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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบคะแนนความสามารถด้านการฟังภาษา
เวียดนามของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบตอบสนองด้วยท่าทาง 
กับเกณฑ์ร้อยละ 50 2) เปรียบเทียบคะแนนความสามารถด้านการพูดภาษาเวียดนามของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบตอบสนองด้วยท่าทาง กับเกณฑ์ร้อยละ 50  
3) ศึกษาพัฒนาการความสามารถด้านการฟังภาษาเวียดนามของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1    
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบตอบสนองด้วยท่าทาง และ 4) ศึกษาพัฒนาการความสามารถ          
ด้านการพูดภาษาเวียดนามของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
ตอบสนองด้วยท่าทาง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งก าลังศึกษาอยู่ใน
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 30 คน โดยผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่
สมัครใจ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาเวียดนามเพ่ือพัฒนา
ความสามารถด้านการฟังและการพูดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
ตอบสนองด้วยท่าทาง 2) แบบทดสอบความสามารถด้านการฟังภาษาเวียดนาม ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่น
อยู่ระหว่าง 0.81 - 0.86 3) แบบทดสอบความสามารถด้านการพูดภาษาเวียดนาม  ซึ่งมีค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.87 4) แบบสังเกตพฤติกรรมด้านการฟังภาษาเวียดนาม ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 
0.80 และ 5) แบบสังเกตพฤติกรรมด้านการพูดภาษาเวียดนาม ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.80    
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ 
ค่าทีส าหรับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว ค่าความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ า 

ผลการวิจัยพบว่า  
1. นักเรียนมีคะแนนความสามารถด้านการฟังภาษาเวียดนาม หลังได้รับการจัดการเรียนรู้

แบบตอบสนองด้วยท่าทาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 38.30 คะแนน และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
2.35 จากคะแนนเต็ม 45 คะแนน ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 50 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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2. นักเรียนมีคะแนนความสามารถด้านการพูดภาษาเวียดนาม หลังได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบตอบสนองด้วยท่าทาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 37.83 คะแนน และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
3.46 จากคะแนนเต็ม 45 คะแนน ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 50 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบตอบสนองด้วยท่าทาง มีพัฒนาการความสามารถ
ด้านการฟังภาษาเวียดนามสูงขึ้นเป็นล าดับ โดยมีค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนน
ความสามารถด้านการฟังภาษาเวียดนามเรียงตามล าดับดังนี้ 3.27 (0.95), 5.17 (0.91), 6.67 (0.71), 
8.00 (0.64), 9.07 (0.58), 10.13 (0.57), 10.97 (0.67), 11.63 (0.56) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ     
ที่ระดับ 0.05 

4. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบตอบสนองด้วยท่าทาง มีพัฒนาการความสามารถ
ด้านการพูดภาษาเวียดนามสูงขึ้นเป็นล าดับ โดยมีค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน           
ของคะแนนความสามารถด้านการพูดภาษาเวียดนามเรียงตามล าดับดังนี้ 3.27 (0.64), 4.57 (0.68), 
6.50 (0.63), 7.57 (0.50), 8.70 (0.79), 9.50 (0.51), 10.63 (0.72), 11.80 (0.41) อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ค ำส ำคัญ : การจัดการเรียนรู้แบบตอบสนองด้วยท่าทาง ความสามารถด้านการฟังภาษาเวียดนาม

ความสามารถด้านการพูดภาษาเวียดนาม ภาษาเวียดนาม 
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ABSTRACT 
The purpose of this research was to: 1) compare the Vietnamese listening 

abilities of grade 1 students after studying with the total physical response (TPR) 
method, with a criterion of 50%, 2) compare the Vietnamese speaking abilities         
of grade 1 students after studying with the total physical response method, with a 
criterion of 50%, 3) study the development of Vietnamese listening abilities of grade 
1 students using the total physical response method, and 4) study the development 
of Vietnamese speaking abilities of grade 1 students using the total physical response 
method. The sample group used in this research consisted of 30 grade 1 students 
from Demonstration School of Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal 
Patronage, Pathum Thani Province. The subjects were studying in the second 
semester of academic year 2019. The researchers collected the data from volunteer 
samples. The instruments used in this research consisted of: 1) lesson plans for                   
the development of Vietnamese listening and speaking abilities of 1st graders using       
the total physical response method, 2) a Vietnamese listening comprehension test (posttest) 
with a reliability from 0.81 - 0.86, 3) a Vietnamese speaking comprehension test (posttest) with 
a reliability of 0.87, 4) observation form for listening behavior in Vietnamese with a 
reliability of 0.80, and 5) an observation form for speaking behavior in Vietnamese 
with a reliability of 0.80. The statistics used to analyze the data were mean, 
percentage, standard deviation, t-test for one sample and repeated measure one 
way ANOVA. 

The results were as follows: 
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1. After using the total physical response method the students got              
an average score of 38.30 out of 45, with a standard deviation of 2.35, which is 
significantly higher than the criterion of 50 percent of full marks at the 0.05 level of 
statistical significance. 

2. After using the total physical response method the students got              
an average score of 37.83 out of 45, with a standard deviation of 3.46, which is 
significantly higher than the criterion of 50 percent of full marks at the 0.05 level of 
statistical significance. 

3. Students who were taught using the total physical response method 
gradually improved their ability to listen to the Vietnamese language, with the mean 
scores and the standard deviations for the Vietnamese listening ability ranked in the 
following order: 3.27 (0.95), 5.17 (0.91), 6.67 (0.71), 8.00 (0.64), 9.07 (0.58), 10.13 (0.57), 
10.97 (0.67), 11.63 (0.56) at the 0.05 level of statistical significance. 

4. Students who were taught using the total physical response method 
gradually improved their ability to speak the Vietnamese language, with the mean 
scores and the standard deviation for the Vietnamese speaking ability ranked in the 
following order: 3.27 (0.64), 4.57 (0.68), 6.50 (0.63), 7.57 (0.50), 8.70 (0.79), 9.50 (0.51), 
10.63 (0.72), 11.80 (0.41) at the 0.05 level of statistical significance. 
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