate …..ancient… toys and equipment. 

Evaluation 
1. Observe students’ participation in the class while doing activity. 
2. Check from the students’ activities and exercises.  
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Activity 1. 
Find the major concept  of each paragraph. 

Introductory Paragraph 
Point 1  : Some of today’s traditional Thai toys can be bore. 

Paragraph 1 
 Major concept : (…………………………………………………………………….) 
Supporting point 1 : A buffalo was never satisfied and asked God if he could be like a turtle, 

 an elephant and a crab. 
Supporting point 2 : He was shocked what he had become when he saw himself in a mirror. 
Supporting point 3 : He asked God again for his old look but was refused. 

 

Paragraph 2  
 Major concept : (……………………………………………………………………..) 

Supporting  point  1 : They are made from wood. 
                                     2 : Some items imitate ancient toys and equipment whilst others are  

newly designed. 
                   3 : They are all value for money. 
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Activity 2 
 

 Fill the words into the blank. 
( satisfied / freak/ ancient / unique /limited) 

6. The items in “Poom  Din” shop are natural and ………… 
7. A buffalo wasn’t  ……..… with himself. 
8. The items in “ Poom Din” shop are made in ……….….editions. 
9. A buffalo was shocked at the…………… he had become. 
10. Some items imitate ………….… toys and equipment. 
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Lesson 4 
Playtime Wisdom 

 
 By Psychedellica 
 
  Some of today’s hi-tech toys can be a hi-tech bore. Track down some traditional 
Thai toys and really enjoy yourself. 
  Once upon a time a buffalo that was never satisfied was envious of a turtle, an 
elephant and a crab so he asked God if he could be like these animals. God agreed and gave him a 
turtle’s shell, crab’s legs and an elephant’s tail. The buffalo was glad, but when he saw himself in 
a mirror he was shocked at what a freak he had become. He asked God again for his old looks but 
was refused. This is the story of Buffalo, a toy that elders use to teach youngsters not to be 
greedy. 
  Bang-earn is one of hundreds of cute toys at “Poom Din” shop, Section 3, Soi 4 
at Chatuchak maket. Some items imitate ancient toys and equipment whilst others are newly 
designed. However, they all look natural and unique thanks to the skill of local wood carving 
artists and weavers. Don’t worry about the price. They are all value for money as they are only 
made in limited editions. 
  
      Nation Junior Magazine, 15-31 March 2003. 
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Lesson 5 
What happened to the Dinosaurs 

Experimental Group 
 

Subject : English 025 
Class : Mathayom Suksa 4 
Time : 50 minutes 
Objective: - Students are able  to find the main idea of the selected text. 

- Students are able to write an outline to summarize the main idea. 
- Students are able to work efficiently in a group. 

 
Procedures 
 
 Introduction  
 1. Teacher asks students to guess the whole story from the title by asking these questions: 
  - What is this story about? 
  - What is the purpose of this story? 
  -What do you know about dinosaurs? 
 2. Have students read the story. 
 3. Divide students into a group of 5 and let them discuss the story. 
  4. Ask the leader of each group to retell the story. 
 
Reflection 

1. Teacher asks students to find the major concept of each paragraph in activity 1. 
  Introductory paragraph. 
 Point : The best way we know of knowing what creatures were alive on this earth  

millions of  years ago is from studying fossils. 
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Paragraph 1 
 Major concept (Scientists believe that they died out about 60,000 years ago) 

Supporting point 1 : Scientists believe that they died out about 60,000,000 years ago. 
Paragraph 2  

 Major concept : (Dinosaurs lived in practically every part of the would millions of years 
 ago) 

Supporting point 1 :  Dinosaurs fossils have been found on all the continents. 
Paragraph 3 

 Major concept : (Certain conditions were necessary for the dinosaurs to exist) 
 Supporting details : Dinosaurs were reptiles whosebody temperature changed. 

Paragraph 4  
 Major concept : (The climate of the world underwent a great change about 60 million  

years ago.) 
Supporting point 1: Swamps dried up. Lowlands became mountains. 

 
Paragraph 5 

 Major concept : ( The dinosaurs died out and became extinct.) 
 Supporting point1 : They were  replaced by worm-blood animals with larger brains  and 

       capacity to get along under the new and changing conditions.  
 
Note- taking 
 1. Teacher asks each group to find the main idea in order to write the notes. 
 2. Have students discuss the information for the note-taking. 
 3. Teacher observes the whole class and gives advice for each group. 
Synthesis 
 
 1. Students take notes to write a complete story. 
 2. Teacher observes and explains the complicated vocabulary. 
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Editing 
1. Teacher corrects students’ writing  group by group in the steps of reviewing,  
        redrafting and  polishing of each group. 

 -Reviewing : Have students in each group read their writing again in order to check the 
           language. 
  -Redrafting : Have students rewrite their draft. 
 - Polishing   : Have each group consider surface features of  spelling, capital letters,  
   grammar and idioms. 

Elaboration 
1. Have students write the final draft. 
2. Have students do the exercise to check their understanding of the story. 
3. Students have to answer these questions in Activity 2 
---/--1. The warm-blooded animals with larger brains and the capacity to get along under 
        the new and changing conditions replaced the dinosaurs. 

 ---×---2. Scientists believe that dinosaurs roamed the earth about 20,000years ago. 
 ---/---3. Fossils are animal and plant remains buried in rocks 
 ---×---4. Certain conditions were unnecessary for the dinosaurs to exist. 
 ---/---5. Scientists have found fossil eggs laid by dinosaurs which were  ready to hatch. 
 
Evaluation 
 1. Observe students’ participation in the class while doing activities. 
 2. Check from the students’ activities task and the exercises. 
 

…………………… 
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Activity 1 
 
Find the major concept of each paragraph. 
 
  Introductory paragraph. 
 Point : The best way we know of knowing what creatures were alive on this earth 
millions of  years ago is from studying fossils.  
 
Paragraph 1 
 Major concept :………………………………………. 
Supporting detail 1 : Scientists believe that they died out about 60,000,000 years ago. 
 
Paragraph 2  
 Major concept : ………………………………………. 

Supporting point 1 :  Dinosaurs fossils have been found on all the continents. 
 
Paragraph 3 
 Major concept : …………………………………. 
 Supporting point1 : Dinosaurs were reptiles which could change the body temperature. 
Paragraph 4  
 Major concept : ……………………………………….. 

Supporting point 1: Swamps drive up. Lowlands became mountains. 
 
Paragraph 5 
 Major concept : ……………………………………….. 
 Supporting point1 : The word replaced by worm-flood animals with longer brains  and 
                                               capacity. 
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Activity 2 
 

 Answer these questions. True or False? 
 

------1. The warm-blooded animals with larger brains and the capacity to get along under 
             the new  and changing conditions replaced the dinosaurs. 

 ------2. Scientists believe that dinosaurs roamed the earth about 20,000years ago. 
 ------3. Fossils are animal and plant remains buried in rocks 
 ------4. Certain conditions were unnecessary for the dinosaurs to exist. 
 ------5. Scientists have found fossil eggs laid by dinosaurs which were  ready to 
                          hatch. 
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Lesson 5 
What happened to the Dinosaurs? 

The best way we have of knowing what creatures were alive on this earth millions of 
years ago from studying fossils. Fossils are animal and plant remains buried in rocks. These 
remains, which have in most cases  petrified (turned to stone), may be of shells, insects, leaves, 
bones, whole skeletons, or simply the tracks made by ancient animals on the shores of swamps. 
As a result of such evidence scientists believe that dinosaurs roamed the earth about 180,000 
years ago, and that they died out about 60,000,000 years ago. What fossils have been found that 
make these scientists believe this? 

 The most common ones are bones, teeth, and claws. From these, skeletons can be 
reconstructed so we call tell how the body was built. In other cases, there have been trails and 
footprints. 
 In the Gobi Desert of Asia, nests and huge bones of dinosaurs have been found. Scientists 
have even found potato-shaped fossil eggs laid by dinosaurs with dinosaur “chicks” almost ready 
to hatch! In fact, dinosaur fossils have been found on all the continents, including North America. 
So we must conclude that the dinosaurs lived in practically every part of the world millions of 
years ago. 
 Certain conditions were necessary, however, for the dinosaurs to exist. The dinosaurs 
were reptiles, which means they were cold-blooded. Their body temperature changed with the air 
temperature. Many of them lived in swamps, where the luxuriant vegetation provided them with 
food. 
 But the climate of the world underwent a great change about 60 million years ago. 
Swamps dried up. Lowlands became mountains. The climate became colder and drier. So the 
dinosaurs not only lost their homes-the swamps and lowlands-but the cooling climate made them 
sluggish. It also killed off much of the vegetation they lived on. 
 In time, the dinosaurs, who were unable to adjust to the new conditions, died out and 
became extinct. They were replaced by warm-blooded animals with larger brains and the capacity 
to get along under the new and changing conditions. 
                                   Student Weekly, 24 May 1999. 
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Lesson 6 
What is the body temperature of animals? 

Experimental group 
 
Subject : English 025 
Class : Mathayom Suksa 4 
Time : 50 minutes 
Objective: - Students are able  to find the main idea of the selected text. 

- Students are able to write an outline to summarize the main idea. 
- Students are able to work efficiently in a group. 

Procedure  
Introduction 

1. Have students  do a map about ‘What is the body temperature of animals?” 
 
 
 

 
  Warm blooded   Cold-blooded 
 
  All animals   insects 
 
  Domestic animals  snakes 
 
  Birds    lizards 
 
      Turtles 
 
      frog 
       
      fish 

The body temperature of animals 
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2. Ask  students these  questions. 
- Do you know about two body temperature of animals ?  How ?  why  ? 
- Do  you  think the  body  temperature  of  animals  is  important  or  unimportant    

why ? How ? 

 
1. Reflection 
  1. Teacher asks students to find the major concept of each paragraph in Activity 1.  

 
Introductory Paragraph 

 Point : We move about from place to place , we may feel changes in the temperature 
around us, but we don’t expect the temperature of our body itself to change.  

Paragraph 1  
Major concept (There are animals whose body temperature does change with the temperature  
   around them) 
Supporting  point 1 : The body temperature of “pokilothermic”, insects, snakes, lizards, 

tortoises, frogs and fish tends to be slightly lower than the temperature  
of their environment. 

Paragraph 2 
Major concept  (There are many changes in the temperature that occur quite “normally” 
Supporting point 1 : Man’s body temperature is lowest at about  4.Am. 
Supporting point 2 : The skin temperature is lower than the internal temperature. 
Supporting point 3 Taking in food raises the temperature for an hour or two. 
Supporting point 4  : Alcohol lowers the internal temperature.  

Paragraph 3 
Major concept ( The body temperature of animal has quite a range) 
Supporting point 1 :  Going from 35 degrees in elephants to 43 degrees in small birds. 
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Paragraph 4 
Major concept : ( Animals have to eliminate excess body heat in order to  

    maintain a constant body temperature) 
Supporting point1 :  Animals who don’t sweat have to do this by panting.  

Note – taking 
1. Teacher asks each  group to find the main idea in order  to write the notes. 
2. Have students discuss  the information for the note-taking. 
3. Teacher observes the whole class and give advice for each group. 

 
Synthesis 

1. Students take notes to complete a story. 
2. Teacher observes and explains the complicated vocabulary. 
  

Editing 
1.Teacher corrects students’ writing group by group in these steps reviewing, redrafting and 
polishing of each group. 

Reviewing : Have students in each group read their writing again in order to check the 
                    language. 
Redrafting : Have students rewrite their draft  
Polishing : Have each group consider surface features of spelling,. capital letter, grammar 
                   and idioms. 
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Elaboration 
1. Have students write the final draft. 
2. Have students do the exercise to check their understanding of the story. 
3. Students  have to answer these questions in Activity 2. 

- From the story, why do the body temperatures of animals change? 
- What is the body temperature of animals? 
- How do animals get rid of excess body heat? 
- At what time of the day is man’s body temperature the lowest? 
- Do you think that the body temperature of animal is important? How? Why? 

Evaluation 
1. Observe students participation in the class while doing activity. 
2. Check from the student task and the exercise. 
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Activity 1 
 Find the major concept of each paragraph. 
 Introductory paragraph 
 Point : We move about from place to place , we may feel changes in the temperature 
around us, but we don’t expect the temperature of our body itself to change.  
 

Paragraph 1  
Major concept (…………………………………………………………………………….) 
Supporting  point 1 : The body temperature of “poikilothermic”, insects, snakes, lizards, 

tortoises, frogs and fish tends to be slightly lower than the temperature  
of their environment. 

Paragraph 2 
Major concept  (……………………………………………………………………………) 
Supporting point 1 : Man’s body temperature is lowest at about  4.Am. 
Supporting point 2 : The skin temperature is lower than the internal temperature. 
Supporting point 3 Taking food raises the temperature for an hour or two. 
Supporting point 4  : Alcohol lowers the internal temperature.  

Paragraph 3 
Major concept ( …………………………………………………………………………..) 
Supporting point 1 :  Going from 35 degrees in elephants to 43 degrees in small birds. 

Paragraph 4 
Major concept : ( ……………………………………………………………) 
Supporting point1 :  Animals who don’t sweat have to do this by panting.  
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Activity 2 
 
 Answer these questions. 
 

1.From the story, Why do the body temperatures of animals change? 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………… 
2. What is the body temperature of animals? 
…………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………. 
3. How do animals get rid of excess body heat? 
…………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………. 
4. At what time of the day is man’s body temperature the lowest? 
…………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………….. 
5. Do you think that the body temperature of animal is important? How? Why? 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
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Lesson 6 
What is the body temperature of animals? 

 As we move about from place to place, we may feel changes in the temperature around 
us, but we don’t expect the temperature of our body itself to change. And it doesn’t. We are 
classified as “homoeothermic” .All warm-blooded animals, all mammals, domestic animals, and 
birds are also included in this category. 
 But there are animals whose body temperature does change with the temperature around 
them. They are called “poikilothermic” ,and they include insects, snakes, lizards, tortoises, frogs, 
and fish. Their temperature tends to be slightly lower than the temperature of their environment. 
They are cold-blooded animals. 
 We know that the normal body temperature of man is considered to be 37 degrees 
centigrade. But there are many changes in the temperature that occur quite normally. For 
example, man’s body temperature is lowest at about 4 a.m. The skin temperature is lower than the 
internal temperature. Taking in food raises the temperature for an hour or two; muscular work 
may raise the temperature Alcohol lowers the internal temperature. 
 The body temperature of animals has quite a range, going from 35 degrees in elephants to 
43 degrees in small birds. Here is how animals may be classified according to their body 
temperature: 
 From 35 to 38 degrees-man, monkey, mule, ass, horse, rat, mouse and elephant.  
From 37to39 degrees-cattle, sheep, dog, cat, rabbit, and pig. From 40to 41 degrees- turkey, goose, 
duck, owl, pelican, and vulture. From 42 to 43 degrees- fowl, pigeon, and several common small 
birds. 
 Animals, like man, have to eliminate excess body heat in order to maintain a constant 
body temperature. Animals who don’t sweat have to do this by panting-which is why your dog 
often pants on a hot day. 
  

Student Weekly, 5 July 1999. 
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Lesson 7 
Cool Candles 

Experimental Group 
 
Subject : English 025 
Class : Mathayom Suksa 4 
Time : 50 minutes 
Objective   : - Students are able  to find the main idea of the selected text. 

- Students are able to write an outline to summarize the main idea. 
- Students are able to work efficiently in a group. 

Procedures 
 1. Introduction   

  Teacher asks students these questions. 
 - Have you ever seen a candle with a beautiful shape? 
 -What is the advantage of the candle apart from giving light when there is a power cut? 
 -Is there anyone who collects  candles? 
 
 2. Reflection 
 Introductory paragraph 
 1. Teacher asks students to find the major concept of each paragraph in Activity 1. 
 Point : You can grab the candle anywhere when the power cuts off, which is different  
                          from the past. 
 
 Paragraph1.  
 Major concept   :( Trendy candles have a special colour and qualifications) 
 Supporting detail 1.  : Forget familiar yellow or white sticks. 
 Supporting detail 2. : They’re made from fragrant wax and gel. 
 Supporting detail 3. : There have not only a romantic sparkling light but a sweet  

   scent  too. 
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 Paragraph 2. 
 Major concept  : (Trendy candles are convenient to use) 
 Supporting detail1. : They are created to not even need a matchstick. 
 Supporting detail 2 : They light themselves by their heads on the side of a  

   matchbox. 
 

3. Note - taking 
  1. Teacher asks students to find the main idea in order to write notes. 
 2. Have students discuss the information for the note-taking. 
 3. Teacher observes the whole class and gives advice for each group. 
 4. Synthesis 

1. Students take notes to complete a story. 
 2. Teacher observes and explains the complicated vocabulary. 

5. Editing  
 1. Teacher corrects the students’ writing group by group in the steps of reviewing, 
redrafting and polishing of each group. 
 Reviewing  : Have students in each group read their writing again in order to check 

 the language. 
 Redrafting : Have students rewrite their draft. 
 Polishing : Have each group consider surface features of spelling, capital  

   letter, grammar and idioms. 
6. Elaboration 

 1. Have students write the final draft. 
 2. Have students do the exercise to check the understanding of the story.  

7. Evaluation 
 1. Classroom observation. 
 2. Check the exercises. 
 3. Correct the activities. 
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Activity1 
 
 Find the major concept of each paragraph. 
 Introductory paragraph 
 1. Teacher asks students to find the major concept of each paragraph in Activity 1. 
 Point : You can grab the candle anywhere when the power cuts off, which is different 

              from the past. 
 
 Paragraph1.  
 Major concept   :( ………………………………………………) 
 Supporting detail 1.  : Forget familiar yellow or white sticks. 
 Supporting detail 2. : They’re made from fragrant wax and gel. 
 Supporting detail 3. : There have not only a romantic sparkling light but a sweet 

   scent  too. 
 
 Paragraph 2. 
 
 Major concept  : (………………………………………………….) 
 Supporting detail1. : They are created to not even need a matchstick. 
 Supporting detail 2 : They light themselves by their heads on they side of a  

   matchbox. 
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Activity 2 
 
Answer these questions 
 1. What are the colours of the original candles? 
 ………………………………………………………………………………………… 
 2. What is the advantage of the trendy candle? 

…………………………………………………………………………………………. 
 3. What is the qualities of the trendy candy? 
 …………………………………………………………………………………………. 
 4. What are the trendy candles made from? 
 ………………………………………………………………………………………… 
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Lesson 7 
Cool Candles 

Can’t find a candle when there’s a sudden power cut? Are your candles so drab 
they live at the bottom of the drawer? Grab some new candles from the “New Age” shop –
they’re trendy enough to be placed  anywhere you want. 
 Forget familiar yellow or white sticks save them for the altar. Check out these unique and 
cool ones made from fragrant wax and gel. Not only romantic sparkling light but a sweet scent 
too. Best of all, some of these candles are specially created to not even need a matchstick just 
scratch their heads on the side of a matchbox and they light themselves. Oh, so convenient! 
                                                                 

 
 
 
 

Nation Junior Magazine, 1-15 May 2000. 
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Lesson 8 
Nails with flair 

Experimental Group 
 
Subject : English 025 
Class : Mathayom Suksa 4 
Time : 50 minutes 
Objective: - Students are able  to find the main idea of the selected text. 

- Students are able to write an outline to summarize the main idea. 
- Students are able to work efficiently in a group. 

Procedures 
 Introduction 

1. Teacher asks the students 
-If you want to color your nails, what should you do? 
-Is it possible to put your finger in a hole and get great looking fingernails? 

2. Have students read the story for 5 minutes. 
3. Have students discuss about the operation of the automatic nail machine 
4. Ask two volunteers to tell their opinion about how the machine work ? 
Reflection 

Teacher asks students to find the major concept of each paragraph in Activity 1. 

Introductory  Paragraph 
Point l  : If you put your fingers in the hollow of the nail artist machine something cool  
   and magical will happen 

Paragraph 1   
 Major concept : (The machine finishes each fingernail within  15 seconds) 
 Supporting Point 1 : It finishes as fast as lightning 
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Paragraph 2 
 Major concept : ( The machine operates like a colour printer so you can be sure 

                             the patterns will be painted meticulously)  
 Supporting Point 1 : You can choose to have a different design on each of your 

     ten fingers or choose to change both hands daily  
 Supporting point :2. The nail artist has hundreds of colourful patterns. 

Paragraph 3 
 Major concept  :  (Drop three BT 10 coins into the device, select the pattern and 

                               size and then you’re got great looking fingernails) 
 Supporting point 1 : Pull your fingers out of the machine slowly to avoid  

                              smudging the still wet polish. 

Note – taking 
 1. Teacher asks each group to find the main idea  in order to write notes. 

 2. Have students discuss the information for the note-taking. 
 3. Teacher observes the whole class and gives advice for each group. 

Synthesis 
 1. Students take notes to write  complete a story. 
 2. Teacher observes and explains the complicated vocabulary. 

Editing 
 1. Teacher corrects students’ writing group by group in the steps of reviewing, redrafting 
and polishing  of  each group. 
 Reviewing : Have students in each group read their writing again in order to check  

   the language. 
 Redrafting : Have students rewrite their draft. 
 Polishing : Have each group consider surface features of spelling, capital letters,  

   grammar and idioms. 
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Elaboration 
 1. Have students write the final draft. 
 2. Have students do the exercise to check their understanding of the story. 

3. Students have to answer these questions in Activity 2. 
  
Match the questions and answers together. 
  Questions 

1. How long does the machine operate on your fingers? 
2. What are the patterns of the Nail Artist? 
3. How much does it cost? 
4. How do you move your fingers out of the machine? 
5. Where is the Nail Artist available? 

Answer  
A.  Slowly. 
B.  floral designs, animals, cartoon characters and other cute items. 

 C.  At MBK Centre on the 7th floor. 
 D. within 15 seconds. 
 E. Thirteen bahts. 
Evaluation 
 1. Observe students’ participation  in the class while doing activity. 
 2. Check from the students’ activities and the exercises. 
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Activity 1 
 
 

Introductory  Paragraph 
Point l  : If you put your fingers in the hollow of the nail artist machine, something cool  
   and magical will happen 

Paragraph 1   
 Major concept : (…………………………………………………………) 
 Supporting Point 1 : It finishes as fast as lightning 

Paragraph 2 
 Major concept : ( …………………………………………………………)  
 Supporting Point 1 : You can choose to have a different design on each of your 

       ten fingers or choose to change both hands daily  
 
 Supporting point :2. The nail artist has hundreds of colourful patterns. 

Paragraph 3 
 Major concept  :  (…………………………………………………………..) 
 Supporting point 1 : Pull your fingers out of the machine slowly to avoid  

                              smudging the still wet polish. 
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Activity 2 
 

Match the questions and answers together. 
  Questions 

1. How long does the machine operate on your fingers? 
…………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………. 
2. What are the patterns of the Nail Artist? 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
3. How much does it cost? 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
4. How do you move your fingers out of the machine? 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
5. Where is the Nail Artist available? 
…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………. 
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Lesson 8 
Nails with flair 

 
By Phychedellica 
“Don’t put your fingers in a hole for they may get stuck,” grown ups  
are always telling us. But if you put your fingers in the hollow of  
the Nail Artist machine something cool and magical will happen.  

Even the fleetest nail-painter becomes clumsy compared to this Korean 
automatic nail artist. The machine finishes each fingernail within 15 seconds. 

Ooh, as fast as lightning! 
You can choose to have a different design on each of your ten fingers or choose to change 

both hands daily- you’ll never be bored as the Nail Artist has hundreds of colourful patterns 
such as floral designs, animals, cartoon characters and other cute items, even a fluffy teddy 

bear. The machine operates like a colour printer so you can be sure the patterns will be 
          painted meticulously. Just drop three Bt 10 coins into the device, select the pattern  
         and size, blink  your eyes three times, and Hey Presto! You’ve got great looking fingernails! 
         One word of warning- pull your fingers  out of the machine slowly to avoid smudging the  
         still wet polish. 
 

Nation Junior Magazine, 1-15 April 2003. 
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Lesson 9 
Gay pride: Acceptance and understanding 

Experimental Group 
 
Subject : English 025 
Class : Mathayom Suksa 4 
Time : 50 minutes 
Objective: - Students are able  to find the main idea of the selected text. 

- Students are able to write an outline to summarize the main idea. 
- Students are able to work efficiently in a group. 

Procedures 
 Introduction 
1. Teacher asks students to guess the whole story from the title by asking these questions: 
 -What is this story about? 
 - What is the purpose of this story? 
 -What do you know about gays? 
2. Have students read the story. 
3. Divide students into groups of  5 and let them discuss the story. 
4. Ask the leader of each group to retell the story. 
Reflection 
1. Teacher asks students to find the major concept of each paragraph . 
 Introductory paragraph 
  Point : We are living in a liberal society where people are allowed the freedom 
to express their beliefs and opinions. 
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Paragraph 1. 
 Major concept: (One group that  is benefiting from liberalization is homosexuals, 

                           or gays) 
 Supporting point1 : I knew from a very young age that I was not the same as my  

   friends. 
 Supporting point2  : It become obvious that I was, in fact, gay. 
 
 Paragraph2. 
 Major concept  :      ( It’s not simple or easy to cure a person who is homosexual.) 
 Supporting point 1 : Being homosexual is not an illness or something that can be  

   cured. 
              Supporting point 2.         : It’s not a sin or a mental abnormality. 

 
 Paragraph 3. 
 Major concept  : (The best thing you can do when you are gay is to accept it.) 
 Supporting point 1 : It’s denial that causes unhappiness. 
 Supporting point 2 : With understanding comes acceptance. 

Supporting point 3 : Parents must learn to understand that their child is still the  
  child they love and raised. 

 
 Paragraph 4. 
 Major concept  : (Homosexuals are people too just like anyone else.) 
 Supporting point1 : Other people should not be judgmental. 
 Supporting point 2   : Every one has the right to lead their own life. 
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Note – taking 
 
 1. Teacher asks each group to find the main idea  in order to write the note- taking. 
 2. Have students discuss the information for the notes. 
 3. Teacher observes the whole class and gives advice for each group. 
 
Synthesis 
 1. Students take notes to complete a story. 
 2. Teacher observes and explains the complicated words. 
 
Editing 
 1. Teacher corrects students’ writing group by group in these steps reviewing, redrafting 
and polishing  of  each group. 
 Reviewing : Have students in each group read their writing again in order to check  

   the language. 
 Redrafting : Have students rewrite their draft. 
 Polishing : Have each group consider surface features of spelling, capital letters,  

   grammar and idioms. 
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Elaboration 
 1. Have students write the final draft. 
 2. Have students do the exercise to check their understanding of the story. 
 3. Student have to answer these questions. 
  -  From the story, how do we  treat with the person who are homosexual?  

   ( Try to accept and understand)  
-Homosexual is an abnormality. True or false? ( False) 
- In paragraph 3, Line………, what does the word “ hurdle” mean? (jump) 
-What is the role of parents to their homosexual child? 
(must learn to understand and still love and raise) 
-Who gives me conclusion in this sentence : “ Other people should not be 
judgmental. Everyone has the right to lead their own life in the way that they 
choose”? ( Dr. Taweesin) 

 
Evaluation 
 
 1. Observing students’ participation  in the class while doing activity. 
 2. Checking from the students task and the exercise. 
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Activity 1 
 

1. Have students do a map about gays. 
 
 
 
 
 

Gays 
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Activity 2 
 

Complete the vocabulary into the blank. 
 1. ………………………………..are persons who are not abnormal. 
 2. Boy’s family was…………………………….. and disapproved of homosexuality. 
 3. Thai society is still……………………….…..and incepting of homosexuals. 
 4. We are living in a………………..…..society where people can express their beliefs  

      and opinions. 
5. A psychiatrist can give ………………..for a  person who is homosexual 
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Activity 3 
 

  Find the meaning of word in each paragraph. 
 
 1. In p.1, what does the word “ homosexual” refer to? 
 …………………………………………………………………………………….. 
 2. In p.2, what does the word “ abnormality” refer to? 
 ……………………………………………………………………………………. 
 3. What is the meaning of this phrase “ come out of the closet”? 
 …………………………………………………………………………………… 
 4. Why does Dr. Taweesin say that  love has the power to overcome many things? 
 …………………………………………………………………………………… 
 5. After reading the story, what is your opinion about homosexual? 
 ………………………………………………………………………………….. 
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Activity 4 
 

Write your own opinion about the story in at least 5 sentences by using the word given. Not 
necessary to use every word. 
( acceptance/ understanding / normality /homosexual / aspirations / concern ) 
 
 ………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………… 
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Lesson 9 
Gay Pride: Acceptance and understanding 

By Norranit Suvanich 
We are living in a liberal society where people are allowed the freedom to express their 

beliefs and opinions. Take a look around and you will see people living very different lives. It 
seems as though acceptance of difference is increasing. 

One group that is benefiting from liberalisation is homosexuals, or gays. But increased 
acceptance doesn’t make everyone’s life easier. “I knew from a very young age that I was not the 
same as my friends. It became obvious that I was, in fact, gay. But my family was very 
conservative and disapproved of homosexuality. As their only son I knew my parents would be 
disappointed that I wasn’t “normal,” confessed 14-year-old Boy (not his real name). 

Boy couldn’t keep his sexual persuasion a secret and finally his parents found out. They 
were shocked and took Boy for counselling with a psychiatrist to try and find out his abnormality. 
But being homosexual is not an abnormality. 

Boy’s parents thought that he could be cured and made to like girls. But it’s not that 
simple or easy as Dr. Taweesin Visanuyothin, the vice-president of Somdej Chaopraya Hospital 
and a famous psychiatrist explains, “Being homosexual is not an illness or something that can be 
cured. It’s not a sin or a mental abnormality. The problems start to arise when homosexuals try to 
deny who and what they are because they think family and friends will not accept their true 
selves. We can’t help who we chose to love.” 

According to Dr. Taweesin the best thing you can do  you are certain that you are gay, is 
to accept it and not deny it. “Everyone must be honest with themselves. It’s denial that causes 
unhappiness.” 
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“Concern about how others will react is natural but it is a hurdle that has to be taken 
straight on.”  Shock and disbelief may follow once a person comes out of the closet. But with 
understanding comes acceptance Homophobia is others people’s ignorance and together we can 
challenge it.Parents must learn to understand that their child is still the child they love and raised. 
“Having a homosexual son or daughter doesn’t mean that parents have failed or made a mistake. 
Love has the power to overcome many things.” 

“In my opinion, homosexuals are people too, with feelings, hopes and aspirations just 
like anyone else. Other people should not be judgmental. Everyone has the right to lead their own 
life in the way that they chose,” concluded Dr. Taweesin. 
 

 
Student Weekly, 15 June 2002 . 
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Lesson 10 
There’s something about Thailand 

Experimental Group 
 
Subject : English 025 
Class : Mathayom Suksa 4 
Time : 50 minutes 
Objective: - Students are able  to find the main idea of the selected text. 

- Students are able to write an outline to summarize the main idea. 
- Students are able to work efficiently in a group. 

 
Procedures 

Introduction 
1. Teacher asks students these questions. 

- What is the most popular Thai dish? 
- What is the taste of Thai food? 
- Can you tell me the name of a Thai herb? 

2. Have students read the story for 5 minutes 
3. Have students discuss the story about “tom Yom Kung” and” the therapeutic benefits of 

Thai herbs” 
4. Ask each group to tell their ideas to the class 
 
Reflection 
1. Teacher asks students to find the major concept of each paragraph in activity1.  
Introductory paragraph 

Point : Thailand is not only the land of Smiles, but it is also a  place with a wide diversity 
of cultures like Thai dishes  
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Paragraph  
Major concept : (Thai food is now popular around the world.) 
Supporting point 1. It is generally recognized as a healthy diet. 
Supporting point2. The main ingredients of Thai cuisine have therapeutic benefits. 
 
 
Paragraph 2 
Major concept : (How to cook Tom Yam Kung (Spicy Shrimp soup)) 
Supporting point1.  Boil the stock 
Supporting point2: Add the garlic, kaffir lime leaves, galangal, fish sauce, lemon grass, chili 
and shallots,  
                                the mushrooms and shrimps 
Supporting point3. Cook until boiling and the shrimps are pink 
Supporting point4. Place the lime juice and chili paste in a serving bowl. 
 
Paragraph 3 
Major concept : ( The benefits of tom Yam Kung’s ingredients.) 

Supporting point1.  chili contains beneficial ingredients for the respiratory system, blood  
    pressure and heart.  

Supporting point2.  Galangal has anti-rheumatic and anti-microbial agents. 
Supporting point2    Kaffir lime contains an appetizer. 
Supporting point2    Lemon grass is used as a diuretic, anti-flatulence, anti – flu and anti    
                                 – microbial  agent 
Supporting point2    Fish sauce contains iodine, protein and minerals. 

 
Note – taking 

1. Teacher asks each group to find the main idea to write notes. 
2. Have students discuss the information for the note – taking. 
3. Teacher observes the whole class and gives  advice. 
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synthesis 
1. Students take notes to write a story. 
2. Teacher observes and explains the complicated vocabulary. 

Editing 
1. Teacher corrects student’s writing, group by group  in the steps of reviewing, 

redrafting and polishing of each group. 
Reviewing   : Have students in each group read their writing again in order to check 

the language. 
Redrafting   : Have students rewrite their draft. 
Polishing : Have each group consider surface features of spelling, capital letters, 

grammar and   idioms 
Elaboration 

1. Have students write the final draft. 
2. Have students do the exercise to check their understanding of the story. 
3. Have students answer the questions in activity II. 

Activity II  
Match the ingredients in Column A with their therapeutic benefits in Column B. 
A       B 
1.  Chili      a. An appetizer 
2.  Galangal     b. Iodine, protein and minerals. 
3.  Kaffir lime  c. Anti – flatulence agent and 
4. Lemon grass         digestant 
5.  Fish sauce                  d.  anti – microbial agent 
                      e. Anti – flu 

 
Evaluation 

1. Observe students’ participation in the class while doing activity. 
2. Check from the students’ activities and the exercises. 
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Activity 1. 
Find the major concept in each paragraph. 
Introductory paragraph 

Point : Thailand is not only the land of Smiles, but it is also a  place with a wide diversity 
of cultures like Thai dishes  
 
Paragraph 1 
Major concept : (………………………………………………………………….) 
Supporting point 1. It is generally recognized as a healthy diet. 
Supporting point2. The main ingredients of Thai cuisine have therapeutic benefits. 

 
Paragraph 2 
Major concept : (………………………………………………………………………) 
Supporting point1.  Boil the stock 
Supporting point2: Add the garlic, kaffir lime leaves, galangal, fish sauce, lemon grass, chili 
and shallots,  
                                the mushrooms and shrimps 
Supporting point3. Cook until boiling and the shrimps are pink 
Supporting point4. Place the lime juice and chili paste in a serving bowl. 
Paragraph 3 
Major concept : ( …………………………………………………………………..) 

Supporting point1.  chili contains beneficial ingredients for the respiratory system, blood  
    pressure and heart.  

Supporting point2.  Galangal has anti-rheumatic and anti-microbial agents. 
Supporting point2    Kaffir lime contains an appetizer. 
Supporting point2    Lemon grass is used as a diuretic, anti-flatulence, anti – flu and anti 

  microbial agent 
Supporting point2    Fish sauce contains iodine, protein and minerals. 
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Activity 2 
Match the ingredients in Column A with their therapeutic benefits in Column B. 
A       B 
1.  Chili      ……a. An appetizer 
2.  Galangal     ……b. Iodine, protein and minerals. 
3.  Kaffir lime   …….c. Anti – flatulence agent and  
4. Lemon grass                  digestant 
5.  Fish sauce     …….d.  anti – microbial agent 
                    ……e. Anti – flu 
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Lesson 10 
There’s something about Thailand 

 
Thailand is not just the Land of Smiles, a paradise for backpackers and home to hundreds 

of elephants. It is a place with a wide diversity of cultures. In a country where people might talk 
about fuk and prik over the dinner table, don’t you think you should get to know more about 
Thailand? 
 A cool cuisine 
 Because of its exotic taste Thai food is now popular around the world. If your daily diet 
is fast food that contains excessive fats and carbohydrates, contains excessive fats and 
carbohydrates, cholesterol or even carcinogens, it is a good idea to get to know Thai food as it is 
generally recognized as a healthy diet. Apart from its aromatic flavors, herbs and spices, the main 
ingredients of Thai cuisine, all have therapeutic benefits. NJ Magazine proudly presents Tom 
Yam Kung (spicy shrimp soup), one of the most popular Thai dishes. 
Cook Tom Yam Kung by yourself 
Bring the stock to the boil. Add the garlic, kaffir lime leaves, galangal, fish sauce, lemon grass, 
chili and shallots, then the mushrooms, if using, and shrimps. Cook until boiling and the shrimps 
are pink. When the shrimps are cooked, place the lime juice and chili paste in a serving bowl. 
The intelligent ingredients 
*Prik (chili): Contains capsaicin, a biologically active ingredient beneficial to the respiratory 
system, blood pressure and heart. It is also an anti-flatulence agent and digestant. But be careful, 
Thai chili is very hot!  
*Kha (galangal) : The oil has therapeutic uses as anti-rheumatic and anti-microbial agents. 
*ma-krood (kaffir lime): Also contains useful oil. Its major therapeutic benefit is as an 
appetizer. 
*ta-khrai (lemon grass): Lemon grass oil is used as an anti-mosquito agent. Medicinal 
properties are as a diuretic, anti-flatulence, anti-flu and anti-microbial agent. 
*naam plaa (fish sauce): It is commonly used in Thai dishes to make it salty; It contains iodine, 
protein and minerals. 

Nation Junior Magazine, 15-31December 2002. 
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Lesson 1 

Healthy Snacks tips 
Control Group 

 
Subject : English 025 
Class : Mathayom Suksa 4 
Time : 50 minutes 
Objective: - Students are able  to find the main idea of the selected text. 

- Students are able to write an outline to summarize the main idea. 
- Students are able to work efficiently in a group. 

 
Procedure 
 Presentation 
 
 1. Teacher shows the pictures of many kinds of food and asks students to identify which 
picture is healthy food and which is unhealthy food. 
 
 Practice 

1. Have students read the text “ Healthy snack tip” and then answer the questions in 
Activity 1. 

 
 Answer these questions .True or false. 
 ……Χ…… .1. Chips, candy a soft drink contain low fat. 
 ……Χ…..2. It’s good to have snacks all day. 
 ……√……..3. Try to eat snacks which contain vitamins, fibers and minerals. 
 ……√……..4. Add some fruits to your morning cereal. 
 ……√……..5. Eating small portions means eating fewer calories. 
 

2.Have students do the Activity 2. 
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Complete with one of the words . 
 Snack, functioning, perform, vitamin, cholesterol. 

  
 1. Healthy food may help to keep your body…………functioning……………… 
 2. You should……perform…..better during the day after a  snack because it is good for 

 your health. 
3. A……Vitamin…is an essential part of what humans eat and to help them stay healthy. 
4  A……Snack…………..is a small meal or amount of food, unusually eaten in a hurry. 
5. Food which contains high amounts of sugar, fat and…cholesterol.is not good for you. 

 
 Analysis 
 1. Have students do the Activity 3. 

 
Tick the right answer. 

Name Healthy Unhealthy 
1. High cholesterol   
2. Apple   
3. Yoghurt   
4. Sugar   
5. Chips   
6. Candy   
7. Soft drink   
8. Vitamin and mineral   
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Synthesis 
         Have students write the campaign in the topic “Eat Healthy stay Healthy” in Activity 4. 
 
 Evaluation 
 1.  Classroom observation. 
 2. Check the exercise. 
 3. Correct the activity. 
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Activity 1. 
  
 1. Answer these questions .True or false. 
 …………..1. Chips, candy a soft drink contain low fat. 
 …………..2. It’s good to have snacks all day. 
 …………..3. Try to eat snacks which contain vitamins, fibers and minerals. 
 …………..4. Add some fruits to your morning cereal. 
 …………..5. Eating small portions means eating fewer calories. 
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Activity 2. 
 Complete the word in each sentence. 

 Snack, functioning, perform, vitamin, cholesterol. 
  
 1. Healthy food may help to keep your body………………………………………. 
 2. You should…………………..better during the day after a  snack because it is good for 

 your health. 
3.A ………………is an essential part of what humans eat and to help them stay healthy. 
4 . A……………..is a small meal or amount of food, unusually eaten in a hurry. 
5. Food which contains high amounts of sugar, fat and……………….is not good for you. 
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Activity 3 
Tick the right answer. 

 
Name Healthy Unhealthy 

1. High cholesterol   
2. Apple   
3. Yoghurt   
4. Sugar   
5. Chips   
6. Candy   
7. Soft drink   
8. Vitamin and mineral   
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Activity 4 
 
Write the campaign in the topic “Eat Healthy Stay Healthy” You have to write how  
to eat to stay healthy. 
…………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
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Lesson 1 
Healthy snack tips 

 
By Vanida Phochanamart 

Forget fatty French fries and fill up on fruit 
Just like a car needs fuel to run the extra kilometer, your body needs food to give it energy to 
make you last the entire day. You should try  to eat a healthy breakfast and a main meal at 
lunchtime plus a small meal in the evening. However, if you get hungry  between meals , you 
should avoid snacking on foods which contain high amounts of sugar, fat and cholesterol since 
they are not good for you. 
 In actual fact, one or two regular but healthy snacks may help to keep your body 
functioning, advised Dr Lersak Vajrasikhorn, deputy-director of the Police General Hospital in 
Bangkok. Dr Lersak said that snacking during the day can be good for you so you can perform 
better during the day. 
 HERE ARE SOME HEALTHY SNACK TIPS… 
 Stay away from snacks such as chips, candy and soft drinks. They are usually high in fat, 
              sugar and salt. 
 Set yourself a regular time for snacking mid-morning and mid-afternoon. It’s not a good  
              idea to snack all day. 
 Make sure snacks you eat contains vitamins, fibers and minerals. 
 Try to eat low-fat yogurt with fruits and low fat milk. 
 Add apples, oranges, bananas, melons and strawberries to your morning cereal. 
 Try to save part of a large meal, such as a fruit or vegetable salad to eat later as a snack. 
 Remember that eating smaller portions means eating fewer calories. 
 

Student Weekly, 31March 2003. 
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Lesson 2 

Imported Price Cutters 

Control group 
 
Subject : English 025 
Class : Mathayom Suksa 4 
Time : 50 minutes 
Objective: - Students are able  to find the main idea of the selected text. 

- Students are able to write an outline to summarize the main idea. 
- Students are able to work efficiently in a group. 

 

Procedure 
 Presentation 

1. Teacher shows the cards of the items and asks students to guess the price  

Practice 
Have students read the test and answer the questions in Activity I 
1. (Where is the shop?) 

It’s next to the Major Ratchayothin Movie Complex. 
2. (How many prices does the shop have?) 

The shop has only three prices Bt 49, Bt 69, and Bt 89. 
3. (Where are the items imported from?) 

They are imported from Hong Kong and Japan. 
4. (What are they like?) 

They are cool, cute and trendy. 
5. (Can we buy mats in this shop?) 

Yes, we can. 
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Analysis 
1. Have students create one item in their mind and tell the description to the class and 

ask their friends what the price is. 

Synthesis 
1. Have students tell the price : 49, 69  of each item from the text. 

Evaluation 
1. Classroom observation. 
2. Answer the questions. 
3. Check the activities. 
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Activity 1. 
 

Make the questions from the answers. 
 

1………………………………………………………………………………. 
It’s next to the Major Ratchayothin Movie Complex. 
2……………………………………………………………………………… 
The shop has only three prices Bt 49, Bt 69, and Bt 89. 
3………………………………………………………………………………. 
They are imported from Hong Kong and Japan. 
4……………………………………………………………………………….. 
They are cool, cute and trendy. 

  5……………………………………………………………………………… 
Yes, we can 
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Lesson 2 
Imported Price Cutters 

 
By Psychedellica 
   
  Hey guys and girls! Here we come with the lucky numbers: 49,69 and 89. Oh, 
no! They’re not the lucky  last two numbers for the lottery. They’re prices that’ll surely make all 
sensible shoppers’ eyes pop out. Great looks and even better prices. 
  Entering the Three Right Prices shop next to Major Ratchayothin Movie 
Complex, is like entering bargain heaven and, as the name suggests, the shop has only three 
prices Bt 49, Bt 89. The shop has various things from small things like hair ornaments, key rings, 
toy and stationery to bigger items like mats, vases and watering cans. All the items are imported 
from other countries including Hong Kong and Japan and are really cool, cute and trendy. 

1. Rabbit, dog, elephant and hippo Scotch tape holders. Bt89. 
2. A pair of blue and white cat food bowls. Bt49. 
3. Stove lighter. Bt49. 
4. A colorful torch. Bt.49. 
5. Wind- up water toy contained in a colorful transparent egg. Available in 

shark, frog, turtle, penguin and whale shapes. Bt 69. 
6. Purse Bt49. PDA holder and miscellaneous stuff box Bt69 each. 
7. Squeezed ball vacuum cleaner. Bt49. 
8. Pencil case decorated with a flower. Bt69. 
9. Sweet and fashionable eyeglasses. Bt69. 
10. A set of plastic glasses. Bt49.  

 

Nation Junior Magazine,1-15 December 2002. 
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Lesson 3 
What’s love got to do with it? 

Control Group 
 

Subject : English 025 
Class : Mathayom Suksa 4 
Time : 50 minutes 
Objective: - Students are able to find the main idea of the selected text. 

- Students are able to write an outline to summarize the main idea. 
- Students are able to work efficiently in a group. 

 
Presentation 

1. Teacher asks students to do the map 
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Practice 
1. Have students read the text and answer the questions in activity 1.? 

1.  What day is the busiest day  in the year for  time hotels? 
     (Valentine’s Day) 
2. What do young people think about Valentine’s Day? 
     (A day of love and set ) 
3.  What do the young girls   do when they have an unwanted  Valentine’s Day gift ?    
     (Abortion) 
4. What does Mariko J. Carson do on Valentine’s Day? 
      (She donates things and takes care of the kids) 

 
 Analysis 

1. Divide students in  groups of 5 and have them discuss the good side and bad side of 
Valentine’s Day in activity  II 

Synthesis 
1. Have students create a Valentine’s gift for the one they love. And write the reason why 

they give that gift in activity III 

Evaluation 
1. Classroom Observation 
2. check the activities 
3. Answer the questions. 
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Activity 1 
 
 

 Answer these questions  
 

1. What day is the busiest day in the year for the time hotels? 
………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………. 

2. What do young people think about Valentine’s Day? 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 

3. What do the young girls do when they have and unwanted Valentine’s Day gift ? 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 

 4.   What does Mariko J. Carson do on Valentine’s Day?  
                     …………………………………………………………………………………. 
                     …………………………………………………………………………………. 
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Activity 2 

 

 Discuss the good side and bad side of Valentine’s Day. 
 

 
Valentine’s Day 

 
 

                      Good  Side                                             Bad Side 
  
 ……………………………..             ……………………………………… 
 
           ………………………………           ……………………………………… 
 
           ………………………………           ……………………………………… 
 
          ………………………………            ……………………………………… 
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Activity 3 

 Create a Valentine’s Day gift for the one you love and write the reason 
            why you give that gift. 
 
 ……………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………… 
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Lesson 3 
What’s Love got to do with it? 

Around 10 pm Last  Valentine’s Day, boy and a girl stopped a cab on Charanisitwong 
Road The driver pulled over and the passengers told him to drive to a motel further down the 

road. When they arrived they found the place full so they asked him take them to another one. He  
drove from one motel to another until finally they found one with vacant rooms on 
Ramkhamhaeng Road. Valentine’s Day is one of the busiest days in the year for these’ short time’ 
hotels and the taxi drivers who deliver the romantic residents. Sadly within a couple of months, it 
is the abortion clinics that experience a growth in customers as young girls desperately try to get 
rid of their unwanted Valentine’s Day “gift”. 
 Though many  young people see Valentine’s Day as day of love and sex, other more 
sensible couples choose to spend this special day in a different way. 

“Although he asks me for sex, I will never give it to him” said Suwannee 
Suksamran, 17, a student at Wat Rajoros School who has a boyfriend in the same school. 

Suwannee said to keep things on a friendly level and avoid any temptations she and the boyfriend 
always hang out with friends and avoid being together alone – even on Valentine’s Day. 
Suwannee said, “It doesn’t mean that I don’t trust him but I think that both of us can make it 
happen and I’m not ready for that. I want to get the happiness from the relationship not the 
suffering.” 

Valentine’s Day isn’t only meaningful for those already in relationships, Mariko J. 
Carson, 19,an American – Japanese girl, doesn’t have a boyfriend but she shows her love by 
going with her friends to a local orphanage every Valentine’s Day to donate things and take care 
of the kids. 

“People can die without love,” Mariko said, quoting a saying she had read somewhere, 
She said she found this particularly true when it came to the babies in the orphanage. “Everybody 
likes to hold the pretty babies and the not so cute ones are often left out. Every Valentine’s Day I 
like to come here to give my love to all the kids.” 
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For some people Valentine’s Day is an ideal opportunity for making money, Nattiya 
Jiwangkul 20,said she earns almost Bt20,000 by designing and selling wooden teddy Bears as 
gifts for Valentine’s 

I’m crazy about Teddy Bears and designs so this is a great way for me to combine two of 
my passions,” she said. Nattiya came up with the business idea two years ago when she went to a 
department store for a Valentine’s gift and saw many people buying Teddy Bears. 

“If my boyfriend gives me a Teddy Bear I would appreciate it but if it was bought from a 
store I would probably feel that many other girls had the same bear. I think it is more romantic to 
buy your loved one something that is hand-made,” Nattiya said. 

Thammasat University’s Rangsit Campus is also another place that takes advantage of 
the commercial side of Valentine’s Day. All the students are aware of “Pro Service” that helps 
shy people express their true feelings for the one they love. 

Narumol Petchkla, 21, a student in the Faculty of Sciences and Technologies said that a 
few weeks before Valentine’s Day every faculty has their “Pro Service” people out working. If 
you have a crush on someone and want “Pro Service” to help, you can buy a ticket for Bt30, give 
them the details of the person you like and “Pro Service” will send them balloons and pass on 
your message of love. 

“Some people only know the name of the person they like but no other details so it can 
be hard work,” Narumol said. 

“Pro Service” generates money for other activities the faculty organises such as fresher’s 
week. “The more we earn the better things we can organise,” said Narumol. “It’s also a lot of fun 
and a great way to meet new people.” 
 

Nation  Junior Magazine, 1-15 February 2003. 
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Lesson 4 
Playtime wisdom 
Control Group. 

Subject : English 025 
Class : Mathayom Suksa 4 
Time : 50 minutes 
Objective: - Students are able to find the main idea of the selected text. 

- Students are able to write an outline to summarize the main idea. 
- Students are able to work efficiently in a group. 

Procedures 
 Presentation 

1. Have students do a survey about traditional Thai toys. In Activity I. 
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Practice 
 
1. Have students read the story and answer the questions in  Activity II. 
True  0r False 
…×…..1. The name of Buffalo is “Bang-earn”. 
…×…...2. He was satisfied with himself. 
…×……3. God gave him an elephant’s tusk. 
…/……4. “Poom Din” shop is located on Chatuchak market. 
…/……5. The items are ancient toys and newly designed. 

 

Analysis  
1. Teacher shows the picture of the traditional Thai toy 
2. Divide students in a groups of 5 and have them discuss what that toy consists of. 
3. Ask each group tell the answer. The group who answer quickly and correctly 

will be the winners. 
 
Synthesis 

1. Have students design a new traditional Thai toy in Activity III. 
2. Have students show their work to the class. 

 

Evaluation 
1. Classroom observation. 
2. Check the activities. 
3. Answer the questions. 
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Activity1 
 
Have students do a survey about traditional Thai toys. 
 

Picture Like/dislike How to play 
 
 
 
 
 
 
 

1…………………………. 
………………………….. 
………………………….. 
………………………….. 
…………………………… 
………………………….. 

 
 
 
 

 
2………………………….. 
………………………….. 
………………………….. 
………………………….. 
………………………….. 
………………………….. 

1. 

 
 
2. 

 
 
 
3. 

 
 

 
 

 
3…………………………. 
…………………………… 
…………………………… 
…………………………… 
………………………….. 
………………………….. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

233

Activity 2. 
 
 

True  0r False 
……..1. The name of the Buffalo is “Bang-earn”. 
……...2. He was satisfied with himself. 
………3. God gave him an elephant’s tusk. 
………4. “Poom Din” shop is located on Chatuchak market. 
………5. The items are ancient toys and newly designed. 
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Activity 3. 
 
 

 Design a new traditional Thai toy and tell what it consists of. 
 
 ………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
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Lesson 4 
Playtime Wisdom 

 
 
 By Psychedellica 
 
  Some of today’s hi-tech toys can be a hi-tech bore. Track down some traditional 
Thai toys and really enjoy yourself. 
  Once upon a time a buffalo that was never satisfied was envious of a turtle, an 
elephant and a crab so he asked God if he could be like these animals. God agreed and gave him a 
turtle’s shell, crab’s legs and an elephant’s tail. The buffalo was glad, but when he saw himself in 
a mirror he was shocked at what a freak he had become. He asked God again for his old looks but 
was refused. This is the story of Buffalo, a toy that elders use to teach youngsters not to be 
greedy. 
  Bang-earn is one of hundreds of cute toys at “Poom Din” shop, Section 3, Soi 4 
at Chatuchak maket. Some items imitate ancient toys and equipment whilst others are newly 
designed. However, they all look natural and unique thanks to the skill of local wood carving 
artists and weavers. Don’t worry about the price. They are all value for money as they are only 
made in limited editions. 
  
 
      Nation Junior Magazine, 15-31 March  2003. 
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Lesson 5 
 

What happened to the Dinosaurs 
Control Group 

 
Subject : English 025 
Class : Mathayom Suksa 4 
Time : 50 minutes 
Objective: - Students are able  to find the main idea of the selected text. 

- Students are able to write an outline to summarize the main idea. 
- Students are able to work efficiently in a group. 

 
Procedures 
 Presentation 
(1) Have students do a map about “ the dinosaurs” 
 
 
 
    Dinosaurs 
 
 
 

 
 
(2) Asks students these questions. 
 - Do you know dinosaurs? Are there many dinosaurs left in the world? 
 -What kinds of dinosaurs do you know ? 
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Practice 
 
 (1)   Have students read  the whole story about “What happened to the dinosaurs”? 
 (2)  Complete the vocabulary un the blanks in activity 1. 
  (1) Fossils are animal and plant remains buried in rocks. 
  (2) As a result  of such evidence, scientists believe that dinosaurs lived around  

      the earth. 
  (3) Skeletons can be reconstructed so we call tell how the body was built. 
  (4) We must conclude that the dinosaurs lived in practically  every  part of the 

      world millions of  years ago. 
  (5) In the present time the dinosaurs, who were unable to  adjust to the  

conditions, died out and become extinct. 
Analysis 
Have students check their understanding by answering these questions an activity 2. 
 1.What are fossils? 
 2. When did dinosaurs die out? 
 3. What has been discovered in the Gobi Desert? 
 4. Name the continent on which dinosaurs have never lived. 

5.What happened about 60 million years ago that caused the dinosaurs to get sluggish 
and  eventually to die out? 

Synthesis 
Have students write their  opinions about this story by using the words given in activity 3 
(dinosaurs/ believe/extinction/scientist/condition) 

Evaluation 
1. Classroom observation 
2. Check the activities 
3. Answer the questions 
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Activity1 
 
 Choose the words in the box to complete in the blank. 
 
   (evidence / adjust / fossils / skeletons / practically) 
 
 (1) ……………. are animals and plants remains buried in rocks. 
 (2) As a result  of such …………, scientists believe that dinosaurs would around  

      the  earth. 
 (3) ……………..can be reconstructed so we call tell how the body was built. 
 (4) We must conclude that the dinosaurs lives in…………….  every  part of the  

        world   millions of  years ago. 
 (5) In the present time the dinosaurs, who were unable to  …………….to the  

       conditions, died out and become extinct. 
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Activity 2 
Answer these questions 

 
 1.What are fossils? 
 ……………………………………………………………. 
 …………………………………………………………… 
 2. When did dinosaurs die out? 
 ……………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………. 
 3. What has been discovered in the Gobi Desert? 
 ……………………………………………………………. 
 …………………………………………………………… 
 4. Name the continent on which dinosaurs have never lived. 
 ……………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………. 

5. What happened about 60 million years ago that caused the dinosaurs to get sluggish  
     and eventually to die out? 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
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Activity 3 

 Write your own opinion about the story in at least 3 sentences by using the words 
given. Not necessary to use every word. 
 
 (dinosaurs  / believe / extinction  / scientist / condition) 

 
 

……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……….……………………………………………………………….……………………………
………………………………….……..……………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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Lesson 5 
What happened to the Dinosaurs? 

The best way we have of knowing what creatures were alive on this earth millions of 
years ago from studying fossils. Fossils are animal and plant remains buried in rocks. These 
remains, which have in most cases  petrified (turned to stone), may be of shells, insects, leaves, 
bones, whole skeletons, or simply the tracks made by ancient animals on the shores of swamps. 
As a result of such evidence scientists believe that dinosaurs roamed the earth about 180,000 
years ago, and that they died out about 60,000,000 years ago. What fossils have been found that 
make these scientists believe this? 

 The most common ones are bones, teeth, and claws. From these, skeletons can be 
reconstructed so we call tell how the body was built. In other cases, there have been trails and 
footprints. 
 In the Gobi Desert of Asia, nests and huge bones of dinosaurs have been found. Scientists 
have even found potato-shaped fossil eggs laid by dinosaurs with dinosaur “chicks” almost ready 
to hatch! In fact, dinosaur fossils have been found on all the continents, including North America. 
So we must conclude that the dinosaurs lived in practically every part of the world millions of 
years ago. 
 Certain conditions were necessary, however, for the dinosaurs to exist. The dinosaurs 
were reptiles, which means they were cold-blooded. Their body temperature changed with the air 
temperature. Many of them lived in swamps, where the luxuriant vegetation provided them with 
food. 
 But the climate of the world underwent a great change about 60 million years ago. 
Swamps dried up. Lowlands became mountains. The climate became colder and drier. So the 
dinosaurs not only lost their homes-the swamps and lowlands-but the cooling climate made them 
sluggish. It also killed off much of the vegetation they lived on. 
 In time, the dinosaurs, who were unable to adjust to the new conditions, died out and 
became extinct. They were replaced by warm-blooded animals with larger brains and the capacity 
to get along under the new and changing conditions. 
       Student Weekly, 24 May 1999. 
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Lesson 6 
 

What is the body temperature of animals? 
Control Group 

 
Subject : English 025 
Class : Mathayom Suksa 4 
Time : 50 minutes 
Objective: - Students are able  to tell the meaning of the new vocabulary items correctly. 

- Students are able to tell the main idea of the whole passage. 
- Students are able to work efficiently in a group. 
- Students are able to use grammatical structures to summarize the passage  
   correctly. 

 Procedure 
 Presentation 
 1. Teacher shows the pictures of a bird and a fish and asks students to tell which animals  

     is  warm – blooded and which is  cold – blooded. 
 2. Have students give reasons to classify both of them. 
 3. Ask students to list the name of warm –blooded and cold-blooded animals. 
 Practice 
 1. Have students read the whole story and answer the questions in activity 1. 
 Analysis 
 1. Have students tell the kinds of animals with different temperatures. 
  -From 35 degrees to 45 degrees 
  -From 35 degrees to 38 degrees 
  -From 37 degrees to 39 degrees 
  -From 40 degrees to 41 degrees 
  -From 42 degrees to 43 degrees 
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 Synthesis 
 1. Have students do activity 2 . Ask students to give opinions on how animals would 
survive if the world temperature was up to 60 degrees. 
 
 Evaluation 
 1. Classroom observation 
 2. Check the answers 
 3. Correct  the activities 
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Activity 1. 
Answer the questions 
 1. In paragraph1, what does the word “classify” refer to? 
…………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………….. 
 2. In paragraph1, what does the word ‘domestic’ refer to? 
…………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………….. 
 3. Why do animals change the body temperature? 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
 4. How do dogs get rid of excess body heat? 
…………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………… 
 5. What is the body temperature of elephants? 
………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
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Activity2. 
 

Give opinions how animals would survive if the world temperature was up to 60 
degrees.  

………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
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Lesson 6 
What is the body temperature of animals? 

 As we move about from place to place, we may feel changes in the temperature around 
us, but we don’t expect the temperature of our body itself to change. And it doesn’t. We are 
classified as “homoeothermic” .All warm-blooded animals, all mammals, domestic animals, and 
birds are also included in this category. 
 But there are animals whose body temperature does change with the temperature around 
them. They are called “poikilothermic” ,and they include insects, snakes, lizards, tortoises, frogs, 
and fish. Their temperature tends to be slightly lower than the temperature of their environment. 
They are cold-blooded animals. 
 We know that the normal body temperature of man is considered to be 37 degrees 
centigrade. But there are many changes in the temperature that occur quite normally. For 
example, man’s body temperature is lowest at about 4 a.m. The skin temperature is lower than the 
internal temperature. Taking in food raises the temperature for an hour or two; muscular work 
may raise the temperature Alcohol lowers the internal temperature. 
 The body temperature of animals has quite a range, going from 35 degrees in elephants to 
43 degrees in small birds. Here is how animals may be classified according to their body 
temperature: 
 From 35 to 38 degrees-man, monkey, mule, ass, horse, rat, mouse and elephant.  
From 37to39 degrees-cattle, sheep, dog, cat, rabbit, and pig. From 40to 41 degrees- turkey, goose, 
duck, owl, pelican, and vulture. From 42 to 43 degrees- fowl, pigeon, and several common small 
birds. 
 Animals, like man, have to eliminate excess body heat in order to maintain a constant 
body temperature. Animals who don’t sweat have to do this by panting-which is why your dog 
often pants on a hot day. 
  

Student Weekly, 5 July 1999. 
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Lesson 7 
Cool  Candles 
Control Group 

 
Subject : English 025 
Class : Mathayom Suksa 4 
Time : 50 minutes 
Object : - Students are able  to tell the meaning of the new vocabulary item correctly. 

- Students are able to tell the main idea of the whole passage. 
- Students are able to work efficiently in a  group. 
- Students are able to use grammatical structures to summarize the passage  
   correctly. 

 
Procedure 
 Presentation 
 1. Have students complete the map in Activity 1. 
 
 
 
 
 
    Candles 
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2. Ask students these questions. 
 -Have you ever seen the candle? 
 -What colour is it? 
 -When will we use the candle? 
 -What is the benefit of the candle? 
 -What is it like? 
 -Does the candle have a smell.? 

-What is the candle made from? 
 
Practice 
 1. Have students read the text “cool candles” and then answer the questions in activity 2. 
  -When can you find a candle? 
  -Where can you find a new candle? 
  -What are the original coloures of the candles? 
  -What are new candles  made from? 
  -What are the special qualities of new candles? 
  -Do you have to use a match to light new candles? 
 2. Have students match the name of the candle with the pictures in Activity 3. 
3. Analysis 
 1. Have students discuss and compare the differences between the original candles and 
trendy candles in Activity 4. 
4. Synthesis 
  1. Have students write a creative story about candles in Activity 5 . You would like to 
make a special candle for your friend on his or her birthday. How will you create a trendy candle? 
You have to tell about the shop, the colour and the special qualities. 
5. Evaluation 
 1. Classroom observation. 
 2. Check the activities. 
 3. Correct  the activities. 
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Activity 1. 

 
 Complete the following map. 
 
 
 
 
 
 
     Candles 
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Activity 2 
 
     Answer these questions. 
 1. When can you find  a candle? 
 ………………………………………………………………………………………. 
 2. Where can you find a new candle? 
 ……………………………………………………………………………………… 
 3. What are the original coloure of the candles? 
 ……………………………………………………………………………………… 
 4. What are new candle made from? 
 ……………………………………………………………………………………. 
 5. What are the special qualities of new candles? 
 …………………………………………………………………………………… 
 6. Do you have to use a match to light new candles? 
 …………………………………………………………………………………… 
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Activity 3 
 Match the name of the candles with the pictures. 
 
1. Yin-Yang candle 2. Fire cracker  3. Sweet candle set 4. Lotus candle 
5. Jasmine candle 6. Star candle set 7. Dice candle  8. Match candle 

    
A………………………………...    B…………………………………… 

     
 
C……………………………..    D……………………………………. 

     
E………………………………    F……………………………………. 

     
G……………………………….    H……………………………… 
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Activity 4 
 
1. Discuss and compare the differences between the original candles and trendy candles. 

Original Candles Trendy Candles 
1. The colours are white and yellow 1.  …………………………………………. 
2.  …………………………………………. 2.  …………………………………………. 
3.  ………………………………………… 3.  …………………………………………. 
4.  …………………………………………. 4.  …………………………………………. 
5.  ………………………………………….  5. …………………………………………. 
6.  …………………………………………. 6.  …………………………………………. 
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Activity 5 
 
1.  Write a creative story about candles . You would like to make a special candle for your 
friend on his or her birthday. How will you create a trendy candles? 
You have to tell about the shape, the colour and the special qualities. 
 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………… 
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Lesson 7 
Cool Candles 

Can’t find a candle when there’s a sudden power cut?Are your candles so drab they 
live at the bottom of the drawer? Grab some newcandles from the “New Age” shop –they’re 
trendy enough to be placedanywhere you want. 
 Forget familiar yellow or white sticks save them for the altar. Check out these unique and 
cool ones made from fragrant wax and gel. Not only romantic sparkling light but a sweet scent 
too. Best of all, some of these candles are specially created to not even need a matchstick just 
scratch their heads on the side of a matchbox and they light themselves. Oh, so convenient! 

 
1.Yin – Yang candles    2. Fire cracker  
 

 
3. Sweet candle set 4. Lotus candle  5. Jasmine candle  
 

 
6. Star candle set 7. Dice candle 8. Match candle 

 
Nation Junior Magazine, 1-15 May 2003. 
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Lesson 8 
Nails with flair 
Control Group 

Subject : English 025 
Class : Mathayom Suksa 4 
Time : 50 minutes 
Objective: - Students are able  to tell the meaning of the new vocabulary item correctly. 

- Students are able to tell the main idea of the whole passage. 
- Students are able to work efficiently in a group. 
- Students are able to use grammatical structures to summarize the passage  
   correctly. 

 
Procedure 
 Presentation 
 
1. Ask students these questions. 
 - Have you ever polished your nails? 
 -What colour do you like most? 
 -Have you ever painted your nails in different designs or colourful patterns? 
 -Is it expensive for you to paint your nails? 
 
 Practice 
 1. Have students read the text and answer the questions in Activity 1. 
 
 Analysis 
 1. Divide students in groups of 5 and have them discuss the automatic nail machine about 
the price, convenience, availability and design in Activity 2. 
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 Synthesis  
 1. Have students design the pattern for the nails and draw a picture of their design in 
activity 3. 
  

Evaluation 
  1. Classroom Observation. 
  2. Check the activities. 
  3. Answer the questions. 
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Activity 1 
1. Answer these questions. 
 
1. Where does the automatic nail machine come from? 
……………………………………………………………………………………… 
2. How long does it take to paint your nails? 
…………………………………………………………………………………….. 
3. Can you choose to have a different design on each of your fingers? 
…………………………………………………………………………………….. 
4. How much does it cost? 
…………………………………………………………………………………….. 
5. Why do you pull your finger out of the machine slowly?. 
……………………………………………………………………………………. 
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Activity 2 
 

        1. Discuss the automatic nail machine, about the price, convenience, availability and 
design. 

…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………........ 
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Activity  3 
 

 Design a pattern for a nail and draw a picture of your design. 
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Lesson 8 
Nails with flair 

By Phychedellica 
“Don’t put your fingers in a hole for they may get stuck,” grown ups 

are always telling us. But if you put your fingers in the hollow of 
the Nail Artist machine something cool and magical will happen. 

Even the fleetest nail-painter becomes clumsy compared to this Korean 
automatic nail artist. The machine finishes each fingernail within 15 seconds. 

Ooh, as fast as lightning! 
You can choose to have a different design on each of your ten fingers or choose to change 

both hands daily- you’ll never be bored as the Nail Artist has hundreds of colourful patterns 
such as floral designs, animals, cartoon characters and other cute items, even a fluffy teddy 

bear. The machine operates like a colour printer so you can be sure the patterns will be 
          painted meticulously. Just drop three Bt 10 coins into the device, select the pattern  
         and size, blink  your eyes three times, and Hey Presto! You’ve got great looking fingernails! 
         One word of warning- pull your fingers  out of the machine slowly to avoid smudging the  
         still wet polish. 
 
 

                     Nation Junior Magazine, 1-15 April 2003. 
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Lesson 9 
Teacher’s manual lesson plan 

Control Group 
Subject : English 025 
Class : Mathayom Suksa 4 
Time : 50 minutes 
Objective: - Students are able to tell the meaning of the new vocabulary item correctly. 

- Students are able to tell the main idea of the whole passage. 
- Students are able to work efficiently in a group. 
- Students are able to use grammatical structures to summarize the passage  
   correctly. 

Procedures 
  Presentation 
 
1. Have students do a map about gay. 

 
         
 
 
 
     Gays 
 
 
 
 
2. Ask students. these questions: 
 -Do you have a friend who is a gay? 
 -If you were gay, could your parents accepted? 
 -Do you think gay is normal or abnormal? 
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Practice 
 
1. Have students read the whole story and answer the questions in Activity 1? 
  - From the story, how do we treat  the person who is homosexual?  

-Homosexual is an abnormality. True or false?  
- In paragraph 3, Line………, what does the word “ hurdle” mean?  
-What is the role of parents to their homosexual child? 
-Who gives me conclusion in this sentence : “ Other people should not be 
judgmental. Everyone has the right to lead their own life in the way that they 
choose”?  

2. Complete the vocabulary into the blank in Activity 2. 
 1. ……Homosexuals ……..are persons who are not abnormal. 
 2. Boy’s family was… shocked…… and  disapproved of homosexuality. 
 3. Thai society is still……conservative…..and unaccepting  of homosexuals. 
 4. We are living in a……liberal…..society where  people can express their beliefs  

      and opinions. 
 5. A psychiatrist can give ……counseling………..for a person who is  homosexual. 
 
Analysis 
1. Teacher gives the text to students to find the meaning of words in each paragraph. 
 
 1. In p.1, what does the word “ homosexual” refer to? 
 2. In p.2, what does the word “ abnormality” refer to? 
 3. What does the meaning of this phrase “ come out of the closet”? 
 4. Why does Dr. Taweesin say that  love has the power to overcome many things. 
 5. After reading the story, what is your opinion about homosexuals? 
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Write your own opinion about the story in at least 5 sentences by using the 
words given. Not necessary to use every word. 
 

( acceptance/understanding/normality/homosexual/aspirations/concern) 
………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………. 

 
 
 

Synthesis  
 
1. Have students write their opinion about this story by using the words given.  

( acceptance/understanding/normality/homosexual/aspirations/concern) 
 

Activity 3 
 
  

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Evaluation 

1. Classroom observation. 
2. Checking from the exercise. 
3. Correcting the handout. 
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Activity 1 
 

Read the whole story and answer the questions. 
  1. From the story, how do we treat  the persons who are homosexual?  

2. Homosexual is an abnormality. True or false?  
3.  In paragraph 3, Line………, what does the word “ hurdle” mean?  
4. What is the role of parents to their homosexual child? 
 5. Who gives the conclusion in this sentence : “ Other people should not be 
judgmental. Everyone has the right to lead their own lift in the way that they 
choose”?  
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Activity2 
 
Complete the vocabulary into the blank. 

 1. ………..are persons who are not abnormal. 
 2. Boy’s family was…..…… and  disapproved of homosexuality. 
 3. Thai society is still…………..and unaccepting  of homosexuals. 
 4. We are living in a……….…..society where  people can express their beliefs  

      and opinions. 
 5. A psychiatrist can give ……………..for person who is  homosexual. 
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Activity 3 
Write your own opinion about the story in at least 5 sentences by using the words 

given. Not necessary to use every word. 
 

( acceptance/understanding/normality/homosexual/aspirations/concern) 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
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Lesson 9 
Gay Pride: Acceptance and understanding 

 
By Norranit Suvanich 
We are living in a liberal society where people are allowed the freedom to express their 

beliefs and opinions. Take a look around and you will see people living very different lives. It 
seems as though acceptance of difference is increasing. 

One group that is benefiting from liberalisation is homosexuals, or gays. But increased 
acceptance doesn’t make everyone’s life easier. “I knew from a very young age that I was not the 
same as my friends. It became obvious that I was, in fact, gay. But my family was very 
conservative and disapproved of homosexuality. As their only son I knew my parents would be 
disappointed that I wasn’t “normal,” confessed 14-year-old Boy (not his real name). 

Boy couldn’t keep his sexual persuasion a secret and finally his parents found out. They 
were shocked and took Boy for counselling with a psychiatrist to try and find out his abnormality. 
But being homosexual is not an abnormality. 

Boy’s parents thought that he could be cured and made to like girls. But it’s not that 
simple or easy as Dr. Taweesin Visanuyothin, the vice-president of Somdej Chaopraya Hospital 
and a famous psychiatrist explains, “Being homosexual is not an illness or something that can be 
cured. It’s not a sin or a mental abnormality. The problems start to arise when homosexuals try to 
deny who and what they are because they think family and friends will not accept their true 
selves. We can’t help who we chose to love.” 

According to Dr. Taweesin the best thing you can do  you are certain that you are gay, is 
to accept it and not deny it. “Everyone must be honest with themselves. It’s denial that causes 
unhappiness.” 
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“Concern about how others will react is natural but it is a hurdle that has to be taken 
straight on.”  Shock and disbelief may follow once a person comes out of the closet. But with 
understanding comes acceptance Homophobia is others people’s ignorance and together we can 
challenge it.Parents must learn to understand that their child is still the child they love and raised. 
“Having a homosexual son or daughter doesn’t mean that parents have failed or made a mistake. 
Love has the power to overcome many things.” 

“In my opinion, homosexuals are people too, with feelings, hopes and aspirations just 
like anyone else. Other people should not be judgmental. Everyone has the right to lead their own 
life in the way that they chose,” concluded Dr. Taweesin. 

 
 Student Weekly, 15 June 2002 . 
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Lesson 10 
 

There’s something about Thailand 
Control Group 

 
Subject : English 025 
Class : Mathayom Suksa 4 
Time : 50 minutes 
Objective: - Students are able  to find the main idea of the selected text. 

- Students are able to write an outline to summarize the main idea. 
- Students are able to work efficiently in a group. 

Procedures 
Presentation 
1. Teacher divides students in  groups of 5. 
2. Have students in each group tell the name of a Thai dish and also tell its ingredients. 
3. Have the leader of each group present their idea to the class. 
Practice 
1. Have students read the text and do the activity I 
Activity  
Write the name of a Thai herb with its definition.  

 
    an appetiser   rough surface 
1.   useful oil 
      

Kaffir lime 
 
2.   spicy    capsaicin   digestant 
 
     Chili 
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3.   Salty    iodine    minerals 
 
 
     Fish sauce 
 
4.   anti – mosquito   medicinal properties  green 
      
 

Lemon grass 
 
 
 
5.   anti – rheumatic   anti-microbial   therapeutic oil 
      
 

Galangal 
 
Analysis 

1. Divide students in  groups of 5 and have them discuss the benefits of Thai dish “Tom 
Yam Kung” 

 
Synthesis 

1. Have students create a new menu of “Tom Yam Kung” in activity II .They can add 
more ingredients than the original one. 

 
Evaluation 

1. Classroom  Observation. 
2. Check the activities. 
3. Answer the questions. 
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Activity 1 
Write the name of Thai herb with its definition. 

Chili / fish sauce/kaffir lime/ galangal/ lemon grass 
 

 
        
1.    
      

Kaffir lime 
 
2.           
 
     Chili 
 
 
3.           
 
 
     Fish sauce 
 
4.    
      
 

Lemon grass 
 
5.   l 
      
 

Galangal 
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Activity2 
 
Create a new menu of “Tom Yam Kong” .You have to use more ingredients than the 
original one. 
 
………………………………………………………………………………………………………
……….………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………………………………... 
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Lesson 10 
There’s something about Thailand 

Thailand is not just the Land of Smiles, a paradise for backpackers and home to hundreds 
of elephants. It is a place with a wide diversity of cultures. In a country where people might talk 
about fuk and prik over the dinner table, don’t you think you should get to know more about 
Thailand? 
 A cool cuisine 
 Because of its exotic taste Thai food is now popular around the world. If your daily diet 
is fast food that contains excessive fats and carbohydrates, contains excessive fats and 
carbohydrates, cholesterol or even carcinogens, it is a good idea to get to know Thai food as it is 
generally recognised as a healthy diet. Apart from its aromatic flavours, herbs and spices, the 
main ingredients of Thai cuisine, all have therapeutic benefits. NJ Magazine proudly presents 
Tom Yam Kung (spicy shrimp soup), one of the most popular Thai dishes. 
Cook Tom Yam Kung by yourself 

Bring the stock to the boil. Add the garlic, kaffir lime leaves, galangal, fish sauce, lemon 
grass, chili and shallots, then the mushrooms, if using, and shrimps. Cook until boiling and the 
shrimps are pink. When the shrimps are cooked, place the lime juice and chili paste in a serving 
bowl. 
The intelligent ingredients 
*Prik (chili): Contains capsaicin, a biologically active ingredient beneficial to the respiratory 
system, blood pressure and heart. It is also an anti-flatulence agent and digestant. But be careful, 
Thai chili is very hot!  
*Kha (galangal) : The oil has therapeutic uses as anti-rheumatic and anti-microbial agents. 
*ma-krood (kaffir lime): Also contains useful oil. Its major therapeutic benefit is as an 
appetizer. 
*ta-khrai (lemon grass): Lemon grass oil is used as an anti-mosquito agent. Medicinal 
properties are as a diuretic, anti-flatulence, anti-flu and anti-microbial agent. 
*naam plaa (fish sauce): It is commonly used in Thai dishes to make it salty, It contains iodine, 
protein and minerals. 

Nation Junior Magazine,15-31 December2002. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก  จ 
 

       รายละเอียดแบบสอบถามและแบบทดสอบ 
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คาดัชนีความสอดคลองของหนาท่ีภาษา 
 

        คาดัชนีความสอดคลองของหนาที่ภาษา (Language Functions)รายวิชาภาษาอังกฤษอานเขียน1 
(อ 025)   จากแบบสอบถามผูเชี่ยวชาญ 
 

คะแนนความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 

 หนาท่ีภาษา 
(Language Functions) 

1 2 3 
รวม คา 

IC 

1 Giving  information 1 1 1 3 1 
2 Writing in details 1 1 1 3 1 
3 Writing biography 1 1 1 3 1 
4 Filling forms 1 1 1 3 1 
5 Writing segmental event 1 1 1 3 1 
6 Writing essays 1 1 1 3 1 
7 Writing short story 1 1 1 3 1 
8 Discussing the pictures 1 1 1 3 1 
9 Writing in a different contexts 1 1 1 3 1 

 
หมายเหตุ  :  คํานวณคาดัชนีความสอดคลอง  โดยสูตรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

        (2535 :456) ดังนี ้
        IC   = ∑R 
                               N 
        เมื่อ IC = ดัชนีความสอดคลอง 
  R = คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
  N = จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
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คาดัชนีความสอดคลองของบทเรียนจากแบบสอบถามผูเชี่ยวชาญ 
 

คะแนนความเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ เนื้อเร่ือง รายการ 

1 2 3 
รวม IC 

1. เนื้อหามีความยาวเหมาะ 
สมกับเวลาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 

1 1 1 3 1 

2.  เนื้อหาสอดคลองกับ
ความสนใจของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 

1 1 1 3 1 

3.  คําศัพทมีความยากงาย
เหมาะสมกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 

1 1 1 3 1 

1. Healthy snack  
tips 

4.  เนื้อหาสอดคลองกับ
หลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 4 

1 1 1 3 1 

1. เนื้อหามีความยาวเหมาะ 
สมกับเวลาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 

1 1 1 3 1 

2.  เนื้อหาสอดคลองกับ
ความสนใจของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 

1 1 1 3 1 

3.  คําศัพทมีความยากงาย
เหมาะสมกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 

1 1 1 3 1 

2. Imported Price 
Cutters 

4.  เนื้อหาสอดคลองกับ
หลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 4 

1 1 1 3 1 
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คาดัชนีความสอดคลองของบทเรียนจากแบบสอบถามผูเชี่ยวชาญ 
คะแนนความเห็นของ

ผูเชี่ยวชาญ 
 เนื้อเร่ือง รายการ 

1 2 3 

รวม IC 

 
1. เนื้อหามีความยาวเหมาะ 
สมกับเวลาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 

1 1 1 3 1 

2.  เนื้อหาสอดคลองกับ
ความสนใจของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 

1 1 1 3 1 

3.  คําศัพทมีความยากงาย
เหมาะสมกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 

1 1 1 3 1 

3.  What’s Love 
got to do with it? 

4.  เนื้อหาสอดคลองกับ
หลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 4 

1 1 1 3 1 

1. เนื้อหามีความยาวเหมาะ 
สมกับเวลาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 

1 1 1 3 1 

2.  เนื้อหาสอดคลองกับ
ความสนใจของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 

1 1 1 3 1 

3.  คําศัพทมีความยากงาย
เหมาะสมกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 

1 1 1 3 1 

4.  Playtime 
wisdom 

4.  เนื้อหาสอดคลองกับ
หลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 4 

1 1 1 3 1 
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คาดัชนีความสอดคลองของบทเรียนจากแบบสอบถามผูเชี่ยวชาญ 

 
คะแนนความเห็นของ

ผูเชี่ยวชาญ เนื้อเร่ือง รายการ 
1 2 3 

รวม IC 

1. เนื้อหามีความยาวเหมาะ 
สมกับเวลาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 

1 1 1 3 1 

2.  เนื้อหาสอดคลองกับ
ความสนใจของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 

1 1 1 3 1 

3.  คําศัพทมีความยากงาย
เหมาะสมกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 

1 1 1 3 1 

5.  What happened 
to the dinosaurs? 

4.  เนื้อหาสอดคลองกับ
หลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 4 

1 1 1 3 1 

1. เนื้อหามีความยาวเหมาะ 
สมกับเวลาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 

1 1 1 3 1 

2.  เนื้อหาสอดคลองกับ
ความสนใจของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 

1 1 1 3 1 

3.  คําศัพทมีความยากงาย
เหมาะสมกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 

1 1 1 3 1 

6.  What is the 
body temperature 

of animals 

4.  เนื้อหาสอดคลองกับ
หลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 4 

1 1 1 3 1 
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คาดัชนีความสอดคลองของบทเรียนจากแบบสอบถามผูเชี่ยวชาญ 

 
คะแนนความเห็นของ

ผูเชี่ยวชาญ เนื้อเร่ือง รายการ 
1 2 3 

รวม IC 

1. เนื้อหามีความยาวเหมาะ 
สมกับเวลาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 

1 1 1 3 1 

2.  เนื้อหาสอดคลองกับ
ความสนใจของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 

1 1 1 3 1 

3.  คําศัพทมีความยากงาย
เหมาะสมกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 

1 1 1 3 1 

7.  Cool Candles 

4.  เนื้อหาสอดคลองกับ
หลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 4 

1 1 1 3 1 

1. เนื้อหามีความยาวเหมาะ 
สมกับเวลาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 

1 1 1 3 1 

2.  เนื้อหาสอดคลองกับ
ความสนใจของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 

1 1 1 3 1 

3.  คําศัพทมีความยากงาย
เหมาะสมกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 

1 1 1 3 1 

8.  Nails with 
Flair 

4.  เนื้อหาสอดคลองกับ
หลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 4 

1 1 1 3 1 
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คาดัชนีความสอดคลองของบทเรียนจากแบบสอบถามผูเชี่ยวชาญ 

 
คะแนนความเห็นของ

ผูเชี่ยวชาญ เนื้อเร่ือง รายการ 
1 2 3 

รวม IC 

1. เนื้อหามีความยาวเหมาะ 
สมกับเวลาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 

1 1 1 3 1 

2.  เนื้อหาสอดคลองกับ
ความสนใจของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 

1 1 1 3 1 

3.  คําศัพทมีความยากงาย
เหมาะสมกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 

1 1 1 3 1 

9.  Gay Pride : 
Acceptance and 
understanding 

4.  เนื้อหาสอดคลองกับ
หลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 4 

1 1 1 3 1 

1. เนื้อหามีความยาวเหมาะ 
สมกับเวลาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 

1 1 1 3 1 

2.  เนื้อหาสอดคลองกับ
ความสนใจของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 

1 1 1 3 1 

3.  คําศัพทมีความยากงาย
เหมาะสมกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 

1 1 1 3 1 

10. There’s 
something about 

Thailand 

4.  เนื้อหาสอดคลองกับ
หลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 4 

1 1 1 3 1 
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คาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามวัดความสนใจ ในการเรียนภาษาอังกฤษ 

 
คะแนนความ

คิดเห็นผูเชี่ยวชาญ ขอความ รายการ 
1 2 3 

รวม IC 

1.  ภาษาที่ใชเหมาะสมกับนกัเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 1 1 1 3 1 

2.  ขอคําถามมีความหมายทางบวก
และลบชัดเจน 1 1 1 3 1 

ความรูสึกชอบ เอาใจใส  
พอใจ 
1.  ขาพเจาชอบทักทาย
และสนทนากบัเพื่อน
เปนภาษาอังกฤษ 3.  ขอคําถามสามารถวัดความสนใจ

ภาษาอังกฤษได 1 1 1 3 1 

1.  ภาษาที่ใชเหมาะสมกับนกัเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 

1 1 1 3 1 

2.  ขอคําถามมีความหมายทางบวก
และลบชัดเจน 1 1 1 3 1 

2.  ขาพเจาฝกทบทวน
ภาษาอังกฤษ  ใน
บทเรียนที่เรียนไปแลว
เปนประจํา 

3.  ขอคําถามสามารถวัดความสนใจ
ภาษาอังกฤษได 1 1 1 3 1 

1.  ภาษาที่ใชเหมาะสมกับนกัเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 1 1 1 3 1 

2.  ขอคําถามมีความหมายทางบวก
และลบชัดเจน 1 1 1 3 1 

3.  ขาพเจาตองการใหถึง
ช่ัวโมงเรียน
ภาษาอังกฤษเร็ว 

3.  ขอคําถามสามารถวัดความสนใจ
ภาษาอังกฤษได 

1 1 1 3 1 

1.  ภาษาที่ใชเหมาะสมกับนกัเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 1 1 1 3 1 

2.  ขอคําถามมีความหมายทางบวก
และลบชัดเจน 1 1 1 3 1 

4.  ขาพเจาจะทํา
การบานวิชาองักฤษ
กอนวิชาอืน่ ๆ 

3.  ขอคําถามสามารถวัดความสนใจ
ภาษาอังกฤษได 1 1 1 3 1 
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คาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามวัดความสนใจ ในการเรียนภาษาอังกฤษ 

 
คะแนนความ

คิดเห็นผูเชี่ยวชาญ ขอความ รายการ 
1 2 3 

รวม IC 

1.  ภาษาที่ใชเหมาะสมกับนกัเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 1 1 1 3 1 

2.  ขอคําถามมีความหมายทางบวก
และลบชัดเจน 1 1 1 3 1 

5.  เมื่อพบชาว
ตางประเทศขาพเจาชอบ
สนทนาเปน
ภาษาอังกฤษดวย 

3.  ขอคําถามสามารถวัดความสนใจ
ภาษาอังกฤษได 1 1 1 3 1 

1.  ภาษาที่ใชเหมาะสมกับนกัเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 

1 1 1 3 1 

2.  ขอคําถามมีความหมายทางบวก
และลบชัดเจน 1 1 1 3 1 

6.  ขาพเจาจะฝกใช
ภาษาอังกฤษในการ
ทํางาน 

3.  ขอคําถามสามารถวัดความสนใจ
ภาษาอังกฤษได 1 1 1 3 1 

1.  ภาษาที่ใชเหมาะสมกับนกัเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 1 1 1 3 1 

2.  ขอคําถามมีความหมายทางบวก
และลบชัดเจน 1 1 1 3 1 

7.  ขาพเจาชอบใหครูใช
ภาษาอังกฤษสอน
ตลอดเวลา 

3.  ขอคําถามสามารถวัดความสนใจ
ภาษาอังกฤษได 

1 1 1 3 1 

1.  ภาษาที่ใชเหมาะสมกับนกัเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 1 1 1 3 1 

2.  ขอคําถามมีความหมายทางบวก
และลบชัดเจน 1 1 1 3 1 

ความอยากรู  อยากเห็น 
8.  เมื่อเห็นหนงัสือหรือ
เอกสารภาษาอังกฤษ
ขาพเจาชอบหยิบขึ้นมา
อาน 3.  ขอคําถามสามารถวัดความสนใจ

ภาษาอังกฤษได 1 1 1 3 1 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

283

คาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามวัดความสนใจ ในการเรียนภาษาอังกฤษ 
 

คะแนนความ
คิดเห็นผูเชี่ยวชาญ ขอความ รายการ 
1 2 3 

รวม IC 

1.  ภาษาที่ใชเหมาะสมกับนกัเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 1 1 1 3 1 

2.  ขอคําถามมีความหมายทางบวก
และลบชัดเจน 1 1 1 3 1 

9.  ขาพเจาจะเปด
พจนานกุรมเสมอเมื่อ
ขาพเจาพบคําศัพทที่
นาสนใจและไมรูจัก 

3.  ขอคําถามสามารถวัดความสนใจ
ภาษาอังกฤษได 

1 1 1 3 1 

1.  ภาษาที่ใชเหมาะสมกับนกัเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 1 1 1 3 1 

2.  ขอคําถามมีความหมายทางบวก
และลบชัดเจน 1 1 1 3 1 

10.  ขาพเจาอานทุกสิ่ง
ทุกอยางที่เปน
ภาษาอังกฤษเพื่อให
ขาพเจาเกดิองคความรู
มากขึ้น เชน ปาย 
โฆษณาฉลากสินคา 
ฉลากยา เปนตน 

3.  ขอคําถามสามารถวัดความสนใจ
ภาษาอังกฤษได 1 1 1 3 1 

1.  ภาษาที่ใชเหมาะสมกับนกัเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 1 1 1 3 1 

2.  ขอคําถามมีความหมายทางบวก
และลบชัดเจน 1 1 1 3 1 

11.  ขาพเจาอานสิ่งพิมพ
ที่เปนภาษาอังกฤษ เชน 
หนังสือพิมพ  วารสาร 
 ฯลฯ เปนประจํา 

3.  ขอคําถามสามารถวัดความสนใจ
ภาษาอังกฤษได 1 1 1 3 1 

1.  ภาษาที่ใชเหมาะสมกับนกัเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 

1 1 1 3 1 

2.  ขอคําถามมีความหมายทางบวก
และลบชัดเจน 1 1 1 3 1 

12.  ขาพเจาอยากอาน
ขอมูลภาษาอังกฤษจาก
อินเตอรเน็ตได 

3.  ขอคําถามสามารถวัดความสนใจ
ภาษาอังกฤษได 1 1 1 3 1 
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คาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามวัดความสนใจ ในการเรียนภาษาอังกฤษ 

 
คะแนนความ

คิดเห็นผูเชี่ยวชาญ ขอความ รายการ 
1 2 3 

รวม IC 

1.  ภาษาที่ใชเหมาะสมกับนกัเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 1 1 1 3 1 

2.  ขอคําถามมีความหมายทางบวก
และลบชัดเจน 1 1 1 3 1 

13. เมื่อมีรายการ
เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ 
เชน ฟุต ฟต ฟอร ไฟ 
Talk of the town    
 ขาพเจาจะติดตามดูทุก
คร้ัง 

3.  ขอคําถามสามารถวัดความสนใจ
ภาษาอังกฤษได 1 1 1 3 1 

1.  ภาษาที่ใชเหมาะสมกับนกัเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 

1 1 1 3 1 

2.  ขอคําถามมีความหมายทางบวก
และลบชัดเจน 1 1 1 3 1 

ความพอใจรวมกิจกรรม
การเรียนการสอน 
14  ขาพเจาจะไมเลน
หรือพูดคุยกับเพื่อนใน
ช่ัวโมงเรียน
ภาษาอังกฤษ 

3.  ขอคําถามสามารถวัดความสนใจ
ภาษาอังกฤษได 1 1 1 3 1 

1.  ภาษาที่ใชเหมาะสมกับนกัเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 

1 1 1 3 1 

2.  ขอคําถามมีความหมายทางบวก
และลบชัดเจน 1 1 1 3 1 

15.  ขาพเจาสนุกสนาน
กับการเรียนและทํา
กิจกรรมภาษาอังกฤษ 

3.  ขอคําถามสามารถวัดความสนใจ
ภาษาอังกฤษได 1 1 1 3 1 

1.  ภาษาที่ใชเหมาะสมกับนกัเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 1 1 1 3 1 

2.  ขอคําถามมีความหมายทางบวก
และลบชัดเจน 

1 1 1 3 1 

16.  ขาพเจาเขารวม
กิจกรรมชุมนมุ
ภาษาอังกฤษของ
โรงเรียนทุกครั้ง 

3.  ขอคําถามสามารถวัดความสนใจ
ภาษาอังกฤษได 1 1 1 3 1 
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คาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามวัดความสนใจ ในการเรียนภาษาอังกฤษ 

 
คะแนนความ

คิดเห็นผูเชี่ยวชาญ ขอความ รายการ 
1 2 3 

รวม IC 

1.  ภาษาที่ใชเหมาะสมกับนกัเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 1 1 1 3 1 

2.  ขอคําถามมีความหมายทางบวก
และลบชัดเจน 1 1 1 3 1 

17.  ถึงแมกิจกรรม
ภาษาอังกฤษจะยาก  แต
ขาพเจาพยายามที่มีสวน
รวมในกิจกรรมทุกครั้ง 

3.  ขอคําถามสามารถวัดความสนใจ
ภาษาอังกฤษได 1 1 1 3 1 

1.  ภาษาที่ใชเหมาะสมกับนกัเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 

1 1 1 3 1 

2.  ขอคําถามมีความหมายทางบวก
และลบชัดเจน 1 1 1 3 1 

18.  หลังจากขาพเจาเขา
รวมกิจกรรม
ภาษาอังกฤษแลว
ขาพเจาชอบวชิา
ภาษาอังกฤษมากขึ้น 3.  ขอคําถามสามารถวัดความสนใจ

ภาษาอังกฤษได 1 1 1 3 1 

1.  ภาษาที่ใชเหมาะสมกับนกัเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 1 1 1 3 1 

2.  ขอคําถามมีความหมายทางบวก
และลบชัดเจน 1 1 1 3 1 

19.  ในชั่วโมง
ภาษาอังกฤษขาพเจา
ตั้งใจเรียนในเรื่องที่ครู
สอน 

3.  ขอคําถามสามารถวัดความสนใจ
ภาษาอังกฤษได 

1 1 1 3 1 

1.  ภาษาที่ใชเหมาะสมกับนกัเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 1 1 1 3 1 

2.  ขอคําถามมีความหมายทางบวก
และลบชัดเจน 1 1 1 3 1 

20.  ขาพเจาพบวา
กิจกรรมภาษาอังกฤษ
ชวยพัฒนาทักษะการ
อานของขาพเจา 

3.  ขอคําถามสามารถวัดความสนใจ
ภาษาอังกฤษได 1 1 1 3 1 
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ตารางเนื้อหาและจํานวนขอความในแบบสอบถาม 
 วัดความสนใจในการเรียนภาษาองักฤษ 

 
ประเด็นขอคําถาม น้ําหนัก จํานวนขอ 

1.  ความรูสึกชอบ  เอาใจใส  พอใจ 35 7 
2.  ความอยากรู อยากเหน็ 30 6 
3.  ความพอใจรวมกิจกรรมการเรียนการสอน 35 7 

รวม 100 20 
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แบบสอบถามวัดความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษ 
 
คําชี้แจง 
        1.  แบบสอบถามฉบับนี้  ถามเกี่ยวกับความรูสึกหรือการปฏิบัติของนักเรียนดานความสนใจ  
อันเกิดจากการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ซ่ึงหมายถึง ความรูสึกที่ชอบพอใจเอาใจใส อยากรู  
อยากเห็น และอยากเขารวมกิจกรรมการเรยีนภาษาอังกฤษดวยความเอาใจใส  ขอใหนักเรยีนอาน  
และพิจารณาขอความแตละขอวา  ตรงกับความตองการ  ความรูสึก  และการกระทําของนักเรียน
มากนอยเพียงใดและคําตอบของนักเรียนจะถือเปนความลับ ไมมีการตัดสินวาถูกหรือผิด และไมมี
ผลตอการเรียนหรือคะแนนสอบของนักเรียนแตประการใด 

2. วิธีตอบแบบสอบถาม 
ขอใหนักเรียนพิจารณาขอความแตละขออยางรอบคอบแลวจึงตอบโดยทาํเครื่อง √   

ในชอง “ระดบัความรูสึกหรือการปฏิบัติ”  ทางขวามือทีต่รงกับความคดิ หรือความรูสึกของนักเรียน
มากที่สุดซึ่งในขอหนึ่งจะมชีองระดับความรูสึกหรือการปฏิบัติใหเลือก 5 ระดับ 

2.1  ถาทําเครื่องหมาย √  ในชองคําตอบ “มากที่สุด” แสดงวานักเรียนเหน็ดวยกับขอความนั้น 
เปนอยางยิ่ง เพราะขอความนั้นตรงกับความรูสึกของนักเรียนหรือการปฏิบัติของนักเรียนอยางยิ่ง 

2.2  ถาทําเครื่องหมาย √  ในชองคําตอบ “มาก” แสดงวานกัเรียนเหน็ดวยกบัขอความนั้นเปน 
อยางยิ่ง เพราะขอความนั้นตรงกับความรูสึกหรือการปฏิบัติของนักเรียนเปนอยางมาก 

2.3 ถาทําเครื่องหมาย √  ในชองคําตอบ “ปานกลาง” แสดงวานักเรียนเหน็ดวยกับขอความนั้น 
เปนอยางยิ่ง เพราะขอความนั้นตรงกับความรูสึกหรือการปฏิบัติของนักเรียนปานกลาง 

2.4 ถาทําเครื่องหมาย √  ในชองคําตอบ “นอย” แสดงวานักเรียนเห็นดวยกับขอความนัน้เปน 
อยางยิ่ง เพราะขอความนั้นตรงกับความรูสึกของนักเรยีนหรือการปฏิบัติของนักเรียนนอย 

2.5 ถาทําเครื่องหมาย √  ในชองคําตอบ “นอยที่สุด” แสดงวานักเรียนเหน็ดวยกับ 
ขอความนั้นเปนอยางยิ่ง เพราะขอความนัน้ไมตรงกับความรูสึกหรือการปฏิบัติของนักเรียนอยางยิ่ง 
3 ขอใหนักเรียนทําเครื่องหมาย √ ใหตรงกบัขอความในแตละขอ ขอหนึ่ง ๆ นักเรียนจะ 
ทําเครื่องหมายไดเพียงชองเดียวเทานั้น และขอใหตอบแบบสอบถามนี้ครบทุกขอ 
 

ขอขอบใจในความรวมมือของนักเรียนเปนอยางยิ่ง 
            พระมหาสขุพล  ทองพริ้ม 

 
แบบสอบถามวัดความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษ 
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ระดับความรูสึกหรือการปฏิบัติการ ความรูสึกหรือการปฏิบัติการ 
ขอความ มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน 

กลาง 
นอย นอย

ท่ีสุด 
ความรูสึกชอบ เอาใจใส  พอใจ 
(1)   ขาพเจาชอบทักทายและสนทนากับเพื่อนเปน
ภาษาอังกฤษ 

     

(2)  ขาพเจาฝกทบทวนภาษาอังกฤษ ในบทเรียนที่เรียน
ไปแลวเปนประจํา 

     

(3)  ขาพเจาตองการใหถึงชัว่โมงเรียนภาษาอังกฤษเรว็      
(4) ขาพเจาจะทําการบานวิชาอังกฤษกอนวชิาอื่น ๆ      
(5)เมื่อพบชาวตางประเทศขาพเจาชอบสนทนาเปน
ภาษาอังกฤษดวย 

     

(6)  ขาพเจาจะฝกใชภาษาอังกฤษในการทํางาน      
(7)  ขาพเจาชอบใหครูใชภาษาอังกฤษสอนตลอดเวลา      
ความอยากรู อยากเห็น 
(8)เมื่อเห็นหนงัสือหรือเอกสารภาษาอังกฤษขาพเจา
ชอบหยิบขึ้นมาอาน 

     

(9)ขาพเจาจะเปดพจนานุกรมเสมอเมื่อขาพเจาพบ
คําศัพทที่นาสนใจและไมรูจกั 

     

(10)ขาพเจาอานทุกสิ่งทุกอยางที่เปนภาษาอังกฤษ
เพื่อใหขาพเจาเกิดองคความรูมากขึ้น เชน ปาย โฆษณา 
ฉลากสิ้นคา ฉลากยา เปนตน 

     

(11)ขาพเจาอานสิ่งพิมพที่เปนภาษาอังกฤษ เชน 
หนังสือพิมพ วารสาร ฯลฯ เปนประจํา 

     

(12)ขาพเจาอยากอานขอมูลภาษาอังกฤษจาก
อินเตอรเน็ตได 

     

(13) เมื่อมีรายการเกีย่วกับภาษาอังกฤษ เชน ฟุต ฟต 
ฟอร ไฟ Talk of the town ขาพเจาจะติดตามดูทุกครั้ง 
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ระดับความรูสึกหรือการปฏิบัติการ ความรูสึกหรือการปฏิบัติการ 
ขอความ มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ท่ีสุด 
ความพอใจรวมกิจกรรมการเรียนการสอน 
(14)ขาพเจาจะไมเลนหรือพดูคุยกับเพื่อนในชั่วโมง
เรียนภาษาอังกฤษ 

     

(15)ขาพเจาสนุกสนานกับการเรียนและทํากิจกรรม
ภาษาอังกฤษ 

     

 (16) ขาพเจาเขารวมกิจกรรมชุมนุมภาษาอังกฤษของ
โรงเรียนทุกครั้ง 

     

(17)ถึงแมกิจกรรมภาษาอังกฤษจะยาก แตขาพเจา
พยายามที่มีสวนรวมในกิจกรรมทุกครั้ง 

     

(18)  หลังจากขาพเจาเขารวมกิจกรรมภาษาอังกฤษแลว 
ขาพเจาชอบวชิาภาษาอังกฤษมากขึ้น 

     

(19)  ในชั่วโมงภาษาอังกฤษขาพเจาตั้งใจเรียนในเรื่อง
ที่ครูสอน 

     

(20)ขาพเจาพบวากิจกรรมภาษาอังกฤษชวยพัฒนา
ทักษะการอานของขาพเจา 
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ตารางวิเคราะหขอสอบอาน-เขียน 
(Table 0f Test Specification for Reading and Writing) 

 
Level of Knowledge Content skills Mode Text Type 

M K T C Cr 
No. 

of Item 
Test 

Technique 
Time 
(mins) 

Weight % Scoring 

Reading 
- meaning 
from content 
- ordering 
events 
- specific 
details and 
main ideas 

 
 
 
R 

 
Passage 
 
Passage 
 
passage 

 
/ 
 
/ 
 
/ 

 
/ 
 
/ 
 
/ 

  
/ 
 
 
 
 

 
/ 
 
/ 
 
/ 

 
3 
 

9 
 

18 

 
 
 

M/C 

 
 
 

30 

 
 
 

50% 

 
 
 

0-1 

Writing 
- describing 
the picture 
- describing 
the picture 
- write a 
short story 

 
 
 

W 

 
Picture 

 
Picture 

 
Comic 
strips 

 
/ 
 
/ 
 
/ 

 
/ 
 
/ 
 
/ 

 
/ 
 
/ 
 
/ 

 
 
 
 
 
/ 

 
/ 
 
/ 

 
1 
 

1 
 

1 

 
 
 

Free 
writing 

 
 
 

30 

 
 
 

50% 

 
 
 

0-4 

Total          60 100 60 
 
Skill level M = Mechanical  K = Knowledge  T = Transfer  
  C = Communication Cr = Criticism 
Mode   R = Reading  W = Writing 
Test Technique  M/C = Multiple choice 
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แบบทดสอบวดัความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 

(จํานวน 30 ขอ  เวลา  2  ชั่วโมง) 
คําชี้แจง 

1. ขอสอบมีทั้งหมด 30 ขอ นักเรียนตองทําทุกขอ 
2. ใหนกัเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองเพียงคําตอบเดียว  แลวกาเครื่องหมายการบาท (X) ลง

ในกระดาษคําตอบ 
3. หามเขียน หือทําเครื่องหมายใด ๆ ลงในแบบทดสอบ 
4. เมื่อทําแบบทดสอบเสร็จแลว ใหสงแบบทดสอบพรอมกระดาษคําตอบคืนแกผูคุมสอบ 
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English achievement Test 
Part A : Reading Ability Test  
Choose the best answer. 

 
1. How many ties does the man have? 
a. one    b. nine 
c. seven    d. five 

 
Joe       : What beautiful new dresses you have! 
              Where did you buy them ? 
Jenny  : Well, I bought three of them while I was on vacation in Italy. But    

I made the other myself. 
 
2. What do you think about Jenny? 
 a. She buys all her clothes in Italy. 
 b. She purchased no dress in Italy. 
 c. Jenny can sew. 
 d. Jenny bought one dress in Italy. 
 

Nid   : Hello, Noi. 
Noi   : Hello! How are you ? 
Nid   : Fine, thanks. And you ? 
Noi   : Fine, thank you. 
             Where are you going ? 
Nid   : To the drugstore. My brother wants some aspirin. 

 
3. Why does Nid go to the drugstore ? 
 a. She wants some aspirin. 
 b. She is sick. 
 c. She goes to buy some medicine. 
 d. She has got a cold. 

  Woman  : Every time I see you, Sam. You are wearing a different tie. 
  Man        : That’s because I have one for every work day of the week. 
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Arrange the following sentences into the right order. 
4. 1. It broke many houses, rice fields, and almost everything it passed. 
 2. More schools were closed and goods were very expensive. 
 3. Many places were under water. 
 4. Floods occurred in Phetchaboon Province and other neighboring provinces. 
 a. 1, 2, 3, 4   b. 2, 1, 4, 3 
 c. 4, 1, 3, 2   d. 3, 2, 4, 1 
5.  1. They bring blood to the roof of the hair. 
 2. This makes the hair grow. 
 3. Each hair grows out of a tiny hole (hair follicle) in your skin. 
 4. The hair takes food and oxygen from the blood. 
 a. 1, 4, 3, 2   b. 1, 3, 4, 2 
 c. 3, 4, 2, 1   d. 3, 1, 4, 2 
6. 1. Some of them contain a lot of sugar, others have a lot of fat -far more than your body needs- and 
 not much else. 
 2. Junk foods are foods such as crisps, jam and ice cream. 
 3. But some of them are fun and a little of them sometimes won’t hurt you. 
 4. It wouldn’t hurt your body if you never had any of them. 
 a.2, 1, 4, 3   b. 4, 2, 1, 3 
 c. 2, 1, 3, 4   d. 1, 2, 3, 4 
7.  1. I thanked him and went on my way. 
 2. He knew a lot about cars, and together we made it go again. 
 3. Another car stopped by me, and the driver got out and helped me with my car. 
 4. Once when I was about half away to Burton Hill the car stopped on the road. 
 a. 1, 2, 4, 3   b. 4, 3, 1, 2 
 c. 3, 2, 1, 4   d. 4, 3, 2, 1 

CANCER  
June 22 to July 22 
      Early week money has a lucky feel about it but it doesn’t mean you can 
go out and spend it all. Midweek you are in an adventurous  mood and won’t 
want to visit the same old places and the same old faces. Others may wonder 
what has come over you but don’t pay attention to what they have to say. 
Late week make sure you don’t overdo it when it comes to going out and 
having a good time. 
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8. What will happen first in the week ? 
 a. You are moody.   b. You are lucky in money. 
 c. You have a good time  d. Others may wonder what has come over you. 
9. Put these statements in the correct order in which they will happen. 
 1. You can’t go out and spend all your money. 
 2. You will have a good time. 
 3. You don’t pay attention to what people have to say. 
 4. You won’t want to visit the same old places and to see the same old faces. 
 a. 1, 4, 3, 2   b. 2, 1, 4, 3 
 c. 4, 3, 1, 2   d. 3, 2, 1, 4 
 

Go jump off a bridge 
   It seems to be simple, but if you really have to jump from a bridge into the river in an 
emergency situation, how should you go about it? 
   The first thing to beware of is that the river may not be deep enough and you may easily hit 
the bottom. So jump into the deepest part of the river, which is normally near the middle. 
   Here’re the suggestions that are in the wrong order, you should to put them in the right 
order in your mind and answer the questions. 

1. Squeeze your feet together. 
2. Protect your crotch area by covering it with your hands. 
3. Jump feet first. 
4. Immediately after you hit the water, spread your arms and legs wide and move them 

back and forth to generate resistance, which will slow your plunge to the bottom. 
5. Keep your body completely vertical. 
6. Enter the water feet first, and clench your buttocks together. If you do not, water may 

rush in and cause severe internal damage. 
   Remember that water is very, very hard if you hit it at high speed, so keep your body 
straight and vertical as you hit, or you may break your back.  

 10. Which of the following should be done first ? 
 a. Keep your body completely vertical. 
 b. Jump feet first. 
 c. Protect your crotch area by covering it with your hands. 
 d. Squeeze your feet together. 
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11. Which of the following should be done last ? 

 a. Jump feet first. 
 b. Keep your body completely vertical. 
 c. Enter the water feet first, and clench your buttocks together. If you do not, water may rush in and 
     cause severe internal damage. 
 d. Immediately after you hit the water, spread your arms and legs wide and move them back and forth 
     to generate resistance, which will slow your plunge to the bottom. 

12. What is the right order of these suggestions ? 
 a. 3, 5, 1, 6, 2, 4    b. 4, 2, 6, 1, 5, 3 
 c. 2, 3, 1, 4, 6, 5   d. 3, 5, 2, 1, 6, 4 
 
Read the passages and answer the questions. 
 

The annual migration of gulls escaping winter in Siberia is again 
delighting tourists at Bang Poo in Samut Prakan. 

 
13. Why are the gulls here in Thailand ? 
 a. To lay their eggs   b. They live in Samut Prakan 
 c. To escape the summer in Thailand d. To escape the winter in Siberia. 
14. When do they come to Bang Poo in Samut Prakan ? 
 a. In winter   b. Annually 
 c. Twice a year   d. Every ten years 
 

Princess to star in TV series 
  Princess Ubolratana will star in a historical drama TV series Kasatriya 
next year. 
   Local company Kantana Production will produce the series, which will 
be the biggest TV production yet, the company announced recently. 
  It will have a budget of 300 million baht and run over 260 episodes, 
beginning in January on Channel 5. “I agree to perform in the series 
because it will be in honour of Her Majesty the Queen’s 72nd  birthday,” 
said Princess Ubolratana 
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15. How much will the budget cost ? 
 a. 100 million baht   b. 200 million baht 
 c. 300 million baht   d. 400 million baht 
16. When will the historical drama TV series start ? 
 a. In January   b. On Channel 5 
 c. 260 episodes   d. 16th century 
17. Why does Princess Ubolratana agree to perform ? 
 a. She likes the role  
 b. It will be in honour of Her Majesty the Queen’s 72nd  birthday. 
 c. It is based on a novel by popular writer Tamayanti. 
 d. It will be the biggest TY production. 
 

Cheat guide to losing weight 
   Do you hate the thought of diet and exercise? Well, don’t worry because here are simple 
tricks to help you to lose weight. No sweat, no fuss and most importantly, no effort!! 
  *** Chew a piece of gum. 
       Researchers recently discovered that chewing sugar-free gum all day increases your 
metabolic rate by about 20%. That could burn off more than 10 pounds a year. 
  *** Drop and do 10. 
       Before you open that tub of ice cream, do ten sit-ups or push-ups. Doing physical 
exercise will put you back in touch with your body and your goals. 
  **** Fidget 
         You can burn up to 700 calories a day! 
  *** Rent a horror movie. 
       You’re less likely to eat when you’re fearful, but more likely when you’re angry or 
happy. 

 
18. Which one cannot help you to lose weight ? 
 a. Chew a piece of gum  b. Drop and do 10 
 c. Fidget    d. Rent a comedy movie 
19. How many calories a day can you burn up when you fidget ? 
 a. 500    b. 600 
 c. 700    d. 800 
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20. What kind of movie can help you to lose weight ? 
 a. A romantic movie  b. A horror movie 
 c. A fantasy movie   d. A comedy movie 
21. What should you do before you open a tub of ice cream ? 
 a. Do ten push-ups   b. Watch a movie 
 c. Chew a piece of gum  d. Fidget 
 

Don’t do it ! 
    The number of people committing suicide seems to be increasing. People kill 
themselves for many different reasons. It could be because of exam stress, family 
problems or money worries. Committing suicide doesn’t solve anything, I think it’s a 
cowardly way out. 
     Solving problems can make us stronger. Problems are also good experiences that 
we can learn from. People don’t have to suffer alone. Talk to friends and family. They 
will always be there to help and make you feel better. Friends can share sadness and 
happiness and will always be there to cheer you up. 
     Don’t take the easy way out. Be strong and learn to cope with the challenges that 
life throws at us.  

 
22. Why is the number of people killing themselves increasing? 
 a. Because of  family problems b. Because of the sadness 
 c. Because of friends  d. Because of  working hard 
23. Does committing suicide solve the problem ? 
 a. Yes, it does.   b. No, it doesn’t. 
 c. Sometimes   d. Not mentioned 
24. How will you feel when you can solve problems? 
 a. Suffering alone   b. Stressful 
 c. Cowardly   d. Stronger 
25. Who can help you and make you feel better when you have problems ? 
 a. People around you  b. Close friends 
 c. Family    d. Friends and family 
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26. What does the writer want you to do when you have problem ? 
 a. Share sadness and happiness with friends. 
 b. Talk to friends and family. 
 c. Be strong and learn to cope with challenges. 
 d. Cheer yourself up. 
 

The largest and smallest countries in the world 
   Do you know which is the largest country in the world ? If you guess Russia, then you’re right. It has 
a land area of 16,995,800 sq. km. That’s approximately 1.8 times larger than the United States of 
America. 
    Russia is situated across Asia, Europe and borders the Artic Ocean between Europe and the North 
Pacific Ocean. Although it spans across two continents, it is considered to be mostly in Asia. Although 
Russia is the largest country in the world, it is poorly located. Much of the country lacks proper soils 
and climates (either too cold or too dry) for agriculture. The estimated population for Russia is 
144,978,573. 
     The smallest country in the world in terms of land area is the Vatican City. Vatican City is entirely 
located in the city of Rome, Italy. The Vatican City (also known as the Holy See) is 0.2 sq. miles or 
0.44 sq. km. in area. 
    The Vatican City is the headquarters for the Roman Catholic Church and home to the Pope. The 
estimated population of the Vatican is 890. 

 
27. Which continent is the largest country in the world mostly located in? 
 a. Asia    b. Europe 
 c. Africa    d. Australia 
28. How small is the Vatican City ? 
 a. 0.44 sq. miles   b. 0.2 sq. km. 
 c. 0.2 sq. miles   d. 4.4 sq. km. 
29. What country is the Vatican City in? 
 a. Russia    b. France 
 c. Germany   d. Italy 
30. Why is the Vatican City important? 
 a. It’s the headquarters for the Roman Catholic Church.     b. It’s also known as the Holy See. 
 c. It’s the home to the Pope.    d. All of them are correct 
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Part B : Writing Ability Test 
Objective : Students can look at the pictures and write a short story or describe the pictures by writing the 
events in order and expressing their ideas or opinions towards the pictures and also using the grammar 
correctly. 
Directions : Write a short paragraph from the following pictures at least 10 sentences in length for each picture. 
 
Picture 1.  Look at this picture. This man is part of a crowd. Is he participating in a protest or is he a part of a 
celebration? By looking at the expression on his face, what do you think he is feeling? Is he frustrated, sad, or 
upset?  

 
 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

300

Picture 2. Some animals are very useful to humans. They can also be trained to perform many tasks that 
handicapped people can’t do. Look at this picture and write a short paragraph. Try to use your own words 
for the picture. 
 

  
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….... 
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Picture 3. Take a look at these comic strips and write a short story to describe them. You have to organize 
the events in order in your mind before writing the story. 
 

        
 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
หนังสือเชิญผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 
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