บทที่ 1

บทนํา

1. ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ในโลกยุคปั จจุบนั นี้การเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษนั้นถือว่ามีความจําเป็ นและสําคัญอย่างยิง่
เพราะภาษาอังกฤษนั้นเปรี ยบเสมือนหัวใจหลักในการติดต่อสื่ อสารระหว่างบุ คคล การขวนขวาย
หาความรู ้ การค้าขาย การสร้างอาชีพ การเชื่อมสัมพันธ์อนั ดีและความร่ วมมือระหว่างนานาประเทศ
และเชื่ อมต่อทางความหลากหลายในด้านวัฒนธรรม ขนมธรรมเนี ยมประเพณี ต่างๆ เข้าด้วยกัน
ซึ่ งจะสามารถช่วยให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจในตนเองและผูอ้ ื่นได้มากขึ้น ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่ อสารและ
ติ ดต่อกับ ผูอ้ ื่ นได้อย่างถู กต้องและเหมาะสม มี ท ศั นคติ ที่ ดีต่อการเรี ยนรู้ และการใช้ภาษาอังกฤษ
นอกจากนี้ยงั ส่ งผลให้มีองค์ความรู ้ในด้านต่างๆ ที่หลากหลาย และมีมุมมองในการใช้ชีวติ ที่ดีข้ ึน
(กระทรวงศึกษาธิ การ, 2551, น.1)
จากความสํ าคัญ ของภาษาอังกฤษดังกล่ าว ส่ ง ผลให้ ก ารดําเนิ น การจัดกิ จกรรมการ
เรี ย นรู ้ ภ าษาอัง กฤษระหว่ า งครู ก ับ ผู ้เรี ย นในปั จ จุ บ ัน มี ก ารมุ่ ง เน้ น พัฒ นาให้ ผู ้เรี ย นมี ค วามรู ้
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่ อสารในสถานการณ์ต่างๆ รวมทั้งการนําเอาองค์
ความรู ้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในดําเนินชีวติ ประจําวัน และยังส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะทั้งทางด้านการ
ฟั ง การพู ด การอ่ า น และการเขี ย น โดยเฉพาะทัก ษะทางด้า นการอ่ า น ถื อ ว่า เป็ นทัก ษะที่ มี
ความสําคัญอย่างยิ่ง ดังคํากล่ าวของ สุ มิตรา อังวัฒนกุล (2540, น. 15) ที่กล่าวไว้ว่า ในประเทศที่
เรี ยนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศหรื อในสภาพแวดล้อมที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาพูดนั้น
ทักษะที่ มีความสําคัญอย่างยิ่งคือ ทักษะการอ่าน ซึ่ งเปรี ยบเสมือนหัวใจหลักที่สําคัญในด้านการ
สื่ อสารระหว่างบุ ค คล เพื่ อความเข้าใจร่ วมกัน การแสวงหาความรู้ และการประกอบอาชี พ ซึ่ ง
สอดคล้องกับ แนวคิ ดของ สุ นัน ทา มัน่ เศรษฐวิท ย์ (2545, น. 5-6) ที่ ไ ด้ก ล่ าวถึ งความสําคัญ ของ
ทักษะการอ่านไว้ว่า ประเทศไทยจัดการเรี ยนให้ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศ สิ่ งที่ จาํ เป็ น
สําหรับการจัดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษคือ ความรู ้สามารถในด้านการอ่าน เพราะการอ่านจะ
ช่วยพัฒนาบุคคลและสังคมให้เป็ นผูท้ ี่มีความคิดสร้างสรรค์ ช่วยเสริ มสร้างประสบการณ์ชีวิต และ
ก่อให้เกิ ดความเพลิ ดเพลิ น การอ่านหนังสื อจะทําให้เป็ นคนมีความคิด มี จินตนาการมากขึ้น และ
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เป็ นการเพิ่มพูนสติปัญญาที่ดี ดังนั้นนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อคนไทย จึงกําหนดให้เรี ยน
ภาษาอังกฤษทุกระดับชั้น
สํ าหรั บ คนไทยส่ วนใหญ่ แ ล้วการอ่านเป็ นทัก ษะที่ สําคัญ ที่ จะต้องเรี ย นรู้ ให้ลึ ก ซึ้ ง
ผูท้ ี่ มีความสามารถในการอ่านดี จะช่ วยให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น และมี พฒั นาการสู งในการ
เรี ยนรู ้ ในรายวิชาต่างๆ รวมถึ งแนวคิดของ บัณฑิ ต ฉัตรวิโรจน์ (2549, น. 1) ที่ให้แนวคิดว่า การ
อ่ า นมี ค วามจํา เป็ นสํ า หรั บ ชี วิ ต ในยุ ค ปั จ จุ บ ัน โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ภาษาอัง กฤษ ซึ่ งถื อ ว่า เป็ น
ภาษาต่างประเทศที่ใช้ในการสื่ อสารร่ วมกันของคนทัว่ โลก ที่จะก่อให้เกิดแนวทางการเรี ยนรู้ องค์
ความรู ้ ใหม่ ๆ ทั้งด้านการค้า การเมื องการปกครอง สั งคมและเศรษฐกิ จ ซึ่ ง ภาษาอัง กฤษมัก จะ
ปรากฏตามสื่ อต่างๆ ในชี วิตประจําวันของคนไทย คนที่ ส ามารถอ่านภาษาอังกฤษได้ดีกว่าย่อม
สื บค้นข้อมูลและมี การพัฒนาในหลายด้านได้มากกว่า นั่นหมายความว่า การศึกษาหาความรู ้ เพื่อ
ประกอบอาชีพในอนาคตย่อมมีแนวโน้มที่ดีกว่า โดยเน้นหนักไปที่การเริ่ มต้นพัฒนาทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษตั้งแต่วยั เยาว์ ถื อได้วา่ วิชาภาษาอังกฤษเป็ นวิชาที่ตอ้ งพัฒนาทักษะการอ่านควบคู่กบั
การดําเนิ นชี วิตในยุคข้อมูลข่าวสาร จึงทําให้เกิ ดการเรี ยนรู ้และการดําเนิ นชี วิตประสบความสําเร็ จ
สู งสุ ด และมีแนวคิดของ เรวดี หิ รัญ (2540, น. 149) ที่กล่าวถึงความสําคัญของการอ่านภาษาอังกฤษ
ไว้ว่า ทักษะการอ่านเป็ นทักษะที่มีความสําคัญและจําเป็ นอย่างยิ่งในชี วิตประจําวัน เนื่ องจากใน
ปั จจุบนั โอกาสที่เราจะเห็นและอ่านภาษาอังกฤษมีมากขึ้น เพราะประเทศไทยเราเป็ นประเทศที่กาํ ลัง
พัฒนา จึงได้รับเอาเทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม่ของต่างประเทศเข้ามาพัฒนาและประยุกต์ใช้
ในประเทศมากขึ้น ดังนั้นการสอนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศในสถานศึกษาต่างๆ จึงควร
จะมุ่งเน้นที่ทกั ษะทางด้านการอ่าน เพราะเป็ นทักษะที่ใช้มากที่สุดในชีวติ ประจําวันและจําเป็ นที่สุด
การจัดการเรี ยนรู ้ ในรายวิชาภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยน
ห้องสอนศึ กษา อําเภอเมื อง จังหวัดแม่ฮ่องสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา
เขต 34 ในปี การศึกษา 2558 พบว่าทักษะที่เป็ นปั ญหามากที่สุด คือ ทักษะการอ่าน ซึ่ งนักเรี ยนโดย
ส่ วนใหญ่ ไ ม่ ช อบอ่ านข้อความ หรื อ บทอ่ า นที่ มี ข ้อ ความภาษาอังกฤษเป็ นจํานวนมาก เพราะ
นัก เรี ยนมัก จะคิ ดว่าการเรี ย นรู ้ เกี่ ย วกับ ภาษาอังกฤษนั้น เป็ นเรื่ องที่ ยาก อี ก ทั้งนัก เรี ยนไม่ท ราบ
ความหมายของคําศัพท์ในบทอ่าน บทอ่านที่ครู นาํ มาใช้ในการสอนอ่านเป็ นเรื่ องที่นกั เรี ยนไม่มีพ้ืน
ความรู ้ในเรื่ องนั้นๆ และไม่เข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา จึงส่ งผลให้นกั เรี ยนขาดความสนใจ
และไม่ ก ระตื อรื อร้ นที่ จะเรี ยนรู ้ วิช าภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ นัก เรี ยนส่ วนใหญ่ยงั ไม่เล็ งเห็ นถึ ง
ความสําคัญของการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษมากนัก โดยเฉพาะการทดสอบต่างๆ ถ้าแบบทดสอบมี
ข้อความหรื อบทอ่านยาวๆ ให้อ่านแล้วตอบคําถาม นักเรี ยนจะไม่ต้ งั ใจอ่านแต่จะเดาคําตอบเอง
จึ งส่ งผลให้นัก เรี ยนมี ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนภาษาอังกฤษโดยเฉพาะทักษะด้านการอ่านอยู่ใน
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เกณฑ์ที่ต่ าํ ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของ สมุ ทร เซ็ นเชาวนิ ช (2545, น. 30) ที่พบว่าปั ญหาใหญ่
ของการอ่านภาษาอังกฤษคือ อ่านแล้วไม่เข้าใจ ไม่สามารถบอกใจความของสิ่ งที่อ่านได้ ซึ่ งอาจมี
สาเหตุ ที่ ห ลากหลายเช่ น ไม่ เข้าใจความหมายของคําศัพ ท์ที่ มี อยู่ในข้อความที่ ก าํ ลังอ่าน เพราะ
คําศัพท์ที่ปรากฏนั้นอาจมีหลายความหมาย หรื อเป็ นคําศัพท์ยาก นักเรี ยนไม่มีพ้ืนความรู ้ในเรื่ องที่
อ่าน จึงทําให้รู้สึกว่าการอ่านเป็ นสิ่ งที่เรี ยนรู ้ได้ยาก และทําให้ขาดความกระตือรื อร้นที่จะเรี ยนรู ้
นอกจากนี้จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง พบว่านักเรี ยนส่ วนมากยังประสบปั ญหา
ในการอ่านภาษาอังกฤษ ทําให้ระดับการอ่านไม่เป็ นที่น่าพอใจนัก ยกตัวอย่างเช่น ณัฐธิ ดา สิ นทิพย์
เทวัญ (2551) กล่าวว่า นักเรี ยนมีปัญหาในทักษะการอ่านภาษาอังกฤษด้านการอ่านจับใจความ
สําคัญ การอ่านเพื่อสรุ ปความ และการอ่านคิดวิเคราะห์อยูใ่ นระดับตํ่ากว่าเกณฑ์ที่ทางโรงเรี ยน
กําหนด ซึ่ งสอดคล้องกับ เสมา บุง้ ทอง (2554) ที่พบว่านักเรี ยนจํานวนมากมีปัญหาด้านการอ่าน
ภาษาอังกฤษ คือ นักเรี ยนไม่สามารถอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจได้ ซึ่งไม่ทราบความหมาย
ของคําศัพท์ในบทอ่านเป็ นสําคัญ ทั้งนี้เนื่องจากขาดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที่เกี่ยวกับเทคนิค
เกี่ยวกับการอ่านเป็ นสําคัญ และนักเรี ยนเพียงแค่อ่านภาษาอังกฤษได้ แต่ยงั ไม่สามารถจับใจความ
สําคัญของสิ่ งที่อ่านได้
จากสภาพปั ญหาที่เกี่ยวกับการเรี ยนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษที่เกิดขึ้นกับนักเรี ยน
จะเห็ น ได้ว่า จะต้องมี ก ารปรั บ ปรุ งในด้านสื่ อการเรี ย นการสอน ให้มี ค วามเหมาะสมกับ ระดับ
ความสามารถทางภาษา วัย และความสนใจของผูเ้ รี ยน เพื่อที่จะช่วยให้ผเู้ รี ยนเกิดความเข้าใจในการ
อ่านภาษาอังกฤษ ในบรรดาสื่ อการเรี ยนการสอนที่หลากหลายนั้น นิ ทานเป็ นสื่ อที่มีประสิ ทธิ ภาพ
ในการสอนอ่าน เพราะทําให้ผอู้ ่านเกิดความสุ ขและเพลิ ดเพลินไปกับสิ่ งที่ได้อ่าน นิ ทานมักจะมี
เรื่ องราวที่น่าสนใจ มีคาํ ศัพท์และประโยคมากมายซึ่ งถื อว่าเป็ นตัวอย่างการใช้ภาษาที่ดี นิ ทานจึง
เป็ นสื่ อการสอนภาษาที่ ดีสําหรั บ เด็ก ซึ่ งมี นักการศึก ษาหลายท่านที่ ได้ก ล่าวถึ งความสําคัญของ
นิ ทาน เช่น วรรณี ศิริสุนทร (2542, น. 30-31) กล่าวว่า การใช้นิทานเป็ นสื่ อการอ่านประกอบการ
สอนนั้น เป็ นกิจกรรมที่นกั เรี ยนสนใจและให้ความร่ วมมืออีกกิจกรรมหนึ่ง เนื่องจากนิทานเป็ นสิ่ ง
ที่ นักเรี ยนชอบและให้ความสนใจ ตอบสนองวิธีการเรี ยนรู ้ ของนักเรี ยนได้เป็ นอย่างดี นิ ท านมี
ความสําคัญที่เนื้ อเรื่ องมีโครงสร้ างอย่างมีเหตุผล มีการบูรณาการทางภาษา มีความสัมพันธ์ของ
เหตุ การณ์ มี การลําดับเรื่ องราวที่ ทาํ ให้นักเรี ยนสามารถเชื่ อมโยงความหมายและจินตนาการเข้า
ด้ว ยกัน เหมาะกับ นั ก เรี ย นทุ ก วัย ทุ ก ภาษา และทุ ก ระดับ ความสามารถ นอกจากนี้ ยัง ช่ ว ย
เสริ มสร้ างพัฒนาการทางด้านอารมณ์ ช่วยกล่อมเกลานิ สัยเด็ก เพราะนิ ทานมักแฝงไปด้วยข้อคิด
สอนใจ และยังก่อให้เกิดความเพลิดเพลินแก่ท้งั ผูเ้ ล่าและผูฟ้ ังด้วย เทเลอร์ (Taylor, 2000, pp. 4-15)
ได้ก ล่ า วว่า นิ ท านสามารถนําไปใช้ใ นการจัด การเรี ย นรู ้ แ ละพัฒ นาทัก ษะทางภาษาได้อ ย่างมี
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ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล ซึ่ งสามารถนํามาบูรณาการทั้งสี่ ทกั ษะ หรื อจะนํามาสอนแยกในแต่
ละทักษะก็ได้ ทั้งนี้ ก็เพราะนิ ทานมีเนื้อเรื่ องที่จดั เรี ยงลําดับของเรื่ องราว นักเรี ยนสามารถจะคาดเดา
สถานการณ์ เทคนิ คการเล่นคํา เรื่ องราวของสถานการณ์ที่คล้ายๆ กันได้ อีกทั้งยังช่วยให้นกั เรี ยนจํา
คํา ศัพ ท์ ประโยค รวมถึ ง หลัก ทางไวยากรณ์ นอกจากนี้ ภาพประกอบในนิ ท านยัง สามารถสื่ อ
ความหมายได้อย่างสร้างสรรค์ การใช้นิทานประกอบการสอนภาษาอังกฤษ จึงเป็ นกิจกรรมที่ให้ท้ งั
ความสนุกสนานเพลิดเพลิน และส่ งเสริ มพัฒนาการด้านการอ่านภาษาอังกฤษที่มีความเหมาะสมกับ
วัยของนักเรี ยน ซึ่ งสอดคล้องกับ กรมวิชาการ (2551, น. 17) ที่ ได้แนะแนวทางในการจัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษว่า ครู ควรมุ่งเน้นไปที่การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ให้นกั เรี ยน
ได้ท้ ัง ความรู ้ ความสุ ข และสนุ ก สนานเพลิ ด เพลิ น กับ การเรี ย นรู ้ ซึ่ งจะทํา ให้ นัก เรี ย นรั ก และมี
ความรู ้ สึก ที่ ดีต่อภาษาอังกฤษ โดยการนํานิ ท านหรื อเพลงมาเป็ นสื่ อประกอบการเรี ยนการสอน
นอกจากนี้ เกล เดอ วอส (Gail de Vos , 2003) ยังกล่าวว่า นิ ทานช่ วยพัฒนาจินตนาการ ช่วยให้เกิด
ความบันเทิง และนิทานก็เปรี ยบเสมือนเครื่ องมือที่จะสามารถพัฒนาความสามารถทางภาษา
เมื่อได้ฟังหรื ออ่านนิทาน วัยรุ่ นเรี ยนรู ้ที่จะทําความซาบซึ้งและเพลิดเพลินบันเทิงใจไปกับภาษาอีก
ด้วย
นอกจากนี้ยงั มีการทําวิจยั ต่างๆ มากมายที่สนับสนุ นว่านิ ทานเป็ นสื่ อการเรี ยนการสอน
ที่ ส ามารถช่ วยแก้ไ ขและพัฒ นาความรู้ ค วามเข้าใจในการจัดการสอนอ่ านภาษาอังกฤษได้ เช่ น
ผลการศึ กษาของวัชราภรณ์ แสงพันธ์ (2553) ที่ พบว่า การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจโดยใช้นิทานอีสป ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 สามารถพัฒนาให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้
ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษสู งขึ้นอย่างต่อเนื่ อง จนส่ งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่
สู งขึ้น และผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนในระดับมาก รวมถึงงานวิจยั
ของละออ คัน ธวงศ์ (2551) ที่ พ บว่ า ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการอ่ า นเพื่ อ ความเข้า ใจของนั ก เรี ย นชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4 หลังใช้กิจกรรมสู งกว่าก่อนใช้กิจกรรมพัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจด้วยนิ ทาน
พื้น บ้านอย่างมี นัยสําคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ .01 และยังพบว่านัก เรี ยนมี ค วามคิ ดเห็ น ต่อกิ จกรรม
พัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจด้วยนิ ทานพื้นบ้าน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็ นด้วยมาก มีคะแนน
เฉลี่ย 3.45 นอกจากนี้ ยงั มีการศึกษาของ รจนาวลี จันทร์ ศิริ (2556) พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ความเข้าใจใน
การอ่านภาษาอังกฤษนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 หลังเรี ยนโดยใช้นิทานพื้นบ้านอีสานสู งกว่า
ก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ด้วยเหตุน้ ี ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะนํานิ ทานภาษาอังกฤษมาใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้
เพื่อที่ จะพัฒนาความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ และความพึงพอใจต่อการเรี ยนโดยใช้นิทาน
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ภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ ก ษาปี ที่ 2 ในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 34

2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
2.1 เพื่อเปรี ยบเทียบคะแนนความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนภายใต้การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้นิทานภาษาอังกฤษ
2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเรี ยนโดยใช้นิทานภาษาอังกฤษของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2

3. สมมติฐานการวิจัย
3.1 คะแนนเฉลี่ยความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนหลังจากได้รับการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้นิทานภาษาอังกฤษ
3.2 ความพึงพอใจต่อการเรี ยนโดยใช้นิทานภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 อยูใ่ นระดับมากขึ้นไป

4. ขอบเขตของการวิจัย
4.1 ขอบเขตด้ านประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร ได้แก่ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 จํานวน 39 คน ของโรงเรี ยน
ห้องสอนศึกษา จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2559 ได้มาโดยการสุ่ มแบบกลุ่ม
4.2 ขอบเขตด้ านตัวแปร
ตัวแปรอิสระ การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้นิทานภาษาอังกฤษ
ตัวแปรตาม ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ
ความพึงพอใจต่อการเรี ยนโดยใช้นิทานภาษาอังกฤษ
4.3 ขอบเขตด้ านเนือ้ หา
ในการวิจยั ครั้งนี้มีเนื้อหาที่ใช้ทดลอง คือ นิ ทานภาษาอังกฤษที่เป็ นนิทานอีสป
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ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้สอบถามความสนใจของนักเรี ยนโดยใช้แบบสอบถามนิทาน และคํานึงถึงความ
เหมาะสมกับระดับความสามารถทางภาษา วัย และความสนใจและความชื่นชอบของนักเรี ยน
รวมถึงสอดคล้องกับตัวชี้วดั และสาระการเรี ยนรู ้แกนกลางในรายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 นิทานอีสปมีจาํ นวน 8 เรื่ อง ได้แก่
1. The Fox and The Crow
2. The Lion and The Mouse
3. The Shepherd Boy and The Wolf
4. The Two Fellows and The Bear
5. The Town Mouse and The Country Mouse
6. The Dog and The Shadow
7. The Ant and The Grasshopper
8. The Hare and The Tortoise
4.4 ระยะเวลาในการวิจัย
ผูว้ จิ ยั ดําเนิ นการวิจยั ตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ จํานวน 8 แผน แผนละ 2 คาบ
รวมจํานวน 16 คาบ ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2559

5. นิยามศัพท์ เฉพาะ
5.1 ความเข้ าใจในการอ่ านภาษาอังกฤษ หมายถึง ความสามารถของนักเรี ยนในการ
บอกความหมายของคําศัพท์ ระบุรายละเอียดของเนื้ อหา เรี ยงลําดับเหตุการณ์ และระบุขอ้ คิด
สอนใจจากเรื่ องที่อ่านได้ ซึ่ งในการวิจยั ครั้งนี้ ประเมินโดยใช้คะแนนที่ได้จากการทําแบบทดสอบ
วัดความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้น มีลกั ษณะเป็ นแบบทดสอบปรนัย
แบบเลือกตอบ มี 4 ตัวเลือก
5.2 ความพึงพอใจต่ อการเรียน หมายถึง ความคิดเห็นในเชิงบวกที่นกั เรี ยนมีต่อการ
เรี ยนการสอนโดยใช้นิทานภาษาอังกฤษ ในด้านเนื้อหา ด้านกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ ด้านสื่ อและ
อุปกรณ์การเรี ยนรู ้ ด้านการวัดและประเมินผล และด้านครู ผสู ้ อน โดยการใช้แบบสอบถามที่เป็ น
แบบมาตรประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้น
5.3 การจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ นิทานภาษาอังกฤษ หมายถึ ง การจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้นิทานภาษาอังกฤษ ประกอบด้วยกิจกรรมการอ่านตามแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ ที่ผูว้ ิจยั สร้ างขึ้น ซึ่ งประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลักๆ คือ 1) กิ จกรรมก่อนการอ่าน ขั้นตอนนี้
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เป็ นการกระตุน้ ความสนใจให้กบั นักเรี ยนเกี่ยวกับสิ่ งที่จะได้เรี ยนรู ้ กิจกรรมในขั้นนี้ได้แก่ การถาม
คําถามนักเรี ยนจากรู ปภาพที่เกี่ ยวข้องกับนิ ทาน การนําเสนอคําศัพท์ที่ปรากฏในเนื้ อเรื่ องโดยใช้
บัตรภาพและบัต รคําประกอบ และการนํา เสนอเกมที่ เป็ นการทบทวนคําศัพ ท์จากเรื่ อ งที่ อ่า น
2) กิ จ กรรมระหว่า งการอ่ า น ขั้น ตอนนี้ เป็ นกิ จ กรรมที่ ค รู นํ า มาใช้ ใ นการฝึ กทัก ษะการอ่ า น
ภาษาอังกฤษเพื่อให้นกั เรี ยนเกิดความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น กิจกรรมในขั้นนี้ ได้แก่ การอ่านนิ ทานในใจ
ด้วยตนเอง ครู และนัก เรี ย นร่ วมกัน แสดงความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ เรื่ องที่ อ่ าน และการเรี ย งลําดับ
เหตุการณ์ ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้จดั กิ จกรรมการเรี ยงลําดับเหตุการณ์ ที่แตกต่างกันไป เช่ น เรี ยงรู ปภาพ เรี ยง
ข้อความสนทนา เรี ยงคําให้เป็ นประโยค เรี ยงแถบประโยคให้เป็ นเรื่ องราว 3) กิจกรรมหลังการอ่าน
ขั้นตอนนี้ เป็ นขั้นตอนของการตรวจสอบความเข้าใจในการอ่าน กิ จกรรมในขั้นนี้ ได้แก่ การทํา
กิจกรรมในแบบฝึ กหัดเพื่อทบทวนความรู ้ความเข้าใจในสิ่ งที่ได้อ่าน
5.4 นิทานภาษาอังกฤษ หมายถึง นิทานอีสป ซึ่ งเป็ นเรื่ องราวสั้นๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
สัตว์ซ่ ึงมีบทบาทเหมือนคน ให้ท้งั ความสนุกสนานเพลิดเพลินและสอดแทรกคติสอนใจ จํานวน 8
เรื่ องซึ่งผูว้ จิ ยั ได้สอบถามความสนใจของนักเรี ยนโดยใช้แบบสอบถามนิทาน และคํานึงถึงความ
เหมาะสมกับระดับความสามารถทางภาษา วัย และความสนใจของนักเรี ยน โดยสอดคล้องกับ
ตัวชี้วดั และสาระการเรี ยนรู ้แกนกลางในรายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2

6. ประโยชน์ ทค่ี าดว่าจะได้ รับ
6.1 นักเรี ยนได้พฒั นาความสามารถด้านความรู ้ความเข้าใจด้านการอ่านภาษาอังกฤษ
6.2 เป็ นประโยชน์ต่อครู ผสู ้ อนที่ได้รับความรู ้และประสบการณ์ในการจัดกิจกรรม
เพื่อส่ งเสริ มความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้นิทานภาษาอังกฤษ
6.3 นักเรี ยนมีความสุ ข สนุกสนานในการเรี ยน มีความพึงพอใจเชิงบวก
ต่อการจัดการเรี ยนรู ้

