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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษและการคิดวิเคราะหของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบโตตอบทางสรีระและแบบปกติ
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บทคัดยอ

การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโตตอบทางสรีระพัฒนาโดยนักจิตวิทยาชาวอเมริกันชื่อศาตราจารย
เจมส เจ แอชเชอร ในป 1960 เปนวิธีที่ผูสอนจะตองใชความสามารถในการชี้นําพฤติกรรมของผูเรียนใหเกิด
ความเขาใจดวยการถายทอดจากการแสดงกริยาทาทางผานประโยคคําสั่ง โดยตั้งอยูบนพื้นฐานความจริงที่วา
สมองของมนุษยไดถูก สรางและถูกกำหนดใหสามารถรับรูดวยการสื่อความหมายดวยภาษากายตามธรรมชาติ
การเรียนรูภาษาแมของทารก การวิจัยครังนี้มีความมุงหมาย คือ (1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบโตตอบทาง สรีระที่มีประสิทธิ์ภาพตามเกณฑ 75/75 (2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผล
ของการเรี ยนรู ด วยการจั ด กิ จกรรมการเรี ย นรู แบบโตต อบทางสรี ร ะ ช ั้น มัธ ยมศึกษาปที่ 3 และ (3) เพ ื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรีย นภาษาอังกฤษและการ คิดวิเคราะหระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบโตตอบทางสรีระและแบบปกติ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป ที่ 3 ของ
โรงเรียนในศูนยพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา พระทองคำ ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555 จำนวน
51 คน 2 หอง ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบแบงกลุม จากนั้นนำมาสุมไดกลุมทดลอง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 โรงเรียนบานหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ) จำนวน 26 คน และกลุมควบคุม คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปท่ี 3 โรงเรียนกุดตาดํา (คงฤทธิ์คุรุราษฎรสามัคคี) จํานวน 25 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก (1) แผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโตตอบทางสรีระ และแผนการจัด กิจ กรรมการเรียนรูแบบปกติ ชั้นมัธ ยมศึกษา
ปที่ 3 จํานวนรูปแบบละ 8 แผน (2) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
และ (3) แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการทดสอบสมมติฐานใช Hotelling’s T2

ผลการวิจัยพบวา
1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโตตอบทางสรีระ มีประสิทธิภาพ เทากับ 80.34/78.08 ซึ่ง
เปนไปตามเกณฑทกําหนด
2. ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรูดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโตตอบทางสรีระ มีคาเทากับ
0.2692 หรือคิดเป็นรอยละ 26.92
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3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโตตอบทางสรีระมี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนภาษาอังกฤษและการคิดวิเคราะหสูงกวานักเรียนที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
โดยสรุป การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโตตอบทางสรีระทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
สูงกวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ และพัฒ นาความสามารถในการคิดวิเคราะหดว ย ครูผูสอนจึง
สามารถนำไปประยุกตใชตามบริบทของเนื้อหาเพื่อพัฒนาผูเรียนใหบรรลุจุดประสงคทางการเรียนรูภาษาอังกฤษ
ตอไป
คําสําคัญ : การจัดการเรียนรูแบบโตตอบทางสรีระ, การจัดการเรียนรูแบบปกติ, การคิดวิเคราะห, ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
Abstract

Total Physical Response originally developed by James Asher, an American
professor of psychology, in the 1960s; Total Physical Response (TPR) is based on the theory
that the memory is enhanced through association with physical movement. It is also closely
associated with theories of mother tongue language acquisition in very young children. The
purpose of this research were to study the efficiency of the Total Physical Response plan
according to the established criterion 75/75 (2) to study an effectiveness index of the Total
Physical Response Method, and (3) to compare the learning achievement in English and
analytical thinking ability using Total Physical Response Method and Traditional Method.
The samples were 51 students of Matthayomsuksa 3 students of Phrathongkham
development and quality standards of education in the first semester of the academic year
2012. They were selected through the cluster random sampling technique and assigned
into 2 groups; the experiment group of 26 Ban Nongyang School’ students and the control
group of 25 Kudtadam School’ students. The instruments used in this study were (1) Total
Physical Response lesson plans and Tradional lesson plans of 8 each. (2) learning
achievement test, and (3) analytical thinking ability test. The data were analyzed by mean,
standard deviation,
and Hotelling’s T2

The research showed that;
1. The efficiency of the Total Physical Response plan were 80.34/78.08 according
to the established criterion 75/75
2. The effectiveness index of the Total Physical Response Method was 0.2692 or
at 26.92 percent.
3. Matthayomsuksa 3 students who learned using learning activities with Total
Physical Response Method showed higher learning achievement in English and analytical
thinking ability than students who learned using learning activities with Traditional Method at
.05 level of statistical significance.
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In conclusion, the lesson plans based on the total physical method can result in
students’ increase in English learning achievement, and can thus be used to develop
students’ analytical thinking ability. Therefore, teachers can be applied to the context of the
materials for the students to achieve the purpose of learning the English language.
Keywords : Total Physical Response Method, Traditional Method, Analytical thinking ability,
Learning achievement
บทนํา

การเรียนรูภาษาตางประเทศมีความสําคัญและจําเป็นอยางยิ่งในชีวิตประจำวัน เนื่องจากเปนเครื่องมือ
สําคัญในการติดตอสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู การประกอบอาชีพ การสรางความเขาใจเกียวกับ
วัฒนธรรม และวิสัยทัศนของชุมชนโลก รวมทั้งเขาถึงองคความรูตางๆ ไดงาย และกวางขึ้น และมีวิสัยทัศน
ในการดําเนินชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 220) รวมทั้งวิสัยทัศนอาเซียน 2020 ไดกลาวถึง ความสําคัญ
ของการพัฒนามนุษย โดยใหประชาชนสามารถเขาถึงโอกาสในการพัฒนาดานตางๆ อาทิ การศึกษา การเรียนรู
ตลอดชีวิตการจัดการศึกษาในอาเซียนเป็นรากฐานสําคัญในการสรางความเขมแข็ง และความเจริญรุงเรืองทาง
เศรษฐกิจของอาเซียนและเศรษฐกิจ โลก เพื่อตอบสนองการเปดเสรีการศึกษาทั้งในกรอบอาเซียนและการคาโลก
(สํานักความสัมพันธตางประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. ม.ป.ป. : 7–8) นอกจากนี้การพัฒนา
ความสามารถทางการคิดเปนเปาหมายหนึ่งที่สําคัญของการจัดการศึกษา เพราะความสามารถทางการคิดจะ
ชว ยใหผูเรียนสามารถแกปญหาไดอยา งมีประสิทธิภาพ และเป็นเครื่องมือสําหรับการเรียนรูไดอยางตอเนื่อง
ดวยตนเอง (พันธ ทองชุมนุม. 2544 : 169) ซึ่งการคิดวิเคราะหเปนรากฐานสํา คัญ ของการเรียนรูและการ
ดําเนินชีวิต บุคคลที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห จะมีความสามารถในดานอื่นๆ เหนือกวาบุคคลอื่นๆ
ทั้งดานสติปญญาและการดําเนินชีวิต การคิดวิเคราะหเปนพื้นฐานของการคิดทั้งมวลเป็นทักษะที่ทุกคนสามารถ
พัฒนาได รวมทั้งสามารถสรางสรรคสิ่งใหมๆ ใหเกิดขึ้นได
จากรายงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษาที่ผานมาในรายวิชา
ภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปรากฏวานักเรียนไดคะแนนเฉลี่ยต่ํากวารอยละ 50 เปนสวนใหญ
(สถาบันทดสอบการศึกษาแหงชาติ., 2553 : Website) และรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจําปการศึกษา
2554 ของโรงเรียนบานหนองยาง (อนุศาสนานุสรณ) พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของ
นักเรียนโดยเฉลี่ยยัง อยูในระดับคอนขางต่ํา รวมทั้งพบวานักเรียนยังขาดทักษะการวิเคราะหดวย ซึ่งจะสังเกต
ไดจากการพฤติกรรม ทางการเรียนที่นักเรียนแสดงออกในเวลาเรียน นักเรียนขาดทักษะการแกปญหา ขาด
การพินิจพิจารณาอยางถี่ถวน (ฝายวิชาการ โรงเรียนบานหนองยาง, 2554)
จากสภาพปญหาดังกลาว การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษมีความนําเปนที่จะตองไดรับ
การปรับปรุงและพัฒนา ดังนั้น วิธีการสอนภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยเห็นวาเหมาะสม และสามารถนํามาใชแกปญหา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษและการคิดวิเคราะหของนักเรียนไดคือ การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
โตตอบทางสรีระ (Total Physical Response) ซึ่งเป็นวิธีการสอนที่เหมาะสมสําหรับนำมาใชกับผูเรียนที่เรียน
ภาษาตางประเทศ ชวยพัฒนาตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห เพิ่มพูนแรงจูงใจ พัฒนาความสามารถ
ในดานการฟง การพูด คําศัพทโครงสรางประโยคทำ ใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาตางประเทศ
โดยจะศึกษาเปรียบเทียบกับการ สอนแบบปกติ เพื่อจะไดรูวาวิธีการสอนวิธีไหนจะสงผลตอตัวแปรที่ตองการ
ศึกษาไดดีกวากัน และจะไดเปนแนวทาง สําหรับครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษนําไปประยุกตใชและปรับปรุงการ
เรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
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ความมุงหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโตตอบทางสรีระที่มีประสิทธิ์ภาพ
ตามเกณฑ 75/75
2. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรูดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโตตอบทางสรีระ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษและการคิดวิเคราะหระหวางการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบโตตอบทางสรีระและแบบปกติ
สมมติฐานการวิจัย
นักเรียนที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโตตอบทางสรีระมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ
และการคิดวิเคราะหสูงกวานักเรียนที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 3 ของ
โรงเรียนในศูน ยพัฒ นาคุณ ภาพและมาตรฐานการศึก ษาพระทองคํา สัง กัด สํา นักงานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555 จํานวน 190 คน 7 หอง 4 โรง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ของโรงเรียนในศูนย พัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาพระทองคํา ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555 จํานวน 51 คน 2 หอง ซึ่งไดมา
โดยการสุมแบบแบงกลุม ไดกลุมทดลอง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานหนองยาง (อนุศาสนานุสรณ)
จํานวน 26 คน และกลุมควบคุม คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนกุดตาดํา(คงฤทธิ์คุรุราษฎรสามัคคี)
จํานวน 25 คน
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมี 3 ชนิด ประกอบดวย
1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบงออกเปน 2 รูปแบบคือ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบโตตอบทางสรีระ และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวนรูปแบบละ 8
แผน ใชเวลาเรียน ทั้งหมด 32 ชั่วโมง โดยผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแต
ละดานจากแบบประเมิน ชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ปรากฏวาแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบโตตอบทางสรีระ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.72 และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.50 แสดงวา ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองวา แผนการจัดการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีความเหมาะสม
มากที่สุด
2. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 ที่ผูวิจัยสรางขึ้น เป็นแบบชนิดปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ มีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.29
ถึง 0.71 และมี คาความเชื่อมั่น 0.87
3. แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะหของนั กเรียนชั้น มัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ผูวิจัยสร างขึ้นเป น
แบบทดสอบชนิดปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ มีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.22 ถึง 0.78 และมีคา
ความเชื่อมั่น 0.86
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ผลการวิเคราะหขอมูล
ตอนที่ 1 วิเคราะหหาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโตตอบทางสรีระ ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 โดยเปรียบเทียบกับเกณฑประสิทธิภาพ 75/75 ปรากฏดังตาราง 1
ตาราง 1 ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนแบบการโตตอบทางสรีระ
ผลการเรียน
คะแนนเต็ม
S.D.
Χ
ประสิทธิภาพดานกระบวนการ (E1)
400
321.35 28.96
ประสิทธิภาพดานผลลัพธ (E2)
40
31.23 3.48
ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู (E1/ E2) เทากับ 80.34 / 78.08

รอยละของคะแนนเฉลี่ย
80.34
78.08

จากตาราง 1 พบวา ประสิทธิ ภาพของกระบวนการ (E1) เทา กับ 80.34 และประสิ ทธิภ าพของ
ผลลัพธ (E2) เทากับ 78.08 ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโตตอบทางสรีระ จึงมีประสิทธิภาพ เทากับ
80.34 /78.08 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑที่กําหนด
ตอนที่ 2 การวิเคราะหดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู (E.I)
ตาราง 2 ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรูดว ยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบตอบทางสรีระ
จํานวนนักเรียน
26

ผลรวมของคะแนน (คะแนนเต็ม 40 คะแนน)
ทดสอบกอนเรียน
ทดสอบหลังเรียน
728
812

ดัชนีประสิทธิผล (E.I.)
0.2692

จากตาราง 2 พบวา ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรูดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโตตอบทาง
สรีระ มีคาเทากับ 0.2692 หรือคิดเป็นรอยละ 26.92
ตอนที่ 3 การวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการคิดวิเคราะห ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ระหวางกลุมที่จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโตตอบทางสรีระและการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบปกต ิ กลุ มสาระการเรี ย นรู ภ าษาต างประเทศ เนื่ อ งจากผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นว ิช าภาษาอั ง กฤษมี
ความสัมพันธกับการคิดวิเคราะหอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงใชการเปรียบเทียบความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรตามดวยสถิติ Hotelling’s T2 ดังตาราง 3
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ตาราง 3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะหของนักเรียน ที่เรียนโดยใชวธิ ีสอนตางกัน
(Hotelling’s T2)
ตัวแปร

สถิติทดสอบ

Pillai’s Trace
Wilks’ Lambda
Hotelling’s Trace
Roy’s Langest Root
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
วิธีสอน

Value
.989
.011
88.557
88.557

Hypothesis
Error df
df
2.000
49.000
2.000
49.000
2.000
49.000
2.000
49.000

F

P

2.170E3a
2.170E3a
2.170E3a
2.170E3a

.000
.000
.000
.000

จากตาราง 3 พบวานักเรียนที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโตตอบทางสรีระกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับการคิดวิเคราะหแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และนําเสนอผลคาสถิติพื้นฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการคิดวิเคราะห
ดังตาราง 4
ตาราง 4 คาสถิติพื้นฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห
ตัวแปร
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ความสามารถในการคิดวิเคราะห

N
26
26

การจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบโตตอบทางสรีระ
(S.D)
Χ
31.23
3.48
14.58
1.71

การจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบปกติ
(S.D)
Χ
30.04
3.06
12.58
1.69

จากตาราง 4 พบวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโตตอบทางสรีระ มีคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์
ทางการ เรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะหสูงกวาคะแนนเฉลี่ยของการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ
สรุปผลและการอภิปรายผล
1. สรุปผลการวิจัย
จากการเปรียบเทียบผลการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโตตอบทางสรีระกับแบบปกติ สรุปผลได
ดังนี้
1. การจั ด การเรี ย นรู แบบการโตต อบทางสรี ร ะ กล ุม สาระการเรีย นรู ภ าษาตา งประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีประสิทธิภาพ เทากับ 80.34/78.08 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่ตั้งไว
2. ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโตตอบทางสรีระ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3
มีคาเทากับ0.2692 หรือคิดเป็นรอยละ 26.92
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3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโตตอบทางสรีระมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษและการคิดวิเคราะหสูงกวานักเรียนที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. อภิปรายผล
จากสรุปผลการวิจัย มีประเด็นที่นาสนใจนํามาอภิปรายผล ดังนี้
1. การจั ด การเรี ย นรู แ บบการโตต อบทางสรี ร ะ กล ุม สาระการเรีย นรู ภ าษาตา งประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีประสิทธิภาพเทากับ 80.34/78.08 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่ตั้งไว อภิปราย
เพิ่มเติมไดดังนี้ ประสิทธิภาพดานกระบวนการของการจัดการเรียนรูแบบการโตตอบทางสรีระ ซึ่งไดจากคะแนน
เฉลี่ยของนักเรียนจากแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนและการทดสอบยอยประจําเนื้อหาทั้ง 8 แผน คิดเปนรอยละ
80.34 และประสิทธิภาพ ดานผลลัพธซึ่งไดจากคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนจากการทําแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนคิดเปนรอยละ 78.08 ชี้ใหเห็นวา การสอนแบบการโตตอบทางสรีระ เปนวิธีการสอน
ที่เหมาะสมสําหรับนํามาใชกับผูเรียนท่ีเรียน ภาษาตางประเทศ เพราะผูเรียนไดมีการรับรูคําศัพทที่ผานการใช
ประโยคคําสั่งตางๆ ทําใหเกิดการสรางบรรยากาศที่ดี ในการเรียนรู (Wilbanks and May. 1996 : 13 - 14)
เปนการสรางทางเลือกที่ดีใหแกเด็กในการเรียนรู เด็กสามารถ เรียนรูคําศัพทใหมๆ โดยการทายความหมาย
จากบริบทที่ไดรับ (Miller and Snyder. 1997 : 17-18) รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนแบบการโตตอบทาง
สรีระเปนวิธีการสอนภาษาโดยอาศัยธรรมชาติการเรียนรูภาษาแม และใชวิธีการสื่อความหมายดวยภาษากาย
และรวมถึงขั้นตอนการสอน(Asher. 1986 : 24 –25) ที่มีประสิทธิภาพดวยคือ (1) ขั้นเสนอบทเรียน โดยครูพูด
ประโยคคําสั่งเปนภาษาอังกฤษ พรอมกับแสดงทาทางประกอบ 2-3 ครั้ง ใหนักเรียน ฟง และแสดงทาทาง
ปฏิบัติพรอมๆ กับครู โดยไมตองพูด (2) ขั้นการปฏิบัติ เมื่อนักเรียนสามารถฟงและเขาใจคําสั่ง แลว ครูจะใช
ประโยคคําสั่ง สั่งใหนักเรียนแสดงออกดวยทาทาง ปฏิบัติตามคําสั่งนั้นๆ โดยไมตองดูแบบอยางจากครู (3) ขั้น
ประเมินผลการปฏิบัติและใหขอมูลปอนกลับ ครูเปนผูสังเกตการปฏิบัติการแสดงออกดวยการโตตอบทางสรีระ
ของนั ก เรี ย น โดยครู เ สริ มแรงจู งใจของนั กเรี ย นเมื่ อนั ก เรี ย นปฏิ บั ติได ถูก ต องหรื อให คํา แนะนํ า แก ไขเมื่ อ
นักเรียนไมเขาใจสําหรับขั้นนี้ครูจะใชตลอดเวลาทุกระยะของการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน (4) ขั้นประเมินผล
โดยใชกิจกรรมเสริม ขั้นนี้เป็นการใหนักเรียนฝกออกเสียงคําศัพทสะกดคําศัพทบอกความหมายของคําศัพทการ
ใชแบบฝกและเกม เพื่อเสริมแนวคิดรวบยอดดานไวยากรณดวยการใชประโยคคําสั่งตางๆ จัดแสดงละครที่เป็น
นิทานในสนุกสนาน ใหวาดรูปหรือเขียนลําดับเหตุการณ การใหเลาเรื่องยอนกลับ การแสดงบทบาทสมมติเพื่อให
นักเรียนมีความเขาใจบทเรียนดียิ่งขึ้น ซึ่งสอดคลองกับการวิจัยของ แพทริคและอลิซาเบธ (Patrick N. K
Kariuki and Elizabeth Danielle Bush. 2008 : 20), นิคิตา โนไวนิ (Nikita Noviani. 2009 : A), โนฟรา
อิลวานา (Nofra Ilwana. 2010 : A), และมาเรีย เอลลินา (Maria Elena. 2011 : 95) ที่ไดศึกษาเกียวกับ
การสอนแบบการโตตอบทางสรีร ะ ซึ่ งพบวา เปน การสอนภาษาตางประเทศที่ตรงตามมาตรฐานการเรีย น
ภาษาตางประเทศของศตวรรษที่ 21 ทําใหการเรียนรูประสบผลสําเร็จเป็นอยางดี สามารถชวยพัฒนาการเรียนรู
คําศัพทของนักเรียน ทําใหการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนเร็วและงายขึ้น ชวยใหนักเรียนสนุกกับ
การเรียนภาษา และชวยลดความตึงเครียดในการเรียนรูเปนการสรางบรรยากาศใน การเรียน
2. ดัช นีป ระสิท ธิผ ลของการจัด กิจ กรรมการเรีย นรูแบบโตต อบทางสรีร ะ ชั้น มัธ ยมศึกษา
ปที่ 3 มีคาเทากับ 0.2692 หรือคิดเป็นรอยละ 26.92 การที่ผลปรากฏเชนนี้อาจเนื่องมาจากนักเรียนไดเรียนรู
และปฏิบัติกิจกรรม ตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ และนักเรียนไดเรียนรูดวยการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบโตตอบทางสรีระ ซึ่งเปนวิธีสอนที่ผูสอนจะตองใชความสามารถในการชี้นําพฤติกรรม
ของผูเรียน ใหเกิดความเขาใจดวยการถายทอดจากการแสดงกริยาทาทางผานทางประโยคคําสั่ง โดยตั้งอยูบน
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พื้นฐานความจริงที่วาสมองของมนุษยไดถูกสรางและถูกกําหนดใหสามารถรับรูดวยการสื่อความหมายตาม
ธรรมชาติไดทุกภาษา กระบวนการสื่อสารในลักษณะดังกลาวจะเห็นไดชัดจากการสังเกตพฤติกรรมในการสื่อ
ภาษาแรกของทารก ตัวอยางเชน คําสนทนาที่พอแมพูดกับลูก ลูกก็จะหันไปตามเสียงที่ไดยิน ในขณะเดียวกัน
พอแมก็เขาใจวาลูกรับรูและตอบสนองคําพูดเหลานั้น ถือวาเปนกระบวนการของการสนทนาดวยการใชภาษา
และทาทางโดยมีเหตุผลที่วาเมื่อพอและแมใชภาษาพูดกับลูก ในขณะเดียวกันลูกก็โตตอบดวยการสื่อความหมาย
โดยใชทาทางประกอบ เชน จองมอง ยิ้ม หัวเราะ หันมอง เอื้อมมือ ควา จับสิ่งของ นั่งลง วิ่ง เปนตน คําสนทนา
สื่อสารดวยวิธีการนี้จะใชเวลานานและตอเนื่องกันไป จนกระทั่งเด็กสามารถออกเสียงได เพียงแตคําวา พอหรือ
แมเทานั้น โดยเด็กมีความเขาใจและมองเห็นภาพรวมของการสื่อสารของภาษาได เด็กจะสามารถเลียนแบบและ
ซึ มซั บ ความทรงจํ า ของรู ป แบบท าทางและเสี ย งของภาษาท ี่ถูกใช อย างไม รู ตั ว และเมื่ อเด็ กสามารถแปล
ความหมายของภาษาที่กําลังสื่อสารอยูได ก็จะเกิดกระบวนการพูดออกมาได คําสนทนาของ เด็กอาจดูวาไมได
ความหมายที่ชัดเจนสมบูรณแบบแตจะคอยๆ พัฒนาจนใกลเคียงกับภาษาที่ใชในขณะนั้น ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ศิริภรณ ศรีนาค (2550 : 47–67), ฟูรูฮาตะ (Furuhata. 2006 : A), และราเชด (Rashed.
2006 : A) ที่ไดศึกษาเกี่ยวกับการสอนแบบโตตอบทางสรีระ ซึ่งพบวาเปนวิธีการสอนที่ประสิทธิภาพสงผล ตอ
การเรียนภาษาอังกฤษเปนอยางมาก ชวยใหการเรียนรูภาษาที่สองของนักเรียนไดเปนอยางดี ทําใหนักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมทั้งทักษะการคิดพัฒนาขึ้น เปนวิธีสอนที่เหมาะสมกับนักเรียนทุกระดับ รวมทั้ง
สามารถควบคุมพฤติกรรมการเรียนรูใหไปสูเปาหมายของการสอนได
3. นักเรีย นชั้น มัธ ยมศึกษาปท ี่ 3 ที่เ รีย นดว ยการจัด กิจ กรรมการเรีย นรูแบบโตต อบทาง
สรีร ะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษและการคิดวิเคราะหสูงกวานักเรียนที่เรียนดวยการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ผลการวิจัยเปนเชนนี้
อัน เนื่ องมาจากวิ ธี การจั ด การเรี ย นรู ที่ตางกั น จุ ด เด นของกิ จ กรรมของแต ล ะการจั ดการเรี ยนรู แตกต างกั น
กลาวคือการสอนแบบการโตตอบทางสรีระใชกิจกรรมการเรียนรู 4 ประเภทคือ (1) TPR-B เปนการสอนโดย
ใชคําสั่งที่มีคําศัพทเกียวกับการ เคลื่อนไหวของรางกาย (body movement) เชน นั่งลง (sit down) ยืนขึ้น
(stand up) เลี้ยวซาย (turn left) เปนตน กริยา/ทาทางทุกอยางที่แสดงตองสมจริง (must be real) ไมใช
การสมมุติและตองถูกตอง (2) TPR-O เปนการสอนโดยใชคําสั่งที่มีคําศัพทที่เปนสิ่งของ (objects) เชน สมุด
(book) ปากกา (pen) ดินสอ (pencil) ยางลบ (eraser) เปนตน ถาหากนักเรียนทําผิด ครูจะตองทําใหดู ทบทวน
จนแนใจวานักเรียนทําไดหากนักเรียนทําไมไดใหกําลังใจ อยาทําใหนักเรียนเสียหนาหรือขาดความมั่นใจ (3)
TPR-P เปนการสอนเกี่ยวกับการออกคําสั่งที่เกี่ยวของกับรูปภาพ การเลือกภาพที่ใชในการเรียนการสอนควรใช
ใหเหมาะสมกับผูเรียน โดยยกตัวอยาง คําถามจากภาพ เมื่อครูถามแลวใหผูเรียนไปชี้ภาพใหดู ไมมีการพูดภาพ
ที่ครูกําหนด ควรเปนภาพตัดแปะจะไดเคลื่อนยาย คน สัตว สิ่งของไปไวตามตําแหนงตางๆ คําศัพท(4) TPR-S
เป็นการสอนภาษาโดยการเลาเรื่องเอง โดยครูเลาเรื่องคลายกับชีวิตประจําวันของนักเรียนหรือเลานิทาน 2-3
ครั้ ง แล ว ให ผูเ รีย นมาแสดงละครจากเรื่องที่ครูเ ลา หรื อบางครั้งอาจเปลี่ย นเป็นครูอานใหฟง 1-3 ครั้ ง ให
นักเรียนเขียนขึ้นมาใหมเหมือนครูเลาหรือไม แสดงวาผูเรียนฟงแลวเขาใจมากนอยแคไหน ใหเริ่มจากงายๆ
กอน และที่สําคัญอีกประการคือการสอนแบบการโตตอบทางสรีระเปนการเรียนภาษาที่สองที่คลายคลึงกับ
การเรียนภาษาแรกที่สงผลมาจากขั้นตอนการเรียนดวยวิธีธรรมชาติ โดยทักษะการฟงควรไดรับกอน ทักษะ
การพูด ผูเรีย นตอบสนองการเรียนรูดวยการแสดงกิริยาทาทางประกอบคําพูด ผูสอนตองคํานึงถึงหลักการ
ทํางานที่ประสานกันของสมองซีกซายและซีกขวาเพื่อนํามาใชประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เหมาะสมแกผูเรียนตอไป ซึ่งสอดคลองกับการวิจัยของศิริวรรณ มาลัย (2549 : 65–84), รุงนภา เทศนา
(2550 : 57–75) และศศิธร เจริญใจ (2550 : 27-47) ซึ่งไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการ
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สอนแบบการโตตอบทางสรีระ พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบการโตตอบทางสรีระ มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น นักเรียนกระตือรือรน มีความสนใจในการเรียน ความเชื่อมั่นและกลาแสดงออก สงผลใหพัฒนา
ความสามารถในการคิด วิเคราะหดวย
3. ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1.1ครูผูสอนภาษาอังกฤษทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ควรนํารูปแบบการจัดการ
เรียนรูแบบการโตตอบทางสรีระไปใชในการจัดการเรียนรู โดยการคัดเลือกเนื้อหาที่มีความเหมาะสมที่จะสามารถ
นํามาใชได เชน การเรียนรูคําศัพทหรือวลีใหมๆ ที่ยากขึ้น ฯลฯ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ใหสูงขึ้น
1.2ครูตองมีการวางแผนการใชประโยคคําสั่งอยางถูกตอง เหมาะสม และตอเนื่องกับเนื้อหา
นั้นๆ เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางถูกตอง และการเรียนนอกสถานที่เพื่อเปนการเราความสนใจในการเรียน
1.3การสอนดวยวิธีนี้เหมาะสําหรับผูเรียนในชั้นที่เริ่มเรียน เพราะทําใหเขาใจงาย ไมเสียเวลา
มากนัก ผูเรียนไดรับประสบการณตรงโดยการปฏิบัติ ซึงการปฏิบัติเปนวิธีที่สอดคลองกับกระบวนการเรียนรู
ภาษาของสมอง ชวยใหผูเรียนเรียนรูไดเร็ว
1.4ครูผูสอนตองเปนแมแบบในการแสดงทาทางเพื่อเปนแบบอยางสําหรับนักเรียนในการปฏิบัติ
หากกิจกรรมใดที่ไมสามารถปฏิบัติได อาจขอความชวยเหลือจากเพื่อนรวมงาน เชน ครูผูสอนพลศึกษา ครูผูสอน
นาฏศิลป เป็นตน แตการพูดประกอบทาทางตองเปนหนาที่หลักของครูสอนภาษาอังกฤษ
2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
2.1ควรนําการสอนแบบการโตตอบทางสรีระไปทดลองสอนเปรียบเทียบกับวิธีการสอนแบบอื่น
เชน เปรียบเทียบการสอนแบบการโตตอบทางสรีระกับการสอนไวยากรณและการแปล เป็นตน
2.2ควรนําการสอนแบบการโตตอบทางสรีระไปทดลองเพื่อศึกษาตัวแปรอื่นๆ เชน เจตคติตอ
วิธีการ สอน ตอตัวครู แรงจูงใจ ความคงทนในการเรียน ความคิดสรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ เป็นตน
2.3ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการสอนแบบการโตตอบทางสรีระในรูปแบบอื่นๆ เชน ชุดการสอน
บทเรียนสําเร็จรูป บทเรียนคอมพิวเตอรชว ยสอน เป็นตน
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