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ผลของการสอนภาษาอังกฤษตามแนวทฤษฎีธรรมชาติที่มีต่อ
ความสามารถในการฟัง-การพูดและความสนใจในการเรียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยบทเรียนออนไลน์ที่มีตัวการ์ตูน
เป็นหลัก 
The Effects of Integrating Online Cartoon Lessons into Natural 
Approach towards Grade5 Students’ Listening – Speaking 
Performance and Interest in Learning 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีความมุ่งหมาย 1) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการฟัง-การพูด
ของนักเรียนที่ได้รับการสอนตามแนวทฤษฎีธรรมชาติด้วยบทเรียนออนไลน์ที่มีตัวการ์ตูนเป็น
หลัก ระหว่างก่อนและหลังเรียน 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการฟัง-การพูดของ
นักเรียนที่ได้รับการสอนตามแนวทฤษฎีธรรมชาติด้วยบทเรียนออนไลน์ที่มีตัวการ์ตูนเป็นหลัก
กับการสอนแบบเดิม และ 3) เพื่อเปรียบเทียบความสนใจในการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการ
สอนตามแนวทฤษฎีธรรมชาติด้วยบทเรียนออนไลน์ที่มีตัวการ์ตูนเป็นหลักกับการสอนแบบเดิม 
กลุ่มตัวอย่างในการวิ จัย ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 โรงเรียนสาธิต มศว  
ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 
2558 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 50 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling) ตามการจัดชั้นเรียนได้แบ่งนักเรียนกลุ่มเก่งและ 
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กลุ่มอ่อนและแบ่งนักเรียนในห้องเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 25 คน ผู้วิจัยสุ่มให้กลุ่มที่ 1 
เป็นกลุ่มทดลอง และกลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มควบคุม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการสอน
ตามแนวทฤษฎีธรรมชาติด้วยบทเรียนออนไลน์ที่มีตัวการ์ตูนเป็นหลัก จ านวน 3 แผน แผนการ
สอนแบบเดิม จ านวน 3 แผน แบบสอบสัมภาษณ์วัดความสามารถในการฟัง -การพูด
ภาษาอังกฤษ และ แบบสอบถามวัดความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษ ระยะเวลาที่ใช้ในการ
ทดลอง 24 คาบเรียน  
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่
ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ t-test for dependent sample และ t-test for independent 
samples 
 ผลการวิจัยปรากฎดังน้ี 
  1. นักเรียนที่ได้รับการสอนตามแนวทฤษฎีธรรมชาติด้วยบทเรียนออนไลน์ที่มีตัว
การ์ตูนเป็นหลักมีความสามารถในการฟัง-การพูดหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 
  2. นักเรียนที่ได้รับการสอนตามแนวทฤษฎีธรรมชาติด้วยบทเรียนออนไลน์ที่มีตัว
การ์ตูนเป็นหลักมีความสามารถในการฟัง-การพูดสูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบเดิม อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  3. นักเรียนที่ได้รับการสอนตามแนวทฤษฎีธรรมชาติด้วยบทเรียนออนไลน์ที่มีตัว
การ์ตูนเป็นหลักมีความความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอน
แบบเดิม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 โดยสรุป การสอนภาษาอังกฤษตามแนวทฤษฎีธรรมชาติด้วยบทเรียนออนไลน์ที่มีตัว
การ์ตูนเป็นหลัก เป็นรูปแบบสอนภาษาที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาความสามารถในการฟัง -
พูดได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้เกิดความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งน าไปสู่
การสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ และเหมาะสมที่จะน าไปใช้ในการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารของนักเรียน 
 ค าส าคัญ : บทเรียนออนไลน์ที่ใช้การ์ตูนเป็นหลักตามแนวทฤษฎีธรรมชาติ, 
ความสามารถในการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ, ความสนใจในการเรียน 
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Abstract 
 This study aimed to: 1) compare the English listening-speaking performance of 
the students who were taught through the Natural approach using online cartoon lesson 
between before and after teaching. 2) compare the English listening-speaking 
performance between the students who were taught through the Natural approach 
using online cartoon lesson and traditional method, and 3) compare Interest in learning 
between the students who were taught through the Natural approach using online 
cartoon lesson and traditional method. The sample used in this study consisted of 
grade 5 students attending Srinakharinwirot University; Prasarnmit Demonstration 
School (Elementary), Klongteoy-Nua, Wattana, Bangkok, in academic year 2015. 
Through cluster random sampling, one classroom was selected and assigned the 
students into 2 groups, the experimental and control groups. 25 students for each 
groups. The research instruments used in this study were The Natural approach based 
online lesson plans based on cartoon, 3 plans each for each class; Traditional method 
English lesson plans, 3 plans each for each class; English listening-speaking interview 
test and questionaires on interest in English learning. The length of experiment was 24 
periods. The data were statistically analyzed by t-test for dependent samples and t-test 
for independent samples. 
 The results of this study revealed that: 
  1. English listening and speaking performance of the experimental group after 
experiment was significantly higher than that of the pre-experiment at the .01 level of 
confidence. 
  2. English listening and speaking performance of the experimental group was 
significantly higher than the control group at the .01 level of confidence. 
  3. The Interest in learning English of the experimental group was significantly 
higher than that the control group at the .01 level of confidence. 
 In conclusion, teaching English based on Natural Approach through Online 
Cartoon Lessons is the way of teaching language in which developing listening-
speaking performance efficiency and supporting interest in learning English that leads 



         วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                        765                        ปีที่ 10  ฉบับพิเศษ กันยายน พ.ศ. 2559 

              Journal of Education, Mahasarakham University                                   Volume 10 Special Edition September 2016 

 

to the well attitude in learning English. Natural Approach through Online Cartoon 
Lessons is suitable for using in teaching English for develop the communicative skills of 
students. 
 
Keywords : Natural Approach through Online Cartoon Lessons, English listening- 
                    speaking performance, Interest in learning 
 

บทน า 
  ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ใช้
ในการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ ได้รับ
การใช้อย่างแพร่หลายในยุคโลกาภิวัฒน์ 
ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือเพื่อเข้าถึงองค์
ความรู้  และเป็นการเปิดโลกทัศน์ทาง
การศึกษา ทั้ งช่ วยให้ เข้ า ใจถึ งความ
แ ต ก ต่ า ง ท า ง วั ฒ น ธ ร ร ม ข อ ง 
แต่ละประเทศ ประเทศไทยได้ตระหนักถึง
ความส าคัญและมีการสอนภาษาอังกฤษมา
ตั้งแต่อดีต โดยจัดการสอนลงในระบบ
โรงเรียนในฐานะภาษาต่างประเทศ และได้
พัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่ ง เน้นให้
ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ฟัง 
พูด อ่านและเขียน แลกเปลี่ยนความคิด 
ความคิ ด เห็ น  แสดง เหตุ ผล  ตี ค ว าม 
น าเสนอข้อมูลและข่าวสาร รวมถึงสร้าง
ความตระหนักถึ งความแตกต่ างทาง
วัฒนธรรม เรียนรู้อย่างบูรณาการ และใช้
ภ า ษ า ใ น ส ถ า น ก า รณ์ แ ล ะ บ ริ บ ท ที่
หลากหลาย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 

ทั้งน้ีการจัดการศึกษาแห่งชาติยังก าหนดให้
มี ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น เ พื่ อ พั ฒ น า
ความสามารถในการสื่อสาร (อารีรักษ์   
มีแจ้ง, และ สิริพร ปาณาวงษ์, 2553)  
โดยการสอนต้องเป็นไปอย่างธรรมชาติ  
ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
 จากแนวโน้มการสอนภาษาอังกฤษ
ในประเทศไทยที่เน้นความสามารถในการ
สื่ อสาร ฟั ง  พูด  อ่ านและเขียน ท า ให้
รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเปลี่ยนไปสู่
การพัฒนาความสามารถในแต่ละด้าน แต่
การสอนฟังและการสอนพูดได้รับความ
สนใจน้อย เนื่องจากการสอนฟังและพูดยังมี
กิจกรรมที่ไม่เหมาะสมกับการสอนฟังใน
ชีวิตจริง มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะกับบริบทใน
การใช้ภาษา ไม่น่าสนใจ และเป็นเรื่องไกล
ตัว ในขณะเดียวกันผู้สอนไม่มีความม่ันใจ
เพราะไม่ใช่เจ้าของภาษา (Mendelsohn, 
1995) และจากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานการ
จัดการเรียนการสอนและความต้องการ
ภาษาต่างประเทศในประเทศไทยพบว่า 
ผู้เรียนในทุกระดับการศึกษายังไม่สามารถ
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สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้โดยเฉพาะ
ความสามารถด้านการฟังและการพูด 
(ปราณี กุลละวนิชย์, 2549) จากปัจจัย
ดังกล่าวจึงได้มีการพัฒนาการสอนฟังและ
การสอนพูดไปสู่การสอนเพื่อการสื่อสาร ใช้
ภาษาเพื่อสื่อความหมาย โดยเน้นการใช้
ภาษา ให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารความหมาย
ในบริบทและสถานการณ์ที่แตกต่างกันได้ 
และเพื่อให้ผู้เรียนแสดงความคิด อารมณ์ 
เหตุผล และความคิดเห็นได้ (เสงี่ยม โต
รัตน์, และบ ารุง โตรัตน์, 2543) แต่จากผล
การจัดอันดับทักษะความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษ (English Proficiency 
Index : EPI)  ในปี 2556 ซึ่งจัดอันดับจาก
ประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารเป็นหลัก จ านวน 60 ประเทศ พบว่า
ประ เทศไทยอยู่ ในอันดับที่  55 โดยมี
คะแนนเฉลี่ย 44.44 และได้รับการจัดอยู่ใน
กลุ่มระดับทักษะภาษาอังกฤษต่ ามาก และ
จากผลทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL iBT 
ในปี 2555 ผู้ เข้าสอบจากประเทศไทยมี
คะแนนเฉลี่ยรวม 76 คะแนน จาก 120 
คะแนน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2557) จาก
เหตุผลดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าความสามารถ
ทางการสื่อสารภาษาอังกฤษของคนไทย
ต้องได้รับการพัฒนา  
 การสอนที่สามารถตอบสนองการ
เรียนรู้ภาษาเพื่อพัฒนาความสามารถใน
การสื่อสารอย่างเป็นธรรมชาติ คือการสอน

ตามแนวทฤษฎีธรรมชาติ การสอนตามแนว
ทฤษฎีธรรมชาติได้รับการพัฒนาจาก
ทฤษฎีการรับรู้ภาษาที่สองของ Krashen ที่
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจความหมาย เพราะ
มนุษย์จะสามารถสื่ อสารได้ เ ม่ือ เข้าใจ
ความหมาย การสอนตามแนวทฤษฎี
ธรรมชาติประกอบด้วยการรับรู้ภาษา 
(Acquire) ซึ่งเป็นการรับรู้ภาษาเหมือนเด็ก
ที่รู้ภาษาได้อย่างเป็นธรรมชาติผ่านการฟัง
และการพูดตามในวัยเด็ก เป็นการเกิดใน
ระดับจิตใต้ส านึกของมนุษย์ ลักษณะคือ
เป็นการหยิบเอาภาษามาใช้จากความ
เข้าใจและมีความหมายอย่างเป็นธรรมชาติ 
โดยการ รั บ รู้ ภ าษา เหล่ านี้ จ ะ เ ป็ น ไป
ตามล าดับขั้นพัฒนาการ จากรูปแบบทาง
ภาษาที่ง่าย ตั้งแต่ระดับค า จะพัฒนาอย่าง
ช้าๆไปสู่ระดับที่ยากขึ้น ทั้งนี้ความรู้ใน
ระดับจิตส านึก เช่น รูปแบบทางไวยากรณ์ 
โครงสร้างและความถูกต้องทางภาษาจะถูก
ตรวจสอบผ่านการเรียนในระดับจิตส านึก 
โดยสิ่งที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดการรับรู้ภาษา
ม า ก ที่ สุ ด คื อ ก า ร ใ ห้ ปั จ จั ย ป้ อ น ที่ มี
ความหมายที่ เพียงพอและระดับสูงกว่า
ผู้เรียนเล็กน้อย ปัจจัยป้อนที่มีความหมาย 
เป็นสิ่งที่ เป็นรูปธรรมหรือสิ่งที่ เห็นแล้ว
สามารถเข้าใจความหมายได้ทันที ปัจจัย
ป้อนเหล่านี้จะช่วยให้เราเกิดการรับรู้ภาษา
ได้อย่างเป็นธรรมชาติ และในระหว่างการ
รับรู้ภาษาต้องจัดสภาพแวดล้อมให้ผู้เรียน
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เกิดความรู้สึกผ่อนคลาย ลดตัวกรองทางจิต 
เช่น ความเครียด ความวิตกกังวลให้น้อย
ที่สุด จากแนวทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติ โดย
ขั้นตอนการสอนตามแนวทฤษฎีธรรมชาติ
ในช่วงเริ่มต้น จะกระตุ้นให้ผู้ เรียนได้รับ
ปัจจัยป้อนที่มีความหมายให้มากที่สุดผ่าน
กิจกรรมส่งเสริมการฟังและสื่อการเรียนรู้ที่
มีความหมายชัดเจน เช่น ของจริง รูปภาพ 
พร้อมกับการฟังเสียง หลังจากนั้นจะเข้าสู่
การพัฒนาการฟังและการพูดไปพร้อมๆกัน
ผ่านกิจกรรมพัฒนาการฟังและการพูด และ
จะพัฒนาเข้าสู่การพัฒนาการพูดโดยผ่าน
กิจกรรมการพูดที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้
ภาษาอย่างเต็มที่ เช่น การแสดงบทบาท
สมมติ การสัมภาษณ์ กิจกรรมเกม การ
อภิปรายและน าเสนอ (Krashen, 1988) 
จากทฤษฎี ขั้นตอนการสอน และการ
ปฏิบัติส่งเสริมการพัฒนาความสามารถ
ทางการสื่อสารอย่างเป็นธรรมชาติ ซึ่ง
ตอบสนองการจัดการศึกษาของชาติและ
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปีพุทธศักราช 2551 คือให้
ผู้เรียนเกิดความสามารถในการสื่อสาร ใช้
ภาษาได้ ในบริบทและสถานการณ์ ที่
หลากหลาย 
 การ์ตูนถูกใช้เป็นสื่อการเรียนการ
สอนมาเป็นระยะ เวลานาน การ์ตูน มี
ลักษณะเป็นภาพที่มีลักษณะเกินจริง แต่

ส า ม า ร ถ สื่ อ ค ว า ม ห ม า ย แ ล ะ แ ส ด ง
ความหมายได้ ในเชิ งสัญลั กษณ์  โดย
สามารถสร้างความสนุกสนานให้กับผู้เรียน 
เหมาะกับคนทุกเพศทุกวัย สามารถกระตุ้น
ความสนใจของผู้เรียนได้ง่าย และน าไปใช้
ได้หลากหลายรูปแบบ ให้เหมาะสมกับ
กิจกรรมและวิธีการสอนที่แตกต่างกัน อีก
ทั้งการ์ตูนยังอธิบายความหมายหรือให้
นิ ย ามได้ ชั ด เ จน เห มือนของจริ ง  แต่
ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ได้มากกว่า 
และสร้างบรรยากาศผ่อนคลายได้ดี ในขณะ
ที่บทเรียนออนไลน์ถูกน ามาใช้ในการเรียน
การสอนเพื่อไม่ให้การเรียนจ ากัดอยู่ใน
ห้องเรียนเท่านั้น แต่บทเรียนออนไลน์
สามารถเข้าถึงได้จากทุกเวลา และทุก
สถานที่ และสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
ผู้เรียนได้ (กิดานันท์ มลิทอง, 2543) เม่ือ
น ามาใช้เพื่อพัฒนาการสอนการฟังและการ
พูดผ่านขั้นตอนการสอนตามแนวทฤษฎี
ธรรมชาติในฐานะสื่อการสอน โดยให้ปัจจัย
ป้อนที่มีความหมายกับผู้เรียน ตลอดจน
การจัดกิจกรรมทุกขั้นตอนได้  การน า
การ์ตูนมาใช้ในบทเรียนออนไลน์เพื่อสื่อ
ความหมายในขณะที่จัดกิจกรรมตามแนว
ทฤษฎีธรรมชาติ จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจ
ความหมายได้ดี ท าให้ผู้เรียนสามารถรับรู้
ภาษาได้อย่างเป็นธรรมชาติ 
 จากปัญหาและความส าคัญดังกล่าว
ผู้วิ จัยจึงเลือกการสอนตามแนวทฤษฎี
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ธรรมชาติโดยใช้บทเรียนออนไลน์ที่มีตัว
การ์ตูนเป็นหลักเพื่อพัฒนาความสามารถใน
การฟัง-การพูด 
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ตั้งความมุ่ง
หมายไว้ดังนี ้
  1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถ
ในการฟั ง -การพูดภาษาอั งกฤษ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการ
สอนตามแนวทฤษฎีธรรมชาติด้วยบทเรียน
ออนไลน์ที่มีตัวการ์ตูนเป็นหลักก่อนและ
หลังได้รับการสอน 
  2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถ
ในการฟั ง -การพูดภาษาอั งกฤษ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการ
สอนตามแนวทฤษฎีธรรมชาติด้วยบทเรียน
ออนไลน์ที่มีตัวการ์ตูนเป็นหลักกับการสอน
แบบเดิม 
  3. เพื่อเปรียบเทียบความสนใจใน
การเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนตาม
แนวทฤษฎีธรรมชาติด้วยบทเรียนออนไลน์
ที่มีตัวการ์ตูนเป็นหลักกับการสอนแบบเดิม 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. นักเรียนที่ได้รับการสอนตามแนว
ทฤษฎีธรรมชาติด้วยบทเรียนออนไลน์ที่ใช้

ตัวการ์ตูนเป็นหลักมีความสามารถในการ 
ฟัง – การพูดหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 2. นักเรียนที่ได้รับการสอนตามแนว
ทฤษฎีธรรมชาติด้วยบทเรียนออนไลน์ที่มี
ตัวการ์ตูนเป็นหลัก มีความสามารถในการ
ฟัง – การพูดสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการ
สอนแบบเดิม 
 3. นักเรียนที่ได้รับการสอนตามแนว
ทฤษฎีธรรมชาติด้วยบทเรียนออนไลน์ที่มี
ตัวการ์ตูนเป็นหลัก มีความสนใจในการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษสูงกว่านักเรียนที่ได้รับ
การสอนแบบเดิม 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การก าหนดประชากรและกลุ่ ม
ตัวอย่าง 
  ประชากร 
   ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
คื อ นั ก เ รี ย น ชั้ น ป ร ะ ถ มศึ ก ษ า ปี ที่  5  
ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2558 
โ ร ง เ รี ย น ส า ธิ ต ม ห า วิ ท ย า ลั ย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ าย
ประถม) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 4 ห้องเรียน 
จ านวนนักเรียน 200 คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 ภาค
เ รี ย นที่  1 แ ล ะ  2 ปี ก า รศึ กษ า  2558 
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โ ร ง เ รี ย น ส า ธิ ต  ม ห า วิ ท ย า ลั ย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ าย
ประถม) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 ห้องเรียน 
จ านวนนักเรียน 50 คน โดยใช้วิธีการสุ่ม
แบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling) โดยเลือกนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5/4 โดยแบ่งนักเรียน
ออกเป็น 2 กลุ่มตามการจัดห้องเรียนของ
โรงเรียน โดยทั้งสองกลุ่มมีตารางเรียนไม่
ตรงกัน โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลองนักเรียน
จ านวน 25 คน  ที่ ไ ด้ รั บการสอนด้ วย
บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่มีตัว
การ์ตูนเป็นหลักตามแนวทฤษฎีธรรมชาติ 
และกลุ่มควบคุมคือนักเรียนจ านวน 25 คน 
ที่ได้รับการสอนด้วยคู่มือครู 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  1. แผนการสอนตามแนวทฤษฎี
ธรรมชาติด้วยบนเรียนออนไลน์ที่ใช้ตัว
การ์ตูนเป็นหลัก จ านวน 3 แผน แผนละ  
8 คาบเรียน เวลา 24 ชั่วโมง 
  2. แผนการสอนแบบเดิม จ านวน 
3 แผน แผนละ 8 คาบเรียน เวลา 24 
ชั่วโมง 
  3.  แ บ บ ส อ บ สั ม ภ า ษ ณ์
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ฟั ง -ก า ร พู ด
ภาษาอังกฤษ เป็นข้อสอบแบบสัมภาษณ์
ปากเปล่า จ านวน 4 ข้อ แบ่งเป็นแบบ
สัมภาษณ์ จ านวน 4 ข้อ ใช้เวลาในการ
สัมภาษณ์ข้อค าถามละ 1 นาที และให้
คะแนนตามเกณฑ์การให้ คะแนนที่ ได้
ก าหนดไว้ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 เกณฑ์การตรวจให้คะแนนแบบสัมภาษณ์ (Oller, 1979: 321-333; อ้างถึงโดย  
               เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์, 2550:200) 
 

เกณฑ์การตรวจให้คะแนน คะแนน 
สามารถฟังและพูดหรือปฏิบัติโต้ตอบได้ทันทีและถูกต้อง 5 
สามารถฟังและพูดหรือปฏิบัติโต้ตอบได้ถูกต้อง แต่ใช้เวลาเกิน 25 วินาที 4 
สามารถฟังและพูดหรือปฏิบัติโต้ตอบไดถู้กต้อง แต่อาศัยการถามซ้ า ขยายความ หรือยกตัวอย่าง
ประกอบ และใช้เวลาเกิน 25 วินาที 

3 

สามารถฟังและพูดหรือปฏิบัติโต้ตอบได้ติดขัด ใช้เวลามากกว่า 35 วินาทีในการถามหลากหลาย
เพื่อชี้แจงหรืออธิบายเพิ่มเติม 

2 

สามารถฟังและพูดหรือปฏิบัติโต้ตอบไดบ้างสว่น ใช้ค าถาม การพูดขยายความหลายครั้งหรือการ
อธิบายเพิ่มเติม หรือยกตัวอย่างประกอบหลายครั้ง 

1 

ไม่สามารถฟังและพูดหรือปฏิบัติโต้ตอบไดเ้ลย หรือแสดงพฤติกรรมอื่นนอกเหนือจากสิ่งที่ได้ถาม 0 
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   โดยแบบสอบสัมภาษณ์มีค่า
ความสอดคล้องในการตรวจให้คะแนน RAI 
ของ Burry – Stock เท่ากับ 0.9 มีค่าความ
ยากง่ายรายข้อของแบบสอบสัมภาษณ์
ระหว่าง 0.75-0.78 มีค่าอ านาจจ าแนกราย
ข้อระหว่าง 0.60-0.69 และมีค่าความ
เชื่อ ม่ันของแบบสอบสัมภาษณ์ทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.99  
  4. แบบสอบถามวัดความสนใจใน
การเรียนภาษาอังกฤษ เป็นแบบสอบถาม
แบบเลือกตอบ ใช่-ไม่ (Yes-No Question) 
จ านวน 20 ข้อ มีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ
ตั้งแต่ 0.26-0.54 และมีค่าความเชื่อม่ันของ
แบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.84 
 
ขั้นตอนการวิจัย 
 1. ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดย
ใช้แบบสอบสัมภาษณ์วัดความสามารถใน
ก า ร ฟั ง -ก า ร พู ด ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ แ ล ะ
แบบสอบถามวัดความสนใจในการเรียน
ภาษาอั งกฤษที่ ผู้ วิ จั ย ได้ ส ร้ า ง ขึ้ นกั บ
นักเรียนทั้งสองกลุ่ม โดยใช้เวลา 2 คาบ
เรียน คนละ 3 นาที 
 2. ด าเนินการทดลองด้วยการสอน
ภาษาอังกฤษตามแนวทฤษฎีธรรมชาติด้วย
บทเรียนออนไลน์ที่มีตัวการ์ตูนเป็นหลักกับ
นักเรียนกลุ่มทดลอง และด าเนินการทดลอง
ด้วยการสอนภาษาอังกฤษแบบเดิมกับ

นักเรียนกลุ่มควบคุม โดยใช้เวลา 24 คาบ
เรียน 
 3.  ทดสอบหลั ง เรี ยน (Post-test) 
โดยใช้แบบสอบสัมภาษณ์วัดความสามารถ
ในการฟั ง -การพูดภาษาอั งกฤษ และ
แบบสอบถามวัดความสนใจในการเรียน
ภาษาอังกฤษชุดเดียวกันกับการทดสอบ
ก่อนเรียนกับนักเรียนทั้งสองกลุ่ม โดยใช้
เวลา 2 คาบเรียน 
 4. น าข้อมูลที่ได้จากการทดลองกับ
นัก เ รี ยนทั้ ง สองกลุ่ ม ไปท าการตรวจ
วิเคราะห์ผลทางสถิติเพื่อสรุปและอภิปราย
ผลการทดลองตามความมุ่งหมายในการ
วิจัย 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิ เคราะห์ข้ อ มูลผู้ วิ จั ยได้
ด าเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
  1. เปรียบเทียบความสามารถใน
ก า ร ฟั ง -ก า ร พู ด ข อ ง นั ก เ รี ย น ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่5 ก่อนและหลังได้รับการ
สอนตามแนวทฤษฎีธรรมชาติด้วยบทเรียน
ออนไลน์ที่มีตัวการ์ตูนเป็นหลัก สถิติที่ใช้ 
ใ นก า ร วิ เ ค ร า ะห์ ข้ อ มู ล คื อ  ค่ า เ ฉ ลี่ ย  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test for 
dependent samples 
  2. เปรียบเทียบความสามารถใน
ก า ร ฟั ง -ก า ร พู ด ข อ ง นั ก เ รี ย น ชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี5 ที่ได้รับการสอนตามแนว
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ทฤษฎีธรรมชาติด้วยบทเรียนออนไลน์ที่มี
ตัวการ์ตูนเป็นหลักกับการสอนแบบเดิม 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test for 
independent samples 
  3. เปรียบเทียบความสนใจในการ
เ รี ย นภาษ าอั ง กฤษขอ งนั ก เ รี ย น ชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี5 ที่ได้รับการสอนตามแนว
ทฤษฎีธรรมชาติด้วยบทเรียนออนไลน์ที่มี
ตัวการ์ตูนเป็นหลักกับการสอนแบบเดิม 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test for 
independent samples 
 
ผลการวิจัย 
 1. นักเรียนที่ได้รับการสอนตามแนว
ทฤษฎีธรรมชาติด้วยบทเรียนออนไลน์ที่มี
ตัวการ์ตูนเป็นหลักหลังได้รับการสอนมี
ความสามารถในการฟัง-การพูดสูงกว่าก่อน
ได้รับการสอนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ร ะ ดั บ  . 01 ผ ลป ร ากฏดั ง ต า ร า งที่  2

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความสามารถในการฟัง -การพูดของนักเรียนที่ได้รับการสอน 
               ตามแนวทฤษฎีธรรมชาติด้วยบทเรียนออนไลน์ที่มีตัวการ์ตูนเป็นหลักหลังและก่อน 
               ได้รับการสอน 
 

ความสามารถด้านการฟัง-
พูดภาษาอังกฤษ 

กลุ่มทดลอง t 
N  SD 

ก่อนการทดลอง 25 10.56 5.03 7.74* 
หลังการทดลอง 25 14.44 3.00 

       *p < .01 

 2. นักเรียนที่ได้รับการสอนตามแนว
ทฤษฎีธรรมชาติด้วยบทเรียนออนไลน์ที่มี
ตัวการ์ตูนเป็นหลักมีความสามารถในการ

ฟัง-การพูดสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอน
แบบเดิ มอย่ า ง มีนั ยส าคัญทางสถิ ติ ที่
ระดับ .01 ผลดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบความสามารถในการฟัง-การพูดของนักเรียนที่ได้รับการสอน 
               ตามแนวทฤษฎีธรรมชาติด้วยบทเรียนออนไลน์ที่มีตัวการ์ตูนเป็นหลักกับการสอน 
               แบบเดิม 
 

ความสามารถ
ด้านการฟัง-พูด
ภาษาอังกฤษ 

กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม t 
N  SD N  SD 

หลังการทดลอง 25 2.84 1.92 25 0.2 0.5 6.62* 
           *p < .01 

 3. นักเรียนที่ได้รับการสอนตามแนว
ทฤษฎีธรรมชาติด้วยบทเรียนออนไลน์ที่มี
ตัวการ์ตูนเป็นหลักมีความสนใจในการเรียน

ภาษาอังกฤษสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการ
สอนแบบเดิมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ผลดังตารางที่ 4 

 
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ได้รับการสอน 
             ตามแนวทฤษฎีธรรมชาติด้วยบทเรียนออนไลน์ที่มีตัวการ์ตูนเป็นหลักกับการสอน 
             แบบเดิม 
 

ความสนใจในการ
เรียนภาษาอังกฤษ 

กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม t 

 N  SD N  SD 
หลังการทดลอง 25 4.28 3.20 25 1.64 1.38 3.78* 

       * p < .01 

อภิปรายผล 
 จากผลการทดลองพบว่านักเรียนที่
ได้รับการสอนตามแนวทฤษฎีธรรมชาติ
ด้วยบทเรียนออนไลน์ที่มีตัวการ์ตูนเป็น

หลักมีพัฒนาการความสามารถในการฟัง-
การพูดและมีความสนใจในการเรียนสูงกว่า
เ ม่ื อ เปรี ยบ เที ยบกั บก่ อน เ รี ยน  แล ะ
เปรียบเทียบกับนักเรียนกลุ่มที่ได้รับการ



         วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                        773                        ปีที่ 10  ฉบับพิเศษ กันยายน พ.ศ. 2559 

              Journal of Education, Mahasarakham University                                   Volume 10 Special Edition September 2016 

 

สอนแบบเดิมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 การที่ผลปรากฏเช่นนี้เน่ืองจาก 
  1.  ก า ร สอนต ามแนวทฤษ ฎี
ธรรมชาติโดยใช้บทเรียนออนไลน์ที่มีตัว
ก า ร์ ตู น เ ป็ น ห ลั ก ส า ม า ร ถ พั ฒ น า
ความสามารถในการฟัง-การพูดของผู้เรียน
ได้อย่างเป็นธรรมชาติตามล าดับขั้นการรับรู้
ภาษาอย่างช้าช้า ในขั้นตอนการสอนแบ่ง
ออกเป็นสามขั้นตอน ได้แก่ ขั้นให้ปัจจัย
ป้อนที่มีความหมาย เป็นขั้นตอนที่ผู้สอนให้
ปัจจัยป้อนที่มีความหมายแก่ผู้เรียนอย่าง
เป็นรูปธรรมผ่านสื่อการสอนเช่น รูปภาพ 
สื่อของจริง  โดยในการวิ จัยนี้ผู้ วิ จัยใช้
บทเรียนออนไลน์ที่มีตัวการ์ตูนเป็นหลักที่
ประกอบด้วยแอนิเมชัน ภาพนิ่ง และเสียง
ประกอบ ท าให้ผู้เรียนได้รับปัจจัยป้อนที่มี
ความหมายได้ชัดเจนและเป็นธรรมชาติ ขั้น
การรับรู้ภาษา เป็นขั้นตอนการตรวจสอบ
การรับรู้ปัจจัยป้อนที่ มีความหมายของ
ผู้เรียนโดยใช้ค าถามแบบตอบรับปฏิเสธ 
(Yes-No Question) หรือค าถามแบบตอบ
ด้วยค าเดียว ในขณะเดียวกันผู้สอนเปิด
โอกาสให้ ผู้ เ รี ยนได้ ใช้ ปั จ จัยป้ อนที่ มี
ความหมายในภาษาเป้าหมายผ่านการตอบ
ค าถาม ในขณะทดลองพบว่าผู้เรียนมักตอบ
ในระดับค าที่สั้นและง่ายบ่อยครั้ง ขั้นการใช้
ภาษา เป็นขั้นตอนที่ผู้สอนจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนได้ใช้ภาษาเป้าหมายที่ได้รับรู้ ผ่าน
กิจกรรมการใช้ภาษา โดยผู้วิจัยใช้กิจกรรม

กลุ่มเพื่อลดความเครียดของผู้ เรียน จาก
ขั้นตอนการสอนดังกล่าวพบว่า ผู้เรียนที่
เก่งจะใช้ภาษาได้ดี ในขณะเดียวกันก็ช่วย
ผู้เรียนที่อ่อนในช่วงกิจกรรม ท าให้มีโอกาส
รับรู้ภาษามากขึ้น และน าไปสู่การพัฒนา
ความสามารถในการฟัง-การพูดของผู้เรียน
ได้อย่างเป็นธรรมชาติ ผู้เรียนสามารถพูด
ถึงค าศัพท์ที่ได้รับรู้ไปแล้ว และสามารถ
พัฒนาการรับรู้ภาษาด้วยตัวเองได้ การ
สอนตามแนวทฤษฎีธรรมชาติยังสอดรับกับ
การสร้างความสนใจในการเรียน โดยลดตัว
กรองทางจิต เช่น ความเครียด ความวิตก
กังวล บรรยากาศในการเรียนลงผ่าน
การ์ตูนที่ใช้ในบทเรียนออนไลน์ ซึ่งสร้าง
ความสนใจในการเรียนได้ง่าย และท าให้
ผู้เรียนเกิดความสนุกไปพร้อมกับการรับรู้
ภาษา 
 จากผลดังกล่าวได้สอดคล้องกับ
ทฤษฎีการสอนตามแนวทฤษฎีธรรมชาติ
ของ Krashen (1988) ว่าการสอนตามแนว
ทฤษฎีธรรมชาติมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการฟัง พูด อ่านและเขียน 
การพัฒนาเริ่มจากระดับบุคคลไปสู่ระดับ
วิชาการ ในแต่ละขั้นตอนการสอนเป็นไป
ตามล าดับขั้นการรับรู้ภาษาอย่างช้าช้า 
ตั้งแต่ขั้นปัจจัยป้อน ขั้นรับรู้ภาษา และขั้น
ใช้ภาษา ในขั้ นตอนเหล่ านี้ จ ะพัฒนา
ความสามารถในการสื่อสารของผู้ เรียน
อย่างเป็นธรรมชาติตามบริบทที่แตกต่างกัน 
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และสามารถตอบสนองความต้องการในการ
ใช้ภาษาที่แตกต่างออกไปในแต่บุคคล และ
ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของสุชาติ หล่อน
กลาง (2536) ผลของการวิจัยคือนักเรียนที่
ได้รับการสอนตามแนวทฤษฎีธรรมชาติโดย
ใช้การ์ตูน มีความสามารถในการฟัง-การ
พูดและความสนใจในการเรียนสูงกว่า
นักเรียนที่ได้รับการสอนตามคู่มือครูอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 โดยให้
เ ห ตุ ผ ล ว่ า ก า ร ส อนต ามแนวทฤษ ฎี
ธรรมชาติสร้างปัจจัยป้อนที่มีความหมาย
แบบรูปธรรม และสร้างประสบการณ์การใช้
ภาษาให้กับนักเรียน กิจกรรมส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ลดตัวกรอง
ทางจิต และการ์ตูนยังกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด
ความสนใจ และสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียน
ได้  อีกทั้งงานวิ จัยของสุรพันธ์  กุศลส่ง 
(2543) ได้ชี้ให้เห็นว่านักเรียนที่ได้รับการ
สอนตามแนวทฤษฎีธรรมชาติประกอบกับ
การจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์มีความสามารถ
ในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษกับนักเรียนที่
ได้รับการสอนตามคู่มือครูอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 
  2. การสอนแบบเดิมก่อนเรียนมี
คะแนนเฉลี่ย 10.44 และมีคะแนนเฉลี่ยหลัง
เรียน 10.64 เม่ือพิจารณาแล้วพบว่าผู้เรียน
มีคะแนนสูงขึ้นร้อยละ 1.9 ซึ่งถือว่าสามารถ
พัฒนาความสามารถในการฟัง-การพูดได้
น้อย ทั้งนี้ เนื่องจากการสอนแบบเดิมมี

ขั้นตอนการสอนแบบซ้ า และมีกิจกรรมไม่
มากนัก นักเรียนไม่มีส่วนร่วมในชั้นเรียน
เท่าที่ควร ท าให้ผู้เรียนขาดความสนใจใน
การเรียน อีกทั้งรูปแบบการสอนแบบเดิม
ไม่สอดคล้องกับการสอนการฟัง-การพูด 
เนื่ อ งจากไ ม่ มีขั้ นตอนและกิ จกรรมที่
ตอบสนองกับการฟัง-การพูดในชั้นเรียน มี
ความไม่น่าสนใจ เม่ือเปรียบเทียบกับการ
สอนตามแนวทฤษฎีธรรมชาติที่มีคะแนน
เฉลี่ยก่อนเรียน 10.56 และมีคะแนนเฉลี่ย
หลังเรียน 14.44 พบว่ามีคะแนนสูงขึ้นร้อย
ละ 36.74 จึงกล่าวได้ว่าการสอนแบบเดิม
ไม่เหมาะสมจะน ามาใช้ในการสอนเพื่อ
พัฒนาความสามารถในการฟัง -การพูด  
ซึ่ ง ส อดคล้ อ งกั บ ง านวิ จั ย ขอ งสุ ช าติ  
หล่ อนกลาง  (2536)  สุ รพั นธ์  กุ ศลส่ ง 
(2543) การพัฒนาของการสอนแบบเดิมไม่
เหมาะสมกับการพัฒนาความสามารถใน
การฟังและการพูด โดยงานวิจัยของสุชาติ 
หล่อนกลางชี้ให้เห็นว่า การสอนแบบเดิม
นั้นไม่ค านึงถึงแรงจูงใจในการเรียน ความ
สนใจ วัยของผู้เรียน ความถนัดและความ
สน ใ จขอ งผู้ เ รี ย น  แต่ เ น้ น ก า ร เ รี ย น
ไวยากรณ์ การจ ามากกว่าการน าภาษาไป
ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ (สุชาติ หล่อนกลาง, 
2536 : 90, 93) 
 ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า การสอน
ภาษาอังกฤษตามแนวทฤษฎีธรรมชาติด้วย
บทเรียนออนไลน์ที่มีตัวการ์ตูนเป็นหลัก
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สามารถน าไปใช้ ในการพัฒนาความ 
สามารถในการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ 
และความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษ 
ได้อย่างเป็นธรรมชาติและน าไปใช้กับ 
การเรียนการสอนในชั้นเรียนตามหลักสูตร
แ ก น ก ล า ง ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พื้ น ฐ า น  
ปีพุทธศักราช 2551 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัย 
ไปใช ้
  1. การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สอนตามแนวทฤษฎีธรรมชาตินั้นต้องใช้
ภาษาเป้าหมายตลอดเวลาทั้งในห้องเรียน
และเม่ือพบนักเรียนนอกห้องเรียน เพื่อเปิด
โอกาสให้ผู้ เ รี ยนได้ รับปั จ จัยป้อนที่ มี
ค ว า มหม าย ใ ห้ ม า กที่ สุ ด  แ ล ะ ส ร้ า ง
บรรยากาศให้ผู้เรียนเกิดความคุ้นชินกับ
การใช้ภาษาอังกฤษ 
  2. การใช้บทเรียนออนไลน์ต้อง
ควบคุมเวลาในชั้นเรียน และหมัน่ตรวจสอบ
เครื่องมือในการเข้าถึงบทเรียนออนไลน์ให้

พ ร้ อ ม ใ ช้ ง า น  ป รั บป รุ ง ใ ห้ มี รู ป แบบ
หลากหลายตามความสนใจของผู้เรียน และ
มีความยืดหยุ่น และตลอดการใช้บทเรียน
ออนไลน์ ผู้สอนควรเดินส ารวจการใช้
บทเรียนออนไลน์ของผู้เรียนตลอดเวลาเพื่อ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันที  
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  1. การสอนตามแนวทฤษฎี
ธรรมชาติด้วยบทเรียนออนไลน์ที่ มีตัว
การ์ตูน เป็นหลั กสามารถน าไปใช้กับ
ความสามารถในการสื่อสารได้ทั้งการฟัง 
พูด อ่าน และเขียน ดังนั้นจึงควรศึกษาผล
ของการสอนหรือพัฒนาการตามแนวทฤษฎี
ธรรมชาติที่มีต่อความสามารถในการสื่อสาร 
โดยใช้ระยะเวลานาน 
  2.  ควรศึกษาผลของบทเรียน
ออนไลน์ที่มีตัวการ์ตูนเป็นหลักตามแนว
ทฤษฎีธรรมชาติ ที่ มีต่อตัวแปรอื่น เช่น 
ความสม่ าเสมอในการเรียน การมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียน แรงจูงใจในการเรียน ความ
คงทนในการเรียน 
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