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บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาผลการพัฒนาความสามารถทางด้านการพูด

ภาษาองักฤษโดยใชภ้าพยนตร์แอนนิเมชัน่ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนพร้าววทิยาคม จงัหวดั

เชียงใหม่ และ (2) ศึกษาความพึงพอใจในการเรียนภาษาองักฤษโดยใชภ้าพยนตร์แอนิเมชัน่ ของนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนพร้าววทิยาคม จงัหวดัเชียงใหม่ 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนพร้าววิทยาคม จงัหวดั

เชียงใหม่ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 จ  านวน 1 ห้องเรียน จ านวนนกัเรียน 47 คน ไดม้าโดยการสุ่มแบบ

กลุ่ม เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ แผนการจดัการเรียนรู้พฒันาทกัษะการพูดภาษาองักฤษโดยใชภ้าพยนตร์

แอนิเมชั่น แบบทดสอบความสามารถการพูดภาษาองักฤษ และแบบประเมินความพึงพอใจในการเรียน

ภาษาองักฤษโดยใช้ภาพยนตร์แอนิเมชั่น สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที 

 ผลการวจิยัปรากฏวา่ (1) ความสามารถทางดา้นการพดูภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา

ปีท่ี 3 โรงเรียนพร้าววิทยาคมท่ีได้รับการสอนโดยใช้ภาพยนตร์แอนิเมชั่นหลงัเรียนสูงกว่าความสามารถ
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ดงักล่าวก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และ (2) ความพึงพอใจในการเรียนโดยใชภ้าพยนตร์

แอนิเมชัน่เพื่อพฒันาทกัษะการพดูภาษาองักฤษของนกัเรียน โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

ค าส าคัญ:  ความสามารถทางดา้นการพดูภาษาองักฤษ  ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ความพึงพอใจ 
 

Abstract 

 The purposes of this research were (1) to study the effects of using animation movie to develop 
English speaking ability of Mathayom Suksa III students of Phrao Witthayakom School in Chiang Mai 
province; and (2) to study the satisfaction with English learning by using animation movie of Mathayom 
Suksa III students of Phrao Witthayakom School in Chiang Mai province. 
 The research sample consisted of 47 Mathayom Suksa III students in an intact classroom of 
Phrao Witthayakom School in Chiang Mai province during the second semester of the 2013 academic year, 
obtained by cluster sampling. The employed research instruments were learning management plans to 
develop English speaking skill with the use of animation movie, an English speaking ability test, and a scale 
to assess satisfaction with English learning by using animation movie.  Statistics employed for data analysis 
were the percentage, mean, standard deviation, and t-test. 
 Research findings were as follows: (1) the post-learning English speaking ability of Mathayom 
Suksa III students of Phrao Witthayakom School who were taught by using animation movie was higher 
than their pre-learning counterpart ability at the .01significance level; and (2) the students’ overall 
satisfaction with English learning by using animation movie was at the highest level. 
Keywords: English speaking ability, Animation movie, Satisfaction 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (2551, น.  190) ได้กล่าวถึงความส าคัญของ
ภาษาต่างประเทศวา่ ในสังคมโลกปัจจุบนัการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความส าคญั และจ าเป็นอยา่งยิ่งใน
โลกปัจจุบนั เน่ืองจากเป็นเคร่ืองมือส าคญัของการติดต่อส่ือสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้ การประกอบ
อาชีพ การสร้างความเข้าใจเก่ียวกับวฒันธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก และตระหนักถึงความ
หลากหลายทางวฒันธรรมและมุมมองของสังคมโลก ซ่ึงน ามาดว้ยมิตรไมตรีและความแตกต่างของภาษา 
และวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง มีเจตคติท่ีดีต่อ
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การเรียนภาษาต่างประเทศและใชภ้าษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารได ้รวมทั้งเขา้ถึงองคค์วามรู้ต่างๆไดง่้าย
และกวา้งข้ึนและมีวสิัยทศัน์ในการด าเนินชีวติ 
 เม่ือหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ให้ความส าคญัของภาษาต่างประเทศดงัท่ีกล่าวมา
ข้างต้น ท าให้การจัดการเรียนการสอนด้านภาษาในปัจจุบันต้องมีการเปล่ียนแปลงในด้านการใช้ส่ือ
ประกอบการสอน เพื่อให้ทนัสมยั และกระตุน้ความสนใจของผูเ้รียน ส่งเสริมให้การจดักิจกรรมการเรียน
การสอนด าเนินไปอยา่งราบร่ืนและเกิดประสิทธิผล การจดัการเรียนการสอนในปัจจุบนัจึงจ าเป็นตอ้งมีการ
เลือกใชส่ื้อการเรียนการสอนท่ีทนัสมยั สามารถช่วยกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจท่ีจะเรียนรู้ และให้เกิด
ประโยชน์ โดยเฉพาะเม่ือประเทศไทยเขา้ร่วมการเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การส่ือสารโดยใช้
ภาษาองักฤษก็ทวีความส าคญัข้ึน ประกอบกบัความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีการส่ือสาร ท าให้ภาษาองักฤษ   
มีความส าคญัในฐานะท่ีเป็นภาษาท่ีใชส่ื้อสารดว้ย 
 ในการจดัการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนพร้าว
วทิยาคม ประสบปัญหาท่ีผูเ้รียนส่วนใหญ่ยงัไม่สามารถพดูส่ือสารภาษาองักฤษไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี
อาจเน่ืองมาจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนท่ีมุ่งเน้นการเรียนเพื่อการท าแบบทดสอบมากกว่า   
การจดัประสบการณ์ดา้นการพูดให้กบัผูเ้รียน ท าให้ผูเ้รียนไม่ไดรั้บการฝึกพูดภาษาองักฤษ และส่งผลให้
ผูเ้รียนไม่เห็นความส าคญัของการส่ือสารด้วยการพูดภาษาองักฤษ เพราะมุ่งเน้นท่ีการเรียนภาษาองักฤษ   
เพื่อการท าแบบทดสอบเพียงอย่างเดียว ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความคิดของ สตีวิค (Stevick, 1967, p. 110) ท่ีได้
กล่าวถึงการเรียนภาษาองักฤษท่ีมุ่งการเรียนเพื่อให้มีความรู้ส าหรับการทดสอบหรือศึกษาต่อไวว้า่ ถา้ผูเ้รียน
เรียนภาษาองักฤษด้วยความรู้สึกว่าตอ้งเรียนเพื่อมีความรู้ส าหรับการสอบเขา้ศึกษาต่อแลว้ การเรียนด้วย
เหตุผลดงักล่าวจึงท าให้ผูเ้รียนเรียนภาษาองักฤษดว้ยความจ าเป็น ผูเ้รียนจะไม่มีความสนใจท่ีแทจ้ริง หรือไม่
สนใจ ท่ีจะฝึกปฏิบติัภาษาด้านอ่ืนๆ ท าให้ความรู้ทางด้านภาษาองักฤษถูกจดจ าได้ในช่วงระยะเวลาสั้ น
เท่านั้น  
 ปัญหาอีกหน่ึงประการดา้นการพูดภาษาองักฤษท่ีพบในการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษ
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนพร้าววิทยาคมคือ การไม่กลา้แสดงออกดา้นการพูดภาษาองักฤษ
ของนักเรียน นักเรียนจะแสดงความกังวลเม่ือต้องพูดภาษาองักฤษ นักเรียนขาดความคล่องในการพูด
ภาษาองักฤษ และกงัวลกบัการใชภ้าษาใหถู้กตอ้งตามโครงสร้างไวยากรณ์ ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากการขาดความรู้
พื้นฐานในการพูดภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร ดงัท่ี อจัฉรา วงศโ์สธร (2527, น.  127) ไดก้ล่าวถึงการขาด
ความรู้พื้นฐานในการพูดภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารของผูเ้รียน  ไวว้่า ผูเ้รียนจะมีความสามารถในการ
ส่ือสารนั้นจะตอ้งมีความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษทั้ง 3 ดา้น หน่ึงในสามดา้นนั้น คือ สมรรถภาพดา้น
กฎเกณฑ์ภาษา (Linguistic Competence) ซ่ึงหมายถึงความสามารถในการส่ือสารโดยอาศยัพื้นฐานทาง
ภาษาศาสตร์ประกอบด้วยเสียง ศพัท์ ไวยากรณ์  นอกจากน้ี ไบเกท (Bygate,  1991, p. 5) ได้กล่าวถึงส่ิง
ส าคญัของการมีความรู้และความสามารถของผูเ้รียนทางด้านการพูดภาษาองักฤษไวว้่า การท่ีผูเ้รียนจะ
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สามารถพูดภาษาองักฤษในการส่ือสารไดน้ั้นผูพู้ดจะตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัภาษาองักฤษ ตอ้งมีความเขา้ใจ 
จดจ าค าศพัท ์รูปแบบ กฎเกณฑ์ของไวยากรณ์ เพื่อสามารถน าความรู้นั้นมาผกูร้อยเรียงให้เป็นขอ้ความและ
เปล่งเสียงออกมาเป็นภาษาพูดท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงการพูดของเจา้ของภาษาให้มากท่ีสุด เพื่อขจดัปัญหาใน
การส่ือสาร ซ่ึงทั้งหมดท่ีกล่าวมาแสดงให้เห็นถึงความรู้พื้นฐานเป็นปัจจยัส าคัญท่ีจะสร้างและพฒันา
ความสามารถในการพูดภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารของผูเ้รียน ดงันั้นถา้ผูเ้รียนมีความรู้และความสามารถ
ทางด้านภาษาท่ีจ ากัด จะเป็นอุปสรรคในการส่ือสารด้วยวาจา การมุ่งเน้นการเรียนเร่ืองของศพัท์และ
ไวยากรณ์ โดยท่ีผูเ้รียนจะจดจ าค าศพัท์และไวยากรณ์เพื่อน าไปตอบค าถามในการสอบมากกวา่เรียนรู้เพื่อ
การน าไปใช้พูดส่ือสารจริง เป็นผลท าให้จ  าค าศพัท์ไม่ได้ ใช้ไวยากรณ์ไม่ถูก ปัญหาดงักล่าวเป็นผลสืบ
เน่ืองมาจากประสบการณ์เรียนเดิมของผูเ้รียนทั้งในดา้นการรับรู้ภาษา (Receptive Skills) และการใช้ภาษา 
(Productive Skills) อีกดว้ย  
 นอกจากปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีเกิดจากตวัผูเ้รียน ยงัมีปัญหาท่ีเกิดจากตวัผูส้อน
และการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษ ท่ีนอกจากจะท าให้ผูเ้รียนไม่สามารถพูดภาษาองักฤษไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ ยงัอาจส่งผลให้ผูเ้รียนขาดเจตคติท่ีดีต่อการพูดภาษาองักฤษ และขาดแรงจูงใจในการพูด
ภาษาองักฤษดว้ย ซ่ึงการ์ดเนอร์ (Gardner, 1985, pp. 7-8) ไดก้ล่าวถึงปัจจยัท่ีส่งผลถึงการขาดเจตคติท่ีดีต่อ
การพูดภาษาองักฤษ และขาดแรงจูงใจในการพูดภาษาองักฤษท่ีมีสาเหตุมาจากตวัผูส้อนและวิธีการสอน
ภาษาองักฤษไวว้า่ เม่ืออยูใ่นห้องเรียนตวัผูส้อนและวิธีการสอนจะมีบทบาทส าคญั ในการก่อให้เกิดเจตคติ
ต่างๆในตัวผูเ้รียน ถ้าผูส้อนมีทักษะการสอนภาษาท่ีเก่ง และสามารถกระตุ้นนักเรียนให้เกิดอารมณ์ 
ความรู้สึกอยากเรียน ตลอดจนมีวธีิการสอนท่ีน่าสนใจ จะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดเจตคติท่ีดีต่อการเรียน ผูส้อน    ท่ี
สามารถพดูภาษาองักฤษไดเ้ก่ง ส าเนียงดี มีความมัน่ใจบุคลิกภาพดี ยิม้แยม้แจ่มใส ใหก้ าลงัใจผูเ้รียน เป็นส่ิง
ท่ีสร้างความกลา้ในการออกไปพดูภาษาองักฤษได ้ 
 ส าหรับส่ือท่ีจะน ามาใช้ประกอบการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษ มีความลา้ยคลึงกบัส่ือ
และอุปกรณ์การสอนทัว่ไป อาจเป็นส่ือส าเร็จรูปท่ีมีผูจ้ดัท าข้ึนในเชิงการคา้ หรืออาจเป็นส่ือท่ีครูผูส้อน
จดัท าข้ึนเอง โดยส่ือประกอบการจดัการเรียนการสอนน้ี จ าแนกออกเป็น 3 ประเภทคือส่ือสายตา (Visual 
aids) ส่ือเสียง (Audio aids) และส่ือเสียงและสายตา (Audio-visual aids) ซ่ึงส่ือทั้งสามประเภทน้ี ส่ือเสียง
และสายตาจดัจดัเป็นส่ือท่ีมีประสิทธิภาพมากกวา่ส่ือสายตา หรือส่ือเสียงเพียงอยา่งใดอยา่งหน่ึง เน่ืองจาก
เป็นส่ือภาพท่ีมีการเคล่ือนไหว และมีเสียงประกอบดว้ยในเวลาเดียวกนั  ซ่ึงสามารถเร้าและดึงดูดความสนใจ
ของนักเรียนได้มากกว่าส่ือประเภทอ่ืน ซ่ึงส่ือประเภทเสียงและสายตาน้ีได้แก่ภาพยนตร์ วีดิโอเทป ซีดี 
สไลดป์ระกอบเสียง เป็นตน้ (สังเวยีน สฤษดิกุล 2531, น.  125) ซ่ึงส่ือประเภทภาพยนตร์เป็นส่ือท่ีจดัเป็นส่ือ
ประเภทเสียงและสายตา ท่ีสามารถถ่ายทอดเร่ืองราวของเร่ืองเป็นภาษาพดู ซ่ึงผูเ้รียนจะไดฟั้งส าเนียง ระดบั
ของน ้ าเสียงท่ีหนกัเบา มีชีวิตชีวาตามบริบทของตวัละครท่ีปรากฏในสถานการณ์ต่างๆ  ภาพยนตร์จึงเป็น
เคร่ืองมือในการส่ือทางอารมณ์ (Emotional  Function) ให้กบัคนดู ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์โศกเศร้า ความสุข 
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ความหวาดเสียว ความสยดสยอง ฯลฯ ดว้ยวิธีการท่ีแตกต่างกนัไป เป็นตน้ว่าการตดัต่อ หรือการใช้เสียง
ประกอบ นอกจากนั้นภาพยนตร์ยงัเป็นส่ือท่ีสามารถใช้สอดแทรกความคิดบางอย่าง ท่ีอาจเป็นปรัชญา 
ข้อคิดหรือแง่คิดท่ีดีเก่ียวกับการใช้ชีวิต ซ่ึงผูเ้รียนจะรับรู้เข้าไปในเน้ือเร่ืองและน าไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวนั ท่ีล้วนแต่ให้คนดูเป็นผูคิ้ดท่ีไม่ใช่แค่ดู นอกจากนั้นภาพยนตร์ยงัสร้างความต่ืนตาต่ืนใจ 
(Spectacle Function) ซ่ึงความต่ืนตาต่ืนใจน้ี ส่วนใหญ่เราได้มาจากการมองเห็นภาพและการได้ยินเสียง       
(กิดานนัท ์มลิทอง 2548, น.  100 - 101) 
 นอกจากนั้นประโยชน์ของการใช้ส่ือประเภทภาพยนตร์ในการจดัการเรียนการสอนยงัมีอีก
มากมาย ดงัท่ี ฮู (Hu, 2006, pp. 235 - 240) กล่าวว่าภาพยนตร์เป็นส่ือท่ีให้ทั้งเสียงและภาพท่ีช่วยให้ผูเ้รียน
เขา้ใจภาษาไดง่้ายกว่าส่ืออ่ืน เม่ือชมภาพยนตร์ ผูเ้รียนไม่เพียงแต่จะฟังตวัละคร แต่ยงัชมอิริยาบถของตวั
ละครดว้ย และรวมถึงฉากต่างฯ ยงัมีส่วนสนบัสนุนให้การส่ือสารเสมือนจริง เม่ือชมภาพยนตร์ผูช้มจะรู้สึก
คลอ้ยตามไปกบัภาพยนตร์ดว้ย ยิ่งไปกวา่นั้นภาพยนตร์ยงัมีส่วนช่วยสนบัสนุนให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ภาษาได้
อยา่งเป็นธรรมชาติ นอกจากนั้นอุบลรัตน์  ศิริยุวศกัด์ิ,  ถิรนนัท ์ วนวชัศิริวงศ์  และสุจิรา สุวีรานนท์ (2542, 
น.  32-33) ยงัไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของการน าภาพยนตร์มาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนวา่ วา่ภาพยนตร์มี
ประโยชน์หลายประการ เช่น เป็นส่ิงดึงดูดความสนใจ กระตุน้และเร้าให้ผูเ้รียนสนใจบทเรียนอยา่งสูง เป็น
แหล่งพดูภาษาท่ีแทจ้ริงท่ีผูเ้รียนสามารถฟังการสนทนาโตต้อบ เห็นกริยาท่าทางประกอบในสถานการณ์จริง 
โดยเฉพาะภาพยนตร์ DVD ซ่ึงมีคุณสมบติัพิเศษคือ มีความกะทดัรัด ทนทาน หาไดง่้าย สะดวกในการใช้    
มีรายการให้เลือกหลายรายการ เช่น เลือกชมเป็นฉากๆ เลือกรายการยอ้นกลบั หยุดเพื่อดูรายละเอียดในแต่
ละฉาก นอกจากนั้นยงัมีหวัเร่ือง (Title) ซ่ึงประกอบดว้ยช่ือเร่ือง รายละเอียดยอ่ยอ่ืนๆ   ดงันั้นการจะเลือกน า
ภาพยนตร์มาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนนั้น ผูส้อนตอ้งเลือกภาพยนตร์ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์าร
เรียนรู้  เพื่อเป็นเคร่ืองมือช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความรู้ความเขา้ใจในบทเรียนนั้นๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
 การน าภาพยนตร์มาใช้ในการจดัการเรียนการสอนจึงเป็นส่ือท่ีสามารถช่วยพฒันาผูเ้รียนตาม
วตัถุประสงค์ของการน ามาใช้ ภาพยนตร์ประเภทแอนิเมชัน่ซ่ึงจดัเป็นภาพยนตร์ประเภทหน่ึง ท่ีคนทัว่ไป
อาจเรียกวา่เป็นภาพยนตร์การ์ตูน ท่ีเกิดจากการน าภาพ มาเรียงร้อยต่อกนัและน ามาฉายดว้ยความเร็วจนท า
ให้มองเห็นเป็นภาพเคล่ือนไหว  มีสีสัน สร้างความต่ืนตาต่ืนใจแก่ผูช้ม ซ่ึง ไควี่ (Kivy,  2004, p. 233)            
ไดก้ล่าวถึงภาพยนตร์การ์ตูนวา่ ภาพยนตร์การ์ตูนเป็นส่ือสากลท่ีสามารถเขา้ถึงชนทุกชาติ ทุกภาษาถึงแมจ้ะ
มีความแตกต่างในเร่ืองของภาษาพูดแต่ภาษาภาพท่ีมีการแสดงออกดว้ยบุคลิกลกัษณะท่าทาง สีหนา้ อารมณ์ 
และภาพยนตร์การ์ตูนเป็นส่ิงท่ีท าให้ผูช้มท าความเข้าใจได้ไม่ยากทั้ งเด็กเยาวชนและผูใ้หญ่ จึงท าให้
ภาพยนตร์การ์ตูนเป็นท่ีนิยมช่ืนชมของทุกวยั เช่นเดียวกับท่ี  เลฟเวอรร่ี (Lavery, 1992, p. 60) กล่าวถึง
ความส าคญัและความน่าสนใจของภาพยนตร์การ์ตูนเม่ือน ามาใชเ้ป็นส่ือในการจดัการเรียนการสอนภาษาไว้
วา่ การ์ตูนเป็นท่ีโปรดปรานของนกัเรียนทุกวยั สังเกตไดง่้ายๆ เช่นเม่ือนกัเรียนอ่านวารสาร จะรีบพลิกไป
หน้าการ์ตูนก่อนเสมอ การ์ตูนโดยทัว่ไปเป็นภาพและมีเน้ือหาประกอบเพียงเล็กน้อย จดัเป็นส่ือทศันะท่ี
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น าเสนอเน้ือหาท่ีครูสามารถน าไปใชใ้นห้องเรียนไดโ้ดยมุ่งใหน้กัเรียนรู้ภาษาในสถานการณ์ต่างๆ  นอกจาก
ความคิดเห็นเก่ียวกบัความน่าสนใจของการน าภาพยนตร์การ์ตูนมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนดงักล่าว
แลว้ อนุชา เสรีสุชาติ (2548, น. 1) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของการน าภาพยนตร์การ์ตูนมาเป็นส่ือในการจดัการ
เรียนการสอนไวว้่า ภาพยนตร์การ์ตูน หรือท่ีเรียกเป็นภาษาองักฤษว่า แอนิเมชัน่ (Animation) เป็นส่ือท่ีมี
ความน่าสนใจ เป็นส่ือท่ีเขา้ใจง่าย เป็นส่ือขา้มวฒันธรรมท่ีสามารถเขา้ถึงคนต่างชาติต่างภาษาท่ีมีวฒันธรรม
แตกต่างกนั ให้มีความเขา้ใจร่วมกนัถึงส่ิงท่ีปรากฏอยูใ่นแอนิเมชัน่ ทั้งเน้ือหา เร่ืองราวแมแ้ต่แนวคิดท่ีเป็น
นามธรรมยงัสามารถถูกถ่ายทอดให้เขา้ใจง่ายข้ึน เม่ือถูกส่ือสารเป็นแอนิเมชั่นทั้งนั้น โดยคุณสมบติัของ     
แอนิเมชัน่ท่ีสามารถพรรณนาหรือบรรยายกระบวนการท่ีซบัซ้อนให้เห็นไดอ้ย่างเขา้ใจง่าย เช่นการท างาน
ของเคร่ืองจกัรกล อีกทั้งยงัเนน้ส่วนท่ีส าคญั 2 อยา่งคือสี หรือ เสียง และใชจิ้นตนาการอยา่งไม่มีขอบเขต จึง
ส่งเสริมจินตนาการ และการตีความหมายท่ีเป็นนามธรรมของผูช้มได ้ 
 นอกเหนือจากลกัษณะท่ีโดดเด่นของการใช้แอนิเมชั่นมาเป็นส่ือในการจดัการเรียนการสอน
ดงักล่าวแลว้ประโยชน์จากการไดช้มภาพยนตร์แอนิเมชัน่ไม่วา่จะผ่านทางส่ือรายการโทรทศัน์ การรับชม 
ในโรงภาพยนตร์ หรือการชมจากส่ือในรูปของวีซีดีหรือดีวีดีก็ตาม ผูช้มส่วนใหญ่มกัจะเป็นเด็กและเยาวชน
ท่ีจะรับรู้เน้ือหาสาระ ซึมซบัอารมณ์ความรู้สึก เม่ือพิจารณาทางดา้นคุณประโยชน์ของภาพยนตร์แอนิเมชัน่
โดยทัว่ไปแลว้ นบัวา่มีคุณประโยชน์อยา่งมากต่อเด็กในสังคมไทย   ดว้ยภาพยนตร์แอนิเมชนัยงัเป็นส่ือ หรือ
รายการท่ีเด็กไทยช่ืนชอบมากกวา่ส่ือส าหรับเด็กประเภทอ่ืน ๆ (นิพนธ์ คุณารักษ ์2551, น.  42-46)  
 ดว้ยประโยชน์และขอ้ดีของการใชภ้าพยนตร์แอนิเมชัน่ท่ีไดก้ล่าวมาท าให้ผูศึ้กษาสนใจท่ีจะน า
ภาพยนตร์แอนิเมชัน่มาเป็นส่ือในการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษเพื่อพฒันาทกัษะดา้นการพดู       ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนพร้าววิทยาคม  ให้ผูเ้รียนไดช้มภาพ พร้อมกบัไดฟั้งส าเนียงน ้ าเสียง
จากเจา้ของภาษา เรียนรู้ประโยคท่ีใช้ในชีวิตจริงและจดจ าส าเนียงจากเจา้ของภาษา เขา้ใจความหมายของ
ภาษาพดู ภาษาท่าทางท่ีปรากฏในภาพยนตร์ และเขา้ใจบทสนทนาโตต้อบกนัในสถานการณ์ต่างๆ    มากข้ึน 
เขา้ใจภาษาและความหมายเม่ือเห็นท่าทาง อิริยาบถของตวัละคร เขา้ใจอารมณ์จากภาพท่ีไดแ้ละเสียงท่ีไดย้ิน 
มีอารมณ์ร่วม เพลิดเพลิน และสนุกสนาน  จูงใจใหผู้เ้รียนพดูภาษาองักฤษมากข้ึน และสร้างแรงจูงใจในการ
ท่ีจะพดูภาษาองักฤษ 
 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อศึกษาผลการพฒันาความสามารถทางดา้นการพดูภาษาองักฤษก่อนและหลงัเรียนโดยใช้
ภาพยนตร์แอนนิเมชัน่ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนพร้าววทิยาคม จงัหวดัเชียงใหม่ 
 2.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียน
พร้าววทิยาคมโดยใชภ้าพยนตร์แอนนิเมชัน่ 
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นิยามศัพท์ 
 1.  ความสามารถทางดา้นการพดูภาษาองักฤษ หมายถึง  ความสามารถของผูเ้รียนในการพูดเพื่อ
ส่ือสารถ่ายทอดความคิด ความเขา้ใจ และความรู้สึกให้ผูฟั้งเขา้ใจเป็นภาษาองักฤษ ไดแ้ก่การพูดบรรยาย
ภาพ/เหตุการณ์ การตอบค าถาม และการพูดให้เหตุผล ซ่ึงวดัไดโ้ดยใช้แบบทดสอบการพูดภาษาองักฤษท่ี
ผูว้จิยัไดพ้ฒันาข้ึน 
 2.  ความพึงพอใจ หมายถึง  การแสดงความรู้สึกของผูเ้รียนท่ีมีต่อการจดักิจกรรม  การเรียนการ
สอนโดยใชภ้าพยนตร์แอนิเมชัน่เพื่อพฒันาความสามารถดา้นการพูดภาษาองักฤษ    วดัไดจ้ากแบบประเมิน
ความพึงพอใจท่ีผูว้จิยัไดพ้ฒันาข้ึน 
 3.  ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ หมายถึง ภาพยนตร์การ์ตูนเร่ือง Megamind  “จอมวายร้ายพิทกัษโ์ลก” 
ซ่ึงแบ่งเน้ือเร่ืองเป็นฉาก ๆ จ านวน 8 ฉาก ท่ีมีเน้ือหาท่ีต่อเน่ืองกนั  และเลือกใชฉ้ากท่ีเนน้การสนทนาท่ีส่ือ
ถึงอารมณ์ ความรู้สึก และเหตุการณ์ท่ีส าคญัแตกต่างกนัไป มีความยาวแต่ละฉากประมาณ 10-15 นาที  
 4.  นักเรียน หมายถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนพร้าววิทยาคม อ าเภอพร้าว  
จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีเรียนภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 
 

 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวิจัย 
 1.  ผูส้อนไดแ้นวทางศึกษาผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพฒันาความสามารถทางดา้นการ
พดูภาษาองักฤษโดยใชภ้าพยนตร์แอนิเมชัน่ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนพร้าววทิยาคม 
 2.  ผูส้อนไดผ้ลการศึกษาความพึงพอใจในการเรียนภาษาองักฤษของนกัเรียนหลงัไดรั้บการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพฒันาความสามารถทางดา้นการพดูภาษาองักฤษโดยใชภ้าพยนตร์แอนิเมชัน่ 
 

 

วิธีการวิจัย 
 เน้ือหาท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีใช้เน้ือหาท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตรสถานศึกษาสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที 3 วิชาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร รหสัวิชา อ 23206  
โดยผูเ้รียนจะไดรั้บการเรียนรู้ดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษไดแ้ก่ การพดูบรรยายภาพ/เหตุการณ์ การตอบ
ค าถาม และการพุดเพื่อให้เหตุผล โดยเลือกภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ือง Magamind  “จอมวายร้ายพิทกัษโ์ลก” 
ซ่ึงไดแ้บ่งเร่ืองเป็นเป็นฉาก ทั้งหมด 8 ฉาก ท่ีมีเน้ือหาท่ีต่อเน่ืองกนั  และเลือกใชฉ้ากท่ีเนน้การสนทนา ท่ีส่ือ
ถึงอารมณ์ ความรู้สึก และเหตุการณ์ท่ีส าคญัแตกต่างกนัไป มีความยาวแต่ละฉากประมาณ 10-15 นาที  
เคร่ืองมือและวธีิสร้างท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีประกอบดว้ย 
 1.  แผนการจัดการเรียนรู้พัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
จ  านวน 16 แผน ใช้เวลาในการจดักิจกรรมรวม 16 ชัว่โมง โดยด าเนินการตามขั้นตอนการสอน 4 ขั้นตอน
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ดังน้ี  ขั้นก่อนชม (Pre-viewing) ขั้นชมภาพยนตร์ (Active-viewing) ขั้นหลังจากชมภาพยนตร์ (Post-
viewing) และขั้นทบทวน (Re-viewing)  
 2.  แบบทดสอบ เป็นแบบทดสอบประเมินทกัษะการพูด แบ่งเป็น 3  ตอนดงัน้ี ตอนท่ี 1 พูด
อธิบายภาพ ตอนท่ี 2 พูดตอบค าถาม และตอนท่ี 3 พูดแสดงความคิดเห็น คะแนนรวม 30 คะแนน  ใชเ้กณฑ์
การให้คะแนนแบบ  แยกแยะองค์ประกอบ  (analytical criteria) โดยคดัเลือกประเด็นการประเมิน 3 ด้าน 
ไดแ้ก่ การออกเสียง ความคล่องแคล่ว และการแสดงท่าทางน ้าเสียงประกอบการพดู 
 3.  แบบประเมินความพึงพอใจในการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้ภาพยนตร์แอนิเมช่ัน  มีลกัษะเป็น
แบบวดัมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จ านวน 1 ฉบบั 10 ขอ้  
 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ผลการวจัิย 
 1.  ความสามารถดา้นการพดูภาษาองักฤษของนกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนโดยใชภ้าพยนตร์       
แอนิเมชัน่ หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
 2.  ความพึงพอใจในการเรียนโดยใชภ้าพยนตร์แอนิเมชัน่เพื่อพฒันาทกัษะการพูดภาษาองักฤษ
ของนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.61 ซ่ึงเวลาท่ีใช้ในการจดักิจกรรมมีความ
เหมาะสม และการให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ 4.47  ซ่ึงส่ือการสอน
ดึงดูดความสนใจ และส่ือการสอนช่วยให้ผูเ้รียนเขา้ใจ น ้ าเสียง  สีหนา้ท่าทาง อารมณ์ของตวัละครไดง่้ายมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ 4.74 
 
 อภิปรายผล 
 จากผลการวจิยัดงักล่าว สามารถอภิปรายผลในประเด็นต่างๆ ดงัน้ี 
 1.  ความสามารถดา้นการพูดภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บการสอน
โดยใช้ภาพยนตร์แอนิเมชั่นสูงข้ีน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี .01 เห็นได้ว่าความสามารถด้านการพูด
ภาษาองักฤษของนกัเรียนหลงัจากไดรั้บการสอนโดยใช้ภาพยนตร์แอนิเมชัน่สูงกวา่ก่อนเรียน จึงแสดงให้
เห็นว่า การน าภาพยนตร์แอนิเมชัน่มาเป็นส่ือในการจดัการเรียนการสอนดา้นการพูดภาษาองักฤษ ช่วยให้
สามารถพฒันาทกัษะการพูดภาษาองักฤษของผูเ้รียนได ้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  นอร์มา พราโยก้ี (2556) 
ท่ีไดศึ้กษาผลการพฒันาความสามารถดา้นการพูดของนกัเรียนโดยใช้ภาพยนตร์การ์ตูน ซ่ึงผลของการวิจยั
พบว่านกัเรียนสามารถพูดไดค้ล่องแคล่วข้ึน การใช้ไวยากรณ์และการพูดออกเสียงมีประสิทธิภาพมากข้ึน
หลงัจากไดเ้รียนโดยใช้ภาพยนตร์การ์ตูน นกัเรียน 19 คนมีผลการทดสอบสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 79.16 จาก
จ านวนนักเรียนทั้ งหมด 24 คน  อยู่ในระดับดี นอกจากนั้ นนักเรียนมีความใส่ใจและมีส่วนร่วมใน
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กระบวนการเรียนรู้ ทั้งครูและนกัเรียนไดส้ร้างปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างกระบวนการเรียนการสอนและการ
เรียนรู้โดยใชภ้าพยนตร์การ์ตูน ซ่ึงภาพยนตร์การ์ตูนเป็นส่ือท่ีสามารถสร้างบรรยากาศท่ีผ่อนคลาย และท า
ให้นกัเรียนมีแรงจูงใจท่ีจะพูดโดยไม่รู้สึกอาย หรือกลวัท่ีจะพูด สามารถเห็นความคืบหนา้ท่ีมีประสิทธิภาพ
ของนกัเรียนไดต้ั้งแต่เร่ิมกระบวนการเรียนรู้จนส้ินสุดกระบวนการเรียนรู้ และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
บุญเพ็ง อินลา (2551)  ท่ีพบว่านักเรียนสามารถพูดออกเสียงค าศพัท์และประโยคได้ถูกต้องตามเน้ือหา 
ส าเนียงใกลเ้คียงกบัเสียงของเจา้ของภาษามาก พดูไดค้ล่องแคล่ว และท าท่าทางประกอบการพดูไดอ้ยา่งเป็น
ธรรมชาตินกัเรียนมีความกระตือรือร้น และสนุกสนานในการเรียนจากส่ือวีซีดี ทั้งน้ีเพราะส่ือวีซีดีเป็นส่ือท่ี
เหมาะสมต่อการฝึกการพูดภาษาองักฤษ เน่ืองจากมีทั้งภาพเคล่ือนไหวและเสียงของเจา้ของภาษา มีความ
เป็นธรรมชาติคลา้ยกบัสถานการณ์จริง เป็นส่ือท่ีให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจ เกิดแรงจูงใจท่ีจะเรียน มีความ
กระตือรือร้น ผูเ้รียนเรียนดว้ยความสนุกสนาน ซึมซบัส าเนียงการใชภ้าษาและไดฝึ้กพดูตามไปดว้ย สามารถ
เลียนแบบการพูดได้อย่างดี ท าให้พฒันาทกัษะการพูดได้เร็วข้ึนเพราะมีตวัแบบท่ีถูกตอ้ง นอกจากนั้นยงั
สามารถช่วยส่งเสริมความเขา้ใจดา้นค าศพัท ์ผูเ้รียนรู้ความหมายของค าศพัทท์ั้งท่ีเป็นรูปธรรม และศพัท ์ท่ี
เป็นนามธรรมมากข้ึน 
 จากการศึกษาความสามารถดา้นการพูดภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียน
พร้าววิทยาคมท่ีไดรั้บการสอนโดยใช้ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ในคร้ังน้ี ขอ้สังเกตหน่ึงพบว่าผูเ้รียนมีผลการ
ทดสอบสามารถดา้นการพูดภาษาองักฤษหลงัเรียนโดยใชภ้าพยนตร์แอนิเมชัน่สูงกวา่ก่อนเรียน ทั้งน้ีน่าจะมี
ผลจาก การท่ีผูศึ้กษาไดป้ระยุกต์ใช้แนวทางการสอนพูดมาจาก อุบล สรรพชัญพงษ์ (2555 , น.  13) โดยผู ้
ศึกษาไดส้ร้างความเคยชินในการพูดภาษาองักฤษกบัผูเ้รียนดว้ยการใช้ภาษาองักฤษง่ายๆในชั้นเรียนบ่อยๆ 
ซ ้ าๆ ไม่พยายามแกไ้ขการพดูผิดของผูเ้รียนมากจนเกินไป เน่ืองจากอาจท าให้ผูเ้รียนรู้สึกอายเม่ือมีการแกไ้ข
ค าผิดบ่อยคร้ัง และการให้ผูเ้รียนไดฟั้งและชมภาพยนตร์แอนเมชัน่ซ ้ าๆ บ่อยๆ ให้ผูเ้รียนไดฝึ้กการเล่าเร่ือง
หลงัจากชมภาพยนตร์ในแต่ละตอน  ซ่ึงผูศึ้กษาไดพ้ยายามใช้ค  าถาม และสัมภาษณ์ความเขา้ใจของผูเ้รียน
เก่ียวกบัภาพยนตร์แอนิเมชัน่  ท่ีไดช้มไปแลว้แต่ละตอน เพื่อเป็นการกระตุน้ให้ผูเ้รียนไดพู้ดภาษาองักฤษ
เพื่อตอบค าถาม และเป็นการพฒันาการพดูของตนเองดว้ย  
 นอกจากการท่ีผูศึ้กษาประยกุตใ์ชแ้นวทางการสอนพดูมาจากนกัการศึกษาดงักล่าวแลว้ ผูศึ้กษา
ยงัไดป้ระยุกตข์ั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชภ้าพยนตร์แอนิมัน่ตามแนวการจดัการเรียน
การสอนโดยใช้ภาพยนตร์ของ คริสโตเฟอร์ เบอร่ี  (Christopher Bury และคณะ 2527) อ้างในวิไลพร  
ธนสุวรรณ (2536) โดยผูศึ้กษาไดจ้ดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชภ้าพยนตร์แอนิมัน่ตามขั้นตอนดงัน้ีคือ 
เร่ิมจากการดูแบบเงียบ (Silent viewing) โดยให้ผูเ้รียนได้ชมภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เฉพาะภาพแต่ปิดเสียง
ไม่ใหไ้ดย้นิ ทั้งน้ีเพื่อให้ผูเ้รียนเดาเหตุการณ์ของเร่ืองราวนั้นๆ ทีละตอน กระตุน้ใหผู้เ้รียนสนใจท่ีจะติดตาม
เร่ือง หลงัจากนั้นให้ผูเ้รียนฟังเฉพาะเสียงของภาพยนตร์แอนิเมชัน่ตอนเดิมซ ้ าอีก โดยเปิดเฉพาะเสียงก่อน 
(Listening with pictures) แลว้จึงเปิดให้ดูภาพทีหลงั หลงัจากนั้นใชค้  าถามน า เพื่อตรวจสอบความเขา้ใจของ
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ผูเ้รียน ขั้นตอนต่อไปคือการท านายล าดบัเหตุการณ์ (Predicting the sequence) ซ่ึงผูเ้รียนจะไดช้มภาพยนตร์
ตอนเดิมซ ้ าอีกคร้ังทั้งภาพและเสียงพร้อมกนั แลว้ใชค้  าถามน าเพื่อให้มัน่ใจวา่ผูเ้รียนมีความเขา้ใจเน้ือเร่ืองดี
แลว้จึงใหผู้เ้รียนไดฝึ้กพดูภาษาองักฤษตามกิจกรรมท่ีไดว้างแผนไว ้ดว้ยวธีิการจดักิจกรรมการเรียนการสอน
โดยใชภ้าพยนตร์แอนิมัน่ตามขั้นตอนดงักล่าว จึงน่าจะมีส่วนสนบัสนุนใหผู้เ้รียนมีพฒันาการดา้นทกัษะการ
พดูภาษาองักฤษท่ีดีข้ึน และส่งผลใหผ้ลการประเมินทกัษะการพดูภาษาองักฤษของนกัเรียนมีระดบัคุณภาพดี 
 นอกจากการประยุกต์แนวการจดักิจกรรมการเรียนการสอนทกัษะการพูด และการใช้วิธีการ  
จดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ภาพยนตร์แอนิมัน่ตามขั้นตอนท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ผูศึ้กษายงัประยุกต์ใช้
แนวการวดัผลประเมินผลทกัษะการพูดจากแนวคิดของ อจัฉรา วงศ์โสธร (2555, น.  65-66) ท่ีกล่าวถึง
วิธีการ วดัและประเมินผลทกัษะการพูดท่ีเหมาะสมคือ การวดัทกัษะการพูดทางตรง ท่ีให้ผูเ้รียนทดสอบ
แสดงความสามารถทางการพูดภาษาองักฤษ โดยใชก้ารสัมภาษณ์ หรือใหพ้ดูจริงหลงัจากไดท้  ากิจกรรมและ
ชมภาพยนตร์แอนิเมชั่นแล้ว  ซ่ึงการประเมินผลการพูดทางตรงน้ีสามารถช่วยให้ผูศึ้กษาประเมินและให้
คะแนนไดอ้ย่างละเอียดและยุติธรรม เน่ืองจากการวดัทางตรงเป็นวิธีวดัความสามารถไดล้ะเอียดและตรง
มากกว่าการวดัทกัษะการพูดโดยใช้แบบทดสอบ (การวดัทางออ้ม) ซ่ึงมีเกณฑ์การให้คะแนนท่ีละเอียด
มากกวา่ และสามารถวดัความสามารถทางการพดูไดอ้ยา่งแทจ้ริงอีกดว้ย 
 2.  ความพึงพอใจในการใช้ภาพยนตร์แอนิเมชั่นเพื่อพฒันาทกัษะการพูดภาษาองักฤษของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนพร้าววิทยาคมพบว่า เวลาท่ีใช้ในการจดักิจกรรมมีความเหมาะสม 
และการให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ 4.47 ซ่ึงส่ือการสอนดึงดูดความ
สนใจ และส่ือการสอนช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจ น ้าเสียง  สีหนา้ท่าทาง อารมณ์ของตวัละครไดง่้ายมีค่าเฉล่ียสูงสุด
คือ 4.74 ผลการศึกษาความพึงพอใจในการใชภ้าพยนตร์แอนิเมชัน่เพื่อพฒันาทกัษะการพูดภาษาองักฤษของ
นกัเรียนโดยรวมมีค่าเฉล่ีย 4.62  อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด แสดงใหเ้ห็นวา่การน าภาพยนตร์   แอนิเมชัน่มาใช้ใน
การพฒันาทกัษะการพูดภาษาองักฤษของนกัเรียนสามารถกระตุน้ให้ผูเ้รียนมีความสนใจในการเรียนและ
สามารถพูดภาษาองักฤษไดดี้ข้ึน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศรีวรรณ์ หมื่นพล (2548) ท่ีไดศึ้กษาผลการใช้
ภาพยนตร์เพื่อส่งเสริมความสามารถทางการฟังภาษาองักฤษ และความเขา้ใจในวฒันธรรมทางภาษาของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบา้นสันโคง้ (เชียงรายจรูญราษฎร์) ผลการศึกษาพบวา่จดัการเรียนการ
สอนการส่ือสารและวฒันธรรมทางภาษาองักฤษผา่นภาพยนตร์ ประการแรก นกัเรียนเกิดความสนใจมากข้ึน 
เห็นได้จากนักเรียนพยายามเลียนแบบน ้ าเสียง ส าเนียง ตลอดจนท่าทางไปพร้อมกนัอย่างสนุกสนานใน
ขั้นตอนการฝึกปฏิบติั ประการท่ีสอง การใช้ภาพยนตร์ท าให้เกิดการส่งเสริมความเขา้ใจ ในความคิดรวบ
ยอดของสถานการณ์ และรายละเอียดเก่ียวกบับริบทต่างๆ ได้ดีและรวดเร็ว ประการท่ีสาม ส่งเสริมให้
นกัเรียนมีการท างานร่วมกนัในกลุ่มนกัเรียนไม่ว่าจะเป็นงานคู่หรืองานกลุ่ม และประการสุดทา้ย นกัเรียน
เขา้ใจในวฒันธรรมทางภาษาท่ีแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วภิา อิโน (2551) ท่ีไดศึ้กษาการใชส่ื้อ
ภาพยนตร์เพื่อกระตุน้แรงจูงใจในการเรียนภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 พบวา่ ภาพยนตร์
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ท าให้นักเรียนมีโลกทศัน์กวา้งข้ึน ซ่ึงแสดงว่านักเรียนเกิดแรงจูงใจภายนอก เกิดแรงจูงใจภายใน ส่วน
แรงจูงใจทางสังคมพบว่า จากการดูภาพยนตร์ท าให้นักเรียนมีความรู้สึกว่าเจ้าของภาษาเป็นมิตร เห็น
ประโยชน์และความส าคญัของการเรียนภาษาองักฤษ และคิดวา่ภาษาองักฤษเป็นส่ิงท่ีทา้ทายความสามารถ 
เพลิดเพลิน และสนุกสนานกบัการชม นกัเรียนทุกคนร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ภาพยนตร์ท าใหน้กัเรียนอยากเรียน
ภาษาองักฤษเพราะสนุกสนาน จากการเล่นเกมเลือกค าศพัทจ์ากภาพยนตร์ เรียนดว้ยวิธีง่ายๆ จากกิจกรรม
จบัคู่ค  าศพัทก์บัรูปภาพจากภาพยนตร์ และกิจกรรมตอบค าถาม ถูก – ผิด เม่ือผูเ้รียนไดฟั้ง และดูภาพยนตร์ 
เป็นการสร้างแรงจูงใจในการท่ีจะดูและฟังและติดตามต่อไปเร่ือยๆ ท าใหผู้เ้รียนไดใ้ชค้วามคิดตามเหตุการณ์
ท่ีไดดู้และฟัง ผูเ้รียนสามารถตดัสินใจและคาดเดาเหตุการณ์ต่างๆ ได ้ และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของณฐัชนา 
ระวิวงศ์ (2551) ท่ีได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะการฟังภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้ส่ือดีวีดี พบว่า ผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้ทกัษะการฟัง
ภาษาองักฤษโดยใช้ส่ือดีวีดีโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางทั้งน้ีเน่ืองจากส่ือดีวีดีเป็นส่ือคอมพิวเตอร์ท่ี
น าเสนอภาพยนตร์อีกรูปแบบหน่ึงท่ีมีทั้งการน าเสนอด้านเน้ือหาสาระ การน าภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว 
ขอ้ความเสียงต่าง ๆ มาใช้ร่วมกนัเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ ซ่ึงผูศึ้กษาคน้ควา้ได้เลือกเน้ือหาท่ี
สอดคลอ้งกบัชีวิตประจ าวนัของเรียน ส่งผลให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในทกัษะการฟังภาษาองักฤษเฉล่ีย 
ร้อยละ 76.07 
 

 

ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี ผูว้จิยัมีขอ้เสนอดงัน้ี 
 1.  ขอ้เสนอแนะส าหรับการน าภาพยนตร์แอนิเมชัน่มาใชป้ระกอบการจดักิจกรรมการพฒันา 
ทกัษะทางภาษาของผูเ้รียน 

1.1  เพื่อให้การใช้ภาพยนตร์แอนิเมชัน่มาพฒันาทกัษะทางภาษาให้แก่ผูเ้รียน ผูส้อนควร
เลือกภาพยนตร์แอนิเมชั่นท่ีอยู่ในความสนใจของผูเ้รียน เหมาะสมกับวยัของผูเ้รียน เพื่อให้ผูเ้รียนเกิด
แรงจูงใจท่ีจะเรียน เรียนดว้ยความสนุกสนาน และสามารถซึมซบัส าเนียงการใชภ้าษาและไดฝึ้กพูดตามไป
ดว้ย สามารถเลียนแบบการพดูไดอ้ยา่งดี ท าใหพ้ฒันาทกัษะการพดูไดเ้ร็วข้ึน 

1.2  การน าภาพยนตร์มาใช้เป็นส่ือการสอนทกัษะทางภาษานั้น บางคร้ังผูส้อนอาจต้อง
เปล่ียนบทบาทหน้าท่ีของตนจากการเป็นผูส้อนโดยตรงมาเป็นผูค้อยให้ค  าช้ีแนะ ให้ค  าแนะน า อธิบาย
เพิ่มเติม ควบคุมเวลา  กระตุ้นและสร้างบรรยากาศ และควบคุมการจดักิจกรรมให้เป็นไปตามเน้ือหา
สอดคลอ้งวตัถุประสงค ์ 

1.3  การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะทางการพูดภาษาอังกฤษของผู ้เ รียน ใช้เวลา
ค่อนขา้งมากในกิจกรรมการฝึกพดูภาษาองักฤษทา้ยชัว่โมง กล่าวคือผูเ้รียนตอ้งการเวลาในการเตรียมตวัพดู 
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ดงันั้นครูจึงควรให้เวลาแก่ผูเ้รียนส าหรับกิจกรรมการพูดน้ีดว้ย ซ่ึงอาจใหผู้เ้รียนท่ีพร้อมท่ีสุดออกมาพูดก่อน 
หรือการมอบหมายให้ผูเ้รียนไปฝึกพดูภาษาองักฤษท่ีบ้านเป็นการบา้น แลว้มาพูดภาษาองักฤษในเวลาวา่งท่ี
ครูอาจท าการนดัหมายไวล่้วงหนา้  
 2.  ขอ้เสนอแนะส าหรับการน าภาพยนตร์แอนิเมชัน่ไปใชใ้นการวิจยัคร้ังต่อไป 

2.1  ควรมีการวิจยัเก่ียวกบัการน าภาพยนตร์แอนิเมชัน่มาใช้กบัการพฒันาผูเ้รียนดา้นอ่ืนๆ 
เช่นพฒันาทกัษะทางภาษาอีก 3 ดา้น (การฟัง การอ่าน และการเขียน) 

2.2  ควรมีการวจิยัเก่ียวกบัการน าภาพยนตร์แอนิเมชัน่มาใชก้บัการพฒันาผูเ้รียนในระดบัชั้น
อ่ืนๆ เช่นระดบัก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มธัยมศึกษา อุดมศึกษา หรือการศึกษานอกระบบ 

2.3  ควรมีการวิจยัเก่ียวกบัการใช้ภาพยนตร์แอนิเมชัน่มาศึกษาตวัแปรอ่ืน เช่น ดา้นการคิด  
(คิดอยา่งมีวจิารณญาณ ความคิดสร้างสรรคเ์ป็นตน้) และแรงจูงใจในการเรียนวชิาภาษาองักฤษ เป็นตน้ 

2.4  ควรมีการวจิยัเก่ียวกบัการใชภ้าพยนตร์แอนิเมชัน่มาประกอบการจดัการเรียนการสอนท่ี
สอดแทรกวฒันธรรม คุณธรรม จริยธรรมและสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพูดภาษาองักฤษ ให้อยูใ่นเน้ือหาของ
ภาพยนตร์ เพื่อใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจวฒันธรรม คุณธรรม จริยธรรมและสังคม ท่ีแตกต่างมากข้ึน 
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