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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ตั้งวัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้ดังนี้เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถ
ด้านการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานและเจตคติต่อการสอนพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรม
การเล่านิทาน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษก่อนเรียนเท่ากับ 0.24 คิดเป็นร้อย
ละ 0.81 และหลังเรียนเท่ากับ 23.18 คิดเป็นร้อยละ 77.27 ซึ่งคะแนนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 เมื่อ
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย พบว่าความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. นักศึกษามีเจตคติต่อการสอนพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานสมมติอยู่ในระดับดีมาก
คาสาคัญ : การพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษโดยกิจกรรมการเล่านิทาน
Abstract
The purposes of this study were to study and compare English speaking ability using
story telling activities of the first year students in teaching English program before and after
the instruction, and to study students’ attitude towards teaching English speaking using
storytelling activities. The findings were as follows;
1. The students’ pretest and posttest mean scores on English speaking ability were
0.24 or 0.81 percent and 23.18 or 77.27percent respectively. The posttest score was higher
than the criteria of 60 percent and it was significantly higher than that of the pretest.
2. The students’ attitude towards teaching English speaking using story-telling
activities was at a very good level.
Key word: The development of English speaking ability using story telling activities
1. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกันทั่วโลก เนื่องจากเป็นเครื่องมือสาคัญใน
การศึกษา การแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของ
ชุมชนโลก และตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลกนามาซึ่งมิตรไมตรีแล ะ
ความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ช่วยให้มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่นดีขึ้น เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของ
ภาษาและวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองได้ดีขึ้น
เพื่อให้สามารถสื่อสาร เข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ ได้ง่ายและกว้างขึ้น อีกทั้งยังสร้างวิสัยทัศน์ในการดาเนินชีวิตได้
อีกด้วย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 210) ซึ่งสอดคล้องกับ แสงรวี ดอนบัวแก้ว (2558: 22) ที่ได้กล่าวถึง

ความสาคัญของภาษาอังกฤษไว้ว่า ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ใช้กันแพร่หลายมากที่สุดในโลก ประชากร
ของโลกประมาณ 1 ใน 6 ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อความหมาย ภาษาจึงเป็นสิ่งเดียวที่จะช่วยสร้างความเข้าใจ
ร่วมกันระหว่างคนต่างเชื้อชาติ ต่างผิวพรรณ และต่างวัฒนธรรมกัน การเรียนภาษาอังกฤษให้รู้ไว้ถึงขั้นที่
สามารถนามาสื่อความหมายกันได้ ถือเป็นกาไรชีวิตและเป็นคุณสมบัติที่มีค่าอย่างหนึ่งที่จะไปสู่ความสาเร็จใน
ชีวิตได้
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนว
พระพุทธศาสนา เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีความสามารถและประสบการณ์ในวิชาชีพครู มีความ
พร้อมสาหรับการสอน มีความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้เรียนรู้ตลอดชีวิตให้เป็นผู้เชี่ยวชาญที่สามารถชี้นาสังคม
และบริการวิชาการด้วยการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้แก่ชุมชน อนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒธรรมของท้องถิ่น
ทุกระดับ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)มี
วัตถุป ระสงค์เพื่อผลิ ตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะนี้ มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการเป็นครูสอน
ภาษาอังกฤษ ตามทฤษฎีและหลักการสอน สามารถบูรณาการความรู้ไปสู่กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น มีความรู้
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา วัฒนธรรมและวรรณคดี มีความเข้าใจในโครงสร้างทางภาษา สามารถ
ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหาได้ และสามารถแสวงหา
ความรู้ได้ด้วยตนเองซึ่งนาไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต,ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการวิจัยทางด้านการศึกษา
และสามารถประยุกต์ใช้ทักษะความรู้ในศตวรรษที่ 21 ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ
ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในบริบทของการศึกษาได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ ,ผลิต
บัณฑิตด้านการสอนภาษาอังกฤษที่มีความเป็นสากล และสานึกในความเป็นไทย ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ตระหนักถึงคุณค่าของพระพุทธศาสนา มีจิตอาสาถ่ายทอดความรู้สู่ผู้เรียนและสังคม,บัณฑิตมีจรรยาบรรณใน
วิชาชีพครู บนพื้นฐานของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มีคุณลักษณะของความเป็นครูที่ดี พัฒนางานใน
วิชาชีพโดยใช้ความรู้และประสบการณ์เพื่อแก้ปัญหาในการทางานให้เจริญก้าวหน้า (หลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2559 : 2559 : 1)
มหาวิทยาลั ยมหามกุฏ ราชวิทยาลั ย วิทายาเขตอีสาน ประสบปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเช่นเดียวกับพื้นที่อื่นๆ ในประเทศไทย ตัวอย่างเช่น มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทายา
เขตอี ส าน สาขาวิช าการสอนภาษาอังกฤษ เปิดสอนในระดับชั้ นอุดมศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 5 จานวน
นักศึกษา 228 รูป / คน จานวนอาจารย์และบุคลกร 74 รูปคน จากรายงานผลการศึกษาภาคเรียนที่ 1
ประจาปี 2560 ปรากฏว่านักศึกษาสาขาวิขาการสอนภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 1 มีคะแนนจากการทดสอบใน
รายวิชาโครงสร้างภาษาอังกฤษเฉลี่ยเป็นร้อยละ 35.50 ซึ่งต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้ คือ
ร้ อ ยละ 60 จากปั ญ หาที่ ไ ด้ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง ได้ ศึ ก ษาและค้ น คว้ า กิ จ กรรมที่ จ ะสามารถพั ฒ นา
ความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษแก่ผู้เรียน และทาให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษพบว่า
การสอนโดยใช้กิจกรรมการเล่านิ ทาน สามารถทาให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความสามารถของตนเองตาม
บทบาทที่ได้รับในละครนั้น ดังที่ ดี วาส (De vas, 1991: 6) ได้กล่าวว่า นิทานเป็นกิจกรรมที่ดีกิจกรรมหนึ่ง
และเหมาะสาหรับผู้เรียน เพราะว่ามี ส่วนสาคัญในการสอนเรื่องโครงสร้าง ไวยากรณ์ และคาศัพท์ อีกทั้งการ
จัดกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับนิทานยังง่าย เหมาะกับทุกโอกาส และสถานการณ์ต่างๆ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้สิ่ง
ต่างๆ มากมายได้จากกิจกรรมการเล่านิทาน นอกจากนี้ แม้นมาส ชวลิต (2548: 19) ได้อธิบายเกี่ยวกับนิท าน
ว่าเป็นสิ่งที่จาเป็น และเป็นที่ต้องการอย่างยิ่งสาหรับผู้เรียน เพราะแม้ว่าผู้เรียนจะได้เรียนรู้ความจริงจากวิชา
วิทยาศาสตร์แล้ว การเล่านิทานซึ่งมีอยู่หลากหลายรูปแบบและแต่ละแบบนั้นก็มีองค์ประกอบสาคัญคือ เน้น
สร้างความความสุข และสนุกสนานเป็นสาคัญ
จากการศึกษาค้นคว้าเอกสาร และงานวิจัยเกี่ยวการพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ
ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะนาเอากิจกรรมการเล่านิทาน โดยนาแนวความคิดของ ลิตเติลวูด (Littlewood, 1995:

20-21) มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปี
ที่ 1 สาขาวิช าการสอนภาษาอังกฤษ ดั งนั้นผู้ วิจัยจึงสนใจศึ กษาว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ที่เรียนการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานทานจะมีคะแนนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนหรือไม่ ตลอดจนศึกษาเจตคติต่อการสอนพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมดังกล่าวว่าอยู่
ในระดั บ ใด ซึ่ ง จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาความสามารถในการพู ด ภาษาอั ง กฤษให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ตั้งวัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้ดังนี้
1. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ก่อนเรียนและหลังเรียน
2. เพื่อศึกษาเจตคติต่อการสอนพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
3. วิธีการนาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยประชากรในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ กลุ่ม 2 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2560 จานวน 33 คน และมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ กลุ่ม 2 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2560 จานวน 33 คน ที่เรียนรายวิชา GE3002 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยใช้วิธี
เจาะจง (Purposive Selection) การวิจัยครั้งนี้เป็นแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลังเรียน (One Group
Pretest – Posttest Design) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543: 60-61)
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการทดลอง
T1
คือ การทดสอบก่อนเรียน (Pretest)
X
คือ การพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษโดย
ใช้กิจกรรมการเล่านิทาน
T2
คือ การทดสอบหลังเรียน (Posttest)
และวิธีการสร้างเครื่องมือวิจัยดังต่อไปนี้
1 แผนการจัดการเรียนรู้การพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่
1 จานวน 10 แผน ดาเนินการสอนแผนละ 2 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 20 ชั่วโมง
2 แบบทดสอบความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 เป็นแบบทดสอบปากเปล่า (Oral Test) รายบุคคล ส่วนที่ 2 เป็นการทดสอบกลุ่ม
3 แบบวัดเจตคติต่อการสอนพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานจานวน 1 ชุด จานวน 20
ข้อ โดยกาหนดให้คะแนนของแบบวัดเจตคติตามแบบวัดของลิเคิร์ท (Likert) มีตัวเลือก 5 ระดับ ผู้วิจัยได้
ดาเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1 ขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้การสอนพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน
2. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการเรียนการสอนในสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และวิธีการสอนพูด
ภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน จากหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งศึกษาหลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (5 ปี)(หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2559)

3 กาหนดกรอบเนื้อหา เวลาเรียน กิจกรรมที่จะนาออกมาแบบกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนการ
สอน วิธีและเครื่องมือวัดประเมินผล แล้วทาแผนการจัดการเรียนรู้ โดยมีองค์ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้
ดังนี้
1 Topic
2 Time
3 Concept
4 Objectives
1) Terminal objective
2) Behavioral objective
5 Content
6 Teaching and learning procedure
1) Pre-story telling
2) While-story telling
3) Post-story telling
7 Teaching Materials
8 Evaluation
4. เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการสอนพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน
จานวน 10 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง ใช้เวลาสอนทั้งสิ้น 20 ชั่วโมง โดยมีเนื้อหาการสอน ประกอบด้วย 10 เรื่อง
คือ 1) The tree and the reed 2) The frog and the ox 3) The lion and the mouse 4) The wolf
and the crane 5) Fools 6) The bee and the dove 7) The fox and the crow 8) The hare and
the tortoise 9) Jack and the beanstalk 10) The cunning fox and the clever stork
5 นาแผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 10 แผน ที่ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย
ไปเสนอผู้เชี่ยวชาญทางการสอนภาษาอังกฤษทั้ง 3 ท่านเพื่อพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมและความ
สอดคล้องจุดประสงค์การเรียนรู้กับการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลและประเมินผล ตามกรอบของ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญลงความเห็ นและมีเกณฑ์การให้คะแนนความคิดเห็น
ดังนี้ (สุวิมล ติรกานันท์, 2548: 148)
+1 เมื่ อ แน่ ใ จว่ า องค์ ป ระกอบของการจั ด การเรี ย นรู้ มี ค วามเหมาะสมและสอดคล้ อ งกั บ
จุดประสงค์
0
เมื่อไม่แน่ใจว่าแผน มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับจุดประสงค์
-1
เมื่อแน่ใจว่าแผนไม่เหมาะสมและไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์
หลังจากนั้นนาคะแนนที่ได้มาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence:
IOC) ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 ทุกองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้
1. ทาการปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ และเสนอ
ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยอีกครั้ง
2.นาแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักศึกษา
ปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ กลุ่ม 2 จานวน 10 คน ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
จังหวัดขอนแก่น และบันทึกอุปสรรคและปัญหาระหว่างเรียน
3.นาอุปสรรคและปัญหามาทาการปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ให้สมบูรณ์และนาไป
ปรับปรุงแก้ไข แล้วนาไปดาเนินการทดลองจริงกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง

4. ผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ
และเจตคติต่ อการสอนพูด ภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการเล่ า นิทาน ของนั กศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ซึ่งผู้วิจัยได้นาเสนอผล
การวิเคราะห์ข้อมูลตามหัวข้อต่อไปนี้
1. ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการเล่า
นิทาน ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
2. ผลการศึกษาเจตคติต่อการสอนพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน ของนักศึกษา
ปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานก่อน
และหลังเรียนของของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาม
กุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
ผู้วิจัยได้ใช้แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจานวน 1 ฉบับ
ได้แก่ ส่วนที่ 1 เป็นแบบทดสอบปากเปล่า (Oral Test) จานวน 10 ข้อ วัดทักษะ 6 ด้าน ข้อละ 5 คะแนน
รวมคะแนนเต็ม 30 คะแนน นาไปใช้ทดสอบกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างก่อนทาการสอน และหลังจากที่ผู้วิจัยได้
ทาการสอนครบตามจานวนแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นทั้งหมดจานวน
10 แผนแล้ว จึงได้ทาการทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบชุดเดียวกัน แล้วนาผลคะแนนจากการทดสอบ
ก่อนเรียนและหลังเรียนมาทาการวิเคราะห์ โดยใช้การทดสอบที่แบบไม่อิสระ (t-test for Dependent
Samples) ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ผลการศึกษาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิ ทยาลัยมหามกุฏ ราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ที่เรี ยนโดยใช้
กิจกรรมการเล่านิทาน
ผลการศึกษาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเล่า
นิทาน ก่อนเรียนและหลังเรียนเป็นรายบุคคล โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ
และผลปรากฏดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 คะแนนความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการ
สอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน
คะแนนก่อนเรียน
(คะแนนเต็ม 300)

คะแนนหลังเรียน
(คะแนนเต็ม 300)

เลขที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

คะแนนที่ได้
7
5
5
5
5
7
5
5
5
5
5
10
5
5
5
5
5
5
5

ร้อยละ
2.33
1.67
1.67
1.67
1.67
2.33
1.67
1.67
1.67
1.67
1.67
3.33
1.67
1.67
1.67
1.67
1.67
1.67
1.67

คะแนนที่ได้
232
225
211
210
220
220
230
220
210
210
220
220
225
224
222
219
222
213
216

ร้อยละ
77.33
75.00
70.33
70.00
73.33
73.33
76.67
73.33
70.00
70.00
73.33
73.33
75.00
74.67
74.00
73.00
74.00
71.00
72.00

ตารางที่ 1 คะแนนความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปี ที่ 1 สาขาวิชาการ
สอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน (ต่อ)

เลขที่
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

คะแนนก่อนเรียน
(คะแนนเต็ม 300)
คะแนนที่ได้
5
5
5
5
5
5
5
5
5
9
5
5

ร้อยละ
1.67
1.67
1.67
1.67
1.67
1.67
1.67
1.67
1.67
3.00
1.67
1.67

คะแนนหลังเรียน
(คะแนนเต็ม 300)
คะแนนที่ได้
220
220
225
218
219
218
223
220
221
220
224
226

ร้อยละ
73.33
73.33
75.00
72.67
73.00
72.67
74.33
73.33
73.67
73.33
74.67
75.33

เลขที่
32
33
ˉx
S.D.

คะแนนก่อนเรียน
(คะแนนเต็ม 300)
คะแนนที่ได้
5
9
5.52
1.33

ร้อยละ
1.67
3.00
1.84

คะแนนหลังเรียน
(คะแนนเต็ม 300)
คะแนนที่ได้
219
230
220.36
5.47

ร้อยละ
73.00
76.67
73.45

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์พบว่า คะแนนความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาที่เรียนการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานจานวน 33 คน มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน
เท่ากับ 5.52 คิดเป็นร้อยละ 1.84 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 220.36 คิดเป็นร้อยละ 73.45
2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานของ
นักศึกษาระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน
หลั ง การทดลอง ผู้ วิ จั ย ได้ ห าค่ า เฉลี่ ย และเปรี ย บเที ย บคะแนนความสามารถด้ า นการพู ด
ภาษาอังกฤษก่อนเรียนและหลังเรียน จากแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษนักศึกษา
ปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยา วิทยาเขตอีสาน หลัง
เรียนเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 60 มาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการทดสอบที่แบบไม่อิสระ (t-test for Dependent
Samples) ปรากฏผลดังตารางที่ 2
ผลการเปรี ย บเทีย บความสามารถด้า นการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการเล่ า นิทาน
นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยา วิทยาเขต
อีสาน ก่อนเรียนและหลังเรียนเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 60 หลังการทดลอง ผู้วิจัยได้หาค่าเฉลี่ยและเปรียบเทียบ
คะแนนความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษหลังเรียนเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 60 โดยใช้การทดสอบที (One
Sample t-test) ผลการศึกษาปรากฏดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถด้านการพู ดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการเล่า นิทานนักศึกษา
ปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยา วิทยาเขตอีสาน ก่อน
เรียนและหลังเรียนเทียบกับเกณฑ์
ร้อยละ 60
การทดสอบ
ก่อนเรียน

คะแนน เกณฑ์ ม าตรฐานที่
ค่าเฉลี่ย
เต็ม
กาหนดทีร่ ้อยละ 60
300
180
1.84

หลังเรียน
300
180
** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

73.45

ส่ ว น เ บี่ ย ง เ บ น
t
มาตรฐาน
1.33
758.980***
5.47
42.377***

จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมกิจกรรม
การเล่านิทานนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยา

วิทยาเขตอีสาน จานวน 33 คนมีค่าเฉลี่ยของการทดสอบหลังเรียนเท่ากับ 220.36 หรือร้อยละ 73.45 เมื่อ
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนนพบว่า คะแนนความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษหลังเรียนสูง
กว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ผลการศึกษาเจตคติต่อการสอนพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานของนักศึกษาปริญญาตรีชั้น
ปีที่ 1 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
ผู้วิจัยได้ใช้แบบวัดเจตคติต่อการสอนพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษากลุ่มตัวอย่างหลังจากเสร็จสิ้นการทดลองและนามาคานวณโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และแปลความผลการศึกษาปรากฏดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการศึกษาเจคติต่อการสอนพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานของ
นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยา วิทยา
เขตอีสาน
การวัด
n
เจตคติต่อการสอนพูดภาษาอังกฤษโดยใช้ 33
กิจกรรมการเล่านิทาน

ˉx
4.62

S.D.
0.30

ระดับเจตคติ
ดีมาก

จากตารางที่ 3 ผลการศึกษาเจตคติต่อการสอนพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน
พบว่าหลังจากที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้รับการสอนพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน
นักเรียนมีคะแนนเจตคติโดยเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 แสดงว่านักเรียนมีเจตคติต่อการสอนพูดภาษาอังกฤษโดยใช้
กิจกรรมการเล่านิทานอยู่ในระดับดีมาก
ผลการวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาและเปรียบเทียบคะแนนความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ
โดยใช้ กิ จ กรรมการเล่ า นิ ท าน ก่ อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย น และคะแนนจากแบบวั ด เจตคติ ต่ อ การสอนพู ด
ภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน ซึ่งสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. นักศึกษามีคะแนนความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษก่อนเรียนเท่ากับ 0.24 คิดเป็นร้อยละ
1.21 และหลังเรี ยนเท่ากับ 14.58 คิดเป็นร้อยละ 72.88 เมื่อตรวจสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย พบว่า
ความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
คะแนนความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
2. นักศึกษามีเจตคติต่อการสอนพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานอยู่ในระดับดีมาก
5.การอภิปรายผลการวิจัย
การวิจั ย ในครั้ งนี้ เป็ น การวิ จั ย เชิ งทดลอง เพื่ อศึก ษาและเปรีย บเทีย บความสามารถด้ านการพู ด
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ก่อนเรียนและหลังเรียน และ
ศึกษาเจตคติต่อการสอนพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน ของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จากผลการศึกษาสามารถอภิปรายผลเป็น
ประเด็นต่างๆ ตามลาดับดังนี้

1. การศึกษาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเล่า
นิทาน ก่อนเรียนและหลังเรียน จากผลการทดลองในครั้งนี้พบว่า นักศึกษามีคะแนนความสามารถด้านการพูด
ภาษาอังกฤษเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 0.24 คิดเป็นร้อ ยละ 1.21 และหลังเรียนเท่ากับ 14.58 คิดเป็นร้อยละ
72.88 จะเห็นได้ว่าคะแนนความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ
60 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 1 โดยจากคะแนนก่อนเรียนของนักศึกษาจะเห็นได้ว่า ความรู้พื้นฐานด้าน
การพูดภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่างก่อนทาการวิจัยอยู่ในระดับต่า ทั้งนี้เนื่องมาจากนักศึกษาจานวน 33 คน
ขาดความรู้ด้านคาศัพท์ ด้านโครงสร้างประโยค การออกเสียงที่ผิด ไม่มีความมั่นใจในการพูด จากเหตุผล
ดังกล่าวจึงทาให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานด้านการพูดภาษาอังกฤษอยู่ในระดับต่า แต่หลังจากที่นักศึกษาได้
เรียนการสอนพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานแล้วทาให้นักศึกษาสามารถพูดภาษาอังกฤษโดยใช้
คาศัพท์ได้อย่างถูกต้อง ตรงตามหลักโครงสร้างภาษา ใช้ภาษาได้ตรงตามเป้าหมาย มีความคล่องแคล่วในการ
พูด และพูดได้ตรงตามจุดประสงค์สร้างความเข้าใจระหว่างผู้พู ดและผู้ฟัง (Oller) ประการสาคัญคือ คะแนน
ความสามารถด้านการพูดภาษาอัง กฤษของนักศึก ษาหลั ง เรียนสู งขึ้นมี ค่าเฉลี่ ย ร้อยละ 72.88 ทั้ งนี้เป็ น
เพราะว่านักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในวิธีการพูดภาษาอังกฤษ สามารถโต้ตอบในหัวข้อที่สนทนาได้อย่าง
เข้าใจ สามารถใช้ความรู้จากประสบการณ์เดิมและคิดสร้างสรรค์แก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการพูดรวมถึงการใช้
ภาษาสื่อสารได้อย่างสนุกสนาน ตลอดการเรียนการสอนนักศึกษามีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนตามบทบาทที่ได้รับ ทา
ให้การเรียนการสอนมีความสนุกไม่น่าเบื่อ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 ของการวิจัย สาเหตุที่เป็นเช่ นนี้
เพราะ
ประการแรก ลักษณะสาคัญของการจัดกิจกรรมการสอนพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการเล่า
นิทาน เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษในเรื่องต่างๆ ตามหัวข้อของภาษา
ซึ่งผู้วิจัยได้กาหนดสถานการณ์ต่างๆ ที่มีความจาเป็นในชีวิตประจาวัน เช่น การเล่าเรื่องราว การร้องขอ และ
การสอบถาม เป็นต้น เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ภาษาและเป็นการฝึกให้นักศึกษามีความคุ้นเคยและสามารถพูด
สื่อสารอย่างมีความหมาย ทาให้นักศึกษาเกิดความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ และการที่นักศึกษาได้ฝึกพูด
เป็ น กลุ่ ม ท าให้ ไ ด้ ใ ช้ ภ าษาฝึ ก พู ด โต้ ต อบในสถานการณ์ ต่ า งๆ ในนิ ท าน ท าให้ เ กิ ด ความมั่ น ใจในการพู ด
ภาษาอังกฤษ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ฮาเล (Haley, 1987: 295) ได้ศึกษาผลการโต้ตอบในทันทีและการ
ใช้ท่าทางในการตอบที่มีผลต่อความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ ทัศนคติ แรงจูงใจ และความสนใจ เมื่อ
ได้รับการสอนท่าทางในการตอบ ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษามีความสามารถสูงขึ้น แสดงให้เห็นว่าการเรียน
โดยให้นักศึกษาได้ลงมือกระทาเป็นวิธีการที่ได้ผลในการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ นอกจากนี้ และยัง
สอดคล้องกับแนวคิดของ ประนอม สุรัสวดี (2534: 38) กล่าวว่า การเล่านิทานที่ครูผู้สอนใช้ศิลป ะ เทคนิค
กลวิธีการเล่าที่ดีจะทาให้การเขียนได้ผลดีเป็นส่วนใหญ่ เพราะทาให้ผู้ฟังมีมโนภาพคล้อยตามไปกับผู้เล่าและ
เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างตั้งใจ ทาให้ผู้เรียนเกิดจินตภาพในจินตนาการช่วยให้ผู้เรียนจาได้ดี
ก่อให้เกิดพลังความคิดสร้างสรรค์ เป็นการส่งเสริมวิ ธีการเรียนรู้ของผู้เรียนอีกด้วย ดังจะเห็นได้จากงานวิจัย
สมปอง หลอมประโคน (2544) ได้ ศึ ก ษาการใช้ กิ จ กรรมการเล่ า นิ ท านเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ทั ก ษะการฟั ง - พู ด
ภาษาอังกฤษ และความคงทนในการเรียนรู้คาศัพท์ของนักศึกษาประถมศึกษาปีที่ 5 มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้ านการฟัง - พูดภาษาอังกฤษ ก่อนการเรียนและหลักการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้
กิจกรรมการเล่านิทานเพื่อส่งเสริมทักษะฟัง - พูด ของนักศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผลการศึกษาพบว่า
ผลสัมฤทธิ์ ด้านการฟัง - พูด ภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลักเรียน โดยใช้กิจกรรมการ
เล่านิทานเพื่อสิ่งเสริมทักษะฟัง - พูด ภาษาอังกฤษสูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
นอกจากนี้นักศึกษายังได้รับการฝึกแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ เนื่องจากรูปแบบของการสอนโดย
ใช้กิจกรรมการเล่านิทาน เป็นการการนาสถานการณ์หรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในขณะที่แสดง ซึ่งสอดคล้อง
กับ ความหมายของกิจกรรมการเล่ านิ ทานที่นักการศึกษาได้ให้ ไว้เป็นแนวคิดของการศึกษา เช่น บอสมา

(Bosma,1981: 42) ที่ได้ศึกษาผลการนานิทานมาใช้ประกอบการสอนโดยทาการวิจัยเชิงทดลอง การนานิทาน
มาใช้เพื่อการสอนสาหรับนักศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 99 คน มลรัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มการทดลองมีความก้าวหน้าในการอ่านโดยคะแนนก่อนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมี
วินัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.50 และนอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของของ แสงจันทร์ ปัญติ (2550) ได้
ศึกษากิ จ กรรมการเล่ านิ ทานเพื่ อส่ งเสริมความสามารถในการฟัง - พูด ภาษาอั งกฤษและจริยธรรมของ
นักศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความสามารถทางด้านการฟัง - พูด
ภาษาอังกฤษ ก่อนและหลังการเรียนโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน ผลการศึกษาพบว่าผลสัมฤทธิ์ด้านการฟัง พูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนโดยการใช้กิจกรรมการเล่านิทานเพื่อส่งเสริม
ความสามารถทางด้านการฟัง - พูดเพิ่มขึ้น และนักศึกษามีพฤติกรรมทางจริยธรรมเพิ่มขึ้น
ประการที่สอง ในการจัดกิจกรรมการสอนพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน มีขั้นตอน
กระบวนการและเป้าหมายอย่างชัดเจน ผู้วิจัยจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเอาใจใส่ต่อขั้นตอนของการพูดเป็น
พิเศษ โดยได้จัดขั้นตอนการสอนพูดโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานไว้ 3 ขั้นตอน ซึ่งผู้วิจัยได้ประยุกต์มาจาก
แนวคิดขั้นตอนการสอนภาษาของลิตเติลวูด (Littlewood, 1995: 20 - 21) ซึ่งแบ่งได้ขั้นตอนออกเป็น 3
ขั้นตอน คือ 1 ขั้นก่อนการเล่านิทาน (Pre-story Telling) ขั้นนี้เป็นขั้นเตรียมความพร้อมของผู้เรียนสาหรับ
การฟังนิทาน ซึ่งผู้สอนสามารถทาได้หลายวิธี เช่น การนาเข้าสู่เนื้อหาโดยการให้ผู้เรียนทายเนื้อเรื่องจากภาพที่
เห็น การกระตุ้นผู้เรียนโดยการทายอุปนิสัยของตัวละครต่างๆ และการอธิบายให้ผู้เรียนฟังเกี่ยวกับเนื้อเรื่อง
คราวๆ ก่อน 2 ขั้นการเล่านิทาน (While-story Telling) ขั้นนี้เป็นขั้นที่ผู้สอนจะเล่านิทานให้ผู้เรียนฟัง
จากนั้นก็ให้ผู้เรียนทากิจกรรมย่อย และ 3 ขั้นหลังการเล่านิทาน (Post-story Telling) ขั้นนี้ผู้สอนจะ
ตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนเกี่ยวกับเรื่องที่ได้ฟังและการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากการฟัง
และทุกขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้ภาษาอย่างต่อเนื่อง โดย
เริ่มจากขั้นก่อนการเล่านิทาน (Pre-story Telling) ขั้นนี้เป็นขั้นที่ครูสอนถามคาถามจากภาพ หรือตัวละครใน
เรื่องนั้นๆ เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้แก่ผู้เรียนและนาไปใช้ในการฝึกพูดในขั้นต่อไป ซึ่งแบ่งเป็นขั้นตอนย่อย 3 ขั้น
คือ การนาเข้าสู่เนื้อหาโดยการให้ผู้เรียนทายเนื้อเรื่องจากภาพที่เห็น การกระตุ้นผู้เรีย นโดยการทายอุปนิสัย
ของตัวละครต่างๆ และการอธิบายให้ผู้เรียนฟังเกี่ยวกับเนื้อเรื่องคราวๆ ก่อน ขั้นที่สอง ขั้นการเล่านิทาน
(While-story Telling) ขั้นนี้เป็นขั้นที่ผู้สอนจะเล่านิทานให้ผู้เรียนฟัง จากนั้นก็ให้ผู้เรียนทากิจกรรมย่อยครู
แบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็นกลุ่มๆ ละ 4-5 คน โดยคละความสามารถ จากนั้นครูแจกรูปภาพให้นักศึกษา และ
ในขั้นที่ 3 ขั้นการนาภาษาไปใช้ (Production) ในขั้นนี้ครูให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาที่ฝึกฝนมาแล้วได้อย่างอิสระ มี
ขั้นย่อย 2 ขั้นคือ ขั้นติดตาม (Follow-up) โดยครูใช้ใบงานที่ 3 ที่เป็นบัตรบทบาทที่ไม่มี บทสนทนามีเพียง
สถานการณ์เท่านั้น ซึ่งผู้เรียนจะคิดบทสนทนาโต้ตอบเอง และขั้นแสดงซ้า (Repeating the sequence) ใน
ขั้น นี้ ค รู ให้ ผู้ เรี ย นได้ส ลั บ บทบาทและแสดงการเล่ านิทานอีก ครั้ง โดยครูแ ละผู้ เรีย นทั้ง หมดได้สั งเกตและ
อภิปรายประเด็นการพูดภาษาอังกฤษหลังจบอย่างการแสดงการเล่านิทาน
จากผลการวิจัยจะเห็นได้ว่า ในการใช้ขั้นตอนที่เป็นระบบและมีการจัดลาดับและนาเสนอการสอน
เป็นไปตามขั้นตอนที่ได้วางแผนไว้ทาให้นักศึกษาสามารถพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษอย่าง
เห็นได้ชัด
2. การศึกษาเจตคติต่อการสอนพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการเล่ านิทานของนักศึกษาใน
ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 สาเหตุที่คะแนนเฉลี่ยเจตคติอยู่ในระดับดีมากนี้
เนื่องจากกิจกรรมการสอนพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานมีการจัดกิจกรรมอย่างเป็นขั้นตอนโดย
เริ่มนาเข้าสู่เนื้อหาที่จะเรียนโดยการแสดงภาพที่เกี่ยวกับนิทานที่จะสอน แล้วให้นักศึกษาลองทายเนื้อเรื่อง
จากนั้น กระตุ้นผู้ เรีย นด้วยการตั้งคาถามเกี่ยวกับรูปภาพและเรื่องราวจากภาพที่แสดง จากนั้นครูจะสอน
คาศัพท์ในนิทาน โดยใช้บัตรคา บัตรภาพ และให้นักศึกษาฝึกออกเสียงตาม และหลังจากรู้คาศัพท์ครูจะสร้าง

ประโยคอย่างง่ายเป็นตัวอย่างแก่ผู้เรียน จากนั้นให้นักศึกษาออกเสียงตาม พอนักศึกษาพอที่จะทราบคาศัพท์
และโครงสร้ า งในการแต่ ง ประโยคแล้ ว ครู จ ะแบ่ ง กลุ่ ม นั ก ศึ ก ษาออกเป็ น กลุ่ ม ๆ ละ 5 คน โดยคละ
ความสามารถ จากนั้นครูแจกรูปภาพให้นักศึกษา พร้อมกับใบงานที่ 1 เพื่อถามคาถามเกี่ยวกับ ตัวละคร ฉาก
รายละเอียดของตัวละคร เพื่อให้เป็นแนวทางให้นักศึกษาตอบคาถามลงในใบงานที่ 1 หลังจากนั้นครูแจกแถบ
ประโยคที่จะใช้ในการเล่นนิทาน และให้นักศึกษาฝึกอ่าน เมื่ออ่านเสร็จครูให้นักศึกษาเรียงประโยคเองจากนั้น
ให้เขียนเรื่องราวลงในใบงานที่ 2 และครูให้นักศึกษาฝึกเล่านิทาน โดยตั้งบทบาทสมมุติกันเองภายในกลุ่ม และ
ใช้ สีหน้า ท่าทาง และน้าเสียงประกอบ จากนั้นครูจะสุ่มตัวอย่างนักศึกษาบางกลุ่มออกมาเล่านิทานตามที่ได้
ฝึกกันหน้าชั้นเรียน และในช่วงท้ายชั่วโมงครูและนักศึกษาจะร่วมกันสรุปใจความสาคัญของนิทานและถามคติ
สอนใจของแต่ ล ะกลุ่ ม จากนิ ท าน พร้ อ มทั้ ง เสนอแนะแนวทางในการใช้ ค าศั พ ท์ แ ละรู ป ประโยค ท าให้
บรรยากาศการเรียนสนุกสนาน ตื่นเต้น และท้าทายอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งนักศึกษายังสามารถออกแบบกิจกรรม
ได้ด้วยตัวเองและยังได้ใช้ภาษาอังกฤษอย่างอิสระ และเป็นธรรมชาติอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของบ อ
สมา (Bosma,1981: 42) ได้ศึกษาผลการนานิทานมาใช้ประกอบการสอนสาหรับนักศึกษาชั้นประถมศึกษา
พบว่า กลุ่มการทดลองมีความก้าวหน้าในการอ่านโดยคะแนนก่อนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีวินัยสาคัญ
และคราเชน (Krashen, 1981: 16) ที่ได้กล่าวถึงเจตคติกับการเรียนรู้ภาษาที่สองไว้ว่า แรงจูงใจและเจตคติ
เป็นปัจจัยส่งเสริมการเรียนรู้ที่สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความต้องการที่จะใช้ภาษาสื่อสารและต้องการนา
ภาษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับไคลน์ (Klein, 1990: 37-38) ที่ได้กล่าวว่า เจตคติเป็น
สิ่งสาคัญสาหรับการเรียนรู้ภาษาที่ สอง ผู้เรียนที่มีเจตคติที่ดีต่อภาษาที่สองมีแนวโน้มที่จะประสบความสาเร็จ
ในการเรียนรู้ภาษาที่สองมากกว่าผู้เรี ยนที่มีเจตคติไม่ดี นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับ ศักดิ์ไทย สุ รกิจบวร
(2545: 137) ที่ได้กล่าวว่า เจตคติเป็นตัวช่วยเตรียมความพร้อมให้บุคคลนั้นอยู่ในสภาวะต่ างๆ ได้เป็นอย่างดี
และเสริ มสร้างบุ คลิกภาพของบุ คคลนั้ นให้ ส มบูรณ์แบบ จากแนวคิดดังกล่ าวสามารถสรุปได้ว่า เจตคติมี
ความสาคัญต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพราะเมื่อมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ ผู้เรียนจะมีความรู้สึกที่ดีต่อการ
เรียน เจตคติช่วยกระตุ้นให้นักศึกษาต้องการใช้ภาษา และเจตคติที่ดีสามารถช่วยให้นักศึกษานาการเรียนรู้ไปสู่
ความสาเร็จและมีความพยายามที่จะเรียนเพิ่มมากขึ้นจากผลการวิจัยดังกล่าวจะเห็นว่า การที่นักศึกษามีเจต
คติต่อการสอนพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน จะส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถด้านการพูด
ภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้น
6. การนาไปใช้ประโยชน์
การพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน ทาให้นักศึกษามี
ความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษและมีเจตคติต่อการสอนพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน
ในระดับดีมากและเพื่อให้กิจกรรมการสอนพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน มีประสิทธิภาพสูง
ดังนั้น ครูควรสอนพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานเพื่อให้ผู้เรียนชอบเรียนภาษาอังกฤษและ
นอกจากนี้ควรมีการศึกษาการพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษในระยะยาว และความคงทนใน
การพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน เพื่อศึกษาว่าหากผู้เรียนฝึกใช้ภาษาในระยะที่นานพอสมควร
ผู้เรียนจะมีพัฒนาการด้านการพูดภาษาอังกฤษเพิ่มมากน้อยเพียงใดและควรศึกษาวิธี การใช้สื่อการสอนที่
ทันสมัยและน่าสนใจเช่น ภาพยนตร์ หรือวีดีโอคลิปจะช่วยกระตุ้นความสนใจผู้เรียนได้มากน้อยเพียงใด
7. กิตติกรรมประกาศ
วิจัยฉบับนี้ได้สาเร็จลุล่วงด้วยดี เนื่องจากผู้วิจัยได้รับความอนุเคราะห์จากสถาบันวิจัยญาณสังวร และ
ผศ. สุริวัตร จันทร์โสภา รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รวมไปถึง นายคาภา ภูสีฤทธิ์ หัวหน้ากองแผน
ที่ได้จัดสรรทุนอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการทาวิจัยในครั้งนี้ และได้รับความช่วยเหลือ ดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี

จากคณาจารย์ทุกท่านที่ได้เป็นที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือ ในการแนะนา ตรวจแก้ไข ให้
ข้อเสนอแนะ ติดตามความก้าวหน้าในการดาเนินการวิจัย ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาของคณาจารย์และ
ผู้เชี่ยวชาญทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
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