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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

 การวิจัยเร่ือง ผลของการสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางและเล่าเรื่องที่มีต่อความสามารถ 
ในการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดหัวกระสังข์ ผู้วิจัยได้
ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องดังน้ี 

 
 2.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
   2.1.1 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
   2.1.2 สมรรถนะผู้เรียน 
           2.1.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
           2.1.4 คุณภาพผู้เรียน 
 2.2 หลักสูตรสถานศึกษา 
   2.2.1 โครงสร้างหลักสูตรช้ันปี 
    2.2.2 คําอธิบายรายวิชา 
   2.2.3 รหัสตัวช้ีวัด 
   2.2.4 หน่วยการเรียนรู้ 
 2.3 การสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง 
   2.3.1 แนวคิดของการสอน TPR 
          2.3.2 ลักษณะสําคัญของการสอน TPR 
   2.3.3 ขั้นตอนการสอน TPR 
 2.4 การสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางและเล่าเรื่อง 
   2.4.1 แนวคิดการสอนแบบ TPRS 
   2.4.2 ลักษณะสําคัญของการสอนแบบ TPRS 
   2.4.3 ขั้นตอนการสอนแบบ TPRS 
   2.4.4 ประโยชน์ของการสอนแบบ TPRS 
 2.5 ความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษ 
   2.5.1 การสอนทักษะการฟังภาษาอังกฤษ  
   2.5.2 การวัดและประเมินผลการฟังภาษาอังกฤษ 
 2.6 ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ 
   2.6.1 การสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 
   2.6.2 การวัดและประเมินผลการพูดภาษาอังกฤษ 
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 2.7 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
   2.7.1 งานวิจัยในประเทศ 
   2.7.2 งานวิจัยต่างประเทศ      
 
2.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตร 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
      
 กระทรวงศึกษาธิการได้จัดทําหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
ขึ้นเพ่ือให้สถานศึกษายึดเป็นแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาแก่ผู้เรียนให้เกิดประสิทธิภาพโดยมุ่งหวัง
ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเร่ืองราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก สามารถ
ถ่ายทอดความรู้ความคิดและวัฒนธรรมไปยังสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์ สามารถประกอบอาชีพและ
ศึกษาต่อในระดับที่สู งขึ้น  จึง กําหนดให้ผู้ เรียนได้เ รียนรู้  8 กลุ่มสาระด้วยกัน  กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศเป็นกลุ่มสาระหน่ึงที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องตาม 4 สาระ 8 
มาตรฐานและ 18 ตัวช้ีวัด (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 228-242) ดังนี้ 
 
 2.1.1 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
  สาระที่ 1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
    มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดง 
ความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
   ตัวช้ีวัดที่ 1 ปฏิบัติตามคําสั่ง และคําขอร้องที่ฟัง หรืออ่าน 
     ตัวช้ีวัดที่ 2 อ่านออกเสียงคํา สะกดคํา อ่านกลุ่มคํา ประโยค และบทพูดเข้า
จังหวะ (chant) ง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
   ตัวช้ีวัดที่ 3 เลือก    / ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ตรงตามความหมายของกลุ่มคําและ
ประโยคที่ฟัง 
    ตัวช้ีวัดที่ 4 ตอบคําถามจากการฟังหรืออ่านประโยค บทสนทนา หรือนิทานง่ายๆ 
  มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 
แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
   ตัวช้ีวัดที่ 1 พูดโต้ตอบด้วยคําสั้นๆ ง่ายๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบ
ที่ฟัง 
   ตัวช้ีวัดที่ 2 ใช้คําสั่งและคําขอร้องง่ายๆ ตามแบบที่ฟัง 
   ตัวช้ีวัดที่ 3 บอกความต้องการง่ายๆ ของตนเองตามแบบที่ฟัง 
   ตัวช้ีวัดที่ 4 พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆ เก่ียวกับตนเอง และเพ่ือนตามแบบที่ฟัง 
   ตัวช้ีวัดที่ 5 บอกความรู้สึกของตนเองเก่ียวกับสิ่งต่างๆ ใกล้ตัว หรือกิจกรรม
ต่างๆ ตามแบบที่ฟัง 
  มาตรฐาน ต 1.3 นําเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเร่ือง
ต่างๆ โดยการพูดและการเขียน       
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   ตัวช้ีวัดที่ 1 พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว 
   ตัวช้ีวัดที่ 2 จัดหมวดหมู่คําตามประเภทของบุคคล สัตว์ และสิ่งของตามท่ีฟัง
หรืออ่าน 
  สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม 
  มาตรฐาน ต 2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
และนําไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 
    ตัวช้ีวัดที่ 1 พูดและทําท่าประกอบ ตามมารยาทสังคม /วัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา    
   ตัวช้ีวัดที่ 2 บอกช่ือและคําศัพท์ง่ายๆ เกี่ยวกับเทศกาล /วันสําคัญ /งานฉลอง 
และชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา     
   ตัวช้ีวัดที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย   
   มาตรฐาน ต 2.2 เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนํามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม         
   ตัวช้ีวัดที่ 1 บอกความแตกต่างของเสียง ตัวอักษร คํา กลุ่มคํา และประโยค
ง่ายๆ ของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย                                                          
  สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
  มาตรฐาน ต 3.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการเช่ือมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
และเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน  
   ตัวช้ีวัดที่ 1 บอกคําศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน                                         
  สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
  มาตรฐาน ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน 
และสังคม 
    ตัวช้ีวัดที่ 1 ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน 
   มาตรฐาน ต 4.2 ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาต่อ 
การประกอบอาชีพ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 
    ตัวช้ีวัดที่ 1 ใช้ภาษาต่างประเทศ เพ่ือรวบรวมคําศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว 
 
 2.1.2 สมรรถนะผู้เรียน 
  เมื่อผู้เรียนได้เรียนรู้จบการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว ต้องเกิดสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ  
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 6) ได้แก่  
  1) ความสามารถในการส่ือสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรม
ในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจา
ต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่างๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผล
และความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่มีต่อ
ตนเองและสังคม 
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   2) ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์  
การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือนําไปสู่การสร้าง 
องค์ความรู้หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเก่ียวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
   3) ความสามารถในการแก้ปัญหาเป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ 
ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดข้ึนต่อ
ตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 
  4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนํากระบวนการต่างๆ 
ไปใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การทํางาน และ 
การอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและ
ความขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม 
และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
   5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้เทคโนโลยี
ด้านต่างๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ 
การสื่อสาร การทํางาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
 
 2.1.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
           นอกจากเกิดสมรรถนะที่สําคัญดังกล่าวแล้วยังต้องมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 7) ดังน้ี 
   1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความเป็นพลเมืองดี
ของชาติ ธํารงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย ศรัทธา ยึดมั่นในศาสนา และเคารพเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
   2) ซื่อสัตย์สุจริต หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในความถูกต้อง 
ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองและผู้อ่ืนทั้งทางกาย วาจา ใจ 
   3) มีวินัย หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในข้อตกลง กฎเกณฑ์และ
ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียนและสังคม 
   4) ใฝ่เรียนรู้ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความต้ังใจ เพียรพยายามในการเรียน 
แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
   5) อยู่อย่างพอเพียง หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการดําเนินชีวิตอย่าง
พอประมาณมีเหตุผล มีคุณธรรม มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และปรับตัวเพ่ืออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
   6) มุ่งมั่นในการทํางาน หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความต้ังใจและรับผิดชอบ
ในการทําหน้าที่การงาน ด้วยความเพียรพยายาม อดทน เพ่ือให้งานสําเร็จตามเป้าหมาย 
   7) รักความเป็นไทย หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า 
ร่วมอนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
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   8) มีจิตสาธารณะ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือ
สถานการณ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อ่ืน ชุมชนและสังคมด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้นโดยไม่หวัง
ผลตอบแทนอีกทั้งเกิดคุณภาพตามระดับช้ันของการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ดังน้ี    
 
 2.1.4 คุณภาพผู้เรียน 
 การจัดการศึกษาตามหลักสูตรแก่ผู้เรียน เมื่อจบการศึกษาภาคบังคับแต่ละระดับช้ันแล้ว
ผู้เรียนต้องมีคุณภาพตามท่ีกําหนดไว้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 222) ดังนี้ 
  จบช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 
  1) ปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอร้องที่ฟัง อ่านออกเสียงตัวอักษร คํา กลุ่มคํา ประโยคง่ายๆ 
และบทพูดเข้าจังหวะง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน บอกความหมายของคําและกลุ่มคําที่ฟังตรงตาม
ความหมาย ตอบคําถามจากการฟังหรืออ่านประโยค บทสนทนาหรือนิทานง่ายๆ  
   2) พูดโต้ตอบด้วยคําสั้นๆ ง่ายๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง ใช้คําสั่ง
และคําขอร้องง่ายๆ บอกความต้องการง่ายๆ ของตนเอง พูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเพ่ือน 
บอกความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ใกล้ตัวหรือกิจกรรมต่างๆ ตามแบบที่ฟัง 
   3) พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเร่ืองใกล้ตัว จัดหมวดหมู่คําตามประเภทของ
บุคคล สัตว์ และสิ่งของตามท่ีฟังหรืออ่าน  
   4) พูดและทําท่าประกอบ ตามมารยาทสังคม /วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา บอกช่ือ
และคําศัพท์ง่ายๆ เกี่ยวกับเทศกาล/วันสําคัญ/งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา เข้าร่วม
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย 
  5) บอกความแตกต่างของเสียงตัวอักษร คํา กลุ่มคํา และประโยคง่ายๆ ของภาษา 
ต่างประเทศและภาษาไทย 
  6) บอกคําศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
  7) ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน 
  8) ใช้ภาษาต่างประเทศ เพ่ือรวบรวมคําศัพท์ที่เก่ียวข้องใกล้ตัว 
  9) มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ (เน้นการฟัง-พูด)  สื่อสารตามหัวเรื่องเก่ียวกับ
ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อาหาร เคร่ืองด่ืม และเวลาว่างและนันทนาการ ภายใน
วงคําศัพท์ประมาณ 350-450 คํา (คําศัพท์ที่เป็นรูปธรรม)  
  10) ใช้ประโยคคําเดียว (one word sentence) ประโยคเด่ียว (simple sentence) 
ในการสนทนาโต้ตอบตามสถานการณ์ในชีวิตประจําวัน  
 
  จบช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
  1) ปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอร้อง และคําแนะนํา ที่ฟังและอ่าน อ่านออกเสียงประโยค 
ข้อความ นิทาน และบทกลอนสั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน เลือก/ระบุประโยคและข้อความตรงตาม
ความหมายของสัญลักษณ์หรือเคร่ืองหมายท่ีอ่าน บอกใจความสําคัญ และตอบคําถามจากการฟังและ
อ่านบทสนทนานิทานง่ายๆ และเรื่องเล่า 
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  2) พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล ใช้คําสั่ง คอขอร้อง คําขออนุญาต 
และให้คําแนะนํา พูด/เขียนแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ 
ความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆ พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูลเก่ียวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว 
และเรื่องใกล้ตัว พูด/เขียนแสดงความรู้สึกเก่ียวกับเร่ืองต่างๆ ใกล้ตัว กิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งให้
เหตุผลสั้นๆ ประกอบ 
  3) พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว เขียนภาพ 
แผนผัง แผนภูมิและตารางแสดงข้อมูลต่างๆ ที่ฟังและอ่าน พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ือง
ต่างๆ ใกล้ตัว 
  4) ใช้ถ้อยคํา นํ้าเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพ เหมาะสมตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาล/วันสําคัญ/งานฉลอง/ชีวิตความเป็นอยู่ของ
เจ้าของภาษา เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ 
  5) บอกความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้
เครื่องหมายวรรคตอน และการลําดับคําตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
เปรียบเทียบความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างเทศกาล งานฉลอง และประเพณีของเจ้าของภาษา
กับของไทย 
  6) ค้นคว้า รวบรวมคําศัพท์ที่ เ ก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ อ่ืนจากแหล่ง 
การเรียนรู้และการนําเสนอด้วยการพูด/การเขียน 
  7) ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา 
  8) ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่างๆ 
  9) มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ (เน้นการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) สื่อสารตามหัวเร่ือง
เก่ียวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องด่ืม เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพ
และสวัสดิการ การซื้อ-ขาย และลมฟ้าอากาศ ภายในวงคําศัพท์ประมาณ 1,050-1,200 คํา (คําศัพท์ที่
เป็นรูปธรรมและนามธรรม) 
  10) ใช้ประโยคเดี่ยวและประโยคผสม (compound sentence) สื่อความหมาย 
ตามบริบทต่างๆ 
  จบช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
  1) ปฏิบัติตามคําขอร้อง คําแนะนํา คําช้ีแจง และคําอธิบายท่ีฟังและอ่าน อ่านออก
เสียงข้อความ ข่าว โฆษณา นิทาน และบทร้อยกรองสั้นๆถูกต้องตามหลักการอ่าน ระบุ/เขียนสื่อที่
ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ สัมพันธ์กับประโยคและข้อความท่ีฟังหรืออ่าน เลือก/ระบุหัวข้อเรื่อง 
ใจความสําคัญ รายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อ
ประเภทต่างๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 
  2) สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว สถานการณ์ 
ข่าว เรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคม และสื่อสารอย่างต่อเน่ืองและเหมาะสม ใช้คําขอร้อง คําช้ีแจง 
และคําอธิบาย ให้คําแนะนําอย่างเหมาะสม พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอและให้ความ
ช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล บรรยาย 
อธิบาย และเปรียบเทียบ แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเร่ืองที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม พูดและเขียน
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บรรยายความรู้สึก และความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเร่ืองต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์ และข่าว/
เหตุการณ์ พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบอย่างเหมาะสม 
  3) พูดและเขียนบรรยายเก่ียวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์/เรื่อง/
ประเด็นต่างๆที่อยู่ในความสนใจของสังคม พูดและเขียนสรุปใจความสําคัญ/แก่นสาร หัวข้อเร่ืองที่ได้
จากการวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/เหตุการณ์/สถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจ พูดและเขียนแสดงคิดเห็น
เก่ียวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ พร้อมให้เหตุผลประกอบ 
  4) เลือกใช้ภาษา นํ้าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาท
สังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา อธิบายเก่ียวกับชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียม และ
ประเพณีของเจ้าของภาษา เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ 
  5) เปรียบเทียบ และอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียง
ประโยคชนิดต่างๆ และการลําดับคําตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
เปรียบเทียบ และอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับของภาษาไทยและนําไปใช้อย่างเหมาะสม 
  6) ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
อ่ืนจากแหล่งเรียนรู้ และนําเสนอด้วยการพูดและการเขียน 
  7) ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จําลองที่เกิดข้ึนในห้องเรียน 
สถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
  8) ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม และสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆ 
จากส่ือและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูล 
ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่นเป็นภาษาต่างประเทศ 
  9) มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ (เน้นการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) สื่อสารตามหัวเร่ือง
เก่ียวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องด่ืม เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพ
และสวัสดิการ การซื้อ-ขาย ลมฟ้าอากาศ การศึกษาและอาชีพ การเดินทางท่องเที่ยว การบริการ 
สถานที่ ภาษา และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในวงคําศัพท์ประมาณ 2,100-2,250 คํา (คําศัพท์
ที่เป็นนามธรรมมากขึ้น) 
  10) ใช้ประโยคผสมและประโยคซับซ้อน (complex sentence) สื่อความหมายตาม
บริบทต่างๆ ในการสนทนาทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
 
2.2 หลักสูตรสถานศึกษา 
 
 โรงเรียนวัดหัวกระสังข์เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จัดการเรียนการสอนโดยยึด
แนวปฏิบัติตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จึงได้จัดทําหลักสูตร
สถานศึกษาโดยอิงตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตรดังกล่าวทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในที่น้ีจะ
กล่าวถึงภาพรวมหลักสูตรสถานศึกษาเพียงบางส่วนโดยส่วนใหญ่จะกล่าวถึงหลักสูตรสาระ
ภาษาต่างประเทศส่วนที่เป็นของช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
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2.2.1 โครงสร้างหลักสูตรชัน้ป ี
โรงเรียนวัดหัวกระสังข์ได้จัดทําโครงสร้างหลักสูตรช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ดังตาราง 2  
 

ตาราง 2 โครงสร้างหลักสูตรช้ันประถมศึกษาปีที่ 3        
             

  

 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน
(ช่ัวโมง/ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน 840 
ท13101 ภาษาไทย 200 
ค13101 คณิตศาสตร์ 200 
ว13101 วิทยาศาสตร์ 80 
ส13101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 80 
ส13101 ประวัติศาสตร์ 40 
พ13101 สุขศกึษาและพลศกึษา 80 
ศ13101 ศลิปะ 80 
ง13101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 
อ13101 ภาษาอังกฤษ 40 
รายวิชาเพ่ิมเติม 40 
อ13201ภาษาอังกฤษ 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
กิจกรรมแนะแนว 40 
กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือ/เนตรนารี 
- ชุมนุม 

80 
40 
40 

 

รวมเวลาเรียน 
 

1,000 
 

  
 2.2.2 คําอธิบายรายวิชา 
 คําอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน 
วัดหัวกระสังข์กล่าวไว้ว่า “พูดสื่อสารโต้ตอบด้วยคําสั้นๆง่ายๆระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง ปฏิบัติตาม
คําสั่ง ใช้คําสั่งและคําขอร้องง่ายๆ ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย พูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองในเรื่องใกล้ตัวที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สามารถเลือกภาพ
ตามความหมายของคํา กลุ่มคําและประโยคตลอดจนการตอบคําถามจากการฟังประโยค บทสนทนา
หรือนิทานง่ายๆที่มีภาพประกอบ รวบรวมและบอกช่ือคําศัพท์ที่เก่ียวข้องใกล้ตัวและกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้อ่ืน บอกช่ือคําศัพท์เก่ียวกับเทศกาลวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักการทํางานและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ” 
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 2.2.3 รหัสตัวชี้วัด 
 รหัสตัวช้ีวัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 
  อ 1.1  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4   
  อ 1.2  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5 
  อ 1.3  ป.3/1, ป.3/2  
  อ 2.1  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3                                                                                               

อ 2.2  ป.3/1                                                                                                                 
อ 3.1  ป.3/1                                                                                                                 
อ 4.1  ป.3/1                                                                                                                 
อ 4.2  ป.3/1 

  รวมท้ังหมด 18 ตัวช้ีวัด 
 
 2.2.4 หน่วยการเรยีนรู ้
 หลักสูตรสถานศึกษาแบ่งหน่วยการเรียนรู้กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ดังตาราง 3 
 
ตาราง 3 หน่วยการเรียนรู้กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3       
             

    

หน่วยที่ ช่ือหน่วย ช่ือเร่ือง เวลา(ช่ัวโมง) 
1 Myself 1. My daily routine 

2. My house 
3. Parts of body 

4 
4 
4 

2 My  school 1.Things   
2. Numbers  
3. Colors 

3 
2 
3 
 

3 Family 1. Members  
2. Days and Months  
3. Animals  
4. Occupations 

6  
5  
4  
5 

    

 
 การสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยเป็นการสอนภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาต่างประเทศ 
(English as Foreign Language: EFL) ไม่ใช่ในฐานะภาษาที่สอง (English as Second Language: 
ESL) ผู้เรียน ESL มีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียนในเรื่องเก่ียวกับชีวิตประจําวัน ทําให้เข้าใจถึง
ความสําคัญของภาษาอังกฤษ สําหรับผู้เรียน EFL ย่อมมีโอกาสน้อยที่จะใช้ภาษาอังกฤษในชีวิต 
ประจําวัน (ลัดดา จาบถนอม, 2548, หน้า 7) ดังน้ันวิชาภาษาอังกฤษจึงจัดเป็นวิชาที่ต้องพัฒนาทักษะ 
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ฟัง พูด อ่าน เขียน ควบคู่กันไป จะเน้นพัฒนาทักษะใดก่อนหรือหลังน้ันย่อมข้ึนอยู่กับขอบข่าย 
การกําหนดตามหลักสูตรและลําดับขั้นของการพัฒนา ซึ่งทักษะที่สําคัญและจําเป็นต้องพัฒนาก่อนคือ
ทักษะการฟัง เพราะเป็นทักษะพ้ืนฐานที่สําคัญในการเรียนรู้ทักษะอ่ืนๆ ในการเรียนการสอนนักเรียน
จึงควรได้รับการฝึกฝนทักษะการฟังอย่างเพียงพอและจริงจัง (สุมิตรา อังวัฒนกุล, 2540, หน้า 159) 
พัฒนาการของเด็กแรกเกิดทักษะแรกที่ต้องใช้คือทักษะการฟัง เริ่มต้ังแต่การฟังเพ่ือเรียนรู้ภาษาแม่ 
บ่อยๆ ซ้ําๆ จนทําให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจ กระทั่งสามารถสื่อสารได้ ซึ่งการสอนที่พัฒนาทักษะ 
การฟังก่อนทักษะอ่ืนคือการให้ผู้เรียนได้เรียนตามธรรมชาติตามการเรียนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง 
ผู้วิจัยจึงกล่าวถึงพอสังเขปเพ่ือเช่ือมโยงไปสู่รูปแบบการสอนที่ผู้วิจัยนํามาใช้ทดลองในคร้ังน้ี 
 
2.3 การสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง 
 
   การสอนแบบ TPR เป็นการสอนท่ีสามารถนํามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะ
การฟังได้ เน่ืองจากเป็นการสอนโดยให้ผู้เรียนได้ฟังอย่างเข้าใจและแสดงท่าทาง ซึ่งมีนักการศึกษา 
ทั้งชาวไทยและต่างประเทศให้แนวคิด ลักษณะสําคัญ และขั้นตอนของการสอนแบบ TPR ไว้ดังน้ี 
 
 2.3.1 แนวคิดของการสอน TPR 
  แอชเชอร์ (Asher, 1979, p. 23) กล่าวไว้สรุปได้ว่าการสอนด้วยการตอบสนองด้วยท่าทาง
เป็นการสอนที่ให้ผู้เรียนฟังคําสั่งพร้อมกับตอบสนองด้วยท่าทางที่เหมาะสม การสอนแบบ TPR เกิดจาก
สมมติฐานที่ว่าสมองของมนุษย์สามารถรับรู้ภาษาใดๆ ก็ได้รวมท้ังภาษาใบ้ และยังกล่าวเสริมอีกว่าเด็ก
เล็กๆ รับรู้ภาษาได้โดยกระบวนการที่เป็นไปตามธรรมชาติ (natural language learning sequence) 
น่ันคือความเข้าใจ (comprehension) ซึ่งในข้ันแรกควรให้นักเรียนเน้นจุดสนใจไปที่การฟังให้เข้าใจ 
(listening comprehension) และตอบสนองคําสั่งที่ได้ยินด้วยการเคล่ือนไหวส่วนต่างๆของร่างกาย  
(physical movement) 
 ลาฟาเยต์ และ สตาร์ไชม์ (Lafayette & Starsheim, 1984, pp. 567-574) กล่าวไว้สรุปได้
ว่า TPR เป็นการเรียนการสอนภาษาที่สองที่เน้นถึงความสําคัญของบรรยากาศแห่งการผ่อนคลายและ
ใช้สมองซีกขวาในการทําความเข้าใจในภาษาที่เรียนและกล่าวเสริมว่า TPR เป็นวิธีสอนภาษาที่ได้ผลดี
วิธีหน่ึง ริชาร์ด, แพลท และแพลท (Richards, Platt, & Platt, 1992) กล่าวไว้สรุปได้ว่า TPR เป็นวิธี
ที่เหมาะกับการสอนภาษาต่างประเทศโดยครูออกคําสั่ง (commands) และให้นักเรียนตอบสนองคําสั่ง
น้ันๆ ด้วยการแสดงออกทางท่าทาง และยังกล่าวเสริมอีกว่า TPR เป็นวิธีสอนที่น่าสนใจ และเป็นไปตาม
ธรรมชาติของการเรียนรู้ของมนุษย์ 
 สุมิตรา อังวัฒนกุล (2540, หน้า 84-86) กล่าวไว้สรุปได้ว่าแนวคิดพ้ืนฐานวิธีสอนแบบตอบสนอง
ด้วยท่าทางอิงแนวคิดที่ว่าการสื่อความหมายของภาษาต่างประเทศอาจทําได้โดยการปฏิบัติหรือใช้
กริยาอาการประกอบ ผู้เรียนจะจําได้ดีถ้าได้ปฏิบัติหรือแสดงการโต้ตอบด้วย การเรียนภาษาควรเรียน
เป็นกลุ่มคําที่มีความหมายไม่ใช่การเรียนคําโดดๆ เป็นภาษาพูดมากกว่าภาษาเขียน ผู้เรียนควรได้รับ
การฝึกฟังให้เข้าใจก่อนที่จะฝึกพูด ผู้เรียนจะเริ่มพูดเมื่อพร้อมที่จะพูด ผู้เรียนจะเรียนรู้ภาษาจาก 
การสังเกตการกระทําของผู้อ่ืน และจากการฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง การท่ีผู้เรียนรู้สึกว่าตนเองประสบ
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ความสําเร็จในการเรียนน้ันเป็นสิ่งสําคัญ ช่วยให้การเรียนรู้เป็นไปด้วยดีย่ิงขึ้น การแก้ไขเมื่อผู้เรียนทําผิด
จึงควรทําอย่างนุ่มนวล ไม่โจ่งแจ้ง โดยผู้สอนอาจจะพูดคําสั่งซ้ําหรือปฏิบัติให้ผู้เรียนดูเป็นตัวอย่าง 
การแก้ไขรายละเอียดจะต้องชะลอไว้จนกว่าผู้เรียนจะอยู่ในระดับสูงข้ึน นอกจากน้ียังเป็นวิธีสอนที่เน้น
ความเข้าใจ (the comprehension approach) ซึ่งแนวการสอนแบบน้ีให้ความสําคัญต่อการฟังเพ่ือ
ความเข้าใจ 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่าการสอน TPR เป็นการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนฟังคําสั่งพร้อมกับ
ตอบสนองด้วยท่าทาง ซึ่งในขั้นแรกเน้นจุดสนใจให้ผู้เรียนฟังอย่างเข้าใจและตอบสนองคําสั่งที่ได้ยิน
ด้วยการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกาย  
 
 2.3.2 ลักษณะสําคัญของการสอน TPR 
 แอชเชอร์ (Asher, 1979, p.24) กล่าวไว้สรุปได้ว่าหลักการสําคัญของการสอน TPR คือ 
การสอนประโยคคําสั่งโดยผู้สอนจะพูดประโยคคําสั่งภาษาอังกฤษพร้อมแสดงท่าทางของคํากริยา
ประมาณ 2–3 ครั้งแล้วให้นักเรียนปฏิบัติตาม จนกระทั่งผู้เรียนสามารถปฏิบัติด้วยตนเองโดยไม่ต้องมี
แบบอย่างจากผู้สอน     
          พรสวรรค์  สีป้อ (2550, หน้า 66) กล่าวไว้สรุปได้ว่าการสอนแบบ TPR มุ่งพัฒนาความเข้าใจ
ในการฟังใช้คําสั่งเป็นหลักในการสอน โดยผู้สอนเป็นผู้ออกคําสั่งให้ผู้เรียนปฏิบัติตาม ผู้เรียนคนใด 
มีความพร้อมก็สามารถเป็นผู้ออกคําสั่งและให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตามและได้สรุปลักษณะสําคัญของการเรียนรู้
แบบ TPR ได้ดังน้ี 
   1) คนเราจะพัฒนาการฟังก่อนการพูด 
   2) ความเข้าใจเกิดจากการเคลื่อนไหว 
   3) ไม่บังคับให้ผู้เรียนพูด เพราะเมื่อผู้เรียนได้ฟังจนเกิดความเข้าใจก็มีความพร้อมที่
จะพูด 
  4) วิธีสอน TPR เป็นวิธีสอนฟัง-พูด 
   5) ผู้สอนออกคําสั่งพร้อมกับแสดงท่าทางประกอบหลายๆ ครั้งและให้ผู้เรียนปฏิบัติตาม 
   6) เมื่อผู้สอนออกคําสั่งแล้วจะต้องแสดงท่าทางทันที 
   7) คําสั่ง  โครงสร้างไวยากรณ์และคําศัพท์ต้องสัมพันธ์กับท่าทางและต้องทําซ้ําๆ 
   8) คําสั่งที่ผู้สอนพูดและท่าทางมีความสัมพันธ์กัน เป็นเหตุเป็นผลกัน 
          จากลักษณะสําคัญของการสอนแบบ TPR สรุปได้ว่าเป็นการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนฟัง
คําสั่งแล้วแสดงท่าทางตามคําสั่งน้ันๆ โดยเร่ิมจากการเลียนแบบครูผู้สอนกระทั่งเกิดความเข้าใจแล้ว
สามารถปฏิบัติเองได้ 
 
 2.3.3  ขั้นตอนการสอน TPR 
 แอชเชอร์ (Asher, 1979, pp. 24-25) ได้แบ่งข้ันตอนการสอนแบบ TPR ไว้ 4 ขั้น ได้แก่ 
  1) ขั้นนําและทบทวนบทเรียน ครูทบทวนบทเรียนและนําเข้าสู่บทเรียน โดยการพูด
ประโยคคําสั่งภาษาอังกฤษ พร้อมกับแสดงท่าทางประกอบคําสั่ง คําสั่งละ 2 – 3 ครั้ง นักเรียนฟังและ
แสดงท่าทางประกอบ 
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   2) ขั้นปฏิบัติ เมื่อครูสังเกตเห็นว่านักเรียนสามารถเข้าใจคําสั่งแล้ว ครูสั่งให้นักเรียน
ปฏิบัติตามคําสั่งน้ันๆ โดยไม่ต้องดูแบบอย่างจากครู อาจให้ปฏิบัติไปพร้อมๆ กันทั้งช้ัน กลุ่มหรือทีละคน 
   3) ขั้นประเมินผลการปฏิบัติและให้ข้อมูลป้อนกลับ ครูจะประเมินการปฏิบัติ โดย
วิธีการสังเกตและให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) โดยการพูดหรือแสดงอาการชมเชย เมื่อนักเรียน
ปฏิบัติได้ถูกต้องหรือให้คําแนะนําแก้ไขเมื่อนักเรียนไม่เข้าใจ สําหรับขั้นนี้ครูจะต้องใช้ตลอดเวลา 
ทุกระยะของการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน 
    4) ขั้นทําแบบฝึกหัด ส่งเสริมการเรียนรู้และประเมินผลการเรียนรู้ ครูจะสรุปยํ้า และ
ประเมินสิ่งที่นักเรียนได้เรียนมาด้วยการให้ทําแบบฝึกหัด 
 
2.4 การสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางและเล่าเรื่อง  
  

 การสอนแบบ TPRS เป็นการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการฟังและการพูดของนักเรียนเน่ืองจาก
เป็นการสอนภาษาโดยการเล่าเร่ืองโดยครูผู้สอนหรือผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องการหลักสูตรการศึกษาในยุค
ปัจจุบันที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถพูดสื่อสารได้  มีนักการศึกษาทั้งชาวต่างประเทศและชาวไทย
กล่าวถึงแนวคิด ลักษณะสําคัญ ขั้นตอนการสอน และประโยชน์ในการสอนแบบ TPRS ไว้ดังน้ี 

 
  2.4.1 แนวคิดการสอนแบบ TPRS  

  เรย์ (Ray, 1997; อ้างถึงใน พรสวรรค์ สีป้อ, 2550, หน้า 70) กล่าวไว้สรุปได้ว่าการพัฒนา 
การเรียนรู้ด้วยการตอบสนองด้วยท่าทางมาใช้ในการสอนเล่าเรื่อง ซึ่งเรียกสั้นๆ ว่า TPRS มีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือนําคําศัพท์ที่ผู้เรียนรู้ มาเล่าเรื่องและยังเป็นการขยายวงคําศัพท์ของผู้เรียนด้วย ในการเรียนรู้
ผู้เรียนจะได้ฟัง ดู แสดงท่าทาง และเล่าเร่ืองโดยผู้เรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น เน้นการสื่อสาร
และจํากัดการแก้ไขไวยากรณ์ เร่ืองที่นํามาเล่าต้องมีการเคลื่อนไหวด้วยการแสดงท่าทาง 
  แมคเคย์ (McKay, online, 2001) ได้พัฒนาการสอนแบบ TPR มาเป็น TPRS โดยทดลอง
เปรียบเทียบการสอนกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 2 กลุ่มด้วยวิธี TPRS กับการสอนแบบฟัง-พูด และ
จากการประเมินนักเรียนเกี่ยวกับความเข้าใจในเรื่องที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนและให้ทําข้อทดสอบถูก ผิด 
จํานวน 10 ข้อ พบว่านักเรียนที่เรียนด้วยวิธี TPRS มีความเข้าใจได้สูงกว่า แสดงให้เห็นว่าการสอน
ด้วยวิธี TPRS ทําให้ผู้เรียนเรียนรู้ภาษาได้ดีกว่าการสอนแบบฟัง-พูด 
  มาร์ช (Marsh, online, 2005) ได้สรุปไว้ว่าการพัฒนาการสอนแบบ TPR เป็น TPRS เป็น 
การส่งเสริมให้นักเรียนได้เล่าเรื่อง ที่เกิดจากจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ทําให้เกิดความภาคภูมิใจ
ในตนเองที่สามารถติดต่อสื่อสารกับคนอ่ืนๆได้ด้วยการเล่าเรื่อง 
  จากที่กล่าวข้างต้นสรุปได้ว่าการสอนแบบ TPRS เป็นการสอนที่ให้ผู้เรียนฟังคําสั่งพร้อมกับ
ตอบสนองด้วยท่าทางที่เหมาะสม ซึ่งในขั้นแรกควรให้นักเรียนเน้นจุดสนใจไปท่ีการฟังให้เข้าใจ และ
ตอบสนองคําสั่งที่ได้ยินด้วยการเคล่ือนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกาย มีจุดมุ่งหมายเพ่ือนําคําศัพท์ที่ผู้เรียนรู้
มาเล่าเรื่อง และเป็นการขยายวงคําศัพท์ในการเรียนรู้ ผู้เรียนจะได้ฟัง ดู แสดงท่าทาง และเล่าเรื่อง  
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  2.4.2 ลักษณะสําคัญของการสอนแบบ TPRS 
  เรย์ (Ray, 1997; อ้างถึงใน พรสวรรค์ สีป้อ, 2550, หน้า 71) กล่าวไว้สรุปได้ว่าลักษณะสําคัญ
ของ TPRS เหมือนกับการเรียน TPR ความแตกต่างก็คือนําเทคนิค TPR มาใช้ในการเล่าเร่ืองซึ่งทําให้
ผู้เรียนสนุกสนาน ตามลักษณะการสอนดังน้ี 
     1) ครูเป็นต้นแบบ โดยครูพูดและทําท่าทางให้นักเรียนดูก่อน 
   2) เน้นการสาธิตและผู้เรียนทําพร้อมกัน 
   3) ให้กําลังใจเมื่อผู้เรียนทําไม่ได้ ไม่เร่งรีบแต่จะให้ผู้เรียนเข้าใจเอง 
   4) ครูให้ผู้เรียนทําเมื่อแน่ใจว่าผู้เรียนเข้าใจแล้ว 
   5) มีการขยายวงคําศัพท์ที่เรียนมาแล้วด้วยการเล่าเรื่อง 
   มาร์ช (Marsh, online, 2005) กล่าวสรุปได้ว่าเป็นการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีประสบการณ์
ที่สนุกสนานในการเรียนเพ่ือการสื่อสารภาษาต่างประเทศ และกระตุ้นให้นักเรียนอยากเรียนรู้ต่อไป
หลังจากเรียนในระดับเร่ิมต้นในระยะแรกของการเรียนการสอน นักเรียนไม่ต้องพูด แต่เป็นผู้ฟังและ
ทําตามผู้สอน ผู้สอนเป็นผู้กําหนดพฤติกรรมของนักเรียนทั้งหมด นักเรียนเป็นผู้เลียนแบบการกระทํา
ของผู้สอนโดยผู้สอนออกคําสั่งให้นักเรียน 2-3 คน ปฏิบัติตามโดยผู้สอนปฏิบัติตามคําสั่งน้ันด้วย จากน้ัน
ให้นักเรียนปฏิบัติตามคําสั่งต่างๆของผู้สอน หลังจากที่เรียนโดยปฏิบัติตามคําสั่งแล้วระยะหน่ึง 
เมื่อนักเรียนพร้อมที่จะพูดก็จะเป็นผู้ออกคําสั่งเองแล้วเรียนอ่านและเขียนต่อไป ผู้สอนได้สื่อสาร 
กับนักเรียนทั้งช้ันและเป็นรายบุคคล ส่วนนักเรียนที่เรียนรู้จากการสังเกตดูเพ่ือนนักเรียนด้วยกัน ช่วยให้
เข้าใจและจําได้ดี นอกจากน้ีการให้นักเรียนพูดเมื่อพร้อมที่จะพูดช่วยลดความวิตกกังวลของนักเรียน
ทําให้การเรียนภาษาเป็นเรื่องน่าสนุกและง่ายขึ้น 
 
  2.4.3  ขั้นตอนการสอนแบบ TPRS  
  เรย์ (Ray, 1997; อ้างถึงใน พรสวรรค์ สีป้อ, 2550, หน้า 71) ได้สรุปการสอนแบบ TPRS ไว้  
5 ขั้นตอน ดังน้ี 

   1) ขั้นสอนคําศัพท์                                                                                
                  2) ขั้นฝึกคําศัพท์ 

   3) ขั้นผู้สอนนําเสนอเร่ืองเป็นตอนสั้นๆ ผู้เรียนฟังและนํามาเล่าซ้ํา 
    4) ขั้นนํานิทานที่เล่าเป็นตอนน้ันมาเล่าต่อเป็นเรื่องติดต่อกัน 
    5) ผู้เรียนแต่งเร่ืองใหม่โดยใช้คําศัพท์ที่เรียน  
  มาร์ช  (Marsh, online, 2005) ได้เสนอขั้นตอนการสอนทั้งหมด 5 ขั้นดังน้ี 
    ขั้นที่ 1 เป็นข้ันการจัดกิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้คําศัพท์และกลุ่มคํา โดยใช้วิธีการสอน
แบบตอบสนองด้วยท่าทาง คือการสอนคําศัพท์โดยใช้ท่าทางประกอบเพ่ือให้นักเรียนเข้าใจย่ิงขึ้น 
เรียกว่า “plays with the vocabulary” เช่น การใช้ท่าทาง รูปภาพ และคําศัพท์ง่ายๆท่ีผู้เรียนคุ้นเคย
ในการให้ความหมายคําศัพท์ใหม่หลังจากน้ันครูออกคําสั่งให้นักเรียนปฏิบัติตามคําสั่งน้ัน  
    ขั้นที่ 2 นักเรียนสลับการใช้คําศัพท์เป็นคู่โดยสลับบทบาทกัน พูดประโยคท่ีมีคําศัพท์
น้ัน นักเรียนคนหน่ึงแสดงท่าทางประกอบ 
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    ขั้นที่ 3 ครูเล่าเร่ืองในเน้ือเรื่องคําศัพท์ที่เรียนมาแล้วในขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 โดยใช้
หลายๆเทคนิค เช่น นักเรียนทําท่าประกอบ หุ่นกระบอกหรือรูปภาพ หลังจากน้ันนักเรียนจับคู่เปลี่ยน
กันเล่าเร่ืองย้อนกลับ กิจกรรมเล่าเรื่องย้อนกลับน้ีครูช่วยให้นักเรียนจําเน้ือเรื่องได้ ครูให้อาสาสมัคร
ออกมาเล่าเรื่องให้นักเรียนคนอ่ืนๆแสดงท่าทางตามท่ีอาสาสมัครเล่า 
    ขั้นที่ 4 ครูนําเรื่องย่อยหลายๆ เรื่องมาให้นักเรียนแต่งโดยใช้คําศัพท์จากเรื่องย่อย ครูนํา
เรื่องราวที่นักเรียนแต่งมานําเสนอเหมือนขั้นที่ 3 คือ เล่าและแสดงท่าทางประกอบการนําเรื่องย่อยมาแต่ง
เพ่ิมเติมนักเรียนสามารถใช้คําศัพท์ที่เป็นความรู้เดิมของนักเรียนก็ได้ 
    ขั้นที่ 5 นักเรียนใช้คําศัพท์เก่าและใหม่จากความรู้เดิมนํามาสร้างเป็นเร่ืองของตนเอง 
จุดประสงค์มุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ นักเรียนจะได้รับโอกาสจะฝึกเขียน ฝึกบรรยาย 
ฝึกแสดงออกมีการแลกเปลี่ยนความคิดกิจกรรมนี้อาจรวมถึงการแสดงละครหรือการแต่งเป็นประโยค
สั้นๆ โต้ตอบกันหรือทําเป็นวีดิทัศน์ นักเรียนบางคนอาจจะสามารถแต่งเป็นหนังสือนิยาย 
เล่มเล็กๆ หรืออาจจัดเป็นการแข่งขันทํางานเป็นกลุ่ม การฝึกอธิบาย แบบฝึกหัด เป็นการถามตอบ 
มีการปฏิสัมพันธ์โดยการพูดโต้ตอบ 
         กาบ (Gaab, 2006, p.11) ได้แบ่งข้ันตอนการสอนแบบ TPRS ไว้ 3 ขั้นดังน้ี 
    1) ขั้นแสดง (show) เป็นขั้นแนะนําคําศัพท์ใหม่ อาจเป็นคํา  วลี  
    2) ขั้นบอก (tell) เป็นขั้นฝึกการใช้คําศัพท์ โดยการถามตอบ 
    3) ขั้นร้อง/เล่น (sing/play) เป็นขั้นการใช้ภาษาท่าทางผ่านกิจกรรมเพลงหรือเกม 
 จากที่กล่าวข้างต้นสรุปได้ว่าขั้นตอนการสอนแบบ TPRS เป็นการสอนโดยให้ผู้เรียนฟังคําสั่ง 
จากผู้สอนแล้วแสดงท่าทางตามคําสั่ง กระทั่งเกิดความเข้าใจและพร้อมพูด เป็นการช่วยลดความวิตก
กังวลของนักเรียน ทําให้การเรียนภาษาเป็นเร่ืองน่าสนุกและง่ายขึ้น การสอนภาษาด้วยการเล่าเร่ือง
ควรใช้เมื่อผู้เรียนมีความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ โดยครูเล่าเร่ืองราวที่คล้ายคลึงกับชีวิตประจําวันของ
ผู้เรียน จากนั้นให้ผู้เรียนออกมาแสดงท่าทางตามท่ีครูเล่า โดยไม่ต้องพูด ต่อมาให้ผู้เรียนเล่าเรื่องเอง 
แล้วแสดงท่าทางหรือให้ผู้เรียนอ่ืนมาแสดงละครตามเรื่องที่ผู้เรียนเล่าให้ฟัง นอกจากน้ี TPRS ยังมี
ประสิทธิภาพในการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการพูดเล่าเรื่อง ผู้วิจัยจึงสังเคราะห์ขั้นตอน
การสอนของนักการศึกษาดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนาความสามารถในการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดหัวกระสังข์ ไว้ 5 ขั้นตอน ดังน้ี   
    1) ขั้นสอนคําศัพท์ คือครูทบทวนคําศัพท์เก่าและสอนคําศัพท์ใหม่ โดยใช้ท่าทาง 
รูปภาพหรือสื่อจริง 
        2) ขั้นปฏิบัติตามคําสั่ง คือครูพูดคําสั่งแล้วให้นักเรียนปฏิบัติตามคําสั่งด้วยการแสดง
ท่าทาง โดยไม่ต้องดูแบบอย่างจากครู อาจเป็นรายบุคคล เป็นกลุ่มหรือทั้งช้ัน 
               3) ขั้นสลับบทบาทและให้ข้อมูลป้อนกลับ คือนักเรียนจับคู่สลับกันพูดคําสั่งให้เพ่ือน
ปฏิบัติหรือให้ปฏิบัติเป็นกลุ่มแข่งขันกันโดยมีตัวแทนนักเรียนเป็นคนพูดคําสั่ง ครูกล่าวคําชมเชยเม่ือ
คนใดหรือกลุ่มใดปฏิบัติได้ถูกต้องและคอยเป็นกําลังใจให้กับคนที่ปฏิบัติยังไม่ได้ 
    4) ขั้นพูดประโยค คือครูพูดประโยคให้นักเรียนฟังทั้งที่เป็นประโยคคําเดียว ประโยค
เด่ียวหรือพูดต่อเน่ืองเป็นเรื่องโดยใช้คําสั่งที่เรียนแล้ว พร้อมแสดงท่าทางหรือให้ดูรูปภาพประกอบแล้ว
ให้นักเรียนฝึกพูดซ้ําเลียนแบบครู 
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   5) ขั้นพูดเล่าเรื่องและประเมินผล คือนักเรียนพูดเล่าเรื่องจากภาพพร้อมแสดง
ท่าทางประกอบ และทดสอบนักเรียนโดยให้ฟังคําสั่งแล้วเลือกภาพที่ตรงตามคําสั่ง 
 
  2.4.4 ประโยชน์ของการสอน TPRS  
 เรย์ (Ray, 1997; อ้างถึงใน พรสวรรค์ สีป้อ, 2550, หน้า 71) สรุปว่าประโยชน์ของการเรียนรู้
แบบ TPRS เหมือนกับแบบ TPR แต่ผู้เรียนสามารถนําคําศัพท์มาเล่าเรื่องราวได้ ได้ทักษะด้านการได้ยิน 
การมองเห็น การแสดงออก สามารถบอกกล่าวทบทวนและเขียนออกมาได้ทําให้ได้ข้อสรุปถึงความคิด
ในแต่ละภาษาที่จะสอน นอกจากนี้ยังทําให้นักเรียนได้แง่คิด คติสอนใจ ธรรมชาติของเรื่องที่เล่า 
ยังสามารถแต่งเรื่องที่ทําให้นักเรียนเกิดจินตนาการ  ความคิดสร้างสรรค์ ทําให้นักเรียนเกิดความ
ภาคภูมิใจในตนเอง เพราะเขาสามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารกับคนอ่ืนๆได้โดยการเล่าเรื่อง 
 มาร์ช (Marsh, online, 2005) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการสอนแบบ TPRS ไว้ว่าเด็กสามารถ
จดจําได้ดีจากการแสดงท่าทาง ผู้เรียนจะได้ทักษะการฟังโดยส่งเสริมให้เด็กพูดภาษาอย่างเป็น
ธรรมชาติ นอกจากน้ียังส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พูดอย่างคล่องแคล่ว สามารถเรียงลําดับประโยคข้อความ  
ความเร็วของการพูด รู้จักการพูดสอดแทรกในไวยากรณ์ได้ ทําให้ความเครียดของผู้เรียนอยู่ในระดับตํ่า 
ทําให้ส่งเสริมการพูด และเพ่ิมกิจกรรมการเคลื่อนไหว  
 สรุปประโยชน์ของการสอนแบบ TPRS ได้ว่าเป็นการสอนที่ทําให้ผู้เรียนได้เรียนทักษะการฟัง
และการพูดอย่างเป็นธรรมชาติผ่านกิจกรรมการเคลื่อนไหว โดยใช้ภาษาท่าทางประกอบการเล่าเรื่อง
ช่วยลดความวิตกกังวลในการใช้ภาษา ทําให้เกิดความสนุกสนานและได้เพ่ิมวงคําศัพท์จากที่ได้เรียน
มาแล้ว 
 
2.5  ความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษ 
 

 การฟังเป็นทักษะทางภาษาที่ต้องพัฒนาผู้เรียนเนื่องจากเป็นทักษะพื้นฐานที่จะนําไปสู่ 
การเกิดทักษะอ่ืนๆ ต่อไปได้ ซึ่งนักการศึกษาได้ให้ความหมายและความสําคัญไว้ ดังต่อไปนี้ 
 สุมิตรา อังวัฒนกุล (2540, หน้า 159) กล่าวไว้สรุปได้ว่า การฟังเป็นทักษะรับสารที่สําคัญ
ทักษะหน่ึง เป็นทักษะท่ีใช้กันมากและเป็นทักษะแรกที่ต้องทําการสอน เพราะผู้พูดจะต้องฟังให้เข้าใจ
เสียก่อนจึงสามารถพูดโต้ตอบ อ่านหรือเขียนได้ 
  บัญชา อึ๋งสกุล (2545, หน้า 63) ให้ความเห็นว่า การฟังคําพูดหรือฟังเสียงมิใช่มุ่งเฉพาะ
ความหมายอย่างเดียว การที่ผู้ฟังฟังคําพูดหรือเสียงแล้วเข้าใจความหมายในสิ่งที่ผู้พูดทําให้เป็นผู้ฟัง 
ที่ดีคือเข้าใจว่าผู้พูดพูดอะไร และพูดเก่ียวกับอะไร 
 นพเก้า ณ พัทลุง (2548, หน้า 22) กล่าวสรุปไว้ว่า ทักษะการฟัง หมายถึง ความสามารถใน 
การจับประเด็นใจความหลักจากสิ่งที่ ฟังได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ซึ่งเป็นกระบวนการที่มี 
ความสลับซับซ้อน เพราะผู้เรียนต้องเข้าใจสาระสําคัญจากสิ่งที่ผู้พูด อารมณ์ และความคิดเห็นของ 
ผู้พูดและสามารถตอบสนอง ระบุความสัมพันธ์ระหว่างผู้พูดหรือบริบทของผู้พูดได้ 
 พรสวรรค์ สีป้อ (2550, หน้า 151) กล่าวแสดงความเห็นไว้ว่าการฟังคือทักษะการรับสาร 
ประกอบด้วยผู้ส่งสาร ตัวสาร และผู้รับสาร ผู้รับสารต้องประมวลข้อมูลที่ได้รับโดยใช้ความรู้เดิม และ
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ความรู้ด้านภาษา ต้องมีความสามารถในการแยกแยะและเข้าใจสิ่งที่ผู้อ่ืนพูด ซึ่งต้องเข้าใจสําเนียง 
หรือการออกเสียงไวยากรณ์ คําศัพท์ของผู้พูด พร้อมกับจับความหมาย  
 คราเชน และ เทอร์เรล (Krashen & Terrell, 1983; อ้างถึงใน สุมิตรา อังวัฒนกุล, 2539, 
หน้า 85) กล่าวไว้ว่าการฟังหมายถึงการให้ปัจจัยป้อนที่มีความหมายแก่ผู้ฟัง โดยไม่บังคับให้ผู้ฟังที่ฟัง
ภาษาเป้าหมายเป็นภาษาที่สองต้องโต้ตอบออกมาเป็นภาษาพูดในทันที แต่จะให้โอกาสและเวลา 
ในการฟังเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลจนกว่าผู้ฟังจะรับรู้และสามารถเรียนรู้ภาษาได้พอสมควร แล้วจึง
ค่อยๆ โต้ตอบออกมา ซึ่งในระยะเวลาแรกอาจเป็นการโต้ตอบด้วยภาษากาย  ภาษาท่าทางก่อนแล้ว
จึงค่อยพัฒนาเป็นภาษาพูดในที่สุด 

 รูบิน (Rubin, 1995, p.7) สรุปไว้ว่า การฟังคือการรับสารที่ผู้ฟังได้ตีความและเลือกข้อมูล
จากการได้ยิน การมองเห็น และพยายามทําความเข้าใจว่าผู้ส่งสารต้องการอะไร  
 รอสท์ (Rost, 2002, p.279) กล่าวไว้สรุปได้ว่าการฟังคือกระบวนการรับสารจากผู้พูดอย่าง
เข้าใจว่าผู้ส่งสารต้องการอะไร  
  ริชาร์ด และ ชมิดท์ (Richards & Schmidt, 2002, p.313) ให้ความเห็นว่าการฟังอย่าง
เข้าใจคือกระบวนการของการเข้าใจการพูดในภาษาที่หน่ึงและภาษาที่สอง หากมีการฟังอย่างเข้าใจทํา
ให้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  
 เฮลจิเซน (Helgesen, 2003, p.24) กล่าวสรุปไว้ว่าการฟังคือกระบวนการรับสารอย่างมี
ความหมายที่ทําให้รู้ว่าสิ่งที่ได้ฟังน้ันคืออะไร  
 หยางอัง (Yangang, 1993, p.16) กล่าวสรุปได้ว่าการฟังหมายถึงความสามารถท่ีจะบอก
และเข้าใจได้ว่าผู้พูด พูดอะไรออกมา คนที่มีความสามารถในการฟังคือคนที่สามารถทํานายได้ว่าผู้พูด
กําลังจะพูดอะไรต่อไป กล้าที่จะเดาความหมายของคําศัพท์ที่ไม่รู้ สามารถนําความรู้ที่มีอยู่เดิมไปต่อ
ความรู้ในเน้ือหาที่รับฟังใหม่ได้ 
 จากความสามารถของการฟังดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่าความสามารถในการฟังคือการรับ
ข้อมูลหรือรับปัจจัยป้อนเข้าด้วยการได้ยิน การมองเห็นอย่างมีความหมาย บ่อยๆ ซ้ําๆ กระทั่งเกิด
ความเข้าใจจนสามารถปฏิบัติหรือแสดงเพ่ือสื่อถึงความเข้าใจอย่างถูกต้องตามความหมายท่ีผู้ส่งสาร
ต้องการ  
 
  2.5.1 การสอนทักษะการฟังภาษาอังกฤษ 

 การจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษาต้องกระทําตามข้ันตอนหรือ
กระบวนการคือเริ่มจากทักษะการฟัง และการพูด อ่านและเขียนตามลําดับ ซึ่งนักการศึกษาหลายท่าน
ได้เสนอแนะการสอนทักษะการฟังไว้ดังน้ี 
 พอลสตันและบรูเนอร์ (Paulston & Bruder, 1976, pp.131-132) ได้แบ่งขั้นตอนการฝึก
ทักษะการฟังไว้ 4 ขั้นตอน คือ 
   1) กระตุ้นความสนใจของผู้เรียนและให้ผู้เรียนได้รู้จุดมุ่งหมายของการฝึกทักษะ 
การฟัง ผู้สอนต้องแจ้งให้ผู้เรียนได้รู้จุดมุ่งหมายเฉพาะหรืองานที่จะทําหลังจากที่ฟังแล้ว เช่น ผู้เรียน
จะต้องรู้ว่าเมื่อฟังจบแล้วต้องตอบคําถามหรือทําแผนภูมิเก่ียวกับเร่ืองที่ฟัง เป็นต้น 
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    2) ให้ผู้เรียนฟังข้อความหรือเรื่องราวที่เตรียมไว้ ข้อความที่ฟังควรเป็นข้อความที่ใช้
อัตราความเร็วปกติ และควรเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้ฟังซ้ํา ซึ่งจะฟังซ้ําก่ีครั้งน้ันขึ้นอยู่กับความยาวและ
ความยากง่ายของเรื่องที่ฟัง ลักษณะงานที่ทํา และความสามารถของผู้เรียน 
    3) ให้ผู้เรียนทําแบบฝึกหัดหรืองานที่มอบหมายให้หลังจากการฟังแล้ว 
    4) ผู้สอนให้คําติชมในงานของผู้เรียน ซึ่งเฉลยคําตอบหรือให้ผู้เรียนได้แก้ไขคําตอบที่
ผิดด้วยตนเอง 
 วิภาดา ประสารทรัพย์ (2542, หน้า 60) กล่าวถึงลักษณะการสอนฟังไว้ 2 ลักษณะ คือ 
    1) กิจกรรมการสอนทักษะการฟังเพ่ือการรับรู้ ได้แก่ การสอนให้ฟังความแตกต่าง
ของเสียง สระ หรือพยัญชนะในแต่ละคํา การสอนนักเรียนให้ฟังระดับเสียงสูงตํ่าในประโยค 
    2) กิจกรรมการสอนฟังเพ่ือความเข้าใจ การท่ีจะเข้าใจเร่ืองราวใดๆ ต้องทราบข้อมูล
เกี่ยวกับเรื่องราวนั้นๆ ข้อมูลที่ต้องทราบส่วนมากได้แก่ ใคร (who) ทําอะไร (what) ที่ไหน (where) 
เมื่อไร (when) ทําไม (why) อย่างไร (how) การจัดกิจกรรมการสอนเพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะ 
การฟังเพ่ือความเข้าใจแบ่งกิจกรรมเป็น 3 ขั้นตอน ดังน้ี 
   (1) กิจกรรมก่อนการฟัง (pre-listening activities) เป็นกิจกรรมที่เกิดข้ึนเพ่ือ
เตรียมความพร้อมของนักเรียน ก่อนที่จะฟังเรื่องราวจริงของบทเรียน โดยมีจุดประสงค์ที่จะให้ข้อมูล
พ้ืนฐานด้านความรู้ความคิดเก่ียวกับเร่ืองที่จะฟัง เพ่ือนักเรียนมีความพร้อมที่จะเรียน โดยให้นักเรียน
ทราบเก่ียวกับคําศัพท์และโน้มน้าวนักเรียนมาสู่บทเรียน 
   (2) กิจกรรมระหว่างการฟัง (while-listening activities) ในข้ันนี้ครูจะให้นักเรียน
ฟังคําศัพท์ เร่ืองราวหรือสิ่งที่ครูเตรียมมาสอน ซึ่งอาจจะต้องเปิดแถบบันทึกเสียงให้นักเรียนฟัง
มากกว่า 1 ครั้ง เพ่ือเพ่ิมความเข้าใจให้แก่นักเรียนมากขึ้น ในขั้นตอนน้ีนักเรียนจะต้องเข้าใจ
วัตถุประสงค์ของการฟังว่าจะฟังเพ่ืออะไร 
   (3) กิจกรรมหลังการฟัง (post-listening activities) ในขั้นน้ีครูควรให้นักเรียน
ทําเป็นคู่หรือกลุ่ม เพ่ือให้ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกัน นอกเหนือจากการตอบคําถามจากเรื่องที่ฟังแล้ว
มักจะเป็นการต้ังคําถามหรือการกําหนดกิจกรรมที่นอกเหนือจากเนื้อเรื่อง (beyond the text) แต่
ต้องอาศัยข้อมูลจากกิจกรรมก่อนและระหว่างการฟังมาช่วย 
 กุศยา แสงเดช (2548, หน้า 133-136) ได้แบ่งข้ันตอนกิจกรรมการสอนทักษะการฟัง ดังน้ี 
   1) กิจกรรมที่นําเข้าสู่การฟัง การฟังสิ่งใดๆ เพ่ือให้ได้ข้อมูลครบถ้วนและตรงกับสิ่งที่
ผู้ส่งสารต้องการจะสื่อน้ัน ผู้ฟังจะต้องมีความรู้พ้ืนฐาน ภูมิหลังและความคาดหวังล่วงหน้าก่อนแล้ว ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนฟังน้ัน ครูผู้สอนมีความจําเป็นต้องให้ข้อมูลเก่ียวกับเน้ือหา สิ่ง
คาดหวัง จะเป็นการช่วยให้ผู้เรียนมองเห็นแนวทางหรือสถานการณ์ได้ชัดเจนสามารถคาดการณ์ได้
ก่อนที่จะฟัง 
    2) กิจกรรมระหว่างการสอนทักษะการฟัง การจัดกิจกรรมการสอนฟัง มีจุดประสงค์
หลักเพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจในสิ่งที่ได้ฟัง กิจกรรมระหว่างการสอนฟังเป็นสิ่งที่ผู้สอนมุ่งหวังให้ผู้เรียน
ปฏิบัติขณะกําลังฟังเรื่องน้ันๆ เป็นการฝึกทักษะผู้เรียนให้เข้าใจย่ิงขึ้นมีทั้งสิ้น 9 วิธีการ และหน่ึงใน 9 
วิธีน้ีคือการตอบสนองด้วยท่าทาง เป็นกิจกรรมการสอนท่ีมุ่งกระตุ้นให้ผู้เรียนตอบสนอง (แสดงท่าทาง) 
เมื่อได้ยินได้ฟังภาษาหรือผู้สอนเป็นผู้พูดแล้วให้ผู้เรียนแสดงท่าทางประกอบ 
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     3) กิจกรรมหลังการฟัง เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งหวังที่จะทําอะไรบางอย่างภายหลังการฟัง
เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง จุดประสงค์ของการทํากิจกรรมเหล่าน้ีเพ่ือการฝึกการใช้ภาษาน่ันเอง 
  พรสวรรค์ สีป้อ (2550, หน้า 155) ได้แบ่งขั้นตอนการจัดการเรียนรู้การฟังไว้ 3 ขั้นตอนดังน้ี 
    1) ขั้นก่อนฟัง กิจกรรมก่อนการฟังมีจุดมุ ่งหมายเพื่อกระตุ้นความสนใจ สร้าง 
ความมั่นใจและทําให้การฟังของผู้เรียนง่ายขึ้น ซึ่งแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 
   (1) การเตรียมคําศัพท์ ได้แก่ การสอนศัพท์ และสํานวนที่จําเป็นในการฟัง
จุดประสงค์ของการสอนคําศัพท์ในการฟังน้ี ไม่ใช่ต้องการให้ผู้เรียนท่องจําคําศัพท์ แต่ต้องการให้ผู้
เรียนรู้ความหมายเพ่ือฟังได้เข้าใจ 
   (2) ทบทวนความรู้เดิมเก่ียวกับเร่ืองที่จะฟัง ผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมเพ่ือ
ทบทวนความรู้เดิม เช่น ให้ทําแบบทดสอบหรือการตอบคําถามสั้นๆ  
   (3) ให้ผู้เรียนทายว่าเนื้อหาที่ผู้เรียนจะได้ฟังเกี่ยวกับอะไร กิจกรรมที่จัดในขั้นน้ี 
เหมือนกับในขั้นทบทวนความรู้ คือให้ทําแบบทดสอบสั้นๆ 
    2) ขั้นระหว่างฟัง กิจกรรมระหว่างการฟังเป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนทําระหว่างฟังหรือ
ทันทีที่ฟังจบการจัดกิจกรรมระหว่างฟัง ผู้สอนต้องระลึกถึงสิ่งต่อไปน้ี 
   (1) ควรให้ผู้เรียนฟัง 3 ครั้ง ซึ่งครั้งแรกเพื่อให้ผู้เรียนปรับตัวกับสําเนียงและ
ความเร็วของผู้พูด ถ้าผู้สอนจะต้ังคําถาม ควรเป็นคําถามความเข้าใจกว้างๆ การฟังครั้งที่สองเป็น 
การฟังเพ่ือหารายละเอียด การฟังครั้งที่สามเป็นการฟังเพ่ือให้ผู้เรียนตรวจคําตอบ 
   (2) แบ่งการฟังออกเป็น 2 ขั้นตอนคือ ขั้นแรกฟังแบบคร่าวๆ (extensive 
listening) เพ่ือจับใจความสําคัญ หลังจากน้ันให้ฟังเพ่ือหารายละเอียด (intensive listening) 
   (3) ถ้าข้อความท่ีให้นักเรียนฟังเป็นข้อความท่ียาว ควรแบ่งออกเป็นตอนสั้นๆ  และ
ตรวจสอบความเข้าใจทีละตอน 
   (4) ถ้านักเรียนต้องเขียนตอบในระหว่างฟังหรือเมื่อฟังจบ ครูต้องให้นักเรียนอ่าน
ข้อความท่ีจะฟังก่อนการฟัง และต้องแน่ใจว่านักเรียนเข้าใจคําสั่ง ดังน้ันผู้สอนจึงควรอธิบายคําสั่ง 
   (5) แบบฝึกหัดที่ให้ทําควรมีงานเขียนให้น้อยที่สุด 
   (6) ให้นักเรียนฟังหรืออ่านคําถามก่อนการฟัง 
   (7) ให้ผลป้อนกลับทันที 
   3) ขั้นหลังฟัง กิจกรรมหลังการฟังมี 2 แบบคือกิจกรรมที่เก่ียวกับปฏิกิริยาตอบสนอง
ต่อข้อความที่ฟังและการคิดวิเคราะห์ลักษณะทางภาษาท่ีปรากฏในข้อความ สําหรับกิจกรรมท่ี
เก่ียวกับปฏิกิริยาตอบสนองต่อข้อความที่ได้ฟังน้ัน อาจจะให้ผู้เรียนอภิปรายเก่ียวกับเร่ืองที่ได้ฟัง 
ทําผังความรู้ เขียนสรุป ตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่ได้ฟัง แสดงบทบาทสมมุติ แสดงละครเป็นต้น ในด้าน
ภาษาครูอาจจะให้ทําแบบฝึกหัดเก่ียวกับคําศัพท์ที่ได้ฟัง เช่นนําคํามาแต่งประโยค แต่งเร่ือง เป็นต้น 
 เฮลจิเซน และคณะ (Helgesen, et al., 2007, pp. 9-18) ได้จัดกิจกรรมการสอนฟังไว้ 3 
ขั้นตอน ดังน้ี 
     1) ขั้นก่อนการฟัง (pre-listening) เป็นขั้นกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เรียน
เก่ียวกับทักษะทางภาษาที่เป็นพ้ืนฐานเดิมให้พร้อมกับการเช่ือมโยงเข้ากับสิ่งที่จะรับใหม่ เช่นการสอน
คําศัพท์หรือไวยากรณ์ที่เก่ียวข้องกับเน้ือหาที่จะสอน 
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    2) ขั้นการปฏิบัติภาระงานฟัง (listening task) เป็นข้ันกิจกรรมที่ผู้สอนมีความคาดหวัง
ให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานในการฟังให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ 
    3) ขั้นหลังฟัง (post-listening) เป็นข้ันกิจกรรมท่ีใช้คําถามเพ่ือทดสอบความเข้าใจ
ในการฟังและมีการตรวจสอบคําตอบร่วมกันระหว่างครู ผู้เรียนหรือกลุ่มเพ่ือน 
 จากการศึกษาขั้นตอนของการสอนทักษะการฟังผู้วิจัยสรุปได้ว่าการสอนทักษะการฟัง 
มี 3 ขั้นตอนคือ 
    1) ขั้นก่อนฟัง เป็นขั้นการเตรียมความพร้อมก่อนการเรียนฟังโดยเช่ือมโยงกัน
ระหว่างความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ด้วยการสอนคําศัพท์ 
    2) ขั้นระหว่างฟัง เป็นการให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการฟังโดยให้ฟังคําสั่งแล้วปฏิบัติ
กิจกรรมให้ตรงตามคําสั่ง 
    3) ขั้นหลังฟัง เป็นการทดสอบความเข้าใจในการฟัง โดยการใช้คําถาม ซึ่งต้องอาศัย
ภาษาท่าทางหรือการพูดมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบ 

 
  2.5.2 การวัดและประเมินผลการฟัง 
  การประเมินผลการฟังภาษาอังกฤษ ผู้สอนต้องคํานึงถึงองค์ประกอบของการประเมิน 3 
ประการคือเน้ือหา รูปแบบ และเกณฑ์การประเมิน ต้องให้สอดคล้องกันกับการพัฒนาผู้เรียน 
  จากการศึกษาเรื่องการวัดและประเมินผลการฟังนักการศึกษาได้จําแนกไว้ ดังน้ี 
 ฮับบาร์ด (Hubbard, 1983, pp. 263-265) จําแนกการทดสอบการฟังภาษาอังกฤษไว้สรุป
ได้เป็น 2 ชนิด ได้แก่ 
    1) การทดสอบการฟังที่แท้จริง (pure listening test) เป็นการทดสอบการฟังและ
จําแนกเสียงของคําที่ได้ยิน เช่น 
   (1) การทดสอบการจําแนกเสียงโดยใช้คู่เทียบเสียงทั้งที่เป็นคําและประโยค 
   (2) การทดสอบการจําแนกเสียงโดยการจัดการฟังเสียงเน้นหนักในคํา (word 
stress) และในประโยค (sentence stress) 
    (3) การทดสอบการฟังระดับสูงตํ่าในประโยค 
    2) การทดสอบความเข้าใจในการฟัง (listening comprehension test) เป็นการทดสอบ
ความเข้าใจในสิ่งที่ฟัง เช่นฟังแล้วตอบคําถามหรือลากเส้นแสดงทิศทางตามคําสั่งที่ได้ยินเป็นต้น  ซึ่งสรุป
การทดสอบความเข้าใจในการฟังไว้ดังน้ี 
    (1) ฟังข้อความท้ังหมด 1 ครั้ง จบแล้วให้ฟังประโยคที่อ่านคร้ังเดียวแล้วให้ผู้เรียน
บอกว่าถูกหรือผิดจากข้อความท่ีฟัง 
    (2) ฟังข้อความ 1 ครั้ง จบแล้วมีคําถามพร้อมคําตอบที่เป็นตัวเลือก นักเรียน
เลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุด 
    (3) ฟังข้อความแล้วตอบคําถามเก่ียวกับข้อความน้ันๆ สําหรับผู้เริ่มเรียน คําถาม
อาจเป็นภาษาแม่ 
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   (4) แจกแผนที่ของสถานท่ี เช่น ถนน เมือง หรือรถไปใต้ดิน พร้อมทั้งบอก
จุดเริ่มต้นในแผนที่ให้กับผู้เรียน ผู้เรียนฟังการบอกวิธีไปให้ถึงจุดหมายปลายทาง แล้วผู้เรียนทํา
เคร่ืองหมายว่าจุดหมายปลายทางคือที่ไหนในแผนที่ 
    (5) ฟังข้อมูลเก่ียวกับเร่ืองต่างๆ เช่น อุณหภูมิของอากาศในแต่ละภาค หรือ
หมายเลขของผู้เล่นในทีมเบสบอล หรืออ่ืนๆ แล้วกรอกข้อมูลหรือทําเคร่ืองหมายลงในตาราง 
   (6) สมมติให้ผู้เรียนอยู่ในสถานการณ์แล้วสรุปข้อความจากสิ่งที่ได้ยิน เช่น รถไฟ
ขบวนใดที่จะพาไปสู่จุดหมายปลายทางตรงตามเวลาหรือรถไฟขบวนใดที่ผู้เรียนจะพลาด เป็นต้น  
    (7) การจดโน้ตสามารถใช้กับผู้เรียนในระดับสูงได้ 
      (8) การเขียนตามคําบอก แต่เดิมใช้กับภาษาแม่ เ พ่ือดู ว่าสะกดและใช้
เครื่องหมายวรรคตอนได้ถูกต้องหรือไม่ และการบอกให้เขียนจะพูดประโยคอย่างช้าๆ ไม่เป็น
ธรรมชาติ แต่การใช้การเขียนตามคําบอกกับผู้เรียนที่เขียนเป็นแล้ว จํานวนคําที่บอกให้เขียนจะยาวขึ้น
เป็นประมาณ 7-10 คํา ตรงข้ามกับแบบเดิม ซึ่งเป็น 3-5 คํา เท่าน้ัน การอ่านจะกระทําด้วยความเร็ว
ปกติ  
  โคเฮน (Cohen, 1994, pp. 257-258) กล่าวถึงการวัดผลการฟังไว้สรุปได้ว่า การวัดผลการฟัง
มีหลากหลายวิธี ขึ้นอยู่กับผู้สอนว่าจะเลือกใช้วิธีใดที่เหมาะสมกับผู้เรียน ดังน้ี 
      1) ฟังเพ่ือแยกเสียง (discrimination of sounds) เป็นการทดสอบการฟังเพ่ือแยกแยะ
เสียงที่แตกต่างกัน เช่น แยกความหมายที่ต่างจากพวก อาจเป็นคําศัพท์ หรือประโยค แยกความเหมือน
และความต่างของประโยคที่ได้ฟัง และฟังเพ่ือบ่งบอกความรู้สึกของนํ้าเสียงผู้พูด 
      2) ฟังเพ่ือแยกไวยากรณ์ (listening for grammatical distinctions) เป็นการฟัง
ประโยคเพ่ือแยกแยะไวยากรณ์ เช่น แยกว่าเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์   
     3) ฟังคําศัพท์ (listening for vocabulary) เป็นการฟังคําศัพท์แล้วแสดงท่าทาง เช่น 
คําสั่งต่างๆ  
      4) ฟังเพ่ือความเข้าใจ (uditory comprehension) เป็นการฟังเพ่ือทดสอบความ
เข้าใจ เช่น ฟังแล้วตอบคําถาม  เลือกคําตอบที่เหมาะสมกับบทสนทนา  
  ธูปทอง กว้างสวาสดิ์ (2549, หน้า 80) กล่าวไว้สรุปได้ว่าการทดสอบการฟังในข้ันก่อนพูด 
และขั้นเริ่มต้นใช้ภาษาเน้นให้ผู้เรียนฟังคําศัพท์และข้อความสั้นๆที่สําคัญที่นําไปสู่การเดาความหมาย 
ผู้สอนอาจใช้รูปภาพคน สิ่งของและสถานการณ์ที่หลากหลาย เทคนิคที่ง่ายที่สุดคือใช้ภาพประกอบใน
ขณะที่พูด หลังจากน้ันผู้เรียนตอบคําถามสั้นๆ 
  ผู้วิจัยสรุปการทดสอบการฟังได้ว่า คือการทดสอบผู้ฟังว่าเมื่อได้ฟังหรือรับข้อมูลจากการได้
ยินได้ฟังแล้วสามารถแสดงท่าทาง ตอบคําถามได้ว่าถูกหรือผิด ใช่หรือไม่ใช่  ซึ่งการตอบหรือการแสดง
ท่าทางน้ันเป็นผลมาจากความเข้าใจในสิ่งที่ได้ฟังคือ ถ้าผู้เรียนสามารถฟังได้ดีก็จะเป็นผู้ที่สามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเองได้ดี และถ้าสามารถฟังได้อย่างถูกต้องก็จะสามารถพูดได้อย่างถูกต้องเช่นกัน 
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2.6 ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ 
 

 การพูดเป็นทักษะที่ผู้เรียนจะต้องมีความรู้ในเรื่ององค์ประกอบต่างๆของภาษาเป็นอย่างดี 
เพ่ือที่จะพูดในส่ิงที่ต้องการส่ือได้ จากการศึกษาเก่ียวกับเรื่องของการพูดมีผู้ให้ความหมายของการพูด
ไว้ ดังน้ี 
 สุมิตรา อังวัฒนกุล (2540, หน้า 167) กล่าวไว้สรุปได้ว่า การพูดเป็นการถ่ายทอดความคิด  
ความเข้าใจและความรู้สึกให้ผู้ฟังได้รับรู้และเข้าใจจุดมุ่งหมายของผู้พูด ทักษะการพูดจึงเป็นทักษะท่ี
สําคัญสําหรับบุคคล ของการสื่อสารในชีวิตประจําวัน ในการประกอบอาชีพธุรกิจต่างๆ ในการเรียน 
การสอนภาษาต่างประเทศ ทักษะการพูดจึงนับได้ว่าเป็นทักษะที่สําคัญและจําเป็นมาก เพราะผู้ที่พูด
ได้ย่อมสามารถฟังผู้อ่ืนได้เข้าใจและจะช่วยให้การอ่านและเขียนง่ายขึ้นด้วย 
 นพเก้า ณ พัทลุง (2548, หน้า 23) ให้ความเห็นไว้ว่า ทักษะการพูดหมายถึงความสามารถ
ในการใช้ภาษาเพ่ือสื่อสารด้วยการพูดที่มีความชัดเจน ตรงประเด็น ครบถ้วน ฟังแล้วเข้าใจและใช้
คําพูดได้เหมาะสมกับกาลเทศะ โดยเป็นทักษะที่จะค่อยๆ พัฒนาตามหลังทักษะการฟัง 
 พรสวรรค์ สีป้อ (2550, หน้า 163) แสดงความเห็นไว้ว่า การพูดคือการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลในสังคมเป็นการสื่อสารทางวาจาของคนต้ังแต่ 2 คนขึ้นไป ต่างฝ่ายต่างมีจุดประสงค์ที่จะสื่อ
ความหมายของตนเอง และต่างฝ่ายก็ต้องตีความสิ่งที่ตนเองได้ฟัง ดังน้ันจุดประสงค์ของทักษะการพูด
คือความสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องสามารถพูดให้ผู้อ่ืนเข้าใจ หลีกเลี่ยงการทําให้ผู้ฟัง
สับสนเนื่องจากการออกเสียงผิด ไวยากรณ์ผิด ใช้คําผิดหรือไม่เหมาะสม นอกจากน้ันยังต้องพูดให้
เหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรมด้วย 
 วิดโดวสัน (Widdowson, 1983, pp.59-60) กล่าวไว้สรุปได้ว่าการพูดเป็นได้ทั้งการกระทํา
และการส่งสาร ในการพูดน้ันจะมีการแลกเปลี่ยนบทบาทระหว่างผู้พูดกับผู้ฟัง เป็นการสื่อความเข้าใจ
การพูดไม่เพียงแต่ใช้อวัยวะในการออกเสียงเท่าน้ันแต่ยังใช้ท่าทางการเคล่ือนไหวกล้ามเน้ือส่วนต่างๆ 
ของใบหน้าและร่างกาย    
           ฟลอเรส (Florez, 1999, p.1) กล่าวไว้สรุปได้ว่าการพูดเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
เพ่ือสื่อความหมายที่เป็นกระบวนการของการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน 
 กล่าวสรุปได้ว่าความสามารถในการพูดคือ การแสดงออกโดยการถ่ายทอดหรือแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ความคิด ความรู้สึก ระหว่างคน 2 คนขึ้นไปและเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน 
ในจุดมุ่งหมายเดียวกัน หรืออาจจะถ่ายทอดข้อมูลจากสิ่งที่มองเห็นแล้วเช่ือมโยงเป็นเรื่องราวและเล่า
ให้ผู้อ่ืนฟังอย่างคล่องแคล่วและมีความหมายตามระดับความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของผู้พูด
และผู้ฟัง 
 
  2.6.1 การสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 
 การสอนทักษะการพูดเป็นการสอนทักษะทางภาษาที่ควรพัฒนาต่อเน่ืองจากทักษะการฟัง
และมุ่งเน้นที่การพูดเพ่ือการสื่อสารที่เกิดจากความเข้าใจ ซึ่งมีนักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึง 
การสอนทักษะการพูด ไว้ดังน้ี 
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  สุภัทรา  อักษรานุเคราะห์ (2532, หน้า 55-58) ได้กล่าวถึงการสอนทักษะการพูดไว้สรุปได้
ว่าในการสอนทักษะการพูดเน้นการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถนําภาษาอังกฤษที่เรียน
มาแล้วมาใช้ในการสื่อสารได้ และฝึกความเข้าใจในการฟังภาษาอังกฤษของชาวต่างประเทศ โดยที่
ผู้เรียนไม่จําเป็นต้องออกเสียงชัดเหมือนชาวต่างประเทศ ทั้งน้ีในการสนทนาครูมีหน้าที่ช่วยเหลือ
แนะนํา และควรคํานึงว่าผู้พูดสามารถพูดให้ผู้ฟังเข้าใจสิ่งที่ตนเองต้องการจะสื่อความหมายหรือไม่ ถ้า
ผู้ฟังเข้าใจดีก็ถือว่าผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้ ถึงแม้ว่าจะพูดผิดไวยากรณ์หรือใช้คําศัพท์
ผิดก็ตาม และแบ่งข้ันตอนในการสอนไว้ 4 ขั้น ดังน้ี 
     1) ต้ังจุดประสงค์ ผู้สอนจะต้องต้ังจุดประสงค์ว่าจะให้ผู้เรียนทําอะไร โดยมีวัตถุประสงค์
ปลายทาง (terminal objective) และจุดประสงค์นําทาง (enabling objective) ดังรายละเอียด
ต่อไปน้ี 
   (1) จุดประสงค์ปลายทาง เป็นข้อกําหนดที่ผู้เรียนต้องบรรลุเป้าหมายที่วางไว้คือ
สื่อสารได้  
   (2) จุดประสงค์นําทาง เป็นทักษะย่อยที่ผู้เรียนต้องฝึกก่อนจะบรรลุจุดประสงค์
ปลายทาง  
    2) การดําเนินการสอนเรื่องที่นํามาสอนเป็นสิ่งซึ่งจะปรากฏอยู่ในจุดประสงค์นําทาง
ทั้งสิ้น ผู้สอนจะต้องทําการสอนโดยใช้สื่อการสอนประเภทต่างๆ เข้าช่วย มีการถามตอบเพ่ือซักซ้อม
ความเข้าใจในเรื่องที่สอนเป็นลําดับ ถือว่าเป็นการให้ความรู้ความสามารถทางภาษาศาสตร์ (linguistic 
competency) ในขั้นน้ี 
    3) การฝึกพูดเป็นขั้นตอนที่เป็นหัวใจของการฝึกทักษะการพูดเพ่ือการสื่อสาร ทั้งน้ี
จะต้องตรงกับจุดประสงค์ปลายทางที่กําหนดไว้ แล้วผู้สอนจะใช้กิจกรรม ตลอดจนกลวิธีต่างๆ เช่น ให้
ถามตอบเป็นกลุ่มใหญ่ กลุ่มเล็ก หรือเป็นคู่ๆ ตามความเหมาะสมกับเร่ืองที่สอน และลักษณะของ
ผู้เรียน  
    4) การถ่ายโอนเป็นการจัดกิจกรรมหลังการฝึกการสนทนาตามบทเรียนแล้ว คือ
ผู้เรียนมีโอกาสนําบทเรียนน้ันมาพลิกแพลงหรือเปลี่ยนแปลงบทสนทนาน้ันเป็นบทสนทนาใหม่ก็ได้  
 กุศยา แสงเดช (2548, หน้า 136) กล่าวไว้สรุปได้ว่าในการสอนทักษะการพูดเบ้ืองต้น  มุ่งเน้น
ให้ใช้ทักษะการพูดเพ่ือการสื่อสารได้ในสถานการณ์จริง สิ่งสําคัญคือตัวครูผู้สอนจะต้องให้ความถูกต้อง 
รูปแบบ เสียง ดังน้ันกิจกรรมต่างๆ จึงเป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนจะต้องปฏิบัติตามแบบ หรือตัวอย่างที่
กําหนดเพ่ือนําไปสู่ขั้นการสอนพูดให้มีประสิทธิภาพและได้ผลสัมฤทธ์ิสูงสุด การเตรียมกิจกรรมที่
นําไปสู่การสอนพูด ครูผู้สอนต้องคํานึงถึงความถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์และระดับภาษาท่ี
เหมาะสมกับผู้เรียน ซึ่งมีแนวทางการจัดกิจกรรมการสอนทักษะการพูด ดังน้ี 
   1) จัดบรรยากาศของห้องให้เอ้ือต่อการเรียนภาษาให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ เพ่ือให้
ผู้เรียนมีความคุ้นเคยและเป็นตัวอย่างสําหรับการฝึก 
    2) ใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย ปัจจุบันน้ีนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาจะ
ช่วยให้ผู้เรียนฝึกทักษะการพูดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    3) ในการฝึกพูดไม่ควรอย่างย่ิงที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดของผู้เรียนทุกจุด ควรแก้เฉพาะ
ในขั้น นําเสนอที่ต้องการความถูกต้องของการใช้ภาษา (accuracy) แต่เป็นข้ันฝึกปฏิบัติที่ต้องการฝึก
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ความคล่องของการใช้ภาษา (fluency) และข้อผิดพลาดนั้น ไม่ได้มีผลต่อความเข้าใจภาษา ก็คง 
ไม่ต้องแก้ทันที ควรรอโอกาสท่ีเหมาะสม เพ่ือมิให้ผู้เรียนเกิดความท้อถอย และขาดความเช่ือมั่น  
    4) ครูสอนภาษาอังกฤษมีความจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องฝึกทักษะและความสามารถ
ในการใช้ภาษาให้พัฒนาก้าวหน้าอยู่เสมอ 
    5) การจัดกิจกรรมการฝึกควรมีรูปแบบหลากหลาย มุ่งเน้นให้ผู้ เรียนมีความ
สนุกสนาน เกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษา   
    6) การสอนภาษาควรสอนทักษะสัมพันธ์ หรืออย่างน้อยต้องสอนคู่กัน เช่น สอน
ทักษะการพูดคู่กับทักษะการฟัง เป็นต้น 
    7) การสอนทักษะการพูดควรจัดกิจกรรมคู่ (pair work) ให้มาก เพราะการทํากิจกรรม
คู่จะช่วยฝึกให้ผู้เรียนใช้ภาษาในการส่ือสาร และแสวงหาข้อมูลได้ดี เปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่ขาดความ
เช่ือมั่นมีโอกาสแสดงออก  
    8) ควรชมเชยผู้เรียน ให้กําลังใจบ่อยๆ เพราะเป็นแรงกระตุ้นที่สร้างความเชื่อมั่น
ให้กับผู้เรียน 
    9) การฝึกพูดเริ่มจากง่ายไปหายาก 
 ธูปทอง กว้างสวาสด์ิ (2549, หน้า 39) กล่าวถึงการสอนทักษะการพูดไว้สรุปได้ว่า ผู้สอน
ต้องออกแบบกิจกรรมที่เริ่มจากง่ายไปหายากโดยเริ่มจากกิจกรรมควบคุม (control practice) โดย
ผู้สอนให้ความช่วยเหลือ พร้อมทั้งมีรูปแบบและตัวอย่างให้นักเรียน  
 สก็อต (Scott, 1981, p.70) เสนอขั้นตอนการสอนทักษะการพูดไว้ ดังน้ี 
    1) ขั้นบอกวัตถุประสงค์ ผู้สอนควรบอกให้ผู้เรียนรู้ถึงสิ่งที่จะเรียน 
    2) ขั้นเสนอเน้ือหา การเสนอเน้ือหาควรจะอยู่ในรูปบริบท ผู้สอนต้องให้ผู้เรียนสังเกต
ลักษณะของภาษา ความหมายของข้อความท่ีจะพูด ซึ่งจะต้องข้ึนกับบริบท  
    3) ขั้นการฝึกและการถ่ายโอน การฝึกจะกระทําทันทีหลังจากเสนอเน้ือหา อาจจะฝึก
พูดพร้อมๆ กัน หรือเป็นคู่ ผู้สอนควรให้ผู้ฟังได้ยินได้ฟังสํานวนภาษาหลายๆ แบบ และเป็นสํานวนที่
เจ้าของภาษาใช้จริง และควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาอย่างอิสระใกล้เคียงกับสถานการณ์ที่เป็นจริง 
 ฟินอกเชียโร และ บรัมฟิต (Finocchiaro & Brumfit, 1983, p.141) ได้เสนอกิจกรรมการสอน
ทักษะการพูด ซึ่งผู้สอนต้องเลือกให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละระดับได้ ดังน้ี 
    1) ให้ตอบคําถาม ซึ่งครูหรือเพ่ือนให้ตอบคําถาม 
    2) บอกให้เพ่ือนทําตามคําสั่ง 
    3) ให้นักเรียนถามหรือตอบคําถามของเพ่ือนในช้ันเก่ียวกับช้ันเรียนหรือประสบการณ์
ต่างๆ นอกช้ันเรียน 
    4) ให้บอกลักษณะวัตถุ สิ่งของต่างๆ จากภาพ 
    5) ให้เล่าประสบการณ์ต่างๆ ของนักเรียน โดยครูอาจใช้คําสําคัญต่างๆ  
    6) ให้รายงานเรื่องราวต่างๆ ตามท่ีกําหนดหัวข้อให้ 
    7) จัดสถานการณ์ต่างๆในช้ันเรียน ให้นักเรียนใช้บทสนทนาต่างๆ กันไป เช่น ร้าน
ขายของ ร้านอาหาร ธนาคาร เป็นต้น 
    8) ให้เล่นเกมต่างๆ ทางภาษา 
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    9) ให้โต้วาที อภิปราย แสดงความคิดเห็นในหัวข้อต่างๆ 
    10) ให้ฝึกการสนทนาทางโทรศัพท์ 

    11) ให้อ่านหนังสือพิมพ์ไทย แล้วรายงานเป็นภาษาอังกฤษ 
   12) ให้แสดงบทบาทสมมติ 
  จากที่กล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า การสอนทักษะการพูดเป็นการสอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนสามารถพูด

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้วยการเล่าเร่ืองหรือสนทนาโดยอาศัยความเข้าใจจากการฟัง  ทั้งนี้ครูมี
หน้าที่ช่วยเหลือแนะนํา และควรคํานึงว่าผู้พูดสามารถพูดให้ผู้ฟังเข้าใจสิ่งที่ตนต้องการจะส่ือสาร
หรือไม่ ถ้าผู้ฟังเข้าใจได้ดีก็แสดงว่าผู้พูดเป็นผู้ที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้ ถึงแม้ว่าจะพูดผิด
ไวยากรณ์หรือใช้คําศัพท์ผิดไปบ้างก็ตาม  
 

  2.6.2 การวัดและประเมินผลการพูดภาษาอังกฤษ 
  จากการศึกษาเรื่องของการวัดและประเมินผลทักษะการพูด มีนักการศึกษาได้กล่าวไว้ ดังตาราง
ต่อไปน้ี 

  กระทรวงศึกษาธิการ (2548, หน้า 57) ได้แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนการพูดไว้ ดังตาราง 4 
 

ตาราง 4  เกณฑ์การให้คะแนนการพูด       
             

       

ระดับคะแนน 
4 3 2 1 

นํ้าหนัก
ความ 
สําคัญ 

 

คะ 
แนน 
รวม 

ประเด็น 
การประเมิน 
ความถูกต้อง 
ด้านเน้ือหา 

สื่อสารได้ตรง
ประเด็น เน้ือหา
ถูกต้องตาม
หัวข้อที่กําหนด  
ออกเสียงถูกต้อง  
ใช้ศัพท์ สํานวน 
โครงสร้างภาษา
ถูกต้อง 

สื่อสารได้ตรง
ประเด็น 
เน้ือหาถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่ 
ออกเสียงได้
ถูกต้อง 

สื่อสารได้ตรง
ประเด็นเป็น
บางส่วน 
เน้ือหาและ
การออกเสียง
ถูกต้องเป็น
บางส่วน 

สื่อสารได้ 
เน้ือหา
น้อย ออก
เสียงไม่
ถูกต้อง
เป็นส่วน
ใหญ่ 

3 12 
 
 
 
 
 

 

ความสามารถ 
 ในการพูด 
 
 
 

พูดได้คล่องแคล่ว  
พูดเป็นธรรมชาติ 
ประสานสายตา
กับผู้ฟัง  
มีการแสดงออก 

พูดได้
คล่องแคล่ว พูด
เป็นธรรมชาติ 
ประสานสายตา
กับผู้ฟัง  

พูดได้
คล่องแคล่ว 
แต่ไม่เป็น
ธรรมชาติ 
ประสาน
สายตากับ 

พูดเหมือน
ท่องจํา  
มีการ
ประสาน 
สายตากับ
ผู้ฟังบ้าง 

2 8 
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ตาราง 4 (ต่อ)      
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 
นํ้าหนัก
ความ 
สําคัญ 

คะ 
แนน 
รวม 

ประเด็น 
การประเมิน 
 

ทางสีหน้าและ
ท่าทางอย่าง
เหมาะสม 

มีการแสดงออก
ทาง 
สีหน้าและ
ท่าทางบ้าง
เล็กน้อย 

ผู้ฟังน้อย เป็นระยะ 
  

 
 
 
 
 

รวม 5 20 
 

ที่มา: (กระทรวงศึกษาธิการ, 2548, หน้า 57) 
   

 ธูปทอง กว้างสวาสด์ิ (2549, หน้า 96) กล่าวไว้สรุปได้ว่า การวัดผลและประเมินผลทักษะการพูด
มีองค์ประกอบที่สําคัญ 5 ประการคือ ความคล่องในการใช้ภาษาพูด (fluency) ความสามารถในการพูด
ให้ผู้อ่ืนเข้าใจ (comprehensibility) ปริมาณของข้อมูลที่สื่อสารได้ (amount of communication)
คุณภาพของข้อความที่สามารถนํามาสื่อได้ (quality of communication) และความพยายามใน 
การสื่อสาร (effort of communication) มีเกณฑ์การประเมิน ดังตาราง 5 
 
ตาราง 5 เกณฑ์การวัดผลประเมินผลทักษะการพูด 
 
ระดับคะแนน เกณฑ์การพิจารณา 

ระดับ 1 
0 – 2 คะแนน 

ไม่สามารถทํากิจกรรมที่กําหนดได้ 
- ออกเสียงผิดทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด 
- พูดเป็นคําๆ ขาดความต่อเน่ืองจนสื่อความไม่ได้ 

ระดับ 2 
3-4 คะแนน 

ทํากิจกรรมที่กําหนดไม่ได้ผล เน่ืองจาก 
- ออกเสียงผิดบ่อยคร้ังมาก 
- ใช้คําศัพท์ในวงจํากัด และใช้ไวยากรณ์ผิดเป็นส่วนใหญ่ 
- พูดขาดความต่อเน่ืองและเข้าใจยาก 

ระดับ 3 
5-6 คะแนน 

ทํากิจกรรมที่กําหนดได้บ้าง แต่ยังไม่ดีเท่าที่ควร เน่ืองจาก 
- ออกเสียงผิดบ่อยคร้ัง เพราะได้รับอิทธิพลจากภาษาแม่ 
- ใช้คําศัพท์ในวงจํากัด ใช้ไวยากรณ์ผิด และไม่สามารถพูดใหม่ (paraphrase)  
  ให้เข้าใจได้  
- หยุดคิดนานในขณะพูด ทําให้ผู้ฟังต้องใช้ความอดทนในการรอฟัง 
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ตาราง 5 (ต่อ)  
ระดับคะแนน เกณฑ์การพิจารณา 

ระดับ 4 
7-8 คะแนน 

ทํากิจกรรมที่กําหนดได้ แต่ยังมีข้อบกพร่องอยู่บ้าง เน่ืองจาก 
- ออกเสียงผิดเป็นบางคร้ัง เพราะได้รับอิทธิพลจากภาษาแม่ 
- ใช้คําศัพท์และไวยากรณ์ผิดบ้าง แต่ยังสามารถส่ือความหมายได้ 
- หยุดคิดในขณะที่พูดบ้าง แต่ไม่ทําให้การสนทนาขาดตอน  
 

ระดับ 5 
9-10 คะแนน 

ทํากิจกรรมที่กําหนดได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพโดย 
- พูดให้เข้าใจได้ง่าย แม้จะมีสําเนียงจากภาษาแม่ 
- ใช้คําศัพท์และไวยากรณ์ได้อย่างเหมาะสม สามารถอธิบายหรือพูดใหม่  
  (paraphrase) ได้เมื่อจําเป็น 
- สนทนาได้อย่างต่อเน่ืองเหมาะสมกับสถานการณ์ และอาจมีการหยุด 
 

 ที่มา: (ธูปทอง กว้างสวาสด์ิ, 2549, หน้า 96) 
 

 วาเล็ท (Valette, 1977, pp.151-162) ได้แบ่งองค์ประกอบการประเมินการพูดไว้ 5 ด้าน ดังน้ี 
    1) ความคล่อง มิได้หมายถึงความเร็ว แต่หมายถึงความราบรื่น และความต่อเนื่อง 
และความเป็นธรรมชาติในการพูด 
    2) ความเข้าใจ หมายถึงความสามารถที่จะพูดให้ผู้อ่ืนเข้าใจในสิ่งที่ตนพูด 
    3) ปริมาณของข้อมูลที่สามารถสื่อสารได้ หมายถึงปริมาณของข้อความหรือข้อมูล 
ที่สามารถพูดให้ผู้ฟังเข้าใจ  
     4) คุณภาพของข้อความท่ีนํามาสื่อสาร หมายถึงความถูกต้องของภาษาที่พูดออกไป  
    5) ความพยายามในการส่ือสาร หมายถึงความพยายามท่ีจะทําให้ผู้ฟังเข้าใจในสิ่งที่ตน
พูด โดยใช้คําพูด และไม่ใช้คําพูดเพ่ือสื่อสาร  
  นอกจากนี้วาเล็ท (Valette, 1977, pp. 151-162 ) ยังได้นําองค์ประกอบการประเมินทั้ง 5 ด้าน
มาใช้เป็นหลักเกณฑ์ตัดสินให้คะแนนการพูดของผู้เรียน โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ ดังน้ี  
    1) ความคล่องแคล่ว 
     (1) พูดตะกุกตะกักและไม่ปะติดปะต่อกันจนไม่สามารถสนทนากันได้ 
     (2) พูดช้ามากและไม่สม่ําเสมอยกเว้นประโยคสั้นๆ หรือประโยคที่ใช้กันอยู่เป็นประจํา 
     (3) มีความลังเลบ่อย พูดตะกุกตะกัก บางประโยคไม่สมบูรณ์ 
     (4) มีความลังเลในการพูดบางครั้งบางคราว มีตะกุกตะกักบ้างเพราะพูดประโยค
ใหม่และต้องจัดเรียงคํา 
     (5) พูดได้อย่างสบายและราบรื่น แต่ยังรู้ว่าไม่ใช่เจ้าของภาษาเมื่อพิจารณาจาก
ความเร็วและความสมํ่าเสมอของการพูด 
     (6) พูดได้ทุกหัวเรื่องอย่างสบายและราบรื่นเหมือนเจ้าของภาษา 

    2) ความสามารถพูดให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 
    (1) ไม่สามารถเข้าใจสิ่งที่ผู้เรียนพูดเลย 
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    (2) เข้าใจเพียงเล็กน้อยที่เป็นส่วนย่อยๆ หรือคําเด่ียวๆ 
     (3) เข้าใจบางกลุ่มคําและบางวลี 
     (4) เข้าใจเอกัตถประโยค (simple sentences) ที่สั้นๆ 
     (5) เข้าใจคําพูดที่ผู้เรียนพูดเป็นส่วนใหญ่  
     (6) เข้าใจที่ผู้เรียนพูดทั้งหมด 
    3) ปริมาณของข้อความในการสื่อสาร 
      (1) ผู้เรียนมิได้นําข้อความท่ีเกี่ยวข้องมาพูดเลย 
    (2) ผู้เรียนนําข้อความท่ีเกี่ยวข้องมาพูดน้อยมาก  
    (3) ผู้เรียนนําข้อความท่ีเกี่ยวข้องมาพูดบ้าง 
     (4) ผู้เรียนนําข้อความท่ีเกี่ยวข้องมาพูดพอสมควร  
     (5) ผู้เรียนนําข้อความท่ีเกี่ยวข้องมาพูดเป็นส่วนมาก 
     (6) ผู้เรียนนําข้อความท่ีเกี่ยวข้องมาพูดทั้งหมด 
     4) คุณภาพของข้อความท่ีนํามาสื่อสาร  
     (1) คําพูดที่ผู้เรียนพูดไม่ถูกต้องเลย 
     (2) มีคําพูดที่ถูกต้องตามโครงสร้างน้อยมาก 
     (3) มีคําพูดที่ถูกต้องบ้าง แต่ยังมีปัญหาด้านโครงสร้างทางภาษาอยู่มาก 
     (4) มีคําพูดที่ถูกต้องมาก แต่ยังมีปัญหาด้านโครงสร้างทางภาษาอยู่มาก 
     (5) คําพูดที่ถูกต้องส่วนมาก และมีปัญหาด้านโครงสร้างน้อยมาก 
     (6) คําพูดที่ถูกต้องทั้งหมด 
     5) สําเนียง 
     (1) ออกเสียงผิดๆ จนผู้ฟังไม่สามารถเข้าใจบ่อยคร้ัง 
     (2) ออกเสียงผิดมากบ่อยครั้ง และลงเสียงหนักผิดที่ทําให้เข้าใจยาก ต้องพูดซ้ํา
บ่อยๆ ผู้ฟังจึงจะเข้าใจ 
     (3) สําเนียงยังเป็นไทย ทําให้ต้องต้ังใจฟัง และการออกเสียงผิดบางคร้ัง ทําให้
เข้าใจผิดด้านไวยากรณ์และคําศัพท์ 
     (4) สําเนียงยังเป็นไทยอยู่บ้าง และออกเสียงผิดบางคร้ัง แต่ก็ยังสามารถเข้าใจได้ 
     (5) ออกเสียงไม่ผิดเด่นชัด แต่ยังไม่เหมือนเจ้าของภาษา 
     (6)  ออกเสียงเหมือนเจ้าของภาษา ไม่มีสําเนียงไทยเลย 
     6) ความพยายามในการส่ือสาร 
     (1) ผู้เรียนหยุดเงียบเป็นเวลานาน โดยไม่ใช้ความพยายามพูดให้จบความ 
     (2) ผู้เรียนพยายามท่ีจะสื่อสารน้อยมาก แต่ยังขาดความกระตือรือร้น  
    (3) ผู้เรียนพยายามท่ีจะสื่อสารบ้าง แต่ยังแสดงความไม่สนใจ 
     (4) ผู้เรียนพยายามท่ีจะสื่อสาร แต่ไม่รู้จักใช้ท่าทางหรือสีหน้า 
     (5) ผู้เรียนพยายามท่ีจะสื่อสารอย่างแท้จริง และรู้จักใช้ท่าทางช่วย  
      (6) ผู้เรียนพยายามเป็นพิเศษที่จะสื่อสารโดยใช้ทั้งภาษาพูด และท่าทางเพ่ือใช้
แสดงออก  
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   เคนท์ (Kent, online, 2001) ได้แบ่งเกณฑ์ขององค์ประกอบการทดสอบการพูดไว้ ดังตาราง 6  
 

ตาราง 6 เกณฑ์การทดสอบความสามารถในการพูด 
 

ความคล่องในการพูด (fluency of speech) 
1 2 3 4 5 

ปรับปรงุ พอใช้ ปานกลาง ดี ดีมาก 
การใช้ไวยากรณ ์(grammar use) 

1 2 3 4 5 
ปรับปรงุ พอใช้ ปานกลาง ดี ดีมาก 

ความเขา้ใจในการฟงั (listening comprehension) 
1 2 3 4 5 

ปรับปรงุ พอใช้ ปานกลาง ดี ดีมาก 
การออกเสียง (pronunciation) 

1 2 3 4 5 
ปรับปรงุ พอใช้ ปานกลาง ดี ดีมาก 
การเลือกใช้คําศัพทอ์ย่างเหมาะสม (vocabulary appropriateness) 

1 2 3 4 5 
ปรับปรงุ พอใช้ ปานกลาง ดี ดีมาก 

 ที่มา: เคนท์ (Kent, online, 2001)  
 

 นอกจากน้ี เคนท์ ยังได้ให้คําอธิบายเกณฑ์เป็นภาพรวมของแต่ละองค์ประกอบ ซึ่งสรุปได้ ดังน้ี 
    1) ความคล่องในการพูด คือการพูดได้อย่างคล่องแคล่ว ไม่ติดขัด แต่ไม่ใช่การพูดอย่าง
รวดเร็ว หากผู้เรียนพูดตะกุกตะกัก ไม่ต่อเนื่องคะแนนจะลดลง  
   2) การใช้ไวยากรณ์ คือการพูดถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ หากผู้เรียนพูดผิดไวยากรณ์
บ่อยๆจะได้คะแนนน้อย แต่ถ้าพูดผิดแล้วมีการแก้ไขให้ถูกต้อง จะได้คะแนนมาก 
   3) ความเข้าใจในการฟัง คือผู้เรียนเข้าใจในสิ่งที่ผู้พูดต้องการสื่อสาร หากผู้เรียนหยุดน่ิง
เงียบไม่โต้ตอบจะได้คะแนนน้อย หากมีการโต้ตอบอย่างเข้าใจจะได้คะแนนมาก ซึ่งมีการถามตอบ 
   4) การออกเสียง คือการพูดออกเสียงได้ถูกต้อง หากผู้เรียนออกเสียงไม่ถูกต้องบ่อยๆ 
จะได้คะแนนน้อย แต่ถ้าผู้เรียนออกเสียงผิดแล้วรีบแก้ไขก็จะได้คะแนนมาก 
   5) การเลือกใช้คําศัพท์อย่างเหมาะสม คือการเลือกใช้คําศัพท์ในการพูดได้อย่าง
เหมาะสม และนําคําศัพท์ที่เรียนไปแล้วมาใช้ หากทําเช่นนี้จะได้คะแนนมาก แต่ถ้าเลือกใช้คําศัพท์ที่ง่าย
เกินไปหรือไม่สื่อความหมาย จะได้คะแนนน้อย  
  มักมินาเทียน (Mukminatien, 2004, p. 12; cited in, Foley, 2005, pp. 228-239) กล่าวไว้
สรุปได้ว่าการประเมินการพูดโดยทั่วไปมักประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
   1) วิธีการพูด (the speaking prompt) เป็นเทคนิควิธีการทดสอบพูด ซึ่งผู้สอนต้อง
แจ้งให้ผู้เรียนรับรู้สิ่งที่จะประเมิน เช่น พูดจากภาพ พูดเล่าเรื่อง อภิปรายหัวข้อที่กําหนดให้    
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   2) เกณฑ์การพูด (the scoring rubric) เป็นเคร่ืองมือในการวัดผลประเมินการพูด 
ซึ่งมีเกณฑ์ในการให้คะแนนชัดเจน มีคําอธิบายเกณฑ์ เพ่ือช่วยในการตัดสินใจให้คะแนนของผู้ประเมิน  
 จากองค์ประกอบหลักของการประเมินการพูด สามารถสร้างเกณฑ์การประเมินแบบแยก
ส่วนได้ ดังตาราง 7   

 
ตาราง 7  เกณฑ์การประเมินแบบแยกส่วน 
 
 

ระดับผล 
การประเมนิ 

ระดับ
คุณภาพ 

ระดับ
คะแนน 

คะแนน คําอธิบายเกณฑ์ 

E ปรับปรุง 0 1-3 - ออกเสียงผิดมาก 
- ใช้ไวยากรณ์ผิดมาก 
- ใช้คําศัพท์ง่ายเกินไป 
- ไม่มีความคล่องแคล่วในการพูด 
- การสื่อสารไม่เข้าใจและไม่ชัดเจน 

D พอใช้ 1 4 -5 - ออกเสียงไม่ชัดเจน 
- ใช้ไวยากรณ์ผิดค่อนข้างมาก 
- ใช้คําศัพท์ไม่ถูกต้อง 
- ไม่ค่อยมีความคล่องแคล่วในการพูด 
- การสื่อสารไม่ค่อยชัดเจน 

C ปานกลาง 2 6 -7 - ออกเสียงค่อนข้างชัดเจน 
- ใช้ไวยากรณ์ผิดปานกลาง 
- ใช้คําศัพท์ไม่ค่อยถูกต้อง 
- ค่อนข้างมีความคล่องแคล่วในการพูด 
- การสื่อสารชัดเจนพอสมควร 

B 
 
 
 

ดี 3 7.5 -8 - ออกเสียงชัดเจนเป็นส่วนใหญ่ 
- ใช้ไวยากรณ์ผิดน้อย 
- ใช้คําศัพท์ค่อนข้างถูกต้อง 
- มีความคล่องแคล่วในการพูด 

    - การสื่อสารคอ่นข้างชัดเจน 
A ดีมาก 4 8.5 -10 - ออกเสียงชัดเจน 

- ใช้ไวยากรณ์ได้ถูกต้อง 
- ใช้คําศัพท์ได้ถูกต้อง 
- มีความคล่องแคล่วในการพูดดี  
- การสื่อสารเข้าใจและชัดเจนดี 

ที่มา: (Mukminatien, 2004, p. 12; cited in, Foley, 2005, pp. 228-239) 
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   เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลการพูดของนักการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสังเคราะห์เกณฑ์การประเมินความสามารถในการพูดได้ 5 องค์ประกอบ 
คือการสื่อความหมาย การใช้คําศัพท์  ความคล่องแคล่ว นํ้าเสียง/การแสดงท่าทาง และการใช้ไวยากรณ์  
โดยแบ่งเกณฑ์การประเมินผลให้คะแนนเป็น 4 ระดับ ตํ่าสุดคือระดับ 1 และสูงสุดคือระดับ 4 ซึ่งมี
คําอธิบายเกณฑ์ ดังตาราง 8  
 

ตาราง 8 เกณฑ์การประเมินความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ 
 

    ระดับ   
   คะแนน 4 3 2 1 
 องค์ประกอบ 
การสื่อ
ความหมาย 

พูดสื่อความหมาย
ชัดเจนเข้าใจได้ดี
มาก 

พูดสื่อความหมายไม่
ใคร่ชัดเจนแต่เข้าใจ
ได้ดี 

พูดสื่อความหมาย
ไม่ชัดเจนพอ
เข้าใจได้ 

พูดสื่อความหมายไม่
เข้าใจ 

การใช้
คําศัพท์ 

ใช้คําศัพทไ์ด้ถกูต้อง 
เหมาะสมกับเร่ืองที่
เล่า 12 – 15 คํา  

ใช้คําศัพทไ์ด้ถกูต้อง 
เหมาะสมกับเรือ่งที่
เล่า 8 -11 คํา 

ใช้คําศัพทไ์ด้
ถูกต้อง เหมาะสม
กับเรื่องที่เล่า      
4 -7 คํา 

ใช้คําศัพทไ์ด้ถกูต้อง 
เหมาะสมกับเรือ่งที่
เล่า 1 – 3 คํา  

ความ
คล่องแคล่ว 
ในการพูด 

พูดได้ต่อเน่ือง ไม่
ติดขัดและเป็น
ธรรมชาติ 

พูดได้ต่อเน่ือง  มี
ติดขัดบ้างแต่ยังเป็น
ธรรมชาติ  

พูดเป็นคําๆ หยุด
เป็นช่วงๆไม่เป็น
ธรรมชาติ  

พูดได้บางคํา  
หยุดเป็นเวลานาน   
ไม่เป็นธรรมชาติ 

นํ้าเสียง/การ
แสดงท่าทาง 
 
 

พูดด้วยนํ้าเสียง
เหมาะสมและ
แสดงท่าทาง
ประกอบการเล่า
เร่ืองได้ถูกต้อง
ทั้งหมด 

พูดด้วยนํ้าเสียง
เหมาะสมและแสดง
ท่าทางประกอบ 
การเล่าเรื่องได้ 
ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ 

พูดด้วยนํ้าเสียง
ไม่ใคร่เหมาะสม
แต่แสดงท่าทาง
ประกอบการเล่า
เร่ืองถูกต้อง 

พูดด้วยนํ้าเสียงไม่ 
เหมาะสมและแสดง
ท่าทางประกอบการ
เล่าเรื่องได้ถูกต้อง
น้อยมาก 

การใช้ 
ไวยากรณ์ 

ใช้ไวยากรณ์ได้ 
ถูกต้องตาม 
โครงสร้าง 7 -10  
ประโยค 

ใช้ไวยากรณไ์ด้ 
ถูกต้องตาม 
โครงสร้าง 5 – 6
ประโยค 

ใช้ไวยากรณไ์ด้ 
ถูกต้องตาม 
โครงสร้าง 3 – 4 
ประโยค 

ใช้ไวยากรณไ์ด้ 
ถูกต้องตาม 
โครงสร้าง 1 – 2
ประโยค 

 
 

 คะแนนการพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ 
  16 -20    คะแนน      หมายถึง       ดีมาก  
  11 -15    คะแนน     หมายถึง       ดี         
    6 - 10   คะแนน     หมายถึง       ปานกลาง            
   1 - 5     คะแนน     หมายถึง       พอใช้   
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2.7 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 
 ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยในประเทศและต่างประเทศเกี่ยวกับเร่ืองการพัฒนาผู้เรียนในด้าน
ความสามารถในการฟังและการพูดภาษาอังกฤษตามท่ีนํามากล่าวไว้ดังต่อไปนี้ 
 

  2.7.1 งานวิจัยในประเทศ 
 วันทนี ไพรินทร์ (2547, หน้า 38-39) ได้ทําวิจัยเร่ืองการพัฒนาความสามารถในการฟังและ

การพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนโดยใช้วิธีสอนแบบ 
การตอบสนองด้วยท่าทาง มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาความสามารถด้านทักษะการฟังและการพูด
ภาษาอังกฤษของนักเรียน โรงเรียนคลองทวีวัฒนา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแผนการสอน 
แบบทดสอบ แบบสังเกตพฤติกรรม และแบบประเมินตนเอง พบว่านักเรียนมีความสามารถในการฟัง
ดีกว่าการพูด ซึ่งความสามารถในการฟังน้ีช่วยพัฒนาความสามารถในการพูดให้ดีขึ้นด้วย  

 แรกขวัญ  ครองงาม (2547, หน้า 92-94) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาทักษะการฟัง–พูด โดยใช้
วิธีสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาทักษะ 
การฟัง-พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านตะโนน สํานักงาน 
การประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแผนการจัดการเรียนรู้ และแบบสังเกต
พฤติกรรม พบว่าวิธีสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางเป็นวิธีสอนท่ีเหมาะสมกับนักเรียนที่เริ่มเรียน
ภาษาอังกฤษ  เป็นวิธีสอนที่พัฒนาทักษะการฟังที่นําไปสู่ทักษะการพูดได้   

 สุคนธ์ สุขอนันต์ (2547, หน้า 61-62) ได้ศึกษาเรื ่องการพัฒนาทักษะการฟัง-พูด
ภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้วิธีสอนการตอบสนองด้วยท่าทาง มีวัตถุประสงค์เพ่ือนํา
กระบวนการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนปรับปรุงและพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชลประทาน บ้านกอโจด สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครราชสีมา 
เขต 2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแผนการจัดการเรียนรู้ แบบประเมินทักษะฟัง-พูด พบว่าวิธีสอนน้ี
ช่วยแก้ปัญหาเด็กอ่อนหรือเด็กที่มีความสามารถทางภาษาต่ํากว่าระดับชั้นเรียนให้กล้าพูดกล้า
แสดงออกด้วยการร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามกําหนดด้วยความสมัครใจ ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนา 
การมีปฏิสัมพันธ์ในการสื่อสารต่อไป 

 พรสวรรค์ ขาวแร่ (ออนไลน์, 2552) ได้ทําวิจ ัยเรื ่องการพัฒนาทักษะการฟัง-พูด
ภาษาอังกฤษด้วยวิธีการสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
บ้านพอกหนองแข้ อําเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ทักษะการฟัง-พูดของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียน และเพ่ือ
ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ทักษะการฟัง-พูดของนักเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแผนการจัด 
การเรียนรู้ แบบสังเกตพฤติกรรม แบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบ พบว่าคะแนนเฉลี่ยการทดสอบ
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ .05  
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  2.7.2 งานวิจัยต่างประเทศ  
  เอโก และ ตินา (Eko & Tina, online, 2000) ได้ศึกษาเร่ืองการใช้วิธีสอนแบบตอบสนอง 

ด้วยท่าทางในช้ันเรียนระดับประถมศึกษา มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนที่ได้รับ 
การสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสังเกตพฤติกรรม พบว่านักเรียน
ได้รับความสนุกสนานกับการเรียนแบบตอบสนองโดยใช้ภาษาท่าทางมากกว่าภาษาเขียน ซึ่งการสอน
แบบตอบสนองด้วยท่าทางมีประโยชน์ต่อครูผู้สอนระดับประถมศึกษาโดยเฉพาะวัยก่อนอ่านและเขียน   
 แมคเคย์ (McKay, online, 2001) ได้ทดลองเปรียบเทียบการสอนกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 ด้วยวิธี TPRS กับการสอนแบบฟัง-พูด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบผลของการสอนแบบ
ตอบสนองด้วยท่าทางและเล่าเรื่องกับการสอนแบบฟัง-พูด เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคือเรื่องสั้น และ
แบบทดสอบความสามารถในการฟัง-พูด จากการประเมินนักเรียนเก่ียวกับความเข้าใจในเร่ืองที่ 
ไม่เคยได้ฟังมาก่อนและให้ทําข้อทดสอบถูก-ผิด จํานวน 10 ข้อพบว่านักเรียนที่เรียนด้วยวิธี TPRS 
มีความเข้าใจได้สูงกว่าคือมีค่าเฉล่ีย 7.6 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.83 ซึ่งนักเรียนที่เรียนด้วยวิธี
แบบฟัง-พูด มีความเข้าใจค่าเฉลี่ย 5.83 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.88 แสดงให้เห็นว่าการสอนด้วย
วิธี TPRS ทําให้ผู้เรียนเรียนรู้ภาษาได้ดีกว่าการสอนแบบฟัง-พูด  
           อาร์มสตรอง (Armstrong, online, 2008) ได้ศึกษาเร่ืองการเรียนภาษาสเปนอย่างคล่องแคล่ว
และสนุกสนานโดยใช้การสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางและเล่าเร่ือง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ภาษาสเปนของนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาด้วยการสอนแบบ
ตอบสนองด้วยท่าทางและเล่าเร่ือง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแผนการจัดการเรียนรู้ แบบสังเกต
พฤติกรรม และแบบทดสอบความเข้าใจในการฟัง-พูดก่อนและหลังเรียน พบว่าผู้เรียนสามารถจดจํา
คําศัพท์ ไ ด้ ดี  และเรียนรู้ภาษาด้วยความสนุกสนานกับกระบวนการในการรับรู้  และจาก 
การเปรียบเทียบผลการแปลความหมายคําศัพท์ของผู้เรียนในการจดจําคําศัพท์ด้วยการแสดงท่าทาง  
ผู้เรียนสามารถแปลได้ถูกต้อง 15 คําจาก 20 คํา ซึ่งจากการเรียนการสอนแบบปกติแปลได้เพียง 9 คํา
จาก 20 คํา  
          จากการศึกษางานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศเก่ียวกับการสอนแบบตอบสนองด้วย
ท่าทางและเล่าเร่ือง พบว่าเป็นวิธีสอนที่นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติ เป็นวิธีที่ไม่ฝืน
ธรรมชาติของการเรียนและการสอนภาษา กล่าวคือเป็นไปตามลําดับทักษะโดยเร่ิมจากการฟัง พูด 
อ่านและเขียน เมื่อเริ่มเรียนนักเรียนใช้ทักษะการฟังคือฟังให้เข้าใจก่อนแล้วค่อยพูดโต้ตอบพร้อมแสดง
ท่าทางหรือใช้รูปภาพประกอบ และเมื่อนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติเองทําให้นักเรียนเกิดความจําที่คงทน
ถาวร นอกจากนี้นักเรียนยังมีความสนุกสนานในการเรียนทําให้ผู้วิจัยสนใจที่จะนําการสอนด้วยวิธี
ดังกล่าวมาพัฒนาความสามารถในการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
ปีที่ 3 โรงเรียนวัดหัวกระสังข์  
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