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บทคดัย่อ 
 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ค าศพัท์
ภาษาองักฤษ ท่ีใชเ้ทคนิคการสอนภาษาองักฤษแบบทีพีอาร์ (TPR) และเทคนิคการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร 
(CLT) เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และความพึงพอใจในการเรียนรู้ค าศพัทภ์าษาองักฤษโดยใชเ้ทคนิคการ
สอนภาษาองักฤษแบบทีพีอาร์ (TPR) และเทคนิคการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร (CLT) 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการท าวิจยั คือนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสุเหร่าลาดพร้าว  
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 2 หอ้งเรียน รวมทั้งส้ิน 40 คน  ซ่ึงไดม้าจากการสุ่มอยา่งง่าย  
(Simple Random Sampling) โดยการจบัสลากเลือกห้อง ไดก้ลุ่มทดลองท่ี 1 เรียนโดยใชเ้ทคนิคการสอน
ภาษาองักฤษแบบทีพีอาร์ (TPR) จ านวน 20 คน และกลุ่มลดลองท่ี 2 เรียนโดยเทคนิคการสอนภาษาเพื่อการ
ส่ือสาร (CLT) จ  านวน 20 คนเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีประกอบดว้ย แผนการจดัการเรียนรู้ค าศพัท์
ภาษาองักฤษท่ีใชเ้ทคนิคการสอนภาษาองักฤษแบบทีพีอาร์ (TPR) และเทคนิคการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร 
(CLT) แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ค าศพัทภ์าษาองักฤษและแบบสอบถามวดัความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียน
การสอนภาษาองักฤษ วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าเฉล่ีย (mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
ค่าอ านาจจ าแนก KR20 ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) และการทดสอบที  
(t -test)  
ผลการวจิยัพบวา่ 
 1. แผนการจดัการเรียนรู้ค าศพัทภ์าษาองักฤษ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4โดยใชเ้ทคนิคการสอน
ภาษาองักฤษแบบทีพีอาร์ (TPR)กบัเทคนิคการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร (CLT) มีประสิทธิภาพเท่ากบั 4.13 
อยูใ่นระดบัเหมาะสมมาก 



 2. ผลการเปรียบเทียบการเรียนรู้ค าศพัทภ์าษาองักฤษของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้
เทคนิคการสอนภาษาองักฤษแบบทีพีอาร์ (TPR)กบัเทคนิคการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร (CLT) แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 3. ผลการเปรียบความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ค าศพัทภ์าษาองักฤษของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
ต่อเทคนิคการสอนภาษาองักฤษแบบทีพีอาร์ (TPR) กบัเทคนิคการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร (CLT) แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

ค าส าคญั 
 การสอนภาษาองักฤษแบบทีพีอาร์; การสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร; ผลการเรียนรู้ค าศพัท์
ภาษาองักฤษ; ความพึงพอใจ 
 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

 ประเทศไทยมีการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษมาเป็นเวลานานโดยเฉล่ียแลว้ประชาชนไทย
เร่ิมเรียนภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสองตั้งแต่ระดบัชั้นปฐมวยัจนถึงระดบัอุดมศึกษา ซ่ึงมีระยะเวลาประมาณ 
14-16 ปี แต่ทวา่การส่ือสารภาษาองักฤษในฐานะท่ีเป็นภาษากลางในการส่ือสารยงัไม่ดีเท่าท่ีควร สะทอ้นถึง
ปัญหาของการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษในโรงเรียนและสถานศึกษาท่ีผา่นมาไม่ตอบสนองความ
ตอ้งการของผูเ้รียนตามวตัถุประสงคข์องการจดัการศึกษาท่ีตั้งไว ้อีกประการหน่ึงคือการเปล่ียนแปลง
หลกัสูตรท่ีไม่แน่นอน ไม่มีความชดัเจน ถึงแมจ้ะมีการน าทฤษฎีการสอนภาษามาปรับใช ้แต่เน่ืองดว้ยบริบท
การศึกษาของไทยยงัตอ้งให้ครูเป็นผูป้้อนความรู้ให ้การเรียนการสอนจึงไม่เป็นไปตามผลท่ีคาดไว ้ 
 จากการท่ีผูว้จิยัไดรั้บผดิชอบการจดัการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศพบวา่ 
โดยมากแลว้นกัเรียนมีความบกพร่องในการเรียนรู้ภาษาองักฤษ กล่าวคือไม่สามารถส่ือสารใหค้รูหรือผูอ่ื้น
เขา้ใจได ้ไม่สนใจเรียน ไม่อยากเรียนวชิาภาษาองักฤษ และยงัพบวา่นกัเรียน มีพฤติกรรมการคดัลอกงาน ทั้ง
แบบฝึกหดั ใบงาน การบา้น หรือแมก้ระทัง่การท ากิจกรรมต่างๆ ในชั้นเรียน เป็นตน้ เพื่อใหไ้ดค้ะแนน 
พฤติกรรมดงักล่าวจึงส่งผลถึงประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของนกัเรียนท าใหน้กัเรียนไม่เกิดองคค์วามรู้อยา่ง
แทจ้ริง ซ่ึงไม่สอดคลอ้งและขดัแยง้กบัเป้าหมายของการจดัการเรียนรู้ของผูส้อนท่ีไดต้ั้งไว ้และไม่เป็นไป
ตามมารฐาน ตวัช้ีวดัตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 จากปัญหาดงักล่าว ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาวธีิการการสอนภาษาแบบส่ือสาร (Communicative 
Language Teaching – CLT) และการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษแบบทีพีอาร์ หรือการสอนแบบ
ตอบสนองดว้ยท่าทาง (Total Physical Response) จึงเล็งเห็นความส าคญัและประโยชน์ของวธีิการสอนทั้ง
สองวธีิ ดงันั้นผูว้ิจยัซ่ึงเป็นครูผูส้อนภาษาองักฤษ จึงมีความสนใจท่ีจะน าวธีิการสอนภาษาแบบส่ือสาร 
(Communicative Language Teaching – CLT) และการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษแบบทีพีอาร์ หรือ



การสอนแบบตอบสนองดว้ยท่าทาง (Total Physical Response) มาท าการศึกษาทดลองกบันกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4 เพื่อศึกษาวา่วธีิการสอนทั้งสองวธีิ จะมีขอ้แตกต่างกนัหรือไม่ในดา้นผลการเรียนรู้และ
ความพึงพอใจต่อการเรียนภาษาองักฤษ เพื่อน าผลจากการศึกษามาเป็นแนวทางในการจดัการเรียนการสอน
ใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของนกัเรียน และพฒันาผลการเรียนรู้ภาษาองักฤษของนกัเรียนใหเ้พิ่มสูงข้ึน 
และช่วยพฒันาผูเ้รียนและเพิ่มศกัยภาพในการสนทนาภาษาองักฤษไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมัน่ใจ 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1. เพือ่สร้างแผนการจดัการเรียนรู้ค าศพัทท่ี์ใชเ้ทคนิคการสอนภาษาองักฤษแบบทีพีอาร์ (TPR) และ
เทคนิคการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร (CLT) 
 2. เพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีใชเ้ทคนิคการสอนภาษาองักฤษแบบ 
ทีพีอาร์ (TPR) และเทคนิคการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร (CLT) 
 3. เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ค าศพัทภ์าษาองักฤษของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้
เทคนิคการสอนภาษาองักฤษแบบทีพีอาร์ (TPR) และเทคนิคการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร (CLT) 
 4. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  
ท่ีมีต่อเทคนิคการสอนแบบทีพีอาร์ (TPR) กบัเทคนิคการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร (CLT) 
 

ขอบเขตของการวจิัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
     1.1 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสุเหร่าลาดพร้าว 
ส านกังานเขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 จ  านวน 2 หอ้งเรียน รวมทั้งส้ิน 
40 คน ซ่ึงไดม้าจากการสุ่มอยา่งง่าย (simple random sampling) โดยการจบัสลากเลือกหอ้ง  
 2. เน้ือหา 
 เน้ือหาท่ีตอ้งการศึกษาคือ การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ค าศพัทภ์าษาองักฤษของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยใชเ้ทคนิคการสอนภาษาองักฤษแบบทีพีอาร์ (TPR) และเทคนิคการสอนภาษาเพื่อ
การส่ือสาร (CLT)  
 3. ตวัแปรในการศึกษา 
   3.1 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ เทคนิคการสอน ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 เทคนิค คือ  
    3.1.1 เทคนิคการสอนแบบทีพีอาร์ (TPR)  
    3.1.2 เทคนิคการสอนแบบภาษาเพื่อการส่ือสาร (CLT)  
 4. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  
    4.1.1 ผลการเรียนรู้ค าศพัทภ์าษาองักฤษ 



    4.1.2 ความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้ 
           5. ระยะเวลาในการวจิยั  
 ใชเ้วลาในการทดลองภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชัว่โมง รวม
เวลาทั้งส้ิน 16 ชัว่โมง 
 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัในคร้ังน้ีประกอบดว้ย 
  1. แผนการจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษ โดยแบ่งออกเป็นเทคนิคละ 4 แผน แผนละ 2 ชัว่โมง 
 2. แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ค าศพัทภ์าษาองักฤษ จ านวน 40 ขอ้ เป็นแบบปรนยั 4 ตวัเลือก ท่ี
ผูว้จิยัสร้างข้ึนเอง แลว้น าไปหาคุณภาพความยาก (P) ค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าความเช่ือมัน่ของ
แบบทดสอบ โดยใชสู้ตร KR – 20 ของคูเดอร์ – ริชาร์ดสัน:Kuder – Richardson) 
 3. แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนภาษาองักฤษ จ านวน 10 ขอ้  

 
การสร้างเคร่ืองมอืและการหาคุณภาพเคร่ืองมอื 

 1. แผนการจดัการเรียนรู้ ผูว้จิยัไดด้ าเนินการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ของกลุ่มทดลองท่ี 1 ท่ีใช้
แผนการจดัการเรียนรู้โดยการสอนดว้ยเทคนิคทีพีอาร์ และกลุ่มทดลองท่ี 2 ท่ีใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้โดย
การสอนดว้ยเทคนิคการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร โดยแต่ละเทคนิคแบ่งออกเป็น 8 แผน แผนละ 2 ชัว่โมง 
รวม 16แผน และมีขั้นตอนการด าเนินการดงัน้ี 
    1.1 หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ แนวคิด
ทฤษฏีในการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร แนวคิดทฤษฎีในการจดัการเรียนการสอน
ภาษาองักฤษแบบทีพีอาร์ เทคนิคการสอนค าศพัท ์เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวดัและประเมินผล การสร้าง
แผนการจดัการเรียนรู้ และน าเน้ือหาท่ีคดัเลือกแลว้มาสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษ 
     1.2 น าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีใชเ้ทคนิคการสอนภาษาองักฤษแบบทีพีอาร์ (TPR) และเทคนิคการ
สอนแบบภาษาเพื่อการส่ือสาร (CLT) ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกตอ้ง 
ความสอดคลอ้งของเน้ือหา จุดประสงคก์ารเรียนรู้ ความเหมาะสมของกิจกรรมการสอน ส่ือและวสัดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ 
    1.3 น าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ เสนอผูเ้ช่ียวชาญชุดเดิมตรวจสอบความถูกตอ้ง
เหมาะสมต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอน เน้ือหา จุดประสงค ์และปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของ
ผูเ้ช่ียวชาญ โดยใชแ้บบประเมินคุณภาพชนิดมาตรส่วนประเมินค่า (rating scale) 5 ระดบั 



    1.4 น าคะแนนท่ีไดจ้ากการประเมินของผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 ท่านมาหาค่าเฉล่ีย โดยเทียบกบัเกณฑ์
และไดป้ระสิทธิภาพเท่ากบั 4.13 อยูใ่นระดบัเหมาะสมมาก และน าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีผา่นการ
ตรวจสอบและปรับปรุงแกไ้ขแลว้ น ามาจดัพิมพเ์ป็นฉบบัจริงเพื่อน าไปใชใ้นการวิจยัต่อไป 
 2. การหาคุณภาพของแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ค าศพัทภ์าษาองักฤษท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนเป็น
แบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญชุดเดิมจ านวน 3 ท่าน พิจารณาวา่ขอ้สอบแต่ละขอ้
วดัตรงจุดประสงคก์ารเรียนรู้ และเน้ือหานั้นจริงหรือไม่ เป็นการหาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา แลว้ค านวณหา
ค่าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้สอบกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้เป็นรายขอ้จ านวน 45 ขอ้ เพื่อหาค่า IOC 
(Index of Item Objective Congruence) แลว้น าขอ้คิดเห็นมาปรับปรุงแกไ้ข  
    2.1 น าขอ้สอบท่ีผูเ้ช่ียวชาญใหข้อ้คิดเห็นมาวิเคราะห์หาค่าความสอดคลอ้ง โดยใชค้่า IOC 
คดัเลือกขอ้สอบท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) โดยผูว้ิจยัจะคดัเลือกขอ้สอบท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง
มากกวา่หรือเท่ากบั .05 ซ่ึงแสดงวา่ขอ้สอบนั้นมีความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาท่ีใชไ้ดผ้ล แลว้ปรับปรุงแกไ้ขตาม
ค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 
    2.2 หลงัจากนั้นน าไปทดลองใชก้บันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสุเหร่าลาดพร้าว 
ส านกังานเขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 ท่ีเคยเรียนเน้ือหาน้ีมาแลว้ 
จ านวน 30 คน น ามาตรวจให้คะแนน ถา้ตอบถูกให ้1 คะแนน และตอบผิดให ้0 คะแนน ในแต่ละขอ้ 
    2.3 น าผลการทดสอบมาวิเคราะห์เป็นรายขอ้ เพื่อหาค่าความยากง่าย (P) และค่าอ านาจจ าแนก (r) 
แลว้คดัเลือกขอ้สอบท่ีมีค่าความยากง่ายระหวา่ง .20 - .80 และขอ้ท่ีมีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ .20 ข้ึนไป ใหไ้ด้
ขอ้สอบชุดใหม่ เพื่อใชท้ดลองจริง จ านวน 40 ขอ้จากจ านวนขอ้สอบทั้งหมด 45 ขอ้ 
    2.4 น าขอ้สอบท่ีคดัเลือกตามเกณฑ ์จดัท าเป็นแบบทดสอบฉบบัสมบูรณ์เพื่อน าไปใชคู้่กบั
แผนการจดัการเรียนรู้เพื่อน าไปทดสอบกบักลุ่มตวัอยา่งแลว้น ามาหาค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัของ
แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ โดยใชสู้ตร KR-20 ของ Kuder – Richardsan ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .72 
 3 แบบสอบถามวดัความพึงพอใจ โดยใชแ้นวทางมาตราวดัเจตคติตามวธีิของลิเคิร์ท จากโครงสร้าง
ของประเด็นหลกั ประเด็กยอ่ยของเน้ือหา วตัถุประสงค ์จ านวน 15 ขอ้ และน าไปใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบ
ความเท่ียงตรง วา่เน้ือหาครอบคลุม มีความเหมาะสม รับกุม ถูกตอ้งดา้นภาษา ค าถามชดัเจนหรือไม่ น า
ขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงแกไ้ข แลว้คดัเลือกขอ้ค าถาม จ านวน 10 ขอ้ 
    3.1 น าแบบสอบถามไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 20 คน ตามกระบวนการสร้างขอ้
ค าถามและการทดลองใชแ้บบสอบถาม (ประสิทธ์ิ  สุวรรณรักษ.์ 2542 : 265-273) แลว้น าผลคะแนนท่ีไดม้า
วเิคราะห์รายขอ้เพื่อหาอ านาจจ าแนกโดยใช ้t –test independent samples และหาค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัดว้ย
สัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวธีิของครอนบาค (Cronbach) ปรากฏวา่ไดค้่าความเช่ือมัน่ท่ี 
.924 
 

ผลการวจิัย 



 1. ผลการหาประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีใชเ้ทคนิคการสอนภาษาองักฤษแบบท่ีพีอาร์ 
(TPR) กบัเทคนิคการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร (CLT) ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนรวมทั้งฉบบั มีความเหมาะสมใน
ระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.13 
 2. คะแนนเฉล่ียผลการเรียนรู้ค าศพัทภ์าษาองักฤษของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยใชเ้ทคนิค

การสอนภาษาองักฤษแบบทีพีอาร์ (X  เท่ากบั 35.04) สูงกวา่คะแนนเฉล่ียเทคนิคการสอนภาษาเพื่อการ

ส่ือสาร (X  เท่ากบั 26.00) นัน่แสดงวา่ผลการเรียนรู้ค าศพัทภ์าษาองักฤษของนกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนโดย
ใชเ้ทคนิคการสอนภาษาแบบทีพีอาร์ (TPR) กบัเทคนิคการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร (CLT) แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 3. ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ค าศพัทภ์าษาองักฤษของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้

เทคนิคการสอนภาษาองักฤษแบบทีพีอาร์ (มีค่า X  เท่ากบั 44.45) สูงกวา่เทคนิคการสอนภาษาเพื่อการ

ส่ือสาร (X  เท่ากบั 39.25) แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

อภิปรายผลการวจิัย 
 การศึกษาวจิยัการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ค าศพัทภ์าษาองักฤษของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
โรงเรียนสุเหร่าลาดพร้าว ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 โดยใชเ้ทคนิคการสอนภาษาองักฤษแบบทีพีอาร์ 
(TPR) กบัเทคนิคการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร (CLT) สามารถน าผลการการศึกษาวจิยัมาอภิปราย ดงัน้ี 
 1. แผนการจดัการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยใชเ้ทคนิคการสอนภาษาองักฤษแบบทีพีอาร์ 
(TPR) กบัเทคนิคการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร (CLT) มีประสิทธิภาพเท่ากบั 4.13 อยูใ่นระดบัเหมาะสมมาก 
ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการออกแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีเป็นไปตามรูปแบบการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร 
(CLT) ท่ีตรงตามจุดประสงค ์และตวัช้ีวดั และมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เป็นการออกแบบแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีเช่ือมระหวา่ง
ความรู้ทางภาษา (linguistic knowledge) ทกัษะทางภาษา (language skill) และความสามารถในการส่ือสาร 
(communicative ability) เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรู้โครงสร้างภาษาเพื่อส่ือสาร สอดคลอ้งกบั พระสุธน  
ทัง่ทอง (2548) ไดท้  าการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาองักฤษและความเขา้ใจใน
วฒันธรรมภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ในโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษาท่ี
ไดรั้บการสอนโดยวธีิสอนภาษาเพื่อการส่ือสารและการสอนปกติ ผลการศึกษาพบวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนภาษาองักฤษโดยวธีิการสอนเพื่อการส่ือสารสูงกวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนแบบปกติ อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิตท่ีระดบั 0.05 ทั้งน้ีเน่ืองมาจากผูว้จิยัไดท้  าการออกแบบแผนการจดัการเรียนรู้และท าการประเมิน
แผนการจดัการเรียนรู้การสอนภาษาเพื่อการส่ือสารโดยผูเ้ชียวชาญ ส่งผลใหแ้ผนมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการจดัการเรียนรู้ 



 แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคการสอนภาษาองักฤษแบบทีพีอาร์ (TPR) เป็นการออกแบบการ
จดัการเรียนรู้ท่ีตรงตามจุดประสงค ์และตวัช้ีวดั และมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ซ่ึงแผนการจดัการเรียนรู้เทคนิคทีพีอาร์เป็นการออกแบบ
ท่ีเนน้การฟังอยา่งเขา้ใจ โดยนกัเรียนเป็นผูเ้ลียนแบบการกระท าของผูส้อน โดยการปฏิบติัตามค าสั่งของ
ผูส้อน มีการเคล่ือนไหวดว้ยอวยัวะต่าง ๆ ของร่างกาย เป็นการปฏิบติัเพื่อตอบสนองต่อค าสั่งนั้น ๆ โดยไม่มี
การบงัคบัใหผู้เ้รียนตอ้งพดูตาม ทั้งน้ีทกัษะการพดูจะเกิดข้ึนเม่ือผูเ้รียนมีความพร้อมท่ีจะแสดงออกตาม
ธรรมชาติของผูเ้รียนแต่ละคน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั จนัทร์จุรี  บุญสมศรี (2551) ไดท้  าการศึกษาเปรียบเทียบ
ความสามารถในการฟัง การพดูภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนศรีสะเกษวทิยาลยั 
โดยวธีิการสอนแบบ T.P.R. (Total Physical Response) ประกอบส่ือในชีวติประจ าวนั กบัการสอนตามแนว
การสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร ผลการศึกษาพบวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนแบบ T.P.R. มีความสามารถใน
ดา้นการฟัง พดู ภาษาองักฤษสูงกวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนตามแนวการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 เน่ืองจากแผนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 
 2. ผลการเปรียบเทียบการเรียนรู้ค าศพัทภ์าษาองักฤษของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้
เทคนิคการสอนภาษาองักฤษแบบทีพีอาร์ (TPR) กบัเทคนิคการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร (CLT)แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการสอนโดยเทคนิคการสอนภาษาองักฤษแบบทีพี
อาร์ (TPR) เป็นการเรียนการสอนท่ีเนน้ใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้จากการฟังค าสั่งแลว้ปฏิบติัตามทนัที เป็นการ
รับรู้ภาษาท่ีมีการเลียนแบบจากผูส้อน ท าใหเ้กิดการเรียนรู้แบบไม่รู้ตวั จึงท าให้นกัเรียนมีผลการเรียนรู้ท่ี
สูงข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาวจิยัของ รุ่งทิวา  อุ่นเจริญ และคณะ (2555) ไดศึ้กษาเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนอนุบาลนครพนม ระหวา่ง
การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ TPR และการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ B-SLIM ผลการวจิยัพบวา่นกัเรียน
ท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ TPR มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สูงกวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ B-SLIM อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 3. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ค าศพัทภ์าษาองักฤษของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 4 ต่อเทคนิคการสอนภาษาองักฤษแบบทีพีอาร์ (TPR) กบัเทคนิคการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร (CLT) 
พบวา่นกัเรียนทั้งสองกลุ่มมีความพึงพอใจต่อการเรียนภาษาองักฤษแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 ซ่ึงเม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียแลว้พบวา่นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยเทคนิคการสอนภาษาแบบทีพีอาร์ (TPR) มี
ความพึงพอใจต่อการเรียนสูงกวา่นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยเทคนิคการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร (CLT) ทั้งน้ี
เน่ืองมาจากการเรียนดว้ยเทคนิคการสอนภาษาแบบทีพีอาร์ (TPR) นกัเรียนเกิดความสนุกสนาน กลา้
แสดงออกดว้ยการเคล่ือนไหวร่างกายส่วนต่าง ๆ มีสมาธิในการฟังค าสั่งอยา่งตั้งใจ และฝึกออกเสียงค าศพัท์
ภาษาองักฤษบ่อย ๆ ท าใหเ้กิดการฝึกผลและเกิดการเรียนรู้โดยไม่ตั้งใจ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเพญ็สุรีย ์ เสง่ียม
วฒันา และคณะ (2555) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติต่อวชิา
ภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยวธีิสอนแบบตอบสนองดว้ยท่าทาง (TPR) กบัวธีิสอน



ตามแนวการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร ผลการวจิยัพบวา่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนโดยใชว้ธีิ
สอนแบบตอบสนองดว้ยท่าทาง (TPR) มีเจตคติต่อวชิาภาษาองักฤษดีกวา่ นกัเรียนท่ีเรียนโดยวธีิสอนแบบ
การสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร 
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