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 รายงานวิจัยในชั้นเรียนนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนสรุปความ ก่อนและหลัง
การใช้กิจกรรมบทบาทสมมติในวรรณคดีเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนช้างถวายฏีกาตามแนวการสอนภาษาแบบ
องค์รวม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 
25 คน เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการสอน แบบทดสอบในการเขียนสรุปความ ทำการทดสอบทั้งก่อนและหลังการสอน สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ความสามารถในการเขียนสรุปความของนักเรียนสูงขึ้นอยู่ในระดับดีหลังการเรียนโดยใช้แนวการสอน
ภาษาแบบองค์รวม 
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อำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการอนุญาตให้ใช้สถานที่และกลุ่มตัวอย่างในการทำวิจัยครั้งนี้ 
ตลอดจนคณะผู้บริหาร และเพ่ือนครู ที่ช่วยให้คำแนะนำ และเป็นกำลังใจในการทำงานจนสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 
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กำลังใจอันสำคัญยิ่งในการทำงานวิจัยฉบับนี้ให้สำเร็จด้วยดี คุณค่าและประโยชน์อันเกิดจากงานวิจัยฉบับนี้  ขอมอบ
เป็นเครื่องบูชาบุพการี บูรพาจารย์  ที่ได้อบรมสั่งสอนให้ความรู้ ความเมตตา ให้อภัย แก่ผู้วิจัยด้วยดีมาตลอดจน
สามารถทำงานวิจัยฉบับนี้ได้สำเร็จ 
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บทที่ 1 

บทนำ 
 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

 การสื่อสารเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับมนุษย์ เพราะจะต้องมีการถ่ายทอดความคิดความรู้สึก ความ
ต้องการ ตลอดจนอารมณ์ต่าง ๆ ให้แก่กันและกัน เพ่ือพัฒนาและสร้างความเป็นเอกภาพให้แก่สังคมของมนุษย์ 
มนุษย์มีภาษาเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดศาสตร์ต่าง ๆตลอดจนศิลปะ วิทยาการในทุก ๆ ด้านสู่สังคม และมนุษย์
ยังใช้ภาษาเป็นเครื่องมือน าทางสู่การเรียนรู้ต่าง ๆรอบตัว ตลอดจนได้เรียนรู้อดีตและแนวทางในอนาคต นอกจากนี้
มนุษย์ได้ใช้ภาษาเพ่ือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง พัฒนาอาชีพให้มีความเจริญก้าวหน้า ชนชาติไทยของเรามีภาษาไทย
เป็นภาษาประจำชาติ เป็นสิ่งแสดงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ตลอดจนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ล้ำค่าที่ชนชาว
ไทยใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างคนในชาติให้เกิดความเข้าใจต่อกัน มีความรักความรู้สึกเป็นชาติเดียวกัน การ
สื่อสารประกอบด้วยทักษะภาษา 4 ทักษะ คือทักษะการพูด ทักษะการฟัง ทักษะการอ่านและทักษะการเขียน ใน
กระบวนการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารนั้น ทักษะการพูดมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง  
 ทั้งนี้ทักษะการเขียนแม้จะไม่ใช่ทักษะที่สำคัญที่สุด แต่ถือว่าเป็นทักษะที่ยากที่สุดในทั้ง 4 ทักษะ เนื่องจาก
ทักษะการเชียน เป็นทักษะเชิงผลิตที่ต้องใช้ความคิดและความถูกต้องตามหลักไวยากรณ์มากกว่าทักษะอื่น ๆ (วิสาข์                   
จัตวัตร์. 2541, หน้า 41) ทักษะการเขียนมีความสำคัญมากในการเรียนระดับสูง เพราะผู้เรียนต้องใช้ทักษะการเขียน 
เพ่ือแสดงว่าเข้าใจเนื้อหา และสามารถถ่ายทอดเนื้อหาของสิ่งที่เรียนรู้มาด้วย สำหรับการเขียนสรุปความนั้น ถือเป็น
รูปแบบการเขียนที่ควรได้รับการฝึกฝน เพราะแสดงถึงควมเข้าใจในเรื่องที่อ่านและความสามารถในการถ่ายทอด
ความคิดออกมาอย่างเป็นระบบ ซึ่งการเขียนสรุปความเพียงประโยคเดียวก็เป็นการสร้างความคงทนในการจำ 
(Harris and Sipay. 1990, p.617) 
 การเขียนสรุปความจากเรื่องที่อ่าน ยังช่วยผู้เรียนอย่างมากในการจดจำข้อมูล หรือเตรียมตัวสอบอีกด้วย 
(Palmer,1989 อ้างใน เกศินี ศรีรัตน์, 2547) จากการศึกษาของอัจฉรา วงศ์โสธร (2538) เกี่ยวกับความต้องการจ
ของสังคมไทย ต่อการใช้ภาษาในหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน พบว่า ทักษะการเขียนเป็นสิ่งจำเป็น ต้องใช้มา
เป็นอันดับสองรองจากทักษะอ่าน สอดคล้องกับคำให้สัมภาษณ์อของ วิเชฐ ตันติวานิช กรรมการผู้จัดการ 
บริษัทแฟมมิลี่ โนฮาว จำกัด ในเครือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในหัวข้อเรื่องภาษาต่างชาติในภาคธุรกิจ 
(อ้างใน ภัทรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์ 2548) ที่กล่าวว่าในการติดต่อสื่อสารทางยุโรปหรืออเมริกา บางครั้งมีข้อเข้าใจผิด
อยู่มาก ทำให้เสียโอกาสทางธุรกิจ เพราะในสัญญาจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก จะเห็นได้ว่าความสามารถในการ
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เขียนภาษาอังกฤษ เป็นที่ตัองการอย่างมากในสังคมไทย และกล่าวได้ว่าเป็นความต้องการของผู้เรียนเพ่ือเตรียมตัว
เข้าสู่ตลาดแรงงานต่อไปอีกด้วย 
 อีกทั้งการพูดมีความสำคัญต่อบุคคลมาก ทั้งในด้านการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และในการประกอบอาชีพ
ตลอดถึงการประกอบธุรกิจต่าง ๆ ผู้พูดดี มีสมรรถภาพในการพูด มักจะประสบความสำเร็จในการงาน ให้นักเรยีนได้
ศึกษาและฝึกทักษะการพูดในโอกาสต่าง ๆ เนื่องจากเป็นการพูดที่นักศึกษาสามารถนำไปใช้ในงานอาชีพเมื่อสำเร็จ 
จากการเรียนการสอนทักษะการพูดพบว่าผู้เรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา พบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีความสามารถและกล้าแสดงออก แต่อาจจะยังใช้ทักษะการพูดที่ไม่ถูกต้อง
ตามหลักการ และสถานการณ์จริงได้  ซึ่งสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ดังต่อไปนี้ (1) นักส่วนใหญ่มีทักษะการพูดที่ดี
แต่ยังขาดการฝึกฝนให้ถูกต้องตามกาลเทศะ (2) ผู้นักเรียนยังไม่ได้รับการฝึกพูดอย่างเหมาะสมและเพียงพอ เมื่อ
ผู้เรียนจำเป็นต้องพูดจะรู้สึกกลัวและเขินอาย (3) ผู้เรียนมีทัศนคติท่ีไม่ดีต่อการเรียนภาษาไทย เพราะเห็นว่าเป็นวิชา
ที่น่าเบื่อจึงส่งผลให้มีความต้องการที่จะเรียนและเข้าร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนน้อย (4) ผู้เรียนไม่เห็น
ความสำคัญของฝึกพูดภาษาไทยเพราะคิดว่าพูดได้โดยทั่วไปอยู่แล้ว และ (5) ผู้เรียนส่วนใหญ่ให้ความสนใจกับสื่อ
สังคมออนไลน์มากเกินไปจนไม่สนใจการเรียน ทำให้ไม่สามารถบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้รายชั่วโมงท่ึผู้สอนตั้งไว้ได้ 
จากสภาพปัญหาเหล่านี้ ส่งผลกระทบให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยอยู่ในระดับปานกลาง และมี
ความสามารถด้านทักษะการพูดยังไม่เพียงพอเท่าที่ควร 
 จากสภาพปัญหาดังกล่าว ทั้งทักษะการเขียนสรุปความ การพูด ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาค้นคว้าเทคนิควิธีการ
สอนต่างๆ จากตำรา บทความ และวิทยานิพนธ์ เพ่ือที่จะนำมาปรับปรุงวิธีการสอนของตน ให้มีประสิทธิภาพทั้งด้าน
ความรู้ เพ่ิมพูนทักษะ และสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินไปพร้อมๆกัน พบว่า แนวการสอนภาษาแบบองค์รวม 
(Whole Language Approach) ซึ่งเป็นการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้กับการเรียน การสอนภาษาเน้นวิธีการ
รับรู้เกี่ยวกับข้อมูล โดยจะต้องเป็นการรับรู้ผ่านประสาทสัมผัส ไม่ว่าจะเป็นการฟัง พูด อ่าน และเขียน ให้มากที่สุด
เท่าท่ีจะเป็นได้ ต้องมีการทดลองและพิสูจน์ให้เห็นจริง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทดลองใช้ภาษาในการสื่อสารกันจริง ๆ 
รวมถึงแนวความคิดด้านมนุษยวิทยาที่เน้นความสำคัญ และความแตกต่างระหว่างบุคคล เน้นสิ่งที่ มีความหมายและ
สัมพันธ์กับตัวผู้เรียน เน้นความสนใจและความต้องการของผู้เรียน ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดเชิงจิตนิยม หรือ
ทฤษฎีพัฒนาการของ Noam Chomsky ผู้นำสาขา Nativist ด้วยเช่นกัน โดย Noam เชื่อว่ามนุษย์เกิดมาพร้อมกับ
ความสามารถทางภาษาที่ซ่อนเร้นอยู่ในตัว แม้ว่าสภาพแวดล้อมจะมีบทบาทต่อการเรียนรู้อยู่บ้าง แต่ความพร้อม
ของผู้เรียนมีความสำคัญกว่า ผู้สอนควรให้ความสนใจต่อกลไกภายในสมองของผู้เรียน การเรียนการสอนเน้นการจัด
ประสบการณ์ ป้อนข้อมูลทางภาษาที่เหมาะสมและมีความหมายต่อผู้เรียนมากท่ีสุด แนวการสอนภาษาแบบองค์รวม 
ยังสอดคล้องกับแนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร (The Communicative Approach) โดยใช้การมีปฏิสัมพันธ์กัน
ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน และระหว่างผู้เรียนด้วยกันเอง มากระตุ้นให้เกิดความรู้สึกอยากแสดงออกทางภาษา หรือ
การทดลองใช้ภาษาเพ่ือสื่อความหมายด้วยตนเอง ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ในขณะ
เรียน ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของ Dewey (1973) ที่กล่าวว่า การเสริมสร้างการเรียนรู้ภาษาที่ถูกต้องนั้น ควร
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ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ภาษาเป็นเครื่องมือมรการเรียนรู้อ่ืน ๆ ควบคู่กัน จะช่วยให้ผู้เรียนเห็นถึงคุณค่าของภาษา และ
ได้รับประโยชน์จากภาษาที่เรียน ยังสอดคล้องกับทัศนะในการเรียนภาษาเชิงปฏิสัมพันธ์ (Interactionl View) ซึ่งมี
ความเชื่อว่า ภาษาเป็นเครื่องมือสำหรับสร้างและรักษะความสัมพันธ์ของสังคม (นันทิยา แสงสิน, 2543) และเมื่อ
ผู้เรียนเรียนภาษาใหม่ ผู้เรียนย่อมคาดหวังที่จะสามารถใช้ภาษานั้น ๆ ในการสื่อสารได้ และเมื่อสามารถทำได้จริง 
จะทำให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจ และมีแรงจูงใจในการที่จะเรียนรู้ต่อไป กิจกรรมต่าง ๆ ต้องส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์
ซึ่งกันและกัน Freeman (1987) แสดงทัศนะเกี่ยวกับความต้องการของผู้เรียนว่าการสื่อสาร เป็นกระบวนการที่
ผู้ เรียนจำเป็นต้องมีความรู้มากกว่ารูปแบบภาษา (Forms) ความหมาย (Meanings) และหน้าที่ทางภาษา 
(Functions) ผู้เรียนต้องสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ด้วย ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องมีการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ฟังกับผู้พูด หรือผู้อ่านกับผู้เขียนและความหมายต้องชัดเจน การที่จะทราบว่าผู้อ่านมีการ
ตอบสนองต่อเรื่องทีอ่่านหรือไม่ วิธีหนึ่งในการแสดงออกมาคือ การเขียนสรุปความจากเรื่องท่ีอ่าน 
 แนวการสอนภาษาแบบองค์รวมเป็นการเรียนรู้ภาษาที่เน้นให้ผู้เรียนมีเข้าใจความหมายของเรื่องราว และ
ประเด็นสำคัญของเรื่องที่อ่านทั้งหมด โดยบูรณาการทั้งทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการ
เข้าใจโครงสร้างของภาษา และคำศัพท์จากเรื่องราวที่อ่าน ในระหว่างการเรียนการสอน มีการส่งเสริมการคิดควบคู่
ไปด้วย เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถนำวิธีการไปใช้เสาะแสวงหาความรู้เพ่ิมเติม จากเนื้อหาที่เรียนในห้อง นอกจากนั้น ยัง
เน้นการเรียนรู้อย่างมีความหมายและสัมพันธ์กับชีวิตของผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการใช้สื่ออุปกรณ์จริง ลง
มือกระทำด้วยตนเองจนเกิดองค์ความรู้ และสร้างผลงานภายใต้การช่วยเหลือแนะนำของครูใช้การประเมินผลตาม
สภาพจริงควบคู่ไปกับแบบทดสอบ จากการที่ผู้เรียนได้มีโอกาสลงมือทำกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเองมีโอกาสตัดสินใจ
ด้วยตนเอง ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในตนเอง จากการศึกษาค้นคว้า
หลักการต่าง ๆ ของแนวการสอนภาษาแบบองค์รวม สรุปเป็นขั้นตอนการสอน 5 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
 1. ขั้นโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ ผู้สอนจะถามคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องราวที่ผู้เรียนกำลังจะได้เรียนต่อไป 
เพ่ือกระตุ้นความสนใจ และทำให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้เดิมกับสิ่งที่จะได้เรียนรู้ใหม่ ทำให้ผู้เรียนเกิด
ความคุ้นเคยก่อนในระดับหนึ่ง การรับรู้ว่าเรื่องราวที่กำลังจะเรียนมีความหมาย และสัมพันธ์กับการดำเนินชีวิตของ
ผู้เรียนอย่างไร ทำให้ผู้เรียนเกิดทัศนคติที่ดีและเห็นความสำคัญของสิ่งที่จะเรียน อีกทั้งผู้เรียนได้วางแผนหาวิธีที่
เหมาะสมในการเรียนที่เรียนต่อไป เนื่องจากผู้เรียนแต่ละคนมีวิธีการเรียนรู้ (Learning Style) ที่แตกต่างกัน 
 2. ขั้นเรียนรู้ผ่านสื่อจริง ผู้เรียนฟังหรืออ่านบทความ เรื่องราว หรือข่าวโดยใช้สื่อจริง ประกอบ เป็นการจัด
ประสบการณ์ตรงแก่ผู้เรียน เนื้อหาที่เรียนถือเป็นปัจจัยป้อน ที่ผู้เรียนสามารถเข้าใจได้ ผู้สอนจะถามคำถามเกี่ยวกับ
เรื่องที่ได้ยินหรืออ่าน หลังจากนั้นผู้เรียนจะอ่านเนื้อหานั้น ๆ อย่างพินิจพิเคราะห์อย่างละเอียดอีกครั้ง ในขั้นนี้ผู้สอน
จะได้แนะนำกลวิธีการอ่าน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจเรื่องราวที่อานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม รวมถึงการสังเกต
คำศัพท์ สำนวน โครงสร้างประโยคจากเรื่องราวที่อาน เพ่ือให้ผู้ เรียนเข้าใจภาษามากขึ้น จนสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ได้เองในสถานการณ์ต่าง ๆ คำตอบของผู้เรียนต่อคำถามของผู้สอน จะเป็นสิ่งที่สะท้อนความเข้าใจของ
ผู้เรียนว่า ผู้เรียนได้เรียนรู้สิ่งใดบ้าง หรือเข้าใจบทอ่านมากน้อยเพียงใด 
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 3. ขั้นอ่านค้นคว้าและนำเสอน ผู้สอนและผู้เรียนร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อานใน
ประเด็นต่าง ๆ ตามความสนใจ แล้วให้ผู้เรียนค้รคว้าเพ่ิมเติม ในหัวข้อที่อยากรู้หรือความสนใจ เป็นการต่อยอดการ
เรียนรู้ หลังจากนั้นผู้เรียนจะนำเสอนผลงานการค้นคว้าด้วยวิธีการต่าง ๆ เป็นงานเดี่ยว งานคู่ หรืองานกลุ่ม โดย
นำเสนอหน้าชั้น หรือเป็นการส่วนตัวกับครูก็ได้ 
 4. ขั้นเขียนสรุปความ ผู้เรียนเขียนสรุปเรื่องราวที่อ่าน ทำให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้เวลาในการคิดอย่างพิเคราะห์ 
จัดเรียงความคิด แล้วจึงถ่ายทอดออกมาเป็นตัวหนังสือ ผู้เขียนจะต้องจับประเด็นสำคัญของเรื่องให้ได้ก่อน ซึ่ง
ประเด็นสำคัญต่าง ๆ ของเรื่อง ผู้เรียนสามารถสังเกตได้จากคำถามของผู้สอนขณะทำกิจกรรมในขั้นที่ 2 โดยมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือการสื่อสารข้อความของผู้เขียน ไปสู่ผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ 
 5. ขั้นประเมินงานเขียน ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันประเมินผลงานเขียนสรุปความ ผู้เรียนอ่านและประเมิน
งานเขียนของตนเอง และของเพ่ือน หลังจากนั้นทำการแก้ไขปรับปรุง แล้วจึงให้ผู้สอนทำการอ่านประเมินงานเขียน 
พร้อมทั้งอธิบายเพ่ิมเติมอีกครั้ง เพ่ือให้ผู้เรียนได้แก้ไขปรับปรุงงานเขียนองตนเองเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนจัดแสดงผล
งานเขียนสรุปความ ของผู้เรียนแต่ละคนบอร์ดแสดงผลงาน 
 จากขั้นตอนการเรียนภาษาแบบองค์รวมจะเห็นได้ว่า ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกทักษะทั้งการฟัง พูด อ่าน และ
เขียน ควบคู่กันไป ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมที่สร้าง และกระตุ้นความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหาไว้หลากหลายกิจกรรม ซึ่งจากการศึกษาพบว่า กิจกรรมบทบาทสมมติ เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้
ของผู้เรียนอย่างเป็นธรรมชาติ เพราะผู้เรียนจะได้เรียนรู้จากการกระทำโดยแท้จริง มีโอกาสในการฝึกพฤติกรรม
หลากหลายรูปแบบในสถานการณ์ต่างๆตามที่ผู้สอนกำหนดได้อย่างอิสระ ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนสนุก ไม่น่าเบื่อ และมี
ความสนใจในบทเรียนมากขึ้น (Chiung Chu Wong, 1963) ทั้งยังส่งผลต่อเจตคติที่ดีต่อการพูดของผู้เรียน โดย
นอกจากกิจกรรมบทบาทสมมติจะสามารถทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการพูดของตนเองได้อย่างแท้จริงแล้ว ยังทำ
ให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจแบะใช้หลักการพูดไปใช้ในการพูดสื่อสารในสถานการณ์จริงได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมอีก
ด้วย  

จากประโยชน์ของกิจกรรมบทบาทสมมติและการสอนภาษาแบบองค์รวม ดังกล่าว ทำให้ผู้วิจัยมีความสนใจ
ที่จะพัฒนาทักษะการเขียนสรุปความจากวรรณคดี เรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนช้างถวายฏีกา โดยใช้กิจกรรม
บทบาทสมมติตามแนวการสอนภาษาแบบองค์รวม สำหรบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา  ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสในการฟัง พูด อ่าน และเขียนสรุปความของผู้เรียนให้สอดคล้องกับการ
จัดสิ่งแวดล้อมในชั้นเรียนและการสร้างบรรยากาศในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อันจะทำให้ผู้เรียนได้ฝึกการ
เรียนรู้หลักการทางภาษา อันจะทำให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทักษะการเขียนสรุปความ และพัฒนาการด้านทักษะการใช้
ใช้ภาษาไทย ทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนให้สอดคล้องสูงยิ่งขึ้น 
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คำถามวิจัย  

 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยโดยการใช้กิจกรรมบทบาทสมมติในวรรณคดีเรื่อง ขุนช้าง

ขุนแผน ตอน  ขุนช้างถวายฏีกา  ตามแนวการสอนภาษาแบบองค์รวม สามาถพัฒนาทักษะการเขียนสรุปความของ

กลุ่มเป้าหมายการวิจัยได้หรือไม่ อย่างไร 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนการเขียนสรุปความ โดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติในวรรณคดีเรื่อง ขุนช้าง
ขุนแผน ตอน ขุนช้างถวายฏีกา ตามแนวการสอนภาษาแบบองค์รวม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

สมมติฐานของการวิจัย 

กลุ่มเป้าหมายการวิจัยที่ได้รับการเรียนการสอนการเขียนสรุปความเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนช้าง

ถวายฏีกา โดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติตามแนวการสอนภาษาแบบองค์รวม มีคะแนนการเขียนสรุปความหลังเรียน

ดีขึ้นกว่าก่อนเรียน  
 

ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมายการวิจัย 

 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 25 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling)  

ขอบเขตด้านเนื้อหา 

 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเนื้อหาที่อยู่ในหนังสือแบบเรียนวรรณคดีวิจักษ์ ซึ่งเป็นหนังสือ

เรียนที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้ใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน สำหรับผู้เรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยในการเขียนสรุปความที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน

และตัวชี้วัด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นั้น คือ การใช้ภาษาเขียน อธิบาย บรรยาย พรรณนา  และเสนอแนวคิดใหม่

ด้วยภาษาถูกต้องเหมาะสม 
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ขอบเขตด้านตัวแปร 

  ตัวแปรอิสระ คือ การสอนโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติตามแนวการสอนแบบองค์รวม 

  ตัวแปรตาม คือ คะแนนการเขียนสรุปความ  

 ขอบเขตด้านระยะเวลา 

  การวิจัยในครั้งนี้ดำเนินการในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ซึ่งมี

ระยะเวลาจำนวน 3 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 คาบ คาบละ 50 นาที รวมเวลาในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 6 

คาบ 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 การเขียนสรุปความ หมายถึง ความสามารถในการเขียนสรุปจากเรื่องราวที่ได้อ่าน โดยสามารถเขียนเรียบ

เรียงใจความสำคัญ ใจความสนับสนุน และแต่งประโยคใหม่ที่ถูกต้องตามโครงสร้างหลักภาษาไทย โดยใช้เกณฑ์การ

ให้คะแนนการเขียนสรุปความของ Rinechart et. al. (1966) 

การสอนภาษาแบบองค์รวม หมายถึง การสอนที่เน้นการพัฒนาภาษาที่เป็นไปตามการรับรู้โดยธรรมชาติ

ของผู้เรียนแต่ละคน เป็นการพัฒนาความหมายรวมของภาษา ไปสู่องค์ประกอบย่อยของภาษา โดยใช้การอ่านเป็น

จุดเริ่มต้นของการพัฒนาความสามารถในการเขียนในลักษณะของทักษะสัมพันธ์ เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียนเป็น

หลัก ในการส่งเสริมความมั่นใจในตนเอง ผู้เรียนมีโอกาสเลือกเรื่องที่ต้องการศึกษาด้วยตนเอง ตามความสนใจและ

ความถนัด ผู้สอนถามคำถามให้นักเรียนคิดเกี่ยวกับหัวข้อนั้น ๆ เพ่ือเป็นการกระตุ้นความสนใจ และให้ผู้เรียนฝึกคิด

วิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ผู้สอนใช้สื่อจริงประกอบการเรียนการสอน ขั้นตอนในการสอนประกอบด้วย 5 

ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ 2) ขั้นเรียนผ่านสื่อจริง 3) ขั้นอ่านค้นคว้าและนำเสอน 4) 

ขั้นเขียนสรุปความ และ 5) ขั้นประเมินงานเขียน 

 กิจกรรมบทบาทสมมติ หมายถึง กิจกรรมประกอบการสอนภาษาแบบองค์ความเพ่ือใช้ในการสื่อสารที่

ผู้วิจัยสร้างขึ้น เพ่ือมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกการใช้ สำนวนภาษาและกริยาท่าทาง ตามบทบาทสมมติและสถานการณ์ที่

ได้รับ โดยมีขั้นตอนการนำมาใช้ประกอบการสอนดังนี้ (1) การนำเข้าสู่การแสดงบทบาทสมมติ (2) การเตรียมตัว

ผู้เรียนในด้านภาษา (3) การเลือกผู้แสดงบทบาทสมมติ (4) การเตรียมความพร้อมของผู้แสดงบทบาท (5) การจัด

ฉากการแสดง (6) การแสดงบทบาทสมมติ (7) การอภิปรายผลการแสดง (8) การดำเนินกิจกรรมติดตามผล 
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 แบบทดสอบการเขียนสรุปความ หมายถึง ชุดคำถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพ่ือวัดความรู้ทางด้านทักษะการ

เขียนสรุปความ มีลักษณะเป็นแบบปรนัย จำนวน 30 ข้อ ซึ่งใช้ในการทดสอบผู้เรียนก่อนและหลังได้รับการสอนโดย

ใช้กจิกรรมบทบาทสมมติตามแนวการสอนภาษาแบบองค์รวม 

  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ผู้เรียนสามารถนำทักษะการเขียนสรุปความที่ได้รับการพัฒนาไปใช้ในชีวิตประจำวันและเป็นพ้ืนฐานใน

การเรียนภาษาของผู้เรียนต่อไปในอนาคต 

 2. เกิดแนวทางในการจัดการเรียนการสอนแก่ผู้สอนรายวิชาภาษาไทย ให้สามารถนำกิจกรรมบทบาทสมมติ

ตามแนวการสอนภาษาแบบองค์รวมไปใช้กับบทเรียนอ่ืนๆ เพ่ือพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยของผู้เรียนให้สามารถ

สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 3. เป็นแนวทางแก่ผู้ที่สนใจนำกิจกรรมบทบาทสมมติตามแนวการสอนภาษาแบบองค์รวมไปประยุกต์ใช้ใน

การจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการใช้ภาษา ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในรายวิชาอ่ืนๆ 

รวมถึงนำไปใช้ในการศึกษาค้นคว้า และวิจัยต่อไปในอนาคต 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

 ในการวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการพูด เรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอนขุนช้างถวายฎีกา โดยใช้กิจกรรม

บทบาทสมมติตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยนำเสนอผล

การศึกษาตามลำดับดังนี้ 

 1. หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 

          1.1 สาระสำคัญของหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

            1.2 มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

            1.3 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

 2. แนวการสอนภาษาแบบองค์รวม  

       2.1 ความเป็นมาและแนวคิดของแนวการสอนภาษาแบบองค์รวม 

           2.2 ทฤษฎีของแนวการสอนภาษาแบบองค์รวม 

            2.3 ขั้นตอนการสอนภาษาแบบองค์รวม 

            2.4 เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวการสอนแบบองค์รวม 

  2.5 การนำกิจกรรมบทบาทสมมติมาใช้กับการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

 3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกิจกรรมบทบาทสมมติ 

       3.1 ความหมายของกิจกรรมบทบาทสมมติ 

       3.2 องค์ประกอบของกิจกรรมบทบาทสมมติ 

       3.3 รูปแบบของกิจกรรมบทบาทสมมติ  

       3.4 ขั้นตอนการนำกิจกรรมบทบาทสมมติไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

        3.5 เทคนิคการใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ 

            3.6 ประโยชน์ของการใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ 

 4. การเขียนสรุปความ 

            4.1 ความหมายของการเขียนสรุปความ 

            4.2 องค์ประกอบของกาเขียนสรุปความ 
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       4.3 การสอนและพัฒนาทักษะการเขียนสรุปความ 

  4.4 การประเมินการเขียนสรุปความ 

 5. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล 

  5.1 แนวคิดการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (Learning Assessment) 

  5.2 ความหมายการวัดและประเมินผล 

  5.3 วิธีการและเครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

6. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

1. หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551  
ทำไมต้องเรียนภาษาไทย 

ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและเสริมสร้าง

บุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์

ที่ดีต่อกัน ทำให้สามารถประกอบกิจธุระ การงาน และดำรงชีวิตร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข และ

เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพ่ือพัฒนาความรู้ พัฒนา

กระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความก้าวหน้าทาง

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนนำไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ   นอกจากนี้ยังเป็นสื่อ

แสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม  ประเพณี  และสุนทรียภาพ   เป็นสมบัติล้ำค่าควรแก่การเรียนรู้  

อนุรักษ์  และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป 

1.1 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

 สาระที่ 1    การอ่าน 

มาตรฐาน  ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการ

ดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน      

สาระที่ 2    การเขียน  

มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบ

ต่างๆ  เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่าง   มีประสิทธิภาพ                   

สาระที่ 3    การฟัง การดู และการพูด 
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มาตรฐาน ท 3.1  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด  และ    

ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 

สาระที่ 4  หลักการใช้ภาษาไทย 

มาตรฐาน  ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ

ภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ                               

สาระที่ 5    วรรณคดีและวรรณกรรม 

มาตรฐาน  ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและ

นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

 1.2 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 

สาระท่ี 1    การอ่าน 

ตารางที่ 1 มาตรฐาน 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนิน

ชีวติ  และมีนิสัยรักการอ่าน 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.4-ม.6 1. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว   และ     

บทร้อยกรองได้อย่างถูกต้อง  ไพเราะ 
และเหมาะสมกับเร่ืองที่อ่าน   

 การอ่านออกเสียง ประกอบดว้ย 
- บทร้อยแก้วประเภทต่างๆ เชน่ บทความ      

นวนิยาย และความเรียง  
  - บทร้อยกรอง เช่น โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน 

ร่าย  และลลิิต  

 2.  ตีความ แปลความ และขยายความ
เร่ืองที่อ่าน 

3. วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่อ่าน                    
ในทุกๆ ด้านอยา่งมีเหตุผล 

4.  คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน 
และประเมินคา่เพื่อนำความรู้ 
ความคิดไปใช้ตัดสินใจแก้ปญัหาในการ
ดำเนินชีวิต 

5. วิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความคิดเห็น
โต้แย้งกับเรื่องที่อ่าน และเสนอ
ความคิดใหม่อย่างมีเหตุผล 

 การอ่านจบัใจความจากสื่อตา่งๆ เช่น 
- ข่าวสารจากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และ

แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในชมุชน 
- บทความ 
- นิทาน 
- เร่ืองสั้น    
- นวนิยาย 

- วรรณกรรมพื้นบ้าน 
- วรรณคดีในบทเรียน 
- บทโฆษณา  
- สารคดี   
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6.  ตอบคำถามจากการอ่านประเภท
ต่างๆ  ภายในเวลาที่กำหนด 

7.  อ่านเรื่องต่างๆ แล้วเขียนกรอบแนวคิด
ผังความคิด บันทึก ย่อความ และ
รายงาน 

8. สังเคราะห์ความรู้จากการอ่าน        
สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และ
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ มาพฒันาตน 
พัฒนาการเรียน และพฒันาความรู้
ทางอาชีพ 

- บันเทิงคดี    
- ปาฐกถา 
- พระบรมราโชวาท  
- เทศนา  
- คำบรรยาย 
- คำสอน      
- บทร้อยกรองร่วมสมัย       

- บทเพลง 

- บทอาเศียรวาท              
- คำขวัญ   

 9. มีมารยาทในการอ่าน  มารยาทในการอ่าน 
 

สาระที่ 2 การเขียน 

ตารางที่ 2 มาตรฐาน 2.1 ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบ

ต่างๆ   เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.4-ม.6 1. เขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ          

ได้ ตรงตามวตัถุประสงค์ โดยใชภ้าษา
เรียบเรียงถูกต้อง มีข้อมูล และ
สาระสำคัญชัดเจน     

                 

 การเขียนสื่อสารในรปูแบบตา่งๆ เช่น 
- อธิบาย  บรรยาย  พรรณนา  
- แสดงทรรศนะ  โต้แย้ง  โน้มนา้ว 
- เชิญชวน 
- ประกาศ    
- จดหมายกิจธุระ   
- โครงการและรายงานการดำเนินโครงการ   
- รายงานการประชุม  
- การกรอกแบบรายการต่างๆ   

 2. เขียนเรียงความ   การเขียนเรียงความ 
 3. เขียนย่อความ(สรุปความ)จากสื่อที่มี

รูปแบบ  และเนื้อหาหลากหลาย   
 การเขียนย่อความ(สรุปความ) จากสื่อต่างๆ  
เช่น 

- กวีนิพนธ์ และวรรณคด ี
- เรื่องสั้น สารคดี นวนิยาย บทความทางวิชาการ 

และวรรณกรรมพื้นบ้าน  
 4. ผลิตงานเขียนของตนเองในรูปแบบ  การเขียนในรูปแบบตา่งๆ เชน่  
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ต่างๆ   - สารคดี  
- บันเทิงคดี  

 5. ประเมินงานเขียนของผู้อื่น  แล้ว
นำมาพัฒนางานเขียนของตนเอง 

 

 การประเมินคุณคา่งานเขียนในด้านต่างๆ เช่น 
- แนวคิดของผู้เขียน 
- การใช้ถ้อยคำ 
- การเรียบเรียง 
- สำนวนโวหาร                                                                                                
- กลวิธีในการเขียน  

 6. เขียนรายงานการศึกษาคน้คว้า           
เรื่องที่สนใจตามหลักการเขียนเชิง
วิชาการ   และใช้ข้อมูลสารสนเทศ
อ้างอิงอย่างถูกต้อง 

 การเขียนรายงานเชงิวิชาการ  
 การเขียนอ้างอิงข้อมูลสารสนเทศ 

 7. บันทึกการศึกษาค้นควา้เพื่อนำไป
พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ 

 การเขียนบนัทึกความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

 8. มีมารยาทในการเขียน  มารยาทในการเขียน 

สาระท่ี 3 การฟัง การดู และการพูด 

ตารางที่ 3 มาตรฐาน 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึก

ในโอกาสต่างๆ  อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์                                       

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.4-ม.6 1. สรุปแนวคิด และแสดงความคิดเห็นจาก
เร่ืองที่ฟังและดู   

 การพูดสรุปแนวคิด และการแสดงความคิดเห็น
จากเรื่องที่ฟังและด ู

 2.วิเคราะห์ แนวคิด การใช้ภาษา และ
ความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดูอย่างมี
เหตุผล 

 การวิเคราะห์แนวคิด การใชภ้าษา และความ
น่าเชื่อถือจากเร่ืองที่ฟังและดู          

 3. ประเมินเร่ืองที่ฟังและดู แล้วกำหนด
แนวทางนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนิน
ชีวิต 

4. มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่ฟังและดู 

  การเลือกเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ 

  การประเมนิเร่ืองที่ฟังและดูเพื่อกำหนดแนวทาง
นำไปประยุกต์ใช ้

 5. พูดในโอกาสต่างๆ พูดแสดงทรรศนะ โต้แย้ง  
โน้มน้าวใจ  และเสนอแนวคิดใหม่ด้วยภาษา

 การพูดในโอกาสต่างๆ เช่น 
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ถูกต้องเหมาะสม 

 

- การพูดต่อที่ประชุมชน   

- การพูดอภิปราย   

- การพูดแสดงทรรศนะ 

- การพูดโน้มน้าวใจ          

 6. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด  มารยาทในการฟัง การดู และการพูด 

 

สาระท่ี 4 หลักการใช้ภาษาไทย 

ตารางที่ 4 มาตรฐาน 4.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนำไปใช้ได้อย่าง

เหมาะสมกับกาลเทศะ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.4-ม.6 1. อธิบายธรรมชาติของภาษา  พลังของ

ภาษา และลักษณะของภาษา 

 ธรรมชาติของภาษา   

 พลังของภาษา 

 

 

  ลักษณะของภาษา 

- เสียงในภาษา 

- ส่วนประกอบของภาษา 

- องค์ประกอบของพยางค์และคำ 

๒2. ใช้คำและกลุ่มคำสรา้งประโยคตรงตาม

วัตถุประสงค ์

 

 การใช้คำและกลุ่มคำสร้างประโยค  

- คำและสำนวน 

- การร้อยเรียงประโยค 

- การเพิ่มคำ   

- การใช้คำ 

- การเขียนสะกดคำ  
3. ใช้ภาษาเหมาะสมแก่โอกาส กาลเทศะ 
และบุคคล รวมทัง้คำราชาศัพทอ์ย่าง
เหมาะสม 

 ระดับของภาษา 

 คำราชาศัพท ์
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 ๔. แต่งบทร้อยกรอง  กาพย์ โคลง ร่าย และฉันท ์

 5. วิเคราะห์อิทธิพลของภาษาต่างประเทศ

และภาษาถิน่ 

 อิทธิพลของภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น 

 

 6. อธิบายและวิเคราะห์หลักการสร้างคำใน

ภาษาไทย   

 หลักการสร้างคำในภาษาไทย   

 

 7. วิเคราะห์และประเมินการใชภ้าษาจากสื่อ

สิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 การประเมนิการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และ  สื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ 

สาระท่ี 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 

ตารางที่ 5 มาตรฐาน 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและ

นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรีบนรู้แกนกลาง 

ม.4-ม.6 1. วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและ
วรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้น 

 

 

 หลักการวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและ
วรรณกรรมเบื้องต้น 

- จุดมุ่งหมายการแต่งวรรณคดีและวรรณกรรม 

- การพิจารณารูปแบบของวรรณคดีและ
วรรณกรรม 

- การพิจารณาเนื้อหาและกลวิธใีนวรรณคดีและ
วรรณกรรม 

- การวิเคราะห์และการวิจารณ์วรรณคดีและ
วรรณกรรม 

 2. วิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดี

เชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์

และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต 

 การวิเคราะห์ลักษณะเดน่ของวรรณคดีและ

วรรณกรรมเกี่ยวกับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์และ

วิถีชีวิตของสังคมในอดีต 

 3. วิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้าน

วรรณศิลป์ของวรรณคดีและวรรณกรรม

 การวิเคราะห์และประเมินคณุค่าวรรณคดีและ
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ในฐานะที่เปน็มรดกทางวฒันธรรมของ

ชาต ิ

วรรณกรรม 

- ด้านวรรณศิลป ์

- ด้านสงัคมและวฒันธรรม 

 4. สังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดีและ

วรรณกรรมเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต

จริง 

 การสังเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรม 

 

 5. รวบรวมวรรณกรรมพื้นบ้านและอธิบาย

ภูมิปัญญาทางภาษา 

  

 วรรณกรรมพื้นบ้านที่แสดงถึง 

- ภาษากับวฒันธรรม   

- ภาษาถิ่น 

 6. ท่องจำและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่

กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตาม

ความสนใจและนำไปใช้อ้างอิง 

 บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า 

- บทอาขยานตามที่กำหนด 

- บทร้อยกรองตามความสนใจ 

ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551) 

 

2. แนวการสอนภาษาแบบองค์รวม 

 2.1 ความเป็นมาและแนวคิดของแนวการสอนภาษาแบบองค์รวม 

  การสอนภาษาแบบองค์รวม หมายถึง การสอนภาษาที่เป็นไปตามธรรมชาติ เน้นสื่อที่มีความหมาย 

ผู้เรียนสามารถใช้ประสบการณ์เดิมช่วยทำให้เข้าใจสื่อที่อ่านได้รวดเร็วขึ้น การสอนจะไม่แยกสอนส่วนย่อยของภาษา

ทีละส่วน แต่เน้นให้เข้าใจในภาพรวมก่อน แล้วจึงเรียนรู้ด้านโครงสร้างภาษาภายหลัง ผู้เรียนสามารถสร้างสร รค์

ภาษาของตนอย่างอิสระ ผู้สอนต้องยอมรับความแตกต่างด้านการออกเสียงที่สำเนียงภาษาถิ่น (Dialeets) ใน

เบื้องต้นแล้วจึงพัฒนาให้ถูกต้องในโอกาสต่อไป การสอนภาษาแบบองค์รวม จะเน้นการนำวรรณคดีต่าง ๆ ที่ดีมาเป็น

สื่อการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนมีประสบการ์ทางภาษาที่หลากหลาย สามารถนำไปเป็นแบบอย่างการใช้ภาษาของตนเอง

อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนภาษาแบบองค์รวม จึงเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และยึดหลัก

ประชาธิปไตยในชั้นเรียน 



22 
 

 คำว่า ภาษาแบบธรรมชาติ (Whole Language) เป็นคำที่พบครั้งแรกในหนังสือภาพของเด็กที่เขียนโดย 

John Amos Cominius ในยุคคริสต์ศตวรรษที่ 17 (Goodman, 1986) เป็นหนังสือเล่มเล็ก ๆ เต็มไปด้วยรูปภาพ 

ชื่อ และคำอธิบายของสิ่งเหล่านั้น ความหมายอขงแนวการสอนภาษาแบบองค์รวมมีลักษณะเด่นคือ ผู้สอนคำนึงถึง

วิธีการเรียนรู้แบบเด็ก ๆ ซึ่ง Cominius เชื่อว่า ผู้เรียนสามารถค้นพบข้อมูลใหม่ ๆ ได้ด้วยการนำเสนอสิ่งที่ผู้ เรียน

คุ้นเคยในชีวิตอยู่แล้ว ผู้เรียนจะเข้าใจสิ่งของที่เป็นรูปธรรมได้ โดยการใช้ภาษาถิ่น หรือภาษาในชีวิตประจำวันของ

ผู้เรียน นักการศึกษาในช่วงระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 17-20 ได้ระบุว่าหลักการของการเรียนรู้ภาษาอย่างธรรมชาติ

แบบองค์รวมในยุคนี้ คล้ายกันกับแนวทางของ Cominius ที่กล่าวว่า ความรู้จะเกิดอย่างพรั่งพรูจากกระบวนการ

เรียนรู้ และพัฒนาภาษาพูด ภาษาเขียน ซึ่งครูจะเห็นได้ชัดเจนว่าเด็ก ๆ นั้นอาศัยภาษาเป็นสื่อในการแก้ปัญหาต่าง 

ๆ อย่างมีความหมายในกระบวนการเรียนรู้ทั่ว ๆ ไป ของเด็กในโรงเรียน ต่อมา Goodman, K.S. (1989) และคณะ

ในเมืองโคลัมเบีย รัฐมิสซูรี่ ได้ก่อตั้งกลุ่มครูกลุ่มแรก มีชื่อว่ากลุ่มครูประยุกต์ใช้แนวภาษาธรรมชาติ (Teacher 

Applying Whole Language หรือ TAWL) ร่วมมือกันปรับเปลี่ยนแนวการสอนเข้าสู่ภาษาธรรมชาติ หรือที่เรียกกัน

ต่อมาภายหลังว่าแนวการสอนภาษาแบบองค์รมใน 1980 มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนการสอนแนว

ภาษาธรรมชาติเพ่ือนำแนวทางนี้ไปใช้ในชั้นเรียน Watson (1994) ได้แสดงความเห็นต่อแนวการสอนภาษาแบบองค์

รวมว่าเป็นวิธีการที่ให้อิสระแก่ผู้เรียนในการทดลองและค้นคว้าหาความรู้ นอกจากนี้ผู้เรียนยังได้แสดงทัศนะของ

ตนเอง ซึ่งแสดงถึงบทบาทและการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอันเนื่องมาจากการทำงานร่วมกัน ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์

ซึ่งกันและกัน โดยมีเนื้อหาบทเรียนเป็นสื่อ 

 มีผู้ในคำจำกัดความกว้าง ๆ ของแนวการสอนภาษาแบบองค์รวมไว้ดังนี้ เช่น Weaver (1994) กลา่วว่า 

 1. การเรียนรู้เป็นพัฒนาการ ผู้เรียนส่วนใหญ่จะเรียนรู้ทักษะในระหว่างการพัฒนาทางด้านความรู้ ความจำ 

แต่ไม่สามารถเรียนรู้สิ่งที่เป็นลำดับขั้นที่ชี้เฉพาะลงไป 

 2. การเรียนรู้ทักษะต่าง ๆ จะสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อมีการใช้สถานการณ์ จริงกับ

บทเรียนนั้น ๆ 

 3. การอ่านและการเขียนจะพัฒนาได้สูงสุด ในสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงกับ การฟังและการพูด 

 4. ทักษะทางภาษาทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การฟัง พูด อ่าน และเขียน มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เมื่อมีการ

เรียนรู้การอ่าน ก็ต้องมีการพัฒนาไปสู่การเรียนรู้การพูด การเขียน และการฟัง ด้วยเสมอ 

 

2.2 ทฤษฎีของแนวการสอนภาษาแบบองค์รวม 

แนวการสอนภาษาแบบองค์รวมเป็นแนวการสอนที่มีพ้ืนฐานจากทฤษฎีหลายทฤษฎีรวมกัน คือ  ทฤษฎี

จิตวิทยาพัฒนาการ ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ ทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู้ และทฤษฎีภาษาศาสตร์สังคม ในส่วนของ
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ทฤษฎีภาษาศาสตร์ ได้กล่าวถึงแนวการสอนภาษาแบบองค์รวมว่า เป็นแนวการสอนที่มีองค์ประกอบจากการนำ

ความรู้และประสบการณ์เดิมมาเชื่อมโยงกับเนื้อหาบทเรียน ดังนั้น การเรียนจะมีความหมายต่อผู้เรียน ในขอบเขต

ของประสบการณ์เดิมและภาษาที่ผู้เรียนรู้จัก ทางด้านทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการและทฤษฎี จิตวิทยาการเรียนรู้

อธิบายว่า ทักษะเกิดจากการเรียนรู้ตั้งแต่เด็ก และจะมีพัฒนาการเป็นลำดับขั้นตอน ทั้งทางกาย สังคม อารมณ์ และ

สติปัญญา ผู้สอนต้องตระหนักว่า ผู้ เรียนแต่ละคนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทั้งรูปแบบพัฒนาการ ความสนใจ 

ความสามารถที่จะมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับ่บุคคลอ่ืน และการเรียนรู้จากประสบการ์ ดังนั้นผู้สอนทีใช้แนวการสอน

ภาษาแบบองค์รวม จึงต้องคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และวางแผนการสอนให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ของ

ผู้เรียน สำหรับด้านทฤษฎีภาษาศาสตร์สังคมมีแนวคิดว่า ผู้เรียนจะมีปฏิสัมพันธ์กัน ก็ต่อเมื่อได้อยู่ในสังคมแวดล้อม

เดียวกัน การพูดคุยและการเล่นบทบาทสมมุติเป็นสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่ช่วยให้ผู้เรียนฝึกฝนรูปแบบของการ

ติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืน สังคมแวดล้อมนี้จะส่งเสริมให้การติดต่อสื่อสารมีความหมายต่อผู้เรียน นอกจากนี้ การเรียนรู้

จะเกิดขึ้นได้ดีที่สุด เมื่อผู้เรียนได้รับการกระตุ้นให้มีส่วนร่วมในเหตุการณ์ สถานการณ์ทางสังคม หรือเป็นส่วนหนึ่ง

ของชั้นเรียน หรือกลุ่มย่อยในสถานการณ์การเรียนในชั้นเรียน 

แนวการสอนภาษาแบบองค์รวมยังยึดแนวการสอนแบบธรรมชาติ (The Natural Approach) โดยเน้นที่

การให้ปัจจัยป้อนที่ผู้เรียนสามารถเข้าใจได้ (Comprehensible Input) กับกระบวนการสอนที่เหมาะสมกับการ

เรียนรู้ทางภาษาของผู้เรียน ซึ่งทำให้ผู้เรียนประสบผลสำเร็จในการเรียนรู้ภาษา ยิ่งไปกว่านั้น แนวการสอนภาษา

แบบองค์รวมยังยึดแนวการสอนภษาแบบอรรถฐาน (The Genre Based Approach) ซึ่งแนวการสอนนี้ ยึดแนว

หลักการเดียวกันกับ ทฤษฎีการอสนภาษาเชิงระบบ (Systematic Linguistic Theory) ของ Haliday (1978) ซึ่ง

เป็นทฤษฎีการสอนที่เน้นการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อความหมาย ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ หลักการสำคัญของแนว

การสอนภาษาแบบอรรถฐานจะอ้างอิงหลักการสำคัญของทฤษฎีการสอนภาษาเชิงระบบ ดังต่อไปนี้ 

1. การเรียนรู้ เป็นกระบวนการที่เกิดจากความคิดรวบยอดโดยรวม หรือความรู้องค์รวมไปสู่ส่วนย่อยหรือ

รายละเอียดเฉพาะด้าน (Whole to Part) หมายถึง ภาษาต่าง ๆ ที่ใช้ในปัจจุบันแม้จะมีความแตกต่างกัน แต่ก็มีสิ่ง

หนึ่งที่เหมือนกันเกือบทุกภาษา คือ การใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร การที่จะใช้ภาษาในการสื่อสารได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ก็ต่อเมื่อใช้อย่างมีความหมาย กล่าวคือ ผู้ส่งสาร ทั้งฝ่ายส่งสารและรับสาร สามารถเข้าใจใน

สารนั้นได้อย่างถูกต้องตรงกัน 

2. ภาษาและบริบทภาษา (Language and Context) หมายถึง การใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสาร ที่ต้อง

คำนึงถงสภาพแวดล้อมและกาลเทศะ จึงจะทำใหก้ารสื่อสารประสบผลสำเร็จ 
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3. ภาษาและทำเนียบภาษา (Language and Register) หมายถึง การที่ผู้ใช้ภาษา ใช้ภาษาได้เหมาะสมกับ

สถานะของตนเอง และผู้ที่ใช้ภาษาติดต่อสัมพันธ์ด้วย เช่น ภาษาท่ีใช้กับผู้ที่สถานภาพสูงกว่า ต่ำกว่า หรือเสมอกัน ก็

จะมีทำเนียบการใช้ภาษาท่ีแตกต่างกันไปตามสถานภาพ 

4. การเรียนรู้ภาษาในบริบท (Language Learning in Context) หมายถึง การเรียนรู้เพ่ือใช้ภาษา ทั้ง

ภาษาพูดและภาษาเขียน โดยการปรับรูปแบบภาษาที่ถูกต้อง ตามลักษณะของบริบทภาษา สถานการณ์ รวมทั้ง

วัฒนธรรมต่าง ๆ ด้วย เพื่อให้สื่อความหมายในบริบททีถู่กต้อง 

จากแนวคิดต่าง ๆ นี้ Goodman (1989) จึงได้นำมาเป็นแนวทางการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาขึ้นใหม่ และ

ได้รับการยกย่องในฐานะผู้บุกเบิกแนวการสอนแบบองค์รวม Goodman มีความเชื่อว่า การจัดการเรียนการสอนจะ

ได้ผลดี ถ้าผู้สอนได้ศึกษาความสนใจและความสามารถที่หลากหลายของผู้เรียน ทำให้ผู้สอนสามารถถวางแผนการ

จัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน นอกจากนี้ ยังมีองค์ประกอบอ่ืน ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการ

จัดการเรียนการสอน ได้แก่ ความรู้และประสบการณ์เดิมของผู้เรียนในเรื่องที่ เกี่ยวข้อง ความเป็นประชาธิปไตยใน

ห้องเรียน การมีสิทธิทำในสิ่งที่ผู้เรียนชอบหรือถนัด ความเสมอภาคในห้องเรียนภายใต้กรอบหลักสูตรการได้เรียนรู้

และสัมผัสจริง ล้วนช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ดีขึ้น การเรียนรู้ภาษาตามแบบของ Goodman เน้นการเรียนการ

สอนภาษาที่มีความหมาย ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอน และเพ่ือเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจของ

ผู้เรียนให้มากข้ึน หนังสือหรือสื่อต่าง ๆ ที่เสริมการอ่าน ควรเป็นสื่อที่น่าสนใจ และช่วยให้เกิดการคาดเดาล่วงหน้าได้ 

(Predictable Matcrials) และหากการเรียนการสอนเป็นไปตามธรรมชาติ ผู้เรียนจะไม่เบื่อหน่าย ผู้เรียนสามารถใช้

ความรู้เดิมมาช่วยในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ทำให้เกิดพลังความคิดอยู่ตลอดเวลาที่เรียน นอกจากนั้นผู้เรียนควรได้มี

โอกาสอ่านวรรณกรรมที่เป็นแบบอย่างทางภาษาเป็นประจำ จะทำให้พัฒนาการเรียนรู้ทางภาษาได้ผลดี 

 

2.3 ขั้นตอนการสอนของแนวการสอนภาษาแบบองค์รวม 

แนวการสอนภาษาแบบองค์รวม อาศัยหลักการของแนวการสอนแบบธรรมชาติ  (The Natural 

Approach) ดังนั้น ขั้นตอนการสอนของแนวการสอนภาษาแบบองค์รวม จึงได้รับการพัฒนาขึ้นให้มีลักษณะการ

พัฒนาภาษาแบบบูรณาการ ผู้สอนจัดบทเรียนโดยใช้ประเด็นหลักไปสู่หน่วยย่อย เป็นการจัดประสบการณ์การเรียน 

ที่ทำให้ผู้เรียนเห็นภาพรวมของเนื้อหาก่อนที่จะเรียน หรือฝึกประสบการณ์การเรียนรู้ในรายละเอียดปลีกย่อย เช่น 

คำศัพท์ และโครงสร้างทางภาษา Freeman and Mason (1991) ไดเ้สนอแนะหลักการของแนวการสอนภาษาแบบ

องค์รวม 7 ประการดังต่อไปนี้ 

 1. การเรียนรู้ เป็นกระบวนการที่เกิดจากความคิดรบยอดโดยรวม หรือความรู้องค์รวมไปสู่ส่วนย่อย หรือ

รายละเอียดเฉพาะ (Whole to Part) ผู้เรีนมีความจำเป็นที่จะต้องรู้ภาพรวมเป็นอันดับแรก ผู้เรียนสามารถพัฒนา
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ความคิดรวบยอดในการเรียนเรื่องหนึ่ง ๆ โดยเริ่มจากเรื่อง ทั่ว ๆ ไปก่อน จากนั้นผู้สอนจึงเพ่ิมเติมรายละเอียดที่ชี้

เฉพาะลงไป ในการเรียนภาษาที่สอง ผู้เรียนจะต้องรู้ว่าจะเรียนอะไร ดังนั้นการเชื่อมโยงความรู้เดิม โดยการซักถาม

หรือการทบทวน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง 

 2. ในการเรียนรู้ ควรเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพราะแนวการสอนภาษาแบบองค์รวมมุ่งเน้นที่ผู้เรียน บทเรียน

จะเริ่มต้นจากที่รู้ว่าผู้เรียนรู้อะไร กิจกรรมจะจัดขึ้นตามความสนใจของผู้เรียน ผู้สอนจะสร้างเนื้อหา ผู้เรียนสามารถ

สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง เพราะการเรียนรู้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การถ่ายทอดข้อมูลเท่านั้น 

 3. บทเรียนควรมีความหมายต่อผู้เรียน ผู้เรียนเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ที่ตนเองได้เห็นราวกับว่าเป็นการค้นพบสิ่งที่

ตนเองต้องการ ผู้เรียนควรมีทางเลือกว่าตนเองต้องการจะเรียนอะไร และได้สะท้อนความคิดเห็นว่า สิ่งที่ได้เรียนรู้นั้น

สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างไร 

 4. เนื้อหาที่เรียน ควรส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม เมื่อผู้เรียนได้แบ่งปันความคิดเห็นในสถานการณ์

กลุ่มความคิดรวบยอด ส่วนบุคคลจะได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น เนื่องจากในการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ผู้เรียนจะได้

เรียนรู้ทักษะในการทำงานร่วมกัน ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญต่อการดำรงชีวิต 

 5. บทเรียนควรส่งเสริมทักาะการพูดและทักษะการเขียน 

 6. การเรียนรู้ ควรใช้ภาษาแม่เป็นสื่อในการสร้างความคิดรวบยอด เพ่ือให้ง่ายต่อการเรียนรู้ภาษา ผู้สอน

สามารถถ่ายทอดและพัฒนาความคิดรวบยอดของผู้เรียน โดยใช้ภาษาเป็นแม่สื่อ 

 7. บทเรียนซึ่งส่งเสริมความเชื่อมั่นในตัวผู้เรียน จะช่วยเพ่ิมศักยภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้สอนต้อง

เชื่อมั่นว่า ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ เมื่อผู้เรียนมีโอกาสได้เรียน และร่วมกิจกรรมที่มีความหมายเป็นไปตามขั้นตอน 

จากความคิดรวบยอดไปสู่องค์ประกอบย่อย ผู้สอนสามารถวางแผนกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งสร้างความเชื่อมั่น

ให้แก่ตัวผู้เรียน โดยการใช้บทเรียนที่เกิดจากความสนใจ และนำประสบการณ์เดิมของผู้เรียนมาใช้ การตอบสนองต่อ

ความต้องการของผู้เรียน จะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมที่มีการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม รวมทั้งมีการพัฒนา

ทักษะต่าง ๆ ทั้งทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน 

 Lapp, D. Flood. (1986) แสดงทัศนะเกี่ยวกับความต้องการของผู้เรียนว่า การสื่อสารเป็นกระบวนการที่

ผู้เรียนจำเป็นต้องมีความรู้มากกว่ารู้รูปแบบของภาษา (Form) ความหมาย (Meaning) และหน้าที่ทางภาษา 

(Funtion) ผู้เรียนต้องสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ด้วย ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการปฏิสัมพันธ์

ระหว่างผู้ฟังกับผู้พูด หรือผู้อ่านกับผู้เขียน และความหมายต้องชัดเจน ผู้ฟังหรือผู้อ่านจะต้องมีการตอบสนองต่อผู้พูด

หรือผู้เขียนว่า เข้าใจในสิ่งที่พูดหรือเขียนมาหรือไม่ แนวการสอนภาษาแบบองค์รวมเป็นแนวการสอนหนึ่งที่

สนับสนุนแนวคิดดงักล่าว โดยมีขั้นตอนในการเรียนรู้ดังต่อไปนี้ 

 1. ขั้นโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ ผู้สอนจะถามคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องราวที่ผู้เรียนกำลังจะได้เรียนต่อไป 

เพ่ือเป็นการกระตุ้นความสนใจ และทำให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้เดิมกับสิ่งที่จะได้เรียนรู้ใหม่ ทำให้ผู้เรียน
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เกิดความคุ้นเคยก่อนในระดับหนึ่ง การรับรู้ว่าเรื่องราวที่กำลังจะเรียน มีความหมายและสัมพันธ์กับการดำเนินชีวิต

ของผู้เรียนอย่างไร ทำให้ผู้เรียนเกิดทัศนคติที่ดีและเห็นความสำคัญของสิ่งที่จะเรียน อีกท้ังผู้เรียนจะได้ว่างแผนหาวิธี

ทีเ่หมาะสมในการที่เรียนต่อไป เนื่องจากผู้เรียนแต่ละคนมีวิธีการเยนรู้ (Learning Style) ที่แตกต่างกัน 

 2. ขั้นเรียนรู้ผ่านสื่อจริง ผู้ เรียนฟังบทความ เรื่องราว หรือข่าว โดยใช้สื่อจริงประกอบ เป็นการจัด

ประสบการณ์ตรงแก่ผู้เรียน เนื้อหาที่เรียนถือเป็นปัจจัยป้อน ที่ผู้เรียนสามารถเข้าใจ ผู้สอนจะถามคำถามเกี่ยวกับ

เรื่องที่ได้ยินหรืออ่าน หลังจากนั้นผู้เรียนจะอ่านเนื้อหานั้น ๆ อย่างพิจารณาอีกครั้ง ในขั้นนี้ผู้สอนจะได้แนะนำกลวิธี

การอ่าน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจเรื่องราวที่อ่านได้อย่างถูกต้องเหมาะสม รวมถึงการสังเกตคำศัพท์ สำนวน 

โครงสร้างประโยคจากเรื่องราวที่อ่าน เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจภาษามากขึ้น จนสามารถนำไปประยุกต์ใช้เองได้ใน

สถานการณ์ต่าง ๆ คำตอบของผู้เรียนต่อคำถามของผู้สอน จะเป็นสิ่งที่สะท้อนความเข้าใจของผู้เรียนว่า ผู้เรียนได้

เรียนรู้สิ่งใดบ้าง หรือเข้าใจบทอ่านมากน้อยเพียงใด 

 3. ขั้นอ่านค้นคว้าและนำเสนอ ผู้สอนและผู้เรียนอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านในประเด็น

ต่าง ๆ ตามความสนใจ หลังจากนั้นให้ผู้เรียนค้นคว้าเพ่ิมเติมในหัวข้อที่อยากรู้ หรือตามความสนใจ เป็นการต่อยอด

การเรียนรู้ ผู้เรียนจะนำเสนอผลงานการค้นคว้าด้วยวิธีการต่าง ๆ เป็นงานเดี่ยว งานคู่ หรืองานกลุ่ม โดยนำเสนอ

หน้าชั้น หรือเป็นการส่วนตัวกับครูก็ได้ 

 4. ขั้นเขียนสรุปความ ผู้เรียนเขียนสรุปเรื่องราวที่ อ่าน เป็นการฝึกการเขียนสรุปความด้วยการเรียบเรียง

ภาษาให้สละสลวย ทำให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้เวลาในการคิดอย่างพิเคราะห์ จัดเรียงความคิดเห็นจึงถ่ายทอดออกมาเป็น

ตัวหนังสือ ผู้เรียนจะต้องจับประเด็นสำคัญของเรื่องให้ได้ก่อน ซึ่งประเด็นสำคัญต่าง ๆ ของเรื่อง ผู้เรียนสามารถ

สังเกตได้จากคำถามของผู้สอนขณะทำกิจกรรมในขั้นที่ 2 การเขียนสรุปความ เป็นลักษณะผสมผสานระหว่างเนื้อหา

และตัวภาษา โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือการสื่อสารข้อความของผู้เขียน ไปสู่ผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ 

 5. ขั้นประเมินงานเขียน ผู้สอนและผู้เรียนทำการประเมินงานเขียนสรุปความ ผู้เรียนอ่านและประเมินงาน

เขียนของตนเองและของเพ่ือน หลังจากนั้นผู้สอนประเมินงานเขียนพร้อมทั้งอธิบายเพ่ิมเติม เพ่ือให้ผู้เรียนแก้ไข

ปรับปรุงงานเขียนของตนเอง ก่อนจัดแสดงผลงานของผู้เรียนบนบอร์ดแสดงผลงานต่อไป 

 2.4 เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับแนวการสอนภาษาแบบองค์รวม  

  Lonna (cited in Freeman and Freeman, 1992) ได้นำวิธีสอนนี้ไปใช้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย ในประเทศอเมริกา นักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประกอบด้วย ชาวไทย ชาวเขมร 

ชาวม้ง และชาวลาว ผลปรากฏว่า นักเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนและสามารถพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน

ของตนเองได ้
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 Yazmin (1997) ใช้แนวคิดการเรียนภาษแบบองค์รวม โดยนำเสนอการเรียนรู้ภาษาที่มีความหมายและ

สอดคล้องกับชีวิตจริงของนักเรียน มาใช้สอนภาษาอังกฤษให้กับชาวอเมริกันเชื้อสายสเปน ผลของวิจัยพบว่า การ

เรียนภาษาแบบองค์รวม ช่วยพัฒนาการเยนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนได้ดีขี้น โดยเฉพาะทักษะการอ่านและการ

เขียน จะเห็นได้ว่าการสอนภาษาแบบองค์รวม ตอนแรกใช้กับการสอนเด็กเล็ก ๆ แต่ต่อมามีการนำแนวการสอนนี้มา

ใช้กับผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่ เช่น Chitrapu (1996) ชาวอินเดีย ได้ทำการศึกษาวิจัย การนำเอาแนวการสอนภาษาแบบ

องค์รวมไปใช้ในการสอนผู้เรียนในระดับปริญญาตรีที่เรียนภาษาอังกฤษ ห้องละ 80-100 คน และระดับปริญญาโท 

ที่มีผู้เรียนห้องละ 40-60 คน ผลการวิจัยพบว่า แนวการสอนภาษาแบบองค์รวม ทำให้ผู้เรียนเกิดความคิดรวบยอด

ได้ดี เนื่องจากการได้รับข้อมูลที่เข้าใจได้ ได้ฝึกฟัง พูด อ่าน และเขียน ภาษาเป็นเป้าหมายในชั้นเรียน และฝึกให้นำ

เนื้อหาทีเ่รียนไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

 

 2.5 การนำกิจกรรมบทบาทสมมติมาใช้กับแนวการสอนภาษาแบบองค์รวม 

  จากการศึกษาและค้นคว้าวรรณกรรมเกี่ยวกับกิจกรรมบทบาทสมมติและแนวการสอนภาษาแบบ

องค์รวม ผู้วิจัยสามารถสรุปวิธีการสอนโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติตามแนวการสอนภาษาแบบองค์รวม โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

1. การเปรียบเทียบขั้นตอนการสอนโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติและแนวการสอนภาษาแบบองค์รวม 

ตารางที่ 6 เปรียบเทียบขั้นตอนการสอนโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติและแนวการสอนภาษาแบบองคร์วม 

ขั้นตอนการสอนโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ 
 

ขั้นตอนการสอนภาษาแบบองค์รวม 
 

ขั้นที่ 1 ขั้นนำเข้าสู่การแสดงบทบาทสมมติ ขั้นที่ 1 ขัน้นำเขา้สู่บทเรียน (Warm up/Lead in) 
ขั้นที่ 2 ขั้นเตรียมตัวผู้เรียนในด้านภาษา ข้อเท็จจริง 
และลักษณะสังคมและวัฒนธรรมของสถานการณ์ 

ขั้นที่ 2 ขั้นนำเสนอ (Presentation) 

ขั้นที่ 3 การเลือกผู้แสดงบทบาทสมมติ ขั้นที่ 3 ขั้นฝึก (Practice) 
ขั้นที่ 4 การเตรียมความพร้อมของผู้แสดงบทบาท ขั้นที่ 4 ขั้นการใช้ภาษา (Production) 
ขั้นที่ 5 การจัดฉากการแสดง ขัน้ที ่5 ขั้นสรุป (Wrap up) 
ขั้นที่ 6 การแสดงบทบาทสมมติ  
ขั้นที่ 7 การอภิปรายผลการแสดง  
ขั้นที่ 8 การดำเนินกิจกรรมติดตามผล  

ที่มา: อ้างอิงจาก สุมิตรา อังควัฒนกุล (2537:144-145) ; อ้างอิงจาก สำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ (2542) 
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2. ความสัมพันธ์ระหว่างขั้นตอนการสอนโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติและแนวการสอนภาษาแบบองค์รวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างขั้นตอนการสอนโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติและแนวการสอนภาษาแบบองค์รวม 

ที่มา: ผู้วิจยั 

3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกิจกรรมบทบาทสมมติ 

  บทบาทสมมติเป็นเทคนิคหรือกิจกรรมการสอนที่มีความสำคัญต่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับการ

พูดภาษาอังกฤษ โดยผู้วิจัยได้ทำการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการพูดภาษาอังกฤษไว้ ดังนี้ 

 

ขั้นตอนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร 

ขั้นที่ 3 การเลือกผู้แสดงบทบาทสมมต ิ

ขั้นที่ 1 นำเข้าสู่การแสดงบทบาทสมมต ิ ขัน้ท่ี 1 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

ขั้นที่ 3 ขั้นฝึก 

ขั้นที่ 7 การอภิปรายผลการแสดง 

ขั้นที่ 8 การดำเนินกิจกรรมตดิตามผล 

ขั้นที ่5 ขั้นสรุป 

ขั้นที่ 5 การจัดฉากการแสดง 

ขั้นที่ 6 การแสดงบทบาทสมมต ิ

ขั้นที่ 4 ขั้นการใช้ภาษา 

ขั้นที่ 2 ขั้นเตรียมตัวผู้เรยีนในด้านภาษา 

ข้อเท็จจริง และลักษณะสัมคมและวัฒนธรรม

ของสถานการณ ์

ขั้นที่ 2 ขัน้นำเสนอ 

ขั้นที ่4 การเตรียมความพร้อมของ 

ผู้แสดงบทบาท 

ขั้นตอนการสอนโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมต ิ
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 3.1 ความหมายของกิจกรรมบทบาทสมมติ 

 นักการศึกษาหลายท่านได้ให้คำจัดกัดความของกิจกรรมบทบาทสมมติไว้ดังนี้ 

 Tayler และ Welford (1996:19) ได้ให้ความหมายของบทบาทสมมติไว้ว่า เป็นการแสดงที่เปิดโอกาสให้ผู้

แสดงได้สวมบทบาทในสถานการณ์ต่างๆ เพ่ือฝึกและตัดสินใจว่าตนควรมีพฤติกรรมแบบใดจึงจะแก้ปัญหาได้ดีที่สุด 

ผู้แสดงต้องตระหนักในบทบาทของตนเองเพ่ือให้เข้าใจและมีอารมณ์ในการแสดง 

 Ladousse (1988) ให้เหตุผลในการนำกิจกรรมบทบาทสมมติมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนว่า ผู้เรียนจะ

ได้รับกิจกรรมที่หลากหลายจากกิจกรรมการเรียน เช่น ได้เรียนรู้หน้าที่และโครงสร้างทางภาษา ผู้เรียนมีโอกาสฝึก

พูด ฝึกการใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ ขณะเดียวกันก็ได้เรียนรู้การทำงานกลุ่ม ช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้ภาษาใน

สถานการณ์ที่ปลอดภัย และเรียนรู้การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนในสถานการณ์ต่างๆ และยังช่วยสร้างความมั่นใจให้กับ

ผู้เรียนได้กล้าพูด กล้าแสดงออกซึ่งก่อให้เกิดความสนุกสนานในการเรียนอีกด้วย กิจกรรมบทบาทสมมติเป็นเทคนิค

การสื่อสารที่สามารถพัฒนาความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารของผู้เรียนและยังเป็นการเพ่ิมแรงจูงใจ

ในการเรียน ครูผู้สอนและผู้เรียนต่างมีส่วนร่วมในกระบวนการ ในการนำกิจกรรมบทบาทสมมติมาใช้ ครูผู้สอน

สามารถยืดหยุ่นสถานการณ์ได้ตามความเหมาะสม ซึ่งถือได้ว่าเป็นกิจกรรมการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

 Livingstone (1985) ได้ให้คำจำกัดความของกิจกรรมบทบาทสมมติว่าเป็นกิจกรรมในชั้นเรียนที่เปิดโอกาส

ให้ผู้เรียนได้ฝึกภาษาได้แสดงออกซึ่งพฤติกรรมและบทบาทที่แท้จริง ในส่วนของเนื้อหาที่จะนำมาสอน บางครั้งไม่

อาจคาดเดาได้ว่าเนื้อหาหรือสถานการณ์ใดที่เหมาะสมและจำเป็นแก่ผู้เรียน สิ่งที่ทำได้ คือฝึกให้ผู้เรี ยนได้เข้าใจถึง

พฤติกรรมที่เหมาะสมในการแสดงบทที่ได้รับ มุ่งฝึกให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะความรู้ที่ได้เรียนและนำมาประยุกต์ใช้ใน

สถานการณ์ต่างๆ 

 Ments (1983: 16) ได้ให้ความหมายของบทบาทสมมติว่า เป็นวิธีการที่ให้ผู้เรียนจินตนาการว่าตนเป็น

บุคคลในสถานการณ์สมมติ จากนั้นให้ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมที่คิดว่าบุคคลที่อยู่ในสถานการณ์นั้นรู้สึก 

 ชูศรี สนิทประชากร (2545 : 14) กล่าวถึง บทบาทสมมติว่าเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่ให้ผู้เรียนได้แสดงออก

ตามที่ตนคิดว่าควรจะเป็น และนำการแสดงออกทั้งทางความรู้สึกและพฤติกรรมของผู้แสดงมาเป็นข้ออภิปรายเพ่ือ

การเรียนเรียนรู้ การแสดงบทบาทสมมติเป็นการฝึกให้ผู้แสดงได้ประสบการณ์จากสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้เพ่ือฝึกให้ผู้

แสดงได้รับประสบการณ์จริงในสถานการณ์จริง เพ่ือผู้เรียนจะได้ทดลองและเรียนรู้ที่จะปรับพฤติกรรมของตนอย่างมี

ประสิทธิภาพในสภาวะต่างๆ 

 สุมิตรา อังวัฒนกุล (2539 : 142-143) กล่าวถึงกิจกรรมบทบาทสมมติว่า เป็นกิจกรรมการสอน

ภาษาอังกฤษโดยใช้บทบาทที่สมมติขึ้นจากสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริง เป็นเครื่องใน

การสอน โดยให้ผู้เรียนสวมบทบาทสมมตินั้นลัแสดงพฤติกรรมไปตามความรู้สึก อารมณ์ และเจตคติของผู้แสดงที่มี
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ต่อบทบาท การแสดงบทบาทสมมติเป็นกิจกรรมที่เอ้ือประโยชน์ให้ผู้เรียนสวมบทบาทต่างๆในสถานการณ์ที่กำหนด

ไว้ จะทำให้เกิดจินตนาการและแรงบันดาลใจที่จะนำทักษะทางภาษาที่ ได้เรียนรู้มาใช้เพ่ือการสื่อสาร การแสดง

บทบาทสมมติในกิจกรรมการสอนภาษามุ้งเน้นความสัมพันธ์ระหว่างผู้เกี่ยวข้องในสถานการณ์หนึ่งๆ และชี้ให้เห็น

ความสำคัญของการใช้คำท่ีถูกต้องเหมาะสม 

 วิสาข์ จัตริวัตร์ (2528 : 47) กล่าวว่า กิจกรรมบทบาทสมมติเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนใช้

ภาษาเพ่ือการสื่สารได้เหมาะสมกับสภาพสังคม เพราะผู้เรียนสามารถสวมบทบาทต่างๆ ที่ผู้เรียนจะมีโอกาสนำไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง เช่น ระหว่างลูกค้ากับคนขายตรง จุดมุ่งหมายที่สำคัญของกิจกรรมนี้ คือ ให้ผู้เรียนสามารถใช้

ภาษาอังกฤษสื่อสารกันอย่างมีความหมายมากกว่าจะเน้นด้านไวยากรณ์และโครงสร้าง 

 จากการศึกษาค้นคว้าและทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับความหมายของกิจกรรมบทบาทสมมติ ผู้วิจัยสามารถ

สรุปได้ว่า บทบาทสมมติเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนวิธีหนึ่งที่มุ่งเม้นให้ผู้เรียนได้ฝึกการใช้ภาษาในสถานการณ์ที่

ใกล้เคียงกับความเป็นจริง เป็นกิจกรรมการสอนที่ครูผู้สอนเป็นผู้กำหนดสถานการณ์ ที่มุ่งเน้นให้ผู้เ รียนได้ฝึกภาษา

และท่าทางตามลักษณะนิสัยของบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์สมมตินั้น นอกจากกิจกรรมบทบาทสมมติจะเอ้ือประโยชน์

ให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านความสามารถในการพูดแล้ว ยังเป็นเทคนิคการสอนวิธีหนึ่งที่ช่วยให้ผู้เรียนมีความ

สนุกสนาน ทำให้บรรยากาศการเรียนเป็นไปด้วยดี ทำให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจในการเรียนอีกด้วย 

 3.2 องค์ประกอบของกิจกรรมบทบาทสมมติ 

องค์ประกอบทีจ่ำเป็นในการจัดกิจกรรมบทบาทสมมติ มีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวไว้ ดังต่อไปนี้ 

 Woodward (1991) ให้ความสำคัญของกิจกรรมบทบาทสมมติที่ต่างออกไป โดยกล่าวว่าองค์ประกอบของ

กิจกรรมบทบาทสมมติมี 3 ส่วน ดังนี้ 

 1. วิธีสร้างสถานการณ์ ภาษา บรรยากาศ และตัวละครในกิจกรรมบทบาทสมมติ ได้แก่ การเลือกลักษณะ

ตัวละคร ชุดภาษาที่ต้องนำมาฝึก สถานที่ในการแสดงกิจกรรม รายละเอียดของการแสดง ระยะเวลา บทสนทนาที่

เหมาะสมกับเวลาและสถานที่ ดนตรีประกอบเพ่ือสร้างบรรยากาศ  

2. วิธีการที่แตกต่างกันในการให้บทแก่ผู้แสดง คือ การให้โอกาสแก่ผู้เรียนในการเลือกบทที่อยากจะแสดง

โดยครูผู้สอนจะให้ความช่วยเหลือในการให้ข้อมูลและการตกแต่งบทสนทนา 

3. การจัดกลุ่มของผู้เรียนก่อนและระหว่างกิจกรรมบทบาทสมมติ ครูผู้สอนเป็นผู้เตรียมเนื้อหาในการสอน

และกำหนดบทบาทในการแสดงโดยใช้บัตรบทบาท ทั้งนี้ในการฝึกหัดครูผู้สอนต้องให้ผู้เรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยน

บทบาทในการแสดงซึ่งกันและกัน ในระหว่างฝึกหัดครูผู้สอนต้องสังเกตและบันทึกผลของกิจกรรมเพ่ือปรับปรุงแก้ไข

ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
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สุมิตรา อังวัฒนกุล (2539 : 143) ไดก้ล่าวถึงองค์ประกอบที่สำคัญ 4 ประการ ดังนี้ 

 1. สถานการณ์ หมายถึง สภาพที่เป็นอยู่และหัวเรื่องสนทนา ครูผู้สอนจะต้องอธิบายสถานการณ์และภาระ

งานที่ผู้เรียนจะต้องทำให้สำเร็จ งานที่จะทำจะมีระดับความยากง่ายตามระดับของผู้เรียน เช่น การรับโทรศัพท์ หรือ

การตกลงในธุรกิจ เป็นต้น 

2. บทบาท หมายถึง การมอบหมายบทบาทให้ผู้เรียนสวมบทบาทที่กำหนดให้ ผู้เรียนจะต้องมีความเข้าใจ

บุคลิกภาพและประสบการณ์ สถานะทางสังคม ปัญหาและความต้องการของบทบาทที่ตนจะแสดง คำอธิบายชี้แจง

เกี่ยวกับบทบาทไม่ควรมากหรือละเอียดจนเกินไป เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาบุคลิกภาพ 

3. สำนวนที่เป็นประโยชน์สำหรับการแสดงบทบาทสมมติ หมายรวมถึง สำนวน วลี คำศัพท์เฉพาะและ

รูปแบบของภาษา เช่น การถามลักษณะ Wh-questions ตลอดจนข้อมูลต่างๆ ด้านภาษาศาสตร์สังคม 

4. ความรู้พ้ืนฐานในเนื้อหาของสถานการณ์ หมายถึง ความรู้ทั่วไปที่ผู้เรียนจำเป็นจะต้องมีเกี่ยวกับ

สถานการณ์ในการแสดง เช่น การแสดงบทบาทสมมติในการประชุมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ครูผู้สอนต้องใช้

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับผู้เรียน โดยเตรียมเอกสารให้อ่าน ดูภาพยนตร์ หรือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยาย 

 จากการศึกษาค้นคว้าและทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับองค์ประกอบของบทบาทสมมติ ผู้วิจัยสามารถสรุปได้

ว่า องค์ประกอบของกิจกรรมบทบาทสมมตินั้น เริ่มต้นจากการสร้างสถานการณ์ การเลือกตัวละครที่เหมาะสม การ

เตรียมชุดภาษาหรือสำนวนภาษาที่จะนำมาให้ผู้เรียนได้ฝึกพูดซึ่งต้องเหมาะสมกับตัวผู้เรียน ตลอดจนความรู้พื้นฐาน

ที่ผู้เรียนควรจะรับรู้เกี่ยวกับสถานการณ์นั้นๆ เพ่ือให้ชัดเจนเพ่ือบรรลุเป้าหมายในการทำกิจกรรม และประการ

สำคัญคือ ในการทำกิจกรรมครูผู้สอนควรให้ความช่วยเหลือผู้เรียนทุกเมื่อ เมื่อผู้เรียนรู้สึกคับข้องใจ หรือต้องการ

ความช่วยเหลือ 

 3.3 รูปแบบของกิจกรรมบทบาทสมมติ 

 กิจกรรมบทบาทสมมติเป็นรูปแบบการเรียนการสอนอย่างหนึ่งที่ช่วยสะท้อนความรู้สึกนึกคิดต่างๆ ที่อยู่

ภายในของผู้เรียนออกมา นำมาซึ่งการศึกษาทำความเข้าใจ ที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับตนเอง 

ในขณะเดียวกันการที่ผู้เรียนสวมบทบาทของผู้อ่ืน ก็สามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในความคิด ค่านิยม และ

พฤติกรรมของผู้ อ่ืนเช่นเดียวกัน นำมาซึ่งการปรับเปลี่ยนเจคติ ค่านิยม แลพฤติกรรมของตนให้เป็นไปในทางที่

เหมาะสม โดยรูปแบบการใช้บทบาทสมมติท่ีนักวิชาการได้กล่าวไว้ มีดังต่อไปนี้ 

 สมศิริ ปลื้มจิตต์ (2544 : 32) กล่าวว่า การใช้กิจกรรมบทบาทสมมติม ี2 รูปแบบ คือ 

1. การใช้บทบาทสมมติที่เตรียมไว้ล่วงหน้า (Preplanned or Structure role playing) การใช้บทบาท

สมมติแบบนี้มีรากฐานมาจากความคิดที่ว่า การเรียนรู้จากประสบการณ์เป็นการเรียนรู้ที่มีความหมายต่อผู้เรียนมาก

ที่สุด ผู้เรียนเรียนรู้โดยการทดลองฝึกหัดและลองผิดลองถูก ผู้เรียนสามารถสังเกตพฤติกรรมของผู้อื่นแล้วเลียนแบบ
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หรือเรียนรู้โดยการมีกฏิกิริยาโต้ตอบพฤติกรรมของผู้เสนอบทบาท ผู้เรียนจะทำหน้าที่ตีความและตัดสินใจอย่างพินิจ

พิเคราะห์ สมาชิกในกลุ่มจะเกิดความคิดรวบยอดในหลักการเกี่ยวพฤติกรรมของมนุษย์ เป็นโอกาสที่สมาชิกจะเพ่ิม

ความรู้สึกเก่ียวกบัการรับรู้ การมองเห็น และการแก้ปัญหา 

2. การใช้บทบาทสมมติแบบอัตโนมัติ (Spontaneous role playing) รูปแบบการใช้บทบาทสมมตินี้

คล้ายๆ กับแบบแรก คือ สมาชิกกลุ่มการเรียนรู้การสังเกตเลียนแบบ และการวิจารณ์ หรือติชม แต่ข้อมูลระหว่าง

ทฤษฎีนี้กับทฤษฎีแรก คือ กระบวนการวิเคราะห์ในสถานการณ์การเรียนรู้ ในแบบนี้ผู้เรียนจะได้รับการส่งเสริมให้

คิดหารูปแบบพฤติกรรมของเขาเองมาทดลอง และค้นคว้าหาแบบของพฤติกรรมใหม่ๆ การใช้บทบาทสมมติแบบนี้

มักใช้ปนกับแบบแรก ซึ่งขึ้นอยู่กับความมุ่งหมายของกลุ่ม 

 นิพนธ์ ไทยพานิช (2535 : 291) กล่าวถึง รูปแบบของกิจกรรมบทบาทสมมติสามารถดำเนินการได้ 2 

ลักษณะ คือ 

1. บทบาทสมมติแบบกำหนดโครงสร้าง เป็นการแสดงบทบาทสมมติตามที่ กำหนดให้ คือ กำหนด

จุดประสงค์ กำหนดบทบาท กำหนดเนื้อหาเรื่องราวต่างๆไว้เรียบร้อยแล้ว มีการเตรียมเอกสารเพ่ือชี้แจงรายละเอียด

ต่างๆที่ได้กำหนดไว้ เพ่ือให้ผู้แสดงได้มีแนวทางชัดเจนที่จะแสดงบทบาทสมมตินั้นๆ 

2. บทบาทสมมติแบบไม่กำหนดโครงสร้าง จะเกิดขึ้นเองและเป็นไปโดยธรรมชาติของการอภิปรายกลุ่ม 

เกิดขึ้นโดยไม่มีการคาดการณ์ล่วงหน้าว่าจะเป็นเรื่องอะไร ส่วนมากจะเกิดขึ้นเมื่อสถานการณ์บางสิ่งบางอย่าง 

เหตุการณ์บางอย่างที่เป็นเรื่องราวประเด็นที่สำคัญค่อนข้างวิกฤติ 

จากการศึกษาค้นคว้าและทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับรูปแบบของกิจกรมบทบาทสมมติ ผู้วิจัยสามารถสรุป

ได้ว่า รูปแบบของบทบาทสมมติแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบ คือ (1) บทบาทสมมติแบบกำหนดโครงสร้าง คือ เป็น

บทบาทสมมติที่ครูผู้สอนได้ทำการกำหนดเรื่องราวๆต่างไว้ให้ผู้เรียนเรียบร้อยแล้ว และ (2) บทบาทสมมติแบบไม่

กำหนดโครงสร้าง คือ เป็นบทบาทสมมติที่ผู้เรียนจะต้องกำหนดเรื่องราวต่างๆและองค์ประกอบต่างๆขึ้นเอง เป็น

การเน้นไหวพริบ เชาว์ปัญญา และความคิดสร้างสรรค์อย่างฉับไวของผู้แสดง 

 

 3.4 ขั้นตอนการนำกิจกรรมบทบาทสมมติไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

 การนำกิจกรรมบทบาทสมมติไปใช้ในห้องเรียนนั้นเรียน วิมลรัตน์ ชัยสิทธิ์ (2542 : 27-29) ได้กล่าวเอาไว้ว่า 

การจัดกิจกรรมบทบาทสมมติควรจัดให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ ไม่ควรจัดเพ่ือการบันเทิงเพียงอย่าง

เดียว ไม่ควรกำหนดเวลาตายตัว เรื่องที่นำมาใช้ไม่ควรเป็นเรื่องที่ยากเกินไป การแสดงบทบาทสมมติจะได้ผลเต็มที่

เมื่อนำมาใช้ติดต่อกันพอสมควร ไม่ใช่เป็นการคั่นการเรียนเพียงครั้งหรือสองครั้งเพ่ือแก้ความเบื่อหน่ายของผู้เรียน
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เท่านั้น ดังนั้นควรจะใช้การแสดงบทบาทสมมติเมื่อต้องการให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซ้ึง และฝึกทักษะในการปฏิบัติ

ในเรื่องของความสัมพันธ์ของมนุษย์ 

เพ่ือให้กิจกรรมบทบาทสมมติสัมฤทธ์ผลมากท่ีสุด ครูผู้สอนควรปฏิบัติตามข้ันตอนที่มั่นใจว่า แต่ละขั้นได้รับ

การตรวจสอบและใช้ให้เหมาะสมที่สุด โดยนักการศึกษาได้นำเสนอขั้นตอนการนำกิจกรรมบทบาทสมมติไปใช้ไว้

ดังต่อไปนี้ 

Krish (2001) แบ่งข้ันตอนกิจกรรมบทบาทสมมติไว้ 3 ขั้นตอนดังนี้ 

 ขั้นที่ 1 คือ ขั้นเตรียมการ (Preparation stage) ในขั้นนี้ครูผู้สอนจะเป็นผู้สร้างบรรยากาศในการเรียนและ

เตรียมความพร้อมด้านภาษาแก่ผู้เรียน ขั้นตอนนี้ยังรวมถึงการคัดเลือกบทบาทของผู้แสดงในกลุ่มและการฝึกซ้อม

ก่อนการแสดงจริง 

 ขั้นที่ 2 ขั้นการแสดง (presentation stage) ผู้เรียนกลุ่มผู้แสดงจะนำเสนอการแสดงหน้าชั้นเรียนอย่างมี

ชีวิตชีวา ในขณะที่กลุ่มผู้ชมจะต้องจดบันทึกการแสดงเกี่ยวกับจุดอ่อน จุดแข็งของการแสดงและการใช้ภาษาโดยไม่

ทำให้กลุ่มผู้แสดงกลัวต่อคำวิพากษ์วิจารย์ 

 ขั้นที่ 3 คือ ขั้นหลังการแสดง (post presentation stage) ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นต่อการแสดงของแต่

ละกลุ่มตามที่ได้จดบันทึกไว้ และให้ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นเพ่ือที่ครูผู้สอนจะได้นำข้อมูลไปปรับปรุงในการจัด

กิจกรรมการเรียนต่อไป 

 Livingstone (1985: 12-17) แบ่งข้ันตอนกิจกรรมบทบาทสมมติไว้ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

 1. ขั้นเตรียมการของครูผู้สอน ในขั้นตอนนี้ครูผู้สอนจะคัดเลือกเนื้อหาการสอนที่สอดคล้องกับวัตุประสงค์

ของการเรียนและเหมาะสมกับระดับความสามารถของผู้เรียน นอกจากนี้ยังต้องจัดเตรียมอุปกรณ์และสื่อการสอนให้

พร้อมด้วย 

 2. ขั้นเตรียมความพร้อมในห้องเรียน ครูผู้สอนจัดเตรียมความพร้อมแก่ผู้ เรียนในด้านคำศัพท์ โครงสร้าง

ไวยากรณ์ เพ่ือให้ผู้เรียนได้เข้าใจหน้าที่ทางภาษาและสถานการณ์การแสดง 

 3. ขั้นแสดงกิจกรรมบทบาทสมมติ ผู้เรียนออกมาแสดงตามบทบาทที่ได้เตรียมไว้อย่างเป็นธรรมชาติ และ

จะต้องเตรียมอุปกรณ์และจัดฉากการแสดงให้พร้อม 

 4. ขั้นติดตามผล ในขั้นนี้ครูผู้สอนจะแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากการแสดง ไม่ว่าจะเป็นด้านการใช้

คำศัพท์ โครงสร้างไวยากรณ์ หรือการแสดงออกของผู้เรียนก็ตาม 

 5. ขั้นขยายผล หลังจากที่ผู้เรียนได้เรียนเนื้อหาและแสดงกิจกรรมบทบาทสมมติไปแล้ว ครูผู้สอนสามารถ

ขยายผลของกิจกรรมการเรียนออกไปได้อีก เช่น ให้แบบฝึกเพ่ิมเติม สอนเนื้อหาหารเรียนที่เกี่ยวข้อง หรือให้ผู้เรียน

ศึกษาตัวอย่างสถานการณ์ท่ีต่อเนื่อง เป็นต้น 
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Ments (1983: 16) ได้เสนอแนะขั้นตอนการนำบทบาทสมมติไปใช้ไว้ 7 ขั้น ดังต่อไปนี้ 

 1. ตั้งจุดประสงค์และพิจารณาวิธีการใช้กิจกรรมในการสอน การตั้งจุดประสงค์ สามารถเขียนเป็นข้อความ

เพ่ือบอกประโยชน์ หรือข้อความที่เป็นปัญหาที่นำมาสู่การพิจารณาวางแผน 

 2. พิจารณาข้อจำกัดภายนอก การพิจารณาถึงปัจจัยที่ยับยั้งการดำเนินกิจกรรมบทบาทสมมติเบื้องต้นเป็น

สิ่งที่เป็นประโยชน์ ข้อควรพิจารณาในเบื้องต้นคือ ห้องที่มีที่ว่างในการทำกิจกรรมที่เหมาะสม และควรเป็นห้องเก็บ

เสียง มีโต๊ะ เก้าอ้ี ในห้องหลายแบบ และสามารถเลื่อนได้ เวลา ควรมีเวลาเพียงพอในการนำเข้าสู่กิจกรรม การให้

ข้อมูลที่จำเป็นแก่ผู้เรียน การดำเนินการแสดง การอภิปราย หลังจากพิจารณาข้อจำกัดแล้ว กลับไปทบทวน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และสิ่งที่สามารถทำได้ 

 3. รวบรวมปัจจัยสำคัญแห่งปัญญา การที่จะทำให้ปัญหาหรือสถานการณ์ชัดเจน จะต้องมองไปที่ปัจจัยที่มี

ผลต่อการตัดสินใจ จากนั้นร่างรายการของบทบาทที่เป็นไปได้ ซึ่งจะช่วยให้มองเห็นขอบเขตทั้งหมดของกิจกรรม 

และบทบาทที่เลือกไว้ 

 4. เลือกแบบ หรือเขียนบทบาทโดยสรุป ในทางปฏิบัติ กิจกรรมบทบาทสมมติหนึ่งๆ จะเขียนขึ้นเพ่ือ

จุดประสงค์เฉพาะอย่าง ซึ่งการเขียนกิจกรรมบทบาทสมมติไม่ใช่เรื่องยาก อย่างไรก็ตาม การปรับจากบทบาทที่มี

ผู้เขียนไว้ หรือเขียนขึ้นมาใหมด่้วยตนเอง จะดีกว่าการตัดสินใจเลือกจากบทบาทท่ีมีผู้เขียนไว้ 

 5. ดำเนินกิจกรรม หลังจากสิ่งต่างๆ ได้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว จึงปฏิบัติตามลำดับขั้นตอนของกิจกรรม

บทบาทสมมต ิ

 6. อภิปราย การอภิปรายมีประโยชน์ต่อครูผู้สอน เพ่ือตรวจสอบว่าผู้เรียนได้เรียนบทเรียนที่ถูกต้องแล้ว 

และผู้เรียนได้ป้อนข้อมูลนั้นกลับมาสู่ครูผู้สอน การอภิปรายควรเป็นการสะท้อนความคิดของรายบุคคลมากกว่ากลุ่ม 

ข้อผิดพลาดหรือความเข้าใจผิดต่างๆ สามารถนำมาอภิปรายได้ สิ่งที่สำคัญที่สุดในการอภิปราย คือการนำอภิปรายที่

ดี 

 7. ติดตามผล การแสดงบทบาทสมมติซ้ำๆ จนกระทั่งบรรลุระดับความสามารถ นับว่าเป็นเหตุผลที่ดี ถ้า

กิจกรรมบทบาทสมมตินั้นใช้เพ่ือสอน หรือซักซ้อมสถานการณ์ใหม่ แต่ถ้าเป็นการยกประเด็นปัญหามาให้แสดง

กิจกรรมบทบาทสมมติ ควรมีกิจกรรมติดตามผล หากใช้กิจกรรมบทบาทสมมติเพ่ือกระตุ้นความตระหนักของปัญหา 

ควรมีการอภิปรายกลุ่ม ไม่ว่ากิจกรรมบทบาทสมมตินั้นจะขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์ใด สิ่งที่ควรพิจารณาคือ การโยงสู่

กิจกรรมต่อไป เช่น การเขียนเรียงความ การอ่าน การแสดงบทบาทสมมติ หรือสถานการณ์จำลองต่อไป หรือแม้กระ

ทั้งการฝึกฝนสิ่งทีเ่รียนไปแล้ว 
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สุมิตรา อังวัฒนกุล (2537 : 144-145) ได้เสนอข้ันตอนในการแสดงบทบาทสมมติไว้ 8 ขั้นดังต่อไปนี้ 

 1. การนำเข้าสู่การแสดงบทบาทสมมติ ครูผู้สอนต้องกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดความสนใจ และความ

กระตือรือร้น ในการแสดงบทบาทสมมติโดยชี้แจงเหตุผลของการแสดงบทบาทสมมติ และประโยชน์ที่จะได้รับ 

ครูผู้สอนอาจใช้วิธีการต่อไปนี้ 

  1.1 เสนอเหตุการณ์แก่ผู้เรียนโดยตรง โดยการบรรยายหรืออภิปรายสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกัน 

  1.2 ใช้กิจกรรมเพ่ือนำไปสู่สถานการณ์ ได้แก่ ให้ผู้เรียนดูภาพยนตร์ อ่านเอกสาร ตอบคำถามใน

แบบสอบถาม หรืออภิปรายกลุ่มย่อย 

  1.3 ใช้เกมอุ่นเครื่อง เพื่อสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย เกมที่ใช้ควรเป็นเกมท่ีสนุกตื่นเต้น และทำให้

ผู้เรียนตระหนักว่าเป็นการอุ่นเครื่องที่จะนำไปสู่กิจกรรมอ่ืนต่อไป 

 2. การเตรียมตัวผู้เรียนในด้านภาษา ข้อเท็จจริง และลักษณะสังคมและวัฒนธรรมของสถานการณ์ เช่น การ

ให้คำศัพท์และรูปประโยคที่จำเป็นให้ผู้เรียนฝึกใช้ภาษาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ โดยฝึกเป็นคู่หรือเป็น

กลุ่ม 

 3.การเลือกผู้แสดงบทบาทสมมติ ครูผู้สอนอาจให้ผู้เรียนอาสาสมัครหรือครูผู้สอนเลือกโดยการสุ่มหรือเลือก

เฉพาะเจาะจง 

 4. การเตรียมความพร้อมของผู้แสดงบทบาท ครูผู้สอนให้เวลาผู้แสดงบทบาทได้ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทที่

จะต้องแสดง โดยอ่านเอกสารบรรยายบทบาท (Role cards) หรือครูผู้สอนพูดถึงบทบาทนั้นให้ฟัง 

 5. การจัดฉากการแสดง ครูผู้สอนและผู้เรียนช่วยกันจัดฉากแบบสมมติขึ้นเพ่ือให้การแสดงนั้นใกล้เคียงกับ

ความเป็นจริง อาจเป็นการจัดฉากแบบง่ายๆ ใช้เพียงโต๊ะ เก้าอ้ี เป็นต้น 

 6. การแสดงบทบาทสมมติ ผู้แสดงจะต้องแสดงบทบาทอย่างมีชีวิตชีวา ควรใช้เวลาสั้นและดำเนินไป

จนกระท่ังพฤติกรรมที่ผู้แสดงเลือกปรากฎให้เห็นอย่างชัดเจน 

 7. การอภิปรายผลการแสดง ผู้แสดงบทบาท และผู้ชมแสดงความรู้สึก และความคิดเห็นเกี่ยวกับการแสดง 

มีการประเมินประสิทธิภาพในการสื่อสารของผู้แสดง ครูผู้สอนอาจอธิบายหรือแก้ไขถ้อยคำสำนวนของผู้แสดง 

 8. การดำเนินกิจกรรมติดตามผล ครูผู้สอนอาจมอบหมายกิจกรรมต่อไปให้ผู้เรียนปฏิบัติ เช่น อ่านเพ่ิมเติม 

เขียนรายงานสรุปการแสดง หรือเขียนรายงานการประชุมที่มีขึ้นในการแสดงบทบาทสมมติ เป็นต้น 

 จากการศึกษาค้นคว้าและทบทวนวรรณกรรม สามารถสรุปได้ว่า ขั้นตอนของการจัดกิจกรรมบทบาทสมมติ

จะเริ่มตั้งแต่การเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจต่อกิจกรรม การให้

ข้อมูลเนื้อหาทางด้านภาษาที่จำเป็น ได้แก่ คำศัพท์ โครงสร้างไวยากรณ์ สำนวนภาษา การจัดกลุ่มผู้เรียน การ

ฝึกซ้อม และการแสดงบทบาทสมมติของผู้เรียน และหลังจากเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมการแสดง ผู้เรียนและครูผู้สอน
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ต้องร่วมกันอภิปรายผลการแสดงและเขียนรายงานสรุปผลของการดำเนินกิจกรรมเพ่ือให้ทราบถึงปัญหา และ

แนวทางการแก้ไขเพ่ือการพัฒนาของผู้เรียน 

 3.5 เทคนิคการใช้กิจกรรมสมมติ 

 นักการศึกษาได้เสนอเทคนิควิธีการใช้กิจกรรมบทบาทสมมติในการจัดการเรียนการสอนดังนี้ 

 รัตนา ศิริลักษณ์ (2540 : 13-14) ได้ให้เทคนิคสำหรับการจัดกิจกรรมบทบาทสมมตไิว้ดังนี้ 

 1. การแสดงบทบาทสมมติโดยใช้บทสนทนาในตำราเรียนมาใช้ให้น่าสนใจและสมจริงมากขึ้น โดยยังคงมี

การควบคุมภาษาทั้งในโครงสร้างและลักษณะของภาษา โดยการสร้างบทการแสดงของบทบาทสมมติโดยใช้บท

สนทนาจากตำราเรียน มีข้ันตอนดังนี้ 

  1.1 ขั้นแรก ครูผู้สอนต้องประบบทสนทนานั้นให้สั้นและง่ายขึ้น แล้วคัดลงในบัตรบทบาท A กับ B 

เพ่ือให้ผู้เรียนได้อ่านออกเสียงสูงต่ำและใช้กิริยาท่าทางอย่างเหมาะสม 

  1.2 ขั้นต่อมา ครูผู้สอนต้องเปลี่ยนแปลงสถานที่ไม่ให้ซ้ำกับบทสนทนาเดิม เพ่ือให้ผู้เรียนตั้งใจฟัง

และสนทนาโต้ตอบได้อย่างเหมาะสม 

  1.3 ขั้นสุดท้าย ครูผู้สอนต้องเปลี่ยนคำสนทนาเป็นตัวแนะและนำไปคัดลงในบัตรตัวแนะ ลักษณะ

ของตัวแนะคือลักษณะของภาษาที่ใช้ตามความมุ่งหมาย (language fuction) 

 2. การแสดงบทบาทสมมติโดยใช้บทความจากหนังสือพิมพ์ (role-playing controlled through an 

articles) วิธีนี้มีการควบคุมน้อยมาก ซึ่งผู้แสดงสามารถแสดงบทบาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 3. การแสดงบทบาทสมมติโดยใช้บัตรบทบาท (Role playing controlled through role cards) วิธีนี้

เหมาะกับผู้เรียนในระดับชั้นสูง ซึ่งผู้เรียนจะทราบเฉพาะบทบาทของตน และไม่ทราบข้อมูลของผู้อ่ืน ดังนั้น ผู้แสดง

ต้องตั้งใจฟัง คิด และตอบอย่างอัตโนมัติ โดยไม่ได้เตรียมคำตอบล่วงหน้า 

 4. การแสดงบทบาทสมมติโดยรูปภาพเป็นตัวแนะ (role-playing controlled through picture cues) 

เป็นวิธีที่ช่วยสร้างตัวละครและสถานที่ ซึ่งเป็นการแสดงบทบาทสมมติแบบทันทีทันใด ซึ่งผู้เรียนจะทราบบทบาท

ของตนจากภาพร่วมกัน โดยภาพที่นำมานั้นอาจเป็นภาพเดียวหรือเป็นภาพชุดแสดงเหตุการณ์ 

 สุมิตรา อังวัฒนากุล (2539 : 145-150) ได้เสนอแนะเทคนิคการใช้กิจกรรมบทบาทสมมติในการจัดการ

เรียนการสอนไว้ 4 เทคนิค คือ 

 1. การแสดงบทบาทสมมติตามบทสนทนาที่เป็นตัวชี้แนะ (role-playing controlled through cued 

dialogues) ซึ่งจะกำหนดภาษาท่ีใช้ตามความมุ่งหมาย (language function) โดยผู้เรียนจะได้รับบัตรบทบาทคนละ

บัตร คือ บัตร A และ บัตร B ซึ่งมีหน้าที่ของภาษาเป็นตัวกำหนด ในสิ่งที่จะพูดเท่านั้นและผู้เรียนสามารถนำภาษา

นั้นไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างสมจริง 
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2. การแสดงบทบาทสมมติโดยใช้ข้อมูลเป็นตัวชี้แนะการสนทนา (role-playing controlled through 

cues and information) เป็นรูปแบบที่มีความยิดหยุ่นกว่าแบบแรก คือ บัตร A มีตัวแนะซึ่งมีรายละเอียด เช่น 

สถานการณ์ และคำถามที่จะใช้ถาม บัตร B มีข้อมูลที่จะใช้ในการตอบ ดังนั้น การปฏิสัมพันธ์จะเกิดจากการที่ A 

เป็นผู้ซักถาม B ซึ่งในลักษณะเช่นนี้เหมาะกับการซักถามเพ่ือหาข้อมูล เช่น การสัมภาษณ์ เป็นต้น 

3. การแสดงบทบาทสมมติโดยตามสถานการณ์และเป้าหมายที่กำหนด (role-playing controlled 

through situation and goals) โดยที่ผู้ เรียนมีโอกาสสร้างสรรค์โครงสร้างภาษาเองโดยใช้สถานการณ์และ

เป้าหมายเป็นแนวทางในการแสดง 

4. การแสดงบทบาทสมมติในรูปของการโต้วาที หรืออภิปราย (role-playing in the form of debate or 

discussion) รูปแบบนี้จะใช้ในการอภิปรายเท่านั้น โดยการสมมติสถานการณ์ หรือกำหนดเรื่องจริงขึ้นมา ผู้แสดง

จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาที่จะอภิปรายและแสดงความคิดเห็นในการสนับสนุนหรือคัดค้าน ในตอนท้ายของ

กิจกรรมอาจมีการออกเสียงหรือลงคะแนนเพ่ือประเมินผลการอภิปรายก็ได้ 

วิสาข์ จัติวัตร์ (2528 : 47-48) ได้แบ่งการแสดงบทบาทสมมติออกเป็น 3 ชนิด คือ 

1. การแสดงบทบาทสมมติดโดยการกำหนดบทสนทนา (role-playing controlled through cued 

dialogues) 

2. การแสดงบทบาทสมมติโดยครูผู้สอนกำหนดบทพูดและข้อมูล (role-playing controlled through 

cued and information) 

3. การแสดงบทบาทสมมติโดยครูผู้สอนกำหนดบทบาทให้น้อยที่สุด (improvision) 

 จากการศึกษาค้นคว้าและทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับเทคนิคในการจัดกิจกรรมบทบาทสมมติ ผู้วิจัย

สามารถสรุปได้ว่า ในกิจกรรมบทบาทสมมติผู้เรียนจะต้องแสดงไปตามบทบาทที่ได้รับ โดยมีเทคนิคหรือวิธีการที่จะ

เป็นกลไกควบคุมให้ผู้เรียนแสดงสิ่งที่ถูกคาดหวัง ได้แก่ การแสดงตามบทสนทนาที่ได้รับ แสดงโดยใช้ข้อมูลเป็น

แนวทางในการสนทนา แสดงตามสถานการณ์และเป้าหมายที่กำหนด แสดงบทบาทในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการ

โต้วาที การอภิปราย การใช้บทสนทนาจากตำราเรียน หนังสือพิมพ์ บัตรบทบาท และจากรูปเป็นตัวแนะแนวทาง 

ดังนั้นครูผู้สอนจำเป็นต้องเลือกเทคนิคให้เหมาะสมกับวัตุประสงค์และความสามารถของผู้เรียนของตน 

 3.6 ประโยชน์ของการใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ 

 กิจกรรมบทบาทสมมติเป็นเครื่องมือและวิธีการสอนอย่างหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการสอนมาก ครูผู้สอน

สามารถใช้บทบาทสมมติช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในด้านต่างๆ การแสดงบทบาทสมมติจะพัฒนาความสามารถของ

ผู้เรียนที่จะปฏิบัติตนกับบุคคลอ่ืนๆ กิจกรรมบทบาทสมมติเป็นกิจกรรมที่สนุกและสร้างความมั่นใจในการพูด

ภาษาอังกฤษให้เกิดแก่ผูเ้รียน มีบุคคลต่างๆ กล่าวถึงประโยชน์ของกิจกรรมบทบาทสมมติไว้ ดังต่อไปนี้ คือ 
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 Al-Saadat, and Afifi (2007: 43) ให้ความเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ของการใช้กิจกรรมบทบาทสมมติไว้ว่า

เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนที่เรียนภาษาต่างประเทศได้สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน

กับผู้เรียนเองและกับครูผู้สอน ในขณะเดียวกันก็ให้อิสระกับผู้เรียนในการใช้ภาษาสื่อสาร ผู้เรียนจะมีประสบการณ์

กับบทบาทใหม่ๆ ในสถานการณ์ที่เป็นคล้ายคลึงกับความเป็นจริง และมีผลระยะยาว นอกจากนี้บทบาทสมมติยัง

ช่วยให้ผู้เรียนรู้และเข้าใจสังคมมากขึ้น 

 Wachs (2007) ได้กล่าวว่า กิจกรรมบทบาทสมมติช่วยให้ผู้เรียนรู้สึกปลอดภัยขณะที่ ใช้ภาษาอังกฤษใน

สิ่งแวดล้อมที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ ผู้เรียนมีโอกาสได้พัฒนาความคล่องแคล่วและความมั่นใจในการพูด ผู้เรียนจะ

สนุกสนานกับการใช้ภาษาและค้นพบข้อผิดพลาดในการพูดของตนเอง ยิ่งกว่านั้นบทบาทสมมติเป็นเครื่องมือที่ทำให้

ผู้เรียนเกิดความตระหนักในการใช้ภาษา และสามารถนำหลักการนี้ไปใช้ในชีวิตจริงในอนาคตได้ 

 Ments (2003: 25) ได้กล่าวถึงการใช้กิจกรรมบทบาทสมมติว่ามีประโยชน์ ดังต่อไปนี้ 

 1. ช่วยให้ผู้เรียนแสดงออกซ่ึงความรู้สึกท่ีซ่อนอยู ่

 2. ช่วยให้ผู้เรียนได้อธิบายถึงหัวข้อสนทนาและปัญหาส่วนตัว 

 3. ช่วยให้ผู้เรียนได้เข้าใจผู้อ่ืนและเข้าใจตนเอง 

 4. ผู้เรียนได้ฝึกพฤติกรรมหลากหลายรูปแบบ แสดงปัญหาสังคมโดยทั่วไป และปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มทั้งแบบ

เป็นทางการและไม่เปน็ทางการ 

 5. ให้โอกาสแก่ผู้เรียนที่ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น และให้ความสำคัญต่อการสนองตอบทางอารมณ์ในการ

แสดงและทางภาษาท่าทาง 

 

 Ladousse (1987: 5) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของกิจกรรมบทบาทสมมติไว้ดังนี้ 

 1. กิจกรรมบทบาทสมมติช่วยให้ครูผู้สอนได้สอนการพูดแก่ผู้เรียนในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย 

 2. กิจกรรมบทบาทสมมติทำให้ผู้เรียนอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องใช้และพัฒนารูปแบบของภาษาเอง บ่อยครั้งที่

ภาษาเหล่านั้นไม่อยู่ในคลังคำศัพท์ กิจกรรมบทบาทสมมติจำเป็นต่อการทำงานและการสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม

ของผู้เรียน 

 3. เพ่ือเตรียมบทบาทเฉพาะในชีวิตของผู้เรียน ผู้เรียนจะได้ใช้ภาษาที่อาจะต้องใช้ในอนาคต การใช้ภาษา

ของผู้เรียนในกิจกรรมบทบาทสมมติ จะเป็นการเตรียมการใช้ภาษาให้ถูกต้อง ลดความเสี่ยงต่อการใช้ภาษาที่

ผิดพลาดที่อาจะเกิดขึ้นในชีวิตจริง 

 4. กิจกรรมบทบาทสมมติช่วยแก้ปัญหาให้ผู้เรียนที่ขี้อายได้มีโอกาสพูดได้อย่างชัดถ้อยชัดคำ เนื่องจาก

ผู้เรียนจะรู้สึกว่าบทบาทที่ได้รับนั้นไม่ใช่บุคลิกภาพของตน จึงสามารถพูดและแสดงออกได้อย่างเต็มที่ 
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 5. กิจกรรมบทบาทสมมติเป็นกิจกรรมที่สนุก นำไปสู่การเรียนรู้ที่ดีขึ้นโดยอัตโนมัติ เป็นเทคนิคการสื่อสารที่

พัฒนาความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาของผู้เรียน ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนมีความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนและครูผู้สอน ใน

ขณะเดียวกันก็เพ่ิมแรงจูงใจในการเรียนไปด้วย 

 ทิศนา แขมมณี (2552 : 358-361) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการใช้กิจกรรมบทบาทสมมติในการเรียนการ

สอนไว้ดังนี้ 

 1. ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจว่าพฤติกรรมมีสาเหตุมาจากการเรียน การที่ผู้เรียนได้แสดงออกบทบาทต่างๆ จำกัด

อยู่ในสถานการณ์ต่างๆ จะทำให้ผู้เรียนไม่ด่วนตัดสินใจอะไรง่ายๆ นอกจากนั้นยังช่วยให้ผู้เรียนได้แสดงแนวทางใน

การแก้ปัญหาให้ตรงจุดอีกด้วย 

 2. ช่วยให้ผู้เรียนรู้และเข้าใจความรู้สึกของผู้อ่ืน การที่ให้ผู้เรียนได้สวมบทบาทของผู้อ่ืน จะช่วยให้ผู้เรียนมี

ประสบการณ์ว่า ผู้อื่นมีความคิดและความรู้สึกอย่างไร ความเข้าใจนี้จะช่วยให้ผู้เรียนรู้จักการเอาใจเขามาใส่ใจเรา 

 3. ช่วยลดความรู้สึกตึงเครียดของผู้เรียน ในบางครั้งผู้เรียนอาจจะมีความรู้สึกในใจหลายประการที่ไม่

สามารถแสดงออกมาได้ ครูผู้สอนอาจใช้บทบาทสมมติเป็นเครื่องมือในการช่วยให้ผู้เรียนระบายความรู้สึ กนั้นๆ

ออกมาเป็นการช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดของผู้เรียนลงได้บ้าง 

 4. ช่วยให้ครูผู้สอนเรียนรู้ความต้องการของผู้เรียนในกรณีที่ผู้เรียนไม่สามารถจะบอกความต้องการของ

ตนเองออกมาได้ 

 5. ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาความรู้สึกเกี่ยวกับตนเองในทางที่ดี และช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนา

ความรู้สึกเกี่ยวกับผู้อ่ืนในทางที่ดี ผู้เรียนจะได้มีโอกาสสำรวจตนเอง และเรียนรู้เกี่ยวกับผู้อ่ืนโดยใช้บทบาทสมมติ

เป็นเครื่องมือ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจตนเองมากขึ้น และพัฒนาความรู้สึกท่ีดีเกี่ยวกับตนเอง สิ่งนี้นับว่าเป็น

พ้ืนฐานของความเจริญงอกงามทางจิตใจ อันจะช่วยให้บุคคลนั้นดำรงชีวิตอยู่อย่างปกติสุข และสามารถทำงานอย่าง

มีประสิทธิภาพ 

 6. ช่วยให้ผู้เรียนมีโอกาสสำรวจค่านิยมของตน และหาหลักยึดเหนี่ยวในการดำรงชีวิตของตน ในขณะที่

ผู้เรียนแสดงบทบาทสมมติอยู่นั้น ผู้เรียนจะมีพฤติกรรมการตัดสินใจที่แสดงถึงค่านิยมของตน การที่มีโอกาสได้แสดง 

ได้อภิปราย และวิเคราะห์ค่านิยมเหล่านั้น จะช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจตนเองมากข้ึน 

 7. ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาความสามัคคีในกลุ่มให้ดีขึ้น ในการทำงานร่วมกับสมาชิกในกลุ่ม มักมีปัญหาขัดแย้ง

กันอยู่บ้าง ความขัดแย้งนี้ทำให้เกิดความรู้สึกไม่เข้าใจกัน และเกิดความแตกแยกในหมู่คณะ วิธีการใช้บทบาทสมมติ

นี้สามารถนำมาใช้ในการทำงานกลุ่ม ซึ่งจะทำให้เกิดความรู้สึกเข้าใจกัน และมีความสามัคคีปรองดองกัน 

 8. ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนในสังคม เพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคม ดังนั้นการเรียนรู้ที่จะ

ปฏิบัติตนให้เหมาะสมในสังคมจึงเป็นสิ่งจำเป็น บทบทสมมติจะช่วยให้การเรียนรู้นี้เป็นจริง และสนุกสนานยิ่งขึ้น 
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 9. ช่วยให้ผู้เรียนฝึกการแก้ปัญหา และการตัดสินใจ บทบาทสมมติมักจะมีสถานการณ์ที่มีความขัดแย้งแฝง

อยู่ ผู้แสดงจะต้องใช้วิจารณาญาน และไหวพริบในการแก้ปัญหาจึงนับว่าวิธีนี้ฝึกเรื่องการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

ได้เป็นอย่างด ี

 10. ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกการปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสมในหลายๆบทบาท เพราะคนๆหนึ่ง 

มักจะมีหลายบทบาทในชีวิตจริง เช่น เป็นพ่ี เป็นลูก เป็นหลาน เป็นผู้เรียน เป็นหัวหน้าชั้น เป็นต้น ผู้ เรียนควรมี

โอกาสฝึกฝนบทบาทต่างๆ เพ่ือค้นหาพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสมในสถานการณ์แต่ละอย่าง 

 11. ช่วยให้ผู้เรียนปฏิบัติตามขั้นตอน รู้สึก คิด กระทำ โดยปกติเมื่อผู้เรียนเผชิญปัญหา จะกระทำไปตาม

ความรู้สึกนั้นทันที แล้วจึงหวนกลับมาหาวิธีที่ดีกว่า การแสดงบทบาทสมมติจะช่วยให้ผู้เรียนทำตามข้ันตอนที่ดีกว่าที่

คิด 

 สุมิตรา อังวัฒนกุล (2547 : 143) ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ของกิจกรรมบทบาทสมมติว่า เป็นการ

แสดงบทบาทสมมติในการเรียนการสอนภาษาที่เน้นความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังชี้ให้เห็นความสำคัญ

ของการใช้คำพูดที่ถูกต้องและเหมาะสมตามสถานการณ์ต่างๆอีกด้วย 

 จากการศึกษาค้นคว้าและทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับประโยชน์ของกิจกรรมบทบาทสมมติพบว่า กิจกรรม

บทบาทสมมติเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนเป็น

อย่างมาก เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนมีโอกาสในการฝึกสนทนาโดยใช้สำนวนต่างๆตามบทบาทที่ได้รับมอบหมาย ทำให้

เกิดความสนุกสนานในการเรียน และผู้เรียนสามารถเอาภาษาที่ได้เรียนและฝึกเหล่านี้ไปใช้กับสถานการณ์จริงที่

ผู้เรียนพบนอกชั้นเรียนได ้

 

5. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล 

 5.1 แนวคิดการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (Learning Assessment) 

 จตุภูมิ เขตจัตุรัส (2555 : 4-7) ได้รวบรวมและสรุปแนวคิดการประเมินผลการเรียนรู้ ไว้ 3 แนวคิดใหญ่ๆ 

ได้แก่ แนวคิดการประเมินตามสภาพจริง แนวคิดการประเมินการเรียนรู้ และแนวคิดการประเมินที่สมดุล ซึ่งล้วน

เป็นแนวคิดสำคัญของการประเมินในศตวรรษที่ 21 โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้ 

  5.1.1 แนวคิดการประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) 

  การประเมินตามสภาพจริง เป็นกระบวนการค้นหาศักยภาพหรือคุณลักษณะที่แท้จริงของผู้เรียน

ด้วยเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินที่หลากหลายรอบด้าน คลาดเคลื่อนน้อยที่สุด มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพจากกระบวนการเรียนรู้ การทำงาน การปฏิบัติงาน และผลผลิตที่ได้จากกระบวนการเรียนรู้

ในสภาพที่สอดคล้องกับชีวิตจริง โดยใช้เรื่องราว เหตุการณ์สภาพจริงหรือคล้ายจริงเป็นสิ่งเร้าให้ผู้เรียนตอบสนอง
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แล้วนำข้อมูลสู่การตีค่าหรือประเมินค่าการประเมินตามสภาพจริงเป็นกระบวนการที่ต้องทำควบคู่ไปกับกระบวนการ

เรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic Learning) ที่ผู้ เรียนต้องใช้กระบวนการ  (process) การปฏิบัติกิจกรรม 

(performance) เพ่ือสร้างความรู้และชิ้นงานด้วยการบ่มเพาะนิสัยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ค่านิยมท่ีดีงามไปด้วย 

  ความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้ตามสภาพจริงกับการประเมินตามสภาพจริง เชื่อมโยงกันด้วย

ภาระงานและเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินที่มีความหลากหลายรอบด้าน ซึ่งเป้าหมายสำคัญเพ่ือค้นหาและ

พัฒนาศักยภาพและคณุลักษณะของผู้เรียนให้ได้มากท่ีสุด ดังภาพโมเดลความสัมพันธ์ ดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 2 โมเดลความสัมพันธ์ระหวา่งการเรียนรู้กับการประเมินตามสภาพจริง 

ที่มา: พิมพันธ์ เตชะคุปต์ และ พเยาว ์ยนิดีสุข (2558) 

 Burke, Fogarty และ Balgrad (1994 อ้างใน ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ, 2547) ได้กล่าวว่าลักษณะสำคัญของ

การประเมินตามสภาพจริง มีสาระสำคัญดังนี้ 

 1. งานที่ปฏิบัติเป็นงานที่มีความหมาย 

 2. เป็นการประเมินรอบด้านด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

 3. ผลผลิตมีคุณภาพ 

 4. ใช้ความคิดระดับสูง 

 5. มีปฏิสัมพันธ์ทางบวก 

 6. งานและมาตรฐานต้องชัดเจน 

 7. มีการสะท้อนตนเอง 
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 8. มีความสัมพันธ์กับชีวิตจริง 

 9. เป็นการประเมินอย่างต่อเนื่อง 

 10. เป็นการบูรณาการความรู้ 

  5.1.2 แนวคิดการประเมินการเรียนรู้ (Learning Assessment) 

  การเรียนรู้สามารถประเมินได้ใน 3 ลักษณะ ตามที่ ได้กล่าวไว้ ได้แก่ การประเมินผลการเรียนรู้ 

(Assessment of Learning) การประเมินเป็นการเรียนรู้ (Assessment as Learning) และการประเมินเพ่ือการ

เรียนรู้ (Assessment for Learning) ลักษณะของแต่ละรูปแบบสรุปได้ดังตารางที่ 2 ดังนี้ 

ตารางที่ 7 ลักษณะของการประเมนิจำแนกตามวัตถุประสงค ์

ลักษณะของการประเมิน วัตถุประสงค์ 
การประเมินผลการเรียนรู้ 
(Assessment of Learning) 

ครูผู้สอนใช้ในการตัดสินระดับความสำเร็จของผู้เรียนตามเกณฑ์
มาตรฐานที่กำหนดไว้ เช่น การตัดเกรด การตัดสินผ่าน-ไม่ผ่าน เป็น
ต้น จากร่องรอยหลักฐานการเรียนรู้  ตั วอย่างเครื่องมือ เช่น 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ แบบประเมินทักษะ แบบประเมินผลงาน 
เป็นต้น 

การประเมินเป็นการเรียนรู้ 
(Assessment as Learning) 

ครูผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้เครื่องมือในการกำกับติดตามการ
เรียนรู้ของตัวผู้เรียนเองและตรวจสอบตนเองว่าอยู่ในระดับใดของ
ความสำเร็จ เพ่ือไปให้ถึงจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ตลอดจนการ
ปรับปรุงให้ชั้นเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตัวอย่างเช่น แบบ
รายงานตนเอง แบบตรวจสอบรายงาน แบบสะท้อนผลการเรียนรู้ 
แบบประเมินตนเอง เป็นต้น 

การประเมินเพ่ือการเรียนรู้ 
(Assessment for Learning) 

ครูผู้สอนใช้กระบวนการประเมินในการให้ข้อมูลย้อนกลับ เพ่ือ
ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ไปถึงจุดมุ่งหมายของ
การเรียนรู้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ผ่านกิจกรรมต่างๆที่ให้
ผู้เรียนได้มีโอกาสได้แสดงพฤติกรมการเรียนรู้ ทักษะการปฏิบัติ
ต่างๆ เช่น การใช้คำถาม การสังเกต การสัมภาษณ์ เป็นต้น 

ที่มา: จตภุูมิ เขตจัตุรสั (2555 : 4-7) 
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 การประเมินเพ่ือการเรียนรู้ เป็นเป้าหมายสำคัญของการประเมินผู้เรียนซึ่งเป็นกระบวนการค้นหาและแปล

ความหมายหลักฐานร่องรอยการเรียนรู้ของผู้เรียนเพ่ือนำมาใช้ในการตัดสินใจในเรื่องที่ได้เรียนรู้สิ่งที่ได้เรียนรู้ ความ

ต้องการที่จะเรียนรู้ และวิธีที่ดีที่สุดที่จะไปถึงความต้องการเรียนรู้เหล่านั้น 

 Assessment Reform Group (2002: 2-3) ได้นำเสนอหลักการ 10 ประการ ของการประเมินเพ่ือการ

เรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักจิตวิทยาการเรียนรู้และแรงจูงใจการเรียนรู้ ดังนี้ 

 หลักการที่ 1 การประเมินเพ่ือการเรียนรู้ ควรเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนที่มี

ประสิทธิผล 

 หลักการที่ 2 การประเมินเพ่ือการเรียนรู้ควรมุ่งเน้นเกี่ยวกับวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 หลักการที่ 3 การประเมินเพ่ือการเรียนรู้ควรได้รับการยอมรับให้เป็นศูนย์กลางของการจัดกิจกรรมใน

ห้องเรียน 

 หลักการที่ 4 การประเมินเพ่ือการเรียนรู้ควรถือเป็นทักษะที่สำคัญของวิชาชีพครู 

 หลักการที่ 5 การประเมินเพ่ือการเรียนรู้ควรไวต่อความรู้สึกของผู้ถูกประเมินและเป็นกิจกรรมเชิง

สร้างสรรคเ์พราะการประเมินจะมีผลกระทบทางอารมณ์ 

 หลักการที่ 6 การประเมินเพ่ือการเรียนรู้ควรให้ความสำคัญกับแรงจูงใจของผู้เรียน 

 หลักการที่ 7 การประเมินเพ่ือการเรียนรู้ควรเป็นการส่งเสริมความรับผิดชอบในเป้าหมายของการเรียนรู้

และการร่วมกันทำความเข้าใจในเกณฑ์การตัดสินซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เรียนจะถูกประเมิน 

 หลักการที่ 8 ผู้เรียนควรได้รับคำแนะนำเพ่ือช่วยให้เกิดการปรับปรุงตัวเอง 

 หลักการที่ 9 การประเมินเพ่ือการเรียนรู้เป็นการพัฒนาความสามารถผู้เรียนในการประเมินตนเองเพ่ือให้

พวกเขามีความสามารถในการสะท้อนผลการทำงานและการจัดการตนเองได้ 

 หลักการที่ 10 การประเมินเพ่ือการเรียนรู้ควรแสดงให้เห็นสัมฤทธิผลทั้งหมดของผู้เรียน 

  5.1.3 แนวคิดการประเมินที่สมดุล (Balanced Assessment) 

  การประเมินทางการศึกษาที่สมดุล เป็นแนวทางของการประเมินที่ให้สารสนเทศเกี่ยวกับความรู้

ความสามารถของผู้เรียนที่พียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถปรับปรุงการเรียนการสอน 

เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาที่สำคัญ ได้แก่ ผู้ เรียน ครูผู้สอน 

ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง และผู้บริหารเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นต้น ดังนั้น การประเมินทางการศึกษาต้องให้

สารสนเทศที่ถูกต้องแก่บุคคลเหล่านี้ การจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอขึ้นอยู่กับการออกแบบการประเมินที่ต้อง

หลากหลาย และมีความสมดุล โดยลักษณะดังนี ้

1. การประเมินเพ่ือพัฒนา หรือการประเมินชั้นเรียน 
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2. การประเมินเพ่ือสรุปรวม 

3. การประเมินระหว่างช่วงเวลา 

จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับแนวคิดการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สามารถสรุปได้ว่า 

แนวคิดของการประเมินผลการเรียนรู้เป็นทั้งเป้าหมายและลักษณะสำคัญของกระบวนการรวบรวม และเรียบเรียง

ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนจากพฤติกรรมเดิม ไปสู่พฤติกรรมใหม่ที่

ค่อนข้างถาวรอย่างเป็นระบบ ซึ่งต้องเชื่อมโยงกับกระบวนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ สำหรับใช้ในการตัดสินใจ

เกี่ยวกบัผู้เรียน ให้ข้อมูลย้อนกลับไปยังผู้เรียนเกี่ยวกับความก้าวหน้าจุดเด่น จุดด้อย ใช้ตัดสินประสิทธิภาพในการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้และความเพียงพอใจของหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการประเมินตามสภาพจริง การประเมินเพ่ือการ

เรียนรู้ การประเมินที่สมดุล เป็นแนวคิดสำคัญของการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สัมพันธ์กับการจัด

ประสบการณ์เรียนรู้ในปัจจุบันที่เรียกว่า การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การนำแนวคิดเหล่านี้ไปใช้นั้นควรคำนึงถึง

เป้าหมายของการพัฒนาเป็นสำคัญ 

 5.2 ความหมายการวัดและประเมินผล 

  5.2.1 การวัด 

  ปรองชน พูลสวัสด์ิ (2550 : 3) ได้ให้ความหมายการวัดผลว่า หมายถึง ผลเกิดจากการนำเครื่องมือ

ไปทดสอบกับผู้เรียนหรือผู้สอบ แล้วกำหนดตัวเลขหรือสัญลักษณ์แทนคุณลักษณะของสิ่งที่วัด และให้ ความหมาย

ของ การวัดผลการศึกษา ว่าหมายถึง การนำเครื่องมือวัดทางการศึกษาไปทดสอบกับผู้ เรียนหรือผู้สอบ แล้วจะ

เกิดผลที่เป็นปริมาณหรือสัญลักษณ์แทนสิ่งที่วัด เช่น การใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การวัดความ

ถนัดทางการเรียน เป็นต้น 

  ทิวัฒถ์ มณีโชติ (2549 : 2) ให้ความหมายการวัดว่า หมายถึง กระบวนการกำหนดตัวเลขหรือ

สัญลักษณ์ แทนปริมาณหรือคุณภาพของคุณลักษณะหรือคุณสมบัติของสิ่งที่ต้องการวัด และให้ความหมายของ การ

วัดผล ว่าหมายถึง กระบวนการกำหนดตัวเลขหรือสัญลักษณ์หรือคุณสมบัติของสิ่งที่ต้องการวัด โดยสิ่งที่ต้องการวัด

นั้น เป็นผลมาจากการกระทำหรือกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างร่วมกัน เช่น การวัดผลการเรียนรู้ สิ่งที่

วัด คือ ผลที่เกิดจากการเรียนรู้ของผู้เรียน 

  พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2548 : 3) ได้ให้ความหมายการวัดผลไว้ว่า เป็นกระบวนการกำหนดตัวเลขหรือ

สัญลักษณ์ให้กับบุคคล สิ่งของ หรือเหตุการณ์อย่างมีกฎเกณฑ์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่แทนปริมาณหรือคุณภาพของ

ลักษณะที่จะวัด 

 จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมเรื่องการวัด ผู้วิจัยสามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่า กระบวนการหรือ

วิธีการใดๆ ที่จะให้ได้มาซึ่งปริมาณจำนวนหนึ่งอันมีความหมายแทนขนาดสมรรถภาพที่ผู้เรียนคนนั้นมีอยู่ในตนเอง  
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     5.2.2 การประเมินผล 

  Scriven (อ้งถึงใน วีระ คำวิเศษ, 2548: 229) ได้ให้ความหมายการประเมินผลว่า เป็นการรวบรวม

และวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีระบบ เพ่ือบ่งบอกถึงคุณค่าของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

  กรอนลันต์ (อ้างถึงใน บุญธรรม กิจปรีดาสุทธิ์, 2543 : 229) ให้ความหมายในเชิงประเมินผลการ

เรียนรู้ว่า เป็นกระบวนการที่มีระบบอันที่จะกำหนดขนาดหรือจำนวนที่ผู้เรียนมีตามวัตถุประสงค์ของการเรียนการ

สอน ซึ่งตามความมหมายนี้มีลักษณะสำคัญที่แสดงให้เห็นสองประการ ได้แก่ ประการแรก คือ การประเมินผลที่

เปรียบได้เหมือนกับกระบวนการอย่างมีระบบ (Systematic process) และประการที่สอง คือ การประเมินที่สมมติ

เสมอว่าเป็นวัตถุประสงค์ทางการเรียนการสอน (Instructional objectives) กำหนดขึ้นไว้เพ่ือประเมินผลอย่าง

ชัดเจน นั่นคือการประเมินผลเป็นการพิจารณาตามความสอดคล้องกันระหว่างการกระทำกับวัตถุประสงค ์

 5.3 วิธีการและเครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 จตุภูมิ เขตจัตุรัส (2555 : 11-13) กล่าวว่า เมื่อการเรียนการสอนถูกกำหนดด้วยกิจกรรม ผลงาน ภาระงาน

ที่ให้ผู้เรียนปฏิบัติเพ่ือแสดงพัฒนาการของผลการเรียนรู้ในรายวิชาที่เรียน ครูผู้สอนต้องใช้วิธีการและเครื่องมือใน

การพิสูจน์หลักฐานการเรียนรู้ โดยครูผู้สอนจะต้องเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย เหมาะสม ครอบคลุม

รอบด้าน สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนความรู้ความสามารถและศักยภาพของผู้เรียนที่แท้จริง 

จึงได้รวบรวมและสรุปวิธีการและเครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินการเรียนรู้ โดยแบ่งออกเป็นหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 

  5.3.1 การเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือประเมินการเรียนรู้ 

         1. เลือกใช้ตามวัตถุประสงค์ของการประเมิน ดังตารางที่ 8  
ตารางที่ 8 การเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือประเมินการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของการประเมิน 

 

การประเมินเพื่อพัฒนา 
(Formative Assessment) 

การประเมินเพื่อสรุปตัดสิน 
(Summative Assessment) 

การประเมินเพื่อการเรียนรู้ 
(Assessment for Learning) 

การประเมินเป็นการเรียนรู้ 
(Assessment as Learning) 

การประเมินผลการเรียนรู้ 
(Assessment of Learning) 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนให้ไปถึงจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้
ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

เพื่อให้ผู้ เรียนได้ตรวจสอบตนเองว่าอยู่ใน
ระดับใด เพื่อไปให้ถึงจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ 

เพื่อตัดสินระดับความสำเร็จของผู้ เรียนตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ เช่น การตัดเกรด 
การตัดสินผ่าน-ไม่ผ่าน เป็นต้น 

กระบวนการ 
ครูผู้ สอนใช้กระบวนการ/กิจกรรมการ
ประเมินผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้
ได้ข้อมูลย้อนกลับไปยังผู้เรียน 

ครูผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้เครื่องมือ
ในการกำกับติดตามการเรียนรู้ของตัวผู้เรียน
เอง ว่าอยู่ในข้ันใดแล้วของความสำเร็จ 

ครูผู้สอนนำร่องรอยหลักฐานการเรียนรู้ของ
ผู้ เรียนมาตัดสินระดับคุณภาพตามเกณ ฑ์
มาตรฐานความสำเร็จที่กำหนดไว้ 

เคร่ืองมือ 

ตัวอย่างเช่น 
- การใช้คำถาม  
- การสังเกต  
- การสัมภาษณ์  
- กิจกรรมการเรียนรู้ เป็นต้น 

ตัวอย่างเช่น 
- แบบรายงานตนเอง 
- แบบตรวจสอบรายงาน 
- แบบสะท้อนผลการเรียนรู้ 
- แบบประเมินตนเอง เป็นต้น 

ตัวอย่างเช่น 
- แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
- แบบประเมินทักษะ 
- แบบประเมินผลงาน 
เป็นต้น 

ที่มา: จตภุูมิ เขตจัตุรสั (2555 : 11-13) 
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   2. เลือกใช้ตามบทบาทผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน แบ่งได้ 4 ลักษณะ ดังนี้ 

    2.1 ครูผู้สอนประเมินตัวผู้เรียนโดยตรง เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การใช้

คำถาม 

    2.2 ผู้เรียนใช้เครื่องมือประเมินตนเอง เช่น การสอบถาม การรายงานตนเอง การ

เขียนสะทอ้นผล การประเมินโดยเพื่อน 

    2.3 ครูผู้สอนประเมินผลงานผู้ เรียนได้โดยตรง เช่น การตรวจผลงาน การ

ประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน 

    2.4 ครูผู้สอนใช้เครื่องมือประเมินผลงานผู้เรียน เช่น การประเมินด้วยข้อสอบ 

การประเมินภาคปฏิบัติ การประเมินโดยใช้กิจกรรมโครงงาน 

   3. การเลือกใช้ตามลักษณะการแสดงผลการเรียนรู้และหลักฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน 

   การเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้ตามลักษณะการเรียนรู้ตามลักษณะ

การแสดงผลการเรียนรู้และหลักฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน อาจพิจารณาได้ดังต่อไปนี้ 

    3.1 การแสดงผลการเรียนรู้ของผู้เรียน จำแนกได้ 2 ลักษณะ ดังนี้ 

           - แบบเลือกตอบ เป็นการแสดงผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการเลือก

คำตอบ จากสถานการณ์ คำถาม ตัวเลือกที่ครูผู้สอนเป็นผู้กำหนด เช่น แบบเลือกตอบ แบบถูกผิด แบบจับคู่ แบบ

เติมคำ เป็นต้น 

           - แบบสร้างคำตอบ เป็นการแสดงผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่

ผู้เรียนเขียนแสดงคำตอบ แสดงความคิดเห็น ลงมือปฏิบัติ สร้างผลงาน ผลผลิตด้วยตัวผู้เรียนเอง 

    3.2 หลักฐานการเรียนรู้ จำแนกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

           - ผลผลิต เช่น รายงานที่เป็นรูปเล่ม สิ่งประดิษฐ์ แบบจำลอง แผนภูมิ 

แฟ้มสะสมผลงาน ผังมโนทัศน์ การเขียนอนุทิน การเขียนความเรียง คำตอบที่ผู้เรียนสร้างเอง ฯลฯ 

           - ผลการปฏิบัติ เช่น การรายงานด้วยวาจา การสาธิต การทดลอง การ

ปฏิบัติการภาคสนาม การอภิปราย การจัดนิทรรศการ การสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนของครูผู้สอน รายงานการ

ประเมินตนเองของผู้เรียน ฯลฯ 

   4. เลือกใช้ตามสิ่งที่มุ่งวัดและประเมิน 

   การเลือกใช้วิธีการและเครื่องประเมินผลการเรียนรู้ตามสิ่งที่มุ่งวัดและประเมิน เป็นการ

พิจารณาถึงคุณลักษณะองค์ประกอบของสิ่งที่มุ่งวัดและประเมิน รวมทั้งการแสดงพฤติกรรมของผู้เรียนต่อสิ่งที่มุ่งวัด

และประเมินนั้น   
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 จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับวิธีการและเครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินการเรียนรู้  ผู้วิจัย

สามารถสรุปได้ว่า เนื่องด้วยวิธีการและเครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินการเรียนรู้มีหลากหลายวิธี ครูผู้สอนจึงต้อง

คำนึงถึงจุดมุ่งหมายความสอดคล้องกับแนวคิดการวัดและการประเมินและจุดประสงค์การเรียนรู้เป็นสำคัญ แนว

ทางการตัดสินใจอาจเลือกใช้ตามวิธีการและเครื่องมือของผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน เลือกใช้ ตามลักษณะการ

แสดงผลการเรียนรู้และหลักฐานการเรียนรู้ของผู้ เรียนหรือเลือกใช้ตามสิ่งที่ มุ่งวัดและประเมิน โดยมีความ

หลากหลาย เหมาะสม ครอบคลุมรอบด้าน สอดคล้องกับตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู้และใช้กระบวนการเก็บ

ร่องรอยหลักฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนความรู้ความสามารถและศักยภาพของผู้เรียนอย่าง

แท้จริง  

 

6. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การใช้กิจกรรมบทบาทสมมติในวรรณคดีเรื่อง ขุนช้างขุนแผนตอน ขุนช้างถวายฏีกา  เพ่ือ

เสริมสร้างความสามารถในการเขียนสรุปความ ตามแนวการสอนภาษาแบบองค์รวม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้วิจัยได้กำหนดตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ไว้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 : กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

 

 

 

ตัวแปรอิสระ 

 

ตัวแปรตาม 

การสอนโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ

ตามแนวการสอนแบบองค์รวม 
คะแนนการเขียนสรุปความ 
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บทที่ 3 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง การใช้กิจกรรมบทบาทสมมติในวรรณคดีเรื่อง ขุนช้างขุนแผนตอน ขุนช้างถวายฏีกา  เพ่ือ

เสริมสร้างความสามารถในการเขียนสรุปความ ตามแนวการสอนภาษาแบบองค์รวม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน มีข้ันตอนดำเนินงานวิจัย ดังนี้ 

  1. ขัน้วางแผน 

  2. ขั้นปฏิบัติการ 

  3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  4. การวิเคราะห์ข้อมูลและนำเนอข้อมูล 

 

1. ขั้นวางแผน 
 ในการวางแผนเพื่อแก้ไข/พัฒนาสภาพปัญหาการวิจัย ผู้วิจัยมีการดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 

กลุ่มเป้าหมายการวิจัย 

 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 25 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling)  

2. ขั้นปฏิบัติการ 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 เครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหา/พัฒนา มีที่มาของการกำหนดนวัตกรรม ดังตารางที่ 9 

ตารางที ่9 การกำหนดนวัตกรรม 

สาเหตุ นวัตกรรม 
ผู้เรียนประสบปัญหาทางด้านการเขียนสรุปความอยู่
ในระดับปานกลางซึ่งสามารถพัฒนาให้อยู่ในระดับที่
สูงขึ้นได ้

การพัฒนาการเขียนสรุปความ โดยการใช้กิจกรรม
บทบาทสมมติตามแนวการสอนภาษาแบบองค์รวม  
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 ในการวิจัยเพ่ือศึกษาการพัฒนาการเขียนสรุปความ เรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนขุนช้างถวายฎีกา โดยใช้

กิจกรรมบทบาทสมมติตามแนวการสอนภาษาแบบองค์รวม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้วิจัยได้ดำเนินการสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจั ย โดยมีรายเอียด

เครื่องมือต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

  2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 

   2.1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้กิจกรรมบทบาทสมมติตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการ

สื่อสาร ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเอง จำนวน 1 หน่วยการเรียนรู้ ( 3 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 คาบ) คาบละ 50 นาที รวม

ทั้งสิ้น 6 คาบ 

  2.2  เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 

   2.2.1 แบบทดสอบวัดการเขียนสรุปความทั้งก่อนและหลังเรียนโดยใช้กิจกรรมบทบาท

สมมติตามแนวการสอนภาษาแบบองค์รวมที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย จำนวน 30 ข้อ ใช้เวลาทำ 

30 นาท ี

 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 1. การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติตามแนวการสอนภาษาแบบองค์รวม ที่

ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น มีข้ันตอนการสร้าง ดังนี้ 

       1.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ วิชา

ภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 เกี่ยวกับ (1) สาระสำคัญของหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ (2) มาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานของหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ (3) ตัวชี้ วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ (4) ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี ช่วงชั้นที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 

ของหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ไทย 

       1.2 กำหนดเนื้อหาโดยเลือกเนื้อหาสาระการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนจากหนังสือแบบเรียน

วรรณคดีวิจักษ์ ซึ่งเป็น หนังสือเรียนที่ทางสถานศึกษากำหนดให้ใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทย

พ้ืนฐาน สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา  

    1.3 ศึกษาเทคนิควิธีการสอน ขั้นตอนการสอนจากตำรา ทฤษฎี เอกสาร งานวิจัยต่างๆ และขอ

คำแนะนำจากผู้รู้ ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกที่จะศึกษาเรื่องวิธีการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร และกิจกรรมบทบาทสมมติเพ่ือ

เป็นแนวทางในการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย 

       1.4 กำหนดรายละเอียดของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติตามแนวการสอน

ภาษาเพ่ือการสื่อสาร โดยแต่ละแผนจะประกอบด้วย (1) สาระสำคัญ (2) มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด (3) 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ (4) สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (5) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (6) สาระการเรียนรู้ (7) 

กิจกรรมการเรียนรู้ (8) สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ (9) ภาระ/ชิ้นงาน/ร่องรอย/หลักฐานการเรียนรู้ (10) การวัดและ

ประเมินผล (11) บันทึกหลังการจัดกิจกรรม โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จะเป็นไปตามรูปแบบการสอนภาษาเพ่ือ

การสื่อสารโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ ซึ่งแบ่งออกเป็น 8 ขั้นตอน ดังนี้ 

  • ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (Warm up) 

   1.4.1 การนำเข้าสู่การแสดงบทบาทสมมติ ขั้นนี้ผู้สอนต้องกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ 

และความกระตือรือร้น ในการแสดงบทบาทสมมติโดยชี้แจงเหตุผลของการแสดงบทบาทสมมติ และประโยชน์ที่จะ

ได้รับ โดยใช้วิธีการเสนอเหตุการณ์แก่ผู้เรียนโดยตรง ใช้กิจกรรมเพ่ือนำไปสู่สถานการณ์  

  • ขั้นนำเสนอ (Presentation) 

   1.4.2 การเตรียมตัวผู้เรียนในด้านภาษาเขียน ขั้นนี้ผู้สอนจะนำเสนอคำศัพท์และรูป

ประโยคที่จำเป็นให้ผู้เรียนฝึกใช้ภาษาเขียนในหัวข้อที่เก่ียวข้องกับสถานการณ์ที่ผู้สอนกำหนด 

  • ขั้นฝึก (Practice) 

   1.4.3 การเลือกผู้แสดงบทบาทสมมติ ขั้นนี้ผู้สอนจะกำหนดบทบาทสมมติให้แก่ผู้เรียน

ตามสถานการณ์ที่ได้เรียนในแต่ละครั้ง 

   1.4.4 การเตรียมความพร้อมของผู้แสดงบทบาท ขั้นนี้ผู้สอนจะให้เวลาผู้เรียนได้ศึกษา

เกี่ยวกับบทบาทที่จะต้องแสดง และทำการฝึกฝน โดยผู้สอนอาจจะให้ผู้เรียนฝึกเป็นแบบเดี่ยว คู่ หรือกลุ่มก็ได้ตาม

ความเหมาะสม 

  • ขั้นการใช้ภาษา (Production) 

   1.4.5 การจัดฉากการแสดง ขั้นนี้ผู้สอนและผู้เรียนช่วยกันจัดฉากแบบสมมติขึ้นเพ่ือให้การ

แสดงนั้นใกล้เคียงกับความเป็นจริง อาจเป็นการจัดฉากแบบง่ายๆ ใช้เพียงโต๊ะ เก้าอ้ี เป็นต้น 

   1.4.6 การแสดงบทบาทสมมติ ขั้นนี้ผู้สอนจะให้ผู้เรียนออกมาแสดงบทบาทสมมติตามที่

ไดร้ับมอบหมาย 

  • ขั้นสรุป (Wrap up) 

   1.4.7 สรุปผลการเขียนสรุปความเนื้อเรื่อง และอภิปรายผลการแสดง  ขั้นนี้ผู้สอนจะเปิด

โอกาสให้ผู้เรียนแสดงความรู้สึก และความคิดเห็นเกี่ยวกับการแสดง มีการประเมินประสิทธิภาพในการสื่อสารของผู้

แสดง โดยผู้สอนจะเป็นผู้สรุปตอนท้าย 

   1.4.8 การดำเนินกิจกรรมติดตามผล ขั้นนี้ผู้สอนสามารถมอบหมายกิจกรรมต่อไปให้

ผู้เรียนปฏิบัติ เช่น แบบฝึกหัดด้านคำศัพท์และไวยากรณ์ บทสนทนาใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการเรียนในครั้งต่อไป 

เป็นต้น 
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       1.5 จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้กิจกรรมบทบาทสมมติตามแนวการสอนภาษาแบบองค์รวม 

โดยมีขัน้ตอนดังนี ้

   1.5.1 จัดทำโครงร่างแผนการจัดการเรียนรู้โดยนำเนื้อหาตามที่ได้กำหนดไว้ในขอบเขต

สาระการเรียนรู้ 1 หน่วยการเรียนรู้ มีรายละเอียดและลำดับการสอนดังตารางแสดงโครงร่างแผนการจัดการเรียนรู้

โดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติตามแนวการสอนภาษาแบบองค์รวม  

   1.5.2 เขียนแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติตามแนวการสอนภาษา

แบบองค์รวม ตามรูปแบบและขอบเขตสาระการเรียนรู้ตามที่ได้ตั้งไว้  

   1.5.3 นำแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติตามแนวการสอนภาษาเพ่ือ

การสื่อสารที่สร้างเสร็จแล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา และความถูกต้อง

ทางภาษา โดยใช้เกณฑ์การกำหนดคะแนนความคิดเห็นของ พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2540 : 117) 

  +1 หมายถึง  แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้มีความสอดคล้องระหว่าง จุดประสงค์  

            เนื้อหาและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ระบุไว้จริง 

  0 หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้มคีวามสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์  

                      เนื้อหาและการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที่ระบุไว้ 

  -1 หมายถึง  แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้ไม่มีความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์  

            เนื้อหาและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ระบุไว้ 

  แล้ววิเคราะห์หาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยแต่ละแผนจะต้องมีค่าดัชนีความสอดคล้อง 

(IOC) ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปจึงจะสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ 

   1.5.4 นำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแล้วไปใช้กับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้เรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6/6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 

2562 เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล 

 2. การสร้างแบบทดสอบการเขียนสรุปความ ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้น มีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้ 

       2.1 ศึกษาการวัดและประเมินการเขียนสรุปความจากตำราทฤษฎี เอกสาร งานวิจัยต่างๆ และขอ

คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกที่จะศึกษาเรื่องการสร้างแบบทดสอบ เพ่ือวัดผลการเขียนสรุปความของ

กลุ่มเป้าหมาย 
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       2.2 ศึกษาและวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้วิชาภาษาภาษาไทยจากแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้

กิจกรรมบทบาทสมมติตามแนวการสอนภาษาแบบองคร์วมสาร แล้วนำมาสร้างเป็นแบบทดสอบการเขียนสรุปความ

ที่ใช้ในบทเรียน โดยจัดทำเป็นแบบทดสอบแบบปรนัย จำนวน 30 ข้อ  

       2.3 นำแบบทดสอบที่สร้างเสร็จแล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน ตรวจสอบความตรงของ

เนื้อหา และความถูกต้องทางภาษา โดยใช้เกณฑ์การกำหนดคะแนนความคิดเห็นของ พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2540 : 

117) 

  +1 หมายถึง  แน่ใจว่าแบบทดสอบมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์และพฤติกรรมที่ 

            ต้องการวัด 

  0 หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าแบบทดสอบมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์และ  

            พฤติกรรมที่ต้องการวัด 

  -1 หมายถึง  แน่ใจว่าแบบทดสอบไม่มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์และ  

            พฤติกรรมที่ต้องการวัด 

  แล้ววิเคราะห์หาความตรง โดยแบบทดสอบจะต้องมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.5 ขึ้น

ไปจึงจะสามารถนำไปใช้ในงานวิจัยได้  

       2.4 นำแบบทดสอบที่ได้คุณภาพแล้วไปใช้กับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

6/5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ก่อนและหลัง

เรียน เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล แล้วนำมาวิเคราะห์และประเมินผล ใช้กจิกรรมบทบาทสมมติก่อนเรยีนและหลงั

เรยีนต่อไป 

3. เก็บรวบรวมข้อมูล 

 ในการวิจัยครั้งนี้ใช้ (1) แบบแผนการวิจัยรูปแบบ One-Group Pretest-Posttest Design ในการเก็บรวม

รวมข้อมูลเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทักษะการพูด 

4.การวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

  1. วิเคราะห์หาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้กิจกรรมบทบาทสมมติตามแนวการสอน

ภาษาแบบองค์รวม 

  2. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบการเขยีนสรุปความ 
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  3. วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบคะแนนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติตาม

แนวการสอนภาษาแบบองค์รวมของผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายจากแบบทดสอบการเขียนสรุปความ  

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ มีดังต่อไปนี้ 

        1. สถติทิี่ใช้ในการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธ์ทางการเรยีนก่อนและหลงัการใช้กจิกรรมบทบาท

สมมตติามแนวการสอนภาษาแบบองคร์วม คอื สถติกิารหาค่าเฉลี่ย และการหาค่าความต่าง โดยใชส้ตูร 

 (1) การหาค่าเฉลีย่ 

    
n

X
=  

  เมื่อ X แทน ค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอย่าง 

    Σx แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
      n แทน จ านวนคนในกลุ่มตวัอย่าง 

 (2) การหาค่าความต่าง 

D  =  Y - X 

  เมื่อ D แทน    ค่าความต่าง 

   X แทน    คะแนนก่อนเรียน 

   Y แทน    คะแนนหลังเรียน 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ผลการวิจัยเรื่อง การใช้กิจกรรมบทบาทสมมติในวรรณคดีเรื่อง ขุนช้างขุนแผนตอน ขุนช้างถวายฏีกา  เพ่ือ

เสริมสร้างความสามารถในการเขียนสรุปความ ตามแนวการสอนภาษาแบบองค์รวม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แบ่งการนำเสนอเป็นตอน ดังนี้ 

4.1 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มเป้าหมายการวิจัย 

4.2 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ 

4.3 สะท้อนผลการวิจัย 

4.1 ข้อมูลพื้นฐานของกลุม่เป้าหมายการวิจัย 
 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 25 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling)  

4.2 ผลการวิจัยตามวัตถปุระสงค์ 
 1) ผลการเปรียบเทยีบคะแนนการเขียนสรุปความ เรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอนขุนช้างถวายฎีกา ก่อนและ

หลังการใช้กิจกรรมบทบาทสมมติตามแนวการสอนภาษาแบบองค์รวม ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ตารางที่ 10 แสดงคะแนนก่อนและหลังการทำแบบทดสอบการเขียนสรุปความ โดยการใช้กิจกรรมบทบาทสมมติตามแนวการสอน

ภาษาแบบองค์รวม 

ลำดับ
ที ่

ผู้เรียน คะแนนทดสอบก่อนเรียน 
(เต็ม 30 คะแนน) 

คะแนนทดสอบหลังเรียน 
(เต็ม 30 คะแนน) 

ค่าความตา่งของ
คะแนน (D) 

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

รวม 322 581 258 
ร้อยละ 42.93 77.47 34.4 

ค่าเฉลี่ย ( X ) 12.88 23.24 10.32 

จากตารางที่ 10 พบว่า คะแนนทดสอบก่อนการเรียนโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติตามแนวการสอนภาษา

แบบองค์รวม ผู้เรียนมีคะแนนรวมอยู่ที่ร้อยละ 42.93 (X = 12.88) แต่หลังจากการเรียนโดยใช้กิจกรรมบทบาท

สมมติตามแนวการสอนภาษาแบบองค์รวม ผู้เรียนมีคะแนนรวมอยู่ที่ร้อยละ 77.47 (X = 23.24) ดังนั้น ผู้วิจัย

สามารถสรุปไดว้่า ผูเ้รียนมีคะแนนการเขียนสรุปความหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน แสดงใหเ้ห็นว่า การเรียนโดยใช้

กิจกรรมบทบาทสมมติตามแนวการสอนภาษาแบบองคร์วม ท าใหผู้เ้รียนมีคะแนนการเรียนสงูขึน้ 
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4.3 สะท้อนผลการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ทำให้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติเกี่ยวกับนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมบทบาท

สมมติตามแนวการสอนภาษาแบบองค์รวม และวิธีดำเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน ดังนี้ 

1. การเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติตามแนวการสอนภาษา
แบบองค์รวม มีสาระสำคัญดังตาราง ต่อไปนี้ 

 
 ตารางที่ 11 การเรียนรูเ้กี่ยวกับนวัตกรรมที่ใช้ในการวิจัย 

นวัตกรรมที่ใชใ้นการวิจัย ข้อดีของการปฏิบัติ ข้อควรปรับปรุง 
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ
ตามแนวการสอนภาษาแบบองค์รวม มีข้ันตอนการจัด
กิจกรรม ดังนี้ 
- ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
     1. การนำเข้าสู่การแสดงบทบาทสมมติ 
- ขั้นนำเสนอ 
     2. การเตรียมตัวผู้เรียนในด้านภาษาแบบองค์รวม 
- ขั้นฝึกฝน 
     3. การคัดเลือกผู้แสดงบทบาทสมมติ 
     4. การเตรียมความพร้อมของผู้แสดงบทบาท 
- ขั้นการใช้ภาษา (ฟัง พูด อ่าน และเขียน) 
     5. การจัดฉากการแสดง 
     6. การแสดงบทบาทสมมติ 
- ขัน้สรุป 
     7. สรุปผลการเขียนสรุปความ และอภิปรายผล
การแสดง 
     8. การดำเนินกิจกรรมติดตามผล 

ผู้เรียนทราบถึงแนว
ทางการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนตาม
ขั้นตอนการใช้กิจกรม
บทบาทสมมติตามแนว
ทางการสอนภาษาแบบ
องค์รวม 

- 
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2. การเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน แสดงดังตารางต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 12 การเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินการวิจัยเชิงปฏิบตัิการในช้ันเรียน 
วิธีดำเนินการวิจัย ข้อดีของการปฏิบัติ ข้อควรปรับปรุง 

1. ทดสอบก่อนเรียน 
2. ดำเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
3. ทดสอบหลังเรียน 

(1) ก า ร ด ำ เนิ น ก า ร ส อ น ต า ม
แผนการจั ดการเรี ยน รู้ โดย ใช้
กิจกรรมบทบาทสมมติตามแนวการ
สอนภาษาแบบองค์ รวมทำให้  
ผู้เรียนได้พัฒนาการเขียนสรุปความ  
(2) การทดสอบก่อนและหลังเรียน
ทำให้ได้ทราบถึงคะแนนการเรียน
ของผู้เรียน  

- 
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 
 

 การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน เรื่อง การใช้กิจกรรมบทบาทสมมติในวรรณคดีเรื่อง ขุนช้างขุนแผนตอน ขุน

ช้างถวายฏีกา  เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการเขียนสรุปความ ตามแนวการสอนภาษาแบบองค์รวม สำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีจุดประสงค์ เพ่ือเปรียบเทียบ

ความสามารถในการเขียนสรุปความ ก่อนและหลังการใช้กิจกรรมบทบาทสมมติในวรรณคดีเรื่อง ขุนช้างขุนแผน 

ตอน ขุนช้างถวายฏีกาตามแนวการสอนภาษาแบบองค์รวม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ (1) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้กิจกรรมบทบาท

สมมติตามแนวการสอนภาษาแบบองค์รวม และ(2) แบบทดสอบการเขียนสรุปความ ก่อนและหลังเรียนโดยใช้

กิจกรรมบทบาทสมมติตามแนวการสอนภาษาแบบองค์รวม การเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบ One-Group Pretest-

Posttest Design  

ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะตามวัตถุประสงค์งานวิจัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัย สรุปได้ดังนี้ 

  1. ผลการเปรียบเทียบคะแนนการเขียนสรุปความ เรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอนขุนช้างถวายฎีกา 

ก่อนและหลังการใช้กิจกรรมบทบาทสมมติตามแนวการสอนภาษาแบบองค์รวม ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พบว่า ผู้เรียนมีคะแนนการเขียนสรุปความหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

แสดงให้เห็นว่า การเรียนโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติตามแนวการสอนภาษาแบบองค์รวม ทำให้ผู้เรียนมีคะแนน

ทางการเรียนสูงขึ้นจริง ซึ่งสอดคล้องกับจุดประสงค์และสมมติฐานการวิจัย 

อภิปรายผล 
 การวิจัยครั้งนี้ ได้ข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์การวิจัย ซึ่งสามารอภิปรายผลการวิจัยตามแนวคิด/ทฤษฎีที่

เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 

 1. ผลการวิเคราะห์ ผลการเปรียบเทียบคะแนนการเขียนสรุปความ เรื่องขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนช้างถวาย

ฎีกาก่อนและหลังการใช้กิจกรรมบทบาทสมมติตามแนวการสอนภาษาแบบองค์รวม ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พบว่า ผู้เรียนมีคะแนนการเขียนสรุปความหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
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แสดงให้เห็นว่า การเรียนโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติตามแนวการสอนภาษาแบบองค์รวม ทำให้ผู้เรียนมีคะแนน

ทางการเรียนสูงขึ้นด้วยสาเหตุหลายประการ 

ประการแรก การเรียนโดยใช้แนวการสอนภาษาแบบองค์รวมเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการใช้สื่อจริง และ

ลงมือกระทำจนเกิดองค์ความรู้ ซึ่งถือว่าเป็นการจัดประสบการณ์ตรงแก่ผู้เรียน ภาษาได้สอนในบริบทที่เป็นจริง ทำ

ให้การเรียนรู้ภาษาง่ายและน่าสนใจ การใช้สื่อจริงทำให้นักศึกษาเกิดการรับรู้ว่า สิ่งที่เรียนมีความสัมพันธ์กับตน เป็น

สิ่งที่นักศึกษาสามารถพบได้ในชีวิตประจำวัน เช่น ข่าว จดหมาย เพลง ภาพยนตร์ เป็นต้น สื่อสภาพจริงเหล่านี้ ทำ

ให้นักศึกษามีความต้องการที่จะเรียนรู้ เพ่ือจะได้นำไปใช้ในการสนทนา หรือบอกเล่าให้ผู้อ่ืนทราบต่อไป ส่งผลให้

นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรมการอ่าน เมื่อผู้เรียนได้รับมอบหมายให้ไปค้นคว้าเรื่องที่ตนเอง

สนใจ เพ่ือนำมาเสนอหน้าชั้น ผู้เรียนจะเป็นผู้ตัดสินใจเลือกเนื้อหาที่ตนต้องการ ความต้องการและความสนใจของ

ผู้เรียนเองคือ แรงจูงใจให้ผู้เรียนมีความพยายามทำความเข้าใจบทอ่านที่เลือกมา การที่ผู้เรียนต้องนำเสนอเรื่องที่

ตนเองค้นคว้าหน้าชั้นเรียน ทำให้ผู้เรียนพยายามทำความเข้าใจเนื้อหาก่อนเป็นอย่างดี เพื่อจะได้สามารถถ่ายทอดให้

ผู้ฟังเข้าใจได้ นอกจากนั้น การทำกิจกรรมการอ่านเป็นกลุ่ม ทำให้ผู้เรียนมีโอกาสช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ผู้ที่เข้าใจ

มากกว่าก็สามารถอธิบาย หรือแนะนำเพ่ือนที่ไม่เข้าใจได้ ซึ่งตามธรรมชาติผู้เรียนแต่ละคนจะมีวิธีกา รเรียนรู้ที่

แตกต่างกันไปตามความถนัดและความสามารถของตนเอง การทำงานร่วมกัน อาจช่วยให้นักศึกษาที่มีปัญหาในการ

เรียน ได้มีโอกาสสังเกตวิธีการเรียนของเพ่ือนคนอ่ืน ๆ และนำไปปรับใช้ให้เข้ากับตนเองในที่สุด เป็นกระบวนการ

เรียนรู้จากการสังเกตพฤติกรรมได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนั้นการอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกัน

ภายในกลุ่ม ทำให้นักศึกษามีมุมมองความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวที่อ่านกว้างขวางขึ้น ทำให้สามารถเข้าใจเรื่องที่อ่าน

ได้มากขึ้นกว่าการทำความเข้าใจ โดยใช้ความรู้เดิมของตนเพียงคนเดียวเท่านั้น 

ประการที่สอง การเรียนโดยใช้แนวการสอนภาษาแบบองค์รวม เป็นการสอนที่เน้นการพัฒนาภาษาจากการ

เข้าใจเรื่องราว ในภาพรวมของเนื้อหาโดยใช้สื่อ ท่าทาง การนำเสนอซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้ ก่อนที่จะเข้าใจ

องค์ประกอบย่อยของภาษาเช่น โครงสร้าง และคำศัพท์ต่าง ๆ เน้นการนำเสนอการเรียนรู้ภาษาที่มีคว ามหมาย 

สอดคล้องกับชีวิตจริงของนักศึกษาในขั้นตอนแรกของการสอน ผู้สอนจะทำการเชื่อมโยงความรู้เดิมกับเนื้อหาใหม่ที่

กำลังจะได้เรียนโดยการตั้งคำถามทั่ว ๆ ไปเกี่ยวกับเนื้อหานั้น ๆ การถามความคิดเห็น การอภิปรายร่วมกัน ระหว่าง

ผู้เรียนและผู้สอน ทำให้ผู้เรียนเกิดการรับรู้ว่าสิ่งที่กำลังจะได้เรียนมีความสัมพันธ์อย่างไรกับตนเอง การที่นักศึกษาใช้

ความรู้เดิมมาช่วยในการอ่าน ทำให้นักศึกษาสามารถอ่านได้เร็วขึ้น เพราะเป็นการอ่านในลักษณะของการทดสอบ

การคาดเดา ไม่ใช่อ่านและแปลทุกคำ หรือให้ความสำคัญกับทุกประโยคที่อ่านอย่างเท่ากันหมด อีกทั้งแนวการสอน

ภาษาแบบองค์รวมเน้นความเข้าใจเรื่องราวโดยรวม ผู้ เรียนไม่จำเป็นต้องพะวงกับความหมายของคำศัพท์ที่ไม่เคย

เห็นมาก่อน ทำให้บรรยากาศของการอ่านดีขึ้น ผู้เรียนกล้าที่จะตอบคำถาม กล้าแสดงความคิดเห็น ผู้เรียนกล้าที่จะ

ทดลองใช้ภาษา (risk taker) ในการสื่อสาร ซึ่งผู้สอนต้องสร้างความเข้าใจกับผู้เรียนก่อนการเรียนภาษาคือ เพ่ือ
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นำไปใช้ในการสื่อสาร ถ้านักศึกษาไม่กล้าที่จะพูดเพราะกังวลเรื่องไวยากรณ์ ผู้เรียนก็จะไม่ประสบผลสำเร็จ ในการ

เรียนภาษาอย่างแน่นอน นอกจากนั้น การตอบคำถามของผู้เรียนทำให้ผู้สอนสามารถประเมินได้ว่า ผู้เรียนมีความ

เข้าใจในการอ่านภาษามากน้อยเพียงใด เพ่ือนำไปสู่การพิจารณาว่า ควรเพิ่มเติมความรู้ที่จำเป็นในส่วนใดบ้าง 

ประการที่สาม ในระหว่างดำเนินกิจกรรมการอ่าน ผู้สอนจะถามคำถามเพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนฝึกคิด

วิเคราะห์ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาในบทอ่านอีกทั้งยังเป็นการประเมินความเข้าใจในการอ่านของผู้เรียน

ด้วยอีกทางหนึ่ง คำถามที่ใช้ถามจะมีความหลากหลาย โดยเริ่มตั้งแต่คำถามที่ใช้วัดความเข้าใจระดับความรู้ความจำ

ทั่ว ๆ ไป ผู้สอนจะซักถามเกี่ยวกับข้อมูลที่ผู้เขียน เขียนไว้โดยตรงในเรื่อง เช่น คำถามเก่ียวกับ ชื่อ วัน เวลา สถานที่ 

เป็นต้น คำถามเหล่านี้ช่วยให้ผู้เรียนทราบโครงเรื่องโดยคร่าว ๆ ว่า ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร เพ่ือเป็นพ้ืนฐานใน

การทำความเข้าใจเรื่องต่อไป เมื่อมั่นใจว่าผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่อ่านพอสมควรแล้ว ผู้สอนจะถามคำถาม ที่

วัดความเข้าใจระดับสูงขึ้นไป เช่น การถามเกี่ยวกับใจความสำคัญหลัก ใจความสนับสนุนสำคัญ การสรุปความจาก

เรื่องท่ีอ่าน โดยใช้คำพูดของตนเอง เป็นต้น โดยผู้สอนอาจให้ผู้เรียนตอบคำถามโดยตรง หรือโดยผ่านการทำกิจกรรม

ที่สามารถสะท้อนความเข้าใจผู้เรียนได้ เช่น การแสดงความคิดเห็นเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่ม การอภิปรายกลุ่ม

ย่อย หรือร่วมกันทั้งชั้น ผู้เรียนจะได้เรียนรู้องค์ประกอบย่อย หรือรายละเอียดของภาษาเพื่อความเข้าใจมากขึ้น 

ประการที่สี่ การสอนที่ใช้แนวการสอนภาษาแบบองค์รวม เปิดโอกาสให้ผู้สอนสามารถใช้ภาษาแม่ในการ

สอนได้ การอธิบายของผู้สอนโดยเฉพาะคำศัพท์และโครงสร้างไวยากรณ์ ที่ผู้เรียนไม่คุ้นเคยมาก่อนจึงเป็นการช่วยให้

ผู้เรียนเข้าใจเนื้อเรื่องที่อ่านมากขึ้น 

 2. ผู้เรียนที่เรียนโดยใช้แนวการสอนภาษาแบบองค์รวม มีความสามารถในการเขียนสรุปความหลังการเรียน

สูงกว่าก่อนการเรียน ทั้งนี้เนื่องจากสาเหตุหลายประการคือ 

 ประการแรก การเรียนโดยใช้แนวการอสนภาษาแบบองค์รวม เน้นการใช้สื่อสภาพจริง และเรื่องที่อ่านก็มี

ความสัมพันธ์กับความรู้เดิมของผู้อ่าน ทำให้นักศึกษามีความเข้าใจเรื่องราวที่อ่าน เมื่อผู้เรียนมีความเข้าใจเรื่องที่อ่าน

อย่างดีแล้ว ทำให้สามารถนำเนื้อหานั้นมาเขียนสรุปความสำคัญ โดยใช้ภาษาของตนเองในการถ่ายทอดความเข้าใจ 

เนื่องจากการอ่านและการเขียนเป็นทักษะสัมพันธ์กัน การที่ผู้เรียนมีโอกาสได้อ่านมาก ทั้งการอ่านเรื่องจากสื่อสภาพ

จริงที่ครูใช้สอนในห้อง และจากการไปค้นคว้าเพ่ิมเติมตามความสนใจ ในการค้นคว้าเพ่ิมเติมผู้เรียนต้องทำการเลือก

เรื่องที่ต้องการจากบทอ่านจำนวนหนึ่ง ซึ่งแน่นอนว่า ก่อนที่ผู้เรียนจะทำการเลือก ผู้เรียนต้องผ่านการอ่านเรื่องไม่ต่ำ

กว่าสองบทอ่าน และยังต้องอ่านซ้ำ ๆ ก้นหลายครั้งจนกว่าจะเข้าใจเนื้อหา แล้วจึงตัดสินใจเลือกในที่สุด การที่

ผู้เรียนมีประสบการณ์ จากการได้เห็นคำศัพท์ สำนวน ไวยากรณ์จำนวนมาก ส่งผลให้ผู้เรียนมีแนวทางในการเลือกใช้

คำ และการเรียบเรียงประโยคในการเขียนได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้เพราะทักษะการอ่านและทักษะการเขียน เป็นทักษะ

สัมพันธ์ ผู้อ่านมากย่อมมีโอกาสเห็นตัวอย่างการเขียนมากตามไปด้วย อีกทั้งแนวการสอนภาษาแบบองค์รวมเน้น

ความเข้าใจภาษาโดยรวมไม่เน้นไวยากรณ์ ผู้เรียนจึงไม่รู้สึกวิตกกังวลกับไวยากรณ์มากนัก ผู้เรียนเกิดความรู้สึกผ่อน



61 
 

คลายในการเขียน โดยเฉพาะเรื่องที่ผู้เรียนสรุปความก็เป็นเรื่องที่ผู้เรียนเลือกเอง ผู้เรียนเป็นผู้ประเมินค่าแล้วว่า

สนใจ สมควรที่จะนำมาถ่ายทอดให้ผู้อ่ืนได้รับรู้ ผู้เรียนจึงมีแรงจูงใจในการเขียนสรุปความเรื่องนั้น ๆ 

 ประการที่สอง หลังจากท่ีผู้เรียนเขียนสรุปความจากเรื่องที่อานแล้ว ผู้เรียนจะทำการแลกเปลี่ยนกับเพื่อนใน

กลุม่ ที่เขียนสรุปความจากเรื่องท่ีอ่านเรื่องเดียวกัน เพ่ือทำการประเมินงานเขียนจากการเปลี่ยนกันอ่าน ทำให้ผู้เรียน

ที่เป็นเจ้าของงานเขียนได้ทราบจุดดี จุดด้อย ในงานเขียนของตนเอง เพ่ือจะได้ทำการปรับปรุงต่อไป การได้

ข้อเสนอแนะจากเพ่ือนทำให้ผู้เขียน ได้ทราบแนวทางที่จะทำให้งานเขียนมีคุณภาพ รวมทั้งที่มีโอกาสเขียนของเพ่ือน

ทำให้ผู้เขียนได้เห็นแนวทางการนำเสนอความคิดรูปแบบที่หลากหลาย ถือว่าเป็นการได้เห็นตัวอย่างการเขียนมากขึ้น

ไปด้วย นอกจากนั้น ในขั้นตอนอ่านงานเขียนของเพ่ือน ผู้เรียนต้องใช้วิจารณญาณในการอ่านด้วย เนื่องจากเมื่ออ่าน

แล้ว ผู้เรียนต้องประเมินว่า การเขียนสรุปความของเพ่ือนเป็นอย่างไร ถือได้ว่าเป็นการฝึกทักษะการคิดอีกทางหนึ่ง 

เมื่อมีวิธีคิดที่ดี ก็ทำให้สามารถถ่ายทอดความคิดในรูปแบบการเขียนได้ดีขึ้น ทุกแผนการสอนผู้เรียนมีโอกาสในการ

ฝึกเขียนสรุปความ การมีโอกาสฝึกมาก ส่งผลให้ผู้เรียนมีความคุ้นเคยในการเขียน ส่งผลทำให้มีความสามารถในการ

เขียนสูงขึน้ภายหลังการทดลอง 

 3. การใช้กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมุติ เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการเขียนสรุปความ ตามแนวการ

สอนภาษาแบบองค์รวม ทำให้ความสามารถในการเขียนสรุปความของผู้เรียนหลังการเรียนสูงกว่าก่อนการเรียน 

ทั้งนี้เนื่องจากสาเหตุหลายประการคือ 

 ประการแรก กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมุติ เป็นกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นการนำทักษะทางภาษามาใช้ครบ

ทั้ง 4 ทักษะ เริ่มตั้งแต่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน พร้อมกันนั้นยังช่วยเพ่ิมการกล้าแสดงออกของผู้เรียน

ไปด้วยพร้อม ๆ กัน การนำบทเขียนสรุปความที่ผู้เรียนได้ร่วมอภิปราย มาเขียนสร้างสรรค์ต่อเป็น บทละคร เพ่ือใช้

ในการแสดงบทบาทสมมุต เขียนเป็นพูดของแต่ละตัวละคร และแสดงออกถึงท่าทาง ลักษณะนิสัยของตัวละครให้

สมจริง ตามสถานการณ์ สะท้อนความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น พร้อมกับเพ่ิมความสนุกสนาน

เพลิดเพลินในการทำงานร่วมกันของเพ่ือนในชั้นเรียน เรียนรู้การรักสามัคคีของหมู่คณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ประการที่สอง ผู้เรียนต้องผ่านการฝึกซ้อมการแสดงบทบาทสมมุติ ก่อนการแสดงจริงไม่ต่ำกว่า สอง ถึง 

สามครั้ง นั่นยิ่งเป็นการเพ่ิมพูนทักษะการเรียนภาษาแบบองค์รวมไปโดยปริยาย โดยความสมัครใจ และด้วยความ

สนใจ ทุ่มเท เพ่ืองานที่ออกมาอย่างสมบูรณ์แบบที่สุด ทำให้ผู้เรียนสามารถหถ่ายโยงความรู้เข้ากับสถานการณ์

จำลองของการแสดงบทบาทสมมุติ และเป็นองค์ความรู้ที่แท้จริงของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 2. ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

  2.1 ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอน 
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  2.1.1 ในการเลือกเนื้อหา ผู้สอนควรคำนึงถึงความยากง่าย และความยาวของเนื้อหาที่เหมาะสม

กับระดับของผู้เรียน ตลอดจนความทันสมัยและน่าสนใจ 

  2.1.2 เรื่องที่นำมาให้อ่านควรมีรูปภาพประกอบ เพ่ือเป็นการเร้าความสนใจของผู้เรียน และ

ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าใจถึงเนื้อหาดีขึ้น โดยดูจากรูปภาพประกอบ 

  2.1.3 ผู้สอนควรหาเทคนิควิธีการดูแลอย่างทั่วถึง เพ่ือให้แน่ใจว่าผู้เรียนทุกคน ได้มีส่วนร่วมในการ

ทำงานกลุ่มอย่างทั่วถึง 

  2.1.4 ผู้สอนควรเป็นผู้ใฝ่หาความรู้ตลอดเวลา โดยแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพ่ือว่าจะ

ได้สามารถแนะนำถึงแหล่งในการค้นคว้าหาข้อมูลต่าง ๆ ตามความสนใจของผู้เรียน ความกระตือรือร้นและความใฝ่รู้

ของผู้สอน จะเป็นตัวอย่างให้ผู้เรียนประพฤติตนตามแบบอย่าง 

  2.1.5 ก่อนการสอนที่ใช้แนวากรสอนภาษาแบบองค์รวม ควรมีอธิบายให้ผู้เรียน มีความเข้าใจ

เกี่ยวกับวิธีการสอนภาษาแบบองค์รวม เพ่ือให้ผู้เรียนทราบถึงแนวทางในการเรียนและเตรียมตัวางแผนจัดวิธีการ

เรียนรู้ของตนเองให้สอดคล้องกับแนวการสอนแบบองค์รวม 

 2.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

  2.2.1 ควรนำแนวการสอนภาษาแบบองค์รวมไปใช้กับนักเรียนระดับอ่ืน ๆ เพ่ือศึกษาการขยายผล

ที่กว้างออกไป 

  2.2.2 ควรเพ่ิมตัวแปรในการวิจัย เช่น การใช้แนวการสอนภาษาแบบองค์รวม กับ การเรียนรู้ด้วย

ตนเอง หรือความคิดสร้างสรรค์ ที่สัมพันธ์กับแนวการสอนภาษาแบบองค์รวม เป็นต้น 
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ภาคผนวก  ก 

เครื่องมือทีใ่ช้ในงานวิจัย 
 

- แผนการจัดการเรียนรู้การใช้กิจกรรมบทบาทสมมติในวรรณคดีเรื่อง ขุนช้างขุนแผนตอน ขุนช้างถวายฏีกา  

เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการเขียนสรุปความ ตามแนวการสอนภาษาแบบองค์รวม 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑     วรรณคดีวิจักษ์    เรื่อง กาพย์เห่เรือ, ขุนช้าง ขุนแผน และขัตติยพันธกรณี 
วิชา ภาษาไทย     ชื่อรายวิชา ภาษาไทยพืน้ฐาน ท ๓๓๑๐๑     กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาที่ปี ๖    ภาคเรียนที ่๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒    เวลา ๑๖ คาบ  
ผู้สอน อาจารย์ ดร.บัวลักษณ์  เพชรงาม 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ 

ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้  และความคิดไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาและสร้างวิสัยทัศน์ในการ

ดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 

ท ๑.๕ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณ์วรรณคดี  และวรรณกรรมไทย  อย่างเห็นคุณค่า  และนำมา

ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

ตัวช้ีวัด  

ท ๑.๑   (ม ๔-๖/๑), (ม ๔-๖/๒), (ม ๔-๖/๓), (ม ๔-๖/๕), (ม ๔-๖/๘) และ (ม ๔-๖/๙) 

ท ๕.๑  (ม ๔-๖/๑), (ม ๔-๖/๓) และ (ม ๔-๖/๖) 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

๑.  นักเรียนสามารถอธิบายเนื้อหา  รูปแบบ  แนวคิด  คุณค่า และความงามของภาษาในวรรณคดีและ

วรรณกรรมได้ 

๒. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยแวดล้อมต่อวรรณคดีและวรรณกรรมในยุคสมัยตาม

เนื้อหาและการเชื่อมโยงถึงยุคสมัยปัจจุบัน 
 

สาระสำคัญ 

เจ้าฟ้าธรรมธิเบศ  พระราชโอรสองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ  ทรงพระนิพนธ์กาพย์เห่เรือ 

(ชั่วโมงที่ ๑ - ๖) ขึ้นเพ่ือใช้เป็นบทเห่เรือพระที่นั่งของพระองค์เอง  เมื่อครั้งตามเสด็จสมเด็จพระราชบิดาไป

นมสัการและสมโภชพระพุทธบาทสระบุรี ประกอบด้วยบทเห่ ๔ ตอน บทเห่ชมเรือกระบวน เห่ชมปลา เห่ชมไม้ และ
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เห่ชมนก และบทเห่ครวญ เมื่อพิจารณาถึงความงามของภาษา อีกท้ังเมื่อถอดความและตีความ จะสะท้อนให้เห็นถึง

การเลือกสรรถ้อยคำที่อ่านเข้าใจง่าย มีความหมายแจ่มชัดทุกคม ทำให้ผู้อ่านเข้าถึงอารมณ์ของผู้ที่มีความรักและเป็น

ทุกข์เพราะความรัก  และประจักษ์ถึงความรักและความผูกพันอันลึกซ้ึงที่กวีมีต่อ “นางอันเป็นที่รัก” 

 **ขุนช้าง ขุนแผน ตอน ขุนช้างถวายฎีกา (ชั่วโมงที่ ๗ - ๑๒) แต่งเป็นกลอนสุภาพและใช้เป็นบทเสภา

ขับในเทศกาลต่าง ๆ หรือวาระสำคัญต่าง ๆ ๆ ได้รับยกย่องจากวรรณคดีสโมสร ว่า เป็นยอดของกลอนสุภาพที่มี

ความไพเราะดีเลิศทั้งเนื้อเรื่องและกระบวนกลอน  ในตอนขุนช้างถวายฎีกานี้ แสดงถึงบุคลิกลักษณะนิสัยของตัว

ละคร ดังเช่น พระพันวษา ขุนช้าง ขุนแผน นางวันทอง และพลายงาม ได้อย่างชัดเจน พร้อมกับแฝงข้อคิดเรื่องความ

รัก เช่น ความรักของแม่ที่มีต่อลูก ความรักในลักษณะ “รักสามเศร้า” อีกทั้งแสดงค่านิยมและความเชื่อของคนใน

สังคมสมัยอยุธยาที่ยังมีในสังคมไทยในปัจจุบัน รวมถึงเป็นภาพสะท้อนของลักษณะโลกทัศน์ของครอบครัวขุนนางใน

สมัยกรุงศรีอยุธยาและรัตนโกสินทร์ที่ยึดมั่นในความจงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์อย่างสูงสุด 

 ขัตติยพันธกรณี  (เหตุอันเป็นข้อผูกพันของกษัตริ ย์ ; ชั่วโมงที่  ๑๓ - ๑๖)   เป็นบทกวีนิพนธ์ใน

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ผู้ใดได้อ่านจะประทับใจเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นบทที่มาจาก

เหตุการณ์จริงในประวัติศาสตร์ในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อที่เกี่ยวกับความอยู่รอดของประเทศไทย เหตุการณ์นี้คือ 

เหตุการณ์  ร.ศ. ๑๑๒  ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๔๓๖  ไทยขัดแย้งกับฝรั่งเศสเรื่องเขตแดนทางด้านเขมร  

โดยฝรั่งเศสยื่นข้อเรียกร้อง 

๑. ฝรั่งเศสจะต้องได้ดินแดนทั้งหมดทั้งหมด     ในฝั่งตะวันออกของแม่น้ำโขง 

๒. ไทยจะต้องลงโทษนายทหารทุกคนที่ก่อการรุกรานที่ชายแดน 

๓.ไทยต้องเสียค่าปรับให้ฝรั่งเศสเป็นจำนวน ๓ ล้านฟรังค์เหรียญทอง  

เหตุการณ์นี้ทำให้รัชกาลที่ ๕ เสียพระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่งจนทรงประชวรหนัก ไม่ยอเสวยพระโอสถใดๆ 

ในระหว่างนั้นได้ทรงพระราชนิพนธ์โคลงและฉันท์ระบายความทุกข์ และส่งบทพระราชนิพนธ์ไปอำลาพระบรมวงศ ์

 ส่วนพระนิพนธ์ของสมเด็จ ฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพนั้น  มีเนื้อความแสดงความวิตกและความทุกข์

ของประชาชนชาวไทยในพระอาการประชวรของรัชกาลที่ ๕  ทรงให้กำลังพระราชหฤทัย และถวายพระพรให้หาย

จากพระอาการประชวร  

สาระการเรียนรู้ 

           ๑. ประวัติและผลงานของผู้แต่ง 
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 ๒. รูปแบบคำประพันธ์ 

  - กาพย์ห่อโคลง 

  - กลอนสุภาพ  

- โคลงสี่สุภาพ  

- อินทรวิเชียรฉันท์   

๓. เนื้อเรื่อง 

 ๔. การถอดคำประพันธ์และการตีความจากคำประพันธ์ 

 ๕. การอ่านคำประพันธ์เป็นทำนองเสนาะ 

 ๖. การพินิจคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม 

๗. ความงามของภาษา 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

           ใฝ่เรียนรู ้

สมรรถนะสำคัญ 

          ความสามารถในการสื่อสาร 

กิจกรรมการเรียนรู้ (ชั่วโมงท่ี ๑ – ชั่วโมงท่ี ๒) 

ทบทวนความรู้เดิม 

 ๑. นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน 

 ๒. นักเรียนทบทวนความรู้เรื่อง  การอ่านเก็บความรู้  การอ่านเอาเรื่อง  การอ่านวิเคราะห์  และการอ่านตี  

โดยช่วยกันตอบคำถาม 

เพิ่มเติมความรู้ใหม ่

๓. นักเรียนฝึกอ่านคำประพันธ์ทำนองเสนาะตามครู พร้อมกับฝึกอ่านด้วยตนเอง และฝึกอ่านเป็นกลุ่มหน้า

ชั้นเรียน - คำประพันธ์ประเภทกาพย์เห่เรือ เรื่อง กาพย์เห่เรือ 

- คำประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพ เรื่อง ขุนช้าง ขุนแผน 

- คำประพันธ์ประเภทโคลงสี่สุภาพ เรื่อง ขตัติยพันธกรณ ี

- คำประพันธ์ประเภทอินทรวิเชียรฉันท์  เรื่อง ขัตติยพันธกรณี 

 ๔. ครูตั้งถามคำถามเรื่องการอ่านประเภทต่าง ๆ ให้นักเรียนได้ทบทวนความรู ้

นำไปใช้ 

 ๕. ครูอ่านคำประพันธ์ประเภทกาพย์เห่เรือให้นักเรียนฟัง  พร้อมกับให้นักเรียนฝึกอ่านด้วยตนเอง และฝึก

อ่านเป็นกลุ่มหน้าชั้นเรียน 
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กิจกรรมการเรียนรู้ (ชั่วโมงท่ี ๓ – ชั่วโมงท่ี ๔) 

ทบทวนความรู้เดิม 

๑. นักเรียนแบ่งกลุ่ม  กลุ่มละ ๕-๖  คน  เพ่ือถอดคำประพันธ์จากเนื้อเรื่องกาพย์เห่เรือและฝึกทักษะการ

อ่านวิเคราะห์  การอ่านตีความจากเนื้อเรื่อง  เพ่ือพินิจคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม  เสร็จแล้วจึงออกมารายงาน

หน้าชั้นเรียน 

 ๒. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมารายงานการถอดคำประพันธ์  และการพินิจคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม

หน้าชั้นเรียน เมื่อรายงานเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงฟังครูอธิบายเพิ่มเติมและสรุปเนื้อหาร่วมกับครูอีกครั้ง 

เพิ่มเติมความรู้ใหม่ 

๓. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเพ่ือถอดคำประพันธ์เนื้อเรื่องกาพย์เห่เรือ และฝึกทักษะการอ่านวิเคราะห์  การ

อ่านตีความจากเนื้อเรื่อง  เพื่อพินิจคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม  แล้วจึงให้นักเรียนออกมารายงานหน้าชั้นเรียน 

๔. ครูฟังนักเรียนออกมารายงานหน้าชั้นเรียน  

นำไปใช้ 

๕. กับครูอธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่นักเรียนไม่เข้าใจ และสรุปเนื้อหาร่วมกับนักเรียนอีกครั้ง 

กิจกรรมการเรียนรู้ (ชั่วโมงท่ี ๕ – ชั่วโมงท่ี ๖) 

ทบทวนความรู้เดิม 

 ๑. นักเรียนฟังคำอธิบายประวัติและผลงานของผู้แต่ง  รูปแบบคำประพันธ์  การพินิจคุณค่าวรรณคดีและ

วรรณกรรม และความงามของภาษา พร้อมกับศึกษาเพ่ิมเติมได้จากแบบเรียน 

๒. นักเรียนทำแบบฝึกหัดทบทวนเรื่อง กาพย์เห่เรือ 

เพิ่มเติมความรู้ใหม่ 

๓. ครุอธิบายประวัติและผลงานของผู้แต่ง  รูปแบบคำประพันธ์  การพินิจคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม 

และความงามของภาษา  

๔. นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน 

นำไปใช้ 

๕. ให้นักเรียนศึกษาเพ่ิมเติมได้จากแบบเรียน 

กิจกรรมการเรียนรู้ (ชั่วโมงท่ี ๗ – ชั่วโมงท่ี ๘) 

ทบทวนความรู้เดิม 

๑. ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน 

๒. ครูให้ความรู้ความเข้าใจในแนวการสอนภาษาแบบองค์รวม นักเรียนอภิปรายซักถาม จนเกิดความเข้าใจ

ในกระบวนการอย่างชัดเจน 
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๓. ครูให้นักเรียนอ่านและศึกษาเนื้อเรื่องขุนช้าง ขุนแผน ตอนขุนช้างถวายฎีกาและฝึกทักษะการอ่าน

วิเคราะห์  การอ่านตีความจากเนื้อเรื่อง   

๔. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนสรุปความเนื้อเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนขุนช้างถวายฎีกา แล้วนำมา 

อภิปรายร่วมกัน สรุปการเขียนสรุปความเนื้อเรื่องเป็นมติของกลุ่มของกลุ่มส่งครู ครูตรวจทาน ให้ข้อเสนอแนะแล้ว 

ให้นักเรียนนำเขียนบทสรุปความเขียนเป็นบทละคร นักเรียนนำมาส่งครูอีกครั้ง ครูตรวจและให้ข้อเสนอแนะ แล้ว

นักเรียนแต่ละกลุ่มนำบทละครไปแบ่งหน้าที่ตัวละครให้กับสมาชิกในกลุ่ม ซักซ้อมกันเองในกลุ่ม ก่อนซ้อมใหญ่

เพ่ือให้ครูพิจารณาก่อนแสดงจริง  

เพิ่มเติมความรู้ใหม่ 

๕. ครูให้นักเรยีนร่วมกันอภิปรายการแสดงของตนองบทบาทสมมุติของตนเอง 

นำไปใช้ 

๖. ครูฟังนักเรียนออกมาเสนอข้อคิดเห็น 

๗. ครูอธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่นักเรียนไม่เข้าใจ และสรุปเนื้อหาร่วมกับนักเรียนอีกครั้ง 

กิจกรรมการเรียนรู้ (ชั่วโมงท่ี ๙ – ชั่วโมงท่ี ๑๐) 

ทบทวนความรู้เดิม 

 ๑. นักเรียนร่วมกันทบทวนเนื้อเรื่อง และทบทวนบทบาทการแสดงบทบาทสมมุติของตนเอง 

๒. นักเรียนแสดงบทบาทสมมุต ิ

เพิ่มเติมความรู้ใหม่ 

๓. ครูอธิบายประวัติและผลงานของผู้แต่ง  รูปแบบคำประพันธ์  การพินิจคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม 

และความงามของภาษา พร้อมกับให้นักเรียนศึกษาเพ่ิมเติมได้จากแบบเรียน 

นำไปใช้ 

๔. ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดทบทวนเรื่องขุนช้าง ขุนแผน  

กิจกรรมการเรียนรู้ (ชั่วโมงท่ี ๑๑ – ชัว่โมงท่ี ๑๒) 

ทบทวนความรู้เดิม 

๑. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย การแสดงบทบาทสมมุตขิองตน  

๒. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อเรื่อง ขุนช้าง ขุนแผน ตอนขุนช้างถวายฎีกา  

เพิ่มเติมความรู้ใหม่ 

 ๓. นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน 

นำไปใช ้

๔. ครูแจ้งผลคะแนน ก่อนเรียน และ หลังเรียน ให้นักเรียนทราบ  
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กิจกรรมการเรียนรู้ (ชัว่โมงท่ี ๑๓ – ชั่วโมงท่ี ๑๔) 

ทบทวนความรู้เดิม 

๑. นักเรียนทำข้อสอบก่อนเรียน 

๒. ฟังคำอธิบายประวัติและผลงานของผู้แต่ง  รูปแบบคำประพันธ์  การพินิจคุ ณค่าวรรณคดีและ

วรรณกรรม และความงามของภาษา พร้อมกับศึกษาเพ่ิมเติมได้จากแบบเรียน 

๓. นักเรียนแบ่งกลุ่ม  กลุ่มละ ๕-๖  คน  เพ่ือถอดคำประพันธ์จากเนื้อเรื่องขัตติยพันธกรณี และฝึกทักษะ

การอ่านวิเคราะห์  การอ่านตีความจากเนื้อเรื่อง  เพื่อพินิจคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม   

เพิ่มเติมความรู้ใหม่ 

๔. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมารายงานการถอดคำประพันธ์  และการพินิจคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม

หน้าชั้นเรียน 

๕. เมื่อรายงานเสร็จเรียบร้อยครูอธิบายเพิ่มเติมและสรุปเนื้อหาร่วมกับครูอีกครั้ง 

นำไปใช้ 

๔. ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดทบทวนเรื่องขัตติยพันธกรณี 

กิจกรรมการเรียนรู้ (ชัว่โมงท่ี ๑๕ – ชั่วโมงท่ี ๑๖) 

ทบทวนความรู้เดิม 

๑.นักเรียนทบทวนความรู้ในเนื้อหา  อภิปรายซักถามเมื่อเกิดข้อสงสัย 

๒. นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน 

เพิ่มเติมความรูใ้หม่ 

๓. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายการเรียนการสอน ในเนื้อหา หน่วยเรียน วรรณคดีวิจักษ์ ซึ่งเป็น

วรรณคดีทั้ง ๓ เรื่อง 

นำไปใช้ 

๔. ครูและนักเรียนสรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหน่วยนี้  

 

สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 

 ๑. Power Point เรื่อง กาพย์เห่เรือ ขัตติยพันธกรณี และขุนช้าง ขุนแผน 

 ๒. PowerPoint เรื่อง ความงามของภาษา-โวหารภาพพจน์ 

 ๓. ใบความรู้เรื่องความงามของภาษา-โวหารภาพพจน์ 

 ๔. แบบเรียน  
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การวัดและประเมินผล 

      เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
ตัวช้ีวัด 
ท ๑.๑                      
(ม ๔-๖/๑),             
(ม ๔-๖/๒), (ม 
๔-๖/๓), (ม ๔-
๖/๕), (ม ๔-๖/
๘) และ                   
(ม ๔-๖/๙) 
ท ๕.๑                               
(ม ๔-๖/๑),             
(ม ๔-๖/๓) 
และ                    
(ม ๔-๖/๖) 

๑. สังเกตจากการตอบคำถามเมื่อ
ทบทวนความรู้ / หลังรายงาน 
๒. สังเกตจากการถาม- ตอบคำถามจาก
การฟังคำอธิบาย๓. ฟังการอ่านคำ
ประพันธ์เป็นทำนองเสนาะ 
๔. ฟังจากการรายงานหน้าชั้นเรียน 
๕. ตรวจดูความถูกต้องของการคัดลอก
ตัวอย่างบทประพันธ์ 
๖. ตรวจดูความถูกต้องจากการทำ
แบบทดสอบ 
 

๑. แบบประเมินการ
พูดรายงาน 
๒. แบบประเมินการ
อ่านทำนองเสนาะ 
๓. แบบประเมินการ
รายงานการถอดคำ
ประพันธ์ 
๔. แบบทดสอบก่อน
เรียน-หลังเรียน (ชุด
เดียวกัน) 
 
 

 

ได้คะแนนร้อยละ 
๖๐ ถือว่าผ่าน

เกณฑ์ 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 
ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

เปรียบเทียบพัฒนาการเรียนรู้ของ
นักเรียนจากคะแนนทดสอบก่อนเรียน-
หลังเรียน 

 

 
แบบประเมิน

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ได้คะแนนร้อยละ 
๖๐ ถือว่าผ่าน

เกณฑ์ 

สมรรถนะ 

ความสามารถ

ในการสื่อสาร 

ฟังจากการรายงานหน้าชั้นเรียน  
แบบประเมิน
สมรรถณะ 

 
ได้คะแนนร้อยละ 
๖๐ ถือว่าผ่าน

เกณฑ์ 
 

สรุปผลการเรียนรู้ 

๑. นักเรียนสามารถบอกเนื้อหา  รูปแบบ  แนวคิด  และคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมได้ 

๒. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยแวดล้อมต่อวรรณคดีและวรรณกรรมในยุคสมัยตาม

เนื้อหาและการเชื่อมโยงถงึยุคสมัยปัจจุบัน 
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ชือ่-สกุล เด็กชาย/เด็กหญิง ................................................................................................. เลขท่ี................... 

คำชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แล้วทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับระดับคุณภาพ 

สมรรถนะด้าน รายการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

ดี
มาก 

(๓) 

ดี 

(๒) 
พอใช้ 
(๑) 

ปรับ
ปรุง 

(๐) 

สรปุผลการ
ประเมิน 

๑.ความสามารถ
ในการคิด 

๑.๑ มคีวามสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห ์     
 ดีมาก 
 ดี 
 พอใช้ 
 ปรับปรุง 

๑.๒ มีทักษะในการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค ์     

๑.๓ สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ     

๑.๔ มคีวามสามารถในการสร้างองค์ความรู ้     

๑.๕ ตัดสินใจแก้ปญัหาเกีย่วกับตนเองได้อย่างเหมาะสม     

 

สรุปผลการประเมินสมรรถนะท้ัง ๕ ด้าน อยู่ในระดับคุณภาพ 

 ดีมาก  ดี   พอใช้  ปรับปรุง 
ข้อเสนอแนะ 

.......................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

 

      ลงชื่อ....................................................................ผู้ประเมิน 

       (........................................................) 

      วัน เดือน ปี ที่ประเมิน........................................................ 
 

เกณฑ์การให้คะแนนระดบัคุณภาพ 

         ดีมาก                หมายถึง  พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและสม่ำเสมอ ใหร้ะดับ  ๓  คะแนน 

         ดี                      หมายถึง  พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและบ่อยครั้ง  ใหร้ะดับ  ๒  คะแนน 

         พอใช้                หมายถึง  พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง              ใหร้ะดับ  ๑  คะแนน 

         ต้องปรับปรุง     หมายถึง  ไม่เคยปฏิบตัิพฤติกรรมนั้นเลย                    ใหร้ะดับ  ๐  คะแนน             

เกณฑ์การสรุปผล ใช้หลักการหาค่ากลางแบบฐานนิยม (MODE)

แบบประเมินสมรรถนะของผู้เรียน 
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
ชื่อ-สกุลนักเรียน...........................................................................ห้อง..............................เลขที่....................... 

คำชี้แจง : ให้ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ 
ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 

 

คุณลกัษณะอนั
พึงประสงค ์

รายการประเมิน รายการประเมิน 
๓ ๒ ๑ ๐ 

๑. ใฝ่หาความรู้ 
 

๑.๑ แสวงหาขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ     
๑.๒ มีการจดบนัทึกความรู้อยา่งเป็นระบบ     
๑.๓ สรุปความรู้ไดอ้ยา่งมีเหตุผล     

๒. รักความ
เป็นไทย 

๒.๑ มีจิตส านึกในการอนุรักษว์ฒันธรรมและภูมิปัญญา
ไทย 

    

๒.๒ เห็นคุณค่าและปฏิบติัตนตามวฒันธรรมไทย     
 

ลงช่ือ.....................................................................ผูป้ระเมิน              

(.....................................................................) 

....................../................................/........... 
 

ร้อยละ  ๕๐ - ๖๖ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม         (๓) 

ร้อยละ  ๔๐ - ๔๙ ระดับคุณภาพ ดี               (๒) 

ร้อยละ  ๒๐ - ๓๙ ระดับคุณภาพพอใช้           (๑) 

ร้อยละ    ๐ - ๑๙ ระดับคุณภาพ ปรับปรุง       (๐) 
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ปัญหาอุปสรรคในการเรียน 

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขและการพัฒนา 

..............................................................................................................................................................................

............................................................................................ .................................................................. 

 ลงชื่อ......... ............ 

    (อาจารย์ ดร.บัวลักษณ์ นาคทรงแก้ว) 

ผู้สอน/ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโครงการภาคภาษาอังกฤษ 

 

ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................  

ลงชื่อ......... ............ 

    (อาจารย์ ดร.บัวลักษณ์ นาคทรงแก้ว) 

   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ความคิดเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................  

 

                                                    ลงชื่อ....................................................... 

                 (อาจารย์ ดร.สดุารัตน์ ศรีมา) 

           รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 


