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บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจัยครั้งน้ีเป็นวิจัยเชิงทดลองมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของการสอนแบบตอบสนอง
ด้วยท่าทางและเล่าเรื่องที่มีต่อความสามารถในการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดหัวกระสังข์ อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี
สมมุติฐานในการวิจัยดังน้ี 1. ผู้เรียนมีคะแนนทดสอบความสามารถในการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2. ผู้เรียนที่ได้รับการสอนแบบ
ตอบสนองด้วยท่าทางและเล่าเร่ืองมีคะแนนหลังเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนวัดหัวกระสังข์ อําเภอ 
พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 19 คน โดยใช้เกณฑ์คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากตาราง 
การกําหนดขนาดของเครซี่และมอร์แกน (บุญชมศรีสะอาด ,2547,หน้า187) เครื่องมือที่ใ ช้ 
ประกอบด้วย1) แบบทดสอบความสามารถในการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเร่ิมต้นและหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน จํานวน 1 ชุด แบ่งเป็น 2 ตอน  
2) แบบทดสอบความสามารถในการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 
ระหว่างการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้จํานวน 6 ชุด และ 3) แบบสังเกตพฤติกรรมระหว่าง
การเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 6 แผน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ( X ) ค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) และค่าที (t-test) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่าง
คะแนนของนักเรียนก่อนการทดลองและหลังการทดลอง 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย  
 

 ผลการวิจัยพบว่าผู้เรียนมีคะแนนทดสอบความสามารถในการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผู้เรียนที่ได้รับการสอนแบบตอบสนอง
สนองด้วยท่าทางและเล่าเร่ืองมีคะแนนหลังเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ซึ่งสอดคล้องและเป็นไป
ตามสมมุติฐานที่ต้ังไว้ทุกประการ 
 

5.2 อภิปรายผล 
 
 การจัดการเรียนการสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางและเล่าเร่ืองตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
ทั้ง 6 แผน เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ทําให้ผู้เรียนมีคะแนนความสามารถในการฟังและการพูด
ภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนทุกแผนการจัดการเรียนรู้ และคะแนนการทดสอบหลังเสร็จสิ้น
การเรียนสูงกว่าก่อนการเริ่มเรียน ทั้งน้ีเน่ืองจากผลของการจัดกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งสามารถนํามา
อภิปรายดังต่อไปน้ี        
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 5.2.1 ความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษ 
 จากผลการทดสอบความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบ
ตอบสนองด้วยท่าทางและเล่าเร่ือง พบว่าคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน คือคะแนน
ทดสอบก่อนเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 คะแนนทดสอบหลังเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 18.11 จากคะแนนเต็ม 20 
ทั้งน้ีเป็นผลมาจากการสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางและเล่าเรื่องมีรูปแบบ ขั้นตอนและกระบวน 
การจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามลักษณะและวัยของผู้เรียน ซึ่งผู้เรียนในวัยเร่ิมต้นน้ีเป็นวัยที่ชอบ
แสดงออกและเคลื่อนไหวตลอดเวลา ดังน้ันผู้วิจัยจึงจัดกิจกรรมการสอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้แสดงออก
ด้วยการกระทําตลอดเวลาของการเรียนด้วยการปฏิบัติตามคําสั่ง ซึ่งสอดคล้องกับคํากล่าวของลินส์
และนูนัน (Linse & Nunan, 2006, pp. 32-33) ที่ว่าลักษณะของผู้เรียนในวัยเด็กเป็นวัยที่มีสมาธิสั้น 
ต้องการเคลื่อนไหวร่างกายอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างถูกต้องตามหลักธรรมชาติของ
การเรียนภาษาโดยเร่ิมจากการฝึกฟังแล้วสังเกตอย่างเข้าใจก่อนที่จะฝึกพูด อ่านและเขียน ซึ่ง
สอดคล้องกับคํากล่าวของสุมิตรา อังวัฒนกุล (2540, หน้า 159) ที่ว่าผู้เรียนจะเรียนรู้ภาษาจากการสังเกต
การกระทําของผู้อ่ืน และสแปรต, พัลเวอร์เนส และวิลเลี่ยมส์ (Spratt, Pulverness & Williams, 
2006, p.54) กล่าวว่าเด็กในวัยเร่ิมเรียนควรพัฒนาทักษะทางภาษาไปตามลําดับคือเริ่มจากทักษะการฟัง
และทักษะการพูดก่อนทักษะการอ่านและทักษะการเขียน ส่วนเนื้อหาที่นํามาใช้ในการเรียนเป็นเน้ือหา 
ที่มีความเหมาะสมกับระดับของผู้เรียน เป็นเร่ืองใกล้ตัว ใช้และสัมผัสในชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะเน้น
ที่ความเป็นรูปธรรม ดังที่กระทรวงศึกษาธิการได้ทําหลักสูตรสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและ
กําหนดคําศัพท์ตามตัวช้ีวัดและมาตรฐานการเรียนรู้แกนกลางไว้ว่าผู้เรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 
3 ให้เรียนกลุ่มคําและความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัวในวงคําศัพท์
ประมาณ 350-450 คํา (คําที่เป็นรูปธรรม) ซึ่งผู้วิจัยได้นํามาจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม 
กับการสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางและเล่าเรื่องในลักษณะเป็นคํา วลีและประโยค 
 การสอนทักษะการฟังผู้วิจัยจะสอนโดยใช้หลักแนวคิด ทฤษฎีการสอนแบบตอบสนองด้วย
ท่าทางของแอชเชอร์ ที่เน้นถึงการฟังคําสั่งและสังเกตการแสดงท่าทางของครูจนเข้าใจแล้วสามารถ
ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติเองได้ก่อนที่จะสอนพูด ซึ่งก่อนการเรียนคําศัพท์ครูจะแจ้งจุดประสงค์ เน้ือหา 
เกณฑ์การวัดผลประเมินผลให้ผู้เรียนทราบและเริ่มเรียนด้วยการทบทวนคําศัพท์เก่าด้วยเกม เพลง
หรือเล่านิทาน เพ่ือเป็นการลดความวิตกกังวลของผู้เรียนก่อนให้เรียนรู้คําศัพท์ใหม่ ทําให้ผู้เรียนมี
ความสุขและสนุกสนานกับการเรียน สามารถจดจําได้อย่างแม่นยําและคงทน  ผู้วิจัยจึงจัดกิจกรรมโดย
เริ่มให้ผู้เรียนฟังครูพูดออกเสียงคําศัพท์พร้อมแสดงท่าทางตามคําศัพท์น้ันๆให้นักเรียนดู ผู้เรียนจะฟัง
และสังเกตท่าทางจนเกิดความเข้าใจแล้วสามารถแสดงท่าทางตามหรือเลียนแบบได้ ผู้วิจัยได้จัด
กระบวนการสอนฟังไว้ 3 ขั้นดังน้ี 
   1) ขั้นก่อนฟัง  เป็นขั้นเตรียมการฟังโดยเช่ือมโยงกันระหว่างความรู้เดิมกับความรู้
ใหม่ เริ่มจากการให้ฟังคําศัพท์ที่เคยเรียนมาแล้ว ซึ่งผู้เรียนจะแสดงท่าทางหรือพูดโต้ตอบได้ทันที ทํา
ให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจที่จะนําไปสู่การเรียนศัพท์ใหม่ได้เร็วขึ้น เช่นครูพูด “eye” (ศัพท์เก่า) 
นักเรียนจะพูด“eye”และแสดงท่าทาง/ช้ีได้ทันที ระหว่างที่ครูทบทวนศัพท์เก่า เด็กชายชาคริต (นาม
สมมุติ)  
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และนักเรียนคนอ่ืนๆเรียกร้องให้สอนคําศัพท์ใหม่ เด็กชายนพพร (นามสมมุติ) พูดว่า “คําว่าปาก 
ภาษาอังกฤษว่าอย่างไรครับ” ซึ่งจากการที่นักเรียนหลายๆคนกล่าวเช่นน้ันแสดงให้เห็นว่าผู้เรียนมี
ความพร้อมที่จะรับรู้เน้ือหาใหม่ ทําให้ง่ายต่อการสอนของครู ซึ่งเป็นผลมาจากการเข้าใจอย่างแท้จริง
ที่ได้เรียนรู้คําศัพท์เก่ามาก่อนแล้ว ดังคํากล่าวของ เฮลจิเซนและคณะ (Helgesen, et al., 2007, pp. 
9-18)  ที่ว่าข้ันก่อนฟังเป็นขั้นกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เรียนเกี่ยวกับทักษะทางภาษาท่ี
เป็นพ้ืนฐานความรู้เดิมให้พร้อมกับการเช่ือมโยงเข้ากับสิ่งที่จะรับใหม่ 
  2) ขั้นระหว่างฟัง เป็นขั้นฝึกปฏิบัติการฟังโดยให้นักเรียนฟังคําสั่งแล้วปฏิบัติกิจกรรม
ให้ตรงตามคําสั่งโดยครูพูดคําสั่งให้นักเรียนฟังจนเกิดความเข้าใจตามจุดมุ่งหมายของครู กระทั่ง
สามารถแสดงท่าทางจากส่ิงที่ได้ฟังได้อย่างถูกต้อง ดังที่วิภาดา ประสารทรัพย์ (2542, หน้า 60) 
กล่าวถึงกิจกรรมระหว่างการฟังไว้ว่า ครูจะให้นักเรียนฟังคําศัพท์เรื่องราวหรือสิ่งที่ครูเตรียมมาและใน
ขั้นตอนน้ีนักเรียนจะต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ระหว่างฟังว่าจะฟังเพ่ืออะไร ซึ่งสอดคล้องกับเฮลจิเซน
และคณะ (Helgesen, et al., 2007, pp. 9 -18) กล่าวถึงขั้นระหว่างฟังว่าเป็นขั้นกิจกรรมที่ผู้สอน 
มีความคาดหวังให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานในการฟังให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ 
  3) ขั้นหลังฟัง เป็นการทดสอบความเข้าใจในการฟังโดยการใช้คําถาม ซึ่งต้องอาศัย
ภาษาท่าทางหรือภาษาพูดมาเป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบ โดยใช้ความรู้เดิมจากข้ันที่ 1 และ 2 ด้วย
การให้ทําเป็นคู่ เป็นกลุ่ม หรือครูเป็นผู้แสดงท่าทางแล้วให้นักเรียนบอกว่าครูทําท่าหมายถึงอะไร เช่น
ครูเอามือแตะที่ปาก ผู้เรียนจะพูดว่า“Touch your mouth”ครูทําท่าร้องเพลงแล้วถามว่า“Am I 
singing?” นักเรียนทั้งช้ันตอบว่า “Yes” เด็กหญิงปราริชาต (นามสมมุมติ) ทําท่าโบกมือทั้งสองข้าง 
เพ่ือนๆพูดว่า “Wave your hands” เด็กชายจิรวัฒน์ (นามสมมุติ) พูดว่า “Smell the flower” 
เพ่ือนๆทําท่าดมดอกไม้ เด็กหญิงฝนทิพย์ (นามสมมุติ) พูดว่า “ Clap your hands” เพ่ือนๆก็จะปรบมือ
เป็นต้น จากการที่นักเรียนสามารถแสดงท่าทางตามคําสั่งหรือพูดให้ผู้อ่ืนปฏิบัติ แสดงว่าผู้เรียนมี 
ความเข้าใจในการฟัง ทําให้สามารถใช้ภาษาพูดและภาษาท่าทางได้ ดังที่ เฮลจิเซนและคณะ 
(Helgesen, et al., 2007, pp.9 -18) กล่าวถึงขั้นหลังฟังไว้ว่าเป็นข้ันกิจกรรมที่ใช้คําถามเพ่ือทดสอบ
ความเข้าใจในการฟังและมีการตรวจสอบคําตอบร่วมกันระหว่างครู ผู้เรียนหรือกลุ่มเพ่ือน และกุศยา 
แสงเดช (2548, หน้า 133 -136) กล่าวถึงกิจกรรมหลังฟังว่าเป็นกิจกรรมที่มุ่งหวังจะทําอะไรบางอย่าง
ภายหลังการฟัง จุดประสงค์ของการทํากิจกรรมเหล่าน้ีเพ่ือการฝึกการใช้ภาษาน่ันเอง 
  จากการจัดกระบวนการเรียนการสอนฟังภาษาอังกฤษ ปรากฏผลสําเร็จอย่างชัดเจน
จากคะแนนการทดสอบหลังเสร็จสิ้นการเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 90.53 ซึ่งก่อนเรียนมีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 19.47 แสดงว่าผู้ เรียนที่ได้รับการสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางและเล่าเรื่อง 
มีความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษในระดับดี 
 
 5.2.2 ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ 
 จากผลการทดสอบความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบ
ตอบสนองด้วยท่าทางและเล่าเร่ือง พบว่าคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน คือคะแนน
ทดสอบก่อนเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 คะแนนทดสอบหลังเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 17.58 จากคะแนนเต็ม 20  
ทั้งน้ีเป็นผลมาจากการสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางและเล่าเรื่องมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่
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ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกพูดหลังจากเกิดความเข้าใจในขั้นการสอนฟังมาเป็นอย่างดีแล้ว ดังน้ันผู้วิจัยจึง
จัดกิจกรรมการสอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนใช้คํา วลีและประโยคที่ได้ฟังอย่างเข้าใจแล้วมาใช้ในการพูดเล่าเรื่อง
ซึ่งปรากฏผลของความสามารถในการพูดตามแต่ละด้านดังผู้วิจัยได้นํามาอภิปรายต่อไปนี้ 
   1) ด้านการสื่อความหมาย จากผลการประเมินพบว่าคะแนนนักเรียนหลังได้รับการสอน
พูดภาษาอังกฤษด้วยการสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางและเล่าเร่ืองสูงข้ึนกว่าก่อนเรียน โดยมี
คะแนนก่อนเรียนเฉลี่ยเท่ากับ .78 และคะแนนหลังเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 จากคะแนนเต็ม 4 อาจ
เป็นเพราะว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการพูดสื่อความหมายดีขึ้น เน่ืองจากก่อนให้พูด
ผู้สอนจะให้นักเรียนฝึกฟัง กระทั่งนักเรียนเกิดความเข้าใจในสิ่งที่ฟังด้วยการสังเกตและวิเคราะห์ถึง
วัตถุประสงค์และความหมายจนทําให้แสดงท่าทางได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์น้ันๆ แล้วเกิดความ
พร้อมที่จะพูดจึงพูดออกมาโดยไม่มีใครบังคับ อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดความวิตกกังวลของนักเรียน 
และนักเรียนยังได้ฝึกพูดกันเองด้วยการจับคู่หรือเป็นกลุ่ม โดยครูเป็นผู้สังเกตและคอยช้ีแนะจึงทําให้
ความสามารถในการพูดด้านการสื่อความหมายมีคะแนนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับ
คํากล่าวของเมอร์เซีย (Murcia, 1995, p.77) ที่ว่าการฟังเป็นเรื่องท้าทายสําหรับผู้เรียนภาษาต่างประเทศ 
ถ้าผู้เรียนฟังได้ดีก็จะเป็นผู้ที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ดีและถ้าฟังได้อย่างถูกต้องก็สามารถพูดได้
อย่างถูกต้องเช่นกัน และคํากล่าวของสแปรต, พัลเวอร์เนสและวิลเลี่ยมส์ (Spratt, Pulverness, & 
Williams, 2006, p.53) ที่ว่าผู้เรียนในวัยเรียนควรพัฒนาทักษะทางภาษาตามลําดับคือเริ่มจากทักษะ
การฟังและการพูดก่อนทักษะการอ่านและการเขียนเพราะเมื่อผู้ฟังได้ฟังอย่างเข้าใจแล้วจะทําให้พูด
ออกมาเอง 
  2) ด้านการใช้คําศัพท์ จากผลการประเมินพบว่านักเรียนมีคะแนนด้านการใช้คําศัพท์
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยคะแนนก่อนเรียนเฉลี่ยเท่ากับ.67 และคะแนนหลังเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 
3.58 จากคะแนนเต็ม 4 แสดงว่านักเรียนสามารถเลือกคําศัพท์ที่นํามาใช้ในการพูดได้ถูกต้องกับ
ความหมายและเรื่องที่ต้องการพูด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผู้เรียนได้เรียนรู้คําศัพท์ที่มีความยากง่ายตาม
ระดับช้ันที่เรียน มีความเหมาะสมสอดคล้องกับเรื่องที่เรียนและเน้นคําศัพท์ที่เป็นรูปธรรม ผู้เรียนได้
ฝึกการใช้คําศัพท์ประกอบรูปภาพและสื่อจริงด้วยการให้ฟังซ้ําๆ  มีการเล่นเกม เลือกภาพให้ตรงกับคํา
ที่ครูพูดออกเสียง หรือแสดงท่าทางประกอบคําศัพท์ตามเน้ือเพลงเป็นต้น จึงทําให้ผู้เรียนมีความสุข
และสนุกกับการเรียน สามารถจดจําความหมายคําศัพท์ได้อย่างแม่นยํา สอดคล้องกับงานเชิง
ปฏิบัติการวิจัยของอาร์มสตรอง (Armstrong, online, 2008) ที่ศึกษาเรื่องการเรียนภาษาสเปนอย่าง
คล่องแคล่วและสนุกสนานโดยใช้การสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางและเล่าเรื่องพบว่าผู้เรียนสามารถ
จดจําคําศัพท์ได้ดีและเรียนรู้อย่างสนุกสนานคือสามารถแปลความหมายคําศัพท์ได้ถูกต้อง 15 คําใน 
20 คําซึ่งต่างจากการเรียนแบบปกติที่สามารถแปลได้ถูกต้องเพียง 9 คําใน 20 คํา ส่งผลให้ผู้เรียน
สามารถใช้คําศัพท์มาปรับหรือขยายการใช้เพ่ือพูดเล่าเร่ืองอย่างถูกต้องตามความหมายและเหมาะกับ
เรื่องเล่าน้ันๆได้เป็นอย่างดี คํากล่าวของมาร์ช (Marsh, online, 2005) ที่ว่าการเรียนแบบ TPRS มี
จุดมุ่งหมายเพ่ือนําคําศัพท์ที่ผู้เรียนได้เรียนรู้มาพูดเล่าเร่ือง และสอดคล้องกับเรย์ (Ray, 1997; อ้างถึง
ในพรสวรรค์ สีป้อ, 2550, หน้า 70) การสอนแบบ TPRS มีจุดมุ่งหมายเพ่ือนําคําศัพท์ที่ผู้เรียนรู้มาเล่า
เร่ืองและยังเป็นการขยายวงศ์คําศัพท์ของผู้เรียนด้วย 
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  3)  ด้านความคล่องแคล่ว ผลการประเมินพบว่านักเรียนมีความสามารถในการพูด
ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วโดยมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน คือมีคะแนนก่อนเรียนเฉลี่ย
เท่ากับ .69 คะแนนหลังเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 3.32 จากคะแนนเต็ม 4 แสดงว่านักเรียนสามารถพูด
ภาษาอังกฤษในการเล่าเรื่องได้อย่างคล่องแคล่ว ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากนักเรียนได้ฝึกพูดคําศัพท์ต้ังแต่
เป็นคํา กระทั่งเข้าใจความหมายและจดจําได้อย่างแม่นยํา แล้วค่อยฝึกเพ่ิมเป็นวลีแล้วเช่ือมโยงสู่
ประโยค โดยเพ่ิมประธานและคําขยาย ทําให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอนด้วยการเริ่มจากสิ่ง
ง่ายไปหายาก และระหว่างการฝึกพูดครูจะคอยสังเกตความพร้อมของนักเรียนเท่าน้ัน ไม่แก้ไข
ข้อผิดพลาดระหว่างทํากิจกรรมเพราะอาจทําให้นักเรียนขาดความม่ันใจได้  จึงทําให้นักเรียนมี 
ความเช่ือมั่น เกิดการต่ืนตัว กระตือรือร้นพร้อมที่จะพูดตลอดเวลา ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนสามารถพูดได้
อย่างคล่องแคล่ว ต่อเน่ือง ไม่ติดขัดและเป็นธรรมชาติของการพูด เช่น ครูพูด “mouth”“Touch my 
mouth”และ“I touch my mouth” ตามลําดับ เด็กชายธนภัทร (นามสมมุติ) เอามือแตะที่จมูกของ
ตนเอง พร้อมพูดว่า “ I touch my nose ” และถามว่า “ผมทําถูกไหมครับ” ครูจึงกล่าวคําชมเชย
และให้เพ่ือนปรบมือให้ เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้คนอ่ืนๆปฏิบัติตาม ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนกล้าพูดและสามารถ
พูดได้อย่างคล่องแคล่ว ดังที่กุศยา แสงเดช (2548, หน้า 136) กล่าวถึงการจัดกิจกรรมการสอนทักษะ
การพูดว่าในการฝึกพูดไม่ควรอย่างยิ่งที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดของผู้เรียนทุกจุด ควรแก้ในข้ันนําเสนอท่ี
ต้องการความถูกต้องของการใช้ภาษา (accuracy) แต่เป็นขั้นฝึกปฏิบัติที่ต้องการฝึกความคล่องของ 
การใช้ภาษา (fluency) และข้อผิดพลาดนั้นไม่มีผลต่อความเข้าใจภาษาก็ไม่ต้องแก้ไข ควรรอโอกาสท่ี
เหมาะสมเพ่ือมิให้ผู้เรียนเกิดความท้อถอยและขาดความเช่ือมั่น 
  4) ด้านนํ้าเสียง/การแสดงท่าทาง จากผลการประเมินด้านการใช้นํ้าเสียงและ 
การแสดงท่าทาง พบว่านักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนคือคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 
.75 คะแนนหลังเรียนเฉล่ียเท่ากับ 3.58 จากคะแนนเต็ม 4 แสดงว่านักเรียนใช้นํ้าเสียงและการแสดง
ท่าทางประกอบการพูดเล่าเรื่องได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าระหว่างการเรียน
นักเรียนสังเกตการพูดและการแสดงท่าทางของครูโดยครูพูดออกเสียงสูง – ตํ่าในคํา วลีหรือประโยค
ซ้ําๆหลายๆครั้งได้อย่างชัดเจนและแสดงท่าทางได้ถูกต้องตามความหมาย และให้นักเรียนมีโอกาสฝึก
พูดกันเองด้วยการสลับบทบาทการเป็นผู้พูดกับผู้ปฏิบัติโดยเลียนแบบอย่างครู ส่วนผู้สอนเพียงคอย
สังเกตและให้ข้อมูลป้อนกลับด้วยการให้กําลังใจและกล่าวคําชม จึงทําให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน
กับการเรียน กล้าแสดงออก เกิดความมั่นใจกับการใช้ภาษาในการพูด พร้อมที่จะพูดได้เองและพูดได้
เร็วข้ึนอย่างชัดเจนโดยไม่มีใครบังคับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของของแรกขวัญ ครองงาม (2547, 
หน้า 92-94) ที่พบว่าการสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางเป็นวิธีสอนที่เหมาะสมกับนักเรียนที่เริ่มเรียน
ภาษาอังกฤษ อีกทั้งวิธีน้ีเน้นพัฒนาทักษะการฟัง เพราะทักษะการฟังเป็นตัวจักรสําคัญในการพัฒนา
ทักษะการพูด และเป็นวิธีสอนที่ไม่ฝืนหลักธรรมชาติของการสอนภาษา ในกิจกรรมนักเรียนได้ปฏิบัติ
ตามตัวอย่างจากครูและอาสาสมัครหลายๆครั้ง ทําให้นักเรียนเกิดความม่ันใจในการออกเสียงคําศัพท์ 
รูปประโยคและไม่อายท่ีจะแสดงออกในการร่วมกิจกรรม ก่อให้เกิดความสนุกสนานซ่ึงเป็นแรงจูงใจ 
ในการเรียนและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 
   5)  ด้านการใช้ไวยากรณ์ จากผลการประเมินพบว่านักเรียนมีคะแนนด้านการใช้
ไวยากรณ์ในการพูดหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนคือก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ .79 หลังเรียนมี
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คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.32 จากคะแนนเต็ม 4 แสดงว่านักเรียนสามารถพูดได้ถูกต้องตามโครงสร้าง
ประโยค อาจเน่ืองจากนักเรียนได้เร่ิมเรียนจากการเรียนเป็นคํา วลีและประโยค เรียนจากความเข้าใจ
อย่างมีขั้นตอนคือการฟังคําอย่างมีความหมายและจดจําอย่างแม่นยํา แล้วค่อยเพ่ิมหน้าที่ของคําให้ได้
ประโยคตามโครงสร้างพร้อมแสดงท่าทางให้ดูหลายๆประโยค เพียงแค่เปลี่ยนคําศัพท์ตามตําแหน่ง
และท่าทางให้นักเรียนสังเกตกระทั่งเกิดความคิดรวบยอดตามโครงสร้างที่ครูพูด จนสามารถพูดสื่อสาร
ให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้เองอย่างถูกต้องเช่นครูพูด“Sleep”“Sleep in the bedroom” “I sleep in the bedroom”  
หรือ“Take a bath”“Take a bath in the bathroom”“I take a bath in the bathroom”เป็นต้น 
สอดคล้องกับคํากล่าวของพรสวรรค์ สีป้อ (2550, หน้า 163) ที่ว่าจุดประสงค์ของทักษะการพูดคือ
ความสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องสามารถพูดให้ผู้อ่ืนเข้าใจ หลีกเลี่ยงการทําให้ผู้อ่ืนสับสน 
เน่ืองจากการใช้ไวยากรณ์ผิด ใช้คําผิดหรือไม่เหมาะสม  
 จากผลการประเมินด้านความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษที่มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนตามความสามารถในแต่ละด้านดังกล่าว คิดเป็นคะแนนก่อนเรียนเฉลี่ยร้อยละ 18.42 และ
หลังเรียนเฉลี่ยร้อยละ 87.89 แสดงให้เห็นว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางและ
เล่าเรื่องมีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษในระดับดี 
 นอกจากผลของความสามารถในการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ทําให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผู้วิจัยได้สังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการสอน
แบบตอบสนองด้วยท่าทางและเล่าเรื่องอีก 4 ด้านเพ่ือแสดงให้เห็นว่าการสอนด้วยวิธีน้ีเป็นแบบการสอน
ที่มีความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนและสามารถพัฒนาทักษะการฟังและการพูดได้ ดังแสดงใน
ภาคผนวก ซ  ซึ่งมีประเด็นการสังเกตที่นํามาอภิปรายผลดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
  1) ด้านความกระตือรือร้น จากการสังเกตพฤติกรรมด้านความกระตือรือร้นใน 
การเรียนของนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางและเล่าเรื่องทั้ง 6 แผน พบว่า
นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน ดังพบได้จากการท่ีครูให้ร้องเพลงและแสดงท่าทางหรือทํา
กิจกรรมกลุ่มนักเรียนทุกคนเร่งรีบเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งชักชวนเพ่ือนๆและช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันเป็นอย่างดี กระทั่งทําให้การปฏิบัติกิจกรรมสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีซึ่งผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.73 
จากคะแนนเต็ม 3 แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความกระตือรือร้นกับการเรียนอยู่ระดับมาก 
  2) ด้านความสนใจในการเรียน จากการสังเกตพบว่านักเรียนทุกคนลงมือปฏิบัติงาน
ทันทีที่ได้รับมอบหมายและต้ังใจทํางานจนเสร็จทันเวลาที่กําหนด ซึ่งผลการประเมินมีคะแนนเฉล่ีย
เท่ากับ 1.95 จากคะแนนเต็ม 2  แสดงว่านักเรียนมีความสนใจในการเรียนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง
และเล่าเรื่องอยู่ในระดับมาก 
  3) ด้านความเช่ือมั่นในการแสดงออก ผลการประเมินพบว่านักเรียนกล้าแสดงออก
อย่างมั่นใจกับการสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางและเล่าเรื่องคือเมื่อครูให้ปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล
หรือเป็นกลุ่ม มีนักเรียนรีบอาสาเป็นผู้นําหรือเป็นตัวแทนกลุ่มทันทีและเมื่อให้พูดหรือแสดงท่าทาง 
นักเรียนจะทําด้วยความมั่นใจทุกคน ยกเว้นเด็กหญิงเสาวลักษณ์ (นามสมมุติ) และเด็กหญิงกชพร  
(นามสมมุติ) ที่ปฏิบัติตาม แต่ค่อนข้างช้าเน่ืองจากเป็นนิสัยส่วนตัวที่เป็นคนเรียบร้อยอยู่แล้ว ซึ่งมีคะแนน 
เฉลี่ยเท่ากับ 2.62 จากคะแนนเต็ม 3 แสดงว่านักเรียนมีความเช่ือมั่นในการแสดงออกอยู่ในระดับมาก 
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  4) ด้านความสนุกสนาน จากผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบ
ตอบสนองด้วยท่าทางและเล่าเร่ือง พบว่านักเรียนมีความสนุกสนานกับการเรียนอยู่ในระดับมาก ซึ่ง
ผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 1.98 จากคะแนนเต็ม 2 แสดงว่านักเรียนมีความสนุกสนาน 
กับการเรียนด้วยการสอนแบบนี้ ซึ่งสังเกตได้จากการแสดงท่าทางหรือการพูดออกคําสั่งด้วย 
ความร่าเริงและหน้าตาที่ย้ิมแย้ม และประเด็นพฤติกรรมที่ได้สังเกตผู้เรียนทั้ง 4 ด้านน้ี สอดคล้องกับ
บทความของอีโก และ ตินา (Eko & Tina, online, 2000) เรื่องการใช้วิธีสอนแบบตอบสนองด้วย
ท่าทางในช้ันเรียนระดับประถมศึกษาพบว่า เด็กสนุกสนาน สนใจและมีความกระตือรือร้น 
กับการตอบสนองโดยใช้ภาษาท่าทางมากกว่าภาษาเขียน 
   สามารถสรุปได้ว่านักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนด้านความกระตือรือร้น ความสนใจ
ในการเรียน ความเช่ือมั่นในการแสดงออก และความสนุกสนาน มีผลคะแนนประเมินรวมเฉลี่ยเท่ากับ 
9.27 จากคะแนนเต็ม 10  แสดงว่านักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนด้วยการสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง 
และเล่าเรื่องอยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นระดับสูงสุด 
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
 

 5.3.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
 จากผลของการสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางและเล่าเร่ืองที่มีต่อความสามารถในการฟัง 
และการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดหัวกระสังข์ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ 
ในประเด็นต่างๆอันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจที่จะนําไปพัฒนาการเรียนการสอนได้ ดังน้ี 
  1) ผู้สอนต้องศึกษาทฤษฎี หลักการและความสําคัญของการสอนแบบตอบสนองด้วย
ท่าทางและเล่าเรื่องให้ชัดเจนก่อนนําไปใช้ 
  2) ผู้ที่จะศึกษาค้นคว้าในรูปของแบบการวิจัย ต้องศึกษาสภาพปัญหาและ 
ความต้องการของผู้เรียนเป็นอย่างดีจึงจะสามารถแก้ไขและพัฒนาผู้เรียนได้                               
              3) เน้ือหาและคําศัพท์ที่นํามาใช้ ควรเป็นเรื่องหรือคําศัพท์ที่ใกล้ตัวผู้เรียนหรือที่พบ
เห็นและใช้ในชีวิตประจําวัน ตลอดทั้งการใช้สื่อจริงจะช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้เร็วขึ้น 
  4) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ควรใช้กิจกรรมท่ีหลากหลาย  
ให้นักเรียนมีส่วนร่วมและได้ลงมือปฏิบัติจริงทั้งเป็นรายบุคคล เป็นคู่หรือเป็นกลุ่ม 
  5) ครูควรจัดกิจกรรมเสริมนอกเหนือจากการเรียนในหรือนอกช่ัวโมงเพ่ือทบทวนดูว่า
นักเรียนมีความเข้าใจในสิ่งที่เรียนผ่านมาแล้วมากน้อยเพียงใด และยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน 
มีความคิดสร้างสรรค์อีกด้วย 
  6) ครูควรมีการประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมการเรียนตามกิจกรรมระหว่างเรียน 
 และทดสอบหลังเรียนเพ่ือให้ทราบผลที่แท้จริง เน่ืองจากเป็นสิ่งค่อนข้างใหม่สําหรับผู้เรียนในวัยเริ่ม
เรียน กับการให้แสดงและพูดเล่าเรื่อง 
 

5.3.2  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  1) ควรนําแนวทางการสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางและเล่าเรื่องไปปรับใช้กับ
หน่วยการเรียนอ่ืนๆ ในวิชาภาษาอังกฤษ  
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  2) ควรนําแนวการสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางประเภทอ่ืนๆ (TPRB, TPRP และ 
TPRO) มาปรับใช้ให้เหมาะสมตามความยากง่ายของเน้ือหาและระดับของผู้เรียน เพ่ือจะได้นําผลที่
เกิดขึ้นจากการสอนแต่ละประเภท ไปใช้พัฒนาผู้เรียนได้อย่างถูกต้องต่อไป 
       3) ควรนํางานวิจัยเรื่องการศึกษาผลของการสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางและ 
เล่าเรื่องไปทดลองกับนักเรียนในระดับที่ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างเพ่ือเป็นการยืนยันว่าการสอนแบบ
ตอบสนองด้วยท่าทางและเล่าเรื่องช่วยพัฒนาความสามารถในการฟังและการพูดภาษาอังกฤษได้จริง 
  4) ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบระหว่างการสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางและ 
เล่าเร่ืองกับการสอนแบบอื่นๆ ทั้งน้ีเพ่ือแสดงถึงความชัดเจนของผลท่ีเกิดข้ึนและสามารถนํามาใช้
พัฒนาผู้เรียนได้ 
 
 

 




