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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ความสามารถด้านการฟังภาษาอังกฤษของนักเรียนที่เรียน

โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานภาษาอังกฤษ และ 2) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเล่านิทานเพื่อ
พัฒนาความสามารถด้านการฟังภาษาอังกฤษ ประชากรในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนวัดช่องลาภ (โชคลาภประชาพัฒนา) จ านวน 17 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเล่านิทาน จ านวน 7 แผน  
2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการฟังก่อนและหลังเรียน 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ต่อกิจกรรมการเล่านิทาน 4) แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเล่านิทาน และ  
5) แบบสังเกตพฤติกรรมระหว่างการท ากิจกรรมของนักเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ข้อมูลแบบอุปนัย  

ผลการวิจัยพบว่า 
1.  ความสามารถด้านการฟังภาษาอังกฤษของนักเรียนที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน มีคะแนนเฉลี่ย

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 55 
2.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเล่านิทานโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  
จากการสัมภาษณ์และการสังเกต พบว่า นักเรียนมีความชื่นชอบและรู้สึกสนุกสนานในการท ากิจกรรม

เล่านิทาน และมีความเห็นว่ากิจกรรมเหล่านี้ช่วยฝึกทักษะการฟังได้ดี 
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ABSTRACT 
This research aimed to study: 1) the English listening ability of students who had 

participated in English storytelling activities; and 2) the attitude of students towards the 
storytelling activities which were designed to enhance their English listening ability. The 
research population was 17 grade 6 students at Wat Chonglap (Choklarp Pracha Pattana) 
School in the second semester of the academic year 2018. The research instruments 
constructed by the researcher were: 1) 7 storytelling activity lesson plans; 2) pre- and post-
listening ability tests; 3) a questionnaire of students’ attitude towards the storytelling activities; 
4) an interview form for students’ opinion on the storytelling activities, and 5) an observation 
form for the students’ behavior while participating in the activities. The data were analyzed 
by using percentage, mean, standard deviation, and inductive data analysis. 

The findings of this research were: 
1.  The students’ English listening ability after learning through the storytelling activities 

was higher than that of before learning at the percentage of 55. 
2.  Overall, the students’ attitude towards learning through the storytelling activities 

was at the highest level. 
The interview and observation revealed that the students liked and enjoyed the 

storytelling activities. They also believed that these activities were helpful listening practices. 
 

Keywords:  English storytelling, English listening, primary school student 

 

บทน า 
ศตวรรษที่ 21 เป็นศตวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลงทุก ๆ ด้านอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคม 

การเมืองและการด าเนินชีวิต รวมถึงการศึกษาที่ต้องพัฒนาให้ทันโลกยุคปัจจุบัน ซึ่งทักษะส าคัญที่มนุษย์ต้อง
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีทักษะหลักที่จ าเป็น 3 ทักษะ คือ ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม (learning 
and innovation skills) ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อเทคโนโลยี ( information, media and technology 
skills) และทักษะด้านชีวิต และการท างาน (life and career skills) (จิราพร  พากร, 2557: ออนไลน์) โดยใน
ศตวรรษนี้ สารสนเทศเกี่ยวกับความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการต่าง ๆ ทีม่ีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและเศรษฐกิจส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษแทบทั้งสิ้น (Sabina, 2016: 80-85) นอกจากนี้ประเทศไทยเป็น
หนึ่งในสมาชิกอาซียนซึ่งใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการติดต่อสื่อสาร และประเทศไทยยังเป็นประเทศ 
ที่ก าลังพัฒนาไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ที่เน้นการใช้นวัตกรรม ซึ่งเนื้อหาข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยในปัจจุบันนั้น  
ส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษเช่นกัน 
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การเรียนการสอนภาษาอังกฤษถือว่ามีความส าคัญมาก ผู้ที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะมีโอกาส
ในการท างาน หรือโอกาสทางการศึกษาหาความรู้มากกว่าคนอื่น (Indramavan, 2013: 19-22) อย่างไรก็ตาม
ทักษะภาษาอังกฤษของคนไทยยังอยู่ในเกณฑ์ต่ า เช่น ผลคะแนนการทดสอบความรู้ระดับชาติ O-NET  
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ยังต่ ากว่าเกณฑ์เฉลี่ย 
ที่ก าหนดในทุกปี ดังเช่น ผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งผู้วิจัยสอนอยู่นั้น พบว่า 
ในปีการศึกษา 2559 ได้คะแนนเฉลี่ย 31.25 ซึ่งต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ และผลการทดสอบในปี 2560 
ได้คะแนนเฉลี่ย 27.50 ซึ่งต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศเช่นกัน (สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ, 2560: 
ออนไลน์) 

ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย 4 ทักษะ คือ ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน 
ทักษะการฟังถือว่าเป็นทักษะพ้ืนฐานที่ส าคัญทักษะหนึ่ง และเป็นทักษะแรกที่ส าคัญในการเรียนรู้ไปสู่ทักษะ
การพูด การอ่าน และการเขียนต่อไป (Moussa, Ayres & Sweller, 2012: 391) อย่างไรก็ตาม ทักษะการฟัง
ถือว่าเป็นทักษะที่ยากและเป็นปัญหาทักษะหนึ่ง ดังเช่น นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดช่องลาภ 
(โชคลาภประชาพัฒนา) ซึ่งผู้วิจัยปฏิบัติงานสอนอยู่นั้น ส่วนใหญ่มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษอยู่ในระดับต่ า 
โดยการสังเกตและสอบถามจากผู้เรียน พบว่า สาเหตุดังกล่าวเกิดจากการฟังภาษาอังกฤษไม่เข้าใจ จึงท าให้ 
ไม่สามารถสนทนาโต้ตอบโดยใช้ภาษาอังกฤษได้ นอกจากนี้ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ดังกล่าวข้างต้น ยังพบว่านักเรียนมีคะแนนในวิชาภาษาอังกฤษ 
ต่ ากว่าเกณฑ์เฉลี่ย ไม่ผ่านตัวชี้วัดตามที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด ผู้วิจัยจึงเห็นความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนโดยเริ่มจากทักษะการฟัง ซึ่งเป็นทักษะรับสารอันเป็นพ้ืนฐานการเรียนรู้
ค าศัพท์ ส านวน โครงสร้างภาษา ตลอดจนการออกเสียงในภาษาที่สอง ซึ่งถือเป็นข้อมูลทางภาษา ( input) 
หรือความรู้ที่ผู้เรียนจ าเป็นต้องสั่งสมเพ่ือสามารถใช้ในการผลิตภาษาสื่อสารได้ (Hadfield & Hadfield, 2012: 
10) ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะจากงานวิจัยของชื่นจิตร  ว่องวชิราพาณิชย์ และเฉลิมชัย  วิโรจน์วรรณ 
(2556: 22) ที่ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารโดยใช้ภาพประกอบการสอนของ
นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ พบว่า ในการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของผู้เรียนนั้น 
ผู้สอนควรเริ่มจากทักษะการฟังก่อน แล้วจึงพัฒนาไปสู่ความสามารถด้านทักษะการพูดและทักษะอ่ืน ๆ ต่อไป
ตามล าดับ โดยการพัฒนาทักษะการฟังนั้นท าได้หลายรูปแบบ เช่น ดลวรรณ  พวงวิภาต (2554: 4) ได้ศึกษา
เกี่ยวกับความคงทนเรื่องค าศัพท์ภาษาอังกฤษจากการเรียนโดยใช้หนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์ และพบว่า 
นิทานดังกล่าวท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะภาษาที่คงทนเพ่ิมขึ้น โดยให้ข้อเสนอแนะว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษควรมีความหลากหลาย และเป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างสถานการณ์การสื่อสาร โดยควรเน้น 
การจัดกิจกรรมแบบบูรณาการทางความคิดให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน เช่น การใช้สื่อการเรียนรู้ที่มีสีสัน  
สื่อเสียง นิทาน รวมถึงแบบฝึกทักษะต่าง ๆ เป็นต้น จากผลงานวิจัยของดลวรรณ  พวงวิภาต (2554) ข้างต้น 
ผู้วิจัยจึงสนใจน านิทานมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้วิธีการ 
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เล่านิทานจากผู้สอนโดยตรง และให้นักเรียนได้ท ากิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย โดยเลือก
นิทานที่มีเนื้อหาเหมาะสมกับวัยและพ้ืนฐานความรู้ของนักเรียน 

จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับนิทาน นิทาน หมายถึง การเล่าเรื่องปากต่อปากเรื่อยมา เป็นการเล่า
เรื่องสืบต่อกันมาช้านาน เป็นวรรณกรรมปากเปล่า (oral literature) เป็นการเล่าเรื่องราวตั้งแต่ยังไม่มีการเขียน
หรือการพิมพ์เกิดขึ้น จึงมักจะขึ้นต้นด้วยค าว่า กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว (Once upon a time) โดยเนื้อหา 
ในนิทานมักจะเป็นเรื่องราวเหนือธรรมชาติ มีอภินิหารต่าง ๆ เกิดขึ้น เพ่ือให้เนื้อเรื่องมีความน่าสนใจ น่าติดตาม
มากยิ่งขึ้น (ฉวีวรรณ  คูหาภินันท์, 2545: 1-2) นอกจากนิทานมีประโยชน์ในการฟังเพ่ือความบันเทิงแล้ว Ellis 
(1995: 21-22) ให้ข้อคิดเห็นว่า นิทานยังสามารถน ามาจัดกิจกรรมเพ่ือการเรียนการสอนได้ เช่น การเล่านิทาน
เพ่ือส่งเสริมทักษะการฟังและการพูด ซึ่งจะช่วยส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียน รวมถึงการเรียนรู้
โครงสร้างไวยากรณ์ทางภาษาได้ นอกจากนี้นิทานยังสอดแทรกวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและข้อคิดคุณธรรมด้วย 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้นิทานในการพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษนั้น พบว่า 
นิทานมีความเหมาะสมและสามารถน าไปเป็นสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือส่งเสริมทักษะด้านต่าง ๆ 
ให้กับนักเรียนได้ เช่น กรรณิกา  สุ่มมาตย์ (2556) ได้พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้หนังสือ 
นิทานภาษาอังกฤษประกอบภาพ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งแสดงให้เห็นว่านิทานมีความเหมาะสม
ในการน ามาจัดกิจกรรมการเรียนให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา และจิราภรณ์  วิญญกูล (2558)  
ได้ศึกษาการใช้กิจกรรมการเล่านิทานภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะการฟังและการพูด ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการเล่านิทานจากครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่เป็นคนไทย พบว่า นักเรียนมีความสนใจและ
สนุกสนานในการเรียน สามารถเข้าใจเนื้อหาการเรียนได้ นอกจากนี้ยังมีผลการวิจัยในต่างประเทศเกี่ยวกับ 
การใช้นิทานเป็นสื่อในการเรียนรู้ เช่น Safdarian (2013) ได้ศึกษาการใช้นิทานเพ่ือพัฒนาความรู้พ้ืนฐานของ 
ผู้ที่เรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศในประเทศสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน สรุปได้ว่า โรงเรียน 
ที่ประสบความส าเร็จในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น คือ โรงเรียนที่เลือกใช้สื่อประเภทนิทานในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยผู้สอนซึ่งเป็นเจ้าของภาษานิทาน จากผลงานวิจัยทั้งสามข้างต้น สรุปได้ว่า กิจกรรม
นิทานมีส่วนช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียนได้ ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจน านิทานมาจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการวิจัยในครั้งนี้ นอกจากผู้เรียนจะได้ฟังการเล่านิทาน
ภาษาอังกฤษจากครูผู้สอนที่เป็นคนไทยแล้ว ผู้เรียนจะได้ฟังการเล่านิทานจากแผ่นเสียงเจ้าของภาษาด้วย 
เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฟังส าเนียงการออกเสียงจากเจ้าของภาษาที่ถูกต้อง อันจะช่วยพัฒนาทักษะ
การฟังเพ่ือความเข้าใจต่อไป 

นอกจากนี้ งานวิจัยเกี่ยวกับการใช้สื่อการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความสามารถด้านการฟัง ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า
สื่อการเรียนรู้นั้นมีส่วนช่วยให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพได้  เช่น อารีญา  เชี่ยวจอหอ (2551) ได้ศึกษาการใช้
กิจกรรมการเล่าเรื่อง เพ่ือเพ่ิมความสามารถด้านการฟังภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ผลการวิจัยสรุปได้ว่า กิจกรรมการเล่าเรื่องสามารถพัฒนาทักษะการฟังและทักษะการพูดได้ดี โดยใช้สื่อ
ประเภทนิทานส าหรับเด็กช่วงชั้นที่ 1 ที่มภีาพประกอบ เพราะรูปภาพสามารถกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนได้ 
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ในงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงใช้สื่อรูปภาพจากหนังสือนิทานในการเล่าเรื่อง และยังใช้สื่อหุ่นมือประกอบการเล่านิทาน
เพ่ือดึงดูดความสนใจ และส่งเสริมความเข้าใจในเนื้อเรื่องของนิทานให้แก่ผู้เรียน และนอกจากกิจกรรมการเล่าเรื่องแล้ว 
งานวิจัยนี้ยังเพ่ิมกิจกรรมการเรียนการสอนต่าง ๆ ที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ค าศัพท์ ความเข้าใจในเนื้อเรื่อง 
และทักษะการพูดให้ผู้เรียนได้ฝึกฝน หลังจากท่ีฟังนิทานจากแผ่นเสียงเจ้าของภาษาและครูแล้ว 

อย่างไรก็ตาม มีผู้วิจัยที่กล่าวถึงข้อจ ากัดของการใช้นิทานเป็นสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น 
Hsu (2015: 13-25) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในระดับอนุบาลของครูโดยใช้การเล่านิทาน
ภาษาอังกฤษส าหรับเด็กอนุบาล พบว่า ผู้เรียนบางคนไม่มีสมาธิในการฟัง ไม่สนใจกิจกรรม ต่อต้านการฟังนิทาน 
ซึ่งมาจากการใช้นิทานที่มีเนื้อหาง่ายเกินไปส าหรับผู้ เรียนที่มีพ้ืนฐานภาษาดี หรือการจัดกิจกรรมระหว่าง 
การฟังที่ไม่ดึงดูดความสนใจ เพราะผู้เรียนแต่ละคนมีความแตกต่างระหว่างบุคคล คือ มีทั้งนักเรียนที่เรียนเก่ง
และนักเรียนที่เรียนอ่อน ท าให้นักเรียนที่เรียนเก่งไม่สนใจนิทานที่มีเนื้อหาง่ายเกินไป ซึ่งในทางตรงกันข้าม 
หากผู้สอนจัดกิจกรรมโดยใช้นิทานที่มีเนื้อหายากเกินไปส าหรับนักเรียนที่ เรียนอ่อน จะท าให้ผู้เรียนเกิด
ความรู้สึกไม่อยากเรียน ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะใช้นิทานอีสปที่มีวงศ์ค าศัพท์และเนื้อหาที่เหมาะสม 
กับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 และให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นโดยตอบแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ เพ่ือศึกษา
ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อกิจกรรม และผู้วิจัยได้ใช้แบบสังเกตพฤติกรรมด้านการฟัง เพ่ือเป็นส่วนหนึ่ง 
ในการศึกษาพัฒนาการในการเรียนของผู้เรียนด้วย เหตุผลที่ผู้วิจัยเลือกใช้นิทานอีสปนั้นเพราะเป็นนิทานที่มี 
คติสอนใจที่เป็นประโยชน์ในการด าเนินชีวิตแก่นักเรียน และตัวละครในนิทานคือสัตว์ต่าง ๆ ซึ่งมีความน่าสนใจ
และเหมาะกับวัยของนักเรียน 

จากเหตุผลที่กล่าวมา ผู้วิจัยมีความสนใจน านิทานมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซ่ึงการวิจัยในครั้งนี้เน้นจัด
กิจกรรมที่มีความหลากหลาย โดยมีทั้งกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ค าศัพท์ ความเข้าใจในเนื้อเรื่อง และ
ทักษะการพูด มีทั้งกิจกรรมที่ง่ายและยากเพ่ือให้สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคลและความรู้พ้ืนฐาน
ของนักเรียน เช่น การพูดบรรยายภาพ การเรียงล าดับเหตุการณ์ การเขียนตามค าบอก บทบาทสมมติ เป็นต้น 
และผู้เรียนจะได้ฟังการเล่านิทานจากแผ่นเสียงเจ้าของภาษาอังกฤษด้วย เพ่ือเป็นการฝึกฝนให้เกิดความคุ้นเคย
กับส าเนียงเจ้าของภาษา อันจะส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการออกเสียงและทักษะการพูดในอนาคต นอกจากนี้
ผู้เรียนจะได้ฟังการเล่านิทานโดยผู้วิจัยซึ่งเป็นครูของผู้เรียนด้วย เพ่ือช่วยส่งเสริมความเข้าใจในเนื้อหาของ
นิทานที่ได้ฟัง ผลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
วัดช่องลาภ (โชคลาภประชาพัฒนา) ในการพัฒนาทักษะการฟัง อันเป็นทักษะเบื้องต้นที่ส าคัญทักษะหนึ่ง 
ในการสื่อสารของผู้เรียนต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ 
การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
1. ศึกษาความสามารถด้านการฟังภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยใช้

กิจกรรมเล่านิทานภาษาอังกฤษ 
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2. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้กิจกรรมการเล่านิทานเพ่ือพัฒนาความสามารถ 
ด้านการฟังภาษาอังกฤษ 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
วัดช่องลาภ (โชคลาภประชาพัฒนา) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จ านวน 17 คน 
นักเรียนเหล่านี้ก าลังเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเสริม รหัสวิชา 16102 โดยเป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนจ านวน 
2 คาบ ต่อสัปดาห์ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยนักเรียนกลุ่มนี้เรียนวิชาภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ และเริ่มเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เวลาทีใ่ช้ในการทดลอง คือ 8 สัปดาห์ 
สัปดาห์ละ 2 คาบเรียน รวมทั้งสิ้น 16 คาบ 

ส าหรับตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ตัวแปรต้น คือ กิจกรรมการเล่านิทาน และตัวแปรตาม คือ 
ความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษ และความพึงพอใจที่มตี่อกิจกรรมเล่านิทานภาษาอังกฤษ 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ 
1.  แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม เรื่อง Aesop’s Fables เป็นแผนการจัด

กิจกรรมการเล่านิทานภาษาอังกฤษ โดยใช้นิทานอีสป จ านวน 6 แผน ผู้วิจัยเลือกใช้นิทานอีสปในการวิจัยครั้งนี้
เนื่องจากนิทานอีสปเป็นเรื่องเล่าที่ให้คติสอนใจที่เป็นประโยชน์ในการด าเนินชีวิตแก่ผู้เรียน มีภาพการ์ตูน
ประกอบสวยงามน่าสนใจ และมีแผ่นเสียงการเล่านิทานจากเจ้าของภาษาประกอบ นิทานที่เลือกใช้มี จ านวน 
6 เรื่อง ซึ่งแปลโดย ชุติมา  อารียะธนวัลย์ และอาภาพรรณ์  โฆสิตาภา (2553) ได้แก่ 1) The Fox and the 
Crow 2) The Fox and the Woodcutter 3) The Oak and the Reed 4) The Rose and the Amaranth 
5) The Wind and the Sun และ 6) The Ax and the Trees นิทานเหล่านี้มีความยากง่าย เหมาะสมกับ
ระดับช่วงชั้นที่ 2 คือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ซึ่งนิทานแต่ละเรื่องมีการใช้โครงสร้างภาษาที่คล้ายคลึงกัน 
และใช้วงศ์ค าศัพท์ประมาณ 1,050-1,200 ค า ผู้วิจัยใช้วิธีการสอน 3 ขั้นตอน โดยดัดแปลงจากข้ันตอนการสอน
การฟังของ Hadfielf & Hadfielf (2012: 80-81) ดังต่อไปนี้   

1.1  ขั้นก่อนการฟัง (pre-listening) ในขั้นนี้ ผู้สอนเตรียมความพร้อมผู้เรียนก่อนการฟังนิทาน
และให้ผู้เรียนเรียนรู้ค าศัพท์ที่ส าคัญจากนิทานแต่ละเรื่อง โดยใช้รูปภาพจากนิทานและค าถามกระตุ้นให้ผู้เรียน
ตอบ เช่น ถามว่า “What did you see in the picture?” และนักเรียนช่วยกันตอบค าถามจากภาพที่ เห็น 
และช่วยกันออกความคิดเห็นว่านิทานเรื่องนี้ควรมีชื่อเรื่องว่าอะไร หลังจากนั้นครูจึงสอนการออกเสียงค าศัพท์
ใหมโ่ดยใช้บัตรค าศัพท์และภาพ   

1.2  ขั้นระหว่างการฟัง (while-listening) ขั้นนี้ผู้เรียนได้ฟังนิทานจากแผ่นเสียงเจ้าของภาษา 
โดยให้ฟัง 2 รอบ ก่อนการฟัง ครูเขียนค าถามเพ่ือวัดความเข้าใจในการฟังบนกระดานหน้าชั้นเรียน เพ่ือให้
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นักเรียนหาค าตอบระหว่างฟัง ในการฟังรอบแรกให้ฟังเพ่ือตอบค าถามทั่ว ๆ ไปเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง เช่น ค าถาม
เกี่ยวกับใจความส าคัญของเรื่องว่า “What should be the title of this story” ส่วนในการฟังรอบที่สอง 
ให้ตอบค าถามเกี่ยวกับรายละเอียดของเรื่อง เช่น “How many characters are there in this story? Who 
are they?” หรือค าถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่อง เช่น ตัวอย่างค าถามจากเรื่อง The Fox and the 
Crow ได้แก่ “What food did the crow find?”  “Which animal wanted to take the food from the 
crow?” “Was it able to take the food from the crow?”  “How did it do that?” และค าถามเกี่ยวกับ
คติธรรมที่ได้จากการฟังนิทาน เช่น “What have you learned from the story?” เมื่อเฉลยค าตอบแล้ว
ผู้เรียนจึงได้ฟังการเล่านิทานจากผู้สอนอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือให้เกิดความเข้าใจเนื้อเรื่องมากยิ่งขึ้น ซึ่งผู้สอนใช้
รูปภาพประกอบการเล่าเรื่องและใช้ค าถามข้างต้นเพ่ือช่วยให้นักเรียนเข้าใจเหตุการณ์ต่าง ๆ ในนิทานด้วย 

1.3  ขั้นหลังการฟัง (post-listening) ในขั้นสุดท้ายนี้ผู้เรียนท ากิจกรรมทบทวนความรู้ค าศัพท์ 
เช่น กิจกรรม touch the board คือ นักเรียนยืนหันหลังให้กระดานและฟังการออกเสียงค าศัพท์จากผู้สอน 
และหันกลับไปเลือกค าที่ถูกต้องให้ไวที่สุด โดยในการเรียนนิทานแต่ละเรื่องในแต่ละสัปดาห์จะมีกิจกรรม 
ฝึกค าศัพท์ที่แตกต่างกันไป กิจกรรมสุดท้ายที่ผู้เรียนท าในทุกสัปดาห์จากการท ากิจกรรมค าศัพท์แล้ว คือ 
บทบาทสมมุติ โดยให้ผู้เรียนท างานคู่ และเล่นบทบาทเป็นตัวละครในนิทาน โดยใช้ภาพเหตุการณ์ในนิทานและ
ค าศัพท์ที่ได้รับช่วยในการแต่งประโยค หลังจากนั้น ผู้สอนจึงให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบท้ายเรื่อง ซึ่งจะกล่าวถึง
รายละเอียดในหัวข้อถัดไป 

2.  แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เพ่ือวัดพัฒนาการความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษ  
เป็นแบบทดสอบ จ านวน 2 ตอน ตอนละ 10 คะแนน รวมเป็น 20 คะแนน ดังนี้  

2.1  ตอนที่ 1  เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ (multiple choice) และแบบทดสอบเติมค า 
(cloze test) จ านวน 10 ข้อ  

2.2  ตอนที่ 2  เป็นแบบทดสอบแบบถูก ผิด (true/false) จ านวน 10 ข้อ  
แบบทดสอบก่อนและหลังเรียนนี้เป็นแบบทดสอบชุดเดียวกัน  โดยผู้วิจัยสุ่มเลือกนิทาน 

หนึ่งเรื่องส าหรับเป็นเนื้อหาในการจัดท าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ได้แก่ เรื่อง The Sick Lion 
เพราะเป็นนิทานอีสปที่มีความยากง่ายของภาษาและวงค าศัพท์ในระดับเดียวกันกับนิทานที่ใช้จัดกิจกรรมทั้ง  
6 เรื่อง ดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น ในหัวข้อแผนการจัดการเรียนรู้ 

3.  แบบสอบถามความความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเล่านิทาน ผู้วิจัยได้สร้าง
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน ที่มีผลต่อกิจกรรมการเล่านิทานเพ่ือพัฒนาความสามารถด้านการฟัง 
ซ่ึงเป็นค าถามแบบปลายปิด จ านวน 5 ข้อ  

4.  แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นที่มีต่อกิจกรรมการเล่านิทาน ผู้วิจัยได้สร้างแบบสัมภาษณ์แบบ 
กึ่งโครงสร้าง (semi-structured interview) และขออนุญาตท าการบันทึกเสียงค าตอบของนักเรียนทุกคน  
โดยค าถามมีทั้งหมด 7 ข้อ เป็นค าถามเกี่ยวกับความเข้าใจภาษาอังกฤษและประโยชน์จากการฟังนิทาน 
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5.  แบบสังเกตพฤติกรรมระหว่างการท ากิจกรรมของนักเรียน ผู้วิจัยสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน 
ในระหว่างการท ากิจกรรม และบันทึกพฤติกรรมของผู้เรียนทุกคาบ โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมมาตราส่วน
ประมาณค่า (rating scale) ซึ่งดัดแปลงมาจากลัดดาวัลย์  เพชรโรจน์ และอัจฉรา  ช านิประศาสน์ (2545: 131) 

 

วิธีด าเนินการ 
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยโดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) ทดลองกับนักเรียน

กลุ่มเดียว มีการทดสอบก่อนและหลังเรียน แสดงตามแบบแผนการวิจัย (research design) ดังนี้ 
 

ทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมการเล่านิทาน ทดสอบหลังเรียน 

T1 X T2 
 

สัญลักษณ์ท่ีใช้ในแบบแผนการวิจัย (research design) ดังนี้ 
 T1    คือ    การทดสอบก่อนเรียน 
 X      คือ    กิจกรรมการเล่านิทาน 
 T2    คือ    การทดสอบหลังเรียน 
 

ในการด าเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้แบ่งขั้นการวิจัยเป็น 2 ขั้นตอนใหญ่ ๆ ได้แก่ ขั้นการสร้างเครื่องมือ 
ในการวิจัย และข้ันการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย ดังนี้ 

1.  ขั้นการสร้างเครื่องมือในการวิจัย ดังนี้ 
1.1  ศึกษารายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

(ภาษาอังกฤษ) หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดช่วงชั้นที่ 2 
1.2  สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบท้ายเรื่อง 

แบบทดสอบท้ายบทเรียน แบบสอบถามความคิดเห็น แบบสัมภาษณ์ และแบบสังเกต  
1.3  น าเสนอเครื่องมือต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบ ให้ค าแนะน าในส่วน 

ที่บกพร่อง คือ ข้อค าถามในแบบสอบถามความคิดเห็นยังไม่ครอบคุมตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งผู้วิจัยได้น ามา
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

1.4  น าเสนอผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยทุกชิ้น ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชื่ยวชาญ 
จ านวน 3 ท่าน ซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะว่า เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ดี มีการก าหนดกิจกรรม 
ที่หลากหลาย จึงเป็นแผนที่สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ได้ แต่ส าหรับแบบทดสอบท้ายบทเรียน ผู้เชี่ยวชาญ 
ให้ข้อเสนอแนะว่า ข้อสอบบางข้อใช้ส านวนภาษาอังกฤษในการถามที่ยากเกินไป ไม่เหมาะส าหรับนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษา และส าหรับแบบสอบถามความคิดเห็นให้ค าแนะน าว่า มีค าถามบางข้อที่ยาวเกินไป 
อาจท าให้นักเรียนตีความได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ซึ่งผู้วิจัยได้น าแบบทดสอบท้ายบทเรียนและ
แบบสอบถามความคิดเห็นกลับมาแก้ไขปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  
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1.5  น าเครื่องมือมาวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบและข้อค าถามกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ (Index of item-objective congruence: IOC) โดยพิจารณาข้อสอบและข้อค าถามกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.66-1.00 คือ ความตรงเชิงเนื้อหาที่อยู่ในเกณ์ใช้ได้ ผลการพิจารณา พบว่า  
มีข้อสอบและข้อค าถามที่มีค่าดัชนี้ความสอดคล้องตั้งแต่ 0.66-1.00  

1.6  น าเครื่องมือที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 16 คน โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก และมีจ านวนนักเรียน
ใกล้เคียงกับประชากรวิจัยในครั้งนี้ 

2.  ขั้นการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย ใช้เวลาในการทดลอง 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 คาบเรียน  
รวมทั้งสิ้น 16 คาบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

2.1  ผู้วิจัยได้จัดท าหนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัยของอาสาสมัครวิจัยส าหรับผู้ปกครอง
และผู้อยู่ในปกครอง โดยอาสาสมัครวิจัยลงลายมือชื่อและผู้ปกครองลงลายมือชื่อรับทราบและยินยอมให้
อาสาสมัครเข้าร่วมการวิจัยได้ ซึ่งมีนักเรียนทุกคนในห้องเรียน จ านวน 17 คน ยินยอมเข้าร่วมการวิจัย 

2.2  ผู้วิจัยจัดการปฐมนิเทศผู้เรียน ในสัปดาห์แรกของการทดลอง เพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
วิธีการทดลองในครั้งนี้ โดยใช้เวลา 15 นาที อธิบายขั้นตอนและวิธีการด าเนินการวิจัยให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยเข้าใจ 

2.3  ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน (pre-test) หลังจากการปฐมนิเทศ ซึ่งอยู่ในช่วงเวลาสัปดาห์แรก
เช่นกัน เพ่ือตรวจสอบความสามารถด้านการฟัง จ านวน 20 ข้อ ใช้เวลา 50 นาท ี

2.4  ขั้นการสอน ขั้นนี้ใช้เวลา 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 คาบเรียน โดยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
1 แผน ใช้เวลาในการสอน 1 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 คาบเรียน โดยผู้วิจัยใช้วิธีการสอนตาม 3 ขั้นตอน ดังที่ได้
กล่าวไปข้างต้น ได้แก่ ขั้นก่อนการฟัง (pre-listening) ขั้นระหว่างการฟัง (while-listening) และขั้นหลังจาก
การฟัง (post-listening)   

2.5  ผู้เรียนท าแบบทดสอบท้ายเรื่อง หลังจากเรียนกิจกรรมการเล่านิทานในแต่ละเรื่องจบ  
ซึ่งแบบทดสอบท้ายเรื่องนี้มีจ านวน 10 ข้อ ใช้เวลา 20 นาท ี

2.6  ผู้เรียนท าแบบทดสอบท้ายบทเรียน (post-test) ในสัปดาห์สุดท้ายของการทดลอง ซึ่งคือ
สัปดาห์ที่ 8 โดยแบบทดสอบนี้ มีจ านวน 20 ข้อ ใช้เวลา 50 นาท ี

2.7  ผู้วิจัยท าแบบบันทึกการสังเกต โดยสังเกตและบันทึกพฤติกรรมผู้เรียนระหว่างการท ากิจกรรม 
ในสัปดาห์ที่ 2-6  

2.8  ผู้วิจัยให้ผู้เรียนท าแบบสอบถามความคิดเห็น เพ่ือวัดความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อกิจกรรม
การเล่านิทาน ในสัปดาห์สุดท้ายของการทดลอง (สัปดาห์ที่ 8) 

2.9  ผู้วิจัยสัมภาษณ์ผู้เรียนโดยใช้แบบสัมภาษณ์ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อกิจกรรม
การเล่านิทาน ในสัปดาห์สุดท้ายของการทดลอง (สัปดาห์ที่ 8) 
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ผลการวิจัย 
จากการวิจัยเรื่อง การใช้กิจกรรมเล่านิทานเพ่ือพัฒนาความสามารถด้านการฟังภาษาอังกฤษ  

ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปรากฏผลตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ ดังนี้ 
1.  คะแนนความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษของผู้ เรียน พบว่า ความสามารถด้านการฟัง

ภาษาอังกฤษของผู้เรียนที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน มีคะแนนเฉลี่ยการฟังหลังเรียนสูงขึ้น โดยคิดเป็น
ร้อยละ 55 ตามตารางท่ี 1 

 
ตารางที่ 1  ค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเพ่ือวัดความสามารถด้านการฟังภาษาอังกฤษ  
 

คะแนนความ 
สามารถด้านการฟัง 

คะแนน
แบบทดสอบ 

ร้อยละ              

ก่อนเรียน 20 25.30 5.06 1.76 
หลังเรียน 20 80.30 16.06 1.78 

ผลตา่งคะแนนเฉลี่ย 20 55.00 11  

 * *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

นอกจากนี้ ในการท าแบบทดสอบท้ายเรื่องหลังจากการเรียนโดยกิจกรรมการเล่านิทานแต่ละบทจบ 
พบว่า นักเรียนมีพัฒนาการความเข้าใจการฟังเพ่ิมข้ึนตามล าดับ โดยมีคะแนนเฉลี่ยในแบบทดสอบท้ายเรื่องที่ 1 
คือ 4.06 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 40.60 และมีคะแนนเฉลี่ยในแบบทดสอบท้ายเรื่องที่ 6 
คือ 8.82 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 88.20 ตามตารางท่ี 2 

 
ตารางท่ี 2  ผลคะแนนแบบทดสอบท้ายเรื่อง ด้านความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษของผู้เรียน       
 

ค่าเฉลี่ย/ร้อยละ 
แบบ 

ทดสอบ 
ที่ 1 

แบบ 
ทดสอบ 

ที่ 2 

แบบ 
ทดสอบ 

ที่ 3 

แบบ 
ทดสอบ 

ที่ 4 

แบบ 
ทดสอบ 

ที่ 5 

แบบ 
ทดสอบ 

ที่ 6 

ค่าเฉลี่ย 4.06 4.59 6.53 7.12 7.88 8.82 

ร้อยละ 40.60 45.90 65.30 71.20 78.88 88.20 

 
2.  ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อกิจกรรมการเล่านิทาน เพ่ือพัฒนาความสามารถด้านการฟัง

ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยสรุปจากแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และ 
แบบสังเกตพฤติกรรม ดังนี้ 
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2.1  คะแนนแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเล่านิทาน เพ่ือพัฒนา
ความสามารถด้านการฟังภาษาอังกฤษ พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเล่านิทาน โดยเฉลี่ยที่ 4.66 
ระดับมากที่สุด และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.28 หมายความว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจโดยรวมใน
ระดับมากท่ีสุด ตามตารางท่ี 3 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 3  ผลคะแนนแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อกิจกรรมการเล่านิทาน 
 

ความพึงพอใจ 
  

  
ระดับความ
พึงพอใจ 

1. การเล่านิทานของครูและอุปกรณ์ที่ใช้น่าสนใจ 4.94 0.24 มากที่สุด 

2. ความเข้าใจในการฟังการเล่านทิานจากคร ู 4.71 0.47 มากที่สุด 

3. การฟังการเล่านิทานจากแผ่นเสียงน่าสนใจ 4.18 0.88 มาก 

4. เนื้อหานิทานอิสปภาษาอังกฤษน่าสนใจสามารถเข้าใจได ้ 4.71 0.59 มากที่สุด 

5. การเรียนโดยใช้สื่อนิทานภาษาอังกฤษสามารถพัฒนาทักษะทางภาษาได้ 4.76 0.56 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.66 0.28 มากที่สุด 

  
2.2  แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อกิจกรรมการเล่านิทานเพ่ือพัฒนาความสามารถ

ด้านการฟังภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยผู้วิจัยได้สรุปข้อคิดเห็นของผู้เรียนที่ได้
จากการสัมภาษณ์ ตามแนวคิดการวิเคราะห์ข้อมูลแบบอุปนัย (Inductive data analysis) ซึ่งลัดดาวัลย์  เพชรโรจน์ 
และอัจฉรา  ช านิประศาสน์ (2545: 187) กล่าวว่า การวิเคราะห์ข้อมูลแบบนี้  คือ การน าข้อคิดเห็นจาก 
การสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ตั้งแต่ข้อมูลย่อย (Segments) ประเด็น (Topics) และน าประเด็นหลักมาจับกลุ่ม 
(Categories) สรุปผลรวม และแยกเป็นหัวข้อ ซึ่งผลการวิเคราะห์ พบว่า ผู้เรียนมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน 
โดยสามารถสรุปความคิดเห็นได้เป็น 2 ลักษณะ คือ ความคิดเห็นเชิงบวก และความคิดเห็นเชิงลบ ตามตารางที่ 4 
ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4  สรุปความคิดเห็นของผู้เรียน ที่มีต่อกิจกรรมการเล่านิทานเพ่ือพัฒนาความสามารถด้านการฟัง
ภาษาอังกฤษจากการสัมภาษณ์ 

 

สรุปความคิดเห็น เชิงบวก สรุปความคิดเห็น เชิงลบ ข้อเสนอแนะ 

1) เข้าใจภาษาอังกฤษมากข้ึน เพราะนิทาน
ง่ายและสนุก 
2) ครูเล่านิทานเข้าใจมากกว่าฟังแผ่นเสยีง 
3) ภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่เรียนสนุก 
4) ครูมีอุปกรณ์ประกอบการเลา่นิทาน ท า
ให้เข้าใจมากขึ้น 
5) นิทานสามารถพัฒนาทักษะด้านการฟัง 
การพูด การอ่าน การเขียนและค าศัพท์ได ้

1) นิทานไมส่นุกและยากเกินไป 
2) ฟังจากแผ่นเสียงไมค่่อยเข้าใจ 

- อยากให้เพิ่มรอบการฟัง
แผ่นเสยีงเจ้าของภาษาพร้อมครู
อธิบาย 

      
จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่า ความคิดเห็นเชิงบวกของผู้เรียน คือ ผู้เรียนมีความเข้าใจ

ภาษาอังกฤษมากขึ้น ฟังครูเล่านิทานแล้วเข้าใจมากกว่าฟังจากแผ่นเสียงเจ้าของภาษา เพราะครูมีอุปกรณ์
ประกอบการเล่าท าให้เข้าใจและสามารถพัฒนาทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่านและจดจ าค าศัพท์ได้ง่ายขึ้น 
แต่อย่างไรก็ตาม มีนักเรียนสองคนที่มีความคิดเห็นเชิงลบ คือ นิทานไม่สนุกและยาก ฟังการเล่านิทานจาก
แผ่นเสียงเจ้าของภาษาไม่ค่อยเข้าใจ และได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรเพ่ิมรอบการฟังการเล่านิทานจากแผ่นเสียง
เจ้าของภาษาโดยให้ครูอธิบายเหตุการณ์ไปพร้อมกัน 

2.3  แบบการสังเกตพฤติกรรมระหว่างการท ากิจกรรมของนักเรียน ที่มีต่อกิจกรรมการเล่านิทาน
เพ่ือพัฒนาความสามารถด้านการฟังภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลจากการสังเกต
สามารถวิเคราะห์แยกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านพัฒนาการทักษะการฟัง และด้านความสนใจในกิจกรรม  
ดังรายละเอียดในตารางที่ 5  
 
ตารางท่ี 5  คะแนนจากการสังเกตพฤติกรรมระหว่างการท ากิจกรรมของนักเรียน 
 

พฤติกรรมของนักเรียนระหว่างการท ากิจกรรม    ความหมาย 

ด้านที่ 1 พัฒนาการทักษะการฟัง 

1. ความสามารถด้านทักษะการฟงั 3.94 0.56 มาก 

2. ความเข้าใจเนื้อเรื่องที่ฟัง 4.12 0.70 มาก 

3. การตอบค าถามในระหว่างเรยีน 4.35 0.61 มาก 

4. ความสามารถในการสรุปใจความส าคญัจากเรื่องที่ฟัง 4.00 0.79 มาก 

5. ความสามารถในการล าดับเหตกุารณ์จากเรื่องที่ฟัง 3.94 0.83 มาก 

รวม 4.07 0.17 มาก 
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ตารางท่ี 5  คะแนนจากการสังเกตพฤติกรรมระหว่างการท ากิจกรรมของนักเรียน (ต่อ) 
 

พฤติกรรมของนักเรียนระหว่างการท ากิจกรรม    ความหมาย 

ด้านที่ 2 ความสนใจในกิจกรรม 

6. มีความกระตือรือร้นในการเรียน 4.41 0.71 มาก 

7. มีการซักถามครูหรือเพื่อนร่วมช้ันระหว่างเรียน 4.59 0.51 มากที่สุด 

8. ฟังนิทานอย่างตั้งใจไม่ส่งเสียงดงัระหว่างเรียน 4.41 0.71 มาก 

รวม 4.47 0.10 มาก 

 
จากตารางที่ 5 แสดงให้เห็นว่า ด้านที่ 1 พัฒนาการทักษะการฟัง พบว่า พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดง

มากที่สุด คือ การตอบค าถามในระหว่างเรียน มีค่าเฉลี่ย 4.35 อยู่ในระดับมาก และรองลงมาคือ ความเข้าใจ
เนื้อเรื่อง มีค่าเฉลี่ย 4.12 อยู่ในระดับมาก และพฤติกรรมที่แสดงน้อยที่สุด คือ ความสามารถด้านทักษะการฟัง 
และความสามารถในการล าดับเหตุการณ์จากเรื่องที่ฟัง มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 3.94 อยู่ในระดับมาก 

ด้านที่ 2 ความสนใจในกิจกรรม พบว่า พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงมากท่ีสุด คือ มีการซักถามครู
หรือเพ่ือนร่วมชั้นระหว่างเรียน มีค่าเฉลี่ย 4.59 อยู่ในระดับมากที่สุด และมีความกระตือรือร้นในการเรียนและ
ฟังนิทานอย่างตั้งใจ ไม่ส่งเสียงดังระหว่างเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 4.41 อยู่ในระดับมาก 

 

อภิปรายผล 
จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีข้อค้นพบที่น ามาอภิปรายผลในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
1.  ผลการศึกษาความสามารถด้านการฟังภาษาอังกฤษของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียน 

โดยใช้กิจกรรมเล่านิทานภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น โดยผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองสูงขึ้น  
คิดเป็นร้อยละ 55 ผลการวิจัยนี้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของอนงนาฎ  เศรษฐการ (2553: 21-22) และ
อารีญา  เชี่ยวจอหอ (2551: 12-15) ที่พบว่า การใช้นิทานช่วยพัฒนาความสามารถในการฟังของนักเรียน  
การที่ผู้เรียนมีความสามารถด้านการฟังภาษาอังกฤษสูงขึ้นนั้น อาจมาจากกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน ดังต่อไปนี้ 

1.1  กิจกรรมการฟังการเล่านิทาน ผู้วิจัยให้ผู้เรียนฟังการเล่านิทานจากแผ่นเสียงเจ้าของภาษา
และฟังการเล่านิทานจากผู้วิจัย โดยวัตถุประสงค์ที่ให้ผู้เรียนฟังการเล่านิทานจากแผ่นเสียงเจ้าของภาษา 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฟังส าเนียงภาษาจากเจ้าของภาษา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Harmer (2013: 136) กล่าวว่า 
อุปกรณ์บันทึกเสียงหรือ การฟังเสียงสามารถน ามาเป็นสื่อประกอบการสอนได้ดี หลังจากนั้นผู้วิจัยจึงเล่านิทาน
ด้วยตัวเองโดยใช้ภาษาง่าย ๆ ในการเล่านิทานและใช้เสียงสูงต่ า เสียงเบาเสียงดัง ตามเหตุการณ์หรือตัวละคร
ในนิทาน เพ่ือให้ผู้เรียนคล้อยตามและสามารถติดตามเนื้อเรื่องไปพร้อมกันได้ เช่น นิทานเรื่อง The fox and 
the crow ผู้วิจัยใช้เสียงใหญ่ส าหรับเสียงสุนัขจิ้งจอก และใช้เสียงเล็กส าหรับเสียงอีกา เป็นต้น ซึ่งในการเล่านิทาน
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เรื่องแรกผู้เรียนจะยังฟังไม่ค่อยเข้าใจ แต่หลังจากได้ฟังนิทานบ่อย ๆ ท าให้ผู้เรียนสามารถจ าประโยคต่าง ๆ ได้ 
และตอบค าถามระหว่างกิจกรรมการฟังได้ เช่น ผู้วิจัยถามว่า “What is the title of the story?” “According to 
the story, what happened?” ผู้เรียนสามารถตอบค าถามได้ถูกต้องมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
อารีญา  เชี่ยวจอหอ (2551: 12-15) ที่กล่าวว่า ความสามารถในการฟัง เกิดจากการใช้ความรู้เดิมและประสบการณ์
ที่พบบ่อย ๆ ในการรับสาร ท าให้สามารถตีความ ล าดับเหตุการณ์จนสามารถแยกแยะ คาดการณ์ถึงสิ่งที่จะ
เกิดข้ึน จนสามารถเชื่อมโยงไปสู่การสร้างความรู้ใหม่ได้ 

1.2  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้วิจัยได้แบ่งการจัดกิจกรรมเป็น 3 ขั้นตอน คือ  
1.2.1  ขั้นก่อนฟัง (pre-listening) ในขั้นนี้ผู้วิจัยใช้สื่อรูปภาพเพ่ือกระตุ้นความสนใจของ

ผู้เรียน และถามค าถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ในภาพ เช่น “What is the story?” “Who are the characters 
in the story?” พบว่า ผู้เรียนมีความสนใจในการฟังนิทาน และให้ความร่วมมือในการตอบค าถามเป็นอย่างดี 
กล้าพูดและแสดงความคิดเห็น ซึ่งอาจมาจากการใช้สื่อรูปภาพที่มีความน่าสนใจและเข้าใจง่าย สอดคล้องกับ
ชื่นจิตร  ว่องวชิราพาณิชย์ และเฉลิมชัย  วิโรจน์วรรณ (2556: 22-23) ที่กล่าวว่า การใช้ภาพประกอบกิจกรรมต่าง ๆ 
สามารถดึงดดูความสนใจของผู้เรียนได้ ท าให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก และมีความมั่นใจมากขึ้น  

1.2.2  ขั้นระหว่างการฟัง (while-listening) ในขั้นนี้ ผู้วิจัยให้ผู้เรียนได้ฟังการเล่านิทานจาก
แผ่นเสียงเจ้าของภาษา และฟังการเล่านิทานจากผู้วิจัยโดยใช้สื่อประกอบการเล่านิทาน คือ ตุ๊กตาหุ่นมือ 
นอกจากนี้จากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนยังพบว่า สื่อการสอนในหลายรูปแบบเช่นนี้ มีส่วนช่วยสร้าง
ความเข้าใจในเรื่องที่ฟังให้แก่ผู้เรียนมากขึ้น และยังส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วย เช่น  
ในระหว่างเรียนนั้น พบว่า มีผู้เรียนบางคนพยายามออกเสียงเลียนแบบเสียงเจ้าของภาษาจากแผ่นเสียง และ
แสดงท่าทางตามค าศัพท์ที่ออกเสียงด้วย ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของดลวรรณ  พวงวิภาค (2554: 4) ที่ได้ให้
ข้อเสนอแนะว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษควรมีกิจกรรมที่หลากหลาย สามารถบูรณาการ
ทางความคิดของนักเรียนได้ และใช้สื่อที่เหมาะสม เช่น การใช้สื่อที่มีสีสัน สื่อเสียง นิทาน รวมถึงแบบฝึกทักษะต่าง ๆ  
เป็นต้น            

1.2.3  ขั้นหลังการฟัง (post-listening) ในขั้นนี้ ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมฝึกภาษาเพ่ิมเติม เช่น 
การเขียนตามค าบอก จับคู่ค าศัพท์ การเรียงล าดับเหตุการณ์ บทบาทสมมติ เป็นต้น นอกจากนี้ นักเรียนได้
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคติสอนใจ ที่ได้จากการฟังนิทาน เช่น นักเรียนกล่าวว่าหากตนเป็นตัวละครในเรื่อง 
The Sick Lion จะไม่เชื่อค าพูดของผู้อื่นง่าย ๆ ซึ่งความคิดเห็นดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า นักเรียนมีทักษะการคิด
วิเคราะห์ แยกแยะพฤติกรรมที่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมได้ สิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Alam & Sinha (2009: 51) ที่พบว่า กิจกรรมการเล่าเรื่องในชั้นเรียน
สามารถส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และท าให้การเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่า กิจกรรม
บทบาทสมมติเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะการพูด ซึ่งเป็นการถ่ายโอนทักษะการฟังที่ได้เรียน 
ไปสู่ทักษะการสื่อสารอ่ืนด้วย นอกจากการท ากิจกรรมที่กล่าวมาข้างต้นนั้น จากการท าแบบทดสอบท้ายเรื่อง
ในแต่ละสัปดาห์ พบว่า นักเรียนมีผลคะแนนเพ่ิมขึ้นตามล าดับ โดยอาจกล่าวได้ว่าการฟังภาษาอังกฤษบ่อย ๆ 
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จะส่งผลให้ผู้เรียนมีความสามารถในการฟังเพ่ิมมากขึ้น และสามารถเข้าใจลักษณะโครงสร้างทางภาษาของ
ภาษาอังกฤษได้ นอกจากนี้ ผลจากการท าแบบทสอบท้ายบทเรียน (post-test) พบว่า นักเรียนมีคะแนน
ผลต่างแบบทดสอบท้ายบทเรียนเพ่ิมขึ้น เฉลี่ยร้อยละ 55 ซ่ึงมากกว่าคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน ซึ่งมี
คะแนนผลต่างเฉลี่ยร้อยละ 29.76 แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีพัฒนาการความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษ
เพ่ิมมากขึ้น  

2.  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้กิจกรรมการเล่านิทานเพ่ือพัฒนาความสามารถ
ด้านการฟังภาษาอังกฤษ เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย โดยจะอภิปรายผลที่ได้เป็น 3 ประเด็น ตามเครื่องมือ 
ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลดังนี้ 

2.1  การสอบถามความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเล่านิทานของผู้เรียนจากแบบสอบถาม พบว่า 
ผู้เรียนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ด้านการเล่านิทานของครูและอุปกรณ์ท่ีใช้มีความน่าสนใจ มีค่าเฉลี่ย 4.94 
อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งนักเรียนให้ความเห็นว่าสามารถฟังนิทานที่ครูเล่าเข้าใจได้ดี เพราะครูมีการใช้อุปกรณ์หุ่นมือ
ประกอบการเล่า ท าให้นักเรียนเข้าใจเนื้อเรื่องได้ง่ายขึ้น และท าให้การเล่านิทานมีความน่าสนใจ โดยมีนักเรียน
บางคนให้ข้อเสนอแนะว่า อยากให้ครูและเพ่ือนในห้องแต่งเป็นตัวละครในนิทาน และอยากให้ครูท าภาพ
เหตุการณ์ในนิทานเป็นภาพสามมิติ สามารถเคลื่อนไหวได้ เพ่ือให้มีความน่าสนใจเพ่ิมขึ้น ส่วนข้อที่ได้คะแนน
ต่ าที่สุด คือ การฟังการเล่านิทานจากแผ่นเสียงเจ้าของภาษา มีความน่าสนใจ มีค่าเฉลี่ยที่ 4.18 อยู่ในระดับดี 
โดยผู้เรียนให้ความเห็นว่า ส าเนียงเจ้าของภาษาฟังเข้าใจยากกว่าส าเนียงของครู ซึ่งสาเหตุอาจมาจากการที่
นักเรียนไม่ได้มีโอกาสได้ฟังเสียงเจ้าของภาษาในชีวิตประจ าวัน ดังนั้น จึงไม่คุ้นชินกับส าเนียงเจ้าของภาษา  
แต่คุ้นชินกับส าเนียงครูมากกว่า จึงมีความจ าเป็นที่ต้องเพ่ิมสื่อการเรียนการสอนทางด้านการฟังให้แก่นักเรียน
ในชั้นเรียน เพ่ือให้สามารถพัฒนาทักษะการฟังควบคู่ไปกับทักษะอื่น ๆ ได้   

2.2  การสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนักเรียนรายบุคคล พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ชอบการฟังนิทาน
ภาษาอังกฤษ จากการเข้าร่วมกิจกรรม นักเรียนสามารถเข้าใจและพูดประโยคสั้น ๆ ตามเนื้อเรื่องได้พร้อมทั้ง
ได้เรียนรู้ค าศัพท์จากเนื้อหาในนิทานด้วย อย่างไรก็ตาม มีนักเรียนบางคนมีความคิดเห็นว่า นักเรียนไม่ค่อย
เข้าใจการเล่านิทานจากการฟังแผ่นเสียงเจ้าของภาษา โดยอาจมาจากสาเหตุที่นักเรียนไม่ค่อยได้ฝึกฝนทักษะ
การฟังจากเสียงเจ้าของภาษา จึงรู้สึกว่ายาก ซึ่งสอดคล้องกับที่ Hadfield & Hadfield (2012: 10) เสนอแนะว่า 
ผู้สอนควรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนโดยเริ่มจากทักษะการฟัง ซึ่งเป็นทักษะการรับสารอันเป็น
พ้ืนฐานการเรียนรู้ค าศัพท์ ส านวน การออกเสียง ตลอดจนโครงสร้างภาษา ซึ่งถือเป็นความรู้ที่จ าเป็นส าหรับใช้
ในการผลิตภาษาเพ่ือการสื่อสารของนักเรียนต่อไป 

2.3  การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน ในระหว่างการท ากิจกรรมการเล่านิทาน ผู้วิจัยได้สังเกต
พฤติกรรมของผู้เรียน โดยแบ่งเป็นด้านพัฒนาการความสามารถด้านการฟัง และด้านความสนใจในกิจกรรม 
พบว่า ด้านพัฒนาการความสามารถด้านการฟังของผู้เรียนพัฒนาขึ้น โดยพิจารณาจากการตอบค าถาม 
ในระหว่างเรียน  นักเรียนสามารถตอบค าถามได้มากข้ึนตามล าดับ ถึงแม้ว่าจะมีบางคนตอบค าถามได้ไม่ชัดเจน 
แต่ก็อยู่ในขอบข่ายของค าตอบที่ถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของพรรทิพา  มีสาวงษ์ (2554: 85-86)  
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ที่พบว่า การเล่านิทานประกอบค าถาม เป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และสร้างความสนใจ
กิจกรรมได้ ส่วนด้านความสนใจในกิจกรรม พบว่า นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการฟังนิทาน มีความสนใจ
ในกิจกรรมให้ความส าคัญติดตามเหตุการณ์ต่าง ๆ ในเรื่องที่ฟังเป็นอย่างดี ซึ่งแสดงถึงทัศนคติและความรู้สึกท่ีดี
ของนักเรียน กล่าวคือ หากนักเรียนมีความสุขใจในสิ่งที่เรียน นักเรียนจะให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรม 
(นันท์นภัส  นิยมทรัพย์, 2561) ท าให้การจัดกิจกรรมมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนมากขึ้น ดังเช่น 
มีนักเรียนบางคนพูดว่า “ผมอยากเป็นสิงโตครับ เพราะอยู่เฉย ๆ ก็มีอาหารให้กิน” “ครูครับ สัตว์ที่เข้าไปในถ้ า
แล้วหายไปไหน” “สุนัขจิ้งจอก ฉลาดแกมโกงครับ” นอกจากนี้มีผู้เรียนบางคนพูดกับเพ่ือนว่า “ลองนับ
รอยเท้าดูสิ มีสัตว์ที่เข้าไปในถ้ ากี่ตัว” “นกท าตัวเป็นเครื่องกระจายเสียง” เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ Chou (2013: 182-183) ที่พบว่า ความสามารถในการฟังสัมพันธ์กับอารมณ์และความรู้สึกของนักเรียน 
คือ ถ้านักเรียนมีทัศนคติที่ดี มีแรงจูงใจในการเรียน ชอบในสิ่งที่เรียนจะส่งผลให้สามารถพัฒนาทักษะ 
ด้านภาษาอังกฤษได้ดี 
  

ข้อจ ากัดของการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้มีข้อจ ากัด ดังต่อไปนี้ 
1.  ระยะเวลาในการทดลองใช้กิจกรรมการเล่านิทานอาจยังไม่เพียงพอที่จะเห็นถึงพัฒนาการทักษะ

การฟังของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง โดยงานวิจัยนี้ใช้เวลาในการทดลองเพียง 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 คาบเรียน ซึ่ง
ไม่รวมเวลาในสัปดาห์แรกที่ผู้วิจัยท าการปฐมนิเทศและให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อน และสัปดาห์สุดท้าย  
ที่ผู้วิจัยให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน  

2.  คะแนนของผู้เรียนจากการท าแบบทดสอบท้ายเรื่อง หลังเรียนกิจกรรมการเล่านิทานในแต่ละเรื่องจบ 
อาจจะไม่ใช่คะแนนที่มาจากความสามารถในการฟังเพ่ือความเข้าใจเพียงอย่างเดียว แต่อาจมาจากความเข้าใจ
เนื้อเรื่องนิทานที่ผู้เรียนได้ฟังจากแผ่นเสียงเจ้าของภาษาและการเล่านิทานของผู้วิจัยในขั้นการเรียนการสอนด้วย 
อย่างไรก็ตาม ผลต่างคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนจากการท าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน อยู่ในระดับสูงคือ 
ร้อยละ 55 ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นว่าความสามารถด้านการฟังภาษาอังกฤษของผู้เรียนพัฒนาขึ้นหลังจากเรียน
ด้วยกิจกรรมการเล่านิทาน 
 

ข้อเสนอแนะ 
1.  ข้อเสนอแนะเพื่อการเรียนการสอน 

1.1  ควรส่งเสริมให้ผู้สอนน าการเล่านิทานภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะนิทานอีสป ไปเป็นส่วนหนึ่ง
ของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาทักษะการฟังของผู้เรียนในระดับประถมศึกษา  เนื่องจาก 
การฟังนิทานท าให้ผู้เรียนเรียนรู้ภาษาด้วยความเพลิดเพลิน นอกจากนี้นิทานยังช่วยส่งเสริมจินตนาการ และให้
คติสอนใจที่เป็นประโยชน์ในการด าเนินชีวิตแก่ผู้เรียน 
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1.2  ควรส่งเสริมให้ผู้สอนตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาทักษะการฟังของผู้เรียน ซึ่งควร
เริ่มท าตั้งแต่ในระดับชั้นต้นที่ผู้เรียนเริ่มเรียนภาษาอังกฤษ โดยการสอดแทรกกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาทักษะ 
การฟังให้แก่ผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอและหลากหลาย และควรพัฒนาทักษะการฟังควบคู่ไปกับการสอนทักษะอ่ืน ๆ 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตัวอย่างการใช้ภาษาจากการฟังในรูปแบบต่าง ๆ อันจะเป็นความรู้ที่ผู้เรียนจ าเป็นต้องสั่ง
สมเพ่ือสามารถน าไปใช้ในการผลิตภาษาเพ่ือการสื่อสารได้  

2.  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
ในการวิจัยครั้งต่อไป นักวิจัยสามารถศึกษาการพัฒนาความสามารถในการฟังนิทานของผู้เรียน

ควบคู่ไปกับการพัฒนาความสามารถในการพูดได้ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการพัฒนาทักษะบูรณาการให้แก่
ผู้เรียนด้วย เช่น ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้มีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนแสดงบทบาทสมมุติเป็นตัวละครในนิทาน
ที่ได้ฟัง ซึ่งอยู่ในขั้นหลังการฟังแล้ว ในการวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ทางการพูดของผู้เรียน
หลังเรียนจบแต่ละบทเรียน และวัดผลสัมฤทธิ์ทางการพูดก่อนและหลังเรียนได้ เพ่ือศึกษาพัฒนาการทักษะ  
การพูดของผู้เรียนควบคู่ไปกับพัฒนาการทักษะการฟัง เป็นต้น  
 

สรุป 
ผลการวิจัยสรุปได้ว่า การใช้กิจกรรมเล่านิทานเพ่ือพัฒนาความสามารถด้านการฟังภาษาอังกฤษของ

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สามารถพัฒนาทักษะด้านการฟังของนักเรียนได้ โดยนักเรียนมีคะแนน
ผลต่างสูงขึ้นหลังการทดลอง เฉลี่ยร้อยละ 55 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมเล่านิทานโดยรวม 
อยู่ในเกณฑ์ดีมาก เพราะนิทานมีเนื้อหาน่าสนใจ มีกิจกรรมที่หลากหลาย เหมาะสมกับความรู้ พ้ืนฐาน
ภาษาอังกฤษของนักเรียน นอกจากการพัฒนาทักษะการฟังแล้ว นิทานยังสามารถพัฒนาทักษะด้านอ่ืน ๆ ได้ 
เช่น ทักษะการพูด การออกเสียง ความรู้ค าศัพท์ การคิดวิเคราะห์ ความกล้าแสดงออก รวมถึงการส่งเสริม
จินตนาการที่สมวัยแก่นักเรียนในระดับประถมศึกษาได้ นิทานยังเป็นสื่อที่ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้บนพ้ืนฐาน
ของความสนุก คติสอนใจที่เป็นประโยชน์ในการด าเนินชีวิตแก่นักเรียน ดังนั้น ผู้สอนสามารถน านิทานมาเป็น
ส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะด้านการฟังภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนได้ 
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