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ชื่อรายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน  :  การพัฒนาทักษะการพูด เรื่อง ขุนช้างขุนแผน 
ตอน ขุนช้างถวายฏีกา โดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติตามแนวการ       
สอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
ชื่อผู้ท าวิจัยในชั้นเรียน     :  ดร.บัวลักษณ์ เพชรงาม 
ปีที่ท าการวิจัย      :  2561 
ค าส าคัญ      :  พัฒนาทักษะการพูด  

                 กิจกรรมบทบาทสมมติตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
 

 รายงานวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทักษะการพูดเรื่อง 
ขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนช้างถวายฏีกา ก่อนและหลังการใช้กิจกรรมบทบาทสมมติตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการ
สื่อสาร ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้คือ ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ก าลังศึกษาอยู่ใน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 24 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องที่
ใช้ในงานวิจัย มีดังต่อไปนี้ (1) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้กิจกรรมบทบาทสมมติตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการ
สื่อสาร แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะการพูด และแบบตรวจสอบพฤติกรรมด้านทักษะการพูด ที่มีการ
ตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงโดยวิธีการหาความสอดคล้องของวัตถุประสงค์และเนื้อหา (IOC) ซึ่งการวิเคราะห์
ข้อมูลและน าเสนอข้อมูลผู้วิจัยได้เลือกใช้สถิติการหาค่าเฉลี่ย (Mean) การหาค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย
ผลต่างของคะแนน (D) 
 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทักษะการพูดเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนช้างถวายฏีกา ก่อน
และหลังการใช้กิจกรรมบทบาทสมมติตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พบว่า ผู้เรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทักษะการพูดหลังเรียน ( =23.5) 
สูงกว่าก่อนเรียน ( =15.33) โดยมีค่าเฉลี่ยผลต่างของคะแนน (D) อยู่ที่ D =8.17 แสดงให้เห็นว่า การเรียนโดยใช้
กิจกรรมบทบาทสมมติตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นจริงซึ่ง
สอดคล้องกับจุดประสงค์และสมมติฐานการวิจัย 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

รายงานการวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาของ อาจารย์ยุวดี คฤหบดีที่กรุณาแนะน าแนวทางใน
การศึกษาค้นคว้าความรู้ ตลอดจนให้แนวคิดให้ค าปรึกษา ให้ก าลังใจ และช่วยตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอด
ระยะเวลาในการท าวิจัยเป็นอย่างดียิ่ง ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญที่ได้กรุณาตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัย พร้อมให้ค าแนะน า อันเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งในการสร้างเครื่องมือและสนับสนุนให้ งานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
 ขอขอบคุณ รศ. ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ซึ่ง
อ านวยความสะดวกและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการอนุญาตให้ใช้สถานที่และกลุ่มตัวอย่างในการท าวิจัยครั้งนี้ 
ตลอดจนคณะผู้บริหาร และเพ่ือนครู ที่ช่วยให้ค าแนะน า และเป็นก าลังใจในการท างานจนส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 
ขอขอบใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย
นี้ โดยให้ความร่วมมือจนท าให้งานวิจัยด าเนินไปได้ด้วยดี 
 ขอขอบพระคุณ คุณพ่อประสิทธิ์  นาคทรงแก้ว คุณแม่ทองล้วน  นาคทรงแก้ว  คุณพ่ีพงค์ศักดิ์  นาคทรงแก้ว 
คุณพ่ีปริมปรางค์  นาคทรงแก้ว คุณพ่ี พ.ต.ท. เจริญโรจน์  เพชรงาม และบุคคลในครอบครัวทุก ๆ คน  ที่คอยให้
ก าลังใจอันส าคัญยิ่งในการท างานวิจัยฉบับนี้ให้ส าเร็จด้วยดี 
คุณค่าและประโยชน์อันเกิดจากงานวิจัยฉบับนี้  ขอมอบเป็นเครื่องบูชาบุพการี บูรพาจารย์  ที่ได้อบรมสั่งสอนให้ความรู้ 
ความเมตตา ให้อภัย แก่ผู้วิจัยด้วยดีมาตลอดจนสามารถท างานวิจัยฉบับนี้ได้ส าเร็จ 

 
  บัวลักษณ์  เพชรงาม 
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บทที่ 1 

บทน า 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 การสื่อสารเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับมนุษย์ เพราะจะต้องมีการถ่ายทอดความคิดความรู้สึก ความ
ต้องการ ตลอดจนอารมณ์ต่าง ๆ ให้แก่กันและกัน เพ่ือพัฒนาและสร้างความเป็นเอกภาพให้แก่สังคมของมนุษย์ 
มนุษย์มีภาษาเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดศาสตร์ต่าง ๆตลอดจนศิลปะ วิทยาการในทุก ๆ ด้านสู่สังคม และมนุษย์
ยังใช้ภาษาเป็นเครื่องมือน าทางสู่การเรียนรู้ต่าง ๆรอบตัว ตลอดจนได้เรียนรู้อดีตและแนวทางในอนาคต นอกจากนี้
มนุษย์ได้ใช้ภาษาเพ่ือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง พัฒนาอาชีพให้มีความเจริญก้าวหน้า ชนชาติไทยของเรามีภาษาไทย
เป็นภาษาประจ าชาติ เป็นสิ่งแสดงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ตลอดจนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ล้ าค่าที่ชนชาว
ไทยใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างคนในชาติให้เกิดความเข้าใจต่อกัน มีความรักความรู้สึกเป็นชาติเดียวกัน การ
สื่อสารประกอบด้วยทักษะภาษา 4 ทักษะ คือทักษะการพูด ทักษะการฟัง ทักษะการอ่านและทักษะการเขียน ใน
กระบวนการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารนั้น ทักษะการพูดมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่ง  
 การพูดมีความส าคัญและมีบทบาทมากในชีวิตประจ าวัน เพราะมีส่วนช่วยเสริมความเจริญก้าวหน้าแก่
บุคคลทั่ว ไม่ว่าผู้นั้นจะมีอาชีพอะไร ด าเนินงานใหญ่หรือเล็กแค่ไหน ล้วนแต่มีความจ าเป็นต้องฝึกให้มีความสามารถ
ในการพูดอย่างมีประสิทธิภาพทั้งสิ้น ทักษะการพูดต่อการประกอบอาชีพทางธุรกิจ รวมทั้งความจ า เป็นที่ต้อง
ส่งเสริมและฝึกทักษะการพูดไว้ว่า บุคคลที่จะประสบความส าเร็จในธุรกิจได้นั้นไม่เพียงแต่มีความรู้อย่างเดียว หาก
จะต้องมีความสามารถในการพูดได้อย่างคล่องแคล่วได้ด้วยจึจ าเป็นต้องส่งเสริมให้สมาชิกของสังคมได้มีโอกาสเรียนรู้
และฝึกฝนศิลปะการพูดกันอย่างจริงจัง ผู้ที่ท างานในอาชีพใดต้องใช้การพูด การเจรจากันเข้าใจแล้วการงานจึงจะ
ด าเนินไปได้รวดเร็ว ความส าร็จอยู่ที่การพูด การพูดจึงมีความส าคัญมากส าหรับบุคคลทุกอาชีพซึ่งน่าจะ 
กล่าวได้ว่า การพูดเป็นประตูสู่ความส าเร็จต่อการประกอบอาชีพ 
 อีกท้ังการพูดมีความส าคัญต่อบุคคลมาก ทั้งในด้านการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน และในการประกอบอาชีพ
ตลอดถึงการประกอบธุรกิจต่าง ๆ ผู้พูดดี มีสมรรถภาพในการพูด มักจะประสบความส าเร็จในการงาน ให้ 
นักเรียนได้ศึกษาและฝึกทักษะการพูดในโอกาสต่าง ๆ เนื่องจากเป็นการพูดที่นักศึกษาสามารถน าไปใช้ในงานอาชีพ
เมื่อส าเร็จ จากการเรียนการสอนทักษะการพูดพบว่าผู้เรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา พบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีความสามารถและกล้าแสดงออก แต่อาจจะยังใช้ทักษะการพูดที่
ไม่ถูกต้องตามหลักการ และสถานการณ์จริงได้  ซึ่งสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ดังต่อไปนี้ (1) นักส่วนใหญ่มีทักษะ
การพูดที่ดีแต่ยังขาดการฝึกฝนให้ถูกต้องตามกาลเทศะ (2) ผู้นักเรียนยังไม่ได้รับการฝึกพูดอย่างเหมาะสมและ
เพียงพอ เมื่อผู้เรียนจ าเป็นต้องพูดจะรู้สึกกลัวและเขินอาย (3) ผู้เรียนมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการเรียนภาษาไทย เพราะ
เห็นว่าเป็นวิชาที่น่าเบื่อจึงส่งผลให้มีความต้องการที่จะเรียนและเข้าร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนน้อย (4) 
ผู้เรียนไม่เห็นความส าคัญของฝึกพูดภาษาไทยเพราะคิดว่าพูดได้โดยทั่วไปอยู่แล้ว และ (5) ผู้เรียนส่วนใหญ่ให้ความ
สนใจกับสื่อสังคมออนไลน์มากเกินไปจนไม่สนใจการเรียน ท าให้ไม่สามารถบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้รายชั่วโมงทึ่
ผู้สอนตั้งไว้ได้ จากสภาพปัญหาเหล่านี้ ส่งผลกระทบให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยอยู่ในระดับปาน
กลาง และมีความสามารถด้านทักษะการพูดยังไม่เพียงพอเท่าที่ควร 
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 จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าเทคนิควิธีการสอนต่างๆ จากต ารา บทความ และ
วิทยานิพนธ์ เพ่ือที่จะน ามาปรับปรุงวิธีการสอนของตน ให้มีประสิทธิภาพทั้งด้านความรู้ เพ่ิมพูนทักษะ และสร้าง
ความสนุกสนานเพลิดเพลินไปพร้อมๆกัน พบว่า กิจกรรมบทบาทสมมติ เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนอย่างเป็นธรรมชาติ เพราะผู้เรียนจะได้เรียนรู้จากการกระท าโดยแท้จริง มีโอกาสในการฝึกพฤติกรรม
หลากหลายรูปแบบในสถานการณ์ต่างๆตามที่ผู้สอนก าหนดได้อย่างอิสระ ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนสนุก ไม่น่าเบื่อ และมี
ความสนใจในบทเรียนมากข้ึน (Chiung, 1963) ทั้งยังส่งผลต่อเจตคติที่ดีต่อการพูดของผู้เรียน โดยนอกจากกิจกรรม
บทบาทสมมติจะสามารถท าให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการพูดของตนเองได้อย่างแท้จริงแล้ว ยังท าให้ผู้เรียนเกิดความ
เข้าใจแบะใช้หลักการพูดไปใช้ในการพูดสื่อสารในสถานการณ์จริงได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมอีกด้วย  
 เมื่อผู้วิจัยได้ท าการศกึษาค้นคว้าถึงวิธีการน ากิจกรรมบทบาทสมมติไปใช้ ก็พบว่า การจัดการเรียนการสอน
ตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร ถือเป็นวิธีการสอนภาษาที่จ าเป็นต้องสอดแทรกกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้ฝึก
ทักษะการสื่อสาร เพ่ือให้ได้มาซึ่งประสบการณ์ในการสื่อสารความคิด ความรู้สึกของตนจริงๆ ในแต่ละสถานการณ์ 
ทั้งยังเป็นกิจกรรมทีเ่น้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยผู้สอนจะลดบทบาทจากการ
พูดโดยตลอดของตนเองลงมาเป็นพูดเท่าที่จ าเป็นและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกพูดเองมากขึ้น ซึ่งการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เริ่มต้นจากการให้ผู้เรียนได้มีโอกาสใช้ภาษามากที่สุดโดยไม่เข้มงวดในเรื่องความถูกต้องตามหลัก
ไวยากรณ์ ก็จะท าให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจและเกิดความแม่นย าในโครงสร้างภาษาตลอดจนจะท าให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างคล่องแคล่วในล าดับต่อมา (วรรณพรรณ, 2556) 

จากประโยชน์ของกิจกรรมบทบาทสมมติและการสอนภาษาตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารดังกล่าว 
ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะพัฒนาทักษะการพูดการพัฒนาทักษะการพูด เรื่อง ขุนช้างขุนแผน 

ตอน ขุนช้างถวายฏีกา โดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  โดยการใช้กิจกรรมบทบาทสมมติตามแนวการ
สอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสในการพูดของผู้เรียนให้สอดคล้องกับการจัดสิ่งแวดล้อมในชั้นเรียน
และการสร้างบรรยากาศในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อันจะท าให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการพูด รวมไปถึงการ
เรียนรู้หลักการทางภาษา อันจะท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทักษะการพูดและพัฒนาการด้านทักษะการพูดที่สูงยิ่งขึ้น 
 
ค าถามวิจัย  

 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการ
สื่อสารช่วยพัฒนาทักษะการพูดการพัฒนาทักษะการพูด เรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนช้างถวายฏีกา โดยใช้กิจกรรม
บทบาทสมมติตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร สามาถพัฒนาทักษะการพูดของกลุ่มเป้าหมายการวิจัยได้
หรือไม่ อย่างไร 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ในการประยุกต์ใช้ทักษะการพูดการพัฒนาทักษะการพูด เรื่อง ขุนช้าง
ขุนแผน ตอน ขุนช้างถวายฏีกา ก่อนและหลังการใช้กิจกรรมบทบาทสมมติตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร
ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

สมมติฐานของการวิจัย 

กลุ่มเป้าหมายการวิจัยที่ได้รับการเรียนการสอนทักษะการพูดเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนช้างถวายฏีกา 
โดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ในการประยุกต์ใช้ทักษะการ
พูดหลังเรียนดีขึ้นกว่าก่อนเรียน  

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมายการวิจัย 

 กลุม่เป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 24 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling)  

ขอบเขตด้านเนื้อหา 

 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเนื้อหาที่อยู่ในหนังสือแบบเรียนวรรณคดีวิจักษ์ ซึ่งเป็นหนังสือ
เรียนที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดให้ใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน ส าหรับผู้เรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยในการพูดที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานและตัวชี้วัด 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นั้น คือ การพูดในโอกาสต่างๆ พูดแสดงทรรศนะ โต้แย้ง  โน้มน้าวใจ  และเสนอแนวคิด
ใหม่ด้วยภาษาถูกต้องเหมาะสม 

  
ขอบเขตด้านตัวแปร 

  ตัวแปรอิสระ คือ การสอนโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
  ตัวแปรตาม คือ คะแนนผลสัมฤทธิ์ในการประยุกต์ใช้ทักษะการพูด  
 ขอบเขตด้านระยะเวลา 

  การวิจัยในครั้งนี้ด าเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่เดือนพฤษจิกายน ซึ่งมี
ระยะเวลาจ านวน 3 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 คาบ คาบละ 50 นาที รวมเวลาในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 6 
คาบ 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ทักษะการพูด หมายถึง ความสามารถในการส่งสารโดยใช้วัจนภาษาและอวัจนภาษาเพ่ือให้ผู้ฟังได้รับสาร 
แล้วเกิดความเข้าใจในสารนั้นๆ 

การพูดเพื่อการสื่อสาร หมายถึง ความสามารถในการใช้เพ่ือถ้อยค าถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด ความเข้าใจ
และความต้องการ การรู้จักใช้ทักษะในการพูดให้ถูกต้อง ทั้งการออกเสียงและการเตรียมการพูดนั้น จะท าให้การ
สื่อสารบรรลุวัตถุประสงค์และเกิดไมตรีที่ดีต่อกัน  
 กิจกรรมบทบาทสมมติตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร หมายถึง กิจกรรมประกอบการสอนภาษา
เพ่ือการสื่อสารที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เพ่ือมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกการใช้ ส านวนภาษาและกริยาท่าทาง ตามบทบาทสมมติ
และสถานการณ์ที่ได้รับ โดยมีขั้นตอนการน ามาใช้ประกอบการสอนดังนี้ (1) การน าเข้าสู่การแสดงบทบาทสมมติ (2) 
การเตรียมตัวผู้เรียนในด้านภาษา (3) การเลือกผู้แสดงบทบาทสมมติ (4) การเตรียมความพร้อมของผู้แสดงบทบาท 
(5) การจัดฉากการแสดง (6) การแสดงบทบาทสมมติ (7) การอภิปรายผลการแสดง (8) การด าเนินกิจกรรมติดตาม
ผล 
 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการประยุกต์ใช้ทักษะการพูด หมายถึง ชุดค าถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพ่ือวัด
ความรู้ทางด้านทักษะการพูด มีลักษณะเป็นแบบปรนัย จ านวน 30 ข้อ ซึ่งใช้ในการทดสอบผู้เรียนก่อนและหลังได้รับ
การสอนโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ผู้เรียนสามารถน าทักษะการพูดที่ได้รับการพัฒนาไปใช้ในชีวิตประจ าวันและเป็นพ้ืนฐานในการเรียน
ภาษาอังกฤษของผู้เรียนต่อไปในอนาคต 
 2. เกิดแนวทางในการจัดการเรียนการสอนแก่ผู้สอนรายวิชาภาษาไทย ให้สามารถน ากิจกรรมบทบาทสมมติ
ตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารไปใช้กับบทเรียนอ่ืนๆ เพ่ือพัฒนาทักษะการพูดของผู้เรียนให้สามารถสื่อสาร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. เป็นแนวทางแก่ผู้ที่สนใจน ากิจกรรมบทบาทสมมติตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารไปประยุกต์ใช้
ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการพูดในรายวิชาอ่ืนๆ รวมถึงน าไปใช้ในการศึกษาค้นคว้า และวิจัย
ต่อไปในอนาคต 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

 ในการวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการพูด เรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอนขุนช้างถวายฎีกา โดยใช้กิจกรรม
บทบาทสมมติตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยน าเสนอผล
การศึกษาตามล าดับดังนี้ 
 1. หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 
          1.1 สาระส าคัญของหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
            1.2 มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
            1.3 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร  
       2.1 ความหมายและความเป็นมาของการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
           2.2 แนวคิดเก่ียวกับการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
            2.3 ขั้นตอนการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
            2.4 บทบาทของครูผู้สอน ผู้เรียน และสภาพการจัดการชั้นเรียนในการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
       2.5 การน ากิจกรรมบทบาทสมมติมาใช้กับการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
 3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกิจกรรมบทบาทสมมติ 
       3.1 ความหมายของกิจกรรมบทบาทสมมติ 
       3.2 องค์ประกอบของกิจกรรมบทบาทสมมติ 
       3.3 รูปแบบของกิจกรรมบทบาทสมมติ  
       3.4 ขั้นตอนการน ากิจกรรมบทบาทสมมติไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
        3.5 เทคนิคการใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ 
            3.6 ประโยชน์ของการใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ 
 4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพูด 
            4.1 ความหมายของการพูด 
            4.2 องค์ประกอบของการพูด 
       4.3 การพัฒนาทักษะการพูด 
 5. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลทักษะการพูด 
       5.1 แนวคิดการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
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       5.2 ความหมายการวัดและประเมินผล 
       5.3 วิธีการและเครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
       5.4 การวัดและการประเมินผลสัมฤทธิ์ทักษะการพูด 
       5.5 เครื่องมือที่ใชในการวัดการปฏิบัติ 
       5.6 การวัดและประเมินผลทักษะการพูด 

6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
       6.1 งานวิจัยในประเทศ 
       6.2 งานวิจัยในต่างประเทศ 

7. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

1. หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551  
ท าไมต้องเรียนภาษาไทย 

ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและเสริมสร้าง
บุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์
ที่ดีต่อกัน ท าให้สามารถประกอบกิจธุระ การงาน และด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข และ
เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพ่ือพัฒนาความรู้ พัฒนา
กระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนน าไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ   นอกจากนี้ยังเป็นสื่อ
แสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม  ประเพณี  และสุนทรียภาพ   เป็นสมบัติล้ าค่าควรแก่การเรียนรู้  
อนุรักษ์  และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป 
1.1 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
 สาระที่ 1    การอ่าน 

มาตรฐาน  ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการ
ด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน      

สาระที่ 2    การเขียน  
มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบ

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

ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 
สาระที่ 4  หลักการใช้ภาษาไทย 
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มาตรฐาน  ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ
ภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ                               

สาระที่ 5    วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน  ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและ

น ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 1.2 ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระท่ี 1    การอ่าน 
ตารางที่ 1 มาตรฐาน 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนิน
ชีวิต  และมีนิสัยรักการอ่าน 

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

บทร้อยกรองได้อย่างถูกต้อง  ไพเราะ 
และเหมาะสมกับเร่ืองที่อ่าน   

 การอ่านออกเสียง ประกอบด้วย 
- บทร้อยแก้วประเภทต่างๆ เชน่ บทความ      

นวนิยาย และความเรียง  
  - บทร้อยกรอง เช่น โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน 

ร่าย  และลลิิต  

 2.  ตีความ แปลความ และขยายความ
เร่ืองที่อ่าน 

3. วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่อ่าน                    
ในทุกๆ ด้านอยา่งมีเหตุผล 

4.  คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน 
และประเมินคา่เพื่อน าความรู้ 
ความคิดไปใช้ตัดสินใจแก้ปญัหาในการ
ด าเนินชีวิต 

5. วิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความคิดเห็น
โต้แย้งกับเร่ืองที่อ่าน และเสนอ
ความคิดใหม่อย่างมีเหตุผล 

6.  ตอบค าถามจากการอ่านประเภท
ต่างๆ  ภายในเวลาที่ก าหนด 

7.  อ่านเรื่องต่างๆ แล้วเขียนกรอบแนวคิด
ผังความคิด บันทึก ย่อความ และ
รายงาน 

8. สังเคราะห์ความรู้จากการอ่าน        
สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และ

 การอ่านจับใจความจากสื่อตา่งๆ เช่น 
- ข่าวสารจากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และ

แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในชุมชน 
- บทความ 
- นิทาน 
- เร่ืองสั้น    
- นวนิยาย 

- วรรณกรรมพื้นบ้าน 
- วรรณคดีในบทเรียน 
- บทโฆษณา  
- สารคดี   
- บันเทิงคดี    
- ปาฐกถา 
- พระบรมราโชวาท  
- เทศนา  
- ค าบรรยาย 
- ค าสอน      
- บทร้อยกรองร่วมสมัย       
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แหล่งเรียนรู้ต่างๆ มาพฒันาตน 
พัฒนาการเรียน และพฒันาความรู้
ทางอาชีพ 

- บทเพลง 

- บทอาเศียรวาท              
- ค าขวัญ   

 9. มีมารยาทในการอ่าน  มารยาทในการอ่าน 
 

สาระท่ี 2 การเขียน 
ตารางที่ 2 มาตรฐาน 2.1 ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบ
ต่างๆ   เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

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

ตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ภาษาเรียบ
เรียงถูกต้อง มีข้อมูล และสาระส าคัญ
ชัดเจน     

                 

 การเขียนสื่อสารในรูปแบบตา่งๆ เช่น 
- อธิบาย   
- บรรยาย   
- พรรณนา  
- แสดงทรรศนะ   
- โต้แย้ง   
- โน้มนา้ว 
- เชิญชวน 
- ประกาศ    
- จดหมายกิจธุระ   
- โครงการและรายงานการด าเนินโครงการ   
- รายงานการประชุม  
- การกรอกแบบรายการต่างๆ   

 2. เขียนเรียงความ   การเขียนเรียงความ 
 3. เขียนย่อความจากสื่อที่มีรูปแบบ  และ

เนื้อหาหลากหลาย   
 การเขียนย่อความจากสื่อต่างๆ  เช่น 

- กวีนิพนธ์ และวรรณคดี 
- เรื่องสั้น สารคดี นวนิยาย บทความทางวิชาการ 

และวรรณกรรมพื้นบ้าน  
 4. ผลิตงานเขียนของตนเองในรูปแบบ

ต่างๆ   
 การเขียนในรูปแบบตา่งๆ เชน่  

- สารคดี  
- บันเทิงคด ี 

 5. ประเมินงานเขียนของผู้อืน่  แล้วน ามา
พัฒนางานเขียนของตนเอง 

 

 การประเมินคุณค่างานเขียนในด้านต่างๆ เช่น 
- แนวคิดของผู้เขียน 
- การใช้ถ้อยค า 
- การเรียบเรียง 
- ส านวนโวหาร                                                                                                
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- กลวิธีในการเขียน  
 6. เขียนรายงานการศึกษาคน้คว้า           

เรื่องที่สนใจตามหลักการเขียนเชิง
วิชาการ   และใช้ข้อมูลสารสนเทศ
อ้างอิงอย่างถูกต้อง 

 การเขียนรายงานเชงิวิชาการ  
 การเขียนอ้างอิงข้อมูลสารสนเทศ 

 7. บันทึกการศึกษาค้นควา้เพื่อน าไป
พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ 

 การเขียนบันทึกความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

 . 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
ความน่าเชื่อถือจากเร่ืองที่ฟังและดูอย่างมี
เหตุผล 

 การวิเคราะห์แนวคิด การใช้ภาษา และความ
น่าเชื่อถือจากเร่ืองที่ฟังและดู          

 3. ประเมินเร่ืองที่ฟังและดู แล้วก าหนด
แนวทางน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิต 

4. มีวิจารณญาณในการเลือกเร่ืองที่ฟังและดู 

  การเลือกเร่ืองที่ฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ 

  การประเมินเร่ืองที่ฟังและดูเพื่อก าหนดแนวทาง
น าไปประยุกต์ใช้ 

 5. พูดในโอกาสต่างๆ พูดแสดงทรรศนะ โต้แย้ง  
โน้มน้าวใจ  และเสนอแนวคิดใหม่ด้วยภาษา
ถูกต้องเหมาะสม 

 

 การพูดในโอกาสต่างๆ เช่น 

- การพูดต่อที่ประชุมชน   

- การพูดอภิปราย   

- การพูดแสดงทรรศนะ 

- การพูดโน้มน้าวใจ          

 6. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด  มารยาทในการฟัง การดู และการพูด 
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สาระท่ี 4 หลักการใช้ภาษาไทย 
ตารางที่ 4 มาตรฐาน 4.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และน าไปใช้ได้อย่าง
เหมาะสมกับกาลเทศะ 

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

ภาษา และลักษณะของภาษา 
 ธรรมชาติของภาษา   

 พลังของภาษา 

 

 

  ลักษณะของภาษา 

- เสียงในภาษา 

- ส่วนประกอบของภาษา 

- องค์ประกอบของพยางค์และค า 

๒2. ใช้ค าและกลุ่มค าสรา้งประโยคตรงตาม
วัตถุประสงค ์

 

 การใช้ค าและกลุ่มค าสร้างประโยค  

- ค าและส านวน 

- การร้อยเรียงประโยค 

- การเพิ่มค า   

- การใช้ค า 

- การเขียนสะกดค า  
3. ใช้ภาษาเหมาะสมแก่โอกาส กาลเทศะ 
และบุคคล รวมทัง้ค าราชาศัพทอ์ย่าง
เหมาะสม 

 ระดับของภาษา 

 ค าราชาศัพท ์

 ๔. แต่งบทร้อยกรอง  กาพย์ โคลง ร่าย และฉันท ์

 5. วิเคราะห์อิทธิพลของภาษาต่างประเทศ
และภาษาถิ่น 

 อิทธิพลของภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น 

 

 6. อธิบายและวิเคราะห์หลักการสร้างค าใน
ภาษาไทย   

 หลักการสร้างค าในภาษาไทย   

 

 7. วิเคราะห์และประเมินการใชภ้าษาจากสื่อ
สิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 การประเมินการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และ  สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 
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สาระท่ี 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 
ตารางที่ 5 มาตรฐาน 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและ
น ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรีบนรู้แกนกลาง 
ม.4-ม.6 1. วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและ

วรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้น 

 

 

 หลักการวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและ
วรรณกรรมเบื้องต้น 

- จุดมุ่งหมายการแต่งวรรณคดีและวรรณกรรม 

- การพิจารณารูปแบบของวรรณคดีและ
วรรณกรรม 

- การพิจารณาเนื้อหาและกลวิธใีนวรรณคดีและ
วรรณกรรม 

- การวิเคราะห์และการวิจารณ์วรรณคดีและ
วรรณกรรม 

 2. วิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดี
เชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์
และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต 

 การวิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดีและ
วรรณกรรมเกี่ยวกับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์และ
วิถีชีวิตของสังคมในอดีต 

 3. วิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้าน
วรรณศิลป์ของวรรณคดีและวรรณกรรม
ในฐานะที่เปน็มรดกทางวฒันธรรมของ
ชาต ิ

 การวิเคราะห์และประเมินคณุค่าวรรณคดีและ
วรรณกรรม 

- ด้านวรรณศิลป ์

- ด้านสงัคมและวฒันธรรม 

 4. สังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดีและ
วรรณกรรมเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
จริง 

 การสังเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรม 

 

 5. รวบรวมวรรณกรรมพื้นบ้านและอธิบาย
ภูมิปัญญาทางภาษา 

  

 วรรณกรรมพื้นบ้านที่แสดงถึง 

- ภาษากับวฒันธรรม   

- ภาษาถิ่น 

 6. ท่องจ าและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่
ก าหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตาม

 บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า 



18 
 

ความสนใจและน าไปใช้อ้างอิง - บทอาขยานตามที่ก าหนด 

- บทร้อยกรองตามความสนใจ 

ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551) 
 

2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communicative Language 
Teaching - CLT) 

 2.1 ความหมายและความเป็นมาของการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร 
  การสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร (Communicative Language Teaching - CLT) คือ แนวคิดซึ่ง
เชื่อมระหว่างความรู้ทางภาษา (Linguistic knowledge) ทักษะทางภาษา (Language skill) และความสามารถใน
การสื่อสาร (Communicative ability) เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้โครงสร้างภาษาเพ่ือการสื่อสาร Canale & 
Swain (1980 ; Widdowson, 1978) และ Savignon (1982) ได้แยกองค์ประกอบของความสามารถในการสื่อสาร
ไว้ 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 
  1. ความสามารถทางด้านไวยากรณ์หรือโครงสร้าง (Grammatical competence) หมายถึง 
ความรู้ทางด้านภาษา ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับค าศัพท์ โครงสร้างของค า ประโยค ตลอดจนการสะกดและออกเสียง 
  2. ความสามารถด้านสังคม (Sociolinguistic competence) หมายถึง การใช้ค า และโครงสร้าง
ประโยคได้เหมาะสมตามบริบทของสังคม เช่น การขอโทษ การขอบคุณ การถามทิศทาง และข้อมูลต่างๆ และการใช้
ประโยคค าสั่ง เป็นต้น 
  3. ความสามารถในการใช้โครงสร้างภาษาเพ่ือสื่อความหมายด้านการพูดและเขียน (Discourse 
competence) หมายถึง ความสามารถในการเชื่อมระหว่างโครงสร้างภาษา (Grammatical form) กับความหมาย 
(Meaning) ในการพูดและเขียนตามรูปแบบ และสถานการณ์ที่แตกต่างกัน 
  4. ความสามารถในการใช้กลวิธีในการสื่อความหมาย (Strategic competence) หมายถึง การใช้
เทคนิคเพ่ือให้การติดต่อสื่อสารประสบความส าเร็จโดยเฉพาะการสื่อสารด้านการพูด ถ้าผู้พูดมีกลวิธีในการที่จะไม่ท า
ให้การสนทนานั้นๆหยุดลงกลางคัน เช่น การใช้ภาษาท่าทาง (Body language) การขยายความโดยใช้ค าศัพท์อ่ืน
แทนค าที่ผู้พูดนึกไม่ออก เป็นต้น 
 จะเห็นได้ว่า การสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร (CLT) ไม่ได้ละเลยโครงสร้างทางไวยากรณ์ แต่ในการสอน
โครงสร้างทางไวยากรณ์ต้องเน้นการน าหลักไวยากรณ์เหล่านี้ไปใช้ เพ่ือการสื่อความหมายหรือการสื่อสาร Canale & 
Swain (1980) อธิบายไว้อย่างชัดเจนถึงความส าคัญของกฏเกณฑ์และโครงสร้างทางภาษา ถ้าปราศจากกฏเกณฑ์
และโครงสร้างแล้ว ความสามารถทางการสื่อสารของผู้เรียนจะถูกจ ากัด ดังนั้น ความคล่องแคล่วในการใช้ภาษา 
(Fluency) และความถูกต้องในการใช้ภาษา (Accuracy) จึงมีความส าคัญเท่ากัน 
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2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร 
       การสอนภาษาต่างประเทศในระยะเวลาที่ผ่านมา มีวิธีการสอนที่แตกต่างหลากหลายตามหลัก
แนวคิดพ้ืนฐาน และวิธีการสอนภาษาที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ที่นักภาษาศาสตร์จะประยุกต์และคิดค้นขึ้นเพ่ือใช้
ในการสอนหรือเพ่ือปรับปรุงการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การสอนภาษาอังกฤษตามแนวทางการสอนภาษา
เพ่ือการสื่อสารเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศอังกฤษ เนื่องจากเป็นแนวทางการสอนที่
เน้นในเรื่องการสื่อสารตามสถานการณ์ในการใช้ภาษาจริงๆ มากกว่าการเน้นสอนเรื่องรูปแบบหรือโครงสร้างของ
ภาษาเพียงอย่างเดียว 
  Larsen-Freeman (2000 : 128-132) กล่าวถึงเป้าหมายของการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารไว้ว่า 
เป็นการท าให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาที่เรียน โดยการที่ผู้เรียนจะสามารถท าเช่นนี้ได้ จะต้องอาศัย
ความรู้ในเรื่องโครงสร้างภาษา ความหมาย และเข้าใจหน้าที่ของภาษาที่ใช้ ซึ่งผู้เรียนจะต้องเลือกรูปแบบของภาษาที่
จะใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ บริบททางสังคม ตลอดจนบทบาททางสังคมของผู้ร่วมสนทนา นอกจากการสอนที่
เน้นในเรื่องหน้าที่ของภาษามากกว่ารูปแบบทางภาษาแล้ว ผู้เรียนยังต้องเรียนทักษะทั้งสี่ ได้แก่ ทักษะการฟัง ทักษะ
การพูด ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียน ไปพร้อมๆกันตั้งแต่เริ่มต้นอีกด้วย โดยสิ่งที่มีความโดดเด่นในการสอน
ภาษาเพ่ือการสื่อสาร คือเนื้อหาของการเรียนการสอนจะอยู่ภายใต้กระบวนการทางการจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้มี
โอกาสในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารทั้งสิ้น โดยการที่ผู้เรียนจะสามารถสื่อสารได้นั้นต้องมีองค์ประกอบหลักๆอยู่ 3 
ประการด้วยกัน คือ 1) ช่องว่างระหว่างข้อมูล (Information gap) คือ ความต้องการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน 
โดยเมื่อคู่สนทนาไม่มีข้อมูลหรือมีข้อมูลไม่เพียงพอ ท าให้ต่างฝ่ายต้องการที่จะทราบหรือให้ข้อมูลซึ่งกันและกัน 2) 
การเลือก (Choice) คือ ผู้เรียนมีโอกาสในการเลือกที่จะพูดหรือเขียนตลอดจนรูปแบบในการสื่อสารความหมาย 3) 
ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) คือ ผู้เรียนมีโอกาสที่จะได้ทราบถึงผลของการสื่อสารที่ว่าประสบความส าเร็จหรือ
ล้มเหลวจากปฏิกิริยาของผู้ร่วมสนทนา นอกจากนี้แล้ว การสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารยังเน้นการเรียนรู้ที่เกิดจากการ
ปฏิบัติ กล่าวคือ ครูผู้สอนต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาให้มากที่สุด การให้ผู้เรียนสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน
โดยให้เลือกใช้ภาษาตามต้องการและให้ประเมินการสื่อสารด้วยตนเอง เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาในการ
สื่อสารจริงๆ ส่วนเรื่องข้อผิดพลาดที่ผู้เรียนมี ขณะที่มีการเรียนการสอนนั้น ไม่ใช่สิ่งที่ต้องการการแก้ไขเสมอ ทั้งนี้
ข้อผิดพลาดจะถูกแก้ไขเฉพาะในส่วนที่ส าคัญๆ ที่จะไปขัดขวางหรือสร้างความสับสนของความเข้าใจในการสื่อสาร
เท่านั้น มิฉะนั้นผู้เรียนอาจเกิดความไม่ม่ันใจไม่กล้าที่จะใช้ภาษาในการท ากิจกรรมต่างๆได้ 
  Widdowson (1978 อ้างใน Larsen-Freeman, 2000 : 121) กล่าวใว้ว่าในช่วงเวลาของการ
เปลี่ยนแปลงโดยการน าแนวทางการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารมาใช้นั้นมีเหตุผลมาจากการที่ผู้เรียนสามารถผลิต
ประโยคที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ในชั้นเรียนได้เป็นอย่างดี แต่ก็ยังไม่สามารถที่จะน าความรู้ทางตัวภาษาที่ได้เรียน
นั้นไปใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างเหมาะสมถูกต้องตามปริบท ที่เป็นเช่นนี้เนื่องมาจากการรู้ถึงกฎในตัวภาษาของ
ผู้เรียนนั้นยังไม่เพียงพอแต่การใช้ภาษาในสถานการณ์จริงๆนั่นเอง 
  การสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารจึงมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนสามารถน าความรู้ทางภาษาที่มีไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ ซึ่งนอกจากที่ผู้เรียนต้องมีความรู้ในเรื่องไวยากรณ์แล้ว ผู้เรียนยังต้องมีความรู้ในสิ่งที่อยู่นอกเหนือ
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ตัวภาษา เช่น สถานภาพหรือความสัมพันธ์ของคู่สนทนาในสังคม อายุ เพศ การศึกษา ความสุภาพ ตลอดจนเจตนา
ทั้งทางตรงและทางอ้อมในการสื่อสาร เป็นต้น 

Wilkins (1976) ได้กล่าวถึงแนวคิดในการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารไว้ว่า เป็นการให้ความส าคัญ
กับการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารตั้งแต่เริ่มต้น แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ละเลยในเรื่องความส าคัญทางไวยากรณ์และ
สถานการณ์ในการใช้ภาษา การสอนภาษาตามทางการสอนเพ่ือการสื่อสารจะมีข้อดีกว่าแนวคิดการสอนที่เน้น
ไวยากรณ์ คือ มีการฝึกฝนภาษาเพ่ือใช้ในการสื่อสาร และเมื่อผู้เรียนได้มีการฝึกฝนการใช้ภาษาได้ในสถานการณ์จริง
แล้ว ยังช่วยให้เกิดแรงจูงใจแก่ผู้เรียนอีกด้วย 
       การสร้างความสามารถในการสื่อสาร (Communicative competence) ซึ่งเป็นเป้าหมายของ
การสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารนี้ แบ่งได้เป็น 4 ประเภทตามแนวคิดของ Savignon (1983 : 36-38) ดังต่อไปนี้ 
 1) ความสามารถด้านกฏเกณฑ์และโครงสร้างภาษา (Linguistic or Grammatical competence)  
 2) ความสามารถด้านภาษาศาสตร์เชิงสังคม (Sociolinguistic competence) 
 3) ความสามารถด้านความเข้าใจในระดับข้อความ (Discouse competence) 
 4) ความสามารถในการใช้กลวิธีในการสื่อความหมาย (Pragmatic or Strategic competence) 
  การสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศในระยะเวลาที่ผานมาจะเห็นไดวา นักภาษาศาสตร์
และครูผูสอนภาษาอังกฤษ ไดพยายามศึกษาและคนควาวิธีการสอนตางๆ เพ่ือน ามาใชในการสอน หรือปรับปรุงการ
สอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งแตเดิมแนวคิดการสอนภาษาแบบฟง-พูด (Audio-Lingual Approach) นั้นเน้น
ที่ตัวภาษา โครงสรางไวยากรณ และการฝกประโยคตางๆ โดยมีความเชื่อวาการเรียนภาษาเปนเรื่องของการสรางสม
นิสัย มุงที่จะให้ผู้เรียนฝกซ ้าๆ อยางเขมขนจนผู้เรียนใชภาษาไดอยางอัตโนมัติ เนนความถูกตองของโครงสรางของ
ประโยค ตลอดจนใหความส าคัญของไวยากรณทุกหัวขอเทาเทียมกัน ซึ่งในความเปนจริงแลวไวยากรณในหัวขอต
างๆนั้น มีโอกาสใชไมเทาเทียมกัน บางเรื่องใชบอยและบางเรื่องเกือบไมไดใชเลย จึงท าใหการสอนโดยวิธีการนี้ไม
ประสบผลส าเร็จเทาที่ควร       
  มีการคัดคานวา การสอนภาษาแบบฟง-พูดไมใชการสรางนิสัยแตเปนเพราะมนุษยมีความสามารถ
ภายในในการรับรูและเรียนภาษา ตลอดจนรูไวยากรณที่ซับซอนของภาษา มนุษยสามารถจ าและผลิตค าพูดไดไม
จ ากัด ดังนั้นจึงเปนไปไมไดที่เด็กจะเรียนรูภาษาโดยการเลียนแบบหรือการฝกซ ้า (Chomsky, 1965 : 23) 
  ความสามารถในการใชภาษาอยางถูกตองตามกฎไวยากรณนั้นไมเพียงพอในการสื่อสารในสถาน
การณจริง จะตองค านึงถึงวัฒนธรรมทางสังคม นั่นคือ การใชภาษาเพ่ือการสื่อสารไดเหมาะสมกับสภาพแวดลอม
และสถานการณในสังคม โดย Hymes (1972 : 7-16) กลาววา ความสามารถในการสื่อสารนั้น จะตองน าความรู
และความสามารถในการใชภาษารวมเขาไวดวยกัน ดังนี้ 
   1. รูวาขอความหนึ่งๆ นั้น ถูกตองหรือเปนไปตามกฎไวยากรณหรือไม 
   2. รูวาขอความหนึ่งๆ นั้น เปนที่ยอมรับหรือไม 
   3. รู้ว่าขอความหนึ่งๆ นั้น เหมาะสมที่จะพูดกับใคร และสถานการณใด 
   4. รูวาเจาของภาษาตองการสื่อความหมายที่แทจริงอยางไร ในปริบทหนึ่งๆ 
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    มีความเห็นของนักภาษาศาสตรเกี่ยวกับการสอนภาษาแบบการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารว่าเป็น
การสอนที่เน้นหนาที่ของภาษามากกวารูปแบบของภาษา (Littlewood, 1981 : 21-29) การเรียนภาษาไมไดเรียน
แตเฉพาะกฎไวยากรณเทานั้น แตผู้เรียนจะตองมีความสามารถในการที่จะสื่อความหมายใหผูอ่ืนเขาใจไดและเนนวา
การสอนภาษาควรใหผู้เรียนสามารถน าเอาความรูเรื่องไวยากรณมาใชในสถานการณจริงไดอยางถูกตองเหมาะสม ซึ่ง
การสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารที่เกี่ยวกับเรื่องหนาที่ของภาษา (Function) ซึ่งหมายถึง การรวมเอาหัวขอที่เหมือนกัน
รวมกลุมเขาไวตามหนาที่ของมันในรูปของหนวยตางๆ โดยมีชื่อเรียก เชน การทักทาย การขอรอง การเชิญ การ
รายงาน การประเมิน การแสดงความคิดเห็น ฯลฯ  
  จากแนวคิดข้างต้นสรุปได้ว่า การสอนภาษาตามแนวทางการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร มักเน้นการใช้ภาษา
ของผู้เรียนมากกว่าเน้นถึงหลักเกณฑ์การใช้ภาษา อีกทั้งยังให้ความส าคัญกับความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาและ
ความถูกต้องอีกด้วย ดังนั้น การเรียนการสอนแนวนี้จะต้องเน้นการท ากิจกรรมเพ่ือการฝึกฝนการใช้ภาษาให้
ใกล้เคียงสถานการณ์จริงมากที่สุด เช่น มีการสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้สนทนาโต้ตอบกันเป็นคู่ กลุ่มย่อย กลุ่ม
ใหญ่ มีการสวมบทบาท การเล่นเกมส์ เป็นต้น และการที่ผู้เรียนจะสามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารนั้น ผู้เรียนต้องมี
ทักษะความสามารถทั้ง 4 ด้าน นั่นคือ ความสามารถในด้านกฎเกณฑ์ไวยากรณ์ ความสามารถด้านภาษาศาสตร์เชิง
สังคม ความสามารถด้านความสัมพันธ์ของข้อความ และความสามารถด้านการใช้กลวิธีในการสื่อความหมาย 

 2.3 ขั้นตอนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
   ส านักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ (2542) ได้เสนอขั้นตอนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
เอาไว้ว่า เพ่ือให้ประสบผลการเรียนการสอนภาษาโดยทั่วไป ครูผู้สอนคงจะต้องเข้าใจและตระหนักในบทบาทของ
ตัวเองและบทบาทของผู้เรียนในแต่ขั้นตอน ซึ่งจะช่วยให้สามารถออกแบบและสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนการสอน
ได้ดียิ่งขึ้น โดยมีขั้นตอนหรือกระบวนการสอนดังนี้ 
 1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (Warm up/Lead in) มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความพร้อมและอยากรู้อยาก
เรียนในบทใหม่ เนื้อหาจะเชื่อมโยงไปสุ่สาระส าคัญของบทนั้นๆ เมื่อครูผู้สอนเห็นว่าผู้เรียนมีความพร้อม เกิดความ
สนุก และสนใจอยากเรียนแล้ว ก็เริ่มเรียนเนื้อหาต่อไป กิจกรรมที่ก าหนดไว้ในขั้นนี้มีหลากหลาย เช่น เล่นเกมส์ 
ปริศนาค าทาย เพ่ือทบทวนความรู้ที่เรียนมา 
 2. ขั้นน าเสนอ (Presentation) ในขั้นนี้ครูผู้สอนจะให้ข้อมูลทางภาษาแก่ผู้เรียน มีการน าค าศัพท์ใหม่ 
เนื้อหาใหม่มาสอนให้ผู้เรียนเข้าใจทั้งรูปแบบและความหมาย กิจกรรมที่ก าหนดไว้ประกอบไปด้วยการให้ฟังเนื้อหา
ใหม่ ให้ผู้เรียนฝึกพูดตาม ในขั้นนี้ครูผู้สอนเป็นผู้ให้ความรู้ทางภาษาที่ถูกต้อง และเป็นแบบอย่างที่ถูกต้องในการออก
เสียง คือ Informmant (ผู้ให้ความรู้) รูปแบบของภาษาจึงเน้นที่ความถูกต้อง (Accuracy) เป็นหลัก 
 3. ขั้นฝึก (Practice) ในขั้นนี้ผู้เรียนจะได้ฝึกใช้ภาษาที่เรียนมาแล้วในขั้นน าเสนอ โดยมีวัตถุประสงค์ให้
ผู้เรียนใช้ภาษาได้ถูกต้อง ขณะเดียวกันก็เน้นเรื่องการใช้ภาษาให้คล่องแคล่ว (Fluency) การฝึกอาจจะฝึกทั้งชั้น เป็น
กลุ่ม เป็นคู่ หรือรายบุคคล ขั้นนี้เป็นโอกาสที่ครูผู้สอนจะแก้ไขข้อผิดพลาดของผู้เรียนในการใช้ภาษา ซึ่งการใช้ภาษา
ให้คล่องแคล่วอาจลดลงได้ กิจกรรมที่ก าหนดไว้ในคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ มีทั้งในลักษณะที่กล่าวมานี้ 
และในลักษณะที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกอย่างอิสระ Learning by Doing 
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 4. ขั้นการใช้ภาษา (Product) มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้เรียนน าค าหรือประโยคที่ฝึกแล้วมาใช้ในสถานการณ์
ต่างๆ ในรูปแบบกิจกรรมหลากหลาย เพ่ือให้เหิกความคล่องแคล่ว (Fluency) และเกิดความสนุกสนาน ในขั้นนี้เป็น
ขั้นที่เน้นผู้เรียนเป้นผู้ท ากิจกรรม ครูผู้สอนเป็นผู้ที่คอยให้ความช่วยเหลือ ถ้าผู้เรียนผิดพลาดอย่าขัดจังหวะ ให้ปล่อย
ไปก่อน เพ่ือให้ผู้เรียนรู้สึกสบายใจ กิจกรรมที่ก าหนดไว้มีหลากหลาย เช่น การเล่นเกมส์ การท าชิ้นงาน การท าแบบ
ฝึก การน าเสนอผลงาน 
 5. ขั้นสรุป (Wrap up) เป็นขั้นสุดท้ายของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละชั่วโมง โดยมี
จุดประสงค์คือ เพื่อสรุปสิ่งที่ได้เรียนแล้ว กิจกรรมที่เสนอแนะไว้อาจจะเป็นการน าเสนอรายงานของกลุ่ม ท าแบบฝึก
เพ่ือสรุปความรู้ หรือเล่นเกมส์เพื่อทดสอบสิ่งที่เรียนมาแล้ว 
  สุมิตรา อังวัฒนกุล (2535 : 102-120) ไดกล่าวถึงขั้นตอนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารไว้ 
3 ขั้นตอน ดังนี้ 
   1. ขั้นเสนอเนื้อหา (Presentation / Introducing New Language) ครูผู้สอนน าเขาสูเนื้อหาโดย
การเสนอปริบท หรือสถานการณแกผู้เรียน โดยอาจใชรูปภาพ การเลาเรื่องใหฟง ฯลฯ จากนั้นจึงเสนอเนื้อหาทาง
ภาษาแกผู้เรียนโดยใหผู้เรียนฟงหรืออาน เนื้อหาที่น าเสนอควรเปนเนื้อหาที่มีปริบทหรือสถานการณก ากับอยูดวย 
อาจเป็นเรื่องราวหรือบทสนทนา ไมควรเปนประโยคเดี่ยวๆ ในสวนเนื้อหานี้นอกจากจะมีค าศัพทและรูปแบบภาษา
ที่ตองการน าเสนอแลว ควรมีค าศัพทหรือรูปแบบภาษาที่ผู้เรียนเคยรูมาบางแลว เพ่ือชวยใหผู้เรียนสามารถเขาใจ
เรื่องราวที่ถูกน าเสนอไดบาง จากนั้นครูผู้สอนจะกระตุนการเรียนรูโดยการตรวจสอบวาผู้เรียนเข้าใจเรื่องที่ฟงหรือ
อานเพียงใด เชน ถามใหผู้เรียนตอบ หรือกระตุนใหผู้เรียนพูด ถาผู้เรียนสามารถตอบไดหรือสามารถใชภาษาไดก็ไม
จ าเปนตองเสียเวลากับการเสนอเนื้อหามากนัก เพราะแสดงวาผู้เรียนอาจรู้เนื้อหาดังกล่าวบางแลว แตถาผู้เรียนตอบ
ไดบางหรือไมไดเลย ครูผู้สอนตองตระหนักวา จ าเปนตองสอน หรืออธิบายเนื้อหาทางภาษาดังกลาวใหผู้เรียนเขาใจ 
และในการสอน ครูผู้สอนต้องอธิบายใหผู้เรียนเห็นวาเนื้อหาภาษานั้นมีรูปแบบ วิธีการใชและมีความหมายอยางไร 
   2. ขั้นการฝก (Practice/ Controlled Practice) ในขั้นนี้ผู้เรียนจะไดฝกใชภาษาที่เพ่ิงไดเรียนรู
ใหมลักษณะของการฝกเปนการฝกแบบควบคุม โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือใหผู้เรียนจดจ ารูปแบบของภาษาไดเนนที่
ความถูกตองของภาษาเปนหลัก พรอมทั้งใหผู้เรียนไดท าความเขาใจเกี่ยวกับความหมายและวิธีการใช้รูปแบบภาษา
นั้นๆ ดวย การฝึกแบบควบคุมในขั้นแรกมักเริ่มดวยวิธีการฝกแบบกลไก (Mechanical Drill) หรือบางครั้งเรียกวา
การฝกซ ้าๆ (Repetition Drill) คือเปนการใหผู้เรียนฝกซ ้าๆ ตามตัวอยาง จนกระทั่งสามารถจดจ าและใชรูปแบบ
ภาษานั้นได้ ซึ่งในการฝึกขั้นนี้ผู้เรียนอาจจะเข้าใจหรือไม เขาใจความหมายของรูปแบบภาษาที่ใช ในการฝกก็ได
ส าหรับการฝกนั้น มักเปนการใหผู้เรียนฟงตัวอยางภาษาจากเทปหรือจากครูผู้สอน 1-3 ครั้ง ในกรณีที่ครูผู้สอนเปนผู
ออกเสียงใหฟงจะตองออกเสียงหรือพูดอยางเปนธรรมชาติดวย ความเร็วปกติจากนั้นใหผู้เรียนฝกพูดหรือออกเสียง
พรอมกันตามตัวอยาง ผู้เรียนอาจฝกออกเสียงพรอมกันทั้งหองหรือแบงฝกทีละครึ่งหองตามความเหมาะสม การฝ
กในลักษณะนี้ ท าใหผู้เรียนทุกคนมีโอกาสฝกดวยตนเองพรอมกับไดเรียนรูการออกเสียงหรือการพูดจากเพ่ือนคน
อ่ืนดวย หลังจากท่ีฝกพรอมกันแลวครูผู้สอนสุมเรียกผู้เรียนใหฝกทีละคน ในขณะเดียวกันก็ใหเพ่ือนผู้เรียนคนอ่ืนๆ ที่
เหลือมีสวนชวยผูที่ก าลังฝกเดี่ยวอยูนั้น เพ่ือใหผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการฝก นอกจากนี้ครูตองใหขอมูลปอนกลับ
แก่ผู้เรียนแตละคนดวย เพื่อใหผู้เรียนรูวาตนใชภาษาไดถูกต้องหรือไม ครูผู้สอนอาจตรวจสอบความเขาใจของผู้เรียน
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ในดานความหมายดวยโดยการถามค าถามงายๆ ใหผู้เรียนตอบสั้นๆ วา ใช ไมใช หรือ ถูก ผิด เปนตน การฝกแบบ
ควบคุมนี้เนนที่ความถูกตองของรูปแบบภาษาเป็นส าคัญ 
   3. ขั้นการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร (Production/Free Practice) ขั้นการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร
จัดเปนขั้นตอนที่ส าคัญที่สุด ในขั้นนี้มุ งใหผู้เรียนสามารถใชภาษาเพ่ือการสื่อสารไดในสถานการณจริง การท า
กิจกรรมจะเนนการเกิดช่องวางทางดานขอมูลโดยครูผู้สอนเปนผูคอยสังเกตและเปนผูใหขอมูลปอนกลับ 
 จากการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับขั้นตอนการสอนภาษาตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร พบว่า ขั้นตอน
การสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารนั้น จะมี 3P เป็นหลัก กล่าวคือ จะต้องมีการน าเสนอบทเรียน (Presentation) การ
ฝึกฝน (Practice) และการน าไปใช้ (Production) ส่วนขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (Warm up) และขั้นสรุป (Wrap up) 
จะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของครูผู้สอนแต่ละคน โดยส่วนใหญ่ขั้นตอนการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารนั้น  จะเน้นให้ผู้เรียน
ได้ปฏิบัติจริงด้วยตัวเอง เพื่อเป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติซึ่งมักจะได้ผลมากกว่าการเรียนแบบปกติโดยที่ผู้เรียนไม่ได้
มีการปฏิบัตินั่นเอง 

 2.4 บทบาทของครูผู้สอน ผู้เรียน และสภาพการจัดการชั้นเรียนในการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร  

  1. บทบาทของครูผู้สอน 
  บรีนและแคนดริน (อ้างใน Richards & Rodgers, 1995) ได้อธิบายบทบาทของครูผู้สอนตามแนว
การสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารเอาไว้ว่า ครูผู้สอนมีบทบาทท่ีส าคัญ 3 บทบาท คือ 
         - ผู้ด าเนินการ (Organizer, Facilitator) เตรียมและด าเนินการจัดกิจกรรม 
        - ผู้แนะน าหรือแนะแนว (Guide) ขั้นตอนและกิจกรรมต่างๆ และ 
         - เป็นผู้วิจัยและผู้เรียน (Researcher, Learner) เรียนรู้พฤติกรรมการเรียนของผู้เรียนแต่
ละคน 
  นอกจากนั้น ครูผู้สอนอาจมีบทบาทอ่ืนๆ เช่น เป็นผู้ให้ค าปรึกษา (Counselor) ผู้จัดกระบวนการ
กลุ่ม (Group process manager) ซึ่งครูผู้สอนตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารนั้น จะเป็นผู้ที่เป็นศูนย์กลาง
ในการเรียนการสอนที่น้อยที่สุด (Less Teacher Centered) นั่นคือ มีหน้าที่เพียงแค่ด าเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือการ
สื่อสารให้ได้ความหมายและถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ อันเป็นการเชื่อมช่องว่างความสามารถทางไวยากรณ์ 
(Grammatical competence) และความสามารถทางด้านการสื่อสาร (Communicative competence) ของ
ผู้เรียนเท่านั้น 
  Miller (1987 : 40-41 อ้างใน สุรพล สมบูรณ์สิน, 2547) ไดให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของ
ครูผู้สอนไว้วา ครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ดีควรมีลักษณะ ดังนี้ 
    1.1 มีความกระตือรือรนในการสอน ปจจัยส าคัญที่สุดของการสอนคือ ตัวครูผู้สอนและ
วิธีการสอนของครูผู้สอน จะท าให้ผู้เรียนเกิดปฏิกิริยาโตตอบโดยใชภาษาอังกฤษ และเพ่ือความส าเร็จในการเรียนรู 

    1.2 มีความคิดสรางสรรคในการสอน ครูผู้สอนตองใชกิจกรรมที่หลากหลายที่นาสนใจ 
เช่น เกม เพลง กิจกรรมการแกปญหา หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ที่ท าใหผู้เรียนไดใชทักษะที่เขาไดเรียนรูมาแลว 
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    1.3 มีอารมณขัน จะชวยใหผอนคลายความตึงเครียด และลดความกังวลใจใหกับผู้เรียน 
การเรียนการสอนจะกาวหนายิ่งขึ้นถาผู้เรียนไมกลัวที่จะตอบผิด หรือพูดนอย 
    1.4 ท้าทายผู้เรียน การใชภาษาอังกฤษกับผู้เรียนทั้งในและนอกหองเรียนจะท าใหผู้เรียนมี
ความเชื่อมั่นในตนเอง และทาทายใหผู้เรียนโตตอบดวยภาษาอังกฤษ 
    1.5 การเขียนการบานติดไวบนกระดานด าดานซายมือ กอนท าการสอนในแต่ละคาบเพ่ือว
าครผูู้สอนจะไดไมตองรีบรอนใหการบานเมื่อไดยินสัญญาณหมดเวลาเรียน 
    1.6 ไมใหการบานมากเมื่อผู้เรียนมีวันหยุด หรือไมควรใหการบานเมื่อทราบวาผู้เรียนจะมี
การทดสอบวิชาใดก็ตามในวันถัดไป 
   1.7 ทักทายผู้เรียนดวยอารมณแจมใส 
   1.8 ใหเวลาแกผู้เรียนหลังจากการทักทายประจ าวัน เพ่ือสังเกตวาผู้เรียนแตละคนมีสิ่งใด
แปลก หรือเปลี่ยนตาไปบาง 
    1.9 ควรมีการทดสอบการเขียนทุกวัน 
    1.10 จัดระเบียบในการแจกจายและรวบรวมกระดาษค าตอบ 
    1.11 ใหผู้เรียนเกงออกมาหนาหองและต้ังค าถามถามเพ่ือน 
    1.12 คืนกระดาษค าตอบแกผู้เรียน โดยบันทึกคะแนนของตัวเองลงในสมุดเพ่ือผู้เรียนจะ
ไดทราบความกาวหนาของตนเองกอนการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 

  2. บทบาทของผู้เรียน 
  บรีนและแคนดริน (อ้างใน Richards & Rodgers, 1995) ได้กล่าวถึงบทบาทของผู้เรียนไว้ ดังนี้ 
         2.1 ผู้เรียนเป็นผูวางแผนการเรียนของตนเอง จะท าใหเขามีความรับผิดชอบมากที่สุดต
อสิ่งที่เขาปฏิบัติในชั้นเรียน 
   2.2 ผู้เรียนเปนผูตรวจสอบ และประเมินความกาวหนาของตนเอง 
    2.3 ผู้เรียนเปนสมาชิกของกลุม และเรียนรูโดยการมปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน 
    2.4 ผู้เรียนชวยกันสอนซึ่งกันและกัน 
    2.5 ผู้เรียนรับการเรียนรูจากครูผู้สอนจากเพ่ือผู้เรียนคนอื่น และจากแหลงความรูอ่ืนๆ 
  ทั้งยังบอกอีกว่าผู้เรียน คือ ผู้ที่จะคอยแลกเปลี่ยนกัน (Negotiator) การเรียนรู้เกิดจากการ
ปรึกษาหารือในกลุ่มผู้เรียน โดยผู้สอนจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสท างานร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ ซึ่งจุดมุ่งหมาย
หลักในการท ากิจกรรมกลุ่ม คือ มุ่งให้ผู้เรียนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รู้จักการให้พอๆกับการรับนั่นเอง 

      3. สภาพการจัดการชั้นเรียนในการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
  Alvarado (1986 : 26-29) ไดสรุปลักษณะของชั้นเรียนที่ประสบความส าเร็จ ว่าควรมีคุณสมบัติ
ดังตอไปนี้ 
    1. ชั้นเรียนที่ประสบความส าเร็จ มีลักษณะทั่วไปเหมือนกับชั้นเรียนที่ดีที่สามารถพบได
ทั่วๆไป ครูผู้สอนยังคงควบคุมชั้นเรียนโดยไม่ไดแสดงอ านาจ ซึ่งท าใหผู้เรียนมีอิสระในการท ากิจกรรมและมี
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บรรยากาศที่ดีในการเรียน นอกจากนี้การควบคุมชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพนั้น จะใชการสื่อสารโดยไมใชวาจา ใชการ
เคลื่อนไหวทั้งรางกาย การใหสัญญาณ การแสดงออกทางสีหนา และสายตา ยิ่งไปกวานั้นยังท าใหผู้เรียนมีสวนร
วมอยางกระตือรือรนตลอดคาบ รวมทั้งผูเรียนที่นั่งดานขางและดานหลังของหองเรียนจะไดรับความสนใจเปนพิเศษ 
ครผูู้สอนจะต้องเคลื่อนไหวไปตามแถวที่นั่งของผูเรียนทุกท่ีอยางทั่วถึง 
    2. ชั้นเรียนที่ประสบความส าเร็จควรมีกิจกรรมสั้นๆ 4-5 กิจกรรม ภายใน 1 คาบ และ
จะตองไมสับสน คือ มีจุดมุงหมายในการสอนเดียวกัน ไมวาจะเปนโครงสรางทางไวยากรณหรือหนาที่ทางภาษา 
นอกจากนี้อาจจัดกิจกรรมใหแตกตางกันตามความสามารถของผูเรียนแตละคนดวย 
  Wright (1987 : 63-64) กลาววาบรรยากาศในชั้นเรียนที่ดีควรมีลักษณะดังนี้ 
   1. ผู้เรียนตองกลาตัดสินใจ 
    2. ผูเรียนตองมีการตัดสินใจในการท ากิจกรรมและการจัดการเรียนรู 
    3. ครูผู้สอนและผู้เรียนตองมีสวนรวมในการจัดรูปแบบความสัมพันธทางสังคมในชั้นเรียน 
    4. ครูผู้สอนควรออกค าสั่งนอยที่สุดอยางไรก็ตาม สภาพการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในประเทศไทย ผู้เรียนมีโอกาสใชภาษาในหองเรียนเปนสวนใหญและจ านวนผู้เรียนในแตละหองก็ไม
เอ้ือตอการสื่อสารเทาใดนัก ครูผู้สอนจึงควรจัดผู้เรียนเปนกลุมๆ ในลักษณะตางๆกัน และจัดหองเรียนเพ่ือสร้าง
บรรยากาศที่ดีที่สุดเทาที่จะท าไดซึ่ง สุภัทรา อักษรานุเคราะห -54) ไดเสนอแนวทางในการจัดชั้นเรียนไว้
เช่นกนั ดังนี้ 
    1. การสอนเปนกลุมใหญทั้งชั้น เปนการท ากิจกรรมเดียวกันกอน แลวจึงแยกยายกันท า
กิจกรรมตางๆ กันออกไป เชน กลุมที่หนึ่งฝกประโยค กลุมที่สองฝกพูด และกลุมที่สามตอบค าถาม เปนตน การให
ลอกเลียนแบบเมื่อเริ่มสอนเรื่องใหม ควรเปนกลุมใหญทั้งชั้นกอน แลวจึงเรียกเปนบางแถว หรือบางคนภายหลัง 
    2. การแบงกลุมยอย เปนการแบงครึ่งชั้นเรียนเพ่ือจัดเกม หรือแขงขันกัน ท าใหทุกคนมีส
วนรวมในบทเรียน ซึ่งจ านวนผู้เรียนอาจจะยังมากเกินไป ก็อาจแบงใหเล็กลงไปอีก ดังนี้ 
    2.1 การแบงตามความสามารถ เมื่อครูผู้สอนไปไดระยะหนึ่งอาจเห็นไดวา 
ความสามารถของผู้เรียนแตละคนเปนอยางไร อาจจัดกลุมเพ่ือฝกทักษะบางทักษะโดยไมใหกระทบกระเทือนใจ
ผู้เรียน เชน กลุมหนึ่ง ฝกเขียนเรียงความ กลุมสองฝกตอบค าถาม กลุมสามฝกท าแบบฝกหัดเติมค าใหสมบูรณ เป็น
ต้น 
    2.2 การแบงตามความสนใจ 
          2.3 การแบงตามเกณฑที่ครูผู้สอนก าหนด อาจแบงตามวันเกิดหรือเดือนเกิด 
           2.4 การจับคู ครูอาจจัดใหมีการฝกปากเปลา แบบเขมขน 5 นาที ครูผู้สอนท า
หน้าที่ฟงและแกไขขอผิดพลาด คู่ใดฝกไดคลองกอนก็เลือกมาพูดกอนได 
         2.5 การจัดกิจกรรมอิสระ ครูผู้สอนอาจใหท างานเกี่ยวกับการอานและการเขียน 
ท าลงในสมุดแบบฝกหัด ใชโปรแกรมการเรียนหรือการใชเทป ซึ่งจะเปนการท างานแบบรายบุคคล 
           2.6 การจัดกลุมผสม ผู้เรียนในหองเรียนเดียวกันอาจท ากิจกรรมคนละอยาง
ครึ่งหนึ่งอาจท ากิจกรรมอยางหนึ่ง อีกครึ่งหนึ่งอาจท าการซอมเสริม เปนตน 
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 จากการศึกษาค้นคว้าและทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับบทบาทครูผู้สอน ผู้เรียน และสภาพการจัดชั้นเรียนใน
การสอนภาษา ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า บทบาทของครูผู้สอนตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร เป็นครูผู้สอนที่
เป็นศูนย์กลางในการเรียนการสอนที่น้อยที่สุด เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีบทบาทในการร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนมากขึ้น 
และท่ีส าคัญบรรยากาศในชั้นก็มีความส าคัญเช่นกัน เพราะถ้าสภาพห้องเรียนเอ้ือต่อการเรียนภาษา ผู้เรียนส่วนใหญ่
ก็จะสามารถสื่อสารออกมาได้ดีเช่นกัน 

 2.5 การน ากิจกรรมบทบาทสมมติมาใช้กับการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร 
  จากการศึกษาและค้นคว้าวรรณกรรมเกี่ยวกับกิจกรรมบทบาทสมมติและการสอนภาษาเพ่ือการ
สื่อสาร ผู้วิจัยสามารถสรุปวิธีการสอนทักษะการพูดโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการ
สื่อสารไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การเปรียบเทียบขั้นตอนการสอนโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติและการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร 

ตารางที่ 6 เปรียบเทียบขั้นตอนการสอนภาษาโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติและการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร 

ขั้นตอนการสอนโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ 
 

ขั้นตอนการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
 

ขั้นที่ 1 ขั้นน าเขา้สู่การแสดงบทบาทสมมติ ขั้นที่ 1 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (Warm up/Lead in) 
ขั้นที่ 2 ขั้นเตรียมตัวผู้เรียนในด้านภาษา ข้อเท็จจริง 
และลักษณะสังคมและวัฒนธรรมของสถานการณ์ 

ขั้นที่ 2 ขั้นน าเสนอ (Presentation) 

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

ที่มา: อ้างอิงจาก สุมิตรา อังควัฒนกุล (2537:144-145) ; อ้างอิงจาก ส านักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ (2542) 
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2. ความสัมพันธ์ระหว่างขั้นตอนการสอนโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติและการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างขั้นตอนการสอนโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติและการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร 

ที่มา: ผู้วิจัย 

 

 
 
 
 

ขั้นตอนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร 

ขั้นที่ 3 การเลือกผู้แสดงบทบาทสมมต ิ

ขั้นที่ 1 น าเข้าสู่การแสดงบทบาทสมมต ิ ขั้นที่ 1 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

ขั้นที่ 3 ขั้นฝึก 

ขั้นที่ 7 การอภิปรายผลการแสดง 

ขั้นที่ 8 การด าเนินกจิกรรมตดิตามผล 

ขั้นที่ 5 ขั้นสรุป 

ขั้นที่ 5 การจัดฉากการแสดง 

ขั้นที่ 6 การแสดงบทบาทสมมต ิ

ขั้นที่ 4 ขั้นการใช้ภาษา 

ขั้นที่ 2 ขั้นเตรียมตัวผู้เรยีนในด้านภาษา 
ข้อเท็จจริง และลักษณะสัมคมและวัฒนธรรม

ของสถานการณ ์

ขั้นที่ 2 ขั้นน าเสนอ 

ขัน้ท่ี 4 การเตรียมความพร้อมของ 
ผู้แสดงบทบาท 

ขั้นตอนการสอนโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมต ิ
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3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกิจกรรมบทบาทสมมติ 

  บทบาทสมมติเป็นเทคนิคหรือกิจกรรมการสอนที่มีความส าคัญต่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับการ
พูดภาษาอังกฤษ โดยผู้วิจัยได้ท าการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการพูดภาษาอังกฤษไว้ ดังนี้ 

 3.1 ความหมายของกิจกรรมบทบาทสมมติ 
  นักการศึกษาหลายท่านได้ให้ค าจัดกัดความของกิจกรรมบทบาทสมมติไว้ดังนี้ 
  Tayler และ Welford (1996:19) ได้ให้ความหมายของบทบาทสมมติไว้ว่า เป็นการแสดงที่เปิด
โอกาสให้ผู้แสดงได้สวมบทบาทในสถานการณ์ต่างๆ เพ่ือฝึกและตัดสินใจว่าตนควรมีพฤติกรรมแบบใดจึงจะ
แก้ปัญหาได้ดีท่ีสุด ผู้แสดงต้องตระหนักในบทบาทของตนเองเพ่ือให้เข้าใจและมีอารมณ์ในการแสดง 
  Ladousse (1988) ให้เหตุผลในการน ากิจกรรมบทบาทสมมติมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนว่า 
ผู้เรียนจะได้รับกิจกรรมที่หลากหลายจากกิจกรรมการเรียน เช่น ได้เรียนรู้หน้าที่และโครงสร้างทางภาษา ผู้เรียนมี
โอกาสฝึกพูด ฝึกการใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ ขณะเดียวกันก็ได้เรียนรู้การท างานกลุ่ม ช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้ภาษาใน
สถานการณ์ที่ปลอดภัย และเรียนรู้การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนในสถานการณ์ต่างๆ และยังช่วยสร้างความมั่นใจให้กับ
ผู้เรียนได้กล้าพูด กล้าแสดงออกซึ่งก่อให้เกิดความสนุกสนานในการเรียนอีกด้วย กิจกรรมบทบาทสมมติเป็นเทคนิค
การสื่อสารที่สามารถพัฒนาความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารของผู้เรียนและยังเป็นการเพ่ิมแรงจูงใจ
ในการเรียน ครูผู้สอนและผู้เรียนต่างมีส่วนร่วมในกระบวนการ ในการน ากิจกรรมบทบาทสมมติมาใช้ ครูผู้สอน
สามารถยืดหยุ่นสถานการณ์ได้ตามความเหมาะสม ซึ่งถือได้ว่าเป็นกิจกรรมการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
  Livingstone (1985) ได้ให้ค าจ ากัดความของกิจกรรมบทบาทสมมติว่าเป็นกิจกรรมในชั้นเรียนที่
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกภาษาได้แสดงออกซึ่งพฤติกรรมและบทบาทที่แท้จริง ในส่วนของเนื้อหาที่จะน ามาสอน 
บางครั้งไม่อาจคาดเดาได้ว่าเนื้อหาหรือสถานการณ์ใดที่เหมาะสมและจ าเป็นแก่ผู้เรียน สิ่งที่ท าได้ คือฝึกให้ผู้เรียนได้
เข้าใจถึงพฤติกรรมที่เหมาะสมในการแสดงบทที่ ได้รับ มุ่งฝึกให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะความรู้ที่ได้เรียนและน ามา
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ 
  Ments (1983: 16) ได้ให้ความหมายของบทบาทสมมติว่า เป็นวิธีการที่ให้ผู้เรียนจินตนาการว่าตน
เป็นบุคคลในสถานการณ์สมมติ จากนั้นให้ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมที่คิดว่าบุคคลที่อยู่ในสถานการณ์นั้นรู้สึก 
  ชูศรี สนิทประชากร (2545 : 14) กล่าวถึง บทบาทสมมติว่าเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่ให้ผู้เรียนได้
แสดงออกตามที่ตนคิดว่าควรจะเป็น และน าการแสดงออกทั้งทางความรู้สึกและพฤติกรรมของผู้แสดงมาเป็นข้อ
อภิปรายเพ่ือการเรียนเรียนรู้ การแสดงบทบาทสมมติเป็นการฝึกให้ผู้แสดงได้ประสบการณ์จากสถานการณ์ต่างๆ 
ทั้งนี้เพ่ือฝึกให้ผู้แสดงได้รับประสบการณ์จริงในสถานการณ์จริง เพ่ือผู้เรียนจะได้ทดลองและเรียนรู้ที่จะปรับ
พฤติกรรมของตนอย่างมีประสิทธิภาพในสภาวะต่างๆ 

  สุมิตรา อังวัฒนกุล (2539 : 142-143) กล่าวถึงกิจกรรมบทบาทสมมติว่า เป็นกิจกรรมการสอน
ภาษาอังกฤษโดยใช้บทบาทท่ีสมมติขึ้นจากสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริง เป็นเครื่องใน
การสอน โดยให้ผู้เรียนสวมบทบาทสมมตินั้นลัแสดงพฤติกรรมไปตามความรู้สึก อารมณ์ และเจตคติของผู้แสดงที่มี
ต่อบทบาท การแสดงบทบาทสมมติเป็นกิจกรรมที่เอ้ือประโยชน์ให้ผู้เรียนสวมบทบาทต่างๆในสถานการณ์ที่ก าหนด
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ไว้ จะท าให้เกิดจินตนาการและแรงบันดาลใจที่จะน าทักษะทางภาษาที่ได้เรียนรู้มาใช้เพ่ือการสื่อสาร การแสดง
บทบาทสมมติในกิจกรรมการสอนภาษามุ้งเน้นความสัมพันธ์ระหว่างผู้เกี่ยวข้องในสถานการณ์หนึ่งๆ และชี้ ให้เห็น
ความส าคัญของการใช้ค าท่ีถูกต้องเหมาะสม 
  วิสาข์ จัตริวัตร์ (2528 : 47) กล่าวว่า กิจกรรมบทบาทสมมติเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะช่วยกระตุ้นให้
ผู้เรียนใช้ภาษาเพ่ือการสื่สารได้เหมาะสมกับสภาพสังคม เพราะผู้เรียนสามารถสวมบทบาทต่างๆ ที่ผู้เรียนจะมีโอกาส
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง เช่น ระหว่างลูกค้ากับคนขายตรง จุดมุ่งหมายที่ส าคัญของกิจกรรมนี้ คือ ให้ผู้เรียน
สามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารกันอย่างมีความหมายมากกว่าจะเน้นด้านไวยากรณ์และโครงสร้าง 
 จากการศึกษาค้นคว้าและทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับความหมายของกิจกรรมบทบาทสมมติ ผู้วิจัยสามารถ
สรุปได้ว่า บทบาทสมมติเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนวิธีหนึ่งที่มุ่งเม้นให้ผู้เรียนได้ฝึกการใช้ภาษาในสถานการณ์ที่
ใกล้เคียงกับความเป็นจริง เป็นกิจกรรมการสอนที่ครูผู้สอนเป็นผู้ก าหนดสถานการณ์ ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกภาษา
และท่าทางตามลักษณะนิสัยของบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์สมมตินั้น นอกจากกิจกรรมบทบาทสมมติจะเอ้ือประโยชน์
ให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านความสามารถในการพูดแล้ว ยังเป็นเทคนิคการสอนวิธีหนึ่งที่ช่วยให้ผู้เรียนมีความ
สนุกสนาน ท าให้บรรยากาศการเรียนเป็นไปด้วยดี ท าให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจในการเรียนอีกด้วย 

 3.2 องค์ประกอบของกิจกรรมบทบาทสมมติ 

       องค์ประกอบที่จ าเป็นในการจัดกิจกรรมบทบาทสมมติ มีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวไว้ 
ดังต่อไปนี้ 
  Woodward (1991) ให้ความส าคัญของกิจกรรมบทบาทสมมติที่ต่างออกไป โดยกล่าวว่า
องค์ประกอบของกิจกรรมบทบาทสมมติมี 3 ส่วน ดังนี้ 
   1. วิธีสร้างสถานการณ์ ภาษา บรรยากาศ และตัวละครในกิจกรรมบทบาทสมมติ ได้แก่ 
การเลือกลักษณะตัวละคร ชุดภาษาที่ต้องน ามาฝึก สถานที่ในการแสดงกิจกรรม รายละเอียดของการแสดง 
ระยะเวลา บทสนทนาที่เหมาะสมกับเวลาและสถานที่ ดนตรีประกอบเพื่อสร้างบรรยากาศ  
         2. วิธีการที่แตกต่างกันในการให้บทแก่ผู้แสดง คือ การให้โอกาสแก่ผู้เรียนในการเลือกบท
ที่อยากจะแสดงโดยครูผู้สอนจะให้ความช่วยเหลือในการให้ข้อมูลและการตกแต่งบทสนทนา 
         3. การจัดกลุ่มของผู้เรียนก่อนและระหว่างกิจกรรมบทบาทสมมติ ครูผู้สอนเป็นผู้เตรียม
เนื้อหาในการสอนและก าหนดบทบาทในการแสดงโดยใช้บัตรบทบาท ทั้งนี้ในการฝึกหัดครูผู้สอนต้องให้ผู้เรียนมี
โอกาสแลกเปลี่ยนบทบาทในการแสดงซึ่งกันและกัน ในระหว่างฝึกหัดครูผู้สอนต้องสังเกตและบันทึกผลของกิจกรรม
เพ่ือปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
  สุมิตรา อังวัฒนกุล (2539 : 143) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบที่ส าคัญ 4 ประการ ดังนี้ 
         1. สถานการณ์ หมายถึง สภาพที่เป็นอยู่และหัวเรื่องสนทนา ครูผู้สอนจะต้องอธิบาย
สถานการณ์และภาระงานที่ผู้เรียนจะต้องท าให้ส าเร็จ งานที่จะท าจะมีระดับความยากง่ายตามระดับของผู้เรียน เช่น 
การรับโทรศัพท์ หรือการตกลงในธุรกิจ เป็นต้น 
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         2. บทบาท หมายถึง การมอบหมายบทบาทให้ผู้เรียนสวมบทบาทที่ก าหนดให้ ผู้เรียน
จะต้องมีความเข้าใจบุคลิกภาพและประสบการณ์ สถานะทางสังคม ปัญหาและความต้องการของบทบาทที่ตนจะ
แสดง ค าอธิบายชี้แจงเกี่ยวกับบทบาทไม่ควรมากหรือละเอียดจนเกินไป เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เ รียนได้พัฒนา
บุคลิกภาพ 
         3. ส านวนที่เป็นประโยชน์ส าหรับการแสดงบทบาทสมมติ หมายรวมถึง ส านวน วลี 
ค าศัพท์เฉพาะและรูปแบบของภาษา เช่น การถามลักษณะ Wh-questions ตลอดจนข้อมูลต่างๆ ด้านภาษาศาสตร์
สังคม 
         4. ความรู้พื้นฐานในเนื้อหาของสถานการณ์ หมายถึง ความรู้ทั่วไปที่ผู้เรียนจ าเป็นจะต้องมี
เกี่ยวกับสถานการณ์ในการแสดง เช่น การแสดงบทบาทสมมติในการประชุมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ครูผู้สอน
ต้องใช้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับผู้เรียน โดยเตรียมเอกสารให้อ่าน ดูภาพยนตร์ หรือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยาย 
 จากการศึกษาค้นคว้าและทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับองค์ประกอบของบทบาทสมมติ ผู้วิจัยสามารถสรุปได้
ว่า องค์ประกอบของกิจกรรมบทบาทสมมตินั้น เริ่มต้นจากการสร้างสถานการณ์ การเลือกตัวละครที่เหมาะสม การ
เตรียมชุดภาษาหรือส านวนภาษาท่ีจะน ามาให้ผู้เรียนได้ฝึกพูดซึ่งต้องเหมาะสมกับตัวผู้เรียน ตลอดจนความรู้พ้ืนฐาน
ที่ผู้เรียนควรจะรับรู้เกี่ยวกับสถานการณ์นั้นๆ เพ่ือให้ชัดเจนเพ่ือบรรลุเป้าหมายในการท ากิจกรรม และประการ
ส าคัญคือ ในการท ากิจกรรมครูผู้สอนควรให้ความช่วยเหลือผู้เรียนทุกเมื่อ เมื่อผู้เรียนรู้สึกคับข้องใจ หรือต้องการ
ความช่วยเหลือ 

 3.3 รูปแบบของกิจกรรมบทบาทสมมติ 
  กิจกรรมบทบาทสมมติเป็นรูปแบบการเรียนการสอนอย่างหนึ่งที่ช่วยสะท้อนความรู้สึกนึกคิดต่างๆ 
ที่อยู่ภายในของผู้เรียนออกมา น ามาซึ่งการศึกษาท าความเข้าใจ ที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ
ตนเอง ในขณะเดียวกันการที่ผู้เรียนสวมบทบาทของผู้อื่น ก็สามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในความคิด ค่านิยม 
และพฤติกรรมของผู้อ่ืนเช่นเดียวกัน น ามาซึ่งการปรับเปลี่ยนเจคติ ค่านิยม แลพฤติกรรมของตนให้เป็นไปในทางที่
เหมาะสม โดยรูปแบบการใช้บทบาทสมมติท่ีนักวิชาการได้กล่าวไว้ มีดังต่อไปนี้ 
  สมศิริ ปลื้มจิตต์ (2544 : 32) กล่าวว่า การใช้กิจกรรมบทบาทสมมติมี 2 รูปแบบ คือ 
         1. การใช้บทบาทสมมติที่เตรียมไว้ล่วงหน้า (Preplanned or Structure role playing) 
การใช้บทบาทสมมติแบบนี้มีรากฐานมาจากความคิดท่ีว่า การเรียนรู้จากประสบการณ์เป็นการเรียนรู้ที่มีความหมาย
ต่อผู้เรียนมากที่สุด ผู้เรียนเรียนรู้โดยการทดลองฝึกหัดและลองผิดลองถูก ผู้เรียนสามารถสังเกตพฤติกรรมของผู้อ่ืน
แล้วเลียนแบบหรือเรียนรู้โดยการมีกฏิกิริยาโต้ตอบพฤติกรรมของผู้เสนอบทบาท ผู้เรียนจะท าหน้าที่ตีความและ
ตัดสินใจอย่างพินิจพิเคราะห์ สมาชิกในกลุ่มจะเกิดความคิดรวบยอดในหลักการเกี่ยวพฤติกรรมของมนุษย์ เป็น
โอกาสที่สมาชิกจะเพ่ิมความรู้สึกเก่ียวกับการรับรู้ การมองเห็น และการแก้ปัญหา 

         2. การใช้บทบาทสมมติแบบอัตโนมัติ (Spontaneous role playing) รูปแบบการใช้
บทบาทสมมตินี้คล้ายๆ กับแบบแรก คือ สมาชิกกลุ่มการเรียนรู้การสังเกตเลียนแบบ และการวิจารณ์ หรือติชม แต่
ข้อมูลระหว่างทฤษฎีนี้กับทฤษฎีแรก คือ กระบวนการวิเคราะห์ในสถานการณ์การเรียนรู้ ในแบบนี้ผู้เรียนจะได้รับ
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การส่งเสริมให้คิดหารูปแบบพฤติกรรมของเขาเองมาทดลอง และค้นคว้าหาแบบของพฤติกรรมใหม่ๆ การใช้บทบาท
สมมติแบบนี้มักใช้ปนกับแบบแรก ซึ่งข้ึนอยู่กับความมุ่งหมายของกลุ่ม 

  นิพนธ์ ไทยพานิช (2535 : 291) กล่าวถึง รูปแบบของกิจกรรมบทบาทสมมติสามารถด าเนินการได้ 
2 ลักษณะ คือ 
         1. บทบาทสมมติแบบก าหนดโครงสร้าง เป็นการแสดงบทบาทสมมติตามที่ก าหนดให้ คือ 
ก าหนดจุดประสงค์ ก าหนดบทบาท ก าหนดเนื้อหาเรื่องราวต่างๆไว้เรียบร้อยแล้ว มีการเตรียมเอกสารเพ่ือชี้แจง
รายละเอียดต่างๆที่ได้ก าหนดไว้ เพ่ือให้ผู้แสดงได้มีแนวทางชัดเจนที่จะแสดงบทบาทสมมตินั้นๆ 
         2. บทบาทสมมติแบบไม่ก าหนดโครงสร้าง จะเกิดขึ้นเองและเป็นไปโดยธรรมชาติของการ
อภิปรายกลุ่ม เกิดขึ้นโดยไม่มีการคาดการณ์ล่วงหน้าว่าจะเป็นเรื่องอะไร ส่วนมากจะเกิดขึ้นเมื่อสถานการณ์บางสิ่ง
บางอย่าง เหตุการณ์บางอย่างที่เป็นเรื่องราวประเด็นที่ส าคัญค่อนข้างวิกฤติ 

จากการศึกษาค้นคว้าและทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับรูปแบบของกิจกรมบทบาทสมมติ ผู้วิจัยสามารถสรุป
ได้ว่า รูปแบบของบทบาทสมมติแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบ คือ (1) บทบาทสมมติแบบก าหนดโครงสร้าง คือ เป็น
บทบาทสมมติที่ครูผู้สอนได้ท าการก าหนดเรื่องราวๆต่างไว้ให้ผู้เรียนเรียบร้อยแล้ว และ  (2) บทบาทสมมติแบบไม่
ก าหนดโครงสร้าง คือ เป็นบทบาทสมมติที่ผู้เรียนจะต้องก าหนดเรื่องราวต่างๆและองค์ประกอบต่างๆขึ้นเอง เป็น
การเน้นไหวพริบ เชาว์ปัญญา และความคิดสร้างสรรค์อย่างฉับไวของผู้แสดง 
 
 3.4 ขั้นตอนการน ากิจกรรมบทบาทสมมติไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
  การน ากิจกรรมบทบาทสมมติไปใช้ในห้องเรียนนั้นเรียน วิมลรัตน์ ชัยสิทธิ์ (2542 : 27-29) ได้
กล่าวเอาไว้ว่า การจัดกิจกรรมบทบาทสมมติควรจัดให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ ไม่ควรจัดเพ่ือการบันเทิง
เพียงอย่างเดียว ไม่ควรก าหนดเวลาตายตัว เรื่องที่น ามาใช้ไม่ควรเป็นเรื่องที่ยากเกินไป การแสดงบทบาทสมมติจะ
ได้ผลเต็มที่เมื่อน ามาใช้ติดต่อกันพอสมควร ไม่ใช่เป็นการคั่นการเรียนเพียงครั้งหรือสองครั้งเพ่ือแก้ความเบื่อหน่าย
ของผู้เรียนเท่านั้น ดังนั้นควรจะใช้การแสดงบทบาทสมมติเมื่อต้องการให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง และฝึกทักษะใน
การปฏิบัติในเรื่องของความสัมพันธ์ของมนุษย์ 
       เพ่ือให้กิจกรรมบทบาทสมมติสัมฤทธ์ผลมากที่สุด ครูผู้สอนควรปฏิบัติตามขั้นตอนที่มั่นใจว่า แต่ละ
ขั้นได้รับการตรวจสอบและใช้ให้เหมาะสมที่สุด โดยนักการศึกษาได้น าเสนอขั้นตอนการน ากิจกรรมบทบาทสมมติไป
ใช้ไว้ดังต่อไปนี้ 
  Krish (2001) แบ่งข้ันตอนกิจกรรมบทบาทสมมติไว้ 3 ขั้นตอนดังนี้ 
         ขั้นที่ 1 คือ ขั้นเตรียมการ (Preparation stage) ในขั้นนี้ครูผู้สอนจะเป็นผู้สร้าง
บรรยากาศในการเรียนและเตรียมความพร้อมด้านภาษาแก่ผู้เรียน ขั้นตอนนี้ยังรวมถึงการคัดเลือกบทบาทของผู้
แสดงในกลุ่มและการฝึกซ้อมก่อนการแสดงจริง 
         ขั้นที่ 2 ขั้นการแสดง (presentation stage) ผู้เรียนกลุ่มผู้แสดงจะน าเสนอการแสดงหน้า
ชั้นเรียนอย่างมีชีวิตชีวา ในขณะที่กลุ่มผู้ชมจะต้องจดบันทึกการแสดงเกี่ยวกับจุดอ่อน จุดแข็งของการแสดงและการ
ใช้ภาษาโดยไม่ท าให้กลุ่มผู้แสดงกลัวต่อค าวิพากษ์วิจารย์ 
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         ขั้นที่ 3 คือ ขั้นหลังการแสดง (post presentation stage) ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นต่อ
การแสดงของแต่ละกลุ่มตามที่ได้จดบันทึกไว้ และให้ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นเพ่ือที่ครูผู้สอนจะได้น าข้อมูลไป
ปรับปรุงในการจัดกิจกรรมการเรียนต่อไป 
  Livingstone (1985: 12-17) แบ่งข้ันตอนกิจกรรมบทบาทสมมติไว้ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
         1. ขั้นเตรียมการของครูผู้สอน ในขั้นตอนนี้ครูผู้สอนจะคัดเลือกเนื้อหาการสอนที่
สอดคล้องกับวัตุประสงค์ของการเรียนและเหมาะสมกับระดับความสามารถของผู้เรียน นอกจากนี้ยังต้องจัดเตรียม
อุปกรณ์และสื่อการสอนให้พร้อมด้วย 
         2. ขั้นเตรียมความพร้อมในห้องเรียน ครูผู้สอนจัดเตรียมความพร้อมแก่ผู้เรียนในด้าน
ค าศัพท์ โครงสร้างไวยากรณ์ เพ่ือให้ผู้เรียนได้เข้าใจหน้าที่ทางภาษาและสถานการณ์การแสดง 
         3. ขั้นแสดงกิจกรรมบทบาทสมมติ ผู้เรียนออกมาแสดงตามบทบาทที่ได้เตรียมไว้อย่างเป็น
ธรรมชาติ และจะต้องเตรียมอุปกรณ์และจัดฉากการแสดงให้พร้อม 
         4. ขั้นติดตามผล ในขั้นนี้ครูผู้สอนจะแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากการแสดง ไม่ว่าจะเป็น
ด้านการใช้ค าศัพท์ โครงสร้างไวยากรณ์ หรือการแสดงออกของผู้เรียนก็ตาม 
         5. ขั้นขยายผล หลังจากที่ผู้เรียนได้เรียนเนื้อหาและแสดงกิจกรรมบทบาทสมมติไปแล้ว 
ครูผู้สอนสามารถขยายผลของกิจกรรมการเรียนออกไปได้อีก เช่น ให้แบบฝึกเพ่ิมเติม สอนเนื้อหาหารเรียนที่
เกี่ยวข้อง หรือให้ผู้เรียนศึกษาตัวอย่างสถานการณ์ท่ีต่อเนื่อง เป็นต้น 
  Ments (1983: 16) ได้เสนอแนะขั้นตอนการน าบทบาทสมมติไปใช้ไว้ 7 ขั้น ดังต่อไปนี้ 
         1. ตั้งจุดประสงค์และพิจารณาวิธีการใช้กิจกรรมในการสอน การตั้งจุดประสงค์ สามารถ
เขียนเป็นข้อความเพ่ือบอกประโยชน์ หรือข้อความที่เป็นปัญหาที่น ามาสู่การพิจารณาวางแผน 
         2. พิจารณาข้อจ ากัดภายนอก การพิจารณาถึงปัจจัยที่ยับยั้งการด าเนินกิจกรรมบทบาท
สมมติเบื้องต้นเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ ข้อควรพิจารณาในเบื้องต้นคือ ห้องที่มีที่ว่างในการท ากิจกรรมที่เหมาะสม 
และควรเป็นห้องเก็บเสียง มีโต๊ะ เก้าอ้ี ในห้องหลายแบบ และสามารถเลื่อนได้ เวลา ควรมีเวลาเพียงพอในการ
น าเข้าสู่กิจกรรม การให้ข้อมูลที่จ าเป็นแก่ผู้เรียน การด าเนินการแสดง การอภิปราย หลังจากพิจารณาข้อจ ากัดแล้ว 
กลับไปทบทวนวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และสิ่งที่สามารถท าได้ 
   3. รวบรวมปัจจัยส าคัญแห่งปัญญา การที่จะท าให้ปัญหาหรือสถานการณ์ชัดเจน จะต้อง
มองไปที่ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ จากนั้นร่างรายการของบทบาทที่เป็นไปได้ ซึ่งจะช่วยให้มองเห็นขอบเขต
ทั้งหมดของกิจกรรม และบทบาทที่เลือกไว้ 
         4. เลือกแบบ หรือเขียนบทบาทโดยสรุป ในทางปฏิบัติ กิจกรรมบทบาทสมมติหนึ่งๆ จะ
เขียนขึ้นเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะอย่าง ซึ่งการเขียนกิจกรรมบทบาทสมมติไม่ใช่เรื่องยาก อย่างไรก็ตาม การปรับจาก
บทบาทท่ีมีผู้เขียนไว้ หรือเขียนขึ้นมาใหม่ด้วยตนเอง จะดีกว่าการตัดสินใจเลือกจากบทบาทท่ีมีผู้เขียนไว้ 
         5. ด าเนินกิจกรรม หลังจากสิ่งต่างๆ ได้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว จึงปฏิบัติตามล าดับ
ขั้นตอนของกิจกรรมบทบาทสมมต ิ
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         6. อภิปราย การอภิปรายมีประโยชน์ต่อครูผู้สอน เพื่อตรวจสอบว่าผู้เรียนได้เรียนบทเรียน
ที่ถูกต้องแล้ว และผู้เรียนได้ป้อนข้อมูลนั้นกลับมาสู่ครูผู้สอน การอภิปรายควรเป็นการสะท้อนความคิดของ
รายบุคคลมากกว่ากลุ่ม ข้อผิดพลาดหรือความเข้าใจผิดต่างๆ สามารถน ามาอภิปรายได้ สิ่งที่ส าคัญที่สุดในการ
อภิปราย คือการน าอภิปรายที่ดี 
         7. ติดตามผล การแสดงบทบาทสมมติซ้ าๆ จนกระท่ังบรรลุระดับความสามารถ นับว่าเป็น
เหตุผลที่ดี ถ้ากิจกรรมบทบาทสมมตินั้นใช้เพื่อสอน หรือซักซ้อมสถานการณ์ใหม่ แต่ถ้าเป็นการยกประเด็นปัญหามา
ให้แสดงกิจกรรมบทบาทสมมติ ควรมีกิจกรรมติดตามผล หากใช้กิจกรรมบทบาทสมมติเพ่ือกระตุ้ นความตระหนัก
ของปัญหา ควรมีการอภิปรายกลุ่ม ไม่ว่ากิจกรรมบทบาทสมมตินั้นจะขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์ใด สิ่งที่ควรพิจารณาคือ 
การโยงสู่กิจกรรมต่อไป เช่น การเขียนเรียงความ การอ่าน การแสดงบทบาทสมมติ หรือสถานการณ์จ าลองต่อไป 
หรือแม้กระทั้งการฝึกฝนสิ่งที่เรียนไปแล้ว 
  สุมิตรา อังวัฒนกุล (2537 : 144-145) ได้เสนอขั้นตอนในการแสดงบทบาทสมมติไว้ 8 ขั้น
ดังต่อไปนี้ 
         1. การน าเข้าสู่การแสดงบทบาทสมมติ ครูผู้สอนต้องกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ และ
ความกระตือรือร้น ในการแสดงบทบาทสมมติโดยชี้แจงเหตุผลของการแสดงบทบาทสมมติ และประโยชน์ที่จะได้รับ 
ครูผู้สอนอาจใช้วิธีการต่อไปนี้ 
    1.1 เสนอเหตุการณ์แก่ผู้เรียนโดยตรง โดยการบรรยายหรืออภิปรายสถานการณ์
ที่คล้ายคลึงกัน 
    1.2 ใช้กิจกรรมเพ่ือน าไปสู่สถานการณ์ ได้แก่ ให้ผู้เรียนดูภาพยนตร์ อ่านเอกสาร 
ตอบค าถามในแบบสอบถาม หรืออภิปรายกลุ่มย่อย 
    1.3 ใช้เกมอุ่นเครื่อง เพื่อสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย เกมที่ใช้ควรเป็นเกมที่สนุก
ตื่นเต้น และท าให้ผู้เรียนตระหนักว่าเป็นการอุ่นเครื่องที่จะน าไปสู่กิจกรรมอ่ืนต่อไป 
         2. การเตรียมตัวผู้เรียนในด้านภาษา ข้อเท็จจริง และลักษณะสังคมและวัฒนธรรมของ
สถานการณ ์เช่น การให้ค าศัพท์และรูปประโยคที่จ าเป็นให้ผู้เรียนฝึกใช้ภาษาในหัวข้อที่เก่ียวข้องกับสถานการณ์ โดย
ฝึกเป็นคู่หรือเป็นกลุ่ม 
   3.การเลือกผู้แสดงบทบาทสมมติ ครูผู้สอนอาจให้ผู้เรียนอาสาสมัครหรือครูผู้สอนเลือก
โดยการสุ่มหรือเลือกเฉพาะเจาะจง 
         4. การเตรียมความพร้อมของผู้แสดงบทบาท ครูผู้สอนให้เวลาผู้แสดงบทบาทได้ศึกษา
เกี่ยวกับบทบาทท่ีจะต้องแสดง โดยอ่านเอกสารบรรยายบทบาท (Role cards) หรือครูผู้สอนพูดถึงบทบาทนั้นให้ฟัง 
         5. การจัดฉากการแสดง ครูผู้สอนและผู้เรียนช่วยกันจัดฉากแบบสมมติขึ้นเพ่ือให้การแสดง
นั้นใกล้เคียงกับความเป็นจริง อาจเป็นการจัดฉากแบบง่ายๆ ใช้เพียงโต๊ะ เก้าอ้ี เป็นต้น 
         6. การแสดงบทบาทสมมติ ผู้แสดงจะต้องแสดงบทบาทอย่างมีชีวิตชีวา ควรใช้เวลาสั้น
และด าเนินไปจนกระทั่งพฤติกรรมที่ผู้แสดงเลือกปรากฎให้เห็นอย่างชัดเจน 
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         7. การอภิปรายผลการแสดง ผู้แสดงบทบาท และผู้ชมแสดงความรู้สึก และความคิดเห็น
เกี่ยวกับการแสดง มีการประเมินประสิทธิภาพในการสื่อสารของผู้แสดง ครูผู้สอนอาจอธิบายหรือแก้ไขถ้อยค า
ส านวนของผู้แสดง 
         8. การด าเนินกิจกรรมติดตามผล ครูผู้สอนอาจมอบหมายกิจกรรมต่อไปให้ผู้เรียนปฏิบัติ 
เช่น อ่านเพ่ิมเติม เขียนรายงานสรุปการแสดง หรือเขียนรายงานการประชุมที่มีขึ้นในการแสดงบทบาทสมมติ เป็น
ต้น 
 จากการศึกษาค้นคว้าและทบทวนวรรณกรรม สามารถสรุปได้ว่า ขั้นตอนของการจัดกิจกรรมบทบาทสมมติ
จะเริ่มตั้งแต่การเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจต่อกิจกรรม การให้
ข้อมูลเนื้อหาทางด้านภาษาที่จ าเป็น ได้แก่ ค าศัพท์ โครงสร้างไวยากรณ์ ส านวนภาษา การจัดกลุ่มผู้เรียน การ
ฝึกซ้อม และการแสดงบทบาทสมมติของผู้เรียน และหลังจากเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมการแสดง ผู้เรียนและครูผู้สอน
ต้องร่วมกันอภิปรายผลการแสดงและเขียนรายงานสรุปผลของการด าเนินกิจกรรมเพ่ือให้ทราบถึงปัญหา และ
แนวทางการแก้ไขเพ่ือการพัฒนาของผู้เรียน 

 3.5 เทคนิคการใช้กิจกรรมสมมติ 
       นักการศึกษาได้เสนอเทคนิควิธีการใช้กิจกรรมบทบาทสมมติในการจัดการเรียนการสอนดังนี้ 
  รัตนา ศิริลักษณ์ (2540 : 13-14) ได้ให้เทคนิคส าหรับการจัดกิจกรรมบทบาทสมมติไว้ดังนี้ 
         1. การแสดงบทบาทสมมติโดยใช้บทสนทนาในต าราเรียนมาใช้ให้น่าสนใจและสมจริงมาก
ขึ้น โดยยังคงมีการควบคุมภาษาท้ังในโครงสร้างและลักษณะของภาษา โดยการสร้างบทการแสดงของบทบาทสมมติ
โดยใช้บทสนทนาจากต าราเรียน มีข้ันตอนดังนี ้
    1.1 ขั้นแรก ครูผู้สอนต้องประบบทสนทนานั้นให้สั้นและง่ายขึ้น แล้วคัดลงใน
บัตรบทบาท A กับ B เพ่ือให้ผู้เรียนได้อ่านออกเสียงสูงต่ าและใช้กิริยาท่าทางอย่างเหมาะสม 
    1.2 ขั้นต่อมา ครูผู้สอนต้องเปลี่ยนแปลงสถานที่ไม่ให้ซ้ ากับบทสนทนาเดิม 
เพ่ือให้ผู้เรียนตั้งใจฟังและสนทนาโต้ตอบได้อย่างเหมาะสม 
    1.3 ขั้นสุดท้าย ครูผู้สอนต้องเปลี่ยนค าสนทนาเป็นตัวแนะและน าไปคัดลงในบัตร
ตัวแนะ ลักษณะของตัวแนะคือลักษณะของภาษาที่ใช้ตามความมุ่งหมาย (language fuction) 
         2. การแสดงบทบาทสมมติโดยใช้บทความจากหนังสือพิมพ์ (role-playing controlled 
through an articles) วิธีนี้มีการควบคุมน้อยมาก ซึ่งผู้แสดงสามารถแสดงบทบาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
         3. การแสดงบทบาทสมมติโดยใช้บัตรบทบาท (Role playing controlled through 
role cards) วิธีนี้เหมาะกับผู้เรียนในระดับชั้นสูง ซึ่งผู้เรียนจะทราบเฉพาะบทบาทของตน และไม่ทราบข้อมูลของ
ผู้อื่น ดังนั้น ผู้แสดงต้องตั้งใจฟัง คิด และตอบอย่างอัตโนมัติ โดยไม่ได้เตรียมค าตอบล่วงหน้า 
         4. การแสดงบทบาทสมมติโดยรูปภาพเป็นตัวแนะ (role-playing controlled through 
picture cues) เป็นวิธีที่ช่วยสร้างตัวละครและสถานที่ ซึ่งเป็นการแสดงบทบาทสมมติแบบทันทีทันใด ซึ่งผู้เรียนจะ
ทราบบทบาทของตนจากภาพร่วมกัน โดยภาพที่น ามานั้นอาจเป็นภาพเดียวหรือเป็นภาพชุดแสดงเหตุการณ์ 
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  สุมิตรา อังวัฒนากุล (2539 : 145-150) ได้เสนอแนะเทคนิคการใช้กิจกรรมบทบาทสมมติในการ
จัดการเรียนการสอนไว้ 4 เทคนิค คือ 
         1. การแสดงบทบาทสมมติตามบทสนทนาที่เป็นตัวชี้แนะ (role-playing controlled 
through cued dialogues) ซึ่งจะก าหนดภาษาที่ใช้ตามความมุ่งหมาย (language function) โดยผู้เรียนจะได้รับ
บัตรบทบาทคนละบัตร คือ บัตร A และ บัตร B ซึ่งมีหน้าที่ของภาษาเป็นตัวก าหนด ในสิ่งที่จะพูดเท่านั้นและผู้เรียน
สามารถน าภาษานั้นไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างสมจริง 
         2. การแสดงบทบาทสมมติ โดยใช้ข้อมูลเป็นตัวชี้แนะการสนทนา (role-playing 
controlled through cues and information) เป็นรูปแบบที่มีความยิดหยุ่นกว่าแบบแรก คือ บัตร A มีตัวแนะซึ่ง
มีรายละเอียด เช่น สถานการณ์ และค าถามที่จะใช้ถาม บัตร B มีข้อมูลที่จะใช้ในการตอบ ดังนั้น การปฏิสัมพันธ์จะ
เกิดจากการที่ A เป็นผู้ซักถาม B ซึ่งในลักษณะเช่นนี้เหมาะกับการซักถามเพ่ือหาข้อมูล เช่น การสัมภาษณ์ เป็นต้น 
         3. การแสดงบทบาทสมมติโดยตามสถานการณ์และเป้าหมายที่ก าหนด (role-playing 
controlled through situation and goals) โดยที่ผู้เรียนมีโอกาสสร้างสรรค์โครงสร้างภาษาเองโดยใช้สถานการณ์
และเป้าหมายเป็นแนวทางในการแสดง 
         4. การแสดงบทบาทสมมติในรูปของการโต้วาที หรืออภิปราย (role-playing in the 
form of debate or discussion) รูปแบบนี้จะใช้ในการอภิปรายเท่านั้น โดยการสมมติสถานการณ์ หรือก าหนด
เรื่องจริงขึ้นมา ผู้แสดงจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาที่จะอภิปรายและแสดงความคิดเห็นในการสนับสนุนหรือ
คัดค้าน ในตอนท้ายของกิจกรรมอาจมีการออกเสียงหรือลงคะแนนเพื่อประเมินผลการอภิปรายก็ได้ 
  วิสาข์ จัติวัตร์ (2528 : 47-48) ได้แบ่งการแสดงบทบาทสมมติออกเป็น 3 ชนิด คือ 
         1. การแสดงบทบาทสมมติดโดยการก าหนดบทสนทนา (role-playing controlled 
through cued dialogues) 
         2. การแสดงบทบาทสมมติโดยครูผู้สอนก าหนดบทพูดและข้อมูล (role-playing 
controlled through cued and information) 
         3. การแสดงบทบาทสมมติโดยครูผู้สอนก าหนดบทบาทให้น้อยที่สุด (improvision) 
 จากการศึกษาค้นคว้าและทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับเทคนิคในการจัดกิจกรรมบทบาทสมมติ ผู้วิจัย
สามารถสรุปได้ว่า ในกิจกรรมบทบาทสมมติผู้เรียนจะต้องแสดงไปตามบทบาทที่ได้รับ โดยมีเทคนิคหรือวิธีการที่จะ
เป็นกลไกควบคุมให้ผู้เรียนแสดงสิ่งที่ถูกคาดหวัง ได้แก่ การแสดงตามบทสนทนาที่ได้รับ แสดงโดยใช้ข้อมูลเป็น
แนวทางในการสนทนา แสดงตามสถานการณ์และเป้าหมายที่ก าหนด แสดงบทบาทในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการ
โต้วาที การอภิปราย การใช้บทสนทนาจากต าราเรียน หนังสือพิมพ์ บัตรบทบาท และจากรูปเป็นตัวแนะแนวทาง 
ดังนั้นครูผู้สอนจ าเป็นต้องเลือกเทคนิคให้เหมาะสมกับวัตุประสงค์และความสามารถของผู้เรียนของตน 
 

 3.6 ประโยชน์ของการใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ 
  กิจกรรมบทบาทสมมติเป็นเครื่องมือและวิธีการสอนอย่างหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการสอนมาก 
ครูผู้สอนสามารถใช้บทบาทสมมติช่วยให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ในด้านต่างๆ การแสดงบทบาทสมมติจะพัฒนา
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ความสามารถของผู้เรียนที่จะปฏิบัติตนกับบุคคลอ่ืนๆ กิจกรรมบทบาทสมมติเป็นกิจกรรมที่สนุกและสร้างความ
มั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษให้เกิดแก่ผู้เรียน มีบุคคลต่างๆ กล่าวถึงประโยชน์ของกิจกรรมบทบาทสมมติไว้ 
ดังต่อไปนี้ คือ 
  Al-Saadat, and Afifi (2007: 43) ให้ความเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ของการใช้กิจกรรมบทบาท
สมมติไว้ว่าเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนที่เรียนภาษาต่างประเทศได้สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นความสัมพันธ์
ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนเองและกับครูผู้สอน ในขณะเดียวกันก็ให้อิสระกับผู้เรียนในการใช้ภาษาสื่อสาร ผู้เรียนจะมี
ประสบการณ์กับบทบาทใหม่ๆ ในสถานการณ์ที่เป็นคล้ายคลึงกับความเป็นจริง และมีผลระยะยาว นอกจากนี้
บทบาทสมมติยังช่วยให้ผู้เรียนรู้และเข้าใจสังคมมากข้ึน 
  Wachs (2007) ได้กล่าวว่า กิจกรรมบทบาทสมมติช่วยให้ผู้เรียนรู้สึกปลอดภัยขณะที่ใช้
ภาษาอังกฤษในสิ่งแวดล้อมที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ ผู้เรียนมีโอกาสได้พัฒนาความคล่องแคล่วและความมั่นใจในการ
พูด ผู้เรียนจะสนุกสนานกับการใช้ภาษาและค้นพบข้อผิดพลาดในการพูดของตนเอง ยิ่งกว่านั้นบทบาทสมมติเป็น
เครื่องมือที่ท าให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักในการใช้ภาษา และสามารถน าหลักการนี้ไปใช้ในชีวิตจริงในอนาคตได้ 
  Ments (2003: 25) ได้กล่าวถึงการใช้กิจกรรมบทบาทสมมติว่ามีประโยชน์ ดังต่อไปนี้ 
         1. ช่วยให้ผู้เรียนแสดงออกซ่ึงความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ 
         2. ช่วยให้ผู้เรียนได้อธิบายถึงหัวข้อสนทนาและปัญหาส่วนตัว 
         3. ช่วยให้ผู้เรียนได้เข้าใจผู้อ่ืนและเข้าใจตนเอง 
         4. ผู้เรียนได้ฝึกพฤติกรรมหลากหลายรูปแบบ แสดงปัญหาสังคมโดยทั่วไป และปฏิสัมพันธ์
ในกลุ่มท้ังแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
         5. ให้โอกาสแก่ผู้เรียนที่ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น และให้ความส าคัญต่อการสนองตอบ
ทางอารมณ์ในการแสดงและทางภาษาท่าทาง 
 
  Ladousse (1987: 5) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของกิจกรรมบทบาทสมมติไว้ดังนี้ 
         1. กิจกรรมบทบาทสมมติช่วยให้ครูผู้สอนได้สอนการพูดแก่ผู้เรียนในสถานการณ์ที่
หลากหลาย 
         2. กิจกรรมบทบาทสมมติท าให้ผู้เรียนอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องใช้และพัฒนารูปแบบของ
ภาษาเอง บ่อยครั้งที่ภาษาเหล่านั้นไม่อยู่ในคลังค าศัพท์ กิจกรรมบทบาทสมมติจ าเป็นต่อการท างานและการสร้ าง
ความสัมพันธ์ทางสังคมของผู้เรียน 
         3. เพ่ือเตรียมบทบาทเฉพาะในชีวิตของผู้เรียน ผู้เรียนจะได้ใช้ภาษาที่อาจะต้องใช้ใน
อนาคต การใช้ภาษาของผู้เรียนในกิจกรรมบทบาทสมมติ จะเป็นการเตรียมการใช้ภาษาให้ถูกต้อง ลดความเสี่ยงต่อ
การใช้ภาษาท่ีผิดพลาดที่อาจะเกิดขึ้นในชีวิตจริง 
         4. กิจกรรมบทบาทสมมติช่วยแก้ปัญหาให้ผู้เรียนที่ขี้อายได้มีโอกาสพูดได้อย่างชัดถ้อยชัด
ค า เนื่องจากผู้เรียนจะรู้สึกว่าบทบาทท่ีได้รับนั้นไม่ใช่บุคลิกภาพของตน จึงสามารถพูดและแสดงออกได้อย่างเต็มที่ 
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         5. กิจกรรมบทบาทสมมติเป็นกิจกรรมที่สนุก น าไปสู่การเรียนรู้ที่ดีขึ้นโดยอัตโนมัติ เป็น
เทคนิคการสื่อสารที่พัฒนาความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาของผู้เรียน ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนมีความสัมพันธ์ระหว่าง
เพ่ือนและครูผู้สอน ในขณะเดียวกันก็เพ่ิมแรงจูงใจในการเรียนไปด้วย 
  ทัศนา แขมมณี (2552 : 358-361) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการใช้กิจกรรมบทบาทสมมติในการ
เรียนการสอนไว้ดังนี้ 
         1. ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจว่าพฤติกรรมมีสาเหตุมาจากการเรียน การที่ผู้เรียนได้แสดงออก
บทบาทต่างๆ จ ากัดอยู่ในสถานการณ์ต่างๆ จะท าให้ผู้เรียนไม่ด่วนตัดสินใจอะไรง่ายๆ นอกจากนั้นยังช่วยให้ผู้เรี ยน
ได้แสดงแนวทางในการแก้ปัญหาให้ตรงจุดอีกด้วย 
        2. ช่วยให้ผู้เรียนรู้และเข้าใจความรู้สึกของผู้อ่ืน การที่ให้ผู้เรียนได้สวมบทบาทของผู้อ่ืน จะ
ช่วยให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ว่า ผู้อ่ืนมีความคิดและความรู้สึกอย่างไร ความเข้าใจนี้จะช่วยให้ผู้เรียนรู้จักการเอาใ จ
เขามาใส่ใจเรา 
        3. ช่วยลดความรู้สึกตึงเครียดของผู้เรียน ในบางครั้งผู้เรียนอาจจะมีความรู้สึกในใจหลาย
ประการที่ไม่สามารถแสดงออกมาได้ ครูผู้สอนอาจใช้บทบาทสมมติเป็นเครื่องมือในการช่วยให้ผู้เรียนระบาย
ความรู้สึกนั้นๆออกมาเป็นการช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดของผู้เรียนลงได้บ้าง 
        4. ช่วยให้ครูผู้สอนเรียนรู้ความต้องการของผู้เรียนในกรณีที่ผู้เรียนไม่สามารถจะบอกความ
ต้องการของตนเองออกมาได้ 
        5. ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาความรู้สึกเกี่ยวกับตนเองในทางที่ดี และช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้พัฒนาความรู้สึกเก่ียวกับผู้อ่ืนในทางท่ีดี ผู้เรียนจะได้มีโอกาสส ารวจตนเอง และเรียนรู้เกี่ยวกับผู้อ่ืนโดยใช้บทบาท
สมมติเป็นเครื่องมือ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจตนเองมากขึ้น และพัฒนาความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง สิ่งนี้
นับว่าเป็นพ้ืนฐานของความเจริญงอกงามทางจิตใจ อันจะช่วยให้บุคคลนั้นด ารงชีวิตอยู่อย่างปกติสุข และสามารถ
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
        6. ช่วยให้ผู้เรียนมีโอกาสส ารวจค่านิยมของตน และหาหลักยึดเหนี่ยวในการด ารงชีวิตของตน 
ในขณะที่ผู้เรียนแสดงบทบาทสมมติอยู่นั้น ผู้เรียนจะมีพฤติกรรมการตัดสินใจที่แสดงถึงค่านิยมของตน การที่มี
โอกาสได้แสดง ได้อภิปราย และวิเคราะห์ค่านิยมเหล่านั้น จะช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจตนเองมากขึ้น 
        7. ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาความสามัคคีในกลุ่มให้ดีขึ้น ในการท างานร่วมกับสมาชิกในกลุ่ม มักมี
ปัญหาขัดแย้งกันอยู่บ้าง ความขัดแย้งนี้ท าให้เกิดความรู้สึกไม่เข้าใจกัน และเกิดความแตกแยกในหมู่คณะ วิธีการใช้
บทบาทสมมตินี้สามารถน ามาใช้ในการท างานกลุ่ม ซึ่งจะท าให้เกิดความรู้สึกเข้าใจกัน และมีความสามัคคีปรองดอง
กัน 
        8. ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนในสังคม เพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคม ดังนั้นการ
เรียนรู้ที่จะปฏิบัติตนให้เหมาะสมในสังคมจึงเป็นสิ่งจ าเป็น บทบทสมมติจะช่วยให้การเรียนรู้นี้เป็นจริง และ
สนุกสนานยิ่งขึ้น 
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        9. ช่วยให้ผู้เรียนฝึกการแก้ปัญหา และการตัดสินใจ บทบาทสมมติมักจะมีสถานการณ์ที่มี
ความขัดแย้งแฝงอยู่ ผู้แสดงจะต้องใช้วิจารณาญาน และไหวพริบในการแก้ปัญหาจึงนับว่าวิธีนี้ฝึกเรื่องการแก้ปัญหา
และการตัดสินใจได้เป็นอย่างดี 
        10. ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกการปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสมในหลายๆบทบาท เพราะ
คนๆหนึ่ง มักจะมีหลายบทบาทในชีวิตจริง เช่น เป็นพี่ เป็นลูก เป็นหลาน เป็นผู้เรียน เป็นหัวหน้าชั้น เป็นต้น ผู้เรียน
ควรมีโอกาสฝึกฝนบทบาทต่างๆ เพ่ือค้นหาพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสมในสถานการณ์แต่ละอย่าง 
        11. ช่วยให้ผู้เรียนปฏิบัติตามขั้นตอน รู้สึก คิด กระท า โดยปกติเมื่อผู้เรียนเผชิญปัญหา จะ
กระท าไปตามความรู้สึกนั้นทันที แล้วจึงหวนกลับมาหาวิธีที่ดีกว่า การแสดงบทบาทสมมติจะช่วยให้ผู้เรียนท าตาม
ขั้นตอนที่ดีกว่าที่คิด 
  สุมิตรา อังวัฒนกุล (2547 : 143) ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ของกิจกรรมบทบาทสมมติว่า 
เป็นการแสดงบทบาทสมมติในการเรียนการสอนภาษาที่เน้นความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังชี้ให้เห็ น
ความส าคัญของการใช้ค าพูดที่ถูกต้องและเหมาะสมตามสถานการณ์ต่างๆอีกด้วย 
 จากการศึกษาค้นคว้าและทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับประโยชน์ของกิจกรรมบทบาทสมมติพบว่า กิจกรรม
บทบาทสมมติเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนเป็น
อย่างมาก เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนมีโอกาสในการฝึกสนทนาโดยใช้ส านวนต่างๆตามบทบาทที่ได้รับมอบหมาย ท าให้
เกิดความสนุกสนานในการเรียน และผู้เรียนสามารถเอาภาษาที่ได้เรียนและฝึกเหล่านี้ไปใช้กับสถานการณ์จริงที่
ผู้เรียนพบนอกชั้นเรียนได้ 
 
4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพูด 

 4.1 ความหมายของการพูด 
มีนักการศึกษาท้ังไทยและต่างประเทศหลายท่านได้ให้ความหมายของการพูดไว้ ดังนี้ 
รัตนา ศิริลักษณ์ (2540 : 40) กล่าวว่าทักษะการฟัง -พูด เป็นการสื่อสารทางวาจาของบุคคลตั้งแต่สองคน

ขึ้นไป ซึ่งต่างมีจุดประสงค์ท่ีจะสื่อสารของตนเอง ผู้ฟังจะต้องตีความในสิ่งที่ผู้พูดต้องการสื่อความหมายและสามารถ
โต้ตอบได้ด้วยภาษาท่ีผู้ฟังสามารถเข้าใจได้ตรงกับความตั้งใจในการสื่อความหมายของผู้พูด 

เบริ์น (Byrne 1986 : 36) กล่าวว่า การพูดเป็นกระบวนการสื่อสารสองทิศทางที่เกี่ยวข้องกันระหว่างทักษะ
การรับสารของผู้ฟังและทักษะการผลิตสารของผู้พูด ผู้พูดจะท าหน้าที่ส่งรหัสเพ่ือสื่อถึงเจตนาและความต้องการ 
ส่วนผู้ฟังจะเป็นผู้ถอดรหัสของสารนั้น ทั้งนี้โดยอาศัยความรู้ในเรื่องระบบภาษา เช่น เสียงหนักเบาในค าตลอดจน
ความเข้าใจภาษาท่าทางของผู้พูดเป็นเครื่องช่วยให้การตีความสารนั้นตรงตามเจตนาของผู้สื่อ หรืออาจกล่าวสรุปได้
ว่าในความเป็นจริงความสามารถในการพูดเกี่ยวข้องกับการฟังโดยตรง โดยผู้พูดจะท าหน้าที่เป็นผู้ส่งข้อมูลให้กับ
ผู้ฟังเป็นลักษณะการสื่อสารแบบ 2 ทาง โดยมีการแลกเปลี่ยนบทบาทกันเป็นผู้พูดและผู้ฟัง 

ฟินอคคิอาโร และบรัมฟิต (Finochiaro and Brumfit 1983 : 140) กล่าวว่า การพูดเป็นปฏิกิริยาที่
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันระหว่างสิ่งที่พูด สถานการณ์ของการพูด การปรับเปลี่ยนอวัยวะในการพูดได้ถูกต้องเหมาะสม 
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การใช้ค ากฎเกณฑ์ด้านไวยากรณ์ ความหมายและวัฒนธรรมให้เหมาะสมรวมทั้งการไวต่อการรับรู้การเปลี่ยนแปลง
ของคู่สนทนา ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นปฏิกิริยาที่สัมพันธ์กันทั้งทางด้านสมองและร่างกายซึ่งจะต้องเกิดขึ้นอย่าง
ทันทีและพร้อมกัน ในการพูดนั้นผู้พูดต้องส่งสารโดยใช้ภาษาที่เหมาะสม มีการเน้นเสียง การออกเสียงสูงต่ ารวมทั้ง
แสดงสีหน้าท่าทางเป็นเครื่องช่วยในการแสดงความหมายของสิ่งที่พูดถึง ผู้ฟังจะสามารถเข้าใจสาร 
ที่ผู้พูดส่งและในบางครั้งภาษาพูดอาจจะขาดความสมบูรณ์หรือไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ไวยากรณ์ซึ่งตรงกันข้ามกับ
ภาษาท่ีใช้ในการเขียนที่ประโยคต่างๆ ต้องสมบูรณ์ถูกต้อง ผู้อ่านจึงจะเข้าใจได้กล่าวได้ว่า ทักษะการพูดและการพูด
เป็นทักษะทีต่่างก็มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 

สรุปได้ว่า การพูด หมายถึง การแลกเปลี่ยนข่าวสารซึ่งกันและกันของบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ผู้พูดต้อง
ใช้ถ้อยค าน้ าเสียงรวมถึงกิริยาท่าทางที่ถูกต้องและสื่อความหมายให้ผู้ฟังเข้าใจถึงเนื้อหาและจุดประสงค์ของผู้พูดว่า
ต้องการที่จะสื่อให้ผู้ฟังทราบในเรื่องใดจนเป็นที่เข้าใจตรงกันการพูดจึงจะมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้ง
ไว้ 

4.2 ความหมายของการพูดในโอกาสต่าง ๆ 
 วิรัช ลภิรัตนกุล (2543 : 194) ได้กล่าวไว้ว่า การพูดในโอกาสต่าง ๆ เป็นการพูดที่เราพบได้เสมอในชีวิตประจ าวัน 
เช่น การพูดเพ่ือมอบรางวัลเกียรติยศแก่ผู้มีผลงานดีเด่นในรอบปีของบริษัท การกล่าวมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของ
พนักงานในองค์การ การกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาเยี่ยมเยียนสถาบัน การพูดกล่าวแสดงความชื่นชม และ
ความปรารถนาดี การกล่าวแนะน าวิทยากร 
ฉัตรวรุณ ตันนะรัตน์ (2540 : 443) ได้กล่าวเกี่ยวกับความส าคัญของการพูดในโอกาสต่าง ๆ ของสังคมไว้ว่า คนเรา
เป็นส่วนหนึ่งของสัตว์สังคม จึงจ าเป็นที่ต้องมีมนุษย์สัมพันธ์กันขึ้นรวมทั้งการสนทนาพูดคุยกันไปจนถึงการมีกิจกรรม
ร่วมกัน ในบรรดากิจกรรมต่าง ๆที่จ าเป็นต้องใช้การพูดในโอกาสต่าง ๆ ยิ่งถ้าบุคคลใดเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ 
มีชื่อเสียงและเป็นที่นับถือของสังคม ประเภทของการพูดในโอกาสต่าง ๆ ก็ยังมีโอกาสได้รับเชิญให้พูดในโอกาสต่าง 
ๆ มากยิ่งข้ึน 
  ประเภทของการพูดในโอกาสต่างๆ 
  ฉัตรา บุนนาค, สุวรรณี อุตมผล และวรรณี พุทธเจริญทอง (2522 : 290-291) ได้แบ่งการพูดในโอกาส ต่าง 
ๆ เป็น 3 ประเภท คือ 1) การพูดโดยกะทันหัน 2) การพูดโดยเตรียมมาก่อน และ 3) การอ่านจากต้นฉบับที่เตรียมไว้ 

1) การพูดโดยกะทันหัน เป็นการพูดที่ผู้พูดมิได้รู้ตัวล่าวงหน้านานนัก ส่วนมากมักจะได้รับการบอก
กล่าวว่าจะเชิญ ให้พูดก็ต่อเมื่ออยู่ในงานนั้น ๆ แล้ว หรือก่อนหน้าที่จะพูดไม่มากนัก เช่น การกล่าวค าอวยพร การ
กล่าวต้อนรับการให้โอวาทเป็นต้นข้อแนะน าส าหรับผู้ที่จะต้องพูดโดยมิได้รู้ตัวล่วงหน้า คือ 

- พยายามระงับความตื่นเต้น ต้องคุมสติให้ดี อย่ากังวลเกี่ยวกับตนเองพยายามสร้างความมั่นใจให้
ตนเองว่า จะต้องสามารถพูดได้ดี 
   - เตรียมนึกถึงเนื้อหาที่จะพูด โดยคิดว่า จะพูดในฐานะอะไร พูดในโอกาสอะไร สภาพงานใน
ขณะนั้นเป็นอย่างไร มีอะไรจะน ามากล่าวถึงได้บ้างหรือไม่ ผู้พูดก่อนหน้าเราได้พูดอะไรไปบ้างแล้ว มีแง่มุมใดที่เรา
จะหยิบยกมากล่าวถึงได้อีก พยายามนึกถึงประสบการณ์ท่ีได้พบมาว่าในโอกาสต่าง ๆ เหล่านี้เราเคยได้ฟังผู้อ่ืนพูดว่า
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อย่างไรไว้บ้าง พยายามนึกถึงค าคมคายที่จะหยิบยกมาพูด เมื่อได้ลู่ทางที่จะพูดแล้ว สิ่งที่ควรนึกไว้ล่วงหน้าคือ จะ
ขึ้นต้นอย่างไรจึงจะเรียกความสนใจจากผู้ฟังได้ดี และจะสรุปอย่างไรจึงจะประทับใจผู้ฟัง  
  -  เมื่อจะลุกไปพูด พยายามระงับความประหม่าให้ได้อาจจะหายใจลึก ๆ 2-3ครั้ง ท าท่าสงบ แต่
อย่าแสดงอาการลังเลหรือไม่เต็มใจ ขณะพูดอย่างพูดเร็วเกินไป ควรคิดไป พูดไปและมีการเน้นหรือเว้นจังหวะให้ดี
ตามหลักทั่วไปของการพูดท่ีได้ศึกษามาแล้ว 
  2) พูดโดยเตรียมมาก่อนเป็นการพูดท่ีผู้พูดทราบล่วงหน้าว่าจะพูดในโอกาสไหน พูดให้ 
ใครฟัง ดังนั้นผู้พูดมีโอกาสที่จะเตรียมตัวได้เต็มที่ ในกรณีนี้ควรปฏิบัติตามหลักการเตรียมตัวส าหรับพูดที่ได้กล่าว
มาแล้วในเรื่องการเตรียมตัวก่อนเขียนและพูด พยายามฝึกซ้อมให้ดี เมื่อถึงเวลาพูดพยายามท าความเข้าใจและจดจ า
สิ่งที่จะพูดให้ได้เพ่ือพูดได้คล่องและถ้าไม่จ าเป็นก็ไม่ควรน าต้นฉบับไปด้วย 
  3) การอ่านจากต้นฉบับที่เตรียมไว้เป็นการพูดที่มีการเตรียมร่างข้อความที่จะพูดไว้ ทั้งหมด และน า
ข้อความนั้นไปอ่านแทนการพูด มักใช้ในกรณีที่ต้องรักษาเวลาอย่างเคร่งครัด  หรือต้องรักษาความถูกต้องเพราะ
อาจจะเป็นสิ่งที่จะมีการน าไปอ้างอิง หรือการพูดที่เป็ทางการ เช่น ค าปราศรัยของบุคคลส าคัญเป็นต้น การพูด
ประเภทนี้ บางครั้งผู้พูดก็อาจจะเป็นผู้ร่า ข้อความที่จะอ่าน แต่บ่อยครั้งที่ผู้พูดจะมิใช่ผู้ร่างข้อความในต้นฉบับเอง 
ดังนั้นไม่ว่าผู้พูดจะร่าง ข้อความเองหรือไม่ก็ตามควรมีการฝึกซ้อม เพ่ือให้สามารถเน้น เว้นจังหวะ ทไเสียงสูงต่ าได้ 
อย่างถูกต้อง และสามารถอ่านได้อย่างคล่องแคล่ว ถ้าเป็นไปได้ควรทดลองอ่านออกเสียงด้วย ในขณะที่อ่านต่อหน้าที่
ชุมชนพยายามอย่าก้มหน้ามากเกินไปขณะที่อ่าน และควรจะมีบางช่วงที่  พูดข้อความในต้นฉบับโดยไม่ได้อ่าน 
เพ่ือให้เวลาประสานตากับผู้ฟังบ้าง เมื่อจะข้ึนหน้าใหม่ควร พยายามจ าข้อความในตอนท้ายให้ได้ เพ่ือจะได้พลิกอ่าน
หน้าต่อไปได้โดยไม่หยุดชะงัก การจับ ต้นฉบับควรท าอย่างสบาย ๆและบางครั้งอาจจะใช้มือท าท่าประกอบให้เข้า
กับเนื้อหาได้บ้าง 

หลักการพูดในโอกาสต่าง ๆ 
วีระ ไทยพานิช (2535 : 51-59) ได้กล่าวถึง หลักส าคัญในการพูดในโอกาสต่าง ๆ ดังนี้ 

  1. ต้องเป็นการพูดสั้น ๆ นี้จะให้ผลได้ครบสมบูรณ์ก็เหมือนกับการพูดยาว ๆแต่พูดยากกว่าก็ตรงที่ว่าจะต้อง
เตรียมโครงเรื่องเป็นอย่างดี เพ่ือให้จบในเวลาที่ก าหนดการเตรียมโครงเรื่องนั้นเป็นการจัดกระบวนการความคิดที่
เป็นลูกโซ่ต่อเนื่อง ผู้พูดเองก็จ าได้ง่ายผู้ฟังก็เข้าใจง่ายขึ้น เพราะเป็นความคิดต่อเนื่องที่ประมวลไว้แล้ว ให้แบ่งเวลา
ได้ถูก คือไม่เอ้อไม่อ้า ไม่ต้องหยุดคิดนาน และไม่วกวน 
  2. เน้นความเชื่อร่วม การที่จะเร่งเร้าให้เกิดความสนใจมากที่สุดในการพูดในโอกาสต่าง ๆ ต้องเน้น
ความเชื่อร่วมเป็นส าคัญ การที่จะก่อให้เกิดความเชื่อร่วมนี้มีหลักอยู่ 3 ข้อ คือ 

- เขาท าอะไรอยู่ พูดเรื่องที่เขาท า 
- เขารู้สึกอะไร พูดเรื่องที่เขารู้สึก 
- เขามีความภูมิใจอะไร พูดถึงความภูมิใจนั้น 

 3. ต้องเตรียมพร้อม เราอย่าดูถูกตัวเอง ไปในงานใดก็ตาม โอกาสใดก็ตาม อย่าดูถูกตัวเองว่าเขาจะไม่เชิญ 
เราพูด โดยเฉพาะในโอกาสข้างหน้าคุณมีมากมาย อาจเป็นในหมู่ญาติมิตร ผู้ร่วมงานหรือในชุมชนที่คุณอยู่อาศัย 
ฉะนั้นเตรียมไว้เลยว่า ถ้าเขาเชิญ เราจะพูดอะไร การเตรียมนี้อาจเตรียมมาจากที่อ่ืน ๆ หรืออาจเตรียมเดี๋ยวนั้นเลย 
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ได้ยินเขาพูดอะไรกันบ้าง ใครท าอะไรเด่นพิเศษ เขารู้สึกอย่างไรกัน น าขึ้นมาใช้เลย ถ้านึกไม่ทันก็เตรียมการพูดใน
ระหว่างที่เดินจะไปพูด 
 4. ไม่แนะน าผู้พูดจนเลิศลอยจนขวยเขินหรือเกินความจริงไม่ควรแนะน าผู้พูดว่าเป็นผู้มีความสามารถมาก
ที่สุด ไม่มีผู้ใดที่มีความสามารถในด้านนี้เกินท่านผู้พูด และที่ส าคัญท่ีสุดห้ามแนะน าว่าวันนี้ท่านฟังอาจารย์นิพนธ์พูด 
รับรองว่าต้องฮาทุกห้านาทีหรือรับรองว่าไม่หลับ การแนะน าเช่นนี้เป็นสิ่งไม่ดี เพราะว่าเป็นการสร้างก าแพงแห่ง
ความหวังในหมู่คนฟังสูงเกินไปและเป็นการเพ่ิมภาระในแก่ผู้พูดมากขึ้น เป็นการแนะน าผู้พูดจะไม่ได้ก าไรเลย ถ้าเกิด
ผมพูดแล้วคนฟังไม่ฮา ผมก็แย่ เพราะบอกไว้ว่าต้องฮา แต่ถ้าฮาก็ถือว่าปกติเพราะแนะน าไว้แล้ว พูด 
แล้วไม่หลับ คนฟังจะหลับหรือไม่หลับไม่ต้องไปบอก เมื่อพูดจบแล้วเขาไม่หลับก็รู้เอง ดังนั้น ไม่แนะน าความสามารถ
เชิงการพูดของผู้พูด 
 การฝึกพูดในโอกาสต่าง ๆ ในการฝึกพูด ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์ (2537 : 7) และอรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 
(2540 :59) ได้กล่าวสอดคล้องกันว่า การพูดที่มีประสิทธิภาพต้องอาศัยการเรียนรู้ และการฝึกฝนจากประสบการณ์
และหลักเกณฑ์จนสามารถพูดได้ดีมีประสิทธิภาพส่วนการฝึกพูดในโอกาสต่าง ๆ 

ประสงค์ รายณสุข (2528 : 119-207) ได้กล่าวว่า แนวทางการฝึกพูด มี 3 ขั้น ดังนี้ 
ขั้นที่ 1 ขั้นฝึกทักษะพื้นฐานทางการพูด  
1. การทรงตัว (Posture) คือ ท่าทางการยืน การนั่ง ในขณะพูดจะต้องวางท่าทางอย่างไรให้เหมาะสม สง่า

งาม 
2. การใช้สายตา (Eye Contact) การใช้สายตาที่เหมาะสมและผู้พูดควรมองสบตาผู้ฟังมองผู้ฟังอย่างทั่วถึง 

และใช้สายตาในขณะพูดให้เหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อเรื่องที่พูด 
3. การแสดงออกทางใบหน้า (Face Expression) การแสดงออกทางใบหน้าของผู้พูด คือมีหน้าตายิ้มแย้ม

แจ่มใส แสดงถึงความพอใจที่ได้พูด และการแสดงสีหน้าของผู้พูดจะต้องสอดคล้องกับเนื้อเรื่องที่พูดและกิริยาท่าทาง 
4. การแสดงท่าทาง (Gesture) ได้แก่ การเคลื่อนไหวล าดับ การใช้มือแขน ไหล่ ศีรษะ เป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่ง

หนึ่งที่สร้างความสนใจ ดึงดูดผู้ฟัง ช่วยสื่อความหมายให้ดีขึ้นและช่วยผ่อนคลายความเครียดของผู้พูด การแสดง
ท่าทางที่เหมาะสมจะต้องท าให้สอดคล้องกับเรื่องท่ีพูดและเป็นธรรมชาติ 

5. การใช้เสียงและน้ าเสียงในการพูด (Voice Tone) คือ ผู้พูดจะต้องรู้จักใช้เสียงและน้ าเสียงในการพูดให้
เหมาะสมกับเรื่องที่พูด ได้แก่ พูดเสียงดังพอเหมาะ จังหวะการพูดเหมาะสมไม่เร็วหรือช้า พูดมีระดับเสียงสูง–ต่ าน่า
ฟัง เหมาะกับเรื่อง พูดมีน้ าเสียงน่าฟัง และออกเสียงพูดได้ชัดเจนถูกต้อง 

ขั้นที่2 ขั้นเตรียมบทพูด การเตรียมบทพูดเป็นเรื่องส าคัญที่สุดในการพูด ซึ่งผู้พูดจะต้องเตรียมตัวล่วงหน้า
โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. การเตรยีมเนื้อเรื่อง ตั้งแต่ข้ันเริ่มคิดว่าจะพูดเรื่องใด ขั้นเขียน โครงเรื่อง (Outline) เพ่ือก าหนดแนวทาง
ในการพูดและการเรียงล าดับหัวเรื่องท่ีจะพูดไม่ให้สับสนและง่ายต่อการจดจ าขั้นการค้นคว้าเป็นขั้นที่ต้องหาเนื้อเรื่อง
มาเขียนในโครงเรื่อง โดยการอ่านการสัมภาษณการสนทนากับผู้รู้ หรือประสบการณ์ของผู้พูด เป็นต้น 

2. การจัดเนื้อเรื่อง การจัดเนื้อเรื่องเพ่ือเตรียมพูดจะช่วยท าให้เนื้อหาที่พูดต่อเนื่องกันอย่างมีระบบโดย
กระท าได้ดังนี ้
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  2.1 ค าปฏิสันถารหรือค าทักทายผู้ฟัง ก่อนเริ่มการพูดต้องทักทายหรือปฏิสันถารกับผู้ฟังก่อน 
เพราะเป็นมารยาทที่ดีของผู้พูด 

  2.2 ค าน าหรืออารัมภบท ซึ่งจะต้องเรียกร้องความสนใจจากผู้ฟังอย่างมากค าน าที่ดีต้องดึงดูดความ
ในใจ เรียกร้อง ชักจูง โน้มน้าวความสนใจของฟัง ซึ่งมีวิธีการท าได้หลายวิธี เช่นใช้ค าถาม ค าประพันธ์ เป็นต้น 

  2.3 ตัวเนื้อเรื่อง ซึ่งเป็นหัวใจของเรื่องที่พูดมีวิธีการด าเนินเรื่องดังนี้ ด าเนินเรื่องแบบตามล าดับวัน 
เวลา คือ พูดจาดอดีตมาปัจจุบัน หรือจากปัจจุบันไปสู่อดีต ด าเนินเรื่องแบบล าดับสถานที่ เช่น จากใกล้ไปไกล ฯลฯ 
ด าเนินเรื่องแบบใช้ค าจ ากัดความ หรืออธิบายขยายความ ด าเนินเรื่องแบบจัดเป็นหมวดหมู่ วิธีนี้ท าให้เนื้อเรื่องมี
ระเบียบไม่สับสน ด าเนินเรื่องด้วยเหตุและผล คือ พูดจากเหตุมาผล หรือพูดจากผลมาสู่เหตุและด าเนินเรื่องด้วยการ
แก้ไขปัญหาโดยใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์ 

 2.4 การสรุป เป็นการชี้หรือเน้นให้ผู้ฟังเห็นความส าคัญของเรื่องที่พูด มีความส าคัญเช่นเดียวกันกับค าน า
การพูดสรุปที่ดี ต้องสร้างความประทับใจ และผู้ฟังจดจ าได้ซึ้งมีวิธีการสรุปได้หลายวิธี เช่น เรียกร้อง ชักชวน ใช้
ค าถามฝากให้คิด หรือสร้างความหวังเป็นต้น 

ขั้นที่3 ขั้นฝึกพูด การฝึกพูดเป็นขั้นส าคัญที่จะท าให้การพูดประสบความส าเร็จ ในการฝึกพูดมีทั้งพูดอย่าง
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ การฝึกพูดอย่างไม่เป็นทางการ โดยฝึกด้วยตนเองตามหลักการและทฤษฎี ฝึกฟังนัก
พูดทั่วไปและมีชื่อเสียง แล้ววิเคราะห์ว่าควรท าตามข้อใดจึงเหมาะสมแล้วทดลองท าตาม จากนั้นฝึกพูดอยู่เสมอ โดย
ฝึกพูดคนเดียวหน้ากระจก ฝึกพูดต่อหน้าคนในบ้าน หรือคนรู้จัก หรือหาโอกาสพูดในสถานการณ์จริง และฝึกโดยใช้
เทปบันทึกเสียงเพ่ือปรับปรุง แก้ไขในด้านน้ าเสียงและท านองการพูด ส าหรับการฝึกอย่างเป็นทางการเป็นการฝึก
ตามสถาบัน การฝึกพูดในสถานศึกษา เป็นการฝึกพูดต่อหน้าผู้ฟังมีรูปแบบการฝึก เช่น การฝึกพูดใน สถานการณ์
จ าลอง หรือการแสดงบทบาทสมมติ ฝึกพูดโดยฉับพลัน และฝึกพูดโดยเตรียมตัวล่วงหน้า 
4.2 องค์ประกอบของการพูด 

ออลเลอร์ (Oller 1979 : 320-326) แบ่งองค์ประกอบการพูดออกเป็น 5 ด้าน คือ 
1. ส าเนียง 
2. ศัพท ์
3. ไวยากรณ์ 
4. ความคล่องแคล่ว 
5. สามารถเข้าใจค าพูดผู้อื่น 
ธูปทอง กว้างสวาสดิ์ (2545 : 18) ได้แยกองค์ประกอบความสามารถทางการสื่อสาร คือ 
1. ความสามารถทางด้านไวยากรณ์หรือโครงสร้าง (Grammatical Competence) หมายถึงความรู้

ทางด้านไวยากรณ์หรือโครงสร้างทางด้านภาษา ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับค าศัพท์โครงสร้างของค าประโยคตลอดจน
การสะกดและการออกเสียง 

2. ความสามารถทางด้านสังคม (Socio-linguistic Competence) หมายถึง การใช้ค าและโครงสร้าง
ประโยคได้เหมาะสมตามบริบทของสังคม เช่น การขอโทษ การขอบคุณ การถามทิศทางและข้อมูลต่างๆ และการใช้
ประโยคค าสั่ง เป็นต้น 



43 
 

3. ความสามารถในการใช้โครงสร้างภา าเพ่ือสื่อความหมายด้านการพูด และเขี ยน(Discourse 
Competence) หมายถึง ความสามารถในการเชื่อมระหว่างโครงสร้างภาษา(Grammatical Form) กับความหมาย 
( Meaning) ในการพูดและการเขียนตามรูปแบบและสถานการณ์ท่ีแตกต่างกัน 

4. ความสามารถในการใช้กลวิธีในการสื่อความหมาย (Strategic Competence) หมายถึงการใช้เทคนิค
เพ่ือให้การสื่อสารประสบความส าเร็จ โดยเฉพาะการสื่อสารด้านการพูด ถ้าผู้พูดมีกลวิธีในการที่จะไม่ท าให้การ
สนทนานั้นหยุดลงกลางคัน เช่น การใช้ภาษาท่าทาง ( Body Language) การขยายความโดยใช้ค าศัพท์ค าอ่ืนที่ผู้
พูดนึกไม่ออก เป็นต้น 

กล่าวโดยสรุป องค์ประกอบของการพูดเป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญในการที่จะท าให้การพูดมี
ประสิทธิภาพ จากองค์ประกอบหลายด้านดังกล่าวข้างต้น  

ผู้วิจัยได้เลือกใช้เกณฑ์ของออลเลอร์ (Oller 1979 : 320-326) มาเป็นแนวทางในการแบ่งองค์ประกอบของ
การพูด โดยแบ่งออกเป็น 5 ด้าน คือ 1)การออกเสียง 2)ค าศัพท์ 3)ไวยากรณ์ 4)ความคล่องแคล่ว 5) ความเข้าใจ 
ทั้งนี้การพูดที่มีประสิทธิภาพนั้นนอกจากต้องอาศัยองค์ประกอบต่างๆแล้ว ผู้พูดควรพูดสื่อความหมายให้เหมาะสม
กับสถานการณ์และให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการสนทนา 
4.3 การพัฒนาทักษะการพูด 
 การพัฒนาทักษะทางการพูดเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นที่จะต้องฝึกฝน ดังที่ เบริ์น ( Byrne 
1986 : 10-11) กล่าวว่า การสอนการพูดจ าเป็นต้องฝึกผู้เรียน 2 อย่าง คือ 

1. ฝึกในการใช้ส่วนที่คงที่ของภาษา ได้แก่ เสียงและรูปแบบไวยากรณ์และ ค าศัพท ์
2. โอกาสส าหรับแต่ละคนได้แสดงออก  
ผู้สอนต้องให้ความสนใจในเรื่องความถูกต้องและความคล่องแคล่วในขั้นที่แตกต่างกันของระดับการเรียน 

ในขั้นต้นควรเน้นความถูกต้องส่วนในขั้นสูงควรเน้นความคล่องแคล่วการพัฒนาความสามารถในการพูดเป็นบ่อเกิดที่
ดีของแรงจูงใจส าหรับผู้เรียน สิ่งที่ผู้สอนควรค านึง คือ 

1. พยายามหาวิธีแสดงต่อผู้เรียนว่าพวกเขาก าลังพัฒนาภาษาตลอดเวลาโดยการจัดกิจกรรมต่างๆเป็นครั้ง
คราว เช่น เกมหรือการอภิปราย เพ่ือให้พวกเขาเห็นว่าพวกเขาสามารถใช้ภาษาได้มากแค่ไหน 

2. ในการฝึกควบคุมนั้นผู้สอนจะต้องเลือกกิจกรรมและแก้ไขข้อผิดพลาดในโอกาสที่เหมาะสมให้ผู้เรียน
ได้รับการดลใจอยู่เสมอ 

3. แสดงให้ผู้เรียนรู้ว่าจะได้สิ่งที่พวกเขารู้เพียงเล็กน้อยได้อย่างไร บางครั้งพวกเขาไม่สามารถแสดงความ
คิดเห็นได้เพราะว่าไม่มีภาษาที่แม่นย าอยู่ในใจ จึงจ าเป็นต้องใช้การถอดความและการแสดงออกท่ีเปลี่ยนแปลง 
สรุปว่า การพัฒนาทักษะการพูดเป็นสิ่งที่ส าคัญที่ผู้สอนควรพัฒนาทักษะด้านนี้ ให้เกิดแก่ผู้เรียน โดยฝึกให้ผู้เรียนมี
ทักษะด้านการออกเสียง การใช้ค าศัพท์และไวยากรณ์ให้ถูกต้อง และในขั้นต้นผู้สอนควรเน้นผู้เรียนในเรื่องของ
ความถูกต้องในการใช้ภาษา ส่วนในขั้นสูงขึ้นไปนั้นผู้สอนควรให้ผู้เรียนเน้นในเรื่องของความคล่องแคล่วในการ
สนทนาและให้ผู้เรียนทราบว่าจะต้องมีการพัฒนาทางภาษาอยู่ตลอดเวลา 
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4.4 การสอนทักษะการพูด 
 ทักษะการพูดเป็นทักษะการออกเสียงค า วลี หรือประโยคซึ่งแสดงออกด้วยการเล่าอธิบาย สนทนา โต้ตอบ
กับบุคคลต่างๆหรือแสดงความรู้สึกนึกคิดของตนโดยใช้ภาษาท่ีถูกต้อง 

สก๊อต (Scott 1981 : 45)  ได้น าเสนอขัน้ตอนการสอนพูดไว้ดังนี้ 
1. ขั้นบอกวัตถุประสงค์ ผู้สอนควรจะบอกให้ผู้เรียนรู้ถึงสิ่งที่จะเรียน 
2. ขั้นเสนอเนื้อหา การเสนอเนื้อหาควรจะอยู่ในรูปบริบท ผู้สอนจะต้องให้ผู้เรียนสังเกตลักษณะของภาษา 

ความหมายของข้อความที่จะพูดซึ่งจะต้องขึ้นอยู่กับบริบท เช่น ผู้พูดเป็นใคร มีความรับผิดชอบกับคู่สนทนาอย่างไร 
ผู้สนทนาพยายามจะบอกอะไร สิ่งที่พูด สถานที่พูดและเนื้อหาที่พูดมีอะไรบ้าง 

3. ขั้นการฝึกและการถ่ายโอน การฝึกจะท าทันทีหลังจากเสนอเนื้อหา อาจจะฝึกพูดพร้อมๆกันหรือฝึกเป็น
คู่ ผู้สอนควรให้ผู้ฟังได้ยินได้ฟังส านวนภาษาหลายๆแบบและเป็นส านวนภาษาที่เจ้าของภาษาใช้จริงและควร
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาอย่างอิสระใกล้เคียงกับสถานการณ์ที่เป็นจริง 

การสอนทักษะการพูดมีข้ันตอน ดังนี้ 
1. ครูอธิบายสถานการณ์ที่ต้องฝึกให้นักเรียนพูดและให้นักเรียนฟังจนกว่าเข้าใจว่าต้องท าท่าทางอย่างไร 
2. ครูพูดสนทนาให้นักเรียนฟังเป็นตัวอย่าง 
3. นักเรียนฝึกสนทนาพร้อมกันทั้งชั้น 
4. นักเรียนฝึกพูดสนทนาภายในกลุ่ม 
5. ให้นักเรียนอ่านบทสนทนาพร้อมกันเป็นกลุ่มและรายบุคคล 
การสอนตามแนวการสื่อสาร 
ธูปทอง กว้างสวาสดิ์ ( 2545 : 18) ได้สรุปการพัฒนาการสอนตามแนวการสื่อสาร ดังต่อไปนี้ 
การสอนตามแนวสื่อสารได้ถูกพัฒนาขึ้นในแถบอเมริกาเหนือและยุโรปในช่วงปี 1970 เพราะช่วงดังกล่าวมี

ผู้อพยพเข้าไปอาศัยอยู่ในยุโรปเป็นจ านวนมาก มีความจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรการสอนภาษาที่สองแบบเน้น
หน้าที่และสื่อความหมาย ( Functional National Syllabus Design) เพ่ือช่วยให้ผู้อพยพสามารถใช้ภาษาเพ่ือการ
สื่อสารในอเมริกาเหนือ ไฮมส์ ( Hymes, อ้างถึงใน ละเอียด จุฑานันท์ 2541 : 96) ได้ใช้ค าว่า ความสามารถในการ
ใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร (Communicative Competence) หมายถึง ความสามารถในการปฏิสัมพันธ์หรือปะทะ
สังสรรค์กันทางสังคม (Social Interaction) ซึ่งความสามารถทางด้านภาษาที่ส าคัญที่สุดคือความสามารถที่จะ
สื่อสารหรือเข้าใจค าพูดที่อาจไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์แต่มีความหมายเหมาะสมกสภาพการณ์ที่ค าพูดนั้นถูกน 
ามาใช้ โดยที่เซวินอน (Savignon 1972 : 48) ได้กล่าวไว้ว่า การสอนภาษาแบบสื่อสาร (Communicative 
Language Teaching CLT) คือแนวคิดซึ่งเชื่อมระหว่างความรู้ทางภาษา ( Linguistic Knowledge) ทักษะทาง
ภาษา ( Language Skill) และความสามารถในการสื่อสาร (Communicative Ability) เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้
โครงสร้างภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

สรุปว่า ความสามารถทางด้านภาษาที่ส าคัญคือความสามารถที่จะสื่อสารให้ได้ใจความที่ถูกต้องเหมาะสม
กับสถานการณ์ ผู้สอนจะต้องให้ผู้เรียนสังเกตลักษณะของภาษาและความหมายของข้อความที่จะพูด พร้อมทั้งให้
ผู้เรียนได้ฟังส านวนภาษาหลายๆแบบและเป็นส านวนภาษาท่ีของเจ้าภาษาใช้จริง 



45 
 

4.5 การจัดกิจกรรมการสอนพูด 
ฟินอคคิอาโร และบรัมฟิต (Finochiaro and Brumfit 1983 : 153) เสนอกิจกรรมต่างๆในการสอนทักษะ

การพูดซึ่งผู้สอนอาจเลือกใช้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละระดับ ดังนี้ 
1. ให้ตอบค าถาม ซึ่งครูหรือเพ่ือนในชั้นเป็นผู้ถาม 
2. บอกให้เพ่ือนท าตามค าสั่ง 
3. ให้นักเรียนถามหรือตอบค าถามของเพ่ือนในชั้นเกี่ยวกับชั้นเรียนหรือประสบการณ์ต่างๆนอกชั้นเรียน 
4. ให้บอกลักษณะวัตถุสิ่งของต่างๆจากภาพ 
5. ให้เล่าประสบการณ์ต่างๆของนักเรียนโดยครูอาจให้ค าสัญคัญต่างๆ 
6. ให้รายงานเรื่องราวต่างๆตามที่ก าหนดหัวข้อให้ 
7. จัดสถานการณ์ต่างๆในชั้นเรียนและให้นักเรียนใช้บทสนทนาต่างๆกันไป เช่นสถานการณ์ในร้านขายของ 

ร้านอาหาร ธนาคาร เป็นต้น 
8. ให้เล่นเกมต่างๆ ทางภาษา โต้วาที อภิปราย แสดงความคิดเห็นหัวข้อต่างๆ 
9. ให้ฝึกการสนทนาทางโทรศัพท์ 
10. ให้อ่านหนังสือพิมพ์ไทยแล้วรายงาน 
11. ให้แสดงบทบาทสมมติ 
กล่าวโดยสรุปว่าการจัดกิจกรรมการสอนพูดสามารถจัดกิจกรรมได้อย่างหลากหลายและท าให้ผู้เรียนเกิด

ทักษะทางการพูด เช่น กิจกรรมบทบาทสมมุติช่วยพัฒนาความคล่องทางภาษากิจกรรมสถานการณ์จ าลองช่วยให้
ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆเป็นต้น การจัดกิจกรรมการสอนพูดอาจสอนคู่กับ
ทักษะการฟัง โดยมุ่งให้เกิดความสนุกสนานและเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษา 
4.6 การวัดและประเมินผลทักษะการพูด 
 เพ็ญแข วงศ์สุริยา ( 2546 : 15) กล่าวถึงการประเมินผลการพูด มีจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมหลักหรือ
พฤติกรรมที่ต้องการคือพูดภาษาอังกฤษในระดับสื่อสารได้ เครื่องมือที่ใช้ประเมินมีหลายรูปแบบ เช่น การถาม-ตอบ 
การสัมภาษณ์ การอภิปราย การสังเกต เป็นต้น โดยต้องมีเกณฑ์การให้คะแนนเป็นหลักการประเมิน 

วาเล็ตท์ (Valette 1977, อ้างถึงใน ละเอียด จุฑานันท์ 2541 : 181-184) ได้แนะน าวิธีการทดสอบทักษะ
พูดในขั้นสื่อสารไว้ 2 ลักษณะคือ การพูดที่มีการควบคุม สามารถทดสอบ ได้โดยการให้ตัวแนะที่สามารถมองเห็นได้ 
เช่น มีรูปภาพเป็นสื่อ การให้ตัวแนะที่เป็นค าพูดเช่น ผู้สอนพูดประโยคแล้วแสดงค าตอบด้วยสีหน้าท่าทางและให้
ผู้เรียนตอบตามลักษณะท่าทางนั้น อาจจะให้ผู้เรียนพูดเปลี่ยนประโยคตามที่ก าหนด ให้บทบาทและค าแนะน า
เกี่ยวกับชนิดของการสนทนาที่ผู้เรียนต้องเข้าไปมีส่วนร่วมด้วย ให้ฟังบทสนทนาแล้วพูดรายงานเรื่องที่ฟัง ให้แสดง
เป็นผู้สัมภาษณ์แล้วจดบันทึกข้อมูลจากการพูดสัมภาษณ์ ส่วนอีกลักษณะหนึ่งเป็นการพูดแบบอิสระในสถานการณ์
การสื่อสารอย่างแท้จริง โดยให้ผู้เรียนบรรยายเหตุการณ์ในภาพชุด ให้พูดตามหัวข้อที่ก าหนด ให้พูดบรรยายวัตถุ
อย่างหนึ่งโดยใช้ภาษาท่ีเรียน การสนทนาและการสัมภาษณ์เป็นวิธีที่เหมาะสม นิยมใช้และเป็นธรรมชาติมากที่สุด 
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ฟินอคคิอาโร (Finochiaro 1983 : 139-143) ได้แนะน าวิธีการทดสอบทักษะการพูดไว้ว่าให้พูดประโยค
สั้นๆตามเทป ให้อ่านออกเสียงประโยคต่างๆ ให้บรรยายลักษณะของวัตถุสิ่งของต่างๆจากภาพที่ก าหนด ให้บรรยาย
เหตุการณ์ต่างๆ พูดตามหัวข้อที่ก าหนดให้และให้นักเรียนตอบค าถามในการสัมภาษณ์ 

สรุปว่า การประเมินผลการพูดจะต้องพิจารณาเลือกวิธีการทดสอบให้เหมาะสมกับผู้เรียนและจุดประสงค์
ของการประเมิน นอกจากนี้จะต้องมีเกณฑ์การพิจารณาทักษะการพูดประกอบด้วย ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้เลือกวิธีการ
ทดสอบการพูดโดยใช้การสัมภาษณ์ โดยครูจะเป็นผู้ป้อนค าถามและสนทนากับผู้เรียน ผู้เรียนต้องใช้ความสามารถ
ทางภาษาทั้งในด้านการฟังและความสามารถในการพูดโต้ตอบให้ถูกต้องและเหมาะสม 
5. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลทักษะการพูด 

 5.1 แนวคิดการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (Learning Assessment) 
  จตุภูมิ เขตจัตุรัส (2555 : 4-7) ได้รวบรวมและสรุปแนวคิดการประเมินผลการเรียนรู้ ไว้ 3 แนวคิด
ใหญ่ๆ ได้แก่ แนวคิดการประเมินตามสภาพจริง แนวคิดการประเมินการเรียนรู้ และแนวคิดการประเมินที่สมดุล ซึ่ง
ล้วนเป็นแนวคิดส าคัญของการประเมินในศตวรรษที่ 21 โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้ 
  5.1.1 แนวคิดการประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) 
   การประเมินตามสภาพจริง เป็นกระบวนการค้นหาศักยภาพหรือคุณลักษณะที่แท้จริงของ
ผู้เรียนด้วยเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินที่หลากหลายรอบด้าน คลาดเคลื่อนน้อยที่สุด มีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจากกระบวนการเรียนรู้  การท างาน การปฏิบัติงาน และผลผลิตที่ได้จาก
กระบวนการเรียนรู้ในสภาพที่สอดคล้องกับชีวิตจริง โดยใช้เรื่องราว เหตุการณ์สภาพจริงหรือคล้ายจริงเป็นสิ่งเร้าให้
ผู้เรียนตอบสนองแล้วน าข้อมูลสู่การตีค่าหรือประเมินค่าการประเมินตามสภาพจริงเป็นกระบวนการที่ต้องท าควบคู่
ไปกบักระบวนการเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic Learning) ที่ผู้เรียนต้องใช้กระบวนการ (process) การปฏิบัติ
กิจกรรม (performance) เพ่ือสร้างความรู้และชิ้นงานด้วยการบ่มเพาะนิสัยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ค่านิยมที่ดีงาม
ไปด้วย 

   ความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้ตามสภาพจริงกับการประเมินตามสภาพจริง เชื่อมโยงกัน
ด้วยภาระงานและเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินที่มีความหลากหลายรอบด้าน ซึ่งเป้าหมายส าคัญเพ่ือค้นหา
และพัฒนาศักยภาพและคุณลักษณะของผู้เรียนให้ได้มากที่สุด ดังภาพโมเดลความสัมพันธ์ ดังต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 2 โมเดลความสัมพันธ์ระหวา่งการเรียนรู้กับการประเมินตามสภาพจริง 

ที่มา: พิมพันธ์ เตชะคุปต์ และ พเยาว ์ยนิดีสุข (2558) 

  Burke, Fogarty และ Balgrad (1994 อ้างใน ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ, 2547) ได้กล่าวว่าลักษณะ
ส าคัญของการประเมินตามสภาพจริง มีสาระส าคัญดังนี้ 
        1. งานที่ปฏิบัติเป็นงานที่มีความหมาย 
        2. เป็นการประเมินรอบด้านด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
        3. ผลผลิตมีคุณภาพ 
        4. ใช้ความคิดระดับสูง 
        5. มีปฏิสัมพันธ์ทางบวก 
        6. งานและมาตรฐานต้องชัดเจน 
        7. มีการสะท้อนตนเอง 
        8. มีความสัมพันธ์กับชีวิตจริง 
        9. เป็นการประเมินอย่างต่อเนื่อง 
        10. เป็นการบูรณาการความรู้ 

  5.1.2 แนวคิดการประเมินการเรียนรู้ (Learning Assessment) 
   การเรียนรู้สามารถประเมินได้ใน 3 ลักษณะ ตามที่ ได้กล่าวไว้ ได้แก่ การประเมินผลการ
เรียนรู้ (Assessment of Learning) การประเมินเป็นการเรียนรู้ (Assessment as Learning) และการประเมินเพ่ือ
การเรียนรู้ (Assessment for Learning) ลักษณะของแต่ละรูปแบบสรุปได้ดังตารางที่ 2 ดังนี้ 
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ตารางที่ 7 ลักษณะของการประเมนิจ าแนกตามวัตถุประสงค ์
ลักษณะของการประเมิน วัตถุประสงค์ 

การประเมินผลการเรียนรู้ 
(Assessment of Learning) 

ครูผู้สอนใช้ในการตัดสินระดับความส าเร็จของผู้เรียนตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนดไว้ เช่น การตัดเกรด การตัดสินผ่าน-ไม่ผ่าน เป็น
ต้น จากร่องรอยหลักฐานการเรียนรู้  ตัวอย่างเครื่องมือ เช่น 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ แบบประเมินทักษะ แบบประเมินผลงาน 
เป็นต้น 

การประเมินเป็นการเรียนรู้ 
(Assessment as Learning) 

ครูผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้เครื่องมือในการก ากับติดตามการ
เรียนรู้ของตัวผู้เรียนเองและตรวจสอบตนเองว่าอยู่ในระดับใดของ
ความส าเร็จ เพ่ือไปให้ถึงจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ตลอดจนการ
ปรับปรุงให้ชั้นเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตัวอย่างเช่น แบบ
รายงานตนเอง แบบตรวจสอบรายงาน แบบสะท้อนผลการเรียนรู้ 
แบบประเมินตนเอง เป็นต้น 

การประเมินเพ่ือการเรียนรู้ 
(Assessment for Learning) 

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

ที่มา: ผศ.ดร.จตุภมูิ เขตจตัุรสั (2555 : 4-7) 

  การประเมินเพ่ือการเรียนรู้ เป็นเป้าหมายส าคัญของการประเมินผู้เรียนซึ่งเป็นกระบวนการค้นหา
และแปลความหมายหลักฐานร่องรอยการเรียนรู้ของผู้เรียนเพ่ือน ามาใช้ในการตัดสินใจในเรื่องท่ีได้เรียนรู้สิ่งที่ได้
เรียนรู้ ความต้องการที่จะเรียนรู้ และวิธีที่ดีที่สุดที่จะไปถึงความต้องการเรียนรู้เหล่านั้น 
  Assessment Reform Group (2002: 2-3) ได้น าเสนอหลักการ 10 ประการ ของการประเมิน
เพ่ือการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักจิตวิทยาการเรียนรู้และแรงจูงใจการเรียนรู้ ดังนี้ 

         หลักการที่ 1 การประเมินเพ่ือการเรียนรู้ ควรเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนการจัดการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิผล 
         หลักการที่ 2 การประเมินเพ่ือการเรียนรู้ควรมุ่งเน้นเกี่ยวกับวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียน 
         หลักการที่ 3 การประเมินเพ่ือการเรียนรู้ควรได้รับการยอมรับให้เป็นศูนย์กลางของการจัด
กิจกรรมในห้องเรียน 
         หลักการที่ 4 การประเมินเพ่ือการเรียนรู้ควรถือเป็นทักษะที่ส าคัญของวิชาชีพครู 
         หลักการที่ 5 การประเมินเพ่ือการเรียนรู้ควรไวต่อความรู้สึกของผู้ถูกประเมินและเป็น
กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพราะการประเมินจะมีผลกระทบทางอารมณ์ 
         หลักการที่ 6 การประเมินเพ่ือการเรียนรู้ควรให้ความส าคัญกับแรงจูงใจของผู้เรียน 
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         หลักการที่ 7 การประเมินเพ่ือการเรียนรู้ควรเป็นการส่งเสริมความรับผิดชอบในเป้าหมาย
ของการเรียนรู้และการร่วมกันท าความเข้าใจในเกณฑ์การตัดสินซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เรียนจะถูกประเมิน 
         หลักการที่ 8 ผู้เรียนควรได้รับค าแนะน าเพ่ือช่วยให้เกิดการปรับปรุงตัวเอง 
         หลักการที่ 9 การประเมินเพ่ือการเรียนรู้เป็นการพัฒนาความสามารถผู้เรียนในการ
ประเมินตนเองเพ่ือให้พวกเขามีความสามารถในการสะท้อนผลการท างานและการจัดการตนเองได้ 
         หลักการที่ 10 การประเมินเพ่ือการเรียนรู้ควรแสดงให้เห็นสัมฤทธิผลทั้งหมดของผู้เรียน 

  5.1.3 แนวคิดการประเมินที่สมดุล (Balanced Assessment) 
   การประเมินทางการศึกษาที่สมดุล เป็นแนวทางของการประเมินที่ให้สารสนเทศเกี่ยวกับ
ความรู้ความสามารถของผู้เรียนที่พียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถปรับปรุงการเรียนการ
สอน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาท่ีส าคัญ ได้แก่ ผู้เรียน ครูผู้สอน 
ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง และผู้บริหารเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นต้น ดังนั้น การประเมินทางการศึกษาต้องให้
สารสนเทศที่ถูกต้องแก่บุคคลเหล่านี้ การจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอขึ้นอยู่กับการออกแบบการประเมินที่ต้อง
หลากหลาย และมีความสมดุล โดยลักษณะดังนี้ 
        1. การประเมินเพ่ือพัฒนา หรือการประเมินชั้นเรียน 
        2. การประเมินเพ่ือสรุปรวม 
        3. การประเมินระหว่างช่วงเวลา 
 จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับแนวคิดการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สามารถสรุปได้ว่า 
แนวคิดของการประเมินผลการเรียนรู้เป็นทั้งเป้าหมายและลักษณะส าคัญของกระบวนการรวบรวม และเรียบเรียง
ข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนจากพฤติกรรมเดิม ไปสู่พฤติกรรมใหม่ที่
ค่อนข้างถาวรอย่างเป็นระบบ ซึ่งต้องเชื่อมโยงกับกระบวนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ ส าหรับใช้ในการตัดสินใจ
เกี่ยวกบัผู้เรียน ให้ข้อมูลย้อนกลับไปยังผู้เรียนเกี่ยวกับความกา้วหน้าจุดเด่น จุดด้อย ใช้ตัดสินประสิทธิภาพในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และความเพียงพอใจของหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการประเมินตามสภาพจริง การประเมินเพ่ือการ
เรียนรู้ การประเมินที่สมดุล เป็นแนวคิดส าคัญของการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สัมพันธ์กับการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ในปัจจุบันที่เรียกว่า การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การน าแนวคิดเหล่านี้ไปใช้นั้นควรค านึงถึง
เป้าหมายของการพัฒนาเป็นส าคัญ 
 

 5.2 ความหมายการวัดและประเมินผล 

  5.2.1 การวัด 
  ปรองชน พูลสวัสดิ์ (2550 : 3) ได้ให้ความหมายการวัดผลว่า หมายถึง ผลเกิดจากการน าเครื่องมือ
ไปทดสอบกับผู้เรียนหรือผู้สอบ แล้วก าหนดตัวเลขหรือสัญลักษณ์แทนคุณลักษณะของสิ่งที่วัด และให้ความหมาย
ของ การวัดผลการศึกษา ว่าหมายถึง การน าเครื่องมือวัดทางการศึกษาไปทดสอบกับผู้เรียนหรือผู้สอบ แล้วจะ
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เกิดผลที่เป็นปริมาณหรือสัญลักษณ์แทนสิ่งที่วัด เช่น การใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การวัดความ
ถนัดทางการเรียน เป็นต้น 
  ทิวัฒถ์ มณีโชติ (2549 : 2) ให้ความหมายการวัดว่า หมายถึง กระบวนการก าหนดตัวเลขหรือ
สัญลักษณ์ แทนปริมาณหรือคุณภาพของคุณลักษณะหรือคุณสมบัติของสิ่งที่ต้องการวัด และให้ความหมายของ การ
วัดผล ว่าหมายถึง กระบวนการก าหนดตัวเลขหรือสัญลักษณ์หรือคุณสมบัติของสิ่งที่ต้องการวัด โดยสิ่งที่ต้องการวัด
นั้น เป็นผลมาจากการกระท าหรือกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างร่วมกัน เช่น การวัดผลการเรียนรู้ สิ่งที่
วัด คือ ผลที่เกิดจากการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2548 : 3) ได้ให้ความหมายการวัดผลไว้ว่า เป็นกระบวนการก าหนดตัวเลขหรือ
สัญลักษณ์ให้กับบุคคล สิ่งของ หรือเหตุการณ์อย่างมีกฎเกณฑ์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่แทนปริมาณหรือคุณภาพของ
ลักษณะที่จะวัด 
 จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมเรื่องการวัด ผู้วิจัยสามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่า  กระบวนการหรือ
วิธีการใดๆ ที่จะให้ได้มาซึ่งปริมาณจ านวนหนึ่งอันมีความหมายแทนขนาดสมรรถภาพที่ผู้เรียนคนนั้นมีอยู่ในตนเอง  

     5.2.2 การประเมินผล 
  Scriven (อ้งถึงใน วีระ ค าวิเศษ, 2548: 229) ได้ให้ความหมายการประเมินผลว่า เป็นการรวบรวม
และวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีระบบ เพ่ือบ่งบอกถึงคุณค่าของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

  กรอนลันต์ (อ้างถึงใน บุญธรรม กิจปรีดาสุทธิ์, 2543 : 229) ให้ความหมายในเชิงประเมินผลการ
เรียนรู้ว่า เป็นกระบวนการที่มีระบบอันที่จะก าหนดขนาดหรือจ านวนที่ผู้เรียนมีตามวัตถุประสงค์ของการเรียนการ
สอน ซึ่งตามความมหมายนี้มีลักษณะส าคัญที่แสดงให้เห็นสองประการ ได้แก่ ประการแรก คือ การประเมินผลที่
เปรียบได้เหมือนกับกระบวนการอย่างมีระบบ (Systematic process) และประการที่สอง คือ การประเมินที่สมมติ
เสมอว่าเป็นวัตถุประสงค์ทางการเรียนการสอน (Instructional objectives) ก าหนดขึ้นไว้เพ่ือประเมินผลอย่าง
ชัดเจน นั่นคือการประเมินผลเป็นการพิจารณาตามความสอดคล้องกันระหว่างการกระท ากับวัตถุประสงค์ 
 จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมเรื่องการประเมินผล ผู้วิจัยสามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่า  การน าเอา
ข้อมูลตางๆที่ไดจากการวัดรวมกับการใชวิจารณญาณของผูประเมินมาใชในการตัดสินใจโดยการเปรียบเทียบกับ
เกณฑเพ่ือใหไดผลอยางใดอยางหนึ่ง และบรรลุเป้าหมายทางการศึกษาเพียงใด 

 5.3 วิธีการและเครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
  ผศ.ดร.จตุภูมิ เขตจัตุรัส (2555 : 11-13) กล่าวว่า เมื่อการเรียนการสอนถูกก าหนดด้วยกิจกรรม 
ผลงาน ภาระงานที่ให้ผู้เรียนปฏิบัติเพ่ือแสดงพัฒนาการของผลการเรียนรู้ในรายวิชาที่เรียน ครูผู้สอนต้องใช้วิธีการ
และเครื่องมือในการพิสูจน์หลักฐานการเรียนรู้ โดยครูผู้สอนจะต้องเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย 
เหมาะสม ครอบคลุมรอบด้าน สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนความรู้ความสามารถและ
ศักยภาพของผู้เรียนที่แท้จริง จึงได้รวบรวมและสรุปวิธีการและเครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินการเรียนรู้  โดยแบ่ง
ออกเป็นหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 
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  5.3.1 การเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือประเมินการเรียนรู้ 
         1. เลือกใช้ตามวัตถุประสงค์ของการประเมิน ครูผู้สอนสามารถเลือกใช้วิธีการและ
เครื่องมือโดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของการประเมินว่าเป็นการพัฒนาหรือการสรุปตัดสินผล ดังตารางที่ 3 
ดังต่อไปนี้ 
ตารางที่ 8 การเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือประเมินการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของการประเมิน 

 

การประเมินเพื่อพัฒนา 
(Formative Assessment) 

การประเมินเพื่อสรุปตัดสิน 
(Summative Assessment) 

การประเมินเพื่อการเรียนรู้ 
(Assessment for Learning) 

การประเมินเป็นการเรียนรู้ 
(Assessment as Learning) 

การประเมินผลการเรียนรู้ 
(Assessment of Learning) 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู้ ของ
ผู้เรียนให้ไปถึงจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้
ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

เพื่อให้ผู้ เรียนได้ตรวจสอบตนเองว่าอยู่ใน
ระดับใด เพื่อไปให้ถึงจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ 

เพื่อตัดสินระดับความส าเร็จของผู้เรียนตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ เช่น การตัดเกรด 
การตัดสินผ่าน-ไม่ผ่าน เป็นต้น 

กระบวนการ 
ครูผู้ สอนใช้กระบวนการ/กิจกรรมการ
ประเมินผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้
ได้ข้อมูลย้อนกลับไปยังผู้เรียน 

ครูผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้เครื่องมือ
ในการก ากับติดตามการเรียนรู้ของตัวผู้เรียน
เอง ว่าอยู่ในข้ันใดแล้วของความส าเร็จ 

ครูผู้สอนน าร่องรอยหลักฐานการเรียนรู้ของ
ผู้ เ รียนมาตัดสินระดับคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานความส าเร็จที่ก าหนดไว้ 

เคร่ืองมือ 

ตัวอย่างเช่น 
- การใช้ค าถาม  
- การสังเกต  
- การสัมภาษณ์  
- กิจกรรมการเรียนรู้ เป็นต้น 

ตัวอย่างเช่น 
- แบบรายงานตนเอง 
- แบบตรวจสอบรายงาน 
- แบบสะท้อนผลการเรียนรู้ 
- แบบประเมินตนเอง เป็นต้น 

ตัวอย่างเช่น 
- แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
- แบบประเมินทักษะ 
- แบบประเมินผลงาน 
เป็นต้น 

ที่มา: ผศ.ดร.จตุภมูิ เขตจตัุรสั (2555 : 11-13) 

 

   2. เลือกใช้ตามบทบาทผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน แบ่งได้ 4 ลักษณะ ดังนี้ 

    2.1 ครูผู้สอนประเมินตัวผู้เรียนโดยตรง เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การใช้
ค าถาม 
    2.2 ผู้เรียนใช้เครื่องมือประเมินตนเอง เช่น การสอบถาม การรายงานตนเอง การ
เขียนสะท้อนผล การประเมินโดยเพื่อน 
    2.3 ครูผู้สอนประเมินผลงานผู้เรียนได้โดยตรง เช่น การตรวจผลงาน การ
ประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน 
    2.4 ครูผู้สอนใช้เครื่องมือประเมินผลงานผู้เรียน เช่น การประเมินด้วยข้อสอบ 
การประเมินภาคปฏิบัติ การประเมินโดยใช้กิจกรรมโครงงาน 
   3. การเลือกใช้ตามลักษณะการแสดงผลการเรียนรู้และหลักฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน 
   การเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้ตามลักษณะการเรียนรู้ตามลักษณะ
การแสดงผลการเรียนรู้และหลักฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน อาจพิจารณาได้ดังต่อไปนี้ 
    3.1 การแสดงผลการเรียนรู้ของผู้เรียน จ าแนกได้ 2 ลักษณะ ดังนี้ 
           - แบบเลือกตอบ เป็นการแสดงผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการเลือก
ค าตอบ จากสถานการณ์ ค าถาม ตัวเลือกที่ครูผู้สอนเป็นผู้ก าหนด เช่น แบบเลือกตอบ แบบถูกผิด แบบจับคู่ แบบ
เติมค า เป็นต้น 
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           - แบบสร้างค าตอบ เป็นการแสดงผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
ผู้เรียนเขียนแสดงค าตอบ แสดงความคิดเห็น ลงมือปฏิบัติ สร้างผลงาน ผลผลิตด้วยตัวผู้เรียนเอง 
    3.2 หลักฐานการเรียนรู้ จ าแนกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
           - ผลผลิต เช่น รายงานที่เป็นรูปเล่ม สิ่งประดิษฐ์ แบบจ าลอง แผนภูมิ 
แฟ้มสะสมผลงาน ผังมโนทัศน์ การเขียนอนุทิน การเขียนความเรียง ค าตอบที่ผู้เรียนสร้างเอง ฯลฯ 

           - ผลการปฏิบัติ เช่น การรายงานด้วยวาจา การสาธิต การทดลอง การ
ปฏิบัติการภาคสนาม การอภิปราย การจัดนิทรรศการ การสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนของครูผู้สอน รายงานการ
ประเมินตนเองของผู้เรียน ฯลฯ 
   4. เลือกใช้ตามสิ่งที่มุ่งวัดและประเมิน 
   การเลือกใช้วิธีการและเครื่องประเมินผลการเรียนรู้ตามสิ่งที่มุ่ งวัดและประเมิน เป็นการ
พิจารณาถึงคุณลักษณะองค์ประกอบของสิ่งที่มุ่งวัดและประเมิน รวมทั้งการแสดงพฤติกรรมของผู้เรียนต่อสิ่งที่มุ่งวัด
และประเมินนั้น   
 จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับวิธีการและเครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินการเรียนรู้  ผู้วิจัย
สามารถสรุปได้ว่า เนื่องด้วยวิธีการและเครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินการเรียนรู้มีหลากหลายวิธี ครู ผู้สอนจึงต้อง
ค านึงถึงจุดมุ่งหมายความสอดคล้องกับแนวคิดการวัดและการประเมินและจุดประสงค์การเรียนรู้เป็นส าคัญ แนว
ทางการตัดสินใจอาจเลือกใช้ตามวิธีการและเครื่องมือของผู้ประเมินและผู้ ถูกประเมิน เลือกใช้ตามลักษณะการ
แสดงผลการเรียนรู้และหลักฐานการเรียนรู้ของผู้ เรียนหรือเลือกใช้ตามสิ่งที่มุ่งวั ดและประเมิน โดยมีความ
หลากหลาย เหมาะสม ครอบคลุมรอบด้าน สอดคล้องกับตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู้และใช้กระบวนการเก็บ
ร่องรอยหลักฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนความรู้ความสามารถและศักยภาพของผู้เรียนอย่าง
แท้จริง  

 5.4 การวัดและการประเมินผลสัมฤทธิ์ทักษะการพูด 
       ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ ความรู้ทั้งหมดที่เกิดจากการเรียนรู้ เกิดจากกระบวนการจัดการเรียน
การสอน ที่ท าให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (มนชิดา, 2556) ซึ่งการวัดและประเมินผล
สามารถท าได้หลากหลายวิธี ซึ่งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก็เป็นหนึ่งในวิธีที่ได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลาย โดยมี
นักวิชาการได้กล่าวไว้ ดังนี้ 
  ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช (2549 : 85-86) และนักวิจัยท่านอ่ืนๆ ได้แบ่งประเภทของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนออกเป็น 2 ประเภท คือ 
        1. แบบทดสอบมาตรฐาน (Standardized Tests) แบบทดสอบมาตรฐาน เป็น
แบบทดสอบท่ีสร้างโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ในเนื้อหา และทักษะการสร้างแบบทดสอบ มีการวิเคราะห์หาคุณภาพ
ของแบบทดสอบ มีค าชี้แจงเกี่ยวกับการด าเนินการสอน การให้คะแนน และการแปลผล มีความเป็นปรนัย มีความ
เที่ยงตรง และความเชื่อมั่น แบบทดสอบมาตรฐาน ได้แก่ California Achievement Test, Lower Test of Basic 
Skills, Standard ford Achievement Test และ Metropolitan Achievement Tests 
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        2. แบบทดสอบที่ครูผู้สอนสร้างขึ้น (Teacher Made Tests) แบบทดสอบที่ครูผู้สอน
สร้างข้ึนเอง เป็นแบบทดสอบที่ใช้เพ่ือให้ผู้เรียนใช้สอบในชั้นเรียน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
    2.1 แบบทดสอบปรนัย ได้แก่ แบบถูก-ผิด แบบจับคู่ แบบเติมค าให้สมบูรณ์ 
แบบตอบสั้น และแบบเลือกตอบ 
    2.2 แบบอัตนัย ได้แก่ แบบจ ากัดค าตอบ และแบบไม่จ ากัดค าตอบ 
 จากการศึกษาและค้นคว้าเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลสัมฤทธิ์ทักษะการพูด ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ แบบทดสอบมาตรฐาน และ
แบบทดสอบท่ีครูผู้สอนสร้างขึ้น ซึ่งแบบทดสอบที่ผู้วิจัยเลือกใช้ส าหรับการวัดผลสัมฤทธิ์ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
ของผู้เรียนในงานวิจัยครั้งนี้ คือ แบบทดสอบที่ครูผู้สอนสร้างข้ึนเป็นแบบปรนัยนั่นเอง 

 5.5 เครื่องมือที่ใชในการวัดการปฏิบัติ 
       เครื่องมือที่ใชในการวัดการปฏิบัติมีหลายประเภทซึ่งแต่ละประเภทต่างมีความเหมาะสมกับงานไม
เหมือนกัน การวัดผลการเรียนรู้ของผูเรียนในวัตถุประสงค์หนึ่งๆ อาจใช้วิธีการวัดหลายๆ วิธี ซึ่งจะช่วยใหไดข้อมูล
ผู้เรียนครบทุกดาน เพ่ือน าผลที่ไดใชแกปัญหาหรือประเมินผลไดถูกตอง ส าหรับเครื่องมือวัดการปฏิบัติมีนักการ
ศึกษาหลายทานกลาวไว ดังนี้ 
       กรมวิชาการ (2540 : 25 - 38) กลาวถึง เครื่องมือในการวัดผลสภาพจริงโดยได้จ าแนกตาม
ลักษณะพฤติกรรมที่แสดงออกได้ดังนี้ 
        1. การประเมินการแสดงออกและกระบวนการของผู้เรียน (performance and 
process) มีวิธีการและเครื่องมือที่ใชในการวัดผลสภาพจริงไวดังนี้ 
              1.1 การสังเกต คือการเฝามองดูผู้เรียนตลอดเวลา โดยทั่วไปครูผู้เรียนยอมรับวา
การสังเกตผู้เรียนเปนส่วนหนึ่งที่ส าคัญในระหวางการสอนของครูผู้สอน ที่สามารถเห็นพฤติกรรมของผู้เรียนเปนราย
บุคคลหรือความสัมพันธระหวางกลุมที่จะสะทอนความรู ความสามารถ ทักษะ ความรูสึก หรือคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ซึ่งครูผูสอนจะเขาใจได้ดีเมื่อเริ่มต้นสังเกต โดยการสังเกตมี 2 วิธี คือ 
           1.1.1 การสังเกตอยางไมตั้งใจ โดยสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน เมื่อ
ครผูู้สอนอยูทามกลางกลุมผู้เรียนที่ก าลังท างานและกิจกรรมตาง ๆ 
           1.1.2 การสังเกตแบบตั้งใจ โดยมีจุดเน้นที่จะสังเกต ซึ่งครูผู้สอนมีแบบ
ฟอรมที่ไดเตรียมการไวแลว เชน แบบส ารวจรายการ แบบมาตราสวนประมาณค่า การบันทึกพฤติกรรม หรือ
เครื่องมืออ่ืนๆ ส าหรับการบันทึกขอมูลจากการสังเกตอยางเป็นระบบ  
    1.2 การบันทึกพฤติกรรม (anecdotal record) เปนขอมูลที่ส าคัญในเหตุการณ์
หรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนในแตละวัน การบันทึกขอมูลอาจจะท าอยางละเอียดหรืออยางยอๆก็ได โดย
ปกติจะเขียนหลังจากเหตุการณที่เกิดขึ้นไดยุติแล้ว จึงรายงานสิ่งที่เกิดขึ้นตามความเปนจริงอยางนั้น กะทัดรัด 
รวมทั้งสิ่งที่พูดหรือกระท าโดยสมาชิกในกลุม การสังเกตอยางช านาญและการบันทึกอยางเที่ยงตรงโดยจะต้องบันทึก
เหตุการณที่ส าคัญและจ าเปนได 
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    1.3 แบบส ารวจรายการ (check list) เปนเครื่องมือที่ใชไดอยางรวดเร็วกวาการ
บันทึกพฤติกรรมที่มีองคประกอบที่ส าคัญอันไดแก คุณลักษณะที่พึงประสงค ทักษะความสนใจและพฤติกรรมที่มุงห
วังตามมาตรฐานของหลักสูตรและผลการเรียนรู ในแต่ละระดับหรือความคิดรวบยอดแบบส ารวจรายการใช้ ในการ
ประเมินการแสดงออก กระบวนการและผลผลิตของผู้เรียน 
    1.4 แบบส ารวจเหตุการณ inventory) มีลักษณะคลายกับแบบส ารวจรายการ
แต่จะมองภาพรวมมากกว่า โดยจะดูรองรอยของเหตการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องๆ โดยดูพัฒนาการของผู้เรียนจากการ
สังเกตสิ่งที่แสดงออกถึงพัฒนาการ ซึ่งแตกตางจากแบบส ารวจรายการที่ไมมีรายการขอใดเพียงขอเดียวที่ สามารถเป
นตัวแทนแสดงผลสัมฤทธิ์ได 
    1.5 มาตราสวนประมาณคา (rating scale) ที่ใชประกอบการสังเกตโดยตองการ
ให้ผู้สังเกตคิดคนเกี่ยวกับการเรียนรู้ทักษะ ความรูสึกและคุณลักษณะที่ดีในขอบเขตที่จะสังเกต โดยก าหนดให้เป็น
ตัวเลขหรือบรรยายระดับคุณภาพ มาตราสวนประมาณคาจะสรางได้ค่อนขางยาก เนื่องจากจ าเป็นต้องบรรยาย
ระดับคุณภาพ เพ่ือใหผูสังเกตเกิดความเขาใจมิฉะนั้นจะเกิดความล าเอียง การที่มีชวงแสดงถึงระดับคุณภาพหรือ
ความถี่ของการกระท าจะชวยใหครูผู้สอนสามารถบันทึกขอมูลไดรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพแตตองพยายามใหเกิด
ความยุติธรรมมากที่สุดเมื่อสังเกตพฤติกรรมที่เปนตัวแทนเหลานั้น 
     1.6 การสุมเวลา (time sampling) เปนความพยายามของผูสังเกตหรือครูผู้สอน
ที่จะบันทึกเหตุการณที่ปรากฎหรือไมปรากฎในการเลือกพฤติกรรมในเวลาที่ก าหนดไวแนนอน เชน ครูผู้สอนตอง
การสังเกตวาผูเรียนจะใช้เวลานานมากนอยเพียงใดในการเปลี่ยนชั่วโมงเรียนในวิชาหนึ่งไปยังอีกวิชาหนึ่ง เมื่อผู้เรียน
ได้รับการกระตนุใหเลือกกิจกรรมดวยตนเอง 
    1.7 การสุมเหตุการณ even sampling) เมื่อผูสังเกตไดบันทึกเหตุการณหรือ
บางหัวข้อของเหตุการณ์ที่ปรากฏ เช่น ครูผู้สอนตองการจะสังเกตความคิดสรางสรรคในงานศิลปะ เขาจะเริ่มต้น
จ าแนกพฤติกรรมที่ตองการสังเกต แลวบันทึกเหตุการณ์แตละอยางเมื่อเริ่มตนในการด าเนินการสังเกตโดยอาจจะท า
การบันทึกอยางยอๆ เมื่อมีขอมูลเพียงเล็กนอย ซึ่งอาจจะใชวิธีการสังเกตประกอบด้วย ก็จะเกิดประโยชนอย่างมาก
ในการน าไปตีความหมายและสรุปผลการเรียนรู 
    1.8 การสัมภาษณ interview) ท าใหไดข้อมูลที่กอใหเกิดความเขาใจในตัวผู้เรียน
แตละคนอยางลึกซึ้ง ในการสัมภาษณ์ผู้เรียนจะท าให้ไดขอมูล ความรูประสบการณพ้ืนฐาน ความเขาใจวิธีการเรียนรู 
ความสนใจ แรงจูงใจ และอ่ืน ๆ ครูผู้สอนจะสังเกตผู้เรียนแสดงการโตตอบและค าสนทนาจะไมมีค าวา ถูก ดี หรือ
ใช้ได้เหมือนกับที่อยูระหวางการเรียนการสอน รวมทั้งการพัฒนาแฟ้มสะสมงาน การสัมภาษณ์จะช่วยครูผู้สอนใหได
ขอมูลส าหรับการตัดสินใจในการพัฒนาการของผู้เรียน 
   2. การประเมินกระบวนการและผลผลิตของผู้เรียน (process and product) ผลผลิต
ของผู้เรียนมความส าคัญเปนสวนหนึ่งของผู้เรียนและเปนสิ่งจ าเปนอยางยิ่งในการวัดผลและประเมินผลตามสภาพที่
แทจริง รายการผลผลิตจะน าไปสูการประเมินอยางตอเนื่องผลผลิตของผู้เรียนจะเป็นสื่อกลางให้ครูผู้สอนไดเขาใจ
กระบวนการเรียนรูของผู้เรียน ขอมูลที่ส าคัญของผู้เรียนจากการส ารวจ คนพบ หรือคนควาในการทดลองการแก้ป
ญหา ส าหรับจุดเน้นในการวัดผลและประเมินผลตามสภาพที่แท จริงจะไมสิ้นสุดที่ผลผลิตเท่านั้นแต่จะเน้นที่
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กระบวนการที่มีผลตอผลผลิตที่ไดดวย ครูผู้สอนสามารถขยายการประเมินใหกวางขวางและใหครอบคลุมหัวขอตางๆ 
เปนจ านวนมากก็จะท าใหครผูู้สอนไดรู้จักผู้เรียนได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น รวมทั้งเขาใจถึงการแสดงออกของผลผลิตทางปญญา
ที่หลากหลาย ความแตกตางของบุคคลในดานวิธีการเรียนรู วัฒนธรรมและภาษาไดกลายเปนสิ่งที่มีคุณคาไดรับการ
ยอมรับและชื่นชม การมองดูผลผลิตของผู้เรียนจะชวยในการพัฒนาความเข้าใจรวมทั้งเพ่ิมพูนประสบการณในการ
เรียนการสอนไดเปนอยางดี 
  กรมวิชาการ (2539 : 6 -8) เครื่องมือวัดการปฏิบัติที่จ าแนกตามระดับความเป นจริงของ 
สถานการณ์ซึ่งจ าแนกได้ 4 ลักษณะ ดังนี้ 
        1. การปฏิบัติงานโดยขอเขียน ลักษณะของเครื่องมือวัดการปฏิบัติประเภทนี้แตกต่างจาก
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ชนิดเขียนตอบ (paper and pencil performance) โดยที่เครื่องมือวัด การปฏิบัติ
ประเภทนี้เน้นในการประยุกต์ความรูและทักษะจากสถานการณ์ที่ก าหนดขึ้น ค ากริยาแสดงอาการของแบบวัดมักจะ
มีค าวา สราง (construct) เชน โจทยก าหนดให้ผู้เรียนปฏิบัติดังนี้  
    - จงสรางวงจรไฟฟ้า 
    - จงสร้างบบสนทนาเกี่ยวกับการซื้อสินค้า  
   ส าหรับประเมินผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เครื่องมือวัดประเภทนี้อาจจะใช้เป็นการทดสอบ
ขั้นต้นกอนที่จะให้ผู้เรียนไดลงมือปฏิบัติจริง 
        2. การระบุชื่อและกระบวนการปฏิบัติ แบบทดสอบนี้อาจจะเป็นรูปแบบที่ให้ผู้เรียน ระบุ
ชื่อ เครื่องมือ หรือ ชิ้นสวนของอุปกรณตางๆ พรอมทั้งระบุหน้าที่ของสิ่งเหลานี้มาดวย ถาเปนระดับที่ซับซ้อน อาจ
จะเปนรูปแบบของการแสดงชิ้นสวนของงาน 
        3. การสรางสถานการณจ าลอง เนื่องจากครูผู้สอนไม่สามารถที่จะน าผู เรียนไปทดสอบ
ภาคปฏิบัติกับสถานการณจริงได้จ าตองก าหนดสถานการณขึ้นมาใหคลายกับสภาพความเปนจริงมากที่สุด 
        4. การก าหนดงาน เครื่องมือวัดการปฏิบัติลักษณะนี้สามารถวัดระดับความเป็นจริงของ
สถานการณ์ไดสูงสุด ผูถูกทดสอบจะปฏิบัติงานในสถานการณที่แทจริง การสรางสถานการณจ าลองกับการก าหนด
งาน บางครั้งแยกกันได้ยาก แต่ในบางเรื่องก็แยกจากกันไดอยางชัดเจน 
  ส. วาสนา ประวาลพฤกษ - 5) ไดกลาววา ในการสอบการปฏิบัติ มักจะใชเทคนิคต่างๆ 
ดังนี้ 
        1. การสังเกต (observation) การสังเกตที่ดีจะตองปลอยใหผูถูกสังเกตอยูในสภาพการณ
ปกติ เพ่ือจะไดขอมูลตามความเปนจริง การสังเกตอาจท าไดโดยผูสังเกตเขาไปอยูในกลุมดวย เปรียบเสมือนเป็น
สมาชิกผูหนึ่งของกลมุ หรือผูสังเกตจะแอบดูอยูที่อ่ืน โดยไม่ให้ผู้ถูกสังเกตรูตัวก็ได ในการสังเกตจะตองมีการวางแผน
เสียกอนวา สังเกตเมื่อไร อะไรบาง ตั้งจุดหมายของการสังเกตแตละครั้ง นอกจากนั้นจะต้องเตรียมบันทึกขอมูลโดย
ใชเครื่องมือต่าง ๆ เชน มาตราสวนประมาณคา การบันทกึตางๆ แบบส ารวจพฤติกรรม 
        2. การจัดอันดับ (ranking) เปนวิธีการที่จะเรียงล าดับผู้เรียนในคุณสมบัติหนึ่งๆ ตามที่
ก าหนดให ซึ่งสามารถจะใชในการวัดวิธีการหรือผลงานก็ได แตสวนใหญจะใช้ในการวัดผลมากกวาการใชจัดอันดับ
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จะมีความเชื่อมั่นสูงขึ้น ถาจัดอันดับคุณสมบัติหนึ่งที่จ าเพาะและมีค าจ ากัดความของคุณสมบัตินั้นชัดเจนแต่ถ้าจัด
อันดับหลายอยางในคราวเดียวกันจะท าใหคาความเชื่อมั่นต่ าลง 
        3. มาตราสวนประมาณคา (rating scale) เปนเครื่องมือที่ใชมากในการประเมินการ
ปฏิบัติ มาตราสวนประมาณคามีหลายรูปแบบแตนิยมใชมากที่สุดที่จัดคุณลักษณะตอเนื่อง ซึ่งจะแบงคุณลักษณะนั้น
ตามระดับความสูง-ต่ า โดยก าหนดเปน 2 ระดับขึ้นไปจนถึงประมาณ 10 ระดับ ความเชื่อถือไดของขอมูลจาก
มาตราสวนประมาณคานอกจากจะขึ้นอยูกับความสามารถของผูสังเกต ความไมอคติ แลวยังขึ้นอยูกับการก าหนด
ความหมายคุณสมบัติที่ก าลังจะพิจารณาดวยนั้น จะต้องก าหนดคุณสมบัติใหชัดเจน และเป็นคุณสมบัติยอยเชนเดียว
กับการจัดอันดับ 
        4. แบบส ารวจพฤติกรรม (check list) มีรายการของพฤติกรรมให้ผูสังเกตบันทึกวา
พฤติกรรมนั้นๆ เกิดขึ้นหรือไม โดยมากมักจะบอกเพียงวามีหรือไม ในการสังเกตการปฏิบัติงานบางครั้งอาจใหผู
สังเกตบันทึกล าดับที่ของการปฏิบัติหรือพฤติกรรมตามล าดับตั้งแต เปนตนไปก็ได ซึ่งในลักษณะนี้ก็จะท าให
มองเห็นภาพรวมของการปฏิบัติงานอีกครั้ง 
        5. การบันทึกต่าง ๆ (anecdotal record) เปนวิธิีการที่ไมไดก าหนดรูปแบบไวอยาง
ชัดเจนเหมือนวิธีอ่ืนๆ ผูบันทึกค่อนขางจะมีอิสระในการบันทึกลงไปมากกว่าเครื่องมือชนิดอ่ืนๆ การบันทึกเพียงครั้ง
เดียวอาจไมสามารถใหขอมูลที่มีความหมายนัก แตการบันทึกอยางต่อเนื่องหลายครั้ง จะใหขอมูลที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ใน
การบันทึกผูสังเกตจะเขียนถึงพฤติกรรมหรือเหตุการณที่เกิดขึ้นเทานั้น ไมใสความเห็นลงไปยกเว้นกรณีที่ตองการให
ใสความเห็นก็แยกในส่วนที่แสดงความเห็นอย่างชัดเจน 
  สุภรณ ลิ้มบริบูรณ - 15) ไดกลาวถึงเครื่องมือที่ใชในการประเมินการปฏิบัติ ดังนี้ 
        1. มาตราประเมินคา (rating scale) เปนเครื่องมือที่ใชวัดผลการเรียนรูดานการปฏิบัติ 
คือ วัดกระบวนการ (process) และผลงานที่ไดจากการปฏิบัติ (product) มาตราประเมินคานิยม ใชกันมี 3 ชนิด 
คือ 
              1.1 มาตราประเมินคาแบบตัวเลข (numerical rating scale) เปนมาตราวัดที่ใช
ตัวเลขแทนระดับของคุณลักษณะหรือพฤติกรรม อาจเป็น 3, 4 หรือ 5 ระดับ 
              1.2 มาตราประเมินคาแบบกราฟฟค (graphic rating scale) เปนมาตราวัดใน
แนวนอน โดยแบงเป็นช่วงแสดงถึงระดับความเขมหรือความถ่ีของพฤติกรรม 
              1.3 มาตราประเมินคาแบบบรรยาย (descriptive graphic rating scale) เป็น
มาตราวัดที่แบงเปนช่วงตามแนวนอนเชนเดียวกับแบบกราฟฟคแตมีค าบรรยายบอกลักษณะของพฤติกรรมในแตละ
ระดับไว้วาเปนอย่างไร นอกจากนี้จะจัดที่ว่างทายขอ ส าหรับออกความเห็นหรืออธิบายเพ่ิมเติม (comment) 
รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินในขอนั้น 
        2. แบบตรวจสอบรายการหรือตรวสอบพฤติกรรม (check list) เปนเครื่องมือส าหรับวัด
กระบวนการ ผลงานหรือคุณลักษณะดานจิตพิสัยไดเชนเดียวกับมาตราประเมินคา (rating scale) แตแตกต่างกัน
ตรงที่มาตราประเมินคาบอกใหทราบระดับพฤติกรรมว่ามีมากนอยเพียงไร แต่แบบตรวจสอบรายการจะบอกให้
ทราบแตเ่พียงวาผู้เรียนมีหรือไมมี ผานหรือไมผาน ปฏิบัติหรือไมปฏิบัติ ในรายการหรือพฤติกรรมที่ก าหนด 
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6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 6.1 งานวิจัยในประเทศ 
 กรรณิการ์ พฤกษ์วิเศษกุล (2546 : 35-37) ได้ศึกษาการใช้บทบาทสมมุติเพ่ือพัฒนาการพูดของนักเรียนชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดคู้บอน กรุงเทพมหานครผลการวิจัยพบว่า การใช้บทบาทสมมุติ       ฝึกทักษะการ
พูดทั้ง 8 กิจกรรมการ นักเรียน ส่วนมากได้พัฒนาทักษะการพูดอยู่ในระดับ นักเรียนมีความสามารถในการกล่าว 
ปฏิสันถารด้วยความเชื่อมั่น มีการไหว้ตามแบบอย่างของวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม สามารถใช้ถ้อยค าภาษาในการ
พูดได้กะทัดรัดและชัดเจน พร้อมทั้งสามารถพูดเชื่อมโยงและล าดับขั้นตอนในการพูดได้อย่างถูกต้อง สามารถพูด
สรุปเนื้อหาสาระได้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง สามารถใช้ลีลาการพูดประกอบท่าทางที่เหมาะสมและมีความรับผิดชอบ
ในการท างาน สามารถสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 บุญสม ภูศิริ (2546 : 77-80) ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะการพูดและพฤติกรรมกล้าแสดงออกทางการพูดโดย
ใช้บทบาทสมมุติของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1วิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ผลการวิจัย
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการพูดในที่ประชุมชนของนักศึกษาที่ได้รับการสอนด้วยวิธีการสอนแบบบทบาท
สมมุติสูงกว่านักศึกษาที่ได้รับการสอนด้วยวิธีการสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักศึกษาที่
ได้รับการสอนด้วยวิธีการสอนบทบาทสมมุติมีทักษะการพูดสูงกว่านักศึกษาที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติอย่างมี
นัยส าคัญสถิติที่ระดับ .05 ส่วนพฤติกรรมกล้าแสดงออกทางการพูดของนักศึกษาที่ได้รับการสอนด้วยวิธีการสอน
แบบบทบาทสมมุติสูงกว่านักศึกษาที่ได้รับการสอนด้วย วิธีการสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ได้รับ .05 
และนักศึกษาท่ีได้รับการสอนแบบบทบาทสมมุติมีความคิดเห็นแตกต่างจากนักศึกษาที่ได้รับการสอนแบบปกติอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05  
 ศรีสุดา ธิติโสภี (2545 : 102-107) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลของการจัดกิจกรรมหลักการเล่านิทานด้วย
วิธีการตอบค าถาม และวิธีการเล่นบทบาทสมมุติที่มีต่อความรับผิดชอบของเด็กปฐมวัย ผลการวิจัยพบว่าเด็กปฐมวัย
ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานด้วยวิธีการเล่นบทบาทสมมุติ มีพฤติกรรมความรับผิดชอบสูงกว่าก่อนการ
ทดลอง และเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเล่านิทานด้วยวิธีการตอบความตามมีพฤติกรรมความรับผิดชอบสูง
กว่าก่อนกาทดลองรวมทั้งเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานด้วยวิธีการเล่นบทบาทสมมุติ มี 
พฤติกรรมความรับผิดชอบสูงกว่าเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานด้วยวิธีการถามตอบ 

กรรณิการ์ กาญจันดา (2545 : 56-61) ได้ศึกษาการใช้กิจกรรมบทบาทสมมุติตามแนวการสอนภาษาเพ่ือ
การสื่อสาร ส่งเสริมความสามารถในการฟัง พูดภาษาอังกฤษและแรงจูงใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 จ านวน 12 คน ผลการวิจัยพบว่า 

1. นักเรียนมีคะแนนความสามารถในการฟัง พูดภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือร้อยละ 60 หลังการ
เรียนโดยกิจกรรมบทบาทสมมุติตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

2. นักเรียนมีแรงจูงใจเพ่ิมขึ้นหลังการเรียน โดยกิจกรรมบทบาทสมมุติตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการ
สื่อสาร 
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พรรณิพา สิงห์สีโว (2547 : 74-76) ได้ศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามแนวการสอน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร โดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมุติของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโนน
สะอาดนาดี ต าบลพรสวรรค์อ าเภอเมืองเสลภูมิ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 จ านวน 22 คน 
ผลการวิจัยโดยสรุป การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมุติช่วยให้ 
นักเรียนเกิดความต้องการในการสื่อสาร นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองท า ให้มีการพัฒนาด้านการพูด
มากขึ้น และการแสดงบทบาทสมมุติช่วยให้นักเรียนเกิดความมั่นใจในภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง และสามารถ
พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนได้ดีข้ึน 
         รมณ ค ามา (2557 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการใช้รูปแบบการสอนด้วยบทบาทสมมติเพ่ือพัฒนาทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนบ้านทรายทอง จ านวน 2 ห้องเรียน รวมผู้เรียนทั้งสิ้น 40 
คน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทบาทสมมติ เพ่ือ
เปรียบเทียบทักษะการพูดภาษาอังกฤษ และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบ
การสอนแบบบทบาทสมมติกับการสอนปกติของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านทรายทอง ซึ่ง
เครื่องมือที่ใช้คือ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติและแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะการพูด ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้บทบาทสมมติ 
เท่ากับ 81.03/86.00 คะแนนทักษะการพูดระหว่างเรียนของผู้เรียนที่เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้บทบาท
สมมติ สูงกว่าคะแนนทักษะการพูดของผู้เรียนที่เรียนแบบปกติ คิดเป็นร้อยละ 24.72 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียนที่เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้บทบาทสมมติ ค่าเฉลี่ยร้อยละหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และการ
เปรียบเทียบคะแนนร้อยละหลังเรียนของผู้เรียนกลุ่มทดลอง สูงกว่าคะแนนร้อยละหลังเรียนของผู้เรียนกลุ่มควบคุม
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ช่อเพชร พันธ์แสง (2555 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้บทบาท
สมมติของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ที่ก าลังศึกษาใน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จ านวน 30 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random 
sampling) โดยมีจุดประสงค์เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้บทบาทสมมติระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 และเพ่ือศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้บทบาท
สมมติ ซึ่งเครื่องมือที่ใช้คือ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้กิจกรรมบทบาทสมมติและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้าน
ทักษะการพูด ผลการศึกษาพบว่า ผลการใช้กิจกรรมบทบาทสมมติในการสอนการพูดภาษาอังกฤษช่วยให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการพูดหลังการทดสอบเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 

 6.2 งานวิจัยในต่างประเทศ 
  Haozhang (1997 : Abstract) ได้ศึกษาการใช้กิจกรรมบทบาทสมมติและการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ช่วยในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพ่ือฝึกทักษะการฟังพูดของผู้เรียน ผลการศึกษาพบว่าผู้เรียนสามารถพูด
ภาษาอังกฤษได้เป็นธรรมชาติมากขึ้น โดยการสอนภาษาอังกฤษที่ใช้กิจกรรมบทบาทสมมติที่เน้นความถูกต้อง ความ
คล่องแคล่ว และการมีปฏิสัมพันธ์ที่มีความหมาย ผู้เรียนมีโอกาสริเริ่มการสื่อสารด้วยความคิดของตนเอง ซึ่งเป็นการ
กระตุ้นให้เกิดการใช้ภาษาอย่างแท้จริง ขณะเดียวกันครูผู้สอนได้รับข้อมูลย้อนกลับและสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดที่
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เกิดขึ้นได้ทันที สรุปได้ว่ากิจกรรมบทบาทสมมติเป็นเทคนิคที่สามารถพัฒนาทักษะการฟังพูดภาษาอังกฤษ และ
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียน  
      Storti (1990 : 31-32) ได้ทดลองใช้กิจกรรมบทบาทสมมติในการสอนไวยากรณ์แบบสื่อสาร โดยครูจัด
สถานการณ์จ าลองแบบควบคุมให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้ไวยากรณ์แบบสื่อสาร ผู้เรียนจะเล่นบทบาทสมมติที่มีกิ จกรรม
สนทนาแบบสื่อสาร แต่เป็นแบบควบคุมไวยากรณ์ที่ต้องการเน้นรูปแบบ ผู้เรียนจะได้ฝึกใช้ไวยากรณ์ในการสนทนา
สื่อสาร และมีกิจกรรมในการฝึกพูดสนทนาสื่อสารบ่อยๆ จนเกิดความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาทดลองสอนกับ
ผู้เรียนอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป ที่เซ็นโทร มันเดิล เดอ อินเกิล ลา พลาโต (Centro Mundial de Ingles La Plato) 
ประเทศอาร์เจนตินา ปรากฏว่าผู้เรียนเรียนไวยากรณ์แบบสื่อสารได้ผลดี สามารถสนทนาได้คล่องแคล่ว สนุกกับการ
เรียนไวยากรณ์โดยที่ไม่เกิดความเบื่อหน่าย 
 ปาต้า และคณะ (Pata and others. 2005 : 571-587) ได้ศึกษาหลักการสอนในการแก้ปัญหาที่ส าคัญใน
การสร้างเครือข่ายโดยการแสดงบทบาทสมมุติ ซึ่งพบว่าการสอนโดยใช้บทบาทสมมุติ ในสถานการณ์แวดล้อมที่มี
ปัญหาที่คล้ายกัน มีการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างการสอนหลัก กับการแสดงออกโดยการพูดของนักเรียน และ
ความสามารถในการตัดสินใจบทบาทสมมุติที่แสดงออกสอดคล้องกัน ที่จ าลองขึ้นคล้ายการการเจรจาในชีวิตจริง 
ครูผู้สอนเพียงสนับสนุนบางขั้นตอนเท่านั้น มีการทดลองด้วย การแสดงบทบาทสมมุติ 5 เรื่อง ที่เกี่ยวข้องกับการ
ตัดสินใจ 31 เรื่อง ในนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของเอสโทเนีย อายุ14-17 ปี จ านวน 62 คน การศึกษา
พบว่า ความกระตือรือร้นของผู้สอนหลัก มีความสัมพันธ์ค่อนข้างสูงต่อการแสดงออกทางการพูดของนักเรียน รวมถึง
ความสามารถของนักเรียนในการยอมรับการแสดงออกถึงความเป็นเจ้าของร่วมกันในการการแก้ไขปัญหาของทีม 
  

Chiung (1963: 43) ได้น าเอากิจกรรมบทบาทสมมติมาใช้ที่มหาวิทยาลัยเฟงเซีย ซึ่งอยู่ในประเทศไต้หวัน 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการทดลองครั้งนี้ คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยเฟงเซีย จ านวน 50 คน ผลการทดลอง
พบว่า วิธีสอนโดยใช้กิจกรรมบาทสมมติได้รับความสนใจจากผู้เรียนเป็นอันมาก เพราะแน่ใจว่าสามารถพัฒนาทักษะ
การพูดภาษาอังกฤษของตนได้ นอกจากนี้ยังท าให้การด าเนินการสอนเป็นไปอย่างสนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ ดังนั้นจึงควร
น าเอาวิธีการสอนโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติมาใช้ในชั้นเรียนที่เรียนภาษาต่างประเทศ 
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7. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ เรื่อง การพยากรณ์อากาศ โดยใช้กิจกรรมบทบาท
สมมติตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดบวรมงคล ผู้วิจัยได้
ก าหนดตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ไว้ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 : กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปรอิสระ 
 

ตัวแปรตาม 

การสอนโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ
ตามแนวการสอนภาษา 

เพ่ือการสื่อสาร 

คะแนนผลสัมฤทธิ์ ในการประยุกต์ใช้
ทักษะการพูด 
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บทที่ 3 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการพูด เรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอนขุนช้างถวายฎีกา โดยใช้กิจกรรมบทบาท
สมมติตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา เป็นการวิจัยในชั้นเรียนที่มีจุดประสงค์ (1) เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ในการประยุกต์ใช้
ทักษะการพูดเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอนขุนช้างถวายฎีกา ก่อนและหลังการใช้กิจกรรมบทบาทสมมติตามแนวการ
สอนภาษาเพ่ือการสื่อสารของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยมี
ขั้นตอนด าเนินงานวิจัย ดังนี้ 
  1. ขั้นวางแผน 
  2. ขั้นปฏิบัติการ 
  3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  4. การวิเคราะห์ข้อมูลและน าเนอข้อมูล 
 
1. ขั้นวางแผน 
 ในการวางแผนเพือ่แก้ไข/พัฒนาสภาพปัญหาการวิจัย ผู้วิจัยมีการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

กลุ่มเป้าหมายการวิจัย 
 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 24 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling)  
 
2. ขั้นปฏิบัติการ 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหา/พัฒนา มีที่มาของการก าหนดนวัตกรรม ดังนี้ 

สาเหตุ นวัตกรรม 
ผู้เรียนประสบปัญหาทางด้านทักษะการพูดอยู่ใน
ระดับปานกลางซึ่งสามารถพัฒนาให้อยู่ในระดับที่
สูงขึ้นได ้

การพัฒนาทักษะการพูด โดยการใช้กิจกรรมบทบาท
สมมติตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร  
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 ในการวิจัยเพ่ือศึกษาการพัฒนาทักษะการพูด เรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนขุนช้างถวายฎีกา โดยใช้กิจกรรม
บทบาทสมมติตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยมีรายเอียด
เครื่องมือต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
  2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
   2.1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้กิจกรรมบทบาทสมมติตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการ
สื่อสาร ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเอง จ านวน 1 หน่วยการเรียนรู้ ( 3 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 คาบ) คาบละ 50 นาที รวม
ทั้งสิ้น 6 คาบ 
  2.2  เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
   2.2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การประยุกต์ใช้ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ก่อนและหลัง
เรียนโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น เป็นแบบทดสอบแบบ
ปรนัย จ านวน 30 ข้อ ใช้เวลาท า 30 นาที 
 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร ที่
ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น มีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้ 
       1.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ วิชา
ภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 เกี่ยวกับ (1) สาระส าคัญของหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ (2) มาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ (3) ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ (4) ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี ช่วงชั้นที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 
ของหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ไทย 
       1.2 ก าหนดเนื้อหาโดยเลือกเนื้อหาสาระการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนจากหนังสือแบบเรียน
วรรณคดีวิจักษ์ ซึ่งเป็น หนังสือเรียนที่ทางสถานศึกษาก าหนดให้ใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทย
พ้ืนฐาน ส าหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา  
    1.3 ศึกษาเทคนิควิธีการสอน ขั้นตอนการสอนจากต ารา ทฤษฎี เอกสาร งานวิจัยต่างๆ และขอ
ค าแนะน าจากผู้รู้ ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกที่จะศึกษาเรื่องวิธีการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร และกิจกรรมบทบาทสมมติเพ่ือ
เป็นแนวทางในการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย 
       1.4 ก าหนดรายละเอียดของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติตามแนวการสอน
ภาษาเพ่ือการสื่อสาร โดยแต่ละแผนจะประกอบด้วย (1) สาระส าคัญ (2) มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด (3) 
จุดประสงค์การเรียนรู้ (4) สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน (5) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (6) สาระการเรียนรู้ (7) 
กิจกรรมการเรียนรู้ (8) สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ (9) ภาระ/ชิ้นงาน/ร่องรอย/หลักฐานการเรียนรู้ (10) การวัดแล ะ
ประเมินผล (11) บันทึกหลังการจัดกิจกรรม โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จะเป็นไปตามรูปแบบการสอนภาษาเพ่ือ
การสื่อสารโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ ซึ่งแบ่งออกเป็น 8 ขั้นตอน ดังนี้ 
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  • ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (Warm up) 
   1.4.1 การน าเข้าสู่การแสดงบทบาทสมมติ ขั้นนี้ผู้สอนต้องกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ 
และความกระตือรือร้น ในการแสดงบทบาทสมมติโดยชี้แจงเหตุผลของการแสดงบทบาทสมมติ และประโยชน์ที่จะ
ได้รับ โดยใช้วิธีการเสนอเหตุการณ์แก่ผู้เรียนโดยตรง ใช้กิจกรรมเพ่ือน าไปสู่สถานการณ์ หรือใช้เกมอุ่นเครื่อง 
  • ขั้นน าเสนอ (Presentation) 
   1.4.2 การเตรียมตัวผู้เรียนในด้านภาษา ขั้นนี้ผู้สอนจะน าเสนอค าศัพท์และรูปประโยคที่
จ าเป็นให้ผู้เรียนฝึกใช้ภาษาในหัวข้อที่เก่ียวข้องกับสถานการณ์ที่ผู้สอนก าหนด 
  • ขั้นฝึก (Practice) 
   1.4.3 การเลือกผู้แสดงบทบาทสมมติ ขั้นนี้ผู้สอนจะก าหนดบทบาทสมมติให้แก่ผู้ เรียน
ตามสถานการณ์ที่ได้เรียนในแต่ละครั้ง 
   1.4.4 การเตรียมความพร้อมของผู้แสดงบทบาท ขั้นนี้ผู้สอนจะให้เวลาผู้เรียนได้ศึกษา
เกี่ยวกับบทบาทที่จะต้องแสดง และท าการฝึกฝน โดยผู้สอนอาจจะให้ผู้เรียนฝึกเป็นแบบเดี่ยว คู่ หรือกลุ่มก็ได้ตาม
ความเหมาะสม 
  • ขั้นการใช้ภาษา (Production) 
   1.4.5 การจัดฉากการแสดง ขั้นนี้ผู้สอนและผู้เรียนช่วยกันจัดฉากแบบสมมติขึ้นเพ่ือให้การ
แสดงนั้นใกล้เคียงกับความเป็นจริง อาจเป็นการจัดฉากแบบง่ายๆ ใช้เพียงโต๊ะ เก้าอ้ี เป็นต้น 
   1.4.6 การแสดงบทบาทสมมติ ขั้นนี้ผู้สอนจะให้ผู้เรียนออกมาแสดงบทบาทสมมติตามที่
ได้รับมอบหมาย 
 
  • ขั้นสรุป (Wrap up) 
   1.4.7 การอภิปรายผลการแสดง ขั้นนี้ผู้สอนจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความรู้สึก และ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการแสดง มีการประเมินประสิทธิภาพในการสื่อสารของผู้แสดง โดยผู้สอนจะเป็นผู้สรุป
ตอนท้าย 
   1.4.8 การด าเนินกิจกรรมติดตามผล ขั้นนี้ผู้สอนสามารถมอบหมายกิจกรรมต่อไปให้
ผู้เรียนปฏิบัติ เช่น แบบฝึกหัดด้านค าศัพท์และไวยากรณ์ บทสนทนาใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการเรียนในครั้งต่อไป 
เป็นต้น 
       1.5 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้กิจกรรมบทบาทสมมติตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
   1.5.1 จัดท าโครงร่างแผนการจัดการเรียนรู้โดยน าเนื้อหาตามที่ได้ก าหนดไว้ในขอบเขต
สาระการเรียนรู้ จ านวน 8 แผน มีรายละเอียดและล าดับการสอนดังตารางแสดงโครงร่างแผนการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้กิจกรรมบทบาทสมมติตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร  
   1.5.2 เขียนแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติตามแนวการสอนภาษา
เพ่ือการสื่อสาร ตามรูปแบบและขอบเขตสาระการเรียนรู้ตามที่ได้ตั้งไว้  
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   1.5.3 น าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติตามแนวการสอนภาษาเพ่ือ
การสื่อสารที่สร้างเสร็จแล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา และความถูกต้อง
ทางภาษา โดยใช้เกณฑ์การก าหนดคะแนนความคิดเห็นของ พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2540 : 117) 
  +1 หมายถึง        แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้มีความสอดคล้องระหว่าง จุดประสงค์  
          เนื้อหาและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ระบุไว้จริง 

  0 หมายถึง        ไม่แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้มีความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์  
                    เนื้อหาและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ระบุไว้ 

  -1 หมายถึง        แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้ไม่มีความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์  
          เนื้อหาและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ระบุไว้ 
  แล้ววิเคราะห์หาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยแต่ละแผนจะต้องมีค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC) ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปจึงจะสามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ 
   1.5.4 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแล้วไปใช้กับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้เรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3/3 โรงเรียนวัดบวรมงคล ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล 

 2. การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การประยุกต์ใช้ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้น มี
ขั้นตอนการสร้าง ดังนี้ 
       2.1 ศึกษาการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์การประยุกต์ใช้ทักษะการพูดจากต าราทฤษฎี เอกสาร 
งานวิจัยต่างๆ และขอค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกที่จะศึกษาเรื่องการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทักษะการพูดภาษาอังกฤษของ
กลุ่มเป้าหมาย 
       2.2 ศึกษาและวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้วิชาภาษาภาษาไทยจากแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กิจกรรมบทบาทสมมติตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร แล้วน ามาสร้างเป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทักษะ
การพูดภาษาอังกฤษให้ครอบคลุมเนื้อหาและหน้าที่ของภาษาที่ใช้ในบทเรียน ลักษณะค าถามเป็นแบบบทสนทนา 
บทพูด การเรียงประโยคที่ใช้ในการพูด โดยจัดท าเป็นแบบทดสอบแบบปรนัย จ านวน 30 ข้อ  
       2.3 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การประยุกต์ใช้ทักษะการพูด ที่สร้างเสร็จแล้วเสนอต่อ
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา และความถูกต้องทางภาษา โดยใช้เกณฑ์การก าหนด
คะแนนความคิดเห็นของ พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2540 : 117) 
  +1 หมายถึง        แน่ใจว่าแบบทดสอบมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์และพฤติกรรมที่ 
          ต้องการวัด 
  0 หมายถึง        ไม่แน่ใจว่าแบบทดสอบมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์และ  
          พฤติกรรมที่ต้องการวัด 
  -1 หมายถึง        แน่ใจว่าแบบทดสอบไม่มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์และ  
          พฤติกรรมที่ต้องการวัด 
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  แล้ววิเคราะห์หาความตรง โดยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทักษะการพูดจะต้องมีค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปจึงจะสามารถน าไปใช้ในงานวิจัยได้  
       2.4 น าแบบทดสอบที่ได้คุณภาพแล้วไปใช้กับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
6/5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ก่อนและหลัง
เรียน เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล แล้วน ามาวิเคราะห์และประเมินผลเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการประยุกต์ใช้

ทักษะการพูด จากการเรียนโดยการใช้กิจกรรมบทบาทสมมติก่อนเรียนและหลังเรียนต่อไป 

3. เก็บรวบรวมข้อมูล 

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

4.การวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 
  1. วิเคราะห์หาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้กิจกรรมบทบาทสมมติตามแนวการสอนเพ่ือ
การสื่อสาร 
  2. วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การประยุกต์ใช้ทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษ  
  3. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการประยุกต์ใช้ทักษะการพูด ก่อนและหลังการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารของผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายจากแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทักษะการพูด  
   

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ มีดังต่อไปนี้ 

        1. สถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ

ตามแนวการสอนเพ่ือการสื่อสาร คือ สถิติการหาค่าเฉลี่ย และการหาค่าความต่าง โดยใช้สูตร 

 (1) การหาค่าเฉลี่ย 

    
n

X
  

  เมื่อ X แทน ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 
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    Σx แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

      n แทน จ านวนคนในกลุ่มตัวอย่าง 

 (2) การหาค่าความต่าง 

D  =  Y - X 

  เมื่อ D แทน    ค่าความต่าง 

   X แทน    คะแนนก่อนเรียน 
   Y แทน    คะแนนหลังเรียน 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการพูด เรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอนขุนช้างถวายฎีกา โดยใช้กิจกรรม
บทบาทสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  มีจุดประสงค์ (1) เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ในการ
ประยุกต์ใช้ทักษะการพูด เรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนขุนช้างถวายฎีกา ก่อนและหลังการใช้กิจกรรมบทบาทสมมติตาม
แนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมาหวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
โดยแบ่งการน าเสนอเป็นตอน ดังนี้ 

4.1 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มเป้าหมายการวิจัย 
4.2 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ 
4.3 สะท้อนผลการวิจัย 

4.1 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มเป้าหมายการวิจัย 
 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 24 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling)  
4.2 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ 
 1) ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ในการประยุกต์ใช้ทักษะการพูด เรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอนขุนช้าง
ถวายฎีกา ก่อนและหลังการใช้กิจกรรมบทบาทสมมติตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารของผู้เรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 

ตารางที่ 9 แสดงคะแนนก่อนและหลังการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทักษะการพูด โดยการใช้กิจกรรมบทบาทสมมตติามแนวการ
สอนภาษาเพื่อการสื่อสารมาใช้ในการจัดการเรยีนการสอน 

ล าดับ
ที ่

ผู้เรียน คะแนนทดสอบก่อนเรียน 
(เต็ม 30 คะแนน) 

คะแนนทดสอบหลังเรียน 
(เต็ม 30 คะแนน) 

ค่าความต่างของ
คะแนน (D) 

1 ผู้เรียนคนที่ 1 13 28 7 
2 ผู้เรียนคนที่ 2 10 25 6 
3 ผู้เรียนคนที่ 3 15 26 8 
4 ผู้เรียนคนที่ 4 13 19 7 
5 ผู้เรียนคนที่ 5 13 22 11 
6 ผู้เรียนคนที่ 6 10 21 11 
7 ผู้เรียนคนที่ 7 10 19 9 
8 ผู้เรียนคนที่ 8 12 28 16 
9 ผู้เรียนคนที่ 9 15 25 10 
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ล าดับ
ที ่

ผู้เรียน คะแนนทดสอบก่อนเรียน 
(เต็ม 30 คะแนน) 

คะแนนทดสอบหลังเรียน 
(เต็ม 30 คะแนน) 

ค่าความต่างของ
คะแนน (D) 

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

รวม 287 405 202 
ร้อยละ 51.11 84.33 27.22 

ค่าเฉลี่ย ( X ) 15.33 27.5 8.17 

จากตารางที่ 7 พบว่า คะแนนทดสอบก่อนการเรียนโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติตามแนวการสอนภาษา
เพ่ือการสื่อสาร ผู้เรียนมีคะแนนรวมอยู่ที่ร้อยละ 51.11 (X = 15.33) แต่หลังจากการเรียนโดยใช้กิจกรรมบทบาท
สมมติตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร ผู้เรียนมีคะแนนรวมอยู่ที่ร้อยละ 84.33 (X = 27.5) ดงันัน้ ผู้วิจยั

สามารถสรุปได้ว่า ผู้ เรียนมีคะแนนผลสมัฤทธ์ิทกัษะการพดูหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน แสดงให้เห็นว่า การเรียน

โดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมตติามแนวการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร ท าให้ผู้ เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูขึน้ 

4.3 สะท้อนผลการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ท าให้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติเกี่ยวกับนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมบทบาท
สมมติตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร และวิธีด าเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน ดังนี้ 

1. การเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติตามแนวการสอนภาษาเพ่ือ
การสื่อสาร มีสาระส าคัญดังตาราง ต่อไปนี้ 
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 ตารางที่ 10 การเรียนรูเ้กี่ยวกับนวัตกรรมที่ใช้ในการวิจัย 
นวัตกรรมที่ใชใ้นการวิจัย ข้อดีของการปฏิบัติ ข้อควรปรับปรุง 

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ
ตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร มีขั้นตอนการ
จัดกิจกรรม ดังนี้ 
- ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
     1. การน าเข้าสู่การแสดงบทบาทสมมติ 
- ขั้นน าเสนอ 
     2. การเตรียมตัวผู้เรียนในด้านภาษา 
- ขั้นฝึกฝน 
     3. การคัดเลือกผู้แสดงบทบาทสมมติ 
     4. การเตรียมความพร้อมของผู้แสดงบทบาท 
- ขั้นการใช้ภาษา 
     5. การจัดฉากการแสดง 
     6. การแสดงบทบาทสมมติ 
- ขั้นสรุป 
     7. การอภิปรายผลการแสดง 
     8. การด าเนินกิจกรรมติดตามผล 

ผู้เรียนทราบถึงแนว
ทางการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนตาม
ขั้นตอนการใช้กิจกรม
บทบาทสมมติตามแนว
ทางการสอนภาษาเพ่ือ
การสื่อสาร 

- 

 
2. การเรียนรู้เกี่ยวกับการด าเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน แสดงดังตารางต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 11 การเรียนรู้เกี่ยวกับการด าเนินการวิจัยเชิงปฏิบตัิการในช้ันเรียน 
วิธีด าเนินการวิจัย ข้อดีของการปฏิบัติ ข้อควรปรับปรุง 

1. ทดสอบก่อนเรียน 
2. ด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
3. ทดสอบหลังเรียน 

(1) การด าเนินการสอนตาม
แผนการจั ดการ เ รี ยนรู้ โ ดย ใช้
กิจกรรมบทบาทสมมติตามแนวการ
สอนภาษาเพ่ือการสื่อสารท าให้ 
ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการพูดภ  
(2) การทดสอบก่อนและหลังเรียน
ท าให้ได้ทราบถึงผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียน  

- 
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 
 

 การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะการพูด เรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอนขุนช้างถวายฎีกา 
โดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มจีุดประสงค์ (1) เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ในการประยุกต์ใช้ทักษะ
การพูด เรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอนขุนช้างถวายฎีกา ก่อนและหลังการใช้กิจกรรมบทบาทสมมติตามแนวการสอน
ภาษาเพ่ือการสื่อสารของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เครื่องมือที่ใช้
ในงานวิจัย ได้แก่ (1) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้กิจกรรมบทบาทสมมติตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร และ
(2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การประยุกต์ใช้ทักษะการพูด ก่อนและหลังเรียนโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติตามแนว
การสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร การเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบ One-Group Pretest-Posttest Design  

ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะตามวัตถุประสงค์งานวิจัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัย สรุปได้ดังนี้ 
  1. ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ด้านการประยุกต์ใช้ทักษะการพูด เรื่อง ขุนช้างขุนแผน 
ตอนขุนช้างถวายฎีกา ก่อนและหลังการใช้กิจกรรมบทบาทสมมติตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร ของผู้เรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พบว่า ผู้เรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ด้านการ
ประยุกต์ใช้ทักษะการพูดหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แสดงให้เห็นว่า การเรียนโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติตามแนว
การสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร ท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นจริง ซึ่งสอดคล้องกับจุดประสงค์และ
สมมติฐานการวิจัย 

อภิปรายผล 
 การวิจัยครั้งนี้ ได้ข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์การวิจัย ซึ่งสามารอภิปรายผลการวิจัยตามแนวคิด/ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 
 1. ผลการวิเคราะห์ ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ด้านการประยุกต์ใช้ทักษะการพูด เรื่อง              
ขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนช้างถวายฎีกาก่อนและหลังการใช้กิจกรรมบทบาทสมมติตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการ
สื่อสาร ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พบว่า ผู้เรียนมีคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทักษะการพูดหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แสดงให้เห็นว่า การเรียนโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติตามแนว
การสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร ท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นจริง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ        
(1) บุญสม ภูศิริ (2546 : 77-80) ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะการพูดและพฤติกรรมกล้าแสดงออกทางการพูดโดยใช้
บทบาทสมมุติของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1วิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ผลการวิจัยพบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการพูดในที่ประชุมชนของนักศึกษาที่ได้รับการสอนด้วยวิธีการสอนแบบบทบาทสมมุติ
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สูงกว่านักศึกษาที่ได้รับการสอนด้วยวิธีการสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักศึกษาที่ได้รับการ
สอนด้วยวิธีการสอนบทบาทสมมุติมีทักษะการพูดสูงกว่านักศึกษาที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญ
สถิติที่ระดับ .05 ส่วนพฤติกรรมกล้าแสดงออกทางการพูดของนักศึกษาที่ได้รับการสอนด้วยวิธีการสอนแบบบทบาท
สมมุติสูงกว่านักศึกษาท่ีได้รับการสอนด้วย วิธีการสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ได้รับ .05 และนักศึกษาที่
ได้รับการสอนแบบบทบาทสมมุติมีความคิดเห็นแตกต่างจากนักศึกษาที่ได้รับการสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ .05 (2) กรรณิการ์ พฤกษ์วิเศษกุล (2546 : 35-37) ได้ศึกษาการใช้บทบาทสมมุติเพ่ือพัฒนาการพูดของ
นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดคู้บอน กรุงเทพมหานครผลการวิจัยพบว่า การใช้บทบาทสมมุติฝึกทักษะ
การพูดทั้ง 8 กิจกรรมการ นักเรียน ส่วนมากได้พัฒนาทักษะการพูดอยู่ในระดับ นักเรียนมีความสามารถในการกล่าว 
ปฏิสันถารด้วยความเชื่อมั่น มีการไหว้ตามแบบอย่างของวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม สามารถใช้ถ้อยค าภาษาในการ
พูดได้กะทัดรัดและชัดเจน พร้อมทั้งสามารถพูดเชื่อมโยงและล าดับขั้นตอนในการพูดได้อย่างถูกต้อง สามารถพูด
สรุปเนื้อหาสาระได้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง สามารถใช้ลีลาการพูดประกอบท่าทางที่เหมาะสมและมีความรับผิดชอบ
ในการท างาน สามารถสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและสามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (3) ศรีสุดา ธิติ
โสภี (2545 : 102-107) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลของการจัดกิจกรรมหลักการเล่านิทานด้วยวิธีการตอบค าถาม 
และวิธีการเล่นบทบาทสมมุติที่มีต่อความรับผิดชอบของเด็กปฐมวัย ผลการวิจัยพบว่าเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด
กิจกรรมการเล่านิทานด้วยวิธีการเล่นบทบาทสมมุติ มีพฤติกรรมความรับผิดชอบสูงกว่าก่อนการทดลอง และเด็ก
ปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเล่านิทานด้วยวิธีการตอบความตามมีพฤติกรรมความรับผิดชอบสูงกว่าก่อนกาทดลอง
รวมทั้งเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานด้วยวิธีการเล่นบทบาทสมมุติ มีพฤติกรรมความรับผิดชอบสูง
กว่าเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานด้วยวิธีการถามตอบ (4) รมณ ค ามา (2557 : บทคัดย่อ) ได้
ศึกษาการใช้รูปแบบการสอนด้วยบทบาทสมมติเพ่ือพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาชั้น
ปีที่ 6 โรงเรียนบ้านทรายทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
บทบาทสมมติ เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการพูดภาษาอังกฤษ และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่
เรียนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบบทบาทสมมติกับการสอนปกติของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้าน
ทรายทอง ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทบาทสมมติ เท่ากับ 81.03/86.00 
คะแนนทักษะการพูดระหว่างเรียนของผู้เรียนที่เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้บทบาทสมมติ สูงกว่าคะแนน
ทักษะการพูดของผู้เรียนที่เรียนแบบปกติ คิดเป็นร้อยละ 24.72 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนโดยใช้
การจัดการเรียนรู้โดยใช้บทบาทสมมติ ค่าเฉลี่ยร้อยละหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และการเปรียบเทียบคะแนนร้อย
ละหลังเรียนของผู้เรียนกลุ่มทดลอง สูงกว่าคะแนนร้อยละหลังเรียนของผู้เรียนกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และ (5) ปาต้า และคณะ (Pata and others. 2005 : 571-587) ได้ศึกษาหลักการสอนในการ
แก้ปัญหาที่ส าคัญในการสร้างเครือข่ายโดยการแสดงบทบาทสมมุติ ซึ่งพบว่าการสอนโดยใช้บทบาทสมมุติ ใน
สถานการณ์แวดล้อมท่ีมีปัญหาที่คล้ายกัน มีการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างการสอนหลัก กับการแสดงออกโดยการ
พูดของนักเรียน และความสามารถในการตัดสินใจบทบาทสมมุติท่ีแสดงออกสอดคล้องกัน ที่จ าลองขึ้นคล้ายการการ
เจรจาในชีวิตจริง ครูผู้สอนเพียงสนับสนุนบางขั้นตอนเท่านั้น มีการทดลองด้วย การแสดงบทบาทสมมุติ 5 เรื่อง ที่
เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ 31 เรื่อง ในนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของเอสโทเนีย อายุ14-17 ปี จ านวน 62 
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คน การศึกษาพบว่า ความกระตือรือร้นของผู้สอนหลัก มีความสัมพันธ์ค่อนข้างสูงต่อการแสดงออกทางการพูดของ
นักเรียน รวมถึงความสามารถของนักเรียนในการยอมรับการแสดงออกถึงความเป็นเจ้าของร่วมกันในการการแก้ไข
ปัญหาของทีม    
         ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่า การน ากิจกรรมบทบาทสมมติตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการ
สื่อสารมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการประยุกต์ใช้ทักษะการพูดได้จริง เนื่องจาก
กิจกรรมบทบาทสมมติเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกการใช้ภาษาและกริยาท่าทางตามบทบาทและ
สถานการณ์ท่ีได้รับ ทั้งยังช่วยให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานกับการใช้ภาษา เป็นการเรียนรู้ที่ไม่ก่อให้เกิดภาวะกดดัน
หรือตึงเครียด ดังนั้น กิจกรรมบทบาทสมมติตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารจึงเป็นอีกนวัตกรรมหนึ่งที่จะช่วย
ให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ด้านการประยุกต์ใช้ทักษะการพูดที่ดียิ่งข้ึน 

ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษางานวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการพูด เรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอนขุนช้างถวายฎีกา โดยใช้
กิจกรรมบทบาทสมมติตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสันทา พบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่เกิดความสนุกสนาน ท้าทาย และให้ความร่วมมือในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นอย่างดี แต่มีผู้เรียนบางส่วนที่ไม่มีความมั่นใจในการใช้ภาษาในการสื่อสาร เมื่อถึงเวลา
ในการท ากิจกรรม มกัจะเขินอายจนท าให้ผู้เรียนคนอ่ืนๆ ต้องรอนาน และเมื่อได้ท ากิจกรรมกลุ่ม ผู้เรียนส่วนนี้มักจะ
ให้ความร่วมมือกับเพ่ือนในกลุ่มน้อย ท าให้มีปัญหากันเองภายในกลุ่ม นอกจากนี้การจัดกิจกรรมบทบาทสมมติตาม
แนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารค่อนข้างใช้เวลาในการท ากิจกรรม ดังนั้นจะต้องคอยควบคุมเวลาไม่ให้เกินกว่า
คาบเรียนของตัวเองอยู่เสมอ จากผลการทดลองและสาเหตุดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 1. ข้อเสนอแนะในด้านการจัดการเรียนการสอนส าหรับครูผู้สอน 
  1.1 การใช้กิจกรรมบทบาทสมมติในการจัดการเรียนการสอนนั้น ครูผู้สอนควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ได้มีโอกาสแสดงความคิด และความสามารถของตนออกมาให้มากที่สุด เพ่ือเป็นการฝึกให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิด
แก้ปัญหา นอกเหนือจากการใช้ทักษะการสื่อสารที่จะต้องมีอยู่แล้ว 
  1.2 ในขั้นการน าเข้าสู่บทเรียนครูผู้สอนสามารถเลือกใช้เกมส์หรือสื่อวีดิทัศน์มาเป็นตัวช่วยใน
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็น ซึ่งจะต้องมีความเกี่ยวโยงถึงบทเรียนที่ผู้เรียนก าลังจะได้เรียนในคาบ
เรียนนั้นๆด้วย 
  1.3 การจัดการเรียนการสอนทักษะการพูด ครูผู้สอนควรมีการอภิปรายหลังการท ากิจกรรม
บทบาทสมมติโดยการให้ข้อมูลย้อนกลับ อาจเป็นการให้ผู้เรียนได้อภิปรายตัวเองก่อน แล้วครูผู้สอนค่อยมาสรุปที
หลัง เพ่ือที่ผู้เรียนจะได้ทราบข้อบกพร่องของตนและสามารถนับไปปรับปรุงเพ่ือพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
ของตนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
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 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรมีการทดลองเปรียบเทียบการสอนทักษะการพูดโดยการใช้กิจกรรมบทบาทสมมติตามแนว
การสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารกับการสอนแบบอ่ืนๆ เพ่ือศึกษาหาวิธีการสอนที่สามารถพัฒนาทักษะการพูดได้ดีที่สุด 
  2.2 ควรมีการทดลองพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษเรื่องอ่ืนๆ นอกเหนือจากการ
รายงานสภาพอากาศที่ผู้วิจัยได้ท าการทดลอง เพ่ือศึกษาดูว่ากิจกรรมบทบาทสมมติสามารถใช้ในการสอนเรื่องอ่ืนๆ 
ได้มากแค่ไหน 
  2.3 ควรมีการศึกษาวิจัยการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมบบทบาทสมมติ
ประกอบการสอน ไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับความสามารถพ้ืนฐานในการเรียนภาษาอังกฤษที่ต่างกัน  เช่น 
กลุ่มสูง กลุ่มกลาง และกลุ่มต่ า เป็นต้น เพ่ือศึกษาว่าวิธีสอนนี้เหมาะสมกับกลุ่มใดมากท่ีสุด 
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เครื่องมือทีใ่ช้ในงานวิจัย 
 

- ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑     วรรณคดีวิจักษ์    เรื่อง กาพย์เห่เรือ, ขุนช้าง ขุนแผน และขัตติยพันธกรณี 
วิชา ภาษาไทย     ชื่อรายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน ท ๓๓๑๐๑     กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาที่ปี ๖    ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐    เวลา ๑๖ คาบ  
ผู้สอน อาจารย์ ดร.บัวลักษณ์  เพชรงาม 

 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้  และความคิดไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาและสร้างวิสัยทัศน์ในการ
ด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 

ท ๑.๕ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณ์วรรณคดี  และวรรณกรรมไทย  อย่างเห็นคุณค่า  และน ามา
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 

 

สาระส าคัญ 

เจ้าฟ้าธรรมธิเบศ  พระราชโอรสองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ  ทรงพระนิพนธ์กาพย์เห่เรือขึ้น
เพ่ือใช้เป็นบทเห่เรือพระท่ีนั่งของพระองค์เอง  เมื่อครั้งตามเสด็จสมเด็จพระราชบิดาไปนมัสการและสมโภชพระพุทธ
บาทสระบุรี ประกอบด้วยบทเห่ ๔ ตอน บทเห่ชมเรือกระบวน เห่ชมปลา เห่ชมไม้ และเห่ชมนก และบทเห่ครวญ 
เมื่อพิจารณาถึงความงามของภาษา อีกทั้งเมื่อถอดความและตีความ จะสะท้อนให้เห็นถึงการเลือกสรรถ้อยค าที่อ่าน
เข้าใจง่าย มีความหมายแจ่มชัดทุกคม ท าให้ผู้อ่านเข้าถึงอารมณ์ของผู้ที่มีความรักและเป็นทุกข์เพราะความรัก  และ
ประจักษ์ถึงความรักและความผูกพันอันลึกซ้ึงที่กวีมีต่อ “นางอันเป็นที่รัก” 

 ขุนช้าง ขุนแผน แต่งเป็นกลอนสุภาพและใช้เป็นบทเสภาขับในเทศกาลต่าง ๆ หรือวาระส าคัญต่าง ๆ ๆ 
ได้รับยกย่องจากวรรณคดีสโมสร ว่า เป็นยอดของกลอนสุภาพที่มีความไพเราะดีเลิศทั้งเนื้อเรื่องและกระบวนกลอน  
ในตอนขุนช้างถวายฎีกานี้ แสดงถึงบุคลิกลักษณะนิสัยของตัวละคร ดังเช่น พระพันวษา ขุนช้าง ขุนแผน นางวันทอง 
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และพลายงาม ได้อย่างชัดเจน พร้อมกับแฝงข้อคิดเรื่องความรัก เช่น ความรักของแม่ที่ มีต่อลูก ความรักในลักษณะ 
“รักสามเศร้า” อีกท้ังแสดงค่านิยมและความเชื่อของคนในสังคมสมัยอยุธยาที่ยังมีในสังคมไทยในปัจจุบัน รวมถึงเป็น
ภาพสะท้อนของลักษณะโลกทัศน์ของครอบครัวขุนนางในสมัยกรุงศรีอยุธยาและรัตนโกสินทร์ที่ยึดมั่นในความ
จงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์อย่างสูงสุด 

 ขัตติยพันธกรณี (เหตุอันเป็นข้อผูกพันของกษัตริย์)   เป็นบทกวีนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ที่ผู้ใดได้อ่านจะประทับใจเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นบทที่มาจากเหตุการณ์จริงในประวัติศาสตร์ในระยะหัว
เลี้ยวหัวต่อที่เกี่ยวกับความอยู่รอดของประเทศไทย เหตุการณ์นี้คือ เหตุการณ์  ร.ศ. ๑๑๒  ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๔๓๖  
ไทยขัดแย้งกับฝรั่งเศสเรื่องเขตแดนทางด้านเขมร  

โดยฝรั่งเศสยื่นข้อเรียกร้อง 

๑. ฝรั่งเศสจะต้องได้ดินแดนทั้งหมดทั้งหมด     ในฝั่งตะวันออกของแม่น้ าโขง 

๒. ไทยจะต้องลงโทษนายทหารทุกคนที่ก่อการรุกรานที่ชายแดน 

๓.ไทยต้องเสียค่าปรับให้ฝรั่งเศสเป็นจ านวน ๓ ล้านฟรังค์เหรียญทอง  

เหตุการณ์นี้ท าให้รัชกาลที่ ๕ เสียพระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่งจนทรงประชวรหนัก ไม่ยอเสวยพระโอสถใดๆ 
ในระหว่างนั้นได้ทรงพระราชนิพนธ์โคลงและฉันท์ระบายความทุกข์ และส่งบทพระราชนิพนธ์ไปอ าลาพระบรมวงศ ์

 ส่วนพระนิพนธ์ของสมเด็จ ฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพนั้น  มีเนื้อความแสดงความวิตกและความทุกข์
ของประชาชนชาวไทยในพระอาการประชวรของรัชกาลที่ ๕  ทรงให้ก าลังพระราชหฤทัย และถวายพระพรให้หาย
จากพระอาการประชวร  

สาระการเรียนรู้ 
           ๑. ประวัติและผลงานของผู้แต่ง 
 ๒. รูปแบบค าประพันธ์ 
  - กาพย์ห่อโคลง 
  - กลอนสุภาพ  

- โคลงสี่สุภาพ  
- อินทรวิเชียรฉันท์   

๓. เนื้อเรื่อง 
 ๔. การถอดค าประพันธ์และการตีความจากค าประพันธ์ 
 ๕. การอ่านค าประพันธ์เป็นท านองเสนาะ 
 ๖. การพินิจคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม 

๗. ความงามของภาษา 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
           ใฝ่เรียนรู ้
สมรรถนะส าคัญ 

          ความสามารถในการสื่อสาร 

กิจกรรมการเรียนรู้ (ชั่วโมงท่ี ๑ – ชั่วโมงท่ี ๒) 
ทบทวนความรู้เดิม 
 ๑. นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
 ๒. นักเรียนทบทวนความรู้เรื่อง  การอ่านเก็บความรู้  การอ่านเอาเรื่อง  การอ่านวิเคราะห์  และการอ่านตี  
โดยช่วยกันตอบค าถาม 
เพิ่มเติมความรู้ใหม่ 

๓. นักเรียนฝึกอ่านค าประพันธ์ท านองเสนาะตามครู พร้อมกับฝึกอ่านด้วยตนเอง และฝึกอ่านเป็นกลุ่มหน้า
ชั้นเรียน - ค าประพันธ์ประเภทกาพย์เห่เรือ เรื่อง กาพย์เห่เรือ 

- ค าประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพ เรื่อง ขุนช้าง ขุนแผน 
- ค าประพันธ์ประเภทโคลงสี่สุภาพ เรื่อง ขัตติยพันธกรณี 
- ค าประพันธ์ประเภทอินทรวิเชียรฉันท์  เรื่อง ขัตติยพันธกรณี 

 ๔. ครูตั้งถามค าถามเรื่องการอ่านประเภทต่าง ๆ ให้นักเรียนได้ทบทวนความรู้ 
น าไปใช้ 
 ๕. ครูอ่านค าประพันธ์ประเภทกาพย์เห่เรือให้นักเรียนฟัง  พร้อมกับให้นักเรียนฝึกอ่านด้วยตนเอง และฝึก
อ่านเป็นกลุ่มหน้าชั้นเรียน 
กิจกรรมการเรียนรู้ (ชั่วโมงท่ี ๓ – ชั่วโมงท่ี ๔) 
ทบทวนความรู้เดิม 

๑. นักเรียนแบ่งกลุ่ม  กลุ่มละ ๕-๖  คน  เพ่ือถอดค าประพันธ์จากเนื้อเรื่องกาพย์เห่เรือและฝึกทักษะการ
อ่านวิเคราะห์  การอ่านตีความจากเนื้อเรื่อง  เพ่ือพินิจคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม  เสร็จแล้วจึงออกมารายงาน
หน้าชั้นเรียน 
 ๒. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมารายงานการถอดค าประพันธ์  และการพินิจคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม
หน้าชั้นเรียน เมื่อรายงานเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงฟังครูอธิบายเพิ่มเติมและสรุปเนื้อหาร่วมกับครูอีกครั้ง 
เพิ่มเติมความรู้ใหม่ 

๓. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเพ่ือถอดค าประพันธ์เนื้อเรื่องกาพย์เห่เรือ และฝึกทักษะการอ่านวิเคราะห์  การ
อ่านตีความจากเนื้อเรื่อง  เพื่อพินิจคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม  แล้วจึงให้นักเรียนออกมารายงานหน้าชั้นเรียน 

๔. ครูฟังนักเรียนออกมารายงานหน้าชั้นเรียน  
น าไปใช้ 

๕. กับครูอธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่นักเรียนไม่เข้าใจ และสรุปเนื้อหาร่วมกับนักเรียนอีกครั้ง 
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กิจกรรมการเรียนรู้ (ชั่วโมงท่ี ๕ – ชั่วโมงท่ี ๖) 
ทบทวนความรู้เดิม 
 ๑. นักเรียนฟังค าอธิบายประวัติและผลงานของผู้แต่ง  รูปแบบค าประพันธ์  การพินิจคุณค่าวรรณคดีและ
วรรณกรรม และความงามของภาษา พร้อมกับศึกษาเพ่ิมเติมได้จากแบบเรียน 

๒. นักเรียนท าแบบฝึกหัดทบทวนเรื่อง กาพย์เห่เรือ 
เพิ่มเติมความรู้ใหม่ 

๓. ครุอธิบายประวัติและผลงานของผู้แต่ง  รูปแบบค าประพันธ์  การพินิจคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม 
และความงามของภาษา  
น าไปใช้ 

๔. ให้นักเรียนศึกษาเพ่ิมเติมได้จากแบบเรียน 
๕. ครูให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดทบทวนเรื่องกาพย์เห่เรือ 

กิจกรรมการเรียนรู้ (ชั่วโมงท่ี ๗ – ชั่วโมงท่ี ๘) 
ทบทวนความรู้เดิม 

๑. นักเรียนศึกษาเนื้อเรื่องขุนช้าง ขุนแผนและฝึกทักษะการอ่านวิเคราะห์  การอ่านตีความจากเนื้อเรื่อง  
เพ่ือพินิจคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม  แบ่งหน้าที่ในการจัดแสดงบทบทสมมุติ 
 ๒. นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติ เรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนขุนช้างถายฎีกา  และการพินิจคุณค่าวรรณคดี
และวรรณกรรมหน้าชั้นเรียน  
เพิ่มเติมความรู้ใหม่ 

๓. ครูใหน้ักเรียนร่วมกันอภิปรายการแสดงของตนองบทบาทสมมุติของตนเอง 
น าไปใช้ 

๔. ครูฟังนักเรียนออกมาเสนอข้อคิดเห็น 
๖. ครูอธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่นักเรียนไม่เข้าใจ และสรุปเนื้อหาร่วมกับนักเรียนอีกครั้ง 

กิจกรรมการเรียนรู้ (ชั่วโมงท่ี ๙ – ชั่วโมงท่ี ๑๐) 
ทบทวนความรู้เดิม 
 ๑. นักเรียนฟังค าอธิบายประวัติและผลงานของผู้แต่ง  รูปแบบค าประพันธ์  การพินิจคุณค่าวรรณคดีและ
วรรณกรรม และความงามของภาษา พร้อมกับศึกษาเพ่ิมเติมได้จากแบบเรียน 

๒. นักเรียนท าแบบฝึกหัดทบทวนเรื่อง ขุนช้าง ขุนแผน 
เพิ่มเติมความรู้ใหม่ 

๑. ครุอธิบายประวัติและผลงานของผู้แต่ง  รูปแบบค าประพันธ์  การพินิจคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม 
และความงามของภาษา พร้อมกับให้นักเรียนศึกษาเพ่ิมเติมได้จากแบบเรียน 
น าไปใช้ 

๒. ครูให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดทบทวนเรื่องขุนช้าง ขุนแผน  
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กิจกรรมการเรียนรู้ (ชั่วโมงท่ี ๑๑ – ชั่วโมงท่ี ๑๒) 
ทบทวนความรู้เดิม 

๑. นักเรียนแบ่งกลุ่ม  กลุ่มละ ๕-๖  คน  เพ่ือถอดค าประพันธ์จากเนื้อเรื่องขัตติยพันธกรณี และฝึกทักษะ
การอ่านวิเคราะห์  การอ่านตีความจากเนื้อเรื่อง  เพื่อพินิจคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม   

๒. ออกมารายงานหน้าชั้นเรียน 
เพิ่มเติมความรู้ใหม่ 
 ๓. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมารายงานการถอดค าประพันธ์  และการพินิจคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม
หน้าชั้นเรียน 

๔. เมื่อรายงานเสร็จเรียบร้อยครูอธิบายเพิ่มเติมและสรุปเนื้อหาร่วมกับครูอีกครั้ง 
๕. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเพ่ือถอดค าประพันธ์เนื้อเรื่องขัตติยพันธกรณีและฝึกทักษะการอ่านวิเคราะห์  

การอ่านตีความจากเนื้อเรื่อง  เพ่ือพินิจคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม  แล้วจึงให้นักเรียนออกมารายงานหน้าชั้น
เรียน 
น าไปใช้ 

๖. ครูฟังนักเรียนออกมารายงานหน้าชั้นเรียน พร้อมกับครูอธิบายเพ่ิมเติมในส่วนที่นักเรียนไม่เข้าใจ และ
สรุปเนื้อหาร่วมกับนักเรียนอีกครั้ง 
กิจกรรมการเรียนรู้ (ชั่วโมงท่ี ๑๓ – ชั่วโมงท่ี ๑๔) 
ทบทวนความรู้เดิม 
 ๑. นักเรียนฟังค าอธิบายประวัติและผลงานของผู้แต่ง  รูปแบบค าประพันธ์  การพินิจคุณค่าวรรณคดีและ
วรรณกรรม และความงามของภาษา พร้อมกับศึกษาเพ่ิมเติมได้จากแบบเรียน 

๒. นักเรียนท าแบบฝึกหัดทบทวนเรื่อง ขัตติยพันธกรณ ี
เพิ่มเติมความรู้ใหม่ 

๓. ครุอธิบายประวัติและผลงานของผู้แต่ง  รูปแบบค าประพันธ์  การพินิจคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม 
และความงามของภาษา พร้อมกับให้นักเรียนศึกษาเพ่ิมเติมได้จากแบบเรียน 
น าไปใช้ 

๔. ครูให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดทบทวนเรื่องขัตติยพันธกรณี 
กิจกรรมการเรียนรู้ (ชั่วโมงท่ี ๑๕ – ชั่วโมงท่ี ๑๖) 
ทบทวนความรู้เดิม 

๑.นักเรียนทบทวนความรู้ในเนื้อหาของหน่วยเรียน วรรณคดีวิจักษ์  อภิปรายซักถามเม่ือเกิดข้อสงสัย 
๒. นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 

เพิ่มเติมความรู้ใหม่ 
๓. ครูซักถามให้นักเรียนได้ทบทวนความรู้ในเนื้อหาของหน่วยเรียน วรรณคดีวิจักษ์  ร่วมอภิปรายกับ

นักเรียน และตอบค าถามเม่ือนักเรียนมีข้อสงสัย 
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น าไปใช้ 
๔. ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 

 
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
 ๑. Power Point เรื่อง กาพย์เห่เรือ ขัตติยพันธกรณี และขุนช้าง ขุนแผน 
 ๒. PowerPoint เรื่อง ความงามของภาษา-โวหารภาพพจน์ 
 ๓. ใบความรู้เรื่องความงามของภาษา-โวหารภาพพจน์ 
 ๔. แบบเรียน  
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. สังเกตจากการตอบค าถามเมื่อ
ทบทวนความรู้ / หลังรายงาน 
๒. สังเกตจากการถาม- ตอบค าถามจาก
การฟังค าอธิบาย๓. ฟังการอ่านค า
ประพันธ์เป็นท านองเสนาะ 
๔. ฟังจากการรายงานหน้าชั้นเรียน 
๕. ตรวจดูความถูกต้องของการคัดลอก
ตัวอย่างบทประพันธ์ 
๖. ตรวจดูความถูกต้องจากการท า
แบบทดสอบ 
 

๑. แบบประเมินการ
พูดรายงาน 
๒. แบบประเมินการ
อ่านท านองเสนาะ 
๓. แบบประเมินการ
รายงานการถอดค า
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 
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สรุปผลการเรียนรู้ 
๑. นักเรียนสามารถบอกเนื้อหา  รูปแบบ  แนวคิด  และคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมได้ 
๒. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยแวดล้อมต่อวรรณคดีและวรรณกรรมในยุคสมัยตาม

เนื้อหาและการเชื่อมโยงถึงยุคสมัยปัจจุบัน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 
 

 
                                                                                                
 

ชื่อ-สกุล เด็กชาย/เด็กหญิง ................................................................................................. เลขท่ี.... ............... 
ค าชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แล้วท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับคุณภาพ 

สมรรถนะด้าน รายการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

ดี
มาก 

(๓) 

ดี 

(๒) 
พอใช้ 
(๑) 

ปรับ
ปรุง 

(๐) 

สรุปผลการ
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........................................................ 
 

เกณฑ์การให้คะแนนระดับคุณภาพ 

         ดีมาก                หมายถึง  พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและสม่ าเสมอ 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 ....................... 
ค าชี้แจง : 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              

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

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

ร ้อยละ  ๕๐ - ๖๖ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม         (๓) 

ร้อยละ  ๔๐ - ๔๙ ระดับคุณภาพ ดี               (๒) 

ร้อยละ  ๒๐ - ๓๙ ระดับคุณภาพพอใช้           (๑) 

รอ้ยละ    ๐ - ๑๙ ระดับคุณภาพ ปรับปรุง       (๐) 
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ปัญหาอุปสรรคในการเรียน 

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

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

ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขและการพัฒนา 

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

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

 ลงชื่อ......... ............ 

    (อาจารย์ ดร.บัวลักษณ์ นาคทรงแก้ว) 

ผู้สอน/ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการโครงการภาคภาษาอังกฤษ 

 

ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

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

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

ลงชื่อ......... ............ 

    (อาจารย์ ดร.บัวลักษณ์ นาคทรงแก้ว) 

   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ความคิดเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

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

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

 

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

                 (อาจารย์ ดร.สดุารัตน์ ศรีมา) 

  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

 
 


