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บทคัดย่อ 

บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสังเคราะห์กระบวนการท างานท่ีบูรณาการการบรหิารโครงการวิจัยโมเดลนิทานเพือ่
สอนภาษาอังกฤษ ภายใต้โครงการ จากทฤษฏีสู่การปฏิบัติ: นวัตกรรมส าหรับครูในยุคศตวรรษที่ 21 โดยใช้กรอบแนวคิด
ทฤษฎีคู่ตรงข้าม ทฤษฎีการบูรณาการทุกภาคส่วน ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ทฤษฎีพฤติกรรมมนุษย์ และการสังเคราะห์
ผลจากการวิจัยของครูในโครงการทั้งที่เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณและงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผลการวิจัยมีทั้งผลการวิจัยที่
พัฒนาภาษาอังกฤษผสมกับผลการวิจัยที่พัฒนาภาษาไทยผ่านนิทาน ผลจากการสังเคราะห์กระบวนการท างานที่บูรณา
การการบริหารโครงการกับการท าวิจัยในบทความนี้ชี ้ให้เห็นถึงประเด็นที่น่าสนใจต่างๆ ได้แก่ 1) เกิดกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูกับปราชญ์ชุมชน และครูกับครูต่างโรงเรียน 2) กระบวนการบริหารโครงการวิจัยนี้เป็นไป
ตามกรอบทฤษฎีที่ใช้ และ 3) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนที่เกิดขึ้นของครูส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนภาษาอังกฤษดีขึ้น และท้ายที่สุดผลการสังเคราะห์กระบวนการท างานบูรณาการการบริหารโครงการกับการวิจัยได้
น าไปสู่โมเดลนิทานท่ีสามารถน าไปใช้ได้จริงและควรขยายผลไปยังเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีมีบริบทใกล้เคียงกัน 

 
ค ำส ำคัญ:  โมเดล นิทาน บูรณาการ 
 
Abstract 

This research article aims to synthesize the process of cooperative research project 
management under the research study entitled Bilingual Story - Telling Model for English Language 
Teaching under the project of ‘From theory to practice: innovation for teachers in 21st Century Learning’. 
This research adopted several theories: planned behavior and human behavior. A synthesis of numbers 
of quantitative and qualitative studies employed by teachers participated in the project was conducted. 
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There were both English language teaching and Thai language teaching research results. This article also 
highlights interesting issues that are 1) knowledge management among participant teachers, wise men, 
and community. 2) This research management were related to the adopted theories. 3) The changes 
of teacher behavior had positive affects to students’ English leaning achievement. Therefore, bilingual 
story – telling model in integration with the research project management could be used and should 
be implemented to other similar contexts and areas. 

 
Keywords: Model, Story-telling, Integration 

 
บทน า 

นิทานเป็นสิ่งท่ีอยู่คู่กับเด็กไทยมาช้านาน นิทานเป็นเครื่องมือท่ีช่วยกล่อมเกลานิสัยของเด็ก ปลูกฝังแนวคิดที่ดี
งาม ให้แบบอย่างที่ถูกต้องในการด าเนินชีวิต สร้างสรรค์จินตนาการ (ดวงเดือน พันธุมนาวิน , และ โกศล มีคุณ, 2561)  
และช่วยพัฒนาภาษาให้กับเด็ก (จินตนา แปบดิบ, 2558; เพ็ญนภา คล้ายสิงโต, และคณะ, 2560) รวมถึงเป็นเครื่องมือให้
ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพให้กับผู้ใหญ่ได้ด้วย (Banks-Wallace, 1999; Bowles, 1995) 

ในด้านการปลูกฝังแนวคิดและแบบอย่างการด าเนินชีวิตให้กับเด็ก นิทานสามารถสร้างวินัยให้กับเด็กดังเช่น
ผลการวิจัยของ ณัฏฐณิชา ปาโต (2554) และงานวิจัยของ สุรีพร มุ่งง่า, และ ศรีกัญภัสสร์ รังสีบวรกุ (2557) ที่พบว่า 
คะแนนวินัยของเด็กหลังจากอ่านนิทานเพิ่มขึ้น 38.75 % ส่วนงานวิจัยของ ธีรนุช แสนหาญ (2550) พบว่า นิทานมีผลต่อ
ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กเชิงบวก นอกจากด้านการเข้าสังคมกับผู้อื่นแล้ว นิทานยังช่วยสร้างทักษะทางภาษา ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

ในด้านพัฒนาการทางภาษา งานวิจัยของเพ็ญนภา คล้ายสิงโต, และคณะ (2560) พบว่า นิทานท าให้คะแนน
การออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเม็นหลังใช้นิทานเพิ ่มขึ ้นประมาณ 1-5% 
เช่นเดียวกับงานวิจัยของจินตนา แปบดิบ (2558) ที่พบว่า นิทานท าให้คะแนนการอ่านภาษาไทยของเด็กช้ันประถมศึกษา
เพิ่มขึ้น 5-10%  

นอกจากพัฒนาการทางด้านการด าเนินชีวิตและพัฒนาการทางภาษาผ่านนิทานทั่วไปแล้ว นักวิจัยยังพบว่า 
นิทานพื้นบ้านที่ใกล้ตัวเด็กยังสามารถพัฒนาสมอง และจินตนาการ (Reeder, 2009) ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับที่พบ
ในบริบทประเทศไทยเช่นกัน จินตนา แปบดิบ (2558) ใช้นิทานพ้ืนบ้านรอบโรงเรียนในจังหวัดแพร่ ส่วน เพ็ญนภา คล้าย
สิงห์โต, และคณะ (2560) ใช้นิทานท่ีเป็นเรื่องเล่าของเผ่าเมี่ยนในจังหวัดพะเยา  

อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่าจากผลการวิจัยที่ผ่านมานั้นส่วนมากเน้นผลการวิจัยที่เกิดขึ้นกับเด็ก หรือ ผู้เรียน 
ตามด้วยผลการวิจัยที่เกิดขึ้นกับครู หรือ ผู้สอน นักวิจัยจ านวนไม่มากนักที่แสดงผลการวิจัยด้านการบริหารจัดการ
โครงการควบคู่กับการน านิทานไปใช้เพื่อพัฒนาทักษะภาษา ตัวอย่างงานวิจัยที่แสดงผลการวิจัยด้านการบริหารจัดการ
โครงการควบคู่กับการน านิทานไปใช้เพื่อพัฒนาทักษะภาษา ได้แก่ งานวิจัยของ ดวงเดือน พันธุมนาวิน, และ โกศล มีคุณ 
(2561) ที่วิจัยเชิงทดลองประเมินต้นแบบการพัฒนา โดยผลการวิจัยนอกจากจะพบว่านิทานให้ผลดีต่อจิตลักษณะ และ
พฤติกรรมที่ดีขึ้นของเด็กแล้ว นักวิจัยยังกล่าวถึงการฝึกอบรมครู การคัดเลือกครู และกระบวนการที่ครูกับนักเรียนควรท า
ในการใช้นิทานอย่างเป็นระบบในชั้นเรียน แต่บทความของ ดวงเดือน พันธุมนาวิน และ โกศล มีคุณ เน้นที่กระบวนการ
สอนแบบมีส่วนร่วมระหว่างครูกับเด็กมากกว่าการบริหารจัดการโครงการวิจัย 
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ด้วยเหตุผลดังกล่าว บทความนี้จึงวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลจากการด าเนินโครงการ จากทฤษฏีสู่การปฏิบัติ: 
นวัตกรรมนิทานส าหรับครูในยุคศตวรรษที่ 21 ในด้านต่างๆ อันประกอบด้วย ด้านครู ด้านเด็ก ด้านการบริหารจัดการ 
ซึ่งถือว่าเป็นส่วนส าคัญในการท าให้เกิดความเป็นไปได้ในการน านิทานไปใช้ให้เกิดผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมผ่านทฤษฎีคู่
ตรงข้ามของ Waters and Viches (2013) และท้ายท่ีสุดผู้วิจัยสรุปออกมาเป็นโมเดลนิทานผา่นการบูรณาการการบริหาร
โครงการเข้ากับการท าวิจัย ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญที่ท าให้เกิดการพัฒนาทั้งผู้สอน (ครู) และผู้เรียน (เด็ก) จากนั้นน าโมเดล
นิทานไปใช้ และเก็บคะแนนทดสอบการอ่านภาษาอังกฤษก่อนและหลังการใช้โมเดลนิทาน  และน าผลการวิเคราะห์
คะแนนดังกล่าวมาปรับโมเดลนิทานเพื่อสอนภาษาอังกฤษผ่านการบูรณาการการบริหารโครงการและการท าวิจัยภายใต้
โครงการวิจัย เรื่อง จากทฤษฏีสู่การปฏิบัติ: นวัตกรรมนิทานส าหรับครูในยุคศตวรรษท่ี 21 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อวิเคราะห์คะแนนทดสอบการอ่านภาษาอังกฤษก่อนและหลังการใช้โมเดลนิทาน 
2. เพื ่อสร้างโมเดลนิทานเพื ่อสอนภาษาอังกฤษผ่านการบูรณาการการบริหารโครงการและการท าวิจัย  

ภายใตโ้ครงการวิจัย เรื่องจากทฤษฏีสู่การปฏิบัติ: นวัตกรรมนิทานส าหรับครูในยุคศตวรรษท่ี 21 
 
วิธีวิทยาการวิจยั 

วิธีการวิจัยในโครงการนี้เป็นการประมวลและสังเคราะห์กระบวนการท างานและผลการวิจัยที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินโครงการเข้าด้วยกัน วิธีวิเคราะห์หลักใช้ทฤษฎีของ Ajzen (1991) ซึ่งกล่าวถึงการด าเนินโครงการบูรณาการทุก
ภาคส่วน ซึ่งจะส่งผลกระทบกับเจตคติ สั่งสมจนกระทั่งมีผลให้พฤติกรรมของบุคคลเปลี่ยนแปลงไปในที่สุด ทฤษฎีนี้มช่ืีอ
ว่า ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior: TPB) เป็นทฤษฎีที่ใช้ศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ (Chen 
& Chen, 2010, p.29-30) ซึ่งเป็นท่ีนิยมใช้กันมากในปัจจุบัน 
  

 
 

รูปที ่1 ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior : TPB) 
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ทฤษฎีนี้เป็นทฤษฎี ที่เกี่ยวกับการเชื่อมโยงระหว่างเจตคติและพฤติกรรม ซึ่งพัฒนามาจากทฤษฎีการกระท า
ด้วยเหตุผล (Theory of Reasoned Action: TRA) ของ Ajzen and Fishbein (1980, p. 1-2) โดยน าไปใช้เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อ ทัศนคติ ความตั้งใจเชิง พฤติกรรม และพฤติกรรมของมนุษย์ (Ajzen, 1991, p. 179) ดัง
ภาพที่ 1 รวมถึงการใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา หรือ Content analysis ผสมผสานกับทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน 

การประมวลและสังเคราะห์งานวิจัยที่ผ่านมา สามารถอธิบายเป็นขั้นตอนได้ดังนี้  
1. รวบรวมผลการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณที่ได้จากโครงการ จากทฤษฏีสู่การปฏิบัติ: นวัตกรรมนิทาน

ส าหรับครูในยุคศตวรรษที่ 21 โดยผลการวิจัยเชิงคุณภาพได้จากกระบวนการสังเกต และการตอบค าถามปลายเปิดด้วย
การเขียนแบบสะท้อนคิด (Reflective form) ส่วนผลการวิจัยเชิงปริมาณได้จากการเก็บข้อมูลก่อนและหลังการใช้นิทาน
ในการฝึกภาษาอังกฤษให้กับเด็ก 

2. ส าหรับผลการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 จังหวัดพะเยา 
จ านวน 10 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลพะเยา โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาโทกหวาก โรงเรียนบ้านแม่กา โรงเรียน
บ้านห้วยเคียน โรงเรียนบ้านจ าป่าหวาย โรงเรียนบ้านแม่นาเรือใต้ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส โรงเรียนบ้านต ๊าพระแล 
โรงเรียนบ้านท่าศาลา และโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน  

3. การวิเคราะห์การเขียนภาพสะท้อนคิด (Reflective form) ใช้ทฤษฎีการวิเคราะห์เนื ้อหา (Content 
analysis) ซึ่งนักวิจัยด าเนินการโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ คือ จัดแบ่งหมวดหมู่ (Categorization) และ การจ าแนกความ
แตกต่าง (Differentiation) ตัวอย่างการวิเคราะห์เนื้อหาภาพสะท้อนคิด เป็นดังน้ี  

ตัวอย่างข้อความภาพสะท้อนคิดของครู 
 

 “…..เมื่อได้แต่งนิทานร่วมกับเด็กในวันนี้ ครูรู้สึกมีความสุข และครูสังเกตเห็นว่าเด็กๆสนุกที่จะได้ฝึกอ่าน
ภาษาอังกฤษผ่านนิทาน เด็กๆได้เรียนค าศัพท์ค าว่า lion เพิ่มเติม…..” 
          ครู A 

“….การใช้นิทานสอนเด็ก ท าให้เด็กอยากรู้ค าศัพท์ โดยเฉพาะค าศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆ เด็กๆยัง
ชอบแต่งนิทานร่วมกับเพื่อนในช้ันเรียนด้วย….” 
          ครู B 
 

จากข้อความตัวอย่างของ ครู A และ ครู B (นามสมมติ) จะเห็นได้ว่า เนื้อหาที่เหมือนกันในค าตอบของ ครู A 
และ ครู B คือ หลังจากแต่งนิทานแล้ว เด็กรู้ค าศัพท์เพิ่มขึ้น แต่ค าตอบที่เพิ่มเติมจากครู B คือ ครู B สังเกตเห็นว่าเด็ก
ท างานร่วมกันกับเพื่อนได้ดีผ่านการใช้นิทาน ดังนั ้น เนื ้อหาที่เหมือนกันในค าตอบของครูทั ้งสองคน จึงถูกจัดกลุ่ม 
(categorized) ไว้ในหมวดหมู่ การเรียนรู้ค าศัพท์ ส่วนค าตอบท่ีแตกต่างกันออกไปจะถูกจ าแนกเป็นหมวดหมู่เพิ่มเติม คือ 
การท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม ซึ่งหมวดหมู่ของทักษะภาษาอังกฤษที่ผู้เรียนควรจะได้รับนั้นอยู่บนหลักการของ Oxford 
(1996) ที่กล่าวถึง ทักษะบูรณาการที่ผู้เรียนควรได้รับในการเรียนภาษาอังกฤษ เช่น ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะ
การเขียน ทักษะการอ่าน และการจ าค าศัพท์ เป็นต้น 
 

4. ส าหรับผลการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยสังเคราะห์ข้อมูลจากผลการวิจัยของครูจากโรงเรียนบ้านแม่กา  ซึ่งเป็น
โรงเรียนเดียวที่ส่งมอบผลการวิจัยเชิงปริมาณที่ได้จากการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษที่ถูกต้องสมบูรณ์
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ภายใต้การด าเนินโครงการจากทฤษฏีสู่การปฏิบัติ: นวัตกรรมส าหรับครูในยุคศตวรรษที่ 21 โดยโรงเรียนบ้านแม่กาเป็น
โรงเรียนที่เด็กส่วนใหญ่เป็นเด็กชาติพันธุ์เผ่าเมี่ยน ม้ง และอาข่า โดยชั้นเรียนนี้มีจ านวนเด็ก 15 คน เป็นเพศชาย 8 คน 
เพศหญิง 7 คน โดยใช้ข้อสอบวัดการอ่านท่ีอิงมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 20 
ข้อ แบ่งเป็น 3 ตอน รวม 20 คะแนน (โรงเรียนบ้านแม่กาเป็น 1 ใน 10 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการวิจัยนี้ และผู้วิจัยได้
สังเคราะห์ผลการวิจัยจากการด าเนินโครงการนวัตกรรมนิทานสอนอ่านภาษาไทย (ทุนวิจัยจากส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ หรือ วช.) ได้แก่ ผลการวิจัยจากธิติมา คณะดี (2560) ; พัทธยา งามจิตต์ (2560) ; ภูษณิศา สอนสุกอง 
(2560) ;ศิริลักษณ์ กัญวรรณ (2560) ;สุพรรณี ค าแขว่น (2560); อัญชลี ใจปันธิ (2560) และ อัมพร วสันต์ (2560) ท าให้
ผลการวิจัยเชิงปริมาณรวมเป็นจ านวน 8 ผลการวิจัยจาก 8 โรงเรียน) ผลการวิจัยต่างๆ เหล่านี้นักวิจัยในโครงการได้
น าเสนอผลการวิจัยด้วยการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ (t-test) และการบรรยาย ภาพ 
และกราฟ  

5. ผู้วิจัยประมวลและสังเคราะห์ผลการวิจัยจากข้อ 4 เข้ากับ กรอบแนวคิดทฤษฎีคู่ตรงข้าม ทฤษฎีการบรูณา
การทุกภาคส่วน ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ทฤษฎีพฤติกรรมมนุษย์ และสร้างโมเดลนิทานตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้   
 
ผลการศึกษา 

ในส่วนนี้เป็นผลการวิจัยจากการใช้นิทานพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ  
จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ: นวัตกรรมนิทานส าหรับครูในยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งสังเคราะห์จากทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน
และแนวคิดการวิเคราะห์เนื้อหา 

 
ภำพสะท้อนเกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษของครูที่เข้ำร่วมโครงกำร 
จากการสังเกตการณ์การใช้นิทานภาษาอังกฤษ พร้อมมีค าแปลภาษาไทย (2 ภาษา) และการวิเคราะห์ภาพ

สะท้อนคิดของครูสอนภาษาอังกฤษผ่านนิทานพื้นบ้านในโครงการ ท าให้เห็นว่า ครูมีความตั้งใจจะฝึกฝนเด็กให้เก่ง
ภาษาอังกฤษ ครูสังเกตเด็กอย่างละเอียดว่า เด็กได้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นมากที่สุด และมีความกระตือรือร้นที่จะ
อ่านภาษาอังกฤษมากขึ้นหลังการใช้นิทาน ทักษะที่ได้มากขึ้นกว่าที่ครูตั้งเป้าหมายไว้ คือ ทักษะการแปลความหมายของ
เรื่องราวภาษาอังกฤษ และทักษะการท างานเป็นกลุ่ม 

ครูส่วนมากยังสะท้อนคิดให้เห็นด้วยว่าไม่ว่าจะเป็นเด็กชั้นประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาต่างพึงพอใจที่ครูน า
นิทานมาใช้ในการสอนภาษาอังกฤษ เพราะนิทานมีเนื้อหาที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน เป็นเรื่องราวท่ีสร้างจากข้อมูลในท้องถิ่น 
เด็กจึงรู้สึกคุ้นเคย เป็นการดึงดูดความสนใจของเด็กได้เป็นอย่างดี  

 
กำรใช้นิทำนพัฒนำควำมสำมำรถของผู้เรียนที่มีปัญหำด้ำนกำรอ่ำนภำษำอังกฤษ 
โครงการนี้ได้รับผลการวิจัยจากครทูี่เข้าร่วมโครงการจ านวน 1 โครงการจากทั้งหมด 10 โครงการ เนื่องจากเป็น

ผลการวิจัยที่มีความถูกต้องและสมบูรณ์มากที่สุด ผลการวิจัยของ ชวนพิศ ผิ วใส (2560) สังกัดโรงเรียนบ้านแม่กาที่
ด าเนินการใช้นิทานช่วยพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษของเด็กมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 15 คน ได้ผลจากการทดสอบด้วย
ข้อสอบ 20 ข้อ 3 ตอน รวม 20 คะแนน  ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ผลการทดสอบก่อนและหลังเรียน 

 คะแนนก่อนเรียน  คะแนนหลังเรียน  

คนท่ี 1 8 14 
คนท่ี 2 8 11 
คนท่ี 3 9 20 
คนท่ี 4 3 15 
คนท่ี 5 7 17 
คนท่ี 6 8 14 
คนท่ี 7 8 20 
คนท่ี 8 5 7 
คนท่ี 9 9 18 
คนท่ี 10 3 14 
คนท่ี 11 5 18 
คนท่ี 12 8 18 
คนท่ี 13 7 18 
คนท่ี 14 11 15 
คนท่ี 15 6 18 
เฉลี่ย 7 15.8 

 
นอกจากนี้ยังพบว่า หลังการใช้นิทานภาษาอังกฤษ เด็กกลุ่มดังกล่าวมีคะแนนการอ่านเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 44% โดย

ช่วงการเพิ่มขึ้นของคะแนนอยู่ระหว่าง 10%-65% และมีค่าความแตกต่างทางสถิติก่อนและหลังเรียนที่ p = .000 ซึ่งถือ
ว่ามีนัยส าคัญ 

 

 
รูปที่ 2 คะแนนการอ่านท่ีเปลี่ยนแปลงหลังการใช้นิทานท่ีโรงเรียนบา้นแม่กา 
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ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยจากครูในจังหวัดเชียงรายในโครงการนวัตกรรมนิทานสอนอ่านภาษาไทย 
(ผณินทรา ธีรานนท์ และคณะ, 2560) เช่น ภูษณิศา สอนสุกอง (2560) พบว่า เมื่อใช้นิทานผสมภูมิปัญญาท้องถิ่นคะแนน
การออกเสียงค าควบกล ้าหลังจากใช้นิทานเพิ่มขึ้น 20-30%  สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัทธยา งามจิตต์ (2560) ที่พบว่า 
นิทานเรื่อง ถ ้าปุ่มถ ้าปลา สอนออกเสียงค าควบกล ้าและค าศัพท์พื้นฐานท าให้นักเรียนชนเผ่าเมี่ยนมีคะแนนการอ่านออก
เสียงเพิ่มขึ้น 2-26% แต่มีนักเรียน 2 คน คะแนนลดลง 4% เนื่องจากเป็นเด็กพิเศษ 

ผลการวิจัยของ อัมพร วสันต์ (2560) ที่ท าวิจัยที่โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง พบว่า นักเรียนท่ีเป็นชนเผ่าอาข่า 
และลาหู่ มีการออกเสียงค าควบกล ้าในภาษาไทยเพิ่มขึ้นประมาณ 31.98% นิทานท่ีสร้างขึ้นผสมผสานเรื่องราวในท้องถิ่น 
นอกจากน้ัน นิทานท่ีสร้างขึ้นจากเรื่องราวในท้องถิ่นยังช่วยพัฒนาการออกเสียงค าที่มีตัวสะกด เช่น ผลิต โขด โดด ให้กับ
นักเรียนด้วย สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ศิริลักษณ์ กัญวรรณ (2560) ที่พบว่า นักเรียนออกเสียงตัวสะกดแม่กง ได้
เพิ่มขึ้น 10-20% เช่นเดียวกับแม่ กน และ แม่ กบ ยกเว้นนักเรียนที่เป็นเด็กพิเศษออกเสียงได้คะแนนคงที่ทั้งก่อนและ
หลังการใช้นิทาน ผลการวิจัยสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อัญชลี ใจปันธิ (2560) ซึ่งได้ทดลองใช้นิทานกับนักเรียนมัธยม
ต้น ผลการวิจัยของ พัทธยา งามจิตต์ (2560) และอัมพร วสันต์ (2560) ก็พบในลักษณะเดียวกัน 

งานวิจัยของ สุพรรณี ค าแคว่น (2560) ใช้นวัตกรรมนิทานกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนผ่าน
ศึกษาสงเคราะห์ 2 พบเช่นเดียวกันว่า นักเรียนพม่าสามารถออกเสียง ค าที่มีตัวสะกดเช่น พิษ ฝาก หลบ ได้เพิ่มขึ้น 0.5-
2% ตรงกับผลการวิจัยของ ธิติมา คณะดี (2560) เช่นกัน  

กล่าวโดยสรุป ผลการวิจัยจาก ชวนพิศ ผิวใส (2560) ; ธิติมา คณะดี (2560) ;พัทธยา งามจิตต์ (2560); 
ภูษณิศา สอนสุกอง (2560) ; ศิริลักษณ์ กัญวรรณ (2560); สุพรรณี ค าแคว่น (2560); อัญชลี ใจปันธิ (2560) และ อัมพร 
วสันต์ (2560) พบว่า การน าบริบทวัฒนธรรมท้องถิ่นมาผสมผสานเข้ากับการแต่งนิทานเพื่อสอนอ่านภาษาไทยได้ผลดี
ส าหรับการแก้ปัญหาการออกเสียงของเด็กชาติพันธ์ุ 

 
กำรสร้ำงบทเรียนให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด คือ ครูหลายท่านน าสถานที่ต่าง ๆ หรือเรื่องราว ภูมิปัญญาในท้องถิ่นของตนเอง เช่น 

ประวัติบ้านแม่กา บ้านเกษตรสุข มาแต่งเป็นนิทานภาษาอังกฤษ ท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้งภาษาและเรื่องราวใกล้ตัวที่
น่าสนใจ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนเข้าใจและเห็นภาพได้ง่ายยิ่งขึ้น สอดคล้องกับที่ธิติมา คณะดี (2560) เสนอแนะว่าควรใช้
นิทานท่ีผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับวิชาอื่นๆด้วย  

จากการวิเคราะห์ภาพสะท้อนคิดของครูท าให้พบว่า การที่ครูได้เรียนรู้การสร้างบทเรียนให้สอดคล้องกับ
วัฒนธรรมท้องถิ่นซึ่งไม่เคยท ามาก่อน เป็นการปลูกฝังเจตคติเชิงบวกในการจัดการเรียนการสอน ส่งผลให้ครูได้รู้จักตนเอง 
ส่งผลถึงก าลังใจในการจัดการเรียนการสอน และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนและเป็นไปตามทฤษฎีพฤติกรรมตาม
แผนของ Ajzen (1991) 

 
กำรสร้ำงปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงครูกับบุคคลต่ำงๆผ่ำนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Leaning Community) 
จากการจัดกิจกรรมแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ระหว่างการแต่งนิทานเป็นภาษาอังกฤษ ครูจะต้องผ่านกิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับแต่งนิทานร่วมกับนักเรียน ปราชญ์ชาวบ้าน ชุมชน และครูจากโรงเรียนอื่น ในบางขั้นตอนของ
โครงการมีการเปิดโอกาสให้น าเสนอผลงาน ท าให้ครูจากโรงเรียนต่าง ๆ ภาย ใต้โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล มีโอกาส
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการเรียนการสอน ซึ่งท าให้ทราบถึงปัญหาที่ครูท่านอื่นประสบและบางครั้งเป็นปัญหาที่
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คล้ายคลึงกับของตน จึงท าให้ทราบแนวทางแก้ไขปัญหาที่ครูท่านอื่นใช้แล้วได้ผล เช่น วิธีสอนเด็กชาวเขา วิธีการสร้าง
บทเรียน หรือ เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษผ่านการเล่าและใช้นิทาน เป็นต้น และครูแต่ละท่านสามารถน าข้อมูลที่ได้จาก
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปปรับใช้ในการเรียนการสอนของตนเองต่อไป  
 

กำรบริหำรจัดกำรโครงกำร 
การบริหารจัดการโครงการนี้ใช้ทฤษฎีคู่ตรงข้าม (Waters & Viches, 2013) ได้แก่ ความไม่เป็นทางการ-ความ

เป็นทางการ ความง่าย-ความยาก การสั่งแบบ Top down-Bottom up เป็นต้น ระบบการจัดการแบบคู่ตรงข้ามนี้ 
อธิบายได้ดังนี ้

ความไม่เป็นทางการ-ความเป็นทางการ แม้ว่าในการจัดการกิจกรรมตลอดโครงการจะมีการประสานงานอย่าง
เป็นทางการในทุกขั้นตอน เช่น การออกจดหมายแจ้งกิจกรรมจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ไปถึง โรงเรียน
ทั้ง 10 โรงเรียน ในโครงการ แต่ในขณะเดียวกัน คณะท างานได้ใช้การประสานงานแบบไม่เป็นทางการอีกทางหนึ่ง คือ ใช้
ระบบความสัมพันธ์ส่วนบุคคลเข้าช่วยเสริมให้โครงการด าเนินไปได้อีกทางหนึ่ง 

ความง่าย-ความยาก คณะท างานได้ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี เช่น วิธีการเขียนนิทาน วิธีการเลือก
ค าศัพท์ด้วยหลักการทางภาษาศาสตร์อย่างง่าย แต่ในขณะเดียวกัน คณะท างานได้เพิ่มวิธีท าวิจัย ซึ่งมีขั้นตอนซับซ้อนและ
มีความยากส าหรับครูที่เข้าร่วมโครงการ และมีแผนงานท่ีมาจากการวางแผนเป็นอย่างดีตลอดทั้งปีก ากับการท าวิจัย 

การสั ่งแบบ Top down-Bottom up คณะท างานมีการ Top down กับครูที ่เข้าร่วมโครงการด้วยการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ในการสร้างนิทานอย่างชัดเจน  ผ่านการประชุมหารือถึงความส าคัญของโครงการวิจ ัยกับ
ผู้บังคับบัญชาของคณะครูที่เข้าร่วมโครงการวิจัย (ผู้อ านวยการโรงเรียน) แต่ในขณะเดียวกันครูในโครงการสามารถปรับ
เนื้อหานิทานให้ยืดหยุ่น สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเอง 

 
จากการบูรณาการระบบบริหารจดัการโครงการเข้ากับการท าวิจัย ผสมผสานการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้กับทั้งครู

และเด็กหลังการใช้นิทานท่ีมีเนื้อหาหรือเรื่องราวจากท้องถิ่นรอบบรบิทโรงเรียนนั้นๆ สามารถสรุปเปน็โมเดลนิทาน ช่ือว่า 
Learning Community-based Story-Telling Construction (LCSC) อธิบายได้ดังต่อไปนี ้
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รูปที ่3 โมเดลนิทาน 

 
 จากรูปที่ 3 โมเดลนิทานเพื่อฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เริ่มจากการที่ครูในโครงการเป็นผู้แต่งนิทานผสมผสานกับ

ภาษาและระดับภาษาที่ใช้ในการแต่งนิทาน ผ่านการคัดเลือกค าให้เหมาะสมกับผู้เรียนจากวงศัพท์ที่ ก าหนดโดย
กระทรวงศึกษาธิการ จากนั้นครูใช้กระบวนการ LC หรือกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการแต่งนิทานร่วมกับนักเรียน 
ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้รู้เรื่องราวในชุมชน รวมถึงครูจากโรงเรียนอื่นให้เหมาะสมกับบริบทแต่ที่ท้องที่ เมื่อแต่งนิทานเรียบร้อย
แล้วจึงส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ขัดเกลา แก้ไข และคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นผู้รวบรวม เผยแพร่และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ ผลลัพธ์ที่ได้จากกระบวนการนี้เป็นการพัฒนาคุณภาพของทั้งเด็กซึ่งเป็นเยาวชนของชาติ และครูผู้
เป็นกุญแจส าคัญในการยกระดับการพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับเด็กไทย 
 
สรุปผล 

ในเชิงปริมาณจะเห็นได้ว่าในบริบทโรงเรียนบ้านแม่กา เด็กมีคะแนนทดสอบการอ่านภาษาอังกฤษที่เพิ่มขึ้น
อย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งผลการวิจัยในโรงเรียนบ้านแม่กานี้ ท าให้สรุปได้ว่านิทานยังส่งผลให้ผู้เรียนในโรงเรียนบ้านแม่กามี
ทักษะทางสังคม เช่น การท างานเป็นกลุ่มที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม มีข้อที่ผู้วิจัยตระหนักว่าอาจจะส่งผลต่อคะแนนการเรียน
ภาษาอังกฤษ คือ เพศ และ พื้นฐานดั้งเดิมทางภาษาอังกฤษของเด็กแต่ละคน  

ส่วนในเชิงคุณภาพ พบว่า ครูมีเจตคติเชิงบวกต่อการบูรณาการเรื่องราวท้องถิ่นเข้ากับการแต่งนิทานเพื่อพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการสอนที่มุ่งผลลัพธ์ และพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนครูต่าง
พื้นที่รวมถึงปราชญ์ชาวบ้าน  

การบริหารจัดการโครงการด้วยทฤษฎีคู่ตรงข้าม 

ครูในโครงการเป็นผู้แต่งนิทานต้นฉบับภาษาไทย 

ภาษาและระดับภาษาท่ีใช้มีการคดัเลือกค าใหเ้หมาะสมกับผู้เรียนจากวง
ศัพท์ที่ก าหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ 

ครูในโครงการเป็นผู้แต่งนิทานต้นฉบับภาษาไทย 

พัฒนาเด็ก 
1. ทักษาการอ่าน และเพิม่พูนค าศัพท์ 
2. ทักษะการแปลความหมาย 
3. ทักษะการท างานกลุ่ม 

พัฒนาครู 
1. ทักษะการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
2. ทักษะการบูรณาการ 
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สรุปได้ว่า โมเดลนิทานสอนภาษาอังกฤษผ่านการบูรณาการการบริหารโครงการและการท าวิจัยภายใต้
โครงการวิจัย เรื ่องจากทฤษฏีสู ่การปฏิบัติ: นวัตกรรมนิทานส าหรับครูในยุคศตวรรษที่ 21 ที ่มีชื ่อว่า Learning 
Community-based Story-Telling Construction (LCSC) ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการทางการอ่านภาษาอังกฤษ
เพิ่มขึ้น และสามารถใช้โมเดลนี้ยืนยันว่านิทานเป็นเครื่องมือเชื่อมความสัมพันธ์ที่เป็นเครือข่ายระดับบริหารผ่านการ
บริหารโครงการแบบคู่ตรงข้าม  จึงควรน าโมเดลนี้ไปขยายผลให้กับท้ังครูและเดก็ในพ้ืนท่ีอื่นๆ เพื่อพัฒนาเยาวชนไทยให้มี
ทักษะการอ่านและการเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงพัฒนาจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ สภาพ
อารมณ์เชิงบวกให้กับผู้เรียน  
 
กิตติกรรมประกาศ 

โครงการวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัยพะเยาในการสนับสนุนการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม 1 คณะ 1 โมเดลของคณะศิลปศาสตร์ คณะนักวิจัยจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ รวมถึงโรงเรียนภาคี
เครือข่าย คณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการที่เข้าร่วมโครงการวิจัยนี้ ตลอดจนรองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิบูลย์ วัฒนาธร) คณบดีคณะศลิป
ศาสตร์และที่ปรึกษาโครงการวิจัย (รองศาสตราจารย์พูนพงษ์ งามเกษม) คณะผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ เจ้าหน้าท่ีประจ า
คณะศิลปศาสตร์ในขณะนั้น: คุณศุภกิตติ์ รินถา และคุณอาจารีย์ สีอ่อน และที่ไม่ได้เอ่ยนาม เจ้าหน้าที่ประจ ากองวิจัย
และประกันคุณภาพการศึกษา: คุณจีรัชญ์ ริมจันทร์และกรรมการพัฒนาคุณภาพโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล (MAI) ในการ
ให้ข้อวิพากษ์และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อคณะนักวิจัย ผู้ประสานงาน (คุณสุภาพร ค ารส) และผู้แปลนิทาน
ต้นฉบับภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษจากศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยพะเยา รวมไปถึงคณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการวิจัยและโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล คณะศิลปศาสตร์ 
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