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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียน
รู้เรื่องการพูดแตกฉานด้านโน้มน้าวใจ โดยใช้การสอนแบบบทบาทสม
มุติของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  2)เพื่อเปรียบเทียบความสา
มารถด้านการพูดการพูดแตกฉานด้านโน้มน้าวใจ โดยใช้การสอนแบบ
บทบาทสมมุติของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างหลังเรียน
กับก่อนเรียน 3)เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เรื่องการพูดแตกฉานด้านโน้มน้าวใจ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้จากการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
แบบกลุ่ม (cluster sampling) จำนวนทั้งสิ้น 25 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการ
ศึกษา 2563 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ 
แบบทดสอบวัดทักษะ การพูดแตกฉานโน้มน้าวใจ และแบบสอบถามค
วามคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบบทบาทสมมุติเรื่อ
งการพูดแตกฉานด้านโน้มน้าวใจ         วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ (t-test dependent) Keywords: Persuasive 
Speaking, Persuasive Messages, Speaking skill, Communication
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ABSTRACT 

The research aimed 1) to develop learning activity management plans on fluent and 

persuasive speaking by means of role playing teaching technique for Matthayomsuksa 5 stu-

dents (senior secondary students), 2) to compare fluent and persuasive speaking skills of 

Matthayomsuksa 5 students by means of role playing teaching technique between post-study 

and pre-study, 3) to study effectiveness index of learning activity management on fluent and 

persuasive speaking of Matthayomsuksa 5 students. The participants in the study were ob-

tained from a cluster sampling technique, consisting of 25 students in the 2nd semester of the 

2020 academic year. The research instruments were learning management plan, fluent and 

persuasive speaking skill assessment test, and questionnaire about students’ opinions towards 

learning management by means of role-playing teaching technique on fluent and persuasive 

speaking. Data were analyzed using mean, standard deviation and statistics (t-test dependent) 

Keywords: Persuasive Speaking, Persuasive Messages, Speaking skill, Communication 
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พัฒนาแผนที่เส้นทางเพื่อส่งเสริมทักษะภาษาไทยสำหรับนักเรียน ระดับ
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นวลมรกต ทวีทอง
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ร่วมใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบชุดวิจัยย่อยแต่ละท่าน ที่สร้างพัฒนา
การการเรียนรู้ของนักเรียนตามแผนที่เส้นทางการเรียนรู้ ขอขอบพระคุณ
สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นอย่างสูงที่
ให้ทุนในการทำวิจัย ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาศักยภาพ
และการเรียนรู้ของทั้งคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฎสวนสุนันทา ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.สมเกียรติ. กอบัวแก้ว ผู้ทรง
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ชิ้นนี้ และที่ขาดไม่ได้หัวหน้าชุดโครงการวิจัย อาจารย์ ดร.บัวลักษณ์
เพชรงาม ที่ดูแลและชี้แนะจนโครงการสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

นวลมรกต ทวีทอง
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บทที่ 1

บทนำ

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ภาษาไทยถือเป็นเอกลักษณ์ของชาติ  เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอัน
ก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติ  ท้ัง
ยังเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจและความสัม
พันธ์ท่ีดีต่อกัน  ทําให้สามารถประกอบกิจธุระการงานและดํารงชีวิตร่วม
กันในสังคมได้อย่างสงบสุข และเป็นเครื่องมือในการแสวงหา      ความรู ้
ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ  เพ่ือพัฒนาความรู้พัฒนา
กระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการ     เปล่ียน
แปลงทางสังคม(กระทรวงศึกษาธิการ.  2551,  39)  ภาษาไทยจึงถือเป็น
ทักษะท่ีต้องฝึกฝนจนเกิดความชํานาญในการใช้เพ่ือการสื่อสารและการ
เรียนรู้อยางมีประสิทธิภาพตลอดจนนําไปให้ในชีวิตประจําวันและ
พัฒนาตนเองสืบไป

ภาษาไทยเป็นวิชาทักษะทางภาษาท่ีจําเป็นจะต้องฝึกทักษะท้ัง 4 
ด้าน ได้แก่การฟัง  การพูด การอ่าน และการเขียน ให้เกิดความ
ชํานาญจนสามารถใช้สื่อสารให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนในด้านการ
เรียน (ไพฑูรย์ สินลารัตน์,2545: 1) ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้กําหนดให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ใน 5 สาระคือการอ่าน การเขียน การฟัง การดูและ
การพูด หลักการใช้ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2551: 2-3) ซึ่งทักษะท่ีจําเป็นและเป็นพ้ืนฐานในชีวิตตั้งแต่
ก่อนวัยเรียนจนตลอดชีวิตก็คือการสื่อสารผ่านการพูด

การสื่อสาร (Communication) มาจากภาษาละติ นว่า communi-
cate หมายถึง กิจกรรมท่ีสื่ อสารสนเทศบางอย่าง ผ่านการแลกเปล่ี ยนค
วามคิด ความรู้สึก การเอาใจใส ่ ทัศนคต ิความคาดหวัง การรับรู ้หรือค 
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าสั่ง อาจเป็นการพูดคุย การแสดงออก การเขียน พฤติกรรม หรือผ่าน       
อุปกรณ์อ่ืนใด ท่ีเป็นการแลกเปล่ียนระหว่าง 2 คนหรือมากกว่า องค์ประ
กอบของการสื่อสาร (Communication Components) ประกอบด้วย 
ผู้ส่งสาร (Sender) สาร (Message) สื่อ (Channel or Medium) และผู้
รับ (Recipients) การสื่ อสารเกี่ยวข้ องกับข้ันตอนสําคัญ 3 ข้ัน คือ 1) 
คิด (Thought) ในผู้ส่งสาร 2) เข้ารหัส (Encoding) แปลงสารเพ่ือส่ง
ผ่านช่องทางท่ีกําหนด 3) ถอดรหัส (Decoding) แปลสิ่งท่ีได้รับเป็น 
ความเข้าใจท่ีมีต่อสาร (ผศ.บุรินทร ์รุจจนพันธุ,์2559)

การพูด หมายถึง พฤติกรรมการติดต่ อสื่อสาร ระหวางบุ คค
ลด้วยการใช้ถ้อยคําน้ําเสียง ภาษา อากัปกิริยา ท่าทาง สีหน้า แววตา 
เพ่ือถ่ายทอด ความรู้สึก ความคิด ความต้องการของผู้พูดไปสู่ผู้ฟัง เกิด
ความเข้าใจและตอบสนอง(อัจฉราวด ี สวัสดิ์สุข, 2542: 86) การพูดจึง
เป็นการสื่อสารท่ีมีความสําคัญ และเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันมากที่สุด
เพราะการพูดเป็นเครื่องมือสื่อความคิดท่ีรวดเร็วนอกจากจะพูดใน
โอกาสท่ัวไปในชีวิตประจําวันแล้วยังมีโอกาสอ่ืน ๆ ที่ต้องพูดอยางเป็น
ทางการ ซึ่งตามแผนที่เส้นทางการเสริมทักษะภาษาไทยของโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาน้ัน ได้มีการส่งเสริมในทุกทักษา 
ประกอบไปด้วยทักษะท้ัง 4 ด้าน การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
ซึ่งโดยทัวไปแล้วทักษะท้ัง 4 ด้าน จะใช้ร่วมกันเพื่อการสื่อสารในชี
วิตประจําวัน
        สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ซึ่งอยู่ในช่วงวัยรุ่นท่ีจะก้าว
เข้าสู่วัยผู้ใหญ่ และเตรียมตัวในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 
ทักษะการพูดโน้มน้าวใจถือเป็นทักษะท่ีจําเป็นท่ีจะช่วยให้นักเรียน
สามาถสื่อสารความคิด ความต้องการ อีกทั้งสามารถนําทักษะดังกล่าว
ไปใช้ในการนําเสนองานในวิชาต่างๆ การนําเสนอตนเองในการส
อบสัมภาษณ์ และเป็นประโยชน์ในทางการพัฒนาบุคลิกภาพของ
นักเรียนต่อไป 

จากการเรียนการสอนที่ผ่านมาพบว่านักเรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ยังมีปัญหาสําคัญในการพัฒนาทักษะการพูดโน้มน้าว
ใจ คือนักเรียนส่วนใหญ่ขาดทักษะในการพูดโน้มน้าวใจ และยังไม่     
สามารถนําเสนอองค์รวมของความคิดออกมาได้ตรงใจท้ังผู้ส่งสารและผู้
รับสารท้ังท่ีนักเรียนมีทักษะทางความคิดท่ีด ี แต่นักเรียนยังขาดทักษะ
ทางการพูดโน้มน้าวใจ อีกท้ังยังมีปัญหาเกี่ยวกับความสามารถในการ
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พูดคือ นักเรียนจะไม่กล้าพูดแสดงความคิดเห็น ขาดความเชื่อมั่น ประ
หม่า พูดเสี ยง เบา ตื่นเต้น ออกเสียงควบกล้ํา เสียง ร, ล ไม่ชัดเจน ไม่
มีห้องปฏิบัติการในการพูด นักเรียนไม่กระตือรือร้นในการค้นคว้าข้อมูล
ทําให้ขาดข้อมูลในการพูด นักเรียนไม่มีโอกาสฝึกฝน การพูดเท่าท่ีควร
เน่ืองจากการสอนทักษะการพูดของครู จะใช้การสอนแบบบรรยายเป็น
ส่วนใหญ ่ ดังนั้นการสร้างชุดพัฒนาทักษะโดยการใช้บทบาทสมมุติเป็น
วิธีสอนท่ีช่วยให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการแสดงออก อีกทั้งยังได้ปรับ      
ปรุงบุคลิกภาพของตนเองให้ดีข้ึน เกิดความมั่นใจในตนเอง ช่วย
ประหยัดเวลาผู้สอน โดยการกําหนดเครื่องมือและวิธีการฝึกฝนทักษะ
อย่างเป็นข้ันตอน ทําให้ทราบถึงปัญหา รวมถึงความพึงพอใจของ
นักเรียนท่ีมีต่อการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการพูดแตกฉานโน้มน้าวใจ

ดังนั้นงานวิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะการพูดแตกฉานด้าน
โน้มน้าวใจสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสาธิตมหา
วิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา จะสามารถเติมเต็มทักษะทางด้ านการพูด
ของนักเรียน อีกท้ังจะช่วยแก้ปัญหาในด้านต่างๆ ท้ัง ความคล่องแคล่ ว 
ตลอดจนความราบรื่นในการพูด(Fluency)  ความสามารถท่ีจะก่อให้เกิด
ความเข้าใจ(Comprehensibility) และคุณภาพของการสื่อสาร (Quality 
of communication) อันจะทําให้นักเรียนเกิดความมั่นใจในตนเอง 
สามารถพัฒนาทักษะจนเกิดความเชี่ยวชาญและนําไปประยุกต์ใช้
ในศาสตร์อ่ืนๆได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการพูดแตกฉาน
ด้านโน้มน้าวใจ โดยใช้การสอนแบบบทบาทสมมุติ(การโฆษณา
สินค้า/การรณรงค์ให้ปฏิบัติ/การรณรงค์ให้งดเว้น)ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการพูดการพูดแตกฉานด้าน
โน้มน้าวใจ  โดยใช้การสอนแบบบทบาทสมมุติของนักเรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างหลังเรียนกับก่อนเรียน

3. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องกา
รพูดแตกฉานด้านโน้มน้าวใจ  ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5   
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สมมติฐานของการวิจัย การวิจัยครั้งนี้มีสมมติฐานดังนี้

1. ได้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการพูดแตกฉานด้านโน้มน้าวใจ โดย
ใช้การสอนแบบบทบาทสมมุติ(การโฆษณาสินค้า/การรณรงค์ให้ปฏิ
บัติ/การรณรงค์ให้งดเว้น)ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่
สามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ความสามารถด้านการพูดการพูดแตกฉานด้านโน้มน้าวใจ โดยใช้
การสอนแบบบทบาทสมมุติของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
หลังผ่านการพัฒนาทักษะมีคะแนนสูงกว่าก่อนการพัฒนาทักษะ

3. ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการพูดแตกฉาน
ด้านโน้มน้าวใจ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผ่านตาม
เกณฑ์ที่กำหนด

ขอบเขตของการวิจัย

นการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถด้าน
การพูดแตกฉานโน้มน้าวใจ ซึ่งกำหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังนี้ 
    7.1 ขอบเขตประชากร
 ประชากรที่ใช้ในการทำวิจัย  คือ  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 
ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจำนวน  2  ห้อง  คือ
ชั้น ม.5/1 และ 5/2 จำนวนนักเรียน 25  คน

 7.2 ขอบเขตกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่าง ในการทำวิจัยชั้นเรียนครั้งนี้ ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยา
ลัยราชภัฎสวนสุนันทา มี 2 ห้อง จำนวน 25 คน 

7.3 ขอบเขตด้านเนื้อหา
การวิจัยครั้งนี้กำหนดขอบเขตของเนื้อหาในการวิจัย คือ วิชา

ภาษาไทย  เรื่องการพูดแตกฉานโน้มน้าวใจ 
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ขอบเขตตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
ตัวแปรต้น คือ  การสอนแบบการใช้แบบฝึกการพูดแตกฉาน

โน้มน้าวใจ การสอนแบบการใช้บทบาทสมมุติในการพูดโน้มน้าวใจ
ตามสถานการณ์ที่กำหนด

ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์การสอน เรื่อง การพูดแตกฉาน
โน้มน้าวใจ 
ระยะเวลาที่ดำเนินการวิจัย

ระยะเวลาที่ดำเนินการวิจัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทำให้ได้แผนการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนทักษะ    
การพูดแตกฉานโน้มน้าวใจ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5ที่นำไปพัฒนานักเรียนได้จริง

2. นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการพูดแตกฉานโน้มน้าวใจผ่าน
ตามเกณฑ์ที่กำหนดหลังจากได้รับการฝึกฝนและพัฒนาทักษะ
จากกิจกรรมการเรียนรู้

บทที่ 2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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2.1 ทฤษฎีและกรอบแนวคิดของงานวิจัย         

2.1.1 แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสาร 
การวิจัยเรื่อง“การพัฒนาทักษะการพูดแตกฉานด้านโน้มน้าว

ใจสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 
ราชภัฎสวนสุนันทา” ในครั้งนี้ มีองค์ประกอบของการสื่อสารที่ เกี่ยวข้อง
คือ  ผู้ส่งสาร  สาร  และสื่อ  ในการสอนให้นักเรียนแตกฉานในการโน้ม
น้าวใจ  จำเป็นจะต้องนำทฤษฎีด้านการสื่อสารมาใช้ด้วย  ซึ่งแนวคิดที่
เกี่ยวกับการสื่อสารที่นำมาใช้เป็นกรอบในการวิจัยจึงเป็นแนวคิดเกี่ยว
กับกระบวนการสื่อสารในส่วนที่เกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับผู้ส่งสาร 
แนวคิดเกี่ยวกับสื่อ  และแนวคิดเกี่ยวกับสาร  ความหมายของการสื่อสาร 
หรือ Communication มีนักนิเทศศาสตร์ ได้ให้ความหมายไว้ดังนี้ 

เจอร์เกน  รอยช์  และเกรกอรี  เบทสัน  (Jurgen  Ruesch  and 
Gregory  Bateson)  ให้  ความเห็นว่า  “การสื่อสาร  ไม่ได้หมายความถึง
การถ่ายทอดสารด้วยภาษาพูดและภาษาเขียนที่ชัดแจ้งและแสดงเจ
ตนารมณ์เท่านั้น  แต่การสื่อสารยังรวมไปถึงกระบวนการทั้งหลายที่คน
มีอิทธิพลต่อกันด้วย  คำนิยามนี้  ยึดหลักที่ว่า  การกระทำและเหตุการณ์
ทั้งหลายมีลักษณะเป็น  การสื่อสาร  หากมีผู้เข้าใจการกระทำและเหตุกา
รณ์เหล่านั้น หมายความว่า ความเข้าใจที่ เกิดขึ้นแก่คนๆ หนึ่งนั้น ได้เปลี่
ยนแปลงข่าวสารที่คนๆ นั้นมีอยู่ และมีอิทธิพลต่อบุคคลผู้นั้น” 

จอร์จ เอ มิลเลอร์ (George A. Miller) กล่าวว่า “การสื่อสาร 
หมายถึง การถ่ายทอดข่าวสารจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง” 

จอร์จ เกิร์บเนอร์ (George Gerbner) ให้ความหมายว่า “การ
สื่อสาร คือการแสดง ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (social interaction) โดยใช้
สัญลักษณ์และระบบสาร (message systems)” 
       รองศาสตราจารย์  ดร.ปรมะ  สตะเวทิน  สรุปว่า  “การสื่อสาร  คือ 
กระบวนการของการถ่ายทอดสาร  (message)  จากบุคคลฝ่ายหนึ่งซึ่ง
เรียกว่า  ผู้ส่งสาร  (source)  ไปยังบุคคลอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเรียกว่า  ผู้รับสาร 
(receiver) โดยผ่านสื่อ (channel)”(ปรมะ สตะเวทิน,2541 : 5-6)  

จากความหมายของการสื่อสารที่กล่าวมาทั้งหมดสรุปได้ว่า
กระบวนการสื่อสาร มี องค์ประกอบหลักๆ อยู่ 5 ประการ คือ (1) ผู้ส่งสาร 
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(2) ผู้รับสาร (3) ตัวสารที่จะส่งไป (4) ช่องทาง และ (5) ผลตอบรับ ที่เป็น
ปฏิสัมพันธ์กัน  ระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร  ซึ่งการวิจัยครั้งนี้นำมาเป็น
กรอบในการนิยามความหมายของการสื่อสารที่  ประกอบด้วยกระบวน
การทั้ง  5 ดังกล่าว  โดยผู้ส่งสาร  คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 ผู้รับ
สาร  คือ  เพื่อนร่วมชั้นเรียนและอาจารย์ผู้ฟังการส่งสารโน้มน้าวใจของ
นักเรียน  ตัวสารที่จะส่งไป  คือ  กรอบของเนื้อหาตามสถานการณ์ในบท
บาทสมมุติที่ได้รับ  เช่น  รณรงค์เรื่องความเท่าเทียมกันทางเพศ  หาเสียง
เลือกตั้ง  โฆษณาสินค้า  ช่องทาง  คือ  สื่อบุคคลและสื่อที่เกิดจากกระบวน
การสร้างสรรค์ในชั้นเรียน  และผลตอบรับ  คือความคิดเห็นเพื่อร่วมชั้น
และอาจารย์ผู้สอนที่มีต่อวิธีการสื่อสารและการนำเสนอของนักเรียน 
จากองค์ประกอบของกระบวนการสื่อสารดังกล่าว  การอธิบายกระบวน
การสื่อสารด้วยแบบจำลองเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้เกิดความเข้าใจกับ
กระบวนการสื่อสารได้ง่าย  ยิ่งขึ้น  แบบจำลองการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษา คือ แบบจำลองการสื่อสารของลาสเวลล์ (The Lasswell mod-
el)  ค.ศ.  1948  เสนอแบบจำลองการสื่อสารอธิบายกระบวนการสื่อสาร
อย่างง่ายก็คือการตอบคำถาม ต่อไปนี้ ใคร พูดอะไร ผ่านสื่อใด กับใคร 
เกิดผลอย่างไร (รจิตลักขณ์ แสงอุไร,2548 : 9-10) 

รูปภาพที่ 1 แบบจำลองการสื่อสารของลาสเวลล์

การวิจัยครั้งนี้นำแบบจำลองการสื่อสารของลาสเวลล์(The 
Lasswell model) ที่อธิบายกระบวนการสื่อสารอย่างง่ายมาใช้เป็นกร
อบในการศึกษา โดยการวิจัยครั้งนี้นิยาม กระบวนการสื่อสารเป็น 5 
องค์ประกอบ ได้แก่ ผู้ส่งสาร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามโจท
ย์ที่โครงการวิจัยใหญ่ได้วางไว้ในแผนพัฒนาเส้นทาง สาร คือ ความรู้
เกี่ยวกับหัวข้อที่นักเรียนแต่ละกลุ่มได้รับมอบหมาย สื่อ คือ ช่องทางใน
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การสื่อสารซึ่งก็คือสื่อ บุคคล “นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่ม
ตัวอย่าง” ที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู้และการฝึกอบรม และสื่อที่เป็น
ผลผลิตมาจากการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
5และนักวิจัยโดยการแปลงรูปความคิดของความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่
ต้องการโน้มน้าวใจออกมาเป็น “สาร” ผู้รับ สาร คือ เพื่อร่วมชั้นเรียน
และอาจารย์และผลของการสื่อสารคือการประเมินโดยการสังเกต  
การณ์แบบมีส่วนร่วม 

ในการวิจัยครั้งนี้เนื่องจากเป็นการใช้สื่อบุคคลคือนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5   ดังนั้นทักษะการสื่อสารที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่  5  จำเป็นต้องได้รับในการอบรม  ฝึกฝน  เพื่อนำไปใช้ในการสื่อสา
รก็คือทักษะการพูด  ซึ่งองค์ประกอบของทักษะการพูด  ประกอบด้วย
ทักษะต่างๆ ดังนี้ 

1)  การเลือกใช้ถ้อยคำเพื่อแทนความคิดที่ผู้พูดต้องการแสด
งออกให้ผู้ฟังรับรู้ได้อย่างแจ่มชัด 

2)  การเรียงลำดับถ้อยคำให้ถูกต้องตามระเบียบของภาษา
เพื่อให้สื่อสารได้เป็นที่เข้าใจชัด ไม่เกิดความกำกวม

3) การออกเสียงถ้อยคำเหล่านั้นให้ถูกต้อง
4)  การใช้นำ้เสียงให้สื่อความหมายได้ตรงตามเจตนาของผู้

พูด 
5 )การใช้อากัปกิริยาท่าทางประกอบการพูดอย่างเหมาะสม

ช่วยในการสื่อความหมายให้ตรงตามความประสงค์ของผู้พูด 
6 )การสังเกตอากัปกิริยาท่าทางของผู้ฟังให้รู้ได้ว่าในขณะที่

กำลังฟัง  อยู่  ผู้ฟังมีความรู้สึกและความต้องการอย่างไร  เพื่อจะได้ดัด
แปลงเนื้อหาและวิธีพูดให้เหมาะสม  กับปฏิกิริยาของผู้ฟัง  (สวนิต  ยมา
ภัย และ ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์,2547 : 32-33) 

จุดมุ่งหมายของการพูดโดยทั่วไป  ในการพูดทุกระดับ  จุ
ดมุ่งหมายโดยทั่วไปมี  อยู่  4  ประการ  ประการแรกเพื่อค้นหาคำตอบ 
ประการที่สองเพื่อบอกกล่าว ประการที่ สาม เพื่อโน้มน้าวใจซึ่งจะเป็นจุด
เน้นของงานวิจัยในครั้งนี้ และประการที่สี่ เพื่อจรรโลงใจ (สวนิต ยมาภัย 
และ ถิรนันท์ อนวัชศิ ริวงศ์,2547 : 17) 
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ในการพูดที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อโน้มน้าวใจ ผู้พูดย่อมชี้ให้เห็น
ถึงประโยชน์ที่จะได้รับหากเชื่อถือหรือปฏิบัติตามข้อชักชวน และชี้ให้
เห็นโทษหากไม่เชื่อถือหรือปฏิบัติตาม ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้เป็นพัฒนา
ทักษะการพูดโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนเข้าใจหลักการในการ
โน้มน้าวใจที่ประกอบด้วยเหตุผลที่น่าเชื่อถือ ความรู้ความเข้าใจ ตล
อดจนการใช้ท่าวงท่าและน้ำเสียงที่จะสามารถทำให้ผู้ฟังมีความรู้สึกค
ล้อยตามและนักเรียนสามารถนำไปปรับใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้อย่าง
เหมาะสม   

2.2.2 การพูด 
การพูดแม้จะเป็นทักษะพื้นฐานของมนุษย์ แต่การพูดให้เป็นและใช้

อย่างมีประสิทธิภาพนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ดังที่ประสงค์ รายณ
สุข(2528:4)ได้ให้ความหมายของการพูดคือการถ่ายทอดความคิด 
ความรู้ ความเข้าใจ หรือ ความต้องการด้วยเสียง ภาษา และกิริยา
ท่าทาง เพื่อให้ผู้ฟังรับรู้และเข้าใจความรู้สึก หรือ ความต้องการของผู้
พูดให้ผู้ฟังได้รับรู้และเกิดการตอบสนอง 

หรือตามที่สวัสดิ์บรรเทิงสุข(2537:19)ได้กล่าวว่าการพูดคือการแสดง 
ความคิด ความต้องการและความรู้สึกของบุคคลไปยังผู้อื่น 

จินดา งามสุทธิ (2531 : 1) ได้ไห้ความหมายของการพูดไว้ว่าการพูด 
คือการเปล่งเสียงอารมณ์ ออกมาเป็นคาพูด เพื่อติดต่อสื่อสารให้เข้าใจ
กันระหว่างผู้พูดและผู้ฟัง หรือ การพูด คือ การสื่อ ความหมายแบบหนึ่งที่
เรียกว่า Oral Communication เป็นการสื่อความหมายโดยใช้ภาษา 
เสียงกริยา ท่าทางต่างๆ เพื่อใช้ถ่ายทอดความรู้สึกของผู้พูดให้แก่ผู้ฟัง
ให้ได้ผลตามความมุ่งหมายของผู้พูด 

จากความหมายของการพูดดังกล่าวสรุปได้ว่า การพูดคือการถ่ายทอด
ความคิด ความรู้ ความ เข้าใจ อารมณ์และความรู้สึกของพูดให้แก่ผู้ฟัง
ได้ให้ผลตามความมุ่งหมายของ ผู้พูด 
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2. ความสำคัญของการพูด ความสาคัญของการพูด มีผู้แสดงทรรศนะไว้
ดังนี้ 

สนิท สัตโนภาส (2538 : 131) กล่าวถึงความสำคัญของการพูดในการ
เรียนการสอนว่า นักเรียนจะเรียนวิชาใดก็ตามทั้งครูและนักเรียนต้องใช้
การพูดและการฟังเป็นสื่อ หากนักเรียนมีทักษะในการพูดและการฟังแล้ว 
ย่อมเป็นฐานสนับสนุนให้เกิดทักษะในการเขียนและการอ่านตามมา
อย่างแน่นอน 

สวัสดิ์ บรรเทิงสุข (2537 : 3) กล่าวว่า ในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ทุกเผ่า
พันธุ์ที่มีภาษาใช้  ต่างยกย่องความสาคัญของการพูดไว้ประดุจ“สิ่ง
ทิพย์”ที่สามารถบันดาลให้เกิดความมหัศจรรยทั้งในทางเลวและทาง
เลิศข้ึนได้เสมอมาทุกยุคทุกสมัยโดยไม่มีข้อยกเว้น ใด ๆ ทั้งสิ้น

วิรัช ลภิรัตนกุล (2526 : 2) ให้ความสาคัญของการพูดไว้ว่าพฤติกรรม
การพูดของมนุษย์มี ความสาคัญต่อชีวิตประจาวันและชีวิตการทางาน
ของเรา ทั้งนี้พราะมนุษยต้องใช้การพูดอยู่เสมอ และ 

1. ความหมายของการพูด ความหมายของการพูด มีผู้ให้ความไว้ดังนี้ 

ใช้คำพูดเป็นสื่อบุคคล(PersonalMedia)หรือเป็นวิธีทางหนึ่งในการถ่าย
ทอดชักนาเอาความรู้สึกนึกคิด ของตนออกตีแผ่แสดงให้ผู้อื่นได้ทราบ
และเขา้ ใจ จากความสาคัญของการพูด 

ข้างต้นสรุปได้ว่า การพูดมีความสาคัญต่อมนุษย์ทุกคน  เพราะมนุษย์
ต้องใช้การพูด ถ่ายทอดความรู้ ความรู้สึก อารมณ์ต่าง ๆ เพื่อสร้าง
ความเข้าใจอันดีต่อกันรวมทั้งการพูดยังช่วย เสริมสร้างความเจริญก้าว
หน้าให้กับชีวิต เป็นพื้นฐานในการสร้างความเชื่อมั่นความศรัทธาใน
บุคคลได้ อีกด้วย 

2.2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการพูดโน้มน้าวใจ
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การวิจัยเรื่อง“การพัฒนาทักษะการพูดแตกฉานด้านโน้มน้าว
ใจสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราช
ภัฎสวนสุนันทา”  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการพูดดน้มน้าวใจ  ซึ่ง
เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันและจำเป็นในการสร้างเสริมบุคลิกภาพที่
ดีให้แก่นักเรียนในการสื่อสาร  แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อโน้มน้าว
ใจที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยครั้งนี้มีดังนี้ 

1)ผู้โน้มน้าวใจมีความตั้งใจที่จะมีอิทธิพลบางประการเหนือผู้
ถูกโน้ม น้าวใจ 

2)โดยปกติผู้ถูกโน้มน้าวใจจะมีทางเลือกมากกว่าหนึ่งและผู้
โน้มน้าวใจจะพยายามชักจูงผู้ถูกโน้มน้าวให้ยอมรับทางเลือกที่ตนเสนอ 

3 )สิ่งที่ผู้โน้มน้าวใจต้องการคือการเปลี่ยนแปลงหรือการ
สร้างหรือการด  ารงไว้ซึ่งความคิดเห็น  ทัศนคติ  ค่านิยม  และความเชื่อ 
ของผู้ถูกโน้มน้าวใจซึ่งจะส่งผลต่อปัจจัยอื่นอันได้แก่  อารมณ์  พฤติกรรม 
เป็นต้น ( อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 2549 : 5)

2.2.3 แนวคิดการสอนแบบบทบาทสมมุติ 
ความหมายและประเภทของบทบาทสมมุติมีผู้รู้ให้นิยามและ

ความหมายไว้ดังนี้ 
ทิศนา แขมมณี (2544 : 67) กล่าวว่า บทบาทสมมุติ คือ กระ

บวนการที่สอนใช้ในการ  ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์
ที่กำหนด  โดยการให้ผู้เรียนสวมบทบาทในสถานการณ์ซึ่งมีความใกล้
เคียงกับความเป็นจริง  และแสดงออกตามความรู้สึกนึกคิดของตนและ
นำเอาผลการแสดงของผู้แสดงทั้งทางด้านความรู้  ความคิด  ความรู้สึก 
และพฤติกรรมที่  สังเกตพบมาเป็นข้อมูลในการอภิปรายเพื่อให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์  ทศินาแขมมณ(ี2544:68-70)ยังได้กล่าว
ถึงเทคนิคและข้อเสนอแนะต่างๆในการใช้  วิธีสอนแบบบทบาทสมมติดัง
น้ี 
1. การเตรียมการ  ผู้สอนกาหนดวัตถุประสงค์เฉพาะให้ชัดเจน  และสร้าง
สถานการณ์และ 
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บทบาทสมมติท่จีะช่วยสนองวัตถุประสงคน์น้ัสถานการณ์และบทบาทท่ี
กาหนดข้นึควรมคีวามใกล้เคียง กับความเป็นจริงส่วนจะมีรายละเอียด
มากน้อยเพียงใดข้นึอยกู่ับวัตถุประสงค์ 

2. การเริ่มบทเรียน ผู้สอนสามารถกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนได้หลาย
วิธีเช่น โยง ประสบการณ์ใกล้ตัวผู้เรียน หรือประสบการณ์ท่ีผู้เรียนได้รับ
จากการเรียนครั้งก่อน ๆเข้าสู่เรื่องท่ีจะ ศึกษาหรืออาจใช้วิธีเล่าเรื่องราว
หรือสถานการณ์สมมติท่ีเตรียมมาแล้วท้ิงท้ายด้วยปัญหาเป็นการ กระ
ตุ้นให้ผู้เรียนอยากคิด อยากติดตาม หรืออาจใช้วิธีชี้แจงให้ผู้เรียนเห็น
ประโยชน์จากการเข้าร่วม แสดงและร่วมคดิ แก้ปัญหา 

สุวิทย์ มูลคำ และอรทัย มูลคำ (2546 : 53) ได้ให้ความหมาย
ของบทบาทสมมุติไว้ว่า บทบาทสมมุติคือกระบวนการที่ผู้สอนกำหนดหัว
ข้อเรื่องปัญหาหรือสร้างสถานการณ์ขึ้นมาให้  คล้ายกับสภาพความเป็น
จริง  แล้วให้ผู้เรียนสวมบทบาทหรือแสดงบทบาทนั้นตามความรู้สึก 
และประสบการณ์ของผู้เรียนที่คิดว่าควรจะเป็นภายหลังของการแสดง
บทบาทสมมุติต้องมีการ  อภิปรายเกี่ยวกับการแสดงออกทั้งด้านความรู้
และพฤติกรรมของผู้แสดงเพื่อการเรียนรู้ตาม วัตถุประสงค์  

ประโยชน์ของการสอนแบบบทบาทสมมุติ
ประโยชน์ของการสอนแบบบทบาทสมมุติ  ทิศนา  แขมมณี 

(2544  :  54–55)  ได้กล่าวถึงประโยชน์ของวิธีสอนโดยใช้บทบาทสมมุติ 
สรุปได้ว่า 

1.  เป็นวิธีสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจความรู้สึกและพฤติกร
รมของผู้อื่นได้เรียนรู้การเอา ใจเขามาใส่ใจเรา เกิดการเรียนรู้ที่ลึกซึ้ง 

2 . เป็นวิธีสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจและเกิดการเปลี่ยนแป
ลงเจตคติและพฤติกรรม ของตน 

3.  เป็นวิธีสอนที่ช่วยพัฒนาทักษะในการเผชิญสถานการณ์ 
ตัดสินใจและแก้ปัญหา 
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4.  เป็นวิธีสอนที่ช่วยให้การเรียนการสอนใกล้เคียงกับสภาพ
ความเป็นจริง 

5.  เป็นวิธีสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียน
มาก ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่าง สนุกสนาน

2.2 ทบทวนวรรณกรรม

 กรรณิการ์ พฤกษ์วิเศษกุล (2546 : 35-37) ได้ศึกษาการใช้บทบาท    
สมมุติเพื่อ พัฒนาการพูดของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัด
คู้บอน  กรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบว่า  การใช้บทบาทสมมุติ  ฝึก
ทักษะการพูดทั้ง  8  กิจกรรมการ  นักเรียน  ส่วนมาก  ได้พัฒนาทักษะการ
พูดอยู่ในระดับ  นักเรียนมีความสามารถในการกล่าว  ปฏิสันถารด้วย
ความ  เชื่อมั่น  มีการไหว้ตามแบบอย่างของวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม 
สามารถใช้ถ้อยค  าภาษาในการ  พูดได้กะทัดรัดและชัดเจน  พร้อมทั้ง
สามารถพูดเชื่อมโยงและลำดับขั้นตอนในการพูดได้อย่างถูกต้อง    
สามารถพูดสรุปเนื้อหาสาระได้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง  ทั้งยังสามารถใช้
ลีลาการพูดประกอบท่าทางที่เหมาะสมและมีความรับผิดชอบในการท 
างาน สามารถสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

บุญสม ภูศิริ (2546 : 77-80) ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะการพูดและ
พฤติกรรมกล้าแสดงออกทางการพูดโดยใช้บทบาทสมมุติของนักศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
ผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการพูดในที่ประชุมชนของ
นักศึกษาที่ได้รับการสอนด้วยวิธีการสอนแบบบทบาทสมมุติสูงกว่านัก
ศึกษา ที่ได้รับการสอนด้วยวิธีการสอนแบบปกติอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 นักศึกษาที่ ได้รับการสอนด้วยวิธีการสอนบทบาทสมมุ
ติมีทักษะการพูดสูงกว่านักศึกษาที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติอย่าง
มีนัยสำคัญสถิติที่ระดับ .05 ส่วนพฤติกรรมกล้าแสดงออกทางการพูด
ของ นักศึกษาที่ได้รับการสอนด้วยวิธีการสอนแบบบทบาทสมมุติสูงก
ว่านักศึกษาที่ได้รับการสอน ด้วย วิธีการสอนแบบปกติอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ได้รับ .05 และนักศึกษาที่ได้รับการสอน แบบบทบาทสมมุติ
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มีความคิดเห็นแตกต่างจากนักศึกษาที่ได้รับการสอนแบบปกติอย่างมี 
นัยสำคัญทางสถิติที่ .05

นพรัตน์ ใจกาษา (2555, 70-73) ได้ศึกษาการพัฒนาความ
สามารถด้านการพูดในโอกาสต่างๆ โดย ใช้การสอนแบบบทบาทสม
มุติ วิชาศิลปะการพูดของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
สามารถอภิปรายผลได้ว่าผลการเปรียบเทียบความสามารถด้านกา
รพูดในโอกาสต่าง ๆ โดยใช้การสอนแบบ บทบทสมมุติ พบว่า ความ
สามารถด้านการพูดในโอกาสต่างๆ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนซึ่ง เป็น
ไปตามสมมุติฐานที่ก าหนดไว้ โดยหลังการทดลองนักศึกษาที่ได้รับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความสามารถด้านการพูดในโอกาสต่างๆ สูง
กว่า ก่อนเรียน ผลการศึกษาค้นคว้าเป็น เช่นนี้ก็เพราะว่า การสอนแบบ
บทบาทสมมุติเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรียนโดยได้ร่วมกับสมาชิกในกลุ่มวิเคราะห์สถานการณ์ที่
จับฉลากได้ ร่วมกัน เลือกข้อความสร้างบทสนทนาตามสถานการณ์ที่ก 
าหนด ฝึกซ้อมการพูดตามบทสนทนาและ บทบาทที่สมาชิกมอบหมาย 
ทำให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างสนุกสนานเกิดทักษะความสามารถทั้งนี้       
เพราะข้อมูลมาจากผู้เรียนโดยตรงจึงช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจสิ่งที่เรียน
ชัดเจนลึกซึ้ง
 ปาต้า และคณะ (Pata and others. 2005 : 571-587) ได้ศึกษา
หลักการสอนในการแก้ปัญหาท่ี สาคัญในการสร้างเครือข่ายโดยการ
แสดงบทบาทสมมุต ิซึ่งพบว่าการสอนโดยใช้บทบาทสมมุต ิใน สถาน
การณ์แวดล้อมท่ีมีปัญหาท่ีคล้ายกัน มีการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่าง
การสอนหลัก กับการ แสดงออกโดยการพูดของนักเรียน และความสา
มารถในการตัดสินใจ บทบาทสมมุติท่ีแสดงออก สอดคล้องกัน ท่ีจาลอง
ข้นึ คล้ายการการเจรจาในชีวิตจริง ครูผู้สอนเพยี งสนับสนุนบางขน้ั 
ตอนเท่าน้ัน ม ีการทดลองด้วย การแสดงบทบาทสมมุต ิ5 เรื่อง ท่ี
เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ 31 เรื่อง ในนักเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น 
ของเอสโทเนีย อายุ 14-17 ปี จานวน 62 คน การศึกษาพบว่า ความกระ
ตือรือร้น ของผู้สอนหลัก มีความสัมพันธ์ค่อนข้างสูงต่อการแสดงออก
ทางการพูดของนักเรียน รวมถึง ความสามารถของนักเรียนในการ
ยอมรับการแสดงออกถึงความเป็นเจ้าของ ร่วมกันในการการแก้ไข 
ปัญหาของทีม 
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วิท (Witt. 1995 : 14-16) ได้ศึกษาวิธีการสอนของครูโด
ยการใช้บทบาทสมมุติในห้องเรียน ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะการ
เรียนรู ้ข้ันสูง บทบาทสมมุต ิคือการเรียนท่ีไม่ต้องเปิดตํารา โดยเทคนิค
การเรียนรู้ร่วมกัน ท่ีผู้เรียนโต้ตอบกันอย่างอัตโนมัติบทบาทสมมุติมีประ
โยชน์มากสาหรับครูท่ีอยากให้ผู้เรียนฝึกทักษะความเข้าใจ รวมถึงการ
สื่อสาร ในการศึกษาครั้งน้ี ใช ้4 รูปแบบของการแสดงบทบาทสมมุติคือ 
1) ขน้ั พื้นฐาน 2) ขน้ั สูง 3) ครูกากับเอง และ 4) นักเรียนคิดเอง ให้ข้อ
สังเกตว่าการสอนแบบน้ี ไม่เหมาะท่ีจะให้คะแนนโดยอาศัย การเขียน 
เท่าน้ันแต่วิธีท่ีดีในการประเมินคอื1)การสังเกตพฤติกรรมผู้เรียน2)การ
ตรวจสอบอย่างเป็นระบบ 3)การให้คะแนนแบบม1ี-5อันดับและ 
4)การสะสมใบงานผลการศึกษาพบว่าวิธีการสอนแบบน้ีทําให้ผู้เรียน
มีความสนุกและสามารถพัฒนาการพูดของผู้เรียนได้
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บทที่ 3
วิธีดำเนินการศึกษาวิจัย

การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ มีวิธีดำเนินการเป็นขั้นตอนตามลำดับ 
ดังนี้

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า
3. การสร้างเครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือ
4. แบบแผนการทดลองและการดำเนินการทดลอง
5. การวิเคราะห์ข้อมูล

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็นนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 2 ห้องเรียน 
รวม 25 คน

กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2563 จำนวน 2 ห้องเรียน รวม 25 คน

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีเครื่องมือ 3 ชนิด คือ

1.แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการพูดแตกฉานโน้มน้าวใจ วิชา
ภาษาไทย เป็นข้อสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 
40 ข้อ

2. แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนของนักศึกษาระดับชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการพูดแตกฉาน
โน้มน้าวใจ โดยใช้การสอนแบบบทบาทสมมุติ เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า จำนวน 20 ข้อ

3.แบบประเมินการพูดแตกฉานโน้มน้าวใจ
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3.3 การสร้างเครื่องมือและการหาคุณภาพของเครื่องมือ
ผู้ศึกษาค้นคว้าได้ดำเนินการสร้าง และหาคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้

1.  การสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถ  ด้านการพูดแตกฉาน
โน้มน้าวใจ  โดยสร้างเป็นแบบทดสอบวัดความสามารถก่อนและหลัง
เรียนในวิชาภาษาไทย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ตามหลักสูตรแกน
กลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช   2551   เป็นข้อสอบแบบปรนัย
ชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จํานวน  40 ข้อ  ท่ีผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างข้ึนเอง
โดยดําเนินการสร้างและหาคุณภาพของแบบทดสอบตามข้ันตอน ดังน้ี

1.1 ศึกษาหลักสูตรหลักสูตร แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 25519 ตัวชี้วัดเรื่องการพูดในโอกาสต่างๆ หัวข้อการพูด       
โน้มน้ามใจ

1.2 ศึกษาทฤษฎีและวิธีการสร้างแบบทดสอบแบบอิงเกณฑ์ 
จากหนังสือเทคนิค การเขียนข้อสอบของ ชวาล แพรัตกุล (2518 : 210) 
และศึกษาการสร้างแบบทดสอบแบบอิง เกณฑ์จากหนังสือการวิจัยเบ้ือง
ต้น (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 50-63) เพ่ือเป็นแนวทางใน การสร้าง     
แบบทดสอบ

1.3 กําหนดเน้ือหาและเขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมให้สอด
คล้องกับเนื้อหาเพื่อใช้ประกอบในการสร้างแบบทดสอบ

1.4 สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถทางการเรียน เรื่อง     
การพูดแตกฉานโน้มน้าวใจ โดยสร้างเป็นข้อสอบแบบปรนัยชนิดเลือก
ตอบ (Multiple Choice) 4 ตัวเลือก ยึดตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
ให้ครอบคลุมจุดประสงค์ที่กำหนด จำนวน 60 ข้อ ต้องการใช้จริง 40 ข้อ

1.5 จัดพิมพ์แบบทดสอบที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว 
จำนวน 40 ข้อฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำไปใช้ในการศึกษาค้นคว้าต่อไป

2.  การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ เรื่องการพูดแตกฉาน
โน้มน้าวใจ โดยใช้การสอนแบบบทบาทสมมุติ ดำเนินการสร้างและ
หาคุณภาพของแบบสอบถามดังนี้

2.1 วิเคราะห์จุดประสงค์เนื้อหา จากแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เรื่องการพูดแตกฉานโน้มน้าวใจ โดยใช้การสอนแบบบทบาท
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สมมุติ วิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

2.2  สร้างแบบแบบสอบถามความพึงพอใจเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า  (Rating  Scale)  มี  5  ระดับ  ข้อมูลที่ได้สามารถแปลง
ผลเป็นคะแนนได้  (บุญชม  ศรีสะอาด.  2543:  158-163)  จำนวน  25  ข้อ 
ต้องการใช้จริง 20 ข้อ ข้อความที่เขียนค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้

2.3  นำแบบประเมินเพื่อสอบถามความพึงพอใจ
2.4  นำแบบสอบถามความพึงพอใจที่แก้ไขแล้ว  พิมพ์เป็น

ฉบับสมบูรณ์เพื่อไปทดลอง  กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  วิชา
ภาษาไทย จำนวน 25 คน

2.5  นำแบบสอบถามความพึงพอใจที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว
พิมพ์เป็นแบบประเมิน  ความพึงพอใจฉบับจริงเพื่อไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
ต่อไป

3 . แบบประเมินผลการพูดในโอกาสต่างๆแบบประเมินผล       
การพูดแตกฉานโน้มน้าวใจ  โดยใช้การสอนแบบบทบาทสมมุติ  ใช้ 
เครื่องมือวัดแบบมาตรประมาณค่าเนื้อหาในส่วนนี้เป็นภาพรวมของ
ความสามารถในการพูดโน้มน้าวใจที่ครอบคลุมและสอดคล้องสัมพันธ์
กับจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยมีขั้นตอนในการ สร้าง ดังนี้

3.1  ศึกษาเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการพูดโน้มน้าวใจ  และข้อ
เสนอแนะในการประเมินผลการพูดจากหนังสือวิธีสอนภาษาไทยใน
ระดับมัธยมศึกษา  (สุจริต  เพียรชอบและ  สายใจ  อินทรัมพรรย์.  2538 : 
134-138)

3.2 ศึกษาแนวคิดในการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน 
จากหนังสือการวัดและประเมินผลอิงเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลัก
สูตรการศึกษาพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
(สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ. 
2551: 61-68)
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3.3 ศึกษาวิธีการสร้างเครื่องมือวัดแบบมาตรประมาณค่า 
จากหนังสือเทคนิค การวัดผลและเทคนิคการเขียนข้อสอบ

3.4 สร้างแบบประเมินผลการพูด

3.5 กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการพูด โดยอาศัยมาตรา
ส่วนประมาณค่า ดังนี้ น้ำหนักคะแนน 4 = ดีมาก, 3 = ปานกลาง, 2 = 
พอใช้, 1 = ยังต้องปรับปรุงกำหนดเกณฑ์ใน การแปลความหมายค่า
เฉลี่ยของคะแนน ดังนี้

ค่าเฉล่ียตั้งแต ่3.50-4.00 แสดงว่า ดี 
ค่าเฉล่ียตั้งแต ่2.50-3.49 แสดงว่า ปานกลาง 
ค่าเฉล่ียตั้งแต ่1.50-2.49 แสดงว่า พอใช้ 
ค่าเฉล่ียตั้งแต ่1.00-1.49 แสดงว่า ยังต้องปรับปรุง 

การศึกษาค้นคว้าอิสระให้สมบูรณ์และนําไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป

4. แบบแผนการทดลองและการดำเนินการทดลอง
4.1 แบบแผนการทดลอง
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง ผู้ศึกษาค้นคว้าได้

ดำเนินการทดลอง กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  
จำนวน 25 คน โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pre-test 
Post-test Design

4.2 การดำเนินการทดลองและระยะเวลาในการทดลอง
4.2.1 การดำเนินการทดลอง ผู้ศึกษาค้นคว้าดำเนินการ

ทดลองตามขั้นตอน ดังนี้
1) ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) กับนักเรียนกลุ่ม

ตัวอย่างด้วยแบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการพูดแตก
ฉานโน้มน้าวใจ จำนวน 40 ข้อ ใช้เวลา 60 นาทีและ ตรวจเก็บคะแนนไว้

2) ทดสอบหลังเรียน (Post-test) เมื่อสิ้นสุดการทดลอง
ใช้แผนการจัด กิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามา
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รถในการพูด เรื่องการพูดแตกฉานโน้มน้าวใจ  ชุดเดียวกันกับการทด
สอบก่อนเรียนและสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 20 ข้อ

4.3 ระยะเวลาในการทดลอง 
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผู้ศึกษาค้นคว้าได้ดำเนินการ ทดลองใน

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563โดยใช้เวลาทดลอง 15 คาบ คาบละ 50 
นาที โดย ทดสอบก่อนเรียนใช้เวลา 1 คาบ ทดสอบหลังเรียนใช้เวลา 1 
คาบ

5. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้ศึกษาค้นคว้าได้นำผลการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

จากการทดลองใช้ มาวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
5.1 ทดสอบความแตกต่างของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลัง

เรียน โดยใช้การทดสอบ ค่าที t-test (Dependent Sample)
5.2 หาดัชนีประสิทธิผลของการพัฒนาความสามารถด้านการพูด 

แตกฉานโน้มน้าวใจ โดยใช้การสอนแบบบทบาทสมมุติ วิชาภาษาไทย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน 
และร้อยละ

5.3 ประเมินค่าความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เรื่อง การพูดแตกฉานโน้มน้าวใจโดยใช้การสอนแบบบทบาท
สมมุติโดยใช้ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิเคราห์ข้อมูลเรื่องการพัฒนาทักษะการพูดแตกฉานด้าน
โน้มน้าวใจ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหา
วิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอน
ดังนี้ 

1. ลำดับขั้นตอนในการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

2. ผลการวิคราะห์ข้อมูล 

ลาดับขั้นตอนในการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษาค้นคว้าได้ดำเนินการ ตามลำดับขั้นตอนดังนี้ 

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถด้านการพูดแตก
ฉานโน้มน้าวใจโดยใช้การสอน แบบบทบาทสมมุติ วิชาภาษาไทย ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

ตอนที่2 การวิเคราะห์ดัชนีประสิทธิผลของการพัฒนาความ
สามารถด้านการพูดแตกฉานโน้มน้าวใจโดยใช้การสอน แบบบทบาท
สมมุติ วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฎสวนสุนันทา

ตอนที่ 3 การวเิคราะห์ความพงึ พอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัด
การเรียนรู้เรื่องการพูดแตกฉานโน้มน้าวใจโดยใช้การสอน แบบบทบาท
สมมุติ วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฎสวนสุนันทา

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของ ความสามารถด้าน 
การพูดแตกฉานโน้มน้าวใจโดยใช้การสอน แบบบทบาทสมมุติ วิชา
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ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวน
สุนันทา

 ตาม หลักเกณฑ์ 80/80 ผู้ศึกษาได้ทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง จากนักเรียน
จำนวน 25 คน โดยให้นักเรียนทดสอบ วัดความสามารถด้านการพูด
แตกฉานโน้มน้าวใจ ก่อนเรียน แล้วจึงจัดกิจกรรมตามแผนแบบบทบาท
สมมุติ วิชาภาษาไทย ของนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 เมื่อจบบท
เรียนแล้ว ให้นักเรียนทำแบบทดสอบ และประเมินการพูด ให้นักเรียน
ทำแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการพูดแตกฉานโน้มน้าวใจหลัง
เรียน นำคะแนนของแบบทดสอบวัด ความสามารถด้านการพูดใน
โอกาสต่าง ๆ มาหาประสิทธิภาพ 

1.การวิเคราะห์หาประสิทธภิาพของกระบวนการ(E1) ของการพัฒนา
ความสามารถด้าน การพูดแตกฉานโน้มน้าวใจโดยใช้การสอน แบบ
บทบาทสมมุติ วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหา
วิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

 ปรากฏผลดังตาราง 1 

ตาราง 1 คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละของการ
ทดสอบวัดความรู้ ความสามารถด้านการพูดแตกฉานโน้มน้าวใจโดย

ใช้แบบทดสอบ 

เลขที่ คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน
1 5 8

2 5 8

3 4 8

4 5 9

5 4 8

6 6 8
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7 4 8

8 4 8

9 5 9

10 6 8

11 6 9

12 4 8

13 5 8

14 6 9

15 6 9

16 6 9

17 7 8

18 5 8

19 6 9

20 7 8

21 5 7

22 6 8

23 7 9

24 5 8

25 6 7

รวม 136 198

 x̄ 56 8.2

S.D. 0.86 0.60

ร้อยละ 56.68 82.50

เลขที่ คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน
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จากตาราง 1 พบว่าค่าเฉลี่ยการทดสอบก่อนเรียนคะแนนเฉลี่ยเท่า
กับ136  จาก  คะแนนเต็ม  250  คะแนน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.86 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 56.67 และ ค่าเฉลี่ยการทดสอบหลัง
เรียน  คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  198  จากคะแนนเต็ม  250  คะแนนส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐานเท่ากับ 0.60 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 82.50 

ตารางที่ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) ของแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เรื่อง การพัฒนาความสามารถด้าน การพูดแตกฉานโน้มน้าว
ใจโดยใช้การสอน แบบบทบาทสมมุติ วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

จากตารางที่ 2 พบว่าค่าเฉลี่ยจากการทำแบบทดสอบ ค่าเฉลี่ยจา
กการประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่มระหว่างเรียน และจากการ

รายการประเมิน คะแนน
เต็ม  x̄  ค่าคะแนน 

เฉลี่ยร้อยละ
1. การทำแบบทดสอบ 10 5.6 82.50

2. ประเมินพฤติกรรมการทางาน
กลุ่มระหว่างเรียน

50
40.2
0

80.41

3. ประเมินการพูดในการเรียนรู้
ระหว่างเรียน

50
41.0
1

82.17

รวม 245.08

เฉลี่ย 81.69
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ประเมิน การพูดในระหว่างเรียน ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 

ของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การพัฒนาความสามารถด้าน 
การพูดแตกฉานโน้มน้าวใจโดยใช้การสอน แบบบทบาทสมมุติ วิชา
ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวน
สุนันทา มีค่า เท่ากับ 81.69 

2.การวิเคราะห์หาประสิทธภิาพของผลลัพธ์(E2)ของแผนการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้เรื่อง การพัฒนาความสามารถด้านการพูดแตกฉานโน้มน้าว
ใจโดยใช้การสอน แบบบทบาทสมมุติ วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

ตารางที่ 3 ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) ของแผนการจัดกิจกรร
มการเรียนรู้ เรื่องการพัฒนาความสามารถด้านการพูดแตกฉานโน้มน้าว
ใจโดยใช้การสอน แบบบทบาทสมมุติ วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

เลขที่ คะแนนทดสอบวัด 
ความสามารถก่อน

เรียน(40)

คะแนนทดสอบวัด 
ความสามารถก่อน

เรียน(40)

1 28 35

2 24 36

3 22 36

4 26 32

5 24 32

6 27 34

7 25 36

8 27 35

9 23 37
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10 27 34

11 28 32

12 27 36

13 26 36

14 25 36

15 21 34

16 22 35

17 24 34

18 22 32

19 21 35

20 21 36

21 23 35

22 24 35

23 23 32

24 21 35

25 23 33

รวม 624 864

 x̄ 25.16 34.62

S.D. 2.37 1.49

ร้อยละ 62.92 86.56

เลขที่ คะแนนทดสอบวัด 
ความสามารถก่อน

เรียน(40)

คะแนนทดสอบวัด 
ความสามารถก่อน

เรียน(40)
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จากตาราง นักเรียนจำนวน 25 คน ได้คะแนนเฉลี่ย จากการทำ
แบบทดสอบวัดความสามารถการพัฒนาความสามารถด้านการพูดแตก
ฉานโน้มน้าวใจโดยใช้การสอน แบบบทบาทสมมุติ วิชาภาษาไทย ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 
เท่ากับ 25.16 ของคะแนนเต็ม 40 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 62.92 และได้
คะแนนจากการทำแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการพูดแตกฉาน
โน้มน้าวใจ หลังเรียน เท่ากับ 34.62 ของคะแนนเต็ม 40 คะแนนคดิ เป็น 
ร้อยละคุณ 86.56 นั่นคือ E 2 เท่ากับ 77.92 

ตารางที่ 4 ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง 
การพัฒนาความสามารถด้านการพูดแตกฉานโน้มน้าวใจโดยใช้การ
สอน แบบบทบาทสมมุติ วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ตามเกณฑ์ 80/80 (E1/E2) 


คะแนน คะแนน
เต็ม X ร้อยละของ

คะแนนเต็ม

1. 80 ตัวแรก 
1.1 แบบทดสอบ 
1.2 แ บบประเมินพฤติกรร
มการทํางานกลุ่ม                         
1.3 แบบประเมินการพูด

10 

50 

50 

5.6 

40.20 

41.01 

82.50 

80.41  

82.17

เฉลี่ย

2. 80 ตัวหลัง 
2.1 แบบทดสอบวัดความ       
สามาถด้านการพูด

40 34.6
2

86.56

81.69 
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จากตาราง พบว่าคะแนนระหว่างเรียน คิดเป็นร้อยละ 81.69 ของคะแนน
เต็ม และผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบวัดความ
สามารถพูดแตกฉานโน้มน้าวใจโดยใช้การสอน แบบบทบาทสมมุติ 
วิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหา
วิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา คิดเป็นร้อยละ 86.56 ของคะแนนเต็ม ดังนั้น 
ประสิทธิภาพของการพัฒนาความสามารถด้านพูดแตกฉานโน้มน้าวใจ
โดยใช้การสอน แบบบทบาทสมมุติ วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา จึงมีประสิทธิภาพ 
81.69/86.56 ซึ่งสูงกว่า เกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ 

ตอนที่2การวิเคราะห์ความสามารถด้านการพูดในโอกาสต่างๆ
โดยใช้การสอนแบบบทบาทสมมุติ วิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ระหว่าง
ก่อนเรียนและหลังเรียน ผู้วิจัยได้ดำเนินการโดยให้นักเรียนทำการ
ทดสอบวัดความสามารถด้านการพูดในโอกาสต่าง ๆ ก่อนเรียนเมื่อนัก
เรียนเรียนรู้จากการจัดกิจกรรมการพัฒนาความสามารถด้านการพูด
แตกฉานโน้มน้าวใจ ใช้การสอนแบบบทบาทสมมุติ แล้วทำการทดสอบ
วัดความสามารถ โดยใช้แบบทดสอบชุดเดียวกัน นำมาตรวจคะแนน
แล้วเปรียบเทียบความสามารถด้านการพูดโน้มน้าวใจระหว่างก่อนเรียน
และหลังเรียน 

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์หาดัชนีประสิทธิผลของกิจ กรรมการเรียนรู้ 
เรื่อง การพัฒนาความสามารถด้านการพูดแตกฉานโน้มน้าวใจโดยใช้
การสอน แบบบทบาทสมมุติ วิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ผู้วิจัยได้ดาเนิน
การโดยให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนเมื่อนักเรียนเรียนรู้จา

ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (E1/E2) เท่ากับ 
81.69/86.56
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กการจัดกิจกรรมการพัฒนาความสามารถด้านการพูดแตกฉานโน้มน้าว
ใจ โดยใช้การสอนแบบบทบาทสมมุติแล้ว จึงให้แบบทดสอบชุด
เดียวกันอีกครั้ง แล้ววิเคราะห์หาดัชนี ประสิทธผลของแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการพัฒนาความสามาถด้านการพูดแตกฉาน
โน้มน้าวใจโดยใช้การสอน แบบบทบาทสมมุติ วิชาภาษาไทย ของนัก
เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุ
นันทา  โดยใช้วิธีการหาค่าประสิทธิผล (E.I. : Efffectiveness Index) 
ของกูดแวนเฟลทเชอร์และชไนเดอร์ (Goodman, Fletcher and Schnei-
der) (เผชิญ กิจระการ. 2544 : 45-46)ปรากฏผลดังนี้ 

ค่าดัชนีความสามารถด้านการพูดแตกฉานโน้มน้าวใจโดยใช้กา
รสอน แบบบทบาทสมมุติ วิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
5  มีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.5870 แสดงว่าผู้เรียนมี ความรู้เพิ่มข้นึ
จากก่อนเรียนเท่ากับ0.5870หรือคิดเป็นร้อยละ58.70 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็นการพัฒนาความสามาถด้านกา
รพูดแตกฉานโน้มน้าวใจโดยใช้การสอน แบบบทบาทสมมุติ วิชาภาษา
ไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฎสวนสุนันทา สรุปผลการศึกษา ค้นคว้า ตามลำดับดังนี้ 

1. ความมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า

1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการพูดแตกฉานโน้มน้าวใจโดย
ใช้การสอน แบบบทบาทสมมุติ วิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึก
ษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ระหว่า
งก่อนเรียนกับหลังเรียน 

2. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผล ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องกา
รพัฒนาความสามาถด้านการพูดแตกฉานโน้มน้าวใจโดยใช้การสอน 
แบบบทบาทสมมุติ วิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 


สรุปผล 

1.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนเรื่อง การพูดพูดแตกฉาน
โน้มน้าวใจโดยใช้การสอน แบบบทบาทสมมุติ มีความสามารถด้านกา
รพูดในหลังเรียนว่าเพิ่มข้ึนจากก่อนเรียน มี ประสิทธิภาพ 81.69/86.56 
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ 

2. ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่องการพัฒนาความ
สามาถด้านการพูดแตกฉานโน้มน้าวใจโดยใช้การสอน แบบบทบาท
สมมุติ วิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา  มีค่าเท่ากับ 0.5870 แสดงว่านักเรียน
มีความรู้เพิ่มขึ้น 0.5870 หรือคิด เป็นร้อยละ 58.70 
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อภิปรายผล 

การพัฒนาความสามารถด้านด้านการพูดแตกฉานโน้มน้าวใจโดยใช้
การสอน แบบบทบาทสมมุติ วิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา  สามารถอภิปราย
ผลได้ดังนี้ 

ผลการเปรียบเทียบความสามารถด้านการพูดแตกฉานโน้มน้าว
ใจโดยใช้การสอน แบบบทบาทสมมุติ วิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนซึ่งเป็นไปตาม สมมุติฐานที่กาหนดไว้ โดยหลังการ
ทดลองนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความสามารถ ด้าน
การพูดแตกฉานโน้มน้าวใจสูงกว่าก่อนเรียน

ผลการศึกษาค้นคว้าเป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าการ สอนแบบ บทบาท
สมมุติเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการ
เรียน โดยได้ร่วมกับ สมาชิกในกลุ่มวิเคราะห์สถานการณ์ที่จับฉลากได้ 
ร่วมกันเลือกข้อความสร้างบทสนทนาตาม สถานการณ์ที่กาหนด ฝึกซ้อ
มการพูดตามบทสนทนาและบทบาทที่สมาชิกมอบหมาย ทำให้ผู้เรียน 
เรียนรู้อย่างสนุกสนาน เกิดทักษะความสามารถทั้งนี้ เพราะข้อมูลมาจาก
ผู้เรียนโดยตรง จึงช่วยให้ ผู้เรียนเข้าใจสิ่งที่เรียนชัดเจน ลึกซึ้งโดย
เฉพาะในขั้นวิเคราะห์และอภิปรายผล ทั้งนำเอาผลการแสดง ของผู้
แสดงทั้งทางด้านความรู้ ความคดิ และพฤติกรรมที่ค้นพบมาเป็นข้อมูล
ในการอภิปราย จึงทาให้ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตาม 

2. ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการพัฒนาความสา
มาถด้านการพูดแตกฉานโน้มน้าวใจโดยใช้การสอน แบบบทบาทสม
มุติ วิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหา
วิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา พบว่า ค่าดัชนี ประสิทธิผลเท่ากับ 0.8169 
ซึ่งแสดงว่านักเรียนที่เรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้การพัฒนาความ
สามารถด้านการพูดโน้มน้าวใจมี ความก้าวหน้าในการเรียนเพิ่มข้ึน 
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0.8169 หรือ คิดเป็นร้อยละ 81.69 ทั้งนี้ เนื่องจากกิจกรรมการ เรียนรู้
แบบบทบาทสมมุติ ทำให้นักเรียนได้ฝึกการพูดในสถานการณ์ที่ใกล้
เคียงกับสถานการณ์จริง ทำให้ผู้เรียนสามารถเลือกใช้ภาษาที่ถูกต้อง
เหมาะสมช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้อย่าง ลึกซึ้ง

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้  
1.1 ควรให้นักเรียนได้มีการฝึกฝนการพูด ในโอกาสต่างๆและในสถาน
การณ์จริงอย่างต่อเนื่อง

1.2 การศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า การสอนการพูดแตกฉาน ด้านการ
โน้มน้าวใจโดยใช้การสอนแบบบทบาทสมมุติ สามารถพัฒนาความ
สามารถความกล้าแสดงออก พัฒนาความสามารถด้านการพูดในโดย
เป็นการยกตัวอย่างสถานการณ์และเชื่มโยงกับวิธีการพูดที่เหมาะสม 
จึงควรใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนด้านการพูดในวิชา
ภาษาไทยต่อไป

1.3 การสอนโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมุติ แม้จะมีความน่าสนใจและ
เป็นการยกตัวอย่างที่เห็นภาพชัดเจนแต่ไม่ควรจะจัดบ่อยในรูปแบบเดิม 
ควรมีการประยุกต์ใช้ให้หลากหลายแง่มุม เพื่อให้นักเรียนเลือกนำไปใช้
ได้ในสถานการณ์จริง

2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าต่อไป 

2.1 ควรนำการสอนแบบบทบาทสมมุติไปสอนร่วมกับวิธีการสอนอื่นใน
รายวิชาต่างๆ โดยเฉพาะวิชาทางด้านภาษาศาสตร์  
2.2 ควรประเมินความสามารถด้านการพูดโน้มน้าวใจ หลังเรียนโดยใช้
แบบประเมินการพูดที่เป็นการประเมินการพูดโน้มน้าวใจจากการส
อบปฏิบัติ 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ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
2.4 ควรนำกิจกรรมบทบาทสมมุติมาใช้เป็นกิจกรรมในการเรียนที่ทาให้
ผู้เรียนเกิด  กระบวนการคิดเป็นอย่างสร้างสรรค์ 
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