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บทคัดย่อ
งานวิ จัย ครั้ งนี้ มี จุ ดประสงค์ เ พื่ อเปรี ยบเที ย บความรู้คาศั พท์ ภาษาอั งกฤษและความสามารถในการอ่ า น
ภาษาอังกฤษของนั กเรี ยนก่ อนและหลังจากการใช้แนวการสอนแบบธรรมชาติ โดยกลุ่มเป้ าหมายของงานวิ จัยคื อนัก เรีย น
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดห้วยแก้ว อาเภอแม่ออน จั งหวัดเชียงใหม่ จานวน 20 คน ที่ เรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
(อ16101) ภาคเรีย นที่ 2 ปีก ารศึ กษา 2559 เครื่อ งมื อที่ใ ช้ในการทดลองคือ แผนการจั ดการเรี ยนรู้ที่ใ ช้แ นวการสอนแบบ
ธรรมชาติ จานวน 5 แผน แผนละ 4 คาบ ส่วนเครื่อ งมือที่ ใช้ใ นการเก็บ ข้อมูล คือ แบบทดสอบความรู้ คาศัพท์ภาษาอั งกฤษ
และแบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาอั งกฤษ ผู้วิจัยได้ทาการทดสอบความรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษและความสามารถ
ในการอ่านภาษาอังกฤษของผู้เรียนก่อนเรี ยนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่กาหนด จากนั้นจึงทดลองตามแผนการจัดการเรียนรู้
ทั้ง 5 แผน และทาการทดสอบผู้เรียนอีกครั้งด้วยแบบทดสอบชุดเดิม หลั งจากนั้นผู้วิจัยจึง ได้นาข้อมูลที่ได้ทั้ งหมดมาวิเคราะห์
เพื่ อหาค่ าเฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และค่า ร้ อยละ สามารถสรุ ปผลการวิจั ย ได้ ดัง นี้ 1. นั ก เรี ยนมี ความรู้ คาศั พท์
ภาษาอังกฤษสูงขึ้นหลั งการเรียนการสอนตามแนวการสอนแบบธรรมชาติอย่า งมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ ระดับ 0.05 2. นักเรีย น
มีความสามารถในการอ่า นภาษาอังกฤษสูงขึ้นหลัง การเรียนการสอนตามแนวการสอนแบบธรรมชาติ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติ
ที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ : แนวการสอนแบบธรรมชาติ ความรู้คาศัพท์ ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
Abstract
The purposes of this study were to compare the students’ English vocabulary knowledge and
reading ability before and after learning through the natural approach. The target group was 20 grade 6
students studying English (E 16101) in the second semester of the academic year 2016 at Wat Huay Keaw
school, Mae On District, Chiang Mai. The experimental instruments were 5 lesson plans using the natural
approach. The students were taught for 20 periods. Each period lasted 50 minutes. The data collecting
instruments were a vocabulary knowledge test and an English reading ability test that were administered
before and after the experiment. The data were analyzed for mean, standard deviation and percentage.
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The findings were as follows: 1. The students’ English vocabulary knowledge was higher after learning
through the use of the natural approach with statistical significance at 0.05. 2. The students’ English
reading ability was higher after learning through the use of the natural approach with statistical
significance at 0.05.
Keywords: The natural approach, Vocabulary knowledge, English reading ability
บทนา
ความรู้คาศัพท์ถือเป็นองค์ประกอบสาคัญในการเรียนภาษาอังกฤษ เนื่องจากเป็นความรู้เบื้องต้นในการพัฒนาไปสู่
ทักษะอื่ นๆ เช่ น การฟัง การพู ด การอ่า น และการเขี ยน Wilkins (1972 cited in Thornbury, 2002) กล่ าวว่ า เมื่อ ไม่ มี
ความรู้ ทางด้า นไวยากรณ์ เราจะสามารถสื่ อสารได้เพี ยงเล็ก น้อ ย แต่ห ากไม่มี ความรู้ คาศั พท์ จะไม่ สามารถสื่ อสารได้ เลย
นอกจากนี้ Krahnke (2000) ยังได้กล่าวอีกว่ า นักเรียนส่วนมากที่กาลัง เรียนภาษาเป้าหมายล้วนมี ความต้องการในการเรียนรู้
คาศัพท์ในปริมาณมาก และในบางครั้งยังมีความรู้สึกว่าการอ่า นและการฟังเป็นอุปสรรคอย่างมากในการเรียนรู้ภาษาหากไม่ รู้
คาศัพท์ ดังนั้ นการเรียนรู้คาศัพท์ร วมทั้งการมี ความรู้คาศั พท์จึงมีความสาคัญเป็ นอย่างมาก อย่างไรก็ตามเมื่อผู้เรี ยนมีความรู้
คาศัพท์ น้อย ก็ จะส่ง ผลต่อทั กษะการเรียนภาษาที่สองหรือภาษาต่างประเทศเป็นอย่างมาก โดยทักษะการอ่า นก็เป็น หนึ่งใน
ทักษะที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาความไม่รู้คาศัพท์ หรือมีความรู้คาศัพท์ไม่เพียงพอ
วิธีการหนึ่งซึ่ง มีความน่าสนใจและสามารถนามาบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษคือ แนวการ
สอนแบบธรรมชาติ (The Natural Approach) คิดค้นโดย Stephen Krashen และ Tracy Terrell เป็นแนวการสอนภาษา
เพื่อการสื่อสาร โดยมีหลัก การสาคัญคือ ผู้เรียนจะสามารถเรียนรู้ภาษาที่สองได้เหมือนกับการที่เด็กเล็กเรียนรู้ภาษาที่หนึ่งโดย
ธรรมชาติ (Language Acquisition) โดยจะเน้ นไปที่การสอนคาศัพท์ ให้ ผู้เรีย นผ่า นการใช้ สื่อ เช่น รูปภาพ วัตถุ จริง วิดีโ อ
การใช้ท่าทาง เป็นต้น และเน้นให้ผู้เรี ยนฟังก่อนการพูด ผู้สอนจะตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนผ่ านการสังเกตจากท่าทาง
หรือการปฏิบัติตามคาสั่งได้ ถูกต้อง และผู้เรีย นจะพูดก็ต่อเมื่อตนเองรู้สึ กพร้อม นอกจากนี้ แนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ
ยังเน้นให้ผู้สอนสร้างบรรยากาศภายในห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ทางภาษาโดยการลดความวิตกกังวลหรือแรงต้านทางด้าน
อารมณ์ข องผู้เรีย น ซึ่งเชื่ อว่ามีผลต่อความเข้าใจในการเรีย น รวมทั้งการสื่ อสารในห้องเรีย น โดยผู้ สอนจะไม่บังคับ ให้ผู้เรีย น
สื่อสารจนกว่าจะพร้อ มเพื่อเป็ นการลดความเครียดที่อาจเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้แ นวการสอนแบบธรรมชาติ ยั งให้ความสาคั ญ
ต่อหลักการทั้งสองประการ ดังที่ Krashen (1982) ได้กล่าวไว้เกี่ยวกับหลักการของการเรียนรู้ภาษาที่สองผ่านแนวคิดการสอน
ภาษาแบบธรรมชาติคือ
1. สมมติฐานตัวป้อน (The Input Hypothesis) ซึ่งสมมติฐ านข้อนี้ได้กล่าวถึงความสาคัญของตัวป้อนเข้าที่เข้า ใจ
ได้ โดยผู้เรียนจะต้องได้รับในปริมาณที่เพียงพอต่อการเรียนรู้ภ าษาที่สองจากการฟังและการอ่ าน นั่นหมายถึ งผู้เรียนจะได้รั บ
ตัวป้อนเข้านี้ในลักษณะที่เน้นการรับรู้ทางภาษา (Acquisition) มิใช่การเรียนรู้ทางภาษา (Learning) โดย Krashen ได้อธิบ าย
ระดับของความเข้าใจทางภาษาของผู้เรียนเป็น i+1 โดย “i” เป็นความรู้เดิมของผู้เรียน และ “+1”เป็นการรับรู้ภาษาในล าดั บ
ขั้นถัดไป ซึ่งตัวป้อนเข้าควรมีความยากขึ้นกว่าความรู้เดิมของผู้เรียนเพียงเล็กน้อย เพื่ อให้ง่ายต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
2. สมมติฐานแรงต้านความรู้สึก (The Affective Filter Hypothesis) สมมติฐ านนี้เชื่อว่า ความรู้สึก ของผู้เรีย น
สามารถส่ง ผลต่อ การเรียนรู้ ทั้งในเชิงบวกและเชิ งลบ ซึ่ง Krashen ได้กล่า วเพิ่ม เติมว่ าผู้เรี ยนที่มี แรงจูงใจที่ดี มี ความมั่ นใจ
ในตนเองสูง และมีความวิตกกั งวลแบบเอื้ออานวยจะสามารถเรียนรู้ภ าษาได้ ดียิ่งขึ้น และผู้ส อนยังต้ องลดความวิตกกังวลใน
การเรียนของผู้เรีย นลง เพื่อให้การเรี ยนรู้เกิดประสิทธิ ภาพสูงสุด ผู้สอนต้องเตรียมกิจกรรมที่สอดคล้องและส่งเสริมการเรียนรู้
คาศัพท์ข องผู้เ รียน โดยอาจนากิ จกรรมการสอนต่ างๆที่จะช่วยสนับ สนุน การเรียนรู้คาศัพท์ ให้เ กิดการจ าได้พร้อมทั้งเข้าใจ
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ความหมาย สามารถนาไปใช้ อย่างถูกต้ องและเหมาะสม นอกจากนี้ ผู้สอนยั งต้องให้ความสาคัญ กับบรรยากาศการเรียนการ
สอนในห้องเรียน เพราะเชื่อว่าความวิตกกังวลนั้นส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน (Krashen & Terrell, 1983)
หลัก การของการเรี ยนรู้ภ าษาที่ส องที่ กล่ าวมานั้ น มี ความสอดคล้ องกั บขั้ นความพร้ อมของผู้เรี ยนก่อนการพู ด
ดังที่ Krashen & Terrell (1983) ได้อธิบายไว้สามขั้น คือ 1. ขั้นก่อนการพูด (Pre-Production Stage) ในขั้นนี้ ผู้เรียนจะฟั ง
การออกเสีย งคาศัพท์ในภาษาที่ สองจากผู้ส อนเพีย งอย่า งเดียว ผู้เรีย นจะแสดงความเข้ าใจผ่ านท่า ทางหรื อการทาตามคาสั่ ง
เท่านั้น 2. ขั้นเริ่มพูด (Early-Production Stage) ในขั้นนี้ ผู้เรียนจะเริ่มพูดคาหรือวลีสั้นๆในภาษาที่สองออกมาบ้าง หรือเริ่มมี
การใช้ภ าษาที่ส องผ่ านการเขียน เช่ น เติมคาในตาราง หรื อแก้ ไขคาผิด 3. ขั้ นพูด (Speech Emergence Phase) ในขั้น นี้
ผู้เรีย นจะสามารถใช้ ภาษาที่ส องได้ ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน เช่ น การแสดงบทบาทสมมติ กิ จกรรมเกม
การแสดงความคิดเห็น หรือการให้ความร่วมมือแก้ปัญหาในกลุ่ม เป็นต้น
หากพิจารณาจากหลักการที่กล่าวมาข้างต้น สามารถนามาประยุกต์ใช้เป็นการสอนแบบธรรมชาติ ซึ่งประกอบด้ ว ย
3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1) ขั้น ก่อ นการอ่ าน เป็น ขั้น ตอนที่ ผู้สอนมุ่ งหมายให้ ผู้เรี ยนเกิดความพร้อ ม เพื่อ เชื่อ มโยงเข้าสู่ สาระส าคั ญใน
บทเรียน โดยผู้สอนอาจเริ่มจากการเล่าเรื่อง แสดงรูปภาพ แสดงวัตถุจริง หรือถามคาถามง่ายๆเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเชื่อมโยง
ความรู้เดิ มหรื อประสบการณ์ของผู้เ รียนกับความรู้ใหม่ ที่ผู้ สอนจะสอน เพื่อให้ผู้เ รียนเกิดความเข้า ใจในบทเรียนได้ดียิ่งขึ้ น
รวมทั้งมีการดึงเอาคาศัพท์ที่สาคัญจากบทอ่านมาสอนผู้เรียน และอ่านบทอ่ านภาษาอังกฤษให้ผู้เรีย นฟังก่อนเพื่อเป็นแนวทาง
ให้ผู้เรียนก่อนการฝึกการอ่านด้วยตนเอง
2) ขั้นระหว่างการอ่าน ขั้นนี้ผู้สอนจะมีการตั้งคาถามเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้อ่านฝึกการอ่านจับใจความสาคัญเพื่อให้
สามารถเข้าใจเนื้อเรื่องที่อ่านได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งผู้เรียนยังได้ฝึกอ่านออกเสียงบทอ่านนั้นๆด้วยตนเองอีกด้วย
3) ขั้นหลังการอ่า น ในขั้นนี้ ผู้เรี ยนจะได้ท ากิจ กรรมเพื่อ เป็นการประเมิ นผลการเรียนรู้ โดยอาจทาแผนผั งสรุ ป
ความคิด ตอบคาถาม ทาแผ่นพับเกี่ยวกับเนื้อเรื่องที่ได้อ่าน
ถึงแม้ ว่าแนวการสอนแบบธรรมชาติ นี้จะเน้น ไปที่ การสอนทั กษะฟัง พูดส าหรับ ผู้เรี ยนภาษาที่สองในขั้นเริ่มต้ น
แต่หัวใจสาคัญของแนวการสอนนี้คือ เป็น แนวการสอนที่ต้องการพัฒนาทักษะการสื่ อสาร ซึ่งความสามารถในการอ่านก็ถือเป็ น
ส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาให้ทั กษะการสื่ อสารมีป ระสิท ธิภาพโดยมีความรู้คาศัพท์เป็น ตัวช่ วยสนั บสนุ นให้ การอ่ านประสบ
ความสาเร็จ ดังนั้ นการเรียนโดยใช้แนวการสอนแบบธรรมชาติจึงอาจมีส่ วนช่ว ยให้เ กิดการเรีย นรู้คาศัพท์ ซึ่งจะมีผลในการ
พัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษต่อไปได้
สาหรับ ปัญ หาที่เ กิดขึ้ นกั บนั กเรียนส่ว นใหญ่ นั้น นัก เรี ยนยังประสบปัญ หาในการเรีย นรู้ คาศัพท์ ภ าษาอัง กฤษ
กล่าวคือ มีความรู้ใ นด้า นคาศัพท์ ที่ค่อ นข้า งน้อ ย ไม่ สามารถจดจาคาศั พท์ไ ด้ ซึ่ง ส่งผลต่อ การอ่ านโดยมี สาเหตุมาจากการที่
ครูผู้ส อนเน้ นการแปลมากกว่า การให้เด็ก ค่อยๆทาความเข้าใจกับบทอ่า น นอกจากนี้นั กเรีย นยังขาดแรงจูง ใจในการเรียนรู้
คาศัพท์ใหม่ ส่งผลให้เมื่อถึงคาบเรีย นวิชาภาษาอังกฤษที่ครูผู้สอนใช้บทอ่านภาษาอังกฤษในการสอน นักเรี ยนไม่สามารถอ่า น
และทาความเข้าใจเนื้อเรื่องได้ จากการสอบถามนักเรียนบางส่ วนเกี่ยวกับปัญหาที่นักเรียนเผชิ ญในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
โดยเฉพาะการอ่ า น นั ก เรี ยนส่ ว นใหญ่ ตอบว่า เกิ ดความรู้ สึก อึ ดอัดเมื่ อ ถึ ง คาบเรี ย นวิช าภาษาอั งกฤษ และมองว่า วิ ช า
ภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่น่ าเบื่อหน่าย เรียนแล้วไม่เ กิดความเข้าใจ นักเรียนส่ วนใหญ่จึงเลือกที่จะเน้น การท่องจาเฉพาะคาศัพท์
ที่คิดว่าจะใช้ในการทาข้อสอบ และให้ความสาคัญไปที่โครงสร้างไวยากรณ์แทน
อย่า งไรก็ตาม งานวิจัย ส่ว นใหญ่ใ ช้แนวการสอนแบบธรรมชาติเ พื่อ ศึกษาผลสัม ฤทธิ์ ในการเรีย นภาษาอัง กฤษ
รวมทั้งทั กษะการฟังและการพูด โดยแทบจะไม่มีก ารศึ กษาถึงทั กษะการอ่า นเลย ดั งนั้น ผู้วิจั ยจึง มีความสนใจที่จ ะนาแนว
การสอนภาษาแบบธรรมชาติมาเป็นแนวทางในการพัฒ นาความรู้ใ นด้านคาศั พท์ ไปจนถึ งการพัฒนาทักษะในด้ านการอ่า น
ภาษาอังกฤษของนักเรี ยน ซึ่งจะช่ วยส่งเสริมการเรียนรู้ภ าษาในอนาคต ทั้งยังเป็นรากฐานสาคัญที่จะช่วยพัฒนาทักษะภาษา
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ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนของนักเรี ยนให้ดียิ่ง ขึ้น ทาให้ส ามารถใช้ ภาษาอังกฤษในการสื่ อสารได้อ ย่างถูกต้อ ง
และมั่นใจ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบความรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนก่อนและหลังจากการใช้แนวการสอนแบบธรรมชาติ
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนก่อนและหลังการใช้แนวการสอนแบบธรรมชาติ
วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นวิจัยเชิงทดลอง ซึ่งมีวิธีดาเนินการวิจัยดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ ในการอ้า งอิ งจากผลวิ จัยครั้ง นี้คือนั กเรี ยนชั้น ประถมศึก ษาปีที่ 6 โรงเรีย นวัดห้ว ยแก้ว จัง หวั ด
เชีย งใหม่ ในภาคเรีย นที่ 2 ปีก ารศึก ษา 2559 จ านวน 2 ห้ อ งเรี ยน มี นัก เรี ยนทั้ง หมด 44 คน ซึ่ งจั ดห้ องเรี ยนแบบคละ
ความสามารถ
กลุม่ ตั วอย่ างที่ใ ช้ในงานวิ จัย ครั้ งนี้ คือ นัก เรี ยนชั้น ประถมศึ กษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนวัดห้วยแก้ ว จัง หวัดเชี ยงใหม่
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จานวน 20 คน จานวน 1 ห้องเรียน มี ซึ่งได้มาด้วยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random
Sampling) โดยมีห้องเรียนเป็นหน่วยของการสุ่ม
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
1. เครื่อ งมือที่ ใช้ในการทดลอง คือ แผนการจั ดการเรียนรู้ภาษาอัง กฤษที่ ใช้แนวการสอนแบบธรรมชาติที่ ผู้วิจั ย
สร้างขึ้น จานวน 5 แผน แผนละ 4 คาบ คาบละ 50 นาที รวมทั้งหมดเป็น 20 คาบ โดยได้ผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ ที่
ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.0
2. เครื่องมือ ที่ใ ช้ในการเก็บ ข้อมู ล คือ แบบทดสอบความรู้คาศั พท์ ภาษาอังกฤษ เป็ นแบบทดสอบแบบปรนั ย
จานวน 40 ข้ อ ค่าความยากง่ายของแบบทดสอบมีค่า เท่ากับ 0.42 ค่ าอานาจจ าแนกมีค่าเท่ากับ 0.57 และมีค่าความเชื่อมั่ น
เท่ากับ 0.86 และแบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาอั งกฤษ เป็นแบบทดสอบปรนัยจานวน 30 ข้อ ค่าความยากง่า ย
ของแบบทดสอบมีค่าเท่ากับ 0.45 ค่ าอานาจจาแนกมีค่าเท่ากับ 0.86 และมีค่าความเชื่อ มั่นเท่ากับ 0.88 โดยแบบทดสอบทั้ ง
สองนั้ น เป็ น แบบทดสอบชุ ดเดีย วกัน ทั้ ง ก่อ นและหลัง การทดลอง นามาหาค่า ความเชื่ อมั่ น โดยใช้ สู ตร KR-20 (KuderRichardson) โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.0
การเก็บรวบรวมข้อมูล
รูป แบบการวิจั ยครั้ง นี้ เป็ นรู ปแบบการทดลองกลุ่ ม เดี ยว โดยมี วั ตถุ ประสงค์ เพื่ อเปรี ยบเที ยบความรู้คาศั พท์
ภาษาอังกฤษและแบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนัก เรียน โดยใช้แ นวการสอนแบบธรรมชาติ ซึ่ง มี
รูปแบบดังนี้
X1Y1

N1, N2, ……., N5

X2Y2

ความหมายของสัญลักษณ์
X1
หมายถึงการทาแบบทดสอบความรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษก่อนเรียนโดยใช้แนวการ
สอนแบบธรรมชาติ
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Y1

หมายถึงการทาแบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษก่อนเรียนโดยใช้แนว
การสอนแบบธรรมชาติ
N1-5
หมายถึงการเรียนโดยใช้แนวการสอนแบบธรรมชาติ
X2
หมายถึงการทาแบบทดสอบความรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษก่อนเรียนโดยใช้แนวการ
สอนแบบธรรมชาติ
Y2
หมายถึงการทาแบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษหลังเรียนโดยใช้แนว
การสอนแบบธรรมชาติ
ขั้นตอนการดาเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1.กลุ่ ม เป้ า หมายทาแบบทดสอบความรู้ คาศั พท์ภ าษาอั ง กฤษและแบบทดสอบความสามารถทางการอ่ า น
ภาษาอังกฤษก่อนการเรียนโดยใช้แนวการสอนแบบธรรมชาติ
2.ดาเนินการสอนตามการแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวการสอนแบบธรรมชาติจานวน 5 แผน แผนละ 4 คาบ
คาบละ 50 นาที รวมทั้งหมด 20 คาบ ตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
3.กลุ่ ม เป้ า หมายทาแบบทดสอบความรู้ คาศั พท์ภ าษาอั ง กฤษและแบบทดสอบความสามารถทางการอ่ า น
ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นชุดเดียวกับแบบทดสอบก่อนการทดลอง
4.นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และแปลผลต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลที่ได้จากการทดลองทั้งหมดจะถูกนามาวิเคราะห์เพื่ อหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละโดย
โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ แล้ว จึงนามาเที ยบกั บเกณฑ์ระดับคุ ณภาพของ Bureau of Academic Affairs and Educational
Standards (2011) ดังนี้
ร้อยละ
ระดับคุณภาพ
80-100
ดีเยี่ยม
70-79
ดี
60-69
พอใช้
50-59
ผ่าน
1-49
ไม่ผ่าน
ผล
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และระดับคุณภาพของคะแนนความรู้คาศัพท์ ภาษาอังกฤษก่อนและ
หลังการเรียนการสอนตามแนวการสอนแบบธรรมชาติ

ก่อนเรียน
หลังเรียน

ค่าเฉลี่ย
(40)
11.20
21.60

ส่ วน เ บี่ ย ง เบ น
ร้อยละ
มาตรฐาน
3.19
37.33
5.08
72.00

ระดับคุณภาพ

t-test

p-value

ไม่ผ่าน
ดี

15.69

<0.0001

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็น ว่าค่า เฉลี่ย ของคะแนนความรู้คาศัพท์ ภาษาอังกฤษก่อ นการเรียนตามแนวการสอน
แบบธรรมชาติ เท่ ากั บ 11.20 ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ 3.19 คิ ดเป็น ร้อยละ 37.33 ซึ่ งอยู่ ในระดั บคุ ณภาพไม่ ผ่า น
ส่วนค่ าเฉลี่ ยของคะแนนความรู้คาศัพท์ ภาษาอังกฤษหลังการเรี ยนการสอนตามแนวการสอนแบบธรรมชาติ เท่า กับ 21.60
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ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่า กับ 5.08 คิ ดเป็ นร้ อยละ 72 ซึ่ง อยู่ ในระดั บคุ ณภาพดี ผลคะแนนบททดสอบหลั งเรียนสูง กว่ า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และระดับคุณภาพ ของคะแนนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
ก่อนและหลังการเรียนการสอนตามแนวการสอนแบบธรรมชาติ

ก่อนเรียน
หลังเรียน

ค่าเฉลี่ย
(30)
8.10
12.90

ส่ วน เ บี่ ย ง เบ น
ร้อยละ
มาตรฐาน
2.31
27.00
4.40
43.00

ระดับคุณภาพ

t-test

p-value

ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน

8.10

<0.0001

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษก่ อนการเรี ย นการสอน
ตามแนวการสอนแบบธรรมชาติ เท่ากับ 8.10 ส่ว นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ 2.31 คิดเป็นร้อยละ 27 ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพ
ไม่ผ่าน ส่วนค่าเฉลี่ ยของคะแนนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษหลังการเรียนการสอนตามแนวการสอนแบบธรรมชาติ
เท่ากับ 12.90 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ 4.40 คิดเป็นร้ อยละ 43 ซึ่งอยู่ในระดั บคุณภาพไม่ผ่านเช่น กัน แต่เมื่อพิจารณา
จากค่าเฉลี่ยของคะแนนแบบทดสอบก่อนและหลังเรีย น จะเห็นว่าความสามารถในการอ่ านภาษาอังกฤษของผู้เรียนหลังเรีย น
มีแนวโน้มสูงกว่าก่อนเรียนโดยผลคะแนนบททดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัย สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อภิปรายผล
จากผลการวิจัย ผู้วิจัยพบว่ามีประเด็นสาคัญที่น่าสนใจ ซึ่งจะนามาอภิปรายแยกเป็นสองประเด็นหลักดังต่อไปนี้
1. นัก เรี ยนมี ความรู้คาศั พท์ ภาษาอั งกฤษสูง ขึ้น หลั งการเรี ยนการสอนตามแนวการสอนแบบธรรมชาติ ซึ่ ง
สืบเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆดังนี้
ประการแรก แนวการสอนแบบธรรมชาติ เป็นแนวการสอนที่ มุ่งเน้นให้ ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในความหมายของ
คาศัพท์ โดยแท้จริง ร่วมกั บการใช้สื่อต่ างๆประกอบการสอน เช่น รูป ภาพ หรือวั ตถุจริง การใช้สื่อการสอนเหล่า นี้เป็น การให้
ตัวป้อ นที่เ ข้าใจได้ (Comprehensible Input) แก่ผู้ เรียน ซึ่งจะมีส่ วนช่ วยให้ ผู้เรีย นเกิดการรับรู้แ ละเข้ าใจความหมายของ
คาศัพท์ไ ด้ง่ายขึ้ น ผู้วิจัย มีการตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนโดยการใช้คาสั่ งง่ายๆ คือ ให้ผู้ เรียนชี้ ไปที่รูป ภาพตามที่ผู้วิจั ย
ออกเสียง หากผู้เรียนสามารถชี้ไปได้ถูกต้อง แสดงว่าผู้เรียนรู้และเข้าใจความหมายของคาศัพท์ภาษาอังกฤษนั้ นๆแล้ว
ประการที่สอง หมวดหมู่คาศัพท์ภาษาอังกฤษที่ผู้วิจัยนามาสอนนั้นเริ่มจากหมวดหมู่ใกล้ตัวก่อนแล้วจึงค่อยๆ เพิ่ ม
คาศัพท์ในหมวดหมู่ที่ไกลตั วมากขึ้น ทั้งนี้การเรียงลาดับการสอนคาศัพท์ในลักษณะนี้จะช่วยให้ผู้ เรียนค่อยๆจดจาและเข้าใจ
ความหมายของคาศัพท์ภาษาอังกฤษจากบริบทต่างๆที่สามารถพบเจอได้ในชีวิตประจา ซึ่งไม่ยากเกินความสามารถของผู้เรีย น
สอดคล้ องกับสมมติฐานตัวป้อ น (The Input Hypothesis) ดั งที่ Krashen (1982) กล่าวไว้ ว่า ตัวป้ อนเข้า (+1) ควรมีความ
ยากขึ้นกว่าความรู้เดิม (i) ของผู้เรียนเพียงเล็กน้อย เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
ประการสุดท้ าย การนาสื่อ การสอนที่เป็ นรูปภาพ และวัตถุ จริงมาใช้ในการเรีย นการสอนตามแนวการสอนแบบ
ธรรมชาติ มีส่ วนช่วยกระตุ้นให้ผู้เ รียนเกิดความสนุ กสนานและมีความสนใจในการเรียนรู้คาศัพท์มากขึ้น ซึ่ง สอดคล้อ งกั บ
สมมติฐานแรงต้านความรู้สึก (The Affective Filter Hypothesis) ของ Krashen & Terrell (1983) ซึ่งได้กล่าวไว้ว่า ผู้วิจั ย
จะต้องเตรียมกิจกรรมที่สอดคล้องและส่งเสริมการเรียนรู้คาศัพท์ของผู้เรียน รวมทั้งลดความวิตกกังวลในการเรียน เพื่อส่งเสริม
ให้ผู้เรียนที่มีแรงจูงใจที่ดี มีความมั่นใจในตนเองสูง ทาให้ สามารถเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น
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ปัจจัย ที่ได้ กล่า วมาข้ างต้ นนั้น สอดคล้อ งกับ งานวิจัยของ Sricharoen (2005) ที่ไ ด้ศึก ษาเรื่ องการใช้ แนวคิดวิ ธี
ธรรมชาติเพื่อ พัฒนาความสามารถในการฟัง พูดภาษาอังกฤษ และความสามารถในการรู้คาศัพท์ ของผู้ เรียนในระดับ เตรีย ม
ความพร้อม ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนมีความสามารถด้านการฟัง พูดผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้ร้อยละ 60 และมีความรู้คาศัพท์
ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ ร้อยละ 60 หลั งได้เรี ยนตามแนวคิดวิธีธ รรมชาติ ซึ่ง จะเห็น ได้ว่าความรู้ คาศัพท์ของผู้เรียนเพิ่มขึ้ น
หลังได้รับ การเรียนการสอนตามแนวการสอนแบบธรรมชาติ โดยงานวิจัยนี้ไ ด้กล่าวถึง ปัจจัยที่ท าให้กลุ่ม เป้าหมายมีแนวโน้ ม
ความรู้ คาศัพท์ ภาษาอัง กฤษสู งขึ้ นคื อมาจากการเรีย นรู้ คาศัพท์ผ่ านการใช้สื่ อการสอนที่ จับ ต้อ งได้ ทาให้ เกิดความเข้ าใจ
ในความหมายเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการที่ผู้วิจัยนาคาศัพท์ที่อยู่ในหมวดหมู่ใกล้ตัว ยังเป็ นการช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายของ
คาศัพท์ได้รวดเร็ วยิ่งขึ้น อีกทั้งปริมาณของคาศั พท์ที่ใช้สอนอยู่ใ นระดับที่พอเหมาะ ทาให้ผู้เรีย นไม่เกิดความเครียด สอดคล้อ ง
กับสมมติฐ านตั วป้อ นเข้า (The Input Hypothesis) โดยระดับ ความยากของคาศัพท์ใหม่นั้น มีความยากขึ้ นเพีย งเล็ กน้อ ย
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น
2. นักเรียนมีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษสูงขึ้นหลังการเรียนการสอนตามแนวการสอนแบบธรรมชาติ
ซึ่งสืบเนื่องมาจากปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้
ประการแรก ในการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ ผู้วิ จัยได้นากลวิธีการอ่านแบบอ่านผ่ าน (Scanning) และการอ่า น
ข้าม (Skimming) ดังที่ Krashen & Terrell (1983) ได้แนะนาไว้ว่าเหมาะสมสาหรับการเรียนการสอนตามแนวการสอนแบบ
ธรรมชาติ ซึ่งกลวิธีนี้จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อเรื่องที่อ่านได้ดียิ่งขึ้น เนื่ องจากผู้เรียนจะสามารถมองเห็นภาพรวม
ของเนื้อเรื่องได้อย่ างคร่าวๆก่อนว่า มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไร ผู้วิจัยจะทาการตรวจสอบความเข้ าใจของผู้ เรียนโดยการถาม
คาถามง่ายๆ ก่อ น แล้ วจึงค่ อยๆเพิ่มความยากของข้อคาถามซึ่งผู้เ รียนจะต้องใช้กลวิธีการอ่านข้าม (Skimming) ซึ่ง จาเป็ น
จะต้องเข้าใจในรายละเอียดของเนื้อเรื่องเพื่อนามาใช้ในการตอบคาถาม
ประการที่ สอง ในการสอนการอ่า นตามแนวการสอนแบบธรรมชาติ การฟั งถื อเป็ นทั กษะแรกที่ ผู้เ รียนควรได้
พัฒนา เนื่องจากทักษะการฟั งนั้นสามารถน าไปสู่ก ารพัฒนาของทั กษะอื่ นๆต่อไปได้ ในการสอนการอ่ านภาษาอังกฤษครั้ง นี้
ผูว้ ิจัยจะเน้นให้ผู้เ รียนได้ฟังเนื้อเรื่อ งที่ผู้วิจัย อ่านซ้าหลายๆรอบก่อนที่ผู้ เรียนจะฝึกอ่านด้ วยตนเอง เพื่อเป็ นการให้ผู้ เรียนเกิ ด
ความคุ้น เคยกับภาษาอัง กฤษ ซึ่งสอดคล้องกั บแนวการสอนแบบธรรมชาติที่ Krashen & Terrell (1983) กล่าวไว้ คือ ทักษะ
การฟังเป็นพื้นฐานสาคัญที่จะนาไปสู่การพั ฒนาทักษะอื่นๆต่อไป ดังนั้น การให้ผู้เรีย นได้ฟังผู้วิจัยอ่านเนื้ อเรื่องซ้าหลายๆ ครั้ ง
ให้ผู้เรียนฟังก่อน จะเป็นการช่วยนาไปสู่การพัฒนาทักษะการอ่านได้
ประการที่สาม แนวการสอนแบบธรรมชาติจะเน้นการให้ตัวป้อนที่เข้าใจได้ (Comprehensible Input) แก่ผู้เรียน
เพื่อเป็นตัวช่วยในการเรียนรู้ภาษาและเข้าใจในความหมายได้อย่างถูกต้อง ดังนั้น การที่ผู้วิจัยมีการดึงเอาคาศัพท์ภาษาอังกฤษ
จากเนื้ อเรื่อ งมาสอนก่ อนการสอนบทอ่ านภาษาอัง กฤษ จึงมี ส่วนในการช่วยให้ผู้เรีย นเกิดความเข้าใจในเนื้อเรื่ องได้ดียิ่งขึ้ น
อีกทั้ งเมื่อ ผู้เ รียนเกิ ดความเข้ าใจในความหมายของคาศั พท์ นั้ นๆแล้ ว ก็ จะนาไปสู่ก ารเรีย นรู้ โครงสร้า งทางภาษาอัง กฤษ
ในลักษณะอื่นๆ เช่น โครงสร้างประโยคต่างๆโดยธรรมชาติ ซึ่งจะทาให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจสาระสาคัญของบทอ่าน
ได้มากขึ้น เพราะผู้เรียนได้เห็นตัว อย่างเพียงพอต่อ ความเข้าใจ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติ ฐานตัวป้อน (The Input Hypothesis)
ดังที่ Krashen (1982) กล่าวไว้ว่า ตัวป้อนเข้า (+1) ควรมีความยากขึ้นกว่าความรู้เดิม (i) ของผู้เรียนเพียงเล็กน้อย เพื่อให้ง่า ย
ต่อการเรี ยนรู้ ของผู้เรีย น นอกจากนี้ การที่ผู้เรี ยนมี ความรู้คาศัพท์ภาษาอั งกฤษเป็ นฐานนาไปสู่ การพัฒนาความสามารถใน
การอ่าน ยังมีความสอดคล้องกับทฤษฎี โครงสร้างประสบการณ์เดิม (Schema Theory) ดังที่ Carrell & Eisterhold (1983)
กล่าวไว้ว่า ความรู้ที่มีอยู่เดิมแล้ วนั้น เป็นส่วนสาคัญในกระบวนการตีความความรู้ใหม่ และนาไปเก็บไว้รวมกับฐานความรู้เดิ ม
นอกจากนี้ Rubin (1993) ได้กล่าวถึงทฤษฎีโครงสร้างความรู้เดิมไว้ว่า เป็นทฤษฎีที่เน้นความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เดิม (Prior
Knowledge) และความเข้าใจ (Comprehension) ซึ่ง ประสบการณ์ห รือความรู้เดิมของผู้อ่า นนั้นจะมีส่วนช่ วยในการสร้า ง
ความเข้าใจจากสิ่งที่ได้อ่าน
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จากปัจจัยที่ กล่าวมาข้า งต้น มีความสอดคล้อ งกับงานวิจั ยของ Preechachon (2001) ซึ่ง ได้ทาการวิ จัยเรื่องการ
จัดกิจกรรมส่งเสริ มความสามารถด้ านการอ่ านตามแนวการสอนภาษาธรรมชาติสาหรับ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ผลการวิจั ย
พบว่าความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านตามแนวการสอนภาษา
แบบธรรมชาติสูงกว่าก่อนการทดลอง
สรุป
จากผลการวิจัยข้างต้น สามารถสรุปได้ดังนี้
1. นั ก เรี ย นมี ความรู้ คาศั พท์ ภ าษาอั ง กฤษสู ง ขึ้ น หลั งการเรี ย นการสอนตามแนวการสอนแบบธรรมชาติ
2. นักเรียนมีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษสูงขึ้นหลั งการเรียนการสอนตามแนวการสอนแบบธรรมชาติ
ข้อเสนอแนะ
1. การเรี ยนการสอนโดยใช้แนวการสอนแบบธรรมชาตินั้ น จาเป็น ต้องใช้ เวลาให้ มากขึ้ น และไม่ควรกาหนด
ระยะเวลาที่ตายตัว เนื่องจากเนื้ อหาในบางเรื่อง ผู้เรียนจะใช้เ วลามากน้อยในการเข้าใจไม่เท่ ากัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆด้า น
ซึ่งรวมไปถึงความยากง่ายของบทเรียนด้วย
2. การจัดกิจกรรมกลุ่มควรจัดเป็นกลุ่มเล็กๆ เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทากิจกรรม
3. ผู้วิจัยควรส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนที่อยู่ในระดับอ่อนให้มากขึ้น ร่วมกับการให้แรงจูงใจในด้านบวก เพื่อ
เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในตัวบทเรียนมากขึ้น
4. เนื้อหาที่ผู้วิจัยนามาใช้สอนนั้น ควรเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวันของผู้เรียนหรือไม่ไกลจากตัวผู้เรีย น
มากนัก เพื่อ ให้ผู้เรียนเกิดความเชื่อมโยงระหว่างประสบการณ์ เดิมกับความรู้ใหม่ได้ง่ายขึ้น เป็นการช่วยประหยั ดเวลาในการ
สอนอีกทางหนึ่ง
5. การใช้แนวการสอนแบบธรรมชาตินี้ควรนาสื่ อการสอนมาช่วยในการเพิ่มระดับความเข้า ใจและความสนใจของ
ผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ วิดีโอ วัตถุจริง เพลง ฯลฯ โดยควรพิจารณาการใช้สื่อแต่ละประเภทให้เหมาะสมตามเนื้อหาที่สอน
และความเอื้ออานวยของสถานที่
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการนาแนวการสอนแบบธรรมชาติไปทดลองใช้กับการสอนวิชาอื่นๆที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาที่สอง
2. ควรเพิ่มระยะเวลาในการทาวิจัยให้มากขึ้นกว่าเดิม
3. ควรนาแนวการสอนแบบธรรมชาติไปทดลองใช้ในการพัฒนาทักษะด้านอื่นๆ เช่น ทักษะการเขียน เป็นต้น
4. ในขั้ นตอนของการอ่า นบทอ่า นให้ ผู้เ รีย นฟัง ควรให้ ผู้ เรีย นได้ ฟัง ในส าเนีย งของเจ้ า ของภาษาเพื่ อให้ เกิ ด
ความคุ้นเคย รวมทั้งยังเป็นการออกเสียงที่ถูกต้องตามหลักภาษา
5. ควรนาแผนการจัดการเรียนรู้ไปทดลองใช้ก่อนนาไปใช้ในการทดลองจริง เพื่อจะได้ทราบถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
อย่างคร่าวๆ
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