บทที่ 5

สรุปการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั ในครั้งนี้เป็ นการศึกษาผลการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้นิทานภาษาอังกฤษ
ที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ และความพึงพอใจต่อการเรี ยนโดยใช้นิทานภาษาอังกฤษ
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 34 ซึ่ งผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนิ นการตามขั้นตอน ซึ่ งสามารถสรุ ปผลของการดําเนินการวิจยั ได้ดงั นี้

1. สรุปการวิจัย
จากการศึกษาผลการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้นิทานภาษาอังกฤษที่มีต่อความเข้าใจในการ
อ่านภาษาอังกฤษ และความพึงพอใจต่อการเรี ยนโดยใช้นิทานภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 สามารถสรุ ป
ได้ดงั นี้
1.1 การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้นิทานภาษาอังกฤษ ช่วยทําให้นกั เรี ยนมีความเข้าใจในการ
อ่านภาษาอังกฤษได้ดียง่ิ ขึ้น ซึ่ งผลการทดสอบความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
1.2 จากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้นิทานภาษาอังกฤษ พบว่าความพึงพอใจต่อการเรี ยน
โดยใช้นิทานภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ในภาพรวมอยูใ่ นระดับ มาก

2. อภิปรายผล
จากการศึกษาผลการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้นิทานภาษาอังกฤษที่มีต่อความเข้าใจ
ในการอ่านภาษาอังกฤษ และความพึงพอใจต่อการเรี ยนโดยใช้นิทานภาษาอังกฤษของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
สามารถอภิปรายผลได้ดงั ต่อไปนี้
2.1 ผลการทดสอบความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
2 หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตรงกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ในข้อที่
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1 ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของละออ คันธะวงศ์ (2551, น. 41-42) รัตนาวลี ทรายมูล (2553, น. 4247) วัชราภรณ์ แสงพันธ์ (2553, น. 48-49) เจษฎ์ จตุพร (2556, น. 37) รจนาวลี จันทร์ ศิริ (2556, น.
68-70) บอสมา (Bosma, 1981 อ้า งถึ ง ในดลวรรณ พวงวิ ภ าต. 2554) และฟาซาเน่ แ ละมามุ ด
(Farzaneh and Mahmood. 2016) ที่ นํา นิ ท านภาษาอัง กฤษไปใช้ใ นการจัด การเรี ย นรู ้ เพื่ อ พัฒ นา
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และพบว่าการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้นิทานภาษาอังกฤษ
ช่วยทําให้นกั เรี ยนมีความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น ผลการทดสอบหลังเรี ยนสู งกว่า
ก่อนเรี ยน ซึ่ งอาจมีสาเหตุดงั ต่อไปนี้
2.1.1 การทําวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้สร้างและหาคุ ณภาพของเครื่ องมือที่ใช้ในการ
วิจยั จากการศึกษาหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยได้วิเคราะห์เกี่ยวกับสาระ
มาตรฐานและตัวชี้ วดั รวมถึ งการสอบถามความสนใจของนักเรี ยนโดยใช้แบบสอบถามนิ ทาน ซึ่ ง
เนื้ อหาในนิ ท านจะต้องไม่ ส้ ันหรื อยาวเกิ นไป ภาษาในนิ ทานเข้าใจได้ง่าย เป็ นเรื่ องราวที่ มี ความ
เหมาะสมกับเด็กทั้งด้านภาษา วัย และความสนใจและความชื่ นชอบของนักเรี ยน รวมถึงสอดคล้อง
กับตัวชี้ วดั และสาระการเรี ยนรู ้ แกนกลางในรายวิชาภาษาอังกฤษ ในระดับ ชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2
นอกจากนี้ นิทานที่เลื อกมานั้นยังสอดแทรกไปด้วยคติธรรมและข้อคิดสอนใจ (อมรลักษณ์ สัพโส
2550, น. 48-49) เพื่อนํามาจัดทําเป็ นแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่มีการจัดกิจกรรมอย่างเป็ นขึ้นตอนที่มี
ระบบ ทั้ง ยัง ได้ส ร้ า งแบบทดสอบวัด ความเข้า ใจในการอ่ า นภาษาอัง กฤษให้ ส อดคล้อ งกับ
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ท้ งั 4 ข้อ คือ 1) บอกความหมายของคําศัพท์ 2) ระบุรายละเอียดของเนื้ อหา
3) เรี ยงลําดับ เหตุ ก ารณ์ และ 4) ระบุ ขอ้ คิดสอนใจจากเรื่ องที่ อ่านได้ ทั้งนี้ ได้ผ่านการตรวจสอบ
ปรับปรุ งแก้ไขตามคําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์และผูท้ รงคุณวุฒิทางด้านการสอน
ภาษาอังกฤษ รวมถึงการนําเครื่ องมือไปทดลองใช้เพื่อนํามาพิจารณาถึงความเหมาะสมในประเด็น
ต่างๆ ได้แก่ ความเหมาะสมของเวลา ความหลากหลายของกิจกรรม ความเหมาะสมและความยาก
ง่ายของแบบทดสอบ
2.1.2 กิจกรรมการเรี ยนการสอนมีความหลากหลาย ซึ่ งสามารถพัฒนานักเรี ยนให้
มีความเข้าใจในด้านการอ่านภาษาอังกฤษ (วัชราภรณ์ แสงพันธ์ 2553, น. 68-69) เช่ น กิจกรรมใน
ขั้นก่อนการอ่าน ผูว้ ิจยั ได้จดั กิ จกรรมที่ กระตุน้ ความสนใจของผูเ้ รี ยน โดยการนําเสนอรู ปภาพที่
เกี่ยวข้องกับนิ ทาน การถามคําถามนําเข้าสู่ เนื้อหาที่จะเรี ยนรู ้ การนําเสนอเกมทางภาษาที่หลากหลาย
เพื่อจะเพิ่มพูนความรู ้ดา้ นคําศัพท์ให้ก่อนที่จะได้อ่านนิ ทาน ในส่ วนของกิ จกรรมระหว่างการอ่าน
ผูว้ ิจยั เตรี ยมกิจกรรมที่จะพัฒนานักเรี ยนให้มีความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษได้มากที่สุด โดย
ให้นกั เรี ยนอ่านนิทานในใจด้วยตนเอง ร่ วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ องที่อ่าน และเรี ยงลําดับ
เหตุการณ์ ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้จดั กิจกรรมการเรี ยงลําดับเหตุการณ์ ที่แตกต่างกันไป เช่น เรี ยงรู ปภาพ เรี ยง
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ข้อความสนทนา เรี ยงคําให้เป็ นประโยค เรี ยงแถบประโยคให้เป็ นเรื่ องราว ในขั้นนี้ นกั เรี ยนได้ทาํ
กิ จกรรมที่ ใ ห้ท้ งั ความรู ้ ค วบคู่ ก ับ ความสนุ ก สนานเพลิ ดเพลิ น และผูว้ ิจยั เองได้มี ก ารเสริ ม แรง
ทางบวกโดยให้คาํ ชมเชยและรางวัล และให้คาํ แนะนําในข้อผิดพลาดของนักเรี ยน ทําให้นกั เรี ยน
รู ้ สึ ก ชอบและมี ค วามสุ ข ทุ ก ครั้ งที่ ไ ด้ท าํ กิ จ กรรม ในขั้น ตอนสุ ด ท้า ยคื อ กิ จกรรมหลัง การอ่ า น
ผูว้ จิ ยั จัดกิจกรรมที่ให้นกั เรี ยนได้สรุ ปใจความสําคัญจากเรื่ องที่อ่าน โดยเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยน
ได้แสดงความสามารถและเข้าใจด้านการอ่านออกมา ซึ่งสอดคล้องกับรัตนาวลี ทรายมูล
(2553, น. 66-69) ที่ได้จดั กิจกรรมกระตุน้ ความสนใจของนักเรี ยน เช่น การเล่าเรื่ องบางส่ วนของ
นิทานเพื่อให้นกั เรี ยนมีเป้ าหมายในการอ่าน นักเรี ยนได้อ่านนิทานในใจด้วยตนเองเพื่อทําความ
เข้าใจในเนื้ อเรื่ อง โดยผูว้ จิ ยั จะคอยให้ความช่วยเหลือและพยายามกระตุน้ ให้นกั เรี ยนฝึ กคิดเชื่อมโยง
ความรู ้ที่นกั เรี ยนมีเข้ากับเนื้ อเรื่ องที่อ่าน เพื่อสร้างความหมายและทําความเข้าใจเรื่ องราวในนิทาน
อีกทั้งผูว้ จิ ยั และนักเรี ยนยังได้ตรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่ องที่อ่านด้วยกัน นักเรี ยนตอบคําถาม
จากเนื้อเรื่ องที่อ่าน ทํากิจกรรมที่สะท้อนความคิดเห็นของตนเองที่มีต่อนิทานที่อ่าน เช่น แสดงรู ้สึก
หรื อความคิดเห็นต่อเรื่ องที่อ่าน เขียนคติสอนใจจากเรื่ องที่อ่าน เขียนบรรยายความรู ้สึกต่อตัวละคร
หรื อฉากที่ตนชื่นชอบ นอกจากนี้ส่ิ งที่สาํ คัญอีกประการคือ นิทานที่นาํ มาใช้เป็ นสื่ อมรการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนนั้นมีเนื้อหาเหมาะสมกับวัยและระดับความสามารถของนักเรี ยน เป็ น
นิทานเรื่ องสั้นๆ เนื้อหานิทานในนิทานแต่ละเรื่ องเป็ นเรื่ องราวของสัตว์ที่มีพฤติกรรมเหมือนคน
สัตว์กบั คน เป็ นเรื่ องที่นกั เรี ยนวัยนี้ให้ความสนใจ อีกทั้งยังสอดแทรกข้อคิดเกี่ยวกับการดําเนิน
ชีวติ ประจําวันทัว่ ๆ ไปอีกด้วย
นอกจากนี้ยงั มีงานวิจยั ของ ละออ คันธะวงค์ (2551, น. 42-45) ที่จดั กิจกรรมการ
เรี ยนการสอนอ่านเพื่อความเข้าใจ ประกอบไปด้วยแผนการสอน สื่ อและอุปกรณ์ รวมทั้งการจัด
กิจกรรมที่น่าสนใจ ไม่ซ้ าํ ซากน่าเบื่อ แต่ละกิจกรรมจะเฉลยคําตอบให้ทราบทัว่ กัน เมื่อนักเรี ยนได้
ทราบคะแนนของตนในแต่ละกิจกรรมก็จะพยายามทําให้ได้มากขึ้น และถ้าได้คะแนนดีก็จะแสดง
ความภูมิใจ แต่ถา้ ได้คะแนนน้อยหรื อยังไม่เป็ นที่น่าพอใจก็จะกลับไปดูวา่ ตนเองผิดอย่างไร จากนั้น
ก็จะนํามาปรับปรุ งการฝึ กฝนของตนเองในกิจกรรมต่อไป อีกทั้งยังมีการสอดแทรกข้อคิดคติ
สอนใจให้กบั นักเรี ยนนําไปใช้ในการปฏิบตั ิตนในการอยูร่ ่ วมกันในสังคมให้มีความสุ ข
จากเหตุผลข้างต้นสรุ ปได้วา่ ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรี ยนหลัง
เรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็ นเพราะว่าการนํานิทานมาใช้ในการ
จัดการเรี ยนการสอน ซึ่งนิทานมีความเหมาะสมกับระดับความสามารถทางภาษา วัยและความ
สนใจของนักเรี ยน และการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนมีความหลากหลาย กิจกรรมเหล่านี้เป็ น
ตัวกระตุน้ การเรี ยนรู ้ให้กบั นักเรี ยน เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้มีส่วนร่ วมในกิจกรรม บรรยากาศใน
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การจัดการเรี ยนรู ้ระหว่างครู กบั นักเรี ยนก็ผอ่ นคลาย มีความสนุกสนานเพลิดเพลินในการเรี ยนรู ้
และยังให้ขอ้ คิดคติเตือนใจ จนทําให้นกั เรี ยนเข้าใจในนิทานที่อ่านได้ดีข้ ึน และส่ งผลต่อความเข้าใจ
ในการอ่านภาษาอังกฤษสู งขึ้นตามที่ได้กาํ หนดไว้ในวัตถุประสงค์
2.2.2 ความพึ ง พอใจต่ อ การเรี ย นโดยใช้นิ ท านภาษาอัง กฤษของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 ตามสมมติฐานที่ต้งั ไว้ในข้อที่
2 โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจเป็ นอันดับแรกสุ ด คือ ครู จดั กิจกรรมการสอนได้
น่ าสนใจทุ ก ครั้ ง ซึ่ งได้ค่ าเฉลี่ ย คื อ 4.59 และความพึ งพอใจอยู่ในระดับ มากที่ สุ ด สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของสุ ชานันท์ ทองดี (2553, น. 65-67) วัช ราภรณ์ แสงพันธ์ (2553, น. 48-49) และยาซิ น
(Yasin. 2015) ที่พบว่านักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้นิทานในภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก อาจมีสาเหตุมาจาก
1) การจัดกิ จกรรมการเรี ย นการสอนอ่ านโดยใช้นิ ท านเป็ นสื่ อส่ ง ผลให้
นักเรี ยนเพลิดเพลิน และรู ้สึกตื่นเต้นไปกับเรื่ องราว ซึ่ งจากการสังเกตและพูดคุยกับนักเรี ยน พบว่า
นักเรี ยนส่ วนใหญ่มีความรู ้สึกว่าตนเองได้เข้าไปมีบทบาทในเหตุการณ์ น้ นั ๆ จินตนาการว่าตนเอง
เป็ นเสมือนตัวละครในนิ ทาน ซึ่ งสอดคล้องกับคํากล่าวของ วรรณี ศิริสุนทร (2542, น. 30-31) ที่ได้
กล่าวไว้วา่ การใช้นิทานเป็ นสื่ อการสอนอ่านนั้น เป็ นสิ่ งที่นกั เรี ยนชอบมากอีกอย่างหนึ่ง เนื่องจาก
นิ ท านเป็ นสิ่ งที่ นั ก เรี ย นชอบและสนใจ ตอบสนองวิ ธี ก ารเรี ย นรู ้ ข องผู ้เรี ย นได้ ดี นิ ท านมี
ความสําคัญที่เนื้อเรื่ องมีโครงสร้างอย่างมีเหตุผล มีบูรณการทางภาษา มีความสัมพันธ์ของเหตุการณ์
มีการลําดับเรื่ องราวที่ทาํ ให้ผเู ้ รี ยนสามารถเชื่ อมโยงความหมายและจินตนาการเข้าด้วยกัน เหมาะ
กับผูเ้ รี ยนทุกวัย ทุกภาษา และทุกระดับความสามารถ และสอดคล้องกับคํากล่าวของ เกล เดอ วอส
(Gail de Vos, 2003) ที่ กล่าวว่า นิ ทานช่วยพัฒนาจินตนาการ ช่ วยให้เกิ ดความบันเทิง และนิ ทานก็
เปรี ยบเสมือนเครื่ องมือในการพัฒนาทักษะทางภาษาเมื่อฟังนิ ทาน วัยรุ่ นเรี ยนรู ้ที่จะทําความซาบซึ้ ง
ไปกับภาษาจากการสังเกตในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนแต่ละครั้งนักเรี ยนให้ความสนใจจะ
เรี ยนรู ้ อยากรู ้ว่านิ ทานที่จะได้เรี ยนรู ้ต่อไปเป็ นเรื่ องอะไร จะได้ทาํ กิจกรรมอะไรที่ แปลกใหม่บา้ ง
เพราะกิจกรรมที่นาํ มาใช้กระตุน้ ความสนใจเพื่อเข้าสู่ นิทานที่จะได้อ่านนั้นก็เป็ นกิจกรรมทางภาษา
ที่มีความหลากหลาย เพิ่มพูนความรู ้ดา้ นคําศัพท์ สร้ างปฏิ สัมพันธ์ที่ดีให้นักเรี ยนทุ กคนได้มีส่วน
ร่ วมในกิจกรรมอย่างทัว่ ถึ ง ทําให้นกั เรี ยนมีความสุ ขและสนุ กสนานเพลิดเพลินกับการทํากิจกรรม
ทุกครั้ง
2) ผูว้ ิจยั ได้จดั กิจกรรมการเรี ยนการสอนที่สอดคล้องกับความต้องการของ
นักเรี ยน เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้มีส่วนร่ วมในการทํากิจกรรม ได้แสดงความคิดเห็ นอย่างอิสระ
กิจกรรมในแต่ละขั้นตอนทําให้นกั เรี ยนได้ร่วมเรี ยนรู ้ไปกับเพื่อนๆ ในบรรยากาศการเรี ยนรู ้ที่ผอ่ น
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คลายไม่เคร่ งเครี ยด และสิ่ งสําคัญนักเรี ยนได้ทราบผลคะแนนการทําแบบฝึ กหัดทุกครั้งและอย่าง
ต่อเนื่ อง ทําให้นกั เรี ยนรู ้ขอ้ ผิดพลาดที่ตอ้ งแก้ไข และผูว้ ิจยั ได้มีการเสริ มแรงทุกครั้งให้กบั นักเรี ยน
ที่ทาํ ได้ดี และให้ขอ้ เสนอแนะกับนักเรี ยนที่มีขอ้ แก้ไข เพื่อเป็ นกําลังใจกับนักเรี ยนในการพัฒนา
ตนเองต่อการทํากิจกรรมครั้งต่อๆ ไปให้ดียง่ิ ขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับสุ ชานันท์ ทองดี (2553, น. 65-66)
ที่ได้นาํ นิทานมาใช้ในกระตุน้ ความสนใจของนักเรี ยน จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของ
นักเรี ยน เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกัน เพราะหลักสําคัญในการอ่านคือต้องได้
อ่านในสิ่ งที่ตนชอบย่อมเกิดความพึงพอใจ จะช่วยให้การจัดกิจกรรมการเรี ยนประสบผลสําเร็ จแล้ว
จะสามารถพัฒนาการอ่านไปโดยไม่หยุดชะงัก
สรุ ป ได้ว่า การจัด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ ก ระตุ ้น ความสนใจของ
นักเรี ยน มีสื่อการเรี ยนการสอนที่เหมาะสมและหลากหลายดังเช่นนิ ทานภาษาอังกฤษ เป็ นการให้
โอกาสนักเรี ยนได้ทาํ กิจกรรมร่ วมกันกับครู และเพื่อนๆ ในห้องอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน มี
บรรยากาศที่ เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ จะสามารถสร้ างแรงบันดาลใจให้นัก เรี ยนที่ จะเรี ยนรู้ ได้อย่างเต็ม
ศัก ยภาพและภาคภู มิ ใจ จึ ง ส่ งผลให้ ค วามพึ ง พอใจต่ อการเรี ยนโดยใช้นิ ท านภาษาอังกฤษของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ในภาพรวมอยูใ่ นระดับ มาก

3. ข้ อเสนอแนะ
3.1 ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการเรียนการสอน
3.1.1 ผลการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้นิทานภาษาอังกฤษที่มีผลต่อความเข้าใจในการ
อ่านภาษาอังกฤษ นักเรี ยนควรได้รับการพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษ โดยการนําเอานิ ทานมาใช้เป็ น
สื่ อในการสอนการอ่านภาษาอังกฤษให้นกั เรี ยนมีความรู้ เข้าใจมากยิง่ ขึ้น ซึ่ งสามารถคัดสรรนิ ทาน
ประเภทต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับนักเรี ยน เพื่อมาใช้เป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาความสามารถ
ในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรี ยน และนําไปประยุกต์ใช้เพื่อจัดการเรี ยนการสอน
รวมทั้ง จัดกิ จกรรมเสริ ม ทัก ษะให้ นัก เรี ย นได้มี ส่ วนร่ วม เช่ น การแสดงบทบาทสมมติ เพื่ อให้
นักเรี ยนมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับเพื่อนๆ และเป็ นการฝึ กฝนทักษะทางภาษาในด้านอื่นๆ ต่อไป
3.1.2 ผลการวิจยั ความพึงพอใจต่อการเรี ยนโดยใช้นิทานภาษาอังกฤษ ในภาพรวม
อยูร่ ะดับมาก ดังนั้นครู ควรจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้นิทานภาษาอังกฤษให้น่าสนใจ
ในลักษณะเช่นเดียวกันนี้ หรื อพัฒนาปรับปรุ งขึ้นให้ดีกว่าเดิม อาจจะเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติม
กิจกรรมในแต่ละขั้นตอนให้มีความหลากหลาย เพื่อให้นกั เรี ยนรู ้สึกพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยน
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การสอน เมื่อนักเรี ยนรู ้สึกพึงพอใจก็จะส่ งผลให้เกิดความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษมาก
ยิง่ ขึ้นไปด้วย
3.1.3 ครู ควรเสริ มแรงด้วยการกล่าวคําชมเชยและให้ขอ้ มูลย้อนกลับแก่นกั เรี ยน
ทุกครั้งในทุกกิจกรรมที่นกั เรี ยนได้ทาํ เพื่อที่จะช่วยให้นกั เรี ยนมีกาํ ลังใจและทราบแนวทางที่จะ
ปรับปรุ งแก้ไขข้อบกพร่ องของตนเอง ซึ่ งจากการสังเกตระหว่างที่จดั การเรี ยนรู ้ในแต่ละครั้ง ผูว้ จิ ยั
พบว่า นักเรี ยนรับรู ้ขอ้ บกพร่ องของตน รับฟังและพร้อมปรับปรุ งแก้ไขด้วยความเต็มใจและยัง
สามารถแนะนําเพื่อนๆ ได้ดีอีกด้วย ในขณะเดียวกันนั้นสิ่ งที่ครู ชมเชยนักเรี ยนว่าทําได้ดียงั เป็ นการ
เสริ มสร้างความมัน่ ใจในการที่จะพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษให้มากขึ้นด้วย
3.1.4 เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนอ่านโดยใช้นิทานภาษาอังกฤษ
ในแต่ละครั้งไม่ควรมากหรื อน้อยเกินไป เพราะอาจทําให้นกั เรี ยนเกิดความรู ้สึกเบื่อ ไม่สนใจใฝ่
เรี ยนรู ้ ไม่กระตือรื อร้นที่จะเรี ยนรู ้ แต่ถา้ มีเวลาที่เหมาะสมย่อมจะส่ งผลให้นกั เรี ยนสามารถเกิดการ
เรี ยนรู ้ในเรื่ องนั้นๆ ได้เป็ นอย่างดี
3.1.5 ควรจัดให้มีกิจกรรมที่จะพัฒนาความรู ้ความเข้าใจด้านการอ่านภาษาอังกฤษ
ในห้องสมุดโรงเรี ยน เช่น การจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริ มการอ่านในห้องสมุดโรงเรี ยน
หรื อกิจกรรมอัจฉริ ยะด้านการอ่านภาษาอังกฤษ เป็ นต้น
3.2 ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
3.2.1 การวิจยั ในครั้งต่อไปอาจพิจารณาสื่ อการเรี ยนการสอนที่มีเนื้อหา
ภาษาอังกฤษในการส่ งเสริ มทักษะการอ่าน เช่น การอ่านการ์ ตูน การอ่านหนังสื อ นิตยสาร หรื อ
บทความที่พบในอินเตอร์ เน็ต เพราะเป็ นสื่ อที่ใกล้ตวั น่าสนใจและทันสมัย รวมถึงสื่ อที่มีเนื้อหา
ภาษาอังกฤษที่จะสามารถบูรณาการทักษะต่างๆ เข้าด้วยกัน เช่น ทักษะการฟังและทักษะการพูด
3.2.2 ควรทําการศึกษาตัวแปรอื่นที่ส่งผลต่อความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ
ของนักเรี ยนโดยใช้นิทานภาษาอังกฤษมาเป็ นสื่ อในการเรี ยนการสอน เช่น ความคงทนในการอ่าน
ภาษาอังกฤษ และความสนใจต่อการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรี ยน เป็ นต้น

