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บทที่ 1 
บทนํา 

ภูมิหลัง 
  ปจจุบันเปนยุคของความเจริญกาวหนาในดานตางๆ  การสื่อสารที่สะดวกรวดเร็วทําใหโลก
ดูเหมือนมีขนาดเล็กลง ภาษาเปนสื่อกลางที่สําคัญในการติดตอสื่อสารของชนชาติตางๆ เพ่ือ
การศึกษา อาชีพ แสวงหาขอมูลเพ่ิมเติม ตลอดจนเพื่อใหสามารถนําประเทศไปสูการแขงขันทั้งดาน
เศรษฐกิจ การเมือง  ฯลฯ  ในฐานะที่เปนพลเมืองโลกในยุคโลกาภิวัฒน การเรียนภาษาตางประเทศ
จะชวยใหผูเรียนมีวิสัยทัศนกวางไกล สามารถสื่อสารกับชาวตางประเทศไดอยางถูกตองเหมาะสม
และม่ันใจ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2544 : 1)  โดยเฉพาะอยางยิ่งในชีวิตประจําวัน  ภาษาอังกฤษจะ
แทรกอยูกับการใชเครื่องมือตางๆ  ถาผูใชไมมีความรูทางดานภาษาอังกฤษ การดําเนินชีวิต 
ประจําวันยอมประสบปญหาจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ทุกคนตองเรียนรู  แมวาความจําเปนในการ
ใชภาษาอังกฤษของคนไทยจะมีมากขึ้น แตจากการวิจัยของศูนยทดสอบทางวิชาการ แหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซ่ึงไดศึกษาระดับความสามารถในการใชภาษาอังกฤษของบัณฑิตไทย 
และเปรียบเทียบกับบัณฑิตจากประเทศตางๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใตพบวามาตรฐานของ
บัณฑิตที่จบการศึกษาภายใน ประเทศสวนใหญมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษยังต่ํากวา
เกณฑสากล (จุฬาวิจัย. 2545 : 12)  

ผลการวิจัยดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงความจําเปนอยางมาก ที่ตองพัฒนาการจัดการเรียน 
การสอนภาษาตางประเทศเพื่อใหนักเรียนไทยมีความสามารถทัดเทียมกับชาติอ่ืนๆ ทั้งน้ีผลการวิจัย
ที่กลาวมาอาจเกิดจากปญหาหลายๆสาเหตุดวยกัน เชน ครูผูสอนไมไดจบการศึกษาทางดานการ
สอนภาษาอังกฤษโดยตรง วิธีการและเกณฑในการประเมินผลยังไมสะทอนทักษะการใชภาษาของ
นักเรียนเทาที่ควร  ปญหาตั้งแตระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ครูมักจะเนนสอนเฉพาะโครงสราง
ภาษาใหนักเรียนทองเพ่ือสอบเทานั้น แตไมมีความสัมพันธกับการนําไปใชนอกหองเรียนทําใหการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ ไมไดสงผลใหเกิดคุณภาพอยางที่คาดหวังได เพราะการเรียนแบบผิดๆ 
ถูกๆ ทําใหแกไขไดยาก ดานหลักสูตรภาษาอังกฤษไมสอดคลองสัมพันธกับกระบวนการที่ตอง
นําไปใชจริง รวมทั้งยังไมมีการสงเสริมเรื่องการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอยางแทจริง  ครูจะตอง
พิจารณาหาขอดีของการสอนในลักษณะตางๆ และนําไปปรับปรุงผสมผสานในการเรียนการสอนของ
ตนและตองเปนวิธีการที่ผูสอนทําไดดี เขาใจขั้นตอนอยางแมนยํา ผูเรียนมีความสามารถเหมาะสม
กับวิธีน้ันๆ (บังอร  พานทอง. 2540 : 1)  แนวโนมของวิธีการสอนตางๆ จะเนนการนําภาษาไปใชได
จริงในชีวิตประจําวันของผูเรียนไมวาการจัดเสนอรูปแบบภาษาของผูสอนจะเปนไปในลักษณะใด  
สิ่งที่สําคัญเปนอันดับแรกในกระบวนการเรียนการสอนจะเนนการใหความหมายของภาษาแกผูเรียน
ดวยกันทั้งสิ้น (เสาวลักษณ  รัตนวิชช. 2531 : 73)                   



2 

การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาจึงควรมุงที่จะใหผูเรียนมีความรู
เบื้องตนเพ่ือสื่อความหมายได การสอนนั้นควรจะสอนทั้ง 4 ทักษะ ฟง พูด อาน และเขียนสัมพันธ
กัน เพราะในการเรียนภาษานั้น ทั้ง 4 ดานเชื่อมโยงและสงเสริมซ่ึงกันและกัน (สุไร  พงษทองเจริญ. 
2526 : 117) การสื่อสารในชีวิตประจําวันนั้น การฟงนับวาเปนทักษะการรับสารที่สําคัญทักษะหนึ่ง 
เปนทักษะที่ใชกันมากและเปนทักษะแรกที่ตองทําการสอน ผูพูดจะตองฟงใหเขาใจเสียกอน จึงจะ
สามารถพูดโตตอบ อานหรือเขียนได นักเรียนจึงควรไดรับการฝกฝนทักษะการฟงอยางเพียงพอ 
(สุมิตตรา  อังวัฒนกุล.2535 : 159) ทักษะการฟงกับทักษะการพูดนั้นเชื่อมโยงกันมากที่สุด การพูด
เปนการถายทอดความคิด ความเขาใจ และความรูสึกใหผูอ่ืนไดรับรูและเขาใจจุดมุงหมายของผูพูด 
จึงเปนทักษะที่สําคัญเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน ซ่ึงวิธีการสอนแบบ T.P.R. น้ันสอดคลองกับ
การเรียนภาษาโดยธรรมชาติประกอบจิตวิทยาการเรียนรูใหความสําคัญตอทักษะการฟงเปนอันดับ
แรก เม่ือผูฟงเขาใจเรื่องที่ฟงอยูและสามารถปฏิบัติตามไดก็จะชวยใหจําไดดี ไมฝนธรรมชาติในการ
เรียนรูภาษา ยึดนักเรียนเปนศูนยกลางและคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล และการวิจัยในครั้ง
น้ีผูวิจัยไดนําสื่อในชีวิตประจําวันมาประกอบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมการเรียนรู ใหนักเรียนได
มีโอกาสไดเรียนจากใชสื่อที่นักเรียนจะตองพบในชีวิตจริง เกิดความคุนเคย คลองแคลวในการใช
ภาษา เม่ือนักเรียนไดฝกการใชภาษามากขึ้น จะมีการเปลี่ยนแปลงในตัวผูเรียนไปตามขั้นตอน ลด
ความวิตกกังวลหรือความกลัวในการพูดภาษาอังกฤษ ทําใหเกิดความเชื่อม่ันในการใชภาษาอังกฤษ 
กลาพูดกลาแสดงความคิดเห็น เปนตัวของตัวเอง สงผลตอการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีของนักเรียน  
ไดรับการพัฒนาอยางเต็มความสามารถ เปนองคประกอบที่สําคัญในการกาวไปสูความสําเร็จในชีวิต 
เปนพ้ืนฐานของการเปนผูนํา และจะชวยใหผูเรียนสามารถปรับตัวอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

การสอนโดยวิธีการสอนแบบ T.P.R. เปนวิธีการสอนที่จะชวยใหนักเรียนไดฝกฝนดาน
การฟง-การพูดมากขึ้นดังน้ันผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะนําวิธีการสอนแบบ  T.P.R. มาเปนแนวทาง
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการฟง – การพูด ภาษาอังกฤษและเปรียบเทียบ
ความสามารถในการฟง – การพูดภาษาอังกฤษ และความเชื่อม่ันในตนเองตอการใชภาษาอังกฤษ 
กับการสอนตามคูมือครูในดานการฟง – การพูด และความเชื่อม่ันในตนเองตอการใชภาษาอังกฤษ
วามีความแตกตางกันหรือไม 

ความมุงหมายของการวิจัย 
   1. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการฟง – การพูด ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนแบบ T.P.R. ประกอบสื่อในชวีิตประจําวันกับการสอนตามคูมือครู 
   2. เพ่ือเปรียบเทียบความเชื่อม่ันในตนเองตอการใชภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนแบบ T.P.R. ประกอบสื่อในชวีิตประจําวันกับการสอนตามคูมือครู 
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3. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการฟง – การพูด ภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนแบบ T.P.R. ประกอบสื่อในชวีิตประจําวันกอนและหลังการ
ทดลอง 

   4. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการฟง – การพูด ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนตามคูมือครู กอนและหลังการทดลอง 

   5. เพ่ือเปรียบเทียบความเชื่อม่ันในตนเองตอการใชภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนแบบ T.P.R. ประกอบสื่อในชวีิตประจําวันกอนและหลังการ
ทดลอง 

   6. เพ่ือเปรียบเทียบความเชื่อม่ันในตนเองตอการใชภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนตามคูมือครู กอนและหลังการทดลอง 

ความสําคัญของการวิจัย 
  ผลของการศึกษาวิจัยครั้งน้ีเพ่ือเปนการเสนอแนะการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

แกครูผูสอนที่เกี่ยวของนําไปจัดการเรียนการสอนเพื่อใหนักเรียนไดเกิดการพัฒนาการเรียนรูภาษา 
อังกฤษอยางมีประสิทธิภาพขอบเขตของการวิจัย 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

  ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

  ประชากรที่ใชในการวิจัย 

  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบรรหารแจมใส
วิทยา 6 อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี  ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 ที่เรียนวิชาภาษา 
อังกฤษพื้นฐาน อ 32102 จํานวน 4  หองเรียน นักเรียน 160 คน 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบรรหาร
แจมใสวิทยา 6 อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 ไดมาจากการสุม
อยางงาย (Simple Random Sampling)  จํานวน 2 หองเรียน โดยแบงเปนกลุมทดลอง 1 กลุม และ
กลุมควบคุม 1 กลุม กลุมทดลองไดรับการสอนแบบ T.P.R.  ประกอบสื่อในชีวิตประจําวัน และกลุม
ควบคุมไดรับการสอนตามคูมือครู 
 
ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง 
  ใชเวลาทดลอง 20 คาบ คาบละ 50 นาที ทดลองสัปดาหละ 4 คาบ เปนเวลา 5 สัปดาห  
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เนื้อหาที่ใชในการทดลอง 
  เน้ือหาที่ใชในการทดลองครั้งนี้ พิจารณาคัดเลือกจากหนังสือเรียน เอกสารและแหลง
วิชาการตาง ๆ ที่มีความยากงายอยูในระดับเดียวกันกับหนังสือเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการอนุญาต
ใหใชเปนแบบเรียนสําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  ซ่ึงมีเน้ือหาดังน้ี 
   1.    How to make Tomyam 

2. How to make salad 
3. How to play scrapble 
4. How to make a kite 
5. How to make fried rice 

 
ตัวแปรที่ศึกษา 

   ตัวแปรอิสระ ไดแก วิธีการสอน 2 วิธี 
   1. การสอนแบบ T.P.R. (Total Physical Response) 
     ประกอบสื่อในชีวติประจําวัน 
  2. การสอนตามคูมือคร ู

           ตัวแปรตาม 

  1. ความสามารถดานการฟง-การพูดภาษาอังกฤษ 
  2. ความเชื่อม่ันในตนเองตอการใชภาษาอังกฤษ 
 

 นิยามศัพทเฉพาะ     
   1. การสอนแบบ T.P.R. (Total  Physical Response) หมายถึง  การสอนที่ใช
หลักการทําความเขาใจโดยดูจากกริยา ทาทาง ในการเรียนรูภาษาทีส่อง ตามแนวคิดของอัชเชอร 
(Asher. 1982) โดยใหปจจัยปอนที่มีความหมายและลดความตึงเครียด โดยเริ่มจากใชประโยคคําสั่ง
งายๆ เนนการใหความหมายโดยรวมของภาษาควบคูไปกับการแสดงออกดวยทาทางซึ่งผูสอนจะ 
พูดภาษา อังกฤษพรอมแสดงทาทาง ตามความหมายของคํานั้นๆ  ประมาณ 2-3 ครั้ง แลวใหผูเรียน
ปฏิบตัิตาม เม่ือผูเรียนเขาใจคําสั่งและปฏิบัติไดดวยตนเอง โดยไมตองมีแบบอยางจากผูสอน ผูสอน
ทดสอบความเขาใจของผูเรยีนโดยใหพูดประโยคคําสั่งใหเพ่ือนปฏิบตัิตาม จากนัน้จึงเรียนการอาน
และการเขียนในลําดับตอไป ภาษาที่นํามาใชในการเรยีนการสอนจะเนนที่ภาษาพูด โดยเริ่มจาก
ประโยคคําสั่งตางๆเสริมดวยคําถามที่หลากหลายตามเนื้อหาที่สอนทายสุดจึงเสริมดานความเขา
ใจความ หมายและโครงสรางไวยากรณที่จําเปน   
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   2.  สื่อในชีวติประจําวัน  (Authentic Materials) หมายถึง  เอกสารหรือสิ่งของ 
ที่มีอยูทั่วๆไปและมีความจําเปนตอการสื่อสารในชวีิตประจําวัน ซ่ึงสามารถนํามาใชประกอบการ
จัดการเรียนการสอน เชน  รายการอาหาร ฉลากสินคา แผนที่ กราฟ คูมือแนะนํา รูปภาพ การตนู 
นิตยสาร ฉลากสินคา ปายโฆษณา  ปายประกาศตางๆ  ตารางเอกสารการเดินทาง ฯลฯ สื่อเหลานี้
ผูเรียนจะพบเห็นและตองทําความเขาใจเพื่อการดํารงชีวิตอยางมีประสิทธิภาพ 
              3. การสอนแบบ T.P.R. (Total  Physical Response)  ประกอบสื่อใน
ชีวิตประจําวัน  หมายถึง การสอนทักษะการฟง- การพูดภาษาอังกฤษ โดยยึดวิธีการสอนแบบ 
T.P.R.  ของอัชเชอร (Asher. 1982) เพ่ือพัฒนาความสามารถดานการฟง-การพูดภาษาอังกฤษโดย
ใชสื่อในชีวิตประจําวันเปนตัวกระตุนใหผูเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียนรู เขาใจบทเรียนได
งายขึ้นและมีความเชื่อม่ันในตนเองตอการการใชภาษาอังกฤษ ซ่ึงลําดับขั้นตอนในการสอนมีดังนี้ 
    3.1 ขั้นสาธิต (Demonstration) 
          ครูแนะนําเปนตัวอยางใหนักเรียนดูดวยการออกคําสั่ง 1 ชุด ประมาณ  
7-8 คําและควรเปนกริยา ขณะที่ครูออกคําสั่งเปนภาษาอังกฤษนั้น ครูจะแสดงทาไปดวย สวน
นักเรียนแสดงทาตามครู แตไมพูด ตัวอยางคําสั่งชุดแรกที่แอชเชอรแนะนํา เชน stand up, walk, 
stop, jump, run, turn around, turn left, และ sit down 
    3.2 ขั้นลังเล (Hesitation) 
           เพ่ือเปนการดูวานักเรียนสามารถแสดงทาทางไดเองหรือไม โดยที่ครูจะ
ไมสาธิตใหดู ครูอาจออกคําสั่งหนึ่งคําสั่งเชน stand up  แตครูไมยืนขึ้น นักเรียนบางคนอาจไมยืน
ตามครูเหมือนกัน เพราะคิดวาครูทําถูกแลว ขั้นนี้เปนการฝกใหนักเรียนเกิดความเชื่อม่ัน หรือวาครู
ออกคําสั่งวา turn left  แตครูแกลงทํา ขวาหัน นักเรียนที่เกงๆ  อาจจะทําทาสับสน เพราะวาในขั้นที่ 
1 น้ัน ครูสั่งวา turn left เห็นครูทํา ซายหัน บางคนอาจจะเตือนครู วาครูทําผิด แสดงวานักเรียนเริ่ม
เกิดการเรียนรู 
    3.3 ขั้นทดสอบ (Test) 
     ใหครูออกคําสั่งที่ออกมาในลักษณะสลับกอนหลังไปมา (ไมเรียง
ตามลําดับ) แลวใหนักเรียนปฏิบัติตามคําสั่งทีละคน ถานักเรียนสามารถแสดงตามคําสั่งได แสดงวา
เกิดความเขาใจตอคําเหลานั้น สาเหตุที่สลับตําแหนงคําเพื่อเปนการปองกันมิใหนักเรียนจําแบบ 
นกแกวนกขุนทอง เชน ครูอาจออกคําสั่งวา walk, jump, run, stop, sit down, stand up เปนตน 
นักเรียนจะทํานายลวงหนาไมไดวาเปนคําอะไรตอไป พยายามอยาใหลําดับเหมือนในขั้นที่ 1 
    3.4 ขั้นออกคําสั่งใหมๆแปลกๆ (Novelty) 
          ออกคําสั่งแปลกๆประหลาดๆ เพ่ือจะดูวาเด็กมีปฏิกิริยาอยางไรกับคําสั่ง
น้ัน คําสั่งประเภทนี้จะทําใหบรรยากาศในหองเรียนสนุกสนานมากขึ้น ตัวอยางเชน walk like a 
duck, walk with one foot, run to the teacher, sit on the teacher ect.   
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    3.5 ขั้นสลับบทบาท (Role-Reversal) 
              นักเรียนสลับบทบาทกับครู ใหโอกาสนักเรียนออกมาออกคําสั่งและ 
ใหเพ่ือนๆแสดงทาทางรวมทั้งครูดวย เลนสลับบทบาทกันโดยแสดงทาเม่ือไดยินคําสั่งจากนักเรียน  
ในขั้นนี้นักเรียนจะไดเริ่มพูด ใหนักเรียนผลัดกันออกมาออกคําสั่งใหเพ่ือนๆปฏิบัติ ครูไมควรบังคับ
ใหนักเรียนพูด นักเรียนจะพูดเม่ือมีความพรอมและกระตือรือรนที่อยากจะพูด ครูควรหลีกเลี่ยงการ
ตําหนินักเรียน กรณีนักเรียนพูดผิดหรืออกเสียงผิด แตมีหนาที่ชวยเหลือนักเรียน พยายามเปด
โอกาสใหนักเรียนหลายๆคนไดออกมาพูด 
   4. การสอนตามคูมือครู หมายถึง การสอนตามแผนการสอนที่จัดกิจกรรมให
นักเรียนไดฝกทักษะ การฟง-การพูด ของหนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา โดยมีลําดับขั้นตอน
ดังน้ี 
    ขั้นที1่ สรางความสนใจโดยการใชการสนทนาถึงสถานการณตางๆ ที่เกี่ยว  
กับบทเรียนหรือใชวัสดตุางๆ เพ่ือทําใหนักเรียนเกิดความสนใจในบทเรียน เปนการสรางแรงจูงใจ
ใหกับนักเรียนเปนการนําเขาสูบทเรียน 
    ขั้นที่ 2 แจงจุดประสงคเปนการใหผูเรียนทราบวา เม่ือผูเรียนเรียนจบขั้นตอน
ในเนื้อหาแลวผูเรียนสามารถฟงเรื่องและเขาใจความหมายของเรื่อง ตลอดจนใชภาษาสําหรับพูด 
ไดถูกตอง 
    ขั้นที ่3 ทบทวนประสบการณเดิมโดยการใชคําถามหรือทําแบบฝกหัดเพื่อ
ทบทวน คําศพัท โครงสราง ไวยากรณและสํานวนตางๆที่ผูเรียนไดเรียนไปแลว 
    ขั้นที ่4 เสนอบทเรียนใหม เพ่ือกระตุนใหเกิดการเรยีนรูโดยทํากิจกรรมกอน
เรียน เกี่ยวกบัคําศัพท โครงสรางทางไวยากรณตางๆที่ผูเรียนจะไดฟงจากเรื่อง 
    ขั้นที่ 5 ใหแนวการเรียนรู โดยใชรูปภาพ  การสรางสถานการณ เพลง เกม 
หรือการเลาเรือ่งและใหนักเรียนเดาเรื่องที่จะเกิดขึ้น 
    ขั้นที่ 6 ลงมือปฏิบตัิใหนักเรียนฟงเรื่องจากเทปแลวทําแบบฝกหัด 
    ขั้นที ่7 แจงผลการปฏิบตัิ โดยครูตรวจแกไขขอบกพรองในการทําแบบฝกหัด
ของนักเรียน ใหคําชมเชยเมื่อนักเรียนทาํงานไดถูกตอง แกไข เม่ือนักเรียนทําผิด อธิบายเพิ่มเตมิ
เม่ือนักเรียนไมเขาใจ 
    ขั้นที่ 8 ประเมินผลการเรียนรู ครูประเมินผลการเรียนรู โดยการสังเกตการทํา
กิจกรรมและการตอบคําถามจากแบบฝกหัดของนักเรียน 
    ขั้นที่ 9 สงเสริมความแมนยาํและถายโอนความรูเปนการสรุปย้ํา ทบทวน
บทเรียนที่ผานมาเพื่อใหนักเรียนมีความรูที่ฝงแนนขึ้น อาจทําไดโดย  ใหนักเรียนแบงกลุมรายงาน
ผลหรือเลาเรือ่ง เตรียมเร่ืองมาพูดหรือปฏิบัติงานวิธีการตางๆ 
   5. ความสามารถดานการฟง-การพูด หมายถึง ความสามารถของผูฟงในการเขา 
ใจคําพูดของคูสนทนา พูดโตตอบในสถานการณตางๆได ซ่ึงวัดไดจากแบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้น  
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     6. ความเชื่อมั่นในตนเองตอการใชภาษาอังกฤษ  หมายถึง ลักษณะพฤติกรรม
ของผูเรียนภาษาอังกฤษ ทีมี่ความกลาแสดงออก กลาพูด กลาแสดงความคิดเห็นโดยใชภาษา 
อังกฤษ เกิดความรูสึกที่ดีตอการเรียนและการใชภาษาอังกฤษ  มีความวิตกกังวลนอยลงระหวาง
เรียนซึ่งวัดไดโดยใชแบบสอบถามวัดความเชื่อม่ันในตนเองตอการใชภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยสรางขึ้น  
   7. ผูเชี่ยวชาญ หมายถึง ผูตรวจสอบเนือ้หาของแผนการสอน แบบทดสอบวัด
ความ สามารถดานการฟง – การพูดภาษาอังกฤษ และแบบสอบถามวัดความเชือ่ม่ันในตนเอง  
ในการวิจัยครัง้น้ีแบงผูเชี่ยวชาญออกเปน 2 กลุม คือ ผูที่เชี่ยวชาญดานการสอนภาษาอังกฤษและ
แบบทดสอบวดัความ สามารถดานการฟง – การพูดภาษาอังกฤษ เปนผูที่มีวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป 
ในดานการสอนภาษาอังกฤษหรือเปนเจาของภาษาที่มีวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป   ผูเชีย่วชาญตรวจ
แบบสอบถามวัดความเชื่อม่ันในตนเอง เปนผูที่มีวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปในดานการวดัผลและ
ประเมินผล  
   8. กลุมทดลอง หมายถึง กลุมที่ไดรับการสอนแบบ T.P.R. ประกอบสื่อในชวีิต 
ประจําวัน 
   9. กลุมควบคุม หมายถึง กลุมที่ไดรับการสอนตามคูมือครู 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
                                     
 

         ภาพประกอบ 1 
 

สมมติฐานของงานวิจัย 
  1. ความสามารถในการฟง – การพูด ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  
ที่ไดรับการสอนแบบ T.P.R. ประกอบสื่อในชีวติประจําวนั กับการสอนตามคูมือครแูตกตางกัน 
  2. ความเชื่อม่ันในตนเองตอการใชภาษาองักฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  
ที่ไดรับการสอนแบบ T.P.R. ประกอบสื่อในชีวติประจําวนั กับการสอนตามคูมือครแูตกตางกัน 
  3. ความสามารถในการฟง – การพูด ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  
ที่ไดรับการสอนแบบ T.P.R. ประกอบสื่อในชีวติประจําวนั หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง 
  4. ความสามารถในการฟง – การพูด ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  

ตัวแปรอิสระ 
1. การสอนแบบ T.P.R (Total Physical  
    Response) ประกอบสือ่ในชีวติ 
   ประจําวัน   
2. การสอนตามคูมือครู 

ตัวแปรตาม 
1. ความสามารถดานการฟง – 
   การพูดภาษาอังกฤษ 
2. ความเชื่อม่ันในตนเองตอ 
   การใชภาษาอังกฤษ 
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ที่ไดรับการตามคูมือครู หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง 
  5. ความเชื่อม่ันในตนเองตอการใชภาษาองักฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  
ที่ไดรับการสอนแบบ T.P.R. ประกอบสื่อในชีวติประจําวนั หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง 
  6. ความเชื่อม่ันในตนเองตอการใชภาษาองักฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  
ที่ไดรับการสอนตามคูมือคร ูหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง 
 

 

 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 

ในงานวิจัยครัง้น้ี ผูวิจัยไดศกึษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และไดนําเสนอตาม  
หัวขอตอไปน้ี 
   1. การสอนตามแนวทฤษฎีธรรมชาติ (The Natural Approach)    

  2. ลักษณะการเรียนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร 
  3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการสอนดวยวิธี T.P.R. 
  4. เอกสารที่เกี่ยวกับการสอนตามคูมือครู 
  5. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการฟง-การพูด  
  6. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับสื่อในชีวิตประจําวัน 
  7. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับความเชื่อม่ันในตนเองตอการใชภาษาอังกฤษ 

 
1. การสอนตามแนวทฤษฎีธรรมชาติ (The Natural Approach)  
  แครชเชนและเทอรเรล (Krashen and Terrell.1988: 1) ไดกลาวถึงวิธีการสอนตางๆที่
ผานมา เชน วิธีการสอนแบบฟง-พูด หรือวิธีการอื่นๆ วายังไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร ทั้งน้ีเพราะ
สวนใหญจะเปนการสอนในเรื่องโครงสรางทางภาษา ซ่ึงยังไมสามารถจะนําไปใชไดอยางมี
ประสิทธิภาพในชั้นเรียน เน่ืองจากวิธีการสอนเหลานี้ไมไดอางอิงหลักการรับรูภาษาที่สองซึ่งเปน
วิธีการที่จะทําใหผูเรียนภาษาสามารถนําไปใชไดในชีวิตจริงทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน 
    วิธีการสอนภาษาโดยวิธีตามแนวธรรมชาติเปนวิธีการที่ไดรับการพัฒนาโดยยึดทฤษฎีการ
รับรูทางภาษาที่สองของแครชเชน ซ่ึงไดปรับมาจากวิธีตามแนวทฤษฎีธรรมชาติของเทอรเรลแหง
มหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย นอกจากนี้วิธีตามแนวธรรมชาติยังไดรับอิทธิพลมาจากผลงานของ 
อัชเชอร   ซ่ึงเปนการสอนภาษาโดยอาศัยธรรมชาติการเรียนรูภาษาแม โดยใชวิธีการสื่อความหมาย
ดวยภาษากาย   
     ภาษาเปนการกระทําที่พิเศษเฉพาะมนุษยที่ไมเหมือนใคร คนที่ปกติในโลกนี้สามารถพูด
สื่อสารกันได ไมมีคนกลุมไหนที่อาศัยอยูโดยไมมีการพูดคุยกัน การดํารงชีวิตของมนุษยโดยทั่วไป
จะใชภาษาในการสรางความเขาใจซึ่งกันและกัน และในการทํากิจกรรมตางๆ ภาษาในโลกมีมากมาย
เพียงพอสําหรับใชในการปฏิบัติกิจกรรมประจําวัน และสามารถที่จะเกิดขึ้นไดเม่ือจําเปนตองใช อาจ
ยืมมาจากภาษาอื่นหรือสรางคําขึ้นใหมโดยอาศัยองคประกอบที่มีอยู มนุษยสามารถเปนไดทั้งผูรับ
และผูสงสาร คือ เปนทั้งผูฟงและผูพูด ผูพูดมีอิสระที่จะคิดถอยคําหรือประโยคขึ้นใหมขึ้นมา แตรูป
ประโยคเหลานั้นยังคงอยูภายใตกฎเกณฑทางภาษา ทุกภาษามีระบบหรือรหัสเปนของตนเอง  
น่ันคือในระบบหรือรหัสนั้นจะมีเสียงรวมอยูดวยในการพูดหรืออธิบายเกี่ยวกับสถานการณหรือ
เหตุการณปจจุบัน อด ีต หรืออนาคต  
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    ผูพูดสามารถฟงในสิ่งที่เขาพูดไดโดยฟงจากขอคิดเห็น หรือปฏิกิริยาของผูฟงในการ
สื่อสารแบบเผชิญหนา ทุกภาษาประกอบไปดวยจํานวนหนวยเสียงเฉพาะที่ถูกจํากดั แตจากจํานวน
ที่มีอยูจํากัดนี้ผูพูดสามารถสรางคําหรือถอยความขึ้นไดอยางนับไมถวน และภาษายังสะทอน
วัฒนธรรมของสังคม หรือสภาพแวดลอมของผูพูดดวย ภาษามีลักษณะเปนสากล ใชกําหนด
สัญลักษณในการเรียกชื่อสิง่ของหรือวัตถุตางๆและใชเปนภาษาในการสื่อสาร ทั้งภาษาพูดและ
ทาทาง ทุกภาษามีวธิีการทีจ่ะทําใหผูพูดกลาวถึงตนเองหรือผูอ่ืน เชน ถามปญหา กลาวคําปฏิเสธ
และยอมรับ ทาํใหผูพูดสามารถกลาวและรวบรวมความคิดออกมาในรูปของเสียงพูดได ภาษาพูดนั้น
เกิดขึ้นกอนภาษาเขียน มนุษยและภาษาพูดเกิดขึ้นมาพรอมกัน เน่ืองจากมนุษยเรยีนรูที่จะพูดภาษา
แมกอนที่จะเรียน การเขียน การอาน (Finocchiaro.1974) 

   การเรียนรูภาษาตางประเทศตามทฤษฎีการรับรูภาษาที่สอง เกิดข้ึนได 2 ลักษณะ
ดังน้ี  
       1. การรับรูภาษา (Acquisition) การรับรูภาษาเปนกระบวนการรับภาษาที่ไมเนน
กฎเกณฑของภาษา   ทั้งน้ีเพราะผูรับรูภาษาจะไมตองคอยระวังวาพวกเขากําลังรบัภาษา แตจะวา
พวกเขากําลังใชภาษาเพื่อการสื่อสาร และไมระวังในกฎเกณฑของภาษาที่ไดรับ แตจะมีความรูสึก
ของความถูกตอง การรับภาษาจะเกิดขึ้นเม่ือผูรับเขาใจในขอความที่เปนภาษาเปาหมาย การปอน
ปจจัยที่ไมมีความหมายจะไมชวยในการรบัภาษา เชน การฟงวิทยุทีเ่ปนภาษาที่ไมเคยรูจักมากอน 
เราจะรับรูภาษาวาเขาพูดอะไรมากกวาเขาพูดอยางไร 
    ปจจัยปอนเขาที่มีความหมาย จึงมีความสําคัญสําหรับการรับรูภาษา เม่ือการรับรูภาษาที่
มีความหมายมีมาก สิ่งที่ตามมาก็คือ ทักษะการพูด ความสามารถของการพูดยังตองขึ้นอยูกับ
จํานวนเวลาและสถานการณในการรับรูภาษาดังน้ันการรับรูภาษาจะสามารถเกิดขึ้นไดตอเม่ือ คนรับ
เขาใจขอความในภาษาเปาหมาย 

    2. การเรียนรูภาษา (Learning) เปนการเรียนรูที่รูสึกตวัเพราะจะชวยใหผูเรียนได
แสดงออกถึงความถูกตองทางกฎเกณฑ เชน นักเรียนคนหนึ่งที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาทีส่อง
พูดวา “I goes to school every day” ครูไดซํ้าประโยคโดยการแกไขใหม ผูเรียนจะถูกทําใหเชื่อวา
การลงทายดวย “s” จะไปพรอมกับบุรุษทีส่าม ไมใชบุรุษที่หน่ึง และเปลี่ยนแปลงความรูสึกที่รูตวัของ
ผูเรียนในเรื่องกฎเกณฑการสอนอยางเปนพิธีการมีความจําเปนที่จะใหเกิดการเรียนรูและการแกไข
ความ ผิดจะชวยพัฒนาไปสูการเรียนรู รูกฎเกณฑ การเรียนรูตามหลกัของทฤษฎีจะไมสามารถ
นําไปสูการรับรูได  
    ความแตกตางของการเรียนภาษา 2 ระบบน้ีคือการเรยีนรูภาษานั้นจะเนนแตละจุด แยก
องคประกอบของภาษาเปนสวนๆ เนนความรูเรื่องกฎ ผูเรียนมีความรูทางภาษาจํากัดแคความรูทาง
ไวยากรณ ผูสอนใหความสาํคัญกับความถูกตองและรูปแบบเปนกระบวนการเรียนรูแบบรูตวัและ
ผูเรียนจะเกิดความรูจริง สวนการรับรูภาษานั้นภาษาทีส่อนจะไมแยกองคประกอบของภาษา ศัพท 
โครงสราง และการใชภาษาแยกกันไมได ลักษณะของภาษาที่สอนเนนความสามารถในการใช 
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ผูเรียนมีความรูทางไวยากรณและความสามารถในการสื่อสารผูสอนใหความสําคัญกับความสามารถ
ในการสื่อสาร และความหมาย เปนกระบวนการเรียนรูแบบไมรูตัวและคอยๆไดภาษา ผูเรียนจะเกิด
ความรูแฝง 
  การเรียนรูภาษาที่สองมีหลักการดังน้ี 
    1. ชั้นเรียนจะตองจัดไวเพ่ือการรับรูภาษา คือ เปนการเตรียมขอมูลทีเ่ด็กจะเกิด
ความเขาใจไดงาย คือ ทําอยางไรจึงจะใหผูเรียนภาษาที่สองเหมือนกับภาษาแม 
    2. ครูจะตองพูดภาษาอังกฤษในชั้นเรียน ไมวาผูเรียนจะเปนผูใชภาษาที่หน่ึงหรอื
ภาษาที่สองกต็าม ถานักเรยีนเลือกตอบสนองโดยการใชภาษาที่สอง ความผิดของนักเรียนยังไมควร
แกไข ถาความผิดนั้นไมไดเปนเรื่องรุนแรง 
    3. รายงานนั้นอาจรวมไปถึงไวยากรณทีใ่ชในชั้นเรียน การแกไขขอผดิพลาดอาจ
นําไปแกไขโดยใหทําเปนการบาน 
    4. จุดประสงคของการเรียนก็คือ ความหมายโดยการทํากิจกรรม ซ่ึงอาจรวมถึง
โครงสรางที่แนนอน แตจุดหมายที่สําคัญคือ นักเรียนจะตองสามารถพดูและแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกบัเรื่องที่เรียน รวมทัง้การแกปญหาไดดวย 
           แครชเชนและเทอรเรลยังไดกลาวตอไปอีกวาวิธีการสอนภาษาโดยวิธีตามแนวธรรมชาติน้ี
สามารถใชไดงายกับทุกสถานการณไมวาจะเปนภาษาตางประเทศ ภาษาที่สองในโรงเรียนราษฎร 
การศึกษาผูใหญ หรือผูเรียนโปรแกรมการสอนสองภาษาและที่สําคัญคือ สามารถนําไปใชไดกับ
นักเรียนทุกประเภทและยังไดกลาววาการรับรูภาษาตางประเทศมีสมมติฐาน 5 ขอ ดังน้ีคือ 

   1. สมมุติฐานแหงการรับ-การเรียนภาษา (The Acquisition Learning Hypothesis) 
สมมุติฐานนี้ถือวา “สมรรถภาวะในภาษาที่สอง” เกิดขึ้นไดโดย “การรับภาษา” ทําใหเกิด
ความสามารถในการสื่อสารไดตามธรรมชาติและ “การเรียนภาษา” หรือการศึกษาหาความรูเกี่ยวกับ
ภาษา สมมุติฐานนี้ถือวา ความสามารถในการ “รับภาษา” มิไดสิ้นสุดลงเมื่อเขาสูวัยรุน ดังที่เคยเชื่อ
กันวาเปน “ระยะวิกฤต” ที่สมองหมด “ความยืดหยุน” ทําใหรับการรักษาไมได สรุปไดวาการเรียน
การสอนภาษาจะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นถาสงเสริมใหมี “สถานการณที่เหมาะสมในการรับภาษา” 
             2. สมมุติฐานแหงการจัดลําดับตามธรรมชาติ (The Natural Order Hypothesis) 
สมมุติฐานนี้ถือวาการรับโครงสรางทางไวยากรณมีลําดับกอนหลังกัน ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาเด็ก
และผูใหญซ่ึงเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สองมีลําดับการรับเรื่องหนวยคํา     
             3. สมมติฐานแหงการตรวจสอบ (The Monitor Hypothesis)  สมมติฐานนี้เชื่อวา  
“สมรรถภาวะที่เกิดขึ้นจากการเรียน” น้ันเปนเพียงตัวตรวจสอบ ความสามารถที่ไดรับมาหรือ  
“สมรรถภาวะที่รับไวแลว” ตัวตรวจสอบจะไดผลหรือไมน้ันขึ้นอยูกับปจจัยคือผูใชภาษาตองมีเวลา
เพียงพอ  ตองเตรียมวิธีแกไข และตองรูกฎเกณฑ   
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    4. สมมติฐานแหงการปอนเขา (The Input Hypothesis) สมมติฐานนี้เชื่อวาเราจะรับ
ภาษาไดเม่ือเกิดความเขาใจปจจัยที่ปอนเขาแต “ปจจัยที่ปอนเขาตองมีระดับความยากงายสูงกวา” 
สมรถภาวะที่รับไวแลว เพียงเล็กนอยเทานั้นเราจึงจะเขาใจได สาระสําคัญของสมมติฐานนี้คือ 
        4.1 เราจะรับภาษาไดทีละนอยๆโดยจะเขาใจเพิ่มขึ้นจากความสามารถเดิม ถา
บริบทเอ้ืออํานวย 
        4.2 ความคลองแคลวจะคอยๆเกิดขึ้นเอง โดยไมตองสอนตรงๆ     
         4.3 เม่ือผูรับภาษาเขาใจสาร “ปจจัยปอนเขา” จะกลายเปน   “ i + 1” (ระดับ
ความสามารถเพิ่มขึ้นจากเดิมอีกสวนหนึ่ง) 
     5. สมมติฐานแหงการกลั่นกรองทางจิต (The Affective Filter Hypothesis) 
สมมติฐานนี้เชื่อวา “ตัวแปรทางจิต” มีสวนเกี่ยวของกับความสําเร็จและความลมเหลวในการรบัภาษา 
น่ันคือ ถามีเจตคติที่ถูกตองที่จะรับปจจัยปอนเขามาไดมากหรือถา “ตัวกลั่นกรอง” นอยก็จะรับได
มาก ดังน้ันการสอนภาษาโดยวิธีตามแนวทฤษฎีธรรมชาติ จึงพยายามใหปจจัยที่เขาใจไดดี และ
พยายามลดตัวกลั่นกรองทางจิตใหนอยลง 

  การสอนตามแนวทฤษฎีธรรมชาติ (The Natural Approach) ไดถูกออกแบบขึ้นสําหรับ   
ผูเริ่มเรียน และเพ่ือชวยใหเขาสามารถกาวขึ้นสูอีกระดับหน่ึงได โดยมีความหวังวาผูเรียนสามารถรู
ถึงบทบาทที่เหมาะสมในสถานการณที่เปนเปาหมาย ผูเรียนจะสามารถเขาใจผูพูดภาษาเปาหมาย
น้ัน และยังสามารถถายทอดความตองการและความคิดเห็นของพวกเขาได ผูเรียนไมจําเปนตองรูทกุ
คําไมวาจะเปนศัพท วิธีการสรางประโยคและรายละเอียดที่เกี่ยวกับกฎไวยากรณ เพียงแตวาใหสิ่งที่
พูดออกมานั้นเขาใจ และสามารถทําใหความหมายนั้นเขาใจอยางชัดเจนยิ่งขึ้น 
    การสอนตามแนวทฤษฎีธรรมชาติไดถูกออกแบบขึ้นเพ่ือใชในการพัฒนาทักษะ การ
สื่อสาร คือ ทั้งทางดานการพูด และการเขียน บรรยากาศในชั้นเรียนจึงมีความสําคัญ และตองทําให
เหมาะสมกับความตองการและความสนใจของผูเรียน โดยการลดความวิตกกังวลสรางบรรยากาศที่
เปนมิตร 
    การสอนแนวนี้จะเนนในการเสนอการใหปจจัยปอนเขาที่ไดความหมาย ในภาษาเปาหมาย 
ผูเรียนจะไมตองพูดอะไรทั้งสิ้นจนกวาพวกเขาจะรูสึกพรอมแตพวกเขาจะถูกคาดหวังใหตอบคําสั่ง
ของครู และคําถามดวยวิธอ่ืนๆ 
    เม่ือผูเรียนพรอมที่จะพูดภาษาใหม ครูจะใหภาษาใหมอยางมีความหมายและโอกาสใน
การตอบก็งาย โดยที่ครูจะพูดชาๆและอยางชัดเจน คําถามที่ถามจะใหตอบโดยการใชคําคําเดียว
ความกาวหนาจะคอยๆเปนไปทีละเล็กทีละนอยจากการตอบ “Yes” หรือ “No” จนกระทั่งผูเรียน
สามารถตอบโดยใชคําที่ไดยินจากการใชของครู ผูเรียนจะไมไดรับการคาดหวังวาจะใชคําได
คลองแคลวจนกระทั่งพวกเขาไดยินเปนจํานวนหลายๆครั้ง การใชแผนภูมิ รูปภาพ การโฆษณา
ตางๆและของจริงๆ จะชวยในการตอบคําถาม และชวยในการเรียน การทํางานเปนคู หรือกลุม  
จะกอใหเกิดประโยชนตามมาดวยการอภิปรายทั้งชั้น ซ่ึงมีครูเปนผูนําการอภิปราย 
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   กลวิธีที่จะนําไปใชในการสอนภาษาตามแนวทฤษฎีธรรมชาติ วิธีเหลานี้ประกอบไปดวย
การใช Total Physical Response การใชภาษาทาทางและการแสดงบทเรียนแบบ กิจกรรมกลุม จะ
ชวยในการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร เพราะผูเรียนมีสวนรวมในการทํางานที่ไดรับมอบ ลักษณะเดน
ของการสอนตามแนวทฤษฎีธรรมชาติ ก็คือการใหปจจัยปอนเขาที่ไดความหมายและสภาพแวดลอม
ของหองเรียนที่เอ้ือตอการรับปจจัยปอนเขา ผูเรียนไดลดความวิตกกังวลตางๆ จนอยูในระดับต่ํา
ที่สุด และในขณะเดียวกันก็สรางใหผูเรียนมีความมั่นใจในตนเองมากที่สุด 
  บทบาทของผูเรียน 
   การสอนตามแนวทฤษฎีธรรมชาติ ไดกําหนดสมมุติฐานของผูเรียนวาจะตองไมพยายามที่
จะเรียนภาษาโดยเนนความรูเรื่องกฎ ผูรับจะถูกทาทายโดยปจจัยปอนเขาทีละเล็กทีละนอย บทบาท
ของผูเรียนจะถูกเปลี่ยนไป ผูเรียนจะเปนผูตัดสินใจเองวาจะพูดเม่ือไร จะพูดเรื่องอะไร และสํานวน
อะไรที่ใชในการพูด 
   ในขั้นกอนการพูด  ผู เ รียนจะมีสวนรวมในกิจกรรมภาษาโดยที่ ไมตองตอบใน
ภาษาเปาหมาย เชน นักเรียนสามารถแสดงออกตามคําสั่งได 
  ในขั้นแรกของการพูด ผูเรียนสามารถตอบคําถามโดยใชคําเดี่ยวๆและเปนประโยคสั้นๆ
เติมแผนภูมิและใชแบบสนทนาที่มีบทตายตัว 
   ในขั้นของการพูด ผูเรียนมีสวนรวมในการแสดงบทบาทสมมติและเลนเกม สามารถพูดใน
เรื่องสวนตัว แสดงความคิดเห็น และมีสวนรวมในการแกปญหาในกลุม 
    บทบาทของครู 
    บทบาทของครูจะมีอยู 3 ลักษณะ 
   อันดับแรก คือ ครูเปนแหลงแรกของปจจัยปอนเขาที่มีความหมายในภาษาเปาหมาย เวลา
ในชั้นเรียนจะใหกับการจัดปอนเขาเพื่อการรับรู และครูก็จะเปนผูใหปจจัยปอนเขานั้น 
    อันดับที่สอง คือ ครูจะตองสรางบรรยากาศในชั้นเรียนใหนาสนใจ มีความเปนมิตรและลด
ความวิตกกังวลในการเรียน วิธีที่จะใหบรรลุผลสําเร็จในการสอนตามแนวทฤษฎีธรรมชาติ ก็คือการ
ใหผูเรียนพูดเม่ือมีความพรอม การไมแกไขความผิด และการใหบทเรียนที่อยูในความสนใจของ
ผูเรียน 
    สุดทายครูจะตองเปนผูเลือกและประสานกิจกรรมตางๆ ที่จะใชในชั้นเรียน ครูตองรวบรวม
อุปกรณตางๆ และออกแบบในการใชอุปกรณเหลานี้ ไมใชวาจะตองขึ้นอยูกับความเขาใจของครู แต
ตองขึ้นอยูกับความสนใจและความตองการของนักเรียนเปนสําคัญ 
 
2.  ลักษณะการเรียนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร 
    การเรียนการสอนภาษาอังกฤษของไทยในปจจุบันยึดแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
เพ่ือที่จะใหผูเรียนไดนําภาษาไปใชในการสื่อความหมายในชวีิตประจําวันใหเหมาะกับสภาพสังคมใน
สถานการณตางๆนักการศกึษาหลายทานไดกลาวถึงไวดังน้ี 
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      ดวงเดือน  แสงชัย (2531) กลาววา การสอนภาษาเพือ่การสื่อความหมาย  เนนใหผูเรียน
สามารถใชภาษาในการสื่อความหมายไดถูกตองเหมาะสมเปนหลัก  ดังน้ันจึงไมเนนมากทางดาน
ไวยากรณ เชนเดียวกับสุมิตรา  อังวัฒนกุล (ม.ป.ป.) ซ่ึงไดกลาววา การสอนภาษาเพื่อการสื่อสารมี
จุดมุงหมายใหผูเรียนนําความรูทางภาษาไปใช  โดยเฉพาะอยางยิ่งสามารถใชภาษาไดอยาง
เหมาะสมกับสภาพสังคม  การเรียนการสอนจึงไมเนนเฉพาะรูปแบบหรือโครงสรางทางภาษาเทานั้น
แตจะเนนใหผูเรียนมีความสามารถในการสื่อสารดวย และนอกจากนี้ Allwright (1981) ยังไดเสนอ
ความคิดวา ถาการสื่อสารเปนจุดมุงหมายของการเรียนการสอนแลว ก็ควรเปนองคประกอบหลักใน
กระบวนการเรียนการสอน  ซ่ึงครูควรจะใหผูเรียนไดฝกใชภาษาเพื่อการสื่อสารในแบบตาง ๆ ซ่ึงถือ
เปนผลผลติของการสอนภาษา ไดมีผูสอนแนะแนวการสอน คือ Dought และ Pica (1986) ไวดังน้ี 
การสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ควรจะจัดการสอนโดยใชวธิีการแบงกลุมนักเรียนออกเปนกลุมเลก็ ๆ 
หรือเปนคูเพ่ือใหนักเรียนไดฝกใชภาษาการสอนจึงไมไดเนนในเรื่องของกฏเกณฑทางไวยากรณ
เทานั้น แตใหนักเรียนไดฝกใชภาษาดวย สอดคลองกับแนวความคดิของ Tayler (1986) ที่วา แนว
การสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร คือการสอนที่เปดโอกาสใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับผูเรียนโดยตรงกับ
ภาษาที่จะเรียนคือเรียนรูภาษาดวยการใชภาษามากกวาเรียนภาษาดวยการศึกษาโครงสรางภาษา 
     จากที่กลาวมาจะเห็นไดวาการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารนั้นไมไดมีจุดมุงหมายเพ่ือให
นักเรียนมีความรูความเขาใจในรูปแบบ โครงสราง หรือกฏเกณฑทางไวยากรณเทานั้น แตยังมุงเนน
ไปที่การสื่อสารดวย  กลาวคือ ใหผูเรียนสามารถนําภาษาไปใชในชีวติประจําวันไดอยางเหมาะสม
กับสถานการณตาง ๆ กิจกรรมที่ใชในการฝกใชภาษาในสถานการณจริงเพ่ือใหผูเรียนสามารถใช
ภาษาไดอยางคลองแคลว   และถูกตองตามหลักภาษา ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของสภัุทรา (สุภัทรา 
อักษรานุเคราะห, 2534) วาการที่จะทําใหผูเรียนเกิดลักษณะดังกลาว จึงควรสอนภาษาเพื่อการ
สื่อสารตามหนาที่ของภาษาไดจัดสถานการณจริงในหองเรียนซึ่งเปนเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในชวีติประจํา 
วันใหผูเรียนไดใชภาษาอังกฤษในการสือ่สารตามหนาที่ของภาษานั้นๆ   
    Finocchiaro และ Brumfit (1989)กลาววา การสอนภาษาตามหนาทีข่องภาษาเปนการ
สอนที่เนนวตัถุประสงคในการสื่อสาร   ของผูพูดเชน ผูพูดตองการที่จะแนะนําใครบางคน ตองการ
เชิญใครบางคนมาที่บาน ตองการใหใครทําบางสิ่งบางอยาง ตองการพูดเกี่ยวกับรูปภาพ หนังสือ 
ภาพยนตร เปนตน สิ่งเหลานี้ถือเปนหนาที่ของภาษา  ที่เราปรารถนาที่จะพูดกับคนอ่ืน ๆ การ
สื่อสารเพื่อสื่อความหมายตามหนาที่ของภาษานั้น ผูพูดสามารถที่จะใชคําพูดไดในหลายลักษณะทั้ง
ทางตรงและทางออม แตทั้งน้ีทั้งน้ันผูฟงจะตองทราบความมุงหมายของผูพูดกอนเปนอันดับแรก 
ตัวอยาง เชน การเชื้อเชิญใครซักคนไปทีบ่านเราอาจใช “ I invite” หรือ “ I‘ d like to invite” คําพูด
น้ีอาจจะไมชัดเจน ดังน้ันผูพูดอาจจะใชคําพูดอ่ืนที่มีความหมายเหมือนกันโดยใช “What are you 
doing this weeken ? “ ถาเขาตอบวา”Nothing much” ผูพูดก็อาจพูดตอวา “ I‘d like to invite you 
to my  house for Friday dinner” จะเห็นวาใชคําพูดไดหลายวธิีแตมีวัตถุประสงคอันเดียวกันคือ 
เชิญไปทีบ่าน อีกตัวอยางหนึ่งคือ การขอรองใหใครสกัคนเปดหนาตาง เราอาจใชรูปประโยคตอไปน้ี  
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    Please open the window. 
    Open the window, please. 
    Would you open the window? 
    “Would you mind opening the window? 
    I wonder if you would mind opening the window? 
    It might be a good idea to open the window. 
      ในอีกวิธีหน่ึงเราอาจจะขอรองโดยออมใชคําพูดวา “It ‘s very stuff in here, isn’t it ?” 
ในขณะที่น่ังอยูในหองกับคนอ่ืน ๆ ซ่ึงจะตองมีใครสักคนที่เขาใจและลุกไปเปดหนาตางให 
      จากที่กลาวมาเกี่ยวกบัการสอนภาษาเพือ่การสื่อสารตามหนาที่ของภาษา พอสรุปไดวา 
หนาที่ของภาษา หมายถึง ภาษาที่ถูกนําไปใชในความมุงหมาย หรือในวตัถุประสงคตาง ๆ ในการ
ติดตอสื่อสาร เชน การทักทาย การกลาวลา การเชื้อเชญิ การอธิบายลักษณะของตน สิ่งของ การ
แสดงความยนิดี การขอรอง การใหคําแนะนํา เปนตน 
           หลักการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร 
           Morrow (1981) กลาววา การเรียนการสอนเพื่อการสื่อสารนั้น ควรยดึหลักการสอน
ตอไปน้ี  
            1. รูวาเรากําลังทําอะไร  กลาวคือ ผูเรียนรูวาตนกําลังทําอะไร ทําไม ดังน้ันการ
จัดการเรียนการสอนควรใหนักเรียนไดฝกปฏิบตัิเกี่ยวกับการใชภาษาเพื่อที่จะสามารถนําไปใช
ประโยชนไดจริง เชน การฟงการพยากรณอากาศจากวิทย ุการถามทิศทางตาง ๆ การอานเรื่องราว
ตาง ๆ ที่กําหนดใหการเขียนจองหองพักในโรงแรมเปนตน 
             2. สวนรวมของภาษาทั้งหมด สําคัญกวาสวนยอยหลาย ๆ สวนรวมกันการใชภาษา
เพ่ือการสื่อสารในสถานการณจริงน้ัน ผูเรยีนไมสามารถที่จะรูวาในการสื่อสารนั้นจะเปนอยางไร และ
ตองใชภาษาอยางไร จึงจะเหมาะสม ดังน้ัน ผูเรียนจึงตองมีความเขาใจในการใชภาษาโดยรวม
ทั้งหมดไมใชเขาใจในแตละสวนเพ่ือที่จะนํามาใชในการสื่อสารเทานัน้ 
             3. กระบวนการสําคัญเทากบัรูปแบบของภาษา ในการพัฒนาความสามารถของ
ผูเรียน กระบวนการทีใ่ชมีความสําคัญเทากับรูปแบบของภาษาที่ฝก Morrow (1981) ไดเสนอ
รูปแบบในการฝกดังน้ี 
         3.1 การทําใหเกิดชองวางของขอมูล ในชวีิตจริงการสื่อสารเกิดขึ้นระหวางคน
สองคนหรือมากกวานี ้คนหนึ่งรูในบางสิง่ อีกคนไมรูในสิ่งที่คนนั้นรู ดังน้ันจุดมุงหมายในการสื่อสาร 
ก็เพ่ือเติมชองวางนั้นใหเต็ม กลาวอีกอยางก็คือเปนการแลกเปลี่ยนขอมูลซ่ึงกันและกันของคนที่รู
ขอมูลและคนที่ไมรูขอมูล การจัดการเรียนการสอนในหองเรียนครูจึงควรจัดใหมีสถานการณใน
ลักษณะนี้  เพ่ือที่จะใหเด็กไดใชภาษาในการสื่อสารเพื่แลกเปลี่ยนขอมูลซ่ึงกันและกัน 
    3.2 การใหทางเลือก ในการสื่อสารผูสื่อสารมีสิทธิที่จะเลอืกถอยคําที่จะพูดอะไร
ตามที่เขาคิดและเลือกรูปแบบภาษาที่เหมาะสมกับสิ่งที่จะพูดได กิจกรรมในหองเรียนครูจึงควรจัดใน
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ลักษณะที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดเลือกทีจ่ะพูดหรือทําอะไรตามที่เขาคิด 
     3.3 การใหขอมูลยอนกลับ ในการสื่อสารกันน้ันผูพูดมีจุดมุงหมายอยูในใจแลว
วาตองการจะพูดอะไรใหเกดิผลอยางไร และถาไดรับการโตตอบจากคูสนทนาตรงกับสิ่งทีต่องการ
แสดงวาการสือ่สารของเขาเหลานั้นประสบผลสําเร็จ น่ันคือ ขอมูลยอนกลับจากคูสนทนาที่ทําใหเขา
ทราบถึงความสําเร็จและความลมเหลวของการสื่อสารในครั้งน้ัน 
   4. การเรียนรูเกิดจากการปฏิบัตเิปนที่ยอมรับแลววาผลสุดทายของการเรียนก็คือ 
ผูเรียน  เกิดการเรียนรู ซ่ึงผูเรียนจะเกิดการเรียนรูไดน้ันก็โดยการฝกปฏิบตั ิครูสามารถที่จะชวยให
คําแนะนํา สอน และจัดสถานการณตาง ๆ ใหเด็กไดฝกปฏิบตัิในการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร 
   5. ความผิดพลาดทั้งหลายไมใชสิ่งผิดพลาดทั้งหมดเสมอไป ในการเรียนการสอน
ภาษาเพื่อการสื่อสารครูจะตองใหกําลังใจแกผูเรียนที่ทาํผิดพลาดทางดานไวยากรณ โดยครูจะตอง
ตระหนักอยูเสมอวา ความผดิพลาดเล็ก ๆ นอย ๆ ทางไวยากรณและการออกเสียง ไมใชสิ่ง
ผิดพลาดที่เกดิขึ้นบอย ๆ ทั้งหมด และการที่ผูเรียนผดิพลาดในสิ่งน้ันเพราะเขาพยายามทําในสิ่ง
ผิดพลาดที่เกดิขึ้นบอยๆ ทัง้หมด และการที่ผูเรียนผิดพลาดในสิ่งน้ันเพราะเขาพยายามทําในสิง่ที่
เขาไมไดรับการบอกหรือแสดงใหดูวาทําอยางไร หรือเขายังไมมีความรูเพียงพอ ดังน้ัน เพ่ือปองกัน
ความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในการใชภาษา ผูสอนจึงควรเตรียมผูเรียนใหพรอมและฝกฝนจนแนใจวา
ผูเรียนไดเรียนรูรูปแบบของภาษาไดแลว จึงเปดโอกาสใหผูเรียนไดใชภาษาในทีสุ่ด และในการแกไข
วามผิดพลาดควรทําเฉพาะในสวนที่เห็นวาสําคัญซ่ึงถาปลอยไวอาจทําใหเกิดการสับสนในครั้งตอ ๆ
ไป สวนขอผดิพลาดเล็ก ๆ นอย ๆ ควรปลอยใหผานไปกอนเพ่ือใหเกิดการสื่อสารไมหยุดชะงักและ
ถือวาเปนการชวยใหผูเรียนเกิดความมั่นใจในการใชภาษาของตนเองดวย 
            สิ่งหน่ึงที่ครูควรจะทําในการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารก็คือ ขจัดความเชื่อที่มีมาแตกอน
ที่วาการผิดพลาดเล็ก ๆ นอย ๆ ทางไวยากรณจะทําใหนักเรียนไดรับขอมูลที่ผิดพลาด  และการ
บังคับใหผูเรียนทํากิจกรรมที่เขายังไมพรอม  ซ่ึงการทําเชนน้ันจะทําใหเกิดผลเสยีมากกวาผลด ี
            นอกจากนี้ Littlewood (1984) ยังไดกลาวถงึลักษณะของการจัดกิจกรรมการใชภาษาเพื่อ
การสื่อสาร วา มีอยู 2 ลักษณะ คือ 
             1. กิจกรรมกอนการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร กิจกรรมนี้จะแยกฝกทกัษะในแตละ
ทักษะมากกวาที่จะฝกรวมโดยมุงไปที่การฝกระบบภาษามากกวาทีจ่ะฝกปฏิบตัิการใชภาษาเพือ่การ
สื่อสาร ดังน้ัน ผลของการฝกทางภาษาจะดูที่ความถูกตองของภาษาและความเหมาะสมมากกวาที่
จะดูผลดานการสื่อความหมายแตอยางไรก็ตามกิจกรรมยอยอ่ืน ๆ ในขั้นน้ีก็พยายามที่จะเชื่อมการ
ฝกระหวางรูปแบบทางภาษากับการใชภาษาสื่อความหมายตามหนาที่ของภาษา  ซ่ึงเรียกกิจกรรม
ลักษณะนี้วา “quasi-communication” เพราะผูเรียนจะไดรับการฝกทางดานการใชภาษาเพื่อการ
สื่อสารใหไดผลดีเทากับการฝกทางดานโครงสรางไวยากรณ   
              2. กิจกรรมการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร กิจกรรมนี้นักเรียนจะตองนําความรูและ
ทักษะตาง ๆ ที่ไดรับจากการฝกในขั้น pre - communicative มาใชในการสื่อความหมายใน
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สถานการณตาง ๆ ที่แตกตางกันออกไป การฝกทักษะทางดานการใชภาษาจะฝกรวมกันทั้งหมด
ผสมผสานกันไป ซ่ึงมี 2 อยาง คือ กิจกรรมที่ใชภาษาเพื่อการสื่อสารตามวตัถุประสงคของภาษา 
และกิจกรรมการใชภาษาเพือ่ปฏิสัมพันธทางสังคมผูเรยีนจะตองฝกปฏิบตัิใหไดดีทั้งสองอยางเทา ๆ 
กันในกิจกรรมการใชภาษาเพื่อการสื่อสารตามวตัถุประสงคของภาษาผูเรียนจะตองเขาไปมีสวนรวม
ในสถานการณน้ันใหดีและเหมาะสมที่สดุโดยสามารถเลือกใชภาษาไดตามความตองการเกณฑการ
ประสบผลสําเร็จจะดูที่ผลของการใชภาษาเพื่อการสื่อสารและปฏิสัมพันธในสังคม ในการสื่อสารใน
สถานการณตาง ๆ นักเรียนจะตองพิจารณาถึงบริบทของสังคมที่เกิดขึ้นในขณะสื่อสารกันดวย 

 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวกับการสอนดวยวิธี T.P.R. 

  ความเปนมา  
  อัชเชอร (Asher. 1982 : 1-4) กลาวถึงปญหาการสอนภาษาตางประเทศวา สถิติผูประสบ

ผลสําเร็จในการเรียนภาษาตางประเทศมีนอยมาก จะเห็นไดจากการรายงานของ จอหน ลอสัน 
(John Lauson) ผูอํานวยการโรงเรียนแหงหน่ึงในรัฐโอไฮโอในป ค.ศ. 1971 พบวา สถิติของนักเรียน
ที่เรียนโปรแกรมภาษาตางประเทศไดเลิกเรียนกลางคันในปที่ 3 มากกวารอยละ 85 และในปที่ 4 
มากกวารอยละ 5 หรือแมแตในระดับอุดมศึกษาก็เชนเดียวกัน จากการรายงานของจอหน บี      
แครรอล  ในป ค.ศ. 1960 พบวาจากการใชขอสอบมาตรฐานวัดผลการเรียนภาษาตางประเทศเปน
วิชาเอกระดับชั้นปที่ 2 ขึ้นไป มีสถิตินักศึกษาที่ทําคะแนนอยูในเกณฑดี เพียงรอยละ 5 และใน
จํานวนนี้มักจะเปนผูที่มีความถนัดทางดานภาษาสูงดวย ความไมประสบความสําเร็จในการเรียน
ภาษาตางประเทศนี้ นาจะมาจากสาเหตุในกระบวนการเรียนการสอน  และไดตั้งขอสังเกตวาเหตุใด
เด็กปกติที่มีอายุเพียง 6 ป จึงมีความรอบรูในภาษาแมเปนอยางดี ไมวาจะเปนระบบเสียง โครงสราง
ทางภาษาหรือความหมาย เขาจึงพยายามคนหากลยุทธที่จะพัฒนาการสอนภาษาตางประเทศใหดี
ขึ้นหากการที่จะสรางแรงจูงใจในการเรียนของเด็กใหมีมาก ขึ้นเขาไดแนวความคิดการสอนภาษา
แบบ T.P.R. มาจากธรรมชาติการเรียนรูภาษาแมของเด็กทารก โดยกอนที่เด็กจะสามารถพูดคําใด
คําหนึ่งออกมาไดน้ันเขาตองผานประสบการณในการฟงอยางมากมายซึ่งเปนการสะสมที่ละเล็กที่ละ
นอยมากอน ในขั้นแรกเด็กๆจะคอยๆ ลอกเลียนแบบการใชภาษาดวยการสื่อความหมาย โดยการ
เคลื่อนไหวอวัยวะสวนตางๆของรางกาย เชน ใชการมอง การชี้ การหัวเราะ การยิ้ม การวิ่งไปหา 
ฯลฯ พัฒนาการทางภาษาของเด็กทารกนี้เกิดจากความสัมพันธอยางใกลชิดระหวางเด็กกับผูใหญซ่ึง
อาจจะเปนคนเลี้ยง หรือบุคคลอื่นๆ ซ่ึงอยูรอบกายเด็กและเปนลักษณะที่เปนธรรมชาติ   ใน
ระยะแรกนั้นผูใหญ หรือพอแม มักจะพูดกับเด็กโดยมีความคาดหมายเพียงแคใหเขาตอบสนองดวย
การกระทํา เชน พูดวา “มาหาแมหนอยซิลูก” , “ยืนน่ิงๆ” เปนตน เด็กจะเริ่มจากการตอบสนองดวย
การปฏิบัติแลวคอยๆเรียนรูจนกระทั่งพัฒนามาเปนคําพูด ซ่ึงมีลักษณะเชนเดียวกับการหัดเดินของ
เด็ก ที่เร่ิมจากคอยๆ เกาะลุกขึ้นยืน ตั้งไข คอยๆกาวเตาะแตะ จนเดินไดอยางม่ันคงและวิ่งไดใน
ที่สุด 



 

 

18

    อัชเชอรและคนอื่นๆ ไดทดลองใชการสอนแบบ T.P.R เพ่ือพิสูจนวาลักษณะของภาษาทุก
ภาษาสามารถนําเอาการสอนแบบ T.P.R มาใชไดอยางมีประสิทธิภาพและทักษะฟงเปนทักษะที่
นําไปสูทักษะ พูด อาน เขียน จริงหรือไม เขาไดทดลองสอนภาษาอังกฤษ เยอรมัน สเปน รัสเซีย 
ญ่ีปุน และจีน โดยใชการสอนแบบ T.P.R กับผูเรียนที่เรียนตั้งแตเกรด 1-8 และกับผูใหญที่มีอายุ
ระหวาง 30-60 ป ใชเวลาเรียนตางๆกัน ผลการทดลองปรากฎวาไดผลดี และพบวาลักษณะทาง
ไวยากรณของภาษาสวนใหญสามารถนํามาใชในรูปประโยคคําสั่งได นอกจากนี้  ทักษะฟงยังเปนตัว
เชื่อมโยงที่ดีตอทักษะ พูด อาน เขียน จุดสําคัญที่ทําใหวิธีการนี้ไดผลคือ การปฏิบัติ (Action) ซ่ึงทํา
ใหเกิดความเขาใจอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และการปฏิบัติยังมีความสําคัญอยางมากในการ
ชวยใหผูเรียนมีความคงทนในการเรียนรู สามารถจําสิ่งที่เรียนรูไดนาน จากการทดลองกับกลุม
ทดลองที่หลากหลายพบวาผูที่ไดรับการสอนแบบ T.P.R มีความจําและเขาใจภาษาที่เรียนได
มากกวาผูที่เรียนภาษาเดียวกัน ที่เรียนดวยการสอนแบบอื่นใชเวลามากกวา 3-4 เทา  
    นอกจากนี้อัชเชอรยังพบวา ถาผูเรียนพยายามที่จะเรียนรูทักษะทางภาษาหลายๆทักษะ
พรอมกัน ความสามารถในการเขาใจภาษานั้นๆ จะลดนอยลง เขาเห็นวา ทฤษฎีการเรียนรูภาษา
หลายทฤษฎีใชการฝกดวยประโยคคําสั่งเชนกัน แตใน T.P.R. จะไมมีการเปลงเสียงพูดจนกวา
ผูเรียนจะไดพัฒนาความเขาใจกอน การใหผูเรียนปฏิบัติตามคําสั่งในระหวางที่เรียนภาษานั้น จะจํา
ไดนานเพราะเปนการเรียนรูดวยสมองซีกขวากอนที่จะเชื่อมโยงมายังสมองซีกซายอยางสมดุลย  
ผูเรียนไดมีการตอบสนองตอสิ่งเราที่เปนคําพูดดวยการปฏิบัติกอนที่จะพูดออกมา นับเปนการเรียนรู 
และการตอบสนองที่งาย และเกาแกที่สุด ในกิจกรรมของการฝกพูดแบบตางๆ ไมมีแนวทางการ
เรียนรูภาษาที่สองแบบใดจะสําเร็จได ถาในขั้นแรกของการเรียนรูผูเรียนไมมีโอกาสที่จะตอบสนอง
โดยการปฏิบัติตามคําสั่งของผูสอน 
    การสอนแบบ T.P.R ในขั้นแรกจะมุงฝกดานทักษะฟงและตามดวยการเคลื่อนไหวทันที 
เวลาที่ใชในการเรียนรอยละ 70 จะใหกับการฟง และการทําตามคําสั่งอีกรอยละ 20 ใชในการฝกพูด 
สวนการอานและเขียนนั้นใชเวลาเพียงรอยละ 10  เทานั้น ลักษณะวิธีการสอนแบบนี้จะเนนฝกดวย
ประโยคคําสั่งนั้นๆซ้ํา ประมาณ 2-3 ครั้ง จนกวาผูเรียนพรอมที่จะทดลองดวยตัวเอง โดยไมมี
แบบอยางจากผูสอน การออกทาทางเปนสิ่งสําคัญในการฝกดวยประโยคคําสั่ง เพราะทําใหผูเรียน
เขาใจ และสื่อความหมายไดตรงที่สุด 

  คําสั่งที่นํามาใชในระยะตนของชั่วโมงแรกจะสั้นและเขาใจงาย ตอมาลักษณะของคําสั่งน้ี 
อาจจะเพิ่มใหซับซอนมากขึ้นเปนลําดับ เชน  

  - Stand up and walk to the window, 
  - Stand up and walk to the window and open it. 
  อยางไรก็ตามควรระมัดระวังประโยคที่ซับซอนเกินไปเพราะอาจทําใหเกิดความสับสนได 

เกี่ยวกับการแกคําผิดและการใหขอมูลปอนกลับน้ัน อัชเชอรไดเนนวาหลังจากที่ผูเรียนมีความพรอม
ที่จะเร่ิมพูดแลว ผูเรียนแตละคนจะพยายามพูดออกมา ผูสอนไมควรวิพากวิจารณขอ   บกพรองของ
ผูเรียนในขณะนั้น แตถาจําเปนจริงๆ การวิจารณขอบกพรองควรเปนไปอยางนิ่มนวล    และ
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แตกตางกันไปตามความหนักเบาของขอบกพรองของแตละคนไมควรอยางยิ่งที่จะแกคําผิดทุกๆครั้ง 
ถาขอผิดพลาดไมรายแรงนักควรปลอยไป การแกไขควรแกไขอยางสรางสรรค โดยใชคําพูดที่
เหมาะสม การแกคําผิดในระหวางที่ผูเรียนยังพูดไมจบอาจทําใหผูเรียนเกิดความทอถอยและขัด
ความกาวหนาที่จะแสดงออกอีกดวย 
    การฝกมากๆจะทําใหเกิดความชํานาญในการฟง การออกเสียงและสําเนียงที่ดีน้ันขึ้นอยู
กับการฟงที่ชัดเจนและถูกตองดวย การที่ผูเรียนไดยินตัวเองออกเสียงอยางไมถูกตองในขั้นแรกๆ 
อาจทําใหเกิดความสับสนในการแยกเสียงและการจําที่ถูกตองถาใหผูเรียนฝกพูดตั้งแตเร่ิมเรียน
ความผิดพลาดก็จะมีมากและเปนสิ่งขัดขวางการเรียนรูอีกดวย ถาใหฝกทักษะการฟงกอนทักษะการ
พูด ผูเรียนจะไดประสบการณแรกเริ่มในการเรียนภาษาที่ดี สามารถตอบโตไดอยางถูกตองและมี
ความเชื่อม่ันในการเรียนรูภาษาดวย 
    กลาวโดยสรุปอัชเชอร ไดพัฒนาหลักการสอนภาษาวิธี T.P.R มาจากการศึกษาขั้นตอน
การเรียนภาษาโดยธรรมชาติประกอบกับหลักจิตวิทยาการเรียนรู ในการสอนภาษานั้น อัชเชอรได
ใหความสําคัญตอทักษะการฟงเปนอันดับแรก และใชประโยคคําสั่งและการเรียนรูจากการปฏิบัติเปน
เครื่องมือสําคัญที่จะชวยใหผูเรียนภาษาในขั้นตนมุงไปสูทักษะอ่ืนๆในขณะเดียวกันผูสอนตองรูจัก
นําหลักจิตวิทยามาใชในการสอนดวย 

 แนวคิดพื้นฐาน 
  วิธีการสอนแบบการตอบสนองดวยทาทางอิงแนวคิดที่วาการสื่อความหมายของภาษาตาง 

ประเทศ อาจทําไดโดยการปฏิบัติหรือใชกิริยาประกอบ ผูเรียนจะจําไดดีถาไดปฏิบัติหรือแสดงการ
โตตอบดวยการเรียนภาษาควรเรียนเปนกลุมคําที่มีความหมาย ไมใชการเรียนคําโดดๆ เนนภาษา
พูดมากวาภาษาเขียน ผูเรียนควรไดรับการฝกฟงใหเขาใจกอนที่จะฝกพูด ผูเรียนจะเริ่มพูดเม่ือ
พรอมที่จะพูด ผูเรียนจะเรียนรูภาษาจากการสังเกตการกระทําของผูอ่ืน และจากการฝกปฏิบัติดวย
ตนเอง การที่ผูเรียนรูสึกวาตนเองประสบความสําเร็จจากการเรียนนั้นเปนสิ่งสําคัญ ชวยใหการ
เรียนรูเปนไปไดดียิ่งขึ้น  การแกไขเม่ือผูเรียนทําผิดจึงควรทําอยางนุมนวล โดยผูสอนอาจพูดคําสั่ง
ซํ้าหรือปฏิบัติใหผูเรียนดูเปนตัวอยาง 

หลักการสอนภาษาวิธี T.P.R. 
การสอนภาษาโดยวิธี T.P.R. น้ีทําใหเกิดการเรียนรูที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง

ยังใหผูเรียนเพิ่มพูนทักษะทางภาษาอีกดวย เปนวิธีการที่ไดมาจากหลักการเรียนรูภาษาแมของเด็ก 
ซ่ึงตามทฤษฎีแลวเด็กจะมีความสามารถในการฟงกอนการพูด จะสามารถทําตามคําสั่งไดกอนที่จะ
พูด อัชเชอรเชื่อวาความเขาใจในดานการฟงของเด็กไมเพียงแตดีกวาทักษะการพูดเทานั้น แตยัง
เปนตัวจักรสําคัญในการพัฒนาทักษะการพูดอีกดวย เพราะสมองและระบบประสาทสามารถเรียนรู
การฟงกอนการพูด สังเกตไดจากการที่เด็กฟงและเขาใจภาษาหรือสังเกตไดจากเด็กที่ไมสามารถพูด
ไดมากกวาหนึ่งคํา แตมีความเขาใจและทําตามผูใหญไดเม่ือรับคําสั่ง ฉะน้ันในการเรียนการสอนที่จะ
ใหไดผลดีควรพิจารณาขั้นตอนของการเรียนภาษาโดยธรรมชาติ โดยดูความสําคัญของการฟงและ
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ความเขาใจเปนหลักกอนที่จะมุงไปสูทักษะดานอ่ืนๆ ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีของอัชเชอร สรุปได
ดังน้ีคือ 

  1. ความเขาใจภาษาพูดควรพัฒนากอนการพูด การพูดภาษาที่สอดคลองดวยความ
ม่ันใจนั้น ผูเริม่เรียนตองฟงภาษานั้นๆอยางถูกตองชัดเจนแมนยํากอนจนพรอมที่จะพูด 

  2. ความเขาใจในภาษาที่สอง ควรไดพัฒนาโดยวิธีใหผูเรียนฟงคาํสั่งและปฏิบัตติาม 
ดังน้ันการใชประโยคคําสั่งจึงเปนกลไกทีส่ําคัญที่ผูสอนสามารถควบคุมพฤติกรรมของผูเรียนได 

  3. ไมควรพยายามบังคับใหผูเรียนพูดในขณะที่ผูเรียนกําลังเรียนรูภาษาที่สองจาก
ทักษะในการฟงอยู ผูเรียนแตละคนจะเริม่พูดและสามารถพูดไดดวยตนเองตามธรรมชาติเม่ือมีความ
พรอม 

 ลักษณะสําคัญของการสอนแบบการตอบสนองดวยทาทาง 

 จุดมุงหมายของวิธีการสอนแบบนี้มุงเนนใหผูเรียนไดมีประสบการณที่สนุกสนานในการ
เรียน เพ่ือการสื่อสารเปนภาษาตางประเทศ และกระตุนใหผูเรียนอยากเรียนรูตอไปหลังจากเริ่มเรียน
ในระดับตนแลว ในระยะแรกของการเรียนการสอน ผูเรียนไมตองพูด แตเปนผูฟงและทําตามผูสอน 
ผูสอนเปนผูกํากับพฤติกรรมของผูเรียน ผูเรียนเปนผูเลียนแบบการกระทําของผูสอน โดยผูสอนออก
คําสั่งใหผูเรียน 2-3 คน ปฏิบัติตามโดยผูสอนปฏิบัติตามคําสั่งน้ันดวย จากนั้นใหผูเรียนปฏิบัติตาม
คําสั่งตางๆของผูสอน หลังจากที่เรียนโดยปฏิบัติตามคําสั่งแลวระยะหนึ่ง เม่ือผูเรียนพรอมที่จะพูด ก็
จะเปนผูออกคําสั่งเอง แลวจะเรียนอานและเขียนตอไป ผูสอนไดสื่อสารกับผูเรียนทั้งชั้นและเปน
รายบุคคล สวนผูเรียนไดเรียนรูจากการสังเกตดูเพ่ือนนักเรียนดวยกัน ชวยใหเขาใจและจําไดดี 
นอกจากนี้การใหผูเรียนพูดเม่ือพรอมที่จะพูดนั้นชวยลดความวิตกกังวลของผูเรียน ทําใหการเรียนรู
ภาษาเปนเรื่องนาสนุก และงายขึ้น ภาษาที่นํามาใชในการเรียนการสอนเนนที่ภาษาพูด โดยเนน
โครงสรางทางไวยากรณและคําศัพทมากกวาดานอ่ืนๆ โดยอิงอยูกับประโยคคําสั่ง ทั้งน้ีเพราะภาษา
พูดที่ใชกับเด็กวัยเรียนรูภาษานั้น สวนใหญเปนประโยคคําสั่ง ความเขาใจคําพูดที่ไดรับฟง ควรมา
กอนการแสดงออก ภาษาพูดจึงไดรับการเนนมากกวาภาษาเขียน ผูสอนอาจจะใชภาษาของผูเรียน
เลย เพราะผูเรียนจะเขาใจความหมายไดชัดเจนจากการแสดงทาทางอยูแลว ผูสอนสามารถที่จะ
ทราบไดทันทีวาผูเรียนเขาใจหรือไม จากการสังเกตการปฏิบัติตามคําสั่งของผูเรียน เปนเรื่อง
แนนอนวาในการพูดครั้งแรกๆ ของผูเรียนจะตองมีการผิดพลาด ผูสอนจะตองอดทนและแกไข
เฉพาะที่ผิดสําคัญๆ เทานั้น และควรแกไขอยางนุมนวล เม่ือผูเรียนอยูในระดับที่สูงขึ้น จึงแกไขใน
รายละเอียดตอไป 

กลวิธีการสอนแบบตอบสนองดวยทาทาง 
 1. การใชคําสัง่เพ่ือกํากับพฤติกรรม 

         การใชคําสั่งตางๆ เปนเทคนิคการสอนที่สําคัญของวิธีการสอนแบบนี้ คําสั่งทําให
ผูเรียนตองปฏิบัติการปฏิบัติของผูเรียนทําใหคําสั่งนั้นมีความหมายที่ชัดเจนเนื่องจากอัชเชอร
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เสนอแนะใหจัดการเรียนการสอนอยางมีชีวิตชีวา ผูสอนจึงจําเปนตองวางแผนการสอนลวงหนาวาใน
การเรียนแตละครั้งจะใชคําสั่งใดบาง ถาจะคิดเอาในขณะที่สอนจะทําใหการเรียนการสอนนั้นชา
เกินไปในขั้นแรกเมื่อผูเรียนทั้งชั้นเขาใจความหมายไดชัดเจนผูสอนตองปฏิบัติพรอมๆกับผูเรียนดวย 
ตอมาจึงสั่งผูเรียนเทานั้น การแสดงออกของผูเรียนจะชวยใหทราบวาผูเรียนเขาใจหรือไม นอกจากนี้
ผูสอนควรจะเรียงลําดับคําสั่งใหตางกันในแตละครั้ง หรือไมใหผูเรียนใชวิธีจําลําดับการปฏิบัติเพียง
อยางเดียวโดยที่ไมไดเชื่อมโยงการปฏิบัติกับภาษาเลย อัชเชอรเชื่อวาเปนเรื่องสําคัญมากที่จะตอง
ใหผูเรียนรูสึกวา เขาประสบผลสําเร็จในการเรียน ฉะน้ัน จึงไมควรใหคําสั่งใหมเร็วเกินไปและได
เสนอแนะวาควรจะใหคําสั่งใหมครั้งละประมาณ 3 คําสั่ง เม่ือผูเรียนเขาใจดีแลวจึงใหคําสั่งใหมอีก
ครั้งละ 3 คําสั่งเชนกันแมขั้นตอนการสอนที่กลาวมาแลว เปนขั้นตอนการสอนในชั้นที่เร่ิมเรียนการ
สอนโดยใชคําสั่งน้ีจะสอนภาษาไดมากนอยเพียงใด อัชเชอรอางวาไวยากรณทั้งหมดสามารถสอนได
จากประโยคคําสั่ง ดังตัวอยางตอไปน้ี 
  ตัวอยางของการสอน past tense ในชั้นเรียนระดับคอนขางสูง 
  Teacher : Ingrid, walk to the blackboard. (Ingrid get up and walks to the  

    blackboard) 
 Teacher : Class,if Ingrid walked to the blackboard. Stand up.(The class  
                      stands up) 
 Teacher : Ingrid,write your name on the blackboard. (Ingrid writes her  
                      name on the blackboard.) 
 Teacher : Class,if Ingrid wrote her name on the blackboard,sit down. 
                      (The class sits down.) 
 2. การสลับบทบาทของผูสอนและผูเรียน 

 ผูเรียนมีโอกาสจะเปนผูออกคําสั่งแกผูสอนและเพื่อนรวมชั้นใหปฏิบัติตามคําสั่ง 
ได อัชเชอรกลาววา ผูเรียนจะตองการพูดหลังจากที่ไดเรียนไปแลว ประมาณสักระยะหนึ่ง ผูเรียนไม
ถูกกระตุนหรือเรงเราใหพูดจนกวาเขาพรอมทีจะพูดเอง 

 3. การปฏิบัติตามคําสั่งที่ตอเน่ืองกันเปนลําดับ 
   ในขั้นแรก ผูสอนออกคําสั่ง 3 คําสั่งใหแกผูเรียน เชนใหชี้ไปที่ประตู ใหเดินไปที่
ประตู และใหแตะที่ประตู เม่ือผูเรียนเรียนภาษามากขึ้นแลว ก็จะใหคําสั่งจํานวนมากและเปนขั้นตอน
ที่ตอเน่ืองกันได ตัวอยางเชน 

  - Take out a pen. 
  - Take out a piece of paper. 
  - Write a letter.(imaginary) 
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  - Fold the letter. 
  - Put it in an envelope. 
  - Seal the envelope. 
  - Write the address on the envelope. 
  - Put the stamp on the envelope. 
  - Mail the letter. 

  คําสั่งที่ตอเน่ืองกันเปนลําดับเชนนี้ เรียกวา action sequence กิจกรรมประจําวันหลายๆ
อยาง เชน การเขียนจดหมาย สามารถนํามาแบงเปนขั้นตอนตามลําดับกอนหลัง เพ่ือใชออกคําสั่งให
ผูเรียนปฏิบัติตามได 
  จะเห็นไดวากลวิธีสอนแบบการตอบสนองดวยทาทาง คือการใชคําสั่งเพ่ือกํากับพฤติกรรม
ของผูเรียน เม่ือผูเรียนพรอมที่จะพูดหลังจากไดเรียนไปแลวระยะหนึ่ง ผูเรียนมีโอกาสเปนผูพูด
ประโยคคําสั่งออกคําสั่งใหผูสอนหรือเพ่ือนๆในชั้นใหปฏิบัติตามคําสั่งไดและเมื่อผูเรียนเรียนภาษา
ไดมากขึ้นแลว ก็จะใหคําสั่งจํานวนมากและเปนขั้นตอนที่ตอเน่ืองกันได 
  ลําดับข้ันการสอนมีดังน้ี 

  1. ขั้นสาธิต (Demonstration) 
    ครูแนะนําเปนตัวอยางใหนักเรียนดูดวยการออกคําสั่ง 1 ชุด ประมาณ 7-8 คํา
และควรเปนกริยา ขณะที่ครูออกคําสั่งเปนภาษาอังกฤษนั้น ครูจะแสดงทาไปดวย สวนนักเรียน
แสดงทาตามครู แตไมพูด ตัวอยางคําสั่งชุดแรกที่แอชเชอรแนะนํา เชน stand up, walk, stop, 
jump, run, turn around, turn left, และ sit down 
         2. ขั้นลังเล (Hesitation) 
      เพ่ือเปนการดูวานักเรียนสามารถแสดงทาทางไดเองหรือไม โดยที่ครูจะไม
สาธิตใหดู ครูอาจออกคําสั่งหน่ึงคําสั่งเชน stand up  แตครูไมยืนขึ้น นักเรียนบางคนอาจไมยืนตาม
ครูเหมือนกัน เพราะคิดวาครูทําถูกแลว ขั้นนี้เปนการฝกใหนักเรียนเกิดความเชื่อม่ัน หรือวาครูออก
คําสั่งวา turn left  แตครูแกลงทํา ขวาหัน นักเรียนที่เกงๆ  อาจจะทําทาสับสน เพราะวาในขั้นที่ 1 
น้ัน ครูสั่งวา turn left เห็นครูทํา ซายหัน บางคนอาจจะเตือนครู วาครูทําผิด แสดงวานักเรียนเริ่ม
เกิดการเรียนรู 
   3. ขั้นทดสอบ (Test) 
                ใหครูออกคําสั่งที่ออกมาในลักษณะสลับกอนหลังไปมา (ไมเรียงตามลําดับ) 
แลวใหนักเรียนปฏิบัติตามคําสั่งทีละคน ถานักเรียนสามารถแสดงตามคําสั่งได แสดงวาเกิดความ
เขาใจตอคําเหลานั้น สามเหตุที่สลับตําแหนงคําเพื่อเปนการปองกันมิใหนักเรียนจําแบบนกแกว
นกขุนทอง เชน ครูอาจออกคําสั่งวา walk, jump, run, stop, sit down, stand up เปนตน นักเรียน
จะทาํนายลวงหนาไมไดวาเปนคําอะไรตอไป พยายามอยาใหลําดับเหมือนในขั้นที่ 1 
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   4. ขั้นออกคําสั่งใหมๆแปลกๆ (Novelty) 
      ออกคําสั่งแปลกๆประหลาดๆ เพ่ือจะดูวาเด็กมีปฏิกิริยาอยางไรกับคําสั่งน้ัน 
คําสั่งประเภทนี้จะทําใหบรรยากาศในหองเรียนสนุกสนานมากขึ้น ตัวอยางเชน walk like a duck, 
walk with one foot, run to the teacher, sit on the teacher ect. 
   5. ขั้นสลับบทบาท (Role-Reversal) 
      นักเรียนสลับบทบาทกับครู ใหโอกาสนักเรียนออกมาออกคําสั่งและใหเพ่ือนๆ
แสดงทาทางรวมทั้งครูดวย เลนสลับบทบาทกันโดยแสดงทาเม่ือไดยินคําสั่งจากนักเรียน ในขั้นนี้
นักเรียนจะไดเริ่มพูด ใหนักเรียนผลัดกันออกมาออกคําสั่งใหเพ่ือนๆปฏิบัติ ครูไมควรบังคับให
นักเรียนพูด นักเรียนจะพูดเม่ือมีความพรอมและกระตือรือรนที่อยากจะพูด ครูควรหลีกเลี่ยงการ
ตําหนินักเรียน กรณีนักเรียนพูดผิดหรืออกเสียงผิด แตมีหนาที่ชวยเหลือนักเรียน พยายามเปด
โอกาสใหนักเรียนหลายๆคนไดออกมาพูด 
  กิจกรรมที่ใชในการสอนแบบการตอบสนองดวยทาทาง 
   1. กิจกรรมการสอนทักษะฟง 
     1.1 ในระยะแรกของการสอน ผูเรียนไมตองพูด แตจะเปนผูฟงและทําตาม
ผูสอน ผูเรียนจะเปนผูเลียนแบบการกระทําของผูสอน โดยผูสอนออกแบบคําสั่งใหฟงและปฏิบัติตาม
คําสั่งใหดูเปนตัวอยาง 2-3 ครั้ง จากน้ันใหผูเรียน 2-3 คน เปนตัวแทนนักเรียนออกมาปฏิบัติตาม
คําสั่ง โดยที่ผูสอนก็ปฏิบัติตามคําสั่งน้ันดวย ทําเชนนี้หลายๆครั้ง จากนั้นผูสอนออกคําสั่งใหผูเรียน
ที่เปนตัวแทนนักเรียน 2-3 คนนั้นปฏิบัติตามคําสั่งเปนกลุมและทีละคนใหผูเรียนทั้งชั้นฟงและดู
ตัวอยาง ตอมาผูสอนจึงออกคําสั่งใหผูเรียนทั้งชั้นปฏิบัติตาม โดยผูสอนและผูเรียนที่เปนตัวแทนก็
ปฏิบัติไปพรอมๆกันดวย 
     2. เม่ือผูสอนเห็นวาผูเรียนเขาใจคําสั่งที่สอนไปแลว ผูสอนจะเริ่มออกคําสั่งใหมให
ผูเรียนที่เปนตัวแทนปฏิบัติตามไปพรอมๆกับผูสอนและใหผูเรียนฝกปฏิบัติเองจากนั้นฝกพรอมกัน
ทั้งชั้น เชนเดียวกับขอ 1 
     3. ผูสอนออกคําสั่งใหผูเรียนที่เปนตัวแทนปฏิบัติตามคําสั่งโดยผูสอนไมไดแสดง
ทาทางให ดูเปนตัวอยาง แตมีคําศัพทและประโยคคําสั่งที่ไดเรียนรูมาแลว ซ่ึงผูเรียนก็จะปฏิบัติตาม
ได 

     2. กิจกรรมการสอนทักษะการพูด 
       2.1 ผูเรียนจะมีทักษะการฟงอยางเขาใจจากการที่ผูเรียนฟงผูสอนพูดประโยค
คําสั่งและปฏิบัติหลายๆครั้ง และจากการที่ผูเรียนดูตัวอยางจากการกระทําของเพื่อนที่เปนตัวแทน
นักเรียน ปฏิบัติตามคําสั่งของผูสอน เม่ือผูสอนใหผูเรียนพูดประโยคคําสั่งที่เรียนไปแลว ผูเรียนจะ
สามารถพูดไดโดยไมตองกลัววาจะผิด เพราะไดฟงอยางเขาใจมาหลายครั้งแลว 
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       2.3 ผูสอนจะเขียนคําสั่งตางๆลงบนกระดาน จากนั้นจะพูดประโยคคําสั่งทีละขอ
ใหผูเรียนฟง พรอมกันนั้นผูสอนก็ปฏิบัติตามคําสั่งน้ันใหดูเปนตัวอยางดวยจากนั้นจึงใหผูเรียนเปน
คนพูดประโยคคําสั่ง สั่งเพ่ือนๆใหปฏิบัติตาม โดยใชคําสั่งบนกระดาน 
       2.4 ใหนักเรียนพดูประโยคคําสั่งเองโดยดูคําสั่งบนกระดาน สั่งใหเพ่ือนๆในชั้น
ปฏิบตัิตาม เปนกลุมหรือทลีะคน 
       2.5 ใหตอบคาํถาม ซ่ึงครูหรือเพ่ือนในชัน้เปนผูถาม 
       2.6 จัดสถานการณตางๆ ในชั้นเรียน ใหนักเรียนใชบทสนทนา หรือประโยค
คําสั่งตางๆใหเหมาะสมกับสถานการณ 
       2.7 ใหเลนเกมตางๆ ทางภาษา เชน เกมพูดและปฏบิัตติามคําสั่ง 
           2.8 ใหแสดงบทบาทสมมติตามเนื้อเรื่องที่เรียน 

     3. กิจกรรมการสอนทักษะการอาน 
       3.1 ผูสอนเขียนประโยคคําสั่งหรือประโยคตางๆ บนกระดาน แลวอานใหผูเรียน
ฟง 2-3 ครั้ง จากนั้นใหผูเรียนอานประโยคคําสั่งหรือประโยคตางๆ ตาม 
       3.2 ผูสอนใหผูเรียนอานประโยค ประโยคหรือประโยคตางๆ ที่ครูกําหนดใหบน
กระดานหรือบนแผนกระดาษ 
       3.3 ผูเรียนอานประโยคคําสั่งตางๆ แลวพูดประโยคคําสั่งนั้นๆ สั่งใหเพ่ือนๆ 
ปฏิบัติตาม 
       3.4 ใหแสดงบทบาทสมมติจากเรื่องที่เรียนไปแลว 

    4. กิจกรรมการสอนทักษะการเขียน 
      4.1 ผูสอนเขียนประโยคคําสั่งตางๆบนกระดานดํา โดยผูสอนแสดงออกดวย
ทาทางปฏิบัติตามคําสั่งน้ันๆ ใหผูเรียนดูดวย แลวใหผูเรียนเขียนประโยคเหลานั้นลงในสมุด 

     4.2 เขียนคําศัพท หรือประโยคคําสั่งตามคําบอก 
     4.3 เขียนประโยคคําสั่งที่ใชในสถานการณตางๆ เชนใหเพ่ือนหยิบสมุดให บอก
ใหเพ่ือนเดินไปที่ประตู บอกใหเพ่ือนยกมือของเขาขึ้น บอกใหเพ่ือนแตะเกาอ้ีเปนตน 

     4.4 เขียนคําสั่งลงในชองวางที่เวนใหไดความสมบูรณ 
  จะเห็นไดชัดวาการใชคําสั่งตางๆ เปนเทคนิคการสอนที่สําคัญของวิธีการสอนแบบการ 
ตอบสนองดวยทาทาง คําสั่งตางๆ ทําใหผูเรียนตองปฏิบัติ การปฏิบัติตามคําสั่งของผูเรียนทําให
คําสั่งนั้นมีความหมายชัดเจน ฉะนั้นผูสอนควรวางแผนการสอนกอนลวงหนาวาในการเรียนแตละ
ครั้งจะใชคําสั่งใดบาง เพราะถาไปคิดเอาในขณะที่กําลังสอน อาจจะทําใหลาชาเกินไปนักเรียนอาจจะ
เบื่อและไมอยากเรียนได  และในการสอนประโยคคําสั่งใหมผูสอนไมควรใหคําสั่งใหมเร็วเกินไป 
เพราะผูเรียนจะมีความรูสึกวาปฏิบัติตามไมทัน ผูสอนควรสอนแบบคอยเปนคอยไปเม่ือผูเรียนเขาใจ
ดีแลว จึงสอนคําสั่งใหมได จากนั้นจึงฝกทักษะดานการพูด การอาน การเขียน ตามลําดับตอไป 
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    การวัดและประเมินผลการสอนภาษาแบบการตอบสนองดวยทาทาง 
     วิธีการที่จะนํามาใชในการวัดและประเมินผลการสอนภาษาแบบการตอบสนองดวย
ทาทาง ไดแก การสังเกตในเวลาสอน ครูควรสังเกตนักเรียนในเรื่องตอไปน้ี 
       1. ความสนใจและความเอาใจใสในการเรียน รวมทั้งการมีสวนรวมในกิจกรรม
การเรียนในแตละครั้ง 
       2. การฟงอยางตั้งใจและสามารถปฏิบัติตามคําสั่งที่ผูอ่ืนสั่งใหปฏิบัติได 
       3. ความถูกตองในการใชภาษาใหผูอ่ืนเขาใจ เชน การใชประโยคคําสั่งสั่งให
ผูอ่ืนปฏิบัติตามในการเลนเกม หรือการใชภาษาในกิจกรรมตางๆ 
       4. ความเขาใจในเรื่องราวที่อาน เชน เลาเรื่องที่อานไดถูกตองเปนภาษาไทย 
ใชภาษาทาทางแสดงบทบาทตามเรื่องที่อานได แสดงทาทางประกอบตามเรื่องในบทอานได 
    ขอดีของวิธีสอนแบบ T.P.R. 
     สุดา  ชาตรีนันท (2528 : 29) ไดสรุปขอดีไวดังน้ี 
      1. ไมเสียเวลาในการเรียนมาก เน่ืองจากผูเรียนไดประสบการณการเรียนภาษา 
ตาง ประเทศ   โดยตรงจากการปฏิบตัิ ฉะนั้นวธิีการสอนแบบนี้จึงไมจําเปนตองนําภาษาแมเขามา
เกี่ยวของในการเรียนรู และครูก็ไมตองเสยีเวลาในการใชภาษาตางประเทศนั้นอธบิายความหมาย
ของคําศัพทหรือความหมายของประโยค ซ่ึงเปนวธิีที่กระทําไดยากมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งกับ
นักเรียนระ ครั้งดับเริ่มเรียน 
     2. ประโยคคําสั่งเปนประโยคที่ใชกันมากในชีวติประจําวัน เพราะเปนลักษณะ
การสื่อสารโดยตรงระหวางผูพูดกับผูฟง วิธีการสอนใชประโยคคําสั่งจึงเปนวิธทีี่สอดคลองกับ
จุดมุงหมายของการสอนภาษาในปจจุบนั คือ เปนวิธทีี่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการใช
ภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communicative approach) 
     3. เปนวธิีการสอนภาษาที่ไมฝนธรรมชาติการเรียนรูภาษา คือ สอนตามลําดับ
ทักษะ การฟง การพูด การอาน การเขียน คํานึงถึงความพรอมของผูเรียนในการที่จะพัฒนาแตละ
ทักษะ และชวยทําใหเกิดการถายโอนการเรียนรูทางบวกในแตละขั้นไดดีมาก 
     4. เปนวธิีสอนที่ยึดนักเรียนเปนศูนยกลาง และคํานึงถึงความแตกตางระหวาง
บุคคล 
     5. ในดานภาษาศาสตร โครงสรางประโยคคําสั่งเปนโครงสรางพื้นฐานของ
โครงสรางประโยคตางๆ ฉะนั้นการสอนโดยใชประโยคคําสั่งจึงนับวา เปนวธิีที่สรางความรูความ
เขาใจพื้นฐานที่ดีมากใหแกผูเรียน 
     6. ผูเรียนมีขอผิดพลาดนอยหรือแทบไมมีเลย เพราะผูเรียนปฏิบตัติามคําสั่งซ่ึง
ผูสอนไดแสดงใหผูเรียนดูแลว 
     7. การที่ใหนักเรียนปฏบิัตติามคําสั่งทันที ทําใหครูไมตองรอคอยคําตอบเหมือน
การสอนแบบอื่นๆ ซ่ึงอาจทําใหเกิดบรรยากาศที่นาเบือ่ในหองเรียน ดังน้ันวิธีการสอนแบบนี้จึงชวย
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ใหทั้งครูและนักเรียนเกิดความพึงพอใจในบทเรียน บทเรียนมีบรรยากาศที่สนุกสนาน แตละฝาย
สามารถไดรับขอมูลปอนกลบัไดอยางรวดเร็ว 
     8. เน่ืองจากในครั้งแรกของการเรียน นักเรียนไมตองใชทักษะการพูดและการ
เขียนใชแตทกัษะการฟง จึงไมมีการแกคําผิดในดานการออกเสียงไวยากรณ หรือการสะกดตัวที่
ซํ้าซากจะทําใหผูเรียนเกิดความเบื่อหนาย 
     9. ชวยใหเกิดความทรงจําในการเรียนที่ถาวรและตอเน่ืองไปยังทักษะอ่ืนๆได
อยางดี เพราะการทําใหผูเรียนไดมีโอกาสใชสรีระ (Total physical) ตอบสนอง (Response) สิ่งเราที่
เปนคําสั่งภาษาตางประเทศนั้นทําใหผูเรียนตองใชประสาทสัมผัสกลามเนื้อในการเรียนรู ซ่ึงตาม
ทฤษฎีเกี่ยวกับความจํากลาวไววา การเรียนรูโดยวิธีน้ีจะทําใหผูเรียนเกิดความทรงจําที่คงทนถาวร
ไมลืมงาย เชนเดียวกับคนที่ขี่จักรยานหรือวายน้ําเปน 
     10. เปนวธิีสอนภาษาที่สอดคลองกับกระบวนการเรียนรูภาษาของสมอง จึง
ชวยทําใหผูเรยีนเกิดการเรยีนรูที่รวดเร็วและสมบูรณ 
     11. เปนวธิีทีท่ําใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการเรียน ชวยใหเกิดความมั่นใจ
ในตนเองยิ่งขึน้ และเกิดแรงจูงใจในการเรียนตอไป 
     12. ครูสามารถประเมนิผลการเรียนการสอนไดรวดเรว็ และกระทําได
ตลอดเวลา สามารถควบคมุพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียนใหไปสูเปาหมายของการสอนไดเปน
อยางดี 
    งานวิจัยที่เก่ียวกับการสอนแบบ T.P.R. (Total Physical Response) 
    สุดา  ชาตรีนันท (2528 : 74) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ แรงจูงใจ และความคงทน    
ในการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนแบบ T.P.R. ที่มี
กิจกรรมเสริมและการสอนตามคูมือครู จากการศึกษาพบวา นักเรียนกลุมทดลองที่ไดรับการสอน
แบบ T.P.R. ที่มีกิจกรรมเสริม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการฟง การพูด การเขียน          
แรงจูงใจและความคงทนในการเรียนรูสูงกวากลุมควบคุมที่ไดรับการสอนตามคูมือครูสวนผลสัมฤทธิ์
ทางดานการอานนั้นทั้งสองกลุมไมแตกตางกัน 
    สนธยาพรรษ  ยาทวม (2538 : 87) ไดศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการฟง-พูด 
ภาษาอังกฤษ และความเชื่อม่ันในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยการสอนแบบ T.P.R. 
ที่พัฒนาตามแนวทฤษฎีอรรถฐานกับการสอนตามคูมือครู จากการศึกษาพบวา นักเรียนกลุมทดลอง
ที่ไดรับการสอนแบบ T.P.R. ที่พัฒนาตามแนวทฤษฎีอรรถฐาน มีความสามารถดานการฟง-พูด 
ภาษาอังกฤษและมีความเชื่อม่ันในตนเองสูงกวากลุมควบคุมที่ไดรับการสอนตามคูมือครู 
    อรอุมา  ราษฎรวงศศรี (2545 : 77) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจต
คติตอการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ระหวางการสอนแบบใชเพลง
ประกอบและการสอนแบบการโตตอบทางสรีระ (T.P.R.) จากการศึกษาพบวา นักเรียนที่ไดรับการ
สอนโดยใชเพลงประกอบ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติทางการเรียนสูงกวา  
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นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบการโตตอบทางสรีระ (T.P.R.) 
    อัชเชอร (Asher. 1982 : 133-139) ไดทดลองสอนภาษาเยอรมันแกนักศึกษาผูใหญในรัฐ    
แคลิฟอรเนีย อายุ 17-60 ป จํานวน 11 คน เปนเวลา 8 สัปดาห พบวาในการศึกษาครั้งน้ีนักเรียน
สามารถเรียนรูคําศัพทไดถึง 500 คํา โดยการสอนเริ่มจากงายไปหายาก ใหมีการปฏิบัติตามทุก
ขั้นตอน นําเรื่องราวในชีวิตประจําวันมาสรางเปนเรื่องราวในการสอน 
   คานจิ (Khanji. 1983 : 1777-A) ไดทดลองเปรียบเทียบการสอนภาษาโดยวิธี T.P.R. และ
วิธีปฏิสัมพันธ (Di Pictro’s Strategic Interaction,SI) โดยการสอนภาษาฝรั่งเศสนักศึกษาชั้นปที่ 1 
มหาวิทยาลัยเดลาแวร ใชเวลาในการทดลอง 14 สัปดาห จากการศึกษาพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนแตกตางกันเพียงเล็กนอย 
 
4. เอกสารที่เก่ียวของกับการสอนตามคูมือครู 
  การสอนตามคูมือครูเปนกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวการสอนของหนวยศึกษา 
นิเทศกกรมสามัญ  ที่ใหแนวการปฏิบัติการสอนโดยเนนคุณสมบัติ 3 ประการ คือ คิดเปน ทําเปน 
และแกปญหาเปนซ่ึงเปนคุณสมบัติตามจุดประสงคของหลักสูตรและจุดมุงหมายปลายทางของ
การศึกษาการสอนที่ตอบสนองสมรรถภาพของมนุษย เปนการสอนที่จะชวยตอบสนองจุดประสงค
ของหลักสูตรได หนวยศึกษานิเทศก จึงไดจัดทําการสอนเพื่อตอบสนองสมรรถภาพของมนุษย โดย
จัดทําเปนคูมือใหโรงเรียนไดยึดเปนแนวทางการสอนที่เรียกวาคูมือแนวการสอนของหนวย
ศึกษานิเทศก กรมสามัญซ่ึงยึดแบบการเรียนของโรเบิรต เอ็ม. กาเย (Robert M. Gagne) และลิส
เชิลส เจ. บริกส (Lisles J. Briggs) เปนหลัก (หนวยศึกษานิเทศก. 2527. บทนํา) 

    1.  ทฤษฏีการเรียนรูตามแนวทางของกาเย  
     กาเย (Gagne. 1965:62-107) ไดแบงการเรียนรูแบบพ้ืนฐานงาย ไปจนถึงการ

เรียนรูแบบยากและซับซอน ดังน้ี 
           1.1 การเรียนรูเครื่องหมายและสัญญาณ เปนการเรียนรูที่ผูเรียนไม
สามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเองที่จะไมใหแสดงออกมาได การเรียนรูประเภทนี้ไดแก การ
เรียนรูโดยการวางเงื่อนไขตามแบบของพาฟลอฟ ซ่ึงเปนเรื่องที่เกี่ยวกับอารมณและความรูสึก 
           1.2 การเรียนรูความสัมพันธระหวางสิ่งเราและการตอบสนอง (Stimulus 
Response Learning) เปนการเรียนรูจากการเชื่อมโยงระหวางสิ่งเรากับการตอบสนอง ผูเรียน
สามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเองได ผูเรียนมีความตั้งใจและรูตัวในการกระทําที่จะเชื่อมโยงการ
ตอบสนองที่เหมาะสมตอสิ่งเรา ๆ กัน เม่ือทําไดถูกตองและเหมาะสม จะไดรับรางวัลหรือการ
เสริมแรง 
           1.3 การเรียนรูแบบลูกโซ  เปนการเรียนรูประกอบกิจกรรมที่ตอเน่ือง
ตามลําดับ ซ่ึงประกอบดวย ความสัมพันธระหวางสิ่งเรากับการตอบสนองตั้งแต 2 คูขึ้นไป เปน
พฤติกรรมที่เกี่ยวของกับการกระทําและทักษะตาง ๆ ในการเคลื่อนไหว 
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           1.4 การเรียนรูดวยถอยคําภาษา   การเรียนรูน้ีคลายแบบที ่3 แตกตางกัน
ที่สิ่งเราและการตอบสนองในแบบที ่3 เปนการใชกลไกกลามเนื้อ สวนแบบที ่4 เปนเรื่องของการใช
ภาษา เนนความสําคัญของภาวะภายในในมากกวาแบบที ่3 เชนการเชื่อมโยงชื่อของสิ่งของกับ
สิ่งของนั้น  
           1.5 การเรียนแบบจําแนกความแตกตาง  เปนการเรียนรูที่ผูเรียนสามารถ
มองเห็นและแยกความแตกตางระหวางสิ่งเราเพื่อที่จะตอบสนองสิ่งเรานั้นใหถูกตอง 

          1.6 การเรียนรูมโนคต ิเปนการเรียนการตอบสนองรวมกันตอกลุมของสิ่ง
เราที่มีความแตกตางกัน ผูเรียนตองเรียนรูสิ่งที่คลายกนั สามารถสรุปความเหมือนและแยกความ
แตกตางของสิ่งเราได 

          1.7 การเรียนรูกฎและหลักการ  เปนการเรียนรูที่เกิดจากการรวมมือหรือ 
เชื่อมโยงมโนมติ ตั้งแต 2 มโนมติขึ้นไปเขาดวยกันและจากการที่สามารถตั้งเปนกฎเกณฑขึ้นไดแลว 
จะสามารถนําไปใชในสถานการณตางๆ ดวยวธิีการคลายคลึงกัน 

          1.8 การเรียนรูการแกปญหา  เปนการเรียนรูที่ตองอาศัยการคิดโดยการ
รวมกฎเกณฑตาง ๆ ของการเรียนรูประเภทที ่7 เขาดวยกัน และนําไปใชในการแกปญหาได             
   2. การจัดรูปแบบการเรยีนการสอนของกาเย 
      การจัดรูปแบบการเรียนการสอนของกาเย  อาคม จันทสุนทร (2527 : 2-3 ) กลาววา 
การจัดรูปแบบการเรียนการสอนของกาเยสามารถจัดรูปแบบการเรียนการสอนซึ่งอาศัยสมมติฐาน
เบื้องตน 5 ประการ คือ  
           2.1 การจัดรูปแบบการเรยีนการสอนมุงใหเกิดการเรียนรูในแตละบุคคล 
การจัด      รูปแบบ  การเรยีนการสอนนี้จึงไมไดมุงที่คนกลุมใหญ คือ มิใชระบบการกระจายเสยีง 
แตมุงใหกับแตละบุคคลที่อยูรวมกันในสังคมนั้น ๆ  
           2.2 การจัดรูปแบบการเรียนการสอน ทําไดทั้งระบบสั้นและยาว คือเปนทั้ง
การจัดรูปแบบหรือวางแผนการสอนในแตละชั่วโมง การวางแผนการจัดการเรียนการสอนโดยตลอด
ในบทเรียนหรือในรายวิชานั้นทั้งหมด ซ่ึงอาจทําโดยครูแตละคนหรือครูชวยกันทําเปนคณะก็ได 
           2.3 การจัดรูปแบบการเรียนการสอนถือวา การจัดรูปแบบการเรียนการ
สอนอยางมีระบบจะมีผลอยางใหญหลวงตอละชั่วโมง การวางแผนการจัดการเรียนการสอนโดย
ตลอดในบทเรียนหรือในรายวิชานั้นทั้งหมด ซ่ึงอาจทําโดยครูแตละคนหรือครูชวยกันทําเปนคณะ 
           2.4 การจัดรูปแบบการเรียนการสอน ควรจัดทําเชิงระบบ กลาวคือ มี
ขั้นตอนตั้งแตการพิจารณาความตองการ  ความจําเปน เปาหมายและการดําเนินการเปนขั้น ๆ 
ตอเน่ืองกันไปจนถึงขั้นที่นักเรียนทราบผลการปฏิบัติหรือประเมินวิธีการดําเนินงานวาไดผลตาม
เปาหมายหรือไม 
           2.5 การจัดรูปแบบการเรียนการสอนตองอยูบนรากฐานความรูที่วามนุษย
เรามีการเรียนรูอยางไร คือตองการรูกระบวนการเรียนรูตาง ๆ 
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     ดังน้ันการจัดรูปแบบการเรียนการสอนก็คือ การวางแผนการเรียนการสอนใหออกมา
ในรูปของระบบ เปนการกําหนดภาพรวมของการเรียนการสอนที่จะจัดดําเนินการใหเห็นถึง
องคประกอบตาง ๆ ที่เกี่ยวของกัน ซ่ึงอาจจะเปนระบบขนาดใหญ เชน ระบบการจัดรายวิชา หรือ
เปนการออกแบบระยะยาว หรือระบบยอย ๆ เชน การจัดการสอนในแตละคาบ 

    3. หลักการและเหตุผลในการจัดรูปแบบการเรียนการสอน 
      อาคม จันทสุนทร (2527 : 6-7) กลาวถึงหลักการและเหตุผลในการจัดรูปแบบ
การเรียนการสอนตามแนวของกาเย ไวดังน้ี 
     3.1 ตองเร่ิมตนดวยการหาความตองการและจําเปนของการเรียนการสอน
น้ันเปนกลุมผูรับผิดชอบกําหนดเปาหมายใหญ ๆ ของการเรียนการสอนพรอมกับดูวามีทรัพยากร
หรือสิ่งสนับสนุนที่จะใชในการเรียนการสอนอะไรบาง มากนอยเพียงใด มีขอจํากัดอยางไร 
          3.2 นําเปาหมายใหญ ๆ ในการเรียนการสอนมากําหนดโครงสรางของ
หลักสูตรโดยยึดเปาหมายใหญในขอที ่1 โดยมีเปาหมายของแตละวชิา 
        3.3 จุดประสงคแตละรายวิชานั้น จะสามารถถึงสมรรถภาพภายในการ
เรียนรู แตละสมรรถภาพไดน่ันคือ สามารถบอกผลของการเรียนการสอนหรือการเรียนรู ออกมาใน
รูปของพฤติกรรมที่สังเกตได ซ่ึงสามารถระบุสมรรถภาพใหเห็นไดชดัเจนขึ้น 
        3.4 ระบุถึงสมรรถภาพตาง ๆ ใหจัดเจนของมนุษยใหจัดเจน เพ่ือใหการ
จัดการเรียนการสอนเปนไปตามสภาพตาง ๆ ทั้งสภาพภายนอกและสภาพภายในไดถูกตอง การใช
หลักการเรียนรูทั่ว ๆไปจะใชไดในวงกวางเทานั้น  แตถาใชหลักการเรียนรูเฉพาะแตละสมรรถภาพ
จะทําใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 
        3.5  เม่ือรูสภาพหรือเง่ือนไขของการเรียนรูแตละสมรรถภาพจะชวยใหมี
การวางแผนการกําหนดลําดับขั้นตอนของการเรียนการสอนไดดีขึ้น น่ันคือ จะทําใหสามารถ
จัดลําดับขั้นการเรียนรูในแตละเร่ืองไดวา ถาจะเรียนตองมีความสามารถพื้นฐานอะไรมากอน  และ
สามารถที่จะทําเปนภาพของแตละตอนหรือจัดลําดับที่จะเรียนในเรือ่งนั้น ๆ ใหชดัเจน 
        3.6  ขั้นตอนตอจากการวางแผนการเรียนการสอนคือ ตองทําเปนหนวย
ยอย ที่มีขอบเขตแคบลง แตมีรายละเอียดมากขึ้นแลวจัดทํารายละเอียดของจุดประสงค จาก
จุดประสงคเชงิพฤติกรรม 
        3.7  เม่ือแตละวิชาทําเปนหนวยยอย หรือทําเปนบทเรียนแตละบทเรยีน 
ซ่ึงมีจุดประสงคการเรียนรูเชิงพฤติกรรมที่ชัดเจนแลว นํามาจัดสภาพภายนอกคือจัดสถานการณตาง 
ๆ ใหเหมาะสมกับจุดประสงคน้ัน ๆ ทั้งน้ีรวมทั้งการปฏิบัตขิองครูและการจัดสื่อการเรียนการสอน
ตาง ๆ ซ่ึงจะตองหาทางเลอืกที่ดีใหไดผลตามจุดประสงคน้ัน 
        3.8  ขั้นตอนที่ทําใหการเรยีนการสอนสมบูรณคือ การประเมินผลซ่ึง
จะตองประเมินตามจุดประสงคที่ตั้งไว การประเมินในแตละบทเรียนตามจุดประสงคการเรียนรูเชิง
พฤติกรรม ควรจะใชการทดสอบแบบอิงเกณฑ หรือการทดสอบโดยยึดจุดประสงคเปนหลัก 
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        3.9  เพ่ือใหเห็นภาพการวางแผนการเรียนการสอนไดทั้งระบบ ตอง
พิจารณาถึงการจัดระบบการเรียนการสอนซึ่งครูผูสอนจะเปนบทบาทสําคัญที่จะจัดระบบการเรยีน
การสอนเพื่อถายทอดความรูใหแกผูเรียน สําหรับการถายทอดที่นาจะพัฒนานักเรียนแตละคนไดดี
คือ การเรียนการสอนที่เนนความสามารถของแตละบคุคลเพื่อที่จะใหระบบการเรยีนการสอนสมบูรณ 
ตองพิจารณาถึงการประเมนิผลเม่ือสิ้นสดุงานเพื่อดูประสิทธิภาพการจัดรูปแบบการเรียนการสอน 
         จากขั้นตอนดังกลาวครูผูสอนจําเปนตองรูสภาพปญหาความตองการของผูเรียนแลว
กําหนดโครงสรางของหลักสูตรพรอมทั้งกําหนดลําดับขั้นตอน และวางแผนการสอน การประเมินผล 
เพ่ือใหการเรียนการสอนเปนไปตามจุดประสงคที่วางไวครูผูสอนจึงมีบทบาทสําคัญตอการจัดระบบ
การเรียนการสอนเปนอยางมาก 
 
5.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวกับการฟง-การพูด 
  ความหมายของการฟง 
      การฟง  คือ  การทําความเขาใจคําพูด  ตองมีการตีความหมายหรือวิเคราะหในสิ่งที่ไดฟง  
ตองมีการตีความหรือวิเคราะห ในสิ่งที่ไดฟง  ผูฟงจะรับคําพูดของผูพูดแลวนํามาสรางความหมาย
ขึ้น  (Riverse.  1980 :16)  คือกระบวนการเปลี่ยนแปลงภาษาพูดใหเกิดความหมายขึ้นภายในใจ  
(Block.1993 :108)  ซ่ึงตองใชความสนใจและพยายามใหทราบความหมายของสิ่งที่ไดยิน จึงจะ
เขาใจความหมายที่ผูพูดตองการจะสื่อ  (Underwood.1989 : 1)  เขาใจประโยคที่ผูพูดพูดวาสัมพันธ
กับประโยคอ่ืน ๆ มีหนาที่อยางไรในการสื่อสาร ผูฟงจะเลือกจําเฉพาะสิ่งที่สัมพันธหรือตรงกับ
จุดประสงคในการฟงโดยตัดสวนที่ไมเกี่ยวของออกไป  (Widdowson.  1983 : 59-60) 
    คนที่มีความสามารถในการฟง คือ คนที่สามารถทํานายไดวาผูพูดกําลังจะพูดอะไรตอไป  
กลาที่จะเดาความหมายของศัพทที่ไมรู  สามารถนําความรูที่มีอยูเดิมไปตอความรูในเนื้อหา ที่รับฟง
ใหมได  จับประเด็นสําคัญแลวมองขามสิ่งเล็ก ๆ นอย ๆ เก็บใจความสําคัญไวในความทรงจํา   
ซ่ึงอาจจดบันทึกเพื่อชวยจํานอกจากนี้ยังตองรูซ้ึงถึงการใชคําเชื่อมตางๆ เพ่ือสามารถจะปะติดปะตอ
เร่ืองราวได  ทราบลักษณะการเนนเสียงตามความนิยมของภาษาและสังคม รูจักวินิจฉัยขอมูลใน
ขณะเดียวกันก็จะตองพิจารณาเจตคติและความสนใจของผูพูดดวย  (Yagang.  1993:16)   สําหรับ
การเรียนการสอนภาษานั้น การฟง คือ การใหปจจัยปอนเขาที่มีความหมายแกผูฟง  อยาพยายาม
บังคับใหนักเรียนพูดภาษาที่สองหรือภาษาเปาหมาย จนกวานักเรียนหรือผูฟงไดรับปจจัยปอนเขาที่
มีความหมาย เชน วิธีการของอัชเชอร  (Asher)  ที่เรียกวา Total Physical Reponse (T.P.R)  คือ 
ครูใชคําสั่งกับนักเรียนใหนักเรียนแสดงหรือปฏิบัติตามในสิ่งที่ครูพูด  นักเรียนจะไมถูกบังคับใหพูด
ภาษาที่สองหรือภาษาเปาหมาย  จนกวานักเรียนจะเขาใจในสิ่งที่ครูพูดออกมา  นอกจากการใช
คําสั่งแลว  ครูอาจจะใชทาทางหรืออุปกรณตาง ๆ โดยเฉพาะรูปภาพซึ่งสามารถหาไดจากนิตยสาร
ตาง ๆ เม่ือมีวิธีการหลาย ๆ อยางชวยในการใหปจจัยเขาที่มีความหมายแกนักเรียนหรือผูฟงก็จะ
สามารถพูดไดในที่สุด  (Terrell. 1982:121-129) 
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         สรุปไดวาการฟง คือ  การรับขาวสารขอความหรือสิ่งที่ไดยินจากผูสงสารแลวสามารถ
เขาใจในสิ่งที่ผูสงสารตองการสื่อความหมาย  ตีความหมายของผูสงสารไดถูกตอง  
    ในการเรียนภาษาตางประเทศนั้น  การรูเฉพาะคําศัพทและโครงสรางประโยคเพียงอยาง
เดียวยังไมเพียงพอ  ถาผูเรียนไมสามารถนําคําเหลานั้นมาผูกเปนประโยคแลวเปลงออกมาเปนเสียง
ที่เจาของภาษาฟงแลวสามารถเขาใจไดก็ยังไมถือวาสื่อสารได หากไมสามารถออกสําเนียง   คําหรือ
ประโยคไดถูกตองหรือขึ้นลงเสียงไมถูกที่เจาของภาษาจะไมสามารถฟงเขาใจได (บํารุง โตรัตน. 
2524 : 53)   
  กิจกรรมของการฟงเพื่อความเขาใจของขั้นตางๆ (Possible Activties for Four 
Stages of Listening Comprehension)  
  ขจร  สุขรังสรรค (2535 : 160-164) ไดสรุปกิจกรรมของการฟงเพ่ือความเขาใจของขั้น
ตางๆ ไวดังน้ี 
  ระดับตน (Elementary Level) 
  1. ขั้นจําแนก (Identificatio) 
   1.1 ใหนกัเรียนจําแนกเสียงและวลีส้ันๆ (Sound and short – phrase 

                              discrimination) 

   1.2  ใหนักเรียนฟงบทสนทนาที่ไดเรียนมาแลว (Listening to dialogues already 
            learned) 
          1.3  ใหนักเรียนจําแนกวลี และขอความจากเรื่องที่อาน 

       1.4  ใชเกมสเกี่ยวกับการจําแนกคําและวลีที่ไดยิน 

 2. ขั้นจําแนกและเลือกโดยปราศจากความคงทน (Identification and  Selection  
without Retention)  
   2.1  ใหนักเรียนฟงบทสนทนาที่ไดเรียนมาแลว ทั้งน้ีบทสนทนานั้นตองไมพูดชาหรือ 
                         เร็วจนเกินไป 

     2.2  ใหนักเรียนฟงจากเรื่องที่อาน (ใชความเร็วปกติ) 
 3. ขั้นจําแนกและการเลือกที่ไดชี้แนะกับความคงทนระยะสั้น Identification and 

 Guided Selection with Short-term Retention) 
   3.1  ใชคําถามแบบถูก-ผิด นักเรียนจะไดรับแจกกระดาษแบบถูก-ผิด นักเรียนฟงบท  

      สนทนา หรือเรื่องที่อาน แลวตอบในกระดาษคําตอบของตน 
3.2  ครูแจกกระดาษคําตอบแบบเลือกตอบใหนักเรียนโดยใชบทสนทนาหรือเรื่องที่  
      อานในขอ 7  
3.3  ครูแจกกระดาษคําถามใหนักเรียน นักเรียนฟงจากเรื่องที่ครูอานแลวตอบลงใน 
      กระดาษที่มีขอคําถามนั้น 

  4. ขั้นจําแนกการเลือกและความคงทนระยะยาว (Identification Selection and Long- 
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Term Retention) 
                             4.1  กิจกรรมเหมือนขอ 3.1-3.3 (บทสนทนาหรือเรื่องที่อาน) ตางกันตรงที่เม่ือครู 
                          อานจบ ครูจะตั้งคําถามทันที แลวใหนักเรยีนตอบปากเปลา 
  ระดับกลาง (Intermediate Level) 

 1. ขั้นจําแนก (Identification) 
   1.1  กิจกรรมที่ใหนักเรียนใหทํายากกวาขอ 1.1-1.4 ในระดับตน 

 2. ขั้นจําแนก เลือก โดยปราศจากความคงทน (Identification and Selection without  
Retention)  

  2.1 เพ่ิมความยากขึ้นจากขอ 2.1-2.2 ของระดับตน 
  2.2 ครูใหเรื่องสั้นๆ อาจเปนเรื่องที่สนุกๆซึ่งเกิดขึ้นระหวางทางมาโรงเรียน หรือเรื่อง 
         ที่เกิดขึ้นในหองเรียน 
  2.3 ครูเริ่มบทเรียนดวยเรื่องจริงที่นาสนใจ หรือขาวตางๆหรือใหนักเรียนเลาเรื่อง 
         จากขาวที่นักเรยีนไดอานมาแลว 
 2.4 ครูหรือนักเรียน แสดงละครจากบทสนทนา หรือเรื่องที่มีบทสนทนามากๆให 
        นักเรียนคนอื่นๆฟง แตไมใหเปดหนังสือ 
 2.5 ใหนักเรียนฟงเพ่ือนที่กําลังสนทนากนั (เตรียมมาแลว) 

3. ขั้นจําแนก เลือกตามคําชี้แนะกับความคงทนระยะสั้น (Identification and Guided  
Selection with Short-Term Retention) 

   3.1 ใหงานที่ยากขึ้นกวาขอ 3.1-3.3 ในระดับตน     
   3.2 ใหนักเรียนฟงเสียงจากภาพยนตรซ่ึงไดเตรียมไวสําหรับการสอนโดยเฉพาะ 
   3.3 ใหนักเรยีนเดาชื่อบุคคล หรือสถานที่จากคําบรรยายของครู 
   3.4 เติมประโยคใหสมบูรณโดยครูพูดประโยคที่ไมสมบูรณปากเปลา แลวใหนักเรียน 
        เติมประโยคใหเติมโดยเลือกจากตัวเลือกที่ครูแจกให 

 4. การจําแนก การเลือก และความคงทนระยะยาว 
               กิจกรรมขอน้ีเหมือนกับขอ 4.1 ในระดับตน แตนักเรียนใชคําพูดตัวเองเวลาตอบ 

ระดับกาวหนา (Advanced Level) 
1.  การจําแนก (Identification) 

   1.1 การจําแนกใหเห็นความแตกตางของเรื่อง เม่ือเร่ืองเปลี่ยนความหมายก็จะเปลีย่น 
ไปดวย เชน  sin  (เสียงสั้น) มีความหมายวา บาป  สวน seen (เสียงยาว) มีความหมายวา เห็น 
ดังน้ันจะเห็นไดวาเสียงเปลี่ยนไปเพียงเล็กนอยความหมายจะเปลี่ยนเปนอีกความหมายหนึ่ง จําแนก
ประโยคเปน บอกไดวาประโยคบอกเลาตางกับประโยคปฏิเสธ  
            1.2 การจําแนกและเลือกโดยปราศจากความคงทน (Identification and selection 
without retention)  
    1.2.1 เหมือนกับขอ 2.2 ของระดับตน แตลักษณะงานจะยากขึ้น 



 

 

33

        1.2.2 เหมือนกับขอ 2.2-2.5 ของระดับกลาง แตลักษณะงานจะยากขึ้น 
        1.2.3 ครูอานเรื่องทั้งเรื่องในหนังสือ นักเรียนปดหนังสือในขณะที่ฟงครู เรื่องที่ 
                 ครูอานนั้นนักเรียนไดเรียนมาแลวเปนตอนๆ 
        1.2.4 ใหนักเรียนฟงการสนทนาทางโทรศัพท 
        1.2.5 นักเรียนและครูเตรียมรายละเอียดของเหตุการณสนุกๆ 
        1.2.6 นักเรียนเตรียมเกมสทางโทรทัศน หรือเกมสการแขงขันอ่ืนๆ 
        1.2.7 นักเรียนฟงโคลงกลอน หลังจากฟงแลว นักเรยีนแสดงบทบาทสมมต ิ

2. การจําแนก เลือกโดยการชี้แนะ กับความคงทนระยะสั้น (Identification and guided 
   selection with short - term retention) 

 2.1 เหมือนขอ 3.2-3.3 ของระดับตน และเหมือนระดับ 3.2-3.3 ในระดับกลาง  
       แตลักษณะงานยากกวา 
 2.2 หาคําตอบจากตัวเลือกที่ครูใหเติมประโยคใหสมบูรณ แลวนักเรียนตองอธิบาย 
       เหตุผล และสถานการณดวย 
 2.3 ใหตอบคําถามงายโยงคําตอบกับการบอกใหเขียน วิธีน้ีคือ ครูเตรียมภาพแลว 
       บรรยายภาพหรือบรรยายเกี่ยวกับความสนใจดานวัฒนธรรมก็ได แลวให 
     นักเรียนเขยีนตามคําบอก   

3. การวิเคราะห เลือก และความคงทนระยะยาว (Identification ,Selection  and long – 
   term retention) 
  3.1 ขอความที่อานจะยาวขึ้น ครูอานขอความ หรือบทสนทนานั้นๆแลวใหนักเรียน 

                        ตอบคําถาม 
                   3.2 นักเรียนตอบคําถามแบบ ถูก-ผิด ซ่ึงคําตอบ ถูก-ผดิ ครูแจกใหนักเรียน 
                         แลวนักเรียนเลือกคําตอบจากตวัเลอืกที่ครูแจกให 
                            3.3 เหมือนกับขอ 4.1 และ 4.2 แตกระดาษคําถามแจกใหนักเรียนหลังจาก 
                                 ที่ครูอานครั้งที่ 2 แลว 
                   3.4 ใหนักเรียนตอบคําถามโดยใชภาษาแม 
                   3.5 ครูถามเปนภาษาอังกฤษ ใหนักเรียนตอบเปนภาษาอังกฤษ 
              3.6 อุปกรณที่ใชในการสอนฟงทั้งหมด นํามาฝกใหนักเรียนทําเปนระยะเทาที่จะ 
                        มากได 
         3.7 ใหนักเรียนจดบันทึกการบรรยายเกีย่วกับนักเขียน นักประพันธ บุคคลที่มี 
                        ชื่อเสียง 
          3.8 ใหนักเรียนดูภาพยนตรที่ไมเกี่ยวกบัการศึกษา และฟงเพลงสมัยใหม 
          3.9 ใหนักเรียนไดฟงละคร คําประพันธ หรือวาทะศลิปตางๆ 
          3.10 ใหมีกิจกรรมเกี่ยวกบัชุมนุมภาษา และรวมโครงการกับโรงเรียนอ่ืนก็ได 

  กิจกรรมในการสอนทักษะฟง 
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  การสอนทักษะฟงเปนทักษะที่สําคัญกอนการเรียนรูทักษะอ่ืน จึงควรไดรับการฝกฝนอยาง
เพียงพอและตองไดรับการพัฒนาใหดียิ่งขึ้น สุมิตรา อังวัฒนกุล (2537 : 160) ไดเสนอแนะกิจกรรม
ในการสอนทักษะการฟงไวดังน้ี 
    1. ใหฟงคําสั่งที่ใชในการเรียนการสอน เชน การถามคําถาม และกระตุนใหผูเรียน
ตอบสนองอยางเหมาะสม ฟงการบอกแนวทางในการปฏิบัติ การอธิบายภาพ การเลาเหตุการณที่ 
เกิดขึ้นและการบอกแนวทางในการทํากิจกรรมของครูเปนภาษาอังกฤษ 

   2. ใหฟงเพ่ือนคนอ่ืนถามคําถาม สรุปเร่ือง หรือเลาเรื่องตางๆ เปนภาษาอังกฤษ 
             3. ใหผูเรียนมีสวนรวมในการแสดงบทบาทสมสุติ แสดงละคร หรือการสนทนาตางๆ 
   4. ใหเลนเกมภาษาอังกฤษ 
   5. ใหดูภาพยนตรโดยเฉพาะที่จัดทําขึ้นเพ่ือการสอนภาษาอังกฤษ และจากโปรแกรม 
ภาษาอังกฤษทางโทรทัศน 
   6. ใหสัมภาษณชาวตางชาติที่อยูในชุมชน 
   7. ใหเขารวมการบรรยาย การประชุมปฏิบัติการ ชมรมภาษาหรือการประชุมตางๆ 
ที่ใชภาษาอังกฤษ 
  พอลสตันและบลูเดอร (Paulston ; Bruder  1976 : 131-132) ไดเสนอรูปแบบของการฝก
ความเขาใจในการฟงในชั้นเรียนวามี 4 ขั้นตอน คือ 
   ขั้นที่ 1 เลือกหัวขอที่จะสอน เพ่ือกําหนดขอบเขตสิ่งที่ผูเรียนควรจะไดเรียนรู 
กําหนดโครงสรางของประโยคและคําศัพทที่นักเรียนจะไดฟงเพ่ือใหเหมาะสมกับระดับความสามารถ
ของผูเรียน 
   ขั้นที่ 2 เนนความสนใจของผูเรียน  ผูเรียนควรไดรับการกระตุนใหสนใจในสิ่งที่ไดรับ
ฟง เพ่ือเปนการเตรียมตัวกอนที่จะรับฟงสิ่งที่จะสอนหรือมีแบบฝกหัดกอนการฟง อาทิ การตอบ
คําถามหรือการวาดภาพ 
   ขั้นที่ 3 การฟงและการทําแบบฝกหัดประกอบ ในขั้นนี้ผูเรียนจะไดรับฟงบทเรียน
การฟงในระดับความเร็วปกติ และทําแบบฝกหัดประกอบ ผูเรียนจะฟงกี่ครั้งก็ไดขึ้นอยูกับ
ความสามารถที่จะตอบคําถามได 
   ขั้นที่ 4 การตรวจสอบความเขาใจ ไดแกการตรวจคําตอบของแบบฝกหัด เพ่ือให
ผูเรียนไดรับรูความสามารถของตนและแกไขขอผิดพลาดที่เกิดจากการฟง 
  สุภัทรา อักษรานุเคราะห (ม.ป.ป. : 24) ไดเสนอแนวทางการสอนทักษะฟงไวดังน้ี 
   1. การฟงคําเดี่ยว ฟงวลีและฟงประโยค ซ่ึงอาจทําไดโดยแสดงออกในลักษณะ
ตางๆกัน เชนปฏิบัติตามคําสั่ง วาดรูป เลนเกม บอกทิศทางตามแผนที่ ทั้งนี้อาจใหสังเกตการเนน
เสียงหนักเบาในคํา และระดับเสียงสูงต่ําในประโยค 
   2. การฟงโดยพยายามเชื่อมโยงคําตางๆที่ไดยิน เปนกลุมที่มีความหมายเพื่อใหจํา
งาย เชน พยายามสรางจินตนาการจากคําเปนภาพ ซ่ึงจะเปนภาพที่สวยงามหรือเปนภาพตลกก็ได 
เพ่ือใหจําสิ่งที่ฟงไดนานขึ้นและเกิดความสนใจที่จะฟงตอไป 
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   3. การฟงเนื้อเรื่องสั้นๆ ซ่ึงอาจมีคําศัพทและโครงสรางที่รูจักแลว โดยที่ผูสอนให
สรุปเหตุการณวาใครทําอะไร ทําแลวหรือยังไมไดทํา หรือกําลังทําอยู หรือสรุปไดวาบุคคลในเรือ่งมี
อาชีพอะไรเปนตน 
   4. การฟงบทสนทนาหรือขอความตางๆควรเปนบทสนทนาหรือขอความที่อยูใน
ชีวิตประจําวันและเปนธรรมชาติ คือมีความเร็วปกติ ผูพูดมีทั้งหญิงและชายที่ตางวัยตางอาชีพ 
สถานภาพทางสังคมและสําเนียงตางกันเพ่ือใหผูเรียนคุนเคยกับภาษาที่ใชอยูจริง 
   การสอนฟงน้ันผูสอนควรเลือกกิจกรรมในการฟงที่เหมาะสมกับผูเรียนของตน เขาใจ
ผูเรียนของตนวามีความสามารถในระดับใดและเหมาะกับกิจกรรมใด วิธีการใดที่เม่ือเลือกมาสอน
แลวจะทําใหผูเรียนของตนพัฒนาความสามารถในดานการฟง 

  เอกสารเก่ียวกับการพูด 

  ความหมายของการพูด 
  การพูดเปนรูปแบบหนึ่งของการสื่อสารในชีวิตประจําวันและเปนสิ่งที่จําเปนในการ

สื่อสารเพราะการพูดเปนการแสดงออกเพื่อใหผูฟงเขาใจความคิด  ความเขาใจ  ของผูพูดสวน
ความหมายของการพูดนั้นมีผูใหความหมายเชน การพูดมิไดเปนการออกเสียงคําพูดและการออก
เสียงสูงต่ําในประโยคเทานั้น  แตในดานหนาที่เปนการทําใหผูอ่ืนเขาใจในสิ่งที่ตนพูดและถาจะใหดี
ขึ้นยังมีการเลือกใชสํานวนภาษาที่ถูกตองและเปนที่ยอมรับของเจาของภาษาการพูดสื่อสารที่ดีมี
ลักษณะทาทางประกอบมีความสําคัญพอ ๆ กับความรูเกี่ยวกับภาษา (Valette. 1977 : 120)  การ
พูดมิไดเปนเพียงปฏิสัมพันธทางภาษาเทานั้น  ผูพูดตองมีการแลกเปลี่ยนความหมายของภาษา
ทางดานสังคมดวยคือ ตองใชภาษาตามกฏของสังคมนั้น ๆ ใชถอยคํา  นํ้าเสียงรวมทั้งกริยาอาการ 
ถูกตองตามจรรยามารยาท  ประเพณีของสังคมเพื่อถายทอดความคิดความรูสึก  และเกิดการ
ตอบสนอง (สวนิต  ยมาภัย. 2535 : 1) ระหวางผูพูดและผูฟงเพราะการพูดเปนรูปแบบพฤติกรรมที่
เกี่ยวของกับบุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไป  ผูรวมสนทนาแตละคนตองสามารถตีความในสิ่งที่ไดฟง  ซ่ึง
ไมสามารถทํานายไดลวงหนาวามีรูปแบบภาษาใด  และมีความหมายแบบใดรวมถึงการโตตอบดวย
ภาษาที่ทําใหเกิดประโยชนและสะทอนความตั้งใจในการปฏิสัมพันธ (Scott.1981 : 70)  ทักษะการ
พูดจึงจําเปนทักษะที่สําคัญในชีวิตประจําวันโดยเฉพาะการเรียนภาษาตางประเทศเพราะผูพูดได
ยอมฟงผูอ่ืนไดเขาใจ อยางไรก็ตามทักษะการพูดเปนทักษะทางภาษาที่ซับซอนและตองเกิดจากการ
ฝกฝน (สุมิตตรา  อังวัฒนกุล.  2537 : 167) 
    ผูเรียนที่ฉลาดตองเริ่มใชภาษาที่เรียนใหไดตั้งแตเร่ิมแรกดวยความตั้งใจและใหเปน
ธรรมชาติ  และตั้งความหวังที่จะพูดภาษานั้นใหได  เปนความผิดพลาดอยางใหญหลวงที่จะพูด
ภาษานั้น  เฉพาะเวลาที่จําเปน  ผูเรียนภาษาตองเร่ิมใชภาษาทันที  เม่ือตนเองตัดสินใจที่จะเรียนรู
ภาษานั้น  แตปญหาก็คือผูเรียนภาษาอังกฤษจํานวนมากคิดวาตนเองควรรอใหถึงเวลาที่เหมาะสม
เสียกอนซ่ึงก็คือเวลาที่ตนเองรูหลักไวยากรณหรือคําศัพทเปนอยางดีแลวทําใหผูเรียนลืมทุกสิ่งที่ตน
เรียนรูมาเนื่องจากไมมีโอกาสไดใชภาษาดังกลาว  ผูเรียนควรพยายามพูดแมวาจะพูดผิด ๆ ก็ตาม
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ขบวนการที่เกิดขึ้นทําใหมีโอกาสปรับปรุงการสื่อสารใหคลองและถูกตองการพูดเปนการแสดงออก
ซ่ึงความเขาใจในการรับสาร และแสดงออกอยางถูกตองในทางภาษา กิริยา ทาทางวัฒนธรรมของ
สังคมนั้น การพูดนั้นตองฝกฝนจึงจะใชภาษาไดถูกตองเหมาะสมทั้งภาษาของตนและภาษาตาง 
ประเทศ 

องคประกอบของการพูด 
   การพูดเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในการสื่อความหมายนั้นจะตองประกอบดวย
องคประกอบที่สําคัญ คือ (สุภาวดี  แสงพลสิทธิ์; คณะ .2526 : 9-10; และนันทา  ขุนภักดี. 2529 : 
2-4) 
    1. ผูพูด คือ ผูที่กลาวคําพูดออกไป ซ่ึงในแตละครั้งตองมีจุดประสงคในการ 
สื่อสาร  (ชูเกียรติ  จารัตน. 2535 : 27) สามารถถายทอดความรูสึก ขอเท็จจริง ทัศนคติตลอดจน 
ความคิดเห็นของตนเองไปสูผูฟง โดยการใชเสียง กริยา ทาทาง และบุคลิกภาพของตนอยางมี 
ประสิทธิภาพ  ผูพูดที่ดีน้ันตองมีความรูจริงในเรื่องที่พูด ถายทอดสาระของเรื่องใหผูฟงเขาใจได 
อยางชัดเจน   ตลอดจนสามารถตอบหรือแกไขปญหาเฉพาะหนาไดอยางเหมาะสม อีกทั้งยังมีจรรยา 
มารยาท และคุณธรรมในการพูด มีเจตนาดีตอผูฟง เชน สรางบรรยากาศการพูดที่เปนกันเองกับ 
ผูฟง หรือมีเรื่องพูดเปนธรรมชาติคลายการคุยกัน มีการเสนอเรื่องราวหรือแนวความคิดที่มีเหตุผล 
อยางเปนระบบ โดยอาศัยองคประกอบ 3 ประการ คือ ขอเท็จจริง หลักฐานตางๆ ที่เกี่ยวของและ 
กระบวนการในการพิจารณาหาเหตุ  ความหมายไดกระจาง รวมทั้งจัดเนื้อเรื่องใหตรงกับความ 
คาดหมายหรือความตองการของผูฟง   

   2. สาร หรือ เน้ือเร่ืองที่จะพูด เปนสิ่งที่สําคัญยิ่งในการพูดทุกครั้ง ผูพูดที่มี
ความสามารถจะตองเลือกพูดในสิ่งที่ตนถนัด เพราะมีความรูในเร่ืองน้ันจริงๆ และกอนพูดจะตองมี
การเตรียมเรื่องใหพรอม มีคํานํา เน้ือเร่ือง และบทสรุป จะทําใหผูฟงเขาใจดีขึ้น สารที่ดีความมี
ลักษณะดังน้ี คือ มีการใชภาษาที่มีความหมายตรงกัน ไมใชถอยคําที่มีหลายความหมาย มีความถูก
ตองตามขอเท็จจริง มีตัวอยางหรือหลักฐานสนับสนุนอยางเหมาะสม ชัดเจนตลอดเรื่อง ไมสับสน 
กํากวม วกวน ออกนอกเรื่อง มีการใชภาษาไดเหมาะสมกับเวลา โอกาส สถานที่และกลุมผูฟง มี
ลักษณะสรางสรรค ใหแนวคิดแปลกใหมที่นาสนใจและเปนประโยชน มีความสัมพันธกันประดุจลูกโซ
ในแตละตอน และมีความสั้นยาวพอเหมาะกับเวลาและจุดประสงคที่ตั้งไว    

   3. สื่อหรือเครื่องมือที่ใชพูด หมายถึง สิ่งที่จะชวยใหการถายทอดความรูสึกนึก
คิดหรือความตองการของผูพูดไปยังผูฟงเปนไปอยางสะดวก รวดเร็ว ไดแก นํ้าเสียง การแสดงสีหนา 
แววตา กิริยามารยาทและทาทางของผูพูด รวมไปถึงโสตทัศนูปกรณ ตางๆ เชน รูปภาพ ของจริง
หรือเครื่องเสียง สื่อเครื่องมือที่ใชพูดอาจแบงออกเปน 2 ประเภท คือ สื่อธรรมชาติ ไดแก อากาศ 
คลื่นเสียง และแสงสวาง สื่อที่มนุษยสรางขึ้น ไดแก ไมโครโฟน วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน
เปนตน สื่อหรือเครื่องมือที่ใชพูดที่ดีควรมีลักษณะดังน้ี คือ อยูในสภาพพรอมที่จะนําสารไป           
สูผูฟงอยางมีประสิทธิภาพเสมอ ไมมีสิ่งตางๆรบกวน เชน เสียงจากบริเวณใกลเคียง 
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   4. ผูฟง หมายถึง ผูไดยินหรือไดฟงสารจากผูพูดแลวมีการแสดงออกตอบโตซ่ึง
กันและกันสอดคลองกับเรื่องที่กําลังพูดอยู ผูพูดจะประสบผลสําเร็จไดดี ถารูจักผูฟงวาเปนใคร อายุ 
เพศ การศึกษา และสถานการณทางสังคมเปนอยางไร เพราะสิ่งเหลานี้เม่ือตางกัน จะทําใหผูฟง
เขาใจและตองการในสิ่งตางๆกันอีกดวย  ผูฟงที่ดีควรมีลักษณะดังน้ี คือ มีประสาทหูไว สามารถรับ
ฟงถอยคําตางๆไดอยางรวดเร็ว   ถูกตองและรูเรื่อง มีสมาธิม่ันคง ทนตอเสียงรบกวนได มีความรูใน
เร่ืองที่กําลังฟงอยูบาง ชวยใหสามารถติดตามเรื่องและเขาใจเรื่องไดดี มีความรูเกี่ยวกับการใช
ถอยคํามากพอสมควร ทําใหเขาใจเรื่องที่กําลังฟงอยูดีขึ้น ยอมรับฟงความคิดเห็นในแนวทางที่ตนไม
เห็นดวย มีความสนใจเรื่องที่กําลังฟง หาประโยชนและพิจารณาคุณคาของความคิดที่แปลกใหม ฟง
อยางมีไหวพริบ มีความสนใจผูพูด เต็มใจที่จะรับความรูและแลกเปลี่ยนความรูดวยถามีโอกาส 
สามารถจับใจความสําคัญที่ผูพูดพูดได ควรจดบันทึกไวเพ่ือกันลืม และสามารนําไปถายทอดแกผูอ่ืน
ไดอยางครบถวนและถูกตอง สามารถตั้งคําถามเพื่อเสริมความเขาใจใหแจมแจงยิ่งขึ้น   

   5. ผลการพูด หมายถึง การกระทําตอบโตของผูฟงที่แสดงใหผูพูดทราบ
ระหวางพูดหรือเม่ือพูดจบแลววาผลการพูดครั้งนั้นเปนอยางไร เปนตนวา ไมเขาใจ หรือนาเบื่อ
หนายผลการพูดที่ดีควรมีลักษณะดังน้ี คือ มีความตรงไปตรงมา ปราศจากอคติ มีเจตนาไปในทาง
สรางสรรค ไมคิดทําลายกัน 

   6. ประสบการณรวม หมายถึง ความชัดเจนที่เกิดจากการกระทําหรือไดพบเห็น
มาทั้งผูพูดและผูฟง เชน พ้ืนฐานดานความรู ความคิด ความรูสึก ความเชื่อ ทัศนคติ และคานิยม
เปนตน ถาผูพูดหรือผูฟงมีประสบการณรวมที่คลายคลึงกัน หรืออยูในสิ่งแวดลอมเดียวกันจะทําให
เขาใจตรงกัน และงายขึ้น ประสบการณรวมจึงเปนสิ่งที่จําเปน สิ่งสําคัญซ่ึงเปนประโยชนตอการพูด
อยางยิ่ง ชวยใหเกิดสัมฤทธิผลตามเจตนารมณของผูพูดอยางแทจริง 

 สรุปไดวา องคประกอบของการพูดนั้น จะตองประกอบไปดวยผูพูด สาร เครื่องมือ ผูฟง 
ผลของการพูด ประสบการณรวม สิ่งตางๆแบบนี้จะตองมีคุณภาพจึงจะทําใหการพูดนั้นสัมฤทธิ์ผล 
เกิดความเขาใจตรงกันระหวางผูพูดกับผูฟง ผูฟงสามารถตีความหรือนําไปถายทอดแกผูอ่ืนไดอยาง
ถูกตอง 
  สภาพปจจุบันและปญหาในการสอนพูดภาษาอังกฤษ 
    เฉลิมพล  ดาวเรือง (2540 : 55) ไดสรุปปญหาในการสอนพูดภาษาอังกฤษใน
ปจจุบันไววา นับตั้งแตภาษาอังกฤษไดแพรหลายเขามาสูเมืองไทยจวบจนปจจุบัน คนไทยเปน
จํานวนมากประสบปญหาเดียวกันมาตลอด คือการเรียนภาษาอังกฤษมาหลายปนับตั้งแตอนุบาล
จนถึงมหาวิทยาลัย แตก็ยังไมสามารถพูดหรือสนทนากับชาวตางประเทศไดอยางคลองแคลวทั้งๆที่
คร่ําเครงเรียนภาษาอังกฤษกันมาอยางหนัก ตั้งแตการอาน การเขียน การทองจําแบบนกแกว 
นกขุนทอง เด็กไทยในอดีตจะรูไวยากรณอยางดี รูจักการสรางประโยค รูกฎภาษาอังกฤษอยูในขั้นดี
มากแตก็ไมสามารถสื่อสารกับชาวตางประเทศใหเขาใจได หรือไมบางทีก็ตองใชภาษามือหรือทาทาง
ประกอบดวย จนเม่ือยแลวเม่ือยอีก เขาตํารา “ความรูทวมหัว เอาตัวไมรอด” แมในปจจุบันสภาพ
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การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยจะเปลี่ยนไปจากเดิมในอดีตมากเด็กไทยสนุกกับการ
เรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น เน่ืองจากมีกิจกรรมการเรียนการสอนแบบใหมที่นาสนใจ มีเกม เพลง 
อุปกรณการเรียนการสอนที่ทันสมัย จูงใจใหนักเรียนรักเรียน มีวิธีการสอนที่ใชการสื่อสาร ซ่ึงเนน
การสนทนา ตามสถานการณเปนหลัก เพ่ือใหนักเรียนเคยชินกับคําศัพท รูปประโยค เกิดการเรียนรู 
และสามารถนําไปใชในสถานการณตางๆไดอยางถูกตอง แมกระน้ันก็ตามเด็กไทยรุนใหมก็ยังคงไม
สามารถนําภาษา อังกฤษไปใชตามสถานการณในความเปนจริงได สาเหตุ คือ ขาดความตอเน่ือง 
เพราะเมื่อนักเรียนไดรับการฝกรูปประโยค ในสถานการณที่โรงเรียนแลว พอกลับถึงบานก็ไมมี
โอกาสไดใชอีก เพราะในครอบครัวไมมีใครพูดภาษาอังกฤษดวย เม่ือไมมีโอกาสใชในชีวิตประจําวัน 
การที่จะใหเด็กนักเรียนไทยพูดภาษาอังกฤษไดอยางคลองแคลว ไมตองนึกคิดเปนภาษาไทยกอนใน
สถาน การณที่ตองใชจริงๆ คงเปนไปไดยาก ซ่ึงแตกตางจากเด็กในประเทศที่เขาใชภาษาแมและ
ภาษา อังกฤษควบคูกันไปในชีวิตประจําวัน มีภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สองและเปนภาษาราชการ
ดวย เชน มาเลเซีย สิงคโปร ฮองกง ฟลิปปนส เด็กนักเรียนในประเทศเหลานี้แมจะไมไดเรียน
ภาษาอังกฤษแบบ Communication Approach ที่โรงเรียนก็ตาม แตเขาก็สามารถพูดภาษาอังกฤษ
ไดอยางคลองแคลว กลมกลืนเปนธรรมชาติเหมือนเชนเปนภาษาของตน เพราะเกิดความเคยชินที่มี
ภาษาอังกฤษเปนสวนหนึ่งในชีวิตประจําวันนั่นเอง 
  องคประกอบที่มีอิทธิพลตอการสอนพูดภาษาอังกฤษ 
   1. สภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปจจุบัน 

       ในปจจุบันแมวาประเทศไทยจะเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีมากขึ้นสภาพ
สังคมเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว มีนักลงทุนชาวตางชาติมาประกอบธุรกิจในประเทศไทย 
อยางมากมาย ภาษาอังกฤษจึงเขามามีบทบาทในการติดตอสื่อสาร เพ่ือสรางคุณประโยชนตอ
ประเทศ ชาติอยางมากมายมหาศาล อยางไรก็ตามโรงเรียนและสถาบันการศึกษาในประเทศไทยก็
ยังคงสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ เพราะประเทศไทยมีเพียงภาษาไทยเปนภาษาแมและ
ภาษาราชการเทานั้น จุดประสงคการสอนภาษาอังกฤษก็เหมือนกับการสอนภาษาตางประเทศ 
ภาษาอื่นๆทั่วๆไป จะแตกตางกันก็เพียงแตวา ภาษาอังกฤษมีโอกาสไดใชมากกวาภาษาอื่นๆ
เทานั้น เม่ือเปนเชนนี้การเรียนการสอนจึงมิไดเนนใหนักเรียนนําไปใชในชีวิตประจําวัน จึงทําให
นักเรียนเกิดความเคยชิน หรืออาจจะมีความเคยชินแตยังนอย จึงไมเพียงพอตอ การที่จะทําใหทุก
คนพูดภาษาอังกฤษไดอยางคลองแคลวเปนธรรมชาติ ฉะนั้นครูจึงตองทําความเขาใจกับสภาพความ
เปนจริงในปจจุบัน แลวแสวงหาหนทางที่จะทําใหนักเรียนเกิดความเคยชินกับภาษาอังกฤษตั้งแต
เขาเริ่มเรียนในระดับตนๆ ซ่ึงในเบื้องตนนั้นอาจจะไมตองคาดหวังถึงขนาดใหเขาพูด “พูดได”
เพียงแตใหพวกเขา  “ไดพูด” ก็คงจะพอ 
   2. ผูสอน 
        2.1 ผูสอนจํานวนไมนอยในเมืองไทยที่ยึดอาชีพครู เพราะไมรูวาจะประกอบ
อาชีพอะไร ทําใหขาดลักษณะความเปนครูที่ดี และความรักเด็กหรือนักเรียน เม่ือตองมาสอน
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ภาษาอังกฤษที่มิใชภาษาแมของตนและพบกับอุปสรรคปญหา ก็จะเกิดความทอถอย ไมพากเพียร
บากบั่นในการแกปญหาเทาที่ควร หรือครูบางคนอาจจะสามารถสอนไดดี แตสอนเพราะความจําเปน
หรือสอนตามหนาที่ มิไดเกิดจากความรูสึกนึกคิดที่เปนครูอยางแทจริง ก็จะทําใหเกิดผลกระทบตอ
ผูเรียนเชนกัน 
       2.2 คุณภาพของผูสอนปจจุบันประเทศไทยยังประสบภาวะขาดแคลนครูสอน
ภาษา อังกฤษ   โดยเฉพาะโรงเรียนในตางจังหวัด หรือชนบทที่หางไกล หลายแหงที่ครูคนเดียว
สอนหลายวิชา หรือบางแหงครูคนเดียวสอนทุกวิชา ซ่ึงในภาวะสภาพการณเชนน้ี คงไมตองกลาวถึง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผูเรียน การที่จะใหเด็กนักเรียนพูดภาษาอังกฤษไดอยางคลองแคลวคงเปนไป
ไดคอนขางยาก ในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดที่เจริญมากแลว แมวาจะมีครูเพียงพอแตก็ยังประสบ
กับภาวะขาดแคลนคุณภาพ มาตรฐานครูภาษาอังกฤษเปนปญหาที่พบอยูในโรงเรียนทั่วไป ยังมีครู
สอนภาษาอังกฤษอยูอีกมากที่ขาดความเชี่ยวชาญแมนยําดานไวยากรณ การออกเสียงและคําศัพท  
ตางๆ ตลอดจนขาดความรูในเรื่องการใชภาษาอังกฤษอยางถูกตองตามมารยาท และที่สําคัญก็คือ 
ขาดความรูในเร่ืองวัฒนธรรมของเจาของภาษา ซ่ึงก็เปนธรรมดา เพราะภาษาอังกฤษมิใชภาษา
ประจําชาติ แตอยางไรก็ตามไมมีอะไรยากเกินไป ถาผูสอนมีสํานึกของความเปนครู มีความตั้งใจจริง 
กระตือรือรนที่จะศึกษาหาความรูในดานไวยากรณ การใชภาษา  
คําศัพท สวนการออกเสียงและลีลาการพูดนั้นก็อาจจะฝกฝน สั่งสมประสบการณจนเกิดความเคยชิน
หรือเปนนิสัยขึ้นมาจนสามารถนําไปใชสอนพูดภาษาอังกฤษไดอยางประสบผลสําเร็จ 
   3. ผูเรียน 
       การที่ครูสอนภาษาอังกฤษฝกใหเด็กนักเรียนออกเสียงประโยคที่ยาวๆหรือให
อานซ้ําซากหลายเที่ยว โดยไมเปลี่ยนกิจกรรมเลยเปนเวลานาน เด็กจะเกิดความเบื่อหนาย และไม
อยากจะพูดภาษาอังกฤษ ปญหาคือ การฝกพูดอาจไมสัมพันธกับการฟง เม่ือฟงไมปะติดปะตอ 
เพราะครูพูดยาวเกินไป เด็กพูดโตตอบไมได ฉะนั้นครูผูสอนควรทําความเขาใจกับธรรมชาติของเด็ก 
เลือกวิธีการหรือกิจกรรมฝกพูดใหเหมาะกับวัย จะทําใหเด็กสนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษ และ
อยากจะพูดภาษาอังกฤษ 
   4. วิธีสอน 
         ดังที่กลาวมาแลววาครูจะตองคัดเลือกกิจกรรมและหาวิธีสอนที่เหมาะกับเด็ก
เพ่ือจะไมใหเขาเบื่อหนายการฝกพุดภาษาอังกฤษนับวาผูเรียนในสมัยน้ีโชคดีอยางมหาศาลที่ได
เรียนภาษา อังกฤษดวยวิธีการสมัยใหม มีเกม เพลง กิจกรรมที่นาสนใจ ดวยอุปกรณการเรียนการ
สอนอันทันสมัยมากมายแมกระนั้นก็ตามเด็กไทยรุนใหมก็ยังคงไมสามารถนําภาษาอังกฤษไปใชตาม   
สถานการณในสภาพความเปนจริงได ฉะน้ันครูจึงจําเปนตองเขามามีบทบาทในการคนหาวิธีการ      
และคําตอบวาจะทําอยางไร จะสอนอยางไรใหเด็กเคยชินกับภาษาอังกฤษ และกลาแสดงออก พูด
ภาษาอังกฤษไดอยางไมเคอะเขิน 
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   5.  สภาพแวดลอม 
      สภาพแวดลอมนับเปนองคประกอบสําคัญที่มีอิทธิพลตอการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษอยางยิ่ง ไมวาจะเปนบานหรือที่โรงเรียน ลวนสงผลในการสั่งสมประสบการณและสราง
ความเคยชิน    ใหแกเด็กในการพูดภาษาอังกฤษ สังคมไทยมิไดใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 
เม่ือเด็กฝกพูดภาษาอังกฤษที่ชั้นเรียนแลวพอกลับถึงบานก็ไมไดใชอีก นอกจากบางครอบครัว
เทานั้นที่พอแมผูปกครอง เห็นความสําคัญของการปลูกฝงความเคยชิน ก็จะพยายามสราง
บรรยากาศใหลูกไดฟงและพูดภาษาอังกฤษ หรือพอแมบางทานที่ มีความสามารถก็จะพูด
ภาษาอังกฤษกับลูกดวย ถอยคําและประโยคงายๆ เพ่ือใหเขาไดโตตอบ แตจะมีสักกี่ครอบครัวที่ทํา
เชนนี้ได เพราะมิใชสิ่งงายที่จะใหคนไทยพูดภาษาอื่นที่มิใชภาษาไทยกับคนไทยดวยกัน โดยไม
เคอะเขิน ซ่ึงแตกตางจากคนมาเลเซีย สิงคโปร ฮองกงหรือฟลิปปนส ที่สามารถพูดภาษาอังกฤษซึ่ง
มิใชภาษาแมกับคนชาติเดียวกัน ไดอยางเปนธรรมชาติ คิดเปนภาษาอังกฤษแลวพูดเปน
ภาษาอังกฤษออกมาไดเหมือนเชนเปนภาษาแมของตนเองฉะนั้นครูผูสอนภาษาอังกฤษพึงยอมรับ
และทําความเขาใจกับสภาพความเปนจริงในปจจุบัน แลวจึงพยายามสรางบรรยากาศที่เอ้ืออํานวย
ใหนักเรียนไดมีโอกาสใชภาษาอังกฤษมากที่สุดเทาที่จะทําไดขณะเดียวกันก็พรอมที่จะใหคําแนะนํา
แกผูปกครองในการจัดกิจกรรมเพื่อสรางบรรยากาศขึ้นที่บาน เพ่ือฝกเด็กใหพูดภาษาอังกฤษ เพ่ือ
ประสานความตอเน่ืองระหวางบานกับโรงเรียน และที่สําคัญที่สุด คือ ตัวครูเองจะตองเปนตัวอยางที่
ดีของการสรางบรรยากาศในชั้นเรียน สลัดความเคอะเขินแลวสรางความกลาพยายามใช
ภาษาอังกฤษกับนักเรียนในชั่วโมงเรียนภาษาใหมากที่สุดเทาที่จะมากได หลีกเลี่ยงการใชภาษาไทย
ที่ไมจําเปน เพราะชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษนับวาเปนโอกาสทองของแตละวันอยางที่สุดแลว ที่จะ
ฝกใหเด็กไทยเคยชินกับภาษาอังกฤษแลวเติบโตขึ้น สามารถนําภาษาอังกฤษไปใชตามสถานการณ
ในสภาพความเปนจริงได “จงสรางบรรยากาศใหเขาไดพูด…และเขาก็จะพูดไดในที่สุด” 
  จะเห็นไดวาการสอนพูดภาษาอังกฤษใหไดผลนั้นขึ้นอยูกับองคประกอบหลายๆอยาง
ดวยกัน เชน สภาพการเรียนการสอนที่ไมไดเนนใหนักเรียนไดนําไปใชในชีวิตประจําวัน จึงทําใหเด็ก
ไมเกิดความเคยชินในการใชภาษา ในสวนของครูผูสอนก็ยังประสบกับภาวะการขาดแคลนคุณภาพ 
ขาดความรูตางๆในเรื่องของภาษาอังกฤษ และขาดการเอาใจใสฝกฝนหาความรู ทําใหผูเรียนเบื่อ
หนายในกิจกรรมการสอนที่ไมสนุกสนานชวนติดตามและไมเหมาะสมกับวัย วิธีสอนอุปกรณที่ไม
ทันสมัย และสุดทายคือ สภาพแวดลอมที่ประเทศไทยไมไดใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแมในการ
สื่อสาร ครูจึงตองเปนสวนสําคัญในการสรางบรรยากาศในหองเรียนใหเด็กมีโอกาสใชภาษาอังกฤษ
มากที่สุด เม่ือเติบโตขึ้นจะไดนําภาษาอังกฤษไปใชในการศึกษาเลาเรียนในระดับที่สูงขึ้นไปหรือ
ประกอบอาชีพได 

 กิจกรรมในการสอนทักษะพูด 
   สกอตต (scott.1981 : 70) ไดเสนอขั้นตอนการสอนและกิจกรรมไวดังน้ี 
            1. ขั้นบอกวัตถุประสงค ผูสอนควรบอกใหผูเรียนรูถึงสิ่งที่จะเรียน 



 

 

41

      2. ขั้นเสนอเนื้อหา การเสนอเนื้อหาควรที่จะอยูในปริบท ผูสอนจะตองใหผูเรียน 
สังเกตลักษณะของภาษา ความหมายของขอความที่จะพูด ซ่ึงจะตองขึ้นอยูกับปริบทวา ผูพูดเปน
ใคร มีความรับผิดชอบกับคูสนทนาอยางไร ผูสนทนาพยายามจะบอกอะไร 
        3. ขั้นการฝกและถายโอน กระทําทันทีหลังเสนอเนื้อหาอาจฝกพูดเปนคูหรือ
พรอมกันทั้งหอง ควรใหผูฟงไดฟงสํานวนภาษาหลายๆแบบและเปนสํานวนภาษาที่เจาของภาษาใช
จริงผูเรียนควรไดใชภาษาอยางอิสระใกลเคียงกับสถานการณที่เปนจริง 
   ฟนอก เชียโร และบรัมฟต (Finocchiaro and Brumfit.1983 : 141) เสนอกิจกรรมใน
การสอนพูดดังน้ีใหตอบคําถามซึ่งครูหรือเพ่ือเปนผูถาม 
                 1. บอกใหเพ่ือนทําตามคําสั่ง 

       2. ใหนักเรียนถาม หรือตอบคําถามของเพื่อนในชั้นเรียน เกี่ยวกับชั้นเรียนหรือ 
                          ประสบการณตางๆนอกชั้นเรียน 

       3. ใหบอกลักษณะวัตถุ สิ่งของตางๆจากภาพ 
       4. ใหเลาประสบการณตางๆ โดยครูอาจใหคําสําคัญตางๆ 
       5. ใหรายงานเรื่องราวตางๆตามหัวขอที่กําหนดให 
       6. จัดสถานการณตางๆใหนักเรียนไดใชบทสนทนาตางๆกันไป 
       7. ใหเลนเกมตางๆทางภาษา 
       8. ใหโตวาที อภิปราย แสดงความคิดเห็นในหัวขอตางๆ 
       9. ใหฝกการสนทนาทางโทรศัพท 
       10. ใหอานหนังสือพิมพไทย แลวรายงานเปนภาษาอังกฤษ 
       11. ใหแสดงบทบาทสมมุติ 
  นอกจากนักเรียนไดฝกฝนการพูดจากแนวทางเหลานี้แลว หากจะใหพัฒนาไดดี 

ยิ่งขึ้นไปก็ตองฝกฝนอยูบอย จึงจะสามารถพูดไดดี 
   เบอรน (Byrne.1976 : 22-29) ไดเสนอขั้นตอนในการสอนทักษะพูดเปน 3 ขั้น คือ 
      1. ขั้นการใหความรู (The Presentation Stage) ในขั้นนี้ครูเปนผูเลือกเน้ือหา
มาสอนใหผูเรียนเขาใจและจดจํา สิ่งที่นักเรียนจะตองเรียนรูขั้นนี้ คือ โครงสรางของภาษา ศัพท การ
สื่อความหมายเพื่อแสดงจุดมุงหมายทางสังคมของผูพูด ซ่ึงควรใชบทสนทนาในการสอน เพราะการ
ใชบทสนทนาทําใหผูเรียนมีสวนรวมในบทเรียนที่คลายคลึงกับสถานการณจริง จึงทําใหผูเรียนเขาใจ
ในภาษาและนําไปใชพูดไดตามตองการ 
      2. ขั้นการฝกฝน (The Practice Stage) ในขั้นน้ีผูเรียนจะมีบทบาทมากขึ้น โดย
ครูจะทําหนาที่แจกจายงานใหนักเรียนทุกคนไดมีโอกาสฝกฝนบทเรียน ดวยการพูดใหมากที่สุด เชน 
อาจจัดใหผูเรียนทํากิจกรรมกลุม กิจกรรมคู หรือกิจกรรมเดี่ยว 
      3. ขั้นการใชภาษาตามความตองการ (The Production Stage) ในขั้นน้ีครูจะ
ทําหนาที่เปนผูแนะหรือที่ปรึกษา เปดโอกาสใหผูเรียนไดนําความรู ความเขาใจ มาใชในการสื่อ
ความหมายอยางเสรีตามความตองการของตน เปนการพิสูจนใหรูวาผูเรียนสามารถนําสิ่งที่เรียนมา



 

 

42

ใชในสถานการณจริงไดหรือไม ขอผิดพลาดตางๆ ที่เกิดกับผูเรียน  ผูเรียนมีความกลาในการใช
ภาษา วิธีที่ใชคือ การแสดงบทบาทสมมติ 
     ทักษะคือ ความคลองแคลว ชํานิชํานาญในการกระทําสิ่งใดสิ่งหน่ึง ทักษะการพูด
และการคิดเปนสวนประกอบที่สําคัญยิ่งของสมรถภาพในการพูด มีความสําคัญควบคูกับเน้ือหา
ความรูของผูพูด คนที่มีความรูแตขาดทักษะการพูด ไมสามารถถายทอดใหคนอ่ืนรูได ยอมเกิด
ปญหา ทักษะการพูดประกอบดวยทักษะตางๆดังน้ี (สวนิต ยมาภัย. 2535 : 33-34)  
      1. การเลือกใชถอยคําเพื่อใหแทนความคิดที่ผูพูดตองแสดงออก ใหผูฟงรับรูได
อยางแจมชัด 
      2. การเรียงลําดับถอยคําใหถูกตองตามระเบียบของภาษา  เพ่ือใหการสื่อสาร
เปนที่เขาใจ ไมเกิดความกํากวมหรืองุนงงแกผูฟง 
               3. การออกเสียงเหลานั้นใหถูกตองตามความนิยม และมาตรฐานของภาษา 
           4. การใชนํ้าเสียงใหสื่อความหมายไดตรงตามเจตนาของผูพูด 

                5. การใชอากัปกิริยาทาทางประกอบการพูดอยางเหมาะสม ชวยในการสื่อ
ความ หมายใหตรงตามจุดประสงคของผูพูด 
       6. การสังเกตอากัปกิริยาทาทางของผูฟงทําใหรูไดวา ในขณะที่กําลังฟงอยู 
ผูฟงมีความรูสึกและความตองการอยางไร เพ่ือจะไดดัดแปลงเนื้อหา และวิธีการพูดใหเหมาะสมกับ
ปฏิกิริยาของผูฟงกิจกรรมในการสอนทักษะพูดที่นักการศึกษาหลายๆทานไดกลาวไวน้ัน จะตองมี
ขั้นของการฝกพูด เพ่ือใหเกิดทักษะในการพูด มีความคลองแคลว สามารถถายทอดใหผูอ่ืนเขาใจได 
รูจักใชภาษาในสถานการณตางๆไดถูกตอง ออกเสียงไดถูกตองตามมาตรฐานของภาษา มีความกลา
ในการใชภาษา ครูจะจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดมีโอกาสฝกพูดมากที่สุด 
  ความสามารถในการพูด 
     แฮริส (Harris.1969 : 81-82)  กลาววา ความสามารถในการพูด หมายถึง 
ความสามารถในการนําองคประกอบตางๆ มาใชในกระบวนการพูด เชน เสียง ไวยากรณ คําศัพท 
ความคลองแคลว ความเขาใจ   

   ซ่ึงบางสวนคลายกับคํากลาวของบารทซ (Bartz. 1979 : 18-22) วา ความสามารถ
ในการพูด ประกอบดวยสิ่งตางๆดังน้ี  

    1. ความคลองแคลว หมายถึง ความราบรื่นและความตอเน่ืองตลอดจนความ
เปนธรรมชาติในการพูด  

    2. ความเขาใจ หมายถึง ความสามารถที่จะพูดใหผูอ่ืนเขาใจ 
    3. ปริมาณขอมูลที่สามารถสื่อสารได หมายถึง ปริมาณของขอความหรือขอมูล

ที่สามารถพูดใหผูฟงเขาใจ 
    4. คุณภาพในการสื่อสาร หมายถึง ความถูกตองทางภาษาของขอความที่พูด 
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    5. ความพยายามในการสื่อสาร หมายถึง ความพยายามที่จะทําใหผูฟงเขาใจใน
สิ่งที่ตนพูด โดยใชคําพูดหรือทาทางเพื่อสื่อสาร 

  บุคคลที่มีความสามารถดานการพูดนั้น จึงเปนบุคคลที่มีความสามารถในการสื่อ
ความ เพ่ือใหผูฟงเขาใจและสามารถรับสารนั้นไดอยางถูกตอง และผูฟงน้ันสามารถโตตอบ หรือ
ถายทอด ไดตรงตามจุดประสงคของผูพูด 

 ระดับความสามารถในการพูด 
    สถาบันบริการการสอบสัมภาษณดานตางประเทศ (The Foreign Institute Oral 

Interview) ไดจัดระดับความสามารถในการพูดไว 5 ระดับ ตามแบบของออลเลอร ( Oller. 1979 : 
320-321) คือ 

     ระดับที่ 1 ความสามารถในการพูดระดับตน ผูพูดสามารถเขาใจคําถามและ
ประโยคบอกเลางายๆ โดยถามและตอบไดดวยความรูทางภาษาที่จํากัด 

    ระดับที่ 2 ความสามารถในการพูดระดับใชงานไดในวงจํากัด  ผูพูดสามารถพูด
ในสถานการณพ้ืนฐานของสังคมได เชน การแนะนําตัว และสนทนาในเรื่องงายๆ ที่มิไดเตรียมตัวมา
กอน เชน เรื่องราวตางๆที่เกี่ยวกับครอบครัวและตนเอง 

     ระดับที่ 3 ความสามารถในการพูดระดับมืออาชีพขั้นตน ผูพูดสามารถสนทนา
เกี่ยวกับเรื่องตางๆ ดานอาชีพและสังคมได รวมทั้งเรื่องที่ตองใชความรูเฉพาะบางเรื่อง 

     ระดับที่ 4 ความสามารถในการพูดระดับมืออาชีพ ผูพูดสามารถพูดไดอยาง
คลองแคลวและถูกตองในการสนทนาทุกระดับ โดยมีขอบกพรองดานการออกเสียงและไวยากรณ
นอยมาก และสามารถโตตอบอยางเหมาะสมในทุกเรื่องแมแตในสถานการณที่ไมคุนเคย 

     ระดับที่ 5 ความสามารถในการพูดระดับเจาของภาษา ผูพูดสามารถพูดไดเทา
เทียมกับเจาของภาษาผูไดรับการศึกษาดี รวมทั้งสามารถใชคําศัพท สํานวนพูด และการอางอิงทาง
วัฒนธรรมได 

    แวลเล็ทและดิสิค (Valette and Disick. 1972 : 153-158) ไดจัดระดับความสามารถ
ในการพูดเปน 5 ระดับ ดังน้ี 

     1. ระดับทักษะกลไก  นักเรียนสามารถพูดเลียนแบบเสียง ระดับเสียง เสียง
เนนหนัก จังหวะ การหยุดและการออกเสียงเชื่อมระหวางคําตามแบบเจาของภาษาได และสามารถ
ทองจําคํา ประโยค หรือขอความ บทสนทนาตางๆตลอดจนสามารถออกเสียงขอความที่เรียนมาแลว
ได  โดยไมจําเปนตองออกเสียงขอความที่เรียนมาแลวได โดยไมจําเปนตองเขาใจคําหรือขอความ
เหลานั้น 

     2. ระดับความรู  นักเรียนสามารถพูดเกี่ยวกับสิ่งที่เคยเรียนมาแลว โดยใชศัพท 
สํานวน ไวยากรณที่เรียนมาแลวอยางเขาใจความหมาย 

     3. ระดับถายโอน นักเรียนสามารถนํากฎไวยากรณที่เรียนมาแลวสรางรูป
ประโยคใหมๆ ไดตามที่ตองการ สามารถพูดไดถูกตอง เหมาะสมตามกาลเทศะ 
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     4. ระดับสื่อสาร นักเรียนสามารถออกความคิด แสดงความตองการใหผูอ่ืนรูได
โดยเนนความคลองแคลว ความเขาใจ ความสามารถในการสื่อความมากกวาความถูกตองทาง
ไวยากรณ 

     5. ระดับวิพากษวิจารณ นักเรียนสามารถวิเคราะหเหตุการณหรือสถานการณ
ตางๆ แลวเลือกใชคําพูด สํานวน นํ้าเสียง ตลอดจนลีลาการพูดที่เหมาะสม 

    ระดับความสามารถในการพูดภาษาตางประเทศที่กลาวมานี้ ตามแบบของออลเลอร 
ควรจะเปนผูที่มีความสามารถในระดับสูง นําไปใชในชีวิตประจําวัน ในเชิงธุรกิจหรือการศึกษาใน
ระดับสูง  สวนระดับความสามารถในการพูดตามแบบของแวลเล็ทและดิสิคนั้น เหมาะสมกับการ
เรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา เพราะมีการระบุพฤติกรรมที่พึงประสงคไวอยางชัดเจน ตั้งแตใน
ระดับขั้นแรกของความสามารถในการใชภาษาจนถึงระดับสุดทาย จึงงายตอครูผูสอนในการวัดผล
ประเมินผล 

   ขอควรพิจารณาเก่ียวกับการสอนทักษะการฟง-การพูด  
      เน่ืองจากการสอนภาษาอังกฤษในปจจุบันไดเนนใหสามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อการ 
สื่อสารได การฟง การพูดจึงมีบทบาทสําคัญในการเรียนการสอน การฝกความเขาใจในการฟง 
มีความสําคัญพอๆกับการฝกความสามารถในการพูด (Byrne. 1979 : 9) ดังน้ันจึงควรพัฒนาทักษะ
ทั้งสองไปพรอมๆกัน 
      การฟง-การพูดนี้ เปนการสื่อสารทางวาจาตั้งแตคนสองคนขึ้นไป ซ่ึงตางมี
จุดประสงคที่จะสื่อความหมายของตนเอง ผูฟงจะตองตีความสิ่งที่ผูพูดพูด และสามารถตอบโตได
ดวยภาษาที่ผูฟงเขาใจหรือกลาวอีกนัยหน่ึง คือ ตรงกับความตั้งใจจะสื่อความหมายของผูพูดทักษะ
การฟง-การพูด ไมสามารถแยกจากกันได ถึงแมวาบางครั้งเราจะใชทักษะฟงเพียงทักษะเดียว เชน
การฟงวิทยุหรือการอภิปรายก็ตาม ทักษะการฟงเปนทักษะดานการรับ และทักษะพูดเปนทักษะดาน
การแสดงออก อยางไรก็ตามผูฟงสามารถจะตีความในสิ่งที่ไดยิน ไดดวยการสังเกตการเนนเสียง
หนักเบา ระดับเสียงสูงต่ําในประโยค การแสดงสีหนาทาทางได ถึงแมวาผูพูดจะใชภาษาที่ไมถูกตอง
ตามหลักไวยากรณหรือใชประโยคที่ไมสมบูรณ หรือมีการใชความฟุมเฟอยทางภาษาในระหวางที่
พูดก็ตาม (Byrne. 1976 : 8) 
     ดังนั้นผูสอนจะตองฝกใหผูเรียนมีความสามารถที่จะเขาใจประโยคที่ไดยินเกี่ยวของ
กับประโยคอ่ืนๆอยางไร และทําหนาที่อยางไรในการสื่อสาร ซ่ึงผูฟงไมจําเปนตองฟงสิ่งที่ตนไดยิน
ทั้งหมด เพียงเลือกฟงในสิ่งที่ตรงกับจุดมุงหมายในการฟงของตนเทานั้น นอกจากนี้ยังจะตองฝกให
คุนเคยกับประโยคที่ไมสมบูรณ เชน “Look like rain,doesn’t it?” “Sure does” “Me too” หรือ .Not 
now,thanks.” ซ่ึงประโยคลักษณะดังกลาวนี้จะปรากฎอยูในบทสนทนาเสมอ   
     กระบวนการสื่อความหมายระหวางผูพูดและผูฟงจะตองผานขั้นตอนตอไปน้ี คือ 
ผูฟงรับขอมูล แลวแยกรหัสได คือ ตองระลึกและแยกเสียงระหวางเสียงและคํา ในการถอดรหัสหรือ
ตีความ หมายขอมูล ผูฟงจะตองใชความจําชวงสั้นๆ เก็บความที่ไดฟงแลว และมาเชื่อมกับสิ่งที่จะ
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รับฟงใหม นอกจากนี้ยังจะตองทํานายหรือคาดหมายวาจะไดฟงอะไรตอและเลือกสนใจกับขอมูลบาง
ตอนที่ตรงกับสิ่งที่ตนตองการจะฟง และทําความเขาใจกับเรื่องที่ฟงอยางถูกตอง 
     ในดานการพูด ผูพูดจะตองถายทอดความคิด ความรูสึกออกมาเปนรหัสของภาษา
หรือเปนคําพูดใหผูอ่ืนเขาใจ นอกจากจะใชการเนนหนักในคํา ระดับเสียงสูงต่ําในประโยคเพื่อ
ความหมายดวยแลว ผูพูดยังแสดงถึงวัฒนธรรมและสถานภาพของผูพูดดวย คือแสดงจุดมุงหมายใน
การพูดวา ตนตองการจะพูดอะไร พูดกับใคร พูดที่ไหน และพูดอยางไร เปนตน ใหถูกตองเหมาะสม
กับสถานการณ นอกจากนี้ผูพูดยังตองมีความคลอง แสดงออกทางความหมายไดเปนอยางดี มี
ความถูกตองชัดเจน และไมรีรอที่จะตอบ มิฉะน้ันจะทําใหการพูดหยุดชะงักเพราะผูฟงไมสนใจ และ
จะไมมีความอดทนที่จะฟงอีกตอไป (Byrne. 1979 : 9) นอกจากนี้สิ่งที่ผูสอนจะตองคํานึงถึงเกี่ยวกับ
ทักษะการฟง-การพูด ตอไปน้ี คือ 
      1. ผู เ รียนจะตองมีความรู ในดานการออกเสียง การเลือกความหมาย  และ
กฎไวยากรณของภาษา และสามารถนําสิ่งที่เรียนมาไปใชในสถานการณจริง กลาวคือ ผูเรียนจะตอง
มีทักษะทางภาษา  และทักษะทางการสื่อสาร    
      2. ผูสอนควรเลือกเน้ือหาที่มีความยากงายเหมาะสมกับระดับชั้น แตไมไดหมายถึง
การยึดลําดับความยากงายของไวยากรณเปนหลัก ควรเนนบทสนทนาที่ไมเปนทางการ กอนบท
สนทนาที่เปนทางการ   ควรเปนตัวอยางของการใชภาษาจริงๆในชีวิตประจําวัน โดยสามารถ
ชี้ใหเห็นกฎการพูดได คือ รูวาบทสนทนานี้ใครพูดกับใคร พูดเรื่องอะไรพูดที่ไหน พูดอยางไร ผูพูดมี 
จุดประสงคอยางไร เชน บทสนทนาเกี่ยวกับการสัมภาษณเขาเรียนตอหรือเขาทํางาน บทสนทนา     
เกี่ยวกับการซื้อขายสินคา หรือการโตตอบทางโทรศัพท เปนตน ศัพทและโครงสรางที่นํามาใช
จะตองอยูในปริบทที่มีความหมายทั้งสิ้น คือ มีศัพทใหมประมาณ 2-3 คํา โครงสราง 1-2 โครงสราง    
และมีการใชรูปยอของกริยา เชน can’t, won’t เปนตน ทั้งน้ีเน้ือหาตองตรงกับความสนใจของผูเรียน 
เพื่อกระตุนใหมีอารมณและสนใจที่จะพูดโตตอบกันอยางนอย 8-10 ประโยค 
     3. บรรยากาศในการสอนทักษะฟง-พูด ควรเปนบรรยากาศที่ไมเครียด ผูเรียนมี
ความสบายใจและไมกระดากอายที่จะพูด ถาเปนไปไดควรจัดหองเรียนใหเอ้ือตอการรวมกิจกรรม
การฝกทักษะฟง-พูดไดเปนอยางดี เชน อาจเปลี่ยนจากหองเรียนไปที่ใตรมไมในบริเวณโรงเรียนเปน
ตน 
    ผูสอนควรสงเสริมใหผูเรียนสนใจยุทธวิธีที่จะพูดใหผูอ่ืนสนใจ คือ รูจักเริ่มตนการสนทนา   
การใชเวลาคิดในระหวางการสนทนา การจบการสนทนา และการรูจังหวะที่จะหยุดพูดเพื่อฟงผูอ่ืน
พูด โดยผูสอนอาจฝกใหรูจักใชคําที่จะดําเนินการสนทนาใหเหมาะสมกับสังคม และวัฒนธรรมของ
เจาของภาษา เชน ถาเห็นดวยกับผูพูดอาจเลือกใชประโยค That’s true. หรือ That’s for sure. 
That’s the way I see it. ใช Well,…. เพ่ือใหมีเวลาคิดในสิ่งที่พูดตอ ใช Excuse me เม่ือจะขอตัวไป
ทําอยางอ่ืนในระหวางสนทนากันอยู นอกจากนี้ผูเรียนควรรูจักเสริมการสนทนาดวยคําถามอื่นแทน
การตอบ Yes,I do. หรือ No,I don’t. เพียงอยางเดียว ทั้งน้ีเพ่ือมิใหบทสนทนาสะดุดหยุดลงหรือไม
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สมบูรณ เชน ถามีผูถามวา Do you want to go to the movie tonight? แทนที่จะตอบวา Yes,I do. 
หรือ No,I don’t. แลวจบการสนทนาควรตอบวา Sure.What’s on? เปนตน 

  จุดประสงคของการสอนทักษะการฟง-การพูด 
     ในการสอนทักษะการฟง-การพูดนี้ เนนการพูดภาษาอังกฤษเพื่อใหผูเรียนสามารถ
นําภาษา อังกฤษที่เรียนมาแลวมาใชในการสื่อสารไดและฝกความเขาใจในการฟงภาษาอังกฤษของ
ชาวตาง ประเทศ โดยที่ผูเรียนไมจําเปนตองออกเสียงชัดเหมือนชาวตางประเทศทั้งน้ีในการสนทนา 
ครูมีหนาที่ชวยเหลือแนะนําและควรคํานึงวาผูพูดสามารถพูดใหผูฟงเขาใจสิ่งที่ตนเองตองการจะสื่อ
ความ หมายหรือไม ถาผูฟงเขาใจดีก็ถือวาผูเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษสื่อสารได ถึงแมวาจะพูด
ผิดไวยากรณหรือใชคําศัพทผิดก็ตาม  
    ตัวอยางจุดประสงคของทักษะการฟง-การพูดมีดังตอไปน้ี 

   1. ฟงแลวปฏิบัติตามคําสั่งและคําชี้แจง 
   2. ฟงขอความแลวจับใจความ 
   3. ฟงการสนทนาแลวพูดออกความเห็น พูดตอหรือถามเกี่ยวกับสิ่งที่สนทนา 

    4. ฟงแลวสรุปสิ่งที่ฟง 
    5. พูดออกคําสั่งไดตามที่ตองการ 
    6. ตั้งคําถามหรืออภิปรายเกี่ยวกับสิ่งที่ไดอาน 
    7. พูดหรืออานรายงานใหผูอ่ืนเขาใจ 

     8. พูดสนทนาไดตามความตองการในชีวิตประจําวัน พรอมกับแสดงพฤติกรรมที่ไม 
     ใชคําพูดไดถูกตองเหมาะสม 
    9. ใหเชิญเพ่ือนไปงานเลี้ยงวันเกิด 

  10. ใหสนทนาเกี่ยวกับการทํางานในระหวางปดเทอม 
              11. ใหแสดงความคิดเห็นและขอความคิดเห็น 

   วิธีการและการจัดกิจกรรมการสอนการฟง-การพูด 
   การสอนทักษะการฟง-การพูด ควรปฏิบัติไปตามลําดบัจากงายไปหายาก ดังตอไปน้ี 

      1. การฟงคําเดี่ยว ฟงวลี ฟงประโยค ซ่ึงอาจทําไดโดยใหแสดงออกในลักษณะ
ตางๆกัน เชน ปฏิบัติตามคําสั่ง วาดรูป เลนเกม บอกทิศทางตามแผนที่ ทั้งนี้อาจใหสังเกตการเนน
เสียงหนักเบาในคํา และระดับเสียงสูงต่ําในประโยค 
      2. การฟงโดยพยายามเชื่อมโยงคําตางๆ ที่ไดยินเปนกลุมที่มีความหมายเพื่อใหจํา
งาย เชน พยายามสรางจินตนาการจากคําเปนภาพ ซ่ึงจะเปนภาพที่สวยงามหรือเปนภาพตลกก็ได 
เพ่ือใหจําสิ่งที่ฟงไดนานขึ้นและเกิดความสนใจที่จะฟงตอไป 
      3. การฟงเนื้อเร่ืองสั้นๆ ซ่ึงอาจมีคําศัพทและโครงสรางที่รูจักแลว โดยที่ผูสอนให
สรุปเหตุการณวาใครทําอะไร ทําแลวหรือยังไมไดทําหรือกําลังทําอยู หรือสรุปไดวา บุคคลในเรื่องมี
อาชีพอะไร 



 

 

47

      4. การฟงบทสนทนา หรือขอความตางๆ ควรเปนบทสนทนาหรือขอความที่อยูใน
ชีวิตประจําวัน คือมีความเร็วปกติ ผูพูดมีเพศ วัย อาชีพ สถานภาพทางสังคมและสําเนียงตางๆกัน 
เพ่ือใหผูเรียนคุนเคยกับภาษาที่ใชอยูจริง 
     ข้ันตอนในการสอนทักษะการฟง-การพูด   
      1. ตั้งจุดประสงค ผูสอนจะตองตั้งจุดประสงควา จะใหผู เรียนทําอะไร โดยมี
จุดประสงคปลายทาง  และจุดประสงคนําทาง ดังมีรายละเอียดตอไปน้ี คือ 

 1.1 จุดประสงคปลายทาง เปนขอกําหนดที่ผูเรียนจะตองบรรลุเปาหมายที่วาง 
ไว คือ สื่อสารได เชน สามารถสนทนาเกี่ยวกับการซื้อขายสินคาไดถูกตองเหมาะสม 

 1.2 จุดประสงคนําทาง เปนทักษะยอยที่ผูเรียนตองฝกกอนจะบรรลุจุดประสงค 
ในขอ 1.1 คือใหรูความหมายศัพท โครงสราง หรือสํานวนใหม และความรูทางสังคมภาษาศาสตรที่มี
ในบทสนทนานั้น คือเปนการทําความกระจางในปริบท   
       ตัวอยางที่จะเปนลักษณะจุดประสงคนําทางที่ตองการในเรื่องศัพท คือ ใหสะกดคํา
บอกความหมายไดถูกตอง หรือใหนําไปใชไดอยางถูกตองเหมาะสม ในเร่ืองโครงสรางหรือสํานวน
ใหมก็เชนกัน คือใหตัวอยาง สรุปกฎเกณฑและนําไปใชไดอยางถูกตองเหมาะสม สําหรับการทํา
ความกระจางในปริบท อาจถามคําถามเกี่ยวกับบทสนทนาในลักษณะตอไปน้ี คือ 
          1.2.1 ใครเปนผูพูดบทสนทนานั้น 

        1.2.2 ผูพูดมีลักษณะอยางไร เชน ถามเกี่ยวกับวัยและเพศ 
                  1.2.3 ลักษณะที่อาจมองเห็นไดเปนอยางไร เชน บรรยากาศในขณะ
สนทนา  
                  1.2.4 กิริยาทาทางที่ผูพูดใชเปนอยางไร เชน น่ังหรือยืนอยูในลักษณะใด 
                  1.2.5 ผูพูดมีจุดประสงคจะสื่อความหมายอยางไร 
                  1.2.6 ใหแสดงความคิดเห็นหรือเดาความรู สึกของเพื่ อนๆในชั้น 
(Ward.1981 : 10-12) 
      2. การดําเนินการสอน เรื่องที่นํามาสอนจะเปนสิ่งซ่ึงปรากฏอยูในจุดประสงคนําทาง 
ทั้งสิ้น ผูสอนจะตองนํามาสอนโดยใชสื่อการสอนประเภทตางๆ เขาชวย มีการถามตอบเพื่อซักซอม
ความเขาใจในเรื่องที่สอนเปนลําดับ ถือเปนการใหความรู ความสามารถทางภาษาศาสตร 
(Linguistic competency) ในขั้นน้ี 
      3. การฝกฟง-พูด เปนขั้นตอนที่เปนหัวใจของการฝกทักษะฟง-พูด เพ่ือเปนการ
สื่อสาร ทั้งน้ีจะตองตรงกับจุดประสงคปลายทางที่กําหนดไวแลว ผูสอนจะใชกิจกรรมตลอดจนกลวิธี
ตางๆ เชน ใหถามตอบเปนกลุมใหญ กลุมเล็ก หรือเปนคูๆ ตามความเหมาะสมกับเรื่องที่สอนและ
ลักษณะของผูเรียน ตลอดจนใชสื่อการสอนประเภทตางๆมาชวยใหนาสนใจดวย เปนการใช
ความสามารถทางการสื่อสาร (Communicative competency) 
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      4. การถายโอน เปนการจัดกิจกรรมหลังการฝกการสนทนาตามบทเรียนแลว คือ 
ผูเรียนมีโอกาสนําบทเรียนนั้นมาพลิกแพลงหรือเปลี่ยนแปลงบทสนทนานั้นเปนบทสนทนาใหมก็ได  
 
6.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวกับสื่อในชีวิตประจําวัน 

  สื่อการสอนมีประโยชนตอการเรียนการสอนอยางมากตอตัวผูสอนและผูเรียน เพราะ 
สื่อการสอนคือศูนยรวมความสนใจของนักเรียน ชวยใหบรรยากาศของการเรียนการสอนสนุกสนาน
มีชีวิตชีวา นักเรียนเกิดความกระตือรือรนที่จะติดตามบทเรียน ครูสามารถใชสื่อนําเขาสูบทเรียน 
สอนเนื้อหา สรุปและทบทวนบทเรียนไดเปนอยางดี สื่อการสอนยังชวยครูประหยัดเวลาและแรงงาน
ในการอธิบาย ชวยนักเรียนใหเขาใจบทเรียนไดรวดเร็ว ถูกตอง และจําไดแมนยํายิ่งขึ้น นักเรียนจะ
ไดรับประสบการณเพ่ิมขึ้นหลายๆอยาง จากการไดเห็นไดฟง ไดสัมผัสไดแสดงออก 
  คารตัน ดับเบิ้ลยู เอช อีริคสัน (กมลและ นิตยา เวียสุวรรณ. 2540 : 11; อางอิงจาก
Ericson : 1971.106-111) ไดสรุปวา สื่อการสอนสามารถชวยการสอนของครูไดดังน้ี 

    1. ชวยใหครูสามารถจัดประสบการณการเรียนรู ใหแกนักเรียนไดมากขึ้น 
    2. ชวยใหครูมีความรู ในการจัดแหลงวิทยาการที่เปนเนื้อหาที่เหมาะสมแกกาเรียนรู 

ตามจุดมุงหมายในการสอน 
    3. ชวยครูควบคุมพฤติกรรม การเรียนรู และสนับสนุนการเรียนรูของนักเรียน 
    4. ชวยในการการจัดกิจกรรม การเรียนรู ตามรูปแบบตางๆอยางเหมาะสม 

              5. ชวยใหครูสอนไดตรงตามจุดมุงหมายการเรียนการสอน 
    6. ชวยในการขยายเนื้อหาที่เรียน ทําใหการสอนงายขึ้น 
    7. ชวยประหยัดเวลาในการสอนของครู นักเรียนจะมีเวลาในการทํากิจกรรมการเรียน 

มากขึ้น ปญหาใหญที่พบในปจจุบันดานสื่อการสอน คือ ขาดนักวิชาการที่จะผลิตสื่อการสอนใหได  
คุณภาพที่ดี  การเรียนรูดานเทคนิคศึกษา โดยเฉพาะการผลิต จะตองอาศัยนักนวัตกรรมชวยในการ
คิด ซ่ึงประเทศไทยเรายังขาดนักวิชาการเหลานี้มาก สิ่งที่เปนไปไดที่จะชวยผลิตสื่อประเภทตางๆให
มีประสิทธิภาพสูง ก็คือ การจัดตั้งหนวยงานการผลิต บริการและควบคุมโดยเฉพาะ มีการวางแผนที่
เปนระบบ ควบคุมประสิทธิภาพของสื่ออยูเสมอ และติดตามประเมินผลสื่อเหลานี้ก็จะพัฒนาขึ้น 
เปลี่ยนแปลงรูปแบบไปในทางที่ดีขึ้น 
   เน่ืองจากเทคโนโลยีทางการศึกษานั้น ไดมีบทบาทตอการศึกษาในฐานะสื่อการศึกษาหรือ
สื่อการสอนดังที่ ชัยยงค (2523 : 40) กลาววา เทคโนโลยีมีบทบาทเปนสื่อกลางในกระบวนการเรียน
การสอน โดยถือวา การเรียนรูเปนกระบวนการการสื่อความรู เพราะมีผูสงความรู คือ ครูเรียกวา 
“สาร” และตัวพาความรูหรือชองทางและมีผูรับความรู คือ ผูเรียน สื่อที่ใชในการถายทอดความรู 
เรียกวา “สื่อการศึกษา”  หรือ “สื่อการสอน” สิ่งที่จะใชเปนสื่อการสอนคือ เทคโนโลยีการศึกษา ซ่ึง
ไดแก ระบบการนําวัสดุ อุปกรณและวิธีการ ความสัมพันธของเทคโนโลยีในฐานะสื่อที่จะ             
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ชวยใหครูสามารถถายทอดความรูใหแกผูเรียนไดมากที่สุด กลาวอีกนัยหน่ึง เทคโนโลยีทางการ
ศึกษาในฐานะสื่อการสอน จะชวยใหการเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียนเปนไปอยาง 
มีประสิทธิภาพ และมีความคงทนถาวร 
  การรับรูของผูเรียนนั้นตองอาศัยอินทรียทั้ง 5 คือ ลิ้น จมูก สัมผัส หู ตา ผูเรียนจะรับ
ความรูจากการลิ้มรสดวยลิ้น 3 % สูดกลิ่นดวยจมูก 3 % ลูบคลําสัมผัสแตะตองดวยมือ 16 % ฟง
ดวยหู 13 % และดูดวยตา 75 % หากผูเรียนไดบูรณาการของสัมผัสทั้ง 5 อยาง ก็จะสามารถรับ
ความรูไดเต็มที่ คติไทยบทหนึ่งกลาวไววา “สิบปากวาไมเทาตาเห็น สิบตาเห็นไมเทามือคลํา” 
ชี้ใหเห็นความสําคัญของการเรียนรู รูจากการฟงดวยหู แลวตองดูดวยตา แลวลงมือปฏิบัติ 
  ขอควรพิจารณาในการเลือกใชสื่อ  
     การนําสื่อมาใชในการเรียนการสอน ควรคํานึงถึงหลัก 3 ประการดังน้ี 
      1. มีประสิทธภิาพ คือ เม่ือนํามาใชแลว สามารถทําใหผูเรียน ไดเรียนรูตาม
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม ที่กําหนดไวในแผนการสอนทุกประการ จึงนับไดวาสื่อการสอนนั้นมี
ประสิทธิภาพ 
      2. มีประสิทธิผล จํานวนผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมนั้น  
ถาเปนจํานวนมากก็นับวาสื่อน้ันมีประสิทธิภาพสูง แตถาจํานวนผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคนอย  
ก็แสดงวาสื่อการสอนนั้นมีประสิทธิผลต่ํา 
               3. ประหยัด นอกจากจะคํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลแลว จะตองคุมคา
ทั้งดานคุณทรัพยและแรงงาน รวมทั้งระยะเวลาในการใชงานดวย 
            ลักษณะสื่อการสอนที่ดี 
      ในการพิจารณาเลือกสื่อการสอนมาใชในกระบวนการเรียนการสอนนั้นจะพบวาสื่อ
การสอนที่ดีน้ันควรมีลักษณะดังน้ี 

    1. สอดคลองและเหมาะสมกับวัตถุประสงคและเนื้อหาที่จะสอนในชั่วโมงนั้นๆ 
              2. เหมาะกับวัยของผูเรียน ผูเรียนแตละวัยมีความสนใจ ความตองการและ
ความสามารถตางกัน   
     3. เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเนนใหผูเรียนไดกระทําดวย
ตนเอง เกิดการเรียนรู กลาแสดงออก เพ่ือใหการเรียนการสอนไดผลตามเปาหมาย  
     4. ใชไดงาย สะดวก ปลอดภัย สื่อการสอนที่นํามาใชน้ัน ถาทําใหผูใช คือ ครู มี
ความลําบาก ยุงยาก ไมสะดวกที่จะใช ก็อาจทําใหมีผลเสียตอกระบวนการเรียนการสอนได 
     5. ไมสิ้นเปลือง ประหยัด และคุมคา ปจจุบันมีการจําหนายสื่อการสอนที่บริษัท หาง 
ราน ผลิตขึ้นเปนสื่อสําเร็จรูป สื่อการสอนประเภทนี้ บางครั้งก็อาจเหมาะสมและตรงกับความ
ตองการของผูสอน แตบางครั้งก็ไมคอยตรงกับความตองการนัก จําเปนที่ผูสอนจะตองผลิตเองบาง 
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 ขอควรคํานึงในการผลิตสื่อการสอน 
    1. เน้ือหา ครูจะตองทราบเนื้อหาที่แนนอน เพราะเนื้อหาจะเปนตัวกําหนดใหครูสราง
สื่อชนิดใด ทําดวยอะไรจึงเหมาะสม 
    2. ระดับชั้น การออกแบบหรือผลิตสื่อ ผูผลิตจําเปนตองทราบระดับชั้นของผูเรียน 
เพราะการผลิตสื่อแตละชนิดตองคํานึงถึงอายุ ความสามารถ ลักษณะของผูเรียน เพ่ือจะไดทราบถึง
ความสนใจ ชวงเวลาที่สนใจวาสั้นยาวเพียงใด 

   3. จํานวนผูเรียน จะเปนสิ่งที่กําหนดขนาดของสื่อได เชน การสอนสําหรับนักเรียน 
ทั้งหองก็จะตองมีขนาดใหญพอสมควร ผูเรียนสามารถมองเห็นไดชัดเจน ถาเปนสื่อสําหรับกลุมยอย 
หรือรายบุคคล ครูก็สามารถทําใหมีขนาดเล็กลงได ประหยัด ไมใชวัสดุราคาแพงและ 
สิ้นเปลืองมากเกินไป ถาสามารถผลิตจากวัสดุใชแลวไดยิ่งดีใชไดคุมคา ครูควรผลิตในลักษณะสื่อ
เอนกประสงค คือ สามารถ นํามาใชไดในหลายๆกิจกรรม มีความทนทาน แข็งแรง ใชไดหลายครั้ง 
ถาเปนสื่อที่ผลิตจากกระดาษ เชน ภาพตางๆ นิยมใชแผนสติกเกอรปดทับ เพ่ือใหภาพหรือสื่อน้ัน 
แข็งแรง สีคงทน ใชไดหลายครั้งโดยไมชํารุดงาย 
   4. การเก็บรักษา เม่ือครูผลิตสื่อขึ้นมาแลว ตองคํานึงถึงการเก็บรักษาดวยวา เรา
สามารถจะเก็บสื่อที่ผลิตขึ้นไดอยางไรหรือเรามีสถานที่เก็บลักษณะใด การเก็บควรเปนหมวดหมู 
เพ่ือสะดวกในการใชครั้งตอไป สถานที่เก็บอาจเปนลิ้นชัก ตูเก็บอุปกรณ หรือกลองที่ปดมิดชิด เพ่ือ
กันมิใหฝุนเขาไปจับสื่อได 

คุณคาของสื่อการสอน 
  1. คุณคาดานวิชาการ 

    1.1 เด็กที่ไดรับการสอนจากการใชสื่อการสอนจะไดรับประสบการณตรง และ
เรียนไดดีมากกวาเด็กที่ไมมีสื่อประกอบการเรียนการสอน 
    1.2 ลักษณะที่เปนรูปธรรมของสื่อการสอน ชวยใหผูเรียนเขาใจความหมายของ
สิ่งตางๆ ไดอยางกวางขวาง เปนแนวทางใหเขาใจสิ่งอ่ืนๆ ไดดียิ่งขึ้น และยังชวยสงเสริมดาน
ความคิดและการแกปญหาอีกดวย 
         1.3 จากการวิจัยสรุปวา สื่อการสอนใหประสบการณที่เปนจริงแกผูเรียน ทําให
ผูเรียนเรียนรูอยางถูกตอง ทั้งยังชวยใหผูเรียนจดจําเรื่องราวตางๆไดมากและจําไดนาน 
         1.4 สื่อการสอนโดยเฉพาะภาพยนตร จะชวยเรงทักษะในการเรียนรู 

  2. คุณคาดานจิตวิทยาการเรียนรูมีดังน้ี 
     2.1 ทําใหผูเรียนเกิดความสนใจและตองการเรียนรูในสิ่งตางๆมากขึ้น เชน การ
อานความคิดริเริ่มสรางสรรค จินตนาการทัศนคติ การแกปญหา และความซาบซึ้งในคุณคา 

               2.2 ทําใหเด็กมีมโนภาพเริ่มแรกอยางถูกตองสมบูรณ และกอใหเกิดความคิด
รวบยอดเปนอยางเดียวกันทั้งมีอิทธิพลตอเจตคติของผูเรียนดวย 

  2.3 สื่อการสอนเราใหผูเรียนเกิดความพอใจ และยั่วยุใหทํากิจกรรมดวยตนเอง 
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  3. คุณคาดานเศรษฐกิจการศึกษา สรุปไดดังน้ี 
    3.1 สามารถชวยใหผูเรียนที่เรียนชาเรียนไดเร็วและมากขึ้น สวนผูเรียนที่ฉลาด
ก็จะเรียนรูไดมากยิ่งขึ้นไปอีก 
         3.2 การสอนโดยอธิบายอยางเดียวเปนการสิ้นเปลืองเวลาที่สุด เพราะเด็กลืม
งาย ถาใชสื่อการสอนจะชวยขจัดความสิ้นเปลืองนี้ และยังชวยใหครูที่สอนดีอยูแลวสอนไดดียิ่งขึ้น 
         3.3 ชวยประหยัดคําพูดและเวลาของครู ที่สําคัญกวานั้น ยังชวยประหยัดเวลา
ของนักเรียน ทําใหมีเวลาเหลือที่จะศึกษาบทเรียนอ่ืนตอไป 
         3.4 ชวยครูในการสงเสริมใหผูเรียนทํากิจกรรมหลายๆรูปแบบ เชน ใช
ภาพยนตรเพ่ือกระตุนใหผูเรียนอภิปราย ใชชุดการสอนเพื่อใหผูเรียนทํากิจกรรมเปนรายบุคคล 
         3.5 ชวยครูในการสอนสิ่งที่ไมอาจนํามาใหนักเรียนดูไดโดยตรง เชน สไลด
แสดงสวนประกอบของอะตอม 

  3.6 ชวยครูในการเกิดการสื่อความหมายกับผูเรียน 
  3.7 ชวยครูในการวินิจฉัย หรือซอมเสริมใหผูเรียนได 

  ความหมายและประเภทของสื่อในชีวิตประจําวัน 
    ในการศึกษาคนควาครั้งน้ีผูวิจัยไดศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถดานการ
ฟง-การพูด และความเชื่อม่ันในตนเองตอการใชภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดย
วิธีการสอนแบบ T.P.R. (Total physical Response) ประกอบสื่อที่ใชในชีวิตประจําวัน ซ่ึงคําวา 
Authentic material น้ันนอกจากใชคําวาสื่อในชีวิตประจําวันแลว บางครั้งใชคําวา เอกสารจริง ดังน้ัน
ในงานวิจัยน้ีผูวิจัยจะใชคําวาสื่อในชีวิตประจําวัน 
     เอกสารจริงนั้นบางคนอาจเขาใจวา เปนขอความตางๆ ที่มีการเขียนบันทึกหรือ
ตีพิมพลงในแผนกระดาษ เปนแผนปลิวหรือแผนพับ แตคําวา เอกสารจริง ทางดานการเรียนการ
สอนภาษา ไมไดหมายถึงตัวเอกสารของจริงที่มีการเขียนบันทึกหรือตีพิมพลงในกระดาษเพียงอยาง
เดียว แตรวมไปถึงเอกสารและวัตถุของจริงหรือเหมือนของจริงทุกชนิดที่เปนภาษาเขียนหรือภาษา
พูด ซ่ึงเปนการใชภาษาในสถานการณในชีวิตประจําวันจริงๆ ที่มีการบันทึกและถายทอดออกมาไม
วาวิธีใดก็ตาม ที่เราสามารถมองเห็น อานและฟงเสียงได แตจุดประสงคของการผลิต ประดิษฐคิดคน
เอกสารจริงดังกลาวมิใชเพ่ือใชในการเรียนการสอนโดยเฉพาะ 
     ทางดานการเรียนการสอน เอกสารจริงก็คลายกับวัตถุของจริงแตตางกันตรงที่
เอกสารจริงเปนทั้งแผนกระดาษ แผนวัตถุ และวัตถุของจริงทุกชนิดที่เปนสื่อของภาษาพูดและภาษา
เขียนซึ่งถูกถายทอดออกมาในรูปตัวหนังสือใหเราไดอานและมีเสียงใหเราไดยินไดฟง สวนของจริงที่
เรานํามาใชในการเรียนการสอนอาจจะมีภาษาที่สื่อออกมาใหไดอานหรือฟงโดยตรง หรือไมมีก็ได 
เชนรูปภาพที่เปนของจริง อาจจะมีภาษาเขียนหรือบันทึกไวใตภาพนั้นหรืออาจจะไมมีก็ได แตถามี
ภาษาเขียนบันทึกไว ก็ถือวาเปนทั้งของจริงและเอกสารจริง เพียงแตคําวาเอกสารจริง จะระบุได
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ชัดเจนยิ่งขึ้นวา สิ่งของนั้นนอกจากจะเปนของจริงแลว ยังเปนของจริงซ่ึงมีภาษาใหเราอานและฟง
เสียงไดอีกดวย ดังที่นักภาษาศาสตรไดกลาวไว 
      อาร บี นอส (R.B. Noss)  นักภาษาศาสตรประจําสถาบันภาษาแหงประเทศสิงคโปร
ไดใหสัมภาษณจอหนสัน  ถึงเกณฑในการพิจารณาเอกสารจริงดังนี้ (สุธีรา  เหมตะศิลป 2529 : 5 ; 
อางอิงจาก Johnson. 1984 : 7- 8) 
      เอกสารจริง เปนเอกสารที่ใชในการสื่อสาร มิไดผลิตขึ้นเพ่ือประโยชนทางดานการ
เรียนการสอนโดยเฉพาะ เอกสารจริง เปนเอกสารที่ไมไดมาจากการรวบรวมและเรียบเรียงเขียนขึ้น
ใหม 

    วิดโดวสัน (Widdowson.1983) กลาวถึงเอกสารจริงวา เอกสารจริงควรเปนเอกสาร
ที่มาจากที่อ่ืนๆนอกเหนือจากสิ่งที่ใชอยูเปนประจําในหองเรียนและจะตองเปนเอกสารซึ่งมิไดผลิตขึน้
เพ่ือการสอนโดยเฉพาะ 

    สแวฟเฟอร (Swaffer.1985 : 322) กลาววา เอกสารจริง คือ เอกสารจริงทั้งสอง
ประเภท คือ เอกสารจริงประเภทเสียงและเอกสารจริงประเภทสิ่งพิมพน้ัน เปนเอกสารที่ผลิตขึ้นมา
เพ่ือการสื่อสาร ขอความในเอกสารนั้นเจาของภาษาเปนผูพูดหรือเขียนขึ้นมา เพ่ือใหเจาของภาษา
ดวยกันฟงหรืออาน มีจุดประสงคเพ่ือใหขอมูล แนะนํา ชักชวน ขอโทษ อยางใดอยางหนึ่ง แมวากลุม
ของผูรับจะเปลี่ยนแปลงไป แตขอความในเอกสารนั้นยังคงมีลักษณะเดิม มิไดมีการปรับเปลี่ยน
เน้ือหาแตอยางใด ความสําคัญของเอกสารจริงจึงอยูที่วามีจุดประสงคในการสื่อสารอยางแทจริง 

    โรเจอร (Roger.1988 : 468 ) กลาววา เอกสารจริง คือ เอกสารที่เปนไปไดทั้งเสียง
หรือขอเขียน ซ่ึงมีความเปนธรรมชาติของรูปแบบมีความเหมาะสมของปริบททั้งดานวัฒนธรรมและ
สถานการณเหมือนเชนที่เจาของภาษาใช 

    ศุภวรรณ  สงวนแกว (2526 : 13) กลาววา เอกสารจริงคือ เอกสารที่เปนทั้งสิ่ง
ตีพิมพและไมตีพิมพ ซ่ึงไมไดผลิตเพ่ือใชในการเรียนการสอนภาษา แตใชในการติดตอสื่อสาร มีการ
ใชคําศัพท สํานวนภาษาในการใหขอมูลรายละเอียดตางๆ ตามสถานการณจริง ซ่ึงแบงไดเปน 2 
ประเภท คือ 
               1. เอกสารจริงประเภทเขียนหรือประเภทสิ่งพิมพ ไดแก หนังสือพิมพ นิตยสาร 
โฆษณา การตูน โปสเตอร แผนปาย ตั๋ว ตาราง เทเล็กซ แผนภูมิ นิทาน นวนิยาย รูปภาพ บท
ประพันธ ใบปลิว ฉลาก แบบสํารวจ แบบสอบถาม แบบฟอรมตางๆ คําแนะนําในการใชเครื่อง ฯลฯ 
       2. เอกสารจริงประเภทเสยีง ไดแก เสียงที่อัดจากสถานการณจริง เทปที่อัดจาก
เสียงเจาของภาษา เพลง สุนทรพจน ปาฐกถา บทสัมภาษณ ภาพยนตร เทป โทรทัศน รายการวิทยุ
และโทรทัศน เชน ขาว การสนทนาถึงปญหาตางๆ ฯลฯ 
      สาวิตรี  วุฒิคะโร (2530 : 37) กลาววา ขอความในเอกสารจริง คือ ขอความที่มี
จุดประสงคเพ่ือการสื่อความหมายในสถานการณสื่อสารจริง ไมวาขอความนั้นจะเขยีนหรือพูด
สําหรับเจาของภาษาหรือผูเรียนภาษาที่สองก็ตาม เพราะฉะนั้น อาจมีเสียง อืม…อา ความเร็วของ
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การพูดอยูในระดับเดียวกบัเจาของภาษาพูด อาจมีการหยุดชะงักบาง มีความซ้ําซอน   การตัดตอน
เสียง   เครื่องชวยสื่อเจตนาใหชัดเจน   การใชคําที่แสดงการรับทราบสิ่งที่เอ้ือในการสนทนา   

    ความสําคัญและประโยชนของเอกสารจริง 
      เอกสารจริงมีความสําคัญและมีประโยชนตอการเรียนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
เปนอยางยิ่งซ่ึงมีผูกลาวไวดังตอไปน้ี 
      สแวฟเฟอร (Swaffar.1985 : 18) ไดกลาวถึงความสําคัญและประโยชนของเอกสาร
จริงไวดังน้ี 
       1. ขอความในเอกสารจริงจะเปนขอความที่สมบูรณ เพราะไมมีการปรับเน้ือหา 
ขอความในเอกสารจริงแตละชนิดจะมีวัตถุประสงคตางกันไป ผูสอนจึงมีอิสระในการใชเทคนิคและ
กลวิธีในการสอน 
       2. เอกสารจริงมีขอความทีมี่ลักษณะหลากหลายและมคีวามเปนธรรมชาติ 
ผูเรียนจึงสามารถเลือกเรื่องไดตามความสนใจของตน  
       3. ขอความในเอกสารจริงที่ผูเรียนสนใจและมีความคุนเคยจะสรางแรงจูงใจให
ผูเรียน 
       4. ลักษณะของความซ้ําซอน ที่ปรากฎในเอกสารจริง จะชวยใหผูเรียนฝกการ
คาดเดาได 
       5. ขอความในเอกสารจริงชวยสงเสริมใหผูเรียนไดใชความรูเดิม และชวย
พัฒนาความสามารถของผูเรียนใหสูงขึ้น 
       6. เอกสารจริงชวยใหผูเรียนไดเรียนรูวัฒนธรรมของเจาของภาษา 
      สาวิตรี  วุฒิคะโร (2530 : 37-39) มีความคิดเห็นวา การใชขอความในเอกสารจริง 
น้ัน ถือวา เปนสวนหนึ่งของการสื่อสารในสถานการณจริงสถานการณหน่ึง ซ่ึงจะชวยใหผูเรียนไดรู
เห็นตัวอยางของการใชภาษาที่ใชในสถานการณจริง และเนื่องจากวาการเรียนการสอนภาษาตาง  
ประเทศนั้น มุงใหผูเรียนสื่อสารได ดังนั้นถาผูเรียนไดฝกภาษาที่ใชในสถานการณจริงก็จะเปน
ประโยชนตอผูเรียนมาก โดยไดกลาวถึงประโยชนของการใชขอความในเอกสารจริง ไวดังตอไปน้ี 
      1. ความสมบรูณและลักษณะขอความในเอกสารจริง ซ่ึงมิไดจํากัดผูสอนใหใช
เทคนิคใดเทคนิคหนึ่ง และมิไดจํากัดผูเรียนใหใชกลวิธใีดวิธีหน่ึงในการเรียนรู ทาํใหผูเรียนและ
ผูสอนมีอิสระในการเรียนการสอน 
      2. เปดโอกาสผูเรียนไดพบกับความหลากหลายและความเปนธรรมชาติของ
ขอความ  
      3. ขอความในเอกสารจริง ที่ผูเรียนคุนเคยและสนใจ จะชวยในดานความทรงจํา
ของผูเรียน ผูเรียนจะจําไดดีขึ้น 
      4. ผูเรียนไดประสบการณจริงทางดานวฒันธรรม เชน วัฒนธรรมในการสั่ง
อาหารตามภัตตาคาร วัฒนธรรมในการทักทาย 
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     โรบินสัน (Robinson. 1980 : 35) กลาววา เอกสารจริงน้ันมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง
เพ่ือจุดมุงหมายเฉพาะ และการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เพราะการนําเอกสารจริงประเภท
สิ่งพิมพมาใชในการเรียนการสอน จะฝกใหผูเรียนไดเรียนรูในสิ่งที่ผูเรียนจะไดนําไปปฏิบัติในชีวิต
จริงได  
      เฟอรรา (Ferra. 1986 : 19) ไดกลาวถึงความ สําคัญของเน้ือหาที่พบใน
ชีวิตประจําวันตอการเรียนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารวา แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ให
ความสําคัญตอความสามารถในการจดจําของผูเรียน ทั้งน้ีขึ้นอยูกับการเชื่อมโยงการเรียนการสอน
ภาษากับชีวิต ประจําวัน ความสนใจและความจําเปนของผูเรียนที่จะตองใชภาษาในชีวิตจริงใน
อนาคต การที่ผูเรียนไดมีโอกาสใชภาษาในสถานการณจริง จะทําใหเกิดแรงจูงใจในการเรียน เต็มใจ
ที่จะมีสวนรวมในการเรียนการสอน และไดใชภาษาในการอภิปรายโตแยงอันจะกอใหเกิดประสิทธิผล
ของการเรียนรูยิ่งขึ้น 
     ริชารดและโรเจอร (Richards; &  Rogers. 1986 : 80) กลาววา ผูที่ยึดม่ันในแนว
การสอนภาษาเพื่อการสื่อสารเปนจํานวนมากสนับสนุนใหใชเน้ือหาที่พบในชีวิตประจําวันจากชีวิต
จริงในชั้นเรียน เชน แผนปาย วารสาร โฆษณา หนังสือพิมพ หรือขอมูลที่สามารถนํามาสราง 
กิจกรรมเพื่อการสื่อสารได เชน แผนที่ รูปภาพ กราฟ และแผนภูมิ 
     วิลคินส (Wilkins. 1979 : 79) มีความเห็นวา การนําเอกสารจริงมาใชในการสอน
ภาษาเปนสิ่งจําเปนเพราะเปนโอกาสเดียวที่จะทําใหผูเรียนไดเห็นความแตกตางระหวางภาษาที่
สมบูรณแบบในชั้นเรียนและภาษาที่เจาของภาษาใชอยูจริง เพ่ือพัฒนาใหผูเรียนสามารถเขาใจภาษา
ในลักษณะตางๆได แมวาเขาเองจะไมใชภาษาในลักษณะนั้นเลยก็ตาม เอกสารจริงจึงเปนเครื่อง
เชื่อมชองวางระหวางความรูในชั้นเรียนและความสามารถที่สื่อภาษาในสถานการณจริงไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
     ทรงพร  อิศโรวุธกุล (2529 : 89) ไดกลาวถึงขอดีในการนําในเอกสารจริง  มาใชใน
การเรียนการสอนภาษา คือตําราที่ใชในการสอนภาษาอังกฤษ โดยทั่วไปมักเลือกใชภาษาที่เขาใจ
งายแลว การทําใหงายนี้กลับมีขอเสีย กลาวคือ ในชีวิตจริง คนเรามักพูดหรือเขียนซํ้าความหมาย
เดิม อางถึงสิ่งที่กลาวมาแลว วนกลับไปที่เดิม หรือมักมีเครื่องบงบอกตางๆ การเอาขอเขียนนั้นมา
ทําใหงายดวยเจตนาที่ดีกลับทําใหขอความนั้นยากแกการเขาใจ เพราะผูเรียนขาดเครื่องชวยในการ
เดาความหมาย 
     ความสําคัญและประโยชนของเอกสารจริงน้ันชวยใหผูเรียนมีความคุนเคยกับสิ่งที่จะ
ไดพบเห็นในชีวิตประจําวันตอไป เพราะเม่ือไดเรียนจากเอกสารจริงจะชวยใหสามารถสื่อสารกับสิ่งที่
ไดพบเห็นไดอยางมีประสิทธิภาพ เขาใจวัฒนธรรมของเจาของภาษาและมีความเชื่อม่ันในตนเองใน
การใชภาษา 
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    เกณฑการเลือกใชเอกสารจริงในการเรียนการสอน 
     เน่ืองจากเอกสารจริงมีลักษณะเฉพาะตายตัว จึงจําเปนตองเลือกใชเพ่ือใหเหมาะกับ
การเรียนการสอน ซ่ึงมีผูกลาวไวดังน้ี 
     โรบินสัน (Robinson. 1980 : 37) ไดใหทัศนะเกี่ยวกับการพิจารณาเลือกใช
ดังตอไปน้ี 
      1. ครูควรดูจุดมุงหมายในการใชเพ่ือจัดอันดับ และประเภทของเอกสารจริงที่
ตองการไดถูกตอง 
      2. ควรดูความสั้นยาวของขอความวาเหมาะสมกับระดับชั้นของผูเรียนหรือไม 
      3. ควรเปนขอความที่เชื่อถือไดและเหมาะสมกับผูเรียน 
      4. ควรใชเอกสารจริงมอบหมายใหผูเรียนฝกทํา เพ่ือเปนการกระตุนใหผูเรียนมี
ความสนใจในการใชภาษามากขึ้น 
     ศุภวรรณ  สงวนแกว (2526 : 19-21) ไดศึกษาเกณฑในการพิจารณาเลือกใช
เอกสารจริงในการเรียนการสอนไวดังน้ี 

     1. เลือกตามวัตถุประสงคในการใชหรือการเรียนการสอน 
     2. เลือกเอกสารที่สามารถดําเนินการสอนใหสอดคลองกับหลักสูตรได 
     3. เลือกเอกสารที่สอดคลองกับความตองการและความสนใจของผูเรียน 
    สแวฟเฟอร (Swaffer.1985 : 28-29) ไดกลาวถึงเกณฑในการเลือกเอกสารจริงดังน้ี 

      1. คัดเลือกเอกสารจริงที่มีความเหมาะสมกับวัตถุประสงคในการสอน และให
สอดคลองกับความตองการและความสนใจของผูเรียน 
      2. จําแนกประเภทและเรื่องของลักษณะเอกสารจริง โดยใหนักเรียนมีสวนรวม
ในการคัดเลือก ชวยใหนักเรียนสนใจขอความในเอกสารจริงมากยิ่งขึ้น 
      3. เปนขอความที่มีลักษณะเชื่อมโยงกับกิจกรรมที่เคยทําในชั้นเรียนมากอน
แลวหรืออาจเปนกิจกรรมที่กําลังกระทําอยู 
      4. เลือกขอความโดยคํานึงถึงศัพท โครงสราง ที่ผูเรียนคุนเคย รวมทัง้เลือก
หัวขอที่นาสนใจซึ่งจะชวยในดานความทรงจําของผูเรียน แทนที่จะยึดจุดประสงคการเรียนรูอยาง
เดียว 

   แนวทางการใชเอกสารจริงสําหรับการเรียนการสอนภาษา 
      เอกสารจริงเพียงอยางเดียวไมเปนการเพียงพอสําหรับการสอนภาษา เนื่องจาก
เอกสารจริงมีวัตถุประสงคเพ่ือการใชสื่อความหมายในชีวิตจริง การที่ครูนําเอกสารจริงมาใชในการ
เรียนการสอน ครูจะตองสรางสถานการณใหผูเรียนไดรับประสบการณจากเอกสารจริงเหมือนหรือ
คลายคลึงกับสถานการณในชีวิตจริงดวยเหตุน้ีกิจกรรมสอนภาษาจึงมีความสําคัญเชนเดียวกับ
เอกสารจริง เพราะการเรียนรูอยางเปนธรรมชาติ จะชวยใหผูเรียนอยากเรียนรู และนอกเหนือจากนี้ 
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กิจกรรมเพื่อพัฒนาขบวนการหาความหมายจากเอกสารจริงก็เปนสิ่งสําคัญเชนกัน กลาวโดยสรุป สิ่ง
ที่ผูสอนจะตองตระหนัก คือ 

     1. จะนําเอกสารมาจากไหน 
     2. จะทําอยางไรกับเอกสารจริงน้ัน 
   สําหรับในการสรางกิจกรรมจากเอกสารจริงน้ัน มีขอที่ตองพิจารณา คือ 

                        1. ความเหมาะสมของตัวสาร หมายถึง เน้ือหาและระดับของภาษาจะตอง
เหมาะสมกับความสามารถของผูเรียน และเนื้อหาอยูในความสนใจของผูเรียนดวย 
       2. ความเหมาะสมของงาน หมายถึง งานที่ใหผูเรียนปฏิบัติน้ัน จะตองเหมาะสม
กับความสามารถและความสนใจของผูเรียน 
       3. ความเหมาะสมตามลําดับขั้น   หมายถึง การจัดลําดับงานที่ให จะตองเริ่ม
จากงานที่มีความซับซอนนอยไปมาก 
      สาวิตรี  วุฒิคะโร (2530 : 38) ไดกลาวถึงการนําขอความในเอกสารจริงเพ่ือใชในการ
สอนภาษาไวดังตอไปน้ี 
       1. บทบาทของผูสอนควรเปนเพียงผูจัดประสบการณจริงใหกับผูเรียน ผูสอนจึง
เปนเพียงผูชี้แนะเทานั้น ผูเรียนจะเก็บใจความสําคัญของเรื่องเอง ผูสอนไมจําเปนตองอธิบายศัพท
ใหทุกคํา 
       2. ผูสอนควรจัดกิจกรรมใหมีหลายๆกิจกรรม ที่เนนการสื่อสาร  

      3. อาจใชเปนบทเรียนเสริมบทเรียนที่เรียนมาแลว 
  งานวิจัยที่เก่ียวของกับเอกสารจริง  
      พาพร  พ่ึงศักดิ์ (2534 : 93-95) ไดศึกษาความเขาใจและแรงจูงใจของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสามโกวิทยาคม จังหวัดอางทอง ที่เรียนการอานภาษาอังกฤษโดยใช
กิจกรรมภาษาจากเอกสารจริง ผลการศึกษาพบวา ความเขาใจและแรงจูงใจในการอานภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนหลังการเรียนโดยใชกิจกรรมภาษาจากเอกสารจริงสูงกวากอนการเรียนโดยใชเอกสาร
จริง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
     พูลทรัพย  นาคนาคา (2539 : 222-223) ไดศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการ
อานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจและความสนใจในการอานภาษาอังกฤษของนักศึกษาสถาบันราช
ภัฎสวนสุนันทา สาขาวิชาศิลปศาสตรและสาขาวิชาวิทยาศาสตร ที่เรียนดวยสื่อการสอนที่พัฒนา
จากหนังสือพิมพและวารสารภาษาอังกฤษ มีความสามารถในการอานเพื่อความเขาใจ และความ
สนใจในการอานภาษาอังกฤษสูงกวานักศึกษาที่เรียนดวยสื่อการสอนปกติ 
    ณิชาภัทร  วัฒนพานิช (2543 : 60-62) ศึกษาเปรียบเทียบความเขาใจในการอาน
และความสนใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนพระหฤทัย
คอนแวนท กรุงเทพมหานคร ที่ไดรับการสอนตามแนวทฤษฎีอรรถฐานดวยสื่อหนังสือพิมพกับการ
สอนตามคูมือครู ผลการศึกษาพบวา ความเขาใจในการอานและความสนใจในการเรียนของนักเรียน
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ที่ไดรับการสอนตามแนวทฤษฎีอรรถฐานดวยสื่อหนังสือพิมพกับการสอนตามคูมือครูแตกตางกัน
อยางมีนัย สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยนักเรียนที่ไดรับการสอนตามแนวทฤษฎีอรรถฐาน ดวยสื่อ
หนังสือพิมพมีความเขาใจในการอานและมีความสนใจในการเรียนสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอน
ตามคูมือครู 
     ลิเจรอน (Lijeron. 1993 : 1734) ไดศึกษาความเขาใจในการอานภาษาสเปนของ
นักเรียน  ระดับมัธยมศึกษาดวยวิธีการสอนอานตามกลวิธีเมตาคอกนิทิฟจากสื่อเอกสารจริง โดย
กลุมตัวอยางเปนนักเรียนที่มีประสบการณในดานการเรียนภาษาสเปนมาแลว 3 ป ผลการศึกษา
พบวา นักเรียนมีความเขาใจในการอานภาษาสเปนสูงขึ้น หลังจากที่ไดรับการสอนอานตามกลวิธี
เมตาคอกนิทีฟจากสื่อเอกสารจริง 
     โจนส (Jones. 1998 : 404-407) ไดศึกษาผลของการใชบทเรียนที่นํามาจากเอกสาร
จริงกับนักศึกษาวิชาชีพครูสถาบันเทคโนโลยี ในประเทศจีน โดยใหนักศึกษาแตละคน เลือกอานบท
อานที่ตนเองสนใจ และคิดวามีประโยชนจากนิตยสาร วารสาร หรอหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ แลว
เปดโอกาสใหนักเรียนเขียนและพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่ตนอานแลกเปลี่ยนกับเพ่ือนๆในชั้นเรียนผล
การ ศึกษาพบวานักศึกษาที่ใชบทเรียนที่นํามาจากเอกสารจริงมีความสามารถในการอานและมี
แรงจูงใจในการอานภาษาอังกฤษสูงขึ้น 
     จากการศึกษาคนควาจะเห็นไดวา การใชสื่อเอกสารจริงเขามาชวยประกอบในการ
จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาตางๆ ชวยใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความเขาใจเรื่องราว 
ความสนใจ และแรงจูงใจสูงขึ้นกวาการใชสื่อปกติ ดังน้ันจึงควรมีการคนควาวิจัยเกี่ยวกับสื่อเอกสาร
จริงใหมากขึ้น 
 
7.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวกับความเชื่อมั่นในตนเอง 
              ความหมายของความเชื่อมั่นในตนเอง 

  ลัดดา สุวรรณรัตน (2512 : 7) กลาววาการใหเด็กพัฒนาอยางอิสระและทําใหเด็กมีความ 
รูสึกวาตัวของเขามีความสามารถที่จะจัดการกับปญหาในชีวิตประจําวันได เด็กจะสามารถแกปญหา
ไดดีถาเด็กมีความเชื่ออยางแทจริงวา ตนเองเปนบุคคลที่พึงพอใจและประสบผลสําเร็จตามความ
ตองการอยางนาพึงพอใจ การไดรับความรักจากบิดา มารดา ครู อาจารย เพ่ือนและคนอื่นๆ หรือ
รูสึกวาตัวเขาเองเปนที่พึงปรารถนาของคนอื่นมีความรูสึกวาตัวเขาเองมีความสามารถในการกระทํา
สิ่งตางๆไดดวยตัวเอง สวนความเห็นของสมพร พลอยงาม (2525 : 115) ก็มีความคลายคลึงกัน วา
ผูที่มีความเชื่อม่ันในตนเอง  ถาตั้งใจทําสิ่งใดแลวจะไมมีการลังเลหรือวิตกกังวลในความสามารถของ
ตนเอง  และไมมีอาการหวั่นไหวกลัววาจะถูกคนอื่นติเตียน  ความแนใจ  ความมั่นใจ  หรือความกลา
หาญของบุคคลที่จะเผชิญตอเหตุการณตางๆ  หรือเผชิญความจริงตลอดจนมีความตั้งใจในการ
กระทําสิ่งตางๆใหสําเร็จ  แมจะมีเหตุการณหรือสิ่งใดมาเปนอุปสรรคก็ไมบังเกิดความทอถอยแต
อยางใด  ยังคงตั้งใจกระทําสิ่งที่กําลังทําอยูใหสําเร็จลุลวงไปไดอยางถูกตองเหมาะสม  ทั้งนี้ตองไม
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ยึดม่ันในความคิดของตนเองโดยไมฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนเลย  นอกจากนี้สุนียรัตน ฤทธิ์ธงชัยเลศิ 
(2530 : 13)  กลาววาความเชื่อม่ันในตนเองเปนบุคลิกภาพสวนหนึ่งของบุคคลที่สะทอนใหเห็นถึง
ความรูสึกนึกคิด  หรือมโนคติที่บุคคลมีตอตนเอง  คนที่มีความรูสึกนึกคิดดีตอตนเองจะมีพฤติกรรม
ที่แสดงใหเห็นวามีความภาคภูมิใจในความเปนตัวของตัวเอง  พึงพอใจและยอมรับทุกสิ่งที่ประกอบ
เปนตัวเอง มองเห็นวาตนเองมีคุณคา  มีความสามารถ  มีความสําคัญ และกาญจนา สุวรรณธาร 
(2537 : 34)  ยังเห็นวา ผูที่มีความเชื่อม่ันในตนเองนั้นจะมีความรูสึกนึกคิดที่ดีตอตัวเอง  พอใจใน 
ความสามารถของตน กลาคิด  กลาแสดงออก  กลากระทํา  กลาตัดสินใจ  กลาเผชิญเหตุการณ  
รวมทั้งจัดการกับปญหาในชีวิตประจําวันไดและสามารถปรับตัวอยูในสังคมไดอยางเหมาะสม ความ
ม่ันใจในตนเองนั้นสามารถสรางไดโดยการจัดบรรยากาศใหบุคคลไดพัฒนาอยางอิสระและอบอุนใจ  
ดวยการใหความชวยเหลือและการใหคําปรึกษาหารือของบิดามารดา ครู อาจารยอยางเหมาะสม 
สวนสําเนียง  ศิลปประกอบ (2540 : 57) ไดกลาววา ความเชื่อม่ันในตนเอง คือ การที่บุคคลมีความ
ม่ันใจ แนใจ ในการกระทําใดๆ อันเปนสิ่งที่ตนเองคิดวาเหมาะสมและถูกตองเปนที่ยอมรับของสังคม
สวนใหญ เชน กลาแสดงออก กลาคิด กลาพูด กลาทํา พ่ึงตนเอง คือ การกระทําสิ่งใดๆ กอนที่จะขอ
ความชวยเหลือจากบุคคลอื่นๆ  และกระทําสิ่งน้ันๆใหบรรลุจุดประสงค โดยปราศจากความกลัวและ
ความกังวลใดๆ การเปนตัวของตัวเอง มีเหตุผล กลาในการตัดสินใจดวยตนเอง มีความพอใจในการ
กระทําของตนเอง มีมนุษยสัมพันธกับบุคคลอื่นดวยความมั่นใจและทํางานรวมกับหมูคณะดวยความ
ราบรื่นและภาคภูมิใจในทางกลับกัน Smith (1961 : 185)  กลาววาความเชื่อม่ันในตนเองจะมีใน
บุคคลมากนอยเพียงใดนั้น สามารถพิจารณาไดจากความขัดแยงระหวางตนตามอัตภาพกับตนตาม
ปณิธาน ถาความขัดแยงเกิดขึ้นมาก จะเปนเหตุใหตนรูสึกวาไมมีคา ไมเหมาะสม ไมพึงพอใจในตน 
อันหมายถึง ขาดความเชื่อม่ันในตนเอง เกิดความวิตกกังวล ขาดความอบอุนใจ และชอบพ่ึงผูอ่ืนอยู
เสมอซึ่งสอดคลองกับ Blair(1968 : 138)  คนที่ยอมรับสภาพการณใหมๆ ที่ตนประสบโดยปราศจาก
การกลัวความลมเหลว จะเปนบุคคลที่มีความเชื่อม่ันในตนเองอยูเสมอ การที่บุคคลจะเผชิญตอ
สถานการณใดๆ ดวยความไมกลัว เขายอมแนในวาสถานการณน้ันๆจะไมทําใหเขาไดรับความ
เดือดรอนไมสบายใจ บุคคลใดก็ตามถากระทําความตองการหรือคุณธรรมที่สังคมวางไว ยอมสบาย
ใจมีความเชื่อม่ันในตนเองวาที่ตนกระทํานั้นเปนสิ่งที่ดีงาม ซ่ึง Breckenridge (1995 : 80 : 249) มี
ความเห็นที่ตางออกไปถึงบทบาทของครอบครัววา การไดรับการยอมรับจากครอบครัว จะเปน
สาเหตุสําคัญอยางหนึ่งที่ทําใหเด็กพัฒนาความคิด เรื่องการนับถือตนเองและความเชื่อม่ันในตนเอง 
เด็กที่มีความเชื่อม่ันในตนเองจะมีความสามารถในการควบคุมตนเอง มีความรับผิดชอบและสามารถ
แสดงความคิดเห็นที่เปนประโยชนตอสังคมดวย สาเหตุที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่ทําใหเด็กเกิดความ
เชื่อม่ันในตนเอง ไดแก การฝกฝนเพิ่มเติมเปนพิเศษอยูเสมอๆ จนมีทักษะและความสามารถสูง ใน
ที่สุดจะทําใหเกิดความเชื่อม่ันในตนเองขึ้นได นอกจากนี้ ความเชื่อม่ันในตนเองยังขึ้นอยูกับระดับ
อายุ ระดับพัฒนาการและกลุมที่รวมเรียนทํางานดวย ตลอดจนสถานการณตางๆ ที่กําลังเผชิญอยู      
  ความสําคัญของความเชื่อมั่นในตนเอง 
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    ความเชื่อม่ันในตนเองเปนสิ่งที่แสดงวาบุคคลเปนสวนหนึ่งของสังคม และมีความหมายตอ
สังคม ถาบุคคลมีความเชื่อม่ันในตนเองแลวก็จะไมเฉยเมยตอสภาวะการณตางๆในสังคมของตน  
แตจะเขาไปมีสวนรวมตามสิทธิและหนาที่อยางถูกตอง ดังน้ันความเชื่อม่ันในตนเองจึงเปนสิ่งสําคัญ
ที่จะกระตุนใหทุกคนกลาแสดงออก ซ่ึงความคิดเห็นและการกระทําในทุกๆสิ่งที่เกี่ยวกับชีวิตตน และ
ความอยูรอดของสังคม  คนทุกคนในสังคมมีความปรารถนาที่จะไดรับความสําเร็จ ความภาคภูมิใจ
ในตนเอง  และตองการใหคนอ่ืนยอมรับนับถือในความสําเร็จของตนดวย ถาความตองการนี้ไดรับ
การตอบสนองอยางเพียงพอจะทําใหบุคคลนั้นมีความเชื่อม่ันในตนเอง รูสึกวาตนเองมีคา มี
ความสามารถและมีประโยชนตอสังคม แตถาความตองการนี้ถูกขัดขวางจะทําใหเกิดความรูสึกวามี
ปมดอยหรือเสียความภาคภูมิใจในตนเอง ซ่ึงสอดคลองกับศรทัตต และจรรจา  สุวรรณฑัต (2510 : 
98) พบวาผลของการขาดความเชื่อม่ันในตนเองของเด็กจะทําใหเด็กคอยพึ่งพาผูอ่ืนอยูเสมอ ผลที่
ตามมาคือเด็กจะขาดความกลาที่จะเผชิญตออุปสรรค หรืองานที่ยากลําบากภายภาคหนา  ขาด
ความกลาหาญในทางชอบธรรม มีความเกียจครานและอาจมาจากความเชื่อที่ฝงลึกในจิตใจหรือผล
มาจากความเชื่อที่ฝงลึกในจิตใจหรือผลมาจากความลมเหลวในอดีต  ผูที่ขาดความเชื่อม่ันในตนเอง
เปนองคประกอบที่สําคัญในการใฝหาความสําเร็จในชีวิต  
    ความเชื่อม่ันในตนเองจะเกิดกับเด็กที่ประสบความสําเร็จในการกระทําสิ่งตางๆอยูเสมอ 
บุคคลยิ่งประสบความสําเร็จมากเทาไร ยอมทําใหมีความเชื่อม่ันในตนเองมากขึ้นเทานั้น เม่ือบุคคล
มีความเชื่อม่ันในตนเองเขาจะมีความรูสึกวาตนเองไมอยูใตอํานาจของคนอื่นทําใหความยุงยากใจ
ตางๆลดลงไป หรือหมดไปอันเปนผลใหมีความสามารถที่จะกระทําสิ่งตางๆใหไดผลดียิ่งขึ้น สามารถ
รับฟงความคิดเห็นหรือคานิยมของผูอ่ืนไดดวย ผูที่มีความเชื่อม่ันจึงมีลักษณะของบุคคลที่มีวุฒิภาวะ
ทางอารมณ (Child Study Association of America.1952 : 185-186)   

  ลักษณะของผูที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง 
    ชูชีพ ออนโคกสูง (2516 : 25-28) ไดสรุปพฤติกรรมสําคัญของเด็กที่มีความเชื่อม่ันใน 
ตนเองไวดังน้ี 
   1) กลาในการคิด การพูด และการกระทํา 

 2) ใจคอมั่นคง ไมเชื่อคนงาย มีเหตุผล 
    3) รอบคอบ มีแผนงาน 
 4) มีความริเริ่มสรางสรรค ชอบทําสิ่งแปลกๆใหมๆ 
 5) กลาเสี่ยง (กลาไดกลาเสีย) 
 6) ชอบแสดงตัว 
 7) ไมวิตกกังวลจนเกินไป 
 8) เปนผูนํา 
 9) รักความยุติธรรม 
 10) ชอบชวยเหลือหมูคณะ 
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 11) ชอบอิสระ ไมโออวด 
 12) ตั้งจุดมุงหมายไวสูง 
 13) มีความเกรงใจและเห็นใจผูอ่ืน 

  ลักษณะของผูที่มีความเชื่อม่ันในตนเองวาโดยทั่วไปจะมีความกลาในการแสดงออก 
กลาตัดสินใจ และมีความเชื่อม่ันที่จะทําสิ่งตางๆใหสําเร็จตามที่ตองการ มองโลกในแงดี ปรับตัวเขา
กับสิ่งแวดลอมได และมีความรับผิดชอบในหนาที่สูง (ฉันทนา ภาคบงกช. 2533 : 1) 
    ไซมอนด (Symonds.1964 : 85-86)  ไดกลาวถึงลักษณะของบุคคลที่มีความเชื่อม่ันใน
ตนเองวาจะไมยอมจํานนตอสิ่งใดโดยสิ้นเชิงและความเชื่อม่ันในตนเองจะเกิดขึ้นไดดวยองคประกอบ 
4 อยาง คือ 

 1) ทราบในสิ่งที่ตองการ 
 2) คิดในสิ่งที่เห็นวาจะสําเร็จ 
 3) สามารถตัดสินใจได 
 4) ลงมือกระทําจริงๆกับสิ่งที่ไดตัดสินใจแลว 

  สวนคนที่ขาดความเชื่อม่ันในตนเอง มักมีแตความขาดกลัว ไมแนใจในตนเอง มักใชเวลา
สวนใหญไปในทางวาดภาพเอาเอง ในสิ่งที่ตนตองการหรือปรารถนาและไมกระทําสิ่งใดตามลําดับ
ขั้นแหงความเปนจริง เน่ืองจากขาดความรู ขาดความกลาหาญและเกียจคราน จนกระทั่งกลายเปน
ไมทําอะไรเลย 
    สรุปไดวาลักษณะของผูที่มีความเชื่อม่ันในตนเอง คือ บุคคลที่มีกําลังใจเขมแข็ง ไมกลัว
ความยากลําบาก อันตรายตลอดจนอุปสรรคตางๆ กลาทําทุกสิ่งทุกอยางที่ถูกตองและมีเหตุผล 
ที่เปนประโยชนตอผูอ่ืนและตอตนเองที่เปนผลดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย เชน แสดงความ
กลาหาญ ชวยชีวิตของผูที่อยูในอันตรายในเมื่อตนสามารถชวยได ยอมสละชีวิตชวยเหลือ 
ราชการ ชวยทําประโยชนแกสังคมเมื่อเกิดไฟไหม นํ้าทวมหรือพบผูประสบอุบัติเหตุก็ชวยเหลือทนัท ี
เปนตน 
    บุคคลที่มีความเชื่อม่ันในตนเองนี้ ตองประกอบดวยเหตุผล มิใชลักษณะเยอหยิ่ง ดูถูกคน
อ่ืน แตเปนการมั่นใจวาตนเองสามารถทําอะไรได หากเปนสิ่งที่ถูกตองดีงาม การพูดในที่ 
ชุมชนก็ดี การตอบปญหาที่คนอ่ืนถามหรือแมในการสอบไล นักเรียนจะตองมีความเชื่อม่ันใน 
ตนเอง แลวตอบดวยความมั่นใจผลที่ออกมายอมจะดี 
    อยางไรก็ดี ความเชื่อม่ันในตนเองเปนคุณธรรมที่สนับสนุนใหเกิดความกลา จะตองมี
ความกลาในทางที่ถูกดวย เชน การที่บรรพบุรุษของไทยเราเสียสละชีวิตเพ่ือกอบกูเอกราช บุคคล
เหลานี้ลวนมีความเชื่อม่ันในตนเองและกลาหาญในการเสียสละชีวิต เพ่ือรักษาบานเมืองซึ่งความ
กลาหาญเหลานี้เปนสิ่งที่ทุกคนยกยองสรรเสริญ 
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  การสรางความเชื่อมั่นในตนเอง 
    เดโช สวนานนท (2516 : 335) ไดเสนอแนวทางปฏิบัติเพ่ือสรางความเชื่อม่ันในตนเองไว
ดังน้ี 

 1) ไมแยแสตออดีตที่ผิดพลาดและเริ่มตนใหมนับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 2) ไมใชคําพูดและพูดในเรื่องที่กอใหเกิดความรูสึกทอแท ถดถอย 
 3) เชื่อในความสามารถพิเศษที่มีอยูในตนเอง ความสามารถสวนที่ยังปดบัง ซอนเรน 

ในตัวเรานั้นยังมีอยูอีก 
 4) จงคิดแตในดานที่ไมเปนอุปสรรคและพึงคิดถึงอุปสรรคแตพอประมาณ 
 5) สรางภาพความเปนผูมีชัยในความคิดเสมอ 

   6) สะสมความสําเร็จเล็กๆนอยๆ ในชีวิตเพ่ือเปนบันไดกาวไปสูความเชื่อม่ันใน
ตนเองอยางแทจริงในบั้นปลาย 

 สุพัตรา สุภาพ (2539 : 27) ไดกลาวถึงการฝกความเชื่อม่ันในตนเองไววา  
 1) การใหอภัยตนเอง ถือวาเปนการเริ่มตนของการรักตนเอง 
 2) การใหโอกาสตนเองในการกระทําสิ่งตางๆที่ควรกระทําการชอบตนเองโดย 

หม่ันดูแลเอาใจใสตนเอง หม่ันสํารวจในสิ่งที่ตนตองการที่แทจริง 
 3) ยอมรับในตนเองวา มีความแตกตางจากบุคคลอื่น 
 4) การแสวงหาความสุขโดยการคิดถึงเรื่องในอดีต ที่ตนเองเคยมีความสุขใน 

บางโอกาส 
 5) มอบสิ่งดีแทนสิ่งที่ไมดี โดยไมใหสิ่งที่ไมดีมีอํานาจเหนือตน 

   6) ไมยอมกระทําในสิ่งที่ตนคิดวาเปนความผิดพลาดหรือที่เคยถูกตําหนิอีกจะเห็นได
วาความเชื่อม่ันในตนเองนั้นสามารถฝกไดหลายลักษณะ โดยเฉพาะการเริ่มตนมาจาก  การ
พัฒนาการยอมรับของครอบครัวและสังคม ประสบการณสิ่งแวดลอม มีผลตอการเกิดความเชื่อม่ันใน
ตนเองของเด็ก บุคคลที่มีสวนชวยในการสงเสริมความเชื่อม่ันของเด็ก คือผูที่มีสวนรวมประสบการณ
และสิ่งแวดลอมใหเด็ก (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช. 2524 : 38-40) ซ่ึงตรงกับคํากลาวของ มานิ
ดา ทองทวี (2526 : 12) ที่วา บรรยากาศที่สงเสริมใหเด็กเกิดความเชื่อม่ันในตนเองคือ บรรยากาศ
ของการอบรมของพอแมที่เปนประชาธิปไตยและนักเรียนที่อยูในชั้นเรียนแบบประชาธิปไตย คือมี
การจัดการเรียนการสอนที่คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล การศึกษาเพื่อใหเกิดการเรียนรูดวย
ตนเองตามระดับความสามารถของนักเรียน ยอมสรางความเชื่อม่ันในตนเองใหกับนักเรียนอยาง
สูงสุด 
   นอกจากนี้ยังมีผูที่กลาวถึงการสรางความเชื่อม่ันในตนเองไววา (http://rayongwit.net) 
   การมีความรูมากเพียงอยางเดียว ไมพอเพียงที่จะใชในการสรางเนื้อสรางตัว คนที่มีความ
เชื่อม่ันในตนเองเพียงอยางเดียวยังดีกวาคนที่มีความรูมากเพียงอยางเดียว โดยปราศจากความ
เชื่อม่ันในตนเอง หลายคนที่เรียนไมเกง แตเม่ือเวลาไปทํางานกลับกาวหนาและไดดีกวาคนที่เรียน



 

 

62

เกง เหตุที่เปนเชนนี้เม่ือวิเคราะหแลวพบวา คนที่เรียนไมเกงน้ันเชื่อม่ันในตนเอง ซ่ึงความเชื่อม่ันใน
ตนเองสามารถฝกฝนไดดังน้ี 

   1. ตองรูวาตนเปนที่พ่ึงแหงตน และหม่ันชวยตัวเองใหมากที่สุด คนที่ชอบขอรองให 
คนอ่ืนชวยโดยไมยอมชวยตัวเอง ยอมทําลายอนาคตหรือความกาวหนาของตนในที่สุด 

   2. ตองรูจักนับถือตนเอง เชื่อในความสามารถของตนและไมดูถูกเหยียดหยามตนเอง 
   3. ตองฝกใหมีความคิดอานเปนของตนเอง ไมตกเปนทาสความคิดของคนอื่น 
   4. อยาคิดวาทําไมได จงคิดเสมอวาเราทําได คิดบอยๆในทางบวก อยาคิดในทางลบ  

คือไมคิดวาแย ไมไหว ไมเอา ไมสู 
             5. ตองฝกหัดปลูกนิสัยที่ดี เชน ไมรูจักหมดหวัง ไมหวาดหวั่นตอความลําบาก มี
หัวใจเขมแข็ง กลาหาญไมทอถอย หาเหตุผลใหถูกตอง เปนตน 

  คนที่จะมีความเชื่อม่ันในตนเองนั้น โดยมากมักเกิดจากการฝกฝนอบรมในวัยเด็กของ 
ผูปกครองหรือบิดามารดา เด็กคนใดที่ผูปกครองพยายามปลอยใหชวยตัวเองแตเด็ก โตขึ้นก็มักจะมี
ความมั่นใจ แตเด็กคนใดที่ผูปกครองมักจะประคับประคองชวยเหลือตลอดเวลา โตขึ้นมักจะออนแอ 
และมักจะคอยหวังพ่ึงความชวยเหลือจากคนอื่นร่ําไป 
    การที่จะปลูกฝงความเชื่อม่ันในตนเองไดดีน้ัน จึงจําเปนจะตองทําตนใหกลาหาญ รูจักใช
ความเฉลียวฉลาดประกอบความกลาหาญนั้นดวยวากาลเทศะใดควรวางตนอยางไร 

  ความเชื่อม่ันในตนเองเปนบุคลิกภาพทางสังคมอยางหนึ่ง ที่ตองปลูกฝงใหเด็ก และ
สงเสริมใหพัฒนาอยูเสมอ การที่บุคคลมีความเชื่อม่ันในตนเองจะมีบุคลิกภาพดี มีความสามารถใน
การตัดสินใจ กลาที่จะแสดงออก มีความรูสึกปลอดภัย มีความรับผิดชอบตอหนาที่การงานของ
ตนเอง  มีความมั่นใจวาตนสามารถกระทําสิ่งตางๆใหลุลวงสําเร็จไปดวยความถูกตองเหมาะสม 

   ปจจัยในการสงเสริมใหเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง 
     ความเชื่อม่ันในตนเองทําใหบุคคลมีบุคลิกภาพ และคุณลักษณะที่เหมาะสม ในการ
สงเสริมความเชื่อม่ันในตนเอง เลขา ปยะอัจริยะ (2524 : 237-279) ไดใหความคิดเห็นวาความ
เชื่อม่ันในตนเองของเด็กนั้นเกิดจากความรูสึกนึกคิดและรับรูเกี่ยวกับตนเองทั้งในแงบวกและแงลบ 
ซ่ึงเปนความคิดพื้นฐานหรือความเชื่อเบื้องตนทําใหบุคคลมีความเชื่อม่ันในตนเองหรือขาดความ
เชื่อม่ันในตนเอง เด็กจะมีความเชื่อม่ันในตนเองไดก็ตอเม่ือไดรับความรักความสนใจจากพอแม การ
สงเสริมใหเด็กแสดงความคิดเห็น มีอิสระในการตัดสินใจ ฟรอยด (ศรีวรรณ มากชู. 2521:12 อางมา
จาก Freud.1965 : 26-29) หากเด็กที่ถูกพอแมควบคุมใหปฏิบัติตนอยูในขอบเขตที่พอแมตองการจะ
ทําใหเด็กขาดอิสระที่จะคิดหรือตัดสินใจดวยตนเอง เม่ือพบกับปญหาก็ไมสามารถตัดสินใจไดเพราะ
ไมเคยฝกแกปญหามากอน (สุมาลี วงศปลูกแกว. 2526 : 19) 
    ความเชื่อม่ันในตนเองของเด็ก จะเกิดขึ้นไดตองอาศัยประสบการณและสิ่งแวดลอมรอบตัว
เด็ก บุคคลที่เปนปจจัยสําคัญที่กอใหเกิดความเชื่อม่ันในตนเองของเด็ก คือ พอแม ครูและบุคคลที่
เด็กรูจัก บุคคลเหลานี้เปนผูมีสวนรวมในการสรางประสบการณและสิ่งแวดลอมใหกับเด็กเปนอยาง
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มาก ดังน้ันสิ่งแวดลอมทางบาน สิ่งแวดลอมทางสังคม จึงเปนปจจัยที่สําคัญที่สงเสริมความเชื่อม่ันใน
ตนเองของเด็กไดเปนอยางดี (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2524 : 38-40) สถาบันทางการ 
ศึกษา เปนสถาบันหนึ่งที่มีสวนในการสงเสริมความเชื่อม่ันในตนเองใหกับนักเรียน ครูจึงควรสราง
บรรยากาศที่ชวยใหรูสึกอบอุนดวยการแสดงความเปนมิตร พูดคุยอยางเปนกันเอง อดทนที่จะฟง
เขาพูดอยางตั้งใจ เปดโอกาสใหแสดงออกอยางเต็มที่ และยอมรับในความสามารถ ยกยองหรือชี้ให
เด็กแตละคนเห็นวาทุกคนตางก็มีความสามารถพิเศษเฉพาะแตกตางกัน ควรแสดงความสามารถ
ของตนใหเต็มที่ และยอมรับในความสามารถ ยกยองหรือชี้ใหเด็กแตละคนเห็นวาทุกคนตางก็มี
ความสามารถพิเศษเฉพาะแตกตางกัน ควรแสดงความสามารถของตนใหเต็มที่ (แจมจันทร  เกียรติ
กุล.2530 : 23-24)   นอกจากนี้การจัดกิจกรรมเพื่อใหเด็กไดฝกฝนเพิ่มเติมพิเศษอยูเสมอจนมีทักษะ
และความสามารถสูง ในที่สุดจะเกิดความเชื่อม่ันในตนเองขึ้น (ชูชีพ  ออนโคกสูง.2516 : 14)ในการ
สงเสริมความเชื่อม่ัน สถาบันครอบครัวมีบทบาทสําคัญในการเลี้ยงดูใหความรักและอบอุน รวมทั้งให
โอกาสเด็กกระทําสิ่งตางๆ สถาบันการศึกษาเปนอีกสถาบันหนึ่งซ่ึงมีสวนสําคัญในการจัดบรรยากาศ
และกิจกรรมตางๆ ใหเด็กฝกฝน ใหความรักความอบอุน ความเปนกันเองและใหความเปนมิตร 
รวมทั้งเปดโอกาสใหเด็กแสดงออกอยางเต็มที่ยอมรับในความสามารถของเด็กแตละคนโดยไม
เปรียบเทียบกับเด็กคนอื่น 

 การสรางความเชื่อมั่นในตนเองตอการใชภาษาอังกฤษ 
 ดังที่ไดกลาวมาแลววาความเชื่อม่ันในตนเองนั้นเปนความมีเสรีภาพในการเลือกตัดสินใจ

ตางๆ ดวยตนเอง กลาแสดงความคิดเห็น ทันคน มีเปาหมายฝนชีวิต กลาหาญ มีไหวพริบและ
ความสามารถ รูจักปรับปรุงขอดอยของตน ภาคภูมิใจในความสําเร็จของตน สํานึกคุณคาของตนเปด
ใจรับฟงผูอ่ืน ไมใฝฝนทะเยอทะยานสูงจนเกินไป ดังที่องคสัมมาสัมพุทธเจาไดตรัสไวในหลักปฏิบัติ
วาจงเดินสายกลาง ไมตึงหรือหยอนจนเกินไป ถาเดินสายกลางพิจารณาใหเกิดความพอเหมาะ
พอควรจึงจะนํามาซึ่งประโยชน การศึกษาเปนสิ่งสําคัญในการเสริมสรางความเชื่อม่ันในตนเอง ทํา
ใหคนมีความภาคภูมิใจในตนเอง มีความคิดวิจารณญาณในการทําสิ่งใดสิ่งหน่ึง จะกระทําการใดๆก็
ประสบความสําเร็จ กลาเผชิญกับสิ่งแวดลอม แกไขปญหาตางๆไดดี รักความกาวหนา หม่ันศึกษา
เลาเรียน ฝกฝนบอยๆซ่ึงจะทําใหเกิดความชํานาญ 

 การเรียนภาษาอังกฤษก็เชนกันหากนักเรียนมีโอกาสไดฝกฝนบอยๆ ทั้งการฟง การพูด 
การอาน การเขียน ไดรับการสงเสริมแนะนําใหฝกฝนในแบบอยางที่ถูกตอง ไดรับการพัฒนาทักษะ
ตางๆอยูเสมอ ก็จะสามารถมีความเชื่อม่ันในตนเองตอการใชภาษาอังกฤษ จากการฝกฝนบอยๆ
น่ันเอง เกิดความกระตือรือรนในการใชภาษาอังกฤษทั้งในและนอกหองเรียน มีความมั่นใจในการ
ตอบคําถาม ความชัดเจนในการพูด และความคิดริเริ่มในการใชถอยคําที่เปนของตนเอง 

  งานวิจัยที่เก่ียวกับความเชื่อมั่นในตนเอง 
    สนธยาพรรษ ยาทวม (2538 : 87) ไดศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการฟง-พูด 
ภาษาอังกฤษ และความเชื่อม่ันในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยการสอนแบบ T.P.R. 
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ที่พัฒนาตามแนวทฤษฎีอรรถฐานกับการสอนตามคูมือครู จากการศึกษาพบวา นักเรียนกลุมทดลอง
ที่ไดรับการสอนแบบ T.P.R. ที่พัฒนาตามแนวทฤษฎีอรรถฐาน มีความสามารถดานการฟง-พูด 
ภาษาอังกฤษและมีความเชื่อม่ันในตนเองสูงกวากลุมควบคุมที่ไดรับการสอนตามคูมือครู 

  กรรณิกา  กุลวิทย (2540:90) ไดศึกษาเปรียบเทียบความสามารถทางการอาน
ภาษาอังกฤษ และความเชื่อม่ันในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอน โดยการ
ฝกอานดวยการเลาเรื่องยอนกลับ ตามแนวทฤษฎีอรรถฐานกับการสอนตามคูมือครู พบวา 
ความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษ และความเชื่อม่ันในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาปที่ 
2 ที่ไดรับการสอน โดยการฝกอานดวยการเลาเรื่องยอนกลับ   ตามแนวทฤษฎีอรรถฐาน สูงกวา
นักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครู 

  เพนเตอร (Pointer. 1968 : 760-B) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางความสามารถในการจูง
ใจกับความเชื่อม่ันในตนเองของนักศึกษาชายในระดับวิทยาลัย 10 คน พบวาความเชื่อม่ันในตนเอง
กับความสามารถใการจูงใจมีความสัมพันธกันโดยตรง คือ ผูที่มีความเชื่อม่ันในตนเองสูง ก็จะมี
ความสามารถในการจูงใจผูอ่ืนและมักจะเปนผูนําเสมอ 

  มุสเสน (Mussen. 1969 : 261) ไดศึกษาพบวา พอแมที่ปลอยใหลูกเปนอิสระในการ
ชวยเหลือตนเอง และสนองความตองการในการอยากรูอยากเห็น จะทําใหเด็กรูสึกเปนตัวของตัวเอง 
พ่ึงตนเองได มีความคิดสรางสรรค กลาคิดกลาตัดสินใจ กลาพูดกลาแสดงออก สามารถเผชิญ
สถานการณใหมๆไดโดยไมวิตกกังวล มีความเชื่อม่ันในตนเองสูง 
    เลเนียร (Lanier. 1991 : 1706-A) ไดศึกษาผลของการแบงแยกสีผิวที่มีตอความเชื่อม่ันใน
ตนเองและความพรอมในการเรียนรูของเด็กวัยรุนผิวดําชาย ในโรงเรียน Crest High School เปน
โรงเรียนชายลวนที่มีทั่งนักเรียนผิวขาวและผิวดํา ซ่ึงตั้งอยูทางตะวันตกของประเทศสหรัฐอเมริกา  
ใหนักเรียนจับกลุมสีผิวเดียวกัน และตอบปญหาเหมือนกัน ปรากฎวานักเรียนผิวขาวมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความเชื่อม่ันในตนเองสูงกวานักเรียนผิวดํา 
    เลิรก (Lirgg. 1992 : 3557-A) ไดศึกษาความเขาใจในการเรียนรูเกี่ยวกับความเชื่อม่ันใน
ตนเอง และการปรับตัวในการเรียนวิชาพลศึกษาของนักเรียนมัธยมในโรงเรียนแบบ สหศึกษา ชาย
ลวนและหญิงลวน โดยทั้งสามกลุมเรียนกับครูผูชาย 1 คนและครูผูหญิง 1 คน เปนเวลา 10 วัน 
พบวานักเรียนที่มีความเชื่อม่ันในตนเองสูงกวาและสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไดดีกวาคือ
นักเรียนชายที่เรียนแบบสหศึกษาและนักเรียนหญิงที่เรียนแบบหญิงลวน 
    สรุปไดวาความเชื่อม่ันในตนเองจะเกิดขึ้นไดน้ัน  ผูสอนจะตองจัดวิธีการสอนที่เหมาะสม 
ทําใหนักเรียนมีการพัฒนาความสามารถ สงผลใหนักเรียนรูสึกเปนเชื่อม่ันและมีความคิดเปนของ
ตัวเอง จึงเกิดการเรียนรู นักเรียนจึงประสบความสําเร็จในการเรียน 
  
 
   
 



 

บทที่ 3 
วิธีดําเนินการศึกษาคนควา 

 
 ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดดําเนินตามขั้นตอนดังน้ี 

 1. การกําหนดกลุมเปาหมายและกลุมตัวอยาง 
 2. เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 

       3. การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ 
       4. การเก็บรวบรวมขอมูล                                  
       5. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
       6. สถิติทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูล 

 

การกําหนดกลุมเปาหมายและกลุมตัวอยาง 
  ประชากร 
   ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียน
บรรหารแจมใสวิทยา 6 อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 ที่เรียน
วิชาภาษา อังกฤษพื้นฐาน (อ 32102) จํานวน 4 หองเรียน นักเรียน 160 คน ซ่ึงนักเรียนแตละหอง
จัดแบบคละความสามารถ เกง ปานกลาง ออน 
         กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
   กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียน
บรรหารแจมใสวิทยา 6 อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 จากการ
สุม    อยางงาย (Simple Random Sampling) โดยการจับสลากมาจํานวน 2 หองเรียน มีนักเรียน 
หองละ 40 คน เพ่ือเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม 

เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
 1. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 

                1.1 แผนการสอนทักษะการฟง-พูด โดยวิธี T.P.R (Total Physical Response) 
                         ประกอบสื่อในชีวติประจําวัน จํานวน 5 แผน 
    1.2 แผนการสอนทักษะการฟง-การพูด ตามคูมือครู จํานวน 5 แผน 

 2. เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 
   2.1 แบบทดสอบวัดความสามารถในการฟง-การพูด ภาษาอังกฤษ 

                 2.2 แบบสอบถามวัดความเชื่อม่ันในตนเองตอการใชภาษาอังกฤษ 
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การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ 
     1. การสรางแผนการสอนโดยวิธี T.P.R. (Total Physical Response) ประกอบสื่อ 
ในชีวิตประจําวัน 
    ผูวิจัยดําเนินการดังน้ี 
       1.1 ศึกษาจุดมุงหมายของหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ จุดมุงหมายการฟง-การพูด
วิชาภาษาอังกฤษ จุดประสงคการเรียนรูของการฟง-พูด รายวิชา อ 013 คูมือครู แบบเรียนและ
ขอบขายของวิชาที่จะสอน 

       1.2 ศึกษาและคัดเลือกเน้ือหาการฟง-การพูด ที่ตรงตามจุดประสงคการเรียนรู 
ทักษะการฟง-การพูด จากหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนตน รายวิชา อ 41202 ชั้น
มัธยม  ศึกษาปที่ 2 สรางแผนการสอนทักษะการฟง-การพูด ภาษาอังกฤษโดยวิธี T.P.R  ประกอบ
สื่อในชีวิตประจําวัน โดยศึกษาทฤษฎีและหลักการสอนการฟง-พูดภาษาอังกฤษโดยวิธี T.P.R. 
ประกอบสื่อในชีวิตประจําวัน จํานวน 5 แผน ซ่ึงมีขั้นตอนการสอนดังน้ี  

 ลําดับขั้นการสอนมีดังน้ี 
1) ขั้นสาธิต (Demonstration) 

   ครูแนะนําเปนตัวอยางใหนักเรียนดูดวยการออกคําสั่ง 1 ชุด ประมาณ 7-8 คํา
และควรเปนกริยา ขณะที่ครูออกคําสั่งเปนภาษาอังกฤษนั้น ครูจะแสดงทาไปดวย สวนนักเรียน
แสดงทาตามครู แตไมพูด ตัวอยางคําสั่งชุดแรกที่แอชเชอรแนะนํา เชน stand up, walk, stop, 
jump, run, turn around, turn left, และ sit down 

 2) ขั้นลังเล (Hesitation) 
       เพ่ือเปนการดูวานักเรียนสามารถแสดงทาทางไดเองหรือไม โดยที่ครูจะไมสาธิต
ใหดู ครูอาจออกคําสั่งหนึ่งคําสั่งเชน stand up  แตครูไมยืนขึ้น นักเรียนบางคนอาจไมยืนตามครู
เหมือนกัน เพราะคิดวาครูทําถูกแลว ขั้นนี้เปนการฝกใหนักเรียนเกิดความเชื่อม่ัน หรือวาครูออก
คําสั่งวา turn left  แตครูแกลงทํา ขวาหัน นักเรียนที่เกงๆ  อาจจะทําทาสับสน เพราะวาในขั้นที่ 1 
น้ัน ครูสั่งวา turn left เห็นครูทํา ซายหัน บางคนอาจจะเตือนครู วาครูทําผิด แสดงวานักเรียนเริ่ม
เกิดการเรียนรู 

  3) ขั้นทดสอบ (Test) 
         ใหครูออกคําสั่งที่ออกมาในลักษณะสลับกอนหลังไปมา (ไมเรียงตามลําดับ) 
แลวใหนักเรียนปฏิบัติตามคําสั่งทีละคน ถานักเรียนสามารถแสดงตามคําสั่งได แสดงวาเกิดความ
เขาใจตอคําเหลานั้น สามเหตุที่สลับตําแหนงคําเพื่อเปนการปองกันมิใหนักเรียนจําแบบนกแกว
นกขุนทอง เชน ครูอาจออกคําสั่งวา walk, jump, run, stop, sit down, stand up เปนตน นักเรียน
จะทํานายลวงหนาไมไดวาเปนคําอะไรตอไป พยายามอยาใหลําดับเหมือนในขั้นที่ 1 
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   4) ขั้นออกคําสั่งใหมๆแปลกๆ (Novelty) 
          ออกคําสั่งแปลกๆประหลาดๆ เพ่ือจะดูวาเด็กมีปฏิกิริยาอยางไรกับคําสั่งน้ัน 
คําสั่งประเภทนี้จะทําใหบรรยากาศในหองเรียนสนุกสนานมากขึ้น ตัวอยางเชน walk like a duck, 
walk with one foot, run to the teacher, sit on the teacher ect. 
        5) ขั้นสลับบทบาท (Role-Reversal) 
         นักเรียนสลับบทบาทกับครู ใหโอกาสนักเรียนออกมาออกคําสั่งและใหเพ่ือนๆ
แสดงทาทางรวมทั้งครูดวย เลนสลับบทบาทกันโดยแสดงทาเม่ือไดยินคําสั่งจากนักเรียน ในขั้นนี้
นักเรียนจะไดเริ่มพูด ใหนักเรียนผลัดกันออกมาออกคําสั่งใหเพ่ือนๆปฏิบัติ ครูไมควรบังคับให
นักเรียนพูด นักเรียนจะพูดเม่ือมีความพรอมและกระตือรือรนที่อยากจะพูด ครูควรหลีกเลี่ยงการ
ตําหนินักเรียน กรณีนักเรียนพูดผิดหรืออกเสียงผิด แตมีหนาที่ชวยเหลือนักเรียน พยายามเปด
โอกาสใหนักเรียนหลายๆ คนไดออกมาพูด 
                 1.3 นําแผนการสอนที่สรางเสร็จแลว ไปใหผูเชี่ยวชาญทางการสอนภาษาอังกฤษ 
ตรวจสอบแผนการสอนจํานวน 3 ทาน พิจารณาเรื่องความถูกตองชัดเจนของจุดประสงค  
กิจกรรม เน้ือหาและการประเมินผลแลวนํากลับมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 
        1.4 นําแผนการสอนที่แกไขแลว ไปทดลองสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่
ไมใชกลุมตัวอยาง โรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 6 อําเภอสามชุก  จังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือนํามา 
ปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมอีกครั้งกอนนําไปใชสอนจริง 
                 2. แผนการสอนทักษะการฟง-การพูด ตามคูมือครู ของหนวยศึกษานิเทศก 

  ผูวิจัยไดศึกษากระบวนการวิธีการจัดกิจกรรม และลําดับขั้นการสอน โดยศึกษา 
แผนการสอนตัวอยาง จากหนังสือคูมือการใชหลักสตูรการสอนรายวชิา อ 013 ของกรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2539 แลวสรางแผน 
การสอนจํานวน 5 แผน โดยยึดจุดประสงคและเนื้อหาเดียวกันกับทีใ่ชในแผนการสอนของ 
กลุมทดลอง ซ่ึงมีขั้นตอนดังน้ี 
        ขั้นที่ 1 สรางความสนใจ โดยการใชการสนทนาถงึสถานการณตางๆที่เกี่ยวกับ
บทเรียนหรือใชวัสดตุางๆ เพ่ือทําใหนักเรยีนเกิดความสนใจในบทเรยีน เปนการสรางแรงจูงใจใหกับ
นักเรียนเปนการนําเขาสูบทเรียน 
        ขั้นที่ 2 แจงจุดประสงคเปนการใหผูเรียนทราบวา เม่ือผูเรียนเรียนจบขั้นตอนใน
เน้ือหา  แลวผูเรียนสามารถฟงเรื่องและเขาใจความหมายของเรื่อง ตลอดจนใชภาษาสําหรับพูดได
ถูกตอง 
        ขั้นที่ 3 ทบทวนประสบการณเดิม โดยการใชคําถามหรือทําแบบฝกหัดเพื่อ
ทบทวน คําศพัท โครงสราง ไวยากรณและสํานวนตางๆ ที่ผูเรียนไดเรียนไปแลว 
         ขั้นที่ 4 เสนอบทเรียนใหม เพ่ือกระตุนใหเกิดการเรียนรูโดยทํากิจกรรมกอนเรียน 
เกี่ยวกบัคําศพัท โครงสรางทางไวยากรณตางๆ ที่ผูเรียนจะไดฟงจากเรื่อง 
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         ขั้นที่ 5 ใหแนวการเรียนรู โดยใชรูปภาพ  การสรางสถานการณ เพลง เกม หรือ
การเลาเรื่องและใหนักเรียนเดาเรื่องที่จะเกิดขึ้น 
         ขั้นที่ 6 ลงมือปฏิบัติใหนักเรียนฟงเรื่องจากเทปแลวทําแบบฝกหัด 
         ขั้นที่ 7 แจงผลการปฏิบตัิ โดยครูตรวจแกไขขอบกพรองในการทําแบบฝกหัด
ของนักเรียน ใหคําชมเชยเมื่อนักเรียนทาํงานไดถูกตอง แกไข เม่ือนักเรียนทําผิด อธิบายเพิ่มเตมิ
เม่ือนักเรียนไมเขาใจ 
         ขั้นที่ 8 ประเมินผลการเรียนรู ครูประเมินผลการเรียนรู โดยการสังเกตการทํา 
กิจกรรมและการตอบคําถามจากแบบฝกหัดของนักเรียน 
         ขั้นที่ 9 สงเสริมความแมนยาํและถายโอนความรูเปนการสรุปย้ํา ทบทวน
บทเรียนที่ผานมาเพื่อใหนักเรียนมีความรูที่ฝงแนนขึ้น อาจทําไดโดย  ใหนักเรียนแบงกลุมรายงาน
ผลหรือเลาเรือ่ง เตรียมเร่ืองมาพูดหรือปฏิบัติงานวธิีการตางๆ 
  สรางแผนการสอนจํานวน 5 แผน โดยยึดวิธีการสอนตามขั้นตอนการเรียนรูตามคูมือครู
ตามที่ไดกลาวมาแลว 
     3.  แบบทดสอบวัดความสามารถในการฟง-การพูดภาษาอังกฤษ 
           ผูวิจัยไดดําเนินการดังน้ี 
            3.1 แบบทดสอบวัดความสามารถในการฟง-การพูด ภาษาอังกฤษ ไดสรางขึ้น
เพ่ือวัดความสามารถดานทักษะการฟง-การพูด โดยไดศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบและ
ประเมินผลวิชาภาษาอังกฤษทักษะการฟง-การพูด    

 3.2 ศึกษาจุดประสงคและเนื้อหาวิชา เรือ่งที่ทําการวิจัยเพ่ือนําไปใชในการ 
สรางแบบทดสอบ 

 3.3 สรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการฟง-การพูดภาษาอังกฤษเปน 
แบบทดสอบปากเปลา 1 ชุด ในรูปของการตอบคําถามประโยคตอประโยค การโตตอบกับ 
คูสนทนาตอประโยคที่ไดยิน ปฏิบัติตามคําสั่งที่ไดยินในสถานการณใดสถานการณหน่ึงตามความ
เหมาะสม   หรือใชภาพประกอบเพื่อเปนแนวทางในการสนทนา หรือตอบคําถาม 
                     3.4 เกณฑการตรวจใหคะแนนความสามารถในการฟง-พูด ใชแบบทดสอบ 
ปากเปลา (Oral test) ฉบับเดียวกัน ซ่ึงปรับมาจากเกณฑการใหคะแนนตามแบบของแครอล 
(Carroll. 1982 : 53-55,134-139) มีกรรมการเปนผูเชี่ยวชาญดานการสอนภาษาอังกฤษและมีวุฒิ
ปริญญาตรีดานการสอนภาษาอังกฤษ  3 ทาน ใหคะแนนโดยการพิจารณาจากการชม V.D.O การ
สัมภาษณแลวนํามาหาคาเฉลี่ยดังน้ี 

5  คะแนน   เม่ือฟงคําถามแลวสามารถตอบคําถามถูกตอง 
                    ใหละเอียดไดอยางหลากหลาย 

4  คะแนน    เม่ือฟงคําถามแลวสามารถตอบคําถามถูกตอง ใหราย 
      ละเอียดไดเม่ือผูถามบอกใหบอกรายละเอียดหรือถามตอ 
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    3  คะแนน   เม่ือฟงคําถามแลวมีความลังเล ไมตอบทันทีแตเม่ือ 
       ถามซ้ําสามารถตอบไดถูกตอง 

2  คะแนน     เม่ือฟงคําถามแลวตอบผิดในครั้งแรก แตสามารถแกไขให 
        ถูกตองไดบางเม่ือไดรับการถามซ้ํา  

    1  คะแนน    เม่ือฟงคําถามแลวตอบผิดและตะกุกตะกกัในครั้งแรก  
        แตสามารถแกไขใหถูกตองไดบางเม่ือไดรับการถามซ้ํา 

    0  คะแนน    สําหรับผูที่ฟงคําถามแลวไมเขาใจคําถาม และไมพูดเลย 
                    ตัวอยางขอคําถามของแบบทดสอบวัดความสามารถในการฟง-การพูดภาษาอังกฤษ 

1) What do you like to do in your free time? 
2) What is your favorite food? 
3) What kind of sport do you like? 

แปลความหมายการใหคะแนน 
108 – 120   แสดงวา     มีความสามารถในการฟง-การพูดภาษาอังกฤษอยูใน 
                               ระดับสูงมาก 
 84 – 107.9  แสดงวา    มีความสามารถในการฟง-การพูดภาษาอังกฤษอยูใน 
                               ระดับสูง 
 60 – 83.9    แสดงวา    มีความสามารถในการฟง-การพูดภาษาอังกฤษอยูใน 
                               ระดับคอนขางสูง 
 36 – 59.9    แสดงวา    มีความสามารถในการฟง-การพูดภาษาอังกฤษใน 
                               ระดับปานกลาง 
12 – 35.9    แสดงวา     มีความสามารถในการฟง-การพูดภาษาอังกฤษใน 
                               ระดับคอนขางออน 
นอยกวา 12  แสดงวา     มีความสามารถในการฟง-การพูดภาษาอังกฤษใน 
         ระดับออน 

 3.5 นําแบบทดสอบที่สรางแลวจํานวน 24 ขอ ไปใหผูเชี่ยวชาญดานการสอน
ภาษาอังกฤษจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และลงความเห็นวาขอสอบแตละ
ขอสามารถวัดจุดประสงคการเรียนรูทีต่องการวัด ซ่ึงใชเกณฑคะแนนความคิดเห็นของ ลวน สายยศ 
และอังคณา  สายยศ (2543 : 248) ดังน้ี 
   +1 แนใจวาขอสอบมีความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
     0 ไมแนใจวาขอสอบมีความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
    -1 ขอสอบไมสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
 จากนั้นไดบันทึกผลการพิจารณาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญแตละขอ แลวนําไป
หาคาดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา หรือดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงค โดยได
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คัดเลือกขอสอบที่มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต .67-1.00 ซ่ึงแสดงวาขอสอบนั้นมีความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา  
 3.6 นําแบบทดสอบที่ตรวจแกไขแลวไปทดลองสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 โรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 6 อําเภอสามชุก จังหวัด
สุพรรณบุรี  ที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 1 หองเรียน เพ่ือหาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ         
เพ่ือหาความเชื่อม่ันโดยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา ตามวิธีการของครอนบัค (พวงรัตน ทวีรัตน. 
2538 :125-126) ไดคาความเชื่อม่ันไดคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.80                       

4.  แบบสอบถามวัดความเชื่อมั่นในตนเองตอการใชภาษาอังกฤษ 
 การสรางแบบสอบถามวัดความเชื่อม่ันในตนเองตอการใชภาษาอังกฤษ ผูวิจัยไดสรางขึ้น
เอง โดยมีขั้นตอนในการสรางดังน้ี 

     4.1 ศึกษาเกี่ยวกบัความหมาย ขอบขายของความเชื่อม่ันในตนเองและแบบสอบถาม               
     4.2 สรางแบบสอบถามวัดความเชื่อม่ันในตนเองตอการใชภาษาองักฤษ 

         กําหนดน้ําหนักของการใหคะแนนการตอบตัวเลือกของแตละขอความไวดังน้ี 
               คําถามที่เปนขอความเชิงนิมาน (Positive) 

เห็นดวยมากที่สุด        4    คะแนน 
เห็นดวยมาก              3    คะแนน 
เห็นดวยนอย              2    คะแนน 
เห็นดวยนอยที่สุด        1    คะแนน 

แบบสอบถามที่เปนขอความเชิงนิเสธ (Negative) 
เห็นดวยมากที่สุด        1    คะแนน 
เห็นดวยมาก              2    คะแนน 
เห็นดวยนอย              3    คะแนน 

    เห็นดวยนอยที่สุด        4    คะแนน       
        ตัวอยางขอคําถามของแบบสอบถามวัดความเชื่อม่ันในตนเองตอการใชภาษาอังกฤษ 
           1) ในชั่วโมงภาษาองักฤษขาพเจาชอบตอบคําถามเปนภาษาอังกฤษมากกวา 
                      ภาษาไทย 
                  2) ขาพเจาไมรูสึกอายเมื่อพูดภาษาอังกฤษผิด 
           3) ขาพเจาชอบเขียนบันทึกประจําวันหรือเขียนจดหมายถึงเพ่ือนเปนภาษาอังกฤษ 
         แปลความหมายการใหคะแนน 
  70 – 80 แสดงวา     มีความเชื่อม่ันในตนเองตอการใชภาษาอังกฤษมากที่สุด 
        50 – 69.9 แสดงวา     มีความเชื่อม่ันในตนเองตอการใชภาษาอังกฤษมาก  
  30 – 49.9 แสดงวา     มีความเชื่อม่ันในตนเองตอการใชภาษาอังกฤษนอย 
        นอยกวา 30 แสดงวา     มีความเชื่อม่ันในตนเองตอการใชภาษาอังกฤษนอยที่สุด 
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4.3 นําแบบสอบถามวัดความเชื่อม่ันในตนเองตอการใชภาษาอังกฤษที่สรางขึ้น 
จํานวน 20 ขอไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ตรวจพิจารณาความเที่ยงตรงของเนื้อหา 
และความชัดเจนของการใชภาษาในแตละขอคําถามโดยคัดเลือกขอคําถามที่มีคาดัชนี 
ความสอดคลอง (IOC)  .67 - 1.00  ซ่ึงแสดงวาแบบสอบถามวัดความเชื่อม่ันในตนเองนั้น 
มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  

         4.4 นําแบบสอบถามวัดความเชื่อม่ันในตนเองตอการใชภาษาอังกฤษที่แกไขแลว ไป
ทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 โรงเรียนบรรหารแจมใส
วิทยา 6 อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 1 หองเรียน  

เพ่ือหาความเชื่อม่ันโดยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา ตามวิธีการของครอนบัค (พวงรัตน ทวีรัตน. 
2538 :125-126) ไดคาความเชื่อม่ัน คือ .77 

 

แบบแผนการวิจัย 

 1. การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) แบบ Randomized 
Control Group Pretest-Posttest Design (พวงรัตน  ทวีรัตน.2540 : 62) ซ่ึงมีรูปแบบดังน้ี 
 
ตาราง 1 แบบแผนการทดลอง   
 
กลุม สอบกอน ทดลอง สอบหลัง 
RE T1 X T2 
RC T1 ~X T2 

 
 ความหมายของสัญลักษณ 
    T1   หมายถึง  การสอบกอนการทดลอง (Pre-test) 
                 T2     หมายถึง  การสอบหลังการทดลอง (Post-test) 
    RE  หมายถึง  กลุมทดลอง   
                 RC   หมายถึง  กลุมควบคุม       
                X   หมายถึง  การสอนโดยวิธี T.P.R (Total Physical Response)  
                                     ประกอบสื่อในชีวติประจําวัน 
           ~X  หมายถึง   การสอนตามคูมือครู 
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การดําเนินการทดลอง 
  1. ทําการทดสอบกอนการทดลอง (Pretest) กับนักเรยีนกลุมทดลองและกลุมควบคุม
ดวยแบบทดสอบวัดความสามารถในการฟง-การพูดภาษาอังกฤษ และแบบวัดความเชื่อม่ันในตนเอง
ตอการใชภาษาอังกฤษ 

  2. ดําเนินการทดลองกับกลุมทดลองและกลุมควบคุม  โดยผูวิจัยเปนผูสอนเอง 
  3. ทําการทดสอบหลังการทดลองทันที (Posttest) ดวยแบบทดสอบวัดความสามารถใน 

การฟง-การพูดภาษาอังกฤษ และแบบทดสอบวัดความเชื่อม่ันในตนเองตอการฟง-การพูดภาษา 
อังกฤษ ฉบับเดียวกับที่ทําการสอบกอนการทดลอง 

  4. รวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลตามวิธีการทางสถติิเพ่ือทดสอบสมมุติฐาน 
  

การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
1. หาคาสถิติพ้ืนฐาน 

  1.1  คะแนนเฉลี่ย (Mean) ใชสตูร (ระวีวรรณ  พันธพานิช. 2541 : 36) 
 

 

เม่ือ     แทน คาเฉลี่ย 

   แทน   ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
                     n  แทน   จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 

 

                   1.2 หาคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( )S   คํานวณจากสูตรนี ้(ระววีรรณ พันธพานิช. 
2541 : 59) 
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           เม่ือ                        แทน     คาความเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนน   

                  แทน     ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
                                        แทน     ผลรวมของคะแนนแตละตวัยกกําลังสอง 

                                    n     แทน    จํานวนนักเรียนในกลุมตวัอยาง 
          2. ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

 2.1 หาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคาํถามกับจุดประสงค IOC ของ 
แบบทดสอบ จากสูตรนี้ (พวงรัตน ทวีรัตน. 2540 : 117)  
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เม่ือ            แทน    ดัชนีความสอดคลองของขอคําถามกับจุดประสงค 

                                               แทน    ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ  

                 N        แทน    จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 

2.2  หาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดความสามารถในการฟง-การพูด 

ภาษาอังกฤษและแบบสอบถามวัดความเชื่อม่ันในตนเองตอการใชภาษาอังกฤษ  โดยใชสูตร 

หาคาสัมประสิทธิอัลฟาของครอนบัค (ลวน  สายยศ และ อังคณา สายยศ. 2538 : 200) 
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เม่ือ       α       แทน      สัมประสิทธิข์องความเชื่อม่ัน 
             k       แทน     จํานวนขอของแบบสอบถาม 

                              2
iS      แทน     คะแนนความแปรปรวนรายขอ 

                              2
tS      แทน     คะแนนความแปรปรวนของเครือ่งมือทั้งฉบับ 

  
           3. สถิติทีใ่ชทดสอบสมมุตฐิาน 

      3.1 ใชสถติิ t-test Dependent เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการฟง-การพูดและ

ความเชื่อม่ันในตนเองตอการใชภาษาอังกฤษของนักเรยีน กอนและหลังการทดลองของกลุมทดลอง
และกลุมควบคุม จากสูตร (ชูศรี วงศรัตนะ. 2544 : 193)             
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เม่ือ      D     แทน    ความแตกตางระหวางคะแนนแตละคู 

                   N     แทน    จํานวนคู 

 

 3.2 ใชสถติิ t-test Independent  เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการฟง-การพูดและ
ความเชื่อม่ันในตนเองตอการใชภาษาอังกฤษของนักเรยีน  ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคมุ 
จากสูตร (ชูศรี วงศรัตนะ. 2544 : 193) 
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                                       df = 221 −+ nn  

  เม่ือ    t   แทน     คาที่ใชพิจารณาของการแจกแจงแบบ t 

             1X   แทน     คาเฉลี่ยของผลตาง ของคะแนนในกลุมทดลอง 

            2X   แทน     คาเฉลี่ยของผลตางของคะแนนในกลุมควบคมุ 

           1n   แทน     จํานวนคนในกลุมทดลอง 

       2n   แทน     จํานวนคนในกลุมควบคุม 

   2
1s   แทน     ความแปรปรวนของคะแนนผลตางในกลุมทดลอง 

 2
2s    แทน     ความแปรปรวนของคะแนนผลตางในกลุมควบคุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       

      

 

 



บทที่  4 
การวิเคราะหขอมูล 

 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมลู 

  N แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตวัอยาง 
                   X        แทน    คาคะแนนเฉลี่ย 
  S แทน คาความเบีย่งเบนมาตรฐาน 
          D  แทน คาเฉลี่ยของผลตางของคะแนนกอนทดลองและหลังทดลอง         
  t แทน คาสถิตทิี่ใชพิจารณาการแจกแจง t 
  ** แทน นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
  ในการวิจัยครัง้น้ีผูวิจัยจะนําเสนอเปน 3 ตอน ดังน้ี  
  ตอนที่ 1   
  คาสถิติพ้ืนฐานของคะแนนความสามารถในการฟง-การพูดและความเชื่อม่ันในตนเองตอการ
ใชภาษาอังกฤษ ซ่ึงไดแสดงผลตามตาราง 2 และตาราง 3 ดังน้ี 
 
ตาราง 2 คะแนนความสามารถในการฟง-การพูดภาษาอังกฤษของกลุมทดลองและกลุมควบคุมกอนและ 
     หลังการทดลอง 
 

ทดสอบกอน ทดสอบหลัง 
กลุม 

X  ระดับความสามารถ X  ระดับความสามารถ D  

ทดลอง 
ควบคุม 

39.88 
35.53 

 ปานกลาง 
คอนขางออน 

64.38 
49.33 

คอนขางสูง 
ปานกลาง 

24.50 
13.80 

    
      จากตาราง 2 พบวาคะแนนความสามารถในการฟง-การพูดภาษาอังกฤษของกลุมทดลองมี
ความสามารถอยูในระดับปานกลางและกลุมควบคุมกอนการทดลองนั้นนักเรียนมีความสามารถอยูใน
ระดับคอนขางออน สวนหลังการทดลองนักเรียนกลุมทดลองมีระดับความสามารถคอนขางสูง ขณะที่หลัง
การทดลองของนักเรียนกลุมควบคุมมีความสามารถระดับปานกลาง 
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ตาราง  3  คะแนนความเชือ่ม่ันในตนเองตอการใชภาษาอังกฤษของกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
     กอนและหลังการทดลอง 
 

ทดสอบกอน ทดสอบหลัง 
กลุม X  ระดับความ

เชื่อมั่นในตนเอง  
X  ระดับความ 

เชื่อมั่นในตนเอง 
D  

ทดลอง 
ควบคุม 

48.80 
49.08 

 นอย 
นอย 

60.28 
53.63 

มาก 
มาก 

11.48 
4.55  

 
         จากตาราง 3 พบวาคะแนนความเชื่อม่ันในตนเองตอการใชภาษาอังกฤษของกลุมทดลองและ
กลุมควบคุมกอนการทดลองมีความเชื่อม่ันในตนเองตอการใชภาษาองักฤษอยูในระดับนอย สวนหลัง
การทดลองของกลุมทดลองและกลุมควบคุมมีความเชื่อม่ันในตนเองตอการใชภาษาอังกฤษอยูในระดับ
มาก 
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    ตอนที่ 2      
     การเปรียบเทียบความสามารถในการฟง – การพูดภาษาอังกฤษและความเชื่อม่ันใน
ตนเองตอการใชภาษาอังกฤษของกลุมทดลองและกลุมควบคุมซ่ึงไดแสดงผลตามตาราง 4 และตาราง 5 
ดังน้ี 
    2.1  เปรียบเทียบความสามารถในการฟง – การพูดภาษาอังกฤษของกลุมทดลองที่ไดรับ
การสอนแบบ T.P.R. ประกอบสื่อในชีวติประจําวันกับกลุมควบคุมทีไ่ดรับการสอนตามคูมือครู   โดยใช  
t – test  for independent samples โดยนําผลตางของคะแนนกอนการทดลองและหลังการทดลองมา
วิเคราะหและไดแสดงผลตามตาราง 4 ดังน้ี 
 
ตาราง  4  ผลการเปรียบเทยีบคะแนนความสามารถในดานการฟง – การพูด ภาษาอังกฤษระหวาง 

 กลุมทดลองและกลุมควบคุม 
 

กลุม N X  S df  t  
ทดลอง 
ควบคุม 

40 
40 

24.50 
13.80 

6.48 
6.48 78 

 

10.48** 

**  มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
 

 จากตาราง 4 พบวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบ  T.P.R. ประกอบสื่อในชวีิตประจําวัน  
และนักเรียนทีไ่ดรับการสอนตามคูมือครู มีความสามารถในดานการฟง - การพูดภาษาอังกฤษ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1 โดยนักเรียนที่
ไดรับการสอนแบบ  T.P.R. ประกอบสื่อในชีวติประจําวนั  มีความ สามารถในดานการฟง – พูด 
ภาษาอังกฤษสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครู 
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    2.2 เปรียบเทียบความเชือ่ม่ันในตนเองตอการใชภาษาอังกฤษของกลุมทดลองที่ไดรับการ
สอนแบบ  T.P.R. ประกอบสื่อในชวีิตประจําวัน กับกลุมควบคุมที่ไดรับการสอนตามคูมือครู  
โดยใช  t– test for independent samples   โดยนําผลตางของคะแนนกอนการทดลองและหลังการ
ทดลองมาวิเคราะหและไดแสดงผลตามตารางที่ 5 ดังน้ี 
 
ตาราง  5  ผลการเปรียบเทยีบคะแนนความเชื่อม่ันในตนเองตอการใชภาษาอังกฤษระหวางกลุม   
       ทดลองและกลุมควบคุม 
 

กลุมตัวอยาง N X   S df  t  
ทดลอง 
ควบคุม 

40 
40 

11.48 
4.55 

6.07 
3.38 78 

 

4.22** 

** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
 

 จากตาราง 5 พบวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบ T.P.R. ประกอบสื่อในชีวติประจําวัน    
กับนักเรียนทีไ่ดรับการสอนตามคูมือครูมีความเชื่อม่ันในตนเองตอการใชภาษาอังกฤษแตกตางกนั
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิ ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 2 โดยนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบ T.P.R.   
ประกอบสื่อในชีวติประจําวนัมีความเชื่อม่ันในตนเองตอการใชภาษาอังกฤษสูงกวานักเรียนที่ไดรับ
การสอนตามคูมือครู 
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   ตอนที่  3 
            การเปรียบเทียบความสามารถในการฟง – การพูดภาษาอังกฤษและความเชื่อม่ันใน
ตนเองตอการใชภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุมกอนและหลังการทดลองซึ่ง
แสดงผลตามตารางที่ 6,7,8 และ 9 ดังน้ี 

3.1 เปรียบเทียบความสามารถในการฟง - การพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุมทดลอง  
ที่ไดรับการสอนแบบ T.P.R. ประกอบสือ่ในชีวติประจําวัน   กอนและหลังการทดลอง โดยใช    
t – test  for dependent samples    และไดแสดงผลตามตารางที่  6  ดังน้ี 

 
ตาราง  6  ผลการเปรียบเทยีบคะแนนความสามารถในดานการฟง – การพูดภาษาอังกฤษ กอนและ 
      หลังการทดลองของกลุมทดลอง 
 

กลุมทดลอง N X  S df  t  
คะแนนกอนการทดลอง 
คะแนนหลังการทดลอง 

40 
40 

39.88 
64.38 

8.57 
4.91 39 

 

23.88** 

** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
 

 จากตาราง  6  แสดงวาหลังการทดลอง นักเรียนกลุมทดลองมีความสามารถในดานการฟง 
– การพูดภาษาอังกฤษ สูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 น่ันคือการสอน
ตามแบบ  T.P.R. ประกอบสื่อในชวีิตประจําวัน ชวยใหนักเรียนมีความสามารถในดานการฟง –  
การพูดภาษาอังกฤษสูงขึ้น 
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3.2  เปรียบเทยีบความสามารถในการฟง – การพูดภาษาอังกฤษ นักเรียนกลุมควบคุมที่ 
ไดรับการสอนแบบคูมือครู กอนและหลังการทดลองโดยใช t – test  for dependent samples     
และไดแสดงผลตามตารางที ่ 5  ดังน้ี 
 
ตาราง  7  ผลการเปรียบเทยีบคะแนนความสามารถในดานการฟง-การพูดภาษาอังกฤษ กอนและ 
      หลังการทดลองของกลุมควบคุม 
  

กลุมควบคุม N X  S df  t  
คะแนนกอนการทดลอง 
คะแนนหลังการทดลอง 

40 
40 

35.53 
49.38 

 5.11 
 7.85 

39 

 

 

13.44** 

**  มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
 

 จากตาราง  7  แสดงวาหลังการทดลอง นักเรียนกลุมควบคุมมีความสามารถในดานการฟง 
– การพูดภาษาอังกฤษสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  น่ันคือ การสอน
ตามคูมือครูชวยใหนักเรียนมีความสามารถในดานการฟง – การพูดภาษาอังกฤษสูงขึ้น 
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  3.3  เปรียบเทียบความเชือ่ม่ันในตนเองตอการใชภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุมทดลองที่
ไดรับการสอนแบบ  T.P.R. ประกอบสื่อในชีวติประจําวนั กอนและหลังการทดลองโดยใช  t – test  for 
dependent samples  ซ่ึงแสดงผลตามตารางที่  6 
 
ตาราง  8  ผลการเปรียบเทยีบคะแนนความเชื่อม่ันในตนเองตอการใชภาษาอังกฤษของนักเรียน 

 กลุมทดลอง กอนและหลังการทดลอง 
   

กลุมทดลอง N X  S df  t  
คะแนนกอนการทดลอง 
คะแนนหลังการทดลอง 

40 
40 

48.80 
60.28 

7.22 
9.00 

 

39 
 
 

 

11.95** 

**  มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
 

 จากตาราง  8  แสดงวาหลังการทดลอง นักเรียนกลุมทดลองมีความเชื่อม่ันในตนเองตอการ
ใชภาษาอังกฤษ สูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 น่ันคือการสอนแบบ  T.P.R.   
ประกอบสื่อในชีวติประจําวนั    ชวยใหนักเรียนมีความเชื่อม่ันในตนเองตอการใชภาษาอังกฤษสงูขึ้น 
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            3.4  เปรียบเทยีบความเชื่อม่ันในตนเองตอการใชภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุมควบคมุ
กอนและหลังการทดลอง โดยใช t – test  for dependent samples  ซ่ึงแสดงผลตามตารางดังน้ี  
 
ตาราง  9  ผลการเปรียบเทยีบคะแนนความเชื่อม่ันในตนเองตอการใชภาษาอังกฤษกลุมควบคุม 
      กอน และหลังการทดลอง 
 

กลุมควบคุม N X  S df  t  
คะแนนกอนการทดลอง 
คะแนนหลังการทดลอง 

40 
40 

49.08 
53.63 

5.69 
5.27 39 

 

8.51** 

**  มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
 

 จากตาราง  9  แสดงวาหลังการทดลอง นักเรียนกลุมควบคุมมีความเชื่อม่ันในตนเองตอการ
ใชภาษาอังกฤษสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01 น่ันคือการสอนตาม
แบบคูมือครูชวยใหนักเรียนมีความเชื่อม่ันในตนเองตอการใชภาษาองักฤษสูงขึ้น 
 



บทที่  5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

  การศึกษาคนควาครั้งน้ี มีจุดประสงคเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถดานการฟง – การพูด 
และความเชื่อม่ันในตนเองตอการใชภาษาอังกฤษของนักเรียนโดยวิธีการสอนแบบ  T.P.R. (Total 

Physical Response) ประกอบสื่อในชีวิตประจําวันกับการสอนตามคูมือครู โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิง
ทดลอง (Experimental Reserch) จากกลุมตัวอยางที่เปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาค
เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 โรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา  6  อําเภอสามชุก  จังหวัดสุพรรณบุรี 
จํานวน 2 หองเรียน หองเรียนละ 40 คน โดยแบงเปนกลุมควบคุมและกลุมทดลอง ซ่ึงไดมาจากการ
สุมอยางงาย(Sample Random Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย       
แผนการสอนกลุมทดลองซึ่งสอนดวยวิธีการสอนแบบ T.P.R. ประกอบสื่อในชีวิตประจําวัน จํานวน 5 
แผน แผนการสอนกลุมควบคุมซ่ึงสอนดวยวิธีการสอนตามคูมือครู จํานวน 5 แผน แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการฟง-การพูดภาษาอังกฤษ จํานวน 24 ขอ มีคาความเชื่อม่ันเทากับ .80 และ
แบบสอบถามวัดความเชื่อม่ันในตนเองจํานวน 20 ขอ มีคาความเชื่อม่ันเทากับ .77 
    การดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดปฐมนิเทศ เพ่ือชี้แจงถึงจุดประสงคของการ
ทดลอง ทําความเขาใจกับนักเรียนถึงวิธีการเรียน บทบาทของผูเรียน วิธีการประเมินผลจากนั้น
ทดสอบกอนการทดลองทั้งสองกลุม โดยใชแบบสอบถามวัดความเชื่อม่ันในตนเองตอการใช
ภาษาอังกฤษ และแบบสัมภาษณวัดความสามารถในดานการฟง – การพูดภาษาอังกฤษดําเนินการ
ทดลองโดยผูวิจัยเปนผูสอนทั้งกลุมทดลองซึ่งสอนดวยวิธีการสอนแบบ T.P.R. ประกอบสื่อใน
ชีวิตประจําวันและกลุมควบคุมซ่ึงสอนดวยวิธีการสอนตามคูมือครู โดยใชระยะเวลา  20  คาบ 
เทากัน  หลังจากดําเนินการทดลองครบ 20 คาบทั้งสองกลุมแลว  ไดทดสอบหลังการทดลอง  โดย
ใชแบบสอบถามวัดความเชื่อม่ันในตนเองตอการใชภาษาอังกฤษ และแบบทดสอบวัดความสามารถ
ในดานการฟง – การพูดภาษาอังกฤษฉบับเดียวกับที่ใชในการทดสอบกอนการทดลอง 

   จากน้ันนําผลคะแนนกอนและหลังการทดลองของกลุมควบคุมและกลุมทดลองมาวิเคราะห
หาคาสถิติพ้ืนฐาน และสถิติที่ใชทดสอบสมมุติฐาน ในการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดใชโปรแกรม SPSS 

for Windows วิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายและทดสอบความมีนัยสําคัญทางสถิติ
โดยใชการทดสอบคาที (t – test)  
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สรุปผลการวิจัย  
    จากการวิเคราะหขอมูลสามารถสรุปผลตามจุดประสงคของการวิจัยไดดังน้ี 
    1. นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบ  T.P.R. ประกอบสือ่ในชีวติประจําวัน   และนักเรียนที่
ไดรับการสอนตามคูมือครู มีความสามารถในดานการฟง – การพูดภาษาอังกฤษแตกตางกันอยางมี
นัย สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบ  T.P.R. ประกอบสื่อใน
ชีวติประจําวัน มีความสามารถในดานการฟง – พูด ภาษาอังกฤษสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอน
ตามคูมือครู 
    2. นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบ T.P.R. ประกอบสือ่ในชีวติประจําวัน กับนักเรยีนที่ไดรับ
การสอนตามคูมือครูมีความเชื่อม่ันในตนเองตอการใชภาษาอังกฤษแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 โดยนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบ  T.P.R. ประกอบสื่อในชวีิตประจําวัน มีความ
เชื่อม่ันในตนเองตอการใชภาษาอังกฤษสงูกวานักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครู 
    3. นักเรียนกลุมทดลองทีไ่ดรับการสอนแบบ T.P.R. มีความสามารถในดานการฟง – การ
พูดภาษาอังกฤษ สูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01  น่ันคือการสอนตาม
แบบ  T.P.R. ประกอบสื่อในชีวติประจําวนั ชวยใหนักเรียนมีความสามารถในดานการฟง – การพูด
ภาษาอังกฤษสูงขึ้น 
     4. นักเรียนกลุมควบคุมที่ไดรับการสอนตามคูมือครูมีความสามารถในดานการฟง – การ
พูดภาษาอังกฤษสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01  น่ันคือ การสอนตาม
คูมือครูชวยใหนักเรียนมีความสามารถในดานการฟง – การพูดภาษาอังกฤษสูงขึ้น 
     5. นักเรียนกลุมทดลองที่ไดรับการสอนแบบ T.P.R. มีความเชือ่ม่ันในตนเองตอการใช
ภาษาอังกฤษ สูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทีร่ะดับ .01 น่ันคือการสอนแบบ  T.P.R.   
ประกอบสื่อในชีวติประจําวนั  ชวยใหนักเรียนมีความเชื่อม่ันในตนเองตอการใชภาษาอังกฤษสงูขึ้น 
     6. นักเรียนกลุมควบคุมที่ไดรับการสอนตามคูมือครูมีความเชื่อม่ันในตนเองตอการใช
ภาษาอังกฤษสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 น่ันคือการสอนตามแบบ
คูมือครูชวยใหนักเรียนมีความเชื่อม่ันในตนเองตอการใชภาษาอังกฤษสูงขึ้น 
 

อภิปรายผล 
 จากการวิเคราะหขอมูลและสรุปผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลประเด็นสําคัญไดดังน้ี   
  1. การที่นักเรียนไดรับการสอนแบบ  T.P.R. ประกอบสื่อในชีวติประจําวัน มีความสามารถ
ในดานการฟง – การพูดภาษาอังกฤษ สูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครูอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิี่ระดับ .01 เน่ืองจากการสอนแบบ  T.P.R. ประกอบสื่อในชวีิตประจําวัน เปนการสอนที่
เนนใหนักเรียนไดเรียนรูจากการฟง การสังเกตและการไดฝกปฏิบตั ิซ่ึงเปนไปตามธรรมชาติของ
การเรียนรูภาษาของมนุษย หมายถึง มีความสามารถในการวิเคราะหทําความเขาใจ ขั้นแรกนักเรียน
จะเนนจุดสนใจไปที่การฟง ทําความเขาใจและเกิดความเชื่อม่ัน ความมั่นใจ ที่จะพูดออกมาตาม
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ความเขาใจ ความกระตือรือรน เน่ืองจากผูเรียนไดเรียนจากการจัดสิ่งแวดลอมทีผ่อนคลาย ไมมี
ความเครียดจากบทเรียน และไมมีการแขงขันกันเองระหวางผูเรียน แตจะเนนการเรียนรูของผูเรยีน
จากการทําความเขาใจ สามารถเคลื่อนไหวรางกาย  เชือ่มโยงเขากับเนื้อหาที่เรียนอยางเปน
ธรรมชาติ ทําใหผูเรียนเกิดความภาคภูมิใจที่สามารถพดูออกมาแลวเปนที่เขาใจได เกิดความมั่นใจที่
จะนําประโยคที่ไดเรียนไปดดัแปลงใชในสถานการณจริง ซ่ึงตางจากวิธีสอนของกลุมควบคุม 
นักเรียนจะตองฝกการออกเสียงใหถูกตองและรูความหมายของเนื้อหา เปนการเรียนรูที่ไมถาวร แต
นักเรียนจะเรยีนรูจากการเลียนแบบการพูด มากกวาการพูดโดยเกิดจากความเขาใจ 
   ในการสอนชวงแรกของการสอนกลุมทดลอง ผูสอนสังเกตวานักเรียนใหความสนใจมาก 
เน่ืองจากวิธีการสอนแปลกใหมออกไป นักเรียนตั้งใจเรียน และสนุกสนานในการรวมกิจกรรม ใน
ชั่วโมงแรก ๆ นักเรียนที่มีพ้ืนฐานภาษาอังกฤษดี  จะเรียนรูไดเร็วและไดออกมาเปนผูนําในการทํา
กิจกรรม สามารถเขาใจกิจกรรมและคําสั่งของครูไดกอนเพ่ือน ๆ แตในระยะตอมาของการทดลอง
น้ันจะมีกลุมผูนํามากขึ้น เน่ืองจากนักเรียนไดเรียนรูและเริ่มเขาใจในวิธีการเรียน  นักเรียนบางคนที่
มีพ้ืนฐานภาษาอังกฤษไมดีนักก็สามารถเปลี่ยนมาเปนผูนํากิจกรรมได  เน่ืองจากมีความสนใจในสื่อ
ของจริงที่นํามาใชสอนและไดปฏิบัติจริง ไดจัดเตรียมและปฏิบัติดวยตนเอง ถึงวิธีการทําจะเปน
ภาษาอังกฤษแตนักเรียนก็ใหความสนใจ ติดตามวิธีการทําขั้นตอไปตลอดเวลา ทําใหเกิดความ
เขาใจ เปนความจําที่ถาวร เน่ืองจากไดอยูในสถานการณจริง เม่ือรูสึกวาสามารถพูดสื่อสารได จึงมี
กําลังใจในการใชภาษาอังกฤษโดยไมวิตกกังวลใชประสบการณเดิมเขามาชวยในการทําความเขาใจ  
จึงทําใหเกิดภาคภูมิใจและเชื่อม่ันในตนเองยิ่งขึ้น  
   2. การที่นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบ  T.P.R. ประกอบสื่อในชีวติประจําวัน มีความเชื่อม่ัน
ในตนเองตอการใชภาษาอังกฤษของนักเรียนสูงกวานกัเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครูอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เน่ืองจากการเรียนการสอนแบบ T.P.R. ประกอบสือ่ในชีวติประจําวัน. 

น้ัน มีครูเปนแมแบบในการปฏิบัตใินชวงแรก ๆ และจากนั้นก็มีแบบเปนเพ่ือน ๆ ในชั้นเรียนทําให
ผูเรียนไดเห็นตัวอยางของการปฏิบัติ ซ่ึงไดปฏิบัตติามซ้ํา ๆ หลาย ๆ ครั้งจนนักเรียนเกิดความ
เขาใจ จากการปฏิบัติซํ้า ย้าํ ทวนเหลานัน้ เปนความจาํที่ถาวร นักเรียนจึงไมเกิดความวติกกังวลวา
จะทําผิด สวนในการเรียนรูคําศัพท นักเรยีนไดเห็นของจริง ไดสัมผัสและฝกปฏบิัตเิกี่ยวกับคาํศพัท
เหลานั้นซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสนธยาพรรษ  ยาทวม (2538 : 88) ผูสอนไมตองอธิบายให
ทราบความหมายของคําศพัทเหลานั้นในการเรียนการสอนเพราะผูเรียนเห็นของจริงหรืออาจเกิดการ
ผิดพลาด ก็จะไมมีการตําหนิเม่ือผูเรียนพูดผิด แตจะใหนักเรียนไดแกไขดวยการฟงครูหรือเพ่ือนพูด
และทดลองใหม ซ่ึงเปนไปตามกฎการเรียนรูโดยธรรมชาติ ไดฟงใหเขาใจภาษาพดูกอนที่จะพูดได
เอง สวนในการสอนตามคูมือครูน้ัน เนนใหเรียนรูภาษาแบบแยกสวนประกอบของภาษาออกเปน
สวน ๆ  เชน ศัพท โครงสรางของประโยค กอนที่จะใหรูเน้ือความที่มีความหมายโดยปริบท ซ่ึงเปน
การฝนธรรมชาติของผูเรียน ครูมีบทบาทในการเรียนการสอนมากกวานักเรียน ทําใหนักเรียนขาด
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ประสบการณในการแสดงออก ผูเรียนมีโอกาสใชภาษาในสถานการณจริงนอย ไมเกิดประสบการณ
ตรงทําใหไมเกิดความทรงจําที่ถาวร ขาดความมั่นใจในการใชภาษา กลัววาจะผิดพลาด 
   3. นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบ  T.P.R.  ประกอบสือ่ในชีวติประจําวัน มีผลคะแนนดาน
ความสามารถในการฟง – การพูดภาษาอังกฤษหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01เน่ืองจากการเรียนการสอนแบบ  T.P.R. ประกอบสื่อในชีวติประจําวัน 
น้ันนกัเรียนจะไดฟงคําสั่งแลวปฏบิัตติามทันที เปนการรับรูภาษาที่เลยีนแบบการเรยีนรูภาษาแม ทํา
ใหเกิดการเรียนรูแบบไมรูตวัหรือเกิดการรับรูภาษาโดยธรรมชาติ เกดิการสะสมประสบการณและ
ขอมูลทีละเล็กละนอย เน้ือหาที่นํามาใชในการทดลอง ทําใหผูเรียนเกดิความสนใจอยากที่จะเรียน 
สนุกสนานและกระตือรือรนในการจัดเตรียมอุปกรณที่จะใชในการเรยีน สื่อการเรียนหาไดงายใน
ชีวติประจําวันการนําสิ่งที่ผูเรียนรูจักดีมาเปนสื่อการเรียนการสอนทําใหนักเรียนรับรูความหมายและ
พัฒนาความคดิรวบยอดไดอยางรวดเร็ว   
     4. นักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครู มีคะแนนความสามารถในดานการฟง – การพูด
ภาษาอังกฤษ หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01เน่ืองจาก   
การสอนตามคูมือครู เปนการสอน ศัพท โครงสรางของประโยคเปนสําคัญ มีการนําเขาสูบทเรยีน
โดยใชเกมหรือเพลง ในขณะทําการสอนนักเรียนจะไดรับการฝกทักษะการฟง – การพูด
ภาษาอังกฤษอยางสม่ําเสมอ  มีการทํากิจกรรมกลุมและจับคู เชนมีการทํากิจกรรมบทบาทสมมุติ 
นักเรียนจึงมีความกระตือรือรนในการเรียน ความสามารถทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน
กลุมควบคุมหลังการทดลองจึงสูงกวากอนการทดลอง 
     5. นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบ  T.P.R.  ประกอบสือ่ในชีวติประจําวัน มีความเชื่อม่ันใน
ตนเองตอการใชภาษาอังกฤษของ หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 เน่ืองจากบรรยากาศในการเรียนไมตึงเครยีด นักเรียนมีปฏิสัมพันธกนัทําใหผูเรียนไม
วิตกกังวล และไดแสดงออกเพื่อตอบสนองการฟง มีความสําเร็จในการพูดภาษาอังกฤษทลีะนอย จน
เชื่อวาสามารถพูดภาษาอังกฤษได จึงเปนบันไดที่สรางความเชื่อม่ันในการใชภาษาอังกฤษสื่อสาร 
เปนผลใหนักเรียนมีการพัฒนาสูงขึ้นกวากอนเรียน 
    6. นักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครู มีความเชื่อม่ันในตนเองตอการใชภาษาอังกฤษ 
หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01  เน่ืองจากการสอนตาม
คูมือครู เนนการสอนคําศัพท โครงสราง ประโยค มีอุปกรณตาง ๆ ประกอบการเรยีนการสอน 
กิจกรรมมีความหลากหลาย  เน้ือหาเหมาะสมกับวัย  นาสนใจและนกัเรียนสามารถพบเห็นไดใน
ชีวติประจําวัน นักเรียนจึงมีความเชื่อม่ันในการใชภาษา อังกฤษหลังการทดลองสูงขึ้นกวากอนการ
ทดลอง 
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ขอเสนอแนะ 
   จากการศึกษาคนควาครั้งน้ี ผูวิจัยมีขอเสนอแนะที่อาจจะเปนประโยชนตอการจัดการ
เรียนรูและการวิจัยครั้งตอ ๆ ไปดังน้ี 
   1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
    เน่ืองจากวิธีการสอนแบบ T.P.R. เปนวิธีการสอนไดผลดีมากเมื่อนําไปใชสอนนักเรียน 

ในระดับชั้นเล็กๆ ที่ยังไมเคยเรียนภาษานั้นๆ มากอน ซ่ึงคลายคลึงกับนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง 
ในการวิจัยครั้งน้ีที่ใชภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ จึงมีขอเสนอแนะดังน้ี  
       1.1  ในการปฏิบัติกิจกรรมครูควรกําหนดเวลาใหชดัเจนเพื่อใหการดําเนินกิจกรรม
เปนไปอยางตอเน่ืองและตรงตามกําหนดเวลา  
                1.2  ครูตองสามารถใชภาษาไดคลองแคลวจึงจะทําใหการเรียนการสอนมีความ 
ตอเน่ือง 
                   1.3  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการสอนแบบ T.P.R. กับผูเรียนที่มีระดับอายุ 
แตกตางกันเพ่ือศึกษาวาระดับอายุใดมีการพัฒนาดานการฟง-การพูด ไดมากกวากันและ 
นักเรียนไมเกดิความเบื่อหนาย 
    2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
        2.1  ควรเพิ่มระยะเวลาในการทดลองอยางนอย 1 ภาคการศึกษา เพราะจะไดเห็น
พัฒนาการทางภาษาชัดเจนมากขึ้น   
        2.2  ควรศึกษาวิจัยพฤติกรรมดานความมีระเบยีบวินัย ความสนใจ ความฉลาด 
ทางอารมณ  ของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบ T.P.R. 
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แบบสอบถามวัดความสามารถความเชื่อมั่นในตนเองตอการใชภาษาอังกฤษ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

 
คําชี้แจง 
1. แบบสอบถามวัดความสามารถความเชื่อม่ันในตนเองตอการใชภาษาองักฤษ จะถามความเชื่อม่ันใน

ตนเองของนักเรียนที่มีตอการใชภาษาอังกฤษ ใหนักเรยีนเลือกคําตอบที่ตรงกบักบัสภาพที่แทจริง
ของนักเรียนเอง แบบสอบถามนี้ไมมีผลตอการเรียน คําตอบของนักเรียนจะนําไปใชอธบิายในเชิง
วิชาการเทานัน้ 

2. ใหนักเรียนอานขอความแตละขอแลวพิจารณาอยางรอบคอบตามความเปนจริงมากที่สดุ  โดยทํา
เครื่องหมาย / ในชองทางขวามือ ที่ตรงกบัสภาพความเปนจริงของนักเรียนมากทีสุ่ด ซ่ึงแตละขอมี
คําตอบใหเลือกดังน้ี 

           เห็นดวยมากที่สุด   หมายถึง     นักเรียนเห็นดวยกับขอความนั้นเปนอยางยิ่งเพราะ  
                                                   ตรงกับสภาพความเปนจริงของนักเรียนมากที่สุด 
 เห็นดวยมาก         หมายถงึ     นักเรียนเห็นดวยกับขอความนั้นมาก เพราะขอความ 
                                                  น้ันตรงกับสภาพความเปนจริงของนักเรียน 
                                                   เปนสวนใหญ                                             
 เห็นดวยนอย         หมายถงึ     นักเรียนเห็นดวยกับขอความนั้นเพียงเล็กนอยเพราะ 
                                                   ขอความนั้นตรงกับสภาพความเปนจริงของนักเรียน 
                                                   เปนสวนนอย                                            
 เห็นดวยนอยที่สุด    หมายถึง    นักเรียนเห็นดวยกับขอความนั้นนอยมากเพราะ 
                                                   ขอความนั้นไมคอยกับสภาพความเปนจริง 
                                                   ของนักเรียน     
3. ขอควรระวัง 

3.1 ในขอหน่ึงๆ นักเรียน จะเลือกตอบไดเพียงชองเดียวเทานั้น 
3.2 กรุณาตอบคําถามนี้ใหครบทุกขอ 

 
ขอขอบคุณในความรวมมือ 

ผูวิจัย 
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ขอ ขอความ 

เห็น
ดวย
มาก
ที่สุด 

เห็น
ดวย
มาก 

เห็น
ดวย
นอย 

เห็น
ดวย
ที่สุด 

1 ขาพเจารูสึกภมิูใจที่สามารถฟง-พูดภาษาอังกฤษได     

2 ขาพเจาชอบการแสดงบทบาทสมมุติโดยพูด
ภาษาอังกฤษ 

    

3 ขาพเจาไมชอบที่จะแสดงละครเปนภาษาอังกฤษ     

4 ในชั่วโมงภาษาอังกฤษขาพเจาชอบตอบคําถามเปน
ภาษาอังกฤษมากกวาภาษาไทย 

    

5 ถามีโอกาสขาพเจาจะเขารวมการแขงขันตอบปญหา
ภาษาอังกฤษ 

    

6 เม่ืออาจารยตองการอาสาสมัครเพื่อจัดกิจกรรมหนาชั้น
เรียนในวิชาภาษาอังกฤษขาพเจาจะอาสาเสมอ 

    

7 ในวิชาภาษาองักฤษขาพเจามักรีบยกมือตอบคําถาม
อาจารยเปนภาษาอังกฤษเสมอ 

    

8 ขาพเจาชอบฝกฟง-พูดภาษาอังกฤษกับเพ่ือนๆ เสมอ     

9 ถามีโอกาสขาพเจาชอบพูดภาษาอังกฤษกับชาว
ตางประเทศเสมอ 

    

10 ขาพเจาชอบฟงหรือดูรายการทีวีทีเ่ปนภาษาอังกฤษ     

11 ขาพเจาชอบเขียนบันทึกประจําวันหรือเขยีนจดหมายถึง
เพ่ือนเปนภาษาอังกฤษ 

    

12 ขาพเจาชอบอานหนังสือพิมพหรือหนังสืออ่ืนๆ ที่เปน
ภาษาอังกฤษ 

    

13 ขาพเจาชอบเลนเกมที่เกีย่วกับการฝกภาษาอังกฤษ     

14 ขาพเจาชอบรองหรือฟงเพลงภาษาอังกฤษ     

15 ขาพเจาไมแนใจวาจะสามารถทําการบานวิชา
ภาษาอังกฤษไดตนเอง 

    

16 ขาพเจามักชวยเหลือเพ่ือนๆในการทํางานวิชา
ภาษาอังกฤษเสมอ 

    



 

 

102 

 

ขอ 
ขอความ 

 

เห็น
ดวย
มาก
ที่สุด 

เห็น
ดวย
มาก 

เห็น
ดวย
นอย 

เห็น
ดวย
ที่สุด 

17 หากทํางานเปนกลุมในวิชาภาษาอังกฤษขาพเจามักชอบ
แสดงความคดิเห็นเสมอ 

    

18 ขาพเจาไมรูสกึอายเมื่อพูดภาษาอังกฤษผิด     

19 ขาพเจาชอบฝกฝนภาษาองักฤษสม่ําเสมอ     

20 ขาพเจาชอบอานหนังสือพิมพภาษาอังกฤษและนํา
เน้ือหาในหนังสือพิมพไปเลาใหเพ่ือนหรือคนรูจักฟง
เสมอ 
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Lesson Plan for the experimental Group 
Subject : English 32101                                                       Level : Matthayomsuksa 2 
Period  : 1-4                                                                      Time  : 50 minutes/period 
Topic   :  How to make a salad 
Learning Outcome : Students are able to 

1. Understand commands given by the teacher. 
2. Give commands to the friends. 
3. Follow instructions how to make a salad. 
4. Learn vocabulary 
5. Make a salad correctly. 
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Learning Activities 

Teacher Students 
Material Evaluation Notes 

1.   Demonstrate 
The teacher gives the 

following commands and 
demonstrates through the 
actions 

- cut up the vegetable 
- cut up the banana 
- cut up the tomatoes 
- put the vegetables in 

a bowl 
- put yogurt in the bowl 
- mix vegetables and 

yogurt together 
Let students to perform  

together. 
 
2.   Hesitation 
     The teacher gives the 
following commands but not 
demonstrates. 
     Let the students perform 
themselves or gives the 
command but demonstrates 
in other commands. 
 
3.   Test  
     The teacher gives the 
commands to each students 
but not in order. 

 
 
 

perform with the 
teacher  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
follow the 
teacher’s 
instruction 
 
 
 
 
 
 
follow the 
teacher’s 
instruction 
 

knife ,fruits, 
vegetables, 
bowl,yogurt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
knife ,fruits, 
vegetables, 
bowl,yogurt 
 
 
 
 
 
 
 knife ,fruits, 
vegetables, 
bowl,yogurt 

observe the 
students’ 
performance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
observe the 
students’ 
performance 
 
 
 
 
 
 
observe the 
students’ 
performance 
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Learning Activities 

Teacher Students 
Material Evaluation Notes 

  4.   Novelty 
     The teacher gives the 
new commands  to the 
students to make them more 
fun : 
    - put the apple  

 and banana into a box 
    - mix vegetables 

 with water 
    - cut a cucumber 

 with a knife 
 

 5.  Role-Reversal 
    Let the students give the 
commands to their friends 
and teacher. 
     Perform with  the rest of 
class.  

 
 

listen to the 
teacher and 
perform 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  listen and 
follow  their 
friend’s 
command   

fruits, 
vegetables, 
bowl,yogurt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fruits, 
vegetables, 
bowl,yogurt 

observe the 
students’ 
performance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
observe the 
students’ 
performance 
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Lesson Plan for the Control Group 

Subject : English 32101                                                       Level : Matthayomsuksa 2 
Period  : 1-4                                                                      Time  : 50 minutes/period 
Topic   :  How to make a salad 
Learning Outcome : Students are able to 

1. Understand commands given by the teacher. 
2. Give commands to the friends. 
3. Follow instructions how to make a salad. 
4. Learn vocabulary 
5. Make a salad correctly. 
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Learning Activities 

Teacher Students 
Material Evaluation Notes 

1. The teacher shows the 
picture of salad to the 
students and ask 
 “ What is this?” 
 “What are the ingredients 
for making salad?” 
 
2. The teacher explains new 
vocabularies :   
   cut up, put, mix, bowl, 
   teaspoon, yogurt 
   Then let the students write 
them in their notebook. 
 
 
 
3. The teacher explains 
grammatical structures : 
    - How much/How many 
and lets them do exercises 
 
4. The teacher gives the text 
”How to make salad” and let 
them read aloud or silently   
   The teacher  ask them 
question about and correct 
them their mistakes. 
 

answer teacher’s 
questions 
 
 
 
 
 
- listen to the 
teacher 
- repeat after the 
teacher 
- take note of new 
vocabularies in the 
notebooks 
 
 
listen to the teacher 
and do exercise 
 
 
 
 
read the story and 
answer the 
questions 
 

picture 
 
 
 
 
 
 
word cards 
 
 
 
 
 
 
 
 
worksheets 
 
 
 
 
 
worksheets 
 

observe the 
students while 
practicing 
 
 
 
 
observe the 
students while 
doing activities 
 
 
 
 
 
 
observe the 
students while 
doing 
activities,exercise 
 
 
observe the 
students while 
reading  and 
answer 
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Learning Activities 

Teacher Students 
Material Evaluation Notes 

 5. Let the students do the 
exrcises about how to make 
a salad by answering the 
questions in the worksheet 
 

 do the exercise worksheets  - observe the 
student while 
doing 
exercises 
- correct the 
mistakes 
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ตาราง  8  คะแนนความสามารถดานการฟง-การพูดภาษาอังกฤษกอนและหลังการทดลองระหวางกลุมทดลองและ 
        กลุมควบคุม 

กลุมทดลอง กลุมควบคุม  

คนที่ คะแนนกอน
การทดลอง 

คะแนนหลัง
การทดลอง 

ผลตางของ
คะแนน 

คะแนนกอน
การทดลอง 

คะแนนหลัง
การทดลอง 

ผลตางของ
คะแนน 

1 36 60 24 34 47 13 
2 43 65 22 35 40 5 
3 40 68 28 33 41 8 
4 35 60 25 30 41 11 
5 36 62 26 30 39 9 
6 33 60 27 30 40 10 
7 30 65 35 42 57 15 
8 45 62 17 35 48 13 
9 42 64 22 45 54 9 
10 52 75       23 42 52 10 
11 46 68 22 32 44 12 
12 43 65 22 46 60 14 
13 30 58 28 35 62 27 
14 47 64 17 37 43 6 
15 33 60 27 34 43 9 
16 35 58 23 30 46 16 
17 30 60 30 35 45 10 
18 30 64 34 32 49 17 
19 40 68 28 40 58 18 
20 30 60 30 30 65 35 
21 36 66 30 30 37 7 
22 32 67 35 30 46 16 
23 50 70 20 48 67 19 
24 40 68 28 42 59 17 
25 50 70 20 32 53 21 
26 48 66 18 42 54 12 
27 39 68 29 30 42 12 
28 40 64 24 34 39 5 
29 40 67 27 39 51 12 
30 34 60 26 37 50 13 
31 35 65 30 30 38 8 
32 38 62 24 40 50 10 
33 46 65 19 35 59 24 
34 42 60 18 40 50 10 
35 50 68 18 30 46 16 
36 48 60 12 38 45 7 
37 60 67 7 40 50 10 
38 62 75 13 33 54 21 
39 30 50 20 34 60 26 
40 40 65 25 30 49 19 
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 ตาราง  9 คะแนนความเชื่อมั่นในตนเองตอการใชภาษาอังกฤษกอนและหลังการทดลองระหวางกลุมทดลอง 
     และกลุมควบคุม 

กลุมทดลอง กลุมควบคุม  

คนที่ คะแนนกอน
การทดลอง 

คะแนนหลัง
การทดลอง 

ผลตางของ
คะแนน 

คะแนนกอน
การทดลอง 

คะแนนหลัง
การทดลอง 

ผลตางของ
คะแนน 

1  44 50  6 57 62  5  
2  43  43 0   52  60  8 
3  40  47  7  51  53  2 
4  42  45 13 52 54  2 
5 39  51  12  53  53  0 
6  57  59  2  44 58  14 
7  49  55  6  44  60  6 
8  60  68  8  58  61  3 
9  49  56  7  44  51  7 
10  55  62  7  43  48  5 
11 64  68  4  52  55  3 
12 37  40  3  51  52  1 
13  36  45  9  46  49  3 
14  61  69  8  46  48  2 
15  51  59  8  67  68  2 
16  51  57  6  66  69  3 
17  46  62  16  46  47  1 
18  48  60  12  53  54  1 
19  40  65  25  48  55  7 
20  39  53  14  46  53  7 
21  49  51  2  50  57  7 
22  54  59  5  43  49  6 
23  52  58  6  41  48  7 
24  54  60  6  51  58  7 
25  49  52  3  53  53  0 
26  47  54  7  46  50  4 
27  36  40  4  48  49  1 
28  40  45  5  49  51  2 
29  57  62  5  51  55  4 
30  48  53  5  44  48  4 
31  60  67  7  43  53  10 
32  48  53  5  46  51  5 
33  45  49  4  48  53  5 
34  55  60  5  45  50  5 
35  57  65  8  50  55  5 
36  54  60  6  50  54  4 
37  48  65  17  44  48  4 
38  50  66  16  52  56  4 
39  48  55  7  46  49  3 
40  50  56  6  44  48  4 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวตัิยอผูวจัิย 
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ประวัติยอผูวิจัย 
 

ชื่อ ชื่อสกุล     นางสาวศิริวรรณ  มาลัย 
วันเดือนปเกิด     9  พฤศจิกายน  2518 
สถานที่เกิด     อําเภอบางปลามา  จังหวัดสุพรรณบุรี 
สถานที่อยูปจจุบัน    110 หมู 10  ตําบลวัดดาว  อําเภอบางปลามา    
                                           จังหวัดสุพรรณบุรี 
ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน      ครู คศ.1 
สถานที่ทํางานปจจุบัน     โรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา  6 อําเภอสามชุก   
       จังหวัดสุพรรณบุรี  72130 โทร. 0-3557-1017 
ประวตัิการศึกษา     
              พ.ศ. 2530     สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
       จากโรงเรียนวัดดาว  อําเภอบางปลามา    
                                            จังหวัดสุพรรณบุรี 
     พ.ศ. 2536     สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
       จากโรงเรียนบางปลามา ”สูงสุมารผดุงวิทย”  
                                            อําเภอบางปลามา  จังหวัดสุพรรณบุรี  
     พ.ศ. 2540     สําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรี ครุศาสตรบัณฑติ (ค.บ.) 
       สาขาภาษาอังกฤษ  

   จากสถาบนัราชภัฎกาญจนบุรี 
     พ.ศ. 2549     สําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโท การศึกษามหาบณัฑิต  (กศ.ม)  
       สาขาการมัธยมศึกษา (ภาษาอังกฤษ) 
       จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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