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OPAS HORASIT: DEVELOPMENT OF A CONTENT-BASED INSTRUCTIONAL MODEL BASED ON
ETHICS ISSUES TO ENHANCE ENGLISH READING ABILITY AND ETHICS AWARENESS OF THE FIRST YEAR
BUSINESS ENGLISH STUDENTS AT MUBAN CHOMBUENG RAJABHAT UNIVERSITY. DISSERTATION
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The purposes of this research were: 1) to develop and find an efficiency of a content-based
instructional model based on ethics issues to enhance reading ability and ethics awareness of the first years
Business English students at Muban Chombueng Rajabhat University in accordance with efficiency criteria
75/75; 2) to study students’ English reading ability before and after the experiment; 3) to study students’
ethics awareness before and after the experiment; and 4) to study students’ opinions toward a contentbased instructional model based on ethics issues after the experiment.
The samples of this research were 24 first year Business English students at Muban Chombueng
Rajabhat University who enrolled in an English for communication course in the second semester of
academic year 2015.
The research instruments were: 1) content – based instructional model based on ethics issues 2) a
pretest and posttest on English reading 3) a pretest and posttest on ethics awareness 4) unit tests 5) a
questionnaire on opinions toward the content – based instructional model based on ethics issues. The data
were analyzed by percentage (%), mean (X), standard deviation (S.D.) and t-test for dependent samples.
The results of this research were as follow:
1. The efficiency of a content – based instructional model based on ethics issues to enhance
English reading ability and ethics awareness was 76.61/73.51, which the summative test scores were lower
than the set criteria 75/75 but it was acceptable.
2. Students’ English reading ability after the experiment was significantly higher than before the
experiment at the 0.01 level.
3. Student’s ethics awareness after the experiment was significantly higher than before the
experiment at the 0.01 level.
4. Students’ opinions toward content – based instructional model based on ethics issues was at
a very good level.
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ในยุคแหงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภาษาอังกฤษเปนภาษาสื่อสารสากลของโลกภาษา
หนึ่งที่มีความสําคัญตอการดําเนินชีวิตของมนุษย เนื่องจากเปนเครื่องมือในการสื่อสาร การศึกษา
การแสวงหาความรู การประกอบอาชีพ การสรางความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศนของ
ชุมชนโลก และการตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของโลก นํามาซึ่งมิตร
ไมตรีและความรวมมือกับประเทศตาง ๆ ชวยพัฒนาผูเรียนใหมีความเขาใจตนเองและคนอื่นดีขึ้น
ได เ รี ย นรู แ ละเข า ใจความแตกต า งของภาษาและวั ฒ นธรรม ขนบธรรมเนี ย มประเพณี การคิ ด
เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง มีเจตคติที่ดีตอการใชภาษาตางประเทศ และใชภาษาตางประเทศ
เพื่อการสื่อสารไดอยางมีวิจารณญาณ รวมทั้งเขาถึงองคความรูตาง ๆ ไดงายและกวางขึ้น และมี
วิสัยทัศนในการดําเนินชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 220) ทั้งนี้ภาษาอังกฤษมีความจําเปนตอ
สังคมไทยในการติดตอสื่อสาร การศึกษาและการประกอบอาชีพ เพราะเกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่สวนใหญเปนภาษาอังกฤษมีความเจริญกาวหนาในแตละวันและมีบทบาทตอสังคมไทยและคนไทย
โดยตรงนั่นเอง การไดเรียนรูภาษาภาษาอังกฤษจึงเปนโอกาสที่จะชวยใหคนไทยไดฝกฝนจนสามารถ
ใชเปนเครื่องมือในการสื่อสารกับประเทศเพื่อนบานและใชประกอบอาชีพได (กรมวิชาการ, 2539: 1)
ประกอบกับประเทศไทยเปนหนึ่งในประเทศสมาชิกของประชาคมอาเซียน (Association of South
East Asian Nations: ASEAN) โดยสภารัฐมนตรีศึกษาอาเซียนไดกําหนดยุทธศาสตรสําคัญ เชน การ
สร า งความตระหนั ก ของประชากรในการก า วสู ป ระชาคมอาเซี ย น ความร ว มมื อ ในการพั ฒ นา
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษที่กําหนดใหเปนภาษากลางของประชาคมอาเซียน ซึ่งตามกฎ
บัตรอาเซียนขอ 34 บัญญัติวา “The working language of ASEAN shall be English.” หรือ
“ภาษาที่ใชในการทํางานของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ” (สมเกียรติ ออนวิมล, 2554) ดังนั้น ในการ
เตรียมความพรอมของผูเรียนใหสามารถเติบโตและเปนพลเมืองที่พรอมในการดํา รงชีวิตและการ
ทํางานในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น จึงจําเปนที่จะตองมุงเนนในดานการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
เรี ย น การสอน และการอบรม โดยส ว นหนึ่ งก็ คื อ ทํ าให ทั้ง ผู ส อนและผู เ รี ย นเกิ ด ความเข าใจถึ ง
ความสําคัญของการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนและการเรียนรูใหตอบสนองกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
และรูปแบบการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2556: 9)
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ในมาตรา 6 ไดใหความสําคัญกับการพัฒนา
คน โดยมีการกําหนดจุดมุงหมายและหลักการวา การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยให
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เปนมนุษยที่สมบรูณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข (ราชกิจจานุเบกษา, 2542: 3) แตทั้งนี้สังคมไทย
ทุกวันนีม้ ีความเจริญดานวัตถุ เทคโนโลยี และการศึกษา แตกลับเกิดวิกฤตทางสังคมมากมายอยางนา
วิตก ดังจะเห็นไดจากขาวทางโทรทัศน วิทยุ และหนาหนังสือพิมพ พบวา มีการลักขโมย โจรกรรม
ฉอราษฎรบังหลวง การทุจริต และการประพฤติมิชอบในวงราชการ และเอกชนแทบทุกระดับ การ
ทําลายทรัพยสาธารณะ ปญหายาเสพติด เปนตน ทั้ง ๆ ที่รัฐบาลมีหนวยตรวจสอบ กํากับติดตาม
ปองกัน เชน ตํารวจ สํานักงานตรวจเงินแผนดิน คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตใน
วงราชการ คณะกรรมการการปองกันและปราบปรามทุจริตแหงชาติ เปนตน แตก็ยังมีเหตุการณที่
ทุจริตเกิดขึ้นเสมอ สวนหนึ่งเกิดจากการที่มนุษยในปจจุบันขาดคุณธรรม จริยธรรมอันดีที่เคยปฏิบัติ
กันมาแตกอน ไมพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู มีความโลภ ขาดความเมตตากรุณา ขาดความซื่อสัตยสุจริต
เห็นแกประโยชนสวนตนและพวกพอง จึงกอใหเกิดความไมสงบสุขในสังคม ถึงแมวาในปจจุบันมนุษย
จะมีระดับการศึกษาสูงกวาก็ตาม การที่นักเรียนเรียนวิชาการตาง ๆ นั้นทําใหนักเรียนมีสติปญญา
และความรูคลองแคลวขึ้น (กรมวิชาการ, 2545: 30) ประเทศไทยเปนประเทศที่กําลังพัฒนา การนําเอา
เทคโนโลยี วัฒนธรรมและคานิยมตาง ๆ เขามาพัฒนาประเทศสงผลใหสังคมไทยในปจจุบันเปนสังคม
ที่หันเขาหาวัตถุนิยมมากขึ้น ตามกระแสของประเทศที่กําลังพัฒนาทําใหการดําเนินชีวิตในสังคม
เปลี่ยนไป คุณธรรม จริยธรรมก็ลบเลือนหายไป โดยเฉพาะเรื่องความซื่อสัตยทางกาย วาจา และทางใจ
(สุวิทย สุขหมั่น, 2546: 1) คุณธรรม จริยธรรมในสังคมไทยเสื่อมลงก็เนื่องมาจากปญหา 3 ประการ
คือ อาชญากรรม ความเห็นแกตัว และการหันเหชีวิตจากจารีตเดิม ในการอบรมเยาวชนสําหรับเด็ก
เล็ ก ๆ ต องสอนให ปรั บ ตัว เข ากับ สังคม เมื่ อโตขึ้น ต องเปลี่ ยนมาสอนให รู จักปรั บ ตัว เข ากับ ความ
ถูกตองชอบธรรม และฝกใหยุติปญหาดวยเหตุผลและหาความถูกตองชอบธรรมดวยปญญา บิดา
มารดา บ า น หรื อสถาบั น ครอบครั ว เป น แหล งแรกที่ ทํ าหน า ที่ ป ลู กฝ งและหล อหลอม ตลอดจน
ถายทอดคุณธรรม จริยธรรมแกสมาชิกในครอบครัว และตองทําหนาที่นี้ตอไป แม วาเด็ก ๆ จะไดรับ
การศึกษาอบรมในโรงเรียนระดับตาง ๆ อยูแลวก็ตาม
การปลูกฝงพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนั้นสามารถกระทําได 2 วิธี โดยวิธีที่หนึ่ง คือ การกําหนด
จริยธรรมขึ้นมาเปนขอ ๆ เชน ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความกตัญู เปนตน แลวกําหนดวิธีการ
ฝ ก ของแต ล ะข อ ขึ้ น มา ซึ่ ง เป น การพั ฒ นาจริ ย ธรรมแบบแยกส ว นที่ ชั ด เจนเพราะไปมุ ง พั ฒ นา
พฤติกรรมการแสดงออกภายนอก เชน การอยูรวมกันในสังคม สวนอีกวิธีหนึ่งคือการหาแกนหลัก
ขึ้นมาอันหนึ่ง และสรางแกนหลักนั้นใหเกิดขึ้นมา ตอจากนั้นจริยธรรมอื่น ๆ ก็จะเกิดขึ้นตามมา ซึ่ง
เปนการพัฒนาจริยธรรมที่เปนองครวมมีการบูรณาการ 3 ดาน ทั้ง ดานปญญา ดานจิตใจ และดาน
พฤติกรรมซึ่งเปนวิธีการปลูกฝงจริยธรรมที่ถูกตอง (พระเทพเวที, 2531: 35-37)
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จากความสํ า คั ญ ของภาษาอั ง กฤษ ความสํ า คั ญ ด า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และการ
เปลี่ยนแปลงของโลกดังกลาวทําใหแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 จึงมุงเนนการ
พัฒนาคนทุกชวงวัยใหเขาสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืนใหความสํา คัญกับการนําหลัก
คิด หลั กปฏิ บั ติต ามปรั ช ญาของเศรษฐกิจ พอเพี ย งมาเสริ มสร างศั กยภาพของคนในทุ กมิ ติทั้งด าน
รางกายที่สมบูรณแข็งแรง มีสติปญญาที่รอบรู และมีจิตใจที่สํานึกในศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม
และความเพียร มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการเสริมสรางสภาพแวดลอมในสังคม และ
สงเสริมสถาบันทางสังคมใหแข็งแกรงและเอื้อตอการพัฒนาคน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ, 2545: 45) ดวยเหตุนี้การศึกษาหาความรูในดานภาษาอังกฤษจึงมีความสําคัญ และสําคัญ
ยิ่งสําหรับคนไทยที่มุงหวังความเจริญกาวหนาในสังคม รัฐบาลใหความสําคัญของการศึกษา จึงได
ประกาศใช พ ระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ พ.ศ. 2551 ขึ้ น จั ด ทํ า ขึ้ น สํ า หรั บ ท อ งถิ่ น และ
สถานศึกษา ไดนําไปใชเปนกรอบและทิศทางในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา และจัดการเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใหมีคุณภาพดานความรู และ
ทักษะที่จําเปนสําหรับการดํารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง และแสวงหาความรูเพื่อพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
การจัดการเรียนการสอนปจจุบันเปนแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communicative
Approach) ที่มีผูเ รียนเป นศูนยกลาง (Child-Centered) มุงเน นใหมีความรู ความสามารถในดาน
ทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษที่สามารถนํามาบูรณาการกันได (Integrated 4 skills)
ประกอบกับการใชสื่อในการเรียนการสอนที่เปนสื่อจริงและเอกสารจริง (Authentic Materials) โดย
เปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูจากสถานการณจริง (Real Situation) ที่ผูเรียนสามารถเขาถึงขอมูล
ข า วสารด ว ยตั ว เองได ต ลอดเวลา (Self-Access) มี ก ารวั ด และประเมิ น ผลตามสภาพจริ ง ใน
สถานการณจริง (Authentic Assessment) ใหผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูอยางเต็มความสามารถตาม
ความถนัดและคํานึงถึงความเหมาะสมและความแตกตางระหวางบุคคล โดยผูเรียนไดมีโอกาสฝกใช
ภาษาอั งกฤษในสถานการณ ต าง ๆ มี ป ฏิ สั มพั น ธ ร ะหว างผู เ รี ย นกั บ ผู เ รี ย นและผู เ รี ย นกั บ ผู ส อน
(Interaction) การเรียนการสอนในปจจุบันจึงไมเนนเฉพาะรูปแบบหรือโครงสรางทางภาษา (Grammar)
เทานั้น แตจะมุงเนนใหผูเรียนไดเขาใจความหมายของภาษาที่เรียน (Focus on Meaning) ที่ผูสอน
ทําหนาที่ในการอํานวยความสะดวกใหกับผูเรียนเทานั้น (Teacher as a facilitator) โดยคอยชวยเหลือ
ใหผูเรียนไดเรียนรูไดอยางถูกตองตามกระบวนการเพื่อกอใหเกิดประสิทธิภาพในการศึกษา
แมวาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปจจุบันจะเปนแนวการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
เพื่ อการสื่ อสาร เพื่ อส งเสริ มให ผู เ รี ย นได พัฒ นาทั กษะการสื่ อสารภาษาอั งกฤษทั้ ง 4 ด านให เ กิ ด
ประสิทธิ ภาพ แตผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นภาษาอังกฤษของนักเรียน นักศึกษาอยูในระดั บต่ํากว า
เกณฑมาตรฐาน ผูเรียนสวนใหญไมสามารถใชภาษาอังกฤษในการสนทนาสื่อสารกับชาวตางชาติได
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อยางมีป ระสิทธิ ภาพ และมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษอยูในขั้นต่ํากวาเกณฑ จาก
ผลการวิ จั ย ของศู น ย ท ดสอบทางวิ ช าการแห ง จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง ได ศึ ก ษาระดั บ
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษของบัณฑิตไทยและเปรียบเทียบกับบัณฑิตจากประเทศตาง ๆ
ในเอเชีย ตะวั นออกเฉี ยงใต พบว ามาตรฐานของบั ณฑิ ตที่ จ บการศึ กษาภายในประเทศสว นใหญ มี
ความสามารถในการใช ภ าษาอั งกฤษยั ง ต่ํ ากว า เกณฑ ส ากล (จุ ฬ าวิ จั ย , 2545: 12) และการสอบ
มาตรฐานภาษาอังกฤษ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง ภาคเรียนที่ 1 ประจําป
การศึกษา 2558 ซึ่งเปนการทดสอบความรูดานทักษะภาษาอังกฤษกอนสําเร็จการศึกษา (English
Exit – Exam) จัดโดยศูนยภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง ผลการทดสอบพบวา นักศึกษา
สอบไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ 37.44 ซึง่ ต่ํากวาเกณฑที่ตั้งไวคือรอยละ 60 (ศูนยภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมูบานจอมบึง, 2558: 73) นอกจากนี้นักเรียน นิสิต นักศึกษายังไมสามารถสื่อสารกับชาวตางชาติให
เขาใจได หรือไมก็ใชภาษาที่ไมเปนที่นิยมใชสําหรับเจาของภาษา แมจะถูกตองตามหลักไวยากรณก็ตาม
(สุมิตรา อังวัฒนกุล, 2539: 42) สอดคลองกับงานวิจัยของศรีเงิน แพสุพัฒน (2541: 58) และศิริเพ็ญ
มากบุ ญ (2541: 55-56) ที่พ บว า ความสามารถทางภาษา รวมทั้ งการสนทนาภาษาอั ง กฤษของ
นักเรียน นิสิต นักศึกษาอยูในระดับต่ํากวาเกณฑแมวาจะเรียนภาษาอังกฤษมาแลว กวา 10 ป ก็ยังไม
สามารถนําความรูภาษาอังกฤษมาใชในการสื่อสารได อีกทั้งฑิฆัมพร สุวรรณประทีป (2537: 2-3) พบวา
นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาเมื่อไปประกอบอาชีพ ไมสามารถใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารได ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากวิธีการสอนของครูผูสอน ซึ่งเปนวิธีที่ยังยึดครูเปนศูนยกลาง (Teacher Centered)
สอนตามคูมือครู มีการวัดและการประเมินผลโดยวัดความจําเรื่องกฎเกณฑไวยากรณและการแปล
(วัชรี คําสงฆ, 2553: 2)
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสอนอานภาษาอังกฤษ พบวา รูปแบบการสอนที่
ยึด ผูเ รีย นเปน ศูน ยก ลาง (Child–Centered) และตรงตามแนวการสอนภาษาเพื่อ การสื่อ สาร
(Communicative Approach) ในปจจุบันอีกรูปแบบหนึ่ง คือ รูปแบบการสอนภาษาโดยอิงเนื้อหา
(Content – Based Instruction) ซึ่งเปนการสอนที่ประสานเนื้อหาเขากับจุดประสงคของการสอน
ภาษาเพื่อการสื่อสาร โดยมุงใหผูเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือในการศึกษาเนื้อหาพรอม
กับพัฒนาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ผูสอนที่ใชแนวการสอนแบบนี้เห็นวาไมควรใชเนื้อหาเปนเพียง
แบบฝกหัดทางภาษาเทานั้น แตผูสอนควรฝกใหผูเรียนเกิดความเขาใจสาระของเนื้อหา โดยใชทักษะ
ทางภาษาเปนเครื่องมือ ครูผูสอนจะใชเนื้อหากําหนดรูปแบบของภาษา (Form) หนาที่ของภาษา
(Function) และทักษะยอย (Sub – Skills) ที่ผูเรียนจําเปนตองรูเพื่อที่จะเขาใจสาระของเนื้อหาและ
ทํากิจกรรมได การใชเนื้อหาเพื่อนําไปสูการเรียนรูภาษานี้จะทําใหครู ผูสอนสามารถสรางบทเรียนให
สอดคลองกับสถานการณจริงไดมากที่สุด ทั้งนี้ผูสอนจะตองเขาใจการสอนแบบบูรณาการหรือทักษะ
สัมพันธ ตลอดจนเขาใจเนื้อหาและสามารถใชเนื้อหาเปนตัวกําหนดบทเรียนทางภาษา (Brinton,
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Snow, Wesche, 1989) ทั้งนี้การสอนแบบ CBI มุงเตรียมผูเรียนใหสามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อ
หาความรูทางวิชาการเพิ่มเติม ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไมแตกตางไปจากการสอนภาษา
เพื่ อ การสื่ อสารโดยมี แนวการเรี ย นการสอนที่ สํ าคั ญ คื อ การสอนแบบยึ ด ผู เ รี ย นเป น ศู น ย ก ลาง
(Learner – Centered Approach) การสอนที่คํานึงถึงทุกสิ่งทุกอยางที่เกี่ยวของกับภาษา (Whole
Language Approach) การสอนที่เนนการเรียนรูจากประสบการณ (Experiential Learning) และ
การสอนที่เนนการเรียนรูจากการทําโครงงาน (Project – Based Learning) ดังที่ สุวรรณี สินทรัพย
(2545) ได ทําการวิ จัย เรื่ อง การสรางสื่ อเสริ มการอ านภาษาอั งกฤษโดยวิ ธี การเน น เนื้อหา (CBI)
สําหรั บนั กเรีย นชั้ นมั ธยมศึ กษาป ที่ 6 โรงเรี ยนโพธาวัฒ นาเสนี จั งหวัด ราชบุ รี ผลการวิ จัย พบว า
ประสิ ท ธิ ภ าพของสื่ อ เสริ ม การอ า นภาษาอั ง กฤษโดยวิ ธี ก ารเน น เนื้ อ หาที่ ผู วิ จั ย สร า งขึ้ น มี ค า
78.15/77.30 ซึ่งถือวาเปนสื่อเสริมการอานที่มีประสิทธิภาพดี ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนหลังการใชสื่อเสริมการอานสูงกวากอนการใชสื่อเสริมการอานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดั บ 0.05 และนั ก เรี ย นมี ค วามคิ ด เห็ น ที่ ดี ต อ สื่ อ เสริ ม การอ า นภาษาอั ง กฤษทั้ ง 10 บทเรี ย น
สอดคลองกับงานวิจัยของ Snow, Cortes & Pron (1998) ที่ไดศึกษาการปฏิรูปการศึกษาและ
การเรี ย นภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศโดยใชแนวการสอนภาษาโดยวิธีการเนนเนื้อหาเพื่อ
นําไปสูการเรียนรูภาษาในประเทศอาเจนตินา ครูในประเทศอาเจนตินาคอยกฎหมายฉบับใหมมาเปน
เวลาหลายป กฎหมายฉบับใหมนี้มีการปรับปรุงโครงสรางของหลักสูตรใหทันสมัยกับโลกยุคปจจุบัน
ในที่ สุ ด ก็ ไ ด มี ก ารออกกฎหมายใหม ใ นเดื อ นมี น าคม ค.ศ. 1997 ในกฎหมายฉบั บ ใหม นี้ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงทางการศึกษาขึ้น เชน ใชแนวการสอนแบบสื่อสารและแนวการสอนโดยวิธีการเนน
เนื้อหา (CBI) นําไปสูการเรียนรูทางภาษามากขึ้น นับเปนการพัฒนาหลักสูตรของการเรียนภาษาอังกฤษ
ในฐานะภาษาตางประเทศ ใหมีความกาวหนาทันสมัยเหมาะสมกับโลกยุคปจจุบันนี้
จากความสําคัญของภาษาอังกฤษ ปญหาผลการทดสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษา ขอ
คนพบของผลการวิจัยและขอเสนอแนะดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจที่จะนํารูปแบบการสอนภาษาโดยอิง
เนื้ อ หาคุ ณธรรม จริ ย ธรรมมาทํ าการวิ จั ย กั บ นัก ศึก ษา ชั ้น ปที่ 1 สาขาวิช าภาษาอัง กฤษธุร กิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรม
ความสามารถในการอ า นภาษาอั ง กฤษและความตระหนั ก รู ใ นด า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ให มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวปอนเขา
วิเคราะห
- รูปแบบการสอนทักษะการอาน
- แนวการสอนภาษาโดยอิงเนือ้ หา
- สร างรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้ อหาคุ ณธรรม
จริยธรรม
- คําอธิบายรายวิชาภาษาอั งกฤษเพื่อการสื่อสาร
(English for Communication) รหัสวิชา GE58102
- วัตถุประสงครายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
(English for Communication)
- ปรัชญาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดย สํา นัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
- มาตรฐานผลการเรียนรูหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมูบานจอมบึง
- เกณฑการใหรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
(English for Communication) รหัสวิชา GE58102
- ความตองการเนื้อหาดานคุณธรรม จริยธรรม

สังเคราะห
- การสอนภาษาโดยอิง
เนื้อหา (CBI)
- ลักษณะการสอนอาน
- กิจกรรมการสอนอาน
-เนื้อหาคุณธรรม จริยธรรม
- กิจกรรมการสอนโดย
อิ ง เนื้ อ หาคุ ณ ธรรม
จริยธรรม

ทักษะ
- ความสามารถในการ
อานภาษาอังกฤษ
- ความตระหนักรูดาน
คุณธรรม จริยธรรม
- การเรียนการสอนดวย
รู ป แบบการสอนโดย
อิ ง เนื้ อ หาคุ ณ ธรรม
จริยธรรมเพื่อสงเสริม
ความสามารถในการ
อานและการเขียนและ
ความตระหนั ก รู ด า น
คุณธรรมจริยธรรม

กระบวนการ
คัดเลือกเนื้อหาบทอานที่อิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมเพื่อสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษและความตระหนักรู
ดานคุณธรรม จริยธรรมโดยใชหัวเรื่องที่ไดจากการวิเคราะหความตองการเนื้อหา
เรียงเนือ้ หาแตละบทเรียนตามระดับ Sequence ความยากงายของภาษา โดยเรียงจากงายไปหายาก จากขอความซับซอน
นอยไปถึงมาก
กําหนดขั้นตอนการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมเพื่อสงเสริมความสามารถในการอานและความตระหนักรูดานคุณธรรม
จริยธรรมแตละบท
วัดผลการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการอานและความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรม ในแตละบทเรียน ดวยแบบฝกหัด
และการทดสอบความรูทางภาษา เชน คําศัพท ทักษะและเทคนิคการอาน ฯลฯ

ผล
ยอนกลับ

ผลลัพธ
การประเมินผลรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมเพื่อสงเสริมความสามารถในการอานและความตระหนักรู
ดานคุณธรรม จริยธรรม
ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรม

ความคิดเห็นของนักศึกษา
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วัตถุประสงคการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ
1. พัฒนารูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมเพื่อสงเสริม
ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษและความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรม ใหมีประสิ ทธิภาพ
ตามเกณฑที่กําหนดไว คือ 75/75
2. ศึกษาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมูบานจอมบึง โดยใชรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรม กอนการทดลองและหลังการ
ทดลอง
3. ศึกษาความตระหนักรูในดานคุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษาชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมูบานจอมบึง โดยใชรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมกอนการทดลองและหลังการ
ทดลอง
4. ศึกษาระดับความคิดเห็น ของนักศึกษาชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัย ราชภัฏ หมูบานจอมบึง ตอ
รูป แบบการสอนโดยอิงเนื้อ หาคุณ ธรรม จริย ธรรมเพื่อสงเสริมความสามารถในการอานและความ
ตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรมหลังการทดลอง
คําถามการวิจัย
1. รูป แบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริย ธรรมที่มีผ ลตอ ความสามารถในการอาน
ภาษาอังกฤษและความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรม ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ
75/75 ตามเกณฑที่กําหนดไวหรือไม
2. ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาชั้น ปที่ 1 มหาวิทยาลัย ราชภัฏ
หมูบานจอมบึง โดยใชรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรม หลังการทดลองสูงกวา กอน
การทดลองหรือไม
3. ความตระหนักรูในดานคุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษาชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมูบานจอมบึง โดยใชรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรม หลังการทดลองสูงกวา กอน
การทดลองหรือไม
4. ความคิดเห็นของนักศึกษาชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง ที่มีตอรูปแบบ
การสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมเพื่อสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษและความ
ตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรม หลังการทดลองอยูในระดับใด
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สมมติฐานการวิจัย
1. รูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมเพื่อสงเสริมความสามารถในการอาน
ภาษาอังกฤษและความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไว คือ
75/75 (ชัยยงค พรหมวงค และคณะ, 2520: 134-142)
2. ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง โดยใชรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรม หลังการ
ทดลองสูงกวากอนการทดลอง
3. ความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง โดยใชรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมหลัง
การทดลองสูงกวากอนการทดลอง
4. ความคิดเห็นของนักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมูบานจอมบึง ตอรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมเพื่อสงเสริมความสามารถในการ
อานภาษาอังกฤษและความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรม อยูในระดับมาก
ขอบเขตการวิจัย
เพื่อใหการวิจัยครั้งนี้เปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว ผูวิจัยจึงไดกําหนดขอบเขตการวิจัย
ดังตอไปนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
ไดแก คณะครุศาสตรจํานวน 335 คน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 243 คน คณะวิทยาศาสตร
223 คน และคณะวิทยาการจัดการ 133 คน รวมทั้งสิ้น 934 คน ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร รหัส GE58102 ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558
1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักศึกษา ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู บ านจอมบึ ง ที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นวิ ช า
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รหัส GE58102 จํานวน 24 คน ซึ่งไดมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558
2. ตัวแปรที่ศึกษา
2.1 ตัวแปรตน ไดแก
รูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมเพื่อสงเสริมความสามารถในการ
อานภาษาอังกฤษและความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรม
2.2 ตัวแปรตาม ไดแก
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2.2.1 ความสามารถในการอ า นภาษาอั ง กฤษของนั ก ศึ ก ษาชั้ น ป ที่ 1 สาขาวิ ช า
ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
2.2.2 ความตระหนักรูดานคุณธรรม จริย ธรรมของนักศึกษาชั้น ปที่ 1 สาขาวิช า
ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
2.2.3 ความคิดเห็นของนักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมูบานจอมบึง ที่มีตอรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมเพื่อสงเสริมความสามารถ
ในการอานภาษาอังกฤษและความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรม
2.3 ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง
การวิจัยครั้งนี้ใชระยะเวลาในการดําเนินการทดลอง จํานวนทั้งสิ้น 40 ชั่วโมง โดยทําการ
ทดลองตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ ถึง 30 เมษายน 2559
ขอตกลงเบื้องตน
1. เนื้อหาที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยวิเคราะหมาจาก โครงสรางหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิ ชาภาษาอั งกฤษธุ รกิ จ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏหมู บ านจอมบึ ง หลั กสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2558 จาก
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication) รหัสวิชา GE58102
โดยคั ดเลื อกเรื่ องที่นํ ามาใช ในการสรางกิ จกรรมในแต ละบทเรี ยนของรู ปแบบการสอนโดยอิ ง เนื้ อหา
คุณธรรม จริยธรรมเพื่อสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ และแบบทดสอบความสามารถในการอาน
กอนการทดลองและหลังการทดลองที่ไดมาจากการวิเคราะหหัวขอเรื่องจากการสอบถามและวิเคราะห
ความตองการ (Need Analysis) โดยนําหัวขอเรื่องไปเทียบเคีย งกับ นิทานชาดก เรื่อ งราวเกี่ย วกับ
ประวัติพ ระพุท ธเจา รวมทั ้ง สาวกของพระพุท ธเจา และนํ า ระดับ ภาษาไปเทีย บเคีย งกับ เอกสาร
ประกอบการสอนและตําราในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)
รหัสวิชา GE58102 ที่ผูวิจัยใชในปจจุบันและปรับระดับความยากงายของภาษาและคําศัพทใหเหมาะกับ
หลักสูตรของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 โดยสังเคราะหเรื่องได 10 เรื่อง ดังนี้
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ตารางที่ 1 หัวขอเรื่องที่ใชในการสรางเนื้อหาในบทเรียน
สัปดาหที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อเรื่อง
ความสามัคคี (Harmony)
ความกตัญูกตเวที (Gratitude)
ความอดทน (Forbearance)
ความออนนอมถอมตน (Humility)
ความซื่อสัตย (Honesty)
ความเมตตากรุณา (Loving Kindness)
ความยุติธรรม (Justice)
การพูดจาไพเราะออนหวาน (Kind Speech)
ความเพียรพยายาม (Effort)
การแสวงหาความรู (Searching for Knowledge)
รวม

จํานวน
ชั่วโมง
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
40

2. คะแนนที่ไดจากการสอบกอนการทดลอง (Pre-test) เปนเครื่องบงชี้ถึงระดับความสามารถ
ในการอานภาษาอังกฤษของนักศึกษาแตละคนกอนการทดลองโดยใชรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหา
คุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา
3. คะแนนที่ไดจากการสอบหลังการทดลอง (Post-test) เปนเครื่องบงชี้ถึงระดับความสามารถ
ในการอานภาษาอังกฤษของนักศึกษาแตละคนหลัง การทดลองโดยใชรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหา
คุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักในคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา
4. เกณฑประสิทธิภาพของการใชรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมเพื่อสงเสริม
ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้น ปที่ 1 มหาวิทยาลัย ราชภัฏ หมูบานจอมบึง
ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ 75/75 (ชั ย ยงค พรหมวงศ และคณะ, 2520: 134-142) ซึ่ ง ผลลั พ ธ ที่ ไ ด มี
คาความคลาดเคลื่อนในการยอมรับหรือไมยอมรับประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนไวที่ 2.5-5
โดยแบงคาประสิทธิภาพเปน 3 ระดับ ไดแก
4.1 ถาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมเพื่อสงเสริม
ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ สูงกวาเกณฑที่ตั้งไวรอยละ 2.5 ขึ้นไป ถือวารูปแบบการสอนนั้น
อยูในระดับ “สูงกวาเกณฑ”
4.2 ถาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมเพื่อสงเสริม
ความสามารถในการอานสูงกวาหรือเทากับเกณฑที่ตั้งไว แตไมเกินรอยละ 2.5 ถือวารูปแบบการสอน
นั้นอยูในระดับ “เทาเกณฑ”
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4.3 ถาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมเพื่อสงเสริม
ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ ต่ํากวาเกณฑที่ตั้งไว แตไมต่ํากวารอยละ 2.5 ถือวารูปแบบการ
สอนนั้นอยูในระดับ “ต่ํากวาเกณฑ” แตยังถือวามีประสิทธิภาพที่ยอมรับได
นิยามศัพทเฉพาะ
รูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรม หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
อานภาษาอังกฤษ โดยใชเนื้อหาทีอ่ ิงคุณธรรม จริยธรรมจากนิทานชาดกหรือประวัติพระพุทธเจารวมทั้ง
สาวกของพระพุทธเจา ประกอบดวย 10 หัวเรื่องที่คัดเลือกมาจากการวิเคราะหความตองการเนื้อหา
(Need Analysis) ซึ่งเปนแนวการสอนที่อิงเนื้อหาเปนสําคัญ สามารถบูรณาการ เชื่อมโยงเนื้อหาวิชาตาง ๆ
เขามาสอนรวมกับวิชาภาษาอังกฤษซึ่งผูสอนจะตองใหความสําคัญแกเนื้อหาทางวิชาการที่จะนํามาเปน
สื่อในการสอนอ าน โดยยึด จุด ประสงค การเรี ยนรู ตามรายวิ ช าที่ ตองการนํ าไปใช ผูส อนนํ าคํ าศั พท
สํานวน และโครงสรางภาษาจากเนื้อหามาสรางเปนกิจกรรมการเรียนการสอน ภาระงาน แบบฝกหัด
และขอทดสอบที่ใชในการเรียนการสอน
ความสามารถในการอ า นภาษาอั ง กฤษ หมายถึ ง คะแนนของนั กศึ ก ษาที่ ได จ ากการทํ า
แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษโดยใชรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม
จริยธรรม ที่ผูวิจั ยสรางขึ้นโดยยึดจุดประสงค การเรียนรู รายวิ ชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รหัสวิชา
GE58102 ซึ่งเปนแบบทดสอบแบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 70 ขอ ซึ่งผานการพัฒนาหา
คุณภาพแลว โดยมีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.87
ความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรม หมายถึง คะแนนของนักศึกษาที่ไดจากการทําแบบ
วัดความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรม 10 เรื่อง ที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยยึด จุด ประสงคการเรีย นรู
รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รหัสวิชา GE58102 โดยใชรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม
จริ ย ธรรม เพื่ อ ส ง เสริ ม ความสามารถในการอ า นภาษาอั ง กฤษและความตระหนั ก รู ด า นคุ ณ ธรรม
จริย ธรรม ซึ่งเปน แบบทดสอบแบบปรนัย เลือกตอบ 4 ตัว เลือก จํานวน 30 ขอ ซึ่งผานการพัฒ นา
หาคุณภาพแลว โดยมีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.80
ความคิดเห็น หมายถึง คะแนนที่ไดจากแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอรูปแบบการสอนโดย
อิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษและความตระหนักรู
ดานคุณธรรม จริย ธรรมของนักศึกษาชั้น ปที่ 1 สาขาวิช าภาษาอังกฤษธุร กิจ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ
หมูบานจอมบึง ที่ผูวิจัยสรางขึ้น
แบบทดสอบวั ด ความสามารถในการอ า นภาษาอั ง กฤษ หมายถึ ง แบบทดสอบวั ด
ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษโดยใชรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรม ที่ผูวิจัย
สรางขึ้นโดยยึดจุดประสงคการเรียนรูรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รหัสวิชา GE58102 ซึ่งเปน
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แบบทดสอบแบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 70 ขอ ซึ่งผานการพัฒนาหาคุณภาพแลว โดยมีคา
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.87
แบบทดสอบวัดความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรม หมายถึง แบบวัด ความตระหนักรู
ดานคุณธรรม จริย ธรรม 10 เรื่อง ที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยยึดจุดประสงคการเรียนรูรายวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร รหัสวิชา GE58102 โดยใชรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสงเสริม
ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษและความตระหนักรูดานคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเปนแบบทดสอบ
แบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ ซึ่งผานการพัฒนาหาคุณภาพแลว โดยมีคาความเชื่อมั่น
ทั้งฉบับ 0.80
แบบสอบถามวั ดความคิดเห็น ที่มีตอรูปแบบการสอนโดยอิ งเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรม
เพื่อสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษและความตระหนักรูดานคุณ ธรรม จริยธรรม
หมายถึง แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกบรูปแบบการสอนที่ผูวิจัยสราง
ขึ้นซึ่งมีลักษณะเปนแบบสอบถามมาตรวัดประมาณคา 5 ระดับ ตามเกณฑของ Likert จํานวน 50 ขอ
ซึ่งผานการพัฒนาหาคุณภาพแลว โดยมีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.85
นักศึกษา หมายถึ ง นักศึ กษาชั้นป ที่ 1 สาขาวิชาภาษาอั งกฤษธุร กิจ มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
หมูบานจอมบึง ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รหัส วิชา GE58102 ภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา 2558
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การพัฒนารูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมเพื่อสงเสริมความสามารถ
ในการอ า นภาษาอั ง กฤษและความตระหนั ก รู ด า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมของนั ก ศึ ก ษา ชั้ น ป ที่ 1
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึงในครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบการสอนในประเด็นดังตอไปนี้
เอกสารที่เกี่ยวของ
1. เอกสารที่เกี่ยวของกับการอานและวิธีสอนอาน
1.1 ความหมายของการอาน
1.2 ความเขาใจในการอาน
1.3 ความสามารถในการอานเพื่อความเขาใจ
1.4 ระดับความเขาใจในการอาน
1.5 ประเภทและวิธีการอาน
1.6 องคประกอบของความสามารถในการอานเพื่อความเขาใจ
1.7 วิธีการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ
1.8 ภาระงานของการสอนอานเพื่อความเขาใจ
1.9 เกณฑการประเมินทักษะการอาน
1.10 แนวคิดเกี่ยวกับการสอนอานเพื่อการสื่อสาร
1.11 หลักการสอนอานตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
2. เอกสารที่เกี่ยวของกับความตระหนักรู
2.1 แนวความคิดเกี่ยวกับความตระหนักรู
2.2 ปจจัยที่มีผลตอความตระหนักรู
2.3 การวัดความตระหนักรู
2.4 กระบวนการวัดความตระหนักรู
2.5 วิธีการสรางแบบวัดความตระหนักรู
2.6 ความสัมพันธระหวางความรูกับความตระหนักรู
3. เอกสารที่เกี่ยวของกับคุณธรรม จริยธรรม
3.1 ความหมายของคุณธรรม จริยธรรม ตามเกณฑของ สกอ.
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3.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม
3.3 แนวคิดจิตพิสัย
3.4 แนวคิดพฤติกรรมนิยม
3.5 แนวคิดจิตพฤติกรรมศาสตร
3.6 แนวคิดสังคมวิทยา
3.7 กลุมแนวคิดทางศาสนา
3.8 กระบวนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
3.9 การจัดฝกอบรมดานคุณธรรม จริยธรรม
4. เอกสารที่เกี่ยวของกับสื่อการสอน
4.1 ความหมายของสื่อการสอน
4.2 บทบาทและความสําคัญของสื่อการสอน
4.3 มูลเหตุและแรงจูงใจในการสรางและพัฒนาสื่อการสอน
4.4 ประเภทของสื่อการสอน
4.5 การสรางและพัฒนาสื่อการสอน
4.6 หลักการสรางสื่อการสอนอานภาษาตางประเทศที่มีคุณภาพ
4.7 เกณฑการพิจารณาจัดทําสื่อการสอน
4.8 การเลือกเนื้อหาเพื่อจัดทําสื่อการสอน
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
1. งานวิจัยทีเ่ กี่ยวของกับแนวการสอนภาษาโดยอิงเนื้อหา (Content-Based Instruction)
2. งานวิจัยทีเ่ กี่ยวของกับการสรางสื่อการสอนเพื่อสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ
3. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรม
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เอกสารที่เกี่ยวของ
1. เอกสารที่เกี่ยวของกับการอาน
1.1 ความหายของการอาน
นักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของการอานไวในลักษณะที่คลายกันดังนี้
Smith (1973: 6) กลาววา การอานมิใชกระบวนการที่เกี่ยวของกับขอมูลที่มองเห็น เปน
สิ่ง สํา คัญ แตเ ปน กระบวนการที่เ กี่ย วขอ งกับ ขอ มูล สองประเภท คือ ขอ มูล ที่เ ปน ตัว อัก ษรใน
หนากระดาษที่ปรากฏตอสายตา (Visual Information) และขอมูลที่มาจากสมองหรือประสบการณ
(Nonvisual Information) ซึ่งขอมูลประเภทหลัง มีความหมายตอความเขาใจในการอานมากกวา
ประเภทแรก การวิเคราะหแยกแยะความหมายในระดับคําจึงไมใชสิ่งจําเปนแตมุงเนนที่ความหมาย
ของประโยคหรือขอความมากกวา
Dechant (1982: 4-5) ไดกลาววา การอานเปนปฏิกิริยาองคประกอบในการแปลความหมาย
โดยผูอานจะเคลื่อนสายตาไปตามบรรทัดของตัวอักษรซายไปขวา หยุดทําความเขาใจคําแลวรวบรวม
เขาเปนหนวยความคิด ผูอานจะตีความหมายจากสิ่งที่อานโดยอาศัยความรูและประสบการณเดิม
เพื่อประมวลกันเปนความคิด การพินิจพิจารณาและการสรุปความเห็น นอกจากนี้ยังแบงการอาน
ออกเปน 3 ประการ คือ
1. การอานในฐานะที่เปนการตีความประสบการณ การอานประเภทนี้ ไดแก การอานภาพ
การอานสีหนา การอานภาวะลมฟาอากาศ การตีความหมายของประตูดัง เสียงฟารอง เสียงสุนัขเหา
การอานรองรอยของนักสืบ การอานลักษณะหินของนักธรณีวิทยา
2. การอา นในฐานะที่เ ปน การตีความสัญ ลักษณตัว อัก ษรที่บัน ทึก ไว กลาวคือ ผูเ ขีย น
ใสความมุงหมายลงในสิ่งที่เขียน ในลักษณะที่สัมพันธกับประสบการณสวนตัวของเขา ผูอานมีหนาที่
อานและรวบรวมความหมายของคําตางๆ เพื่อใหเกิดความเขาใจ การอานประเภทนี้ ผูอานจะตอง
รูจักคํา เขาใจความหมายของคําและเขาใจความคิดของผูเขียน
3. การอา นในฐานะที่เ ปน กระบวนการตีค วาม ประสบการณค วบคูไ ปกับ การตีความ
สัญลักษณตัวอักษรที่บันทึกไวการอานประเภทนี้ คือ การอานที่ผูอานจะตองตีความจากประสบการณ
และรูความหมายของขอความเพื่อเรียบเรียงใหเกิดความเขาใจในที่สุด
Eskey (1986: 3-23) กลาววา การอานเปนกระบวนการทางสติปญญาซึ่งสมองจะทํา
หนาที่ในการตีความหมายของขอความหรือขอมูลที่อาน ซึ่งขอมูลใหมที่ไดจะกลายเปนสวนหนึ่งของ
ความรูที่เพิ่มขึ้น
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Cooper & David (1979: 3) กลาววา การอานคือ กระบวนการปฏิสัมพันธระหวางผูอาน
กับ สิ ่ง ที ่อ า นเพื ่อ ใหไ ดค วามหมาย โดยอาศัย พื ้น ฐานจากประสบการณเ ดิม ของผู อ า นเป น
กระบวนการ ในการสรางความหมายจากสิ่งที่อาน
Day & Bamford (1988: 12) ไดใหความหมายของการอานไววา การอานเปนการสราง
ความหมายจากขอความที่เขียนหรือพิมพที่ผูอานจะตองใชกระบวนการคิดเชื่อมโยงระหวางขอความ
หรือขอมูลที่อานกับความรูและประสบการณเดิม เพื่อใหสามารถเขาใจความหมายที่ผูเขียนตองการ
สื่อสารไดอยางถูกตอง
Harris (1976: 14) กลาววา การอาน หมายถึง รูปแบบของการสื่อความหมายเปนการ
แลกเปลี่ยนความคิดและขาวสารความรูระหวางผูเขียนและผูอาน ผูเขียนจะแสดงความคิดเห็นของ
ตนเอง ลงบนกระดาษดวยภาษาซึ่งเปนไปตามลักษณะการเขียนของแตละคน ผูอานจะพยายามอาน
เอาความหมายจากที่ผูเขียนเขียนไว สวนความสามารถในการเขาใจ หรือการเรียนความหมายของสิ่ง
ที่อานนั้นขึ้นอยูกับประสบการณเดิมของผูอาน
พูน ทรัพ ย นาคนาคา (2539: 18) ไดส รุป ความหมายเกี่ย วกับ การอา นไววา การอา น
เป น กระบวนการที่ ซั บ ซ อนของการสื่ อความหมายระหวางผู เ ขี ย นกั บผู อาน โดยผูเ ขี ย นถ ายทอด
ความคิด อารมณ และความรูสึกออกมาเปนสัญลักษณหรือตัวอักษร สวนผูอานมีหนาที่ถอดรหัส
หรือ ตี ความจากสั ญลั กษณ เ หล านั้ น เพื่ อให เ กิ ด ความเข า ใจในความหมายที่ ผู เ ขี ย นได ถา ยทอดไว
ตลอดจนเกิดอารมณและความรูสึกรวมไปกับผูเขียนดวย
นอกจากนี้การอานยังเกี่ยวของกับกระบวนการทางภาษาศาสตรจิตวิทยา บํารุง โตรัตน
(อ า งถึ ง ใน ประหยั ด ภู มิ โ คกรั ต น , 2543: 32) ได อ า งอิ ง หลั ก การทางจิ ต วิ ท ยาภาษาศาสตร
(Psycholinguistics) โดยใหความหมายของการอานไววา การอาน คือกระบวนการที่ผูอานสราง
ความหมายจากสิ่งที่ผูเขียนตองการสื่อ โดยตลอดเวลาที่อาน ผูอานจะตั้งสมมติฐานการเดาความหมาย
ในสิ่งที่อานแสดงความสงสัยในสิ่งที่ตนไมเขาใจ พรอมกันนั้นผูอานจะแกปญหาในสิ่งที่ยังไมเขาใจ
ไมชัดเจน จนสามารถเขาใจความหมายที่ผูเขียนตองการสื่อได
สุจิตรา เวทยาวงศ (2545: 16-17) ไดกลาววาการอานเปนกระบวนการโตตอบระหวาง
ผู เ ขี ย นและผู อ า น โดยผู อ า นต อ งแปลความหมายและสร า งความเข า ใจในสิ่ ง ที่ อ า นโดยผ า น
กระบวนการทางความคิด ประกอบกับประสบการณเดิมและความสามารถในการใชภาษาของผูอาน
มาจับใจความสําคัญ สรุปความ เพื่อเขาใจสิ่งทีอ่ าน
กฤตกัญญา นิลรัต (2547: 17) ไดใหความหมายของการอานไววา การอานเปนกระบวนการ
โตตอบระหวางผูเขียนและผูอาน ซึ่งผูอานจะตองอาศัยทักษะหลายประการ โดยผานกระบวนการ
ทางความคิดของสมอง ความรูและประสบการณเดิมในการจั บใจความสําคัญ แปลความ ตีความ
สรุปความ และถอดความหมายจากสัญลักษณ เพื่อใหเขาใจสิ่งที่ผูเขียนตองการจะถายทอดเจตนารมณ
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ทุมมา จันทรดี (2547: 24) กลาวถึงความหมายของการอานไววา การอานเปนกระบวนการ
ทางสติปญญา ซึ่งสมองจะทําหนาที่ในการตีความในสิ่ งที่อานและนําความรูเดิมที่สะสมไวมาชว ย
ในการแปลขอมูลที่อาน ซึ่งขอมูลใหมที่ไดจากการอานจะเปนความรูที่เพิ่มขึ้น
กัลยา รสสูงเนิน (2548: 8) กลาวถึงการอานไววาเปนกระบวนการปฏิสัมพันธระหวาง
ผูเขียนและผูอาน ซึ่งผูอานจะตองรับรู แปลความ ตีความ ตั้งสมมุติฐานและประเมินสิ่งที่อานไดโดย
ผานกระบวนการทางความคิด ความรูความสามารถในการใชภาษา ประสบการณเดิมและเจตคติของตน
เพื่อที่จะเขาใจในความรูสึกนึกคิดตาง ๆ ของผูเขียน แลวถายโอนนํามาใชใหเปนประโยชนและเหมาะสม
กับความตองการของตน
ฐิตารีย จั่นทองคํา (2548: 8) ไดสรุปความหมายของการอานวา การอานเปนกระบวนการ
ทางความคิด โดยผูอานจะตองตีความ และสรางความเขาใจในสิ่งที่อาน โดยอาศัยความรูทางดานภาษา
และประสบการณเดิมของผูอาน ประยุกตเขากับความรูใหม เพื่อใหเขาใจในสิ่งที่ผูเขียนตองการ
สื่อความหมาย โดยมีขอเขียนเปนสื่อกลาง
ธีรังกูร บํารุง (2548: 11) กลาววาการอานคือ กระบวนการสื่อสารที่ผูเขีย นและผูอาน
มีปฏิสัมพันธรวมกัน โดยการใชสัญลักษณเปนสื่อกลาง ซึ่งผูอานตองใชประสบการณเดิม (Schema)
มาเปนตัวชวยในการแปลความหมายและสรางความเขาใจในสิ่งที่อานโดยผานทางกระบวนการคิด
จนทําใหเกิดความเขาใจในสัญลักษณที่ผูเขียนตองการสื่อความไปยังผูอาน และสามารถนําสิ่งที่ไดจาก
การอานไปปฏิบัติตามวัตถุประสงคที่ผูเขียนไดเขียนไว
สมุทร เซ็นเชาวนิช (2549: 1) กลาววา การอานเปนการสื่อความหมายระหวางผูเขียนกับ
ผูอาน ผูเขียนพูด ผูอานแสดงปฏิกิริยาโตตอบและอาจจะโตตอบกับผูอื่นดวย
สุภาณี พงศพุทธชาติ (2551: 23) กลาววา การอานเปนกระบวนการทางดานสติปญญา
และความคิด ที่ซับ ซอนและตอเนื่อง ซึ่งสมองทําหนาที่ในการตีความหมายเพื่อทําใหเกิด ความรู
ความเขา ใจในขอ มูล ที่อานโดยตองอาศัย ความรูแ ละประสบการณเ ดิม ตลอดจนความสามารถ
ของผู อาน เพื่ อใหส ามารถเขาใจความหมายของสิ่ งที่ อานผ านตัว อักษรหรื อสั ญลั กษณและเข าใจ
วัตถุประสงคของผูเขียนที่ตองการสื่อความหมายได
กนิษฐา แสงสวาง (2551: 19) กลาววา การอานคือการแปลความหมายของคํา สัญลักษณ
รวมทั้งเรื่องราวตาง ๆ โดยอาศัยกระบวนการคิด ประสบการณเดิมและเจตคติของผูอาน เพื่อที่จะ
เขาใจความรูสึกนึกคิดของผูเขียน และสามารถนําสิ่งที่ไดจากการอานไปปฏิบัติตามวัตถุประสงค
ที่ผูเขียนไดเขียนไว รวมถึงจับใจความสําคัญ สรุปเกี่ยวกับสิ่งที่อานได
กรวิก ศรีแกว (2553: 28) กลาววา การอานคือความสามารถในการอานเรื่องเพื่อความเขาใจ
ในดานการรูความหมาย แปลความหมายสัญลักษณทางภาษาโดยผานกระบวนการคิด ตามความรู
และประสบการณ เ ดิ ม ของผู อ า น ตี ค วามเพื่ อ ให เ กิ ด ความเข า ใจความหมายของเรื่ อ งที่ อ า น
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ลําดับเหตุการณของเรือ่ ง แสดงความคิดเห็น การปฏิสัมพันธระหวางผูอานกับผูเขียนโดยผานสัญลักษณ
ซึ่งผูอานตองเชื่อมโยงขอมูลที่อานกับความรูเดิมที่มีอยู ทําความเขาใจ คาดคะเนและถอดความหมาย
ของสัญลักษณนั้นโดยอาศัยพื้นฐานความรูทางภาษาศาสตรและประสบการณเดิมที่มีอยู ตองใชทักษะ
ของสมองในการตีความ สายตาในการมองเห็นหรือรับ รูจ ากการสัมผัส ตองใชป ระสบการณเ ดิม
ในการแปลความหมาย หรือการใชทักษะการเดาอยางมีหลักการที่นาเชื่อถือได ยิ่งไปกวานั้นผูรับสาร
หรือผูอานตองรูวัตถุประสงคของผูสงสารหรือผูเขียนตลอดจนตองมีความละเอียดออนมากพอที่จะ
สามารถทําความเขาใจในสารหรือขอความที่กําลังอานไดเปนอยางดี
คมสันติ์ เณรฐานันท (2553: 29) สรุปไดวา การอาน หมายถึง กระบวนการทางดานความคิด
ในการตี ความหมายสิ่ งที่ อาน เพื่ อ ให เ กิ ด ความเข า ใจในข อ มู ล ที่ อ า น โดยต อ งอาศั ย ความรู แ ละ
ประสบการณเดิม ตลอดจนความสามารถของผูอาน เพื่อใหสามารถเขาใจความหมายของสิ่งที่อาน
และเขาใจวัตถุประสงคของผูเขียนที่ตองการสื่อความหมายได
อมร เอี่ย มตาล (2556: 23) สรุป วา การอา นนั้น เกี่ย วขอ งกับ กระบวนการที่คอนขา ง
สลับซับซอนพอสมควร ตองใชทักษะของสมองในการตีความ สายตาในการมองเห็น หรือรับรูจาก
การสัมผัส ตองใชความรูและประสบการณเดิมในการแปลความหมาย หรือการใชทักษะการเดา
อยางมีหลักการที่เชื่อถือได ยิ่งไปกวานั้นผูรับสารหรือผูอานตองรูวัตถุประสงคของผูสงสารหรือผูเขียน
ตลอดจนตองมีความละเอียดออนมากพอที่จะสามารถทําความเขาใจในสารหรือขอความที่กําลังอาน
ไดเปนอยางดี
จากคํากลาวของนักการศึกษาขางตน สรุปไดวา ความหมายของการอาน หมายถึง กระบวนการ
แปลความหมายสัญลักษณจากตัวอักษร โดยผานกระบวนการคิดที่ผูอานตองใชประสบการณ เดิม
(Schema) มาเปนตัวชวยในการแปลความหมาย ตีความ และสรางความเขาใจในสิ่งที่อาน จนทําให
เกิดความเขาใจในสัญลักษณที่ผูเขียนตองการสื่อความไปยังผูอาน และสามารถนําสิ่งที่ไดจากการอาน
ไปปฏิบัติตามวัตถุประสงคของผูเขียน
1.2 ความเขาใจในการอาน
ความเขาใจในการอาน เปน สิ่ง จําเปน และเปน จุด ประสงคห ลัก ที่สําคัญของการอานมี
นักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายเกี่ยวกับความเขาใจในการอาน ดังนี้
ปญชรี ทองวิสุทธิ์ (2541: 16) กลาววา ความเขาใจในการอาน หมายถึง กระบวนการ
ทางความคิด ที่ผูอานจะเชื่อมโยงความรูเดิมในดานตาง ๆ ของผูอานเขาดวยกัน เพื่อใหไดความหมาย
ตรงกับจุดประสงคของผูเขียนที่ตองการสื่อสารใหผูอานไดรับรู
ปยวรรณ ศิริรัตน (2543: 15-16) กลาววา ความเขาใจในการอาน หมายถึง การที่ผูอาน
ไดความหมายจากสิ่งที่ผูเขียนสื่อความคิดออกมาเปนตัวอักษร ในการอานผูอานจะตองอานดวยความ
เขาใจในขอความในระดับตาง ๆ โดยอาศัยพื้นฐานความรู และประสบการณการเรียนรูของผูอาน
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ตลอดจนผูเขียนที่สื่อความหมายผานสื่อเปนตัวเขียนและผานกระบวนการทางความคิดเพื่อใหได
ความหมายของสิ่งที่อานในลักษณะของความสามารถในดาน การแปลความ ตีความจับใจความสําคัญ
ขยายความ และสรุปความของเรื่องที่อานได
จากแนวคิดดังกลาวสรุปไดวา ความเขาใจในการอาน หมายถึง กระบวนการอานที่ผูอานใช
ความรู ความคิด ประสบการณเดิมในการรับรูความสํา คัญ ขอเท็จจริงของเรื่องที่อานไดต รงตาม
จุดประสงคและเจตนารมณของผูเขียน
เพื่อใหการอานบรรลุวัตถุประสงคและผูอานสามารถรับ รูขอมูล ตาง ๆ ไดอยางถูกตอง
ครบถวนสมบูรณ มีความเขาใจในการอานอยางชัดเจน นักการศึกษาไดกลาวไววาความเขาใจใน
การอาน มีองคประกอบสําคัญดังนี้
สมุทร เซ็นเชาวนิช (2540: 74) กลาววา ความเขาใจในการอานมีองคประกอบสําคัญดังนี้
1. สามารถจดจําเรื่องราวสวนใหญที่อานมาแลวได เมื่อถึงคราวจําเปน ที่ตองการจะใช
ประโยชนหรืออางอิงก็ทําไดโดยไมยาก
2. สามารถจับใจความสําคัญได สามารถแยกแยะหรือระบุประเด็นหลักออกจากประเด็น
ยอยที่ไมจําเปนหรือไมสําคัญมากนักได สามารถประเมินไดวาอะไรบางที่ควรสนใจเปนพิเศษหรือ
ตัดทิ้งไป
3. สามารถตีความเกี่ยวกับเรื่องราว หรือขอคิดเห็นที่อานมาแลวไดวา มีนัย สําคัญหรือ
ลึกซึ้งมากนอยเพียงใด
4. สามารถสรุปลงความเห็นจากสิ่งที่ไดอานมาแลวไดอยางถูกตองมีเหตุผลและนาเชื่อถือ
5. สามารถใชวิจ ารณญาณพิจ ารณาไตรต รองขอสรุป หรืออางอิงตาง ๆ ของผูเ ขีย นได
อยางถูกตองและเปนระบบไมสับสน
6. สามารถถายโอนหรือประสมประสาน ที่ไดจากการอานกับประสบการณอื่น ๆ ไดอยาง
เหมาะสมตามกาละและเทศะ
Coady (1979: 5-10) กลาววา ความเขาใจในการอานจะตองอาศัยองคประกอบ 3
ประการ คือ
1. ความสามารถในการคิดรวบยอด
2. ความรูเดิม
3. กลวิธีกระบวนการ
กลาวโดยสรุป ความเขาใจในการอานจะตองมีองคประกอบที่สําคัญ คือ บทอานที่นาสนใจ
จุดประสงคของการอาน ประสบการณเ ดิมหรือความรูเ ดิมของผูอานเกี่ย วกับ เรื่องที่อานรวมทั้ง
ความสามารถในการแปล การตีความ ถอดความ และประเมินความคิด
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1.3 ความสามารถในการอานเพื่อความเขาใจ
นักจิตวิทยาและผูเชี่ยวชาญดานการอานไดจําแนกความสามารถทางการอานเพื่อความเขาใจ
ออกเปน 3 ระดับ ซึ่งสอดคลองกับแนวการแบงของ Dallman & others (1978) อางถึงใน กิ่งเพชร
ปองแกว (2545: 12) คือ
1. ความสามารถในระดับการแปลความ (Literal Comprehension) หมายถึง ความสามารถ
ในการทําความเขาใจขอมูลที่ผูเขียนนําเสนอไวอยางชัดเจน
2. ความสามารถในระดับการตีความ (Inferential Comprehension) หมายถึง ความสามารถ
ในการทําความเขาใจขอมูลและความคิดของผูเขียน ที่ผูเขียนไมไดกลาวไวอยางตรงไปตรงมา
3. ความสามารถในระดับการวิเคราะห (Critical Comprehension) หมายถึง ความสามารถ
ในการประเมินสิ่งที่อานโดยอาศัยความรูและประสบการณถึงเรื่องที่จะเกิดตามมาไดหรือสามารถ
บอกไดวาขอสรุปของงานเขียนนั้น ๆ ถูกตองหรือไม อยางไร เปนตน
Dechant (1982: 175-176) กลาววา การอานเพื่อความเขาใจเปนความสามารถที่สลับซับซอน
ผูที่มีความเขาใจในสิ่งที่ตนอานเปนผูมีความสามารถดังตอไปนี้
1. เชื่อมโยงประสบการณของตนกับสิ่งที่อานได
2. เขาใจคําและบริบท สามารถเขาใจความหมายของคําไดถูกตองตามบริบทที่อาน
3. ใหความหมายของแตละหนวยในเรื่องที่อานไดทั้งในระดับคํา วลี ประโยค ยอหนาและตอน
4. ตอบคําถามทั่ ว ไปของเรื่ อ งที่ อ า นได เช น ความคิ ด หลั ก คื อ อะไร ข อ ความจริ ง และ
รายละเอียดที่สําคัญอยูตรงไหน ทําตามคําชี้แจงที่กลาวในบทอานได จัดลําดับของขอความแตละ
ยอหนาได แสดงความสัมพันธของสิ่งที่อานได เชน สิ่งที่เปนเหตุเปนผลกัน สิ่งที่ขัดแยงกัน สิ่งที่นํามา
เปรียบเทียบกัน เปนตน
5. ตอบคําถามที่ตองวิเคราะห และสังเคราะหจากเรื่องที่อานได ซึ่งจะตองอาศัยขอมูลจาก
เรื่องที่อาน จากการเปรียบเทียบสิ่งขัดแยง เหตุผล และการจัดหมวดหมูรายละเอียดปลีกยอยที่ปรากฏ
ในเรื่อง เชน เสนทาง ระยะทาง เวลา ตําแหนง ความคิดเห็นที่ระบุในเรื่องการแกปญหาในเรื่องที่อาน
ซึ่งสิ่งเหลานี้ผูอานอาจจะตองมีการสรุป เขียนเคาโครงเรื่อง ขีดขอความสําคัญและบันทึกขอสังเกต
ของสิ่งที่อานไดถูกตอง
6. สรุปความเห็น ตีความใหความหมายสิ่งที่อานไดสามารถเขียนสรุปและทํานายสิ่งที่เกิดจาก
ขอมูลที่ไดอานได
7. ตัดสินคุณคาสิ่งที่อานได เชน การตัดสินเกี่ยวกับคุณภาพความถูกตอง ความเหมาะสม
ของเรื่องที่อานและความลําเอียงของผูเขียน
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8. เลือกอานเพื่อการเรียนรูจดจําเรื่องที่อานแลวบูรณาการเขากับประสบการณในอดีต
ของตนเองได โดยอาจมีการสรุปเก็บบันทึกขอมูล มโนทัศนของเรื่องที่อาน มีการปรับอัตราความเร็ว
ในการอานตามจุดประสงคในการอาน
9. เลือกอานดวยความชื่นชม สามารถระลึกถึงสิ่งที่อานได บอกแนวของเรื่องที่อานแกนสาร
อารมณของเรื่องความตั้งใจของผูเขียน
ในความเปน จริงความสามารถในการอานของคนแตละคนนั้น ไมเทากัน ซึ่ งครูจ ะตองมี
ความเขาใจปจจัยตาง ๆ ที่เปนสาเหตุทําใหระดับความสามารถของผูอานแตละคนแตกตางกันซึ่ง
Rubin (1993: 26) กลาวไววา ผูที่มีความสามารถและเขาใจในการอานระดับสูงจะมีกลยุทธในการอาน
สูงสามารถถอดรหัสไดอยางรวดเร็ว รูคําศัพทมาก มีความระมัดระวังในดานภาษาศาสตร รูเกี่ยวกับ
ลักษณะของบทอานและมีกลยุทธอีกมากที่ชวยใหมีความเขาใจในการอานและการจํา ในขณะที่ผูเริ่ม
ฝกทักษะการอานหรือมีความสามารถในการอานต่ําจะมีลักษณะที่ตรงขามกัน
ดังนั้นในการสอนอานจึงมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะที่จะทําใหเกิดความเขาใจ
ในการอาน Gunning (1992: 188), Rubin (1993: 194) และ Williams (1994: 2-3) ใหความหมายของ
ความเขาใจในการอานคือ ความสามารถในการทําความเขาใจความหมายของคําและภาษาที่เขียน ซึ่ง
ถือไดวาเปนวัตถุประสงคหลักของการอาน
Dechant (1982: 32) ใหความหมายของความเขาใจในการอานวา ความเขาใจในการอาน
เกี่ยวของกับการใชกระบวนการคิด ซึ่งขึ้นอยูกับพื้นฐานของความรูและประสบการณเดิม
Goodman & Others (1989: 209) อธิบายวาความเขาใจในการอาน คือการสื่อสารระหวาง
ผูอานกับผูเขียน โดยอาศัยมโนภาพและประสบการณเดิมของผูอานในการเรียนรูความหมายโดยรวม
ของภาษาจนสามารถสื่อสารเปนภาษาพูดและภาษาเขียนได
สุภัสรา อักษรานุเคราะห (2532: 1) กลาววา ในการอานเพื่อความเขาใจเปนการเนนให
ผูอานมีเหตุมีผล ตลอดจนมีจุดประสงคในการอาน สามารถทํานายไดวาผูเขียนตองการสื่อความหมายใด
ใหทราบและนําไปสูการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารตาง ๆ
สมุทร เซ็นเชาวนิช (2540: 73) กลาววาความเขาใจในการอาน คือความสามารถที่จะอนุมาน
ขอสนเทศหรือความหมายอันพึงประสงคจากสิ่งที่อานมาแลวไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด
กฤตกัญญา นิล รัต (2547: 18) กลาววา ความเขาใจในการอาน เปน เรื่องสําคัญที่สุด
ในกระบวนการอาน ผูอานตองอาศัยความรู ความสามารถทางภาษาที่มีอยู รวมทั้งประสบการณและ
ความคิดของผูอานมารวมกัน เพื่อทําความเขาใจความหมายและตีความขอความหรือขอมูลตาง ๆ
ที่ไดอานใหตรงกับจุดประสงคและความคิดที่ผูเขียนตองการจะสื่อสารแกผูอานไดถูกตอง
กัลยา รสสูงเนิน (2548: 9) กลาวไววา ความเขาใจในการอานเปนความสามารถของผูอาน
ในการเขาใจ คํา วลี ประโยค อนุเฉทตลอดจนเรื่องราวทั้งหมดที่อาน โดยผานกระบวนการถอด
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ความหมายของขอความตาง ๆ ขอมูลใหมที่ไดรับจากการอานจะถูกนําไปเชื่อมโยงกับความรูและ
ประสบการณเดิมของผูอาน ซึ่งเปนองคประกอบสําคัญที่ชวยใหผูอานสามารถแปลความ ตีความ
จับใจความสําคัญ บอกรายละเอียดของเรื่อง เรียงลําดับความและสรุปความไดอยางถูกตอง
กนิษฐา แสงสวาง (2551: 22) กลาววา ความเขาใจในการอานเปนองคประกอบที่สําคัญที่สุด
ของการอาน ผูอานตองอาศัยความรู ความสามารถทางภาษา ประสบการณเดิม เพื่อที่จะทําความเขาใจ
ความหมายของคําศัพท จับใจความสําคัญ ตีความ แปลความและสรุปความเกี่ยวกับเรื่องที่อาน
สุภาณี พงศพุทธชาติ (2551: 24) กลาววา ความเขาใจในการอานนั้นเปนเปาหมายหลักที่สําคัญ
ที่สุดในกระบวนการอาน เปนการสื่อสารระหวางผูเขียนกับผูอาน โดยผูอานจะตองมีจุดประสงคใน
การอาน และใชประสบการณเดิม ในการทําความเขาใจความหมายของสิ่งที่อานโดยสามารถเขาใจ
ความหมายศัพท จับใจความ แปลความ ตีความ ขยายความ เรียงลําดับเหตุการณและสรุปความ บท
อานหรือเนื้อเรื่อง ตลอดจนเขาใจวัตถุประสงคของผูเขียนที่ตองการ สื่อความหมายถึงผูอานซึ่งจะชวย
ใหการอานนั้นมีความเขาใจมากยิ่งขึ้น
กรวิก ศรีแกว (2553: 35) กลาววา ความเขาใจในการอานเปนองคประกอบที่สําคัญที่ สุ ด
ของการอ า น ผู อ า นต อ งอาศั ย ความรู ค วามสามารถทางภาษา ประสบการณ เ ดิ ม โดยผ า นการ
ปฏิสัมพันธระหวางความรู เดิมกับเรื่องที่อาน เพื่อที่จะทําความเขาใจความหมายของคําศัพท จับ
ใจความสําคัญ ตีความ แปลความและสรุปความเกี่ยวกับเรื่องที่อาน
นักการศึกษาไดกล าวถึงความสามารถในการอานเพื่ อความเข าใจวา เป นกระบวนการ
ปฏิสัมพันธระหวางผูอานกับผูเขียน ซึ่งความเขาใจในการอาน คือการสื่อสารระหวางผูอานกับผูเขียน
ที่ เ กิ ด จากการรั บ เอาความหมายของสิ่ ง ที่ อ า นได โ ดยเชื่ อ มโยงกั บ ความรู แ ละประสบการณ เ ดิ ม
เพื่อที่จะทําความเขาใจความหมายของคําศัพท จับใจความสําคัญ ตีความหมาย แปลความหมาย
เรียงลําดับ ตลอดจนการขยายความ สรุปความและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อานโดยที่ผูอาน
สามารถเขาใจถึงวัตถุประสงคของผูเขียนไดตรงกันจึงจะทําใหเกิดความเขาใจในการอานมากยิ่งขึ้น
1.4 ระดับความเขาใจในการอาน
การอ า นเพื่ อ ความเข า ใจแบ ง ได เ ป น หลายระดั บ เพราะการอ า นเป น กระบวนการที่
สลับซับซอนนักการศึกษาหลายทานไดจัดแบงระดับไวแตกตางกันดังนี้
Burnmister (1974: 113-115 อางถึงใน ปยะรัตน ดีศรี, 2546: 13) ไดแบงระดับความ
เขาใจในการอานโดยอาศัยแนวคิดจาก Norris Sander ซึ่งดัดแปลงมาจาก Bloom’s Taxonomy
โดยแบงออกเปน 7 ระดับ คือ
ระดับที่ 1 ความจํา (Memory) คือการจําหรือเขาใจเกี่ยวกับขอเท็จจริง วันที่ คําจํากัดความ
ใจความสําคัญของเรื่อง และลําดับเหตุการณของเรื่อง
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ระดับที่ 2 การแปลความ (Translation) คือการนําขอความหรือสิ่งที่เขาใจแปลเปนรูปอื่น
เชน การแปลภาษาหนึ่งเปนอีกภาษาหนึ่ง การถอดความ การนําใจความสําคัญของเรื่องไปแปลเปน
แผนภูมิหรือแผนที่ หรืออาจแปลจากแผนที่ แผนภูมิไปเปนขอความ
ระดับที่ 3 การตีความ (Interpretation) คือ การทําความเขาใจและมองเห็นความสําคัญ
ของสิ่งที่ผูเขียนไมไดบอกไว เชน หาเหตุเมื่อกําหนดผลออกมา ใหคาดการณวาอะไรจะเกิดขึ้นตอไป
และจับใจความของเรื่องที่ผูเขียนไมไดบอกไว
ระดับที่ 4 การประยุกตใช (Application) คือการเขาใจหรือมองเห็น หลักการแลว นํา
หลักการไปประยุกตใชจนประสบผลสําเร็จ
ระดับที่ 5 การวิเคราะห (Analysis) คือ ความเขาใจ และการรูในแงของการตรวจตรา
สวนยอยที่ประกอบเปนสวนใหญ เชน การวิเคราะห การโฆษณาชวนเชื่อ การแยกแยะ การวิเคราะห
บทประพันธ การรูถึงการใหเหตุผลที่ผิดๆของผูเขียน มีจุดมุงหมายใดในการเขีย นและใชเ ทคนิค
ในการเขียนอยางไร
ระดั บ ที่ 6 การสั งเคราะห (Synthetic) คื อ การนํา ความคิ ด เห็ น ที่ ไ ด จ ากการอ า นมา
ผสมผสานแลวจัดเรียบเรียงขึ้นใหม
ระดับที่ 7 การประเมินผล (Evaluation) คือ การวางเกณฑแลวตัดสินสิ่งที่อานโดยอาศัย
หลักเกณฑที่ตั้งไวเปนบรรทัดฐาน เชน เรื่องราวที่อานอะไรเปนความจริง อะไรบางที่เปนจินตนาการ
อะไรบางที่เปนความคิดเห็น และอะไรบางที่เปนความเชื่อในเรื่องที่อาน
Miller (1990: 4-7) กลาววา ความเขาใจในการอาน แบงออกเปน 4 ระดับ คือ
ระดับ ที่ 1 แปลความได (Textually Explicit Comprehension) เปน ระดับ ที่ผูอาน
สามารถเขาใจความในสิ่งที่ผูเขียนนําเสนอไวในบทอานอยางตรงไปตรงมา ผูอานที่มีความสามารถ
ในระดับนี้จะสามารถระบุความคิดหลัก ความคิดรองของเรื่อง หรือจัดเรียงลําดับเหตุการณหัวขอ
เรื่องตาง ๆ ในบทอานได
ระดับที่ 2 ตีความได (Textually Implicit Comprehension) เปนระดับที่ผูอานสามารถ
เขาใจในสิ่งที่ผูเขียนไมไดนําไวในบทอานอยางตรงไปตรงมา โดยที่ผูอานตองใชเหตุผล ความรูความเขาใจ
ของตนมาชวยตัดสินทําความเขาใจขอมูลในบทอาน ผูอานที่มีความสามารถในระดับนี้สามารถที่จะ
ตอบคําถามเชิงอางอิงได สามารถสรุปและทํานายเหตุการณที่จะเกิดขึ้นตอไปรวมทั้งรับรูถึง อารมณ
ความคิดได
ระดับที่ 3 วิเคราะห สรุปความได (Critical Reading) เปนระดับความสามารถในการวิเคราะห
ตีความ และประเมินเนื้อหาที่อานโดยสามารถแยกความแตกตางของขอมูลที่ปรากฏในเนื้อหาที่อาน
ไดวาอะไรคือขอเท็จจริงและอะไรเปนเพียงความคิดเห็นของผูเขียนและสามารถเปรียบเทียบเนื้อหาที่
ผูอานกับขอมูลที่พบจากแหลงอื่นๆ ไดตลอดจนเขาใจภาษาเชิงอุปมาอุปไมยที่ผูเขียนไดนํา เสนอไว

24
ผูอานจะตองใชความรูและประสบการณเดิมที่มีอยูเขามาเชื่อมโยงกับสิ่งที่พบในบทอานเพื่อทําการ
สังเคราะหเนื้อหาในบทอานนั้น ๆ
ระดับที่ 4 เกิดความคิดสรางสรรค (Scripturally Implicit Comprehension) เปนความเขาใจ
ระดับสูงที่ผูอานสามารถทําความเขาใจเนื้อหาที่อาน นอกเหนือจากสิ่งที่ผูเขียนไดนําเสนอไวผูอาน
จะต องใช ค วามรู แ ละประสบการณ เ ดิ ม ที่ มี อยู เ ข า มาเชื่ อ มโยงกั บ สิ่ งที่ พ บในบทอ า น เพื่ อ ทํ า การ
สังเคราะหเนื้อหาในบทอาน เพื่อทําการสังเคราะหเนื้อหาในบทอานนั้น ๆ
จากแนวคิดเกี่ยวกับความเขาใจในการอานของนักการศึกษาหลาย ๆ ทานที่กลาวมา
สามารถสรุปประเด็นความเขาใจในการอานเปน 3 ระดับคือ ระดับที่ 1 การแปลความได ซึ่งผูอาน
สามารถเขาใจในสิ่งที่ผูเขียนนําเสนอไว แลวนําใจความสําคัญของเรื่องไปแปลเปนแผนภูมิหรือแผนที่
ระดับที่ 2 ตีความได ผูอานจะตองใชเหตุผลและความรูความเขาใจของตนเองมาชวยตัดสิน ทําความเขาใจ
ขอมูลในบทอาน ระดับที่ 3 การวิเคราะห สรุปความ ผูอานจะตองใชความสามารถในการแยกแยะ
การวิเคราะหการใชเหตุผล การสรุปและการสังเคราะห เปนการนําความคิดเห็นที่ได จากการอานมา
ผสมผสานกับประสบการณเดิมแลวเรียบเรียงขึ้นใหม
1.5 ประเภทและวิธีการอาน
เนื่องจากมนุษยมีจุดประสงคในการอานที่แตกตางกันและจุดประสงคในการอานจะเปน
ตัวกําหนดประเภทและวิธีการอาน ซึ่งมีนักวิชาการไดแบงประเภทและวิธีการอานที่แตกตางกัน
ดังเชน
Williams (1994: 12) ไดแบงประเภทการอานออกเปน 3 ประเภท ดังนี้
1. การอานเพื่อความพอใจหรือตามความสนใจ (Pleasure or Interest)
2. การอานเพื่อการศึกษาขอมูลทั่วไป (General information about text)
3. การอานเพื่อการศึกษาขอมูลเฉพาะ (Information from text)
สมุทร เซ็นเชาวนิช (2540: 3 (แบงประเภทของการอานไว 2 ประเภท ดังนี้
1. การอานเพื่องานหรือเพื่อการศึกษา (Work-study type reading) เปนการอานที่มี
จุดมุงหมายตองการความเขาใจและครอบคลุมดานเนื้อหาใหไดมากที่สุด
2. การอ านเพื่ อการพั กผ อ นและความบั น เทิ ง (Recreatory Reading) เป น การอ า น
ตามความพอใจเพื่อการพักผอน ไมตองการความเขาใจลึกซึ้งมากนัก
สําหรับเรื่องวิธีการอาน นักวิชาการหลายทาน เชน สุภัทรา อักษรานุเคราะห (2532: 88-89)
และ Grellet (1995: 4) ไดกลาวถึงวิธีการอานที่เปนที่รูจักกันโดยทั่วไปดังนี้
1. การอานแบบเปดผานไปอยางรวดเร็ว (Skimming)
2. การอานที่ตองการขอมูลที่เฉพาะเจาะจง (Scanning)
3. การอานเพื่อหารายละเอียด (Through reading or receptive reading)
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4. การอานเชิงวิจารณ (Critical reading)
จากการที่นักการศึกษาหลายทานไดแบงประเภทและวิธีการอานไวแตกตางกัน พอที่จะ
สรุปไดวาผูอานแตละคนมีจุดมุงหมายในการอานที่แตกตางกันจึงเลือกอานตามประเภทที่ตนเองสนใจ
ดั ง นั้ น ผู อ า นจึ ง ควรเลื อ กวิ ธี ก ารอ า นให เ หมาะสมกั บ จุ ด ประสงค ใ นการอ า นเพื่ อ ให ก ารอ า นนั้ น
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1.6 องคประกอบของความสามารถในการอานเพื่อความเขาใจ
การทําความเขาใจในการอานนั้น ตองอาศัยองคประกอบหลายอยาง เพื่อชวยใหผูอานเกิด
ความเขาใจในการอาน ดังที่นักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงองคประกอบของการอานเพื่อความเขาใจ
ไวดังนี้
Cooper & David (1979: 8-9) ไดกลาวไววาองคประกอบที่ทําใหการอานมีประสิทธิภาพ
ประกอบดวยหลัก 4 ประการ ดังนี้
1. แรงจูงใจในการอานเพราะผูที่มีแรงจูงใจและความสนใจในการอานทําใหการอาน
มีประสิทธิภาพและผูสอนจะสอนไดงายขึ้น
2. จุ ด มุ ง หมายในการอ า นจุ ด มุ ง หมายในการอ า นนั้ น แตกต า งกั น ไป เช น การอ า น
เพื่อความเพลิดเพลิน การอานเพื่อความรู เปนตน ดังนั้นผูสอนตองสอนผูเรียนดวยวาในการอาน
แตละครั้ง มีจุดมุงหมาย
3. สภาวะทางอารมณและสังคม ความคิดรวบยอดดีและทัศนคติที่ดีหรือแมกระทั่งปญหา
จากทางบาน โรงเรียน เปนตน
4. สภาวะทางร า งกาย ผู เ รี ย นที่ มี สุ ข ภาพดี การเห็ น ดี การได ยิ น ดี จ ะทํา ให ก ารอ า น
มีประสิทธิภาพและอานไดดีดวย
Harris & Smith (1980: 208-210) กลาวถึงองคประกอบของการอานเพื่อความเขาใจ
ดังนี้
1. ประสบการณเดิมของผูอาน
2. ความสามารถทางภาษา
3. ความสามารถดานการใชความคิด
4. เจตคติที่ดีตอการอาน
5. จุดประสงคในการอาน
นอกจากนี้ Williams (1986: 3-7) ไดกลาวถึงองคประกอบที่จะชวยใหการอานมีประสิทธิภาพ
ซึ่งประกอบดวย ความรูในระบบการเขียน ดานการสะกดคํา และการอานออกเสียง
1. ความรูในเรื่องภาษา หมายถึง ความรูเกี่ยวกับรูปของคํา การเรียบเรียงโครงสรางและ
ไวยากรณของภาษา
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2. ความสามารถในการตีความ ซึ่งหมายถึง ความสามารถเขาใจในจุดประสงคของขอความ
วิธีการเรียบเรียงประโยคเปนขอความที่ตอเนื่องและสัมพันธระหวางประโยค
3. ความรูรอบตัวทั่วไป ไดแก ลักษณะของการเขีย น วัฒ นธรรม เหตุการณในปจ จุบัน
ตลอดจนประสบการณตางๆ
4. เหตุผลในการอานและวิธีการอาน ผูอานแตละคนมีเหตุผลและความตองการในการอาน
แตกตางกัน ซึ่งจะมีผลตอการเลือกวิธีการอาน ดังนั้นเมื่อตองการอาน ผูอานตองทราบวากําลังอานอะไร
อานไปเพื่ออะไรและเลือกวิธีอานอยางไรใหเหมาะสม
สมุทร เซ็นเชาวนิช (2539: 16) ไดกลาวถึงองคประกอบสําคัญของความเขาใจในการอาน
สรุปไดดังนี้คือ
1. สามารถจดจํา เรื่ อ งราวส ว นใหญ ที่ อ า นมาแล ว ได เ มื่ อ ถึ ง คราวจํา เป น ต อ งการจะใช
ประโยชนหรืออางอิงก็ทําไดโดยไมยาก
2. สามารถจับใจความสําคัญได สามารถแยกแยะหรือระบุประเด็นหลักออกจากประเด็นยอย
ที่ไมจําเปนหรือสําคัญเกี่ยวของมากนักได สามารถประเมินไดวา อะไรบางที่ควรจะสนใจเปนพิเศษ
หรือไม ก็ตัดทิ้งไปไดเลย
3. สามารถตีความเกี่ยวกับเรื่องราวหรือขอคิดเห็นที่อานมาแลวไดวามีนัยสําคัญหรือลึกซึ้ง
มากนอยเพียงใด
4. สามารถสรุปความเห็นจากสิ่งที่ไดอานมาแลวไดอยางถูกตอง มีเหตุผลนาเชื่อถือ
5. สามารถใชวิจารณญาณของตนพิจารณาไตรตรองขอสรุปหรือการอางอิงตาง ๆ ของผูเขียน
ไดอยางถูกตอง และเปนระบบไมสับสน
6. สามารถถายโอนหรือประสมประสานความรูที่ไดจากการอานกับประสบการณอื่นได
อยางเหมาะสมตามกาลเทศะ
นักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึง องคประกอบของความสามารถในการอานเพื่อความเขาใจ
ที่จะชวยใหการอานมีประสิทธิภาพนั้นประกอบดวยความรูรอบตัวทั่วไป ประสบการณเดิมของผูอาน
ความสามารถทางภาษา ความสามารถพื้นฐานที่จะเขาใจความหมายของภาษา ไดแก ความหมายของคํา
กลุมคํา ประโยค ความสามารถอธิบายใจความสําคัญของสิ่งที่อาน ตีความหมายจากสิ่งที่อานไดและ
สามารถใชวิจารณญาณวิเคราะหสิ่งที่อานได รวมทั้งทราบจุดมุงหมายของผูเขียน รวมถึงความสนใจ
ในการอานและความพรอมทางดานรางกาย
1.7 วิธีการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ
การจั ด กิ จ กรรมการสอนอ า นเพื่ อ ความเข า ใจทํ า ได ห ลากหลาย ครู จ ะต อ งมี ค วามรู
ความสามารถในการจัดกิจกรรมใหมีความเหมาะสมกับเนื้อหาและตัวผูเรียน และการดําเนินการสอน
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ตามกิจกรรมและฝกทักษะอยางตอเนื่องก็จะสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ดานการอานของผูเรียนได
ซึ่งนักนักการศึกษาไดทําการวิจัย และสรุปไดดังนี้
สุนันทา มันเศรฐวิทย (2543: 81-82) ไดกลาววา การอานเปนกระบวนการที่ซับซอน เปน
การทํางานประสานกันระหวางการมองเห็น การไดยิน การแปลความของสมอง ผูที่มีทักษะการอานขั้น
พื้นฐานจําเปนตองมีพฤติกรรม 3 ขั้น โดยการจัดกิจกรรมควรใหสอดคลองกันดังนี้
ขั้ น ที่ 1 จะเป น ขั้ น แรกของการอ า น จะต อ งจํ า เรื่ อ งราวให ไ ด จํ า ความหมายของคํ า
ใหคําจํากัดความ คํายาก ซึ่งครูจะใชวิธีการตั้งคําถามจากเรื่องที่อาน ใหสะกดคํา บอกความหมาย
บอกคําจํากัดความ
ขั้นที่ 2 ขั้นนี้ผูอานสามารถเลาเรื่องที่อานดวยคําพูดของตน เขาใจความคิด ประโยคและ
ขอความที่ใหคติสอนใจ ซึ่งครูควรตั้งคําถามดวยการใหเลาเรื่อง สรุปเรื่อง และเรียงลําดับเหตุการณ
ของเรื่อง
ขั้นที่ 3 ขั้นนําไปใช ในขั้นนี้ผูอานควรฝกนําถอยคํา ประโยคและเหตุการณไปใชแกปญหา
ในสถานการณที่อาจเกิดขึ้นใหม ดังนั้นคําถามที่ใชมั กกําหนดเปน สถานการณใหผูอ าน พิจ ารณา
ในการนําความรูมาใชประโยชน
Dawson (1959) (อางถึงใน กลา พิมพวงษ, 2543: 37) ไดเสนอแนวทางการจัดกิจกรรม
การสอนอานเพื่อความเขาใจไวดังนี้
1. สอนใหนักเรียนเขาใจคํา กลุมคํา ประโยค และขอคามสั้น ๆ
2. สอนเพื่อฝกใหนักเรียนสามารถจับความคิดสําคัญไดโดยวิธีการตั้งคําถามใหนักเรียน
คิดในเรื่องที่อานไปแลววาเปนอยางไร
3. สอนเพื่อฝกการคาดคะเนในเรื่องวาจะจบอยางไร โดยทิ้งทายแลวใหนักเรียนชวยสรุป
ตามความคิดของนักเรียนเอง
4. สอนเพื่อฝกใหนักเรียนกําหนดจุดมุงหมายเองวาตองการอะไรในเรื่องที่อา น
5. อานเพื่อฝกจินตนาการโดยการดูภาพ หรืออื่น ๆ ที่นักเรียนไดอานพบ
6. ฝกอานเพื่อลําดับเนื้อเรื่องไดถูกตองตามผูเขียนกําหนด
7. อานเพื่อสังเกตรายละเอียดที่เกี่ยวของ วิพากษวิจารณในสิ่งที่กําหนดใหอาน
Gusak (1985: 81) กลาวถึง วิธีการสอนอานเพื่อความเขาใจ ครูผูส อนควรมีกิจกรรม
ดังนี้
1. การฝกใหนักเรียนทํานาย หรือคาดเดาลวงหนากอน
2. ฝกวางขอบเขตของเนื้อเรื่องเพื่อนํามาวิเคราะหวาตรงกับที่เราคาดเดาไวหรือไม
3. นําความรูที่ไดมาจัดใหเปนระบบตามความเขาใจของตนเอง
4. ศึกษาสวนสําคัญที่ไดรับจากการอาน
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5. ฝกประเมินคาในสิ่งที่อาน
Rubin (1993: 202-204) เสนอวิธีการสอนอานไววา
1. กิจกรรมการอานโดยการคิดตั้งคําถามเกี่ยวกับ เนื้อเรื่องจะชว ยกระตุน ใหนักเรีย น
คิดคําถามกับเรื่องที่อาน
2. กลยุทธการอานเปนแบบอยางในการแสดงความคิดออกมาเปนคําพูด วิธีนี้ครูแสดง
ความคิดออกมาเปนคําพูดเพื่อใหนักเรียนเห็นกระบวนการคิด
3. การเชื่อมโยงขอความเขากับเรื่องและการทํานายเรื่อง ครูจ ะตัด ขอความบางตอน
จากหนังสือมาติดเพื่อใหนักเรียนเชื่อมโยง
จากวิธีก ารสอนอา นภาษาอัง กฤษเพื่อ ความเขา ใจที่นัก การศึก ษาไดเ สนอไวดัง กลา ว
พอสรุป ไดวา วิธีการสอนอานเพื่อความเขาใจนั้น ประกอบดว ยการตั้งคําถามกระตุน ใหนักเรีย น
คิดตั้งคําถามแลวหาคําตอบจากบทอาน ฝกการอานแลวแสดงความคิดออกมาเปนคําพูดและการเชื่อมโยง
ขอความเขากับเรื่องและการทํานายเรื่อง
1.8 ภาระงานของการสอนอานเพื่อความเขาใจ
ภาระงานของการสอนอานเพื่อความเขาใจนั้นมีลักษณะเฉพาะตามความตองการของภาระงาน
และกิจกรรม ที่ผูอานจะสามารถโตตอบอยางถูกตองนี้จะเปนการแสดงใหเห็นวาผูอานเขาใจบทอาน
เชน การใหผูอานอานขอความในใจ แลวตอบคําถามทายบท ภาระงานของการสอนอานเพื่อความเขาใจ
นั้น ไมเหมือนกันทั้งหมดขึ้นอยูกับจุดประสงคของการอานระดับความรูทางการอานและธรรมชาติ
ของบทอานซึ่งมีภาระงานแตละชนิดจะมีความยากงายตางกัน (Kameenui & Simmons, 1990:
25-295)
ตัวอยางภาระงานของการสอนอานเพื่อความเขาใจ ไดแก
1. บอกความคิดหลักของขอความ
2. บอกประโยครายละเอียด
3. ตอบคําถาม Who, What, Where, When, Why
4. จัดลําดับเหตุการณในเรื่องที่อาน
5. ใชบริบทเพื่อความเขาใจความหมายของคําศัพทในเรื่องที่อาน
6. ทําโครงสรางของประโยค passive voice ใหงายขึ้น
7. ในการอานเชิงวิเคราะหผูอานสามารถบอกประโยคที่แสดงถึงสาเหตุแหงความผิดพลาด
8. เขาใจและทําใหโครงสรางอนุประโยคงายขึ้น
จากคํากลาวของนักการศึกษาเกี่ยวกับภาระงานของการสอนอานเพื่อความเขาใจ ดังกลาว
พอสรุปไดวา ภาระงานของการสอนเพื่อความเขาใจมีหลายแบบขึ้นอยูกับจุดประสงคในการอาน
ระดับความรูทางการอานและธรรมชาติของบทอานตางกัน
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1.9 เกณฑการประเมินทักษะการอาน
การประเมินทักษะการอานสามารถใชเกณฑที่กําหนดตามสวนประกอบของภาษาแบบ
แยกยอยและเกณฑที่กําหนดตามความสามารถในการรับสาร หรืออาจใชทั้งสองแบบประยุกตเขา
ดวยกันโดยใหน้ําหนักเกณฑแบบรวมมากกวาเกณฑแบบยอย (อัจฉรา วงศโสธร, 2538: 154-155)
1. เกณฑกําหนดความสามารถทางการอานที่เปนเกณฑแบบยอยจะเปนดังนี้
1.1 ความรูศัพท ผูเขาสอบสามารถเขาใจศัพท สํานวนที่ใชในระดับใด
1.2 ความรูไวยากรณ ผูเขาสอบสามารถใชความรูดานไวยากรณในการทําความเขาใจ
เกี่ยวกับคําสรรพนาม ความเชื่อมโยงของเนื้อความ เชน การใชคําสันธาน คําบุพบทที่กําหนดหนาที่
ของภาษาวาเปนการขอรอง เชื้อเชิญ ขออนุญาต ไดมากนอยเพียงใด
2. เกณฑกําหนดความสามารถทางการอานแบบรวมจะเปนดังนี้
2.1 ความสามารถในการเรียบเรียงความ ไดแก การอานแลวเขาใจความได สามารถ
แสดงความเขาใจโดยการตอบคําถามที่เ รีย บเรียงถอยคําใหมโ ดยใหไดใจความเดิมหรือสามารถ
ตอบคําถามแบบเลือกตอบและแบบเรียงลําดับขอความเปน 1, 2, 3, ... ได
2.2 ความสามารถอานขอมูลที่เปนรายละเอียด ผูเขาสอบสามารถโยงรายละเอียดที่
เกี่ยวของเขากับใจความสําคัญของเรื่องไดวาเปนรายละเอียดสนับสนุน หรือเปนรายละเอียดที่แยงกัน
เพื่อใหขอมูลตรงกันขาม ตลอดทั้งเขาใจความสัมพันธระหวางรายละเอียดดวยกัน
2.3 ความสามารถวิเคราะหและประเมินความสัมพันธของเนื้อความและสุนทรียศาสตร
ของการใชภาษา ผูเขาสอบสามารถใชความรูดานศัพท ไวยากรณ ความเขาใจสิ่งที่อานและความรู
เกี่ยวกับรูปแบบลีลาภาษาที่ใชในบทอาน ที่เปนตัวกระตุน วิเคราะห ประเมิน และสรุปไดวาสารที่
อานนั้นเปนสารประเภทใด ลีลาภาษาที่ใชเปนทางการหรือไมเปนทางการ เจตนา ทัศนคติของผูเขียน
ที่แฝงอยูสามารถวิพากษวิจารณถึงเหตุและผลที่เกิดขึ้น ถึงความมั่นคงนาเชื่อถือของสมมติฐานที่
ผูเขียนตั้งไว ความเปนไปไดของขอสรุป ตลอดจนสามารถประเมินประสิทธิผลของบทอานนั้นไดวามี
ความชัดเจนเขาสูประเด็นอยางไมออมคอมและใชภาษาไดอยางกระชับไมเยิ่นเยอ ความสามารถใน
ระดับนี้เปนระดับสูงซึ่งตองอาศัยความรูในระดับตน ๆ เปนพื้นฐาน
การกํ า หนดความสามารถข า งต น เป น ลํ า ดั บ ขั้ น ตอนที่ ขึ้ น ต อ กั น และการกํ า หนด
ความสามารถตามเกณฑ อาจใชมาตราสวนประเมินคาเปนระดับ ดังนี้
1 = ไมมีความสามารถ
2 = มีความสามารถนอย
3 = มีความสามารถพอประมาณ
4 = มีความสามารถดีมาก
5 = มีความสามารถยอดเยี่ยม
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สุภัทรา อักษรานุเคราะห (2532: 91-93) กลาววาทักษะการอานสามารถวัดผลประเมินผลได
จากการใหผูเรียนแสดงความเขาใจจากเรื่องที่อานโดยใชทักษะการฟง การพูดหรือการเขียน ดังนี้
1. การหาความหมายของคําศัพทหรือประโยคที่กําหนดให
2. การบอกความสัมพันธระหวางประโยค
3. การเรียงลําดับเหตุการณ
4. การเติมคําลงในชองวางโดยวิธีโคลซ (cloze test)
5. การตอบคําถามโดยการเลือกคําตอบที่กําหนดให
6. การแสดงความคิดเห็น
7. การตั้งชื่อเรื่อง
จากคํากลาวของนักการศึกษาที่เกี่ยวกับเกณฑการประเมินทักษะการ ดังกลาวขางตน ทําให
พอสรุ ป ได ว า การประเมิ น ผลความเข า ใจในการอ า นมี ห ลายวิ ธี ทั ก ษะการอ า นสามารถวั ด และ
ประเมินผลไดจากการใหผูเรียนแสดงความเขาใจจากเรื่องที่อานโดยการตอบคําถาม การทดสอบ
ภาระงาน รวมทั้งสามารถ วัดผล ประเมินผล ผูเรียนโดยใหแสดงความเขาใจในการอาน โดยใชทักษะ
การฟง การพูดและเขียน รวมถึงคําสั่งและคําถามตองชัดเจน และภาระงานที่จะใชในการวัดผลตอง
ตรงจุดประสงคนอกจากนี้ยังสามารถประเมินในดานตาง ๆ เชน ความเขาใจคําศัพท สํานวน โครงสราง
ใจความสําคัญและรายละเอียดของเรื่อง เปนตน
1.10 แนวคิดเกี่ยวกับการสอนอานเพื่อการสื่อสาร
การสอนภาษาเพื่อการสื่อสารมุงเนน ใหผูเ รีย นเกิด ความสามารถในการนําภาษาไปใช
ในชีวิตประจําวันได โดยมีแนวคิดพื้นฐานมาจากแนวความคิด ประการ คือ 4
1. แนวคิดในเรื่องเกี่ยวกับการติดตอสื่อสาร การสื่อสารมีความสําคัญทั้งทางชีวิตสวนตัว
และสังคม ตั้งแตวัยเด็กเราเรียนรูที่จะใชน้ําเสียง ทาทาง สีหนา เพื่อชวยในการสื่อสาร สิ่งตาง ๆ
เหลานี้พัฒนาขึ้นมาโดยที่เราไมรูตัวดวยการซึมซับจากแมแบบ การฝกฝนในหองเรียนโดยการใช
กิจกรรมสื่อสาร เชน เลานิทาน การพูดคุยสนทนา เขียนรายงาน เขียนจดหมายรวมทั้งการใชภาษา
รางกาย เชน มือ ตา การยิ้ม การพยักหนา เปนตน ดังนั้นการสื่อสารจึงเปนกระบวนการแสดงออก
ทางภาษามีการตีความ การตอรอง และรวมเอาสัญญาณ (Sign) และสัญลักษณ (Symbol) ตาง ๆ
เขาไวดวย
2. แนวคิดในเรื่องภาษาเปนพฤติกรรมทางสังคม Chomsky (1969) ไดเปลี่ยนแนวคิด
ของนักภาษาศาสตรกลุม โครงสราง (Structuralism) จากการวิเ คราะหโ ครงสรางแบบพื้น ผิว
(Surface Structure) และมี ค วามเชื่ อ ในเรื่ อ งของความแตกต า งระหว า งสมรรถวิ สั ย หรื อ
ความสามารถที่มีอยูจริง (Competence) กับความสามารถที่ปรากฏ (Performance) ความเชื่อนี้มี
บทบาทสําคัญตอระบบไวยากรณแบบปริวรรต (Transformational Grammar ) Hymes (1981: 15)
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สนใจการมีปฏิสัมพันธกันทางสังคม (Social Interaction) ซึ่งนําไปสูทฤษฎีการใชภาษา (Language
use) และเป น ส ว นสํ า คั ญ ของความสามารถในการใช ภ าษาเพื่ อ การสื่ อ สาร (Communicative
Competence) อันประกอบไปดวยความรูและความสามารถที่จะรูวาขอความหนึ่ง ๆ นั้นถูกตอง
ตามไวยากรณหรือไม เปนที่ยอมรับสําหรับเจาของภาษาหรือไม มีความเหมาะสมที่จะพูดกับใครใน
สถานการณใดและสิ่งที่เจาของภาษาพูดในบริบทหนึ่ง ๆ หมายถึงอะไรทําใหเราสามารถพูดหรือ
แสดงออกทางภาษาไดเหมือนเจาของภาษา Hymes (1981: 27) ไดรวมเอาความรู (Knowledge)
และความสามารถที่ใชในความรู (Ability for use) เขาดวยกัน รวมถึงแรงจูงใจ เจตคติ อารมณ ความ
กลาซึ่งแสดงใหเห็นในการมีปฏิสัมพันธ (Interaction) ระหวางผูพูดและผูฟง
3. แนวคิดเรื่องภาษาตามหนาที่ (Functions) Halliday & Hasan (1973: 343-366)
กลาววา หนาที่หรือเปาหมายของคําพูดหนึ่ง ๆ ซึ่งเราจะเขาใจหนาที่ตาง ๆ เหลานี้ไดเมื่ออยูใน
บริบทของเหตุการณ (Context of Situation) ความสัมพันธของพฤติกรรมกับภาษาจึงตองดูที่
บริบทของสังคมกอน
4. แนวคิ ด เรื่ องความตั้ งใจของผู ใช ภ าษา การใช ภ าษาในบริ บ ทที่ มี ค วามซั บ ซ อ นและ
มีความยากลําบากในการพิจารณาความตั้งใจของผูใชภาษาซึ่งปญหาไมไดอยูที่การออกเสียงคําศัพท
หรือไวยากรณแตอยูที่การตีความตามความประสงคและความเหมาะสมในการที่จะตอบ ดังนั้นสิ่งแรก
ที่จะตองทําคือ การตีความตามความประสงคของผูพูด
Canale & Swain (1980: 1) ไดกลาวถึงการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารไววา เปนการเนนให
ผูเรียนเกิดสมรรถวิสัยทางการสื่อสาร (Communicative Competence) คือเปนการสอนแบบผูเรียน
เปนศูนยกลาง โดยเปนการเรียนจากสื่อของจริง และเนนใหผูเรียนเปนผูใชภาษาเปาหมายในการ
สื่อสาร นอกจากนั้นผูเรียนจะตองมีความรูทางดานภาษาศาสตรเชิงสังคม (Sociolinguistic) และ
วัฒนธรรมดวย และในการจัดกิจกรรมภาษาใหผูเรียน กิจกรรมภาษาเปนปจจัยสําคัญของการสอน
ภาษาเพื่อการสื่อสารทั้งนี้เพราะผูสอนจะใชกิจกรรมเปนสื่อเพื่อใหผูเรียนแสดงออกทางภาษาโดยมี
ปฏิสัมพันธ (Interaction) กับผูสอนและเพื่อน ๆ
White (1981: 88) ไดกลาวถึงการสอนเพื่อการสื่อสารไววา การอานเพื่อการสื่อสาร มี
จุดมุงหมายใหผูเรียนใชภาษาในการสื่อสารไดมากกวามีความรูเกี่ยวกับภาษาอยางเดียว ผูเรียนจะ
สนใจขอมูลที่ใชในการสื่อสารหรือการใชภาษามากกวาดานภาษา หรือกลวิธีการใชภาษา และสนใจ
หน าที่ ของภาษามากกว ารู ป แบบของภาษา ในการอ า นแต ล ะครั้ ง ผู อ า นมั ก มี จุ ด ประสงค ต า ง ๆ
ที่นอกเหนือจากตัวภาษาและในทํานองเดียวกัน การสอนนักเรียนที่เรียนภาษาตางประเทศจึงควรเนน
การใชภาษาจริง ๆ มากกวาการเรียนรูกฎการใชภาษาเพียงอยางเดียวและควรสนใจการนําภาษาไปใช
มากกวาการเรียนรูโดยไมไดนําสิ่งที่อานไปใชใหเกิดประโยชน
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Morrow (1981: 59-69) ไดใหแนวคิดสําหรับกระบวนการเรียนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
วาควรมีลักษณะดังนี้
1. สอดคลองกับจุดประสงคในการเรียนรู ผูเรียนเรียนภาษาอะไร ตองเรียนจนสามารถ
นําไปใชได ไมใชเรียนรูเฉพาะวิธีการใชภาษาเทานั้น ทั้งนี้เพื่อใหการเรียนภาษาเปนสิ่งที่มีความหมาย
แกผูเรียน
2. เนนความเขาใจในเรื่องทั้งหมด มากกวาความสามารถในการวิเคราะหรายละเอียดเพราะ
การสื่อสารในชีวิตจริง ผูสื่อสารสนใจที่สื่อสารที่ไปมากกวารูปแบบภาษาที่ใชในการสื่อสารการสอน
ทักษะทางภาษาแยกเปนสวน ๆ ไมชวยใหผูเรียนเรียนรูการใชภาษาเพื่อการสื่อสารไดดีเทาการสอน
ในลักษณะบูรณาการที่ตองใชทักษะทางภาษาที่หลากหลาย
3. เนน กระบวนการในการเรีย น เทา กับ รูป แบบของภาษา การเรีย นการสอนควรมี
ความสอดคลองกับกระบวนการที่เกิดขึ้นในการสื่อสารจริงเพื่อใหเกิดการสื่อสารที่คลายสถานการณ
จริงในหองเรียน ตองใหผูเรียนทํากิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ ที่มีลักษณะเหมือนจริงมากที่สุด
4. ใหผูเรียนเปนผูใชภาษา ผูสอนจึงควรเปดโอกาสใหผูเรียนเปนผูใชภาษามากที่สุดและตอง
มีโอกาสในการทํากิจกรรมการใชภาษาในรูปแบบตาง ๆ มากที่สุด
5. ไมถือวาขอผิดพลาดเปนสิ่งที่ตองแกไขเสมอ การแกไขขอผิดพลาดของผูเรียนทุกครั้งทําให
ผูเรียนเกิดความไมมั่นใจในการใชภาษา จึงพยายามหลีกเลี่ยงการใชภาษาอยูเสมอ ผูสอนจึงไมควร
แกไขขอผิดพลาดทุกครั้งของผูเรียน ควรแกไขเฉพาะที่จําเปนเทานั้น
Gordon (1985: 73-74) ไดเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระสําคัญของการสอนเพื่อการสื่อสาร
ไววา สิ่งที่สําคัญ คือ ครูเปดโอกาสใหเกิดการเรียนรูอยางแทจริง
สุภัทรา อักษรานุเคราะห (2532: 51) กลาวถึงการสอนอานเพื่อการสื่อสารวาตองเนนให
ผูเรียนมีเหตุผลในการอาน กลาวคือ ผูเรียนตองรูวาอานเพื่ออะไร และการอานตองเปนบันไดที่จะกาว
ไปสูกิจกรรมอื่น ๆ ที่ตองใชทักษะการฟง การพูดและการเขียนรวมทั้งการแลกเปลี่ยนสารระหวาง
ผูอานและผูเขียนดวย
สุมิตรา อังวัฒนกุล (2539: 178) กลาววา การอานเพื่อการสื่อสารนั้นเปนการอานเพื่ อ
วั ต ถุ ป ระสงค ใ ดวั ต ถุ ป ระสงค ห นึ่ ง ที่ น อกเหนื อ ไปจากการอ า นเพื่ อ การศึ ก ษาเพื่ อ ใช ใ นชี วิ ต จริ ง
การอานสิ่งตาง ๆ ผูอานไมไดสนใจตัวภาษาแตสนใจเพียงสาระที่ไดรับหลังจากนั้นก็อาจมีการแสดงออก
ตอสิ่งที่อานในรูปแบบตาง ๆ กลาวไดวา จุดมุงหมายในการอานเปนสวนสําคัญสําหรับการอานเพื่อ
การสื่อสาร
รพีพรรณ เอกสุภาพันธ (2541: 31-38) กลาวเสริมวา การสอนเพื่อการสื่อสารเปนการสอน
ที่เนนผู เรียนเปนศูนย กลางของการเรียนและสามารถสรุปหลักในการจัดการเรียนการสอนที่เน น
ผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนไดดังนี้
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1. ผูเรียนเปนผูสรางความรูดวยตนเอง ไดแก การศึกษาทําความเขาใจ คิด วิเคราะห ตีความ
แปลความ และสรางความหมายแกตนเอง
2. ผูเรียนมีปฏิสัมพันธตอกันและไดเรียนรูตอกันและกัน แลกเปลี่ยนขอมูลความรูความคิด
และประสบการณแกกันและกันมากที่สุด
3. ผูเรียนมีบทบาท มีสวนรวมในกระบวนการเรียนรูมากที่สุด
4. ผูเ รีย นไดเ รีย นรูวิธีการทํางานอยางเปน กระบวนการควบคูไปกับ การมีผ ลงานหรือ
ขอความรูที่สรุปได
จากการที่นักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงแนวคิดเกี่ยวกับการสอนอานเพื่อการสื่อสาร
พอสรุปไดวา แนวคิดเกี่ยวกับการสอนอานเพื่อการสื่อสารนั้นมีแนวคิดในการเนนผูเรียนเปนสําคัญ
มีการใชกิจกรรมเปนสื่อเพื่อใหนักเรียนแสดงออกทางภาษาโดยมีปฏิสัมพันธกับครูผูสอนและเพื่อน ๆ
ผูเรียนจะตองมีจุดประสงคในการอานเพื่อใหไดขอมูลขาวสารที่ถูกตองและนําสาระจากการเรียน
ภาษาไปใชสื่อสารใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวันได
1.11 หลักการสอนอานตามแนวการสอนเพื่อการสื่อสาร
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสอนอานเพื่อการสื่อสารจากนักศึกษาหลายทาน
(Morrow, 1981: 59-66; Johnson 1982: 163-175; อรุณี วิริยะจิตรา, 2532: 119-127; สุมิตรา
อังวัฒนกุล, 2540: 106-119) สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
1. เปนแนวการสอนที่เนนทักษะในระดับสูงไปสูระดับพื้นฐาน (top-down) ซึ่งผูอานตอง
เขาใจความหมายรวม ๆ ของบทอานกอนที่จะทําความเขาใจในรายละเอียด ผูอานตองใชความรูเดิม
ในการเดาเนื้อหาจากบทอานโดยพยายามสรุป ความหมายหรือใจความสําคัญ หนาที่ทางภาษา
จุดประสงคของบทอานกอนที่จะทําความเขาใจในรายละเอียด เชน เดาศัพทยาก ๆ ในบทอาน
2. ทักษะการอานเปน กระบวนการที่ผูอานตองใชความสามารถทางภาษาตลอดเวลา
ในการทําความเขาใจเรื่องที่อาน การอานเปนกิจกรรมที่ผูอานตองคาดเดา ทํานาย ตีความ และตอบ
คําถามตนเองตลอดระยะเวลาที่อาน ซึ่ง Widdowson (1978a: 86) ไดกลาวถึงระดับความสามารถ
ของผูอานไววา สามารถแบงเปน 2 ระดับ คือ 1) ความเขาใจ (Comprehending) หมายถึงผูอาน
ใชความสามารถทางดานโครงสรางภาษาและไวยากรณในการแปลความหมายโดยตรงของประโยคใด
ประโยคหนึ่ง 2) ความสามารถในการตีความ (Interpreting) หมายถึง ผูอานไมเพียงแตแปลความหมาย
จากคําและประโยคเทานั้น แตยังตีความหมายของประโยคตาง ๆ โดยการอนุมานความจาก
ความสัมพันธของประโยค หากผูอานตองการมีความสามารถในการอานเพื่อการสื่อสารแลว ผูอาน
ตองพัฒนาความสามารถทั้งสองระดับเพื่อจะสามารถหาความหมายจากสิ่งที่ตองการไดจากเนื้อเรื่อง
3. บทอานเปรียบเสมือนบทสนทนาระหวางผูเขียนและผูอาน การอานไมใชปฏิกริยาโตตอบ
ของผูอานตอเรื่องที่อานเพียงอยางเดียว ซึ่ง Widdowson (1978b: 174) ไดกลาวถึงการอานไววา
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การอานคือ ปฏิสัมพันธระหวางผูเขียนกับผูอาน ซึ่งใชความคิดพิจารณาอานเรื่องคลายกับการมีสวน
รวมในการสนทนากับผูเขียน ถึงแมวาการมีปฏิสัมพันธโตตอบกันจะไมเกิดขึ้นทันทีทันใดเหมือนกับ
การพูด แตก็ถือวาการอานเปน บทสนทนาที่เ ขีย นไวเ พื่อการสื่อสารระหวางผูอานและผูเขียนใน
ขณะเดียวกันเมื่อผูเขียนเขียนเรื่องมักจะพยายามสมมุติใหตนเองเปนผูอานและนึกถึงขอสงสัยตาง ๆ
ที่ ผู อ า นมี ดั ง นั้ น จึ ง เปรี ย บเสมื อ นกั บ ผู เ ขี ย นตอบคํ าถามที่ ผู อา นสงสั ย ซึ่ ง ทํ า ให ก ารอ านมี ค วาม
คลายคลึงกับการพูด
4. การออกแบบการสอนอานควรเนนความตองการของผูเรียนเปนสําคัญ ผูอานยอมมี
เหตุ ผ ลต า ง ๆ กั น ในการอ า น เช น อ า นเพื่ อ หาข อ มู ล อ า นเพื่ อ พั ฒ นาสติ ป ญ ญาหรื อ อ า นเพื่ อ
ความสนุกสนานบันเทิง ดังนั้นผูอานควรปรับทักษะการอานใหเหมาะสมกับจุดประสงคในการอาน ซึ่ง
ผู ส อนควรสอนเทคนิ ค ในการอ านเพื่ อ ให ผู เ รี ย นมี ค วามสามารถในการอ า นด ว ยเทคนิ ค ที่ สํ า คั ญ
ดังตอไปนี้
4.1 การอานเพื่อหาขอมูลเฉพาะ (Scanning) ผูอานคิดไวกอนวาตองการหาขอมูลใน
เรื่องใด แลวจึงอานโดยเร็ว มุงสนใจเฉพาะสิ่งที่ตองการ
4.2 การอานเพื่อทราบเรื่องราวคราว ๆ (Skimming) ผูอานกวาดสายตาอยางรวดเร็ว
จนทั่วบทอานเพื่อหาขอความที่ตองการหาขอมูลบางอยางหรือเพื่อรูวาบทอานเกี่ยวกับเรื่องอะไร บทอาน
ในลักษณะนี้ผูเ ขีย นอาจจะตั้งคําถามเอาไวกอ น หลังจากนั้น ใหผูอานอานคําถามกอนที่จ ะอา น
ขอความ ทั้งนี้เพื่อใหผูอานมีจุดประสงคในการอาน
4.3 การอานแบบเขม (Intensive reading) ใชเมื่อตองการทราบรายละเอียดของขอมูล
เชน การอานตําราตองอานใหรายละเอียดเพื่อใหเขาใจมากที่สุด
4.4 การอานโดยการทํานายขอความตาง ๆ ลวงหนา (Predicting) โดยผูอานใชความรู
ที่มีอยูเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ทํานายขอความที่จะอานจากหัวเรื่อง หัวขอยอย
4.5 การเดาความหมายของคําศัพทจากบริบท (Guessing the meaning from the
context) ผูอานอาจเดาความหมายคําศัพทไดโดยอาศัยความหมายจากรากศัพท คําที่มีความหมาย
ตรงกันขาม ขอความที่ขัดแยงกันและจากประสบการณของผูอาน
5. วิธีการสอนอานควรเนนการสื่อสารอยางมีความหมาย ผูสอนควรจัดกิจกรรมใหผูเรียน
อานเพื่อการสื่อสารอยางมีความหมาย ไมใชอานเพื่อตอบคําถามทายบทแตเพียงอยางเดียว วิธีสอนอาน
จึงเนนเทคนิคดังตอไปนี้
5.1 การเติมขอมูลที่ขาดหายไป (Information gap)
5.2 การอานเพื่อแกปญหา (Problem solving)
5.3 การอานเพื่อถายโอนขอมูล (Information transfer)
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6. การสอนทักษะอานไมควรแยกสอนจากทักษะอื่นควรใชทักษะสัมพันธใน การสอนอา น
ไมสอนใหผูเรียนอานบทอานเพียงอยางเดียว เพราะในชีวิตจริงเมื่อไดอานสิ่งใดมักนําไปใชดวย ดังนั้น
การจัดกิจกรรมควรใหฝกฝนทักษะอยางตอเนื่อง
7. บทอานที่นํามาใชตองเปนเอกสารจริง (Authentic materials) เอกสารจริง คือเอกสาร
ที่ ไม ไ ด เ ขี ย นขึ้ น มาเพื่ อ จุ ด ประสงค ใ นการสอนภาษาโดยตรง เพราะบทอ า นที่ ส ร า งขึ้ น เพื่ อ เป น
เครื่องมือในการสอนศัพทและไวยากรณจ ะมีลักษณะไมเ ปน ธรรมชาติ เนื่องจากผูเ ขีย นจะเขีย น
โครงสรางหรือหลักไวยากรณที่ตองการสอนใหปรากฏในเนื้อเรื่องมากเกินไป นักทฤษฎีที่เชื่อในแนว
การสอนเพื่อการสื่อสาร จึงมีแนวคิดวา บทอานควรมีลักษณะที่เปนเอกสารจริงซึ่งใชในชีวิตประจําวัน
เชน โฆษณา ขาว ฉลากยา หรือปายประกาศ บทคัดยอ (Abstract) เปนตน ทั้งนี้เพื่อสนองความตองการ
ของผูเรียนที่ตองอานขอความตาง ๆ เหลานี้ในชีวิตประจําวันนั้น ไมมีใครมาปรับระดับความยากงาย
ใหตองเตรียมพรอมที่จะอานเอกสารที่อาจมีระดับความยากงายตรงตามความเปนจริง
8. แบบฝกอานไมควรมุงที่จะทดสอบความเขาใจในการอานแตควรชวยใหผูอานเขาใจ
ขอความที่อานดีขึ้น แบบฝกหัดการอานตามแนวการสอนแบบฟง -พูด นิยมใชแบบการใหตัวเลือก
(Multiple choice) หรือเปนคําถามแบบ Wh-questions และ Yes-No questions ซึ่งเปนการทดสอบ
ความเขาใจ ทําใหผูอานตองกลับไปอานขอความซ้ําๆหลายเที่ยว และอาจเกิดความสับสน แบบฝกหัด
อานตามแนวการสอนเพื่อการสื่อสารจะชวยใหผูอานเขาใจขอความที่อานดีขึ้น
จากแนวความคิ ด ของนั ก การศึ ก ษาที่ เ กี่ ย วกั บ หลั ก การสอนอ า นตามแนวการสอน
เพื่ อการสื่ อสาร ที่ กล าวมาข า งต น ทํา ให พ อสรุ ป ได ว า หลั ก การสอนอ า นตามแนวการสอนภาษา
เพื่อการสื่อสารมุงเนนใหผูอานทําความเขาใจบทอานโดยใชประสบการณเดิม มีจุดมุงหมายในการอาน
บทอานที่นํามาใชสอนควรเปนเอกสารจริงที่ใชหรือพบเห็นในชีวิตประจําวันที่เหมาะสมกับผูเรียนซึ่ง
จะชวยทําใหผูเรียนเกิดความสนใจและเห็นประโยชนของการอาน รวมถึงชวยใหผูเรียนสามารถถายโอน
ความรูไปสูทักษะทางภาษาอื่น ๆ เชนทักษะการฟง-พูดและทักษะการอาน-เขียน
2. เอกสารที่เกี่ยวของกับความตระหนักรู
2.1 แนวความคิดเกี่ยวกับความตระหนักรู
Dictionary of Education ไดใหความหมายไววา ความตระหนักรู หมายถึง การกระทําที่
แสดงวาจําได การรับรู หรือมีความรู หรือมีความสํานึก (Consciousness)
Webster’s Dictionary (1961: 152) ไดใหความหมายไววา ความตระหนักรู หมายถึง
ลักษณะหรือสภาพของความรูสึกตัว รูสํานึกหรือระวังระไว การรูจักคิดหรือ ความสํานึกทางสังคม
และการเมืองในระดับสูง
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Runes (1971: 32) ไดใหความหมายไววา ความตระหนักรูเ ปน การกระทําที่เ กิด จาก
ความสํานึก
Good (1973: 54) ไดใหความหมายไววา ความตระหนักรู หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงถึงการ
เกิดความรูของบุคคล หรือการที่บุคคลแสดงความรูสึกรับผิดชอบตอปญหาตางๆที่เกิดขึ้น
Wolman (1973: 38) ไดใหความหมายไววา ความตระหนักรู เปนภาวะที่บุคคลเขาใจ
หรือสํานึกถึงบางอยางของเหตุ ประสบการณ หรือวัตถุสิ่งของได
Bloom (1971: 213) ไดใหความหมายไววา ความตระหนักรูเปนขั้นต่ําสุดของภาคอารมณ
และความรูสึก (Affective domain) ความตระหนักรูเกือบคลายกับ ความรูต รงที่ทั้งความรูและ
ความตระหนักไมเปนลักษณะของสิ่งเรา ความตระหนักไมจําเปนตองเนนปรากฏการณหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ความตระหนักจะเกิดขึ้นเมื่อมีสิ่งเรามาเราใหเกิดความตระหนัก
จรินทร ธานีรัตน (2517: 64) ไดใหความหมายไววา ความตระหนักรู หมายถึง ความรูสึก
หรือความสํานึกหาเหตุผลในพฤติกรรมที่ไดกระทําไปทุกครั้ง
ประภา เพ็ญสุวรรณ (2520: 24) ไดใหความหมายไววา ความตระหนักรู หมายถึง การที่บุคคล
ฉุกคิดได หรือการเกิดขึ้นในความรูสึกวามีสิ่งหนึ่ง เหตุการณหนึ่งหรือสถานที่หนึ่ง ซึ่งการรูสึกวามีหรือ
การไดฉุกคิดถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เปนความรูสึกที่เกิดในสภาวะของจิตใจ แตไมไดหมายความวาบุคคลนั้น
สามารถจําไดหรือระลึกไดถึงลักษณะบางอยางของสิ่งนั้น
วิชัย วงษใหญ (2523: 133) ไดใหความหมายไววา ความตระหนักรูเปนพฤติกรรมขั้นต่ําสุด
ทางดานความรูสึก (Affective domain) แตความตระหนักรูนั้นไมไดเกี่ยวกับความจําหรือความระลึกได
ความตระหนักรูหมายถึง ความสามารถนึกคิด ความรูสึกที่เกิดขึ้นในสภาวะของจิตใจ
จากความหมายของความตระหนักรูที่นักวิชาการในสาขาตาง ๆ ไดใหไวดังกลาวขางตน
พอสรุปความหมายไดวา ความตระหนักรู หมายถึง ความสํานึกซึ่งบุคคลเคยมีการรับรู หรือเคยมี
ความรูมากอน โดยเมื่อมีสิ่งเรามากระตุนจะทําใหเกิดความสํานึกขึ้นหรือเกิด ความตระหนักรูขึ้น
ความตระหนักรู จึงเปนภาวะทางจิตใจที่เกี่ยวของกับความรูสึก ความคิด และความปรารถนาตาง ๆ
อันเกิดจากการรับรูและความสํานึก ซึ่งเปนภาวะที่บุคคลไดรับรู หรือไดรับประสบการณตาง ๆ มาแลว
โดยมีการประเมินคาและตระหนักรูถึงความสําคัญของตนเองที่มีตอสิ่งนั้น ๆ ความตระหนักรูจึงเปน
การตื่นตัวทางจิตใจตอเหตุการณ หรือสถานการณนั้น ๆ ซึ่งหมายความวา ระยะเวลาหรือประสบการณ
และสภาพแวดลอมจะทําใหเกิดการรับรู (Perceptions) ขึ้น และนําไปสูการเกิดความคิดรวบยอด
การเรียนรูและ ความตระหนักรู ตามลําดับ ซึ่งขั้นตอนและกระบวนการเกิดความตระหนักรูดังกลาว
แสดงเปนแผนภูมิไดดังนี้
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การสัมผัส

การรับรู

ความคิด
รวบยอด

ความ

การเรียนรู

ตระหนักรู
1

พฤติกรรม

ภาพที่ 2 ขั้นตอนและกระบวนการเกิดความตระหนักรู
จากภาพที่ 3 ความตระหนักรูเปนผลมาจากกระบวนการทางปญญา (Cognitive Process)
กลาวคือ เมื่อบุคคลไดรับการกระตุนจากสิ่งเราหรือไดรับการสัมผัสจากสิ่งเราแลวจะเกิดการรับรู
และเมื่อรับรูในขั้นตอๆไป ก็จะเขาใจในสิ่งเรานั้น คือ เกิดความคิดรวบยอดและนําไปสูการเรียนรู คื อ
มี ค วามรู ใ นสิ่ ง นั้ น และนํา ไปสู ก ารเกิ ด ความตระหนั ก รู ใ นที่ สุ ด ซึ่ ง ความรู แ ละความตระหนักรู
ตางก็นําไปสูการกระทําหรือการแสดงพฤติกรรมของบุคคลตอสิ่งเรานั้น ๆ การที่บุคคลจะเกิดความ
ตระหนักรูขึ้นไดนั้น บุคคลนั้นจะตองมีความรูมากอน ดังนั้นการจัดการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนมองเห็น
ความสําคัญความรับผิดชอบและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมา จะสงผลใหผูเรียนเกิดความตระหนักรู
ตอสิ่งนั้น ๆ ตอไปในที่สุด
2.2 ปจจัยที่มีผลตอความตระหนักรู
ความตระหนักรู (Awareness) เปนพฤติกรรมทางดานอารมณหรือความรูสึก (Affective
domain) ซึ่ ง คล า ยกั บ ความรู (Knowledge) ซึ่ ง เป น พฤติ ก รรมขั้ น ต่ํา สุ ด ของความรู ความคิ ด
(Cognitive domain) ปจจัยดานความรูสึกหรืออารมณนั้น จะมีความสัมพันธกับปจจัยดานความรู
ความคิดเสมอ (ประสาท อิศรปรีดา, 2523: 177) ดังที่กลาวมาแลววาความรูเปนเรื่องที่เกิดจาก
ขอเท็จจริง จากประสบการณ การสัมผัส และการใชจิตไตรตรองคิดหาเหตุผล แตความตระหนักรู
เปนเรื่องของโอกาสการไดรับการสัมผัสจากสิ่งเราโดยไมตั้งใจ การใชจิตไตรตรองแลว จึงเกิดสํานึก
ตอปรากฏการณ หรือสถานการณนั้นๆและในเรื่องของความตระหนักรูนี้ จะไมเกี่ยวของกับความจํา
หรือการระลึกมากนัก เพียงแตรูสึกวามีสิ่งนั้นอยู (Conscious of something) จําแนกและรับรู
(Recognitive) ลักษณะของสิ่งนั้นเปนสิ่งเรา ออกมาตรงวามีลักษณะเปนเชนไร โดยไมมีความรูสึก
ในการประเมินเขารวมดวย และยังไมสามารถแบงออกมาวามีลักษณะอยางไร หรืออาจกลาวโดยสรุป
ไดวาความรูหรือการศึกษาเปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอความตระหนักรูนั่นเอง
ทนงศักดิ์ ประสบกิติคุณ (2535: 22–23) กลาววา เนื่องจากความตระหนักรูของแตละบุคคล
ขึ้นอยูกับการรับรูของแตละบุคคล ดังนั้น ปจจัยที่มีผลตอการรับรูจึงมีผลตอความตระหนักรูดวย
เชนกัน ซึ่งไดแก

38
1. ประสบการณที่มีตอการรับรู
2. ความเคยชินตอสภาพแวดลอม ถาบุคคลใดที่มีความเคยชินตอสภาพแวดลอมนั้น ก็จะทําให
บุคคลนั้นไมตระหนักรูตอสิ่งที่เกิดขึ้น
3. ความใสใจและการเห็นคุณคา ถามนุษยมีความใสใจเรื่องใดมาก ก็จะมีความตระหนักรู
ในเรื่องนั้นมาก
4. ลักษณะและรูปแบบของสิ่งเรานั้นสามารถทําใหผูพบเห็นเกิดความสนใจ ยอมทําใหผูพบเห็น
เกิดการรับรูและความตระหนักรูขึ้น
5. ระยะเวลาและความถี่ในการรับรู ถามนุษยไดรับการรับรูบอยครั้งเทาใดหรือนานเทาไรก็ยิ่ง
ทําใหมีโอกาสเกิดความตระหนักรูไดมากขึ้นเทานั้น
2.3 ความตระหนักกับเหตุผลเชิงจริยธรรม
2.3.1 การจําแนกระดับของความตระหนักทางสังคม (สุดใจ บุญอารีย, 2541: 95–97)
ในระดับกอนเกณฑ บุคคลจะไมมีการตระหนักทางสังคมหรือมีก็แคบมากมักจะคิดถึง
ตัวเอง เชน ถาถามวาเหตุใดจึงตองรักษาสัญญา จะไดคําตอบวา “ถาคุณไมรักษาสัญญาคุณจะถูกตี”
จะเห็นวาทัศนะจํากัดอยูที่ตัวเอง ไมคิดถึงผูอื่น ไมเขาใจถึงเจตนาหรือความคาดหวังของผูอื่นในระดับนี้
ถาเด็กพัฒนาสูงขึ้นมาอีกความคิดก็จะกวางขึ้น โดยจะคิดถึงผูอื่นเปนรายบุคคล เปนการคิดแบบ
“ฉัน” และ “เธอ” ไมเปนกลุม เหตุผลในการกระทําเพื่อคนอื่นคือ ตองการใหเขาเปนผูตอบแทนมิใช
การทําเพื่อการอยูรวมกันในสังคม
ในระดับที่สองคือ ระดับตามกฎเกณฑ เด็กจะคิดเรื่องสัมพันธภาพการเปนสมาชิก
ของกลุมจะมีความสําคัญคืออยากจะดีตามที่กลุมหรือสังคมตองการ ระดับที่สองนี้จะตระหนักถึง
ผลประโยชนของผูอื่นและสังคม เปนระดับแรกที่การเห็นประโยชนของผูอื่นเปนระดับที่เขาใจวา
เหตุใดบุคคลจึงตองเสีย สละเพื่อสังคม สิ่งที่ไมเ คยตระหนักในระดับ กอนจะเริ่มมี ผูมีพัฒ นาการ
ในระดับนี้จะตองการการยอมรับในการที่ตนทําดี ความแตกตางระหวางระดับนี้กับระดับกอนในเรื่อง
กฎตาง ๆ คือระดับกอนเห็นวากฎตางๆเปน เครื่องบังคับ เขา แตในระดับ นี้เ ห็น วากฎตาง ๆ มีไว
เพื่อชวยสังคมที่เขาอยู
ในระดับที่สามคือ ระดับเหนือกฎเกณฑ ทัศนะจะกวางออกไปจะไมมองวามนุษย
เปนเสมือนฟนเฟองของเครื่องจักรในสังคม และจะตองยอมปฏิบัติตามที่สังคมกําหนดและรับใชสังคม
ที่ตัวเองเปนสมาชิกอยู แตจะกระทําตามหลักแหงความยุติธรรมที่เห็นวาทุกคนในสังคมจะตองปฏิบัติ
ไมวาสังคมนั้นจะสนับสนุนหรือไม ซึ่งเรียกไดวามีลักษณะเปนสากลเพราะใชกับคนทุกคน ความแตกตาง
ระดับนี้กับระดับที่แลวคือ ระดับกอนเห็นวาการกระทําที่ดีจะตองเปนการสนับสนุนสังคมผลประโยชน
ของสังคมเปนตัวกําหนดความถูกตอง แตในระดับนี้เห็นวาการกระทําที่ดีคือ การกระทําที่สอดคลอง
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กับหลักแหงความยุติธรรม หลักแหงความยุติธรรมนี้เปนอิสระจากสังคมที่เขาอยู ดังนั้นหลักแห ง
ความยุติธรรมเปนพื้นฐานของสังคม
2.3.2 การจําแนกขั้นของความตระหนักทางสังคม
การแยกระดับการหยั่งลึกทางสังคมจะชวยในกระบวนการวัดพัฒนาการอยางมาก
ถาสามารถชี้ชัดถึงขั้นของการพัฒนาการไดก็ยิ่งจะเปนแรงสนับสนุนยิ่งขึ้น การรูขั้นของพัฒนาการ
ดานการหยั่งลึกทางสังคมของเด็ก จะทําใหเราทราบวาเด็กใชเหตุผลอยูในสองขั้นใดควบกัน (เชน ขั้นที่ 1
และขั้นที่ 2) ในที่นี้จะอธิบายเพียง 4 ขั้น สวนผูที่มีพัฒนาการดานการหยั่งลึกทางสังคมในระดับ
เหนือกฎเกณฑเกือบทั้งหมด จะใชเหตุผลเชิงจริยธรรมในขั้นที่ 5
ในระดับกอนเกณฑ ความแตกตางดานการตระหนักทางสังคมระหวางขั้นที่ 1 และ
ขั้นที่ 2 ไดแกความคิดแบบเห็นแกประโยชนของทั้งสองฝาย หรือการตระหนักถึงทัศนะของผูอื่นซึ่ง
ขั้นที่ 1 ไมมีผูใชเหตุผลในขั้นที่ 1 จะไมเขาใจวาผูอื่นมีความคิดเปนของตนเองเขาจะคิดวามีตัวเขา
กับโลกภายนอกเทานั้น ในดานจริยธรรมเด็กจะเขาใจวาตัวเขาและผูอื่นอยูภายในลักษณะเผด็จการ
ภายนอกอันเดียวกัน หากไมรวมตัวเองเขากับสิ่งนี้จะดีรับโทษโดยอัตโนมัติ การพิจารณาถึงความสําคัญ
และสิทธิของมนุษย จะมีลักษณะเปนรูปธรรมตรง ๆ และการตัดสินใจมากจากลักษณะพิเศษทางกายภาพ
เชน จะชวยชีวิตผูอื่นที่มีเครื่องประดับมากที่สุดหรือผูที่สูงที่สุด
ในขั้นที่สอง เด็กจะสามารถพิจารณาสิ่งตางๆรวมกันได เด็กจะคิดไดวาผูอื่นมีความคิด
ที่แตกตางไปจากตนและแตกตางกัน และรูวาบางครั้งบุคคลคาดหวังและกระทําในสิ่งที่ขึ้นอยูกับผูอื่น
อยางไรก็ตาม แมความคิดในเชิงการตระหนักจะกวางขึ้น แตก็ยังมีขอจํากัดคือการเขาใจความสัมพันธ
ระหวางบุคคล ผูมีพัฒนาการในขั้นที่สองจะมองความสัมพันธแบบตัวตอตัว ในแงจริยธรรมยังพิจารณา
ในสิ่งตางๆในลักษณะกายภาพและสุขนิยม หลักสําคัญของการพัฒนาในขั้นนี้คือจะมิไดนึกถึงการเปน
กลุมหรือสังคมที่ดีงาม แตนึกถึงเพียงประโยชนของบุคคลผูใฝประโยชนสวนตัวเทานั้น
ในขั้นที่สาม กรอบความคิด คือ แตละคนในกลุมจะตองฟงความเห็นของทุกคนในกลุม
และจะตองพยายามกระทําในสิ่งที่กลุมเห็นดวย ผูใชเหตุผลในขั้นนี้จะพยายามจัดพฤติกรรมของเขา
ใหอยูในรูปแบบของคนดีตามความคิดของตน
ในขั้นทีส่ ี่ จะพิจารณาสัมพันธภาพเชนกัน แตจะขยายรวมไปถึงการหยั่งลึกถึงระดับ
สังคมแทนที่จะคิดถึงบุคคลเพียง 2-3 คน เขาจะพิจารณาวาบุคคลเปนจุดหนึ่งของระบบสังคมทั้งหมด
จะอยูที่ผลของสัมพันธภาพหรือพฤติกรรมตาง ๆ ที่มีตอสังคม อันไดแกการกระทําในทํานองที่เกื้อหนุน
หรือสงเสริมใหสังคมไดดําเนินไปอยางราบรื่น โดยเชื่อวาเราทั้งหมดเปนสมาชิกของระบบสังคมการขยาย
ความคิ ด จากเอกั ต บุ ค คลหรื อ สั ม พั น ธภาพของกลุ ม เล็ ก ๆ ไปสู ร ะบบสั ง คมที่ ก ว า งออกไปเป น
ความสําเร็จที่สําคัญของขั้นที่ 4 ที่พัฒนามาจากขั้นที่ 3
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2.4 การวัดความตระหนักรู
ชวาล แพรัตกุล (2526: 201) ความตระหนักรู (Awareness) เปนพฤติกรรมที่เกี่ยวกับ
การรูสํานึกวาสิ่งนั้นมีอยู (Conscious of something) จําแนกและรับรู (Recognitive) ซึ่งเปนพฤติกรรม
ที่ละเอียดออนเกี่ยวกับดานความรูสึกและอารมณ ดังนั้นการที่จะทําการวัดและการประเมิน จึงตอง
มีหลักการและวิธีการตลอดจนเทคนิคเฉพาะ จึงจะวัดความรูสึกและอารมณนั้นมีหลายประเภท
ดวยกัน ซึ่งจะนํามากลาวไวดังนี้ คือ
1. วิธีการสัมภาษณ (Interview) อาจเปนการสัมภาษณชนิดที่โครงสรางแนนอน (Structure
item) โดยสรางคําถามและมีคําตอบที่เลือกเหมือนๆกัน แบบสอบถามชนิดเลือกตอบและคําถาม
จะตองตั้งไวกอน เรียงลําดับกอนหลังไวอยางดี หรืออาจเปนแบบไมมีโครงสราง (Unstructured item)
ซึ่งเปนการสัมภาษณที่มีไวแตหัวขอใหญๆใหผูตอบมีเสรีภาพในการตอบมาก ๆ
2. แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบสอบถามอาจจะเปนชนิดปดหรือเปดก็ได
3. แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) เปนเครื่องมือวัดชนิดที่ตรวจสอบวาเห็นดวย ไมเห็นดวย
หรือมีไมมีสิ่งที่กําหนดตามรายการ อาจอยูในรูปของการทําเครื่องหมายตอบ หรือเลือกวาใช ไมใชก็ได
4. มาตรวั ด อั น ดั บ คุ ณภาพ (Rating scale) เครื่ องมื อนี้ เ หมาะสํา หรั บ วั ด อารมณ แ ละ
ความรูสึกที่ตองการทราบความเขาใจ (Intensity) วามีมากนอยเพียงไรในเรื่องนั้น
5. การเขาใจความหมายภาษา (Semantic differential technique หรือ S.D.) เทคนิค
การวัดโดยใชความหมายของภาษาของ ชาลล ออสกูด เปนเครื่องมือที่วัดไดครอบคลุมชนิดหนึ่ง
เครื่องมือชนิด นี้จ ะประกอบดว ยเรื่องซึ่งถือเปน “สังกัป ” และจะมีคุณศัพทที่ต รงขามกัน เปน คู
ประกอบสังกัปนั้นหลายคู แตละคูจะมี 2 ขั้ว ชองจะหางระหวาง 2 ขั้วนี้ บงดวยตัวเลข ถาใกลขางใด
มากก็จะมีคุณลักษณะตามคุณศัพทของขั้วนั้นมาก
คุ ณศั พท ที่ป ระกอบเป น 2 ขั้ ว นี้ แยกออกเป น 3 พวกใหญ ๆ คื อ พวกที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
การประเมินคา (Evaluation) พวกที่เกี่ยวกับศักยภาพ (Potential) และพวกที่เกี่ยวกับกิจกรรม (Activity)
2.5 กระบวนการวัดความตระหนักรู
ทิศนา แขมมณี (2545: 125) ไดกลาววากระบวนการนี้เปนกระบวนการที่กระตุนใหผูเรียน
ใหความสนใจ เอาใจใส รับรู เห็นคุณคาในปรากฏการณหรือพฤติกรรมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมทั้งที่
เปนรูปธรรมและนามธรรม ขั้นตอนการดําเนินการมีดังนี้
1. สังเกต ใหขอมูลที่ตองการใหผูเรียนเกิดความสนใจ เอาใจใส และเห็นคุณคา
2. วิจารณ ใหตัวอยาง สถานการณ ประสบการณตรง เพื่อใหผูเรียนไดวิเคราะหหาสาเหตุ
และผลดีผลเสียที่เกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
3. สรุปใหอภิปรายหาขอมูล หรือหลักฐานมาสนับ สนุน คุณคาของสิ่งที่จ ะตองตระหนัก
และวางเปาหมายที่จะพัฒนาตนเองในเรื่องนั้น
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ตารางที่ 2 ลําดับขั้นของพฤติกรรมดานจิตพิสัยของ แครทโวล และคณะ
1. การรับรู

2. การตอบสนอง

3. การเกิดคานิยม
4. การจัดระบบคุณคา
5. การสรางลักษณะนิสัย

1.1 ความตระหนักรู
1.2 ความยินดีที่จะรับรู
1.3 การควบคุมหรือการเลือกใหความสนใจ
2.1 การยินยอมตอบตกลง
2.2 ความเต็มใจที่จะตอบสนอง
2.3 ความพอใจในการตอบสนอง
3.1 การยอมรับคานิยม
3.2 การนิยมชมชอบในคานิยม
3.3 การยึดมั่นในคานิยม
4.1 การสรางแนวความคิดของคานิยม
4.2 การจัดระบบคานิยม
5.1 การวางหลักทั่วไป
5.2 การสรางลักษณะนิสัย

จากตารางที่ 5 แสดงลําดับขั้นของพฤติกรรมดานจิตพิสัย จะเห็นไดวาความตระหนักรู
อยูในลําดับขั้นของการรับรู ซึ่งเปนขั้นแรกหรือขั้น พื้น ฐานของการพัฒ นาขึ้น ไปสูขั้น สูงตอไป คือ
ขั้นการตอบสนอง การเกิดคานิยม การจัดระบบคุณคา การสรางลักษณะนิสัยตามแบบคานิยมที่
ยึดถือตามลําดับ ลักษณะนิสัยที่จะเกิดขึ้นไดนั้น จําเปนที่จะตองสรางความตระหนักรูใหเกิดขึ้นในตัว
บุคคลนั้นกอน เมื่อบุคคลนั้นมีความตระหนักรูแลวจึงจะพัฒนาไปสูพฤติกรรมดานจิตพิสัยที่สูงขึ้น
ตอไปได
2.6 วิธีการสรางแบบวัดความตระหนักรู
วิธีการสรางแบบวัดความตระหนักรู มีลําดับขั้นดังนี้ คือ
1. การรวบรวมขอมูล ขอมูลนั้นอาจจะนํามาจากเอกสาร บทวิเคราะหงานการศึกษาวิจัย
2. การตรวจสอบขอมูล เพื่อใหแนใจวาขอมูลที่นํามาใชในการสรางแบบวัดนั้นมีความเหมาะสม
กับการที่จะตอบหรือใชวัดกับกลุมตัวอยาง
3. สรางแบบวัดโดยการสรางขอคําถาม เพื่อใหกลุมตัวอยางไดแสดงความรูสึกที่แทจริง
ของตนเองออกมา
4. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบวัด
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2.7 ความสัมพันธระหวางความรูกับความตระหนักรู
จากความหมายของความรูและความตระหนักรูที่นักวิชาการไดใหความหมายไว จะพบวา
ความรูและความตระหนักรูนั้นมีความสัมพันธคือ ทั้งความรูและความตระหนักรูตางเกี่ยวของกับการสัมผัส
และการใชจิตไตรตรองทั้งสิ้น โดยความรูเปนเรื่องของขอเท็จจริง กฎเกณฑ ฯลฯ ซึ่งไดจากการสังเกต
และรับรูที่ตองอาศัยเวลา สวนความตระหนักรูเปนเรื่องของความรูสึกที่เกิดขึ้นในภาวะจิตที่ไมเนน
ความสามารถในการจําหรือระลึกได อยางไรก็ตามการที่จะเกิดความตระหนักรูขึ้นมาไดก็ตองผานการ
มีความรูมากอนเปนเบื้องตน
3. เอกสารที่เกี่ยวของกับคุณธรรม จริยธรรม
3.1 ความหมายของคุณธรรม จริยธรรม
ความหมายของคําวา “คุณธรรม” มีผูใหความหมายไวหลายทาน ดังตอไปนี้
พระเทพวิสุทธิเมธี (พุทธทาสภิกขุ, 2536) ไดใหความหมายวา คุณธรรม หมายถึง คุณสมบัติ
ฝายดีโดยสวนเดียว เปนที่ตั้งหรือเปนประโยชนแกสันติภาพหรือสันติสุขจึงเปนที่ตองการของมนุษย
คุณธรรมเปนสิ่งที่ตองอบรมโดยเฉพาะเพื่อใหเกิดขึ้นเหมาะสมกับที่เราตองการ
พระราชวรมุนี (2527) ไดใหความหมายวา คุณธรรม หมายถึง ธรรมที่เปนคุณความดีงาม
สภาพที่เกื้อกูล
สงวน สุทธิเลิศอรุณ (2526) กลาววา คุณธรรม หมายถึง คุณงามความดีของบุคคลที่กระทํา
ไปดวยความสํานึกในจิตใจ โดยมีเปาหมายวาเปนการกระทําความดี หรือพฤติกรรมที่ดีเปนที่ยอมรับ
ของสังคม เชน ความเสียสละ ความมีน้ําใจงาม ความเกรงใจ ความยุติธรรม ความรักเด็ก รักเพื่อน
มนุษยและความเห็นอกเห็นใจผูอื่น
เจริญ ไวรวัจนกุล (2531) อธิบายวา คุณธรรม คือ มโนธรรมอันเปนสํานึกแหงความดีเกิดจาก
การไตรตรองดวยเหตุผลจนสามารถตัดสินใจไดวาสิ่งใดดีสิ่งใดงาม แลวมุงมั่นอยูกับสิ่งดีงามจนเคยชิน
เปนคนที่มีคุณธรรมเปนกิจนิสัยและลักษณะนิสัย
ลัดดา เสนาวงศ (2532) ไดใหความหมายของคุณธรรมวา คือ ความดีงามตาง ๆ ที่มีอยู
ในจิตใจ ของแตละคนและยึดถือปฏิบัติจนเปนนิสัย
บรรจง ชูชาติสกุล (2533) ใหความหมายของคุณธรรมวา หมายถึง สิ่งที่สังคมยอมรับวา
เปนสิ่งที่ดีงาม เชน ความกตัญูรูคุณตอผูมีพระคุณ การทําหนาที่ใหดีที่สุด ตามตําแหนงที่ไดรับ
มอบหมายและการอยูรวมกันอยางสามัคคีปรองดอง เปนตน
ราชบัณฑิตยสถาน (2546) ใหความหมาย “คุณธรรม” ไววา หมายถึง สภาพคุณงาม
ความดี
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ดังนั้น อาจกลาวไดวา “คุณธรรม” หมายถึง ความสํานึกในจิตใจของบุคคลในทางที่ดีงาม
อันเกิดจากการไตรตรองดวยเหตุผล สงผลตอความคิดที่ดี นําไปสูการกระทําและความประพฤติ
ในทางที่ดี เชนความเสียสละ ความมีน้ําใจ ความรับผิดชอบ เปนตน
สวนคําวา “จริยธรรม” นั้น มีผูใหความหมายไวหลากหลายเชนกัน อาทิ
Piaget (1960) (อางใน พีระพงศ เจริญพันธุวงศ, 2541) ใหความคิดเห็นไววา จริยธรรม
เปนลักษณะประสบการณของมนุษยและหนาที่เกี่ยวกับกฎเกณฑในการใหความรวมมือเกี่ย วกับ การ
จัดเตรียมทางสังคมในเรื่องความสนใจ อนามัยสวนบุคคลและความสัมพันธรว มกัน ในการกระทํา
ตามสิทธิและหนาที่ของบุคคลในสังคม
Brown (1968) ไดใหความหมายของจริยธรรมวา คือ กฎระเบียบตาง ๆ ที่บุคคลใชในการ
แยกแยะการกระทําที่ถูกตองออกจากการกระทําที่ผิด
Atkenso (1969) กลาววา จริยธรรมเปนขอบเขตความเชื่อของสังคมหนึ่ง ๆ เกี่ย วกับ
อุปนิสัยและความประพฤติวาอะไรเปนสิ่งที่คนทั้งหลายพยายามที่จะประพฤติปฏิบัติ
Kohlberg (1973) กลาววา จริย ธรรมมีพื้น ฐานของความยุติธ รรมถือเอาการกระจาย
สิทธิหนาที่อยางเทาเทียมโดยมิไดหมายถึงกฎเกณฑที่บังคับทั่วไป แตเปนกฎเกณฑที่มีความเปน
สากลที่คนสวนใหญรับไวในทุกสถานการณไมมีการขัดแยงเปนอุดมคติ ดังนั้น พันธะทางจริยธรรม
จึงเปนการเคารพตอสิทธิขอเรียกรองของบุคคลอยางเสมอภาคกัน
พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตฺโต, 2529) ไดใหความหมายไววา จริยธรรม หมายถึง มรรค
คือ วิธีป ฏิบัติส ายกลาง ประกอบดว ย องคป ระกอบ 8 ประการ บางครั้งเรีย กวา ไตรสิกขา คือ
การศึกษา 3 ประการ อันไดแก ศีล สมาธิ ปญญา ซึ่งจริยธรรมหรือพรหมจรรยและไตรสิกขา ทั้งหมด
นี้เปนทางปฏิบัติเพื่อนํามนุษยไปสูจุดหมายในชีวิต
โกศล มีคุณ (2524) กลาววา จริยธรรม หมายถึง ระเบียบ กฎเกณฑและแนวทางความประพฤติ
เป น ตั ว เกณฑ ที่เ รี ย กได ว า การแสดงออกที่ มีจ ริ ย ธรรมเป น อย า งไร ส ว นคุ ณ ลั ก ษณะภายในและ
พฤติ ก รรมของบุ ค คลนั้ น เป น สิ่ ง ที่ บ ง บอกคุ ณ ภาพทางจริ ย ธรรมของบุ คคลแต ล ะคนในอั น ที่ จ ะ
แสดงออกไดเหมาะสมกับกฎเกณฑภายนอกและการวัดจริยธรรมของบุคคล ก็ควรจะวัดลักษณะ
ทางจิตและตัวพฤติกรรมของบุคคลนี้เอง
สาโรช บัวศรี (2532) ใหความหมายวา จริยธรรม คือ แนวทางในการประพฤติเพื่อใหอยู
รวมกันไดอยางรมเย็นในสังคม
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2546) ใหความหมายไววา จริยธรรม หมายถึง ธรรม
ที่เปนขอปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม
จากความหมายของ “จริยธรรม” ขางตน สามารถสรุปไดวา จริยธรรม หมายถึง แนวทาง
ความประพฤติของสังคมหนึ่ง ๆ วา พฤติกรรมใดเปนพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติ พฤติกรรมใดเปนพฤติกรรม
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ที่ควรงดเวนโดยพิจารณาตามกฎระเบียบ ขอบเขตความเชื่อของแตละสังคมเพื่อใหบุคคลในสังคม
สามารถอยูรวมกันไดอยางรมเย็น
จากความหมาย “คุณธรรม” และ “จริยธรรม” จะเห็นวา คุณธรรมและจริยธรรมเปนคําที่มี
ความหมายใกลเคียงกัน อยางไรก็ดี ความหมายของคุณธรรมนั้นมักจะใชในลักษณะที่ครอบคลุม
ความหมายของจริยธรรมดวยทั้งในศัพทภาษาไทยและภาษาอังกฤษ กลาวคือ จริยธรรมเปนการ
แสดงออกใหผูอื่นเห็น คุณธรรมอยูภายในจิตใจของบุคคล ดังที่พระเมธีธรรมาภรณ (พระประยูร ธมฺมจิตโฺ ต,
2537: 3) ไดอธิบายวา คุณธรรมเปนเรื่องของความจริงแทหรือสัจธรรม คุณธรรมทําใหเกิดการประพฤติ
ปฏิบัติที่ดีทํา ใหเ กิด การรัก ษาศีล คุณ ธรรมนั้น เปน ตัว หลัก และกระจายออกเปน จริย ธรรมและ
จรรยาบรรณ สวนจริยธรรม หมายถึง การดําเนินการใหสอดคลองกับสัจธรรม จริยธรรมจึงเปนหลัก
แหงความประพฤติที่ดีงามเพื่อประโยชนตนและสังคม ซึ่งสอดคลองกับ ประภาศรี สีหอําไพ (2535)
ที่วา คุณธรรม คือ สภาพของคุณงามความดีภายในบุคคลทําใหเกิดความชื่นชมยินดี มีจิตใจที่เต็ม
เปยมไปดวยความสุขขั้นสมบูรณมีความรัก เมตตา ปรารถนาดีตอผูอื่น ไมเบียดเบียนทํารายทําลายกัน
ประพฤติปฏิบัติตนอยูในกรอบที่ดีงาม สวนจริยธรรม หมายถึง หลักความประพฤติที่อบรมกิริยาและ
ปลูกฝงลักษณะนิสัยใหอยูในครรลองของคุณธรรมหรือศีลธรรมที่สงผลใหการดํารงชีวิตมีระเบียบหรือ
แบบแผนตามวัฒนธรรมของบุคคล เปนลักษณะของจิตใจที่ดีงามอยูในสภาพแวดลอมที่โนมนําให
บุคคลละเวน ความชั่ว มีแนวทางความประพฤติอยูในเรื่อ งของความดีความถูก ตองตามสมควร
ในการปฏิบัติตนเพื่ออยูในสังคมไดอยางสงบเรียบรอยและเปนประโยชนตอผูอื่น
สรุปไดวา คุณธรรม หมายถึง สภาพคุณงามความดีภายในบุคคลเปนความจริงแท หรือสัจธรรม
ที่ทําใหเกิดการประพฤติปฏิบัติตนในกรอบที่ดีงาม มีจิตใจเต็มเปยมไปดวยความสุข มีความรัก เมตตา
ปรารถนาดี ไมเบียดเบียนทํารายกัน สวนคําวา จริยธรรม หมายถึง ขอปฏิบัติหรือหลักความประพฤติ
ที่ดีงามและเปนไปเพื่อประโยชนทั้งตอตนเองและสังคมสวนรวม อันสงผลใหชีวิตมีระเบียบแบบแผน
3.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม
นักทฤษฎีจริยธรรมไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการทางจริยธรรมไวหลากหลาย แตละแนวคิด
มีความเชื่อพื้นฐานที่แตกตางกัน กลาวคือ บางแนวคิดเชื่อวาสังคมมีอิทธิพลอยางยิ่งตอพัฒนาการ
ทางจริยธรรมของบุคคล ในขณะที่บางแนวคิดเชื่อวาพัฒนาการทางจริยธรรมของบุคคลมีแนวทาง
และขั้นตอนที่เปนสากลอันเปนความเจริญทางจิตใจที่แฝงอยูในตัวของบุคคลตั้งแตแรกเกิด และเมื่อ
เติบโตขึ้นลักษณะทางจริยธรรมของบุคคลนั้นจึงจะปรากฏใหเห็นเดนชัดและเปลี่ยนแปลงไปตาม
สถานการณแวดลอม และจากความเชื่อที่แตกตางกัน ทําใหแตละแนวคิดมีแนวทางในการพัฒนา
คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมของบุ คคลที่ แ ตกต า งกั น ไป ซึ่ งในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ จ ะนํ าเสนอแนวคิ ด ทฤษฎี
พัฒนาการทางจริยธรรมที่สําคัญ 6 กลุม
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3.2.1 กลุมแนวคิดทฤษฎีพัฒนาการทางความคิด
3.2.1.1 ทฤษฎีพัฒนาการทางความคิด นักจิตวิทยากลุมพัฒนาการทางความคิด
มี ค วามเชื่ อ ว า พั ฒ นาการทางจริ ย ธรรมมี ค วามเป น สากล มี โ ครงสร างของความคิ ด เป น พื้ น ฐาน
ประกอบดวย เหตุผลเชิงจริยธรรม นอกจากนี้ ยังเชื่อวาจริยธรรมของบุคคลเกิดจากแรงจูงใจเบื้องตน
คือ การไดรับการยอมรับ การรูวาตนเองมีความสามารถ การเคารพและรูจักตนเองอยางแทจริง สวน
บรรทัดฐานเบื้องตนทางจริยธรรมของบุคคลนั้น นักทฤษฎีกลุมนี้เชื่อวา เกิดจากการมีปฏิสัมพันธทาง
สังคมกับบุคคลอื่น ซึ่งทฤษฎีที่สําคัญในกลุมนี้มี 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของเพียเจท
และทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบิรก ดังจะไดเสนอสาระสําคัญของแตละทฤษฎีตอไปนี้
1. ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของ Piaget เชื่อวาพัฒนาการทางจริยธรรม
ของมนุษยเปนไปตามขั้นและขึ้นกับวัย ตลอดจนความฉลาดของบุค คลในการที่จ ะรับ รู ก ฎเกณฑ
และลักษณะตาง ๆ ของสังคมตามพัฒ นาการทางสติปญญาของบุคคลนั้น โดยขั้น พัฒ นาการทาง
จริยธรรมของเพียเจท แบงเปน 2 ขั้นใหญ ๆ ดังนี้ (Piaget, 1967 อางใน พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย,
2530: 238-239; สุรางค โควตระกูล, 2544: 66)
1.1 ขั้นยอมรับกฎเกณฑจากผูที่มีอํานาจเหนือตน (Heteronomous) เริ่มตั้งแต
แรกเกิดจนถึง 8 ป ในขั้นนี้บุคคลยอมรับกฎเกณฑจากผูที่มีอํานาจเหนือตน เชน บิดา มารดา ครู
และบุ ค คลอื่ น ที่ มี อํ า นาจมากกว า และเชื่ อ ว า กฎระเบี ย บเป น สิ่ ง ที่ แ น น อนตายตั ว ไม ส ามารถ
เปลี่ยนแปลงได ดังนั้น ระยะนี้บิดา มารดา และผูใหญจึงมีอิทธิพลตอเด็กอยางชัดเจน เด็กจะนับถือ
ความถูก-ผิด ความดี-ไมดี ในลักษณะตายตัว (Fixed rules) ดังนั้น การพิจารณาปญหาทางจริยธรรม
ของบุคคลในวัยนี้จึงยึดเอาผลที่เกิดขึ้นตามมาเปนหลักพื้นฐานในการพิจารณารับโทษ โดยไมคํานึงถึง
แรงจูงใจหรือสาเหตุในการกระทํา
1.2 ขั้นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงของกฎเกณฑ (Autonomous) เริ่มตั้งแต
เด็กอายุ 9 ปขึ้น ไป ในขั้น นี้บุคคลจะมองสิ่งตาง ๆ อยางมีความสัมพัน ธกัน มากขึ้น และเชื่อวา
กฎระเบียบตาง ๆ ไมใช สิ่งที่ตองปฏิบัติตามอยางเครงครัดแตสามารถเปลี่ยนแปลงไดถาทุกคนยอมรับ
การเปลี่ยนแปลงนั้น ในขั้นนี้ เปนระยะที่บุคคลเริ่มพัฒนาจริยธรรมขึ้นสูความคิดที่เปนของตนเอง ใช
เหตุผลโดยคํานึงถึงความยุติธรรม และพิจารณาจากผลที่เกิดขึ้นจากการกระทําดวย ซึ่งพัฒนาการที่
เกิดขึ้นนี้จะมีความสัมพันธทางบวกกับ สติปญญาและอายุของบุคคล ดังนั้น ในการพิจารณาปญหา
ทางจริยธรรมของบุคคลในวัยนี้ จึงยึดเอาเจตนา หรือความมุงหมายของการกระทํามาเปน หลัก
พื้นฐานในการพิจารณารวมดวย
2. ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของ Kohlberg เชื่อวา พัฒนาการทางจริยธรรม
ของแตละบุคคลจะผานไปตามขั้นพัฒนาการ (Sequential stage) โดยมีพื้นฐานมาจากการใหเหตุผล
เชิงตรรกศาสตร และเชื่อวาการรับรูทางสังคมและบทบาททางสังคมของแตละบุคคลจะมีความสัมพันธ
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ในลักษณะปฏิสัมพันธกับพัฒนาการทางจริยธรรมของบุคคลนั้น สําหรับการตัดสินคุณธรรมตามขั้น
ตาง ๆ โคลเบิรกเห็นวาเปน ผลมาจากประสบการณในการปฏิสัมพัน ธกับ บุคคลอื่น ซึ่งโคลเบิรก
เชื่อวาสิ่งเหลานั้นจะนําไปสูการเรียนรูสวนบุคคลมากกวาจะเปนรูปแบบของวัฒนธรรมที่สังคมวางไว
นอกจากนี้ โคลเบิรกยังเห็นวาบุคคลที่จะมีจริยธรรมขั้นสูงหรือสามารถใชเหตุผลทางจริยธรรมขั้นสูงไดนั้น
จะตองสามารถใชเหตุผลเชิงตรรกและความสามารถในการรับรูทางสังคมในระดับสูงกอน โดยลําดับขั้น
ของพัฒ นาการทางจริย ธรรมตามทฤษฎีของโคลเบิรกแบง ออกเปน 3 ระดับ และแตละระดับ
สามารถแบง ออกเปน 2 ขั้น ดังนี้ (Kohlberg, 1973 อางในดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2524: 29-30)
ระดับที่ 1 ระดับกอนกฎเกณฑ (2-10 ป) หมายถึง ระดับที่การตัดสินใจ
เลือกกระทําในสิ่งที่เปนประโยชนแกตนเองโดยไมคํานึงถึงผลที่จะเกิดแกผูอื่น
ขั้นที่ 1 ใชหลักการหลบหลีกการลงโทษ คือ การมุงที่จะหลบหลีกมิให
ตนเองถูกลงโทษทางกายเพราะกลัวความเจ็บปวดที่จะไดรับและจะยอมทําตามคําสั่งของผูใหญเพราะ
เปนผูที่มีอํานาจเหนือตน
ขั้นที่ 2 ใชหลักการแสวงหารางวัล คือ การเลือกกระทําในสิ่งที่จะนํา
ความพอใจมาใหตนเองเทานัน้
ระดั บที่ 2 ระดั บตามกฎเกณฑ (10-16 ป ) หมายถึ ง การกระทํ าตาม
กฎเกณฑของกลุมยอย ๆ ของตนหรือทําตามกฎหมายและศาสนา บุคคลผูมีจริยธรรมในระดับนี้ยังตอง
มีการควบคุมจากภายนอก เด็กอายุแตก็มีความสามารถในการเอาใจเขามาใสใจเรา และสามารถที่จะ
แสดงบทบาททางสังคมได
ขั้น ที่ 3 ใชห ลั กการทํ าตามที่ ผูอื่น เห็ น ชอบ ยั งไมเ ป น ตั ว ของตั ว เอง
ชอบคลอยตามการชักจูงของผูอื่นโดยเฉพาะเพื่อนๆ
ขั้นที่ 4 ใชหลักการทําตามหนาที่ของสังคม บุคคลมีความรูเกี่ยวกับ
บทบาทหนาที่ของตนในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของสังคมจึงถือวาตนมีหนาที่ตามกฎเกณฑตาง ๆ ที่ สังคม
ของตนกําหนดหรือคาดหมาย
ระดับที่ 3 ระดับเหนือกฎเกณฑ หมายถึง การตัดสินขอขัดแยงดวย
การนํามาตริตรองชั่ง ใจตนเองและตัดสินใจไปตามแตวาจะเห็นความสําคัญของสิ่งใดมากกวากัน
ขั้นที่ 5 ใชหลักการทําตามคํามั่นสัญญา บุคคลเห็นความสําคัญของคน
สวนใหญ ไมทําตนใหขัดตอสิทธิอันพึงมีพึงไดของบุคคลอื่น สามารถควบคุมบังคับใจตนเองได
ขั้นที่ 6 ใชหลักการยึดหลักอุดมคติสากล ซึ่งเปนขั้นพัฒนาการสูงสุด
แสดงทั้งการมีความรูสากลนอกเหนือจากกฎเกณฑในสังคมของตน และการมีความยืดหยุนทางจริยธรรม
เพื่อจุดมุงหมายในบั้นปลายอันเปนอุดมคติยิ่งใหญนักจิต วิทยากลุมนี้เ ชื่อวา บุคคลแตล ะคนจะมี
หรือไมมีการพัฒนาหรือมีพัฒนาการชาเร็วตางกัน โดยระดับจริยธรรมของบุคคลสามารถวั ดไดจาก
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เหตุผลเชิงจริยธรรม และสามารถสงเสริมบุคคลใหมีการพัฒนาระดับจริยธรรมสูงขึ้นไดโดยเปดโอกาส
ใหบุคคลเรียนรูจากการตัดสินใจทางจริยธรรมรวมกับผูอื่น การไดแสดงความคิดเห็นและอภิปราย
รวมกับผูอื่น จะทําใหบุคคลที่มีเหตุผลเชิงจริยธรรมต่ําเรียนรูการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมขั้นสูงขึ้น
3.2.1.2 การพัฒนาจริยธรรมแนวคิดทฤษฎีพัฒนาการทางความคิด สามารถ
พัฒ นาไดห ลายวิธี โดยสรุป มีดังตอไปนี้ (ทิศนา แขมมณี, 2542: 6-7; พยุงศักดิ์ จัน ทรสุริน ทร,
2541: 4-5; และแสงเดือน ทวีสิน, 2545: 222-223)
1. การใหความรูขั้นสูง เปนการจัดประสบการณใหบุคคลไดรับเหตุผลใหมและ
เหนือกวาที่เคยเปนอยู (ขั้นสูงกวาพัฒนาการทางจริยธรรมของบุคคลนั้น ๆ 1 ขั้น) ซึ่งการไดรับ
ประสบการณดังกลาวจะทําใหบุคคลนําไปเปรียบเทีย บกับเหตุผ ลเดิมแลว เกิด ความขัด แยงหรือ
ความไมสมดุลทางความคิดขึ้นและ ความไมสมดุลที่เกิดขึ้นนี้จะเปนเครื่องกระตุนใหบุคคลเกิดการปรับ
โครงสรางทางความคิดของตนเกิดความสมดุลขึ้นใหมที่จะชวยใหบุคคลเขาใจและยอมรับเหตุผลใน
ขั้นที่สูงกวาเดิม
2. การมีโอกาสปฏิสัมพันธกับผูอื่นและสภาพแวดลอม เปนการจัดประสบการณ
ใหบุคคลไดมีโอกาสปฏิสัมพันธกับผูอื่นและสภาพแวดลอม ซึ่งการมีปฏิสัมพันธดังกลาวจะชว ยให
บุคคลเขาใจความ คิดเห็นของบุคคลอื่นมากขึ้นและสามารถนํามาใชในการพิจารณาเพื่อตัดสินใจ
ปญหาตาง ๆ โดยเฉพาะกับ ปญหาเชิงจริยธรรม ดังนั้น การที่บุคคลเขารวมกลุมทางสังคมตาง ๆ จะ
ชวยใหบุคคลไดเรียนรูบทบาทของ ตนเองและผูอื่น อันจะชวยใหสามารถพัฒนาจริยธรรมในขั้นที่
สูงขึ้นไปไดอยางรวดเร็ว
3. การแสดงบทบาทสมมติ เปนการจัดใหบุคคลไดรั บโอกาสสวมบทบาทอื ่น
นอกเหนือจากที่ต นเปน อยูและบทบาทนั้น ควรเกี่ย วของกับ จริย ธรรม การรับ เอาความคิด และ
ความรูสึกของคนอื่นจะ กอใหเกิดความคิดความเขาใจแตกตางไปจากเดิมและไมยึดติดอยูแตตนเอง
4. การฝกเผชิญกับปญหาความขัดแยงเชิงจริยธรรม กลาวคือ การฝกเผชิญกับ
ปญหาความ ขัดแยงเชิงจริยธรรมจะชวยฝกใหบุคคลไดคิดวิเคราะห อภิปราย โตแยงกันและตัดสินใจ
โดยพิจารณา ความเห็นรวมทั้งกฎเกณฑตางๆในสังคม โดยปญหาที่นํามาใชในการอภิปรายนั้นควร
เปนปญหาที่ สามารถใชเหตุผลเชิงจริยธรรมในระดับที่ตรงกับระดับพัฒนาการทางจริยธรรมที่เปน
อยูและระดับที่สูงกวา ของบุคคลนั้น
5. การจัดบรรยากาศที่เอื้อตอการแสดงความคิดเห็น กลาวคือ การที่บุคคล
ไดมีบ รรยากาศที่ เอื้อ ตอ การแสดงความคิด เห็น อภิป รายเกี่ย วกับ ปญ หาความขัด แยง เชิง
จริยธรรมรวมกับบุคคลอื่นไดอยาง เปดเผยจะชวยกระตุนพัฒนาการทางจริยธรรมของบุคคลใหสูงขึ้นได
ซึ่งบรรยากาศในที่นี้ หมายถึง บรรยากาศของเสรีภาพในการพูด การแสดงความคิดเห็น การไดรับ
การยอมรับและความรูสึกปลอดภัยจาก การถูกลงโทษ การวิพากษวิจารณและการกลาวหาตาง ๆ
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นอกจากนี้ ตองสรางบรรยากาศใหทุกคนมีสว น รว มในการอภิป รายอยางเต็มที่และทําการสรุป
แนวความคิดของกลุมเพื่อใหเกิดความเขาใจกันอยางทั่วถึง
จะเห็นไดวา ตามความเชื่อของกลุมทฤษฎีพัฒนาการทางความคิดนั้นเชื่อวา พัฒนาการ
ทางจริยธรรมของแตละบุคคลแตกตางกันขึ้นอยูกับพัฒนาการทางสติปญญาและวัยของบุคคลนั้น ๆ
และเห็น วาการพัฒ นาจริย ธรรมของบุคคลควรจะพิจ ารณารูป แบบการพัฒ นาที่แตกตางกัน ตาม
ความ สามารถทางการ คิดและวัยของบุคคล
3.3 แนวคิดจิตพิสัย
3.3.1 ทฤษฎี ต ามแนวคิ ด จิ ต พิ สั ย นั ก จิ ต วิ ท ยากลุ ม จิ ต พิ สั ย มุ ง อธิ บ ายพั ฒ นาการ
ทางจริยธรรมของบุคคล โดยมองวามีความเกี่ยวของสัมพันธกับระดับคุณภาพการเรียนรูทางดานจิตใจ
(Affective Domain) ซึ่งแนวคิดทฤษฎีที่สําคัญในกลุมนี้คือ ทฤษฎีจําแนกระดับคุณภาพการเรียนรู
ดานจิตใจของ Krathwohl Bloom & Masia จุดเนนสําคัญของทฤษฎีนี้เชื่อวา การเรียนรูดานจิตใจ
จะครอบคลุมความสนใจ เจตคติ คานิยม ลักษณะนิสัยของบุคคล และเชื่อวาการเกิดเจตคติและการ
พัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรมของบุคคลมีขั้นตอนสําคัญ ดังนี้ (Bloom & Masia, 1964 อางใน
สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน, 2542: 17-18; และ ทิศนา แขมมณี, 2546: 44-46)
3.3.1.1 ขั้นการรับรู (Perceiving or Receiving) กลาวคือ การที่บุคคลจะเกิด
การพัฒนาลักษณะนิสัยใด ๆ บุคคลนั้นจะตองมีโอกาสไดรับรูและใสใจสิ่งนั้นกอน ดังนั้น หากตองการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมใหแกบุคคล จึงตองพยายามจัดสิ่งเราหรือสถานการณที่ชวยใหบุคคลนั้นเกิด
การรับรู และใหความสนใจในคุณธรรม จริยธรรมนั้น ๆ ซึ่งแบงออกเปน 3 ขั้นยอย โดยถือปริมาณ
การรับรูเปนเกณฑ ดังนี้
1. การสํานึก เปนการเริ่มรูสึกหรือสํานึกเกี่ยวกับลักษณะหรือเรื่องราวตาง ๆ
ที่เรา
2. การตั้งใจรับรู เปนการใสใจสิ่งเรานานพอสมควร แตยังไมมีความคิดเห็นหรือ
ประเมินตัดสินใด ๆ เปนเพียงการสังเกตเห็น
3. การเลือกรับรู เปนการรับรูสิ่งเราโดยมีการจําแนกความแตกตาง ยังไมมี
การประเมินใด ๆ
3.3.1.2 ขั้นการตอบสนอง (Responding) แมบุคคลไดรับรูและเกิดความสนใจ
ในสิ่งนั้นแลวแตหากไมมีโอกาสไดตอบสนองตอสิ่งนั้น ความสนใจนั้นก็จะไมไดรับการพัฒนาไปจนถึง
ระดับ
1. ยินยอมตอบสนอง เปนการยอมรับหรือยอมปฏิบัติตาม
2. สมัครใจตอบสนอง เปนความรูสึกที่จะทํากิจกรรมนั้นดวยความสมัครใจ
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3. พอใจตอบสนอง เปน การตอบสนองด ว ยความรูสึก เต็ม ใจ พอใจและมี
ความเพลิดเพลินสนุกสนานรื่นเริง
3.3.1.3 ขั้นการเห็นคุณคา (Valuing) หากบุคคลมีโอกาสตอบสนองตอสิ่งใด
แลวไดรับผลเปนที่พึงพอใจ บุคคลก็จะเริ่มเห็นคุณคาของสิ่งนั้น ดังนั้น หากเราสามารถจัดประสบการณ
หรือกิจกรรมตาง ๆ ที่บุคคลจะไดรับประโยชนจากการปฏิบัติตามคุณธรรมจริยธรรมที่ตองการก็จะชวย
ใหบุคคลเห็น คุณคา ของการปฏิบัติและ เต็มใจที่จ ะปฏิบัติเ ชน นี้ต ลอดไป โดยขั้น นี้แบงออกเปน
3 ขั้นยอย ดังนี้
1. การยอมรั บ คุ ณ ค า เป น การยอมรั บ ด ว ยความเชื่ อ ที่ ยั ง ไม ถ าวร อาจ
เปลี่ยนแปลงไดในคุณคาของสถานการณหรือเรื่องราว
2. ชื่น ชมในคุณ คา เปน การยอมรับ ในคุณคาของสถานการณห รือ เรื่องราว
ถึงระดับที่แสดงออกอยางใดอยางหนึ่ง เชน อยากติดตาม อยากเขาไปรวมผูกพัน
3. ยึด มั่ น ในคุ ณคา เป น ความเชื่อมั่ น แน ว แน จ นเกิ ด ศรัทธาในเรื่องราวหรื อ
เหตุการณวาควรทําตามและพยายามหาโอกาสแสดงออก
3.3.1.4 ขั้ น จั ด ระบบ (Organizing) การที่ บุ ค คลเห็ น คุ ณ ค า ของคุ ณ ธรรม
จริยธรรมแลวจะสามารถพัฒนาขึ้นไปเปนลักษณะนิสัยไดนั้น บุคคลจะตองมีการนําไปปฏิบัติหรือ
นําไปใชในระบบชีวิตของตน การจัดระเบียบหรือระบบในการปฏิบัติตนตามคุณธรรมจริยธรรมในวิถี
การดําเนินชีวิตของตนจึงเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยใหบุคคลนั้น ๆ กาวไปสูขั้นตอไปของการพัฒนา โดย
ในขั้นนี้แบงออกเปน 2 ขั้นยอย ดังนี้
1. การสรางแบบคุณคา เปนการสรุปรวบยอดระหวางคุณคาเรื่องราวตาง ๆ ที่
บุคคลยึดมั่นเขาดวยกัน
2. การจัดระบบคุณคา เปนการเรียงลําดับความสําคัญของสิ่งที่มีคุณคาตาง ๆ
และจัดคุณคาตาง ๆ ใหผสมกลมกลืนเขาดวยกัน
3.3.1.5 ขั้นการพัฒนาเปนลักษณะนิสัย (Characterization) บุคคลที่สามารถ
ปฏิบัติตนตามคุณธรรมจริยธรรมที่ยึดถือในวิถีการดําเนินชีวิตของตนอยางสม่ําเสมอ ในที่สุดก็จะพัฒนา
ถึงขั้นการเปนลักษณะนิสัยของตน ซึ่งนับเปนขั้นสูงสุดของการพัฒนา ในขั้นนี้แบงออกเปน 2 ขั้นยอย
ดังนี้
1. สรางขอสรุป การที่บุคคลพยายามปรับปรุงระบบตนเองใหสมบูรณตามแนว
ที่ตนเองตองการ
2. กิ จ นิสัย การที่ บุ ค คลแสดงออกตามแนวทางที่ ต นเองต อ งการอยาง
สม่ําเสมอจนเปนลักษณะของตนเอง
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3.3.2 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของบุคคลตามแนวคิดจิตพิสัย พบวา การที่จะ
ปลูกฝง และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมใหแกบุคคลเพื่อใหเปนลักษณะนิสัยของบุคคลนั้น สามารถทํา
ไดดังนี้ (ทิศนา แขมมณี, 2542: 19-20)
3.3.2.1 จัดสิ่งเราใหบุคคลนั้นไดรับรูและเกิดความสนใจในเรื่องที่จะปลูกฝง
3.3.2.2 จัดกิจกรรมหรือประสบการณที่ชวยใหบุคคลนั้นไดมีการตอบสนอง
ในเรื่องนั้นและเกิดความพึงพอใจ
3.3.2.3 ชวยใหบุคคลเห็นคุณคาของเรื่องนั้น โดยการชวยใหเขาไดเห็นประโยชน
ไดรับประโยชนหรือเกิดความพึงพอใจที่มากพอเพียง
3.3.2.4 ชวยใหบุคคลมีโอกาสจัดระเบียบในการนําเรื่องนั้นไปใชในระบบชีวิต
ของตนและใหการเสริมแรงอยางเหมาะสม
จะเห็ น ได ว า การพั ฒ นาคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมของบุ ค คล สิ่ ง สํา คั ญ ที่ จ ะเป น ตั ว บ ง ชี้ ถึ ง
ความสําเร็จ ก็คือ การเรียนรูดานจิตใจของบุคคลนั้นโดยแนวทางการพัฒนาจะมีลักษณะเปนกระบวนการ
ที่ตอเนื่องกัน ไป เริ่มจากการใหบุคคลมีโอกาสรับรูและสนใจในเรื่องที่จะปลูกฝง มีโอกาสในการตอบสนอง
ตอสิ่งที่สนใจ เห็นคุณคาของสิ่งที่ปฏิบัติและนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันอยางสม่ําเสมอและทายที่สุด
ก็คือการพัฒนา เปนลักษณะนิสัย
3.4 แนวคิดพฤติกรรมนิยม
3.4.1 ทฤษฎีตามแนวคิดพฤติกรรมนิยม นักจิตวิทยากลุมพฤติกรรมนิยม เชื่อวาพฤติกรรม
ของบุคคลเปนผลที่เกิดขึ้นจากการไดปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมและจะแปรเปลี่ยนไปตามผลที่ไดรับ
จากการกระทําที่เกิดขึ้นในสภาพแวดลอมนั้น ซึ่งผลจากการกระทํานั้นมีอยู 2 ประเภท ไดแก ผล
ประเภทเสริมแรง (Reinforce) ซึ่งทําใหพฤติกรรมนั้นมีอัตราเพิ่มขึ้น และผลประเภทถูกลงโทษ
(Punisher) ซึ่งทํา ใหพฤติกรรมนั้นมีอัตราลดลงหรือหมดไป
3.4.2 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวคิดพฤติกรรมนิยม นักจิตวิทยา กลุมนี้
เชื่อวาเราสามารถพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของบุคคลไดดวยกระบวนการปรับ พฤติกรรมโดยใช
ตั ว เสริ ม แรงหรื อ ตั ว ลงโทษเป น เครื่ อ งมื อ ในการเพิ่ ม พฤติ ก รรมที่ พึ ง ปรารถนาและลดหรื อ ขจั ด
พฤติกรรมที่ไมพึงปรารถนาตามขั้นตอนที่สําคัญดังนี้ (สุรางค โควตระกูล, 2541: 392)
3.4.2.1 บงชี้ห รือกําหนดพฤติกรรมเปาหมายใหชัด เจนและมีลักษณะเปน
พฤติกรรมที่สังเกตได
3.4.2.2 ใชแรงเสริมที่เหมาะสมและถูกหลักการ โดยตัวเสริมแรงที่นํามาใชอาจ
เปนตัวเสริมแรงทางสังคม เชน การใหคําชมเชย ยกยอง ใหความสนใจ ใหเกียรติ ฯลฯ หรืออาจเปน
ตัวเสริมแรงที่เปนรางวัล สิ่งของหรือเบี้ย (Token) ที่สามารถนํามาแลกกับสิ่งของที่ผูปรับพฤติกรรม
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ตองการหรืออาจจะใหแรงเสริมโดยการใหทํากิจกรรมอื่นที่ชอบ ทั้งนี้ วิธีการเสริมแรงตองเหมาะสม
กับอายุของผูรับการปรับพฤติกรรม
3.4.2.3 ติดตามสังเกตการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูรับการปรับพฤติกรรม
เมื่อมีพฤติกรรมที่ตองการเกิดขึ้น ควรใหแรงเสริมทันทีในชวงแรก ๆ ของการปรับพฤติกรรม แตเมื่อ
เวลาผานไประยะหนึ่ง การใหแรงเสริมควรจะเปลี่ยนเปนแบบครั้งคราวเพื่อใหพฤติกรรมนั้นคงอยู
อยางถาวรจากแนวคิดพฤติกรรมนิยม จะเห็นไดวา การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของบุคคลนั้นตอง
กําหนดพฤติกรรมคุ ณธรรม จริยธรรมที่จะพัฒ นาใหชัด เจน สามารถวัด และสังเกตได โดยวิธีการ
สําคัญ ในการพัฒ นาคุณธรรม จริย ธรรมของบุค คลตามแนวคิด นี้คือ การปรับ พฤติก รรมที่อาศัย
ตัวเสริมแรงหรือตัวลงโทษเปนเครื่องมือที่สําคัญ
3.5 แนวคิดจิตพฤติกรรมศาสตร
3.5.1 ทฤษฎีตามแนวคิดจิตพฤติกรรมศาสตร เปนแนวคิดที่ใชในการอธิบายสาเหตุ
พฤติกรรม ของบุคคลโดยใชรูปแบบปฏิสัมพันธนิยม (Interactionism Model) และทฤษฎีตนไม
จริยธรรมมาเปน กรอบในการกําหนดสาเหตุตาง ๆ ของพฤติกรรม (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2541: 134)
ซึ่งเชื่อวาสาเหตุ ของพฤติกรรมของบุคคลมีอยางนอย 4 สายหลัก ดังนี้
3.5.1.1 สถานการณ หมายรวมถึงสิ่งตาง ๆ ที่รอบตัวบุคคล เชน ปทัสถาน
ทางสังคม การสนับสนุนจากบุคคลรอบตัว เปนตน
3.5.1.2 จิตลักษณะเดิม เปนจิตลักษณะหรือบุคลิกภาพที่ติดตัวมาหรืออาจเกิด
จากการถายทอด ทางสังคม เชน สุขภาพจิต ประสบการณทางสังคม สติปญญา คานิยม เปนตน
3.5.1.3 ปฏิ สั ม พั น ธ ร ะหว า สถานการณ กั บ จิ ต ลั ก ษณะเดิ ม ซึ่ ง เรี ย กว า
ปฏิสัมพันธแบบกลไก (Mechanism Interaction)
3.5.1.4 จิ ต ลั ก ษณะตามสถานการณ ห รื อ ที่ เ รี ย กว า ปฏิ สั ม พั น ธ ภ ายในตน
(Organismic Interaction) เชน เจตคติตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือความเครียดเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เปนตน
สวนทฤษฎีตนไมจริยธรรมนั้นมีฐานความคิดวาพฤติกรรมตาง ๆ ของคนดีและ
คนเกง นั้นก็เหมือนกับผลไมบนตน ซึ่งการที่จะทําใหผลไมบนตนมีผลใหญและหวานอรอย ลําตนและ
รากของตนตองสมบูรณ โดยลําตนของตนไมก็เปรียบไดกับลักษณะทางจิตใจของบุคคล อันไดแก
1. ทัศนคติ คุณธรรม คานิยมที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมที่กําลังศึกษา
2. เหตุผลเชิงจริยธรรมหรือการเห็นแกผูอื่นมากกวาการเห็นแกตนเอง
3. ลักษณะมุงอนาคตสามารถคาดการณไกลและควบคุมตนใหอดได รอได
อยางเหมาะสม
4. ความเชื่ออํานาจในตนวาทําดีไดดี ทําชั่วตองไดรับโทษ
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5. แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ห รือความมุมานะบากบั่น ฝาฟน อุป สรรคจนประสบ
ความสําเร็จตามเปาหมาย สวนรากของตนไมจริยธรรมก็เปรียบเสมือนลักษณะทางจิตที่เปนพื้นฐาน
ทางจิตใจ 3 ประการ
6. สติปญญา คือ ความเฉลียวฉลาดเหมาะสมกับอายุ
7. ประสบการณทางสังคมหมายถึง การเขาใจมนุษยและสังคม รูจักเอาใจเขา
มาใสใจเรา
8. สุขภาพจิตที่ดี คือ การมีความวิตกกังวลในปริมาณที่เหมาะสมกับเหตุการณ
ลักษณะของบุคคลทั้ง 8 ประการนั้น ถาพิจารณาตามรูปแบบปฏิสัมพันธนิยก
คือ จิตลักษณะเดิมที่ติดตัวมากับมนุษยและจิตลักษณะตามสถานการณซึ่งเปนผลของจิตลักษณะเดิม
ของบุคคลมีปฏิสัมพันธกับลักษณะของสถานการณปจจุบันที่บุคคลประสบอยูและเปนสถานการณที่
เกิดพฤติกรรมเปาหมายนั้นนั่นเอง (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2541: 133-134)
3.5.2 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวคิดจิตพฤติกรรมศาสตร วิธีการพัฒนา
คุณธรรมจริย ธรรมตามแนวคิด นี้ต ามแนวคิด นี้ พบวา กอนที่จ ะดําเนิน การพัฒ นานั้น นักพัฒ นา
จริยธรรมจะตองตอบคําถามอยางนอย 3 ขอ ตอไปนี้
3.5.2.1 จะต อ งพั ฒ นาอะไร การตอบคํา ถามข อ นี้ ต อ งไม ใ ช ก ารตอบตาม
ประสบการณโดยไมมี หลักฐานรับรองแตจะตองตอบคําถามโดยใชผลงานวิจัยและทฤษฎีที่ไดจาก
การวิเคราะหสาเหตุตาง ๆ ของ พฤติกรรมมนุษยมาประกอบการพิจารณา
3.5.2.2 จะพัฒ นาโดยมีขั้น ตอนอะไรบาง การดําเนิน การพัฒ นาจิต ใจและ
พฤติกรรมของมนุษยนั้น จะตองมีจุดเริ่มตนและลําดับขั้นตอนการพัฒนาหลายประการกอนที่จะ
สามารถบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว ซึ่งการจะกําหนดวาควรมีขั้นตอนอะไรบางนั้นจะตองมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ เนื่องจากความรูในเรื่องดังกลาวจะชวยใหสามารถกําหนดขั้นตอน
การพัฒนาจิตใจและพฤติกรรมของบุคคล ใหไดตรงตามรรมชาติไดมากยิ่งขึ้น
3.5.2.3 จะพัฒนาอยางไร เดิมวิธีการที่ใชมากที่สุดคือ การพูดสั่งสอน แตในปจจุบัน
วิธีการที่พบวาไดผลดีกวาวิธีการอื่นๆ มักจะเปนวิธีที่กําหนดจากทฤษฎีที่รัดกุมและมีการศึกษาวิจัย
มาประกอบแลวนําคําตอบที่ไดมาประมวลเพื่อวางแผนและดําเนินการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ของบุคคลตอไป
จากที่กลาวมาจะเห็นไดวา แนวคิดกลุมจิตพฤติกรรมศาสตรเชื่อวา สาเหตุของพฤติกรรม
มนุษย มาจากทั้งสาเหตุที่เปนปจจัยภายนอก อันไดแก สถานการณแวดลอมตาง ๆ และปจจัยภายใน
จิตใจตัวบุคคลเอง ตลอดจนปฏิสัมพันธร ะหวางจิต ลักษณะเดิมและสถานการณปจ จุบันที่บุคคล
ประสบอยู นอกจากนี้ยังเห็นวาการจะพัฒนาพฤติกรรมของบุคคลใหประสบผลสําเร็จนั้นตองอาศัย
ขอมูลจากการวิจัยเปนพื้นฐาน ดังนั้น การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคคลตามแนวคิดของกลุมนี้
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จึงมุงศึกษาถึงสาเหตุของพฤติกรรม ของบุคคลตามรูปแบบปฏิสัมพันธนิยมเพื่อคนหาลักษณะหรือ
ประเภทของบุคคลกลุมเสี่ยง (มีจิตลักษณะ และ/หรือพฤติกรรมบางประการที่ดอยกวากลุมประเภทอื่น)
และศึกษาปจจัยเชิงเหตุหรือสาเหตุตาง ๆ ของจิตลักษณะหรือพฤติกรรมจริยธรรมที่ตองการพัฒนา
3.6 แนวคิดสังคมวิทยา
3.6.1 ทฤษฎีตามแนวคิดสังคมวิทยา เปนแนวคิดที่เนนการศึกษากระบวนการปฏิสังสรรค
และแบบแผนความสัมพันธระหวางมนุษยในกลุมและสังคม ซึ่งเชื่อวา การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ของบุคคลเกิดขึ้นไดโดยผานกระบวนการขัดเกลาทางสังคมการขัดเกลาทางสังคม (Socialization)
เปนกระบวนการที่ชวยใหบุคคลไดเรียนรูการอยูรวมกับผูอื่นเพื่อการปรับตัวใหเขากับมาตรฐาน จารีต
ประเพณี ขนบธรรมเนียม และการประพฤติปฏิบัติตาง ๆ จากการเรียนรูนั้นจะทําใหบุคคลมีพฤติกรรม
บุคลิกภาพ คานิยม เจตคติ แรงจูงใจที่สอดคลองกับวัฒนธรรมในสังคมของตน รวมทั้งไดรับรูขอมูล
ขาวสารที่เปนประโยชนในการดําเนินชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพ ซึ่งกระบวนการขัดเกลา
ทางสังคมนี้จะเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องตลอดชีวิตของมนุษยตั้งแตวัยเด็ก วัยรุน วัยผูใหญ
และวัยชรา (Munn & Fernald; & Fernald, 1969; Watson & Linggren, 1979)
ตามแนวคิดทางสังคมวิทยาเห็นวา การอบรมเลี้ยงดูหรือการอบรมขัดเกลาสมาชิกของสังคม
โดยครอบครัวเปนปจจัยสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพของคนมากที่สุด เพราะครอบครัวซึ่งมีพอแม
เปนหลักมีอิทธิพลตอชีวิตและพัฒนาการทุกดานของเด็กมาก พอแมมีบทบาทในการถายทอดความเชื่อ
เจตคติ คานิยมและแบบแผนพฤติกรรมตาง ๆ ใหแกเด็กดวยการเลี้ยงดู (งามตา วนินทานนท, 2534:
122) รวมทั้งการถายทอดคุณธรรม จริยธรรมทางศาสนาเปนเบื้องตนดวย (เพ็ญแข ประจนปจจนึก, 2528)
องคประกอบที่ทําใหครอบครัวมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาคนจึงรวมถึงการอบรมเลี้ยงดูดวยวิธีการ
ตาง ๆ ที่เหมาะสมและรายละเอียดในการอบรม พร่ําสอน ถายทอดคุณธรรม จริยธรรมใหแกสมาชิก
ใคร อบครัวของตนเพื่อใหสมาชิกมีพฤติกรรมที่ดีเปนที่ตองการของสังคม นอกจากนี้ การขัดเกลาทาง
สังคม ยังเปนการฝกบุคคลใหมีสวนรวมในสังคม โดยสังคมเปนผูกําหนดใหบุคคลตองปฏิบัติตาม
ปทัสถานและ ระเบียบของสังคม ลักษณะที่เห็นไดชัดเจน คือ การกําหนดจุดมุงหมายของการฝกอบรม
ไวโดยมุงที่จะฝก ใหบุคคลมีการประพฤติปฏิบัติตนตามแนวทางที่สังคมยอมรับ ซึ่งบุคคลที่มีบทบาท
สําคัญในการขัดเกลา ทางสังคมใหกับบุคคลไดแก
3.6.1.1 พอ-แม ครอบครัวเปนสถาบันแรกที่ทําหนาที่ในการขัดเกลาทางสังคม
โดยพอ-แม เปนผูทําหนาที่ในการอบรมเลี้ยงดูบุตรของตนทั้งดานรางกายคือ สุขภาพอนามัยและ
การกินดีอยูดี และทางดานจิตใจคือการปลูกฝงใหบุตรเปนบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติ
และคานิยมอันดีงาม อันจะทําใหบุตรเปนผูที่มีความสมบูรณทั้งทางดานรางกายและจิตใจ สงผลให
สามารถดําเนินชีวิตในสังคมได อยางมีความสุข อยางไรก็ต ามปจ จุบัน พอ -แมที่อาศัย อยูในเมือง
จํานวนมากตองออกไปประกอบอาชีพ นอกบานทั้งสองฝาย จึงจําเปนตองนําบุตรของตนไปไว ใน
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สถานที่รับ เลี้ย งเด็ก ตั้ง แตยัง อยูในวัย ทารก บทบาทของพอ -แมใ นการขัด เกลาทางสัง คมและ
วัฒนธรรม จึงมีแนวโนมที่จะถูกบดบังความสําคัญโดยมี ตัวแทนในการขัดเกลาทางสังคมอื่น ๆ เขามา
มีบทบาททดแทน ไดแก ครู กลุมเพื่อน พระ และสื่อมวลชน ฯลฯ
3.6.1.2 ครู เมื่อเด็กเขารับการศึกษาในโรงเรียนก็จะไดรับการถายทอดความรู
ทางวิชาการ ทักษะ และประสบการณที่จําเปนในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในอนาคต
นอกจากนี้ จะมีการอบรมสั่ง สอนในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนคานิยมอันดีงามในสังคม เชน
ความเอื้อเฟอ ความกตัญูกตเวที ความรับผิดชอบ ความมีน้ําใจ เปนตน ซึ่งกระบวนการขัดเกลา
ทางสังคมในโรงเรียนนี้ครูเปนผูมีบทบาทสําคัญ เปนผูมีอิทธิพลในการหลอหลอมขัดเกลาลักษณะ
นิสัยของนักเรียน และมีบทบาทในการเปนตัวแบบใหแก นักเรียนในการแสดงพฤติกรรมตาง ๆ
3.6.1.3 กลุมเพื่อน เมื่อบุคคลดํารงชีวิตอยูในสังคมก็จะมีกลุมเพื่อนที่อาจจะ
เปนเพื่อนในวัยเดียวกันหรือเพื่อนตางวัย ซึ่งกลุมเพื่อนจะมีบทบาทในการขัดเกลาทางสังคมใหกับ
บุคคลเชนกัน โดยที่การขัดเกลาทางสังคมในกลุมเพื่อนมีอิทธิพลตอบุคคล 3 ประการดวยกัน ไดแก
1. การขัด เกลาทางสังคมกอใหเ กิด ผลที่สําคัญตอพัฒ นาการและการสราง
อัตมโนภาพแหงตนที่แตกตางจากพอแมและครู
2. กลุมเพื่อนจะกอใหเกิดโอกาสที่สําคัญในการฝกหัดทักษะในการสวมบทบาท
ของบุคคล
3. กลุมเพื่อนจะเปนกลวิธานในการเรียนรูบทบาท และคานิยมทางสังคมที่ผูใหญ
ไมตองการสอน เชน ความรูเกี่ยวกับเพศ และการเบี่ยงเบนทางสังคม บุคคลจะเรียนรูไดจากกลุม
เพื่อนสนิท เปน ตน กลาวไดวา การคบเพื่อนเปน พฤติกรรมทางสังคมที่สําคัญอยางยิ่งตอจิต ใจ
ของบุคคล ในชวงวัยรุนโดยเพื่อนจะทําใหบุคคลสามารถผอนคลายความเครียดในเรื่องตาง ๆ ทั้ง
ความเครีย ดในการเรีย นและการทํางาน และบางครั้งทําใหเ กิด พฤติกรรมการคลอยตามกัน ซึ่ง
เปนไดทั้งในทางที่เปนคุณและ เปนโทษ เชน กลุมเพื่อนอาจเปนผูประคับประคองจิตใจของวัยรุนใน
ยามที่มีความทุกขโดยการชี้แนะ แนวทางที่เปนประโยชน แตในทางกลับกันกลุมเพื่อนอาจชักนํา
วัยรุนไปในทางเสื่อมถอย เชน การชักจูง ในมีการกระทําความผิดเปนยุวอาชญากร ติดยาเสพติดหรือ
ติดการพนัน เปนตน ดังนั้น ควรมีการชี้แนะ แนวทางในการเลือกคบเพื่อนอยางเหมาะสม เพื่อที่จะให
ชักนํากันไปในแนวทางที่เปนประโยชน
3.6.1.4 พระสงฆ ที่ผานมาพระมีบทบาทในสังคมเปนอยางมากทั้งใหการศึกษา
และการอบรมพระธรรมวินัยเพื่อใหบุคคลในสังคมมีคุณธรรม จริยธรรม แตหลังจากมีการเปลี่ยนแปลง
ดานเศรษฐกิจและสังคมทําใหบทบาทหนาที่ของพระสงฆมีการปรับเปลี่ยนไป โดยมีขาราชการเขามา
แบงเบาภารกิจทางโลกของพระสงฆ ไปทั้งทางด านการใหการศึกษาและการอบรมพระธรรมวินั ย
เพื่อใหบุคคลเปนพลเมืองดีจนบทบาททางสังคมของพระสงฆดูวาจะมีเพียงแคการทําศาสนพิธีเทานั้น
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อยางไรก็ตาม ในปจจุบันบทบาทหนาที่ตาง ๆ ของพระสงฆก็ยังคงมีอยูโดยเฉพาะในชนบท เชน
การทําโครงการที่มุงใหความชวยเหลือเพื่อบรรเทาความทุกขของประชาชนในทองถิ่นทั้งทางดานวัตถุ
และจิตใจ และเปนการใหความชวยเหลือชาวบานทุกเพศทุกวัย นับตั้งแตการจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กซึ่ง
เปนกําลังสําคัญของชุมชน และสังคมตอไปในอนาคตใหการฝกอบรมอาชีพแกสตรีและมีการเทศนา
สั่งสอนอบรมจิตใจใหรูจักการเสียสละและบําเพ็ญประโยชนตอสังคม เปนตน
3.6.1.5 สื่อมวลชน สื่อมวลชนเปนสถาบันที่มีบทบาทและมีอิทธิพลอยางยิ่งใน
สังคมไทย เนื่องจากเปนเครือขายการสื่อสารที่ทันสมัยมากที่สุด ปจจุบันสื่อประเภทตาง ๆ สามารถ
เขาถึงประชาชนไดอยางกวางขวางไมวาจะเปนวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน สิ่งพิมพ ภาพยนตร
เปนตน อิทธิพลของสื่อมวลชนตอตัวบุคคลนั้น สามารถเปนไดทั้งทางบวกและทางลบโดยที่สื่อมวลชน
มีผลตอกระบวนการ เรียนรู ความคิดเห็น คานิยม เจตคติและพฤติกรรมตาง ๆ ของบุคคล ดังนั้น
ควรมีการสงเสริมใหบุคคลสามารถเปนผูบริโภคสื่อที่มีคุณภาพ คือ สามารถรูเทากัน รูจักเลือกรับและ
รูจักวิจารณสื่ออยางมีเหตุผล ซึ่งเปนทักษะที่จะทําใหบุคคลสามารถใชประโยชนจากสื่อมวลชนไดมากขึ้น
อันจะเปนผลกระทบตอ สื่อมวลชนใหตองมีการพัฒนาตนเองใหนําเสนอในสิ่งที่ดีมีประโยชนในที่สุด
3.6.2 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตามแนวคิดสังคมวิทยา สามารถทําไดหลายวิธี
โดยสรุปมีดังตอไปนี้ (งามตา วนินทานนท, 2534: 122; เพ็ญแข ประจนปจจนึก, 2528; สุพัตรา สุภาพ,
2537: 59)
3.6.2.1 การอบรมเลี้ยงดูของพอ-แม ถือเปนการบอกกลาวอยางชัดเจนถึงสิ่งที่
ควรและไมควรทํา ซึ่งวิธีการนี้ถือเปนวิธีสําคัญที่จะชวยพัฒนาโครงสรางทางบุคลิกภาพและการพัฒนา
ทางดานตาง ๆ ของบุคคล
3.6.2.2 การเปนแบบอยางที่ดีของพอ-แมถือเปนการอบรมเลี้ยงดูแบบไมรูตัว
กลาวคือ บุคคล จะเรียนรูจากการสังเกตพฤติกรรมของพอ-แม และซึมซับเขาไปในจิตใจจนหลอหลอม
มาเปนบุคลิกภาพของบุคคล
3.6.2.3 การอบรมสั่งสอนจากครู ถือเปนการชี้นําแนวทางหรืออํานวยโอกาสให
ผูเรียนเขาสูปญญา ครูเปนผูที่มีบทบาทสําคัญซึ่งรับชวงตอจากพอ-แม เปนผูที่มีอิทธิพลในการหลอหลอม
ขัด เกลา ลักษณะนิสัย ของนักเรีย นและมีบ ทบาทในการเปน ตัว แบบใหแกนักเรีย นในการแสดง
พฤติกรรมตาง ๆ
3.6.2.4 การอบรมสั่งสอนจากพระสงฆ ถือเปน การชว ยสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมโดยอาศัยหลักคําสอนและการจัดกิจกรรมทางศาสนา
3.6.2.5 การเรียนรูจากกลุมเพื่อน ถือเปนการพัฒนาและสรางอัตมโนภาพแหงตน
ที่แตกตางจากพอแม และครู เปนการเปด โอกาสที่สําคัญในการฝกหัด ทักษะในการสวมบทบาท
ของบุคคล และใหบุคคลไดเรียนรูบทบาทและคานิยมทางสังคมที่ผูใหญไมตองการสอน
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3.6.2.6 การเรียนรูจากสื่อมวลชน ถือเปนการใหตัวแบบที่สําคัญที่จะชวยให
บุคคลสามารถรับ รูในสิ่งที่เ ปน ประโยชนตอการดํารงชีวิต และสิ่งที่จําเปน ที่จ ะตองพัฒ นาเพื่อให
เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม
จะเห็นไดวา แนวคิดสังคมวิทยาเชื่อวากระบวนการทางสังคมเปนกระบวนการสําคัญที่
ทําใหบุคคลไดเรียนรูการอยูรวมกับผูอื่นโดยบุคคลที่มีบทบาทสําคัญในการขัดเกลาทางสังคม ไดแก
พอ- แม ครู เพื่อน พระสงฆ และสื่อมวลชน
3.7 กลุมแนวคิดทางศาสนา
3.7.1 ทฤษฎีตามแนวคิดทางศาสนา ศาสนาทุกศาสนาลวนมีแนวคําสอนที่สงเสริม
การพัฒนาปจเจกบุคคลดานจิตสํานึก เจตคติ และสงเสริมการพัฒนาปจเจกบุคคลในการดํารงชีวิต
รวมกับผูอื่น เมื่อมนุษยสามารถพัฒนาตนไดก็สามารถชวยตนเองได สามารถอยูรวมกับผูอื่นด ว ย
ความสงบสุขและนําตน ไปสูความพนทุกขไดในที่สุด ปจจุบันศาสนามีบทบาทสําคัญในการพัฒนา
บุคคลดานตาง ๆ ดังนี้ (ภัทรพร สิริกาญจน, 2536: 127-129)
3.7.1.1 พัฒนาบุคคลดานจิตสํานึกและเจตคติ หลักคําสอนทางศาสนาเปน
เครื่องมือที่สําคัญ และเปนหลักในการกลอมเกลาบุคคลใหมีความสํานึกและเจตคติที่ถูกตองดีงาม
เปนเครื่องตอตานและกําจัด สัญชาตญาณใฝต่ําของมนุษยทําใหมนุษยลดทอนกิเลสตัณหา ความเห็นแกตัว
และการประทุษรายผูอื่น ไมเพียงแตเทานั้นศาสนายังสงเสริมคุณธรรมของมนุษยในทางสรางสรรค
ใหมนุษยมีความรัก ความเมตตา ความเสียสละและความสงบเยือกเย็น ตลอดจนพรอมที่จะทําตนให
เปนประโยชนตอสวนรวม
ในสังคมไทย พระสงฆมีบทบาทสําคัญในการเผยแผหลักคําสอนทางพุทธศาสนา
ความเลื่อมใสศรัทธาในฐานะผูปฏิบัติชอบจะเปนปจจัยชักนําใหประชาชนสนใจฟงธรรมและปฏิบัติธรรม
โดยที่หลักธรรมในพุทธศาสนามุงใหบุคคลพัฒนาตนเองกอนไปพัฒนาผูอื่น ซึ่งการพัฒนาตนเองตอง
เริ่มที่การพัฒนาจิตกอนการพัฒนาวัตถุและเปนรากฐานของการพัฒนาทางวัตถุรวมดวย จึงจะได
ประโยชนจากการพัฒนาอยางแทจริง หลักธรรมทางพุทธศาสนา เชน ไตรสิกขา ถือเปนหลักธรรมที่
ชวยพัฒนา บุคคลดานจิตสํานึกและเจตคติ ซึ่งหลักไตรสิกขาประกอบดวย ศีล สมาธิและปญญา
โดยมีทั้งระดับตน และระดับสูง กลาวคือ ระดับตนศีล คือระเบียบวินัยที่บุคคลตองถือปฏิบัติ คนที่ไมมี
ระเบียบวินัยจะไมสามารถพัฒนาตนเองได สวนในระดับสูง ศีล คือความสามารถในการควบคุมกาย
วาจา ใจใหสงบระงับจากกิเลสตัณหา สําหรับสมาธิ ในระดับตน คือ การพัฒนาจิตใจใหมีคุณภาพ ตั้งมั่น
และปลอดโปรงจน สามารถมองเห็นคําตอบของปญหาและขอขัดของตาง ๆ ได นั่นคือ เกิดปญญา
ในการแกไขขอขัดของและ เห็นโลกตามจริง สวนในระดับสูง สมาธิจะทําใหจิตสงบและเกิดปญญา
ในการพบทางพน ทุกขได นอกจากนั้น บุคคลที่พัฒ นาตนเองไดยอมตองเปน คนที่รูจักพึ่งตนเอง
กระทําความเพีย รและสรางสรรคความดีดว ยตนเอง ตลอดจนสามารถรับ ผิด ชอบตนเองไดดังที่
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พระพุทธเจาตรัสสอนวา “ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจนเปนผูมีตนเปนที่พึ่ง มีตนเปนสรณะ ไมมีสิ่ง
อื่นเปนสรณะ”
ศาสนาคริสตก็มีหลักคําสอนที่สงเสริมใหบุคคลพัฒนาจิตสํานึกและเจตคติ
ของตนใหดีงาม เชน คําสอนของพระเยซูที่ใหบุคคลหมดความเห็นแกตัวและมีความรักผูอื่นตลอดจน
เสียสละเพื่อผูอื่น
ศาสนาอิสลามมีคําสอนที่สงเสริมจิตสํานึกและเจตคติของบุคคล เชน คําสอน
ของทานศาสนทูตมุฮัมมัดที่กลาวตอนหนึ่งวา “สามประการที่ใหความปลอดภัย (แกมนุษย) คือ ยําเกรง
ตออัลลอฮทั้งในที่ลับและที่เปดเผย มีความยุติธรรมทั้งเวลาปกติและเวลาโกรธ และประหยัดทั้งเวลา
ยากจนและเวลามั่งคั่ง เมื่อบุคคลมีพื้น ฐานความคิด ความเห็น ถูกตองและมีคุณธรรมในจิต แลว
เขายอมกระทําตนเปนประโยชนทั้งตอตนเองและผูอื่นตอไป
3.7.1.2 พัฒนาบุคคลในการดําเนินชีวิตรวมกับผูอื่น พุทธศาสนามีหลักธรรม
หลายขอที่สงเสริมใหบุคคลดําเนินชีวิตรวมกับผูอื่นดวยดี โดยมีหลักการวาหากบุคคลคิดดีมีใจเปน
กุศลแลวยอมพูดดีและทําดี บุคคลผูพัฒนาความคิดจิตใจของตนเองแลวจึงเปนผูดําเนินชีวิตรวมกับ
ผูอื่นไดอยางสงบสุขและทําใหสังคมเจริญกาวหนาได บุคคลที่ดําเนินชีวิตรวมกับผูอื่นไดดีคือบุคคล
ผูไมเห็นแกตัวและรูจักทําตามหนาที่ของตน มิใชมุงกอบโกยเพื่อความอุดมสมบูรณของตนเอง รูจัก
เสียสละและทําประโยชนเพื่อสวนรวม หลักธรรมทางพุทธศาสนาที่สงเสริมใหบุคคลอยูร วมกับผูอื่น
ดวยดีมีอยูหลายประการ เชน หลักทิศ 6 และสังคหวัต ถุ 4 ฯลฯ โดยหลักทิศ 6 สอนใหส มาชิก
ของสังคมปฏิบัติตามหนาที่และฐานะของตนใหเหมาะสม และหลักสังคหวัตถุ 4 สอนใหบุคคลปฏิบัติ
ตนให เ ป น ที่ รั ก และเป น ประโยชน ต อ ผู อื่ น เป น ต น ส ว นศาสนาคริ ส ต แ ละอิ ส ลามก็ มี ห ลั ก ธรรม
อันสงเสริมการดําเนินชีวิตรวมกัน เชน ศาสนาคริสตมีหลักคําสอนเรื่องความรัก ศาสนาอิสลามมีหลัก
คําสอนเรื่องศรัทธา 6 และปฏิบัติ 5 เปนตน
จะเห็นไดวา หลักคําสอนทางศาสนาเปนสิ่งที่จะชวยใหบุคคลผูที่ยึดถือและ
ปฏิบัติต ามหลักคําสอนนั้น ๆ เปน บุคคลที่ส ามารถพัฒ นาคุณธรรมจริย ธรรมได ซึ่งการพัฒ นา
คุณธรรม จริยธรรมก็คือ การที่บุคคลเห็นความสําคัญและยอมรับในหลักการปฏิบัติตามหลักคําสอน
และนําไปใชในการประพฤติปฏิบัติ และการดํารงชีวิตในสังคมตอไปซึ่งวิธีการที่จะพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของบุคคลโดยอาศัย หลักคําสอนทางศาสนาขึ้นอยูกับหลักคําสอนของแตล ะศาสนาวา
มีสาระสําคัญและมีแนวทางการปฏิบัติ อยางไรเพื่อใหบุคคลเปนผูที่มีคุณธรรมจริยธรรม
ดังไดกลาวแลววา แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาจริยธรรมมีหลากหลาย แตละกลุม
จะมีความเชื่อพื้นฐานแตกตางกัน ซึ่งความแตกตางที่เกิดขึ้นจะนําไปสูแนวคิดและวิธีการในการพัฒนา
จริยธรรมของบุคคลที่ตางกันดวย กลาวคือ กลุมแนวคิด ทฤษฎีพัฒ นาการทางความคิด ซึ่งเชื่อวา
พั ฒ นาการทางจริ ย ธรรม ของบุ ค คลจะเป น ไปตามขั้ น และขึ้ น อยู กั บ พั ฒ นาการทางสติ ป ญ ญา
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ของบุคคลนั้น ดวยเหตุนี้การพัฒนาจริยธรรมของบุคคลจะพิจารณาถึงขั้นพัฒนาการทางจริยธรรม
ของบุคคลรวมกับการพิจารณาความสามารถทางสติปญญาของบุคคลในการที่จะรับรูกฎเกณฑและ
ลักษณะตาง ๆ ทางสังคม ในขณะที่กลุมแนวคิดจิตพิสัยที่มุงอธิบายพัฒนาการทางจริยธรรมของบุคคล
โดยมองวามีความเกี่ยวของสัมพันธกับระดับคุณภาพของการเรียนรูดานจิตใจ ดังนั้น การพัฒ นา
จริยธรรมของบุคคลจึงมุงเนนใหบุคคลสามารถที่จะปฏิบัติตน ตามคุณธรรม จริยธรรมที่ยึดถือในวิถี
การดําเนินชีวิตของตนอยางสม่ําเสมอจนเกิดเปนลักษณะนิสัยติดตัว สวนแนวคิด พฤติกรรมนิ ย ม
ใหความสําคัญกับการใหแรงเสริม จึงนําการเสริมแรงมาใชในการปรับพฤติกรรม
3.8 กระบวนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม (Ethical Development) คือกระบวนการในการปลูกฝง
ให เ กิ ด ความเจริ ญงอกงามทางจริ ย ธรรมแก บุ คคล ให มี ค วามประพฤติ แ ละปฏิ บั ติ ส อดคล อ งกั บ
หลั ก ศี ล ธรรมอั น ดี ง ามทางศาสนา ซึ่ ง แนวทางการพั ฒ นาคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมที่ สํา คั ญ ที่ สุ ด คื อ
การพัฒนาจิตใจ (Spiritual development) อันเปนกระบวนการในการสรางจิตสํานึกที่ดีที่รับผิดชอบ
และรูจักแยกแยะสิ่งที่ควรทําและไมควรทําออกจากกันไดดวยตนเองใหเกิดขึ้นอยางถาวรในจิตใจ
ของบุ คคลโดยกระบวนการในการพั ฒ นาคุ ณธรรมมี 7 ขั้ น ตอน รายละเอี ย ดของแต ล ะขั้ น ตอน
ดังตอไปนี้ (จํานงค อดิวัฒนสิทธิ์, 2541: 21-36)
ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดตัวบุคคลและกลุมเปาหมาย โดยทั่วไปก็คือ บุคคลที่มีปญหา
ทางคุณธรรม จริยธรรม กลาวคือ เปนกลุมบุคคลหรือตัวบุคคลซึ่งลว งละเมิด บรรทัด ฐานที่ดีงาม
เปนประจําจนบุคคลอื่น รูสึกวาเปนคนมีปญหาทางดานความประพฤติจะตองไดรับการปรับปรุงแกไข
พฤติกรรมใหมใหเปนผูมีพฤติกรรมเปนปกติเหมือนบุคคลปกติมีจิตสํานึกรับผิดชอบ
สําหรับบุคคลผูรูตนเองและยอมรับจุดบกพรองทางคุณธรรม จริยธรรมของตนเอง
กลา วไดวาเปน บุคคลที่มีค วามสามารถทางอารมณ สูง มีวุฒิภ าวะทางจิต ใจและทางสติปญญา
อยางสมบูรณยิ่ง โดยทั่วไปบุคคลมักชอบปฏิเสธจุดบกพรองของตนเอง แมวามีคนอื่นชี้ใหเห็นหรือ
ยืนยันดวยพยานหลักฐาน อื่นใดก็จะไมยอมรับ การที่บุคคลไมยอมรับตนเองวามีจุดบกพรองทําให
เกิดปญหาความขัดแยงทั้งระหวาง ตนเองกับจิตสํานึกและระหวางตนเองกับบุคคลอื่น
สว นกลุมบุคคลอื่น ที่แวดลอมตนนั้น มีห ลายระดับ ระดับ ที่ใกลชิด ที่สุด คือ บุคคล
ในครอบครัว เดีย วกัน เพื่อนสนิทในที่ทํางานระดับ ที่หางออกไปคือบุคคลที่ต นเองเกี่ย วของดว ย
เปนครั้งคราว ตลอดจนบุคคลที่ไมไดเกี่ยวของทั้งโดยอาชีพการงานและภารกิจใดๆ แตเปนบุคคลที่อยู
ในสังคมเดียวกันและขยายไปถึงบุคคลที่อยูในสังคมอื่นหรือในประเทศอื่น กลุมเปาหมายนี้หากพิจารณา
ในแงปญหาทางพฤติกรรม จะมี 4 ประเภท คือ
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ประเภทแรก บุคคลที่มีความรูทางคุณธรรม จริยธรรมและมีความประพฤติตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรมอยางเครงครัด ไมมีปญหาทางพฤติกรรม กลุมนี้มีความพรอมที่จะยอมรับสิ่ง
ที่ดีและไมมีปญหาทางดานจริยธรรม
ประเภทที่สอง บุคคลที่มีความรูทางคุณธรรม จริยธรรมแตไมประพฤติปฏิบัติตาม
หลักคุณธรรมจริยธรรม ชอบฝาฝน จัดเปนผูมีปญหาทางพฤติกรรมจําเปนตองไดรับการแกไข
ประเภทที่สาม บุคคลที่ไมมีความรูทางคุณธรรม จริยธรรมแตปฏิบัติตามตัวอยาง
และคําแนะนํา ของผูรูโดยเครงครัด เปนกลุมไมมีปญหาทางพฤติกรรมมากนักแตถาไดรับการชักจูง
ในทางผิดจะกอปญหาทางพฤติกรรมได
ประเภทสุดทาย บุคคลที่มีความรูทางคุณธรรมจริยธรรมและไมยอมรับตัวอยางที่ดี
หรือคําแนะนํา ที่ดีจากผูรู โดยลวงละเมิดหลักการทางคุณธรรมจริยธรรมเปนประจําจัดเปนกลุม
บุคคลที่มีปญหาทางพฤติกรรมมากที่สุด หากไมรีบจัดการแกไขจะกอปญหาความเดือดรอนแกสวนรวม
ขั้นตอนที่ 2 การกําหนดปญหาทางคุณธรรม จริยธรรมใหชัดเจน ปญหาทาง
คุณธรรม จริยธรรม หมายถึง สภาพการประพฤติปฏิบัติอันไมเปนที่ปรารถนาของสังคม จําเปนตอง
รีบแกไขมิฉะนั้นจะนําความเดือดรอนมาสูสวนรวม ปญหาทางคุณธรรม จริยธรรมมีหลายระดับและ
มักจะเชื่อมโยงกับกลุมบุคคล เปาหมายที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนซึ่งจะตองไดรับการพัฒนา อบรม และ
แกไขใหหมดสิ้นไป ทั้งนี้ตองมีความรูความเขาใจอยางชัดเจนวาปญหาของคุณธรรม จริยธรรมคืออะไร
มีลักษณะอยางไรและมีผลกระทบตอสวนรวมอยางไร สาเหตุเกิดจากอะไร ขอเท็จจริงเบื้องตนเหลานี้
ตองศึกษาออกมาใหเห็นชัดเจนกอนจะวางแผนดําเนินการปลูกฝงอบรมคุณธรรม จริยธรรมสําหรับ
กลุมเปาหมายนั้น ๆ
ขั้นตอนที่ 3 กําหนดเปาหมายของการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยทั่วไป
เปาหมายของการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมมักจะกําหนดไวอยางกวาง ๆ เชน
1. เพื่อบรรลุถึงความสงบเรียบรอยของสวนรวม เพื่อบรรลุถึงการมีพฤติกรรมอัน
เปนที่ยอมรับของสังคม
2. เพื่ อ บรรลุ ถึ ง รู ป แบบบุ ค ลิ ก ภาพอั น เป น ที่ พึ ง ปรารถนาของสั ง คมเพื่ อ เกิ ด
การเปลี่ยนแปลงเจตคติ ความคิดเห็น ความรูสึกและการแสดงออกอันไมสอดคลองกับบรรทัดฐานที่ดีงาม
ของสังคมใหเปนไปตามบรรทัดฐานที่สังคมบัญญัติไว
3. เพื่อเสริมสรางบรรยากาศในการปฏิบัติงานในองคการใหเ ปน ที่พึงปรารถนา
แกทุกฝาย
4. เพื่อปลูกฝงความซื่อสัตย ความรับผิดชอบและการเสียสละใหบังเกิดแกบุคลากรใน
องคการ
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5. เพื่อลดระดับความตึงเครียดทางอารมณ และความไมพึงพอใจในงานและในชีวิต
ของบุคลากรในองคการใหนอยลง
6. ฯลฯ
ขั้นตอนที่ 4 การวางแผนกําหนดวิธีก ารและขั้น ตอนการพัฒนา การวางแผน
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเปนรูปแบบหนึ่งที่อยูในการวางแผนทางสังคม กลาวคือ เปนกระบวนการ
เชิงปฏิสัมพันธ (International Process) ที่หมายรวมถึงการศึกษาอยางลึกซึ้ง การอภิปราย และการตกลง
รวมกันของทุกฝายที่เกี่ยวของ โดยผูคนจํานวนมากเห็นดวยวาอะไรเปนสิ่งที่เ หมาะสมดีงามสําหรับ
สัม พัน ธภาพระหวางมนุษย การประพฤติป ฏิบัติตอ กัน ของมนุษ ย กํา หนดวิธีก ารที่นํามาปฏิบัติ
คือสรางความเขาใจที่ถูกตองแกกลุมเปาหมาย ใหมีความรูในวัตถุประสงคของโครงการที่กําลังดําเนิน
อยูอ ยา งชัด เจนและมีค วามพรอ มที่จ ะปฏิบัติต ามโดยสรา งความศรัท ธาใหเ กิด ขึ้น ในตัว บุค คล
กลุมบุคคลหรือในองคการที่รับผิดชอบตอการดําเนินการพัฒนา นอกจากนี้ การมีหลักฐานวิชาการ
สนับสนุนวาวิธีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมที่นํามาใชนั้นเปนวิธีการที่ไดรับการยอมรับ ผานการคนควา
ทดลองจนทําใหทราบวาสามารถพัฒ นาคุณลักษณะนั้น ๆ ไดจ ริงก็เ ปน สิ่งหนึ่งที่จ ะประกัน ไดวา
การพัฒนานั้นจะสามารถบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไวได (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2527: 131-135)
เชน การพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรมใหลดความเห็นแกตัวและเห็นแกพวกพองและเพิ่มความสําคัญ
ของสวนรวม สังคมประเทศชาติ และมนุษยชาติมีวิธีการที่ผานการคนควาทดลองวาสามารถพัฒนา
ลักษณะดังกลาวไดหลายวิธี อาทิ การใชบทเรียนดวยตนเอง การอภิปรายกลุม การแสดงบทบาทเพื่อ
รับทราบเหตุผล ที่สูงกวาที่ตนใชอยูเดิมหนึ่งขั้น การพัฒนาพรอมกับใหความรู การพัฒนาบรรยากาศ
ทางสังคมใหมีความยุติธรรมและเสมอภาค เปนตน
ขั้น ตอนที่ 5 การดํา เนิน การตามขั้น ตอนที่วางไว ไดแก ขั้น กอนดําเนิน การ
ดําเนินการและหลังดําเนินการ โดย
ขั้นกอนดําเนินการ เปนการสรางความรูสึกที่ดีแกทุกฝายที่เกี่ยวของ แสวงหา
ความรวมมือระหวางผูที่เกี่ยวของ มีความเขมแข็งและมีความมั่นคงทางอารมณโดยไมหวั่นไหวไปกับ
กระแสตอตาน แสวงหาแหลงสนับสนุนคาใชจายในการดําเนินการ กําหนดเวลา สถานที่ที่ดําเนินการ
บันทึกพฤติกรรมของกลุมประชากรรวมทั้งความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวของกับ กลุมเปาหมายเพื่อใช
เปรียบเทียบในการประเมินผลหลังดําเนินการผานพนไปแลว
ขั้นดําเนินการ คือ สรางบรรยากาศแหงความเปนกัลยาณมิตรของกันและกัน
ดูแลเอาใจใสตอทุกคนดวยความรัก ความเมตตาและความปรารถนาดีตอกันและกัน ควบคุมจัดการ
ใหการดําเนินงาน เปนไปตามโครงการอยางจริงจัง หมั่นสอบถามและทบทวนกิจกรรมที่ดําเนินไป
แตละวันตลอดเวลา เสียงสะทอนกลับในเชิงลบแมแตเพียงเล็กนอยก็จะตองใหความสําคัญที่สุด
ขั้นหลังดําเนินการ จะเปนการวิเคราะหผล และประเมินผลของการดําเนินการ
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ขั้นตอนที่ 6 การวิเคราะหผลและประเมินผลของการดําเนินการ การวิเคราะหผล
(Analysis) คือการตรวจสอบผลอยางละเอียดถี่ถวน (Comprehensive Examination) ตรวจสอบ
ข อ ดี แ ละข อ ด อ ยของโครงการที่ ไ ด ดํา เนิ น การไปแล ว รวมทั้ ง ป ญ หาและอุ ป สรรคที่ ขั ด ขวาง
ความกาวหนาของโครงการ
ขั้นตอนที่ 7 การสรุปผลการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เปนการสรุปผลการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมที่ดําเนินการผานไปเพื่อนําผลที่ไดไปปรับปรุงและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ของบุคคลตอไป จากที่กลาวมาขางตนเปนการนําเสนอถึงกระบวนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ซึ่งในทางปฏิบัติจะตองพิจารณาถึงแนวคิด ทฤษฎีที่เปนฐานความคิดในการพัฒนา เนื้อหาของคุณธรรม
จริยธรรมที่ตองการจะพัฒนา และกลุมบุคคลเปาหมายที่ตองการจะพัฒนารวมดวย
3.9 การจัดฝกอบรมดานคุณธรรม จริยธรรม
การฝกอบรมเปนวิธีการหนึ่งที่นิยมนํามาใชในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยเทคนิค
การฝกอบรมถือวาเปนวิธีการถายทอดความรู ทักษะและเจตคติใหแกผูเขารับการอบรมใหผูเขารับ
การอบรมไดเรียนรูมากที่สุดในเวลาที่กําหนดชวยกระตุนใหผูรับการอบรมเกิดความตองการที่จะ
เรียนรูมากขึ้น ไมรูสึกเบื่อหนาย กระตือรือรนและชวยใหผูรับการอบรมไดรับประสบการณจริงหรือ
ไดรับประสบการณ การเรียนรูที่สอดคลองกับความตองการและชวยใหการฝกอบรมบรรลุจุดมุงหมาย
ตามที่ กํา หนดโดยดวงเดื อ น พั น ธุ ม นาวิ น (2541: 63-67) ได ร วบรวมการฝ ก อบรมเพื่ อ พั ฒ นา
จริยธรรมและคุณธรรมของบุคคล ไวดังตอไปนี้
3.9.1 การใหความรูขั้นสูงขึ้น เปนวิธีการที่จะฝกใหเด็กไดพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรม
จากขั้นหนึ่ง ไปสูอีกขั้นหนึ่ง โดยใชวิธีการใหเหตุผลที่เหนือกวาที่เด็กใชหนึ่งขั้นเพื่อใหเด็กไดความรู
สูงขึ้นกวาที่ตนมีอยู ทั้งนี้ นักจิตวิทยามีความเชื่อวา เมื่อเด็กไดรับเหตุผลใหมแลวจะนํามาเปรียบเทียบ
กับเหตุผลที่มีอยูเดิม การเปรียบเทียบนี้เด็กจะเกิดการเรียนรูที่ขัดแยงกันหรือที่เรียกวาเกิดความไม
สมดุลทางความคิดขึ้นใหม ซึ่งจะทําใหเด็กเขาใจและยอมรับเหตุผลในขั้นที่สูงกวาขั้นของตนที่ใชอยูเดิม
3.9.2 การอบรมทางศาสนา การสงบุตรหลานใหเขารับการอบรมทางพุทธศาสนาโดย
บวชเปนสามเณรและพระภิกษุ ถือเปนการเตรียมบุคคลใหมีความพรอมที่จะเปนผูใหญคือ เปนผูที่
สามารถรับผิดชอบในหนาที่การงาน ครอบครัวและประเทศชาติ ผูที่ผานการบวชเรียนมาแลวสังคม
ถือวาเปนผูที่มีการเปลี่ยนแปลงทางจิตลักษณะและพฤติกรรมไปในทางที่ลดความเห็นแกตัวลงและ
เห็นแกสวนรวมมากขึ้น
3.9.3 การใหแสดงบทบาท วิธีการนี้เปนวิธีที่ใหเด็กแสดงบทบาทเปนตัวสําคัญในเรื่อง
ที่มีปญหาขัดแยงทางจริยธรรม ทําใหเด็กมีความผูกพันใกลชิดกับปญหาของตัวละครในเรื่องเหมือน
กับปญหาของตนเอง ซึ่งจะเปนการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมใหสูงขึ้นได
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3.9.4 การใชกลุมเพื่อใหเกิดการคลอยตาม วิธีการนี้เปนอีกวิธีหนึ่งที่สามารถพัฒนา
จริยธรรมเพื่อยกระดับจิตใจของเด็กได โดยการใชอิทธิพลของกลุมเพื่อนที่แสดงออกทางจริยธรรม
ในระดับเดียวกันทั้ง
3.9.5 การเลียนแบบจากตัวแบบ เปนวิธีการหนึ่งที่สามารถพัฒนาจิตใจและพฤติกรรม
ของบุคคลไดเปนอยางดี เพราะผูเห็นตัวแบบมักจะแสดงพฤติกรรมนั้นตามลักษณะพฤติกรรม ของตัวแบบ
อยางไรก็ตามการที่ผูเห็นตัวแบบแลวจะกระทําตามหรือไมนั้นยอมขึ้นอยูกับลักษณะของตัวแบบและ
ผลที่เกิดขึ้นกับตัวแบบ เมื่อตัวแบบแสดงพฤติกรรมนั้น ๆ เปนสําคัญ
สําหรับ การออกแบบโครงการฝกอบรมโดยทั่ว ไปมีขั้น ตอนการดําเนิน งาน
ที่สําคัญ ๆ ไดแก (เฉลียว บุรีภักดี และสุวกิจ ศรีปดถา, 2527: 103-108)
3.9.5.1 วิเคราะหปญหาหรือเปาหมายในการพัฒนา การระบุสภาพปญหา
และความรุนแรงเปนการอธิบายถึงผลรายตอเนื่องของสภาพปญหานั้น รวมทั้งระบุสภาพหมดปญหา
เปนการระบุถึงผลที่จะเกิดขึ้นถาปญหานั้นถูกแกไขแลว โดยการวิเคราะหปญหาควรอาศัยทฤษฎีและ
หลักการจากศาสตรแขนง ตางๆ ที่เกี่ยวของกับเรื่องนั้น
3.9.5.2 กําหนดองคประกอบเชิงมนุษย เริ่มจากการวิเคราะหวิธีการแตละวิธี
โดยอาศัยองคประกอบเชิงมนุษยทั้ง 4 ดาน คือ องคประกอบทางดานความรู ความคิด และความเขาใจ
(Cognition) องคประกอบทางดานความรูสึก อารมณ ความพอใจ คานิย ม เจตคติ (Affection)
องคประกอบอันเปนการกระทําภายนอกที่เห็นไดชัด (Action) และองคประกอบดานจํานวนของผูที่มี
องคประกอบทั้ง 3 ซึ่งการกําหนดองคประกอบเชิงมนุษยดังกลาวนั้นจะตองอาศัยหลักวิชาจากศาสตร
แขนงตาง ๆ เขามาเปนเครื่องชี้วัด
3.9.5.3 การออกแบบโครงการฝกอบรม มีการกําหนดเปาหมายคือ ระบุปริมาณ
หรือระดับ ที่จ ะใหผูฝกอบรมไดรับ กําหนดลักษณะและจํานวนผูเ ขารับ การอบรมซึ่งในโครงการ
ฝกอบรมจะตองมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีและเกณฑในการคัดเลือกผูเขารับการอบรม พรอมทั้งระบุ
จํานวนผูที่เขารับการอบรมดวย โดยในแตละเรื่องใหเหตุผลดวยวาทําไมจึงทําอยางนั้น กําหนดวิธีการ
และกิจกรรมประเมินผลและการติดตามผลในอนาคต การประเมินผลเปนการประเมินผลตลอด
โครงการฝกอบรม ซึ่งมักจะประเมินจากขอมูลที่เก็บไดทั้งระหวางการฝกอบรมและในวันสุดทาย
ของการฝกอบรม อาจมีการประเมินผลรวมทั้งโครงการดวย สวนการติดตามผลในอนาคตนั้นมักทํา
เมื่อโครงการอบรมจบไปแลวระยะหนึ่ง ซึ่งวัตถุประสงคของการติดตามผล ก็เพื่อทราบวาผูจบการอบรม
ไดใชความรูความสามารถที่ไดจากการฝกอบรมมากนอยเพียงใด
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4. เอกสารที่เกี่ยวของกับสื่อการสอน
4.1 ความหมายของสื่อการสอน
สื่อการสอน (Teaching Materials) คือวัสดุหรืออุปกรณที่นําไปใชในการเรียนการสอน
นักวิชาการหรือผูสอนที่ตองการสรางสื่อการสอนจะตองศึกษาจุดประสงคหลักสูตร จุดประสงคการ
เรียนรูรายวิชานั้นๆ ขอมูลเนื้อหาสาระที่สอดคลองกับจุดประสงคหลักสูตรและจุดประสงคการเรียนรู
เนื้อหาสาระจะตองเปนประโยชนแกผูเรียน มุงเนนประสบการณใหแกผูเรียนซึ่งผูสอนสามารถนําไป
สร างเป น กิจ กรรมการเรี ยนการสอนตอไปได เ พื่ อให ผูเ รี ย นเกิ ด การเรีย นรูเ นื้ อหาสาระและบรรลุ
จุดประสงคการเรียนรูของรายวิชาที่ไดกําหนดไว Wright (1987) ไดกลาววาสื่อการสอนเปนเครื่องมือ
ที่ แ สดงจุ ด ประสงค ข องหลั ก สู ต รให เ ห็ น ได ชั ด เจน เนื้ อ หาสาระที่ นํ า มาสร า งเป น สื่ อ นั้ น เป น
สวนประกอบที่สําคั ญในการจัดการเรี ยนการสอนที่ แสดงใหเห็น ความสําคัญของบทบาทระหวาง
ผูสอนและผูเรียน และจากแนวคิดของ Hutchinson & Waters (1989: 107) กลาวสรุปไววาสื่อการ
สอนเปนเครื่องมือที่กระตุนการเรียนรู ชวยสงเสริมใหเกิดกระบวนการเรียนการสอน โดยจัดสรรชอง
ทางการสื่อสารผานสื่อทางภาษาที่ซับซอน (Complex mass of the language) จนทําใหเกิดการ
เรียนรู
4.2 บทบาทและความสําคัญของสื่อการสอน
ดังไดกลาวแล วว าสื่ อการสอนที่สร างขึ้น นั้นต องสอดคล องกับ จุดประสงคหลั กสู ตรและ
จุดประสงคการเรียนรูรายวิชาที่ตองการสรางขึ้น ผูสอนยังตองคํานึงถึงวิธีการสอนที่เหมาะสมอีกดวย
การสอนวิชาภาษาอั งกฤษมี วิธีการสอนในแนวการสอนแบบต างๆ ผู สอนตองศึกษาแนวการสอน
ภาษาอังกฤษใหสอดคลองและเหมาะสมกับสื่อการสอนที่สรางขึ้น นักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึง
บทบาทของสื่อการสอนที่มีตอวิธีการสอนแบบตางไวดังนี้
Rossner (1988) ไดแสดงความเห็นในเรื่องบทบาทของสื่อการสอนตามวิธีสอนภาษาเพื่อ
การสื่อสารวา สื่อการสอนเปนการจัดขอมูลเนื้ อหาวิชาเพื่อใหผูเรียนไดฝกการใชภาษาจากภาระงาน
ตางๆ เชน สถานการณจําลอง บทบาทสมมติและยังเปนสิ่งกระตุนแรงจูงใจและความสนใจในการ
เรียนของผูเรียนอีกดวย แตผูสอนตองระมัดระวังในการเลือกสื่อที่อาจมีอคติดานวัฒนธรรมได เชน
การใชบทอานที่มีเนื้อหาเอื้อตอคนกลุมหนึ่ง แตคนอื่นๆ อาจจะไมเขาใจเรื่องจึงถือวาเปนสื่อที่ไม
เหมาะสมตอคนสวนใหญ
Richard & Rodgers (1991: 25) ไดกลาวถึงบทบาทและความสําคัญของสื่อการสอนไววา
สื่อการสอนนั้นประกอบไปดวยจุดประสงครายวิชา เนื้อหาวิชากิจกรรมการเรียนการสอนและบทบาท
ของผูสอนและผูเรียน นอกจากนี้ยังกลาวถึงบทบาทของสื่อการสอนที่สรางตามแนวการสอนภาษา
เพื่อการสื่อสารวามีคุณลักษณะดังนี้
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1. เนนความสามารถในการสื่อสารดานการแปลความ ถอยคํา สํานวน และการผสมผสาน
ความหมาย
2. เนนความเขาใจความสัมพันธ และความหมายในการแลกเปลี่ยนขอมูลมากกวาการ
เสนอหลักไวยากรณ
3. เสนอข อ มู ล ที่ เ ป น บทอ า นและสื่ อ ต า งๆ หลากหลายชนิ ด เพื่ อ ให ผู เ รี ย นได พั ฒ นา
ความสามารถในการเรียนจากการทํากิจกรรมการเรียนการสอนและภาระงานตางๆ
จินตนา ใบกาซูยี (2536: 18-19) กลาวถึงบทบาทและความสําคัญของเอกสารการสอนไว
วา เอกสารการสอนเปนเครื่องมือที่จําเปนในกระบวนการเรียนการสอนเนื่องจากสภาพการเรียนการ
สอนป จ จุ บั น บทบาทของครู ผู ส อนเปลี่ ย นจากผู ใ ห ความรู เ ป น ผู แ นะนํ า ความรู เอกสารการสอน
หลากหลายรูปแบบจึงไดรับการพัฒนาขึ้นเพื่อใหเหมาะสมกับนักเรียน จึงกลายเปนสิ่งที่ขาดไมไดใน
กระบวนการเรียนการสอน อีกทั้งยังเปนเครื่องมือจําเปน เพื่อใหการเรียนการสอนดําเนินไปไดอยาง
ราบรื่นและมีประสิทธิภาพจะเห็นวาสื่อการสอนหรือเอกสารการสอนมีบทบาทและความสําคัญใน
กระบวนการเรียนการสอนเพราะเปนเครื่องมือหรือเปนสื่อกลางที่นําไปใชในการเรียนรูของนักเรียน
นักเรียนสามารถเรียนรูเนื้อหาสาระไดจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่สรางอยูในสื่อการสอนและได
สรางเสริมประสบการณแกนักเรียนอีกดวย
4.3 มูลเหตุและแรงจูงใจในการสรางและพัฒนาสื่อการสอน
ผูสอนมีเหตุผลในการสรางและพัฒนาสื่อการสอนขึ้นดวยตนเองหลายประการ นักการศึกษา
หลายทานไดใหคําอธิบ ายไวดังนี้ Stanulewicz (1994: 33-34) กลาววาสาเหตุอยางหนึ่งก็คือ
การขาดแคลนสื่อการสอน และพบวาการขาดแคลนสื่อการสอนเปนปญหาสําคัญที่สุดปญหาหนึ่งของ
ครูผูสอนภาษาอังกฤษ สาเหตุของปญหาการขาดแคลนสื่อการสอนเกิดขึ้นเนื่องจาก
1. มีตํ าราจั ดพิมพจํ าหนายในทองตลาดที่ นาสนใจมากมาย แตผู เรี ยนไมส ามารถซื้ อได
เพราะราคาแพงจนเกินไป
2. มีตําราที่จําหนายในทองตลาด บางเลมที่สามารถนําไปใชในการเรียนการสอนไดแตทั้ง
ผูสอนและผูเรียนตางไมพอใจ เนื่องจากบทเรียนลาสมัยและไมนาสนใจเทาที่ควร
3. ไมมีตําราหรือเอกสารการสอนใดในทองตลาดที่เหมาะสมกับสถานการณการเรียนการสอน
เลย
4. หองสมุดของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาของตนขาดแคลนหนังสื่อและขาดแคลน
งบประมาณในการจัดซื้อ
สวน Hutchinson & Waters (1989: 106) กลาวถึงสาเหตุและแรงจูงใจในการสรางและ
พัฒนาสื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะกิจไวหลายประการกลาวคือ
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1. ผูสอนหรือสถาบันการศึกษาตองการใชสื่อการสอนที่เหมาะสมกับสาขาวิชาเฉพาะของ
ผูเรียนกลุมเปาหมาย หากใชเอกสารการสอนหรือแบบเรียนที่จําหนายในทองตลาด พบวามีขอจํากัด
หลายประการ เนื่องจากมุงผลิตเพื่อจําหนายจึงนําไปใชไดในขอบเขตจํากัด รูปแบบที่สรางขึ้นไม
สอดคลองกับหลักสูตรภาษาอังกฤษเฉพาะกิจของสถาบันการศึกษาและไมเหมาะสมกับระยะเวลา
หรือชั่วโมงเรียน ประการสําคัญก็คือไมสามารถตอบสนองความตองการเฉพาะดานของกลุมผูเรียนได
ดี เ ท า ที่ ค วร ผู ส อนจึ ง สร า งสื่ อ การสอนขึ้ น เองเพื่ อ ให เ หมาะสมกั บ ความต อ งการของผู เ รี ย นให
สอดคลองกับจุดประสงคและองคประกอบของรายวิ ชาภาษาอังกฤษเฉพาะกิจในสถาบันการศึกษา
ของตนใหมากที่สุด
2. ถึงแมจะมีสื่อการสอนหรือหนังสือที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะนําไปใชในการเรียนการ
สอนได แตก็ไมสามารถนําไปใชได เนื่องจากมีขอจํากัดดานการนําเขาจากตางประเทศและประสบ
ป ญ หาอั ต ราการแลกเปลี่ ย นเงิ น ตราระหว า งประเทศ กล า วคื อ ตํ า ราในท อ งตลาดที่ เ ป น ตํ า รา
ตางประเทศมีราคาแพงจนเกินไป
3. ตําราวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะกิจในทองตลาดบางเลมไมไดมีจุดมุงหมายหลักเพื่อผลิตมา
ใชในการศึกษา อาจสรางขึ้นดวยสาเหตุอื่น เชนจัดพิมพเพื่อโฆษณาเผยแพรชื่อเสียงขององคกรหรือ
มุงพัฒนาบุคลากรขององคกรเปนสําคัญ จึงขาดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพกับการ
นําไปใชในการเรียนการสอนโดยตรงนอกจากนี้ Pilbeam, 1987 quoted in Robinson, 1991: 58)
สนับสนุนใหผูสอนสรางสื่อการสอนขึ้นเองในสถาบันการศึกษาของตน เนื่องจากพบคุณสมบัติที่ดี
หลายประการกลาวคือ
1. มีเนื้อหาที่เฉพาะและเหมาะสมกวาเอกสารการสอนหรือหนังสือเรียนที่พิมพจําหนายใน
ทองตลาดทั่วไป
2. พบวามีความเที่ยงตรงเชิงประจักษ (Face validity) สูงในดานภาษาและเนื้อหา
3. มีความยืดหยุนในการนําไปใชมากกวาเอกสารการสอนในทองตลาด
4. ผู สอนเปนผู สรางเอกสารการสอนขึ้ นดว ยตนเอง ยอมมั่นใจไดว าใช กลวิธี การสอนที่
เหมาะสมกับกลุมผูเรียนเปาหมาย
แนวคิ ด ดั ง กล า วสอดคล อ งกั บ แนวคิ ด ของ Wisniewska (1998: 24-26) ที่ ก ล า วถึ ง
ประโยชนในการสรางสื่อการสอนดวยตนเอง ดังนี้
1. ชวยเสริมสรางขวัญกําลังใจและความกลาหาญ ทําใหผูสอนที่ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง
กลานําความคิดของตนเองมาใชในการเรียนการสอน
2. เปนความทรงจําที่มีคุณคา เนื่องจากผูสอนตองทุมเททั้งเวลาและความสามารถในการ
คิดและสรางสรรคสื่อการสอนดวยตนเอง
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3. หากรวมกลุ ม กั น ระดมความคิ ด ในการออกแบบสื่ อ การสอน ช ว ยส ง เสริ มความคิ ด
สรางสรรคและเกิด แนวคิด ที่หลากหลาย แนวคิ ดนั้น จะผลักดันใหเกิ ดสื่ อการสอนที่ เหมาะสมกั บ
สถานการณในการเรียนการสอนมากขึ้น
4. ชวยกระตุนใหเกิดการประเมินสื่อการสอนอยางมีวิจารณญาณ
5. ชวยสะสมและถายโอนประสบการณ หากผูสอนเรียนที่จะดัดแปลงกิจกรรมการเรียน
การสอนไดอยางชํานาญแลว จะสงผลในการสรางและพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนอื่นๆ งายตาม
ไปดวย จึงควรเริ่มจากคอยเปนคอยไป แลวผูสอนจึงจะสามารถควบคุมการออกแบบสื่อการสอนได
อยางมีประสิทธิภาพ
จากแนวคิดขางตนของ Pilbeam และวิสเนียวสกา เกี่ยวกับการสงเสริมใหผูสอนสรางสื่อ
การสอนดวยตนเอง นอกจากนี้ Kuo (1990: 171-173) ยังเสนอวาสื่อการที่ผูส อนสรางขึ้น เพื่อ
นําไปใชในสถานการณการสอนหรือสถาบันการศึกษาของตนโดยตรงมีขอดีหลายประการ เนื่องจาก
เหมาะสมกับความตองการเฉพาะดานของผูเรียน เหมาะสมกับสถานการณการเรียนรูของทองถิ่น
ตลอดจนมีองคประกอบดานเนื้อหาที่เหมาะสมกับสภาพสังคมและวัฒนธรรมทองถิ่นอีกดวย ในขณะ
ที่ตําราที่พิมพจําหนายในทองตลาดมุงจําหนายเพื่อนําไปใชอยางกวางๆ ไมคํานึงถึงความเหมาะสมใน
การนําไปใชไดจริงในสถานการณการเรียนรูของทองถิ่น กลาวคือขาดความเหมาะสมดานวัฒนธรรม
และสังคมของทองถิ่น
จากมูลเหตุและแรงจูงใจในการสรางสื่อการสอนขางตนจะเห็นวาปญหาดานการขาดแคลน
สื่อการสอนหรือการจัดหาเอกสารการสอนใหเหมาะสมกับรายวิชาเปนปญหาที่ สําคัญของผูสอน ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดของฮัทชินสัน (Hutchinson, 1989, quoted in Kizilirmak, 1991: 45) ที่กลาววา
“การเลือกสรรเอกสารการสอนเปนภาระที่สําคัญของผูสอนในการตัดสินใจเลือกใชขอมูล ทางภาษาที่
เหมาะสมมาใชในการเรียนการสอน” จากเหตุผลดังกลาวมานี้ผูสอนภาษาอังกฤษจึงควรตระหนักใน
เรื่องของการสรางสื่อการสอนหรือเอกสารการสอนใหสอดคลองกับหลักสูตรและความตองการของ
ผูเรียน เพื่อใหไดสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดในการเรียนการสอน
4.4 ประเภทของสื่อการสอน
สื่อการสอนมีหลายประเภทซึ่งจําแนกไดตามลักษณะการสรางสื่อ นักการศึกษาไดแบ ง
ประเภทของสื่อการสอนไว ดังนี้
Swaffar (1985: 17-18) ไดแบงสื่อการสอนประเภทเอกสารจริงออกเปน 2 ประเภท คือ
1. เอกสารจริงที่นําเสนอสาระทางวัฒนธรรมภาษาแมตอสมาชิกคนอื่นๆ ในกลุมวัฒนธรรมนั้น
2. เอกสารจริงที่ผลิต ขึ้นมาเพื่อใชสําหรับการสื่อสารในชั้น เรียน เพื่อชี้นําหรือสงผลต อ
พฤติกรรมของนักเรียน ซึ่งอาจเปนวิธีสอนหรือกิจกรรมที่จัดขึ้นในลักษณะที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือ
เปนกิจกรรมที่ฝกตามหนาที่ของภาษารวมไปถึงการจัดเนื้อหารายวิชาที่ผูเรียนจําเปน ตองเรียน เชน

67
สังคมวิทยา ประวัติศาสตร หรือ รายวิชาอื่นๆ ซึ่งเปนการใหขาวสารแกผูเรียนมากกวาตองการปรับ
ภาษาใหงายขึ้น
Ahellal (1990: 39) กลาววาสื่อการสอนจากเอกสารจริงสามารถแบงออกเปน 2 ประเภท คือ
1. สื่อที่ไมมีขอความ ไดแก รูปภาพ แผนภูมิ และภาพเขียน เปนตน
2. สื่อที่มีขอความ ไดแก แผนพับ หนังสือพิมพ นิตยสาร สลากยา สมุดบัญชี ธนาคาร และ
รายการอาหาร
Richards & Rodgers (1991: 79-80) ยั ง ได แ บ ง ประเภทของสื่ อ การสอนออกเป น
3 ประเภท ดังนี้
1. สื่อการสอนที่เนนเนื้อหา (Text–based materials)
มีหนังสือแบบเรียนจํานวนมากที่แตงขึ้นเพื่อใชกับการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเมื่อ
เปดที่สารบัญของหนังสือก็จะพบการจัดเรียงลําดับการฝกภาษาซึ่งสวนใหญยังคงเปนประมวลการ
สอนที่เนนโครงสรางแบบเดิมเพียงแตแกไขเล็กนอยเพื่อจะอางไดวาเปนแบบเรียนที่เนนวิธีก ารสอน
เพื่อการสื่อสาร อยางไรก็ตามแบบเรียนประเภทนี้มีเนื้อหาแตกตางจากแบบเดิมมาก เชน หนังสือ
“ Pair Work ” (Watcyn-Jones, 1981, quoted in Richards & Rodgers, 1991: 79) มีเนื้อหาที่
แตกตางกัน 2 เรื่องสําหรับการทํากิจกรรมคู แตละเรื่องจะมีขอมูลแตกตางกันเพื่อใหผูเรียนใชแสดง
บทบาทสมมติ บทเรียนของสื่อการสอนประเภทนี้ประกอบดวยหัวขอตางๆ เชน การถายทอดขอมูล
ภาระงาน ถามคําถามเพื่อตองการขอมูล หรือจดบันทึกขอความหรือขอมูล บรรยายสถานการณสํา
หรับฝกภาษา เชน มีแขกมาขอพบผูจัดการของคุณโดยไมไดนัดไว คุณตองซักถามใหไดขอมูลแลว
นําไปแจงผูจัดการนอกจากนี้ยังมีแบบฝกหัดทายบท
2. สื่อการสอนที่เนนภาระงาน (Task-based materials)
สื่อการสอนประเภทนี้มีเกม บทบาทสมมติ สถานการณจําลอง กิจกรรมเพื่อการสื่อสารเปน
กิ จ กรรมที่ จั ด ไว สํ าหรั บ ชั้ น เรี ย นการสอนภาษาเพื่ อการสื่ อสาร กิ จ กรรมประเภทนี้ จ ะอยู ในคู มื อ
แบบฝกหัด บัตรชี้แนะ บัตรกิจกรรม สื่อสําหรับฝกกิจกรรมคูและหนังสือแบบฝกปฏิสัมพันธสําหรับ
ผูเรียนสื่อการสอนสําหรับฝกกิจกรรมคูนั้นจะมีสื่อ 2 ชุด สําหรับผูเรียนแตละคู สื่อแตละชุดมีขอมูลที่
แตกตางกัน บางครั้งอาจจัดเปนกิจกรรมการประกอบขอมูลเขาดวยกัน ซึ่งผูเรียนแตละคูตองชวยกัน
ประกอบขอมูลเขาเปนเรื่องเดียวกัน บางครั้งอาจใหผูเรียนแตละคูแสดงบทบาทแตกตางกัน เชน
บทบาทของผูสัมภาษณและผูร ับการสัมภาษณ
3. สื่อการสอนที่เนนสื่อประเภทของจริง (Authentic Material)
ผูสอนภาษาเพื่อการสื่อสารสนับสนุนการใชสื่อประเภทของจริงในชั้นเรียน สื่อการสอน
ประเภทนี้จะตองเปนของจริงที่เนนภาษา เชน ปายประกาศ นิตยสาร โฆษณา หนังสือพิมพ แผนที่
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รูปภาพ สัญลักษณ กราฟและแผนภูมิ นอกจากนี้วัตถุรูปทรงตาง ๆ ก็สามารถนํามาใชเปนสื่อการสอนได
เชน แบบจําลองพลาสติก เปนตน
เกศินี บูรณะกิจ (2534: 24) แบงสื่อการสอนที่เปนเอกสารจริงออกเปน 2 ประเภท ไดแก
1. เอกสารที่ ตี พิ ม พ ใ นรู ป แบบของแผ น ป า ย ฉลากยา พาดหั ว ข า ว การ ตู น ภาพร า ง
แบบฟอรมตาง ๆ สถิติ แบบสํารวจ แบบสอบถาม โฆษณาในหนังสือพิมพและวารสารตาง ๆ
2. เอกสารประเภทเสียง ไดแก บทสนทนาที่อัดจากสภาพความเปนจริง รายการวิทยุ เพลง
มวนเทปเกี่ยวกับปาฐกถาหรือการกลาวสุนทรพจน
นิ ภ าวรรณ ชู รั ต นสิ ทธิ์ (2535: 46-54) กล าวว า สื่ อ การสอนเอกสารจริ งสามารถแบ ง
ออกเปน 2 ประเภท คือ
1. สิ่งพิมพ ไดแก หนังสือพิมพ นิตยสาร แผนพับ ใบโฆษณาตาง ๆ รายการโทรทัศน เปนตน
ซึ่งสามารถนํามาใชทํากิจกรรมการเรียนการสอน เชน ใหนักเรียนอานรายการโทรทัศน เลือกรายการ
ที่ชอบดูแลวกรอกลงในตารางขอมูลหรือใหนักเรียนจัดรายการโทรทัศนที่ตนชื่นชอบ
2. อุปกรณ ไดแก เครื่องเลนเทป วิทยุ โทรทัศน เปนตน ดวยการใหนักเรียนทํากิจกรรม
ดังนี้ จดหัวขอขาว จดรายชื่อประเทศที่เปนขาว
จากขอความที่กลาวมาขางตน สรุปไดวาสื่อการสอนมีบทบาทสําคัญตอการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนภาษา ผูเรียนสามารถเรียนรูภาษาไดจากภาระงานและกิจกรรมตางๆ ผูสอนสามารถใช
สื่อประกอบการสอนเพื่อเปนการกระตุนผูเรียนใหเกิดการเรียนรูได
4.5 การสรางและการพัฒนาสื่อการสอน
ผูสอนที่ตองการสรางและพัฒนาสื่อการสอนไวใชในรายวิชาตางๆของตนเอง จะตองเปน
ผูออกแบบสื่อการสอนที่ดี ตองรูองคประกอบของสื่อการสอน ควรศึกษารายละเอียดวิธีการสรางเปน
อย า งดี เ พื่ อ ให สื่ อ การสอนที่ ไ ด อ อกมานั้ น เป น สื่ อ ที่ ดี ที่ ส ามารถนํ า ไปใช กั บ ผู เ รี ย นได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ มีนักการศึกษาหลายทานเสนอแนวทางวิธีการสรางและพัฒนาสื่อการสอนไว ดังนี้
Nunan (1995) กําหนดองคประกอบสื่อการสอนไวดังนี้
1. ขอมูลทางภาษา (Input) คือ สิ่งที่ใหโอกาสผูเรียนไดใชความรูดานเนื้อหาและทักษะของ
ภาษา เพื่อที่จะนําไปสูกิจกรรมการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร ผูสอนสามารถหาขอมูลทางภาษาไดจาก
แหลงขอมูลตางๆมากมาย ซึ่ง Hover (1986 quoted in Nunan, 1995) ไดเสนอแนะแหลงขอมูล
ตาง ๆ ไว เชน จดหมาย ขอความที่ตัดตอนจากหนังสือพิมพ รูปภาพแบบฟอรมแจงความคนหาย
บันทึกความจําภาพถาย รายการซื้อของ แผนพับแนะนําโรงแรม แผนที่ รายการอาหาร ตําราอาหาร
การพยากรณอากาศ บันทึกประจําวัน ตารางเวลารถประจําทาง ขอความที่ติดประกาศ โชคชะตา
ราศี รายการความบันเทิงของโรงแรม โครงการสัมมนา กฎระเบียบการเดินทางไปประเทศอังกฤษ
รายงานการศึกษา กราฟแสดงขอมูลเศรษฐกิจของประเทศ เปนตน
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2. การเนนเนื้อหา (Content focus) คือการนําเสนอคําศัพท ไวยากรณ เนื้อหา ซึ่งนําไปสู
การสื่อความหมาย เนื้อหาอาจจะเปนลายลักษณอักษร (linguistic context) หมายถึงเนื้อหาที่เปน
ขอความ เชน บทสนทนา บทอาน หรือเนื้อหาที่ไมเปนลายลักษณอักษร (non-linguistic context)
หมายถึงเนื้อหาที่เปนรูปภาพ เชน สัญลักษณ การเลือกเนื้อหาตองเลือก ขอความที่นําไปสูการสื่อ
ความหมาย จุดประสงคในการเลือกเนื้อหาเพื่อผลิตภาษาเพื่อการสื่อสารในชั้นเรียน
3. การเนนภาษา (Language focus) คือการนําเสนอกฎเกณฑทางไวยากรณจากเนื้อหา
โดยเนนใหผูเรียนไดเรียนรูกฎเกณฑทางไวยากรณเพื่อนําไปประยุกตใชไดโดยไมตองทองจํา
4. ภาระงาน (Task) คืองานแตละชิ้นในชั้นเรียนที่ทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจในภาษาและ
สามารถปฏิ บั ติ ไ ด เป น การผลิ ต ภาษาโดยใช ภ าษาเป า หมาย ทั้ ง นี้ กิ จ กรรมต อ งมุ ง ความสนใจที่
ความหมายมากกวารูปแบบภาษา
Nunan (1995: 216-217) ไดเสนอขั้นตอนการสรางสื่อการสอนและยกตัวอยางประกอบ
ไวดังนี้
ขั้นที่ 1 : เลือกหัวขอเรื่องที่ตองการสอน เชน การหาที่อยูอาศัย
ขั้นที่ 2 : รวบรวมขอมูล
1. เทปบทสนทนาระหวางเจาของบานและผูเชา
2. โฆษณาในหนังสือพิมพ
3. ภาพแบบบานตาง ๆ
4. ขอความจากแผนพับแนะนํา
5. ธุรกิจสําหรับบานเชา
ขั้นที่ 3 : กําหนดสิ่งที่ผูเรียนตองทําซึ่งจะตองสัมพันธกับเนื้อหา เชน
1. อานโฆษณา “ใหเชา” จากหนังสือพิมพ
2. ซักถามเกี่ยวกับบานเชา
3. พูดเกี่ยวกับบานและเฟอรนิเจอร
4. หาขอมูลจากบทความในหนังสือพิมพ
ขั้นที่ 4 : สรางกิจกรรม
1. การเรียนการสอนฟงเพื่อจับใจความ
2. บทบาทสมมติ
3. การเติมขอความใหสมบูรณ
ขั้นที่ 5 : วิเคราะหเนื้อหาและกิจกรรมเพื่อกําหนดโครงสรางภาษา เชน
1 Adjectives: big, close, cheap, small, new, expensive
2. Present Continuous: I’m looking for a flat.
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3. Wh-questions: Who, What, Where, How much, How many
ขั้นที่ 6 : สรางกิจกรรมฝกโครงสรางภาษา
1. แบบฝกหัดแบบโคลซ
2. แบบฝกจับคูคําถามและคําตอบ
ขั้นที่ 7 : สรางกิจกรรมฝกทักษะการเรียนรู
1. แบ ง กลุ ม ให ป รึ กษากั น ว า ภาระงานของกิ จ กรรมในบทนี้ ชิ้ น ใดมี ป ระโยชน ห รื อไม มี
ประโยชน
2. อภิปรายเพื่อหาคําตอบกับเพื่อนในชั้นเรียน
ขั้นที่ 8 : สรางภาระงานเพื่อใหผูเรียนฝกการใชภาษา
คิดวาถาเปนตัวของผูเรียนเอง ผูเรียนจะเชาบานแบบใด ใหฝกพูดโดยมีตัวอยางคําถามดังนี้
1. What area is it in?
2. How many bedrooms has it got?
3. Is it a house, a flat, or a condominium?
4. How much per week is it?
ซื้อหนังสือพิมพแลวอานหนาโฆษณา “ ใหเชา ” จากนั้นเลือกบานที่ผูเรียนตองการเชา
จากขั้นตอนที่กลาวมานี้ผูออกแบบสื่อการสอนตองคํานึงถึงสิ่งที่กําหนดไวในแตละขั้นอยาง
ละเอียดรอบครอบ สรางกิจกรรมและภาระงานที่ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดมากที่สุด
จากปญหาการขาดแคลนสื่อการสอนหรือตําราเรียน ผูสอนบางทานไดเลือกสื่อการสอนใน
ทองตลาดมาใชในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ Jones (1990: 89-93) ไมเห็นดวยกับ
การใชตําราในทองตลาดมาสอนโดยปราศจากการคัดเลือกหรือดัดแปลงใหเหมาะสมกับการเรียนการ
สอน เขาจึงเสนอใหสถาบันการสอนภาษาหรือผูสอนภาษาจัดตั้ง “ธนาคารหรือคลังสื่อการสอน”
(Bank of materials) ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Robinson (1980); Phillips & Shettleworth
(1987) (quoted in Jones, 1990: 91) เสนอวาสื่อการสอนในธนาคารหรือคลังสื่อการสอน ควร
ประกอบด ว ยเนื้ อ หาหลากหลายชนิ ด และรู ป แบบสิ่ ง ที่ ค วรเลื อ กใช ไ ด แ ก โฆษณา คํ า อธิ บ าย
ประกอบการบริโภคสินคาหรือการตูน เปนตน
ข อเสนอแนะในการจั ด ทํา ธนาคารหรื อ คลั ง สื่ อ การสอนของ Jones (1990: 89-93)
ประกอบดวย
1. ควรรวบรวมเนื้อหาที่เหมาะสมจากแหลงตางๆ มาจัดเก็บรวมกันเปนรูปเลมในลักษณะ
ของแฟมงาน ไมควรเย็บเลมเปนหนังสือ และมีดชั นีแสดงหัวเรื่องเพื่ออํานวยความสะดวกในการใชงาน
2. เลือกเนื้อหาที่มีเนื้อเรื่องสอดคลองกับการใชภาษาที่ใชในการฝกผูเรียน
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3. มีโครงสรางทางภาษาศาสตร (Linguistic feature) ที่นาสนใจและสามารถกระตุนให
ผูเรียนทํา ความเขาใจเนื้อหาใหมากที่สุดอยางถูกตองและแมนยํา
4. เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมและจัดลําดับบทเรียนใหครอบคลุมหลักสูตรและตองแนใจวา
ตรงกับความตองการของผูเรียน
Hutchinson & Waters (1989: 96) เสนอแนวทางในการสรางและพัฒนาสื่อการสอนมา
ใชในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจไว 3 แนวทางดังตอไปนี้
1. เลือกสรรสื่อการสอนหรือเอกสารการสอนที่มีอยูแลวโดยทํา การประเมินสื่อการสอน
(Materials evaluation)
2. สรางสื่อการสอนหรือเอกสารการสอนดวยตนเองโดยกระบวนการพัฒนาสื่อการสอน
(Materials development)
3. ปรับปรุงและดัดแปลงสื่อการสอนหรือเอกสารการสอนที่มีอยูแลวโดยการดัดแปลงสื่อ
การสอน (Materials adaptation)
Graves (1996: 26) เสนอแนวทางในการพั ฒ นาสื่ อ การสอนไว ว า ถ า สื่ อ การสอนยั ง
ไม เหมาะสมอาจพัฒนาสื่อการสอนขึ้นใหม โดยรวบรวมขอมูลจากแหลงตางๆเพื่อความหลากหลาย
หรืออาจดัดแปลงสื่อการสอนที่มีอยูก็ได ทั้งนี้ในกระบวนการพัฒนาสื่อการสอนขึ้นมาใหม การคัดเลือก
และการดัดแปลงสื่อการสอนนั้นควรคํานึงถึงปจจัย 2 ประการ คือ
1. ประสิทธิภาพ ควรมีประสิทธิภาพสูงพอเพื่อใหบรรลุถึงจุดประสงคของรายวิชาที่กําหนดไว
2. ความเหมาะสม คือเหมาะสมทั้งผูสอนและผูเรียน ควรใชสื่อการสอนที่ผูเรียนคุนเคย มี
ความเหมาะสมกับระดับความสามารถทางภาษา ความสนใจและเกี่ยวของกับผูเรียนหากผูสอนใช
เนื้อหาในสื่อการสอนที่ผูเรียนไมคุนเคยในรายวิชาของผูสอนนั้นควรพิจารณาหลักการตอไปนี้
1. ความเปนไปไดในการนําไปใชจริง (Feasibility)
2. คุณประโยชน (Availability) ในการเรียนการสอน
จินตนา ใบกาซูยี (2534: 27-30) เสนอวิธีการในการสรางและพัฒนาเอกสารการสอนไว
หลายประการดังนี้
1. การเพิ่มเติมเล็กนอยในกรณีที่เอกสารการสอนหรือแบบเรียนนั้นคอนขางสมบูรณ เรียบ
เรียงเนื้อหาตามลําดับที่เขาใจงายมีตัวอยางประกอบ ใชภาษาถูกตอง อธิบายความชัดเจน กะทัดรัด
ไมยากเกินความสามารถของผูเรียน เอกสารการสอนฉบับนี้ก็ไมจําเปนตองเปลี่ยนแปลงอะไรมากนัก
ผูสอนอาจชวยเพิ่มเติมบางสวน เพื่อใหผูเรียนเขาใจมากขึ้นโดย
1.1 จัดทําจุดประสงคในรูปของคําถามเพิ่มเติม เพื่อใหผูเรียนรูจักมองหาและมุงความ
สนใจไปยังสิ่งที่ตองการโดยใชคําถามที่ตั้งขึ้นเปนเครื่องพัฒนาแนวคิดของผูเรียนไดอีกดวย
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1.2 เพิ่มเติมตัวอยาง หากหนังสือหรือเอกสารการสอนฉบับนั้นไมมีตัวอยางมีตัวอยาง
นอยเกินไป มากจนเกินไป หรือตัวอยางสับสนเขาใจยาก ผูสอนอาจเพิ่มเติมได
2. การแกไขเพิ่มเติมหรือการเพิ่มเติมมากขึ้นในกรณีที่หนังสือหรือเอกสารการสอนนั้นมี
ขอบกพร องมาก โดยเฉพาะมีเ นื้ อหาสับ สนเรี ย งลํ าดั บ ไม เหมาะสม ยากที่ จ ะทํ าความเข าใจหรื อ
ติดตามเรื่อง ใหแกไขเพิ่มเติมโดย
2.1 เขี ย นบทนํ า เพิ่ ม เติ ม ในบทนํ า อาจชี้ แ จงให ผู อ า นทราบว า เนื้ อ หาในบทเรี ย น
กลาวถึงเรื่องอะไรบาง แตละเรื่องแยกยอยเปนหัวขอใหญ หัวขอยอยอะไรบาง มีรายละเอียดหรือมี
ความสัมพันธเกี่ยวของกันอยางไร ในบทนํานี้อาจเขียนเปนลักษณะเคาโครงเรื่องโดยทําเปนประโยคๆ
หรืออาจแสดงเปนแผนภูมิ บอกใหทราบขอบเขตและความสัมพันธของเรื่องก็ได
2.2 หากไม เขี ยนบทนําอาจเพิ่มบทสรุ ปเรื่องในตอนท ายบท โดยเขี ยนสรุ ปใจความ
สําคัญของบท ตั้งคําถามเนื้อความที่สําคัญของบท หรือ เขียนสรุปประเด็นหลักเปนประโยคๆ
2.3 อาจจําเปนตองเพิ่มเติมมากกวาบทนําหรือบทสรุปเรื่อง เชนในกรณีที่เนื้อหาสับสน
เกินกวานักเรียนจะเขาใจ ผูสอนอาจตองจัดทําหัวเรื่องใหม กําหนดเปนหัวขอใหญหรือหัวขอยอยหรือ
ขึ้นเรื่องใหม ทํายอหนาใหมดวยก็ได เปนการชวยผูเรียนอีกทางหนึ่ง
2.4 ถาเนื้อหาบางตอนในบทมีนอย ไมเพียงพออาจทําใหผูเรียนไมผานจุดประสงคขอ
นั้นได ผูสอนตองคนควาเพิ่มเติมเนื้อหาตอนนั้นๆ นํามาเรียบเรียงเพิ่มเติมใหมในบทนั้น โดยจัดลําดับ
เรื่องใหม ใชภาษาและวิธีการอธิบายเพื่อใหผูเรียนเขาใจงายยิ่งขึ้น
2.5 ในกรณีที่เนื้อหาของเอกสารการสอนหรือหนังสือเรียนเปนเรื่องเขาใจยากรวมทั้ง
ความคิดรวบยอดในแตละเรื่องซับซอน ไมเปนรูปธรรมและไมสัมพันธกัน ยากแกการเขาใจหรือเปน
เรื่องที่ผูเรียนไมเคยมีพื้นความรูเดิมมากอน อาจเพิ่มเติมเพื่อเปนเครื่องชี้แนะในรูปของบทนําเรื่อง ซึ่ง
มีลักษณะเปนการนําเอาความคิดสําคัญของเรื่องหรือของบทเรียนมาอธิบายใหมเพื่อทําความเขาใจใน
เนื้อหาสาระในเรื่องหรือบทเรียนนั้นๆ อาจตั้งคําถามคั่นระหวางหัวขอตางๆเพื่อใหผูเรียนสรุปใจความ
สําคัญในแตล ะหั ว ขอ หรื ออาจสรุป สาระและความคิ ดสํ าคัญๆแทนคํ าถาม และอาจสรุ ปท ายบท
เพิ่มเติม เพื่อใหผูเรียนเขาใจในความคิดรวบยอดของเนื้อหาในบทนั้นดีขึ้น
2.6 เนื้ อ หาบางเรื่ อ งอาจมี คํ า ศั พ ท เ ฉพาะวิ ช าอาจเป น คํ า ศั พ ท ท างภาษาหรื อ คํ า
ศัพทเทคนิคเฉพาะสาขาวิชา เขียนทับศัพทเปนภาษาอังกฤษ หรือคําศัพทภาษาอังกฤษที่เปนศัพท
วิชาการ ผูเรียนอาจไมมีพื้นความรูมากอน ผูสอนจําเปนตองเพิ่มเติมคําอธิบายและความหมายของ
คําศัพทนั้นๆ กอน เพื่อใหผูเรียนใชประกอบการอาน
3. การปรับปรุงบางสวนและการเขียนขึ้นใหมเอกสารการสอนบางบทมีขอบกพรองมาก
เกิ น กว า ที่ จ ะเพิ่ ม เติ ม เพี ย งเล็ ก น อ ยหรื อแก ไ ขเพิ่ ม เติ มมากขึ้ น ก็ ต าม ผู ส อนจํ า เป น ต อ งปรั บ ปรุ ง
เปลี่ยนแปลงบางสวน หรืออาจจํา เปนตองเขียนขึ้นใหมทั้งบท โดยเฉพาะในกรณีที่หนังสือเรียนหรือ

73
เอกสารการสอนนั้นไมเปนไปตามที่ควรจะเปน ทําใหยากแกความเขาใจ หรืออานแลวสับสน วกไปวน
มา ไมชัดเจน อธิบายเนื้อหายืดยาวเกินความจําเปน ถาเปนเชนนี้ผูสอนจําเปนตองเขียนขึ้นใหมโดย
ปรับขอความและเนื้อหาใหงา ยขึ้น เขียนเปนตอนๆ ใหมทั้งบทตามความจําเปน
นอกจากนี้ เสงี่ ยม โตรัต น (2534: 40-51) ได เสนอเทคนิคและวิธี การในการสรางและ
พัฒนาสื่อการสอนภาษาไวดังนี้
1. การดัดแปลงและเพิ่มเติมขั้นตอนในการดัดแปลงสื่อการสอน อาจเริ่มจากศึกษาความ
ตองการของผูเรียนและจุดประสงคของรายวิชา จากนั้นพิจารณาวาแบบเรียนที่มีอยูนั้นเหมาะสมกับ
จุดประสงคที่วางไวหรือไม สอดคลองกับความตองการของผูเรียนหรือไมเพียงใด ทําการวิเคราะหสิ่ง
ที่ขาดหายไปหากขาดไปก็อาจเพิ่มเติมในสวนที่ขาดหายไป (supplementary materials) หากพบวา
ไมเหมาะสมก็ควรปรับปรุงแกไข (adapting) ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
2. การใชสื่อการสอนที่เปนจริงหรือพบเห็นในชีวิตประจําวัน หากใชสื่อการสอนที่เปนจริง
หรือพบเห็นในชีวิตประจําวัน จะชวยใหการเรียนการสอนสนุกสนานในทุกระดับชั้น ทําใหผู เรียนไม
รูสึกเบื่อหนายและ จําเจ การสอนผูเรียนในระดับตนๆอาจใชภาพ หรือสิ่งของงาย ๆ เชน เกม 20
คําถาม ผูเรียนระดับกลางอาจใชเมนูหรือรายการอาหาร แสดงบทบาทสมมติเพื่อการสั่งอาหาร ใช
แผนที่จริงบอกทิศทาง ทดลองเลนบทบาทพนักงานรับโทรศัพท เปนตน สวนผูเรียนในระดับสูงขึ้น
อาจใชหนังสือพิมพหรือวารสารในการอานเพื่อหาขอมูล ใหรายงานปากเปลาหรือเขียนเรียงความจาก
ขาวสารทางวิทยุ โทรทัศนสื่อสิ่งตีพิมพตาง ๆ สามารถใชผลิตเปนสื่อการสอนไดเปนอยางดี
3. เริ่มตนผลิตสื่อการสอนจากสื่อแบบแผนปลิวเพื่อใหสะดวกตอการเพิ่มเติมสื่อการสอน
เปนสวน ๆ ตามความตองการในแตละโอกาส เชน บทเรียนฝกจับใจความสําคัญของเรื่องที่อาน โดย
ไมตองจัดเปนแบบเรียนที่สมบูรณทําสื่อเพิ่มเติมเปนสวน ๆ ทําไดงายกวาการผลิตแบบเรียนทั้งเลม
หากต องการสร างสื่ อการสอนในรายวิ ช าทั้ งหมด อาจไม คุม ค า ควรทํ าการสํ ารวจแบบเรี ย นใน
ทองตลาดกอน หากไมมีแบบเรียนในทองตลาดเลมใดมีเนื้อหาสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู
ของรายวิชาไมถึงรอยละ 50 ครูผูสอนควรสรางสื่อการสอนดวยตนเองแตตองอาศัยครูผูสอนที่มีความ
ชํานาญทั้งทางดานเทคนิควิธีการเรียนการสอนภาษาและมีความเชี่ยวชาญ ดานเนื้อหาทางภาษา
นอกจากตองอาศัยความตั้งใจของครูผูสอนเปนอีกปจจัยหนึ่งดวย
4.6 หลักการสรางสื่อการสอนอานภาษาตางประเทศที่มีคุณภาพ
หลักการสรางสื่อการสอนอานที่มีคุณภาพจะสามารถเพิ่มทักษะการเรียนภาษาตางประเทศ
ไดเปนอยางดี นักการศึกษาไดสรุปแนวทางในการสรางสื่อการเรียนการสอนภาษาตางประเทศที่มี
คุณภาพดังนี้
พูนทรัพย นาคนาคา (2539: 99) ไดสรุปแนวทางการสรางสื่อการสอนภาษาตางประเทศที่
มีคุณภาพดังตอไปนี้
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1. เปนภาษาที่เจาของภาษาใชจริง (Real language) ซึ่ง Widdowson (1978) ไดให
คําแนะนําวาครูควรพยายามเชื่อมโยงภาษาที่สอนกับสถานการณภายนอกหองเรียน ใหผูเรียนไดรับ
ประสบการณตรงกับสถานการณที่เปนจริง เพื่อความคลองแคลวในการใชภาษานั่นคือกิจกรรมทาง
ภาษาตองเหมาะสมกับสถานการณที่อาจจะเกิดขึ้นภายนอกหองเรียน เพื่อใหผูเรียนเกิดประสบการณ
กับสถานการณที่เปนจริงมากที่สุด
2. การเรียงลําดับเนื้อหาบทเรียน (Sequencing) บทเรียนที่เรียงลําดับเนื้อหาอยางมีระบบ
มากเทาใดก็จะชวยใหผูเรียนเขาใจบทเรียนมากขึ้นเทานั้น ซึ่ง Oller (1979) ไดกลาวถึงกฎเกณฑการ
เรียนรูที่สามารถนํามาใชเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาวา การเรียนรูจะเกิดไดงายขึ้น ถาบทเรียน
นําสิ่งเราใหมไปสัมพันธกับสิ่งเราเกาที่คลายคลึงกัน ดังนั้นบทเรียนจึงควรเริ่มสอนจาก
2.1 สิ่งที่เปนปกติธรรมดากอนสิ่งที่พิเศษออกไป
2.2 สิ่งที่งายกอนสิ่งที่ยาก
2.3 สิ่งที่พบเห็นบอยๆไปหาสิ่งที่ไมคอยพบเห็นบอยนัก
2.4 สอนสิ่งที่ใกลเคียงกับภาษาแมกอนสิ่งที่อยูหางไกลจากภาษาแม
3. ความตอเนื่องในระหวางบทเรียนเดียวกันและระหวางบท (Continuity) ผูเรียนจะ
เรียนรูเนื้อหาสิ่งที่เรียนไดดีขึ้น ถาเนื้อหานั้นมีความตอเนื่องกันอยางเปนระบบ สื่อการเรียนที่ดีควรมี
ความตอเนื่องกันทั้งภาษาในบทเรียนเดียวกันและระหวางบทเรียน และควรใหเนื้อหาทบทวนและ
เสริมซึ่งกันและกัน
4. กิจกรรม (Activity) กิจกรรมที่มีอยูในสื่อการสอนนั้นควรประกอบไปดวย
4.1 ความหลากหลายของกิจกรรม (Variety) ควรใหความสําคัญกับกิจกรรมที่เปน การ
ทํางานรวมกันมากกวารูปแบบการใชภาษา
4.2 กิจกรรมเนนการใชภาษา (Use) มากกวาตัวภาษา (Usage)
4.3 กิจกรรมเปดโอกาสใหผูเรียนมีทางเลือก (Choice) หมายถึง กิจกรรมที่เปดโอกาส
ใหผูเรียนเลือกรูปแบบภาษาและขอมูลที่ใชในการสื่อความหมายตามที่ผูเรียนจะเห็นเหมาะสม
5. คําสั่งและคําชี้แจงในการทํากิจกรรม (Instruction) คําสั่งชี้แจงในการทํากิจกรรมที่ดี
จะตองมีความชัดเจนและเปนไปในการปฏิบัติ
6. บทเรียนสงเสริมใหผูเรียนใชทักษะสัมพันธ (Integrated skills) หมายถึง ในบทเรียน
เดียวกันจะตองมีการสอนมากกวาหนึ่งทักษะ และมีความสัมพันธกันระหวางทักษะตาง ๆ ซึ่งรวมทั้ง
ทักษะในการเรียน (study skills) คําวา “ทักษะสัมพันธ” หมายถึงการเปลี่ยนแปลงทักษะอยางมี
จุดประสงคเพื่อสื่อความหมาย ทั้งนี้ไมคลุมถึงการฝกความคลองและความแมนยํา โดยใชทักษะตาง ๆ
ทีละทักษะ
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7. โอกาสที่จะใชภาษาในหองเรียน (Learner’s performance) หมายถึง กิจกรรมใน
บทเรียนสงเสริมใหผูเรียนมีโอกาสใชภาษาในหองเรียนมากนอยเพียงไร
8. ระดับความสามารถของผูเรียนที่คาดหวัง (Target level) หมายถึงความสามารถของ
ผูเรียนในการใชภาษาในระดับความเขาใจ ความสามารถในการตีความหรือแกปญหา โดยใหน้ําหนัก
การตีความหรือแกปญหามากกวาความเขาใจ
9. ความเหมาะสมกับผูเรียนดานเนื้อหา (Content appropriateness) หมายถึงบทเรียนมี
ความนาสนใจ เหมาะสมกับวัยและประสบการณของผูเรียน มีเนื้อหาที่เปนประโยชนสามารถนําไปใช
ไดจริง และใหความรูดานวัฒนธรรมของเจาของภาษา
10. ความเหมาะสมกั บ ผู เ รี ย นด า นภาษา (Language appropriateness) หมายถึ ง
ความเหมาะสมกับผูเรียนเรื่องความยากงายของภาษา โดยแบงออกเปน 3 ระดับคือ ยากเกินไป
เหมาะสม งายเกินไป
11. ความสอดคล องกั บ หลั กสู ต ร หมายถึ งความสอดคล องด านเนื้ อหา โดยศึ กษาจาก
คําอธิบายรายวิชา และจุดประสงครายวิชาที่กําหนดไวในหลักสูตรผูสอนวิชาภาษาตางประเทศที่
ตองการสรางสื่อการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอานภาษาตางประเทศนั้น ควรสรางโดยคํานึงถึงหลักการ
ตามที่นักการศึกษาไดแนะนําไวจะทําใหไดสื่อการสอนอานที่ดีมีคุณภาพ สามารถชวยสงเสริมให
การเรียนรูของผูเรียนมีประสิทธิภาพตามไปดวย
4.7 เกณฑการพิจารณาจัดทําสื่อการสอน
ในการจัดทําสื่อการสอน ควรใชเกณฑตอไปนี้ประกอบพิจารณาในการจัดทํา คือ
1. สอดคลองกับจุดประสงคและคําอธิบายรายวิชา
2. ถูกตองตามหลักวิชาและเปนปจจุบัน
3. เสนอเนื้อหาเปนไปตามลําดับขั้นตอนของการเรียนรู
4. เนื้อหาเหมาะสมกับเวลาเรียน
5. เนื้อหามีความยากงายเหมาะสมกับระดับชั้น
6. เนื้อหาไมลบหลูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ไมขัดตอหลักการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ไมขัดตอศีลธรรมอันดีและไมขัดตอความมั่นคงของชาติ
7. เนื้อหาสอดคลองกับลักษณะของเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในทองถิ่น
8. ใชภาษาถูกตอง ชัดเจน สละสลวยเปนแบบอยางได
9. ความเหมาะสมของภาพประกอบ แผนภูมิ แผนที่ ฯลฯ
10. กิจกรรมเสนอแนะเหมาะสม สงเสริมใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะห วิจารณ ฝกปฏิบัติและ
สงเสริมใหนํา ความรูไปใชในชีวิตประจํา วันจากขอเสนอแนะและเทคนิควิธีการในการสรางและ
พัฒนาสื่อการสอนของผูเชี่ยวชาญขางตนนี้เปนประโยชนอยางยิ่งตอครูผูสอนที่มีความตองการสราง
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สื่อการสอนเอง สามารถใชเปนแนวทางในการพิจารณาเลือกเทคนิควิธีการตาง ๆ นําไปปรับใชให
เหมาะสมกับความตองการของผูเรียนและจุดประสงคการเรียนรูในรายวิชาของผูสอน
4.8 การเลือกเนื้อหาเพื่อจัดทําสื่อการสอน
ออกแบบสื่อการสอนตองคัดเลือกขอมูลเนื้อหาสาระที่เหมาะสมกับจุดประสงคการเรียนรู
ที่ตั้งเอาไว มีผูกลาวถึงวิธีการเลือกขอมูลเนื้อหาสาระเพื่อจัดทําสื่อการสอน ไวดังนี้
Schallert & Roser (1989) กลาวถึงการเลือกใชหนังสือเพื่อการคา (trade books) วา
ผูสอนไมจําเปนตองคํานึงถึงเนื้อหาที่มีความถูกตองและตามสภาพจริงเทานั้น อาจจะเลือกใชเนื้อหา
จากหนังสือเพื่อการคาทั่ว ๆ ไปนํามาเปนสื่อการสอนได ซึ่งปจจุบันนี้มีหนังสือที่ดีเยี่ยมอยูมากมาย
ประกอบไปดวยหัวขอเรื่องและรูปแบบที่หลากหลายที่ผูสอนสามารถใชเปนทางเลือกทางหนึ่งเพื่อไป
สนับสนุนสื่อการสอนหรือนําไปใชเปนสื่อเพิ่มเติมในการสอนของครูผูสอนได ลักษณะของหนังสือเพื่อ
การคานี้จะมีเนื้อหาขอมูลที่เปน งานเขียนที่ดีมีภาพประกอบที่มีคุณภาพและการสรางหนังสือที่มี
ความทนทานในการใชงาน ผูสอนสามารถเลือกหนังสือที่มีขอมูลที่นําไปใชไดเพราะหนังสือเพื่อการคา
นั้นมีขอมูลที่เจาะลึกในหัวขอเรื่องตาง ๆ มีความทันสมัยและมีลีลาในการใชภาษาเขียนที่ดี หนังสือ
เพื่อการคาจะมีการใชภาษาเขียนที่ดีกวา และแตกตางจากตําราเรียนของนักเรียนที่มีการเขียนโดยใช
ภาษาที่งายจนเกินไป
Williams (1994: 23-24) กลาววาในการเลือกเนื้อหาวิชาเพื่อจัดทําสื่อการสอนวิชาการ
อานสําหรับใชในชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษอาจจะนํา ขอมูลมาไดจากแหลงขอมูลตาง ๆ ดังนี้
1. หนังสือเรียนที่มีเนื้อหาของรายวิชาบูรณาการที่มีบทอานรวมอยูดวย
2. หนั ง สื อ บทอ า นเสริ ม ความเข า ใจในการอ า นและทั ก ษะการอ า นที่ มี บ ทเรี ย นและ
แบบฝกหัดรวมอยูดวย
3. บทเรียนที่ใชในชีวิตจริง (Real life) หรือที่เรียกวา “Authentic Texts” แหลงขอมูล
ประเภทนี้มีสื่อการอานที่หลากหลาย บทอานนั้นเปนขอเขียนที่บอกบางสิ่งบางอยาง ถายโอนขอมูลสู
ผูอาน ตัวอยางของบทเรียนที่ใชในชีวิตจริงไดแก โฆษณา สื่อในที่สาธารณะ สัญลักษณ ปาย คํา สั่ง
ขั้นตอนการทํางาน แบบฟอรม หนังสือพิมพ บทความจากนิตยสาร โคลงนิทาน เรื่องสั้น นวนิยาย
บันทึก ไปรษณียบัตร จดหมาย หนังสืออางอิง
4. บทเรียนที่จําลองจากบทเรียนที่ใชในชีวิตจริง (Simulated authentic) รายการหนังสือ
หรือบทเรียนที่กลาวมานี้มีอยูมากมายโดยผลิตจากสํานักพิมพตาง ๆ ใชกันอยางกวางขวางทั้งใน
หองเรียนและนอกหองเรียนจากการศึกษาเรื่องการเลือกเนื้อหาเพื่อจัดทําสื่อการสอน จะเห็นวามี
แหลงขอมูลใหศึกษาคนควาไดอยางหลากหลาย แตอยางไรก็ตามใหคํานึงถึงผูเรียนเปนสําคัญ ตองให
เหมาะสมและสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูดวย
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ
จากการศึกษางานวิจัยในประเทศและตางประเทศที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดศึกษาหัวของานวิจัย
ใน 2 กรณี ไดแก การวิจัยเกี่ยวกับการสรางสื่อการสอนและการวิจัยเกี่ยวกับการนําแนวการสอน
ภาษาอังกฤษโดยวิธีการเนนเนื้อหามาเปนแนวทางในการสอน ซึ่งจะกลาวโดยรวม ดังนี้
1. งานวิจัยทีเ่ กี่ยวของกับแนวการสอนภาษาโดยอิงเนื้อหา (Content-Based Instruction)
ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการนําแนวการสอนภาษาโดยอิงเนื้อหามาเปนแนวทาง
ในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยผลงานวิจัย
มีดังนี้
ภารณี นนทวสี (2543) ไดทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษโดยใชแนวการสอน
ที่เนนเนื้อหาสําหรับ นักเรีย นแผนการเรียนคณิต ศาสตร-วิทยาศาสตร โรงเรีย นยุพราชวิทยาลัย
เพื่อพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของกับเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตรโดยเนนทักษะการอานและ
การเขี ย นภาษาอั ง กฤษ สํ า หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 6 แผนการเรี ย นคณิ ต ศาสตร –
วิทยาศาสตร กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนจํานวน 52 คน ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา อ 026 (การอาน
ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห) ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2542 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม การดําเนินการวิจัยทําโดยใชแบบสํารวจความตองการของนักเรียนในดานเนื้อหา
และความคิดเห็นของครูผูสอนวิชาวิทยาศาสตรแลวสรางบทเรียนภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับ
วิชาวิทยาศาสตร โดยยึดตามผลการวิเคราะหจากการสํา รวจความตองการดานเนื้อหาของนักเรียน
และความคิดเห็นของครูผูสอนวิทยาศาสตร หลังจากนั้นจึงออกแบบและสรางเนื้อหาบทเรียนจํานวน
3 บทเรียน ซึ่งนําไปจัดทําเปนแผนการสอน จํานวน 15 แผน ใชเวลาทดลอง 35 คาบเรียน รวม 18
สัปดาห การประเมินผลใชแบบทดสอบเพื่อประเมินความรูที่ไดจากการอานซึ่งเปนขอสอบที่ใช
ภาษาไทยเมื่อเรียนจบในแตละบท และเมื่อสิ้นสุดเวลาในการทดลองนักเรียนตองเขียนเรียงความและ
ทําโครงงาน ประสิทธิภาพของบทเรียนและแผนการสอนประเมินผลโดยใชแบบสอบถามที่มีคาระดับ
5 ระดับ โดยผูสังเกตการณเปนผูตอบแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวาบทเรียนที่ใชแนวการสอนโดย
วิธีเนนเนื้อหามีประสิทธิภาพสามารถพัฒนาทักษะการอานและการเขียนของนักเรียนได ยังพบอีกวา
เหมาะสมกับการสอนภาษาเพื่อจุดประสงคทางวิชาการและเหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน
นักเรียนมีความกาวหนาสูงในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูดวยตัวเอง คาเฉลี่ยของคะแนน
ความสามารถในการใชภาษาอยูในระดับปานกลาง
ศศิวิมล กังลี่ (2544) ไดทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาแบบฝกทักษะอานเพื่อการสื่อสารจาก
หนังสือพิมพและนิตยสารภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดไรขิงวิทยา
จังหวัดนครปฐม เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการอานที่สรางขึ้นใหไดตามเกณฑ 75/75
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และเพื่อเปรียบเทียบวามสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกอนและเหลังการใชแบบ
ฝกทักษะการอาน และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอแบบฝกทักษะการอานที่ผูวิจัยสราง
ขึ้น กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2544
โรงเรียนวัดไรขิงวิทยา จังหวัดนครปฐม จํานวน 30 คนโดยใหนักเรียนเรียนดวยแบบฝกการอาน
ที่ส รางขึ้น จํานวน 10 บทเรีย น ใชเ วลาในการทดลอง 10 สัป ดาห ๆ ละ 2 คาบ รวม 20 คาบ
ผลการวิจัยพบวาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะอานเพื่อการสื่อสารจากหนังสือ พิมพและนิตยสาร
ภาษาอังกฤษ มีคาเทากับ 75.74/75.53 ซึ่งอยูในระดับสูงกวาเกณฑที่กําหนด ถือวาสื่อการสอน
ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพดี ผลการวิจัยยังพบอีกวาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียน
หลังการทําแบบฝกทักษะการอานเพื่อการสื่อสารสูงกวากอนการฝกอานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 และยังพบอีกวานักเรียนมีความคิดเห็นตอแบบฝกทักษะการอานเพื่อการสื่อสารจาก
หนังสือพิมพและนิตยสารภาษาอังกฤษในระดับดี
อุบ ล พวงสุว รรณ (2544) ไดทําการวิจัย เรื่องการพัฒ นาชุด การเรีย นรูดว ยตนเองวิช า
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่เนนสภาพจริง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เพื่อหาประสิทธิภาพ
ของชุดการเรียนรูดวยตนเองที่สรางขึ้นใหไดตามเกณฑ 75/75 เพื่อเปรียบเทียบความกาวหนาของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังการศึกษาโดยใชชุดการเรียนรูดวยตนเอง และ
เปรียบเทียบเจตคติของนักเรียนที่มีตอชุดการเรียนรูดวยตนเองกอนและหลังการศึกษาชุดการเรียนรู
ที่ผูวิจัยสรางขึ้น กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ในโรงเรียนที่เปนที่ตั้ง
ศูนยพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC) เขตการศึกษา 5 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2543
ใน 6 จังหวัด โดยการสุมอยางงายแตละจังหวัดเลือกสุมมา 1 หอง ไดจํานวน 6 หองเรียน รวมนักเรียน
200 คน ผลการวิจัยพบวาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูดวยตนเองมีคาเทากับ 91.08/89.76 ซึ่งอยู
ในระดับสูงกวาเกณฑที่กําหนดถือวาชุดการเรียนรูดวยตนเองที่สร างขึ้นมีประสิทธิภาพดีมาก และ
ผลการวิ จั ย ยั งพบอี ก ว า ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นหลั ง การทดลองสู งกว า ก อ นการทดลองอย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และเจตคติของนักเรียนที่มีตอชุดการเรียนรูดวยตนเองหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
สุวรรณี สินทรัพย (2545) ไดทําการวิจัยเรื่อง การสรางสื่อเสริมการอานภาษาอังกฤษโดย
วิธีการเนนเนื้อหา (CBI) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จังหวัดราชบุรี
ซึ่งมีผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพของสื่อเสริมการอานภาษาอังกฤษโดยวิธีการเนน เนื้อหาที่ผูวิจัย
สรางขึ้นมีคา 78.15/77.30 ซึ่งถือวาเปนสื่อเสริมการอานที่มีประสิทธิภาพดี ความสามารถในการอาน
ภาษาอังกฤษของนั กเรีย นหลั งการใช สื่อเสริ มการอานสู งกว าก อนการใช สื่อเสริมการอานอยางมี
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นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 และนักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีตอสื่อเสริมการอานภาษาอังกฤษทั้ง 10
บทเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้นมา
Gaffield (1996) ไดศึกษาเรื่องการสอนภาษาที่สองโดยวิธีการเนนเนื้อหา (ContentBased Second Language Instruction) ที่ใชในการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาที่สองใน
ระดับอุดมศึกษา โดยไดศึกษาแนวการเรียนภาษาอังกฤษซึ่งมีจุดประสงคเปนการเรียนรูเชิงวิชาการ
จากการศึกษาของ Gaffield (1996) พบวา นักศึกษาประสบกับความลมเหลวของการเรียนปแรกใน
ระดับอุดมศึกษา จึงไดคิดนําหลักการของแนวการสอนโดยวิธีการเนนเนื้อหาเขามาสอนเพื่อลดความ
ลมเหลวใหหมดไป ซึ่งแนวการสอนแบบนี้ประสบผลสําเร็จอยางมาก นักศึกษามีความรูความสามารถ
เพิ่มมากขึ้น แนวการสอนแบบพิเศษแบบ Content-Based Instruction หรือ CBI นี้ ควรเพิ่มเขา
ไปสูหลักสูตรแทนที่การสอนภาษาอังกฤษแบบธรรมดาซึ่งสามารถเชื่อมระหวางความรูทางภาษากับ
เนื้อหาสาระในวิชาตาง ๆ ได
Snow, Cortes & Pron (1998) ไดศึกษาถึงการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนภาษาอังกฤษ
ในฐานะภาษาตางประเทศโดยใชแนวการสอนโดยวิธีการเนนเนื้อหาเพื่อนําไปสูการเรี ยนรูภาษาใน
ประเทศอาเจนตินา ครูในประเทศอาเจนตินาคอยกฎหมายฉบับใหมมาเปนเวลาหลายปกฎหมายฉบับ
ใหมนี้มีการปรับปรุงโครงสรางของหลักสูตรใหทันสมัยกับโลกยุคปจจุบัน ในที่สุดก็ไดมีการออก
กฎหมายใหมในเดือนมีนาคม ค.ศ. 1997 ในกฎหมายฉบับใหมนี้มีการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาขึ้น
เชน ใชแนวการสอนแบบสื่อสารและแนวการสอนโดยวิธีการเนนเนื้อหาทางวิชาการนําไปสูการเรียนรู
ทางภาษามากขึ้น นับเปนการพัฒนาหลักสูตรของการเรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ
ใหมคี วามกาวหนาทันสมัยสมกับโลกยุคปจจุบันนี้
Pessoa & Others (2007) ไดทําการศึกษาวิจัยในเรื่องบทบาทการสอนของครูที่สอน
นักเรียนชั้นประถมศึกษา ชั้นปที่ 6 ในประเทศสเปน ศึกษาเปาหมายของการสอนและความสามารถ
ของผูเรียน ผลการวิจัยแสดงใหเห็นความสําคัญของผูสอนในการสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนทั้งภาษา
และเนื้อหาซึ่งครอบคลุมเปาหมายของการสอนโดยอิงเนื้อหา สวนผูเรียนมีความสามารถทางดานการ
เขียนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่งความถูกตองตามไวยากรณ
Waltstein (2010) ไดทําการวิจัยเรื่องการสรางรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาสําหรับ
นั กศึ กษาที่ ไม ใช ภ าษาอั งกฤษเป น ภาษาแม กับ นั กศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ กษาตอนปลายที่ เ รี ย นวิ ช า
วิทยาศาสตร และภาษาอั งกฤษเพื่อช วยให นักศึ กษามี ความเข าใจเนื้ อหาและมี ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ ผลการวิจัยปรากฏวานักศึกษามีความสามารถทางภาษาอังกฤษและความเขาใจเนื้อหา
วิทยาศาสตรเพิ่มขึ้น และนอกจากนั้นยังพบวา กระบวนการในการเรียนรูและพัฒนาการในการฝ ก
ปฏิบัติของครูมีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น
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Hernandez (2012) ไดทําการวิจัยการประยุกตใชการสอนโดยอิงเนื้อหาในมหาวิทยาลัย
ของรัฐในประเทศโคลัมเบีย เพื่อศึกษาปฏิกิริยาของผูเรียนที่มีตอรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหากับ
นักศึกษาจํานวน 23 คนตลอดภาคเรียน ผูเรียนไดเรียนรูเนื้อหาหรือหัวขอที่เกี่ยวของกับการตระหนัก
รูทางสังคมเพื่อพัฒนาแรงจูงใจและการพัฒนาความสามารถทางภาษาที่มีประสิทธิภาพ ผลปรากฏวา
ผูเรียนเกิดความรูสึกทาทายและมีแรงจูงใจสูงขึ้นตอกลวิธีการสอน และผูสอนไดใหการสัมภาษณวา
พวกเขารูสึกถึงพัฒนาการทางดานภาษาเพราะสามารถแสดงกิจกรรมที่กําหนดใหไดอยางประสบ
ความสําเร็จ
Omoto และ Nyongesa (2013) ไดทําการวิจัยองคประกอบของการสอนโดยอิงเนื้อหา
และกระบวนการในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนประถมศึกษาในเมืองบูตูลา ประเทศ
เคนยา เพื่อหาความสัมพันธของวิธีการสอนโดยเนนเนื้อหาในการสอนภาษาอังกฤษ และพบวา การ
สอนโดยอิงเนื้อหาทําใหบทเรียนนาสนใจและสงเสริมการสอนภาษาทางการสื่อสาร ทําใหผูเรียนมี
สมาธิ ทําใหผูเรียนมีความคิดสรางสรรคและทําใหการเรียนรูมีความสําคัญ นอกจากนั้นยังทําใหผูสอน
และผูเรียนมีทัศนคติที่ดีตอรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาดวย
Amiri และ Fatemi (2014) ไดทําการวิจัยเปรียบเทียบเรื่องผลกระทบของการสอนโดยอิง
เนื้อหาตอการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปที่ 1 จํานวน 82 คน ณ มหาวิทยาลัย Gonabad
University of Medcal Sciences โดยแบงนักศึกษาเปนสองกลุมผลการวิจัยพบวากลุมนักศึกษาที่
เรี ย นด ว ยวิ ธี ก ารสอนโดยอิ ง เนื้ อ หามี ผ ลการเรี ย นที่ ดี ก ว า กลุ ม ที่ ไ ม ไ ด ส อนโดยอิ ง เนื้ อ หา และ
นอกจากนั้น ยังมีความแตกตางกันในเรื่องการเรียนรูภาษาของนักศึกษาทั้งสองกลุมอีกดวย
Elaggoune (2015) ไดทําการวิจัยเปรียบเทียบเรื่องการบูรณาการการสอนโดยอิงเนื้อหา
ในชั้นเรียนพลเมืองอเมริกัน กับกลุมนักศึกษาภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ ชั้นปที่ 1 ใน
ภาควิชาภาษาอังกฤษ ณ มหาวิทยาลัย Guelma University ประเทศ Algeria จํานวน 32 คน
ผลการวิจัยพบวา กลุมนักศึกษาที่เรียนดวยรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหามีผลการเรียนที่ดีกวากลุมที่
ไม ไ ด เ รี ย นด ว ยรู ป แบบการสอนโดยอิ ง เนื้ อ หาทั้ ง ในด า นทั ก ษะการเขี ย นและการคิ ด อย า งมี
วิจารณญาณ
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับแนวการสอนภาษาโดยวิธีการเนน เนื้อหาพบวาผูวิจัย
ไดนําแนวการสอนภาษาโดยวิธีการเนนเนื้อหาไปใชในการเรียนการสอนประสบผลสําเร็จในดานการเรียน
เนื้อหาวิชาการ มีการเชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหม ๆ ที่เรียนในชั้นเรียนและสามารถบูรณาการ
ความรูทางภาษากับความรูทางเนื้อหาวิชาไดและสามารถนําแนวการสอนภาษาโดยวิธีการเนนเนื้อหา
ใชสอนรวมแนวการสอนอื่น ๆ ไดและประสบผลสําเร็จเชนกันนักเรียนที่เรียนในแนวการสอนแบบนี้มี
เจตคติที่ดีและแรงจูงใจในการเรียนสามารถแสดงความคิดสรางสรรคและรูจักนําความรูที่ไดรับจาก
การเรียนไปประยุกตใช
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2. งานวิจัยทีเ่ กี่ยวของกับการสรางสื่อการสอนเพื่อสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ
ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางสื่อการสอนเพื่อสงเสริมความสามารถในการ
อานภาษาอังกฤษของนักศึกษา เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบการสอนใหมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑที่กําหนดไวและเปนแนวทางในการพัฒนาความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษของนักศึกษา
โดยผลงานวิจัยที่เกี่ยวของมีดังตอไปนี้
สุวรีย ยอดฉิม (2536) ไดทําการสรางและพัฒนาสื่อการสอนอานเพิ่มเติมโดยใชขอมูลทาง
ภาษาจากเอกสารจริง เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในดานการอานภาษาอังกฤษของนักเรีย น
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 กอนและหลังการอานสื่อการสอน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนชั้น
มัธ ยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรีย นที่ 2 ปการศึกษา 2536 โรงเรีย นมัธ ยมฐานบิน กําแพงแสนจังหวัด
นครปฐม จํานวน 38 คน ผลการวิจัยพบวาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนหลัง
การอ านโดยใช ขอมู ล ทางภาษาจากเอกสารจริ ง สู ง กว า ก อ นการเรี ย นอย า งมี นั ย สํา คั ญ ทางสถิ ติ
ที่ระดับ 0.01
พิศาล อินทรทอง (2541) ไดทําการสรางบทเรียนอานเสริมจากหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ
เพื่อศึกษาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ และหาประสิทธิภาพของบทเรียนอาน
เสริมจากหนังสือพิมพภาษาอังกฤษที่สรางขึ้น กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียน
ปรางกู จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 52 คน ที่เรียนรายวิชา อ 025 ผลจากการวิจัยพบวาบทเรียนอาน
เสริมจากหนังสือพิมพภาษาอังกฤษที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพดีมากและพบวาความสามารถในการอาน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจของนักเรียนสูงกวากอนการใชบทเรียนอานเสริมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
วีระชาติ ชัยเนตร (2541) ไดทําการวิจัยเรื่องการสรางบทเรียนเสริม การอานภาษาอังกฤษ
โดยใชนิทานพื้นบาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 การวิจัยในครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อสราง
บทเรียนเสริมการอานภาษาอังกฤษ โดยใชนิทานพื้นบานที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80
นําบทเรียนนิทานพื้นบานไปใชในการพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนใหดีขึ้น ศึกษาแนว
การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับมัธยมศึกษา กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนนครขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน จํานวน 40 คน ใชวิธีเลือก
กลุมตัวอยางแบบเจาะจง ระยะเวลาที่ใชในการสอน 24 คาบ เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย
บทเรียนการอานภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหานิทานพื้นบานไทยจํานวน 6 บทเรียน แบบสังเกตการณ
แบบสอบถามวัดเจตคติเกี่ยวกับการอานภาษาอังกฤษและบทเรียนนิทานพื้นบานไทยแปลเปนภาษาอังกฤษ
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการวิจัยปรากฏผลดังนี้ บทเรียนเสริมการอานภาษาอังกฤษ
โดยใชนิทานพนบานที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 86.68/79.31 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ
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กอนและหลังการใชบทเรียนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 หลังการใช
บทเรียนแลวนักเรียนมีเจตคติตอการอานภาษาอังกฤษดีขึ้น และการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
เปนแนวการสอนที่ดีและประสบผลสําเร็จมากเหมาะสําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยม
สุกัญญา เกาวิวัฒนกุล (2543) ไดทําวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนที่ใชกลยุทธทางการอาน
เพื่อสงเสริมทักษะการอานวรรณคดีและจริยธรรมของนักศึกษาชั้นปที่ 3 สถาบันราชภัฏเชียงใหม
เพื่อพัฒนาบทเรียนที่ใชกลยุทธทางการอานเพื่อความเขาใจในการอานวรรณคดี และเพื่อศึกษา
ความสามารถทางการอานวรรณคดีของนักศึกษา และเพื่อศึกษาระดับความมีเหตุผลในดานจริยธรรม
ประชากรคือนักศึกษาชั้นปที่ 3 สถาบันราชภัฏเชียงใหมที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาวรรณคดีสํา หรับ
เด็กในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2543 จํานวน 18 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามที่
ใชถามความสนใจในการอ านวรรณคดีและความคล องแคล วในทักษะภาษาอังกฤษของนักศึ กษา
แผนการสอนตามบทเรียนที่พัฒนาขึ้นจํานวน 5 บทที่ใชกลยุทธทางการอานสําหรับรายวิชาวรรณคดี
สําหรับเด็ก แบบประเมิน ประสิทธิภ าพของบทเรีย นและแบบประเมิน ความสามารถในการอาน
วรรณคดีของนักศึกษา แบบสอบถามความคิดเห็นที่นักศึกษามีตอกลยุทธทางการอาน และแบบ
ประเมินการใชเหตุผลทางจริยธรรมของนักศึกษา ผลการวิจัยพบวาบทเรียนที่ใชกลยุทธทางการอานมี
ประสิทธิภาพ หลังจากไดเรียนบทเรียนที่สรางขึ้นแลวทักษะการอานวรรณคดีของนักศึกษามีผลเปนที่
นาพอใจ ระดับการใชเหตุผลทางจริยธรรมของนักศึกษาอยูในระดับที่ 3
ศิ ริ รั กษ ธิ จิ ต ตั ง (2544) ได ทําการวิ จั ย เรื่ อ งการพั ฒ นาเอกสารการสอนเสริ ม รายวิ ช า
ภาษาอังกฤษเทคนิคพื้นฐาน 1 สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 สาขาวิชาชาง
อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพของเอกสารการสอน
เสริมรายวิชาภาษาอังกฤษเทคนิคพื้นฐาน 1 ที่สรางขึ้นใหไดตามเกณฑ 75/75 และเพื่อเปรียบเทียบ
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเทคนิคของนักศึกษากอนและหลังการใชเอกสารการสอนเสริม
และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอเอกสารการสอนเสริมที่ผูวิจัยสรางขึ้น กลุมตัวอยางที่
ใชในการวิจัยเปนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 สาขาวิชาชางอุตสาหกรรม สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสุรินทร ที่ศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษเทคนิคพื้นฐาน 1 ในการศึกษา
ภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2544 จํานวน 30 คน โดยใหนักศึกษาเรียนดวยเอกสารการสอนเสริม
รายวิชาภาษาอังกฤษเทคนิค 1 ที่สรางขึ้นจํานวน 7 บท ใชเวลาในการทดลอง 4 สัปดาห ๆ ละ 8 คาบ
รวม 28 คาบ ผลการวิจัยพบวาประสิทธิภาพของเอกสารการสอนเสริมรายวิชาภาษาอังกฤษเทคนิค
พื้นฐาน 1 มีคาเทากับ 77.31/75.36 ซึ่งอยูในระดับสูงกวาเกณฑที่กําหนด ถือวาสื่อการสอนที่สรางขึ้น
มีประสิทธิภาพดี ผลการวิจัยยังพบอีกวาความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเทคนิคของนักศึกษา
หลังไดรับการสอนโดยใชเอกสารการสอนสูงกวากอนไดรับการสอนโดยใชเอกสารการสอนอยางมี
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นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และยังพบอีกวานักศึกษามีความคิดเห็นตอเอกสารการสอนเสริม
ที่ผูวิจัยสรางขึ้นอยูในระดับสูงทุกบทเรียน
รุงวนา สุดจิตต (2545) ไดทําการวิจัยเพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพาของสื่อการอานเขียนภาษาอังกฤษจากนิทานพื้นบานไทย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการ
อาน-เขียนภาษา อังกฤษของนักเรียนกอนและหลงการใชสื่อ เปรียบเทียบความสามารถในการอานเขียนภาษาอังกฤษที่เพิ่มขึ้นหลังการใชสื่อของนักเรียนที่มีโครงสรางความรูเดิมตางระดับกัน ศึกษา
ความคิดเห็นของนักเรียนตอความเหมาระสมของสื่อ และเปรียบเทียบเจตคติของนักเรียนที่มีตอวิชา
ภาษาอังกฤษกอนและหลังการใชสื่อ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดมาจากกากรเลือกอยางเจาะจง
โดยเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนไทรโยคนอยวิทยา จังหวัดกาญจนบุรี ที่ลงทะเบียน
เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษอาน เขียน (อ 025) ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2544 จํานวน 38 คน
ทําการทดลองโดยให นั กเรี ย นเรี ย นโดยใช สื่ อการอ าน-เขี ยนภาษาอั งกฤษจากนิ ทานพื้ น บานไทย
จํานวน 8 บท ใชเวลาทดลอง 16 สัปดาห เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวยสื่อการอาน-เขียน
ภาษาอังกฤษจากนิทานพื้นบานไทย จํานวน 8 บท แบบทดสอบวัดโครงสรางความรูเดิมเกี่ยวกับ
นิทานพื้นบานไทย แบบทดสอบวัดความสามารถทางการอาน-เขียนนิทานภาษาอังกฤษกอนและ
หลัง การทดลอง แบบสอบถามความคิดเห็นตอความเหมาะสมของสื่อและแบบสอบถามเจตคติของ
นักเรียนตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษกอนและหลังการทดลอง ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพของ
สื่อการอาน-เขี ยนภาษาอังกฤษจากนิทานพื้น บานไทยมี ประสิทธิภ าพที่ย อมรั บได ความสามารถ
ทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษจากนิทานของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนโดยใชสื่ออยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ความสามารถทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษจากนิทานของนักเรียน
ที่มีโครงสรางความรูเดิมตางระดับกันหลังเรียนเพิ่มขึ้นตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
นั ก เรี ย นมี ค วามคิ ด เห็ น ต อ ความเหมาะสมของสื่ อ อยู ใ นระดั บ ดี แ ละเจตคติ ต อ การเรี ย นวิ ช า
ภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังเรียนโดยใชสื่อสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สุดฤทัย สัจติประเสริฐ (2546) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาสื่อการอานภาษาอังกฤษเพื่อ
การเรียนรูดวยตนเองสําหรับผูเรียนระดับตน โดยมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาสื่อการอานภาษาอังกฤษ
เพื่อการเรียนรูดวยตนเองสําหรับผูเรียนระดับตนใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 กลุม
ตั ว อย า งเป น นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 5 และ 6 โรงเรี ย นกรุ ง เทพคริ ส เตี ย นวิ ทยาลั ย
กรุงเทพมหานคร ที่สมัครใจเขารวมวิจัยจํานวนชั้นละ15 คน รวม 30 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ
สื่อการอานภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูดวยตนเองจํานวน 20 ชุด แบบทดสอบภายหลังการใชสื่อการ
อ า นภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การเรี ย นรู ด ว ยตนเองและแบบสอบถามความคิ ด เห็ น ที่ มี ต อ สื่ อ การอ า น
ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง การวิเคราะหขอมูลใชคาเฉลี่ยและรอยละ ผลการวิจัยพบวา
สื่อการอานภาษาอังกฤษเพื่อการเรี ยนรูดวยตนเองสําหรับผู เรียนระดับ ตนมีประสิทธิภาพสูงตาม
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เกณฑมาตรฐาน โดยมีคาประสิทธิภาพเทากับ 81.4/86.5 และนักเรียนกลุมตัวอยางมีความคิดเห็น
ตอสื่อการอานเพื่อการเรียนรูดวยตนเองเปนไปในทางบวกระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยที่ 3.68
Gonzalez (1991) ศึกษาการใชสื่อการสอนที่เ ปน สื่อการสอนจริงที่สงผลตอเจตคติ
แรงจูงใจ วัฒนธรรมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนภาษาตางประเทศ กลุมตัวอยาง
ที่เปนนักศึกษาชั้นปที่ 1 ที่เรียนภาษาสเปน จํานวน 4 หองเรียน ทั้งสองกลุมสอนโดยใชหนังสือ
แบบเรียนภาษาสเปนสําหรับชั้นปที่ 1 ที่มีเนื้อหาและวิธีการสอนเหมือนกันและกลุมทดลองไดรับการ
สอนเสริมโดยใชสื่อการสอนที่สรางจากเอกสารจริงเมื่อเสร็จสิ้นการทดลอง ใหนักเรียนทําแบบวัดเจต
คติที่สงผลตอแรงจูงใจ วัฒนธรรม และภาษาตางประเทศ จากนั้นจึงวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผล
การศึกษาชี้ใหเห็นวา กลุมควบคุมและกลุมทดลองแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และทั้ง
สองกลุมตอบสนองตอสื่อการสอนที่สรางจากเอกสารจริงในเชิงบวกและพอใจกับการเรียนที่สอนโดย
ใชสื่อการสอนที่สรางจากเอกสารจริง ผูวิจัยจึงไดเสนอแนะวามีความเปนไปที่จะสรางสื่อการสอนที่
สรางจากเอกสารจริงในการเรียนการสอนภาษาตางประเทศและวัฒนธรรม ในระดับมัธยมศึกษาและ
อุดมศึกษา
Chung (1994) ไดวิจัยเกี่ยวกับลักษณะขอความของสื่อการสอนที่สงผลตอระดับความเขาใจ
ของนักเรีย นที่เ รีย นภาษาอังกฤษเปน ภาษาที่ส อง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือแบบทดสอบวัด
ความเขาใจ 3 ระดับ คือ 1) Macro-level questions 2) Micro-semantic questions 3) Microsyntactic questions กลุมตัวอยางเปนนักเรียนนานาชาติที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สองใน
สถาบันภาษารัฐเท็กซัส จํานวน 156 คน ผลการวิจัยพบวา 1) ความเขาใจเนื้อเรื่องแตกตางตาม
ระดับความสามารถทางการเรียนรูแตละคน 2) ความยาวของขอความสงผลตอความเขาใจของผูเรียน
ชี้ใหเห็นวาเอกสารที่มีขอความยาวมีผลทําใหผูเรียนสามารถสรุปใจความสําคัญและทําคะแนนได
ดีกวาเนื้อหาที่มีขอความสั้น และเนื้อหาที่มีขอความยาวยังสงผลตอความเขาใจระดับ Macro-level ดวย
3. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรม
จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรม ทําใหทราบวาเปน
ตรรกที่ เ กิ ด จากการใช สื่ อ การสอนอั น เป น ป จ จั ย ป อ นที่ สํ าคั ญ ซึ่ ง มี ความสํ าคั ญ ต อการเกิ ด ความ
ตระหนักรูคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาเปนอยางมาก และพบวา มีผูศึกษาไวใ นหลากหลาย
แนวทาง โดยรายงานผลการวิจัยมีดังตอไปนี้
แสงจันทร ปญติ (2550) ไดทําการเปรียบเทียบความสามารถในการฟง-พูดภาษาอังกฤษ
และศึกษาจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนชุมชนเทศบาลศรีดอนไชย จังหวัด
เชียงใหม กอนและหลังการสอนโดยใชกิจกรรมการเลานิทาน ผลการศึกษาพบวา นักเรียนที่ไดรับการสอน
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โดยการใชกิจกรรมการเลานิทานหลังการทดลองมีความสามารถในการฟง-พูดภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น
และนักเรียนมีพฤติกรรมทางจริยธรรมหลังการทดลองเพิ่มขึ้น
รัตนาวลี ทรายมูล (2553) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการใชนิทานเพื่อสงเสริมความสามารถใน
การอาน ความรูคําศัพทภาษาอังกฤษ และความตระหนักรูดานคุณธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอาน ความรูคําศัพทภาษาอังกฤษ และ
ความตระหนักรูดานจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ21101) จํานวน 38 คน ในภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2552 เครื่องมือที่ใชใ นการวิจัย ไดแก แผนการสอนโดยใชนิทาน จํานวน 12 แผน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลไดแก แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ
แบบทดสอบวัดความรูคําศัพท และแบบสอบถามความตระหนักรูดานจริยธรรม ผลการวิจัยพบวา
ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรีย นหลังการเรียนโดยใชนิทานสูงขึ้นและอยูในระดับ
พอใช ความรูคําศัพทของนั กเรี ยนหลังการเรีย นโดยใชนิทานสูงขึ้ น และอยูในระดับ ดี และความ
ตระหนักรูดานจริยธรรมของนักเรียนหลังการเรียนโดยใชนิทานสูงขึ้น และอยูในระดับดีมาก

Unit

Topic

Lesson Objectives

10

Bodhisatta
Siddhartha
(Tale about searching
for knowledge)

- To identify words from
context.
- To identify main idea
and details in the tale.
- To sequence the text
read.
- To be able to conclude
the ethics awareness
from the tale.
- To discuss about the
ethics awareness

Function/Language
Component

Activities

Function
Pre-reading
- Explore moral and value Activity 1 Discuss the importance of searching for

Evaluation

Reading formative test
Unit 10
knowledge from the news.
1. Comprehending text from
Language component Activity 2 Study the context clue (explanation). Then do while reading stage.
the exercise that follows.
Vocabulary
2. Critical reading stage.
While
reading
– in the story of Bodhisatta
3. Questionnaire on being
Activity 3 Read the story.
Siddhartha
aware of searching for
Activity 4 Finding main idea and details.
(Tale about searching for
knowledge value.
Activity 5 Critical Reading Discussion
knowledge)
-Sub-skills
Reading
- Main Idea and Details
- Context Clue
(Explanation)
- Compound Sentences

Language Study
Activity 6 Study the sentences: Simple, Compound, and
Complex.
Activity 7 Identify sentences: Simple, Compound, and
Complex.
Activity 8. Identify sentences in the story.
Post –reading
Activity 9 Write compound sentences using a coordinating
conjunction to join each pair of the independent
clauses.
Activity 10 Write a paragraph using compound sentences.

Unit

Topic

Lesson Objectives

5

Venerable
Ananda
(Tale about
honesty)

- To identify words from
context.
- To identify main idea
and details in the tale.
- To sequence the text
read.
- To be able to conclude
the ethics awareness
from the tale.
- To discuss about the
ethics awareness

Function/Language
Component

Activities

Function
Pre-reading
- Explore moral and value Activity 1 Read the short news on honesty and
discuss the questions that follow.
Language component Activity 2 Study the context clue. Circle the context
Vocabulary
clue and find the example of the underlined words
- in the story of Venerable in each sentence.
Ananda (Tale about While reading
honesty)
Activity 3 Read the story.
Activity 4 Identify the main idea and details.
-Sub-skills
Activity 5 Critical Reading Discussion
Reading
Language Study
- Main Idea and Details Activity 6 Study the linking words: adding,
- Context Clue
organizing, and summarizing.
(Exemplification)
Activity 7 Check understanding using linking words:
- Linking words: adding, adding, organizing, and summarizing
organizing, and summarizing Post –reading
Activity 8 write sentences using linking words:
adding organizing, and summarizing.
Activity 9 Write a story using linking words: adding,
organizing, and summarizing.

Evaluation
Reading formative test
Unit 5
1. Comprehending text
from while reading stage.
2. Critical reading stage.
3. Questionnaire on being
aware of honesty value.

Unit

Topic

Lesson Objectives

6

Suvannasama
Jataka
(Tale about
loving kindness)

- To identify words
from context.
- To identify main idea
and details in the tale.
- To sequence the text
read.
- To be able to
conclude the ethics
awareness from the
tale.
- To discuss about the
ethics awareness

Function/Language
Component

Activities

Evaluation

Function
- Explore moral and
value

Pre-reading
Activity 1 Discuss the news about seven- year old

Language component
- Vocabulary – in the
story of Suvannasama
Jataka
(Tale about loving
kindness)

Activity 2 Study the context clues. Underline the
context clue and find the meaning of the bold
words in each sentence.

Reading formative test
Unit 6
1. Comprehending text
from while reading stage.
2. Critical reading stage.
3. Questionnaire on being
aware of loving kindness
value.

-Sub-skills
Reading
- Main Idea and Details
- Context Clue
(Comparison)
- Passive Voice

Language Study
Activity 6 Study Gerund and Infinitive.
Activity 7 Identify Gerund and Infinitive in the story.
Activity 8 Fill in the gap with correct answers.

boy.

While reading

Activity 3 Read the story.
Activity 4 Find main idea and details.
Activity 5 Critical Reading Discussion.

Post –reading
Activity 9 Rearrange the sentences using gerund and
infinitive.
Activity 10 Write a story using gerund and infinitive.

Unit

Topic

Lesson Objectives

9

Vannupatha
Jataka
(Tale about
attempt)

- To identify words
from context.
- To identify main idea
and details in the tale.
- To sequence the text
read.
- To be able to
conclude the ethics
awareness from the
tale.
- To discuss about the
ethics awareness

Function/Language
Component
Function
- Explore moral and
value
Language component
- Vocabulary – in the
story of Vannupatha
Jataka (Tale about
attempt)

-Sub-skills
Reading
- Main Idea and Details
- Context Clue
(Modifier)
- Conditional Sentences

Activities

Evaluation

Pre-reading
Activity 1 Discuss the importance of attempt from news.
Activity 2 Study the modifier. Then identify unknown
words, modifiers, and clues in the sentences.
While reading
Activity 3 Read the story.
Activity 4 Finding main idea and details.
Activity 5 Critical Reading Discussion.
Language Study
Activity 6 Study the conditional sentences.
Activity 7 Identify conditional sentences in the story.
Activity 8 Conditional sentences Type I – Statements –
Exercise.
Activity 9 Conditional sentences Type II – Statements –
Exercise.
Activity 10 Conditional sentences Type III – Statements –
Exercise.
Post –reading
Activity 11. Write Conditional Sentences Type I, II, and III.
Activity 12 Write a paragraph using conditional
sentences.

Reading formative test
Unit 9
1. Comprehending text
from while reading stage.
2. Critical reading stage.
3. Questionnaire on being
aware of attempt value.

Unit

Topic

Lesson Objectives

7

Rajovada Jataka
(Tale about
justice)

- To identify words
from context.
- To identify main idea
and details in the tale.
- To sequence the text
read.
- To be able to
conclude the ethics
awareness from the
tale.
- To discuss about the
ethics awareness

Function/Language
Component

Activities

Function
- Explore moral and
value

Evaluation

Pre-reading
Reading formative test
Activity 1 Discuss the justice of Bao Qing Tian (Lord
Unit 7
Bao)
1. Comprehending text
Activity 2 Study the context clues. Choose the from while reading stage.
Language component correct synonym.
2. Critical reading stage.
- Vocabulary – in the
3. Questionnaire on being
While reading
story of Rajovada Jataka
aware of justice value.
Activity 3 Read the story.
(Tale about justice)
Activity 4 Identify the main idea and details.
Activity 5 Critical Reading Discussion
-Sub-skills
Language Study
Reading
- Main Idea and Details Activity 6 Study the Linking words (adding
- Context Clue(Synonym) information).
- Gerunds and Infinitives Activity 7 Underline the linking words in the story.
Post –reading
Activity 8 Answer and discuss after reading the story.
Activity 9 Combine the sentences from the story by
using linking words.
Activity 10 Look at the picture. Write a story about
this picture using gerunds and infinitives.

Unit

Topic

Lesson Objectives

4

Tittira Jataka
(Tale about
humility)

- To identify words
from context.
- To identify main idea
and details in the tale.
- To sequence the text
read.
- To be able to
conclude the ethics
awareness from the
tale.
- To discuss about the
ethics awareness

Function/Language
Component
Function
- Explore moral and
value
Language component
- Vocabulary – in the
story of Tittira Jataka
(Tale about humility)
-Sub-skills
Reading
- Main Idea and Details
- Context Clue
(Restatement)
- Relative pronouns

Activities
Pre-reading
Activity 1 Brainstorm and discuss about the
importance of having humility in Thai society.
Activity 2 Study the context clues. Underline the
context words and find their meaning in each
sentence.
While reading
Activity 3 Read the story.
Activity 4 Find main idea and details.
Activity 5 Critical Reading Discussion
Language Study
Activity 6 Study the relative pronouns.
Activity 7 Check understanding by using relative
pronouns.
Post –reading
Activity 8 Combine each sentence with relative
pronouns.
Activity 9 Write a story about the picture given using
relative pronouns.

Evaluation
Reading formative test
Unit 4
1. Comprehending text
from while reading stage.
2. Critical reading stage.
3. Questionnaire on being
aware of humility value.

Unit

Topic

Lesson Objectives

3

Temiya Jataka
(Tale about
forbearance)

- To identify words
from context.
- To identify main idea
and details in the tale.
- To sequence the text
read.
- To be able to
conclude the ethics
awareness from the
tale.
- To discuss about the
ethics awareness

Function/Language
Component

Activities

Function
- Explore moral and
value.

Evaluation

Pre-reading
Reading formative test
Activity 1 Brainstorm about the forbearance of
Unit 3
Temiya, the Bodhisatta.
1. Comprehending text
Activity 2 Study the context clues. Underline the
from while reading stage.
Language component context words and find the relationship between 2. Critical reading stage.
- Vocabulary – in the
3. Questionnaire on being
cause and effect in each sentence.
story of Temiya Jataka While reading
aware of forbearance
(Tale about forbearance) Activity 3 Read the story.
value.
-Sub-skills
Reading
- Main Idea and Details
- Context Clue (Cause
and Effect Relationship)
- Important Elements of
a Story

Activity 4 Identify the main idea and details.
Activity 5 Critical Reading Discussion
Language Study
Activity 6 Study the five important elements of a
story.
Activity 7 Identify each part and components from
Temiya Jataka.
Post –reading
Activity 8 Complete each part of the story.
Activity 9 Look at the pictures and write a story
with completed parts and components.

Unit

Topic

Lesson Objectives

2

Matuposatha
Jataka
(Tale about
gratitude)

- To identify words
from context.
- To identify main idea
and details in the tale.
- To sequence the text
read.
- To be able to
conclude the ethics
awareness from the
tale.
- To discuss about the
ethics awareness

Function/Language
Component
Function
- Explore moral and
value.
Language component
- Vocabulary – in the
story of Matuposatha
Jataka (Tale about
gratitude)
-Sub-skills
Reading
- Main Idea and Details
- Context Clue
(Contrast)
- Sequence Words

Activities

Evaluation

Pre-reading
Activity 1 Discuss about the importance of having
gratitude in Thai society.
Activity 2 Study the context clues. Underline the
context words and find the words that have
opposite meaning with the given words.
While reading
Activity 3 Read the story.
Activity 4 Find the main idea and details.
Activity 5 Critical Reading Discussion
Language Study
Activity 6 Study the sequences of the story.
Activity 7 Read the story of Matuposatha Jataka and
underline the sequence words.
Activity 8 Put the sentences in order.
Post –reading
Activity 9 Put the sequence words in each
sentences.
Activity 10 Look at the pictures showing the
sequences of the story; write a story to show the
sequences of the event.

Reading formative test
Unit 2
1. Comprehending text
from while reading stage.
2. Critical reading stage.
3. Questionnaire on being
aware of gratitude value.

ตารางที่ 5 รายละเอียดบทเรียน (Unit Specifications)
Unit

Topic

Lesson Objectives

1

Sammodhamana
Jataka
(Tale about
harmony)

- To identify words from
context.
- To identify main idea
and details in the tale.
- To sequence the text
read.
- To be able to
conclude the ethics
awareness from the
tale.
- To discuss about the
ethics awareness

Function/Language
Component
Function
- Explore moral and
value.

Activities
Pre-reading
Activity 1 Preview the given pictures and make
prediction to find the harmony.
Activity 2 Study the context clues. Underline the
context words and find their meaning in each
sentence.

Language component
- Vocabulary – in the
story of Sammodhamana
Jataka (Tale about
While reading
harmony)
Activity 3 Read the story.
Activity 4 Find main idea and details.
-Sub-skills
Activity 5 Critical Reading Discussion
Reading
- Main Idea and Details Language Study
- Context Clue
Activity 6 Study the linking words.
(Definition)
- Linking ideas
Post –reading
Activity 7 Rewrite past sentences into present
sentences
Activity 8 Write a story about the picture given using
linking words.

Evaluation
Reading formative test
Unit 1
1. Comprehending text
from while reading stage.
2. Critical reading open
ended questions.
3. Questionnaire on being
aware of harmony value.

Unit

Topic

Lesson Objectives

8

Nandivisala
Jataka
(Tale about kind
speech)

- To identify words from
context.
- To identify main idea
and details in the tale.
- To sequence the text
read.
- To be able to
conclude the ethics
awareness from the
tale.
- To discuss about the
ethics awareness

Function/Language
Component
Function
- Explore moral and
value
Language component
- Vocabulary – in the
story of Nandivisala
Jataka (Tale about kind
speech)
-Sub-skills
Reading
- Main Idea and Details
- Context Clue
(Antonym)
- Direct Speech and
Indirect Speech

Activities

Evaluation

Pre-reading
Activity 1 Discuss the bomb jokester who grounded
flight.
Activity 2 Study the context clues. Choose the
correct antonym.

Reading formative test
Unit 8
1. Comprehending text
from while reading stage.
2. Critical reading stage.
3. Questionnaire on being
aware of kind speech
value.

While reading
Activity 3 Read the story
Activity 4 Identify the main idea and details
Activity 5 Critical Reading Discussion
Language Study
Activity 6 Study the direct speech and indirect
speech.
Activity 7 Identify the direct speech from the story.
Post –reading
Activity 8 Change the direct speech into Indirect
(reported) speech.
Activity 9 Write a paragraph using direct speech and
reported speech.

ตารางที่ 6 กําหนดเนื้อหาขอสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ (Table of Test Specifications)
Objectives

Mode

Text type

Skill Level

1. To be able to find meaning of
unknown words from the story.
2. To be able to identify main
idea the story.
3. To be able to identify details
in the story.
4. To be able to locate different
types of context clues.
5. To be able to identify correct
English grammar in the story.
6. To be able to make a
sequence of the story
7. To be able to make an
inference from the story
8. To be able to classify theme
of the story

Reading

Aesop’s
Fables
Aesop’s
Fables
Aesop’s
Fables
Aesop’s
Fables
Aesop’s
Fables
Aesop’s
Fables
Aesop’s
Fables
Aesop’s
Fables

Transfer and
communication
Transfer and
communication
Transfer and
communication
Transfer and
communication
Transfer and
communication
Transfer and
communication
Transfer and
communication
Communication
and Criticism

Reading
Reading
Reading
Reading
Reading
Reading
Reading

Test item No. of Weight
Scoring
Type
Items (%)

Time
(Mins.)

M/C

20

20&

1-0

6

M/C

3

3%

1-0

6

M/C

15

15%

1-0

6

M/C

5

5%

1-0

6

M/C

10

10%

1-0

6

M/C

3

3%

1-0

6

M/C

3

3%

1-0

6

M/C

3

3%

1-0

6

ตารางที่ 6 กําหนดเนื้อหาขอสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ (Table of Test Specifications) (ตอ)
Objectives

Mode

9. To be able to identify conflict Reading
in the story
10. To be able to identify and
Reading
tell about the character trait

Text type

Skill Level

Aesop’s
Fables
Aesop’s
Fables

Communication
and Criticism
Communication
and Criticism

Test item No. of Weight
Scoring
Type
Items (%)

Time
(Mins.)

M/C

3

3%

1-0

6

M/C

5

5%

1-0

6

ตารางที่ 7 กําหนดเนื้อหาขอสอบวัดความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรม (Table of Test Specifications)
Objectives
1. To be able to conclude and
discuss on harmony.
2. To be able to conclude and
discuss on gratitude.
3. To be able to conclude and
discuss on forbearance.
4. To be able to conclude and
discuss on humility.
5. To be able to conclude and
discuss on honesty.
6. To be able to conclude and
discuss on loving kindness.
7. To be able to conclude and
discuss on justice.

Mode
Ethics
Awareness
Ethics
Awareness
Ethics
Awareness
Ethics
Awareness
Ethics
Awareness
Ethics
Awareness
Ethics
Awareness

Text type

True Stories
Excerpted from
Newspaper

Skill Level
Ethics
Awareness
Ethics
Awareness
Ethics
Awareness
Ethics
Awareness
Ethics
Awareness
Ethics
Awareness
Ethics
Awareness

Test
item
Type

No. of Weight
Time
Scoring
Items (%)
(Mins.)

M/C

3

3%

1-0

3

M/C

3

3%

1-0

3

M/C

3

3%

1-0

3

M/C

3

3%

1-0

3

M/C

3

3%

1-0

3

M/C

3

3%

1-0

3

M/C

3

3%

1-0

3

ตารางที่ 7 กําหนดเนื้อหาขอสอบวัดความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรม (Table of Test Specifications) (ตอ)
Objectives

Mode

8. To be able to conclude and
Ethics
discuss on kind speech.
Awareness
9. To be able to conclude and
Ethics
discuss on attempt
Awareness
10. To be able to conclude and
Ethics
discuss on searching for knowledge. Awareness

Text type

Skill Level

True Stories
Excerpted from
Newspaper

Ethics
Awareness
Ethics
Awareness
Ethics
Awareness

Test
item
Type

No. of Weight
Time
Scoring
Items (%)
(Mins.)

M/C

3

3%

1-0

3

M/C

3

3%

1-0

3

M/C

3

3%

1-0

3

ตารางที่ 9 คะแนนจากการทําแบบทดสอบประจําบทเรียนจํานวน 10 บท และแบบทดสอบหลังเรียนในขั้นการทดลองรายบุคคลโดยทําการทดลองกับนักศึกษา
จํานวน 3 คน
คนที่
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

คะแนนสอบ
ระหวางเรียน
รวม รอยละ

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

70

100

70

100

5
6
6
80.95

4
6
6
76.19

4
6
6
76.19

4
6
6
76.19

5
6
6
80.95

5
6
5
76.19

5
6
6
80.95

4
4
7
71.43

4
6
6
76.19

4
5
4
61.90

44
57
58

62.86
81.43
82.86
75.71

50
60
65

71.42
85.71
92.85
83.33

บทเรียนที่
คะแนน
1
2
3
รอยละ

คะแนนสอบ
หลังเรียน
รวม
รอยละ
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ตารางที่ 10 คะแนนจากการทําแบบทดสอบประจําบทเรียนจํานวน 10 บท และแบบทดสอบหลังเรียนในขั้นการทดลองรายบุคคลโดยทําการทดลองกับนักศึกษา
จํานวน 10 คน
คนที่

คะแนน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
รอยละ

1
7
5
5
5
6
6
5
6
6
6
7
81.43

2
7
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
80.00

3
7
4
4
5
5
5
6
5
5
6
7
74.29

4
7
4
4
6
6
5
5
5
6
6
6
75.71

บทเรียนที่
5
6
7
7
4
4
5
5
5
5
6
5
5
6
6
5
5
6
6
5
6
5
6
6
77.14 74.29

7
7
5
4
5
4
5
5
5
6
6
6
72.86

8
7
4
5
6
6
6
5
5
5
6
6
77.14

9
7
4
5
4
5
5
6
5
5
5
6
71.43

10
7
4
4
4
5
5
5
5
5
5
6
68.57

คะแนนสอบ
ระหวางเรียน
รวม รอยละ
70
100
43
61.43
46
65.71
50
71.43
53
75.71
54
77.14
54
77.14
53
75.71
55
78.57
57
81.43
62
88.57
75.28

คะแนนสอบ
หลังเรียน
รวม
รอยละ
70
100
44
68.86
46
65.71
52
74.29
54
77.14
55
78.57
56
80.00
55
78.57
56
80.00
59
84.29
64
91.43
77.29

ประชากรและ

วัตถุประสงคเพื่อ
พัฒนาและหา

นักศึกษา ชั้นปที่ 1

ใหนักศึกษาเรียนโดยใช

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

รูปแบบการสอนโดยอิง

ธุรกิจ จํานวน 3 คน

เนื้อหาคุณธรรม จริยธรรม

ประสิทธิภาพของ

กลุมตัวอยาง

เพื่อประเมินหาประสิทธิภาพ

รูปแบบการสอน
โดยอิงเนื้อหา
คุณธรรม
ประเด็นการวิจัย
ประสิทธิภาพของ
รูปแบบการสอน

วิธีการ

นักศึกษา ชั้นปที่ 1
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ จํานวน 10 คน
นักศึกษา ชั้นปที่ 1

โดยอิงเนื้อหา

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
จํานวน 30 คน ใชใน

คุณธรรม

การทดลองใช

จริยธรรม

เครื่องมื้อ

เครื่องมือที่ใช

รูปแบบการสอนโดย
อิงเนื้อหาคุณธรรม
จริยธรรม

การตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือ
คาดัชนีความสอดคลอง
(Index of Item Objective
Congruence : IOC)
ประเมินประสิทธิภาพ

ใหนักศึกษา 30 คน ทดลอง
ทําแบบทดสอบวัดความ

แบบทดสอบกอน

ตามเกณฑ 75/75

เรียนและแบบ

สามารถในการอาน

ความตรงเชิงเนื้อหา

ทดสอบหลังเรียน

(Content Validity)

แบบทดสอบ
วัดความตระหนักรู

แบบสอบถาม

ความเชื่อมั่น (Reliability)
คาความยากงาย

แบบสอบถาม

ความคิดเห็น

คาอํานาจจําแนก

รูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมที่มีประสิทธิภาพ

ระยะที่ 2

ความคิดเห็น

ภาพที่ 4 การดําเนินการวิจัยระยะที่ 2 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมเพื่อสงเสริมความสามารถในการอาน
ภาษาอังกฤษและความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรม

วัตถุประสงค
เปรียบเทียบความสามารถในการอาน
และความตระหนั ก รู ด า นคุ ณ ธรรม
จริยธรรมของกลุมตัวอยาง กอนและ
หลั ง การเรี ย นด ว ยรู ป แบบการสอน
โดยอิ งเนื้ อ หาคุ ณธรรม จริ ย ธรรมที่
พัฒนาขึ้น
ประเด็นการวิจยั
1. ความสามารถในการอ า นภาษา
อังกฤษ
2. ความตระหนั ก รู ด า นคุ ณ ธรรม
จริยธรรม
3. ความคิ ด เห็ น ของกลุ ม ตั ว อย า ง
ภายหลังเรียนดวยรูปแบบการสอน
โดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมที่
พัฒนาขึ้น

ประชากรและ
กลุมตัวอยาง
นั ก ศึ ก ษ า ชั้ น ป ที่ 1
สาขาวิ ช าภาษาอั งกฤษ
ธุ ร กิ จ ที่ เ รี ย นวิ ช าภาษา
อั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สาร
ร หั ส วิ ช า GE58102
กลุ ม ตั ว อย างได ม าโดย
การเลื อ กแบบเจาะจง
จํานวน 24 คน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช

ทําแบบทดสอบกอน
เรียน (Pretest)

- แบบทดสอบ
ความสามารถในการ
อานภาษาอังกฤษ

ให ก ลุ ม ตั ว อย า งเรี ย น
ด ว ยรู ป แบบการสอน
โดยอิงเนื้อหาคุณธรรม
จริยธรรมที่พัฒนาขึ้น

ทําแบบทดสอบหลัง
เรียน (Posttest)
ตอบแบบสอบถาม

การตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือ

- แบบทดสอบความ
ต ร ะ ห นั ก รู ด า น
คุณธรรม จริยธรรม

ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร อ า น
ภาษาอั ง กฤษและความ
ตระหนั ก รู ด า นคุ ณ ธรรม
จริยธรรมของกลุมตัวอยาง
เพื่อวัดความสามารถในการ
อานภาษาอังกฤษและความ
ตระหนั ก รู ด า นคุ ณ ธรรม
จริยธรรม โดยใชสูตร t-test
เพื่อทดสอบคาสมมติฐานที่
กําหนดไว

แบบสอบถามความ
คิ ด เ ห็ น ข อ ง ก ลุ ม
ตั ว อ ย า ง ที่ มี ต อ
รูปแบบการสอน

ค า ดั ช นี ค วามสอดคล อ ง
(Index of Item Objective
Congruence : IOC)

ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอานและความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรม
ของกลุม ตัวอยางกอนและหลังเรียนดวยรูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้น

ระยะที่ 3

ภาพที่ 6 การดําเนินการวิจัย ระยะที่ 3 การประเมินผลการใชรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมเพื่อสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ
และความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรม
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมเพื่อสงเสริม
ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษและความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษาชั้น
ปที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง ซึ่งผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิจัยโดยแบงออกเปน 4 ตอน
ดังนี้
ตอนที่ 1 นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการ
สอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษและความ
ตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ หมูบา นจอมบึง ตามเกณฑป ระสิทธิภ าพ 75/75 (ชัย ยงค พรหมวงศ และคณะ 2520:
135-139) โดยทดลองกับนักศึกษากลุมตัวอยาง จํานวน 24 คน
ตอนที่ 2 นํา เสนอผลการวิ เ คราะห ข อ มู ล เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความสามารถในการอ า น
ภาษาอังกฤษของนักศึกษากอนและหลังการใชรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมเพื่อ
สงเสริมความสามารถในการอ านภาษาอั งกฤษและความตระหนักรูด านคุ ณธรรม จริย ธรรมของ
นักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
ตอนที่ 3 นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล เพื่อเปรียบเทียบความตระหนักรูดานคุณธรรม
จริยธรรมของนักศึกษากอนและหลังการใชรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรม เพื่อ
สงเสริมความสามารถในการอ านภาษาอั งกฤษและความตระหนักรูด านคุ ณธรรม จริย ธรรมของ
นักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
ตอนที่ 4 นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอ
รูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมเพื่อสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ
และความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
สัญลักษณที่ใชในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
เพื่อการนํ าเสนอผลการวิเ คราะห ขอมูล ให เข าใจตรงกัน ในการสื่อความหมาย ผู วิจั ยได
กําหนดสัญลักษณและความหมายที่ใชในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
N
แทน
จํานวนนักศึกษาในกลุมตัวอยาง
X̅
แทน
คาเฉลี่ยคะแนนของกลุมตัวอยาง
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S.D.
E

∑
%
t

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

a
b

แทน
แทน

E

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ประสิทธิภาพของกระบวนการ
ประสิทธิภาพของผลลัพธ
ผลรวมของคะแนน
รอยละ
สถิติทดสอบที่ใชเ ปรีย บเทีย บกับ คาวิก ฤติในการแจกแจงแบบ t
เพื่อทราบความมีนัยสําคัญ
แบบทดสอบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ
แบบทดสอบความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรม

ผลการวิเคราะหขอมูล
ตอนที่ 1 การวิเ คราะหขอมูล เพื่อ หาประสิทธิภ าพของรูป แบบการสอนโดยอิง เนื้อหา
คุณธรรม จริยธรรมเพื่อสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษและความตระหนักรูดานคุณธรรม
จริยธรรมของนักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง ตามเกณฑ
75/75 (ชัยยงค พรหมวงศ และคณะ, 2520: 135-139) ผูวิจัยดําเนินการดังนี้
1. จากการทดลองใช รู ป แบบการสอนโดยอิ ง เนื้ อ หาคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ในการอ า น
ภาษาอังกฤษกับนักศึกษากลุมตัวอยาง จํานวน 24 คน และใหทําแบบทดสอบประจําบทเรียนเมื่อ
เรียนจบเนื้อหาในแตละบท รวม 10 บท แบบทดสอบแตละบทมีคะแนนเต็ม 7 คะแนน รวม 70
คะแนน จากนั้นจึงวิเคราะหคะแนนเฉลี่ย (X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคารอยละ (%)
ของคะแนนและจัดลําดับคะแนนเฉลี่ยของคะแนนจากการทําแบบทดสอบประจําบทแตละบท ซึ่งผล
การวิเคราะหแสดงในตารางที่ 9 ดังนี้
ตารางที่ 11 คะแนนเฉลี่ย (X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คารอยละ (%) และลําดับของคะแนน
เฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบประจําบทเรียน
บทที่

เนื้อหา

คะแนนเต็ม

1
2
3
4
5

Sammodhamana Jataka
Matuposatha Jataka
Temiya Jataka
Tittira Jataka
Venerable Ananda

7
7
7
7
7

X

5.50
5.58
5.38
5.25
5.63

S.D.

รอยละ

ลําดับที่

0.59
0.78
0.92
0.94
0.58

78.57
79.76
76.79
75.00
80.36

4
2
6
8
1
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ตารางที่ 11 คะแนนเฉลี่ย (X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คารอยละ (%) และลําดับของคะแนน
เฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบประจําบทเรียน (ตอ)
บทที่
6
7
8
9
10

เนื้อหา
Sama Jataka
Rajovada Jataka
Nandivisala Jataka
Vannupatha Jataka
Bodhisatta Siddhartha

คะแนนเต็ม
7
7
7
7
7

5.46
5.38
4.96
5.58
4.92

S.D.

รอยละ

ลําดับที่

0.66
0.77
1.00
0.72
0.65

77.98
76.79
70.83
79.76
70.24

5
6
9
2
10

จากตารางที่ 11 พบวา นักศึกษากลุมตัวอยางทําคะแนนแบบทดสอบประจําบทเมื่อเรียน
เนื้อหาจบในแตละบทซึ่งมีคะแนนเต็มบทละ 7 คะแนน จํานวน 10 บทเรียน รวมคะแนนทั้งสิ้น 70
คะแนน ไดค ะแนนสูง กวา รอ ยละ 75 จํา นวน 7 บท และไดค ะแนนรอยละ 75 จํา นวน 1 บท
กล าวคื อ แบบทดสอบประจํ า บทที่ นั ก ศึ ก ษาทํ าคะแนนเฉลี่ ย ได สู งสุ ด 3 บทแรก ได แ ก บทที่ 5
Venerable Ananda โดยได ค ะแนนเฉลี่ ย ร อ ยละ 80.36 รองลงมาคื อ บทที่ 2 Matuposatha
Jataka และบทที่ 9 Vannupatha Jataka ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 79.76 สวนแบบทดสอบรายบทที่
นักศึกษาทําคะแนนเฉลี่ยไดต่ําสุด 3 บทสุดทาย ไดแก บทที่ 4 Tittira Jataka ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ
75.00 บทที่ 8 Nandivisala Jataka ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 70.83 และ บทที่ 10 Bodhisatta
Siddhartha ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 70.24
2. ดําเนินการวิเคราะหหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรม
โดยหาคารอยละของคะแนนจากการทําแบบทดสอบประจําบทของบทเรียนที่ใชรูปแบบการสอนโดย
อิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรม ทั้ง 10 บท และคารอยละของคะแนนจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน
ของนักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง จํานวน 24 คน
ซึ่งผลการวิเคราะหแสดงในตารางที่ 12

136
ตารางที่ 12 ประสิ ทธิ ภ าพของรู ป แบบการสอนโดยอิ งเนื้ อหาคุ ณธรรม จริ ย ธรรม เพื่ อ ส ง เสริ ม
ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษและความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรมของ
นักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
นักศึกษา
คนที่

คะแนนแบบทดสอบประจําบทที่
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

คะแนน

7

7

7

7

7

7

7

7

7

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
รวม

5
6
6
5
5
6
5
5
5
4
6
6
6
5
6
5
6
5
6
5
6
6
6
6
132

4
6
6
4
6
6
6
5
6
5
6
6
6
6
6
6
6
4
6
4
6
6
6
6
134

4
6
6
4
4
6
6
6
6
5
6
6
6
4
6
6
4
4
6
4
6
6
6
6
129

4
6
6
4
6
6
6
6
4
6
4
5
4
6
6
6
5
4
6
4
6
6
4
6
126

5
6
6
5
5
6
6
6
6
6
6
5
6
5
6
6
6
5
6
5
6
6
4
6
135

5
6
6
5
5
6
6
6
5
6
5
6
6
5
6
5
6
5
4
5
6
4
6
6
131

5
6
6
5
5
6
6
6
6
6
6
5
4
6
5
4
6
5
6
5
6
4
6
4
129

4
4
4
4
6
6
6
6
6
6
6
4
4
4
4
7
5
4
5
5
4
5
4
6
119

รอยละ

78.57

79.76

76.79

75.00

80.36

77.98

76.79

70.83

รวม

คะแนนสอบ
หลังเรียน

7

70

70

4
6
6
4
6
6
6
6
6
5
6
6
5
6
6
6
5
4
6
5
6
6
6
6
134

4
5
5
4
5
6
6
6
6
4
5
5
5
5
5
4
5
4
5
4
5
5
5
5
118

44
57
57
44
53
60
59
58
56
53
56
54
52
52
56
55
54
44
56
46
57
54
53
57
1,287

29
52
57
46
59
58
56
45
53
59
46
53
45
49
55
56
57
44
53
49
45
58
57
54
1,235

79.76

70.24

76.61

73.51

จากตารางที่ 12 พบวา ผลรวมคะแนนจากการทําแบบทดสอบประจําบทของบทเรียนการอาน
ภาษาอั ง กฤษที่ ใ ช รู ป แบบการสอนอ า นโดยอิ งเนื้ อ หาคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม จํ า นวน 10 บท ของ
นักศึกษาจํานวน 24 คน เทากับ 1,287 คะแนน จากคะแนนเต็ม 1,680 คะแนน คิ ดเปนรอยละ
76.61 และผลรวมของคะแนนจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนของนักศึกษาเทากับ 1,235 คะแนน
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จากคะแนนเต็ม 1,680 คะแนน คิดเปนรอยละ 73.51 ดังนั้นประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนโดย
อิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษและความตระหนักรู
ดานคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมูบานจอมบึง มีคาเทากับ 76.61/73.51 ซึ่งมีประสิทธิภาพต่ํากวาเกณฑที่กําหนดไวคือ 75/75 แต
ยังอยูในเกณฑที่ยอมรับได
ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของ
นั ก ศึ ก ษาก อ นและหลั ง การใช รู ป แบบการสอนโดยอิ ง เนื้ อ หาคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมเพื่ อ ส ง เสริ ม
ความสามารถในการอ า นภาษาอั ง กฤษของนั ก ศึ ก ษาชั้ น ป ที่ 1 สาขาวิ ช าภาษาอั ง กฤษธุ ร กิ จ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง ผูวิจัยดําเนินการดังนี้
ผูวิจัย ใหนักศึกษากลุมตัวอย างทั้ง 24 คน ทําแบบทดสอบวั ดความสามารถในการอาน
ภาษาอังกฤษกอนและหลังการใชรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรม จํานวน 70 ขอ
(คะแนนเต็ม 70 คะแนน) ซึ่งเปนแบบทดสอบฉบับเดียวกัน จากนั้นจึงหาผลตางของคะแนน (D) จาก
การทดสอบกอนและหลังการใชรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรม แลวนําคะแนนที่
ไดจากการทดสอบทั้งสองครั้งมาเปรียบเทียบความสามารถในการอานของนักศึกษา ซึ่งผลจากการ
วิเคราะหแสดงในตารางที่ 13 และ 14
ตารางที่ 13 เปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการอานภาษาอังกฤษกอนและหลังการใชรูปแบบ
การสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรม และผลตาง (D) ของคะแนนในการทดสอบ
นักศึกษา
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

คะแนน (70)
กอนเรียน หลังเรียน
33
29
40
52
54
57
33
46
47
59
49
58
45
56
37
45
44
53
52
59
37
46
47
53

ผลตาง
(D)
-4
12
3
13
12
9
11
8
9
7
9
6

นักศึกษา
คนที่
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

คะแนน (70)
กอนเรียน หลังเรียน
35
45
35
49
44
55
48
56
45
57
37
44
41
53
38
49
39
45
53
58
52
57
46
54

ผลตาง
(D)
10
4
11
8
12
7
12
11
6
5
5
8
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จากตารางที่ 13 พบว า เมื่ อ เปรี ย บเที ย บความสามารถในการอ า นภาษาอั ง กฤษของ
นักศึ กษาชั้ น ป ที่ 1 สาขาวิ ช าภาษาอั งกฤษธุ รกิ จ มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ หมู บานจอมบึ ง ซึ่ งการทํ า
แบบทดสอบกอนและหลังการใชรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรม (คะแนนเต็ม 70
คะแนน) โดยนักศึกษา จํานวน 23 คน มีคะแนนสูงขึ้น และนักศึกษา จํานวน 1 คน มีคะแนนต่ําลง
ทั้งนีผ้ ลตางของคะแนนสูงสุดเทากับ 13 คะแนน และผลตางของคะแนนต่ําสุดเทากับ -4 คะแนน
ตารางที่ 14 ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษกอนและหลังการใชรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหา
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมเพื่ อ ส ง เสริ ม ความสามารถในการอ า นภาษาอั ง กฤษและความ
ตระหนักรูด  า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมของนั ก ศึ ก ษาชั้ น ป ที่ 1 สาขาวิ ช าภาษาอั ง กฤษ
ธุ ร กิ จ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
การทดสอบ
กอนการเรียน
หลังการเรียน

คะแนนเต็ม
S.D.
D S.D.
t
70
42.96 6.54
8.9 3.5 10.67**
70
51.46 6.96
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

df

Sig

23

0.000

จากตารางที่ 14 พบวา คาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการอานภาษาอังกฤษหลังการใช
รูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมเพื่อสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ
และความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิ จ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง เทากับ 51.46 คะแนน ที่สูงกวากอนการใชรูปแบบการสอนโดย
อิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งมีคาเทากับ 42.96 คะแนน ผลตางเฉลี่ย (D) ระหวางกอนและหลัง
การใชรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรม เทากับ 8.90 คาสถิติ t เทากับ 10.67 แสดงวา
ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลังการใชรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม
จริยธรรมสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยขอที่ 2
ตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรมของ
นั ก ศึ ก ษาก อ นและหลั ง การใช รู ป แบบการสอนโดยอิ ง เนื้ อ หาคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมเพื่ อ ส ง เสริ ม
ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษและความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาชั้นปที่ 1
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง ผูวิจัยดําเนินการดังนี้
ผูวิจัยใหนักศึกษากลุมตัวอยางทั้ง 24 คน ทําแบบทดสอบวัดความตระหนักรูดานคุณธรรม
จริย ธรรมก อนและหลั งการใชรู ปแบบการสอนโดยอิ งเนื้ อหาคุณธรรม จริ ยธรรม จํ านวน 30 ข อ
(คะแนนเต็ม 30 คะแนน) ซึ่งเปนแบบทดสอบฉบับเดียวกัน จากนั้นจึงหาผลตางของคะแนน (D) จาก
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การทดสอบกอนและหลังการใชรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรม แลวนําคะแนนที่
ไดจากการทดสอบทั้งสองครั้งมาเปรียบเทียบความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งผลจากการ
วิเคราะหแสดงในตารางที่ 15 และ 16
ตารางที่ 15 เปรียบเทียบคะแนนความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษากอนและหลัง
การใชรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรม และผลตาง (D) ของคะแนน
ในการทดสอบ
นักศึกษา
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

คะแนน (30)
กอนเรียน หลังเรียน
28
29
23
29
26
27
26
27
27
28
26
27
27
29
27
29
27
29
28
29
26
29
26
27

ผลตาง
(D)
1
6
1
1
1
1
2
2
2
1
3
1

นักศึกษา
คนที่
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

คะแนน (30)
กอนเรียน หลังเรียน
27
29
25
27
26
27
26
27
26
29
27
30
28
29
26
30
27
28
23
28
27
29
21
30

ผลตาง
(D)
2
2
1
1
3
3
1
4
1
5
2
9

จากตารางที่ 15 พบวา ความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาชั้นปที่ 1
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง ซึ่งการทําแบบทดสอบกอนและหลัง
การใชรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรม (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) โดยนักศึกษาทั้ง
24 คน มีคะแนนสูงขึ้น ทั้งนี้ผลตางของคะแนนสูงสุดเทากับ 9 คะแนน และผลตางของคะแนนต่ําสุด
เทากับ 1 คะแนน
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ตารางที่ 16 ความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรมกอนและหลังการใชรูปแบบการสอนโดยอิง
เนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมเพื่อสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษและความ
ตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
การทดสอบ คะแนนเต็ม
S.D.
D
S.D.
กอนเรียน
30
26.13 1.68
2.37 0.65
หลังเรียน
30
28.50 1.02
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

t

df

Sig

5.961**

23

0.000

จากตารางที่ 16 พบวา คาเฉลี่ยของคะแนนความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรมหลัง
การใช รู ป แบบการสอนโดยอิ ง เนื้ อหาคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมเพื่ อส งเสริ มความสามารถในการอ า น
ภาษาอั ง กฤษและความตระหนั ก รู ด า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมของนั ก ศึ ก ษาชั้ น ป ที่ 1 สาขาวิ ช า
ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง เทากับ 28.50 คะแนน ที่สูงกวากอนการใช
รูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งมีคาเทากับ 26.13 คะแนน ผลตางเฉลี่ย (D)
ระหวางกอนและหลังการใชรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรม เทากับ 2.37 คาสถิติ t
เทากับ 5.96 แสดงวา ความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาหลังการใชรูปแบบการ
สอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐานการวิจัยขอที่ 3
ตอนที่ 4 การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอรูปแบบ
การสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมเพื่อสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษและความ
ตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมูบานจอมบึง ผูวิจัยดําเนินการดังนี้
จากการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอรูปแบบการสอนโดยอิ งเนื้อหาคุณธรรม
จริ ย ธรรมเพื่ อส งเสริ มความสามารถในการอ านภาษาอั งกฤษและความตระหนั กรู ด านคุ ณธรรม
จริยธรรมของนักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
ใน 5 ดาน คือ ดานเนื้อหา ดานการอานภาษาอังกฤษ ดานการนําไปใชป ระโยชน ดานกิจ กรรม
การเรีย นรูภาษาอังกฤษ และดานความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งผลวิเคราะหดังตาราง
ตอไปนี้
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ตารางที่ 17 คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นโดยรวมตอประสิทธิภาพของรูปแบบ
การสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมเพื่อสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ
และความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรม โดยรวมทุกดาน
รายการประเมิน
1. ดานเนื้อหา
2. ดานการอานภาษาอังกฤษ
3. ดานการนําไปใชประโยชน
4. ดานกิจกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษ
5. ดานความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรม
รวมคาเฉลี่ย

S.D.
4.03 .71
3.83 .66
4.29 .90
4.00 .73
4.22 .85
4.07 .77

แปล
ความหมาย
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 17 พบวา ความพึงพอใจโดยรวมตอประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหา
คุณธรรม จริยธรรมเพื่อสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษและความตระหนักรูดานคุณธรรม
จริยธรรม โดยรวมทุกดานมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก (X = 4.07, S.D. = 0.77) โดยดานที่มีคาเฉลี่ย
สูงที่สุด (X = 4.29, S.D. = 0.90) ไดแก ดานการนําไปใชประโยชน ลําดับรองลงมา (X = 4.22, S.D.
= 0.85) คือ ดานความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรม สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด (X = 3.83, S.D.
= 0.66) คือ ดานการอานภาษาอังกฤษ
ตารางที่ 18 คา เฉลี่ย และคาสว นเบี่ย งเบนมาตรฐานของความคิด เห็น ที่มีตอ ประสิทธิภ าพของ
รูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมเพื่อสงเสริมความสามารถในการอาน
ภาษาอังกฤษและความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรม ดานเนื้อหา
รายการประเมิน
1. เนื้อหาในบทเรียนมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค
2. นําเสนอลําดับความสําคัญของเนื้อหาไดอยางเหมาะสม
3. เนื้อหาในบทเรียนมีความนาสนใจ
4. เนื้อหาในบทเรียนมีความเหมาะสมกับผูเรียน
5. เนื้อหาที่เรียนมีประโยชน สามารถประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
6. เนื้อหาในบทเรียนมีความครอบคลุม

S.D.
4.02
3.89
4.05
4.10
4.07
4.21

.71
.83
.64
.69
.67
.89

แปล
ความหมาย
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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ตารางที่ 18 คา เฉลี่ย และคาสว นเบี่ย งเบนมาตรฐานของความคิด เห็น ที่มีตอ ประสิทธิภ าพของ
รูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมเพื่อสงเสริมความสามารถในการอาน
ภาษาอังกฤษและความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรม ดานเนื้อหา (ตอ)

3.91
3.99
4.08

แปล
ความหมาย
.61
มาก
.62
มาก
.74
มาก

4.03

.74

มาก

4.03 .71

มาก

รายการประเมิน
7. คําสั่งและคําชี้แจงตาง ๆ ในแบบฝกหัดมีความชัดเจน ไมซับซอน
8. แบบฝกหัดมีความสอดคลองกับเนื้อหาในเรื่องที่เรียน
9. แบบฝกหัดมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของบทเรียน และมี
ความเหมาะสมกับผูเรียน
10. ความพึงพอใจตอเนื้อหาในภาพรวม
รวมคาเฉลี่ย

S.D.

จากตารางที่ 18 พบวาความคิดเห็นดานเนื้อหาโดยรวมตอประสิทธิภาพของรูปแบบการสอน
โดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมเพื่อสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษและความตระหนักรู
ดานคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึงโดยรวมทุกขอมี
ความคิดเห็นอยูในระดับมาก (X = 4.03, S.D. = 0.71) โดยขอที่มีคาเฉลี่ย สูงสุด สองอัน ดับ แรก
ไดแก ขอ 6 เนื้อหาในบทเรียนมีความครอบคลุม (X = 4.21, S.D. = 0.89) และลําดับรองลงมา คือ ขอ 4
เนื้อหาในบทเรียนมีความเหมาะสมกับผูเรียน (X = 4.10, S.D. = 0.69) ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดสองอันดับ
ไดแก ขอ 7 คําสั่งและคําชี้แจงตาง ๆ ในแบบฝกหัดมีความชัดเจน ไมซับซอน (X = 3.91, S.D. = 0.61)
และขอ 2 นําเสนอลําดับความสําคัญของเนื้อหาไดอยางเหมาะสม (X = 3.89, S.D. = 0.83) มีคาเฉลี่ย
นอยที่สุด
ตารางที่ 19 คา เฉลี่ย และคาสว นเบี่ย งเบนมาตรฐานของความคิด เห็น ที่มีตอ ประสิทธิภ าพของ
รูปแบบการสอนโดยอิ งเนื้ อหาคุณธรรม จริ ยธรรมเพื่อสงเสริมความสามารถในการอาน
ภาษาอังกฤษ และความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรม ดานการอานภาษาอังกฤษ
รายการประเมิน
1. ความเหมาะสมของภาพประกอบในบทอาน
2. ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร
3. ความเหมาะสมของคําแนะนําในการอาน

แปล
ความหมาย
.64
มาก
.69
มาก
.71
มาก

S.D.
3.74
3.69
3.91
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ตารางที่ 19 คา เฉลี่ย และคาสว นเบี่ย งเบนมาตรฐานของความคิด เห็น ที่มีตอ ประสิทธิภ าพของ
รูปแบบการสอนโดยอิ งเนื้ อหาคุณธรรม จริ ยธรรมเพื่อสงเสริมความสามารถในการอาน
ภาษาอังกฤษ และความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรม ดานการอานภาษาอังกฤษ (ตอ)
รายการประเมิน
4. คําศัพท และประโยคในบทอานมีความเหมาะสม
5. โครงสรางของประโยคในบทอาน ไมสลับซับซอน เขาใจงาย
6. ความเหมาะสมของขั้นตอนการสอนอาน
7. ลําดับความสําคัญขั้นตอนการสอนอานไดอยางเหมาะสม
8. มีเทคนิคในการสอนอานที่เหมาะสม และเขาใจงาย
9. บทอานมีประโยชนตอผูเรียน
10. ความพึงพอใจตอการอานในภาพรวม
รวมคาเฉลี่ย

แปล
ความหมาย
3.54 .60
มาก
3.83 .65
มาก
3.87 .65
มาก
3.89 .66
มาก
4.02 .72
มาก
4.05 .73
มาก
3.80 .64
มาก
3.83 .66
มาก
S.D.

จากตารางที่ 19 พบว า ความคิ ดเห็ นโดยรวมต อประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบการสอนโดยอิ ง
เนื้ อหาคุ ณธรรม จริ ยธรรมเพื่ อส งเสริ มความสามารถในการอ านภาษาอั งกฤษและความตระหนั กรู
คุณธรรม จริยธรรม โดยรวมทุกขอมีความความคิดเห็นอยูในระดับมาก (X = 3.83, S.D. = 0.66) โดย
ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดสองอันดับแรก ไดแก ขอ 9 บทอานมีประโยชนตอผูเรียน (X = 4.05, S.D. = 0.73)
และอันดับ รองลงมา คือ มีเทคนิคในการสอนอานที่เหมาะสม และเขาใจงาย (X = 4.02, S.D. = 0.72)
ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดสองอันดับ ไดแก ขอ 2 ความเหมาะสมของตัวอักษร (X = 3.69, S.D. = 0.69)
และขอ 4 คําศัพทและประโยคในบทอานมีความเหมาะสม (X = 3.54, S.D. = 0.60) มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
ตารางที่ 20 คา เฉลี่ย และคาสว นเบี่ย งเบนมาตรฐานของความคิด เห็น ที่มีตอ ประสิทธิภ าพของ
รูปแบบการสอนโดยอิ งเนื้ อหาคุณธรรม จริ ยธรรมเพื่อสงเสริมความสามารถในการอาน
ภาษาอังกฤษและความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรม ดานการนําไปใชประโยชน
รายการประเมิน
1. การใช Past Simple Sentence and Present Simple Sentence
2. การใช Sequence Words
3. การใช Relative Pronouns
4. การใช Linking Words (adding, organizing, and summarizing)

S.D.
4.11
4.21
4.36
4.46

.87
.84
.96
.99

แปล
ความหมาย
มาก
มาก
มาก
มาก
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ตารางที่ 20 คา เฉลี่ย และคาสว นเบี่ย งเบนมาตรฐานของความคิด เห็น ที่มีตอ ประสิทธิภ าพของ
รูปแบบการสอนโดยอิ งเนื้ อหาคุณธรรม จริ ยธรรมเพื่อสงเสริมความสามารถในการอาน
ภาษาอังกฤษและความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรม ดานการนําไปใชประโยชน (ตอ)
รายการประเมิน
5. การใช Passive Voice
6. การใช Gerunds and Infinitives
7. การใช Direct Speech and Indirect Speech
8. การใช Conditional Sentences
9. การใช Compound Sentences
10. การใช Important Elements of Story
รวมคาเฉลี่ย

S.D.
4.05 .72
4.35 .89
4.37 .91
4.41 .99
4.25 .91
4.39 .93
4.29 .90

แปล
ความหมาย
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 20 พบว า ความคิ ดเห็ นโดยรวมต อประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบการสอนโดยอิ ง
เนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมเพื่อสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษและความตระหนักรูดาน
คุณธรรม จริยธรรม โดยรวมทุกขอมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก (X = 4.29, S.D. = 0.90) โดยขอที่
มีคาเฉลี่ยสูงสุดสองอันดับแรก ไดแก ขอ 4 การใช Linking Words (adding, organizing, and
summarizing) (X = 4.46, S.D. = 0.99) และ ขอ 8 การใช Conditional Sentences (X = 4.41,
S.D. = 0.99) ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดสองอันดับ ไดแก ขอ 1 การใช Past Simple Sentence and
Present Simple Sentence (X = 4.46, S.D. = 0.99) และ ขอ 5 การใช Passive Voice (X = 4.46,
S.D. = 0.99) มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
ตารางที่ 21 คา เฉลี่ย และคาสว นเบี่ย งเบนมาตรฐานของความคิด เห็น ที่มีตอ ประสิทธิภ าพของ
รูปแบบการสอนโดยอิ งเนื้ อหาคุณธรรม จริ ยธรรมเพื่อสงเสริมความสามารถในการอาน
ภาษาอั งกฤษและความตระหนั ก รู ด า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ด านกิ จ กรรมการเรี ย นรู
ภาษาอังกฤษ
รายการประเมิน
1. สงเสริมใหเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูเรียนกับผูสอน 3.87
และผูเรียนกับผูเรียน
2. สงเสริมใหเกิดความกลาแสดงออกในการแสดงความคิดเห็น
3.94

แปล
ความหมาย
.71
มาก

S.D.

.79

มาก
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ตารางที่ 21 คา เฉลี่ย และคาสว นเบี่ย งเบนมาตรฐานของความคิด เห็น ที่มีตอ ประสิทธิภ าพของ
รูปแบบการสอนโดยอิ งเนื้ อหาคุณธรรม จริ ยธรรมเพื่อสงเสริมความสามารถในการอาน
ภาษาอั งกฤษและความตระหนั ก รู ด า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ด านกิ จ กรรมการเรี ย นรู
ภาษาอังกฤษ (ตอ)
รายการประเมิน
3. สงเสริมใหรูจักบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบภายในกลุม
4. สงเสริมใหเกิดการกระตุนความรูเดิมเพื่อสรางองคความรูใหม
5.สงเสริมใหเกิดทักษะการคิด วิเคราะหอยางมีเหตุผล
6. สงเสริมใหเกิดความกระตือรือรนในการเรียนรู
7. สงเสริมใหเกิดการแสวงหาความรูดวยตนเอง
8. สงเสริมใหเกิดความเขาใจในเนื้อหามากขึ้น
9. สงเสริมใหเกิดความคิดสรางสรรค
10. ความพึงพอใจตอกิจกรรมการเรียนการสอนในภาพรวม
รวมคาเฉลี่ย

S.D.
4.01 .81
4.12 .82
4.05 .80
3.88 .76
3.97 .54
3.99 .69
4.08 .72
4.13 .75
4.00 .73

แปล
ความหมาย
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 21 พบวาความคิดเห็นโดยรวมตอประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนโดยอิ ง
เนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมเพื่อสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษและความตระหนักรู
ดานคุณธรรม จริยธรรม โดยรวมทุกขอมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก (X = 4.00, S.D. = 0.73) โดย
ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดสองอันดับแรก ไดแก ขอ 10 ความพึงพอใจตอกิจกรรมการเรียนการสอนใน
ภาพรวม (X = 4.00, S.D. = 0.73) และ ขอ 4 สงเสริมใหเกิดการกระตุนความรูเดิมเพื่อสรางองคความรู
ใหม (X = 4.00, S.D. = 0.73) ขอที่มีคาเฉลี่ย ต่ําที่สุด สองอัน ดับ ไดแก ขอ 6 สงเสริมใหเ กิด
ความกระตือรือรนในการเรียนรู (X = 4.00, S.D. = 0.73) และ ขอ 1 สงเสริมใหเกิดการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหวางผูเรียนกับผูสอน และผูเรียนกับผูเรียน (X = 4.00, S.D. = 0.73) มีคาเฉลี่ยนอย
ที่สุด
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ตารางที่ 22 คา เฉลี่ย และคาสว นเบี่ย งเบนมาตรฐานของความคิด เห็น ที่มีตอ ประสิทธิภ าพของ
รูปแบบการสอนโดยอิ งเนื้ อหาคุณธรรม จริ ยธรรมเพื่อสงเสริมความสามารถในการอาน
ภาษาอังกฤษและความตระหนักรูดา นคุณธรรม จริยธรรม ดานการตระหนักรูในเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรม
รายการประเมิน
1. ความสามัคคี
2. ความกตัญูกตเวที
3. ความอดทน
4. ความออนนอมถอมตน
5. ความซื่อสัตย
6. ความเมตตากรุณา
7. ความยุติธรรม
8. การพูดจาไพเราะ
9. ความเพียรพยายาม
10. การแสวงหาความรู
รวมคาเฉลี่ย

S.D.
4.25 .91
4.17 .92
4.18 .87
4.21 .89
4.09 .93
4.31 .79
4.26 .79
4.33 .91
4.27 .77
4.17 .76
4.22 .85

แปล
ความหมาย
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 22 พบวา ความคิดเห็นโดยรวมตอประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนโดยอิง
เนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมเพื่อสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษและความตระหนักรู
คุณธรรม จริยธรรม โดยรวมทุกขอมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก (X = 4.22, S.D. = 0.85) โดยขอที่
มีคาเฉลี่ยสูงสุดสองอันดับ ไดแก ขอ 8 การพูด จาไพเราะ (X = 4.33, S.D. = 0.91) และ ขอ 6
ความเมตตากรุ ณ า (X = 4.31, S.D. = 0.79) ข อ ที่ มี ค า เฉลี่ ย ต่ํา ที่ สุ ด สองอั น ดั บ ได แ ก ข อ 2
ความกตัญูกตเวที (X = 4.17, S.D. = 0.92) กับขอ 10 การแสวงหาความรู (X = 4.17, S.D. = 0.76)
และ ขอ 5 ความซื่อสัตย (X = 4.09, S.D. = 0.93) มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง การพัฒ นารูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมเพื่อสงเสริ ม
ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษและความตระหนักรูด านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาชั้นป
ที่ 1 สาขาวิ ช าภาษาอั งกฤษธุ ร กิ จ มหาวิ ทยาลัย ราชภั ฏ หมู บ านจอมบึ ง เป นการวิ จั ยและพั ฒ นา
(Research and Development) เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรม
เพื่อสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษและความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรมใหมี
ประสิทธิภาพ ตามเกณฑที่กําหนดไว คือ 75/75 2) ศึกษาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง โดยใชรูปแบบการ
สอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรม กอนการทดลองและหลังการทดลอง 3) ศึกษาความตระหนักรู
ดานคุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ
หมูบานจอมบึง โดยใชรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมกอนการทดลองและหลัง
การทดลอง และ 4) ศึกษาระดับความคิด เห็น ของนักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง ที่มีตอรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมเพื่อสงเสริม
ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษและความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรมหลังการทดลอง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชเครื่องมือในดําเนินการทําวิจัย ดังตอไปนี้
1. รูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมเพื่อสงเสริมความสามารถในการอาน
ภาษาอังกฤษและความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรมที่พัฒนาขึ้น
2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษกอนเรียนและหลังเรียน และ
แบบทดสอบประจําบทเรียน
3. แบบทดสอบวัดความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรมกอนเรียนและหลังเรียน
4. แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรม
การดําเนินการวิจัย
ในการดําเนินการวิจัย ผูวิจัยไดแบงกระบวนการดําเนินการวิจัยออกเปน 3 ระยะ ไดแก
ระยะที่ 1 เปนการศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับคุณธรรม จริยธรรม
เพื่อนํามาพัฒนาเปนบทเรียนที่ใชเปนรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมเพื่อสงเสริม
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ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษและความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาชั้นป
ที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบาน
จอมบึง การดําเนินการวิจัยในระยะนี้แบงออกเปน 3 ขั้นตอน คือ 1) สํารวจความตองการของอาจารย
ผู ส อนรายวิ ช าภาษาอั งกฤษเพื่ อการสื่ อสาร 2) สํ า รวจความต อ งการของนั ก ศึ ก ษาชั้ น ป ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง และ 3) การวิเคราะหขอมูล
ระยะที่ 2 การพั ฒ นาและหาประสิ ท ธิ ภ าพรู ป แบบการสอนโดยอิ ง เนื้ อ หาคุ ณ ธรรม
จริ ยธรรม เพื่ อสงเสริ มความสามารถในการอ านภาษาอั งกฤษและความตระหนักรูด านคุ ณธรรม
จริ ยธรรม เป นการวิจั ยและพัฒ นา และหาประสิทธิภ าพรูป แบบการสอนโดยอิ งเนื้อหาคุณธรรม
จริ ยธรรม เพื่ อสงเสริ มความสามารถในการอ านภาษาอั งกฤษและความตระหนักรูด านคุ ณธรรม
จริยธรรม โดยแบงออกเปน 5 ขั้นตอน คือ 1) การสรางและพัฒนารูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหา
คุณธรรม จริยธรรม 2) การสรางและพัฒนาแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ 3)
การสรางและพัฒนาแบบทดสอบวัดความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรม 4) การสรางและพัฒนา
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาทีม่ ีตอรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรม และ
5) การหาประสิทธิภาพรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมกอนนําไปทดลองใชจริง
(Pilot Study)
ระยะที่ 3 การประเมินผลการใช รูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรม เพื่อ
สงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษและความตระหนักรูดานคุณธรรมจริยธรรม เปนการวิจัย
เพื่อประเมินผลการใชรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสงเสริมความสามารถใน
การอานภาษาอังกฤษและความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรมของกลุมตัวอยางกอนและหลัง
เรียน เพื่อประเมินผลในดานตาง ๆ ไดแก 1) เปรียบเทียบผลความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ
2) เปรียบเทียบความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรม 3) ประเมินผลความคิดเห็นของนักศึกษาที่มี
ตอรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาเพื่อสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษและความตระหนักรู
ดานคุณธรรม จริยธรรม
สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาและวิเคราะหขอมูลการวิจัย สามารถสรุปผลได ดังนี้
1. รูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมเพื่อสงเสริมความสามารถในการอาน
ภาษาอั ง กฤษและความตระหนั ก รู ด า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมของนั ก ศึ ก ษาชั้ น ป ที่ 1 สาขาวิ ช า
ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง มีประสิทธิภาพมีคาเทากับ 76.61/73.51 ซึ่ง
ต่ํากวาเกณฑ 75/75 แตมีประสิทธิภาพที่ยอมรับได
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2. ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01
3. ความตระหนั ก รู ใ นด า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมของนั ก ศึ ก ษาชั้ น ป ที่ 1 สาขาวิ ช า
ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
4. ความคิ ด เห็ น ที่ มีต อรู ป แบบการสอนโดยอิ งเนื้ อหาคุ ณธรรม จริ ย ธรรมเพื่ อส งเสริ ม
ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ และความตระหนักรูในดานคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา
นักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง หลังการทดลอง
อยู ใ นระดั บ มาก (X = 4.07, S.D. = 0.77)
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนารู ปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริย ธรรมเพื่ อ
สงเสริมความสามารถในการอ านภาษาอั งกฤษและความตระหนักรูด านคุ ณธรรม จริย ธรรมของ
นักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง อภิปรายผลได
ดังนี้
วัตถุประสงคขอที่ 1
รูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมเพื่อสงเสริมความสามารถในการอาน
ภาษาอั ง กฤษและความตระหนั ก รู ด า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมของนั ก ศึ ก ษาชั้ น ป ที่ 1 สาขาวิ ช า
ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง มีประสิทธิภาพเทากับ 76.61/73.51 ซึ่ งต่ํา
กว าเกณฑ 75/75 (ด า นผลลั พธ ) ทั้ งนี้ อ าจเนื่ อ งมาจากช ว งที่ ทํา การทดสอบเป น ช ว งเทศกาลที่
นักศึกษาสวนใหญอยูตางจังหวัดตองเดินทางกลับภูมิลําเนา จึงเกิดความกังวลใจในการทดสอบ มี
สภาวะทางจิตใจที่ไมไดจดจอกับการทําแบบทดสอบเทาที่ควร ดังคํากลาวของ จินดา บุญยสาระนัย
(2539) ที่อธิบายวา ความวิตกกังวลเปนสภาวะทางอารมณหรือความรูสึกชนิดหนึ่ง เปนความรูสึกที่
ไม พึ ง ประสงค ข องบุ ค คลเพราะทํ า ให เ กิ ด ความอึ ด อั ด ไม ส บายใจ หวาดหวั่ น อั น เนื่ อ งมาจาก
คาดการณลวงหนาหรือสถานการณที่เกิดขึ้นกับตนเองในอนาคตทางดานลบวาจะเปนอันตรายหรือมี
ความไมมั่นคงปลอดภัยกับตนเอง มีอิทธิพลตอความคิด อารมณความรูสึก รางกายและพฤติกรรม
สอดคลองกับคํากลาวของ Lader & Marks (1971) ที่กลาววา ความวิตกกังวลจะเกิดควบคูไปกับ
ความเครียดหรือความรูสึกถูกคุกคาม ความวิตกกังวลในความกลัวตอเหตุการณในอนาคตที่ไมอาจ
ระบุไดแนชัดและเปนผลจากการประเมินวา เหตุการณที่เผชิญอยูนั้นคุกคามตอสวัสดิภาพ ภาวะความ
วิตกกังวลดังกลาวจึงสงผลใหประสิทธิภาพของรูปแบบการสอน (ดานผลลัพธ) ไมเปนไปตามเกณฑ
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ของ ชัย ยงค พรหมวงค และคณะ (2520: 135) คือเกณฑ 75/75 ที่ตั้งไว แตก็ยังอยูในเกณฑ
ประสิทธิภาพที่พอรับได ทั้งนีเ้ กิดจากประสิทธิภาพของสื่อการสอนดังกลาวมีความสัมพันธกับรูปแบบ
และเทคนิคในการสรางสื่อการสอน นั่นคือรูปแบบการสอนภาษาโดยอิงเนื้อหา (CBI) ซึ่งเปนรูปแบบใน
การจั ดการเรีย นการสอนที่มีความเหมาะสมกั บจุ ดประสงค ที่ว างไว และเป นสื่ อจริง (Authentic
Materials) ที่พบเห็นในชีวิตประจําวัน ผูสอนจะใชเนื้อหากําหนดรูปแบบของภาษา (Form) หนาที่
ของภาษา (Function) และทักษะยอย (Sub – Skills) ที่ผูเรียนจําเปนตองรูเพื่อที่จะเขาใจสาระของ
เนื้อหาและทํากิจกรรมได
การใช เ นื้ อ หาเพื่ อ นํ า ไปสู ก ารเรี ย นรู ภ าษานี้ จ ะทํ า ให ผู ส อนสามารถสร า งบทเรี ย นให
สอดคลองกับสถานการณจริงไดมากที่สุด (Brinton, Snow, Wesche, 1989) โดย Rossner (1988)
ไดแสดงความเห็นในเรื่องบทบาทของสื่อการสอนตามวิธีสอนภาษาเพื่อการสื่อสารวา สื่อการสอนเปน
การจัดขอมูลเนื้อหาวิชาเพื่อใหผูเรียนไดฝกการใชภาษาจากภาระงานตางๆ เชน สถานการณจําลอง
บทบาทสมมติและยังเปนสิ่งกระตุนแรงจูงใจและความสนใจในการเรียนของผูเรียนอีกด วย แตผูสอน
ตองระมัดระวังในการเลือกสื่อที่อาจมีอคติดานวัฒนธรรมได เชน การใชบทอานที่มีเนื้อหาเอื้อตอคน
กลุมหนึ่ง แตคนอื่น ๆ อาจจะไมเขาใจเรื่องจึงถือวาเปนสื่อที่ไมเหมาะสมตอคนสวนใหญ และสอดคลอง
กับคํากลาวของ เสงี่ยม โตรัตน (2534: 40-51) เกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการในการสรางและพัฒนาสื่อ
การสอนภาษา คือ 1) หากใชสื่อการสอนที่เปนจริงหรือพบเห็นในชีวิตประจําวัน จะชวยใหการเรียน
การสอนสนุกสนานในทุกระดับ ชั้น ทําให ผู เ รีย นไมรู สึกเบื่ อหนายและจํ าเจ 2) การดัด แปลงและ
เพิ่ ม เติ ม ขั้ น ตอนในการดั ด แปลงสื่ อ การสอน อาจเริ่ ม จากศึ ก ษาความต อ งการของผู เ รี ย นและ
จุดประสงคของรายวิชา จากนั้นพิจ ารณาวาแบบเรียนที่มีอยู นั้นเหมาะสมกับจุดประสงคที่วางไว
หรือไม สอดคลองกับความตองการของผูเรียนหรือไมเพียงใด ทําการวิเคราะหสิ่งที่ขาดหายไปหาก
ขาดไปก็อาจเพิ่มเติมในสวนที่ขาดหายไป (supplementary materials) หากพบวาไมเหมาะสมก็
ควรปรับปรุงแกไข (adapting) ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น และ 3) การเริ่มตนผลิตสื่อการสอนจากสื่อแบบ
แผนปลิวเพื่อใหสะดวกตอการเพิ่มเติมสื่อการสอนเปนสวน ๆ ตามความตองการในแตละโอกาส เชน
บทเรียนฝกจับใจความสําคัญของเรื่องที่อาน โดยไมตองจัดเปนแบบเรียนที่สมบูรณทําสื่อเพิ่มเติมเปน
สวน ๆ ทําไดงายกวาการผลิตแบบเรียนทั้งเลมหากตองการสรางสื่อการสอนในรายวิชาทั้งหมด อาจ
ไมคุมค า ควรทํ าการสํ ารวจแบบเรีย นในทองตลาดก อน หากไมมีแบบเรีย นในทองตลาดเลมใดมี
เนื้อหาสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูของรายวิชาไมถึงรอยละ 50 ครูผูสอนควรสรางสื่อการ
สอนดวยตนเองแตตองอาศัยครูผูสอนที่มีความชํานาญทั้งทางดานเทคนิควิธีการเรียนการสอนภาษา
และมีความเชี่ยวชาญ ดานเนื้อหาทางภาษา นอกจากตองอาศัยความตั้งใจของครูผูสอนเปนอีกปจจัย
หนึ่งดวย ซึ่งยังสอดคลองกับงานวิจัยของ สุวรรณี สินทรัพย (2545) ที่ไดทําการวิจัยเรื่อง การสราง
สื่ อ เสริ ม การอ า นภาษาอั งกฤษโดยวิ ธี การเน นเนื้ อหา (CBI) สํ าหรั บนั กเรี ยนชั้ นมั ธยมศึ กษาป ที่ 6
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โรงเรี ย นโพธาวั ฒนาเสนี จั ง หวั ด ราชบุ รี ผลการวิ จั ย พบว า ประสิ ท ธิ ภ าพของสื่ อ เสริ ม การอ า น
ภาษาอังกฤษโดยวิธีการเนนเนื้อหาที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีคา 78.15/77.30 ซึ่งถือวาเปนสื่อเสริมการอานที่
มีประสิทธิภาพดี ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการใชสื่อเสริมการอานสูง
กวากอนการใชสื่อเสริมการอานอยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05
วัตถุประสงคขอที่ 2
ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้ นปที่ 1 สาขาวิ ชาภาษาอั งกฤษธุ รกิ จ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 อาจเนื่องมาจากรูป แบบการสอนเปน รูป แบบที่ตรงตามแนวการสอนภาษาเพื่อการ
สื่อสาร (Communicative Approach) นั่นคือ รูปแบบการสอนภาษาโดยอิงเนื้อหา (Content –
Based Instruction) ซึ่งเปนการสอนที่ประสานเนื้อหาเขากับจุดประสงคของการสอนภาษาเพื่อการ
สื่อสาร โดยมุงใหผูเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษเป นเครื่องมือในการศึกษาเนื้อหาพรอมกับพัฒนา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ผูสอนที่ใชแนวการสอนแบบนี้เห็นวาไมควรใชเนื้อหาเปนเพียงแบบฝกหัด
ทางภาษาเทานั้น แตผูสอนควรฝกใหผูเรียนเกิดความเขาใจสาระของเนื้อหา โดยใชทักษะทางภาษา
เปนเครื่องมือ ผูสอนจะใชเนื้อหากําหนดรูปแบบของภาษา (Form) หนาที่ของภาษา (Function) และ
ทักษะยอย (Sub – Skills) ที่ผูเรียนจําเปนตองรูเพื่อที่จะเขาใจสาระของเนื้อหาและทํากิจกรรมได
การใช เนื้อหาเพื่อนําไปสูการเรียนรู ภาษานี้จะทํ าให ผู สอนสามารถสรางบทเรี ยนให สอดคลองกั บ
สถานการณ จ ริ งได มากที่ สุด ทั้ งนี้ ผูส อนจะตองเข าใจการสอนแบบบูร ณาการหรื อทั กษะสั มพั น ธ
ตลอดจนเขาใจเนื้อหาและสามารถใชเนื้อหาเปนตัวกําหนดบทเรียนทางภาษา (Brinton, Snow,
Wesche, 1989)
นอกจากนีก้ ารสอนแบบ CBI มุงเตรียมผูเรียนใหสามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อหาความรูทาง
วิชาการเพิ่ มเติม ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไมแ ตกตา งไปจากการสอนภาษาเพื่อ การ
สื่อสาร โดยมีแนวการเรียนการสอนที่สําคัญ คือ การสอนแบบยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง (Learner –
Centered Approach) การสอนที่คํานึงถึงทุกสิ่งทุกอยางที่เกี่ยวของกับภาษา (Whole Language
Approach) การสอนที่เนนการเรียนรูจากประสบการณ (Experiential Learning) และการสอนที่
เนนการเรียนรูจากการทําโครงงาน (Project – Based Learning) โดย Stoller (1997) กลาววา ใน
ยุคปจจุบันนี้มีนักการศึกษาหลายทานนําแนวการสอนภาษาโดยวิธีการเนนเนื้อหามาใชในการเรียน
การสอนมากขึ้น จากการนําวิธีการสอนโดยวิธีการเนนเนื้อหามาใช ผูเรียนจะสามารถพัฒนาทักษะ
ทางภาษาไดในเวลาเดียวกันก็จะสามารถเพิ่มพูนความรูที่ไดรับจากการเรียนไดพรอมกัน การบูรณา
การทักษะทางภาษาเขากับชั้นเรียนที่ใชแนวการสอนโดยวิธีการเนนเนื้อหา ผูสอนจะสรางสิ่งแวดลอม
ทางการเรียนรูเพื่อตองการใหผูเรียนไดรับการกระตุนใหมีทักษะการคิดในระดับที่สูงขึ้น และใหผูเรียน

152
มีความรับผิดชอบในการเรียนของตนเอง ดังที่ นฤมล ตันธสุรเศรษฐ (2555: 92) กลาววา กิจกรรมการ
สอนภาษาโดยเน น เนื้ อ หาสามารถช ว ยพั ฒ นานิ สั ย รั ก การอ า นของผู เ รี ย นให เ พิ่ ม ขึ้ น ได และ
ขณะเดียวกันก็ชวยทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนสูงขึ้นดวย นอกจากนี้ยังทําใหผูเรียนไดรับ
ความเพลิดเพลิน และมีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการประดิษฐสิ่งตาง ๆ สอดคลองกับ Bereiter &
Scardamalia (1993) ที่กลาววา ผูเรียนในชั้นเรียนที่ใชแนวการสอนโดยวิธีการเนนเนื้อหาจะมีความ
ชํานาญและความสามารถในการพัฒ นาหัว ขอเรื่องและเรีย นรูไดเ ปน อยางดี เมื่อพวกเขาไดรับ
มอบหมายใหทําชิ้นงานที่มีความสลับซับซอนของภาระงานในการลําดับขั้นตอนของขอมูลเนื้อหา
สาระในเวลาเรียนอันจํากัดและมีหัวขอเรื่องในการเรียนที่มีความแตกตาง ไมเหมือนกัน ไมสอดคลอง
กันเลย ทั้งนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ ภารณี นนทวสี (2543) ที่ไดทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียน
ภาษาอั ง กฤษโดยใช แนวการสอนที ่เ นน เนื ้อ หาสํ า หรับ นัก เรีย นแผนการเรีย นคณิต ศาสตร วิทยาศาสตร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เพื่อพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของกับเนื้อหาวิชา
วิทยาศาสตรโดยเนนทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
แผนการเรียนคณิตศาสตร– วิทยาศาสตร กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนจํานวน 52 คน ที่ลงทะเบียน
เรียนวิชา อ 026 (การอานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห) ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2542 โรงเรียน
ยุพราชวิทยาลัย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัยพบวาบทเรียนที่ใชแนวการสอนโดยวิธีเนน
เนื้อหามีป ระสิทธิภ าพสามารถพัฒ นาทักษะการอานและการเขีย นของนักเรีย นได ยังพบอีกวา
เหมาะสมกับการสอนภาษาเพื่อจุดประสงคทางวิชาการและเหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน
นักเรียนมีความกาวหนาสูงในการใชภาษาอังกฤษเพื่อ การเรียนรูดวยตัวเอง คาเฉลี่ย ของคะแนน
ความสามารถในการใชภาษาอยูในระดับปานกลาง อีกทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของ Abdelhak
Elaggoune (2015) ที่ไดทําการวิจัยเปรียบเทียบเรื่องการบูรณาการการสอนโดยอิงเนื้อหาในชั้นเรียน
ของพลเมืองอเมริ กันกับกลุมนักศึ กษาภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ ชั้นปที่ 1 ในภาควิช า
ภาษาอังกฤษ ณ มหาวิทยาลัย Guelma University ประเทศ Algeria จํานวน 32 คน ผลการวิจัย
พบวา กลุมนักศึกษาที่เรียนดวยรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหามีผลการเรียนที่ดี กวากลุมที่ไมไดเรียน
ดวยรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาทั้งในดานทักษะการเขียนและการคิดอยางมีวิจารณญาณ ทังนี้
แสดงใหเห็นวาการเรียนดวยรูปแบบการสอนภาษาโดยอิงเนื้อหาสงผลใหทักษะทางภาษาของผูเรียน
ทุกทักษะไดแก ทักษะการฟง พูด อาน และเขียนดีขึ้น และผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นดวย
นอกจากนี้ยังเกิดจากการที่ผูเรียนมีประสบการณและความรูเดิม (Schema) ตามที่แนวคิด
พื้นฐานหรือความรูเดิมของ Kant (1987) ที่มีความเชื่อวามนุษยมีการสะสมความรูและรวบรวมเก็บ
ไวอยางมีระบบและมนุษยสามารถเขาใจประสบการณใหมที่ผานเขามาก็ตอเมื่อประสบการณเหลานั้น
สอดคลองกับความรูเดิมซึ่งเขามีรองรับอยูในสมองกอนแลว เพราะเนื้อหาที่ใชในรูปแบบการสอนเปน
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เนื้อหาที่ อิงคุณธรรม จริยธรรมที่ผู เรี ยนมี ความคุ นเคย และได รับการปลูกฝงมาตั้ งแต วัย เด็กจาก
สถาบันตาง ๆ เชน สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา เปนตน
วัตถุประสงคขอที่ 3
ความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากความตระหนักรู (Awareness) เปนพฤติกรรมทางดานอารมณหรือ
ความรูสึก (Affective domain) ซึ่งคลายกับความรู (Knowledge) ซึ่งเปนพฤติกรรมขั้นต่ําสุดของ
ความรู ความคิด (Cognitive domain) ปจจัยดานความรูสึกหรืออารมณนั้นจะมีความสัมพันธกับ
ปจจัยดานความรูความคิด เสมอ (ประสาท อิศรปรีด า, 2523: 177) ดังที่กลาวมาแลว วาความรู
เปน เรื่องที่เ กิด จากขอเท็จจริงจากประสบการณ การสัมผัส และการใชจิตไตรตรองคิดหาเหตุผล
แตค วามตระหนัก รูเ ปน เรื ่องของโอกาสการไดรับ การสัมผัส จากสิ่งเราโดยไมตั้งใจ การใชจ ิต
ไตรตรองแลว จึงเกิดสํานึกตอปรากฏการณ หรือสถานการณนั้น ๆ และในเรื่องของความตระหนักรูนี้
จะไมเ กี่ย วของกับ ความจําหรือ การระลึกมากนัก เพีย งแตรูสึกวามีสิ่งนั้น อยู (Conscious of
something) จําแนกและรับรู (Recognitive) ลักษณะของสิ่งนั้นเปนสิ่งเราออกมาตรงวามีลักษณะ
เปนเชนไร โดยไมมีความรูสึกในการประเมินเขารวมดวย และยังไมสามารถแบงออกมาวามีลักษณะ
อยางไร หรืออาจกลาวโดยสรุปไดวาความรูหรือการศึกษาเปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอความตระหนักรู
นั่นเอง ดังคํากลาวของ ทนงศักดิ์ ประสบกิติคุณ (2535: 22–23) ที่กลาววา เนื่องจากความตระหนักรู
ของแตละบุคคลขึ้นอยูกับการรับรูของแตละบุคคล ดังนั้น ปจจัยที่มีผลตอการรับรูจึงมีผลตอความ
ตระหนักรูดวยเชนกัน ซึ่งไดแก ประสบการณที่มีตอการรับรู ความเคยชินตอสภาพแวดลอม ถาบุคคลใด
ที่มีความเคยชินตอสภาพแวดลอมนั้น ก็จะทําใหบุคคลนั้นไมตระหนักรูตอสิ่งที่เกิดขึ้น ความใสใจและ
การเห็นคุณคา ถามนุษยมีความใสใจเรื่องใดมากก็จะมีความตระหนักรู ในเรื่องนั้นมาก ลักษณะและ
รูปแบบของสิ่งเรานั้นสามารถทําใหผูพบเห็นเกิดความสนใจ ยอมทําใหผูพบเห็นเกิดการรับรูและความ
ตระหนักรูขึ้น ระยะเวลาและความถี่ในการรับรู ถามนุษยไดรับการรับรูบอยครั้งเทาใดหรือนานเทาไรก็
ยิ่งทําใหมีโอกาสเกิดความตระหนักรูไดมากขึ้นเทานั้น
ทั้งนี้ท ฤษฎี ต ามแนวคิ ด จิ ต พิ ส ั ย นั ก จิ ต วิ ท ยากลุ ม จิ ต พิ สั ย มุ  ง อธิ บ ายพั ฒ นาการทาง
จริยธรรมของบุคคล โดยมองวามีความเกี่ยวของสัมพันธกับระดับคุณภาพการเรียนรูทางดานจิตใจ
(Affective Domain) และแนวคิดทฤษฎีที่สําคัญในกลุมนี้คือ ทฤษฎีจําแนกระดับคุณภาพการเรียนรู
ดานจิตใจของ Krathwohl Bloom & Masia ซึ่งเชื่อวาการเรียนรูดานจิตใจจะครอบคลุมความสนใจ
เจตคติ ค านิ ยม ลั กษณะนิ สั ยของบุ คคล และเชื่ อว าการเกิ ดเจตคติ แ ละการพั ฒ นาด า นคุ ณ ธรรม
จริยธรรมของบุคคลมีขั้นตอนสําคัญ ดังนี้ 1) ขั้นการรับรู (Perceiving or Receiving) กลาวคือ การที่
บุคคลจะเกิดการพัฒนาลักษณะนิสัยใด ๆ บุคคลนั้นจะตองมีโอกาสไดรับรูและใสใจสิ่งนั้นกอน ดังนั้น
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หากตองการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมใหแกบุคคล จึงตองพยายามจัดสิ่งเราหรือสถานการณที่ชว ยให
บุคคลนั้น เกิด การรับ รู และใหความสนใจในคุณธรรม จริย ธรรมนั้น ๆ 2) ขั้นการตอบสนอง
(Responding) แมบุคคลไดรับรูและเกิดความสนใจในสิ่งนั้นแลวแตหากไมมีโอกาสไดตอบสนองตอ
สิ่งนั้น ความสนใจนั้นก็จะไมไดรับการพัฒนา 3) ขั้นการเห็นคุณคา (Valuing) หากบุคคลมีโอกาส
ตอบสนองตอ สิ่ง ใดแลวไดรับผลเปนที่พึงพอใจ บุคคลก็จะเริ่มเห็นคุณคาของสิ่งนั้น ดังนั้น หากเรา
สามารถจัดประสบการณหรือกิจกรรมตาง ๆ ที่บุคคลจะไดรับประโยชนจากการปฏิบัติตามคุณธรรม
จริ ยธรรมที่ ต องการก็ จะช วยใหบ ุค คลเห็น คุณ คา ของการปฏิบ ัต ิแ ละ เต็ม ใจที ่จ ะปฏิบ ัต ิเ ชน นี้
ตลอดไป 4) ขั้น จัด ระบบ (Organizing) การที่บุคคลเห็น คุณคาของคุณ ธรรม จริยธรรมแลวจะ
สามารถพัฒนาขึ้นไปเปนลักษณะนิสัยไดนั้น บุคคลจะตองมีการนําไปปฏิบัติหรือนําไปใชในระบบชีวิต
ของตน การจัดระเบียบหรือระบบในการปฏิบัติตนตามคุณธรรมจริยธรรมในวิถีการดําเนินชีวิตของตน
จึงเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยใหบุคคลนั้น ๆ กาวไปสูขั้นตอไปของการพัฒนา และ 5) ขั้นการพัฒนาเปนลักษณะ
นิสัย (Characterization) บุคคลที่สามารถปฏิบัติตนตามคุณธรรมจริยธรรมที่ยึดถือในวิถีการดําเนิน
ชีวิตของตนอยางสม่ําเสมอ ในที่สุดก็จะพัฒนาถึงขั้นการเปนลักษณะนิสัยของตน ซึ่งนับเปนขั้นสูงสุด
ของการพัฒนา (Bloom & Masia, 1964 อางถึงใน สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน, 2542: 1718; และ ทิศนา แขมมณี, 2546: 44-46) สอดคลองกับงานวิจัยของ นันทนภัส อยูประยงค (2555: 37)
ที่พบวา การใชบทเรียนนิทานภาษาอังกฤษที่นํามาใชในการวิจัยและการเรียนการสอน ทําใหผูเรียน
สามารถวิเคราะหคุณธรรม จริยธรรมจากเนื้อเรื่องไดหลากหลายมากกวาการระบุ ซึ่งทําใหผูเรียนเกิด
การซึมซับเหตุและผลของการมีและการขาดคุณธรรมนั้น ๆ ดวย บทเรียนนิทานภาษาอังกฤษนี้ถือ
เปนบทเรียนที่ทําใหนักศึกษาไดตระหนักในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมไดจริงนอกจากนั้นยังชวยพัฒนา
ทักษะการอานภาษาอังกฤษจากการคิดวิเคราะหที่สอดคลองกับคําถามสําหรับนักศึกษาสวนมาก การ
วิเคราะหคุณธรรม จริยธรรมที่ไดจากการอานนิทานคุณธรรมภาษาอังกฤษ ถึงแมวานักศึกษาจะไมได
มีพื้น ฐานภาษาอังกฤษอยู ในระดั บ สู ง แตก็ส ามารถที่ จ ะเข า ใจเนื้ อเรื่ องในนิทานรวมทั้งคุ ณธรรม
จริยธรรมไดและสามารถคิดวิเคราะหและจะนําคุณธรรม จริยธรรมที่ไดไปใชไดจริง
วัตถุประสงคขอที่ 4
ความคิด เห็น ที่มีต อ รูป แบบการสอนโดยอิง เนื้อ หาคุณ ธรรม จริย ธรรมเพื่อ สง เสริม
ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ และความตระหนักรูในดานคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา
นักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลังการทดลองอยูในระดับมาก X เทากับ 4.07, S.D.
เทากับ 0.77 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเมื่อผูเรียนไดเรียนรูครบตามจุดประสงค องคประกอบ และ
กระบวนการของรูปแบบการสอนภาษาโดยอิงเนื้อหา (Content – Based Instruction) ที่ทําให
ผูเ รีย นมีทัก ษะดา นการอา นดีขึ้น ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรีย นเพิ ่ม ขึ ้น และมีค วามตระนัก รู ดา น
คุณ ธรรม จริย ธรรม สง ผลใหผู เ รีย นมีค วามคิด เห็น ตอ รูป แบบการสอนภาษาโดยอิง เนื ้อ หา
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(Content – Based Instruction) อยูในระดับดีมาก ทั้งนี้รูปแบบการสอนภาษาดังกลาวเปนรูปแบบ
ทีต่ รงตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communicative Approach) เปนการสอนที่ประสาน
เนื้อหาเขากับจุดประสงคของการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร โดยมุงใหผูเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษ
เปนเครื่องมือในการศึกษาเนื้อหาพรอมกับพัฒนาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ โดยครูผูสอนจะใชเนื้อหา
กําหนดรูปแบบของภาษา (Form) หนาที่ของภาษา (Function) และทักษะยอย (Sub – Skills) ที่
ผูเรียนจําเปนตองรูเพื่อที่จะเขาใจสาระของเนื้อหาและทํากิจกรรมได การใชเนื้อหาเพื่อนําไปสูการ
เรียนรูภาษานี้จะทําใหครูผูสอนสามารถสรางบทเรียนใหสอดคลองกับสถานการณจริงไดมากที่สุ ด
(Brinton, Snow, Wesche, 1989)
ทั้ ง นี้ ก ารสอนแบบ CBI มุ ง เตรี ย มผู เ รี ย นให ส ามารถใช ภาษาอังกฤษเพื่อหาความรู
ทางวิช าการเพิ่มเติม ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไมแตกตางไปจากการสอนภาษาเพื่อการ
สื่อสารโดยมีแนวการเรียนการสอนที่สําคัญ คือ การสอนแบบยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง (Learner –
Centered
Approach) การสอนที่ คํ า นึ ง ถึ ง ทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย า งที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ภาษา (Whole
Language Approach) และการสอนที ่ เ น น การเรี ย นรู  จ ากประสบการณ (Experiential
Learning) ดังคํากลาวของ Allport (1985: 21-27) ที่กลาววาความคิดเห็นหรือเจตคติมี 5 ลักษณะ คือ
1) เปนภาวะทางจิตใจและประสาท (Mental and Neural State) ซึ่งแสดงใหเห็นพฤติกรรม เชน
โกรธ เกลียด รัก เปนตน 2) ความพรอมที่จะตอบสนอง (Readiness to Respond) คือเมื่อมีความ
คิดเห็นหรือเจตคติที่ดีตอสิ่งใดก็พรอมที่จะตอบสนองสิ่งนั้นไดตามลักษณะของความคิดเห็นหรือเจต
คติ ที่ เ กิ ด ขึ้ น เช น ชอบวิ ช าศิ ล ปะ) หรื อ สนใจวิ ช าศิ ล ปะอยู เ สมอ 3) เป น สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น เป น ระบบ
(Organize) เกิดขึ้นเปนกลุมและจัดระบบไวแลวในตัวเอง คือ เมื่อเกิดความคิดเห็นหรือเจตคติตอสิ่ง
ใดแลวก็จะเกิดตอเนื่อง และติดตามมาดวยพฤติกรรมที่มีความสัมพันธ เชน โกรธก็จะหนาบึง้ 4) เปนสิ่งที่
เกิดจากประสบการณ (Through Experience) หมายความวาประสบการณมีสวนชวยในการสราง
ความคิดเห็นเจตคติที่ดี และ 5) เปนพลังสําคัญที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมที่กลาแสดงออก (Exerting
a Directive and for Dynamic Influence on Behavior) การแสดงออกตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นอยูกับ
ความคิดเห็นหรือเจตคติเปนสําคัญ สอดคลองกับ Ana Milena Bedoya Hernandez (2012) ที่ไดทํา
การวิจัยการประยุกตใชการสอนโดยอิงเนื้อหาในมหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศโคลัมเบีย เพื่อศึกษา
ปฏิกิริยาของผูเรียนที่มีตอรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหากับนักศึกษาจํานวน 23 คนตลอดภาคเรียน
ผูเรียนไดเรียนรูเนื้อหาหรือหัวขอที่เกี่ยวของกับการตระหนักรูทางสังคมเพื่อพัฒนาแรงจูงใจและการ
พัฒนาความสามารถทางภาษาที่มีป ระสิทธิ ภาพ ผลปรากฏวาผูเรี ยนเกิด ความรู สึกท าทายและมี
แรงจูงใจสูงขึ้นตอกลวิธีการสอน และผูสอนไดใหการสัมภาษณวาพวกเขารูสึกถึงพัฒนาการทางดาน
ภาษาเพราะสามารถแสดงกิจกรรมที่กําหนดใหไดอยางประสบความสําเร็จ
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ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชในการจัดการเรียนการสอน
1. ควรนําเนื้อหาการอานที่เกี่ยวกับคุณธรรม จริธรรมไปใชในการสอนอานภาษาอังกฤษ
2. ควรนํารูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหา (Content – Based Instruction) ไปใชในการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษกับนักศึกษาสาขาวิชาอื่น ๆ เชน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชา
คณิตศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร และสาขาวิชาการจัดการทั่วไป เปนตน เนื่องจากนักศึกษาแตละ
สาขามีประสบการณซึ่งเปนความรูเดิม (Schema) ซึ่งจะชวยใหนักศึกษาประสบผลสําเร็จในการเรียน
ภาษาอังกฤษ
3. ควรนํารูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาไปใชในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษกับ
นักศึกษาชั้นปที่ 2, 3 และ 4
4. ในการจัดการเรียนการสอนดวยรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาควรใหนักศึกษามีสวน
รวมในการคัดเลือกหัวเรื่องที่จะศึกษาเพื่อใหตรงกับกระบวนทัศนในการจัดการศึกษา โดยยึดผูเรียน
เปนสําคัญ (Learner – Based Center) ซึ่งจะทําใหนักศึกษาเกิดความสนใจในการเรียน เนื่องจาก
เปนเนื้อหาที่ตรงกับความตองการของผูเรียน
5. ในการจัดการเรียนการสอนดวยรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาควรใชสื่อเอกสารจริง
(Authentic Materials) เนื่องจากนักศึกษาอยูในสถานการณจริง (Real Situation) ซึ่งจะทําใหการ
เรียนรูมีความหมายสําหรับผูเรียน จึงจะกอใหเกิดเจตคติที่ดีตอการเรียนรูภาษาอังกฤษ
6. ในการจัดการเรียนการสอนดวยรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาควรสงเสริมใหผูเรียนได
เขาถึงเนื้อหาหรือความรูดวยตนเอง (Self – Access) จากการสืบคนดวยเทคโนโลยีเพื่อการสืบคน (ICT)
เพื่อรองรับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรนํารูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหา (Content – Based Instruction) กับทักษะทาง
ภาษาอั ง กฤษในด า นการฟ ง การพู ด และการเขี ย น เพื่ อ เป น การบู ร ณาการทั ก ษะทางภาษา
(Integrated 4 skills)
2. ควรทําการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบการจัดรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหารูปแบบปกติ
เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา
3. ควรทําการศึกษาวิจัย เรื่อง การจัดรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรม
กั บ นั กศึ กษาในระดั บ ประถมศึ กษา และมั ธ ยมศึ กษา เนื่ องจากเป น ค านิ ย ม 12 ประการ ซึ่ งเป น
นโยบายที่สําคัญของรัฐบาลปจจุบัน
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4. ควรทําการศึกษาวิจัย เรื่อง การจัดรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหากับตัวแปรตามกับแปร
อื่น ๆ เชน ความคิดสรางสรรค ความรับผิดชอบ เปนตน
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3. ผลการสํารวจความตองการหัวขอคุณธรรม จริยธรรม (สําหรับอาจารยผูสอน)
4. ผลการสํารวจความตองการหัวขอคุณธรรม จริยธรรม (สําหรับนักศึกษา)
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แบบสํารวจความตองการหัวขอคุณธรรม จริยธรรมเพื่อสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ
และความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขาวิภาษาอังกฤษธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง (สําหรับอาจารยผูสอน)
คําชี้แจง
1. แบบสอบถามนี้มีจํานวน 30 หัวขอ
2. ใหอาจารยผูสอนเลือกหัวขอคุณธรรม จริยธรรมตอไปนี้ โดยทําเครื่องหมาย  ลงในชองวาง
ที่กําหนดให ซึ่งมีระดับความตองการ 5 ระดับ คือ
ระดับ 5
หมายถึง
ตองการมากที่สุด
ระดับ 4
หมายถึง
ตองการมาก
ระดับ 3
หมายถึง
ตองการปานกลาง
ระดับ 2
หมายถึง
ตองการนอย
ระดับ 1
หมายถึง
ตองการนอยที่สุด
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
เพศ ( ) ชาย
( ) หญิง
อายุ .......................... ป
สาขาวิชา .............................................................................................
คณะ ( ) ครุศาสตร
( ) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
( ) วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
( ) วิทยาการจัดการ
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ตอนที่ 2 ใหอาจารยผูสอนใสเครื่องหมาย  ลงในชองทีต่ รงกับระดับความตองการ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

หัวขอคุณธรรม จริยธรรม
ความกตัญูกตเวที (Gratitude)
ความรัก (love)
ความเสียสละ (Sacrifice)
ความอดทน (Forbearance)
ความไมลุมหลงมัวเมา (Non-Delusion)
ความไมโลภ (Non-Greed)
คุณคาของเวลา (The importance of Time)
ความมีสติ (Mindfulness)
คุณสมบัติของผูนํา (Qualifications of Leader)
ความสามัคคี (Harmony)
การมีอัธยาศัยไมตรี (Hospitality)
การมีความเห็นที่ถูกตอง (Right View)
ความเทาเทียม (Equality)
การแสวงหาความรู (Searching for Knowledge)
ความไววางใจ (Trust)
ความซื่อสัตย (Honesty)
ความรับผิดชอบ (Responsibility)
ความมีจิตใจมั่นคง (Concentration)
ความพึงพอในใจสิ่งที่ตนเองมีอยู (Self-satisfaction)
ความเพียรพยายาม (Effort)
การพูดจาไพเราะออนหวาน (Kind Speech)
ความมีกัลยาณมิตร (Having Good Friend)
ความไมคิดประทุษราย (Non-Hatred)
การทํางานรวมกันเปนทีม (Teamwork)
ความยุติธรรม (Justice)

5

ระดับความตองการ
4
3
2

1
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ที่
26
27
28
29
30

หัวขอคุณธรรม จริยธรรม

5

ระดับความตองการ
4
3
2

1

ความเมตตากรุณา (Loving Kindness)
ความรักธรรมชาติ (Nature Caring)
ความมีสติปญญา (Wisdom)
ความออนนอมถอมตน (Humility)
ความจริงใจ (Sincerity)
ขอขอบคุณที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม
นายโอภาส หรสิทธิ์
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แบบสํารวจความตองการหัวขอคุณธรรม จริยธรรมเพื่อสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ
และความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขาวิภาษาอังกฤษธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง (สําหรับนักศึกษา)
คําชี้แจง
1. แบบสอบถามนี้มีจํานวน 30 หัวขอ
2. ใหนักศึกษาเลือกหัวขอคุณธรรม จริยธรรมตอไปนี้ โดยทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางที่
กําหนดให ซึ่งมีระดับความตองการ 5 ระดับ คือ
ระดับ 5
หมายถึง
ตองการมากที่สุด
ระดับ 4
หมายถึง
ตองการมาก
ระดับ 3
หมายถึง
ตองการปานกลาง
ระดับ 2
หมายถึง
ตองการนอย
ระดับ 1
หมายถึง
ตองการนอยที่สุด
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
เพศ ( ) ชาย
( ) หญิง
อายุ .......................... ป
สาขาวิชา .............................................................................................
คณะ ( ) ครุศาสตร
( ) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
( ) วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
( ) วิทยาการจัดการ
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ตอนที่ 2 ใหนักศึกษาใสเครื่องหมาย  ลงในชองทีต่ รงกับระดับความตองการ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

หัวขอคุณธรรม จริยธรรม
ความกตัญูกตเวที (Gratitude)
ความรัก (love)
ความเสียสละ (Sacrifice)
ความอดทน (Forbearance)
ความไมลุมหลงมัวเมา (Non-Delusion)
ความไมโลภ (Non-Greed)
คุณคาของเวลา (The importance of Time)
ความมีสติ (Mindfulness)
คุณสมบัติของผูนํา (Qualifications of Leader)
ความสามัคคี (Harmony)
การมีอัธยาศัยไมตรี (Hospitality)
การมีความเห็นที่ถูกตอง (Right View)
ความเทาเทียม (Equality)
การแสวงหาความรู (Searching for Knowledge)
ความไววางใจ (Trust)
ความซื่อสัตย (Honesty)
ความรับผิดชอบ (Responsibility)
ความมีจิตใจมั่นคง (Concentration)
ความพึงพอในใจสิ่งที่ตนเองมีอยู (Self-satisfaction)
ความเพียรพยายาม (Effort)
การพูดจาไพเราะออนหวาน (Kind Speech)
ความมีกัลยาณมิตร (Having Good Friend)
ความไมคิดประทุษราย (Non-Hatred)
การทํางานรวมกันเปนทีม (Teamwork)
ความยุติธรรม (Justice)

5

ระดับความตองการ
4
3
2

1
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ที่
26
27
28
29
30

หัวขอคุณธรรม จริยธรรม

5

ระดับความตองการ
4
3
2

1

ความเมตตากรุณา (Loving Kindness)
ความรักธรรมชาติ (Nature Caring)
ความมีสติปญญา (Wisdom)
ความออนนอมถอมตน (Humility)
ความจริงใจ (Sincerity)
ขอขอบคุณที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม
นายโอภาส หรสิทธิ์
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ตารางที่ 23 ผลการสํารวจความตองการหัวขอคุณธรรม จริยธรรมในการสรางรูปแบบการสอนโดยอิง
เนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมเพื่อสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษและความ
ตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง (สําหรับอาจารยผูสอน)
หัวขอคุณธรรม จริยธรรม
1. ความกตัญูกตเวที (Gratitude)
2. ความรัก (Love)
3. ความเสียสละ (Sacrifice)
4. ความอดทน (Forbearance)
5. ความไมลุมหลงมัวเมา (Non-Delusion)
6. ความไมโลภ (Non-Greed)
7. คุณคาของเวลา (Value of Time)
8. ความมีสติ (Mindfulness)
9. คุณสมบัติของผูนํา (Leadership)
10. ความสามัคคี (Harmony)
11. การมีอัธยาศัยไมตรี (Hospitality)
12. การมีความเห็นที่ถูกตอง (Right View)
13. ความเทาเทียม (Equality)
14. การแสวงหาความรู (Searching for Knowledge)
15. ความไววางใจ (Trust)
16. ความซื่อสัตย (Honesty)
17. ความรับผิดชอบ (Responsibility)
18. ความมีจิตใจมั่นคง (Concentration)
19. ความพึงพอในใจสิ่งที่ตนเองมีอยู (Self-satisfaction)
20. ความเพียรพยายาม (Effort)
21. การพูดจาไพเราะออนหวาน (Kind Speech)
22. ความมีกัลยาณมิตร (Having Good Friend)
23. ความไมคิดประทุษราย (Non-Hatred)
24. การทํางานรวมกันเปนทีม (Teamwork)
25. ความยุติธรรม (Justice)
26. ความเมตตากรุณา (Loving Kindness)

x̄

4.52
3.48
3.58
4.56
3.22
4.12
3.28
3.40
3.52
4.42
4.12
3.40
3.26
4.80
3.44
4.76
4.08
3.66
3.62
4.68
4.36
4.00
3.36
3.58
4.60
4.72

S.D.

จัดลําดับที่

0.46
0.56
0.60
0.53
0.56
0.56
0.58
0.64
0.54
0.41
0.56
0.64
0.62
0.40
0.62
0.43
0.53
0.48
0.58
0.44
0.43
0.58
0.55
0.60
0.51
0.45

8
22
20
7
30
13
28
24
21
9
14
25
29
1
23
2
15
17
18
4
10
16
27
19
5
3
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ตารางที่ 23 ผลการสํารวจความตองการหัวขอคุณธรรม จริยธรรมในการสรางรูปแบบการสอนโดยอิง
เนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมเพื่อสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษและความ
ตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง (สําหรับอาจารยผูสอน) (ตอ)
หัวขอคุณธรรม จริยธรรม
27. ความรักธรรมชาติ (Nature Caring)
28. ความมีสติปญญา (Wisdom)
29. ความออนนอมถอมตน (Humility)
30. ความจริงใจ (Sincerity)

x̄
3.40
4.20
4.56
4.16

S.D.
0.64
0.42
0.53
0.54

จัดลําดับที่
26
11
6
12
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ตารางที่ 24 ผลการสํารวจความตองการหัวขอคุณธรรม จริยธรรมในการสรางรูปแบบการสอนโดย
อิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมเพื่อสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษและ
ความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง (สําหรับนักศึกษา)
หัวเรื่องเนื้อคุณธรรม จริยธรรม
1. ความกตัญูกตเวที (Gratitude)
2. ความรัก (Love)
3. ความเสียสละ (Sacrifice)
4. ความอดทน (Forbearance)
5. ความไมลุมหลงมัวเมา (Non-Delusion)
6. ความไมโลภ (Non-Greed)
7. คุณคาของเวลา (Value of Time)
8. ความมีสติ (Mindfulness)
9. คุณสมบัติของผูนํา (Leadership)
10. ความสามัคคี (Harmony)
11. การมีอัธยาศัยไมตรี (Hospitality)
12. การมีความเห็นที่ถูกตอง (Right View)
13. ความเทาเทียม (Equality)
14. การแสวงหาความรู (Searching for Knowledge)
15. ความไววางใจ (Trust)
16. ความซื่อสัตย (Honesty)
17. ความรับผิดชอบ (Responsibility)
18. ความมีจิตใจมั่นคง (Concentration)
19. ความพึงพอในใจสิ่งที่ตนเองมีอยู (Self-satisfaction)
20. ความเพียรพยายาม (Effort)
21. การพูดจาไพเราะออนหวาน (Kind Speech)
22. ความมีกัลยาณมิตร (Having Good Friend)
23. ความไมคิดประทุษราย (Non-Hatred)
24. การทํางานรวมกันเปนทีม (Teamwork)
25. ความยุติธรรม (Justice)

x̄

4.01
3.45
3.61
4.05
2.69
3.93
3.07
3.29
3.53
3.99
3.93
3.29
2.83
4.34
3.37
4.27
3.87
3.75
3.69
4.19
3.99
3.81
3.19
3.61
4.13

S.D.

จัดลําดับที่

1.19
1.36
1.33
1.17
1.46
1.23
1.44
1.40
1.34
1.20
1.23
1.40
1.45
1.05
1.38
1.08
1.25
1.29
1.31
1.12
1.20
1.27
1.42
1.33
1.13

8
22
20
7
30
13
28
24
21
9
14
25
29
1
23
2
15
17
18
4
10
16
27
19
5
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ตารางที่ 24 ผลการสํารวจความตองการหัวขอคุณธรรม จริยธรรมในการสรางรูปแบบการสอนโดย
อิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมเพื่อสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษและ
ความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง (สําหรับนักศึกษา) (ตอ)
หัวเรื่องเนื้อคุณธรรม จริยธรรม
26. ความเมตตากรุณา (Loving Kindness)
27. ความรักธรรมชาติ (Nature Caring)
28. ความมีสติปญญา (Wisdom)
29. ความออนนอมถอมตน (Humility)
30. ความจริงใจ (Sincerity)

x̄
4.22
3.29
3.97
4.07
3.95

S.D.
1.10
1.40
1.21
1.15
1.22

จัดลําดับที่
3
26
11
6
12

ภาคผนวก ข
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ / สาขาวิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฎหมูบานจอมบึง
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

หมวดที่ 1 ขอมูลโดยทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อวิชา
GE58102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)
2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต (3-2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยโอภาส หรสิทธิ์
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2/2558 ชั้นปที่ 1
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre – requisite) (ถามี)
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co – requisite) (ถามี)
8. สถานที่เรียน
ศูนยภาษา ชั้น 3-3
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9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
16 มีนาคม 2558

หมวดที่ 2 จุดมุง หมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษามีความรูและทักษะทางภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจําวันอยาง
ถูกตองและเหมาะสม
หลังเรียนจบวิชานี้แลว ผูเรียนสามารถ
1.ฟงบทสนทนาแลวระบุใจความสําคัญและรายละเอียดได
2. พูดสนทนาโตตอบในสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง
3. อานบทอานจากสื่อที่หลากหลายแลวระบุชื่อเรื่อง ใจความสําคัญและรายละเอียดได
4. เขียนประโยคและขอความเพื่อใชในการสื่อสารในสถานการณตาง ๆ ได
5. หาความหมายของคําศัพท สํานวน จากพจนานุกรม และสื่ออิเล็กทรอนิกสได
6.…ใชศัพท สํานวน โครงสรางไวยากรณในการสื่อสารไดอยางถูกตองและเหมาะสม
7. ศึกษาคนควาขอมูลเพิ่มเติมจากสื่อที่หลากหลาย
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา
1. เพื่อใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552
2. เพื่อใหกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิภาคตะวันตกมีมาตรฐานการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน
เปนไปในแนวทางเดียวกัน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษเพื่อการฟง การพูด การอาน และการเขียนที่
เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน โดยใชศัพท สํานวน และโครงสรางไวยากรณ ไดอยางถูกตองเหมาะสม
กับสถานการณ ศึกษาบทอานที่คัดเลือกจากสื่อที่หลากหลาย ฝกการใชพจนานุกรม และสื่อตาง ๆ ใน
การศึกษาคนควา
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2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

45 คาบ
ตอภาคการศึกษา

-

ฝกปฏิบัติ
การศึกษาดวย
งานภาคสนาม/การฝกงาน
ตนเอง
6 ชั่วโมงตอสัปดาห

3. จํานวนชั่วโมงตอสั ปดาห ที่อาจารยใหคํ าปรึ กษาและแนะนํ าทางวิชาการแกนัก ศึกษาเป น
รายบุคคล
ผูสอนจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมงต อ
สัปดาห

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
(ตามทีระบุในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบใน มคอ. 2)

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองการ
พัฒนาผูเรียนใหมีวินัย ตรงตอเวลา เสียสละ ซื่อสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบตอ
ตนเอง วิชาชีพ และสังคม เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและ
ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย;
1.2 วิธีสอน
1.2.1 กําหนดสถานการณตาง ๆ โดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมลงไปในบทบาทสมมติ
เชน การขอโทษเมื่อกระทําผิด การขอบคุณเมื่อมีผูเสนอความชวยเหลือ
1.2.2 มอบหมายงานเดี่ยวหรืองานกลุมเพื่อใหนักศึกษามีความรับผิดชอบ เคารพสิทธิและ
รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมินจากพฤติกรรมการเขาชั้นเรียน
1.3.2 ประเมินจากความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย
1.3.3 ประเมินจากการยอมรับฟงความคิดเห็นของเพื่อนรวมชั้นเรียน
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ ………
ศัพท สํ านวน โครงสรางไวยากรณ ที่ ใช ในการติ ด ต อสื่ อสารในชี วิต ประจํ าวั น เช น การ
ทักทาย การแนะนําตัวเอง การแนะนําผูอื่น การกลาวลา การขอโทษ การขอรอง การเสนอ

190
ความชวยเหลือ การขอบคุณ การถามทิศทาง การซื้อขาย การตอรองราคา เปนตน การใช
พจนานุกรม และการใชสื่อตาง ๆ ในการศึกษาคนควาดวยตนเอง
2.2 วิธีสอน
2.2.1 บรรยาย อธิบาย ยกตัวอยาง
2.2.2 ฝกสนทนาเปนรายบุคคล คู และกลุม รวมทั้งการแสดงบทบาทสมมติ
2.2.3 ฝกอานและ/หรือฟงบทสนทนาและทํากิจกรรมที่กําหนด
2.2.4 ใหศึกษาคนควาเพิ่มเติมเพื่อนําเสนอในชั้นเรียน
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 ประเมินจากการเขาชั้นเรียน
2.3.2 ประเมินจากงานที่ไดรับมอบหมายและการนําเสนอในชั้นเรียน
2.3.3 ประเมินจากการสอบปฏิบัติ
2.3.4 ประเมินจากการสอบกลางภาค และปลายภาค
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองการพัฒนา
สามารถใชความรูและทักษะที่ไดจากการเรียนไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันอยางมีวิจาร
ญาณและเปนระบบ สามารถสืบคน วิเคราะห ประมวลและประเมินสารสนเทศเพื่อใชแกปญหาอยาง
สรางสรรคา
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 กําหนดสถานการณตาง ๆ ใหนักศึกษาฝกแกปญหาโดยแสดงบทบาทสมมติทั้ง
รายบุคคล คู
และกลุม
3.2.2ประยุกตใชความรูที่ไดจากบทเรียนมาใชในสถานการณจริง
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 สอบปฏิบัติแตละบท สอบกลางภาค สอบปลายภาค
3.3.2 ประเมินจากงานที่มอบหมาย
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองการ
เขาใจความแตกตางระหวางบุคคล และมีปฏิสัมพันธที่ดีกับผูอื่น วางตัวและแสดงความ
คิดเห็นไดอยางเหมาะสมกับบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ
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4.2 วิธีการสอน
4.2.1
ศึกษาสถานการณตาง ๆ จากสื่อการเรียนการสอน เชน วีดีทัศน หรือสื่อ
ออนไลน
4.2.2 อภิปรายถึงความสําคัญของความรับผิดชอบและทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคล
4.2.3 มอบหมายใหทํางานรวมกันเปนคูและเปนกลุมโดยเนนการประยุกตความรูที่ได
จากการเรียน
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินจากงานที่นําเสนอ
4.3.2 ประเมินพฤติกรรมการทํางานรวมกันกับผูอื่น
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
สามารถใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสมกับสถานการณตาง ๆ
และสามารถเลื อกใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการติ ด ต อสื่ อสารและนํ าเสนอข อมู ล
ขาวสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 ศึกษาตัวอยางบทสนทนาและบทบาทสมมติจากเทป ซีดี วีซีดี ดีวีดี หรือบทเรียน
ออนไลน
5.2.2 ฝกปฏิบัติเปนรายบุคคล คู และเปนกลุม
5.2.3 ฝกการคนควาหาขอมูลโดยใชสื่อสิ่งพิมพ และสื่ออิเล็กโทรนิกส
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 สอบปฏิบัติแตละบท สอบกลางภาค และสอบปลายภาค
5.3.2 ประเมินจากงานที่มอบหมาย
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

1

- แนะนํ าวิธีการเรี ยนและ
แจกรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ
การเรียนการสอน
- การทักทาย การแนะนํา
ตัวเองและการกลาวลา

4

2-3

- การแนะนําผูอื่น
- การถามและตอบ
เกี่ยวกับขอมูล
สวนตัว

4

4

- การขอรอง
- การเสนอความ
ชวยเหลือ
- การขอบคุณ

4

5

การบรรยาย
ลักษณะบุคคล

4

กิจกรรมการสอน/สื่อ
- บรรยายและ อธิบาย
- ศึกษาตัวอยางบทสนทนาจากเทป ซีดี
วีซีดี ดีวีดี แบบเรียน หรือ บทเรียนออนไลน
- ฝกปฏิบัติเปนรายบุคคล คูและเปนกลุม
- แสดงบทบาทสมมติ
- บรรยายและ อธิบาย
- ศึกษาตัวอยางบทสนทนาจากเทป ซีดี วีซีดี
ดีวีดี
แบบเรียน หรือ บทเรียนออนไลน
- ฝกปฏิบัติเปนรายบุคคล คูและเปนกลุม
- แสดงบทบาทสมมติ
- บรรยายและ อธิบาย
- ศึกษาตัวอยางบทสนทนาจากเทป ซีดี วีซีดี
ดีวีดี
แบบเรียน หรือ บทเรียนออนไลน
- ฝกปฏิบัติเปนรายบุคคล คูและเปนกลุม
- แสดงบทบาทสมมติ
- บรรยายและ อธิบาย
- ศึกษาตัวอยางบทสนทนาจากเทป ซีดี วีซีดี
ดีวีดี
แบบเรียน หรือ บทเรียนออนไลน
- ฝกปฏิบัติเปนรายบุคคล คูและเปนกลุม
- แสดงบทบาทสมมติ
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สัปดาห
ที่

6

7

8

9

หัวขอ/รายละเอียด

การบรรยายลักษณะ
สิ่งของและสถานที่

การซื้อขายและตอรอง
ราคา

สอบกลางภาค

การแสดงความรูสึก
(ชอบ / ไมชอบ)

- การเชื้อเชิญ
10 – 11 - การนัดหมาย

จํานวน
ชั่วโมง

4

กิจกรรมการสอน/สื่อ
- บรรยายและ อธิบาย
- ศึกษาตัวอยางบทสนทนาจากเทป ซีดี วีซีดี
ดีวีดี
แบบเรียน หรือ บทเรียนออนไลน
- ฝกปฏิบัติเปนรายบุคคล คูและเปนกลุม
- แสดงบทบาทสมมติ

4

- บรรยายและ อธิบาย
- ศึกษาตัวอยางบทสนทนาจากเทป ซีดี วีซีดี
ดีวีดี
แบบเรียน หรือ บทเรียนออนไลน
- ฝกปฏิบัติเปนรายบุคคล คูและเปนกลุม
- แสดงบทบาทสมมติ

2

ใชแบบทดสอบ

4

4

- บรรยายและ อธิบาย
- ศึกษาตัวอยางบทสนทนาจากเทป ซีดี วีซีดี
ดีวีดี
แบบเรียน หรือ บทเรียนออนไลน
- ฝกปฏิบัติเปนรายบุคคล คูและเปนกลุม
- แสดงบทบาทสมมติ
- บรรยายและ อธิบาย
- ศึกษาตัวอยางบทสนทนาจากเทป ซีดี วีซีดี
ดีวีดี
แบบเรียน หรือ บทเรียนออนไลน
- ฝกปฏิบัติเปนรายบุคคล คูและเปนกลุม
- แสดงบทบาทสมมติ
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สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

การถามทางและ
การบอกทาง

4

14

การสนทนาทางโทรศัพท

4

15

การขอและการให
คําแนะนํา

4

12-13

16

สอบปลายภาค

2

กิจกรรมการสอน/สื่อ
- บรรยายและ อธิบาย
- ศึกษาตัวอยางบทสนทนาจากเทป ซีดี วีซีดี
ดีวีดี
แบบเรียน หรือ บทเรียนออนไลน
- ฝกปฏิบัติเปนรายบุคคล คูและเปนกลุม
- แสดงบทบาทสมมติ
- บรรยายและ อธิบาย
- ศึกษาตัวอยางบทสนทนาจากเทป ซีดี วีซีดี
ดีวีดี
แบบเรียน หรือ บทเรียนออนไลน
- ฝกปฏิบัติเปนรายบุคคล คูและเปนกลุม
- แสดงบทบาทสมมติ
- บรรยายและ อธิบาย
- ศึกษาตัวอยางบทสนทนาจากเทป ซีดี วีซีดี
ดีวีดี
แบบเรียน หรือ บทเรียนออนไลน
- ฝกปฏิบัติเปนรายบุคคล คูและเปนกลุม
- แสดงบทบาทสมมติ
ใชแบบทดสอบ

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
การ
วิธีการประเมิน
ประเมิน
1
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
2
การเขาชั้นเรียน
3
สอบปฏิบัติแตละบท
4
งานมอบหมาย

สัปดาหที่

สัดสวนของการประเมินผล

8
16
ตลอดภาคการศึกษา
ตลอดภาคการศึกษา
ตลอดภาคการศึกษา

20%
30%
10%
30%
10%
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1.ตําราที่กําหนด
(ไมมี)
2.แหลงอางอิงที่สําคัญ
(ไมมี)
3. หนังสือและเอกสารอางอิงที่แนะนํา (วารสาร รายงาน และอื่นๆ)
Conversation Matters. Kwanjira Chatpunnarangsee, Thammasat University Press,
Bangkok,
2008.
Communicating in English. Human Heritage Co., Ltd., Bangkok, 2006.
Basic Vocabulary in Use. Michael McCarthy, Felicity O’Dell with Ellen Shaw,
Cambridge
University Press, 2007.
Essential Grammar in Use. Raymond Murphy, Cambridge University Press, 2009.
4. สื่ออิเล็กทรอนิกส เว็บไซต
http://www.youtube.com: Learning English with Mr. Duncan.
http://www.learnenglish.de
http://dict.longdo.com
http://www.englishclub.com/vocabulary/idioms.htm
5. เอกสารและขอมูลการเรียนอื่นๆ
Thailand Facts and Figure (1966), Ministry of National Development, Thailand.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 การสนทนากลุมระหวางผูสอนกับผูเรียน
1.2 การสะทอนความคิดเห็นของนักศึกษา (Learning Reflection)
1.3 แบบประเมินรายวิชา
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2. กลยุทธการประเมินการสอน
2.1แบบประเมินผูสอน
2.1 การสะทอนความคิดเห็นของนักศึกษา (Learning Reflection)
2.2 ผลการสอบของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 การสัมมนาวิธีการจัดการเรียนการสอน
3.2 การวิจัยในชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ตั้ ง คณะกรรมการในสาขาวิ ช า ตรวจสอบผลการประเมิ น การเรี ย นรู ข องนั ก ศึ ก ษา โดย
ตรวจสอบขอสอบ รายงานวิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ป
- นําผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา การประเมินการสอน และผลการตรวจสอบ
ของคณะกรรมการมาพิจารณาปรับปรุงวิธีการสอนและเกณฑการวัดและประเมินผล



ภาคผนวก ค เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใชในการทดลอง
- รูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรม
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
- แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ
- แบบทดสอบวัดความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรม
- แบบทดสอบประจําบทเรียน
- แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมเพื่อสงเสริม
ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษและความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษาชั้นปที่ 1
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง

รูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรม
Unit 1
Sammodhamana Jataka (Tale about Harmony)

What students will learn from this unit
 Vocabulary Development - guessing meanings of unknown words in context
 Reading Skills - previewing and predicting
- looking for main idea and details
- identifying moral and value from the story
 Writing Skills
- linking ideas
Pre-reading
Harmony is the quality of being united into one or a relationship in which various
components exist together without destroying one another. In this unit it focuses on
living in peace and working together.
Activity 1: Previewing and Predicting
Instructions: You are going to read the story of Sammodhamana Jataka (Tale
about Harmony). Preview the pictures below and make prediction which
pictures give the best idea based on “harmony”. Then, explain why do you
think that way?
A

B

C

D

E

F
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Activity 2: Vocabulary Development
Context clues are hints found within a sentence, paragraph, or passage that a
reader can use to understand the meanings of new or unfamiliar words. Study the
context clue below.
Definition: The clues of this type are as follows:
verb to be (am, is , are, was, were)
refer (s) to
be called
may be described as
Sentence Examples
meaning

mean (s)
can be defined as

clue unknown word

A ship that can travel under the surface of the ocean

is

a submarine.

* We can know the word ‘submarine’ from the clue ‘is’.
Therefore ‘submarine’ = ‘a ship that can travel under the surface of the ocean’.
unknown word
U. F. O.

clue
means

meaning
unidentified flying object.

* We can know the word ‘U.F.O.’ from the clue ‘means’.
Therefore ‘U.F.O’ = ‘unidentified flying object’.
unknown word
The term ‘accent’

clue
refers to

meaning
pronunciation.

* We can know the word ‘accent’ from the clue ‘refers to’.
Therefore ‘accent’ = ‘pronunciation’.
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meaning
The main sections of a story book

clue

unknown word

are called

chapters.

* We can know the word ‘chapter.’ from the clue ‘are called’.
Therefore ‘chapter = ‘the main sections of a story book’.
unknown word

clue

meaning

A committee

can be defined
as

any group interacting in regard
to a common purpose.

* We can know the word ‘committee.’ from the clue ‘can be defined as’.
Therefore ‘committee = ‘any group interacting in regard to a common purpose’.
unknown word

clue

meaning

Boxing

the art of hitting without being hit.
may be described
as
* We can know the word ‘boxing’ from the clue ‘may be described as’.
Therefore ‘boxing = ‘the art of hitting without being hit.
Now underline the unknown words and find their meaning in each sentence.
1. He lives in countryside and he is a fowler. It means that he is a hunter of birds.
What does the underlined word in this sentence mean?
= _____________________________________.
2. She should not have crammed the handbag with so many clothes. She should
have packed them into a suitcase.
What does the underlined word in this sentence mean?
= _____________________________________.
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3. That villager makes his living by catching quails. They are small wild birds that
are often hunted.
What does the underlined word in this sentence mean?
= _____________________________________.
4. The police officers have a device to catch a thief. It is a very effective method
used nowadays.
What does the underlined word in this sentence mean?
= _____________________________________.
5. Hunters often use a mesh to catch animals. It is a material with spaces in it like
net which is made from wire, plastic or thread.
What does the underlined word in this sentence mean?
= _____________________________________.
6. I patiently disentangled the wool and rolled it neatly into a ball. Absolutely, it
was not easy separated it.
What does the underlined word in this sentence mean?
= _____________________________________.
7. While the two drivers were bickering, the traffic police came to stop their quarrel.
What does the underlined word in this sentence mean?
= _____________________________________.
8. That football player trod on the opponent’s foot and said that he didn’t mean
to step on his foot.
What does the underlined word in this sentence mean?
= _____________________________________.
9. She has never been insulted by her friends. They always praise her and talk
about her in good ways.
What does the underlined word in this sentence mean?
= _____________________________________.
10. The angry man rejoined to the police officer. His answered was that he did not
intend to do that.
What does the underlined word in this sentence mean?
= _____________________________________.
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While-reading
Activity 3: Reading
Instruction: Before reading anything, picture title can help you understand the
story better. Now look at the following guided questions and try to answer
them.
1. What happened to the quails at the beginning?
______________________________________________________________________
2. Who are the keys characters in the story?
______________________________________________________________________
3. Where did the story take place?
______________________________________________________________________
Sammodhamana Jataka (Tale about Harmony)
Once upon a time when Brahmadatta
was king of Benares, the Bodhistatta was born a
quail and lived in a forest as the head of
thousands of the quails. One day a fowler
came and he flung his net over them. Then he
crammed them into his basket, and went home
sold his prey for a living.
Now one day the Bodhisatta said to
those quails, “I have a device whereby he will
be unable to catch us. Henceforth, the very
moment he throws the net over you, let each one put his head through a mesh and
then all of you together must fly away with the net; this done, we will all escape
from the fowler’s catching.”
On the morrow, when the net was cast over them, they did just what the
Bodhisatta told them. While the fowler was still disentangling his net, evening came
on; and he went away empty-handed. On the following days the quails played the
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same trick which made the fowler disappointed and went home empty-handed.
Accordingly his wife grew angry. The fowler explained, “The moment my net is over
them, off they fly with it and escape, but don’t you bother yourself, as soon as they
start bickering among themselves, I shall bag the lot.”
Not long after this, one of the quails, trod by accident on another’s head.
“Who trod on my head?” angrily cried this latter. “I did, but I didn’t mean to.” said
the first quail. Nevertheless, the other remained angry. They began to bandy
taunts, saying, “I suppose it is you single-handed who lift up the net.” The
Bodhisatta thought to himself, “There’s no safety with one who is quarrelsome. The
time has come when they will no longer lift up the net, and the fowler will get his
opportunity. I can stay here no longer.” And thereupon he with his followers went
elsewhere.
Sure enough the fowler one day flung his net over them. Then said one
quail, “They say when you were at work lifting the net, the hair of your head fell off.
Now’s your time; lift away.” The other rejoined, “When you were lifting the net,
they say both your wings molted. Now’s your time, lift away.” But whilst they were
each inviting the other to lift the net, the fowler himself lifted the net for them and
took them to his home.
Activity 4: Finding main idea and details
Instruction: Choose the best answer from a, b, c, or d.
1. Based on the first paragraph, where did the story take place?
a. It took place in a palace
b. It took place in a forest
c. It took place in a village
d. It took place in a city
2. What was the Bodhisatta born?
a. He was born a king
b. He was born a fowler
c. He was born a fowler’s wife
d. He was born a quail
3. According to story, what was the main problem of the quails?
a. They were caught by a fowler
b. They lacked of harmony
c. The food was not sufficient for them
d. They had no leader
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4. How did the quails solve the problem?
a. They put their heads through a mesh and flew away with the net.
b. They settled the rule for living together
c. They searched for a new food resource
d. They made a Bodhisatta a leader
5. How did the Bodhisatta tell his followers to do so that the fowler could not catch
them?
a. He told his followers to help each other
b. He told his followers to fly away when seeing the fowler
c. He told his followers to play a trick
d. He told his followers to fly away with the net
6. Why did the fowler’s wife get angry with her husband?
a. Because he got drunk
b. Because he did not go to work
c. Because she saw him came home empty-handed.
d. Because she saw him came home with another woman.
7. What was the cause of the quails’ quarrel?
a. One quail trod by accident on another’s head
b. One quail scolded another quail
c. They had different opinion
d. Each quail wanted to be a leader
8. Based on paragraph 5, what did the Bodhisatta think when seeing the quails
quarrelling?
a. He thought that there was no more harmony
b. He thought that there was no more safety
c. He thought that there was no more happiness
d. He thought that there was no more food
9. If you were a quail seeing your friend got caught by the net, what would you do?
a. I would quickly fly away
b. I would tell him/her to help oneself
c. I would ask for help from other quails
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d. I would call his/her family to see him/her
10. According to the passage, it is not true that
a. The Bodhisatta was born a quail
b. Seeing the quails quarrelling, the bodhisatta thought, “There’s no safety
with one who is quarrelsome”.
c. The fowler’s wife was happy when she saw him came back empty-handed
d. One of the quail did not mean to tread on another quail’s head
11. The word ‘he’ in paragraph 1 refers to ….
a. The king
b. A fowler
c. The Bodhisatta
d. A quail
12. The word ‘disappointed’ in paragraph 3 is closest in meaning to…
a. Unhappy
b. Confused
c. Tense
d. Fearful
13. The word ‘They’ is in paragraph 4 means….
a. The fowler and his wife
b. The quails
c. The Bodhisatta and his followers
d. The King and the Bodhisatta
14. What do you think about this statement “There is no safety with one who is
quarrelsome”?
a. To live happily must have the safety system
b. Safety is not wanted by a quarrelsome person
c. A quarrelsome person might bring danger to the one who lives with
d. Stay away a quarrelsome person if one wants to be happy
15. What moral have you learned from Sammodhamana Jataka?
a. Leadership
b. Right Livelihood
c. Loving Kindness
d. Harmony
Activity 5: Critical Reading Discussion
Instruction: Based on the Sammodhamana Jataka (Tale about Harmony),
discuss with your friends and write down your opinion on the following questions.
1. Do you agree with the sentence “There’s no safety with one who is quarrelsome,”
Why?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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2. If you were the head of thousands of the quails seeing your followers quarrelling,
what would you do?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3. How is harmony needed in working together?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
4. Why is the harmony very important in Thai society?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
5. How do you apply the harmony in your daily life?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
LANGUAGE STUDY
Activity 6: There are many kinds of linking words from Sammodhamana Jataka (Tale about
Harmony). Study the following linking words below.
1. Adding information
And Also
Furthermore

In addition As well as Too
Apart from In addition to

Moreover
Besides

Ideas are often linked by and. In a list, you put a comma between each item, but
not before and.
Example: We discussed training, education and the budget.
Also is used to add an extra idea or emphasis.
Example: We also spoke about marketing.
You can use also with not only to give emphasis.
Example: We are concerned not only by the costs, but also by the competition.
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We don't usually start a sentence with also. If you want to start a sentence with a
phrase that means also, you can use In addition, or In addition to this…
As well as can be used at the beginning or the middle of a sentence.
Example: As well as the costs, we are concerned by the competition.
We are interested in costs as well as the competition.
Too goes either at the end of the sentence, or after the subject and means as well.
Example: They were concerned too.
I, too, was concerned.
Apart from and besides are often used to mean as well as, or in addition to.
Example: Apart from Rover, we are the largest sports car manufacturer.
Besides Rover, we are the largest sports car manufacturer.
Moreover and furthermore add extra information to the point you are making.
Example: Marketing plans give us an idea of the potential market. Moreover
(Furthermore), they tell us about the competition.
2. Summarizing
In short
In brief
In summary
To summarize
In a nutshell
To conclude
In conclusion
We normally use these words at the beginning of the sentence to give a summary of
what we have said or written.
Example: In short, the meeting was a waste of time.
In brief, she is a chatterbox.
In summary, my parents aren't coming here this summer.
To summarize, I'm saying that society is becoming better.
In a Nutshell, Martin's books are topical quick-reference.
To conclude, the price of 5,000,000 yen was too high.
In conclusion, we were bankrupt.
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3. Sequencing ideas
The former, … the latter
Firstly, secondly, finally
(Lastly) The first point, and so on
The following
The former and the latter are useful when you want to refer to one of two points.
Example: Marketing and finance are both covered in the course. The former is
studied in the first term and the latter is studied in the final term.
Firstly, … secondly, … finally (or lastly) are useful ways to list ideas.
Example: He married, firstly in 1866 Leopoldine Boivin, and secondly in 1871
Virginie St Denis.
The first point, and so on
Example: It's rare to use “fourthly”, or “fifthly”. Instead, try the first point, the
second point, the third point and so on.
The following is a good way of starting a list.
Example: The following people have been chosen to go on the training course: N
Peters, C Jones and A Owen.
4. Giving a reason
Due to / due to the fact that Owing to / owing to the fact that
Because
Because of
Since
As
Due to and owing to must be followed by a noun.
Example: Due to the rise in oil prices, the inflation rate rose by 1.25%.
Owing to the demand, we are unable to supply all items within 2 weeks.
If you want to follow these words with a clause (a subject, verb and object), you
must follow the words with the fact that.
Example: Due to the fact that oil prices have risen, the inflation rate has gone up
by 1%25.
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Owing to the fact that the workers have gone on strike, the company has
been unable to fulfill all its orders.
Because / because of is followed by a noun.
Example: Because of bad weather, the football match was postponed.
Because can be used at the beginning or in the middle of a sentence.
Example: Because it was raining, the match was postponed. We believe in incentive
schemes, because we want our employees to be more productive.
Since / as Since and as mean because.
Example: Since the company is expanding, we need to hire more staff.
As the company is expanding, we need to hire more staff.
5. Giving a result
Therefore

So

Consequently

This means that As a result

Therefore, so, consequently, This means that and as a result are all used in a
similar way.
Example: The companies are expanding. Therefore / So / Consequently / This
means that / As a result, they are taking on extra staff.
* So is more informal.
6. Contrasting ideas
But
However
Although / even though
Despite / despite the fact that
In spite of / in spite of the fact that
Nevertheless
Nonetheless
While
Whereas
Unlike
In theory… in practice…

But is more informal than however. It is not normally used at the beginning of a
sentence.
Example: He works hard, but he doesn't earn much. He works hard. However, he
doesn't earn much.
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Although, despite and in spite of introduce an idea of contrast. With these words,
you must have two halves of a sentence.
Example: Although it was cold, she went out in shorts. In spite of the cold, she
went out in shorts.
Despite and in spite of are used in the same way as due to and owing to. They
must be followed by a noun.
If you want to follow them with a noun and a verb, you must use the fact that.
Example: Despite the fact that the company was doing badly, they took on extra
employees.
Nevertheless and nonetheless mean in spite of that or anyway.
Example: The sea was cold, but he went swimming nevertheless. (In spite of the
fact that it was cold.)
The company is doing well. Nonetheless, they aren't going to expand this year.
While, whereas and unlike are used to show how two things are different from
each other.
Example: While my sister has blue eyes, mine are brown.
Taxes have gone up, whereas social security contributions have gone down.
Unlike in the UK, the USA has cheap petrol.
In theory… in practice… show an unexpected result.
Example: In theory, teachers should prepare for lessons, but in practice, they often
don't have enough time.
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Post-reading
Activity 7: Controlled Writing
Instruction: Rewrite the past tense sentences from the text into the present
tense sentences.
Example: Past tense sentence
Present tense sentence

The fowler came and flung his net over
the quails.
The fowler comes and flings his net
over the quails.

1. Past tense sentence:

The fowler crammed the quails into his basket and
went home.
Present tense sentence: ______________________________________________

2. Past tense sentence:

When the net was cast over them, they did just what
the Bodhisatta told them.

Present tense sentence: ______________________________________________
3. Past tense sentence:

The quails played the same trick which made the
fowler disappointed.
Present tense sentence: ______________________________________________

4. Past tense sentence: One of the quails trod by accident on another’s head.
Present tense sentence: _______________________________________________
5. Past tense sentence:

The fowler lifted the net for them and took them to his
home.

Present tense sentence: ______________________________________________
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Activity 8: Free Writing
Instruction: Look at the picture below; think of the title, setting, character,
beginning of the story, problem, and end.
Useful words: a lion, three bulls, friends, a field, hope, attack, mistrustful, plan, kill
Useful linking idea: and, in short, because, but, however, moreover, therefore

1. What is the best title for this picture?
_____________________________________________________________________
2. Where is the setting?
_____________________________________________________________________
3. Who are the main characters?
_____________________________________________________________________
4. What happened at the beginning?
_____________________________________________________________________
5. What is the problem?
_____________________________________________________________________
Now use the outline of the story to write the sentences with five linking words.
Once upon a time __________________________________________________
_________________________________________________________________________
Then the problem happened _________________________________________
_________________________________________________________________________
Finally_____________________________________________________________
_________________________________________________________________________

213
Unit 2
Matuposatha Jataka (Tale about gratitude)
What students will learn from this unit?
1. learn to help others
2. learn to be grateful
3. learn to love and take care of their parents
4. learn to be kind hearted
Vocabulary Development – guessing meanings of unknown words in context
Reading Skills - discussing the importance of gratitude
- looking for main concept of the story
- identifying moral and value from the story
Writing Skills - sequencing ideas
PRE-READING
Gratitude is the state of being grateful; thankfulness. A feeling of being grateful to
someone because they have given you something or have done something for you.
Activity 1: Discuss about the importance of having gratitude in Thai society.
Gratitude is the quality of being thankful and showing appreciation. It is a
mindful acknowledgment of all that we have been given. When we focus on the
abundance in our lives, we discover a greater capacity for generosity, cheerfulness,
and contentment.
Expressing gratitude is a rewarding habit that affirms the grace of the giver.
Gratitude opens our hearts, encourages us to savor each gift that comes our way,
and magically frees us from jealously guarding our possessions. It lets us celebrate
today rather than waiting for the next level of accomplishment or wealth. It is a
reminder that one can always find reason to be glad.
Gratitude is one of the most intrinsic values of the Thai society. In the past,
the Siamese feudal system was based on the mutual exchange of interests between
the masters and their subjects. The masters would provide their subjects (or slaves)
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with protection by letting no one harm, intimidate, oppress or bully their subjects.
The subjects had the right to petition or lodge their complaints and request that
their superiors bring their complaints to a court of law for a judge to decide. The
subjects would in return provide their masters with service, obedience, respect and
loyalty. Thai people have adopted this value till these days. Even though it is just a
tiny little favor, Thais will remember and try to repay that favor when appropriate.
1. What is gratitude?
2. What does gratitude look like in a person?
3. What does gratitude look like in a society?
4. Why is gratitude important to Thai society?
5. How gratitude can help you through hard times?
Activity2: Vocabulary Development
Contrast: In some sentences we will find two words with opposite meanings.
Change of directions words prepare you for a change in the direction of the writer’s
thought (Langan, 1982, 246). If we know the meaning of one word, we will be able
to guess the meaning of the other word. Clues that indicate the contrasting ideas
are:
but yet while
though
although
even though
whereas however nevertheless in contrast despite
in spite of
on the other hand on the contrary
Sentence Example:
clue
I like opera

but

my husband doesn’t.
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* We can know the meaning of another sentence from the clue ‘but’ which
is the contrasting idea.
clue
Nancy was the oldest of the girls,

yet

her accent was the most prominent.

* We can know the meaning of another sentence from the clue ‘yet’ which
is the contrasting idea.
clue
She

waited

while

he poured a cup of coffee.

* We can know the meaning of another sentence from the clue ‘while’
which is the contrasting idea.
clue

She still loved him

though / although /
even though

he hated her.

* We can know the meaning of another sentence from the clue ‘though,
although, or even though’ which are the contrasting idea.
clue
I am poor,

whereas

my brothers are very rich.

* We can know the meaning of another sentence from the clue ‘whereas’
which is the contrasting idea.

216
clue
Michael Jackson was black,

nevertheless

he wanted to be white.

* We can know the meaning of another sentence from the clue
‘nevertheless’ which is the contrasting idea.
clue
That picture is colorful

in contrast

with

this one.

* We can know the meaning of another sentence from the clue ‘in contrast’
which is the contrasting idea.
clue
He remained poor

despite

being a hard worker.

* We can know the meaning of another sentence from the clue ‘despite’
which is the contrasting idea.
clue
Mary kept on working

in spite of

her illness.

* We can know the meaning of another sentence from the clue ‘in spite of’
which is the contrasting idea
clue
He is kind, but,

on the other hand

he is lazy.

* We can know the meaning of another sentence from the clue ‘on the
other hand’ which is the contrasting idea
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clue
He seems cheery but,

on the contrary

he is sad.

* We can know the meaning of another sentence from the clue ‘on the
contrary’ which is the contrasting idea
Now underline the context clues that you have just learned and find the words
that have opposite meaning with the given words from your dictionary.
Example: You are young. I, on the contrary, am very old.
The word “young” is opposite to old.
1. I love him despite his faults.
The word “faults” is opposite to _____________________________.
2. The child had no overcoat on although it was very cold.
The word “overcoat” is opposite to _____________________________.
3. Working part-time, I found that some customers were polite whereas others were
not.
The word “polite” is opposite to _____________________________.
4. It is cheap, but on the other hand it is not good.
The word “cheap” is opposite to _____________________________.
5. We thought it would rain; nevertheless, we started on our trip.
The word “trip” is opposite to _____________________________.
6. Children slept, while I did some chores.
The word “chores” is opposite to _____________________________.
7. Computers can give us facts, however they can't give us experience.
The word “experience” is opposite to _____________________________.
8. They carried on with the plan in spite of strong objections to it.
The word “objections” is opposite to _____________________________.
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9. He is my worst enemy, and yet I admire him as the wisest man in the world.
The word “enemy” is opposite to _____________________________.
10. That pineapple is delicious in contrast with this one.
The word “delicious” is opposite to _____________________________.
While-Reading
Activity 3: Reading
Instruction: Before reading anything, picture title can help you understand the
story better. Now look at the following guided questions and try to answer
them.
1. Where did the story take place?
_________________________________________________________________________
2. What happened to the white elephant after carrying the forester to the edge of
the forest?
_________________________________________________________________________
3. Why did the king set the white elephant free?
_________________________________________________________________________
Matuposatha Jataka (Tale about gratitude)
Once upon a time, there lived a herd of
eighty thousand elephants at the bottom of the
majestic Himalayas. Their leader was a
magnificent and rare white elephant who was an
extremely kind-hearted soul. He greatly loved his
mother who had grown blind and feeble. Each
day this white elephant would go deep into the
forest in search of food. He would look for the
best of wild fruit to send to his mother. But alas... his mother never received any.
This was because his messengers would always eat them up themselves.
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Then one day, he decided to leave them all behind and disappeared in the
middle of the night along with his dear mother. He took her to Mount Candorana to
live in a cave beside a beautiful lake. It so happened that one day, when the white
elephant was feeding he heard loud cries. A forester from Benares had lost his way
in the forest and was absolutely terrified. The elephant asked the forester why he
was crying so bitterly. The forester replied that he was crying because he had been
roaming the forest for the past seven days and could not find his way out. The
elephant told him not to worry and carried him to the edge of the forest from
where the forester went on his merry way back to Benares.
On reaching the city, he heard that King Brahmadatta's personal elephant
had just died and the King was looking for a new elephant. The forester immediately
went up to the King and told him about the white elephant that he had seen on
Mount Candorana. The King was quite pleased with the information and
immediately dispatched a number of soldiers and elephant trainers along with
the forester. After travelling for many days, the group reached the lake besides
which the elephants resided. The white elephant was collecting lotus shoots for his
mother's meal and could sense the presence of humans. When he looked up, he
spotted the forester and realized that it was he who had led the King's men to him.
He was very upset at the ingratitude but decided that if he put up a struggle many
of the men would be killed. And he was just too kind to hurt anyone. So he decided
to go along with them to Benares where he was given a grand reception. He did not
respond to any kind of stimuli, be it the fragrant flowers or the beautiful and
comfortable stable. He just sat there looking completely despondent.
The King went to the stable and asked him why he looked so sad. The white
elephant replied that he would not eat anything until he met his mother. So the
King asked him where his mother was. The elephant replied that she was at the
Mount Candorana and must be worried and hungry as she was blind and had no
one to feed her and take care of her. He was afraid that she would die. The King was
touched by the elephant's story and asked him to return to his blind, old mother
and take care of her as he had been doing all along. The happy elephant went
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running home as fast as he could and found that his mother was still alive. He told
her that the King of Benares had set him free to look after her forever. She was so
thankful to him for sending her son back home. The white elephant was able to
take good care of his mother till the day she died.
Activity 4: Finding main idea and details.
Instruction: Select the best answer form a, b, c, or d.
1. Based on the first paragraph, where did the herd of eighty thousand elephants
live?
a. They lived at the bottom of Himalaya
b. They lived at the bottom of Sineru
c. They lived at the bottom of Fuji
d. They lived at the bottom of Everest
2. What was the characteristic of the white elephant?
a. He was easy-going
b. He was sociable
c. He was kind-hearted soul
d. He was impolite
3. Why did the white elephant take care of his mother?
a. Because his mother was deaf and feeble
b. Because his mother was mute and feeble
c. Because his mother was ill and feeble
d. Because his mother was blind and feeble
4. What was the cause of the forester’s cry?
a. He missed his family
b. He had lost in the forest
c. He feared ghosts
d. He was afraid of wild animals
5. For how many days was the forester got lost in the forest?
a. 3 days
b. 5 days
c. 7 days

d. 9 days
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6. How did the white elephant help the forester?
a. The white elephant gave him some fruits
b. The white elephant allowed the forester to stay with him
c. The white elephant told him the way out of the forest
d. The white elephant carried him to the edge of the forest
7. How did the white elephant feel when seeing the forester came back with the
king’s men?
a. He was very happy
b. He was very upset
c. He was very angry
d. He was very cheerful
8. Why did the white elephant decide to go along with the king’s men to Benares?
a. Because he wanted to be the king’s elephant
b. Because he wanted to leave the forest
c. Because he feared that he would be hurt
d. Because he did not want to hurt anyone
9. The word ‘he’ in paragraph 3 (Line 3) refers to …
a. The king
b. The group of soldiers
c. The white elephant

d. The forester

10. The word ‘him’ in paragraph 4 (Line 3) refers to …
a. The king
b. The group of soldiers
c. The white elephant

d. The forester

11. The word “despondent” in paragraph 3 (last word) could best be replaced by
a. hopeless
b. sad
c. disappointed
d. anxious
12. According to the story, it is not true that …
a. The white elephant’s mother was deft and feeble
b. The forester told the king about the white elephant that he had seen
c. The king asked the white elephant to take care of his mother as he had
been doing all along
d. The white elephant’s mother was so thankful to the king for sending her son
back home
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13. If you were the king, would you release the white elephant or not? Give the
reason.
a. I would release him because he was too dangerous to be my elephant
b. I would release him because he had to take care of his blind and feeble
mother
c. I would not release him because I wanted a new elephant
d. I would not release him because he was a good and beautiful elephant
14. What type of person is the forester?
a. He was gratitude
c. He was sincered

b. He was ingratitude
d. He was reliable

15. What moral have you learn from Matuposatha Jataka?
a. Harmony
b. Forbearance
c. gratitude
d. Loving Kindness
Activity 5: Critical Reading Discussion
Instruction: Based on the Matuposatha Jataka (The story about gratitude),
discuss with your friends and write down your opinion on the following
questions.
1. If you were the king, would you release the white elephant or not? If no, what
would you do?
______________________________________________________________________
2. From the story what characters do you like and dislike? Why or Why not?
______________________________________________________________________
3. If you were the white elephant, what would you say to the ungrateful forester?
______________________________________________________________________
4. Have you ever met ungrateful friends? What did they do to you? And how did
you deal with it?
______________________________________________________________________
5. How can you apply the moral you have learned from the story to your daily life?
______________________________________________________________________
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LANGUAGE STUDY
Activity 6: Study the sequences of the story.
Instruction: Understand the sequence writing and read the story "Snow White
and the Seven Dwarfs."
What are Sequence Words?
Every story has a sequence, or an order of events that tell us what is happening.

Every story has a beginning, a middle, and an end.

Sometimes, there's even an unexpected surprise!
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Sequence words are words that help us understand the order of events that are happening in the
story.
They tell us things like what happened first, what happened next, and what happened that was
unexpected. Think of them as signal words that help us identify the next event in a story and the
end of a story.

Without sequence words, reading a story would be confusing because we wouldn't be able to
picture what is happening in our heads in the right order. And that wouldn't be fun!

225
Sequence Words look like this depending on where they appear in a story:
Beginning
Once upon a time,
One day,
First,
Today,
Yesterday,

Middle /
Continuing
Then,
The next day,
After that,
Later,
Later that day,
Later that night,

Interruption (something
unexpected)
Suddenly,
All of a sudden,
But then,

Ending
Finally,
In the end,

The following is an example of what sequence words look like in the fairytale
"Snow White and the Seven Dwarfs."
Notice the sequence words have been underlined.
Once upon a time, there was a wicked queen who asked her magic mirror, "Mirror, mirror,
on the wall, who's the fairest of them all?" Each time this question was asked, the mirror would give
the same answer. "You, O Queen, are the fairest of all."
Then, one morning when the queen asked, "Mirror, mirror on the wall, who's the fairest of
them all?" she was shocked when it answered: "You, my queen, are fair; it's true. But Snow White is
even fairer than you." After that, the queen grew so angry that she ordered the huntsman to take
Snow White into the forest, and leave her there, never to return.
All of a sudden, Snow White saw that she was alone in the great forest, and she did not
know what to do. But then, she saw a small house and went inside to rest. Later that day, the
owners of the small house returned home. They were the seven dwarfs who mined for gold in the
mountains. They saw Snow White sleeping and wondered who she was. Then, when Snow White
woke up, they told her she could live with them if she took care of their small house.
The next day, the wicked queen, who was disguised as an old woman, knocked on the
door and gave Snow White a poisoned apple. If Snow White ate the apple, it would put her to
sleep for 100 years. Snow White was very hungry, so she ate the shiny, red apple. All of a sudden,
she became very, very sleepy, and she lied down and fell asleep. After a while, the seven dwarfs
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returned home and found Snow White asleep. They knew the wicked queen had poisoned her,
and they were very sad.
Later that night, a handsome prince riding his horse stopped at the small house looking for
food and shelter. When he saw Snow White sleeping, he gave her a kiss. Suddenly, Snow White
woke up! Then, when Snow White learned what had happened, she was so happy that the Prince's
kiss woke her up, she decided to married him. In the end, Snow White, the Prince, and the seven
dwarfs all lived happily ever after.
Activity 7: Read the story of Matuposatha Jataka and underline the sequence
words.
Activity 8: Put the sentences in order.
Instruction: Fill in the blanks with the correct order of the sequence writing.
____
____
____
____
____
____
____
____

“Can you make a banana milkshake?”
Pour the milkshake into a big glass.
Next, cut an orange in half and squeeze the orange juice onto the banana.
Whisk all the ingredients together.
After the fruit, add a big spoonful of vanilla ice-cream.
Drink immediately!
First, peel a banana.
For the final ingredient, add 100 ml of milk.
Then cut the banana into small pieces and put them into a big bowl.
POST-READING

Activity 9: Controlled writing
Instruction: Put the sequence words in each sentences.
1. Choose the best word in the round brackets ( ) to fill in the first blank.
(First/Next/Then)
To build a tree house, _______, choose a sturdy tree. _______, you should
design the tree house before you begin to build. _______ you should start with the
floor. ________, you build the walls. _______, you can build a roof.
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2. Choose the best word in the round brackets ( ) to fill in the second blank.
(Last/First/Third/Next)
To build a tree house, _______, choose a sturdy tree. _______, you should
design the tree house before you begin to build. _______ you should start with the
floor. ________, you build the walls. _______, you can build a roof.
3. Choose the best word in the round brackets ( ) to fill in the third blank.
(Second/Then/Last)
To build a tree house, _______, choose a sturdy tree. _______, you should
design the tree house before you begin to build. _______ you should start with the
floor. ________, you build the walls. _______, you can build a roof.
4. Choose the best word in the round brackets ( ) to fill in the fourth blank. (After
that/Finally/One day)
To build a tree house, _______, choose a sturdy tree. _______, you should
design the tree house before you begin to build. _______ you should start with the
floor. _____________, you build the walls. _______, you can build a roof.
5. Choose the best word in the round brackets ( ) to fill in the last blank.
(Finally/First of all/Ending)
To build a tree house, _________, choose a sturdy tree. _________, you should
design the tree house before you begin to build. _______ you should start with the
floor. _____________, you build the walls. ____________, you can build a roof.

228
Activity 10: Free Writing
Instruction: Look at the pictures showing the sequences of the story; write a
story to show the sequences of event.
Useful words: roll, snowball, medium sized, bottom, top, prunes, carrot, eyes, nose,
snowman,
Useful Sequencing words: First, Second, Third, Then, Next, Finally.

1. What is the best title for the above picture?
_____________________________________________________________________
2. Who is the main character?
_____________________________________________________________________
3. Where is the setting?
_____________________________________________________________________
Now use the outline of the story to write the sentences with the sequence
words.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Unit 3
Temiya Jataka (Tale about Forbearance)

WHAT CANYOU LEARN FROM THE STORY
 Vocabulary Development : guessing meanings of unknown words in context.
 Reading Skills
: understanding the parts and components of the
story.
: identifying the main idea and details.
: identifying moral and value from the story.
 WRITING SKILLS
: comprehending and integrating parts and
components of the story.
PRE – READING
FORBEARANCE is the quality of someone who is patient and able to deal with a
difficult person or situation without becoming angry.
Activity 1: BRAINSTORMING
Instructions: You are going to read the story of Temiya Jataka (Tale about
Forbearance). Write inside the boxes all the deeds of Temiya that made him a
forbearing person.

TEMIYA JATAKA
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Activity 2: Vocabulary Development
Cause and Effect Relationship: is a relationship in which one event (the cause)
makes another event happen (the effect). The clues which indicate the cause and
effect relationship of the situation are:
accordingly
as a result
consequently
hence
therefore
thus
Sentence Example:
cause
Our preparations were all,
finished,

because
cause
due to
so
so that
that’s why

clue

effect

accordingly

We set sail.

* We can know the relationship between the former sentence and the latter
sentence from the clue ‘accordingly’.
cause

clue

effect

A study reports that 53,000
Americans die each year

as a result of

second hand
smoke.

* We can know the relationship between the former sentence and the latter
sentence from the clue ‘as a result’.
effect

clue

cause

They could not set out

because/cause

it snowed heavily.

* We can know the relationship between the former sentence and the latter
sentence from the clue ‘because/cause’.
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effect

clue

cause

This mistake is

due to

his carelessness.

* We can know the relationship between the former sentence and the latter
sentence from the clue ‘due to’.
cause
clue

Science and technology have come
to pervade every aspect of our lives and,
consequently,

effect

society is changing at a speed which is quite unprecedented.

* We can know the relationship between the former sentence and the latter
sentence from the clue ‘consequently’.
.

cause

clue

effect

The company laid off twenty
percent of its work force;

hence

expenses decreased.

* We can know the relationship between the former sentence and the latter
sentence from the clue ‘hence’.
cause

clue

effect

You have certain privileges and

so

corresponding responsibilities.

* We can know the relationship between the former sentence and the latter
sentence from the clue ‘so’.
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cause

clue

effect

Let's go to the theater early

so that

we can get good seats.

* We can know the relationship between the former sentence and the latter
sentence from the clue ‘so that’.
cause

clue

effect

You're always lying

that’s why

people don't take you seriously.

* We can know the relationship between the former sentence and the latter sentence
from the clue ‘that’s why’.

cause

clue

effect

This mistake is

due to

his carelessness.

* We can know the relationship between the former sentence and the latter
sentence from the clue ‘therefore’.
cause

clue

effect

It is late

thus

we must go.

* We can know the relationship between the former sentence and the latter
sentence from the clue ‘thus’.
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Now underline the context clue that you have just learned and find the
relationship between cause and effect in each sentence.
Example: Temiya remembered that as a result of being king in a former life, he had
suffered 80,000 years of hell.
Cause: being king in a former life.
Effect: he had suffered 80,000 years of hell.
1.

The argument lasted a long time because nobody would admit to being in
the wrong.
Cause: ____________________________________________________________
Effect: ____________________________________________________________

2.

I overslept, so I couldn't join them.
Cause: ____________________________________________________________
Effect: ____________________________________________________________

3.

It rained heavily, and consequently the baseball game was called off.
Cause: ____________________________________________________________
Effect: ____________________________________________________________

4.

Living is dear, accordingly we have to economize.
Cause: ____________________________________________________________
Effect: ____________________________________________________________

5.

Malicious gossip spreads like wildfire. That's why bad news travels fast.
Cause: ____________________________________________________________
Effect: ____________________________________________________________

6.

As you know, we were late as a result of the heavy rain.
Cause: ____________________________________________________________
Effect: ____________________________________________________________
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7.

The little girl could not reach the doll, and could not help it down, and
therefore she cried.
Cause: ____________________________________________________________
Effect: ____________________________________________________________

8.

Though God may forgive, man is not hence to forget.
Cause: ____________________________________________________________
Effect: ____________________________________________________________

9.

This failure is due to your mistake.
Cause: ____________________________________________________________
Effect: ____________________________________________________________

10.

The tragedy must be remembered so that it is not repeated.
Cause: ____________________________________________________________
Effect: ____________________________________________________________
WHILE – READING

Activity 3: Reading
Instruction: Before reading anything, picture title can help you understand the
story better. Now look at the following guided questions and try to answer
them.
1. In your opinion, where did this picture take place?
_________________________________________________________________________
2. How many years did Temiya remained silent so as to be unfit to be king?
_________________________________________________________________________
3. Why did Temiya not want to be king?
_________________________________________________________________________
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Temiya Jataka (Tale about Forbearance)
Line

5

10

15

20

25

30

Temiya was a son of a king in Benares. Temiya would watch his father
order cruel punishments for transgressors of the law and he began to think
of what it would mean to be king. And he feared that when he would
become king, he too would have to commit these acts. And he
remembered that as a result of being king in a former life, he had suffered
80,000 years in hell. Worried that he would become king, he was
approached by the goddess who was once his mother in a former life who
advised him to remain silent so as to be unfit to be king.
For sixteen years, he remained silent and his family tried to terrify
him into speaking and moving but they failed to break his trance. At last, the
king ordered Sunanda, the charioteer to bury the Bodhisatta in a graveyard.
When the Bodhisatta was taken off the city, as a final test of his strength, the
Bodhisatta seized the back of the chariot and lifted it high with one hand as
if it were a toy cart. Indeed, his power was confirmed. He walked over to the
charioteer and tried to jolt him into looking at him with these words: "Behold
the man you seek to kill, not deaf nor dumb nor lame. Suddenly Sunanda
understood and fell at his feet, stammering that he would be honored to
escort the prince home to inherit the kingdom. He who was destined for
Buddhahood chided him, for nothing would deter him now from leading the
pure meditative life. He ordered Sunanda to return to the palace
immediately to tell his parents that he was still alive. Sunanda returned and
told the queen his story. The king was told what his son had done, and he
and the queen set out at once, hoping to lure the prince home.
When the long procession
of horse-drawn carriages came to a
halt, the royal pair found their son
living in a hut of leaves prepared
for him by Sakka. They saw that
he had already put on an ascetic's
garments of red bark and leopard
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Line skin, a black antelope skin over one shoulder and a carrying pole over the
other. His hair was tied up and matted, and he held a walking staff in one
hand. Temiya welcomed them and explained to them the reasons for his
sixteen years of self-denial. In awe of their son, they no longer begged him to
35 wear the crown but were themselves inspired to embrace the holy life.
Returning to the palace, the king ordered the royal treasure jars to be
opened and the gold to be scattered about like sand. Sakka built for the
entire kingdom a hermitage three leagues long, so that all who aspired to
Nirvana could partake of the meditative life.
Activity 4: Finding main idea and details
Instruction: Choose the best answer from a, b, c, or d.
1. Based on the first paragraph, it can be inferred that Temiya was born in
a. Benares
b. Berlin
c. Beijing
d. Bihar
2. How many years did Temiya suffer in hell when he was a king in his former life?
a. 800 years
b. 8,000 years
c. 80,000 years
d. 800,000 years
3. Who advised Temiya to remain silent so as to be unfit to be king?
a. Temiy, himself
b. The queen
c. The king
d. The goddess
4. How long did Temiya remain silent?
a. 15 years
c. 17 years

b. 16 years
d. 18 years

5. Where would Temiya be buried?
a. in a graveyard
c. in a park

b. in a garden
d. in a forest
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6. How did Sunanda think if he had escorted the prince home to inherit the
kingdom?
a. He thought that he would have been awarded
b. He thought that he would have been honored
c. He thought that he would have been appointed as a state governor
d. He thought that he would have been given anything he wanted
7. When Sunanda said that he would escort the prince to the kingdom, what did
the Bodhisatta do?
a. The Bodhisatta thanked him
b. The Bodhisatta killed him
c. The Bodhisatta chided him
d. The Bodhisatta left him
8. What did the king do after hearing the story told by Sunanda?
a. He ordered the soldiers to capture him
b. He ordered the soldiers to take care of him
c. He gave a reward to Sunanda
d. He set out to lure the prince home
9. What did Temiya do after seeing his parents?
a. ignored them
b. hid and ran away
c. welcomed and talked to them
d. drove them away
10. Which part do you think the prince showed great forbearance?
a. The part that he was approached by the goddess
b. The part where he kept silent for sixteen days
c. The part that he was taken off the city
d. The part that he explained the reasons to them
11. Which paragraph showed the strength of the prince?
a. paragraph 1

b. paragraph 2

c. paragraph 3

d. none of the above
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12. Based on the story, why do you think Temiya didn’t want to be king?
a. He feared that he would return to the hell
b. Being a king lacked of freedom
c. He did not like living in a palace
d. He loved to live alone
13. The word ‘he’ in paragraph 2 (Line 14) could best be replaced by
a. The king
b. The charioteer
c. Sunanda
d. The prince
14. The words ‘royal pair’ in paragraph 3 (Line 20) refer to
a. Temiya and his parents
b. Temiya and Sunanda
c. Sunanda and the soldiers
d. The king and the queen
15. What moral have you learned from Temiya Jataka?
a. Effort
b. Truth
c. Forbearance
d. Searchin for knowledge
Activity 5: Critical Reading Discussion
Instruction: Based on the Temiya Jataka (Tale about Forbearance), discuss with
your friends and write down your opinion on the following questions.
1. If you were Temiya, would you behave like him? If no, what would you do in
order to leave the palace?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2. Based on the story, do you think it was true that Temiya could remain silent for
sixteen year? Give reason.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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3. Give an example of the person who you think that he or she has forbearance?
Explain.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
4. If students lack forbearance, especially in education, what will happen to them?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
5. How can you apply the forbearance to your daily life?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
LANGUAGE STUDY
Activity 5: Study the five important elements of a story
CHARACTER
A character is a person, or sometimes even an animal, who takes part in
the action of a short story or other literary work.
SETTINGS
The setting of a story is the time and place in which it happens.
Authors often use descriptions of landscape, scenery, buildings,
seasons or weather to provide a strong sense of setting.
PLOT
A plot is a series of events and character actions that relate to the central conflict.
a) Introduction - The beginning of the story where the characters and the setting is
revealed.
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b) Rising Action - This is where the events in the story become complicated and the
conflict in the story is revealed (events between the introduction and climax).
c) Climax - This is the highest point of interest and the turning point of the
story. The reader wonders what will happen next; will the conflict be resolved or
not?
d) Falling action - The events and complications begin to resolve themselves. The
reader knows what has happened next and if the conflict was resolved or not
(events between climax and denouement).
e) Denouement - This is the final outcome or untangling of events in the story.
CONFLICT
The conflict is a struggle between two people or things in a
short story. The main character is usually on one side of the
central conflict. On the other side, the main character may struggle against another
important character, against the forces of nature, against society, or even against
THEME
something inside himself or herself (feelings, emotions, illness). The theme
of a story is a lesson or message the story is trying to tell us. Some stories have only
one theme or message. Other stories have many lessons or messages.
Example:
The Boy Who Cried Wolf
There once was a shepherd boy who was bored as he
sat on the hillside watching the village sheep. To amuse
himself he took a great breath and sang out, “Wolf! Wolf! The
Wolf is chasing the sheep!”
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The villagers came running up the hill to help the boy drive the wolf away.
But when they arrived at the top of the hill, they found no wolf. The boy laughed at
the sight of their angry faces.
“Don’t cry ‘wolf’, shepherd boy,” said the villagers, “when there’s
No wolf!” They went grumbling back down the hill.
Later, the boy sang out again, “Wolf! Wolf! The wolf is chasing the sheep!”
To his naughty delight, he watched the villagers run up the hill to help him drive the
wolf away.
When the villagers saw no wolf they sternly said, “Save your frightened song
for when there is really something wrong! Don’t cry ‘wolf’ when there is no wolf!”
But the boy just grinned and watched them go grumbling down the hill once more.
Later, he saw a real wolf prowling about his flock. Alarmed, he leaped to his feet
and sang out as loudly as he could, “Wolf! Wolf!” But the villagers thought he was
trying to fool them again, and so they didn’t come.
At sunset, everyone wondered why the shepherd boy hadn’t returned to the
village with their sheep. They went up the hill to find the boy. They found him
weeping.
“There really was a wolf here! The flock has scattered! I cried out, “Wolf!”
Why didn’t you come?”
An old man tried to comfort the boy as they walked back to the village.
“We’ll help you look for the lost sheep in the morning,” he said, putting his
arm around the youth, “Nobody believes a liar...even when he is telling the truth!”
CHARACTER: The Shepherd Boy
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SETTINGS: WHERE: On a hillside near a village
WHEN: Long Ago
PLOT:
Rising action: The boy wanted to have some fun so cried wolf and the villagers
came running. When the boy saw the villagers angry faces, he laughed at them.
Climax: When the wolf really came, he cried wolf but no villagers come.
Falling action: At sunset, everyone wondered why the shepherd boy hadn't
returned to the village with their sheep. They went up the hill to find the boy.
They found him weeping. An old man tried to comfort the boy as they walked
back to the village.
CONFLICT: Later, he saw a REAL wolf prowling about his flock. Alarmed, he leaped
to his feet and sang out as loudly as he could, "Wolf! Wolf!" But the villagers
thought he was trying to fool them again, and so they didn't come.
THEME: Nobody believes a liar. Always tell the truth.
Activity 6: Identify each part and components from Temiya Jataka.
POST-READING
Activity 7: CONTROLLED WRITING
Instruction: Complete the parts of Temiya Jataka using the important elements
of a story in the language study and based on the story you have read.


CHARACTERS

…………………………………………………………………………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………………………………………………................................
………………………………………………………………………………………………………………................................
………………………………………………………………………………………………………………................................
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SETTINGS

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


PLOT

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


CONFLICT

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


THEME

…………………………………………………………………………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………………………………………………................................
………………………………………………………………………………………………………………................................
………………………………………………………………………………………………………………................................
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Activity 8: FREE WRITING
Instruction: Look at the pictures and write a story with important elements of a
story.
Useful words: stepmother, stepsisters, cruel, jealous, chores, a royal ball, the
palace, a bride, a fairy, a magic wand, beautiful dress, slippers, a minister, marry.

1. What is the best title for these pictures?
__________________________________________________________________
2. Where is the setting?
__________________________________________________________________
3. What is the theme of the story?
__________________________________________________________________
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Title: …………………………….

Once upon a time…………………………………………………………………..……………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………….………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
One day …………………………………………………………………………………..........................
………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………….……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….……
Suddenly something amazing happened……...……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………….………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….………………
At last ………………………………………………………….…………...…………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………….………
…………….……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
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แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ
ENGLISH READING TEST (Pretest & Posttest)
Instruction: There are 3 stories and 70 questions in this test paper. In each
story, it tests your knowledge on vocabulary and reading comprehension. Read
each story and try to answer the questions.
Story 1: A Lion and Three Bulls
A lion had been watching three bullocks
feeding in an open field. He had tried to attack
them several times, but they had kept together,
and helped each other to drive him off. The lion
had little hope of eating them, for he was no
match for three strong bullocks with their sharp
horns and hoofs. But he could not keep away from
that field, for it is hard to resist watching a good meal, even when there is little
chance of getting it.
Then one day the bullocks had a quarrel, and when the hungry lion came to
look at them and licked his chops as he was accustomed to do, he found them in
separate corners of the field, as far away from one another as they could get.
It was now an easy matter for the lion to attack them one at a time, and this
he proceeded to do with the greatest satisfaction and relish.
1. Where did the story take place?
a. in an open field
b. in the farm
c. in the forest
d. in the valley
2. Who were the keys characters in the story?
a. The lion
b. The bulls
c. the lion and the bull
d. The lion and three bulls
3. Why could the lion not attack the three bullocks at the beginning?
a. Because the lion was afraid of the bulls.
b. Because the lion had no helpers.
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c. Because the bullocks helped each other to drive the lion off.
d. Because the bullocks were too big to attack.
4. Why could the lion attack the three bullocks at the end?
a. Because the bulls were sleeping. b. Because the bulls had a quarrel.
c. Because the lions came in group. d. Because the lion was very strong.
5. Why did the lion not go to find a meal in other places?
a. Because he couldn’t resist watching a good meal.
b. Because there were only three bulls in the forest.
c. Because he did not know where to hunt.
d. Because he could not eat other animals except the bulls.
6. Which sentence is correctly written?
a. The Lion had little hope of eating the bulls.
b. The Lion have little hope of eating the bulls.
c. The Lion had little hopes of eating the bulls.
d. The Lion has little hopes of eating the bulls.
7. From the story, do you think the lion could kill the bulls if they did not have a
quarrel?
a. Yes, he could
b. No, he could not
c. I am not sure
d. I don’t know
8. What was the cause and what was the effect that the bulls got at the end?
a. harmony – happiness
b. harmony - death
c. quarrel – unhappiness
d. quarrel - death
9. Which moral did the lion have?
a. forbearance
b. loyalty
c. honesty
d. harmony
10. What moral have you learned from this story?
a. Where there is no harmony there is disaster.
b. Where there is no love there is no life.
c. Where there is the love there is the sorrow.
d. Where there is the will there is the way.
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11. What is the definition of the word “attack” in line 2?
a. A feeling of deep admiration for someone or something.
b. The state of being united or joined as a whole.
c. A feeling of great pleasure.
d. Act against someone or something aggressively in an attempt to injure or kill.
12. Which of the following sentence has a contrast word?
a. The lion had been watching three Bullocks feeding in an open field.
b. The lion had tried to attack them several times, but they had kept together.
c. The lion had little hope of eating the three bulls.
d. The lion was no match for three strong Bullocks with their sharp horns and
hoofs.
13. What is the synonym of the word “match” in line 4?
a. big
b. small
c. equal
d. medium
14. The word “he” in line 4 refers to
a. one bull
b. two bulls
c. three bulls
d. the lion
15. What is the definition of the word “quarrel” in line 9?
a. feeling that someone is wrong
b. feeling dislike someone or something
c. a sense of enjoyment
d. an angry argument
16. The word “chops” in line 10 has the same meaning with
a. lips
b. jaws
c. mouth
d. nose
17. The word “relish” in line 13 is closest in meaning to……………..
a. enjoy living
b. enjoy drinking c. enjoy eating d. enjoy sleeping
18. Rearrange the following words in bracket to make correct sentence. (the three
bullocks helped each other to drive the lion off)
a. The three bullocks drive to helped each other the lion off.
b. The three bullocks helped each other to drive the lion off.
c. The lion helped each other to drive off the three bullocks.
d. Each other the three bullocks helped to drive the lion off.
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19. From the following past simple sentence ‘The lion had little hope of eating the
three bullocks’, which is written to present simple sentence correctly?
a. The lion has little hope of eating the three bullocks.
b. The lion have little hope of eating the three bullocks.
c. The lion haves little hope of eating the three bullocks.
d. The lion having little hope of eating the three bullocks.
20. Which of the following sentences uses passive voice?
a. A Lion had been watching three Bullocks feeding in an open field.
b. He had tried to attack them several times.
c. The lion licked his chops as he was accustomed to do.
d. The lion proceeded to do with the greatest satisfaction and relish.
21. Which sentence uses the joining words (how, when, while, as) correctly.
“The Lion looked at the bullocks and licked his chops __________ he was
accustomed to do”.
a. The Lion looked at the bullocks and licked his chops how he was
accustomed to do.
b. The Lion looked at the bullocks and licked his chops when he was
accustomed to do.
c. The Lion looked at the bullocks and licked his chops while he was
accustomed to do.
d. The Lion looked at the bullocks and licked his chops as he was accustomed
to do.
22. Which of the gerund sentences is written correctly?
a. Watching three bulls feed in an open field, the lion wanted to attack them.
b. Watching three bulls feeding in an open field, the lion wanted to attack them.
c. The lion had been watching three bulls feeding in an open field, he wanted
to attack them.
d. The lion was watching three bulls feeding in an open field, he wanted to
attack them.
23. Which of the infinitive sentences is written correctly?
a. To attack the three bulls at the same time was not easy for the lion.
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b. To attacks the three bulls at the same time was not easy for the lion.
c. To attacking the three bulls at the same time was not easy for the lion.
d. To have attack the three bulls at the same time was not easy for the lion.
24. Combine the two sentences ‘The lion had little hope of eating the bulls.’ and
‘He was no match for three strong bullocks.’ to make compound sentence?
a. The lion had little hope of eating the bulls or he was no match for three
strong bullocks.
b. The lion had little hope of eating the bulls so he was no match for three
strong bullocks.
c. The lion had little hope of eating the bulls and he was no match for three
strong bullocks.
d. The lion had little hope of eating the bulls for he was no match for three
strong bullocks.
Story 2: The Lion and the Mouse
Once when a lion was asleep a little
mouse began running up and down upon him;
this soon wakened the lion, who placed his huge
paw upon him, and opened his big jaws to
swallow him. “Pardon, O King,” cried the little
mouse: “forgive me this time, I shall never forget
it: who knows but what I may be able to do you
a turn some of these days?”
The lion was so amused at the idea of the mouse being able to help him,
which he lifted up his paw and let him go. Sometime after the lion was caught in a
trap, and the hunters who desired to carry him alive to the king, tied him to a tree
while they went in search of a wagon to carry him on. Just then the little mouse
happened to pass by, and seeing the sad plight in which the lion was, went up to
him and soon gnawed away, i.e. bit the ropes that bound the king of the beasts.
“Was I not right?” said the little Mouse.
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25. Where did the story take place?
a. in the forest
b. in the open field
c. in the village
d. in the mountain range
26. Who were the keys characters in the story?
a. The lion
b. The mouse
c. The lion and the mouse
d. The lion, the mouse, and the hunters
27. What was the mouse doing when the lion was asleep?
a. He was looking for food.
b. He was running up and down upon the lion.
c. He was singing.
d. He was stealing the lion’s food.
28. How did the lion feel when the mouse asked him to spare his life?
a. he felt bore
b. he felt annoyed
c. he felt angry
d. he felt amused
29. What happened to the lion after releasing the mouse?
a. he was caught in a trap
b. he was shot
c. he was so hungry
d. he was killed
30. Who would take the lion to the king?
a. the villagers
b. the hunters
c. the soldiers
d. the traders
31. Who helped the lion at the end?
a. the villagers
b. the hunters
c. the mouse d. the other lions
32. What moral have you learned from this story?
a. loving kindness and gratitude
b. loving kindness and harmony
c. gratitude and courage
d. gratitude and devotion
33. What moral did the lion have?
a. loving kindness
b. gratitude
c. courage
d. devotion
34. What moral did the mouse have?
a. loving kindness
b. gratitude
c. courage
d. devotion
35. Which sentence consists of contrasting idea?
a. A little mouse began running up and down upon a lion.
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b. The lion placed his huge paw upon a mouse and opened his big jaws to swallow
him.
c. The lion was so amused at the idea of the mouse being able to help him.
d. The hunters tide a lion to a tree while they went in search of a wagon to carry
him on.
36. Which sentence has a restatement context clue?
a. Once when a Lion was asleep a little Mouse began running up and down
upon him.
b. The Lion was so amused at the idea of the Mouse being able to help him.
c. Sometime after the Lion was caught in a trap.
d. The little mouse went up to the lion and soon gnawed away, i.e. bit the
ropes that bound the lion.
37. The word “they” in line 10 refers to
a. the lion
b. the mouse
c. the lion and the mouse
d. the hunters
38. Which sentence has a modifier context clue?
a. Once when a Lion was asleep a little Mouse began running up and down
upon him
b. The Lion, who placed his huge paw upon him, and opened his big jaws to
swallow him
c. The Lion was so amused at the idea of the Mouse being able to help him
d. Sometime after the Lion was caught in a trap and the hunters tied him to a tree
39. The word “huge” in line 3 has the opposite meaning to……
a. large
b. wide
c. little
d. long
40. The word “paw” in line 3 has the same meaning with……
a. palm
b. claw
c. fist
d. hand
41. The word “gnawed” in line 12 could be best replaced by………………..?
a. ate
b. tore
c. bit
d. untied
42. Which sentence is the correct direct speech?
a. The little mouse said, “Was I not right?”
b. The little mouse said, “I was not right?”
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c. The little mouse said “Was I not right?”
d. The little mouse said was I not right?
43. From the direct speech sentence “I’m not going to the concert,” he said. Which
is the correct indirect speech sentence?
a. He said he is not going to the concert.
b. He said he was not going to the concert.
c. He say that he not going to the concert.
d. He says that he is not going to the concert.
44. Which sentence is the condition sentence type one (possible to fulfill)?
a. If the lion does not let the mouse go, the mouse will die.
b. If the mouse did not gnawed away the rope, the hunters would carry the
lion to the king.
c. If the hunters had carried the lion to the king, they would have had rewards.
d. If the king did not have a lion, he would punish the hunters.
45. Which sentence is the condition sentence type two (condition in theory possible
to fulfill)?
a. If the lion does not let the mouse go, the mouse will die.
b. If the mouse did not gnawed away the rope, the hunters would carry the
lion to the king.
c. If the hunters had carried the lion to the king, they would have had rewards.
d. If the king did not have a lion, he would punish the hunters.
46. Which sentence is the condition sentence type three (condition not possible to
fulfill)?
a. If the lion does not let the mouse go, the mouse will die.
b. If the mouse did not gnawed away the rope, the hunters would carry the
lion to the king.
c. If the hunters had carried the lion to the king, they would have had rewards.
d. If the king does not have a lion, he will punish the hunters.
47. Which is written in simple present passive sentence correctly?
a. The lion is tying to a tree.
b. The lion ties a tree
c. The lion is being tied to a tree.
d. The lion is tied to a tree.
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48. Which is written in present progressive passive sentence correctly?
a. The lion is tying to a tree.
b. The lion ties a tree
c. The lion is being tied to a tree.
d. The lion is tied to a tree.
Story 3: The Woodcutter and the God
A woodcutter who was chopping wood
on the banks of a river had lost his axe. Not
knowing what to do, he sat himself down on the
bank and wept. The god, learning the cause of
his distress, took pity on him. The god plunged
into the river, brought out a golden axe and
asked the woodcutter if this were the one which
he had lost. The man said, no, that wasn’t the one. So the god dived back in again
and this time he produced a silver axe. But the woodcutter said, no, that wasn’t his
axe either. The god plunged in a third time and brought him his own axe. The man
said, yes, indeed, this was the very axe which he had lost.
Then the god, charmed by his honesty, gave him all three, namely, golden
axe, silver axe, and his own axe.
Returning to his friends, the woodcutter told them about his adventure. One
of them took it into his head to get himself some axes as well. So he set off for the
riverbank, threw his axe into the current deliberately and then sat down in tears.
Then the god appeared to him also and, learning the cause of his tears, he dived in
and brought him to a golden axe, asking if it were the one which he had lost.
The man, all joyful, cried out: ‘Yes! It is indeed the one!’ But the god,
horrified at such effrontery, not only withheld the golden axe but didn’t return the
man’s own.
49. Where did the story take place?
a. in the forest
b. in the village
c. on the banks of a river
d. on the seashore
50. Who were the key characters in this story?
a. the woodcutter
b. the god
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c. the woodcutter and his friends
d. the woodcutter and the god
51. How many times did the god Hermes dive into the river to bring an axe to a
woodcutter?
a. one time
b. two times
c. three times
d. four times
52. What kind of axe did the Hermes bring out to the woodcutter for the first time?
a. a silver axe b. a golden axe
c. iron axe
d. stone axe
53. What kind of axe did the Hermes bring out to the woodcutter for the second time?
a. a silver axe b. a golden axe c. iron axe
d. stone axe
54. From the first paragraph, it can be inferred that the woodcutter’s axe was…….
a. a silver axe b. a golden axe c. iron axe
d. stone axe
55. To whom did the wood cutter tell about his adventure?
a. to his wife b. to his friends c. to his master d. to his son
56. Why did the god not give an axe to a woodcutter’s friend?
a. because the woodcutter’s friend was greedy
b. because the god did not like him
c. because the god could not find his axe
d. because the god liked his axe
57. What kind of moral did the Hermes has?
a. honesty
b. generosity
c. loving kindness d. effort
58. What kind of moral did the Hermes has?
a. honesty
b. generosity
c. loving kindness d. effort
59. What morals have you learned from this story?
a. honesty and generosity
b. generosity and intelligence
c. intelligence and effort
d. honesty and loving kindness
60. Which sentence has ax exemplification context clue?
a. A woodcutter who was chopping wood on the banks of a river had lost his axe.
b. The god, learning the cause of his distress, took pity on him.
c. The god plunged in a third time and brought him his own axe.
d. Then god, charmed by his honesty, gave him all three, namely, golden,
silver, and his own axe.
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61. Which sentence consists of relative pronoun?
a. A woodcutter who was chopping wood on the banks of a river had lost his axe.
b. Not knowing what to do, he sat himself down on the bank and wept.
c. The god Hermes, learning the cause of his distress, took pity on him.
d. Hermes plunged in a third time and brought him his own axe.
62. The “wept” in line 3 could be best replaced by……….
a. sad
b. unhappy
c. cry
d. angry
63. The word “plunge” in line 5 has the same meaning with…..
a. jump
b. dance
c. dive
d. drive
64. The antonym of the word “god” in line 5 is……….
a. Sultan
b. Satan
c. deity
d. guardian
65. The word “effrontery” in line 18 is closest in meaning to……………
a. terror
b. excitement
c. pride
d. shamelessness
65. Rearrange the words in bracket to make sentence. (this was / said / he had lost /
the woodcutter / the very axe / which)
a. The woodcutter said this was which the very axe he had lost.
b. The woodcutter said he had lost which this was the very axe.
c. The woodcutter said this which was the very axe he had lost.
d. The woodcutter said this was the very axed which he had lost.
66. Which is written in present perfect passive sentence correctly?
a. The three axes are given to a woodcutter by the god.
b. The three axes are being given to a woodcutter by the god.
c. The three axes have been given to a woodcutter by the god.
d. The three axes had been given to a woodcutter by the god.
67. Which is written in past simple passive sentence correctly?
a. The adventure is told to the woodcutter’s friends.
b. The adventure was told to the woodcutter’s friends.
c. The adventure had told to the woodcutter’s friends.
d. The adventure have been told to the woodcutter’s friends.
68. Which is written in future simple passive sentence correctly?
a. The woodcutter’s friend would get a golden axe if he was honest.
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b. The woodcutter’s friend will get a golden axe if he is honest.
c. The woodcutter’s friend would be given a golden axe if he would be honest.
d. The woodcutter’s friend will be given a golden axe if he will be honest.
69. Which is correctly written in simple sentence?
a. The woodcutter did not want a golden axe, for he was an honest man.
b. The god plunged into the river.
c. The god gave the woodcutter a golden axe, but he said no.
d. Although the god gave the woodcutter a golden axe, he did not want it.
70. Which is correctly written in compound sentence?
a. The god learning the cause of his distress, took pity on him.
b. The god plunged into the river.
c. The god gave the woodcutter a golden axe, but he said no.
d. Although the god gave the woodcutter a golden axe, he did not want it.

******************************************************************************************
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แบบทดสอบวัดความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(กอนเรียนและหลังเรียน)
____________________________________________________________________
คําชี้แจง ใหนักศึกษากากบาท (X) ทับตัวอักษร ก. ข. ค. หรือ ง. ซึ่งเปนคําตอบที่ถูกตองที่สุด
1) การที่สภากาชาดไทยไดรับการบริจาคโลหิตจากนักศึกษาเปนจํานวนมากนั้น แสดงใหทราบวา
นักศึกษามีคุณธรรมในดานใด
ก. ความอดทน
ข. ความซื่อสัตย
ค. ความเพียรพยายาม
ง. ความสามัคคี
2) นองดักแด อายุ 11 ป ทุกวันตองปนจักรยานไปขอขาวจากวัดมาปอนพอที่ปวยหนักและคุณยาซึ่ง
เปนอัมพาตโดยที่ไมมีความเบื่อหนายหรือรังเกียจแตอยางใดทั้งสิ้น แสดงวานองดักแดมีคุณธรรม
ในดานใด
ก. ความกตัญูกตเวที
ข. ความออนนอมถอมตน
ค. ความเสียสละ
ง. ความจริงใจ
3) เด็กชายกองหัดขี่จักรยาน และจักรยานก็ลมบอย ๆ จนกองไดรบั บาดแผลแตกองก็ไมรองไห แสดง
วากองมีคุณธรรมในดานใด
ก. การแสวงหาความรู
ข. ความรับผิดชอบ
ค. ความเพียรพยายาม
ง. ความอดทน
4) โจเปนคนแข็งกระดาง พูดจาก็ไมนาฟง แมแตพอ แม ครู อาจารยสั่งสอนก็ไมสนใจ แสดงวาโจไมมี
คุณธรรมในดานใด
ก. ความเมตตา กรุณา
ข. ความมีกัลยาณมิตร
ค. ความออนนอมถอมตน
ง. ความไววางใจ
5) แดงลอกการบานเพื่อนเพื่อนํามาสงคุณครู แสดงวาแดงขาดคุณธรรมในขอใด
ก. ความพยายาม
ข. ความซื่อสัตย
ค. การแสวงหาความรู
ง. ความจริงใจ
6) คุณยายมณี แสงจันทร หรือคุณยายติ๋ม อายุ 73 ป เลี้ยงสุนัขและแมวจรจัดจํานวน 303 ตัว เปน
ระยะเวลามากกวา 40 ปแลว แสดงวาคุณยายติ๋มมีคุณธรรมในดานใดมากที่สุด
ก. ความเมตตา กรุณา
ข. ความมีสติ
ค. ความมีจิตใจมั่นคง
ง.ความรับผิดชอบ
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7) ศาลไดทําการตัดสินลงโทษผูมีความผิดใหไดรับโทษ และปลอยใหปลอยจําเลยซึ่งไมมีความผิด
แสดงวาศาลมีคุณธรรมในขอใด
ก. ความรับผิดชอบ
ข. ความไววางใจ
ค. ความยุติธรรม
ง. ความไมคิดประทุษราย
8) วัยรุนสวนมากในปจจุบันมักใชถอยคําที่ไมสุภาพในการสนทนากัน แสดงวาขาดคุณธรรมในขอใด
ก. ความไมโลภ
ข. ความมีกัลยาณมิตร
ค. ความรัก
ง. การพูดจาไพเราะ
9) การที่นักศึกษาใชเวลา 4 – 5 ป ในการศึกษาเลาเรียนจนจบปริญญาตรีไดนั้น แสดงวานักศึกษา
มีคุณธรรมขอใด
ก. ความรับผิดชอบ
ข. ความเพียรพยายาม
ค. ความออนนอมถอมตน
ง. ความซื่อสัตยสุจริต
10) นักศึกษาจํานวนมากใชเวลาวางหลังเลิกเรียนในการเรียนรูเพิ่มเติมจากแหลงขอมูลตาง ๆ แสดง
ใหเห็นวานักศึกษาเหลานั้นมีคุณธรรมขอใด
ก. การแสวงหาความรู
ข. ความเสียสละ
ค. ความเพียรพยายาม
ง. ความอดทน
11) รถกระบะขนแตงไทยเพื่อไปสงที่ตลาดจังหวัดนครราชสีมาแลวเกิดลอรถระเบิดทําใหรถพลิกคว่ํา
แตงไทยหลนกระจายเต็มทองถนน ทําใหเกิดปญหาการจราจร ชาวบานจึงไดมาชวยกันเก็บ
แตงไทยออกจากถนนเพื่อใหการจราจรมีความคลองตัว จากเหตุการณดังกลาวแสดงวาชาวบาน
มีคุณธรรมในดานใด
ก. ความไมโลภ
ข. ความรับผิดชอบ
ค. ความเพียรพยายาม
ง. ความสามัคคี
12) นองแคท อายุ ๗7ขวบ อาศัยอยูกับแมที่เปนอัมพฤกษเพียงสองคน นองแคทตองคอยปอนขาว
ปอนน้ําแมทุกวัน ทั้ง ๆ ที่นองแคทเองก็ยังเปนเด็กเล็ก แสดงใหทราบวานองแคทมีคุณธรรมใน
ดานใด
ก. ความกตัญูกตเวที
ข. ความเสียสละ
ค. ความจริงใจ
ง. ความอดทน
13) สมบัติเปนกรรมกรกอสรางสะพานขามถนน เขาทํางานตั้งแตเชายันเย็นโดยไมหวั่นตอสภาพ
อากาศที่รอนอบอาว แสดงวาสมบัติมีคุณธรรมในดานใด
ก. ความรับผิดชอบ
ข. ความมีจิตใจมั่นคง
ค. ความเพียรพยายาม
ง. ความอดทน
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14) นอยเชื่อฟงคําสอนของพอแมโดยไมแสดงกิริยาอาการที่ไมเหมาะสม แสดงวานอยมีคุณธรรมใน
ดานใด
ก. ความไมลุมหลงมัวเมา
ข. ความรัก
ค. ความออนนอมถอมตน
ง. ความซื่อสัตย
15) นายเซีย กา เทียน วัย 70 ป ชาวสิงคโปร เปนคนขับรถแท็กซี่ ไดนําเงินจํานวน 27 ลานบาท ไป
มอบคืนผูโดยสารสองสามี ภรรยาชาวไทยที่ลืมไวในรถของเขา แสดงวานายเซีย กา เทียน มี
คุณธรรมในดานใด
ก. ความมีจิตใจมั่นคง
ข. ความซื่อสัตย
ค. ความออนนอมถอมตน
ง. ความจริงใจ
16) จากกรณีนองไอดินถูกแมใจทํารายใชไมทิ่มแทงและขุดหลุมฝงเพื่อหวังใหตายนั้น แสดงวาแมของ
นองไอดินขาดคุณธรรมในดานใด
ก. ความเมตตา กรุณา
ข. ความมีสติ
ค. ความเพียรพยายาม
ง. ความซื่อสัตย
17) กรรมการที่ควบคุมการแขงขันฟุตบอลเปานกหวีดเพื่อยุติการแขงขันตามเวลาที่กําหนด แสดงวา
กรรมการคนนั้นมีคุณธรรมในดานใด
ก. ความรับผิดชอบ
ข. ความอดทน
ค. ความยุติธรรม
ง. ความกตัญู
18) สมศักดิ์พูดปลอบเพื่อนที่อกหักใหหายจากความโศกเศรา เขาใชถอยคําที่ประกอบดวยเหตุผล
และเปนถอยคําที่นาฟง แสดงวาสมศักดิ์มีคุณธรรมในดานใด
ก. ความรัก
ข. ความเสียสละ
ค. ความจริงใจ
ง. การพูดจาไพเราะ
19) โธมั ส อั ล วา เอดสั น ได ทํ า การทดลองประดิ ษ ฐ ไ ฟฟ า เขาล ม เหลวนั บ ครั้ ง ไม ถ ว น แต ก็ ยั ง
ทดลองอยุร่ําไป จนในที่สุดเขาก็สามารถประดิษฐหลอดไฟจนสําเร็จ แสดงวาโธมัส อัลวา เอดิสัน
มีคุณธรรมในดานใด
ก. ความอดทน
ข. ความเพียรพยายาม
ค. ความจริงใจ
ง. ความซื่อสัตยสุจริต
20) จากกรณีที่มีพระภิกษุสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยตาง ๆ และมีใบปริญญามากถึง 15 ใบ
นั้น แสดงใหเห็นวาพระภิกษุรูปนี้มีคุณธรรมดานใดมากที่สุด
ก. การแสวงหาความรู
ข. ความอดทน
ค. ความเพียรพยายาม
ง. ความเมตตา กรุณา
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21) เกิดเพลิงไหมอาคารพาณิชย ยานการคากลางเมืองพิษณุโลก ชาวบานตางพากันนําน้ํามาชวยดับไฟ
แสดงใหทราบวาชาวบานมีคุณธรรมในดานใดจึงสามารถดับไฟได
ก. ความเสียสละ
ข. ความสามัคคี
ค. ความเพียรพยายาม
ง. ความอดทน
22) นองปาลมอาศัยอยูกับปาที่ตาบอดที่เลี้ยงดูนองปาลมมาตั้งแตเล็ก นองปาลมตองคอยชวยเหลือ
คุณปาในเรื่องตาง ๆ ทุกวัน แสดงใหเห็นวานองปาลมมีคุณธรรมในดานใด
ก. ความกตัญูกตเวที
ข. ความเมตตา กรุณา
ค. ความจริงใจ
ง. ความอดทน
23) ชาวนาที่ทํานาตลอดวันโดยไมหวั่นตอแสงแดดที่แผดเผา แสดงวาชาวนามีคุณธรรมในดานใด
ก. ความรับผิดชอบ
ข. การทํางานรวมกันเปนทีม
ค. ความเพียรพยายาม
ง. ความอดทน
24) หมวยแสดงความเคารพตอผูหลักผูใหญ ตอครูอาจารย และตอบุคคลทั่วไปเสมอ หมวยจึงเปนที่
รักของคนรอบขาง แสดงวาหมวยมีคุณธรรมในดานใด
ก. ความเมตตา กรุณา
ข. การมีความเห็นที่ถูกตอง
ค. ความออนนอมถอมตน
ง. ความซื่อสัตย
25) พรซื้อสินคาราคา 100 บาท กับแมคาที่ตลดานัด เธอใหธนบัตรใบละ 1,000 บาทกับแมคาโดย
คิดวาเปนธนบัตรใบละ 100 บาท แลวเดินจากไป แมคาเห็นพรเดินจากไป จึงเรียกใหพรกลับมา
รับเงินทอนจํานวน 900 บาท แสดงวาแมคามีคุณธรรมในดานใด
ก. ความรับผิดชอบ
ข. ความซื่อสัตย
ค. ความไมลุมหลงมัวเมา
ง. ความจริงใจ
26) เด็กหญิงแนนนําน้ําใสภาชนะไปวางไวหนาบานเพื่อใหนกบินมาอาบน้ําคลายรอน แสดงวา
เด็กหญิงแนนมีคุณธรรมในดานใด
ก. ความเมตตา กรุณา
ข. ความเสียสละ
ค. ความมีสติ
ง. ความรักธรรมชาติ
27) เปาบุนจิ้นตัดสินคดีความตาง ๆ โดยไมเห็นแกหนาใครทั้งนั้น แสดงวาเปาบุนจิ้นมีคุณธรรมในดานใด
ก. ความไมลุมหลงมัวเมา
ข. ความไมคิดประทุษราย
ค. ความยุติธรรม
ง. ความจริงใจ
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28) สมหญิงสนทนากับทุกคนดวยน้ําเสียงที่ออนโยนเสมอ แสดงวาสมหญิงเปนผูมีคุณธรรมในดานใด
ก. ความมีจิตใจมั่นคง
ข. ความอดทน
ค. ความรัก
ง. การพูดจาไพเราะ
29) พระมหาชนกทรงวายน้ําทามกลางมหาสมุทรเพื่อใหถึงฝง เปนเวลา 7 วัน 7 คืน โดยไมยอทอ
แสดงวาพระมหาชนกมีคุณธรรมในดานใดมากที่สุด
ก. ความอดทน
ข. ความเพียรพยายาม
ค. ความมีจิตใจมั่นคง
ง. การแสวงหาความรู
30) จากละครเรื่องพระพุทธเจ ามหาศาสดาโลก ตอนที่ เ จ าชายสิ ทธัต ถะเสด็จ ออกจากพระนคร
กบิลพัสดุเพื่อแสวงหาทางพนจากทุกขนั้น นักศึกษาคิดวาเจาชายสิทธัตถะมีคุณธรรมในดานใด
มากที่สุด
ก. การแสวงหาความรู
ข. ความรับผิดชอบ
ค. ความเพียรพยายาม
ง. ความอดทน

**************************************************************************
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แบบทดสอบประจําบทเรียน

Test (Unit 1)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Instruction Read the following story and mark X on a, b, c, or d which is the best answer.
Once upon a time when Brahmadatta was king of
Benares, the Bodhistatta was born a quail and lived in a
forest as the head of thousands of the quails. One day a
fowler came and he flung his net over them. Then he
crammed them into his basket, and went home sold his
prey for a living.
Now one day the Bodhisatta said to those quails,
“I have a device whereby he will be unable to catch us. Henceforth, the very
moment he throws the net over you, let each one put his head through a mesh and
then all of you together must fly away with the net; this done, we will all escape
from the fowler’s catching.”
On the morrow, when the net was cast over them, they did just what the
Bodhisatta told them. While the fowler was still disentangling his net, evening came
on; and he went away empty-handed. On the following days the quails played the
same trick which made the fowler disappointed and went home empty-handed.
Accordingly his wife grew angry. The fowler explained, “The moment my net is over
them, off they fly with it and escape, but don’t you bother yourself, as soon as they
start bickering among themselves, I shall bag the lot.”
Not long after this, one of the quails, trod by accident on another’s head. “Who
trod on my head?” angrily cried this latter. “I did, but I didn’t mean to.” said the first
quail. Nevertheless, the other remained angry. They began to bandy taunts, saying,
“I suppose it is you single-handed who lift up the net.” The Bodhisatta thought to
himself, “There’s no safety with one who is quarrelsome. The time has come when
they will no longer lift up the net, and the fowler will get his opportunity. I can stay
here no longer.” And thereupon he with his followers went elsewhere.
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Sure enough the fowler one day flung his net over them. Then said one
quail, “They say when you were at work lifting the net, the hair of your head fell off.
Now’s your time; lift away.” The other rejoined, “When you were lifting the net,
they say both your wings molted. Now’s your time, lift away.” But whilst they were
each inviting the other to lift the net, the fowler himself lifted the net for them and
took them to his home.
1. Based on the first paragraph, where did the story take place?
a. It took place in a palace
b. It took place in a forest
c. It took place in a village
d. It took place in a city
2. What was the Bodhisatta born?
a. He was born a king
c. He was born a fowler’s wife

b. He was born a fowler
d. He was born a quail

3. According to story, what was the main problem of the quails?
a. They were caught by a fowler
b. They lacked of harmony
c. The food was not sufficient for them d. They had no leader
4. How did the Bodhisatta tell his followers to do so that the fowler could not
catch them?
a. He told his followers to help each other
b. He told his followers to fly away when seeing the fowler
c. He told his followers to play a trick
d. He told his followers to fly away with the net
5. The word ‘crammed’ in paragraph 1 (Line 4) is closest in meaning to…
a. threw
b. laid
c. packed
d. hung
6. What was the cause of the quails’ quarrel?
a. One quail trod by accident on another’s head
b. One quail scolded another quail
c. They had different opinion
d. Each quail wanted to be a leader
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7. Which of the sentences below happened first, second, third and fourth?
1. The quails played the same trick which made the fowler disappointed.
2. A fowler came and he flung his net over the quails.
3. The Bodhisatta was born a quail and lived in a forest.
4. A fowler went home empty-handed.
a. 1 – 2 – 3 – 4
b. 3 – 2 – 1 – 4
c. 2 – 3 – 4 – 1
d. 4 – 3 – 2 – 1
8. What will happen if people in society do not have harmony?
a. There will be thieves everywhere
b. There will be war in the society
c. They will not have happiness
d. They will live with fear
9. Who do you think should have harmony?
a. Students
b. Teachers
c. Teenagers
d. Everyone
10. What moral is the most important for living together?
a. Harmony
b. Right Livelihood
c. Loving Kindness
d. Leadership
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANSWER KEY
1.
2.
3.
4.
5.

b
d
a
d
c

6. a
7. b
8. c
9. d
10. a
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Test (Unit 2)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Instruction Read the following story and mark X on a, b, c, or d which is the
best answer.
Once upon a time, there lived a herd of
eighty thousand elephants at the bottom of the
majestic Himalayas. Their leader was a magnificent
and rare white elephant who was an extremely kindhearted soul. He greatly loved his mother who had
grown blind and feeble. Each day this white
elephant would go deep into the forest in search of
food. He would look for the best of wild fruit to send to his mother. But alas... his
mother never received any. This was because his messengers would always eat
them up themselves.
Then one day, he decided to leave them all behind and disappeared in the
middle of the night along with his dear mother. He took her to Mount Candorana to
live in a cave beside a beautiful lake. It so happened that one day, when the white
elephant was feeding he heard loud cries. A forester from Benares had lost his way
in the forest and was absolutely terrified. The elephant asked the forester why he
was crying so bitterly. The forester replied that he was crying because he had been
roaming the forest for the past seven days and could not find his way out. The
elephant told him not to worry and carried him to the edge of the forest from
where the forester went on his merry way back to Benares.
On reaching the city, he heard that King Brahmadatta's personal elephant
had just died and the King was looking for a new elephant. The forester immediately
went up to the King and told him about the white elephant that he had seen on
Mount Candorana. The King was quite pleased with the information and
immediately dispatched a number of soldiers and elephant trainers along with
the forester. After travelling for many days, the group reached the lake besides
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which the elephants resided. The white elephant was collecting lotus shoots for his
mother's meal and could sense the presence of humans. When he looked up, he
spotted the forester and realized that it was he who had led the King's men to him.
He was very upset at the ingratitude but decided that if he put up a struggle many
of the men would be killed. And he was just too kind to hurt anyone. So he decided
to go along with them to Benares where he was given a grand reception. He did not
respond to any kind of stimuli, be it the fragrant flowers or the beautiful and
comfortable stable. He just sat there looking completely despondent.
The King went to the stable and asked him why he looked so sad. The white
elephant replied that he would not eat anything until he met his mother. So the
King asked him where his mother was. The elephant replied that she was at the
Mount Candorana and must be worried and hungry as she was blind and had no
one to feed her and take care of her. He was afraid that she would die. The King was
touched by the elephant's story and asked him to return to his blind, old mother
and take care of her as he had been doing all along. The happy elephant went
running home as fast as he could and found that his mother was still alive. He told
her that the King of Benares had set him free to look after her forever. She was so
thankful to him for sending her son back home. The white elephant was able to
take good care of his mother till the day she died.
1. Based on the first paragraph, where did the herd of eighty thousand elephants
live?
a. They lived at the bottom of Himalaya
b. They lived at the bottom of Sineru
c. They lived at the bottom of Fuji
d. They lived at the bottom of Everest
2. What was the characteristic of the white elephant?
a. He was easy-going
b. He was sociable
c. He was kind-hearted soul
d. He was impolite
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3. Why did the white elephant take care of his mother?
a. Because his mother was deaf and feeble
b. Because his mother was mute and feeble
c. Because his mother was ill and feeble
d. Because his mother was blind and feeble
4. What was the cause of the forester’s cry?
a. He missed his family
b. He had lost in the forest
c. He feared ghosts
d. He was afraid of wild animals
5. Why did the white elephant decide to go along with the king’s men to Benares?
a. Because he wanted to be the king’s elephant
b. Because he wanted to leave the forest
c. Because he feared that he would be hurt
d. Because he did not want to hurt anyone
6. The word “despondent” in paragraph 3 (Line 30) could best be replaced by
a. hopeless
b. sad
c. disappointed
d. anxious
7. Which of the sentences below happened first, second, third and fourth?
1. The white elephant decided to go along with the soldiers to Benares.
2. The white elephant was able to take good care of his mother till the day
she died.
3. Each day the white elephant would go deep into the forest in search of
food.
4. The white elephant took his mother to live in a cave beside a beautiful lake.
a. 1 – 2 – 3 – 4
b. 2 – 3 – 4 – 1
c. 3 – 4 – 1 – 2
d. 4 – 3 – 2 – 1
8. What moral did the forester not have?
a. gratitude
c. harmony

b. effort
d. forbearance
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9. How important is gratitude?
a. It helps us work successfully
c. It helps us learn attentively
10. Who should have gratitude?
a. Students
c. Teenagers

b. It helps us live happily
d. It helps us think carefully
b. Teachers
d. Everyone

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

ANSWER KEY
1.
2.
3.
4.
5.

a
c
d
b
d

6. a
7. c
8. a
9. b
10. D
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Test (Unit 3)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Instruction Read the following story and mark X on a, b, c, or d which is the
best answer.
Temiya was a son of a king in Benares. Temiya would watch his father order
cruel punishments for transgressors of the law and he began to think of what it
would mean to be king. And he feared that when he would become king, he too
would have to commit these acts. And he remembered that as a result of being
king in a former life, he had suffered 80,000 years in hell. Worried that he would
become king, he was approached by the goddess who was once his mother in a
former life who advised him to remain silent so as to be unfit to be king.
For sixteen years, he remained silent and his family tried to terrify him into
speaking and moving but they failed to break his trance. At last, the king ordered
Sunanda, the charioteer to bury the Bodhisatta in a graveyard. When the Bodhisatta
was taken off the city, as a final test of his strength, the Bodhisatta seized the back
of the chariot and lifted it high with one hand as if it were a toy cart. Indeed, his
power was confirmed. He walked over to the charioteer and tried to jolt him into
looking at him with these words: "Behold the
man you seek to kill, not deaf nor dumb nor
lame. Suddenly Sunanda understood and
fell at his feet, stammering that he would be
honored to escort the prince home to inherit
the kingdom. He who was destined for
Buddhahood chided him, for nothing would deter him now from leading the pure
meditative life. He ordered Sunanda to return to the palace immediately to tell his
parents that he was still alive. Sunanda returned and told the queen his story. The
king was told what his son had done, and he and the queen set out at once, hoping
to lure the prince home.
When the long procession of horse-drawn carriages came to a halt, the royal
pair found their son living in a hut of leaves prepared for him by Sakka. They saw
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that he had already put on an ascetic's garments of red bark and leopard skin, a
black antelope skin over one shoulder and a carrying pole over the other. His hair
was tied up and matted, and he held a walking staff in one hand. Temiya welcomed
them and explained to them the reasons for his sixteen years of self-denial. In awe
of their son, they no longer begged him to wear the crown but were themselves
inspired to embrace the holy life. Returning to the palace, the king ordered the royal
treasure jars to be opened and the gold to be scattered about like sand. Sakka built
for the entire kingdom a hermitage three leagues long, so that all who aspired to
Nirvana could partake of the meditative life.
1. Based on the first paragraph, it can be inferred that Temiya was born in
a. Benares
b. Berlin
c. Beijing
d. Bihar
2. Who advised Temiya to remain silent so as to be unfit to be king?
a. Temiy, himself
b. The queen
c. The king
d. The goddess
3. How long did Temiya remain silent?
a. 15 years
c. 17 years

b. 16 years
d. 18 years

4. How did Sunanda think if he had escorted the prince home to inherit the kingdom?
a. He thought that he would have been awarded
b. He thought that he would have been honored
c. He thought that he would have been appointed as a state governor
d. He thought that he would have been given anything he wanted
5. Which part do you think the prince showed great forbearance?
a. The part that he was approached by the goddess
b. The part where he kept silent for sixteen days
c. The part that he was taken off the city
d. The part that he explained the reasons to them
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6. The word ‘he’ in paragraph 2 (Line 14) could best be replaced by
a. The king
c. Sunanda

b. The charioteer
d. The prince

7. Which of the sentences below happened first, second, third and fourth?
1. The king ordered Sunanda, the charioteer to bury the Bodhisatta in a graveyard.
2. The king and the queen set out at once, hoping to lure the prince home.
3. Temiya remained silent for sixteen years.
4. Temiya was worried that he would become king.
a. 4 – 1 – 2 – 3
c. 4 – 3 – 2 – 1
8. What moral did Temiya have?
a. Forbearance
c. Effort

b. 4 – 2 – 3 – 1
d. 4 – 3 – 1 – 2
b. Loving Kindness
d. Harmony

9. If students lack forbearance, especially in education, what will happen to them?
a. They will not pass an exam
b. They will not be rich
c. They will not go to school
d. They will not be happy
10. What moral have you learned from this story?
a. Effort
b. Loving Kindness
c. Forbearance
d. Searching for knowledge
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANSWER KEY
1.
2.
3.
4.
5.

a
d
b
b
b

6. d
7. d
8. a
9. a
10. c
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Test (Unit 4)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Instruction Read the following story and mark X on a, b, c, or d which is the
best answer.
Once on a time, hard by
a great banyan-tree on the
slopes of the Himalayas, there
were three animals which were
a partridge, a monkey, and an
elephant. And they came to
lack respect and subordination one to another, and had no ordering of their
common life. And the thought came to them that it was not seemly for them to live
in this way, and that they ought to find out which of their number was the senior
and to honor him.
As they were engaged thinking which the oldest, one day an idea was struck
them. Said the partridge and the monkey to the elephant as they all three sat
together at the foot of that banyan-tree, "Friend elephant, how big was this banyan
when you remember it first?” Said the elephant, "When I was a baby, this banyan
was a mere bush, over which I used to walk; and as I stood astride of it, its topmost
branches used just to reach up to my belly. I've known the tree since it was a mere
bush." Next the monkey was asked the same question by the other two; and he
replied, "My friends, when I was a youngling, I had only to stretch out my neck as I
sat on the ground, and I could eat the topmost sprouts of this banyan. So I've
known this banyan since it was very tiny." Then the partridge was asked the same
question by the two others; and he said, "Friends, of old there was a great banyantree at such and such a spot; I ate its seeds, and voided them here; that was the
origin of this tree. Therefore, I have knowledge of this tree from before it was born,
and am older than the pair of you." Here upon the monkey and the elephant said
to the sage partridge, "Friend, you are the oldest. Henceforth you shall have from us
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acts of honor and veneration, marks of obeisance and homage, respect of word and
deed, salutation, and all due homage; and we will follow your counsels.” Thenceforth
the partridge gave them counsel, and established them in the Commandments, which he
also undertook himself to keep. Being thus established in the Commandments, and
becoming respectful and subordinate among themselves, with proper ordering of their
common life, these three made themselves happy until their life's close.
1. Based on the first paragraph, where did the story take place?
a. It took place in the palace
b. It took place on the slopes of the Himalayas
c. It took place in a village
d. It took place in the zoo
2. Who are the three friends in the story?
a. A parrot, a monkey, and an elephant
b. A partridge, a monkey, and an elephant
c. A parrot, a mouse, and an elephant
d. A partridge, a monkey, and a donkey
3. What did the three friends lack of?
a. Respect and Admiration
c. Forbearance and Self-devotion

b. Loving kindness and Effort
d. Respect and subordination

4. After discussing together at the banyan tree who became the senior among them?
a. The partridge
b. The monkey
c. The elephant
d. The mountain
5. The word ‘animals’ in paragraph 1 (Line 3) is closest in meaning to…
a. poultry
b. amphibian
c. wildlife
d. reptile
6. The word ‘themselves’ in paragraph 4 (Line 27) means
a. A partridge
b. A monkey
c. An elephant
d. A partridge, a monkey, and an elephant
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7. Which of the sentences below happened first, second, third and fourth?
1. The three animals lacked respect and subordination one to another.
2. The partridge gave them counsel, and established them in the Commandments.
3. There were three animals which were a partridge, a monkey, and an elephant lived
on the slopes of the Himalayas.
4. One day an idea was struck the three animals.
a. 1 – 4 – 2 – 3
c. 3 – 1 – 4 – 2

b. 2 – 4 – 1 – 3
d. 4 – 1 – 3 – 2

8. What will happen to students if they lack humility?
a. They will be blamed
b. They will be put in jail
c. They will have no friends
d. They will not succeed
9. How should you apply the moral you have learned from the Tittira Jataka to your daily life?
a. I should help other people no matter they are young or old
b. I should obey the seniors especially, their good instructions
c. For my success, I should keep trying in any work
d. For my mental purification, I should meditate everyday
10. What moral have you learned for Tittira Jataka?
a. Sacrifice
b. Freedom
c. Humility

d. Forbearance

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

ANSWER KEY
1.
2.
3.
4.
5.

b
b
d
a
c

6. d
7. c
8. a
9. b
10. c
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Test (Unit 5)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Instruction Read the following story and mark X on a, b, c, or d which is the
best answer.
Of all the great monks in the Buddha’s retinues, the
Venerable Ananda occupied a unique position. The father of
Ananda was King Sukkodhana, the Buddha's greatest
betrayer, Devadatta was Ananda's elder brother. When he
was thirty-seven years old, Ananda joined the Sangha,
namely the Buddha’s order of monks, proving himself a
willing and diligent disciple. It was said that he became a
monk together with the five princes: Anuruddha, Bhatthiya,
Bhakku, Kimpila, Devadatta and Upali, the royal barber. During the first rains retreat
he attained the fruit of stream-entry or Sotapanna. During the first years of his life as
a monk Ananda was fully occupied with the purification of his own mind; he
blended easily into the Sangha and slowly developed more and more resilience and
mental strength. Ananda also had a gentle and compassionate disposition. He was
most respected by women because he was caring towards the bhikkhunis and
women followers of the Buddha. It was due to the effort of Ananda that Buddha
found and order of nuns, e.g. a group of Bhikkhunis.
When the Buddha and Ananda were both fifty-five years of age, the Buddha
called a meeting of the monks and declared: “Now I am fifty-five years old and it is
necessary for me to have a trustworthy and reliable attendant.” The great monks,
for example, venerable Mahakassapa, venerable Sariputta, and venerable
Moggallana looked at Ananda, who had held back modestly, and asked him to
volunteer. When he was asked why he was the only one who had not offered his
services, he replied that the Buddha knew best who was suitable to be his
attendant. Then the Buddha declared that Ananda would be pleasing to him and
would be the best choice for the post. From then on Ananda was the constant
companion, attendant, and helper of the Blessed One for twenty-five years.
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So great was Ananda’s mastery of the Dhamma that the Buddha even spoke
of him as a living embodiment of the Teaching. The Buddha said of him that he was
the best of all attendants. Ananda, the Buddha’s cousin and attendant, was
renowned among the great disciples for his zealous devotion and for preserving the
teachings intact. He served the Buddha loyally for twenty-five years, accepting no
privilege, and was designated best in learning, memory, goodness and resolution.
1. Who was Ananda’s father?
a. King Suddhodhana
c. King Mahanama

b. King Sukkodhana
d. King Pasendhi

2. Who was Ananda’s elder brother?
a. Devadatta
c. Kimpila

b. Anuruddha
d. Bhatthiya

3. According to the story, how many princes became the Buddhist monks including
Ananda?
a. 4 princes
b. 5 princes
c. 6 princes
d. 7 princes
4. The word “retinue” in paragraph 1 (Line 1) is closest in meaning to…
a. disciples
b. relatives
c. friends
d. assistants
5. For how many years did venerable Ananda served the Buddha?
a. 25 years
b. 35 years
c. 45 years
d. 55 years
6. From the story we can infer that
a. The Buddha and Venerable Ananda were in the same age
b. The Buddha and Venerable Ananda were brothes
c. Ananda was younger than the Buddha
d. The Buddha was younger than Ananda
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7. Which of the sentences below happened first, second, third and fourth?
1. Ananda became a monk together with the five princes.
2. During the first rains retreat Ananda attained the fruit of stream-entry or Sotapanna.
3. Ananda was the constant companion, attendant, and helper of the Blessed One
4. Ananda joined the Sangha when he was thirty – seven years old.
a. 4 – 3 – 1 – 2
c. 4 – 1 – 2 – 3

b. 4 – 2 – 3 – 1
d. 4 – 1 – 3 - 2

8. If you were Ananda, would you serve the Buddha loyally without accepting any
privilege?
a. I would not because I wanted to be free
b. I would not because it would waste my time
c. I would because I would have privilege over all Buddhist monks
d. I would because it was highly honorary post
9. What will happen in our society if people lack honesty?
a. There won’t be loving kindness in our society
b. There won’t be harmony in our society
c. There won’t be sincerity in our society
d. All are correct
10. What moral have you learned from Venerable Ananda?
a. effort
b. harmony
c. forbearance
d. honesty
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANSWER KEY
1.
2.
3.
4.
5.

b
a
c
a
b

6. a
7. c
8. d
9. d
10.
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Test (Unit 6)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Instruction Read the following story and mark X on a, b, c, or d which is the
best answer.
Two villages were situated on opposite
banks of a river dividing the Kingdom of Benares.
Their hunter chiefs, friends throughout the years,
betrothed their infant children to each other
shortly after their birth. Once their children were
born and betrothed, they felt obliged to live as
ascetics. They were married against their will, but secretly determined to live as
brother and sister. Later, they were allowed to go into the forest and live in a
hermitage where they led lives of meditation and purity. Sakka foresaw that a grave
misfortune was to strike them. He tried to convince them that they would have to
bear a son in order to be assured of someone to care for them when affliction
struck but they denied. At last Sakka persuaded them that a pure conception could
take place if Dukulaka placed one finger on a navel of Parika, his wife.
Subsequently, the Bodhisatta was reborn and named Suvannasama or Sama.
When Sama was sixteen, a misfortune befell his parents. As they were making their
way home after a day of gathering fruits, a snake puffed out his deadly breath at
them and blinded them instantly. From this time onward Sama took care of them.
He moved about so gently that even the deer, timid of other men, were never
afraid of him and accompanied him wherever he went.
One evening, while Sama was fetching the evening's water in his small round
pot. The king of Benares, Piliyakka wandered into the forest. While hunting for
venison, he had chanced upon a glade near the pond where Sama stood. He was
fascinated by the sight of what appeared to be some divine creature for his ability to
tame the animals of the forest. He desired to take a trophy home to show his
ministers. Piliyakka shot a poisoned arrow into Sama's side. The deer fled in terror.
Sama slowly and gravely sank to the sand. Blood poured from his lips as he spoke
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aloud, asking who it could be who desired his death and what could be gained by
such an act. King Piliyakka was struck by the absence of blame or anger in Sama's
words and ventured out of concealment. As they talked, the king pretended that he
had been aiming at one of the deer rather than at Sama. But Sama knew this to be
a lie, and Piliyakka had to admit the truth. Still the boy did not reprimand him.
Instead, he grieved aloud for his parents. The king was struck with shame and
promised Sama to care for his parents as if they were his own. Sama then lost
consciousness. Piliyakka, thinking he was dead, wailed loudly and paid homage to
Sama's body.
Piliyakka set out for the hermitage. There he confessed his crime to Sama's
parents. They were stricken with sorrow and grief. They asked merely that the king
lead them to their son's body. On reaching their son, the two ascetics knelt down
and wept. The goddess, who had witnessed these acts from her hiding place, then
revealed herself and profoundly asserted the virtue of Sama. Through the night they
remained beside him, all minds bent on restoring life to the boy who seemed more
a heavenly being than a human. At last Sama stirred, then rose, fully recovered from
his injury. At that very moment, dawn broke over the forest and Sama's mother and
father could see with their own eyes Sama's restoration, for their blindness had
ended along with their penance.
1. Who betrothed their infant children to each other?
a. Hunter Chiefs
b. Forest hunter
c. Village leader
d. Hunter Chiefs
2. How did the two hunter chiefs’ son and daughter determine to live together?
a. They lived together as father and mother
b. They lived together as relatives
c. They lived together as friends
d. They lived together as brother and sister
3. What was the name of reborn Bodhisatta?
a. Suvannasama
c. Dukulaka

b. Sakka
d. Pliyakka
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4. How old was Sama when the misfortune befell his parents?
a. 15 years old
b. 16 years old
c. 17 years old
d. 18 years old
5. Who shot poisoned arrow at Sama?
a. Hunter chief
c. Sakka

b. King Piliyakka
d. Dukulaka

6. The word “betrothed” in paragraph 1 (Line 3) means...
a. engaged
b. married
c. exchanged
d. promised
7. Which of the sentences below happened first, second, third and fourth?
1. King Piliyakka shot a poisoned arrow into Sama's side.
2. At last Sama stirred, then rose, fully recovered from his injury.
3. When Sama was sixteen, a misfortune befell his parents.
4. King Piliyakka promised Sama to care for his parents.
a. 1 – 3 – 2 – 4
c. 2 – 4 – 1 – 3

b. 3 – 1 – 4 – 2
d. 4 – 2 – 3 – 1

8. As you are students, do you think what will happen to you if teachers lack loving
kindness?
a. I will not get good scores
b. I will be able to
c. I will fail an examination
d. I will not respect them
9. How would you promote loving kindness to your classmates or your friends?
a. I would work with them
b. I would stay with them
c. I would help them in whatever I could
d. I would tell them to be studious in education
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10. What moral have you learned from Suvannasama Jataka?
a. Forbearance
c. Loving Kindness

b. Harmony
d. Honesty

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

ANSWER KEY
1.
2.
3.
4.
5.

d
d
a
b
b

6. a
7. b
8. c
9. c
10. C
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Test (Unit 7)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Instruction Read the following story and mark X on a, b, c, or d which is the
best answer.
Once upon a time when Brahmadatta was
reigning in Benares, the Bodhisatta was born in a
Brahmin family. And when he came of age, he was
trained in all the arts, and adopting the ascetic life he
developed all the Faculties and Attainments, and took
up his abode in a pleasant quarter of the Himalayas,
living on wild fruits and roots. At this time the king being anxious to find out his
defects, went about inquiring if there was anyone who would tell him his faults. And
not finding anyone to speak to his dispraise, either within doors or without, either
within the city or outside it, he wandered about the countryside in disguise, thinking,
“How will it be in the country?”
And not meeting with anyone there to speak to his dispraised, and hearing
men speak only of his merits, he thought, “How will it be in the Himalaya region?”
And he went into the forest and wandered about till he reached the hermitage of
the Bodhisatta, where after saluting him, and addressing him in a friendly manner he
took a seat on one side. At that moment the Bodhisatta was eating some ripe figs
which he had brought from the wood. They were luscious and sweet, like powdered
sugar. He addressed the king and said, “Your Excellency, please eat this ripe fig and
drink some water.” The king did so, and asked the Bodhisatta, “Why, Reverend Sir, is
this ripe fig so exceedingly sweet?” “Your Excellency,” he replied, “the king now
exercises his rule with justice and equity. That is why it is so sweet.” “In the reign of
an unjust king, does it lose its sweetness, Sir?” “Yes, Your Excellency, in the time of
unjust kings, oil, honey, molasses and the like, as well as wild roots and fruits, lose
their sweetness and flavour, and not these only but the whole realm becomes bad
and flavourless; but when the rulers are just, these things become sweet and full of
flavour, and the whole realm recovers its tone and flavour.”
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The king said, “It must be so, Reverend Sir,” and without letting him know
that he was the king, he saluted the Bodhisatta and returned to Benares. And
thinking to prove the words of the ascetic, he ruled unjustly, saying to himself, “Now
I shall know all about it,” and after the lapse of a short time he went back and
saluting the Bodhisatta, sat respectfully on one side. The Bodhisatta using exactly
the same words offered him a ripe fig, which proved to be bitter to his taste. Finding
it to be bitter he spat it out, saying, “It is bitter, Sir.”
Said the Bodhisatta, “Your Excellency, the king must be unjust, for when
rulers are unjust, everything beginning with the wild fruits in the wood, lose all their
sweetness and flavour.” The king after hearing the Bodhisatta’s exposition of the
Truth, let him know he was the king and said, “Holy, Sir, formerly it was due to me
alone that the figs were first sweet and then bitter, but now I will make them sweet
again.” Then he saluted the Bodhisatta and returned home and ruling righteously
restored everything to its original condition.
1. In which family was the Bodhisatta born?
a. he was born in a Brahmin family
c. he was born in a merchant family

b. he was born in a king family
d. he was born in a Suddra family

2. Where did the Bodhisatta take up his abode?
a. he took up his abode in in a pleasant quarter of the Sineru
b. he took up his abode in a pleasant quarter of the Everest
c. he took up his abode in a pleasant quarter of the Fuji
d. he took up his abode in a pleasant quarter of the Himalayas
3. What did the king of Benares want to find out?
a. treasure
b. defect
c. merit
d. gossip
4. At the beginning, what did the king do to find out his faults?
a. He observed himself
b. He noticed the reaction of
villagers
c. He asked anyone within city and outside d. He asked the Bodhisatta
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5. What about did the people speak of the king?
a. about his family
b. about his rule
c. about his merits
d. about his faults
6. The word “abode” in paragraph 1 (Line 4) is closest in meaning to…
a. house
b. palace
c. hall
d. pavillion
7. Which of the sentences below happened first, second, third and fourth?
1. The king being anxious to find out his defects.
2. The king reached the hermitage of the Bodhisatta.
3. The king saluted the Bodhisatta and returned to Benares.
4. The king wandered about the countryside in disguise.
a. 4 – 3 – 2 – 1
b. 3 – 1 – 2 – 4
c. 2 – 3 – 1 – 4
d. 1 – 4 – 2 – 3
8. How can you apply the moral you have learned from the story to your daily life?
a. I will help everyone
b. I will be fair to everyone
c. I will speak the truth
d. I will be good to everyone
9. What is the good way to promote justice?
a. to help everyone
c. to be fair to everyone

b. to be kind to everyone
d. to be careful in work

10. What moral have you learned from Rajovada Jataka?
a. Forbearance
b. Harmony
c. Loving Kindness
d. Justice
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANSWER KEY
1. a
2. d
3. b
4. c
5. c

6. a
7. d
8. b
9. c
10. d
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Test (Unit 8)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Instruction Read the following story and mark X on a, b, c, or d which is the
best answer.
Once upon a time, in the land of Gandhara
there was a king reigning there, and the Bodhisatta
came to life as a bull. The Brahmin called him
Nandivisala, and treated him like his own child,
feeding the young creature on rice-gruel and rice.
When the Bodhisatta grew up, he thought to himself,
“I have been brought up by this Brahmin with great
pains, and all India cannot show the bull which can draw what I can. How if I were
to repay the Brahmin the cost of my nurture by making proof of my strength?”
Accordingly, one day he said to the Brahmin, “Go, Brahmin, to some merchant rich
in herds, and wager him a thousand pieces that your bull can draw a hundred
loaded carts.”
The Brahmin went to a merchant and got into a discussion with him as to
whose oxen in the town were the strong. “There are no oxen in the town which can
compare with mine for real strength.” Said the Brahmin, “I have a bull who can pull
a hundred loaded carts.” “Where’s such a bull to be found?” laughed the
merchant. “I’ve got him at home,” said the Brahmin. “Make it a wager.” “Certainly,”
said the Brahmin, and staked a thousand pieces. Then he loaded a hundred carts
with sand, gravel, and stones, and leashed the lot together, one behind the other,
by cords from the axle-tree of the one in front to the trace-bar of its successor. This
done, he bathed Nandivisala, gave him a measure of perfumed rice to eat, hung a
garland round his neck, and harnessed him all alone to the leading cart. The
Brahmin in person took his seat upon the pole, and flourished his goad in the air,
shouting, “Now then, you rascal! pull them along, you rascal!”
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“I’m not the rascal he calls me,” thought the Bodhisatta to himself; and so
he planted his four feet like so many posts, and budged not an inch. Straightway,
the merchant made the Brahmin pay over the thousand pieces. His money gone,
the Brahmin took his bull out of the cart and went home, where he lay down on his
bed in an agony of grief. When Nandivisala strolled in and found the Brahmin a prey
to such grief, he went up to him and enquired if the Brahmin were taking a nap.
“How should I be taking a nap, when I have had a thousand pieces won of me”
“Brahmin, all the time I have lived in your house, have I ever broken a pot, or
squeezed up against anybody, or made messes about?” “Never, my child.” Then,
why did you call me a rascal” It’s you who are to blame, not I. Go and bet him two
thousand this time. Only remember not to miscall me rascal again.”
When he heard this, the Brahmin went off to the merchant, and laid a wager
of two thousand. Just as before, he leashed the hundred carts to one another and
harnessed Nandivisala, very spruce and fine, to the leading cart. So now seated on
the pole, the Brahmin stroked Nandivisalaat the back, and called on him in this
style, “Now then, my fine fellow! Pull them along, my fine fellow!” With a single
pull the Bodhisatta tugged along the whole string of the hundred carts till the
hindermost stood where the foremost had started. The merchant, rich in herd, paid
up two thousand pieces he had lost to the Brahmin.
1. Where did this story take place?
a. It took place in the land of Benares
b. It took place in the land of Bodh Gaya
c. It took place in the land of Gandhara
d. It took place in the land of Kosala
2. What was a bull’s name?
a. Nandi
c. Nandivisala

b. Nanda
d. Nandavisala

3. Whom did the Brahmin wager to?
a. He wagered to the king
c. He wagered to another Brahmin

b. He wagered to the Bodhisatta
d. He wagered to the merchant
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4. How many loaded carts could the Brahmin’s bull draw?
a. 1 loaded cart
b. 10 loaded carts
c. 100 loaded carts
d. 1,000 loaded carts
5. Why did Nandivisala not draw the loaded carts at the first time?
a. Because the Brahmin called him ‘a rascal’
b. Because he was ill that day
c. Because the loaded carts were too heavy
d. Because he was lazy
6. The word “bull” in paragraph 1 (Line 2) is closest in meaning to…
a. buffalo
b. bison
c. cow
d. ox
7. Which of the sentences below happened first, second, third and fourth?
1. The Brahmin went to a merchant and got into a discussion with him.
2. Nandivisala went up to the Brahmin and enquired if he were taking a nap.
3. The Brahmin called on Nandivisala, “Pull them along, my fine fellow!”
4. The Bodhisatta came to life as a bull.
a. 4 – 3 – 2 – 1
b. 4 – 2 – 3 – 1
c. 4 – 1 – 3 – 2
d. 4 – 1 – 2 – 3
8. How can you apply the moral you have learned from the story to your daily life?
a. I will help my parents’ works
b. I will use kind words with everyone
c. I will be fair to my friends
d. I will study hard
9. What will happen if everyone does not use kind speech?
a. There won’t be harmony
b. There will be only harsh words
c. There won’t be honesty
d. There will be only false speech
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10. What moral have you learned from Nandivisala Jataka?
a. Kind Speech
b. Harmony
c. Forbearance
d. Justice
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANSWER KEY
1.
2.
3.
4.
5.

c
c
d
c
a

6. d
7. d
8. b
9. b
10. A
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Test (Unit 9)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Instruction Read the following story and mark X on a, b, c, or d which is the
best answer.
Once a time when Brahmadatta was
king in Benares in Kasi the Bodhisatta was
born into a trader’s family. When he was
grown up, he used to travel about trading
with 500 carts. On one occasion he came to a
sandy wilderness sixty leagues across. As soon
as the sun got up, it grew so hot that nobody could walk upon it. Accordingly, they
travelled by night. At dawn they used to range their carts in a circle to form a laager,
with an – awning spread overhead, and sat in the shade all the day long. When the
sun went down, and, as the ground became cool, they yoked their carts and move
forward.
When there were only some seven more miles before them, they thought
“Tonight will see us out of this sandy wilderness.” So, after they had had their
supper, the wood and water were thrown away, and they set out on the road. In the
front cart there was a pilot looking up to the stars and directing the course thereby.
But so long had he been without sleep that he was tired out and fell asleep, with
the result that he did not mark that the oxen had turned round and were retracing
their steps. When the pilot woke up at dawn, and, observing the disposition of the
stars overhead, shouted out, “Turn the carts round!” And as they turned the carts
round, the day broke. “This is where we camped yesterday,” cried the people of the
caravan. “All our wood and water is gone, and we are lost.” So saying, they
unyoked their carts and made a laager and spread the awning overhead; then each
man flung himself down in despair beneath his own cart.
Thought the Bodhisatta to himself, “If I give in, everyone will perish.” So he
walked to and fro while it was still early and cool, until he came on a clump of
kusa-grass. “This grass,” thought he “can only have grown up here thanks to the
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presence of water underneath.” So he ordered a spade to be brought and a hole
to be dug at that spot. Sixty cubits down they dug, till at that depth the spade
struck on a rock and everybody lost heart. But the Bodhisatta was sure there must
be water under that rock, descended into the hole and stooping down. He applied
his ear to it, and listened. Catching the sound of water flowing beneath, he came
out and said to a serving-lad, “My boy, if you give in, we shall all perish. So take
heart and courage. Go down into the hole with this iron sledge-hammer, and strike
the rock.”
Obedient to his master’s bidding; the lad went down and struck the rock.
The rock split asunder and fell in. the water rose up till it was as high as a palm-tree;
and everybody drank and bathed. Then they cooked their rice and ate it, and fed
their oxen. And as soon as the sun set, they traveled on to their destination. There
they bartered away their goods for twice and four times their value.
1. In which family was the Bodhisatta born?
a. he was born in a Brahmin family
c. he was born in a trader family

b. he was born in a king family
d. he was born in a Suddra family

2. How many carts did the Bodhisatta use to travel with?
a. 200 carts
b. 300 carts
c. 400 carts
d. 500 carts
3. Why did the merchants travel at night?
a. because travelling in the day time was risky
b. because it was cool at night
c. because it is so tiring in the morning
d. because it is so relaxing at night
4. Who was in the front cart?
a. the pilot
c. the king

b. the Bodhisatta
d. the merchant
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5. Why did the oxen turn round and retrace their steps?
a. Because they wanted to go back
b. Because the pilot lost the way
c. Because the pilot fell asleep
d. Because it was too dark at night
6. The word “sandy wilderness” in paragraph 1 (Line 4) means….
a. sea
b. desert
c. forest
d. plain
7. Which of the sentences below happened first, second, third and fourth?
1. The Bodhisatta to himself, “If I give in, everyone will perish.”
2. The Bodhisatta ordered a spade to be brought and a hole to be dug at that spot.
3. The Bodhisatta used to travel about trading with 500 carts.
4. There was a pilot looking up to the stars and directing the course thereby.
a. 3 – 1 – 2 – 4
b. 3 – 4 – 1 –2
c. 3 – 4 – 2 – 1
d. 3 – 2 – 4 – 1
8. What will happen to you if you don’t have an effort?
a. I will not be happy
b. I will not be rich
c. I will not be praised
d. I will not succeed
9. As you are a student, how can you apply the moral you have learned from the
story to your daily life?
a. I can apply the moral I have learned to my education
b. I can apply the moral I have learned to my work
c. I can apply the moral I have learned to my living
d. I can apply the moral I have learned to my cooperation
10. What moral have you learned from Vannupatha Jataka?
a. Forbearance
b. Harmony
c. Loving Kindness
d. Effort
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANSWER KEY
1. c
6. b

2. d
7. b

3. b
8. d

4. a
9. a

5. c
10. d
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Test (Unit 10)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Instruction Read the following story and mark X on a, b, c, or d which is the
best answer.
At the age of twenty nine, Prince Siddhartha
Gotama renounced his wife and child and crown. He
retreated into forest solitude to seek a solution to those
problems of life. He sought an answer to the riddle of
life. His quest for the supreme security from bondage –
Nibbana had begun. First he sought guidance from two
famous sages, from Alara Kalama and Uddaka Ramaputta.
He practiced concentration and reached the highest meditative attainments possible
thereby, but was not satisfied with anything short of Supreme Enlightenment. The
teachers however could not guide him there, so he left them.
In his wandering he finally reached Uruvela, by the river Neranjara at Gaya.
Finding that this was a suitable place to continue his quest for enlightenment he
decided to stay. And so there at Uruvela he began to determined struggle to
subdue his body in the hope that his mind, set free from the shackles of the body,
might be able to soar to the heights of liberation. He lived on leaves and roots, on a
steadily reduced pittance of food; he wore rags from dust heaps; he slept among
corpses or on beds of thorns. The utter paucity of nourishment left him a physical
wreck.
Struggling thus for six long years, he came to death’s door, but he found
himself no nearer to his goal. The utter futility of self-mortification became
abundantly clear to him by his own experience. He realized that the path to
fruitarian of his ardent longing lay in the direction of a search inward into his own
mind. His emaciated body recovered its former health and his exhausted vigor soon
returned. With firm determination and complete faith in his own purity and strength,
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unaided by any teacher, accompanied by none, the Bodhisatta resolved to make his
final effort in complete solitude.
On the forenoon of the day before his enlightenment while the Bodhisatta
was seated in meditation under the Bodhi tree. So indefatigable in effort, so
unflagging in his devotion was he, and so resolute to realize truth and attain full
enlightenment. Thus the Bodhisatta Gotamaat the age of thirty-five, on another full
moon of Vesak, attained supreme enlightenment by comprehending in all their
fullness the Four Noble Truths, the Eternal Verities, and he became the Buddha.
1. At what age did Prince Siddhartha retreat into the forest to find a solution to the
problems of life?
a. 27 years
b. 28 years
c. 29 years
d. 30 years
2. Who were the two famous sages who guided the Buddha?
a. Kondanya and Mahakassapa
b. Ananda and Upali
c. Sariputta and Mahamoggallana
d. Alara Kalama and Uddaka
Ramaputta
3. How many years did the Buddha struggle to achieve his goals?
a. 5 years
b. 6 years
c. 7 years
d. 8 years
4. At what age did the Bodhisatta attain supreme enlightenment?
a. 32 years
b. 33 years
c. 34 years
d. 35 years
5. When did the Bodhisatta become the Buddha?
a. on the full moon Magha
b. on the full moon of Asalha
c. on the full moon of Vesak
d. on the full moon of Mithuna
6. The word “riddle” in paragraph 1 (Line 3) is closest means …
a. question
b. answer
c. success
d. problem
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7. Which of the sentences below happened first, second, third and fourth?
1. Struggling thus for six long years, he came to death’s door.
2. Prince Siddhartha Gotama renounced his wife and child and crown.
3. The Bodhisatta Gotama became the Buddha on the full moon of Vesak.
4. He sought an answer to the riddle of life.
a. 2 – 1 – 3 – 4
c. 2 – 4 – 1 – 3

b. 2 – 3 – 4 – 1
d. 2 – 3 – 1 – 4

8. What will happen to you if you don’t have any knowledge?
a. I will be happy
b. I will be rich
c. I will be praised
d. I will be fool
9. After studying the story, what should you do to achieve your goal as a student?
a. I should learn new things
b. I should believe in the Buddha
c. I should observe five precepts
d. I should care for my parent
10. What moral have you learned from this story?
a. Forbearance
b. Searching for Knowledge
c. Loving Kindness
d. Effort
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANSWER KEY
1.
2.
3.
4.
5.

c
d
b
d
c

6. d
7. c
8. d
9. a
10. b
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แบบสอบถาม
ความคิดเห็นที่มตี อรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรม
เพื่อสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ และความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรม
ของนักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
คําชี้แจง
1. แบบสอบถามนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอรูปแบบ
การสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมเพื่อสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษและ
ความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาชั้น ปที่ 1 สาขาวิช าภาษาอังกฤษธุร กิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง ใหนักศึกษาทําเครื่องหมาย ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็น
ของนักศึกษามากที่สุดเพียงขอเดียว
2. แบบสอบถามนี้แบงเปน 2 ตอน 45 ขอ
3. แบบสอบถามนี้เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale)
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ

5
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีความพึงพอใจอยูในระดับ
มีความพึงพอใจอยูในระดับ
มีความพึงพอใจอยูในระดับ
มีความพึงพอใจอยูในระดับ
มีความพึงพอใจอยูในระดับ

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
เพศ ( ) ชาย
( ) หญิง
อายุ .......................... ป
สาขาวิชา .............................................................................................
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอรูปแบบการสอนดานตาง ๆ
รายการ
ดานเนื้อหา
1. เนื้อหาในบทเรียนมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค
2. นําเสนอลําดับความสําคัญของเนื้อหาไดอยางเหมาะสม
3. เนื้อหาในบทเรียนมีความนาสนใจ
4. เนื้อหาในบทเรียนมีความเหมาะสมกับผูเรียน
5. เนื้อหาที่เรียนมีประโยชน สามารถประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
6. เนื้อหาในบทเรียนมีความครอบคลุม
7. คําสั่งและคําชี้แจงตาง ๆ ในแบบฝกหัดมีความชัดเจน ไมซับซอน
8. แบบฝกหัดมีความสอดคลองกับเนื้อหาในเรื่องที่เรียน
9. แบบฝ ก หั ด มี ค วามสอดคล องกั บ วั ต ถุ ป ระสงค ของบทเรี ย น และมี
ความเหมาะสมกับผูเรียน
10. ความพึงพอใจตอเนื้อหาในภาพรวม
ดานการอานภาษาอังกฤษ
11. ความเหมาะสมของภาพประกอบในบทอาน
12. ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร
13. ความเหมาะสมของคําแนะนําในการอาน
14. คําศัพท และประโยคในบทอานมีความเหมาะสม
15. โครงสรางของประโยคในบทอาน ไมสลับซับซอน เขาใจงาย
16. ความเหมาะสมของขั้นตอนการสอนอาน
17. ลําดับความสําคัญขั้นตอนการสอนอานไดอยางเหมาะสม
18. มีเทคนิคในการสอนอานทีเ่ หมาะสม และเขาใจงาย
19. บทอานมีประโยชนตอผูเรียน
20. ความพึงพอใจตอการอานในภาพรวม
ดานการนําไปใชประโยชน
21. การใช Past Simple Sentence and Present Simple Sentence
22. การใช Sequence Words
23. การใช Relative Pronouns

ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1
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รายการ
24. การใช Linking Words (adding, organizing, and summarizing)
25. การใช Passive Voice
26. การใช Gerunds and Infinitives
27. การใช Direct Speech and Indirect Speech
28. การใช Conditional Sentences
29. การใช Compound Sentences
30. การใช Important Elements of Story
ดานกิจกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษ
31. สงเสริมใหเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูเรียนกับผูสอน
และผูเรียนกับผูเรียน
32. สงเสริมใหเกิดความกลาแสดงออกในการแสดงความคิดเห็น
33. สงเสริมใหรูจักบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบภายในกลุม
34. สงเสริมใหเกิดการกระตุนความรูเดิมเพื่อสรางองคความรูใหม
35. สงเสริมใหเกิดทักษะการคิด วิเคราะหอยางมีเหตุผล
36. สงเสริมใหเกิดความกระตือรือรนในการเรียนรู
37. สงเสริมใหเกิดการแสวงหาความรูดวยตนเอง
38. สงเสริมใหเกิดความเขาใจในเนื้อหามากขึ้น
39. สงเสริมใหเกิดความคิดสรางสรรค
40. ความพึงพอใจตอกิจกรรมการเรียนการสอนในภาพรวม
ดานความตระหนักรูในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
41. ความสามัคคี
42. ความกตัญูกตเวที
43. ความอดทน
44. ความออนนอมถอมตน
45. ความซื่อสัตย
46. ความเมตตากรุณา
47. ความยุติธรรม
48. การพูดจาไพเราะ
49. ความเพียรพยายาม

ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1
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รายการ

ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1

50. การแสวงหาความรู
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นอื่น ๆ
............................................................................................................................. ........................
.....................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ........................
.....................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ........................
โอภาส หรสิทธิ์

ภาคผนวก ง รายชื่อผูเชี่ยวชาญ
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจคุณภาพเครื่องมือวิจัย
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ทัศนีย ธราพร
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
วิทยาเขตวังไกลกังวล ถนนเพชรเกษม ตําบลหนองแก อําเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ 77110
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร. รพีพรรณ สุฐาปญณกุล
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
339 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
3. ดร. สงวนศรี โทรอค
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบา นจอมบึง อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150
4. Mr. Emmanuel Iswari
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบา นจอมบึง อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมคิด ดวงจักร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบา นจอมบึง อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ภัคพิชา แกนเพ็ชร
สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบา นจอมบึง อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150
7. อาจารยเนตรตะวัน โสมนาม
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบา นจอมบึง อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150
8. ผูชวยศาสตราจารยธนวัฒน จารุภัทรศิริพงษ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบา นจอมบึง อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150
9. อาจารยกานตณรงค สอนสกุล
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบา นจอมบึง อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150
10. อาจารยศราวุฒิ บุตรดาวงค
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบา นจอมบึง อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150

ภาคผนวก จ หนังสือขอความอนุเคราะห
1. หนังสือขอความอนุเคราะหผูเชี่ยวชาญตรวจคุณภาพเครื่องมือวิจัย
2. หนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล

ภาคผนวก ฉ การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. รูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรม
- คาดัช นีความสอดคลองของรูป แบบการสอนกับ วัตถุป ระสงค (IOC: Index of Item
Objective Congruence)
2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ
- คาดัช นีความสอดคลอ งเชิง โครงสรางเนื้อ หาระหวางขอ คํา ถามกับ จุดประสงคข อง
แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ (IOC: Index of Item Objective Congruence)
- คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ
3. แบบทดสอบวัดความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรม
- คา ดัช นีค วามสอดคลอ งเชิง โครงสรา งเนื้อ หาระหวา งขอ คํา ถามกับ จุด ประสงคข อง
แบบทดสอบวัดความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรม (IOC: Index of Item Objective Congruence)
- คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรม
4. แบบทดสอบประจําบทเรียน
- คาดัชนีความสอดคลองเชิงโครงสรางเนื้อหาระหวางขอคําถามกับจุดประสงคของแบบทดสอบ
ประจําบทเรียน (IOC: Index of Item Objective Congruence)
- คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรม
5. แบบสอบถามความคิดเห็นที่มตี อรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรม
- คา ดัช นีค วามสอดคลอ งเชิง โครงสรา งเนื้อ หาระหวา งขอ คํา ถามกับ จุด มุง หมายของ
แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรม (IOC: Index of Item
Objective Congruence)
- คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความคิดเห็น ที่มี ตอรูป แบบการสอนโดยอิงเนื้อหา
คุณธรรม จริยธรรม
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ตารางที่ 25 คาดัช นีความสอดคลองของรูป แบบการสอนกับ วัตถุป ระสงค (IOC: Index of Item
Objective Congruence)
แผนการเรียนรู
บทที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คนที่ 1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

คะแนนความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญ
คนที่ 2 คนที่ 3
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

คนที่ 4
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

คาดัชนี
(IOC)

การแปลผล

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

คงไว/วัดจุดประสงคได
คงไว/วัดจุดประสงคได
คงไว/วัดจุดประสงคได
คงไว/วัดจุดประสงคได
คงไว/วัดจุดประสงคได
คงไว/วัดจุดประสงคได
คงไว/วัดจุดประสงคได
คงไว/วัดจุดประสงคได
คงไว/วัดจุดประสงคได
คงไว/วัดจุดประสงคได
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ตารางที่ 26 ค า ดั ช นี ค วามสอดคล อ งเชิ ง โครงสร า งเนื้ อ หาระหว า งข อ คํ า ถามกั บ จุ ด ประสงค ข อง
แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ (IOC: Index of Item Objective Congruence)

ขอ
คําถาม
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
0

ดัชนี
(IOC)
0.75
0.75
1
1
1
0.75
1
1
1
1
1
0.75
0.50
1
1
1
1
1
1
0.75
1
1
0.75
0.75

การแปลผล
คงไว/วัดจุดประสงคได
คงไว/วัดจุดประสงคได
คงไว/วัดจุดประสงคได
คงไว/วัดจุดประสงคได
คงไว/วัดจุดประสงคได
คงไว/วัดจุดประสงคได
คงไว/วัดจุดประสงคได
คงไว/วัดจุดประสงคได
คงไว/วัดจุดประสงคได
คงไว/วัดจุดประสงคได
คงไว/วัดจุดประสงคได
คงไว/วัดจุดประสงคได
คงไว/วัดจุดประสงคได
คงไว/วัดจุดประสงคได
คงไว/วัดจุดประสงคได
คงไว/วัดจุดประสงคได
คงไว/วัดจุดประสงคได
คงไว/วัดจุดประสงคได
คงไว/วัดจุดประสงคได
คงไว/วัดจุดประสงคได
คงไว/วัดจุดประสงคได
คงไว/วัดจุดประสงคได
คงไว/วัดจุดประสงคได
คงไว/วัดจุดประสงคได
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ตารางที่ 26 ค า ดั ช นี ค วามสอดคล อ งเชิ ง โครงสร า งเนื้ อ หาระหว า งข อ คํ า ถามกั บ จุ ด ประสงค ข อง
แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ (IOC: Index of Item Objective Congruence)
(ตอ)

ขอ
คําถาม
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4
+1
+1
0
+1
0
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
-1
+1
+1
+1
-1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
0

ดัชนี
(IOC)
0.75
0.50
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.50
1
1
0.75
0.50
0.50
1
0.75
1
1
0.50

การแปลผล
คงไว/วัดจุดประสงคได
คงไว/วัดจุดประสงคได
คงไว/วัดจุดประสงคได
คงไว/วัดจุดประสงคได
คงไว/วัดจุดประสงคได
คงไว/วัดจุดประสงคได
คงไว/วัดจุดประสงคได
คงไว/วัดจุดประสงคได
คงไว/วัดจุดประสงคได
คงไว/วัดจุดประสงคได
คงไว/วัดจุดประสงคได
คงไว/วัดจุดประสงคได
คงไว/วัดจุดประสงคได
คงไว/วัดจุดประสงคได
คงไว/วัดจุดประสงคได
คงไว/วัดจุดประสงคได
คงไว/วัดจุดประสงคได
คงไว/วัดจุดประสงคได
คงไว/วัดจุดประสงคได
คงไว/วัดจุดประสงคได
คงไว/วัดจุดประสงคได
คงไว/วัดจุดประสงคได
คงไว/วัดจุดประสงคได
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ตารางที่ 26 ค า ดั ช นี ค วามสอดคล อ งเชิ ง โครงสร า งเนื้ อ หาระหว า งข อ คํ า ถามกั บ จุ ด ประสงค ข อง
แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ (IOC: Index of Item Objective Congruence)
(ตอ)

ขอ
คําถาม
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
0
+1
+1
+1
-1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
0
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
-1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

ดัชนี
(IOC)
1
1
0.50
0.50
1
1
0.50
0.75
0.75
1
0.75
1
1
1
1
1
0.75
1
0.50
1
0.50
1
1

การแปลผล
คงไว/วัดจุดประสงคได
คงไว/วัดจุดประสงคได
คงไว/วัดจุดประสงคได
คงไว/วัดจุดประสงคได
คงไว/วัดจุดประสงคได
คงไว/วัดจุดประสงคได
คงไว/วัดจุดประสงคได
คงไว/วัดจุดประสงคได
คงไว/วัดจุดประสงคได
คงไว/วัดจุดประสงคได
คงไว/วัดจุดประสงคได
คงไว/วัดจุดประสงคได
คงไว/วัดจุดประสงคได
คงไว/วัดจุดประสงคได
คงไว/วัดจุดประสงคได
คงไว/วัดจุดประสงคได
คงไว/วัดจุดประสงคได
คงไว/วัดจุดประสงคได
คงไว/วัดจุดประสงคได
คงไว/วัดจุดประสงคได
คงไว/วัดจุดประสงคได
คงไว/วัดจุดประสงคได
คงไว/วัดจุดประสงคได
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ตารางที่ 27 คา ความยากงา ย (p) คา อํา นาจจํา แนก (r) และคา ความเชื่อ มั่น ของแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ
ขอที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

คาความ
ยากงาย (p)
0.77
0.77
0.80
0.73
0.60
0.70
0.60
0.70
0.27
0.70
0.58
0.30
0.50
0.80
0.37
0.33
0.70
0.53
0.60
0.20
0.40

แปลผล
ยาก
คอนขางงาย
คอนขางงาย
คอนขางงาย
ปานกลาง
คอนขางงาย
ปานกลาง
คอนขางงาย
คอนขางยาก
คอนขางงาย
ปานกลาง
คอนขางยาก
ปานกลาง
คอนขางงาย
คอนขางยาก
คอนขางยาก
คอนขางงาย
ปานกลาง
ปานกลาง
คอนขางยาก
ปานกลาง

คาอํานาจ
จําแนก (r)
0.33
0.35
0.40*
0.57*
0.57*
0.29
0.44*
0.44*
0.22
0.43
0.21
0.26
0.53*
0.39
0.28
0.22
0.51*
0.38
0.44*
0.20
0.43*

แปลผล
จําแนกไดดี
จําแนกไดดี
จําแนกไดดีมาก
จําแนกไดดีมาก
จําแนกไดดีมาก
จําแนกไดพอใช
จําแนกไดดีมาก
จําแนกไดดีมาก
จําแนกไดพอใช
จําแนกไดดีมาก
จําแนกไดพอใช
จําแนกไดพอใช
จําแนกไดดีมาก
จําแนกไดดี
จําแนกไดพอใช
จําแนกไดดี
จําแนกไดดีมาก
จําแนกไดดี
จําแนกไดดีมาก
จําแนกไดพอใช
จําแนกไดดีมาก

แปลผลคุณภาพ
ของขอสอบ
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
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ตารางที่ 27 คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อมั่น ของแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ (ตอ)

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

คาความ
ยากงาย (p)
0.40
0.07
0.47
0.23
0.70
0.63
0.66
0.47
0.63
0.77
0.67
0.50
0.40
0.47
0.20
0.60
0.43
0.60
0.37
0.33

41

0.40

ขอที่

ปานกลาง
ยาก
ปานกลาง
คอนขางยาก
คอนขางงาย
คอนขางงาย
คอนขางงาย
ปานกลาง
คอนขางงาย
คอนขางงาย
คอนขางงาย
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
คอนขางยาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
คอนขางยาก
คอนขางยาก

คาอํานาจ
จําแนก (r)
0.43*
0.23
0.27
0.31
0.59*
0.33
0.27
0.62*
0.60*
0.37
0.31
0.24
0.45*
0.25
0.28
0.27
0.47*
0.22
0.31
0.20

จําแนกไดดีมาก
จําแนกไดพอใช
จําแนกไดพอใช
จําแนกไดดี
จําแนกไดดีมาก
จําแนกไดดี
จําแนกไดพอใช
จําแนกไดดีมาก
จําแนกไดดีมาก
จําแนกไดดี
จําแนกไดดี
จําแนกไดพอใช
จําแนกไดดีมาก
จําแนกไดพอใช
จําแนกไดพอใช
จําแนกไดพอใช
จําแนกไดดีมาก
จําแนกไดพอใช
จําแนกไดดี
จําแนกไดพอใช

แปลผลคุณภาพ
ของขอสอบ
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได

ปานกลาง

0.30

จําแนกไดดี

ใชได

แปลผล

แปลผล
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ตารางที่ 27 คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อมั่น ของแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ (ตอ)

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

คาความ
ยากงาย (p)
0.23
0.30
0.30
0.67
0.27
0.33
0.47
0.97
0.80
0.83
0.77
0.70
0.23
0.67
0.50
0.23
0.47
0.50
0.43
0.33

62

0.23

ขอที่

คอนขางยาก
คอนขางยาก
คอนขางยาก
คอนขางงาย
คอนขางยาก
คอนขางยาก
ปานกลาง
งาย
คอนขางงาย
งาย
คอนขางงาย
คอนขางงาย
คอนขางยาก
คอนขางงาย
ปานกลาง
คอนขางยาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
คอนขางยาก

คาอํานาจ
จําแนก (r)
0.48*
0.21
0.27
0.29
0.21
0.35
0.21
0.22
0.26
0.31
0.37
0.25
0.27
0.57*
0.41*
0.27
0.27
0.20
0.27
0.21

จําแนกไดดีมาก
จําแนกไดพอใช
จําแนกไดพอใช
จําแนกไดพอใช
จําแนกไดพอใช
จําแนกไดดี
จําแนกไดพอใช
จําแนกไดพอใช
จําแนกไดพอใช
จําแนกไดดี
จําแนกไดดี
จําแนกไดพอใช
จําแนกไดพอใช
จําแนกไดดีมาก
จําแนกไดดีมาก
จําแนกไดพอใช
จําแนกไดพอใช
จําแนกไดพอใช
จําแนกไดพอใช
จําแนกไดพอใช

คอนขางยาก

0.26

จําแนกไดพอใช

แปลผล

แปลผล

แปลผลคุณภาพ
ของขอสอบ
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได

313
ตารางที่ 27 คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อมั่น ของแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ (ตอ)

63
64
65
66
67
68
69

คาความ
ยากงาย (p)
0.47
0.40
0.33
0.20
0.33
0.23
0.33

70

0.40

ขอที่

ปานกลาง
ปานกลาง
คอนขางยาก
คอนขางยาก
คอนขางยาก
คอนขางยาก
คอนขางยาก

คาอํานาจ
จําแนก (r)
0.26
0.33
0.27
0.31
0.60*
0.29
0.34

จําแนกไดพอใช
จําแนกไดดี
จําแนกไดพอใช
จําแนกไดดี
จําแนกไดดีมาก
จําแนกไดพอใช
จําแนกไดดี

ปานกลาง

0.28

จําแนกไดพอใช

แปลผล

แปลผล

แปลผลคุณภาพ
ของขอสอบ
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได

คาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานทั้งฉบับเทากับ .87

314
ตารางที่ 28

ค าดั ช นี ค วามสอดคล อ งเชิง โครงสร า งเนื้อ หาระหว า งข อคํ าถามกับ จุ ด ประสงค ข อง
แบบทดสอบวัดความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรม (IOC: Index of Item Objective
Congruence)

ขอ คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
คําถาม คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
1
+1
+1
+1
2
+1
+1
+1
3
+1
+1
+1
4
+1
+1
+1
5
+1
+1
+1
6
+1
+1
+1
7
+1
+1
+1
8
+1
+1
+1
9
+1
+1
+1
10
+1
+1
+1
11
+1
+1
+1
12
+1
+1
+1
13
+1
+1
+1
14
+1
+1
+1
15
+1
+1
+1
16
+1
+1
+1
17
+1
+1
+1
18
+1
+1
+1
19
+1
+1
+1
20
+1
+1
+1
21
+1
+1
+1
22
+1
+1
+1
23
+1
+1
+1

คาดัชนี
(IOC)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

การแปลผล
คงไว/วัดจุดประสงคได
คงไว/วัดจุดประสงคได
คงไว/วัดจุดประสงคได
คงไว/วัดจุดประสงคได
คงไว/วัดจุดประสงคได
คงไว/วัดจุดประสงคได
คงไว/วัดจุดประสงคได
คงไว/วัดจุดประสงคได
คงไว/วัดจุดประสงคได
คงไว/วัดจุดประสงคได
คงไว/วัดจุดประสงคได
คงไว/วัดจุดประสงคได
คงไว/วัดจุดประสงคได
คงไว/วัดจุดประสงคได
คงไว/วัดจุดประสงคได
คงไว/วัดจุดประสงคได
คงไว/วัดจุดประสงคได
คงไว/วัดจุดประสงคได
คงไว/วัดจุดประสงคได
คงไว/วัดจุดประสงคได
คงไว/วัดจุดประสงคได
คงไว/วัดจุดประสงคได
คงไว/วัดจุดประสงคได

315
ตารางที่ 28

ค าดั ช นี ค วามสอดคล อ งเชิง โครงสร า งเนื้อ หาระหว า งข อคํ าถามกับ จุ ด ประสงค ข อง
แบบทดสอบวัดความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรม (IOC: Index of Item Objective
Congruence) (ตอ)

ขอ คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
คําถาม คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
24
+1
+1
+1
25
+1
+1
+1
26
+1
+1
+1
27
+1
+1
+1
28
+1
+1
+1
29
+1
+1
+1
30
+1
+1
+1

คาดัชนี
(IOC)
1
1
1
1
1
1
1

การแปลผล
คงไว/วัดจุดประสงคได
คงไว/วัดจุดประสงคได
คงไว/วัดจุดประสงคได
คงไว/วัดจุดประสงคได
คงไว/วัดจุดประสงคได
คงไว/วัดจุดประสงคได
คงไว/วัดจุดประสงคได
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ตารางที่ 29 คา ความยากงา ย (p) คา อํา นาจจํา แนก (r) และคา ความเชื่อ มั่น ของแบบทดสอบวัด
ความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรม
ขอที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

คาความ
ยากงาย (p)
0.40
0.77
0.69
0.39
0.60
0.70
0.60
0.45
0.28
0.70
0.58
0.30
0.41
0.77
0.36
0.33
0.70
0.53
0.60
0.20
0.43
0.38

แปลผล
ปานกลาง
คอนขางงาย
คอนขางงาย
คอนขางยาก
ปานกลาง
คอนขางงาย
ปานกลาง
ปานกลาง
คอนขางยาก
คอนขางงาย
ปานกลาง
คอนขางยาก
ปานกลาง
คอนขางงาย
คอนขางยาก
คอนขางยาก
คอนขางงาย
ปานกลาง
ปานกลาง
คอนขางยาก
ปานกลาง
คอนขางยาก

คาอํานาจ
จําแนก (r)
0.41*
0.35
0.29
0.50*
0.51*
0.29
0.46*
0.34*
0.22
0.45
0.22
0.25
0.58*
0.66
0.28
0.22
0.51*
0.38
0.44*
0.20
0.33
0.25

แปลผล
จําแนกไดดีมาก
จําแนกไดดี
จําแนกไดพอใช
จําแนกไดดีมาก
จําแนกไดดีมาก
จําแนกไดพอใช
จําแนกไดดีมาก
จําแนกไดดี
จําแนกไดพอใช
จําแนกไดดีมาก
จําแนกไดพอใช
จําแนกไดพอใช
จําแนกไดดีมาก
จําแนกไดดีมาก
จําแนกไดพอใช
จําแนกไดดี
จําแนกไดดีมาก
จําแนกไดดี
จําแนกไดดีมาก
จําแนกไดพอใช
จําแนกไดดี
จําแนกไดพอใช

แปลผลคุณภาพ
ของขอสอบ
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
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ตารางที่ 29 คา ความยากงา ย (p) คา อํา นาจจํา แนก (r) และคา ความเชื่อ มั่น ของแบบทดสอบวัด
ความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรม (ตอ)
ขอที่
23
24
25
26
27
28
29
30

คาความ
ยากงาย (p)
0.47
0.55
0.54
0.63
0.67
0.64
0.63
0.60

แปลผล
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
คอนขางงาย
คอนขางงาย
คอนขางงาย
คอนขางงาย
ปานกลาง

คาอํานาจ
จําแนก (r)
0.27
0.31
0.50*
0.21
0.27
0.64*
0.54*
0.42*

แปลผล
จําแนกไดพอใช
จําแนกไดดี
จําแนกไดดีมาก
จําแนกไดพอใช
จําแนกไดพอใช
จําแนกไดดีมาก
จําแนกไดดีมาก
จําแนกไดดีมาก

แปลผลคุณภาพ
ของขอสอบ
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได

คาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบวัดความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรมทั้งฉบับเทากับ .80

318
ตารางที่ 30 คาดัชนีความสอดคลองเชิงโครงสรางเนื้อหาระหวางขอคําถามกับ จุด มุงหมายของ
แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมเพื่อ
สงเสริมความสามารถในการอา นภาษาอังกฤษ และความตระหนักรูดานคุณธรรม
จริยธรรม (IOC: Index of Item Objective Congruence)
ขอ คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
คําถาม คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
1
+1
+1
+1
2
+1
+1
+1
3
+1
+1
+1
4
+1
+1
+1
5
+1
+1
+1
6
+1
+1
+1
7
+1
0
+1
8
+1
+1
+1
9
+1
+1
+1
10
+1
+1
+1
11
+1
+1
+1
12
+1
+1
+1
13
+1
+1
0
14
+1
+1
+1
15
+1
+1
+1
16
+1
+1
+1
17
+1
+1
+1
18
+1
+1
+1
19
+1
+1
+1
20
+1
+1
+1
21
+1
+1
+1
22
+1
+1
0
23
+1
+1
+1
24
+1
+1
+1

คาดัชนี
(IOC)
1
1
1
1
1
1
0.67
1
1
1
1
1
0.67
1
1
1
1
1
1
1
1
0.67
1
1

การแปลผล
คงไว/สอดคลองกับจุดมุงหมาย
คงไว/สอดคลองกับจุดมุงหมาย
คงไว/สอดคลองกับจุดมุงหมาย
คงไว/สอดคลองกับจุดมุงหมาย
คงไว/สอดคลองกับจุดมุงหมาย
คงไว/สอดคลองกับจุดมุงหมาย
คงไว/สอดคลองกับจุดมุงหมาย
คงไว/สอดคลองกับจุดมุงหมาย
คงไว/สอดคลองกับจุดมุงหมาย
คงไว/สอดคลองกับจุดมุงหมาย
คงไว/สอดคลองกับจุดมุงหมาย
คงไว/สอดคลองกับจุดมุงหมาย
คงไว/สอดคลองกับจุดมุงหมาย
คงไว/สอดคลองกับจุดมุงหมาย
คงไว/สอดคลองกับจุดมุงหมาย
คงไว/สอดคลองกับจุดมุงหมาย
คงไว/สอดคลองกับจุดมุงหมาย
คงไว/สอดคลองกับจุดมุงหมาย
คงไว/สอดคลองกับจุดมุงหมาย
คงไว/สอดคลองกับจุดมุงหมาย
คงไว/สอดคลองกับจุดมุงหมาย
คงไว/สอดคลองกับจุดมุงหมาย
คงไว/สอดคลองกับจุดมุงหมาย
คงไว/สอดคลองกับจุดมุงหมาย

319
ตารางที่ 30 คาดัชนีความสอดคลองเชิงโครงสรางเนื้อหาระหวางขอคําถามกับ จุด มุงหมายของ
แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมเพื่อ
สงเสริมความสามารถในการอา นภาษาอังกฤษ และความตระหนักรูดานคุณธรรม
จริยธรรม (IOC: Index of Item Objective Congruence) (ตอ)
ขอ คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
คําถาม คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
25
+1
+1
+1
26
+1
+1
+1
27
+1
0
+1
28
+1
+1
+1
29
+1
+1
+1
30
+1
+1
+1
31
+1
+1
+1
32
+1
+1
+1
33
+1
+1
+1
34
+1
+1
+1
35
+1
+1
+1
36
+1
+1
+1
37
+1
+1
+1
38
+1
+1
+1
39
+1
+1
+1
40
+1
+1
+1
41
+1
+1
+1
42
+1
+1
+1
43
+1
+1
+1
44
+1
+1
+1
45
+1
+1
0
46
+1
0
+1
47
+1
+1
+1
48
+1
+1
+1

คาดัชนี
(IOC)
1
1
0.67
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.67
0.67
1
1

การแปลผล
คงไว/สอดคลองกับจุดมุงหมาย
คงไว/สอดคลองกับจุดมุงหมาย
คงไว/สอดคลองกับจุดมุงหมาย
คงไว/สอดคลองกับจุดมุงหมาย
คงไว/สอดคลองกับจุดมุงหมาย
คงไว/สอดคลองกับจุดมุงหมาย
คงไว/สอดคลองกับจุดมุงหมาย
คงไว/สอดคลองกับจุดมุงหมาย
คงไว/สอดคลองกับจุดมุงหมาย
คงไว/สอดคลองกับจุดมุงหมาย
คงไว/สอดคลองกับจุดมุงหมาย
คงไว/สอดคลองกับจุดมุงหมาย
คงไว/สอดคลองกับจุดมุงหมาย
คงไว/สอดคลองกับจุดมุงหมาย
คงไว/สอดคลองกับจุดมุงหมาย
คงไว/สอดคลองกับจุดมุงหมาย
คงไว/สอดคลองกับจุดมุงหมาย
คงไว/สอดคลองกับจุดมุงหมาย
คงไว/สอดคลองกับจุดมุงหมาย
คงไว/สอดคลองกับจุดมุงหมาย
คงไว/สอดคลองกับจุดมุงหมาย
คงไว/สอดคลองกับจุดมุงหมาย
คงไว/สอดคลองกับจุดมุงหมาย
คงไว/สอดคลองกับจุดมุงหมาย

320
ตารางที่ 30 คาดัชนีความสอดคลองเชิงโครงสรางเนื้อหาระหวางขอคําถามกับ จุด มุงหมายของ
แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมเพื่อ
สงเสริมความสามารถในการอา นภาษาอังกฤษ และความตระหนักรูดานคุณธรรม
จริยธรรม (IOC: Index of Item Objective Congruence) (ตอ)
ขอ คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
คําถาม คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
49
+1
+1
+1
50
+1
+1
+1

คาดัชนี
(IOC)
1
1

การแปลผล
คงไว/สอดคลองกับจุดมุงหมาย
คงไว/สอดคลองกับจุดมุงหมาย
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ตารางที่ 31 คาอํานาจจําแนก และคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอรูปแบบการสอน
โดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมเพื่อสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ และ
ความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรม
ขอคําถาม

คา r

ความหมาย

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

.35
.55
.50
.38
.60
.29
.33
.40
.61
.45
.36
.44
.35
.28
.54
.49
.40
.52
.27
.37
.24
.33
.37
.46

จําแนกไดดี
จําแนกไดดีมาก
จําแนกไดดีมาก
จําแนกไดดี
จําแนกไดดีมาก
จําแนกไดพอใช
จําแนกไดดี
จําแนกไดดี
จําแนกไดดีมาก
จําแนกไดดีมาก
จําแนกไดดี
จําแนกไดดีมาก
จําแนกไดดี
จําแนกไดพอใช
จําแนกไดดีมาก
จําแนกไดดีมาก
จําแนกไดพอใช
จําแนกไดดีมาก
จําแนกไดพอใช
จําแนกไดดี
จําแนกไดพอใช
จําแนกไดดี
จําแนกไดดี
จําแนกไดดีมาก

แปลผลคุณภาพของแบบวัด
ความพึงพอใจ
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
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ตารางที่ 31 คาอํานาจจําแนก และคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอรูปแบบการสอน
โดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมเพื่อสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ และ
ความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรม (ตอ)
ขอคําถาม

คา r

ความหมาย

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

.39
.31
.39
.62
.36
.39
.30
.67
.44
.39
.33
.44
.47
.28
.49
.41
.52
.38
.34
.26
.53
.40
.36
.46

จําแนกไดดี
จําแนกไดดี
จําแนกไดดี
จําแนกไดดีมาก
จําแนกไดดี
จําแนกไดดี
จําแนกไดดี
จําแนกไดดีมาก
จําแนกไดดีมาก
จําแนกไดดี
จําแนกไดดี
จําแนกไดดี
จําแนกไดดีมาก
จําแนกไดพอใช
จําแนกไดดีมาก
จําแนกไดดีมาก
จําแนกไดดีมาก
จําแนกไดดี
จําแนกไดดี
จําแนกไดพอใช
จําแนกไดดีมาก
จําแนกไดมาก
จําแนกไดดี
จําแนกไดดีมาก

แปลผลคุณภาพของแบบวัด
ความพึงพอใจ
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได

323
ตารางที่ 31 คาอํานาจจําแนก และคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอรูปแบบการสอน
โดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมเพื่อสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ และ
ความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรม (ตอ)
ขอคําถาม

คา r

ความหมาย

49
50

.52
.50

จําแนกไดดีมาก
จําแนกไดดีมาก

แปลผลคุณภาพของแบบวัด
ความพึงพอใจ
ใชได
ใชได

คาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามความคิดเห็น ที่มี ตอรูป แบบการสอนโดยอิงเนื้อหา
คุณธรรม จริยธรรมเพื่อสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ และความตระหนักรูดานคุณธรรม
จริยธรรมทั้งฉบับมีคาเทากับ .85

ภาคผนวก ช ผลการวิเคราะหขอมูล
1. เปรียบเทียบผลตางคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบวัดความสามารถในอานภาษาอั ง กฤษกอนและ
หลังการทดลอง
2. เปรียบเทียบผลตางคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบวัดความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรม
กอนและหลังการทดลอง
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ตารางที่ 32 เปรียบเทียบผลตางคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ
กอนและหลังการทดลอง
คนที่

กอนการทดลอง
(70 คะแนน)

หลังการทดลอง
(70 คะแนน)

ผลตาง
(D)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

33
40
54
33
47
49
45
37
44
52
37
47
35
35
44
48
45
37
41
38
39
53
52
46

29
52
57
46
59
58
56
45
53
59
46
53
45
49
55
56
57
44
53
49
45
58
57
54

-4
12
3
13
12
9
11
8
9
7
9
6
10
14
11
8
12
7
12
11
6
5
5
8

รวม
คาเฉลี่ย

1,031
42.96

1,235
51.46

 D = 204
8.50

ผลตางกําลังสอง
(D )

D

16
144
9
169
144
81
121
64
81
49
81
36
100
196
121
64
144
49
144
121
36
25
25
64

= 2,084
t-test = 10.675
2
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ตารางที่ 33 เปรียบเทียบผลตางคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบวัดความตระหนักรูดานคุณธรรม
จริยธรรม กอนและหลังการทดลอง
คนที่

กอนการทดลอง
(30 คะแนน)

หลังการทดลอง
(30 คะแนน)

ผลตาง
(D)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

28
23
26
26
27
26
27
27
27
28
26
26
27
25
26
26
27
28
26
27
23
27
21
27

29
29
27
27
28
27
29
29
29
29
29
27
29
27
27
29
30
29
30
28
28
29
30
29

1.00
6.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
2.00
2.00
1.00
3.00
1.00
2.00
2.00
1.00
3.00
3.00
1.00
4.00
1.00
5.00
2.00
9.00
2.00

627
26.12

684
28.50

รวม
คาเฉลี่ย

 D = 57.00

ผลตางกําลังสอง

D

(D )
1.00
36.00
1.00
1.00
1.00
1.00
4.00
4.00
4.00
1.00
9.00
1.00
4.00
4.00
1.00
9.00
9.00
1.00
16.00
1.00
25.00
4.00
81.00
4.00
2

= 223.00
t-test = 5.961
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ประวัติผูวิจัย
ชื่อ – สกุล
ที่อยู
ที่ทํางาน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2542
พ.ศ. 2544
พ.ศ. 2553

ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2545 – ปจจุบัน
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