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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  



ข 

1. นักเรียนมีคะแนนความสามารถด้านการฟังภาษาเวียดนาม หลังได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบตอบสนองด้วยท่าทาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 38.30 คะแนน และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
2.35 จากคะแนนเต็ม 45 คะแนน ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 50 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

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 
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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, 



ง 

percentage, standard deviation, t-test for one sample and repeated measure one 
way ANOVA. 

The results were as follows: 
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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Vietnamese Speaking Abilities, Vietnamese 
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ขอน้อมรับไว้ด้วยความขอบคุณยิ่ง 
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บทที่  1 

บทนํา 

 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  

ภาษาเปนเครื่องมือสําคัญในการอนุรักษและพัฒนาประเทศ เปนเครื่องมือท่ีใชเพ่ือแสดง

อารมณ  ความคิด ความรูและประสบการณตาง ๆ ในปจจุบันประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน          

(Asean Economic Community) ทําใหการเรียนรูภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนมีความสําคัญ

มากยิ่งข้ึน นอกจากภาษาแมและภาษาอังกฤษแลวประชาชนของอาเซียนควรเรียนรูภาษาตาง ๆ ท่ีใช

ในอาเซียนเปนภาษาท่ี 3 อีกดวย ภาษาเวียดนามเริ่มมีบทบาทสําคัญในประชาคมอาเซียน 

เนื่องจากวามีคนเวียดนามท่ีใชภาษาเวียดนามเปนภาษาราชการและใชในการติดตอสื่อสารมากกวา

รอยละ 30 และท่ีสําคัญในกลุมอาเซียนประเทศเวียดนามเปนอีกหนึ่งประเทศท่ีไดรับความสนใจจาก

นักลงทุนตางชาติอยางสูง เพราะนอกจากท่ีมีคาแรงต่ําแลว เวียดนามยังเปนประเทศท่ีมีกําลังการซ้ือ

สินคาสูงและมีเสถียรภาพทางการเมืองอีกดวย ดังนั้นรัฐบาลไทยควรสนับสนุนใหประชากรไทยทุก

ระดับไดมีโอกาสเรียนรูภาษาเวียดนามและภาษาของประเทศสมาชิคในอาเซียนอีกดวย เนื่องจาก

บุคคลท่ีมีทักษะดานภาษาเวียดนามหรือภาษาอ่ืน ๆ ในกลุมอาเซียนเปนบุคคลท่ีบริษัทระหวาง

ประเทศตองการเปนอยางมาก 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)     

ซ่ึงเปนหลักสูตรระดับชาติในปจจุบันระบุวา การเรียนภาษาตางประเทศมีความสําคัญและจําเปนอยาง

ยิ่งในชีวิตประจําวัน เพราะภาษาเปนเครื่องมือสําคัญในการติดตอสื่อสาร การประกอบอาชีพ 

การศึกษา เปนตน ภาษาตางประเทศท่ีเปนสาระการเรียนรูพ้ืนฐาน ซ่ึงไดกําหนดใหเรียนตลอด

หลักสูตรคือภาษาอังกฤษ สวนภาษาตางประเทศอ่ืนใหจักเรียนตามความเหมาะสมของสถานศึกษา 

ตามแนวทางของหลักสูตรแกนกลาง   

ในปจจุบัน การจัดการเรียนการสอนภาษาเวียดนามใหแกคนไทยมีแนวโนมพัฒนาอยาง

รวดเร็ว มีสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาหลายแหงเปดสอนภาษาเวียดนาม แตสภาพการเรียน

การสอนภาษาเวียดนามในทุกระดับการศึกษาในประเทศไทยยังประสบปญหาหลายอยาง เชน ปญหา

การขาดผูสอนท่ีจบการศึกษาปริญญาในสาขาภาษาเวียดนาม ตําราและเอกสารท่ีใชในการเรียนการ

สอนปจจุบันมีความหลากหลายมาก จึงสงผลโดยตรงตอการพัฒนาทักษะทางภาษาของผูเรียนท่ีเรียน

ภาษาเวียดนาม ในงานวิจัยการเรียนการสอนภาษาเวียดนามท่ีประเทศไทยแสดงใหเห็นวาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนการสอนภาษาเวียดนามยังตํ่า ผูเรียนจํานวนมากไมสามารถนําความรูไปใชอยางมี

ประสิทธิภาพ ผูสอนยังเนนการจัดการเรียนรูแบบเดิม ไมมีความหลากหลายเพ่ือดึงดูดผูเรียน ทําให

ผู เรียนไมสามารถจดจําภาษาไดนานและเบื่อหนายกับการเรียน (เฉ่ิน ถิ กวุนห ชาง, 2557) 
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นอกจากนั้นวิธีการจัดการเรียนรูท่ีใชในการเรียนการสอนภาษาเวียดนามยังไมมีความเหมาะสมและ

วิธีการจัดการเรียนรูไมสามารถตอบสนองความตองการของผูเรียน ผูสอนขาดเทคนิคในการจัดการ

เรียนรู (ธัญญาทิพย ศรีพนา, 2552)  

การเรียนการสอนภาษาตางประเทศสําหรับนักเรียนประถมศึกษาปท่ี 1 ในปจจุบันยังมี

ปญหาหลาย ๆ ดาน โดยเฉพาะผูเรียนขาดความสามารถในดานการฟงและการพูด ผูเรียนฟงไมเขาใจ 

และไมสามารถพูดโตตอบได ซ่ึงเปนเหตุท่ีทําใหผูเรียนไมสามารถนําภาษาตางประเทศท่ีเรียนใน

หองเรียนไปใชไดอยางถูกตอง โดยเฉพาะอยางยิ่งเวลาเรียนกับครูชาวตางชาติจึงทําใหเกิดปญหาใน

การสื่อสารในขณะทําการจัดการเรียนรู (บัญชา อ่ึงสกุล อางถึงใน วารุณี ศิริ, 2559) อีกท้ังผูสอนใน

ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 เลือกทักษะการเขียนเปนทักษะแรกเริ่มสําหรับการจัดการเรียนรู

ภาษาตางประเทศซ่ึงเปนทักษะท่ียากท่ีสุด (คําพันธ แสนสุข, 2556) จึงทําใหนักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 1 สวนใหญมีความรูสึกไมตองการเรียนภาษาตางประเทศอีกตอไปและทําใหการ

เรียนรูภาษาตางประเทศไมประสบความสําเร็จ ดังนั้นผูสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 จึงตอง

ทบทวนกลไกการจัดการเรียนรูภาษาอีกครั้ง หากวิธีการเดิมไมประสบความสําเร็จจําเปนอยางยิ่งท่ี

ผูสอนตองปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรูใหม ดังนั้นการจัดการเรียนรูภาษาเวียดนามเบื้องตนสําหรับ

นักเรียนชั้นประถม จึงเนนการสื่อสารชีวิตประจําวันเปนสําคัญ เนื้อหาท่ีนํามาสอนเปนเนื้อหาระดับ

ตนท่ีมีความนาสนใจและใกลเคียงกับชีวิตจริง  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรเนนใหผูเรียน

เรียนรูจากประสบการณจริงและมีโอกาสไดปฏิบัติมากท่ีสุด รวมท้ังการคํานึงถึงความทันสมัยของ

เนื้อหาวิชาอีกดวย (เวือง ถิ แหลง, 2559) 

จากปญหาดังกลาว พบวา ปญหาท่ีสมควรจะไดรับการแกไขเพ่ือใหจัดการเรียนรูใน

หองเรียนเปนไปโดยราบรื่น คือการพัฒนาความสามารถดานการฟงและการพูดภาษาเวียดนามของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 และผูวิจัยไดคนควาเทคนิควิธีจัดการเรียนรูตาง ๆ แลวพบวา วิธีการ

จัดการเรียนรูท่ีนาสนใจ สามารถแกปญหาดังกลาวได และเหมาะสมกับผูเรียนท่ีเริ่มเรียนภาษา

เวียดนามนั้นก็คือการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง มาจาก Total Physical Response 

หรือเรียกยอ ๆ วา TPR วิธีการจัดการเรียนรูแบบนี้คิดคนโดย อัชเซอร (Asher, 1982) โดยกลาววา 

การจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง เปนการฝกทักษะทางภาษาโดยเริ่มตนจากการฟงกอน

พูด โดยครูใหผูเรียนไดฟงคําพูดในภาษาใหมทีละนอยและซํ้า ๆ แลวแสดงออกมาเปนคําพูดพรอม

แสดงทาทางประกอบ และเม่ือผูเรียนเกิดความรูความเขาใจคําศัพทท่ีเรียนแลวครูจึงจะสอนคําใหม ๆ 

ตอไป เชนเดียวกับ แมทติสัน (Mattisson, 2011) กลาววา การจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวย 

 

ทาทางเหมาะกับนักเรียนทุกประเภท เพราะเปนวิธีการจัดการเรียนรูท่ีดึงดูดความสนใจ ไมนาเบื่อ 

และยังสามารถใชควบคุมชั้นเรียนได 
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จากหลักการและการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง ท่ีกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมี

ความสนใจท่ีจะนําวิธีจัดการเรียนรูภาษาแบบการตอบสนองดวยทาทาง มาทดลองกับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 1 ซ่ึงเปนระดับเริ่มตนของการเรียนรูภาษาตางประเทศ โดยมุงพัฒนาความสามารถ

ดานการฟงและการพูดภาษาเวียดนาม ชวยใหนักเรียนมีความพรอมในการใชภาษาเวียดนามท้ังในการ

เรียนการสอนและในชีวิตประจําวัน 

 

1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย   

1.2.1  เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนความสามารถดานการฟงภาษาเวียดนามของนักเรียน     

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 หลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง กับเกณฑรอยละ 50  

1.2.2  เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนความสามารถดานการพูดภาษาเวียดนามของนักเรียน    

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 หลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง กับเกณฑรอยละ 50  

1.2.3  เพ่ือศึกษาพัฒนาการความสามารถดานการฟงภาษาเวียดนามของนักเรียน         

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 โดยใชการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง 

 1.2.4  เพ่ือศึกษาพัฒนาการความสามารถดานการพูดภาษาเวียดนามของนักเรียน       

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 โดยใชการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง 

 

1.3  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

ตัวแปรอิสระ                                                          ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

1.4  สมมติฐานในการวิจัย 

1.4.1  นักเรียนมีคะแนนความสามารถดานการฟงภาษาเวียดนาม หลังไดรับการจัดการ

เรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง สูงกวาเกณฑรอยละ 50 ของคะแนนเต็ม 

การจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวย
ทาทาง 

 

ความสามารถดานการฟงภาษาเวียดนาม 

ความสามารถดานการพูดภาษาเวียดนาม 
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1.4.2  นักเรียนมีคะแนนความสามารถดานการพูดภาษาเวียดนาม หลังไดรับการจัดการ

เรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง สูงกวาเกณฑรอยละ 50 ของคะแนนเต็ม 

1.4.3  นักเรียนท่ี ไดรับการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง มีพัฒนาการ

ความสามารถดานการฟงภาษาเวียดนามสูงข้ึนเปนลําดับ 

1.4.4  นักเรียนท่ี ไดรับการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง มีพัฒนาการ

ความสามารถดานการพูดภาษาเวียดนามสูงข้ึนเปนลําดับ 

 

1.5  ขอบเขตของการวิจัย  

1.5.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 กําลังศึกษาอยูในภาคการศึกษาท่ี 2            

ปการศึกษา 2562 โรงเรียนสาธิต สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ จํานวน 3,709 คน 

 กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย                

ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ซ่ึงกําลังศึกษาอยูในภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 

2562 จํานวน 1 หองเรียน จํานวน 30 คน  

1.5.2  ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 

      1.5.2.1  ตัวแปรอิสระ การจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง 

         1.5.2.2  ตัวแปรตาม 

    1) ความสามารถดานการฟงภาษาเวียดนาม 

    2) ความสามารถดานการพูดภาษาเวียดนาม 

             1.5.3  เนื้อหาท่ีใชในการวิจัย 

 เนื้อหาท่ีใชในการวิจัย ไดแก สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ วิชาภาษาเวียดนาม

เบื้องตน ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 มีจํานวนท้ังหมด 4 เรื่อง ดังนี้ 

1. ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับภาษาเวียดนาม (Kiến  thức  chung  về tiếng  

Việt) ไดแก ตัวอักษรภาษาเวียดนาม (Bảng chữ cái tiếng Việt) พยัญชนะเดี่ยว (Phụ âm đơn) 

พยัญ ชนะผสม (Phụ âm kép) สระเดี่ ยว  (Nguyên âm đơn) สระผสม (Nguyên âm kép)        

และวรรณยุกตในภาษาเวียดนาม (Dấu trong tiếng Việt) 

 

2. การทักทายและการแนะนําตัว (Chào hỏi và giới thiệu bản thân)  

ไดแก สวัสดีและการใชสรรพนามในภาษาเวียดนาม  (Chào hỏi và cách sử dụng các ngôi trong 

tiếng Việt) คุณชื่ออะไร (Bạn tên là gì?) คุณอายุเทาไร (Bạn bao nhiêu tuổi?) การกลาวลา 

(Tạm biệt) กลาวขอโทษ (xin lỗi) และครอบครัวของฉัน (Gia đình của tôi) 
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3. การทองเท่ียวและการซ้ือสินคา (Du lịch và mua bán) ไดแก สถานท่ี      

(Địa điểm) เครื่องดื่ม (Đồ uống) อาหาร (Món ăn)  ตัวเลขและการถามราคา (Số đếm và hỏi 

giá) นี่คืออะไร (Đây là gì?) และการตอรองราคา (Mặc cả) 

4. รางกายและสุขภาพ (Cơ  thể  và  sức khỏe) ไดแก อวัยวะภายนอก        

(Bộ phận cơ thể người bên ngoài) อวัยวะภายใน (Bộ phận cơ thể người bên trong)          

การเคลื่อนไหวของรางกาย (Hoạt  động  của  cơ  thể) โรคแระจําตัว (Bệnh thường gặp)       

ไปหาหมอ (Đi khám bệnh) และการออกกําลังกาย (Tập thể dục) 

             1.5.4 ระยะเวลาในการวิจัย  

ดําเนินการทดลองในภาคการเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562 โดยใชแผนการจัดการ

เรียนรูภาษาเวียดนามเพ่ือพัฒนาความสามารถดานการฟงและการพูดของนักเรียนชั้นประถมศึกษา   

ปท่ี 1 โดยใชการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง จํานวน 4 แผน ๆ ละ 6 ครั้ง       รวมเวลา

ในการทดลอง 14 สัปดาห ๆ ละ 2 ครั้ง ๆ ละ 50 นาที 

 

1.6  คําจํากัดความท่ีใชในการวิจัย 

1.6.1  การจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง หมายถึง วิธีการจัดการเรียนรูภาษาท่ี

มุงเนนความสามารถดานการฟงและการพูด โดยมีท้ังหมด 4 ประเภท ไดแก  

1. การจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทางโดยใชรางกาย (TPR- B) เปนการ

จัดการเรียนรูโดยใชคําหรือประโยคคําสั่งท่ีมีคําศัพทเก่ียวกับการเคลื่อนไหวรางกาย เชน นั่งลง (ngồi 

xuống) หยดุ (dừng lại) ปรบมือ (vỗ tay) ยืนข้ึนและไปท่ีประตู (đứng lên và đi ra cửa) เปนตน 

2. การจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทางโดยใชสิ่งของ (TPR- O) เปนการ

จัดการเรียนรูโดยใชคําหรือประโยคคําสั่งท่ีมีคําศัพทเก่ียวกับสิ่งของ เชน สมุด (sách) ปากกา (bút) 

นาฬิกา (đồng hồ) ดอกไม (hoa) เปนตน 

3. การจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทางโดยใชรูปภาพ (TPR- P) เปนการ

จัดการเรียนรูท่ีผูสอนจะนํารูปภาพท่ีเก่ียวของกับบทเรียนมาเชื่อมโยงกับการเรียนการสอน ทําให

ผูเรียนเขาใจไดงายข้ึน 

4. การจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทางโดยใชการเลาเรื่อง (TPR- S) เปน

การเลาเรื่องราวจากการไดยินไดฟงโดยใหนักเรียนไดเห็นจริง ปฏิบัติจริง และสามารถเรียนรูดวย

ความเขาใจ 

ผูวิจัยใชการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง ท้ัง 4 ประเภทในทุก

ข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู และในแตละคาบ ๆ ละไมนอยกวาสองประเภท โดยเลือกประเภท

การจัดการเรียนรูแบบตอบสนอง ตามความเหมาะสมของเนื้อหาในแผนการจัดการเรียนรู นอกจากนี้
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ผูเรียนจะไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมท่ีสนุกสนาน ตื่นเตน ผานบทเพลง นิทาน และเกม ดังนั้นในการจัด

กิจกรรมการเรียนรูท้ังหมด 24 คาบ ผูเรียนจะไดรับการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง    

ครบ 4 ประเภท ๆ ละไมนอยกวา 6 ครัง้ โดยมีข้ันตอนท้ังหมด 4 ข้ันตอน ดังนี้ 

ข้ันท่ี 1 ข้ันทบทวนและนําสูบทเรียน ผูสอนนําสูบทเรียนดวยการเปดวิดีโอ

เก่ียวกับสถานท่ีทองเท่ียว การละเลนพ้ืนบาน เทศกาลของประเทศเวียดนามเพ่ือใหนักเรียนมีความรู

เพ่ิมเติมเก่ียวกับประเทศเวียดนาม จากนั้นทบทวนคําหรือประโยคคําสั่งดวยการพูดเปนภาษา

เวียดนามพรอมแสดงทาทางโดยใชภาพ สิ่งของ รางกาย เลาเรื่อง เพลงหรือเกม 

ข้ันท่ี 2 ข้ันปฏิบัติ ผูสอนสาธิต ดวยการออกคําหรือประโยคคําสั่งพรอมแสดง

ทาทางโดยใชภาพ สิ่งของ รางกาย เลาเรื่อง เพลงหรือเกม ใหผูเรียนปฏิบัติตาม เม่ือผูสอนสังเกตวา

ผูเรียนสามารถเขาใจคําหรือประโยคคําสั่งและสามารถแสดงทาทางประกอบได ครูเริ่มใหผูเรียนเปนผู

ออกคําสั่งเพ่ือใหเพ่ือนในชั้นเรียนปฏิบัติตาม  

ข้ันท่ี 3 ข้ันทดสอบการปฏิบัติและใหขอมูลยอนกลับ ผูเรียนสามารถพูดเปน

ภาษาเวียดนาม พรอมตอบสนองดวยทาทางโดยใชภาพ สิ่งของ รางกาย เลาเรื่อง เพลงหรือเกม ให

ผูอ่ืนฟงและปฏิบัติตามได เม่ือผูเรียนสามารถปฏิบัติไดอยางคลองแคลวและถูกตอง แสดงวาผูเรียน

เขาใจคําหรือประโยคคําสั่งท่ีเปนภาษาเวียดนาม ผูสอนใหขอมูลยอนกลับโดยการแสดงคําพูดชมเชย

เม่ือผูเรียนปฏิบัติไดถูกตอง และใหคําแนะนําแกผูเรียนท่ีไมเขาใจและไมสามารถปฏิบัติได 

ข้ันท่ี 4 ข้ันสรุปและประเมินการเรียนรู ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปเก่ียวกับ

เนื้อหาท่ีเรียน โดยการทบทวนคําหรือประโยคคําสั่งภาษาเวียดนามพรอมแสดงทาทางโดยใชภาพ 

สิ่งของ รางกาย เลาเรื่อง เพลงหรือเกม เพ่ือใหนักเรียนสามารถฟงและพูดภาษาเวียดนามไดเปน  

อยางดี 

 1.6.2  ความสามารถดานการฟงภาษาเวียดนาม หมายถึง การฟงครูออกเสียงคําหรือ

ประโยคคําสั่งท่ีเปนภาษาเวียดนามอยางเขาใจ สามารถจับใจความสําคัญและรูความหมายของคํา

ท้ังหมดอยางชัดเจน แลวสามารถแสดงออกมาดวยทาทางไดอยางถูกตองและเหมาะสม  

 

1.6.3  ความสามารถดานการพูดภาษาเวียดนาม หมายถึง การพูดภาษาเวียดนามเพ่ือ

แสดงออกถึงความเขาใจ ไดแก การออกเสียงคําศัพทหรือประโยคไดถูกตองตามหลักการออกเสียง 

นักเรียนสามารถเลือกใชคําท่ีถูกตองและเหมาะสมพรอมกับการหาคําตอบไดอยางคลองแคลว รวดเร็ว 

และมีคําตอบในเวลาท่ีจํากัด 
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1.7  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  

1.7.1  นักเรียนมีความสามารถดานการฟงและการพูดภาษาเวียดนามหลังจากท่ีไดรับการ

จัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง ดีมากข้ึน 

 1.7.2  เปนแนวทางแกครูท่ีมีความสนใจการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง  

 1.7.3  เปนแนวทางในการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาความสามารถดานการฟงและการพูด

ภาษาเวียดนามโดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่  2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

ในการวิจัยเรื่องการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง เพ่ือพัฒนาความสามารถดาน

การฟงและการพูดภาษาเวียดนาม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย   

ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

2.1  เอกสารท่ีเก่ียวของกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

และหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  

2.1.1  สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

2.1.2  คุณลักษณะอันพึงประสงค 

2.1.3  มาตรฐานการเรียนรู 

2.1.4  สาระและมาตรฐานการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

2.1.5  หลักสูตรการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2551          

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

2.2  เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับภาษาเวียดนามและหลักสูตรภาษาเวียดนาม

เบื้องตนเพ่ือการสื่อสาร 

2.2.1  ความเปนมาของภาษาเวียดนาม 

2.2.2  ลักษณะของภาษาเวียดนาม 

2.2.3  หลักสูตรภาษาเวียดนามเบื้องตนเพ่ือการสื่อสาร 

2.2.4  การจัดการเรียนรูภาษาเวียดนาม 

2.2.5  งานวิจัยเก่ียวกับภาษาเวียดนามและการจัดการเรียนรูภาษาเวียดนาม 

2.3  เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง  

2.3.1  ความเปนมาและความหมายของการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง      

2.3.2  หลักการสอนของวิธีการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง  

2.3.3  ประเภทของวิธีการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง  

2.3.4  กลวิธีการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง  

2.3.5  การสรางกิจกรรมตามวิธีการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง  

2.3.6  ขอดีและขอดอยของวิธีการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง  

2.3.7  งานวิจัยเก่ียวกับการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง  
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2.4  เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการฟงและการพูดภาษาเวียดนาม 

2.4.1  การฟง 

2.4.2  การพูด 

2.4.3  การพัฒนาความสามารถดานการฟงและการพูด 

2.4.4  การฟงและการพูดภาษาตางประเทศสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 

2.4.5  การฟงและการพูดภาษาเวียดนามสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 

2.4.6  งานวิจัยเก่ียวกับความสามารถดานการฟงและความสามารถดานการพูดของ     

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 

2.5  เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับเกม เพลง และนิทาน 

2.5.1  งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับเกม 

2.5.2  งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับเพลง 

2.5.3  งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับนิทาน 

2.6  โรงเรียนสาธิต สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 

2.1  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรกลุมสาระการ

เรียนรูภาษาตางประเทศ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมุงพัฒนาทุกคน ซ่ึงเปนกําลังของชาติใหเปนมนุษย

ท่ีมีความสมดุลท้ังดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยละเปนพลโลก 

ยึดม่ันในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรู     

และทักษะพ้ืนฐาน รวมท้ังเจตคติท่ีจําเปนตอการศึกษาตอ การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอด

ชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อวาทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็ม

ศักยภาพ 

2.1.1  สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) มุงพัฒนา

ผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู ซ่ึงการพัฒนาผูเรียนใหบรรลุมาตรฐานการเรียนรูท่ี

กําหนดนั้น จะชวยใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ ดังนี้  

1.  ความสามารถในการสื่อสาร เปนความสามารถในการรับและสงสาร มีวัฒนธรรม

ในการใชภาษาถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยน

ขอมูลขาวสารและประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมท้ังการเจรจา

ตอรองเพ่ือขจัดและลดปญหาความขัดแยงตาง ๆ การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผล 
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และความถูกตอง ตลอดจนการเลือกใชวิธีการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีมีตอ

ตนเองและสังคม 

2.  ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห 

การคิดอยางสรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพ่ือนําไปสูการสรางองค

ความรูหรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเก่ียวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม 

3.  ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรค

ตาง ๆ ท่ีเผชิญไดอยางถูกตองเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ 

เขาใจความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกต

ความรูมาใชในการปองกันและแกไขปญหา และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบ

ท่ีเกิดข้ึนตอตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม 

4.  ความสามารถในการใชทักษะชีวิต เปนความสามารถในการนํากระบวนการ    

ตาง ๆ ไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง การทํางาน    

และการอยูรวมกันในสังคมดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหา  

และความขัดแยงตาง ๆ อยางเหมาะสม การปรับตัวให ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม            

และสภาพแวดลอมและการรูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคท่ีสงผลกระทบตอตนเองและผูอ่ืน 

5.  ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เปนความสามารถในการเลือก และใช

เทคโนโลยีตาง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในดานการ

เรียนรู การสื่อสาร การทํางาน การแกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตอง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

2.1.2  คุณลักษณะอันพึงประสงค 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) มุงพัฒนา

ผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค เพ่ือใหสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข ใน

ฐานะเปนพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้ 

1. รักชาติ ศาสน กษัตริย 

2. สัตยสุจริต 

3. มีวินัย 

4. ใฝเรียนรู 

5. อยูอยางพอเพียง 

6. มุงม่ันในการทํางาน 

7. รักความเปนไทย 

8. มีจิตสาธารณะ 
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2.1.3  มาตรฐานการเรียนรู 

การพัฒนาใหผูเรียนเกิดความสมดุล ตองคํานึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและ    

พหุปญญา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงกําหนดใหผูเรียนเรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรู 

(หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, ฉบับปรับปรงุ พ.ศ. 2560) ดังนี้ 

1. ภาษาไทย 

2. คณิตศาสตร 

3. วิทยาศาสตร 

4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

5. สุขศึกษาและพลศึกษา 

6. ศิลปะ 

7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

8. ภาษาตางประเทศ 

2.1.4  สาระและมาตรฐานการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ไดกําหนดสาระ

และมาตรฐานการเรียนรูภาษาตางประเทศประกอบดวยมาตรฐานการเรียนรูตาง ๆ เรียนรู ดังนี้ 

สาระท่ี 1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

มาตรฐาน ต 1.1 เขาใจและตีความเรื่องท่ีฟงและอานจากสื่อประเภทตาง ๆ      

และแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล 

มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร 

แสดงความรูสึกและความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน ต 1.3 นําเสนอขอมูลขาวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่อง

ตาง ๆ โดยการพูดและการเขียน 

สาระท่ี 2 ภาษาและวัฒนธรรม 

มาตรฐาน ต 2.1 เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษา

และนําไปใชไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ 

มาตรฐาน ต 2.2 เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรม

ของเจาของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนํามาใชอยางถูกตองและเหมาะสม 

สาระท่ี 3 ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 

มาตรฐาน ต 3.1 ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรู

อ่ืนและเปนพ้ืนฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู และเปดโลกทัศนของตน 

สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก 
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มาตรฐาน ต 4.1 ใชภาษาตางประเทศในสถานการณตาง ๆ ท้ังในสถานศึกษา ชุมชน

และสังคม 

มาตรฐาน ต 4.2 ใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาตอการประ

กอยอาชีพ และการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสังคมโลก 

2.1.5  หลักสูตรการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 

พ.ศ. 2560) 

1.  ความสําคัญของการเรียนภาษาตางประเทศ 

ในสังคมโลกปจจุบัน การเรียนรูภาษาตางประเทศมีความสําคัญและจําเปนอยาง

ยิ่งในชีวิตประจําวัน เนื่องจากเปนเครื่องมือสําคัญในการติดตอสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู 

ชวยพัฒนาผูเรียนใหมีความเขาใจตนเองและผูอ่ืน เรียนรูและเขาใจในดานตาง ๆ ของประเทศเพ่ือน

บาน เชน ภาษาและวัฒนธรรม สนบธรรมเนียม ประเพณี สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและมีเจตคติท่ีดี

ตอการใชภาษาตางประเทศและสามารถใชภาษาตางประเทศเพ่ือการสื่อสารได 

ภาษาตางประเทศท่ีเปนสาระการเรียนรู พ้ืนฐาน โดยกําหนดใหเรียนตลอด

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน นั้นคือ ภาษาอังกฤษ สวนภาษาอ่ืน เชน ภาษาจีน ญ่ีปุน 

เยอรมัน หรือภาษาอ่ืน ๆ ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษาท่ีจะจัดทํารายวิชาและจัดการเรียนรูตาม

ความเหมาะสม 

2.  ความมุงหวังในการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

กลุ ม สาระการเรียนรูภ าษาต างประเทศ มุ งให ผู เรี ยน มี เจตคติ ท่ี ดี ต อ

ภาษาตางประเทศ สามารถใชภาษาตางประเทศไดในสถานการณตาง ๆ เชน การสื่อสาร การแสวงหา

ความรู ประกอบอาชีพ และมีความรูความเขาใจเก่ียวกับวัฒนะธรรมและในดานตาง ๆ ของ

ตางประเทศ สามารถถายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกอยางสรางสรรค  

สาระสําคัญของการเรียนรูภาษาตางประเทศ (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน, ฉบับปรับปรงุ พ.ศ. 2560) มีรายละเอียดดังนี้ 

-  ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  

-  ภาษาและวัฒนธรรม 

-  ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 

-  ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก 
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3.  คุณภาพผูเรียน  

จบชั้นประถมศึกษาปท่ี 3  

 3.1  ปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอรองท่ีฟง อานออกเสียงตัวอักษร คํา กลุมคํา 

ประโยคงาย ๆ และบทพูดเขาจังหวะงาย ๆ ถูกตองตามหลักการอาน บอกความหมายของคําและ

กลุมคําท่ีฟงตรงตามความหมาย ตอบคําถามจากการฟงหรืออานประโยค บทสนทนาหรือนิทานงาย ๆ 

 3.2  พูดโตตอบดวยคําสั้น ๆ งาย ๆ ในการสื่อสารระหวางบุคคลตามแบบท่ีฟง 

ใชคําสั่งและคําขอรองงาย ๆ บอกความตองการงาย ๆ ของตนเอง พูดขอและใหขอมูลเก่ียวกับตนเอง

และเพ่ือน บอกความรูสึกของตนเองเก่ียวกับสิ่งตาง ๆ ใกลตัวหรือกิจกรรมตาง ๆ ตามแบบท่ีฟง 

 3.3  พูดใหขอมูลเก่ียวกับตนเองและเรื่องใกลตัว จัดหมวดหมูคําตามประเภท

ของบุคคล สัตว และสิ่งของตามท่ีฟงหรืออาน 

 3.4  พูดและทําทาประกอบ ตามมารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจาของภาษา 

บอกชื่อและคําศัพทงาย ๆ เก่ียวกับเทศกาล/วันสําคัญ/งานฉลอง และชีวิตความเปนอยูของเจาของ

ภาษา เขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมท่ีเหมาะสมกับวัย 

 3.5  บอกความแตกตางของเสียงตัวอักษร คํา กลุมคํา และประโยคงาย ๆ ของ

ภาษาตางประเทศและภาษาไทย 

 3.6  บอกคําศัพทท่ีเก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 

 3.7  ฟง/พูดในสถานการณงาย ๆ ท่ีเกิดข้ึนในหองเรียน 

 3.8  ใชภาษาตางประเทศ เพ่ือรวบรวมคําศัพทท่ีเก่ียวของใกลตัว 

 3.9  มีทักษาการใชภาษาตางประเทศ (เนนการฟงและการพูด) ตามหัวเรื่อง

เก่ียวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดลอมใกลตัว อาหาร เครื่องดื่ม และเวลาวางภายในวง

คําศัพทประมาณ 450 คํา (คําศัพทท่ีเปนรูปธรรม) 

3.10 ใชประโยคคําเดียว ประโยคเด่ียวในการสนทนาโตตอบตามสถานการณใน

ชีวิตประจําวัน 

 

2.2  เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับภาษาเวียดนามและหลักสูตรภาษาเวียดนามเบ้ืองตนเพ่ือการ

ส่ือสาร 

2.2.1  ความเปนมาของภาษาเวียดนาม 

ภาษาเวียดเปนภาษาประจําชาติและเปนภาษาราชการของประเทศเวียดนาม ซ่ึงเปน

ภาษาของชาวเหวียด (Việt) หรือชาวกิง (Kinh) นักวิจัยทางภาษาศาสตรกลาววา ภาษาเวียดนามเปน

ภาษาในตระกูลเดียวกับภาษาตระกูลมอฐ – เขมร 
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สมัยกอนเวียดนามใชระบบตัวอักษรแบบจีน ท่ีเรียกวา จื๋ ฮาน (Chữ Hán) ซ่ึงเปน

ภาษาของนักปราชญท่ีถูกใชเปนภาษากลางในราชการ การศึกษา และการคาขายกับประเทศเพ่ือน

บานอยางจีน เกาหลี ญ่ีปุน ตอมาในศตวรรษท่ี 9 เม่ือปราชญเวียดนามตองการเขียนประวัติศาสตร

และวรรณกรรม จึงมีการนํ าตัวอักษรจีนมาใชแทนเสียงในภาษาเวียดนาม โดยมีการเพ่ิม          

สัญญาลักษณบางอยางเขาไปเพ่ือใหคนจีนอานไมออก ตัวอักษรแบบนี้เรียกวา จื๋ นม (Chữ Nôm) 

ตอมาในชวงศตวรรษท่ี 17 มีชาวตะวักตกท่ีชื่อวามิชชันนารี ไดเขามาคิดคนอักษรโรมันแทนใหอักษร

แบบจีน และอักษรท่ีเกิดข้ึนมาในนี้ เรียกวา จื๋ กวก หงือ (chữ quốc ngữ) ในระยะเวลาตอมา

เวียดนามตกอยูภายใตของฝรั่งเศส พรอมกับการเขามาของลัทธิลาอาณานิคมฝรั่งเศส จึ่งทําให จื๋อ    

กวก หงือ ไดรับความนิยมมากข้ึน โดยเริ่มมีบทบาทในการเมือง การปกครอง รัฐบาลอาณานิคม

สนับสนุนใหผูท่ีสามารถใชภาษาฝรั่งเทศและ จื๋อ กวก หงือ ไดเขาไปทํางานราชการ จึงทําใหอักษร

ฮานเสื่อมความนิยมและคอย ๆ หายไป หลังจากนั้น จื๋อ กวก หงือ ก็เปนเครื่องมือสําคัญในการปฏิวัติ

และกอบกูประเทศเวียดนามของพรรคคอมมิวนิสตเวียดนาม เพ่ือตอตานและขับไลประเทศอาณา

นิคม (Phan Ngọc, 2013) 

2.2.2  ลักษณะของภาษาเวียดนาม 

ภาษาเวียดนามเปนภาษาของกลุมชาวกิง ซ่ึงเปนภาษาราชการของสาธารณรัฐสังคม

นิยมเวียดนาม นอกจากนั้นภาษาเวียดนามยังเปนภาษาท่ีสองของบรรดากลุมชาติพันธุท่ีอยูในประเทศ

เวียดนาม ภาษาเวียดนามอยูในกลุมภาษาตระกูลออสโตรเอเชียติก  

ภาษาเวียดนามมีลักษณะเปนคําโดดเชนเดียวกับภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาใน

เอเชียตะวันออกเฉียงใตอ่ืน ๆ แตภาษาเวียดนามยังมีคําสองพยางคจํานวนมาก พยัญชนะของภาษา

เวียดนามมีท้ังหมด 29 รูป รวมท้ังพยัญชนะเดี่ยวและสระเดี่ยว สวนระบบวรรณยุกตของภาษา

เวียดนาม ประกอบดวย 5 รูป หรือภาษาเวียดนามเรียกวา แทง (thanh) และ 6 เสียง ไดแก แทงบั่ง 

(thanh bằng) แทงเหวี่ยน (thanh huyền) แทงหอย (thanh hỏi) แทงหงะ (thanh ngã) แทงซัก 

(thanh sắc) และแทงหนั่ง (thanh nặng) เครื่องหมายท่ีกํากับวรรณยุกตจะเขียนเหนือหรือใตสระ 

(Nguyễn Việt Hương, 2014) 

พยัญชนะของภาษาเวียดนามมีท้ังหมด 29 รูป ไดแสดงตามตางรางท่ี 2.1 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 2.1  ตัวอักษรภาษาเวียดนาม 29 รูป (Đặng Thị Lanh, Hoàng Cao Cương & Trần Thị  
                 Minh Phương, 2014) 
 

ลําดับ ตัวพิมพใหญ ตัวพิมพเล็ก 
เสียงคําสะกดภาษา

เวียดนาม 
เสียงคําสะกด

ภาษาไทย 

1 A a a อา 

2 Ă ă ă อา 

3 Â â â เออ 

4 B b bờ เบอ 

5 C c cờ เกอ 

6 D d dờ เหยอ 

7 Đ đ đờ เดอ 

8 E e e แอ 

9 Ê ê ê เอ 

10 G g gờ เกอ (เสียงนาสิก) 

11 H h hờ เหอ 

12 I i i อี 

13 K k ka กา 

14 L l lờ เหลอ 

15 M m mờ เหมอ 

16 N n nờ เหนอ 

17 O o o ออ 
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ตารางท่ี 2.1 (ตอ)  
 

ลําดับ ตัวพิมพใหญ ตัวพิมพเล็ก 
เสียงคําสะกดภาษา

เวียดนาม 
เสียงคําสะกด

ภาษาไทย 

18 Ô ô ô โอ 

19 Ơ ơ ơ เออ 

20 P p pờ เปอ 

21 Q q quờ ก่ัว 

22 R r rờ เหรอ 

23 S s sờ เสอ 

24 T t tờ เตอ 

25 U u u อู 

26 Ư ư ư อือ 

27 V v vờ เหวอ 

28 X x xờ เสอ 

29 Y y y อี 

 

ในภาษาเวียดนามพยัญชนะเดี่ยวมี 17 รูป และสระเดี่ยวมี 12 รูป โดยพยัญชนะ

เดี่ยวแสดงตามตางรางท่ี 2.2 ดังนี้ 
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ตางรางท่ี 2.2  พยัญชนะเดี่ยวภาษาเวียดนาม 17 รูป (Đặng Thị Lanh, Hoàng Cao Cương & 
Trần Thị Minh Phương, 2014) 

 

ลําดับ ตัวพิมพใหญ ตัวพิมพเล็ก 
เสียงคําสะกดภาษ

เวียดนาม 

เสียงคําสะกด

ภาษาไทย 

1 B b bờ เบอ 

2 C c cờ เกอ 

3 D d dờ เหยอ 

4 Đ đ đờ เดอ 

5 G g gờ เกอ 

6 H h hờ เหอ 

7 K k ka กา 

8 L l lờ เหลอ 

9 M m mờ เหมอ 

10 N n nờ เหนอ 

11 P p pờ เปอ 

12 Q q quờ เกอ 

13 R r rờ เหรอ 

14 S s sờ เสอ 

15 T t tờ เตอ 

16 V v vờ เหวอ 

17 X x xờ เสอ 
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ตางรางท่ี 2.3  สระเดี่ยวภาษาเวียดนาม 12 รูป (Đặng Thị Lanh, Hoàng Cao Cương & Trần 

Thị Minh Phương, 2014) 

 

ลําดับ ตัวพิมพใหญ ตัวพิมพเล็ก 
เสียงคําสะกดภาษา

เวียดนาม 

เสียงคําสะกด

ภาษาไทย 

1 A a a อา 

2 Ă ă ă อา 

3 Â â â เออ 

4 E e e แอ 

5 Ê ê ê เอ 

6 I i i อี 

7 O o o ออ 

8 Ô ô ô โอ 

9 Ơ ơ ơ เออ 

10 U u u อู 

11 Ư ư ư อือ 

12 Y y y อี 

 

ในภาษาเวียดนามพยัญชนะผสมมี 11 รูป และสระผสมมี 8 รูป โดยพยัญชนะเด่ียว

แสดงตามตางรางท่ี 5 ดังนี้ 

 

ตางรางท่ี 2.4  พยัญชนะผสมภาษาเวียดนาม 11 รูป (Đặng Thị Lanh, Hoàng Cao Cương & 

Trần Thị Minh Phương, 2014) 

 

ลําดับ 
พยัญชนะ

ผสม 

เสียงคําสะกดภาษา

เวียดนาม 

เสียงคําสะกด

ภาษาไทย 
ตัวอยาง 

1 ch chờ เจอ 
Cha, chà, chú , chả, chã, 

chị 

2 tr trờ เฉอ tre, trà, trí, trả, trễ, trị 
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ตางรางท่ี 2.4  (ตอ) 

 

ลําดับ 
พยัญชนะ

ผสม 

เสียงคําสะกดภาษา

เวียดนาม 

เสียงคําสะกด

ภาษาไทย 
ตัวอยาง 

3 gh gờ เกอ ghi 

4 gi gi ย ี gia, già, giá, giả, giã, giọ 

5 kh khờ เขอ kha, khà, khá, khả, khã, 

khị 

6 ng ngờ เหงอ nga, ngà, ngá, ngả, ngã, 

ngộ 

7 ngh ngờ เหงอ nghỉ, nghĩ 

8 nh nhờ เหญอ 
nha, nhà, nhá, nhả, nhã, 

nhạ 

9 ph phờ เฝอ 
pha, phà, phá, phả, 

phũ, phệ 

10 th thờ เถอ 
tha, thà, thế, thả, thủ, 

thợ 

11 qu quờ เกอ Qua, quà, quá, quả, quạ 

 

ตางรางท่ี 2.5 สระผสมภาษาเวียดนาม 8 รูป (Đặng Thị Lanh, Hoàng Cao Cương & Trần Thị 

Minh Phương, 2014) 

 

ลําดับ 
พยัญชนะ

ผสม 

เสียง

คําสะกด

ภาษา

เวียดนาม 

เสียคําสะกด

ภาษาไทย 
ตัวอยาง 

1 ia ia เอีย bia, bìa, bía, bỉa, bĩa, bịa 

2 iê iê เอีย (อี-เอ) 
biên, biền, biến, biển, biễn, 

biện 
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ตางรางท่ี 2.5 (ตอ) 

 

 

ลําดับ 
พยัญชนะ

ผสม 

เสียงคําสะกด

ภาษาเวียดนาม 

เสียคําสะกด

ภาษาไทย 
ตัวอยาง 

3 ai ai อาย bai, bài, bái, bải, bãi, bại 

4 ay ay ไอ 
bay, bày, báy, bảy, bãy, 

bạy 

5 ưa ưa เอือ thưa, thừa, nứa , thửa, 

bữa, nhựa 

6 ươ ươ เอือ (อือ -เออ) tương,tướng, tưởng, 

lưỡng,  tượng 

7 ua ua อัว mua,mùa, múa, tủa, 

đũa, lụa 

8 uô uô อัว (อู-โอ) 
buôn, buồn, muốn, 

đuổi, muỗm, muộn 

 

ระบบวรรณยุกตภาษาเวียดนามมีท้ังหมด 5 รูป หรือภาษาเวียดนามเรียกวา แทง 

(thanh) และ 6 เสียง  

 

ตารางท่ี 2.6 ระบบวรรณยุกตภาษาเวียดนาม 5 รูป และ 6 เสียง (Đặng Thị Lanh, Hoàng Cao 

Cương & Trần Thị Minh Phương, 2014) 

 

ลําดับ รูป 

ตําแหนง

ของ

วรรณยุกต 

เสียงภาษา

เวียดนาม 

เสียง

ภาษาไทย 
ตัวอยาง 

1  

 

bằng บั่ง ba, ca, la, ma 

 



 21 

ตารางท่ี 2.6 (ตอ) 
 

ลําดับ รูป 

ตําแหนง

ของ

วรรณยุกต 

เสียงภาษา

เวียดนาม 

เสียง

ภาษาไทย 
ตัวอยาง 

2 \ 

 

huyền เหวี่ยน bà, cà, mà, là 

3 ? 

 

hỏi หอย bả, cả, lả, mả 

4 / 

 

 
 

sắc ซัก bá, cá, lá, má 

5 ~ 

 

 

ngã หงะ bã, mã, lã, tã 

6 . 

 

 

nặng หนั่ง bạ, mạ, lạ, tạ 

 

การใชบุรุษสรรพนามภาษาเวียดนามถูกตองตามสถานการณการสื่อสาร โดยตอง

คํานึงถึงอายุของผูพูดและผูฟง เพ่ือเลือกใชสรรพนามใหเหมาะสม ซ่ึงการใชสรรพนามสามารถแสดง

ไดตามตารางท่ี 2.7 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 2.7 การใชสรรพนามภาษาเวียดนาม (Đặng Thị Lanh, Hoàng Cao Cương & Trần Thị 

Minh Phương, 2014) 

 

สรรพนามบุรุษท่ี  

1 

สรรพนามบุรุษท่ี  2 

วัยของคูสนทนา เพศ 

ชาย หญิง 

Cháu ผูสูงอายุ Ông Bà 

ผูท่ีมีอายุมากกวาพอแมของผูพูด Bác Bá 

ผูท่ีมีอายุนอยกวาพอแมของผูพูด Chú Cô 

Em ผูท่ีมีอายุใกลเคียงกัน Anh Chị 

Tớ / Tôi ผูท่ีมีอายุเทากัน Bạn 

Anh / Chị ผูท่ีมีอายุนอยกวา Em 

 

2.2.3  หลักสูตรภาษาเวียดนามเบื้องตนเพ่ือการสื่อสาร 

1.  จุดมุงหมาย  

1.1  หลักสูตรภาษาเวียดนามเบื้องตนเพ่ือการสื่อสารมีจุดมุงหมายสําคัญ 

1.2  เพ่ือใหผูเรียนสามารถสื่อสารภาษาเวียดนามไดในระดับเบื้องตน 

1.3  เพ่ือใหผูเรียนสามารถเขาใจวัฒนธรรมของชาวเวียดนาม 

1.4  เพ่ือใหผู เรียนไดนําความรู ท่ีไดเรียนไปเปนพ้ืนฐานในการเรียนรูภาษา

เวียดนามดวยตนเอง 

2.  หลักการ 

 2.1  หลักสูตรภาษาเวียดนามเบื้องตนสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 

 2.2  จัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน 

 2.3  เนนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือการสื่อสารท่ีใชในชีวิตประจําวัน 

 2.4  สงเสริมใหผูเรียนไดตระหนักถึงความสําคัญของภาษาและวัฒนธรรม

เวียดนาม 

3.  เนื้อหา 

เนื้อหาของหลักสูตรภาษาเวียดนามเบื้องตนเพ่ือการสื่อสารประกอบดวย ความรู

พ้ืนฐานเก่ียวกับภาษาเวียดนาม เชน ตัวอักษร พยัญชนะ สระ วรรณยุกต และในการออกเสียง 

หลังจากนั้นผู เรียนจะเรียนรู เก่ียวกับเรื่องใกลตัว เชน การใหขอมูลเก่ียวกับตนเอง เพ่ือน ๆ          

และครอบครัว แสดงความตองการ ขอความชวยเหลือจากคนอ่ืน ท้ังนี้จะเหมาะสมสําหรับผูเริ่มเรียน 
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ภาษาเวียดนาม ซ่ึงเปนภาษาท่ีไมไดจัดเปนวิชาบังคับในสถานศึกษา นอกจากนั้นยังชวยใหผูเรียน

สามารถใชภาษาเวียดนามในการสื่อสารในชีวิตประจําวันได 

4.  มาตรฐานการเรียนรู  

มาตรฐานการฟง 

1.  แยกแยะความแตกตางของเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต ในคํา

พยางคเดียวและคําหลายพยางค 

2.  บอกความหมายของคําท่ีใชบอย ๆ และขอความสั้น ๆ ในบริบทท่ีไม

ซับซอน 

3.  จับใจความสําคัญจากขอความ บทสนทนาในสถานการณตาง ๆ               

ในชีวิตประจําวัน 

มาตรฐานการพูด 

1.  พูดคําหรือขอความสั้น ๆ ท่ีใชในชีวิตประจําวันในสถานการณตาง ๆ          

ในระดับพ้ืนฐาน 

2.  พูดแสดงความรู ความคิด ความรูสึก และความตองการในชีวิตประจําวัน 

3.  ใชน้ําเสียงและกิริยาทาทางประกอบการพูดท่ีเหมาะสมตามวัฒนธรรม

เวียดนาม 

4.  ใชถอยคําภาษาไดถูกตอง เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล 

มาตรฐานการอาน 

  1.  เขาใจความหมายของคํา กลุมคํา ประโยค และขอความสั้น ๆ ท่ีอานตาม

บริบท 

  2.  เขาใจความสําคัญของขอความ หรือเรื่องท่ีไมซับซอน 

  3.  นําความรูท่ีไดจากการอานไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน 

มาตรฐานการเขียน 

1.  เขียนคําและขอความสั้น ๆ ตามระบบการเขียนภาษาเวียดนาม 

2.  เขียนสะกดคําระดับพ้ืนฐานโดยใชพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต ประสม

เปนคําไดถูกตองตามหลักเกณฑขิงภาษา 

3.  เขียนบันทึกประจําวัน และเรื่องราวอยางงาย ๆ ในชีวิตประจําวัน 

5.  ผลการเรียนรู  

หลักสูตรภาษาเวียดนามเบื้องตนเพ่ือการสื่อสารไดกําหนดผลการเรียนรูไวดังนี้ 

 5.1  ระบุตัวอักษร วรรณยุกต เสียง การอานออกเสียงและสะกดคํางาย ๆ ให

ถูกตอง 
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 5.2  พูดโตตอบในการสื่อสารระหวางบุคคลไดอยางถูกตอง 

 5.3  พูดโตตอบในการแสดงความตองการของตนเอง และขอความชวยเหลือจาก

คนอ่ืนเปนภาษาเวียดนาม 

2.2.4  การจัดการเรียนรูภาษาเวียดนาม 

มาย หงอก จื่อ และจิ่ง เก๋ิม ลาน (Mai Ngọc Chừ & Trịnh Cẩm Lan, 2010) ได

กลาวถึงการจัดการเรียนรูภาษาเวียดนามสําหรับผูเริ่มเรียนไวดังนี้ ผูสอนตองคํานึงถึงประเด็นสําคัญ 3 

ประเด็นนี้ 

  1. แนะนําพยัญชนะและวิธีการออกเสียงของภาษาเวียดนาม เนื่องจากตัวอักษร

ภาษาเวียดนามมีลักษณะเหมือนกับตัวอักษรลาติน ดังนั้นในชวงเริ่มเรียนภาษาเวียดนาม ถาผูเรียน

ไมไดแนะนําเก่ียวกับวิธีการออกเสียงภาษาเวียดนาม เวลาออกเสียงหรือสะกดคําผูเรียนก็คํานึงถึงวิธี

ออกเสียงภาษาอังกฤษแลวออกเสียงตามนั้น จึงทําใหการเรียนภาษาเวียดนามจะผิดตั้งแตเริ่มแรก 

  2. แนะนําระบบเสียงวรรณยุกตของภาษาเวียดนาม 

  3. ตองการฝกใหผูเรียนออกเสียงสระผสม และพยัญชนะผสมใหมากท่ีสุด 

เหงียน แอง เกว (Nguyễn Anh Quế, 2000) กลาววา ผูสอนตองเอ้ือใหผูเรียนไดมี

โอกาสพัฒนาทักษะทางภาษา โดยกอนอ่ืนจะเปนทักษะการฟงและทักษะการพูด ตอมาจึงเปนทักษะ

การกอานและการเขียน นอกจากนั้นผูสอนควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดตั้งคําถาม เนื่องจากมีผูเรียน

หลายคนอาจสามารถตอบคําถามไดดี แตยังขาดทักษะในการตั้งคําถาม ผูสอนควรทบทวนคําท่ีมีการ

ออกเสียงยาก และชวยแกไขทันทีเม่ือผูเรียนออกเสียงคําเหลานั้นผิด ผูสอนไมควรพ่ึงพาตําราหรือ

เอกสารตลอดเวลาในระหวางการเรียนการสอน ควรมีการเพ่ิมเติมความรู หรือคําศัพทใหม ๆ ท่ีไมมี

อยูในหนังสือเพ่ือตอบสนองความตองการของผูเรียน ทําผูเรียนไมเกิดความเบื่อหนาย และเหมาะสม

กับศักยภาพของผูเรียน 

สรุปไดวา การจัดการเรียนรูภาษาเวียดนามควรเปนไปตามข้ันตอน เริ่มจากงายไปสู

ยาก สําหรับผูเริ่มเรียนภาษาเวียดนามก็ตองเริ่มจากการสอนตัวอักษร พยัญชนะ สระและระบบ

วรรณยุกตกอน ซ่ึงผูสอนตองสอนใหผูเรียนออกเสียงไดถูกตอง โดยสอนใหผูเรียนออกเสียงชา ๆ แลว

คอยเร็วข้ึน และควรใหผูเรียนไดเรียนรูสิ่งใหม ๆ ท่ีไมระบุในตํารา เพ่ือใหผูเรียนเกิดความสนใจใน

เวลาเรียนและเหมาะสมกับศักยภาพของผูเรียน ไมควรเนนไวยากรณมากเกินไป เพราะจะทําให

ผูเรียนกังวลในการฝกฝนและเกิดความเบื่อหนายในการเรียน 

2.2.5  งานวิจัยเก่ียวกับภาษาเวียดนามและการจัดการเรียนรูภาษาเวียดนาม 

วู ถิ กิม จี (2550) ไดศึกษาเปรียบเทียบสํานวนเวียดนามกับสํานวนไทย ผลการวิจัย

พบวา สํานวนเวียดนามท่ีมีความหมายตรงหรือคลายคลึงกับสํานวนไทย แตสิ่งท่ีนํามาเปรียบเทียบ

เหมือนกันบางประการ มีจํานวนมากท่ีสุดถึง 98 สํานวน รองลงมาคือสํานวนเวียดนามท่ีมีความหมาย 
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ตรงกันหรือคลายคลึงกับสํานวนไทย แตสิ่งท่ีนํามาเปรียบเทียบตางกัน มีท้ังหมด 67 สํานวน และท่ี

พบนอยท่ีสุด ไดแก สํานวนเวียดนามและสํานวนไทยท่ีมีความหมายตรงกันหรือคลายคลึงกัน และสิ่งท่ี

นํามาเปรียบเทียบเหมือนกันซ่ึงมีจํานวน 40 คน 

เอมพิกา ธัญญาลักษณ ศิริ (2557) ไดศึกษาเรื่องการพัฒนาเลิรนนิ่งออบเจ็กต

ออนไลน เรื่องจํานวนนับภาษาเวียดนามสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 กลุมตัวอยางท่ีใชเปน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 48 ภาคการเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2557 โรงเรียนกัลยาณวัตร 

และผลการวิจัยพบวา 1) เลิรนนิ่งออบเจ็กตออนไลน เรื่องจํานวนนับภาษาเวียดนามมีประสิทธิภาพ 

93.67/96.600 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดไว 2) คะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนท่ีเรียนดวยเลิรนนิ่งออบเจ็กตออนไลน สูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 3) ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอเลิรนนิ่งออบเจ็กตออนไลน อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย

เทากับ 4.27 

เฉ่ิน ถิ กวุนห ชาง (2557) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรภาษาเวียดนามเบื้องตน โดยกลุม

ตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ           

ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี จํานวน 37 คน ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอง

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ตามหลักสูตรภาษาเวียดนามเบื้องตนพัฒนาข้ึนอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05 และเจตคติตอการจัดการเรียนการสอนโดยใชหลักสูตรภาษาเวียดนามเบื้องตนหลัง

การทดลองใชหลักสูตรอยูในระดับดีมาก 

ฟาก ดีนห วัน (2559) ไดศึกษาการพัฒนาหลักสูตรภาษาเวียดนามเพ่ือการทองเท่ียว

สาหรับชาวไทย กลุมเปาหมายการวิจัยจํานวน 30 คน โดยเลือกอยางเจาะจงจากคนไทยท่ีไมเคยเรียน

ภาษาเวียดนาม ผลการวิจัย พบวา 1) ประสิทธิภาพของหลักสูตรภาษาเวียดนามเพ่ือการทองเท่ียว

สําหรับชาวไทย มีประสิทธิภาพ E1/ E2 เทากับ 81.92/85.40 ซ่ึงสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80      

ท่ีกําหนดไว 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนใชหลักสูตรภาษาเวียดนามเพ่ือการทองเท่ียว

สําหรับชาวไทยมีคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 3) ความพึง

พอใจของผูเรียนท่ีมีตอหลักสูตร โดยภาพรวมอยูในระดับพอใจมากท่ีสุด และผูเรียนเห็นวา ควรมีการ

จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณดานภาษาท่ีประเทศเวียดนาม 

เหงียน ถิ ถ่ี เจิว (2559) ไดศึกษาเรื่องลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีสะทอน

จากการใชคําเรียกบุคคลท่ีสาม สําหรับผูหญิงในนิยายเวียดนาม พ.ศ. 2473-2553 ผลการวิจัยพบวา 

คําเรียกบุคคลท่ีสาม สําหรับผูหญิงในนิยายเวียดนาม พ.ศ. 2473-2553 สะทอนใหเห็นลักษณะ

ทางดานสังคมและวัฒนธรรมของเวียดนามหลายประการอยางชัดเจน อาทิ บทบาทของผูหญิงใน
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สังคม การแบงแยกชนชั้นในสังคม ตลอดจนวัฒนธรรมตาง ๆ ของคนเวียดนาม ซ่ึงเปลี่ยนแปลงตาม

กาลเวลา 

เวือง ทิ แหลง (2559) ไดศึกษาการพัฒนาหลักสูตรภาษาเวียดนามเบื้องตนเพ่ือการ

สื่อสาร กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนบานระกาย สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา นครราชวีมา เขต 1 จํานวน 22 คน ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักเรียนหลังจากการใชหลักสูตรมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 30.68 คิดเปนรอยละ 76.66 ซ่ึงอยูใน

ระดับดี และนักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรอยูในระดับมากท่ีสุด 

 

2.3  เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง 

2.3.1  ความเปนมาและความหมายของการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง 

1.  ความเปนมาของการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง  

การจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง เปนการจัดการเรียนรูพัฒนาโดย

นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน ชื่อ อัชเซอร (Asher) ซ่ึง ริชารด และรอดเจอรส (Richards and Rodgers, 

1995) กลาววา การจัดการเรียนรูภาษาโดยวิธีการตอบสนองดวยทาทาง (Total physical 

response) หมายถึง วิธีการจัดการเรียนรูภาษาท่ีมีความเก่ียวเนื่องกันระหวางคําพูดกับกิริยาทาทาง 

โดยผูสอนจะออกคําสั่ง และผูเรียนปฏิบัติตาม หากผูเรียนคนใดมีความพรอมก็สามารถเปนผูออก

คําสั่งได แลวใหผูอ่ืนปฏิบัติตาม ตามรายงานของจอหน ลอสัน (John Lawson)  

อัชเซอร (Asher, 1979) กลาววา สาเหตุท่ีทําใหผูเรียนไมประสบความสําเร็จใน

การเรียนภาษาตางประเทศนั้นคือ ปญหาในกระบวนการเรียนการสอนเปนสําคัญ จากสาเหตุนี้      

อัชเซอรจึงพยายามคนหาวิธีเพ่ือชวยใหการเรียนการสอนภาษาตางประเทศมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

แนวคิดการจัดการเรียนรูภาษาโดยวิธีการแบบตอบสนองดวยทาทางไดมาจากธรรมชาติการเรียนรู

ภาษาแมของเด็กทารก โดยกอนท่ีเด็กสามารถพูดออกมาเปนคําได เขาจะตองผานประสบการณใน

การฟงมาอยางมากมายกอน ในข้ันแรกเด็กจะคอย ๆ ลอกแบบการใชภาษาดวยการสื่อความหมาย

โดยการใชอวัยวะตาง ๆ ของรางกาย เชน การมอง การหัวเราะ เปนตน  

การรับรูภาษาของเด็กทารกในระยะแรกจะตองคอยเปนคอยไป การจัดการ

เรียนรูโดยวิธีบอกหรืออธิบายไมเพียงพอ เพราะเด็กจะเรียนรูจากการไดรับประสบการณตรง       

จากการศึกษาธรรมชาติการเรียนรูภาษาแม ท่ีใชวิธีการสื่อความหมายดวยภาษาทางรางกาย       

และนํามาทดลองกับการจัดการเรียนรูภาษาท่ีสองพบวา การจัดการเรียนรูภาษาโดยวิธีการแบบ

ตอบสนองดวยทาทางนี้สามารถใชอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสําหรับการสอนทุกภาษา ทุกเพศ 

ทุกวัย และทุกระดับ 
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2.  ความหมายของการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง  

แอชเซอร (Asher, 1979) กลาววา การจัดการเรียนรูดวยการตอบสนองดวย

ทาทาง คือการเรียนภาษาท่ีไมใชภาษาแมหรือเปนภาษาท่ีสองหรือภาษาตางประเทศ โดยมีการเรียนรู

เชนเดียวกับการเรียนรูของเด็กทารก เม่ือมีการพูดซํ้า ๆ เด็กก็จะเขาใจ ตอมาเม่ือรางกายพรอมเด็กก็

จะพูดออกมาไดเชนกัน ถึงแมในชวงแรก ๆ โครงสรางทางภาษาจะไมสมบูรณแบบ แตหากมีการใส

ขอมูลเขาไปอยางสมํ่าเสมอ ผูเรียนก็จะเกิดพัฒนาการทางภาษาในท่ีสุด 

ริชารด และรอดเจอรส (Richards and Rodgers, 1995) กลาววา การจัดการ

เรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง เปนวิธีท่ีเหมาะกับการจัดการเรียนรูภาษาตางประเทศ โดยผูสอน

เปนผูออกคําสั่งหรือประโยคคําสั่ง แลวใหผูเรียนตอบสนองดวยการแสดงทาทาง และยังกลาวเสริมวา 

การจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง เปนวิธีจัดการเรียนรูท่ีนาสนใจและเปนไปตามธรรมชาติ

ของการเรียนรูของมนษุย 

คราเซน และเทอรเรล (Krashen and Terrell, 1983) กลาววา การจัดการ

เรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง เปนแนวการจัดการเรียนรูแบบเนนความเขาใจ เปนแนวการจัดการ

เรียนรูท่ีใหความสําคัญตอการฟงเพ่ือความเขาใจ แลวคอยพูดสื่อสารเม่ือมีความพรอม 

นอกจากนี้  แมทติสัน (Mattisson, 2011) กลาววา การจัดการเรียนรูแบบ

ตอบสนองดวยทาทาง เหมาะกับเด็กทุกประเภท โดยเริ่มจากความเขาใจดวยการฟงและแสดงทาทาง 

เทคนิคการจัดการเรียนรูแบบนี้จะทําใหเด็กรูสึกสนใจ อยากเรียน และสามารถใชในการควบคุมชั้น

เรียนไดอีกดวย 

ศุภราภรณ วงศชัยวาลย (2559) กลาววา การจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวย

ทาทางเปนรูปแบบการเรียนการสอนเหมาะสมกับการเรียนรูภาษาท่ีสองหรือการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ มุงเนนใหผูเรียนฟงแลวปฏิบัติตาม เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนเขาใจความหมายของสิ่งท่ี

ไดฟงกอน แลวจึงจะพูด นอกจากนี้การจัดการเรียนรูโดยวิธีการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวย

ทาทาง ยังเปนกิจกรรมการเรียนรู ท่ีสนุกสนาน สรางความตื่นเตนใหแกผู เรียน ผู เรียนได มี

ประสบการณตรงจากการฝกปฏิบัติ และสามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันได 

สุพินดา คําเสน (2560) กลาววา การจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง 

หมายถึง การจัดการเรียนรูโดยใชทาทาง โดยผูเรียนฟงคําสั่งจากผูสอน แลวผูเรียนตอบสนองกลับมา

ดวยทาทางท่ีถูกตอง เปนการประสานการฟงกับการใชการเคลื่อนไหวรางกาย และเปนวิธีการจัดการ

เรียนรูท่ีเหมาะสําหรับเรียนภาษาตางประเทศท่ีไมคุนเคยหรือไมเคยเรียนมากอน 

ศิริพร พละโชติ (2561) กลาววา การจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง 

หมายถึง การจัดการเรียนรูภาษาท่ีมุงเนนทักษะการฟงและการพูด โดยผูสอนใชประโยคคําสั่ง 
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แกผู เรียน ซ่ึงผู เรียนไดเคลื่อนไหวทางรางกายตอบสนองความเขาใจตอคําสั่งท่ีไดฟงอยางเปน

ธรรมชาติ 

สรุปไดวา การจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง หมายถึง การจัดการ

เรียนรูภาษาท่ีมุงเนนความสามารถดานการฟงและการพูด โดยผูสอนใชคําหรือประโยคคําสั่งแกผูเรียน 

ซ่ึงผูเรียนไดเคลื่อนไหวทางรางกาย ใชสิ่งของ ภาพ หรือการเลาเรื่อง เพ่ือตอบสนองความเขาใจตอ

คําสั่งหรือหรือประโยคคําสั่งท่ีไดฟงอยางเปนธรรมชาติ 

2.3.2  หลักการสอนของวิธีการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง  

อัชเซอร (Asher, 1979) กลาววา การจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง      

ในข้ันแรกจะมุงทักษะการฟง และตามดวยการเคลื่อนไหว ผูเรียนตองฟงมากพอถึงจะพูดได การเรียน

ภาษาดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง ยึดหลักทฤษฎีเบื้องตนโดยดังนี้ 

  1.  การพูดจะพัฒนาไดหลังจากท่ีผูเรียนไดเขาใจสิ่งท่ีฟงแลว 

  2.  การแสดงความเขาใจจากสิ่งท่ีไดฟงนั้นจะทดสอบจากการเคลื่อนไหวโตตอบดวย

ทาทางของผูเรียน 

  3.  เวลาใชในการฝกการฟงตองมากพอ จึงจะทําใหผูเรียนมีความพรอมท่ีจะพูด

ออกมาได 

การใชคําสั่งเปนวิธีงาย ๆ ท่ีผูเรียนไดเคลื่อนไหว โดยผูสอนจะออกคําสั่งดวยวลีสั้น ๆ 

กอน เชน đứng, ngồi, đi, chạy 

ผูสอนพูดประโยคคําสั่งและปฏิบัติพรอมกับนักเรียน ดวยวิธีกลาวคําสั่งซํ้า ๆ ผูเรียน

พูดตามประโยคคําสั่งและปฏิบัติ หลังจากนั้นก็จะลองปฏิบัติดวยตนเองโดยไมมีครูเปนตัวอยางอีก

ตอไป การออกทาทางเปนสิ่งท่ีสําคัญมากในการออกคําสั่ง เพราะการออกทาทางจะทําใหผูเรียนเขาใจ

งายข้ึนและสื่อความหมายไดตรงท่ีสุด เม่ือเรียนไปไดระยะหนึ่งแลวประโยคคําสั่งก็มีความซับซอนมาก

ข้ึนตามลําดับ เชน đứng lên và đi ra khỏi chỗ ngồi/đứng lên, đi tới cửa và hãy mở nó ra. 

อัชเซอร ยังเสนอไววาควรกําหนดจํานวนเนื้อหาท่ีนํามาสอนในแตละครั้งใหแนนอน 

ในชั่วโมงหนึ่งนักเรียนสามารถเรียนศัพทใหมได 12-36 คํา แตมันก็ตองข้ึนอยูกับศักยภาพของผูเรียน

ผูเรียน ความสามารถในการเรียนและระดับการฝก 

นอกจากนั้น การฝกมาก ๆ จะเกิดความชํานาญในการฟง การออกเสียงและสําเนียง

ท่ีดีมันตองข้ึนอยูกับการฟงท่ีถูกตอง หากไมใหผูเรียนมีเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล ความบกพรองก็

จะมีมาก ฉะนั้นตองใหผูเรียนไดฝกทักษะการฟงใหมาก ๆ กอนทักษะการพูด จะทําใหผูเรียนพูดได

อยางถูกตองและมีความเชื่อม่ันในการเรียนรูภาษามากข้ึน เก่ียวกับการแกไขขอผิดพลาดระหวางการ

เรียนรูภาษาและการใหขอมูลยอนกลับ อัชเซอร มีความเห็นวา ระหวางการเรียนรูภาษาผูสอนไมควร 
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วิพากษวิจารณขอบกพรองของเด็ก ไมควรท่ีจะแกคําผิดทุกครั้ง หากไมรายแรงนักก็ใหผานไปกอน 

การแกไขขอผิดพลาดระหวางการสอนภาษาควรทําอยางสรางสรรค โดยการใชคําพูดท่ีเหมาะสมและ

ใหกําลังใจแกผูเรียน หากแกคําผิดในขณะท่ีผูเรียนยังพูดไมจบอาจทําใหผูเรียนขาดความม่ันใจ     

และขัดขวางความกาวหนาท่ีจะแสดงออกของผูเรียน 

ดังนั้นจึงสรุปหลักหารสอนของการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง มี 3 

ประการดังนี้ 

 1.  การสรางความเขาใจภาษากอนการพูด 

 2.  ผูเรียนแสดงความเขาใจภาษาพูดดวยทาทาง 

 3.  ไมบังคับผูเรียนพูดภาษาท่ีสองเม่ือยังไมพรอม 

2.3.3  ประเภทของวิธีการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง  

จากแนวคิดและหลักการสอน การจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง          

ไดแบงเปน 4 ประเภท (Asher, 1982) ดังนี้ 

1.  การจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทางโดยใชรางกาย (Total physical 

Response – Body: TPR – B) 

การจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง ในยุคแรก ๆ เปนการจัดการเรียนรู

ท่ีแสดงโดยทาทางเพียงอยางเดียว จะเริ่มจากการฟงคําสั่ง ทําความเขาใจ แลวปฏิบัติทาทางตามคําสั่ง

นั้น ๆ ครูใหผูเรียนปฏิบัติซํ้า ๆ ประมาณ 2-3 ครั้ง จนกวาผูเรียนสามารถปฏิบัติไดดวยตนเอง การ

ปฏิบัติดวยทาทางเปนสิ่งสําคัญในการสอนภาษาเพราะเปนเครื่องมือท่ีชวยใหผูเรียนเขาใจประโยค

คําสั่งไดเร็วกวาและจดจําไดนาน ๆ ในข้ันตอนแรก ๆ ผูสอนควรใชคําสั่งสั้น ๆ และเขาใจงาย แลว

คอย ๆ เพ่ิมความยากและซับซอนข้ึน เชน đứng lên, ngồi xuống, đi đến cánh cửa và mở của 

ra,... 

2.  การจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทางโดยใชสิ่งของ (Total physical 

Response – Objec: TPR – O) 

เรย และเบลน (Ray and Blaine, 2002) ไดกลาววา การจัดการเรียนรูแบบ

ตอบสนองดวยทาทางโดยใชสิ่งของวา  หลังจากใชการจัดการเรียนรูแบบ TPR – B ไดระยะหนึ่งแลว 

ทําใหท้ังผูสอนและผูเรียนรูสึกเบื่อหนาย จึงไดนําเอาสิ่งของอยูใกลตัวมาเปนสื่อในการสอนภาษา    

การจัดการเรยีนรูแบบนี้เรียกวา การจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทางโดยใชสิ่งของ หรือเรียก

สั้น ๆ วา TPR – O ซ่ึงเปนการนําเอาสิ่งของมาแสดงรวมกับทาทาง ทําใหการเรียนการสอนภาษางาย

ข้ึน โดยสามารถเพ่ิมคําศัพทไดมากกวาเดิม สามารถใชประโยคยาว ๆ และซับซอนมากข้ึนกวาเดิม 

การจัดการเรียนรูแบบนี้จะเริ่มจากการนําสิ่งของกอน เชน Đây là cái cốc, đây là cái cốc màu 

xanh จากนั้นสามารถสอนไวยากรณเรื่องพจนได เชน đây là hai cái cốc màu xanh;  Nam, hãy 
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đưa bút của bạn cho Nana ระหวางการจัดการเรียนรู ผูสอนสามารถหยิบสิ่งของท่ีอยูใกลตัวมา

เปนสื่อเพ่ือดึงความสนใจจากผูเรียนและสามารถใหผูเรียนคนหาสื่อของตนเองไดและออกมาเปนผู

ออกคําสั่งใหเพ่ือน ๆ 

3.  การจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทางโดยใชรูปภาพ (Total physical 

Response – Picture: TPR – P) 

การจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทางโดยใชรูปภาพถูกนํามาใชรวมกับการ

แสดงทาทางในกระบวนการเรียนการสอนภาษา ซ่ึงจะทําใหการเรียนการสอนภาษามีความซับซอน

และตื่นเตนมากข้ึน โดยผูสอนจะนํารูปภาพท่ีเก่ียวของกับบทเรียนมาเชื่อมโยงกับการเรียนการสอน 

ทําใหผูเรียนเขาใจไดงายข้ึน เชน ผูสอนเสนอ 2 รูปภาพ รูปภาพท่ี 1 แสดงรูปลูกแอปเปลและคนหัน

หลังเดินกลับไป รูปท่ี 2 แสดงรูปคนกําลังกินแอปเปล โดยผูสอนพูดเปนประโยควา “Một cô gái 

đang đến gần cái bàn có quả táo” แลวยกรูปภาพท่ี 1 ข้ึน ครูสอนพูดวา “một cô gái đang 

ăn quả táo” และยกรูปภาพท่ี  2 ในการสอนภาษาดวยการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง

โดยใชรูปภาพครูผูสอนสามารถนําภาพจริงท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจําวันมาสอน แตรูปภาพตองมีความ

เหมาะสม ถูกตองและเชื่อมโยงกับบทเรียน 

4.  การจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทางโดยใชการเลาเรื่อง (Total 

physical Response – Story telling: TPR – S) 

ในป ค. ศ. 1997 เรย และเบลน (Ray and Blaine) ไดเพ่ิมเติมวิธีสอนดวยการ

เลาเรื่อง ซ่ึงเรียกวา การจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทางโดยใชการเลาเรื่อง หรือเรียกสั้น ๆ 

วา TPR – S โดย เรย และเบลน (Ray and Blaine) ไดแนวคิดจากทฤษฎี Natural Approach ของ   

คราเซน และเทอรเรล (Krashen and Terrell) ท้ังสองคนมีความเชื่อวา ในกระบวนการสอนภาษาท่ี

สองนั้น ผูสอนตองจัดกระบวนการสอนท่ีชวยใหผูเรียนสามารถรับขอมูลนําเขาไดงายและรวดเร็ว   

โดยจัดสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวยตอการเรียนรูของผูเรียน จากแนวคิดดังกลาว เรย และเบลน (Ray & 

Blaine) จึงคิดวาการนําเสนอเรื่องราวตาง ๆ ท่ีเปนเรื่องเลาจะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจากภาษาใน

เรื่องท่ีไดรับฟงนั้น และเรย และเบลน (Ray and Blaine) ไดพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบตอบสนอง

ดวยทาทางโดยใชการเลาเรื่องอีกครั้ง โดยเพ่ิมข้ันตอนการอาน และการจัดการเรียนรูแบบนี้จะมี 3 

ข้ันตอนสําคัญดังตอไปนี้  

ข้ันตอนท่ี 1 กําหนดความหมาย โดยผูสอนจะใชการแสดงทาทางเพ่ือนําเสนอ

ความหมายของคําศัพทใหม 

ข้ันตอนท่ี 2 การเลาเรื่อง โดยใชคําศัพทในข้ันตอนท่ี 1 ถามเพ่ือน หรือผูสอนจะ

ใชถามนักเรียนก็ได เพ่ือใหไดเรื่องราวท่ีผูสอนจะนํามาเลา 
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ข้ันตอนท่ี 3 การอานและอภิปราย คือ ผูเรียนจะเริ่มดวยการอานออกเสียง    

และแปลเรื่องนั้น ๆ เพ่ือใหเขาใจ และเรื่องท่ีอภิปรายกันอาจเปนเรื่องในบทเรียนหรือเรื่องราวจากขาง

นอกท่ีเชื่อมโยงกับบทเรียน การจัดการเรียนรูแบบนี้ทําใหผูเรียนมีบทบาทในการเรียนมากข้ึน เปด

โอกาสใหผูเรียนสามารถทํากิจกรรมไดดวยตนเอง โดยผูสอนจะเปนผูนําทาง และเรื่องท่ีนํามาเลานั้น

ควรเปนเรื่องใกลตัว นาสนใจและเขาใจงาย เพ่ือดึงความสนใจจากผูเรียน และทําใหผูเรียนรูสึกการ

เรียนภาษามีคุณคา 

ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยจะใชท้ัง 4 ประเภทในการจัดการเรียนการสอน โดยสอน

แตละครั้งใชการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง ครั้งละไมนอยกวา 2 ประเภท 

2.3.4  กลวิธีการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง  

ฟรีแมน (Freeman, 1986) กลาววา กลวิธีการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวย

ทาทาง ไวดังนี้ 

1.  การใชคําสั่งเพ่ือกํากับพฤติกรรม 

การใชคําสั่งเปนเทคนิคการสอนท่ีมีความสําคัญมากในการจัดการเรียนรูแบบ

ตอบสนองดวยทาทาง เพราะคําสั่งทําใหผูเรียนตองปฏิบัติ การปฏิบัติตามคําสั่งมีความหมายอยาง

ชัดเจน โดยอัชเซอรไดกลาววา สําหรับการจัดการเรียนรูอยางมีชีวิตชีวา ผูสอนจําเปนตองวางแผนการ

จัดการเรียนรูลวงหนาแลววาในการเรียนแตละครั้งจะใชคําใดบาง ถาผูสอนคิดคําสั่งในขณะท่ีสอนจะ

ทําใหการจัดการเรียนรูชาไป 

ในข้ันแรกเพ่ือใหผูเรียนในหองสามารถเขาใจความหมายไดชัดเจนและถูกตอง 

ผูสอนตองปฏิบัติพรอมกับผูเรียนดวย จากนั้นใหนักเรียนฟงและปฏิบัติดวยตนเองโดยไมมีครูเปน

ตัวอยาง การแสดงออกของผูเรียนแสดงใหเห็นวาผูเรียนเขาใจหรือไม และเขาใจมากเพียงใด อัชเซอร

ใหขอเสนอแนะวา ผูสอนควรจะเรียงลําดับคําสั่งใหแตกตางในแตละครั้ง ชวยใหผูเรียนนอกจากจะ

การปฏิบัติเปนลําดับแลวยังสามารถจําลําดับคําสั่งไดอีกดวย นอกจากนั้นผูสอนไมควรใหคําสั่งใหมเร็ว

เกินไป ตองใหผูเรียนมีเวลามากพอเพ่ือท่ีจะทําความเขาใจ จดจําและปฏิบัติ อัชเซอรเสนอวา ในแตละ

ครั้งควรใหคําสั่ง 3 คําสั่ง เม่ือผูเรียนไดเขาใจดีแลว จึงใหคําสั่งใหมตอ  

2.  การสลับบทบาทของผูเรียนและผูสอน 

ในการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง นี้ผูเรียนไดมีโอกาสเปนผูออก

คําสั่งใหแกผูสอนและเพ่ือนรวมชั้นได อัชเซอรกลาววา ผูเรียนตองการพูดหลังจากไดเรียนในระยะ

หนึ่งแลว ไมควรกระตุนใหผูเรียนพูดในเม่ือเขายังไมพรอมท่ีจะพูดเอง 

3.  การปฏิบัติตามคําสั่งท่ีตอเนื่องเปนลําดับ 

ในข้ันแรก ผูสอนออกคําสั่ง 3 คํา เชน ลุกข้ึน ออกจากท่ีนั่งและไปท่ีประตู เม่ือ

ผูเรียนเรียนภาษามากข้ึน ผูสอนก็จะใหคําสั่งมากข้ึนและเปนข้ันตอนท่ีตอเนื่อง เชน 
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- Lấy bút ra 

- Lấy một tờ giấy ra 

- Viết một lá thư 

- Gấp lá thư lại 

- Đặt lá thư vào trong phong bì  

- Niêm phong phong bì 

- Viết đại chỉ tren phong bì 

- Dán tem lên phong bì 

- Gửi thư 

คําสั่ ง ท่ีตอ เนื่ องกัน เปนลํ าดับ เห มือน ท่ีกล าวไวข างบน เรียกวา Action 

Sequence กิจกรรมประจําวันหลาย ๆ อยาง เชน การเขียนใบลาเรียน สามารถนํามาเปนข้ันตอน

ตามลําดับ เพ่ือใชในการออกคําสั่งใหผูเรียนปฏิบัติตามได 

2.3.5  การสรางกิจกรรมตามวิธีการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง  

อัชเซอร (Asher, 1979) ไดกลาว หลักสําคัญของการจัดการเรียนรูแบบตอบสนอง

ดวยทาทาง คือ การจัดการเรียนรูดวยประโยคคําสั่งภาษาอังกฤษ พรอมท้ังแสดงทาทางของคําริยา 

เพ่ือปฏิบัติตามคําสั่งนั้น ๆ ซํ้าประมาณ 2-3 ครั้ง ใหผูเรียนปฏิบัติตามจนสมารถปฏิบัติดวยตนเองโดย

ไมมีแบบจากผูสอน 

ลําดับข้ันตอนการสอนมีรายละเอียดดังนี้  

 1.  ข้ันนําและทบทวนบทเรียน โดยผูสอนพูดประโยคคําสั่งภาษาอังกฤษพรอมกับ

แสดงทาทางประกอบคําสั่ง 2-3 ครั้ง นักเรียนฟงและปฏิบัติไปพรอม ๆ กับครู 

 2.  ข้ันปฏิบัติ ผูสอนสั่งใหนักเรียนปฏิบัติตามคําสั่ง โดยไมตองดูแบบอยางจากผูสอน 

ผูสอนสังเกตวา ถาผูเรียนปฏิบัติไมถูกตองใหกลับไปทํากิจกรรมในข้ันท่ี 1 ใหม 

 3.  ข้ันประเมินการปฏิบัติ และใหขอมูลยอนกลับ ผูสอนประเมินการปฏิบัติของ

ผูเรียนดวยการสังเกต และแสดงใหนักเรียนทราบถึงผลการปฏิบัติทุกระยะของการปฏิบัติกิจกรรมของ

ผูเรียน 

 4.  ข้ันกิจกรรม และข้ันประเมินผลดารเรียนรู ผูสอนใหผูเรียนทํากิจกรรม ซ่ึงไดแก 

การเลนเกม การแสดงทาทางประกอบเพลง การแสดงบทบาทสมมติ และการทําแบบฝกหัดเสริมทาย

บทเรียน เปนตน 

สุพินดา คําเสน (2560) กลาววา สําหรับผูเรียนหรือผูเรียนท่ีสื่อสารคุนเคยกับภาษา

อ่ืน ๆ มากอน แลวเริ่มตนเรียนภาษาใหมหรือภาษาท่ีไมคุนเคย การจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวย
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ทาทาง เปนการฝกทักษะทางภาษาโดยเริ่มตนจากทักษะการฟงกอนพูด โดยใชการตอบสนองตอ

ความเขาใจ โดยมีวิธีการสอน 5 ข้ันตอน ดังนี้ 

 ข้ันนําและทบทวน ผูสอนทบทวนคําศัพทเดิมท่ีเรียนไปแลว จากนั้นผูสอนบอก

จุดประสงคการเรียนรูแกผูเรียน 

 ข้ันปฏิบัติ ผูสอนพูดประโยคคําสั่งหรือคําศัพทภาษาญ่ีปุนพรอมกับแสดงทาทาง

ประกอบคําสั่ง 2-3 ครั้ง ผูเรียนฟงและปฏิบัติไปพรอม ๆ กับผูสอน จากนั้นผูสอนสั่งใหผูเรียนปฏิบัติ

ตามคําสั่ง โดยไมตองดูแบบอยางจากผูสอน ผูสอนสังเกตวา ถาผูเรียนปฏิบัติไมถูกตองใหกลับไปทํา

ใหม 

 ข้ันประเมินการปฏิบัติ และใหขอมูลยอนกลับ ผูสอนประเมินการปฏิบัติของ

ผูเรียนดวยการสังเกต และแสดงใหผูเรียนทราบถึงผลการปฏิบัติทุกระยะของการปฏิบัติกิจกรรมของ

ผูเรียน 

 ข้ันกิจกรรม และประเมินการเรียนรู ผูสอนใหผูเรียนทํากิจกรรม ซ่ึงไดแกการเลน

เกม การแสดงทาทางประกอบเพลง การแสดงบทบาทสมมุติ และการทําแบบฝกหัตเสริมทายบทเรียน 

เปนตน 

 ข้ันทบทวน ผูสอนและผูเรียนทบทวนคําสั่งหรือคําศัพทท่ีเรียนรวมกัน 

วรนารี คําปญญา (2558) กลาววา การจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง    

ใหความสําคัญกับการนําเสนอคําศัพทดวยทาทาง รูปภาพ ตั้งแตเริ่มตนเปนสวนสําคัญท่ีจะชวย

เสริมสรางความเขาใจใหแกผูเรียน อีกท้ังการตอบคําถามเก่ียวกับคําศัพท การจัดการเรียนรูแบบ

ตอบสนองดวยทาทาง จะทําใหผูเรียนคอย ๆ พัฒนาความสามารถในการฟงจนสามารถเขาใจใน

ความหมาย สามารถเลาเรื่องประกอบทาทางไดเองในท่ีสุด และข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูมี

รายละเอียดดังนี้ 

 ข้ันตอนท่ี 1 ข้ันนําเขาสูบทเรียน ผูสอนทําการนําเสนอภาพตัวละคร ฉาก 

คําศัพทใหม หรือสถานการณท่ีในนิทาน ผูสอนติดภาพไวท่ีกระดาน หลังจากนั้นผูสอนถามคําถาม 

Yes/No Questions เก่ียวกับรูปภาพ เพ่ือใหผูเรียนสังเกตภาพและเดาความหมาย หลังจากนั้นผูสอน

ออกเสียงคําศัพทใหผูเรียนฟง ผูสอนอานประโยคตัวอยางใหฟงพรอมกับแสดงทาทางประกอบ และให

ผูเรียนทําทาทางตาม หากผูเรียนไมเขาใจความหมายของคําศัพทนั้นผูสอนจะเขียนความหมาย

ภาษาไทยกํากับไวบนกระดาน 

 ข้ันตอนท่ี 2 ข้ันปฏิบัติ ผูสอนเลานิทานใหผูเรียนฟงทีละยอหนา ในระหวางท่ีเลา

ผูสอนใชเทคนิคการแสดงทาทางประกอบการเลาเรื่องเพ่ือชวยใหผูเรียนเขาใจเรื่องท่ีฟง รวมถึงใช

รูปภาพ ใชน้ําเสียงและสีหนาในขณะท่ีเลา 
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 ข้ันตอนท่ี 3 ข้ันฝก หลังจากท่ีผูสอนเลาเรื่องพรอมกับแสดงทาทางจบไปหนึ่ง

รอบ ผูสอนเลานิทานประกอบทาทางอีกครั้ง แตในรอบนี้ใหผูเรียนเปนผูแสดงทาทางตามเนื้อเรื่องท่ี

ครูเลาไปทีละประโยคดวย หลังจากนั้นผูสอนแจกเนื้อเรื่องใหผูเรียนอานในใจแลวแสดงทาทาง

ประกอบในระหวางอานเรื่อง 

 ข้ันตอนท่ี 4 ข้ันนําไปใช ผูสอนใหผูเรียนจับคูกับเพ่ือน สลับบทบาทกันเปนผูเลา

และผูแสดงทาทาง หลังจากนั้นผูสอนและผูเรียนทําการอภิปรายเก่ียวกับตัวละครและสถานการณ 

พรอมท้ังบอกเหตุผลนั้น ๆ เก่ียวกับตัวละครท่ีชอบหรือไมชอบ ผูสอนใหผูเรียนทําแบบฝกเก่ียวกับเนื้อ

เรื่องและคําศัพท เพ่ือเนนย้ําความเขาใจในเนื้อหานิทาน เม่ือเรียนนิทานจบหนึ่งเรื่องใหผูเรียนจับคูกัน

ออกมาเลานิทานประกอบทาทาง โดยเลาเรื่องยอตามความเขาใจของตนอีกครั้งหนึ่ง พรอมท้ังแตง

ตอนจบของนิทานข้ึนใหม 

ปทิตตา ติวงค (2557) กลาววา ระดับประถมศึกษาซ่ึงเปนระดับตนในการเรียน

ภาษา สามารถใชการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทางไดท้ัง 5 ข้ันตอน คือ ข้ันสาธิต 

(Demonstration) ข้ัน กังวล (Hesitation) ข้ันทดสอบ (Test) ข้ันออกคําสั่ งแปลก  ๆ ใหม  ๆ 

(Novelty) และข้ันสลับบทบาท (Role-Reversal) ซ่ึงมีลําดับข้ันตอนในการจัดการเรียนรูอยางคอย

เปนคอยไป ผูสอนสาธิตใหผูเรียนดูและสรางบรรยากาศท่ีดีในการเรียนรู เม่ือผูเรียนมีความพรอมท่ีจะ

พูดจึงจะพูดออกมา ซ่ึงถือไดวาเปนประสบการณตรง ผูเรียนสามารถเกิดความคงทนในการเรียนรู 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ข้ันท่ี 1 ทบทวนและนําสูบทเรียน ผูสอนเปนผูสังเกตพฤติกรรมในการถายทอด

ความรูดวยการออกคําสั่งเปนภาษาอังกฤษ ทําซํ้า ๆ 2-3 ครั้ง ในขณะท่ีออกคําสั่งผูสอนจะแสดง

ทาทางไปดวย สวนผูเรียนแสดงทาทางตาม 

ข้ันท่ี 2 ข้ันปฏิบัติ ผูเรียนเลียนแบบการกระทําและสามารถแสดงออกดวยทาทาง

นั้นโดยผูสอนไมปฏิบัติหรือสาธิตใหดูเปนตัวอยาง 

 ข้ันท่ี 3 ข้ันทดสอบ ผูเรียนสามารถปฏิบัติไดเอง จนเกิดความเชื่อม่ันในการ

ปฏิบัติสิ่งนั้นไดอยางคลองแคลว ชํานาญ โดยผูสอนอาจออกคําสั่งใหผูเรียนปฏิบัติทีละคน หากผูเรียน

สามารถปฏิบัติไดอยางชัดเจนและถูกตอง แสดงวาผูเรียนเกิดความเขาใจตอความหมายของคํา

เหลานั้น 

 ข้ันท่ี 4 ข้ันออกคําสั่งใหม ๆ แปลก ๆ ผูเรียนสามารถปฏิบัติไดอยางชํานาญใน

สถานการณท่ีหลากหลาย แลวผูเรียนจะเกิดความคิดใหม ๆ หรือปรับเปลี่ยนการปฏิบัติใหเปนไป

ตามท่ีตนตองการ ทําใหผูเรียนเกิดทักษะกระบวนการคิดมากข้ึน 
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 ข้ันท่ี 5 ข้ันสลับบทบาท ผูเรียนสลับกันออกคําสั่งโดยใหเพ่ือนปฏิบัติตามเพ่ือสรุป

องคความรูท่ีได หากผูเรียนออกคําสั่งไดอยางถูกตองหรือสามารถตอบสนองในการออกคําสั่งของ

เพ่ือนได แสดงวาผูเรียนเกิดการเรียนรู 

ศุภราภรณ วงศชัชวาลย (2559) กลาววา การจัดการเรียนรูโดยวิธีการสอนแบบ

ตอบสนองดวยทาทาง สําหรับผูเรียนในวัยเด็ก ผูสอนสามารถจัดกิจกรรมโดยใชเกม เพลง หรือนิทาน 

ในข้ันตอนแรกผูเรียนจะฟง ดูและทําทาทางเลียนแบบหรือแสดงบทบาทสมมติตามเรื่องราวท่ีไดฟง 

ผูเรียนจะคอย ๆ เขาใจภาษาแบบองครวม สามารถเขาใจความหมายคําศัพท และเรียนรูคําศัพทใหม

โดยไมรูตัว โดยมีรายละเอียดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังนี้ 

 ข้ันนําเขาสูบทเรียน (Warm up) ใชกิจกรรมเกม เพลง นิทาน การสนทนา

เก่ียวกับเหตุการณหรือขาวท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจําวัน หรือเหตุการณท่ีสอดคลองกับบทเรียน เพ่ือ

กระตุนใหผูเรียนเชื่อมโยงสิ่งตาง ๆ ท่ีอยูรอบตัว และเกิดความสนใจตอการเรียนรู 

 ข้ันนําเสนอ (Presentation) ผูสอนพูดประโยคคําสั่งหรือประโยคภาษาอังกฤษ

พรอมท้ังปฏิบัติตามคําสั่งนั้นใหดูเปนตัวอยาง ผูเรียนท่ีเปนสาสาสมัครปฏิบัติตามผูสอน แสดงการ

สาธิตหลาย ๆ ครั้ง โดยท่ีผูเรียนไมตองพูดอะไรเลย ทําเชนนี้กับคําสั่งใหม จากนั้นผูสอนออกคําสั่ง

ท้ังหมดโดยสลับคําสั่งไปมา 

 ข้ันฝกปฏิบัติ (Practice) ผูสอนขอผูเรียนอาสาสมัครคนใหม ออกมาพูดประโยค

คําสั่งพรอมท้ังแสดงทาทางประกอบ ใหผูสอนและเพ่ือนในชั้นเรียนปฏิบัติตาม ปฏิบัติเชนนี้ไปเรื่อย ๆ 

จนกระท่ังผูสอนเห็นวานักเรียนเกิดความเขาใจในประโยคคําสั่งแลว 

 ข้ันการใชภาษา (Production) ผูเรียนฝกออกเสียงคําศัพท สะกดคําศัพท บอก

ความหมายของคําศัพท วาดรูปหรือเขียนลําดับเหตุการณ ทําแบบฝกหัตหรือกิจกรรมท่ีสอดคลองกับ

บทเรียน เพ่ือใหนักเรียนมีความเขาใจบทเรียนยิ่งข้ึน 

 ข้ันสรุป (Warp up) ครูจะทบทวนประโยคคําสั่งท้ังหมดอีกครั้ง อาจจะให

นักเรียนตัวแทนเปนผูพูดประโยคคําสั่งพรอมท้ังแสดงทาทางสาธิต แลวใหครูและนักเรียนคนอ่ืน

ปฏบิัติตาม แสดงบทบาทสมมติตามเนื้อหาท่ีไดเรียน หรืออาจจะรองเพลง หรือเลนเกมอีกครั้งหนึ่ง ซ่ึง

ข้ึนอยูกับเนื้อหาท่ีสอนในแตละชั่วโมง 

จากข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนโดยใชแบบตอบสนองดวยทาทาง ของ

นักวิชาการ ผูวิจัยสามารถสรุปข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูไดดังนี ้
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เกณฑการเลือกข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแบบตอบสนองดวยทาทาง 

ของผูวิจัย มีข้ันตอนการเลือกดังนี้ ข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรูแบบ

ตอบสนองดวยทาทาง ใดมีความสําคัญและเหมาะสมกับชั้นเรียน เพ่ือชวยสงเสริมความสามารถการ

ฟงและการพูดภาษาเวียดนามของผูเรียน ผูวิจัยเลือกข้ันตอนดังกลาวเปนข้ันตอนการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง จากท่ีผูวิจัยทําการสังเคราะห

ข้ันตอน ผูวิจัยไดนําข้ันตอนท่ีไดมาสรุปเปนข้ันตอน ดังตอไปนี้ 

ข้ันท่ี 1 ข้ันทบทวนและนําสูบทเรียน ผูสอนนําสูบทเรียนดวยการเปดวิดีโอ

เก่ียวกับสถานท่ีทองเท่ียว การละเลนพ้ืนบาน เทศกาลของประเทศเวียดนามเพ่ือใหนักเรียนมีความรู

เพ่ิมเติมเก่ียวกับประเทศเวียดนาม จากนั้นทบทวนคําหรือประโยคคําสั่งดวยการพูดเปนภาษา

เวียดนามพรอมแสดงทาทางโดยใชภาพ สิ่งของ รางกาย เลาเรื่อง เพลงหรือเกม 

ข้ันท่ี 2 ข้ันปฏิบัติ ผูสอนสาธิต ดวยการออกคําหรือประโยคคําสั่งพรอมแสดง

ทาทางโดยใชภาพ สิ่งของ รางกาย เลาเรื่อง เพลงหรือเกม ใหผูเรียนปฏิบัติตาม เม่ือผูสอนสังเกตวา

ผูเรียนสามารถเขาใจคําหรือประโยคคําสั่งและสามารถแสดงทาทางประกอบได ครูเริ่มใหผูเรียนเปนผู

ออกคําสั่งเพ่ือใหเพ่ือนในชั้นเรียนปฏิบัติตาม  

ข้ันท่ี 3 ข้ันทดสอบการปฏิบัติและใหขอมูลยอนกลับ ผูเรียนสามารถพูดเปน

ภาษาเวียดนาม พรอมตอบสนองดวยทาทางโดยใชภาพ สิ่งของ รางกาย เลาเรื่อง เพลงหรือเกม ให

ผูอ่ืนฟงและปฏิบัติตามได เม่ือผูเรียนสามารถปฏิบัติไดอยางคลองแคลวและถูกตอง แสดงวาผูเรียน

เขาใจคําหรือประโยคคําสั่งท่ีเปนภาษาเวียดนาม ผูสอนใหขอมูลยอนกลับโดยการแสดงคําพูดชมเชย

เม่ือผูเรียนปฏิบัติไดถูกตอง และใหคําแนะนําแกผูเรียนท่ีไมเขาใจและไมสามารถปฏิบัติได 

ข้ันท่ี 4 ข้ันสรุปและประเมินการเรียนรู ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปเก่ียวกับ

เนื้อหาท่ีเรียน โดยการทบทวนคําหรือประโยคคําสั่งภาษาเวียดนามพรอมแสดงทาทางโดยใชภาพ 

สิ่งของ รางกาย เลาเรื่อง เพลงหรือเกม เพ่ือใหนักเรียนสามารถฟงและพูดภาษาเวียดนามไดเปนอยาง

ดี 

2.3.6  ขอดีและขอดอยของวิธีการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง  

ขอดีของการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง  

วารุณี ศิริ (2559) กลาววา ขอดีของการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง    

มีดังนี้ 

1.  ผูเรียนไดประสบการณตรงจากการปฏิบัติจริง จึงมีความเขาใจสามารถจดจํา

ไดดี 

2.  ผูเรียนสนุกสนานไมเกิดความเครียด เพราะไมมีการบังคับใหผูเรียนพูดเม่ือ  

ยังไมพรอม 
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3.  ไดเรียนรูภาษาท่ีใชในชีวิตประจําวัน และสามารถใชเปนภาษาเพ่ือการสื่อสาร

ได 

4.  การจัดการเรียนรูแบบนี้เหมาะสําหรับผูเรียนในชั้นเริ่มเรียน 

วรนารี คําปญญา (2558) กลาววา ขอดีของการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวย

ทาทาง คือ 

 1. ผูเรียนไดประสบการณตรงจากการปฏิบัติจริง 

 2.  ผูเรียนมีเสรีในการพูด ไมมีการควบคุมบังคับ 

 3.  ผูเรียนเรียนรูภาษาท่ีใชในชีวิตประจําวัน ใชภาษาสื่อสารได 

พรสวรรค สีปอ (2550 อางถึงใน ปทิตตา ติวงค, 2557) กลาววา ขอดีของการ

จัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง มีดังนี้ 

 1.  บรรยากาศในหองเรยีนจะสนุกสนาน 

 2.  ผูสอนไมตองเตรียมตัวมาก 

 3.  เหมาะสมกับข้ันเรียนท่ีนักเรียนมีความสามารถแตกตางกัน 

 4.  เปนวิธีการเรียนรูคําศัพทท่ีดี 

 5.  ขนาดของหองเรียนไมเปนปญหาในการจัดการเรียนรู 

 6.  นักเรียนสามารถจําไดดี เพราะการเคลื่อนไหวจะชวยกระตุนประสาทรับรู 

ขอดอยของวิธีการสอนแบบตอบสนองดวยทาทาง  

วรนารี คําปญญา (2558) กลาววา การจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง     

มีขอจํากัด คือ สิ่งท่ีเปนนามธรรมไมสามารถนํามาสอนใหผูเรียนเขาใจไดดี และการสอนโครสรางท่ี

ซับซอนอาจจะไมไดผลดี เนื่องจากเนื้อหาคําศัพทเหมาะสําหรับเด็กในชั้นเริ่มตนเทานั้น  

พรสวรรค สีปอ (2550 อางถึงใน ปทิตตา ติวงค, 2557) กลาววา ขอดอยของการ

จัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง มีดังนี้ 

 1.  การใชประโยคคําสั่งในการเรียนรูไวยากรณและคําศัพท ทําใหความสามารถ

ในการสื่อสารของนักเรียนอยูในวงจํากัด 

 2.  นักเรียนไมสามารถสื่อสารภาษาไดในสถานการณตาง ๆ และแลกเปลี่ยน

ขอมูลไดฉับพลัน 

 3.  นักเรียนไมไดแสดงออกอยางสรางสรรค 

สรุปไดวา การจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง มีท้ังขอดีและขอดอย ดังนั้น

ผูสอนควรวางแผนการสอนใหดี รวมถึงการเลือกเนื้อหาและการใชสื่อใหเหมาะกับวัยและศักยภาพ

ของผูเรียน เพ่ือชวยสรางบรรยากาศท่ีดีระหวางเรียน บรรลุตามจุดประสงคท่ีวางไว เพ่ือพัฒนา

ความสามารถดานการฟงและการพูดใหดียิ่งข้ึน 
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2.3.7  งานวิจัยเก่ียวกับการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง  

1. งานวิจัยในประเทศ 

ชุติมา แซตั้ง (2557) ไดศึกษาความสามารถดานการฟงและการพูดภาษาอังกฤษ

โดยใชการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 กลุม

ตัวอยางท่ีใช คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ภาคการเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2556 โรงเรียนบาน

บางใหญ จังหวัดสุราษฏรธานี จํานวน 30 คน ผลการวิจัยพบวา ความสามารถดานการฟงและการพูด

ภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังเรียนโดยใชการจัดการเรียนรูตอบสนองดวยทาทางมีความสัมพันธกัน

ระดับมากในเชิงบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใช

การจัดการเรียนรูตอบสนองดวยทาทางมีความสามารถดานการฟงและการพูดภาษาอังกฤษสูงกวา

กอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และนักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูโดย

ใชการจัดการเรียนรูตอบสนองดวยทาทาง ในภาพรวมอยูในระดับมาก 

รุงทิวา อุนเจริญ (2557) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะ

การสื่อสารภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 

TPR และการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ B-SLIM กลุมตัวอยางท่ีใชคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 

โรงเรียนอนุบาลนครพนม สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จํานวน 80 คน 

จาก 2 หองเรียน แบงเปน 2 กลุม ๆ ละ 40 คน ไดมาโดยการสุมแบบสุมกลุม โดยกลุมท่ี 1 ไดรับการ

จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ TPR กลุมท่ี 2 ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ B-SLIM ผลการวิจัย

พบวา 1) การจัดกิจกรรมการเรียนรู แบบ TPR มีประสิทธิภาพเทากับ 82.71/80.75 และการจัด

กิจกรรมการเรียนรูแบบ B-SLIM ประสิทธิภาพเทากับ 80.67/77.81 ซ่ึงเปน ไปตามเกณฑท่ีกําหนด 

75/75 2) ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษ ท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 

TPR คิดเปนรอยละ 64.63 และดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ B-SLIM คิดเปน

รอยละ 60.24 3) นักเรียนท่ีไดรับการจัด กิจกรรมการเรียนรูแบบ TPR มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    

สูงกวานักเรียนท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ B-SLIM อยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .05 

4) นักเรียนท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ TPR มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสูงกวา

กิจกรรมการเรียนรู แบบ B-SLIM อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 5) การจัดกิจกรรมการเรียนรู

แบบ TPR มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษ อยูในระดับ มากท่ีสุด        

และนักเรียนท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ B-SLIM มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียน     

การสอนภาษาอังกฤษ อยูในระดับมาก 

อดิเรก นวลศรี (2558) ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนดวย

วิธีตอบสนองดวยทาทาง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนวัดคูยาง สํานักงานพ้ืนท่ี

การศึกษา ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 โดยใชนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนวัดคูยาง 
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สปพ. กพ 1 จํานวน 42 คน ผลการวิจัยพบวา ทักษะการสื่อสารภาษาจีนของนักเรียนหลังเรียนสูงกวา

กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ .05 เม่ือจําแนกรายทักษะคือ การฟง การพูด การอาน และการเขียน      

มีผลออกมาวาทุกทักษะมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียน และนักเรียนมีความพึงพอใจตอ

กระบวนการเรียนรูภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร ดวยวิธีการสอนแบบตอบสนองดวยทาทาง โดยภาพรวม

อยูในอันดับมาก 

ภัทรวดี ปนติ (2558) ไดศึกษาผลการใชวิธีการสอนแบบตอบสนองดวยทาทางท่ี

มีตอทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษและการกลาแสดงออกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 

โรงเรียนกมล-เรียม สุโกศล (บานผาใต) จากกลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียน

กมล-เรียม สุโกศล (บานผาใต) อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหมเขต 3 ภาคการเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2557 จํานวน 16 คน ผลการวิจัยพบวา 

1) ผลการประเมินทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษ หลังเรียนสูงกวากอนเรียน โดยมีคะแนน

เฉลี่ยกอนเรียนเทากับ 7.13 และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ 25.56 สวนผลการประเมินทักษะ

การฟงและการพูดภาษาอังกฤษระหวางเรียนในภาพรวมอยูในระดับดีมาก 2) ผลการประเมินการกลา

แสดงออกของนักเรียนท่ีเรียนภาษาอังกฤษโดยใชวิธีการสอนแบบตอบสนองดวยทาทาง ในภาพรวม

สวนใหญมีการกลาแสดงออกอยูในระดับดีมาก 

ศุภราภรณ  วงศชัยวาลย  (2559) ได ศึกษาการพัฒนาความรูดานคําศัพท

ภาษาอังกฤษ และความสามาารถดานการฟงภาษาอังกฤษ โดยวิธีการสอนแบบตอบสนองดวยทาทาง 

(The Total Physical Response: TPR) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนบานสบพลึง 

จังหวัดลําปาง ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนบานสบ

พลึง อําเภองาว จังหวัดลําปาง ท่ีเรียนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (อ12101) ในภาคเรียนท่ี 1           

ปการศึกษา 2558 จํานวน 14 คน ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีความรูดานคําศัพทภาษาอังกฤษและมี

ความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษสูงข้ึน หลังจากการเรียนรูโดยวิธีการสอนแบบตอบสนองดวย

ทาทาง และนักเรียนมีความพึงพอใจตอกิจกรรมการพัฒนาความรูดานคําศัพทภาษาอังกฤษและ

ความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษโดยวิธีการสอนแบบตอบสนองดวยทาทาง อยูในระดับมาก

ท่ีสุด 

สุพจน  ไทยสุริยะ (2559) ได ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปท่ี3 ของโรงเรียนประชานิเวศนท่ีไดรับการเรียนการสอน
แบบรวมมือ (Cooperative Language Learning) กับการสอนภาษาโดยใชทาทาง (Total Physical 
Response) โดยใชกลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมปท่ี 3 โรงเรียนประชานิเวศน แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จํานวน 64 คน มาจาก 2 หองเรียน โดยการจับ สลาก เปนกลุมทดลอง
จํานวน 32 คนสอนโดยใชการสอนภาษาโดยใชทาทาง และกลุมควบคุมจํานวน 32 คนสอนโดยการ
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สอนแบบรวมมือ และผลการวิจัยพบวา การเปรียบเทียบสอนภาษาอังกฤษโดยใชทาทาง สูงกวาการ
สอนแบบรวมมือ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

สุพินดา คําเสน (2560) ไดศึกษาการพัฒนาการฟงและการพูดภาษาญี่ปุน  
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยรูปแบบการสอนแบบ TPR ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2/9 โรงเรียนอุตรดิตถดรุณี จํานวน 48 คน ท่ีเรียนภาษาญ่ีปุนเบื้องตนใน
ภาคการเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2559 ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูมีคา 
89.75/75.05 เปนไปตามเกณฑประสิทธิภาพ 75/75 ผลการพัฒนาการฟงและการพูดภาษาญี่ปุนของ
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 75.05 ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไวและนักเรียนมีความพึงพอใจตอการ
เรียนอยูในระดับมาก 

2. งานวิจัยตางประเทศ 
เรย และเบลน (Ray and Blaine, 2002) ไดศึกษา ผลของวิธีการจัดการเรียนรู

สนองดวยทาทาง ท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียน โดยแบงกลุม
ตัวอยางเปนสองกลุม กลุมท่ีหนึ่งไดรับการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทางแบบดั้งเดิม กลุมท่ี
สองไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชอวัยวะเปนสื่อการเรียนท่ีเรียกวา Embodiment – based TPR 
approach ผลการวิจัยพบวา การจัดการเรียนรูท้ังสองแบบไมมีความแตกตางกันทางสถิติ นักเรียน
สามารถเรียนรูคําศัพทไดเพ่ิมข้ึนจากการสอนท้ังสองวิธีดังกลาว แตการสอนโดยใชอวัยวะเปนสื่อการ
เรียนทําใหผูเรียนมีความคงทนในการจดจําคําศัพทไดมากกวา เรย และเบลน (Ray and Blaine, 
2002) ยังใหความเห็นวาการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทางเปนวิธีการจัดการเรียนรูท่ีผูเรียน
สามารถปฏิบัติตามความเขาใจของภาษา และเปนวิธี ท่ี เหมาะกับเด็กเล็กหรือเด็กท่ีเริ่มเรียน
ภาษาตางประเทศ 

ยิง กิว (Ying Qiu, 2016) ไดศึกษา การใชวิธีการตอบสนองตอบสนองดวย
ทาทางรวมกับการจัดการเรียนรูคําศัพทในโรงเรียนประถมศึกษา ผลการวิจัยพบวา กลุมทดลองมี
คําศัพทท่ีดีกวาการสะกดคําศัพทของกลุมควบคุม และการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง
สามารถกระตุนความสนใจของนักเรียนในการเรียนรูไดมากกวา 

Munoz & Forero (2011) ไดศึกษา การสอนคําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับ
นักเรียนเกรดสาม โดยวิธีการสอนแบบตอบสนองดวยทาทาง โรงเรียน Gamma ในประเทศโคลัมเบีย 
งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ ทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสังเกต การจดบันทึก และการ
บันทึกวิดีโอ ผลการวิจัยพบวา การสอนคําศัพทภาษาอังกฤษโดยวิธีการสอนแบบตอบสนองดวย
ทาทางนี้ ชวยพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนใหเร็วข้ึน งายข้ึน เนื่องจากนักเรียนไดรับการกระตุนการ
เรียนรูโดยการเคลื่อนไหวรางกาย หรือจากการสาธิตของเพ่ือน ๆ ในชั้นเรียน ซ่ึงชวยทําใหการเรียนรู
ของนักเรียนงายข้ึน นอกจากนี้ การเรียนรูในบรรยากาศท่ีปราศจากการตึงเครียดยังชวยใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูและสรางแรงจูงใจในการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงเหมาะสมสําหรับ
ผูสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ (EFL) ท่ีมีความสนใจในการสรางกิจกรรมการเรียนรูหรือ
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ท่ีเนนการฝกปฏิบัติ การแสดงการสาธิตหรือการเคลื่อนไหวรางกาย
สําหรับนักเรียน 
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Sariyati (2012) ไดศึกษา ผลของการใชวิธีการสอนแบบตอบสนองดวยทาทางตอ
การเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียน ประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ของ
โรงเรียนประถมศึกษาอิสลามในเมืองบันดุง ประเทศอินโดนีเวีย โดยแบงเปนกลุมทดลอง (ใชวิธี     
การสอนแบบตอบสนองดวยทาทาง) และกลุมควบคุมสอนแบบปกติ เปรียบเทียบคะแนนกอนเรียน
และหลังเรียน ผลการวิจัยพบวา ความสามารถในการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนในกลุม
ทดลองหลังเรียนดวยวิธีการสอนแบบตอบสนองดวยทาทางนั้นสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 และคะแนนหลังเรียนของนักเรียนกลุมทดลองสูงกวาคะแนนของนักเรียนกลุม
ควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 จากผลการศึกษาเอกสารและงายวิจัยท่ีเก่ียวกับการจัดการเรียนรูแบบตอบสนอง
ดวยทาทาง พบวา ผูเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง มีการพัฒนาในดาน
ทักษะตางดีกวาการสอนแบบอ่ืน ๆ โดยเฉพาะทักษะการฟงและการพูด ในเม่ือการฟงเปนการ
เตรียมพรอมไปสูทักษะอ่ืน ๆ วิธีการสอนแบบนี้สามารถนําไปใชไดกับผูเรียนทุกวัย ทุกระดับ เพราะ
วิธีการจัดการเรียนรูแบบนี้ไมไดเนนในเรื่องของไวยากรณ แตเนนการโตตอบโดยการกระทําหรือ
ทาทาง ซ่ึงกิจกรรมท่ีผูเรียนไดฝกนั้นจะชวยสรางบรรยากาศในการเรียนนาสนใจมากข้ึน ผูเรียนรูสึก
สบาย ๆ สนุกกับการเรียนภาษา 
 
2.4  เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับการฟงและการพูดภาษาเวียดนาม 

2.4.1  การฟง 
1. ความหมายของการฟง 

นักการศึกษาไดใหความหมายของการฟงดังตอไปนี้ 
วิดโดสัน (Widdowson, 1983) กลาววา การฟง หมายถึง ความสามารถท่ีจะ

เขาใจวาประโยคหนึ่งมีความสัมพันธกับประโยคอ่ืน ๆ อยางไร และเขาใจวาประโยคนั้น ๆ มีหนาท่ี
อยางไรในการสื่อสาร ซ่ึงผูฟงในการฟงแบบนี้จะสนใจแตสิ่งท่ีมีความสัมพันธกัน หรือตรงกับ
จุดประสงคของการฟง 

คราเซน และเทอรเรล (Krashen and Terrell, 1983) กลาววา การฟง หมายถึง 
การใหปจจัยปอนเขาท่ีมีความหมายแกผูฟง 

รีเวอร (Riverse, 1980) กลาววา การฟงเปนทักษะเกิดจากการสรางสรรค         
การเขาใจเสียงท่ีไดยิน ซ่ึงผูฟงตองมีความรูเก่ียวกับท่ีมาของคํา การจัดรูปคํา สิ่งท่ีผูพูดพูดออกมาจะ
สื่อสารไดหรือไม ข้ึนอยูกับความสนใจและความตั้งใจของผูฟง 

ปทิตตา ติวงค (2557) กลาววา การฟง หมายถึง การรับสารหรือเสียงท่ีไดยิน
ดวยหูแลวแปลความหมายจากเสียงท่ีไดยินจนเกิดความเขาใจสามารถสนองความตองการของผูพูดได
อยางตรงตามจุดประสงค การฟงมีหลายระดับและมีประสิทธิภาพแตกตางกัน เม่ือผูฟงมีสมาธิในการ
ฟงและรูจักคิดวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการฟง 

สุพินดา คําเสน (2560) กลาววา การฟง หมายถึง การไดยินเสียงพูดแลวเขาใจ
ความหมาย สามารถแยกแยะสิ่งท่ีไดฟงได ตลอดจนเขาใจความมุงมายตรงตามท่ีผูพูดตองการและการ
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ฟงเปน 1 ใน 4 ทักษะท่ีมีความสําคัญมากในการเรียนภาษาตางประเทศ หากผูเรียนมีทักษะการฟงท่ีดี 
ยอมเกิดทักษะตอไปตามมาในทิศทางท่ีดี คือ การพูด การอาน และการเขียน 

สรุปวา การฟงคือการเขาใจเสียงท่ีไดยิน และผูฟงสามารถแสดงออกมาดวย

คําพูดหรือทาทางได ซ่ึงผูฟงตองมีความสามารถในการเรียบเรียง ตีความ เพ่ือท่ีจะเขาใจคําท่ีผูพูดพูด

ออกมา 

2. ความสําคัญของการฟง 

ปทิตตา ติวงค (2557) กลาววา การฟง เปนทักษะท่ีมีความจําเปนและสําคัญ

อยางยิ่งในการสื่อสาร ถือไดวาเปนทักษะท่ีจะนําไปสูการพัฒนาทักษะอ่ืน ๆ ตอไป เชน ทักษะการพูด 

ทักษะการอาน และทักษะการเขียน ดังนั้นผูสอนจะตองใหความสําคัญและหม่ันฝกฝนอยางตอเนื่อง 

สมํ่าเสมอ เพ่ือใหนักเรียนเกิดทักษะการฟงท้ังในการฟงโดยท่ัวไป และการฟงอยางมีจุดหมาย 

นอกจากนี้การฟงยังเปนสวนประกอบท่ีทําใหการสื่อสารครบวงจร 

สุพินดา คําเสน (2560) กลาววา การสื่อสารในชีวิตประจําวันของคนเราใชการ

ฟงมากกวาทักษะอยางอ่ืน การฟงเปนความสามารถในการรับรูสิ่งท่ีไดยินแลวสามารถตีความหรือจับ

ใจความสิ่งท่ีรับรูนั้นสามารถเขาใจและจดจําไวได 

ดอฟฟ (Doff, 1989) กลาววา ในการสื่อสารนั้น ผูฟงจะตองเขาใจกอนวาสิ่งท่ีผู

พูดพูดนั้นหมายความวาอยางไร เพ่ือไปหาคําตอบใหถูกตองเหมาะสม ดังนั้นผูเรียนจึงตองฝกการฟง

ใหมาก โดยเฉพาะในการสื่อสารดวยภาษาตางประเทศจะตองฟงจนสามารถเขาใจไดดี และสามารถ

พูดออกมาได 

ซัปโปโล (Zappolo, 1981) กลาววา ในชีวิตประจําวันการฟงมีความสําคัญเปน

อยางมาก ในการสื่อสารในชีวิตประจําวันมีการใชการฟง 45% การพูด 30% การอาน 16%         

และการเขียน 9% 

สรุปวา การฟงเปนทักษะท่ีสําคัญอยางยิ่งในการสื่อสารและเปนพ้ืนฐานของทักษะ

อ่ืน ๆ ดังนั้นผูสอนตองเปดโอกาสผูเรียนไดฝกฝนการฟงใหสมํ่าเสมอและตอเนื่องเพ่ือใหเกิดทักษะ 

การฟง 

3. ความสามารถดานการฟง 

รูบิน (Rubin, 1990) กลาววา การฟงคือการรับสารท่ีผูฟงไดตีความและเลือกขอมูล

จากการไดยิน การมองเห็น และพยายามเขาใจสิ่งท่ีผูสงสารตองการสื่อออกมา 

คราเซน และเทอรเรล (Krashen & Terrell, 1983) กลาววา การฟงหมายถึงการให

ปจจัยปอนท่ีมีความหมายแกผูฟง โดยไมบังคับผูฟงท่ีกําลังเรียนรูภาษาท่ีสองตองโตตอบออกมาเปน

ภาษาพูดในทันที แตใหเวลาในการรับรูและเขาใจแลวคอย ๆ โตตอบออกมา ซ่ึงในระยะแรกอาจเปน

การโตตอบดวยภาษากายกอนแลวคอยพัฒนาเปนภาษาพูดในท่ีสุด 
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หยางอัง (Yangang, 1993) กลาววา การฟง หมายถึง ความสามารถท่ีจะบอก    

และเขาใจสิ่งท่ีผูพูดพูด คนท่ีมีความสามารถในการฟงคือคนท่ีสามารถทํานายไดวาผูพูดจะพูดอะไร

ตอไป และกลาท่ีจะเดาความหมายของคําศัพทท่ีไมรู 

ปทิตตา ติวงค (2557) กลาววา ความสามารถในการฟงเปนพ้ืนฐานในการเรียนรูทาง

ภาษา การฟงเปนทักษะแรกสําหรับผูเริ่มเรียนภาษาเพ่ือจะกอใหเกิดความสามารถในการสื่อสาร    

การสนทนากันใหรูเรื่องนั้นตองเริ่มจากการฟงใหเขาใจเสียกอน ไมใชเปนเพียงแตแยกเสียงเนนหนัก 

เสียงสูงต่ํา และแยกความแตกตางของเสียงไดเทานั้น สวนระดับความสามารถดานการฟงนั้น ควรเริ่ม

จากทักษะท่ีงายไปหายาก คือ เริ่มจากระดับกลไก ระดับความรู ระดับการถายโอน ระดับการสื่อสาร    

และระดับวิเคราะหวิจารณ 

ศุภราภรณ วงศชัยวาลย (2559) ความสามารถดานการฟงเปนสวนประกอบท่ีสําคัญ

ตอกระบวนการเรียนรูภาษาท่ีสองหรือภาษาตางประเทศของผูเรียน ถาความสามารถดานการฟงของ

ผูเรียนมีประสิทธิภาพ ผูเรียนก็จะประสบผลสําเร็จในการเรียนรู นอกจากนี้ผูเรียนจะตองมีความรูเดิม

หรือประสบการณเดิมดวย จึงจะทําใหผูเรียนเขาใจและบรรลุจุดมุงหมายจากเรื่องท่ีฟงนั้น ๆ ดวย 

ศิริพร พละโชติ (2561) กลาววา ความสามารถในการฟง หมายถึง การท่ีผูรับสาร

ไดรับขอมูลจากผูสงสารดวยการไดยิน กระท่ังเกิดความเขาใจจนสามารถปฏิบัติ หรือแสดงเพ่ือสื่อถึง

ความเขาใจอยางถูกตองตามความหมายท่ีผูสงสารตองการเปนทักษะท่ีสําคัญท่ีสุดเปนอันดับแรก

เพราะเปนพ้ืนฐานท่ีตองเรียนรู ฝกฝน จนเกิดทักษะเพ่ือเปนพ้ืนฐานในการเรียนรูทักษะอ่ืน ๆ        

อีกตอไป นักเรียนในระดับประถมศึกษาควรเรียนรูจากการฟงท่ีเนนการฟงเสียง คํา วลี แลวสามารถ

ออเสียงไดถูกตอง 

สรุปไดวา ความสามารถดานการฟง หมายถึง การฟงครูออกเสียงคําหรือประโยค

คําสั่งท่ีเปนภาษาเวียดนามอยางเขาใจ นักเรียนสามารถจับใจความสําคัญและรูความหมายของคํา

ท้ังหมดอยางชัดเจน แลวสามารถแสดงออกมาดวยทาทางไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

4. การวัดและประเมินผลการฟง 

โคเฮน (Cohen, 1994) ไดกลาววา การวัดผลการฟงมีหลายวิธี ข้ึนอยูกับผูสอน

วาจะเลือกโดยใชวิธีใดท่ีเหมาะสมกับผูเรียน ดังนี้ 

1. ฟงเพ่ือแยกเสียง (discrimination of sound) เปนการทดสอบการฟงเพ่ือ

แยกเสียงท่ีแตกตางกัน เชน แยกความหมายท่ีตางจากพวก อาจเปนคําศัพทหรือประโยค แยกความ

เหมือนและความตางของประโยคท่ีไดฟง ฟงเพ่ือบงบอกความรูสึกของผูพูด 

2.  ฟ ง เ พ่ื อ แ ย ก ไวย าก รณ  (listening for grammatical distinction)      

เปนการฟงเพ่ือแยกแยะไวยากรณ เชน ฟงเพ่ือแยกวาเปนเอกพจนหรือพหุพจน 
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3.  ฟงคําศัพท (listening for vocabulary) เปนการฟงคําศัพทแลวแสดง

ทาทาง เชน ฟงคําหรือประโยคคําตาง ๆ จากครูผูสอน 

4.  ฟงเพ่ือความเขาใจ (auditory comprehension) เปนการฟงเพ่ือทดสอบ

ความเขาใจของผูฟง เชน ฟงแลวตอบคําถาม เลือกคําตอบท่ีเหมาะสมกับบทสนทนา 

ปทิตตา ติวงค (2557) ไดกลาววา สิ่งสําคัญสําหรับการวัดและประเมินผลการฟง    

ซ่ึงถือวาเปนการทดสอบในข้ันเริ่มตนใชภาษา เนนใหนักเรียนฟงคําศัพทและขอความสั้น ๆ         

เพ่ือนําไปสูการเดาความหมาย ผูสอนอาจใชการแสดงออกดวยทาทางประกอบ หรือใชสิ่งของ รูป 

แทนการสื่อความหมาย รวมถึงสถานการณท่ีเกิดข้ึน 

1.  ใหตอบคําถามจากผูสอน 

2.  ใหฟงและลําดับเหตุการณ 

3.  ฟงบทสนทนาแลวตอบคําถาม 

4.  ใชแบบทดสอบเปนแบบเขียนหรือแบบปากเปลา จากการฟงเรื่องแลว 

ศิริพร พละโชติ (2561) กลาววา การประเมินผลการฟงเปนการทดสอผูฟงวาเม่ือ

ไดฟง หรือรับขอมูลจากการไดยิน เม่ือฟงแลวผูฟงสามารถเลือกภาพท่ีมีความหมายตามท่ีฟงไดอยาง

ถูกตอง 

สรุปไดวา การวัดและประเมินผลการฟงมีหลายรูปแบบ เชน  ฟงบทสนทนา ฟงเพ่ือ

แยกเสียง ฟงคําศัพท ฟงเพ่ือความเขาใจ หรือ ตอบคําถามจากผูสอน เปนตน 

2.4.2  การพูด 

1. ความหมายของการพูด 

ซีล (Searle, 1978) กลาววา การพูด หมายถึง การถายทอดความคิด ความ

เขาใจและความรูสึกใหผูฟงไดรับรูและเขาใจจุดมุงหมายในการพูดของผูพูด ในขณะท่ีผูพูดพูดจะเกิด

การปฏิสัมพันธกับผู รวมสนทนา การพูดจึงมีความสําคัญและจําเปนสําหรับการสื่อสารใน

ชีวิตประจําวัน และการพูดยังมีความเก่ียวเนื่องกับการฟง การอาน และการเขียนอีกดวย เพราะผูท่ี

พูดไดยอมสามารถฟงผูอ่ืนไดอยางเขาใจ และชวยใหการอานและการเขียนงายข้ึนอีกดวย 

ปทิตตา ติวงค (2557) กลาววา การพูด คือ การสื่อสารระหวางมนุษยโดยการใช

เสียงและทาทาง เปนการถายทอดขาวสาร ความรูสึกนึกคิด ความเขาใจ และความตองการของตนให

ผูฟงรับรูถึงจุดประสงคของผูพูด โดยเฉพาะอยางยิ่งการเรียนการจัดการเรียนรูภาษาตางประเทศ นับ

ไดวาการพูดเปนทักษะท่ีสําคัญและมีความจําเปนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การพูดท่ีมี

ประสิทธิภาพผูพูดตองใชน้ําเสียง ถอยคํา และมีความรูดานคําศัพท ไวยากรณ และวัฒนธรรมของ

เจาของภาษาไดอยางถูกตอง และสามารถใชพฤติกรรมการแสดงออกท่ีไมใชคําพูดไดอยางเหมาะสม 
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ดังนั้นทักษะการพูดจึงตองใชระยะเวลาในการฝกฝน จนเกิดความชํานาญ จึงจะทําใหการพูดนั้นมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

สุพินดา คําเสน (2560) กลาววา การพูด หมายถึง การถายทอดความรู ความคิด 

ความรูสึก อารมณ ทักษะคติ ประสบการณ และอ่ืน ๆ จากผูพูดไปยังผูฟง ท่ีมีบุคคลตั้งแต 2 คนข้ึนไป 

โดยผานทางถอยคํา สีหนา แววตา รวมท้ังน้ําเสียง และกิริยาท่ีแสดงประกอบ เพ่ือใหผูฟงรับรู และ

เกิดการตอบสนองไดตรงตามจุดประสงคท่ีผูพูดวางไว 

วรนารี คําปญญา (2558) กลาววา การพูด หมายถึง การแลกเปลี่ยนขาวสาร       

ซ่ึงประกอบดวยบุคคลอยางนอย 2 คนข้ึนไป การพูดจะมีประสิทธิภาพหรือประสบความสําเร็จไดนั้น 

ผูพูดตองคํานึงถึงการใชคํา สํานวนท่ีมีความถูกตองเหมาะสม รวมท้ังการสื่อโดยใชภาษาทาทางเพ่ือให

คําพูดนั้นเปนท่ีเขาใจแกผูฟงใหงายข้ึน 

ศิริพร พละโชติ (2561) กลาววา การสอนการพูดเปนการสอนท่ีเนนใหผูเรียน

สามารถพูดเพ่ือการสื่อสารดวยการเลาเรื่องหรือสนทนาโดยอาศัยความเจาใจจากการฟง ควรคํานึงวา

ผูพูดสามารถพูดใหผูฟงเขาใจสิ่งท่ีตนตองการจะสื่อสารหรือไม ถาผูฟงเขาใจไดดีก็แสดงวาผูพูดเปนผูท่ี

สามารถใชภาษาเพ่ือการสื่อสารได  

สรุปไดวา การพูดเปนการสื่อสารระหวางสองคนข้ึนไป ดวยการใชเสียงและ

ทาทางประกอบ เพ่ือใหผูฟงรับรูจุดมุงหมายของผูพูด ซ่ึงผูพูดตองมีการฝกฝนเปนอยางดี ในการ

เรียนรูภาษาตางประเทศการพูดถือวาเปนทักษะท่ีสําคัญมาก 

 

2.  ความสําคัญของการพูด 

สมชาติ กิจยรรยง (2548 อางถึงใน รัตนาวดี คําแพง, 2557) ไดกลาววา การพูด

เปนการถายทอดความรู ความเขาใจ ความคิดเห็น โดยใชเสียง ภาษา ภาพ เปนตน เพ่ือใหผูฟงรับรู 

ดังภาพท่ี 2.1 

 
 

 
 
 

ภาพท่ี 2.1 ข้ันตอนการถายทอดการสื่อสาร 
 

กระบวนการถายทอดการสื่อสารมีจุดมุงหมายดังนี้ 
  1.  เพ่ือใหขาวสาร ขอเท็จจริง 
  2.  เพ่ือใหความรู ความเขาใจ ทัศนคติท่ีถูกตอง 
 

ผูสง 
 

สื่อสาร 
 

ชองทาง 
 

ผูรับ 
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  3.  เพ่ือใหความบันเทิง 

  4.  ผูใหผูฟงเชื่อถือ 

สุพินดา คําเสน (2560) กลาววา การพูดเปนปจจัยสําคัญของกระบวนการสื่อสาร

ระหวางกันของมนุษย ท้ังตอการดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียน การทํางาน เรื่องของมนุษยสัมพันธ 

ยอมจะตองใชการสื่อสารทางการพูดท้ังสิ้น 

ป ทิ ต ต า  ติ ว งค  (2557) ก ล า ว ว า  ทั ก ษ ะก าร พู ด เป น ทั ก ษ ะ ท่ี จํ า เป น               

และมีความสําคัญในการสื่อสาร รวมถึงปฏิสัมพันธระหวางกันและกันในการแสดงออกถึงความ

ตองการ ตลอดจนความรูสึกนึกคิดท้ังของตนเองและผูอ่ืน 

สรุปไดวา การพูดเปนทักษะท่ีมีความสําคัญในการสื่อสาร เปนการถายทอด

ความรูสึกนึกคิดและความเห็น เพ่ือใหผูอ่ืนเขาใจ สําหรับเด็กประถม หากผูท่ีเก่ียวของรูจักวิธีท่ีจะ

สงเสริมพัฒนาการพูดท่ีเหมาะสมก็จะทําใหเด็กกลาพูด กลาแสดงออก รูจักเรียงลําดับคําพูดใหถูกตอง

และเหมาะสม  

3.  ความสามารถดานการพูด 

วาเลต และดิสสิก (Valette and Disick, 1972) ไดแบงระดับความสามารถใน

การพูดออกเปน 5 ระดับดังนี้ 

  1.  ข้ันกลไก ผูเรียนสามารถพูดเลียนแบบเสียง ระดับเสียง เสียงเนนหลัก    

มีจังหวะการหยุดและการออกเสียงเชื่อมระหวางคําตามแบบเจาของภาษาได สามารถทองจําคํา 

ประโยค หรือขอความ บทสนทนา และออกเสียงขอความตาง ๆ ท่ีไดเรียนมาแลวโดยไมจําเปนตอง

เขาใจคํา หรือขอความเหลานั้น 

  2.  ข้ันความรู ผูเรียนสามารถพูดเก่ียวกับสิ่งท่ีเคยเรียนมาแลว โดยใชคําศัพท

และไวยากรณท่ีเรียนมาแลวอยางเขาใจความหมาย 

3.  ข้ันถายโอน ผูเรียนสามารถนําเอากฎไวยากรณท่ีเรียนมาแลว สรางรูป

ประโยคใหมๆตามความตองการได 

4.  ข้ันสื่อสาร ผูเรียนสามารถแสดงความคิด ความตองการใหผูอ่ืนไดรับรู 

โดยเนนความคลองแคลว ความเขาใจและความสามารถในการสื่อความมากกวาความถูกตองทาง

ไวยากรณ 

5.  ข้ันวิพากษวิจารณ ผูเรียนสามารถพูดโดยใชลีลาการพูด น้ําเสียง คํา    

และสํานวนไดถูกตองและเหมาะสมกับสถานการณ 

ปทิตตา ติวงค (2557) กลาววา ความสามารถในการพูด หมายถึง ความสามารถ

ท่ีใชในการผลิตภาษาและเปนกระบวนการสื่อความหมาย ผูพูดจะตองถายทอดความคิด ความรูสึก

ออกมาเปนรหัสของภาษา หรือเปนคําพูดใหผู อ่ืนเขาใจ และนอกจากจะใชการเนนหนักในคํา        
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และระดับเสียงสูงต่ําในประโยค เพ่ือสื่อความหมายแลว ผูพูดยังตองแสดงจุดมุงหมายในการพูดวา 

ตองการอะไร กับใคร ท่ีไหน และอยางไร ใหถูกตองเหมาะสมตามสถานการณ นอกจากนี้ผูพูดยังตอง

มีความคลองแคลว (Fluency) และความชัดเจน (Accurracy) 

บารต (Bartz, 1979) ไดกลาววา ความสามารถในการพูด ประกอบดวยสิ่งตาง ๆ

ดังนี้ 

1.  ความคลองแคลว หมายถึง ความราบรื่นและความตอเนื่องตลอดจนความ

เปนธรรมชาติในการพูด 

2.  ความเขาใจ หมายถึง ความสามารถท่ีจะพูดใหผูอ่ืนเขาใจ 

3.  ปริมาณขอมูลท่ีสามารถสื่อสารได หมายถึง ปริมาณของขอความหรือ

ขอมูลท่ีสามารถพูดใหผูฟงเขาใจ 

4.  คุณภาพในการสื่อสาร หมายถึง ความถูกตองทางภาษาของขอความท่ีพูด 

5.  ความพยายามในการสื่อสาร หมายถึง ความยายามท่ีจะทําผูฟงเขาใจใน

สิ่งท่ีตนพูด โดยใชคําพูดหรือทาทางเพ่ือสื่อสาร 

สรุปไดวา ความสามารถดานการพูด หมายถึง การพูดเพ่ือแสดงออกถึงความ

เขาใจ ไดแก การออกเสียงคําศัพทหรือประโยคไดถูกตองตามหลักการออกเสียง นักเรียนสามารถ

เลือกใชคําท่ีถูกตองและเหมาะสมพรอมกับการหาคําตอบไดอยางคลองแคลว รวดเร็ว และมีคําตอบ

ในปริมาณท่ีมากในเวลาจํากัด 

4.  การวัดและประเมินผลการพูด 

ศุลีรัตน ภัทรานนท (2532 อางถึงใน วรนารี คําปญญา, 2558) ไดสรุปการวัด

และประเมินผลการพูดสามารถวัดดวยวิธีการตาง ๆ ดังนี้ 

1.  วัดเฉพาะการพูด เชน พูดตามหัวขอท่ีกําหนดให 

2.  วัดการพูดสัมพันธกับความสามารถอ่ืน ๆ เชน ฟง อาน เขียน 

3.  วัดการพูดโดยตรง คือ ใหพูดในสภาพท่ีเปนจริง หรือในสถานการณ

จําลองท่ีสมจริง 

4.  วัดการพูดทางออม ใชวิธีการสัมพันธกับการพูดโดยตรง เชน การระลึกได

โดยการใหผูเรียนอานบทสนทนาท่ีมีขอความบางตอนขาดหายไป แลวเลือกคําตอบท่ีใหมาเติม หรือ

เขียนใหสมบูรณ โดยกอนตอบผูเรียนจะตองออกเสียงในใจกอน 

5.  วัดจุดยอยขององคประกอบตาง ๆ ทางภาษา ไดแก ระบบเสียง ศัพท 

โครงสราง ไวยากรณ เปนการวัดความสามารถทางภาษา 

6.  วัดทักษะการสรุป เปนการวัดความสามารถในการสื่อความหมายดวยการ

พูด ซ่ึงตองใชความรูทางภาษา และความสามารถอ่ืน ๆ เชน กิจกรรมดังตอไปนี้ 
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-  พูดสนทนาเปนกลุมหรือคู 

-  แสดงบทบาทสมมุต ิ

-  พูดบรรยายภาพ หรืออานขอความแลวเลาสรุป 

-  พูดตามหัวขอท่ีกําหนดให 

-  ตอบคําถามเก่ียวกับภาพ สามารถใหเหตุผล สรุปอางอิงจากเนื้อเรื่องได 

เคนท (Kent, 2005) ไดแบงเกณฑในการทดสอบการพูดเปน 6 องคประกอบ               

ดังตารางท่ี 2.9 

 

ตารางท่ี 2.9 เกณฑการทดสอบความสามารถดานการพูด 

 

ความคลองในการพูด (fluency of speech) 

1 2  3 4 5 

ปรับปรุง พอใช ปานกลาง ด ี ดีมาก 

การใชไวยากรณ (grammar use) 

1 2 3 4 5 

ปรับปรุง พอใช ปานกลาง ด ี ดีมาก 

ความเขาใจในการฟง (listening comprehension) 

1 2 3 4 5 

ปรับปรุง พอใช ปานกลาง ด ี ดีมาก 

การออกเสียง (pronunciation) 

1 2 3 4 5 

ปรับปรุง พอใช ปานกลาง ด ี ดีมาก 

การเลือกใชคําศัพทอยางเหมาะสม (vocabulary appropriateness) 

1 2 3 4 5 

ปรับปรุง พอใช ปานกลาง ด ี ดีมาก 

 

นอกจากนี้ เคนทยังอธิบายเก่ียวกับ แตละองคประกอบไวดังนี้ 

 1. ความคลองในการพูด คือ การพูดไดอยางคลองแคลว ไมติดขัด แตไมใชการ

พูดอยางรวดเร็ว หากพูดกะตุกกะตัก มีตอเนื่องคะแนนก็จะลดลง 

 2. การใชไวยากรณ คือ การพูดถูกตองตามหลักไวยากรณ หากพูดผิดแลว        

มีการแกไขใหถูกตองจะไดคะแนนมากกวาผูท่ีพูดผิดไวยากรณบอย ๆ 
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 3. ความเข าใจในการฟ ง คือ ผู เรียน เข าใจในสิ่ ง ท่ีผู พู ดตองการสื่ อสาร          

หากมีการโตตอบอยางเขาใจจะไดคะแนนมากกวาผูท่ีหยุดนิ่ง เงียบไมโตตอบ ซ่ึงมีการถามตอบ 

 4. การออกเสียง คือ การออกเสียงไดถูกตอง ถาผูเรียนออกเสียงแลวรีบแกไขจะ

ไดคะแนนมากกวาผูท่ีออกเสียงไมถูกตองบอย ๆ 

 5. การเลือกใชคําศัพทอยางเหมาะสม คือ การเลือกใชคําไดอยางเหมาะสม   

และนําคําศัพทท่ีเรียนไปแลวมาใช แตถาเลือกใชคําศัพทท่ีงายเกินไปหรือไมสื่อความหมายจะได

คะแนนนอย 

มักมินาเทียน (Mukminatien, 2005) กลาววา การประเมินการพูดโดยท่ัวไปมัก

ประกอบดวย 2 องคประกอบดังนี้ 

 1. วิธีการพูด (the speaking prompt) เปนเทคนิควิธีการทดสอบพูด โดยผูสอน

จะตองแจงใหผูเรียนรับรูการประเมิน เชน พูดเลาเรื่อง พุดจากภาพ เปนตน 

 2. เกณฑการพูด (the scoring rubic) เปนเครื่องมือในการวัดและประเมินผล

การพูด ซ่ึงมีเกณฑในการใหคะแนนอยางชัดเจน มีคําอธิบายเกณฑ 

จากองคประกอบท่ีกลาวไวขางบน สามารถสรางเกณฑการประเมินแบบแยกสวนได       

ดังตารางท่ี 2.10 

 

ตารางท่ี 2.10 เกณฑการประเมินแบบแยกสวน 

 

ระดับผล

การประเมิน 

ระดับ

คุณภาพ 

ระดับ

คะแนน 

คะแนน คําอธิบายเกณฑ 

E ปรับปรุง 0 1-3 - ออกเสียงผิดมาก 

- ใชไวยากรณผิดมาก 

- ใชคําศัพทงายเกินไป 

- ไมมีความคลองแคลวในการพูด 

- การสื่อสารไมเขาใจและไมชัดเจน 

D พอใช 1 4-5 - ออกเสียงไมชัดเจน 

- ใชไวยากรณผิดคอนขางมาก 

- ใชคําศัพทไมถูกตอง 

- ไมคอยมีความคลองแคลวในการพูด 

- การสื่อสารไมคอยชัดเจน 
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ตารางท่ี 2.10 (ตอ) 

 

ระดับผล

การประเมิน 

ระดับ

คุณภาพ 

ระดับ

คะแนน 

คะแนน คําอธิบายเกณฑ 

C ปานกลาง 2 6-7 - ออกเสียงคอนขางชัดเจน 

- ใชไวยากรณผิดปานกลาง 

- ใชคําศัพทไมคอยถูกตอง 

- คอนขางมีความคลองแคลวในการพูด 

- การสื่อสารชัดเจนพอสมควร 

 

 

B 

 

 

ด ี

 

 

3 

 

 

7.5-8 

- ออกเสียงชัดเจนเปนสวนใหญ 

- ใชไวยากรณผิดนอย 

- ใชคําศัพทคอนขางถูกตอง 

- มีความคลองแคลวในการพูด 

- การสื่อสารคอนขางชัดเจน 

 

 

A 

   

 

   ดีมาก 

 

 

4 

 

 

8.5-10 

- ออกเสียงชัดเจน 

- ใชไวยากรณไดถูกตอง 

- ใชคําศัพทไดถูกตอง 

- มีความคลองแคลวในการพูดดี 

- การสื่อสารเขาใจและชัดเจนดี 

 

สุพินดา คําเสน (2560) กลาววา การประเมินการพูดควรวัดจากการออกเสียงท่ี

ถูกตอง การใชไวยากรณ คําศัพท ความเขาใจและความคลองแคลวในการพูด 

จากการสังเคราะหเกณฑการประเมินความสามารถดานการพูด สรุปไดวา เกณฑ  

ในการวัดและประเมินผลความคลายคลึงกัน โดยวัดและประเมินจากการออกเสียง คําศัพท ความ

เขาใจและความคลองแคลวในการพูด โดยผูวิจัยจะนําการประเมินนี้มาใชในงานวิจัย โดยปรับใหมี

ความเหมาะสมกับระดับและความสามารถของนักเรียน 

2.4.3  การพัฒนาความสามารถดานการฟงและการพูด 

คราแซน (Krashen, 1985) ไดกลาวา ความสามารถในการฟงท่ีดี เปนสิ่งท่ีสําคัญ

กอนท่ีจะนําไปสูความสามารถในการพูดได สําหรับการสื่อความหมายการฟงออกมาเปนการพูด     

เม่ือผานการสื่อดวยภาษากาย ภาษาทาทางแลว ผูฟงจึงคอย ๆ สื่อออกมาเปนคําพูดสั้น ๆ กอน 
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แลวพัฒนาเปนประโยคสั้นไปสูประโยคท่ีมีความซับซอนมากข้ึนไปเรื่อย ๆ ดังนั้นในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน ครูควรเปดโอกาสใหนักเรียนไดฝกฝนและปฏิบัติการทางภาษาโดยใชทาทางใหมาก

ท่ีสุดและชวยพัฒนาความคิดของนักเรียน โดยผูเรียนไมถูกบังคับใหพูดจนกวาจะพรอม ระยะเวลาท่ี

ผูเรียนยังไมพรอมนั้น แสดงวาผูเรียนกําลังอยูในระวางพัฒนาการท่ีเรียกวา ระยะแหงความเงียบ 

(Silent Peirod) หรือท่ีนักการศึกษาหลายทานเรียกวา ระยะแหงการรอ (Waiting Period) 

ปทิตตา ติวงค (2557) กลาววา การพัฒนาความสามารถดานการฟงและการพูดจะ

เกิดข้ึนอยางตอเนื่องกัน ผูเรียนจะตองไดรับการพัฒนามาจากการไดรับปจจัยปอนท่ีมีความหมายใน

การฝกฟงโดยใชเวลาในการปรับตัวจะมากหรือนอยข้ึนอยูกับสถานการณ และความสามารถของแต

ละบุคคลในการฝก โดยเปนไปตามลําดับจากงายไปสูยาก  

สรุปวา การพัฒนาความสามารถดานการฟงและการพูด หมายถึง การพัฒนา

ความสามารถดานการฟงและการพูดอยางตอเนื่องและเปนข้ันเปนตอน โดยเริ่มจากงายไปสูยาก    

จากการฟงไปสูการพูด เพ่ือใหผูเรียนมีประสบการณโดยตรงและสามารถใชภาษาตางประเทศใน

ชีวิตประจําวันได 

2.4.4  การฟงและการพูดภาษาตางประเทศสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 

2560) ไดกําหนดสาระสําคัญในดานภาษาเพ่ือการสื่อสารของการเรียนรูภาษาตางประเทศไววา     

การใชภาษาตางประเทศในการฟง พูด อาน เขียน แลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร แสดงความรูสึกและ

ความคิดเห็น ตีความ นําเสนอขอมูล ความคิดรวบยอดและความคิดเห็นในเรื่องตาง ๆ และสราง

ความสัมพันธระหวางบุคคลอยางเหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) 

นอกจากนั้นในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดกําหนดคุณภาพผูเรียน

สําหรับเด็กประถมศึกษาปท่ี 1 วา 

1.  ปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอรองท่ีฟง อานออกเสียงตัวอักษรคํา กลุมคํา ประโยค

งายๆและบทพูดเขาจังหวะงาย ๆ ถูกตองตามหลักการอาน บอกความหมายของคําและกลุมคําท่ีฟง

ตรงตามความหมาย ตอบคําถามจากการฟงหรืออานประโยค บทสนทนาหรือนิทานงาย ๆ 

      2.  พูดโตตอบดวยคําสั้น ๆ งาย ๆ ในการสื่อสารระหวางบุคคลตามแบบท่ีฟง    

ใชคําสั่งและคําขอรองงาย ๆ บอกความตองการงาย ๆ ของตนเอง พูดขอและใหขอมูลเก่ียวกับตนเอง

และเพ่ือน บอกความรูสึกของตนเองเก่ียวกับสิ่งตาง ๆ ใกลตัวหรือกิจกรรมตาง ๆ ตามแบบท่ีฟง 

3.  พูดใหขอมูลเก่ียวกับตนเองและเรื่องใกลตัว จัดหมวดหมูคําตามประเภทของ

บุคคล สัตว และสิ่งของตามท่ีฟงหรืออาน 
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4.  พูดและทําทาประกอบ ตามมารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจาของภาษา    

บอกชื่อและคําศัพทงาย ๆ เก่ียวกับเทศกาล/วันสําคัญ/งานฉลอง และชีวิตความเปนอยูของเจาของ

ภาษา เขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมท่ีเหมาะสมกับวัย 

5.  บอกความแตกตางของเสียงตัวอักษร คํา กลุมคํา และประโยคงาย ๆ      

ของภาษาตางประเทศและภาษาไทย 

6.  บอกคําศัพทท่ีเก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 

7.  ฟง/พูดในสถานการณงาย ๆ ท่ีเกิดข้ึนในหองเรียน 

8.  ใชภาษาตางประเทศ เพ่ือรวบรวมคําศัพทท่ีเก่ียวของใกลตัว 

9.  มีทักษะการใชภาษาตางประเทศ เนนการฟงและการพูดสื่อสารตามหัวเรื่อง

เก่ียวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน  สิ่ งแวดลอมใกลตั ว อาหาร เครื่องดื่ม  และเวลาวาง               

และนันทนาการ ภายในวงคําศัพทประมาณ 350 - 450 คํา (คําศัพทท่ีเปนรูปธรรม)  

10.  ใชประโยคคําเดียว ประโยคเด่ียวในการสนทนาโตตอบตามสถานการณใน

ชีวิตประจําวัน 

สาระและมาตรฐานการเรียนรูเก่ียวกับการเรียนรูภาษาตางประเทศสําหรับเด็ก

ประถมศึกษาปท่ี 1 ไวดังนี้  

สาระท่ี 1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

มาตรฐาน ต 1.1 เขาใจและตีความเรื่องท่ีฟงและอานจากสื่อประเภทตาง ๆ    

และแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล 

ตัวชี้วัดตามชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ไดแก 

1.  ปฏิบัติตามคําสั่งงาย ๆ ท่ีฟง 

2.  ระบุตัวอักษรและเสียง อานออกเสียงและสะกดคํางาย ๆ ถูกตองคาม

หลักการอาน 

3.  เลือกภาพตรงตามความหมายของคําและกลุมคําท่ีฟง 

4.  ตอบคําถามจากการฟงเรื่องใกลตัว 

มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร 

แสดงความรูสึกและความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดตามชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 (กระทรวงศึกษาธกิาร, 2560) ไดแก 

1.  พูดโตตอบดวยคําสั้น ๆ งาย ๆ ในการสื่อสารระหวางบุคคลตามแบบท่ีฟง 

2.  ใชคําสั่งงาย ๆ ตามแบบท่ีฟง 

3.  บอกความตองการงาย ๆ ของตนเองตามแบบท่ีฟง 
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4.  พูดขอและใหขอมูลงาย ๆ เก่ียวกับตนเองตามแบบท่ีฟง 

มาตรฐาน ต 1.3 นําเสนอขอมูลขาวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นใน

เรื่องตาง ๆ โดยการพูดและการเขียน 

ตัวชี้วัดตามชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) คือ พูดใหขอมูล

เก่ียวกับตนเองและเรื่องใกลตัว 

สาระท่ี 2 ภาษาและวัฒนธรรม 

มาตรฐาน ต 2.1 เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของ

ภาษาและนําไปใชไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ 

ตัวชี้วัดตามชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 (กระทรวงศึกษาธกิาร, 2560) ไดแก 

1.  พูดและทําทาประกอบตามวัฒนธรรมของเจาของภาษา 

2.  บอกชื่อและคําศัพทเก่ียวกับเทศกาลสําคัญของเจาของภาษา 

3.  เขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมท่ีเหมาะกับวัย 

 

2.4.5  การฟงและการพูดภาษาเวียดนามสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1  

มาตรฐานการเรียนรูดานการฟงและการพูดภาษาเวียดนามเบื้องตนสําหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 มีดังนี้ 

มาตรฐานการฟง 

1.  แยกแยะความแตกตางของเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต ในคําพยาง

เดียวและคําหลายพยางค 

2.  บอกความหมายของคําท่ีใชบอย ๆ และขอความสั้น ๆ ในบริบทท่ีไมซับซอน 

3.  จับ ใจความสํ า คัญ จากขอความ  บทสนทนาในสถานการณ ต าง  ๆ               

ในชีวิตประจําวัน 

มาตรฐานการพูด 

1. พูดคําหรือขอความสั้น ๆ  ท่ี ใช ในชีวิตประจําวันในสถานการณตาง ๆ           

ในระดับพ้ืนฐาน 

2. พูดแสดงความรู ความคิด ความรูสึก และความตองการในชีวิตประจําวัน 

3. ใชน้ําเสียงและกิริยาทาทางประกอบการพูดท่ีเหมาะสมตามวัฒนธรรม

เวียดนาม 

4. ใชถอยคําภาษาไดถูกตอง เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล 
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2.4.6  งานวิจัยเก่ียวกับความสามารถดานการฟงและความสามารถดานการพูดของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 

ซีรีน ชูมวรฐายี (2557) ไดศึกษาประสิทธิผลของการจัดการเรียนรูแบบตอบสนอง

ดวยทาทางตอการเรียนรูคําศัพทและความคงทนในการจดจําคําศัพทของนักเรียนชั้นประถมศึกษา    

ปท่ี 1 จากกลุมตัวอยางคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 จํานวน 25 คน โรงเรียนเทศบาล 4 อําเภอ

หาดใหญ จังหวัดสงขลา ผลการวิจัยพบวา 1) หลังจากไดรับการจัดการเรียนรูคําศัพทดวยวิธีการ

จัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง ผูเรียนมีการรับรูความหมายคําศัพทเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (t=18.12) การวัดโดยการตอบเปนรายบุคคล (t=16.77) 2) การจัดการเรียนรู

แบบตอบสนองดวยทาทางมีประสิทธิผลทําใหนักเรียนเกิดความคงทนตอการจดจําคําศัพท (t=1.27) 

การวัดโดยการตอบเปนรายบุคคล พบวา มีประสิทธิผลเชนเดียวกัน (t=0.92) 3) หมวดคําศัพทท่ีเกิด

การพัฒนาสูงสุดหลังจากใชการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง จากการวัดดวยแบบทดสอบ 

คือหมวดคําศัพทท่ีใชเรียกคน สัตว สิ่งของ จํานวนนับ และสถานท่ี สวนการวัดโดยการตอบเปน

รายบุคคล พบวา หมวดคําแสดงอากัปกริยาเกิดการพัฒนาสูงสุด 

วารุณี ศิริ (2560) ไดศึกษาการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรูแบบตอบสนอง

ดวยทาทาง ท่ีมีผลตอทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปท่ี 1 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนบานโคกกุง สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 ผลการวิจัยพบวา แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูมี

ประสิทธิภาพเทากับ 76.73/75.83 คาดัชนีประสิทธิผล  ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คิดเปนรอยละ 

47.27 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ

ผูเรียนมีเจตคติตอการเรียนภาษาอังกฤษเฉลี่ย 4.20 

ศิริพร พละโชติ (2561) ไดศึกษาความสามารถในการฟงและการพูดภาษาอังกฤษ

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 โดยใชการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง กลุมตัวอยาง

ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนบานเขาดิน อําเภอคลองหาด จังหวัดสระแกว จํานวน 

34 คน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 

2560 ผลการวิจัยพบวา 1) ความสามารถในการฟงภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอน

เรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 2) ความสามารถในการฟงภาษาอังกฤษของนักเรียนหลัง

เรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 3) ความสามารถในการพูด

ภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05             

4) ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
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จากผลการศึกษาเอกสารและงายวิจัยท้ังในประเทศและตางประเทศแลว พบวา 

ผูเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง มีการพัฒนาความสามารถในดานตาง ๆ 

โดยเฉพาะความสามารถดานการฟงและการพูด ในเม่ือการฟงเปนการเตรียมพรอมไปสูทักษะอ่ืน ๆ 

วิธีการสอนแบบนี้สามารถนําไปใชไดกับผูเรียนทุกวัย ทุกระดับ เพราะวิธีการจัดการเรียนรูแบบนี้ไมได

เนนในเรื่องของไวยากรณ แตเนนการโตตอบโดยการกระทําหรือทาทาง ซ่ึงกิจกรรมท่ีผูเรียนไดฝกนั้น

จะชวยสรางบรรยากาศในการเรียนนาสนใจมากข้ึน ผูเรียนรูสกึสบาย ๆ สนกุกับการเรียนภาษา 

 

2.5  เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับเกม เพลง และนิทาน 

2.5.1  เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับเกม 

1.  ความหมายของเกม 

วาริสา เหมกิตติวัฒน (2559) กลาววา เกม คือ กิจกรรมการละเลนเพ่ือความ

สนุกสนาน ท่ีมีกฎเกณฑกติกากําหนดไว อาจมีการแขงขันหรือไมก็ได มีจุดมุงหมายในการฝกทักษะแก

ตัวผูเลนโดยเฉพาะความคิดรวบยอด ชวยสรางความคงทนในการเรียนรูและพัฒนาเปนการเรียนรูดวย

ตนเอง 

เหงียน ถิ หญือ อ๊ี (2556) กลาววา เกมประกอบการจัดการเรียนรูใหความ

สนุกสนานเพลิดเพลิน สงเสริมผูเรียนเกิดการเรียนรู เขาใจและจดจําบทเรียนไดงายและพัฒนาทักษะ

ตาง ๆ อีกท้ังสงเสริมใหผูเรียนไดรูจักทํางานรวมกัน การเลนเกมมีท้ังเลนคนเดียว สองคน หรือเลน

เปนกลุม อยางไรก็ตาม การเลนเกมตองมีกติกาการเลนกําหนดไวและจะตองมีการประเมินผล

ความสําเร็จของผูเลนดวย 

ปราณี ชูชม (2556) กลาววา เกม หมายถึง อุปกรณเครื่องชวยสอนท่ีจะชวยให

ผูเรียนไดรับความพอใจและความสนุกสนาน อีกท้ังยังทาทายท่ีจะใหเด็กเลนเสมอวา เปนกิจกรรมการ

เลนท่ีมีลักษณะแขงขันกันโดยผูเลนจะตองเลนอยูภายใตผูสอน เกณฑและกติกาตามท่ีไดวางไวซ่ึงจะ

ชวยใหผูเลนเกิดความกระตือรือรน ฝกสติปญญาและไหวพริบ 

ดอบสัน (Dobson, 1998) กลาววา เกม หมายถึง กิจกรรมท่ีสนุกสนานมี

กฎเกณฑ กติกา กิจกรรมท่ีเลน มีท้ังเกมเงียบ (Passive Game) หรือเกมท่ีเลนไมตองเคลื่อนท่ีและ

เกมท่ีใชความวองไว (Active  Games) หรือเกมท่ีตองเคลื่อนไหวเกมเหลานั้นข้ึนอยูกับความไว ความ

แข็งแรง การเลนเกมมีท้ังเลนคนเดียว สองคน หรือเลนเปนกลุม บางเกมก็กระตุนการทํางานของ

รางกายและสมอง บางเกมก็ฝกทักษะบางสวนของรางกายและจิตใจ 

The Word Book Encyclopedia (1998) กลาววา เกม หมายถึงเครื่องมืออยาง

หนึ่งในการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับเด็กในการสงเสริมพัฒนาการเรียนรูใหเปนไปตามธรรมชาติ เกมหลาย
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ชนิดทําใหเด็กไดรับแสงแดด และอากาศบริสุทธิ์ เกมบางอยางชวยพัฒนาความคิด สําหรับผูใหญ เกม

เปนเครื่องมือในการผอนคลายความเครียด 

เกรมส และคนอ่ืน ๆ (Grambs et al, 1970) กลาววา เกมเปนนวัตกรรม

การศึกษา ซ่ึงผูสอนสวนมากยอมรับวากิจกรรมการเลนหรือเกมสามารถใชในการจูงใจผูสอนเรียน 

ผูสอนสามารถนําเกมไปใชในการสอนเพ่ือใหการสอนดําเนินไปจนบรรลุเปาหมายได เพราะเกมเปน

กิจกรรมท่ีจัดสภาพแวดลอมของนักเรียนใหเกิดการแขงขันอยางมีกฎเกณฑ โดยมีวัตถุประสงคเฉพาะ 

และเปนกิจกรรมเพ่ือความสนุกสนาน 

จากความหมายของเกมท่ีมีผูกลาวไว สรุปไดวา เกม เปนสถานการณในการสอน

อยางหนึ่งท่ีกําหนดกติกาการเลน กําหนดกระบวนการเลน เพ่ือใหผูเลนไดมีสวนรวมทางอารมณ      

มีความสนุกสนานมีท้ังการเลนแบบเดี่ยว แบบคูและแบบกลุม การเลนจะทําใหเกิดการเรียนรู การเลน

เกมจะชวยใหเด็กไดพัฒนาบุคลิกภาพตนเอง และชวยใหผูสอนไดทราบพฤติกรรมของเด็ก 

2.  ความสําคัญของการใชเกมประกอบการจัดการเรียนรู 

เกมประกอบบทเรียนเปนสิ่งจําเปนสําหรับการจัดการเรียนรูในชั้นประถมศึกษา 

เพราะเด็กในวัยนี้สนใจกับการเลนมากกวาการเรียน มีความสนใจกับการเรียนในชวงระยะเวลาสั้น ๆ 

การใชเกมเขาไปประกอบบทเรียนเปนชวง ๆ ในการเรียนจะชวยใหการเรียนนาสนใจ  

วาริสา เหมกิตติวัฒน  (2559) กลาววา เกมประกอบการจัดการเรียนรู มี

ความสําคัญในการชวยพัฒนาทักษะทางการเรียน และสรางความสนุกสนานในหองเรียน ทําใหผูเรียน

กลาแสดงออก ผูเรียนทุกคนท่ีมีสวนรวมในกิจกรรมท่ีครูจัดข้ึน ทําใหผูเรียนจดจําในสิ่งท่ีเรียนไดดี 

นอกจากนี้ยังชวยทําใหผูเรียนเกิดความสนใจในการเรียนมากข้ึน 

เหงียน ถิ หญือ อ๊ี (2556) กลาววา การเรียนรูโดยใชเกมประกอบการจัดการ

เรียนรูมีคุณคาหลายประการคือ ชวยพัฒนาทักษะการเรียนของผูเรียน ทบทวนบทเรียน เพ่ิมพูน

ทักษะท่ีดีแกผูเรียนและชวยสงเสริมการสอนของครูใหนาสนใจยิ่งข้ึน 

ปราณี ชูชม (2556) กลาววา เกมชวยผอนคลายความเครียด สรางบรรยากาศท่ี

สนับสนุน จะชวยใหนักเรียนสนใจบทเรียน เตรียมความพรอมการเรียนวิชาความสามารถจําแนกดวย

ตา คิดหาเหตุผล คิดแกปญหา แยกจําแนกประเภทเสียง หาความสัมพันธระหวางภาพกับสัญลักษณ

ไดดี 

ครุย แช งค  (Cruikshank, 1977) กล า วว า  ค วามสํ า คัญ ขอ งก ารใช เกม

ประกอบการสอนดังนี้ 

1.  ชวยพัฒนาทักษะทางการเรียนของเด็ก ๆ 

2.  เปนการทบทวนวิชาท่ีเรียนไปแลว 

3.  เปนการเพ่ิมพูนทักษะท่ีดีแกผูเลนทีละนอยดวยตัวของเขาเอง 
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4.  ชวยเสริมการจัดการเรยีนรูของผูสอนใหนาสนใจยิ่งข้ึน และชวยแกปญหา

การจัดการเรียนรูท่ีนาเบื่อ 

จอหนสัน (Johnson, 2001) กลาววา ความสําคัญของเกมมีดังนี้ 

1.  เกมจะเผยใหเห็นถึงวิถีทางท่ีผูเรียนเขาจัดการเรียนของตนเอง 

2.  ชวยผูเรียนท่ีมีความบกพรองในการจําคําท่ีเรียน และทักษะอ่ืน ๆ 

3.  การฝกฝนทักษะท้ังหลายสามารถนํามาดัดแปลงเปนเกมใหเด็กไดเลน

มากกวาการฝกฝนท่ีไมเปนรสชาติเลย 

4.  เด็กหญิงชอบเกมท่ีออกเสียงเงียบ ๆ มากกวาเด็กชายท่ีชอบเกมซ่ึงจัดเปน

ระเบียบหรือมีกฎขอบังคับ 

5.  เกมจะชวยพัฒนาทางดานรางกาย 

6.  เกมชวยใหเกิดการกระทําและเกิดความเพลิดเพลิน 

7.  เกมชวยใหผอนคลายอารมณท่ีตึงเครียด 

8.  เกมสงเสริมใหรูจักการเอ้ือเฟอเผื่อแผ ชวยเหลือซ่ึงกันและกันและรูจัก

รับผิดชอบในงานรวมกัน 

9.  เกมชวยสรางทักษะโดยตรงในเนื้อหาวิชาท่ีเก่ียวกับการฟง พูด อาน และ

เขียน 

10.  เกมทกใหหลักสูตรมีความหมายและมีคุณภาพข้ึน 

11.  เกมใหโอกาสเด็กไดเสนอการเรียนท่ีตองการ หรือใหโอกาสเด็กได

ทบทวนฝกฝนดวยวิธีตาง ๆ 

12.  เกมใหประโยชนในการใชสายตาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียน 

13.  เกมชวยใหเด็กเกิดความสนใจและกระตุนใหอยากเรียน 

14.  เกมชวยใหเกิดผลดานจิตวิทยา คือเกิดแรงขับ (Drives) จากการท่ีเด็กมี

สวนรวมในการเลนเกม                                                                                                              

จากขอความดังกลาวขางตน สรุปไดวา เกมมีความสําคัญมากในการจัดการเรียนรู 

เนื่องจากวาเกมชวยพัฒนาทักษะในการเรียนใหแกผูเรียน สรางบรรยากาศท่ีดีในหองเรียน ดึงดูด

ความสนใจของผูเรียน ทําใหการเรียนรูมีความสนุกสนานไมนาเบื่อ 

3.  ประเภทของเกม 

ดวงเดือน แข็งขัน (2541 อางถึงใน วาริสา เหมกิตติวัฒน , 2559) กลาววา     

เกมฝกภาษาแบงไดเปน 2 แบบใหญ ๆ คือ  Passive Games และ Active Games  

1.  Passive Games หมายถึง กิจกรรมการเลนเกมท่ีผูเลนไมตองเคลื่อนท่ี

หรือเคลื่อนไหวรางกายมากนัก เปนกิจกรรมท่ีไมจําเปนตองสงเสียงมาก 
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2.  Active Games หมายถึง เกมท่ีผูเลนตองเคลื่อนไหวรางกายอยูเสมอ   

เปนกิจกรรมท่ีตองการความคลองตัว บางครั้งตองสงเสียงดัง กิจกรรมประเภทนี้ครูตองควบคุม     

การเลนอยางใกลชิด เพ่ือไมใหเกิดเสียงดังรบกวนหองขางเคียง และตองระวังความเสียหายท่ีเกิดจาก

ความไมระมัดระวังของนักเรียนดวย 

สังเวียน สฤษติกุล (2530 อางถึงใน เหงียน ถิ หญือ อ๊ี , 2556) ไดแบงเกมท่ีใช      

ในการสอนภาษาเปน 7 ชนิดดังนี้ 

1.  Number Games เปนเกมเก่ียวกับการฝกตัวเลข และจํานวน ตองการให

นักเรียนเกิดความฉับไวในการนับ เลือก หรือจัดเลขเจาจํานวน ฝกการฟง การออกเสียงและไหวพริบ

ในการเขาใจความหมาย และคําสั่ง 

2.  Speling Games เปนเกมเก่ียวกับการสะกดคํา ฝกสอนคําศัพท หรือเสียง

ตัวอักษร มีประโยชนในการท่ีจะใหนักเรียนรูจักสะกดคําและเขาใจความหมายของคําศัพทตาง ๆ     

ท่ีเรียน 

3.  Vocabulary Games มีประโยชนในการฝกคําศัพทและการออกเสียง

คําศัพทท่ีเรียนมาแลว 

4.  Structure - practice Games เปนการฝกการสรางประโยคและการพูด

ประโยคอยางถูกตอง 

5.  Pronunciation Games ฝกการออกเสียงของคําศัพท 

6.  Rhyming Games เปนการฝกเสียงของคําตาง ๆ 

7.  Misdlaneous Games ฝกผสมผสานหลาย ๆ ประเภท เลือกฝกไดตามท่ี

เห็นวาเหมาะสมกับวัยและระดับของนักเรียน 

4.  หลักการเลือกเกมเพ่ือใชในการสอนภาษา 

วาริสา เหมกิตติวัฒน (2559) กลาววา การเลือกเกมประกอบการสอนนั้นควร

คํานึงถึงจุดมุงหมายในการเรียนรู เวลาท่ีใช สถานท่ี และความปลอดภัยในการเลนเกม เกมท่ีใช

สามารถชวยเพ่ิมความรูความสามารถและทักษะของนักเรียนได รวมท้ังสามารถสรางความสนุกสนาน

ดึงดูดความสนใจของนักเรียนดวย 

เหงียน ถิ หญือ อ๊ี (2556) กลาววา การเลือกเกมควรเลือกอยางระมัดระวังให

เหมาะสมกับวัยของผูเรียน เกมควรจะสอดคลองกับเนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรู ไมสลับซับซอน

มากเกินไป ใชเปนเครื่องมือในการเรียนการสอน เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนเขามามีสวนรวมใน

กิจกรรมการเรียนการสอนยิ่งข้ึน เปนการสรางความสนใจของผูเรียนไดดีมากและทําใหผูเรียนมุงท่ีจะ

ทํากิจกรรมจนลืมไปวาตนกําลังเรียนอยู ในสวนของการนําเกมมาใช จะตองรูวาเกมนั้น ๆ จะใชในข้ัน

ไหน ข้ันนําสูบทเรียน ข้ันสอน หรือข้ันปฏิบัติ ท่ีสําคัญตองรูจักใชเกมใหเหมาะสมกับเวลา โอกาส 
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ความตองการ ความสนใจ และความสมารถของผูเรียน ซ่ึงเม่ือถึงเวลาเลนเกมควรท่ีจะแจงใหผูเรียน

ทราบลวงหนาวา เกมชื่ออะไร มีกติกาการเลนเปนอยางไร รวมท้ังวิธีการปฏิบัติตัวของผูเรียนมี

จุดมุงหมาย ควรจะทําอยางไรใหจบการแขงขัน 

ปราณี ชูชม (2556) กลาววา ควรเลือกเกมท่ีชวยใหผู เรียนเกิดความสนใจ 

ควบคุมดูแลการเลนใหอยูในขอบเขต ใชเวลาในชวงสั้น ๆ มีคําสั่งแบะกติกาท่ีเดนชัดไมซับซอนใน    

การเลนตองมีการตรวจสอบถึงการใหคะแนน เปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม           

การจัดเตรียมสถานท่ีสําหรับเลนใหพรอม อุปกรณการเลนนั้นควรเปนสิ่งงาย ๆ หรือประดิษฐข้ึนเอง 

สุคนธ สินธพานนท (2553 อางถึงใน วาริสา เหมกิตติวัฒน, 2559) กลาววา   

การเลือกเกมเพ่ือใชในการเรียนรูภาษาควรมีลักษณะดังนี้ 

1.  ควรเลือกเกมท่ีเหมาะกับสภาพชั้นเรียน จํานวนผูเรียน อายุ ระดับชั้นของ

นักเรียน เวลา เนื้อหาสาระท่ีเรียน และจุดประสงคการเรียนรู 

2.  คํานึงถึงความสนใจ ความพอใจ ความสามารถของผูเรียนภายในชั้นเรียน 

3.  คํานึงถึงความมุงหมายของการเลนเกมในแตละชนิด 

4.  เปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนในการเลือกเกมในการเลน 

5.  ผูสอนควรมีการปรับปรุงและดัดแปลงเกมตาง ๆ ท่ีนํามาใหเหมาะสมกับ

ความตองการและสภาพแวดลอมในการเลนเกม 

6.  เปดโอกาสใหผูเรียนทุกคนไดเลนอยางเสมอภาคกันและพิจารณาถึงความ

แตกตางระหวางบุคคล และเปดโอกาสใหผูเรียนไดเปนท้ังผูนําและผูตามในขณะท่ีเลนเกม 

7.  ในกรณีท่ีชั้นเรียนมีผู เรียนจํานวนมาก ควรเปนเกมท่ีแขงขันเปนทีม     

หรือใหเลนเกมประเภทกระดาษและดินสอ/ปากกา  

8.  ควรคํานึงถึงความแลอดภัย ความคุมคาในการลงทุนในวัสดุหรืออุปกรณท่ี

ใชในการเลนเกม และความเหมาะสมกับบทเรียน 

9.  ควรคํานึงถึงหลักจิตวิทยาและพัฒนาการของผูเรียนท่ีจะเลนเกม 

10.  อุปกรณการเลนหางาย ทํางาย หรือมีราคาไมแพง 

5.  งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับเกม 

อัจฉราพรรณ โพธิ์ตุน (2559) ไดศึกษาผลการจัดการเรียนรูโดยใชเกมตามแนว

การเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 ท่ีกําลังศึกษาอยู

ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2558 ของโรงเรียนบานทํานบ อําเภอทาตะโก จังหวัดนครสวรรค 

จํานวน 36 คน ผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใช

เกมตามแนวการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษหลังเรียนสูง
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กวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับ      

การสอนโดยใชเกมตามแนวการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานมีเจตคติตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษหลัง

เรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

วาริสา เหมกิตติวัฒน (2559) ไดการศึกษาความคงทนในการเรียนรูคําศัพท

ภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมเลานิทานและเกมคําศัพทของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 กลุม

ตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ จังหวัด

จันทบุรี ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2558 จํานวน 20 คน จากการศึกษาพบวา การเรียนรูคําศัพท

ภาษาอังกฤษจากการใชกิจกรรมเลานิทานและเกมคําศัพทมีคะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองสูงข้ึนกวา

กอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 และความคงทนในการเรียนรู คําศัพท

ภาษาอังกฤษจากการใชกิจกรรมเลานิทานและเกมคําศัพทมีคะแนนเฉลี่ยหลังการสอนผานไปแลว 2 

สัปดาหเปนรอยละ 75 ของจํานวนคําศัพทท่ีใชในการทดลอง ซ่ึงใกลเคียงกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 

นอกจากนี้ยังพบวานักเรียนมีความพึงพอใจตอกิจกรรมเลานิทานและเกมคําศัพทในระดับมาก 

เหงียน ถิ หญือ อ๊ี (2556) ไดศึกษาการใชเกมคําศัพทเพ่ือพัฒนาการเรียนรู

คําศัพทภาษาไทยของนักเรียนชั้นปท่ี 1 มหาวิทยาลัยสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร นครโฮจิมินห 

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ผลการวิจัยพบวา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูมี

ประสิทธิภาพ 93.7593 สูงกวาเกณฑมาตรฐานท่ีตั้งไว 80/80 แสดงวาการใชเกมคําศัพทประกอบ  

การสอนสามารถพัฒนาการเรียนรูคําศัพทภาษาไทยได นอกจากนี้โดยภาพรวมจากแบบสอบถาม

ความคิดเห็นตอเกมคําศัพทของนักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับชอบมาก (4.4) แสดงใหเห็นวาเกม

คําศัพทชวยพัฒนาการเรียนรูคําศัพทไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2.5.2  เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับเพลง 

1.  ความหมายของเพลง 

ปราณี ชูชม (2556) กลาววา เพลง เปนกิจกรรมการเลนท่ีชวยสงเสริมใหผูเรียน

เกิดการเรียนรูเพ่ือเปนพ้ืนฐานการศึกษา และยังเปนอุปกรณเครื่องชวยสอนท่ีจะชวยใหผูเรียนไดรับ

ความพอใจและความสนุกสนาน ชวยใหหองเรียนมีชีวิตชีวา บทเรียนนั้น ๆ นาสนใจ ไมรูสึกเบื่อหนาย 

กอใหเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน 

วรรณรัตน  วิชัยกตัญูกุล (2553) กลาววา เพลงเปนสื่อการสอนเพ่ือชวย

ถายทอดความคิดและความรูสึกของผูประพันธโดยใชถอยคําสัมผัสท่ีมีความหมายชัดเจน ใชรูปแบบ

ภาษาท่ีถูกตอง ประกอบกับจังหวะและชวงทํานองดนตรีท่ีชวยกระตุนใหผูเรียนเขารวมในกิจกรรม

การเรียนการสอน ไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลินพรอมกับไดศึกษาคําศัพท สํานวน โครงสราง

ภาษา การพัฒนาทักษะการฟง และการฝกออกเสียง 
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จากขอความดังกลาวสรุปไดวา เพลงเปนสื่อการสอนท่ีมีประสิทธิภาพอยางหนึ่ง

ในการเรียนรูภาษา เพ่ือชวยใหผูเรียนจดจําไดงายข้ึน ไดฝกการออกเสียง สํานวน และมีพัฒนาการใน

ทุกดานอีกดวย 

2.  ความสําคัญของเพลง 

เนาวรีตน อินทรปประสิทธิ์ และอาคม สระบัว (2558) กลาววา เพลงและ

เสียงดนตรีเปนสื่อท่ีมีประสิทธิภาพอยางหนึ่งในการสอนภาษา สงเสริมใหเกิดการเรียนรูคําศัพท วลี

และสํานวนท่ีใชในชีวิตประจําวัน เพลงและเสียงดนตรีชวยกระตุนใหเกิดความจํา เกิดความคิด

สรางสรรค นอกจากนี้เพลงและเสียงดนตรีทําใหผูเรียนไดฝกทักษะในการออกเสียง โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งการลงเสียงหนักในคํา ทํานองเสียง และการออกเสียงตอเนื่องกัน 

สิริพัชร เจษฏาวิโรจน (2550 อางถึงใน ปราณี ชูชม, 2556) กลาววา การใชเพลง

จะชวยทําใหบทเรียนนาสนใจ สนุกสนานเพลิดเพลิน ชวยสรางแรงจูงใจใหแกนักเรียนในการเรียน 

ชวยใหจดจําเนื้อหาและประทับความรูสึกไวไดนาน และชวยทําใหบทเรียนดูงายข้ึนการใชเพลงใน

ระดับประถมศึกษามีประโยชนมาก เพราะเด็กในวัยนี้ชอบเลน ชอบแสดง ชอบรองเพลง             

และนอกจากนี้การใชเพลงยังชวยสงเสริมพัฒนาการทุกดานของเด็ก ชวยเสริมสรางใหเด็กมีระเบียบ

วินัย มีประสบการณกวางขวางและชวยสรางสัมพันธภาพอยางเปนกันเองระหวางผูสอนกับผูเรียน 

เจนเซน (Jensen, 2000) กลาววา หากครูนําเพลงมาใชในชั้นเรียนจะทําให

บรรยากาศการเรียนรูมีมิตรภาพมากข้ึน และเปนการสรางสัมพันธภาพท่ีดีระหวางผูสอนกับผูเรียน 

ซุป (Schoepp, 2001 อางถึงใน สาวิณี สุวรรณพันธุ, 2553) กลาววา เพลงเปน

สวนหนึ่งของชีวิตมนุษยเปนปจจัยหนึ่งของประสบการณทางภาษาของมนุษยเรา หากเรานําเพลงไปใช

ควบคูกับบทเรียนทางภาษาแลว เพลงก็จะมีคุณคา อนันตตอการเรียนรูภาษา เพลงเปนสื่อการสอนท่ี

มีประสิทธิภาพและสามารถสงเสริมการเรียนรูไดเปนอยางดี สอดคลองกับความเห็นของ กริฟฟ 

(Griffee, 1992) ท่ีวากิจกรรมการเรียนรูท่ีใชเพลงเปนสื่อนั้นสามารถชวยใหผูเรียนรูสึกผอนคลาย 

สรางบรรยากาศท่ีเปนมิตรซ่ึงสงเสริมการเรียนรู ชวยใหผูเรียนเขาใจวัฒนธรรมและคุณลักษณะของ

เจาของภาษา และในขณะท่ี บราวน แนนซ่ี และโรนัลดลี (Brown, Nancy, and Ronald lee, 

1997) กลาววาเพลงเปนสวนประกอบสําคัญสําหรับมนุษยทุกชนชาติวัฒนธรรม 

สรุปไดวา เพลงมีความสําคัญมากสําหรับการเรียนรูภาษา เพลงเปนสื่อ         

การจัดการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพและสามารถสงเสริมการเรียนรูไดเปนอยางดี ทําใหบรรยากาศใน

ชั้นเรียนมีความสนุกสนาน นอกจากนี้ เพลงและเสียงดนตรียังชวยกระตุนใหเกิดความจํา ความคิด

สรางสรรค เปนตน 
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3.  หลักการในการเลือกเพลง 

ปราณี ชูชม (2556) กลาววา ครูควรเลือกเพลงท่ีฟงแลวนักเรียนสามารถฟงจน

ติดหู ไมยาวเกินไป สนุกไพเราะ 

ฟลูอิน (FluentU,  2016) กลาววา เราควรเลือกเพลงใหเหมาะสมดังนี้ 

1.  เลือกเพลงท่ีชอบ ไมควรเสริมการเรียนรูภาษาผานเพลงท่ีไมชอบเพราะ

นั้นเปนหนทางนําไปสูภาวะนาเบื่อหนาย 

2.  คัดเลือกเพลงท่ีใชภาษาอยางเหมาะสม ภาษาตองไมงายหรือยากเกินไป 

และเปนภาษาท่ีใชโดยท่ัวไป 

3.  สิ่งท่ีตองระวังคือ บางครั้งนักรองก็ออกเสียงไมชัดเจน และไมควรเลือก

เพลงประเภทเฮปวีเมทัล (Heavy metal)  

4.  อาจเลือกเพลงประเภทเลาเรื่องราวซ่ึงงายตอการเขาใจและสรางมโนภาพ  

5.  เลือกเพลงประเภทปอปแลวคอยแตกแขนงออกไป ท่ีสําคัญเพลงปอปมี

แนวโนมท่ีจะเปนเพลงประเภทรัก เพลงเพอฝนซ่ึงเปนเพลงท่ีดีเพราะวามีคําศัพทท่ีซํ้า ๆ มากมาย   

เม่ือพรอมท่ีจะแตกแขนง ควรเลือกประเภทเพลงท่ีหลากหลายเพ่ือท่ีจะไดเรียนรูคําศัพทมากข้ึน 

เจียรนัย พงษศิวาภัย (2539 อางถึงใน ขวัญชนก วิโย และเกษมสันต ตะดวงดี, 

2555) กลาววา การเลือกเพลงถือเปนเรื่องสําคัญมาก เพราะถาเพลงท่ีใชในการเรียนไมเหมาะสม

ผูเรียนจะจาดความม่ันใจ ทําใหการเรียนรูไมประสบความสําเร็จ ดังนั้นในการเลือกเพลงจะตอง

คํานึงถึง 

1.  ระดับชั้น วัย และความสามารถขิงผูเรียน 

2.  ความไพเราะ จังหวะของเพลง ไมเร็วหรือชาเกินไป 

3.  ภาษาไมยาก คําท่ีอยูในเพลงชัดเจนและมีความหมาย 

4.  เปนเพลงท่ีผูฟง ฟงแลวเกิดความรูสึกและจินตนาการใกลเคียงกัน 

สามารถรองตามได 

เพลงสําหรับเด็กควรเปนเพลงสั้น ๆ และมีระดับเสียงสูงต่ําไมเกิน 5 ระดับ 

ผูเรียนมักชอบเพลงแบบถามตอบ เพลงพ้ืนเมือง เพลงเก่ียวกับความรักชาติและท่ีสําคัญก็คือ “เพลงท่ี

ไวสําหรับรองมิไดมีไวสําหรับการอธิบาย” โมล (Mol, 2009) ไดกลาววา “ผูสอนไมควรคาดหวังวา

ผูเรียนจะตองรองเพลงไดภายในวันแรกหรือวันท่ีสองเพราะเด็ก ๆ จะตองใชเวลานานกวาจะเขาใจ

และจดจําคําได และยิ่งไปกวานั้นการเขาใจทํานองก็ยิ่งใชเวลามากกวา ดังนั้นหนาท่ีของครูก็คือ

สงเสริมใหเขารองเพลง ถึงแมวาจะรองผิดทํานองก็ตาม ครูไมควรฝกซํ้าเปนคํา ๆ กับเด็ก ควรรองไป

จนจบเพลง แลวผูเรียนจะคอย ๆ รองไปตามเทาท่ีจะจําได อาจจะเปนตอนตนหรือตอนทายของเพลง

ก็ไมเปนควร เพราะผูเรียนจะคอย ๆ พัฒนาข้ึนและรองไดถูกตองเม่ือไดฝกรองบอย 
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จากความคิดเห็นดังกลาวสามารถสรุปไดวา ในการเรียนการสอนภาษาตาง

ประเภท โดยเฉพาะสําหรับเด็กเล็ก ครูควรเลือกเพลงสั้น เขาใจงาย มีคําซํ้า ๆ และใหความหมายดี

ดวย 

4.  งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับเพลง 

เนาวรีตน อินทรปประสิทธิ์ และอาคม สระบัว (2558) ไดศึกษาการใชกิจกรรม

เพลงภาษาอังกฤษเพ่ือสงเสริมการออกเสียงตอเนื่องกันในภาษาอังกฤษ กลุมตัวอยางเปนนักศึกษา

ระดับปริญญาตรีชั้นปท่ี 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลสุวรรณภูมิ ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2558 จํานวน 30 คน ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์การ

ออกเสียงตอเนื่องกันในภาษาอังของนักศึกษาหลังจากใชกิจกรรมเพลงภาษาอังกฤษมีคาคะแนนสูง

กวากอนการใชกิจกรรมเพลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงสรุปไดวา กิจกรรมเพลง

ภาษาอังกฤษในการเชื่อมโยงเสียงตอเนื่องกันชวยสงเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการออกเสียง

ตอเนื่องกันในภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

ปราณี ชูชม (2556) ไดศึกษาเรื่อง การใชเกม เพลง ในการจัดการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3/2 เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบไปดวย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3/2 จํานวน 30 คน 

ผลการวิจัยพบวา 1) ชุดเกม เพลง มีประสิทธิภาพเทากับ 88.46/86 ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดคือ 

80/80 2) นั ก เรียน ท่ี ได รับ กิจกรรมการเรียนรู โดยใช ชุ ด เกม เพลง กลุ มสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ หนวยการเรียนรูเรื่อง Sport ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3/2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

หลังเรียน สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

มาริสา กาสุวรรณ (2556) ไดศึกษาประสิทธิผลของกิจกรรมเพลงภาษาอังกฤษ

ตอการเรียนรูและความคงทนของคําศัพทและทักษะการพูด กลุมตัวอยางคือ นักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 5 จํานวน 38 คน ของโรงเรียนบานตนปรง อําเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ในป

การศึกษา 2555 ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีคะแนนการทดสอบหลังเรียนทันทีเพ่ิมข้ึนจากคะแนน

กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .01 สําหรับความคงทนดานคําศัพทมีคาเฉลี่ยไมแตกตางจาก

คะแนนหลังเรียน แตมีผลคะแนนคงทนทางดานทักษะการพูดเพ่ิมข้ึนจากคะแนนหลังเรียนโดยเฉพาะ

อยางยิ่งความคลองแคลวและความสามารถพูดใหผูฟงเจาใจได พฤติกรรมการเรียนดวยกิจกรรมเพลง

มีความสัมพันธทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางกสรเรียน จึงอาจสรุปไดวา การเรียนโดยใชกิจกรรมเพลงทํา

ใหนักเรียนสามารถพัฒนาความรูและความคงทนดานคําศัพทและทักษะการพูดได 

วรรณรัตน วิชัยกตัญูกุล (2553) ไดศึกษาผลของการใชเพลงประกอบการสอน

ไวยากรณเพ่ือพัฒนาความสามารถดานการใชไวยากรณภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 

6 โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี กลุมตัวอยางคือ นักเรียนท่ีเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษในภาค
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เรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2552 จํานวน 50 คน ผลการวิจัยพบวา การใชเพลงประกอบการสอน

ไวยากรณภาษาอังกฤษสามารถพัฒนาความสามารถในดานการใชไวยากรณของนักเรียน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

2.5.3  เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับนิทาน 

1.  ความหมายของนิทาน 

นัทธินันท ละมายสิงห (2559) กลาววา นิทานเปนเรื่องราวท่ีเลาตอ ๆ กันมาโดย

มีเนื้อเรื่องท่ีอางอิงจากความจริงหรือเปนเรื่องท่ีแตงข้ึนมา โดยมีจุดประสงคเพ่ือความสนุกสนานเพบิด

เพลิน และสอดแทรกคติธรรมสอนใจ ท้ังยังสงเสริมพัฒนาการดานภาษา ดานการฟง การพูดและการ

อาน 

วรทิพย ปลื้มสกุลไทย (2557) กลาววา นิทาน หมายถึง การเลาเรื่องราวท่ีเลาสืบ

ตอ ๆ กันมาหรือมีผูแตงข้ึนเพ่ือใหเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินสรางสรรคจินตนาการสอดแทรก

ความคิดและจริยธรรมอันดีงามเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติตนท่ีถูกท่ีควรของเด็ก และเปนรากฐาน

ท่ีจะนําไปใชในชีวิตประจําวัน 

เนื้อนอง สนนับบุญ (2541 อางถึงใน วาริสา เหมกิตติวัฒน, 2559) กลาววา 

นิทาน หมายถึง การผูกเรื่องราวข้ึนมาโดยครูหรือเรื่องราวท่ีเลาสืบตอกันมา โดยมีจุดประสงคเพ่ือให

เกิดความสนุกสนานเพบิดเพลิน และสอดแทรกคติสอนใจลงไปในเนื้อหาของนิทานจึงเปนเรื่องราวท่ี

แตงข้ึนหรือเรื่องเลาท่ีเลาสืบตอกันมา เปนเรื่องราวท่ีสนุกสนาน เพลิดเพลิน สงเสริมจินตนาการ 

สอดแทรกคติสอนใจและคุณธรรมจริยธรรม เปนสื่อการสอนท่ีสงผลตอความรูและความประพฤตของ

เด็กไดดี 

รัตนาวดี คําแพง (2557) กลาววา นิทาน หมายถึง เรื่องท่ีเลาสืบตอกันมา      

หรือเรื่องท่ีแตงข้ึนเพ่ือมุงใหเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลินและสอดแทรกคติธรรม เพ่ือนําไปใชใน

ชีวิตประจําวัน ซ่ึงเรื่องท่ีนํามาเลาหรือท่ีแตงข้ึนอาจมีสวนท่ีเปนความจริงบางแลวนํามาปรับแตงใหม 

วาโร เพ็งสวัสดิ์ (2542 อางถึงใน ประจักษ บุตรแกว, 2557) กลาววา นิทาน

หมายถึงเรื่องราวท่ีเลาตอ ๆ กันมาเปนเวลานาน เพ่ือความสนุกสนานเพลิดเพลินและใหความรู 

เพ่ือใหเปนคนดีอยูในสังคมไดอยางมีความสุข และบางครั้งสอดแทรกคติหรือคุณธรรมเพ่ือสอนใจลงไป

ดวย ในระหวางเลาเรื่องใหเด็กฟง อาจมีการสนทนาโตตอบ อภิปราย ซักถาม แสดงขอคิดเห็นและ

แสดงทาทางประกอบเรื่องราวก็ได ข้ึนอยูกับจุดมุงหมายของการเลานิทาน 

สรุปไดวา นิทาน หมายถึง เรื่องท่ีเลาตอ ๆ กันมา หรือเรื่องท่ีมีผูแตงข้ึนเพ่ือให

เกิดความสนุกสนาน มีการสอดแทรกคติสอนใจเพ่ือใหผูฟงมีพฤติกรรมท่ีดีงาม แลวสามารถนําไปใชใน

ชวีิตประจําวันได 
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2.  ความสําคัญของนิทาน 

นัทธินันท ละมายสิงห (2559) กลาววา นิทานเปนสื่อท่ีสามารถชวยใหเด็ก       

มีพัฒนาการในทุกดาน นอกจากนี้นิทานยังเปนเครื่องมือกอใหเกิดการเรียนรู ซ่ึงสามารถนํามาใชให

เกิดประโยชนแกนักเรียนไดเปนอยางดี พรอมท้ังปลูกฝงคุณธรรม ความดี สรางความคิดริเริ่ม            

และการเลียนแบบท่ีดีใหกับเด็กอีกดวย  

วาริสา เหมกิตติวัฒน (2559) กลาววา นิทานเปนสื่อกระตุนใหเด็กเกิดการเรียนรู 

เกิดจินตนาการ สรางความคิดสรางสรรค พัฒนาทักษะทางภาษา เรียนรูคําศัพทไดดี นอกจากนี้ยัง

ชวยปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมใหแกเด็ก 

วรทิพย ปลื้มสกุลไทย (2557) กลาววา นิทานใหความเพลิดเพลินสนุกสนานและ

ผอนคลายความเครียดสรางเสริมจินตนาการ สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม กระชับความสัมพันธใน

ครอบครัวสะทอนใหเห็นสภาพของสังคมในอดิตหลาย ๆ ดาน ชวยพัฒนาเด็กทางคุณลักษณะชีวิต 

พัฒนาบุคลิกภาพของเด็ก พัฒนาดานความรูและสติปญญาทักษะและความสามารถทางภาษา 

รัตนาวดี คําแพง (2557) กลาววา นิทานมีความสําคัญตอการเรียนรูของเด็กใน

ดานตาง ๆ ไมวาจะเปนดานอารมณ เพ่ือผอนคลายความเครียด มีสมาธิในการฟง ทําใหชวงความ

สนใจมีมากข้ึน สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค สงเสริมพัฒนาการทางดาน

ภาษา และจินตนาการความคิดสรางสรรค สงเสริมการกลาแสดงออกทําใหเกิดความเชื่อม่ันในตนเอง 

สรุปไดวา นิทานเปนสื่อท่ีมีความสําคัญตอการเรียนรูภาษามาก เพราะนิทานเปน

สื่อท่ีสามารถชวยใหเด็กพัฒนาการในทุกดาน กระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู เกิดจินตนาการ สราง

ความคิดสรางสรรค และพัฒนาทักษะทางภาษาอีกดวย 

 

3.  ประเภทของนิทาน 

นัทธินันท ละมายสิงห (2559) กลาววา การแบงประเภทของนิทานมีการแบงได

หลายประเภท แตท่ีนิยมกันมากท่ีสุด คือการแบงตามรูปแบบของนิทาน โดยยึดตามลักษณะของเนื้อ

เรื่อง ความสําคัญของเรื่องและท่ีมาของนิทานเปนสําคัญ จุดมุงหมายของการแบงประเภทนิทานท้ังนี้

เพ่ือใหผูเลานิทานไดเลือกนิทานใหเหมาะสมกับวัย และความตองการของเด็กเปนสําคัญ อีกท้ังเพ่ือ

จัดเก็บนิทานท่ีมีเรื่องคลายคลึงกันไวดวยกันเพ่ือสะดวกตอการศึกษาคนควาตอไป 

วรทิพย ปลื้มสกุลไทย (2557) กลาววา การแบงประเภทของนิทานนั้นมีวิธีการ

กําหนดท่ีแตกตางกัน ไมมีเกณฑตายตัว โดยอาจข้ึนอยูกับยุคสมัย โดยมีประเภทหลักท่ีคลายคลึงกันท่ี

วัฒนธรรมหรือภูมิภาค เชน นิทานเทพนิยาย นิทานพ้ืนบาน นิทานเทพปกรณัม 

รัตนาวดี คําแพง (2557) กลาววา นิทานมีหลายประเภท ซ่ึงจะแยงตามลักษณะ

ของนิทานพ้ืนบาน นิทานคติธรรมสอดแทรกเก่ียวกับการสอนท่ีเด็กไมรูตัว เทพปกรณัมเรื่องราว
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เก่ียวกับปรากฏการณทางธรรมชาติ มหากาพยและนิทานบรรพบุรุษ ซ่ึงมีตัวเอกของเรื่องเปนมนุษย 

หนังสือภาพท่ีเปนเรื่องอานเลนสมัยใหมสําหรับเด็กท่ีมีสัตวเปนตัวเอกของเรื่อง 

เซพเพิด (Shepard, 1996) ไดกลาววา เรื่องราวท่ีนํามาใชในการเลาใหเด็กฟง

ควรเปนดังนี้ 

1.  นิทานพ้ืนบาน (Folk tale) ซ่ึงประกอบดวย 

-  เทพนิยาย (Fairy tale)  

-  นิทานวีรบุรุษ (Hero tale)  

-  นิทานตลกขบขัน (Humorous tale)  

-  นิทานเทพปกรณัม (Tall  tale)  

-  นิทานเสริมสรางปญญาและคุณธรรม (Wisdom tale)  

-  นิทานสอนคติธรรม (Fables)  

-  นิทานท่ีมีตัวละครเปนสัตว (Animal story)  

-  นิทานท่ีมีเรื่องรัก (Love  story)  

-  เรื่องผี (Ghost story)  

-  เรื่องลี้ลับ (Myth)  

-  ตํานาน (Legend)  

2.  นิทานในสรรณคดี (Literary tale)  

3.  เรื่ อ งจ ริ ง  ท างป ระวั ติ ศ าส ต ร  ห รื อ ป ระส บ การณ ข อ งบุ ค ค ล             

(Real-life story) 

เกริก ยุนพันธ (2539 อางถึงใน ประจักษ บุตรแกว, 2557) กลาววา การแบง

ประเภทของนิทานตามรูปแบบของนิทานและตามเนื้อหาสาระท่ีเปนเรื่องราวของนิทานแบงออกเปน

ประเภทตาง ๆ 8 ประเภท คือ 

1.  เทพนิยายหรือเรื่องราวปรับปราเปนนิทานหรือนิยายท่ีเกินเลยความเปน

จริงของมนุษย สวนใหญเปนเรื่องราวท่ีเก่ียวของกับอภินิหาร ตัวเอกหรือตัวละครเดน ๆ จะมีอภินิหาร

หรือเวทมนต ฤทธิ์เดช ฉากหรือสถานท่ีในเรื่องมักเปนสถานท่ีพิเศษ หรือถูกกําหนดข้ึนมา เชน สรวง

สวรรคหรือเมืองบาดาล มีพระเอกเปนเจาชาย มีนางเอกเปนเตาหญิง มีนางฟา มีเทวดา มียักษ 

2.  นิทานประจําทองถ่ินหรือนิทานพ้ืนบาน มักเปนนิทานท่ีถูกเลาขานตก

ทอดตอเนื่องกันมาเปนเรื่องราวท่ีเก่ียวของกับตํานานพ้ืนบาน ประวัติความเปนมาของทองถ่ิน ภูเขา

ทะเลแมน้ํา เรื่องราวของโบราณวัตถุท่ีมีเหตุแหงท่ีมาของกาสราง การคิด เปนตน 
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3.  นิทานคติสอนใจเปนนิทานท่ีเรียบเรียงเชิงเปรียบเทียบกับชีวิตและความ

เปนอยูรวมกันในสังคมใหบังเกิดผล ในการดํารงชีวิตและความเปนอยูใหพิถีพิถันละเอียดรอบคอบ  

และไมประมาท ชวยเหลือหรือเมตตาตอผูอ่ืนและอยูรวมกันอยางมความสุข 

4.  นิทานวีรบุรุษ เปนนิทานท่ีกลาวอางถึงบุคคลท่ีมีความสามารถ กลาหาญ 

มักเปนเรื่องถายทอดเรื่องจริงของบุคคลสําคัญ ๆ ไว มักสรางฉากหรือสถานการณท่ีนาตื่นเตนเกิน

ความเปนจริงเพ่ือใหเรื่องราวสนุกสนานเพ่ือใหเกิดความรูสึกบอยตามวาบุคคลท่ีเปนบรรพบุรุษนั้นมี

ความสามารถและนาสนใจจริง ๆ 

5.  นิทานอธิบายเหตุเปนเรื่องราวของเหตุท่ีมาของสิ่งใดสิ่งหนึ่งและอธิบาย

พรอมตอบคําถามเรื่องราวนั้น ๆ ดวย เชน เรื่องกระตายในดวงจันทร ทําไมน้ําทะเลจึงเค็ม นกกับกา 

เปนตน 

6.  เทพปกรณัมเปนนิทานท่ีเก่ียวกับความเชื่อโดยเฉพาะตัวบุคคลท่ีมี

อภินิหารเหนือความเปนจริง ลึกลับ ไดแก พระอินทร พระพรหมทศกัณฐ  เปนตน 

7.  นิทานท่ีมีตัวสัตวเปนตัวเอก เปรียบเทียบเรื่องราวเก่ียวกับชีวิตมนุษยท่ีอยู

รวมกันในสังคม สอนจริยธรรม แฝงแงคิดและแนวทางแกไข บางครั้งสอนแบบทางออมผูอานหรือผูฟง

จะตองพิจารณาเอง เปนเรื่องบันเทิงคดีท่ีสนุกสนาน 

8.  นิทานตลกขบขัน เปนเรื่องเปรียบเทียบชีวิตความเปนอยู แตมีมุขท่ีตลก 

ขบขัน สนุกสนาน ทําใหเกิดความรูสึกเปนสุข เนื้อเรื่องเก่ียวกับไหวพริบ เรื่องราวแปลก ๆ เรื่อง

เหลือเชื่อ เรื่องเกินความจริง เปนตน 

สรุปไดวา การแบงประเภทของนิทานมีการแบงไดหลายประเภท แตท่ีนิยมกันมาก

ท่ีสุด คือการแบงตามรูปแบบของนิทาน โดยยึดตามลักษณะของเนื้อเรื่อง ความสําคัญของเรื่อง     

และท่ีมาของนิทานเปนสําคัญ  

4.  หลักการในการเลือกนิทาน 

วาริสา เหมกิตติวัฒน (2559) กลาววา รูปแบบของการเลานิทานสามารถแยกได 

3 ลักษณะ คือ การเลาปากเปลา นิทานวาดไปเลาไป และนิทานเลาโดยใชสื่อหรืออุปกรณประกอบ 

สวนหลักในการเลานิทานเพ่ือใหเกิดความสนุกและดึงดูดความสนใจผูฟง ผูเลาควรเลือกนิทานให

เหมาะสมกับวัยของผูฟง เนื้อหาของนิทานมีความสนุกนาติดตามและแทรกสาระ คานิยม ความคิด

สรางสรรคดวย ผูเลาควรฝกฝนการเลานิทานใหแมนยํา ใชเสียงและทาทางประกอบการเลาให

นาสนใจ นอกจากนั้นผูเลาควรเตรียมตัวเลาใหพรอม และควรตรวจสอบสื่อและอุปกรณประกอบการ

เลาเพ่ือปองกันการผิดพลาด ขณะเลาควรโตตอบกับผูฟงตามความเหมาะสมดวย 

ประจักษ บุตรแกว (2557) กลาววา ลักษณะของนิทานท่ีควรเลือก คือ เรื่องท่ี

เหมาะสมกับวัย ความพรอมและวุฒิภาวะของเด็กมีความเดนชัดของตัวละคร เปนเรื่องงายแคมีความ
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สมบูรณในตัว เนื้อเรื่องสนุกสนานนาสนใจ ภาษาท่ีใชสั้น ๆ มีคําซํ้าเหมาะสมกับวัยหรือพัฒนาการของ

เด็ก สอดแทรกคุณธรรม ภาพประกอบสวยงาม รูปเลมแข็งแรง ทนทานและใชเวลาในการเลาไมมาก 

วรทิพย ปลื้มสกุลไทย (2557) กลาววา ควรเลือกนิทานท่ีมีเนื้อหา วัตถุประสงค

และแกนเรื่องชัดเจน ใชตัวอักษรท่ีอานงาย ควรใชภาษางาย ๆ หลีกเลี่ยงคําศัพทยาก ๆ หรือคําศัพท

วิชาการ ใชประโยคสั้น ๆ ชัดเจน มีภาพประกอบ รูปเลมขนาดกะทัดรัด จํานวนหนาเหมาะสมกับการ

นําเสนอเนื้อหา มีความงดงาม แข็งแรงทนทานตอการหยิบใช 

สรุปไดวา ลักษณะนิทานท่ีจะนํามาเลาใหเด็กประถมศึกษาฟงตองเปนเรื่องท่ีงาย 

ฟงแลวเขาใจงาย ภาษาท่ีใชตองเหมาะกับวัย มีคําซํ้า ไมใชคํายาก เปนเรื่องท่ีเกิดในชีวิตประจําวัน

หรือครอบครัวและสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมดวย 

5.  รูปแบบการเลานิทานและเทคนิคการเลานิทาน 

นัทธินันท ละมายสิงห (2559)  ไดกลาววา การเลานิทานใหนาสนใจนั้นข้ึนอยูกับ

ลักษณะเฉพาะของผูเลานิทาน ตามความถนัด เชน การเลานิทานแบบปากเปลา การเลานิทาน

ประกอบทาทาง การเลานิทานโดยใชภาพประกอบ อีกท้ังใชบทเพลงประกอบการเลานิทานควบคูกัน

ไป ท้ังนี้การท่ีผูเลานิทานไดจัดเตรียมสื่อในการเลานิทานท่ีเหมาะสม และมีการฝกซอมวิธีการเลามา

กอน จะชวยใหเกิดความม่ันใจในการเลา และชวยใหผูฟงเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินเขาใจ

เรื่องราวตาง ๆ ท่ีฟงจากนิทานไดเปนอยางดี  

ประจักษ บุตรแกว (2557) กลาววา เทคนิคและวิธีการเลานิทานท่ีดี คือ ครูควรมี

การเตรียมความพรอมมากอนท่ีจะเลา ใชวิธีการเลานิทานท่ีหลากหลาย ใชน้ําเสียง สีหนาทาทาง     

ใชภาษาท่ีเหมาะสมกับวัยของเด็ก สบตาผูฟงในขณะเลานิทานเสมือนวาผูฟงเปนสวนหนึ่งของตัว

ละครในนิทาน การเลือกนิทานจะตองใหเหมาะสมกับธรรมชาติและความสนใจของเด็กแตละวัย    

โดยคํานึงถึงคุณคาสารประโยชนความคิดรวยยอดท่ีเด็กจะไดรับจากนิทาน เนื้อเรื่องสนุกสนาน เรื่อง

จบลงดวยความสุข 

รัตนาวดี คําแพง (2557) กลาววา การเลานิทานท่ีดีควรจะประกอบไปดวย เนื้อ

เรื่องตองเหมาะกับวัย ผูเลาจะตองจําเรื่องไดดีทุกตอน น้ําเสียงชัดเจนตองใหเด็กไดยินท้ังหมด ระดับ

เสียงและจังหวะพูดถูกตองใสความรูสึกลงไปในน้ําเสียง ถาผูเลาทําเสียงสูงต่ํา ทําเสียงเด็กหรือคนแก 

หรือทําเสียงตามลักษณะของตัวละครได เด็กจะยิ่งสนใจมาก การใชทาทางท่ีมีภาพประกอบ ผูเลาไม

ตองใชทาทางมากแตเนนท่ีภาพ หากไมมีภาพประกอบควรใชทาทางประกอบบางตามโอกาสแตอยา

ใชมากเกินไปใหเปนไปตามธรรมชาติ การใชสายตาและอารมณขณะเลา ควรเลาใหเด็กเห็น        

และเขาถึงอารมณของผูเลา กอนฟงนิทานควรกําหนดขอตกลงในการฟงนิทาน เชน ไมพูดแซงในขณะ

ฟงนิทาน และใชเวลาเลาใหเหมาะสมอีกดวย 
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วรทิพย ปลื้มสกุลไทย (2557) กลาววา การเลานิทานมีหลายรูปแบบไดแก    

การเลานิทานปากเปลา การเลานิทานประกอบทาทาง การเลานิทานประกอบภาพและการเลานิทาน

ประกอบสื่อและอุปกรณ ดังนั้นผูเลาควรมีการคิดหาวิธีและเตรียมตัวในการเลา หากมีการใชสื่อ

ประกอบควรมีการเตรียมพรอมเพ่ือใหเด็กเกิดความประทับใจอยางสนุกสนาน และทําใหการเลาในแต

ละครั้งเกิดประสิทธิภาพตอการเรียนรูของเด็กไปดวย และอีกอยางการเลานิทานมีข้ันตอน          

การดําเนินการเปนลําดับและมีเทคนิคการเลาท่ีหลากหลาย ดังนั้นควรพิจารณาเนื้อหาท่ีมีความ

เหมาะสมตอเด็ก เปนเนื้อหาท่ีดี สามารถกระตุนจินตนาการจงของเด็กได เนื่องจากเปนกิจกรรมท่ีจะ

สงผลตอพฤติกรรมของเด็ก จึงสามารถปลูกฝงหรือสงเสริมจริยธรรมและคุณธรรมงาย ๆ ได เชน    

การเอ้ือเฟอแบงปนกัน การชวยเหลือตนเอง และการดูแลเครื่องใชของตนเอง 

สรุปไดวา การเลานิทานเพ่ือใหเกิดความสนใจนั้นข้ึนอยูกับลักษณะเฉพาะของแต

ละบุคคลท่ีเปนผูดําเนินการเลา การเลานิทานมีหลายรูปแบบ เชน การเลานิทานปากเปลา การเลา

นิทานประกอบทาทาง การเลานิทานประกอบภาพ หรือการใชเพลงประกอบ ดังนั้นผูสอนควรเลือก

วิธีการเลาใหดีและเตรียมตัวใหพรอมเพ่ือกอใหเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน และดึงดูดความสนใจ

จากผูฟงใหมากข้ึน 

6.  งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับนิทาน 

นัทธินันท ละมายสิงห (2559) ไดศึกษาเรื่อง การใชนิทานเพ่ือพัฒนาความรูทาง

ทฤษฎีดนตรีสากลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝายประถม) กลุมตัวอยางในการวิจัยเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ประสานมิต (ฝายประถม) ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2559 จํานวน 

56 คน  ผลการวิจัยปรากฏวา 1) นักเรียนกลุมทดลองมีความรูทางทฤษฎีดนตรีสากลมากข้ึนหลังจาก

ไดรับการใชนิทานเพ่ือนพัฒนาความรูทางทฤษฎีดนตรีสากล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 2) 

นักเรียนกลุมควบคุมมีความรูทางทฤษฎีดนตรีสากลมากข้ึน หลังจากไดรับการสอนแบบปกติ อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 3) ผลการเปรียบเทียบคะแนนความรูทางทฤษฎีดนตรีสากลของ

นักเรียนกลุมทดลองท่ีไดรับการสอนดวยวิธีใชนิทาน กับนักเรียนกลุมควบคุมท่ีไดรับการสอนแบบปกติ 

ผลการวิจัยพบวา นักเรียนกลุมทดลองท่ีไดรับการใชนิทานเพ่ือพัฒนาความรูทางทฤษฎีดนตรีสากลมี

ความรูทางทฤษฎีดนตรีสากลเพ่ิมข้ึนแตกตางกับนักเรียนกลุมควบคุมท่ีใชวิธีการสอนแบบปกติ    

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

รัตนาวดี คําแพง (2557) ไดศึกษาการศึกษาความสามารถดานการฟงและการพูด

ของเด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจัดประสบการณการเลานิทานประกอบนิ้วมือและการเลานิทานประกอบ

ภาพหนังกระดาษ กลุมตัวอยางท่ีใชในวิจัย เปนเด็กปฐมวัยจํานวนท้ังสิ้น 90 คน จํานวน 3 หองเรียน 

ใน 3 โรงเรียนภายใตสังกัตเทศบาลเมืองสระบุรี กําลังศึกษาอยูในชั้นอนุบาลปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2     
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ปการศึกษา 2556 ผลการวิจัยพบวา 1) เม่ือพิจารณาในภาพรวม พบวา ความสามารถดานการฟง

และการพูดของเด็กปฐมวัยหลังไดรับการจัดประสบการณการเลานิทานประกอบนิ้วมือ มีคุณภาพอยู

ในระดับดีมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ความสามารถดานการฟงของเด็กปฐมวัยหลังไดรับ

การจัดประสบการณ มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก และความสามารถดานการพูด มีคุณภาพอยูใน

ระดับดีมาก 2) เม่ือพิจารณาในภาพรวม พบวา ความสามารถดานการฟงและการพูดของเด็กปฐมวัย

หลังไดรับการจัดประสบการณการเลานิทานประกอบภาพหนังกระดาษ มีคุณภาพอยูในระดับดี     

เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ความสามารถดานการฟงของเด็กปฐมวัยหลังไดรับการจัด

ประสบการณ มีคุณภาพอยูในระดับดี และความสามารถดานการพูด มีคุณภาพอยูในระดับดี         

3) เม่ือพิจารณาในภาพรวม พบวา ความสามารถดานการฟงและการพูดของเด็กปฐมวัยหลังไดรับการ

จัดประสบการณการเลานิทานแบบปกติ มีคุณภาพอยูในระดับพอใช เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

ความสามารถดานการฟงของเด็กปฐมวัยหลังไดรับการจัดประสบการณ มีคุณภาพอยูในระดับดี     

และความสามารถดานการพูด มีคุณภาพอยูในระดับพอใช 4) ความสามารถดานการฟงและการพูด

ของเด็กปฐมวัยหลังไดรับการจัดประสบการณการเลานิทานประกอบนิ้วมือสูงกวาเด็กปฐมวัยท่ีไดรับ

การจัดประสบการณการเลานิทานแบบปกติ 5) ความสามารถดานการฟงและการพูดของเด็กปฐมวัย

หลังไดรับการจัดประสบการณการเลานิทานประกอบภาพหนังกระดาษ สูงกวาเด็กปฐมวัยท่ีไดรับการ

จัดประสบการณการเลานิทานแบบปกติ 6) ความสามารถดานการฟงและการพูดของเด็กปฐมวัยหลัง

ไดรับการจัดประสบการณการเลานิทานประกอบนิ้วมือ สูงกวาเด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจัดประสบการณ

การเลานิทานประกอบภาพหนังกระดาษ 

ประจักษ  บุตรแกว (2557) ไดศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเลานิทาน

ประกอบคําถามปลายเปดท่ีมีตอความสามารถทางคณิตศาสตรดานการวิเคราะหขอมูลของเด็กปฐมวัย 

กลุมตัวอยางเปนเด็กปฐมวัยชาย-หญิงอายุ 5-6 ปศึกษาอยูชั้นอนุบาลปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 

2555 โรงเรียนบานหนองผือโปรงคํา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอนุบาลราชธานี    

เขต 4 ผลการวิจัยพบวา ความสามารถทางคณิตศาสตรดานการวิเคราะหขอมูลของเด็กปฐมวัยหลัง

การจัดกิจกรรมสูงกวากอนการจัดกิจกรรมเลานิทานประกอบคําถามปลายเปดอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05 

วรทิพย ปลื้มสกุลไทย (2557) ไดศึกษาผลการเลานิทานอาเซียนแบบไมจบเรื่องท่ี

มีตอพัฒนาการดานการพูดของเด็กปฐมวัย กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้เปนเด็กปฐมซ่ึงกําลัง

ศึกษาอยูระดับชั้นอนุบาลปท่ี 3 ภาคการเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2556 ของศูนยอบรมเด็กกอนวัยเรียน

ในวัดลาดพราว กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา พัฒนาการดานการพูดของเด็กปฐมวัยท่ีไดรับการ

จัดกิจกรรมการเลานิทานอาเซียนแบบไมจบเรื่องรวมทุกดานหลังการทดลองมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.75 

คะแนน คือ พูดเปนคําศัพท พูดเปนประโยค และพูดเปนเรื่องราวไดถูกตอง ตามลําดับอยางตอเนื่อง
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และแสดงสีหนาน้ําเสียงเหมาะสมกับสถานการณไดดวยตนเองทุกคน ซ่ึงมีคาเฉลี่ยสูงข้ึนเทากับ 1.32 

คะแนน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.1 แสดงวาการจัดกิจกรรมเลานิทานอาเซียนแบบไมจบ

เรื่องสงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีคะแนนพัฒนาการดานการพูดคําศัพท ดานการพูดเปนประโยคและดาน

การพูดเปนเรื่องราวสูงข้ึนอยางขัดเจน โดยมีขนาดของการสงผลของโคดฮน (Cohen's Effect Size) 

เทากับ 9.52 อยูในระดับมาก 

 

2.6  โรงเรียนสาธิต สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

2.6.1  โรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

1.  โรงเรียนสาธิต 

โรงเรียนสาธิต เปนโรงเรียนท่ีจัดตั้งข้ึนภายใตการดูแลของคณะศึกษาศาสตรหรือ          

คณะครุศาสตรของมหาวิทยาลัยตาง ๆ เพ่ือใหเปนสถานฝกปฏิบัติการทางการศึกษาและเปนสถานท่ี

ฝกการปฏิบัติงานของคณะศึกษาศาสตรหรือคณะครุศาสตรกอนท่ีนิสิตนักศึกษาจะสําเร็จการศึกษา 

โรงเรียนสาธิตเปนโรงเรียนแนววิชาการโดยใชนวัตกรรม เพราะโรงเรียนสาธิต

เกิดจากการนํานวัตกรรมการสอนท่ีนักเรียนระดับวิชาชีพ (ปริญญาตรี) ซ่ึงในสมัยกอน คือ สวนหนึ่ง

ของโครงการฝกหัดครูของวิทยาลัยวิชาการศึกษา 

โรงเรียนสาธิตเปนองคการทางการศึกษาท่ีมีลักษณะพิเศษตางจากโรงเรียนท่ัวไป 

โดยมติจากการประชุมรวมของกลุมโรงเรียนสาธิต เม่ือป พ.ศ. 2547 ซ่ึงกลาวถึงจุดมุงหมาย          

ในการกอตั้งโรงเรียนสาธิต เพ่ือเปนโรงเรียนรวมพัฒนาวิชาชีพ ฝกปฏิบัติของบัณฑิตในการสอนสาธิต

การสอนวิจัย ทดลองดานการเรียนการสอนพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 

ดังนั้นโรงเรียนสาธิตจึงเปนโรงเรียนท่ีมีความพรอมในทุก ๆ ดาน สามารถพัฒนา

นักเรียนใหเปนเด็กท่ีเกงและกลาแสดงออก มีความกระตือรือรนในการแสวงหาความรู มีความเปนตัว

ของตัวเองสูงและเปนผูนําสังคมไดเปนอยางดี สิ่งตาง ๆ เหลานี้ทําใหโรงเรียนสาธิตไดรับการคาดหวัง

สูงจากสังคมวาเปนโรงเรียนท่ีสามารถผลิตนักเรียนท่ีมีความรูความสามารถพรอมท่ีจะตอยอดใน

ระดับอุดมศึกษาท่ีสูงข้ึนตอไป 

กลุมโรงเรียนสาธิตเปนการจัดกลุมของโรงเรียนสาธิตท่ี มีอยู ท่ัวประเทศ          

ซ่ึงปจจุบันมีกลุมโรงเรียนสาธิตแบงออกเปน 3 กลุมใหญ ๆ หรือเรียกวาเปนการแบงตามสังกัดของ

โรงเรียนดังนี้ 

1.  กลุมโรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ มี 4 แหง 

2.  กลุมโรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มี 28 แหง  

3.  โรงเรียนสาธิตท่ีสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 32 แหง 

จุดเดนและแนวการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิต 
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จากการท่ีโรงเรียนสาธิตเกิดจากการนํานวัตกรรมการสอนท่ีนักศึกษาระดับ

วิชาชีพ โรงเรียนสาธิตจึงมีความพรอมดานบุคลากร และหลักสูตรการศึกษา ท่ีแมในเริ่มแรกจะเปน

เพียงการสาธิตการสอน การวิจัย และการทดลองดานการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาการศึกษา ดังนั้น

หลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตจึงมีจุดเดนท่ีเปนการเรียนการสอนคลายระดับ

มหาวิทยาลัย หรือท่ีหลายคนเรียกวาเปนหลักสูตรเตรียมความพรอมสูระดับมหาวิทยาลัย รวมท้ัง

หลักสูตรของนักเรียนท้ังในระดับอนุบาลจนถึงมัธยมยังสามารถปรับเปลี่ยนได เพ่ือใหเหมาะสมและ

สอดคลองกับการศึกษาของมหาวิทยาลัยตนสังกัดดวย 

ปจจุบันโรงเรียนสาธิตไดใช เปนท่ีสังเกตการสอนและการจัดโรงเรียน        

เพ่ือการปฏิบัติงานและฝกสอนของนิสิตนักศึกษา เปนสถานท่ีศึกษาคนควา และวิจัยเก่ียวกับความ

เจริญเติบโตของเด็กและทดสอบหลักวิชาการประถมศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยโรงเรียนสาธิตจะจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนนักเรียนเปนศูนยกลาง ใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง ทดลอง สํารวจ

และแสดงออก ตามความแตกตางระหวางบุคคล โดยมีครูเปนผูจัดประสบการณใหเด็กไดฝกคิด     

ฝกทักษะกระบวนการ ฝกการตัดสินใจ มีวินัย และมีความรูสึกท่ีดีตอตนเอง 

ดังนั้นโรงเรียนสาธิตจึงเปนโรงเรียนท่ีพอแมใหความสนใจเปนอยางมาก เพราะมี

ความคาดหวังวาลูกจะไดรับความรูอยางเต็มท่ีจากสถาบันท่ีมีชื่อเสียง รวมท้ังยังมีความคาดหวังวา

โรงเรียนสาธิตเปนจุดเริ่มตนท่ีดีท่ีจะชวยผลักดันใหลูกประสบความสําเร็จและสามารถเรียนตอ       

ในระดับมหาวิทยาลัยไดงายกวาโรงเรียนอ่ืน ๆ 

2.  โรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

โรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ เปนโรงเรียนท่ีจัดตั้งข้ึนภายใต     

การดูแลของคณะศึกษาศาสตรหรือคณะครุศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือใหเปนสถานท่ีฝก

ปฏิบัติการทางการศึกษาและเปนสถานท่ีฝกการปฏิบัติงานของคณะศึกษาศาสตร หรือคณะครุศาสตร

กอนท่ีนิสิตนักศึกษาจะสําเร็จการศึกษา  

ปจจุบัน โรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศมีท้ังหมด 32 

แหง ไดแก 

1.  โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

2.  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

3.  โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

4.  โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สุพรรณบุรี 

5.  โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต นครนายก 

6.  โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ลําปาง 

7.  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
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8.  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

9.  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

10. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

11. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

12. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

13. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

14. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 

15. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

16. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

17. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

18. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

19. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

20. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

21. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

22. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

23. โรงเรียนสาธิตอนุบาลจันทรเกษม 

24. โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

25. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

26. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

27. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

28. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

29. โรงเรียนวิถีธรรมแหงมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

30. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

31. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

32. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ 

2.6.2  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

1.  ปรัชญา 

บมเพาะความสําเร็จ สื่อสารสามภาษา นอมนําคําพระราชา งามสงาในพระบรม

ราชูปถัมภ 
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2.  สภาพ 

  2.1  ท่ีตั้ ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรม        

ราชูปถัมภตั้งอยูเลขท่ี 1 หมูท่ี 20 ถนนพหลโยธิน กม.48 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัด

ปทุมธานี  

2.2  ความโดดเดนของโรงเรียน 

โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ แบงเปน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรมาตรฐานโดยเนน    

การ พัฒนาดานทักษะคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ และหลักสูตร IEP (Intensive 

English Program)  เนนทักษะการอาน การพูด การเขียน และการฟง โดยมีกิจกรรมเสริมดาน

สุนทรียท่ีนําชื่อเสียงมาสูโรงเรียน เชน ดนตรีไทย นาฏศิลปไทย นาฏศิลปประยุกต 

3.  ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน (มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ      

ในพระบรมราชูปถัมภ) 

สภาพปญหาจากการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกดวยเทคนิค 

SWOT เพ่ือ นําไปสูการกําหนดความตองการจําเปนในการแกปญหา และพัฒนาภารกิจหลัก        

และภารกิจรองและงาน ตามนโยบายท่ีเก่ียวของระดับตาง ๆ สรุปประเด็นสําคัญไดดังนี้   

ดานการบริการและผลผลิต 

1.  โรงเรียนจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย นักเรียนไดรับประสบการณ

จริง สงผลใหนักเรียน มีความรูสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 

2.  โรงเรียนจัดสภาพแวดลอมเอ้ือตอการเรียน การสอน 

3.  นักเรียนไดรับการดูแลจากระบบดูแล ชวยเหลืออยางเขมแข็ง 

ดานบุคลากร 

1.  ครูและบุคลากรทุกกลุมสาระมีวุฒิตรงตาม กลุมสาระวิชาท่ีสอน สงผลให

การจัดการเรียน การสอนมีประสิทธิภาพ 

2.  ครูไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง สงผลให สามารถปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

3. ครูและบุคลากรทุกคนมีความรักความสามัคคี เสียสละ อุทิศเวลาใหกับ

ทางราชการ สงผลให การพัฒนาโรงเรียนเปนไปไดอยางรวดเร็ว 

ดานการเงิน 

1.  โรงเรียนไดรับงบประมาณจากเงินรายหัว และเงินปจจัยพ้ืนฐานเงินเรียน

ฟรีตามนโยบาย 15 ป และนํามาสนับสนุนการจัดการศึกษาอยางเต็ม ศักยภาพและท่ัวถึง 
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2.  โรงเรียนมีระบบการใชเงินถูกตองตามระเบียบ ทางราชการและสามารถ

ตรวจสอบได 

 ดานวัสดุอุปกรณและอาคารสถานท่ี: โรงเรียนมีอาคารสถานท่ี หองปฏิบัติการ 

เพียงพอ 

ดานการบริหารจัดการ 

1.  โรงเรียนจัดการบริหารแบบมีสวนรวมและกระจายอํานาจและสามารถ

ปฏิบัติงานไดอยางมี ประสิทธิภาพ 

2.  โรงเรียนมีการจัดทําแผนปฏิบัติการและ โครงการโดยครูทุกคนมีสวนรวม

ในการ ปฏิบัติงาน 

ดานสังคมและวัฒนธรรม 

1.  ผูปกครองและชุมชนมีขนบธรรมเนียม ประเพณีท่ียั่งยืน เปนท่ียอมรับของ

คนท่ัวไป 

2.  สังคมมีความเอ้ืออาทรซ่ึงกันและกัน มีความ ผูกพันระหวางครอบครัว  

ญาติ  และเพ่ือนบาน เปนอยางดี 

3.  ชุมชนใหความรวมมือกับทางโรงเรยีนในดาน ตาง ๆ เปนอยางดี 

ดานเทคโนโลยี 

หนวยงานภาครัฐและหนวยงานตนสังกัดให ความสําคัญและมีนโยบาย

สนับสนุน ความกาวหนาทางเทคโนโลยีการสื่อสารทําให ไดรับขอมูลท่ีรวดเร็วและท่ัวถึง 

ดานเศรษฐกิจ: ผูปกครองบางสวนมีฐานะดี ใหการสนับสนุน ดานการศึกษา   

และสงเสริมใหลูกไดรับการศึกษา เปนอยางดี 

ดานการเมืองและกฎหมาย 

1.  ผูปกครองและชุมชนนิยมและเคารพในระบอบ ประชาธิปไตย 

2.  พระราชบัญญัติการศึกษาเปดโอกาสใหชุมชนมี สวนรวมในการจัด

การศึกษาทําใหการจัด การศึกษาตรงกับความตองการของทองถ่ิน 

3. รัฐบาลมีนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษาทําใหนักเรียนไดศึกษาตอใน

ระดับท่ีสูงข้ึน 

4. หลักสูตร 

หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 

ในพระบรมราชูปถัมภ มุงพัฒนาผู เรียนทุกคนซ่ึงเปนกําลังของชาติใหเปนมนุษยท่ีมีความสมดุล      

ท้ังรางกาย ความรู คุณธรรม จิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและเปนพลโลกยึดม่ันในการปกครอง 
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ตามระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรูและทักษะพ้ืนฐาน รวมท้ังมี    

เจตคติท่ีจําเปนตอการศึกษาตอ การประกอบอาชีพและการศึกษาตอตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียน      

เปนคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ 

โครงสรางหลักสูตรประถมศึกษา 

การจัดทําหลักสูตรประถมศึกษา โรงเรียนใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 เปนแนวทางในการจัดการเรียน การสอน และพัฒนาหลกัสตูรใชจัดการ

เรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โครงสรางหลักสูตรมีการพัฒนาความรู 

ความสามารถของผูเรียน เปน 3 ชวง ไดแก 

1.  การบูรณาการรายวิชาตาง ๆ  

2.  ทักษะภาษาตางประเทศ  

3.  รายวิชาเพ่ิมเติม 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 - 2 บูรณาการการเรียนการสอน และสรางทักษะ

พ้ืนฐาน  

-  วิชาพ้ืนฐาน ไดแก ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคม

ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษา พลศึกษา ดนตรี ทัศนศิลป คหกรรม เกษตรกรรม          

และภาษาอังกฤษ  

-  วิชาเพ่ิมเติม ไดแก หองสมุด อังกฤษเพ่ือการสื่อสาร นาฏศิลป   

และโขน หนาท่ีพลเมือง 

-  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ไดแก แนะแนว ลูกเสือ - เนตรนารี ฉันทะ 

และจิตอาสา 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 - 4 เนนทักษะพ้ืนฐาน และการประยุกต  

-  วิ ชา พ้ื นฐาน  ได แก  ภ าษาไทย คณิ ตศาสตร  วิทยาศาสตร        

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษา พลศึกษา ดนตรี ทัศนศิลป งานบาน - งานประดิษฐ 

เกษตรกรรม คอมพิวเตอร และภาษาอังกฤษ  

-  วิชาเพ่ิมเติม ไดแก หองสมุด อังกฤษเพ่ือการสื่อสาร อังกฤษเสริม

ทักษะ นาฏศิลปและโขน หนาท่ีพลเมือง 

-  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ไดแก แนะแนว ลูกเสือ - เนตรนารี ฉันทะ 

และจิตอาสา 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 - 6 การนําทักษะพ้ืนฐานไปประยุกตใช  
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-  วิชาพ้ืนฐาน ไดแก ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคม

ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษา พลศึกษา ดนตรี ทัศนศิลป งานบาน - งานประดิษฐ 

เกษตรกรรม งานไม คอมพิวเตอร และภาษาอังกฤษ  

-  วิชาเพ่ิมเติม ไดแก อังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ภาษาเพ่ิมเติม นาฏศิลป

และโขน หนาท่ีพลเมือง 

-  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ไดแก แนะแนว ลูกเสือ - เนตรนารี ฉันทะ 

และจิตอาสา 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชกลุมตัวอยาง เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 กําลัง

ศึกษาอยูในภาคการเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2562 จํานวน 1 หองเรียน โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย

ราชภัฏไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ซ่ึงไดมาจากการสมัครใจของนักเรียน โดยใชเวลาในการ

ทดลอง ท้ังหมด 24 คาบ ๆ ละ 1 ชั่วโมง รวมเปน 24 ชั่วโมง  

 

 

 

 

 

 

 



บทที่  3 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
การวิจัยเรื่องการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง เพ่ือพัฒนาความสามารถดานการ

ฟงและการพูดภาษาเวียดนาม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ผูวิจัยจะดําเนินการตามข้ันตอน ดังตอไปนี้ 

3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
3.2  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  
3.3  การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ 
3.4  วิธีดําเนินการทดลอง 
3.5  การเก็บรวบรวมขอมูล 
3.6  การวิเคราะหขอมูล 
3.7  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 
3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

3.1.1  ประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 กําลังศึกษาอยูในภาคการศึกษาท่ี 2    
ปการศึกษา 2562 โรงเรียนสาธิต สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ จํานวน 3,709 คน 

3.1.2  กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ซ่ึงกําลังศึกษาอยูในภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2562 
จํานวน 1 หองเรียน จํานวน 30 คน โดยผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางท่ีสมัครใจ ทาง
โรงเรียนและคณะผูบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ได
เล็งเห็นความสําคัญของการใชภาษาเวียดนามในการสื่อสาร เพ่ือขับเคลื่อนการศึกษาสูประชาคม
อาเซียนและมาตรฐานสากล จึงไดใหความรวมมือแกผูวิจัยในการดําเนินการทดลองกับกลุมตัวอยาง 

ผูวิจัยใหกลุมตัวอยางเปนผูสมัครใจในการเรียนภาษาเวียดนาม ลักษณะของกลุมตัวอยาง
เปนไปตามวัตถุประสงคของงานวิจัย โดยมีเกณฑการคัดเขา (Inclusion criteria) และเกณฑการคัด
ออก (Exclusion criteria) ดังนี้ 

เกณฑการคัดเขา (Inclusion criteria) 
 1.  เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 กําลังศึกษาอยูในภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 

2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
 2.  นักเรียนตองลงทะเบียนเรียนและสมัครเรียนวิชาภาษาเวียดนามเบื้องตน 
 3.  ผูวิจัยตรวจสอบคุณสมบัติการสมัครเรียนและประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เรียนวิชาภาษา

เวียดนามเบื้องตน 
เกณฑการคัดออก (Exclusion criteria) 

 1.  ผูท่ีไมสามารถรวมโครงการวิจัยไดตลอดโครงการวิจัย 
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 2.  กลุมตัวอยางถอนตัวออกจากการวิจัย 
 

3.2  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  
3.2.1 แผนการจัดการเรียนรูภาษาเวียดนามเพ่ือพัฒนาความสามารถดานการฟ ง         

และการพูด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 โดยใชการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง   
มีจํานวนท้ังหมด 4 แผน ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 3.1  การจัดการเรียนรูภาษาเวียดนามโดยใชการจัดการเรียนรูสอนแบบตอบสนองดวย

ทาทาง  
 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี สัปดาหท่ี คาบเรียนท่ี/เนื้อหา 
1. ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับ
ภาษาเวียดนาม (Kiến 
thức chung về tiếng 
Việt) 

1 การปฐมนิเทศ 
2 1. ตัวอักษรภาษาเวียดนาม (Bảng chữ cái tiếng Việt) 

2. พยัญชนะเดี่ยว (Phụ âm đơn) 
3 3. พยัญชนะผสม (Phụ âm kép) 

4. สระเดี่ยว (Nguyên âm đơn) 
4 5. สระผสม (Nguyên âm kép) 

6. วรรณยุกตในภาษาเวียดนาม (Dấu trong tiếng 
Việt) 

2. การทักทายและ
แนะนําตัว (Trò chuyện 
và giới thiệu) 

5 7.  สวัสดีและการใชสรรพนามในภาษาเวียดนาม  
(Chào hỏi và cách sử dụng các ngôi trong tiếng 
Việt) 
8. คุณชื่ออะไร (Bạn tên là gì?) 

6 9. คุณอายุเทาไร (Bạn bao nhiêu tuổi?) 
10. การกลาวลา (Tạm biệt) 

7 11. กลาวขอโทษ (xin lỗi)    
12. ครอบครัวของฉัน (Gia đình của tôi) 

3. การทองเท่ียวและการ
ซ้ือสินคา (Du lịch và 
mua bán) 

8 13.  สถานท่ี (Địa điểm) 
14. เครื่องดื่ม (Đồ uống)   

9 15. อาหาร (Món ăn)   
16. ตัวเลขและการถามราคา (Số đếm và hỏi giá) 

10 17. นี่คืออะไร (Đây là gì?) 
18. การตอรองราคา (Mặc cả) 
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ตารางท่ี 3.1 (ตอ) 
 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี สัปดาหท่ี คาบเรียนท่ี/เนื้อหา 
4. รางกายและสุขภาพ 
(Cơ thể và sức khỏe) 

11 19. อวัยวะภายนอก (Bộ phận cơ thể người bên 
ngoài) 
20. อวัยวะภายใน (Bộ phận cơ thể người bên 

trong) 
12 21. การเคลื่อนไหวของรางกาย (Hoạt  động  của  cơ  

thể) 
22. โรคแระจําตัว (Bệnh thường gặp) 

13 23. ไปหาหมอ (Đi khám bệnh) 
24. การออกกําลังกาย (Tập thể dục) 

 14 นักเรียนทําแบบทดสอบความสามารถดานการฟงและ
แบบทดสอบความสามารถดานการพูกหลังการทดลอง 

 
3.2.2  แบบทดสอบความสามารถดานการฟงภาษาเวียดนาม (Posttest) ของนักเรียน    

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 เปนท้ังแบบทดสอบปรนัยเลือกตอบ ชนิด 3 ตัวเลือกและแบบแบบทดสอบเชิง
สถานการณ โดยมีท้ังหมด 25 ขอ คะแนนเต็ม 45 คะแนน 

3.2.3  แบบทดสอบความสามารถดานการพูดภาษาเวียดนาม (Posttest) ของนักเรียน   
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 เปนแบบทดสอบปากเปลา (Oral test) โดยมีท้ังหมด 15 ขอ คะแนนเต็ม 45 
คะแนน 

3.2.4  แบบสังเกตพฤติกรรมดานการฟงภาษาเวียดนามของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 
ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง  

3.2.5  แบบสังเกตพฤติกรรมดานการพูดภาษาเวียดนามของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 
ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง  
 
3.3  การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ 
             เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยมีดังนี้ 

3.3.1  แผนการจัดการเรียนรูภาษาเวียดนามเพ่ือพัฒนาความสามารถดานการฟง        
และการพูด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 โดยใชการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง  
มีข้ันตอนการสรางดังตอไปนี้ 

1.  ศึกษาหลักสูตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ เก่ียวกับสมรรถนะสําคัญของผูเรียน คุณลักษณะอันพึง
ประสงค คุณภาพผูเรียน มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 
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2.  ศึกษาหลักสูตรภาษาเวียดนามเบื้องตน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1  
3.  ศึกษารายละเอียดการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูโดยใชการสอนแบบตอบสนอง

ดวยทาทาง และการจัดการเรียนการสอนภาษาเวียดนามใหแกชาวตางชาติ 
4.  จัดทําแผนการจัดการเรียนรูภาษาเวียดนามเพ่ือพัฒนาความสามารถดานการฟง

และการพูด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 โดยใชการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง 
จํานวน 4 แผน รวม 24 คาบ โดยแตละแผนประกอบดวย สาระสําคัญ มาตรฐานการเรียนรู 
จุดประสงคการเรียนรู เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู สื่อการจัดการเรียนรู และการวัดผลประเมินผลการ
เรียนรู โดยกิจกรรมการจัดการเรียนรูจะเปนไปตามรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรู
แบบตอบสนองดวยทาทาง ซ่ึงมีรายละเอียดเก่ียวกับข้ันตอนการดําเนินกิจกรรมการเรียนรู 4 ข้ันตอน
ดังนี้ 

 ข้ันท่ี 1 ข้ันทบทวนและนําสูบทเรียน ผูสอนนําสูบทเรียนดวยการเปดวิดีโอ
เก่ียวกับสถานท่ีทองเท่ียว การละเลนพ้ืนบาน เทศกาลของประเทศเวียดนามเพ่ือใหนักเรียนมีความรู
เพ่ิมเติมเก่ียวกับประเทศเวียดนาม จากนั้นทบทวนคําหรือประโยคคําสั่งดวยการพูดเปนภาษา
เวียดนามพรอมแสดงทาทางโดยใชภาพ สิ่งของ รางกาย เลาเรื่อง เพลงหรือเกม 

 ข้ันท่ี 2 ข้ันปฏิบัติ ผูสอนสาธิต ดวยการออกคําหรือประโยคคําสั่งพรอมแสดง
ทาทางโดยใชภาพ สิ่งของ รางกาย เลาเรื่อง เพลงหรือเกม ใหผูเรียนปฏิบัติตาม เม่ือผูสอนสังเกตวา
ผูเรียนสามารถเขาใจคําหรือประโยคคําสั่งและสามารถแสดงทาทางประกอบได ครูเริ่มใหผูเรียนเปนผู
ออกคําสั่งเพ่ือใหเพ่ือนในชั้นเรียนปฏิบัติตาม  

 ข้ันท่ี  3 ข้ันทดสอบการปฏิบัติและใหขอมูลยอนกลับ ผู เรียนสามารถพูด        
เปนภาษาเวียดนาม พรอมตอบสนองดวยทาทางโดยใชภาพ สิ่งของ รางกาย เลาเรื่อง เพลงหรือเกม     
ใหผูอ่ืนฟงและปฏิบัติตามได เม่ือผูเรียนสามารถปฏิบัติไดอยางคลองแคลวและถูกตอง แสดงวาผูเรียน
เขาใจคําหรือประโยคคําสั่งท่ีเปนภาษาเวียดนาม ผูสอนใหขอมูลยอนกลับโดยการแสดงคําพูดชมเชย
เม่ือผูเรียนปฏิบัติไดถูกตอง และใหคําแนะนําแกผูเรียนท่ีไมเขาใจและไมสามารถปฏิบัติได 

 ข้ันท่ี 4 ข้ันสรุปและประเมินการเรียนรู ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปเก่ียวกับ
เนื้อหาท่ีเรียน โดยการทบทวนคําหรือประโยคคําสั่งภาษาเวียดนามพรอมแสดงทาทางโดยใชภาพ 
สิ่งของ รางกาย เลาเรื่อง เพลงหรือเกม เพ่ือใหนักเรียนสามารถฟงและพูดภาษาเวียดนามได        
เปนอยางดี 

5.  นําแผนการจัดการเรียนรูภาษาเวียดนามเพ่ือพัฒนาความสามารถดานการฟง
และการพูด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 โดยใชการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง  
ท่ีผูวิจัยสรางเสร็จแลวเสนอตออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ เพ่ือการตรวจสอบความเหมาะสมและ
ความถูกตองของจุดประสงคการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู สื่อการเรียนรู สาระการเรียนรู    และ
ระยะเวลาท่ีใชสอน ตลอดจนภาษาท่ีถูกตอง 

6.  นําแผนการจัดการเรียนรูท่ีไดรับการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของอาจารย
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธไปเสนอผูเชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือจํานวน 5 คน เพ่ือการตรวจสอบความ
เท่ียงตรงโดยใชแบบประมาณคา 5 ระดับตามมาตรวัดของลิเคิรท (Likert scale) โดยมีเกณฑการให
คะแนนคําตอบ ดังนี้ 
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 4.21-5.00  หมายถึง  ระดับความเหมาะสมหรือมีความสอดคลองมากท่ีสุด 
 3.41-4.20  หมายถึง  ระดับความเหมาะสมหรือมีความสอดคลองมาก 
 2.61-3.40  หมายถึง  ระดับความเหมาะสมหรือมีความสอดคลองปานกลาง 
 1.81-2.60  หมายถึง  ระดับความเหมาะสมหรือมีความสอดคลองนอย 
 1.00-1.80  หมายถึง  ระดับความเหมาะสมหรือมีความสอดคลองนอยท่ีสุด 
ผลการตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู  พบวา ทุกองคประกอบในแผน        

การจัดการเรียนรูมีความเหมาะสมหรือสอดคลองกันในระดับมากท่ีสุด สําหรับข้ันทบทวนและนําสู
บทเรียน ข้ันปฏิบัติ ข้ันทดสอบการปฏิบัติและใหขอมูลยอนกลับ ข้ันสรุปและประเมินการเรียนรู     
(M = 5, S.D. = 0.00) มีความเหมาะสมหรือสอดคลองกันในระดับมากท่ีสุด 

7.  นําแผนการจัดการเรียนรูท่ีปรับปรุงแกไขแลวไปทดลอง (Try out) กับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ       
ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน เพ่ือหาขอบกพรองในการใช ความเหมาะสมของกิจกรรมการ
เรียนรูกับเวลาท่ีกําหนดแลวนํามาปรับปรุงแกไขแผนการจัดการเรียนรูใหดีข้ึนกอนนําไปทดลองจริง 

8.  นําแผนการจัดการเรียนรูภาษาเวียดนามเพ่ือพัฒนาความสามารถดานการฟง
และการพูด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 โดยใชการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง 
ใชในการวิจัยตอไป 

3.3.2  แบบทดสอบความสามารถดานการฟงภาษาเวียดนาม (Posttest) 
ข้ันตอนการสรางแบบทดสอบความสามารถดานการฟงภาษาเวียดนาม โดยใชการ

จัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง  
1.  ศึกษาจุดประสงคและเนื้อหาเก่ียวกับการเรียนการสอนภาษาเวียดนามท่ีทําการ

วิจัยเพ่ือนํามาเปนขอมูลในการสรางแบบทดสอบ 
2.  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับสรางแบบทดสอบความสามารถดานการฟง

ภาษาตางประเทศโดยใชการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง  
3.  สรางแบบทดสอบความสามารถดานการฟงภาษาเวียดนามหลังการทดลอง 

(Posttest) จํานวน 1 ชุด ซ่ึงมีลักษณะเปนท้ังแบบทดสอบปรนัย 3 ตัวเลือก และแบบทดสอบเชิง
สถานการณ โดยเนื้อหาท่ีนํามาทําในแบบทดสอบตองสอดคลองและคลอบคลุมเนื้อหาท้ัง 4 แผน   
เพ่ือใชทดสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 โดยมีท้ังหมด 25 ขอ คะแนนเต็ม 45 คะแนน 

  ขอยอย 1.1 มี 10 ขอ ๆ ละ 1 คะแนน รวมเปน 10 คะแนน  
  เกณฑการใหคะแนน คือ ตอบถูกได 1 คะแนน ตอบผิดได 0 คะแนน 
  ใหนักเรียนฟงแลวเลือกภาพท่ีมีความหมายตรงกับสิ่งท่ีไดฟง  
  ขอยอย 1.2 มี 5 ขอ ๆ ละ 3 คะแนน รวมเปน 15 คะแนน 
  ครูพูดประโยคคําสั่ง ใหนักเรียนปฏิบัติ  
  ขอยอย 1. 3 มี 5 ขอ ๆ ละ 3 คะแนน รวมเปน 15 คะแนน 
  ฟงคําสั่งของครู แลวปฏิบัติตามคําสั่งนั้น ๆ 
  ขอยอย 1. 4 มี 5 ขอ ๆ ละ 1 คะแนน รวมเปน 5 คะแนน 
  ครูเลาเรื่องใหนักเรียนฟง แลวใหนักเรียนเรียงภาพตามเนื้อเรื่องท่ีครูเลาใหฟง 
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ตารางท่ี 3.2 เกณฑในการตรวจสอบและใหคะแนนความสามารถดานการฟงภาษาเวียดนาม ขอท่ี 
1.2, 1.3, 1.4 

 
ระดับคะแนน 

 
ประเด็น 

เกณฑในการใหคะแนนการฟง 

3 2 1 0 

1.2 การรู
ความหมายของ
ประโยค 

ฟงประโยคและ
ปฏิบัติไดถูกตอง
หลังจากท่ีไดฟง 1 
ครั้ง 

ฟงประโยคและ
ปฏิบัติไดถูกตอง
หลังจากท่ีไดฟง 2 
ครั้ง 

ฟงประโยคและปฏิบัติได
ถูกตองหลังจากท่ีไดฟง 3 
ครั้ง และครูมีการอธิบาย
เพ่ิมเตมิ 

ไมสามารถปฏิบัติ
ไดหลังจากท่ีไดฟง 
3 ครั้ง และครูมี
การอธิบายเพ่ิมเติม 

1.3 การรู
ความหมายของ
คําสั่ง 

ฟงคําสั่งและ
ปฏิบัติไดถูกตอง
หลังจากท่ีไดฟง 1 
ครั้ง 

ฟงคําสั่งและปฏบัิติ
ไดถูกตองหลังจาก
ท่ีไดฟง 2 ครั้ง 

ฟงคําสั่งและปฏบัิติได
ถูกตองหลังจากท่ีไดฟง 3 
ครั้ง และครูมีการอธิบาย
เพ่ิมเตมิ 

ไมสามารถปฏิบัติ
ไดหลังจากท่ีไดฟง 
3 ครั้ง และครูมี
การอธิบายเพ่ิมเติม 

1.4 การจับ
ใจความสําคญั 

สามารถเรียงภาพ
ไดถูกตองหลังจาก
ท่ีไดฟง 1 ครั้ง 

สามารถเรียงภาพ
ไดถูกตองหลังจาก
ท่ีไดฟง 2 ครั้ง 

สามารถเรียงภาพได
ถูกตองหลังจากท่ีไดฟง 3 
ครั้ง และครูมีการอธิบาย
เพ่ิมเตมิ 

ไมสามารถเรียบ
เรียงภาพไดถูกตอง
หลังจากท่ีไดฟง 3 
ครั้ง และครูมีการ
อธิบายเพ่ิมเตมิ 

 
31 - 45 คะแนน   หมายถึง   ดีมาก 
16 - 30 คะแนน   หมายถึง   ดี 
0 – 15  คะแนน   หมายถึง   พอใช 

 
4.  นําแบบทดสอบท่ีสรางข้ึนไปใหอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ตรวจสอบความ

สอดคลองของขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรู หลังจากนั้นนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไข
แบบทดสอบ 

5.  นําแบบทดสอบท่ีไดรับการปรับปรุงแกไขแลวเสนอตอผูเชี่ยวชาญดานการสอน
ภาษาเวียดนามและดานการวัดและประเมินผล จํานวน 5 ทาน ตรวจสอบความสอดคลองระหวางขอ
คําถามกับจุดประสงคการเรียนรู (IOC) คัดเลือกขอสอบท่ีมีดัชนีความสอดคลอง (IOC) 0.05 ข้ึนไป
โดยใชเกณฑประเมิน ดังนี้ 

+1  หมายถึง  แนใจวาขอสอบวัดจุดประสงคการเรียนรูขอนั้น 
 0  หมายถึง  ไมแนใจวาขอสอบวัดจุดประสงคการเรียนรูขอนั้น 
-1  หมายถึง  แนใจวาขอสอบไมวัดจุดประสงคการเรียนรูขอนั้น 

นําผลการใหคะแนนของผูเชี่ยวชาญท้ัง 5 ทาน นํามาหาคาเฉลี่ย โดยถือเกณฑวา 
แบบทดสอบท่ีมีคาเฉลี่ยตามความเห็นของผูเชี่ยวชาญมากกวาหรือเทากับ 0.50 เปนแบบทดสอบท่ี
ใชได ผลการพิจารณาไดคาดัชนีความสอดคลอง อยูระหวาง 0.80-1.00 
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6.  นําแบบทดสอบท่ีไดรับการปรับปรุงแกไขแลวไปทดลอง (Try out) กับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ       
ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน ซ่ึงเคยเรียนภาษาเวียดนามมาแลว นําผลการทดสอบมาวิเคราะห
รายขอเพ่ือหาระดับความยากงาย และคาอํานาจจําแนก 

7.  คัดเลือกขอสอบจํานวน 25 ขอ นําไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษา     
ปท่ี 1 อีกกลุมหนึ่ง พบวา  

ขอท่ี 1.1 มีคาความยากงาย (P) อยูระหวาง 0.40 – 0.70 คาอํานาจจําแนก (D) 
อยู ระหวาง 0.40 – 0.80 และคาความเชื่อ ม่ัน (Reliability) ของแบบทดสอบความสามารถ         
ดานการฟงภาษาเวียดนาม (Posttest) โดยใชสูตร KR-20 ของคูเดอร - วิชารดสัน (Kuder and 
Richardson Method) เทากับ 0.81 

ขอท่ี 1.2, 1.3, 1.4 มีคาความยากงาย (P) อยูระหวาง 0.30 – 0.80 คาอํานาจ
จํ าแนก (D) อยู ระหว าง 0.43 – 0.78 และค าความเชื่ อ ม่ัน  (Reliability) ของแบบทดสอบ
ความส าม ารถด าน ก ารฟ งภ าษ าเวี ย ดน าม  (Posttest) โด ยห าค าสั ม ป ระสิ ท ธิ์ แ อลฟ า                     

(α – Coefficient) โดยการคํานวณจากสูตรของครอนบาค (Cronbach) เทากับ 0.86 
8.  นําแบบทดสอบความสามารถดานการฟงภาษาเวียดนาม (Posttest) ไปใชกับ

กลุมตัวอยางตอไป 
3.3.3  แบบทดสอบความสามารถดานการพูดภาษาเวียดนาม (Posttest) 

ข้ันตอนการสรางแบบทดสอบความสามารถดานการพูดภาษาเวียดนาม โดยใชการ
จัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง  

1.  ศึกษาจุดประสงคและเนื้อหาเก่ียวกับการเรียนการสอนภาษาเวียดนามท่ีทํา   
การวิจัยเพ่ือนํามาเปนขอมูลในการสรางแบบทดสอบ 

2.  ศึกษาศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับสรางแบบทดสอบความสามารถดาน
การพูดภาษาตางประเทศโดยใชการสอนแบบตอบสนองดวยทาทาง  

3.  สรางแบบทดสอบความสามารถดานการพูดภาษาเวียดนามหลังการทดลอง             
(Pre – Posttest) จํานวน 1 ชุด ซ่ึงมีลักษณะเปนแบบทดสอบปากเปลา (Oral test)    

แบบทดสอบความสามารถดานการพูดเปนแบบทดสอบปากเปลา (Oral test) โดย
เนื้อหาท่ีใชในแบบทดสอบจะคลอบคลุมเนื้อหาท้ัง 4 แผน เพ่ือใชทดสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 
1 โดยมีท้ังหมด 15 ขอ คะแนนเต็ม 45 คะแนน 

  ขอยอย 1.1 มี 5 ขอ ๆ ละ 3 คะแนน รวมเปน 15 คะแนน 
  ครูถามและนักเรียนตอบ  
  ขอยอย 1.2 มี 5 ขอ ๆ ละ 3 คะแนน รวมเปน 15 คะแนน 

  ครูเตรียมรูปภาพ และใสไวในกลอง ใหนักเรียนจับคู และสลับกันทํา โดยครูให
นักเรียนหยิบภาพท่ีเปนคําสั่งข้ึนมาจากกลอง แลวสั่งใหเพ่ือนปฏิบัติ  

  ขอยอย 1.3 มี 5 ขอ ๆ ละ 3 คะแนน รวมเปน 15 คะแนน 
  ครูใหนักเรียนดูภาพ แลวบอกชื่อของภาพนั้น ๆ 
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ตารางท่ี 3.3 เกณฑในการตรวจสอบและใหคะแนนความสามารถดานการพูดภาษาเวียดนามโดยใช
แบบทดสอบปากเปลา (Oral test)  

 
ระดับ  

คะแนน 
 

ประเด็น 

เกณฑในการใหคะแนนการพูด 

 
3 

 
2 

 
1 

 
0 

1.1 การ
เลือกใชคําท่ี
พูด 

สามารถเลือกใชคํา
ท่ีพูดไดถูกตองและ
เหมาะสม หลังจาก
ท่ีไดฟงคําถาม 1 
ครั้ง 

สามารถเลือกใชคําท่ี
พูดไดถูกตองและ
เหมาะสม หลังจากท่ี
ไดฟงคําถาม 2 ครั้ง 

สามารถเลือกใชคําท่ี
พูดไดถูกตองและ
เหมาะสม หลังจากท่ีได
ฟงคําถาม 3 ครั้ง และ
ครูมีการอธิบาย
เพ่ิมเตมิ 

ไมสามารถตอบได 
หลังจากท่ีไดฟง
คําถาม 3 ครั้ง และ
ครูมีการอธิบาย
เพ่ิมเตมิ 

1.2 ความ
ถูกตอง 

พูดไดถูกตอง 
หลังจากท่ีไดดูภาพ 
1 ครั้ง 

พูดไดถูกตอง 
หลังจากท่ีไดดูภาพ 
2 ครั้ง 

พูดไดถูกตอง หลังจาก
ท่ีไดดภูาพ 3 ครั้ง และ
ครูมีการอธิบาย
เพ่ิมเตมิ 

ไมสามารถพูดได 
หลังจากท่ีไดดูภาพ 
3 ครั้ง และครูมีการ
อธิบายเพ่ิมเตมิ 

1.3 ความ
คลองแคลว 

พูดไดอยางถูกตอง
ภายในเวลาท่ี
กําหนด (30 วินาที) 

พูดไดอยางถูกตอง
ภายในเวลาท่ี
กําหนด (31-40 
วินาที) 

พูดไดอยางถูกตอง
ภายในเวลาท่ีกําหนด 
(41-50 วินาที) และครู
มีการอธิบายเพ่ิมเตมิ 

พูดไดอยางถูกตอง 
และครมูกีารอธิบาย
เพ่ิมเตมิ แตเกิน 50 
วินาที 

 
31 - 45   คะแนน  หมายถึง   ดีมาก 
16 - 30   คะแนน  หมายถึง   ดี 
 0 - 15    คะแนน  หมายถึง   พอใช 

 
4. นําแบบทดสอบท่ีสรางข้ึนไปใหอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ตรวจสอบความ

สอดคลองของขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรู หลังจากนั้นนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไข
แบบทดสอบ 

5. นําแบบทดสอบท่ีไดรับการปรับปรุงแกไขแลวเสนอตอผูเชี่ยวชาญดานการสอน
ภาษาเวียดนามและดานการวัดและประเมินผล จํานวน 5 ทาน ตรวจสอบความสอดคลองระหวางขอ
คําถามกับจุดประสงคการเรียนรู (IOC) คัดเลือกขอสอบท่ีมีดัชนีความสอดคลอง (IOC) 0.05 ข้ึนไป
โดยใชเกณฑประเมิน ดังนี้ 

 +1  หมายถึง  แนใจวาขอสอบวัดจุดประสงคการเรียนรูขอนั้น 
   0  หมายถึง  ไมแนใจวาขอสอบวัดจุดประสงคการเรียนรูขอนั้น 

 - 1  หมายถึง  แนใจวาขอสอบไมวัดจุดประสงคการเรียนรูขอนั้น 
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นําผลการใหคะแนนของผูเชี่ยวชาญท้ัง 5 ทาน นํามาหาคาเฉลี่ย โดยถือเกณฑวา 
แบบทดสอบท่ีมีคาเฉลี่ยตามความเห็นของผูเชี่ยวชาญมากกวาหรือเทากับ 0.50 เปนแบบทดสอบท่ี
ใชได ผลการพิจารณาไดคาดัชนีความสอดคลอง อยูระหวาง 0.80-1.00 

6. นําแบบทดสอบท่ีไดรับการปรับปรุงแกไขแลวไปทดลอง (Try out) กับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ       
ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน ซ่ึงเคยเรียนภาษาเวียดนามมาแลว นําผลการทดสอบมาวิเคราะห
รายขอเพ่ือหาระดับความยากงาย และคาอํานาจจําแนก 

7.  คัดเลือกขอสอบจํานวน 15 ขอ นําไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษา     
ปท่ี 1 อีกกลุมหนึ่ง พบวา มีคาความยากงาย (P) อยูระหวาง 0.38 – 0.77 คาอํานาจจําแนก (D)    
อยูระหวาง 0.40-0.78 และคาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบทดสอบความสามารถดานการพูด

ภ าษ าเวี ยดน าม  (Posttest) ท้ั งฉบั บ  โดยห าค าสั มป ระสิ ท ธิ์ แ อลฟ า (α  – Coefficient)              
โดยการคํานวณจากสูตรของครอนบาค (Cronbach) เทากับ 0.87 

8.  นําแบบทดสอบความสามารถดานการพูดภาษาเวียดนาม (Posttest) ไปใชกับ
กลุมตัวอยางตอไป 

3.3.4  แบบสังเกตพฤติกรรมดานการฟงภาษาเวียดนามของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 
ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง  

การสรางแบบสังเกตพฤติกรรมดานการฟงภาษาเวียดนาม มีข้ันตอนดังนี้ 
1.  ศึ กษาเอกสารและแบบสั งเกตพฤติ กรรมต าง  ๆ  ท่ี เก่ี ยว กับการสอน

ภาษาตางประเทศโดยใชการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง  
2.  สรางแบบสังเกตพฤติกรรมดานการฟงภาษาเวียดนาม โดยแบบสังเกตพฤติกรรม

นี้ใชเพ่ือสังเกตพัฒนาการของผูเรียนในดานการฟงภาษาเวียดนาม และชวยใหผูวิจัยสามารถแกไข
ขอบกพรองในการสอนครั้งตอไปอีกดวย ผูวิจัยสังเกตพฤติกรรมความสามารถดานการฟงเปนระยะ 
รวม 8 ครั้ง ระหวางการสอน ตามคาบเรียนท่ี 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 โดยมีรายการพฤติกรรม
จํานวนท้ังหมด 4 ขอ และเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

1.  การตอบสนองตอความเขาใจ 
3 = นักเรียนสามารถตอบสนองได หลังจากฟง 1 ครั้ง                                  
2 = นักเรียนสามารถตอบสนองได หลังจากฟง 2 ครั้ง                                  
1 = นักเรียนสามารถตอบสนองได หลังจากฟง 3 ครั้ง และครูมีการอธิบาย 
      เพ่ิมเติม                                 
0 = นักเรียนไมสามารถตอบสนองได หลังจากฟง 3 ครั้ง และครูมีการอธิบาย 
      เพ่ิมเติม                               

 2.  การจับใจความสําคัญ 
 3 = นักเรียนสามารถเรียงภาพไดถูกตอง หลังจากท่ีไดฟง 1 ครั้ง  
 2 = นักเรียนสามารถเรียงภาพไดถูกตอง หลังจากท่ีไดฟง 2 ครั้ง 
 1 = นักเรียนสามารถเรียงภาพไดถูกตอง หลังจากท่ีไดฟง 3 ครั้ง และครูมี 
       การอธิบายเพ่ิมเติม                               
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 0 = นักเรียนไมสามารถเรียงภาพได หลังจากท่ีไดฟง 3 ครั้ง และครูมีการ 
       อธิบายเพ่ิมเติม                               

 3.  การรูความหมายของคําสั่ง 
 3 = นักเรียนสามารถปฏิบัติตามคําสั่งไดถูกตอง หลังจากท่ีไดฟง 1 ครั้ง  
 2 = นักเรียนสามารถปฏิบัติตามคําสั่งไดถูกตอง หลังจากท่ีไดฟง 2 ครั้ง  
 1 = นักเรียนสามารถปฏิบัติไดตามคําสั่งไดถูกตอง หลังจากท่ีไดฟง 3 ครั้ง                   
       และครูมีการอธิบายเพ่ิมเติม                               
 0 = นักเรียนไมสามารถปฏิบัติไดตามคําสั่ง หลังจากท่ีไดฟง 3 ครั้ง และครูมี 
       การอธิบายเพ่ิมเติม                                                                                         

  4.  การแสดงทาทาง 
  3 = นักเรียนแสดงทาทางไดถูกตอง หลังจากท่ีไดฟง 1 ครั้ง                 
  2 = นักเรียนแสดงทาทางไดถูกตอง หลังจากท่ีไดฟง 2 ครั้ง 

 1 = นักเรียนแสดงทาทางไดถูกตอง หลังจากท่ีไดฟง 3 ครั้ง และครูมีการ 
       อธิบายเพ่ิมเติม                                                                                         
 0 = นักเรียนไมสามารถแสดงทาทางได หลังจากท่ีไดฟง 3 ครั้ง และครูมี 
       การอธิบายเพ่ิมเติม            

                                                          
ตารางท่ี 3.4  เกณฑการตรวจสอบและใหคะแนนในการสังเกตพฤติกรรมความสามารถดานการฟง    
                ภาษาเวียดนาม 
 

เนื้อหา ระดับคะแนน 
3 2 1 0 

ความสามารถดาน
การฟง 

1. การตอบสนองตอความเขาใจ     
2. การจับใจความสาํคัญ     
3. การรูความหมายคําศัพท     
4. การแสดงทาทาง     

รวม     

 
8 – 12 คะแนน  หมายถึง   ดีมาก 
4 – 7 คะแนน  หมายถึง   ดี  
0 – 3 คะแนน  หมายถึง   พอใช 

 
3.  นําแบบสังเกตพฤติกรรมดานการฟงภาษาเวียดนามท่ีสรางข้ึนไปใหอาจารยท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธ ตรวจสอบความสอดคลองของขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรู หลังจากนั้นนํา
ขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไขแบบสังเกตพฤติกรรมดานการฟงภาษาเวียดนาม 

4. นําแบบสังเกตพฤติกรรมท่ีไดรับการปรับปรุงแกไขแลวเสนอตอผูเชี่ยวชาญดาน
การสอนภาษาเวียดนามและดานการวัดและประเมินผล จํานวน 5 ทาน ตรวจสอบความสอดคลอง
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ระหวางขอคําถามกับจุดประสงคการเรียนรู (IOC) คัดเลือกขอสอบท่ีมีดัชนีความสอดคลอง (IOC) 
0.05 ข้ึนไปโดยใชเกณฑประเมิน ดังนี้ 

 +1  หมายถึง  แนใจวาขอสังเกตวัดจุดประสงคการเรียนรูขอนั้น 
  0  หมายถึง  ไมแนใจวาขอสังเกตวัดจุดประสงคการเรียนรูขอนั้น 
 - 1  หมายถึง  แนใจวาขอสังเกตไมวัดจุดประสงคการเรียนรูขอนั้น 

นําผลการใหคะแนนของผูเชี่ยวชาญท้ัง 5 ทาน นํามาหาคาเฉลี่ย โดยถือเกณฑวา 
แบบสังเกตพฤติกรรมท่ีมีคาเฉลี่ยตามความเห็นของผูเชี่ยวชาญมากกวาหรือเทากับ 0.50 เปนแบบ
สังเกตพฤติกรรมท่ีใชได ผลการพิจารณาไดคาดัชนีความสอดคลอง อยูระหวาง 0.80-1.00 

 5.  นําแบบสังเกตพฤติกรรมท่ีไดรับการปรับปรุงแกไขแลวไปทดลอง (Try out) กับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภท่ีไมใชกลุมเปาหมาย จํานวน 30 คน ซ่ึงเคยเรียนภาษาเวียดนามมาแลว  

 6.  คัดเลือกขอสังเกตพฤติกรรม จํานวน 4 ขอ นําไปทดลองใชกับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 1 อีกกลุมหนึ่ง พบวา มีคาความยากงาย (P) อยูระหวาง 0.50 – 0.54 คาอํานาจ
จําแนก (D) อยูระหวาง 0.54-0.74 และคาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบทดสอบความสามารถ

ดานการพูดภาษาเวียดนาม (Posttest) ท้ังฉบับ โดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α – Coefficient) 
โดยการคํานวณจากสูตรของครอนบาค (Cronbach) เทากับ 0.80 

 7.  นําแบบสังเกตพฤติกรรมดานการฟงภาษาเวียดนามไปใชกับกลุมตัวอยางตอไป 
3.3.5  แบบสังเกตพฤติกรรมดานการพูดภาษาเวียดนามของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1  

ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง  
การสรางแบบสังเกตพฤติกรรมดานการพูดภาษาเวียดนาม มีข้ันตอนดังนี้ 
1.  ศึกษาเอกสารและแบบสั งเกตพฤติ กรรมต าง  ๆ  ท่ี เก่ี ยว กับการสอน

ภาษาตางประเทศโดยใชการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง  
2.  สรางแบบสังเกตพฤติกรรมดานการพูดภาษาเวียดนาม โดยแบบสังเกตพฤติกรรม

นี้ใชเพ่ือสังเกตพัฒนาการของผูเรียนในดานการพูดภาษาเวียดนาม และชวยใหผูวิจัยสามารถแกไข
ขอบกพรองในการสอนครั้งตอไปอีกดวย ผูวิจัยสังเกตพฤติกรรมความสามารถดานการพูดเปนระยะ 
รวม 8 ครั้ง ระหวางการสอน ตามคาบเรียนท่ี 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 โดยมีรายการพฤติกรรม
จํานวนท้ังหมด 3 ขอ และเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

 1.  ความถูกตอง 
 4 = นักเรียนตอบคําถามไดถูกตอง หลังจากท่ีไดฟงคําถาม 1 ครั้ง  
 3 = นักเรียนตอบคําถามไดถูกตอง หลังจากท่ีไดฟงคําถาม 2 ครั้ง  
 2 = นักเรียนตอบคําถามไดถูกตอง หลังจากท่ีไดฟงคําถาม 3 ครั้ง  
 1 = นักเรียนตอบคําถามไดถูกตอง หลังจากท่ีไดฟงคําถาม 3 ครั้ง และครูมี 
       การอธิบายเพ่ิมเติม 
 0 = นักเรียนไมสามารถตอบคําถามได 
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 2.  การเลือกใชคําท่ีพูด 
 4 = นักเรียนสามารถเลือกใชคําท่ีพูดไดถูกตองและเหมาะสม หลังจากท่ีได 
       ฟงคําถาม 1 ครั้ง  
 3 = นักเรียนสามารถเลือกใชคําท่ีพูดไดถูกตองและเหมาะสม หลังจากท่ีได 
       ฟงคําถาม 2 ครั้ง  
 2 = นักเรียนสามารถเลือกใชคําท่ีพูดไดถูกตองและเหมาะสม หลังจากท่ีได 
       ฟงคําถาม 3 ครั้ง  
 1 = นักเรียนสามารถเลือกใชคําท่ีพูดไดถูกตองและเหมาะสม หลังจากท่ีได 
       ฟงคําถาม 3 ครั้ง และครูมีการอธิบายเพ่ิมเติม 
 0 =  นักเรียนเลือกใชคําท่ีพูดไมถูกตอง 

 3.  ความคลองแคลว 
 4 = นักเรียนพูดไดอยางถูกตองภายในเวลาท่ีกําหนด (30 วินาที) 
 3 = นักเรียนพูดไดอยางถูกตองภายในเวลาท่ีกําหนด (31-40 วินาที) 
 2 = นักเรียนพูดไดอยางถูกตองภายในเวลาท่ีกําหนด (41-50 วินาที) และครู 
       มีการอธิบายเพ่ิมเติม 
 1 = นักเรียนพูดไดอยางถูกตอง และครูมีการอธิบายเพ่ิมเติม แตเกิน 50  
       วินาที 
 0 = นักเรียนไมสามารถพูดได และเกินเวลาท่ีกําหนด 

 
ตารางท่ี 3.5 เกณฑการตรวจสอบและใหคะแนนในการสังเกตพฤติกรรมความสามารถดานการพูด

ภาษาเวียดนาม 
 

เนื้อหา ระดับคะแนน 
4 3 2 1 0 

ความสามารถ
ดานการพูด 

1. ความถูกตอง      
2. การเลือกใชคําท่ีพูด 
 

     

3. ความคลองแคลว      
รวม      

 
8 – 12 คะแนน  หมายถึง   ดีมาก 
4 – 7   คะแนน  หมายถึง   ดี  
0 – 3   คะแนน  หมายถึง   พอใช 

 
3.  นําแบบสังเกตพฤติกรรมดานการพูดภาษาเวียดนามท่ีสรางข้ึนไปใหอาจารย     

ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ตรวจสอบความสอดคลองของขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรู หลังจากนั้นนํา
ขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไขแบบสังเกตพฤติกรรมดานการฟงภาษาเวียดนาม 
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4.  นําแบบสังเกตพฤติกรรมท่ีไดรับการปรับปรุงแกไขแลวเสนอตอผูเชี่ยวชาญดาน
การสอนภาษาเวียดนามและดานการวัดและประเมินผล จํานวน 5 ทาน ตรวจสอบความสอดคลอง
ระหวางขอคําถามกับจุดประสงคการเรียนรู (IOC) คัดเลือกขอสอบท่ีมีดัชนีความสอดคลอง (IOC) 
0.05 ข้ึนไปโดยใชเกณฑประเมิน ดังนี้ 

  +1  หมายถึง  แนใจวาขอสังเกตวัดจุดประสงคการเรียนรูขอนั้น 
   0  หมายถึง  ไมแนใจวาขอสังเกตวัดจุดประสงคการเรียนรูขอนั้น 
   1  หมายถึง  แนใจวาขอสังเกตไมวัดจุดประสงคการเรียนรูขอนั้น 

นําผลการใหคะแนนของผูเชี่ยวชาญท้ัง 5 ทาน นํามาหาคาเฉลี่ย โดยถือเกณฑวา 
แบบสังเกตพฤติกรรมท่ีมีคาเฉลี่ยตามความเห็นของผูเชี่ยวชาญมากกวาหรือเทากับ 0.50 เปนแบบ
สังเกตพฤติกรรมท่ีใชได ผลการพิจารณาไดคาดัชนีความสอดคลอง อยูระหวาง 0.80-1.00 

5.  นําแบบสังเกตพฤติกรรมท่ีไดรับการปรับปรุงแกไขแลวไปทดลอง (Try out)   
กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ ท่ีไมใชกลุมเปาหมาย จํานวน 30 คน ซ่ึงเคยเรียนภาษาเวียดนามมาแลว นําผลการทดสอบ
มาวิเคราะหรายขอเพ่ือหาระดับความยากงาย และคาอํานาจจําแนก 

6.  คัดเลือกขอสังเกตพฤติกรรม จํานวน 3 ขอ นําไปทดลองใชกับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 1 อีกกลุมหนึ่ง พบวา มีคาความยากงาย (P) อยูระหวาง 0.52 – 0.61 คาอํานาจ
จําแนก (D) อยูระหวาง 0.62-0.78 และคาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบทดสอบความสามารถ

ดานการพูดภาษาเวียดนาม (Posttest) ท้ังฉบับ โดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α  – Coefficient) 
โดยการคํานวณจากสูตรของครอนบาค (Cronbach) เทากับ 0.80 

7.  นําแบบสังเกตพฤติกรรมดานการพูดภาษาเวียดนามไปใชกับกลุมตัวอยางตอไป 
 
3.4  วิธีการดําเนินการทดลอง 

ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองตามข้ันตอนดังนี้ 
ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาเอกสาร วารสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการเรียนการสอน การฟง

และการพูดภาษาเวียดนาม การจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง หลักสูตรภาษาเวียดนามเพ่ือ
การสื่อสารเบื้องตัน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2560)  สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นท่ี 1 

ข้ันตอนท่ี 2 เลือกกลุมตัวอยางโดยใชการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection)       
เพ่ือเลือกมา 1 หองเรียน จากโรงเรียนสาธิต 32 แหง สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ข้ันตอนท่ี 3 สรางเครื่องเมือท่ีใชในการทดลอง ประกอบดวย 
  1.  แผนการจัดการเรียนรูภาษาเวียดนามเพ่ือพัฒนาความสามารถดานการฟง     

และการพูด โดยใชการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง จํานวน 4 แผน 
  2.  แบบทดสอบความสามารถดานการฟงภาษาเวียดนาม (Posttest) 
  3.  แบบทดสอบความสามารถดานการพูดภาษาเวียดนาม (Posttest) 
  4.  แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนวิชาภาษาเวียดนามของนักเรียนท่ีไดรับ        

การจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง  
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ข้ันตอนท่ี 4 หาคุณภาพเครื่องมือ 
ข้ันตอนท่ี 5 นําเครื่องมือวิจัยไปทดลองใช (Try out) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1     

ท่ีไมใชกลุมเปาหมาย  
ข้ันตอนท่ี 6 ดําเนินการทดลองโดยผูวิจัยเปนผูสอนเอง โดยใชเวลาท้ังหมด 14 สัปดาห       

ในสัปดาหท่ี 1 จะจัดเปนการปฐมนิเทศเพ่ือใหนักเรียนมีความรูเบื้องตนเก่ียวกับประเทศเวียดนาม  
และภาษาเวียดนาม ตั้งแตสัปดาหท่ี 2 ถึงสัปดาหท่ี 13 สัปดาหละ 2 คาบ ๆ ละ 50 นาที สวนสัปดาห
ท่ี 14 จะใหนักเรียนทําแบบทดสอบความสามารถดานการฟงและแบบทดสอบความสามารถดานการ
พูดหลังการทดลอง 

ข้ันตอนท่ี 7 ผูวิจัยสังเกตพฤติกรรมระหวางการเรียนของนักเรียน รวมเปน 8 ครั้ง          
ในระหวางการสอน ตามคาบเรียนท่ี 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 และประเมินตามรายการในแบบ
สังเกตท่ีสรางข้ึนมา 

ข้ันตอนท่ี 8 ใหกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบความสามารถดานการฟงและแบบทดสอบ
ความสามารถดานการพูดหลังการทดลอง (Post – test) 

ข้ันตอนท่ี 9 นําขอมูลมาวิเคราะห สรุปและอภิปรายผล 
 

3.5  การเก็บรวบรวมขอมูล 
การวิจัยครั้ งนี้ เปนการวิจัย ก่ึงทดลอง (Quasi Experimental Research) ผู วิจั ย ได

ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลในภาการเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562 โดยมีแบบแผนการวิจัยแบบ   
The Equivalent Time Samples Design โดยทําการสังเกตพฤติกรรมดานการฟงและการพูดภาษา
เวียดนามของนักเรียนท่ีไดรับการสอนแบบตอบสนองดวยทาทาง เปนระยะ ๆ แบบกลุมเดียววัดหลาย
ครั้งในเวลาเทา ๆ กัน เพ่ือศึกษาพัฒนาการของกลุมทดลอง ดังภาพท่ี 3.1 ดังนี้ 

 
กลุมทดลอง 

        

 
เม่ือ         X        แทน   การสอนแบบตอบสนองดวยทาทาง  

      -     แทน   การสังเกตพฤติกรรมดานการฟงและการพูดภาษาเวียดนาม 
 
ภาพท่ี 3.1 แบบแผนการวิจัยแบบ The Equivalent Time Samples Design 
 

 และแบบแผนการวิจัยแบบ One Group Posttest Only Design คือมีกลุมตัวอยางเพียง
กลุมเดียว และมีการเก็บรวบรวมขอมูลหลังการทดลอง จากแบบทดสอบความสามารถดานการฟง
และการพูดภาษาเวียดนาม (Posttest) ดังภาพท่ี 3.2 ดังนี้ 
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กลุมทดลอง X  

              X    แทน  การสอนแบบตอบสนองดวยทาทาง  
       แทน  การเก็บรวบรวมขอมูลหลังการทดลอง   

 

ภาพท่ี 3.2 แบบแผนการวิจัยแบบ One group posttest only design 

 
จากภาพท่ี 3.1 และ ภาพท่ี 3.2 แสดงใหเห็นวาข้ันตอนการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล

ต าม แ บ บ  The Equivalent Time Samples Design แ ล ะแ บ บ  One group posttest only 
design โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.  ผูวิจัยดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูการสอนภาษาเวียดนามเพ่ือพัฒนา
ความสามารถดานการฟงและการพูดโดยใชการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง ท่ีผูวิจัยสราง
ข้ึน  

2.  ผูวิจัยดําเนินการทดลองและทําการสังเกตพฤติกรรมระหวางการเรียนของผูเรียน     
รวมเปน 8 ครั้ง ในระหวางการสอนของคาบเรียนท่ี 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 และประเมินตาม
รายการในแบบสังเกตท่ีสรางข้ึนมา 

3.  ผูวิจัยใหผูเรียนทําแบบทดสอบความสามารถดานการฟงและแบบทดสอบความสามารถ
ดานการพูดภาษาเวียดนามหลังการทดลอง (Posttest) 

4.  ตรวจแบบทดสอบความสามารถดานการฟงและแบบทดสอบความสามารถดานการพูด
ภาษาเวียดนามโดยใชการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง และแบบสังเกตพฤติกรรมระหวาง
การเรียนของผูเรียนแลวนําขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
 
3.6  การวิเคราะหขอมูล 

3.6.1  การวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย (Mean) คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

3.6.2  การทดสอบสมมติฐาน 
1. เปรียบเทียบคะแนนความสามารถดานการฟงและการพูดภาษาเวียดนามของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 หลังเรียนดวยวิธีการสอนแบบตอบสนองดวยทาทาง กับเกณฑรอยละ 
50 ของคะแนนเต็ม โดยการทดสอบคาที (t-test for one sample) 

2. เปรียบเทียบคะแนนจากแบบสังเกตพฤติกรรมระหวางเรียนของนักเรียน        
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 โดยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซํ้า (One-way repeated 
measure ANOVA) (กัลยา วานิชยบัญชา, 2553) 
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3.7  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
3.7.1  สถิติพ้ืนฐาน 

1.  รอยละ (Percentage) โดยการคํานวณจากสูตรของ บุญชม ศรีสะอาด (2545) 
 

                                        P =  ˟ 100 

 
เม่ือ P = รอยละ 
 F = ความถ่ีท่ีตองการแปลงใหเปนรอยละ 
 N  = จานวนความถ่ีท้ังหมด 

 
2.  คาเฉลี่ย (Mean) โดยการคํานวณจากสูตรของ ชูศรี วงศรัตนะ (2550) 

 

                                    M =  

เม่ือ M = คาเฉลี่ย 
   = ผลรวมคะแนนท้ังหมดของขอมูล 

 n  = จํานวนขอมูลท้ังหมด 
 

3.  คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยการคํานวณจากสูตร
ของ ชูศรี วงศรัตนะ (2550) 

     S.D. =  

 
เม่ือ S.D. = สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   = ผลรวมของขอมูลท้ังหมด 

   = ผลรวมของขอมูลท้ังหมดยกกําลังสอง 

 2 = ผลรวมของขอมูลแตละตัวยกกําลังสอง 

 n = จํานวนคนในกลุมตัวอยาง หรือ จํานวนขอมูล
ท้ังหมด 
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3.7.2  สถิติท่ีใชในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
1.  คาความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ของแผนการสอนภาษา

เวียดนามเพ่ือพัฒนาความสามารถดานการฟงและการพูดโดยใชการสอนแบบตอบสนองดวยทาทาง 
โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) โดยการคํานวณจากสูตรของ ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ 
(2539) 

 

                                        IOC  =   

 
เม่ือ IOC = ดัชนคีวามสอดคลองระหวางขอคําถามกับ 

จุดประสงคการเรียนรู 
   = ผลรวมของการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ 

 N  = จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 

2.  คาความยากงาย (Difficulty) ของแบบทดสอบความสามารถดานการฟง      
และการพูดภาษเวียดนาม โดยการคํานวณจากสูตรของ ลวน สายยศและอังคณา สายยศ (2539) 

 

                                           P  =   

 
เม่ือ P = คาความยากงาย 
 R  = จํานวนคนท่ีทําขอนั้นถูก 
 N  = จํานวนคนท่ีทําขอนั้นท้ังหมด 

 
3.  คาอํานาจจําแนก (Discrimination) ของแบบแบบทดสอบความสามารถดาน

การฟงและการพูดภาษาเวียดนาม โดยการคํานวณจากสูตรของ ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ 
(2539) 

 

                                           D  =   

 
เม่ือ D = คาอํานาจจําแนก 
 Ru  = จํานวนนักเรียนท่ีตอบถูกในกลุมเกง 
 Rl  = จํานวนนักเรียนท่ีตอบถูกในกลุมออน 
 N = จําจวนนักเรียนในกลุมเกงและกลุมออน 
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4.  คาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบทดสอบความสามารถดานการฟงภาษา
เวียดนาม (ขอ 1.1) โดยการคํานวณจากสูตรของคูเดอร - ริชารดสัน (Kuder – Richardson 
Method) (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2539) 

 

                         สูตร KR-20           =          

        
เม่ือ  = คาความเชื่อม่ัน 

 n  = จํานวนขอคําถาม 
 p  = สัดสวนของคนทําถูกในขอหนึ่ง ๆ 
 q = สัดสวนของคนทําผิดในขอหนึ่ง ๆ (q= 1-p) 
  = คะแนนความแปรปรวน 

  
5.  คาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบทดสอบความสามารถดานการฟง      

(ขอ 1.2; 1.3; 1.4) และการพูดภาษาเวียดนาม โดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (  - Coefficient)    
โดยการคํานวณจากสูตรของครอนบาค (Cronbach) (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2539)  

 

                                        
 

เม่ือ  = คาสัมประสิทธิ์ของความเชือ่ม่ัน 
 n  = จํานวนขอคําถาม 
   = คะแนนความแปรปรวนเปนรายขอ 
  = คะแนนความแปรปรวนท้ังฉบับ 

 
6.  คาความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสังเกตพฤติกรรม

ดานการฟงและการพูดภาษาเวียดนาม โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) โดยการคํานวณจากสูตร
ของ ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ (2539) 

 

                                                 IOC =   

 
เม่ือ IOC = ดัชนี ความสอดคล องระหว างข อสั ง เกต กับ                          

จุดประสงคการเรียนรู 
   = ผลรวมของการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ 
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 N  = จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 
 

3.7.3  สถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน 
1.  โดยใชสถิติ t – test for One Sample ในการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของ

แบบทดสอบความสามารถดานการฟงและการพูดภาษาเวียดนามกับเกณฑรอยละ 50 ของคะแนน
เต็ม โดยการคํานวณจากสูตรของ ชศูรี วงศรัตนะ (2550) 

 

                        t  =    โดย df  =  n – 1 

 
เม่ือ t = คาท่ีใชพิจารณาใน t – distribution 
 M  = คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 
   = คาคงท่ีคาหนึ่ง หรือ เกณฑท่ีตั้งข้ึน 
  = ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง 
 n = ขนาดของกลุมตัวอยาง 
 df = คาของชั้นแหงความเปนอิสระ 

 
2.  โดยใชสถิติการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซํ้า (One-way 

repeated measure ANOVA) ในการเปรียบเทียบคะแนนจากแบบสังเกตพฤติกรรมระหวางเรียน
ของนักเรียน โดยการคํานวณจากสูตรของ กัลยา วานิชยบัญชา (2553) 

 

           F  =        ; df = k-1, (k-1)(n-1) 

เม่ือ  = ความแปรปรวนระหวางการจัดการทดลอง 
   = ความแปรปรวนภายในการจัดการทดลอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่  4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
ผลการวิเคราะหขอมูล เรื่อง การจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง เพ่ือพัฒนา

ความสามารถดานการฟ งและการพูดภาษาเวียดนาม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป ท่ี  1        
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ มีวัตถุประสงคเพ่ือ
เปรียบเทียบความสามารถดานการฟงภาษาเวียดนามของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 หลังไดรับ
การจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง กับเกณฑรอยละ 50 เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถดาน
การพูดภาษาเวียดนามของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ไดรับการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวย
ทาทาง กับเกณฑรอยละ 50 เพ่ือศึกษาพัฒนาการความสามารถดานการฟงภาษาเวียดนามของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 โดยใชการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง และเพ่ือศึกษา
พัฒนาการความสามารถดานการพูดภาษาเวียดนามของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 โดยใชการ
จัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
สัญลักษณท่ีในการวิเคราะหขอมูล 

เพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกันในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดกําหนดเครื่องหมายของ
สัญลักษณท่ีใชในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

N  แทน  จํานวนนักเรียนกลุมตัวอยาง 
M  แทน  คาเฉลี่ย 
S.D. แทน  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
t  แทน  สถิติทดสอบคาที 
df  แทน  ความเปนอิสระ 
Sig.  แทน  คานัยสําคัญจากการคํานวณคาที 
* แทน  ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
4.1 ผลการวิเคราะหขอมูลการเปรียบเทียบความสามารถดานการฟงและการพูดภาษา

เวียดนามของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 หลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง 
กับเกณฑรอยละ 50 

4.2 ผลการวิเคราะหขอมูลการศึกษาพัฒนาการความสามารถดานการฟงและการพูดภาษา
เวียดนามของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป ท่ี  1 โดยใชการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวย 
ทาทาง  
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4.1  ผลการวิเคราะหขอมูลการเปรียบเทียบความสามารถดานการฟงและการพูดภาษาเวียดนาม
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 หลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง       
กับเกณฑรอยละ 50 ของคะแนนเต็ม ดวยการทดสอบคาที (t – test for One sample) 

4.1.1 ผลการวิเคราะหขอมูลการเปรียบเทียบความสามารถดานการฟงภาษาเวียดนามของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 หลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง กับเกณฑ   
รอยละ 50 ของคะแนนเต็ม ดวยการทดสอบคาที (t – test for One sample) 
 

ตารางท่ี 4.1 แสดงผลการวิเคราะหคะแนนเฉลี่ยความสามารถดานการฟงภาษาเวียดนามของ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 หลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง 
กับเกณฑรอยละ 50  

 

คะแนนเฉล่ีย
ความสามารถดานการ

ฟงภาษาเวียดนาม 

เกณฑรอยละ 50 
ของคะแนนเต็ม 

M S.D. df t Sig. 

22.5 38.30 2.35 29 89.23* .000 

 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางท่ี 4.1 พบวา คะแนนเฉลี่ยความสามารถดานการฟงภาษาเวียดนามของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 1 หลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง มีคะแนนเฉลี่ย 38.30 คะแนน สูง
กวาเกณฑท่ีกําหนดไว คือ รอยละ 50 ของคะแนนเต็ม แสดงวา คะแนนเฉลี่ยความสามารถดานการฟงภาษา
เวียดนามของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 หลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง สูงกวา
เกณฑรอยละ 50 ของคะแนนเต็ม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

4.1.2 ผลการวิเคราะหขอมูลการเปรียบเทียบความสามารถดานการพูดภาษาเวียดนามของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 หลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง กับเกณฑ   
รอยละ 50 ของคะแนนเต็ม ดวยการทดสอบคาที (t – test for One sample) 
 
ตารางท่ี 4.2 แสดงผลการวิเคราะหคะแนนเฉลี่ยความสามารถดานการพูดภาษาเวียดนามของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 หลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง 
กับเกณฑรอยละ 50 

 
คะแนนเฉล่ียความสามารถ
ดานการพูดภาษาเวียดนาม 

เกณฑรอยละ 50 
ของคะแนนเต็ม 

M S.D. df t Sig. 

22.5 37.83 3.46 29 59.80* .000 
 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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จากตารางท่ี 4.2 พบวา คะแนนเฉลี่ยความสามารถดานการพูดภาษาเวียดนามของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 หลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง มีคะแนนเฉลี่ย 37.83 
คะแนน สูงกวาเกณฑ ท่ี กําหนดไว  คือ รอยละ 50 ของคะแนนเต็ม แสดงวา คะแนนเฉลี่ย
ความสามารถดานการพูดภาษาเวียดนามของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 หลังไดรับการจัดการ
เรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง สูงกวาเกณฑรอยละ 50 ของคะแนนเต็ม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 

 

4.2 ผลการวิเคราะหขอมูลการศึกษาพัฒนาการความสามารถดานการฟงและการพูดภาษา
เวียดนามของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 โดยใชการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง 
โดยใชการวิเคราะหคาความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซํ้า (Repeated Measure one way 
ANOVA)  

4.2.1  ผลการวิเคราะหขอมูลการศึกษาพัฒนาการความสามารถดานการฟงภาษาเวียดนาม
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 โดยใชการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง โดยใชการ
วิเคราะหคาความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซํ้า (One - way repeated Measure ANOVA) 
 

ตารางท่ี 4.3 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาต่ําสุดและคาสูงสุดของคะแนนความสามารถ
ดานการฟงภาษาเวียดนามระหวางเรียนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวย
ทาทาง สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1  

 
ครั้งท่ี คะแนนเต็ม Mean S.D. 

ครั้ง 1 12 3.27 0.95 

ครั้งท่ี 2 12 5.17 0.91 

ครั้งท่ี 3 12 6.67 0.71 

ครั้งท่ี 4 12 8.00 0.64 

ครั้งท่ี 5 12 9.07 0.58 

ครั้งท่ี 6 12 10.13 0.57 

ครั้งท่ี 7 12 10.97 0.67 

ครั้งท่ี 8 12 11.63 0.56 

 
จากตารางท่ี 4.3 พบวา คะแนนเฉลี่ยความสามารถดานการฟงภาษาเวียดนามของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 1 ในระหวางการทดลองท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง มีคะแนน
เฉลี่ยสูงข้ึนตามลําดับครั้งท่ี 8 มีคะแนนมากท่ีสุด (M = 11.63, S.D. = 0.56) รองลงมาคือ ครั้งท่ี 7       
(M = 10.97, S.D. = 0.67) ครั้งท่ี 6 (M = 10.13, S.D. = 0.57) ครั้งท่ี 5  (M = 9.07, S.D. = 0.58) ครั้งท่ี 
4 (M = 8.00, S.D. = 0.64) ครั้งท่ี  3 (M = 6.67, S.D. = 0.71) ครั้งท่ี  2 (M = 5.17, S.D. = 0.91) สวน
คะแนนเฉลี่ยความสามารถดานการฟงภาษาเวียดนามระหวางเรียนท่ีไดรับการสอนแบบตอบสนองดวย
ทาทาง ท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือครั้งท่ี 1 (M = 3.27, S.D. = 0.95)  
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ตารางท่ี 4.4  แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนพัฒนาการของความสามารถดานการฟงภาษา 
                 เวียดนามของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบตอบสนอง            
                  ดวยทาทาง  
 

Source 
(แหลงความ
แปรปรวน) 

 

SS 
(ผลรวมกําลังสอง

คาเบ่ียง 
เบน) 

MS 
(ผลรวมกําลัง
สองคาเฉลี่ย) 

 

df F Sig. 

ภายในกลุม 1823.33 522.26 3.49 945.63* .000 
ความคลาดเคลื่อน 55.92 .55 101.25   

   
 หมายเหตุ: คาสถิติ Mauchly’s W = .014, X2=112.70, df=27, Sig. = .000, Greenhouse-Geisser 
 *มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

 จากตารางท่ี 4.4 ผลการทดาอบความแตกตางคาเฉลี่ยความสามารถดานการฟงภาษา
เวียดนามของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง  
ดวยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดี่ยวแบบวัดซํ้า โดยกอนวิเคราะหไดทําการทดสอบขอตกลง
เบื้ องตนของส ถิติ  One-Way Repeated Measure ANOVA โดยใช ส ถิติ  Mauchly’s Test of 
Sphericity พบวา ไมเปน Compound Symmetry (p = .00) ซ่ึงหมายถึง คาความสัมพันธของตัว
แปรตามแตละคูท่ีวัดซํ้า (Correlation) และความแปรปรวนของตัวแปรตามในการวัดซํ้าแตละครั้ง 
(Variance) ของ Treatment แตละกลุมตางกัน ซ่ึงถือวาเปนการละเมิดขอตกลงเบื้องตนของการใช
ส ถิติ  One-Way Repeated Measure ANOVA ดั งนั้ น ในการทดาอบความแตกต างค า เฉลี่ ย
ความสามารถดานการฟงภาษาเวียดนามของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรู
แบบตอบสนองดวยทาทาง จึงเลือกใชการประมาณคาแบบ Greenhouse-Geisser เพ่ือลด Type I 
Error (Munro, 2005) 

 และจากผลการเปรียบเทียบคะแนนพัฒนาการของความสามารถดานการฟงภาษา
เวียดนามของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ของกลุมทดลองท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบตอบสนอง
ดวยทาทาง จํานวน 8 ครั้ง คะแนนพัฒนาการของความสามารถดานการฟงภาษาเวียดนามมีอยาง
นอย 1 คูท่ีมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยรายละเอียดจะแสดงดังตาราง
ท่ี 4.5 ดังนี้  
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จากตารางท่ี 4.5 พบวา คาเฉลี่ยของความสามารถดานการฟงภาษาเวียดนาม จํานวน 28 
คู แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ทุกคู ท้ังนี้ในแตละคูมีคาเฉลี่ยของความสามารถ
ดานการฟงภาษาเวียดนามเพ่ิมข้ึนทุกคู 

 เพ่ือใหเห็นชัดเจนพัฒนาการของความสามารถดานการฟงภาษาเวียดนาม ของกลุมทดลอง
ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง ผูวิจัยจะนําเสนอเปนภาพ ดังภาพท่ี 4.1 

 

 
 
ภาพท่ี 4.1   พัฒนาการของคาเฉลี่ยคะแนนความสามารถดานการฟงภาษาเวียดนามของของนักเรียน   
               ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ระหวางการทดลองโดยใชการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวย 
                ทาทาง จํานวน 8 ครั้ง 
 

 จากภาพท่ี 4.1 พบวา นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง         
มีพัฒนาการความสามารถดานการฟงภาษาเวียดนามสูงข้ึนเปนลําดับ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 โดยมีคาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถดานการฟงภาษาเวียดนามเรียงตามลําดับดังนี้ 
3.27, 5.17, 6.67, 8.00, 9.07, 10.13, 10.97, 11.63 
 

4.2.2 ผลการวิเคราะหขอมูลการศึกษาพัฒนาการความสามารถดานการพูดภาษาเวียดนาม
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 โดยใชการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง โดยใชการ
วิเคราะหคาความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซํ้า (One-Way Repeated Measure ANOVA) 
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ตารางท่ี 4.6 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาต่ําสุดและคาสูงสุดของคะแนนความสามารถ
ดานการพูดภาษาเวียดนามระหวางเรียนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวย
ทาทาง สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1  

 
ครั้งท่ี คะแนนเต็ม Mean S.D. 

ครั้ง 1 12 3.27 0.64 

ครั้งท่ี 2 12 4.57 0.68 

ครั้งท่ี 3 12 6.50 0.63 

ครั้งท่ี 4 12 7.57 0.50 

ครั้งท่ี 5 12 8.70 0.79 

ครั้งท่ี 6 12 9.50 0.51 

ครั้งท่ี 7 12 10.63 0.72 

ครั้งท่ี 8 12 11.80 0.41 

 
จากตารางท่ี 4.6 พบวา คะแนนเฉลี่ยความสามารถดานการพูดภาษาเวียดนามของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ในระหวางการทดลองท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง     
มีคะแนนเฉลี่ยสูงข้ึนตามลําดับ ครั้งท่ี 8 มีคะแนนมากท่ีสุด (M = 11.80, S.D. = 0.41) รองลงมาคือ 
ครั้ ง ท่ี  7  (M = 10.63, S.D. = 0.72) ครั้ ง ท่ี  6 (M = 9.50 , S.D. = 0.51) ครั้ ง ท่ี  5 (M  = 8.70 ,      
S.D. = 0.79) ครั้ ง ท่ี  4  (M = 7.57 , S.D. = 0.50) ครั้ ง ท่ี  3  (M = 6.50 , S.D. = 0.63) ครั้ ง ท่ี  2        
(M = 4.57, S.D. = 0.68) สวนคะแนนเฉลี่ยความสามารถดานการพูดภาษาเวียดนามระหวางเรียนท่ี
ไดรับการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง ท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ  ครั้งท่ี 1 (M = 3.27, 
S.D. = 0.64) 
 
ตารางท่ี 4.7  แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนพัฒนาการของความสามารถดานการพูดภาษา

เวียดนามของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบตอบสนอง
ดวยทาทาง  

 
Source 

(แหลงความ
แปรปรวน) 

SS 
(ผลรวมกําลังสองคา

เบ่ียงเบน) 

MS 
(ผลรวมกําลัง
สองคาเฉลี่ย) 

df F Sig. 

ภายในกลุม 1814.27 259.18 3.54 1026.94* .000 
ความคลาดเคลื่อน 51.23 .25 102.63   

 
หมายเหตุ: คาสถิติ Mauchly’s W = .019, X2=104.587, df=27, Sig. = .000 Greenhouse-Geisser 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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 จากตารางท่ี 4.7 ผลการทดาอบความแตกตางคาเฉลี่ยความสามารถดานการพูดภาษา
เวียดนามของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง  
ดวยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดี่ยวแบบวัดซํ้า โดยกอนวิเคราะหไดทําการทดสอบขอตกลง
เบื้ องตนของส ถิติ  One-Way Repeated Measure ANOVA โดยใช ส ถิติ  Mauchly’s Test of 
Sphericity พบวา ไมเปน Compound Symmetry (p = .00) ซ่ึงหมายถึง คาความสัมพันธของตัว
แปรตามแตละคูท่ีวัดซํ้า (Correlation) และความแปรปรวนของตัวแปรตามในการวัดซํ้าแตละครั้ง 
(Variance) ของ Treatment แตละกลุมตางกัน ซ่ึงถือวาเปนการละเมิดขอตกลงเบื้องตนของการใช
ส ถิติ  One-Way Repeated Measure ANOVA ดั งนั้ น ในการทดาอบความแตกต างค า เฉลี่ ย
ความสามารถดานการพูดภาษาเวียดนามของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรู
แบบตอบสนองดวยทาทาง จึงเลือกใชการประมาณคาแบบ Greenhouse-Geisser เพ่ือลด Type I 
Error (Munro, 2005) 

   และจากผลการเปรียบเทียบคะแนนพัฒนาการของความสามารถดานการพูดภาษา
เวียดนามของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ของกลุมทดลองท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบตอบสนอง
ดวยทาทาง จํานวน 8 ครั้ง คะแนนพัฒนาการของความสามารถดานการพูดภาษาเวียดนามมีอยาง
นอย 1 คูท่ีมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยรายละเอียดจะแสดงดังตาราง
ท่ี 4.8 ดังนี้  
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จากตารางท่ี 4.8 พบวา คาเฉลี่ยของความสามารถดานการพูดภาษาเวียดนาม จํานวน 28 
คู แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ทุกคู ท้ังนี้ในแตละคูมีคาเฉลี่ยของความสามารถ
ดานการพูดภาษาเวียดนามเพ่ิมข้ึนทุกคู 

  เพ่ือใหเห็นชัดเจนพัฒนาการของความสามารถดานการพูดภาษาเวียดนาม ของกลุมทดลอง
ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง ผูวิจัยจะนําเสนอเปนภาพ ดังภาพท่ี 4.2 
 

 
 

ภาพท่ี 4.2 พัฒนาการของคาเฉลี่ยคะแนนความสามารถดานการพูดภาษาเวียดนามของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 1 ในระหวางการทดลองโดยใชการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวย
ทาทาง จํานวน 8 ครั้ง 

 
  จากภาพท่ี 4.2 พบวา ความสามารถดานการพูดภาษาเวียดนามระหวางเรียนของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 มีพัฒนาการท่ีสูงข้ึนเปนลําดับ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมี
คาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถดานการพูดภาษาเวียดนามเรียงตามลําดับดังนี้ 3.27, 4.57, 6.50, 
7.57, 8.70, 9.50, 10.63, 11.80 

   4.2.3 ผลการวิเคราะหขอมูลการศึกษาพัฒนาการความสามารถดานการฟงและการพูด
ภาษาเวียดนามโดยรวมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 โดยใชการจัดการเรียนรูแบบตอบสนอง
ดวยทาทาง โดยใชการวิเคราะหคาความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซํ้า (One-way Repeated 
Measure ANOVA) 
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ตารางท่ี 4.9 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาต่ําสุดและคาสูงสุดของคะแนนความสามารถ
ดานการฟงและการพูดภาษาเวียดนามโดยรวมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 
ระหวางท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง 

 
ครั้งท่ี คะแนนเต็ม Mean S.D. 

ครั้ง 1 24 6.43 1.10 

ครั้งท่ี 2 24 9.73 1.25 

ครัง้ท่ี 3 24 13.17 1.05 

ครั้งท่ี 4 24 15.57 0.90 

ครั้งท่ี 5 24 17.77 1.01 

ครั้งท่ี 6 24 19.63 0.85 

ครั้งท่ี 7 24 21.60 1.10 

ครั้งท่ี 8 24 23.43 0.63 

 
  จากตารางท่ี 4.9 พบวา คะแนนเฉลี่ยความสามารถดานการฟงและการพูดภาษาเวียดนาม

โดยรวมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ในระหวางการทดลองท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบ
ตอบสนองดวยทาทาง สูงข้ึนตามลําดับ ครั้งท่ี 8 มีคะแนนมากท่ีสุด (M = 23.43, S.D. = 0.63) 
รองลงมาคือ ครั้งท่ี 7 (M = 21.60, S.D. = 1.10) ครั้งท่ี 6 (M = 19.63, S.D. = 0.85) ครั้งท่ี 5        
(M = 17.77, S.D. = 1.01) ครั้งท่ี 4 (M = 15.57, S.D. = 0.90) ครั้งท่ี 3 (M = 13.17, S.D. = 1.05) 
ครั้งท่ี 2 (M = 9.73, S.D. = 1.25) สวนคะแนนเฉลี่ยความสามารถดานการฟงและการพูดภาษา
เวียดนามระหวางเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง ท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ
ครั้งท่ี 1 (M = 6.43, S.D. = 0.79) 

 
ตารางท่ี 4.10  แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนพัฒนาการของความสามารถดานการฟงและการพูด                   

ภาษาเวียดนามโดยรวมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรู                   
แบบตอบสนองดวยทาทาง  

 
Source 

(แหลงความ
แปรปรวน) 

SS 
(ผลรวมกําลังสอง

คาเบ่ียงเบน) 

MS 
(ผลรวมกําลัง
สองคาเฉลี่ย) 

df F Sig. 

ภายในกลุม 7256.67 2195.24 3.31 1702.85* .000 
ความคลาดเคลื่อน 123.58 1.29 95.86   

  
หมายเหตุ: คาสถิติ Mauchly’s W=.023, X2=100.046, df=27, Sig.=.000, Greenhouse - Geisser 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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จากตารางท่ี 4.10 ผลการทดาอบความแตกตางคาเฉลี่ยความสามารถดานการฟงและการ
พูดภาษาเวียดนามของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวย
ทาทาง ดวยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดี่ยวแบบวัดซํ้า โดยกอนวิเคราะหไดทําการทดสอบ
ขอตกลงเบื้องตนของสถิติ One-Way Repeated Measure ANOVA โดยใชสถิติ Mauchly’s Test 
of Sphericity พบวา ไมเปน Compound Symmetry (p = .00) ซ่ึงหมายถึง คาความสัมพันธของ
ตัวแปรตามแตละคูท่ีวัดซํ้า (Correlation) และความแปรปรวนของตัวแปรตามในการวัดซํ้าแตละครั้ง 
(Variance) ของ Treatment แตละกลุมตางกัน ซ่ึงถือวาเปนการละเมิดขอตกลงเบื้องตนของการใช
ส ถิติ  One-Way Repeated Measure ANOVA ดั งนั้ น ในการทดาอบความแตกต างค า เฉลี่ ย
ความสามารถดานการฟงและการพูดภาษาเวียดนามของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับการ
จัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง จึงเลือกใชการประมาณคาแบบ Greenhouse-Geisser เพ่ือ
ลด Type I Error (Munro, 2005) 

และจากผลการเปรียบเทียบคะแนนพัฒนาการของความสามารถดานการฟงและการพูด
ภาษาเวียดนามโดยรวมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ของกลุมทดลองท่ีไดรับการจัดการเรียนรู
แบบตอบสนองดวยทาทาง จํานวน 8 ครั้ง คะแนนพัฒนาการของความสามารถดานการฟงและการ
พูดภาษาเวียดนามมีอยางนอย 1 คูท่ีมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดย
รายละเอียดจะแสดงดังตารางท่ี 4.11 ดังนี้  
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จากตารางท่ี 4.11 พบวา คาเฉลี่ยของความสามารถดานการฟงและการพูดภาษาเวียดนาม 
จํานวน 28 คู แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ทุกคู ท้ังนี้ในแตละคูมีคาเฉลี่ยของ
ความสามารถดานการฟงและการพูดภาษาเวียดนามเพ่ิมข้ึนทุกคู 

เพ่ือใหเห็นชัดเจนพัฒนาการของความสามารถดานการฟงและการพูดภาษาเวียดนาม
โดยรวมของกลุมทดลองท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง ผูวิจัยจะนําเสนอเปน
ภาพ ดังภาพท่ี 4.3 

 

 
 

ภาพท่ี 4.3 พัฒนาการของคาเฉลี่ยคะแนนความสามารถดานการฟงและการพูดภาษาเวียดนามของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาป ท่ี 1 ระหวางการทดลองโดยใชการจัดการเรียนรูแบบ
ตอบสนองดวยทาทาง จํานวน 8 ครั้ง 

 
จากภาพท่ี 4.3 พบวา ความสามารถดานการฟงและการพูดภาษาเวียดนามโดยรวมใน

ระหวางเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 มีพัฒนาการท่ีสูงข้ึนเปนลําดับ อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถดานการฟงและการพูดภาษาเวียดนาม
โดยรวมเรียงตามลําดับดังนี้ 6.39, 9.74, 13.17, 15.57, 17.77, 19.63, 21.60, 23.43. 
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ภาพท่ี 4.4 การเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการของคาเฉลี่ยคะแนนความสามารถดานการฟง
และการพูดภาษาเวียดนามของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ในระหวางการทดลองโดย
ใชการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง จํานวน 8 ครั้ง 

 
  จากภาพท่ี 4.4 พบวา ความสามารถดานการพูดภาษาเวียดนามของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 1 ในระหวางการทดลองโดยใชการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง          
มีพัฒนาการสูงกวาความสามารถดานการฟงภาษาเวียดนาม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 



บทที ่5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

การวิจัย เรื่อง การจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง เพ่ือพัฒนาความสามารถดาน
การฟงและการพูดภาษาเวียดนาม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ซ่ึงสามารถสรุปผลการวิจัยตามลําดับ ดังนี้ 

 

5.1  วัตถุประสงคการวิจัยมี 4 ขอ ดังนี้ 
5.1.1  เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนความสามารถดานการฟงภาษาเวียดนามของนักเรียน     

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 หลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง กับเกณฑรอยละ 50        
5.1.2  เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนความสามารถดานการพูดภาษาเวียดนามของนักเรียน    

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 หลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง กับเกณฑรอยละ 50 
5.1.3  เพ่ือศึกษาพัฒนาการความสามารถดานการฟงภาษาเวียดนามของนักเรียน         

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 โดยใชการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง  
5.1.4  เพ่ือศึกษาพัฒนาการความสามารถดานการพูดภาษาเวียดนามของนักเรียน        

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 โดยใชการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง  

 

5.2  สรุปผลการวิจัย  
จากการดําเนินการตามข้ันตอน และนําผลการวิจัยมาวิเคราะห ผูวิจัยสามารถสรุป

ผลการวิจัยไดดังนี้ 
5.2.1  นักเรียนมีคะแนนความสามารถดานการฟงภาษาเวียดนาม หลังไดรับการจัดการ

เรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง มีคาเฉลี่ย เทากับ 38.30 คะแนน จากคะแนนเต็ม 45 คะแนน    
ซ่ึงสูงกวาเกณฑ รอยละ 50 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

5.2.2  นักเรียนมีคะแนนความสามารถดานการพูดภาษาเวียดนาม หลังไดรับการจัดการ
เรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง มีคาเฉลี่ย เทากับ 37.83 คะแนน จากคะแนนเต็ม 45 คะแนน    
ซ่ึงสูงกวาเกณฑ รอยละ 50 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

5.2.3  นักเรียนท่ี ไดรับการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง มีพัฒนาการ
ความสามารถดานการฟงภาษาเวียดนามสูงข้ึนเปนลําดับ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมี
คาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถดานการฟงภาษาเวียดนามเรียงตามลําดับดังนี้ 3.27, 5.17, 6.67, 
8.00, 9.07, 10.13, 10.97, 11.63 

5.2.4  นักเรียนท่ี ไดรับการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง มีพัฒนาการ
ความสามารถดานการพูดภาษาเวียดนามสูงข้ึนเปนลําดับ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมี
คาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถดานการพูดภาษาเวียดนามเรียงตามลําดับดังนี้ 3.27, 4.57, 6.50, 
7.57, 8.70, 9.50, 10.63, 11.80 
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5.3  อภิปรายผลการวิจัย 
5.3.1  นักเรียนมีคะแนนความสามารถดานการฟงภาษาเวียดนาม หลังไดรับการจัดการ

เรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง มีคาเฉลี่ย เทากับ 38.30 คะแนน จากคะแนนเต็ม 45 คะแนน    
ซ่ึงสูงกวาเกณฑ รอยละ 50 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังนี้เนื่องจากเม่ือผูเรียนไดรับการ
จัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง ซ่ึงเปนการฝกทักษะทางภาษาโดยเริ่มตนจากใหความสําคัญ
ของการฟงและความเขาใจเปนหลักกอนท่ีจะเรียนทักษะดานอ่ืน ๆ การฝกฟงมาก ๆ จะทําใหเกิด
ความชํานาญในการฟง การออกเสียง และสําเนียงท่ีชัดเจน ถูกตอง การท่ีผูเรียนไดยินตัวเองออกเสียง
ไมถูกตองในข้ันแรก ๆ นั้น อาจทําใหเกิดความสับสนในการแยกเสียง  และการจําเสียงท่ีถูกตองถาให
ผูเรียนฝกพูดทันที จะทําใหความผิดพลาดมีมากและเปนสิ่งท่ีขัดขวางทางการเรียนรูภาษาอีกดวย 
และสอดคลองกับแนวคิดของ สกอต และอีจีเบอร (Scott & Ytreberg, 1990) ท่ีกลาววา ความเขาใจ
ในการเรียนรูของนักเรียนเกิดจากการขยับมือ ตา หู และสวนอ่ืน ๆ  ของรางกายของพวกเขา
ตลอดเวลา หรือกลาวไดวา การท่ีผูเรียนฟงแลวปฏิบัติทาทาง สามารถชวยใหผูเรียนเรียนรูภาษาไดดี
ยิ่งข้ึน เนื่องจากผูวิจัยพบวา ผูเรียนสามารถเขาใจคําหรือประโยคคําสั่งตาง ๆ เม่ือไดฟงคําคําสั่งหรือ
ประโยคคําสั่งจากครูหรือจากเพ่ือนนักเรียนอาสาสมัคร ถึงแมวาคําสั่งท่ีผูเรียนไดยินนั้นจะแตกตางกัน
ก็ตาม ผูเรียนมีความตั้งใจในการฟงคําสั่งจากครูผูสอน และสามารถปฏิบัติตามคําสั่งนั้นไดถูกตอง 
และสอดคลองกับแนวคิดของ คราแซน (Krashen, 1985) ท่ีกลาวา ความสามารถในการฟงท่ีดี เปน
สิ่งท่ีสําคัญกอนท่ีจะนําไปสูความสามารถในการพูดได สําหรับการสื่อความหมาย การฟงออกมาเปน
การพูด เม่ือผานการสื่อดวยภาษากาย ภาษาทาทางแลว ผูฟงจึงคอย ๆ สื่อออกมาเปนคําพูดสั้น ๆ 
กอน แลวพัฒนาเปนประโยคสั้นไปสูประโยคท่ีมีความซับซอนมากข้ึนไปเรื่อย ๆ ดังนั้น  ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ผูสอนควรเปดโอกาสใหนักเรียนไดฝกฝนและปฏิบัติการทางภาษาโดยใชทาทางให
มากท่ีสุดและชวยพัฒนาความคิดของนักเรียน โดยผู เรียนไมถูกบังคับใหพูดจนกวาจะพรอม 
ระยะเวลาท่ีผูเรียนยังไมพรอมนั้นแสดงวาผูเรียนกําลังอยูในระวางพัฒนาการท่ีเรียกวา ระยะแหง
ความเงียบ (Silent Period) หรือท่ีนักการศึกษาหลายทานเรียกวา ระยะแหง   การรอ (Waiting 
Period) และสอดคลองกับงานวิจัยของ ชุติมา แซตั้ง (2557) ท่ีไดศึกษาความสามารถดานการฟงและ
การพูดภาษาอังกฤษโดยใชวิธีสอนแบบตอบสนองดวยทาทาง สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 
พบวา ความสามารถดานการฟงและการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังเรียนโดยใชวิธีสอน
ตอบสนองดวยทาทางมีความสัมพันธกันระดับมากในเชิงบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
นักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชวิธีสอนตอบสนองดวยทาทางมีความสามารถดานการฟงและการพูด
ภาษาอังกฤษสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และนักเรียนมีความพึงพอใจตอ
การจัดการเรียนการสอนโดยใชวิธีสอนตอบสนองดวยทาทางในภาพรวมอยูในระดับมาก และ
สอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริพร พละโชติ (2561) ท่ีไดศึกษาความสามารถในการฟงและการพูด
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 โดยใชวิธีสอนแบบตอบสนองดวยทาทาง พบวา 
ความสามารถในการฟงภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 ความสามารถในการฟงภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังเรียนสูงกวา
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กอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของ
นักเรียนหลังเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

5.3.2  นักเรียนมีคะแนนความสามารถดานการพูดภาษาเวียดนาม หลังไดรับการจัดการ
เรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง มีคาเฉลี่ย เทากับ 37.83 คะแนน จากคะแนนเต็ม 45 คะแนน     
ซ่ึงสูงกวาเกณฑ รอยละ 50 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังนี้เนื่องมาจากการจัดการเรียนรู
แบบตอบสนองดวยทาทาง เปนการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับผูเรียนภาษาตางประเทศ ซ่ึงกลุม
ตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ท่ีเปนนักเรียนระดับเริ่มเรียนภาษา ยังมี
พ้ืนฐานทางภาษาไมมากนักและหลักการสอนของการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง ท่ีเนน
การเรียนรูภาษาตามแนวทางธรรมชาติ ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูภาษาไดอยางเปนธรรมชาติ ลดการ
วิตกกังวลจากการถูกบังคับใหพูด และสงเสริมใหผูเรียนไดแสดงออกตามความสามารถและความ
พรอมของนักเรียน ผูเรียนจะเริ่มพูดเม่ือพรอมท่ีจะพูด โดยในระดับแรกจะเริ่มพูดเพียงคํางาย ๆ 
จากนั้นจึงเปนวลี และประโยค เม่ือผูเรียนมีความพรอมท่ีจะพูด ผูสอนใหผูเรียนไดทดลองสั่งดวย
ตนเองบาง โดยมีผูสอนคอยใหกําลังใจ ใหคําแนะนําและชวยเหลือ ทําใหเกิดบรรยากาศในการเรียนท่ี
ผอนคลาย และสอดคลองกับแนวคิดของ เจ็สท แอนด เวบบ (Gerst and Webb, 1995 อางถึงใน จง
รัก ชาววาป, 2556) กลาววา การจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง มุงฝกการเริ่มตนในการพูด
ของผูเรียน ผานทางประโยคคําสั่ง ผูเรียนสามารถเขาใจผลการรับรูโดยใชการตอบสนอง โดยนําคํา
กิริยามาใชไดถูกตองในการพูดประกอบคําสั่งนั้น ๆ และผูเรียนสามารถใชภาษาในการพูดไดดี และ
สอดคลองกับแนวคิดของ ริชารด และรอดเจอรส (Richards and Rodders, 1995) กลาววา การ
จัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง เปนวิธีท่ีเหมาะกับการจัดการเรียนรูภาษาตางประเทศโดยครู
เปนผูออกคําสั่งหรือประโยคคําสั่ง แลวใหนักเรียนตอบสนองดวยการแสดงทาทาง และยังกลาวเสริม
วา การจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง เปนการจัดการเรียนรูท่ีนาสนใจและเปนไปตาม
ธรรมชาติของการเรียนรูของมนุษย และสอดคลองกับแนวคิดของ คราเซน และเทอรเรล (Krashen 
and Terrell, 1983) ท่ีกลาววา การจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง เปนแนวการจัดการ
เรียนรูแบบเนนความเขาใจ เปนแนวการสอนท่ีใหความสําคัญตอการฟงเพ่ือความเขาใจ แลวคอยพูด
สื่อสารเม่ือมีความพรอม และสอดคลองกับงานวิจัยของ ภัทรวดี ปนติ (2558) ท่ีไดศึกษาผลการใช
วิธีการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทางท่ีมีตอทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษและการ
กลาแสดงออกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนกมล-เรียม สุโกศล (บานผาใต) พบวา ผล
การประเมินทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษ หลังเรียนสูงกวากอนเรียน โดยมีคะแนนเฉลี่ยกอน
เรียนเทากับ 7.13 และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ 25.56 สวนผลการประเมินทักษะการฟงและ
การพูดภาษาอังกฤษระหวางเรียนในภาพรวมอยูในระดับดีมาก ผลการประเมินการกลาแสดงออกของ
นักเรียนท่ีเรียนภาษาอังกฤษโดยใชการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง ในภาพรวมสวนใหญ
มีการกลาแสดงออกอยูในระดับดี และสอดคลองกับงานวิจัยของ วรนารี คําปญญา (2558) ท่ีไดศึกษา
การใชวิธีจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทางในการเลานิทานเพ่ือสงเสริมความสามารถในการพูด
ภาษาอังกฤษและความรูคําศัพทของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 พบวา ผูเรียนมีความสามารถใน
การพูดภาษาอังกฤษผานเกณฑท่ีกําหนดไว หลังการเรียนโดยใชวีการจัดการเรียนรูแบบตอบสนอง
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ดวยทาทางในการเลานิทาน และผูเรียนมีความรูคําศัพทภาษาอังกฤษสูงข้ึน จากระดับไมผานเปน
ระดับดี หลังการเรียนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทางในการเลานิทาน 

5.3.3  ความสามารถดานการฟงภาษาเวียดนามระหวางเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ป ท่ี 1 มีพัฒนาการท่ีสูงข้ึนเปนลําดับ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังนี้ เนื่องมาจาก        
การจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง เปนการจัดการเรียนรูท่ีใชแนวทางธรรมชาติในการรับรู
ภาษา โดยเริ่มจากการใหความสําคัญกับการฟง เพราะการฟงเปนสิ่งสําคัญทําใหเกิดการเรียนรูและ
เขาใจภาษา ท้ังเสียง สําเนียง การแสดงทาทาง สอดคลองกับแนวคิดของ อัชเซอร (Asher, 1979)    
ท่ีกลาววา การเรียนรูท่ีจะใหผลดี ควรพิจารณาข้ันตอนการเรียนภาษาโดยธรรมชาติ โดยเริ่มจากให
ความสําคัญของการฟงและความเขาใจเปนหลักกอนท่ีจะมุงไปสูทักษะอ่ืน ๆ เม่ือผูเรียนฝกการฟงกอน
การพูด ผูเรียนจะมีประสบการณในการเรียนภาษาท่ีดี สามารถโตตอบไดอยางถูกตอง และมีความ
ม่ันใจในการเรียนรูภาษาอีกดวย และสอดคลองกับแนวคิดของ มูโน และฟอเรโร (Munoz & Forero, 
2011) กลาววา การจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง เปนวิธีการเรียนรูท่ีฝกใหผูเรียนไดเรียนรู
โดยประสบการณจริง นักเรียนไดเลน ไดเคลื่อนไหวรางกาย ไดเรียนรูอยางอิสระ ไมรูสึกวาตนเองตอง
ปฏิบัติตนใหเรียบรอยหรืออยูในกฎระเบียบขณะเรียน ดังนั้นผูเรียนจึงสามารถพัฒนาความสามารถ
ดานการฟง สามารถจดจําคําศัพทจากการจดจําทาทาง และสอดคลองกับงานวิจัยของ ศุภราภรณ 
วงศชัยวาลย (2559) ท่ีไดศึกษาการพัฒนาความรูดานคําศัพทภาษาอังกฤษ และความสามารถดาน
การฟงภาษาอังกฤษ โดยการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง (The Total Physical 
Response: TPR) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนบานสบพลึง จังหวัดลําปาง พบวา 
นักเรียนมีความรูดานคําศัพทภาษาอังกฤษและมีความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษสูงข้ึน 
หลังจากการเรียนรูโดยการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง และนักเรียนมีความพึงพอใจตอ
กิจกรรมการพัฒนาความรูดานคําศัพทภาษาอังกฤษและความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษโดย
การจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง อยูในระดับมากท่ีสุด และสอดคลองกับงานวิจัยของ 
สุพินดา คําเสน (2560) ท่ีไดศึกษาการพัฒนาการฟงและการพูดภาษาญ่ีปุน  สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง พบวา ประสิทธิภาพของ
แผนการจัดการเรียนรูมีคา 89.75/75.05 เปนไปตามเกณฑประสิทธิภาพ 75/75 ผลการพัฒนาการฟง
และการพูดภาษาญ่ีปุนของนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 75.05 ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไวและ
นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนอยูในระดับมาก 

5.3.4  ความสามารถดานการพูดภาษาเวียดนามระหวางเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปท่ี 1 มีพัฒนาการท่ีสูงข้ึนเปนลําดับ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังนี้เนื่องมาจากในการ
เรียนรูภาษาโดยใชการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง ซ่ึงเปนการจัดการเรียนรูท่ีแปลกใหม
จากการสอนแบบเดิม ประกอบกับกิจกรรมตาง ๆ ไมวาจะเปนกิจกรรมเกม เพลง เลานิทาน 
เคลื่อนไหวรางกาย สิ่งของ ภาพและการออกแบบกิจกรรมในลักษณะแตกตางกันในแตละแผนการ
จัดการเรียนรู แตยังคงยึดหลักวิธีสอนท่ีเนนการปฏิบัติทาทาง และเนนการพูด สงผลใหผูเรียนไมเกิด
ความเบื่อหนาย สนุกกับการเรียนภาษาเวียดนาม ผูเรียนอยากพูด กลาแสดงออก การไดทํากิจกรรม
เดี่ยว กิจกรรมคู กิจกรรมกลุม ท้ังในสวนการพูด การรองเพลง การแสดงทาทาง เลานิทาน ยังชวยให
ผูเรียนเกิดความเขาใจในตนเองและเกิดพัฒนาการทางดานการพูดไดอยางรวดเร็ว และสอดคลองกับ
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แนวคิดของ ประนอม สุรัสวดี (2539 อางถึงใน ชุติมา แซตั้ง, 2557) ท่ีกลาววา แนวทางพัฒนา
ความสามารถดานการพูดภาษา คือ ผูสอนตองสรางความม่ันใจใหเกิดข้ึนในตัวผูเรียน นับตั้งแตกาว
แรกท่ีผูสอนเขาชั้นเรียนดวยบุคลิก ทาทาง และน้ําเสียงท่ีนาเชื่อถือและศรัทธา สรางความเปนกันเอง 
ใหคําชมเชยเม่ือผูเรียนพูดไดถูกตอง และผูสอนควรมีความอดทนคอยใหความชวยเหลืออยางจริงใจ 
เม่ือพบวาผูเรียนมีปญหาในการพูด ใหโอกาส ใหกําลังใจ ผูสอนควรหลีกเลี่ยงบรรยากาศท่ีเครงเครียด
เกินไป พยายามใหผอนคลายมากท่ีสุด เพ่ือสรางความเชื่อม่ันในตนเอง สามารถพูดไดอยางม่ันใจ และ
มีความกระตือรือรนท่ีจะฝกพูดภาษาไดดียิ่งข้ึนเรื่อย ๆ และสอดคลองกับแนวคิดของ Francisco 
(2011 อางถึงใน ชุติมา แซตั้ง, 2557)  กลาวา การจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทางเปน
ตัวกระตุนใหเด็กพัฒนา เม่ือพวกเขาผสมผสานการกระทําและพวกเขากลายเปนผูกระทําดวยการออก
คําสั่ง ดวยการพูด ทาทาง และสงเสริมใหแรงจูงใจเพ่ิมข้ึนการพูดของนักเรียนและความสนใจในการ
เรียนภาษา และสอดคลองกับแนวคิดของ มูโน และฟอเรโร (Munoz and Forero, 2011) ท่ีกลาววา 
การจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง พัฒนาการเรียนรูของผู เรียนให เร็วข้ึน งายข้ึน 
บรรยากาศท่ีปราศจากความตึงเครียดยังชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและสรางแรงจูงใจในการเรียนรู
ภาษา และสอดคลองกับแนวคิดของ รีซี (Mirici, 1999) ท่ีกลาววา เม่ือการเรียนรูภาษาเต็มไปดวย
การเคลื่อนไหว ไมวาจะเปนการรองเพลงและเคลื่อนไหวรางกายหรือเลานิทานพรอม ๆ ไปกับการ
เคลื่อนไหวรางกาย ผูเรียนจะเรียนรูอยางสนุกสนานและสามารถใหความสนใจกับกระบวนการเรียนรู
เสมอ ๆ นอกจากนั้นนักเรียนยังรูสึกตื่นเตนเม่ือไดเปนผูออกคําสั่งหรือแสดงทาทางตาง ๆ ในแตละ
คาบเรียน และสอดคลองกับงานวิจัยของ อดิเรก นวลศรี (2558) ท่ีไดศึกษาการพัฒนาทักษะการ
สื่อสารภาษาจีนดวยวิธีตอบสนองดวยทาทาง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนวัดคูยาง 
สํานักงานพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 พบวา ทักษะการสื่อสารภาษาจีนของ
นักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ .05 เม่ือจําแนกรายทักษะคือ การฟง การพูด การ
อาน และการเขียน มีผลออกมาวาทุกทักษะมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียน และนักเรียนมี
ความพึงพอใจตอกระบวนการเรียนรูภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร ดวยวิธีการสอนแบบตอบสนองดวย
ทาทาง โดยภาพรวมอยูในอันดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ พิทักษ ประสิทธิ์นอก (2561)   
ท่ีไดศึกษาการพัฒนาทักษะการฟงและการพูดภาษาจีน โดยใชวิธีการสอบแบบตอบสนองดวย ทาทาง 
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนกัลยาณวัตร พบวา พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะ
การฟงและการพูดภาษาจีน ของนักเรียนระดับ มัธยมศึกษาปท่ี 1/7 โดยวิธีการสอบแบบตอบสนอง
ดวยทาทาง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
สูงกวากอนเรียน และความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนรูแบบแบบตอบสนองดวยทาทาง โดย 
ภาพรวมอยูในระดับดีมาก (M= 4.66) 

ความสามารถดานการฟงและการพูดภาษาเวียดนามโดยรวมระหวางเรียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 1 มีพัฒนาการท่ีสูงข้ึนเปนลําดับ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังนี้
เนื่องมาจากการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง เปนการจัดการเรียนรูภาษาท่ีจะพัฒนา
สติปญญาของเด็กโดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กเล็ก ๆ ชวยใหผูเรียนมีความสามารถการฟงและการพูดออก
เสียงคําศัพท วลี และประโยคสั้น ๆ พรอมแสดงทาทางประกอบจากสิ่งท่ีฟง เพ่ือการสื่อสารรูปแบบ
ใหมสําหรับผูเรียน โดยผูวิจัยมีการวางแผนและเตรียมการสอนมาเปนอยางดีมีการออกแบบกิจกรรม 
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จัดเตรียมสื่อการเรียนการสอนใหมีความหลากหลาย เหมาะสมกับวัยของผูเรียน ดังนั้นเม่ือผูเรียนได
เรียนรูจากกิจกรรมการเรียนรูภาษาเวียดนามโดยใชจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง ผูเรียนได
เรียนรูอยางสนุกสนาน ไดพูดและแสดงทาทางทําใหเกิดความเขาใจในคําหรือประโยคคําสั่งท่ีไดเรียน
และเม่ือเกิดความสนุกสนานก็จะทําใหมีความเขาใจในคําหรือประโยคคําสั่งเพ่ิมมากข้ึน จึงทําให
ความสามารถดานการฟงและการพูดภาษาเวียดนามของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 มีพัฒนาการ
ท่ีสูงข้ึนเปนลําดับ ดังท่ีแอซเซอร (Asher, 1997) กลาววา การจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวย
ทาทาง จะเนนการใชสมองซีกขวามากกวาซีกซาย และการทํางานเชื่อมโยงของระบบประสาทในการ
รับรูภาษามาประมวลเขาดวยกัน เปนรูปแบบการสอนท่ีเลียนแบบมาจากการเรียนรูของเด็ก ๆ ตาม
ธรรมชาติและเปนธรรมชาติมากท่ีสุด และสอดคลองกับงานวิจัยของ ปทิตตา ติวงค (2557) ท่ีได
ศึกษาการพัฒนาความสามารถดานการฟง – พูด ภาษาอังกฤษ โดยใชการจัดการเรียนรูแบบ
ตอบสนองดวยทาทาง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป ท่ี  6 พบวา ความสามารถดานการฟง
ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 หลังเรียนสูกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบ
ตอบสนองดวยทาทาง อยูในระดับมากท่ีสุด และสอดคลองกับงานวิจัยของ รุงทิวา อุนเจริญ (2557) 
ท่ีไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 4 ระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง และการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบ B-SLIM พบวา นักเรียนท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ TPR มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน สูงกวานักเรียนท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ B-SLIM อยางมีนัยสําคัญ ทาง
สถิติท่ีระดับ .05 และนักเรียนท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง มีทักษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษสูงกวากิจกรรมการเรียนรู แบบ B-SLIM อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 

 

5.4  ขอเสนอแนะ 
5.4.1 ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

1.  ผูสอนตองศึกษาทฤษฎี หลักการและความสําคัญของการสอนแบบตอบสนอง
ดวยทาทางใหชัดเจนกอนนําไปใช 

2.  การเลือกเนื้อหาท่ีสอน ควรคํานึงถึงลําดับข้ันตอน ของความยากงาย เชื่อมโยง
จากสิ่งท่ีเรียนมาแลว ไปสูเนื้อหาท่ีมีความยากหรือซับซอนข้ึน 

3.  การจัดกิจกรรมการเรียนรูภาษาเวียดนาม ควรใชกิจกรรมท่ีหลากหลายใหผูเรียน
มีสวนรวมและไดลงมือปฏิบัติจริงท้ังเปนรายบุคคล เปนคูหรือเปนกลุม 

5.4.2 ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป 
1.  ควรนําการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง ไปทดลองใชกับทักษะอ่ืน ๆ 

ไมเฉพาะการฟงและการพูดเทานั้น เชน ควรทดลองกับทักษะการอาน การเขียน 
2.  ควรมีการศึกษาผลของการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง ท่ีมีตอ

ผูเรียนในดานความคงทนในการจดจําคําศัพท 
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3.  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง  
กับผูเรียนท่ีมีระดับอายุแตกตางกันเพ่ือศึกษาวาระดับอายุใดมีการพัฒนาการฟง - การพูดไดมากกวากัน 

4.  ควรนําการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทางไปใชกับการเรียนการสอน
ภาษาอ่ืน ๆ จะทําใหนักเรียนมีพัฒนาการดีข้ีนอยางรวดเร็ว นักเรียนสามารถจดจําคําศัพท และ
ประโยคในบทเรียนไดดี และยังสรางบรรยากาศในหองเรียนใหมีความสนุกสนานมากยิ่งข้ึน 
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ภาคผนวก ก 
      รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย 
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รายช่ือผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือ 
 

คนที่ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง - สถาบัน 
ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน 

1 อาจารย์ ดร.เลอลักษณ์ โอทกานนท์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

2 อาจารย์ ดร.วัสส์พร จิโรจพันธุ์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาเวียดนาม 
3 ร.ศ. ดร.Nguyen Tuong Lai ผู้ข านาญการ คณะตะวันเฉียงใต้ออกศึกษา 

มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์      
สังกัดมหาวิทยาลัยแห่งชาติฮานอย  
ประเทศเวียดนาม 

4 อาจารย์ Tran Thi Quynh Trang ผู้ข านาญการ คณะตะวันเฉียงใต้ออกศึกษา 
มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์      
สังกัดมหาวิทยาลัยแห่งชาติฮานอย  
ประเทศเวียดนาม 

5 อาจารย์ Tran Thi Bich Thao ผู้ข านาญการ คณะมนุษยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ภาคผนวก ข 
การวิเคราะหคา IOC ความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรู

ของแบบทดสอบความสามารถดานการพูดภาษาเวียดนาม (Posttest) แบบทดสอบ
ความสามารถดานการฟงภาษาเวียดนาม (Posttest) แบบสังเกตพฤติกรรมดานการพูด

ภาษาเวียดนาม และแบบสังเกตพฤติกรรมดานการฟง 
ภาษาเวียดนาม 
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ตารางแสดงผลการวิเคราะหความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบความสามารถดาน
การพูดภาษาเวียดนาม (Posttest) 

 
ขอท่ี ผูเช่ียวชาญ IOC แปลผล 

คนท่ี 
1 

คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 
2 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 
3 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 
4 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 
5 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 
6 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 
7 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 
8 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 
9 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 
10 +1 0 +1 +1 +1 0.80 สอดคลอง 
11 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 
12 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 
13 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 
14 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 
15 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 
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ตารางแสดงผลการวิเคราะหความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบความสามารถดาน
การฟงภาษาเวียดนาม (Posttest) 

  
ขอท่ี ผูเช่ียวชาญ IOC แปลผล 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 
1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 
2 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 
3 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 
4 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 
5 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 
6 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 
7 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 
8 +1 +1 0 +1 +1 0.80 สอดคลอง 
9 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 
10 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใสอดคลอง 
11 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 
12 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 
13 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 
14 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 
15 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 
16 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 
17 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 
18 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 
19 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 
20 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 
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ตารางแสดงผลการวิเคราะหความสอดคลอง (IOC) ของแบบสังเกตพฤติกรรมดานการ
พูดภาษาเวียดนาม 
 

 
รายการประเมิน 

ผูเช่ียวชาญ  
IOC 

 
แปลผล คนท่ี 

1 
คนท่ี 

2 
คนท่ี 

3 
คนท่ี 

4 
คนท่ี 

5 
ความสามารถ
ดานการพูด 

5. ความถูกตอง +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 
6. การเลือกใช
คําท่ีพูด 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 

7.ความ
คลองแคลว 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 
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ตารางแสดงผลการวิเคราะหความสอดคลอง (IOC) ของแบบสังเกตพฤติกรรมดานการ
ฟงภาษาเวียดนาม 

 

 
รายการประเมิน 

ผูเช่ียวชาญ  
IOC 

 
แปลผล คนท่ี 

1 
คนท่ี 

2 
คนท่ี 

3 
คนท่ี 

4 
คนท่ี 

5 
ความสามารถ
ดานการฟง 

1. ความเขาใจ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 
2. การจับ
ใจความสําคัญ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 

3. การรู
ความหมาย
คําศัพท 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 

4. การแสดง
ทาทาง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 

 

 



ภาคผนวก ค 
การวิเคราะหคาความยากงาย คาอํานาจจําแนก และคาความเชื่อมั่น               

ของแบบทดสอบความสามารถดานการพูดภาษาเวียดนาม (Posttest) แบบทดสอบ
ความสามารถดานการฟงภาษาเวียดนาม (Posttest) แบบสังเกตพฤติกรรมดานการพูด

ภาษาเวียดนาม และแบบสังเกตพฤติกรรมดานการฟงภาษาเวียดนาม 
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ตารางแสดงผลการวิเคราะหคาความยากงาย (𝑷𝑷𝑬𝑬) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความ

เช่ือม่ันโดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α – Coefficient) ของแบบทดสอบความสามารถดานการ
พูดภาษาเวียดนาม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 

 
ขอท่ี คาความยากงาย (𝑷𝑷𝑬𝑬) คาอํานาจจําแนก (r) 

1 0.45 0.46 
2 0.77 0.78 
3 0.43 0.56 
4 0.53 0.42 
5 0.65 0.50 
6 0.60 0.40 
7 0.40 0.40 
8 0.65 0.50 
9 0.60 0.40 
10 0.70 0.60 
11 0.60 0.40 
12 0.65 0.50 
13 0.69 0.63 
14 0.38 0.75 
15 0.75 0.50 

 

มีคาความเชื่อม่ันโดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α – Coefficient) ของแบบทดสอบ 
เทากับ 0.87 
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ตารางแสดงผลการวิเคราะหคาความยากงาย (P) คาอํานาจจําแนก (D) และคาความ
เช่ือม่ัน (KR-20) ของแบบทดสอบความสามารถดานการฟงภาษาเวียดนาม ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 1 (ขอ 1.1) 

 

ขอท่ี ตัวเลือกท่ีถูกตอง คาความยากงาย (P) คาอํานาจจําแนก (D) 
1 ค. 0.70 0.40 
2 ข. 0.55 0.50 
3 ก. 0.45 0.50 
4 ก. 0.40 0.60 
5 ค. 0.55 0.50 
6 ก. 0.50 0.60 
7 ข. 0.60 0.60 
8 ข. 0.62 0.70 
9 ก. 0.65 0.50 
10 ค. 0.60 0.80 

 

มีคาความเชื่อม่ัน (KR-20) ของแบบทดสอบ เทากับ 0.81 
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ตารางแสดงผลการวิเคราะหคาความยากงาย (𝑷𝑷𝑬𝑬) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความ
เช่ือม่ันโดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α– Coefficient) ของแบบทดสอบความสามารถดานการ
ฟงภาษาเวียดนาม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 (ขอ 1.2, 1.3, 1.4) 

 
ขอท่ี คาความยากงาย (𝑷𝑷𝑬𝑬) คาอํานาจจําแนก (r) 

1 0.61 0.48 
2 0.80 0.52 
3 0.60 0.60 
4 0.76 0.61 
5 0.66 0.77 
6 0.70 0.73 
7 0.63 0.43 
8 0.64 0.65 
9 0.70 0.62 
10 0.66 0.70 
11 0.76 0.45 
12 0.66 0.78 
13 0.56 0.55 
14 0.30 0.60 
15 0.47 0.50 

 

มีคาความเชื่อม่ันโดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α – Coefficient) ของแบบทดสอบ เทากับ 
0.86 
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ตารางแสดงผลการวิเคราะหคาความยากงาย (𝑷𝑷𝑬𝑬) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความ

เช่ือม่ันโดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α– Coefficient) ของสังเกตพฤติกรรมความสามารถดาน
การพูดภาษาเวียดนาม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 

 
ขอท่ี คาความยากงาย (𝑷𝑷𝑬𝑬) คาอํานาจจําแนก (r) 

1 0.61 0.62 
2 0.60 0.72 
3 0.52 0.78 

 

มีคาความเชื่อม่ันโดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α – Coefficient) ของแบบทดสอบ เทากับ 
0.81 
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ตารางแสดงผลการวิเคราะหคาความยากงาย (𝑷𝑷𝑬𝑬) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความ

เช่ือม่ันโดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α– Coefficient) ของสังเกตพฤติกรรมความสามารถดาน
การฟงภาษาเวียดนาม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 

 
ขอท่ี คาความยากงาย (𝑷𝑷𝑬𝑬) คาอํานาจจําแนก (r) 

1 0.53 0.74 
2 0.54 0.56 
3 0.50 0.73 
4 0.52 0.54 

 

มีคาความเชื่อม่ันโดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α – Coefficient) ของแบบทดสอบ เทากับ 
0.80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 
คูมือการใชแบบทดสอบความสามารถดานการพูดภาษาเวียดนาม (Posttest)  

คูมือการใชแบบทดสอบความสามารถดานการฟงภาษาเวียดนาม (Posttest) คูมือการใช
แบบสังเกตพฤติกรรมดานการพูดภาษาเวียดนาม และคูมือการใชแบบสังเกตพฤติกรรม

ดานการฟงภาษาเวียดนาม 
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คูมือดําเนินการทดสอบความสามารถดานการพูดภาษาเวียดนามของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 

1.  คําชี้แจง 
  1.1  แบบททสอบนี้เปนแบบทดสอบความสามารถดานการพูดภาษาเวียดนามของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 
  1.2  แบบแบบทดสอบนี้เปนแบบสอบถามปากเปลา (Oral test)  
  1.3  การดําเนินการทดสอบ ผูวิจัยจะตองศึกษาวิธีดําเนินแบบทดสอบทีละขอ และให

ผูเรียนปฏิบัติตามขอตกลงทีละข้ันตอนจนเสร็จ และจะดําเนินการทดสอบหลังการทดลอง (Posttest) 
2.  คําแนะนําในการใชแบบทดสอบ 

  2.1  ลักษณะของแบบทดสอบความสามารถดานการพูดภาษาเวียดนามของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 1 เปนแบบทดสอบถามปากเปลา (Oral test) โดยเนื้อหาท่ีใชในแบบทดสอบจะ   
คลอบคลุมเนื้อหาท้ัง 4 แผน โดยมีท้ังหมด 15 ขอ ๆ ละ 2 คะแนน รวมเปน 45 คะแนน 

ขอยอย 1.1 มี 5 ขอ ๆ ละ 3 คะแนน รวมเปน 15 คะแนน 
ผูสอนถามและผูเรียนตอบ  
ขอยอย 1.2 มี 5 ขอ ๆ ละ 3 คะแนน รวมเปน 15 คะแนน 

ผูสอนเตรียมรูปภาพ และใสไวในกลอง ใหนักเรียนจับคู และสลับกันทํา โดย

ผูสอนใหผูเรียนหยิบภาพท่ีเปนคําสั่งข้ึนมาจากกลอง แลวสั่งใหเพ่ือนปฏิบัติ  
ขอยอย 1.3 มี 5 ขอ ๆ ละ 3 คะแนน รวมเปน 15 คะแนน 

  ผูสอนใหผูเรียนดูภาพ แลวบอกความหมายขอภาพนั้น ๆ 
  2.2  เกณฑการใหคะแนนความสามารถดานการพูด 

เกณฑในการตรวจสอบและใหคะแนนความสามารถดานการพูดภาษาเวียดนามโดย
ใชแบบทดสอบปากเปลา (Oral test)  

 
ระดับคะแนน 

 
ประเดน 

เกณฑในการใหคะแนนการพูด 

 
3 

 
2 

 
1 

 
0 

1.1 การเลือกใช
คําท่ีพูด 

สามารถเลือกใช
คําท่ีพูดไดถูกตอง
และเหมาะสม 
หลังจากท่ีไดฟง
คําถาม 1 ครั้ง 

สามารถเลือกใช
คําท่ีพูดไดถูกตอง
และเหมาะสม 
หลังจากท่ีไดฟง
คําถาม 2 ครั้ง 

สามารถเลือกใชคําท่ีพูดได
ถูกตองและเหมาะสม 
หลังจากท่ีไดฟงคําถาม 3 
ครั้ง และครูมีการอธิบาย
เพ่ิมเตมิ 

ไมสามารถตอบได 
หลังจากท่ีไดฟง
คําถาม 3 ครั้ง และ
ครูมีการอธิบาย
เพ่ิมเตมิ 

1.2 ความถูกตอง พูดไดถูกตอง 
หลังจากท่ีไดดู
ภาพ 1 ครั้ง 

พูดไดถูกตอง 
หลังจากท่ีไดดู
ภาพ 2 ครั้ง 

พูดไดถูกตอง หลังจากท่ีไดดู
ภาพ 3 ครั้ง และครมูีการ
อธิบายเพ่ิมเตมิ 

ไมสามารถพูดได 
หลังจากท่ีไดดูภาพ 
3 ครั้ง และครูมี
การอธิบายเพ่ิมเติม 



 153 

ระดับคะแนน 
 

ประเดน 

 
เกณฑในการใหคะแนนการพูด 

 
3 

 
2 

 
1 

 
0 

1.2 ความถูกตอง พูดไดถูกตอง 
หลังจากท่ีไดดูภาพ 
1 ครั้ง 

พูดไดถูกตอง 
หลังจากท่ีไดดูภาพ 2 
ครั้ง 

พูดไดถูกตอง หลังจาก
ท่ีไดดภูาพ 3 ครั้ง และ
ครูมีการอธิบาย
เพ่ิมเตมิ 

ไมสามารถพูดได 
หลังจากท่ีไดดูภาพ 
3 ครั้ง และครูมี
การอธิบายเพ่ิมเติม 

1.3 ความ
คลองแคลว 

พูดไดอยางถูกตอง
ภายในเวลาท่ี
กําหนด (30 วินาที) 

พูดไดอยางถูกตอง
ภายในเวลาท่ีกําหนด 
(31-40 วินาที) 

พูดไดอยางถูกตอง
ภายในเวลาท่ีกําหนด 
(41-50 วินาที) และครู
มีการอธิบายเพ่ิมเตมิ 

พูดไดอยางถูกตอง 
และครมูีการ
อธิบายเพ่ิมเตมิ แต
เกิน 50 วินาที 

 
31 – 45  คะแนน   หมายถึง   ดีมาก 
16 – 30  คะแนน   หมายถึง   ดี 
 0 – 15  คะแนน   หมายถึง   พอใช 

 
2.3 การเตรียมตัวกอนดําเนินการทดสอบ 

2.3.1 สถานท่ีทดสอบควรเปนหองเรียนท่ีมีสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอก
หองเรียนท่ีเอ้ือตอนักเรียน 

2.3.2 ผูวิจัยตองศึกษาคูมือดําเนินการทดสอบใหเขาใจกระบวนการในการทดสอบ
ท้ังหมดอยางละเอียดถ่ีถวน เพ่ือใหเกิดความชํานาญในการใชแบบทดสอบ 

2.3.3 ผูวิจัยอานคําสั่งใหนักเรียนฟงชา ๆ และชัดเจนเปนธรรมชาติ ขอละ 2 ครั้ง 
2.3.4 กําหนดใหนักเรียนใชเวลาในการทําแบบทดสอบ ขอละ 30 วินาที 

2.4  การดําเนินการทดสอบความสามารถดานการพูดภาษาเวียดนาม 
แบบทดสอบถามปากเปลา (Oral test) ใชในการทดสอบความสามารถดานการพูด 
ขอยอย 1.1 ผูสอนถามและผูเรียนตอบ  
ขอยอย 1.2 ผูสอนเตรียมรูปภาพ และใสไวในกลอง ใหผูเรียนจับคู และสลับกันทํา 

โดยผูสอนใหผูเรียนหยิบภาพท่ีเปนคําสั่งข้ึนมาจากกลอง แลวสั่งใหเพ่ือนปฏิบัต ิ
ขอยอย 1.3 ผูสอนใหผูเรียนดูภาพ แลวบอกชื่อของภาพนั้น ๆ   
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แบบทดสอบความสามารถดานการพูดภาษาเวียดนาม (Posttest) จํานวน 15 ขอ 
          วิชาภาษาเวียดนามเพ่ือเพ่ือการฟงและการพูด ช้ันประถมศึกษาปที่  1 
 

แบบทดสอบความสามารถดานการพูดเปนแบบทดสอบปากเปลา (Oral test) โดยเนื้อหาท่ี
ใชในแบบทดสอบจะคลอบคลุมเนื้อหาท้ัง 4 แผน เพ่ือใชทดสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 โดยมี
ท้ังหมด 15 ขอ คะแนนเต็ม 45 คะแนน 

ขอยอย 1.1 มี 5 ขอ ๆ ละ 3 คะแนน รวมเปน 15 คะแนน 
คําช้ีแจง ผูสอนถามและผูเรียนตอบ โดยคําถามท้ังหมดมีดังนี้ 

Câu 1: Em hãy giới thiệu bản thân? 
Câu 2: Em thích đi chơi ở đâu nhất? 
Câu 3: Để có sức khỏe tốt, em cần làm gì? 
Câu 4: Gia đình em có mấy người? 
Câu 5: Tiếng việt có bao nhiêu chữ cái? 

ขอยอย 1.2 มี 5 ขอ ๆ ละ 3 คะแนน รวมเปน 15 คะแนน 

คําช้ีแจง ผูสอนเตรียมรูปภาพ และใสไวในกลอง ใหผูเรียนจับคู และสลับกันทํา โดย

ผูสอนใหผูเรียนหยิบภาพท่ีเปนคําสั่งข้ึนมาจากกลอง แลวสั่งใหเพ่ือนปฏิบัติ โดยภาพท้ังหมดมีดังนี้ 
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ขอยอย 1.3 มี 5 ขอ ๆ ละ 3 คะแนน รวมเปน 15 คะแนน 
คําช้ีแจง ผูสอนใหผูเรียนดูภาพ แลวบอกชื่อของภาพนั้น ๆ  โดยภาพท้ังหมดมีดังนี้ 
1. Địa điểm 

 
a b c 

   
 

d e 

  
 

2. Gia đình 
 

a b c 

   
 

d e 
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3. Đồ uống 
 

a b c 

   
 

d e 

  
 

4. Món ăn 
 

a b c 

   
 

d e 
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5. Đồ dùng 
 

a b c 

   
 

d e 
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คูมือดําเนินการทดสอบความสามารถดานการฟงภาษาเวียดนามของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 

1.  คําชี้แจง 
1.1  แบบทดสอบนี้เปนแบบทดสอบความสามารถดานการฟงภาษาเวียดนามของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 
1.2  แบบแบบทดสอบความสามารถดานการฟงเปนท้ังแบบทดสอบปรนัย 3 ตัวเลือก    

และแบบทดสอบเชิงสถานการณ โดยเนื้อหาท่ีนํามาทําในแบบทดสอบตองสอดคลองและคลอบคลุม
เนื้อหาท้ัง 4 แผน 

1.3  การดําเนินการททสอบ ผูวิจัยจะตองศึกษาวิธีดําเนินแบบทดสอบทีละขอ และให
นักเรียนปฏิบัติตามขอตกลงทีละข้ันตอนจนเสร็จ และจะดําเนินการทดสอบหลังการทดลอง 
(Posttest) 
2.  คําแนะนําในการใชแบบทดสอบ 

2.1  ลักษณะของแบบทดสอบวัดความสามารถดานการฟงภาษาเวียดนามของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 1 เปนท้ังแบบทดสอบปรนัย 3 ตัวเลือก และแบบทดสอบเชิงสถานการณ โดยเนื้อหา
ท่ีนํามาทําในแบบทดสอบตองสอดคลองและคลอบคลุมเนื้อหาท้ัง 4 แผน เพ่ือใชทดสอบนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 1 โดยมีท้ังหมด 25 ขอ รวมเปน 45 คะแนน 

2.2  เกณฑการใหคะแนนของแบบทดสอบวัดความสามารถดานการฟงภาษาเวียดนามของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 

ขอยอย 1.1 มี 10 ขอ ๆ ละ 1 คะแนน รวมเปน 10 คะแนน ตอบถูกได 1 คะแนน 
ตอบผดิได 0 คะแนน 

ใหนักเรียนฟงแลวเลือกภาพท่ีมีความหมายตรงกับสิ่งท่ีไดฟง  
ขอยอย 1.2 มี 5 ขอ ๆ ละ 3 คะแนน รวมเปน 15 คะแนน 
ครพููดประโยคคําสั่ง ใหนักเรียนปฏิบัติ  
ขอยอย 1. 3 มี 5 ขอ ๆ ละ 3 คะแนน รวมเปน 15 คะแนน 
ฟงคําสั่งของครู แลวปฏิบัติตามคําสั่งนั้น ๆ 
ขอยอย 1. 4 มี 5 ขอ ๆ ละ 1 คะแนน รวมเปน 5 คะแนน 
ครูเลาเรื่องใหนักเรียนฟง แลวใหนักเรียนเรียงภาพตามเนื้อเรื่องท่ีครูเลาใหฟง 
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เกณฑในการตรวจสอบและใหคะแนนความสามารถดานการฟงภาษาเวียดนาม ขอท่ี 
1.2, 1.3, 1.4 

  
ระดับคะแนน 

 
ประเด็น 

เกณฑในการใหคะแนนการฟง 

3 2 1 0 
1.2 การรู
ความหมายของ
ประโยค 

ฟงประโยคและ
ปฏิบัติไดถูกตอง
หลังจากท่ีไดฟง 1 
ครั้ง 

ฟงประโยคและ
ปฏิบัติไดถูกตอง
หลังจากท่ีไดฟง 2 
ครั้ง 

ฟงประโยคและปฏิบัติ
ไดถูกตองหลังจากท่ี
ไดฟง 3 ครั้ง และครมูี
การอธิบายเพ่ิมเติม 

ไมสามารถปฏิบัติ
ไดหลังจากท่ีไดฟง 
3 ครั้ง และครูมี
การอธิบายเพ่ิมเติม 

1.3 การรู
ความหมายของ
คําสั่ง 

ฟงคําสั่งและปฏบัิติ
ไดถูกตองหลังจากท่ี
ไดฟง 1 ครั้ง 

ฟงคําสั่งและปฏบัิติ
ไดถูกตองหลังจากท่ี
ไดฟง 2 ครั้ง 

ฟงคําสั่งและปฏบัิติได
ถูกตองหลังจากท่ีได
ฟง 3 ครั้ง และครูมี
การอธิบายเพ่ิมเติม 

ไมสามารถปฏิบัติ
ไดหลังจากท่ีไดฟง 
3 ครั้ง และครูมี
การอธิบายเพ่ิมเติม 

1.4 การจับ
ใจความสําคญั 

สามารถเรียงภาพได
ถูกตองหลังจากท่ีได
ฟง 1 ครั้ง 

สามารถเรียงภาพได
ถูกตองหลังจากท่ีได
ฟง 2 ครั้ง 

สามารถเรียงภาพได
ถูกตองหลังจากท่ีได
ฟง 3 ครั้ง และครูมี
การอธิบายเพ่ิมเติม 

ไมสามารถเรียบ
เรียงภาพไดถูกตอง
หลังจากท่ีไดฟง 3 
ครั้ง และครูมีการ
อธิบายเพ่ิมเตมิ 

 
2.3 การเตรียมตัวกอนดําเนินการทดสอบ 

2.3.1  สถานท่ีทดสอบควรเปนหองเรียนท่ีมีสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอก
หองเรียนท่ีเอ้ือตอนักเรียน 

2.3.2  ผูวิจัยตองศึกษาคูมือดําเนินการทดสอบใหเขาใจกระบวนการในการวัดท้ังหมด
อยางละเอียดถ่ีถวน เพ่ือใหเกิดความชํานาญในการใชแบบทดสอบ 

2.3.3  ผูวิจัยอานคําสั่งใหผูเรียนฟงชา ๆ และชัดเจนเปนธรรมชาติ ขอละ 2 ครั้ง 
2.3.4  กําหนดใหผูเรียนใชเวลาในการทําแบบทดสอบ แบบเลือกตอบขอละ 1 นาที 
2.3.5  กําหนดใหผูเรียนใชเวลาในการทําแบบทดสอบ แบบเชิงสถานการณขอละ 30 

วินาที 
2.3.6  เม่ือดําเนินการทดสอบแตละตอนเสร็จแลวตองใหผูเรียนไดหยุดพัก ประมาณ 

2-3 นาที 
2.4   การดําเนินการ 

 แบบทดสอบความสามารถดานการฟงเปนท้ังแบบทดสอบปรนัย 3 ตัวเลือก        และ
แบบทดสอบเชิงสถานการณ 

ขอยอย 1.1 ใหผู เรียนทําเครื่องหมาย X บนขอท่ีมีความหมายตรงกับคําศัพทท่ี
นักเรียนไดฟง 
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ผูสอนพูด: สวัสดีคะเด็ก ๆ วันนี้ครูมีอะไรมาใหเด็ก ๆ ลองทําดู (ผูสอนยกแบบทดสอบ
ใหผูเรียนดู) กอนท่ีจะลงมือทําผูสอนมีขอตกลงกับเด็ก ๆ วาเม่ือไดรับสมุดท่ีผูสอนแจกแลวอยาเพ่ิง
เปดดูกอนท่ีผูสอนจะบอกและเม่ือผูสอนบอกใหทําอะไร ขอใหตั้งใจแลวทําตามท่ีผูสอนบอก ผูสอนจะ
แจกสมุดและดินสอคนละ 1 แทง 

ปฏิบัติ: แจกแบบทดสอบตรงตามชื่อของเด็กและดินสอคนละ 1 แทง และผูสอนติด
เครื่องหมายกากบาท (x) ท่ีผนังหองและชี้ท่ีเครื่องหมาย 

ผูสอนพูด: นี่คือเครื่องหมายกากบาท (x) ขีดกากบาทใหเด็กดู 2-3 ครั้ง และใหผูเรียน
ปฏิบัติตาม 

ปฏิบัติ: ผูสอนใหผูเรียนลองทํา 1 ขอ ท่ีเปนขอท่ี 0 โดยผูสอนพูดคําสั่งแลวใหผูเรียน
ทําเครื่องหมาย X บนขอท่ีมีความหมายตรงกับคําท่ีไดยิน แลวผูสอนดูวาเด็กทําไดหรือไม เม่ือม่ันใจวา
ผูเรียนการทดสอบเขาใจและขีดกากบาทเปนแลว ใหผูเรียนปฏิบัติตาม 

ผูสอนพูด: เม่ือม่ันใจวาผูเรียนการทดสอบเขาใจและขีดกากบาทเปนแลว ผูสอนบอก
ผูเรียนเปดหนาแรก และผูสอนเปดแบบทดสอบหนาแรกพรอมกับผูเรียน และดูวาเด็กเปดดูถูกตอง
หรือไมแลวจึงเริ่มดําเนินการทดสอบ 

ขอยอย 1.2 ผูสอนพูดประโยคคําสั่ง ใหผูเรียนปฏิบัติ เม่ือผูเรียนปฏิบัติผูสอนจะบันทึก
การปฏิบัติของผูเรียน 

ขอยอย 1. 3 ฟงคําสั่งของผูสอน แลวปฏิบัติตามคําสั่งนั้น ๆ 
ขอยอย 1. 4 ผูสอนเลาเรื่องใหผูเรียนฟง แลวใหผูเรียนเรียงภาพตามเนื้อเรื่องท่ีผูสอน

เลาใหฟง 
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แบบทดสอบความสามารถดานการฟงภาษาเวียดนาม (Posttest) จํานวน 25 ขอ 
วิชาภาษาเวียดนามเพ่ือเพ่ือการฟงและการพูด ช้ันประถมศึกษาปที่  1 

 
แบบทดสอบความสามารถดานการฟงเปนท้ังแบบทดสอบปรนัยเลือกตอบ ชนิด 3 ตัวเลือก

และแบบแบบทดสอบเชิงสถานการณ โดยเนื้อหาท่ีนํามาทําในแบบทดสอบตองสอดคลองและคลอบ
คลุมเนื้อหาท้ัง 4 แผน เพ่ือใชทดสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 โดยมีท้ังหมด 25 ขอ คะแนนเต็ม 
45 คะแนน 

ขอยอย 1.1 มี 10 ขอ ๆ ละ 1 คะแนน รวมเปน 10 คะแนน  
เกณฑการใหคะแนน ตอบถูกได 1 คะแนน ตอบผดิได 0 คะแนน 
คําช้ีแจง ผูเรียนกากบาท X ทับรูปภาพใหตรงกับคําท่ีไดฟง 
ตัวอยาง 

 
a b c 

   
 

1.  
a b c 

   

 
2.  

a b c 
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3.  
a b c 

   
 

4.  
a b c 

   

 
5. 

a b c 

   

 
6.  

a b c 
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7.  
a b c 

   
 

8.  
a b c 

   
 

9. 
a b c 

   

 
 

10. 
a b c 
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ขอยอย 1.2 มี 5 ขอ ๆ ละ 3 คะแนน รวมเปน 15 คะแนน 
คําช้ีแจง ผูสอนพูดประโยคคําสั่ง ใหผูเรียนปฏิบัติ โดยประโยคคําสั่งท้ังหมดมีดังนี้ 

1. Em hãy đứng lên và đi ra cửa. 
2. Em hãy ngồi xuống và mở sách ra. 
3. Em hãy lấy chạm tay vào đầu. 
4. Em hãy vẽ một cái cây. 
5.  Em hãy hát một bài hát. 

ขอยอย 1.3 มี 5 ขอ ๆ ละ 3 คะแนน รวมเปน 15 คะแนน 
คําช้ีแจง  ฟงคําสั่งของผูสอน แลวปฏิบัติตามคําสั่งนั้น ๆ โดยคําสั่งท้ังหมดมีดังนี้ 
Khóc, cười, lạnh, đau bụng, đứng lên. 
ขอยอย 1.4 มี 5 ขอ ๆ ละ 1 คะแนน รวมเปน 5 คะแนน 
คําช้ีแจง ผูสอนเลานิทานใหผูเรียนฟง แลวใหผูเรียนเรียงภาพตามเนื้อเรื่องท่ีครูเลาใหฟง  

  Thỏ con không vâng lời 
 

 
 

Một hôm thỏ mẹ đi chợ, dặn thỏ con: 
- Thỏ con của mẹ, con ở nhà chớ đi chơi xa con nhé! 
- Vâng ạ, con ở nhà con không đi chơi xa đâu mẹ ạ!  

 

 
 



 165 

Thỏ mẹ vừa đi khỏi cổng thì bạn bươm bướm bay đến. Bươm 
bướm gọi: 

- Bạn thỏ con ơi! Ra ngoài kia chơi đi! Ở đấy có cỏ này, có 
hoa này. Thích lắm, thích lắm!  

 

 
 

Thế rồi thỏ con liền chạy theo bươm bướm. Mải chơi, Thỏ con 
quên mất đường về nhà. Sợ quá, thỏ con ngồi khóc. 

- Hu hu hu…! Mẹ ơi…Mẹ ơi… 
Vừa lúc đó có một bác gấu đi qua, thấy thỏ con khóc, bác gấu hỏi: 

- Cháu thỏ! Làm sao cháu khóc đấy?  
 Thỏ quệt nước mắt và trả lời bác gấu:  

- Bác gấu ơi! Mẹ cháu dặn cháu ở nhà cháu lại đi chơi xa, bây 
giờ cháu không biết lối về nhà. Hu hu… 

-  

 
 

Bác gấu ân cần xoa đầu thỏ và nói  
- Nín đi bác sẽ đưa cháu về nhà với mẹ. 

Nói rồi bác gấu dắt tay thỏ con về nhà. 
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Về đến nhà thỏ mẹ chạy ra ôm chầm lấy thỏ con. Thỏ con nói với 
mẹ: 

- Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ, mẹ dặn con ở nhà không được đi chơi 
xa, thế mà con lại đi chơi xa vậy, con xin lỗi mẹ.  

Thỏ mẹ xoa đầu thỏ con và nói: 
- con biết lỗi là được rồi, lần sau con nên nghe lời mẹ nhé. 

Nói rồi thỏ mẹ và thỏ con quay sang cảm ơn bác gấu. 
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คูมือการใชแบบสังเกตพฤติกรรมดานการพูดภาษาเวียดนาม 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบตอบสนอง 

ดวยทาทาง 
 

การประเมินการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง เพ่ือพัฒนาความสามารถดาน  
การพูดภาษาเวียดนามของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 จะประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรมขณะ
ผูเรียนทํากิจกรรมการพูดภาษาเวียดนาม ลงในใบสังเกตสังเกตพฤติกรรมดานการพูดภาษาเวียดนามท่ี
ผูวิจัยไดสรางข้ึน ซ่ึงแบบสังเกตพฤติกรรมดานการพูดภาษาเวียดนามประกอบดวยพฤติกรรมการพูด 
3 พฤติกรรมดังนี้ 

การพูด 
1.  ความถูกตอง 
2.  การเลือกใชคําท่ีพูด 
3.  ความคลองแคลว  

ขอปฏิบัติในการสังเกต 
1.  เขียนรหัสประจําตัว อายุ ชั้น วัน เวลา ท่ีสังเกตของผูเรียนในกลุมตัวอยาง 
2.  ผูวิจัยสังเกตพฤติกรรมความสามารถดานการพูดเปนระยะ รวม 8 ครั้ง ระหวางการ

สอน ตามคาบเรียนท่ี 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 โดยครูจะถายวีดีโอเพ่ือใชเปนหลักฐานในการให
คะแนนสังเกตสังเกตสังเกตพฤติกรรมดานการพูดภาษาเวียดนาม  

3.  ผูวิจัยใหคะแนนพฤติกรรมความสามารถดานการพูดในเด็กแตละคนจากการดูวีดีโอ
ท่ีถายไว 

การใหคะแนน 
1.  ในการสังเกตเด็ก ผูสังเกตจะสังเกตผูเรียนพรอมกันท้ัง 30 คน โดยครูจะถายวีดีโอ  
2.  การใหคะแนนจะใหตามความถ่ีของพฤติกรรมท่ีเด็กแสดงออก ขณะเด็กทํากิจกรรม

การพูดภาษาเวียดนาม ดังนี้ 
เกณฑในการใหคะแนน   

1. ความถูกตอง 
4 = นักเรียนตอบคําถามไดถูกตอง หลังจากท่ีไดฟงคําถาม 1 ครั้ง  
 3 = นักเรียนตอบคําถามไดถูกตอง หลังจากท่ีไดฟงคําถาม 2 ครั้ง  
2 = นักเรียนตอบคําถามไดถูกตอง หลังจากท่ีไดฟงคําถาม 3 ครั้ง  
1 = นักเรียนตอบคําถามไดถูกตอง หลังจากท่ีไดฟงคําถาม 3 ครั้ง และครูมี                   

              การอธิบายเพ่ิมเติม 
0 =  นักเรียนไมสามารถตอบคําถามได 

2.  การเลือกใชคําท่ีพูด 
         4 = นักเรียนสามารถเลือกใชคําท่ีพูดไดถูกตองและเหมาะสม หลังจากท่ีไดฟง

คําถาม  1 ครั้ง  
  3 = นักเรียนสามารถเลือกใชคําท่ีพูดไดถูกตองและเหมาะสม หลังจากท่ีไดฟง 
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                คําถาม 2 ครั้ง  
  2 = นักเรียนสามารถเลือกใชคําท่ีพูดไดถูกตองและเหมาะสม หลังจากท่ีได 
                ฟงคําถาม 3 ครั้ง  

1 = นักเรัยนสามารถเลือกใชคําท่ีพูดไดถูกตองและเหมาะสม หลังจากท่ีไดฟง 
      คําถาม 3 ครั้ง และครูมีการอธิบายเพ่ิมเติม 
0  = นักเรียนเลือกใชคําท่ีพูดไมถูกตอง 

 3.  ความคลองแคลว  
  4 = นักเรียนพูดไดอยางถูกตองภายในเวลาท่ีกําหนด (30 วินาที) 
  3 = นักเรียนพูดไดอยางถูกตองภายในเวลาท่ีกําหนด (31-40 วินาที) 
  2 = นักเรียนพูดไดอยางถูกตองภายในเวลาท่ีกําหนด (41-50 วินาที) และครูมีการ 

อธิบายเพ่ิมเติม 
  1 = นักเรียนพูดไดอยางถูกตอง และครูมีการอธิบายเพ่ิมเติม แตเกิน 50  
                วินาที 

0 = นักเรียนไมสามารถพูดได และเกินเวลาท่ีกําหนด 
เกณฑการตรวจสอบและใหคะแนนในการสังเกตพฤติกรรมความสามารถดานการพูดภาษา

เวียดนาม     
                                                       

เนื้อหา ระดับคะแนน 
4 3 2 1 0 

ความสามารถดาน
การพูด 

1. ความถูกตอง      
2. การเลือกใชคําท่ีพูด 
 

     

3. ความคลองแคลว      
รวม      

 
8 – 12 คะแนน  หมายถึง   ดีมาก 
4 – 7 คะแนน  หมายถึง   ดี  
0 – 3 คะแนน  หมายถึง   พอใช 
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แบบสังเกตพฤตกิรรมดานการพูดภาษาเวียดนาม 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบตอบสนอง 

ดวยทาทาง  
 

รหัสประจําตัว………………………………………..อายุ ……..ป…….. เดือน 
สัปดาหท่ี………..วันท่ี ……….เวลา……… น. 

 
เนื้อหา ระดับคะแนน 

4 3 2 1 0 
ความสามารถ
ดานการพูด 

1. ความถูกตอง      
2. การเลือกใชคําท่ีพูด 
 

     

3. ความคลองแคลว      
รวม      
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คูมือการใชแบบสังเกตพฤติกรรมดานการฟงภาษาเวียดนามของนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบตอบสนอง 

ดวยทาทาง  
 

การประเมินการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง เพ่ือพัฒนาความสามารถดาน   
การฟงภาษาเวียดนามของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 จะประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรมขณะ
ผูเรียนทํากิจกรรมการฟงภาษาเวียดนาม ลงในใบสังเกตสังเกตพฤติกรรมดานการฟงภาษาเวียดนามท่ี
ผูวิจัยไดสรางข้ึน ซ่ึงแบบสังเกตพฤติกรรมดานการฟงภาษาเวียดนามประกอบดวยพฤติกรรมการฟง 4 
พฤติกรรมดังนี้ 

1.  การตอบสนองตอความเขาใจ 
2.  การจับใจความสําคัญ 
3.  การรูความหมายคําศัพท 
4.  การแสดงทาทาง 

ขอปฏิบัติในการสังเกต 
1.  เขียนรหัสประจําตัว อายุ ชั้น วัน เวลา ท่ีสังเกตของผูเรียนในกลุมตัวอยาง 
2.  ผูวิจัยสังเกตพฤติกรรมความสามารถดานการฟงเปนระยะ รวม 8 ครั้ง ระหวางการ

สอน ตามคาบเรียนท่ี 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 โดยครูจะถายวีดีโอเพ่ือใชเปนหลักฐานในการให
คะแนนสังเกตสังเกตสังเกตพฤติกรรมดานการฟงภาษาเวียดนาม  

3.  ผูวิจัยใหคะแนนพฤติกรรมความสามารถดานการฟงในเด็กแตละคนจากการดูวีดีโอท่ี
ถายไว 

การใหคะแนน 
1.  ในการสังเกตเด็ก ผูสังเกตจะสังเกตนักเรียนพรอมกันท้ัง 30 คน โดยครูจะถายวีดีโอ  
2.  การใหคะแนนจะใหตามความถ่ีของพฤติกรรมท่ีเด็กแสดงออก ขณะเด็กทํากิจกรรม

การฟงภาษาเวียดนาม ดังนี้ 
เกณฑในการใหคะแนน  
1. การตอบสนองตอความเขาใจ 

3 = นักเรียนสามารถตอบสนองได หลังจากฟง 1 ครั้ง                                  
2 = นักเรียนสามารถตอบสนองได หลังจากฟง 2 ครั้ง                                  
1 = นักเรียนสามารถตอบสนองได หลังจากฟง 3 ครั้ง และครูมีการอธิบายเพ่ิมเติม                                 
0 = นักเรียนไมสามารถตอบสนองได หลังจากฟง 3 ครั้ง และครูมีการอธิบายเพ่ิมเติม       

2. การจับใจความสําคัญ 
3 = นักเรียนสามารถเรียงภาพไดถูกตอง หลังจากท่ีไดฟง 1 ครั้ง  
2 = นักเรียนสามารถเรียงภาพไดถูกตอง หลังจากท่ีไดฟง 2 ครั้ง 
1 = นักเรียนสามารถเรียงภาพไดถูกตอง หลังจากท่ีไดฟง 3 ครั้ง และครูมีการ

อธิบายเพ่ิมเติม                               
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0 = นักเรียนไมสามารถเรียงภาพได หลังจากท่ีไดฟง 3 ครั้ง และครูมีการอธิบาย
เพ่ิมเติม                               

3.  การรูความหมายคําสั่ง 
3 = นักเรียนสามารถปฏิบัติตามคําสั่งไดถูกตอง หลังจากท่ีไดฟง 1 ครั้ง  
2 = นักเรียนสามารถปฏิบัติตามคําสั่งไดถูกตอง หลังจากท่ีไดฟง 2 ครั้ง  
1 = นักเรียนสามารถปฏิบัติไดตามคําสั่งไดถูกตอง หลังจากท่ีไดฟง 3 ครั้ง และครูมีการ

อธิบายเพ่ิมเติม                               
0 = นักเรียนไมสามารถปฏิบัติไดตามคําสั่ง หลังจากท่ีไดฟง 3 ครั้ง และครูมีการอธิบาย

เพ่ิมเติม                                                                                         
4.  การแสดงทาทาง 

  3 = นักเรียนแสดงทาทางไดถูกตอง หลังจากท่ีไดฟง 1 ครั้ง                 
  2 = นักเรียนแสดงทาทางไดถูกตอง หลังจากท่ีไดฟง 2 ครั้ง 
  1 = นักเรียนแสดงทาทางไดถูกตอง หลังจากท่ีไดฟง 3 ครั้ง  
                และครูมีการอธิบายเพ่ิมเติม                                                                                         
  0 = นักเรียนไมสามารถแสดงทาทางได หลังจากท่ีไดฟง 3 ครั้ง  
                และครูมีการอธิบายเพ่ิมเติม       
เกณฑการตรวจสอบและใหคะแนนในการสังเกตพฤติกรรมความสามารถดานการฟงภาษา

เวียดนาม                                 
 

เนื้อหา ระดับคะแนน 
3 2 1 0 

ความสามารถดาน
การฟง 

1. ความเขาใจ     
2. การจับใจความสาํคัญ     
3. การรูความหมายคําศัพท     
4. การแสดงทาทาง     
รวม     

 
8 – 12 คะแนน  หมายถึง   ดีมาก 
4 – 7   คะแนน  หมายถึง   ดี  
0 – 3   คะแนน  หมายถึง   พอใช    
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แบบสังเกตพฤตกิรรมดานการฟงภาษาเวียดนาม 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบตอบสนอง 

ดวยทาทาง 
 

รหัสประจําตัว………………………………………..อายุ ……..ป…….. เดือน 
สัปดาหท่ี………..วันท่ี ……….เวลา……… น. 

 
เนื้อหา ระดับคะแนน 

3 2 1 0 
ความสามารถ
ดานการฟง 

1. การตอบสนองตอความเขาใจ     
2. การจับใจความสําคัญ     
3. การรูความหมายคําศัพท     
4. การแสดงทาทาง     

รวม     
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 
ตารางแสดงคะแนนความสามารถดานการพูดภาษาเวียดนาม คะแนน

ความสามารถดานการฟงภาษาเวียดนาม คะแนนพัฒนาความสามารถดานการพูดภาษา
เวียดนาม และคะแนนพัฒนาความสามารถดานการฟงภาษาเวียดนาม 
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ตารางแสดงคะแนนความสามารถดานการพูดภาษาเวียดนาม ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 1 หลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง  

 
เลขท่ี คะแนนเต็ม 45 คะแนน เลขท่ี คะแนนเต็ม 45 คะแนน 

1 40 18 41 
2 42 19 32 
3 39 20 34 
4 35 21 36 
5 37 22 37 
6 40 23 39 
7 39 24 40 
8 29 25 41 
9 35 26 44 
10 37 27 38 
11 41 28 39 
12 32 29 37 
13 35 30 40 
14 34 รวม           1135  คะแนน 
15 39 คะแนนเฉลี่ย 37.83 คะแนน 
16 40 
17 43 
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ตารางแสดงคะแนนความสามารถดานการฟงภาษาเวียดนาม ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 1 หลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง  

 
เลขท่ี คะแนนเต็ม 45 คะแนน เลขท่ี คะแนนเต็ม 45 คะแนน 

1 39 18 38 
2 38 19 37 
3 39 20 42 
4 40 21 40 
5 44 22 39 
6 36 23 38 
7 38 24 38 
8 35 25 37 
9 44 26 39 
10 39 27 36 
11 37 28 37 
12 37 29 35 
13 39 30 41 
14 36         รวม  1149  คะแนน 
15 34 คะแนนเฉลี่ย 38.30 คะแนน 
16 39 
17 38 
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ตารางแสดงคะแนนพัฒนาความสามารถดานการพูดภาษาเวียดนาม        
(คะแนนเต็ม 15 คะแนน) 

 
เลขท่ี คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 คร้ังท่ี 4 คร้ังท่ี 5 คร้ังท่ี 6 คร้ังท่ี 7 คร้ังท่ี 8 

1 3 4 6 7 8 9 10 12 
2 4 5 6 7 8 9 10 12 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 
4 4 5 7 8 9 10 12 12 
5 3 5 6 7 8 9 10 12 
6 3 4 6 7 8 9 10 12 
7 3 5 6 7 8 9 10 12 
8 3 4 7 8 9 9 10 11 
9 4 5 7 8 9 10 12 12 
10 4 5 8 8 9 10 11 12 
11 4 5 7 8 9 10 11 12 
12 4 5 7 8 9 10 11 12 
13 3 5 7 8 9 10 11 12 
14 3 4 6 8 9 10 11 12 
15 3 4 6 7 8 9 10 12 
16 3 4 6 7 8 9 10 12 
17 3 4 6 7 8 9 10 11 
18 3 4 6 8 9 10 12 12 
19 2 4 8 8 9 10 11 12 
20 2 4 7 8 9 10 11 12 
21 4 6 7 8 9 10 11 12 
22 4 6 7 8 9 9 10 11 
23 4 6 7 8 12 9 10 12 
24 3 4 6 7 8 9 10 11 
25  3 4 6 7 8 9 10 12 
26 3 4 6 7 9 10 11 12 
27 3 4 6 8 9 10 11 12 
28 2 4 6 8 9 10 12 12 
29 4 5 7 8 9 10 11 12 
30 3 4 6 7 8 9 10 11 

คะแนน
รวม 

3.27 4.57 6.50 7.56 8.70 9.50 10.63 11.80 
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ตารางแสดงคะแนนพัฒนาความสามารถดานการฟงภาษาเวียดนาม       
(คะแนนเต็ม 15 คะแนน)  

 
เลขท่ี คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 คร้ังท่ี 4 คร้ังท่ี 5 คร้ังท่ี 6 คร้ังท่ี 7 คร้ังท่ี 8 

1 3 5 6 7 8 9 10 10 
2 3 5 6 7 8 9 10 12 
3 4 5 6 8 9 10 11 11 
4 5 7 8 9 10 11 12 12 
5 4 5 7 8 9 10 11 12 
6 3 5 7 8 9 10 11 12 
7 2 4 6 7 8 9 10 11 
8 4 5 6 8 9 10 11 12 
9 3 4 6 8 9 10 11 12 
10 5 6 7 8 9 10 11 12 
11 4 5 7 8 9 10 11 11 
12 2 4 6 7 8 9 10 11 
13 3 4 6 8 9 10 11 12 
14 4 6 7 8 9 10 11 11 
15 3 6 7 9 10 11 12 12 
16 3 5 7 9 10 11 12 12 
17 3 5 7 9 10 11 12 12 
18 3 5 7 9 10 11 12 12 
19 4 6 7 9 10 11 12 12 
20 4 6 7 8 9 10 11 12 
21 2 7 8 9 10 11 11 12 
22 2 6 7 8 9 10 10 12 
23 1 6 7 8 9 10 11 12 
24 3 5 7 9 10 11 10 12 
25 4 5 7 8 9 10 11 11 
26 2 4 7 8 9 10 11 11 
27 3 6 7 8 9 10 11 12 
28 4 5 7 8 9 10 11 11 
29 4 5 7 8 9 10 10 11 
30 4 6 8 9 10 10 11 12 

คะแนน
รวม 

3.27 5.26 6.83 7.56 8.17 9.17 10.13 11.63 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 
การวิเคราะหคาความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรูตามมาตรวัดของลิเคิรท 

(likert scale) 
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ตารางแสดงผลการวิเคราะหคาเฉล่ีย และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของตารางผลการ
ประเมิน ความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู โดยใชการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวย
ทาทาง มีความสอดคลองมากท่ีสุด 

 

ขอท่ี รายการประเมิน 
Mean S.D. แปลผล

คาเฉล่ีย 

1. 
องคประกอบของแผนการจัดการเรียนรูมีความ
ชัดเจน และครบถวน 

4.80 0.45 มากท่ีสุด 

2. สาระสําคัญสอดคลองกับเนื้อหา 4.40 0.55 มาก 

3. 

การสอนแบบตอบสนองดวยทาทาง เพ่ือพัฒนา
ความสามารถดานการฟงและการพูดภาษา
เวียดนาม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 
มี 4 ข้ันตอน ดังนี้ 

   

3.1 ข้ันทบทวนและนําสูบทเรียน 5 0.00 มากท่ีสุด 
3.2 ข้ันปฏิบัต ิ 5 0.00 มากท่ีสุด 
3.3  ข้ันทดสอบการปฏิบั ติและใหข อ มูล
ยอนกลับ 

5 0.00 มากท่ีสุด 

3.4 ข้ันสรุป ทําแบบฝกและประเมินผล 5 0.00 มากท่ีสุด 

4. 
สื่อ/แหลงการเรียนรูสอดคลองกับกิจกรรมการ
เรียนรู 

4.80 0.45 มากท่ีสุด 

5. 
มีการวัดผลและประเมินผลตรงตามเนื้อหา 
และจุดประสงคการเรียนรู 

5 0.00 มากท่ีสุด 

6. กําหนดเกณฑการประเมินชัดเจนเขาใจงาย 4.80 0.45 มากท่ีสุด 
 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 
คูมือการใชแผนการจัดการเรียนรูภาษาเวียดนามเพื่อพัฒนาความสามารถดาน  

การฟงและการพูด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 โดยใชการจัดการเรียนรู         
แบบตอบสนองดวยทาทาง  
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คูมือการใชแผนการจัดการเรียนรูภาษาเวียดนามเพ่ือพัฒนาความสามารถดาน
การฟงและการพูด ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 โดยใชการจัดการเรียนรู 

แบบตอบสนองดวยทาทาง  
หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาความสามารถดานการฟงและการพูดภาษาเวียดนามสามารถทําดวยหลายวิธี 
สําหรับวิธีท่ีนํามาจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาความสามารถดานการฟงและการพูดภาษาเวียดนาม
นั้นคือการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง ซ่ึงเปนการจัดการเรียนรูภาษาท่ีมุงเนน
ความสามารถดานการฟงและการพูด เปนวิธีการจัดการเรียนรูท่ีเปนประโยชนท่ีสุด โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งกับนักเรียนชั้นประถมศึกษา เนื่องจากเด็กวัยนี้ มีความเขาใจในสิ่งท่ีฟงดีกวาใหเด็กพูดเอง     
(Sarah, 1994) 

แผนการจัดการเรียนรูภาษาเวียดนามเพ่ือพัฒนาความสามารถดานการฟงและการพูด     
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 โดยใชการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง ผูวิจัยสรางข้ึน
โดยยึดหลักการตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ป พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2660) สาระท่ี 
1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร หลักสูตรภาษาเวียดนามเบื้องตนเพ่ือการสื่อสาร เอกสารและงานวิจัยเก่ียวกับ
การจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง ตลอดจนการยึดตามความเหมาะสมสอดคลองกับ
ความสามารถและความสนใจของเด็กเปนหลัก 

 
จุดมุงหมาย 

1.  เพ่ือพัฒนาความสามารถดานการฟงภาษาเวียดนามของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 
2.  เพ่ือพัฒนาความสามารถดานการพูดภาษาเวียดนามของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 

 
เนื้อหา 

แผนการจัดการรียนรูภาษาเวียดนามเพ่ือพัฒนาความสามารถดานการฟงและการพูด     
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 โดยใชการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง มีท้ังหมด 4 
แผน ดังนี้ 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับภาษาเวียดนาม (Kiến  thức  chung  
về  tiếng  Việt)   

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 การทักทายและการแนะนําตัว (Chào hỏi và giới thiệu bản   
thân)   

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3  การทองเท่ียวและการซ้ือสินคา (Du lịch và mua bán) 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 4  รางกายและสุขภาพ  (Cơ  thể  và  sức khỏe) 

เวลาท่ีใชในการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง 
ผูวิจัยดําเนินการทดลองดวยตนเองเปนเวลา 14 สัปดาห ในสัปดาหท่ี 1 จัดเปนการ

ปฐมนิเทศเพ่ือใหนักเรียนมีความรูเบื้องตนเก่ียวกับประเทศเวียดนามและภาษาเวียดนาม ตั้งแต
สัปดาหท่ี 2 ถึงสัปดาหท่ี 13 สัปดาหละ 2 คาบ ๆ ละ 50 นาที สวนสัปดาหท่ี 14 จะใหนักเรียนทํา
แบบทดสอบความสามารถดานการฟงและแบบทดสอบความสามารถดานการพูดหลังการทดลอง 
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การดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาเวียดนามโดยใชการจัดการเรียนรูแบบ
ตอบสนองดวยทาทาง  

การสอนแบบตอบสนองดวยทาทาง หมายถึง วิธีการสอนภาษาท่ีมุงเนนความสามารถดาน
การฟงและการพูด โดยมีท้ังหมด 4 ประเภท ไดแก  

1.  การจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทางโดยใชรางกาย (TPR- B) เปนการจัดการ
เรียนรูโดยใชคําหรือประโยคคําสั่งท่ีมีคําศัพทเก่ียวกับการเคลื่อนไหวรางกาย เชน นั่งลง (ngồi 
xuống) หยดุ (dừng lại) ปรบมือ (vỗ tay) ยืนข้ึนและไปท่ีประตู (đứng lên và đi ra cửa) เปนตน 

2.  การจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทางโดยใชสิ่งของ (TPR- O) เปนการจัดการ
เรียนรูโดยใชคําหรือประโยคคําสั่งท่ีมีคําศัพทเก่ียวกับสิ่งของ เชน สมุด (sách) ปากกา (bút) นาฬิกา 
(đồng hồ) ดอกไม (hoa) เปนตน 

3.  การจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทางโดยใชรูปภาพ (TPR- P) เปนการจัดการ
เรียนรูท่ีผูสอนจะนํารูปภาพท่ีเก่ียวของกับบทเรียนมาเชื่อมโยงกับการเรียนการสอน ทําใหผูเรียน
เขาใจไดงายข้ึน 

4.  การจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทางโดยใชการเลาเรื่อง (TPR- S) เปนการ
เลาเรื่องราวจากการไดยินไดฟงโดยใหนักเรียนไดเห็นจริง ปฏิบัติจริง และสามารถเรียนรูดวยความ
เขาใจ 

ผูวิจัยใชการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง ท้ัง 4 ประเภทในทุกข้ันตอนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู และในแตละคาบ ๆ ละไมนอยกวาสอง โดยเลือกประเภทการจัดการเรียนรูแบบ
ตอบสนองตามความเหมาะสมของเนื้อหาในแผนการจัดการเรียนรู นอกจากนี้ผูเรียนจะไดลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมท่ีสนุกสนาน ตื่นเตน ผานบทเพลง นิทาน และเกม ดังนั้นในการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ังหมด 
24 คาบ ผูเรียนจะไดรับการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง ครบ 4 ประเภท ๆ ละไมนอย
กวา 6 ครัง้ โดยมีข้ันตอนท้ังหมด 4 ข้ันตอน ดังนี้ 

ข้ันท่ี 1 ข้ันทบทวนและนําสูบทเรียน ผูสอนนําสูบทเรียนดวยการเปดวิดีโอเก่ียวกับ
สถานท่ีทองเท่ียว การละเลนพ้ืนบาน เทศกาลของประเทศเวียดนามเพ่ือใหนักเรียนมีความรูเพ่ิมเติม
เก่ียวกับประเทศเวียดนาม จากนั้นทบทวนคําหรือประโยคคําสั่งดวยการพูดเปนภาษาเวียดนามพรอม
แสดงทาทางโดยใชภาพ สิ่งของ รางกาย เลาเรื่อง เพลงหรือเกม 

ข้ันท่ี 2 ข้ันปฏิบัติ ผูสอนสาธิต ดวยการออกคําหรือประโยคคําสั่งพรอมแสดงทาทางโดย
ใชภาพ สิ่งของ รางกาย เลาเรื่อง เพลงหรือเกม ใหผูเรียนปฏิบัติตาม เม่ือผูสอนสังเกตวาผูเรียน
สามารถเขาใจคําหรือประโยคคําสั่งและสามารถแสดงทาทางประกอบได ครูเริ่มใหผูเรียนเปนผูออก
คําสั่งเพ่ือใหเพ่ือนในชั้นเรียนปฏิบัติตาม  

ข้ันท่ี 3 ข้ันทดสอบการปฏิบัติและใหขอมูลยอนกลับ ผูเรียนสามารถพูดเปนภาษา
เวียดนาม พรอมตอบสนองดวยทาทางโดยใชภาพ สิ่งของ รางกาย เลาเรื่อง เพลงหรือเกม ใหผูอ่ืนฟง
และปฏิบัติตามได เม่ือผูเรียนสามารถปฏิบัติไดอยางคลองแคลวและถูกตอง แสดงวาผูเรียนเขาใจคํา
หรือประโยคคําสั่งท่ีเปนภาษาเวียดนาม ผูสอนใหขอมูลยอนกลับโดยการแสดงคําพูดชมเชยเม่ือผูเรียน
ปฏิบัติไดถูกตอง และใหคําแนะนําแกผูเรียนท่ีไมเขาใจและไมสามารถปฏิบัติได 
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ข้ันท่ี 4 ข้ันสรุปและประเมินการเรียนรู ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปเก่ียวกับเนื้อหาท่ี
เรียน โดยการทบทวนคําหรือประโยคคําสั่งภาษาเวียดนามพรอมแสดงทาทางโดยใชภาพ สิ่งของ 
รางกาย เลาเรื่อง เพลงหรือเกม เพ่ือใหนักเรียนสามารถฟงและพูดภาษาเวียดนามไดเปนอยางดี 

 
การจัดการเรียนรูภาษาเวียดนามโดยใชการจัดการเรียนรูสอนแบบตอบสนองดวยทาทาง  
 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี สัปดาหท่ี คาบเรียนท่ี/เนื้อหา 
 1 การปฐมนิเทศ 
1. ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับ
ภาษาเวียดนาม (Kiến 
thức chung về tiếng 
Việt) 

2 1. ตัวอักษรภาษาเวียดนาม (Bảng chữ cái tiếng 
Việt) 
2. พยัญชนะเดี่ยว (Phụ âm đơn) 

3 3. พยัญชนะผสม (Phụ âm kép) 
4. สระเดี่ยว (Nguyên âm đơn) 

4 5. สระผสม (Nguyên âm kép) 
6. วรรณยุกตในภาษาเวียดนาม (Dấu trong tiếng 
Việt) 

2. การทักทายและแนะนํา
ตัว (Trò chuyện và giới 
thiệu) 

5 7.  สวัสดีและการใชสรรพนามในภาษาเวียดนาม  
(Chào hỏi và cách sử dụng các ngôi trong tiếng 
Việt) 
8. คุณชื่ออะไร (Bạn tên là gì?) 

6 9. คุณอายุเทาไร (Bạn bao nhiêu tuổi?) 
10. การกลาวลา (Tạm biệt) 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี สัปดาหท่ี คาบเรียนท่ี/เนื้อหา 
2. การทักทายและแนะนํา
ตัว (Trò chuyện và giới 
thiệu) 

7 11. กลาวขอโทษ (xin lỗi)    
12. ครอบครัวของฉัน (Gia đình của tôi) 

3. การทองเท่ียวและการ
ซ้ือสินคา (Du lịch và 
mua bán) 

8 13.  สถานท่ี (Địa điểm) 
14. เครื่องดื่ม (Đồ uống)   

9 15. อาหาร (Món ăn)   
16. ตัวเลขและการถามราคา (Số đếm và hỏi giá) 

4. รางกายและสุขภาพ 
(Cơ thể và sức khỏe) 

10 17. นี่คืออะไร (Đây là gì?) 
18. การตอรองราคา (Mặc cả) 

11 19. อวัยวะภายนอก (Bộ phận cơ thể người bên 
ngoài) 
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20. อวัยวะภายใน (Bộ phận cơ thể người bên 
trong) 

12 21. การเคลื่อนไหวของรางกาย (Hoạt  động  của  
cơ  thể) 
22. โรคแระจําตัว (Bệnh thường gặp) 

13 23. ไปหาหมอ (Đi khám bệnh) 
24. การออกกําลังกาย (Tập thể dục) 

14 นักเรียนทําแบบทดสอบความสามารถดานการฟงและ
แบบทดสอบความสามารถดานการพูกหลังการทดลอง 

 
บทบาทของผูสอนในการสอนภาษาเวียดนามโดยใชการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง  

ในการสอนภาษาเวียดนามโดยใชการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง ผูสอนควร
ปฏบิัติดังนี้ 

1.  ศึกษาแผนการสอนภาษาเวียดนามโดยใชการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวย
ทาทาง ใหเขาใจ 

2.  จัดเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ สถานท่ีประกอบการสอนภาษาเวียดนามโดยใชการ
จัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง ใหพรอม 

3.  สรางขอตกลงเบื้องตนการปฏิบัติตนในการทํากิจกรรม 
4.  ระหวางดําเนินกิจกรรมครูคอยกระตุนใหเด็กแสดงพฤติกรรมตงความสามารถทาง

ภาษาดานการฟงและการพูดโดยการสนทนา ซักถาม คอยดูแลชี้แนะ อํานวยความสะดวกใหการ
ปฏิบัติเปนไปอยางราบรื่นและสังเกตพฤติกรรมของเด็กเปนรายบุคคลอยางใกลชิด 
 
บทบาทของผูเรียนในการทํากิจกรรม 

1.  ปฏิบัติตามขอตกลงในการทํากิจกรรมการเรียนภาษาโดยใชการจัดการเรียนรูสอนแบบ
ตอบสนองดวยทาทาง  

2.  ตั้งใจและรวมกิจกรรมการเรียนภาษาโดยใชการจัดการเรียนรูแบบตอบสนองดวยทาทาง  
3.  รวมแสดงความคิดเห็น สนทนาตอบคําถาม 

 
ส่ือการเรียนรู 

สื่อในการเรียนรู ดําเนินการดังนี้ 
1.  ภาพ (TPR - P) 
2.  สิ่งของ (TPR - O) 
3.  นิทาน จํานวน 8 เรื่อง (TPR - S) 
4.  รางกาย (TPR - B)  
5.  เพลง จํานวน 8 เพลง 
6.  เกม จํานวน 8 เกม 
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การประเมินผล 
การประเมินผล ดําเนินการดังนี้ 

1.  ประเมินตามจุดประสงคท่ีต้ังไวในแตละแผนการจัดการเรียนรู โดยจุดประสงค
เหลานั้นนํามาจากองคประกอบของการจัดการเรียนการสอนภาษาเวียดนามโดยใชการจัดการเรียนรู
แบบตอบสนองดวยทาทาง ซ่ึงการดําเนินกิจกรรมจะเปนไปตามจุดประสงค และสงผลตอตัวแปร
ตามท่ีตองการศึกษา 

2.  วิธีการในการประเมินผล: สังเกตพฤติกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 
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ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับภาษาเวียดนาม  
(Kiến  thức  chung  về  tiếng  Việt) 

 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ                                               ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 
รายวชิา ภาษาเวียดนามเบื้องตน                                                           ภาคการเรียนท่ี 2 
ชั่วโมงท่ี 1 ตัวอักษรภาษาเวียดนาม (Bảng chữ cái tiếng Việt)                    ปการศึกษา 2562 
 
1.  สาระสําคัญ: ตัวอักษรภาษาเวียดนามมีท้ังหมด 29 รูป ไดแก พยัญชนะและสระ ซ่ึงประกอบดวย 
พยัญชนะเดี่ยว 17 รูป พยัญชนะผสม 11 รูป สระเดี่ยว 12 รูป และสระผสม 8 รูป สวนวรรณยกุต
ประกอบดวย 5 รูป และ 6 เสียง 
2.  จุดประสงค: ฟงและพูดออกเสียงตัวอักษรภาษาเวียดนามท้ัง 29 รูป  
3.  ความสัมพันธกับมาตรฐาน 

มาตรฐานการฟง 
1.  แยกแยะความแตกตางของเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต ในคําพยางคเดียวและคํา

หลายพยางค 
มาตรฐานการพูด 

1.  พูดคําหรือขอความสั้น ๆ ท่ีใชในชีวิตประจําวันในสถานการณตาง ๆ ในระดับพ้ืนฐาน 
3.  ใชน้ําเสียงและกิริยาทาทางประกอบการพูดท่ีเหมาะสมตามวัฒนธรรมเวียดนาม 
4.  ใชถอยคําไดถูกตอง เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล 

4.  เนื้อหา: ตัวอักษรภาษาเวียดนามมีท้ังหมด 29 รูป 
5.  สื่อการเรียน  

- เพลง ตัวอักษรภาษาเวียดนาม 
- ภาพตัวอักษรภาษาเวียดนาม 29 รูป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. กิจกรรมการจัดการเรียนรู 
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ข้ันท่ี กิจกรรม ความสามารถท่ีได 

ข้ันท่ี 1:  
ข้ันทบทวน
และนําสู
บทเรียน 

1. การเตรียมความพรอมกอนเรียน: 
ครเูปด video แนะนําเก่ียวกับ Hà Nội (ฮานอย) และ
ใหความรูเก่ียวกับกรุงฮานอย 

 
 

2. ครูแนะนําเก่ียวกับตัวอักษรภาษาเวียดนาม โดยกลาว
วา ตัวอักษรภาษาเวียดนามมีท้ังหมด 29 รูป สําหรับ
ตัวอักษรภาษาเวียดนามดูแลวจะมีความคลายคลึงกับ
ภาษาอังกฤษ แตการออกเสียงจะแตกตางกันนะคะ 

 
 

ครูชี้แจงจุดประสงคการเรียนรู  
ข้ันท่ี 2:  
ข้ันปฏิบัติ 

1. ครูใหนักเรียนดูภาพตัวอักษรภาษาเวียดนาม 29 รูป 
โดยครูออกเสียงทีละตัวพรอมชี้ในภาพและแสดงทาทาง
ประกอบแลวใหนักเรียนปฏิบัติตามประมาณ 2 – 3 ครั้ง 

- ฟง: ฟงออกเสียง
ตัวอักษรภาษาเวียดนาม
ทีละตัว 
- พูด: ออกเสียง
ตัวอักษรภาษาเวียดนาม
ทีละตัว 

2. ครูเปดเพลง "ตัวอักษรภาษาเวียดนาม" และรอง
พรอมแสดงทาทางใหนักเรียนฟง 1 ครั้ง หลังจากนั้นครู
ก็รองเปนประโยคสั้น ๆ ใหนักเรียนรองตามพรอมแสดง
ทาทางโดยมีครูเปนแบบอยางประมาณ 2 – 3 ครั้ง 

- ฟง:  ฟงเพลงจากการ
ดูคลิป, ฟงครูรองท้ัง
เพลง  1 ครั้ง, ฟงครูรอง
เพลงเปนประโยคสั้น ๆ 
- พูด:  รองเพลงเปน
ประโยคสั้น ๆ 
 

3. ใหนักเรียนรองท้ังเพลง 2 ครั้ง โดยมีครูเปนแบบอยาง - พูด: รองท้ังเพลง 
- ฟง: ฟงท้ังเพลง 

4 .ครูใหนักเรียนยืนเปนวงกลมและเปดเพลงตัวอักษร
ภาษาเวียดนาม  ครูบอกนักเรียนวา ถาครูชี้ไปท่ีนักเรียน
คนใดคนนั้นตองรองตามเพลงพรอมแสดงทาทาง
ประกอบ แตถาครูวาดนิ้วเปนวงกลมแสดงวาจะรองท้ัง
หอง ทําแบบนั้นประมาณ 2 รอบ 

- พูด: รองเพลงเม่ือ
ไดรับคําสั่ง 
-  ฟง: ฟงเพลง 
 

 
 
 
 

ข้ันท่ี กิจกรรม ความสามารถท่ีได 
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ข้ันท่ี 3:  
ข้ันทดสอบ
การปฏิบัติ
และให
ขอมูล
ยอนกลับ 

ครูใชการสุมเพ่ือเลือกนักเรียนคนใดคนหนึ่ง แลวบอก
นักเรียนวา ถาครูชี้ไปท่ีตัวอักษรใด คนนั้นตองออกเสียง
ตัวอักษรนั้นพรอมแสดงทาทางประกอบ 
 

- พูด: ออกเสียง
ตัวอักษรท่ีครูสั่ง 
- ฟง: ฟงออกเสียง
ตัวอักษรภาษาเวียดนาม 
 

ข้ันท่ี 4:  
ข้ันสรุป 
และ
ประเมินการ
เรียนรู 
 

1. ทําแบบฝกและประเมินผล 
ครูออกเสียงพรอมแสดงทาทางใหนักเรียนดู แลวให
นักเรียนตอบวานั้นเปนตัวอักษรใดและหาภาพตัวอักษร
นั้นแลวจัดเปนลําดับตามท่ีครูแสดงทาทาง เม่ือครบ
แลวก็ใหนักเรียนท้ังหองออกเสียงตัวอักษรตามลําดับท่ี
ไดเรียงมา 

 
- พูด: ออกเสียง
ตัวอักษร 
- ฟง: ฟงออกเสียง
ตัวอักษร 
 

2. สรุปและนําสูบทเรียนครั้งตอไป 
ครกัูบนักเรียนชวยกันสรุปเนื้อหาท่ีไดเรียนในคาบนี้ 
แลวครูบอกกับเด็กวา ตัวอักษรภาษาเวียดนามมีความ
คลายคลึงกับภาษาไทย ก็มีพยัญชนะเดี่ยวและ
พยัญชนะผสมเชนกัน และคาบเรียนตอไปเราจะเรียน
เก่ียวกับพยัญชนะเดี่ยวภาษาเวียดนามนะคะ 

 

 
7.   การประเมินผล 

การสังเกตพฤติกรรมในขณะทํากิจกรรมครูสังเกตพฤติกรรมดาน: 
- ดานการฟง: การเขาใจคําสั่ง การเขาใจประโยคคําสั่ง การแสดงทาทางประกอบ 
- ดานการพูด: ความถูกตองในการใชคําสั่ง ความถูกตองในการใชประโยคคําสั่ง และความ

คลองแคลว 
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 
ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับภาษาเวียดนาม  

(Kiến  thức  chung  về  tiếng  Việt) 
 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ                                             ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 
รายวชิา ภาษาเวียดนามเบื้องตน                                                          ภาคการเรียนท่ี 2 
ชั่วโมงท่ี 2 พยัญชนะเดี่ยว (Phụ  âm  đơn)                                    ปการศึกษา 2562 
 
1.  สาระสําคัญ: พยัญชนะเดี่ยวในภาษาเวียดนามมีท้ังหมด 17 รูป ไดแก b, c, d, đ, h, h, k l, m, 
n, p, q, r, s, t, v, x 
2.  จุดประสงค: ฟงและพูดออกเสียงพยัญชนะเดี่ยว 
3.  ความสัมพันธกับมาตรฐาน 

มาตรฐานการฟง 
1. แยกแยะความแตกตางของเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต ในคําพยางเดียวและคํา

หลายพยางค 
มาตรฐานการพูด 

1.  พูดคําหรือขอความสั้น ๆ ท่ีใชในชีวิตประจําวันในสถานการณตาง ๆ ในระดับพ้ืนฐาน 
3.  ใชน้ําเสียงและกิริยาทาทางประกอบการพูดท่ีเหมาะสมตามวัฒนธรรมเวียดนาม 
4.  ใชถอยคําไดถูกตอง เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล 

4.  เนื้อหา: พยัญชนะเดี่ยวในภาษาเวียดนาม 
5.  สื่อการเรียน: ภาพตัวอักษรภาษาเวียดนามและนิทาน Ngỗng đẻ trứng vàng 
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6.   กิจกรรมการจัดการเรียนรู 
 

ข้ันท่ี กิจกรรม ความสามารถท่ีได 
ข้ันท่ี 1:  
ข้ันทบทวน
และนําสู
บทเรียน 
 

1. การเตรียมความพรอมกอนเรียน 
ครเูปดเพลง Trống cơm และใหนักเรียนเตนตาม 

 

2. ครูใหนักเรียนรองเพลงตัวอักษรภาษาเวียดนาม 1 
ครั้ง พรอมแสดงทาทางประกอบ 
 

- พูด: รองเพลงตัวอักษร
ภาษาเวียดนาม 
- ฟง: ฟงเพลงตัวอักษร
ภาษาเวียดนาม 

3. ครูแนะนําเก่ียวกับพยัญชนะเดี่ยวในภาษาเวียดนาม 
โดยกลาววา ภาษาเวียดนามก็เหมือนภาษาไทยมีท้ัง
พยัญชนะเดี่ยวและพยัญชนะผสม โดยพยัญชนะเดี่ยว
จะมี 17 รูปและพยัญชนะผสมมี 11 รูป 

- พูด: ออกเสียงพยัญชนะ
เดี่ยวทีละตัว 
- ฟง: ฟงออกเสียง
พยัญชนะเดี่ยวทีละตัว 

4. ครูชี้แจงจุดประสงคการเรียนรู  

ข้ันท่ี 2:  
ข้ันปฏิบัติ 
 

1. ครูแสดงภาพตัวพยัญชนะเดี่ยว แลวใหนักเรียนออก
เสียงและแสดงทาทางเอง เนื่องจากตัวพยัญชนะเดี่ยว
จะอยูในตัวอักษรภาษาเวียดนาม 29 รูปท่ีนักเรียนได
เรียนจากคาบท่ีแลว 

- พูด: ออกเสียงพยัญชนะ
เดี่ยวจามท่ีครูสั่ง 
- ฟง: ฟงออกเสียง
พยัญชนะเดี่ยว 

2. ครูแสดงภาพตัวอักษรภาษาเวียดนาม 29 รูปแลวให
นักเรียนทีละคนออกมาชี้ตัวพยัญชนะเดี่ยวท่ีอยูในภาพ
นั้นพรอมออกเสียงและแสดงทาทางประกอบ 
 

- พูด: ออกเสียงพยัญชนะ
เดี่ยวจามท่ีครูสั่ง 
- ฟง: ฟงออกเสียง
พยัญชนะเดี่ยว 

3. ครูเลานิทาน Ngỗng đẻ trứng vàng เปนภาษา
เวียดนามกอนแลวคอยแปลเปนภาษาไทยพรอมแสดง
ทาทางและมีภาพประกอบใหเด็กฟง โดยครูบอกกับ
เด็กวา “ครูจะไมบอกชื่อเรื่องนะ เดี๋ยวเลาเสร็จจะให
เด็ก ๆ เดาชื่อเรื่องนะคะ” ระหวางการเลาครูสามารถ
ตั้งคําถามเพ่ือใหเด็กตอบ เชน ครูใหนักเรียนดูภาพ
แลวถามวา เด็ก ๆ ลองเดาสวิาอะไรจะเกิดข้ึนในภาพนี้ 
เปนตน เพ่ือใหเด็กมีสวนรวมและกระตุนความคิดของ
เด็ก 

- ฟง: ฟงนิทาน 
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ข้ันท่ี กิจกรรม ความสามารถท่ีได 
ข้ันท่ี 2:  
ข้ันปฏิบัติ 

 

4. เม่ือเลาเสร็จแลวครูจะไดนักเรียนเดาชื่อเรื่อง หลังจาก
ท่ีไดฟงนิทานเรื่องนี้แลว  ครูถามวา “เด็ก ๆ รูสึกคุนกับ
เคยกับเรื่องท่ีเคยฟงเปนภาษาไทยไหมคะ”  “ใน
ภาษาไทยเรื่องนั้นชื่อวาอะไรนะ” จากนั้นครูกับเด็ก ๆ
ชวยกันเดาชื่อของเรือ่งท่ีเปนภาษาเวียดนาม 

- พูด: เดาชื่อนิทาน 
- ฟง: ฟงชื่อนิทาน 
 

5. ครูถามนักเรียนวา หลังจากไดฟงนิทาน Ngỗng đẻ 
trứng vàng  แลวเด็ก ๆ คิดวาตนเองไดความรูอะไรบาง 
เลาใหครูและเพ่ือน ๆ ฟงหนอยคะ และครูก็เลือกคนท่ี
อาสายกมือตอบคําถาม เสร็จแลวครูสรุปอีกครั้งวา เรื่องนี้
สอนใหเรารูวา ความโลภไมเคยใหความม่ังแกใคร เราตอง
คิดดี ๆ กอนทําเสมอและควรรูจักพอ 

 

6. ครูเลานิทานเปนประโยคสั้น ๆ พรอมแสดงทาทางแลว
ใหนักเรียนปฏิบัติตาม ประมาณ 2 – 3 ครั้ง 

- ฟง: ฟงนิทานเปน
ประโยคสั้น ๆ 
- พูด: เลานิทานเปน
ประโยคสั้น ๆ 

7. ครกัูบนักเรียนชวยกันหาพยัญชนะเดี่ยวท่ีอยูในนิทาน 
โดยครูอานเปนประโยคสั้น ๆ และชวยกันหาพยัญชนะ
เดี่ยว 
 

- ฟง: ฟงนิทานเปน
ประโยคสั้น ๆ 
- พูด: ออกเสียง
พยัญชนะเดี่ยวท่ีอยูใน
ประโยคท่ีไดฟง 

8. ครแูบงนักเรียนเปนกลุมยอย กลุมละประมาณ 5 -6 
คน แลวแจกภาพใหทุกกลุม ซ่ึงเปนภาพประกอบท่ีครูใช
ในการเลานิทานในข้ันท่ี 1 และบอกกับนักเรียนวา จาก
เรื่องท่ีไดฟงใหนักเรียนเรียงลําดับภาพตามนิทานท่ีไดฟง
ในข้ันท่ี  1 ในเวลา 3 นาที 

 

9. เม่ือนักเรียนเรียงภาพเสร็จแลว ก็ใหตัวแทนออกหนา
ชั้นเลานิทานใหครูและเพ่ือน ๆ ฟง โดยใหเวลาเตรียมตัว
อีก 5 นาที กลุมใดท่ีเรียงภาพถูก เลาถูก และแสดงทาทาง
เหมาะสม ก็เปนกลุมชนะและไดรับรางวัล 

- พูด: เลานิทานตาม
ภาพท่ีเรียงลําดับมา 
- ฟง: ฟงนิทาน 
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ข้ันท่ี กิจกรรม ความสามารถท่ีได 
ข้ันท่ี 3:  
ข้ันทดสอบ
การปฏิบัติ
และให
ขอมูล
ยอนกลับ 

ครูบอกกับนักเรียนวา ครูใชการสุมเพ่ือเลือกนักเรียนคน
ใดคนหนึ่ง ถาครูชี้ไปท่ีพยัญชนะเดี่ยวใดคนนั้นตองออก
เสียงตัวอักษรนั้นพรอมแสดงทาทาง 

- พูด: ออกเสียง
พยัญชนะเดี่ยวตามท่ีครู
ชี ้
- ฟง: ฟงออกเสียง
พยัญชนะเดี่ยว 

ข้ันท่ี 4:  
ข้ันสรุป 
และ
ประเมิน
การเรียนรู 
 

1. ทําแบบฝกและประเมินผล:  
ครูแสดงทาทางใหนักเรียนดูแลวใหนักเรียนตอบวานั้นเปน
ตัวพยัญชนะเดี่ยวใดและหาภาพตัวพยัญชนะเดี่ยวนั้นแลว
จัดเปนลําดับตามท่ีครูแสดงทาทาง 
 

 
- พูด: เดาพยัญชนะ
เดี่ยว 
- ฟง: ฟงออกเสียง
พยัญชนะเดี่ยว 

2. สรุปและนําสูบทเรียนครั้งตอไป: 
ครูกับนักเรียนชวยกันสรุปเนื้อหาท่ีไดเรียนในคาบนี้ แลว
ครูบอกกับเด็กวา คาบนี้เราเรียนเก่ียวกับพยัญชนะเดี่ยว
แลว ใครสามารถเดาไดวาคาบตอไปเราจะเรียนเก่ียวกับ
อะไรท่ีมีความเก่ียวของกับพยัญชนะ ถานักเรียนเดาถูก
แลวครูก็สรุปอีกครั้งวาคาบหนาเราจะเรียนเก่ียวกับ
พยัญชนะผสมนะครับ แตถานักเรียนเดายังไมถูกครูก็
เสนอแนะเพ่ือใหนักเรียนเดาถูกไดวาจะเรียนเก่ียวกับ
พยัญชนะผสม 

 

 
7.  การประเมินผล 

การสังเกตพฤติกรรมในขณะทํากิจกรรมครูสังเกตพฤติกรรมดาน: 
- ดานการฟง: การเขาใจคําสั่ง การเขาใจประโยคคําสั่ง การแสดงทาทางประกอบ 
- ดานการพูด: ความถูกตองในการใชคําสั่ง ความถูกตองในการใชประโยคคําสั่ง และความ

คลองแคลว 
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 แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 
ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับภาษาเวียดนาม  

(Kiến  thức  chung  về  tiếng  Việt) 
 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ                                                ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 
รายวชิา ภาษาเวียดนามเบื้องตน                                                            ภาคการเรียนท่ี 2 
ชั่วโมงท่ี 3 พยัญชนะผสม (Phụ  âm  kép)                                              ปการศึกษา 2562 
 
1.  สาระสําคัญ: พยัญชนะผสมในภาษาเวียดนามมีท้ังหมด 11 รูป ไดแก ch, tr, gh, gi, kh, ng, ngh, 
nh, ph, th, qu 
2.  จุดประสงค: ฟงและพูดออกเสียงพยัญชนะเดี่ยว 
3.  ความสัมพันธกับมาตรฐาน 

มาตรฐานการฟง 
1.  แยกแยะความแตกตางของเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต ในคําพยางคเดียวและคํา

หลายพยางค 
มาตรฐานการพูด 

1.  พูดคําหรือขอความสั้น ๆ ท่ีใชในชีวิตประจําวันในสถานการณตาง ๆ ในระดับพ้ืนฐาน 
3.  ใชน้ําเสียงและกิริยาทาทางประกอบการพูดท่ีเหมาะสมตามวัฒนธรรมเวียดนาม 
4.  ใชถอยคําไดถูกตอง เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล 

4.  เนื้อหา 
5.  สื่อการเรียน:   

-  ภาพตัวพยัญชนะผสม 
-  เกม “ถูกหรือผิด” 
-  สิ่งของตาง ๆ 
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6.   กิจกรรมการจัดการเรียนรู 
 

ข้ันท่ี กิจกรรม ความสามารถท่ีได 
ข้ันท่ี 1:  
ข้ันทบทวน
และนําสู
บทเรียน 
 

1. การเตรียมความพรอมกอนเรียน 
ครเูปด video เก่ียวกับ ทะเลสาบคืนดาบ – Hồ hoàn 
Kiếm และใหความรูแกนักเรียน 

 

2. ครูทบทวนเนื้อหาท่ีไดเรียนจาก 2 คาบเรียนท่ีแลว 
โดยใหนักเรียนรองเพลงตัวอักษรเวียดนาม 1 ครั้ง แลว
ใหนักเรียนท้ังหองเลานิทาน Ngỗng đẻ trứng vàng  
ตามภาพ 

- พูด: รองเพลง
ตัวอักษรเวียดนาม, เลา
นิทาน 
- ฟง: ฟงเพลงตัวอักษร
เวียดนาม, ฟงนิทาน 

3. ครูแนะนําเก่ียวกับพยัญชนะผสม 11 รูป และบอกวา 
พยัญชนะผสมไดสรางข้ึนจากพยัญชนะเดี่ยว ซ่ึง
พยัญชนะผสมอาจมี 2 พยัญชนะเดี่ยว หรือ 3 
พยัญชนะเดี่ยว 

 

4. ครูชี้แจงจุดประสงคการเรียนรู  

ข้ันท่ี 2: ข้ัน
ปฏิบัติ 
 

1. ครูแสดงภาพพยัญชนะผสม และออกเสียงให

นักเรียนฟงทีละตัว พรอมใหนักเรียนออกเสียงตาม 

 

- ฟง: ฟงออกเสียง
พยัญชนะผสม 
- พูด: ออกเสียง
พยัญชนะผสม 

2. ครูแสดงภาพตัวอักษรภาษาเวียดนาม 29 รูป โดยครู
ออกเสียงพยัญชนะผสมทีละตัว แลวใหนักเรียนออกมา
ชี้วาพยัญชนะผสม ท่ีครูออกเสียงนั้นไดสรางข้ึนจาก
พยัญชนะเดี่ยวใดบางและออกเสียงพยัญชนะเดี่ยวนั้น ๆ 
 

- ฟง: ฟงออกเสียง
พยัญชนะผสม 
- พูด: ออกเสียง
พยัญชนะผสม 
 

3. ครูแสดงคําท่ีประกอบดวยพยัญชนะผสมพรอมกับ
สิ่งของแสดงความหมายของคํา (nghé, tre, ghẹ, 
ngan, khỉ, chó, quả, thỏ, cá rỏ phi, nho, giỏ)  
และออกเสียงพรอมแสดงทาทางแลวใหนักเรียนปฏิบัติ
ตาม 
 

- ฟง: ฟงออกเสียงคําท่ี
ประกอบดวยพยัญชนะ
ผสม 
- พูด: ออกเสียงคําท่ี
ประกอบดวยพยัญชนะ
ผสม 
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ข้ันท่ี กิจกรรม ความสามารถท่ีได 
ข้ันท่ี 2: ข้ัน
ปฏิบัต ิ

 

4. ครูใหนักเรียนเลนเกม “ถูกหรือผิด”  ครูบอก
นักเรียนฟงใหดี แลวอธิบายใหเด็กฟงวา ครูกําลังจะ
บอกอะไรบางอยาง อาจจะถูกหรือผิดก็ได ถาสิ่งท่ีครู
บอกนั้นมันผิดเด็กอาจพูดวา “sai” พรอมปรบมือสอง
ครั้ง แตถาถูกก็พูดวา “đúng” พรอมปรบมือครั้งเดียว 
เชน ครูพูดคําวา “tre” แตครูหยิบ “khỉ” แสดงวาผิด 
นักเรียนก็พูดวา “sai” พรอมปรบมือสองครัง้ 

- ฟง: ฟงครูพูด 
อาจจะเปนพยัญชนะ
ผสม หรือพยัญชนะ
เดี่ยว, ฟงออกเสียงคํา 
đúng และ sai 
- พูด: พูดคํา đúng 
และ sai  

ข้ันท่ี 3:  
ข้ันทดสอบ
การปฏิบัติ
และใหขอมูล
ยอนกลับ 

1. ครูพูดคําค่ัง แลวใหนักเรียนปฏิบัต ิ
 

- ฟง:  ฟงคําค่ังจาก
คร ู
- พูด:  บอก
ความหมายของภาพ 

2. ครูยกสิ่งของแลวใหนักเรียนพูดชื่อของสิ่งนั้น   

ข้ันท่ี 4:  
ข้ันสรุป และ
ประเมินการ
เรียนรู 
 

1. ทําแบบฝกและประเมินผล 
ครพููดชื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งแลวใหนักเรียนไปหยิบสิ่งนั้นข้ึนมา 
 

- พูด: ออกเสียง
พยัญชนะผสม 
- ฟง:  ฟงออกเสียง
พยัญชนะผสม 

2. สรุปและนําสูบทเรียนครั้งตอไป: 
ครูกับนักเรียนชวยกันสรุปเนื้อหาท่ีไดเรียนในคาบนี้ 
และครูบอกนักเรียนวา ในอาทิตยนี้เราไดเรียนเก่ียวกับ
ตัวอักษรภาษาเวียดนาม พยัญชนะเดี่ยวและพยัญชนะ
ผสม อาทิตยหนาเราจะเรียนเก่ียวกับสระเดี่ยว สระผสม
และวรรณยุกตในภาษาเวียดนามนะคะ 

 

 
7.  การประเมินผล  

การสังเกตพฤติกรรมในขณะทํากิจกรรมครูสังเกตพฤติกรรมดาน: 
- ดานการฟง: การเขาใจคําสั่ง การเขาใจประโยคคําสั่ง การแสดงทาทางประกอบ 
- ดานการพูด: ความถูกตองในการใชคําสั่ง ความถูกตองในการใชประโยคคําสั่ง และความ

คลองแคลว 
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 แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 
ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับภาษาเวียดนาม  

(Kiến  thức  chung  về  tiếng  Việt) 
 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ                                               ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 
รายวชิา ภาษาเวียดนามเบื้องตน                                                           ภาคการเรียนท่ี 2 
ชั่วโมงท่ี 4 สระเดี่ยว (nguyên  âm  đơn)                                       ปการศึกษา 2562 
 
1.  สาระสําคัญ: สระเดี่ยวในภาษาเวียดนามมีท้ังหมด 12 รูป ไดแก a, ă, â, e ê, i, o, ô, ơ, u, ư, y 
2.  จุดประสงค: ฟงและพูดออกเสียงพยัญชนะเดี่ยว 
3.  ความสัมพันธกับมาตรฐาน 

มาตรฐานการฟง 
1.  แยกแยะความแตกตางของเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต ในคําพยางคเดียวและคํา

หลายพยางค 
มาตรฐานการพูด 

1. พูดคําหรือขอความสั้น ๆ ท่ีใชในชีวิตประจําวันในสถานการณตาง ๆ ในระดับพ้ืนฐาน 
3.  ใชน้ําเสียงและกิริยาทาทางประกอบการพูดท่ีเหมาะสมตามวัฒนธรรมเวียดนาม 
4.  ใชถอยคําไดถูกตอง เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล 

4.  เนื้อหา: สระเดี่ยวในภาษาเวียดนาม 
5.  สื่อการเรียน  

- ภาพสระเดี่ยว 
- เพลง “cả nhà thương nhau” 
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6.  กิจกรรมการจัดการเรียนการรู 
 

ข้ันท่ี กิจกรรม ความสามารถท่ีได 
ข้ันท่ี 1:  
ข้ัน
ทบทวน
และนําสู
บทเรียน 
 

1. เตรียมความพรอมกอนเรียน 
ครเูปดเพลง Trống cơm และใหนักเรียนเตนตาม 

 

2. ครูทบทวนเนื้อหาท่ีไดเรียนจากอาทิตยท่ีแลว โดยให
นักเรียนดูภาพแลวออกเสียงตัวอักษรภาษาเวียดนาม 29 
รูป หลังจากนั้นครูใหนักเรียนออกมาชี้ตัวพยัญชนะเดี่ยวท่ี
อยูในภาพตัวอักษรภาษาเวียดนาม 29 รูป แลวถาม
นักเรียนวาจากตัวพยัญชนะเดี่ยวนี้เราสามารถสรางเปนตัว
ตัวพยัญชนะผสมใดบาง และใหนักเรียนออกมาพูด 
 

- พูด: ออกเสียง
ตัวอักษรภาษา, ออก
เสียงพยัญชนะเดี่ยวท่ี
อยูในภาพตัวอักษร
ภาษาเวียดนาม, ออก
เสียงพยัญชนะผสม 
- ฟง: ฟงออกเสียง
ตัวอักษร, ฟงออก
เสียงพยัญชนะเดี่ยว,   
ฟงออกเสียง
พยัญชนะผสม 

3. ครูแนะนําเก่ียวกับสระเดี่ยวในภาษาเวียดนามมีท้ังหมด
12 รูป ซ่ึงมันอยูในตัวอักษรภาษาเวียดนาม 29 รูปท่ีเราได
เรียนมาจากคาบท่ีหนึ่ง เราไดเรียนเก่ียวกับพยัญชนะเดี่ยว
แลวท่ีเหลือก็คือสระเดี่ยวนั่นเองคะ 
 

- พูด: ออกเสียงสระ
เดี่ยว 
- ฟง:  ฟงออกเสียง
สระเดี่ยว 
 

4. ครูชี้แจงจุดประสงคการเรียนรู  

1. ครูใหนักเรียนดูภาพตัวสระเดี่ยวภาษาเวียดนามแลวให
นักเรียนออกเสียงทีละตัวพรอมแสดงทาทางประมาณ 2 – 
3 ครั้ง เนื่องจากวาตัวสระเดี่ยว 12 รูป นี้จะอยูใน
ตัวอักษรภาษาเวียดนาม 29 รูปท่ีนักเรียนไดเรียนมาแลว
จากคาบเรียนท่ี 1 

- พูด: ออกเสียงสระ
เดี่ยว 
- ฟง:  ฟงออกเสียง
สระเดี่ยว 

2. ครูแสดงภาพตัวอักษรภาษาเวียดนาม 29 รูป เพ่ือให
นักเรียนชี้วาตัวใดเปนสระเดี่ยวพรอมออกเสียงและแสดง
ทาทางประกอบ 
 

- พูด: ออกเสียงสระ
เดี่ยวท่ีหาได 
- ฟง:  ฟงออกเสียง
สระเดี่ยว 
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ข้ันท่ี กิจกรรม ความสามารถท่ีได 
ข้ันท่ี 2:  
ข้ันปฏิบัติ 
 

3. ครูเปดเพลง "cả nhà thương nhau" โดยครูรอง
พรอมแสดงทาทางใหนักเรียนดู 1 ครั้ง 

- ฟง: ฟงเพลง 
 

4. ครูรองเปนประโยคสั้น ๆ พรอมแสดงทาทางแลวให
นักเรียนปฏิบัติตามประมาณ 2 – 3 ครั้ง 
 

- ฟง: ฟงเพลงเปน
ประโยคสั้น ๆ 
- พูด: รองเพลงเปน
ประโยคสั้น ๆ 

5. ใหนักเรียนรองท้ังเพลง 2 ครั้ง โดยมีครูเปน
แบบอยาง 

- พูด: รองท้ังเพลง 
- ฟง: ฟงเพลง 

6. ครูแบงนักเรียนเปนกลุมยอย กลุมละประมาณ 5 -6 
คน แจกใบเนื้อหาของเพลง "cả nhà thương nhau" 
แลวใหนักเรียนหาตัวสระเดี่ยวท่ีอยูในเนื้อเพลง เสร็จ
แลวครูจะอานแตละประโยคแลวใหตัวแทนแตละกลุม
ออกมาตอบคําถาม 
 

-ฟง: ฟงครูอานเนื้อ 
เพลงเปนประโยค  
สั้น ๆ และฟงออก
เสียงสระเดี่ยว 
- พูด: ออกเสียงสระ
เดี่ยวท่ีอยูในเนื้อ
เพลง 

7. ครูใหนักเรียนยืนเปนวงกลมและเปดเพลง “cả nhà 
thương nhau” ครูบอกนักเรียนวา ถาครูชี้ไปท่ี
นักเรียนคนใดคนนั้นตองรองตามเพลงพรอมแสดง
ทาทางประกอบ แตถาครูวาดนิ้วเปนวงกลมแสดงวาจะ
รองท้ังหอง ทําแบบนั้นประมาณ 2 รอบ 

- พูด: รองเพลงเม่ือ
ไดรับคําสั่ง 
- ฟง: ฟงเพลง 
 

ข้ันท่ี 3:  
ข้ันทดสอบ
การปฏิบัติ
และใหขอมูล
ยอนกลับ 

ครูใชการสุมเพ่ือเลือกนักเรียนคนใดคนหนึ่ง แลวบอก
นักเรียนวา ถาครูชี้ไปท่ีตัวสระเดี่ยวใด คนนั้นตองออก
เสียงตัวสระเดี่ยวนั้นพรอมแสดงทาทางประกอบ 

- พูด: ออกเสียงสระ
เดี่ยวท่ีครูชี้ 
- ฟง: ฟงออกเสียง
สระเดี่ยว 

ข้ันท่ี 4: ข้ัน
สรุป และ
ประเมินการ
เรียนรู 

1. ทําแบบฝกและประเมินผล: 
ครูแสดงทาทางใหนักเรียนดูแลวใหนักเรียนตอบวานั้น
เปนตัวสระเดี่ยวใดและหาภาพตัวสระเดี่ยวนั้นและ
จัดเปนลําดับตามท่ีครูแสดงทาทาง (ครูใหนักเรียนเดา 
6 ตัวสระเดี่ยว) 

- พูด: เดาสระเดี่ยว 
- ฟง: ฟงออกเสียง
สระเดี่ยว 
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ข้ันท่ี กิจกรรม ความสามารถท่ีได 
ข้ันท่ี 4: ข้ัน
สรุป และ
ประเมิน
การเรียนรู 

2. สรุปและนําสูบทเรียนครั้งตอไป: 
ครูกับนักเรียนชวยกันสรุปเนื้อหาท่ีไดเรียนในคาบนี้ แลวครู
บอกกับเด็กวา คาบนี้เราเรียนเก่ียวกับสระเดี่ยว แลว ใคร
สามารถเดาไดวาคาบตอไปเราจะเรียนอะไรท่ีเก่ียวกับสระ 
ถานักเรียนเดาถูกแลวครูก็สรุปอีกครั้งวาคาบหนาเราจะ
เรียนเก่ียวกับสระเดี่ยวนะคะ แตถานักเรียนเดาไมถูกครูก็
เสนอแนะเพ่ือใหนักเรียนเดาถูกไดวาจะเรียนเก่ียวกับสระ
เดี่ยว 
 

 

 
7.  การประเมินผล: การสังเกตพฤติกรรมในขณะทํากิจกรรมครูสังเกตพฤติกรรมดาน: 

- ดานการฟง: การเขาใจคําสั่ง การเขาใจประโยคคําสั่ง การแสดงทาทางประกอบ 
- ดานการพูด: ความถูกตองในการใชคําสั่ง ความถูกตองในการใชประโยคคําสั่ง และความ

คลองแคลว 
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 
ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับภาษาเวียดนาม  

(Kiến  thức  chung  về  tiếng  Việt) 
 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ                                               ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 
รายวชิา ภาษาเวียดนามเบื้องตน                                                           ภาคการเรียนท่ี 2 
ชั่วโมงท่ี 5 สระผสม (Nguyên  âm  kép)                                       ปการศึกษา 2562 
 
1.  สาระสําคัญ: สระผสมในภาษาเวียดนามมีท้ังหมด 11 รูป ไดแก ch, tr, gh, gi, kh, ng, ngh, nh, 
ph, th, qu 
2.  จุดประสงค: ฟงและพูดออกเสียงพยัญชนะเดี่ยว 
3.  ความสัมพันธกับมาตรฐาน 

มาตรฐานการฟง 
1.  แยกแยะความแตกตางของเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต ในคําพยางคเดียวและคํา

หลายพยางค 
มาตรฐานการพูด 

1. พูดคําหรือขอความสั้น ๆ ท่ีใชในชีวิตประจําวันในสถานการณตาง ๆ ในระดับพ้ืนฐาน 
3.  ใชน้ําเสียงและกิริยาทาทางประกอบการพูดท่ีเหมาะสมตามวัฒนธรรมเวียดนาม 
4.  ใชถอยคําไดถูกตอง เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล 

4.  เนื้อหา: สระผสมในภาษาเวียดนาม 
5.  สื่อการเรียน  

- ภาพสระเดี่ยว 
- นิทาน “Thỏ con không vâng lời” 
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6.  กิจกรรมการจัดการเรียนรู  
 

ข้ันท่ี กิจกรรม ความสามารถท่ีได 
ข้ันท่ี 1:  
ข้ัน
ทบทวน
และนําสู
บทเรียน 
 

1. เตรียมความพรอมกอนเรียน 
ครูเปด video Cát Bà - Hải Phòng และใหความรูแก
ผูเรียน 

 

2. ครูใหนักเรียนรองเพลง cả nhà thương nhau พรอม
แสดงทาทาง 1 ครั้ง 

- พูด: รองเพลง 
- ฟง: ฟงเพลง 

3. ครูแนะนําเก่ียวกับสระผสมในภาษาเวียดนาม โดยกลาว
วา สระผสมในภาษาเวียดนามมีท้ังหมด 8 รูป สระผสมก็
เหมือนกับพยัญชนะผสมนะคะ ถาพยัญชนะผสมไดสรางข้ึน
จากพยัญชนะเดี่ยว สระผสมก็ไดสรางข้ึนจากสระเดี่ยว
เชนกันคะ 

 

4. ครูชี้แจงจุดประสงคการเรียนรู  

ข้ันท่ี 2:  
ข้ันปฏิบัติ 

1. ครูแสดงภาพตัวสระผสม พรอมออกเสียงและแสดง
ทาทางใหนักเรียนปฏิบัติตาม 2 ครั้ง 
 

- ฟง: ฟงออกเสียง
สระผสม 
- พูด: ออกเสียง
สระผสมตามครู 

2. ครูแสดงภาพตัวอักษรภาษาเวียดนาม 29 รูป โดยครูออก
เสียงสระผสมทีละตัว แลวใหนักเรียนออกมาชี้วาสระผสมท่ี
ครูออกเสียงนั้นไดสรางข้ึนจากสระเดี่ยวใดบางและออกเสียง
สระเดี่ยวนั้น ๆ 

- ฟง: ฟงออกเสียง
สระผสมทีละตัว 
- พูด: ออกเสียงสระ
เดี่ยว 

3. ครูเลานิทาน “Thỏ con không vâng lời” เปนภาษา
เวียดนามกอนแลวคอยแปลเปนภาษาไทยพรอมแสดง
ทาทางและมีภาพประกอบใหเด็กฟง โดยครูบอกกับเด็กวา 
“ครูจะไมบอกชื่อเรื่องนะ เดี๋ยวเลาเสร็จจะใหเด็ก ๆ เดาชื่อ
เรื่องนะคะ” ระหวางการเลาครูสามารถตั้งคําถามเพ่ือใหเด็ก
ตอบ เชน ครูใหนักเรียนดูภาพแลวถามวา เด็ก ๆ ลองเดาสิ
วาอะไรจะเกิดข้ึนในภาพนี้ เปนตน เพ่ือใหเด็กมีสวนรวม
และกระตุนความคิดของเด็ก 

- ฟง: ฟงนิทาน 
 

4. เม่ือเลาเสร็จแลวครูจะใหนักเรียนเดาชื่อเรื่อง หลังจากท่ี
ไดฟงนิทานเรื่องนี้แลว  ครูให เด็ก ๆ เดาชื่อของนิทานเปน
ภาษาไทยกอนแลวชวยกันแปลเปนภาษาเวียดนาม 

- พูด: เดาชื่อนิทาน 
- ฟง: ฟงชื่อนิทาน 
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ข้ันท่ี กิจกรรม ความสามารถท่ีได 
ข้ันท่ี 2: 
ข้ันปฏิบัต ิ

5. ครูถามนักเรียนวา หลังจากไดฟงนิทาน “Thỏ con 
không vâng lời”แลวเด็ก ๆ คิดวาตนเองไดความรู
อะไรบาง เลาใหครูและเพ่ือน ๆ ฟงหนอยคะ และครูก็เลือก
คนท่ีอาสายกมือตอบคําถาม เสร็จแลวครูสรุปอีกครั้งวา 
เรื่องนี้สอนใหเรารูวา เราตองเชื่อฟงพอแมและผูใหญ ถา
หากไปเท่ียวแมวาจะไกลหรือใกลเราก็ตองขออนุญาตผูใหญ
กอนไปนะคะ 

 

6.ครูเลานิทานเปนประโยคสั้น ๆ พรอมแสดงทาทางแลวให
นักเรียนปฏิบัติตาม ประมาณ 2 – 3 ครั้ง 

- ฟง: ฟงนิทานเปน
ประโยคสั้น ๆ 
- พูด: เลานิทานเปน
ประโยคสั้น ๆ ตามครู 

7. ครูแบงนักเรียนเปนกลุมยอย กลุมละประมาณ 5 -6 คน 
แจกใบเนื้อหาของนิทาน “Thỏ con không vâng lời”
แลวใหนักเรียนหาสระผสมท่ีอยูในเนื้อเรื่อง เสร็จแลวครูจะ
อานแตละประโยคแลวใหตัวแทนแตละกลุมออกมาตอบ
คําถาม 

- ฟง: ฟงนิทานเปน
ประโยคสั้น ๆ , ฟงออก
เสียงสระผสม 
- พูด: ออกเสียงสระผสมท่ี
อยูในเนื้อเรื่อง 

8. ครูแจกภาพใหทุกกลุม ซ่ึงเปนภาพประกอบท่ีครูใชใน
การเลานิทานในข้ันท่ี 1 และบอกกับนักเรียนวา จากเรื่องท่ี
ไดฟงใหนักเรียนเรียงลําดับภาพตามนิทานท่ีไดฟงในข้ันท่ี  
1 ในเวลา 3 นาที 

 

9. เม่ือนักเรียนเรียงภาพเสร็จแลว ก็ใหตัวแทนออกหนาชั้น
เลานิทานใหครูและเพ่ือน ๆ ฟง โดยใหเวลาเตรียมตัวอีก 5 
นาที กลุมใดท่ีเรียงภาพถูก เลาถูก และแสดงทาทาง
เหมาะสม ก็เปนกลุมชนะและไดรับรางวัล 

- พูด: เลานิทาน 
- ฟง: ฟงนิทาน 
 

ข้ันท่ี 3:  
ข้ัน
ทดสอบ
การปฏิบัติ
และให
ขอมูล
ยอนกลับ 

ครูบอกกับนักเรียนวา ครูใชการสุมเพ่ือเลือกนักเรียนคนใด
คนหนึ่ง ถาครูชี้ไปท่ีสระผสมใดคนนั้นตองออกเสียงตัว
สระผสมนั้นพรอมแสดงทาทางประกอบ 

- พูด: ออกเสียงสระผสม
ตามท่ีครูชี้ 
- ฟง: ฟงออกเสียง
สระผสม 
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ข้ันท่ี กิจกรรม ความสามารถท่ีได 
ข้ันท่ี 4: 
ข้ันสรุป
และ
ประเมิน
การเรียนรู 

1. ทําแบบฝกและประเมินผล: 
ครูแสดงทาทางใหนักเรียนดูแลวใหนักเรียนตอบวานั้น
เปนตัวสระผสมใดและหาภาพสระผสมนั้นและจัดเปน
ลําดับตามท่ีครูแสดงทาทาง 

 
- พูด: เดาสระผสม 
- ฟง: ฟงออกเสียง
สระผสม 

2. สรุปและนําสูบทเรียนครั้งตอไป: 
ครูกับนักเรียนชวยกันสรุปเนื้อหาท่ีไดเรียนในคาบนี้ แลว
ครูบอกกับเด็กวา คาบหนาเราจะเรียนเก่ียวกับวรรณยุกต
ในภาษาเวียดนามนะคะ 

 

 

7.  การประเมินผล: การสังเกตพฤติกรรมในขณะทํากิจกรรมครูสังเกตพฤติกรรมดาน: 
- ดานการฟง: การเขาใจคําสั่ง การเขาใจประโยคคําสั่ง การแสดงทาทางประกอบ 
- ดานการพูด: ความถูกตองในการใชคําสั่ง ความถูกตองในการใชประโยคคําสั่ง และความ

คลองแคลว 
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   แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 
ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับภาษาเวียดนาม  

(Kiến  thức  chung  về  tiếng  Việt) 
 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ                                               ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 
รายวชิา ภาษาเวียดนามเบื้องตน                                                           ภาคการเรียนท่ี 2 
ชั่วโมงท่ี 6 วรรณยุกตในภาษาเวียดนาม (Các  thanh  trong  tiếng  Việt)      ปการศึกษา 2562 
 
1.  สาระสําคัญ: ระบบวรรณยุกตภาษาเวียดนามมีท้ังหมด 5 รูป หรือภาษาเวียดนามเรียกวา แทง 
(thanh) และ 6 เสียง (bằng, huyền, hỏi, sắc, ngã, nặng) 
2.  จุดประสงค: ฟงและพูดออกเสียงพยัญชนะเดี่ยว 
3.  ความสัมพันธกับมาตรฐาน 

มาตรฐานการฟง 
1.  แยกแยะความแตกตางของเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต ในคําพยางเดียวและคํา

หลายพยางค 
2.  บอกความหมายของคําท่ีใชบอย ๆ และขอความสั้น ๆ ในบริบทท่ีไมซับซอน 

มาตรฐานการพูด 
1.  พูดคําหรือขอความสั้น ๆ ท่ีใชในชีวิตประจําวันในสถานการณตาง ๆ ในระดับพ้ืนฐาน 
3.  ใชน้ําเสียงและกิริยาทาทางประกอบการพูดท่ีเหมาะสมตามวัฒนธรรมเวียดนาม 
4.  ใชถอยคําไดถูกตอง เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล 

4.  เนื้อหา: วรรณยุกตภาษาเวียดนาม 
5.  สื่อการเรียน  

- ภาพวรรณยุกตภาษาเวียดนาม 
- เกม ตาไวหาภาพ 
- สิ่งของตาง ๆ 
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6.  กิจกรรมการจัดการเรียนรู 
 

ข้ันท่ี กิจกรรม ความสามารถท่ีได 
ข้ันท่ี 1:  
ข้ันทบทวน
และนําสู
บทเรียน 
 

1. การเตรียมความพรอมกอนเรียน 
ครเูปดเพลง Bống bống bang bang และให
นักเรียนเตนตาม 

 

2. ครูทบทวนเนื้อหาท่ีไดเรียนจาก 2 คาบเรียนท่ีแลว 
โดยใหนักเรียนรองเพลง cả nhà thương nhau 
และใหนักเรียนท้ังหองเลานิทาน Thỏ con không 
vâng lời ตามภาพ 

 

- พูด: รองเพลง cả nhà 
thương nhau, เรียงภาพ 
- ฟง: ฟงเพลง cả nhà 
thương nhau, ฟงนิทาน 
Thỏ con không vâng 
lời 

3. ครูแนะนําเก่ียวกับวรรณยุกตในภาษาเวียดนาม 
โดยกลาววา วรรณยุกตในภาษาเวียดนาม
ประกอบดวย 5 รูปหรือภาษาเวียดนามเรียกวา แทง 
(thanh) และ 6 เสียง ไดแก แทงบั่ง (thanh bằng) 
แทงเหวี่ยน (thanh huyền) แทงหอย (thanh hỏi) 
แทงหงะ (thanh ngã) แทงซัก (thanh sắc) และ
แทงหนั่ง (thanh nặng) เครื่องหมายท่ีกํากับ
วรรณยุกตจะเขียนเหนือหรือใตสระ 

- ฟง:  thanh, thanh 
bằng, thanh huyền, 
thanh hỏi, thanh ngã, 
thanh sắc, thanh 
nặng  

4. ครูชี้แจงจุดประสงคการเรียนรู   

ข้ันท่ี 2:  
ข้ันปฏิบัติ 
 

1. ครูแสดงภาพวรรณยุกตภาษาเวียดนามและออก
เสียงใหนักเรียนฟงทีละตัว และใหนักเรียนออกเสียง
ตาม 

- ฟง: ฟงออกเสียง
วรรณยุกตทีละตัว 
- พูด: ออกเสียง
วรรณยุกตทีละตัว 

2. ครูแสดงคําท่ีประกอบดวยวรรณยุกตภาษา
เวียดนามพรอมกับสิ่งของแสดงความหมายของคํา 
(nho, giỏ, gà, lá, lợn)  และออกเสียงพรอมแสดง
ทาทางแลวใหนักเรียนปฏิบัติตาม 

- ฟง: ฟงออกเสียงคําท่ี
ประกอบดวยวรรณยุกต 
- พูด: ออกเสียงคําท่ี
ประกอบดวยวรรณยุกต 

3. ครูใหนักเรียนเลนเกม “ตาไวหาภาพ”   
ข้ันท่ี 1: ครูแบงนักเรียนเปนกลุม กลุมละ 5 - 6 คน 
แลวแจกสิ่งของท่ีไดเตรียมมาใหทุกกลุม ๆ ละ 5 
ภาพ ในภาพจะมีคําบรรยายความหมายของภาพนั้น 
(nho, giỏ, gà, lá, lợn) 
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ข้ันท่ี กิจกรรม ความสามารถท่ีได 
ข้ันท่ี 2: 
ข้ันปฏิบัติ 

ข้ันท่ี 2: ครูสั่งใหนักเรียนหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีมีคําเปน 1 ใน 
5 แทง (thanh) เชน นักเรียนจงหาสิ่งของท่ีมีแทง 
huyền เม่ือหาสิ่งของเสร็จแลวก็ใหยกสิ่งของข้ึนมา
เพ่ือใหครูตรวจสอบความถูกตอง และออกเสียงพรอมกัน 
กลุมใดถูกจะได 1  คะแนน กลุมใดผิดได 0 คะแนน 

- พูด: พูดชื่อ
สิ่งของ 
- ฟง: ฟงครูพูดชื่อ
สิ่งของ 
 

ข้ันท่ี 3: ครยูกสิ่งของข้ึนมาเพ่ือใหนักเรียนพูดชื่อสิ่งของ
นั้น ๆ และบอกวาชื่อของสิ่งนั้นประกอบดวยแทงไหน 

- ฟง: ฟงการพูด
ชื่อสิ่งของ 
- พูด: พูดชื่อง
สิ่งของ 

ข้ันท่ี 4: เม่ือจบเกมแลวครูและนักเรียนจะมารวบรวม
คะแนนของแตละกลุม กลุมใดชระจะไดรับรางวัล 

 

ข้ันท่ี 3:  
ข้ันทดสอบการ
ปฏิบัติและให
ขอมูลยอนกลับ 

 ครูพูดชื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แลวใหนักเรียนหาสิ่งของนั้น 
หลังจากนั้นออกเสียงพรอมกัน 

- ฟง: ฟงครูพูดชื่อ
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
- พูด: พูดชื่อสิ่งใด 

ข้ันท่ี 4: ข้ัน
สรุป และ
ประเมินการ
เรียนรู 

1. ทําแบบฝกและประเมินผล 
ครแูจกสิ่งของใหทุกคนแลวครูเรียกใครคนนั้นจะยืนข้ึน
และบอกชื่อสิ่งของนั้นพรอมบอกวานั้นเปนแทงไหน 

- พูด: พูดชื่อ
สิ่งของและแทง 
- ฟง: ฟงการพูด
ชื่อสิ่งของและแทง 

2. สรุปและนําสูบทเรียนครั้งตอไป: 
ครูกับนักเรียนชวยกันสรุปเนื้อหาท่ีไดเรียนในคาบนี้ และ
ครูบอกนักเรียนวา ในอาทิตยนี้เราไดเรียนเก่ียวกับสระ
เดี่ยว สระผสมและวรรณยุกตในภาษาเวียดนามแลว เด็ก
ก็มีความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับภาษาเวียดนามแลวนะคะ 
อาทิตยหนาเราจะเริ่มเรียนเก่ียวกับการทักทายกันนะคะ 

 

 
7.  การประเมินผล: การสังเกตพฤติกรรมในขณะทํากิจกรรมครูสังเกตพฤติกรรมดาน: 

- ดานการฟง: การเขาใจคําสั่ง การเขาใจประโยคคําสั่ง การแสดงทาทางประกอบ 
- ดานการพูด: ความถูกตองในการใชคําสั่ง ความถูกตองในการใชประโยคคําสั่ง และความ

คลองแคลว 



 

ประวัติผูว้ิจัย 
 
ชื่อ – นามสกุล Nguyen Thi Thu Thanh  
วัน เดือน ปี ที่เกิด 05 กันยายน 2538 
สถานที่เกิด  อ าเภอเมืองเตินเซอน จังหวัดฟู้เถาะ ประเทศเวียดนาม 
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 1 หมู่ที่ 20 ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอ

คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180 
ประวัติการศึกษา 
พ.ศ.  2556 
 
 
 
พ.ศ. 2552 

 
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  
คณะตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ สังกัดมหาวิทยาลัยแห่งชาติฮานอย 
ประเทศเวียดนาม  
เกรด 12 จากโรงเรียน PTDTNT PhuTho 
(Phu Tho Ethnic Minority Boarding School) 
จังหวัดฟู้เถาะ ประเทศเวียดนาม 

 


	สารบัญ
	หน้า
	สารบัญ (ต่อ)

	บทที่ 1 บทนำ..............................................................................................................................
	1.1  ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา ................................................................
	1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย ......................................................................................
	1.3  กรอบแนวคิดในการวิจัย.........................................................................................
	1.4  สมมติฐานในการวิจัย..............................................................................................
	1.5  ขอบเขตการวิจัย ....................................................................................................
	1.6  คำจำกัดความที่ใช้ในการวิจัย ................................................................................
	1.7  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  ...................................................................................

	บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง......................................................................................
	2.1  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตร
	      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 ).......................
	2.2  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาษาเวียดนามและหลักสูตรภาษาเวียดนาม
	      เบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร ..........................................................................................
	2.3  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบตอบสนองด้วยท่าทาง………………………………………………………………………………………………………
	2.4  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการฟังและการพูดภาษาเวียดนาม....................
	2.5  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเกม เพลง และนิทาน ......................................
	2.6  โรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ ..........................................................

	บทที่ 3  วิธีการดำเนินการวิจัย....................................................................................................
	3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง.....................................................................................
	3.2  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย.........................................................................................
	3.3  การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ......................................................................
	3.4 วิธีดำเนินการทดลอง.............................................................................................
	3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล..........................................................................................
	3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล...............................................................................................
	3.7 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล.............................................................................

	หน้า
	สารบัญ (ต่อ)

	บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ................................................................................................
	4.1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบความสามารถด้านการฟังและการพูด         
	      ภาษาเวียดนาม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนโดยใช้การจัดการ
	      เรียนรู้แบบตอบสนองด้วยท่าทาง กับเกณฑ์ร้อยละ 50.......................................
	4.2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาพัฒนาการความสามารถด้านการฟังและ
	      การพูดภาษาเวียดนาม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การจัดการ
	      เรียนรู้แบบตอบสนองด้วยท่าทาง........................................................................
	5.1  วัตถุประสงค์การวิจัย...........................................................................................
	5.2  สรุปผลการวิจัย...................................................................................................
	5.3 อภิปรายผลการวิจัย..............................................................................................
	5.4 ข้อเสนอแนะ.........................................................................................................
	ภาคผนวก ก   รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย………………………...
	ภาคผนวก ข   การวิเคราะห์ค่า IOC ความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับ
	                  จุดประสงค์การเรียนรู้ของแบบทดสอบความสามารถด้าน
	                  การพูดภาษาเวียดนาม (Posttest) แบบทดสอบความสามารถ
	                  ด้านการฟังภาษาเวียดนาม (Posttest) แบบสังเกตพฤติกรรม
	                  ด้านการพูดภาษาเวียดนาม และแบบสังเกตพฤติกรรมด้าน
	                  การฟังภาษาเวียดนาม.........................................................................
	ภาคผนวก ค   การวิเคราะห์ค่าความยากง่าย ค่าอำนาจจำแนก และค่าความเชื่อมั่น 
	                  ของแบบทดสอบความสามารถด้านการพูดภาษาเวียดนาม 
	                  (Posttest) แบบทดสอบความสามารถด้านการฟังภาษาเวียดนาม 
	                  (Posttest) แบบสังเกตพฤติกรรมด้านการพูดภาษาเวียดนาม และ
	                  แบบสังเกตพฤติกรรมด้านการฟังภาษาเวียดนาม................................
	ภาคผนวก ง   คู่มือการใช้แบบทดสอบความสามารถด้านการพูดภาษาเวียดนาม 
	                  (Posttest) คู่มือการใช้แบบทดสอบความสามารถด้านการฟัง
	                  ภาษาเวียดนาม (Posttest) คู่มือการใช้แบบสังเกตพฤติกรรม
	                  ด้านการพูดภาษาเวียดนาม และคู่มือการใช้แบบสังเกตพฤติกรรม
	                  ด้านการฟังภาษาเวียดนาม..................................................................
	ภาคผนวก จ   ตารางแสดงคะแนนความสามารถด้านการพูดภาษาเวียดนาม 
	                  คะแนนความสามารถด้านการฟังภาษาเวียดนาม คะแนนพัฒนา
	                  ความสามารถด้านการพูดภาษาเวียดนาม และคะแนนพัฒนา
	                  ความสามารถด้านการฟังภาษาเวียดนาม............................................
	ภาคผนวก ฉ   การวิเคราะห์ค่าความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ตามมาตร
	                  วัดของลิเคิร์ท (likert scale)...............................................................
	ภาคผนวก ช   คู่มือการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาเวียดนามเพื่อพัฒนา
	                  ความสามารถด้านการฟังและการพูด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
	                  ปีที่ 1 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบตอบสนองด้วยท่าทาง...................

	หน้า
	สารบัญตาราง
	ตารางที่   หน้า
	สารบัญตาราง (ต่อ)

	ตารางที่   หน้า
	สารบัญภาพ
	ภาพที่   หน้า
	บทที่  1
	บทนำ
	1.1
	1.2


	1.3  กรอบแนวคิดในการวิจัย
	1.4  สมมติฐานในการวิจัย
	1.5

	1.6  คำจำกัดความที่ใช้ในการวิจัย
	1.7

	บทที่  2
	เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	2.1  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  และหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
	2.2  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาษาเวียดนามและหลักสูตรภาษาเวียดนามเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร


	2.3  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบตอบสนองด้วยท่าทาง
	2.4  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการฟังและการพูดภาษาเวียดนาม
	2.5  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเกม เพลง และนิทาน
	2.1  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
	2.2  เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับภาษาเวียดนามและหลักสูตรภาษาเวียดนามเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร
	ตารางที่ 2.6 (ต่อ)
	การใช้บุรุษสรรพนามภาษาเวียดนามถูกต้องตามสถานการณ์การสื่อสาร โดยต้องคำนึงถึงอายุของผู้พูดและผู้ฟัง เพื่อเลือกใช้สรรพนามให้เหมาะสม ซึ่งการใช้สรรพนามสามารถแสดงได้ตามตารางที่ 2.7 ดังนี้

	2.3  เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบตอบสนองด้วยท่าทาง
	2.4  เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับการฟังและการพูดภาษาเวียดนาม
	2.5  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเกม เพลง และนิทาน
	บทที่  3
	วิธีการดำเนินการวิจัย
	3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	3.2  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย


	3.3  การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ
	3.4  วิธีดำเนินการทดลอง
	3.5  การเก็บรวบรวมข้อมูล
	3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	3.2  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	3.3  การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ
	3.4  วิธีการดำเนินการทดลอง
	3.5  การเก็บรวบรวมข้อมูล
	3.6  การวิเคราะห์ข้อมูล
	3.7  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
	บทที่  4
	ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
	4.1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบความสามารถด้านการฟังและการพูดภาษาเวียดนามของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบตอบสนองด้วยท่าทาง       กับเกณฑ์ร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม ด้วยการทดสอบค่าที (t – test for One sample)
	4.1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบความสามารถด้านการฟังภาษาเวียดนามของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบตอบสนองด้วยท่าทาง กับเกณฑ์   ร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม ด้วยการทดสอบค่าที (t – test for One sample)
	ตารางที่ 4.1 แสดงผลการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยความสามารถด้านการฟังภาษาเวียดนามของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบตอบสนองด้วยท่าทาง กับเกณฑ์ร้อยละ 50
	*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
	4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาพัฒนาการความสามารถด้านการฟังและการพูดภาษาเวียดนามของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบตอบสนองด้วยท่าทาง โดยใช้การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ำ (Repeated Measure one way ANOVA)


	4.2.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาพัฒนาการความสามารถด้านการพูดภาษาเวียดนามของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบตอบสนองด้วยท่าทาง โดยใช้การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ำ (One-Way Repeated Measure ANOVA)
	4.2.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาพัฒนาการความสามารถด้านการฟังและการพูดภาษาเวียดนามโดยรวมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบตอบสนองด้วยท่าทาง โดยใช้การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ำ (One-way Repeated Measure ANOVA)
	บทที่ 5
	สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
	5.1  วัตถุประสงค์การวิจัยมี 4 ข้อ ดังนี้
	5.2  สรุปผลการวิจัย


	5.3  อภิปรายผลการวิจัย
	5.4  ข้อเสนอแนะ
	ภาคผนวก ง
	Thỏ con không vâng lời
	- Vâng ạ, con ở nhà con không đi chơi xa đâu mẹ ạ!
	ภาคผนวก จ
	ภาคผนวก ฉ
	ภาคผนวก ช

