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การเปรียบเทยีบผลการเรียนรู้ค าศัพท์และความพงึพอใจในการเรียนวชิาภาษาองักฤษ
ด้วยวธิีการ 

สอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางและวธิีการสอนด้วยเกมของนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปีที2่  โรงเรียนพระหฤทยันนทบุรี 

A comparison of learning achievement and satisfaction of English Vocabulary by 
Total Physical Response Technique and Games for Phathomsuksa2 

Student of Phraharuthai Nonthaburi School 
                            อจัฉรา ใจทา** 

  รองศาสตราจารยร์ะววิรรณ ศรีคร้ามครัน 
 
บทคัดย่อ 

การท าวจิยัในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ค าศพัทว์ชิา
ภาษาองักฤษดว้ยวธีิการสอนแบบตอบสนองดว้ยท่าทางกบัวธีิการสอนดว้ยเกม (2)เปรียบเทียบ
ความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบตอบสนองดว้ยท่าทางและวธีิการสอน
ดว้ยเกม กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการท าวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียน
ท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนพระหฤทยันนทบุรี จ  านวน 60 คนโดยวธีิแบบสุ่มอยา่งง่ายโดยการ
จบัฉลาก โดย กลุ่มทดลองคือนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2/5 จ  านวน 30 คน และกลุ่มควบคุมคือ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2/6 จ  านวน 30 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัไดแ้ก่  (1) แผนการจดัการ
เรียนรู้ค าศพัทภ์าษาองักฤษแบบวธีิตอบสนองดว้ยท่าทาง และแผนการจดัการเรียนรู้ค าศพัท์
ภาษาองักฤษแบบวธีิสอนดว้ยเกม (2) แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้หลงัเรียนวชิาภาษาองักฤษ และ 
(3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนต่อกิจกรรมการเรียนรู้ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล
ไดแ้ก่  ร้อยละ ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวเิคราะห์สถิติดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป ผลการวจิยัพบวา่ (1) ผลการเรียนรู้ค าศพัทด์ว้ยวิธีการสอนแบบตอบสนองดว้ยท่าทาง ของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 สูงกวา่การสอนดว้ยวธีิการสอนดว้ยเกม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  (2) ระดบัความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี2 ท่ีมีต่อการเรียนรู้แบบ
ตอบสนองดว้ยท่าทาง สูงกวา่การสอนดว้ยวธีิการสอนดว้ยเกม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05  
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Abstract 
 In this research, the researcher intended to compare in 2 objects. There were    (1) a 
comparison of learning achievement and satisfaction of English vocabularies by Total Physical 
Response Technique and Game. (2) the levels of students  satisfactions with using Total Physical 
Response Technique and Games. The sample population consisted of 60 Prathomsuksa2 Students 
enrolled in the second of academic school 2016 at Phthomsuksa2 student of Phraharuthai 
Nonthaburi school, The students were divided for two group in the experimental group is students 
from class 2/5 and the control group is students from class 2/6  by thirty each. The instrument  of  
research were (1)lesson plans for learning vocabularies by total physical response technique and 
lesson plans for learning vocabularies by games  (2) a test used to measure academic achievement 
in English and (3) a satisfaction questionnaires utilized after finishing learning. Then, the 
researcher analyzed the data collected in term of percentage, mean, standard deviation and 
statistical package such as Independent Sample t test. findings were as follows:(1)The academic 
achievement in learning English vocabularies by Total Physical Response Technique was higher 
than students studying by game teaching at statistically significant at the .05 level.(2)The student 
studying by Total Physical Response Technique had levels of satisfaction higher than students 
studying by game teaching at statistically significant at the .05 level. 

Keyword: (1) การเรียนรู้ค าศพัทภ์าษาองักฤษ (2) ความพึงพอใจ (3) วธีิสอนแบบ
ตอบสนองดว้ยท่าทาง (4) วธีิสอนดว้ยเกม 
 
 *บทความน้ีเรียบเรียงจากสาระนิพนธ์เร่ือง การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ค าศพัทแ์ละความ
พึงพอใจในการเรียนวชิาภาษาองักฤษดว้ยวธีิการสอนแบบตอบสนองดว้ยท่าทางและวธีิการสอน
ดว้ยเกม ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี2 โรงเรียนพระหฤทยันนทบุรี 
 **นกัศึกษาปริญญาโท สาขาการสอนภาษาองักฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยั
รามค าแหง 
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ความน า 
ในสังคมโลกปัจจุบนั การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิง่ใน

ชีวติประจ าวนัเน่ืองจากภาษาเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการติดต่อส่ือสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้ 
การประกอบอาชีพ และสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัวฒันธรรมและวสิัยทศัน์ของชุมชนโลก  ช่วยให้
เกิดความเขา้ใจในความแตกต่างของภาษาและวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี การคิด สังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง รวมทั้งการเขา้ถึงองคค์วามรู้ต่างๆไดง่้ายและกวา้งข้ึน 
กระทรวงศึกษาธิการตระหนกัถึงความส าคญัและปัญหาของการพฒันาความสามารถทาง
ภาษาองักฤษของเด็กไทยจึงไดจ้ดัใหมี้การเรียนการสอนภาษาองักฤษอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ระดบัชั้น
ประถมศึกษาถึงระดบัชั้นมธัยมศึกษาและไดม้อบหมายใหก้รมวชิาการพฒันาหลกัสูตรภาษาองักฤษ 
พุทธศกัราช 2551 ข้ึนโดยก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาใหผู้เ้รียนมีความสามารถทางภาษาองักฤษ
ในระดบัท่ีสามารถจะติดต่อส่ือสารได ้มีความรู้ความเขา้ใจสารสนเทศ ตลอดจนสามารถคดัเลือก
สารสนเทศต่างๆมาก่อให้เกิดประโยชน์แก่การพฒันาความรู้ความคิดของตนในบริบทโลกได ้อนัจะ
น าไปสู่การพฒันาประเทศในท่ีสุด (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) การสอนภาษาต่างประเทศใหก้บั
เด็กนกัเรียนระดบัประถมศึกษาตอนตน้ ท่ีมีช่วงอาย ุ6-7ขวบ เป็นส่ิงท่ีละเอียดอ่อน ครูตอ้งเอาใจใส่
พฒันาการทุกๆดา้นของเด็ก ทั้งทางดา้นสติปัญญาและดา้นร่างกาย เด็กวยัดงักล่าวจะเรียนรู้อยา่งมี
เหตุผล ขณะเดียวกนัก็มีจินตนาการเป็นของตนเองดว้ยเช่นกนั โดยเด็กสามารถบอกไดว้า่ ขณะน้ี
ก าลงัท าอะไร ท าอะไรไปแลว้ และไดย้นิวา่อยา่งไร ในขณะเดียวกนัเด็กสามารถเขา้ใจอากปักิริยา
ต่างๆท่ีแสดงออกอยา่งตรงไปตรงมา  (Scott&Ytreberg,1990) 
 อีกดา้นการสอนภาษาต่างประเทศโดยใชเ้กมก็เป็นส่ิงปลุกชีวติชีวาในชั้นเรียนระดบั
ประถมศึกษา เพราะเกมเป็นส่ิงเร้าความสนใจ มีความหลากหลายท าใหเ้กิดทศันะคติดา้นบวกใน
การเรียนภาษาองักฤษนอกจากนั้นเกมยงักระตุน้ให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมท าให้เกิดความ
เช่ือมัน่ในตนเองมากยิง่ข้ึน ลกัษณะพิเศษของเกมท่ีถือวา่เป็นผลต่อการพฒันาภาษาเป็นอยา่งมาก
ทีเดียวนัน่ก็คือภาษาเป็นเคร่ืองมือในการเล่นเกม คนเล่นจึงตอ้งพฒันาภาษาของตนเองใหดี้เพื่อจะ
ไดเ้ล่นเกมใหบ้รรลุเป้าหมาย ดว้ยเหตุผลดงักล่าวท าใหผู้เ้ล่นเกมพฒันาภาษาโดยไม่รู้ตวั เกมตอ้งมี
กฎกติกา ส่วนมากเป็นการแข่งขนั ไม่วา่จะเป็นการแข่งขนัระหวา่งผูเ้ล่นคนอ่ืนๆหรือการแข่งขนักบั
ตนเองเพื่อใหไ้ปถึงเป้าหมาย เกิดแรงจูงใจท่ีจะมุ่งสู่เป้าหมายหรือชยัชนะ ในขณะท่ีเล่นจึงเกิดความ
ต่ืนเตน้เร้าใจ (Read,2007)  เน่ืองจากการจดักิจกรรมการเรียนการสอนภาษาองักฤษท่ีผา่นมาพบวา่
ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรู้อยูใ่นเกณฑต์ ่า นกัเรียนขาดความสนใจในการเรียนรู้ครูส่วนมากมกัสอน
ค าศพัทโ์ดยการท่องจ าจึงท าใหข้าดการฝึกทกัษะในการน าค าศพัทไ์ปใชใ้นชีวติประจ าวนั จาก
การศึกษาปัญหาดงักล่าวผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ค าศพัทแ์ละความพึง
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พอใจดว้ยวธีิการสอนแบบตอบสนองดว้ยท่าทางและวธีิการสอนดว้ยเกมใหน้กัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนท่ีดีข้ึน อยากรู้อยากลองมากข้ึนมีความสุขและพึงพอใจในการเรียนภาษาองักฤษของ
ตนเอง 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ค าศพัทว์ชิาภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี2ดว้ยวธีิการสอนแบบตอบสนองดว้ยท่าทางและวธีิการสอนดว้ยเกม 

2.เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการเรียนวชิาภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี2ดว้ยวธีิการสอนแบบตอบสนองดว้ยท่าทางและวธีิการสอนดว้ยเกม 
สมมุติฐานของการวจัิย 
 1.นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนดว้ยวธีิตอบสนองดว้ยท่าทาง มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนค าศพัท์
ภาษาองักฤษสูงกวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนดว้ยเกม 
 2. .นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนดว้ยวธีิตอบสนองดว้ยท่าทาง มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการ
เรียนรู้ค าศพัทภ์าษาองักฤษสูงกวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนดว้ยเกม 
ขอบเขตผลการวจัิย 

1.ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี ้ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี2 ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2559 โรงเรียนพระหฤทยันนทบุรี จ านวน 9 หอ้ง รวมทั้งส้ิน 304 คน 

2.กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี ้ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี2 ภาคเรียนท่ี 2  
จ  านวน  2  หอ้ง  ห้องละ 30 คน  รวมทั้งหมด 60 คน ท่ีไดม้าจากการสุ่มอยา่งง่าย  (Sample Random 
Sampling)  โดยวธีิการจบัฉลากเขา้กลุ่ม ซ่ึงนกัเรียนทั้ง2หอ้งน้ีมีความรู้ความสามารถใกลเ้คียงกนั มี
รายละเอียดดงัน้ี  

    2.1 กลุ่มทดลอง 1 หอ้ง คือนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2/5 จ  านวน 30คน                   
    2.2 กลุ่มควบคุม 1 หอ้ง คือนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2/6 จ านวน30 คน  

 3.ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย 
               3.1 ตวัแปรอิสระ คือ วธีิการสอนภาษาองักฤษ 
        3.1.1 วธีิการสอนแบบตอบสนองดว้ยท่าทาง 
        3.1.2 วธีิการสอนดว้ยเกม 

3.2 ตวัแปรตาม คือ 
      3.2.1 ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนค าศพัทว์ชิาภาษาองักฤษ 
      3.2.2 ความพึงพอใจในการเรียนรู้ค าศพัทว์ชิาภาษาองักฤษ 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1.นกัเรียน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาองักฤษท่ีเพิ่มสูงข้ึนหลงัจากไดรั้บการสอนดว้ย

วธีิการสอนแบบตอบสนองดว้ยท่าทางและดว้ยวธีิการสอนโดยใชเ้กมและสามารถน าค าศพัทไ์ปต่อ
ยอดกบัการเรียนวชิาอ่ืนๆได ้  

2.เพื่อเป็นแนวทางให้แก่ครูผูส้อนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในระดบั
ประถมศึกษาและผูส้นใจทัว่ไป 

3.นกัเรียนมีความพึงพอใจในกิจกรรมท่ีเรียนและมีทศันะคติท่ีดีในการเรียนวชิา
ภาษาองักฤษเพิ่มมากข้ึน 
การทบทวนวรรณกรรม 
 ผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ค าศพัท์
ภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี2ดว้ยวธีิการสอนแบบตอบสนองดว้ยท่าทางและ
วธีิการสอนดว้ยเกมดงัต่อไปน้ี 
หลกัสูตรการสอนภาษาองักฤษ 

ภาษาองักฤษมีความส าคญัมากยิง่ข้ึนเม่ือรัฐบาลก าหนดในหลกัสูตรประถมศึกษา 
พุทธศกัราช 2521 ใหว้ชิาภาษาองักฤษเป็นวชิาบงัคบัเลือกในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี5 และต่อมา
ในปี พ.ศ.2538 รัฐก็ประกาศใหว้ชิาภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศท่ีหน่ึงท่ีนกัเรียนไทยทุกคน
ตอ้งเรียน โดยก าหนดใหมี้การสอนตั้งแต่ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี1 เป็นตน้ไป (กรมวิชาการ, 
2546) จนถึงปัจจุบนั กระทรวงศึกษาธิการไดจ้ดัใหว้ชิาภาษาองักฤษอยูใ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ซ่ึงเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานหน่ึงท่ีถูกก าหนดไวใ้นหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 

หลกัสูตรการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศไดถู้กพฒันาเร่ือยมาเพื่อจดัใหก้ารเรียนการ
สอนเกิดประสิทธิภาพกบัผูเ้รียนมากท่ีสุด ณ ปัจจุบนัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศกัราช 2551 ไดก้  าหนดใหก้ลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศประกอบดว้ย 4 สาระ  

1.1.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศประกอบดว้ย 4 สาระ คือ 
   1.1.1 ภาษาเพื่อการส่ือสาร (Communications) 
   1.1.2 ภาษาและวฒันะธรรม (Cultures) 
   1.1.3ภาษากบัความสัมพนัธ์กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน (Connections) 
   1.1.4ภาษากบัความสัมพนัธ์กบัชุมชนและโลก (Communities) 
ซ่ึงในแต่ละสาระจะมีเป้าหมายในการจดัการเรียนการสอน ดงัน้ี 
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(1) ภาษาเพื่อการส่ือสาร คือ การใชภ้าษาต่างประเทศในการ ฟัง-พูด-อ่าน-เขียนแลกเปล่ียน
ขอ้มูล ข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็น ตีความ น าเสนอขอ้มูลความคิดรวบยอดและความ
คิดเห็นในเร่ืองต่างๆ 

(2) ภาษาและวฒันธรรม คือ การเรียนรู้วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีส าคญัของ
เจา้ของภาษาต่างประเทศ น ามาเปรียบเทียบกบัภาษาและวฒันธรรมไทย และด ารงวฒันธรรมไทยไว้
ไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

(3) การใชภ้าษาต่างประเทศท่ีเรียนเป็นเคร่ืองมือในการหาความรู้อ่ืนท่ีนอกเหนือจากภาษา
ท่ีเรียน เช่น การใชค้อมพิวเตอร์ การศึกษาทางการแพทยเ์ป็นตน้ 

(4) การใชภ้าษาต่างประเทศนอกหอ้งเรียน คือ ความสามารถของผูเ้รียนในการน า
ภาษาต่างประเทศไปใชไ้ดใ้นชีวติประจ าวนั เช่น การศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพจากค าอธิบาย
ขา้งตน้ ช้ีใหเ้ห็นวา่ หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 ไดก้ าหนดทิศทางใน
การสอนใหก้บัครูผูส้อนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศไวอ้ยา่งชดัเจน ผูส้อนตอ้งท า
ความเขา้ใจ วเิคราะห์อยา่งถ่ีถว้นวา่ เป้าหมายของการเรียนภาษาต่างประเทศในแต่ละสาระ ผูเ้รียน
ตอ้งเรียนอะไรบา้ง และเรียนอยา่งไรเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีหลกัสูตรแกนกลางไดก้ าหนด
ไว ้ต่อมาผูส้อนตอ้งก าหนดทิศทางการจดัการเรียนการสอนในโรงเรียน โดยจดัท าเป็นหลกัสูตร
สถานศึกษาจากนโยบายท่ีรัฐบาลไดก้ าหนดใหภ้าษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศท่ีสถานศึกษาทุก
ท่ีตอ้งจดัใหก้บัผูเ้รียน สถานศึกษาจึงตอ้งจดัท าหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาองักฤษ) เพื่อก าหนดทิศทางการเรียนการสอนวชิาภาษาองักฤษของสถานศึกษาดงักล่าว 
อยา่งไรก็ตามเม่ือพิจารณารายละเอียดเป้าหมายหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 
2551ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ พบวา่ การปรับเปล่ียนโครงสร้างการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ เพื่อตอ้งการก าหนดการวดัระดบัคุณภาพของผูเ้รียนอยา่งชดัเจน และเป็นรูปธรรม
มากข้ึน กระทรวงศึกษาธิการ (2551) โดยมีการก าหนดความรู้ในการจบเป็นช่วงชั้น จ  าแนกได ้4 
ช่วงชั้น ดงัน้ีคือ จบช่วงชั้นประถมศึกษาปีท่ี3, จบช่วงชั้นประถมศึกษาปีท่ี6,จบช่วงชั้นมธัยมศึกษาปี
ท่ี 3และ จบช่วงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี6 

1.2 คุณภาพของผูเ้รียน 
เน่ืองดว้ยงานวจิยัฉบบัน้ีเก่ียวขอ้งกบันกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี2 ผูว้จิยัจึงขอเสนอ

รายละเอียดคุณภาพของผูเ้รียนเม่ือจบชั้นประถมศึกษาปีท่ี3 ซ่ึงรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
1.2.1 นกัเรียนสามารถปฏิบติัตามค าสั่ง ค  าขอร้องท่ีฟัง บอกความหมายของค าและกลุ่มค าท่ี

ฟังตรงตามความหมาย รวมทั้งผูเ้รียนสามารถตอบค าถามจากการฟังได ้
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1.2.2 นกัเรียนสามารถพูดโตต้อบดว้ยค าสั้นๆ ง่ายๆ ในการส่ือสารระหวา่งบุคคลตามแบบ
ท่ีฟังใชค้  าสั่งและค าขอร้องง่าย และการบอกความตอ้งการง่ายๆ ของตนเอง 

1.2.3 นกัเรียนสามารถพูดใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและเร่ืองใกลต้วั รวมทั้งสามารถจดั
หมวดหมู่ค  าตามประเภทของบุคคล สัตว ์และส่ิงของตามท่ีฟัง 

1.2.4 นกัเรียนสามารถพูดและท าท่าประกอบ ตามมารยาทสังคม และวฒันธรรมเจา้ของ
ภาษา 

1.2.5 นกัเรียนมีทกัษะในการใชภ้าษาต่างประเทศเนน้ ฟัง พูด ส่ือสารตามเร่ืองเก่ียวกบั
ตนเอง ครอบครัว ส่ิงแวดลอ้มใกลต้วั อาหาร เคร่ืองด่ืม และเวลาวา่ง 

1.2.6 นกัเรียนสามารถพูดประโยคความเดียวในการสนมนาโตต้อบตามสถานการณ์ใน
ชีวติประจ าวนัได ้

 
การสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง (Total Physical Response Technique หรือTPR Technique) 

แนวคิดเก่ียวกบัการสอนแบบตอบสนองดว้ยท่าทาง 
การสอนแบบตอบสนองดว้ยท่าทางมีแนวคิดมาจากวธีิสอนภาษาหลากหลายรูปแบบขอ

เสนอแนวคิดการสอนจ านวน 5 หวัขอ้ รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 1.การสอนดว้ยความเขา้ใจ (Comprehension Approach) ในปี ค.ศ. 1981  
Harris Winitz ไดเ้สนอวธีิการสอนภาษาท่ีเรียกวา่ การสอนดว้ยความเขา้ใจซ่ึงเป็นการสอน
ภาษาต่างประเทศท่ีเร่ิมตน้จากการฟังจนเขา้ใจ ในช่วงระยะเวลาดงักล่าว การวดัความสามารถใน
การเขา้ใจภาษาต่างประเทศจะใหค้วามส าคญักบัการพูดเพราะการพูดคือการแสดงความเขา้ใจภาษา
อยา่งไรก็ตาม Harris Winitz กลบัตั้งสมมุติฐานวา่การเรียนภาษาควรเร่ิมตน้จากความเขา้ใจก่อนแลว้
จึงสามารถส่ือสารดว้ยภาษานั้นได ้(Winitz, 1981) 
 2. การสอนดว้ยวธีิการพูด (Oral method) ต่อมาในปี ค.ศ. 1921 Harold E. Palmer ไดเ้สนอ
วธีิการสอนภาษาดว้ยวธีิการพูด Harold E. Palmer ไดท้  าการทดลองในขณะท่ีท าการสอน
ภาษาองักฤษใหก้บัชาวญ่ีปุ่น การสอนดงักล่าวเป็นการสอนท่ีผูส้อนเป็นเจา้ของภาษาจึงสามารถเป็น
แบบอยา่งใหก้บัผูเ้รียนได ้หากผูส้อนท่ีเป็นเจา้ของภาษาใชว้ธีิการสอนดว้ยวธีิการพูดจะไม่มีปัญหา
แต่อยา่งใด แต่ในทางกลบักนั ปัญหาจะเกิดกบัผูส้อนท่ีเป็นผูท่ี้พูดภาษาองักฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ อาจท าให้การออกเสียงผดิออกไปจากเจา้ของภาษา จากปัญหาดงักล่าวเป็นเหตุท า
ใหปั้ญหาการสอนดว้ยวธีิการพูด ของ Harold E. Palmer เส่ือมความนิยมลงในหมู่ชาวญ่ีปุ่น 
(Howatt,1991) 
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 3.การสอนภาษาองักฤษผา่นท่าทาง (English Through Actions) ต่อมาในปี ค.ศ. 
1925Harold E. Palmer ไดเ้สนอแนวคิดการสอนอีกวธีิหน่ึงคือการสอนภาษาองักฤษผา่นท่าทาง คือ
การสอนภาษาองักฤษท่ีแสดงความหมายของค าหรือประโยคผา่นท่าทาง การสอนดงักล่าวตอ้งใช้
วธีิการฝึกพูดซ ้ าๆ (Oral drill) เขา้ร่วมในการสอนดว้ย 
 4.การสอนภาษาแบบธรรมชาติ (Natural approach) ในปี ค.ศ. 1983 Stephen Krashen และ 
Terrell Tracy ไดร่้วมมือกนัเสนอแนวคิดการสอนภาษาท่ีสองอยา่งเป็นธรรมชาติ คือ เป็นแนวการ
สอนท่ีพยายามเลียนแบบการรับรู้ภาษาท่ีหน่ึงหรือภาษาแม่ของเด็กเล็กซ่ึงเป็นการรับรู้ท่ีเกิดตาม
ธรรมชาติของการพฒันาการเร่ืองภาษาในวยัเด็กเล็ก วธีิการสอนแบบธรรมชาติจะมีครูเป็น
ศูนยก์ลางในการเรียนการสอน ในกระบวนการสอนจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีผูส้อนจะตอ้งจดัสถานการณ์ให้
ผูเ้รียนไดพู้ดหรือท ากิจกรรมกบัเจา้ของภาษา หรือเรียกอีกนยัหน่ึงวา่การจดัประสบการณ์จริงใหก้บั
ผูเ้รียนเพื่อวา่ผูเ้รียนจะไดคุ้น้เคยกบัภาษานั้นๆ แน่นอนวา่กลุ่มภาษาท่ีใชจ้ะเป็นภาษาเพื่อการส่ือสาร 
เนน้การฟังมากกวา่การพูดหรือการเขียน  เม่ือมีการเปล่ียนจากทกัษะการฟังไปสู่ทกัษะการพูดหรือ
ทกัษะการเขียน ผูส้อนตอ้งค านึงถึงความพร้อมของผูเ้รียน โดยรอเวลาจนกวา่ผูเ้รียนจะลดความวติก
กงัวลลง Stephen Krashen และ Terrell Tracy 
ยนืยนัวา่การท าใหผู้เ้รียนรู้สึกผอ่นคลายกบัการเรียนภาษาต่างประเทศหรือภาษาท่ีสองเป็นส่ิงส าคญั
ในการรับรู้ภาษา การสอนดว้ยวธีิธรรมชาติท าใหผู้เ้รียนรับรู้ความหมายของค าศพัทม์ากกวา่
ไวยากรณ์ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีดีกบัการเรียนภาษาท่ีสองเพราะการรับรู้และเขา้ใจค าศพัทเ์ป็นองคป์ระกอบท่ี
ส าคญัยิง่ในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศหรือภาษาท่ีสอง(Nation, 2008) อยา่งไรก็ตามวธีิการสอน
แบบธรรมชาติตอ้งใชผู้ส้อนท่ีเป็นเจา้ของภาษาจึงท าให้เกิดอุปสรรคในการสอนบา้งแต่ ผูส้อนก็
สามารถแกปั้ญหาไดด้ว้ยการใชเ้ทคนิคการใบค้  า หรือการใชท้่าทางหรือใชเ้ทปวดีีโอ (Larsen- 
Freeman, D. 2000) 
 5.การสอนแบบบอกความหมายของค าศพัท ์(Lexical Approach) ในปี ค.ศ.1993  Michael 
Lewis ไดเ้สนอการสอนดว้ยการใหผู้เ้รียนทราบความหมายของค าศพัท ์ซ่ึงเป็นการพฒันามาจาก
การสอนเพื่อความเขา้ใจ (Comprehension Approach) การสอนแบบใชค้วามหมายของค าศพัทเ์ป็น
วธีิการสอนท่ีเนน้การเขา้ใจความหมายของค าศพัทม์ากข้ึน ในกระบวนการสอนผูส้อนจะพูดมาก
ข้ึนแต่จะแสดงท่าทางนอ้ยลง ผูเ้รียนจะท าแบบฝึกหดัจากบทเรียนมากข้ึนเพื่อตรวจสอบความเขา้ใจ 
วธีิการสอนดงักล่าวจะกระตุน้ใหผู้เ้รียนทราบความหมายของค าศพัทม์าก 

วธีิการสอนแบบตอบสนองดว้ยท่าทางไดรั้บการพฒันามาจากการสอนภาษาต่างประเทศ
หรือภาษาท่ีสองหลายวธีิโดย James Asher ซ่ึงเป็นนกัจิตวิทยาชาวอเมริกนั Asher (1979) กล่าววา่ 
ความส าคญัของการฟังเป็นองคป์ระกอบอนัดบัแรกท่ีส าคญัท่ีสอนส าหรับการเรียน
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ภาษาต่างประเทศหรือภาษาท่ีสอง ต่อจากนั้นจะแสดงท่าทางตามประโยค หรือค าท่ีไดฟั้ง 
โครงสร้างประโยคท่ีใชใ้นการสอนแบบตอบสนองดว้ยท่าทางจะเป็นโครงสร้างของประโยคค าสั่ง 
เพราะประโยคค าสั่งเปรียบเสมือนเป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วยใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ขั้นตอนการฟัง ในการ
ปฏิบติักิจกรรมแต่ละคร้ังจะท าซ ้ าหลายๆคร้ัง เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจในประโยคท่ีไดฟั้ง เม่ือ
ทกัษะการฟังสัมฤทธ์ิผล ก็สามารถกา้วไปสู่ทกัษะอ่ืนๆไดง่้ายข้ึน การสอนแบบตอบสนองดว้ย
ท่าทางไดรั้บความเห็นชอบและสนบัสนุนจากแนวคิดในงานวจิยัดา้นจิตวทิยาพฒันาการและทฤษฏี
การเรียนรู้ดว้ยเช่นกนัวา่ วธีิการสอนแบบตอบสนองดว้ยท่าทางเป็นการสอนท่ีสนบัสนุนใหผู้เ้รียน
สามารถจดจ าบทเรียนไดจ้ากการฝึก โดยนกัจิตวทิยาการศึกษากล่าววา่ การสอนแบบตอบสนอง
ดว้ยท่าทางจะเช่ือมโยงกบัทฤษฏีของการจดจ าในเชิงจิตวทิยาท่ีวา่ ถา้บุคคลใดไดฝึ้กฝนบ่อยๆอยา่ง
เขม้ขน้และต่อเน่ืองก็จะเกิดการสะสมประสบการณ์ต่างๆ ต่อมาผูเ้รียนก็จะสามารถระลึกและ
ถ่ายทอดส่ิงท่ีเรียนรู้ออกมา เทคนิคการสอนแบบตอบสนองดว้ยท่าทางในยคุแรกๆเป็นการสอนดว้ย
การแสดงท่าทางเพียงอยา่งเดียว โดยจะเร่ิมตน้จากการฟังและต่อมาก็แสดงความเขา้ใจประโยคท่ีได้
ยนิดว้ยการปฏิบติัท่าทางในกระบวนการท ากิจกรรม พบวา่ ผูเ้รียนใชเ้วลาร้อยละ 70 ในการปฏิบติั
ตามค าสั่ง และร้อยละ 20 ใชใ้นการพูดออกค าสั่ง หากตอ้งมีการจดบนัทึกผูเ้รียนใชเ้วลาเพียงร้อยละ 
10 ส าหรับการเขียน การแสดงท่าทางจะปฏิบติัซ ้ าๆประมาณ2-3คร้ัง หรือจนกวา่ผูเ้รียนทุกคนจะ
สามารถท าไดด้ว้ยตนเองไม่มีแบบอยา่งจากครูผูส้อน การแสดงท่าทางปฏิบติัเป็นส่ิงส าคญัในการ
สอนเพราะเป็นเคร่ืองมือหรือส่ือท่ีจะท าใหผู้เ้รียนเขา้ใจประโยคค าสั่งดงักล่าว ซ่ึงในขั้นตอนแรกๆ
ค าสั่งท่ีใชค้วรเป็นค าสั่งสั้นๆ และเขา้ใจง่าย จากนั้นค่อยๆเพิ่มความยากและซบัซอ้นข้ึน เช่น Stand 
up, Sit down, Point to the door, Walk to the door and open it. 
 เทคนิคการสอนแบบตอบสนองดว้ยท่าทางมีส่วนช่วยให้ระบบกลไกการท างานของสมอง
ในการรับรู้ภาษาเด่นชดัข้ึนเช่นกนั Asher (2001) กล่าววา่เทคนิคการสอนแบบตอบสนองดว้ย
ท่าทางมีเป้าหมายเพื่อพฒันาสมองซีกขวาของผูเ้รียนในช่วงแรกของการเรียนภาษาโดยในช่วง
เร่ิมตน้ สมองจะท างานเป็นองคร์วมดว้ยมองเห็นภาพรวมเพื่อประมวลความเขา้ใจผา่นท่าทางของ
ผูส้อนและเพื่อนร่วมชั้นเรียน ในขณะท่ีสมองซีกซา้ยจะควบคุมการผลิตค าพูด ดงันั้นการเรียนรู้จะ
เกิดข้ึนเม่ือสมองซีกขวารับภาพ สมองซีกซา้ยจะผลิตค าพดูตามภาพ การท างานท่ีแตกต่างกนัของ
สมองทั้งสองส่วนจะประสานการเรียนรู้เช่ือมโยงความรู้ท าใหผู้เ้รียนเกิดองคค์วามรู้จากการสอน
แบบตอบสนองดว้ยท่าทาง 
การสอนภาษาองักฤษด้วยเกม 

ธูปทอง กวา้งสวาสด์ิ (2559, หนา้ 185) ไดก้ล่าววา่  เกมการแข่งขนัจะสร้างความเร้าใจ
ใหก้บัผูเ้รียนและยงัสอนการด ารงชีวิตในสังคม เช่น เกมสอนใหผู้เ้รียนเป็นผูแ้พผู้ช้นะ อยา่งไรก็
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ตามเกมแข่งขนัท่ีมีการคดัออกบางคร้ังผูเ้รียนท่ีถูกคดัออกอาจจะรู้สึกเบ่ือ และเป็นไปไดว้า่คนชนะ
คือคนเดิมและคนแพคื้อคนเดิมตลอด ส่ิงเหล่าน้ีครูตอ้งพิจารณาเพราะผูเ้รียนท่ีแพบ้่อยๆอาจจะ
สูญเสียความเช่ือมัน่ในตนเอง ดงันั้น เม่ือครูเลือกหรือดดัแปลงเกมมาใชใ้นชั้นเรียนควรพิจารณา
ดดัแปลงกติกา เล็กๆ นอ้ยๆ เช่น เกมท่ีแข่งขนัก็ปรับเนน้ความร่วมมือมากข้ึน เกมท่ีคดัออกก็ไม่คดั
ใหทุ้กคนเล่นจนจบ แต่ทั้งน้ีก็ข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ บริบทอายขุองผูเ้รียนและวจิารณญาณของครู 

(Lewis, 2000) ไดก้ล่าววา่ เกมเป็นกิจกรรมท่ีนิยมใชใ้นการสอนภาษาต่างประเทศมากท่ีสุด 
ทั้งน้ีเพราะเกมท าให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ภาษา เกมท่ีใชส้ าหรับผูเ้รียนเร่ิมเรียน
ภาษาต่างประเทศตอ้งเร่ิมจากเกมท่ีมีกติกาง่ายๆไม่ซบัซอ้น ฝึกใหผู้เ้รียนพูดค าซ ้ าๆ แต่ตอ้ง
สนุกสนานและต่ืนเตน้ เช่น เกมท่ีใชบ้ตัรภาพบตัรค าในการสอนศพัทแ์ละโครงสร้างประโยค ซ่ึงถือ
วา่เป็นเกมท่ีไม่ซบัซอ้น นอกจากบตัรภาพและบตัรค าแลว้ก็ยงัสามารถใชบ้ตัรสัมภาษณ์ (interview 
card) ซ่ึงบตัรสัมภาษณ์อาจจะมีขอ้มูลต่างๆ เก่ียวกบัช่ือและอาย ุลกัษณะกิจกรรมสัมภาษณ์ก็เป็น
การขอ และใหข้อ้มูลดว้ยการถาม-ตอบ เกมท่ีใชบ้ตัรสัมภาษณ์ถือวา่เป็นเกมท่ีซบัซอ้นกวา่เกมท่ีใช้
บตัรภาพและบตัรค า 

เกมแต่ละประเภทมีเป้าหมายท่ีแตกต่างกนั ครูตอ้งเลือกเกมใหเ้หมาะสมกบัระดบัความ
สารถทางภาษาของผูเ้รียนและสอดคลอ้งกบัความสนใจ และแน่นอนเกมเป็นกิจกรรมท่ีสนุกและ
ต่ืนเตน้ แต่ครูตอ้งตระหนกัเสมอวา่ในการใชเ้กมแต่ละคร้ังเป็นไปเพอ่พฒันาภาษา ไม่ใช่เป็นไปเพื่อ
ความสนุกแต่อยา่งเดียว  ครูตอ้งประเมินวา่ในการเล่นเกมแต่ละคร้ังผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ภาษามาก
นอ้ยเพียงใด นอกจากนั้นในการใชเ้กมส าหรับผูเ้รียนท่ีเร่ิมเรียนภาษา ครูตอ้งเป็นผูน้ าเกม และ
ผูเ้รียนตอ้งมีโอกาสไดฝึ้กภาษาอยา่งถูกตอ้ง ไม่วา่จะเป็นการออกเสียงค าศพัท ์การใหค้วามหมาย
ศพัท ์การฝึกใชไ้วยากรณ์ตลอดจนการฟังและพูด แต่ก็ไม่ไดห้มายความวา่ครูตอ้งแกไ้ขขณะท่ี
ผูเ้รียนพูดผดิในขณะเล่นเกม  เพราะถา้ท าเช่นนั้นก็จะเป็นการขดัจงัหวะในการเล่น 

สันทนา สุธาดารัตน์. (2559, หนา้ 135) กล่าวถึง วธีิการสอนดว้ยเกมเป็นวธีิการท่ีช่วยให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้เร่ืองต่างๆตามจุดประสงคอ์ยา่งสนุกสนานและทา้ทายความสามารถ การเล่น
เกมท าใหผู้เ้รียนไดรั้บประสบการณ์ตรงและไดมี้ส่วนร่วมในการเรียนรู้ การสอนดว้ยเกมเป็นวกีาร
สอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางวธีิหน่ึง (Anderson,2002) โดยทัว่ไปเกมการศึกษามีอยูด่ว้ยกนั 3 
ประเภท คือ เกมท่ีไม่มีการแข่งขนั เกมท่ีมีการแข่งขนั และเกมจ าลองสถานการณ์ การเลือกเกมมา
ใชใ้นการสอนท าไดห้ลายวธีิ ผูส้อนอาจน าเกมของคนอ่ืนมาดดัแปลงใหส้อดคลอ้งกบัจุดประสงค์
และระดบัความสามารถของผูเ้รียน หรืออาจจะคิดเกมข้ึนมาเองโดยใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการท า
อุปกรณ์การเล่นเกม 
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การสอนค าศัพท์ หลกัและเทคนิคการสอนภาษาองักฤษ 
การสอนค าศัพท์ (Vocabulary) ระววิรรณ  ศรีคร้ามครัน (2527, หนา้181-184)ไดก้ล่าววา่ 

การท่ีผูเ้รียนจะมีความสามารถในการใชภ้าษา ไม่วา่จะเป็นทกัษะในดา้นการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
ก็ตาม การรู้ความหมายของค าศพัทจ์ะช่วยใหผู้เ้รียนประสบความส าเร็จได ้ความหมายของค าศพัท์
นั้น มิไดห้มายความเฉพาะความหมายของค าศพัทใ์นตวัของมนัอยา่งเดียว ยงัจะรวมถึงความเขา้ใจ
ความหมายของค าศพัทน์ั้นเม่ืออยูใ่นรูปประโยค หรือในกลุ่มค าดว้ย ซ่ึงจะท าใหค้  าศพัทน์ั้นมี
ความหมายท่ีแตกต่างกนั   

ดงันั้นในการสอนค าศพัทใ์ห้แก่ผูเ้รียนนั้นจะตอ้งมีจุดมุ่งหมายดงัน้ี 
 1. ใหผู้เ้รียนสามารถออกเสียงค าศพัทน์ั้นไดอ้ยา่งถูกตอ้งไม่วา่จะอยูใ่นลกัษณะท่ีเป็นค าวลี
หรือรูปประโยค 
 2. เขา้ใจและจดจ าความหมายของค าศพัทน์ั้นไม่วา่จะอยูใ่นลกัษณะของค าค าเดียววลีหรือ
ประโยคได ้
 3.สามารถน าค าศพัทน์ั้นไปใชใ้นรูปประโยคในลกัษณะของการส่ือความหมายไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งตรงตามท่ีตอ้งการ 
 ในการสอนค าศพัทใ์หแ้ก่ผูเ้รียนนั้น ครูจะตอ้งรู้จกัเลือกค าศพัทท่ี์น ามาใชส้อนใหแ้ก่ผูเ้รียน
โดยค านึงถึง ความหมายของค าศพัทท่ี์เหมาะสมกบัรูปประโยคท่ีจะสอนและเป็นค าศพัทท่ี์นิยมใช้
กนัอยูเ่ป็นประจ าในการส่ือความหมาย นอกจากน้ียงัมีค าศพัทบ์างประเภทท่ีเรียกวา่ Function word 
ซ่ึงจ าเป็นตอ้งใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ไปพร้อมๆกบัรูปแบบทางดา้นไวยากรณท่ีค าๆนั้นเก่ียวขอ้ง รวมทั้ง 
ความหมายของค าท่ีจะตอ้งสัมพนัธ์กบัรูปแบบของประโยคและไวยากรณ์ดว้ย 

 เทคนิคการสอนค าศัพท์ การสอนค าศพัทน์ั้น ควรจะเนน้เฉพาะค าศพัทท่ี์ตอ้งการจะสอน
และควรจ ากดัโครงสร้างของประโยคไม่ใหยุ้ง่ยากซบัซอ้นจนเกินความเขา้ใจของผูเ้รียน ซ่ึงจะเป็น
อุปสรรคและท าใหก้ารเขา้ใจความหมายเก่ียวกบัค าศพัทน์ั้นไขวเ้ขวไป  ดงันั้นควรใชโ้ครงสร้าง
ของประโยคซ่ึงผูเ้รียนคุน้เคยมาแลว้และเขา้ใจง่าย  

แนวทางในการสอนค าศพัท ์ควรจะประกอบดว้ยขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
1. ใหฟั้งและออกเสียง (Presentation and Production) 
ใหผู้เ้รียนไดย้ินและไดเ้ห็นลกัษณะของค าศพัทน์ั้น ทั้งท่ีเป็นค าค าเดียวและในลกัษณะของ

รูปประโยค ครูควรอ่านออกเสียงใหน้กัเรียนไดย้นิอยา่งชดัเจน และใหน้กัเรียนออกเสียงตามครูให้
ถูกตอ้ง ทั้งเสียง  น ้าหนกัของเสียง (Stress) และระดบัของเสียง (Intonation) ดว้ย ถา้เป็นค าท่ียาว
เกินไป ครูอาจจะแบ่งค านั้นๆเป็นช่วงๆ ใหน้กัเรียนไดอ้อกเสียงใหถู้กตอ้ง เม่ือนกัเรียนออกเสียง
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ตามครูแลว้ต่อไปก็ใหน้กัเรียนออกเสียงดว้ยตนเอง ซ่ึงอาจจะเป็นทั้งชั้นเรียน กลุ่มเล็ก หรือทีละคน
ก็ได ้ซ่ึงจะท าใหผู้เ้รียนคุน้เคยกบัการออกเสียง การไดย้นิค าศพัทน์ั้นมากข้ึน 

2. ฝึกฝนใหเ้ขา้ใจความหมาย (Understanding the Meaning) 
การใหผู้เ้รียนเขา้ใจความหมายของค าศพัทน์ั้น  ไม่ควรใชว้ิธีแปลความหมายเป็นภาษา

พื้นเมือง ยกเวน้แต่ในกรณีท่ีจ าเป็นจริงๆเท่านั้น เน่ืองจากการแปลความหมายนั้นจะไม่ได้
ความหมายท่ีถูกตอ้งอยา่งแทจ้ริง นอกจากน้ีการแปลจากภาษาต่างประเทศเป็นภาพื้นเมือง ยงัเป็น
อุปสรรค ท าใหผู้เ้รียนไม่สามารถใชภ้าษาต่างประเทศในการส่ือความหมายไดอ้ยา่งแทจ้ริง ซ่ึงผดิ
จุดประสงคข์องการเรียนภาษาต่างประเทศ วธีิการท่ีจะท าใหผู้เ้รียนเขา้ใจความหมายของค าศพัทน์ั้น
มีอยูห่ลายวธีิดว้ยกนั 

3. ฝึกใหส้ามารถใชค้  าศพัทส่ื์อความหมายในรูปของประโยคได ้(From Meaning to  
Expression) 
 เม่ือผูเ้รียนสามารถออกเสียง และเขา้ใจความหมายของค าศพัทแ์ลว้ ขั้นต่อไปก็จะเป็นการ
ฝึกฝนใหผู้เ้รียนสามารถน าค าศพัทน์ั้น มาใชส่ื้อความหมายในลกัษณะของการพูดและการเขียนเป็น
ประโยคตามท่ีตอ้งการได ้เช่น การสอนศพัทค์  าวา่ “turn” ผูเ้รียนจะสามารถเขียนเป็นประโยค หรือ
พูดค าวา่ “turn” ในรูปของประโยค ซ่ึงมีลกัษณะต่างๆกนัและมีความหมายแบบเดียวกนัได ้   ผูเ้รียน
ควรจะไดรั้บการฝึกฝนใหเ้ขียนค าศพัทท่ี์เรียนมาเป็นค าและประโยค รวมทั้งใหส้ามารถแต่ง
ประโยคดว้ยการใชค้  าศพัทน์ั้น โดยใชโ้ครงสร้างของประโยคท่ีง่ายๆและสามารถน ามาใชส่ื้อ
ความหมายตามความตอ้งการและความสนใจของผูเ้รียนได ้
ความพงึพอใจ 

ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกหรือความคิดเห็นไม่วา่จะเป็นทางบวกหรือทางลบ ซ่ึงเป็นผล
มาจากประสบการณ์ ความเช่ือ ซ่ึงในการวจิยัผูว้ิจยัไดด้งัน้ี 

ความพึงพอใจตรงกบัค าในภาษาองักฤษวา่ Satisfaction และยงัมีผูใ้หค้วามหมายค าวา่ 
“ความพึงพอใจ” พอสรุปไดด้งัน้ี      

ทฤษฏีท่ีอธิบายเก่ียวกบัความพึงพอใจนั้นมีหลายวธีิท่ีจะน ามาถูกใช ้แต่ไม่อาจสรุปไดว้า่
ทฤษฏีใดถูกตอ้งหรือดีท่ีสุด ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในขณะนั้น เน่ืองจากความพึง
พอใจเป็นภาวะท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจซ่ึงเป็นผลมาจากสาเหตุท่ีซบัซอ้นและมีองคป์ระกอบหลาย
อยา่งแลว้จึงแสดงออกทางพฤติกรรม ทฤษฏีท่ีเป็นองคป์ระกอบพื้นฐานความพึงพอใจ มีดงัน้ี 
 กู๊ด(Good,1973 หนา้ 320) ใหค้วามหมายของ ความพึงพอใจวา่ หมายถึง คุณภาพ หรือ 
ระดบัความพึงพอใจ ซ่ึงเป็นผลจากความสนใจต่างๆ และทศันคติของบุคคลต่อกิจกรรม 
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 วอลเลอร์สเตน (ณฐิักา วงษาวดี, 2551หนา้ 27 อา้งอิงจาก Wallerstein,1995 หนา้ 22) ไดใ้ห้
ความหมายของความพึงพอใจวา่ เป็นความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนเม่ือไดรั้บผลส าเร็จตามความมุ่งหมาย ความ
พึงพอใจเป็นกระบวนการทางจิตวทิยา ไม่สามารถมองเห็นชดัเจน แต่สามารถคะเนไดว้า่มีหรือไม่มี
จากการสังเกตพฤติกรรมของคนเท่านั้น การท่ีท าใหค้นพึงพอใจมีปัจจยัและองคป์ระกอบท่ีเป็น
สาเหตุของความพึงพอใจ 

กิติมา ปรีดีลก (ณฐิักา วงษาดี,2551 หนา้ 28; อา้งอิงจาก กิติมา ปรีดีลก,2529 หนา้ 321) 
กล่าววา่ความพึงพอใจ หมายถึงความรู้สึกพึงพอใจในงานท่ีท า เม่ืองานนั้นใหป้ระโยชน์ตอบแทน
ทั้งทางดา้นวตัถุและทางดา้นจิตใจ ซ่ึงสามารถตอบสนองความตอ้งการของเขาได ้และกล่าวถึง
แนวคิดท่ีเก่ียวกบัพื้นฐานของเขาได ้และกล่าวถึงแนวคิดท่ีเก่ียวกบัความตอ้งการของมนุษยต์าม
ทฤษฏีของ มาสโลวว์า่ หากความตอ้งการพื้นฐานของมนุษยไ์ดรั้บการตอบสนอง ก็จะท าใหเ้กิด
ความพึงพอใจ  
งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

ซีรีน ชุมวรฐาย.ี (2557) ไดศึ้กษาเร่ืองประสิทธิผลของการสอนแบบตอบสนองดว้ยท่าทาง
ต่อการเรียนรู้ค าศพัทแ์ละความคงทนในการจ าค าศพัทข์องนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี1 พบวา่ 
ผูเ้รียนหลงัจากไดรั้บการสอนค าศพัทด์ว้ยวธีิการสอนแบบตอบสนองดว้ยท่าทาง เม่ือวดัดว้ย
แบบทดสอบ พบวา่นกัเรียนมีการรับรู้ความหมายของค าศพัทเ์พิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01   

การสอนดว้ยเกมประกอบการสอนเพื่อพฒันาค าศพัท ์มีผูว้จิยัไดศึ้กษาและน าไปใชด้งัน้ี 
จนัทร์เพญ็ สุภาแกว้.(2549) ไดศึ้กษาเร่ือง การใชเ้กมเพื่อเป็นกิจกรรมเสริมในการ

พฒันาการเรียนรู้ค าศพัทภ์าษาองักฤษ และส ารวจความพึงพอใจท่ีมีต่อการใชเ้กมเพื่อเป็นกิจกรรม
เสริมในการเรียนรู้ภาษาองักฤษ ของนกัเรียนชาวเขาชั้นประถมศึกษาปีท่ี4 พบวา่การจดักิจกรรมใน
การเรียนรู้ค าศพัทด์ว้ยเกมท าใหก้ารเรียนรู้ค าศพัทข์องนกัเรียนมีการพฒันาข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01   
วธีิวเิคราะห์ข้อมูล 

1.ตรวจใหค้ะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนค าศพัทภ์าษาองักฤษและความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมการเรียนรู้ ของนกัเรียนทั้ง 2 กลุ่ม แลว้บนัทึกขอ้มูลลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ พร้อม
ตรวจทานขอ้มูล 

2.วเิคราะห์หาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรู้
ค าศพัทแ์ละความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้ค าศพัทภ์าษาองักฤษของนกัเรียนทั้ง2กลุ่ม แลว้
แปลผลตามเกณฑ ์
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3.การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนค าศพัทภ์าษาองักฤษและความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมการเรียนรู้ค าศพัท ์ใช ้t- test Independent Samples และ สรุปผลการทดลอง 
 
ผลการวจัิย จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลผูว้ิจยัสามารถสรุปผลไดด้งัน้ี   
  

1.จากการวเิคราะห์ขอ้มูล พบวา่  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของนกัเรียนท่ีสอนดว้ยวธีิสอน
แบบตอบสนองดว้ยท่าทางสูงกวา่การสอนโดยใชเ้กมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึง
เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้        
   2.จากการวเิคราะห์ขอ้มูล พบวา่ ความพึงพอใจต่อการสอนแบบ
ตอบสนองดว้ยท่าทางสูงกวา่ การสอนโดยใชเ้กม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงก็เป็นไป
ตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้
อภิปรายผล  การอภิปรายผลเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไวด้งัน้ี 

1.การเรียนรู้ภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี2 โรงเรียนพระหฤทยันนทบุรี 
จากวธีิการสอนแบบตอบสนองดว้ยท่าทาง สูงกวา่ การสอนดว้ยเกม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากวธีิการเรียนรู้แบบการสอนแบบตอบสนองดว้ยท่าทางโดยลกัษณะ
ในการท ากิจกรรมแลว้นกัเรียนทุกคนไดแ้สดงออกลกัษณะท่าทางต่างๆพร้อมๆกบัการคิดและ
ปฏิบติัไปดว้ยกนั โดยมีการแบ่งกลุ่ม ส่งตวัแทนนกัเรียนเพื่อนในชั้น ออกมาหนา้ชั้นในการท า
กิจกรรมต่างๆไดห้ลากหลาย ผูเ้รียนมีความสุขในการท ากิจกรรมไดเ้ตม็ท่ี  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Asher 
(2001) กล่าววา่เทคนิคการสอนแบบตอบสนองดว้ยท่าทางมีเป้าหมายเพื่อพฒันาสมองซีกขวาของ
ผูเ้รียนในช่วงแรกของการเรียนภาษาโดยในช่วงเร่ิมตน้ สมองจะท างานเป็นองคร์วมดว้ยมองเห็น
ภาพรวมเพื่อประมวลความเขา้ใจผา่นท่าทางของผูส้อนและเพื่อนร่วมชั้นเรียน ในขณะท่ีสมองซีก
ซา้ยจะควบคุมการผลิตค าพูด ดงันั้นการเรียนรู้จะเกิดข้ึนเม่ือสมองซีกขวารับภาพ สมองซีกซา้ยจะ
ผลิตค าพูดตามภาพ การท างานท่ีแตกต่างกนัของสมองทั้งสองส่วนจะประสานการเรียนรู้เช่ือมโยง
ความรู้ท าใหผู้เ้รียนเกิดองคค์วามรู้จากการสอนแบบตอบสนองดว้ยท่าทาง  และสอดคลอ้งกบั
การศึกษาของ ซีรีน ชุมวรฐาย.ี (2557) ไดศึ้กษาเร่ืองประสิทธิผลของการสอนแบบตอบสนองดว้ย
ท่าทางต่อการเรียนรู้ค าศพัทแ์ละความคงทนในการจ าค าศพัทข์องนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี1 
พบวา่ ผูเ้รียนหลงัจากไดรั้บการสอนค าศพัทด์ว้ยวธีิการสอนแบบตอบสนองดว้ยท่าทาง เม่ือวดัดว้ย
แบบทดสอบ พบวา่นกัเรียนมีการรับรู้ความหมายของค าศพัทเ์พิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01   
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2.ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อการสอนแบบตอบสนองดว้ยท่าทางกบั
วธีิการสอนดว้ยเกม โดยผลรวมนั้นนกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการสอนแบบตอบสนองดว้ยท่าทาง
อยูใ่นระดบัมากกวา่ การสอนดว้ยเกม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 เน่ืองมาจากนกัเรียนมี
ความเขา้ใจในวธีิการสอนแบบตอบสนองดว้ยท่าทาง ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดคิ้ดไปพร้อมๆกบัการ
ปฏิบติัจริง รวมทั้งบรรยากาศในการเรียนไม่เคร่งเครียดเร่งรีบจนเกินไป ช่วยลดความตึงเครียดใน
การเรียนและท าใหน้กัเรียนกลา้แสดงออกมากข้ึนโดยไม่รู้สึกเบ่ือหน่ายปัจจยัเหล่าน้ียงัส่งผลไปถึง
นกัเรียนใหมี้ผลการเรียนท่ีสูงข้ึนในระยะยาว 
ข้อเสนอแนะ   จากการท าวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัขอเสนอแนะขอ้มูลเพิ่มเติมดงัต่อไปน้ี 
 1. ในการท ากิจกรรมการสอนครูควรกระตุน้นกัเรียนใหท้บทวนบทเรียนอยา่งสม ่าเสมอ ใน
เร่ืองของการฝึกค าศพัท ์อาจจะก่อนหรือหลงัเรียนโดยใชกิ้จกรรมท่ีหลากหลายข้ึนจะช่วยพฒันาการ
จดจ าค าศพัทข์องนกัเรียนไดดี้ยิง่ข้ึนและครูผูส้อนประสบผลส าเร็จในการท ากิจกรรมท่ีมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

2.ครูควรใหเ้วลากบันกัเรียนในการท ากิจกรรมแบบตอบสนองดว้ยทา่ทางซ ้ าๆ หลายๆคร้ัง
เพื่อเป็นตวัอยา่งใหม้ากๆ โดยใหน้กัเรียนไดใ้ชเ้วลาท าตามครูมากข้ึนเพื่อจะไดเ้กิดความคล่องแคล่ว
ในการจ าค าศพัทไ์ดดี้ยิง่ข้ึน 

3.ครูควรติดตามผลความคงทนในความรู้และการจ าค าศพัทข์องนกัเรียนเพื่อตรวจสอบวา่
สามารถแกปั้ญหาไดใ้นระยะยาวหรือไม่ และสามารถน าค าศพัทท่ี์ไดเ้รียนไปต่อยอดใชก้บั
ชีวติประจ าวนัไดดี้จริงหรือไม่ อยา่งไร 
ค าขอบคุณ 
 ผูว้จิยัขอขอบคุณมหาวทิยาลยัรามค าแหงท่ีมอบโอกาสในการศึกษาระดบัมหาบณัฑิต ทั้งน้ี
มหาวทิยาลยัรามค าแหงยงัไดม้อบโอกาสในการไดรั้บความรักความเมตตาจากท่านอาจารยแ์ละการ
ช่วยเหลือดว้ยดีตลอดมาอยา่งเป็นกลัยาณมิตรของเพื่อนๆสาขาการสอนภาษาองักฤษรุ่น3ทุกท่าน 
   
          อจัฉรา ใจทา 
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