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บทคัดย่อ  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เปรียบเทียบความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษ ก่อนและหลังเรียน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่ 1 ที ่เรียนโดยใช้วิธีสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางร่วมกับเกม 2. เปรียบเทียบ
ความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ท่ีเรียนโดยใช้วิธีสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง
ร่วมกับเกม กับเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 3. เปรียบเทียบความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ ก่อนและหลัง
เรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้วิธีสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางร่วมกับเกม 4. เปรียบเทียบ
ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ท่ีเรียนโดยใช้วิธีสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง
ร่วมกับเกม กับเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม กลุ่มตัวอย่างใช้ในการวิจัยครั้งคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
โรงเรียนอนุบาลเนินขาม อ าเภอเนินขาม  จ านวน 35 คน เครื่องมือประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอน
แบบตอบสนองด้วยท่าทางร่วมกับเกม เป็นแผนการจัดการเรียนรู ้ว ิชาภาษาอังกฤษ มีจ านวน 12 แผน แบบวัด
ความสามารถในการฟัง และแบบทดสอบวัดความสามารถในการพูด 
 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนด้วยวิธีสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง
ร่วมกับเกมมีความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนน
เต็ม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ค าส าคัญ : วิธีสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางร่วมกับเกม  ความสามารถในการฟัง  ความสามารถในการพูด 
 

Abstract 
 The purposes of this research were 1) to compare the listening English of Prathomsuksa 
1 students between before and after learning by Total physical response with game, 2) to compare 
the listening with criteria 70% of the total score, 3) to compare the speaking English of 
Prathomsuksa 1 students between before and after learning by Total physical response with game 
and 4) to compare the listening with criteria 70% of the total score. The research sample was 35 
Prathomsuksa 1 students from Anubannoenkhan School were selected by cluster random 
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sampling. The research instruments were 1) The Total physical response with game plans. 2) an 
English listening ability test and 3) an English speaking ability test.  
 The research found that, 1) Prathomsuksa 1 students who study Total physical response 
with game had posttest English listening and speaking comprehension higher than pretest and 
obtained higher than criteria 70% of the total score statistically significant at .05 
 

Keywords: TOTAL PHYSICAL RESPONSE WITH GAME,  LISTENING,  SPEAKING 
 

บทน า 
 แนวคิดเกี ่ยวกับการเรียนการภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีหลายแนวคิด มีทั ้งแนวคิดเกี ่ยวกับการ  
จัดหลักสูตร แนวคิดเกี่ยวกับแนวการสอน และแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ แนวคิดทั้ง 3 นี้ มีส่วนช่วยครูผู้สอนในการ
ตัดสินใจวางแผนจัดการเรียนการสอน การคัดเลือกกิจกรรมประกอบการเรียนการสอน ตลอดจนเลือกสื่อการเรียนรู้ 
ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับครูผู้สอนที่จะต้องศึกษาท าความเข้าใจเพื่อช่วยให้ การสอนของตนเองมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
แนวคิดส าคัญที่ครูควรศึกษาท าความเข้าใจมีดังต่อไปนี้ คือ หลักสูตรภาษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ( Learner – 
Centered Language Curriculum)  แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communicative Language Teaching) 
การสอนภาษาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ (Language for Specific Purposes) การจัดการเรียนรู ้แบบบูรณาการ 
(Integrated Learning) การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) การจัดการเรียนการสอนแบบ
ภาษาที่เน้นเนื้อหา (Content-Based Instruction) การสอนภาษาแบบองค์รวม (Whole Language Approach) 
การเรียนรู้จากการท าโครงงาน (Project-Based Learning) การเรียนรู้ที่เน้นภาระงาน (Task-Based Language) 
การสร้างองค์ความรู้  (Constructivism) วิธีการสอนด้วยการตอบสนองด้วยท่าทาง (Total Physical Response) 
และการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบไฟร์แม็ทซิสเต็ม (4 MATS Language System)  (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2548 ก , 101 – 128)  
 วิธีการสอนด้วยการตอบสนองด้วยท่าทาง (Total Physical Response: TPR) เป็นวิธีสอนภาษา โดยการ
ใช้กิจกรรมในการเคลื่อนไหวเป็นหลักแล้วให้ผู้เรียนปฏิบัติตามโดยการแสดงกิริยาท่าทางตามค าสั่ง วิธีสอนแบบ TPR 
ได้รับการพัฒนาขึ้นโดย ดร.เจมส์ เจ อัชเชอร์ (James J. Asher) โดยมีหลักการที่ส าคัญ คือ เน้นบทบาทความเข้าใจ 
ซึ่งได้จากการศึกษา ค้นคว้า และสังเกต การรับรู้ภาษาแม่ของเด็ก และน าแนวทางการเรียนภาษาแม่ของเด็กมาทดลอง 
ใช้กับภาษาที่สอง ซึ่งผลการทดลองปรากฏว่า ผลการเรียนภาษาที่สองคล้ายคลึงกับการเรียนภาษาแม่ของเด็ก โดยเด็ก
จะสามารถพูดค าใดค าหนึ่งออกมาได้นั้น ต้องผ่านประสบการณ์การฟังมาก่อน ความเข้าใจในการฟังของเด็กจะดีกว่า
การพูด และทักษะการฟังยังเป็นปัจจัยส าคัญในการน าไปสู่การพัฒนาการพูดอีกด้วย (Asher, 1979, 3 - 4) การสื่อ
ความหมายของภาษาต่างประเทศอาจท าได้โดยการปฏิบัติหรือใช้กริยาประกอบ ผู้เรียนจะจ าได้ดีถ้าปฏิบัติหรือแสดง
การโต้ตอบด้วยการเรียนภาษาควรเรียนเป็นกลุ่มค าที่มีความหมาย ไม่ใช่การเรียนค าโดด ๆ เน้นภาษาพูดมากว่าภาษา
เขียน ผู้เรียนควรได้รับการฝึกฟังให้เข้าใจก่อนที่จะฝึกพูด ผู้เรียนจะเริ่มพูดเมื่อพร้อมที่จะพูด ผู้เรียนจะเรียนรู้ภาษา
จากการสังเกตการณ์กระท าของผู้อื่น และจากการฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง การที่ผู้พูดรู้สึกว่าตนเองประสบความส าเร็จ
จากการเรียนนั้นเป็นสิ่งส าคัญ ช่วยให้การเรียนรู้เป็นได้ยิ่งขึ้น การแก้ไขเมื่อผู้เรียนท าผิดจึงควรท าอย่างนุ่มนวล ไม่
โจ่งแจ้ง โดยผู้สอนอาจพูดค าสั่งซ ้าหรือปฏิบัติให้ผู้เรียนดูเป็นตัวอย่าง การแก้ไขในรายละเอียดอาจจะต้องชะลอไว้ 



  

 

197 

จนกว่าผู้เรียนจะอยู่ในระดับสูงขึ้น (สุมิตรา อังวัฒนกุล, 2537) จากการศึกษางานวิจัยพบว่า (วารุณี ศิริ, 2560) พบว่า 
วิธีสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลช่วยสร้างการเรียนรู้ของนักเรียนทั้งในด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและส่งผลต่อเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ การสอนทักษะการฟังและการพูดเป็นสิ่งส าคัญส าหรับการ
เริ่มต้นของการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศส าหรับนักเรียนประถมศึกษา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดคุณภาพด้านการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของผู้เรียนเมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ผู้เรียนจะต้องสามารถปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้องที่ฟัง บอกความหมายของค าและกลุ่มค าที่ฟังตรงตามความหมาย ตอบ
ค าถามจากการฟังหรืออ่านประโยคบทสนทนาหรือนิทานง่าย ๆ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, 192) 
 วิธีการสอนโดยใช้เกมจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ โดยมีขั้นตอนส าคัญ
ที่ขาดไม่ได้ของการสอนเกมคือ เริ่มแรกให้ผู้สอนน าเสนอเกม ชี้แจงวิธีการเล่น และกติกาการเล่น จากนั้นให้ผู้เรียน
เล่นเกมตามกติกาและสุดท้ายก็น าเนื้อหาและข้อมูลของเกมพฤติกรรมการเล่นเกม วิธีการเล่น และผลการเล่นเกม
ของผู้เรียนมาอภิปรายเพื่อสรุปการเรียนรู้ (ทิศนา เเขมมณี, 2552, 82) จากการศึกษางานวิจัยพบว่า สุชาติ ทั่งสถิรสิมา 
(2555) การใช้เกมในพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจัยพบว่า 
นักเรียนมีคะแนนทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารผ่านเกณฑ์ร้อยละที่ก าหนดไว้ มีจ านวนนักเรียนผ่านเกณฑ์ซึ่งสูง
กว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  
 จากผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ 
ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนอนุบาลเนินขาม พบว่า ในระดับโรงเรียนมีผลคะแนนคิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 34.67 
ซึ่งต ่ากว่า ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท มีผลคะแนนคิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 37.16 และต ่ากว่า
ระดับประเทศที่มีมีผลคะแนนคิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 39.24 (โรงเรียนอนุบาลเนินขาม, 2562) ซึ่งค่าเฉลี่ยของ
คะแนนต ่าใน มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น
อย่างมีเหตุผล มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก และ
ความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ และมาตรฐาน ต 1.3 น าเสนอข้อมูลข่าวสาร  ความคิดรวบยอด  และความคิดเหน็
ในเรื่องต่าง ๆ โดยการพูดและการเขียน เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ของ
โรงเรียนอนุบาลเนินขาม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยนาท  
 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถในการฟังและการพูดของ
วิธีการสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางร่วมกับเกม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อม
ในการศึกษาในระดับชั้นที่สูงขึ้น และสามารถใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันได้ ทั้งทางด้านการฟัง การพูด และ
การสนทนา ซึ่งจะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในยุคปัจจุบันท่ีมีการตดิต่อสื่อสารกันอย่างไรพ้รมแดน
ในทุก ๆ มุมโลก 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื ่อเปรียบเทียบความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษ ก่อนและหลังเร ียนของนักเร ียนชั ้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนโดยใช้วิธีสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางร่วมกับเกม 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดย
ใช้วิธีสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางร่วมกับเกม กับเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 
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 3. เพื ่อเปรียบเทียบความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ ก่อนและหลังเรียนของนักเรียนชั ้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนโดยใช้วิธีสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางร่วมกับเกม 
 4. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดย
ใช้วิธีสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางร่วมกับเกม กับเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนด้วยวิธีสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางร่วมกับเกมมี
ความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนด้วยวิธีสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางร่วมกับเกมมี
ความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 
 3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนด้วยวิธีสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางร่วมกับเกมมี
ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนด้วยวิธีสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางร่วมกับเกมมี
ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 จากการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารที ่เกี ่ยวข้องกับการวิจัยครั ้งนี ้ ผู ้ว ิจัยน าเสนอวิธีสอน  
แบบตอบสนองด้วยท่าทางร่วมกับการใช้เกมที่มีต่อความสามารถการฟังและความสามารถการพูด ภาษาอังกฤษ  
ของนักเรียน พบว่า วิธีการสอนด้วยการตอบสนองด้วยท่าทาง (Total Physical Response: TPR) เป็นวิธีสอนภาษา
โดยการใช้กิจกรรมในการเคลื่อนไหวเป็นหลักแล้วให้ผู้เรียนปฏิบัติตามโดยการแสดงกิริยาท่าทางตามค าสั่ง วิธีสอน
แบบ TPR ได้รับการพัฒนาขึ้นโดย ดร.เจมส์ เจ อัชเชอร์ (James J. Asher) โดยมีหลักการที่ส าคัญ คือ เน้นบทบาท
ความเข้าใจซึ่งได้จากการศึกษา ค้นคว้า และสังเกต การรับรู้ภาษาแม่ของเด็ก และน าแนวทางการเรียนภาษาแม่  
ของเด็กมาทดลอง ใช้กับภาษาที่สอง ซึ่งผลการทดลองปรากฏว่า ผลการเรียนภาษาที่สองคล้ายคลึงกับการเรียน
ภาษาแม่ของเด็ก โดยเด็กจะสามารถพูดค าใดค าหนึ่งออกมาได้นั้น ต้องผ่านประสบการณ์การฟังมาก่อน ความเข้าใจ
ในการฟังของเด็กจะดีกว่าการพูด และทักษะการฟังยังเป็นปัจจัยส าคัญในการน าไปสู่การพัฒนาการพูดอีกด้วย 
(Asher. 1979 : 3 - 4) ผู้เรียนจะจ าได้ดีถ้าปฏิบัติหรือแสดงการโต้ตอบด้วยการเรียนภาษาควรเรียนเป็นกลุ่มค า  
ที่มีความหมาย (สุมิตรา  อังวัฒนกุล, 2537) ผู้เรียนจะมีความ พร้อมที่จะรับรู้และเข้าใจภาษาได้ด้วยการได้ยิน 
โดยเฉพาะเด็กซึ่งมีความสนใจในสิ่งต่าง ๆ ในช่วง ระยะเวลาอันสั้น (กรมวิชาการ , 2541) ใช้เกมช่วยให้บรรยากาศ 
ในการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีชีวิตชีวา (นิตยา ฤทธิโยธี, 2540, 6) ซึ่งมี 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 ขั้นเสนอ
บทเรียน หมายถึง การน าเข้าสู่บทเรียนโดยการพูดประโยคค าสั่งเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมกับแสดงท่าทางประกอบ 
ครั้งละ 2-3 ครั้ง ให้เด็กฟัง แล้วแสดงท่าทางพร้อมกับครู โดยที่เด็กยังไม่ต้องพูด  ขั้นที่ 2 ขั้นปฏิบัติ โดยใช้เกมมาช่วย 
ขั้นที่ 3 ขั้นตรวจสอบการปฏิบัติและให้ข้อมูลย้อนกลับ และขั้นที่ 4 ข้ันประเมินผลโดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย 
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ภาพที ่1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้น (Pre–experimental Research) แบบแผนการวิจยักลุ่ม
เดียวทดสอบก่อน – หลัง (One – group Pretest–posttest Design)  
 

ตารางที่ 1  แบบแผนการทดลอง 

 

 ประชากร 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่ 1 จากโรงเรียนศูนย์ประสานงานเนินขาม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาจังหวัดชัยนาท จ านวน 8 โรงเรียน 
 กลุ่มตัวอย่าง 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  จ านวน 35 คน จากโรงเรียนอนุบาลเนินขาม อ าเภอเนินขาม  ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาจังหวัดชัยนาท  ซึ่งได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิธีสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางร่วมกับเกม  
 2. แบบประเมินความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษ  
 3. แบบประเมินความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ 
 การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้ใช้วิธีสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางร่วมกับเกม 
  1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ เอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องของวิธีสอนแบบตอบสนองด้วย
ท่าทางร่วมกับเกม ศึกษาเอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเนินขาม ค าอธิบายรายวิชา โครงสร้าง

ก่อนทดลอง ทดลอง หลังทดลอง  
T1 X T2 
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รายวิชา ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อเป็นแนวทางใน
การสร้างแผนการจัดการเรียนรู ้ วิเคราะห์สาระ มาตรฐานการเรียนรู ้ ตัวชี ้วัด สาระการเรียนรู ้แกนกลางวิชา
ภาษาอังกฤษส าหรับ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
  1.2 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ใช้วิธีสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางร่วมกับเกม ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 มี
จ านวน 12 แผน แผนละ 1 ช่ัวโมง เวลาที่ใช้ท าการสอน 3 สัปดาห์ รวม 12 ช่ัวโมง 
  1.3 น าแผนการจัดการเรียนรู้ฯ ที่สร้างขึ้นเสนอผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษ  
3 ท่าน ประเมินความถูกต้องและความเหมาะสมของแผนการสอน โดยก าหนดเกณฑ์การพิจารณาเป็นคะแนน 
5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 2560) พบว่า แผนจัดการเรียนรู้ฯ มีระดับความเหมาะสมมากท่ีสุด 
 2. แบบวัดความสามารถในการฟัง 
  2.1 สร้างแบบวัดความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นมีลักษณะเป็นแบบวัดความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษประเภทปรนัย ชนิดเลือก 3 ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ
พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน แล้วเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสม  
  2.2 น าแบบวัดความสามารถฯ ที่สร้างขึ ้นเสนอผู้เชี ่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษ 
 3 ท่าน ประเมินความตรงเชิงโครงสร้าง แล้วน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างแบบวัดความเข้าใจฯ กับจุดประสงค์
เชิงพฤติกรรม (Index of Item Objective Congruence: IOC) (อนุวัติ คูณแก้ว, 2560) ได้ค่า IOC ทั้งฉบับเท่ากับ 1 
   2.3 น าแบบวัดความสามารถฯ ที่ผ่านการพิจารณาจากผู้เชี ่ยวชาญ ไปทดลองใช้ (Try Out) กับ
นักเรียนที่ผ่านการเรียนเนื้อหาแล้ว จ านวน 30 คน เพื่อหาค่าความยากง่าย (P) ค่าอ านาจจ าแนก ( B ) แบบอิง
เกณฑ์ และหาค่าความเที่ยงโดยใช้สูตรของ Shrock, & Coscarelli (อนุวัติ คูณแก้ว, 2560) ได้ค่าความยากง่าย 
ตั้งแต่ 0.50 - 0.80 ค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.30 – 0.80 ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.78 
  2.4 คัดเลือกข้อสอบที่มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.20 – 0.80 และค่าอ านาจจ าแนก (B) ตั้งแต่ 0.20 
ขึ้นไป ได้จ านวน 20 ข้อ จากนั้นน าแบบวัดความสามารถฯ มาคัดเลือกโดยตัดข้อที่มี ค่าอ านาจจ าแนกต ่าที่สุดออก 
ให้เหลือ 10 ข้อ 
 3. แบบวัดความสามารถในการฟังและการพูด 
  3.1 สร้างแบบวัดความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นมีลักษณะเป็นรูปภาพเคลื่อนไหว ที่ จ านวน 10 ข้อ โดยมีเกณฑ์ การประเมิน 4 ระดับ จาก Rubric Score 
  3.2 น าแบบวัดความสามารถฯ ที่สร้างขึ้นเสนอผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษ  
 3 ท่าน ประเมินความตรงเชิงโครงสร้าง แล้วน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างแบบวัดความเข้าใจฯ  
กับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (Index of Item Objective Congruence: IOC) (อนุวัติ คูณแก้ว, 2560) ได้ค่า IOC 
ทั้งฉบับเท่ากับ 1 
  3.3 น าแบบวัดความสามารถฯ ที่ผ่านการพิจารณาจากผู้เชี ่ยวชาญ ไปทดลองใช้ (Try Out) กับ
นักเรียนที่ผ่านการเรียนเนื้อหาแล้ว จ านวน 30 คน ได้ค่าความยากง่าย ตั้งแต่ 0.50 - 0.80 ค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 
0.30 – 0.80 ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.78 
  3.4 คัดเลือกข้อสอบที่มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.20 – 0.80 และค่าอ านาจจ าแนก (B) ตั้งแต่ 0.20 
ขึ้นไป ได้จ านวน 20 ข้อ จากนั้นน าแบบวัดความสามารถฯ มาคัดเลือกโดยตัดข้อที่มีค่าอ านาจจ าแนกต ่าที่สุดออก 
ให้เหลือ 10 ข้อ 
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 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ปฐมนิเทศนักเรียนเพื่อให้มีความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน 
 2. ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยใช้แบบวัดความเข้าใจการอ่าน แล้วบันทึกเป็นคะแนนก่อนเรียน 
 3. ด าเนินการทดลองโดยจัดการเรียนการสอนตามแผนการสอนที่สร้างขึ้น จ านวน 12 แผน แผนละ 1 
ช่ัวโมง รวม 12 ช่ัวโมง  
 4. ทดสอบหลังเรียน (Post –test) โดยใช้แบบทดสอบชุดเดียวกับการทดสอบก่อนเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  
 5. น าผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาภาษาอังกฤษ มาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติเพื่อ
ทดสอบสมมติฐานและสรุปผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานการวิจัยด้วย t-test กรณีกลุ่ม
ตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test for Dependent Sample) 
 

ผลการวิจัย 
 1. เปรียบเทียบความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษ ก่อนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา  
ปีท่ี 1 ทีเ่รียนโดยใช้วิธีสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางร่วมกับเกมแสดงผลดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2  การเปรียบเทียบความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษ ก่อนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
 ปีท่ี 1 ที่เรียนโดยใช้วิธีสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางร่วมกับเกม 

กลุ่มตัวอย่าง n x̅ S.D. df t 

ก่อนเรียน 35 2.66 0.87 
34 31.80* 

หลังเรียน 35 7.89 1.23 
*p≤.05 
 

 จากตารางที ่ 2 พบว่า ความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษ ก่อนและหลังเรียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.66 หลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.89 เมื่อเปรียบเทียบความสามารถในการฟัง
ภาษาอังกฤษ ก่อนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2. การเปรียบเทียบความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษ ก่อนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีท่ี 1 กับเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม  
  คะแนนเต็มของคะแนนความสามารถในการฟัง 10 คะแนน ก าหนดเกณฑ์ร้อยละ 70 คิดเป็น 7 คะแนน 
แสดงผลดังตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3  การเปรียบเทียบความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษ ก่อนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
  ปีท่ี 1กับเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 

การทดสอบ n 
เกณฑ์ท่ีก าหนด คะแนนที่ท าได้ 

S.D.   df t 
คะแนนเต็ม ร้อยละ 70 คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ  

หลังเรียน 35 10 7 7.89 78.90 1.23 34 4.26* 
*p≤.05  
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 จากตารางที่ 3 พบว่า ความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษ หลังเรียน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.89 คิด
เป็นร้อยละ 78.90 เมื ่อเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษ กับเกณฑ์ร้อยละ 70 พบว่า 
นักเรียนมีคะแนนความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. เปรียบเทียบความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ ก่อนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีท่ี 1 ที่เรียนโดยใช้วิธีสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางร่วมกับเกม แสดงผลดังตารางที่ 4 
 

ตารางที่ 4  การเปรียบเทียบความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ ก่อนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
  ปีท่ี 1 ท่ีเรียนโดยใช้วิธีสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางร่วมกับเกม 

กลุ่มตัวอย่าง n X  S.D. df t 

ก่อนเรียน 35 2.29 0.75 
34 33.24* 

หลังเรียน 35 7.80 1.02 
*p≤.05 
 

 จากตารางที่ 4 พบว่า ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ ก่อนและหลังเรียนของนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.29 หลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.80 เมื่อเปรียบเทียบความสามารถในการพูด
ภาษาอังกฤษ ก่อนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05    
 4. การเปรียบเทียบความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ ก่อนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีท่ี 1กับเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม   
  คะแนนเต็มของคะแนนความสามารถในการพูด 10 คะแนน ก าหนดเกณฑ์ร้อยละ 70 คิดเป็น 7 
คะแนน แสดงผลดังตารางที่ 5 
 

ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ ก่อนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
 ปีท่ี 1กับเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม  

การทดสอบ n 
เกณฑ์ท่ีก าหนด คะแนนที่ท าได้ 

S.D. df t 
คะแนนเต็ม ร้อยละ 70 คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ  

หลังเรียน 35 10 7 7.80 78.00 1.02 34 4.625* 
*p≤.05 
 

 จากตารางที่ 5 พบว่า ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ หลังเรียน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.80 คิด
เป็นร้อยละ 78 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษกับเกณฑ์ร้อยละ 70 พบว่านักเรยีนมี
คะแนนความสามารถในการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม อย่างมีนยัส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 
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สรุปผลการวิจัย 
 1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนด้วยวิธีสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางร่วมกับเกม  
มีความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตาม
สมมติฐานข้อที่ 1 
 2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนด้วยวิธีสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางร่วมกับเกม  
มีความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 เป็นไปตามสมมติฐานข้อ 2 
 3. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนด้วยวิธีสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางร่วมกับเกม 
มีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตาม
สมมติฐานข้อที่ 3 
 4. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนด้วยวิธีสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางร่วมกับเกม 
มีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 เป็นไปตามสมมติฐานข้อ 4 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 1. การเปรียบเทียบความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษ ก่อนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้วิธีสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางร่วมกับเกม พบว่า หลังเรียนด้วยวิธีสอนแบบตอบสนองด้วย
ท่าทางร่วมกับเกมมีความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่  
ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การสอนด้วยวิธีสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางร่วมกับเกม มีการออกแบบจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ท าให้ผู้เรียนมีความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษ ท าให้นักเรียนสามารถแสดงท่าทางและปฏิบัติตามค าสั่ง 
ได้อย่างถูกต้อง ถือได้ว่า วิธีสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางร่วมกับเกม เป็นวิธีสอนภาษาโดยการใช้กิจกรรมในการ
เคลื่อนไหวเป็นหลักแล้วให้ผู้เรียนปฏิบัติตามโดยการแสดงกิริยาท่าทางตามค าสั่ง วิธีสอนแบบ TPR ได้รับการพัฒนาขึ้น
โดย ดร.เจมส์ เจ อัชเชอร์ (James J. Asher) โดยมีหลักการที่ส าคัญ คือ เน้นบทบาทความเข้าใจซึ่งได้จากการศึกษา 
ค้นคว้า และสังเกต การรับรู้ภาษาแม่ของเด็ก และน าแนวทางการเรียนภาษาแม่ของเด็กมาทดลอง ใช้กับภาษาที่สอง  
ซึ่งผลการทดลองปรากฏว่า ผลการเรียนภาษาที่สองคล้ายคลึงกับการเรียนภาษาแม่ของเด็ก โดยเด็กจะสามารถพูดค าใด
ค าหนึ่งออกมาได้นั้น ต้องผ่านประสบการณ์การฟังมาก่อน ความเข้าใจในการฟังของเด็กจะดีกว่าการพูด และทักษะการ
ฟังยังเป็นปัจจัยส าคัญในการน าไปสู่การพัฒนาการพูดอีกด้วย (Asher. 1979, 3 - 4) สอดคล้องกับ วารุณี  ศิริ (2560) 
ที่ศึกษาพบว่า การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง (TPR) ที่มีผลต่อทักษะการฟังและ 
การพูด ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 2. การเปรียบเทียบความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ที่เรียนโดยใช้วิธี
สอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางร่วมกับเกม กับเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็มด้วยวิธีสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง
ร่วมกับเกมมีความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การสอนด้วยวิธีสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางร่วมกับเกม มีการออกแบบจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ท าให้ผู้เรียนมีความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษ ท าให้นักเรียนสามารถแสดงท่าทางและปฏิบัติ
ตามค าสั่ง ได้อย่างถูกต้อง ถือได้ว่า วิธีสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางร่วมกับเกม เป็นวิธีสอนภาษาโดยการใช้กิจกรรม
ในการเคลื่อนไหวเป็นหลักแล้วให้ผู้เรียนปฏิบัติตามโดยการแสดงกิริยาท่าทางตามค าสั่ง วิธีสอนแบบ TPR ได้รับการ
พัฒนาขึ้นโดย ดร.เจมส์ เจ อัชเชอร์ (James J. Asher) โดยมีหลักการที่ส าคัญ คือ เน้นบทบาทความเข้าใจซึ่งได้  
จากการศึกษา ค้นคว้า และสังเกต การรับรู้ภาษาแม่ของเด็ก และน าแนวทางการเรียนภาษาแม่ของเด็กมาทดลอง ใช้กับ
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ภาษาที่สอง ซึ่งผลการทดลองปรากฏว่า ผลการเรียนภาษาที่สองคล้ายคลึงกับการเรียนภาษาแม่ของเด็ก โดยเด็กจะ
สามารถพูดค าใดค าหนึ่งออกมาได้นั้น ต้องผ่านประสบการณ์การฟังมาก่อน ความเข้าใจในการฟังของเด็กจะดีกว่าการ
พูด และทักษะการฟังยังเป็นปัจจัยส าคัญในการน าไปสู่การพัฒนาการพูดอีกด้วย (Asher. 1979, 3 - 4) สอดคล้องกับ 
ศิริพร  พละโชติ (2560)  ที ่ศึกษาพบว่า การศึกษาความสามารถในการฟั งและการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน 
ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 1 โดยใช้วิธีสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง มีคะแนนความสามารถในการฟังและการพูด
ภาษาอังกฤษของนักเรียน หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม และสุชาติ  ทั่งสถิรสิมา (2555) การใช้เกม
ในพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีคะแนน
ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารผ่านเกณฑ์ร้อยละ70 ที่ก าหนดไว้คิดเป็น ร้อยละ 82.17 และมีจ านวนนักเรียน 
ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 91.43 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ร้อยละ 70   
 3. การเปรียบเทียบความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ ก่อนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที ่ 1 ที ่เรียนโดยใช้วิธีสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางร่วมกับเกม พบว่า หลังเรียนด้วยวิธีสอนแบบตอบสนอง  
ด้วยท่าทางร่วมกับเกมมีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การสอนด้วยวิธีสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางร่วมกับเกม เป็นการสอนเริ่มจากการ
แสดงท่าทางพร้อมกับพูดด้วยประโยคสั้นๆ ที่เป็นเรื่องใกล้ตัวของนักเรียนสามารถเชื่อมโยงกับความรู้เดิมที่มีอยู่ได้  
ที่สอดคล้องกับ พรสวรรค์ สีป้อ (2550: 66) ได้ให้ความหมายของวิธีสอนแบบตอบสนอง ด้วยท่าทางไว้ว่า เป็นวิธีสอน 
ที่มุ่งพัฒนาความเข้าใจในการฟัง ใช้ค าสั่งเป็นหลักในการสอน โดยผู้สอนเป็นผู้ออกค าสั่งให้ผู้เรียนปฏิบัติตาม ผู้เรียนคน
ใดมีความพร้อม ก็สามารถ เป็นผู้ออกค าสั่ง และให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม Valette (1977: 151-162) ได้แนะน าการทดสอบ 
ที่มีทักษะการพูด ในขั้นสื่อสารไว้ 2 ลักษณะ คือการพูดที่มีการควบคุม สามารถทดสอบได้โดยการให้ตัวแนะที่สามารถ
มองเห็นได้ เช่น มีรูปภาพเป็นสื่อ การให้ตัวแนะที่เป็นค าพูด เช่น ผู้สอนพูดประโยคแล้วแสดงค าตอบด้วยสีหน้าท่าทาง
นั้น อาจจะให้ผู้เรียนพูดเปลี่ยนประโยคตามที่ก าหนด ให้บทบาทและค าแนะน าเกี่ยวกับชนิดของการสนทนาที่ผู้เรียน
ต้องเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยให้ฟังบทสนทนาแล้วพูดรายงานเรื่องที่ฟัง ให้แสดงเป็นผู้สัมภาษณ์แล้วจดบันทึกจากการพูด
สัมภาษณ์ ส่วนอีกลักษณะหนึ่ง เป็นการพูดแบบอิสระในสถานการณ์การสื่อสารอย่างแท้จริง โดยให้ผู้เรียนบรรยาย
เหตุการณ์ในภาพชุด ให้พูดตามหัวข้อที่ก าหนด ให้พูดบรรยายวัตถุอย่างหนึ่งโดยภาษาที่เรียน การสนทนาและการ
สัมภาษณ์เป็นวิธีที่เหมาะสม นิยมใช้และเป็นธรรมชาติที่สุด สอดคล้องกับ ศิริพร  พละโชติ (2560) ที่ศึกษาพบว่า 
การศึกษาความสามารถในการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 1 โดยใช้วิธีสอน  
แบบตอบสนองด้วยท่าทาง มีคะแนนความสามารถในการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน หลังเรียนสูงกว่า 
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 4. การเปรียบเทียบความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้
วิธีสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางร่วมกับเกม กับเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็มด้วยวิธีสอนแบบตอบสนองด้วย
ท่าทางร่วมกับเกมมีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า การสอนด้วยวิธีสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางร่วมกับเกม เป็นการสอนเริ่มจาก
การแสดงท่าทางพร้อมกับพูดด้วยประโยคสั้นๆ ที่เป็นเรื่องใกล้ตัวของนักเรียนสามารถเชื่อมโยงกับความรู้เดิมที่มอียู่ได้  
ที่สอดคล้องกับ พรสวรรค์ สีป้อ (2550: 66) ได้ให้ความหมายของวิธีสอนแบบตอบสนอง ด้วยท่าทางไว้ว่า เป็นวิธีสอน 
ที่มุ่งพัฒนาความเข้าใจในการฟัง ใช้ค าสั่งเป็นหลักในการสอน โดยผู้สอนเป็นผู้ออกค าสั่งให้ผู้เรียนปฏิบัติตาม ผู้เรียนคน
ใดมีความพร้อม ก็สามารถ เป็นผู้ออกค าสั่ง และให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม Valette (1977: 151-162) ได้แนะน าการทดสอบ 
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ที่มีทักษะการพูด ในขั้นสื่อสารไว้ 2 ลักษณะ คือการพูดที่มีการควบคุม สามารถทดสอบได้โดยการให้ตัวแนะที่สามารถ
มองเห็นได้ เช่น มีรูปภาพเป็นสื่อ การให้ตัวแนะที่เป็นค าพูด เช่น ผู้สอนพูดประโยคแล้วแสดงค าตอบด้วยสีหน้าท่าทาง
นั้น อาจจะให้ผู้เรียนพูดเปลี่ยนประโยคตามที่ก าหนด ให้บทบาทและค าแนะน าเกี่ยวกับชนิดของการสนทนาที่ผู้เรียน
ต้องเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยให้ฟังบทสนทนาแล้วพูดรายงานเรื่องที่ฟัง ให้แสดงเป็นผู้สัมภาษณ์แล้วจดบันทึกจากการพูด
สัมภาษณ์ ส่วนอีกลักษณะหนึ่ง เป็นการพูดแบบอิสระในสถานการณ์การสื่อสารอย่างแท้จริง โดยให้ผู้เรียนบรรยาย
เหตุการณ์ในภาพชุด ให้พูดตามหัวข้อที่ก าหนด ให้พูดบรรยายวัตถุอย่างหนึ่งโดยภาษาที่เรียน การสนทนาและ  
การสัมภาษณ์เป็นวิธีที่เหมาะสม นิยมใช้และเป็นธรรมชาติที่สุด สอดคล้องกับ ศิริพร  พละโชติ (2560)  ที่ศึกษาพบว่า 
การศึกษาความสามารถในการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 1 โดยใช้วิธีสอน  
แบบตอบสนองด้วยท่าทาง มีคะแนนความสามารถในการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน หลังเรียนสูงกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม และสุชาติ  ทั่งสถิรสิมา (2555) การใช้เกมในพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีคะแนนทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ70 ที่ก าหนดไว้คิดเป็น ร้อยละ 82.17 และมีจ านวนนักเรียนผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 91.43 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ร้อยละ 70   
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
  1.1 การสร้างแผนการจัดการเรียนรู ้น ี ้  ม ีความเหมาะสมกับการสอนนักเรียนที ่เร ิ ่มต้นเรียน
ภาษาอังกฤษหรือระดับชั้นประถมศึกษา 
  1.2 ควรเพิ่มเวลาในขั้นตอนการน าเสนอให้มากกว่านี้เพ่ือสร้างความรู้ที่คงทนให้แก่นักเรียน 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 2.1 ควรศึกษาความสามารถในการฟังและการพูดด้วยวิธีสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางร่วมกับเกมกับ
เทคนิคอ่ืน ๆ 
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