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ผลการใชกิจกรรมการเลาเรื่อง ระหวางเทคนิคการแสดงบทบาทสมมติตามเรื่อง และเทคนิค
การแสดงตามเรื่อง ดวยหุน เชิด ที่มีตอทักษะการฟง การพูดภาษาอังกฤษ
และความมั่นใจในตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2
The Effect of Using Storytelling Activities “Story Role Play” and “Acting Out
Stories with Puppets” on Prathomsuksa ІІ Students’ Listening & Speaking
English Skills and Self-Confidence
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บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยใชกิจกรรมการเลาเรื่องดวยเทคนิคการแสดงบทบาทสมมติตามเรื่อง และกิจกรรม
การเลาเรื่อง ดวยเทคนิคการแสดงตามเรื่องดวยหุนเชิด ตามเกณฑ 70/70 หาคาดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรม
การเรียนรูภาษาอังกฤษ เปรียบเทียบทักษะการฟงภาษาอังกฤษ เปรียบเทียบทักษะการพูดภาษาอังกฤษ และ
ศึกษาความมั่นใจในตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ระหวางการสอนตามกิจกรรมการเลาเรื่องดวย
เทคนิคการแสดงบทบาทสมมติตามเรื่องและเทคนิคการแสดงตามเรื่องดวยหุนเชิด กลุมตัวอยาง คือ นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 จํานวน 64 คน จาก 2 หองเรียน ไดมาโดยการสุมแบบกลุม (Cluster Random
Sampling) จากจํานวนนักเรียน 160 คน จาก 5 หองเรียนโดยนักเรียน ในแตละกลุมหองเรียนมีลักษณะที่
เหมือนกัน และจับสลากสุม 2 หองเรียนจัดกิจกรรมการเลาเรื่องดวยเทคนิคการแสดงบทบาทสมมติตามเรื่อง
และเทคนิคการแสดงตามเรื่องดวยหุนเชิด เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก 1) แผนการจัดกิจกรรมการพัฒนา
ทักษะการฟงการพูดภาษาอังกฤษ และความมั่นใจในตนเอง โดยใชกิจกรรมการเลาเรื่องดวยเทคนิคการแสดง
บทบาทสมมติตามเรื่องและเทคนิคการแสดงตามเรื่องดวยหุนเชิด อยางละ 8 แผน 2) แบบทดสอบทักษะการ
ฟง ผลการหาคุณภาพไดคา IOC ตั้งแต 0.80-1.00 คาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.40-0.76 และคาความเชื่อมั่น
เทากับ 0.92 3) แบบทดสอบทักษะการพูด ผลการหาคุณภาพไดคา IOC ตั้งแต 0.80-1.00 มีคาอํานาจจําแนก
ตั้งแต 0.50-0.75 และคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.94 4) แบบประเมินความมั่นใจในตนเอง สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูลไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รอยละ และการทดสอบสมมติฐานใช t-test
(Independent Samples) ผลการวิจัยพบวา
1. ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษ โดยใชกิจกรรมการเลาเรื่องดวยเทคนิคการ
แสดงบทบาทสมมติ ต ามเรื่ อง เท ากั บ 73.85/75.94 และเทคนิ ค การแสดงตามเรื่ อ งด ว ยหุ น เชิ ด เท ากั บ
77.02/80.59
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2. ดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษ โดยใชกิจกรรมการเลาเรื่องดวยเทคนิค
การแสดงบทบาทสมมติตามเรื่อง มีคาเทากับ 0.6264 และเทคนิคการแสดงตามเรื่องดวยหุนเชิด มีคาเทากับ
0.6955
3. ทักษะการฟงภาษาอังกฤษของ กลุมที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเลาเรื่องดวยเทคนิค
การแสดงบทบาทสมมติตามเรื่อง ( Χ = 36.75 ) และเทคนิคการแสดงตามเรื่องดวยหุนเชิด ( Χ =37.75)
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ กลุมที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเลาเรื่องดวยเทคนิคการ
แสดงบทบาทสมมติ ตามเรื่ อง ( Χ = 23.81 ) และเทคนิ คการแสดงตามเรื่ องด ว ยหุ น เชิ ด ( Χ = 26.93 )
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
5. ความมั่นใจในตนเอง กลุมที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเลาเรื่องดวยเทคนิคการแสดง
บทบาทสมมติตามเรื่องมีความมั่นใจในตนเอง เฉลี่ยรอยละ 54.67 และเทคนิคการแสดงตามเรื่องดวยหุนเชิด
มีความมั่นใจในตนเอง เฉลี่ยรอยละ 62.44
คําสําคัญ : การเลาเรื่อง, การแสดงบทบาทสมมติตามเรื่อง, การแสดงตามเรื่องดวยหุนเชิด, การฟง, การพูด
ความมั่นใจในตนเอง
Abstract

The purposes of this research were to develop English learning activities for
Prathomsuksa II students using storytelling activities “Story Role Play” and “Acting out
Stories with Puppets” with the required efficiency of 70/70; to determine the effectiveness
of these English learning activities; to compare the English listening & speaking skills and to
study self-confidence of the students who learned through “Story Role Play” and those
learning through “Acting out Stories with Puppets. The samples for this research were 64
Prathomsuksa II students from 2 classes of Nampong School, obtained by using cluster
random sampling. The instruments used in this study were: 1) 8 instructional plans for Story
Role Play, and 8 instructional plans for Acting out Story with Puppets; 2) a 20-item-English
listening skill test, having the average quality of 0.80 to 1.00, the discrimination power of
0.40 to 0.76, and the reliability of 0.92; 3) an 8-item oral test of English speaking skills, having
the average quality of 0.80 to 1.00, the discrimination power of 0.50 to 0.75, and the
reliability of 0.94; and 4) a self-confidence evaluation form. The statistics used for data
analyses were means, standard deviation, percentage, and t-test (Independent Samples).
The results of this research are as follows: 1) The efficiency of the instructional
plans using story role play is 73.85/75.94, and the efficiency of the instructional plans using
Acting out Stories with puppets is 77.02/80.59. 2) The effectiveness index of the storytelling
activity plans with Story Role play is 0.6264 and the effectiveness index of the instructional
plans using Story Act Out with Puppets is 0.6955. 3) The average listening score of the students
who learned through Acting out Stories with Puppets ( Χ =37.75) is higher than that of the
students who learned through Story Role Play ( Χ = 36.75) at the .05 level of statistical
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significance. 4) The average speaking score of the students who learned through Acting out
Stories with Puppets ( Χ = 26.93) is higher than that of the students who learned through
Story Role Play ( Χ = 23.81) at the .01 level of statistical significance. 5) The self-confidence
of the students learning through the storytelling activities with Story Role Play have a 54.67
average percent, and the Acting out Stories with Puppets have a 62.44 average percent.
Key Words
บทนํา

: storytelling, story role play, act out story with puppets, listening &
speaking, self-confidence

การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปจจุบัน เนนการเรียนการสอนตามแนวการสอนภาษาเพื่อ
การสื่อสาร ซึ่งแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารนี้มีจุดมุงหมายใหผูเรียนสามารถนําความรูทางภาษาไปใชใน
การสื่อความหมายได โดยเฉพาะทักษะการฟงและการพูด ถือวาเปนทักษะที่จําเปนอยางยิ่งที่ตองใหผูเริ่มเรียน
ภาษาที่สอง ซึ่งจะเห็นไดจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ
กําหนดคุณภาพของผูเรียนในชวงชั้นที่ 1 ตองเนนหนักทักษะการฟงและการพูดโตตอบดวยคําสั้นๆ งาย ในการ
สื่อสารระหวางบุคคลในสถานการณงายๆ และทําทาทางประกอบการพูดตามวัฒนธรรมของเจาของภาษาเปน
สําคัญ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 221-222 )
การฟงเปนทักษะที่คนเราใชมากที่สุด ในการสื่อสารคนเราใชเวลา 45% ในการฟง นอกจากนี้ยังมีผู
คาดวา 50% ของการสื่อสารคือการฟง และ 90%ของขอมูลที่ผูเรียนไดรับในโรงเรียนไดจากการฟง การฟง
เปนทักษะที่สําคัญสําหรับผูเรียนภาษาตางประเทศ ถาผูเรียนสามารถฟงไดดีก็จะสามารถเรียนรูดวยตนเองไดดี
ซึ่งจะทําใหไวยากรณของเขาไดพัฒนาไปดวย (พรสวรรค สีปอ. 2550 : 150) ถึงแมการฟงจะเปนทักษะที่
คนเราใชมากที่สุด แตการสอนฟงภาษาอังกฤษก็ยังเปนปญหาตอผูเรียน ผูสอนตองเขาใจปญหาเพื่อนํามาเปน
แนวทางในการจัดการเรียนรู ซึ่งปญหาที่สําคัญมี คือ สํานวนภาษาใชภาษาพูดซึ่งผูเรียนไมชินผูพูดใชภาษา
ฟุมเฟอย ทําใหผูฟงไมเขาใจ ซึ่งเปนปญหาสําคัญ (พรสวรรค สีปอ.2550 : 154 -155)
การพูดเปนทักษะที่คนเราใชมากเปนอันดับสอง รองลงมาจากการฟง ในการสื่อสารคนเราใชเวลา
30% ในการพูด เปนทักษะดานการแสดงออก ในการพูด ผูพูดตองใชความสามารถทางภาษาทุกดาน เพื่อทํา
ใหผูฟงเขาใจ ตองถายทอดความคิดความรูสึ กของตนเองออกมาเป นคําพูดใหผูอื่นเขาใจต องแสดงออกให
ถูกตองเหมาะสมกับผูฟงและสถานการณ (พรสวรรค สีปอ. 2550 : 162) คนไทยจํานวนมากประสบปญหา
ดานการพูด สาเหตุก็คือ การขาดความตอเนื่อง เพราะเมื่อไดเรียนรูในโรงเรียนแลว พอกลับถึงบานก็จะไมมี
โอกาสได ใช อีก ไมมีโอกาสได ใช ในชีวิ ตประจํ าวั น จึงเป นไปไดยากที่ จะทําให เด็ กพู ดภาษาอังกฤษไดอยา ง
คลองแคลว (ประนอม สุรัสวดี. 2535 : 59-60)
กิจกรรมการเลาเรื่องเปนกิจกรรมที่นาสนใจ มีความเหมาะสม เอื้อตอการฝกทักษะการฟง การพูด
ภาษาอังกฤษของนักเรียน การเลาเรื่องเปนลักษณะสําคัญอยางหนึ่งของทุกๆ วัฒนธรรมที่ดึงดูดใจ เปนสิ่งชวน
ใหทั้งเด็กๆ และผูใหญชื่นชอบ หลงใหล การเลาเรื่องสามารถนํามาใชไดผลดียิ่งในการเรียนการสอนภาษา
(เตือนใจ เฉลิมกิจ. 2545 : 32)
การเลาเรื่องชวยกระตุนใหเด็กไดแสดงความสามารถตามจินตนาการอยางเปนธรรมชาติ ทําใหเด็ก
รูจักแยกแยะระหวางเรื่องเลากับชีวิตจริง และสามารถนํามาปรับเปลี่ยนใชในชีวิตประจําวันได นอกจากนี้ยัง
ชวยกระตุน และดึงดูดความสนใจในการเรียนรูของเด็ก ทั้งเด็กเกงจนถึงเด็กออน สงผลใหเด็กเกิดการเรียนรู
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ที่หลากหลาย มีเจตคติที่ดีตอการเรียน เกิดทักษะทางสังคม อีกทั้งยังชวยพัฒนาทักษะทางภาษาของเด็กใน
ลักษณะองครวม รวมถึงทักษะการฟง และการพูดดวย (Read. 2007 : 114) กิจกรรมการเลาเรื่องมีหลาย
เทคนิค ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใช 2 เทคนิค คือ เทคนิคการแสดงบทบาทสมมติตามเรื่อง และเทคนิคการ
แสดงตามเรื่องดวยหุนเชิด
เทคนิคการแสดงบทบาทสมมติตามเรื่อง เปนกิจกรรมการสอนแบบหนึ่งในบรรดากิจกรรมการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การแสดงบทบาทสมมติตามเรื่องเปนการเปดโอกาสใหเด็กไดใชภาษาอยาง
เปนอิสระภายในกรอบเนื้อหาที่กําหนด ถึงแมวาในการแสดงครั้งแรกเด็กจะรูสึกประหมา แตพวกเขาก็สามารถ
ที่จะเรียนรูและสรางความคุนเคยจนเกิดความมั่นใจในตนเองกับการใชภาษาในการสื่อความหมายจนเปน
ธรรมชาติ (Read. 2007 : 144)
เทคนิคการแสดงตามเรื่องดวยหุนเชิด เปนเทคนิคการสอนที่เหมาะสมที่จะนํามาใชในการจัดการ
เรียนการสอน สําหรับเด็กๆ การแสดงออกตามเรื่องดวยหุนเชิดนั้นทําใหเด็กรูสึกปลอดภัยมั่นใจที่จะพูดและ
แสดงออกผานหุนเชิด ดวยเหตุนี้เด็กจึงสมัครใจกับการมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน สงผลใหเด็กได
เกิดการพัฒนาทักษะการฟง การพูดตามกรอบเรื่องที่กําหนดดวยความตั้งใจและเอาใจใสเปนอยางดี (Read.
2007 : 142)
จากสภาพการจั ดการเรี ย นการสอนและผลการประเมิ นกลุมสาระการเรีย นรู ภาษาต างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนน้ําพอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน
เขต 4 ในปการศึกษา 2553 และ 2554 ซึ่งผูวิจัยในฐานะที่เปนผูสอน พบวา นักเรียนสวนใหญมีปญหาคือ
ไมสามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวันไดดีเทาที่ควร ผูเรียนขาดทักษะการฟง การพูดและ
ความมั่นใจในตนเองในการใชภาษาอังกฤษ ผูเรียนไมสามารถรับฟง ไมสามารถพูดคําศัพท วลี และประโยค
สั้นๆ ได ซึ่งการจัดการเรียนการสอนภาษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการ
เรียนรูภาษาอังกฤษ กําหนดใหผูเรียนในชวงชั้นที่ 1 ตองเนนหนักทักษะการฟงและการพูดเปนสําคัญ ผูเรียน
ขาดความมั่นใจในตนเองตอวิชาภาษาอังกฤษ ไมกลาแสดงออก ไมใหความรวมมือในการทํากิจกรรม สงผลให
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมเปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไว ผูวิจัยไดศึกษาเทคนิคการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะการฟง การพูดและความมั่นใจในตนเอง พบวา การจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชกิจกรรมการเลาเรื่องดวยเทคนิคการแสดงบทบาทสมมติตามเรื่อง เปนวิธีการสอนที่ผูสอนสรางสถานการณ
และบทบาทสมมุติขึ้นจากความเปนจริงมาใหผูเรียนไดแสดงออกตามที่ผูเรียนคิดวาจะเปน เปนกิจกรรมที่เอื้อ
ใหผูเรียนไดใชทักษะทางภาษา ทั้งทักษะการฟงและการพูดไป และกิจกรรมการเลาเรื่องดวยเทคนิคการแสดง
ตามเรื่องดวยหุนเชิด เปนวิธีการสอนวิธีหนึ่งที่เหมาะสมตอการนํามาใชในการจัดการเรียนการสอนสําหรับ
นักเรียนที่เริ่มเรียนภาษาตางประเทศ เปนวิธีการสอนที่เนนบทบาทความเขาใจ โดยใชหลักการสําคัญ คือ เนน
บทบาทของความเขาใจในการฟง และการพูด สงเสริมใหนักเรียนกลาแสดงออก รวมทํากิจกรรมอยางเต็มที่
และมีความสุข กิจกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษทั้งสองเทคนิค เหมาะสมที่จะนํามาเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อสงเสริมพัฒนาการเรียนรูใหนักเรียนไดเรียนรูตาม
ศักยภาพและมีประสิทธิภาพ ไดรับการพัฒนาทักษะการฟง การพูดและความมั่นใจในตนเอง ไดเรียนรูอยางมี
ความสุข และสามารถนําความรูที่ไดไปใชในการพัฒนาการเรียนรูในระดับที่สูงขึ้นตามลําดับตอไป
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ความมุงหมายของการวิจัย
1. เพื่อหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดย
ใชกิจกรรมการเลาเรื่องดวยเทคนิคการแสดงบทบาทสมมติตามเรื่อง และกิจกรรมการเลาเรื่องดวยเทคนิคการ
แสดงตามเรื่องดวยหุนเชิด ตามเกณฑ 70/70
2. เพื่อหาคาดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษ ของทั้งสองเทคนิค
3. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการฟงภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ของทั้งสอง
เทคนิค
4. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ของทั้งสองเทคนิค
5. เพื่อศึกษาความมั่นใจในตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ของทั้งสองเทคนิค
ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ปการศึกษา 2555
โรงเรียนน้ําพอง อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 4
จํานวน 5 หอง รวมนักเรียนทั้งหมด 160 คน
2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ปการศึกษา 2555
โรงเรียนน้ําพอง จํานวน 2 หองเรียน ไดแก ป.2/1 และ ป.2/3 จํานวน 64 คน ไดมาโดยการสุมแบบกลุม
(Cluster Random Sampling) จากจํานวนประชากรนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 2 ปการศึกษา 2555
จํานวน 160 คน จาก 5 หองเรียน นักเรียนในแตละกลุมหองเรียนมีลักษณะที่เหมือนกัน โดยดูจากคะแนน
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษดวยขอสอบชุดเดียวกัน พบวานักเรียนในแตละหองมีระดับ
ความสามารถที่คละกัน คือ เกง ปานกลาง ออน เหมือนกันทั้ง 5 หอง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แผนการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะการฟงการพูดภาษาอังกฤษ โดยใชกิจกรรมการเลาเรื่อง
ดวยเทคนิคการแสดงบทบาทสมมติตามเรื่อง ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 จํานวน 8 แผน แผนละ 3 ชั่วโมง รวม 24
ชั่วโมง
2. แผนการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะการฟงการพูดภาษาอังกฤษ โดยใชกิจกรรมการเลาเรื่อง
ดวยเทคนิคการแสดงตามเรื่องดวยหุนเชิด ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 จํานวน 8 แผน แผนละ 3 ชั่วโมง รวม 24
ชั่วโมง
3. แบบทดสอบทักษะการฟง เปนแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบมี 3 ตัวเลือก จํานวน
20 ขอ มีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.40 ถึง 0.76 และคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.92
4. แบบทดสอบทักษะการพูด เปนแบบทดสอบการปฏิบัติ จํานวน 8 ขอ มีคาอํานาจจําแนก
ตั้งแต 0.50 ถึง 0.75 และคาความเชื่อมั่น คือ 0.94
5. แบบประเมิน ความมั่นใจในตนเอง ของนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปที่ 2 ขณะจั ดการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ ของทั้งสองเทคนิค
การวิเคราะหขอมูล
1. การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่
ใชกิจกรรมการเลาเรื่องดวยเทคนิคการแสดงบทบาทสมมติตามเรื่อง และการแสดงตามเรื่องดวยหุนเชิด ตาม
เกณฑ 70/70 ดําเนินการดังนี้ 70 ตัวแรก คือ รอยละของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทุกคนที่ไดจากการประเมิน
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การทําใบงานและการทํากิจกรรม 70 ตัวหลัง คือ รอยละของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทุกคนที่ไดจากการทํา
แบบทดสอบวัดทักษะการฟง การพูดภาษาอังกฤษ หลังเรียน
2. เปรียบเทียบผลการฟงภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ระหวางสองเทคนิค
โดยใชสถิติ t–test (Independent Samples) แบบ Pooled Variance
3. เปรียบเทียบผลการพูด ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ระหวางสองเทคนิค
โดยใชสถิติ t–test (Independent Samples) แบบ Pooled Variance
4. ศึกษาผลการประเมินความมั่นใจในตนเอง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ระหวางการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูของทั้งสองเทคนิค
ผลการวิจัย
1. ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยใช
กิจกรรมการเลาเรื่องดวยเทคนิคการแสดงบทบาทสมมติตามเรื่อง เทากับ 73.85/75.94 และกิจกรรมการเลา
เรื่องดวยเทคนิคการแสดงตามเรื่องดวยหุนเชิด เทากับ 77.02/80.59 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 70/70
2. ดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษ ดังตารางที่ 1 และ 2
ตารางที่ 1 ดัชนีประสิทธิผลของดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรูดวยเทคนิคการแสดงบทบาทสมมติ
ตามเรื่อง
จํานวนนักเรียน

คะแนนเต็ม

32

2,560

คะแนนรวม
กอนเรียน หลังเรียน
911
1,944

รอยละ
กอนเรียน หลังเรียน
35.59
75.94

E.I.
0.6264

จากตาราง 1 เมื่อวิเคราะหหาดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรูดวยเทคนิคการแสดงบทบาท
สมมติตามเรื่องมีคาเทากับ 0.6264 หรือคิดเปนรอยละ 62.64 แสดงวา หลังจากการใชกิจกรรมการเรียนรู
ทักษะการฟง การพูด นักเรียนมีความกาวหนาทางการเรียนรอยละ 62.64
ตารางที่ 2 ดัชนีประสิทธิผลของดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรูดวยเทคนิคการแสดงตามเรื่อง
ดวยหุนเชิด
จํานวนนักเรียน

คะแนนเต็ม

32

2,560

คะแนนรวม
กอนเรียน หลังเรียน
928
2,063

รอยละ
กอนเรียน หลังเรียน
36.25
80.59

E.I.
0.6955

จากตาราง 2 เมื่อวิเคราะหหาดัชนีประสิทธิผลของดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรูดวย
เทคนิคการแสดงตามเรื่องดวยหุนเชิด มีคาเทากับ 0.6955 หรือคิดเปนรอยละ 69.55 แสดงวา หลังจาก
การใชกิจกรรมการเรียนรูทักษะการฟง การพูด ภาษาอังกฤษ นักเรียนมีความกาวหนาทางการเรียนรอยละ
69.55
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3. ผลการเปรียบเทียบ ทักษะการฟงภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ทั้งสองกลุม
ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบทักษะการฟงภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ทั้งสองกลุม
กลุมทดลองที่ไดรับการสอน
เทคนิคการแสดงบทบาทสมมติตามเรื่อง
เทคนิคการแสดงตามเรื่องดวยหุนเชิด
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

n
32
32

Χ

36.75
37.75

S.D.
2.016
1.814

t
2.086*

p
0.041

จากตารางที่ 3 พบวา ทักษะการฟงภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ทั้งสองกลุม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยกลุมที่ไดรับการสอนตามกิจกรรมการเลาเรื่องดวยเทคนิค
การแสดงตามเรื่องดวยหุนเชิดมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวากลุมที่ไดรับการสอนตามกิจกรรมการเลาเรื่องดวยเทคนิค
การแสดงบทบาทสมมติตามเรื่อง
4. ผลการเปรียบเทียบทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ทั้งสองกลุม
หุนเชิด ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ทั้งสองกลุม
กลุมทดลองที่ไดรับการสอน
เทคนิคการแสดงบทบาทสมมติตามเรื่อง
เทคนิคการแสดงตามเรื่องดวยหุนเชิด
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

n
32
32

Χ

23.81
26.93

S.D.
3.702
2.900

t
3.678**

p
0.001

จากตารางที่ 4 พบวา ทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ทั้งสองกลุม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยกลุมที่ไดรับการสอนตามกิจกรรมการเลาเรื่องดวยเทคนิค
การแสดงตามเรื่องดวยหุนเชิดมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวากลุมที่ไดรับการสอนตามกิจกรรมการเลาเรื่องดวยเทคนิค
การแสดงบทบาทสมมติตามเรื่อง
5. ความมั่นใจในตนเอง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 กลุมที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรม
การเลาเรื่องดวยเทคนิคการแสดงบทบาทสมมติตามเรื่องมีความมั่นใจในตนเอง เฉลี่ยรอยละ 54.67 และ
เทคนิคการแสดงตามเรื่องดวยหุนเชิด มีความมั่นใจในตนเอง เฉลี่ยรอยละ 62.44 โดยกลุมที่ไดรับการสอน
โดยใชกิจกรรมการเลาเรื่องดวยเทคนิคการแสดงตามเรื่องดวยหุนเชิดมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวากลุมที่ไดรับการสอน
ดวยเทคนิคการแสดงบทบาทสมมติตามเรื่อง
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สรุปและอภิปรายผล
1. ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยใช
รูปแบบกิจกรรมการเลาเรื่องดวยเทคนิคการแสดงบทบาทสมมติตามเรื่อง เทากับ73.85/72.81 และกิจกรรม
การเลาเรื่องดวยเทคนิคการแสดงตามเรื่องดวยหุนเชิด เทากับ 77.02/76.88 ซึ่งสูงกวาที่เกณฑที่กําหนดไว
70/70 หมายความวา นักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะการฟง การพูดตามรูปแบบกิจกรรม
การเลาเรื่องดวยเทคนิคการแสดงบทบาทสมมติตามเรื่อง ไดคะแนนจากการปฏิบัติกิจกรรมระหวางเรียนในแต
ละแผนการจัดการเรียนรู คิดเปนคาเฉลี่ยรอยละ73.85 และผลจากการพัฒนาทักษะการฟง การพูด คิดเปน
คาเฉลี่ยรอยละ 72.81 และกิจกรรมการเลาเรื่องดวยเทคนิคการแสดงตามเรื่องดวยหุนเชิด ไดคะแนนจากการ
ปฏิบัติกิจกรรมระหวางเรียนในแตละแผนการจัดการเรียนรู คิดเปนคาเฉลี่ยรอยละ 77.02 และผลจากการ
พัฒนาทักษะการฟง การพูด คิดเปนคาเฉลี่ยรอยละ 76.88 ทั้งนี้เนื่องจากผูวิจัยไดมีการศึกษาหลักสูตร เอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวของ มีการวิเคราะหหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วิเคราะหดาน เนื้อหา การวางแผนจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู
และจัดทําสื่อการสอนใหนาสนใจ แลวนําไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตอง ใหคําแนะนําและนํามา
ปรับปรุงแกไขใหเกิดความสมบูรณ หลังจากนั้นไดนําไปดําเนินการตามขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาโดยทําการ
ทดลองใชกับนักเรียน มีการปรับปรุงแกไขขอบกพรอง กอนที่จะนําไปใชจริงกับนักเรียนกลุมตัวอยาง ทําให
ประสิทธิภาพของกิจกรรมการพัฒนาทักษะการฟงการพูด โดยใชกิจกรรมการเลาเรื่องดวยเทคนิคการแสดง
บทบาทสมมติตามเรื่องและเทคนิคการแสดงตามเรื่องดวย หุนเชิดมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว ซึ่ง
สอดคลองกับผลงานวิจัยของ จันทนา หนอสุวรรณ (2549 : บทคัดยอ) พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางทักษะการฟง
และการพูดของนักเรียนโดยเฉลี่ยรอยละสูงกวา รอยละ 65 ซึ่งเปนเกณฑมาตรฐานของโรงเรียน สอดคลองกับ
ศศิธร คงวัน (2549 : บทคัดยอ) พบวาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูทักษะการฟงภาษาอังกฤษของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชเทคนิคการเลาเรื่องที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 70/70
2. ดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษ โดยใชกิจกรรมการเลาเรื่องดวยเทคนิคการ
แสดงบทบาทสมมติตามเรื่อง ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 มีคาเทากับ 0.6277 แสดงวานักเรียนมีความกาวหนา
ทางการเรียนคิดเปนรอยละ 62.77 และกิจกรรมการเลาเรื่องดวยเทคนิคการแสดงตามเรื่องดวยหุนเชิด มีคา
เทากับ 0.6819 แสดงวานักเรียนมีความกาวหนาทางการเรียนคิดเปนรอยละ 68.19 ซึ่งแสดงใหเห็นวาการ
พัฒนาทักษะการฟง การพูดภาษาอังกฤษ โดยใชกิจกรรมการเลาเรื่องดวยทั้งสองเทคนิค ทําใหนักเรียนมีการ
พัฒนาทักษะการฟง การพูด ภาษาอังกฤษสูงขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากกิจกรรมการเรียนรูทั้งสองเทคนิค ที่ผูวิจัยสราง
ขึ้น มีกิจกรรม ที่นาสนใจ สอดคลองกับวัย กระตุน เราความสนใจของนักเรียน ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรู
สูงขึ้น ซึ่งทักษะการฟงเปนทักษะที่สําคัญที่สุดที่จะนําไปสูทักษะตอๆ ไป ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนด
ขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกิจกรรมการเลาเรื่องดวยเทคนิคการแสดงบทบาทสมมติตามเรื่อง ที่
ชัดเจนตามลําดับ คือ 1) ครูเตรียมบทพูดหรือบทสนทนาจากเรื่องเลาใหนักเรียน 2) นักเรียนจับคูหรือเขากลุม
และเลือกบทบาท 3)นักเรียนแตละคูหรือแตละกลุมฝกแสดงบทบาทสมมติ 4) นักเรียนแตละคูหรือแตละกลุม
เปลี่ยนบทบาทกัน และกิจกรรมการเลาเรื่องดวยเทคนิคการแสดง ตามเรื่องดวยหุนเชิด มีขั้นตอนชัดเจน
ตามลําดับ คือ 1) ครูแบงนักเรียนออกเปนกลุม กลุมละ 2 - 4 คน กําหนดบทบาทใหแตละคน เพื่อใหนักเรียน
ตัดสินเองภายในกลุมวาใครจะแสดงบทบาทใด 2) ใหนักเรียนทําหุนเชิด 3) ครูใหนักเรียนฝกรวมกันทั้งชั้นพอ
ถึงบทบาทของใครก็แสดงทาทางโดยใชหุนเชิด แลวแยกกลุมฝก 4) นักเรียนเปลี่ยนบทบาทการแสดงโดยใช
หุนเชิดภายในกลุม นักเรียนทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู โดยมีครูซึ่งเปนผูวิจัย ใหคําแนะนํา ปรึกษา
และชวยเหลือการทํากิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู ประกอบกับเนื้อหาที่นํามาใชในการจัดกิจกรรมการ
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เรียนรูมีความเหมาะสมกับเวลา วัยของนักเรียน เปนปจจุบัน นักเรียนเขาใจไดงาย ดานสื่อการเรียนรู มีความ
หลากหลาย นาสนใจ เหมาะกับวัยของนักเรียน และนักเรียนไดมีสวนรวมในการใชสื่อการเรียนรูครบ ทุกคน
สอดคลองกับงานวิจัยของ ศศิธร คงวัน (2549 : บทคัดยอ) พบวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูทักษะการฟง
ภาษาอังกฤษ โดยใชเทคนิคการเลาเรื่องสามารถพัฒนาทักษะการฟงภาษาอังกฤษของนักเรียนไดเปนอยางดี
สงผลใหนักเรียนมีผลการเรียนภาษาอังกฤษสูงขึ้น สอดคลองกับ อันธิกา ศรีชะตา (2549 : บทคัดยอ) พบวา
นักเรียนมีความกระตือรือรนที่จะพูดและแสดงทาทางประกอบคําศัพท นักเรียนบางคนแสดงทาทางตามเพื่อน
บางคนคิดทาทางใหมๆ เปนของตนเอง นักเรียนบางคนไมกลาพูดเปนประโยคพึ่งแตแสดงทาทางตามเพื่อน
สอดคลองกับ พิมพา อัมเพิลบี้ (2553 : บทคัดยอ) พบวา วิธีการสอนตอบสนองดวยทาทางและเลาเรื่อง
ชวยใหนักเรียนมีทักษะการฟงและการพูดออกเสียงคําศัพท วลี และประโยคสั้นๆ พรอมแสดงทาทางประกอบ
จากสิ่งที่ฟงไดซึ่งวิธีสอนนี้แสดงใหเห็นวานักเรียนพัฒนาทักษะการฟงและการพูดไดอยางมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น สอดคลองกับ ฮาทามิยะ(Hatamiya. 2011 : Website) พบวาผูเรียนมีการพัฒนาทักษะทางดานอารมณ
มากขึ้นและมีทักษะทางสังคมที่ดีขึ้น และสอดคลองกับ โลเรนโซ (Lorenzo. 2012 : Website) พบวากลุม
ทดลองมีความสามารถในการเรียนรูคําศัพทเพิ่มขึ้น จากสิ่งที่ผูเรียนสนใจ
3. ทักษะการฟงภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ทั้งสองกลุม แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยกลุมที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเลาเรื่องดวยเทคนิคการแสดงตาม
เรื่องดวยหุนเชิดมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวากลุมที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเลาเรื่องดวยเทคนิคการแสดง
บทบาทสมมติตามเรื่อง และทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ทั้งสองกลุมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยกลุมที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเลาเรื่องดวยเทคนิคการแสดง
ตามเรื่องดวยหุนเชิดมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวากลุมที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเลาเรื่องดวยเทคนิคการแสดง
บทบาทสมมติตามเรื่อง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกิจกรรมการเลาเรื่องดวยเทคนิคการแสดงตามเรื่องดวย หุนเชิด
มีสื่อการเรียนรูคือ หุนเชิดเปนสิ่งที่ชวยในการเรียนรูและการแสดงออกของนักเรียน โดยนักเรียนสามารถ
แสดงออกจากเรื่องตามบทบาทที่ไดรับอยางไมประหมาและมีความมั่นใจในการแสดงออกมากกวาซึ่งเริ่มตั้งแต
การประดิษฐหุนเชิดจากบทบาทที่ตนเองไดรับ นักเรียนไดฝกความคิดสรางสรรค และเตรียมความพรอมในการ
นําเสนอ ในขณะที่กิจกรรมการเลาเรื่องดวยเทคนิคการแสดงบทบาทสมมติตามเรื่องนั้น นักเรียนจะตองคิด
และแสดงออกตามบทบาทที่ตนเองไดรับผานตัวของนักเรียนเองโดยไมมีสื่อการเรียนรูหรืออุปกรณชวย ทําให
นักเรียนรูสึกประหมา ขาดความมั่นใจ ไมกลาแสดงออกอยางเต็มที่ นอกจากนี้ เทคนิคการแสดงตามเรื่องดวย
หุนเชิด เปนเทคนิคการสอนที่เหมาะสมที่จะนํามาใชในการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะกับนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาเพราะชวยกระตุนความสนใจของผูเรียนไดเปนอยางดี ใหทั้งความรู ความเขาใจ ความ
สนุกสนาน (จาตุรงค อาจารีย. 2522 : 34) ประกอบกับหุนเปนสื่อการเรียนการสอนที่เคลื่อนไหว เปน
อุปกรณการสอนวิชาตางๆไดดี เปนการกระตุนความสนใจทําใหเด็กมีความ อยากรูอยากติดตาม หุนเชิดชวย
พัฒนาทักษะ ทางภาษาดานการฟง และการพูดไดเปนอยางดี ชวยในการฝกทักษะการใชภาษาที่เหมาะสม
และยังเปนการสรางบรรยากาศที่ดีในหองเรียนอีกดวย (พวงเพชร มงคลวิทย. 2536) สอดคลองกับจันทนา
หนอสุวรรณ (2549 : บทคัดยอ) พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางทักษะการฟงภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นหลังจาก
เรียนโดยใชกิจกรรมการเลาเรื่องโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลการวิจัยใน
ครั้งนี้แสดงใหเห็นวากิจกรรมการเลาเรื่องดวยเทคนิคการแสดงตามเรื่องดวยหุนเชิด นั้นทําใหนักเรียนมีความ
กลา ในการแสดงออกในดานทักษะการฟงและการพูดความคิดเห็นของตนผานหุนเชิดไดอยางมั่นใจมากกวา
เทคนิคการแสดงบทบาทสมมติตามเรื่องซึ่งนักเรียนรูสึกประหมาและไมกลาแสดงออกอยางเต็มที่กับบทบาทที่
ตนเองไดรับ
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4. ความมั่นใจในตนเอง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 กลุมที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรม
การเลาเรื่องดวยเทคนิคการแสดงบทบาทสมมติตามเรื่องมีความมั่นใจในตนเอง เฉลี่ยรอยละ 54.67 และ
เทคนิคการแสดงตามเรื่องดวยหุนเชิด มีความมั่นใจในตนเอง เฉลี่ยรอยละ 62.44 โดยกลุมที่ไดรับการสอนโดย
ใชกิจกรรมการเลาเรื่องดวยเทคนิคการแสดงตามเรื่องดวยหุนเชิดมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวากลุมที่ไดรับการสอน
ดวยเทคนิคการแสดงบทบาทสมมติตามเรื่อง โดยพบวา ความมั่นใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 กลุมที่
ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเลาเรื่องดวยเทคนิคการแสดงบทบาทสมมติตามเรื่อง แผนการจัดการเรียนรู
ที่ 1 รอยละ 35.30 แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 รอยละ 40.86 แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 รอยละ 48.38 แผนการ
จัดการเรียนรูที่ 4 รอยละ 51.97 แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 รอยละ 55.75 แผนการจัดการเรียนรูที่ 6 รอยละ
62.85 แผนการจัดการเรียนรูที่ 7 รอยละ 68.29 แผนการจัดการเรียนรูที่ 8 รอยละ 71.99 ซึ่งมีคาเฉลี่ยเพิ่ม
มากขึ้น แสดงใหเห็นถึงพัฒนาการและความกาวหนาในดานความมั่นใจในตนเองในการเรียนรูภาษาอังกฤษ
และพบวาความมั่นใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 กลุมที่ไดรับการสอนตามกิจกรรมการเลาเรื่องดวย
เทคนิคการแสดงตามเรื่องดวยหุนเชิด แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 รอยละ 36.46 แผนการจัดการเรียนรูที่ 2
รอยละ 49.54 แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 รอยละ 54.86 แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 รอยละ 61.467 แผนการ
จัดการเรียนรูที่ 5 รอยละ 67.25 แผนการจัดการเรียนรูที่ 6 รอยละ 71.88 แผนการจัดการเรียนรูที่ 7 รอยละ
77.20 แผนการจัด การเรีย นรู ที่ 8 ร อยละ 80.90 ซึ่ งมี คาเฉลี่ย เพิ่ มมากขึ้ นแสดงใหเ ห็น ถึงพัฒ นาการและ
ความกาวหนาในดานความมั่นใจในตนเองในการเรียนรูภาษาอังกฤษ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในการวิจัย ในครั้งนี้
ผูวิจัยไดพิจารณาความเหมาะสมในการใชหุนเชิดสําหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใน
ระดับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 นักเรียนไดทํากิจกรรมรวมกันเปนกลุม ตามบทบาทและขั้นตอนการ
ดําเนินการกลุมที่ผูวิจัยกําหนดขึ้นผานหุนเชิด ตามลําดับขั้นตอน คือ 1) ครูแบงนักเรียนออกเปนกลุม กลุมละ
2 - 4 คน กําหนดบทบาทใหแตละคน เพื่อใหนักเรียนตัดสินเองภายในกลุมวาใครจะแสดงบทบาทใด 2) ให
นักเรียนทําหุนเชิด 3) ครูใหนักเรียนฝกรวมกันทั้งชั้น พอถึงบทบาทของใครก็แสดงทาทางโดยใชหุนเชิด แลว
แยกกลุมฝก 4) นักเรียนเปลี่ยนบทบาทการแสดงโดยใชหุนเชิดภายในกลุม ซึ่งจะเห็นไดวา ขั้นตอนของ
กิจกรรมการเรียนรูน้ันนักเรียนไดฝกปฏิบัติกิจกรรมกลุม ไดตัดสินใจในกลุมถึงบทบาทที่แตละคนในกลุมจะ
แสดง ไดฝกปฏิบัติทําหุนเชิดตามบทบาทที่ไดรับ และไดฝกปฏิบัติรวมกันทั้งชั้นเพื่อเตรียมความพรอมในการ
นําเสนอ แลวแยกฝกในแตละกลุม จึงนําเสนอบทบาทการแสดงโดยใชหุนเชิด ทําใหใหนักเรียนมีความมั่นใจ
กลาแสดงออก ในขณะที่เทคนิคการแสดงบทบาทสมมติตามเรื่องนั้นนักเรียนไดฝกปฏิบัติตามบทบาทจากเรื่อง
เลาโดยตัวของนักเรียนเอง ทําใหนักเรียนจะมีความรูสึกไมมั่นใจในความสามารถของตนเองในการแสดงบทบาท
ตามเรื่องที่ไดรับมอบหมาย สอดคลองกับ รีด (Read. 2007 : 142) ที่กลาววา การแสดงออกตามเรื่องดวย
หุนเชิดนั้นทําใหเด็กรูสึกปลอดภัยมั่นใจที่จะพูดและแสดงออกผานหุนเชิด ดวยเหตุน้ีเด็กจึงสมัครใจกับการมี
สวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน สงผลใหเด็กไดเกิดการพัฒนาทักษะการฟง การพูดตามกรอบเรื่องที่
กําหนดดวยความตั้งใจ และการใชหุนเชิดในการสอนเปนวิธีที่งายและดีท่ีสุด ในการดึงดูดความสนใจในการฟง
บทเรี ย น สามารถทําให น า เชื่ อถื อได ดว ยบุ คลิ กลั กษณะที่ ไม ซ้ํากั น รวมถึ งการออกเสีย ง อารมณ ที่ผู แสดง
สามารถแสดงออกไดต ามระดับ ความสามรถของตนเอง และมี ผลกระทบที่ยาวนานกับ ผูเรี ยน (Hammer.
2009 : Web site)
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ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําไปใช
1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่องเลาที่นํามาใชในกิจกรรมควรใหมีจังหวะเพลง มาประกอบ
เพื่อใหนักเรียนเกิดความสนุกสนาน รูสึกผอนคลาย มีความมั่นใจในการแสดงออก และทําใหสามารถจําบทพูด
ไดดีขึ้น
1.2 ควรปรับเปลี่ยนเวลาในการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสม
1.3 เสียงที่นํามาใชในการสอนควรใชเสียงของเจาของภาษา แตเนื่องจากวาเด็กยังไมชินกับเสียง
ของเจ าของภาษา ดังนั้น ครูผูสอนตองอธิบายใหนักเรียนเขาใจในการฝกฟ งเสียงของเจาของภาษาเพื่อสื่ อ
ความหมายได
2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรนํากิจกรรมการเลาเรื่องดวยเทคนิคการแสดงบทบาทสมมติตามเรื่องและเทคนิคการ
แสดงออกดวยหุนเชิด ไปใชในระดับชั้นอื่นๆ
2.2 ควรมีการศึกษาเจตคติ และความคงทนในการเรียนรู โดยใชกิจกรรมการเลาเรื่องดวย
เทคนิคการแสดงบทบาทสมมติตามเรื่องและเทคนิคการแสดงออกดวยหุนเชิด
2.3 ควรมีการศึกษาผลของกิจกรรมการเลาเรื่องดวยเทคนิคการแสดงบทบาทสมมติตามเรื่อง
และเทคนิคการแสดงออกดวยหุนเชิด ที่มีตอทักษะการเขียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
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