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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบ CLT และแบบ TPR
A Comparison Achivement And Motivation Of Matthayomsuksa Four Students
Through English Communication Learning Between CLT Approach
And TPR Approach
เศรษฐพัส สุวรรณแสนทวี1
สาน วิไล2
สุขศิลป ประสงคสุข3

บทคัดยอ

การพัฒนาการเรียนรูรวมกันระหวางผูสอนกับผูเรียนและระหวางผูเรียนกับผูเรียนดวยกัน รวมถึง
ผูเรียนมีสวนรวมในการสรางผลการเรียนรูนั้นจะสงผลทําใหเกิดการเรียนการสอนที่มีการตื่นตัวอยูเสมอ การฝก
ปฏิบัติอยางมีความหมายจะชวยใหผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดมาใชในชีวิตประจําวันและสามารถใชความรู
และทักษะเปนพื้นฐานในการฝกทักษะภาษาอังกฤษอยางมีความหมายในระดับที่สูงขึ้นและเปนการพัฒนา
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อ
1) ศึกษาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามเกณฑ 70 / 70 ดวยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู แบบ CLT และแบบ TPR 2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อ
การสือ่ สารดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรู แบบ CLT และแบบ TPR 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ดานทักษะฟง พูด ระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CLT กับแบบ TPR 4)
เปรียบเทียบแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CLT กับแบบ TPR กลุมตัวอยางที่ใชใน
การในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเชียงแกวพิทยาคม อําเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 จํานวน 2 หองเรียน รวมทั้งสิ้น 70 คน ไดมาจากการสุมแบบกลุม (Cluster
Random Sampling) ไดกลุมทดลองที่ 1 จํานวน 35 คน และกลุมทดลองที่ 2 จํานวน 35 คน เครื่องมือที่ใช
ในการวิจัย ไดแก 1) แผนการการจัดกิจกรรม แบบ CLT จํานวน 4 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 8 ชั่วโมง
2) แผนการจัดกิจกรรมแบบ TPR จํานวน 4 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 8 ชั่วโมง 3) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทักษะฟง พูด ชนิดเลือกตอบ จํานวน 45 ขอ ซึ่งมีอํานาจ
จําแนกรายขอตั้งแต .21 – .68 คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเทากับ .88 และ 4) แบบวัดแรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์ จํานวน 15 ขอ ซึ่งมีอํานาจจําแนกรายขอตั้งแต .57 – .72 คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ
เทากับ .71 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบ
สมมติฐานดวย t – test (Independent Samples)
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ผลการวิจัยพบวา
1) แผนการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CLT มีประสิทธิภาพ 75.33/73.59 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด แตแผนการจัดการ
เรียนรูแบบ TPR มีประสิทธิภาพ 74.81/68.19 คะแนนประสิทธิภาพของกระบวนการเปนไปตามเกณฑแต
ประสิทธิภาพของผลลัพธไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
2) คาดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมแบบ CLT เทากับ 0.5196 และแบบ TPR เทากับ
0.5079 แสดงว า นั ก เรี ย นมี ค วามก า วหน า ในการเรี ย นเพิ่ ม ขึ้ น คิ ด เป น ร อ ยละ 51.96 และร อ ยละ 50.79
ตามลําดับ
3) นักเรียนที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมแบบ CLTกับนักเรียนที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมแบบ TPR
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05
4) นักเรียนที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมแบบ CLTกับนักเรียนที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมแบบ TPR
มีแรงจูงใจสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05
โดยสรุป การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CLT เปนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารคือ
ทักษะการฟงและการพูด รวมถึงทักษะการอาน และทักษะการเขียนใหสัมพันธกันได เปนการสอนที่มุงให
ผูเรียนสามารถใชภาษาไดอยางแทจริงไมวาในสถานการณจริงหรือสถานการณจําลอง ชวยพัฒนาการเรียนรู
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจึงควรสงเสริมสนับสนุน
ใหครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษไดนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนตอไป
คําสําคัญ : ผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ การจัดกิจกรรมการเรียนรู
ABSTRACT
Developing learning together between teachers with students and students with
students including the students had participated in their performances which affected to
teaching with the excitement. Meaningful practices can be helped the students for applying
their knowledge which acquired in daily life , drill English basic skills in higher level, develop
English for Communication Teaching and prepare to participate with ASEAN Economic
Community (AEC). The purposes of this study were : 1) to construct and find out the English
for Communication lesson plans which had their efficiency of the set criteria of 70/70 by CLT
and TPR Approach 2) to find out the effectiveness index of the English for Communication
lesson plans by CLT and TPR Approach 3) to compare learning achievement toward English
for Communication (Listening and Speaking skill) between CLT and TPR Approach 4) to compare
motivation between CLT and TPR Approach. The sample consisted of 35 Matthayomsueksa
4 students in 2 classrooms attending Chieng Kaew Pittayakom School, Tan Sum District,
Ubon Ratchathani in the second semester of the academic year 2012, obtained by using the
cluster random sampling technique, two experimental groups, 1st group of 35 and 2nd group
of 35. Two types of the instruments used in this study were 1) 4 lesson plans for CLT
Approach 2) 4 lesson plans for TPR Approach 3) an learning achievement test; 45 items of
multiple choices with discriminating powers (B) ranging .21 - .68 and a reliability of .88 and 4)
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the motivation test; 15 items with discriminating powers (B) ranging .57 - .72 and a reliability
of 0.71. The statistics used for analyzing the collected data were percentage, mean and
standard deviation; and t-test (Independent Samples) was employed for testing hypotheses.
The results of the research were as follows;
1. The CLT lesson plans had an efficiency of 75.33/73.59 which were higher than
the established requirement and The TPR lesson plans had an efficiency of 74.81/68.19 which
were lower than the established requirement.
2. The CLT and The TPR lesson plans had effectiveness index of 0.5196 and
0.5079, showing that they progressed their learning at 51.96 and 50.79 percentage
respectively.
3. The students who learned using the CLT lesson plans showed a higher mean
score on learning achievement test than using the TPR lesson plans at the .05 level of
significance.
4. The students who learned using the CLT lesson plans and those using the TPR
lesson plans showed their motivation with English learning at the .05 level of significance.
In conclusion, The CLT Approach are a) development listening and speaking skill in
English skills for Communication including reading and writing skill which are related b) focus
on student's language competency in real situations or role plays and c) to develop learning
English for Communication at Matthayom 4 students were higher efficient. Thus, should
encourage teachers to use English in teaching.
Keywords : English Communication learning achievement, motivation and learning
approach
บทนํา

สังคมโลกปจจุบัน การเรียนรูภาษาตางประเทศมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งในชีวิตประจําวัน
เนื่องจากเปนเครื่องมือสําคัญในการติดตอสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู การประกอบอาชีพ การสราง
ความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศนของชุมชนโลกและตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและ
มุมมองของสังคมโลก นํามาซึ่งมิตรไมตรีและความรวมมือกับประเทศตางๆ ชวยพัฒนาผูเรียนใหมีความเขาใจ
ตนเองและผูอื่นดีขึ้น เรียนรูและเขาใจความแตกตางของภาษาและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การคิด
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง มีเจตคติที่ดีตอการใชภาษาตางประเทศ และใชภาษาตางประเทศเพื่อ
การสื่อสารได ซึ่งไดกําหนดในหลักสูตร ขั้นพื้นฐาน คือ ภาษาอังกฤษ สวนภาษาตางประเทศอื่น เชน ภาษา
ฝรั่งเศส เยอรมัน จีน ญี่ปุน อาหรับ บาลี และภาษากลุมประเทศเพื่อนบาน หรือภาษาอื่นๆ ใหอยูในดุลยพินิจ
ของสถานศึกษาที่จะจัดทํารายวิชาและจัดการเรียนรูตามความเหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 210)
ในป 2558 ประเทศไทยจะเขาสูประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) จึงเปนความจําเปนเรงดวน
ที่สถานศึกษาและครูผูสอนจะตองจัดกิจกรรมการเรียนรูอาเซียนศึกษาใหกับนักเรียน ไมวาจะเปนเรื่องเศรษฐกิจ
การเมือง สังคมและวัฒนธรรมประเพณีของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน รวมทั้งการพัฒนาดานการใช
ภาษาอังกฤษ เพื่อให ป ระชากรไทยมีความพร อมสําหรับ อนาคตและก าวไปข างหน าให เท ากั น กับ ประเทศ
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สมาชิกอื่นๆในประชากรอาเซียนดวยกัน ปจจัยของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศสมาชิกประชาคม
อาเซียนคือ การสงเสริมการใชภาษาอังกฤษ โดยที่กําหนดใหภาษาอังกฤษเปนภาษาของการทํางาน (กฎบัตร
อาเซียน) ทั้งนี้เพื่อใหประชากรของประชาคมอาเซียนสามารถติดตอสื่อสารไดโดยตรงและมีประสิทธิภาพอีกทั้ง
ยังเปนการที่จะทําใหประชาคมอาเซียนสามารถมีสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพในเวทีระหวางประเทศที่กวาง
ออกไปอีกดวย (สํานักความสัมพันธตางประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ. 2554 : 1 - 28)
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษยังไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร เชน ครูขาดทักษะการสอน
ขาดทักษะการคิด การสื่อสารของครูในชั้นเรียน ครูไมกลาพูดเปนภาษาอังกฤษ ขาดทักษะกระบวนการในการ
จัดการเรียนการสอนซึ่งครูอาจจะจบไมตรงสาขาที่ทําการสอนโดยเฉพาะเนื้อหาบางเรื่องนั้นยาก สงผลให
นักเรียนไมเขาใจและขาดเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาอังกฤษ ถึงแมการเรียนการสอนจะมีเทคนิค กระบวนการ
รวมทั้งกิจกรรมที่หลากหลายนาสนใจ มีอุปกรณการเรียนการสอน จูงใจใหผูเรียนรักการเรียน เนนการเรียน
การสอนเพื่อการสื่อสาร (The Communicative Approach) เด็กไทยก็ยังไมสามารถนําภาษาอังกฤษไปใชใน
สถานการณ ในสภาพความเปนจริงได สาเหตุหนึ่งคือ สภาพแวดลอม ซึ่งเปนองคประกอบ สําคัญที่มีอิทธิพล
ตอการเรียน การสอนภาษาอังกฤษ สังคมไทยไมไดใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน เมื่อนักเรียนฝกพูดภาษาอังกฤษ
ที่โรงเรียนแลวพอกลับบาน ก็ไมไดใชจึงขาดความตอเนื่อง (กรมวิชาการ. 2542 ก : 1) สงผลให นักเรียนไม
เขาใจ จําประโยคที่ตองพูดไมไดจึงทําใหผลสัมฤทธิ์ทางดานการเรียนวิชาภาษาอังกฤษอยูในระดับต่ํา โดยเฉพาะ
เนื้อหาที่จําเปนตองเตรียมตัวเขาสอบวัดผลระดับชาติหรือการสอบ O – NET นั้น สาระและมาตรฐานการ
เรียนรู ที่นํามาออกขอสอบมากคือ สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร ดวยเหตุผลนี้ ผูเรียนควรมีโอกาสฝกทักษะ
ทางภาษาทั้ง 4 ดานคือ การฟง การพูด การอาน และการเขียน เพื่อใหผูเรียนสามารถนําความรูดานภาษาไป
ใชในชีวิตประจําวันได (สทศ. 2555)
จากสภาพปญ หาดั งกลา ว สิ่งที่ สํา คัญ ประการหนึ่งที่ครูควรคํ านึ งถึ งในการจั ดการเรีย นการสอน
ภาษาอังกฤษก็คือ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ซึ่งเปนองคประกอบที่สําคัญที่สงผลตอการเรียนเทากับความถนัดในการ
เรียนของผูเรียน ประสาท อิศรปรีดา (2531 : 35) กลาววา แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ หมายถึงความปรารถนาที่จะ
ได รั บความสํ าเร็ จ ในกิ จ กรรมตางๆ มี ความตองการที่ จะเป นผู นํ าในการทํ างานอย างมี อิส ระ มีความเพี ย ร
พยายามที่จะทําในสิ่งหนึ่งสิ่งใด โดยไมยอทอตออุปสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว การสรางแรงจูงใจจึง
ขึ้นอยูกับปจจัย สองประการ คือ ประการที่หนึ่ง การเพิ่มความตองการความสําเร็จและลดความกลัว ความ
ลมเหลว ซึ่งจําเปนที่ผูปกครองหรือครูตองจัดประสบการณใหนักเรียนไดประสบความสําเร็จบอยๆ ติดตอกัน
เปนเวลานาน และประการที่สอง ตองใหนักเรียนรูสึกวาบทเรียนไมยากจนเกินไป จะทําใหนักเรียนคิดและเชื่อ
วา มีโอกาสประสบความสําเร็จได โดยครูใชวิธีแบงงานหรือบทเรียนออกเปนตอน หรือเปนหนวยและใหฝกหัด
ทําทีละหนวย เมื่อเสร็จขั้นตอนหนึ่งแลวจึงฝกขั้นตอไป วิธีนี้จะไมเกิดความรูสึกวางานยุงยากซ้ําซอน สวนการ
ฝกทักษะนั้นตองสรางความมั่นใจใหนักเรียนมีกําลังใจและมีแรงจูงใจในการฝกเพิ่มมากขึ้น
การสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร CLT (Communicative Language Teaching Approach) เปน
ทฤษฎีการสอนการใชการมีสวนรวมทางภาษาของนักเรียนเปนหลัก โดยอาศัยหลักการของภาษาศาสตรเชิง
สังคมวิทยา (Sociolinguistics) ซึ่งวาดวยเนื้อหาบริบท (Context) ภาษาและวัฒนธรรมที่แตกตางกันในแตละ
ชุมชนเนนปฏิสัมพันธในการใชภาษาระหวางครูกับนักเรียนและระหวางนักเรียนกับนักเรียนเปนสําคัญ กระตุน
ใหนักเรียนเกิดความรูสึกอยากแสดงออกทางภาษาหรือการทดลองใชภาษาเพื่อสื่อความหมายดวยตนเอง ทั้ง
การฟง การพูด การอานและการเขียน ซึ่งจะทําใหการพัฒนาภาษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนไปอยาง
เปนธรรมชาติ ซึ่งครูผูสอนมีหนาที่คอยชวยเหลือแนะนําและแกไขการใชภาษาที่ถูกตองแกผูเรียน LarsenFreeman (2000 : 128-132)
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วิธีการสอนแบบ TPR (Total Physical Response) หรือการสอนแบบวิธีการโตตอบแบบตอบสนอง
ดวยทาทาง ซึ่งการสอนนี้คิดขึ้นมาโดย James Asher ศาสตราจารยดานจิตวิทยาชาวอเมริกัน ไดอิงแนวคิด
ที่วา การสื่อความหมายของภาษาตางประเทศ อาจทําไดโดยการปฏิบัติ หรือใชกริยาอาการประกอบ ผูเรียนจะ
จําไดดี ถาไดปฏิบัติหรือแสดงการโตตอบดวยการเรียนภาษา ควรเรียนกลุมคําที่มีความหมายไมใชการเรียนคํา
โดดๆ เนนภาษาพูดมากกวาภาษาเขียนควรไดรับการฝกฟงใหเขาใจกอนที่จะฝกพูด ผูเรียนจะเริ่มพูด เมื่อพรอม
ที่จะพูดผูเรียนจะเรียนรูภาษาจากการสังเกตและการกระทําของผูอื่นและจากการฝกปฏิบัติดวยตนเอง การที่
ผูเรียนรูสึกวาตนเองประสบความสําเร็จในการเรียนนั้นเปนสิ่งสําคัญ ชวยใหการเรียนรูเปนไปไดดียิ่งขึ้น การ
แกไขเมื่อผูเรียนทําผิดจึงควรทําอยางนุมนวล ไมโจงแจงโดยผูสอนอาจพูดซ้ํา หรือปฏิบัติใหผูเรียนดูเปนตัวอยาง
การแกไขในรายละเอียดอาจตองชะลอไวจนกวาผูเรียนจะมีผลการเรียนในระดับสูงขึ้น
ผูวิจัยจึงมีจุดมุงหมายที่จะพัฒนากิจกรรมการเรียนรูโดยการเปรียบเทียบผลการเรียนรูภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ระหวางการจัดกิจกรรม แบบ CLT กับแบบ TPR เพื่อ
ใชเปนแนวทางสําหรับครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศในการพัฒนาการเรียนรูใหดําเนินไปอยางมี
ประสิทธิภาพ
ความมุงหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามเกณฑ 70/70
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรู แบบ CLT และแบบ TPR
2. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 4 ดวยการจัดการเรียนรู แบบ CLT และแบบ TPR
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 4 ดานทักษะฟง พูด ระหวางการจัดการเรียนรูแบบ CLT กับแบบ TPR
4. เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ระหวางการจัดการเรียนรูแบบ CLT กับแบบ TPR
สมมติฐานของการวิจัย
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ CLT และ TPR มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดานทักษะฟง พูดเพิ่มขึ้นตางกัน
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 มีคะแนนแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ระหวางการจัดการเรียนรู แบบ CLT
กับแบบ TPR แตกตางกัน
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากรไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 กลุมโรงเรียนในสหวิทยาเขต 4 สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555 จํานวน 8 โรง 19 หองเรียน ไดแก
โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมจํานวน 173 คน 4 หองเรียน โรงเรียนตาลสุมพัฒนาจํานวน 106 คน 3 หองเรียน
โรงเรียนเชียงแกวพิทยาคมจํานวน 70 คน 2 หองเรียน โรงเรียนอางศิลาจํานวน 142 คน 4 หองเรียน โรงเรียน
ศรีเมืองวิทยาคาร จํานวน 327 คน 8 หองเรียนโรงเรียนเอือดใหญพิทยาจํานวน 122 คน 3 หองเรียน โรงเรียน
หนามแทงพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก จํานวน 85 คน 2 หองเรียน และโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ 103 คน 4
หองเรียน รวมทั้งสิ้น 1,028 คน 29 หองเรียน โดยนักเรียนในสหวิทยาเขต 4 นี้ มีพื้นฐานการใชภาษาอังกฤษ
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คอนข างน อยและไม มีเ จ าของภาษาในการช ว ยสอนภาษาอั งกฤษและสภาพที่ ต้ั งของโรงเรี ย นอยูไกลจาก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29
2. กลุมตัวอยางที่ใชในการในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเชียงแกว
พิทยาคม อําเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 จํานวน 2 หองเรียน รวมทั้งสิ้น
70 คน จากการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) ไดกลุมทดลองที่ 1 จํานวน 35 คน และกลุม
ทดลองที่ 2 จํานวน 35 คน โดยกลุมทดลองที่ 1 คือ นักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมแบบ CLT และกลุม
ทดลองที่ 2 ที่ไดรับการจัดกิจกรรแบบ TPR
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย มี 4 ชนิด คือ
1. แผนการการจัดกิจกรรม แบบ CLT จํานวน 4 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 8 ชั่วโมง
2. แผนการจัดกิจกรรมแบบ TPR จํานวน 4 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 8 ชั่วโมง ทั้งสอง
แผนการจัดกิจกรรมนี้ ใชเวลาทั้งหมด 16 ชั่วโมง โดยเนื้อหาที่ใชเปนเรื่องเดียวกันทั้งสองแบบการจัดกิจกรรม
ดังนี้
แผนการจัดกิจกรรม แบบ CLT จํานวน 4 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 8 ชั่วโมง
Unit: Social Relation
Topic: Time /Routine
1 แผน ๆ ละ 2 ชั่วโมง
Unit: Travel
Topic: Directions
1 แผน ๆ ละ 2 ชั่วโมง
Unit: Entertainment
Topic: Hobbies
1 แผน ๆ ละ 2 ชั่วโมง
Unit: Food and Beverages
Topic: Types of food and drinks
1 แผน ๆ ละ 2 ชั่วโมง
แผนการจัดกิจกรรมแบบ TPR จํานวน 4 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 8 ชั่วโมง
Unit: Social Relation
Topic: Time /Routine
1 แผน ๆ ละ 2 ชั่วโมง
Unit: Travel
Topic: Directions
1 แผน ๆ ละ 2 ชั่วโมง
Unit: Entertainment
Topic: Hobbies
1 แผน ๆ ละ 2 ชั่วโมง
Unit: Food and Beverages
Topic: Types of food and drinks
1 แผน ๆ ละ 2 ชั่วโมง
3. แบบทดสอบวั ด ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ย นภาษาอั งกฤษเพื่ อการสื่ อสารทั กษะฟ ง พู ด ชนิ ด
เลือกตอบ จํานวน 45 ขอ ใชเวลา 1 ชั่วโมง มีคาอํานาจจําแนกรายขอ (B) ตั้งแต .21 - .68 และคาความ
เชื่อมั่นเทากับ .83
4. แบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ตอการจัดกิจกรรมแบบ CLT และ TPR จํานวน 15 ขอ ใชเวลา
15 นาที มีอํานาจจําแนกรายขอตั้งแต .57–.72 คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเทากับ .71
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การเก็บขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการจัดกิจกรรมแบบ CLT และแบบ TPR ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2555 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู จํานวน 16 ชั่วโมง ตามขั้นตอนดังนี้
1. รูปแบบการวิจัย
การศึกษาคนควาครั้งนี้ผูวิจัยคนควาใชกระบวนการวิจัยแบบเชิงทดลอง โดยใชแบบแผนการ
ทดลองแบบ Two–group Pre-test Post–test–Design (พิชิต ฤทธิ์จรูญ. 2544 : 163)
2. ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง
เมื่อสรางและหาคุณภาพแผนการจัดกิจกรรม โดยใชแผนการจัดกิจกรรมแบบ CLT กับ กลุม
ทดลองที่ 1 จํานวน 4 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง ใชเวลาจํานวน 8 ชั่วโมง และแผนการจัดกิจกรรมแบบ TPR กับ
กลุมทดลองที่ 2 จํานวน 4 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง ใชเวลาจํานวน 8 ชั่วโมง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและแบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ที่มีตอการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารแลวนําไปทดลองสอนจริงกับกลุมตัวอยาง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเชียงแกวพิทยาคม
ชวงเวลาที่ใชในการทดลองสอน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 ระหวางวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่
1 กุมภาพันธ 2556 โดยดําเนินการดังนี้
1. ขั้นเตรียมการ
จัดตารางเวลาในการทดลอง โดยทําการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 ใช
เวลาทดลองกลุมที่ 1 จํานวน 8 ชั่วโมง และกลุมทดลองที่ 2 จํานวน 8 ชั่วโมง พรอมจัดหาสื่อที่ใชประกอบการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษ
2. ขั้นทดลอง
2.1 ทดสอบกอนเรียน (Pre - test) กับนักเรียนทั้งสองกลุม โดยใชแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 45 ขอ ใชเวลา 1 ชั่วโมง
และแบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู จํานวน 15 ขอ ใชเวลา 15 นาที
2.2 ทดลองสอนกลุมทดลองที่ 1 โดยใชกิจกรรมแบบ CLT และสอนกลุมทดลองที่ 2
โดยใชกิจกรรมแบบ TPR โดยผูวิจัยสอนเองทั้ง 2 กลุม ตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู จนครบ 8 แผน ทั้ง
สองกลุมใชเวลา กลุมละ 8 ชั่วโมง
2.3 ทดสอบหลังเรียน (Post – test) กับนักเรียนทั้งสองกลุมโดยใชแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารฉบับเดียวกับที่ใชทดสอบกอนเรียน ใชเวลา 1 ชั่วโมง และ
แบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู ฉบับเดียวกับที่ใชวัดกอนเรียน ใชเวลา 15 นาที
การวิเคราะหขอมูลสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1. การหาประสิทธิภาพของแผนการเรียนรูทั้งสองรูปแบบ โดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก การหาคาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและรอยละ
2. การวิเคราะหดัชนีประสิทธิผลของแผนการเรียนรูทั้งสองรูปแบบ โดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก การ
หาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและรอยละของคะแนนจากแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและหลังเรียน
3. การเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นรู ภ าษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สารของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 4 ระหวางการจัดการเรียนรูแบบ CLT กับแบบ TPR ตามจุดประสงคการวิจัย โดยการหา
คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและใช t – test (Independent Samples)
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4. การเปรียบเทียบแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ระหวางการจัดกิจกรรมแบบ CLT กับแบบ TPR โดยการหา
คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและใช t – test (Independent Samples)
ผลการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 แผนการ
จัดการเรียนรูแบบ CLT มีประสิทธิภาพ 75.33 / 73.59 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด แตแผนการจัดการเรียนรู
แบบ TPR มีประสิทธิภาพ 74.81/68.19 คะแนนประสิทธิภาพของกระบวนการเปนไปตามเกณฑแตประสิทธิภาพ
ของผลลัพธไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
2. คาดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 4 ดวยการจัดกิจกรรม แบบ CLT และแบบ TPR การจัดกิจกรรม แบบ CLT มีคาดัชนี
ประสิทธิผลเทากับ 0.5196 และการจัดกิจกรรมแบบ TPR มีคาดัชนีประสิทธิผลเทากับ 0.5079 แสดงวา
นักเรียนมีความกาวหนา ในการเรียนเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 51.96 และรอยละ 50.79ตามลําดับ
3. นักเรียนที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมแบบ CLTกับนักเรียนที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมแบบ TPR
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกั นอยางมีนัยสํา คัญทางสถิติที่ร ะดับ.05 โดยนักเรียนที่เ รียนดว ยการจั ด
กิจกรรมการเรียนรูแบบ CLT มีผลสัมฤทธิ์สูงกวานักเรียนที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ TPR และ
เปนผลใหความสามารถดานการฟง การพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบ CLT สูงกวา แบบ TPR
4. นักเรียนที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมแบบ CLTกับนักเรียนที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมแบบ TPR มี
แรงจูงใจสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยนักเรียนที่เรียนดวยการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบ CLT มีแรงจูงใจสัมฤทธิ์สูงกวานักเรียนที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ TPR
อภิปรายผล
จากการวิจัยสามารถนํามาอภิปรายผลได ดังนี้
1. แผนการจัดการเรียนรูแบบ CLT มีประสิทธิภาพ 75.33 / 73.59 นั้นคือนักเรียนที่เรียนดวย
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CLT มีคะแนนพฤติกรรมการทํางาน ผลงานนักเรียน และ แบบทดสอบยอย
ทั้ง 4 แผนการจัดกิจกรรมคิดเปนคาเฉลี่ยรอยละ 75.33 หลังจากเรียนจบแตละแผนแลวนักเรียนทําแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คิดเปนคาเฉลี่ยรอยละ 73.59 ทั้งนี้เนื่องมาจากแผนการจัดการเรียนรูแบบ CLT
เปนแผนที่มีประสิทธิภาพ มีขั้นตอนการสรางที่เปนระบบผานการตรวจพิจารณาคุณภาพโดยคณะกรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ การจัดกิจกรรมมีการกระตุนใหนักเรียน เกิดความสนใจและมีสวนรวมใน
การเรียนรูและปฏิบัติโดยการฝกทักษะโดยรวม (Whole - Task Practice) ทั้งสี่ ทักษะไดแก ทักษะการฟง
ทักษะการพูด ทักษะการอาน และทักษะการเขียนซึ่งการเรียนรูจะเปดโอกาสใหผูเรียนไดใชโอกาสใหผูเรียนได
ใชภาษาในการสื่อสารเปนไปอยางธรรมชาติ การเรียนรูภาษาของนักเรียนจะผานประสบการณจากการปฏิบัติ
กิจกรรมและเปดโอกาสใหผูเรียนมีมนุษยสัมพันธกันระหวางผูเรียนดวยกันและระหวางผูเรียนกับผูสอนทําให
เกิดความเขาใจเห็นอกเห็นใจกันและชวยสรางสิ่งแวดลอม ที่สนับสนุนใหผูเรียนแตละคนไดใชความสามารถได
อยางเต็มที่ (Littlewood. 1983 : 17-18) จึงสงผลใหแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CLT มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑที่กําหนดและทําใหนักเรียนมีทักษะการฟงและพูดภาษาอังกฤษสูง ทําใหมีพัฒนาการที่ดีขึ้น
แผนการจัดการเรียนรูแบบ TPR ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ 74.81 / 68.19 ทั้งนี้
เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สรางตามขั้นตอนและกระบวนการของการสอนดวยการโตตอบทางสรีระ
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(TPR) และผานการตรวจพิจารณาเพื่อปรับปรุงแกไขคุณภาพโดยคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธและ
ผูเชี่ยวชาญ จึงสงผลใหแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ TPR มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด สวน
ประสิทธิภาพของผลลัพธ ( E2 ) คิดเปนคาเฉลี่ยรอยละ 68.19 นั้นต่ํากวาเกณฑที่กําหนดไว ทั้งนี้อาจเนื่องจาก
การตอบสนองโดยทาทางของเด็กนักเรียนที่มีอายุในชวงวัยรุนนั้นเปนไปไดยากซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษา
ของ หวาง (Wang. 1991) ซึ่งไดศึกษาผลการสอนแบบ TPR ในทักษะการฟงภาษาจีน โดยสอนนักเรียน 3
กลุม กลุมแรกเปนเด็กปฐมวัย กลุมที่สองเปนเด็กมัธยมศึกษาและกลุมที่สามเปนนักศึกษาผูใหญ เมื่อครบ 5
สัปดาห ไดทดสอบความเขาใจ การพูด คําศัพท การเลียนแบบทาทางและการออกเสียง ผลการศึกษาพบวา
นักเรียนมัธยมศึกษาดีกวานักศึกษาผูใหญ และนักเรียนมัธยมศึกษาสามารถออกเสียงไดชัดกวานักศึกษาผูใหญ
2. ผลการศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CLT และแบบ TPR การจัด
กิจกรรมแบบ CLT มีคาดัชนีประสิทธิผลเทากับ 0.5196 และการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ TPR มีคาดัชนี
ประสิทธิผลเทากับ 0.5079 แสดงวา นักเรียนมีความกาวหนาในการเรียนเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 51.96 และ
รอยละ 50.79 ตามลําดับ จากผลการศึกษาแสดงวาผลการเรียนรูของนักเรียนทั้งสองกลุมเพิ่มขึ้น แสดงวา
นักเรียนมีความกาวหนาในการเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรู แบบ CLT เปนการสอนศัพท โครงสรางของ
ประโยค เปนสําคัญมีการนําเขาสูบทเรียนโดยใชเกมหรือเพลง ในขณะทําการสอนนักเรียนจะไดรับการฝก
ทักษะการฟ ง การพู ดภาษาอั งกฤษอยางสม่ําเสมอ มี การทํ ากิจ กรรมกลุ มและจั บคู เชน มี การทํ า กิจ กรรม
บทบาทสมมุ ติ นั กเรีย นจึ งมีความกระตื อรื อร นในการเรีย น ความสามารถทางการเรีย นภาษาอังกฤษของ
นักเรียน ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CLT จึงสูงกวาซึ่งสอดคลองกับ สายพิน รุงวัฒนะกิจ (2552 : 59–
90) ทําการวิจัยเรื่อง การสรางชุดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเรื่อง “Moment in Life” โดย
ใชทฤษฎีการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร CLT สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนนารีรัตน
จังหวัดแพร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใชชุดกิจกรรมสูงขึ้นและสอดคลองกับจิตติวรรณ อินทรผล
(2549 : 52 - 111 ) ไดศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6 โดยใชวิธีสอนแบบ CLT พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนสูงขึ้น
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ TPR มีคาดัชนีประสิทธิผลใกลเคียงกับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบ CLT นั้น อาจจะเปนผลเนื่องมาจาก การสอนแบบTPR นั้นนักเรียนจะไดฟงคําสั่งแลวปฏิบัติตาม
ทันที เปนการรับรูภาษาที่เลียนแบบการเรียนรูภาษาแมทําใหเกิดการเรียนรูแบบไมรูตัวหรือเกิดการรับรูภาษา
โดยธรรมชาติ เกิดการสะสมประสบการณและขอมูลทีละเล็กละนอย เนื้อหาที่นํามาใชในการทดลอง ทําให
ผูเรียนเกิดความสนใจอยากที่จะเรียนสนุกสนานและกระตือรือรน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของศิริวรรณ มาลัย
(2549 : 65–87) ไดศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการฟง การพูด และความเชื่อมั่นในตนเองตอการใช
ภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยวิธีการสอนแบบ TPR ประกอบสื่อในชีวิตประจําวันหลัง
การทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระหวางการจัดกิจกรรม
แบบ CLT และ TPR ผลการวิจัยพบวาคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของกลุมที่สอนแบบ CLT เทากับ 33.11 คะแนน
เฉลี่ยของกลุมที่สอนแบบ TPR เทากับ 30.69 ซึ่งกลาวไดวา การจัดกิจกรรมแบบ CLT มีผลการเรียนรูสูงกวา
นักเรียนที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ TPR อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเปนไปตาม
สมติฐานที่ตั้งไวคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CLT และ TPR มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะฟง พูดเพิ่มขึ้นแตกตางกัน ทั้งนี้คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของกลุมที่สอนแบบ
CLT อยูในระดับที่สูงกวาคะแนนเฉลี่ยของกลุมที่สอนแบบ TPR อาจเนื่องมาจาก การสอนภาษาเพื่อการ
สื่อสารจะฝกทักษะดานการฟงจากครูอานออกเสียง โดยครูพยายามพูดสื่อสารกับนักเรียนเปนภาษาอังกฤษ
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ตลอดการสอนพรอมกับอานออกเสียงใหฟง 2 - 3 รอบในแตละคําศัพทแตละเนื้อหา ซึ่งครูอานอยางมีชีวิตชีวา
นาสนใจ ถาคําศัพทใดที่นักเรียนไมเขาใจครูจะอธิบายดวยภาษาแมถาจําเปน และนักเรียนไดฝกทักษะการฟง
จากการสื่อสารกับผูอื่น ในการแสดงบทบาทสมมุติ หรือเลนเกมตางๆ ตลอดจนสามารถซักถามเมื่อมีปญหาใน
การเรียนปฏิบัติได เนื่องจากเปนการฝกในหองเรียนที่ผูเรียนมีความคุนเคยและแสดงออกมาอยางเต็มที่มีครู
แนะนําตลอดเวลา จึงทําใหนักเรียนไดรับการพัฒนาความสามารถในการฟงพูดภาษาอังกฤษสูงขึ้นทําใหมี
พัฒนาการที่ดีขึ้น จึงมีผลการประเมินสูงขึ้นและสามารถทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนไดดี คะแนน
เฉลี่ยในการประเมินจึงสูงขึ้นตามมาเปนลําดับซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของบราวน (Brown.1987 : 213) ที่ได
กล า วว า ในการสอนภาษาเพื่ อ การสื่ อสารนั้ น จะไม เ น น การนํ า เสนอหรื อ อธิ บ ายเกี่ ย วกั บ การใช กฎเกณฑ
ไวยากรณเทานั้น แตจะพิจารณารวมถึงการใชภาษาในการสื่อความหมายจริงๆ มีความคลองแคลวในการสื่อ
ความผูเรียนจะตองสื่อสารจากสถานการณที่ไมรูมากอน ภายใตคําแนะนําของผูสอน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด
ของออลไลท (Allwright. 1978 : 167) ที่แสดงใหเห็นวา จุดมุงหมายสําคัญในการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
คือ การใหนักเรียนมีความสามารถในการใชภาษาเพื่อการสื่อสารได ครูควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดใชภาษาเพื่อ
การสื่อสารในรูปแบบตางๆในชวงการเรียนภาษาใหมากที่สุด
สําหรับคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์หลังเรียนของกลุมที่สอนแบบ TPR เทากับ 30.69 นั้นต่ํากวา
กลุมที่สอนแบบ CLT อาจเนื่องมาจาก ระยะเวลาการสอนฟงของแผนการสอนทั้งสองแผนในการวิจัยครั้งนี้
เวลาที่ใชอาจนอยเกินไปซึ่งการฝกทักษะการฟ งภาษาตางประเทศที่ใช เวลาสั้นทําใหนักเรียนไมคุนเคยกั บ
สําเนียงภาษาตางประเทศเทาที่ควร จึงจําเปนตองมีเวลาฝกใหเพียงพอ จึงจะสามารถทําใหนักเรียนฟงและ
สามารถพูดได และการสอนแบบ TPR นั้น เปนการสอนที่ฝกทักษะเริ่มจากทักษะการฟง ทักษะการพูด ทักษะ
การอาน และทักษะการเขียน เมื่อเริ่มเรียนไมตองใชทักษะการพูดและทักษะการเขียน โดยครูหรือตัวแทน
นักเรียนเปนผูสาธิตการปฏิบัติตามคําสั่ง จากนั้นนักเรียนปฏิบัติตามคําสั่ง จุดสําคัญที่อาจทําใหการจัดกิจกรรม
แบบ TPR มีคะแนนเฉลี่ยที่ต่ํากวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CLT คือ นักเรียนกลุมตัวอยาง เปนนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ซึ่งกําลังเขาสูวัยรุน นักเรียนอาจจะเกิดความเครียด เสียงหัวเราะเยาะจากเพื่อนๆดวยกัน
เพราะนักเรียนตองปฏิบัติตามคําสั่งก็ได และการสอนแบบ TPR เหมาะสําหรับสอนผูเริ่มเรียนในชั้นเริ่มตนและ
ไมสามารถนํามาสอนสิ่งที่เปนนามธรรมได ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรูน้ีอาจะไมไดผลเมื่อนํามาจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับทักษะทางภาษาที่สลับซับซอน เชน ทักษะการพูดที่สําคัญคือประโยคคําสั่งในการสอนแตละชั่วโมงยัง
ไมเปนที่ตอบสนองของนักเรียน ครูจะตองมีการวางแผนการใชประโยคคําสั่งเปนอยางดี
4. การเปรียบเทียบแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระหวางการจัด
กิจกรรมแบบ CLT และ TPR พบวา แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้งสองกลุมแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CLT มีแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์สูงกวา นักเรียนที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ TPR ซึ่งเปนไปตามสมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้
อาจเปนเพราะวา ประการที่หนึ่ง ความแตกตางในดานบรรยากาศทางการเรียนการสอน (Environmental
Component) และการจัดกิจกรรมการเรียนรูของแตละวิธี ซึ่งเปนไปตามผลคะแนนของแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
ของการจัดกิจกรรมแบบ TPR กอนเรียนและหลังเรียนในขอ 12 คือ นักเรียนคิดวาบรรยากาศการเรียน
ภาษาอังกฤษเปนสิ่งที่นาเบื่อ และ ขอ 13 คือ นักเรียนคิดวาการอานเรื่องราวภาษาอังกฤษเปนสิ่งที่ยากและนา
เบื่อ อยูในระดับมากที่สุดจากขอความแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทั้งสองขอนี้เปนขอความเชิงลบทั้งสองขอ สงผลให
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนนอยกวาการจัดกิจกรรมแบบ CLT สําหรับการจัดกิจกรรมแบบ CLT ชวยลด
ภาวะทางอารมณและความรูสึกในแงลบไดมากกวาการจัดกิจกรรมแบบ TPR โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานความ
ไมสบายใจ ความตื่นเตนตกใจ ความขลาดกลัว ประหมาและอาย ตลอดจนการขาดความกลาแสดงออกตอ
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หนาคนหมูมากในการเรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งปรากฏในผลคะแนนแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์กอนและหลังจากขอความ
เชิงบวกขอ 2 คือ การเรียนดวยกิจกรรมเหลานี้ชวยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดานการพูด ขอ 6 คือ นักเรียน
รูสึกวากิจกรรมในชั่วโมงภาษาอังกฤษมักจะเปนกิจกรรมที่สนุกสนานทําใหอยากเรียนยิ่งขึ้น ขอ 9 คือ การ
เรียนดวยกิจกรรมนี้ ทําใหนักเรียนมีความกลาแสดงออกและ ขอ 11 คือ ผูวิจัยพบวา วิธีการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบ CLT ชวยลดพฤติกรรมดังกลาว ทั้งนี้มีอาจมีสาเหตุมาจากการจัดกิจกรรมกลุมและกิจกรรมคู
ได แก การแสดงบทบาทสมมติ การระดมสมองหรื อ การอภิ ป รายกลุ ม กิ จ กรรมเหล านี้ ช ว ยให นั กเรี ย นได
ปฏิสัมพันธกัน ซึ่งการปฏิสัมพันธนั้นเปนรากฐานของกระบวนการสื่อความหมาย เนื่องจากนักเรียนจะมีสวน
รวมในการเรียน มีโอกาสชวยเหลือซึ่งกันและกัน ใหกําลังใจใหคําปรึกษาแนะนํากัน ซึ่งในทางจิตวิทยาถือวา
การกระทํา ดังกลาวสามารถชว ยลดภาวะความไม สบายใจ ความขลาดกลัว ประหมา และอาย ในการทํ า
กิจกรรมตอหนาคนหมูมากลงไดทําใหมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงอีกดวย (Read. 1982 : 1–8)
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะเพื่อการนําไปใช
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CLT
1.1 ครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 สามารถนําแผนการจัดการเรียนรู
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร แบบ CLT ที่ผูวิจัยสรางขึ้นไปใชจัดกิจกรรมการเรียนรูไดเนื่องจากเปนแผนการ
จัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ มีขั้นตอนการสรางอยางเปนระบบ ผานการตรวจสอบคุณภาพโดยผูเชี่ยวชาญ
เปนแผนการจัดกิจกรรมที่สงเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารคือ ทักษะการฟงและการพูด
รวมถึงทักษะการอาน และทักษะการเขียนใหสัมพันธกันได
1.2 การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแบบ CLT เปนการสอนที่มุงใหผูเรียนสามารถใช
ภาษาไดอยางแทจริงไมวาในสถานการณจริงหรือสถานการณจําลอง การสอนจะตองเปนการบูรณาการทักษะ
ตางๆ ใหสัมพันธกัน ผูเรียนจะตองรูจุดประสงคและเปาหมายที่แนนอนและครูจะตองจัดกิจกรรมและบรรยากาศ
ในหองเรียนเอื้อตอกระบวนการการเรียนการสอน เปดโอกาสใหผูเรียนมีมนุษยสัมพันธที่ดีระหวางผูเรียนดวยกัน
และระหวางผูเรียนกับผูสอนเพื่อเปนการสนับสนุนใหผูเรียนใชภาษาใหมากที่สุด
1.3 การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแบบ CLT จะตองมีการจัดกิจกรรมที่เปนประโยชน
และหลากหลายมีการเปลี่ยนแปลงใหมอยูเสมอ เพื่อกระตุนใหผูเรียนมีแรงจูงใจเขารวมกิจกรรมจึงจําเปนที่
ครูผูสอนจะตองเตรียมอยางระมัดระวังใหผูเรียนทํางานใดทํางานหนึ่งที่ชัดเจนและมีเวลาเพียงพอที่จะทํางาน
นั้นใหเสร็จทันเวลาและควรมุงเนนที่ความถูกตองของภาษาแตจะเปนการมองภาพรวมของภาษาไมใชการเรียน
เพื่อจําแลวสอบ เปนการสอนที่ควรใชเวลาในการทดลองเชน 1 ภาคเรียน หรือ 1 ปการศึกษาเพื่อใหไดขอมูลที่
ถูกตองและสามารถนําไปพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะที่เปนภาษาตางประเทศตอไป
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ TPR
2.1 การสอนแบบ TPR เหมาะสําหรับสอนผูเรียนชั้นเริ่มตนเพราะเปนการสอนที่เขาใจงาย
และไมเสียเวลามาก ผูเรียนไดรับประสบการณโดยตรงจากการฟงแลวปฏิบัติจึงไมจําเปนที่ตองนําภาษาแมเขา
มาเกี่ยวของในการเรียนรู
2.2 การเลื อกเนื้อหาที่นํามาใชสอน ไม สามารถนํ ามาสอนในสิ่งที่เป นนามธรรมได ควร
คํานึงถึงสภาพแวดลอม ทองถิ่น วัย ความสนใจการใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติตามสถานการณจริง ตลอดจน
ความเหมาะสมกั บเวลาที่ใช สอนจะช วยใหการเรียนการสอนนา สนใจ การจั ดอุป กรณที่นํ ามาใชส อน ควร
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วางแผนตามขั้นตอนอยางรัดกุมและมีเพียงพอกับจํานวนนักเรียนเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงคที่ตั้ง
ไวและเกิดแรงจูงใจในการเรียนตอไป
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