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การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคก์ารวิจยั คือ 1) เพ่ือศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐานและความตอ้งการ

เก่ียวกบัการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชว้ิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกบักลวิธีการส่ือสารเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถด้านการพูดส่ือสารภาษาองักฤษส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 2) เพื่อ
พฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 3) เพื่อทดลองใชกิ้จกรรมพฒันาผูเ้รียนและ 4) เพื่อประเมินผลและ
พฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเก่ียวกบัความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษและความคิดเห็น
ของนกัเรียนท่ีมีต่อกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัและพฒันา(R&D) ใชแ้บบแผนการ
วิจัยแบบ Time Series Design โดยทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลด าเนิน
สะดวก จ านวน 26 คน จากการอาสาสมคัร ในภาคเรียน   ท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การวิจัย ประกอบด้วย1) กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนและแผนการจัดกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  2) แบบ
ประเมินความสามารถดา้นการพูดส่ือสาร 3) แบบประเมินความสามารถตนเองดา้นการพูดส่ือสาร
ภาษาองักฤษ 4)แบบบันทึกการใช้กลวิธีการส่ือสาร 5) ประเด็นค าถามการทบทวนหลงัปฏิบัติ
กิจกรรม(After Action Review : AAR) 6) แบบสมัภาษณ์ความคิดเห็นท่ีมีต่อการใชกิ้จกรรมพฒันา
ผูเ้รียน การวิเคราะห์ขอ้มูลใชค่้าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา 

ผลการวิจยัพบว่า 

1. ผลการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน  พบว่า นักเรียนและผูเ้ก่ียวข้องมีความต้องให้มีการ
จดัการเรียนรู้เก่ียวกบัทกัษะการพูดภาษาองักฤษในชีวิตประจ าวนั  โดยมีการใชว้ิธีสอนบทบาท
สมมติร่วมกบักลวิธีการส่ือสารเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ มีการพา
ไปจดัการเรียนรู้นอกสถานท่ีมีชาวต่างชาติและครูชาวต่างชาติเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้ 
ดว้ยกระบวนการกลุ่ม โดยมีครูและเพื่อนครูเป็นผูว้ดัและประเมินผล  2. ผลการพฒันากิจกรรม
พฒันาผูเ้รียนโดยการใชว้ิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกบักลวิธีการส่ือสารเพื่อส่งเสริมความสามารถ
ดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ ประกอบดว้ย 1) หลกัการ 2) เป้าหมาย 3) แนวการจดักิจกรรม 4) 

 



  จ 

รูปแบบการจดักิจกรรม 5) ค าอธิบายรายวิชา 6) จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 7) โครงสร้างการจดักิจกรรม 
8) ส่ือ 9) การวดัและประเมินผลและ10) หน่วยการเรียนรู้ 4 หน่วย ใชก้ารจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีสอน
บทบาทสมติเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดส่ือสารภาษาอังกฤษ  3. ผลการทดลองจัด
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยการใช้วิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกับกลวิธีการส่ือสารเพื่ อส่งเสริม
ความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ จดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีสอนบทบาทสมมติ 8 ขั้นตอน 
ดงัน้ี 1) ขั้นเตรียม 2) ขั้นด าเนินการสอน 3) ขั้นเลือกผูแ้สดง 4) ขั้นเตรียมความพร้อมของผูแ้สดง 5) 
ขั้นจดัฉากการแสดง 6) การเตรียมผูส้ังเกตการณ์ 7) ขั้นแสดง(ขั้นใชก้ลวิธีการส่ือสาร) และ8) ขั้น
อภิปรายผล พบว่า นักเรียนสนใจและตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือพฒันาความสามารถดา้นการพูด
ส่ือสารภาษาองักฤษและมีการใช้กลวิธีการส่ือสารทั้ง 4 วิธี ได้แก่ กลวิธีท่ี 1 การใช้อวจันภาษา 
กลวิธีท่ี 2 การขอความช่วยเหลือ กลวิธีท่ี 3 การพูดภาษาองักฤษปนภาษาอ่ืน กลวิธีท่ี 4 การพูด
พึมพ าเพื่อขอเวลาในการคิด  การแก้ปัญหาการพูดสนทนาภาษาองักฤษโดยเห็นจากพฒันาการ
ความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษท่ีเพ่ิมข้ึนจากการวดัและประเมินผลนักเรียน โดย
นกัเรียนเลือกใชก้ลวิธีการพูดพึมพ าเพื่อขอเวลาคิดมากท่ีสุดและกลวิธีการขอความช่วยเหลือน้อย
ท่ีสุด 4. ผลการประเมินและปรับปรุงกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยการใชก้ลวิธีการส่ือสารร่วมกบัวิธี
สอนบทบาทสมมติเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ  พบว่า1) นักเรียนมี
ความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษโดยภาพรวมอยู่ในระดบัดี  2) นักเรียนมีพฒันาการ
ความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษเพ่ิมข้ึน 3) นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรม
พฒันาผูเ้รียนโดยการใชว้ิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกบักลวิธีการส่ือสารเพื่อส่งเสริมความสามารถ
ดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษในระดบัมาก และขอ้เสนอแนะเห็นควรให้มีกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้
นกัเรียนไดฝึ้กดา้นการออกเสียงภาษาองักฤษเพ่ิมข้ึน โดยการเรียนรู้กบัครูชาวต่างชาติเพ่ิมระยะเวลา
ในการเรียนรู้ดา้นการออกเสียง 
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MISS NETCHANOK CHOMTHONG : THE DEVELOPMENT OF LEARNER’S 
DEVELOPMENT ACTIVITIES BY USING ROLE PLAYING APPROACH WITH 
COMMUNICATION STRATEGIES TO ENCHANCE ENGLISH FOR SPEAKING 
COMMUNICATIVE FOR PRIMARY SCHOOL STUDENT THESIS ADVISOR : ASSISTANT 
PROFESSOR DR. CHANASITH SITHSUNGNOEN, Ph.D. 

The purposes of this research were to 1) study the fundamental data and needs for 
the development of learner development activities by using role playing approach with 
communication strategies to enhance English speaking communicative for primary school 
students. 2) develop learner development activities. 3) implement learner development activities. 
And 4) evaluate and improve learner development activities about ability of English speaking 
communicative and the student’s opinion toward the learner development activities. This research 
is a Research and Development model using The Time Series Design. The learner development 
activities were conducted with 26 primary school students at  Anubandamnoensaduak School in 
the first  semester of  the academic year 2018 through the volunteer sampling. The instruments in 
this research were 1) The learner development activities and lesson plans of learner development 
activities 2) The ability of English for speaking communicative evaluation form 3) The ability of 
English speaking communicative evaluation form self- evaluation 4) communication strategies 
record form 5) After action review questions 6) the student’s opinion toward the activities for 
learner’s development. The data was analyzed by percentage, mean, standard deviation and 
Content Analysis. 

  

The result of the research showed that 

1. In the term of the results of basic information, it was found that students and 
concerned people need to have a learning management about English speaking skills in daily life 
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by using role-playing approach with communication strategies to enhance English speaking 
communicative. There should be an off-site learning arrangement with foreigners and foreign 
teachers to participate in the learning process by group process, with teachers coming to measure 
and evaluate. 2. The result of developing the learner development activities found that the learner 
development activities consisted of 1) Principles, 2) Goals, 3) Guidelines for organizing activities, 
4) Forms of activities, 5) Course descriptions, 6) Learning objectives, 7) Structure of activities, 8) 
Materials, 9) Evaluation, and 10) 4 Units of learning. 3. In the term of the results of the 
experiment of organizing student development activities by using role-playing approach with 
communication strategies to enhance English for speaking communicative, the learning 
management by teaching role-playing approach has 8 steps which are 1) Preparing 2) Teaching 
steps 3) Selecting actors 4) Preparing the performers 5) Performing scenes 6) Preparing observers 
7) Role Playing (Using communication strategies) and 8) Discussing the results. It was found that 
the students are interested in and intend to practice activities in order to develop their speaking 
ability for English communication by using 4 communication strategies which are strategies 1. 
Nonlinguistic Strategy 2. Appeal for Help Strategy 3. Languages Switch Strategy and 4. Surfing 
Strategy to solve the English communicative problems. It showed that the development of 
speaking ability for English communication has increased. The most, the students chose was 
using Surfing Strategy to solve the English communicative problems and the least communicative 
strategy they chose was Appeal for Help Strategy. 4. The results of assessment and improvement 
of the learner development activities found that 1) the students have the ability to speak English 
for communication in overall at a good level, 2) the students have improved their speaking ability 
to communicate in English and 3) the students are satisfied with the activities to develop learners 
by using role-playing approach with communication strategies to enhance English for speaking 
communicative ability at a high level. The suggestion is that there should be the activities that can 
encourage students to practice pronunciation by learning with foreign teachers and increasing the 
amount of time to learn the pronunciation. 
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ขอ้บกพร่องต่างๆ ท าใหว้ิทยานิพนธฉ์บบัน้ีมีความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน ตลอดจนใหก้  าลงัใจตลอดระยะเวลา
ท่ีท าการวิจยัเป็นอยา่งดี ผูว้ิจยัจึงขอกราบขอบพระคุณอาจารยทุ์กท่านเป็นอยา่งสูง 

ขอบพระคุณ   ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. มาเรียม  นิลพันธุ์  ท่ีกรุณาเป็นประธานในการ
พิจารณาวิทยานิพนธ์ และผูช่้วยศาสตราจารย  ์ดร.รพีพรรณ สุฐาปัญณกุล ผูท้รงคุณวุฒิ ท่ีกรุณาให้
ค  าแนะน า ในการแก้ไข ข้อบกพร่องตลอดจนคณาจารยใ์นสาขาวิชาหลกัสูตรและการนิเทศ  และ
คณาจารยทุ์กท่านท่ีให้ความรู้และประสบการณ์อันมีค่ายิ่งแก่ผูว้ิจ ัยตอดเวลาท่ีศึกษาอยู่ในคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากรใหป้ระสบความส าเร็จได ้

ขอบพระคุณผูเ้ช่ียวชาญ อาจารย ์ดร.บุญรอด ชาติยานนท ์ดร.สาลินี อุดมผล  อาจารย ์ดร.จิต
ณรงค ์เอ่ียมส าอาง ดร.ชวนพิศ ศิลาเดช ดร.ชยัสิทธ์ิ ตั้งธงทองกุล นางสาวจิราภา อ ่าแจง้  ผศ.ดร.วิสูตร 
โพธ์ิเงิน อาจารย  ์ดร.รักชนก  โสภาพิศ และดร.สุดหทัย รุจิรัตน์  ท่ีกรุณาให้ค  าแนะน า ปรับปรุง
เคร่ืองมือ และกรุณาเป็นผูเ้ขา้ร่วมการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ในการตรวจเคร่ืองมือประกอบการ
วิจยั เพื่อใหเ้คร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัมีคุณภาพ 

ขอบพระคุณผูอ้  านวยการโรงเรียนอนุบาลด าเนินสะดวก นางสาวสุดารัตน์ ทบัสาย ตลอดจน
ครูโรงเรียนอนุบาลด าเนินสะดวกและผูท่ี้ไม่ได้กล่าวนาม  ณ ท่ีน้ีทุกท่าน ท่ีกรุณาให้ข้อมูลท่ีเป็น            
ประโยชน์ต่อการท าวิทยานิพนธ์ในคร้ังน้ี นอกจากนั้นยงัใหค้วามช่วยเหลือ อุปการะ สนบัสนุน และ
ใหก้  าลงัใจเสมอมา ตลอดจนความห่วงใยและปรารถนาดีแก่ผูว้ิจยัมาโดยตลอด 

ขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัว  รวมถึง พี่ๆ เพื่อนๆ และน้องๆ รุ่นรหัส 58 
สาขาวิชาหลกัสูตรและการนิเทศ ทุกท่านท่ีไดใ้หค้วามช่วยเหลือ อุปการะ การสนับสนุน และเป็นทั้ง
แรงใจ แรงทรัพย  ์สนับสนุนและให้ก  าลงัใจ ตลอดจนความห่วงใยและปรารถนาดีแก่ผูว้ิจยัมาโดย
ตลอด 

หากวิทยานิพนธฉ์บบัน้ีก่อใหเ้กิดประโยชน์และคุณค่า ผูว้ิจยัขอมอบคุณความดีทั้งมวลแก่ผู ้
ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดท่ีท าใหว้ิทยานิพนธน้ี์ประสบความส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 

  
  

เนตรชนก  โฉมทอง 
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บทที่ 1 

บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

การศึกษาเป็นกระบวนการท่ีส าคัญอย่างยิ่งในการสร้างคนให้เป็นคนดีมีคุณภาพ มี
ความรู้ มีทกัษะความสามารถท่ีด ารงชีวิตไดเ้ป็นอย่างดี สามารถปรับตวัให้เขา้กบัสถานการณ์และ
รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงต่างๆท่ีจะมาถึง ซ่ึงพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 แกไ้ข
เพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 (กรมวิชาการ, 2545:2) ไดก้  าหนดแนวทางการจดัการศึกษา ในหมวด
ท่ี 4 มาตรา 22 โดยยึดหลกัว่า ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดแ้ละถือว่า
ผูเ้รียนมีความส าคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกับมาตรา 24 การจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีตอ้งจัด
เน้ือหาสาระกิจกรรมให้สอดคลอ้งกับความสนใจและความถนัดของผูเ้รียน โดยค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล มีการฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ การ
ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจดับรรยากาศสภาพแวดลอ้ม ส่ือการเรียนและอ านวยความสะดวก
เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดความเขา้ใจกนัและกนัในการศึกษาหาความรู้และถ่ายทอด
ความรู้ต่างๆ ใหแ้ก่กนั (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 2546 ข :1) ซ่ึงสอดคลอ้งกบักาญจนา ศรี
กาฬสินธุ์ (2538 : 491) ท่ีว่า การจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จะต้องอาศัย
กิจกรรมหลายรูปแบบเพราะกิจกรรมเป็นส่วนท่ีจะช่วยส่งเสริมความสามารถทางวิชาการ ช่วยให้
นกัเรียนใชเ้วลาว่างให้เกิดประโยชน์ ท าให้เด็กมีโอกาสท างานและประสบความส าเร็จในงานท่ีตน
ถนดัและสนใจ 

ในโลกยุคปัจจุบัน เป็นยุคของขอ้มูลข่าวสาร มีการเปล่ียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจและ
วฒันธรรมท าให้บุคคลในสังคมจ าเป็นต้องติดต่อ พบปะ เพื่อด าเนินกิจกรรมทางด้านต่างๆ 
ภาษาองักฤษจึงเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัยิ่ง เพราะเป็นภาษาท่ีเป็นภาษาสากลของโลกท่ีใชก้นัอย่าง
แพร่หลาย และมีบทบาทส าคญัในการติดต่อส่ือสารในทุกๆดา้น ไม่ว่าจะเป็น ดา้นความเจริญกา้วหนา้ทาง
เทคโนโลยี ด้านวิทยาการต่างๆ ดา้นการคา้ เป็นตน้ ทุกคนจ าเป็นจะตอ้งเข้าใจภาษาองักฤษเพื่อ
สามารถใช้ส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆให้เกิดความเข้าใจท่ีตรงกันและบรรลุวตัถุประสงค์อย่าง
แทจ้ริง สอดคลอ้งกบันายแพทยธี์ระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ไดก้ล่าวในระหว่างลงพ้ืนท่ีจงัหวดัพิษณุโลก เพ่ือเยี่ยมชมการจดัการเรียนการสอนในโครงการ 
“English for all” ในวนัท่ี 19 มกราคม พ.ศ. 2561 ว่า หากเราจะปฏิรูปการศึกษา แต่ยงัไม่สามารถ
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ยกระดบัทกัษะภาษาองักฤษของคนในประเทศได้ การปฏิรูปนั้นถือว่าลม้เหลวซ่ึงสอดคลอ้ง
กับนโยบายของกระกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองการยกระดบัภาษาองักฤษเป็นส่ิงส าคญัเม่ือผูเ้รียน
สามารถส่ือสารหรือเรียนภาษาองักฤษได ้ก็จะมีความสุขกบัการเรียน สอดคลอ้งกบัภทัราวดี ยวนช่ืน 
(2556 : 185) และฮาสีด๊ะ ดีนามอ (2553) กล่าวว่า ภาษาองักฤษเป็นภาษาส าคญัท่ีมีบทบาทส าคัญ
อยา่งมากในยุคของโลกไร้พรมแดนหรือยุคขอ้มูลข่าวสารท่ีพลเมืองโลกสามารถติดต่อกนัไดอ้ยา่ง
รวดเร็วและไดรั้บการยอมรับว่าเป็นภาษาสากลใชใ้นการส่ือสารทางดา้นต่างๆ ในชีวิตประจ าวนั
อย่างแท้จริง เช่นด้าน การศึกษา การเมือง การคา้ การท่องเท่ียวเป็นตน้นอกจากน้ีก็ยงัใชใ้ห้เกิด
ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ ความบนัเทิงและอ่ืนๆ ดงันั้นการท่ีนกัเรียนจะเรียนภาษาองักฤษ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นจะต้องมีการใชอ้ย่างสม ่าเสมอยงัสอดคลอ้งกับหลกัสูตรแกนกลาง 
พุทธศักราช 2551 (2551 : 19) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศสาระท่ี 4 ภาษากับ
ความสัมพนัธ์กับชุมชนโลก มาตรฐาน ต  4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งใน
สถานศึกษา ชุมชน และสังคม และมาตรฐาน ต 4.2 ใชภ้าษาต่างประเทศเป็นเคร่ืองมือพ้ืนฐานใน
การประกอบอาชีพและการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับสังคมโลกทั้ งน้ีเพราะในสังคมโลกการเรียน
ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาองักฤษมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะใช้ในการส่ือสาร การ
แสวงหาขอ้มูล และเพื่อการประกอบอาชีพสอดคลอ้งกบั Graddol (2006) และ McArthur (2004 :   
3-15) กล่าวว่า ภาษาองักฤษ เป็นเคร่ืองมือภาษาท่ีใชใ้นการส่ือสารท่ีนิยมใชม้ากท่ีสุด 

ประเทศไทยเป็นหน่ึงในสมาคมอาเซียน (ASEAN Community) ซ่ึงมีทั้ งหมด 10 
ประเทศ และเราไม่สามารถส่ือสารภาษาประจ าชาติ อ่ืนๆได้อีก 9 ภาษา เราจึงจ าเป็นต้องมี
ภาษากลางท่ีใชใ้นการส่ือสารนัน่ก็คือ ภาษาองักฤษ เม่ือทุกคนอยูใ่นอาเซียนแลว้ก็ถือว่าเป็นพลเมือง
ของอาเซียน จ  าเป็นต้องมีการติดต่อส่ือสารกัน ไปมาหาสู่กนั ท าธุรกิจร่วมกันและเป็นการสร้าง
สมัพนัธท่ี์ดีต่อกนั ซ่ึงไดม้ีการก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจนในกฎบตัรสมาคมแห่งประชาชาติอาเซียนขอ้ท่ี 
34 ระบุว่าภาษาท่ีใชใ้นการท างานของอาเซียน คือ ภาษาองักฤษ “The working language of ASEAN 
shall be English”จากการประชุมสุดยอดอาเซียนคร้ังท่ี 9 ท่ีประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวนัท่ี 7 ตุลาคม 
พ.ศ. 2546 และภาษาองักฤษจะเป็นภาษาท่ีสองของพลเมืองอาเซียนคู่กบัภาษาประจ าชาติของแต่ละ
ประเทศอีกด้วย สอดคลอ้งกับดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล ไดก้ล่าวใน“โครงการเสวนาวิชาการ เร่ือง
ภาษาองักฤษของคนไทยพร้อมแค่ไหน สู่ประชาคมอาเซียน”เมื่อวนัท่ี 20 กนัยายน พ.ศ. 2556 ณ 
สถาบนับนัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ว่าประชาชนพลเมืองใน 10 ประเทศอาเซียนจ าเป็นตอ้งฝึกฝน 
เพื่อพฒันาขีดความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษ เพราะเราจ าเป็นตอ้งใชภ้าษาองักฤษมากข้ึนอยา่ง
แน่นอน ในการเดินทางไปมาหาสู่กนั การท าความรู้จกั ติดต่อซ่ึงกนัและกนั การท่องเท่ียวตลอดจน
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การเดินทางเขา้ไปท างาน เพื่อแสวงหาโอกาสท่ีดีกว่าของชีวิต ซ่ึงจุดอ่อนของไทย คือยงัไม่สามารถ
ใชภ้าษาองักฤษไดดี้ในเวทีต่างๆ เช่น การคา้ การบริการ การท่องเท่ียว เป็นตน้ เมื่อเทียบกบัประเทศ
อาเซียนอย่าง สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ไทยยงัต้องพฒันาภาษาองักฤษอีกมาก 
นอกจากน้ีประเทศไทยยงัเป็นหน่ึงในประเทศท่ีก  าลังพัฒนาจ าเป็นต้องให้คนไทยเรียน รู้
ภาษาองักฤษ เพื่อใช้ภาษาองักฤษเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคัญในการศึกษาหาข้อมูลต่างๆ เพื่อให้เกิด
ความรู้จนสามารถน าไปใช้ติดต่อส่ือสารกับทั่วโลกได้ และน าประเทศไปสู่การแข่งขันทาง
เศรษฐกิจกับประเทศอ่ืนๆได้ ในแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับท่ี  8 (พ.ศ.2540 – 2544) กล่าวถึง
วิสยัทศัน์การพฒันาการศึกษาในอนาคตว่า ควรพฒันาคนไทยใหม้ีความรู้ ความสามารถและทกัษะ
ท่ีจ  าเป็นต่อการด ารงชีวิตในยคุปัจจุบนั คือ ตอ้งมีความรู้ภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาองักฤษ
เป็นอยา่งดี (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545 : 18)  

เน่ืองจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีใช้กันทั่วโลก ผลก็คือการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
โดยเฉพาะทักษะการพูดถือเป็นหัวใจส าคัญของผูท่ี้ เรียนภาษาท่ีสอง (Kathleen,1999 : 277) 
สอดคลอ้งกบัธญัลกัษณ์ อรดี (2555: 533) ไดก้ล่าวว่า ในการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศนั้น
ทกัษะการพูดมีความส าคญัเป็นอยา่งมากเพราะเป็นพ้ืนฐานในการส่ือสารในภาษานั้น ผูเ้รียนจะตอ้ง
มีความรู้และมีการฝึกฝนการใชใ้หเ้กิดความช านาญในทกัษะการพูดและสามารถใชท้กัษะไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ แต่ในปัจจุบนัความสามารถในด้านการพูดภาษาองักฤษของนักเรียนไทยยงัอยู่ใน
ระดบัท่ีไม่น่าพอใจ อาจเป็นเพราะกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียน ไม่ไดเ้นน้ใหผู้เ้รียนไดฝึ้ก
ความสามารถดา้นการพูดเท่าท่ีควร ครูส่วนใหญ่มกัจะเน้นสอนไวยากรณ์ โดยเมื่อนักเรียนไม่ได้
ฝึกฝนการพูดบ่อยๆ ก็ท าให้ผูเ้รียนขาดประสบการณ์ด้านการพูดเพื่อการส่ือสาร ท าให้เกิด
ความเครียดและความกงัวลจนนักเรียนเรียนหลีกเล่ียงการใชภ้าษาองักฤษและท าใหพู้ดส่ือสารไม่ไดใ้น
ท่ีสุด (Mountford,1986 : 3)โดยการเรียนการสอนภาษาองักฤษส่วนมาก ครูส่วนใหญ่ไดใ้หค้วามส าคญั
กบัการสอนท่ีเน้นไวยากรณ์ในห้องเรียน เพียงเพื่อให้นักเรียนสามารถท าขอ้สอบได ้ครูจึงไม่ได้ให้
ความส าคญักบัการสอนใหน้ักเรียนพูดภาษาองักฤษได้ ระบบการศึกษาไทยสอนให้นกัเรียนท่องจ า 
ไวยากรณ์ ค  าศพัท์ เหมือนกบัการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ท่ีตอ้งท่องสูตรต่างๆ เป็นระบบท่ีนักเรียน
ไทยถูกปลูกฝังมาเร่ิมตั้งแต่หนงัสือเรียน ถา้เปรียบเทียบหนังสือเรียนภาษาองักฤษของไทยกบัของ
ต่างประเทศจะแตกต่างกนัซ่ึงของต่างประเทศจะเนน้เร่ืองราวท่ีสนุกสนาน ในขณะท่ีของไทยจะเร่ิมท่ี
หลกัไวยากรณ์(นัฐพล นาคสู่สุข: 2555) และถึงแมจ้ะมีรายวิชาท่ีส่งเสริมหรือเน้นไปทางดา้นทกัษะ
การพูด แต่ดูเหมือนก็จะไปมุ่งท่ีไวยากรณ์หรือโครงสร้างประโยคเพียงเท่านั้น โดยเด็กไทยให้
ความส าคญักบัการเรียนไวยากรณ์ รูปแบบประโยค ค าศพัท์ แต่ไม่ไดเ้น้นท่ีการน าไปใช ้เด็กไทย
หรือคนไทยมกัจะกงัวลเร่ืองการใชศ้พัท์ รูปแบบประโยค ท าให้พูดไม่ได ้ส่ือสารไม่ได้ (ศิรินันท ์
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กฤษณจินดา : 2555) นอกจากน้ีวาสนา อุสาหะ (2555 : 6) กล่าวว่า สาเหตุท่ีท าให้การเรียนการสอน
วิชาภาษาองักฤษมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไม่ดีเท่าท่ีควรอาจมีสาเหตุมาจาก ดา้นครูผูส้อน ใชว้ิธี
สอนแบบดั้งเดิม ส่ือการเรียนการสอนไม่น่าสนใจ ดา้นตวันักเรียน พ้ืนฐานความรู้เดิมไม่พอเพียง มี
เจตคติท่ีไม่ดีในวิชาภาษาองักฤษอีกทั้งศศิภา ไชยวงค์ (2553: 5) กล่าวไวว้่า ปัญหาและสาเหตุของ
ผูเ้รียนคือสภาพชั้นเรียนท่ีไม่ผ่อนคลายท าให้นักเรียนเกิดความวิตกกังวล ผูเ้รียนไม่กลา้ท่ีจะพูด
ภาษาองักฤษ ขาดความมัน่ใจ ไม่กลา้แสดงออกดว้ยกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีไม่ไดส่้งเสริมให้
ผูเ้รียนเกิดความกระตือรือร้นและไม่ไดน้ ามาใชใ้นชีวิตประจ าวนั ท าให้นักเรียนมีเจตคติท่ีไม่ดีต่อ
การเรียนภาษาอังกฤษ นักเรียนขาดแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษและคิดว่าวิชา
ภาษาองักฤษเป็นวิชาท่ีน่าเบ่ือ เรียนแลว้ไม่เชา้ใจและไม่ชอบเรียนและเกิดความรู้สึกว่าภาษาองักฤษ
เป็นเร่ืองท่ีไกลตวัการเรียนการสอนภาษาองักฤษในปัจจุบนัตอ้งการเนน้ความสามารถในดา้นการ
ส่ือสาร โดยเฉพาะการพูด ซ่ึงควรไดรั้บการฝึกความสามารถดา้นการพูด อีกทั้งวรางคณา เคา้อน้ 
(2560 : 2) กล่าวว่าในปัจจุบนัปัญหานักเรียนขาดทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษ รวมถึงขาดความ
มัน่ใจในตนเองอนัเน่ืองมาจากบุคลิกภาพส่วนตวั ความกลวัจะพูดเพราะส าเนียงไม่ดี ขาดความรู้
เร่ืองไวยากรณ์หรือการใช้ค  าในบริบท รวมถึงขาดคลงัค าท่ีมากพอ อย่างไรก็ตาม ทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษเป็นทักษะท่ีมีความส าคัญ เน่ืองจากเป็นส่ิงท่ีบ่งช้ีถึงความสามารถในการใช้
ภาษาองักฤษ (Richards, 2008 : 19) สอดคลอ้งกับ Penny Ur (1996 : 120) กล่าวว่า ทักษะการพูด 
เป็นส่ิงท่ีแสดงให้เห็นว่าผูพู้ดมีความรู้ในภาษานั้นๆอย่างชัดเจน ประกอบกบันักเรียนไทยขาด
โอกาสท่ีจะไดฝึ้กฝนภาษาองักฤษ ท าให้ขาดความมัน่ใจในการพูดเพราะขาดประสบการณ์ อีกทั้ง
อุปนิสัยคนไทยท่ีไม่ชอบการฝึกฝนเพราะกลัวพูดผิด สอดคลอ้งกับ พงษ์ทวี กาวี (2556 : 17) 
กล่าวถึงปัญหาในการพูดภาษาองักฤษของผูเ้รียนไทยคือ 1.รู้ทฤษฎีทางภาษาเป็นอยา่งดีในหอ้งเรียน 
แต่ไม่ไดน้ ามาฝึกใชน้อกห้องเรียนหรือในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวนั 2. เกิดความอาย ไม่
มัน่ใจท่ีจะพูดภาษาองักฤษ เพราะกลวัพูดผิดต่อหน้าคนอ่ืน มักจะพูดเสียงค่อยและพูดสั้ นๆ 
นอกจากน้ี Carroll (1977: 1) ไดใ้ห้ความเห็นว่าบุคคลท่ีประสบผลส าเร็จในการเรียนภาษา คือ ผูท่ี้
สามารถเรียนภาษาต่างประเทศได้ในระดบัใชไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการพูด
อยา่งคล่องแคล่วไม่ติดขดัและความสามารถในการเขา้ใจภาษาท่ีพูด เป็นความสามารถท่ีส าคญัท่ีสุด 
โดยรองลงไปคือการอ่านและการเขียนและอีกเหตุผลท่ีท าให้การสอนภาษาองักฤษในไทยไม่เกิด
ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร เพราะเด็กได้ใชภ้าษาองักฤษน้อยมาก โดยเฉพาะด้านการพูด จึงท าให้
นกัเรียนไม่สนใจและไม่เห็นถึงความส าคญัของการพูดภาษาองักฤษ Paulston (1978 : 33) ไดก้ล่าว
ว่า บางคร้ังครูก็ไม่สามารถสอนการใชภ้าษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารในห้องเรียนปกติได ้ครูจึงควร
มุ่งเน้นจดักิจกรรมท่ีนักเรียนสามารถใชภ้าษาไดอ้ย่างแทจ้ริง เพื่อให้ผูเ้รียนไดเ้ห็นประโยชน์ของ
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การใชภ้าษาอยา่งแทจ้ริง โดยการเรียนการสอนภาษาองักฤษในปัจจุบนัมีความพยายาม มุ่งเน้นให้
เกิดความสามารถในการส่ือสารได ้โดยเฉพาะความสามารถในดา้นการพูด ซ่ึงจะตอ้งเนน้ไปถึงการ
มีส่วนร่วมทางภาษาให้มากท่ีสุดคือ ผูเ้รียนต้องเรียนรู้การพูดอย่างเป็นธรรมชาติจนเกิด
ความสามารถการส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆ มีการพูดโตต้อบหรือพูดคุยกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ
สอดคลอ้งวิจารณ์ พานิช (2555 : 16-21) กล่าวถึงทักษะของคนในศตวรรษท่ี 21 ท่ีทุกคนจะตอ้ง
เรียน รู้ตลอดชีวิต คือ การเรียน รู้ 3R x 7C ในทักษะCommunications, Information and Media 
literacy (การส่ือสาร สารสนเทศและเท่าทันส่ือ)ผูส้อนจึงจ าเป็นตอ้งจดักิจกรรมทางภาษาข้ึนใน
หอ้งเรียน เพื่อให้ผูเ้รียนมีโอกาสไดใ้ชภ้าษาตามระดบัความสามารถของตนเองอยา่งแทจ้ริง ผูเ้รียน
จะตอ้งใชกิ้จกรรมการแสดงออกทางภาษา โดยเฉพาะการพูด การน ากิจกรรมทางภาษามาฝึกฝน
ความสามารถทางภาษา จะท าให้ผูเ้รียนเกิดความสนุกสนาน ไม่รู้สึกเบ่ือหน่ายในการเรียนและ
ไดรั้บความรู้โดยไม่รู้ตวั 

ในการให้นักเรียนไดพ้ฒันาตนเองเต็มตามศกัยภาพตามหลกัสูตรแกนกลาง พุทธศกัราช 
2551ไดมุ่้งพฒันาผูเ้รียนทุกคนซ่ึงเป็นก าลงัของชาติให้เป็นมนุษยท่ี์มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย 
ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลเมืองโลก ยดึมัน่ในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มีความรู้และทกัษะพ้ืนฐาน รวมทั้งเจต
คติ ท่ีจ  าเป็นต่อการศึกษา ต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผูเ้รียนเป็น
ส าคญับนพ้ืนฐานความเช่ือว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดต้ามเต็มศกัยภาพ โดยจดัให้
ผูเ้รียนได้เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ คือ ภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรมสุขศึกษาพลศึกษาศิลปะการงานอาชีพและเทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะ
ภาษาองักฤษท่ีมีความส าคัญอย่างมากและเป็นสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศหน่ึงท่ีหลกัสูตร
แกนกลางก าหนดใหน้กัเรียนระดบัประถมศึกษาไดเ้ร่ิมเรียนภาษาองักฤษและเป็นวิชาบงัคบั เพ่ือเป็น
การเตรียมความพร้อม เพื่อฝึกทักษะการฟัง พูดแบบง่ายๆ และมุ่งหวงัให้ผูเ้รียนมีเจตคติ ท่ีดีต่อ
ภาษาองักฤษเป็นพ้ืนฐานท่ีต่อยอดการพูดภาษาองักฤษไปในระดบัการศึกษาท่ีสูงข้ึนและสามารถใช้
ภาษาองักฤษส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆ แสวงหาความรู้ประกอบอาชีพ เน่ืองจากเป็นภาษาสากลท่ี
ใชใ้นการเรียนรู้และสืบคน้ขอ้มูลในปัจจุบนัและอนาคต โดยมีสาระการเรียนรู้ท่ี  1 ภาษาเพื่อการ
ส่ือสาร สาระการเรียนรู้ท่ี 2 ภาษาและวฒันธรรม สาระการเรียนรู้ท่ี 3 ภาษากับความสัมพนัธ์กับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน สาระการเรียนรู้ท่ี 4 ภาษากบัความสมัพนัธชุ์มชนโลก ท่ีมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนได้
ใชภ้าษาในการส่ือความหมาย นอกเหนือไปจากดา้นค าศพัทแ์ละไวยากรณ์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2551 : 221)  
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ในอนาคตคนไทยจะมีโอกาสสูงข้ึนอีกมากท่ีจะได้ท างานกับชาวต่างชาติ เพราะมี
ชาวต่างชาติจ  านวนมากเขา้มาลงทุนในประเทศไทย แต่นกัเรียนไทยส่วนมากอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ี
ไม่ใชภ้าษาองักฤษ ถา้พิจารณาตามความเป็นจริงแลว้คือ นักเรียนส่วนมากยงัอยูใ่นสภาพแวดลอ้ม
แบบไทยๆ ใชภ้าษาไทยในการส่ือสารเป็นหลกั จึงแทบไม่มีโอกาสท่ีไดใ้ชภ้าษาองักฤษนอกจาก
เวลาเรียนภาษาองักฤษในหอ้งเรียนเท่านั้น นอกจากน้ียงัไม่ไดเ้ห็นถึงความจ าเป็นและประโยชนข์อง
ภาษาองักฤษ นกัเรียนขาดความมัน่ใจในการพูดภาษาองักฤษ ท าให้นกัเรียนส่วนมากยงัไม่สามารถ
ส่ือสารภาษาองักฤษไดม้ากเท่าท่ีควร อาจเน่ืองมาจากความลม้เหลวดา้นการเรียนการสอนท่ีมุ่งให้
เด็กเรียนไวยากรณ์และโครงสร้างทางภาษา แต่ละเลยการกระตุน้ให้นักเรียนเกิดการปฏิสัมพนัธ์
ระหว่างกนัในการส่ือสารกบัผูอ่ื้น โดยเฉพาะการส่ือสารเป็นภาษาองักฤษ ท่ีนกัเรียนไทยส่วนใหญ่
มีทศันคติท่ีไม่ดีกบัการพูดภาษาองักฤษ คิดว่ายากและไม่กลา้ท่ีจะสนทนากับชาวต่างชาติซ่ึงใน
ความเป็นจริงความสามารถดา้นการพูดภาษาองักฤษเป็นส่ิงท่ีมีความจ าเป็นอย่างยิง่กบันักเรียนไทย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับประถมศึกษาท่ีเด็กควรเร่ิมพฒันาความสามารถด้านการพูดส่ือสาร
ภาษาองักฤษเพราะการพูดภาษาองักฤษได้จะท าให้มีโอกาสทางการศึกษาและทางอาชีพได้ใน
อนาคตและการฝึกใช้ภาษาองักฤษตั้ งแต่เด็กก็จะท าให้มีความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ 
สอดคลอ้งกับประกาศนโยบายและแนวทางการด าเนินงานส าหรับ "พ.ศ.2555 ปีแห่งการพูด
ภาษาองักฤษ" (English-Speaking Year 2012) โดยมีแนวทางการด าเนินงาน 5 ขอ้ และหน่ึงในนั้น
คือ การส่งเสริมให้สถานศึกษาก าหนดวนัภาษาองักฤษจดักิจกรรมภาษาองักฤษ สัปดาห์ละ 1 วนั 
เพ่ือใหผู้เ้รียนไดใ้ชภ้าษาองักฤษเพ่ิมข้ึนและเพ่ือยกระดบัองคค์วามรู้ให้ไดม้าตรฐานสากล (บลัลงัก ์
โรหิตเสถียร: 2555) นอกจากน้ีดร.ชยัพฤกษ ์เสรีรักษ์ อดีตปลดักระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า พล.อ.
ประยุทธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ย  ้าให้ทุกกระทรวงพฒันาการใช้ภาษาองักฤษอย่างเขม้ข้น
จริงจงัและให้เห็นผลในช่วง 3 เดือน โดยในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการตอ้งปรับการเรียนการ
สอนภาษาองักฤษให้ง่ายข้ึน สอดคลอ้งกบัสภาพชีวิตจริง เช่น ประโยคบทสนทนาสั้นๆ ท่ีใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั (ชยัพฤกษ ์เสรีรักษ ์: 2560) 

จากปัญหาการพูดพูดส่ือสารภาษาองักฤษข้างต้น ท าให้มีการน าการแสดงบทบาท
สมมติ มาใชฝึ้กพูดส่ือสารภาษาองักฤษ เน่ืองจากเป็นกิจกรรมการละครอยา่งหน่ึงท่ีนิยมน ามาใชใ้น
การเรียนการสอนภาษา เน่ืองจากเป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้ให้ผูเ้รียนสามารถใชบุ้คลิกภาพของ
ตนเองในการเรียนภาษาดว้ยการเลียนแบบและแสดงท่าทางตามจินตนาการ รวมทั้งความจ า ซ่ึงมี
จุดมุ่งหมายส าคัญ คือ ให้ผูเ้รียนไดใ้ชภ้าษาต่างประเทศส่ือสารกนัอย่างมีความหมายความเข้าใจ
มากกว่าจะเน้นดา้นไวยากรณ์ และยงัเป็นการจดัแสดงสถานการณ์ท่ีให้ผูแ้สดงมีโอกาสแสดงออก
ไดอ้ย่างเป็นธรรมชาติ ผูเ้รียนเกิดความสนุกสนาน ช่วยใหน้ักเรียนมีปฏิสัมพนัธ์กบัเพื่อน เป็นการ
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ฝึกฝนการพูดคุย ท าใหน้กัเรียนกลา้แสดงออก มีความกระตือรือร้นและสามารถแกปั้ญหาและปรับ
พฤติกรรมของตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสม นอกจากน้ีการเรียนแบบบทบาทสมติจะช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจ
เร่ืองราวได้เป็นอย่างดี เพราะผูเ้รียนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง (กาญจนา จันทะดวง, 2543 : 118)  
สอดคลอ้งกบัทิศนา แขมมณี (2551 : 38) และอาภรณ์ ใจเท่ียง (2550 : 160) กล่าวว่าวิธีการสอน
บทบาทสมมติ เป็นกระบวนการท่ีใหผู้เ้รียนไดส้วมบทบาทในสถานการณ์ท่ีใกลเ้คียงกบัความเป็น
จริง โดยผูส้อนสร้างสถานการณ์และบทบาทสมมติจากความเป็นจริงมาใหผู้เ้รียนไดแ้สดงออกตาม
ความรู้สึกนึกคิดของตนและน าเอาการแสดงของตนดา้นต่างๆ มาอภิปรายได ้เกิดการเรียนรู้ตาม
วตัถุประสงคท่ี์ก  าหนด อีกทั้งกิจกรรมบทบาทสมมติเป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีช่วยพฒันาความสามารถใน
การใช้ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารได้ ผูเ้รียนไดแ้สดงออกตามความ รู้สึกนึกคิดของตน ช่วยให้
ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจในความรู้สึกและพฤติกรรมทั้งตนเองและผูอ่ื้น รวมถึงสามารถเขา้ใจต่างๆ  
ไดเ้ป็นอย่างดี (วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์, 2551 : 90) สอดคลอ้งกบัLadousse (1998) ให้เหตุผลในการ
น ากิจกรรมบทบาทสมมติมาใชใ้นการเรียนการสอนภาษาองักฤษว่า ผูเ้รียนจะไดรั้บประสบการณ์ท่ี
หลากหลายจากกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ เช่น ไดเ้รียนรู้หน้าท่ีและโครงสร้างทางภาษา ผูเ้รียนมี
โอกาสไดฝึ้กการใชภ้าษาในสถานการณ์ต่างๆ ขณะเดียวกนัก็ไดเ้รียนรู้การท างานเป็นกลุ่ม กิจกรรม
บทบาทสมมติช่วยใหผู้เ้รียนไดฝึ้กภาษาไดห้ลากหลายรูปแบบในบทบาทและสถานการณ์ท่ีแตกต่าง
กนั กิจกรรมบทบาทสมมติเป็นเทคนิคการจดัการเรียนรู้ท่ีสามารถพฒันาความคล่องแคล่วในการใช้
ภาษาเพ่ือการส่ือสารของผูเ้รียน ช่วยเพ่ิมแรงจูงใจของผูเ้รียนเพราะผูเ้รียนมีส่วนในกระบวนการ
เรียน เนน้นักเรียนเป็นศูนยก์ลางและเพ่ิมโอกาสในการฝึกการสนทนาส่ือสารในสภาพสังคมต่างๆ 
นอกจากน้ียงัไดศึ้กษาผลงานวิจยัท่ีท างานวิจยัเก่ียวกบัการใชบ้ทบาทสมมติในการพฒันาการส่ือสาร
ภาษาองักฤษ โดยจากงานวิจยัของช่อเพชร  พนัธ์แสง (2555 : บทคดัย่อ) พบว่า การแสดงบทบาท
สมมติช่วยส่งเสริมการพฒันาทักษะการพูดของนักเรียนได้เป็นอย่างดี นักเรียนมีพฒันาการพูด
ภาษาองักฤษเพราะมีโอกาสไดใ้ชภ้าษาองักฤษมากข้ึน และผลการเรียนรู้ดา้นการพูดภาษาองักฤษสูง
กว่าก่อนใชกิ้จกรรมบทบาทสมมติ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของพิชญ์ภวิศ ภูมิมณี (2554 : บทคดัย่อ) 
พบว่านกัเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิชาภาษาองักฤษเมื่อใชกิ้จกรรมบทบาทสมมติในการจดัการ
เรียนรู้และทกัษะการพูดภาษาองักฤษของนกัเรียน มีความกา้วหนา้ทางการเรียน การจดัการเรียนการ
สอนภาษาองักฤษควรเนน้การใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร ท่ีให้ผูเ้รียนไดส่ื้อสารไดต้ามบทบาท
หรือสถานการณ์ท่ีใกลเ้คียงกบัความเป็นจริง การเรียนการสอนจึงมีการส่งเสริมการแสดงออกทาง
ภาษาโดยใชบ้ทบาทสมมติและสถานการณ์เพื่อใหน้ักเรียนมีปฏิสมัพนัธ์ การแลกเปล่ียนขอ้มูลและ
ความรู้กันในกลุ่ม สรุปได้ว่า การแสดงบทบาทสมมติช่วยให้นักเรียนกลา้คิด กลา้แสดงออก มี
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โอกาสไดใ้ชภ้าษาองักฤษท าใหเ้กิดความเขา้ใจในเน้ือหามากข้ึนเพราะไดป้ฏิบติัท่ีใกลเ้คียงกบัความ
เป็นจริง อีกทั้งยงัเหมาะสมกบัการฝึกฝนทกัษะการพูดเป็นอยา่งมาก 

อีกทั้ งย ังท าให้ เกิดการสอนภาษาโดยใช้กลวิ ธีการส่ือสารท่ีช่วยในการพัฒนา
ความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ เน่ืองจากเป็นวิธีการท่ีผูพู้ดใชเ้พื่อแกปั้ญหาในดา้น
การส่ือสารภาษาต่างประเทศ ท่ีเกิดจากความบกพร่องทางภาษาของผูพู้ด ความบกพร่องทางภาษา
อาจเกิดจากการใชค้  าศพัท ์วลี โครงสร้างประโยค โดยท่ีผูพู้ดอาจใชก้ลวิธีทางภาษาโดยไม่รู้ตวัก็ได้
ในการใชภ้าษาตามปกติอาจจะมีการใชก้ลวิธีการส่ือสารรวมอยู่ดว้ย อาจสังเกตไดจ้ากพฤติกรรมท่ี
เกิดข้ึน เช่น การแสดงออก อาการลงัเล การหยุดพูดชัว่ขณะหรือการพูดยานคาง (Faerch and Kasper 
1984 : 46 and Kaspereds, 1984 : 214-231)กลวิธีการส่ือสารน ามาใช้คร้ังแรกโดย Selinker (1972 : 209 – 
230) ไดศ้ึกษาเก่ียวกบัขอ้ผดิพลาดของผูเ้รียนภาษาท่ีสอง โดยเป็นปัญหามาจากการท่ีผูเ้รียนมีความรู้
ทางภาษาท่ีสองไม่เพียงพอ จึงเกิดขอ้ผดิพลาดข้ึน ผูเ้รียนจึงพยายามชดเชยโดยการหากลวิธีท่ีจะส่ือ
ความหมายกบัเจา้ของภาษาให้เขา้ใจ กลวิธีการส่ือสาร เป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัเป็นอยา่งยิง่ส าหรับ
นกัเรียน เน่ืองจากนกัเรียนแต่ละคนมีความสามารถท่ีจะรับรู้และสติปัญญาท่ีแตกต่างกนั นกัเรียนจึง
ตอ้งมีกลวิธีการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัศกัยภาพการเรียนรู้ของตน ซ่ึงกลวิธีหรือเทคนิคจะช่วยให้
นักเรียนประสบผลส าเร็จในการเรียนรู้ภาษาได ้(ณัฐนันท์ วชรกานต์กุล, 2553 : 75)แนวคิดกลวิธี
การเรียนภาษาของผูเ้รียนท่ีประสบความส าเร็จของอ๊อกฟอร์ด (Oxford, 1990 : 8) กล่าวว่าเป้าหมาย
ในการใชก้ลวิธีการเรียนภาษา คือ ช่วยใหก้ารเรียนภาษามีประสิทธิภาพข้ึน ง่ายข้ึนและสนุกข้ึน และ
สามารถเช่ือมโยงขอ้มูลเก่าและขอ้มูลใหม่ไดง่้ายข้ึน โดยท่ีนักเรียนสามารถจดัการเรียนรู้ไดด้ว้ย
ตนเองและกาสพาโร (Gasparro, 1996 : 319) ให้ความหมายของกลวิธีในการส่ือสารว่า คือ การ
แก้ไขข้อบกพร่องทางด้านค าศัพท์ของผูพู้ดด้วยการคิดอย่างมีสติและผ่านกระบวนการทาง
ภาษาศาสตร์ หลงัจากท่ีเกิดความลม้เหลวในการใชภ้าษาตามแผนการพูดท่ีตั้งใจไวเ้บ้ืองตน้ดงันั้นผูพู้ด
จ าเป็นตอ้งมีเคร่ืองมือซ่ึงก็คือกลวิธีการส่ือสารท่ีสามารถชดเชยความรู้ทางภาษาท่ีไม่เพียงพอของผูพู้ด 
เพ่ือใหก้ารส่ือสารประสบความส าเร็จกลวิธีการส่ือสารมีความส าคญัต่อกระบวนการส่ือสารอยา่งยิง่ใน
ทกัษะการพูด เพราะกลวิธีการส่ือสารช่วยประสานความเขา้ใจระหว่างผูพู้ดและผูฟั้งใหช้ดัเจนยิง่ข้ึน 
อีกทั้งยงัช่วยให้การสนทนาด าเนินไปไดด้้วยดี เป็นการแกไ้ขปัญหาการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ
และสามารถพัฒนาไปสู่ความสามารถในทักษะด้านอ่ืนๆ (Tarone, 1981 : 285-288) และดังท่ี 
Buckby (1987 : 36-37) กล่าวว่า ผูเ้รียนภาษาต่างประเทศไม่ควรท่ีจะไดรั้บการคาดหวงัใหม้ีความรู้
ในองคป์ระกอบทางภาษาทั้งหมด ในขณะท่ีใชภ้าษาในสถานการณ์การส่ือสารท่ีเป็นจริง ผูเ้รียนจึง
หลีกเล่ียงไม่ไดก้บัการท่ีตอ้งเผชิญกบัองค์ประกอบทางภาษาท่ีไม่ไดเ้รียนมาก่อน ดงันั้นผูเ้รียนจึง
จ าเป็นตอ้งมีเคร่ืองมือท่ีสามารถใชเ้พ่ือชดเชยความรู้ทางภาษาท่ีไม่เพียงพอซ่ึงเคร่ืองมือดงักล่าวน้ี
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คือกลวิธีการส่ือสาร สอดคลอ้งกบั ทวีศกัด์ิ ชูมา (2559 : 5) ไดก้ล่าวว่า ขอ้ดีของกลวิธีการส่ือสาร 
คือ ช่วยให้ผูพู้ดสามารถพฒันาทกัษะการพูดของตนเองไปเป็นผูพู้ดท่ีไม่ตอ้งพึ่งพาผูอ่ื้น สามารถ
เรียนรู้ดว้ยตนเองและควบคุมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ช่วยเพ่ิมสมรรถนะในการพูดเพ่ือการส่ือสารของ
ผูพู้ดใหค้ล่องแคล่วข้ึน ในงานวิจยัของอิสริยะ อ่ิมกระโทก (2558 : 86-87) พบว่า ทกัษะดา้นการพูด
ภาษาองักฤษของนักเรียนสูงข้ึนหลงัจากเรียนทกัษะการพูดภาษาองักฤษโดยใชก้ลวิธีการส่ือสาร
และความคิดเห็นต่อการสอนทกัษะการพูดภาษาองักฤษโดยใชก้ลวิธีการส่ือสารอยูใ่นระดบัดีมาก 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Dornyei (1995 : 55-84) พบว่า นักเรียนกลุ่มท่ีไดรั้บการฝึกฝนกลวิธีการ
ส่ือสารสามารถใชก้ลวิธีการส่ือสารในการพูดภาษาองักฤษมากข้ึนทั้งดา้นคุณภาพและปริมาณและ
จากงานวิจยัของ TiwapornKongsom (2009: บทคดัย่อ) พบว่าการสอนโดยใชก้ลวิธีการส่ือสารท า
ให้ผูเ้รียนเกิดความต่ืนตวัเอาใจใส่กบัการเรียนภาษาองักฤษและประสบผลส าเร็จในการพูดไดเ้ป็น
อยา่งดีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของฐิจิรัตน์ สมศิริ (2550 : บทคดัยอ่) 

ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู ้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศกัราช 2551 ก าหนดให้เป็นหน้าท่ีของสถานศึกษาท่ีจะตอ้งจัดกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน โดย
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีจดัข้ึนมีหลายลกัษณะเพ่ือมุ่งให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาตนเองตามศกัยภาพพฒันา
อย่างรอบดา้นเพ่ือความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกายสติปัญญาอารมณ์และสังคมเสริมสร้างให้
เป็นผูม้ีศีลธรรมจริยธรรมมีระเบียบวินัยปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์ เพื่อสงัคม
สามารถจดัการตนเองไดแ้ละอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นอย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 3-16) 
ทั้งน้ีเน่ืองจากกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนช่วยให้ผูเ้รียนได้น าองค์ความรู้ ทักษะจากการเรียนรู้และ
ประสบการณ์ของผูเ้รียนมาปฏิบติักิจกรรมพฒันาตนเองเพื่อเป็นคนดี คนมีปัญญาและมีความสุข อยู่
ร่วมกบัผูอ่ื้นในสงัคมไดอ้ย่างสร้างสรรค ์(แนวทางการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน, 2551 : 2) และเป็น
กิจกรรมท่ีจดัอยา่งเป็นกระบวนการ ดว้ยรูปแบบ วิธีการท่ีหลากหลาย เพื่อการพฒันาศกัยภาพของ
ผูเ้รียนในดา้นต่างๆ มุ่งเน้นเพ่ิมเติมจาก 8 กลุ่มสาระ หน่ึงในกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีโรงเรียนจดัตั้ง
ข้ึน คือ กิจกรรมชมรม ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีสถานศึกษาจัดตั้งข้ึนเพื่อตอบสนองเจตนารมณ์ของ
หลกัสูตรแกนกลางขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ท่ีใหน้ักเรียนไดพ้ฒันาความรู้ความสามารถ ตาม
ความสนใจและความถนัดของตนเอง และส่งเสริมให้นักเรี ยนรู้จักตนเองและส่งเสริมให้มี
ปฏิสัมพนัธ์การท างานกับผูอ่ื้น เน้นการท างานเป็นกลุ่ม อีกทั้งยงัใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553 : 51-52)สอดคลอ้งGlathorn and Spencer (1989 : 98-100) ท่ีกล่าวว่า 
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเป็นการพฒันาความสามารถในการมีปฏิสัมพนัธ์กับเพื่อนสมาชิก พฒันา
สติปัญญาและความสามารถหลายๆ ด้าน ท าให้ผูเ้รียนมีผลการเรียนรู้ทางการเรียนท่ีดีข้ึนและ
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สามารถเสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจในดา้นวิชาการหรือการเสริมบทเรียนนอกเหนือจากเวลาใน
หอ้งเรียน เพื่อใหเ้กิดประโยชน์และคุณค่าในชีวิตประจ าวนั 

การเรียนการสอนในโรงเรียนอนุบาลด าเนินสะดวกพบว่ามีการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารโดยเฉพาะดา้นการพูดภาษาองักฤษน้อยมาก นักเรียนขาดการฝึกปฏิบัติโดยการก าหนด
สถานการณ์และการก าหนดบทบาทท่ีใกลเ้คียงกบัสถานการณ์จริงท าให้นักเรียนมีความสามารถ
ดา้นการพูดภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารอยู่ในเกณฑ์ต ่าและจากการสอบถามครูผูส้อนในรายวิชา
เดียวกัน รวมถึงนักเรียนท่ีเคยเรียนมาแลว้นั้ น ประสบปัญหาทางด้านวิธีการสอนท่ีขาดความ
น่าสนใจ ท่ีช่วยส่งเสริมการพูดส่ือสารภาษาอังกฤษ นอกจากน้ีนักเรียนไม่ได้ตระหนักถึง
ความส าคญัและเห็นประโยชน์ของภาษาองักฤษเท่าท่ีควร เพราะเห็นว่าไม่ไดใ้ชภ้าษาองักฤษใน
ชีวิตประจ าวนัและคิดว่าภาษาองักฤษเป็นวิชาท่ียาก ไม่อยากท่ีจะศึกษาหรือพยายามท าความเขา้ใจ
และเมื่อตอ้งพูดภาษาองักฤษในหอ้งเรียนก็ไม่กลา้พูด เพราะกลวัพูดผิด กลวัพูดส่ือสารไม่ไดจึ้งท า
ใหพู้ดโตต้อบกบัครูหรือเพื่อนนกัเรียนดว้ยกนัไม่ค่อยได ้อีกทั้งโอกาสท่ีจะไดส่ื้อสารกบัชาวต่างชาติยงัมี
นอ้ยอยูจึ่งเป็นเหตุให้นักเรียนขาดความสนใจและแรงจูงใจท่ีจะเรียนภาษาองักฤษ อีกทั้งการจดัการ
เรียนการสอนในโรงเรียนท่ีผ่านมาเป็นแบบท่ีเน้นเน้ือหาหนัก เน้นหนักในการท่องจ าค  าศพัท์ หลัก
ไวยากรณ์และใชแ้บบบรรยายตามหนังสือ ไม่ไดเ้น้นกระบวนการให้นักเรียนไดใ้ชท้กัษะภาษาองักฤษ
เพื่อการส่ือสาร การน าไปใชแ้ละการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง ท าให้นักเรียนขาดการฝึกฝนในทกัษะ
การพูดส่ือสารภาษาองักฤษและขาดความมัน่ใจความกลา้ในการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ อีกทั้งผล
การเรียนรู้ในรายวิชาภาษาองักฤษก็อยูใ่นระดบัต ่าและจากขอ้มูลฝ่ายวิชาการโรงเรียนอนุบาลด าเนิน
สะดวกพบว่านักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีคะแนนการสอบ O-NET ในระดบัประถม
ศึกษาอยู่ในเกณฑ์ต ่ากว่าระดับจงัหวดัและระดับประเทศ ดังน้ี ปีการศึกษา 2557 คะแนนเฉล่ีย
ระดบัประเทศเท่ากบั 36.02 ระดบัจงัหวดัเท่ากบั 36.83 และระดบัโรงเรียนเท่ากบั 32.99 ปีการศึกษา
2558 คะแนนเฉล่ียระดบัประเทศเท่ากบั40.31 ระดบัจงัหวดั เท่ากบั 42.14 และระดบัโรงเรียนเท่ากบั 
37.50 และปีการศึกษา2559 คะแนนเฉล่ียระดบัประเทศ เท่ากบั 34.59 ระดบัจงัหวดัเท่ากบั 36.06 
และระดบัโรงเรียนเท่ากบั 29.20 โดยเป็นคะแนนท่ีลดลงอยา่งมากในปี 2559 

จากความส าคญัและความจ าเป็นดงักล่าวผูว้จิยัในฐานะท่ีเป็นครูผูส้อนโรงเรียนอนุบาล
ด าเนินสะดวก สงักดัเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ไดว้ิเคราะห์ถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
พบว่า นักเรียนไม่สามารถพูดส่ือสารภาษาองักฤษในระดับพ้ืนฐานได้ เน่ืองจากไม่มีการฝึกใช้
ภาษาองักฤษในระดบัพ้ืนฐาน ทั้งน้ีการท่ีนักเรียนไม่อยากเรียนภาษาองักฤษและไม่สามารถพูด
ส่ือสารได ้เพราะคิดว่ายากและครูผูส้อนไม่มีการจดักิจกรรมท่ีให้นักเรียนไดฝึ้กพูดอย่างจริงจงั ท า
ให้นักเรียนขาดโอกาสในการฝึกพูดภาษาองักฤษ ดงันั้นครูจ  าเป็นตอ้งหากิจกรรมใหม่ท่ีน่าสนใจ
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และสอดคลอ้งกับเน้ือหาในชีวิตประจ าวนัและให้มีการฝึกใช้ภาษาองักฤษเพ่ือให้นักเรียนมี
ประสบการณ์ในการพูดภาษาองักฤษและเกิดสนุกสนานยิง่ข้ึน อีกทั้งยงัไดเ้รียนรู้การท างานกลุ่ม
และการมีปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้นโดยกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเป็นการจดัการเรียนรู้นอกเวลาจากการเรียน
การสอนในคาบปกติ ท่ีมีการจดัการอยา่งเป็นระบบ ดว้ยรูปแบบกิจกรรมท่ีหลากหลาย ผูเ้รียนไดใ้ช้
เวลาเพ่ิมข้ึนในการพฒันาศกัยภาพในดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษอีกทั้งในส่วนของการใชก้ลวิธี
การส่ือสารช่วยในการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ เน่ืองจากเป็นวิธีท่ีช่วยแกปั้ญหาด้านการส่ือสาร
ภาษาต่างประเทศ ท่ีเกิดจากความบกพร่องทางภาษาของผูพู้ดและบทบาทสมมติเป็นกิจกรรมท่ีให้
ผูเ้รียนไดแ้สดงออกไดอ้ยา่งเป็นธรรมชาติ ท าใหน้ักเรียนเกิดความกลา้แสดงออกยิง่ข้ึนดงันั้น ผูว้ิจยั
จึงสนใจในการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดส่ือสาร
ภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีสอนบทบาทสมมติ ร่วมกับกลวิธีการส่ือสาร ส าหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาโดยค านึงถึงการใช้วิธีสอนบทบาทสมมติ ร่วมกับกลวิธีการส่ือสารท่ีหลากหลาย 
เพื่อใหน้กัเรียนไดเ้กิดความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษเพ่ิมมากข้ึน 

  

กรอบแนวคดิการวจิยั 

ในการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชว้ิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกบักลวิธีการ
ส่ือสารเพ่ือส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ผูว้ิจยัไดก้  าหนดกรอบแนวคิดการวิจยัส าหรับพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนดงัน้ี 

 
1. แนวคดิเกีย่วกบัการพฒันากจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

ก่ิงกมล ปิยมาดากุล (2557 : 12-13) ไดพ้ฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเร่ืองสร้างสรรคน์าฏย
ลีลาอาเซียน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาโดยมีกระบวนการพฒันา 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 
การศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐานและความต้องการ ขั้นตอนท่ี 2 การพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนฉบับร่าง
ขั้นตอนท่ี 3 การทดลองจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินผลและการปรับปรุง
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน สอดคลอ้งกบัศุภชยั ไพศาลวนั (2548 : 9), สุภทัรา จ  าปาเงิน (2548: 11- 12), 
อนัธิกา วงษจ์  าปา (2549: 14), สาลิกา ส าเภาทอง (2553: 8-9) และธีราภรณ์ ชูช่ืน (2557: 12-13) ท่ีได้
ท าการวิจยัการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน โดยมีกระบวนการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนซ่ึงมี
ความสอดคลอ้งกนัในขั้นตอนการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน มี 4 ขั้นตอน คือ 1)การศึกษาขอ้มูล
พ้ืนฐานและความตอ้งการ 2) การพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 3) การทดลองจัดกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน และ 4) การประเมินผลและการปรับปรุงกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 



  12 

จากการศึกษากระบวนการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนจากงานวิจยัดงักล่าว ผูว้ิจยัได้
สงัเคราะห์กระบวนการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเป็นกรอบแนวคิดในการพฒันากิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน โดยมีขั้นตอน ดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐาน โดยศึกษาความตอ้งการในการพฒันากิจกรรม
พฒันาผูเ้รียนโดยใชก้ลวิธีการส่ือสารร่วมกบัวิธีสอนบทบาทสมมติเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้น
การพูดส่ือสารภาษาองักฤษ  

ขั้นตอนท่ี 2 การพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยน าผลการศึกษาในขั้นตอนท่ี 1 มา
พฒันาการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนฉบบัร่าง 

ขั้นตอนท่ี  3 การทดลองใช้กิจกรรมพัฒนาผู ้เรียนโดยน าไปใช้กับนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาโรงเรียนอนุบาลด าเนินสะดวก  

ขั้นตอนท่ี 4 การประเมนิและปรับปรุงกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยประเมินความสามารถ
ดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ และประเมินเก่ียวกบัความคิดเห็นท่ีมีต่อกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดย
ใชก้ลวิธีการส่ือสารร่วมกับวิธีสอนบทบาทสมมติเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสาร
ภาษาองักฤษ 

2. แนวคดิเกีย่วกบักจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเป็นกิจกรรมต่างๆ ท่ีจดัข้ึนนอกเหนือจากกิจกรรมการเรียนการ

สอนในชั้นเรียนหรือในโรงเรียน เป็นกิจกรรมท่ีให้ความสนุกสนานหรือกิจกรรมท่ีส่งเสริมการ
เรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ ซ่ึงมีความจ าเป็นอย่างมากในสภาพสังคมปัจจุบัน เน่ืองจากการ
พฒันาทางดา้นสติปัญญาในหอ้งเรียนเพียงอยา่งเดียวนั้นไม่เพียงพอเน่ืองจากเวลาท่ีมีอยา่งจ  ากดัช่วย
พฒันาทั้งทางดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาและเป็นการเสริมประสบการณ์ท่ีจดันอก
ชั้นเรียนปกติหรือเป็นกิจกรรมนอกโรงเรียน เช่น กิจกรรมการออกค่าย การตั้งชมรมกิจกรรมการ
กีฬา กิจกรรมทางการเมืองการปกครองและกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีมีความมุ่งหมายท่ีจะส่งเสริม
ประสบการณ์ของนกัเรียนใหก้วา้งขวางยิง่ข้ึน เพ่ือท าใหก้ารเรียนการสอนตามหลกัสูตรสมบูรณ์ข้ึน 
โดยกิจกรรมนั้นๆ จะไม่นบัหน่วยกิต 

Good (1973 : 9) ไดใ้หค้วามหมายของกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนว่า เป็นกิจกรรมท่ีนกัเรียน
เข้าร่วมด้วยความสมคัรใจ โดยความเห็นชอบและการสนับสนุนจากอาจารยแ์ละต้องอยู่ภายใต ้                
การควบคุมของสถานศึกษา ไม่มีหน่วยกิตและคะแนนใดๆ เป็นกิจกรรมท่ีจดัข้ึนเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้
ความสามารถ ตอบสนองความสนใจและความสามารถของผูเ้รียนเพ่ิมเติมจากท่ีก  าหนดไวใ้น
หลกัสูตร 
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กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 2-4) ไดใ้หค้วามหมายของกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนว่าเป็น
กิจกรรมท่ีจดัอย่างเป็นกระบวนการดว้ยรูปแบบ วิธีการท่ีหลากหลาย ในการพฒันาผูเ้รียนทั้งดา้น
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสงัคม มุ่งเสริมเจตคติ คุณค่าชีวิต ปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยม
ท่ีพึงประสงค ์ส่งเสริมให้ผูเ้รียนรู้จกัและเขา้ใจตนเอง สร้างจิตส านึกในธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
ปรับตวั ปฏิบติัตนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อสงัคมและประเทศชาติ ด  ารงชีวิตอยา่งมีความสุข 

สาลิกา ส าเภาทอง (2553 : 34) ใหค้วามหมายของกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนว่าเป็นกิจกรรม
ท่ีจดัข้ึนมาอย่างเป็นระบบ ประกอบดว้ย รูปแบบและกระบวนการท่ีหลากหลาย เพ่ือสนองความ
ตอ้งการ ความถนดัและความสนใจของผูเ้รียน เป็นการสร้างประสบการณ์และความรู้นอกเหนือจาก
ท่ีหลกัสูตรก าหนด ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอนัพึงประสงค์ โดยไม่มีหน่วยกิต ไม่มี
การใหค้ะแนนทางวิชาการและอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของอาจารยแ์ละสถาบนัการศึกษา  

3. แนวคดิองค์ประกอบของกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
การพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยน าผลการศึกษาในขั้นตอนท่ี 1 มาพฒันากิจกรรม

พฒันาผูเ้รียนฉบบัร่างประกอบดว้ย 1) หลกัการ 2) เป้าหมาย 3) แนวการจดักิจกรรม 4) รูปแบบการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้ 5) ค าอธิบายรายวิชา 6) จุดประสงค์การเรียนรู้ 7) โครงสร้างการจดักิจกรรม
8) ส่ือ 9) การวดัและประเมินผล 10) หน่วยการเรียนรู้จ  านวน 4 หน่วย 

สาลิกา ส าเภาทอง (2553 : 9) ไดพ้ฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชข้องเล่นพ้ืนบา้น 
เพ่ือส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ฉบับร่าง 
ประกอบดว้ย 1) ช่ือกิจกรรม 2) วตัถุประสงค์ 3) ลกัษณะกิจกรรม 4) เน้ือหากิจกรรม 5) วิธีการ
ด าเนินการ 6) อุปกรณ์ 7) การประเมนิผลกิจกรรม 

ก่ิงกมล ปิยมาดากุล (2557 : 12) ไดพ้ฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเร่ืองสร้างสรรค์นาฏย
ลีลาอาเซียนส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาฉบับร่างประกอบด้วย 1) หลกัการ 2) เป้าหมาย3) 
คุณสมบัติของผูเ้รียน 4) แนวการจัดกิจกรรม 5) รูปแบบการจดักิจกรรม 6) ค าอธิบายรายวิชา7) 
จุดประสงค์ 8) โครงสร้างการจดักิจกรรม 9) ส่ือ 10) การวดัและประเมินผล 11) ค าช้ีแจงและ12) 
แผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนจ านวน 8 แผน 

ธีราภรณ์ ชูช่ืน (2557 : 15) ได้พฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเร่ืองนาฏศิลป์สร้างสรรค์
ไทย-พม่าสมัพนัธส์ าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาฉบบัร่างประกอบดว้ย 1) หลกัการ 2) เป้าหมาย3) 
แนวการจดักิจกรรม 4) รูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 5) ค าอธิบายรายวิชา 6) จุดประสงคก์าร
เรียนรู้ 7) โครงสร้างการจดักิจกรรม 8) ส่ือ 9) การวดัและประเมินผล 10) หน่วยการเรียนรู้จ  านวน 6 
หน่วย 
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4. แนวคดิเกีย่วกบัวธิีสอนบทบาทสมมต ิ 
วิธีสอนบทบาทสมมติเป็นหน่ึงในวิธีสอนท่ีสามารถพฒันาความสามารถในการพูด

ภาษาองักฤษได ้เน่ืองจากการสอนโดยใช้บทบาทสมมตินั้นจะท าให้ผูเ้รียนเกิดความเข้าใจ ใน
ความรู้สึกนึกคิด รวมถึงประโยคท่ีใชใ้นการสนทนา เพราะมีการก าหนดสถานการณ์ใหใ้กลเ้คียงกบั
สถานการณ์จริง และใหต้วัผูเ้รียนไดส้วมบทบาทเป็นตวัละครนั้นๆ ซ่ึงเปรียบเสมือนการเตรียมตวัสู่
การสนทนาโดยใชภ้าษาองักฤษในชีวิตจริง ท าให้ผูเ้รียนเกิดความคุน้ชิน มีความมัน่ใจในการพูด
และมีความกลา้แสดงออก ท าใหก้ารสนทนาประสบความส าเร็จโดยมีนกัการศึกษาไดเ้สนอขั้นตอน
การน าบทบาทสมมติไปใชใ้นการเรียนการสอนไวด้งัน้ี Shaftel and Shaftel (ทิศนา แขมมณี, 2546 : 
32-34 อา้งอิงจาก Shaftel and Shaftel. 1967 : 67-71)ไดเ้สนอรูปแบบการเรียนการสอนโดยใชบ้ทบาท
สมมติไว ้9 ขั้นตอน ดงัน้ี ขั้นท่ี 1 น าเสนอสถานการณ์ปัญหาและบทบาท ขั้นท่ี 2 เลือกผูแ้สดง ขั้นท่ี 
3 จดัฉาก ขั้นท่ี 4 เตรียมผูส้ังเกตการณ์ ขั้นท่ี 5 แสดง ขั้นท่ี 6 อภิปรายและประเมินผล ขั้นท่ี 7 แสดง
เพ่ิมเติม ขั้นท่ี 8 อภิปรายและแสดงผลอีกคร้ัง ขั้นท่ี 9 แลกเปล่ียนประสบการณ์การเรียนรู้ สุมิตร 
องัวฒักุล (2539 : 144-145) ไดแ้บ่งขั้นตอนการน าบทบาทสมมติไปใชใ้นการเรียนการสอนเป็น 8 
ขั้นตอน คือ ขั้นท่ี 1 การน าเขา้สู่การแสดงบทบาทสมมติ ขั้นท่ี 2 การเตรียมตวันักเรียนในดา้นภาษา 
ขั้นท่ี 3 การเลือกผูแ้สดง ขั้นท่ี 4 การเตรียมความพร้อมของผูแ้สดง ขั้นท่ี 5 การจดัฉากแสดง ขั้นท่ี 6 
การแสดงบทบาทสมมติ ขั้นท่ี 7 การอภิปรายผลการแสดง ขั้นท่ี 8 การก าหนดกิจกรรมติดตามผล 
ในส่วนทิศนาแขมมณี (2551 : 359-360) อธิบายขั้นตอนส าคญัของการสอนไว6้ขั้นตอน ดงัน้ี1) การ
เตรียมการ2) การเร่ิมบทเรียน 3) การเลือกผูแ้สดง 4) การเตรียมผูส้งัเกตการณ์ 5)การแสดง 6) การ
วิเคราะห์อภิปรายผลการแสดง ในส่วนของอาภรณ์ใจเท่ียง  (2550 : 161-163) ไดเ้สนอขั้นตอนท่ี
ส าคัญของการสอนโดยใชบ้ทบาทสมมติมี 5 ขั้นตอนในแต่ละขั้นตอนมีวิธีการสอนดงัน้ี 1) ขั้น
เตรียมการสอน 2) ขั้นด าเนินการสอนจดัแบ่งยอ่ยได ้7 ขั้นตอนดงัน้ี2.1)ขั้นน าเขา้สู่การแสดงบทบาท
สมมติ2.2)เลือกผูแ้สดง2.3) การเตรียมความพร้อมของผูแ้สดง 2.4) การจดัฉากการแสดง 2.5) การ
เตรียมผูส้ังเกตการณ์  2.6) การแสดง 2.7) การตดับท 3) ขั้นวิเคราะห์และอภิปรายผลการแสดง 4) 
ขั้นแสดงเพ่ิมเติม 5) ขั้นแลกเปล่ียนประสบการณ์และสรุป 

จากการศึกษาขั้นตอนการน าบทบาทสมมติไปใชใ้นการเรียนการสอนจากแนวคิดของ
นักการศึกษา ผูว้ิจยัไดส้ังเคราะห์ขั้นตอนการน าบทบาทสมมติไปใชใ้นการเรียนการสอนเป็น 8
ขั้นตอนดงัน้ี 1) ขั้นเตรียม 2) ขั้นด าเนินการสอน 3) ขั้นเลือกผูแ้สดง 4) ขั้นเตรียมความพร้อมของผู ้
แสดง     5) ขั้นจดัฉากการแสดง 6) การเตรียมผูส้งัเกตการณ์ 7) ขั้นแสดง (ขั้นใชก้ลวิธีการส่ือสาร) 
8) ขั้นอภิปรายผล 
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5. แนวคดิเกีย่วกบักลวธิีการส่ือสาร   
เป็นกระบวนการหรือวิธีการท่ีผูพู้ดใช้หรือใช้แก้ปัญหาในการสนทนาเพื่อให้การ

สนทนานั้นล่ืนไหล ไม่ติดขดั ซ่ึงมีสาเหตุมาจากความบกพร่องทางภาษาของผูพู้ดหรือเป็นความ
บกพร่องมาจากค าศพัท ์วลี หรือโครงสร้างประโยคโดยท่ีผูพู้ดไม่รู้ตวัก็ได ้การใชก้ลวิธีทางภาษาจะ
ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการสนทนาไม่ให้หยุดชะงัก เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของการส่ือ
ความหมาย โดยผา่นกระบวนการคิดอยา่งมีสติ มีการแบ่งชนิดของกลวิธีการส่ือสารท่ีใชใ้นภาษาพูด
แต่งต่างกนัไปตามการวิเคราะห์ของผูเ้ช่ียวชาญ  

Tarone (1981 : 286-287) ได้แบ่งประเภทของกลวิธีในการส่ือสารตามแนวคิดด้าน
ปฏิสัมพนัธอ์อกเป็น 5 ประเภท ไดแ้ก่ 1. การถอดความ (paraphrase) ไดแ้ก่ 1.1) การใชค้  าใกลเ้คียง 
(approximation) 1.2) การสร้างค าใหม่ (word coinage) 1.3) การพูดออ้มค้อม (circumlocution) 2. 
การขอยมืค า (borrowing) ไดแ้ก่ 2.1) การพูดแปลค าต่อค า (literal translation) 2.2) การพูดภาษาแม่
ปนกบัภาษาท่ีสอง (language switch) 3. การขอความช่วยเหลือ (appeal for assistance) 4. การท าท่า
ใบ ้(mime) เป็นการท่ีผูพู้ดใชท่้าทางแทนค าพูด เช่น ผูพู้ดปรบมือ แทนการส่ือความหมายของค าว่า 
“applause” เป็นตน้ 5. การหลีกเล่ียง (avoidance) ไดแ้ก่ 5.1) การหลีกเล่ียงหวัขอ้การสนทนา (topic 
avoidance) 5.2) การยกเลิกขอ้มูลท่ีสนทนา (message abandonment)  

นอกจากน้ี Bialystok, (in Faerch and Kasper, eds. 1984: 105-107) ได้แบ่งกลวิธีการ
ส่ือสาร เป็น 2 ชนิด ดังน้ี1) กลวิธีท่ีใช้พ้ืนฐานความรู้ภาษาแม่ (L1- based strategies) 1.1) การ
เปล่ียนภาษา (language switch) 1.2) การท าให้เป็นภาษาต่างประเทศ (Foreignizing) 1.3) การแปล
ตรงตัว (transliteration) 2. กลวิ ธีใช้พ้ืนความรู้ภาษาท่ีสอง (L2 – based strategies) 2.1 การใช้
ความหมายใกลเ้คียง (semantic contiguity) 2.2) การบรรยาย (Description) 2.3) การสร้างค าใหม่ 
(word coinage)  

ในส่วนของZoltanDonyei (1995 : 57-58) ได้จัดประเภทของกลวิธีในการส่ือสาร
ออกเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี1) กลวิธีการหลีกเล่ียงหรือการตดัทอน (avoidance or reduction strategies) 
ไดแ้ก่ กลวิธีท่ีผูพู้ดใชเ้พื่อตดัทอนหรือเปล่ียนแปลงการสนทนา แบ่งออกเป็น 1.1)การ  ละท้ิงขอ้มูล 
(message abandonment) 1.2) การหลีกเล่ียงหวัขอ้การสนทนา topic avoidance) ไดแ้ก่ การไม่พูดถึง
หัวข้อในการสนทนาท่ีผูพู้ดมีปัญหาในการใช้ภาษา 2) กลวิธีการท าให้ส าเร็จหรือการชดเชย 
(achievement or compensatory strategies) ก ล วิ ธี ป ร ะ เภ ท น้ี  ไ ด้แ ก่ 2 .1 ) ก ารพู ด อ้อม ค้ อ ม 
(circumlocution) 2.2) การใชค้  าใกลเ้คียง (approximation) 2.3 การใชค้  าท่ีใชไ้ดทุ้กจุดประสงค ์(use of 
all-purpose words) 2.4) การสร้างค าใหม่ (word – coinage) 2.5) การใชอ้วจันภาษา (use of nonlinguistic 
means) 2.6) การพูดแปลค าต่อค า (literal translation) 2.7) การพูดภาษาแม่ปนกับภาษาท่ีสอง 
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(foreignizing) 2.8) การพูดภาษาแม่ด้วยส าเนียงภาษาท่ีสอง (code switching) 2.9) การขอความ
ช่วยเหลือ (appeal for help) 3) กลวิธีการขอเพ่ิมเวลา (stalling for time – gaining strategies) กลวิธี
ประเภทน้ีไดแ้ก่ การใชค้  าเพ่ิมเติมเพ่ือขอเวลาในการคิดหรือการใชเ้คร่ืองมือเพ่ือแสดงความลงัเลใจ  

และในส่วนของ ทวีศกัด์ิ ชูมา (2559 : 232-235) ไดก้  าหนดกลวิธีการส่ือสารไว ้14 วิธี 
ดงัน้ีกลวิธีท่ี 1 การใชค้  าใกลเ้คียง (Approximation Strategy)เป็นกลยุทธ์ท่ีผูพู้ดใชค้  าหรือกลุ่มค าท่ี
ใกลเ้คียงหรือเกือบตรงความหมายกบัค าศพัทภ์าษาองักฤษหรือเป็นค าศพัทท่ี์มีความหมายใกลเ้คียง
กนัในภาษาองักฤษ (synonym) กลวิธีท่ี 2 การสร้างค าใหม่ (Word Coinage) กลยุทธท่ี์ผูพู้ดสร้างค า
ใหม่ข้ึนมาเอง เน่ืองจากไม่ทราบค าศพัทท่ี์ถูกตอ้งของภาษาองักฤษว่าใชค้  าใดกลวิธีท่ี 3 การอธิบาย
ความหรือพูดออ้มคอ้ม (Circumlocution Strategy)กลยุทธ์ท่ีผูพู้ดอธิบายรายละเอียดโดยใชค้  าหลาย
ค าบอกลกัษณะเพื่อส่ือแทนการใชค้  าศพัทเ์พียงค าเดียวกลวิธีท่ี 4 การขอความช่วยเหลือ (Appeal for 
Assistance Strategy) กลยุทธท่ี์ผูพู้ดขอความช่วยเหลือระหว่างสนทนา เช่น การให้อธิบายเพ่ิมเติม 
ใชค้  าศพัทท่ี์เขา้ใจง่าย หรือใหพู้ดชา้ลงกลวิธีท่ี 5 การพูดซ ้ า (Repetition Strategy)กลยทุธท่ี์ผูพู้ดพูด
ค าหรือประโยคซ ้าๆ อาจเป็นการทวนคืนค าพูดเพ่ือความแน่ใจกลวิธีท่ี 6 การพูดพึมพ าเพื่อขอเวลา
ในการคิด (Surfing Strategy) กลยทุธท่ี์ผูพู้ดใชเ้สียงเพื่อบ่งบอกว่ายงัพูดไม่จบและก าลงัใชค้วามคิด
หรือก าลงัมีปัญหาในขณะส่ือสารกลวิธีท่ี 7 การใชอ้วจันภาษา (Nonlinguistic Strategy) กลยทุธท่ี์ผู ้
พูดใชก้ารท าท่าทางหรือเลียนเสียงแทนค าพูดกลวิธีท่ี 8 การแกไ้ขผดิพลาดดว้ยตนเอง (Self- Repair 
Strategy) กลยุทธ์ท่ีเมื่อผูพู้ดรู้ว่าตนเองพูดผิดพยายามแก้ไขค าพูดของตนเองให้เป็นประโยคท่ี
ถูกตอ้งตามหลกัไวยากรณ์กลวิธีท่ี 9 การพูดแปลค าต่อค า (Literal Translation Strategy) กลยทุธท่ี์ผู ้
พูดใช้วิธีเรียงค าตามลกัษณะประโยคของภาษาแม่กลวิธีท่ี  10 การพูดภาษาองักฤษปนภาษาอ่ืน 
(Languages Switch Strategy) กลยทุธท่ี์ผูพู้ดใชภ้าษาแม่หรือภาษาอ่ืนปนกบัภาษาองักฤษกลวิธีท่ี 11 
การพูดให้จงัหวะการออกเสียงชัดเจน (Fluency- Oriented Strategy) กลยุทธ์ท่ีผูพู้ดพยายามระวงั
ส าเนียงและการออกเสียงให้ชัดเจนกลวิธีท่ี  12 การพูดให้ถูกต้องตามรูปแบบและไวยากรณ์ 
(Accuracy - Oriented Strategy) กลยุทธท่ี์ผูพู้ดพยายามพูดตามโครงสร้างภาษาโดยมีประธาน กริยา 
กรรมและส่วนขยายของประโยคกลวิธี ท่ี  13 การคิดเป็นภาษาอังกฤษ (Thinking in English 
Strategy) กลยทุธ์ท่ีผูพู้ดพยามคิดเป็นภาษาองักฤษและพยายามหลีกเล่ียงการคิดเป็นภาษาแม่ก่อน
กลวิธีท่ี 14 การหลีกเล่ียงหรือยุติการพูด (Avoidance or Abandonment Strategy) กลยุทธ์ท่ีผูพู้ด
ตอ้งการเปล่ียนเร่ืองพูดหรือหยดุพูดเน่ืองจากขาดความรู้ในเร่ืองนั้นๆ  

โดยในคร้ังน้ีจากงานวิจยัของฐิติรัตน์ สมศิริ (2550) ได้ท าการวิจยัเร่ือง การใชก้ลวิธี
ส่ือสารเพ่ือพฒันาทกัษะการพูดคล่องแคล่วของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ไดใ้ช ้4 กลวิธี คือ 1) 
กลวิธีการใชท่้าทาง 2) กลวิธีขอความช่วยเหลือ 3) กลวิธีการใชภ้าษาแม่ปนภาษาท่ีสองและ4) กลวิธี
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การหยดุชัว่ขณะ สรุปไดว้่า การใชก้ลวิธีการส่ือสารทั้ง 4 กลวิธี ท าใหก้ารพูดส่ือสารคล่องแคล่วข้ึน
ดงันั้นในการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัเลือกใช ้กลวิธีการส่ือสาร 4 กลวิธี ดงัน้ี 
กลวิธีท่ี 1 การใชอ้วจันภาษา (Nonlinguistic Strategy) กลวิธีท่ี 2 การขอความช่วยเหลือ (Appeal for Help 
Strategy) กลวิธีท่ี 3 การพูดภาษาองักฤษปนภาษาอ่ืน (Languages Switch Strategy) กลวิธีท่ี 4 การพูด
พึมพ าเพื่อขอเวลาในการคิด (Surfing Strategy) 

จากแนวคิดดงักล่าวขา้งตน้สามารถสรุปไดเ้ป็นแผนภาพดงัต่อไปน้ี  
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แนวคดิและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยการใช้วิธีสอน
บทบาทสมมติร่วมกับกลวิธีการส่ือสาร 

แนวคิดการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
ศุภชยั ไพศาลวนั (2548 : 10),  
สุภทัรา จ าปาเงิน (2548: 11 - 12) 
อนัธิกา วงษจ์ าปา (2549 : 14),  
สาลิกา ส าเภาทอง (2553 : 9) 
กิ่งกมลปิยมาดากุล (2557 : 12)  
ธีราภรณ์ ชูช่ืน (2557 : 15) 

แนวคิดกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
ความหมายของกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

Good (1973 : 9),  
กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 2 - 4)  
สาลิกา ส าเภาทอง (2553 : 34) 

แนวคิดองคป์ระกอบของกิจกรรมพฒันาผูเรียน 
สาลิกา ส าเภาทอง (2553 : 9), 

        กิ่งกมลปิยมาดากุล (2557 : 12)  
ธีราภรณ์ ชูช่ืน (2557 : 15) 

แนวคิดวิธีสอนบทบาทสมมติ 
Shaftel and Shaftel (1967 : 67 - 71) 
สุมิตร องัวฒันกุล (2539: 144-145) 
อาภรณ์  ใจเที่ยง (2550 : 161-163)  
ทิศนา แขมมณี (2551: 359-360) 

แนวคิดกลวิธีการสือสาร 
Tarone (1981 : 286 - 287) 
Bialystok (1984 : 105 - 107) 
ZoltanDonyei (1995 : 57-58), 
ทวีศกัดิ์  ชูมา (2559 : 232 - 235)  
ฐิติรัตน์ สมศิริ (2550) 

การพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยการใช้วิธีสอน
บทบาทสมมติร่วมกับกลวิธีการส่ือสาร 

    1. หลกัการ 
    2. เป้าหมาย 
    3. แนวการจดักิจกรรม 
    4. รูปแบบการจดักิจกรรม 
ใชก้ารจดัการเรียนรู้วิธีสอนบทบาทสมมติ 8 ขั้นตอน 
        1. ขั้นเตรียม 
        2. ขั้นด าเนินการสอน 
        3. ขั้นเลือกผูแ้สดง 
        4. ขั้นเตรียมความพร้อมของผูแ้สดง 
        5. ขั้นจดัฉากการแสดง 
        6.การเตรียมผูส้ังเกตการณ์ 
        7. ขั้นแสดง(ขั้นใชก้ลวิธีการส่ือสาร) 
        8. ขั้นอภิปรายผล 
    5. ค าอธิบายรายวิชา 
    6. จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
    7. โครงสร้างการจดักิจกรรม 
    8. ส่ือ 
    9. การวดัและประเมินผล 
    10. หน่วยการเรียนรู้ จ านวน 4 หน่วย 

1. ความสามารถด้านการพูดส่ือสารภาษาอังกฤษ 

2. ความคิดเห็นของนักเรียนที่ มีต่อการใช้กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนโดยการใช้กลวิธีการส่ือสารร่วมกับวิธี
สอนบทบาทสมมติ 

แผนภูมิที1่ กรอบแนวคิดการวิจยั 
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ค าถามการวจิยั 

1. ผลการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานและความตอ้งการเก่ียวกับการพฒันากิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียนโดยใชว้ิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกบักลวิธีการส่ือสารเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการพูด
ส่ือสารภาษาองักฤษส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาเป็นอยา่งไร 

2. กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชว้ิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกับกลวิธีการส่ือสารเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถด้านการพูดส่ือสารภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษามี
องคป์ระกอบใดบา้ง 

3. ผลการทดลองใชกิ้จกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชว้ิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกบักลวิธี
การส่ือสารเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดส่ือสารภาษาอังกฤษส าหรั บนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาเป็นอยา่งไร 

4. ผลการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชว้ิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกบักลวิธีการ
ส่ือสารเพ่ือส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาใน
ประเด็นต่อไปน้ี  

4.1 ความสามารถด้านการพูดส่ือสารภาษาองักฤษหลงัการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเ้รียนเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดส่ือสารภาษาองักฤษโดยใช้วิธีสอนบทบาทสมมติ
ร่วมกบักลวิธีการส่ือสารอยูใ่นระดบัใด 

4.2 ความสามารถด้านการพูดส่ือสารภาษาองักฤษหลงัการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเ้รียนเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดส่ือสารภาษาองักฤษโดยใช้วิธีสอนบทบาทสมมติ
ร่วมกบักลวิธีการส่ือสารมีพฒันาการข้ึนหรือไม่ 

4.3 นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อการเรียนรู้หลงัการใชกิ้จกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใช้
วิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกับกลวิธีการส่ือสารเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพู ดส่ือสาร
ภาษาองักฤษอยูใ่นระดบัใด 

 

วตัถุประสงค์การวจิยั 

การวิจยัเร่ืองการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชว้ิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกบักลวิธี
การส่ือสารเพ่ือส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษามี
วตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

1. เพื่อศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐานและความตอ้งการเก่ียวกบัการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
โดยใชว้ิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกบักลวิธีการส่ือสารเพ่ือส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสาร
ภาษาองักฤษส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 
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2. เพื่อพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชว้ิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกับกลวิ ธีการ
ส่ือสารเพ่ือส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 

3. เพื่อทดลองใชกิ้จกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชว้ิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกบักลวิธีการ
ส่ือสารเพ่ือส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 

4. เพื่อประเมินผลและปรับปรุงกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชว้ิธีสอนบทบาทสมมติ
ร่วมกบักลวิธีการส่ือสารเพ่ือส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาในประเด็นต่อไปน้ี 1) ศึกษาความสามารถด้านการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ  2) 
ศึกษาพฒันาการความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ 3) ศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียน
หลงัการจดัการเรียนรู้ตามกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

 

สมมตฐิานการวจิยั 

หลงัจากการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชว้ิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกบักลวิธีการ
ส่ือสารเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ พบว่า 

1. ความสามารถด้านการพูดส่ือสารภาษาองักฤษของนักเรียนหลงัการจัดกิจกรรม
พฒันาผูเ้รียนอยูใ่นระดบัดี 

2. ความสามารถด้านการพูดส่ือสารภาษาองักฤษของนักเรียนหลงัการจัดกิจกรรม
พฒันาผูเ้รียนมีพฒันาการข้ึน 

3. ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนอยูใ่นระดบัมาก 
 

ขอบเขตการวจิยั 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
1.1 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 โรงเรียน

อนุบาลด าเนินสะดวก ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2561 
จ านวน 6 หอ้ง 120 คน 

1.2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 โรงเรียน
อนุบาลด าเนินสะดวก ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2561 
จ  านวน 26 คนจากการอาสาสมคัรเขา้เรียนกิจกรรมชมรมภาษาองักฤษและศึกษาอยูใ่นภาคเรียนท่ี 1 
ปีการศึกษา 2561 

2. ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา 
2.1 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่  
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2.1.1 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชก้ลวิธีการส่ือสารร่วมกบัวิธีสอนบทบาท
สมมติเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ 

2.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  
2.2.1 ความสามารถในการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ 
2.2.2 ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ตามกิจกรรมพฒันา

ผูเ้รียนโดยใชก้ลวิธีการส่ือสารร่วมกบัวิธีสอนบทบาทสมมติ  

ระยะเวลาในการทดลอง 

ระยะเวลาในการทดลองใชกิ้จกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชว้ิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกบั
กลวิธีการส่ือสารเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาผูว้ิจัยได้ก  าหนดระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมจ านวน 15 ชั่วโมงสัปดาห์ละ 1 
ชัว่โมง รวม 15 ชัว่โมงในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 ตั้ งแต่วนัท่ี 13 มิถุนายน –19 กันยายน 
2561 

 

เน้ือหา 

เน้ือหาท่ีใชใ้นการทดลองกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชว้ิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกบั
กลวิธีการส่ือสารเพ่ือส่งเสริมความสามารถด้านการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา โดยมีเน้ือหาเก่ียวกบัภาษาองักฤษในชีวิตประจ าวนัไดแ้ก่ 1) เร่ือง Asking your study 
2) เร่ือง Describing people 3) เร่ือง Asking the way และ 4) เร่ือง Going Shopping 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

เพื่อให้เกิดความเขา้ใจท่ีตรงกัน ผูว้ิจัยได้ให้ความหมายศพัท์เฉพาะส าหรับการวิจัย 
ดงัน้ี 

1. การพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนโดยใช้วิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกับกลวิธีการ
ส่ือสารเพ่ือส่งเสริมความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา
หมายถึงกระบวนการสร้างกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีจดัข้ึนในคาบชมรมภาษาองักฤษเพ่ือเพ่ิมโอกาส
ในการพูดภาษาองักฤษใหก้บัผูเ้รียนเพื่อพฒันาความสามารถในการพูดภาษาองักฤษ โดยใชว้ิธีสอน
บทบาทสมมติร่วมกบักลวิธีการส่ือสารอย่างหลากหลายโดยด าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี ขั้นตอนท่ี 
1 การวิจยั (R1 : Research) : ศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐานเก่ียวกบัความตอ้งการ ความคิดเห็น ขอ้มูลเก่ียวกบั
กลวิธีการส่ือสารและวิธีสอนบทบาทสมมติ ขั้นตอนท่ี 2 การพฒันา (D1 : Development) : พฒันา
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กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน ออกแบบและพัฒนา (Design and Development : D&D) กิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียนโดยใชว้ิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกบักลวิธีการส่ือสารเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการพูด
ส่ือสารภาษาองักฤษขั้นตอนท่ี 3 การวิจยั (R2 : Research) : ทดลองใชกิ้จกรรมพฒันาผูเ้รียนขั้นตอน
ท่ี 4 การพฒันา (D2 : Development) : ประเมินผลประสิทธิผลกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชว้ิธีสอน
บทบาทสมมติร่วมกบักลวิธีการส่ือสารเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ 

2. กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน หมายถึง กิจกรรมท่ีจดัอยา่งเป็นกระบวนการดว้ยรูปแบบท่ี
หลากหลาย เป็นกิจกรรมท่ีใหเ้กิดความสนุกสนานหรือกิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนการสอนในชั้น
เรียนปกติ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือส่งเสริมประสบการณ์ใหน้กัเรียนใหก้วา้งขวางยิง่ข้ึนและท าใหก้ารเรียน
การสอนตามหลกัสูตรสมบูรณ์ข้ึนมีองค์ประกอบ ดงัน้ี 1) หลกัการ 2) เป้าหมาย 3) แนวการจัด
กิจกรรม 4) รูปแบบการจดักิจกรรม 5) ค าอธิบายรายวิชา 6) จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 7) โครงสร้างการ
จดักิจกรรม 8) ส่ือ 9) การวดัและประเมินผล และ10) หน่วยการเรียนรู้ 4 หน่วย แต่ละหน่วยมี
องค์ประกอบดงัน้ี 1) สาระส าคญั 2) จุดประสงค ์3) สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน 4) คุณลกัษณะอนั
พึงประสงค ์5) สาระการเรียนรู้ 6) กระบวนการจดักิจกรรม 7) ส่ือ และ8) ภาระงาน/ช้ินงาน 

3.วธิีสอนบทบาทสมมต ิหมายถึง กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาองักฤษท่ีใหน้กัเรียน
ได้แสดงอารมณ์  พฤติกรรม ความรู้สึกนึกคิดอย่างอิสระตามบทบาทท่ีได้รับผ่านการพูด
ภาษาอังกฤษ และการใช้ท่าทางประกอบ ประกอบด้วย 8 ขั้นตอน ดังน้ี 1) ขั้นเตรียม 2) ขั้น
ด าเนินการสอน 3) ขั้นเลือกผูแ้สดง 4) ขั้นเตรียมความพร้อมของผูแ้สดง 5) ขั้นจดัฉากการแสดง 6) 
การเตรียมผูส้งัเกตการณ์ 7) ขั้นแสดง (ขั้นใชก้ลวิธีการส่ือสาร) และ 8) ขั้นอภิปรายผล 

4. กลวิธีการส่ือสาร หมายถึง กลวิธีท่ีใชใ้นการแกไ้ขปัญหาในการพูดคุยติดต่อส่ือสาร 
เพื่อใหส่ื้อสารเป็นไปอยา่งคล่องแคล่ว ไม่ติดขดั โดยผา่นกระบวนการคิดอยา่งมีสติ โดยงานวิจยัใน
คร้ังน้ีจะใชท้ั้งหมด 4 กลวิธี คือ 

กลวิธีท่ี 1 การใชอ้วจันภาษา (Nonlinguistic Strategy : NLS) หมายถึงการท่ีผูพู้ด
ใชภ้าษาท่าทางหรือการเลียนเสียงแทนค าพูด เช่น ใชก้ารส่ายหน้า แทนค าพูดว่า “No” หรือใชก้าร
พยกัหนา้ แทนค าพูดว่า “Yes” 

กลวิธีท่ี 2 การขอความช่วยเหลือ (Appeal for Assistance Strategy : AAS) หมายถึง
การท่ีผูพู้ดขอความช่วยเหลือคู่สนทนาในระหว่างการสนทนา เช่น การฟังไม่ชดั ไม่เขา้ใจค าศพัท ์
หรือการขอให้ผูส้นทนาพูดช้าลง เช่น “Speak slowly, please” (กรุณาพูดช้าๆ)“Can you say that 
again please” (กรุณาพูดอีกคร้ัง) Loudly please (กรุณาพูดเสียงดงักว่าน้ี) What’s that again? (อะไร
นะ พูดอีกทีซิ) 
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กลวิธีท่ี 3 การพูดภาษาองักฤษปนภาษาอ่ืน (Languages Switch Strategy : LSS) 
หมายถึงการท่ีผูพู้ดใช้ภาษาไทยปนกับภาษาองักฤษหรือการใช้ค  าทับศพัท์มาพูดในขณะท่ีนึก
ค าศพัท์ไม่ออกหรือจ าไม่ได ้เช่น She is น่ารัก. แทนค าว่า pretty หรือ I would like ส้มต า. แทนค า
ว่า papaya salad  

กลวิธีท่ี 4 การพูดพึมพ าเพื่อขอเวลาในการคิด  (Surfing Strategy : SS) หมายถึง
การท่ีผูพู้ดใชเ้สียง หรือค าท่ีมีความหมาย หรือไม่มีความหมายเป็นช่วงๆ เพื่อบ่งบอกว่ายงัพูดไม่จบ
และก าลงัวางแผนการพูดต่อ เช่น er……. I mean……, you know……., erm…….  

5. ความสามารถด้านการพูดส่ือสารภาษาอังกฤษ หมายถึง ระดบัความสามารถของ
นกัเรียนในการพูดส่ือสารภาษาองักฤษตามสถานการณ์และบทบาทท่ีก  าหนดให ้โดยก าหนดเกณฑ์
การประเมินความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษท่ีมาจากการสงัเคราะห์ของผูว้ิจยั มีการ
วดัระดับตามการให้คะแนนแบบรูบริคส์ ใน 5 ด้านคือ 1) ด้านส าเนียงการออกเสียง 2) ด้าน
ไวยากรณ์   3) ดา้นค าศพัท์ 4) ดา้นความคล่องแคล่วในการสนทนา และ5) ดา้นความเขา้ใจในการ
ส่ือสาร 

6. ความคดิเห็น หมายถึง ความรู้สึกหรือความนึกคิดท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์นกัเรียนท่ีมี
ต่อการจัดการเรียนรู้ตามกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใช้วิธีสอนบทบาทสมมติ ร่วมกับกลวิธีการ
ส่ือสารเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ 

7. นักเรียน หมายถึง ผูท่ี้ก  าลงัศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนอนุบาลด าเนิน
สะดวกชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จากการอาสาสมคัรเข้าเรียน
กิจกรรมชมรมภาษาองักฤษ 

8. เพ่ือนครู หมายถึง ครูผูส้อนภาษาองักฤษท่ีเป็นผูร่้วมประเมินความสามารถดา้นการ
พูดส่ือสารภาษาองักฤษของนกัเรียนในชมรมภาษาองักฤษ 

 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

หลงัจากการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชว้ิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกบักลวิธีการ
ส่ือสารเพ่ือส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษประโยชน์ท่ีไดรั้บ มีดงัน้ี 

1. นกัเรียนมีพฒันาการความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ 
2. นกัเรียนมีความรู้และความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ 
3. นกัเรียนเลือกใชก้ลวิธีการส่ือสารท่ีเหมาะสม 
4. ไดกิ้จกรรมพฒันาผูเ้รียนส าหรับน าไปเป็นแนวทางส าหรับครูผูส้อนภาษาองักฤษไป

ใชใ้นการจดัการเรียนรู้ได ้
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5. ไดกิ้จกรรมพฒันาผูเ้รียนส าหรับน าไปเป็นแนวทางในการพฒันากิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียนในลกัษณะอ่ืนๆ 

  6. ไดกิ้จกรรมพฒันาผูเ้รียนส าหรับน าไปเป็นแนวทางในการพฒันากิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียนส าหรับการพฒันานกัเรียนในระดบัชั้นอ่ืน 
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บทที่ 2 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 การวิจยัเร่ืองการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชก้ลวิธีการส่ือสารร่วมกบัวิธีสอน
บทบาทสมมติเพ่ือส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดภาษาองักฤษ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 
ในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันากิจกรรม
พฒันาผูเ้รียนเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ ซ่ึงผูว้ิจัยได้เรียบเรียง
ตามล าดบั ดงัน้ี  
 1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้ น พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตร
สถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลด าเนินสะดวก: กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
 2. กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน หลกัการและแนวคิดเก่ียวกับการจัดกิจกรรมชุมนุมและ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 3. การจดักิจกรรมการเรียนรู้ภาษาโดยใชบ้ทบาทสมมติและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 4. กลวิธีการส่ือสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 5. การพูดภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และหลกัสูตรสถานศึกษา 

โรงเรียนอนุบาลด าเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี : กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

วสัิยทัศน์ 
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน              
ซ่ึงเป็นก าลังของชาติ ให้เป็นมนุษย์ท่ี มีความสมดุลทั้ งร่างกายความรู้ คุณธรรมมีจิตส านึก                
ในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย                    
อนัมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้ งเจตคติท่ีจ  าเป็นต่อ
การศึกษา การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐาน
ความเช่ือว่า    ทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดเ้ต็มตามศกัยภาพ การพฒันาท่ีส าคญัคือการ
พฒันาท่ีสมดุลอยา่งเป็นองค์รวม ทุกดา้นเพ่ือความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ มีพ้ืนฐานทางจริยศาสตร์ 
ความเป็นคนดี      ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสงัคม ผูเ้รียนทุกคนในระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ตอ้งสร้างองคค์วามรู้ ทกัษะและกระบวนการเรียนรู้และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคจึ์งจ าเป็นตอ้งเรียนรู้ 
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สุข
ศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลย ีภาษาต่างประเทศ และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
ซ่ึงเป็นการบูรณาการองคค์วามรู้ทกัษะและเจตคติท่ีเกิดจากการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และ
ประสบการณ์ของผูเ้รียนมาปฏิบติั เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะส าคญัและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
ของผูเ้รียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 
 กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนเป็นส่วนหน่ึงของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศกัราช 2551 ท่ีช่วยใหผู้เ้รียนมีองคค์วามรู้ ทกัษะจากการเรียนรู้และประสบการณ์ของผูเ้รียนมา
ปฏิบติักิจกรรมพฒันาตนเองเพื่อเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินยัและมีจิตส านึกสาธารณะท่ีดี
งาม เป็นคนมีปัญญาในการใช้ทักษะชีวิต การคิด การส่ือสาร การแก้ปัญหา  การใช้เทคโนโลย ี             
และเป็นคนมีความสุข ในการด าเนินชีวิตอย่างพอเพียงโดยอยู่ร่วมกับผูอ่ื้นในสังคมได้อย่าง
สร้างสรรค ์(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)  

หลกัการ 
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีหลกัการท่ีส าคญัดงัน้ี 
 1. เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติมีจุดหมายและมาตรฐาน     
การเรียนรู้เป็นเป้าหมายส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ทักษะเจตคติและคุณธรรม         
บนพ้ืนฐานของความเป็นไทยควบคู่กบัความเป็นสากล 
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 2. เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพื่อปวงชนท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษา      
อยา่งเสมอภาคและมีคุณภาพ 
 3. เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอ านาจใหส้งัคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา
ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 
 4. เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสร้างยดืหยุ่นทั้งดา้นสาระการเรียนรู้เวลาและการจดัการ
เรียนรู้ 
 5. เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
 6. เป็นหลกัสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัย
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายสามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์ 

จุดหมาย 
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมุ่งพัฒนาผูเ้รียนให้เป็นคนดีมีปัญญามี
ความสุข   มีศกัยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพจึงก าหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับ
ผูเ้รียน             เม่ือจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดงัน้ี 
 1. มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์เห็นคุณค่าของตนเองมีวินยัและปฏิบติั
ตนตามหลกัธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนบัถือยดึหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. มีความรู้ความสามารถในการส่ือสารการคิดการแกปั้ญหาการใชเ้ทคโนโลยแีละมีทกัษะ
ชีวิต 
 3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดีมีสุขนิสยัและรักการออกก าลงักาย 
 4. มีความรักชาติมีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลกยึดมัน่ในวิถีชีวิต              
และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
 5. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ว ัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยการอนุรักษ์และพัฒนา
ส่ิงแวดลอ้มมีจิตสาธารณะท่ีมุ่งท าประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสงัคมและอยูร่่วมกนัในสงัคมอยา่งมี
ความสุข 

สมรรถนะส าคญัของผู้เรียน 
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมุ่งให้ผูเ้รียนเกิดสมรรถนะส าคญั 5 ประการ
ดงัน้ี 
 1. ความสามารถในการส่ือสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสารมีวฒันธรรมในการ
ใช้ภาษาถ่ายทอดความคิดความรู้ความเขา้ใจความรู้สึกและทัศนะของตนเอง เพื่อแลกเปล่ียนข้อมูล
ข่าวสารและประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสงัคมรวมทั้งการเจรจาต่อรอง



  28 

เพื่อขจดัและลดปัญหาความขดัแยง้ต่างๆการเลือกรับหรือไม่รับขอ้มูลข่าวสารดว้ยหลกัเหตุผลและความ
ถูกตอ้งตลอดจนการเลือกใชว้ิธีการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและ
สงัคม 
 2. ความสามารถในการคดิ เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์การคิดสงัเคราะห์ การคิด
อยา่งสร้างสรรคก์ารคิดอยา่งมีวิจารณญาณและการคิดเป็นระบบเพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือ
สารสนเทศเพื่อการตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสงัคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแกปั้ญหาและอุปสรรคต่างๆ 
ท่ีเผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผลคุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ              
เข้าใจความสัมพนัธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคมแสวงหาความรู้ประยุกต์
ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาและมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึง
ผลกระทบ        ท่ีเกิดข้ึนต่อตนเองสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่างๆ             
ไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวนัการเรียนรู้ด้วยตนเองการ เรียนรู้อย่างต่อเน่ืองการท างาน               
และการอยูร่่วมกนัในสงัคมดว้ยการสร้างเสริมความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างบุคคลการจดัการปัญหา        
และความขัดแยง้ต่างๆ อย่างเหมาะสมการปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและ
สภาพแวดลอ้มและการรู้จกัหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงคท่ี์ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น 
 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกและใชเ้ทคโนโลยี
ดา้นต่างๆ และมีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลยีเพื่อการพฒันาตนเองและสังคมในด้านการ
เรียนรู้การส่ือสารการท างานการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคถู์กตอ้งเหมาะสมและมีคุณธรรม 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมุ่งพัฒนาผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะอันพึง
ประสงคเ์พื่อใหส้ามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพล
โลกดงัน้ี 
 1. รักชาติ ศาสน์  กษัตริย ์หมายถึง คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดี       
ของชาติ ธ ารงไวซ่ึ้งความเป็นชาติไทย ศรัทธา ยดึมัน่ในศาสนาและเคารพเทิดทูนพระมหากษตัริย ์ 
 2. ซ่ือสัตย์สุจริต หมายถึง คุณลกัษณะท่ีแสดงออกถึงการยึดมัน่ในความถูกต้อง      
ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองและผูอ่ื้นทั้งกาย วาจา ใจ 
 3. มีวินัย หมายถึง คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงการยึดมั่นในข้อตกลง กฎเกณฑ ์          
และระเบียบขอ้บงัคบัของครอบครัว โรงเรียนและสงัคม 
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 4. ใฝ่เรียนรู้ หมายถึง คุณลกัษณะท่ีแสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน 
แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
 5. อยูอ่ยา่งพอเพียง หมายถึง คุณลกัษณะท่ีแสดงออกถึงการด าเนินชีวิตอยา่งพอประมาณมี
เหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม มีภูมิคุม้คนัในตวัท่ีดี และปรับตวัเพื่ออยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
 6. มุ่งมัน่ในการท างาน หมายถึง คุณลกัษณะท่ีแสดงออกถึงความตั้งใจและรับผดิชอบ
ในการท าหนา้ท่ีการงานดว้ยความเพียรพยายาม อดทน เพื่อใหง้านส าเร็จตามเป้าหมาย 
 7. รักความเป็นไทย หมายถึง คุณลกัษณะท่ีแสดงออกถึงความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า          
ร่วมอนุรักษ์ สืบทอดภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวฒันธรรม ใชภ้าษาไทย            
ในการส่ือสารไดอ้ยา่งลูกตอ้งและเหมาะสม 
 8. มีจิตสาธารณะ หมายถึง คุณลกัษณะท่ีแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรม            
หรือสถานท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผูอ่ื้น ชุมชน และสังคม ด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้น                 
โดยไม่หวงัผลตอบแทน 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผูเ้รียนให้มี
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคท์ั้ง 8 ประการ เพ่ือใหส้ามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ในการพฒันาผูเ้รียนให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ จ  า เป็นต้อง
อาศยัการบริหารจดัการและการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษา ครูผูส้อน ครูประจ าขั้น ผูป้กครอง และชุมชนตอ้งร่วมมือกนัปลูกฝังคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคใ์หเ้กิดข้ึนแก่ผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ือง จึงตอ้งพิจารณาถึงกิจกรรมต่างๆ ท่ีสถานศึกษาก าหนดให้
จดัข้ึน แลว้ส่งต่อผลการพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ซ่ึงอาจด าเนินการพฒันาดว้ย 
วิธีการต่างๆ ดงัน้ี 
 1. บูรณาการในกลุ่มการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
 2. จดัในกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
 3. จดัโครงการเพื่อพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 
 4. ปลูกฝังคุณลกัษณะอนัพึงประสงคโ์ดยสอดแทรกในกิจวตัรประจ าวนั 
 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 
มุ่งให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาตนเองเต็มตามศกัยภาพ พฒันาอย่างรอบดา้นเพื่อความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์    
ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผูมี้ศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย 
ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพื่อสงัคม สามารถจดัการตนเองไดแ้ละอยูร่่วมกบั 
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ผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีความสุข กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนให้ใชอ้งค์ความรู้ ทักษะและเจตคติจากการเรียนรู้         
8 ก ลุ่มสาระการเรียน รู้และประสบการณ์ ของผู ้ม าป ฏิบั ติ กิจกรรม เพื่ อ ช่วยให้ผู ้เรี ยน                             
เกิดสมรรถนะส าคญั ไดแ้ก่ ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถ                   
ในการแกปั้ญหา ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิตและความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีซ่ึงจะ
ส่งผลให้การพฒันา ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ไดแ้ก่รักชาติศาสน์กษัตริยซ่ื์อสัตยสุ์จริต                         
มีวินัยใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทยและมี จิตสาธารณะ                    
เกิดทักษะการท างานและอยู่ร่วมกับผูอ่ื้นในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทย                   
และพลโลก (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 
 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 
ประกอบดว้ยกิจกรรม 3 ลกัษณะ ดงัน้ี 
 1. กิจกรรมแนะแนว 
 เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนให้รู้จกัตนเอง รู้รักษ์ส่ิงแวดลอ้ม สามารถคิด
ตดัสินใจ คิดแกปั้ญหา ก  าหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งดา้นการเรียนและอาชีพ สามารถปรับตน
ไดอ้ยา่งเหมาะสม นอกจากน้ียงัช่วยให้ครูรู้จกัและเขา้ผูเ้รียน ทั้งยงัเป็นกิจกรรมท่ีช่วยเหลือและให้
ค  าปรึกษาแก่ผูป้กครองในการมีส่วนร่วมพฒันาผูเ้รียน 
 2. กิจกรรมนกัเรียน 
 เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งพฒันาความมีระเบียบวินยั ความเป็นผูน้  า ผูต้ามท่ีดี ความรับผดิชอบ 
การท างานร่วมกนั การรู้จกัแกปั้ญหา การตดัสินใจท่ีเหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปัน
เอ้ืออาทรและสมานฉันท์ โดยจัดให้สอดคลอ้งกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจของ
ผูเ้รียน ให้ไดป้ฏิบัติดว้ยตนเองในทุกขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์ วางแผนปฏิบติัตามแผน
ประเมินและปรับปรุงการท างานเนน้การท างานร่วมกนัเป็นกลุ่มตามความเหมาะสมและสอดคลอ้ง
กบัวุฒิภาวะของผูเ้รียนและบริบทของสถานศึกษาและทอ้งถ่ิน กิจกรรมนกัเรียน ประกอบดว้ย 
  2.1 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบ้  าเพ็ญประโยชน์และนักศึกษาวิชา
ทหาร 
  2.2 กิจกรรมชุมนุม ชมรม 
 3. กิจกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์ 
 เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถ่ินตาม
ความสนใจในลกัษณะอาสาสมคัร เพื่อแสดงถึงความรับผดิชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อสงัคม
และการมีจิตสาธารณะ เช่น กิจกรรมอาสาพฒันาต่างๆ กิจกรรมสร้างสรรคส์งัคม (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2551) 
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หลกัการ 

 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนมีหลกัการท่ีส าคญั ดงัน้ี 
 1. มีเป้าหมายของการจดักิจกรรมท่ีชดัเจน เป็นรูปแบบ และครอบคลุมผูเ้รียนทุกคน 
 2. เป็นกิจกรรมท่ีผูเ้รียนได้พฒันาตนเองอย่างรอบด้านเป็นตามศกัยภาพตามความ
สนใจ ความถนดั ความตอ้งการ เหมาะสมกบัวยัและวุฒิภาวะ 
 3. เป็นกิจกรรมท่ีปลูกฝังและส่งเสริมจิตส านึกในการบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ ต่อ
สงัคมในลกัษณะต่างๆท่ีสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิต ประเพณีและวฒันธรรมอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 
 4. เป็นกิจกรรมท่ียดึหลกัการมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ครู พ่อแม่ ผูป้กครองผูน้  า
ชุมชน ปราชญช์าวบา้น องคก์รและหน่วยงานอ่ืน มีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม 
 

เป้าหมาย 

 การจัดกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนมุ่งส่งเสริมและพฒันาให้ผูเ้รียนใช้ความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์จากการเรียน รู้ไปพัฒนาตนเองให้ เกิดสมรรถนะส าคัญ  5 ประการ ได้แก่ 
ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปั้ญหา ความสามารถ
ในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี อนัจะน าไปสู่คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์8 ประการ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ไดแ้ก่ รักชาติ 
ศาสน์ กษตัริย ์ซ่ือสัตยสุ์จริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมัน่ในการท างาน รักความเป็น
ไทยและมีจิตสาธารณะ 

แนวการจดักจิกรรม 

 สถานศึกษาจดัใหผู้เ้รียนทุกคนเขา้ร่วมกิจกรรม โดยมีแนวการจดักิจกรรม ดงัน้ี 
 1. ใหผู้เ้รียนปฏิบติักิจกรรมตามความสนใจ 
 2. ใหผู้เ้รียนไดป้ฏิบติักิจกรรมผา่นประสบการณ์ท่ีหลากหลายแก่การท างานท่ีสอดคลอ้งกบั
ชีวิตจริง ตลอดจนสะทอ้นความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ของผูเ้รียน 
 3. จดักิจกรรมอยา่งสมดุลทั้ง 3 ลกัษณะ คือกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนกัเรียนและกิจกรรม
เพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ โดยจดักิจกรรมรายบุคคล กิจกรรมกลุ่ม ทั้งในและนอกสถานศึกษา
อยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง 
 4. จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนเป็นผูด้  าเนินการ โดยการศึกษาและใชข้อ้มูลประกอบการวางแผน
อยา่งเป็นระบบ เนน้การคิดวิเคราะห์และใชค้วามคิดสร้างสรรคใ์นการด าเนินกิจกรรม 
 5. ใชก้ระบวนการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้แบบร่วมมือมากกว่าเนน้การแข่งขนับนพ้ืนฐาน
การปฏิบติัตามวิถีประชาธิปไตย 
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 6. จดัใหม้ีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และเผยแพร่กิจกรรม  

ขอบข่ายการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

 สถานศึกษาต้องจดักิจกรรมให้ครบทั้ง 3 ลกัษณะ คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรม
นักเรียนและกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ โดยสามารถจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนได้
หลากหลาย รูปแบบและวิธีการ โดยมีขอบข่าย ดงัน้ี 
 1. เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้กวา้งขวางลึกซ้ึงยิง่ข้ึน 
ในลกัษณะเป็นกระบวนการเชิงบูรณาการ โดยยดึหลกัคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสามารถบูรณาการ
ระหว่างกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนกัเรียนและกิจกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์ 
 2. เป็นกิจกรรมท่ีตอบสนองความสนใจ ความถนัดและความตอ้งการของผูเ้รียน ตาม
ความแตกต่างระหว่างบุคคล เนน้การใหผู้เ้รียนเห็นคุณค่าของวิชาความรู้ อาชีพ และการด าเนินชีวิต
ท่ีดีงาม ตลอดจนเห็นแนวทางในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
 3. เป็นกิจกรรมท่ีปลูกฝังและส่งเสริมจิตส านึกการท าประโยชน์ต่อสังคมในลกัษณะ
ต่างๆ  สนับสนุนค่านิยมท่ีดีงามและเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 
 4. เป็นกิจกรรมท่ีมีการท างานและการให้บริการด้านต่างๆ ทั้งท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและต่อส่วนรวม เพ่ือเสริมสร้างความมีน ้ าใจ ความเอ้ืออาทร ความเป็นพลเมืองดีและความ
รับผดิชอบต่อตนเอง ครอบครัว และสงัคม 

ระดับการศึกษา 
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จดัระดบัการศึกษาเป็น 3 ระดบั ดงัน้ี 
 1. ระดบัประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6) 
 2. ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ (ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3) 
 3. ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6) 

การจดัเวลาเรียน 
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดก้  าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนขั้นต ่า 
ส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ซ่ึงสถานศึกษาสามารถเพ่ิมเติมได้
ตามความพร้อมและจุดเน้น โดยสามารถปรับให้เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาและสภาพ
ของผูเ้รียน ดงัน้ี 
 1. ระดบัชั้นประถมศึกษา(ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6) ให้จัดเวลาเรียนเป็นรายปีโดยมี
เวลาเรียนวนัละไม่เกิน 5 ชัว่โมง 
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 2. ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ (ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3) ใหจ้ดัเวลาเรียนเป็นรายภาค 
มีเวลาเรียนวนัละไม่เกิน 6 ชัว่โมงคิดน ้ าหนักของรายวิชาเป็นหน่วยกิต ใชเ้กณฑ์ 40 ชัว่โมงต่อภาค
เรียน มีค่าน ้ าหนกัวิชาเท่ากบั 1 หน่วยกิต 
 3. ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย(ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6) ใหจ้ดัเวลาเรียนเป็นรายภาค 
มีเวลาเรียน วนัละไม่นอ้ยกว่า 6 ชัว่โมง คิดน ้ าหนกัของรายวิชาเป็นหน่วยกิต ใชเ้กณฑ ์40 ชัว่โมงต่อ
ภาคเรียน มีค่าน ้ าหนกัวิชาเท่ากบั 1 หน่วยกิต 
 

โครงสร้างการจดักจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

 โครงสร้างการจัดกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนในแต่ละระดับชั้นตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาชั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ไดก้  าหนดกรอบโครงสร้าง ดงัน้ี  
 
ตารางท่ี 1 โครงสร้างการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

กิจกรรม 
ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 - ม.6 

กิจกรรมแนะแนว           
กิจกรรมนกัเรียน           

กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
สาธารณประโยชน์ 

60 ชัว่โมง 45 ชัว่โมง 60 ชัว่โมง 

รวม 120 120 120 120 120 120 120 120 120 360 

 ตามหลกัการของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช 2551 ไดก้  าหนด 
โครงสร้างเวลาในการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ปี
ละ 120 ชัว่โมงและชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 จ  านวน 360 ชัว่โมง เป็นเวลาส าหรับการปฏิบติักิจกรรม
แนะแนว กิจกรรมนักเรียนและกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ส าหรับกิจกรรมเพื่อ
สงัคมและสาธารณประโยชน์ใหส้ถานศึกษาจดัเวลาใหผู้เ้รียนไดป้ฏิบติักิจกรรม ดงัน้ี 
 ระดบัประถมศึกษา (ป.1-6)  รวม 6 ปี จ านวน 60 ชัว่โมง 
 ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ (ม.1-3) รวม 3 ปี จ านวน 45 ชัว่โมง 
 ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) รวม 3 ปี จ านวน 60 ชัว่โมง 
 การจดัสรรเวลาของกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนใหข้ึ้นกบัการบริหารจดัการของสถานศึกษา 
ทั้งน้ีให้เป็นไปตามโครงสร้างเวลาของหลกัสูตรและผูเ้รียนตอ้งได้รับการพฒันาและฝึกปฏิบัติ 
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กิจกรรมทั้ ง 3 ลกัษณะ อย่างสม ่าเสมอและต่อเน่ืองทุกปีจนจบการศึกษาหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 
 

การประเมนิกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
 การประเมินการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศกัราช 2551 เป็นการประเมินโดยผูเ้รียนต้องมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมและมี
ผลงาน/ช้ินงาน/คุณลกัษณะผา่นการประเมินตามเกณฑท่ี์สถานศึกษาก าหนด 
 
หลกัการ 
 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศกัราช2551 เป็นการประเมินการปฏิบติักิจกรรมหรือผลงาน/ช้ินงาน/คุณลกัษณะของผูเ้รียน 
เป็นระยะต่อเน่ือง มุ่งเน้นให้ผูเ้รียนค้นหาศักยภาพของตนเอง สะท้อนแนวคิดจากการปฏิบัติ
กิจกรรม การท างานกลุ่มและการมีจิตสาธารณะ โดยใหทุ้กฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการประเมิน 

แนวทางการประเมนิกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
 การประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน มีแนวทางในการประเมินตามแผนภูมิท่ี 2 ดงัน้ี 
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ท่ีมา: กระทรวงศึกษาธิการ,ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา,ส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน.(2553).แผนภูมิ
แนวทางการประเมินการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รียนหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน2551.กรุงเทพฯ:โรงพิมพชุ์มชนสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย. 

บทบาทของบุคลากรที่เกีย่วข้องกบัการจดักจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
 การด าเนินการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนใหมี้ประสิทธิภาพ จ  าเป็นอยา่งยิง่ท่ีตอ้งก  าหนด
บทบาทหน้าท่ีของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงสถานศึกษาสามารถน าไปเป็นแนวทางในการปฏิบติัได้
ตามความเหมาะสม 
 
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา 
 1. ก  าหนดแผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนไวใ้นหลกัสูตรสถานศึกษาและโดยการมี
ส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 
 2. ผูบ้ริหารช้ีแจง ท าความเขา้ใจและสร้างความตระหนกัใหบุ้คลากรและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง
ทุกคนเห็นคุณค่าและร่วมมือในการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

แผนภูมิที่ 2 แนวทางการประเมินการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
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 3. พฒันาและส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญและมี
ความทนัสมยัในการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีหลากหลาย สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน 
และสถานการณ์ปัจจุบนัอยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 
 4. สร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือและความเขา้ใจอนัดีระหว่างสถานศึกษา             
กบัผูเ้รียน ผูป้กครอง ชุมชน องคก์รภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อสนบัสนุนการจดักิจกรรม 
 5. นิเทศ ติดตามใหค้  าปรึกษาประเมินผลและสร้างขวญัก าลงัใจแก่ผูป้ฏิบติังาน ในการ
จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
 6. แลกเปล่ียนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานท่ีประสบผลส าเร็จกบัหน่วยงานและบุคลากร
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

บทบาทของครูผู้รับผดิชอบกจิกรรม 
 1. ศึกษาหลกัการ วตัถุประสงค์ขอบข่าย แนวการจัดกิจกรรม การประเมินผลพฒันา
ผูเ้รียน และจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนใหบ้รรลุตามเป้าหมาย 
 2. ช้ีแจงและท าความเข้าใจกับผูเ้รียนและผูป้กครองเก่ียวกับการจัดกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน 
 3. ร่วมกบัผูเ้รียนออกแบบกิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัความสามารถ ความถนัด ความ
สนใจของผูเ้รียนและเป็นไปตามหลกัการ ปรัชญาและแนวการจดักิจกรรมพฒันานกัเรียน 
 4. ส่งเสริม กระตุน้และอ านวยความสะดวกใหผู้เ้รียนแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระใน
การจดัท าแผนงาน โครงการ ร่วมปฏิบติักิจกรรมและการประเมินผล 
 5. ใหค้  าปรึกษา ดูแล ติดตาม ประสานงานและอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้รียน ในการ
ร่วมกิจกรรมใหเ้ป็นไปตามแผน 
 6. ประเมินผลการเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและซ่อมเสริมกรณีท่ีผูเ้รียนไม่ผ่าน
เกณฑ ์พร้อมจดัท าเอกสารหลกัฐานการประเมินผล 
 7. รายงานผลการด าเนินกิจกรรมให้ผูเ้ก่ียวข้องทราบแลว้น าผลการจัดกิจกรรมมา
พฒันาและปรับปรุงแกไ้ข 
 8. แลกเปล่ียนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานท่ีประสบผลส าเร็จกบัหน่วยงานและบุคลากร
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

บทบาทของผู้เรียน 
 1. ศึกษาขอ้มูล วิเคราะห์ตนเองและเขา้ร่วมกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัดและ
ความสามารถหรือขอ้เสนอแนะของสถานศึกษา 
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 2. เขา้รับการปฐมนิเทศจากครูผูรั้บผดิชอบกิจกรรม 
 3. ร่วมประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ตามลกัษณะของกิจกรรม 
 4. ร่วมประชุมจดัท าแผนโครงการ ปฏิทินงานและปฏิบติักิจกรรม ดว้ยความเอาใจใส่ 
อยา่งสม ่าเสมอ 
 5. ร่วมประเมินการปฏิบัติกิจกรรมและน าผลมาพฒันาตนเอง และน าเสนอผลการ
ปฏิบติักิจกรรมต่อครูผูรั้บผดิชอบ 
 6. แลกเปล่ียนเรียนรู้ ถอดประสบการณ์ ทบทวนและสะทอ้นความรู้สึกภายหลงัการ
ปฏิบติักิจกรรม รวมทั้งสร้างเครือข่ายจิตอาสาและขยายผลต่อยอดสู่ความย ัง่ยนื 

บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 1. ให้ความเห็นชอบและมีส่วนร่วมในการก าหนดวางแผนด าเนินกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 
 2. ส่งเสริมสนบัสนุนการด าเนินการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตามความเหมาะสม  

บทบาทของผู้ปกครองและชุมชน 
 1. มีส่วนร่วมในการวางแผนการจดักิจกรรม และอาสาร่วมกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา
และชุมชน 
 2. ยอมรับในศกัยภาพของผูเ้รียน ใหโ้อกาสใหผู้เ้รียนไดส้ ารวจตนเองเพื่อประกอบการ
ตดัสินใจการเลือกแผนการเรียน การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
 3. ดูแล เอาใจใส่ผูเ้รียนและใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันา ป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาของผูเ้รียน 
 4. เป็นท่ีปรึกษาหรือแนะแนวทางการด าเนินชีวิตท่ีดีงามใหแ้ก่ผูเ้รียน 

นอกจากน้ี สถานศึกษาสามารถก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ิมเติมให้
สอดคลอ้ง ตามบริบทและจุดเนน้ของตนเอง 
 

หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลด าเนินสะดวก ฉบบัปรับปรุง ปีพุทธศักราช 2561 

 
ข้อมูลทั่วไป 
 โรงเรียนอนุบาลด าเนินสะดวก (วดัโคกบ ารุงราษฎร์ รตนลาโภชประชาสรรค์) ตั้งอยู่ท่ี 
หมู่ 5 บา้นโคกวดั ต าบลดอนกรวย อ  าเภอด าเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ี
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การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ระดบัการศึกษาท่ีเปิดสอนตั้งแต่ระดบัชั้นอนุบาลถึงระดับ
ประถมศึกษาปีท่ี 6   

ปรัชญา 
 ประพฤติดี กีฬาเด่น เนน้วิชาการ สืบสานเอกลกัษณ์ไทย 

วสัิยทัศน์ 
 เป็นโรงเรียนดีประจ าต าบลต้นแบบการจัดการเรียนรู้  ให้นักเรียนมีคุณธรรมและ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พนัธกจิ  
 จดัการศึกษาใหน้ักเรียนทุกคนไดรั้บการพฒันาใหเ้ป็นบุคคลท่ีมีคุณธรรมและคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

จุดหมาย 
 1. มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและ
ปฏิบติัตนตามหลกัธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนบัถือ ยึดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 2. มีความรู้ ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแกปั้ญหา การใชเ้ทคโนโลยแีละมี
ทกัษะชีวิต 
 3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสยัและรักการออกก าลงักาย 
 4. มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมัน่ในวิถีชีวิต
และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
 5. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพฒันา
ส่ิงแวดลอ้ม มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งท าประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสงัคม และอยูร่่วมกนัในสังคม
อยา่งมีความสุข 
 
สมรรถนะส าคญัของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการส่ือสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
 3. ความสามารถในการแกปั้ญหา 
 4. ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 
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 5. ความสารถในการใชเ้ทคโนโลย ี

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 1. รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์
 2. ซ่ือสตัย ์สุจริต 
 3. มีวินยั 
 4. ใฝ่เรียนรู้ 
 5. อยูอ่ยา่งพอเพียง 
 6. มุ่งมัน่ในการท างาน 
 7. รักความเป็นไทย 
 8. มีจิตสาธารณะ 
 
ตารางท่ี 2 โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลด าเนินสะดวกปีการศึกษา 2561 

โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลด าเนนิสะดวกปีการศึกษา 2561 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม ระดับประถมศึกษา 

ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 
วิทยาศาสตร์ 80 80 80 80 80 80 
สังคมศึกษา  
-ประวติัศาสตร์ 
-ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
-หนา้ที่พลเมือง วฒันธรรมและการด าเนิน
ชีวิตในสังคม 

(120) 
40 

 
80 

(120) 
40 

 
80 

(120) 
40 

 
80 

(120) 
40 

 
80 

(120) 
40 

 
80 

(120) 
40 
 

80 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 80 80 80 
ศิลปะ 80 80 80 80 80 80 
การงานอาชีพ 40 40 40 40 40 40 
ภาษาต่างประเทศ 40 40 40 80 80 80 
รวมเวลาเรียนพื้นฐาน 840 840 840 840 840 840 
รายวิชาเพิ่มเติม 
-หนา้ที่พลเมือง 

(40) 
40 

(40) 
40 

(40) 
40 

(40) 
40 

(40) 
40 

(40) 
40 
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ตารางท่ี 2 โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลด าเนินสะดวกปีการศึกษา 2561 (ต่อ) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม ระดับประถมศึกษา 

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
-กิจกรรมแนะแนว  
-กิจกรรมนกัเรียน 
-กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 
 ชมรม 
-กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

(120) 
40 

 
30 
40 
10 

(120) 
40 

 
30 
40 
10 

(120) 
40 

 
30 
40 
10 

(120) 
40 

 
30 
40 
10 

(120) 
40 

 
30 
40 
10 

(120) 
40 
 

30 
40 
10 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไม่เกิน 1,000 ช่ัวโมง/ปี 

 
 จากตารางโครงสร้างสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลด าเนินสะดวก จะแบ่งออกเป็น 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและรายวิชาท่ีสถานศึกษาจดัข้ึนเพ่ิมเติม โดยกิจกรรม
พัฒนาผู ้เรียนมี  120 ชั่วโมง แบ่งได้ดังน้ี  กิ จกรรมแนะแนว 40 ชั่วโมง กิจกรรมนักเรียน 
ประกอบดว้ย กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 40 ชัว่โมง ชมรม 40 ชัว่โมง  
 โดยกิจกรรมชมรมภายในโรงเรียนอนุบาลด าเนินสะดวก ในปีการศึกษา 2561 
ประกอบดว้ย 13 ชมรม มีครูทุกคนในโรงเรียนเป็นท่ีปรึกษาแต่ละชมรม และจดักิจกรรมสปัดาห์ละ 
1 ชัว่โมง ในวนัพุธ ตั้งแต่เวลา 14.30 – 15.30 น. ดงัตารางท่ี 3 
ตารางท่ี 3 กิจกรรมชมรมภายในโรงเรียนอนุบาลด าเนินสะดวก ประจ าปีการศึกษา 2561 

ที่ ช่ือชมรม จ านวนนักเรียน 
1 ชมรมอ่านออกเขียนได ้ 30 
2 ชมรมอ่านเขียนภาษาไทย 30 
3 ชมรมจินตคณิต 24 
4 ชมรมศิลปะ 25 
5 ชมรมรักภาษาไทย 25 
6 ชมรมรักการอ่าน 24 
7 ชมรมกีฬา 28 
8 ชมรมวิทย ์คิดสนุก 23 

9 ชมรมคิดเลขเร็ว 23 
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ตารางท่ี 3 กิจกรรมชมรมภายในโรงเรียนอนุบาลด าเนินสะดวก ประจ าปีการศึกษา 2561 (ต่อ) 

ที่ ช่ือชมรม จ านวนนักเรียน 
10 ชมรมท าอาหาร 25 
11 ชมรม Variety English 25 
12 ชมรมดนตรี 25 
13 ชมรมภาษาองักฤษ 26 

 
 ทั้งน้ีชมรมภาษาองักฤษเป็นหน่ึงในกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีมีภายในโรงเรียนอนุบาล
ด าเนินสะดวกและในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน ชมรมภาษาองักฤษในคร้ังน้ี เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถด้านการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ โดยใช้วิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกับกลวิธีการ
ส่ือสาร ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จะจดัในจ านวน 20 ชัว่โมง โดยแบ่งเป็นกิจกรรมอ่ืนๆ 
เพื่อเสริมสร้างทักษะการส่ือสารการพูดภาษาองักฤษ 5 ชั่วโมง ได้แก่ ชั่วโมงท่ี 1 กิจกรรมของ
โรงเรียน เป็นการใหน้กัเรียนเลือกเขา้ร่วมกิจกรรมชมรมตามความสมคัรใจ ชัว่โมงท่ี 2 กิจกรรมเกม 
Nice to meet you เป็นกิจกรรมท่ีละลายพฤติกรรมของนักเรียนท่ีมาจากระดบัชั้นท่ีต่างกนั โดยการ
ทกัทายและแนะน าตวัเอง ชัว่โมงท่ี 3 เกม Jump on it ชัว่โมงท่ี 4 เกม Guessing Question ชัว่โมงท่ี 5 
เกม Apple pass เพ่ือเป็นการฝึกค าศพัท์เบ้ืองต้นท่ีจะใชใ้นกิจกรรมบทบาทสมมติในหน่วยท่ี 1-4 
และประเมินความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษเบ้ืองตน้ของนักเรียน เพ่ือให้สามารถจดั
กลุ่มคละความสามารถได ้และกิจกรรมการใชว้ิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกบักลวิธีการส่ือสารเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ 15 ชัว่โมง ในชัว่โมงท่ี 6 ถึงชัว่โมงท่ี 20  
ตารางท่ี 4 โครงสร้างการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
 การพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดส่ือสาร
ภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกับกลวิธีการส่ือสาร ส าหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาโดยค านึงถึงแสดงบทบาทสมมติเพื่อฝึกการพูดภาษาองักฤษและการใชก้ลวิธีการ
ส่ือสารเพื่อแกไ้ขปัญหาการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ 

สัปดาห์ หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง 

สัปดาห์ท่ี 1 กิจกรรมอื่นๆ  กิจกรรมของโรงเรียน 
สัปดาห์ท่ี 2 กิจกรรมอื่นๆ  กิจกรรม nice to meet you 
สัปดาห์ท่ี 3 กิจกรรมอื่นๆ  เกม Jump on it 
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ตารางท่ี 4 โครงสร้างการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน (ต่อ) 
สัปดาห์ หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง 

สัปดาห์ท่ี 4 กิจกรรมอื่นๆ  เกม Guessing Question 
สัปดาห์ท่ี 5 กิจกรรมอื่นๆ  เกม Apple pass 
สัปดาห์ท่ี 6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Asking about study 
สัปดาห์ท่ี 7 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Asking about study 
สัปดาห์ท่ี 8 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Asking about study 
สัปดาห์ท่ี 9 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Asking about study 
สัปดาห์ท่ี 10 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Describing People 
สัปดาห์ท่ี 11 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Describing People 
สัปดาห์ท่ี 12 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Describing People 
สัปดาห์ท่ี 13 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 Asking the ways 
สัปดาห์ท่ี 14 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 Asking the ways 
สัปดาห์ท่ี 15 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 Asking the ways 
สัปดาห์ท่ี 16 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 Going shopping 
สัปดาห์ท่ี 17 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 Going shopping 
สัปดาห์ท่ี 18 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 Going shopping 
สัปดาห์ท่ี 19 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 Going shopping 
สัปดาห์ท่ี 20 สรุปผลการจดัการเรียนรู้ - 

 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

  
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ก  าหนดใหม้ีกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีมุ่งส่งเสริมการพฒันา
ผูเ้รียนเพ่ิมเติมจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม ให้สามารถพัฒนาความสามารถของตนเองเต็ม
ศกัยภาพผูเ้รียน คน้พบความสารมารถ ความถนดัของตนเองอยา่งแทจ้ริง สอดคลอ้งกบัจุดหมายของ
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ซ่ึงประกอบดว้ยกิจกรรม 3 ลกัษณะ 
ดงัน้ี ไดแ้ก่ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบ้  าเพ็ญประโยชน์ 
นกัศึกษาวิชาการทหาร กิจกรรมชุมนุม ชมรม) และกิจกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณะประโยชน์ เป็น
กิจกรรมตามความสนใจของผูเ้รียนท่ีจะท าเพื่อบุคคลอ่ืน สงัคม เพื่อพฒันาจิตสาธารณะ 
 กาญจนา คุณารักษ์ (2540 : 342)  กาญจนา ศรีกาฬสินธุ์ (2538 : 491) และเฟรเดอริค 
(Frederick, 1959 : 7) กล่าวไปแนวทางเดียวกนัว่า กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนนั้นมีช่ือเรียกแตกต่างกัน
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ออกไปทั้งในภาษาไทยและภาษาองักฤษ เช่น กิจกรรมนักเรียน(Student Activities) กิจกรรมพิเศษ 
(Extra Activities) กิจกรรมนอกห้องเรียน (Extra class Activities) กิจกรรมเสริมหลกัสูตร (Co-Curriculum 
Activities) กิจกรรมไม่มีหลกัสูตร (Extracurricular Activities) กิจกรรมก่ึงหลกัสูตร (Semi curricular 
Activities) กิจกรรมไม่เป็นทางการ (Informal Activities) หลักสูตรไม่เป็นทางการ (Informal 
Activities) กิจกรรมกลุ่ม (Group Activities) และในปัจจุบนัตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ได้ใช้ค  าว่า กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน (Activities for learner’s development)
ถึงแมว้่ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนจะใชช่ื้อท่ีแตกต่างกนัไป แต่จุดประสงคใ์นการจดักิจกรรมต่างๆ ก็
เหมือนกนั คือ เป็นการส่งเสริมประสบการณ์ของผูเ้รียนให้กวา้งขวางยิ่งข้ึน เพ่ือให้การเรียนการ
สอนตามหลกัสูตรมีความสมบูรณ์กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเป็นกิจกรรมท่ีจดัให้ผูเ้รียนได้พัฒนา
ความสามารถของตนเองตามศกัยภาพ มุ่งเน้นเพ่ิมจากกิจกรรมท่ีจดัให้เรียนรู้ตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 8 กลุ่ม การเขา้ร่วมและปฏิบติักิจกรรมท่ีเหมาะสมร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุขกบักิจกรรมท่ี
เลือกดว้ยตนเอง ตามความสามารถและความสนใจอยา่งแทจ้ริงการพฒันาท่ีส าคญั ไดแ้ก่ การพฒันา
องคร์วมของความเป็นมนุษยใ์หค้รบทุกดา้นทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสงัคม โดยอาจจดัเป็น
แนวทางหน่ึงท่ีจะสนองนโยบายในการสร้างเยาวชนของชาติให้เป็นผูม้ีศีลธรรม จริยธรรม มี
ระเบียบวินัยและมีคุณภาพเพื่อพฒันาองค์รวมของความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ ปลูกฝังและสร้าง
จิตส านึกของการท าประโยชน์เพื่อสงัคม ซ่ึงสถานศึกษาจะตอ้งด าเนินการอยา่งมีเป้าหมาย มีรูปแบบ
และวิธีการท่ีเหมาะสมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนแบ่งเป็น 3 ลกัษณะ คือ  
 1. กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพฒันาความสามารถขอผูเ้รียนให้
เหมาะสมความแตกต่างระหว่างบุคคล สามารถคน้พบและพฒันาศกัยภาพของตนเสริมสร้างทกัษะ
ชีวิต วุฒิภาวะทางอารมณ์ การเรียนเชิงพหุปัญญาและการเสริมสร้างสัมพนัธภาพท่ีดี ซ่ึงผูส้อนทุก
คนตอ้งท าหนา้ท่ีแนะแนวใหค้  าปรึกษาดา้นชีวิต การศึกษาต่อและการพฒันาตนเองสู่โลกอาชีพและ
การมีงานท า 
 2. กิจกรรมนักเรียน เป็นกิจกรรมท่ีเกิดจากความสมัครใจของผูเ้รียน มุ่งพัฒนา
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคเ์พ่ิมเติมจากกิจกรรมในกลุ่มสาระ เป็นกิจกรรมท่ีผูเ้รียนช่วยกนัคิด ช่วยกนั
ท า ช่วยกนัแกปั้ญหา เสริมศกัยภาพของผูเ้รียนอย่างเต็มท่ี รวมถึงกิจกรรมท่ีมุ่ งปลูกฝังความเป็น
ระเบียบวินยั รับผดิชอบ รู้สิทธิและหนา้ท่ีของตนเอง แบ่งตามความแตกต่างระหว่างกิจกรรมไดเ้ป็น 
2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 
  2.1 กิจกรรมตามความถนดั ความสนใจความตอ้งากรของผูเ้รียน เป็นกิจกรรมท่ีมุ่ง
การเติมเต็มความรู้ ความช านาญและประสบการณ์ของผูเ้รียนไดก้วา้งขวางยิง่ข้ึน เพ่ือคน้พบความ
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ถนดั ความสนใจของตนเอง เพื่อพฒันาตนเองใหเ้ต็มศกัยภาพ ตลอดจนการพฒันาทกัษะของสงัคม
และปลูกฝังจิตส านึกของการท าประโยชน์เพื่อสงัคม 
  2.2 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบ้  าเพ็ญประโยชน์ และรักษาดินแดน    
เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งปลูกฝังระเบียบวินัย กฎเกณฑ์เพื่อการอยู่ร่วมกันในสภาพชีวิตต่างๆ น าไปสู่
พ้ืนฐานการท าประโยชน์ใหแ้ก่สงัคมและวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รง
เป็นประมุข ซ่ึงกระบวนจัดการให้เป็นไปตามข้อก าหนดของคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ  ยุว
กาชาด ผูบ้  าเพญ็ประโยชน์และกรมรักษาดินแดน 
 3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียน
สามารถพฒันาตนเองตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
และพฒันาการทางสมอง เน้นให้ความส าคญัทั้งความรู้และคุณธรรมจริยธรรม จดักิจกรรมโดยให้
ผูเ้รียนคิดสร้างสรรค์ออกแบบกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างหลากหลายรูปแบบ เพื่อแสดง
ถึงความรับผดิชอบต่อสงัคมในลกัษณะจิตอาสา 
 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนมีเป้าหมายเพื่อให้ผูเ้รียนไดรั้บประสบการณ์ท่ีหลากหลาย เกิด
ความรู้ ความช านาญ ดา้นวิชาการและวิชาชีพ ค้นพบความสนใจและความถนัดของตนเอง น า
ความรู้และประสบการณ์ไปใชพ้ฒันาตนเอง น าความรู้และประสบการณ์ไปใชพ้ฒันาตนเองและ
ประกอบอาชีพสุจริต มองเห็นช่องทางในกาสร้างงาน อาชีพในอนาคตไดอ้ยา่งเหมาะสมคน้พบการ
พฒันาศกัยภาพ การพฒันาบุคลิกภาพ เจตคติค่านิยมท่ีดีในการด าเนินชีวิต เสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมและมีจิตส านึกในความรับผิดชอบตัวเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ตลอดจน
ความเป็นระเบียบวินยั คุณธรรมและจริยธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 3-4) 
 

ความหมายของกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

 อนัธิกา วงคจ์  าปา (2549 : 36) ไดใ้หค้วามหมายว่า กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเป็นกิจกรรมท่ี
จัดข้ึนอย่างมีระบบ เพ่ือสนองความต้องการและความสนใจของผูเ้รียน เป็นการเสริมสร้าง
ประสบการณ์และความรู้นอกจากท่ีหลกัสูตรก าหนด ไม่มีหน่วยกิตทางวิชาการหรือคะแนนใดๆ 
ผูเ้รียนไดพ้ฒันาดา้นร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และจิตใจ 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 2-4) ไดใ้ห้ความหมายของกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนว่า เป็น
กิจกรรมท่ีจดัอยา่งเป็นกระบวนการดว้ยรูปแบบ วิธีการท่ีหลากหลายในการพฒันาผูเ้รียนทั้งดา้น
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม มุ่งเสริมเจตคติ คุณค่าชีวิต ปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยม
ท่ีพึงประสงค ์ส่งเสริมให้ผูเ้รียนรู้จกัและเขา้ใจตนเอง สร้างจิตส านึกในธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
ปรับตัว ปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ด  ารงชีวิตอย่างมีความสุข
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ประกอบด้วยกิจกรรม 3 ลกัษณะ ดังน้ี 1) กิจกรรมแนะแนว 2) กิจกรรมนักเรียน ประกอบด้วย 2.1) 
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยวุกาชาด ผูบ้  าเพญ็ประโยชน์และนกัศึกษาวิชาทหาร 2.2) กิจกรรมชุมนุม 
ชมรมและ 3) กิจกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์ 
 สาลิกา ส าเภาทอง (2553 : 34) ใหค้วามหมายของกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนว่าเป็นกิจกรรม
ท่ีจดัข้ึนมาอย่างเป็นระบบ ประกอบดว้ย รูปแบบและกระบวนการท่ีหลากหลาย เพ่ือสนองความ
ตอ้งการ ความถนดัและความสนใจของผูเ้รียน เป็นการสร้างประสบการณ์และความรู้นอกเหนือจาก
ท่ีหลกัสูตรก าหนด ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอนัพึงประสงค์ โดยไม่มีหน่วยกิต ไม่มี
การใหค้ะแนนทางวิชาการและอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของอาจารยแ์ละสถาบนัการศึกษา  
 Good (1973 : 9) ไดใ้ห้ความหมายของกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนว่า เป็นกิจกรรมท่ีนักเรียนเข้า
ร่วมดว้ยความสมคัรใจ โดยความเห็นชอบและการสนบัสนุนจากอาจารยแ์ละตอ้งอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของ
สถานศึกษา ไม่มีหน่วยกิตและคะแนนใด เป็นกิจกรรมท่ีจดัข้ึนเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ ตอบสนอง
ความสนใจและความสามารถของผูเ้รียนเพ่ิมเติมจากท่ีก  าหนดไวใ้นหลกัสูตร 
 Watson (2006) กล่าวว่า กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเป็นกิจกรรมหรือส่ิงท่ีนักเรียนจะตอ้งท านอก
หอ้งเรียนหรือเป็นกิจกรรมหลกัสูตรพิเศษท่ีให้นักเรียนท าในระหว่างเรียน เพื่อตอบสนองความตอ้งการ 
ความสนใจและความแตกต่างของนกัเรียน 
 Smith (2006) กล่าวว่า กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเป็นกิจกรรมเสริมหลกัสูตรและประสบการณ์
เพื่อส่งเสริมการพฒันาและความเจริญเติบโต พฒันาทกัษะและส่งเสริมใหน้ักเรียนมีความเป็นผูน้  าในการ
ท างานร่วมกนั มีความสมัพนัธท่ี์ดีในการท างานกลุ่มของนกัเรียน 
 จากท่ีกล่าวมาความหมายของกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนท่ีกล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า 
กิจกรรมท่ีจดัข้ึนดว้ยรูปแบบ วิธีการท่ีหลากหลาย มุ่งใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาศกัยภาพในทุกๆ ดา้น ทั้ง
ดา้นร่างกาย จิตใจ สติปัญญาอารมณ์และสังคม เพื่อความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ ปลูกฝังและสร้าง
จิตส านึก คุณธรรม จริยธรรม ใหผู้เ้รียนเขา้ใจตนเอง สร้างจิตส านึกท่ีดี ปฏิบติัตนใหเ้ป็นประโยชน์
ต่อสังคมและอยู่ร่วมอย่างมีความสุขในสังคม ถูกจัด ข้ึน เพ่ือตอบสนองความสนใจและ
ความสามารถของผูเ้รียนเพ่ิมเติมจากท่ีหลกัสูตรก าหนด โดยไม่มีหน่วยกิตและไม่มีคะแนนทาง
วิชาการ ประกอบด้วยกิจกรรม 3 ลักษณะ ดังน้ี  1) กิจกรรมแนะแนว 2) กิจกรรมนักเรียน 
ประกอบดว้ย 2.1) กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบ้  าเพ็ญประโยชน์และนกัศึกษาวิชาทหาร 
2.2) กิจกรรมชุมนุม ชมรมและ 3) กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณะประโยชน์ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ 
กิจกรรมนกัเรียน (ชมรม)  
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ความส าคญัของกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

 ใจจริง บุญเรืองรอด (2534 : 35-40)  ไดก้ล่าวถึงความจ าเป็นท่ีตอ้งจดักิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียนว่ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเป็นเคร่ืองมือส่งเสริมและขยายความสนใจของนักเรียนแต่ละคนให้
กวา้งข้ึน ส่งเสริมความเป็นผูน้  า มีความรับผิดชอบ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทดลองหรือส ารวจ
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของตนเอง น าความรู้และทฤษฎีท่ีเคยเรียนมาจากห้องมา
ประยุกต์ใช ้ช่วยให้นักเรียนรู้สึกว่าส่ิงท่ีตนเรียนมานั้นมีความหมายข้ึน สอดคลอ้งกบักลทัทอร์น
และสเปนเซอร์ (Glathon and Spencer. อา้งถึงในกาญจนา ศรีกาฬสินธุ์, 2538 : 458) ได้กล่าวถึง
ความจ าเป็นของกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนว่า เป็นการพัฒนาภาวะผูน้  าและความสามารถในการ
ตดัสินใจของนักเรียน พฒันาความสามารถในการมีปฏิสัมพนัธ์กบัเพื่อนสมาชิก พฒันาสติปัญญา 
ความสามารถหลายๆ ดา้น ไดแ้ก่ ทกัษะการปรับตวัเขา้กบัคนอ่ืน สร้างความสมัพนัธใ์หม่ๆ ให้เกิด
กบันกัเรียน ใหน้กัเรียนมีความกระตือรือร้นสูง 
 McKown and Spencer (1986 : 98-100, อา้งอิงใน ศุภชยั ไพศาลวนั 2548 : 10) แสดง
ความคิดเห็นว่า กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนนั้นมีความส าคญัเท่ากบัการจดัการเรียนการสอน และยงักล่าว
ว่า หลกัสูตรและกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเป็นส่ิงท่ีแยกออกจากกนัไม่ไดแ้มจ้ะมีวิธีการอุปกรณ์และ
เคร่ืองมือท่ีในการจดัท าท่ีแตกต่างกนั แต่นักเรียน อาจารยเ์ป็นบุคคลกลุ่มเดียวกนัและจุดมุ่งหมาย
พ้ืนฐานของการศึกษาอนัเดียวกนั นักจิตวิทยาบางคนใหค้วามเห็นว่า การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
ช่วยใหน้กัเรียนใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ มีเพ่ือนมากข้ึน ช่วยพฒันาความสามารถพิเศษ ช่วยให้
นกัเรียนเป็นพลเมืองท่ีดีและช่วยพฒันาบุคลิกภาพ 
 จากท่ีนกัการศึกษาไดก้ล่าวถึงความส าคญัของกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนขา้งตน้ สรุปไดว้่า  
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเป็นส่ิงท่ีมีความจ าเป็นท่ีตอ้งจดัข้ึนในสถานศึกษาโดยถือเป็นส่วนหน่ึงของ
หลกัสูตร และมีความจ าเป็นต่อการเรียนการศึกษา เพื่อพฒันาความสนใจใหม่ๆ เพื่อให้ผูเ้รียน
คน้พบความถนดัและความสนใจของตนเอง เกิดทกัษะในการท างานร่วมมือกบัผูอ่ื้น สร้างมิตรภาพ 
รู้จักการปรับตัวให้เข้ากับผูอ่ื้น รู้จักการเป็นผูน้  าและเป็นผูต้ามท่ีดี เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ และสามารถอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

จุดมุ่งหมาย 

 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาในหลายๆดา้น ซ่ึงมี
นกัวิชาการไดก้ล่าวไว ้ดงัน้ี 
 ใจจริง บุญเรืองรอด (2534, อา้งถึงในศุภชยั ไพศาลวนั,2548) ไดก้ล่าวถึงจุดมุ่งหมายท่ี
ตอ้งจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนว่า เพื่อสนองความตอ้งการของจิตวิทยาของนักเรียน ซ่ึงตอ้งการการ
ยอมรับของบุคคลในวยัเดียวกนั เพื่อเสริมสร้างนักเรียนเจริญเติบโตไปไดสู้งสุด เพื่อประสิทธิภาพ
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ในการให้การศึกษาสูงท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ เพื่อเป็นการเตรียมเด็กให้ด  ารงชีวิตอยู่ในสังคม
ประชาธิปไตย เพื่อเสริมสร้างการรู้จกัน าตนเองและบงัคบัตนเองได ้ปรับตนเองใหเ้ขา้กบัสภาพชีวิต
และการเป็นนักเรียน เพื่อสนองความร่วมมือกันทางสังคมเพื่อให้เด็กได้สนใจกับภารกิจของ
โรงเรียน สร้างและกระตุน้นักเรียนให้รักสถานศึกษา เพื่อสร้างเสริมให้นกัเรียนรู้จกัเคารพกฎและ
ค าสัง่ เพ่ือจะไดส้ ารวจและพฒันาความสนใจและความตอ้งการของแต่ละบุคคล 
 กาญจนา ศรีกาฬสินธุ์ (2538 : 501-502) ไดส้รุปจุดมุ่งหมายของกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
ว่า เพื่อให้เป็นผูม้ีระเบียบวินัย มีความจงรักภกัดีต่อสถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์มีความ
เขา้ใจและเล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย มีความรับผดิชอบในหนา้ท่ี มีความรักและ
สามคัคีในหมู่คณะ ส่งเสริมทักษะ ความถนัด ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ส่งเสริมพฒันาการทาง
ร่างกายและจิตใจ ใชเ้วลาว่างใหเ้กิดประโยชน์ 
 สุนันท์  ศิ ริวรรณ์  (2544 : 23) และ กรรณิการ์ ภู่ ระหงษ์  (2547 : 24) ได้กล่าวถึง
จุดมุ่งหมายของการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีสอดคลอ้งกนัว่า เพื่อส ารวจความสนใจและความ
ถนัดของแต่ละบุคคล ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สนองความต้องการทางจิตวิทยาให้เป็นท่ี
ยอมรับของกลุ่ม ช่วยให้นักเรียนรู้จักและเข้าใจตนเองและให้นักเรียนมีความสามารถในการ
แกปั้ญหาและไดเ้รียนรู้ไดก้วา้งข้ึนและเป็นแนวทางในการปรับปรุงใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของผูเ้รียนโดยมุ่งเนน้และพฒันาคุณภาพของนกัเรียน 
 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 2) ได้กล่าวว่า กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือใหผู้เ้รียนไดรั้บการพฒันา ดงัน้ี 
 1. พฒันาองค์รวมของความเป็นมนุษยใ์ห้ครบทุกดา้น ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์
และสงัคม 
 2. พฒันาความสามารถของตนเองตามศกัยภาพ โดยมุ่งเน้นเพ่ิมเติมจากกิจกรรมท่ีได้
จดัใหผู้เ้รียนเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม 
 3. เขา้ร่วมและปฏิบติักิจกรรมท่ีเลือกตามความถนดัและความสนใจของตนเอง 
 จุดมุ่งหมายของการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีกล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่ากิจกรรม
พฒันาผูเ้รียนมีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาผูเ้รียนในดา้นต่างๆ เพื่อใหไ้ดเ้ป็นมนุษยท่ี์ครบทุกดา้น ทั้งดา้น
ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสงัคม เพื่อให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาความสามารถของตนเองตามศกัยภาพ 
โดยให้ผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจเพ่ิมเติมจากกิจกรรมท่ีไดจ้ากการ
เรียนรู้ตาม8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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ขอบข่ายและประเภทของกจิกรรมพฒันาผู้เรียน  

 ในการจดัประเภทและขอบข่ายของกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ไดม้ีนักการศึกษาจ าแนก
ประเภทและขอบข่ายของกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนไวด้งัน้ี 
 Gorton (1983 : 410, อา้งอิงใน กาญจนา ศรีกาฬสินธุ์,2533 : 468) ไดแ้บ่งประเภทของ
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ 
 1. กิจกรรมนักเรียนในส่วนท่ีเก่ียวกับการมีส่วนร่วมในการปกครอง และการพิมพ์
ไดแ้ก่ สภานกัเรียน หนงัสือพิมพน์กัเรียน หนงัสือประจ าปีและอ่ืนๆ  
 2. กิจกรรมกลุ่มการแสดง ไดแ้ก่ การละคร ดนตรี ขบัร้อง การโตว้าทีและอ่ืนๆ  
 3. กิจกรรมชมรมและองคก์รต่างๆ เช่น ชมรมหมากกระดาน ชมรมถ่ายรูปและอ่ืนๆ  
 4. กิจกรรมการกีฬา เช่น ฟุตบอล ปิงปอง เทนนิส บาสเกตบอลว่ายน ้ าและอ่ืนๆ  
 กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 8) ไดก้ล่าวว่า สถานศึกษาตอ้งจดัให้ครบทั้ง 3 ลกัษณะ 
คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนกัเรียนและกิจกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณะประโยชน์โดยสามารถ
จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ไดห้ลากหลายรูปแบบและวิธีการโดยมีขอบข่ายดงัน้ี 
 1. เป็นกิจกรรมท่ีเก้ือกูล ส่งเสริมการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้กวา้งขวาง ลึก
ยิง่ข้ึนในรูปแบบของการปฏิบติัตามโครงการ/โครงการในลกัษณะเป็นกระบวนการเชิงบูรณาการ 
โดยยดึหลกัคุณธรรม จริยธรรม เป็นพ้ืนฐาน 
 2. เป็นกิจกรรมท่ีสนองความสนใจ ความถนดั ความตอ้งการของผูเ้รียน ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลในลกัษณะชมรม ชุมนุม กลุ่มสนใจ เน้นการให้ผูเ้รียนเห็นคุณค่าของวิชาความรู้ 
อาชีพ และการด าเนินชีวิตท่ีดีงาม ตลอดจนเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 
 3. เป็นกิจกรรมท่ีปลูกฝังและส่งเสริมจิตส านึกในการท าประโยชน์ต่อสงัคมในลกัษณะ
ต่างๆ สนับสนุนค่านิยมท่ีดีงามและเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 
 4. เป็นกิจกรรมท่ีฝึกการท างานและการให้บริการในด้านต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ตนเอง ส่วนรวม เสริมสร้างความมีน ้ าใจ เอ้ืออาทร ความเป็นพลเมืองดี และรับผิดชอบต่อตนเอง 
ครอบครัวและสงัคม 
 สรุปไดว้่า ขอบข่ายของกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน มีดงัน้ี 1) เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมการ
เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้กวา้งขวางลึกยิ่งข้ึน โดยเป็นไปในลกัษณะเป็นกระบวนการเชิง
บูรณาการและยึดหลกัคุณธรรม จริยธรรมเป็นพ้ืนฐาน 2) เป็นกิจกรรมท่ีสนองความสนใจ ความ
ถนัด ความตอ้งการของผูเ้รียน ความแตกต่างระหว่างบุคคล เน้นการให้ผูเ้รียนเห็นคุณค่าของวิชา
ความรู้ อาชีพและการด าเนินชีวิตท่ีดีงาม ตลอดจนเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 3) เป็น
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กิจกรรมท่ีปลูกฝังและส่งเสริมจิตส านึกในการท าประโยชน์ต่อสังคมในลกัษณะต่างๆ สนับสนุน
ค่านิยมท่ีดีงามและเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 4) เป็นกิจกรรมท่ีฝึกการท างานและการ
ใหบ้ริการในดา้นต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ส่วนรวม เสริมสร้างความมีน ้ าใจเอ้ืออาทร ความ
เป็นพลเมืองดีและรับผดิชอบต่อตนเอง ครอบครัวและสงัคม 

หลกัการจดักจิกรรรมพฒันาผู้เรียน 

กรมวิชาการ (2551 : 7) กล่าวว่า กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนมีหลกัการส าคญั ดงัน้ี 
 1. มีเป้าหมายของการจดักิจกรรมท่ีชดัเจน เป็นรูปธรรมและครอบคลุมผูเ้รียนทุกคน 
 2. เป็นกิจกรรมท่ีผูเ้รียนไดพ้ฒันาตนเองอยา่งรอบดา้นเต็มตามศกัยภาพตามความสนใจ 
ความถนดั ความตอ้งการ เหมาะสมกบัวยัและวุฒิภาวะและวฒันธรรมท่ีดีงาม  
 3. เป็นกิจกรรมท่ีปลูกฝังและส่งเสริมจิตส านึกในการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมใน
ลกัษณะต่างๆ ท่ีสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิต ประเพณีและวฒันธรรมอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 
 4. เป็นกิจกรรมท่ียึดหลกัการมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ครู พ่อแม่ ผูป้กครอง ผูน้  า
ชุมชน ปราชญช์าวบา้น องคก์รและหน่วยงานอ่ืนๆ มีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม 
 ไพโรจน์ นาคะสุวรรณและวนันอร์ มะทา (2528 : 18) ได้สรุปหลกัการจดักิจกรรม
นักเรียนไวว้่า ในการจดักิจกรรมควรให้นักเรียนเลือกเข้าตามความถนัดและความสนใจ ควรให้
นกัเรียนวางแผนและริเร่ิมด าเนินการเอง ไม่ควรน าคะแนนมาเป็นส่ิงย ัว่ยใุนการจดักิจกรรมนกัเรียน
แต่ควรใหม้ีทศันคติท่ีดี เนน้คุณค่าหรือประโยชน์และการไดรั้บความสนุกสนานเพลิดเพลินในการ
เข้าร่วมกิจกรรม การจัดกิจกรรมนักเรียนทุกประเภทต้องมีกติกา มีระเบียบข้อบังคับ เพื่อเป็น
แนวทางในการด าเนินงาน อยูภ่ายใตก้ารควบคุมดูแลของผูบ้ริหารและสถานศึกษา 
 สรุปไดว้่า หลกัเกณฑ์ในการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนควรจดัให้ทุกคนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม ความสนใจ ความถนดัและความสามารถของผูเ้รียน ให้ผูเ้รียนไดต้ระหนกัถึงความส าคญั
ของการเรียนรู้ตลอดชีวิตและรู้สึกสนุกกับการใฝ่รู้ใฝ่เรียน ใช้กระบวนการกลุ่มในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ ฝึกคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ จินตนาการท่ีเป็นประโยชน์ อยู่ภายใต้
ควบคุมดูแลของผูบ้ริหารและสถานศึกษาในงานวิจัยคร้ังน้ีมีการปลูกฝังและส่งเสริมการพูด
ภาษาองักฤษส่ือสาร โดยใชก้ลวิธีการส่ือสารร่วมกบับทบาทสมมติ เพื่อให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาตนเอง
อย่างรอบดา้นเต็มตามศกัยภาพตามความสนใจ ความถนัด ความตอ้งการ เหมาะสมกบัวยัและวุฒิ
ภาวะ 

การประเมนิผลกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

 การประเมินผลกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ถือเป็นกระบวนการท่ีส าคญัท่ีใหไ้ดข้อ้มูลมาเพื่อ
ปรับปรุง พฒันาและแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน เพ่ือท่ีจะไดแ้นวทางในการจดัคร้ังต่อไป กรมวิชาการ 
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กระทรวงศึกษาธิการ (2551ข: 30-32) กล่าวว่า การประเมินผลกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเป็นเง่ือนไข
ส าคญัประการหน่ึงส าหรับการผา่นช่วงชั้นหรือจบหลกัสูตร โดยมีครูท่ีปรึกษากิจกรรมนกัเรียนและ
ผูป้กครองท่ีส่วนร่วมตามแนวประเมินดงัน้ี 
 1.การประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนรายกิจกรรม ประเมินการปฏิบัติกิจกรรมของ
ผูเ้รียนตามจุดประสงคข์องแต่ละกิจกรรม โดยประเมินจากพฤติกรรมการปฏิบติักิจกรรมและผลการ
ปฏิบติักิจกรรมดว้ยวิธีท่ีหลากหลายตามสภาพจริง ตรวจสอบเวลาการเขา้ร่วมกิจกรรมของผูเ้รียน
ประเมินตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด ประเมินผ่านจุดประสงค์ของกิจกรรมเม่ือส้ินสุดปี
การศึกษา ถา้ผูเ้รียนผา่นจุดประสงคข์องกิจกรรมหมดและมีเวลาการเขา้ร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์
ท่ีสถาบนัก  าหนดใหก้ารประเมินเป็น (ผ) ผูผ้า่นการประเมินการเขา้ร่วมกิจกรรม แต่ถา้ผูเ้รียนไม่ผา่น
จุดประสงคข์องกิจกรรมและมีเวลาการเขา้ร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑท่ี์สถาบนัก าหนดให้การ
ประเมินเป็น (มผ) ผูไ้ม่ผา่นการประเมินการเขา้ร่วมกิจกรรม ผูท่ี้มีผลการประเมินบกพร่องในเกณฑ์
ใดเกณฑห์น่ึงหรือทั้งสองเกณฑ์ จะเป็นผูไ้ม่ผา่นการประเมินการเขา้ร่วมกิจกรรม จะตอ้งซ่อมเสริม
ขอ้บกพร่องใหผ้า่นเกณฑก่์อน จึงจะไดรั้บการตดัสินใหผ้า่นกิจกรรม 
 2.การประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนผ่านช่วงชั้น ก  าหนดให้ผูเ้รียนเข้าร่วมกิจกรรม
พฒันาผูเ้รียนทุกคนทุกช่วงชั้น มีการประเมินผลการเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเป็นรายบุคคล
ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด น าเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและ
วิชาการเพื่อให้ความเห็นชอบ เสนอต่อผูบ้ริหารสถานศึกษาพิจารณาตัดสินและอนุมัติผลการ
ประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนผา่นช่วงชั้นต่อไป 
 กาญจนา ศรีกาฬสินธุ์ (2533 : 505) ได้ก  าหนดเกณฑ์ในการประเมินผลกิจกรรม
นกัเรียนไวด้งัน้ี กิจกรรมนักเรียนตอบสนองต่อความตอ้งการและความสนใจของนักเรียนเพียงใด 
มีความระดบัชั้น วยัและเพศของนักเรียนเพียงใด นักเรียนสนใจเขา้ร่วมกิจกรรมมากน้อยเพียงใด 
ผูบ้ริหาร ครูและผูป้กครองใหค้วามสนใจและสนบัสนุนกิจกรรมนกัเรียนมากนอ้ยเพียงใด กิจกรรม
นักเรียนได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องเพียงใด ส่งเสริมความคิดสาสร้างสรรค์ของ
นกัเรียนเพียงใด มีส่วนพฒันาความเป็นผูน้  า ผูต้ามท่ีดี ตลอดจนความรับผดิชอบในการปฏิบติังาน
ของนกัเรียนเพียงใด 
 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2551: 10-13) ได้ก  าหนดเกณฑ์การตรวจสอบ
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนไวด้งัน้ี กิจกรรมพัฒนามุ่งเรียนมุ่งปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท า
ประโยชน์เพื่อสังคมมากน้อยเพียงใด เอ้ือต่อการส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้หรือไม่ 
อยา่งไร ตอบสนองต่อความตอ้งการ ความสนใจ ความถนดัของผูเ้รียนมากนอ้ยเพียงใด 
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 วนันอร์ มะทา (2523ซ : 18-19) ไดแ้สดงความคิดเห็นว่า การประเมินผลกิจกรรมมี
ความจ าเป็นอยา่งยิง่ เพราะการประเมินจะสะทอ้นใหเ้ห็นว่ากิจกรรมนั้นไดบ้รรลุตามวตัถุประสงคท่ี์
ก  าหนดไวห้รือไม่ นอกจากนั้นยงัเป็นการตรวจสอบความสนใจ ความตอ้งการและขอ้บกพร่อง
ต่างๆ ของสมาชิก การประเมินควรจะท าหลายๆ วิธี เพื่อจะใหไ้ดข้อ้มูลใกลค้วามเป็นจริงมากท่ีสุด 
 เอกรินทร์ ส่ีมหาศาล (2551 : 50-51) ไดก้ล่าวถึงการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนไว้
ว่า มีวิธีการประเมิน ดังน้ี  ผูท่ี้ รับผิดชอบกิจกรรมจะประเมินผลการปฏิบัติของผูเ้รียนตาม
จุดประสงคท่ี์ก  าหนดไวใ้นแต่ละกิจกรรมโดยดูจากพฤติกรรม การปฏิบติักิจกรรม การลงมือด าเนิน
กิจกรรมตามท่ีก  าหนด ดูผลงานของนกัเรียนท่ีปฏิบติัมีคุณภาพมากนอ้ยเพียงใด ซ่ึงตอ้งอาศยัวิธีการ
ท่ีหลากหลายตามสภาพจริง นอกจากนั้นผูท่ี้รับผดิชอบกิจกรรมจะตอ้งคอยตรวจสอบในเร่ืองการใช้
เวลาเข้าร่วมกิจกรรมของผูเ้รียนว่าเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดหรือไม่ เมื่อผูเ้รียนได้
เรียนรู้ไปในระยะหน่ึงแลว้ผูรั้บผิดชอบในหลกัสูตรกิจกรรมต้องจดัให้มีการประเมินการปฏิบัติ
กิจกรรมผูเ้รียน เพื่อสรุปความกา้วหนา้ในสภาพของการปฏิบติักิจกรรมของนกัเรียนในแต่ละระยะ
แลว้รายงานผลการประเมินให้ผูป้กครองทราบทุกกิจกรรมโดยท าการประเมินตามจุดประสงค์ท่ี
ส าคญัของกิจกรรมแต่ละกิจกรรมท่ีเด็กเขา้ร่วม และน าผลการประเมินนั้นไปรวมกบัการประเมิน
การร่วมกิจกรรมในช่วงปลายภาคอีกคร้ังหน่ึงเพ่ือตดัสินผลการร่วมกิจกรรมเม่ือส้ินสุดการศึกษา 
การประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนนั้นให้ใช ้ผ หมายถึง ผ่านเกณฑม์าตรฐาน และ มผ. หมายถึง ไม่
ผา่นมาตรฐาน 
 สรุปไดว้่า การประเมินผลกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เน่ืองจากว่าผล
การประเมินจะเป็นตวับ่งช้ีไดว้่า กิจกรรมนั้นประสบผลส าเร็จตามวตัถุประสงค์มากน้อยเพียงใด 
และเป็นการประเมินเพื่อให้ทราบขอ้บกพร่อง เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง 
เพื่อเป็นแนวทางในการในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ถา้ผูเ้รียนผ่านจุดประสงค์ของ
กิจกรรมและมีเวลาการเขา้ร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์ก  าหนดให้การประเมินเป็น (ผ) ผูผ้่านการ
ประเมินการเขา้ร่วมกิจกรรม แต่ถา้ผูเ้รียนไม่ผ่านจุดประสงค์ของกิจกรรมและมีเวลาเรียนไม่ครบ
ตามเกณฑท่ี์สถาบนัก าหนด ใหก้ารประเมินเป็น (มผ) ผูไ้ม่ผา่นการประเมินการเขา้ร่วมกิจกรรม ผูท่ี้
มีผลการประเมินบกพร่องในเกณฑ์ใดเกณฑ์หน่ึงหรือทั้งสองเกณฑ์ จะเป็นผูไ้ม่ผ่านการประเมิน
การเขา้ร่วมกิจกรรม จะตอ้งซ่อมเสริมขอ้บกพร่องใหผ้่านเกณฑ์ก่อน จึงจะไดรั้บการตดัสินให้ผา่น
กิจกรรม 

องค์ประกอบของกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

 สาลิกา ส าเภาทอง (2553 : 9) ไดพ้ฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชข้องเล่นพ้ืนบา้น 
เพ่ือส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ฉบับร่าง 
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ประกอบดว้ย 1) ช่ือกิจกรรม 2) วตัถุประสงค์ 3) ลกัษณะกิจกรรม 4) เน้ือหากิจกรรม 5) วิธีการ
ด าเนินการ 6) อุปกรณ์ และ 7) การประเมินผลกิจกรรม 
 ก่ิงกมลปิยมาดากุล(2557 : 12) ไดพ้ฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเร่ืองสร้างสรรค์นาฏย
ลีลาอาเซียนส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาฉบับร่างประกอบด้วย 1) หลกัการ 2) เป้าหมาย3) 
คุณสมบัติของผูเ้รียน4) แนวการจดักิจกรรม 5) รูปแบบการจัดกิจกรรม 6) ค าอธิบายรายวิชา7) 
จุดประสงค์ 8) โครงสร้างการจดักิจกรรม9) ส่ือ10) การวดัและประเมินผล 11) ค าช้ีแจงและ 12) 
แผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนจ านวน 8 แผน 
 ธีราภรณ์ ชูช่ืน (2557 : 15) ได้พฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเร่ืองนาฏศิลป์สร้างสรรค์
ไทย-พม่าสมัพนัธส์ าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาฉบบัร่างประกอบดว้ย 1) หลกัการ 2) เป้าหมาย3) 
แนวการจดักิจกรรม 4) รูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 5) ค าอธิบายรายวิชา 6) จุดประสงคก์าร
เรียนรู้ 7) โครงสร้างการจดักิจกรรม 8) ส่ือ 9) การวดัและประเมินผล 10) หน่วยการเรียนรู้จ  านวน 6 
หน่วย 
 จากข้อมูลข้างต้นเก่ียวกับองค์ประกอบของกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนฉบับร่างข้างต้น 
ผูว้ิจยัสรุปองค์ประกอบของกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนฉบบัร่างประกอบดว้ย 1) หลกัการ 2) เป้าหมาย3) 
แนวการจดักิจกรรม 4) รูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 5) ค าอธิบายรายวิชา 6) จุดประสงคก์าร
เรียนรู้ 7) โครงสร้างการจัดกิจกรรม  8) ส่ือ 9) การวดัและประเมินผลและ10) หน่วยการเรียนรู้
จ  านวน 4 หน่วย 
ตารางท่ี 5 การสงัเคราะห์องคป์ระกอบของกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
สาลิกา ส าเภาทอง (2553 

: 9) 
ก่ิงกมลปิยมาดากลุ(2557 

: 12) 
ธีราภรณ์ ชูช่ืน 

(2557 : 15) 
ผลการสังเคราะห์ 

1) ช่ือกิจกรรม    
 1) หลกัการ 1) หลกัการ 1) หลกัการ 
2) วตัถุประสงค ์ 2) เป้าหมาย 2) เป้าหมาย 2) เป้าหมาย 
3) ลกัษณะกิจกรรม    
 3) คุณสมบติัของผูเ้รียน   
 4) แนวการจดักิจกรรม 3) แนวการจดักิจกรรม 3) แนวการจดักิจกรรม 
4) เน้ือหากิจกรรม    
5) วิธีการด าเนินการ 5) รูปแบบการจดั

กิจกรรม 
4) รูปแบบการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ 

4) รูปแบบการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ 
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ตารางท่ี 5 การสงัเคราะห์องคป์ระกอบของกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน (ต่อ) 
สาลิกา ส าเภาทอง 

(2553 : 9) 
ก่ิงกมลปิยมาดากลุ 

(2557 : 12) 
ธีราภรณ์ ชูช่ืน 

(2557 : 15) 
ผลการสังเคราะห์ 

 6) ค าอธิบายรายวิชา 5) ค าอธิบายรายวิชา 5) ค าอธิบายรายวิชา 
7) จุดประสงค ์  6) จุดประสงคก์ารเรียนรู้  
 8) โครงสร้างการจดั

กิจกรรม 
7) โครงสร้างการจดั
กิจกรรม 

7) โครงสร้างการจดั
กิจกรรม 

6) อุปกรณ์ 9) ส่ือ 8) ส่ือ 8) ส่ือ 
7) การประเมินผล
กิจกรรม 

10) การวดัและ
ประเมินผล 

9) การวดัและประเมินผล 9) การวดัและประเมินผล 

 11) ค าช้ีแจง   

 12) แผนการจดักิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน 

10) หน่วยการเรียนรู้ 10) หน่วยการเรียนรู้ 

 จากตารางท่ี 5 พบว่าผูว้ิจยัสังเคราะห์องค์ประกอบของกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนฉบบัร่าง
จากแนวคิดของสาลิกา ส าเภาทอง (2553 : 9), ก่ิงกมล ปิยมาดากุล(2557 : 12) และธีราภรณ์ ชูช่ืน 
(2557 : 15) สามารถสรุปเป็น 10 องคป์ระกอบ คือ 1) หลกัการ 2) เป้าหมาย 3) แนวการจดักิจกรรม 
4) รูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 5) ค าอธิบายรายวิชา 6) จุดประสงค์การเรียนรู้ 7) โครงสร้าง
การจดักิจกรรม 8) ส่ือ 9) การวดัและประเมินผลและ 10) หน่วยการเรียนรู้ 

งานวจิยัที่เกีย่วข้องกบักจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

 ก่ิงกมล ปิยมาดากุล (2557) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง การพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง
นาฏยลีลาอาเซียน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาไดด้  าเนินการวิจยั ดงัน้ี คือ1) การศึกษาขอ้มูล
พ้ืนฐานและความต้องการในการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง นาฏยลีลาอาเซียน ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา 2) การพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนฉบับร่าง เร่ือง นาฏยลีลาอาเซียน 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 3) การทดลองจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ืองนาฏยลีลาอาเซียน 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินผลและการปรับปรุงกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน เร่ือง นาฏยลีลาอาเซียน ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาในดา้นผลการเรียนรู้ เร่ืองนาฏยลีลา
อาเซียน ดา้นความสามารถในการปฏิบติัสร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียนและความคิดเห็นของนกัเรียน
ท่ีมีต่อกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน ผลการวิจัยพบว่า  1) ผลการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน นักเรียนและ
ผูเ้ก่ียวขอ้งเห็นความส าคญัและตอ้งการให้จดักิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนสร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน 
โดยมีจุดประสงค์เพ่ือให้นักเรียนไดศึ้กษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบันาฏศิลป์อาเซียน นาฏศิลป์ไทย
และนาฏศิลป์สร้างสรรค์ มีการสร้างสรรค์ท่าร าใหม่ข้ึนมา โดยมีครูเป็นผูจ้ ัดการเรียนรู้และ
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ประเมินผล 2) ผลการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ืองนาฏยลีลาอาเซียน มีความเหมาะสมและ
สอดคลอ้งระหว่าง 0.80-1.00 3) ผลการทดลองจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน พบว่านกัเรียนมีความสนใจ
และตั้งใจปฏิบัติกิจกรรม รวมทั้งร่วมกันสร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน สร้างสรรค์รูปแบบแถว 
สร้างสรรคก์ารแต่งกายนาฏยลีลาอาเซียนไดเ้ป็นอย่างดี นอกจากน้ียงัไดร่้วมแสดงความคิดเห็นใน
การจดักิจกรรม ฝึกการท างานเป็นกลุ่มและฝึกการคิดสร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียนตามความสนใจ 
4) ผลการประเมินและปรับปรุงกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนพบว่านกัเรียนมีผลการเรียนรู้ เร่ืองนาฏยลีลา
อาเซียน หลงัการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนสูงกว่าก่อนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05มีความสามารถในการปฏิบติัสร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน อยูใ่นระดบัดี โดยมี
ความสามารถดา้นการสร้างสรรคท่์าร าอยู่ในระดบัสูง รองลงมามีความสามารถดา้นการสร้างสรรค์
รูปแบบแถวและมีความสามารถดา้นการสร้างสรรค์การแต่งกาย อยู่ในระดับต ่าท่ีสุด นักเรียนมี
ความคิดเห็นต่อกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมากและเห็นว่ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
เร่ือง นาฏยลีลาอาเซียน ท าให้นักเรียนมีความรู้และฝึกให้มีทกัษะในการสร้างสรรค์ไดเ้ป็นอยา่งดี 
เห็นควรให้มีการปรับปรุงดา้นการน าเขา้สู่บทเรียนว่าควรมีส่ือหรือวิธีการท่ีหลากหลายเพื่อกระตุน้
ผูเ้รียนเกิดความสนใจ ปรับปรุงระยะเวลากับเน้ือหาสาระกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเพ่ือให้สามารถ
น าไปปฏิบติัไดจ้ริง 
 ธีราภรณ์ ชูช่ืน (2557) ศึกษาเร่ืองการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง นาฏศิลป์
สร้างสรรค์ไทย – พม่าสัมพันธ์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาโดยมีกระบวนการพัฒนา 4 
ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐานและความตอ้งการในการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง 
นาฏศิลป์สร้างสรรค ์ไทย– พม่าสมัพนัธ ์2) การพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนฉบบัร่าง 3) การทดลอง
จดักิจกรรมพฒันา เร่ือง นาฏศิลป์สร้างสรรค์ ไทย– พม่าสัมพนัธ์ ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินผลและ
การปรับปรุงกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง นาฏศิลป์สร้างสรรค ์ไทย– พม่าสัมพนัธ์ ส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาในดา้นความสามารถในการปฏิบัตินาฏศิลป์สร้างสรรค์และความพึงพอใจของ
นักเรียนท่ีมีต่อกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน พบว่า 
นกัเรียนและผูเ้ก่ียวขอ้งเห็นความส าคญัและตอ้งการให้จดัการเรียนรู้เก่ียวกบันาฏศิลป์สร้างสรรค์
ไทย-พม่าสมัพนัธ ์คาดหวงัใหน้กัเรียนไดศึ้กษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบันาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์พม่า
และมีการสร้างสรรค์ท่าร าข้ึนมาใหม่ 2) ผลการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนมีความเหมาะสมและ
สอดคลอ้งเท่ากบั �̅� = 4.60, S.D. = 0.54 3) ผลการทดลองจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน พบว่านกัเรียนมี
ความสนใจ ตั้ งใจปฏิบัติกิจกรรม นักเรียนร่วมกันท างานสร้างสรรค์ท่าร านาฏศิลป์ไทยและ
นาฏศลิป์พม่า ออกแบบเคร่ืองแต่งกายของการแสดงนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์พม่า ออกแบบการแปร
แถวไดเ้ป็นอยา่งดี นกัเรียนไดร่้วมกนัแสดงความคิดเห็นในการเรียนรู้ ฝึกท างานเป็นกลุ่ม ฝึกการคิด
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สร้างสรรค์ ร่วมกนัผลิตช้ินงานตามความสนใจ 4) ผลการประเมินและปรับปรุงกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียนพบว่า 4.1) นักเรียนมีผลการเรียนรู้เร่ืองนาฏศิลป์สร้างสรรค์ไทย– พม่าหลงัการจดักิจกรรม
พัฒนาผู ้เรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 4.2) นักเรียนมี
ความสามารถในการปฏิบติันาฏศิลป์สร้างสรรค์ไทย – พม่าอยู่ในระดบัดีมาก 4.3) นักเรียนมีความ
พึงพอใจต่อกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนอยูใ่นระดบัมาก 
 สาลิกา ส าเภาทอง (2553) ศึกษาเร่ืองการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชข้องเล่น
พ้ืนบา้นเพ่ือส่งเสริมทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ได้
ด  าเนินการวิจยั ดังน้ี คือ 1) ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานและความตอ้งการในการพฒันากิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน โดยใชข้องเล่นพ้ืนบา้น เพ่ือส่งเสริมทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 2) พฒันาและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน โดยใชข้องเล่นพ้ืนบา้น
ใหม้ีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 3) ทดลองใชกิ้จกรรมพฒันาผูเ้รียน โดยใชข้องเล่นพ้ืนบา้นเพ่ือ
ส่งเสริมทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ 4) ประเมินและปรับปรุงกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
โดยใช้ของเล่นพ้ืนบ้านเพ่ือส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ในดา้นทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เจตคติทางวิทยาศาสตร์และความ
คิดเห็นท่ีมีต่อกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชข้องเล่นพ้ืนบา้นเพ่ือส่งเสริมทกัษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ผลการวิจยัพบว่า 1) การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนควรใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมโดย
ใชข้องเล่นพ้ืนบา้น ให้ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจริงและใชค้วามรู้วิทยาศาสตร์บนพ้ืนฐานความเป็น
ไทย 2) แผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนมีค่าประสิทธิภาพเท่ากบั 80.59/80.63 3) ผลการเรียนรู้ 
เร่ือง กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชข้องเล่นพ้ืนบา้นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/2 ก่อนเรียนและหลงั
เรียน ดว้ยของเล่นพ้ืนบา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีคะแนนหลงัเรียน
สูงกว่าคะแนนก่อนเรียน และ 4) ผลการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชข้องเล่นพ้ืนบา้น 
พบว่า ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ีมีคะแนนสูงสุดคือ ทักษะการสังเกต แผนการจัด
กิจกรรมท่ีมีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สูงสุด คือ แผนท่ี 5 ลูกข่าง สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน
ด้านความสามารถในการคิด ประเมินจากทักษะการคิดวิเคราะห์และการคิดสังเคราะห์ และด้าน
ความสามารถในการแกปั้ญหาประเมินจากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ อยู่ในระดบัดีเยี่ยมทุกแผน 
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ไดรั้บคะแนนการประเมินสูงสุด คือรักความเป็นไทย อยู่ในระดบัดีเยีย่ม เจต
คติทางวิทยาศาสตร์ อยูใ่นระดบัดีเยีย่มทุกแผน 5) ความพึงพอใจของนกัเรียนทีมีต่อการจดักิจกรรม
พฒันาผูเ้รียนโดยใชข้องเล่นพ้ืนบา้นเพ่ือส่งเสริมทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยภาพรวม
อยู่ในระดบัพึงพอใจมาก ส าหรับดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บคือนักเรียนเห็นคุณค่าของการท าของเล่น
พ้ืนบา้นอยูใ่นระดบัสูงสุด 
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 ชาติยา เกตุสถิตย,์ ชุติมา ม่วงเมือง, ปิยมาศ จนัทร์เจริญ (2551) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง การ
พฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเพื่อส่งเสริมทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษและความสามารถในการ
แสดงละคร ส าหรับนักเรียนช่วงชั้นท่ี 3 การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) เพื่อสร้างและหา
คุณภาพกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเพื่อส่งเสริมทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษและความสามารถในการ
แสดงละคร ส าหรับนักเรียนช่วงชั้นท่ี 3 2) เพื่อทดลองใช้หลกัสูตรกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนเพื่อ
ส่งเสริมทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษและความสามารถในการแสดงละคร ส าหรับนกัเรียนช่วงชั้น
ท่ี 33)เพื่อศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนการสอนหลกัสูตรกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเพื่อส่งเสริม
ทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษและความสามารถในการแสดงละคร ส าหรับนักเรียนช่วงชั้นท่ี 3 
กลุ่มทดลอง คือ นักเรียนช่วงชั้นท่ี 3 โรงเรียนบ้านหนองแขม ภาคเรียนท่ี  2 ปีการศึกษา 2550 
จ านวน 30 คน เคร่ืองมือท่ีใช ้ไดแ้ก่ 1) หลกัสูตรกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเพื่อส่งเสริมทกัษะการส่ือสาร
ภาษาองักฤษและความสามารถในการแสดงละคร ส าหรับนักเรียนช่วงชั้นท่ี 3 2) เอกสารประกอบ
หลกัสูตรกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเพื่อส่งเสริมทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษและความสามารถในการ
แสดงละคร ส าหรับนักเรียนช่วงชั้นท่ี 3 3) แบบประเมินทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษ 4) แบบ
ประเมินความสามารถในการแสดงละคร 5) แบบประเมินการท างานเป็นทีม 6) แบบประเมินความ
พึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนในหลกัสูตร ใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความเหมาะสม
ขององคป์ระกอบต่างๆ ของหลกัสูตรและเอกสารประกอบหลกัสูตรจากผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน โดยการ
หาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพื่อน ามาเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ ผลการประเมินทกัษะการ
ส่ือสารภาษาองักฤษ ผลการประเมินความสามารถในการแสดงละคร และผลการประเมินการ
ท างานเป็นทีม ใชก้ารวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉล่ียและร้อยละเพื่อเทียบกบัเกณฑร้์อยละ 70 และผล
การประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อการเรียนการสอนในหลกัสูตร วิเคราะห์โดยการหา
ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แล้วน ามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ ผลการวิจัยพบว่า  1) 
หลกัสูตรกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเพื่อส่งเสริมทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษและความสามารถในการ
แสดงละคร ส าหรับนักเรียนช่วงชั้นท่ี 3 มีความเหมาะสมขององคป์ระกอบต่างๆ อยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุดทุกองคป์ระกอบ โดยมีค่าเฉล่ีย 4.72 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.45 2) เอกสารประกอบ
กิจกรรมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเพื่อส่งเสริมทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษและความสามารถในการ
แสดงละคร ส าหรับนักเรียนช่วงชั้นท่ี 3 ความเหมาะสมขององค์ประกอบต่างๆ อยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุดทุกองค์ประกอบ โดยมีค่าเฉล่ีย 4.76 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.43 3) ผลการประเมิน
ทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษระหว่างการใชห้ลกัสูตร มีค่าเฉล่ีย 3.07 คิดเป็นร้อยละ 76.83 ซ่ึงสูง
กว่าเกณฑ์ท่ีก  าหนดไวร้้อยละ 70 ท่ีก  าหนดไว ้ 4) ผลการประเมินความสามารถในการแสดงละคร
ระหว่างการใชห้ลกัสูตร มีค่าเฉล่ีย 3.39 คิดเป็นร้อยละ 84.71 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑท่ี์ก าหนดไวร้้อยละ 70 
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ท่ีก  าหนดไว ้5) ผลประเมินการท างานเป็นทีมระหว่างการใชห้ลกัสูตร มีค่าเฉล่ีย 3.65 คิดเป็นร้อยละ 
91.21 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก  าหนดไวร้้อยละ 70 ท่ีก  าหนดไว ้6) ผลการศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนท่ีมีต่อหลกัสูตรกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเพื่อส่งเสริมทักษะการส่ือสารภาษาองักฤษและ
ความสามารถในการแสดงละคร ส าหรับนักเรียนช่วงชั้นท่ี 3 กลุ่มทดลอง คือ นักเรียนช่วงชั้นท่ี 3 
พบว่า นกัเรียนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.83 และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.46  
 นิตยา มูลสาร (2549) ได้ท าการวิจัยเร่ือง การสร้างกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนโดยใช้
โครงงานเพื่อส่งเสริมความสามารถทางภาษาองักฤษและทกัษะชีวิตของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา
ตอนปลาย การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใช้โครงงานเพ่ือ
ส่งเสริมความสามารถทางภาษาองักฤษและทกัษะชีวิตของนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
กลุ่มเป้าหมาย คือ นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนแม่แจ่ม อ  าเภอแม่แจ่ม จงัหวดั
เชียงใหม่ ท่ีเลือกกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชโ้ครงงาน ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2548 จ านวน 
12 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวิจยั ไดแ้ก่ แผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน โดยใชโ้ครงงาน จ  านวน 2 
โครงงาน โดยใชช้ัว่โมงกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน สปัดาห์ละ 1 ชัว่โมง จ  านวน 8 ชัว่โมง และเวลาว่าง
นอกจากการเรียนโดยใชร้ะยะเวลาด าเนินโครงงานละ 1 เดือน รวมระยะเวลา 2 เดือน เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่1) แบบประเมินความสามารถทางภาษาองักฤษดา้นการพูดและการ
เขียนน าเสนอโครงการ 2) แบบประเมินทกัษะชีวิตในดา้นความสามารถในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
มีองค์ประกอบส าคญั คือ ความร่วมมือ ความมีระเบียบวินัย ความกระตือรือร้น ความรับผิดชอบ 
ความตั้งใจในการท างานและความเช่ือมัน่กลา้แสดงออก จากนั้นวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค่้าเฉล่ียและ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบว่า 1) ผลการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชโ้ครงงาน
เพื่อส่งเสริมความสามารถทางภาษาองักฤษและทกัษะชีวิตของนักเรียน ปรากฏว่า กิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียนโดยใช้โครงงานทั้ง 2 โครงงานได้รับการประเมินว่ามีประสิทธิภาพในระดับดีมากและ
นักเรียนมีความสามารถในการพูดและเขียนภาษาองักฤษเพื่อน าเสนอโครงงานในระดบัดีมาก
หลงัจากท่ีไดท้ ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชโ้ครงงาน 2) ผลจากการสอบถามวดัทกัษะชีวิตผูเ้รียน
หลังจากการท ากิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนโดยใช้โครงงาน ปรากฏว่านักเรียนมีทักษะชีวิตด้าน
ความสามารถในการร่วมงานกับผูอ่ื้นในระดบัสูงหลงัจากท่ีไดท้ ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใช้
โครงงาน 
 อนัธิกา วงษจ์  าปา (2549) ศึกษาเร่ืองการพฒันากิจกรรมผูเ้รียน เพื่อส่งเสริมนิสยัรักการ
อ่าน ส าหรับนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 2 ไดเ้สนอขั้นตอนในการพฒันากิจกรรม 4 ขั้นตอน คือ1) การศึกษา
ขอ้มูลพ้ืนฐานและความตอ้งการ 2) การพฒันาแผนการจดักิจกรรม 3) การทดลองใชแ้ผนกิจกรรม 
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4) การประเมินผลและปรับปรุงแกไ้ข ผลการวิจยัพบว่า 1) นักเรียนและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งการ
พฒันากิจกรรมผูเ้รียนเพ่ือส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ส าหรับนักเรียนช่วงชั้นท่ี 2 โดยมีการจัด
กิจกรรมหลายๆรูปแบบ เป็นกิจกรรมท่ีสนุกสนานเน้นผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจริง จดัเน้ือหาของ
กิจกรรมให้ตอบสนองความต้องการ ความถนัดและความสนใจของผูเ้รียน โดยใช้การวัด
ประเมินผลในรูปแบบท่ีหลากหลาย 2) แผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ส าหรับ
นักเรียนช่วงชั้นท่ี 2 ประกอบด้วย 5 แผนการจัดกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมสาวข่าวให้เพื่อนฟัง 
กิจกรรมเสริมแต่งจินตนาการดว้ยนิทานเริงใจ กิจกรรมสารานุกรมพาชมโลกกวา้ง กิจกรรมส้มต า
ค  าไทยและกิจกรรมสุดหรรษาพาเพื่อนอ่าน 3) การทดลองใชแ้ผนกิจกรรมกบันักเรียนช่วงชั้นท่ี 2 
จ านวน 30 คนของโรงเรียนเทศบาล 3 (สระกระเทียม) จ านวน 13 ชัว่โมง 4) นกัเรียนมีนิสัยรักการ
อ่านก่อนและหลงัการใช้แผนการจัดกิจกรรมแจกจ่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01 
นักเรียนมีความสามารถในการปฏิบติักิจกรรม โดยท าผลงานอยู่ในระดบัดีมาก ไดแ้ก่ สรุปโครง
เร่ืองของนิทานและวาดภาพ ส านวน สุภาษิต ค  าพงัเพยและปฏิบติักิจกรรมโดยท าผลงานอยู่ใน
ระดับดี ไดแ้ก่ สรุปใจความส าคัญของข่าว และการจัดท าธงค าถามสารานุกรม นักเรียนมีความ
สนใจ มีส่วนร่วมในการวางแผนการท างานและการแสดงความคิดเห็นในการท ากิจกรรม มีการ
ช่วยเหลือกนั รับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม นอกจากน้ีนกัเรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่อกิจกรรม
พฒันาผูเ้รียนเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน มีความสุข สนุกสนาน เพลิดเพลิน กระตือรือร้นท่ีได้
ปฏิบติักิจกรรมเน่ืองจากเป็นกิจกรรมท่ีท าใหน้ักเรียนไดรั้บความรู้ในเร่ืองต่างๆ โดยใชก้ารอ่านใน
การเขา้ถึงส่ือส่ิงพิมพใ์นรูปแบบท่ีหลากหลาย 
 ศุภชัย  ไพศาลวนั (2548) ศึกษาเร่ืองการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เพื่อส่งเสริม
ทกัษะการใชภ้าษาองักฤษ ส าหรับนักเรียนช่วงชั้นท่ี 3 ไดด้  าเนินการวิจยั ดงัน้ี คือ1) ศึกษาขอ้มูล
พ้ืนฐานและความตอ้งการในการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 2) พฒันาและหาประสิทธิภาพของ
แผนการจัดกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75  3) ทดลองใชแ้ผนการจัด
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 4) ประเมินผลและปรับปรุงแกไ้ขแผนการจดักิจกรรม ผลการวิจยัพบว่า                
1) นักเรียนและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเพื่อส่งเสริมทกัษะการใช้
ภาษาองักฤษ ส าหรับนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 3 โดยใหมี้การจดักิจกรรมท่ีใชเ้พลง เทปและจดัสถานการณ์
สมมติ เป็นกิจกรรมท่ีสนุกสนาน เน้นให้นักเรียนไดใ้ชท้กัษะการใชภ้าษาองักฤษ จดัเน้ือหาของ
กิจกรรมให้ตอบสนองความต้องการ ความถนัดและความสนใจของผูเ้รียน ใชว้ิธีการวดัผลและ
ประเมินผลโดยการสมัภาษณ์ การพูดคุยและแบบทดสอบ 2) แผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเพื่อ
ส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาองักฤษ ประกอบด้วย 4 แผนการจดักิจกรรม คือ Greetings/Partings, 
Introduction, Asking/Giving Information, Giving/Asking for Direction แผนการจัด กิจกรรมมี
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ประสิทธิภาพ 80.08/81.56 3) ทดลองใชแ้ผนการจดักิจกรรมกบันักเรียนช่วงชั้นท่ี 3 จ  านวน 30 คน 
โรงเรียนวดัสิริกาญจนาราม โดยผูว้ิจยัเป็นผูด้  าเนินการจัดกิจกรรม จ  านวน 14 ชั่วโมง พบว่า
นกัเรียนกลา้พูดและมีทกัษะการใชภ้าษาองักฤษ นักเรียนเขา้ร่วมกิจกรรม ในระดบัดี คือ ให้ความ
ร่วมมือมีระเบียบวินัย ซ่ือสัตยแ์ละตรงต่อเวลาในการร่วมกิจกรรม 4) นักเรียนมีทักษะการใช้
ภาษาองักฤษ ก่อนและหลงัการจดักิจกรรมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมี
ทกัษะการใชภ้าษาองักฤษหลงั การจดักิจกรรมสูงกว่าก่อนการจดักิจกรรม นกัเรียนมีความคิดเห็น
ว่ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนมีบรรยากาศท่ีส่งเสริมให้นักเรียนได้รับความสนุกสนานส่งเสริมให้
นักเรียนสามารถท างานกลุ่มมีประโยชน์ต่อการเรียนภาษาอังกฤษและท าให้นักเรียนชอบ
ภาษาองักฤษมากข้ึน 
 สุภัทรา จ  าปาเงิน (2548) ศึกษาเร่ืองการอนุรักษ์ป่าไมใ้นชุมชน ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5-6 ไดเ้สนอขั้นตอนในการพฒันากิจกรรม 4 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาขอ้มูล
พ้ืนฐานและความตอ้งการเพ่ือพฒันากิจกรรม 2) การพฒันาและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  3) การทดลองใชกิ้จกรรม และ 4) การประเมินผลและปรับปรุง
แกไ้ขกิจกรรม ผลการวิจยัพบว่า 1) นักเรียนและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งการให้มีการพฒันากิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน เร่ือง การอนุรักษ์ป่าไมใ้นชุมชน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 – 6 โดยให้มี
การจดักิจกรรมท่ีหลากหลาย เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ศึกษาและปฏิบติักิจกรรมในป่าไมใ้นชุมชนจริง 
เรียนรู้เน้ือหาเก่ียวกบัการอนุรักษป่์าไมใ้นชุมชนและการเป็นนักอนุรักษ์ป่าไมใ้นชุมชน เชิญผูรู้้ใน
เร่ืองต่างๆ มาร่วมถ่ายทอดความรู้ จดัการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงและเน้นการวดัผลประเมินผล
ตามสภาพ จริง 2) กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ืองการอนุรักษ์ป่าไมใ้นชุมชน ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี5–6 ประกอบดว้ยเน้ือหา 4 เร่ือง คือ1) การศึกษาป่าชุมชนของฉัน 2) ชนิดของป่า
ไมใ้นเมืองไทย 3) ตน้ไมเ้พื่อชีวิต และ 4) การอนุรักษ์ป่าไมใ้นชุมชน แผนการจดักิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียนมีประสิทธิภาพ 82.00/80.11 3) ผลการทดลองใชกิ้จกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง การอนุรักษ์ป่า
ไมใ้นชุมชน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี5–6 นักเรียนมีความสนใจและตั้ งใจปฏิบัติ
กิจกรรม 4) นกัเรียนมีผลการเรียนรู้เก่ียวกบัการอนุรักษป่์าไมใ้นชุมชนก่อนและหลงัการใชกิ้จกรรม
พฒันาผูเ้รียนแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยหลงัการใชกิ้จกรรมมีคะแนน
เฉล่ียสูงกว่าก่อนใชกิ้จกรรม นกัเรียนมีความสามารถ ในการเป็นนักอนุรักษไ์ด ้และนกัเรียนมีความ
คิดเห็นว่า เป็นกิจกรรมท่ีน่าสนใจ มีคุณค่า ท าให้เห็นประโยชน์ของการอนุรักษป่์าไม ้รวมทั้งสร้าง
จิตส านึกท่ีดีในการรักท้องถ่ินและเห็นว่าควรปรับปรุงระยะเวลาท่ีเก่ียวกับการ จัดกิจกรรมให้มี
ความยดืหยุน่ 
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 Charles (1978 : 3499 A-3450 A) ไดท้ าการวิจยัเร่ืองการศึกษากิจกรรมเสริมหลกัสูตร
ในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย ของรัฐโอคลาโอมา จ  านวน 478 คน เพื่อเปรียบเทียบและหา
ความสมัพนัธเ์ก่ียวกบัการร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตรชองนกัเรียนโดยใชแ้บบสอบถาม ผลการวิจยั
พบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่ใหน้ักเรียนไดม้ีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมมาก นักเรียนส่วนใหญ่ไดเ้ขา้
ร่วมกิจกรรมประเภทกีฬา ร่วมอภิปราย โตว้าทีและเป็นสมาชิกชุมนุมวิชาการต่างๆ นักเรียนท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงมกัจะมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่างๆ แต่นักเรียนบางส่วนท่ีไม่เขา้
ร่วมกิจกรรมก็มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงเช่นกนั กิจกรรมส่วนใหญ่ขาดงบประมาณ เวลาและการ
วดัผลประเมินผล รวมทั้งผูบ้ริหารเป็นผูต้ดัสินใจและวางนโยบายฝ่ายเดียว 
 Hargerty (1970 : 2401A) ไดท้ าการวิจยัเร่ืองการศึกษาสภาพการจดักิจกรรมนักเรียน
ในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น รัฐมิชิแกน เพื่อศึกษาระเบียบวิธีการจัดกิจกรรมนักเรียนและ
องค์ประกอบต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับโครงการการจัดกิจกรรมนักเรียน ผลการวิจัยพบว่ากิจกรรม
นกัเรียนในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ รัฐมิชิแกน ไดรั้บเป็นส่วนหน่ึงของโปรแกรมโรงเรียนและ
ถือว่าเป็นส่วนส าคัญส่วนหน่ึงของการศึกษา แต่ลกัษณะการด าเนินงานยงัมีขอ้บกพร่องอยู่ เช่น 
ผูบ้ริหารเป็นผูต้ดัสินใจและวางนโยบายควบคุมในการบริหารดา้นกิจกรรมนกัเรียน แต่ลกัษณะการ
ด าเนินงานยงัมีขอ้บกพร่องอยู่ เช่น ผูบ้ริหารเป็นผูต้ดัสินใจและวางนโยบายควบคุมในการบริหาร
ดา้นกิจกรรมนักเรียน แต่แนวโน้มในการจดักิจกรรมนักเรียนจะประสบความส าเร็จถึงขั้นรวม
วิชาการจดักิจกรรมนกัเรียนเขา้ไวใ้นหลกัสูตรและเปิดชั้นเรียนพิเศษ 
 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน สามารถสรุปไดว้่า กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
เป็นกิจกรรมท่ีช่วยพฒันาความสามารถของผูเ้รียน ช่วยให้ผูเ้รียน รู้จกัตนเอง คน้พบความสามารถ
ของตนเอง เพ่ือจะไดพ้ฒันาอยา่งเต็มศกัยภาพและยงัเห็นคุณค่าในการท าส่ิงต่างๆ มีความรับผดิชอบ
และรู้จกัการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ 

 

การจดักจิกรรมการเรียนรู้ภาษาโดยใช้บทบาทสมมต ิ

ความหมายของกจิกรรมบทบาทสมมต ิ

 นักการศึกษาหลายท่านไดใ้ห้ค  าจดัความของกิจกรรมบทบาทสมมติไวด้ังน้ี ทิศนา 
แขมมณี (2544: 41) กล่าวว่าบทบาทสมมติเป็นเคร่ืองมือและวิธีการอย่างหน่ึงท่ีใช้ในการสอน
เพ่ือให้ผูเ้รียนมีความเข้าใจอย่างลึกซ้ึงในเร่ืองท่ีเรียนโดยท่ีผูส้อนสร้างสถานการณ์สมมติและ
บทบาทสมมติข้ึนมาให้ผูเ้รียนไดแ้สดงออกตามท่ีตนคิดว่าควรจะเป็น การแสดงบทบาทสมมติเป็น
การฝึกให้ผูแ้สดงไดป้ระสบกับสถานการณ์จริงในสภาพของการสมมติ ทั้งน้ีเพ่ือฝึกให้ผูเ้รียนได้
ทดลองและเรียนรู้ท่ีจะปรับพฤติกรรมของตนอยา่งมีประสิทธิภาพในสภาวะต่างๆ 
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Livingstone (1985) ไดค้  าจ  ากดัความของกิจกรรมบทบาทสมมติว่าเป็นกิจกรรมในชั้น
เรียนท่ีเปิดโอการให้นักเรียนไดฝึ้กภาษาไดแ้สดงออกซ่ึงพฤติกรรมและบทบาทท่ีแทจ้ริงในส่วน
ของเน้ือหาท่ีน ามาสอน บางคร้ังไม่อาจคาดเดาไดว้่าเน้ือหาหรือสถานการณ์ใดท่ีเหมาะสมและ
จ าเป็นแก่ผูเ้รียน ส่ิงท่ีท าได ้คือ ฝึกให้ผูเ้รียนไดเ้ขา้ใจถึงพฤติกรรมท่ีเหมาะสมในการแสดงบทท่ี
ไดรั้บ มุ่งฝึกใหผู้เ้รียนไดใ้ชท้กัษะความรู้ท่ีไดเ้รียนและน ามาประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์ต่างๆ 

อาภรณ์ ใจเท่ียง (2550 : 160) กล่าวว่า การแสดงบทบาทสมมติเป็นวิธีสอนท่ีผูส้อน
สร้างสถานการณ์และก าหนดบทบาทสมมติข้ึนจากความเป็นจริง ให้ผูเ้รียนไดแ้สดงออกตามท่ี
ผูเ้รียนคิดว่าควรจะเป็น โดยผูส้อนจะใชก้ารแสดงออกทั้งทางดา้นความรู้ ความคิด และพฤติกรรม
ของผูแ้สดงมาเป็นพ้ืนฐานให้ผูเ้รียนเขา้ใจเน้ือหาสาระของบทเรียนอย่างลึกซ้ึง และรู้จกัปรับหรือ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมและแกไ้ขปัญหาต่างๆไดอ้ยา่งเหมาะสม 

สุวิทย ์มูลค า และอรทยั มูลค า (2546 : 53) กล่าวว่า บทบาทสมติ หมายถึง กระบวน 
การท่ีผูส้อนก าหนดหวัขอ้เร่ืองปัญหาหรือสร้างสถานการณ์ข้ึนมาใหค้ลา้ยกบัสภาพความเป็นจริง 
แลว้ใหผู้เ้รียนสวมบทบาทสมมติหรือแสดงบทบาทนั้นตามความรู้สึกและประสบการณ์ของผูเ้รียน
ท่ีคิดว่าควรจะเป็น ภายหลงัการแสดงบทบาทสมมติตอ้งมีการอภิปรายเก่ียวกบัการแสดงออกทั้ง
ดา้นความรู้และพฤติกรรมของผูแ้สดงเพ่ือการเรียนรู้ตามวตัถุประสงค์ 

Ladousse (1988 : 3) ให้เหตุผลในการน ากิจกรรมบทบาทสมมติมาสอนว่าผูเ้รียนจะ
ไดรั้บกิจกรรมท่ีหลากหลายจากกิจกรรมการเรียน เช่น ได้เรียนรู้หน้าท่ีและโครงสร้างทางภาษา 
ผูเ้รียนมีโอกาสฝึกพูด ฝึกการใชภ้าษาในรูปแบบต่างๆ ขณะเดียวกนัก็ไดเ้รียนรู้การท างานเป็นกลุ่ม 
ช่วยใหผู้เ้รียนไดฝึ้กใชภ้าษาในสถานการณ์ท่ีปลอดภยัและเรียนรู้การมีปฏิสัมพนัธก์บัผูค้นในสถาน
การต่างๆ และยงัช่วยสร้างความมัน่ใจให้กบัผูเ้รียนได้กลา้พูด กลา้แสดงออกซ่ึงก่อให้เกิดความ
สนุกสนานในการเรียนอีกดว้ย กิจกรรมบทบาทสมมติเป็นเทคนิคการส่ือสารท่ีสามารถพฒันาความ
คล่องในการใชภ้าษาเพ่ือการส่ือสารของผูเ้รียนและยงัเป็นการเพ่ิมแรงจูงใจในการเรียน ผูส้อนและ
ผูเ้รียนต่างมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียน ในการน ากิจกรรมบทบาทสมมติมาใช้ครูสามารถ
ยดืหยุน่สถานการณ์ไดต้ามความเหมาะสม ซ่ึงถือไดว้่าเป็นกิจกรรมการสอนท่ีมีประสิทธิภาพวิธี
หน่ึง 
 สรุปไดว้่ากิจกรรมบทบาทสมมติเป็นวิธีการเรียนการสอนวิธีหน่ึงท่ีมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนไดฝึ้ก
การใช้ภาษาในสถานการณ์ท่ีใกลเ้คียงกับความเป็นจริง โดยท่ีผูเ้รียนมีอิสระในการใช้ภาษาให้
เหมาะสมกับบุคคลและสถานการณ์การใช้ ได้เรียนรู้การท างานเป็นกลุ่มและเรียนรู้การเกิด
ปฏิสัมพันธ์กับผูอ่ื้น นอกจากกิจกรรมบทบาทสมมติจะเอ้ือประโยชน์ให้ผูเ้รียนมีพัฒนาการ
ความสามารถดา้นการฟัง พูด แลว้ยงัเป็นเทคนิคการสอนวิธีหน่ึงท่ีจะช่วยให้ผูเ้รียนมีแรงจูงใจใน
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การเรียนอีกดว้ย เน่ืองจากผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน มีอิสระในการเลือกใชภ้าษาใน
สถานการณ์ต่างๆ ซ่ึงเป็นกิจกรรมการเรียนภาษาท่ีมีความหมาย นอกจากน้ีผูเ้รียนจะเกิดความ
สนุกสนานและมีบรรยากาศในการเรียนท่ีดี 

วธิีสอนโดยใช้กจิกรรมบทบาทสมมต ิ(Role Playing) 

รูปแบบการสอนโดยใชกิ้จกรรมบทบาทสมมติ คือ กระบวนการท่ีผูส้อนใชใ้นการช่วย
ให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงค์ท่ีก  าหนด (ทิศนา แขมมณี, 2551 : 358-361) โดยการให้
ผูเ้รียนสวมบทบาทในสถานการณ์ซ่ึงมีความใกลเ้คียงกบัความเป็นจริง และแสดงออกตามความรู
สึกนึกคิดของตนและน าเอาการแสดงออกของผูแ้สดง ทั้งทางดา้นความรู้ ความคิด ความรู้สึกและ
พฤติกรรมท่ีสังเกตพบมาเป็นขอ้มูลในการอภิปราย เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงค์
โดยมีนกัการศึกษาหลายท่านเสนอขั้นตอนการใชกิ้จกรรมบทบาทสมมติดงัน้ี 

เทคนิคและขอ้เสนอแนะต่างๆ ในการใชว้ิธีสอนโดยใชก้ารแสดงบทบาทสมมติให้มี
ประสิทธิภาพ (ทิศนา แขมมณี, 2551 : 359-360) 

1. การเตรียมการ ผูส้อนก าหนดวตัถุประสงค์เฉพาะให้ชดัเจนและสร้างสถานการณ์
และบทบาทสมมติท่ีจะช่วยสนองวตัถุประสงคน์ั้น สถานการณ์และบทบาทสมมติท่ีก  าหนดข้ึน ควร
มีความใกลเ้คียงกบัความเป็นจริง ส่วนจะมีรายละเอียดมากน้อยเพียงใดข้ึนกบัวตัถุประสงค ์ผูส้อน
อาจใชบ้ทบาทสมมติแบบละคร ซ่ึงจะก าหนดเร่ืองราวให้แสดงแต่ไม่มีบทให้ ผูส้วมบทบาทจะตอ้ง
คิดแสดงเองหรืออาจใชบ้ทบาทสมมติแกปั้ญหา ซ่ึงจะก าหนดปัญหาหรือความขดัแยง้ให้ และอาจ
ใหข้อ้มูลเพ่ิมเติมมากบา้ง นอ้ยบางซ่ึงผูส้วมบทบาทจะใชข้อ้มูลเหล่านั้นในการสอนแสดงออกและ
แกปั้ญหาตามความคิดของตน 

2. การเร่ิมบทเรียน ผูส้อนสามารถกระตุน้ความสนใจของผูเ้รียนไดห้ลายวิธี เช่น โยง
ประสบการณ์ใกลต้วัผูเ้รียนหรือประสบการณ์ท่ีผูเ้รียนไดรั้บจากการเรียนคร้ังก่อนๆ เขา้สู่เร่ืองท่ีจะ
ศึกษา หรืออาจใช้วิธีเล่าเร่ืองหรือสถานการณ์สมมติท่ีเตรียมมาแลว้ท้ิงท้ายด้วยปัญหา เป็นการ
กระตุน้ใหผู้เ้รียนอยากคิด อยากติดตาม หรืออาจใชว้ิธีช้ีแจงให้ผูเ้รียนเห็นประโยชน์จากการเขา้ร่วม
แสดง และช่วยกนัคิดแกปั้ญหา 

3. การเลือกผูแ้สดง ควรเลือกให้สอดคลอ้งกบัจุดม่งหมายของการแสดง เช่น เลือกผู ้
แสดงท่ีมีลกัษณะเหมาะสมกบับทบาท เพื่อช่วยให้การแสดงเป็นไปอยา่งราบร่ืนตามวตัถุประสงค์
ไดอ้ยา่งรวดเร็ว หรือเลือกผูแ้สดงท่ีมีลกัษณะตรงกนัขา้มกบับทบาทท่ีก  าหนดให้เพื่อช่วยใหผู้เ้รียน
คนนั้นไดรั้บประสบการณ์ใหม่ ไดท้ดลองแสดงพฤติกรรมใหม่ๆ และเกิดความเขา้ใจในความรู้สึก
และพฤติกรรมของผูท่ี้มีลกัษณะต่างไปจากตน หรืออาจให้ผูเ้รียนอาสาสมคัร หรือเจาะจงเลือกคน
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ใดคนหน่ึงดว้ยวตัถุประสงค์ท่ีตอ้งการช่วยให้บุคคลนั้นเกิดการเรียนรู้ เม่ือไดผู้แ้สดงแลว้ ควรให้
เวลาผูแ้สดงเตรียมการแสดง โดยใหฝึ้กซอ้มบา้งตามความจ าเป็น 

4. การเตรียมผูส้งัเกตการณ์ หรือผูช้ม ผูส้อนควรเตรียมผูช้ม และท าความเขา้ใจกบัผูช้ม
ว่า การแสดงบทบาทสมมติน้ีจดัข้ึนมิใช่มุ่งความสนุก แต่มุ่งท่ีจะใหเ้กิดการเรียนรู้เป็นส าคญั ดงันั้น
จึงควรชมดว้ยความสงัเกต ผูส้อนควรใหค้  าแนะน าว่าควรสงัเกตอะไร และควรบนัทึกขอ้มูลอยา่งไร 
ผูส้อนอาจจดัท าแบบสงัเกตการณ์ใหผู้ช้มใชใ้นการสงัเกตดว้ยก็ได ้

5. การแสดง ก่อนการแสดงอาจมีการจดัฉากการแสดงให้ดูสมจริง ฉากการแสดงอาจ
เป็นฉากง่ายๆ หรืออาจจะจดัใหดู้สวยงาม แต่ไม่ควรใชเ้วลามากและควรค านึงถึงความประหยดัดว้ย 
เม่ือทุกฝ่ายพร้อมแลว้ ผูส้อนให้เร่ิมการแสดง และสังเกตการณ์แสดงอยา่งใกลชิ้ด ไม่ควรมีการขดั
การแสดงกลางคัน นอกจากกรณีท่ีมีปัญหาเมื่อการแสดงออกนอกทางผูส้อนอาจจ าเป็นต้องให้
ค  าแนะน าบ้าง เมื่อมีการแสดงด าเนินไปพอสมควรแลว้ ผูส้อนควรตดับท ยุติการแสดงไม่ควรให้
การแสดงยืดยาว เยิน่เยื้อ จะท าให้ผูช้มเกิดการเบ่ือหน่าย การตดับทควรท าเม่ือเห็นว่าการแสดงได้
ให้ขอ้มูลแก่กลุ่มเพียงพอท่ีจะน ามาวิเคราะห์และอภิปรายให้เกิดการเรียนรู้ตรงตามวตัถุประสงค์
หรือตดับทเม่ือการแสดงเร่ิมยืดเยื้อหรือเม่ือผูช้มพอจะเดาไดว้่า เร่ืองราวจะด าเนินการไปอย่างไร
หรือในกรณีท่ีผูแ้สดงเกิดอารมณ์สะเทือนใจมากเกินไปจนแสงดต่อไปไม่ได ้ควรตดับททนัที 

6. การวิเคราะห์อภิปรายผลการแสดง ขั้นน้ีเป็นขั้นท่ีส าคญัมาก เพราะเป็นขั้นท่ีช่วยให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ท่ีชดัเจนตามวตัถุประสงค ์เทคนิคท่ีจ  าเป็นส าหรับการอภิปรายในช่วงน้ีมีหลาย
ประการ ท่ีส าคญัคือการสมัภาษณ์ความรู้สึกและความคิดของผูแ้สดงและจดบนัทึกไวบ้นกระดาน 
ต่อจากนั้นจึงสัมภาษณ์ผูช้มหรือผูส้ังเกตการณ์ถึงข้อมูลท่ีสังเกตได้ ผูส้อนควรจดบันทึกข้อมูล
เหล่าน้ีลงบนกระดาน เพ่ือช่วยใหผู้เ้รียนเห็นประเด็นในการอภิปรายและสรุป ต่อจากนั้น จึงให้ทุก
ฝ่ายร่วมกนัอภิปราย แสดงความคิดเห็นและสรุปประเด็นการเรียนรู้ ส่ิงส าคญัมากท่ีผูส้อนพึงค านึง
ในการอภิปรายก็คือ การให้ผูเ้รียนแสดงบทบาทสมมติก็เพื่อวตัถุประสงค์จะให้บทบาทเป็น
เคร่ืองมือในการดึงความรู้สึกนึกคิด การรับรู้ เจตคติหรืออคติต่างๆ ท่ีซ่อนอยูใ่นส่วนลึกของผูแ้สดง
ออกมาเพ่ือเป็นข้อมูลในการเรียนรู้ ดังนั้ น การอภิปรายจึงต้องมุ่งเน้นและอภิปรายในเร่ือง
พฤติกรรมท่ีผูส่้วนบทบาทแสดงออก และความรู้สึกท่ีเป็นเหตุผลกัดนัใหเ้กิดการแสดงพฤติกรรม
นั้นออกมา การซักถาม จึงควรมุ่งประเด็นไปท่ีว่าผูแ้สดงได้แสดงพฤติกรรมอะไรบ้าง ท าไมจึง
แสดงพฤติกรรมเช่นนั้ น และพฤติกรรมนั้ นก่อให้เกิดผลอะไรตามมา การอภิปรายไม่ควรมุ่ง
ประเด็นไปท่ีการแสดงของผูส้วมบทบาทว่า แสดงไดดี้ - ไม่ดีเพียงใด เพราะนอกจากจะเป็นการ
อภิปรายท่ีผิดวตัถุประสงค์แลว้ยงัอาจท าให้ผูแ้สดงเสียความรู้สึกได ้ในกรณีท่ีการอภิปรายเป็นไป
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อยา่งมีประสิทธิภาพและผูเ้รียนเสนอแนวคิดและแนวทางอ่ืนๆ เพ่ิมแตกต่างไปจากท่ีผูส้วมบทบาท
แสดง ผูส้อนอาจใหมี้การแสดงและการอภิปรายเพ่ิมเติม และสรุปบทเรียนอีกคร้ังหน่ึง 

อาภรณ์  ใจเท่ียง  (2550 : 161-163) ได้เสนอขั้นตอนท่ีส าคัญของการสอนโดยใช้
บทบาทสมมติม ี5 ขั้นตอน ในแต่ละขั้นตอนมีวิธีการสอน ดงัน้ี  

1.ขั้นเตรียมการสอน เป็นการเตรียมใน 2 หวัขอ้ใหญ่ ไดแ้ก่ 
                1.1 เตรียมจุดประสงคข์องการแสดงบทบาทสมมติใหแ้น่ชดัและเฉพาะเจาะจงว่า
ตอ้งการใหผู้เ้รียนเกิดความรู้ความเขา้ใจอะไรบา้งจากการแสดง 
                  1.2 เตรียมสถานการณ์สมมติ เพื่อใหผู้เ้รียนฟังโดยให้สอดคลอ้งกบัจุดประสงค์ท่ี
ก  าหนดไว  ้การเตรียมสถานการณ์และบทบาทสมมติน้ีอาจเตรียมเขียนไวอ้ย่างละเอียดเพ่ือมอบ
ใหแ้ก่ผูเ้รียนหรือเตรียมเฉพาะสถานการณ์เพื่อเล่าใหผู้เ้รียนฟังส่วนรายละเอียดผูเ้รียนตอ้งคิดเอง 

2. ขั้นด าเนินการสอน จดัแบ่งยอ่ยได ้7 ขั้นตอน ดงัน้ี 
          2.1 ขั้นน าเขา้สู่การแสดงบทบาทสมมติ เป็นการกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจ
และกระตือรือร้นท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรม  โดยผูส้อนอาจใช้วิธีโยงประสบการณ์ใกลต้วัผูเ้รียนเล่า
เร่ืองราวหรือสถานการณ์สมมติ  ช้ีแจงประโยชน์ของการแสดงบทบาทสมมติและการร่วมกัน
ช่วยกนัแกปั้ญหา 
                  2.2 เลือกผูแ้สดง เมื่อผูเ้รียนเกิดความกระตือรือร้นท่ีจะเขา้ร่วมกิจกรรมแลว้ผูส้อน
จะจดัตวัผูแ้สดงในบทบาทต่างๆ ในการเลือกตวัผูแ้สดงนั้นอาจใชว้ิธีดงัน้ี 
                      1) เลือกอย่างเจาะจง เช่น เลือกผูท่ี้มีปัญหาออกมาแสดง  เขาได้รู้สึกใน
ปัญหาและเห็นวิธีแกปั้ญหา 
                      2) เลือกผูท่ี้มีบุคลิกลกัษณะคุณสมบัติ  มีความสามารถเหมาะสมกับบทบาทท่ี
ก  าหนดให ้
                       3) เลือกผูแ้สดงโดยให้อาสาสมัคร เพื่อให้เสรีภาพแก่ผูเ้รียนในการเรียนการ
ตดัสินใจ 

2.3 การเตรียมความพร้อมของผูแ้สดงเม่ือเลือกผูแ้สดงไดแ้ลว้ ผูส้อนควรใหเ้วลา ผู ้
แสดงไดเ้ตรียมตวัและตกลงกันก่อนการแสดงผูส้อนควรช่วยให้ก  าลงัใจ  ช่วยขจดัความต่ืนเต้น
ประหม่า และความวิตกกงัวลต่างๆ เพื่อผูแ้สดงไดแ้สดงอยา่งเป็นธรรมชาติ 

2.4 การจดัฉากการแสดง การจดัฉากการแสดงอาจจะจดัแบบง่ายๆ ค านึงถึงความ
ประหยดัทั้งเวลาและทรัพยากร เช่น อาจสมมติโดยการเล่ือนโต๊ะเพียงตวัเดียวเพราะการจดัฉากน้ี
เป็นเพียงส่วนประกอบยอ่ยของการแสดง  
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2.5 การเตรียมผูส้งัเกตการณ์ ในขณะท่ีผูแ้สดงเตรียมตวั ผูส้อนควรไดใ้ชเ้วลานั้น
เตรียมผูช้มด้วยโดยควรท าความเข้าใจกับผูช้มว่าควรสังเกตอะไรจึงจะเป็นประโยชน์ต่อการ
วิเคราะห์และอภิปรายในภายหลงัผูส้อนอาจเตรียมหัวขอ้การสังเกตหรือจัดท าแบบสังเกตการณ์
เตรียมไวใ้ห้พร้อมแลว้เลือกผูส้ังเกตการณ์ช่วยกนัดูและบนัทึกพฤติกรรมและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน
เป็นเร่ือยๆ ไป 

2.6 การแสดง เม่ือทุกฝ่ายพร้อมแลว้จึงเร่ิมแสดง การแสดงน้ีควรปล่อยให้เป็นไป
ตามธรรมชาติ  ผูส้อนและผูช้มไม่ควรเข้าขัดกลางคันนอกจากในกรณีท่ีผูแ้สดงต้องการ  ความ
ช่วยเหลือ ในขณะท่ีแสดงผูส้อนควรสงัเกตพฤติกรรมของผูแ้สดงและผูช้มอยา่งใกลชิ้ด 

 2.7 การตดับท ผูส้อนหรือผูก้  ากบัควรตดับทหรือหยดุการแสดงเมื่อการแสดงผา่น
ไปเป็นเวลาพอสมควร ไม่ควรปล่อยใหก้ารแสดงเยิน่เยอ้เกินไป จะท าใหเ้สียเวลาและผูช้มเกิดความ
เบ่ือหน่าย การตดับทควรจะท าเมื่อ 
  1) การแสดงไดใ้หข้อ้มูลแก่กลุ่มเพียงพอท่ีจะน ามาวิเคราะห์และอภิปรายได ้
  2) ผูช้มและผูแ้สดงพอจะเล่าไดว้่า เร่ืองราวจะเป็นอยา่งไรถา้มีการแสดงต่อไป 
  3) ผูแ้สดงไม่สามารถแสดงต่อไปได ้เพราะเกิดความเขา้ใจผดิบางประการหรือเกิด
อารมณ์สะเทือนใจมากเกินไป 
  4) การแสดงยืดเยื้อ ไม่ยอมจบหรือจบไม่ลง และผูช้มหมดความสนใจท่ีจะชมการ
แสดงจนจบเร่ือง 

 3. ขั้นวิเคราะห์และอภิปรายผลการแสดง (ขั้นประเมินผล) ขั้นน้ีถือเป็นขั้นท่ีส าคญัยิ่ง
ในการสอน เพราะเป็นขั้นท่ีจะช่วยให้ผูเ้รียนได้รวบรวมข้อมูลต่างๆท่ีได้สังเกตเห็นและน ามา
วิเคราะห์อภิปรายจนเกิดเป็นการเรียนรู้ท่ีมีความหมายส าหรับตนเอง ในขั้นน้ีครูควรท่ีจะเตรียม
ค าถามต่างๆไวเ้ป็นแนวทางส าหรับตนเอง ท่ีจะใชก้ระตุน้ใหผู้เ้รียนคิดวิเคราะห์และอภิปรายร่วมกนั 
โดยทัว่ๆไปวิธีการใชท่ี้ใชใ้นการด าเนินการในขั้นน้ี มีดงัน้ี 
  3.1 ช้ีแจงให้ทั้ งผู ้แสดงและผูช้มเข้าใจว่า การอภิปรายจะเน้นท่ีเหตุผลและ
พฤติกรรมท่ีผูแ้สดงไดแ้สดงออกมาไม่ใช่เนน้ท่ีใครแสดงดีหรือไม่ดีอยา่งไร 
  3.2 สมัภาษณ์ความรู้สึกและความคิดผูแ้สดง 
  3.3 สมัภาษณ์ความรู้สึกและความคิดขอผูส้งัเกตการณ์หรือผูช้ม 
  3.4 ให้กลุ่มผูแ้สดงและผูช้มวิเคราะห์เหตุการณ์ เสนอความคิดเห็นและอภิปราย
ร่วมกนั โดยครูอาจใชค้  าถามต่างๆกระตุน้ใหผู้เ้รียนคิด 
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  ข้อส าคัญข้อหน่ึงท่ีครูพึงระวังในการอภิปรายก็ คือ ครูควรแสดงความเป็น
ประชาธิปไตย ให้เสรีภาพแก่ผูเ้รียนอย่างเต็มท่ีในการคิด ตัดสินใจ ไม่ประเมินค่าตัดสิน ความ
คิดเห็นของผูเ้รียน อนัอาจท าใหผู้เ้รียนเกิดความรู้สึกไม่ปลอดภยั ไม่กลา้เปิดเผยความรู้สึกท่ีแทจ้ริง 

Shaftel and Shaftel (ทิศนา แขมมณี . 2546,: 32-34 อ้างอิงจาก Shaftel and Shaftel, 
1967 : 67-71) ไดเ้สนอรูปแบบการเรียนการสอนโดยใชบ้ทบาทสมมติไว ้9 ขั้นตอน ดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1 น าเสนอสถานการณ์ปัญหาและบทบาทสมมติ ผูส้อนน าเสนอสถานการณ์ 
ปัญหา และบทบาทสมมติ ท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบัความเป็นจริงและมีระดบัความยากง่ายเหมาะสม
กบัวยัและความสามารถของผูเ้รียน 

ขั้นท่ี 2 เลือกผูแ้สดง ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัเลือกผูแ้สดง หรือใหผู้เ้รียนอาสาสมคัรก็
ได ้แลว้แต่ความเหมาะสมกบัวตัถุประสงคแ์ละการวินิจฉยัของผูส้อน 

ขั้นท่ี 3 จดัฉาก การจดัฉากนั้นจดัไดต้ามความพร้อมและสภาพการณ์ท่ีเป็นอยู ่
ขั้ นท่ี  4 เตรียมผู ้สังเกตการณ์  ก่อนการแสดงผู ้สอนจะต้องเตรียมผู ้ชมว่า ควร

สงัเกตการณ์อะไรและปฏิบติัตวัอยา่งไร เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีดี  
ขั้นท่ี 5 แสดง ผูแ้สดงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งท่ีจะท าให้ผูช้มเข้าใจเร่ืองราวหรือ

เหตุการณ์ ผูแ้สดงจะตอ้งแสดงออกตามบทบาทท่ีตนไดรั้บใหดี้ท่ีสุด 
ขั้นท่ี 6 อภิปรายและประเมินผล การอภิปรายผลส่วนใหญ่จะแบ่งเป็นกลุ่มยอ่ย จะเป็น

การแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเหตุการณ์ การแสดงออกของผูแ้สดง และควรเปิดโอกาสให้ผูแ้สดง
ไดแ้สดงความคิดเห็นดว้ย 

ขั้นท่ี 7 แสดงเพ่ิมเติม ควรมีการแสดงเพ่ิมเติม หากผูเ้รียนเสนอแนะทางออกอ่ืน 
นอกเหนือจากท่ีไดแ้สดงไปแลว้ 

ขั้นท่ี 8 อภิปรายและแสดงผลอีกคร้ัง หลงัการแสดงเพ่ิมเติม กลุ่มควรอภิปรายและ
ประเมินผลเก่ียวกบัการแสดงคร้ังใหม่ดว้ย 

ขั้นท่ี 9 แลกเปล่ียนประสบการณ์การเรียนรู้ แต่ละกลุ่มสรุปผลการอภิปรายของกลุ่มตน 
และหาขอ้สรุปรวม หรือการเรียนรู้ท่ีไดรั้บเก่ียวกบัความรู้สึก ความคิดเห็น ค่านิยม คุณธรรม 

สุมิตรา องัวฒันกุล (2539 : 144) จดัขั้นตอนของกิจกรรมบทบาทสมมติไว ้7 ขั้นตอน 
ดงัน้ี 

1. การน าเขา้สูก้ารแสดงบทบาทสมมติ ผูส้อนตอ้งกระตน้ใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจและ
ความกระตือรือร้นในการแสดงบทบาทสมมติโดยช้ีแจงเหตุผลของบทบาทสมมติและประโยชน์ท่ี
จะไดรั้บผูส้อนอาจใชว้ิธีการต่อไปน้ี 
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  1.1 เสนอสถานการณ์แก่ผูเ้รียนโดยตรง โดยการบรรยายหรืออธิบายสถานการณ์
และอาจเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนเล่าประสบการณ์ท่ีคลา้ยคลึงกนั 
  1.2 ใชกิ้จกรรมเพื่อน าไปสู่สถานการณ์ ไดแ้ก่ ให้ผูเ้รียนดูภาพยนตร์ อ่านเอกสาร 
ตอบค าถามในแบบสอบถาม หรืออภิปรายกลุ่มยอ่ย 
  1.3 ใช้เกมอุ่นเคร่ืองเพื่อสร้างบรรยากาศผ่อนคลาย เกมท่ีใช้ควรเป็นเกมท่ี
สนุกสนานต่ืนเตน้และท าใหผู้เ้รียนตระหนกัว่าเป็นการอุ่นเคร่ืองท่ีจะน าไปสู่กิจกรรมอ่ืนต่อไป 

2. การเตรียมตัวผูเ้รียนในด้านภาษา ข้อเท็จจริง ลักษณะสังคมวัฒนธรรมของ
สถานการณ์ เช่น การใช้ค  าศพัท์และรูปประโยคท่ีจ  าเป็น ให้ผูเ้รียนฝึกการใช้ภาษาในหัวข้อท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์ โดยฝึกเป็นคู่หรือเป็นกลุ่ม 
 3. การเลือกผูแ้สดงบทบาทสมมติ ผูส้อนอาจใหผู้เ้รียนอาสาสมคัรหรือผูส้อนเลือกโดย
การสุ่มหรือเลือกเฉพาะเจาะจง 
 4. การเตรียมความพร้อมของผูแ้สดงบทบาทโดยให้เวลาผู ้แสดงบทบาทได้ศึกษา
เก่ียวกบับทบาทท่ีตอ้งแสดง โดยใหอ่้านบตัรบทบาท (Role Cards) หรือผูส้อนพูดถึงบทบาทนั้นให้
ฟัง 
 5. การจดัการแสดง ผูส้อนและผูเ้รียนช่วยกนัจดัฉากแบบสมมติข้ึนมาเพ่ือให้การแสดง
ใกลเ้คียงกบัความเป็นจริง อาจจะเป็นการจดัฉากอยา่งง่ายๆ ใชเ้พียงโต๊ะ เกา้อ้ีเป็นตน้ 
 6. การแสดงบทบาทสมมติ ผูแ้สดงบทบาทอย่างมีชีวิตชีวา ควรใช้เวลากระชับและ
ด าเนินไปจนกระทั้งพฤติกรรมท่ีผูแ้สดงเลือกแสดงปรากฏใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน 
 7. การอภิปรายผลการแสดง ผูแ้สดงบทบาทและผูช้มแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น
เก่ียวกบัการแสดง มีการประเมินประสิทธิภาพในการส่ือสารของผูแ้สดง ผูส้อนจะอธิบายหรือแกไ้ข
ถอ้ยค าส านวนของผูแ้สดง 
 8. การก าหนดกิจกรรมประเมินผล ผูส้อนอาจมอบหมายกิจกรรมต่อไปให้ผูเ้รียน
ปฏิบติั เช่น อ่านเพ่ิมเติมหรือเขียนรายงานสรุปผลการแสดง เป็นตน้ 

Livingstone (1985:12-17) แบ่งขั้นตอนของกิจกรรมบทบาทสมมติไว ้5 ขั้นตอนดงัน้ี 
 1. ขั้นเตรียมการของครู ในขั้นตอนน้ีครูจะคดัเลือกเน้ือหาการสอนท่ีสอดคลอ้งกับ
วตัถุประสงคข์องการเรียนและเหมาะสมกบัระดบัความสามารถของนกัเรียน นอกจากน้ีครูจะตอ้ง
เตรียมอุปกรณ์และส่ือการสอนใหพ้ร้อมดว้ย 
 2.ขั้ น เตรียมความพร้อมในห้องเรียน ครูจัดเตรียมความพร้อมในด้านค าศัพท ์
โครงสร้างไวยากรณ์ เพื่อใหน้กัเรียนไดเ้ขา้ใจในหนา้ท่ีทางภาษาและสถานการณ์การแสดง 
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 3.ขั้นแสดงกิจกรรมบทบาทสมมติ นักเรียนออกมาแสดงตามบทบาทท่ีได้เตรียมไว้
อยา่งเป็นธรรมชาติ จะตอ้งเตรียมการและจดัฉากการแสดงใหพ้ร้อม 
 4.ขั้นติดตามผล ในขั้นน้ีครูจะแกไ้ขขอ้บกพร่องท่ีเกิดข้ึนจากการแสดงไม่ว่าจะเป็น
ดา้นการใชค้  าศพัท ์โครงสร้างไวยากรณ์หรือการแสดงออกของนกัเรียนก็ตาม 
 5.ขั้นขยายผล หลงัจากท่ีนักเรียนไดเ้รียนเน้ือหาและแสดงกิจกรรมบทบาทสมมติไป
แลว้ครูสามารถขยายผลกิจกรรมการเรียนออกไปอีกได ้เช่น ให้แบบฝึกหดัเพ่ิมเติม สอนเน้ือหาการ
เรียนท่ีเก่ียวขอ้ง หรือใหน้กัเรียนศึกษาอยา่งสถานการณ์ท่ีต่อเน่ือง เป็นตน้ 

Krish (2001) แบ่งขั้นตอนกิจกรรมบทบาทสมมติไว ้3 ขั้นตอนดงัน้ี 
 ขั้นท่ี 1 คือ ขั้นเตรียมการ (Preparation stage) ในขั้นน้ีครูเป็นผูส้ร้างบรรยากาศในการ
เรียนและเตรียมความพร้อมด้านภาษาแก่นักเรียน ขั้นตอนน้ียงัรวมถึงการคดัเลือกบทบาทของผู ้
แสดงในกลุ่มและการฝึกซอ้มก่อนการแสดงจริง 
 ขั้นท่ี 2 คือ ขั้นการแสดง (Presentation stage) นักเรียนกลุ่มผูแ้สดงจะน าเสนอการ
แสดงหนา้ชั้นเรียนอยา่งมีชีวิตชีวา ในขณะท่ีกลุ่มผูช้มจะตอ้งจดบนัทึกการแสดงเก่ียวกบัจุดอ่อนจุด
แข็งของการแสดงและการใชภ้าษาโดยไม่ท าใหก้ลุ่มผูแ้สดงรู้สึกกลวัต่อค าวิพากษว์ิจารณ์ 
 ขั้นท่ี 3 คือ ขั้นหลงัการแสดง (Post presentation stage) นักเรียนแสดงความคิดเห็นต่อ
การแสดงของแต่ละกลุ่มตามท่ีไดจ้ดบนัทึกไว ้และใหข้อ้เสนอแนะหรือขอ้คิดเห็นเพื่อท่ีครูจะไดน้ า
ขอ้มูลไปปรับปรุงในการจดักิจกรรมการเรียนต่อไป 

จากขอ้มูลขา้งตน้เก่ียวกบัขั้นตอนวิธีสอนบทบาทสมมติ ผูว้ิจยัสรุปขั้นตอนวิธีสอน
บทบาทสมมติไดเ้ป็น 8 ขั้นตอน ดงัน้ี 1. ขั้นเตรียม 2. ขั้นด าเนินการสอน 3. ขั้นเลือกผูแ้สดง4. ขั้น
เตรียมความพร้อมของผูแ้สดง 5. ขั้นจดัฉากการแสดง 6. การเตรียมผูส้ังเกตการณ์ 7. ขั้นแสดง 8. 
ขั้นอภิปรายผล 

ตารางท่ี 6 การสงัเคราะห์วิธีสอนบทบาทสมมติ 
Shaftel and 

Shaftel 
(1967) 

สุมิตรา อังวัฒนกลุ 
(2539) 

อาภรณ์ ใจเที่ยง 
(2550) 

ทิศนา แขม
มณี(2551) 

ผลการสังเคราะห์ 

1. น าเสนอ
สถานการณ์ปัญหา
และบทบาทสมมติ 
 
 

1. การน าเขา้สู่การ
แสดงบทบาท
สมมติ 
 

1. ขั้นเตรียมการ
สอน  
1.1 เตรียม
จุดประสงคข์องการ
แสดงบทบาท
สมมติ 

1.  การเตรียมการ 
 

1. ขั้นเตรียม 
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ตารางท่ี 6 การสงัเคราะห์วิธีสอนบทบาทสมมติ (ต่อ) 
Shaftel and 

Shaftel 
(1967) 

สุมิตรา อังวัฒนกลุ 
(2539) 

อาภรณ์ ใจเที่ยง 
(2550) 

ทิศนา แขม
มณี(2551) 

ผลการสังเคราะห์ 

  

1.2 เตรียม
สถานการณ์สมมติ  
2. ขั้นด าเนินการ
สอน 
2.1 ขั้นน าเขา้สู่การ
แสดงบทบาท
สมมติ 

  

2. เลือกผูแ้สดง 
 

1.1 เสนอ
สถานการณ์แก่
ผูเ้รียนโดยตรง 
1.2 ใชก้ิจกรรมเพื่อ
น าไปสู่สถานการณ์ 

2.2 เลือกผูแ้สดง 
 

3.  การเลือกผูแ้สดง 3. ขั้นเลือกผูแ้สดง 

 1.3 ใชเ้กมอุ่นเคร่ือง
เพื่อสร้าง
บรรยากาศผ่อน
คลาย 

   

 2.  การเตรียมตวั
ผูเ้รียนในดา้นภาษา 

   

 3.  การเลือกผูแ้สดง
บทบาทสมมติ 

   

 4.  การเตรียมความ
พร้อมของผูแ้สดง 

2.3 การเตรียมความ
พร้อมของผูแ้สดง 

  

3. จดัฉาก 
 

5. การจดัการแสดง 2.4 การจดัฉากการ
แสดง  

 5. ขั้นจดัฉากการ
แสดง 

4. เตรียมผู ้
สังเกตการณ์ 

 2.5 การเตรียมผู ้
สังเกตการณ์  

4.  การเตรียมผู ้
สังเกตการณ์ 

6. การเตรียมผู ้
สังเกตการณ์ 

5. แสดง 
 

6. การแสดงบทบาท
สมมติ 

2.6 การตดับท   
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ตารางท่ี 6 การสงัเคราะห์วิธีสอนบทบาทสมมติ (ต่อ) 
Shaftel and 

Shaftel 
(1967) 

สุมิตรา อังวัฒนกลุ 
(2539) 

อาภรณ์ ใจเที่ยง 
(2550) 

ทิศนา แขม
มณี(2551) 

ผลการสังเคราะห์ 

6. อภิปรายและ
ประเมินผล 

7.  การอภิปรายผล
การแสดงสมมติ 

3. ขั้นวิเคราะห์และ
อภิปรายผลการ
แสดงสถานการณ์
สมมติ 
3.1 ช้ีแจงใหท้ั้งผู ้
แสดงและผูช้ม
เขา้ใจวา่ การ
อภิปรายจะเนน้ที่
เหตุผลและ
พฤติกรรมที่ผูแ้สดง
ไดแ้สดงออกมา
ไม่ใช่เนน้ที่ใคร
แสดงดีหรือไม่ดี
อยา่งไร 
3.2 สัมภาษณ์
ความรู้สึกและ 
ความคิดเห็น 
3.3 สัมภาษณ์
ความรู้สึกและ
ความคิดขอผู ้
สังเกตการณ์หรือ
ผูช้ม 
3.4 ใหก้ลุ่มผูแ้สดง
และผูช้มวิเคราะห์
เหตุการณ์ เสนอ
ความคิดเห็นและ
อภิปรายร่วมกนั 
โดยครูอาจใช้
ค  าถามต่างๆกระตุน้
ใหผู้เ้รียนคิด 
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จากตารางท่ี 6 พบว่า ผูว้ิจยัสังเคราะห์ขั้นตอนวิธีสอนบทบาทสมมติจากแนวคิดของ 
Shaftel and Shaftel สุมิตรา องัวฒันกุล อาภรณ์ ใจเท่ียงและทิศนา แขมมณี ผูว้ิจัยได้สังเคราะห์
ขั้นตอนวิธีสอนบทบาทสมมติออกเป็น 8 ขั้นตอน ดังน้ี 1. ขั้นเตรียม 2. ขั้นด าเนินการสอน3. ขั้น
เลือกผู ้แสดง 4. ขั้ น เตรียมความพร้อมของผู ้แสดง 5. ขั้ นจัดฉากการแสดง 6. การเตรียมผู ้
สงัเกตการณ์ 7. ขั้นแสดง (ขั้นใชก้ลวิธีการส่ือสาร) 8. ขั้นอภิปรายผล 

กล่าวโดยสรุป วิธีสอนโดยการใชกิ้จกรรมบทบาทสมมติ คือกระบวนการท่ีผูส้อนใช้
ในการช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงค์ท่ีก  าหนด โดยให้ผูเ้รียนสวมบทบาทใน
สถานการณ์ท่ีก  าหนด เกิดความเขา้ใจในความรู้สึกและพฤติกรรมทั้งของตนและผูอ่ื้น ในการใช้
วิธีการสอนโดยการใชก้ารแสดงบทบาทสมมติให้มีประสิทธิภาพนั้น ผูส้อนควรมีการเตรียมการ
สอนและก าหนดวตัถุประสงค์ท่ีชดัเจนเพื่อให้ผูแ้สดงมีความเขา้ใจ และควรมีการกระตุ้นความ
เกรงใจของผูเ้รียนดว้ย อาจมีหลากหลายวิธีการ เช่น การโยงประสบการณ์ใกลต้วัของผูเ้รียน และ
ก่อนเร่ิมการแสดง ผูส้อนควรเลือกผูแ้สดงท่ีใกลเ้คียงกบับทบาทนั้นเพ่ือให้การแสดงเป็นไปอย่าง
ราบร่ืน และควรมีการเตรียมผูส้งัเกตการณ์เพื่อมุ่งใหเ้กิดการเรียนรู้เป็นส าคญั  

แผนภูมิท่ี 3 แสดงขั้นตอนวิธีสอนบทบาทสมมติ สรุปไดด้งัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

1.ขั้นเตรียม 

 

2. ขั้นด าเนินการสอน 

4. ขั้นเตรียมความพร้อมของผู ้
แสดง 

6.การเตรียมผูส้งัเกตการณ์ 

7.ขั้นแสดง (ขั้นใชก้ลวิธีการ)
ส่ือสาร) 

8. ขั้นอภิปรายผล 

3. ขั้นเลือกผูแ้สดง 

5. ขั้นจดัฉากการแสดง 
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1. ขั้นเตรียมมีการก าหนดวตัถุประสงค์เฉพาะให้ชัดเจน และสร้างสถานการณ์และ

บทบาทสมมติท่ีจะช่วยสนองวตัถุประสงค์นั้น รวมถึงมีการให้ความรู้และฝึกการใช้กลวิธีการ
ส่ือสารทั้ง 4 กลวิธี 

2. ขั้นด าเนินการสอนเป็นการให้ความรู้ผูเ้รียนและน าเขา้สู่การแสดงบทบาทสมมติ
รวมถึงการทบทวนวิธีการใชก้ลวิธีการส่ือสารทั้ง 4 กลวิธี 

3. ขั้นเลือกผูแ้สดงครูและนกัเรียนร่วมกนัเลือกผูแ้สดง 
4. ขั้นเตรียมความพร้อมผูแ้สดง เป็นการให้ผูแ้สดงบทบาทไดศ้ึกษาท าความเข้าใจ

เก่ียวกับบทบาทท่ีตอ้งแสดง การเตรียมบทสนทนา และทบทวนวิธีการใชก้ลวิธีการส่ือสารทั้ง 4 
กลวิธี 

5. ขั้นจดัฉากการแสดงและเลือกสถานท่ีคือการจดัฉากการแสดงหรือเลือกสถานท่ีให้
เหมาะกบัการแสดงบทบาทสมมติเร่ืองนั้นๆ  

6.ขั้นเตรียมผูส้ังเกตการณ์เป็นการเตรียมผูช้มในส่ิงท่ีควรสังเกตการณ์การและการ
ปฏิบติัตวัเพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีดี 

7. ขั้นแสดง (ขั้นการใชก้ลวิธีการส่ือสาร) เป็นการแสดงบทบาทสมมติตามท่ีไดรั้บและ
เลือกใชก้ลวิธีการส่ือสารทั้ง 4 กลวิธีในการแกปั้ญหาการพูดส่ือสารภาษาองักฤษของผูแ้สดง 

     8. ขั้นอภิปรายผลเป็นการร่วมกนัแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นเก่ียวกบัการแสดง
ของผูแ้สดงบทบาทและผูช้ม การเลือกใชก้ลวิธีการส่ือสารท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ และมีการ

ประเมินประสิทธิภาพในการพูดส่ือสารภาษาองักฤษของผูแ้สดง 

ประโยชน์ของการใช้บทบาทสมมต ิ

บทบาทสมมติเป็นเคร่ืองมือและวิธีการสอนอยา่งหน่ึงท่ีเป็นประโยชน์ในการสอนมาก
ครูสามารถใชบ้ทบาทสมมุติช่วยให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ในดา้นต่างๆการแสดงบทบาทสมมติจะพฒันา
ความสามารถของนกัเรียนท่ีจะปฏิบติัตนกบับุคคลอ่ืนๆบทบาทสมมติเป็นกิจกรรมท่ีสนุกและสร้าง
ความมัน่ใจในการพูดภาษาองักฤษให้เกิดแก่นักเรียนตามท่ีบุคคลต่างๆกล่าวถึงประโยชน์ของ
บทบาทสมมุติไวด้งัต่อไปน้ีคือ 

Wachs (1997 : website) เสนอว่าบทบาทสมมุติช่วยใหน้ักเรียนรู้สึกปลอดภยัขณะท่ีใช้
ภาษาองักฤษในส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่อาจคาดการณ์ไดน้ักเรียนมีโอกาสไดพ้ฒันาความคล่องแคล่วและ
ความมัน่ใจในการพูดนักเรียนจะสนุกสนานกบัการใชภ้าษาและคน้พบขอ้ผิดพลาดในการพูดของ
ตนเองยิ่งกว่านั้นบทบาทสมมุติเป็นเคร่ืองมือท่ีท าให้นักเรียนเกิดความตระหนักในการใชภ้าษา
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เน่ืองจากนักเรียนตอ้งคิดภาษาท่ีจะพูดเองและนักเรียนไดแ้สดงความคิดเห็นท่ีมีเหตุผลและเป็นท่ี
ยอมรับจากเสียงส่วนใหญ่และสามารถน าหลกัการน้ีไปใชใ้นชีวิตจริงไดใ้นอนาคต 

ทิศนา แขมมณี (2545 : 42-43) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของการใชกิ้จกรรมบทบาทสมมุติ
ในการเรียนการสอนดงัน้ี 

1. ช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจว่าพฤติกรรมมีสาเหตุการท่ีผูเ้รียนไดแ้สดงบทบาทต่างๆจ ากดัอยู่
ในสถานการณ์ต่างๆท่ีผลกัดนัให้คนแสดงพฤติกรรมใดๆออกไปความเขา้ใจน้ีจะท าให้ผูเ้รียนไม่
ด่วนตดัสินใจอะไรง่ายๆก่อนท่ีจะพิจารณาถึงสาเหตุนอกจากนั้นยงัช่วยใหผู้เ้รียนไดแ้นวทางในการ
แกปั้ญหาใหต้รงจุดอีกดว้ย 

2. ช่วยใหผู้เ้รียนรู้และเขา้ใจความรู้สึกของผูอ่ื้นการท่ีผูเ้รียนไดส้วมบทบาทของผูอ่ื้นจะ
ช่วยให้ผูเ้รียนมีประสบการณ์ว่าผูอ่ื้นมีมีความคิดและความรู้สึกอย่างไรความเข้าใจ น้ีจะช่วยให้
ผูเ้รียนรู้จกัเอาใจเขามาใส่ใจเรา 

3. ช่วยลดความรู้สึกตึงเครียดของผูเ้รียนในบางคร้ังผูเ้รียนอาจจะมีความรู้สึกรุนแรงใน
ใจหลายประการท่ีไม่สามารถจะแสดงออกมาไดค้รูอาจใชบ้ทบาทสมมุติเป็นเคร่ืองมือในการช่วย
ใหผู้เ้รียนไดแ้สดงความรู้สึกนั้นๆออกมาเป็นการช่วยผอ่นคลายความตึงเครียดของผูเ้รียนลงไดบ้า้ง 

4. ช่วยให้ครูเรียนรู้ความตอ้งการของผูเ้รียนในกรณีท่ีผูเ้รียนไม่สามารถจะบอกความ
ตอ้งการของตนเองออกมาไดค้รูอาจจะจดับทบาทสมมุติใหผู้เ้รียนไดแ้สดงซ่ึงผูเ้รียนอาจจะเปิดเผย
ความตอ้งการของตนเองออกมาโดยไม่รู้ตวั 

5. ช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันาความรู้สึกเก่ียวกบัตนเองในทางท่ีดีและช่วยส่งเสริมให้
ผูเ้รียนพฒันาความรู้สึกเก่ียวกบัผูอ่ื้นในทางท่ีดีผูเ้รียนจะไดม้ีโอกาสส ารวจตนเองและเรียนรู้เก่ียวกบั
ผูอ่ื้นโดยใชบ้ทบาทสมมุติเป็นเคร่ืองมือซ่ึงจะช่วยใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจตนเองมากข้ึนและพฒันา
ความรู้สึกท่ีดีเก่ียวกบัตนเองส่ิงน้ีนับว่าเป็นพ้ืนฐานของความเจริญงอกงามทางจิตใจอนัจะช่วยให้
บุคคลนั้นด ารงชีวิตอยูอ่ยา่งปกติสุขและสามารถท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

6. ช่วยให้ผูเ้รียนมีโอกาสส ารวจค่านิยมของตนและหาหลกัยดึเหน่ียวในการด ารงชีวิต
ของตนเองในขณะท่ีผูเ้รียนแสดงบทบาทสมมุติอยูน่ั้นผูเ้รียนจะมีพฤติกรรมการตดัสินใจท่ีแสดงให้
เห็นถึงค่านิยมของตนการท่ีมีโอกาสไดแ้สดงไดอ้ภิปรายและวิเคราะห์ค่านิยมเหล่านั้นจะช่วยให้
ผูเ้รียนมีความเขา้ใจตนเองมากข้ึน 

7. ช่วยให้ผูเ้รียนพฒันาความสามคัคีในกลุ่มให้ดีข้ึนในการท างานร่วมกบัสมาชิกใน
กลุ่มมกัจะมีปัญหาขดัแยง้กนัอยู่เนืองๆความขดัแยง้น้ีท าให้เกิดความไม่เขา้ใจกนัและเกิดความ
แตกแยกในหมู่คณะวิธีการใชบ้ทบาทสมมุติน้ีสามารถน ามาใชใ้นการท างานกลุ่มซ่ึงจะท าให้เกิด
ความเขา้ใจกนัและมีความสามคัคีปรองดองกนั 
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8. ช่วยให้ผูเ้รียนเรียนรู้เก่ียวกับการปฏิบัติตนในสังคมเพราะมนุษยเ์ป็นสัตว์สังคม
ดงันั้นการเรียนรู้ท่ีจะปฏิบติัตนให้เหมาะสมในสังคมจึงเป็นส่ิงจ  าเป็นบทบาทสมมุติจะช่วยใหก้าร
เรียนรู้น้ีเป็นจริงและสนุกสนานยิง่ข้ึน 

9. ช่วยใหผู้เ้รียนฝึกการแกปั้ญหาและการตดัสินใจบทบาทสมมุติมกัจะมีสถานการณ์ท่ี
มีความขดัแยง้แฝงอยูผู่แ้สดงจะตอ้งใชว้ิจารณญาณและไหวพริบในการแกปั้ญหาจึงนับว่าวิธีการน้ี
ช่วยฝึกเร่ืองการแกปั้ญหาและการตดัสินใจไดเ้ป็นอยา่งดี 

10. ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกการปฏิบติัตนใหถู้กตอ้งเหมาะสมในหลายๆบทบาท
เพราะคนๆหน่ึงมกัจะมีหลายบทบาทในชีวิตจริงเช่นเป็นพี่เป็นลูกเป็นหลานเป็นนักเรียนเป็น
หวัหน้าชั้นเป็นตน้ผูเ้รียนควรมีโอกาสฝึกฝนบทบาทต่างๆเพ่ือคน้หาพฤติกรรมท่ีถูกตอ้งเหมาะสม
ในสถานการณ์แต่ละอยา่ง 

11. ช่วยฝึกให้ผูเ้รียนปฏิบัติตามขั้นตอนรู้สึกคิดกระท าโดยปกติเม่ือนักเรียนเผชิญ
ปัญหาจะกระท าไปตามความรู้สึกนั้นทนัทีแลว้จึงหวนกลบัมาหาวิธีท่ีดีกว่าการแสดงบทบาทสมมุติ
จะช่วยใหผู้เ้รียนเรียนตามขั้นตอนท่ีดีกว่าการคิด 

วีณา วีสเพญ็ (2529 : 3-5) กล่าวถึงประโยชน์ของการแสดงบทบาทสมมุติดงัน้ี 
1. ช่วยให้ผูแ้สดงเขา้ใจตนเองไดดี้ยิ่งข้ึนเม่ือผูแ้สดงบทบาทไดมี้โอกาสแสดงออกใน

สถานการณ์ต่างๆท่ีสมมุติข้ึนจะเขา้ใจตนเองไดดี้ยิง่ข้ึนว่าตนเองมีความสามารถในการแสดงออกทั้ง
ทางดา้นวาจาและท่าทางมากนอ้ยเพียงใดตนเองมีความกลา้มีความเช่ือมัน่มีความสามารถทางดา้น
การใชภ้าษาการแกปั้ญหาและการตดัสินใจเพียงใดเมื่อทราบแลว้จะไดพ้ยายามปรับปรุงตนเองให้ดี
ข้ึน 

2. ช่วยใหผู้ท่ี้แสดงบทบาทมีความเช่ือมัน่ในตนเองมากยิง่ข้ึนบุคคลบางคนอาจจะไม่มี
โอกาสไดแ้สดงออกต่อหน้าผูอ่ื้นเลยไม่ว่าจะเป็นการพูดการแสดงละครโตว้าทีหรือการแสดงใน
รูปแบบใดการแสดงบทบาทสมมุติเป็นการแสดงสั้นๆท่ีทุกคนพอท าไดไ้ม่ยากนักเม่ือมีโอกาส
แสดงออกจะท าให้รู้สึกว่าตนเองประสบความส าเร็จท าให้เกิดความมัน่ใจท่ีจะแสดงออกต่อไปทั้ง
ทางดา้นวาจาและท่าทาง 

3. ช่วยให้ผูท่ี้แสดงบทบาทเข้าใจบุคคลอ่ืนท่ีตนเก่ียวข้องด้วยดียิ่งข้ึนโดยปกติแลว้
บุคคลก็มกัจะแสดงบทบาทของตนเองตามสภาวการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงตามธรรมชาติแต่เม่ือตอ้งการ
สวมบทบาทของผูอ่ื้นจะท าใหเ้ขา้ใจไดดี้ยิง่ข้ึนว่าผูอ่ื้นรู้สึกอยา่งไรคิดอยา่งไรตดัสินใจอยา่งไรท าให้
เขา้ใจความรู้สึกนึกคิดของมนุษยดี์ข้ึนรู้จกัเอาใจเขามาใส่ใจเรารู้จกัผอ่นหนกัผอ่นเบาเม่ือตอ้งการคบ
หาสมาคมกบับุคคลอ่ืนท าใหเ้กิดการเรียนรู้เก่ียวกบัการวางตนในสงัคมดีข้ึน 
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4. การแสดงบทบาทสมมุติจะช่วยใหค้นในกลุ่มเกิดความใกลชิ้ดสนิทสนมเป็นกนัเอง
มีความสามคัคีปรองดองกันการแสดงบทบาทสมมุติเป็นการแสดงเป็นการเล่นร่วมกันจึงต้อง
ช่วยเหลือวางแผนจดัฉากจดับทจดัสถานท่ีก  าหนดตวัแสดงและแสดงร่วมกนัท าให้มีความใกลชิ้ด
สนิทสนมและมีความสามคัคีปรองดอง 

5. ช่วยให้ผูแ้สดงบทบาทเขา้ใจสภาพการณ์ต่างๆไดดี้ยิ่งข้ึนการแสดงบทบาทสมมุติ
มกัจะต้องก าหนดสภาพการณ์ต่างๆข้ึนให้แสดงในชีวิตจริงของคนเราอาจจะไม่สบายใจกับ
สภาพการณ์ต่างๆเท่าใดนกันอกจากส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบัตนเองแต่เม่ือตอ้งสวมบทบาทในสภาพการณ์ที
สมมุติข้ึนตอ้งแกปั้ญหาตดัสินใจในเร่ืองต่างๆจะช่วยใหเ้ขา้ใจสภาพการณ์ต่างๆไดดี้ข้ึน 

6. ช่วยให้ผูแ้สดงมีบทบาทมีทักษะในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจดีข้ึนบทบาท
สมมุติส่วนใหญ่มกัจะมีเหตุการณ์ขดัแยง้หรือสภาพการณ์ท่ีเป็นปัญหาแฝงอยูผู่แ้สดงบทบาทตอ้งใช้
ความคิดใช้วิจารณญาณและไหวพริบต่างๆแก้ปัญหาให้คล่ีคลายลงไปการแก้ปัญหาหรือการ
ตดัสินใจก็จะมีหลายอย่างต่างๆกนัเช่นผูแ้สดงกลุ่มหน่ึงมีวิธีการแกปั้ญหาหรือตดัสินใจอย่างหน่ึง
แต่ในสภาพการณ์เดียวกนัหรือปัญหาเดียวกนัผูแ้สดงอีกกลุ่มหน่ึงจะมีวิธีการแกปั้ญหาท่ีแตกต่างกนั
ออกไปอีกท าใหผู้แ้สดงไดม้ีประสบการณ์ในการแกปั้ญหาและการตดัสินใจหลายๆวิธีนบัว่าเป็นส่ิง
ท่ีมีคุณค่ายิง่ 

7. ช่วยปลูกฝังค่านิยมท่ีส าคญัๆใหก้บัผูแ้สดงบทบาทสถานการณ์สมมุติต่างๆท่ีก  าหนด
ข้ึนใหแ้สดงบทบาทนั้นมกัจะเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัความขดัแยง้ในเร่ืองค่านิยมและคุณธรรมต่างๆการ
แสดงบทบาทจะช่วยให้ผูแ้สดงไดม้ีโอกาสส ารวจค่านิยมของตนเองจากการแก้ปัญหาและการ
ตดัสินใจหลงัจากการแสดงบทบาทแลว้มกัจะมีการอภิปรายประเมินผลการแสดงวิเคราะห์การ
แกปั้ญหาการตดัสินใจกิจกรรมในขั้นน้ีจะช่วยใหผู้แ้สดงบทบาทเขา้ใจค่านิยมต่างๆมากข้ึน 

8. ช่วยให้เข้าใจเร่ืองพฤติกรรมของมนุษยม์ากข้ึนตามปกติแลว้การท่ีมนุษยแ์สดง
พฤติกรรมออกมานั้ นมักจะต้องมีสาเหตุหรือแรงผลกัดันอย่างใดอย่างหน่ึงการท่ีผูแ้สดงสวม
บทบาทท่ีตนเองต้องตกอยู่ในสภาพการณ์ท่ีก  าหนดให้ต้องใช้วาจาการแสดงท่าทางและการ
ตดัสินใจออกไปท าให้มีความเขา้ใจในพฤติกรรมของมนุษยดี์ข้ึนเม่ือเขา้ใจไดดี้ก็สามารถให้อภยัใน
ความพลั้งพลาดของบุคคลอ่ืนท าใหส้ามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้ยิง่ข้ึน 

9. ช่วยส่งเสริมความเขา้ใจอนัดีต่อกนัหลายๆกรณีมนุษยเ์รามีความคิดมีความรู้สึกเจ็บท่ี
เก็บไวใ้นใจไม่อาจแสดงออกไดก้ารแสดงบทบาทจะช่วยใหผู้แ้สดงไดร้ะบายความในใจออกมาท า
ใหผู้ท่ี้มีส่วนร่วมในการแสดงบทบาทไดรั้บรู้ไดเ้กิดความเขา้ใจอนัดีต่อกนัครูจะเขา้ใจนกัเรียนดีข้ึน
นกัเรียนเองก็เกิดความเขา้ใจในตวัครูนอกจากนั้นในระหว่างนักเรียนดว้ยกนัก็จะเขา้ใจกนัดียิ่งข้ึน
อีกดว้ยนอกจากนั้นยงัช่วยให้ผูแ้สดงมีความรู้สึกมีทศันคติท่ีดีต่อตนเองและผูอ่ื้นยิ่งข้ึนเพราะจาก
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การแสดงบทบาทเหล่านั้นจะช่วยใหส้ ารวจดูจุดเด่นดอ้ยของผูอ่ื้นและตนเองและพยายามปรับปรุง
ใหดี้ข้ึนสามารถด ารงชีวิตอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

10. การแสดงบทบาทสมมุติท าให้เกิดความร่าเริงบนัเทิงใจเกิดความสนุกสนานเป็น
การผอ่นคลายความตึงเครียดทางอารมณ์การแสดงบทบาทสมมุติผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนการ
สอนได้แสดงออกทั้งทางดา้นวาจาท่าทางความคิดท าให้การเรียนรู้มีชีวิตชีวาผูแ้สดงไดมี้โอกาส
สวมบทบาทชีวิตจริงไดดี้ยิง่ข้ึน 

กรมการฝึกหัดครู (2530 : 76) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการแสดงบทบาทสมมุติไว ้
ดงัน้ี 

1. เป็นการเร้าใหผู้เ้รียนรู้จกัการแสดงออกดว้ยบทบาทท่ีเหมาะสม 
2. ท าใหผู้เ้รียนไดม้ีทกัษะและรู้จกัใชไ้หวพริบในการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ 
3. ฝึกใหผู้เ้รียนมีใจกวา้งยอมรับฟังค าติชมจากผูอ่ื้นๆ 
4. เป็นการวดัความรู้สึกเจตคติและค่านิยมของผูเ้รียนไดว้ิธีหน่ึง 
วารี ถิระจิตร (2534 : 189-190) สรุปประโยชน์ของบทบาทสมมุติว่าช่วยให้ผูเ้รียนมี

ส่วนร่วมกบัการเรียนไดอ้ยา่งดีช่วยปรับปรุงพฤติกรรมและเจตคติใหน้กัเรียนปฏิบติัตนในสงัคมได้
อย่างเหมาะสมและรู้จักเผชิญสถานการณ์ต่างๆฝึกการแก้ปัญหาและรู้จักการตัดสินใจได้อย่าง
เหมาะสมรู้จกัเผชิญสถานการณ์ต่างๆฝึกการแกปั้ญหาและรู้จกัการตดัสินใจ 

สุมิตร องัวฒันกุล (2537 : 143) ให้ความเห็นเก่ียวกบัประโยชน์ของบทบาทสมมุติว่า
การแสดงบทบาทสมมุติในการเรียนการสอนภาษาเน้นความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ก่ียวข้องใน
สถานการณ์หน่ึงๆและช้ีใหเ้ห็นความส าคญัของการใชค้  าพูดท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม 

ญาดา พนิตพิณกุล  (2539 : 266-267) สรุปประโยชน์ของกิจกรรมบทบาทสมมุติ
ดงัต่อไปน้ี 

1. ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากการประพฤติและปฏิบติัในสงัคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 
2. ผูเ้รียนไดรู้้จกัพฒันาการฝึกปฏิบติัคือรู้สึกคิดและกระท าอยา่งมีระบบ 
3. ผูเ้รียนไดผ้อ่นคลายความตึงเครียด 
4. ผูเ้รียนไดฝึ้กการแกปั้ญหาและรู้จกัตดัสินใจ 
5. ผูเ้รียนไดฝึ้กความกลา้แสดงออกมีความมัน่ใจในการปรับตวัและมีความเป็นตวัของ

ตวัเองมากท่ีสุด 
6. ผูเ้รียนไดร่้วมกนัพฒันาความสามคัคีโดยการท างานเป็นกลุ่มร่วมกบัผูอ่ื้น 
7. ผูเ้รียนไดม้ีประสบการณ์ในการรับรู้ความรู้สึกความคิดท่ีเป็นของตวัเองและผูอ่ื้นท า

ใหม้องโลกกวา้งข้ึน 
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8. ผูเ้รียนไดม้ีโอกาสเรียนรู้ความรู้สึกนึกคิดของผูอ่ื้นว่ามีความแตกต่างจากตวัเองและ
สามารถยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้น 

9. ผูเ้รียนมีโอกาสไดแ้สดงออกหลายบทบาท 
10. ผูเ้รียนมีโอกาสส ารวจค่านิยมของตนเองและผูอ่ื้นซ่ึงสามารถท าให้รู้จกัตดัสินใจ

เลือกค่านิยมของตนเองไดอ้ยา่งมีเหตุผล 
11. ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจในความแตกต่างระหว่างบุคคลมากข้ึน 
12. ผูเ้รียนมีความรับผดิชอบต่อตนเองและผูอ่ื้น 
จากประโยชน์ของการใช้บทบาทสมมุติท่ีกล่าวมา สรุปได้ว่าบทบาทสมมุติเป็น

กิจกรรมท่ีช่วยให้ผูเ้รียนมีโอกาสได้ฝึกเตรียมการใช้ภาษาในการส่ือสารในสถานการณ์ ท่ี
หลากหลายท าให้เกิดความสนุกสนานในการเรียนช่วยส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ในการ
ปฏิบติัตนในสงัคมฝึกการแกปั้ญหาและช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความมัน่ใจในการตดัสินใจอีกทั้งเขา้ใจใน
ความรู้สึกของผูอ่ื้นตลอดจนสามารถปฏิบติัตนต่อผูอ่ื้นไดอ้ย่างเหมาะสมท าให้เกิดความเขา้ใจอนัดี
และเกิดความสามคัคีในสถานการณ์จริงอีกทั้งเป็นการให้นักเรียนไดเ้รียนรู้ในการท ากิจกรรมเป็น
กลุ่มและการมีปฏิสมัพนัธร่์วมกบัผูอ่ื้นเพ่ิมความเขา้ใจในวฒันธรรมภาษาของเจา้ของภาษาผา่นการ
แสดงบทบาทสมมติ 

องค์ประกอบของกจิกรรมบทบาทสมมต ิ

องค์ประกอบท่ีจ าเป็นในการแสดงบทบาทสมมติ สุมิตรา องัวฒันกุล (2539 : 143) ได้
กล่าวถึงองคป์ระกอบท่ีส าคญั 4 ประการดงัน้ี 

1. สถานการณ์  หมายถึง สภาพท่ีเป็นอยู่และหัวเร่ืองสนทนา ผูส้อนจะต้องอธิบาย
สถานการณ์และงาน (Task) ท่ีผูเ้รียนจะตอ้งท าให้ส าเร็จ งานท่ีจะท าจะมีระดบัความยากง่ายตาม
ระดบัของผูเ้รียน เช่น การรับโทรศพัท ์หรือการตกลงในธุรกิจ เป็นตน้ 

2. บทบาท หมายถึง การมอบหมายบทบาทใหผู้เ้รียนสวมบทบาทท่ีก  าหนดให ้ผูเ้รียน
จะตอ้งมีความเขา้ใจในบุคลิกภาพและประสบการณ์ สถานะทางสงัคม ปัญหาและความตอ้งการของ
บทบาทท่ีตนจะแสดง ค  าอธิบายช้ีแจงเก่ียวกบับทบาทไม่ควรมากหรือละเอียดจนเกินไป เพ่ือเปิด
โอกาสใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาบุคลิกภาพ 

3. ส านวนที่เป็นประโยชน์ส าหรับหรับการแสดงบทบาทสมมต ิหมายรวมถึง ส านวน 
วลี ค  าศพัท์เฉพาะและรูปแบบของภาษา เช่น การถามลกัษณะ Wh-Questions ตลอดจนขอ้มูลต่างๆ 
ดา้นภาษาศาสตร์สงัคม 

4. ความรู้พ้ืนฐานการเน้ือหาของสถานการณ์ หมายถึง ความรู้ทัว่ไปท่ีผูเ้รียนจ าเป็น
จะต้องมีเก่ียวกับสถานการในการแสดง เช่นการแสดงบทบาทสมมติในการประชุมเก่ียวกับ
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ส่ิงแวดล้อมเป็นพิษผูส้อนต้องให้ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับผูเ้รียน โดยเตรียมเอกสารให้อ่าน ดู
ภาพยนตร์ หรือเชิญผูท้รงคุณวุฒิมาบรรยาย 

Woodward (1991) ให้ความส าคญัของกิจการรมบทบาทสมมติท่ีต่างออกไปโดยกล่าว
ว่าองคป์ระกอบของกิจกรรมบาทบาทสมมติมี 3 ส่วนดงัน้ี 

1. วิธีการสร้างสถานการณ์ ภาษา บรรยากาศ และตวัละครในกิจกรรมบทบาทสมมติ 
ไดแ้ก่ การเลือกลกัษณะตวัละคร ชุดภาษาท่ีตอ้งน ามาฝึกหัดผูเ้รียน สถานท่ีในการแสดงกิจกรรม 
รายละเอียดของการแสดง ระยะเวลา บทสนทนาท่ีเหมาะสมกบัเวลาและสถานท่ี ดนตรีประกอบ
เพื่อสร้างบรรยากาศ 

2. วิธีการท่ีแตกต่างในการใหบ้ทแกผู้แ้สดง คือ การใหโ้อกาสแก่ผูเ้รียนในการเลือกบท
ท่ีอยากจะแสดงโดยครูจะใหค้วามช่วยเหลือในการใหข้อ้มูลและการตกแต่งบทสนทนา 

3. การจดักลุ่มของผูเ้รียนก่อนและระหว่างกิจกรรมบทบาทสมมติ ครูเป็นผูเ้ตรียม
เน้ือหาในการสอนและก าหนดบทบาทในการแสดงโดยใชบ้ตัรบทบาท ทั้งน้ีในการฝึกหดัครูตอ้งให้
ผูเ้รียนมีโอกาสแลกเปล่ียนบทบาทในการแสดงซ่ึงกนัและกนั ในระหว่างฝึกหัดครูตอ้งสังเกตและ
บนัทึกผลของกิจกรรมเพ่ือปรับปรุงแกไ้ขใหดี้ยิง่ข้ึนต่อไป 

กล่าวโดยสรุปองค์ประกอบของกิจกรรมบทบาทสมมตินั้ นเร่ิมต้นจากการสร้าง
สถานการณ์ การเลือกตวัละครท่ีเหมาะสม การเตรียมชุดภาษาท่ีจะน ามาฝึกพูดซ่ึงตอ้งเหมาะสมกบั
ตวัผูเ้รียน ระยะเวลาสถานท่ี ทั้งน้ีผูส้อนตอ้งแจง้จุดประสงคใ์หช้ดัเจนเพ่ือบรรลุเป้าหมายในการท า
กิจกรรม และผูส้อนเองควรเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนอย่างเต็มท่ีไม่ว่าจะเป็นการสร้างบทสนทนาเอง
หรือการเลือกบทบาทและประการส าคญัผูส้อนควรให้ความช่วยเหลือผูเ้รียนทุกเมื่อเมื่อผูเ้รียนรู้สึก
คบัขอ้งใจ 

ขั้นตอนของกจิกรรมบทบาทสมมต ิ

นกัการศึกษาหลายท่านเสนอขั้นตอนการใชกิ้จกรรมบทบาทสมมติดงัน้ี 
สุมิตรา องัวฒันกุล (2539 : 144) จดัขั้นตอนของกิจกรรมบทบาทสมมติไว ้7 ขั้นตอน 

ดงัน้ี 
1.การน าเขา้สูก้ารแสดงบทบาทสมมติ ผูส้อนตอ้งกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจและ

ความกระตือรือร้นในการแสดงบทบาทสมมติโดยช้ีแจงเหตุผลของบทบาทสมมติและประโยชน์ท่ี
จะไดรั้บผูส้อนอาจใชว้ิธีการต่อไปน้ี 

 1.1 เสนอสถานการณ์แก่ผูเ้รียนโดยตรง โดยการบรรยายหรืออธิบายสถานการณ์
และอาจเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนเล่าประสบการณ์ท่ีคลา้ยคลึงกนั 
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 1.2 ใชกิ้จกรรมเพื่อน าไปสู่สถานการณ์ ไดแ้ก่ ให้ผูเ้รียนดูภาพยนตร์ อ่านเอกสาร 
ตอบค าถามในแบบสอบถามหรืออภิปรายกลุ่มยอ่ย 

 1.3 ใช้เกมอุ่นเคร่ืองเพื่อสร้างบรรยากาศผ่อนคลาย เกมท่ีใช้ควรเป็นเกมท่ี
สนุกสนานต่ืนเตน้และท าใหผู้เ้รียนตระหนกัว่าเป็นการอุ่นเคร่ืองท่ีจะน าไปสู่กิจกรรมอ่ืนต่อไป 

2. การเตรียมตัวผูเ้รียนในด้านภาษา ข้อเท็จจริง ลักษณะสังคมวัฒนธรรมของ
สถานการณ์ เช่น การใช้ค  าศพัท์และรูปประโยคท่ีจ  าเป็น ให้ผูเ้รียนฝึกการใช้ภาษาในหัวข้อท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์ โดยฝึกเป็นคู่หรือเป็นกลุ่ม 

3. การเลือกผูแ้สดงบทบาทสมมติ ผูส้อนอาจใหผู้เ้รียนอาสาสมคัรหรือผูส้อนเลือกโดย
การสุ่มหรือเลือกเฉพาะเจาะจง 

4. การเตรียมความพร้อมของผูแ้สดงบทบาทโดยให้เวลาผูแ้สดงบทบาทได้ศึกษา
เก่ียวกบับทบาทท่ีตอ้งแสดง โดยใหอ่้านบตัรบทบาท (Role Cards) หรือผูส้อนพูดถึงบทบาทนั้นให้
ฟัง 

5. การจดัการแสดง ผูส้อนและผูเ้รียนช่วยกนัจดัฉากแบบสมมติข้ึนมาเพ่ือให้การแสดง
ใกลเ้คียงกบัความเป็นจริง อาจจะเป็นการจดัฉากอยา่งง่ายๆ ใชเ้พียงโต๊ะ เกา้อ้ีเป็นตน้ 

6. การแสดงบทบาทสมมติ ผูแ้สดงบทบาทอย่างมีชีวิตชีวา ควรใช้เวลากระชับและ
ด าเนินไปจนกระทั้งพฤติกรรมท่ีผูแ้สดงเลือกแสดงปรากฏใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน 

7. การอภิปรายผลการแสดง ผูแ้สดงบทบาทและผูช้มแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น
เก่ียวกบัการแสดง มีการประเมินประสิทธิภาพในการส่ือสารของผูแ้สดง ผูส้อนจะอธิบายหรือแกไ้ข
ถอ้ยค าส านวนของผูแ้สดง 

8. การก าหนดกิจกรรมประเมินผล ผูส้อนอาจมอบหมายกิจกรรมต่อไปให้ผูเ้รียน
ปฏิบติั เช่น อ่านเพ่ิมเติมหรือเขียนรายงานสรุปผลการแสดง เป็นตน้ 

Livingstone (1985 : 12-17) แบ่งขั้นตอนของกิจกรรมบทบาทสมมติไว ้5 ขั้นตอนดงัน้ี 
1. ขั้นเตรียมการของครู ในขั้นตอนน้ีครูจะคดัเลือกเน้ือหาการสอนท่ีสอดคลอ้งกับ

วตัถุประสงคข์องการเรียนและเหมาะสมกบัระดบัความสามารถของนกัเรียน นอกจากน้ีครูจะตอ้ง
เตรียมอุปกรณ์และส่ือการสอนใหพ้ร้อมดว้ย 

2. ขั้นเตรียมความพร้อมในห้องเรียน ครูจัดเตรียมความพร้อมในด้านค าศัพท ์
โครงสร้างไวยากรณ์ เพื่อใหน้กัเรียนไดเ้ขา้ใจในหนา้ท่ีทางภาษาและสถานการณ์การแสดง 

3. ขั้นแสดงกิจกรรมบทบาทสมมติ นักเรียนออกมาแสดงตามบทบาทท่ีได้เตรียมไว้
อยา่งเป็นธรรมชาติ จะตอ้งเตรียมการและจดัฉากการแสดงใหพ้ร้อม 
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4. ขั้นติดตามผล ในขั้นน้ีครูจะแกไ้ขขอ้บกพร่องท่ีเกิดข้ึนจากการแสดงไม่ว่าจะเป็น
ดา้นการใชค้  าศพัท ์โครงสร้างไวยากรณ์ หรือการแสดงออกของนกัเรียนก็ตาม 

5. ขั้นขยายผล หลงัจากท่ีนักเรียนไดเ้รียนเน้ือหาและแสดงกิจกรรมบทบาทสมมติไป
แลว้ครูสามารถขยายผลกิจกรรมการเรียนออกไปอีกได ้เช่น ใหแ้บบฝึกหกัเพ่ือเติม สอนเน้ือหาการ
เรียนท่ีเก่ียวขอ้งหรือใหน้กัเรียนศึกษาอยา่งสถานการณ์ท่ีต่อเน่ือง เป็นตน้ 

Krish (2001) แบ่งขั้นตอนกิจกรรมบทบาทสมมติไว ้3 ขั้นตอนดงัน้ี 
ขั้นท่ี 1 คือ ขั้นเตรียมการ (Preparation stage) ในขั้นน้ีครูเป็นผูส้ร้างบรรยากาศในการ

เรียนและเตรียมความพร้อมด้านภาษาแก่นักเรียน ขั้นตอนน้ียงัรวมถึงการคดัเลือกบทบาทของผู ้
แสดงในกลุ่มและการฝึกซอ้มก่อนการแสดงจริง 

ขั้นท่ี 2 คือ ขั้นการแสดง (Presentation stage) นักเรียนกลุ่มผูแ้สดงจะน าเสนอการ
แสดงหนา้ชั้นเรียนอยา่งมีชีวิตชีวา ในขณะท่ีกลุ่มผูช้มจะตอ้งจดบนัทึกการแสดงเก่ียวกบัจุดอ่อนจุด
แข็งของการแสดงและการใชภ้าษาโดยไม่ท าใหก้ลุ่มผูแ้สดงรู้สึกกลวัต่อค าวิพากษ์วิจารณ์ 

ขั้นท่ี 3 คือ ขั้นหลงัการแสดง (Post presentation stage) นักเรียนแสดงความคิดเห็นต่อ
การแสดงของแต่ละกลุ่มตามท่ีไดจ้ดบนัทึกไว ้และใหข้อ้เสนอแนะหรือขอ้คิดเห็นเพื่อท่ีครูจะไดน้ า
ขอ้มูลไปปรับปรุงในการจดักิจกรรมการเรียนต่อไป 

กล่าวโดยสรุปขั้นตอนของกิจกรรมบทบาทสมมติเร่ิมตน้แต่การเตรียมความพร้อม
ให้แก่ผูเ้รียน ไม่ว่าจะเป็นการกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจต่อกิจกรรม การให้ข้อมูลเน้ือหา
ทางดา้นภาษาท่ีจ  าเป็น ไดแ้ก่ ค  าศพัท ์โครงสร้างไวยากรณ์ การจดักลุ่มผูเ้รียน การฝึกซอ้ม และการ
แสดงบทบาทสมมติของผูเ้รียนและหลงัจากเสร็จส้ินภารกิจการแสดงผูเ้รียนปละผูส้อนตอ้งร่วมกนั
อภิปรายผลของการแสดงและเขียนรายงานสรุปผลการด าเนินกิจกรรมและผูว้ิจยัเลือกรูปแบบการ
จดักิจกรรมบทบาทสมมติตามแนวการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร 

เทคนิคการใช้กจิกรรมบทบาทสมมต ิ

วิสาข์ จติัวตัร์ (2528 :  47-48) ไดเ้สนอเทคนิควิธีการแสดงบทบาทสมมติออกเป็น 3 
ชนิด คือ 

1. การแสดงบทบาทสมมติในการก าหนดบทสนทนา (Role playing controlled 
through cued dialogues) 

2. การแสดงบทบาทสมมติโดยครูก  าหนดบทพูดและขอ้มูล (Role playing controlled 
through cued dialogues and information) 
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3. การแสดงบทบาทสมมติโดยครูก  าหนดบทบาทใหน้้อยท่ีสุด (Improvisation) คือ ครู
อาจก าหนดบทบาทและสถานการณ์ให้นักเรียนโดยไม่บอกบทพูดให้ละเอียด นักเรียนจึงตอ้งพูด
โตต้อบใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ โดยทนัทีทนัใดไม่มีการเตรียมตวัล่วงหนา้ 

อรุณี วิริยจิตรา (2532 : 187-189) กล่าว่าบทบาทท่ีผูส้อนแก่ผูเ้รียน อาจอยู่ในรูปของ
แผนบทบาท คือ ให้ผูเ้รียนจบัคู่สนทนาท่ีไดจ้ากแผ่นบตัร เร่ืองราวจากหนังสือพิมพคื์อให้ผูเ้รียน
จบัคู่และสนทนากนัโดยท่ีไดส้ถานการณ์ท่ีไดจ้ากบทความในหนงัสือพิมพห์รือหนงัสือการ์ตูน เป็น
แนวทาง คือใหผู้เ้รียนดูการ์ตูนแลว้สร้างบทสนทนาข้ึนตามเร่ืองราวในการ์ตูน 

สุมิตรา องัวฒันกุล (2539 : 145-150) ได้เสนอการใช้กิจกรรมบทบาทสมมติไว ้4 
เทคนิค 

1. การแสดงบทบาทสมมติตามบทสนทนาท่ีเป็นตวัช้ีแนะ (Role playing controlled 
through cued dialogues) ซ่ึงจะก าหนดภาษาท่ีใช้ตามความมุ่ งหมาย (Language function) โดย
นกัเรียนจะไดรั้บบตัรบทบาทคนละบตัร คือ บตัร A และบตัร B ซ่ึงมีหนา้ท่ีของภาษาเป็นตวัก  าหนด
ในส่ิงท่ีจะพูดเท่านั้นและนกัเรียนสามารถน าภาษานั้นไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งสมจริง 

2. การแสดงบทบาทสมมติโดยใช้ข้อมูลเป็นตัวช้ีแนะการสนทนา (Role Playing 
controlled Through cued dialogues and information) เป็นรูปแบบท่ีให้ความยืดหยุ่นกว่าแบบแรก 
คือ บตัร A มีค  าแนะน าซ่ึงมีรายละเอียด เช่น สถานการณ์และค าถามท่ีจะใชถ้าม บตัร B มีขอ้มูลท่ีใช้
ในการตอบ ดงันั้นปฏิสัมพนัธจ์ะเกิดจากการท่ี A เป็นผูซ้กัถาม B ซ่ึงในลกัษณะเช่นน้ีเหมาะกบัการ
ซกัถามเพื่อหาขอ้มูล เช่น การสมัภาษณ์ เป็นตน้ 

3. การแสดงบทบาทสมมติโดยตามสถานการณ์และเป้าหมายท่ีก  าหนด (Role playing 
controlled through situation and goal) โดยท่ีนักเรียนมีโอกาสสร้างสรรค์โครงสร้างทางภาษาเอง
โดยใชส้ถานการณ์และเป้าหมายเป็นแนวทางในการแสดง 
 4. การแสดงบทบาทสมมติในรูปของการโตว้าทีหรือการอภิปราย (Role playing in the 
form of debate and discussion) รูปแบบน้ีจะใชใ้นการอภิปรายเท่านั้น โดยการสมมติสถานการณ์
หรือก าหนดเร่ืองจริงข้ึนมา ผูแ้สดงตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัเน้ือหาท่ีจะอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
ในการสนับสนุนหรือคดัค้าน ในตอนท้ายของกิจกรรมอาจมีการออกเสียงหรือลงคะแนนเพื่อ
ประเมินการอภิปรายได ้

รัตนา ศิริลกัษณ์ (2540 : 13-14) จดัเทคนิคกิจกรรมบทบาทสมมติไวด้งัน้ี 
1. การแสดงบทบาทสมมติโดยใชบ้ทสนทนาจากต าราเรียน (Role playing controlled 

through a course book dialogues) เป็นวิธีการท่ีน าบทสนทนาในต าราเรียนมาใช ้ให้น่าสนใจและ
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สมจริงมากข้ึน โดยยงัมีการควบคุมภาษาทั้งในโครงสร้างและลกัษณะของภาษา โดยการสร้างบท
การแสดงของบทบาทสมมติโดยใชบ้ทสนทนาจากต าราเรียน มีขั้นตอนดงัน้ี 

1.1 ขั้นแรก ผูน้อนต้องปรับบทสนทนาให้สั้ นและง่ายข้ึนแล้วคัดลงในบัตร
บทบาท A กบั B เพื่อใหน้กัเรียนไดอ่้านออกเสียงสูง ต ่า และใชกิ้ริยาท่าทางเหมาะสม 

 1.2 ขั้นท่ีสอง ผูส้อนต้องเปล่ียนสถานท่ีไม่ให้ซ ้ ากับบทสนทนาเดิม เพ่ือให้
นกัเรียนตั้งใจและโตต้อบบทสนทนาอยา่งเหมาะสม 

 1.3 ขั้นสุดทา้ย ผูส้อนตอ้งเปล่ียนค าสนทนาเป็นตวัแนะและน าไปคดัลงในบตัร
แนะลกัษณะของตวัแนะคือลกัษณะของภาษาท่ีใชต้ามความมุ่งหมาย 

2. การแสดงบทบาทสมมติโดยใชบ้ทความจากหนงัสือพิมพ ์(Role playing controlled 
through an article) วิ ธีการน้ีควบคุมน้อยมาก ซ่ึงผู ้แสดงสามารถแสดงกิจกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3. การแสดงบทบาทสมมติโดยใช้บทบาท (Role playing through controlled role 
cards) วิธีเหมาะกบันกัเรียนชั้นสูง ซ่ึงนกัเรียนจะทราบเฉพาะบทบาทของตน และไม่ทราบขอ้มูลขอ
คนอ่ืน ดงันั้นผูแ้สดงจะตั้งใจฟัง และคิด และตอบอยา่งอตัโนมติัโดยไม่ไดเ้ตรียมตวัล่วงหนา้ 

4. การแสดงบทบาทสมมติโดยรูปภาพเป็นตัวแนะ (role playing controlled role 
through pictures cues) เป็นวิธีท่ีช่วยสร้างตัวละครและสถานท่ี ซ่ึงเป็นการแสดงบทบาทแบบ
ทนัทีทนัใด ซ่ึงนักเรียนจะทราบบทบาทของตนจากาภพร่วมกนั โดยภาพท่ีน ามาอาจเป็นภาพเดียว
หรือภาพเหตุการณ์ท่ีเป็นชุดแสดงเหตุการณ์ 
 สรุปไดว้่าในกิจกรรมบทบาทสมมตินั้น ผูเ้รียนจะตอ้งแสดงไปตามบทบาทท่ีไดรั้บ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัเน้ือหาในบทเรียน โดยมีเทคนิคหรือวิธีการท่ีจะเป็นกลไกควบคุมให้ผูเ้รียนแสดงใน
ส่ิงท่ีคาดหวงั ได้แก่ การแสดงบทตามสถานท่ีไดรั้บการแสดงโดยใชข้้อมูลเป็นแนวทางในการ
สนทนา แสดงตามสถานการณ์และเป้าหมายท่ีก  าหนด แสดงบทบาทในรูปของการโตว้าที หรือการ
อภิปราย แสดงโดยใชบ้ทสนทนาจากหนงัสือเรียน จากบทความหนงัสือพิมพ ์จากบตัรบทบาท และ
จากรูปภาพเป็นตวัแนะแนวทาง 

งานวจิยัที่เกีย่วข้องกบับทบาทสมมต ิ

วนัวิสาข ์เรียวเรืองแสงกุล (2559) ศึกษาเร่ือง การพฒันาความสามารถดา้นการฟังและการ
พูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้รูปแบบ 4MAT 
ร่วมกบักิจกรรมบทบาทสมมติการวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1. พฒันาความสามารถดา้นการ
ฟังภาษาองักฤษของนักเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้ รูปแบบ 4MAT ร่วมกับกิจกรรมบทบาท
สมมติ โดยให้นกัเรียนมีคะแนนความสามารถดา้นการฟังภาษาองักฤษเฉล่ียไม่นอ้ยกว่า ร้อยละ 70 
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ของคะแนนเต็ม และมีจ  านวนนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ข้ึนไป 2. พฒันาความสามารถดา้น
การฟังภาษาองักฤษของนกัเรียนโดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ รูปแบบ 4MAT ร่วมกบักิจกรรมบทบาท
สมมติ โดยให้นกัเรียนมีคะแนนความสามารถดา้นการฟังภาษาองักฤษเฉล่ียไม่นอ้ยกว่า ร้อยละ 70 
ของคะแนนเต็ม และมีจ  านวนนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ข้ึนไป และ 3. ศึกษาความพึงพอใจ
ของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้รูปแบบ 4MAT ร่วมกบักิจกรรมบทบาทสมมติ กลุ่มตวัอยา่งใน
การศึกษาคน้ควา้ เป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4/3 โครงการหอ้งเรียนสองภาษาภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2557 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุกจงัหวดัขอนแก่นจ านวน 1 ห้องเรียน มีจ  านวนนักเรียน 
43 คน ซ่ึงไดม้าโดยการสุ่มแบบกลุ่ม โดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยการสุ่มเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา
คน้ควา้ ไดแ้ก่ 1.แผนการจดัการเรียนรู้วิชาภาษาองักฤษพ้ืนฐาน โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้รูปแบบ 
4MAT ร่วมกับกิจกรรมบทบาทสมมติ จ  านวน 6 แผน จ านวน 12 ชั่วโมง 2.แบบทดสอบ
ความสามารถดา้นการฟังภาษาองักฤษ3. แบบทดสอบความสามารถดา้นการพูดภาษาองักฤษ และ4) 
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้รูปแบบ 4MAT ร่วมกบักิจกรรม
บทบาทสมมติท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและค่าร้อยละ 
ผลการวิจยัพบว่า 1. นกัเรียนมีคะแนนความสามารถดา้นการฟังภาษาองักฤษเฉล่ียเท่ากบั 16.33 คิด
เป็นร้อยละ 81.65 และมีจ  านวนนกัเรียนท่ีผา่นเกณฑ ์37 คน คิดเป็นร้อยละ 86.05 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ี
ก  าหนดไว ้และ 2) นักเรียนมีคะแนนความสามารถดา้นการพูดภาษาองักฤษเฉล่ียเท่ากบั 17.02 คิด
เป็น ร้อยละ 85.10 และมีจ  านวน นักเรียนท่ีผา่นเกณฑ์ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 93.02 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์
ท่ีก  าหนดไวแ้ละ3. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียน รู้รูปแบบ 4MAT ร่วมกับ
กิจกรรมบทบาทสมมติ ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ดา้นท่ีมีความพึง
พอใจมากท่ีสุด 3 ล าดบัแรก คือดา้นส่ือการเรียน การสอน ดา้นครูผูส้อน และดา้นกิจกรรมการเรียน
การสอนตามล าดบั 

สุวรรณี ภูลายขาว (2559) ศึกษาเร่ือง การพฒันาความสามารถดา้นการพูดภาษาองักฤษ
เพื่อการส่ือสารโดยใชกิ้จกรรมการแสดงบทบาทสมมติประกอบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค 
STAD ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1. พฒันากิจกรรม
การเรียนรู้การพูดภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร โดยใชกิ้จกรรมการแสดงบทบาทสมมติประกอบการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ (E1/E2) เท่ากบั 75/75 2. เปรียบเทียบความสามารถดา้นการพูดภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร
ของนักเรียนโดยการใชกิ้จกรรมบทบาทสมมติประกอบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD 
ก่อนเรียนกบัหลงัเรียน และ3. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรม
บทบาทสมมติประกอบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD กลุ่มเป้าหมายการศึกษาคน้ควา้ 
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เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนดงบงัวิทยา ส านักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุเ์ขต 2 มีจ  านวนนกัเรียน 32 คน ซ่ึงไดม้าโดยการเลือกแบบ
เจาะจงเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ ไดแ้ก่ 1.แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรม
การเรียนรู้โดยใช้การแสดงบทบาทสมมติประกอบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD 
จ านวน 8 แผน 2. แบบทดสอบวดัความสามารถด้านการพูดภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารโดยใช้
กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติประกอบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD ชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 30 ขอ้และ3. แบบสอบถามความพึงพอใจ แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดบั จ  านวน 10 ขอ้ ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และ สถิติตรวจสอบสมมติฐาน t - test (Dependent Samples) ผลการวิจยัพบว่า 1. กิจกรรมการพูด
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารโดยใชกิ้จกรรมการแสดงบทบาทสมมติประกอบการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือ เทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ท่ี 6 มีประสิทธิภาพ (E1/ E2) เท่ากับ
88.90/88.782) นกัเรียนมีความสามารถดา้นการพูดภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารโดยใชกิ้จกรรมการ
แสดงบทบาทสมมติประกอบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD หลงัเรียนสูงกวาก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้การพูด
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารโดยใชกิ้จกรรมการแสดงบทบาทสมมติประกอบการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือเทคนิค STAD โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

กาญจนา ครุฑมณี (2558) ศึกษาเร่ือง การพฒันาทกัษะการฟังและการพูดภาษาองักฤษ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช้วิธีการสอนแบบบทบาทสมมติการวิจัยในคร้ังน้ีมี
วตัถุประสงค์เพ่ือพฒันาทกัษะการฟังและการพูดภาษาองักฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
โดยใช้การเรียนการสอนแบบบทบาทสมมติ กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาค้นควา้ เป็นนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนวดับ่อพระอินทร์ ต าบลสร่างโศก อ  าเภอ
บ้านหมอ จังหวดัสระบุรี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 จ านวน  1 
ห้องเรียน มีจ  านวนนักเรียน 16 คน ซ่ึงไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจงเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา
คน้ควา้ ได้แก่ 1. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาองักฤษ โดยใช้บทบาทสมมติ จ  านวน 8 แผน 
จ านวน 16 ชัว่โมง 2. แบบประเมินทกัษะการฟังและพูดภาษาองักฤษ 3. แบบทดสอบทกัษะการฟัง
และการพูดภาษาองักฤษก่อนและหลงัเรียน และ4. แบบสงัเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ท าการวิเคราะห์
ขอ้มูลดว้ยสถิติ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัพบว่า การพฒันาทกัษะการ
ฟังและการพูดภาษาองักฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โดยใชว้ิธีการสอนแบบบทบาท
สมมติ มีประสิทธิภาพเท่ากับ  80.08 /82.50 ซ่ึงมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก  าหนด 80/80 โดยมีคะแนน
ทดสอบหลงัเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ช่อเพชร พนัธ์แสง (2555) ศึกษาเร่ือง การพฒันาทักษะการพูดภาษาองักฤษโดยใช้
บทบาทสมมติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1.พฒันา
กิจกรรมการเรียนการสอนทกัษะภาษาองักฤษโดยใชบ้ทบาทสมมุติระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
และ2.เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทักษะการพูดภาษาองักฤษโดยใช้บทบาท
สมมติกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคน้ควา้ เป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนโรงเรียนชุมชน
หว้ยไผอ่  าเภอโขงเจียม จงัหวดัอุบลราชธานี ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2554 จ านวน 30 คน ซ่ึงไดม้า
โดยการสุ่มตวัอยา่งแบบอยา่งง่าย ใชเ้วลาในการทดลอง 8 ชัว่โมง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ 
ได้แก่ 1.แผนการสอน 2. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาองักฤษสถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉล่ีย  ( X̅ ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.) และการทดสอบค่า  t-test 
ผลการวิจยัพบว่าการใชกิ้จกรรมบทบาทสมมุติในการสอนการพูดภาษาองักฤษช่วยให้นักเรียนมี
ความสามารถในการพูดหลงัการทดสอบเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.5 

พิชญภ์วิศ ภูมิมณี (2554) ศึกษาเร่ือง การพฒันาความสามารถดา้นการพูดภาษาองักฤษ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้บทบาทสมมติ การวิจัยในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ          
1. พฒันาแผนการจดัการเรียนรู้ในการพฒันาความสามารถดา้นการพูดภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี  3 โดยใช้บทบาทสมมติท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2. ศึกษาดัชนี
ประสิทธิผลของแผนการจดัการเรียนรู้ 3.ศึกษาเจตคติต่อการพูดภาษาองักฤษ กลุ่มตัวอย่างใน
การศึกษาคน้ควา้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบา้นโคกลาด อ  าเภอเมือง จงัหวดั
อุดรธานี ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2553 
จ านวน  30 คน ซ่ึงได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การศึกษาคน้ควา้ ไดแ้ก่ 1.แผนการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาความสามารถดา้นการพูดภาษาองักฤษ 
จ านวน 6 แผน รวมเวลา 12 ชัว่โมง โดยแต่ละแผนมีขั้นตอนการสอน 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 1) ขั้นการ
เตรียมการ 2) ขั้นเลือกผูแ้สดง 3) ขั้นเตรียมผูส้งัเกตการณ์ 4) ขั้นการแสดง และ 5) ขั้นการอภิปราย
ผลการแสดง2.แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษ จ  านวน 20 ขอ้ และ3.แบบ
วดัเจตคติต่อการพูดภาษาองักฤษ จ านวน 10 ขอ้ สถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ดชันีประสิทธิผล ผลการวิจยัพบว่า 1. แผนการจดัการเรียนรู้
ในการพฒันาความสามารถดา้นการพูดภาษาองักฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้
บทบาทสมมติ มีประสิทธิภาพ 83.83/84.83 2. ดชันีประสิทธิผลของแผนการจดัการเรียนรู้ในการ
พฒันาความสามารถดา้นการพูดภาษาองักฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยใชบ้ทบาท
สมมติ เท่ากบั 0.7415 3. นักเรียนประถมศึกษาปีท่ี 3 มีเจตคติต่อการพูดภาษาองักฤษหลงัจากเรียน
ดว้ยบทบาทสมมติ โดยรวมอยูใ่นระดบัดีมาก 



  86 

โชคอนันต์ อนันตสิทธิโชติ (2553) ศึกษาเร่ือง ผลการจัดกิจกรรมการเรียน รู้
ภาษาอังกฤษตามแนวคิดภาษาเพื่อการส่ือสารด้วยกลวิธีการจัดเรียงประโยคอย่างสับสนและ
บทบาทสมมติท่ีมีต่อทกัษะการฟังและพูดภาษาองักฤษ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 การวิจยั
ในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1. เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบทกัษะการฟังภาษาองักฤษ ของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนดว้ยกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษตามแนวคิดภาษาเพื่อการส่ือสารดว้ย
กลวิธีการจดัเรียงประโยคอย่างสบัสนและบทบาทสมมติก่อนเรียนและหลงัเรียน 2. เพื่อศึกษาและ
เปรียบเทียบทกัษะการพูดภาษาองักฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนดว้ยกิจกรรมการ
เรียนรู้ภาษาองักฤษตามแนวคิดภาษาเพื่อการส่ือสารดว้ยกลวิธีการจดัเรียงประโยคอยา่งสับสนและ
บทบาทสมมติก่อนเรียนและหลงัเรียน 3. เพื่อศึกษาเจตคติต่อกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษตาม
แนวคิดภาษาเพื่อการส่ือสารดว้ยกลวิธีการจดัเรียงประโยคอย่างสับสนและบทบาทสมมติ ของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคน้ควา้ เป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
โรงเรียนบา้นนา้ลอ้ม สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ภาคเรียนท่ี 1 
ปีการศึกษา 2553 จ านวน 12 คน ซ่ึงได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจงเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา
คน้ควา้ ไดแ้ก่ 1. แผนการจดัการเรียนรู้ จ  านวน 12 แผน 2. แบบทดสอบการฟัง 3. แบบทดสอบการ
พูดภาษาองักฤษ และ4. แบบวดัเจตคติต่อกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษตามแนวคิดภาษาเพื่อการ
ส่ือสารดว้ยกลวิธีการจดัเรียงประโยคอยา่งสับสนและบทบาทสมมติ สถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ 
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t ผลการวิจยัพบว่า 1. นกัเรียนมีคะแนน
ทกัษะการฟังภาษาองักฤษ ไม่นอ้ยกว่าเกณฑร้์อยละ 75 เมื่อเปรียบเทียบกบัค่าเฉล่ียเกณฑ์ร้อยละ 75 
พบว่าคะแนนทกัษะการฟังภาษาองักฤษมากกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.01 2. นกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียทกัษะการฟังภาษาองักฤษ ก่อนเรียนเท่ากบั 6.75 คิดเป็นร้อยละ 33.75 
หลงัเรียนเท่ากบั 17.08 คิดเป็นร้อยละ 85.40 เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียพบว่าคะแนน
ทักษะการฟังภาษาองักฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 3. 
นักเรียนมีคะแนนทักษะการฟังภาษาองักฤษ ไม่น้อยกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ค่าเฉล่ียเกณฑ์ร้อยละ 75 พบว่าคะแนนทกัษะการพูดภาษาองักฤษมากกว่าเกณฑร้์อยละ 75 อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 4. นกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียทกัษะการฟังภาษาองักฤษ ก่อนเรียนเท่ากบั 
13.95 คิดเป็นร้อยละ 46.5 หลงัเรียนเท่ากบั 25.66 คิดเป็นร้อยละ 85.53 เมื่อทดสอบความแตกต่าง
ของค่าเฉล่ียพบว่าคะแนนทกัษะการฟังภาษาองักฤษหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั.01 5. นักเรียนมีเจตคติต่อกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษตามแนวคิดภาษาเพื่อการ
ส่ือสารดว้ยกลวิธีการจดัเรียงประโยคอยา่งสบัสนและบทบาทสมมติอยูใ่นระดบัค่อนขา้งดี 
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Siglier & Ockey (1998) ศึกษาการเรียนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางและการสอนท่ีเห็น
ความส าคญัของการส่ือสารโดยใชกิ้จกรรมบทบาทสมมติ ผลจากการศึกษาพบว่า การเรียนโดยใช้
เทคนิคกิจกรรมบทบาทสมมติเป็นกิจกรรมท่ีมีความยืดหยุ่น ผูเ้รียนสามารถคิดแนวทางในการ
ส่ือสารท่ีเหมาะสมกบัความสนใจของตนและช่วยครูในการควบคุมและก าหนดทิศทางการเรียนได ้
นอกจากน้ีครูยงัสามารถตรวจสอบพฒันาการของนักเรียนและไดรั้บขอ้มูลยอ้นกลบัดว้ย และใน
กิจกรรมการเรียนนั้น ผูเ้รียนไดส้ร้างสรรคส์ถานการณ์การส่ือสารท่ีมีความหมาย มีโอกาสใชค้วามรู้
ความสามารถ ในสถานการณ์ท่ีแทจ้ริง สามารถสร้างองคค์วามรู้ ค  าศพัท ์ไดเ้รียนรู้ และยงัสามารถ
เอาชนะอุปสรรคท่ีขัดขวางการเรียนรู้ทางภาษาและตอบสนองความต้องการท่ีแท้จริง ดังนั้ น 
นักเรียนส่วนใหญ่จึงมีความกระตือรือร้น สนใจเรียนวิชาภาษาอังกฤษในบริบทท่ีพวกเขามี
ประสบการณ์ เปล่ียนมุมมองแนวคิดจากประสบการณ์ท่ีเรียนและสามารถประสบความส าเร็จใน
การพฒันาความสามารถในการส่ือสาร 

Haozang (1997) ไดศ้ึกษาการใชกิ้จกรรมบทบาทสมมติและการแลกเปล่ียนขอ้มูลช่วย
ในการเรียนการสอนภาษาองักฤษเพื่อฝึกทกัษะการฟังพูดของนกัเรียน ผลการศึกษาพบว่า นักเรียน
พูดภาษาองักฤษเป็นธรรมชาติมากข้ึน โดยการสอนภาษาองักฤษท่ีใชกิ้จกรรมบทบาทสมมติท่ีเน้น
ความถูกตอ้งคล่องแคล่วและการมีปฏิสัมพนัธท่ี์มีความหมาย นกัเรียนมีโอกาสริเร่ิมการส่ือสารดว้ย
ความคิดของตนเอง ซ่ึงเป็นการกระตุน้ให้เกิดการใชภ้าษาท่ีแทจ้ริง ขณะเดียวกันครูได้รับขอ้มูล
ยอ้นกลบัและสามารถแกไ้ขข้อผิดพลาดไดท้ันที สรุปได้ว่ากิจกรรมบทบาทสมมติเป็นเทคนิคท่ี
สามารถพฒันาทกัษะการฟัง พูดภาษาองักฤษ และกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดแรงจูงใจในการเรียน 

Xiao Haozhang (1997) ศึกษาการใชกิ้จกรรมบทบาทสมมติและแลกเปล่ียนขอ้มูลช่วย
ในการสอนภาษาองักฤษเพื่อฝึกทักษะการฟัง พูดของนักเรียน ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนพูด
ภาษาองักฤษเป็นธรรมชาติมากข้ึน โดยการสอนภาษาองักฤษท่ีใชเ้ทคนิคกิจกรรมบทบาทสมมติ 
เนน้ความถูกตอ้ง ความคล่องแคล่วและปฏิสมัพนัธท่ี์มีความหมาย นกัเรียนมีโอกาสริเร่ิมการส่ือสาร
ดว้ยความคิดของตนเอง ซ่ึงการกระตุน้ให้เกิดการใช้ภาษาอย่างแทจ้ริง ขณะเดียวกนัค รูก็ไดรั้บ
ขอ้มูลยอ้นกลบัและสามารถแกไ้ขขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนไดท้นัที สรุปไดว้่ากิจกรรมบทบาทสมมติ
เป็นเทคนิคท่ีสามารถพฒันาทกัษะฟัง พูดภาษาองักฤษ และกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดแรงจูงใจในการ
เรียน 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งสรุปไดว้่า การใชกิ้จกรรมบทบาทสมมติ
สามารถช่วยพฒันาทกัษะดา้นการพูดของนักเรียน นักเรียนพูดภาษาองักฤษเป็นธรรมชาติยิ่งข้ึน 
นักเรียนมีความกลา้แสดงออกเพ่ิมข้ึน และยงัเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนริเร่ิมการส่ือสารด้วย
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ความคิดตนเอง นอกจากน้ีกิจกรรมบทบาทสมมติยงัเป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีผูเ้รียนเกิดความพึงพอใจใน
การเรียน ผูว้ิจยัจึงจนใจท่ีจะน ากิจกรรมบทบาทสมมติไปทดลองใชก้บันกัเรียน 

 

กลวธิกีารส่ือสาร 

ความหมายของกลวธิกีารส่ือสาร 

 ในปัจจุบนันักการศึกษาและนักวิจยัทางดา้นการเรียนรู้และการเรียนการสอนภาษาท่ี
สองก าลังให้ความสนใจกับกระบวนการเรียน (Learning process) มากกว่าผลของการเรียน 
(learning product) พฤติกรรมของผูเ้รียนมากกว่าพฤติกรรมของครู ความสามารถในการส่ือสาร
มากกว่าความสามารถทางภาษา (Ellis, 1982: 73-81) และการศึกษากลวิธีในการส่ือสารก็เป็นผลจาก
การใหค้วามสนใจในประเด็นดงักล่าว 
 ค าว่า “กลวิธีในการส่ือสาร” (Communication strategies) Selinker (1971 : 209-230) 
ไดน้ ามาใชเ้ป็นคร้ังแรก ในปี ค.ศ. 1972 ในขณะท่ีก  าลงัศึกษาขอ้ผิดพลาดการใชภ้าษาของผูเ้รียน
ภาษาท่ีสอง Selinker พบว่า มีข้อผิดพลาดบางอย่างท่ีไม่ได้เป็นผลมาจากอายุของผูเ้รียน หรือ
ปริมาณของการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศท่ีผูเ้รียนไดรั้บ แต่เป็นผลจากความพยายามในการ
พูดส่ือความหมายในขณะท่ีผูเ้รียนมีความรู้ในภาษา เป้าหมายท่ีจ  ากดั ความพยายามดงักล่าวก็คือ 
การใชก้ลวิธีในการส่ือสารนัน่เอง แต่ผูท่ี้เร่ิมศึกษากลวิธีในการส่ือสารอยา่งจริงจงัคือ Varadi (1980 
: 59-71) และต่อมา Tarone (1981 : 288) เป็นผูห้น่ึงท่ีไดท้ าการศึกษากลวิธีในการส่ือสารในมุมมอง
ของปฏิสัมพนัธ์ (Interactional perspective) และไดใ้ห้ความหมายของกลวิธีในการส่ือสารว่าเป็น
ความพยายามของคู่สนทนาท่ีจะส่ือความหมายให้เข้าใจตรงกัน (Negotiation of meaning) ใน
สถานการณ์ท่ีคู่สนทนาไม่สามารถเขา้ใจความหมายของภาษาเป้าหมายท่ีจ  าเป็น 
 Faerch and Kasper (1984 : 36) เป็นอีกผูห้น่ึงท่ีท าการศึกษากลวิธีในการส่ือสาร และไม่
เห็นดว้ยกบัความหมายของกลวิธีในการส่ือสารในมุมมองของปฏิสมัพนัธต์ามแนวคิดของ ทาโรน โดย 
แฟร์ซ และคาสเปอร์ มีความคิดเห็นวา่ การศึกษาในมุมของปฏิสมัพนัธน์ั้นไม่สามารถครอบคลุมกลวิธี
ในการส่ือสารไดทุ้กประเภท เพราะปฏิสมัพนัธไ์ม่สามารถครอบคลุมประเภทของการส่ือสารท่ีผูส่้ง
สารไม่ได้รับการตอบสนองข้อมูลในทันที อีกทั้ งปัญหาในการส่ือสารไม่จ  าเป็นต้องตั้งอยู่บน
รากฐานของความร่วมมือของคู่สนทนา แต่ผูพู้ดอาจตระหนักและแกปั้ญหาดว้ยตวัเองได้ ดงันั้น 
แฟร์ซ และคาสเปอร์ จึงไดศ้ึกษากลวิธีในการส่ือสารในมุมมองของภาษาศาสตร์เชิงจิตวทิยา โดยให้
ความสนใจกับกระบวนการทางความคิดในการใชภ้าษาและไดใ้ห้ความหมายของกลวิธีในการ
ส่ือสารว่า เป็นการวางแผนอย่างมีสติของแต่ละบุคคล ในการแกปั้ญหาเพื่อให้การส่ือสารบรรลุ
เป้าหมาย 
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 Ellis (1986 : 182) มีความคิดเห็นท่ีสอดคลอ้งกบัค าจ  ากัดความทางภาษาศาสตร์เชิง
จิตวิทยาของ แฟร์ซ และ คาสเปอร์ และไม่เห็นดว้ยกบัค าจ  ากดัความของกลวิธีในการส่ือสารตาม
แนวคิดของ ทาโรน เอลลิส ช้ีใหเ้ห็นว่า ค  าจ  ากดัความในมุมมองของปฏิสัมพนัธน์ั้นไม่สามารถใช้
ในสถานการณ์ท่ีไม่มีการส่ือความหมายให้เขา้ใจตรงกนั (Negotiation of meaning) ได ้โดยทัว่ไป
แลว้เมื่อผูเ้รียนทราบว่าแผนการของตนไม่มีประสิทธิภาพในการแกไ้ขอุปสรรคท่ีมีต่อการส่ือสาร 
ผูเ้รียนจะพยายามแกปั้ญหาในการส่ือสารดว้ยตนเอง โดยไม่จ  าเป็นตอ้งขอความช่วยเหลือจากผูอ่ื้น 
เอลลิส จึงใหค้วามหมายของกลวิธีในการส่ือสารว่า เป็นการวางแผนทางจิตวิทยาภาษาศาสตร์ ซ่ึงมี
อยู่ในความสามารถในการส่ือสารของผูใ้ช้ภาษา การวางแผนดังกล่าวเป็นไปอย่างมีสติและใช้
ทดแทนการวางแผนผลผลิตทางภาษา (Linguistic product) ซ่ึงผูเ้รียนไม่สามารถน ามาใชไ้ด ้
 นอกจากน้ี ยงัมีผูท่ี้มีความคิดเห็นสอดคลอ้งกบัค าจดัความของแฟร์ซและคาสเปอร์ ได้
ใหค้วามหมายของกลวิธีในการส่ือสาร ดงัน้ี 
 Corder (1982: 103) ไดใ้ห้ความหมายของกลวิธีในการส่ือสารไวว้่า หมายถึง การท่ีผู ้
พูดใชเ้ทคนิคอย่างมีระบบในการส่ือความหมายในสถานการณ์ท่ีตอ้งเผชิญกบัความยากล าบากใน
การส่ือสาร 
 Canale (1983: 11) ไดข้ยายความหมายของกลวิธีในการส่ือสารในมุมมองท่ีกวา้งข้ึน
กล่าวคือ กลวิธีในการส่ือสารหมายถึงความพยายามของผูพู้ดเพ่ือท่ีจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ส่ือสาร 
 Poulisse (1990: 88 อา้งถึงใน เอลลิส, 1994 : 401) ไดใ้ห้ความหมายของกลวิธีในการ
ส่ือสารว่า หมายถึง กลวิธีท่ีผูใ้ชภ้าษาใชเ้พื่อท่ีจะประสบความส าเร็จในการส่ือความหมายตามท่ี
ตอ้งการ ดว้ยความตระหนกัถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการขาดความรู้ทางภาษาในระหว่างการวาง
แผนการพูด 
 Gasparro (1996: 319) ไดใ้หค้วามหมายของกลวิธีในการส่ือสารว่า หมายถึง การแกไ้ข
ข้อบกพร่องทางด้านค าศัพท์ของผูพู้ดด้วยกระบวนการคิดอย่างมีสติ และกระบวนการทาง
ภาษาศาสตร์ หลงัจากท่ีเกิดความลม้เหลวในการใชภ้าษาตามแผนการพูดท่ีตั้งใจในเบ้ืองตน้ 
 Dornyei (1995 : 57-58) และ  Scott (Dornyei and Mary Lee Scott, 1995 : 155-168 , 
1997 : 178-179) ไดข้ยายขอบเขตของความหมายของกลวิธีในการส่ือสาร โดยพิจารณาว่าปัญหาท่ี
เกิดข้ึนในระหว่างการส่ือสารนั้น นอกจากจะเป็นเพราะการขาดความรู้ในตวัภาษาของผูพู้ดหรือคู่
สนทนา แต่อาจเป็นเพราะผูพู้ดตอ้งการเวลามากข้ึนในการคิดหาค าพูด ดงันั้น ผูพู้ดจึงตอ้งใชค้วาม
พยายามท่ีจะแกไ้ขปัญหาโดยการใชก้ลวิธีขอเพ่ิมเวลาเพ่ือช่วยให้ผูพู้ดไดมี้เวลาในการคิดและท าให้
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การส่ือสารสามารถด าเนินต่อไปได้ จึงสรุปไดว้่า กลวิธีในการส่ือสารจึงควรรวมความถึงความ
พยายามท่ีจะแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีผูพู้ดตอ้งการเวลามากข้ึนในการคิด 
 จากความหมายของกลวิธีการส่ือสารท่ีกล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่าหมายถึง 
กระบวนการหรือวิธีการท่ีใชห้รือแกปั้ญหาในการติดต่อส่ือสารปฏิสัมพนัธ ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ของการส่ือความหมายท่ีถูกตอ้งอยา่งมีระบบของผูพู้ด โดยผา่นกระบวนการคิดอยา่งมีสติ 
 

ประเภทของกลวธิกีารส่ือสาร 

 เป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปว่า ผูพู้ดภาษาท่ีสองนั้นใชก้ลวิธีในการส่ือสารเม่ือตอ้งเผชิญ
กบัปัญหาในการส่ือสารเช่นเดียวกบัผูพู้ดภาษาท่ีหน่ึง และกลวิธีในการส่ือสารสามารถถ่ายโอนจาก
ภาษาท่ีหน่ึงของผูเ้รียนไปยงัภาษาท่ีสองได ้การใชก้ลวิธีในการส่ือสารของผูพู้ดภาษาท่ีสอง จึงไม่
จ  าเป็นตอ้งเป็นแบบฉบบัเดียวกนั กล่าวคือสามารถแตกต่างกนัไปตามแต่ละบุคคล (Bougaerts and 
Poulisse 1989 : 253-268 และการแบ่งชนิดของกลวิธีการส่ือสารท่ีใช้ในภาษาพูด ภาษาองักฤษมี
หลายแนว แตกต่างกนัไปตามการวิเคราะห์ของผูเ้ช่ียวชาญแต่ละท่าน และตามชนิดของภาระงานท่ี
ใชพู้ด ดงัน้ี 
 Tarone (1981: 286-287) ได้แบ่งประเภทของกลวิธีในการส่ือสารตามแนวคิดด้าน
ปฏิสมัพนัธอ์อกเป็นหา้ประเภท ไดแ้ก่ 
 1. การถอดความ (Paraphrase) ไดแ้ก่ 
  1.1 การใชค้  าใกลเ้คียง (Approximation) เป็นการใชค้  าหรือโครงสร้างท่ีผูพู้ดเองก็
ทราบว่าเป็นค าท่ีไม่ถูกตอ้ง แทนค าหรือโครงสร้างท่ีตอ้งการกล่าวถึง แต่ค  าหรือโครงสร้างนั้นมี
ความหมายใกลเ้คียงและตรงตามความตอ้งการของผูพู้ด เช่น ใชค้  าว่า “pipe” แทนค าว่า “waterpipe” 
เป็นตน้ 
  1.2 การสร้างค าใหม่ (Word coinage) เป็นการใชค้  าท่ีผูพู้ดคิดข้ึนมาใหม่เพ่ือใชส่ื้อ
ความหมายตามท่ีตอ้งการ เช่น ใหค้  าว่า “airball” แทนค าว่า “balloon” เป็นตน้ 
  1.3 การพูดอ้อมค้อม (Circumlocution) เป็นการท่ีผูพู้ดบรรยายลักษณะหรือ
องค์ประกอบของวตัถุหรือการกระท าแทนการใชค้  าหรือโครงสร้างท่ีเหมาะสมในภาษาเป้าหมาย 
เช่น “She is up, smoking something. I don’t know what its name. That’s, uh, Persian and we use 
in Turkey, a lot of” 
 2. การขอยมืค า (Borrowing) ไดแ้ก่ 
  2.1 การพูดแปลค าต่อค า (Literal translation) เป็นการท่ีผูพู้ดแปลค าศพัท์ค  าต่อค า
จากภาษาแม่ เช่น ผูพู้ดพูดว่า “He invites him to drink” แทน “They toasted one another” 
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  2.2 การพูดภาษาแม่ปนกบัภาษาท่ีสอง (language switch) เป็นการท่ีผูพู้ดใชค้  าใน
ภาษาแม่โดยปราศจากการแปล เช่น ใช้ค  าว่า “Balon” แทน “balloon” “tirtil” แทน  “caterpillar” 
เป็นตน้ 
 3. การขอความช่วยเหลือ (Appeal for assistance) เป็นการท่ีผูพู้ดขอความช่วยเหลือใน
ค าศพัทท่ี์ตนไม่ทราบจากผูฟั้ง เช่น พูดว่า “What is this? What called?” เป็นตน้ 
 4. การท าท่าใบ ้(Mime) เป็นการท่ีผูพู้ดใชท่้าทาง แทนค าพูด เช่น ผูพู้ดปรบมือ แทน
การส่ือความหมายของค าว่า “applause” เป็นตน้ 
 5. การหลีกเล่ียง (Avoidance) ไดแ้ก่ 
  5.1 การหลีกเล่ียงหวัขอ้การสนทนา (Topic avoidance) เป็นการท่ีผูพู้ดพยายามไม่
พูดเก่ียวกบัหวัขอ้สนทนาท่ีตนเองไม่มีความรู้ดา้นค าศพัทห์รือโครงสร้างประโยค 
  5.2 การยกเลิกขอ้มูลท่ีสนทนา (Message abandonment) เป็นการท่ีผูพู้ดเร่ิมตน้การ
สนทนาเก่ียวกับหัวข้อหน่ึงๆ แลว้ แต่ไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้ จึงได้หยุดการสนทนาลง
กลางคนั 
 เบียลีสต็อค (Bialystok, in Faerch and Kasper, eds. 1984 : 105-107) ได้ให้นักเรียนท่ีพูด
ภาษาองักฤษเป็นภาษาแม่ท าภาระงานการบรรยายเพื่อสร้างภาพ (picture reconstruction task) เป็นภาษา
ฝร่ังซ่ึงเป็นภาษาท่ีเรียนและแบ่งกลวิธีการส่ือ การส่ือท่ีนกัเรียนดงักล่าวใชเ้ป็น 2 ชนิด คือ 
 1. กลวิธีท่ีใชพ้ื้นฐานความรู้ภาษาแม่ (L1 – based strategies) ประกอบดว้ย 
  1.1 การเปล่ียนภาษา (Language switch) คือ การสอดแทรกค าหรือวลีท่ีเป็นภาษา
แม่เขา้ไปในภาษาเป้าหมาย ดงัตวัอยา่ง ll y a deux candies sur la cheminee 
  1.2 การท าให้เป็นภาษาต่างประเทศ (Foreign zing) คือ การสร้างสรรค์ค  าท่ีไม่
ปรากฏอยู่หรือไม่เหมาะสมตามบริบทในภาษาท่ีสอง โดยการปรับลกัษณะทางดา้นหน่วยค าหรือ
หน่วยเสียงในภาษาท่ีสองใชก้บัในภาษาแม่ เช่น พูดว่า ll y a une cloche sur la cheminee cloche คือ
การออกเสียงค า clock ในภาษาองักฤษตามภาษาฝร่ังเศส ผลก็คือ ไดค้  าท่ีมีจริงในภาษาฝร่ังเศส 
(church bell) แต่ไม่เหมาะสมกบับริบท 
  1.3 การแปลตรงตวั (Transliteration) คือ การแปลจากภาษาแม่มาเป็นภาษาท่ีสอง
เช่น place du feu ในภาษาฝร่ังเศส และเป็นภาษาองักฤษไดว้่า fireplace 
 2. กลวิธีท่ีใชพ้ื้นความรู้ภาษาท่ีสอง (L2 – based strategies) คือ 
  2.1การใชค้วามหมายใกลเ้คียง (Semantic contiguity) คือการใชค้  าท่ีมีลกัษณะทาง
ความหมายบางประการคลา้ยกนั เช่น การใช ้chaise (chair) แทน tabouret (stool) 
  2.2การบรรยาย (Description) มี 3 ชนิด คือ 
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   2.2.1 การบรรยายลกัษณะทัว่ไป เช่น สี ขนาด วสัดุ รูปทรง รูปร่าง เช่น 
การพูดว่า It is round. It is something that hangs on the wall. 
   2.2.2 การบรรยายลกัษณะเฉพาะ มกัอธิบายโครงสร้างพ้ืนผวิ เช่นการพูด
ว่า It has four legs. 
   2.2.3 การบรรยายหน้าท่ีหรือการใชป้ระโยชน์ของส่ิงของต่างๆ หรือการ
กระท าต่างๆ  
  2.3 การสร้างค าใหม่ (Word coinage) คือการสร้างค าภาษาท่ีสองข้ึนมาใหม่ โดย
ผูเ้รียนใชค้วามรู้เชิงความคิดรวบยอด และความรู้เก่ียวกบัหน่วยค าในภาษาท่ีสอง เช่น การใช้-ot ต่อ
ค า heure (lime) เป็น heurot (clock) 
 Zoltan Donyei (1995: 57-58) ไดศ้ึกษาการแบ่งแยกประเภทกลวิธีในการส่ือสารของ 
Varadi (1980: 59-71) Tarone (1981: 286-287) และ  Faerch and Kasper (1984 : 36-53) และจัด
ประเภทของกลวิธีในการส่ือสารออกเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 
 1. กลวิธีการหลีกเล่ียงหรือการตัดทอน (Avoidance or reduction strategies) ได้แก่ 
กลวิธีท่ีผูพู้ดใชเ้พื่อตดัทอน หรือ เปล่ียนแปลงการสนทนา แบ่งออกเป็น 
  1.1 การละท้ิงขอ้มูล (Message abandonment) ไดแ้ก่ การละท้ิงขอ้มูลในขณะท่ีการ
ส่ือสารยงัไม่ส้ินสุด อาจเน่ืองมาจากการขาดความรู้ทางภาษา 
  1.2 การหลีกเล่ียงหวัขอ้การสนทนา (Topic avoidance) ไดแ้ก่ การไม่พูดถึงหวัขอ้
ในการสนทนาท่ีผูพู้ดมีปัญหาในการใชภ้าษา 
 2. กลวิ ธีการท าให้ส าเร็จหรือการชดเชย (Achievement or compensatory strategies) 
หมายถึง กลวิธีท่ีผูพู้ดพยายามใชค้วามรู้ทางภาษาท่ีตนเองมีอยู่ในการด ารงสภาพการสนทนา กลวิธี
ประเภทน้ีผูเ้รียนใชเ้พ่ือชดเชยความบกพร่องในความรู้ทางภาษา กลวิธีประเภทน้ี ไดแ้ก่ 
  2.1 การพูดออ้มคอ้ม (Circumlocution) ไดแ้ก่ การบรรยายหรือใหต้วัอยา่งวตัถุหรือ
การกระท าเป้าหมาย เช่น “the thing you open bottles with” แทนค าว่า “corkscrew” เป็นตน้ 
  2.2 การใชค้  าใกลเ้คียง (Approximation) ไดแ้ก่ การใชค้  าศพัท์อ่ืนเพื่อส่ือความได้
ใกลเ้คียงท่ีสุดกบัค าศพัทเ์ป้าหมาย เช่น “ship” แทนค าว่า “sailboat” เป็นตน้ 
  2.3 การใช้ค  าท่ีใช้ได้ทุกจุดประสงค์ (Use of all-purpose words) ได้แก่ การพูด
ค าศพัท์ท่ีใชไ้ดทุ้กจุดประสงค์ในระหว่างท่ีผูพู้ดก  าลงัคิดหาค าศพัท์ท่ีถูกตอ้งเพื่อให้เขา้กบับริบทท่ี
ก  าลงัพูด เช่น the overuse of thing, stuff, make, do รวมทั้งการพึมพ าโดยใชค้  า like thing, what do 
you call it. 
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  2.4 การสร้างค าใหม่ (Word – coinage) ไดแ้ก่ การสร้างค าศพัท์ท่ีไม่มีในภาษาท่ี 2 
เช่น “Vegetarianist” แทนค าว่า “vegetarian” เป็นตน้ 
  2.5 การใช้อวจันภาษา (Use of nonlinguistic means) ได้แก่ การใช้ท่าทาง การ
แสดงออกทางสีหนา้หรือการเลียนเสียง เป็นตน้ 
  2.6 การพูดแปลค าต่อค า (Literal translation) ได้แก่ การแปลค าศัพท์ ส านวน
ประสม หรือไวยากรณ์จากภาษาท่ีหน่ึงไปสู่ภาษาท่ีสอง 
  2.7 การพูดภาษาแม่ปนกบัภาษาท่ีสอง (Foreignizing) ไดแ้ก่ การใชค้  าในภาษาท่ี
หน่ึงดว้ยการออกเสียงแบบภาษาท่ีสอง หรือใชห้น่วยค าแบบภาษาท่ีสอง เช่น เติมปัจจยัในภาษาท่ี
สองเพื่อใชภ้าษาท่ีหน่ึง 
  2.8 การพูดภาษาแม่ดว้ยส าเนียงภาษาท่ีสอง (Code switching) ไดแ้ก่ การใชค้  าใน
ภาษาท่ีหน่ึงดว้ยส าเนียงภาษาท่ีหน่ึง หรือการใชค้  าในภาษาท่ีสามดว้ยส าเนียงภาษาท่ีสามในการพูด
ภาษาท่ีหน่ึง 
  2.9 การขอความช่วยเหลือ (Appeal for help) ได้แก่ การเปล่ียนบทบาทของการ
สนทนาให้กบัคู่สนทนาโดยการขอความช่วยเหลือโดยตรง เช่น “What do you call…? หรือโดย
ออ้ม เช่น พูดดว้ยน ้ าเสียงในระดบัสูง หยดุพูด ใชก้ารสมัผสัทางสายตา แสดงสีหนา้ดว้ยความสงสัย 
เป็นตน้ 
 3. กลวิธีการขอเพ่ิมเวลา (Stalling of time – gaining strategies) กลวิธีประเภทน้ีผูเ้รียน
ไม่ไดใ้ชเ้พ่ือชดเชยความบกพร่องทางภาษา แต่เป็นกลวิธีท่ีผูเ้รียนใชเ้พ่ือขอเพ่ิมเวลาและท าให้การ
สนทนาด ารงสภาพต่อไป กลวิธีประเภทน้ีไดแ้ก่ การใชค้  าเพ่ิมเติมเพ่ือขอเวลาในการคิดหรือการใช้
เคร่ืองมือเพื่อแสดงความลังเลใจ (Use of Fillers/Hesitation Devices) เช่น “Well” “Now let me 
see.” “As a matter of face.” เป็นตน้ 
 นอกจากน้ี ยงัมีผูเ้ช่ียวชาญอีกหลายท่านท่ีน าเสนอการแบ่งชนิดของกลวิธีการส่ือสาร
เอาไว ้ส่วนใหญ่มีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัการแบ่งของเบียลีสต็อคและดอร์นเยขา้งตน้ โดยท่ีการแบ่ง
ชนิดของกลวิธีการส่ือสารเหล่าน้ีประกอบดว้ยกลวิธีการส่ือสารชนิดยอ่ย ท่ีเหมือนกนัเป็นส่วนใหญ่ 
แตกต่างกนัเฉพาะท่ีการรวมกลุ่มกลวิธีการส่ือสารชนิดยอ่ยๆ เหล่านั้นเขา้ดว้ยกนั 
 Cordor (in Faerch and Kasper, eds. 1984 : 17-18) แบ่งกลวิธีการส่ือสารออกเป็น 2 
ชนิดใหญ่ๆ คือ 1) กลวิธีการปรับความหมาย (message adjustment strategies) ซ่ึงประกอบดว้ย การ
ไม่พูดเก่ียวกบัหวัขอ้เร่ืองท่ีไม่ถนดั การพูดให้แตกต่างจากความตั้งใจเดิมบางส่วน และการลดการ
พูดเก่ียวกบัหัวขอ้เร่ืองท่ีพูดอยู่ให้น้อยลง และ 2) กลวิธีการขยายแหล่งขอ้มูล (resource expansion 
strategies) ประกอบดว้ย การยมืค า การพูดออ้มคอ้ม การใชภ้าษาท่าทาง และการขอความช่วยเหลือ 
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จะเห็นไดว้่ากลวิธีการปรับความหมายและกลวิธีการขยายแหล่งขอ้มูลของคอร์เดอร์ เป็นส่วนหน่ึง
ของกลวิธีการหลีกเล่ียงและกลวิธีการท าให้ส าเร็จของ Dornyei (1995) นั่นเอง โดยท่ีการยืมค าก็คือ
การเปล่ียนภาษา 
 Faerch and Kasper (1984: 36-53) ได้แบ่ งกลวิ ธีในการส่ือสารตามแนวคิดด้าน
ภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยาออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
 1. กลวิธีการตัดทอน (Reduction strategies) เป็นกลวิธีการส่ือสารท่ีถูกน ามาใช้เพื่อ
หลีกเล่ียงปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการส่ือสาร แบ่งออกไดด้งัต่อไปน้ี 
  1.1 การตดัทอนทางรูปแบบภาษา (Formal reduction) ไดแ้ก่ การตดัทอนในดา้น
ต่อไปน้ี 
   1.1.1 ดา้นเสียง (Phonological) อาจเน่ืองมาจากความยากในการออกเสียง 
เช่น การหลีกเล่ียงการออกเสียง/ l /หรือ/ r / เป็นตน้ 
   1.1.2 ด้านหน่วยค า (Morphological) อาจเน่ืองมาจากการไม่รู้หรือกลวั
ขอ้ผดิพลาด เช่น การหลีกเล่ียงการใช ้Past Tense เพราะไม่ทราบค ากริยาช่องท่ี 2 เป็นตน้ 
   1.1.3 ด้านไวยากรณ์  (Grammatical) อาจเน่ื องมาจากการไม่ทราบ
กฎเกณฑ์ไวยากรณ์หรือกลวัข้อผิดพลาด เช่น การหลีกเล่ียงท่ีจะพูดการถึงการให้เง่ือนไขของ
เหตุการณ์ เพราะไม่ทราบกฎเกณฑเ์ร่ืองประโยคเง่ือนไข (Conditional sentence) เป็นตน้ 
  1.2 การตดัทอนหนา้ท่ีทางภาษา (Functional reduction) ไดแ้ก่ การตดัทอนในดา้น
ต่อไปน้ี 
   1.2.1 การกระท าหรือการปฏิบัติ (Actional) เช่น ผูพู้ดไม่ทราบวิธีการ
แนะน าบุคคลใหรู้้จกักนัหรือการริเร่ิมการพูดบทสนทนา จึงหลีกเล่ียงท่ีจะปฏิบติัส่ิงเหล่าน้ี 
   1.2.2 หัวขอ้การสนทนา (Propositional) อาจเป็นการหลีกเล่ียงหัวขอ้การ
สนทนาหรือลม้เลิกการสนทนา เพราะผูพู้ดไม่ทราบค าศพัทเ์ก่ียวกบัเร่ืองนั้นๆ เช่น ค  าศพัทเ์ก่ียวกบั
การเมือง ดนตรี หรือเคร่ืองจกัร เป็นตน้ 
   1.2.3 รูปแบบ (Model) การพูดอาจเป็นเพราะผูพู้ดไม่ทราบถึงวิธีการพูด
ตามท าเนียบภาษาหรือส านวนเพื่อแสดงความรู้สึก เช่น ผูพู้ดไม่ทราบถึงวิธีการใช้ประโยคให้
เหมาะสมกบับุคลท่ีอยู่ต่างฐานะหรือผูพู้ดไม่ทราบส านวนท่ีจะแสดงความรู้สึกประหลาดใจ ดีใจ 
หรือเสียใจ เป็นตน้ 
 2. กลวิธีการท าให้ส าเร็จ (Achievement strategies) เป็นกลวิธีในการส่ือสารท่ีใชเ้พื่อ
ก่อใหเ้กิดความส าเร็จในการส่ือความหมาย แบ่งออกเป็น 
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  2.1 กลวิ ธี ท่ีไม่ขอความร่วมมือ (Non-cooperative strategies) คือ ผู ้พูด เป็นผู ้
พยายามใชก้ลวิธีในการส่ือสารเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายในการส่ือสารดว้ยตนเอง ไดแ้ก่ 
   2.1.1 กลวิธีการใช้ภาษาแม่และภาษาอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง (L1 / L3 strategies) 
ไดแ้ก่ 
    2.1.1.1 การพูดภาษาแม่ปนกบัภาษาท่ีสอง (Code switching) เป็น
การใชภ้าษาแม่หรือภาษาอ่ืนเขา้มาปนขณะพูดภาษาท่ีสอง เช่น “We get this from แผงลอย” เป็น
ตน้ 
    2.1.1.2 การพูดภาษาแม่ด้วยส าเนียงภาษาท่ีสอง (Foreignizing) 
เป็นการออกเสียงค าศพัท์ในภาษาแม่ดว้ยส าเนียงภาษาท่ีสอง เช่น “Do you like Soup Nor Mai?” 
เป็นตน้ 
    2.1.1.3 การพูดแปลค าต่อค า (Literal translation) เป็นการพูด
เรียงค าหรือประโยคอยา่งภาษาแม่ เช่น “No have people here.” แทน “There are no people here.” 
เป็นตน้ 
   2.1.2 กลวิธีการใชภ้าษาท่ีสองภาษาเดียว (Intralanguage strategies) ไดแ้ก่ 
    2.1.2.1 การใชค้  าอ่ืนแทน (Substitution) อาจเป็นเพราะผูพู้ดนึก
ค าศพัทค์  านั้นไม่ออก จึงน าค  าอ่ืนมาใชแ้ทน เช่น ใชค้  าว่า “if” แทน “whether” เป็นตน้ 
    2.1.2.2 การใช้ค  าสรุป (Generalization) โดยบอกเป็นชนิด 
ประเภท หรือ หมวดหมู่ เช่น ใช้ค  าว่า “Animal” แทนค าว่า “Rabbit” หรือ “Flower” แทนค าว่า 
“Gladiolus” เป็นตน้ 
    2.1.2.3 การบรรยาย (Description) เป็นการพูดถึงคุณสมบติัทาง
กายภาพ เช่น สี ขนาด รูปร่าง เป็นตน้ เช่น “its shape is aquare.” เป็นตน้ 
    2.1.2.4 การให้ตัวอย่าง (Exemplification) เป็นการยกตัวอย่าง
ประกอบ เพื่อให้ทราบความหมายของค าศัพท์ เช่น “Nantida , Bird Thongchai, Mai, they are 
………..” เป็นตน้ 
    2.1.2.5 การสร้างค าใหม่ (Word coinage) เช่น ใชค้  าว่า “Airball” 
แทนค าว่า “balloon” เป็นตน้ 
    2.1.2.6 การใช้โครงสร้างใหม่ (Restructuring) เป็นการเปล่ียน
โครงสร้างประโยคใหม่หลงัจากไดเ้ร่ิมต้นพูดไปแลว้ เพราะไม่สามารถท าให้ประโยคนั้นเสร็จ
สมบูรณ์ไดอ้ย่างถูกตอ้ง เช่น ผูพู้ดพูดว่า “I have my clothes wa……” แลว้เปล่ียนเป็น “My servant 
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washes my clothes for me.” แทน เพราะผูพู้ดไม่แน่ใจโครงสร้างของประโยคในประโยคเดิม เป็น
ตน้ 
   2.1.3 กลวิธีการไม่ใชค้  าพูด (Non – linguistic strategies) แบ่งออกเป็น 
    2.1.3.1 การท าท่าใบ้ (Mime) เป็นการใช้ท่าทางต่างๆ แทน
ค าศพัท์ท่ีต้องการกล่าวถึง เช่น การแสดงท่าทางปรบมือ เมื่อต้องการส่ือค าว่า “Applause” หรือ 
“Clap hands” เป็นตน้ 
    2.1.3.2 การเคล่ือนไหวร่างกาย (Gesture) อาจเป็นการเคล่ือนไหว
ศีรษะ การพยกัหน้า การห่อไหล่ เพื่อเป็นการสนับสนุน เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย ในการสนทนา เช่น
พยกัหนา้แทนการกล่าวว่า “Yes, that’s right.” เป็นตน้ 
    2.1.3.3  การเร่ิมด้วยเสียง (Sound initiation) เป็นการเปล่งเสียง
ออกมาก่อนท่ีจะมีการพูด หรือเมื่อผูพู้ดหยดุการพูดเป็นช่วงๆ เช่น “um…, er…, mm…, uh…” เป็น
ตน้ 
 2.2 กลวิธีขอความช่วยเหลือ (Cooperative strategies) คือ ผูพู้ดพยายามจะให้คู่
สนทนาให้ความช่วยเหลือในการส่ือความหมาย โดยผูพู้ดอาจจะถามค าถามออกไปโดยตรง เช่น 
“What do you call this in English?” หรือแสดงการลงัเล เวน้ช่วงค าพูด พูดซ ้ าค  าหรือประโยคเดิม 
เป็นตน้ 
 Willems (1987: 355) ไดแ้บ่งกลวิธีในการส่ือสารออกเป็น 2 ประเภท ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 
คลอส แฟร์ซ และกาเบรียล คาสเปอร์ แต่ต่างกันในกลวิธีในการส่ือสารย่อย ดังมีรายละเอียด
ต่อไปน้ี 
 1. กลวิธีการตดัทอน (Reduction strategies) แบ่งออกเป็นการตดัทอนในดา้นต่อไปน้ี 
  1.1 ดา้นรูปแบบของภาษา (Form) ไดแ้ก่ 
   1.1.1 ดา้นหน่วยเสียง (Phonology) เป็นการหลีกเล่ียงค าท่ีมีส่วนหรือกลุ่ม
เสียงท่ียาก 
   1.1.2 ด้านหน่วยค า (Morphology) เป็นการหลีกเล่ียงค าท่ีไม่รู้ เช่น ผูพู้ด
หลีกเล่ียงท่ีจะคุยเก่ียวกบั yesterday เพื่อท่ีจะหลีกเล่ียงการใชรู้ปแบบของ Past Tense เป็นตน้ 
   1.1.3 ดา้นโครงสร้างไวยากรณ์ (Syntax) เป็นการหลีกเล่ียงการพูดเก่ียวกบั
โครงสร้างของประโยคท่ีตนเองไม่แน่ใจ เช่น หลีกเล่ียงท่ีจะพูดเก่ียวกบัประโยคเง่ือนไข เป็นตน้ 
   1.1.4 ดา้นค าศพัท ์(Lexical) เป็นการหลีกเล่ียงหัวขอ้การสนทนาบางเร่ือง 
เพราะผูพู้ดขาดความรู้ดา้นค าศพัทท่ี์จ  าเป็นต่อการส่ือความหมาย 
  1.2 ดา้นหนา้ท่ีของภาษา (Function) ไดแ้ก่ 
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   1.2.1 การหลีกเล่ียงขอ้มูล (Message avoidance) เช่น พูดว่า “Oh! I can’t 
say this. Let’s talk about something else.” เมื่อตอ้งการหลีกเล่ียงขอ้มูล เป็นตน้ 
 1.2.2 การแทนท่ีความหมาย (Meaning replacement) เป็นการพูดโดยใชค้  าหรือวลีแทน
ส่ิงท่ีตอ้งการพูดแต่อาจมีความสุภาพนอ้ยกว่าในการพูดในภาษาแม่ของตน 
   1.2.3 การหลีกเล่ียงหัวข้อการสนทนา (topic avoidance) เป็นการไม่
กล่าวถึงหวัขอ้สนทนานั้นเลย 
 2. กลวิธีการท าใหส้ าเร็จ (Achievement strategies) แบ่งออกเป็น 
  2.1 กลวิธีการใชท่้าทาง (Paralinguistic strategies) เป็นการใชท่้าทาง สีหน้า และ
อ่ืนๆ แทนค าพูด 
  2.2 กลวิธีการใชภ้าษาแม่และภาษาท่ีสองปนกนั (Interlingual strategies) เป็นการ
เติมหรือแทรกถอ้ยค าภาษาแม่หรือภาษาอ่ืนลงในภาษาท่ีสอง ไดแ้ก่ 
   2.2.1 การขอยืมหรือการพูดภาษาแม่ปนกับภาษาท่ีสอง (Borrowing or 
code switching) เป็นการใชค้  าหรือวลีในภาษาแม่ดว้ยการออกเสียงแบบภาษาแม่ เช่น พูดว่า “Please 
Sir, have you a ‘krijtle’ แทนค าว่า “piece of chalk” เป็นตน้ 
   2.2.2 การพูดแปลค าต่อค า (Literal translation) เป็นการแปล ค าศัพท ์
ส านวน หรือค านามประสม จากภาษาท่ีหน่ึงไปสู่ภาษาท่ีสอง เช่น ใชค้  าว่า “make it a little” แทนค า
ว่า “Come off it” ใชค้  าว่า “Boxcool” แทนค าว่า “Refrigerator” เป็นตน้ 
   2.2.3 การพูดภาษาแม่ดว้ยส าเนียงภาษาท่ีสอง (Foreignizing) เป็นการใช้
ค  าในภาษาท่ีหน่ึงดว้ยน ้ าเสียงของภาษาท่ีสอง 
  2.3 กลวิธีการใชภ้าษาท่ีสองภาษาเดียว (Intralingual strategies) เป็นการใชภ้าษาท่ี
สองเพียงภาษาเดียว ดว้ยกลวิธีการพูดแบบต่างๆ ดงัน้ี 
   2.3.1 การใชค้  าใกลเ้คียงหรือกรสรุป (Approximation or generalization) 
เป็นการใช้ค  าในภาษาท่ีสองท่ีมีความหมายร่วมกบัค าศพัท์ท่ีตอ้งการส่ือความหมาย เช่นใชค้  าว่า 
“Animal” แทนค าว่า “Rabbit” หรือ “Rose” แทนค าว่า “Flower” เป็นตน้ 
   2.3.2 การสร้างค าใหม่ (Word coinage) เป็นการท่ีผูพู้ดสร้างค าในภาษาท่ี
สองโดยมีพ้ืนฐานของกฎเกณฑท่ี์เรียนมา เช่นค าว่า “Intonate” แทนค าว่า “Intonation” เป็นตน้ 
   2.3.3 การถอดความ (Paraphrase) ไดแ้ก่ 
    2.3.3.1 การบรรยาย (Description) เป็นการพูดถึงคุณสมบติัทาง
กายภาพของค าศพัทท่ี์ตอ้งการพูดถึง เช่น พูดถึง สี ขนาด มิติ เป็นตน้ 
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    2.3 .3 .2 การพูดอ้อมค้อม  (Circumlocution) เป็นการพู ด ถึง
ลกัษณะเฉพาะของค าศพัท์นั้ น เช่น “It has a motor.” ลกัษณะด้านหน้าท่ี เช่น “It is used in…”
ลกัษณะต าแหน่งท่ีตั้ ง เช่น “You find it in a factory.” ลกัษณะทางภูมิศาสตร์ เช่น “It’s between 
summer and autumn.” เป็นตน้ 
    2.3.3.3 การใชต้ัวอย่าง (Exemplification) เป็นการให้นิยามย่อย
แทนนิยามค าศพัทท่ี์ผูพู้ดไม่สามารถพูดให ้เช่น พูดว่า “Puch” แทนค าว่า “moped” เป็นตน้ 
   2.3.4 การพึมพ า (smurfing) เป็นการพูดค าท่ีปราศจากความหมายเพื่อเติม
ช่องว่างในระหว่างคิดค าศพัท ์เช่น “thing” หรือ “Whatsit” หรือ “What-do-you-call-it?” เป็นตน้ 
   2.3 .5  ก ารแก้ไขตน เอง (Self-repair or restructuring) เป็นการสร้าง
แผนการพูดใหม่เมื่อแผนการพูดเดิมประสบความลม้เหลวในการส่ือสาร 
   2.3.6 การขอความช่วยเหลือ (Appeals for assistance) ไดแ้ก่ 
    2.3.6.1 การพูดตรงๆ (Explicit) เช่น “What d’ you call?” หรือ 
“Speak more slowly.” หรือ “I am a foreign.” หรือ “Do you understand?” เป็นตน้ 
    2.3.6.2 การพูดโดยนัย (Implicit) อาจใชก้ารหยุดน ้ าเสียง การพูด
ลากเสียง การพูดซ ้า หรือผูพู้ดอาจพูดว่า “I don’t know what to call this” เป็นตน้ 
    2.3.6.3 การตรวจสอบโดยใช้ค  าถาม (checking question) เป็น
การท าให้แน่ใจส่ิงท่ีผูพู้ดเขา้ใจถูกตอ้งหรือไม่ โดยการใชค้  าถามว่า “Do I hear you say …?” หรือ 
“Are you saying that …?” เป็นตน้ 
   2.3.7 การริเร่ิมการแกไ้ข (Initiating repair) เช่น ผูพู้ดพูดว่า “I am sorry, 
there must be some misunderstanding.” หรือ “Does….mean….?” หรือ “took it to mean….” หรือ 
“I hope you don’t mind my asking….” เป็นตน้ 
 Bygate (1995: 42-48) ไดแ้บ่งกลวิธีในการส่ือสารออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี  
 1. กลวิธีการท าให้ส าเร็จ (Achievement strategy) ไดแ้ก่ การท่ีผูพู้ดพยายามท่ีจะชดเชย
ช่องว่างของภาษาโดยการหาส่ิงทดแทน ซ่ึงหมายถึงความพยายามท่ีจะหาวิธีการส่ือขอ้มูลของตนซ่ึง
สามารถท าโดยการเดา การใชส้ัญชาตญาณ ความรู้สึก การแสดงออกในส่ิงท่ีผูเ้รียนจ าได ้หรือใช้
การแสดงความเหมือนหรือความคลา้ยคลึง กลวิธีการท าใหส้ าเร็จสามารถแบ่งออกไดด้งัน้ี 
  1.1กลวิธีการเดา (Guessing strategy) ได้แก่ การท่ีผูพู้ดทดลองใช้ค  าซ่ึงไม่ทราบ 
หรือไม่แน่ใจ โดยการใช้ความรู้ทางหน่วยค าของภาษา ในการท าเช่นน้ีผูพู้ดมีความหวงัว่าจะ
สามารถใชค้  าหรือส านวนท่ีคู่สนทนาจะจ าหรือเขา้ใจ กลวิธีการเดามีหลายประเภท ไดแ้ก่ 
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   1.1.1 การพูดภาษาแม่ดว้ยส าเนียงภาษาท่ีสอง (Foreignism) ไดแ้ก่ การท่ีผู ้
พูดพูดออกเสียงค าในภาษาแม่ ราวกบัว่าค  านั้นเป็นภาษาเป้าหมาย ตวัอย่างเช่น ชาวฝร่ังเศสท่ีพูด
ภาษาองักฤษพูดออกเสียงค าฝร่ังเศสค าว่า “manoeuvre” ดว้ยส าเนียงภาษาองักฤษ ในระหว่างการ
พูดภาษาองักฤษ 
   1.1.2 การขอยืมค า (Borrow) ไดแ้ก่ การท่ีผูพู้ดขอยืมค าจากภาษาแม่ โดย
ปราศจากการเปล่ียนค านั้นดว้ยวิธีการใดๆ  ตวัอยา่งเช่น ผูพู้ดชาวองักฤษพูดว่า “ll y a deux candies 
sur la cheminee”  
   1.1.3 การพูดแปลค าต่อค า (Literal translation) ได้แก่  การท่ีผู ้พูดพูด
เรียงค าตามแบบของภาษาแม่ ตัวอย่างเช่น ชาวฝร่ังเศสพยายามพูดค าว่า “crescent” แทนค าว่า 
“croissant” แต่การพูดเช่นน้ีก็ไม่อาจท าใหคู่้สนทนาเขา้ใจได ้เป็นตน้ 
   1.1.4 การสร้างค าใหม่  (Coin a word) ได้แก่  การท่ีผู ้พูดสร้างค าใน
ภาษาเป้าหมายข้ึน ดว้ยความหวงัว่าคู่สนทนาอาจจะเขา้ใจค าท่ีตอ้งการส่ือสาร ตวัอยา่งเช่น ผูพู้ดพูด
ว่า “airball” แทนค าว่า “balloon” 
  1.2 กลวิธีการถอดความ (Paraphrase strategy) ไดแ้ก่ การท่ีผูพู้ดใช้ความรู้ท่ีมีต่อ
ค าศพัทใ์นภาษาเป้าหมายในการคน้หาทางเลือกอ่ืนในการพูดค าศพัทท่ี์ผูพู้ดตอ้งการในการท าเช่นน้ี 
ผูพู้ดสามารถท าได ้2 ประการ ไดแ้ก่ 
   1.2.1 กลวิธีการแทนท่ีค าศพัท์ (Lexical substitution strategy) ไดแ้ก่ การ
พูดค าศพัท์ท่ีมีความหมายเหมือน (Synonym) หรือค าท่ีมีความหมายทัว่ไป (Super ordinate) แทน
ค าศพัทท่ี์ตอ้งการส่ือความหมาย เช่น ผูพู้ดพูดค าว่า “animal” ซ่ึงเป็นการใชค้  าท่ีมีความหมายทัว่ไป 
(Super ordinate) ของค าว่า “gerbil” หรือ “mongoose” หรือ “dog” 
   1.2.2 กลวิธีการพูดออ้มคอ้ม (Circumlocution strategy) ไดแ้ก่ การท่ีผูพู้ด
พยายามท่ีจะพูดแสดงความหมายดว้ยการใชค้  าหลายค าหรือสีต่างๆ แทนการใชค้  าศพัทท่ี์ผูพู้ดตั้งใจ 
ตวัอยา่งเช่น ผูพู้ดพูดว่า “it has waste basket. It has a basket who probably serves for buying things 
in the market.” แทนค าว่า “a shopping basket”  
  1.3กลวิธีการขอความร่วมมือ (Co-operative strategy) ได้แก่ การท่ีผูพู้ดขอความ
ช่วยเหลือในค าศพัท์โดยการถามค าแปลของค าศพัท์ในภาษาแม่ของผูพู้ด หรือโดยการระบุถึง
วตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการพูดถึง หรือโดยการแสดงท่าใบ ้
 2. กลวิธีการตัดทอน (Reduction strategy) ได้แก่ การท่ีผูพู้ดตัดทอนข้อมูลข่าวสาร 
หรือพูดในขอบเขตของความรู้ของผูพู้ด หรือผูพู้ดอาจจะละท้ิงขอ้มูลข่าวสารนั้น และเปล่ียนไปพูด
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ในหวัขอ้เร่ืองอ่ืนท่ีผูพู้ดสามารถพูดได ้และการท่ีผูพู้ดใชว้ิธีการตดัทอนนั้นเป็นสาเหตุจากผูเ้รียนไม่
สามารถใชก้ลวิธีในการท าใหส้ าเร็จได ้
  2.1 กลวิธีการหลีกเล่ียง (Avoidance strategy) ได้แก่ การท่ีผูพู้ดเปล่ียนข้อมูล
ข่าวสารเพ่ือท่ีจะก าจดัความยากล าบากในระหว่างการพูด ซ่ึงความยากล าบากน้ีมีหลายสาเหตุท่ี
ท าไมผูพู้ดตอ้งใชก้ลวิธีการหลีกเล่ียง เช่น ผูพู้ดตอ้งการท่ีจะหลีกเล่ียงการออกเสียง “tr” หรือ “th” 
ภาษาอังกฤษเป็นต้น หรือผูพู้ดต้องการท่ีจะหลีกเล่ียงโครงสร้างไวยากรณ์ ประโยคเง่ือนไข
ภาษาองักฤษ และในท่ีสุดผูพู้ดอาจจะหลีกเล่ียงความยากล าบากในการแสดงความคิดเพราะการขาด
ความรู้ทางค าศพัทท่ี์เพียงพอ ผูพู้ดจึงหลีกเล่ียงเน้ือหาโดยการละท้ิงการพูดถึงเน้ือหานั้น และเปล่ียน
เร่ืองไปพูดเร่ืองอ่ืน ตวัอยา่งเช่น เมื่อผูพู้ดตอ้งการท่ีจะหลีกเล่ียงค าศพัท์ท่ีไม่ทราบ ผูพู้ดก็อาจจะพูด
ในส่ิงอ่ืนท่ีเป็นเร่ืองทัว่ไป กล่าวคือ แทนท่ีจะกล่าวชมเชยเก่ียวกบับา้นของเจา้ของบา้นผูพู้ดก็เปล่ียน
เร่ืองโดยการกล่าวขอบคุณส าหรับอาหารมือเยน็ เป็นตน้ 
 ทวีศกัด์ิ ชูมา (2559 : 232-235) ไดก้  าหนดกลวิธีทางภาษาไว ้14 วิธี คือ กลวิธีท่ี 1 การ
ใช้ค  าใกลเ้คียง (Approximation Strategy) กลวิธีท่ี 2 การสร้างค าใหม่ (Word Coinage) กลวิธีท่ี 3 
การอธิบายความหรือพูดออ้มค้อม  (Circumlocution Strategy) กลวิธีท่ี 4 การขอความช่วยเหลือ 
(Appeal for Assistance Strategy) กลวิธีท่ี 5 การพูดซ ้า (Repetition Strategy)กลวิธีท่ี 6 การพูดพึมพ า
เพื่อขอเวลาในการคิด  (Surfing Strategy) กลวิธีท่ี 7 การใช้อวจันภาษา (Nonlinguistic Strategy) 
กลวิธีท่ี 8 การแก้ไขผิดพลาดด้วยตนเอง  (Self- Repair Strategy) กลวิธีท่ี 9การพูดแปลค าต่อค า 
(Literal Translation Strategy) กลวิธีท่ี 10 การพูดภาษาอังกฤษปนภาษาอ่ืน (Languages Switch 
Strategy) กลวิธีท่ี 10 การพูดภาษาองักฤษปนภาษาอ่ืน (Languages Switch Strategy) กลวิธีท่ี 12 
การพูดใหถู้กตอ้งตามรูปแบบและไวยากรณ์ (Accuracy - Oriented Strategy) กลวิธีท่ี 13 การคิดเป็น
ภาษาองักฤษ (Thinking in English Strategy) กลวิธีท่ี 14 การหลีกเล่ียงหรือยุติการพูด (Avoidance 
or Abandonment Strategy) 
 Gasparro (1996 : 319) ไดท้ าการวิจยัเพื่อศึกษาการใชก้ลวิธีในการส่ือสารของผูเ้รียนท่ี
มีความสามารถในการพูดสูงและกลาง โดยไดศ้ึกษาการแบ่งแยกประเภทของกลวิธีในการส่ือสาร
ตามแนวคิดของ Tarone (1981 : 286-287) Faerch and Kasper (1984 : 36-53) และ Bialystok (1980 
: 3-30) และไดแ้บ่งกลวิธีในการส่ือสารออกเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 
 1. กลวิธีการท าให้ส าเร็จ (Achievement strategies) หรือกลวิธีการขอยืม (borrowing 
strategies) สามารถแบ่งออกได ้ดงัน้ี 
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  1.1 การพูดแปลค าต่อค า (Transliteration) การพูดภาษาแม่ดว้ยส าเนียงภาษาท่ีสอง 
(Foreignizing) ไดแ้ก่ การใชค้  าในภาษาอ่ืน (ภาษาแม่) ท่ีไม่มีในภาษาท่ีสอง ดว้ยการออกเสียงแบบ
ภาษาท่ีสอง หรือใชห้น่วยค าแบบภาษาท่ีสอง 
  1.2 การพูดภาษาอ่ืนปนกบัภาษาท่ีสอง (Language switch/code switching) ไดแ้ก่ 
การใช้ค  าในภาษาท่ีหน่ึงหรือภาษาท่ีสาม โดยปราศจากความพยายามท่ีจะแปลหรือเปล่ียนแปลง
หน่วยค าหรือหน่วยเสียงจากภาษาท่ีสอง 
  1.3การขอความช่วยเหลือ (Appeal for assistance) ได้แก่ การท่ีผู ้พูดขอความ
ช่วยเหลือจากคู่สนทนา อาจเป็นการพูดขอความช่วยเหลือโดยตรงหรือโดยออ้ม 
 2. กลวิธีการถอดความ (Paraphrase strategies) 
  2.1 การใชค้  าใกลเ้คียง (Approximation) ไดแ้ก่ การท่ีผูพู้ดใชห้น่วยค าอ่ืนในภาษาท่ี
สองท่ีมีความหมายสัมพนัธก์บัค าเป้าหมาย แต่มีความหมายไม่ตรงกบัค าเป้าหมายทีเดียว ซ่ึงกลวิธีน้ี
อาจเป็นการใหค้  าท่ีบอกหมวดหมู่ หรือค าท่ีมีความหมายเหมือน 
  2.2 การพูดออ้มคอ้มหรือการบรรยาย (circumlocution/description) ไดแ้ก่ การท่ีผู ้
พูดบรรยายความแทนค าในภาษาเป้าหมาย การพูดบรรยายอาจจะเป็นการอธิบายความ หรือเป็น
กลุ่มค า แต่มีความหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบับริบทนั้นๆ  
  2.3 การสร้างขอ้มูลใหม่ (Message recon structuring) ไดแ้ก่ การท่ีผูพู้ดเร่ิมตน้พูด
ประโยคหรือขอ้มูลใหม่หลงัจากท่ีพบกบัความยากล าบากกบัการใชภ้าษาท่ีวางแผนในตอนเร่ิมตน้ 
  2.4 การสร้างค าใหม่ (Word coinage) ไดแ้ก่ การท่ีผูพู้ดสร้างค าข้ึนใหม่ดว้ยการใช้
ค  าจากภาษาท่ีสอง หรือภาษาเป้าหมาย 
 3. กลวิธีการหลีกเล่ียงหรือการละท้ิงขอ้มูลในการส่ือสาร (Avoidance strategies/message 
abandonment)ไดแ้ก่ การท่ีผูพู้ดหลีกเล่ียงหรือลม้เลิกหัวขอ้สนทนาในระหว่างการพูดในประโยค
หรือความคิด 
 Haastrup and Phillipson (in Faerch and Kasper, Eds. 1984 : 144) ได้แบ่งชนิดของ
กลวิธีการส่ือสารออกเป็นหา้ชนิดใหญ่ๆ คือ 1) กลวิธีท่ีใชพ้ื้นความรู้ภาษาแม่ (L1 – based strategies) 
ซ่ึงประกอบดว้ย การยืมค า การท าให้เป็นภาษาต่างประเทศ และการแปลตรงตวั 2)กลวิธีท่ี ใชพ้ื้น
ความรู้ท่ีเกิดจากการถ่ายโอนกฎเกณฑ์ในภาษาแม่ไปใชใ้นภาษาท่ีเรียน (IL – based strategies) ซ่ึง
ประกอบดว้ย การอา้งอิงสรุป การถอดความ (Paraphrase) การสร้างค าใหม่ และการเรียงค าพูดใหม่ 
3) กลวิธีร่วมมือ (Cooperative strategies) 4) กลวิธีท่ีไม่ใช่ค  าพูด (Non – verbal strategies) และ 5) 
กลวิธีท่ีใชใ้นการแกปั้ญหาเมื่อคิดไม่ออกว่าจะพูดอะไรต่อไป (Strategies aimed at solving retrieval 
problems) จะเห็นไดว้่าการแบ่งชนิดของกลวิธีการส่ือสารของ Haastrup and Phillipson คลา้ยคลึง
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กบัทั้ง Bialystok (1984) และDornyei (1995) แต่กลวิธีส่วนใหญ่คลา้ยกบัของ Bialystok มากกว่า 
กลวิธีท่ีใชพ้ื้นความรู้ภาษาแม่นั้นเหมือนกนัโดยท่ีการยืมค าก็คือ การเปล่ียนภาษา กลวิธีท่ีใชพ้ื้น
ความรู้ท่ีเกิดจากการถ่ายโอนกฎเกณฑใ์นภาษาแม่ไปใชใ้นภาษาท่ีเรียน เป็นกลวิธีเดียวกบักลวิธีท่ีใช้
พ้ืนความรู้ภาษาท่ีสอง โดยท่ีการอา้งอิงสรุปคือการใชค้  าใกลเ้คียงและการถอดความคือการพูดออ้ม
คอ้น การสร้างค าใหม่เป็นกลวิธีท่ี 3 ของ Bialystok การเรียงค าพูดใหม่นั้นเป็นกลวิธีท่ีเพ่ิมเขา้มา 
ส่วนกลวิธีร่วมมือคือการขอความช่วยเหลือ กลวิธีท่ีไม่ใช่ค  าพูดหรือการส่ือสารโดยไม่ใช้ค  าพูด 
และกลวิธีท่ีใชใ้นการแก้ปัญหาเมื่อคิดไม่ออกว่าจะพูดอะไรต่อไปคือ การส่ือสารให้ช้าลงของ
Dornyei 
 Paribakht (1985 : 135-138) แบ่งกลวิธีการส่ือสารออกเป็น 4 ชนิด คือ 1) วิธีการด้าน
ภาษาศาสตร์ (Linguistic approach) ซ่ึงประกอบดว้ยการใชค้วามหมายใกลเ้คียง การพูดออ้มคอ้ม 
และการบอกค าช้ีแนะทางด้านภาษา (Metalinguistic clues) 2) วิธีการท่ีใช้บริบทช่วยในการส่ือ
ความหมาย (Contextual approach) ประกอบด้วย การอธิบายบริบททางภาษาศาสตร์ของค าท่ี
ตอ้งการส่ือความหมาย การใชส้ านวนและสุภาษิตของภาษาเป้าหมาย การแปลส านวนและสุภาษิต
ในภาษาแม่มาเป็นภาษาเป้าหมาย การน าความหมายของส านวนในภาษาแม่มาใชใ้นภาษาเป้าหมาย   
3) วิธีการสรุปความคิดรวบยอด (Conceptual approach) ประกอบด้วย การสาธิตหรือการอธิบาย
เหตุการณ์แวดลอ้มของค าท่ีตอ้งการส่ือความหมายให้สรุปความคิดรวบยอด การยกตวัอย่างบุคคล 
เหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งของค าท่ีตอ้งการจะส่ือ การบอกค า สญัลกัษณ์แทนค าท่ีตอ้งการส่ือความหมาย 
และ 4) การท าท่าใบป้ระกอบดว้ย การท าท่าใบแ้ทนค าพูด และการท าท่าใบป้ระกอบการพูด การจดั
กลุ่มของกลวิธีการส่ือสารของพาริบาค แตกต่างไปจากผูเ้ช่ียวชาญท่านอ่ืนอยา่งเห็นไดช้ดั อยา่งไรก็
ตามกลวิธีการส่ือสารชนิดย่อยๆ ไม่ได้แตกต่างไปจากผูเ้ช่ียวชาญท่านอ่ืนนัก การใช้ความหมาย
ใกลเ้คียงคือการใชค้  าใกลเ้คียง การบอกตวัช้ีแนะทางไวยากรณ์ การอธิบายบริบททางภาษาศาสตร์ 
การใชส้ านวนและสุภาษิตของภาษาเป้าหมาย การสาธิต การยกตวัอย่าง และการใชค้  าสัญลกัษณ์ 
เป็นส่วนหน่ึงของการพูดออ้มคอ้ม การแปลส านวนและสุภาษิตในภาษาแม่มาเป็นภาษาเป้าหมาย 
และการน าความหมายของส านวนในภาษาแม่มาใชใ้นภาษาเป้าหมายเป็นส่วนหน่ึงของการแปล
ตรงตวั ส่วนการท าท่าใบ ้คือการส่ือสารโดยไม่ใชค้  าพูดของ Dornyei (1995) 
 Poulisse and Schils (1989 : 23) แบ่งกลวิ ธีการท าให้ส าเร็จออกเป็น  2 ชนิด  คือ               
1) กลวิธีด้านความคิดรวบยอด (Conceptual strategies) ซ่ึงประกอบด้วยกลวิธีแบบวิเคราะห์ 
(Analytic strategy) ซ่ึงผูพู้ดอธิบายบริบทของค าท่ีตอ้งการส่ือความหมาย และกลวิธีแบบภาพรวม 
(Holistic strategies) ซ่ึงผู ้พูดใช้ค  าท่ี คิดว่าส่ือความหมายแทนค าท่ีต้องการได้ 2) กลวิธีด้าน
ภาษาศาสตร์ (Linguistic strategies) ประกอบดว้ย การสร้างสรรค์หน่วยค าในภาษาเป้าหมายเป็นค า
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ใหม่ และการถ่ายโอนความรู้จากภาษาแม่มาใชใ้นภาษาเป้าหมาย จะเห็นไดว้่า การแบ่งกลวิธีการ
ส่ือสารของพูลลิสและซิลส์มีบางส่วนคลา้ยคลึงกบัของ Paribakht (1985) แต่เมื่อพิจารณากลวิธีการ
ส่ือสารชนิดย่อยแลว้ไม่เหมือนกัน ถา้เปรียบเทียบกับการแบ่งกลวิธีการส่ือสารของเบียลีสต็อค 
กลวิธีแบบวิเคราะห์คือการพูดออ้มคอ้ม กลวิธีแบบภาพรวม คือการใช้ความหมายใกลเ้คียง การ
สร้างสรรค์หน่วยค าคือการสร้างค าใหม่ การถ่ายโอนอาจจะเป็นไดท้ั้งการแปลตรงตวัและการท าให้
เป็นภาษาต่างประเทศ 
 Si – Qing (1990 : 163-165) แบ่งกลวิธีการส่ือสารออกเป็น 5 ชนิด คือ 1) กลวิธีการ
ส่ือสารท่ีใชพ้ื้นความรู้ดา้นภาษาศาสตร์ (Linguistic-based communication strategies) ประกอบดว้ย
การวิเคราะห์องคป์ระกอบของภาษา (Metalanguage) การใชค้  าหมวดหมู่ (Super ordinate) การใชค้  า
พอ้งความหมาย (Synonym) การใชค้  าตรงขา้ม (Antonym) และการวิเคราะห์ส่วนประกอบของค าท่ี
ต้องการส่ือความหมาย (Componential analysis) 2) กลวิธีการส่ือสารท่ีใช้พ้ืนความรู้ทั่วไป 
(Knowledge-based communication strategies) ประกอบด้วย การยกตัวอย่าง การใช้ความรู้ทาง
วฒันธรรม และการเปรียบเทียบ 3) กลวิธีการส่ือสารแบบกล่าวซ ้ า (Repetition communication 
strategies) 4) กลวิธีการส่ือสารโดยใช้น ้ าเสียงและท่าทางเพ่ือส่ือความหมาย (Paralinguistic 
communication strategies) และ 5) กลวิธีการส่ือสารแบบหลีกเล่ียง (avoidance communication 
strategies) ซิ-คิง แบ่งชนิดของกลวิธีการส่ือสารคลา้ยคลึงกับ Paribakht (1985) และ Poulisse and 
Schils (1989) ในบางส่วนอย่างไรก็ตามกลวิ ธีการส่ือสารชนิดย่อยๆ ยงัอยู่ในขอบข่ ายของ 
Dornyei(1995) เกือบทั้งหมด โดยท่ีการวิเคราะห์องค์ประกอบของภาษา การใช้ค  าตรงขา้ม การ
วิเคราะห์ส่วนประกอบของค า การยกตวัอยา่ง การใชค้วามรู้ทางวฒันธรรม และการเปรียบเทียบเป็น
ส่วนหน่ึงของการพูดออ้มค้อม การใชค้  าหมวดหมู่และการใช้ค  าพอ้งความหมายเป็นการใช้ค  า
ใกลเ้คียงกลวิธีการส่ือสารแบบท่าทาง คือ การส่ือสารโดยไม่ใชค้  าพูด และกลวิธีการส่ือสารแบบ
หลีกเล่ียงเป็นการหลีกเล่ียงเร่ืองของดอร์นเย ส่วนกลวิธีการส่ือสารแบบกล่าวซ ้านั้นไม่ไดเ้ป็นกลวิธี
ท่ีอยูใ่นขอบข่ายของดอร์นเย 
 อน่ึงเน่ืองจากใชภ้าษาแบบมีปฏิสัมพนัธ์มกัมีการปรับการสนทนา เพื่อแกปั้ญหาเมื่อ
เกิดการไม่เขา้ใจส่ิงท่ีฟัง เม่ือคาดว่าผูฟั้งไม่เข้าใจหรือรู้ว่าผูฟั้งไม่เขา้ใจ Tsui (1991 : 49 - 50) จึง
เสนอแนะว่าการศึกษาเร่ืองตวัป้อนท่ีเขา้ใจได ้(Comprehensible input) และการเจรจาความหมาย
(Negotiation) ในชั้นเรียนภาษาท่ีสองควรพิจารณาการใชภ้าษาเพื่อปรับขอ้ความดว้ยการใชภ้าษา
เพื่อปรับขอ้ความดงักล่าวมี 6 ชนิด คือ 
 1. การตรวจสอบความไม่เขา้ใจ (Comprehension check) คือการท่ีผูพู้ดตรวจสอบว่า
ผูฟั้งเขา้ใจหรือไม่ โดยการพูดว่า Right? Okay? Do you understand? 
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 2. การขอค าอธิบาย (Clarification request) หมายถึง การท่ีผูพู้ดขอใหคู่้สนทนาพูดใหม่ 
เพ่ือให้เขา้ใจความหมายท่ีคู่สนทนาตอ้งการกล่าวถึงง่ายข้ึน โดยอาจจะขอให้กล่าวซ ้าก็ได ้เช่น พูด
ว่า What do you mean? You mean ….? Hm? 
 3. การตรวจย  ้ าความมั่นใจ (Confirmation check) คือการท่ีผูพู้ดกล่าวซ ้ าข้อความ
บางส่วนหรือทั้งหมดโดยใชร้ะดบัเสียงสูงเพ่ือตรวจย  ้าว่าส่ิงท่ีตวัเองเขา้ใจนั้นถูกตอ้งหรือไม่ 
 4. การพูดซ ้าค  าพูดตวัเอง (Self – repetition) ซ่ึงแบ่งยอ่ยเป็น 
  4.1 การพูดซ ้าทั้งค  าพูด 
  4.2 การพูดซ ้ าความหมาย เช่น การถอดความ (Paraphrase) หรือการใชศ้พัท์ท่ีใช้
แทนกนัได ้(lexical substitution) 
  4.3 การพูดซ ้าบางส่วน เช่น พูดว่า Do you know what an emperor is? What is am 
emperor? 
  4.4 การขยายความ (Expansion) หมายถึง การยกตวัอยา่งอธิบายค าพูดท่ีพูดไปแลว้ 
เช่น พูดว่า Is it late in the afternoon? Now I give you an example, if it is two o’clock, is it late in 
the afternoon? 
 5. การพูดซ ้าค  าพูดผูอ่ื้น (Other repetition) แบ่งยอ่ยเป็น 
  5.1 การพูดซ ้าทั้งหมด 
  5.2 การขยายความ 
  5.3 การพูดซ ้าท่ีมีการตรวจแก ้
 6. การย่อยส่วนค าพูด (Decomposition) คือการท่ีผูพู้ดแบ่งค าพูดท่ีพูดออกไปแลว้เป็น
ส่วนยอ่ยๆ เพ่ือให้ไดค้  าตอบท่ีตอ้งการ เช่น ตวัอย่างต่อไปน้ี ครูแบ่งค าถามเดิมออกเป็น 2 ค  าถาม
ยอ่ย 

 Teacher    : Do you know the name of any building he has designed? 
    Does he design for Hong Kong? Yes? 
 Student : The house where I live is designed by him. 
 Teacher : Really? That’s interesting. And do you know the name  
    of the house where you live? 
 ส่ วน พลาวและก าส  (Plough and Gass, in Crookes and Gass, eds. 1993 : 39-42) 
น าเสนอการใชภ้าษาเพ่ือปรับขอ้ความดงัน้ี 
 1. การตรวจย  ้าความมัน่ใจ (Confirmation checks) คือ การกล่าวซ ้ าค  าพูดของคู่สนทนา
ดว้ยเสียงสูง เช่น เม่ือคู่สนทนาพูดว่า Four ผูพู้ดพูดซ ้าว่า Four? 
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 2. การท าเสียงสะทอ้น (echoes) คือการกล่าวซ ้าค  าพูดของคู่สนทนาดว้ยเสียงปกติ เช่น 
เมื่ อคู่สนทนาพูดว่า Through the window. ผู ้พูดก็พูดว่า Through the window. 3. การท าเสียง
ประกอบ (Back channel cues) คือ การออกเสียงบางอย่างประกอบ ขณะท่ีคู่สนทนาก าลงัพูดด้วย
เสียงปกติ เช่น การออกเสียง Uh, huh, Mmm, Yeah. 
 3.การขอค าอธิบาย (Clarification requests) คือ การออกเสียงบางอยา่งประกอบ ขณะท่ี
คู่สนทนาก าลงัพูดดว้ยเสียงสูง เช่นการออกเสียง Huh? รวมทั้งการถาม Pardon? What? 
 4. การพูดซอ้น (Overlaps) คือการท่ีผูพู้ดพูดข้ึนมาในขณะท่ีคู่สนทยายงัพูดไม่จบ แต่
เร่ืองท่ีพูดซอ้นข้ึนมายงัเป็นเร่ืองเดียวกบัคู่สนทนาพูดไว ้
 5. การขดัจงัหวะ (Interruptions) คือ การท่ีผูพู้ดพูดข้ึนมาในขณะท่ีคู่สนทนายงัพูดไม่
จบและเป็นผลใหคู่้สนทนาหยดุพูด และเร่ืองท่ีพูดซอ้นข้ึนมานั้นเป็นคนละเร่ืองกบัคู่สนทนาพูดไว ้
 6. การเติมขอ้ความ (Sentence completion) คือ การท่ีผูพู้ดพูดต่อประโยคท่ีคู่สนทนา
พูดคา้งไว ้
 การใชภ้าษาเพื่อปรับขอ้ความของซุยและพลฟัและกาสขา้งตน้บางชนิดซ ้าซอ้นกนัและ
เรียกช่ือเหมือนกนั ไดแ้ก่ การขออธิบายและการตรวจย  ้าความมัน่ใจ บางชนิดซ ้าซอ้นกนัแต่เรียกช่ือ
ต่างกนั ไดแ้ก่ การพูดซ ้าค  าพูดผูอ่ื้นของซุยนั้นคือการท าเสียงสะทอ้นของพลสัและกาส ส่วนการใช้
ภาษาเพ่ือปรับขอ้ความชนิดอ่ืนๆ นั้นไม่ซ ้าซอ้นกนั 
 การใชภ้าษาเพื่อปรับขอ้ความบางชนิดเป็นกลวิธีการส่ือสารชนิดหน่ึง ดงัเช่น การพูด
ซ ้ าค  าพูดของตัวเองของซุยเป็นส่วนหน่ึงของการบรรยายของ Bialystok (1984) และFaerch and 
Kasper(1984) มีผูเ้ช่ียวชาญหลายท่านสนบัสนุนใหพ้ิจารณาการใชภ้าษาเพื่อปรับขอ้ความเป็นกลวิธี
การส่ือสารดว้ย ตัวอย่างเช่น Canale (1983) Haastrup and Philipson (1983) Savignon (1983) Ellis 
(1985) Rubin and Wender (1987) และ Rost (1994) ทั้งน้ีเพราะการใชภ้าษาเพ่ือปรับขอ้ความเหล่าน้ี
แสดงให้คู่สนทนาทราบว่าผูพู้ดก  าลงัพยายามคิด พยายามพูดอยู่ยงัไม่เลิกลม้ความตั้งใจ ถึงแมจ้ะ
ไม่ใช่กลวิธีท่ีใชแ้กค้วามบกพร่องทางภาษาตามความหมายของการใชก้ลวิธีการส่ือสาร เป็นส่ิงท่ี
ช่วยชะลอเวลาเอาไวแ้ละท าใหช่้องทางการส่ือสารด าเนินต่อไปไดใ้นขณะท่ีมีปัญหาในการส่ือสาร 
(Dornyei, 1995 : 57-59) 
 จากประเภทของกลวิธีในการส่ือสารท่ีกล่าวมาทั้งหมดสรุปไดว้่ากลวิธีในการส่ือสาร
แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ  ไดแ้ก่ 
 1. กลวิธีการตดัทอนหรือหลีกเล่ียง (Reduction or avoidance strategies) เป็นกลวิธีท่ีผู ้
พูดใช้เพ่ือหลีกเล่ียงปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการส่ือสาร เช่น การหลีกเล่ียงหัวข้อสนทนา (topic 
avoidance) การยกเลิกขอ้มูลท่ีสนทนา (message abandonment)  
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 2. กลวิธีการท าให้ส าเร็จหรือการชดเชย (Achievement or compensatory strategies) 
เป็นกลวิธีท่ีผูพู้ดพยายามใหเ้พ่ือแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในการส่ือสารเช่น การใชภ้าษาแม่เขา้มาช่วย การ
ใช้ความ รู้ภ าษ าท่ีสองเท่ า ท่ีมี อยู่ม าช่วย  เช่น  การบรรยาย  (description) การให้ตัวอย่าง 
(exemplification) การใชค้  าใกลเ้คียงหรือการให้ค  าสรุป (approximation or generalization) การใช้
ค  าเหมือน (synonym) เป็นตน้ 

ปัจจยัที่มผีลต่อการใช้กลวธิกีารส่ือสาร 

 ในการศึกษากลวิธีในการส่ือสาร ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นภาษาและการเรียนการสอนภาษา
ได้ท าการศึกษาจากตัวผูเ้รียน อนัเป็นเหตุให้ค้นพบแนวคิดตลอดจนประเภทของกลวิธีในการ
ส่ือสารตามท่ีกล่าวในเบ้ืองตน้ นอกจากน้ีการศึกษาดงักล่าวยงัท าให้คน้พบปัจจยัท่ีมีผลต่อการใช้
กลวิธีในการส่ือสารของผูเ้รียนภาษาท่ีสอง สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
 1. ความสามารถทางภาษา (Language proficiency) ในการใชก้ลวิธีในการส่ือสารของ
ผูเ้รียน ความสามารถทางภาษาของผู ้เรียนเป็นปัจจัยหน่ึงท่ีมีผลต่อประเภท ความถ่ี และ
ประสิทธิภาพของการใชก้ลวิธีในการส่ือสาร ดงัน้ี 
  1.1 ความสามารถทางภาษาของผูเ้รียนมีผลต่อความถ่ีของการใช้กลวิธีในการ
ส่ือสาร  กล่าวคือ ผูเ้รียนท่ีมีความสามารถทางภาษาสูงใชก้ลวิธีในการส่ือสารในปริมาณท่ีน้อยกว่า
ผูเ้รียนท่ีมีความสามารถทางภาษาต ่า (Ellen Bialystok and M. Frohlich, 1980 : 3-30, Rod Ellis 1984 
b: 39-44, Tahereh Paribakht 1985 : 132-146, Nanda Poulisse Theo Bongaerts and Eric Kellerman 
1987 : 213-299, Chen Si – Qing 1990 : 170-172) เน่ืองจากประการแรกกลวิธีในการส่ือสารนั้นใช้
เพื่อชดเชยความรู้ในภาษาเป้าหมายท่ีไม่เพียงพอ ความรู้ดงักล่าวอาจหมายถึงความรู้ดา้นไวยากรณ์
และค าศพัท์ ดงันั้นผูเ้รียนท่ีมีความสามารถทางภาษาสูงมกัมีความรู้ในภาษาเป้าหมายดี จึงใชก้ลวิธี
ในการส่ือสารท่ีน้อยกว่า ในขณะท่ีผู ้เรียน ท่ีมีความสามารถทางภาษาต ่ ามักมีความรู้ใน
ภาษาเป้าหมายท่ีจ  ากัด จึงจ  าเป็นต้องหาทางชดเชยโดยการใชก้ลวิธีในการส่ือสารในปริมาณท่ี
มากกว่า ประการท่ีสองผูเ้รียนท่ีมีความสามารถทางภาษาสูงมีความสามารถในการประมาณความรู้
ทางภาษาของตนเองไดดี้กว่า จึงตระหนักในขอ้จ ากดัในภาษาเป้าหมายและมีความแม่นย  าในการ
คาดเดาปัญหาท่ีจะตอ้งเผชิญในระหว่างการส่ือสารมากกว่าผูเ้รียนท่ีมีความสามารถทางภาษาต ่า 
ดงันั้นในสภาพการณ์ทั่วไปของการส่ือสาร ผูเ้รียนท่ีมีความสามารถทางภาษาสูงจึงสามารถท่ีจะ
แกไ้ขปัญหาในการส่ือสารในระหว่างกระบวนการวางแผนและเลือกใชก้ลวิธีท่ีเหมาะสมในปริมาณ
ท่ีน้อยกว่า แต่มีประสิทธิภาพมากกว่าผูเ้รียนท่ีมีความสามารถทางภาษาต ่า (Si – Qing 1990 : 170-
171) 



  107 

  1.2 ความสามารถทางภาษาของผูเ้รียนมีผลต่อประเภทของกลวิธีในการส่ือสารท่ี
ใชก้ล่าวคือผูเ้รียนท่ีมีความสามารถทางภาษาสูง และผูเ้รียนท่ีมีความสามารถต ่าจะใชป้ระเภทของ
กลวิธีในการส่ือสารแตกต่างกนั ดงัท่ี Si – Qing (1990 : 170-171) Paribakht (1985 : 132-146) และ 
Bialystok (1980 : 107-117) ไดท้ าการวิจยัเพื่อศึกษาความสามารถดา้นกลวิธีในการส่ือสาร และได้
ขอ้ค้นพบท่ีสอดคลอ้งกันว่าผูเ้รียนท่ีมีความสามารถทางภาษาสูงจะใช้กลวิธีในการส่ือสารท่ีมี
พ้ืนฐานภาษามากกว่าผูเ้รียนท่ีมีความสามารถทางภาษาต ่า เพราะผูเ้รียนท่ีมีความสามารถทาง
ภาษาสูงสามารถควบคุมความรู้ในภาษาเป้าหมายของตนได้ การส่ือสารจึงข้ึนอยู่ก ับความรู้ใน
ภาษาเป้าหมาย ดงันั้นผูเ้รียนกลุ่มน้ีจึงเลือกใช้กลวิธีในการส่ือสารท่ีมีพ้ืนฐานด้านภาษา ซ่ึงเป็น
กลวิธีท่ีตรงไปตรงมา ประหยดัเวลาและไดค้วามหมายมากท่ีสุด ในขณะท่ีผูเ้รียนท่ีมีความสามารถ
ภาษาต ่ ามักใช้กลวิ ธีในการส่ือสารท่ี มี พ้ืนฐานภาษาท่ีหน่ึง (Bialystok, 1980 : 107-117) ซ่ึง
สอดคลอ้งกบักระบวนการจิตวิทยาของการเรียนรู้ภาษาว่า ในการเรียนรู้ภาษาของผูเ้รียนในระดบั
เบ้ืองตน้นั้นจะข้ึนอยู่กบัภาษาแม่ของผูเ้รียน ดงันั้นผูเ้รียนในระดบัน้ีจึงใชก้ลวิธีท่ีมีพ้ืนฐานภาษาท่ี
หน่ึงในการส่ือสาร นอกจากน้ี Si – Qing(1990 : 170-171) และ Paribakht (1985 : 132-146) ไดท้ า
การวิจยัและพบว่าผูเ้รียนท่ีมีความสามารถทางภาษาต ่ามกัใชก้ลวิธีท่ีตอ้งอาศยัความรู้ทัว่ไปมากกว่า 
เพราะผูเ้รียนมีความสามารถทางภาษาต ่านั้นมีขอ้จ  ากดัทางดา้นความรู้ทางภาษาจึงเป็นตวัสกดักั้น
การใช้กลวิธีในการส่ือสารท่ีมีพ้ืนฐานดา้นภาษา ผูเ้รียนกลุ่มน้ีจึงพยายามชดเชยส่ิงน้ีโดยการใช้
ความรู้ทัว่ไปช่วยในการส่ือความหมาย กล่าวคือ แทนท่ีจะให้การบรรยายโดยตรงขอความคิดรวบ
ยอดของค าศพัท์ ผูเ้รียนท่ีมีความสามารถทางภาษาต ่าก็จะใชก้ารเปรียบเทียบความเหมือนหรือความ
คลา้ย (similes) ตวัอย่างเช่น พูดประโยคว่า “Its shape is like a heart.” แทนค าว่า “Oval” เป็นต้น 
นอกจากน้ีผูเ้รียนท่ีมีความสามารถทางภาษาต ่ามกัใช้กลวิธีในการส่ือสารโดยการพูดซ ้ า ซ่ึงเป็น
กลวิธีท่ีเจา้ของภาษาใชเ้มื่อเกิดความลม้เหลวในการท าความเข้าใจกบัขอ้มูลท่ีตอ้งการส่ือ ดงันั้นเม่ือ
ผูเ้รียนไม่มีทั้งความรู้ทางภาษาและความรู้ทัว่ไป ผูเ้รียนจึงไดแ้ต่พูดซ ้ าดว้ยความหวงัว่าคู่สนทนาท่ี
เป็นเจา้ของภาษาจะเขา้ใจกบัสารท่ีตนก าลงัส่ือ 
  1.3 ความสามารถทางภาษาของผูเ้รียนท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพของการใชก้ลวิธีใน
การส่ือสาร กล่าวคือ ผูเ้รียนท่ีมีความสามารถทางภาษาสูงมกัใชก้ลวิธีท่ีก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพใน
การส่ือสารท่ีมากกว่า กล่าวคือ ผูเ้รียนกลุ่มน้ีจะใชก้ลวิธีในการส่ือสารท่ีมีพ้ืนฐานดา้นภาษา ซ่ึงมี
ประสิทธิภาพในการส่ือความหมายความคิดรวบยอดของค าศพัท์ และให้ข้อมูลท่ีจ  าเป็ นและ
เหมาะสมในแนวทางท่ีชดัเจนและตรงไปตรงมาแก่เจา้ของภาษา (Si – Qing, 1990 : 170-171) และ
ในท านองเดียวกนัผูเ้รียนท่ีมีความสามารถทางภาษาต ่ามกัใชก้ลวิธีในการส่ือสารท่ีมีพ้ืนฐานดา้น
ความรู้ทัว่ไป และกลวิธีในการส่ือสารโดยการพูดซ ้า ส าหรับกลวิธีในการส่ือสารท่ีมีพ้ืนฐานความรู้
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ทัว่ไปนั้นเป็นการส่ือความหมายในรูปแบบของเน้ือเร่ือง ตัวอย่างเช่นให้การเปรียบเทียบความ
เหมือนหรือความคลา้ย ให้ความรู้ทางวฒันธรรมของความคิดรวบยอดของค าศพัท์ท่ีตอ้งการส่ือ
ความหมาย การใชก้ลวิธีประเภทน้ีจึงแตกต่างไปตามประสบการณ์และความเขา้ใจของผูพู้ด ดงันั้น
จึงเป็นการไม่ง่ายนกัส าหรับเจา้ของภาษาหรือผูฟั้งท่ีจะเขา้ใจในแนวทางเดียวกบัผูพู้ด ซ่ึงเป็นผลจาก
ความรู้และสบการณ์ท่ีแตกต่างกนัระหว่างผูพู้ดและผูฟั้ง ส่วนกลวิธีในการส่ือสารโดยการพูดซ ้านั้น
กล่าวไดว้่ามีประสิทธิภาพน้อยท่ีสุด เพราะว่าขอ้มูลท่ีส่ือโดยการใชก้ลวิธีประเภทน้ีไม่เพียงพอและ
ไม่เหมาะสมต่อความรู้และประสบการณ์เดิมของเจา้ของภาษาในการท่ีจะท าความเขา้ใจกบัขอ้มูล
นั้นๆ  
 2. ความรู้ทัว่ไป (World knowledge) 
 ความรู้ทัว่ไปมีผลต่อการใชก้ลวิธีในการส่ือสาร กล่าวคือ ผูเ้รียนท่ีมีความรู้ทัว่ไปดี จะ
สามารถน าความรู้นั้นมาใชก้บัการแกปั้ญหาท่ีเป็นสาเหตุจากการขาดความรู้ทางภาษา นอกจากน้ียงั
อาจใชค้วามรู้ทัว่ไปในการเสริมส่งความสามารถทางภาษา ตวัอยา่งเช่น นกัเรียนท่ีมีความรู้ในแนว
ทางการจดัการประชุมของประเทศอเมริกาจะสามารถใชค้วามรู้น้ีในการเสริมความสามารถทาง
ภาษา ท าให้สามารถเขา้มีส่วนร่วมในระหว่างการประชุม กล่าวคือ ผูเ้รียนสามารถเดาไดว้่าเมื่อไร
การประชุมจึงจะเร่ิมตน้ เม่ือไรจะมีส่วนร่วม และเมื่อไรควรจะแนะน าหวัขอ้ใหม่ในการพูด เมื่อไรควร
จะให้ความสนใจ และพยกัหน้าเพื่อแสดงความเห็นดว้ย และเมื่อไรควรจะกม้หน้า เพื่อหลีกเล่ียงการ
เสนอความคิดเห็น (Yule and Tarone 1990 : 179-194) 
 3. ความตระหนกัในความแตกต่างระหว่างภาษาท่ีหน่ึงกบัภาษาท่ีสอง 
 ความตระหนักในความแตกต่างระหว่างภาษาท่ีหน่ึงและภาษาท่ีสอง มีผลต่อการใช้
กลวิธีในการส่ือสารของผูเ้รียน ดังท่ี Si – Qing (1990 : 170-171) ได้ท าการศึกษาผลของความ
แตกต่างระหว่างภาษาจีนและภาษาองักฤษ ท่ีมีต่อการใชก้ลวิธีในการส่ือสารของผูเ้รียนชาวจีน 
ภาษาองักฤษมีความแตกต่างจากภาษาจีน กล่าวคือ ภาษาจีนจดัเป็นภาษาท่ีอยู่ในตระกูลไซโนทิเบ
ทแท็น (Sino – Tibetan) ในขณะท่ีภาษาองักฤษจัดเป็นภาษาในตระกูล อินโดยูโรเปียน (Indo – 
European) นอกจากน้ีภาษาจีนเป็นภาษาท่ีมีวรรณยกุต์ (tonal language) ในขณะท่ีภาษาองักฤษเป็น
ภาษาท่ีมีระดบัเสียงสูง – ต ่า (intentional language) ภาษาเขียนของค าในภาษาจีนก็แตกต่างจาก
ภาษาองักฤษ จากการศึกษาพบว่า ผูเ้รียนชาวจีนมีแนวโน้มท่ีจะใชก้ลวิธีในการส่ือสารท่ีมีพ้ืนฐาน
ภาษาท่ีหน่ึงนอ้ยลง เพราะว่าผูเ้รียนตระหนกัดีถึงความแตกต่างระหว่างภาษาท่ีหน่ึงและภาษาท่ีสอง 
จึงท าใหผู้เ้รียนมีแนวโนม้ในการใชก้ลวิธีภาษาท่ีสองมากข้ึน เพราะทราบดีว่ากลวิธีพ้ืนฐานภาษาท่ี
หน่ึงไม่สามารถช่วยใหป้ระสบความส าเร็จในการส่ือสารเท่าท่ีควร และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
Paribakht (1985 : 140) ท่ีพบว่า ผูเ้รียนชาวเปอร์เซียนท่ีเรียนภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสองใชก้ลวิธี
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ในการส่ือสารท่ีมีพ้ืนฐานภาษาท่ีหน่ึงน้อยกว่ากลวิธีในการส่ือสารท่ีมีพ้ืนฐานภาษาท่ีสองเพราะ
ผูเ้รียนตระหนกัดีว่าภาษาท่ีหน่ึงไม่สามารถช่วยแกปั้ญหาในการส่ือสารได  ้
 4. ภาระงาน 
 Bialystok (1990 : 50-52) อภิปรายความคิดเห็นไวว้่าความแตกต่างของภาระงานท่ีให้
นกัเรียนท า อาจจะมีอิทธิพลต่อการเลือกใชก้ลวิธีการส่ือสารชนิดใดชนิดหน่ึงโดยเฉพาะ ดงังานวิจยั 
Bialystok and Frohlich (1980) ซ่ึงศึกษาการใชก้ลวิธีการส่ือสารจากชั้นเรียนภาษาฝร่ังเศสชั้นหน่ึง 
โดยแบ่งกลุ่มตวัอย่างออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรกให้เขียนบรรยายภาพท่ีมีความสลบัซบัซอ้น กลุ่มท่ี
สองให้พูดบรรยายภาพเดียวกบักลุ่มแรก และกลุ่มท่ีสามใหดู้ภาพแลว้บรรยายใหเ้พื่อนอีกคนสร้าง
ภาพนั้นข้ึนมาใหม่บนบอร์ด ผลการวิจยัพบว่า ปริมาณการใชค้  าพูดในการท าภาระงานทั้ง 3 วิธีการ
แตกต่างกัน โดยกลุ่มท่ีเขียนบรรยายใช้ภาษาพูดน้อยท่ีสุด และกลุ่มท่ีสามใช้ภาษาพูดมากท่ีสุด 
อย่างไรก็ตามเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพพบว่า การใช้กลวิธีการส่ือสารของทั้งสามกลุ่มมี
สดัส่วนท่ีเท่ากนั ส่วนในงานวิจยัของ Blum and Levenston (1978) พบว่านักเรียนมกัใชค้  าๆ เดียว
ในการต่อประโยคให้สมบูรณ์ ไม่ชอบใชก้ารพูดออ้มคอ้ม และไม่ใช่การท าท่าใบก้บัการขอความ
ช่วยเหลือในการท าภาระงานท่ีไม่มีปฏิสัมพนัธ ์ส าหรับ Faerch and Kasper (1983) นั้นไม่คิดว่า
การเลือกใช ้กลวิธีการส่ือสารเกี่ยวข้องกับภาระงานนัก แต่จะข้ึนอยู่กบัปัญหาในการส่ือสาร
มากกว่า เช่น ถา้ผูเ้รียนมีปัญหาว่าไม่สามารถใชภ้าษาไดอ้ย่างคล่องแคล่ว และถูกตอ้งก็จะใชก้ลวิธี
การตดัทอน คือ หลีกเล่ียงไม่ใชภ้าษาท่ีมีปัญหาหรือใชไ้ม่เป็น 

การวเิคราะห์การใช้กลวธิีการส่ือสาร 

 เน่ืองจากการใชก้ลวิธีการส่ือสารปรากฏอยูใ่นการพูดโดยทัว่ๆ ไป เพ่ือวิเคราะห์ว่าการ
ใชภ้าษานั้นอาศยักลวิธีหรือไม่ ผูเ้ช่ียวชาญบางท่านเสนอแนะแนวทางในการวิเคราะห์ไวด้งัต่อไปน้ี 
Faerch and Kasper (in Faerch and Kasper eds., 1984: 214-231) อธิบายถึงตวับ่งช้ี (Indicators) ท่ีแสดงให้
เห็นว่ามีการใชก้ลวิธีการส่ือสารไว ้2 แนว 
 1. การวิเคราะห์โดยพิจารณาจากปฏิสมัพนัธ์ เมื่อผูพู้ดรู้ว่าตวัเองหรือคู่สนทนามีความ
บกพร่องทางภาษาศาสตร์ ผูพู้ดจะใชก้ลวิธีแสดงว่าตวัเองมีปัญหาไว ้3 วิธี คือ 
  1.1 การแสดงสัญญาณความไม่มัน่ใจทางออ้ม เช่น การลงัเลใจ (Hesitation) การ
แกค้  าพูดตวัเอง (Self-repairs) การพูดพลั้งปาก (Slips) 
  1.2 การแสดงสญัญาณความไม่มัน่ใจแบบชดัเจน เช่น การพูดว่า I don’t know how 
to say this. หรือ I can’t say / explain that. 
  1.3 การขอความช่วยเหลือจากคู่สนทนาโดยตรง เช่น การพูดว่า I wanted to 
improve my knowledge of - what is ‘kunst’? (kunst หมายถึง art) 
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 2. การวิเคราะห์ตามวิถีทางภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยา ตวับ่งช้ีการใชก้ลวิธีการส่ือสาร
ของภาษาแรกมีดงัน้ี 
  2.1 การวิเคราะห์ตวัแปรดา้นเวลา (Temporal variables) แบ่งเป็นอตัราเร็วของการ
พูด (rate of articulation) อตัราเร็วของการพูดจะแตกต่างกัน เช่น การพูดวลีหรือส านวนท่ีใชเ้ป็น
ประจ าจะเร็วกว่าการพูดภาษาท่ีสร้างสรรคข้ึ์นมาใหม่ ซ่ึงเป็นการใชก้ลวิธี 
   2.1.1 การหยุดชัว่คราว (Pauses) การหยุดมีอยู่ 4 แบบ คือ หยุดเพราะลกัษณะ
เสียงท่ีพูด หยดุเพ่ือหายใจ หยุดเพ่ือตีความหมายของส่ิงท่ีฟัง และหยดุเพราะลงัเลใจ การหยุดแบบ
ลงัเลใจน่ีเองท่ีสะทอ้นว่ามีการวางแผนการพูด การหยดุแบบลงัเลสามารถแบ่งไดอี้ก 2 แบบคือ การ
หยดุแบบเรียบ ไม่ออกเสียงเลย กบัการพูดท่ีเปล่งเสียงหรือพูดบางค า เช่น er, erm uh, well, I mean, 
you know 
   2.1.2 การพูดยานคาง (Drawls) การท่ีผูพู้ดลากเสียงใหช้า้กว่าปกตินั้นอาจ
เป็นเพราะผูพู้ดยดืเวลาเพื่อวางแผนการพูด 
   2.1.3 การพูดซ ้ า (Repeats) การพูดซ ้ าอาจจะเป็นการซ ้ าเสียง ซ ้ าค  าเดียว 
หรือซ ้าหลายๆ ค าก็ได ้การพูดซ ้าเป็นส่ิงท่ีบ่งบอกถึงการยดืเวลาเพ่ือหาค าพูดท่ีเหมาะสม 
  2.2 การวิเคราะห์ดา้นการแก่ค าพูดตวัเอง (Self - repairs) เป็นส่ิงท่ีบ่งบอกว่าผูพู้ดมี
ปัญหาในขณะท่ีก  าลงัพูด ผูพู้ดอาจจะพูดซ ้าค  าท่ีพูดผดิใหม่ให้ถูกตอ้งหรือพูดประโยคเดิมท่ีมีค  า ท่ี
แกใ้หม่ดว้ย 
  2.3 การวิเคราะห์เก่ียวกบัการพูดพลั้งปาก (Slips) คือการออกเสียงค าท่ีตอ้งการจะ
พูดเพ้ียนไปจากเดิมโดยไม่ตั้งใจ เช่น การออกเสียงว่า farticle shift แทนค าว่า particle shift หรือการ
ออกเสียงว่า a gas of tank แทนค าว่า a tank of gas ลกัษณะการใชภ้าษาข้างต้นเกิดข้ึนกับผูเ้รียน
ภาษาท่ีสองเช่นเดียวกนั ดงัตวัอยา่งท่ี Faerch and Kasper สรุปงานวิจยัไดว้่า อตัราเร็วของการพูดจะ
แตกต่างกันไปตามระดับความสามารถของผูเ้รียนและภาษาแม่ของผูเ้รียน ผูเ้รียนพูดยานคาง
มากกว่าเจา้ของภาษาและผูเ้รียนท่ีวางแผนการพูดอย่างระมดัระวงัใชก้ารหยุดพกัชัว่คราวทั้งแบบ
เงียบและแบบไม่เงียบบ่อยๆ ลกัษณะการพูดเหล่าน้ีไม่สามารถใชต้ดัสินการใชก้ลวิธีท่ีชดัเจน แต่
สามารถแสดงใหเ้ห็นว่ามีปัญหาเกิดข้ึน ดงัเช่น ตวัอยา่งในการศึกษาผูเ้รียนชาวเยอรมนัท่ีเรียนภาษา
ฝร่ังเศส พบว่า มีการใชก้ารหยุดพกัแบบออกเสียงอืออาประกอบ การกล่าวซ ้ า การเร่ิมตน้พูดใหม่ 
และการแก่ค าพูดตวัเองก่อนหรือทนัทีท่ีมีขอ้ผดิพลาด 
 Bialystock (1990: 16-25) อภิปรายความเห็นเร่ืองการวิเคราะห์ความแตกต่างของการ
พูดแบบใหก้ลวิธีและการพูดแบบธรรมดาดงัน้ี 



  111 

 1. การวิเคราะห์จากจ านวนคร้ังท่ีใช้กลวิธี เบียลีสต็อค อา้งถึงในบลูมและเลเวนตัน 
(Blum and Leventon) ซ่ึงใชล้กัษณะของการเกิดข้ึนชัว่คราวเป็นเกณฑ ์แยกกลวิธีกบักระบวนการ
ใช้ภาษาทัว่ไป ตวัอย่างเช่นเม่ือผูเ้รียนประสบปัญหาเฉพาะหน้าไม่รู้จะเรียกดอกกุหลาบท่ีเห็นว่า
อะไร จึงใชค้  าว่า flowers แทน roses ดงัน้ีเป็นการใชก้ลวิธี แต่ถา้ผูเ้รียนใชค้  าว่า flowers แทน roses
ทุกคร้ังจนเป็นการใชภ้าษาปกติธรรมดา ดงัน้ีเป็นกระบวนการใชภ้าษาปกติทัว่ไป การใชจ้  านวน
คร้ังในการใชก้ลวิธีเป็นเกณฑ์ในการระบุว่าเป็นกลวิธีหรือไม่น้ี ก่อให้เกิดปัญหาในการวิเคราะห์ได ้
เพราะไม่มีเกณฑ์ตั้งไวว้่าตอ้งใหก้ลวิธีก่ีคร้ังจึงจะนบัเป็นการใชภ้าษาตามปกติได ้และการวิเคราะห์
ลกัษณะน้ีตอ้งใชร้ะยะเวลานานถึงจะระบุไดว้่าเป็นการใชก้ลวิธีหรือไม่ อีกทั้งไม่มีเกณฑ์ก  าหนด
ดว้ยว่าตอ้งใชเ้วลานานแค่ไหนจึงจะเพียงพอ 
 2. การวิเคราะห์การเลือกใชก้ลวิธี เกณฑ์ในขอ้น้ีคือการถามว่าไดมี้การเลือกใชก้ลวิธี 
เพื่อเสริมการพูดปกติให้บรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการหรือไม่ ถา้ไม่มีการเลือกใชก้ลวิธีก็แสดงว่าเป็น
การใชภ้าษาปกติ การท่ีจะวดัว่าใชก้ลวิธีหรือไม่อาจท าโดยการเปรียบเทียบการใชภ้าษาของผูเ้รียน
กบัภาษาท่ีถือเป็นมาตรฐาน แต่ก็มีปัญหาในการวิเคราะห์เกิดข้ึนอีกว่าจะตั้งเกณฑม์าตรฐานอยา่งไร 
และการท่ีจะตดัสินใจไดว้่ามีการใช้กลวิธีหรือไม่นั้นควรพิจารณาท่ีตวัผูเ้รียนไม่ใช่การตั้งเกณฑ์
ภายนอกมาเปรียบเทียบ 
 3. การวิเคราะห์การวางแผนใชก้ลวิธี ซ่ึงช้ีชดัว่ากลวิธีเกิดข้ึนในชั้นการวางแผนใชภ้าษา 
ไม่ใช่การใชภ้าษานั่นคือ กลวิธีเป็นส่วนหน่ึงของการวางแผนการใชภ้าษาในสมอง การอธิบายใน
ลกัษณะน้ีเป็นการอธิบายท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดเท่าท่ีมีการอธิบายมา แต่จะมีปัญหาในการวิเคราะห์เพราะ
ตอ้งใชข้อ้มูลจากภาษาท่ีใชแ้ลว้ ไม่สามารถไปวดัความคิดภายในได  ้
 เน่ืองจากไม่สามารถแยกการใชภ้าษาแบบใชก้ลวิธีออกจากการใชภ้าษาโดยทัว่ไปได้
ชดัเจน เบียลีสต็อค จึงเสนอวิธีการศึกษาการใชก้ลวิธีของผูเ้รียนภาษา ดงัน้ี 
 1. พิจารณาจากพฤติกรรมของผูใ้ช้ภาษา (Behavioral evidence) อนัได้แก่ 1) อากัป
กริยา เช่น อตัราการพูด การหยุดชัว่คราว การพูดยานคาง การกล่าวซ ้า 2) การแกค้  าพูดตวัเอง เช่น 
การเร่ิมพูดใหม่ และ 3) การพลั้งปาก ดงัท่ีอธิบายไวแ้ลว้ขา้งตน้ อยา่งไรก็ตาม เบียลีสต็อค กล่าวว่า 
กลวิธีอาจจะเกิดข้ึนไดโ้ดยไม่มีลกัษณะทั้ง 3 ประการบ่งบอกไดเ้ช่นกนั 
 2. การวดัการส่ือสารเชิงปรนยั (Objective measure) คือ การใชเ้กณฑอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึง
ไปวดัการใชก้ลวิธีในสถานการณ์ต่างกนั ซ่ึงในปัจจุบนัน้ีพบว่ายงัไม่มีใครเสนอเกณฑ์ท่ีมีลกัษณะ
ดงักล่าว 
 การวิเคราะห์การใชก้ลวิธีการส่ือสารส่วนใหญ่เป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ซ่ึงผู ้วิจยั
แจกแจงความถ่ีของการใชก้ลวิธีการส่ือสารแต่ละชนิด แต่จ  านวนความถ่ีของกลวิธีการส่ือสารนั้น
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ไม่ เท่ากับจ านวนช่วงการพูด  (Utterance) เสมอไปSi-Qing (1990: 160) จึงกล่าวว่า การพูด
ช่วงหน่ึงๆ สามารถประกอบไปด้วยหลากหลายกลวิธี เช่นการพูดว่า a kind of bird which has 
feathers, very beautiful feathers ประกอบด้วย 2 กลวิธี คือ การใช้ค  าหมวดหมู่กับการวิเคราะห์
ส่วนประกอบ ในทางตรงขา้มช่วงการพูดหลายๆ ช่วงก็อาจจะประกอบเป็นกลวิธีเดียวเท่านั้น 
 อน่ึงในการวิเคราะห์กลวิธีการส่ือสาร ตอ้งวิเคราะห์ภาษาท่ีเกิดจากกระบวนการคิด
ภายในของผูพู้ด และในการพูดบางชนิดก็มีปฏิสัมพนัธด์ว้ย จึงควรพิจารณาว่ามีการใชก้ลวิธีการ
ส่ือสารหรือไม่ จากหลกัฐานทางพฤติกรรมต่างๆ ผนวกกับวิธีการของ Tarone and Yule (1989 : 
109) 

เทคนิคการฝึกกลวธิีการส่ือสาร 

 Ataollah Maleki (2010: 642-645) ได้แนะน าวิธีการสอนกลวิธีการส่ือสารซ่ึงใช้กับ 
Paraphrase, Transfer, Appeal for assistance and Mime โดยใช้เทคนิคแบบ Bottom-Up Approach 
ซ่ึงเป็นเทคนิคเป็นพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีแรงจูงใจในการการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ Dörnyei (2001) 
ไดก้ล่าวไวว้่าการสอนท่ีไดผ้ลตอ้งพึ่งพาทกัษะผูส้อนในการใชแ้รงจูงใจต่อผูเ้รียน ความกลวัในการ
พูดภาษาต่างประเทศในท่ีสาธารณะนั้นจะไม่มีหากไดรั้บการจูงใจในการเรียนรู้ภาษา 
 1. Paraphrase 
  1.1 ผูส้อนสอนเทคนิคความคลา้ย (Approximation Strategy) 
   1.1.1. แยกนกัเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน 
   1.1.2 ใหน้กัเรียนแต่ละคนเตรียมปากกาไว ้
   1.1.3 ใหค้  าศพัทเ์ป้าหมายเป็นรายการบนกระดานด า และเป็นความหมาย
ท่ีจะสอนในระหว่างเรียน 
   1.1.4 เขียนตวัอยา่งของค าศพัทท่ี์มีการระบุความคลา้ยคลึงของค าศพัท์ 
   1.1.5 ให้นักเรียนเขียนความหมายท่ีใกลเ้คียงของพวกเขาท่ีระบุไวบ้น
กระดานด า 
   1.1.6 สอบถามสมาชิกของแต่ละกลุ่มท่ีเพื่อเปรียบเทียบรายการท่ีระบุของ
พวกเขากบัสมาชิกในกลุ่มอ่ืนๆ และท่ีจะแกไ้ขความแตกต่างของพวกเขาดว้ยการอภิปราย 
   1.1.7 ให้สมาชิกของแต่ละกลุ่มอ่านรายการท่ีระบุตามท่ีตกลงกนัภายใน
กลุ่ม 
   1.1.8 เก่ียวกบัการเปรียบเทียบความคลา้ย 
   1.1.9 เขียนรายการสรุปบนกระดานด าส าหรับชั้นเรียนทุกคนไดเ้ห็น 
   1.1.10 ใหแ้ต่ละกลุ่มเขียนสองประโยคหน่ึง ท่ีมีความหมายคลา้ยคลึง 
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   1.1.11 ทุกกลุ่มอ่านประโยคท่ีเขียนของพวกเขาและแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 
 ซ่ึงวิธีการสอนแบบ Approximation Strategy จะช่วยให้ผูเ้รียนสามารถบอกความหมาย
ท่ีคลา้ยคลึงของค าศพัทท่ี์ตนเองมีรู้ได ้
  1.2 ผูส้อน สอนเทคนิค Word coinage strategy 
   1.2.1 ครูให้นักเรียนเตรียมปากกาและกระดาษจากนั้นให้นั่งดูครูวาดภาพ
สเกตซ ์
   1.2.2 ครูวาดภาพสเกตซเ์ป็นส่ิงของสิบอยา่ง 
   1.2.3 ใหผู้เ้รียนเขียนค าจ  ากดัความโดยเป็นช่ือของส่ิงของท่ีวาด 
   1.2.4 ให้เวลานักเรียนท าครู่หน่ึงโดยอนุญาตให้ตรวจสอบค าจ  ากัดความท่ี
ถูกตอ้ง 
   1.2.5 ใหน้กัเรียนจบัคู่อภิปรายจ ากดัความท่ีเขียนมา 
   1.2.6 ใหน้กัเรียนเรียนแต่ละคู่พูดค าจ  ากดัความท่ีเขียนใหท้ั้งชั้นไดฟั้ง 
   1.2.7 เลือกค าจ  ากดัความท่ีใกลเ้คียงท่ีสุด 

วิธีการน้ีจะช่วยให้ผูเ้รียนได้ฝึกคิดค้นค าจ  ากัดความของค าศพัท์ใหม่เพ่ือใช้ในการ
ส่ือสาร 
  1.3 ผูส้อน สอนเทคนิค Circumlocution strategy 
   1.3.1 ให้ชั้นเรียนคิดถึงจ านวนวตัถุและความคิดเก่ียวกบัช่ือของวตัถุและค า
จ  ากดัความท่ีนกัเรียนไม่รู้ 
   1.3.2 ให้นักเรียนเขียนช่ือและค าจ  ากัดความของวตัถุและให้ความคิดเป็น
ภาษาถ่ิน 
   1.3.3 ให้นักเรียนบรรยายโดยการเขียนลกัษณะของวตัถุและความคิดเป็น
ภาษาองักฤษ 
   1.3.4 ใหน้กัเรียนอ่านออกเสียงค าบรรยายใหน้กัเรียนคนอ่ืนฟัง 
   1.3.5 ใหน้กัเรียนบอกค าจ  ากดัความของวตัถุหรือความคิดเป็นภาษาถ่ิน 
   1.3.6 ใหเ้ขียนช่ือหรือค าจ  ากดัความของวตัถุเป็นภาษาองักฤษบนกระดานด า 
   1.3.7 ใหน้กัเรียนเขียนค าศพัทข์องวตัถุนั้นลงในสมุดพร้อมบรรยาย 
 การสอนดว้ยวิธีน้ีมีประโยชน์หลายอย่าง ล  าดบัแรก นักเรียนเรียนรู้ท่ีจะบรรยายวตัถุ
หรือความคิด ล  าดับท่ีสอง นักเรียนได้ฝึกการเขียนและการพูดเป็นภาษาองักฤษ ล  าดับท่ีสาม 
นกัเรียนไดเ้รียนรู้ค  าศพัท์ใหม่และโครงสร้างใหม่ระหว่างฝึก ล  าดบัท่ีส่ี นักเรียนเรียนรู้ท่ีจะใชก้าร
ส่ือสารง่ายในการท่ีนกัเรียนไดเ้ผชิญหนา้กบัค าศพัทห์รือวตัถุท่ีนกัเรียนไม่รู้จกัช่ือหรือค าจ  ากดัความ 
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 2. Transfer 
  2.1 Literal translation strategies 
   2.1.1 แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆ ละ 5 คน 
   2.1.2 เขียนส านวนการใช ้5 ส านวนเป็นรูปแบบประโยคบนกระดาน 
   2.1.3 ใหค้วามหมายและการใชแ้ก่นกัเรียน 
   2.1.4 ใหแ้ต่ละกลุ่มแปลประโยคบนกระดาน 
   2.1.5 ใหส้มาชิกในกลุ่มอ่านค าแปลแต่ละประโยค 
   2.1.6 เลือกความหมายท่ีดีท่ีสุดและเขียนบนกระดานในแต่ละประโยค 
   2.1.7 ใหน้กัเรียนเขียนในสมุดและฝึกใหน้กัเรียนไดใ้ชใ้นการส่ือสาร 
 การสอนวิธีน้ีช่วยแก้ไขการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศท่ีอาจใชผ้ิดความหมายจากการ
แปลตามโครงสร้าง ซ่ึงอาจท าใหเ้กิดการส่ือสารผดิพลาด 
 3. Appeal for Assistance 
  3.1 แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆ ละ 4-5 คน 
  3.2 ให้ นั ก เรี ยน แ ต่ ละก ลุ่ม ฝึก ใช้ค  าถาม  เช่ น  What’s this/that?; What are 
these/those?; Who’s this/that?; How do you say… in English?; etc.” 
  3.3 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มถือหรือสัมผสัหรือช้ีไปท่ีวตัถุหรือนักเรียนคนอ่ืนๆ 
เพื่อท่ีจะถามค าถาม 
  3.4 ใหน้กัเรียนในกลุ่มอ่ืนตอบค าถาม 
  3.5 ใหน้กัเรียนคนท่ีตอบค าถามถูกตอ้งถามค าถามท่ีคลา้ยกลบัคืน 
  3.6 ใชเ้กมชนิดอ่ืนๆ เช่น เกมการเดา การเดาท่ีไม่มีท่ีส้ินสุดและการห่อวตัถุ 

วิธีการน้ีจะช่วยใหน้กัเรียนคน้หาค าตอบท่ีถูกตอ้งจากค าถามท่ีนกัเรียนเผชิญหนา้ 
 4. Mime 
  4.1 แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆ ละ 4 คน 
  4.2 แต่ละกลุ่มเขียนรายการของค าท่ีตวัอกัษรสลบักนั 
  4.3 ใหน้กัเรียนเรียงค าใหม่ใหถู้กตอ้ง 
  4.4 ใหแ้ต่ละกลุ่มใบค้  าท่ีเรียงเสร็จแลว้ใหส้มาชิกกลุ่มอ่ืนไดเ้ดาค า 
   4.5 เขียนค าศพัทท่ี์เดาลงบนกระดาน 
  4.6 ใหเ้ปรียบเทียบค าท่ีเดาและค าท่ีถูกตอ้ง 
 วิธีการน้ีสามารถด าเนินบทสนทนาต่อหากนักเรียนไม่รู้ค  าศพัท์แต่ยงัสามารถใบห้รือ
แสดงท่าทางได ้
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งานวจิยัที่เกีย่วข้องกบักลวธิีการส่ือสาร 

 อรญา บ ารุงกิจ (2558) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง กลวิธีการพูดภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย:กรณีศึกษา โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา จังหวดัชลบุรี 
งานวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1. ศึกษาประเภทกลวิธีการพูดภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารของ
นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายปีท่ี 4-6 โปรแกรมภาษาไทย2. เปรียบเทียบประเภทกลวิธี
การพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีท่ี 4-6 
โปรแกรมภาษาไทย 3. เปรียบเทียบผลส าเร็จทางการส่ือสารของนกัเรียนในระดบัมธัยมศึกษาตอน
ปลายปีท่ี 4-6 โปรแกรมภาษาไทยกลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 โรงเรียนสาธิต
อุดมศึกษา จงัหวดัชลบุรี จ  านวน 75 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวิจยัประกอบดว้ยกิจกรรมการพูดเพ่ือ
การส่ือสารทั้งหมดสองกิจกรรมมีรายละเอียดของกิจกรรมดงัน้ี 1. ลกัษณะของเคร่ืองมือเป็นภาพ
ขนาด A4 คือ 1.1) ภาพลกัษณะของบุคคลและเคร่ืองแต่งกายโดยให้อธิบายลกัษณะของบุคคลและ
เคร่ืองแต่งกายของบุคคลนั้นๆตามภาพ 1.2) ภาพลกัษณะส่ิงของเคร่ืองใชโ้ดยใหอ้ธิบายลกัษณะของ
ส่ิงของเคร่ืองใชต่้างๆในภาพ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลประกอบดว้ยค่าร้อยละและค่าเฉล่ีย
สรุปผลการวิจยัดงัน้ี 1. กลวิธีการพูดภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารท่ีนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนปลายปีท่ี 4-6 ใชม้ากท่ีสุดคือกลวิธีการบรรยายลกัษณะ (Description)คิดเป็น 51% ล าดบัท่ีสอง
คือกลวิธีการแปลค าต่อค า (Literal translation) คิดเป็น 13% และล าดบัสามคือกลวิธีการส่ือสารโดย
ไม่ใชค้  าพูด (Mime) คิดเป็น 9% ในส่วนของกลวิธีการส่ือสารท่ีใชน้อ้ยท่ีสุดคือกลวิธีการยกตวัอยา่ง 
(Exemplification) คิดเป็น  5% 2. เมื่อน ากลวิธีการพูดเพื่อการส่ือสารมาเปรียบเทียบกันพบว่า
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีท่ี 4-6 มีการใช้กลวิธีการบรรยายลกัษณะมากท่ีสุด
เหมือนกนัทั้งสามระดับชั้นกลวิธีท่ีพบการใชม้ากเป็นล าดบัท่ีสองและล าดบัท่ีสามนักเรียนทั้ง 3 
ระดบัชั้นมีการใชท่ี้แตกต่างกนัออกไป 3. ผลการศึกษาค่าความส าเร็จทางการส่ือสารพบว่านักเรียน
ทั้งสามระดบัชั้นมีค่าความส าเร็จทางการส่ือสารสูงทุกระดบัชั้น (71%) โดยนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 5 และนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 มีค่าความส าเร็จทางการส่ือสารใกลเ้คียงกนัส าหรับนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 นั้นมีค่าความส าเร็จทางการส่ือสารนอ้ยท่ีสุดในกลุ่ม (68%) 
 อิสริยะ อ่ิมกระโทก (2558) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง การพฒันาทกัษะการพูดภาษาองักฤษ
โดยใชก้ลวิธีการส่ือสารของนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ     
1. พัฒนาและหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธีการส่ือสาร                
2. เปรียบเทียบทกัษะการพูดภาษาองักฤษของนกัเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนแบบฝึกทกัษะการพูด
ภาษาองักฤษโดยใชก้ลวิธีการส่ือสาร 3. ศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อแบบฝึกทกัษะการพูด
ภาษาองักฤษโดยใชก้ลวิธีการส่ือสาร และ 4. เปรียบเทียบความถ่ีการใชก้ลวิธีการส่ือสารก่อนเรียน
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และหลงัเรียนแบบฝึกทกัษะการพูดภาษาองักฤษ กลุ่มตวัอยา่งประกอบดว้ย นกัเรียนจ านวน 30 คน 
ท่ีถูกคัดเลือกโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย(Simple Random Sampling) ใช้รูปแบบ One group pretest 
posttest design เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวิจยัไดแ้ก่ 1) แบบฝึกทักษะการพูดภาษาองักฤษโดยการใช้
กลวิธีการส่ือสาร 2) แผนการสอน 3) แบบทดสอบทกัษะการพูด 4) แบบสอบถาม และ5) ตาราง
บนัทึกขอ้มูล มีการทดลองใน 3 ขั้น คือ ขั้นท่ี 1 การทดลองบุคคลจ านวน 3 คน ขั้นท่ี 2 การทดลอง
กลุ่มเล็ก โดยสุ่มจ านวน 10คน โดยการคละความสามารถ และขั้นท่ี 3 การทดลองภาคสนาม โดย
ทดลองกบักลุ่มท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง ใชว้ิธีการสุ่มจ านวน 30 คน โดยการคละความสามารถ เพื่อท า
การหาประสิทธิภาพของแบบฝึก จากนั้นด าเนินการทดลองกิจกรรมการเรียนการสอนละใชแ้บบฝึก
ทักษะการพูดท่ีสร้างข้ึนกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ t-test for 
independent sample, ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัพบว่า 1) ประสิทธิภาพของ
แบบฝึกทกัษะการพูดภาษาองักฤษโดยใชก้ลวิธีการส่ือสารเกณฑเ์ท่ากบั 75.0/76.00 2) คะแนนเฉล่ีย
ของทกัษะการพูดภาษาองักฤษของนักเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั.05 3) ความคิดเห็นต่อการสอนทกัษะการพูดภาษาองักฤษโดยใชก้ลวิธีการส่ือสารมีค่าเฉล่ีย
อยูร่ะดบัสูง 4) ความถ่ีการใชก้ลวิธีการส่ือสารของนกัเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 กรรัตน์ ปริญญาจารย ์(2550) ได้ท าการวิจยัเร่ือง การสอนกลยุทธ์การส่ือสารให้กับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยจี  านวน 10 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือแบบ
สัมภาษณ์ แบบสังเกต โดยไดศ้ึกษาการใชก้ลยุทธ์การส่ือสาร 4 ประเภท ไดแ้ก่ การท าเสียงประกอบ การ
หยุดชัว่ขณะเพ่ือคิด การขอค าอธิบายและการพูดออ้ม ผลของการศึกษาพบว่าความถ่ีในการใชก้ล
ยุทธ์การส่ือสารเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 หลงัได้รับการอบรม และพบว่า
นกัศึกษาใชก้ลยทุธไ์ดเ้หมาะสมข้ึนหลงัจากการอบรมทั้งสองคร้ัง (Post-test and Delay Post-test) 
 วิไลรัศมี แสนอุดม (2550) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง กลวิธีการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร
ระหว่างนกัท่องเท่ียวกบัเจา้หน้าท่ีด่านตรวจคนเขา้เมืองเชียงของ จงัหวดัเชียงรายกลุ่มตวัอย่างจาก
นักท่องเท่ียวจ านวน 32 คนและเจา้หน้าท่ีด่านตรวจคนเขา้เมืองเชียงของ จ  านวน 5 คน ท่ีปฏิบัติ
หน้าท่ีตรวจเอกสารผ่านแดนเขา้-ออกของนักท่องเท่ียวท่ีใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสาร โดยเก็บ
ขอ้มูลจากการสนทนาภาษาองักฤษระหว่างนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติกบัเจา้หนา้ท่ีด่านตรวจคนเขา้
เมือง ด้วยวิธีการสังเกต บันทึกเสียง บันทึกภาพและสัมภาษณ์จากนั้นน าข้อมูลท่ีได้มาท าการ
วิเคราะห์ จดักลุ่มขอ้มูล สังเคราะห์และรายงานผลโดยการวิเคราะห์ขอ้มูลใช้ Discourse Analysis
ตามแนวคิดกลวิธีทางการส่ือสารในการสนทนา ซ่ึงดดัแปลงมาจากทฤษฎีของ Dornyei (1995 : 21) ท่ีเน้น
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคู่สนทนาและกลวิธีท่ีใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสาร ผ ลการวิจัยพบว่า
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นกัท่องเท่ียวใชก้ลวิธีการส่ือสารทั้งหมด 5 วิธี กลวิธีท่ีใชม้ากท่ีสุด ไดแ้ก่ กลวิธีการชดเชยหรือท า
ให้ส าเร็จและกลวิธีท่ีใช้น้อยท่ีสุดคือกลวิธีการหลีกเล่ียง และเจ้าหน้าท่ีด่านตรวจคนเขา้เมืองใช้
กลวิธีการส่ือสารจ านวน 5 กลวิธี กลวิธีท่ีใชม้ากท่ีสุดคือกลวิธีปฏิสมัพนัธ์ และนอ้ยท่ีสุดคือการตดั
ทอนหรือการหลีกเล่ียง 
 ฐิติรัตน์ สมศิริ (2550) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การใชก้ลวิธีการส่ือสารเพื่อพฒันาทกัษะการ
พูดคล่องแคล่วของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ พฒันาทกัษะ
การพูดคล่องแคล่วโดยการใชก้ลวิธีการส่ือสาร กลุ่มตวัอยา่งประกอบดว้ย นกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 6 จ านวน 33 คน โรงเรียนอนุบาลวงัสามหมอ อ  าเภอวงัสามหมอ จงัหวดัอุดรธานี ในภาคเรียนท่ี 
2 ปีการศึกษา 2549 เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจยัไดแ้ก่ 1) แผนการจดัการเรียนรู้ จ  านวน 4 แผน เวลา 12 
ชัว่โมงเป็นเวลา 4 สัปดาห์ 2) แบบประเมินทกัษะการพูดคล่องแคล่วของนกัเรียน การวิจยัคร้ังน้ีเป็น
การใชก้ารวิจยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียน โดยการใชห้ลกัการและขั้นตอนการปฏิบติัเชิงเคมีและแมค
แทคกาท แบ่งเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี ส่วนท่ี 1 ส ารวจปัญหา โดยพบว่า นกัเรียนขาดความคล่องแคล่วและขาด
ความถูกตอ้งแม่นย  าในการพูด ผูว้ิจยัจึงตอ้งการปรับเปล่ียนกิจกรรมการเรียนรู้และมีความสนใจท่ีจะ
ใช้รูปแบบการใช้กลวิธีการส่ือสารเพื่อพฒันาทกัษะการพูดคล่องแคล่ว เพื่อพฒันาทกัษะการพูด
คล่องแคล่วของนกัเรียนให้มีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน ส่วนท่ี 2 เป็นขั้นปฏิบติัการในรูปวงจร มีทั้งหมด 4 วงจร 
1 วงจร มี 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 1.ขั้นวางแผน (Plan) 2. ขั้นปฏิบติัตามแผน (Action) 3. ขั้นสงัเกต (Observe) 
4. ขั้นสะทอ้นผลการปฏิบติัการ (Reflect) ผลการวิจยัพบว่า วงรอบท่ี 1 ผูว้ิจยัใชก้ลวิธีการใชท่้าทาง กลวิธี
ขอความช่วยเหลือ กลวิธีการใชภ้าษาแม่ปนภาษาท่ีสองและกลวิธีการหยุดชัว่ขณะ พบว่านักเรียนใช้
กลวิธีท่ีไม่หลากหลาย วงรอบท่ี 2 น ากลวิธีท่ีนกัเรียนไม่ไดใ้ชม้าฝึกเป็นคู่ซ ้าๆ  พบว่านกัเรียนทุกคน
ใชอ้ย่างน้อย 2 กลวิธีโดยใชก้ลวิธีท่ีใช้มากท่ีสุด คือ กลวิธีขอความช่วยเหลือ กลวิธีการใช้ท่าทาง 
และกลวิธีการใชภ้าษาแม่ปนภาษาท่ีสอง และใชก้ลวิธีการหยุดพูดชัว่ขณะ น้อยท่ีสุด วงรอบท่ี 3 
ผูว้ิจยัแกปั้ญหาโดยกล่าวค าชมและใช้เกมในการฝึกใชก้ลวิธีการหยุดชั่วขณะ พบว่า นักเรียนใช้
กลวิธีการหยุดชัว่ขณะเพ่ิมข้ึนและยงัใชอี้ก2 วิธีเพ่ิมข้ึนดว้ย วงรอบท่ี 4 ผูว้ิจยัจดักิจกรรมส่งเสริมให้
นักเรียนฝึกกลวิธีท่ีถนัด คือ กลวิธีการใชท่้าทาง กลวิธีการขอความช่วยเหลือและกลวิธีการใชภ้าษาแม่
ปนภาษาท่ีสอง โดยใชเ้กม สรุปไดว้่าการใชก้ลวิธีการส่ือสารทั้ง 4 กลวิธี ท าใหก้ารพูดส่ือสารคล่องแคล่ว
ข้ึน 
 ละออทิพย์ วีระรักษ์ (2546) ได้ท าการวิจัยเร่ือง กลวิธีการส่ือสารในการพูดของ
นักศึกษาวิชาเอกภาษาองักฤษท่ีเรียนวิชาฟัง-พูด 1 สถาบันราชภัฏนครราชสีมากลุ่มตวัอย่างคือ
นักศึกษาเอกภาษาองักฤษท่ีเรียนวิชาฟัง-พูด 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2545 จ านวน 16 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชคื้อแบบสังเกต ผลการวิจยัพบว่านักศึกษาไดใ้ชก้ลวิธีการส่ือสาร 5 ประเภท ไดแ้ก่ 
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1) กลวิธีการปรับขอ้ความ 2) กลวิธีการใชพ้ื้นความรู้ภาษาองักฤษ 3) กลวิธีไม่ใชภ้าษาพูด 4) กล
วิธีการใชพ้ื้นความรู้ภาษาแม่ 5) กลวิธีการหลีกลี่ยง และพบว่านักศึกษาท่ีมีความสามารถในการ
พูดต่างกนัใชก้ลวิธีการส่ือสารแต่ละประเภทในปริมาณความถ่ีท่ีต่างกนั  
 ขวัญหทัย เชิดชู (2545) ได้ศึกษาวิจัย เร่ือง การศึกษากลวิธีการส่ือสารการพู ด
ภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นปีท่ี 1 โปรแกรมภาษาองักฤษ สถาบนัราชภฏัเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี 
กลุ่มตัวอย่างมี 32 คน ได้มาจากการทดสอบวดัความสามารถทางการพูดภาษาองักฤษ และสุ่ม
ตวัอยา่งอย่างง่ายจากแต่ละกลุ่มความสามารถ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ 1)แบบทดสอบวดั
ความสามารถดา้นการพูดภาษาองักฤษ 2) ภาระงานเพื่อการส่ือสาร 4 ชนิด และ 3) ตารางบันทึก
ขอ้มูลใชก้ลวิธีการส่ือสาร โดยมีการบนัทึกวีดีทศัน์การท าภาระงานไวทุ้กคร้ัง การวิเคราะห์ขอ้มูลมี
ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณแสดงการใชก้ลวิธีการส่ือสารแต่ละชนิด 
ด้วยสถิติทดสอบไคสแควร์ (Chi-square Test) ส่วนการวิเคราะห์เชิงคุณภาพเป็นการวิเคราะห์
พฤติกรรมการใชก้ลวิธีการส่ือสารหรือการแสดงออกทางวาจาหรือท่าทางของนักศึกษา เมื่อใช้
กลวิธีการส่ือสารแต่ละชนิดในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งการแสดงออกก่อนการใช ้ระหว่างใช ้และหลงั
การใช้ ผูว้ิจัยน าข้อมูลท่ีสังเกตได้มาบันทึกไว้ในตารางบันทึกข้อมูลการใช้กลวิธีการส่ือสาร 
ผลการวิจยัพบว่า นักศึกษาใชก้ลวิธีการส่ือสารครบทั้ง 5 ชนิด คือ กลวิธีการหลีกเล่ียง กลวิธีการใช้
พ้ืนฐานความรู้ภาษาแม่หรือภาษาอ่ืน กลวิธีใชพ้ื้นความรู้ภาษาองักฤษ กลวิธีการไม่ใชภ้าษาพูด และ
กลวิธีการปรับขอ้ความ กลวิธีการส่ือสารท่ีนกัศึกษาใชม้ากท่ีสุด คือ กลวิธีการปรับขอ้ความ และกลวิธี
ท่ีใชน้อ้ยท่ีสุด คือ กลวิธีการไม่ใชภ้าษา นักศึกษาท่ีมีความสามารถดา้นการพูดภาษาองักฤษต่างกนัมี
ความถ่ีในการใช้กลวิธีการส่ือสารทั้ ง 5 ชนิด แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
นักศึกษาท่ีมีความสามารถด้านการพูดภาษาองักฤษระดบัสูงและปานกลางใชก้ลวิธีการส่ือสารปรับ
ขอ้ความมากท่ีสุด และนกัศึกษาท่ีมีความสามารถทางการพูดภาษาองักฤษระดบัต ่าใชก้ลวิธีพ้ืนความรู้
ภาษาองักฤษมากท่ีสุด ส่วนนกัศึกษาท่ีมีความสามารถดา้นการพูดภาษาองักฤษระดบัสูงใชก้ลวิธีการไม่
ใชภ้าษาพูดนอ้ยท่ีสุด นกัศึกษาท่ีมีความสามารถทางการพูดภาษาองักฤษระดบัปานกลางและต ่าใชก้ลวธีิ
ใชพ้ื้นความรู้ภาษาแม่หรือภาษาอ่ืนนอ้ยท่ีสุด 
 Dornyei (1995 : 55–85)  ศึกษาความเป็นไปได้ในการสอนกลวิธีการส่ือสารเพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของการพูด โดยการพูดภาษาองักฤษของนกัเรียน 109 คน เป็นหญิง 72  คนและชาย  
37 คน มีอายุระหว่าง 15-18 ท่ีเรียนภาษาองักฤษจากทั้งหมด 8 ห้องเรียนในโรงเรียน 5 ในประเทศ
ฮงัการี ความสามารถของนักเรียนมีตั้งแต่ระดับก่อนปานกลาง(Pre-intermediate) จนถึงหลงัระดับ
ปานกลาง (Post-intermediate) แบ่งนกัเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม ฝึกใชก้ลวิธีการส่ือสารเนน้เฉพาะการหลีกเล่ียงเร่ือง
และการแทนท่ี (Topic avoidance and replacement) การพูดออ้มคอ้มและการใชส่้วนเติมเค็ม  กลุ่มท่ี  2  
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มีการเรียนการสอนครบทุกทกัษะไม่เนน้ทกัษะใดและกลุ่มท่ี 3 มีการสอนแบบเนน้การพูด แต่ไม่ได้
ใชก้ลวิธี ระยะในการสอน 6 สัปดาห์ผลการศึกษาพบว่า การฝึกให้นักเรียนใชก้ลวิธีการส่ือสารท า
ให้ 1) คุณภาพในการใชก้ลวิธีการส่ือสารมีมากข้ึน 2) ปริมาณการใชก้ลวิธีการส่ือสารมีมากข้ึน 3) 
นักเรียนพูดไดค้ล่องแคล่วมากข้ึน และ 4) นักเรียนเห็นประโยชน์และมีทัศนคติท่ีดีต่อการฝึกใช้
กลวิธีการส่ือสาร 
 Si-Qing (1990 : 155-187) ศึกษาความสัมพนัธร์ะหว่างความสามารถทางการพูดภาษา
และความสามารถด้านการใช้กลวิธีของผูเ้รียน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาชาวจีน วิชาเอก
ภาษาองักฤษ 12 คน ท่ีก  าลงัศึกษาอยู่ท่ี Guangzhou Foreign Language แบ่งกลุ่มตวัอยา่งออกเป็น  2 
กลุ่ม ตามระดบัความสามารถทางภาษา กลุ่มละ 6 คน เป็นนกัศึกษา ชาย 3 คน และนักศึกษาหญิง  3 
คน กลุ่มท่ี 1 เป็นนักศึกษาปริญญาโทชั้นปีท่ี 2 ท่ีมีความสามารถทางการพูดภาษาองักฤษระดบัสูง  
กลุ่มท่ี 2 เป็นนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีท่ี  3 ความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษระดับต ่ า  
ผลการวิจยัพบว่า 1) ความถ่ีของกลวิธีการส่ือสารท่ีผูเ้รียนใชแ้ตกต่างกนัตามระดบัความสามารถทาง
ภาษาและผูเ้รียนท่ีมีความสามารถทางภาษาระดับต ่า ใช้กลวิธีการส่ือสารมากกว่าผูเ้รียนท่ีมี
ความสามารถทางภาษาระดบัสูง 2) ความถ่ีของการเลือกใชก้ลวิธีการส่ือสารชนิดต่างๆ แตกต่างกนั
ตามระดบัความสามารถทางภาษาผูเ้รียนท่ีมีความสามารถทางภาษาระดบัสูงใชก้ลวิธีการส่ือสารท่ี
ใช ้ พ้ืนท่ีดา้นภาษาศาสตร์มากกว่า ในขณะเดียวกนัผูเ้รียนท่ีมีความสามารถทางภาษาระดบัต ่าใช้
กลวิ ธีการส่ือสารท่ีใช้พ้ืนความรู้ทางโลกและกลวิธีการส่ือสารแบบกล่าวซ ้ ามากกว่า 3) มี
ความสัมพนัธเ์ชิงบวกระหว่างระดบัความสามารถทางภาษาและประสิทธิภาพในการส่ือสารของ
ผูเ้รียน ผูเ้รียนท่ีมีความสามารถทางภาษาระดับสูง ใช้กลวิธีการส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากกว่าผูเ้รียนท่ีมีความสามารถทางภาษาระดบัต ่าและ 4) ทั้ งระดับความสามารถทางภาษาและ
ความแตกต่างระหว่างภาษาท่ีหน่ึงและภาษาท่ีสองมีผลต่อการเลือกใชก้ลวิธีการส่ือสาร โดยไม่มี
การใช้กลวิธีการส่ือสารท่ีใช้พ้ืนความรู้ภาษาแม่ท่ีชัดเจน ทั้ งนักเรียนท่ีมีความสามารถทาง
ภาษาระดับสูงและระดับต ่ า  ทั้ งน้ี เน่ืองจากภาษาแม่ของผูเ้รียน (ภาษจีน) และภาษาท่ีสอง 
(ภาษาองักฤษ) ไม่มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
 Aliweh (1989 : iv-v) ไดท้ าการศึกษาผลระยะสั้นและระยะยาวของการสอน กลวิธีใน
การส่ือสารท่ีมีต่อความสามารถในการพูดภาษาองักฤษ ตวัอยา่งประชากรเป็นนกัศึกษา ชาวอียิปต์
ในวิทยาลยัของประเทศอียปิต ์จ  านวน 30 คน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มท่ีไดรั้บการสอน
กลวิธีในการส่ือสารและกลุ่มท่ีไม่ไดรั้บการสอนกลวิธีในการส่ือสาร ผลการวิจยั พบว่า1) คะแนน
ความสามารถในการพูดของนกัศึกษาท่ีไดรั้บการสอนกลวิธีในการส่ือสารสูงกว่า นกัศึกษาท่ีไม่ได้
รับการสอนกลวิธีในการส่ือสารในการทดสอบหลงัส้ินสุดการทดลองทันทีอย่างมีนัยส าคญัทาง
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สถิติ 2) คะแนนความสามารถในการพูดของนักศึกษาท่ีไดรั้บการสอนกลวิธีในการส่ือสารสูงกว่า
นกัศึกษาท่ีไม่ไดรั้บการสอนกลวิธีในการส่ือสารในการทดสอบหลงัการส้ินสุดการทดลอง 2 เดือน 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 Paribakht (1985 : 132-146) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง “ความสามารถดา้นกลวิธีในการส่ือสาร
กบัความสามารถทางภาษา” ตวัอย่างประชากรเป็นนักศึกษาชาวเปอร์เซีย ท่ีมีความสามารถทาง
ภาษาระดบักลางและสูง กลุ่มละ 20 คน และอีกกลุ่มหน่ึงเป็นนกัศึกษาท่ีเป็นเจา้ของภาษาจ านวน 20 
คน เช่นกนั ผลการวิจยัพบว่า กลวิธีในการส่ือสารท่ีใชจ้ะแตกต่างกนัไปตามระดบัความสามารถทาง
ภาษา ผูท่ี้มีความสามารถทางภาษาสูงหรือเจา้ของภาษาจะใชก้ลวิธีในการส่ือสารท่ีมีพ้ืนฐานภาษาท่ี 
2 ส่วนผูท่ี้มีความสามารถทางภาษาต ่าจะใชก้ลวิธีในการส่ือสารท่ีมีพ้ืนฐานภาษาแม่ 
 Fashri (1984 : 15-37) ไดท้ าการวิจยัเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการใชก้ลวิธีใน
การส่ือสารและองคป์ระกอบของการพูดเล่าเร่ือง ตวัอยา่งประชากรเป็นผูเ้รียน ชาวโมรอคโค อารา
บิค จ  านวน 1 คน ผูว้ิจัยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูเ้รียนในคาบเรียนวิชาการสนทนาทุกวนั เป็นเวลา 4 
สปัดาห์ โดยใหผู้เ้รียนพูดเล่าเร่ือง 12 เร่ือง และน ามาวิเคราะห์ความสมัพนัธ ์ระหว่างการใชก้ลวิธีใน
การส่ือสารของผูเ้รียนและองค์ประกอบของการพูดเล่าเร่ือง ผลการวิจยั พบว่า ผูเ้รียนใชก้ลวิ ธีใน
การส่ือสารท่ีหลากหลายเพื่อท่ีจะชดเชยความบกพร่องทางภาษา และการใชก้ลวิธีในการส่ือสารแต่
ละประเภทของผูเ้รียนจะแตกต่างกนัตามองค์ประกอบของการพูด เล่าเร่ือง และกลวิธีในการส่ือสารบาง
ประเภทจะมีขอ้จ  ากดักบัองค์ประกอบของการพูดเล่าเร่ือง จึงสรุปไดว้่าการใชก้ลวิธีในการส่ือสารมี
ความสมัพนัธก์บัองคป์ระกอบของการพูดเล่าเร่ือง 
 Haastrup and Phillipson (cited in Claus Faerch and Gabriele Kasper, 1983 : 140-159) 
ไดท้ าการวิจยัเพื่อศึกษาการใชก้ลวิธีการส่ือสารระหว่างการมีปฏิสัมพนัธ์กบัเจา้ของภาษา และผูท่ี้
ไม่ใช่เจา้ของภาษาเมื่อมีปัญหาในการสนทนากนั ตวัอยา่งประชากรเป็นนักศึกษาชาวเดนิชท่ีเรียน
ภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสองในระดบักลาง จ  านวน 8 คน การเก็บรวบรวมขอ้มูลใชว้ิธีให้ตวัอย่าง
ประชากรสนทนากับเพื่อนท่ีเป็นเจ้าของภาษาและผูท่ี้ไม่ใช่เจ้าของภาษาในหัวข้อเก่ียวกับ
ชีวิตประจ าวนั แลว้วิเคราะห์ขอ้มูลโดยดูจาก 3 ลกัษณะ คือ ลกัษณะของการสนทนา ปัญหาท่ีเกิด
จากการสนทนา ประเภทและความถ่ีของการใชก้ลวิธีในการส่ือสาร ผลการวิจยัพบว่า กลวิธีในการ
ส่ือสารท่ีมีพ้ืนฐานภาษาแม่มีประสิทธิภาพในการส่ือสารน้อยกว่ากลวิธีในการส่ือสารท่ีมีพ้ืนฐาน
ภาษาท่ีสอง 
 Wipada Jarujumpol (1983 : 1362-A) ไดท้ าการวิจยัเพ่ือศึกษาการท าค  าศพัท์ให้ง่ายข้ึน
โดยการใช้กลวิธีในการส่ือสาร ในการใช้กลวิธีในการส่ือสารดา้นการใชค้  าศพัท์ในการส่ือสาร
ภาษาองักฤษของนกัศึกษาไทยท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงและต ่า ตวัอยา่งประชากรท่ีใชใ้นการ
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วิจัยคร้ังน้ีเป็น นักศึกษาชาวไทยท่ีก  าลงัศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโทในประเทศสหรัฐอเมริกา
จ านวน 25 คน แบ่งเป็นกลุ่มนกัศึกษา ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงและกลุ่มนักศึกษาท่ีมีผลการ
เรียนต ่า ผลการวิจยัพบว่า พฤติกรรมในการใชก้ลวิธีในการส่ือสารท่ีนักศึกษาใชแ้กปั้ญหาทางดา้น
การใชค้  าศพัท์ในการพูด ไดแ้ก่ การพูดแปลค าต่อค า การพูดภาษาแม่ปนกบัภาษาท่ีสอง การใชค้  า
ใกลเ้คียง การใช้ค  าเหมือน การสร้างค าใหม่ การพูดออ้มคอ้มหรือการพูดบรรยายแทนการกล่าว
ค าศพัท์นั้นโดยตรง นอกจากน้ีผลการวิจัยยงัพบว่า นักศึกษากลุ่มท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง 
มกัจะแกปั้ญหาในการใชค้  าศพัทโ์ดยการใชค้  าเหมือน การใชค้  าใกลเ้คียง และการสร้างค าใหม่ ส่วน
นกัศึกษาท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่า มกัจะแกปั้ญหาในการใชค้  าศพัท์ โดยการพูดแปลค าต่อค า 
หรือโดยการใชภ้าษาแม่ปนภาษาท่ีสอง และการพูดออ้มคอ้มหรือการพูดบรรยาย 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งสรุปไดว้่า ผูเ้รียนภาษาท่ีสองมีพฤติกรรม
การใชก้ลวิธีการส่ือสารท่ีแตกต่างกนัไป โดยมีจุดประสงคเ์พื่อให้การส่ือสารสามารถด าเนินไปได ้
นอกจากน้ีกลวิธีการส่ือสารก็เป็นวิธีท่ีสามารถช่วยพฒันาความสามารถในการส่ือสารได ้และการ
ไดรั้บการพฒันาและฝึกฝนการใชก้ลวิธีการส่ือสารจะช่วยใหส้ามารถพฒันาทกัษะดา้นการพูดอยา่ง
มีประสิทธิภาพ 
ตารางท่ี 7 ตารางแสดงกลวิธีการส่ือสารท่ีใชใ้นงานวิจยั 

อรญา บ ารุงกิจ  
(2558) 

กรรัตน์ ปริญญาจารย ์
(2550) 

วิไลรัศมี แสนอุดม 
(2550) 

ฐิติรัตน์ สมศิริ  
(2550) 

1. การยมืค า (Language 
transfer) 
1.1 กลวิธีการพูดภาษาแม่
ปะปนภาษาที่สอง 
(Language switch) 
     1.2 กลวิธีการการพูด
แปลค าต่อค า (Literal 
translation) 
2. กลวิธีการส่ือสารโดยไม่
ใชค้  าพูด (Mime) 
3. กลวิธีการหลีกเลี่ยง 
(Avoidance) 
4. กลวิธีการยกตวัอยา่ง 
(Exemplification)  

1. การท าเสียงประกอบ  
2. การหยดุชัว่ขณะเพื่อ
คิด 
3. การขอค าอธิบาย 
4. การพูดออ้ม 
 

1. กลวิธีการหลีกเลี่ยง
หรือตดัทอน 
2. กลวิธีท  าใหส้ าเร็จหรือ
ชดเชย 
3. กลวิธีขอเพิ่มเวลา 
4. กลวิธีในการ
ตรวจสอบตนเองและ
ผูอ้ื่น 
5. กลวิธีการมี
ปฏิสัมพนัธ์ 

1. กลวิธีการใชท้่าทาง  
2. กลวิธีขอความ
ช่วยเหลือ 
3. กลวิธีการใชภ้าษาแม่
ปนภาษาที่สอง 
4. กลวิธีการหยดุชัว่ขณะ 
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ตารางท่ี 7 ตารางแสดงกลวิธีการส่ือสารท่ีใชใ้นงานวิจยั (ต่อ) 
อรญา บ ารุงกิจ  

(2558) 
กรรัตน์ ปริญญาจารย ์

(2550) 
วิไลรัศมี แสนอุดม 

(2550) 
ฐิติรัตน์ สมศิริ  

(2550) 
5. กลวิธีการบรรยาย
ลกัษณะ (Description)  
6. กลวิธีการขอความ
ช่วยเหลือ (Getting help 

   

 
จากกลวิธีการส่ือสารท่ีใช้ในงานวิจัยข้างต้น ผูว้ิจัยเลือกใช้กลวิธีการส่ือสารจาก

งานวิจยัของฐิติรัตน์ สมศิริ (2550) ท่ีไดท้  าการวิจยัเร่ือง การใชก้ลวิธีการส่ือสารเพื่อพฒันาทกัษะ
การพูดคล่องแคล่วของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ไดใ้ช ้4 กลวิธี คือ 1. กลวิธีการใชท่้าทาง  2. กลวิธี
ขอความช่วยเหลือ 3. กลวิธีการใชภ้าษาแม่ปนภาษาท่ีสองและ 4. กลวิธีการหยดุชัว่ขณะ สรุปไดว้่า 
การใช้กลวิธีการส่ือสารทั้ ง 4 กลวิธี ท าให้การพูดส่ือสารคล่องแคล่วข้ึน ดังนั้ นในการพัฒนา
กิจกรรมพัฒนาผู ้เรียนโดยใช้วิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกับกลวิ ธีการส่ือสารเพื่อส่งเสริม
ความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ผูว้ิจยัจึงเลือกใช ้
กลวิธีการส่ือสาร 4 วิธี ดงัน้ี กลวิธีท่ี 1 การใชอ้วจันภาษา (Nonlinguistic Strategy) กลวิธีท่ี 2 การขอ
ความช่วยเหลือ ( Appeal for Help Strategy) กลวิธีท่ี 3 การพูดภาษาองักฤษปนภาษาอ่ืน (Languages 
Switch Strategy) กลวิธีท่ี 4 การพูดพึมพ าเพื่อขอเวลาในการคิด (Surfing Strategy) เน่ืองจากมีกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีใกลเ้คียงกนั คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษา 
 

การพูดภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 

 

ความหมายของการพูดเพ่ือการส่ือสาร 

 การพูดเป็นรูปแบบของพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป คือ ผูพู้ดและ
ผูฟั้ง และมีการพูดโตต้อบซ่ึงกนัและกนั การพูดจึงเป็นการส่ือสาร 2 ทางในช่วงเวลาหน่ึงๆ โดยท่ีผู ้
หน่ึงจะท าหนา้ท่ีเป็นผูฟั้งคู่สนทนาท่ีก  าลงัพูด และหลงัจากนั้นก็จะมีการเปล่ียนบทบาท กล่าวคือ ผู ้
พูดจะกลายเป็นผูฟั้ง และผูฟั้งจะเป็นผูพู้ด การเปล่ียนบทบาทดังกล่าวจะเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วใน
ระหว่างการสนทนา ผูพู้ดและผูฟั้งต่างมีหน้าท่ีท่ีจะตอ้งร่วมกนัส่งและรับสาร โดยท่ีผูพู้ดส่งรหัส
ขอ้ความ ข่าวสารท่ีตอ้งการส่ือความหมายออกไปด้วยภาษาท่ีเหมาะสม ในขณะท่ีผูฟั้งตอ้งเป็นผู ้
ถอดรหสัขอ้ความหรือแปลความหมายของขอ้ความข่าวสารนั้นๆ ใหต้รงกบัความตอ้งการของผูส่้ง
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รหัส (Scott 1981 : 70, Underhill 1987 : 2, Byne 1990 : 8) นอกจากการพูดจะเป็นการส่งสารซ่ึงใช้
ค  าพูดเป็นส่ือแลว้ การพูดยงัรวมความถึงการใชล้กัษณะท่าทาง กลา้มเน้ือบนใบหน้า ตลอดจนการ
ถ่ายทอดความหมายดว้ยสายตา (Widdowson 1979 : 58-59) 
 เมื่อกล่าวถึงการพูดเพื่อการส่ือสาร Valette (1977: 120) ไดใ้ห้ความหมายของการพูด
เพ่ือการส่ือสารว่า มิไดเ้ป็นเพียงการออกเสียงค า และการออกเสียงสูงต ่าในประโยคเท่านั้น แต่เป็น
การพูดตามหน้าท่ีของภาษา กล่าวคือ เป็นการท าให้ผูอ่ื้นเขา้ใจจุดประสงค์ในส่ิงท่ีตนพูด และการ
พูดของผูท่ี้มีความสามารถในระดบัท่ีสูงข้ึนไป ยงัตอ้งมีการเลือกใชส้ านวนภาษาท่ีถูกตอ้งเหมาะสม
และเป็นท่ียอมรับของเจา้ของภาษาดว้ย 
 Searle (1978: 85-90) กล่าวถึงการพูดเพื่อการส่ือสารว่า หมายถึง การกล่าวค าพูดท่ีเกิด
จากความตั้งใจของผูพู้ด และก่อให้เกิดสัมฤทธ์ิผลอย่างใดอย่างหน่ึงตามแต่สถานการณ์ในการ
ส่ือสาร 
 Paulston (1978: 56-57) กล่าวถึงการพูดเพื่อการส่ือสารว่า เป็นการปฏิสัมพนัธ์ทาง
ภาษาเพ่ือการแลกเปล่ียนขอ้มูล และความหมายของภาษาทางดา้นสงัคม นั่นคือจะตอ้งใชภ้าษาตาม
กฎของสงัคมนั้นๆ  
 Littlewood (1995: 3-5) ได้ให้ค  าจ  ากัดความของค าว่า การพูดเพื่อการส่ือสารว่า 
หมายถึง กิจกรรมระหว่างบุคคลสองคน ซ่ึงไดแ้ก่ ผูพู้ดและผูฟั้ง โดยท่ีผูพู้ดคาดคะเนความรู้และ
ความรู้สึกของผูฟั้งเพ่ือท่ีจะเลือกใชค้  าพูดใหเ้หมาะสมกบั บริบทของการใชภ้าษานั้นๆ  
 Finocchiaro and Brumfit (1983: 140) กล่าวว่า การพูดเป็นปฏิกิริยาท่ีเก่ียวข้องสัมพนัธ์กัน
ระหว่างส่ิงท่ีจะพูด สถานการณ์ของการพูด การปรับเปล่ียนอวยัวะในการพูดไวถู้กตอ้ง เหมาะสม การใช้
ค  าพูด กฎเกณฑด์ว้ยไวยากรณ์ ความหมายและวฒันธรรมใหเ้หมาะสม รวมถึงความรวดเร็วต่อการรับรู้การ
เปล่ียนแปลงของคู่สนทนา ซ่ึงเป็นปฏิกิริยาท่ีสัมพนัธ์กนัทั้งทางดา้นสมองและร่างกาย ท่ีจะตอ้งเกิดข้ึน 
อย่างทนัทีและพร้อมกนั โดยในการพูดนั้นผูพู้ดตอ้งส่งสารโดยใชภ้าษาพูดให้เหมาะสม ทั้งการเน้นเสียง 
การออกเสียงสูงต ่า รวมถึงการแสดงสีหนา้ ท่าทาง ในการแสดงความหมาย เพื่อว่าผูฟั้งจะสามารถเขา้ใจสาร
ท่ีผูพู้ดส่งไปให ้
 Scott (1981: 70) กล่าวว่า การพูดเพื่อการส่ือสาร เป็นรูปแบบพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั
บุคคลตั้งแต่สองคนข้ึนไป คือผูพู้ดและผูฟั้ง โดยผูร่้วมสนทนาแต่ละคนตอ้งสามารถตีความในส่ิงท่ี
ฟังซ่ึงไม่สามารถท านายไดล่้วงหน้าว่ามีรูปแบบภาษาใด และมีความหมายแบบใด รวมไปถึงการ
โตต้อบดว้ยภาษาท่ีท าใหเ้กิดประโยชน์และสะทอ้นความตั้งใจในการปฏิสมัพนัธท์างวาจาดว้ย 
 Fulcher. G. (2003: 23) กล่าวว่าการพูดคือการแสดงออกของการใช้ภาษาเพื่อการ
ส่ือสารกบับุคคลอ่ืน 
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 วรรณี โสมประยรู (2534: 128) ไดใ้หค้วามหมายของการพูด ว่าเป็นการส่ือความหมาย
โดยใชน้ ้ าเสียง ภาษา กิริยาท่าทางเพ่ือถ่ายทอดไปใหผู้ฟั้งรู้หรือเขา้ใจส่ิงท่ีตนตอ้งการ เพราะการพูด
เป็นทกัษะการส่งออกตามหลกัภาษาศิลป์ 
 ธีราภรณ์ กิจจารักษ ์(2553) การพดู หมายถึง การแลกเปล่ียนข่าวสารซ่ึงกนัและกนัของ
บุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป ผูพู้ดตอ้งใชถ้อ้ยค า น ้ าเสียงรวมถึงกิริยาท่าทางท่ีถูกตอ้งและส่ือความหมาย
ใหผู้ฟั้งเขา้ใจถึงเน้ือหาและจุดประสงคข์องผูพู้ดว่าตอ้งการท่ีจะส่ือใหผู้ฟั้งทราบในเร่ืองใดจนเป็นท่ี
เขา้ใจตรงกนัการพูดจึงจะมีประสิทธิภาพและบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
 สรุปไดว้่า การพูดเพื่อการส่ือสารเป็นการปฏิสัมพนัธ์ทางค าพูดระหว่างบุคคลตั้งแต่
สองคนข้ึนไป ซ่ึงไดแ้ก่ ผูพู้ดและผูฟั้ง ซ่ึงเป็นการแสดงเจตนาของผูพู้ดในการส่ือสาร โดยท่ีผูพู้ด
จะตอ้งมีความสามารถในการคาดคะเนความรู้และความรู้สึกของผูฟั้ง ท่ีสามารถพูดให้ผูฟั้ง เขา้ใจ
ในขอ้มูลท่ีตอ้งการส่ือสารได ้และค าพูดนั้นจะตอ้งมีความถูกตอ้งทางดา้นกฎเกณฑข์องภาษา และมี
ความเหมาะสมกบัสถานการณ์ และเป็นท่ียอมรับของเจา้ของภาษาดว้ย 

การพฒันาทักษะการพูดเพ่ือการส่ือสาร 

 เสาวลกัษณ์  รัตนวิชช์ (2531: 77) กล่าวถึงการพัฒนาทักษะการพูดว่า หลงัจากผูเ้รียนมี
ประสบการณ์ในการฟังมากพอ ผูส้อนควรพยายามจดักิจกรรมท่ีจะเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดพู้ดใน
ชั้นเรียน ซ่ึงอาจจะเป็นการพูดตามท่ีเคยได้ยิน หรือพูดอย่างอิสระ โดยท่ีผูเ้รียนควรได้รับการ
สนบัสนุนใหม้ีโอกาสแสดงความคิดเห็นของตนออกมาเป็นค าพูด และควรพูดเก่ียวกบัเร่ืองท่ีผูเ้รียน
ไดฟั้งมาก่อน จะท าใหพู้ดไดอ้ยา่งมัน่ใจและเป็นธรรมชาติ ซ่ึงผูส้อนควรจะช่วยผูเ้รียนพฒันาทกัษะ
การพูดไดโ้ดยการเป็นผูต้ดัสินและแกไ้ขขอ้บกพร่องในการภาษาของผูเ้รียน เป็นผูส้นับสนุนช่วย
ทบทวนการพูดของผูเ้รียนและมีส่วนร่วมในการพูดของนกัเรียน 
 อาทิตยา เวียงนิล (2559) กล่าวว่า กิจกรรมต่างๆ เช่นส่ือการเรียนรู้บนส่ือส าเร็จรูป ไม่ว่าจะ
เป็นการตอบโตข้องความผา่นทาง chat รวมถึงชมคลิปวิดีโอแลว้ฝึกพูดตาม รวมถึง ภาพยนตร์หรือ
เพลงก็สามารถเป็นกิจกรรมท่ีสามารถกระตุน้การใชภ้าษาองักฤษไดทุ้กทกัษะ โดยเฉพาะทกัษะการ
พูดโดยสามารถน าไปใชเ้พื่อพฒันาทกัษะการพูดใหค้ล่องแคล่วยิง่ข้ึน 
 ณัฏฐน์รี ฤทธิรัตน์ (2557) ไดน้ าเสนอวิธีการพฒันาทกัษะการพูดไวด้งัน้ี 
 1. ดูภาพยนตร์ 
 2. ฟังเพลงภาษาองักฤษ 
 3. หาโอกาสสนทนาภาษาองักฤษกบัชาวต่างชาติ  
 4. ฝึกฟังบทสนทนาแลว้พูดตาม 
 5. ฝึกสนทนากบัเพื่อนชาวไทย 
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 6. ฝึกพูดภาษาองักฤษผา่นส่ือออนไลน์ เช่น Facebook, MSN Messenger 
 7. ลงเรียนในรายวิชาท่ีเนน้ทกัษะการพูด 
 8. จดจ าส านวนมาใชใ้นการพดู 
 9. เรียนรู้ผา่นโปรแกรมส าเร็จรูป 
 ในการพฒันาทกัษะการพดนั้นครูควรจะตอ้งจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดใ้ช้
ทกัษะการพูดอยา่งมีกระบวนการและขั้นตอน 
 

เทคนิคการสอนพูดเพ่ือการส่ือสาร 

 Anthony (1972: 12) กล่าวว่าเทคนิคการสอน หรือกลวิธีการสอน (Technique) คือ 
กระบวนการใดกระบวนการหน่ึงท่ีใชใ้นการจดัการเรียนการสอนท่ีใชส้อดแทรกในวิธีสอนแต่ละ
วิธีหรือควบคู่ไปกบักระบวนการหรือขั้นตอนต่างๆ ของการเรียนการสอน เพ่ือใหก้ารเรียนการสอน
น่าสนใจมากข้ึนและบรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการ 
 Seameo Relc (1995: 9-43) ได้เสนอเทคนิคการสอนพูด ได้แก่ แบบฝึกพูด (Drills) 
ข้อมูล ท่ีข าดหาย (Information gap activities) แบบสอบถาม (Questionnaires) กิจกรรมการ
แกปั้ญหา (Problem solving) บทบาทสมมติ (Role play) การอภิปราย (Discussion) กิจกรรมการต่อ
เติมขอ้มูล (Jigsaw activities) เกม (Games) เพลง (Song) 
 Byrne (1987: 1) ไดเ้สนอเทคนิคการสอนทกัษะพูดภาษาองักฤษ ในหนงัสือ “Teaching 
oral English” ดงัน้ี คือการใชบ้ทสนทนา (Dialogues) แบบฝึกพูด (Drills) การถาม - ตอบ (Question 
and answer) เก ม ภ า ษ า  (Language games) ก า ร อ ภิ ป ร า ย  (Dicussion - making activities) 
แบบสอบถาม (Questionnaires and quiz) กิจการรมการแก้ปัญหา (Problem - solving activities) 
กิจกรรมการละคร (Drama activities) เช่น การแสดงท่าใบ้ (Mime) บทบาทสมมุติ (Role - play) 
สถานการณ์จ าลอง (Simulation) 
 เทคนิคการสอนทกัษะพูดท่ีเสนอแนะไวใ้นหนังสือการเรียนทางไกล “Teaching oral 
communication” (SEAMEO RELIC, 1995 : 9-43) ได้แก่  แบบฝึกพูด (Drills) ข้อมูลท่ีขาดหาย 
(Information gap activities) แบบสอบถาม (Questionnaires) กิจกรรมการแก้ปัญหา (Problem 
Solving) บทบาทสมมติ (Role play) การอภิปราย (Discussion) กิจกรรมการเติมต่อขอ้มูล (Jigzaw 
activities) เกมส์ (Games) หรือเพลง (Songs) 
 ละเอียด จุฑานันท์ (2541 : 120) ได้สรุปเทคนิคการสอนท่ีนิยมใช้ในการสอน
ภาษาต่างประเทศท่ีใชส้อดแทรกในวิธีการสอน หรือขั้นตอนการสอนเพื่อให้การเรียนการสอน
น่าสนใจมากข้ึนและบรรลุเป้าหมายตามท่ีตอ้งการดงัน้ี 
 1. การฝึกเป็นกลุ่มใชส้นการใหพู้ดค า หรือประโยคซ ้าตามแบบและการฝึกสนทนา 
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 2. การท างานเป็นคู่ หรือกลุ่มใชใ้นการฝึกถาม - ตอบ การส ารวจขอ้มูลหรือความเห็น
ในชั้นเรียน 
 3. การแสดงบทบาทสมมติ ใชใ้นการเรียนและการฝึกสนทนา 
 4. ขอ้มูลท่ีขาดหายใชใ้นการฝึกการส่ือสาร 

 5. จิตนาการวาดและบรรยายภาพ ใชใ้นการสร้างสรรคเ์ร่ืองราวโดยใชภ้าษาของตน 
 6. การใชป้ระโยคเทียบเคียง ใชใ้นการสร้างประโยคโดยใชโ้ครงสร้างใหม่ 
 7. ประโยคสลบัท่ี การเขียนตอบค าบอก 
 8. การบรรยายภาพใหว้าดตาม  
 9. เกมการจบัคู่ เกมบิงโก  
 Raimes (1983: 73-74) ยงัได้เสนอเทคนิคการสอนทักษะพูดในรูปของกิจกรรมการ
สมัภาษณ์ (Interview) เป็นการพูดคุยซกัถามเพื่อรวบรวมขอ้มูลขอ้ความรู้และความคิดเห็นของผูใ้ห้
สมัภาษณ์เก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง  
 Moorwood (1978: 4) เสนอกิจกรรมการสนทนา (Dialogues) เป็นการฝึกทกัษะฟังและ
พูด โดยเร่ิมจากการเลียนแบบตวัอย่างการสนทนาจนสามารถด าเนินการสนทนาไดด้ว้ยตวัเอง และ
กิจกรรมการอภิปรายผลในชั้นเรียนเพ่ือหาขอ้ตกลงเป็นท่ียอมรับของทุกคนในกลุ่มการแกปั้ญหาท่ี
ก  าหนดให ้
 เทคนิคการสอนท่ีกล่าวมาทั้งหมดสามารถจดัแยกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ ประเภทท่ีใช้
กิจกรรมบทบาทสมมติ คือ การจดักิจกรรมการสอนพูดเพ่ือท่ีผูเ้รียนจะไดม้ีอิสระในการใชภ้าษาได้
อย่างเต็มท่ี ส่วนประเภทท่ีไม่ใชกิ้จกรรมบทบาทสมมติ คือ การกิจกรรมท่ีเน้นให้ผูเ้รียนแกปั้ญหา
ต่างๆ  เช่น การสร้างประโยคต่างๆ  การถาม - ตอบ อยา่งไรก็ตามผูส้อนสามารถเลือกใชใ้นการสอน
ทกัษะการพูดไดท้ั้ง 2 แบบ ทั้งน้ีจะตอ้งค านึงถึงความเหมาะสมและขั้นตอนในการสอน 

การทดสอบและประเมนิผลทกัษะการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ 

 นกัภาษาศาสตร์และผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศหลายท่านไดใ้ห้
แนวทางทดสอบความสามารถในการพูด เช่น ให้อ่านขอ้ความ โคลง หรือบทสนทนาท่ีนกัเรียนเคย
เรียนมาแลว้ โดยประเมินการพูด จากองคป์ระกอบต่างๆ อนัไดแ้ก่ ส าเนียง ไวยากรณ์ ศพัท ์ส านวน 
ความคล่องแคล่ว ปริมาณข้อความในการส่ือสาร คุณภาพของข้อความ หรือเน้นการพูดคนเดียว 
บนัทึกเทปไว ้หรือการพูดคนเดียวไม่บนัทึกเทป ดงัน้ี 
 Valette (1972: 12-13, quoting Linder) กล่าวว่าการทดสอบการแสดงออกอิสระ (a free 
expression test) เป็นวิธีทดสอบความสามารถในการพูดอย่างหน่ึง นกัเรียนตดัสินใจว่าจะพูดอะไร 
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และจะพูดอย่างไร ถึงแมว้่าจะก าหนดหัวข้อกวา้งหรือแนวทางการสนทนาให้กวา้ง ผูส้อนไม่
สามารถคาดคะเนเน้ือหาของการพูดของนกัเรียนได ้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
 1. การพูดคนเดียวบันทึกเทป เป็นวิธีการทดสอบการพูดแบบหน่ึงท่ีมีประสิทธิภาพ 
นกัเรียนพูดเก่ียวกบัส่ิงท่ีเห็นและบรรยายเหตุการณ์ก่อนท าการบนัทึก นกัเรียนตอ้งรู้อยา่งถูกตอ้งว่า
พวกเขาต้องท าอะไร มีแผ่นควบคุมไปกับค าสั่งของครู การทดสอบน้ี ดี ท่ี สุดต้องท าใน
ห้องปฏิบติัการภาษา ผูส้อนอาจไม่ใชส่ื้อการพูดได ้แต่ใชว้ิธีให้หัวข้อสั้นๆ 3 - 4 เร่ือง นักเรียนมี
ทางเลือกในการเลือกหวัขอ้ท่ีจะเร้าใจในการพูดไดดี้ 
 2. การพูดคนเดียวไม่บนัทึกเทป เป็นวิธีการทดสอบท่ีไม่ค่อยเป็นท่ีนิยมนกั ซ่ึงต่างจาก
การส่ือสารแบบเผชิญหน้ากนั ซ่ึงการส่ือสารแบบเผชิญหน้ากนัจะมีประสิทธิภาพมากกว่า เม่ือทั้ง
ชั้นมีส่วนร่วมอยา่งกระตือรือร้น ตวัอย่าง เช่น นักเรียนแต่ละคนอาจถูกถามใหบ้รรยายภาพยนตร์
และนกัเรียนท่ีเหลือพยายามอ่านช่ือเร่ือง 
 Linder (1977: 57- 67) กล่าวว่าการวดัความสามารถในการพูดใช้เกณฑ์ท่ีส าคัญ 2 
ประการ 
 1. การวดัจะตอ้งข้ึนอยู่ก ับความสามารถในการพูดไม่ใช่องค์ประกอบอย่างอ่ืน เช่น 
ความถูกตอ้งในการออกเสียง และโครงสร้างไวยากรณ์ 
 2. ผลของการให้คะแนน จะต้องเช่ือถือได ้องค์ประกอบท่ีส าคัญของการพูด ได้แก่ 
ความคล่องแคล่ว ความสามารถในการสร้างความเขา้ใจให้ผูฟั้ง เน้ือหาสาระท่ีส่ือสาร คุณภาพใน
การพูดส่ือสาร องคป์ระกอบเหล่าน้ีเป็นพ้ืนฐานส าหรับใหค้ะแนนโดยทัว่ไป 
 Finocchiaro and Sako (1980: 139-143) ไดแ้นะน าวิธีการทดสอบทกัษะการพูดไวด้งัน้ี 
คือให้พูดประโยคสั้นๆ ตามเทป ให้อ่านออกเสียงต่างๆ ท่ีไม่เคยเห็น ให้บรรยายลกัษณะของวตัถุ
ส่ิงของต่างๆ จากภาพท่ีก  าหนดให้ บรรยายการกระท าหรือสถานการณ์ต่างๆ ท่ีก  าหนดให้และให้
นกัเรียนตอบค าถามในการสมัภาษณ์ 
 Finnocchiaro and Brumfit (1983 : 197-198) ไดแ้นะน าวิธีการทดสอบทกัษะการพูดไว้
เพ่ิมอีกหลายวิธี คือ ให้อ่านขอ้ความ โครงหรือบทสนทนาท่ีนักเรียนเคยเรียนมาแลว้ ให้พูดตาม
บทบาทในบทสนทนา ให้ตอบค าถามประโยคต่างๆ ท่ีก  าหนดให้ ให้อ่านขอ้ความหรือเน้ือเร่ืองท่ี
นักเรียนไม่เคยเห็นมาก่อน ให้ถามค าถามจากข้อความท่ีก  าหนดให้ ให้เปล่ียนรูปประโยคต่างๆ 
ตามท่ีก  าหนดให้ ให้ประโยคสั้นๆ ท่ีไดค้วามหมายเหมือนกบัท่ีเจา้ของภาษาใช ้ให้ตั้งค  าถามจาก
เร่ืองท่ีอ่าน ให้พูดหรืเล่าส่ิงท่ีควรจะท าในสถานการณ์ต่างๆ ให้เล่าเก่ียวกับกิจวตัรประจ าวนั ให้
วิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นต่างๆ ท่ีไดฟั้งมา และใหว้ิจารณ์เร่ืองท่ีเพื่อนพูดไปแลว้ 
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เกณฑ์การประเมนิความสามารถด้านการพูดส่ือสาร 

 การประเมินความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารต้องค านึงถึง
องค์ประกอบความสามารถดา้นการพูดเพื่อวดัความรู้ความสามารถของผูเ้รียนในหลายๆ ดา้นเช่น
การพูดการออกเสียงไวยากรณ์ค าศพัท์ความเขา้ใจและความคล่องแคล่วในการใชภ้าษาซ่ึงสามารถ
ท าได้หลายวิธีโดยสามารถด าเนินการได้ตั้ งแต่ขั้นก่อนเรียนระหว่างเรียนและหลงัเรียนโดยให้
สอดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระท่ีผูเ้รียนไดเ้รียนมาแลว้ดงันั้นผูเ้ช่ียวชาญหลายท่านไดใ้ชอ้งค์ประกอบ
ดงักล่าวขา้งตน้มาใชเ้ป็นเกณฑก์ารประเมินวดัความสามารถโดยแบ่งเป็นระดบัดงัเช่น 
 Linder (1977: 6-7) แบ่งองค์ประกอบการพูดเป็น 4 ด้าน  คือ ความคล่องแคล่ว 
ความสามารถพูดให้ผูอ่ื้นเข้าใจ ปริมาณขอ้ความในการส่ือสาร และคุณภาพของขอ้ความท่ีน ามา
ส่ือสารและความพยายามในการส่ือสาร 
 Schuiz and Bartz (1975: 18-22) แบ่งองค์ประกอบของการพูดเป็น 5 ด้าน คือ ความ
เขา้ใจ ความคล่องแคล่ว ปริมาณของขอ้มูลท่ีสามารถส่ือสารได ้คุณภาพของขอ้ความท่ีน ามาส่ือสาร
และความพยายามในการส่ือสาร 
 อจัฉรา วงศโ์สธร (2544: 45-50) กล่าวว่า การใหค้ะแนนดิบหรือเปอร์เซ็นตย์งัไม่มี
ความหมายชดัเจน การระบุระดบัความสามารถทางภาษาของผูส้อบ ไดแ้ก่ความสามารถในการส่ง
สารและรับสาร โดยท่ีนกัวดัผลทางภาษาจึงนิยมการใหค้ะแนนเป็นระดบั ซ่ึงท่ีนิยมใชม้ี 4 แบบ คือ 
 1. แบบของ Carroll เป็นการประเมินแบบ Nine point language Band System เพื่อ
ก  าหนดระดบัการแสดงออกในการส่งสารและรับสารทางภาษาหรือหลายอยา่งรวมกนัประกอบดว้ย 
9 ระดบั ตั้งแต่ระดบัเร่ิมเรียนจนถึงระดบัท่ีมีความสามารถเท่ากบัเจา้ของภาษาคือระดบั 9 ซ่ึงเป็น
ระดบัสูงสุด ความหมายของระดบัในการวดั 
  ระดบั 9 ผูเ้ช่ียวชาญในการใชภ้าษา คือใชภ้าษาเหมือนเจา้ของภาษา มีความถูกตอ้ง
และมีลีลาภาษา ใชส้ านวนไดเ้หมือนภาษาของตนเอง 
  ระดบั 8 ระดบัผูใ้ชภ้าษาไดดี้มาก พดูหรือเขียนเร่ืองราวไดช้ดัเจนและมีเหตุมีผล
ดว้ย ลีลาและตวัช้ีท่ีเหมาะสม มีความสามารถทดัเทียมกบัพวกนกัทวภิาษา 
  ระดบั 7 ระดบัผูใ้ชภ้าษาไดดี้ สามารถเขา้ใจสถานการณ์ส่วนใหญ่ในส่ิงแวดลอ้มท่ี
ใชภ้าษาองักฤษเป็นประจ า มีความไม่เขา้ใจหรือมีขอ้จ  ากดัทางภาษาเป็นคร้ังคราวแต่ไม่เป็น
อุปสรรคในการส่ือสาร 
  ระดบั 6 ระดบัผูใ้ชภ้าษาได ้สามารถเขา้ใจสถานการณ์ส่วนใหญ่ไดแ้ต่ยงัขาดความ
คล่องแคล่วและความถูกตอ้ง บางคร้ังเขา้ใจผดิหรือมีขอ้ผดิทางภาษาท่ีส าคญัๆ  
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  ระดบั 5 ระดบัผูใ้ชภ้าษาไดพ้อประมาณ สามารถติดต่อส่ือสารทัว่ๆ ไปได ้แต่มกั
ใชภ้าษาไม่ถูกตอ้งหรือไม่เหมาะสม 
  ระดับ 4 ระดับผูใ้ช้ภาษาได้น้อย ขาดลีลา ความคล่องแคล่วและความถูกต้อง 
ส่ือสารไดย้ากล าบาก บางคร้ังเขา้ใจผดิเน่ืองจากส าเนียงและไวยากรณ์แต่ไม่ถึงกบัลม้เลิกกลางคนั 
  ระดับ  3 ระดับการใช้ภาษาได้จ  ากัดมาก  มี ความ รู้ภ าษาอังกฤษ ท่ีใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั ท่ีดีกว่าระดบัเร่ิมเรียนแต่ระดบัทกัษะไม่สามารถใชใ้นการส่ือสารอยา่งต่อเน่ืองกนั
ได ้
  ระดับ 2 ระดับผู ้ใช้ภาษาได้เล็กน้อย ใช้ภาษาได้ต  ่ ากว่าระดับท่ี ส่ือสารใน
ชีวิตประจ าวนัส่ือสารไดเ้ป็นค าๆ  
  ระดบั 1 ระดบัผูใ้ชภ้าษาไม่ไดดี้ ไม่สามารถใชภ้าษาในการส่ือสารได ้
 2. แบบของ Wilkins เป็นการประเมินผลความสามารถของผูใ้ชภ้าษา 7 ระดบั ดงัน้ี 
  ระดบัท่ี 1 ไม่มีความรู้กฎไวยากรณ์ภาษาองักฤษ ส าเนียงพูดเป็นส าเนียงแบบไทย 
ลว้นสามารถท่ีจะพูดบางขอ้ความหรือบางค าไดใ้นวงจ ากดั เช่น พูด Good morning, Good bye ได้
โดยท่ีเจ้าของภาษาผูคุ้ ้นเคยกับการใช้ภาษาของคนต่างชาติพอฟังเข้ าใจได้บ้าง และการใช้
ภาษาองักฤษสั้นๆ น้ีจ  าเป็นตอ้งใชท่้าทางและมือประกอบเพ่ือใหผู้ฟั้งเขา้ใจ 
  ระดับท่ี 2 มีความสามารถอ่านออกเสียงได้ พูดภาษาอังกฤษได้โดยอาศยัการ
ท่องจ า เพื่อบอกความตอ้งการของตนโดยแทบไม่มีการเปล่ียนแปลงค าท่ีท่องจ าไว ้ไม่สามารถใช้
ภาษาเพื่อ การส่ือสารส่ือความหมายหรือสร้างสรรค์ได ้มีการพูดติดตะกุกตะกกั มีท่ีผดิไวยากรณ์
และการออกเสียงบ่อยคร้ังตอ้งพูดไปแกไ้ขไป และเม่ือมีผูม้าพูดดว้ยจะมีการตอบท่ีชา้มาก ผูท่ี้พูด
ดว้ยตอ้งคอยพยายามช่วยใหพู้ดต่อไปได ้
  ระดบัท่ี 3 สามารถพูดเร่ืองทัว่ๆ ไปไดโ้ดยใชค้วามรู้ทางไวยากรณ์ สร้างประโยค
ง่ายๆ เจา้ของภาษาพอฟังเขา้ใจ ยงัมีการใชไ้วยากรณ์ผิดๆ และเสียงท่ีใชย้งัแปร่งอยู ่มีการพูดชา้ๆ 
อยา่งไม่แน่ใจและเมื่อตอบค าถามตอ้งใชเ้วลาคิดก่อนตอบเพื่อไม่ใหพู้ดผดิๆ จนเกินไป ผูฟั้งมีความ
ล าบากในการฟังเพื่อใหเ้ขา้ใจได ้
  ระดบัท่ี 4 สามารถท่ีจะพูดเพื่อส่ือสารความหมายโดยให้ผูฟั้งเกิดความสับสนไม่
เขา้ใจน้อยมาก สามารถเล่าเร่ืองราวท่ีต่อเน่ืองตามล าดบัเหตุการณ์ได ้เช่น เล่าประวติัคนไดแ้ต่ยงัไม่
สามารถพูดต่อเน่ืองเพ่ือการแสดงเหตุผลโตแ้ยง้และมกัจะน่ิงเฉยไม่พูดขณะท่ีเจา้ของภาษาอภิปราย
กนัยกเวน้ว่ามีผูพู้ดดว้ยแบบตวัต่อตวัและมกัจะขอใชภ้าษาไทยถา้เป็นไปได ้การพูดมีท่ีผดิไวยากรณ์
นอ้ยลงแต่ยงัคงมีการใชส้ านวนและลีลาภาษาผิดๆ ส าเนียงพูดยงัคงส าเนียงไทยอยู่มากและเมื่อพูด
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ยงัมีท่ีผดิเพราะนึกศพัทไ์ม่ออก มีความคล่องในการพูดและการโตต้อบท่ีจะท าใหผู้ฟั้งไม่ล  าบากท่ีจะ
สนทนาดว้ย และ ยงัตอ้งการใหผู้ท่ี้ตนพูดดว้ยช่วยเป็นตอนๆ เมื่อพูดขดั 
  ระดับท่ี 5 สามารถพูดส่ือความหมายได้ในสถานการณ์ต่างๆ สามารถแสดง
ขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงไดถึ้งแมจ้ะยงัขาดความคล่องเหมือนเจา้ของภาษาเมื่อพูดเร่ือง
ซบัซอ้นลึกซ้ึงตอ้งคิดเตรียมก่อนพูดหรือหยุดท่ีพูดไวเ้พื่อการแกไ้ขเปล่ียนแปลงให้พูดไดใ้จความ
ดีกว่าเดิม มีการใชไ้วยากรณ์ผดินอ้ยมากท่ีผิดมกัจะเป็นส านวนหรือวิธีการพูดมากกว่า ผูท่ี้สนทนา
ดว้ยมกัตอ้งซกัถามเป็นคร้ังคราวเพ่ือใหไ้ดใ้จความท่ีกระจ่างข้ึน 
  ระดับท่ี 6 มีความสามารถท่ีจะพูดส่ือความหมายในทุกสถานการณ์ด้วยความ
คล่องแคล่วชดัเจสามารถพูดโตแ้ยง้ พูดเน้น และพูดขยายความโดยเปล่ียนเร่ืองท่ีพูดไดทุ้กขณะ ผูท่ี้
ฟังก็ฟังดว้ยความเขา้ใจและไม่ตอ้งช่วยผูพู้ด ในการใชภ้าษาระดบัน้ีผูพู้ดมีท่ีผิดไวยากรณ์ ใชศ้พัท์
ผดิหรือ น ้ าเสียงแบบไทยๆ และส านวนท่ีผดิเพราะอิทธิพลภาษาไทยนอ้ยมากจนแทบสงัเกตไม่ได ้
  ระดบัท่ี 7 พูดคล่องและชดัเจนเหมือนเจา้ของภาษา มีความสามารถใชภ้าษาเพื่อ
วตัถุประสงคต่์างๆ และในสถานการณ์ต่างๆ เหมือนเจา้ของภาษาพูดทุกอยา่ง ความสามารถระดบัน้ี
มกัจะเป็นของผูท่ี้ไดเ้คยอยูใ่นประเทศท่ีใชภ้าษาองักฤษมานานปี 
   3. แบบของ Foreign Service Institute เป็น scale การให้คะแนนความสามารถในการ
พูด (Oral proficiency) โดยแบ่งระดบัความสามารถในการพูดเป็น5ระดบั คือ  
  ระดบัท่ี 1 สามารถใชภ้าษาเพื่อสนทนาในชีวิตประจ าวนัหรือทางธุรกิจ เช่น การ
เดินทางสามารถถามและตอบในเร่ืองท่ีมีความคุ้น เคย แต่เน่ืองจากมีความจ ากัดทางด้าน
ประสบการณ์ ท าให้เขา้ใจประโยคค าถามและบอกเล่าธรรมดาได ้สามารถเขา้ใจภาษาในระดบัชา้
กว่าปกติ มีการพูดชา้ๆ ค าศพัทท่ี์จะใชใ้นการสนทนาไม่เพียงพอท่ีจะแสดงความคิดเห็น ถา้จะพูดก็
เป็นเร่ืองเบ้ืองตน้เท่านั้น ออกเสียงไวยากรณ์ยงัผดิๆ อยูแ่ต่สามารถส่ือสารไดก้บัเจา้ของภาษาท่ีเคยมี
ประสบการณ์เก่ียวกบัการเรียนภาษาของชาวต่างชาติ สามารถสั่งอาหารธรรมดาๆ ถามท่ีพกัหรือ
บา้นเช่า ถามหรือบอกทิศทางซ้ือของและบอกเวลาได ้
  ระดบัท่ี 2 สามารถใชภ้าษาไดใ้นสงัคมแต่ในวงจ ากดัเฉพาะอาชีพ มีความมัน่ใจใน
การใช้ภาษาในสังคมในสถานการณ์ส่วนใหญ่ได้ เช่น การสนทนาในชีวิตประจ าว ัน อาชีพ 
ครอบครัว และเร่ืองราวของตนเอง ส่วนการพูดในดา้นอาชีพยงัตอ้งการความช่วยเหลือเมื่อพูดเร่ือง
ยากๆ สามารถจบัใจความส าคญัในบทสนทนาทัว่ๆ ไป รู้ค  าศพัทพ์อท่ีจะแสดงความรู้สึกแต่ภาษายงั
ไม่กะทดัรัด ส าเนียงแมจ้ะยงัผดิอยูบ่า้งแต่เขา้ใจง่าย สามารถบอกวิธีท าส่ิงต่างๆ ในขั้นตน้ไดถู้กตอ้ง
พอสมควร มีการใชไ้วยากรณ์ผดิอยูบ่า้ง 
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  ระดบัท่ี 3 สามารถพูดไดถู้กตอ้งทั้งไวยากรณ์และค าศพัทใ์นการสนทนาอยา่งเป็น
พิธีการและแบบเป็นกนัเองในเร่ืองเก่ียวกบัสังคม อาชีพและวิชาการ สามารถอภิปรายในหัวขอ้ท่ี
สนใจ และเฉพาะสาขาวิชาอย่างมีเหตุผล สามารถเข้าใจภาษาท่ีมีความเร็วในอตัราปกติ รู้ค  าศพัท์
มากพอท่ีจะคุยโดยไม่ตอ้งคิดหาค าศพัท์ในขณะพูด ส าเนียงยงัไม่เหมือนเจา้ของภาษา ใชไ้วยากรณ์
ไดถู้กตอ้งแมม้ีขอ้ผดิพลาดก็ไม่ไดท้  าใหผ้ดิใจความหรือก่อใหเ้กิดความร าคาญแก่เจา้ของภาษา 
  ระดับท่ี 4 ใช้ภาษาได้อย่างคล่องแคล่ว ถูกต้องเหมาะกับความต้องการในสาย
อาชีพ เขา้ใจและสนทนาในเร่ืองประสบการณ์ของตนอย่างคล่องแคล่วโดยใชค้  าศพัท์ได้ถูกตอ้ง
ชดัเจน สามารถโตต้อบไดถู้กตอ้งแมจ้ะอยูใ่นสถานการณ์ท่ีไม่คุน้เคย มีขอ้ผิดน้อย สามารถรับสาร
และส่งสารไดดี้ 
  ระดับท่ี 5 พูดเหมือนเจ้าของภาษาท่ีมีการศึกษา ใชภ้าษาได้ดีเป็นท่ียอมรับของ
เจา้ของภาษาท่ีมีความรู้ในทุกรูปแบบ เช่น รู้ศพัท์มากรวมทั้งส านวนและภาษาถ่ินและวฒันธรรม 4 
แบบ  
 Clark (1972) กล่าวถึงระบบการให้คะแนนวดัความสามารถโดยแบ่งออกเป็น 4 ระดบั
เร่ิมจากระดบัท่ี 1 จนถึงระดบัท่ี 4 โดยแบ่งเป็นหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 
 การออกเสียง (Pronunciation)  
  ระดบัท่ี 1 ยงัพูดและโตต้อบการสนทนาไม่ได ้
  ระดบัท่ี 2 ออกเสียงผดิบ่อยมากและฟังไม่เขา้ใจ 
  ระดบัท่ี 3 ออกเสียงผดิเป็นบางคร้ัง 
   ระดบัท่ี 4 ออกเสียงถูกตอ้งพูดได ้
 ค าศพัท ์(Vocabulary)  
  ระดบัท่ี 1 ใชค้  าศพัทผ์ดิและโตต้อบการสนทนาไม่ได ้
  ระดบัท่ี 2 ใชค้  าศพัทผ์ดิบ่อยมากแต่ใชถู้กตอ้งในสถานการณ์ต่างๆ ได ้
  ระดบัท่ี 3 ส่ือความหมายไดเ้ป็นส่วนใหญ่เลือกใชค้  าศพัทไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม 
  ระดบัท่ี 4 ส่ือความหมายไดแ้ละใชค้  าศพัทไ์ดอ้ยา่งเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
 ไวยากรณ์ (Grammar)  
  ระดบัท่ี 1 ใชโ้ครงสร้างไวยากรณ์ผดิไม่สามารถส่ือสารได ้
  ระดบัท่ี 2 ใชไ้วยากรณ์เบ้ืองตน้ผดิวลีถูกตอ้งบา้ง 
  ระดบัท่ี 3 ใชโ้ครงสร้างทางไวยากรณ์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งมีขอ้ผดิพลาดเลก็นอ้ย 
  ระดบัท่ี 4 ไม่มีขอ้ผดิพลาดทั้งในการเลือกใชค้  าศพัทแ์ละโครงสร้างทางภาษา 
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 ความคล่องแคล่ว (Fluency)  
  ระดบัท่ี 1 ใชโ้ครงสร้างทางไวยากรณ์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งมีขอ้ผดิพลาดเลก็นอ้ย 
  ระดบัที 2 โตต้อบสนทนาไม่ไดแ้ต่พยายามพูดต่อโดยการเร่ิมตน้ใหม่ 
  ระดบัท่ี 3 พูดต่อเน่ืองราบร่ืนเป็นธรรมชาติแต่ก็มีสะดุดเป็นบางคร้ัง 
  ระดับที 4 พูดต่อเน่ืองราบร่ืนเป็นธรรมชาติมีความคล่องแคล่วต่อเน่ืองในการ
สนทนาหยดุไดถู้กจงัหวะเช่นเดียวกบัเจา้ของภาษา 
 Oller (1979) ไดก้  าหนดระบบการใหค้ะแนนทกัษะการพูดภาษาองักฤษออกเป็น 5 
ดา้น โดยแต่ละดา้นมีเกณฑใ์นการประเมินแตกต่างกนัดงัน้ีคือ 
 1.ดา้นการออกเสียง (Accent) แบ่งออกเป็น 6 ระดบั คือ 
  ระดบัท่ี 1 ออกเสียง ฟังไม่เขา้ใจบ่อยคร้ัง ท าใหไ้ม่เขา้ใจว่าจะพูดค าว่าอะไร 
  ระดบัท่ี 2 ออกเสียงผดิมาก ฟังไม่เขา้ใจ ตอ้งใหพู้ดซ ้าจึงจะเขา้ใจ 
  ระดบัท่ี 3 ใชเ้สียงแปร่ง ท าใหต้อ้งตั้งใจฟัง ออกเสียงผดิ ท าใหเ้ขา้ใจผดิเป็นคร้ังคราว 
  ระดบัท่ี 4 ใชเ้สียงแปร่ง และออกเสียงผดิในบางคร้ัง แต่ยงัฟังเขา้ใจ 
  ระดบัท่ี 5 ไม่มีการออกเสียงผดิท่ีชดัเจน ฟังดูคลา้ยเจา้ของภาษา 
  ระดบัท่ี 6 ออกเสียงไดเ้หมือนเจา้ของภาษา 
 2. ดา้นไวยากรณ์ (Grammar) แบ่งออกเป็น 6 ระดบั คือ 
  ระดบัท่ี 1 ใชไ้วยากรณ์ผดิทั้งหมด ยกเวน้ส านวนท่ีท่องจ าไวใ้ชเ้ท่านั้น 
  ระดบัท่ี 2 ใชไ้วยากรณ์ผิดอย่างสม ่าเสมอ มีความสามารถน้อยมากในการใชรู้ป
ประโยคท่ีถูกตอ้ง ส่ือสารไม่ไดบ่้อยคร้ัง 
  ระดบัท่ี 3 ใชไ้วยากรณ์ผดิบ่อยคร้ัง ไม่สามารถใชรู้ปประโยคท่ีส าคญัไดแ้ละฟังไม่
เขา้ใจเป็นบางคร้ัง 
  ระดับท่ี 4 ใชไ้วยากรณ์ผิดบางคร้ัง ไม่สามารถใช้รูปประโยคท่ีส าคญัได้แต่ไม่
ถึงกบัท าใหผู้ฟั้งไม่เขา้ใจ 
  ระดบัท่ี 5 ใชไ้วยากรณ์หรือโครงสร้างภาษาผดินอ้ยมากระดบัท่ี 6 ใชไ้วยากรณ์ผิด
ไม่เกิน 2 แห่ง ในระหว่างการสมัภาษณ์หรือการพูดสนทนา 
 3. ดา้นค าศพัท ์(Vocabulary) แบ่งออกเป็น 6 ระดบั คือ 
  ระดบัท่ี 1 ใชค้  าศพัทผ์ดิๆ แมแ้ต่ในบทสนทนาทัว่ๆ ไป 
  ระดับท่ี 2 ใช้ค  าศพัท์ในวงจ ากัด เช่น ใช้ค  าศพัท์ได้เฉพาะในการสนทนาเร่ือง
ส่วนตวั เร่ืองพ้ืนฐาน หรือเร่ืองความจ าเป็นในการด ารงชีพ 
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  ระดบัท่ี 3 ใช้ค  าศพัท์ไม่ถูกตอ้งบา้งบางคร้ัง มีขีดจ ากดัของวงค าศพัท์ท่ีใชท้  าให้
พูดคุยเร่ืองงานอาชีพและเร่ืองสงัคมทัว่ไปไม่ได ้
  ระดบัท่ี 4 ใชค้  าศพัทท์างดา้นการงานอาชีพไดอ้ยา่งเพียงพอท่ีจะพูดคุยเร่ืองท่ี
ตนเองสนใจเป็นพิเศษ ตลอดจนมีความรู้ทางดา้นค าศพัทท์ัว่ไป ท าใหส้ามารถพูดคุยเร่ืองทัว่ไปได้
แต่ยงัมีการพดูชา้และพูดวกวน 
  ระดบัท่ี 5 ใช้ค  าศพัท์ทางดา้นการงานและวิชาชีพไดอ้ย่างกวา้งและแม่นย  า รู้ค  า
ค  าศพัทท์ัว่ไปอย่างเพียงพอท าให้สามารถพูดโตต้อบเพ่ือแกปั้ญหาท่ีซบัซอ้นไดต้ลอดจนสามารถใช้
ภาษาในสถานการณ์ต่างๆ ได ้
  ระดบัท่ี 6 ใชค้  าศพัทไ์ดเ้หมือนเจา้ของภาษา รู้ค  าศพัทอ์ยา่งกวา้งขวางและถูกตอ้ง
เหมือนกบัเจา้ของภาษาท่ีไดรั้บการศกึษาดี 
 4.ดา้นความคล่องแคล่ว (Fluency) แบ่งออกเป็น 6 ระดบั คือ 
  ระดบัท่ี 1 พูดตะกกุตะกกั ไม่ปะติดปะต่อกนั ท าใหส้นทนาไม่รู้เร่ือง 
  ระดบัท่ี 2 พูดชา้มากและตะกกุตะกกั จะพดูคล่องแคล่วไดเ้ฉพาะประโยคง่ายๆ  
สั้นๆ หรือประโยคท่ีใชบ่้อยและท่องจ าได ้
  ระดบัท่ี 3 พูดชา้และไม่คล่องบ่อยๆ และบางประโยคพดูไม่จบ 
  ระดบัท่ี 4 พูดชา้และไม่คล่องในบางคร้ัง ท าใหต้อ้งพูดซ ้าใหม่และติดขดัเร่ืองการ
ใชค้  าศพัท ์
  ระดบัท่ี 5 พูดไดค้ล่อง แต่ยงัติดเร่ืองความเร็ว (Speed) จงัหวะ (Rhythm) และ
ความราบร่ืน (Smooth) ในการพดู 
  ระดบัท่ี 6 พูดไดอ้ยา่งคล่องแคล่วและราบเรียบเหมือนเจา้ของภาษา 
 5. ดา้นความเขา้ใจ (Comprehension) แบ่งออกเป็น 6 ระดบั คือ 
  ระดบัท่ี 1 ฟังการสนทนาและเขา้ใจไดน้อ้ยเกินไป 
  ระดบัท่ี 2 ฟังการสนทนาแลว้เขา้ใจเมื่อพูดชา้ๆ และเป็นเร่ืองง่ายๆ และตอ้งใหผู้ท่ี้
พูดดว้ยพูดชา้และเรียบเรียงขอ้ความใหฟั้งบ่อยๆ หรือปรับภาษาใหง่้ายลง 
  ระดบัท่ี 3 ฟังการสนทนาแลว้เขา้ใจเร่ืองง่ายๆ ท่ีเก่ียวกบัตนเองโดยตรง แต่ตอ้งพูด
ชา้ๆ หรือพูดชา้บางคร้ัง 
  ระดบัท่ี 4 ฟังการสนทนาแลว้เขา้ใจภาษาของผูพู้ดท่ีมีการศึกษาใชส้ามารถพูดตวั
ต่อตวัไดค่้อนขา้งดีแต่ผูพู้ดดว้ยตอ้งพูดซ ้าและเรียบเรียงความใหม่ให ้
  ระดบัท่ี 5 ฟังการสนทนาแลว้เขา้ใจภาษาของผูท่ี้มีการศึกษาใชใ้นทุกเร่ือง ยกเวน้
ส านวนต่างๆ การพูดท่ีเร็วมากหรือการพูดท่ีออกเสียงไม่ชดั 



  134 

  ระดบัท่ี 6 ฟังการสนทนาแลว้เข้าใจภาษาพูดทุกรูปแบบท่ีเป็นการใชภ้าษาแบบ
ทางราชการและมีส านวนการพูดเหมือนเจาของภาษา 
 การทดสอบความสามารถด้านการพูดเพ่ือการส่ือสารนั้ น Finocehiaro และ Sango 
(1983 : 139-143) ไดเ้สนอวิธีการทดสอบความสามารถทางดา้นการพูดไวด้งัต่อไปน้ี 
 1. พูดประโยคสั้นๆ ตามผูส้อนหรือตามท่ีไดย้นิจากเคร่ืองบนัทึกเสียง 
 2. ใหอ่้านออกเสียงประโยคต่างๆ  
 3. ให้บรรยายวตัถุวตัถุท่ีใชบ้รรยายข้ึนอยูก่บัระดบัของผูเ้รียนผูเ้รียนอาจพูดถึงขอ้มูล
อ่ืนๆ ของวตัถุแต่มีขอ้หา้มไม่ใหบ้อกช่ือวตัถุหรือส่ิงท่ีเห็นโดยให้ผูฟั้งเป็นผูเ้ดาว่าส่ิงท่ีผูพู้ดกล่าวถึง
นั้นคืออะไรและสามารถบรรยายภาพบุคคลสถานท่ีหรือส่ิงของอ่ืนๆ ได ้
 4. ใหบ้รรยายเหตุการณ์โดยใชภ้าพประกอบ 
 5. ใหพู้ดตามหวัขอ้ท่ีก  าหนดโดยมีการก าหนดไวห้ลายหวัขอ้และใหผู้เ้รียนเลือกหวัขอ้
ไดต้ามท่ีตอ้งการ 
 6. ให้ผูเ้รียนแสดงเป็นผูส้ัมภาษณ์โดยให้หาขอ้มูลให้ไดม้ากท่ีสุดจากผูถู้กสัมภาษณ์
แลว้ท าการจดบนัทึกไว ้
 Harris (1990 : 84) กล่าวถึงเกณฑ์การประเมินผลความสามารถในการพูดโดยแบ่ง
เกณฑก์ารใหค้ะแนน 5 อยา่งคือการออกเสียงไวยากรณ์ค าศพัทค์วามคล่องแคล่วในการใชภ้าษาและ
ความเขา้ใจโดยแต่ละเกณฑม์ีการประเมินผล 5 ระดบัดงัน้ี 
 1. การออกเสียง (Pronunciation)  
  ระดับท่ี 1 มีปัญหาทางการออกเสียงมากจึงท าให้ไม่สามารถเข้าใจในส่ิงท่ีพูดได้
เลย 
  ระดบัท่ี 2 มีปัญหาในการออกเสียงมากยากแก่การท าความเขา้ใจในคาพูดไดผู้ฟั้ง
จะตอ้งถามซ ้า 
  ระดบัท่ี 3 มีปัญหาในการออกเสียงนอ้ยผูฟั้งจะตอ้งตั้งใจฟังจึงจะสามารถเขา้ใจได้
มีการออกเสียงผดิท าใหผู้ฟั้งสบัสนในบางคร้ัง 
  ระดบัท่ี 4 ผูพู้ดออกเสียงไดดี้แต่ก็มีปัญหาในการออกเสียงอยูบ่า้งแต่ผูฟั้งสามารถ
ฟังเขา้ใจในส่ิงท่ีผูพู้ดตอ้งการส่ือสาร 
  ระดบัท่ี 5 ผูพู้ดสามารถออกเสียงไดดี้เทียบเท่ากบัเจา้ของภาษา 
 2. ไวยากรณ์ (Grammar)  
  ระดบัท่ี 1 ผูพู้ดไม่สามารถส่ือความหมายใหเ้ขา้ใจไดเ้น่ืองจากใชไ้วยากรณ์ผดิและ
เรียงล าดบัค าไม่ถูกตอ้ง 
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  ระดบัท่ี 2 ผูพู้ดใชไ้วยากรณ์ง่ายๆ ไดแ้ต่มกัจะใชไ้วยากรณ์และการเรียงล าดบัคาผดิ
บ่อยๆ ท าใหฟั้งเขา้ใจยาก 
  ระดบัท่ี 3 ผูพู้ดใชไ้วยากรณ์ผดิบ่อยคร้ังจนทาให้เขา้ใจความหมายของประโยคท่ี
พูดผดิไป 
  ระดบัท่ี 4 ผูพู้ดใชไ้วยากรณ์ผดิอยูบ่า้งแต่ส่ือความหมายไดถู้กตอ้ง 
  ระดบัท่ี 5 ผูพู้ดใชไ้วยากรณ์ตลอดจนเรียงล าดบัค าโดยมีขอ้ผดิพลาดน้อยมากและ
สามารถแกไ้ขขอ้บกพร่องใหม่ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 
 3. ค าศพัท ์(Vocabulary) 
  ระดบัท่ี 1 ผูพู้ดไม่สามารถส่ือความหมายไดเ้พราะไม่มีความรู้ดา้นค าศพัท์ 
  ระดบัท่ี 2 ผูพู้ดใชค้  าศพัทผ์ดิเน่ืองจากมีความรู้ดา้นคาศพัทอ์ยา่งจากดัทาให้ยากแก่
การท าความเขา้ใจความหมายของประโยคท่ีพูด 
  ระดบัท่ี 3 ผูพู้ดใชค้  าศพัทผ์ดิในประโยคท่ีใชใ้นการสนทนาเน่ืองจากผูพู้ดมีปัญหา
ในการคิดหาค าศพัทม์าใชใ้นการส่ือสาร 
  ระดบัท่ี 4 ผูพู้ดใชค้  าศพัทไ์ม่ถูกตอ้งและไม่เหมาะสมกบัสถานการณ์เป็นบางคร้ัง 
  ระดบัท่ี 5 ผูพู้ดมีความสามารถในการใชค้  าศพัทว์ลีและส านวนไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว
เทียบเท่าเจา้ของภาษา 
 4. ความคล่องแคล่วในการใชภ้าษา (Fluency)  
  ระดบัท่ี 1 ผูพู้ดมีการหยุดเวน้ช่องในการสนทนาเป็นเวลานานมากจึงท าให้การ
สนทนาไม่รู้เร่ือง 
 
  ระดบัท่ี 2 ผูพู้ดมีการหยุดเวน้ช่องในการสนทนาบ่อยคร้ังเพราะมีความรู้จ  ากดัใน
การใชภ้าษา 
  ระดบัท่ี 3 ผูพู้ดมีความคล่องแคล่วในการพูดไม่มากนกัเน่ืองจากติดขดัเร่ืองการใช้
ภาษา 
  ระดับท่ี 4 ผูพู้ดมีความเร็วและความคล่องแคล่วในการพูดแต่มีการสะดุดเป็น
บางคร้ัง 
  ระดบัท่ี 5 ผูพู้ดมีความสามารถในการพูดอยา่งคล่องแคล่วเทียบเท่าเจา้ของภาษา 
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 5. ความเขา้ใจ (Comprehension)  
  ระดับ ท่ี  1 ผู ้ฟั งไม่สามารถเข้าใจในส่ิงท่ีผู ้พู ดส่ือสารผู ้พูดไม่สามารถพูด
ภาษาองักฤษเพื่อส่ือความหมายใหเ้ขา้ใจได ้
  ระดบัท่ี 2 ผูพู้ดติดขดัในการพูดมกัจะพูดชา้  ๆเน่ืองจากใชเ้วลาในการหาค าพูด 
  ระดบัท่ี 3 ผูพู้ดเขา้ใจในส่ิงท่ีตนพูดและพูดสนทนาไดเ้ป็นส่วนมากแต่ค่อนขา้งชา้ 
  ระดบัท่ี 4 ผูพู้ดสามารถพูดใหผู้ฟั้งเขา้ใจไดค้รบถว้นแต่มีการพูดขอ้ความซ ้าเป็นบางคร้ัง 
  ระดบัท่ี 5 ผูพู้ดสามารถส่ือสารใหผู้ฟั้งเขา้ใจไดท้ั้งหมดโดยไม่มีปัญหา 
 จากขอ้มูลขา้งตน้เก่ียวกบัเกณฑก์ารประเมินผลความสามารถในการพูด ผูว้ิจยัสรุปส่ิงท่ี
ใช้ในการประเมินระดับภาษาท่ีใช้ทักษะการพูดเพื่อการส่ือสารสามารถประเมินได้จาก  5 ด้าน 
ต่อไปน้ี 1) ดา้นส าเนียงการออกเสียง 2) ดา้นไวยากรณ์ 3) ดา้นค าศพัท์ 4) ดา้นความคล่องแคล่วใน
การสนทนาและ 5) ดา้นความเขา้ใจในการส่ือสารการพูดเพ่ือใชใ้นการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
โดยใชก้ลวิธีการส่ือสารร่วมกบัวิธีสอนบทบาทสมมติเพื่อส่งเสริมความสามรถดา้นการพูดส่ือสาร
ภาษาองักฤษ 
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1.การออกเสียง 
(Pronunciation)  
ระดบัท่ี 1 ยงัพูดและ
โตต้อบการสนทนาไม่ได ้
ระดบัท่ี 2 ออกเสียงผิด
บ่อยมากและฟังไม่เขา้ใจ 
ระดบัท่ี 3 ออกเสียงผิด
เป็นบางคร้ัง 
ระดบัท่ี 4 ออกเสียง
ถูกตอ้งพูดได ้
 

1.การออกเสียง  
(Accent) 
ระดบัท่ี 1 ออกเสียง ฟัง
ไม่เขา้ใจบ่อยคร้ัง ท าให้
ไม่เขา้ใจว่าจะพูดค าว่า
อะไร 
ระดบัท่ี 2 ออกเสียงผิด
มาก ฟังไม่เขา้ใจ ตอ้งให ้
พูดซ ้ าจึงจะเขา้ใจ 
ระดบัท่ี 3 ใชเ้สียงแปร่ง 
ท าใหต้อ้งตั้งใจฟัง ออก
เสียงผิด ท าใหเ้ขา้ใจผิด
เป็นคร้ังคราว 
ระดบัท่ี 4 ใชเ้สียงแปร่ง 
และออกเสียงผิดใน
บางคร้ัง แต่ยงัฟังเขา้ใจ 
ระดบัท่ี 5 ไม่มีการออก
เสียงผิดที่ชดัเจน ฟังดู
คลา้ยเจา้ของภาษา 
ระดบัท่ี 6 ออกเสียงได้
เหมือนเจา้ของภาษา 

1.การออกเสียง 
(Pronunciation) 
ระดบัท่ี 1 มีปัญหา
ทางการออกเสียงมากจึง
ท าใหไ้ม่สามารถเขา้ใจ
ในส่ิงท่ีพูดไดเ้ลย 
ระดบัท่ี 2 มีปัญหาในการ
ออกเสียงมาก ยากแก่การ 
ท าความเขา้ใจในคาพูด
ไดผู้ฟั้งจะตอ้งถามซ ้ า 
ระดบัท่ี 3 มีปัญหาในการ
ออกเสียงนอ้ยผูฟั้งจะตอ้ง
ตั้งใจฟังจึงจะสามารถ 
เขา้ใจไดมี้การออกเสียง
ผิดท าใหผู้ฟั้งสับสนใน
บางคร้ัง 
ระดบัท่ี 4 ผูพู้ดออกเสียง
ไดดี้แต่ก็มีปัญหาในการ
ออกเสียงอยูบ่า้งแต่ผูฟั้ง
สามารถฟังเขา้ใจในส่ิงท่ี
ผูพู้ดตอ้งการส่ือสาร 

1. การออกเสียง 
(Pronunciation)  
ระดบัท่ี 1 ออกเสียงผิด 7 
ค าข้ึนไป จนผูฟั้งไม่
เขา้ใจ 
ระดบัท่ี 2 ออกเสียงผิด   
5-6 ค  า จนผูฟั้งตอ้งถาม
ซ ้ า 
ระดบัท่ี 3 ออกเสียงผิด  
3-4 ค า ผูฟั้งตอ้งตั้งใจฟัง 
ระดบัท่ี 4 ออกเสียงไดดี้ 
มีปัญหาการออกเสียงผิด
1-2 ค า แต่ผูฟั้งเขา้ใจ 
ระดบัท่ี 5 ออกเสียงได ้

2.ไวยากรณ์ (Grammar)  
ระดบัท่ี 1 ใชโ้ครงสร้าง
ไวยากรณ์ผิดไม่สามารถ
ส่ือสารได ้
ระดบัท่ี 2 ใชไ้วยากรณ์ 
เบ้ืองตน้ผิดวลีถูกตอ้งบา้ง 
ระดบัท่ี 3 ใชโ้ครงสร้าง
ทางไวยากรณ์ไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งมีขอ้ผิดพลาด
เลก็นอ้ย 

2.ด้านไวยากรณ์ 
(Grammar)  
ระดบัท่ี 1 ใชไ้วยากรณ์
ผิดทั้งหมด ยกเวน้จ านวน
ท่ีท่องจ าไวใ้ชเ้ท่านั้น  
ระดบัท่ี 2 ใชไ้วยากรณ์ 
อยา่งสม ่าเสมอ มี
ความสามารถนอ้ยมาก
ในการใชรู้ปประโยคท่ี
ถูกตอ้ง ส่ือสารไม่ได้
บ่อยคร้ัง 

2. ไวยากรณ์ 
(Grammar)  
ระดบัท่ี 1 ผูพู้ดไม่
สามารถส่ือความหมาย
ใหเ้ขา้ใจไดเ้น่ืองจากใช้
ไวยากรณ์ผิดและ
เรียงล าดบัค าไม่ถูกตอ้ง 
ระดบัท่ี 2 ผูพู้ดใช้
ไวยากรณ์ง่ายๆ ไดแ้ต่
มกัจะใชไ้วยากรณ์และ
การเรียงล าดบัค าผิดบ่อย 

ระดบัท่ี 1 ผูพู้ดใช้
ไวยากรณ์ผิดและ
เรียงล  าดบัค  าผิดทั้งหมด 
ระดบัท่ี 2 ผูพู้ดใช้
ไวยากรณ์ผิดและ
เรียงล าดบัค าผิด 5-6 ค า 
ระดบัท่ี 3 ผูพู้ดใช้
ไวยากรณ์และเรียงล าดบั
ค าผิดผิด 3-4 ค า 
ระดบัท่ี 4 ผูพู้ดใช้
ไวยากรณ์ผิดและ 
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ระดบัที 4 ไม่มี
ขอ้ผิดพลาดทั้งในการ
เลือกใชค้  าศพัทแ์ละ
โครงสร้างทางภาษา 

ระดบัท่ี 3 ใชไ้วยากรณ์
ผิดบ่อยคร้ัง ไม่สามารถ
ใชรู้ปประโยคท่ีส าคญัได้
และฟังไม่เขา้ใจเป็น
บางคร้ัง 
ระดบัท่ี 4 ใชไ้วยากรณ์
ผิดบางคร้ังไม่สามารถใช้
รูปประโยคท่ีส าคญัไดแ้ต่
ไม่ถึงกบัท าใหผู้ฟั้งไม่
เขา้ใจ 
ระดบัท่ี 5 ใชไ้วยากรณ์
หรือโครงสร้างภาษาผิด
นอ้ยมาก 
ระดบัท่ี 6 ใชไ้วยากรณ์
ผิดไม่เกิน 2 แห่ง ใน
ระหว่างการสัมภาษณ์
หรือการพูดสนทนาท า
ใหเ้ขา้ใจความหมายของ
ประโยคท่ีพูดผิดไป 

ท าใหฟั้งเขา้ใจยาก 
ระดบัท่ี 3 ผูพู้ดใช้
ไวยากรณ์ผิดบ่อยคร้ังจน
ท าใหเ้ขา้ใจความหมาย
ของประโยคท่ีพูดผิดไป 
ระดบัท่ี 4 ผูพู้ดใช้
ไวยากรณ์ผิดอยูบ่า้งแต่
ส่ือความหมายไดถู้กตอ้ง 
ระดบัท่ี 5 ผูพู้ดใช้
ไวยากรณ์ตลอดจน
เรียงล าดบัค าโดยมี
ขอ้ผิดพลาดนอ้ยมากและ
สามารถแกไ้ข
ขอ้บกพร่องใหม่ไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 

เรียงล าดบัค าผิด 1-2 ค า 
ระดบัท่ี 5 ผูพู้ดใช้
ไวยากรณ์ไดถู้กตอ้ง
ทั้งหมด 

3.ค าศัพท์ (Vocabulary)  
ระดบัท่ี 1 ใชค้  าศพัทผ์ิด
และโตต้อบการสนทนา
ไม่ได ้
ระดบัท่ี 2 ใชค้  าศพัทผ์ิด
บ่อยมากแต่ใชถู้กตอ้งใน 
สถานการณ์ต่างๆได ้
ระดบัท่ี 3 ส่ือความหมาย
ไดเ้ป็นส่วนใหญ่เลือกใช้
ค  าศพัทไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม 

3.ด้านค าศัพท์ 
(Vocabulary) 
ระดบัท่ี 1 ใชค้  าศพัทผ์ิดๆ  
แมแ้ต่ในบทสนทนาทัว่ๆ  
ไป 
ระดบัท่ี 2 ใชค้  าศพัทใ์น 
วงจ ากดั เช่น ใชค้  าศพัท์
ไดเ้ฉพาะในการสนทนา
เร่ืองส่วนตวั เร่ืองพื้นฐาน 
หรือเร่ืองความจ าเป็นใน 
 

3. ด้านค าศัพท์ 
(Vocabulary) 
ระดบัท่ี 1 ผูพู้ดไม่
สามารถส่ือความหมาย
ไดเ้พราะไม่มีความรู้ดา้น
ค าศพัท ์
ระดบัท่ี 2 ผูพู้ดใชค้  าศพัท์
ผิดเน่ืองจากมีความรู้ดา้น
ค าศพัทอ์ยา่งจ ากดัท าให้
ยากแก่การท าความเขา้ใจ 

3. ค าศัพท์ (Vocabulary) 
ระดบัท่ี 1 ใชค้  าศพัท ์ที่มี
ความถูกตอ้งเหมาะสม
กบัประโยคสนทนา 1-2 
คร้ัง 
ระดบัท่ี 2 ใชค้  าศพัท ์ที่มี
ความถูกตอ้งเหมาะสม
กบัประโยคสนทนา 3-4 
ค า 
ระดบัท่ี 3 ใชค้  าศพัท ์ที่มี 
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ระดบัท่ี 4 ส่ือความหมาย
ไดแ้ละใชค้  าศพัทไ์ดอ้ยา่ง
เหมาะสมกบัสถานการณ์ 

การด ารงชีพ 
ระดบัท่ี 3 ใชค้  าศพัทไ์ม่
ถูกตอ้งบา้งบางคร้ัง มี
ขีดจ ากดัของวงค าศพัทท์ี่
ใชท้  าใหพู้ดคุยเร่ืองงาน
อาชีพและเร่ืองสังคม
ทัว่ไปไม่ได ้
ระดบัท่ี 4 ใชค้  าศพัท์
ทางดา้นการงานอาชีพได้
อยา่งเพียงพอที่จะพูดคุย
เร่ืองท่ีตนเองสนใจเป็น
พิเศษ ตลอดจนมีความรู้
ทางดา้นค าศพัทท์ัว่ไป ท า
ใหส้ามารถพูดคุยเร่ือง
ทัว่ไปไดแ้ต่ยงัมีการพูด
ชา้และพูดวกวน 

ทีค่วามหมายของ
ประโยคพูด 
ระดบัท่ี 3 ผูพู้ดใชค้  าศพัท์
ผิดในประโยคท่ีใชใ้น
การสนทนาเน่ืองจากผู ้
พูดมีปัญหาในการคิดหา
ค าศพัทม์าใชใ้นการ
ส่ือสาร 
ระดบัท่ี 4 ผูพู้ดใชค้  าศพัท์
ไม่ถูกตอ้งและไม่
เหมาะสมกบัสถานการณ์
เป็นบางคร้ัง 
ระดบัท่ี 5 ผูพู้ดมี
ความสามารถในการใช้
ค  าศพัทว์ลีและส านวนได้
อยา่งคล่องแคล่วเทียบเท่า
เจา้ของภาษา 

ความถูกตอ้งเหมาะสม
กบัประโยคสนทนา 5-6 
ค  า 
ระดบัท่ี 4 ผูใ้ชค้  าศพัท ์ที่
มีความถูกตอ้งเหมาะสม
กบัประโยคสนทนา 7 ค า 
ระดบัท่ี 5 ใชค้  าศพัท ์ที่มี
ความถูกตอ้งเหมาะสม
กบัประโยคสนทนา 
มากกว่า 7 ค า 
 

4.ความคล่องแคล่ว 
(Fluency)  
ระดบัท่ี 1 ใชโ้ครงสร้าง
ทางไวยากรณ์ไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งมีขอ้ผิดพลาด 
เลก็นอ้ย 
ระดบัท่ี 2 โตต้อบ
สนทนาไม่ไดแ้ต่พยายาม
พูดต่อโดยการเร่ิมตน้
ใหม่ 
ระดบัท่ี 3 พูดต่อเน่ือง
ราบร่ืนเป็นธรรมชาติแต่
กมี็สะดุดเป็นบางคร้ัง 
 
 

4.ด้านความคล่องแคล่ว 
(Fluency)  
ระดบัท่ี 1 พูดตะกุกตะกกั 
ไม่ปะติดปะต่อกนั ท าให้
สนทนาไม่รู้เร่ือง 
ระดบัท่ี 2 พูดชา้มากและ
ตะกุกตะกกั จะพูด
คล่องแคล่วไดเ้ฉพาะ
ประโยคง่ายๆ สั้นๆ หรือ
ประโยคท่ีใชบ้่อยและ
ระดบัท่ี 3 พูดชา้และไม่
คล่องบ่อยๆ และบาง
ประโยคพูดไม่จบ 
 

4. ความคล่องแคล่วใน
การใช้ภาษา (Fluency)  
ระดบัท่ี 1 ผูพู้ดมีการหยดุ
เวน้ช่องในการสนทนา
เป็นเวลานานมากจึงท า
ใหก้ารสนทนาไม่รู้เร่ือง 
ระดบัท่ี 2 ผูพู้ดมีการหยดุ
เวน้ช่องในการสนทนา
บ่อยคร้ังเพราะมีความรู้
จ ากดัในการใชภ้าษา 
ระดบัท่ี 3 ผูพู้ดมีความ
คล่องแคล่วในการพูดไม่
มากนกัเน่ืองจากติดขดั
เร่ืองการใชภ้าษา 
 

4. ความคล่องแคล่วใน
การใช้ภาษา (Fluency)  
ระดบัท่ี 1 พูดติดขดั 
ตะกุกตะกกัไม่
ปะติดปะต่อตั้งแต่ 7 ค  า
ข้ึนไป ท าใหก้ารสนทนา
ไม่รู้เร่ือง 
ระดบัท่ี 2 พูดติดขดั 
ตะกุกตะกกัไม่
ปะติดปะต่อ 5-6  ค  า
ระดบัท่ี 3 ผูพู้ดมีความ
คล่องแคล่วในการพูด 
โดยพูดติดขดั 
ตะกุกตะกกัไม่ 
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ระดบัท่ี 4 พูดต่อเน่ือง
ราบร่ืนเป็นธรรมชาติมี
ความคล่องแคล่วต่อเน่ือง
ในการสนทนาหยดุไดถู้ก
จงัหวะเช่นเดียวกบั
เจา้ของภาษา 

ระดบัท่ี 4 พูดชา้และไม่
คล่องในบางคร้ัง ท าให้
ตอ้งพูดชา้ใหม่และติดขดั
เร่ืองการใชค้  าศพัท ์
ระดบัท่ี 5 พูดไดค้ล่อง 
แต่ยงัติดเร่ืองความเร็ว 
(Speed) จงัหวะ 
(Rhythm) และความ
ราบร่ืน (Smooth) ในการ
พูด 
ระดบัท่ี 6 พูดไดอ้ยา่ง
คล่องแคล่วและราบเรียบ
เหมือนเจา้ของภาษา 

ระดบัท่ี 3 ผูพู้ดมีความ
คล่องแคล่วในการพูดไม่
มากนกัเน่ืองจากติดขดั
เร่ืองการใชภ้าษา 
ระดบัท่ี 4 ผูพู้ดมีความเร็ว
และความคล่องแคล่วใน
การพูดแต่มีการสะดุด
เป็นบางคร้ัง 
ระดบัท่ี 5 ผูพู้ดมี
ความสามารถในการพูด
อยา่งคล่องแคล่วเทียบเท่า
เจา้ของภาษา 

ปะติดปะต่อ 3-4 ค  า 
ระดบัท่ี 4 ผูพู้ดติดขดั 
ตะกุกตะกกัไม่
ปะติดปะต่อ 1 คร้ัง 
ระดบัท่ี 5 พูดไม่ติดขดั 
ราบร่ืนต่อเน่ือง 

 5.ด้านความเข้าใจ 
(Comprehension)  
ระดบัที่ 1 ฟังการสนทนา
และเขา้ใจไดน้อ้ยเกินไป 
ระดบัที่ 2 ฟังการสนทนา
แลว้เขา้ใจเม่ือพูดชา้  ๆ 
และเป็นเร่ืองง่าย  ๆและ
ตอ้งใหผู้ท่ี้พูดดว้ยพูดซ ้ า
และเรยีบเรยีงขอ้ความให้
ฟังบ่อยๆ หรอืปรบัภาษา
ใหง้่ายลง 

ระดบัที่ 3 ฟังการสนทนา
แลว้เขา้ใจเร่ืองง่าย  ๆที่
เกี่ยวกบัตนเองโดยตรง แต่
ตอ้งพูดชา้ๆ หรือพูดชา้
บางคร้ัง 
 

5. ความเข้าใจ 
(Comprehension)  
ระดบัท่ี 1 ผูฟั้งไม่
สามารถเขา้ใจในส่ิงท่ีผู ้
พูดส่ือสารผูพู้ดไม่
สามารถพูดภาษาองักฤษ
เพื่อส่ือความหมายให้
เขา้ใจได ้
ระดบัท่ี 2 ผูพู้ดติดขดัใน
การพูดมกัจะพูดซ ้ าๆ 
เน่ืองจากใชเ้วลาในการ 
หาค าพูด 
ระดบัท่ี 3 ผูพู้ดเขา้ใจใน
ส่ิงท่ีตนพูดและพูด
สนทนาไดเ้ป็นส่วนมาก
แต่ค่อนขา้งชา้ 
 

5. ความเข้าใจในการ
ส่ือสาร
(Comprehension)  
ระดบัท่ี 1 ไม่สามารถ
ส่ือสารใหผู้ฟั้งเขา้ใจได ้
ระดบัท่ี 2 พูดใหผู้ฟั้ง
เขา้ใจได ้โดยพูดเป็นค า
หรือวลี พูดติดขดัและ
มกัจะพูดซ ้ า 5 คร้ัง 
ระดบัท่ี 3 พูดใหผู้ฟั้ง
เขา้ใจโดยใชป้ระโยค
ง่ายๆ สั้นๆ แต่พูดชา้และ
พูดเป็นขอ้ความซ ้ าๆ 3-4
คร้ัง  
ระดบัท่ี 4 พูดใหผู้ฟั้ง
เขา้ใจไดแ้ต่มีการพูดเป็น 
ขอ้ความซ ้ าๆ  
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ตารางท่ี 8 ตารางสงัเคราะห์เกณฑก์ารประเมินผลความสามารถในการพูด (ต่อ) 
Clark (1972) Oller, (1979) Harris (1990) ผลการสังเคราะห์ 

 ระดบัที่ 4 ฟังการสนทนา
แลว้เขา้ใจภาษาของผูพู้ดที่
มีการศึกษาใชส้ามารถพูด
ตวัต่อตวัไดค้่อนขา้งดีแต่ผู ้
พูดดว้ยตอ้งพูดซ ้ าและ
เรียบเรียงความใหม่ให้
ระดบัที ่5 ฟังการสนทนา
แลว้เขา้ใจภาษาของผูท้ี่มี
การศกึษาใชใ้นทุกเร่ือง 
ยกเวน้ส านวนต่างๆ การ
พูดที่เร็วมากหรือการพูดที่
ออกเสียงไม่ชดั 
ระดบัที่ 6 ฟังการสนทนา
แลว้เขา้ใจภาษาพูดทุก
รูปแบบที่เป็นการใชภ้าษา
แบบทางราชการและมี
ส านวนการพูดเหมือน
เจา้ของภาษา 

ระดบัท่ี 4 ผูพู้ดสามารถ
พูดใหผู้ฟั้งเขา้ใจได้
ครบถว้นแต่มีการพูด
ขอ้ความซ ้ าเป็นบางคร้ัง 
ระดบัท่ี 5 ผูพู้ดสามารถ
ส่ือสารใหผู้ฟั้งเขา้ใจได้
ทั้งหมดโดยไม่มีปัญหา 

ระดบัท่ี 5 พูดส่ือสารให้
ผูฟั้งเขา้ใจไดท้ั้งหมด 
โดยไม่มีปัญหา 

 

จากตารางท่ี 8 พบว่าผูว้จิยัสงัเคราะห์ส่ิงท่ีใชใ้นการประเมินระดบัภาษาท่ีใชท้กัษะการพูด
เพื่อการส่ือสารสามารถประเมินจากแนวคิดของClark (1972), Oller, (1979) และ Harris (1990) 
สามารถสรุปได ้5 ดา้น ต่อไปน้ี 1) ดา้นส าเนียงการออกเสียง 2) ดา้นไวยากรณ์ 3) ดา้นค าศพัท ์4) 

ดา้นความคล่องแคล่วในการสนทนาและ 5) ดา้นความเขา้ใจในการส่ือสารการพดูเพื่อใชใ้นการ
พฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชก้ลวิธีการส่ือสารร่วมกบัวิธีสอนบทบาทสมมติเพื่อส่งเสริม

ความสามรถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ 

งานวจิยัที่เกีย่วข้องเกีย่วกบัการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ 

 กิรนา เทียมไธสง และคณะ (2556) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง การพฒันาทกัษะการพูดโดยการ
ใช้เกม ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษา
ประสิทธิภาพการพฒันาทกัษะการพูดโดยใชเ้กม 2) ศึกษาดชันีประสิทธิผลความสามารถในการ
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พฒันาทกัษะการพูดโดยใชเ้กม 3) เปรียบเทียบความสามารถในการพูดก่อน-หลงัการท ากิจกรรม
พฒันาทกัษะการพูดโดยใชเ้กม 4) ศึกษาพฤติกรรมการเรียนระหว่างการใชเ้กมแข่งขนัท่ีเสริมแรง
ด้วยของรางวลัของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 กลุ่มตัวอย่าง  คือ นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4/1 โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชยั จ  านวน 41 คน โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่าง
แบบเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวิจยั ไดแ้ก่ 1) แผนการจดัการเรียนรู้โดยการใชเ้กม จ านวน 4 แผน 
2) แบบทดสอบการพูดภาษาองักฤษก่อนเรียน-หลงัเรียน 3) แบบประเมินการสงัเกตพฤติกรรมท่ีเกิด
จากการเสริมแรงดว้ยของรางวลั ผลการวิจยัพบว่า 1) ประสิทธิภาพการพฒันาทกัษะการพูดโดยใช้
เกม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 มีค่า 60.00/60.54 ซ่ึงต ่ากว่าเกณฑม์าตรฐานท่ีก  าหนดไว ้2) 
ดชันีประสิทธิผลความสามารถในการพฒันาทกัษะการพูดโดยใชเ้กมของนักเรียนชั้นประถมปีท่ี 4 
มีค่า 0.3213 หรือคิดเป็นร้อยละ 32.13 3) ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการพูด ก่อน-หลงัการ
ท ากิจกรรมการพฒันาทกัษะการพูดโดยใชเ้กมของนกัเรียนชั้นประถมปีท่ี 4 พบว่าคะแนนสอบคร้ัง
หลงัสูงกว่าคร้ังแรกอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 4) พฤติกรรมท่ีเกิดจากการเสริมแรงดว้ย
ของรางวลัและไม่เสริมแรงดว้ยของรางวลัในการพฒันาทกัษะการพูดโดยใชเ้กมของนักเรียนชั้น
ประถมปีท่ี 4 พบว่าพฤติกรรมท่ีผูเ้รียนตอบสนองในการท ากิจกรรมท่ีมีการเสริมแรงดว้ยของรางวลั
ทั้งหมด ร้อยละ 74.39 และพฤติกรรมท่ีผูเ้รียนตอบสนองในการท ากิจกรรมท่ีไม่มีการเสริมแรงดว้ย
ของรางวลัทั้งหมด ร้อยละ 23.17 
 ปัทมา ชั้นอินทร์งาม (2556) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง ผลการเรียนดว้ยชุดส่ือประสมร่วมกบั
กิจกรรมการสอนท่ีเน้นการพูดท่ีส่งผลต่อความสามารถทางการพูดภาษาองักฤษของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางการพูด
ภาษาองักฤษก่อนและหลงัเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดว้ยชุดส่ือประสมร่วมกบักิจกรรมการสอนท่ี
เนน้การพูด 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางการพูดภาษาองักฤษหลงัเรียนของกลุ่มท่ีเรียนดว้ย
ชุดส่ือประสมร่วมกบักิจกรรมการสอนท่ีเนน้การพูดกบักลุ่มท่ีเรียนปกติ 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็น
ของนักเรียนท่ีเรียนดว้ยชุดส่ือประสมร่วมกับกิจกรรมการสอนท่ีเน้นการพูดภาษาองักฤษกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนวดัหอม
เกร็ดใชว้ิธีการสุ่มอย่างง่ายเป็นกลุ่มทดลองจ านวน  1 กลุ่มและกลุ่มควบคุมจ านวน 1 กลุ่มจ านวน
กลุ่มละ 32 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจัยไดแ้ก่ 1) แผนการจดัการเรียนรู้จ  านวน  3 แผน 2) ชุดส่ือ
ประสมร่วมกบักิจกรรมการสอนท่ีเน้นการพูดภาษาองักฤษ 3) แบบประเมินความสามารถดา้นการ
พูดภาษาอังกฤษ   4) แบบประเมินความคิดเห็นของนักเรียน ผลการวิจัยพบว่า 1.ผลของ
ความสามารถทางการพูดของนักเรียนท่ีเรียนดว้ยชุดส่ือประสมร่วมกบักิจกรรมการสอนท่ีเนน้การ
พูดภาษาอังกฤษก่อนเรียนและหลังเรียนมีความแตกต่างกันซ่ึงผลความสามารถทางการพูด
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ภาษาองักฤษจากการตอบค าถามปากเปล่า (สัมภาษณ์) การบรรยายภาพพบว่าผลความสามารถ
ทางการพูดภาษาองักฤษของนกัเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.01 2. ผล
ของความสามารถทางการพูดภาษาองักฤษหลงัเรียนของนักเรียนกลุ่มท่ีเรียนด้วยชุดส่ือประสม
ร่วมกบักิจกรรมการสอนท่ีเนน้การพูดภาษาองักฤษสูงกว่ากลุ่มท่ีเรียนปกติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต
0.01 3. ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนดว้ยชุดส่ือประสมร่วมกบักิจกรรมการสอนท่ีเน้น
การพูดภาษาองักฤษมีค่าความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก (=4.32) 
 สุชาติ ทัง่สถิรสิมา (2555) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การใชเ้กมในการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษเพื่อ
การส่ือสารของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) เพื่อใชเ้กมในการพฒันา
ทกัษะภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยนกัเรียนร้อยละ 70 ข้ึนไป
มีคะแนนทกัษะภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารผา่นเกณฑร้์อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 2) เพื่อศกึษาความคิดเห็น
ของนักเรียนท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกม กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้
ภาษาองักฤษโดยใชเ้กมจ านวน 12 แผน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวิจยั ไดแ้ก่ 1) แผนการแผนการจดัการเรียนรู้
ภาษาองักฤษโดยใชเ้กมจ านวน 12 แผน 2) แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนเก่ียวกบัการใชเ้กมในการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้ การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลองแบบ One – Shot Case study ผลการวิจยัพบว่า 1.
นกัเรียนมีคะแนนทกัษะภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารผา่นเกณฑร้์อยละ70 ท่ีก  าหนดไวคิ้ดเป็น ร้อยละ 82.17 
และมีจ  านวนนกัเรียนผา่นเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 91.43 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก  าหนดไวร้้อยละ 702. นักเรียนมี
ความคิดเห็นต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชเ้กมโดยภาพรวมระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
(=4.90) 
 อรวรรณ น้อยหมอ (2554) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง การใชก้ลวิธีการอ่านภาพเพ่ือเพ่ิมพูน
ความสามารถในการพูดภาษาองักฤษและการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
5 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการพูดภาษาองักฤษของ
นกัเรียนก่อนและหลงัการเรียนโดยใชก้ลวิธีการอ่านภาพ 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการ
คิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียนก่อนและหลงัการเรียนโดยใชก้ลวิธีการอ่านภาพ กลุ่มตวัอยา่งท่ี
ใชใ้นการวิจยั คือนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/1 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนเรยนีาเชลีวิทยาลยั 
อ  าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 25 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ 1) แผนการสอนโดยใช้
กลวิธีการอ่านภาพ จ าวนวน 7 แผน 2) แบบทดสอบความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ                       
3) แบบทดสอบความสามารถการอ่านในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ ซ่ึงวดัความสามารถของผูเ้รียน
ทั้งก่อนและหลงัเรียนโดยใช้กลวิธีการอ่านภาพ ผลการวิจัยพบว่า 1) ความสามารถในการพูด
ภาษาองักฤษสูงข้ึนและอยูใ่นระดบัดี 2) ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงขั้นหลงัการ
เรียนโดยใชก้ลวิธีการอ่านภาพและอยูใ่นระดบัดี 
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 ภัคพล หัสสา (2553) ได้ท าการวิจัยเร่ือง การพัฒนาความสาม ารถในการพูด
ภาษาองักฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยกลวิธีการชดเชยการส่ือสารการวิจยัคร้ังน้ีมี
วตัถุประสงค์เพื่อ 1)ศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการพูดภาษาองักฤษของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเรียนโดยกลวิธีการชดเชยการส่ือสารก่อนเรียนและหลงัเรียน 2) ศึกษาเจตคติ
ต่อการจดัการเรียนการพูดภาษาองักฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเรียนโดยใชก้ลวิธีการ
ชดเชยการส่ือสาร กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 15 คน 
โรงเรียนชุมชนบา้นพวก ต าบลบา้นเด่ือ อ  าเภอเมือง จงัหวดัหนองคาย ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2553 เลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยวิธีแบบเจาะจง แบบแผนการวิจยัเป็นการวิจยัเชิงทดลองแบบกลุ่มเดียว
สอบก่อนเรียนและหลงัเรียน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวิจยัไดแ้ก่ 1) แผนการจดัการเรียนรู้ จ  านวน 12 
แผน 2) แบบวดัความสามารถในการพูดภาษาองักฤษ 3) แบบวดัเจตคติต่อการจดัการเรียนการพูด
ภาษาองักฤษโดยใช้กลวิธีการชดเชยการส่ือสาร ด าเนินการทดลองโดยใช้ระยะเวลา 6สัปดาห์ 
สปัดาห์ละ 4 ชัว่โมง รวมทั้งหมด 24 ชัว่โมง ผลการวิจยัพบว่า 1)นกัเรียนมีคะแนนความสามารถใน
การพูดภาษาองักฤษก่อนเรียนเฉล่ียร้อยละ 47.33 และหลงัเรียนเฉล่ียร้อยละ 75.17 เมื่อทดสอบ
ความแตกต่างของค่าเฉล่ีย พบว่า ความสารมารถในการพูดภาษาองักฤษโดยใชก้ลวิธีการชดเชย
ส่ือสารของนกัเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 2) นกัเรียนมีเจต
คติต่อการจดัการเรียนพูดภาษาองักฤษโดยใชก้ลวิธีการชดเชยการส่ือสารอยู่ในระดบัค่อนขา้งดี 
 Mohd and Ting(2010) ศึกษาการสอนทกัษะการพูดโดยใชกิ้จกรรมกลุ่มกรณีศึกษาใน 
SMK Damai Jaya มาเลเซีย กลุ่มตัวอย่างมี 33 คน จากโรงเรียน SMK Damai Jaya ได้มาจากการ
ทดสอบวัดความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษ และสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายจากแต่ละกลุ่ม
ความสามารถ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ 1)แบบสอบถามหลงัจากไดเ้รียนโดยใชกิ้จกรรมกลุ่ม 
2) แบบสังเกตการณ์ร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน และ 3) แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นนักเรียนท่ีมีต่อ
กิจกรรมกลุ่ม ผูว้ิจัยได้ท าการศึกษาการพูดภาษาท่ีสองในห้องเรียน โดยดูจากการใช้ภาษาของ
นักเรียนเมื่อมีการท ากิจกรรมกลุ่มและท าการประเมินการพูดเป็นรายบุคคล ผลการวิจยัพบว่า 
นกัเรียนมีทศันคติทางบวกต่อการเรียนโดยใชกิ้จกรรมกลุ่มในชั้นเรียน ซ่ึงท าให้นกัเรียนมีส่วนร่วม
ในการเรียนมากยิง่ข้ึน และพบว่านกัเรียนมีพฒันาในทกัษะการพูดมากข้ึนเม่ือดูจากผลการประเมิน
รายบุคคล 
 Sayer (2005) ศึกษาพฒันาการดา้นการพูดสนทนาของนักเรียนโดยให้งานและวิธีการ
สอนภาษาเพื่อการส่ือสาร (Communicative Language Teaching) โดยแนวคิดแบบสอนตรง (Direct 
Approach) กลุ่มตวัอย่างมี 23 คนเป็นนักศึกษาชาวสเปน โปรแกรมการสอนภาษาองักฤษในฐานะ
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ภาษาต่างประเทศ ผลการศึกษาพบว่า ความสามารถในการพูดสนทนาของนักเรียนพฒันาข้ึนจาก
การวิเคราะห์บทสนทนากลุ่มตวัอยา่งท่ีท าการบนัทึกไว ้
 Luchini (2004) ศึกษาโปรแกรมการพูดภาษาองักฤษเพื่อการพฒันาทกัษะการพูดโดย
ใชว้ิธีการปฏิบติัท่ีเน้นความถูกตอ้งและคล่องแคล่วของการใชภ้าษาในสถานการณ์จริง เพื่อพฒันา
ทกัษะการพูดของนักศึกษาชาวจีน กลุ่มตวัอยา่งมี 268 คน เป็นนักศึกษาชั้นปีท่ี 3 จากสาขาวิชาท่ี
แตกต่างกนั ยกเวน้นักศึกษาสาขาวิชาภาษาองักฤษ ท าการทดลองโดยให้นักศึกษาการท างานเป็น
กลุ่ม ในบรรยากาศการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีการทดลองสอนโปรแกรม 4 เดือน สัปดาห์ละ 1 
คาบ คาบละ 1 ชัว่โมง 20 นาที ผลการศึกษาพบว่า โปรแกรมน้ีสามารถส่งเสริมทกัษะการพูดของ
นกัศึกษา รวมทั้งการท างานร่วมกนั แต่จะตอ้งมีการปรับสภาพแวดลอ้มให้เหมาะสมต่อการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศใหเ้ป็นธรรมชาติยิง่ข้ึน 
 จากจากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งสรุปไดว้่า การใชกิ้จกรรมท่ีเน้นการ
พูดส่ือสารภาษาองักฤษในรูปแบบต่างๆ จะช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีการพฒันาทกัษะการพูดส่ือสาร
ภาษาองักฤษท่ีดีข้ึนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน แสดงให้เห็นว่าการพูดส่ือสารภาษาองักฤษมี
ความส าคญั จึงมีไดม้ีงานวิจยัท่ีใชว้ิธีการท่ีหลากหลายเพื่อพฒันาทกัษะการพูดภาษาองักฤษส่ือสาร
ของผูเ้รียน เช่น การใชเ้กม การใชชุ้ดส่ือประสม กลวิธีการอ่านภาพ การใช้กลวิธีการชดเชยการ
ส่ือสาร การใชกิ้จกรรมกลุ่ม เป็นตน้ 
 

สรุป 

 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเป็นกิจกรรมท่ีช่วยพฒันาความสามารถของผูเ้รียน ช่วยใหผู้เ้รียน 
รู้จกัตนเอง คน้พบความสามารถของตนเอง เพื่อจะไดพ้ฒันาอย่างเต็มศกัยภาพและยงัเห็นคุณค่าใน
การท าส่ิงต่างๆ มีความรับผิดชอบ และรู้จกัการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ มุ่งเน้นท่ีการพฒันาความสามารถดา้น
การพูดส่ือสารภาษาองักฤษโดยการใชก้ลวิธีการส่ือสารในการแกไ้ความบกพร่องทางภาษาของผู ้
พูด ช่วยพฒันาทกัษะดา้นการพูดอย่างให้ประสิทธิภาพและใชร่้วมกบัวิธีสอนบทบาทสมมติโดย
บทบาทสมมติสามารถช่วยพัฒนาทักษะด้านการพูดของผูเ้รียน และท าให้ผูเ้รียนมีความกล้า
แสดงออกเพ่ิมข้ึน ช่วยกระตุน้ให้ผูเ้รียนมีความสนใจและเสริมสร้างสภาพแวดลอ้มให้เกิดแรงจูงใจ
ในการเรียนรู้ และเสริมสร้างบรรยากาศท่ีดีในการเรียนรู้ สามารถน าความรู้ท่ีได้รับจากการท า
กิจกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจ าวนั การพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษโดยการใชก้ลวิธีการส่ือสารร่วมกบัวิธีสอน
บทบาทสมมติ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษามีวตัถุประสงค์เพื่อมุ่งพฒันาผูเ้รียนใหไ้ดรั้บความรู้
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ประสบการณ์จากกิจกรรมท่ีหลากหลาย สามารถคน้พบและพฒันาศกัยภาพตนเอง โดยมีครูคอยให้
ค  าแนะน า หลกัสูตรกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีสร้างข้ึน มีการด าเนินการตามขั้นตอน 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานและความต้องการ ขั้นตอนท่ี 2 พัฒนากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
ขั้นตอนท่ี 3 ทดลองใชกิ้จกรรมพฒันาผูเ้รียน และขั้นตอนท่ี 4 ประเมินและปรับปรุงกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน 
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บทที่ 3 

วธิีด าเนินการวจิยั 

การวิจยัเร่ือง การพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใช้วิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกับ
กลวิธีการส่ือสารเพ่ือส่งเสริมความสามารถด้านการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาเป็นลกัษณะของการวิจัยและพฒันา (Research and Development : R&D) ใช้แบบ
แผนการวิจยั ศึกษากลุ่มเดียววดัหลายคร้ัง (Time - Series design) โดยใชน้ักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนอนุบาลด าเนินสะดวก เป็นหน่วยการวิเคราะห์ ผูว้ิจยัได้
ก  าหนดขั้นตอนการวิจยัไว ้4 ขั้นตอน ดงัน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (R1 : Research) : ศึกษาแนวคิดและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
พฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใช้วิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกบักลวิธีการส่ือสารเพื่อส่งเสริม
ความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ วิเคราะห์หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศกัราช 2551 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลด าเนินสะดวก เก่ียวกับแนวทางการจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับความต้องการ ความคิดเห็น ในหัวข้อเร่ือง
ภาษาองักฤษในชีวิตประจ าวนั โดยส ารวจว่าเร่ืองใดบา้งท่ีนักเรียนตอ้งการเรียนเป็น 4 อนัดบัแรก
และข้อมูลเก่ียวกับวิธีสอนบทบาทสมมติและกลวิธีการส่ือสาร โดยศึกษาความต้องการในการ
พฒันาเพื่อพฒันาความสามารถดา้นการพูดภาษาองักฤษ ของนกัเรียนระดบัประถมศึกษาศึกษาความ
คิดเห็นเก่ียวกับการกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนจากผูท่ี้เก่ียวข้อง ศึกษาข้อมูลเก่ียวกับการใช้วิธีสอน
บทบาทสมมติ และกลวิธีการส่ือสาร เพื่อน ามาใชป้ระกอบการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใช้
วิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกับกลวิธีการส่ือสารเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดส่ือสาร
ภาษาองักฤษ  

ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (D1 : Development) : พฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ออกแบบ
และพฒันา (Design and Development : D&D) กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชว้ิธีสอนบทบาทสมมติ
ร่วมกบักลวิธีการส่ือสารเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ 

ขั้นตอนที่ 3 การวิจยั (R2 : Research) : ทดลองใชกิ้จกรรมพฒันาผูเ้รียน ผูว้ิจยัทดลอง
ใชก้บันกัเรียนชั้นประถมศึกษาภาคเรียนท่ี1ปีการศึกษา 2561 

ขั้นตอนที่ 4 การพฒันา (D2 : Development) : ประเมินผลประสิทธิผลกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียนโดยใชว้ิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกบักลวิธีการส่ือสารเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการพดู
ส่ือสารภาษาองักฤษ 
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การด าเนินการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชก้ลวิธีการส่ือสารร่วมกบัวิธีสอนบทบาท
สมมติเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 
ผูว้ิจยัไดก้  าหนดกรอบด าเนินการวิจยั ดงัแผนภูมิท่ี 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

 

 
 

ขั้นตอนที่ 2 
พฒันากจิกรรมพฒันา

ผูเ้รียน 

ขั้นตอนที่ 1 
ศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐานและ

ความตอ้งการ 

ขั้นตอนที่ 3 
ทดลองใชก้จิกรรมพฒันา

ผูเ้รียนฉบบัร่าง 

ขั้นตอนที่ 4 
ประเมินผลและปรับปรุง

กจิกรรมฉบบัร่าง 

ปรับปรุงแกไ้ข 

 

 

 

พัฒนากจิกรรมพัฒนาผู ้เรียน 
(ฉบบัร่าง) 
   1. หลกัการ 
   2. เป้าหมาย 
   3. แนวการจดักจิกรรม 
   4. รูปแบบการจดักจิกรรม 
     ใช้การจดัการเรียนรู้วิธีสอน
บทบาทสมมติ 8 ขั้นตอน 
        1. ขั้นเตรียม 
        2. ขั้นด าเนินการสอน 
        3. ขั้นเลือกผูแ้สดง 
        4. ขั้ นเตรียมความพร้อม
ของผูแ้สดง 
        5. ขั้นจดัฉากการแสดง 
6.การเตรียมผูสั้งเกตการณ์ 
        7. ขั้ นแสดง (ขั้ นการใช้
กลวิธีการส่ือสาร) 
8. ขั้นอภิปรายผล
ประสบการณ์การเรียนรู้ 
    5. ค าอธิบายรายวิชา 
    6. จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
    7. โครงสร้างการจดักจิกรรม 
    8. ส่ือ 
    9. การวดัและประเมินผล 
    10. หน่วยการเรียนรู้ 4 หน่วย 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

ประเมินกจิกรรมพฒันาผูเ้รียน
ฉบบัร่างโดยการ Focus Group 

จ านวน 9 คน 
 
    

 
 

ทดลองใช้กจิกรรมพัฒนาผูเ้รียน
โดยใช้ วิธีสอนบทบาทสมมติ
ร่วมกบักลวิธีการส่ือสารเพ่ื อ
ส่งเสริมความสามารถดา้นการพูด
ส่ือสารภาษาอังกฤษ มีขั้ นตอน
ดงัน้ี 

X O1 O2 O3 O4 O5 
1.ทดลองใช้ก ิจกรรมพัฒนา
ผู ้ เรี ยนโดยใช้ กลวิ ธี การ
ส่ื อส ารร่ วมก ับ วิ ธี สอน
บทบาทสมมติเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถด้านการพูด
ส่ือสารภาษาองักฤษ 
2. ประเมินหลงัเรียนในหน่วย
การเรียนรู้ท่ี 1-4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผลการ
ประเมิน 

กจิกรรมพฒันาผูเ้รียน
ฉบบัสมบูรณ์ 

ปรับปรุงแกไ้ข 

 

 

 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

แผนภูมิที่ 4 กรอบด าเนินการวิจยั 

     1. ศึกษาแนวคิดและงานวิจัย            
ท่ีเก ีย่วขอ้งกบัการพฒันากจิกรรม
พัฒนาผู ้ เรี ยนโดยใช้ วิ ธีสอน
บทบาทสมมติร่วมกบักลวิธีการ
ส่ือสารเพ่ือส่งเสริมความสามารถ
ดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ 
     2. วิเคราะห์หลกัสูตรแกนกลาง 
พุ ท ธศั กราช  2551 หลัก สู ตร
สถานศึกษาโรงเรี ยนอนุบาล
ด าเนินสะดวก เก ีย่วกบัแนวทาง 
การจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รียน 
     3. ศึกษาความตอ้งการและความ
คิดเห็นของนักเรียนเก ีย่วกบัการ
จดัการเรียนรู้ ตามกจิกรรมพฒันา
ผู ้เรียนโดยใช้วิ ธีสอนบทบาท
สมมติร่วมกบักลวิธีการส่ือสาร
เพ่ือส่งเสริมความสามารถดา้นการ
พูดส่ือสารภาษาองักฤษ 
     4. ศึ กษาความคิ ดเห็ นของ               
ผู ้ ท่ี เก ี่ยวข้ องก ับการพั ฒนา
กจิกรรมพัฒนาผูเ้รียนโดยใช้วิธี
สอนบทบาทสมมติร่วมกบักลวิธี
ก าร ส่ื อ ส าร เพ่ื อ ส่ ง เส ริ ม
ความสามารถด้านการพูดส่ือสาร
ภาษาองักฤษ ไดแ้ก ่ 
1) ผูบ้ริหารสถานศึกษา  
2) หวัหนา้ฝ่ายวิชาการ  
3) ครูภาษาองักฤษ  
4) ผูเ้ช่ียวชาญ 3 คน  
 

 

 

 

 

 
 

ประเมินผลการใช้หลั กสู ตร
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   1. ความสามารถด้านการพูด
สื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียน 
   2. ความคิดเห็นของนักเรียนที่
มีต้อกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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ขั้นตอนที่ 1 การวจิยั (R1 : Research) : ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน 

วตัถุประสงค์ 
       1.  เพ่ือวิเคราะห์หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 หลกัสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลด าเนินสะดวก เก่ียวกบัแนวทางการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

2. เพื่อศึกษาแนวคิดและทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันากิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียนโดย วิธีสอนบทบาทสมมติ กลวิธีการส่ือสาร และความสามารถด้านการพูดส่ือสาร
ภาษาองักฤษ 

3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใช้
วิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกับกลวิธีการส่ือสารเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดส่ือสาร
ภาษาองักฤษ 
ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ ครูสอนภาษาองักฤษและผูเ้ช่ียวชาญ 
                4. เพื่อศึกษาความต้องการและความคิดเห็นของนักเรียนในการพฒันากิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียนโดยใชว้ิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกบักลวิธีการส่ือสารเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการพูด
ส่ือสารภาษาองักฤษเก่ียวกับทักษะการส่ือสารท่ีควรพัฒนา ลกัษณะของกิจกรรม หัวข้อเร่ือง

ภาษาองักฤษในชีวิตประจ าวนัท่ีตอ้งการเรียนรู้เพ่ิมเติม ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการพฒันาทกัษะ

เพ่ิมเติม การวดัและประเมินผล 

แหล่งข้อมูลเอกสาร ประกอบดว้ย 
หนังสือ เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการพฒันา

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 กิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียนและหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลด าเนินสะดวก เก่ียวกบัแนวทางการจดักิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน การใชก้ลวิธีการส่ือสารและการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ิธีสอนบทบาทสมมติ 
แหล่งข้อมูลบุคคล ประกอบดว้ย 

1. ผูบ้ริหารสถานศึกษา 1 คน 
2. หวัหนา้ฝ่ายวิชาการ1 คน 
3. ครูภาษาองักฤษ 1คน 
4. ผูเ้ช่ียวชาญ 3 คนไดแ้ก่1) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสูตรกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน จ  านวน 1 คน 

2) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นภาษาองักฤษ จ านวน 1 คน 3) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นวดัและประเมินผล จ  านวน 1 คน โดยมี
คุณสมบติัดงัน้ี 1) ดา้นวุฒิการศึกษาปริญญาโทหรือเอก 2) ดา้นประสบการณ์ และ3) ดา้นระดบัการสอน
ในระดบัชั้นประถมศึกษาหรือสูงกว่า 
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5. นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 โรงเรียนอนุบาลด าเนินสะดวกจ านวน 120 คน 
 
วธิีด าเนินการ 

ขั้นท่ี 1 วิเคราะห์ขอ้มูลพ้ืนฐานจากเอกสารหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศกัราช 2551 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลด าเนินสะดวก : 
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีสอดคลอ้งกบัการจดัท ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชว้ิธีสอนบทบาทสมมติ
ร่วมกบักลวิธีการส่ือสารเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ 

ขั้นท่ี 2 ศึกษาแนวคิดและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับการกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน วิธีสอน
บทบาทสมมติกลวิธีการส่ือสาร และความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ 

ขั้นท่ี 3 ศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชว้ิธีสอน
บทบาทสมมติร่วมกบักลวิธีการส่ือสารเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ
จากผูท่ี้เก่ียวข้อง ได้แก่ผูบ้ริหารสถานศึกษา หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ครูภาษาองักฤษโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์ ในประเด็นต่อไปน้ี 1) ทักษะการส่ือสารใดท่ีควรพฒันา 2) วิธีการใดท่ีควรใช้ในการ
พฒันาทกัษะการส่ือสาร 3) ลกัษณะของกิจกรรมเป็นอยา่งไร 4) ลกัษณะของส่ือและแหล่งเรียนรู้
ควรเป็นอย่างไร 5) มีวิธีวดัและประเมินผลอย่างไร และ 6) ช่วงเวลาใดท่ีเหมาะสมในการพฒันา
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 

ขั้นท่ี 4 ศึกษาความตอ้งการของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาเก่ียวกบัลกัษณะของกิจกรรม 
หวัขอ้เร่ืองภาษาองักฤษในชีวิตประจ าวนัท่ีตอ้งการเรียนรู้เพ่ิมเติม โดยเลือกหวัขอ้เร่ืองภาษาองักฤษ
ในชีวิตประจ าวนัท่ีต้องการเรียนรู้เพ่ิมเติมเป็น 4 อนัดับแรก ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการพฒันา
ทกัษะเพ่ิมเติม มีวิธีวดัและประเมินผล จากนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 จ านวน 120 คน โดยใช้
แบบสอบถาม 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจยัด  าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลพ้ืนฐานและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง โดยใชแ้บบสมัภาษณ์
ในการสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการกบัผูอ้  านวยการโรงเรียนอนุบาลด าเนินสะดวก จ านวน 1 คน 
หวัหน้าฝ่ายวิชาการ จ  านวน 1 คน ครูภาษาองักฤษ จ านวน 1 คน ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน และการ
สอบถามกบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 จ านวน 120 คน รวมทั้งส้ิน 126 คน โดยใชเ้วลาเก็บ
รวบรวมขอ้มูลดงักล่าวประมาณ 2 สปัดาห์ คือ ในวนัท่ี 12 มีนาคม – 23 มีนาคม 2561 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 
เคร่ืองมือท่ีผูว้ิจยัใชใ้นการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลพ้ืนฐานและความตอ้งการเก่ียวกบั

การพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชว้ิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกบักลวิธีการส่ือสารเพื่อส่งเสริม
ความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ มีขั้นตอนการสร้างและการหาคุณภาพดงัน้ี 

1.แบบสัมภาษณ์ความคดิเห็นในการพฒันากจิกรรมพัฒนาผู้ เรียน เป็นแบบสัมภาษณ์
ชนิดมีโครงสร้าง (Structure Interview) จ านวน 1 ฉบบั ส าหรับการสมัภาษณ์ผูอ้  านวยการโรงเรียน
อนุบาลด าเนินสะดวก หวัหนา้ฝ่ายวิชาการ ครูภาษาองักฤษและผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัความคิดเห็นใน
การพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชก้ลวิธีการส่ือสารร่วมกบัวิธีสอนบทบาทสมมติเพื่อส่งเสริม
ความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง สถานท่ีท างาน ประสบการณ์การ
ท างาน วุฒิการศึกษาสูงสุด และสาขาวิชา  

ตอนท่ี 2 ประเด็นสมัภาษณ์ความคิดเห็นท่ีมีต่อการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใช้
วิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกับกลวิธีการส่ือสารเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดส่ือสาร
ภาษาองักฤษโดยมีประเด็นสมัภาษณ์ ดงัน้ี 1) ทกัษะการส่ือสารใดท่ีควรพฒันา 2) วิธีการใดท่ีควรใช้
ในการพฒันาทกัษะการส่ือสาร 3) ลกัษณะของกิจกรรมเป็นอยา่งไร 4) ลกัษณะของส่ือและแหล่ง
เรียนรู้ควรเป็นอย่างไร 5) มีวิธีวดัและประเมินผลอย่างไร และ 6) ช่วงเวลาใดท่ีเหมาะสมในการ
พฒันาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 

ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใช้วิธีสอน
บทบาทสมมติร่วมกบักลวิธีการส่ือสารเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ 
การสร้างแบบสัมภาษณ์ความคดิเห็นในการพฒันากจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

ผูว้ิจยัด  าเนินการสร้างแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นในการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
โดยมีขั้นตอน ดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1 ศึกษาและวิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการ
พฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใช้วิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกบักลวิธีการส่ือสารเพื่อส่งเสริม
ความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ 

ขั้นท่ี 2 น าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษามาประมวล เพื่อก  าหนดเป็นโครงสร้ างของ
เคร่ืองมือและขอบเขตเน้ือหาในพฤติกรรมบ่งช้ี โดยขอค าแนะน าจากอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ ์

ขั้นท่ี 3 สร้างแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นในการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชว้ิธี
สอนบทบาทสมมติร่วมกับกลวิธีการส่ือสารตามขอบเขต เน้ือหาในพฤติกรรมบ่งช้ีท่ีก  าหนด 
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จากนั้นเสนอแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นท่ีผูว้ิจัยสร้างเสร็จต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อ
ตรวจสอบความถูกตอ้งแลว้น าไปปรับปรุงแกไ้ข 

ขั้นท่ี 4 น าแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นในการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใช้วิธี
สอนบทบาทสมมติร่วมกบักลวิธีการส่ือสารเสนอผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 คน ไดแ้ก่ 1) ผูเ้ช่ียวชาญดา้น
การพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน จ  านวน 2 คน 2) ผูเ้ช่ียวชาญด้านภาษาอังกฤษ จ านวน 2 คน และ               
3) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและประเมินผล จ  านวน 1 คน เพื่อตรวจสอบคุณภาพดา้นความเท่ียงตรงเชิง
เน้ือหา (Content Validity)โดยน าแบบประเมินค่า ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบสัมภาษณ์
ความคิดเห็น ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญพิจารณาลงความเห็นและใหค้ะแนนเพื่อน ามาปรับปรุง แกไ้ข โดยมี
เกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 

+1 หมายถึง เมื่อแน่ใจว่าส่วนประกอบของขอ้ค าถามในแบบสอบถามมีความสอดคลอ้ง
กบัลกัษณะเฉพาะของกลุ่มพฤติกรรม 

   0  หมายถึง เมื่ อไม่แน่ใจว่าส่วนประกอบของข้อค าถามในแบบสอบถามมีความ
สอดคลอ้งกบัลกัษณะเฉพาะของกลุ่มพฤติกรรม 

 -1  หมายถึง เมื่ อแน่ใจว่าส่วนประกอบของข้อค าถามในแบบสอบถามไม่มีความ
สอดคลอ้งกบัลกัษณะเฉพาะของกลุ่มพฤติกรรม 

แลว้น าคะแนนท่ีไดม้าแทนค่าในสูตรของ Rowinelli and Hambeltom, 1977 (อา้งถึงใน
มาเรียม นิลพนัธ,์ 2558 : 177) 

N
R=IOC Σ  

เมื่อ  IOC หมายถึง ดัชนีความสอดคล้องระหว่างส่วนประกอบของข้อ
ค าถามในแบบสอบถามกบัลกัษณะเฉพาะของกลุ่มพฤติกรรม 

RΣ  หมายถึง ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 
 N  หมายถึง จ  านวนผูเ้ช่ียวชาญ 

น าค่าดชันีความสอดคลอ้งท่ีได้มาเทียบกบัเกณฑ์ ซ่ึงมีเกณฑ์ในการพิจารณาความ
คิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ ดงัน้ี คือ ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ท่ีค  านวณไดม้ีค่ามากกว่าหรือเท่ากบั 
0.50 แสดงว่าข้อค าถามนั้ นใช้ได้ มีความเหมาะสมหรือมีความสอดคลอ้งกับจุดประสงค์หรือ
ลกัษณะพฤติกรรม แต่ถา้ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ท่ีค  านวณไดม้ีค่าน้อยกว่า 0.50 แสดงว่าขอ้
ค  าถามนั้นไม่มีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงค์หรือลกัษณะพฤติกรรมตัดท้ิงหรือน ามาปรับปรุง
แกไ้ข (มาเรียม นิลพนัธ,์ 2558 : 177) ไดค่้าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบสัมภาษณ์ความคิด
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เห็นในการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชว้ิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกบักลวิธีการส่ือสารท่ี
ค  านวณได้ มีค่าระหว่าง0.80 – 1.00 แสดงว่าแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นในการพฒันากิจกรรม
พฒันาผูเ้รียนโดยใช้วิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกบักลวิธีการส่ือสารมีความสอดคลอ้งเหมาะสม 
สามารถน าไปใชไ้ด ้ดงัน้ีผูเ้ช่ียวชาญไดเ้สนอแนะ และใหป้รับปรุง โดยปรับขอ้ค าถามโดยขอ้ไหนท่ี
มีขอ้ค  าถามลกัษณะเดียวกนัใหป้รับอยูข่อ้เดียวกนั 

ขั้นท่ี 5 ปรับปรุง/แกไ้ข แบบสมัภาษณ์ความคิดเห็นในการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ โดยปรับขอ้ค าถามใหช้ดัเจนและใชภ้าษาท่ีเป็นทางการ เหมาะสมกบั
ผูส้มัภาษณ์ จากนั้นใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบอีกคร้ัง เพ่ือความถูกตอ้งสมบูรณ์ของเคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การวิจยั 

ขั้นท่ี 6 น าแบบสมัภาษณ์ความคิดเห็นในการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนไปเก็บขอ้มูล
กบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง โดยสรุปขั้นตอนการสร้างแบบสมัภาษณ์การพฒันากิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียนโดยใชว้ิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกบักลวิธีการส่ือสารเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการพูด
ส่ือสารภาษาองักฤษ ดงัแผนภูมิท่ี 5 
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การเกบ็รวมรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 

 
ขั้นท่ี 1 ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยศิลปากร ถึงผูอ้  านวยการ ครู

วิชาการ ครูผูส้อนภาษาองักฤษ เพื่อขออนุญาตสัมภาษณ์เก่ียวกบั 1) ทักษะการส่ือสารใดท่ีควร
พฒันา 2) วิธีการใดท่ีควรใชใ้นการพฒันาทกัษะการส่ือสาร 3) ลกัษณะของกิจกรรมเป็นอย่างไร 4) 
ลกัษณะของส่ือและแหล่งเรียนรู้ควรเป็นอยา่งไร 5) มีวิธีวดัและประเมินผลอย่างไร 6) ช่วงเวลาใดท่ี
เหมาะสมในการพฒันาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 

ขั้นท่ี 2 ประสานงาน ขอนดัเวลา และสถานท่ีสมัภาษณ์ 

ศึกษาและวิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎีจากหนงัสือ และงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง
กบัการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

 

น าขอ้มูลที่ไดม้าก  าหนดเป็นโครงสร้างของแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็น
ในการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

 

สร้างแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นในการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
แลว้น าเสนออาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อใหข้อ้เสนอแนะและน าไป

ปรับปรุงแกไ้ข 
 

ปรับปรุงแกไ้ข 
ไม่ผ่าน น าแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็น

ในการพฒันากิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียนเสนอผูเ้ช่ียวชาญ 

น าแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นในการพฒันา

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ไปเกบ็ขอ้มูลจริง 

ผ่าน 

แผนภูมิที่ 5 ขั้นตอนการสร้างแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นในการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
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ขั้นท่ี 3 ด าเนินการเก็บขอ้มูลโดยผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลดว้ยตนเองกบัผูอ้  านวยการ หัวหน้า
ฝ่ายวิชาการ และครูภาษาองักฤษ โดยการสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการ เร่ิมจากผูว้ิจยัแนะน าตนเอง 
สร้างบรรยากาศท่ีผ่อนคลาย เป็นกันเอง ใช้ค  าถามท่ีชัดเจน และไม่ช้ีน าค  าตอบ จดบันทึก ขอ
อนุญาตหากมีการบนัทึกเสียงหรือมีการถ่ายรูปในการสมัภาษณ์คร้ังน้ี จากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
สมัภาษณ์มาใชใ้นการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) และน าเสนอแบบพรรณนาความเรียง 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

ขอ้มูลจากแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นในการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชว้ิธี
สอนบทบาทสมมติร่วมกับกลวิธีการส่ือสาร เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดส่ือสาร
ภาษาองักฤษ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา จ  านวน 1 ฉบบั โดยการวิเคราะห์สถานภาพและ
ขอ้มูลทัว่ไปในตอนท่ี 1 โดยใชค่้าสถิติร้อยละ (%) จากนั้นน ามาเสนอในรูปแบบตารางประกอบค า
บรรยาย ส่วนในตอนท่ี 2 โดยการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) และน าเสนอแบบพรรณนา
ความเรียง 

2. แบบสอบถามความต้องการในการพฒันากจิกรรมพฒันาผู้เรียนส าหรับนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 โรงเรียนอนุบาลด าเนินสะดวก จ านวน 1 ฉบับ เพื่อศึกษาความต้องการ
เก่ียวกับการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ลกัษณะกิจกรรม เน้ือหา และการวดัและประเมินผลการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู ้เรียนโดยใช้วิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกับกลวิ ธีการส่ือสารเพื่อส่งเสริม
ความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 สถานภาพและขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ ระดบัชั้น การ
รู้จกักลวิธีการส่ือสาร และประสบการณ์การแสดงบทบาทสมมติโดยเป็นการตรวจสอบรายการ 
(Checklist)  

ตอนท่ี 2 ความต้องการเก่ียวกับให้ลกัษณะของกิจกรรมหัวขอ้เร่ืองภาษาองักฤษใน
ชีวิตประจ าวนัท่ีนกัเรียนตอ้งการเรียนรู้เพ่ิมเติม 4 อนัดบั ช่วงเวลาใดในการจดักิจกรรมเพ่ิมเติม การ
วดัและประเมินผลกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน โดยขอ้ค าถามเป็นการตรวจสอบรายการ (Checklist) 

ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม 
การสร้างแบบสอบถามความต้องการในการพฒันากจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

ผูว้ิจยัด  าเนินการสร้างแบบสอบถามในการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน โดยมีขั้นตอน
การสร้างดงัต่อไปน้ี 

ขั้นท่ี 1 ศึกษาและวิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการ
พฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใช้วิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกบักลวิธีการส่ือสารเพื่อส่งเสริม
ความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ 
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ขั้นท่ี 2 น าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษามาวิเคราะห์ เพื่อก  าหนดเป็นโครงสร้างของ
เคร่ืองมือและขอบเขต เน้ือหาในพฤติกรรมบ่งช้ี โดยขอค าแนะน าจากอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ ์

ขั้นท่ี 3 สร้างแบบสอบถามความตอ้งการในการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชว้ิธี
สอนบทบาทสมมติร่วมกับกลวิธีการส่ือสารตามขอบเขต เน้ือหาในพฤติกรรมบ่งช้ีท่ีก  าหนด 
จากนั้นเสนอแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นท่ีผูว้ิจ ัยสร้างเสร็จต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือ
ตรวจสอบความถูกตอ้งแลว้น าไปปรับปรุงแกไ้ข 

ขั้นท่ี 4 น าแบบสอบถามความตอ้งการในการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชว้ิธี
สอนบทบาทสมมติร่วมกบักลวิธีการส่ือสารเสนอผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 คน ไดแ้ก่ 1) ผูเ้ช่ียวชาญดา้น
การพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน จ  านวน 2 คน 2) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นภาษาองักฤษ จ านวน 2 คน และ 3) 
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและประเมินผล จ  านวน 1คน เพื่อตรวจสอบคุณภาพดา้นความเท่ียงตรงเชิง
เน้ือหา (Content Validity)โดยน าแบบประเมินค่า ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบสอบถาม
ความคิดเห็น ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญพิจารณาลงความเห็นและใหค้ะแนนเพื่อน ามาปรับปรุง แกไ้ข โดยมี
เกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ไดค่้าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบสอบถามความ
ตอ้งการในการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชว้ิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกบักลวิธีการส่ือสารท่ี
ค  านวณได้ มีค่าระหว่าง 0.60 – 1.00 แสดงว่าแบบสอบถามความตอ้งการในการพฒันากิจกรรม
พฒันาผูเ้รียนโดยใชว้ิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกบักลวิธีการส่ือสาร มีความสอดคลอ้งเหมาะสม 
สามารถน าไปใชไ้ด ้ดงัน้ีผูเ้ช่ียวชาญไดเ้สนอแนะ และใหป้รับปรุง โดยปรับขอ้ค าถามโดยขอ้ค าถาม
ให้กระชบั ใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่าย และใชแ้บบตรวจสอบรายการ (Check list) ทุกขอ้ค าถาม เน่ืองจาก
เป็นเคร่ืองมือท่ีใชก้บันกัเรียน 

ขั้นท่ี 5 ปรับปรุง/แก้ไข แบบสอบถามความต้องการในการพัฒนากิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียนตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญโดยใชภ้าษาให้ง่ายข้ึน เปล่ียนเป็นแบบตรวจสอบรายการให้
หมดในตอนท่ี 2 เพ่ือให้เหมาะสมกับนักเรียน จากนั้นให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบอีกคร้ัง เพ่ือความ
ถูกตอ้งสมบูรณ์ของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

ขั้นท่ี 6 น าแบบสอบถามความตอ้งการในการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนไปเกบ็ขอ้มลู
กบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง โดยสรุปขั้นตอนการสร้างแบบสมัภาษณ์การพฒันากิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียนโดยใชว้ิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกบักลวิธีการส่ือสาร เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการพูด
ส่ือสารภาษาองักฤษ ดงัแผนภูมิท่ี 6 
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แผนภูมิที่ 6 ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความตอ้งการในการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

การเกบ็รวมรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์  

ขั้นท่ี 1 ขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร ถึงผูอ้  านวยการโรงเรียน
อนุบาลด าเนินสะดวก เพื่อขออนุญาตใหน้ักเรียนตอบแบบสอบถามเก่ียวกบัจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
ลกัษณะกิจกรรม เน้ือหา และการวดัและประเมินผลการจดัการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใช้
กลวิธีการส่ือสารร่วมกบัวิธีสอนบทบาทสมมติ 

ขั้นท่ี 2 ประสานงาน ขอนดัเวลา และสถานท่ีสอบถามความคิดเห็น 

ศึกษาและวิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎีจากหนงัสือ และงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง
กบัการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

 

น าขอ้มูลที่ไดม้าก  าหนดเป็นโครงสร้างของแบบสอบถามความตอ้งการ
ในการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

 

สร้างแบบสอบถามความตอ้งการในการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
แลว้น าเสนออาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อใหข้อ้เสนอแนะและน าไป

ปรับปรุงแกไ้ข 

 

น าแบบแบบสอบถามความ
ตอ้งการในการพฒันากิจกรรม
พฒันาผูเ้รียนเสนอผูเ้ช่ียวชาญ 

น าแบบแบบสอบถามความตอ้งการในการ
พฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ไปเกบ็ขอ้มูล

จริง 

ปรับปรุงแกไ้ข 
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ขั้ น ท่ี  3 ด าเนินการเก็บข้อมูลโดยผู ้วิจัย เก็บข้อมูลด้วยตนเองกับนัก เรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 โรงเรียนอนุบาลด าเนินสะดวก ภาคเรียนท่ี  1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 120 
คน โดยการช้ีแจงวตัถุประสงคก์ารเก็บรวบรวมขอ้มูลในคร้ังน้ี  

ขั้นท่ี 4 รวบรวมแบบสอบถามแลว้น ามาวิเคราะห์ขอ้มูล 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

ขอ้มูลจากแบบสอบถามความตอ้งการในการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชก้ลวิธี
การส่ือสารร่วมกบัวิธีสอนบทบาทสมมติ เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา โดยการวิเคราะห์สถานภาพและขอ้มูลทัว่ไปในตอนท่ี 1และตอน
ท่ี 2โดยใชค่้าสถิติร้อยละ (%) ส่วนในตอนท่ี3 โดยการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis)  

จากขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐาน ผูว้ิจยัไดส้รุปวิธีด  าเนินการวิจยั ดงัน้ี 

ตารางท่ี 9 สรุปวิธีด  าเนินการวิจยัขั้นตอนท่ี 1 การวจิยั (R1 : Research) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูล
พ้ืนฐาน 

วัตถุประสงค์ วิธีการ 
กลุ์มเป์าหมาย/

เอกสาร 
เครื่องมือ 

การวิเคราะห์
ข์อมูล 

1. เพื่อวิเคราะห์หลกัสูตร
หลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศกัราช 2551และ
หลกัสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลด าเนิน
สะดวก : กจิกรรมพฒันา
ผูเ้รียน 

 

ศึกษาและวิเคราะห์
หลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
พุทธศกัราช 2551 
กิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียนและ
หลกัสูตร
สถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาล
ด าเนินสะดวก 

- หลกัสูตร
แกนกลาง 
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
พุทธศกัราช2551                        
- กิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน             - 
หลกัสูตร
สถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาล
ด าเนินสะดวก 

- หลกัสูตร
แกนกลาง 
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
พุทธศกัราช 2551                           
- กิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน             - 
หลกัสูตร
สถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาล
ด าเนินสะดวก 

วิเคราะห์เน้ือหา 
(Content 
Analysis) 

2. เพื่อศึกษาแนวคิดและ
งานวิจยัที่เกี่ยวขอ้งกบั
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน วิธี 

ศึกษาแนวการจดั
กิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียนจากเอกสาร
และงานวิจยัที ่

เอกสารที่และ
งานวิจยัที่
เกี่ยวขอ้ง 
- แนวการจดั 

เอกสารที่และ
งานวิจยัที่
เกี่ยวขอ้ง 
- แนวการจดั 

วิเคราะห์เน้ือหา 
(Content 
Analysis 
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ตารางท่ี 9 สรุปวิธีด  าเนินการวิจยัขั้นตอนท่ี 1 การวจิยั (R1 : Research) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูล
พ้ืนฐาน (ต่อ) 

วัตถุประสงค์ วิธีการ 
กลุ่มเป้าหมาย/

เอกสาร 
เคร่ืองมือ การวิเคราะห์ข้อมูล 

สอนบทบาทสมมติ
กลวิธีการส่ือสาร และ
ความสามารถดา้นการ
พูดส่ือสารภาษาองักฤษ 

เกี่ยวขอ้งกบั
กิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน วิธีสอน
บทบาทสมมติ 
กลวิธีการ
ส่ือสาร และ
ความสามารถ
ดา้นการพูด 

- แนวการจดั
กิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน  
- วิธีสอน
บทบาทสมมติ  
- กลวิธีการ
ส่ือสาร     
- ความสามารถ
ดา้นการพูด
ส่ือสาร
ภาษาองักฤษ 

- แนวการจดั
กิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน  
- วิธีสอน
บทบาทสมมติ  
- กลวิธีการ
ส่ือสาร     
- ความสามารถ
ดา้นการพูด
ส่ือสาร
ภาษาองักฤษ 

 

3. เพื่อศึกษาความ
คิดเห็นเกี่ยวกบัการ
พฒันากิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียนโดยใชว้ิธีสอน
บทบาทสมมติและ
กลวิธีการส่ือสารเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถ
ดา้นการพูดส่ือสาร
ภาษาองักฤษจากผูท้ี่
เกี่ยวขอ้ง 

การสัมภาษณ์ 
 

ผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง
ไดแ้ก่ 
- ผูบ้ริหาร
โรงเรียน 
- หวัหนา้ฝ่าย
วิชาการ 
- ครู
ภาษาองักฤษ 
- ผูเ้ช่ียวชาญ 

แบบสัมภาษณ์
ความคิดเห็นใน
การพฒันา
กิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน 
 

วิเคราะห์โดยใช ้
- ค่าร้อยละ (%) 
- วิเคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis) 

4. เพื่อศึกษาความ
ตอ้งการของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาเกี่ยวกบั
ทกัษะการส่ือสารที่ควร
พฒันา ลกัษณะของ
กิจกรรม หวัขอ้เร่ือง
ภาษาองักฤษใน
ชีวิตประจ าวนัที่
ตอ้งการเรียนรู้เพิ่มเติม  

การสอบถาม นกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปี
ที ่4-6 โรงเรียน
อนุบาลด าเนิน
สะดวก จ านวน 
120 คน 

แบบสอบถาม
ความตอ้งการ
ในการพฒันา
กิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน 

วิเคราะห์โดยใช ้
- ค่าร้อยละ (%) 
- วิเคราะห์เน้ือหา 
(Content 
Analysis 
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ตารางท่ี 9 สรุปวิธีด  าเนินการวิจยัขั้นตอนท่ี 1 การวจิยั (R1 : Research) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูล
พ้ืนฐาน (ต่อ) 

วัตถุประสงค์ วิธีการ 
กลุ่มเป้าหมาย/

เอกสาร 
เคร่ืองมือ การวิเคราะห์ข้อมูล 

ช่วงเวลาที่เหมาะสมใน 
การพฒันาทกัษะ
เพิ่มเติม การวดัและ
ประเมินผลกิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน จาก
นกัเรียนชั้น
ประถมศึกษา 

   

 

 

ขั้นตอนที่ 2 การพฒันา (D1 : Development) : 

การพฒันากจิกรรมพฒันาผู้เรียน เพ่ือส่งเสริมความสามารถด้านการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ 

วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใช้วิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกับกลวิธีการ

ส่ือสารเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษฉบบัร่าง 
2. เพื่อประเมินแผนหน่วยการเรียนรู้โดยใชว้ิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกบักลวิธีการ

ส่ือสารเพ่ือส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ฉบบัร่าง 

3. เพื่อปรับปรุงแผนหน่วยการเรียนรู้โดยใชว้ิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกบักลวิธีการ
ส่ือสารเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ฉบบัร่าง 
 
แหล่งข้อมูลเอกสาร ประกอบดว้ย 

1.หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 หลกัสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลด าเนินสะดวก 

2. ตวัอยา่งแผนการจดัการเรียนรู้ และเคร่ืองมือประกอบแผนการจดัการเรียนรู้ ไดแ้ก่ 
ภาระงาน (การน าเสนองาน) จากกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีเก่ียวข้องกับการพฒันาทักษะการพูด
ส่ือสารภาษาองักฤษ 
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3. ตัวอย่างเคร่ืองมือประเมินประสิทธิภาพการใชกิ้จกรรมพฒันาผูเ้รียน ไดแ้ก่แบบ
ประเมินการพูดส่ือสารภาษาองักฤษแบบประเมินตนเองดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ แบบ
บนัทึกการใชก้ลวิธีการส่ือสาร และสมัภาษณ์ความคิดเห็นต่อการใชห้ลกัสูตรกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

 
แหล่งข้อมูลบุคคล 
1. ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 คน เพ่ือตรวจสอบคุณภาพความเท่ียวตรงเชิงเน้ือหา (Content 

Validity) ไดแ้ก่ 1) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนจ านวน 2 คน 2) ผูเ้ช่ียวชาญดา้น
ภาษาองักฤษ จ านวน 2 คน และ 3) ผูเ้ช่ียวชาญด้านการวดัและประเมินผล จ  านวน 1 คนโดยมี
คุณสมบติัดงัน้ี 1) ดา้นวุฒิการศึกษาปริญญาโทหรือเอก 2) ดา้นประสบการณ์ และ 3) ดา้นระดบัการ
สอน 

2. ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 9 คน เพื่อพิจารณาตรวจสอบคุณภาพของโครงร่างกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน โดยใชก้ารสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อพิจารณาความถูกตอ้ง เหมาะสมและตรวจสอบ
ความสอดคลอ้งของกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยก าหนดเกณฑ์การเลือกผูเ้ช่ียวชาญเพื่อการสนทนา
กลุ่ม (Focus Group) เพื่อตรวจสอบคุณภาพความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ของ
กิจกรรมพัฒนาผู ้เรียนโดยใช้วิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกับกลวิ ธีการส่ือสารเพื่อส่งเสริม
ความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ ผูว้ิจยัก  าหนดเกณฑ ์ดงัน้ีไดแ้ก่ 1. ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการ
พฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนจ านวน 3 คน 2. ผูเ้ช่ียวชาญด้านภาษาองักฤษ จ านวน 3 คน และ           
3. ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและประเมินผล จ านวน 3 คนโดยก าหนดคุณสมบติัดงัน้ี 1) มีวุฒิการศึกษา
ระดบัปริญญาโทข้ึนไป 2) มีประสบการณ์ในดา้นนั้นๆ ไม่นอ้ยกว่า 10 ปี 3) มีระดบัการสอนอยูใ่น
ระดบัประถมศึกษาหรือมธัยมศึกษาข้ึนไป 
 
วธิีด าเนินการ 

ผู ้วิจัยมีวิธีการด าเนินการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยมีวิ ธีการ
ด าเนินการ ดงัน้ี 

น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสงัเคราะห์ในขั้นตอนท่ี 1 คือ ขั้นศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐานมาใชใ้นการ
พฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ซ่ึงประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน คือ 1) การพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
ฉบบัร่าง 2) การประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนฉบบัร่างโดยผูเ้ช่ียวชาญ และ3) การปรับปรุงกิจกรรม
พฒันาผูเ้รียนฉบบัร่าง ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

1. การพฒันากจิกรรมพฒันาผู้เรียนฉบับร่าง โดยผู้ ้ วิจยัน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ี 1 
จากการวิเคราะห์หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 : กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
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การศึกษาความคิดเห็นและความตอ้งการเก่ียวกบัทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษ การจดักิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน การวดัและประเมินผล ขอ้เสนอแนะต่างๆ ท่ีผ่านการวิเคราะห์แลว้ด าเนินการพฒันา
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนฉบบัร่างท่ีประกอบดว้ย 1) หลกัการ 2) เป้าหมาย 3) แนวการจดักิจกรรม4) 
รูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 5) ค าอธิบายรายวิชา 6) จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 7) โครงสร้างการ
จดักิจกรรม 8) ส่ือ 9) การวดัและประเมินผล 10) หน่วยการเรียนรู้ จ  านวน 4 หน่วยประกอบดว้ย 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง Asking about study หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ือง Describing People หน่วย
การเรียนรู้ท่ี 3 เร่ือง Asking the waysและหน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 เร่ือง Going Shopping 

2. การหาประสิทธิภาพกจิกรรมพัฒนาผู้เรียนฉบับร่าง เมื่อสร้างกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
ฉบบัร่าง ด าเนินการตรวจสอบคุณภาพของกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนก่อนการน าไปทดลองใช ้โดยการ
ตรวจสอบดา้นความเหมาะสมและความสอดคลอ้งขององค์ประกอบของโคร่งร่างกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 สร้างประเด็นสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยมีส่ิงท่ีตอ้งการ
ตรวจสอบ คือ ส่วนประกอบของกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ไดแ้ก่ 1) หลกัการ 2) เป้าหมาย 3) แนวการ
จดักิจกรรม 4) รูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 5) ค าอธิบายรายวิชา 6) จุดประสงค์การเรียนรู้     
7) โครงสร้างการจดักิจกรรม 8) ส่ือ 9) การวดัและประเมินผล 10) หน่วยการเรียนรู้ โดยเป็นการ
พิจารณาว่ามีความเหมาะสมกบัปัญหาและความจ าเป็นกบัการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนหรือไม่ 
และสอดคลอ้งหรือไม่เพียงใด 

ขั้นตอนท่ี 2 ท าหนังสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร เพื่อเชิญผูเ้ช่ียวชาญ
มาร่วมสนทนากลุ่มในคร้ังน้ี จ  านวน 9 คน จากนั้นผูว้ิจยัตรวจสอบคุณภาพกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
ฉบับร่าง โดยน ากิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนฉบับร่างท่ีพัฒนาข้ึน ให้อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ตรวจสอบความเหมาะสม แลว้จึงน าให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพโดยการสนทนากลุ่ม (Focus 
Group) ผูเ้ช่ียวชาญประกอบดว้ย 

1.ผูเ้ช่ียวชาญด้านการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนจ านวน 3 คนตรวจสอบความ
สอดคลอ้งของกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีพฒันาข้ึนว่ามีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของกิจกรรม
พฒันาผูเ้รียนหรือไม่ และตรวจสอบหน่วยการเรียนรู้ว่ามีความสอดคลอ้งกบักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
หรือไม่  

2. ผูเ้ช่ียวชาญดา้นภาษาองักฤษ จ านวน 3 คนตรวจสอบเก่ียวกบัความสอดคลอ้งของ
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีพฒันาข้ึนว่าสอดคลอ้งกับการพัฒนาความสามารถด้านการพูดส่ือสาร
ภาษาองักฤษหรือไม่ 
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 ภาพท่ี 1 การสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
 

3. ผูเ้ช่ียวชาญด้านการวดัและประเมินผล จ  านวน 3 คนตรวจสอบเก่ียวกับความ
สอดคลอ้งของกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีพฒันาข้ึนว่าสอดคลอ้งกบัการประเมินผลการพฒันากิจกรรม
พฒันาผูเ้รียนหรือไม่ 

ขั้นตอนท่ี 3 ด าเนินการสนทนากลุ่ม(Focus Group) ในวนัศุกร์ท่ี 11 พฤษภาคม  พ.ศ. 
2561 เวลา 9.00 น. ณ หอ้งประชุมบณัฑิตภาควิชาหลกัสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการตรวจสอบคุณภาพ คือ ประเด็นสนทนากลุ่ม (Focus Group 
Discussion) ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน ประกอบดว้ย ความคิดเห็นเก่ียวกบัความสอดคลอ้งของวตัถุประสงค์
กบัองคป์ระกอบของกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน โดยมีผูเ้ช่ียวชาญดา้นการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
จ านวน 3 คน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นภาษาองักฤษ จ านวน 3 คน และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและประเมินผล 
จ  านวน 3 คน 

   
 

 
3. การปรับปรุงกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนฉบับร่าง น าผลการหาประสิทธิภาพกิจกรรม

พฒันาผูเ้รียนฉบับร่างจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ของผูเ้ช่ียวชาญมาเป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนใหม้ีประสิทธิภาพ 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยัและการสร้างเคร่ืองมือในการวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั มีดงัน้ี 

1. ประเด็นสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยการสนทนาในประเด็นเก่ียวกับความ
เหมาะสม และความสอดคลอ้งของกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชว้ิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกบักลวิธี
การส่ือสารเพ่ือส่งเสริมความสามารถด้านการพูดส่ือสารภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษา ท่ีผูว้ิจยัไดท้  าการพฒันาข้ึน โดยน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสนทนากลุ่มมาวิเคราะห์ เพ่ือท า
การแกไ้ข ปรับปรุงกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน โดยกลุ่มบุคคลท่ีเขา้ร่วมการสนทนากลุ่ม ไดแ้ก่ เช่ียวชาญ
ดา้นการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน จ  านวน 3 คน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นภาษาองักฤษ จ านวน 3 คน และ
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ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและประเมินผล จ  านวน 3 คน โดยก าหนดประเด็นการสนทนากลุ่มเป็น 3 
ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 สถานภาพและขอ้มูลทัว่ไปของผูร่้วมสนทนากลุ่ม 
ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกบัเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชว้ิธี

สอนบทบาทสมมติร่วมกบักลวิธีการส่ือสาร ไดแ้ก่ 1) หลกัการ 2) เป้าหมาย 3) แนวการจดักิจกรรม 
4) รูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 5) ค าอธิบายรายวิชา 6) จุดประสงค์การเรียนรู้ 7) โครงสร้าง
การจดักิจกรรม 8) ส่ือ 9) การวดัและประเมินผลและ 10) หน่วยการเรียนรู้ 

ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม 
การสร้างประเด็นสนทนากลุ่ม โดยมีขั้นตอนการสร้าง ดงัต่อไปน้ี 
ขั้นท่ี 1 ศึกษาและวิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการ

พฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
ขั้นท่ี 2 น าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษามาวิเคราะห์ เพื่อก  าหนดเป็นโครงสร้างของ

เคร่ืองมือและขอบเขต เน้ือหาในพฤติกรรมบ่งช้ี โดยขอค าแนะน าจากอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
ขั้นท่ี 3 สร้างประเด็นสนทนากลุ่มตามขอบเขต เน้ือหาในพฤติกรรมบ่งช้ีท่ีก  าหนด 

จากนั้นเสนอแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นท่ีผูว้ิจยัสร้างเสร็จต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือ
ตรวจสอบความถูกตอ้งแลว้น าไปปรับปรุงแกไ้ข 

ขั้นท่ี 4 น าประเด็นสนทนากลุ่มเสนอผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 คน ได้แก่ 1) ผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน จ านวน 2 คน 2) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นภาษาองักฤษ จ านวน 2 คน 
และ 3) ผูเ้ช่ียวชาญด้านการวดัและประเมินผล จ  านวน 1คน เพื่อตรวจสอบคุณภาพด้านความ
เท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity)โดยน าแบบประเมินค่า ดัชนีความสอดคลอ้ง (IOC) ของ
ประเด็นสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาลงความเห็นและให้
คะแนนเพื่อน ามาปรับปรุง แกไ้ข โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ไดค่้าดชันีความ
สอดคลอ้ง (IOC) ของประเด็นสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)ท่ีค  านวณได ้มีค่าระหว่าง 
0.60 – 1.00 แสดงว่าของประเด็นสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) มีความสอดคล้อง
เหมาะสม สามารถน าไปใชไ้ด ้ดงัน้ีผูเ้ช่ียวชาญไดเ้สนอแนะ และใหป้รับปรุง โดยปรับขอ้ค าถามให้
มีความกระชบั ใชภ้าษาเขา้ใจง่าย ไดใ้จความ ซ่ึงผูว้ิจยัไดแ้กไ้ขปรับปรุง โดยปรับขอ้ค าถามให้สั้น 
กระชบัไดใ้จความ 

ขั้นท่ี 5 ปรับปรุง/แก้ไข ประเด็นสนทนากลุ่ม โดยปรับข้อค าถามให้ กระชับ ได้
ใจความ และครอบคลุมประเด็นมากข้ึน จากนั้นให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบอีกคร้ัง เพ่ือความถูกตอ้ง
สมบูรณ์ของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
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ขั้นท่ี 6 น าประเด็นสนทนากลุ่ม ไปใชใ้นการด าเนินการสนทนากลุ่ม โดยสรุปขั้นตอน
การสร้างประเด็นสนทนากลุ่ม ดงัแผนภูมิท่ี 7 ดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
การด าเนินการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 

1. ผูว้ิจยัท าหนา้ท่ีเป็นผูด้  าเนินการสนทนา (Moderator) ท าการก าหนดประเด็นสนทนา
กลุ่มเก่ียวกับความคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใช้วิธีสอนบทบาทสมมติ
ร่วมกบักลวิธีการส่ือสารเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ ส าหรับนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษา โดยมีผูจ้ดบันทึกการสนทนากลุ่ม (Note Taker) จ านวน 3 คน และผูช่้วยเหลือ 
(Assistant) จ านวน 1 คน 

2. ก าหนดผูร่้วมสนทนากลุ่ม (Discussion) ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องต่อการพฒันากิจกรรม
พฒันาผูเ้รียนโดยใชว้ิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกบักลวิธีการส่ือสารเพ่ือส่งเสริมความสามารถดา้น

ศึกษาและวิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎีจากหนงัสือ และงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัการพฒันา

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

 

น าขอ้มูลที่ไดจ้ากการวิเคราะห์ มาก าหนดประเดน็โครงสร้างของประเดน็สนทนา

กลุ่ม 

 

ผ่าน 

สร้างประเดน็สนทนากลุ่ม แลว้น าเสนออาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อให้

ขอ้เสนอแนะและน าไปปรับปรุงแกไ้ข 

 

ประเดน็สนทนากลุ่ม ฉบบั

สมบูรณ์ 

 

ปรับปรุงแกไ้ข 

แผนภูมิที่ 7 ขั้นตอนการสร้างประเดน็สนทนากลุ่ม 

น าประเดน็สนทนากลุ่ม เสนอ

ผูเ้ช่ียวชาญ 

ไม่ผ่าน 



  166 

การพูดส่ือสารภาษาองักฤษ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา โดยมีผูร่้วมสนทนากลุ่มในคร้ังน้ีเป็น
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน จ  านวน 3 คน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นภาษาองักฤษ จ านวน 
3 คน และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและประเมินผล จ านวน 3 คน 

3. ผูว้ิจยัท าหนา้ท่ีเป็นผูด้  าเนินการสนทนา (Moderator) ก  าหนดประเด็นสนทนากลุ่ม
เก่ียวกับสถานภาพและข้อมูลทั่วไป ความคิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใช้วิธีสอน
บทบาทสมมติร่วมกบักลวิธีการส่ือสารเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ 
ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา ไดแ้ก่ 1) หลกัการ 2) เป้าหมาย 3) แนวการจดักิจกรรม 4) รูปแบบ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  5) ค าอธิบายรายวิชา 6) จุดประสงค์การเรียนรู้ 7) โครงสร้างการจัด
กิจกรรม 8) ส่ือ 9) การวดัและประเมินผลและ 10) หน่วยการเรียนรู้ และขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม โดยมี
อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธร่์วมสงัเกตการณ์ในการจดัสนทนากลุ่ม 

4. เร่ิมการสนทนากลุ่ม โดยผูว้ิจยัแนะน าผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่ม ผูจ้ดบนัทึกการสนทนา
กลุ่ม ผูช่้วยเหลือ (Assistant) และตัวผูว้ิจัย มีการสร้างบรรยากาศท่ีเป็นกันเอง และขออนุญาต
บันทึกเสียง จากนั้นจึงช้ีแจงวตัถุประสงค์ของการสนทนากลุ่มในคร้ังน้ี เก่ียวกับความคิดเห็น
เก่ียวกบักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชว้ิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกบักลวิธีการส่ือสารเพื่อส่งเสริม
ความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ 

5. เร่ิมการสนทนากลุ่มตามประเด็นสนทนากลุ่ม โดยผูว้ิจยัน าประเด็นมาตั้งค  าถามใน
การสนทนากลุ่มเพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่มทุกคนไดแ้สดงความคิดเห็นในแต่ละประเด็น จากนั้น
ผูว้ิจยัท าการสรุปแต่ละประเด็นอีกคร้ัง เพ่ือความเข้าใจตรงกนั และควบคุมระยะเวลาให้เป็นไป
ตามท่ีก  าหนดไว ้

6. เมื่อผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่มแสดงความคิดเห็นครบทุกประเด็นค าถาม ผูว้ิจัยกล่าว
ขอบคุณพร้อมทั้งมอบของท่ีระลึกใหก้บัผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่ม และปิดการสนทนากลุ่ม 

7. ผูว้ิจัยรวบรวมข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เก่ียวกับความคิดเห็น
เก่ียวกบักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชว้ิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกบักลวิธีการส่ือสารเพื่อส่งเสริม
ความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา โดยการวิเคราะห์
เน้ือหา (Content Analysis) แลว้น าเสนอเป็นแบบเขียนพรรณนาความเรียง 

2. หน่วยการเรียนรู้ 
การสร้างและตรวจสอบหน่วยการเรียนรู้ จ  านวน 4 หน่วย ใชเ้วลา 15 ชัว่โมง ก  าหนด

ขั้นตอน ดงัน้ี 
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ขั้นท่ี 1 ศึกษาแนวคิด หลกัการ ทฤษฎีจากหนังสือ และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการ
พฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน แนวทางการจดักิจกรรมการเรียนรู้ รูปแบบ ขั้นตอนการจดักิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน 

ขั้นท่ี 2 วิเคราะห์จุดประสงคก์ารเรียนรู้ เน้ือหา เพ่ือสร้างหน่วยการเรียนรู้ 
ขั้นท่ี 3 สร้างหน่วยการเรียนรู้ แลว้น าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ

เพื่อใหข้อ้เสนอแนะแลว้น ามาปรับปรุงแกไ้ข 
ตารางท่ี 10 ตารางหน่วยการเรียนรู้ 

หน่วย
ที ่

ช่ือเร่ือง 
จุดประสงค์
การเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ 
ภาระงาน/
ชิ้นงาน 

การวัดและ
ประเมินผล 

ขั้นตอนการจดั
กิจกรรมโดยใช้วิธี
สอนบทบาทสมมติ
ร่วมกับกลวธีิการ

ส่ือสาร 

เวลา 
(ช่ัว 
โมง) 

น า้หนัก
คะแนน 

1 Asking 
your 
study 

1. นกัเรียน
สามารถ
สนทนา
เก ีย่วกบัการ
เรียนได ้
2 .นกัเรียน
สามารถแสดง
บทบาทสมมติ
ตามขั้นตอน
ร่วมกบัการใช้
กลวิธีการ
ส่ือสารได ้
3. นกัเรียนเห็น
คุณค่าและ
ความส าคญั
ของการพูด
ส่ือสาร
ภาษาองักฤษ 

1. การสนทนา
เก ีย่วกบัการเรียน 
    1.1 ค าศพัท์
เก ีย่วกบัการเรียน 
    1.2 ส านวน
เก ีย่วกบัการเรียน 
    1.3 บทสนทนา
เก ีย่วกบัการเรียน 
2. การแสดง
บทบาทสมมติ
ร่วมกบัการใช้
กลวิธีการส่ือสาร 

1. แสดง
บทบาทสมมติ
เร่ืองการเรียน 
2. ตอบ
ประเด็นค าถาม
ความคิดเห็น
หลงัการปฏิบติั
กจิกรรม
พฒันาผูเ้รียน
ในแต่ละหน่วย 
(After Action 
Review : 
AAR) 

1. แบบประเมิน
ความสามารถ
ดา้นการพูด
ส่ือสาร
ภาษาองักฤษ 
2. แบบประเมิน
ตนเองดา้นการ
พูดส่ือสาร
ภาษาองักฤษ 
3. ตารางบนัทึก
การใชก้ลวิธีการ
ส่ือสาร 
4. การทบทวน
หลงัการปฏิบติั
กจิกรรมพฒันา
ผูเ้รียน (After 
Review Action : 
AAR) 

1. ขั้นเตรียม 
2. ขั้นด าเนินการ
สอน 
3. ขั้นเลือกผูแ้สดง 
4.ขั้นเตรียมความ
พร้อมของผูแ้สดง 
5. ขั้นจดัฉากการ
แสดง 
6. ขั้นเตรียมผู ้
สังเกตการณ์ 
7. ขั้นแสดง (ขั้น
การใชก้ลวิธีการ
ส่ือสาร) 
8. ขั้นอภิปรายผล 

4 25 

2 Describi
ng 
people 
 

1. นกัเรียน
สามารถ
สนทนาถาม
ตอบเก ีย่วกบั
การการ
บรรยาย
ลกัษณะบุคคล
ได ้
 

1. การสนทนา
เก ีย่วกบัการ
บรรยายลกัษณะ
บุคคล 
     1.1 ค าศพัท์
เก ีย่วกบัการ
บรรยายลกัษณะ
บุคคล 
 

1. แสดงบทบาท
สมมติเร่ืองการ
บรรยายลกัษณะ
บุคคล 

2. ตอบประเดน็
ค าถามความ
คิดเห็นหลงัการ
ปฏิบติั 

1. แบบประเมิน
ความสามารถ
ดา้นการพูด
ส่ือสาร
ภาษาองักฤษ 
2. แบบประเมิน
ตนเองดา้นการ
พูดส่ือสาร
ภาษาองักฤษ 

1. ขั้นเตรียม 
2. ขั้นด าเนินการ
สอน 
3. ขั้นเลือกผูแ้สดง 
4.ขั้นเตรียมความ
พร้อมของผูแ้สดง 
5. ขั้นจดัฉากการ
แสดง 
6. ข ั้นเตรียมผู ้
สงัเกตการณ์ 

3 25 
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ตารางท่ี 10 ตารางหน่วยการเรียนรู้ (ต่อ) 

หน่วย
ที ่

ช่ือเร่ือง 
จุดประสงค์
การเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ 
ภาระงาน/
ชิ้นงาน 

การวัดและ
ประเมินผล 

ขั้นตอนการจดั
กิจกรรมโดยใช้วิธี
สอนบทบาทสมมติ
ร่วมกับกลวธีิการ

ส่ือสาร 

เวลา 
(ช่ัว 
โมง) 

น า้หนัก
คะแนน 

  2. นกัเรียน
สามารถ
นกัเรียน
สามารถแสดง
บทบาทสมมติ
ตามขั้นตอน 
3. นกัเรียนเห็น
คุณค่าและ 

1.2 ส านวน
เก ีย่วกบัการการ
บรรยายลกัษณะ
บุคคล 
1.3 บทสนทนา
เก ีย่วกบัการ
บรรยายลกัษณะ
บุคคล 
2. การแสดง
บทบาทสมมติ
ร่วมกบัการใช้
กลวิธีการส่ือสาร 

กจิกรรมพฒันา
ผูเ้รียนในแต่ละ
หน่วย (After 
Action Review : 
AAR) 

3. ตารางบนัทึก
การใชก้ลวิธีการ
ส่ือสาร 
4. การทบทวน
หลงัการปฏิบติั
กจิกรรมพฒันา
ผูเ้รียน (After 
Review Action : 
AAR) 

7. ขั้นแสดง (ขั้น
การใชก้ลวิธีการ
ส่ือสาร) 
8. ขั้นอภิปรายผล 

  

3 Asking 
the way 

1. นกัเรียน
สามารถ
สนทนา
เก ีย่วกบัการ
สอบถาม
เส้นทางได ้
2. นกัเรียน
สามารถ
นกัเรียน
สามารถแสดง
บทบาทสมมติ
ตามขั้นตอน
ร่วมกบัการใช้
กลวิธีการ
ส่ือสารได ้
3. นกัเรียนเห็น
คุณค่าและ
ความส าคญั
ของการพูด
ส่ือสาร
ภาษาองักฤษ 

1. การสนทนา
เก ีย่วกบัการ
สอบถามเส้นทาง 
    1.1 ค าศพัท์
เก ีย่วกบัการ
สอบถามเส้นทาง 
    1.2 ส านวน
เก ีย่วกบัการ
สอบถามเส้นทาง 
    1.3 บทสนทนา
เก ีย่วกบัการ
สอบถามเส้นทาง 
2. การแสดง
บทบาทสมมติ
ร่วมกบัการใช้
กลวิธีการส่ือสาร 

1. แสดงบทบาท
สมมติเร่ืองการ
สอบถาม
เส้นทาง 
2. ตอบประเดน็
ค าถามความ
คิดเห็นหลงัการ
ปฏิบติักจิกรรม
พฒันาผูเ้รียนใน
แต่ละหน่วย 
(After Action 
Review : AAR) 

1. แบบประเมิน
ความสามารถ
ดา้นการพูด
ส่ือสาร
ภาษาองักฤษ 
2. แบบประเมิน
ตนเองดา้นการ
พูดส่ือสาร
ภาษาองักฤษ 
3. ตารางบนัทึก
การใชก้ลวิธีการ
ส่ือสาร 
4. การทบทวน
หลงัการปฏิบติั
กจิกรรมพฒันา
ผูเ้รียน (After 
Review Action : 
AAR) 

1. ขั้นเตรียม 
2. ขั้นด าเนินการ
สอน 
3. ขั้นเลือกผูแ้สดง 
4. ขั้นเตรียมความ
พร้อมของผูแ้สดง 
5. ขั้นจดัฉากการ
แสดง 
6. ขั้นเตรียมผู ้
สังเกตการณ์ 
7. ขั้นแสดง (ขั้น
การใชก้ลวิธีการ
ส่ือสาร) 
8. ขั้นอภิปรายผล 

3 25 
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ตารางท่ี 10 ตารางหน่วยการเรียนรู้ (ต่อ) 

หน่วย
ที ่

ช่ือเร่ือง 
จุดประสงค์
การเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ 
ภาระงาน/
ชิ้นงาน 

การวัดและ
ประเมินผล 

ขั้นตอนการจดั
กิจกรรมโดยใช้วิธี
สอนบทบาทสมมติ
ร่วมกับกลวธีิการ

ส่ือสาร 

เวลา 
(ช่ัว 
โมง) 

น า้หนัก
คะแนน 

4 Going 
Shoppin
g และ
สรุปการ
จดั
กจิกรรม
การ
เรียนรู้ 

1. นกัเรียน
สามารถ
สนทนา
เก ีย่วกบัการ
ซ้ือของได ้
2. นกัเรียน
สามารถ
นกัเรียน
สามารถแสดง
บทบาทสมมติ
ตามขั้นตอน
ร่วมกบัการใช้
กลวิธีการ
ส่ือสารได ้
3. นกัเรียนเห็น
คุณค่าและ
ความส าคญั
ของการพูด
ส่ือสาร 
ภาษาองักฤษ 
4. นกัเรียน
บอกความ
คิดเห็นท่ีมีการ
ใชต่้อกจิกรรม
พฒันาผูเ้รียน 

1. การสนทนา
เก ีย่วกบัการซ้ือ
ของ 
    1.1 ค าศพัท์
เก ีย่วกบัการซ้ือ
ของ 
    1.2 ส านวน
เก ีย่วกบัการซ้ือ
ของ 
    1.3 บทสนทนา
เก ีย่วกบัการการ
ซ้ือของ 
2. การแสดง
บทบาทสมมติ
ร่วมกบัการใช้
กลวิธีการส่ือสาร 

1. แสดงบทบาท
สมมติเร่ืองการ
บทบาทสมมติ
เร่ืองการซ้ือของ 
2. ตอบประเดน็
ค าถามความ
คิดเห็นหลงัการ
ปฏิบติักจิกรรม
พฒันาผูเ้รียนใน
แต่ละหน่วย 
(After Action 
Review : AAR) 

1. แบบประเมิน
ความสามารถ
ดา้นการพูด
ส่ือสาร
ภาษาองักฤษ 
2. แบบประเมิน
ตนเองดา้นการ
พูดส่ือสาร
ภาษาองักฤษ 
3. ตารางบนัทึก
การใชก้ลวิธีการ
ส่ือสาร 
4. การทบทวน
หลงัการปฏิบติั
กจิกรรมพฒันา
ผูเ้รียน (After 
Review Action :  

1. ขั้นเตรียม 
2. ขั้นด าเนินการ
สอน 
3. ขั้นเลือกผูแ้สดง 
4.ขั้นเตรียมความ
พร้อมของผูแ้สดง 
5. ขั้นจดัฉากการ
แสดง 
6. ขั้นเตรียมผู ้
สังเกตการณ์ 
7. ขั้นแสดง (ขั้น
การใชก้ลวิธีการ
ส่ือสาร) 
8. ขั้นอภิปรายผล 

5 25 

 
จากตารางท่ี 10 แสดงรายละเอียดของหน่วยการเรียนรู้ ประกอบดว้ย หน่วยการเรียนรู้ จ  านวน 4
หน่วย ดงัน้ี 
  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง Asking your study 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ือง Describing people 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 เร่ือง Asking the way 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 เร่ือง Going Shopping และสรุปผลการจดัการเรียนรู้ 
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ขั้นท่ี 4 ด าเนินการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อหาประสิทธิภาพของหน่วยการ
เรียนรู้ 

ขั้นท่ี 5 ปรับปรุงหน่วยการเรียนรู้ตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
ผูเ้ช่ียวชาญ โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 ขั้นท่ี 5.1 หลกัการ และแนวทางการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ควรเพ่ิมเติมการจดั
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชว้ิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกบักลวิธีการส่ือสารเพ่ิมไปอีก 1 ขอ้ เพื่อ
เป็นหลกัในการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชว้ิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกบักลวิธีการส่ือสารเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ 

 ขั้นท่ี 5.2 เป้าหมาย เน่ืองจากเป้าหมายหลกัของกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเนน้ส่งเสริม
ความสามารถดา้นการพูดส่ือสาร จึงควรเพ่ิมเติมรายละเอียดเก่ียวกบัความส าคญัของการส่ือสาร
ภาษาองักฤษและการมีเจตคติท่ีดีต่อภาษาองักฤษ 

ขั้นท่ี 5.3 ค าอธิบายรายวิชา ควรเขียนในลกัษณะความรู้ ความสามารถ กิจกรรมท่ี
นกัเรียนตอ้งปฏิบติัและเจตคติของนกัเรียน โดยเน้นกระบวนการการกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใช้
วิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกบักลวิธีการส่ือสารเพื่อส่งเสริมการพูดส่ือสารภาษาองักฤษของนกัเรียน 

ขั้นท่ี 5.4 จุดประสงคก์ารเรียนรู้ ควรเนน้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีพึงใหน้กัเรียนเกิด 
โดยแบบออกเป็นดา้นทกัษะและดา้นเจตคติ 

ขั้นท่ี 5.5 โครงสร้างการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน ควรปรับเน้ือหาให้มีความ
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัเวลาในการจดักิจกรรมแต่ละขั้นตอน 

ขั้นท่ี 5.6 ส่ือประกอบกิจกรรม ควรเป็นส่ือท่ีมีความหลากหลาย ใชส่ื้อท่ีเสมือน
จริง นกัเรียนจบัตอ้งได ้ใชแ้หล่งเรียนรู้นอกสถานท่ีและปรับใบงานให้มีความสวยงาม ปรับความ
ยากง่ายและขนาดตวัหนงัสือใหเ้หมาะสมกบันกัเรียน 
  ขั้นท่ี 5.7 ควรปรับลกัษณะกิจกรรม ให้มีเกมเขา้มาร่วมดว้ย หรือกิจกรรมท่ีไม่ท า
ให้ผูเ้รียนเกิดความเบ่ือหน่าย หรือเน้นหนักวิชาการเกินไป และปรับกิจกรรมให้ผูเ้รียนเกิดการ
เรียนรู้ผา่นกิจกรรม ท าใหผู้เ้รียนเกิดความสนุกสนานในการเรียน 
  ขั้นท่ี 5.8 หน่วยการเรียนรู้ ให้ยุบแผนหน่วยการเรียนรู้ยอ่ย เป็นในลกัษณะหน่วย
การเรียนรู้ จาก 8 หน่วย ยบุเหลือแค่ 4 หน่วย โดยแต่ละหน่วย 1-4 แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยวิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกบักลวิธีการส่ือสารเพื่อส่งเสริมการพูดส่ือสาร
ภาษาองักฤษ โดยในหน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 ในชัว่โมงท่ี 1 จะเป็นการใหค้วามรู้และฝึกการใชเ้ก่ียวกบั
กลวิธีการส่ือสารทั้ง 4 วิธี คือคือ 1) กลวิธีการใชท่้าทาง 2) กลวิธีขอความช่วยเหลือ 3) กลวิธีการใช้
ภาษาแม่ปนภาษาท่ีสองและ4) กลวิธีการหยุดชั่วขณะ ท่ีจะช่วยนักเรียนแก้ไขปัญหาการพูด
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ภาษาองักฤษในการท ากิจกรรมคร้ังน้ี และมีการทบทวนและฝึกซอ้มการใชก้ลวิธีการส่ือสารทั้ง 4 
วิธี ในขั้นเตรียม ขั้นด าเนินการสอน ขั้นเตรียมความพร้อมผูแ้สดงในทุกหน่วยการเรียนรู้ และ
อธิบายขั้นตอนวิธีการสอนบทบาทสมมติทั้ง 8 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นเตรียม 2) ขั้นด าเนินการสอน3) 
ขั้นเลือกผูแ้สดง 4) ขั้นเตรียมความพร้อมของผูแ้สดง 5) ขั้นจัดฉากการแสดง 6)การเตรียมผู ้
สังเกตการณ์  7) ขั้นแสดง (ขั้นใช้กลวิธีการส่ือสาร) 8) ขั้นอภิปรายผล ให้นักเรียนได้เข้าใจและ
ปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้งในชัว่โมงต่อไป และใชว้ิธีสอนบทบาทสมมติ 8 ขั้นตอนในหน่วยท่ี 1-4 และ
มีการสรุปผลการจัดการเรียนรู้หลงัการใช้กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใช้วิธีสอนบทบาทสมมติ
ร่วมกบักลวิธีการส่ือสาร 
  ขั้นท่ี 5.9 เกณฑ์การวดัและประเมินผล ในหน่วยการเรียนรู้ควรปรับภาษาให้มี
ความกระชบัและเขา้ใจง่าย และมีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงค์การเรียนรู้ 
  ขั้นท่ี 5.10 เกณฑ์การวดัและประเมิน แบบประเมินความสามารถด้านการพูด
ส่ือสารภาษาองักฤษ และแบบประเมินความสามารถตนเองดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ ใหป้รับ
รายละเอียดการประเมินใหช้ดัเจน ใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่าย แสดงออกถึงพฤติกรรมท่ีชดัเจนของผูเ้รียน
และสามารถวดัได ้ตารางบนัทึกการใชก้ลวิธีการส่ือสาร ควรปรับใหม้ีค  าช่ือกลวิธีการส่ือสารท่ีเป็น
ภาษาองักฤษร่วมดว้ย  

ขั้นท่ี 5.11 เกณฑ์การวดัและประเมิน ควรเพ่ิมเติมให้มีการสอบถามความคิดเห็น
ทบทวนหลงัการปฏิบติักิจกรรม (AAR) ของนกัเรียนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 

ขั้นท่ี 6 น าหน่วยการเรียนรู้ไปทดลองใชก้บันกัเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาล
ด าเนินสะดวก ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2561 รวม 15 ชัว่โมง สัปดาห์ละ 1 ชัว่โมง รวม 15 สัปดาห์ ตั้งแต่วนัท่ี 13 มิถุนายน –19 กนัยายน 
2561 โดยสรุปขั้นตอน ดงัแผนภูมิท่ี 8 ดงัน้ี 
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จากขั้นตอนท่ี 2 การพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใช้วิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกับ
กลวิธีการส่ือสารเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลด าเนินสะดวก ฉบบัร่าง ผูว้ิจยัไดส้รุปวิธีด  าเนินการวิจยั ดงัตารางท่ี 
11 โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 
 

ศึกษาและวิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัที่เกี่ยวขอ้งกบัการพฒันา

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน แนวทางการจดักิจกรรมการเรียนรู้ รูปแบบ ขั้นตอน

การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

 

วิเคราะห์จุดประสงคก์ารเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เพื่อน ามาสร้างหน่วยการ

เรียนรู้ 

 

สร้างหน่วยการเรียนรู้ แลว้น าเสนออาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อให้

ขอ้เสนอแนะและน าไปปรับปรุงแกไ้ข 

 

หน่วยการเรียนรู้ 
ฉบบัสมบูรณ์ 

 

ปรับปรุงแกไ้ข 

ผ่าน 

แผนภูมิท่ี 8 ขั้นตอนการสร้างหน่วยการเรียนรู้ 

ด าเนินการสนทนากลุ่ม               
เพื่อหาประสิทธิภาพของ

หน่วยการเรียนรู้ 
 

ไม่ผ่าน 
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ตารางท่ี 11 สรุปวิธีด  าเนินการวิจยัขั้นตอนท่ี 2 การพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชว้ิธีสอน
บทบาทสมมติร่วมกบักลวิธีการส่ือสาร เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ 
ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลด าเนินสะดวก ฉบบัร่าง 
 

วตัถุประสงค์ 
 

วธิีการ กลุ่มเป้าหมาย/
เอกสาร 

เคร่ืองมือ การวเิคราะห์
ข้อมูล 

1. เพื่อการพฒันา
กิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียนโดยใชว้ิธี
สอนบทบาท
สมมติร่วมกบั
กลวิธีการส่ือสาร
เพื่อส่งเสริม
ความสามารถ
ดา้นการพูด
ส่ือสาร
ภาษาองักฤษ 
ส าหรับนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษา 
โรงเรียนอนุบาล
ด าเนินสะดวก 

พฒันากิจกรรม
พฒันาผูเ้รียนซ่ึง
ประกอบดว้ย 
- หลกัการ  
- เป้าหมาย  
- แนวการจดั
กิจกรรม  
- รูปแบบการจดั
กิจกรรมการ
เรียนรู้  
- ค  าอธิบาย
รายวิชา  
- จุดประสงค์
การเรียนรู้  
- โครงสร้างการ
จดักิจกรรม  
- ส่ือ 
- การวดัและ
ประเมินผล  
- หน่วยการ
เรียนรู้ 

- ผูว้ิจยั 
- ผูเ้ช่ียวชาญ
จ านวน 9 คน  
ไดแ้ก่  
1. ผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นกิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน 
จ  านวน 3 คน 
2. ผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้น
ภาษาองักฤษ 
จ านวน 3 คน 
3. ผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นวดัและ
ประเมินผล 
จ  านวน 3 คน 

- ประเด็นการ
สนทนากลุ่ม 
(Focus Group) 
- กิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียนฉบบัร่าง 

 

วิเคราะห์โดยใช ้
- วิเคราะห์
เน้ือหา (Content 
Analysis) 
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ตารางท่ี 11 สรุปวิธีด  าเนินการวิจยัขั้นตอนท่ี 2การพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชว้ิธีสอน
บทบาทสมมติร่วมกบักลวิธีการส่ือสาร เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ 
ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลด าเนินสะดวก ฉบบัร่าง 

วตัถุประสงค์ 
 

วธิีการ กลุ่มเป้าหมาย/
เอกสาร 

เคร่ืองมือ การวเิคราะห์
ข้อมูล 

2. เพื่อประเมิน
กิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียนโดยใชว้ิธี
สอนบทบาท
สมมติร่วมกบั
กลวิธีการส่ือสาร
เพื่อส่งเสริม
ความสามารถ
ดา้นการพูด
ส่ือสาร
ภาษาองักฤษ
ส าหรับนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษา 
โรงเรียนอนุบาล
ด าเนินสะดวก 
ฉบบัร่าง 

- ตรวจสอบ
ความเหมาะสม
ของ
องคป์ระกอบใน
หน่วยการเรียนรู้ 
- ตรวจสอบ
ความสอดคลอ้ง
ของหน่วยการ
เรียนรู้ 

- อาจารยท่ี์
ปรึกษา
วิทยานิพนธ ์
- ผูเ้ช่ียวชาญ
จ านวน 9 คน  
ไดแ้ก่  
1. ผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นกิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน 
จ  านวน 3 คน 
2. ผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้น
ภาษาองักฤษ 
จ านวน 3 คน 
3. ผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นวดัและ
ประเมินผล 
จ  านวน 3 คน 
 

- ประเด็นการ
สนทนากลุ่ม 
(Focus Group) 

วิเคราะห์โดยใช ้
- วิเคราะห์
เน้ือหา 
(Content 
Analysis 
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ขั้นตอนที่ 3 การวจิยั (R2 : Research) : 

การทดลองใช้กจิกรรมพฒันาผู้เรียนโดยใช้วธิีสอนบทบาทสมมตร่ิวมกบักลวธิกีารส่ือสารเพ่ือ

ส่งเสริมความสามารถด้านการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ 

 
วตัถุประสงค์ 

เพื่อทดลองใช้กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใช้วิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกับกลวิธีการ
ส่ือสารเพ่ือส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 
โรงเรียนอนุบาลด าเนินสะดวก ทั้งน้ีเพ่ือพิจารณาผลท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการทดลองใชกิ้จกรรม
พฒันาผูเ้รียน ดงักล่าว ซ่ึงใชใ้นการทดลองจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ใช้การออกแบบการวิจยัแบบ
ศึกษากลุ่มเดียววดัหลายคร้ัง Time - Series design (Campbell and Stanley, 1963 : 7)  
แบบแผนการวจิยั 
ตารางท่ี 12 แสดงแบบแผนการวิจยั 

     
x O1 O2 O3 O4 

 
X     หมายถึง    การทดลองใชกิ้จกรรมพฒันาผูเ้รียน 

 O1, O2,O3, ....... หมายถึง  การประเมินระหว่างการทดลองใช้กิจกรรมพัฒนา
ผูเ้รียน 
 
กลุ่มเป้าหมาย 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 โรงเรียนอนุบาลด าเนินสะดวก ส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ท่ีก  าลงัศึกษา ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 ซ่ึงไดจ้ากการ
อาสาสมคัร (Volunteer Sampling) จ  านวน 26 คน เขา้เรียนในชมรมภาษาองักฤษ 

วธิีด าเนินการ  

วิธีด  าเนินการมีล  าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 
1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร ถึงผูอ้  านวยการโรงเรียน

อนุบาลด าเนินสะดวก เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการทดลองใชกิ้จกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีพฒันาข้ึน 
2. ทดลองจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ผูว้ิจยัทดลองใชก้บันักเรียนชั้นประถมศึกษา ภาค

เรียนท่ี1ปีการศึกษา 2561 โดยด าเนินกิจกรรมตามหน่วยการเรียนรู้ 
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3. ในการทดลองจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชว้ิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกบักลวิธี
การส่ือสาร เพ่ือส่งเสริมความสามารถด้านการพูดส่ือสารภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษามีขั้นตอน ดงัน้ี 
  3.1 ผูว้ิจยัแนะน าวิธีการและขั้นตอนในการเสนอหน่วยการเรียนรู้ เพื่อน าไปใชใ้น
การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนกบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนอนุบาลด าเนินสะดวก 
  3.2 ผูว้ิจยัด  าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใชร้ะยะเวลา 15 ชัว่โมง ในภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2561 โดยจดักิจกรรมในหอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียน ใชก้ระบวนการกลุ่ม ประกอบดว้ย
การศึกษาค าศพัท์ บทสนทนา การแลกเปล่ียนเรียนรู้ การไดพู้ดคุยกบัชาวต่างชาติ การใชก้ารแสดง
บทบาทสมมติ กลวิธีการส่ือสาร รวมถึงการศึกษานอกสถานท่ีและไดล้งมือปฏิบติักิจกรรมบทบาท
สมมติ และใบความรู้ การใชส่ื้อต่างๆ ท่ีมีความหลากหลาย เพื่อกระตุน้ให้ผูเ้รียนมีความสนใจ มี
ความกระตือรือร้นในการปฏิบติักิจกรรม การฝึกฝนการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ 

3.3 หลงัจากการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนให้กับนักเรียนจนจบกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียนแลว้ท าการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชว้ิธีสอน
บทบาทสมมติร่วมกบักลวิธีการส่ือสาร เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ 
เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชใ้นการปรับปรุงกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนต่อไป 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 

1. กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชว้ิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกับกลวิธีการส่ือสารเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 

2. หน่วยการเรียนรู้ 
วธิีการรวบรวมข้อมูล 

1. ผูว้ิจยัด  าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ตามตารางกิจกรรมการใชห้น่วย เร่ิมจากหน่วยท่ี 1 เร่ือง 
Asking about study โดยเร่ิมดว้ยการแนะน ากลวธีิการส่ือสารท่ีใชท้ั้ง 4 กลวิธี ท่ีไดน้ ามาจากงานวิจยั
ของฐิติรัตน์ สมศิริ ไดแ้ก่ กลวิธีท่ี1 การใชอ้วจันภาษากลวิธีท่ี2 การขอความช่วยเหลือกลวิธีท่ี3 การ

พูดภาษาองักฤษปนภาษาอ่ืนและกลวิธีท่ี4 การพูดพึมพ าเพื่อขอเวลาในการคิด และให้นักเรียนฝึก
ปฏิบติัการใชก้ลวิธีการส่ือสารใหเ้กิดความช านาญในการเลือกใช ้ 

2. ผูว้ิจยัด  าเนินขั้นสอนตามวิธีสอนบทบาทสมมติท่ีผูว้ิจยัสงัเคราะห์ได ้8 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1) 
ขั้นเตรียม 2) ขั้นด าเนินการสอน 3) ขั้นเลือกผูแ้สดง 4) ขั้นเตรียมความพร้อมผูแ้สดง 5) ขั้นจดัฉาก
การแสดงและเลือกสถานท่ี 6) ขั้นเตรียมผูส้ังเกตการณ์ 7) ขั้นแสดง(ขั้นการใชก้ลวิธีการส่ือสาร)
และ8) ขั้นอภิปรายผล ด าเนินการตามขั้นตอนตั้งแต่หน่วยท่ี 1-4 โดยครูมีการทบทวนและฝึกการใช้
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กลวิธีการส่ือสารในขั้นเตรียม ขั้นด าเนินการสอน ขั้นเตรียมความพร้อมผูแ้สดง เพ่ือให้นักเรียนมี
ความคล่องแคล่วในการเลือกใช้กลวิธีการส่ือสารและสามารถเลือกใช้ได้ถูกต้องเหมาะสมกับ
สถานการณ์ และน าไปใชจ้ริงในขั้นแสดง(ขั้นการใชก้ลวิธีการส่ือสาร) เพื่อแกปั้ญหาการพูดส่ือสาร
ภาษาองักฤษ และมีการประเมินผลหลงัจบกิจกรรมในแต่ละหน่วยกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน โดย
นกัเรียนมีการประเมินตนเองในขั้นอภิปราย และมีการประเมินโดยครูและเพ่ือนครู จากคลิปวีดีโอท่ี
ไดบ้นัทึกการแสดงบทบาทสมมติของนกัเรียน 

3. การสรุปผลการจดักิจกรรมโดยนักเรียนท าแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นท่ีมีต่อการใช้
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  
ตารางท่ี 13 ตารางกิจกรรมการใชห้น่วยการเรียนรู้ 
หน่วย
ที่ 

เร่ือง วนัที ่ สถานที ่ กจิกรรม 

1 Asking about study 13 มิ.ย.61  หอ้งเรียนชั้น 
ป.4/2 

นกัเรียนศึกษาการแสดงบทบาทสมมติ 8 
ขั้นตอน การใชก้ลวิธีการส่ือสาร 4 วิธี จากใบ
ความรู้และกิจกรรมเกม และฝึกซ้อมการใช้
กลวิธีการส่ือสารเบ้ืองตน้  

1 Asking about study 20 มิ.ย.61  หอ้งเรียนชมรม
ภาษาองักฤษ 

นกัเรียนท ากิจกรรมขั้นท่ี 1 ขั้นเตรียม ขั้นท่ี 2 
ขั้นด าเนินการสอน ขั้นท่ี 3 ขั้นเลือกผูแ้สดง 
และขั้นท่ี 4 ขั้นเตรียมความพร้อมผูแ้สดง 

1 Asking about study 27 มิ.ย.61  หอ้งสมุด, หอ้ง
อาเซียน 

นกัเรียนท ากิจกรรมในขั้นท่ี 5 ขั้นจดัฉากการ
แสดง ขั้นท่ี 6 ขั้นเตรียมผูส้ังเกตการณ์ และขั้น
ที่ 7 ขั้นแสดง (ขั้นการใชก้ลวิธีการส่ือสาร) 

1 Asking about study 4 ก.ค.61  หอ้งเรียนชมรม
ภาษาองักฤษ 

นกัเรียนท ากิจกรรมขั้นท่ี 8 ขั้นอภิปรายผล 

2 Describing People 11 ก.ค.61  หอ้งเรียนชมรม
ภาษาองักฤษ 

นกัเรียนท ากิจกรรมขั้นท่ี 1 ขั้นเตรียม ขั้นท่ี 2
ขั้นด าเนินการสอน ขั้นท่ี 3 ขั้นเลือกผูแ้สดง 
และขั้นท่ี 4 ขั้นเตรียมความพร้อมผูแ้สดง 

2 Describing People 18 ก.ค.61 หอ้งอาเซียน, 
สนามฟุต 
ซอลของ
โรงเรียน 

นกัเรียนท ากิจกรรมขั้นท่ี 5 ขั้นจดัฉากการ
แสดง ขั้นท่ี 6 ขั้นเตรียมผูส้ังเกตการณ์ และขั้น
ที่ 7 ขั้นแสดง (ขั้นการใชก้ลวิธีการส่ือสาร) 
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ตารางท่ี 13 ตารางกิจกรรมการใชห้น่วยการเรียนรู้ (ต่อ) 
หน่วย
ที่ 

เร่ือง วนัที ่ สถานที ่ กจิกรรม 

2 Describing People 25 ก.ค.61 หอ้งเรียนชมรม
ภาษาองักฤษ 

นกัเรียนท ากิจกรรมในขั้นท่ี 8 ขั้นอภิปรายผล 

3 Asking the ways 1 ส.ค. 61 หอ้งเรียนชมรม
ภาษาองักฤษ 
 

นกัเรียนท ากิจกรรมขั้นท่ี 1 ขั้นเตรียม ขั้นท่ี 2
ขั้นด าเนินการสอน ขั้นท่ี 3 ขั้นเลือกผูแ้สดง 
และขั้นท่ี 4 ขั้นเตรียมความพร้อมผูแ้สดง 

3 Asking the ways 8 ส.ค. 61 วดัโคกบ ารุงราษฎ ์
บริเวณหนา้พระ
ใหญ่และถนน
ทางเขา้วดั 

นกัเรียนท ากิจกรรมขั้นท่ี 5 ขั้นจดัฉากการ
แสดง ขั้นท่ี 6 ขั้นเตรียมผูส้ังเกตการณ์ และ
ขั้นท่ี 7 ขั้นแสดง (ขั้นการใชก้ลวิธีการ
ส่ือสาร) 

3 Asking the ways 15 ส.ค. 61 หอ้งเรียนชมรม 
ภาษาองักฤษ 

นกัเรียนท ากิจกรรมในขั้นท่ี 8 ขั้นอภิปรายผล 

4 Going shopping 22 ส.ค. 61 หอ้งเรียนชมรม 
ภาษาองักฤษ 

นกัเรียนท ากิจกรรมขั้นท่ี 1 ขั้นเตรียม ขั้นท่ี 2 
ขั้น  

4 Going shopping 22 ส.ค. 61 หอ้งเรียนชมรม
ภาษาองักฤษ 

นกัเรียนท ากิจกรรมขั้นท่ี 1 ขั้นเตรียม ขั้นท่ี 2 
ขั้น 

4 Going shopping 29 ส.ค. 61 หอ้งเรียนชมรม
ภาษาองักฤษ 

นกัเรียนท ากิจกรรมขั้นท่ี 3 ขั้นเลือกผูแ้สดง 
และขั้นท่ี 4 ขั้นเตรียมความพร้อมผูแ้สดง 

4 Going shopping 5 ก.ย. 61 สนามฟุตซอลและ
สนามบาสเกต็บอล
ของโรงเรียน 

นกัเรียนท ากิจกรรมขั้นท่ี 5 ขั้นจดัฉากการ
แสดง ขั้นท่ี 6 ขั้นเตรียมผูส้ังเกตการณ์ และ
ขั้นท่ี 7 ขั้นแสดง (ขั้นการใชก้ลวิธีการ
ส่ือสาร) 

4 Going shopping 12 ก.ย. 61 หอ้งเรียนชมรม
ภาษาองักฤษ 

นกัเรียนท ากิจกรรมในขั้นท่ี 8 ขั้นอภิปรายผล 

 สรุปผลการจดัการ
เรียนรู้ 

19 ก.ย. 61 หอ้งเรียนชมรม
ภาษาองักฤษ 

นกัเรียนประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรม
พฒันาผูเ้รียนโดยการใชว้ิธสอนบทบาท
สมมติร่วมกบักลวิธีการส่ือสารเพื่อส่งเสริม
ความสามารถดา้นการพูดส่ือสาร
ภาษาองักฤษ 
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จากขั้นตอนท่ี 3 การทดลองจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชว้ิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกบั
กลวิธีการส่ือสารเพ่ือส่งเสริมความสามารถด้านการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา ผูว้ิจยัไดส้รุปวิธีด  าเนินการวิจยั ดงัตารางท่ี14 โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
ตารางท่ี 14 สรุปวิธีด  าเนินการวิจยัขั้นตอนท่ี 3 การทดลองใชกิ้จกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชว้ิธีสอน
บทบาทสมมติร่วมกบักลวิธีการส่ือสาร เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ 
ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลด าเนินสะดวก 

 

ขั้นตอนที่ 4 การพฒันา (D2 : Development) : 

การประเมนิและปรับปรุงกจิกรรมพฒันาผู้เรียนโดยใช้วธิีสอนบทบาทสมมตร่ิวมกบักลวธิีการ

ส่ือสาร เพ่ือส่งเสริมความสามารถด้านการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ 

 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อประเมินความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ 
2. เพื่อศึกษาการใชก้ลวิธีการส่ือสาร 
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นท่ีมีต่อกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
4. เพื่อปรับปรุงกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

วธิีการด าเนินการ 
ในการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการ ดงัน้ี 

วตัถุประสงค์ วธิีการ 
กลุ่มเป้าหมาย/

เอกสาร 
เคร่ืองมือ 

การวเิคราะห์
ข้อมูล 

1. เพื่อทดลองใช้
กิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียนโดยใชว้ิธี
สอนบทบาท
สมมติร่วมกบั
กลวิธีการส่ือสาร  

- ทดลองใช้
กิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียนกบั
นกัเรียนชั้น
ประถมศึกษา 
โรงเรียนอนุบาล
ด าเนินสะดวก 
จ านวน 26 คน 

-  นกัเรียนชั้น
ประถมศึกษา 
จ  านวน 26 คน 

- แผนหน่วยการ
เรียนรู้ 
- เอกสาร
ประกอบแผน
หน่วยกิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน 
 

วิเคราะห์โดยใช ้
- วิเคราะห์
เน้ือหา (Content 
Analysis) 
 
 



  180 

ขั้นท่ี 1 ประเมินความสามารถดา้นการพูดส่ือสาร โดยใชแ้บบประเมินความสามารถ
ดา้นการพูดส่ือสาร และแบบประเมินความสามารถตนเองดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ 

ขั้นท่ี 2 ศึกษาการใชก้ลวิธีการส่ือสารของนักเรียน โดยใชแ้บบบนัทึกการใชก้ลวิธีการ
ส่ือสาร  

ขั้นท่ี 3 สอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน โดยใชป้ระเด็น
ค าถามการทบทวนหลงัปฏิบติักิจกรรม (After Action Review : AAR) ในใชกิ้จกรรมพฒันาผูเ้รียน
โดยใชว้ิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกบักลวิธีการส่ือสารเพ่ือส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสาร
ภาษาองักฤษ และแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นและท่ีมีต่อใชกิ้จกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชว้ิธีสอน
บทบาทสมมติร่วมกบักลวิธีการส่ือสารเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ
ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาดา้นเน้ือหาสาระ ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ดา้นส่ือการเรียนรู้ 
ดา้นการวดัประเมินผลและดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

ขั้นท่ี 4 การปรับปรุง แก้ไขกิจกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน โดยน าผลการประเมินและ
ขอ้เสนอแนะมาใชใ้นการปรับปรุงแกไ้ข เพื่อใหกิ้จกรรมพฒันาผูเ้รียนมีความสมบูรณ์และเหมาะสม
ในการน าไปใช ้
เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมนิผล 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินผลการใชกิ้จกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชว้ิธีสอนบทบาท
สมมติร่วมกับกลวิธีการส่ือสารเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดส่ือสารภาษาอังกฤษ
ประกอบด้วย 1) แบบประเมินความสามารถด้านการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ 2) แบบประเมิน
ความสามารถตนเองด้านการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ  3) แบบบันทึกการใช้กลวิธีการส่ือสาร  4) 
ประเด็นค าถามการทบทวนหลังปฏิบัติกิจกรรม (After Action Review : AAR) ในใช้กิจกรรม
พฒันาผูเ้รียนโดยใชว้ิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกบักลวิธีการส่ือสารเพ่ือส่งเสริมความสามารถดา้น
การพูดส่ือสารภาษาองักฤษ 5) แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นท่ีมีต่อการใชใ้ชกิ้จกรรมพฒันาผูเ้รียน
โดยใชว้ิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกบักลวิธีการส่ือสารเพ่ือส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสาร
ภาษาองักฤษส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาโดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1. แบบประเมนิความสามารถด้านการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ 
แบบประเมินความสามารถด้านการพูดส่ือสารภาษาองักฤษแบ่งเป็น 5 ดา้น ดงัน้ี 1) 

ดา้นการออกเสียง 2) ดา้นไวยากรณ์ 3) ดา้นค าศพัท์ 4) ดา้นความคล่องแคล่วในการสนทนาและ 5) 
ด้านความเข้าใจ โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริคส์  (Rubric Score) จ าแนกระดับ
ความสามารถออกเป็น 5 ระดบัเกณฑก์ารประเมินคือ คะแนน 1.00-1.80 ระดบั 1 นอ้ยท่ีสุด คะแนน 
1.81-2.60 ระดบั2 น้อย คะแนน 2.61-3.40 ระดบั3 ปานกลาง คะแนน 3.41-4.20 ระดบั4 มาก และ
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คะแนน 4.21-5.00 ระดบั 5 มากท่ีสุด โดยประเมินพฤติกรรมดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ โดยมี
ผูว้ิจยัและผูช่้วยวิจยัเป็นผูป้ระเมิน 

การสร้างแบบประเมินความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษโดยมีขั้นตอนการ
สร้าง ดงัต่อไปน้ี 

ขั้นท่ี 1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมินจากเอกสาร ความสามารถดา้นการพูดส่ือสาร
ภาษาองักฤษ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแบบประเมินความสามารถดา้นการพูดส่ือสาร
ภาษาองักฤษ 

ขั้นท่ี  2 น าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษามาประมวล เพื่อก  าหนดโครงสร้างของแบบ
ประเมินความสามารถด้านการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ โดยขอค าแนะน าจากอาจารยท่ี์ปรึกษา
วิทยานิพนธ ์

ขั้นท่ี 3 สร้างแบบประเมินความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ แลว้น าเสนอ
อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธเ์พื่อตรวจสอบให้ขอ้เสนอแลว้น ามาปรับปรุงแกไ้ข โดยแบบประเมิน
ความสามารถการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ แบ่งออกเป็น 5 ดา้น ดงัน้ี 1) ดา้นการออกเสียง 2) ดา้น
ไวยากรณ์ 3) ดา้นค าศพัท์ 4) ดา้นความคล่องแคล่วในการสนทนาและ 5) ดา้นความเขา้ใจในการ
ส่ือสาร โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริคส์ (Rubric Score) จ าแนกระดับความสามารถ
ออกเป็น 5 ระดบั โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดงัตารางท่ี 15 เกณฑ์การประเมินความสามารถดา้น
การพูดส่ือสาร 
ตารางท่ี 15 เกณฑก์ารประเมินความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ 

รายการ
ประเมิน 

ระดับความสามารถ 

5 (ดีมาก) 4 (ดี) 3 (พอใช้) 2 (น้อย) 1 (ปรับปรุง) 

ด้านการออก
เสียง 

ออกเสียงได้
ถูกตอ้ง ชดัเจน
ทุกค า 

ออกเสียงไดดี้ มี
ปัญหาการออก
เสียงผิด 1-2 ค า 
แต่ผูฟั้งเขา้ใจ 

ออกเสียงผิด 3-4 
ค า ผูฟั้งตอ้ง
ตั้งใจฟัง 

ออกเสียงผิด 5-6
ค า จนผูฟั้งตอ้ง
ถามซ ้ า 

ออกเสียงผิด 7 
ค าข้ึนไป จน
ผูฟั้งไม่เขา้ใจ 

ด้านไวยากรณ์ 

ผูพู้ดใช้
ไวยากรณ์และ
เรียงล าดบัค าได้
ถูกตอ้งทั้งหมด 

ผูพู้ดใช้
ไวยากรณ์ผิด
และเรียงล าดบั
ค าผิด 1-3 ค า 

ผูพู้ดใช้
ไวยากรณ์และ
เรียงล าดบัค าผิด 
4-6 ค า ข้ึนไป 

พูดใชไ้วยากรณ์
ผิดและ
เรียงล าดบัค าผิด 
7 ค าข้ึนไป 

พูดใชไ้วยากรณ์
ผิดและ
เรียงล าดบัค าผิด
ทั้งหมด 

ด้านค าศัพท์ 
ใชค้  าศพัท ์ที่มี
ความถูกตอ้ง
เหมาะสมกบั 

ใชค้  าศพัทท์ี่มี
ความถูกตอ้ง
เหมาะสมกบั  

ใชค้  าศพัท ์ที่มี
ความถูกตอ้ง
เหมาะสมกบั  

ใชค้  าศพัท ์ที่มี
ความถูกตอ้ง
เหมาะสมกบั  

ใชค้  าศพัท ์ที่มี
ความถูกตอ้ง
เหมาะสมกบั  
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ตารางท่ี 15 เกณฑก์ารประเมินความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ (ต่อ) 
รายการ
ประเมิน 

ระดับความสามารถ 

5 (ดีมาก) 4 (ดี) 3 (พอใช้) 2 (น้อย) 1 (ปรับปรุง) 

ด้านความ
คล่องแคล่วใน
การสนทนา 

ประโยคสนทนา
ทั้งหมด 
พูดไม่ติดขดั 
ราบร่ืนต่อเน่ือง
ทั้งหมด 

ประโยคสนทนา
7 ค า ข้ึนไป ผู ้
พูดติดขดั 
ตะกุกตะกกัไม่
ปะติดปะต่อ 1-2 
ค  า 

ประโยคสนทนา
5-6 ค า ผูพู้ดมี
ความ
คล่องแคล่วใน
การพูด โดยพูด
ติดขดั 
ตะกุกตะกกั ไม่
ปะติดปะต่อ 3-4 
ค า 

ประโยคสนทนา 
พูดติดขดั 3-4 ค า
ตะกุกตะกกัไม่
ปะติดปะต่อ 5-6
ค า 

ประโยคสนทนา 
พูดติดขดั 1-2 ค า
ตะกุกตะกกัไม่
ปะติดปะต่อ
ตั้งแต่ 7 ค าข้ึน
ไป ท าใหก้าร
สนทนาไม่รู้
เร่ือง 

ด้านความ
เข้าใจในการ
ส่ือสาร 

พูดส่ือสารให้
ผูฟั้งเขา้ใจได้
ทั้งหมด โดยไม่
มีปัญหา 

พูดใหผู้ฟั้งเขา้ใจ
ไดแ้ต่มีการพูด
เป็นขอ้ความ
ซ ้ าๆ 1-2คร้ัง 

พูดใหผู้ฟั้งเขา้ใจ
โดยใชป้ระโยค
ง่ายๆสั้นๆแต่พูด
ชา้และพูดเป็น
ขอ้ความซ ้ าๆ  
 3-4 คร้ัง 

พูดใหผู้ฟั้งเขา้ใจ
ได ้โดยพูดเป็น
ค าหรือวลี พูด
ติดขดัและมกัจะ
พูดซ ้ า 5 คร้ัง ข้ึน
ไป 

ไม่สามารถ
ส่ือสารใหผู้ฟั้ง
เขา้ใจได ้

 

ตารางท่ี 16 เกณฑก์ารแปลความหมายการประเมินความสามารถดา้นการพดูส่ือสารภาษาองักฤษ 
คะแนนเฉล่ีย ระดับคุณภาพ 

4.21-5.00 มีความสามารถในระดบัดีมาก 

3.41-4.20 มีความสามารถในระดบัดี 

2.61-3.40 มีความสามารถในระดบัดีพอใช ้

1.81-2.60 มีความสามารถในระดบันอ้ย 

1.00-1.80 มีความสามารถในระดบัปรับปรุง 

 
น าคะแนนเฉล่ียท่ีไดไ้ปท าการเปรียบเทียบกบัเกณฑเ์พื่อใชใ้นการแปลความหมาย 
ส าหรับเกณฑ์การให้คะแนนค่าเฉล่ียในแต่ละระดบันั้น ใชสู้ตรค านวณอนัตรภาคชั้น 

(Interval Scale) ไดด้งัน้ี (มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2542:10) 
    (ค่าสูงสุด – ค่าต ่าสุด)     = (5-1) = 0.8 
                                                   จ านวนระดบั              5 
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และไดท้ าการแบ่งอนัตรภาคชั้น ในแต่ละระดบัชั้นท่ีเท่ากนัโดยแต่ละช่วงมีความกวา้ง
เท่ากบั 0.8 ซ่ึงค่าระดบัความสามารถมากน้อยต่อระดบัความสามารถในการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ
ของนกัเรียนเฉล่ียท่ีค  านวณไดมี้ความหมายต่อไปน้ี 

4.21-5.00 หมายถึง  มีความสามารถในระดบัดีมาก 
3.41-4.20 หมายถึง  มีความสามารถในระดบัดี 
2.61-3.40 หมายถึง  มีความสามารถในระดบัดีพอใช ้
1.81-2.60 หมายถึง  มีความสามารถในระดบันอ้ย 
1.00-1.80 หมายถึง  มีความสามารถในระดบัปรับปรุง 

ขั้น ท่ี  4 น าแบบประเมินความสามารถด้านการพูดส่ือสารภาษาอังกฤษ เสนอ
ผูเ้ช่ียวชาญด้านกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน จ  านวน 9 คน พิจารณาตรวจสอบคุณภาพของโครงร่าง
กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน โดยใช้การสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยผูเ้ช่ียวชาญด้านการพัฒนา
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน จ  านวน 3 คน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นภาษาองักฤษ จ านวน 3 คน และผูเ้ช่ียวชาญดา้น
การวดัและประเมินผล จ านวน 3 คน 

ขั้นท่ี 5 ปรับปรุงแกไ้ขแบบประเมินความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษใน
ประเด็นท่ีผูเ้ช่ียวชาญเสนอแนะ แลว้ให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบอีกคร้ัง เพ่ือความสมบูรณ์ของ
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

ขั้นท่ี 6 น าแบบประเมินความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ ไปเก็บขอ้มูล
จริงกบันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง สามารถสรุปขั้นตอนในการสร้างแบบประเมินความสามารถดา้นการ
พูดส่ือสารภาษาองักฤษดงัแผนภูมิท่ี 9 ดงัน้ี 
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ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
น าผลจากการประเมินความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษมาวเิคราะห์โดยใช้

ระดบัคะแนนความสามารถเสนอเป็นค่าเฉล่ีย x̅ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลกัการ และงานวิจยัที่เกี่ยวขอ้งกบัการพูด

ภาษาองักฤษ และการประเมินความสามารถดา้นการพูดส่ือสาร

ภาษาองักฤษ 

 

น าขอ้มูลที่ไดม้าก  าหนดเป็นโครงสร้างของแบบประเมินความสามารถ

ดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ 

 

สร้างแบบประเมินความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ เสนอ

อาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและน าไป

ปรับปรุงแกไ้ข 

 

น าแบบประเมินความสามารถ
ดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ  

เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ 

น าแบบประเมินความสามารถดา้นการพูด

ส่ือสารภาษาองักฤษไปเกบ็ขอ้มูลจริงกบั

นกัเรียนกลุ่มทดลอง 

 

ปรับปรุงแกไ้ข 

แผนภูมิที่ 9 ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินความสามารถดา้นการพดูส่ือสารภาษาองักฤษ 
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2. การพฒันาแบบประเมนิความสามารถตนเองด้านการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ 
แบบประเมินความสามารถตนเองดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษแบ่งเป็น 5 ดา้น ดงัน้ี 

1) ดา้นการออกเสียง 2) ดา้นไวยากรณ์ 3) ดา้นค าศพัท์ 4) ดา้นความคล่องแคล่วในการสนทนาและ 
5) ดา้นความเขา้ใจในการส่ือสาร โดยใชเ้กณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริคส์ (Rubric Score) จ าแนก
ระดบัความสามารถออกเป็น 5 ระดบัเกณฑก์ารประเมินคือ 1 = ปรับปรุง 2 = น้อย 3 = พอใช ้4 = ดี 
และ 5 = ดีมาก โดยประเมินพฤติกรรมดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ โดยมีนักเรียนกลุ่มทดลอง
เป็นผูป้ระเมินตนเอง 

การสร้างแบบประเมินความสามารถตนเองด้านการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ โดยมี
ขั้นตอนการสร้าง ดงัต่อไปน้ี 

ขั้นท่ี1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมินความสามารถตนเองด้านการพูดส่ือสาร
ภาษาองักฤษและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแบบประเมินความสามารถตนเองดา้นการพูด
ส่ือสารภาษาองักฤษ 

ขั้นท่ี  2 น าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษามาประมวล เพื่อก  าหนดโครงสร้างของแบบ
ประเมินความสามารถตนเองดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษของ โดยขอค าแนะน าจากอาจารยท่ี์
ปรึกษาวิทยานิพนธ ์

ขั้นท่ี 3 สร้างแบบประเมินความสามารถตนเองดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษแลว้
น าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธเ์พื่อตรวจสอบให้ขอ้เสนอแลว้น ามาปรับปรุงแกไ้ข โดยแบบ
ประเมินความสามารถการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ แบ่งออกเป็น 5 ดา้น ดงัน้ี 1) ดา้นการออกเสียง 2) 
ดา้นไวยากรณ์ 3) ดา้นค าศพัท ์4) ดา้นความคล่องแคล่วในการสนทนาและ5) ดา้นความเขา้ใจในการ
ส่ือสาร โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริคส์  (Rubric Score) จ าแนกระดับความสามารถ
ออกเป็น 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังตารางท่ี17 เกณฑ์การประเมินตนเองด้าน
ความสามารถดา้นการพูดส่ือสาร 
ตารางท่ี 17 เกณฑก์ารประเมินความสามารถตนเองดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ 

รายการประเมิน 
ระดับความสามารถ 

5 (ดีมาก) 4 (ดี) 3 (พอใช้) 2 (น้อย) 1 (ปรับปรุง) 

ด้านการออก
เสียง 

ออกเสียงได้
ถูกตอ้ง ชดัเจน
ทุกค า 

ออกเสียงไดดี้ 
มีปัญหาการ
ออกเสียงผิด 1-
2 ค า แต่ผูฟั้ง
เขา้ใจ 

ออกเสียงผิด 3-
4 ค า ผูฟั้งตอ้ง
ตั้งใจฟัง 

ออกเสียงผิด 5-
6ค า จนผูฟั้ง
ตอ้งถามซ ้ า 

ออกเสียงผิด 7 ค า
ข้ึนไป จนผูฟั้งไม่
เขา้ใจ 
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ตารางท่ี 17 เกณฑก์ารประเมินความสามารถตนเองดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ระดับความสามารถ 

5 (ดีมาก) 4 (ดี) 3 (พอใช้) 2 (น้อย) 1 (ปรับปรุง) 

ด้านไวยากรณ์ 

ผูพู้ดใช้
ไวยากรณ์และ
เรียงล าดบัค า
ไดถู้กตอ้ง
ทั้งหมด 

ผูพู้ดใช้
ไวยากรณ์ผิด
และเรียงล าดบั
ค าผิด 1-3 ค า 

ผูพู้ดใช้
ไวยากรณ์และ
เรียงล าดบัค าผิด 
4-6 ค า ข้ึนไป 

พูดใชไ้วยากรณ์
ผิดและ
เรียงล าดบัค าผิด 
7 ค าข้ึนไป 

พูดใชไ้วยากรณ์
ผิดและ
เรียงล าดบัค าผิด
ทั้งหมด 

ด้านค าศัพท์ 

ใชค้  าศพัท ์ที่มี
ความถูกตอ้ง
เหมาะสมกบั
ประโยค
สนทนา 
ทั้งหมด 

ใชค้  าศพัทท์ี่มี
ความถูกตอ้ง
เหมาะสมกบั
ประโยคสนทนา 
7 ค า ข้ึนไป 

ใชค้  าศพัท ์ที่มี
ความถูกตอ้ง
เหมาะสมกบั
ประโยคสนทนา 
5-6 ค า 

ใชค้  าศพัท ์ที่มี
ความถูกตอ้ง
เหมาะสมกบั
ประโยคสนทนา 
3-4 ค า 

ใชค้  าศพัท ์ที่มี
ความถูกตอ้ง
เหมาะสมกบั
ประโยคสนทนา 
1-2 ค า 

ด้านความ
คล่องแคล่วใน
การสนทนา 

พูดไม่ติดขดั 
ราบร่ืนต่อเน่ือง
ทั้งหมด 

ผูพู้ดติดขดั 
ตะกุกตะกกัไม่
ปะติดปะต่อ 1-2 
ค  า 

ผูพู้ดมีความ
คล่องแคล่วใน
การพูด โดยพูด
ติดขดั 
ตะกุกตะกกั ไม่
ปะติดปะต่อ 3-4 
ค า 

พูดติดขดั
ตะกุกตะกกัไม่
ปะติดปะต่อ 5-6
ค า 

พูดติดขดั
ตะกุกตะกกัไม่
ปะติดปะต่อ
ตั้งแต่ 7 ค าข้ึน
ไป ท าใหก้าร
สนทนาไม่รู้
เร่ือง 

ด้านความเข้าใจ
ในการส่ือสาร 

พูดส่ือสารให้
ผูฟั้งเขา้ใจได้
ทั้งหมด โดย
ไม่มีปัญหา 

พูดใหผู้ฟั้งเขา้ใจ
ไดแ้ต่มีการพูด
เป็นขอ้ความ
ซ ้ าๆ 1-2คร้ัง 

พูดใหผู้ฟั้งเขา้ใจ
โดยใชป้ระโยค
ง่ายๆสั้นๆแต่พูด
ชา้และพูดเป็น
ขอ้ความซ ้ าๆ  
 3-4 คร้ัง 

พูดใหผู้ฟั้งเขา้ใจ
ได ้โดยพูดเป็น
ค าหรือวลี พูด
ติดขดัและมกัจะ
พูดซ ้ า 5 คร้ัง ข้ึน
ไป 

ไม่สามารถ
ส่ือสารใหผู้ฟั้ง
เขา้ใจได ้
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ตารางท่ี 18 เกณฑก์ารแปลความหมายการประเมินความสามารถตนเองดา้นการพูดส่ือสาร
ภาษาองักฤษ 
 

คะแนนเฉลีย่ ระดับคุณภาพ 
4.21-5.00 มีความสามารถในระดบัดีมาก 
3.41-4.20 มีความสามารถในระดบัดี 
2.61-3.40 มีความสามารถในระดบัดีพอใช ้
1.81-2.60 มีความสามารถในระดบันอ้ย 
1.00-1.80 มีความสามารถในระดบัปรับปรุง 

 
น าคะแนนเฉล่ียท่ีไดไ้ปท าการเปรียบเทียบกบัเกณฑเ์พื่อใชใ้นการแปลความหมาย 
ส าหรับเกณฑ์การให้คะแนนค่าเฉล่ียในแต่ละระดบันั้น ใชสู้ตรค านวณอนัตรภาคชั้น 

(Interval Scale) ไดด้งัน้ี (มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2542 : 10) 
  
    (ค่าสูงสุด – ค่าต ่าสุด)     = (5-1) = 0.8 
         จ  านวนระดบั      5 

และไดท้ าการแบ่งอนัตรภาคชั้น ในแต่ละระดบัชั้นท่ีเท่ากนัโดยแต่ละช่วงมีความกวา้ง
เท่ากบั 0.8 ซ่ึงค่าระดบัความสามารถมากน้อยต่อระดบัความสามารถในการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ
ของนกัเรียนเฉล่ียค านวณไดมี้ความหมายต่อไปน้ี 

4.21-5.00 หมายถึง  มีความสามารถในระดบัดีมาก 
3.41-4.20 หมายถึง  มีความสามารถในระดบัดี 
2.61-3.40 หมายถึง  มีความสามารถในระดบัดีพอใช ้
1.81-2.60 หมายถึง  มีความสามารถในระดบันอ้ย 
1.00-1.80 หมายถึง  มีความสามารถในระดบัปรับปรุง 

ขั้นท่ี 4 น าแบบประเมินความสามารถตนเองด้านการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ เสนอ
ผูเ้ช่ียวชาญด้านกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน จ  านวน9 คน พิจารณาตรวจสอบคุณภาพของโครงร่าง
กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน โดยใช้การสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยผูเ้ช่ียวชาญด้านการพัฒนา
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน จ  านวน 3 คน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นภาษาองักฤษ จ านวน 3 คน และผูเ้ช่ียวชาญดา้น
การวดัและประเมินผล จ านวน 3 คน 
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ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ขั้ นท่ี  5 ปรับปรุงแก้ไขแบบประเมินความสามารถตนเองด้านการพูด ส่ือสาร
ภาษาองักฤษ ในประเด็นท่ีผูเ้ช่ียวชาญเสนอแนะ แลว้ให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบอีกคร้ัง เพ่ือความ
สมบูรณ์ของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

ขั้นท่ี 6 น าแบบประเมินความสามารถตนเองดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ ไปเก็บ
ขอ้มูลจริงกบันักเรียนกลุ่มตวัอย่าง สามารถสรุปขั้นตอนในการสร้างแบบประเมินความสามารถ
ตนเองดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ ดงัแผนภูมิท่ี 10 ดงัน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลกัการ และงานวิจยัที่เกี่ยวขอ้งกบัการพูด

ภาษาองักฤษ และการประเมินความสามารถตนเองดา้นการพูดส่ือสาร

ภาษาองักฤษ 

 

น าขอ้มูลที่ไดม้าก  าหนดเป็นโครงสร้างของแบบประเมินความสามารถ

ตนเองดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ 

 

สร้างแบบประเมินความสามารถตนเองดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ 

เสนออาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและ

น าไปปรับปรุงแกไ้ข 

 

น าแบบประเมินความสามารถตนเอง

ดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ  เสนอ

ต่อผูเ้ช่ียวชาญ 

น าแบบประเมินความสามารถตนเองดา้น

การพูดส่ือสารภาษาองักฤษไปเกบ็ขอ้มูลจริง

กบันกัเรียนกลุ่มทดลอง 

 

ปรับปรุงแกไ้ข 

แผนภูมิที่ 10 ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินความสามารถตนเองดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
น าผลจากการประเมินความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษมาวเิคราะห์โดยใช้

ระดบัคะแนนความสามารถ เสนอเป็นค่าเฉล่ีย x̅ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
3.แบบบันทึกการใช้กลวธิีการส่ือสาร 
แบบบนัทึกการใชก้ลวิธีการส่ือสารแบ่งเป็น 4 กลวิธี ดงัน้ี กลวิธีท่ี 1 การใชอ้วจันภาษา 

(Nonlinguistic Strategy) กลวิธีท่ี 2 การขอความช่วยเหลือ (Appeal for Help Strategy) กลวิธีท่ี 3 
การพูดภาษาองักฤษปนภาษาอ่ืน (Languages Switch Strategy) กลวิธีท่ี 4 การพูดพึมพ าเพื่อขอเวลา
ในการคิด (Surfing Strategy) โดยบนัทึกการใชก้ลวิธีการส่ือสารของนกัเรียน โดยมีนักเรียนผูว้ิจยั
และผูช่้วยวิจยัเป็นผูป้ระเมิน 

การสร้างแบบบนัทึกการใชก้ลวิธีการส่ือสาร โดยมีขั้นตอนการสร้าง ดงัต่อไปน้ี 
ขั้นท่ี 1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบบนัทึกการใชก้ลวิธีการส่ือสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการสร้างตารางบนัทึกการใชก้ลวิธีการส่ือสาร 
ขั้นท่ี 2 น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษามาประมวล เพื่อก  าหนดโครงสร้างของตารางบนัทึก

ขอ้มูลการใชก้ลวิธีการส่ือสาร โดยขอค าแนะน าจากอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
ขั้นท่ี 3 สร้างตารางบนัทึกขอ้มูลการใชก้ลวิธีการส่ือสาร แลว้น าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา

วิทยานิพนธต์รวจสอบ เพื่อให้ขอ้เสนอแนะแลว้น ามาปรับปรุงแกไ้ข โดยแบบบนัทึกการใชก้ลวิธี
การส่ือสาร แบ่งออกเป็น 4 วิธี ดงัน้ี กลวิธีท่ี 1 การใชอ้วจันภาษา (Nonlinguistic Strategy) กลวิธีท่ี 2 
การขอความช่วยเหลือ (Appeal for Help Strategy) กลวิธีท่ี 3 การพูดภาษาองักฤษปนภาษาอ่ืน 
(Languages Switch Strategy) กลวิธีท่ี 4 การพูดพึมพ าเพื่อขอเวลาในการคิด (Surfing Strategy) 

 
ตารางท่ี 19 ตวัอยา่งแบบบนัทึกขอ้มูลการใชก้ลวิธีการส่ือสาร 

แบบบนัทึกขอ้มูลการใชก้ลวิธีการส่ือสารใชบ้นัทึกพฤติกรรมการใชก้ลวิธีการส่ือสาร
ทั้งหมดและความถ่ีของการใชก้ลวิธีการส่ือสารทั้งหมดชนิดรายบุคคลโดยผูว้ิจยัและผูช่้วยวิจัย
จะตอ้งบนัทึกความถ่ีของการใชก้ลวิธีการส่ือสาร 1 คร้ัง ต่อสญัลกัษณ์ 1 ขีด ถา้ 5 คร้ัง ก็ขีด 5 ขีด ลง
ในช่องกลวิธีดงักล่าว 
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ช่ือ ระดับช้ัน 

เร่ือง Asking about study 
กลวิธีการส่ือสาร 

การใช้ 
อวัจนภาษา 

การขอความ
ช่วยเหลือ 

การพูด
ภาษาอังกฤษ
ปนภาษาอ่ืน 

การพูดพึมพ า
เพ่ือขอเวลาใน

การคดิ 

1.นุชชนก /// ///// / //  

2.ผลิตโชค // /// /// /  

 
ขั้นท่ี 4 น าตารางบนัทึกขอ้มูลการใชก้ลวิธีการส่ือสาร เสนอผูเ้ช่ียวชาญดา้นกิจกรรม

พฒันาผูเ้รียน จ านวน9 คน พิจารณาตรวจสอบคุณภาพของโครงร่างกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน โดยใช้
การสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน จ  านวน 3 คน 
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นภาษาองักฤษ จ านวน 3 คน และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและประเมินผล จ านวน 3 คน  

ขั้นท่ี 5 ปรับปรุงและแกไ้ขตารางบนัทึกการใช้กลวิธีการส่ือสารตามค าแนะน าของ
ผูเ้ช่ียวชาญแลว้เสนอผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบอีกคร้ัง เพ่ือความสมบูรณ์ของเคร่ืองมือในการท าวิจยั 

ขั้นท่ี 6 น าตารางบันทึกการใช้กลวิธีการส่ือสารไปเก็บข้อมูลจริงกับนักเรียนกลุ่ม
ตวัอยา่ง สามารถสรุปขั้นตอนการสร้างตารางบนัทึกการใชก้ลวิธีการส่ือสาร ดงัแผนภูมิท่ี 11 ดงัน้ี 
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แผนภูมิที่ 11ขั้นตอนการสร้างแบบบนัทึกการใชก้ลวิธีการส่ือสาร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
น าผลจากการบนัทึกการใชก้ลวิธีการส่ือสาร เสนอเป็นร้อยละ 

 
4. ประเด็นสอบถามความคิดเห็นการทบทวนหลังปฏิบัติกิจกรรม (After Action 

Review : AAR) 
ประเด็นสอบถามความคิดเห็นการทบทวนหลงัปฏิบติักิจกรรม (After Action Review : 

AAR)ในแต่ละหน่วย แบ่งเป็นประเด็น ดงัน้ี 1) ส่ิงท่ีนักเรียนช่ืนชอบจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
2) ส่ิงท่ีนักเรียนไม่ช่ืนชอบจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 3) อุปสรรค/ขอ้จ  ากดั/ขอ้ขดัขอ้งท่ีพบใน
ระหว่างปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้ 4) ส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้จากการปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้และ 5) ส่ิงท่ี

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลกัการ และงานวิจยัที่เกี่ยวขอ้งกบักลวิธีการ

ส่ือสาร และตารางบนัทึกการใชก้ลวิธีการส่ือสาร 

 

น าขอ้มูลที่ไดม้าก  าหนดเป็นโครงสร้างของตารางบนัทึกการใชก้ลวิธีการ

ส่ือสาร 

 

สร้างตารางบนัทึกการใชก้ลวิธีการส่ือสาร เสนออาจารยท์ี่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและน าไปปรับปรุงแกไ้ข 

 

น าตารางบนัทึกการใชก้ลวิธี

การส่ือสาร เสนอต่อ

ผูเ้ช่ียวชาญ 

 

น าแบบตารางบนัทึกการใชก้ลวิธีการส่ือสาร

ไปเกบ็ขอ้มูลจริงกบันกัเรียนกลุ่มทดลอง 

 

ปรับปรุงแกไ้ข 
ไม่ผ่าน 

ผ่าน 



  192 

นักเรียนจะปฏิบติัในกิจกรรมการเรียนรู้คร้ังต่อไป โดยศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนหลงัการ
จดัการเรียนรู้ในหน่วยท่ี 1-4 โดยผูว้ิจยัศึกษาจากความคิดเห็นของนกัเรียนกลุ่มทดลอง  

การสร้างประเด็นสอบถามความคิดเห็นการทบทวนหลงัปฏิบติักิจกรรม (After Action 
Review : AAR) โดยมีขั้นตอนการสร้าง ดงัต่อไปน้ี 

ขั้นท่ี 1 ศึกษาวิธีการสร้างประเด็นสอบถามความคิดเห็นการทบทวนหลงัปฏิบัติ
กิจกรรม (After Action Review : AAR) และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างประเด็นสอบถามความ
คิดเห็นการทบทวนหลงัปฏิบติักิจกรรม (After Action Review : AAR) 

ขั้นท่ี 2 น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษามาประมวล เพื่อก  าหนดโครงสร้างของประเด็น
สอบถามความคิดเห็นการทบทวนหลงัปฏิบัติกิจกรรม (After Action Review : AAR) โดยขอ
ค าแนะน าจากอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  

ขั้นท่ี 3 สร้างประเด็นสอบถามความคิดเห็นการทบทวนหลงัปฏิบัติกิจกรรม (After 
Action Review : AAR) แลว้น าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบให้ขอ้เสนอแลว้
น ามาปรับปรุงแก้ไข โดยประเด็นสอบถามความคิดเห็นการทบทวนหลงัปฏิบัติกิจกรรม (After 
Action Review : AAR) แบ่งออกเป็น 5 ประเด็น ดงัน้ี 1) ส่ิงท่ีนักเรียนช่ืนชอบจากการจดักิจกรรม
การเรียนรู้2) ส่ิงท่ีนกัเรียนไม่ช่ืนชอบจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 3) อุปสรรค/ขอ้จ  ากดั/ขอ้ขดัขอ้ง
ท่ีพบในระหว่างปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้4) ส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้จากการปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้และ 5) 
ส่ิงท่ีนกัเรียนจะปฏิบติัในกิจกรรมการเรียนรู้คร้ังต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูลประเด็นสอบถามความคิดเห็นการทบทวนหลงัปฏิบัติกิจกรรม 
(After Action Review : AAR) ใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis)  

ขั้นท่ี 4 น าประเด็นสอบถามความคิดเห็นการทบทวนหลงัปฏิบติักิจกรรม (After Action 
Review : AAR) เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน ไดแ้ก่ 1) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการพฒันากิจกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน จ  านวน 2 คน 2) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นภาษาองักฤษ จ านวน 2 คน และ 3) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและ
ประเมินผล จ านวน 1 คน เพ่ือพิจารณาตรวจสอบคุณภาพความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) 
โดยน าแบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง(Index of Item Objective Congruence : IOC)  ของ
ประเด็นสอบถามการทบทวนหลงัปฏิบติักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน (After Action Review : AAR) ไปให้
ผูเ้ช่ียวชาญแต่ละท่านพิจารณาลงความเห็นและใหค้ะแนนเพื่อน ามาปรับปรุงแกไ้ข โดยมีเกณฑก์าร
ใหค้ะแนนดงัน้ี 

+1 หม าย ถึ ง  เมื่ อแ น่ ใจว่ า ส่ วนป ระกอบของข้อค าถาม ใน
แบบสอบถามมีความสอดคลอ้งกบัลกัษณะเฉพาะของกลุ่มพฤติกรรม 
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0  หมายถึง  เมื่ อไม่ แน่ ใจว่ าส่วนประกอบของข้อค าถามใน
แบบสอบถามมีความสอดคลอ้งกบัลกัษณะเฉพาะของกลุ่มพฤติกรรม 

-1  หมายถึ ง  เมื่ อ แ น่ ใจว่ าส่ วนป ระกอบของข้อค าถ าม ใน
แบบสอบถามไม่มีความสอดคลอ้งกบัลกัษณะเฉพาะของกลุ่มพฤติกรรม 

แลว้น าคะแนนท่ีไดม้าแทนค่าในสูตรของ Rowinelli and Hambeltom, 1977 (อา้งถึงใน มา
เรียม นิลพนัธ,์ 2558 : 177 ) 

N

R
IOC


=  

เมื่อ  IOC หมายถึง ดัชนีความสอดคล้องระหว่างส่วนประกอบของข้อ
ค าถามในแบบสอบถามกบัลกัษณะเฉพาะของกลุ่มพฤติกรรม 

RΣ  หมายถึง ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 
 N  หมายถึง จ  านวนผูเ้ช่ียวชาญ 

น าค่าดัชนีความสอดคลอ้งท่ีได้มาเทียบกับเกณฑ์ซ่ึงมีเกณฑ์ในการพิจารณาความ
คิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ ดงัน้ี คือ ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ท่ีค  านวณไดม้ีค่ามากกว่าหรือเท่ากบั 
0.50 แสดงว่าข้อค าถามนั้ นใช้ได้ มีความเหมาะสมหรือมีความสอดคลอ้งกับจุดประสงค์หรือ
ลกัษณะพฤติกรรม แต่ถา้ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ท่ีค  านวณไดม้ีค่าน้อยกว่า 0.50 แสดงว่าขอ้
ค  าถามนั้นไม่มีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงค์หรือลกัษณะพฤติกรรมตัดท้ิงหรือน ามาปรับปรุง
แก้ไข (มาเรียม นิลพันธ์, 2558 : 177) ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ประเด็นสอบถามการ
ทบทวนหลงัปฏิบัติกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน (After Action Review : AAR) ในการพฒันากิจกรรม
พฒันาผูเ้รียนโดยใชว้ิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกบักลวิธีการส่ือสาร ท่ีค  านวณได ้มีค่า 0.60 แสดงว่า
ประเด็นสอบถามการทบทวนหลงัปฏิบติักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน (After Action Review : AAR) ใน
การพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใช้วิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกับกลวิธีการส่ือสาร มีความ
สอดคลอ้งเหมาะสม สามารถน าไปใชไ้ด ้ดงัน้ีผูเ้ช่ียวชาญไดเ้สนอแนะและใหป้รับปรุง โดยเพ่ิมเติม
วตัถุประสงคใ์นการท าการทบทวนหลงัปฏิบติักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน (After Action Review : AAR) 
และใชภ้าษาท่ีกระชบั เขา้ใจง่าย เน่ืองจากเป็นเคร่ืองมือท่ีใชก้บันกัเรียน 

ขั้นท่ี 5 ปรับปรุงแก้ไขประเด็นสอบถามความคิดเห็นการทบทวนหลงัปฏิบัติกิจกรรม 
(After Action Review : AAR) ในประเด็นท่ีผูเ้ช่ียวชาญเสนอแนะ แลว้ให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบอีกคร้ังเพ่ือ
ความสมบูรณ์ของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
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ผ่าน 

ขั้นท่ี 6 น าประเด็นสอบถามความคิดเห็นการทบทวนหลงัปฏิบัติกิจกรรม (After 
Action Review : AAR) ไปเก็บขอ้มูลจริงกบันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง สามารถสรุปขั้นตอนในการสร้าง
ประเด็นสอบถามความคิดเห็นการทบทวนหลงัปฏิบติักิจกรรม (After Action Review : AAR) ดัง
แผนภูมิท่ี 12 ดงัน้ี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลกัการ และงานวิจยัที่เกี่ยวขอ้งกบัประเดน็
สอบถามความคิดเห็นการทบทวนหลงัปฏิบติักิจกรรม (After Action 

Review : AAR) 

 

น าขอ้มูลที่ไดม้าก  าหนดเป็นโครงสร้างของประเดน็สอบถามความ
คิดเห็นการทบทวนหลงัปฏิบติักิจกรรม  

(After Action Review : AAR) 
 

สร้างประเดน็สอบถามความคิดเห็นการทบทวนหลงัปฏิบติักิจกรรม 
(After Action Review : AAR) เสนออาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์เพื่อ

ตรวจสอบความถูกตอ้งและน าไปปรับปรุงแกไ้ข 

 

น าประเดน็สอบถามความคิดเห็น                  

การทบทวนหลงัปฏิบติักิจกรรม                

(After Action Review : AAR)                

เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ 

น าประเดน็สอบถามความคิดเห็นการ
ทบทวนหลงัปฏิบติักิจกรรม (After Action 
Review : AAR) ไปเกบ็ขอ้มูลจริงกบันกัเรียน
กลุ่มทดลอง 

 

ปรับปรุงแกไ้ข 

แผนภูมิที่ 12 ขั้นตอนการสร้างประเดน็สอบถามความคิดเห็นการทบทวนหลงัปฏิบติักิจกรรม 
 (After Action Review : AAR)  

ไม่ผ่าน 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 

น าผลจากประเด็นสอบถามความคิดเห็นการทบทวนหลงัปฏิบติักิจกรรม (After Action 
Review : AAR) มาวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 

 
5.แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นต่อการใช้กิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนโดยใช้วิธีสอนบทบาท

สมมติร่วมกบักลวธิีการส่ือสารเพ่ือส่งเสริมความสามารถด้านการพูดส่ือสารภาษาอังกฤษส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษา 

การสร้างแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นต่อการใชกิ้จกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชว้ิธีสอน
บทบาทสมมติร่วมกบักลวิธีการส่ือสารเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ 
ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นและความรู้สึกของนักเรียนท่ีมีต่อ
การใช้กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใช้วิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกบักลวิธีการส่ือสารเพื่อส่งเสริม
ความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ 

การสร้างแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นต่อการใช้กิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนโดยใช้วิธีสอน
บทบาทสมมตร่ิวมกบักลวิธีการส่ือสารเพ่ือส่งเสริมความสามารถด้านการพูดส่ือสารภาษาอังกฤษ 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา 

 ผูว้ิจยัด  าเนินการสร้างแบบสมัภาษณ์ความคิดเห็นต่อการใชกิ้จกรรมพฒันาผูเ้รียนโดย
ใชว้ิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกับกลวิธีการส่ือสารเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสาร
ภาษาองักฤษ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา โดยมีขั้นตอนการสร้าง ดงัต่อไปน้ี 

ขั้นท่ี 1 ศึกษาแนวคิด หลกัการ ทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ขั้นท่ี  2 น าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษามาประมวล เพื่อก  าหนดโครงสร้างของแบบ

สัมภาษณ์ความคิดเห็นต่อการใช้กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน โดยขอค าแนะน าจากอาจารยท่ี์ปรึกษา
วิทยานิพนธ ์ 

ขั้นท่ี 3 สร้างแบบสมัภาษณ์ความคิดเห็นต่อการใชกิ้จกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชว้ิธีสอน
บทบาทสมมติร่วมกบักลวิธีการส่ือสารเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ตามขอบเขตของเน้ือหาในพฤติกรรมบ่งช้ีท่ีก  าหนด จากนั้นน า
แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นต่อการใชกิ้จกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชว้ิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกับ
กลวิธีการส่ือสารเพ่ือส่งเสริมความสามารถด้านการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา ท่ีสร้างเสร็จแลว้เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธเ์พื่อตรวจสอบ ให้ขอ้เสนอแลว้
น ามาปรับปรุงแกไ้ข โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  
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ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของนกัเรียน ไดแ้ก่ ช่ือ-นามสกุล ระดบัชั้นท่ีเรียน  
ตอนท่ี 2 แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นต่อการใชกิ้จกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชว้ิธีสอน

บทบาทสมมติร่วมกบักลวิธีการส่ือสารเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา มีประเด็นสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการใช้
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษโดยใชว้ิธีสอน
บทบาทสมมติร่วมกบักลวิธีการส่ือสาร โดยมีประเด็นสัมภาษณ์ 5 ประเด็น ดงัน้ี 1) ดา้นเน้ือหา
สาระ 2) ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 3) ดา้นส่ือการเรียนรู้ 4) ดา้นวดัและประเมินผล และ5) 
ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ 

ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะ 
การวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสมัภาษณ์ความคิดเห็นต่อการกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชว้ิธี

สอนบทบาทสมมติร่วมกับกลวิธีการส่ือสารเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดส่ือสาร
ภาษาองักฤษ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหา 
(Content analysis)  

ขั้นท่ี 4 แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นต่อการใชกิ้จกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใช้วิธีสอน
บทบาทสมมติร่วมกบักลวิธีการส่ือสารเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน ได้แก่ 1) ผูเ้ช่ียวชาญด้านการพฒันา
กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน จ  านวน 2 คน  2) ผู ้เช่ียวชาญด้านภาษาอังกฤษ จ านวน 2 คน และ 3) 
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและประเมินผล จ านวน 1 คน เพื่อพิจารณาตรวจสอบคุณภาพความเท่ียงตรง
เชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยน าแบบประเมินค่าดชันีความสอดคลอ้ง(Index of Item Objective 
Congruence : IOC) ของแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นท่ีมีต่อการใชกิ้จกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชว้ิธี
สอนบทบาทสมมติร่วมกบักลวิธีการส่ือสาร เสนอให้ผูเ้ช่ียวชาญแต่ละท่านพิจารณาลงความเห็น
และให้คะแนนเพื่อน ามาปรับปรุงแกไ้ข โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนเดียวกบัท่ีกล่าวขา้งตน้ ไดค่้า
ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบสมัภาษณ์ความคิดเห็นท่ีมีต่อการใชกิ้จกรรมพฒันาผูเ้รียนโดย
ใชว้ิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกบักลวิธีการส่ือสาร ท่ีค  านวณได ้มีค่าระหว่าง 0.60 – 0.80 แสดงว่า
แบบสมัภาษณ์ความคิดเห็นท่ีมีต่อการใชกิ้จกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชว้ิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกบั
กลวิธีการส่ือสารมีความสอดคลอ้งเหมาะสม สามารถน าไปใชไ้ด ้โดยผูเ้ช่ียวชาญไดเ้สนอแนะและ
ใหป้รับปรุงขอ้ค าถามใหม้ีความกระชบั ใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่าย เน่ืองจากเป็นเคร่ืองมือท่ีใชก้บันกัเรียน 

ขั้นท่ี 5 ปรับปรุงแกไ้ขแบบสมัภาษณ์ความคิดเห็นต่อการใชกิ้จกรรมพฒันาผูเ้รียนโดย
ใชว้ิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกับกลวิธีการส่ือสารเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสาร
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แผนภูมิที่ 13 ขั้นตอนการสร้างแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นต่อการใชก้ิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใช้
กลวิธีการส่ือสารร่วมกบัวิธีสอนบทบาทสมมติ เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสาร

ภาษาองักฤษ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 

ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ในประเด็นท่ีผูเ้ช่ียวชาญเสนอแนะ แล้วให้
ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบอีกคร้ัง เพ่ือความสมบูรณ์ของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

ขั้นท่ี 6 น าแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นต่อการใชกิ้จกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชว้ิธีสอน
บทบาทสมมติร่วมกบักลวิธีการส่ือสารเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ
ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาไปเก็บขอ้มูลจริงกบันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง โดยสรุปขั้นตอนในการ
สร้างแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นต่อการใช้กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใช้วิธีสอนบทบาทสมมติ
ร่วมกบักลวิธีการส่ือสารเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ ส าหรับนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษา ดงัแผนภูมิท่ี 13 ดงัน้ี 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลกัการ และงานวิจยัที่เกี่ยวขอ้งกบัการพฒันา
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

 

น าขอ้มูลที่ไดม้าก  าหนดเป็นโครงสร้างของแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็น
ต่อการใชก้ิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

 

สร้างแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นต่อการใชก้ิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเสนอ
อาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและน าไป

ปรับปรุงแกไ้ข 

น าแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็น
ต่อการใชก้ิจกรรมพฒันาผูเ้รียน

เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ 

น าแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นต่อการใชก้ิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน ไปเกบ็ขอ้มูลจริงกบันกัเรียนกลุ่มทดลอง 
 

ปรับปรุงแกไ้ข 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
น าผลจากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นต่อการใชกิ้จกรรมพฒันาผูเ้รียน เสนอเป็นการ

วิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis)   
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1. ครูและเพื่อนครูเป็นผูป้ระเมินความสามารถดา้นการพูดส่ือสารของนกัเรียน จากการ
การดูคลิปวีดีโอการแสดงบทบาทสมมติของนกัเรียน โดยใชแ้บบประเมินความสามารถดา้นการพูด
ส่ือสารภาษาองักฤษ จากนั้นน าคะแนนของครูและเพ่ือนครูมารวมกนัแลว้หาค่าเฉล่ียเพ่ือออกมา
เป็นคะแนนการพูดส่ือสารภาษาองักฤษของนักเรียนของแต่ละคนในหน่วยการเรียนรู้ท่ี  1-4 และ
น ามาสรุปรวมเป็นคะแนนความสามารถด้านการพูดส่ือสารของนักเรียนทั้ งหมด โดยใช้การ
วิเคราะห์ขอ้มูลเป็นค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

2. นกัเรียนประเมินความสามารถตนเองดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษจากการดูคลิป
วีดีโอการแสดงบทบาทสมมติของตนเอง โดยใช้แบบประเมินตนเองด้านการพูดส่ือสาร
ภาษาองักฤษ จากนั้นครูน าคะแนนท่ีนกัเรียนประเมินตนเองในหน่วยท่ี 1-4 มาสรุปรวมคะแนนการ
ประเมินตนเองดา้นความสามารถดา้นการพูดส่ือสาร โดยใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นค่าเฉล่ียและ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

3. ครูและเพื่อนครูได้ศึกษาการใชก้ลวิธีการส่ือสาร โดยการดูคลิปวีดีโอการแสดง
บทบาทสมมติ โดยใช้แบบบันทึกการใช้กลวิธีการส่ือสาร จากนั้นน าจ  านวนการใช้กลวิธีการ
ส่ือสารท่ีไดข้องครูและเพื่อนครูมารวมกนัแลว้หาค่าเฉล่ียของจ านวนการใชก้ลวิธีการส่ือสารของ
นักเรียนแต่ละคน ในหน่วยการเรียนรู้ท่ี 1-4 และสรุปจ านวนท่ีใช้กลวิธีการส่ือสารทั้งหมดของ
นกัเรียนทุกคน จากนั้นน ามาจดัอนัดบักลวิธีการส่ือสารท่ีใชม้ากท่ีสุดจนไปถึงกลวิธีการส่ือสารท่ีใช้
นอ้ยท่ีสุดเป็นล าดบั 

4. ครูรวบรวมความคิดเห็นของนกัเรียนจากประเด็นสอบถามความคิดเห็นการทบทวน
หลงัปฏิบติักิจกรรม (After Action Review : AAR) โดยมีการสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนใน 
5 ประเด็น ไดแ้ก่ 1) ส่ิงท่ีนักเรียนช่ืนชอบจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 2) ส่ิงท่ีนกัเรียนไม่ช่ืนชอบ
จากการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 3) อุปสรรค/ขอ้จ  ากดั/ขอ้ขดัขอ้งท่ีพบในระหว่างปฏิบติักิจกรรมการ
เรียนรู้4) ส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้จากการปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้และ 5) ส่ิงท่ีนกัเรียนจะปฏิบติัในกิจกรรม
การเรียนรู้คร้ังต่อไปหลงัการท ากิจกรรมในหน่วยการเรียนรู้ท่ี 1-4 จากนั้นน าความคิดเห็นของ
นกัเรียนมาวิเคราะห์เน้ือหาทีละประเด็น 

5. ครูรวบรวมความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการใชกิ้จกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชว้ิธี
สอนบทบาทสมมติร่วมกับกลวิธีการส่ือสารจากแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นต่อการใช้กิจกรรม
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พฒันาผูเ้รียนโดยใชว้ิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกบักลวิธีการส่ือสารเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้น
การพูดส่ือสารภาษาองักฤษ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา โดยมีประเด็นสัมภาษณ์ 5 ประเด็น 
ดงัน้ี 1) ดา้นเน้ือหาสาระ 2) ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 3) ดา้นส่ือการเรียนรู้ 4) ด้านวดัและ
ประเมินผล และ5) ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บและขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม จากนั้นน าความคิดเห็นของ
นกัเรียนมาวิเคราะห์เน้ือหา 

ผูว้ิจยัไดส้รุปวิธีการด าเนินการวิจยัตารางท่ี 20 ดงัน้ี 
ตารางท่ี 20 สรุปวิธีด  าเนินการวิจยัขั้นตอนท่ี 4 การประเมินผลและปรับปรุงกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
โดยใชว้ิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกบักลวิธีการส่ือสารเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการพดูส่ือสาร
ภาษาองักฤษ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 

 

วัตถุประสงค์ วิธีการ กลุ่มเป้าหมาย เคร่ืองมือ การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. เพื่อประเมิน
ความสามารถดา้น
การพูดส่ือสาร 

- ความสามารถดา้น
การพูดส่ือสาร
ภาษาองักฤษ 

- นกัเรียนชั้น
ประถมศึกษา 
จ านวน 26 คน 

- แบบประเมิน
ความสามารถดา้น
การพูดส่ือสาร
ภาษาองักฤษ 
- แบบประเมิน
ความสามารถดา้น
การพูดส่ือสาร
ภาษาองักฤษ 
 (Rating Scale) 
- แบบประเมิน
ความสามารถ
ตนเองดา้นการพูด
ส่ือสาร
ภาษาองักฤษ 

วิเคราะห์โดยใชค้่า 
- วิเคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis) 

2. เพื่อศึกษาการใช้
กลวิธีการส่ือสาร 

- เพื่อศึกษาการใช้
กลวิธีการส่ือสาร 

- นกัเรียนชั้น
ประถมศึกษา 
จ านวน 26 คน 

- แบบบนัทึกการ
ใชก้ลวิธีการ
ส่ือสาร 

วิเคราะห์โดยใชค้่า 
- ค่าร้อยละ (%) 

3. เพื่อสอบถาม
ความคิดเห็นของ
นกัเรียนที่มีต่อการ
ใชก้ิจกรรมพฒันา 

- เพื่อประเมินความ
คิดเห็นของ
นกัเรียนที่มีต่อการ
ใชก้ิจกรรมพฒันา 

- นกัเรียนชั้น
ประถมศึกษา 
จ านวน 26 คน 

- แบบประเดน็
ค าถามการทบทวน
หลงัปฏิบติั
กิจกรรมพฒันา 

วิเคราะห์โดยใชค้่า 
- วิเคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis) 
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ตารางท่ี 20 สรุปวิธีด  าเนินการวิจยัขั้นตอนท่ี 4 การประเมินผลและปรับปรุงกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
โดยใชว้ิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกบักลวิธีการส่ือสารเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการพดูส่ือสาร
ภาษาองักฤษ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 

 

 
 
 

วัตถุประสงค์ วิธีการ กลุ่มเป้าหมาย เคร่ืองมือ การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผูเ้รียนโดยใชว้ิธี
สอนบทบาทสมมติ
ร่วมกบักลวิธีการ
ส่ือสารเพื่อส่งเสริม
ความสามารถ 
ความสามารถดา้น
การพูดส่ือสาร
ภาษาองักฤษ 

ผูเ้รียนโดยใชว้ิธี
สอนบทบาทสมมติ
ร่วมกบักลวิธีการ
ส่ือสารเพื่อส่งเสริม
ความสามารถดา้น
การพูดส่ือสาร
ภาษาองักฤษ 

 (After Action 
Review : AAR) 
- แบบสอบ
สัมภาษณ์ความ
คิดเห็นที่มีต่อ 

 

4. เพื่อปรับปรุง
กิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียนโดยใชว้ิธี
สอนบทบาทสมมติ
ร่วมกบักลวิธีการ
ส่ือสารเพื่อส่งเสริม
ความสามารถดา้น
การพูดส่ือสาร
ภาษาองักฤษ 
ส าหรับนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษา 
โรงเรียนอนุบาล
ด าเนินสะดวก 

- น าผลการประเมิน
มาแกไ้ขปรับปรุง 

- นกัเรียนชั้น
ประถมศึกษา 
จ านวน 26 คน 

- วิเคราะห์โดยใชค้่า 
- วิเคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis)  
- ค่าร้อยละ(%) 
- ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 
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บทที่ 4 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

การพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชว้ิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกบักลวิธีการส่ือสาร
เพ่ือส่งเสริมความสามารถด้านการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ประกอบไปดว้ย ขั้นตอนการด าเนินการวิจยั 4 ตอน คือ ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐาน และ
ความตอ้งการเก่ียวกบัการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ตอนท่ี 2 ผลการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
ตอนท่ี 3 ผลการทดลองการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน และตอนท่ี4 ผลการประเมิน และปรับปรุง
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน มีผลการวิเคราะห์ขอ้มูลแต่ละขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 

ตอนที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน และความต้องการเกีย่วกบัการพฒันากจิกรรมพฒันา 

ผลการศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐาน และความตอ้งการเก่ียวกบัการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
โดยใชว้ิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกบักลวิธีการส่ือสารเพ่ือส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสาร
ภาษาองักฤษ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา มีรายละเอียด ดังน้ี 1) ผลการวิเคราะห์หลกัสูตร-
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลด าเนิน
สะดวก ด้านกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 2) ผลการศึกษาแนวคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรม
พฒันาผูเ้รียนกลวิธีการส่ือสาร และวิธีสอนบทบาทสมมติ 3) ผลการศึกษาความต้องการของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา เก่ียวกบัลกัษณะของกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เน้ือหาของกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน ช่วงเวลาการจดักิจกรรมการเรียนรู้ และการวดัและประเมินผลกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน จาก
นักเรียนชั้นประถมศึกษา จ  านวน 120 คน และ 4) ผลการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันา
กิจกรรมพัฒนาผู ้เรียนโดยใช้กลวิ ธีการส่ือสารร่วมกับวิธีสอนบทบาทสมมติเพื่อส่งเสริม
ความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษจากผูอ้  านวยการโรงเรียน จ  านวน 1 คน หัวหนา้ฝ่าย
วิชาการ จ  านวน 1 คน ครูภาษาองักฤษ จ านวน 1 คน และผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน 

1. ผลการวิเคราะห์หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 และ
หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาด าเนินสะดวก ดา้นกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

  1.1 การศึกษาวิเคราะห์หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 
เป็นหลกัสูตรท่ีก  าหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน โดยใน
มาตรฐานการเรียนรู้ไดร้ะบุส่ิงท่ีนกัเรียนพึงรู้และปฏิบติัได ้(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : ความน า) 
โดยไดใ้ห้ความส าคญัท่ีตวันักเรียน มีจุดเน้นส าคัญในการพฒันานักเรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มี
ความสุข มีศกัยภาพในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ อีกทั้งตอ้งมีความรู้และทกัษะพ้ืนฐาน 
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รวมถึงเจตคติท่ีจ  าเป็นในการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวติ (กระทรวงศึกษาธิการ
, 2551 : 3) ดา้นกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน มุ่งใหผู้เ้รียนไดท้ าพฒันาตนเองตามศกัยภาพ ใหม้ีการพฒันา
อยา่งรอบดา้นเพ่ือความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสงัคม เสริมสร้างให้
มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพื่อสังคม 
สามารถจดัการตนเองได ้และอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข โดยการจดักิจกรรมตามท่ีผูเ้รียนสนใจ 
เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนใชเ้วลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2551 : 16) 

1.2 การศึกษาวิเคราะห์หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลด าเนินสะดวก ดา้น
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน มุ่งให้ผูเ้รียนไดท้ าพฒันาตนเองตามศกัยภาพ ให้มีการพฒันาอย่างรอบดา้น
เพ่ือความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้มีศีลธรรม 
จริยธรรม  มีระเบียบวินยั ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพื่อสงัคม สามารถจดัการ
ตนเองได ้และอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข โดยการจดักิจกรรมตามท่ีผูเ้รียนสนใจ เพื่อส่งเสริม
ให้ผูเ้รียนใชเ้วลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม โดยสามารถน าองค์ความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ จากการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีสามารถน ามาพฒันาตนเอง ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไดจ้ดัท าและ
ก าหนดเน้ือหาสาระในกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชว้ิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกบักลวิธีทางภาษา
เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษให้สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลด าเนินสะดวก โดยยดึหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551
เป็นตวัก  าหนดกรอบกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน จ านวน 40 ชัว่โมง ต่อปีการศึกษา (โรงเรียนอนุบาล
ด าเนินสะดวก 2561 : 117) 

2. ผลการศึกษาแนวคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนวิธีสอน
บทบาทสมมติ และกลวิธีการส่ือสาร 

2.1 การศึกษาแนวการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
และเอกสารท่ีเก่ียวกับแนวทางการจัดกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน พบว่า กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนเป็น
กิจกรรมท่ีจดัข้ึนตามความสนใจของผูเ้รียนเพ่ือให้ผูเ้รียนไดรู้้จกัความชอบ ความถนัดของตนเอง 
เห็นคุณค่าในการประกอบอาชีพและไดพ้ฒันาตนเองเต็มตามศกัยภาพ โดยใช้องค์ความรู้ ทกัษะ
และเจตคติจากการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และเสริมสร้างใหเ้ป็นผูม้ีศีลธรรม จริยธรรม และมี
ระเบียบวินยั สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข และไดใ้ชเ้วลาว่างใหเ้กิดประโยชน์ รวมถึง
การท่ีประเทศไทยเขา้ร่วมเป็นหน่ึงในสมาคมอาเซียน มีการสนับสนุนการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารเพ่ิมข้ึน ผูเ้รียนจ าเป็นต้องส่ือสารภาษาองักฤษไดเ้พื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพใน
อนาคต 
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2.2 การศึกษาวิธีสอนบทบาทสมมติจากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และเอกสาร
ท่ีเก่ียวกบัวิธีสอนบทบาทสมมติพบว่า วิธีสอนบทบาทสมมติเป็นหน่ึงในวิธีสอนท่ีสามารถพฒันา
ความสามารถในการพูดภาษาองักฤษได ้เน่ืองจากการสอนโดยใชบ้ทบาทสมมตินั้นจะท าให้ผูเ้รียน
เกิดความเข้าใจ ในความรู้สึกนึกคิด รวมถึงประโยคท่ีใช้ในการสนทนา เพราะมีการก าหนด
สถานการณ์ใหใ้กลเ้คียงกบัสถานการณ์จริง และให้ตวัผูเ้รียนไดส้วมบทบาทเป็นตวัละครนั้นๆ  ซ่ึง
เปรียบเสมือนการเตรียมตวัสู่การสนทนาโดยใชภ้าษาองักฤษในชีวิตจริง ท าให้ผูเ้รียนเกิดความคุน้
ชิน มีความมัน่ใจในการพูด และมีความกลา้แสดงออก ท าใหก้ารสนทนาประสบความส าเร็จ 

2.3 การศึกษาการใช้กลวิธีการส่ือสาร จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง และ
เอกสารท่ีเก่ียวกบักลวิธีการส่ือสารพบว่า กลวิธีการส่ือสารเป็นวิธีการท่ีผูพู้ดใชห้รือใชแ้กปั้ญหาใน
การสนทนาเพ่ือใหก้ารสนทนานั้นล่ืนไหล ไม่ติดขดั ซ่ึงมีสาเหตุมาจากความบกพร่องทางภาษาของ
ผูพู้ด การใชก้ลวิธีทางภาษาจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการสนทนาไม่ใหห้ยุดชะงกั เพ่ือใหบ้รรลุ
เป้าหมายของการส่ือความหมาย อีกทั้ งท าให้ผู ้เรียนเกิดความต่ืนตัว เอาใจใส่กับการเรียน
ภาษาองักฤษและประสบผลส าเร็จในการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ โดยกลวิธีการส่ือสารท่ีใช้กับ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาจากงานวิจยัของฐิติรัตน์ สมศิริ (2550) ไดใ้ช ้4 กลวิธี คือ 1) กลวิธีการใช้
ท่าทาง 2) กลวิธีขอความช่วยเหลือ 3) กลวิธีการใชภ้าษาแม่ปนภาษาท่ีสองและ4) กลวิธีการหยุด
ชัว่ขณะ ซ่ึงผูเ้ช่ียวชาญไดเ้ห็นสมควรในการเลือกใชก้ลวิธีการส่ือสารทั้ง 4 วิธีน้ี เน่ืองจากเป็นกลวิธี
ท่ีเหมาะส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา เน่ืองจากไม่ยากเกินไปนักเรียนสามารถเลือกใชไ้ดต้าม
ความสามารถและเหมาะสม สรุปไดว้่า การใช้กลวิธีการส่ือสารทั้ง 4 กลวิธี ท าให้การพูดส่ือสาร
คล่องแคล่วข้ึน 

ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไดด้  าเนินการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชว้ิธีสอนบทบาทสมมติ
ร่วมกบักลวิธีการส่ือสารเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ ส าหรับนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษา 

3. ผลการศึกษาความต้องการของนักเรียนชั้นประถมศึกษา เก่ียวกับลักษณะของ
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เน้ือหาของกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ช่วงเวลาการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพ่ิมเติม 
และการวดัและประเมินผลกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

การเก็บรวมรวมขอ้มูล การศึกษาความตอ้งการของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา เก่ียวกบั
ลกัษณะของกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เน้ือหาของกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ช่วงเวลาการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ และการวดัและประเมินผลกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนจากนกัเรียนประถมศึกษาปีท่ี 4-6 โรงเรียน
อนุบาลด าเนินสะดวก จ านวน 120 คน ดว้ยแบบสอบถาม โดยวิเคราะห์ขอ้มูลจาก 1) สถานภาพและ
ข้อมูลทั่วไปของนักเรียน 2) ความต้องการเก่ียวกับลกัษณะของกิจกรรม เน้ือหาของกิจกรรม 
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ช่วงเวลาการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพ่ิมเติม และการวดัและประเมินผลกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและ 3) 
ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

ตอนท่ี1สถานภาพและขอ้มูลทัว่ไปของนักเรียนวิเคราะห์โดยใชค่้าสถิติค่าร้อยละ ดงั
ตารางท่ี 21 
ตารางท่ี 21 แสดงจ านวนและร้อยละเก่ียวกบัสถานภาพและขอ้มูลทัว่ไปของนกัเรียน 

สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของนักเรียน จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ 
    1) ชาย 
    2) หญิง 

 
60 
60 

 
50.00 
50.00 

รวม 120 100.00 

2. ระดับช้ัน 
    1) ป.4 
    2) ป.5 
    3) ป.6 

 
45 
35 
40 

 
37.50 
29.17 
33.33 

รวม 120 100.00 

3.รู้จักกลวิธีการส่ือสารหรือไม่ 
    1) รู้จกั 
    2) ไม่รู้จกั 

 
0 

120 

 
0.00 

100.00 
รวม 120 100.00 

4. เคยแสดงบทบาทสมมติหรือไม่ 
    1) เคย 
    2) ไม่เคย 

 
120 
0 

 
100.00 
0.00 

รวม 120 100.00 

 

จากตารางท่ี 21 พบว่า นกัเรียนเพศชายและเพศหญิงมีจ  านวนเท่ากนั เพศหญิง จ านวน 60 
คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 เพศชาย จ  านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 ส่วนใหญ่ก าลังศึกษา
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 29.17 ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 
33.33 นักเรียนส่วนใหญ่ไม่รู้จักกลวิธีการส่ือสาร จ  านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 และ
นกัเรียนส่วนใหญ่เคยแสดงบทบาทสมมติ จ  านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 
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ตอนท่ี 2 ความตอ้งการเก่ียวกบัลกัษณะของกิจกรรม เน้ือหาของกิจกรรม ช่วงเวลาการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้เพ่ิมเติม และการวดัและประเมินผลกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนวิเคราะห์โดยใช้
ค่าสถิติค่าร้อยละ ดงัตารางท่ี 22 
ตารางท่ี 22 แสดงจ านวนและร้อยละของความตอ้งการเก่ียวกบัลกัษณะของกิจกรรม เน้ือหาของ
กิจกรรม ช่วงเวลาการจดักิจกรรมการเรียนรู้ และการวดัและประเมินผลกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

ความต้องการเก่ียวกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน ร้อยละ 

1. ด้านลักษณะของกิจกรรม 
    1) การท าใบงาน 
    2) การแสดงบทบาทสมมติ (กิจกรรมที่นกัเรียนไดใ้ชค้  าพูดและ  
ท่าทาง) 
    3) การบรรยาย 
    4) การท าโครงงาน 
    5) การศึกษานอกสถานที ่

 
37 
103 

 
3 

40 
101 

 
30.83 

  85.83 * 
 

2.50 
33.33 
 84.16  

2. ด้านเน้ือหากิจกรรม 
    6) Describing people (การบรรยายลกัษณะบุคล)  
    7) Making an appointment (การพูดนดัหมาย) 
    8) Dialogue in the restaurant (การพูดคุยในร้านอาหาร) 
    9) Talking about festivals (การพูดคุยเร่ืองเทศกาล)  
   10) Talking about the weather (การพูดเร่ืองสภาพอากาศ) 
   11) Asking about the family (การสอบถามเร่ืองครอบครัว) 
   12) Asking about your study (การสอบถามเร่ืองการเรียน) 

 
72 
41 
66 
64 
65 
45 
74 

  
 60.00 * 
34.17 
55.00 
53.33 
54.17 
37.50 

  61.67 * 
3. เวลาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพิ่มเติม 
    1) ชัว่โมงเรียน 
    2) ชัว่โมงหลงัเลิกเรียน 
    3) ชัว่โมงกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน (ชมรม) 
    4) ชัว่โมงลดเวลาเรียน 

 
38 
3 

76 
3 

 
31.67 
2.50 

   63.33 * 
2.50 

4. ด้านลักษณะของกิจกรรม 
    1) การท าใบงาน 

 
37 

 
30.83 

หมายเหตุ * หมายถึง ขอ้ท่ีถูกเลือกมากท่ีสุดและน าไปใชใ้นงานวิจยั 
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ตารางท่ี 22 แสดงจ านวนและร้อยละของความต้องการเก่ียวกบัลกัษณะของกิจกรรม เน้ือหาของ
กิจกรรม ช่วงเวลาการจดักิจกรรมการเรียนรู้ และการวดัและประเมินผลกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน (ต่อ) 

ความต้องการเก่ียวกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน ร้อยละ 

    2) การแสดงบทบาทสมมติ (กิจกรรมที่นกัเรียนไดใ้ชค้  าพูดและ  
ท่าทาง) 
    3) การบรรยาย 
    4) การท าโครงงาน 
    5) การศึกษานอกสถานที ่

103 
 

3 
40 
101 

85.83* 
 

2.50 
33.33 
84.16 

5. ด้านวิธีการวัดและประเมินผล 
    1) การทดสอบ 
    2) การสอบถาม 
    3) การสัมภาษณ์ 
    4) การสังเกตพฤติกรรมการฝึกการปฏิบติักิจกรรมต่างๆ  
    5) การปฏิบติั 

 
10 
66 
27 
74 
96 

 
8.33 

55.00 
22.50 
66.61 

80.00 * 
6. ด้านผู้ประเมินผล 
   1) ตนเอง 
   2) ครูผูส้อน 
   3) เพื่อนนกัเรียน 

 
85 
112 
30 

 
70.83 

  93.33 * 
25.00 

หมายเหตุ * หมายถึง ขอ้ท่ีถูกเลือกมากท่ีสุดและน าไปใชใ้นงานวิจยั 

จากตารางท่ี 22 พบว่า ความต้องการเก่ียวกับกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน ด้านลักษณะของ
กิจกรรม ส่วนใหญ่ตอ้งการเรียนรู้ดว้ยกิจกรรมบทบาทสมมติ จ  านวน 103คน คิดเป็นร้อยละ 85.83
การศึกษานอกสถานท่ี จ  านวน 101คน คิดเป็นร้อยละ 84.16 การท าโครงงาน จ  านวน 40 คน คิดเป็น
ร้อยละ 33.33 การท าใบงาน จ านวน 37คน คิดเป็นร้อยละ 30.83 และการบรรยาย จ  านวน 3คน คิด
เป็นร้อยละ 2.5  

ความต้องการด้านเน้ือหากิจกรรม ส่วนใหญ่ต้องการเรียนเร่ืองAsking about your 
study (การสอบถามเร่ืองการเรียน) จ  านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 61.67 เร่ือง Describing people 
(การบรรยายลกัษณะบุคล)จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 เร่ือง Asking the way (การสอบถาม
เสน้ทาง)จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 58.33 เร่ือง Going shopping (การไปซ้ือของ) จ  านวน 69 คน 
คิดเป็นร้อยละ 57.50 เร่ือง Dialogue in the restaurant (การพูดคุยในร้านอาหาร) (การพูดคุยใน
ร้านอาหาร) จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 55.00 เร่ือง Talking about the weather (การพูดเร่ือง
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สภาพอากาศ) จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 54.17 เร่ือง Talking about festivals (การพูดคุยเร่ือง
เทศกาล) จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 53.33 เร่ือง Greeting and introduction (การทักทายและ
แนะน าตัว) จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 49.17 เร่ือง Describing Things (การบรรยายส่ิงของ) 
จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 40.83 เร่ือง Buying tickets (การซ้ือตัว๋) เร่ือง Asking about the family 
(การสอบถามเร่ืองครอบครัว ) จ านวน  45 คน  คิด เป็น ร้อยละ 37.50 และเร่ือง Making an 
appointment (การพูดนดัหมาย) จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 34.17 

ความต้องการดา้นเวลาจดักิจกรรมเรียนรู้เพ่ิมเติม ส่วนใหญ่ตอ้งการให้จดัในชัว่โมง
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 63.33 ชัว่โมงเรียน จ  านวน 38 คน คิดเป็นร้อย
ละ 31.67 ชัว่โมงหลงัเลิกเรียน จ  านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 และชัว่โมงลดเวลาเรียน จ  านวน 3 
คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 

ความตอ้งการดา้นวิธีวดัและประเมินผล ส่วนใหญ่ตอ้งการ การปฏิบติั จ  านวน 96 คน 
คิดเป็นร้อยละ 80.00 การสังเกตพฤติกรรมการฝึกการปฏิบติักิจกรรมต่างๆ จ  านวน 74 คน คิดเป็น
ร้อยละ 22.50 การสอบถาม จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 55.00 การสัมภาษณ์ จ  านวน 27 คน คิด
เป็นร้อยละ 80.00 และการทดสอบ จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33 

ความต้องการดา้นผูป้ระเมินผล ส่วนใหญ่ตอ้งการครูผูส้อน จ  านวน 112คน คิดเป็น
ร้อยละ 93.33 ตนเอง จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 70.83 และเพื่อนนกัเรียน จ  านวน 30 คน คิดเป็น
ร้อยละ 25.00 

4. ผลการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
การศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ได้ด  าเนินการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลจากผูอ้  านวยการโรงเรียนอนุบาลด าเนินสะดวก 1 คน หวัหน้าฝ่ายวิชาการ 1 คน ครู
ภาษาองักฤษ 1 คน และผูเ้ช่ียวชาญ 3 คน โดยรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลจาก 1) สถานภาพและ
ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้ห้สมัภาษณ์ 2) ความคิดเห็นเก่ียวกบัความส าคญัองค์ประกอบท่ีจ าเป็นเก่ียวกบั
การพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและเน้ือหากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและ 3) ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม มี
รายละเอียด ดงัน้ี 
การวิเคราะห์ข์อมูล 

ตอนที่ 1 สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ วิเคราะห์โดยใชค่้าสถิติค่าร้อยละดงัตาราง    
ท่ี 23 
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ตารางท่ี 23 แสดงจ านวนและร้อยละเก่ียวกบัสถานภาพและขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หส้มัภาษณ์ 
สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ 
   1) หญิง         

 
6 

 
100.00 

รวม 6 100.00 

2. อาชีพ 
   1) ขา้ราชการครู 
   2) ศึกษานิเทศก ์

 
3 
1 

 
50.00 
16.67 

รวม 6 100.00 

3. ต าแหน่ง 
3.1 ต าแหน่งบริหาร  
   1) หวัหนา้ฝ่ายวิชาการ  
   2) ครูภาษาองักฤษ 
   3) ผูอ้  านวยการโรงเรียน 
   4) ไม่มี 

 
 

1 
1 
1 
3 

 
 

16.67 
16.67 
16.67 
50.00 

รวม 6 100.00 

3.2 ต าแหน่งทางวิชาการ 
     1) ครู  
     2) อาจารย ์  
     3) ผูช่้วยศาสตราจารย ์  
     4) ศึกษานิเทศก ์

 
3 
1 
1 
1 

 
50.00 
16.67 
16.67 
16.67 

รวม 6 100.00 

3.3 วิทยฐานะ  
    1) ช านาญการ  
    2) ช านาญการพิเศษ 
    3) บุคคลากรมหาวิทยาลยั 

 
3 
1 
2 

 
50.00 
16.67 
33.33 

รวม 6 100 
4. ประสบการณ์ท างาน 
    1) 5 -15 ปี 
    2) 16 -25 ปี 
    3) 26 – 35 ปี  

 
            4 

1 
1 

 
66.67 
16.67 
16.67 

รวม 6 100 
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ตารางท่ี 23 แสดงจ านวนและร้อยละเก่ียวกบัสถานภาพและขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หส้มัภาษณ์ 
สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ จ านวน ร้อยละ 

5. ระดับการศึกษาสูงสุด 
    1) ปริญญาตรี 
    2) ปริญญาโท 
    3) ปริญญาเอก 

 
1 
2 
3 

 
16.67 
33.33 
50.00 

รวม 6 100.00 

6. สาขาวิชา 
    1) ภาษาองักฤษ 
    2) บริหารการศึกษา 
    3) หลกัสูตรและวิธีสอน 
    4) การสอนภาษาองักฤษเป็นภาษานานาชาติ 
    5) วิธีวิทยาการวิจยัการศึกษา 

 
1 
2 
1 
1 
1 

 
16.67 
33.33 
16.67 
16.67 
16.67 

รวม 6 100.00 

จากตารางท่ี 23 พบว่า ผูใ้หค้วามคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนทั้งหมด
เป็นเพศหญิง จ  านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 100 มีอาชีพขา้ราชการครู จ  านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 
50.00 อาชีพศึกษานิเทศก์ จ  านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 และอาชีพอาจารย์มหาวิทยาลัย 
จ  านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 มีต  าแหน่งบริหารเป็นหวัหนา้ฝ่ายวิชาการ จ  านวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 16.67 ครูภาษาองักฤษ จ านวน1 คนคิดเป็นร้อยละ 16.67 ผูอ้  านวยการโรงเรียน จ  านวน 1 คน 
คิดเป็นร้อยละ 16.67และไม่มีต  าแหน่งบริหาร จ  านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 มีต  าแหน่งทาง
วิชาการ เป็นครู จ  านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 อาจารย ์จ  านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์จ  านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 และศึกษานิเทศก ์จ  านวน 1 คน คิดเป็นร้อย
ละ 16.67 มีวิทยฐานะช านาญการ จ  านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 ช านาญการพิเศษ จ  านวน 1 คน 
คิดเป็นร้อยละ 16.67 และบุคลากรมหาวิทยาลยัจ  านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 มีประสบการณ์
การท างาน 5-15 ปี จ  านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 มีประสบการณ์การท างาน 16-25 ปี จ  านวน 1 
คน คิดเป็นร้อยละ 16.67และมีประสบการณ์การท างาน 26-35 ปี จ  านวน1 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 
มีระดบัการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี จ  านวน1 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 ปริญญาโท จ านวน2 คน คิด
เป็นร้อยละ 33.33 และปริญญาเอก จ  านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 จบการศึกษาจากสาขาวิชา
ภาษาองักฤษ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 สาขาวิชาบริหารการศึกษา จ  านวน 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 33.33 สาขาวิชาหลกัสูตรและวิธีสอน จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 สาขาการสอน
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ภาษาองักฤษเป็นภาษานานาชาติ จ  านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 และสาขาวิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษา 

ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกบัความส าคญัองค์ประกอบท่ีจ าเป็นเก่ียวกบัการพฒันา
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและเน้ือหากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชว้ิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกบักลวิธี
การส่ือสารเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ ของผูอ้  านวยการโรงเรียน
อนุบาลด าเนินสะดวก หวัหนา้ฝ่ายวิชาการ ครูภาษาองักฤษ และผูเ้ช่ียวชาญ มีผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 
ดงัน้ี 

1. ความคิดเห็นเก่ียวกบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความส าคญั และความจ าเป็นของกิจกรรม
พฒันาผูเ้รียนโดยใชว้ิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกบักลวิธีการส่ือสารเพ่ือส่งเสริมความสามารถดา้น
การพูดส่ือสารภาษาองักฤษ พบว่า ผูใ้ห้สัมภาษณ์ทุกคนมีความคิดเห็นท่ีสอดคลอ้งกนัว่า ผูเ้รียน
สมควรได้รับการพฒันาทักษะภาษาองักฤษในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาทักษะด้านการพูดส่ือสาร
ภาษาองักฤษเป็นล าดบัแรกๆ  เพราะทกัษะการพูดถือเป็นหวัใจส าคญัและเป็นพ้ืนฐานในการส่ือสาร
ในภาษาท่ีสองผูเ้รียนจะตอ้งมีความรู้และมีการฝึกฝนการใชใ้ห้เกิดความช านาญในทกัษะการพูด
และสามารถใชท้ักษะไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งการฝึกฝนพูดส่ือสารภาษาองักฤษจะช่วยให้
ผูเ้รียนมีความกลา้แสดงออกเพ่ิมข้ึน มีเจตคติท่ีดีต่อภาษาองักฤษ และน าทกัษะท่ีไดไ้ประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั และเพื่ออาชีพการงานท่ีกวา้งไกลในอนาคต ดงัค ากล่าวของผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านหน่ึง 
ท่ีไดก้ล่าวว่า 

“….อยากให้พฒันาทกัษะดา้นการพูด ให้นักเรียนไดฝึ้กพูดภาษาองักฤษเยอะๆ ให้ได้
ออกเสียง จะท าใหเ้ด็กกลา้พูดภาษาองักฤษและเก่งข้ึน เพราะถา้พูดภาษาองักฤษได ้ก็มีโอกาสท่ีดี มี
อาชีพท่ีดีในอนาคต” 

     (ผูอ้  านวยการโรงเรียนอนุบาลด าเนินสะดวก) 
“…ควรพฒันาภาษาองักฤษทุกทักษะ แต่ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ควรเน้น

ทกัษะการพูดเพราะเด็กๆ จะเป็นวยัท่ีชอบพูดคุย ออกเสียง ถา้ไดฝึ้กออกเสียงท่ีถูกตอ้งตั้งแต่เด็กก็จะ
ท าใหมี้ความมัน่ใจในการพูด และการพูดภาษาองักฤษไดดี้”  

     (ครูสอนภาษาองักฤษ) 
“…ควรได้รับการพัฒนาทักษะในการฟัง และทักษะในการพูด เป็นล าดับแรกๆ 

เน่ืองจากธรรมชาติของผูเ้รียนระดบัประถมศึกษาใชก้ารส่ือสารดว้ยภาษาท่าทางประกอบกบัภาษา
พูดมากกว่าทกัษะอ่ืนๆ การฟังและการพูดเป็นทกัษะท่ีผูเ้รียนไดใ้ชอ้ยูเ่ป็นประจ าในชีวิตประจ าวนั 
เช่น การพูดคุยทกัทาย ค  าศพัทเ์ก่ียวกบัส่ิงของรอบตวั เป็นตน้ ท าใหมี้ความคุน้เคยและมีโอกาสใน 
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การฝึกปฏิบติัอยูบ่่อยๆ จนเกิดเป็นความช านาญไดไ้ม่ยากนกั” 
      (ผูเ้ช่ียวชาญดา้นภาษาองักฤษ) 

1. ความคิดเห็นเก่ียวกับ วิธีการเรียนการสอน ลกัษณะการจดักิจกรรม และส่ือการ
เรียนรู้ของการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชก้ลวิธีการส่ือสารร่วมกบัวิธีสอนบทบาทสมมติ
เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษพบว่า ผูใ้ห้สัมภาษณ์ทุกคนไดก้ล่าวไป
ในท านองเดียวกันว่า ควรใชว้ิธีการเรียนการสอนท่ีให้นักเรียนไดล้งมือปฏิบัติ มีการเคล่ือนไหว 
เก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนั เช่น การเรียนแบบร่วมมือ การแสดงบทบาทสมมติ การเล่นเกม เป็นตน้ 
และควรมีการจดักิจกรรมท่ีนกัเรียนสามารถไดรั้บประสบการณ์ตรง มีส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้
และมีการส่ือสารแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับเพื่อนๆ หรือการให้นักเรียนได้มีหารพูดคุยกับ
ชาวต่างชาติจริงๆ เพื่อใหน้ักเรียนไดฝึ้กฝนการพูดภาษาองักฤษไดอ้ย่างสนุกสนานกลา้แสดงออก 
และส่งเสริมการเรียนรู้ของนกัเรียน โดยใชส่ื้อท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหา วตัถุประสงค์ และกิจกรรมท่ี
สอน มีความหลากหลาย กระตุน้ความสนใจผูเ้รียน เป็นส่ือจริงหรือเสมือนจริง เป็นวตัถุท่ีจบัตอ้ง
ได ้รวมถึงแหล่งเรียนรู้ท่ีจะเป็นภายในหรือภายนอกโรงเรียนก็ได ้ให้ไดส้ัมผสักบัธรรมชาติ และ
ตอบโจทยว์ตัถุประสงคข์องการจดัการเรียนรู้ ดงัค ากล่าวของผูใ้หส้มัภาษณ์ท่ีไดก้ล่าวไวว้่า 

“…ควรเป็นกิจกรรมท่ีจ  าลองสถานการณ์จริง เช่น บทบาทสมมติ หรือการให้นกัเรียน
ได้ไปปฏิสัมพนัธ์กับชาวต่างชาติจริงๆ รวมถึงการใชส่ื้อการสอนท่ีหลากหลาย เน้นกิจกรรมท่ี
หลากหลายท่ีตอบสนองการเรียนรู้ของผูเ้รียนใหมี้พฒันาการท่ีสูงข้ึนจะใชแ้หล่งเรียนรู้ภายในหรือ
นอกโรงเรียนก็ได ้เนน้การตอบโจทยว์ตัถุประสงค”์ 

(ผูเ้ช่ียวชาญดา้นกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน) 
“…การสร้างสถานการณ์ท่ีมีความใกลเ้คียงหรือเก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนัของเด็ก 

หรืออาจเป็นการใชบ้ทบาทสมมติตามเร่ืองราวท่ีเด็กๆ สนใจหรือมีส่วนร่วมเป็นประจ าเพื่อให้เด็ก
ไดรั้บประสบการณ์ตรง และใชส่ื้อจริงหรือเสมือนจริง จบัตอ้งได ้สามารถใชแ้หล่งเรียนรู้ไดท้ั้งใน
และนอกหอ้งเรียน” 

(ผูเ้ช่ียวชาญดา้นภาษาองักฤษ) 
“ควรเป็นวิธีการสอนท่ีนกัเรียนไดฝึ้กปฏิบติัจริง และมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการ

เรียนรู้ ใชส่ื้อท่ีทนัสมยั มีความหลากหลาย เร้าความสนใจนกัเรียน” 
                               (ครูสอนภาษาองักฤษ) 

2.ความคิดเห็นเก่ียวกบัการวดัและประเมินผล ของการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
โดยใชก้ลวิธีการส่ือสารร่วมกบัวิธีสอนบทบาทสมมติเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสาร
ภาษาองักฤษพบว่า ผูใ้หส้มัภาษณ์ไดใ้ห้ความคิดเห็นเก่ียวกบัดา้นวดัและประเมินผล เป็นไปในทาง
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เดียวกนั คือ ประเมินตามสภาพจริง ตามความสามารถของนักเรียน จากการลงมือปฏิบติั มีความ
หลากหลาย สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์และมีเกณฑ์การประเมินท่ีชดัเจน โดยผูป้ระเมินแตกต่าง 
เช่น ตนเอง เพื่อน และครู ดงัค ากล่าวของผูใ้หส้มัภาษณ์ท่ีไดก้ล่าวว่า 

“…ใชว้ิธีการประเมินตามสภาพจริง โดยมีเกณฑ์การประเมินท่ีชดัเจนและเป็นไปได้
ควรใชก้ารประเมินโดยผูป้ระเมินมากกว่า 1 คน และน าคะแนนท่ีไดม้าหาค่าความสอดคลอ้งเพื่อ
ตรวจสอบว่าเกณฑก์ารประเมินท่ีใชน้ั้นมีความเท่ียงมากนอ้ยเพียงใด” 

(ผูเ้ช่ียวชาญดา้นวดัและประเมินผล) 
“…การวดัประเมินผลควรมีความหลากหลาย เช่น การประเมินดว้ยการทดสอบความรู้

และประเมินดา้นทกัษะดว้ยแบบประเมินต่างๆ ถา้จะประเมินทกัษะการพูด ก็ตอ้งประเมินดว้ยแบบ
ประเมินทกัษะดา้นการพูด และมีผูป้ระเมินแตกต่าง เช่น ตวัเอง เพื่อน และครู” 

(หวัหนา้ฝ่ายวิชาการโรงเรียนอนุบาลด าเนินสะดวก) 
3. ความคิดเห็นเก่ียวกับช่วงเวลาท่ีควรจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะการส่ือสาร

ภาษาองักฤษ พบว่า ผูใ้หส้มัภาษณ์ไดใ้หค้วามคิดเห็นเก่ียวกบัช่วงเวลาท่ีควรจดักิจกรรมการพฒันา
ทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษ ไปในท านองเดียวกนัว่า สามารถจดัไดทุ้กช่วงเวลา แต่อาจเสริมใน
เวลาเรียนท่ีทางโรงเรียนจดัให้ตามหลกัสูตร เช่น กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิม
เวลารู้ หรือนอกเวลาเรียนตามความเหมาะสม 

“…จดัไดทุ้กช่วงเวลา แต่อาจเสริมในกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิม
เวลารู้ หรือนอกเวลาเรียนตามความเหมาะสม” 

(ผูเ้ช่ียวชาญดา้นกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน) 
“…จดัไดห้ลายเวลา ใชเ้วลาในหอ้งเรียน หรือเพ่ิมระยะเวลาใหม้ากข้ึน โดยท ากิจกรรม

ในชัว่โมงชุมนุม” 
    (ผูอ้  านวยการโรงเรียนอนุบาลด าเนินสะดวก) 

สรุปความคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชว้ิธีสอนบทบาทสมมติ
ร่วมกับกลวิธีการส่ือสารเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดส่ือสารภาษาอังกฤษจากของ
ผูอ้  านวยการโรงเรียนอนุบาลด าเนินสะดวก หวัหนา้ฝ่ายวิชาการ ครูภาษาองักฤษ และผูเ้ช่ียวชาญ มี
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

ผูใ้หส้ัมภาษณ์ทุกคนมีความคิดเห็นท่ีสอดคลอ้งกนัว่า ผูเ้รียนสมควรไดรั้บการพฒันา
ทกัษะภาษาองักฤษในทุกๆ ดา้น โดยเฉพาทกัษะดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษเป็นล าดบัแรกๆ  
เพราะทกัษะการพูดถือเป็นหวัใจส าคญัและเป็นพ้ืนฐานในการส่ือสารควรใชว้ิธีการเรียนการสอนท่ี
ใหน้กัเรียนไดล้งมือปฏิบติั มีการเคล่ือนไหว เก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนั เช่น การเรียนแบบร่วมมือ 
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การแสดงบทบาทสมมติ การเล่นเกม เป็นตน้ และควรมีการจดักิจกรรมท่ีนักเรียนสามารถไดรั้บ
ประสบการณ์ตรง มีส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้และมีการส่ือสารแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับ
เพื่อนๆ หรือการให้นักเรียนไดม้ีหารพูดคุยกบัชาวต่างชาติจริงๆ เพื่อให้นักเรียนไดฝึ้กฝนการพูด
ภาษาองักฤษไดอ้ย่างสนุกสนานกลา้แสดงออก และส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน โดยใชส่ื้อท่ี
สอดคลอ้งกบัเน้ือหา วตัถุประสงค ์มีการประเมินตามสภาพจริง ตามความสามารถของนกัเรียน จาก
การลงมือปฏิบัติ สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์และมีเกณฑ์การประเมินท่ีชดัเจนสามารถจดัไดทุ้ก
ช่วงเวลา แต่อาจเสริมในเวลาเรียนท่ีทางโรงเรียนจดัให้ตามหลกัสูตร เช่น กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ หรือนอกเวลาเรียนตามความเหมาะสม 

ตอนที่ 2 ผลการพฒันากจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

ผลการพฒันาการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชว้ิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกับ
กลวิธีการส่ือสารเพ่ือส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาผูว้ิจยัไดส้ังเคราะห์ขอ้มูลในขั้นท่ี 1 คือ 1) วิเคราะห์หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลด าเนินสะดวก ด้านกิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน 2) ศึกษาแนวคิดและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน วิธีสอนบทบาท
สมมติ และกลวิธีการส่ือสาร 3) สอบถามความต้องการของนักเรียนชั้นประถมศึกษา เก่ียวกับ
ลกัษณะของกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เน้ือหาของกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ช่วงเวลาการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้เพ่ิมเติม และการวดัและประเมินผลกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 4) สัมภาษณ์ความคิดเห็นเก่ียวกบั
การพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชว้ิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกบักลวิธีการส่ือสารเพื่อส่งเสริม
ความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษจากของผูอ้  านวยการโรงเรียนอนุบาลด าเนินสะดวก 
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ครูภาษาอังกฤษ และผูเ้ช่ียวชาญ โดยมี 3 ขั้นตอน ดังน้ี 1) ผลการพฒันา
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน (ฉบบัร่าง) 2) ผลการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน (ฉบบัร่าง) และ3) การ
ปรับปรุงและแกไ้ขกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน โดยมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 

1. ผลการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
ผูว้ิจยัไดน้ าผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูลจากขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐานส าหรับ

การพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชก้ลวิธีการส่ือสารร่วมกบัวิธีสอนบทบาทสมมติเพื่อส่งเสริม
ความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา การปรึกษาอาจารย์
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ รวมถึงค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญดา้นกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ดา้นภาษาองักฤษ 
และดา้นการวดัและประเมินผล โดยไดข้อค าแนะน าและขอ้เสนอแนะในการพฒันากิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียนโดยใชว้ิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกบักลวิธีการส่ือสารเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการพูด
ส่ือสารภาษาองักฤษส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา ประกอบดว้ย 1) หลกัการ 2) เป้าหมาย 3) แนว



  214 

การจัดกิจกรรม  4) รูปแบบการจัดกิจกรรม  5) ค าอธิบายรายวิชา 6) จุดประสงค์การเรียนรู้7) 
โครงสร้างการจดักิจกรรม 8) ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 9) การวดัและประเมินผลและ 10) หน่วยการเรียนรู้
จ  านวน 4 หน่วยโดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1. หลกัการ 
กิจกรรมพัฒนาผู ้เรียนโดยใช้วิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกับกลวิธีการส่ือสารเพื่อส่งเสริม
ความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ มีหลกัการส าคญั ดงัน้ี 

1.1 เป็นกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีใชกิ้จกรรมบทบาทสมมติและกลวิธีการส่ือสาร
เพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถพฒันาศกัยภาพความสามารถด้านการพูดส่ือสารภาษาองักฤษเพื่อ
น าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวนั 

1.2 มีเป้าหมายการจดักิจกรรมท่ีชดัเจนเป็นรูปธรรมและครอบคลุมผูเ้รียนทุกคน 
1.3 เป็นกิจกรรมท่ีผูเ้รียนไดพ้ฒันาตนเองอย่างรอบดา้นตามศกัยภาพตามความ

สนใจความถนดัความตอ้งการเหมาะสมกบัวยัและวุฒิภาวะ 
1.4 เป็นกิจกรรมท่ีปลูกฝังและส่งเสริมจิตส านึกในการบ าเพ็ญตนให้เป็น

ประโยชน์ต่อสังคมในลกัษณะต่างๆ ท่ีสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตประเพณีและวฒันธรรมอย่างต่อเน่ือง
และสม ่าเสมอ 

1.5 เป็นกิจกรรมท่ียึดหลักการมีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้นักเรียนพ่อแม่
ผูป้กครองผูน้  าชุมชนปราชญช์าวบา้นองคก์รและหน่วยงานอ่ืนมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม 

2. เป้าหมาย 
กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนโดยใช้วิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกับกลวิธีการส่ือสารเพื่อ

ส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ มุ่งส่งเสริมและพฒันาความสามารถดา้นการ
พูดส่ือสารภาษาองักฤษ โดยใชค้วามรู้ ทกัษะ และประสบการณ์จากการใชกิ้จกรรมบทบาทสมมติ 
ร่วมกบั กลวิธีการส่ือสาร ท่ีไดรั้บจากการเรียนกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนชมรมภาษาองักฤษ โดยมุ่งหวงั
ใหน้ักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อภาษาองักฤษ และสามารถใชภ้าษาองักฤษส่ือสารส่ือสารในสถานการณ์
ต่างๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อนัจะน าไปสู่คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ คือ ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมัน่ใน
การท างาน 

3. แนวการจดักิจกรรม 
กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนโดยใช้วิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกับกลวิธีการส่ือสารเพื่อ

ส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ มีแนวการจดักิจกรรมดงัน้ี 
3.1 ใหน้กัเรียนปฏิบติักิจกรรมตามความสนใจและยดึผูเ้รียนเป็นส าคญั 
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3.2 ให้นักเรียนไดป้ฏิบติักิจกรรมผ่านประสบการณ์ท่ีหลากหลายโดยเน้นท่ีการ
ปฏิบติั ไดแ้ก่ การใชส้ถานการณ์จริง การสนทนากบัเจา้ของภาษา การใชส่ื้อของจริง และมีการฝึก
การท างานท่ีสอดคลอ้งกบัชีวิตจริงตลอดจนสะทอ้นความรู้ทกัษะและประสบการณ์ของผูเ้รียน 

3.3 ให้นักเรียนไดล้งมือปฏิบติัจริงผ่านกิจกรรมท่ีท าให้ได้รับประสบการณ์ตรง
จากการแสดงบทบาทสมมติและใชก้ลวิธีการส่ือสารในการพฒันาความสามารถดา้นการพูดส่ือสาร
ภาษาองักฤษ 

3.4 จัดกิจกรรมกลุ่มโดยให้ผูเ้รียนเป็นผูด้  าเนินการโดยการศึกษาและใช้ข้อมูล
ประกอบการวางแผนอย่างเป็นระบบเน้นการใชค้วามคิดสร้างสรรค์ในการสร้างบทสนทนาและ
ด าเนินกิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติ 

3.5 ใชก้ระบวนการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้แบบร่วมมือมากกว่าเนน้การแข่งขนั
บนพ้ืนฐานการปฏิบติัตามวิถีประชาธิปไตย 

3.6 มีการบนัทึกวีดีโอในขณะปฏิบติักิจกรรม 
3.7 มีการประเมินผลจากครูและนกัเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินตนเอง 

4. รูปแบบการจดักิจกรรม  
การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชว้ิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกบักลวิธีการส่ือสารเพื่อ

ส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษเป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นการปฏิบัติใช้
วิธีการสอนบทบาทสมมติ 8 ขั้นตอนในหน่วยการเรียนรู้ท่ี 1-4 ดงัน้ี 

1. ขั้นเตรียม ครูก  าหนดวตัถุประสงค์เฉพาะให้ชัดเจน สร้างสถานการณ์และ
บทบาทสมมติท่ีจะช่วยสนองวตัถุประสงค์นั้นและทบทวนการใช้กลวิธีการส่ือสารทั้ง 4 วิธี คือ 
กลวิธีท่ี 1 การใชอ้วจันภาษา (Nonlinguistic Strategy) เป็นการท าภาษาท่าทางหรือท่าใบเ้พื่อแสดง
ท่าทางหรือการเลียนเสียง แทนค าพูด เช่น พยกัหนา้ แทนค าพูดว่า Yes หรือ ปรบมือ แสดงความช่ืน
ชม แทนค าพูดว่า applause กลวิธีท่ี 2 การขอความช่วยเหลือ (Appeal for Help Strategy) นักเรียน
เรียนรู้ประโยคท่ีใชใ้นการขอความช่วยเหลือ เช่น Can you say that again please. คือ กรุณาพูดอีก
คร้ัง Speak slowly please. คือ กรุณาพูดชา้ๆ กลวิธีท่ี 3 การพูดภาษาองักฤษปนภาษาอ่ืน (Languages 
Switch Strategy) เป็นกลวิธีท่ีนักเรียนอาจพูดค าทับศัพท์ภาษาไทยแทนค าศพัท์ภาษาองักฤษท่ี
นกัเรียนไม่รู้หรือนึกไม่ออก เช่น ใชค้  าว่า สม้ต า แทน Papaya salad กลวิธีท่ี 4 การพูดพึมพ าเพื่อขอ
เวลาในการคิด  (Surfing Strategy) นักเรียนสามารถใช้เสียง หรือค าท่ีมีความหมายหรือไม่มี
ความหมาย เป็นช่วงๆ เพื่อบ่งบอกว่ายงัพูดไม่จบและก าลงัวางแผนพูดต่อ เช่น er…. I mean…., 
You know… ใหก้บันกัเรียน 
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2. ขั้นด าเนินการสอน ครูสามารถกระตุ้นความสนใจของผูเ้รียนไดห้ลายวิธี เช่น 
โยงประสบการณ์ใกลต้วัผูเ้รียน หรือประสบการณ์ท่ีผูเ้รียนไดรั้บจากการเรียนคร้ังก่อนๆ เขา้สู่เร่ือง
ท่ีจะศึกษา โดยการสอบถามว่าเคยพบ เคยเจอ เคยเห็น หรือ รู้จกัหรือไม่ มีการใชค้ลิปวีดีโอจาก
YouTube ใช้เกม ใช้หุ่นมือ ในการสอน เป็นต้นรวมถึงการฝึกซ้อมการใช้กลวิธีการส่ือสารทั้ง 4 
กลวิธี 

3. ขั้นเลือกผูแ้สดงครูและนักเรียนร่วมกนัเลือกผูแ้สดงหรือใหผู้เ้รียนอาสาสมคัรก็
ได ้แลว้แต่ความเหมาะสมกบัวตัถุประสงคแ์ละการวินิจฉยัของผูส้อน 

4. ขั้นเตรียมความพร้อมผูแ้สดง ครูให้เวลาผูแ้สดงบทบาทไดศึ้กษาท าความเขา้ใจ
เก่ียวกบับทบาทท่ีตอ้งแสดงและเตรียมบทสนทนา ฝึกซอ้มให้เขา้กบัสถานการณ์ท่ีก  าหนดให้จาก
บตัรบทบาท (Role Cards) หรือครูอธิบายถึงบทบาทนั้นให้ฟังเพ่ิมเติม ซ่ึงช่วยขจดัความต่ืนเต้น
ประหม่า และความวิตกกงัวลต่างๆ เพ่ือนกัเรียนไดแ้สดงอยา่งเป็นธรรมชาติ อีกทั้งการฝึกฝนการใช้
กลวิธีการส่ือสารอีกคร้ังเพ่ือสามารถน าไปใชใ้นสถานการณ์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

5. ขั้นจัดฉากการแสดงและเลือกสถานท่ีนักเรียนช่วยกันการจดัฉากการแสดง
อาจจะจดัแบบง่ายๆ ค านึงถึงความประหยดัทั้งเวลาและทรัพยากร เช่น อาจสมมติโดยการเล่ือนโต๊ะ
เพียงตวัเดียวเพราะการจดัฉากน้ีเป็นเพียงส่วนประกอบยอ่ยของการแสดง หรือมีการใชส้ถานท่ีจริง 
สถานท่ีส าคญั เช่น ตลาดน ้ าด  าเนินสะดวก  

6. ขั้นเตรียมผูส้งัเกตการณ์ ก่อนการแสดงครูจะตอ้งเตรียมผูช้มว่า ควรสงัเกตการณ์
อะไร เช่น การออกเสียงภาษาองักฤษ การใชค้  าศพัท์และส านวนต่างๆ การใชก้ลวิธีการส่ือสาร เป็น
ต้น และต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ท่ีดี เช่น การไม่ส่งเสียงรบกวน การนั่งเป็น
ระเบียบ เป็นตน้ 

7. ขั้นแสดง (ขั้นการใชก้ลวิธีการส่ือสาร) ผูแ้สดงมีความส าคญัเป็นอย่างยิง่ท่ีจะท า
ใหผู้ช้มเขา้ใจเร่ืองราวหรือเหตุการณ์ ผูแ้สดงจะตอ้งแสดงออกตามบทบาทท่ีตนไดรั้บใหดี้ท่ีสุด โดย
การพูดส่ือสารภาษาองักฤษและมีการใชก้ลวิธีการส่ือสารแกไ้ขปัญหาการพูดของตนเอง เพื่อใหก้าร
ส่ือสารด าเนินไดโ้ดยไม่ติดขดั 

8. ขั้นอภิปรายผล ผูแ้สดงบทบาทและผูช้มแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น
เก่ียวกบัการแสดง มีการประเมินประสิทธิภาพในการส่ือสารของผูแ้สดง ครูจะอธิบายหรือแกไ้ข
ถอ้ยค าส านวนของผูแ้สดง และมีการแนะน าถึงการเลือกใชก้ลวิธีการส่ือสารท่ีถูกตอ้งเหมาะสมของ
ผูแ้สดงเพ่ือแกปั้ญหาการพูดส่ือสารภาษาองักฤษในขณะแสดงบทบาทสมมติ รวมถึงมีการประเมิน
ความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษโดยตนเอง และมีการทบทวนตนเองหลงัการปฏิบติั
กิจกรรมของนกัเรียน (After Action Review: AAR) 
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5. ค าอธิบายรายวิชา  
ศึกษาขั้นตอนการแสดงบทบาทสมมติ การใช้กลวิธีการส่ือสาร การพูดส่ือสาร

ภาษาองักฤษ ปฏิบติับทบาทสมมติ เห็นคุณค่าและความส าคญัของการพูดส่ือสารภาษาองักฤษและมี
ความพึงพอใจต่อกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชว้ิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกบักลวิธีการส่ือสารเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษในเร่ืองสมมติ โดยใชก้ระบวนการทางภาษา
การใชก้ลวิธีการส่ือสารร่วมกบัการแสดงบทบาทสมมติ และกระบวนการกลุ่มให้เกิดองค์ความรู้  
ความเขา้ใจ  ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาและ
วฒันธรรมไทย  ดว้ยการถ่ายโอนความรู้เป็นประโยคง่ายๆ และขอ้ความสั้นๆ เพ่ือให้ตระหนักใน
คุณค่าและความส าคญัของภาษาองักฤษ ตลอดจนสามารถใชภ้าษาเพื่อการส่ือสารไดเ้หมาะสมตาม
วยัใฝ่รู้ใฝ่เรียนและมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาองักฤษ  

6. จุดประสงคก์ารเรียนรู้  
กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนโดยใช้วิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกับกลวิธีการส่ือสารเพื่อ

ส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ ไดก้  าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ไว ้2 ดา้น
ประกอบดว้ย 

1. ดา้นทกัษะ 
1.1 นกัเรียนสามารถพูดภาษาองักฤษโดยใชก้ลวิธีส่ือสารร่วมดว้ยได  ้
1.2 นกัเรียนสามารถแสดงบทบาทสมมติตามขั้นตอนได ้

2. ดา้นเจตคติ 
2.1 นกัเรียนเห็นคุณค่าและความส าคญัของการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ 

2.2 นักเรียนมีความพึงพอใจกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชว้ิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกบักลวิธีการ
ส่ือสารเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ 

7. โครงสร้างการจดักิจกรรม 
โครงสร้างการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชว้ิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกบักลวิธีการ

ส่ือสารเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการพดูส่ือสารภาษาองักฤษมีรายละเอียดดงัตารางท่ี 24 
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ตารางท่ี 24 โครงสร้างการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชว้ิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกบักลวิธีการ
ส่ือสารเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการพดูส่ือสารภาษาองักฤษ 
หน่วย
ที่ 

ช่ือเร่ือง 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
ผ่าน/ไม่ผ่าน 
(ร้อยละ 50) 

พฤตกิรรมการเรียนรู้ 

ความรู้ ทักษะ เจตคต ิ

1 Asking your study 4 25 - ผา่น/ไม่ผา่น ดี 
2 Describing People 3 25 - ผา่น/ไม่ผา่น ดี 
3 Asking the way  3 25 - ผา่น/ไม่ผา่น ดี 

4 Going Shopping
และสรุปผลการ
จดัการเรียนรู้ 

5 25 - ผา่น/ไม่ผา่น ดี 

รวม 15 100 - ผา่น/ไม่ผา่น ดี 

8. ส่ือการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 
                ส่ือการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ท่ีใชใ้นการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชว้ิธีสอนบทบาท
สมมติร่วมกบักลวิธีการส่ือสารเพ่ือส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษประกอบ
ไปดว้ย 

1. ส่ือการเรียนรู้ 
1.1 คลิปวีดีโอการแสดงบทบาทสมมติและการใชก้ลวิธีการส่ือสาร 
1.2 รูปภาพค าศพัท ์
1.3 บตัรค าศพัทภ์าษาองักฤษ 
1.4 บตัรค าแปลภาษาไทย 
1.5 ใบความรู้เร่ือง Asking your study, Describing People, Asking the way และ

Going Shopping 
1.6 Power point ค าศพัท ์
1.7 คอมพิวเตอร์ 
1.8 อินเทอร์เน็ต 
1.9 ยทููป 

                    1.10 หุ่นมือ 
                    1.11 ตุ๊กตากระดาษ 
                    1.12 ส่ือของจริง 
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                    1.13 เคร่ืองแต่งกาย 
                    1.14 อุปกรณ์ประกอบฉาก 

2. แหล่งเรียนรู้ 
   2.1 ตลาดน ้ าด  าเนินสะดวก 

2.2 วดัโคกบ ารุงราษฎร์ 
3. บุคคล 

 3.1 ชาวต่างชาติท่ีตลาดน ้ าด  าเนินสะดวก 
3.2 ครูชาวต่างชาติ 

9. การวดัและประเมินผล 
การวดัและประเมินผลระหว่างเรียนและหลงัเรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้โดย

การวดัมีความครอบคลุมในดา้นทกัษะโดยใชแ้บบประเมินความสามารถดา้นการพูดส่ือสาร
ภาษาองักฤษและแบบประเมินตนเองดา้นความสามารถการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ และดา้น
เจตคติโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นการทบทวนหลังปฏิบัติกิจกรรม (After Action 
Review : AAR) และแบบสมัภาษณ์ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดย
ใชว้ิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกบักลวิธีการส่ือสารเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสาร
ภาษาองักฤษรายละเอียดต่อไปน้ี 
1. ดา้นทกัษะ (ร้อยละ 100) 

1.1 การปฏิบติัการพูดส่ือสารภาษาองักฤษโดยใชก้ลวิธีการส่ือสารร่วมกบัวิธีสอน
บทบาทสมมติ (ร้อยละ 100) มีรายละเอียดดงัตารางท่ี 25 

ตารางท่ี 25 เกณฑก์ารประเมินดา้นทกัษะ 

ผ่าน 
คะแนนร้อยละ   80-100 ระดบัคุณภาพ 3 ระดบัดีเยีย่ม 
คะแนนร้อยละ   60-79 ระดบัคุณภาพ 2 ระดบัดี 
คะแนนร้อยละ   50-59 ระดบัคุณภาพ 1 ระดบัพอใช ้

ไม่ผ่าน คะแนนนอ้ยกว่าร้อยละ 50 ระดบัคุณภาพ 0 ไม่ผ่านเกณฑ ์

เกณฑผ์า่นจากการประเมิน 
อยูใ่นระดบัพอใช ้(ร้อยละ 50-59) 
2. ดา้นเจตคติ 

2.2 แบบสอบถามความคิดเห็นการทบทวนหลงัปฏิบัติกิจกรรม (After Action 
Review : AAR) 
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2.1 สมัภาษณ์ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชว้ิธีสอน
บทบาทสมมติร่วมกบักลวิธีการส่ือสารเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสาร 

เกณฑป์ระเมินดา้นทกัษะและเจตคติ 
ผา่น หมายถึง  ผูเ้รียนมีเวลาเขา้ร่วมกิจกรรมครบร้อยละ 80  
   ตามเกณฑป์ฏิบติักิจกรรมอยูใ่นระดบัพอใช ้
 
ไม่ผา่น หมายถึง  ผูเ้รียนมีเวลาเขา้ร่วมกิจกรรมไมค่รบร้อยละ 80  

ตามเกณฑ ์ปฏิบติักิจกรรมอยูใ่นระดบัต ่ากว่าพอใช ้
หน่วยการเรียนรู้ จ  านวน 4 หน่วย รวม 15 ชั่วโมง โดยผ่านการตรวจสอบจาก

ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 9 ท่าน ไดพ้ิจารณาตรวจสอบคุณภาพโครงร่างกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน โดยการใช ้
การสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อพิจารณาความถูกตอ้ง ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของ
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ส าหรับการน าไปทดลอง ดงัน้ี 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง Asking your study 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ือง Describing People 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 เร่ือง Going Shopping 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 เร่ือง Asking the wayและสรุปผลการจดัการเรียนรู้ 

ตอนที่ 3 ผลการทดลองการจดักจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

ภายหลงัการปรับปรุงกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชว้ิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกบักลวิธี
การส่ือสารเพ่ือส่งเสริมความสามารถด้านการพูดส่ือสารภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษา ผูว้ิจัยไดน้ ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใช้วิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกบักลวิธีการ
ส่ือสารเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสารส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ใชก้บักลุ่ม
ตัวอย่างชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6โรงเรียนอนุบาลด าเนินสะดวก ส านักเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 จ านวน 26 คน ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 รวมระยะเวลาท่ีใช้
ด  าเนินการจดักิจกรรมทั้งหมด 15 ชัว่โมง ตามแผนหน่วยการเรียนรู้ ผลการทดลองการจดักิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน มีรายละเอียด ดงัน้ี 
ก่อนการจดักจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

ก่อนการทดลอง ผูว้ิจยัไดท้  าการช้ีแจงท าความเขา้ใจกบันกัเรียนถึงจุดมุ่งหมายของการ
จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนโดยใช้วิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกับกลวิธีการส่ือสารเพื่อส่งเสริม
ความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ โดยการช้ีแจงการด าเนินการศึกษาการใชกิ้จกรรม
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พฒันาผูเ้รียน และแนวการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชว้ิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกบักลวิธีการ
ส่ือสาร ท่ีผูเ้รียนจะตอ้งแบ่งกลุ่มแบบคละความสามารถ เพื่อร่วมกนัแสดงบทบาทสมมติโดยใช้
ภาษาองักฤษในการส่ือสาร และใชก้ลวิธีการส่ือสารในการแกปั้ญหาการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ 
ทั้งหมด 4 กลวิธีการส่ือสาร กลวิธีท่ี 1 การใชอ้วจันภาษา (Nonlinguistic Strategy) กลวิธีท่ี 2 การขอ
ความช่วยเหลือ (Appeal for Help Strategy) กลวิธีท่ี 3 การพูดภาษาองักฤษปนภาษาอ่ืน (Languages 
Switch Strategy) กลวิ ธีท่ี  4 การพูดพึมพ าเพื่อขอเวลาในการคิด  (Surfing Strategy)โดยอาศัย
กระบวนการท างานเป็นกลุ่ม เน้นการปฏิบติั และประเมินตามสภาพจริง ซ่ึงกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
โดยใชว้ิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกบักลวิธีการส่ือสารเพ่ือส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสาร
ภาษาองักฤษ ทั้ง 4 หน่วย จะด าเนินการจดักิจกรรมโดยขั้นตอนการแสดงบทบาทสมมติ 8 ขั้นตอน
ประกอบดว้ย 1) ขั้นเตรียม 2) ขั้นด าเนินการสอน3) ขั้นเลือกผูแ้สดง 4) ขั้นเตรียมความพร้อมของผู ้
แสดง 5) ขั้นจดัฉากการแสดง 6) การเตรียมผูส้งัเกตการณ์ 7) ขั้นแสดง (ขั้นใชก้ลวิธีการส่ือสาร)และ 
8) ขั้นอภิปรายผลโดย 8 ขั้นตอนน้ี จะใชเ้วลา 3 ชัว่โมง ซ่ึงในหน่วยท่ี 1 ชัว่โมงท่ี 1 จะเป็นการศึกษา
เก่ียวกบัการใชก้ลวิธีการส่ือสารและขั้นตอนการแสดงบทบาทสมมติจะใชก้ระบวนการจดักิจกรรม 
3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน 2) ขั้นสอน และ 3) ขั้นสรุป จากนั้นจะด าเนินการสอนตาม
ขั้นตอนการแสดงบทบาทสมมติ 8 ขั้นตอน และมีการสรุปผลการจัดกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เมื่อ
ผูเ้รียนเขา้ใจตรงกนัแลว้จึงด าเนินการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตามแผนหน่วยการเรียนรู้ 
การจดักจิกรรมพฒันาผู้เรียน  

ผูว้ิจยัจัดกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนหน่วยการเรียนรู้ท่ี 1-4 ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2561 โดยมีรายละเอียดตามขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยขั้นตอนวิธีสอนบทบาทสมมติ 
ดงัน้ี 

ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียม โดยครูแจง้นักเรียนว่าเราจะแสดงบทบาทสมมติเร่ืองเก่ียวกบัอะไร 
เพื่อฝึกการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ ครูจะแบ่งนกัเรียนกลุ่มโดยคละความสามารถกนั และครูก  าหนด
สถานการณ์และบทบาทสมมติให้ โดยการแสดงเป็นเร่ืองใกลต้วันกัเรียน ส่ิงท่ีนักเรียนตอ้งพบเจอ
ในชีวิตประจ าวนั รวมถึงมีการให้ความรู้เบ้ืองตน้และฝึกฝนการใชก้ลวิธีการส่ือสารให้กบันกัเรียน 
เพ่ือใหน้กัเรียนมีรู้จกักลวิธีการส่ือสาร พบว่านกัเรียนสามารถจดจ ากลวิธีการสอนทั้ง 4 กลวิธีได ้แต่
ยงัใชไ้ดไ้ม่คล่องแคล่ว 
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ขั้นที่ 2 ขั้นด าเนินการสอน โดยครูเร่ิมตน้ดว้ยการทบทวนการใชก้ลวิธีการส่ือสารทั้ง 4 
กลวิธี โดยครูสมมติสถานการณ์ให้นักเรียนและให้นักเรียนช่วยกันเลือกใชก้ลวิธีการส่ือสารท่ี
ถูกตอ้งเหมาะสม เพ่ือเป็นการทบทวนและฝึกฝนการใชก้ลวิธีการส่ือสารทั้ง 4 กลวิธี จากนั้นครูให้
ความรู้นักเรียนเก่ียวกบัค าศพัทแ์ละประโยคท่ีใชใ้นการพูดคุยในเร่ืองนั้นๆ จากใบความรู้นักเรียน
ไดฝึ้กออกเสียงค าศพัท ์ฝึกพูดบทสนทนา จากนั้นนกัเรียนจะไดเ้ล่นเกมเพ่ือเป็นการทบทวนค าศพัท์
และเพื่อความสนุกสนานและความคุน้เคยกนัในกลุ่มซ่ึงผลการจดักิจกรรม พบว่า นกัเรียนใหค้วาม
สนใจ พยายามฝึกปฏิบติัการใชก้ลวิธีการส่ือสาร สามารถจดจ าและใชไ้ดค้ล่องแคล่วข้ึน ฝึกฝนการ
ออกเสียงค าศัพท์ ฝึกพูดส านวนท่ีต้องใช้ในเร่ืองนั้ นๆ อีกทั้ งยงัให้ความร่วมมือและมีความ
สนุกสนานในการท ากิจกรรม 
 
 
  

 
 
 
 

  

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 การเตรียมนกัเรียนโดยครูแจง้เก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะเรียนและกิจกรรมท่ีจะท าต่อไปเพื่อให้
นกัเรียนเตรียมพร้อมท่ีจะปฏิบติักิจกรรม 

ภาพท่ี 3 การด าเนินการสอนโดยครูชาวไทยและชาวต่างชาติเพื่อใหน้กัเรียนมีความรู้ดา้น
ค าศพัทแ์ละส านวนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 
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 ภาพท่ี 4 การแบ่งกลุ่มนกัเรียนโดยคละความสามารถกนัและมีการเปล่ียนกลุ่มทุกหน่วย
การเรียนรู้ 

ขั้นที่  3 ขั้ นเลือกผู้ แสดงโดยครูเป็นผูจ้ ัดกิจกรรม ครูแบ่งกลุ่มให้นักเรียนคละ
ความสามารถกนัจากนั้นให้นกัเรียนเลือกผูแ้สดงตามความถนัดและความเหมาะสมโดยครูคอยให้
ค  าปรึกษาเพ่ือใหน้กัเรียนไดฝึ้กการจดัการในกลุ่ม ซ่ึงผลการจดักิจกรรมขั้นน้ี พบว่า นกัเรียนบางคน
มีความตอ้งการท่ีจะเป็นตวัละครตวัเดียวกนั หรือไม่อยากเป็นตวัละครนั้นๆเกิดการแยง่ หรือเก่ียง
กนั ก็จะมีเพื่อนในกลุ่มคอยดูความเหมาะสมและใหค้  าแนะน าเพ่ือนในการเลือกตวัแสดง นอกจากน้ี
กลุ่มท่ีมีปัญหาครูก็จะใหค้  าช้ีแนะ ท าใหส้ามารถจดัการปัญหาและผา่นไปได ้

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ขั้นที่ 4 ขั้นเตรียมความพร้อมของผู้แสดง โดยนกัเรียนเป็นผูด้  าเนินกิจกรรม มีการเตรียม
ตวั เตรียมบทกันก่อนการแสดง โดยมีครูคอยให้ค  าแนะน าและตรวจสอบบทสนทนาให้ถูกตอ้ง 
จากนั้นก็ให้นักเรียนซักซอ้มกัน เพ่ือขจัดความต่ืนเต้นประหม่า และความวิตกกงัวลต่างๆ เพ่ือผู ้
แสดงไดแ้สดงอยา่งเป็นธรรมชาติ ซ่ึงนกัเรียนแต่ละคนก็พยายามฝึกฝนในการพูดบทสนทนา มีการ
บริหารจดัการท างานกลุ่ม มีการช่วยกนัคิดและแบ่งบทสนทนากนั ช่วยกนัต่อบท ฝึกซอ้ม เพื่อให้
ตนเองและงานกลุ่มออกมาบรรลุตามเป้าหมายท่ีก  าหนดไว ้นอกจากน้ียงัมีการฝึกซอ้มทบทวนการ
ใชก้ลวิธีการส่ือสารทั้ง 4 วิธี เพื่อให้สามารถน ามาใชแ้กปั้ญหาการพูดส่ือสารภาษาองักฤษระหว่าง
การแสดงบทบาทสมมติไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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ภาพท่ี 5 การเตรียมบทสนทนาของนกัเรียนโดยนกัเรียนจะตอ้งช่วยกนัเตรียมภายในกลุ่ม
และน าเสนอใหค้รูช่วยปรับใหมี้ความถูกตอ้งยิง่ข้ึน เพ่ือน าไปใชแ้สดงบทบาทสมมติต่อไป 

ภาพท่ี 6 การจดัหาฉากหรือสถานท่ีและเตรียมอุปกรณ์เคร่ืองแต่งกายประกอบการแสดง
บทบาทสมมติเพื่อใหส้อดคลอ้ง เหมาะสมกบัสถานการณ์ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 

  

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นที่ 5 ขั้นจดัฉากการแสดงโดยนกัเรียนเป็นผูด้  าเนินกิจกรรม เตรียมอุปกรณ์ประกอบ
ฉาก อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการแสดง และเคร่ืองแต่งกายตามบทบาทท่ีไดรั้บ เพื่อไปแสดงบทบาทสมมติท่ี
วดัโคกบ ารุงราษฎร์ นกัเรียนไดอ้อกไปท ากิจกรรมนอกโรงเรียน โดยไปตามสถานท่ีท่ีเหมาะสมกบั
สถานการณ์และบทบาทท่ีไดรั้บ เพื่อให้เกิดความสมจริงมากท่ีสุด และให้นกัเรียนรู้สึกสนุกสนาน 
และกระตือรือร้นท่ีจะปฏิบติักิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นที่ 6 ขั้นเตรียมผู้สังเกตการณ์ โดยครูเป็นผูด้  าเนินกิจกรรม ใหน้กัเรียนเตรียมตวัเป็น
ผูช้มท่ีดี มีมารยาทในการรับชมการแสดง แนะน าว่าควรสังเกตการณ์การแสดงของเพื่อน การพูด
ส่ือสารภาษาองักฤษ ส าเนียงการพูด ค  าศพัท์ท่ีใช้ ไวยากรณ์ท่ีใช้ รวมถึงกลวิธีการส่ือสารท่ีใช้
ระหว่างพูดบทสนทนา เพื่อใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีดี  
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ขั้นที่  7 ขั้นแสดง(ขั้นการใช้กลวิธีการส่ือสาร)โดยนักเรียนเป็นผูด้  าเนินกิจกรรม 
นักเรียนแสดงบทบาทสมมติตามท่ีไดรั้บ และไดใ้ชก้ลวิธีการส่ือสารในระหว่างท่ีพูดบทสนทนา 
เพื่อแกปั้ญหาการพูดส่ือสารภาษาองักฤษให้สามารถด าเนินการต่อไปอย่างราบร่ืนและเกิดความ
คล่องแคล่วในการพูดส่ือสารนกัเรียนไดร่้วมแสดงบทบาทสมมติกบัครูชาวต่างชาติ ท าให้นกัเรียน
ไดส่ื้อสารกบัชาวต่างชาติ ซ่ึงผลการจดักิจกรรม พบว่า นักเรียนสามารถปฏิบติักิจกรรมการแสดง
บทบาทสมมติไดดี้ นักเรียนมีความกระตือรือร้น แต่ก็มีบางคนท่ีไม่มีความขยนั หรือขาดความ
รับผดิชอบท่ีจะจ าบทของตนเอง ท าให้เพื่อนในกลุ่มไม่สามารถต่อบทได ้ซ่ึงก็ไดรั้บการแกไ้ขจาก
เพื่อนและครูผูส้อน เพื่อให้สามารถปฏิบติักิจกรรมผ่านไปได ้นอกจากน้ีระหว่างท่ีนักเรียนไดท้ า
การแสดงบทบาทสมมติ ผูช่้วยครูไดบ้นัทึกวีดีโอ และครูท าการสังเกตการแสดง ส าเนียงการพูด 
การใชค้  าศพัท์และไวยากรณ์ ความคล่องแคล่วในการพูด ความสามารถในการส่ือสาร และการใช้
กลวิธีการส่ือสารในเบ้ืองตน้ โดยมีการแสดงบทบาทสมมติใน 4 หน่วยดงัน้ี 

1.หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง Asking your study การสนทนาเร่ืองการเรียนเป็นส่ิงท่ีพบ
เจอไดใ้นชีวิตประจ าวนั โดยเฉพาะในช่วงวยัเรียน เพื่อเป็นการแลกเปล่ียนขอ้มูลการเรียนซ่ึงกนัและ
กนั และการเรียนรู้ค  าศพัท์ส านวนเก่ียวกบัการเรียนเป็นการกระตุน้ใหน้ักเรียนใฝ่เรียนรู้ เพราะเป็น
เร่ืองใกลต้วัและพบเจอทุกวนั เช่น วิชาท่ีเรียน วิชาท่ีชอบหรือไม่ชอบ เป็นตน้ ส่งผลใหน้ักเรียนน า
ความรู้ไปใชใ้นการเรียนระดบัสูงต่อไป 

 
 
 
 

 ภาพท่ี 7 การเตรียมนกัเรียนเก่ียวกบัมารยาทในการชมการแสดงและส่ิงท่ีควรสงัเกต เพื่อให้

เกิดการเรียนรู้ท่ีดีต่อตวันกัเรียน 
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2. หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ือง Describing People การบรรยายลกัษณะทางกายภาพของ

บุคคลนั้นมีความส าคญัและจ าเป็นอย่างยิ่ง ตอ้งอาศยัความรู้ของค าคุณศพัท์ ค  านามและการเรียบ
เรียงประโยค เพื่อจะได้บรรยายลักษณะต่างๆ ได้อย่างถูกต้องแม่นย  าและสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัไดแ้ละจ าเป็นอยา่งยิง่ส าหรับการโตต้อบส่ือสาร โดยเฉพาะการเป็นพยาน 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 เร่ือง Asking the way การสอบถามทิศทาง หรือถนนหนทางเป็น
ส่ิงจ  าเป็นต่อการเรียนรู้บทสนทนาภาษาองักฤษ เราจึงจ  าเป็นตอ้งรู้ทั้งวิธีถามและตอบในการบอก
ทิศทางนั้น และตอ้งค านึงถึงความถูกต้องของเส้นทางและการเดินทางท่ีสะดวกเพื่อให้ผูถ้ามไม่

สบัสนหรือหลงเสน้ทาง เลือกใชป้ระโยคท่ีกระชบัและเหมาะสม 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 8 การแสดงบทบาทสมมติ หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 Asking about Study  

 

ภาพท่ี 9 การแสดงบทบาทสมมติ หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 Describing People 
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4.หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 เร่ือง Going Shopping การฝึกพูด สนทนา ในสถานการณ์การ
สอบถามราคา การต่อรองราคาสินคา้และการเลือกซ้ือสินคา้เป็นพ้ืนฐานของการสนทนา
ภาษาองักฤษในชีวิตประจ าวนั โดยสามารถใชค้  าศพัทส์ านวนท่ีเหมาะสมกบักาลเทศะและ
วฒันธรรมของเจา้ของภาษา 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพท่ี 10 การแสดงบทบาทสมมติ หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 Asking the ways 

ภาพท่ี 11  ตวัแทนนกัเรียนแสดงบทบาทสมมติ หน่วยท่ี 4 Going Shopping ท่ีตลาดน ้ า 
ด าเนินสะดวก 
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 ภาพท่ี 13 การประเมินความสามารถตนเองดา้นการส่ือสารภาษาองักฤษ และใหน้กัเรียนท า
กิจกรรม AAR โดยการดูคลิปวดีีโอท่ีตนแสดงบทบาทสมมติ 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

ขั้นที่ 8 ขั้นอภิปรายผลโดยครูเป็นผูด้  าเนินกิจกรรม ให้นกัเรียนดูคลิปวีดีโอท่ีนกัเรียน
ไดแ้สดงบทบาทสมมติ และร่วมกนัแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นเก่ียวกบัการแสดง การพูด
ส่ือสารภาษาองักฤษ การใชค้  าศพัท ์ส านวนต่างๆ และการใชก้ลวิธีการส่ือสาร พร้อมดว้ยครูคอยให้
ค  าแนะน า จากนั้นนักเรียนแต่ละคนประเมินความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษของ
ตนเอง เพื่อใหน้กัเรียนไดใ้หค้ะแนนความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษของตนเองและดู
ว่าสอดคลอ้งกับคะแนนท่ีครูประเมินหรือไม่ และครูให้นักเรียนทบทวนตนเองหลงัการปฏิบัติ
กิจกรรมของนกัเรียน (After Action Review: AAR)เพื่อเป็นการทบทวนการปฏิบติักิจกรรม เพื่อให้
ทราบถึงส่ิงท่ีดีและไม่ดีในการปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือการพฒันาหรือปรับปรุงแก้ไข การวิเคราะห์
ขดัขอ้ง และวิเคราะห์ส่ิงท่ีนักเรียนได้รับจากการปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีพบในระหว่างการ
ปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อน ามาซ่ึงการพฒันาหรือการปรับปรุงการปฏิบติักิจกรรมในคร้ังต่อไป 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 ภาพท่ี 12 การแสดงบทบาทสมมติ หน่วยท่ี 4 Going Shopping 
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ตอนที่ 4 ผลการประเมนิ และปรับปรุงกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

ผลการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชว้ิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกบักลวิธีการ
ส่ือสารเพ่ือส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 มีผูว้ิจัยเป็นผูส้อน และเป็นผูป้ระเมิน 
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  

การประเมินหลงัการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน โดยการประเมินนักเรียน 7 ดา้น คือ1) 
ความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ 2) การประเมินพฒันาการตนเองดา้นการพูดส่ือสาร
ภาษาองักฤษ 3) ความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษในแต่ละดา้น 4) พฒันาการดา้นการ
พูดส่ือสารภาษาองักฤษ 5) การใช้กลวิธีการส่ือสาร 6) สอบถามความคิดเห็นหลงัการปฏิบัติ
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนในแต่ละหน่วย (After Action Review : AAR) และ7) สอบถามความคิดเห็น
ของนกัเรียนท่ีมีต่อกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชว้ิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกบักลวิธีการส่ือสารเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ 

1. ผลการประเมินความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ 
การประเมินความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ หลงัการจดักิจกรรมพฒันา

ผูเ้รียนโดยใชว้ิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกบักลวิธีการส่ือสารเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการพูด
ส่ือสารภาษาองักฤษ ผูว้ิจยั และเพื่อนครูได้ด  าเนินการประเมินความสามารถดา้นการพูดส่ือสาร
ภาษาองักฤษของนกัเรียนจากการทดสอบการพูดส่ือสารภาษาองักฤษโดยใชว้ิธีสอนบทบาทสมมติ
ร่วมกับกลวิธีการส่ือสารทั้ งหมด 4 คร้ังโดยใช้แบบประเมินความสามารถด้านการพูดส่ือสาร
ภาษาองักฤษ ผลปรากฏดงัตารางท่ี 26  
ตารางท่ี 26 ผลการพฒันาความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษโดยใชว้ิธีสอนบทบาท
สมมติ ร่วมกบักลวิธีการส่ือสาร 
หน่วยการเรียนรู้กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

ผู้ประเมิน 
ครู เพ่ือนครู เฉล่ีย การแปล

ผล 
ล าดับ 

�̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D.   

หน่วยที่ 1  
Asking about study 

3.04 0.38 3.04 0.39 3.04 0.39 พอใช ้ 4 

หน่วยที่ 2 
Describing People 

3.32 0.42 3.29 0.42 3.31 0.42 พอใช ้ 3 
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ตารางท่ี 26 ผลการพฒันาความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษโดยใชว้ิธีสอนบทบาท
สมมติ ร่วมกบักลวิธีการส่ือสาร (ต่อ) 
หน่วยการเรียนรู้กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

ผู้ประเมิน 
ครู เพ่ือนครู เฉล่ีย การแปล

ผล 
ล าดับ 

�̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D.   
หน่วยที่ 3 
Asking the ways 

3.62 0.44 3.58 0.46 3.60 0.45 ดี 2 

หน่วยที่ 4 
Going Shopping 

3.95 0.46 3.92 0.47 3.94 0.47 ดี 1 

รวม 3.48 0.54 3.46 0.54 3.47 0.54 ดี  
 

จากตารางท่ี 26 แสดงได้ดังแผนภูมิท่ี 14 ผลการประเมินความสามารถด้านการพูด
ส่ือสารภาษาองักฤษ หลงัการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชว้ิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกบักลวิธี
การส่ือสารเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษโดยครูและเพื่อนครูเป็นผู ้
ประเมิน โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี (X̅= 3.47, S.D. = 0.54) พบว่า หน่วยการเรียนรู้ท่ีมีคะแนน
สูงสุด  คือ หน่วยการเรียน รู้ท่ี  4 เร่ือง Going Shopping อยู่ในระดับดี (X̅= 3.94, S.D. = 0.47) 
รองลงมา คือ หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 เร่ือง Asking the ways อยู่ในระดับดี (X̅= 3.60, S.D. = 0.45) 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ือง Describing People อยูใ่นระดบัพอใช ้(X̅= 3.31, S.D. = 0.42) และ หน่วย
การเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง Asking about study อยูใ่นระดบัพอใช ้(X̅= 3.04, S.D. = 0.39)  

 



  231 

 
 

จากตารางท่ี 26  ผลการประเมินความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ หลงัการ
จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนโดยใช้วิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกับกลวิธีการส่ือสารเพื่อส่งเสริม
ความสามารถด้านการพูดส่ือสารภาษาองักฤษโดยครูและเพื่อนครูเป็นผูป้ระเมินนักเรียน โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัดี (X̅= 3.47, S.D. = 0.54) และพบว่าพฒันาการของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา ท่ี
ได้รับการจัดกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใช้วิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกับกลวิธีการส่ือสารเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ นักเรียนมีพฒันาการสูงข้ึน เม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้นพบว่า หน่วยการเรียนรู้ท่ีมีคะแนนสูงสุด คือ หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 เร่ือง Going Shopping อยู่
ในระดบัดี (X̅= 3.94, S.D. = 0.47) รองลงมา คือ หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 เร่ือง Asking the ways อยู่ใน
ระดับดี (X̅= 3.60, S.D. = 0.45) หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ือง Describing People อยู่ในระดับพอใช ้
(X̅= 3.31, S.D. = 0.42) และ หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง Asking about study อยู่ในระดบัพอใช ้(X̅= 
3.04, S.D. = 0.39)  

ความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ หลงัการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชว้ิธี
สอนบทบาทสมมติร่วมกับกลวิธีการส่ือสารเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดส่ือสาร
ภาษาองักฤษโดยครูและเพื่อนครู เป็นไปในท านองเดียวกนั โดยในภาพรวมอยู่ในระดบัดีผลของครู 

หน่วยท่ี 1 หน่วยท่ี 2 หน่วยท่ี 3 หน่วยท่ี 4 รวม 4 หน่วย

3.04
3.32

3.62
3.95

3.48
3.04

3.29
3.58

3.92
3.46

3.04
3.31

3.6
3.94

3.47

การพฒันาความสามารถด้านการพูดส่ือสารภาษาองักฤษโดยใช้วธิีสอน
บทบาทสมมตร่ิวมกบักลวธิกีารส่ือสาร ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา

ครู เพื่อนครู เฉล่ีย

แผนภูมิที่ 14 ผลการประเมินความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ หลงัการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใช้
กลวิธีการส่ือสารร่วมกบับทบาทสมมติเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษโดยครูและเพื่อน
ครูเป็นผูป้ระเมิน 
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(X̅= 3.48, S.D. = 0.54) ผลของเพื่อนครู (X̅= 3.46, S.D. = 0.54) และพบว่าพฒันาการของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษา ท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชว้ิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกบักลวิธี
การส่ือสารเพ่ือส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษเป็นไปในทิศทางเดียวกนั คือ 
นักเรียนมีพฒันาการสูงข้ึน เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า หน่วยการเรียนรู้ท่ีมีคะแนนสูงสุดคือ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 เร่ือง Going Shopping อยู่ในระดบัดีผลของครู (X̅= 3.95, S.D. = 0.46) ผลของ
เพื่อนครู(X̅= 3.92, S.D. = 0.47) รองลงมา คือ หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 เร่ือง Asking the ways อยู่ใน
ระดบัดี ผลของครู (X̅= 3.62, S.D. = 0.44) ผลของเพื่อนครู(X̅= 3.58, S.D. = 0.46) หน่วยการเรียนรู้
ท่ี 2 เร่ือง Describing People อยู่ในระดับพอใช้ ผลของครู (X̅= 3.32, S.D. = 0.42) ผลของเพื่อน
ครู(X̅= 3.29, S.D. = 0.42) และ หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง Asking about study อยูใ่นระดบัพอใช ้ผล
ของครู (X̅= 3.04, S.D. = 0.38) ผลของเพื่อนครู(X̅= 3.04, S.D. = 0.39)  

ผลการประเมินพฒันาการความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ พบว่านกัเรียน
มีพฒันาการสูงข้ึน เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า หน่วยการเรียนรู้ท่ีมีคะแนนสูงสุด คือ หน่วยการ
เรียนรู้ท่ี 4 เร่ือง Going Shopping อยู่ในระดับดี (X̅= 3.94, S.D. = 0.47) รองลงมา คือ หน่วยการ
เรียนรู้ท่ี 3 เร่ือง Asking the ways อยู่ในระดบัดี (X̅= 3.60, S.D. = 0.45) หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ือง 
Describing People อยู่ในระดับพอใช้ (X̅= 3.31, S.D. = 0.42) และ หน่วยการเรียน รู้ ท่ี  1 เร่ือง 
Asking about study อยูใ่นระดบัพอใช ้(X̅= 3.04, S.D. = 0.39) 

1. ผลการประเมินความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษรายดา้น 
การประเมินความสามารถด้านการพูดส่ือสารภาษาองักฤษรายด้าน หลงัการจัด

กิจกรรมพัฒนาผู ้เรียนโดยใช้วิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกับกลวิ ธีการส่ือสารเพื่อส่งเสริม
ความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ ครูและเพื่อนครูได้ด  าเนินการประเมินความสามารถ
ด้านการพูดส่ือสารภาษาอังกฤษในแต่ละด้านของนักเรียนจากการทดสอบการพูดส่ือสาร
ภาษาองักฤษโดยใช้กลวิธีการส่ือสารร่วมกบับทบาทสมมติ ทั้งหมด 4 คร้ัง โดยใช้แบบประเมิน
ความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ ผลปรากฏดงัตารางท่ี 27 
ตารางท่ี 27 ผลการประเมินความสามารถดา้นการพดูส่ือสารภาษาองักฤษเป็นรายดา้น 

ความสามารถด้านการพูด
ส่ือสารภาษาอังกฤษ 

ช่วงเวลาทดสอบ 
 
�̅� 
 

S.D. การแปลผล ล าดับ 

ดา้นการออกเสียง 
 

หน่วยที่ 1 2.62 0.48 พอใช ้ 4 
หน่วยที่ 2 2.65 0.49 พอใช ้ 3 
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ตารางท่ี 27 ผลการประเมินความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษเป็นรายดา้น (ต่อ) 

ความสามารถด้านการพูด
ส่ือสารภาษาอังกฤษ 

ช่วงเวลาทดสอบ �̅� S.D. การแปลผล ล าดับ 

 หน่วยที่ 3 2.83 0.37 พอใช ้ 2 
หน่วยที่ 4 3.00 0.00 พอใช ้ 1 
รวม 2.78 0.41 พอใช้ 5 

ดา้นไวยากรณ์ 
 

หน่วยที่ 1 2.60 0.49 พอใช ้ 4 
หน่วยที่ 2 3.10 0.53 พอใช ้ 3 

หน่วยที่ 3 3.37 0.59 พอใช ้ 2 
หน่วยที่ 4 3.60 0.66 ดี 1 
รวม 3.17 0.68 พอใช้ 4 

ดา้นค าศพัท ์
 

หน่วยที่ 1 3.08 0.52 พอใช ้ 4 
หน่วยที่ 2 3.56 0.48 ดี 3 
หน่วยที่ 3 3.62 0.41 ดี 2 
หน่วยที่ 4 4.08 0.76 ดี 1 
รวม 3.59 0.65 ดี 3 

ดา้นความคล่องแคล่วใน
การสนทนา 
 

หน่วยที่ 1 3.31 0.43 พอใช ้ 4 
หน่วยที่ 2 3.69 0.45 ดี 3 
หน่วยที่ 3 3.90 0.69 ดี 2 
หน่วยที่ 4 4.48 0.61 ดีมาก 1 
รวม 3.85 0.69 ดี 2 

ดา้นความเขา้ใจในการ
ส่ือสาร 
 

หน่วยที่ 1 3.60 0.42 ดี 4 
หน่วยที่ 2 4.06 0.55 ดี 3 
หน่วยที่ 3 4.42 0.48 ดีมาก 2 
หน่วยที่ 4 4.58 0.50 ดีมาก 1 

รวม 4.17 0.62 ดี 1 

รวมทั้งหมด  3.51 0.79 ดี  

 

จากตารางท่ี 27 ผลการประเมินความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษเป็นรายดา้น 
หลังการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนโดยใช้กลวิธีการส่ือสารร่วมกับบทบาทสมมติเพื่อส่งเสริม
ความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษในภาพรวมอยูใ่นระดบัดี (X̅= 3.51, S.D. = 0.79) เมื่อ
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พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ความสามารถด้านการพูดส่ือสารภาษาองักฤษท่ีมีคะแนนสูงสุด คือ 
ด้านความเข้าใจในการส่ือสาร อยู่ในระดับดี (X̅= 4.17, S.D. = 0.62) รองลงมาคือ ด้านความ
คล่องแคล่วในการสนทนาอยู่ในระดับดี (X̅= 3.85, S.D. = 0.69) ด้านค าศัพท์อยู่ในระดับดี           
(X̅= 3.59, S.D. = 0.65)ดา้นไวยากรณ์ อยู่ในระดบัพอใช ้(X̅= 3.17, S.D. = 0.68) และดา้นการออก
เสียงอยูใ่นระดบัพอใช ้(X̅= 2.78, S.D. = 0.41) 

จากตารางท่ี 27 แสดงไดด้งัแผนภูมิท่ี 15 ผลการประเมินความสามารถดา้นการพูดส่ือสาร
ภาษาองักฤษรายดา้น หลงัการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใช้กลวิธีการส่ือสารร่วมกบับทบาท
สมมติเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษในหน่วยการเรียนรู้ท่ี 1-4 โดยครู
และเพื่อนครูเป็นผูป้ระเมิน 

 

จากรายละเอียดกล่าวโดยสรุปไดว้่าความสามารถดา้นการส่ือสารภาษาองักฤษทั้ง 5 ดา้น 
ไดแ้ก่ ดา้นการออกเสียง ดา้นไวยากรณ์ ดา้นค าศพัท ์ดา้นความคล่องแคล่วในการสนทนา และดา้น
ความเขา้ใจในการส่ือสารในช่วงหลงัเรียนในหน่วยการเรียนรู้ท่ี 1-4 ดว้ยการใชก้ลวิธีการส่ือสาร
ร่วมกบัวิธีสอนบทบาทสมมติของนักเรียนชั้นประถมศึกษามีพฒันาการเพ่ิมข้ึน โดยดา้นการออก
เสียงในหน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.62 และหน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.00 
ดา้นไวยากรณ์ หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.62 และหน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

2.62 2.6 3.08 3.31 3.6
2.65 3.1 3.56 3.69 4.06

2.83
3.37 3.62 3.9

4.42

3
3.6 4.08 4.48 4.58

ความสามารถด้านการพูดส่ือสารภาษาองักฤษรายด้านในหน่วยการเรียนรู้ของ
นักเรียนจากการทดสอบตามช่วงเวลา

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4

แผนภูมิที่ 15 ผลการประเมินความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษรายดา้น หลงัการจดักิจกรรม
พฒันาผูเ้รียนโดยใชก้ลวิธีการส่ือสารร่วมกบับทบาทสมมติเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสาร

ภาษาองักฤษในหน่วยการเรียนรู้ที่ 1-4 
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3.60 ด้านค าศพัท์ หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.08 และหน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.08 ดา้นความคล่องแคล่วในการส่ือสาร หน่วยการเรียนรู้ท่ี  1 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.31 และ
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.48 และดา้นความเขา้ใจในการส่ือสาร หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.60 และหน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.5 
1. ผลการศึกษาการใช้กลวธิีการส่ือสาร 

การศึกษาการใชก้ลวิธีการส่ือสารในการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ หลงัการจดักิจกรรม
พฒันาผูเ้รียนโดยใชว้ิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกบักลวิธีการส่ือสารเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้น
การพูดส่ือสารภาษาองักฤษ ผูว้ิจยัและผูช่้วยวิจัยได้ด  าเนินการบันทึกความสามารถดา้นการพูด
ส่ือสารภาษาองักฤษในแต่ละดา้นของนกัเรียนจากการสังเกตการพูดส่ือสารภาษาองักฤษโดยใชว้ิธี
สอนบทบาทสมมติร่วมกบักลวิธีการส่ือสาร ทั้งหมด 4 คร้ัง โดยใช้แบบบนัทึกการใช้กลวิธีการ
ส่ือสารผลปรากฏดงัตารางท่ี 28 
ตารางท่ี 28 ผลการศกึษาการใชก้ลวิธีการส่ือสารของนกัเรียน 
กลวธิีส่ือสาร 

 
 
หน่วยการ 

เรียนรู้ 
 

หน่วยที่ 1 
Asking 
about 
study 

หน่วยที่ 2 
Describing 

People 

หน่วยที่ 3 
Asking the 

ways 

หน่วยที่ 4 
Going 

Shopping 

รวม ล าดบั 

การใชอ้วจันภาษา 34 39 40.50 30 143.50 2 
การขอความ
ช่วยเหลือ 

16 12.50 10 5 43.50 4 

การพูดภาษาองักฤษ
ปนภาษาอ่ืน 

17 18 8 5 48 3 

การพูดพึมพ าเพื่อขอ
เวลาในการคิด 

66.50 58.50 58.50 54 237.50 1 

รวม 133.50 128 117 94 472.50  

จากตารางท่ี 28 ผลการศึกษาการใช้กลวิธีการส่ือสารของนักเรียน หลงัการจัดกิจกรรม
พฒันาผูเ้รียนโดยใชก้ลวิธีการส่ือสารร่วมกบับทบาทสมมติเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการพูด
ส่ือสารภาษาองักฤษ ในภาพรวมใชไ้ปทั้งหมด 472.50 คร้ัง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าเม่ือ
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พิจารณารายดา้นพบว่ากลวิธีการส่ือสารท่ีถูกใชม้ากท่ีสุด คือ การพูดพึมพ าเพื่อขอเวลาในการคิด 
237.50 คร้ัง รองลงมาคือ การใชอ้วจันภาษา 143.50 คร้ัง การพูดภาษาองักฤษปนภาษาอ่ืน 48 คร้ัง 
และการขอความช่วยเหลือ 43.50 คร้ัง 

โดยกลวิธีการพูดพึมพ าเพื่อขอเวลาคิด เป็นกลวิธีการส่ือสารท่ีนกัเรียนเลือกใชใ้ชม้ากท่ีสุด 
จากการพูด er……., erm, …….I mean……, you know……. เพื่อขอเวลาในการคิดค าศพัท ์หรือบท
สนทนาท่ีตอ้งพูดตอบออกไป รองลงมาคือ การใชอ้วจันภาษา โดยนักเรียนเลือกใชก้ารท าท่าทาง 
เช่น ใชก้ารพยกัหน้าหรือส่ายหน้าเป็นการการตอบรับหรือปฏิเสธ แทนค าว่า Yes หรือ No การใช้
น้ิวมือ แทนตวัเลข หรือการใชท่้าทางในการบรรยายลกัษณะบุคคล การโบกมือ แทนค าว่า No และ 
Good bye เป็นตน้ ล  าดับถดัมาท่ีนักเรียนเลือกใช ้คือ กลวิธีการพูดภาษาองักฤษปนภาษาอ่ืน โดย 
นกัเรียนจะใชภ้าษาไทยพูดไปกบัประโยคภาษาองักฤษ เม่ือนึกค าศพัท์นั้นไม่ออกหรือไม่รู้ค  าศพัท์
นั้น พร้อมท าท่าทางประกอบ เช่น มีการใชค้  าว่า ดนตรี แทน music ใชข้นมไทย แทน Thai dessert 
ใช้ค  าว่า ใช้ค  าว่า หิว แทน hungry ใช้ค  าว่า ลูกช้ิน แทน meat ball เป็นต้นและกลวิธีท่ีนักเรียน
เลือกใช้น้อยท่ีสุด คือ กลวิธีขอความช่วยเหลือ โดยนักเรียนจะพูดประโยค Slowly please เมื่อ
ตอ้งการให้คู่สนทนาพูดให้ชา้ลง ใชป้ระโยค Again please เม่ือตอ้งการให้คู่สนทนาพูดซ ้ าอีกคร้ัง 
ใช้ประโยค Loudly please เม่ือต้องการให้คู่สนทนาพูดเสียงดังฟังชัดกว่าน้ี และใช้ What’s that 
again? เพ่ือคู่สนทนาไดท้ราบว่าค  าศพัทท่ี์เขาพูดถึงนั้นเราไม่ทราบหรือไม่เขา้ใจ 

จากรายละเอียดกล่าวสรุปไดด้งัแผนภูมิท่ี 16 
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จากรายละเอียดกล่าวโดยสรุปไดว้่าความสามารถดา้นการส่ือสารภาษาองักฤษในช่วง

ระหว่างแสดงบทบาทสมมติในหน่วยการเรียนรู้ท่ี 1-4 มีพฒันาการเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง และจ านวน
การใชก้ลวิธีการส่ือสารลดลง แสดงไดด้งัแผนภูมิท่ี 17 

 

 

 

 

 

 

 

หน์วยท่ี 1 หน์วยท่ี 2 หน์วยท่ี 3 หน์วยท่ี 4 รวม

34 39 40.5
30

143.5

16 12.5 10 5

43.5

17 18
8 5

48
66.5 58.5 58.5 54

237.5

การใช้กลวิธีการส่ือสารของนักเรียนจากการทดสอบตามช่วงเวลา

การใช้อวจันภาษา การขอความช่วยเหลือ การพูดภาษาองักฤษปนภาษาอ่ืน การพูดพึมพ าเพ่ือขอเวลาในการคดิ

แผนภูมิที่ 16 จ านวนการใชก้ลวิธีการส่ือสาร ไดแ้ก่ การใชอ้วจันภาษา การขอความช่วยเหลือ การพูด
ภาษาองักฤษปนภาษาอื่น และการพูดพึมพ าเพื่อขอเวลาในการคิด ในช่วงระหว่างแสดงบทบาทสมมติ  

ในหน่วยการเรียนรู้ที ่1-4 
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แผนภูมิที่ 17 การเปรียบเทียบความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษและการใชก้ลวิธีการส่ือสาร ไดแ้ก่ 
การใชอ้วจันภาษา การขอความช่วยเหลือ การพูดภาษาองักฤษปนภาษาอื่น และ 

การพูดพึมพ าเพื่อขอเวลาในการคิด ในช่วงระหว่างแสดงบทบาทสมมติในหน่วยการเรียนรู้ที่ 1-4 
 

 
 

3. ผลการศึกษาความคดิเห็นของนักเรียนที่มต่ีอกจิกรรมพฒันาผู้เรียนโดยใช้วธิีสอนบทบาทสมมติ
ร่วมกบักลวธิกีารส่ือสารเพ่ือส่งเสริมความสามารถด้านการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ 

3.1 ผลการสอบถามความคิดเห็นในการทบทวนหลงัปฏิบัติกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
(After Action Review : AAR) หลงัการใช้กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนโดยใช้วิธีสอนบทบาทสมมติ
ร่วมกบักลวิธีการส่ือสารเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษในแต่ละหน่วย
การเรียนรู้ 
              การสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนในการทบทวนหลงัปฏิบติักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
(After Action Review : AAR) หลงัการใชกิ้จกรรมพฒันาผูเ้รียนในหน่วยการเรียนรู้ท่ี 1-4 โดยมี
วตัถุประสงค์ 5 ขอ้ ดงัน้ี 1) เพ่ือให้ทราบส่ิงท่ีดีในการจดักิจกรรมการเรียนรู้และเก็บรักษาไวห้รือ
พฒันาให้ดียิ่งข้ึน 2) เพ่ือให้ทราบส่ิงท่ีไม่ดีในการจดักิจกรรมการเรียนรู้และด าเนินการปรับปรุง       
3) เพื่อวิเคราะห์อุปสรรคขอ้จ ากดั/ขอ้ขดัขอ้งท่ีพบในระหว่างการปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้ 4) เพื่อ
วิเคราะห์ส่ิงท่ีนักเรียนได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้และ5) เพื่อการพฒันาการจดัการ
เรียนรู้ในคร้ังต่อไปโดยเป็นการสอบถามความเห็นจากนักเรียน และใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
เน้ือหาใน 5 ประเด็น ดงัน้ี 1) ส่ิงท่ีนกัเรียนช่ืนชอบจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 2) ส่ิงท่ีนกัเรียนไม่
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ช่ืนชอบจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 3) อุปสรรค/ขอ้จ  ากดั/ขอ้ขดัขอ้งท่ีนกัเรียนพบในระหว่างการ
ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ 4) ส่ิงท่ีนักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ 5) ส่ิงท่ี
นกัเรียนจะปฏิบติัในกิจกรรมการเรียนรู้คร้ังต่อไป 

จากประเด็นสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชก้ลวิธีการส่ือสาร
ร่วมกบับทบาทสมมติเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ โดยให้นักเรียน
แสดงความคิดเห็นหลงัจากการเรียนในหน่วยการเรียนรู้ท่ี 1-4 ในแต่ละประเด็นพบว่า 

ประเด็นท่ี 1 ส่ิงท่ีนักเรียนช่ืนชอบจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้ พบว่านักเรียนส่วน
ใหญ่รู้สึกช่ืนชอบกิจกรรมในขั้นสอน ท่ีมีการใชส่ื้อท่ีหลากหลาย เช่น เกม คลิปวีดีโอ หุ่นมือ ตุ๊กตา
กระดาษ เป็นตน้นอกจากน้ีนกัเรียนสนุกท่ีไดไ้ดแ้สดงบทบาทสมมติพูดภาษาองักฤษร่วมกบัเพ่ือนๆ 
รวมถึงการออกนอกสถานท่ีและไดดู้คลิปวีดีโอผลงานของตวัเองเพื่อประเมินตนเอง 

“…ชอบท่ีไดแ้ต่งตวัเป็นโจรกบัต ารวจค่ะ” 

(นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6) 
“…ชอบเกมตามล่าหาสมบติัมากเลยครู สนุกมาก” 

 (นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6) 
ประเด็นท่ี 2 ส่ิงท่ีนกัเรียนไม่ช่ืนชอบจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้พบว่า นกัเรียนส่วน

ใหญ่ไม่ชอบการพูดท่ีเสียงเบาและตะกุกตะกกัของตวัเองและเพ่ือน อีกทั้งรู้สึกว่าจ  าค  าศพัท์ไม่ค่อย
ได ้ตอ้งใชท่้าทาง หรือพูด อ่ืม เอ่อ หลายคร้ัง รวมถึงการพูดตะกุกตะกกัและการออกเสียงค าศพัทผ์ดิ
รู้สึกว่ายากและเขินอายเวลาออกเสียงแบบเจา้ของภาษา 

“…หนูพูด อ่ืม เอ่อ บ่อยมากเลยครู” 
(นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6) 

“…บางค าหนูออกเสียงไม่ไดค่้ะ มนัยากค่ะครู” 
(นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6) 

ประเด็นท่ี 3 อุปสรรค/ขอ้จ  ากดั/ขอ้ขดัขอ้งท่ีนกัเรียนพบในระหว่างการปฏิบติักิจกรรม
การเรียนรู้พบว่านกัเรียนส่วนใหญ่คิดอุปสรรค คือจ าค  าศพัท์ไม่ได ้การพูดเสียงเบาของเพื่อน และ
เพ่ือนในกลุ่มจ าบทของไม่ไดท้ าให้ต่อบทกนัไม่ไดอี้กทั้งบางคร้ังฟังครูชาวต่างชาติพูดไม่เขา้ใจท า
ให้ตอ้งใชเ้วลาในการส่ือสาร อีกทั้งในบางคร้ังมีสภาพแวดลอ้มท่ีไม่ดี คือ มีนกัเรียนชมรมอ่ืนมาดู
และส่งเสียงดงัท าใหไ้ม่มีสมาธิ  

“…คนอ่ืนมาดูแลว้เสียงดงัค่ะครู ไม่มีสมาธิเลย” 
 (นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6) 
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“…เพื่อนบางคนจ าบทไม่ไดค่้ะครู” 
(นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6) 

ประเด็นท่ี 4 ส่ิงท่ีนักเรียนไดเ้รียนรู้จากการปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้พบว่านักเรียน
ส่วนใหญ่คิดว่าไดรู้้จกัการใชก้ลวิธีการส่ือสารท่ีใชแ้กปั้ญหาเมื่อมีการพูดติดขดัในการส่ือสาร ได้
พูดภาษาองักฤษและไดค้  าศพัท์ต่างๆท่ีสามารถน าไปใช้ไดใ้นชีวิตประจ าวนัอีกทั้งยงัฝึกความกลา้
แสดงออกอีกดว้ย 

“…ไดพู้ดกบัครูฝร่ังและเรียนค าศพัทเ์ร่ืองซ้ือของค่ะ” 
(นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6) 

“…ไดใ้ชก้ลวิธีการส่ือสารเวลาพูดภาษาองักฤษไม่ไดค่้ะ” 
(นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6) 

ประเด็นท่ี 5 ส่ิงท่ีนกัเรียนจะปฏิบติัในกิจกรรมการเรียนรู้คร้ังต่อไปพบว่านกัเรียนส่วน
ใหญ่บอกว่าจะพยายามในการฝึกพูดส่ือสารภาษาองักฤษ ตั้งใจเรียนรู้ค  าศพัท์และฝึกการออกเสียง
ค าศพัทใ์หถู้กตอ้ง 

“…หนูจะตั้งใจท่องศพัทค่์ะ” 
(นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6) 

“…หนูจะพยายามออกเสียงค าศพัทใ์หดี้ข้ึนค่ะ” 
(นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6) 

 
3.2 ผลการสมัภาษณ์ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชว้ิธี

สอนบทบาทสมมติร่วมกับกลวิธีการส่ือสารเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดส่ือสาร
ภาษาองักฤษ 

การสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชว้ิธีสอน
บทบาทสมมติร่วมกบักลวิธีการส่ือสารเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ
แบ่งออกเป็น 2 ตอนไดแ้ก่ ตอนท่ี 1 ความคิดเห็นต่อการใชกิ้จกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใช้วิธีสอน
บทบาทสมมติร่วมกบักลวิธีการส่ือสารเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนท่ี 2 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม โดยทั้ง 2 ตอนให้นักเรียนเขียน
บรรยาย และใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงเน้ือหา 

จากประเด็นสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชว้ิธี
สอนบทบาทสมมติร่วมกับกลวิธีการส่ือสารเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดส่ือสาร
ภาษาองักฤษ โดยใหน้ักเรียนแสดงความคิดเห็นหลงัจากการเรียนกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชว้ิธี
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สอนบทบาทสมมติร่วมกับกลวิธีการส่ือสารเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดส่ือสาร
ภาษาองักฤษ พบว่า  

ส าหรับรายดา้นท่ี 1 ดา้นเน้ือหา ในแต่ละชัว่โมงท่ีนักเรียนไดเ้รียนรู้ในกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียนโดยใชว้ิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกบักลวิธีการส่ือสารเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการพูด
ส่ือสารภาษาองักฤษ พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่คิดว่ามีความเหมาะสม เพราะเป็นเร่ืองท่ีใกลต้วัและ
พบเจอในชีวิตประจ าวนัสามารถเอาไปใชจ้ริงๆได ้

“…เหมาะสม เพราะว่าหนูจะเอาไปใชจ้ริงในชีวิตประจ าวนัค่ะ” 
      (นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6) 

“…เหมาะสม เพราะสามารถน ามาใชใ้นชีวิตประจ าวนัของเราไดค่้ะ” 
      (นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6) 
ดา้นท่ี 2 ด้านการจดักิจกรรมการเรียนรู้ หลงัจากนักเรียนร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ใน

กิจกรรมพัฒนาผู ้เรียนโดยใช้วิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกับกลวิ ธีการส่ือสารเพื่อส่งเสริม
ความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษพบว่า นกัเรียนส่วนใหญ่รู้สึกดี มีความสนุกสนาน ใน
การได้แสดงบทบาทสมมติภาษาอังกฤษร่วมกับเพื่อนๆ ได้พูดภาษาองักฤษกับชาวต่างชาติ 
นอกจากน้ี  ได้ค  าศัพท์ภาษอังกฤษไปใช้ และได้กลวิธีการส่ือสารไปใช้แก้ปัญหาการพูด
ภาษาองักฤษ 

“…รู้สึกดีค่ะ สนุกดี ไดค้  าศพัทไ์ปใช ้และไดแ้สดงละครกบัเพื่อน” 
(นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6) 

“…สนุกค่ะ หนูไดพ้ดูภาษาองักฤษกบัชาวต่างชาติดว้ยและใชก้ลวิธีการส่ือสาร
แกปั้ญหาดว้ยค่ะ” 

(นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6) 
ดา้นท่ี 3 ด้านส่ือการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ หลงัจากนักเรียนได้ใช้ส่ือการเรียนรู้ หรือ

แหล่งเรียนรู้ในกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใช้วิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกบักลวิธีการส่ือสารเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถด้านการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่คิดว่าเหมาะสม 
เพราะไดใ้ชส่ื้อหลากหลาย ไดดู้คลิปวีดีโอต่างๆมีการให้แต่งตวัจริงๆ ไดไ้ปสถานท่ีจริงๆ เช่นวดั 
ตลาดน ้ าด  าเนินสะดวก และมีการจดัสถานท่ีเป็นตลาดและไดข้ายของจริงๆ ท าใหเ้กิดการเรียนรู้ 

“…เหมาะสมค่ะ ไดข้ายของจริงๆดว้ย เหมือนไดเ้ป็นแม่คา้จริงๆเลยค่ะ”  
             (นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6) 
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      “…เหมาะสมค่ะ หนูไดไ้ปคุยกบัฝร่ัง ท่ีตลาดน ้ า และไดไ้ปแสดงละครท่ีวดัดว้ย สนุก
มากค่ะ” 

      (นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6) 
ดา้นท่ี 4 ดา้นการวดัประเมินผลหลงัจากนักเรียนไดใ้ชกิ้จกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชว้ิธี

สอนบทบาทสมมติร่วมกับกลวิธีการส่ือสารเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดส่ือสาร
ภาษาองักฤษในการวดัและประเมินผล พบว่า นกัเรียนส่วนใหญ่คิดว่าการวดัและประเมินผลมีความ
เหมาสม เพราะมีการประเมินของครูและใหน้กัเรียนมีส่วนในการประเมินตนเอง ท าให้นกัเรียนรู้ว่า
การปฏิบติักิจกรรมของตนเองเป็นอยา่งไร จะตอ้งมีการปรับปรุงพฒันาผลงานของตนเอง  

“…เหมาะสมค่ะ เพราะเราจะไดรู้้ผลงานของเราและใหค้ะแนนเราเองค่ะ” 
(นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6) 

“…เหมาะสมค่ะ เพราะมีครูใหค้ะแนน และไดดู้วีดีโอตวัเองท าใหรู้้ว่าเราเป็นอยา่งไร” 
(นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6) 

ดา้นท่ี 5 ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ หลงัจากนกัเรียนไดใ้ชกิ้จกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชว้ิธีสอน
บทบาทสมมติร่วมกบักลวิธีการส่ือสารเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ
ในด้านประโยชน์ท่ีไดรั้บ พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีความเห็นสอดคลอ้งกนัว่า ไดค้วามรู้ด้าน
ภาษาองักฤษ เช่นค าศพัท ์บทสนทนา และไดพู้ดภาษาองักฤษเพ่ิมข้ึน มีความกลา้แสดงออกมากข้ึน
จากการไดแ้สดงบทบาทสมมติ และไดใ้ชก้ลวิธีการส่ือสารไวแ้กปั้ญหาการพูดภาษาองักฤษ 

“…ไดค้วามรู้ภาษาองักฤษเพ่ิมข้ึน ไดใ้ชก้ลวิธีการส่ือสารเวลามีปัญหาการพูดดว้ยค่ะ” 
(นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6) 

“…ไดพู้ดภาษาองักฤษค่ะ และมีความกลา้แสดงออกมากข้ึน” 
(นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6) 

ตอนท่ี 2 ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม จากการประเด็นสัมภาษณ์ในขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม พบว่า 
นกัเรียนอยากประเมินความสามารถในการพูดส่ือสารภาษาองักฤษของเพื่อน เพราะจะไดผ้ลดักนั
ใหค้ะแนน อยากใหม้ีครูต่างชาติมาแสดงละครร่วมดว้ยอีก เน่ืองจากไดคุ้ยกบัชาวต่างชาติจริงๆ และ
อยากจบักลุ่มดว้ยกนัเอง เพราะจะไดเ้ป็นเพ่ือนท่ีสนิทกนั ไดซ้อ้มละครกนัง่ายข้ึนและสนุกสนาน
ยิง่ข้ึน 

“…อยากประเมินเพื่อนดว้ยค่ะครู ผลดักนัใหค้ะแนน” 
(นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6) 
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“…อยากใหที้เชอร์รูมาแสดงละครกบัเราอีกค่ะ” 
(นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6) 

“…อยากจบักลุ่มกนัเองค่ะ จะไดส้นุก และนดัมาซอ้มง่ายค่ะ” 
(นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6) 

ผลการปรับปรุงกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
ผลการน ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชว้ิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกบักลวิธีการส่ือสาร

เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษไปใช ้พบว่า ยงัมีประเด็นท่ีควรปรับปรุง 
ดงัน้ี 1) การใชว้ิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกบักลวิธีการส่ือสารเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการพูด
ส่ือสารภาษาองักฤษ เน่ืองจากจ านวนชัว่โมงในการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน มี 15 ชัว่โมง และส่วน
ใหญ่ในการจดักิจกรรมชมรม มีเวลาค่อนขา้งจ ากดัในการจดักิจกรรม ท าให้ตวัขั้นตอนการแสดง
บทบาทสมมติ ท่ีส่งผลถึงการพฒันาความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษนั้น ไม่สามารถ
เกิดไดอ้ย่างสมบูรณ์ เน่ืองจากหมดเวลาเสียก่อน และเน่ืองจากเวลาท่ีใชใ้นการจดักิจกรรมค่อนขา้ง
จ ากดั ท าใหบ้างขั้นตอนตอ้งกระชบัเวลาเพ่ือใหจ้บตามแผนท่ีวางไว ้และ 2) ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ท่ีควรมี
ความหลากหลายเหมาะสมกบัการเรียนรู้ของเด็กชั้นประถมศึกษา รวมถึงใบความรู้ท่ีไดป้รับใหง่้าย
ข้ึน ตวัหนังสือให้มีขนาดใหญ่ข้ึน และมีรูปภาพท่ีสวยงาม เพ่ือเป็นการกระตุ้นความสนใจของ
นกัเรียน และ 3)แบบสมัภาษณ์ความคิดเห็นต่อการใชกิ้กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชว้ิธีสอนบทบาท
สมมติร่วมกบักลวิธีการส่ือสารเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา ท่ีอาจใชภ้าษาท่ียากเกินไป ท าให้ไม่เขา้ใจในค าถามสัมภาษณ์ ซ่ึงไดท้ า
การปรับข้อค าถามให้ง่ายข้ึน ใช้ภาษาท่ีง่ายข้ึน  มีความกระชับ เหมาะส าหรับนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษา เพื่อใหส้ามารถตอบแบบสมัภาษณ์ไดอ้ยา่งเขา้ใจ 
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บทที่ 5 

สรุปผล อภิปรายผล 

 การวิจยั เร่ืองกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใช้วิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกับกลวิธีการ
ส่ือสารเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา เป็น
การวิจัยและพฒันา (Research and Development : R&D) มีวตัถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐานและ
ความตอ้งการเก่ียวกบัการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชว้ิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกบักลวิธีการ
ส่ือสารเพ่ือส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 2) เพื่อ
พฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชว้ิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกับกลวิธีการส่ือสารเพื่อส่งเสริม
ความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 3) เพื่อทดลองใชกิ้จกรรม
พฒันาผูเ้รียนโดยใชว้ิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกบักลวิธีการส่ือสารเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการ
พูดส่ือสารภาษาองักฤษส าหรับนักเรียนนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 4) เพื่อประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
โดยใชว้ิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกบักลวิธีการส่ือสารเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสาร
ภาษาองักฤษส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา เก่ียวกบัความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษและ
ความคิดเห็นของนกัเรียนหลงัการจดัการเรียนรู้ตามกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชว้ิธีสอนบทบาทสมมติ
ร่วมกบักลวิธีการส่ือสารเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4-6 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียน
อนุบาลด าเนินสะดวก จ านวน 120 คน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 
โรงเรียนอนุบาลด าเนินสะดวก ท่ีก  าลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 26 คน 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจัยประกอบด้วย 1) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่        
1.1) แบบสอบถามความตอ้งการและความคิดเห็นของนักเรียนในการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใช้
วิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกับกลวิธีการส่ือสาร เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดส่ือสาร
ภาษาองักฤษ1.2) แบบสัมภาษณ์การพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชว้ิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกบั
กลวิธีการส่ือสารเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษส าหรับผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการ
พฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 2) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลองใชกิ้จกรรมพฒันาผูเ้รียน ไดแ้ก่ 1.1) 
กิจกรรมพัฒนาผู ้เรียนโดยใช้วิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกับกลวิ ธีการส่ือสารเพื่อส่งเสริม
ความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาและหน่วยการ
เรียนรู้ 1.2) แบบประเมินความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ  1.3) แบบประเมินตนเอง
ด้านความสามารถด้านการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ  1.4) แบบบันทึกการใช้กลวิธีการส่ือสาร         
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1.5) แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนในการทบทวนหลงัปฏิบติักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน (After 
Action Review : AAR) ท่ีมีต่อหน่วยการเรียนรู้ 1.6) แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นต่อการใช้กิจกรรม
พฒันาผูเ้รียนโดยใชว้ิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกบักลวิธีการส่ือสารเพ่ือส่งเสริมความสามารถดา้น
การพูดส่ือสารภาษาองักฤษโดยด าเนินการเก็บขอ้มูลทุกขั้นตอนดว้ยตนเอง วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉล่ีย (x̅) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 

 

สรุปผลการวจิยั 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล น าเสนอตามขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development : R&D) โดยมีขั้นตอนการด าเนินการวิจัย ดังน้ี 1) การวิจยั ( Research) : การศึกษา
ขอ้มูลพ้ืนฐาน และความตอ้งการเก่ียวกบัการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชว้ิธีสอนบทบาท
สมมติร่วมกบักลวิธีการส่ือสารเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ ส าหรับ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษา 2) การพฒันา (Development) : การพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชว้ิธี
สอนบทบาทสมมติร่วมกับกลวิ ธีการส่ือสารเพื่อส่งเสริความสามารถด้านการพูดส่ือสาร
ภาษาองักฤษ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา(ฉบับร่าง) 3) การวิจยั ( Research) :การทดลองจดั
กิจกรรมพัฒนาผู ้เรียนโดยใช้วิ ธีสอนบทบาทสมมติร่วมกับกลวิ ธีการส่ือสารเพื่อส่งเสริ
ความสามารถด้านการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 4) การพฒันา 
(Development): การประเมินและปรับปรุงกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใช้วิธีสอนบทบาทสมมติ
ร่วมกบักลวิธีการส่ือสารเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ ส าหรับนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษา ผลการวิจยัสรุปได ้ดงัน้ี 

1. ผลการศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐาน และความตอ้งการเก่ียวกบัการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
โดยใชว้ิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกบักลวิธีการส่ือสารเพ่ือส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสาร
ภาษาองักฤษ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 และผูท่ี้
เก่ียวข้องตอ้งการให้มีการจัดกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ท่ีเน้นการพฒันาความสามารถด้านการพูด
ส่ือสารภาษาองักฤษโดยใชว้ิธีสอนบทบาทร่วมกบักลวิธีการส่ือสารสมมติ โดยใชเ้ป็นเน้ือหาใน
ชีวิตประจ าวนั ซ่ึงนักเรียนไดเ้ลือกมา 4 เร่ือง ไดแ้ก่ 1) Asking your study 2) Describing People 3) 
Asking the ways และ4) Going Shopping เนน้การฝึกพูดส่ือสารภาษาองักฤษผา่นการแสดงบทบาท
สมมติและใชก้ลวิธีการส่ือสารในการแกปั้ญหาการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ เพ่ือให้การสนทนานั้น
ราบร่ืนไม่ติดขดั บรรลุวตัถุประสงค์การส่ือสาร ซ่ึงมีทั้งหมด 4 กลวิธี คือ กลวิธีท่ี 1 การใชอ้วจัน
ภาษา (Nonlinguistic Strategy) กลวิธีท่ี 2 การขอความช่วยเหลือ ( Appeal for Help Strategy) กลวิธี
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ท่ี 3 การพูดภาษาองักฤษปนภาษาอ่ืน (Languages Switch Strategy) กลวิธีท่ี 4 การพูดพึมพ าเพื่อขอ
เวลาในการคิด (Surfing Strategy)  โดยใช้กระบวนการกลุ่ม มีการแลกเปล่ียนความคิดและการ
เรียนรู้ร่วมกนั ผา่นส่ือการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย มีการพาไปจดัการเรียนรู้นอกสถานท่ี
มีชาวต่างชาติและครูชาวต่างชาติเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้ โดยใชก้ารวดัประเมินผลตาม
สภาพจริง จากครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินตนเอง ในดา้นความสามารถดา้นการพูด
ส่ือสารภาษาองักฤษ 

2. ผลการพฒันากิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนโดยใช้วิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกับกลวิธีการ
ส่ือสารเพ่ือส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 
โดยมีองคป์ระกอบ ดงัน้ี 1) หลกัการ 2) เป้าหมาย 3) แนวการจดักิจกรรม 4) รูปแบบการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ 5) ค าอธิบายรายวิชา 6) จุดประสงค์การเรียนรู้ 7) โครงสร้างการจัดกิจกรรม  8) ส่ือ        
9) การวดัและประเมินผล 10) หน่วยการเรียนรู้กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน จ  านวน 4 หน่วย ไดแ้ก่ หน่วย
การเรียนรู้ท่ี  1 เร่ือง Asking your study หน่วยการเรียนรู้ท่ี  2 เร่ือง Describing People หน่วยการ
เรียนรู้ท่ี 3 เร่ือง Asking the ways หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 เร่ือง Going Shopping โดยจดักิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้ขั้นตอนวิธีสอนบทบาทสมมติ ประกอบด้วย 8 ขั้นตอน ดังน้ี  1) ขั้นเตรียม 2) ขั้น
ด าเนินการสอน 3) ขั้นเลือกผูแ้สดง 4) ขั้นเตรียมความพร้อมของผูแ้สดง 5) ขั้นจดัฉากการแสดง      
6) การเตรียมผู ้สังเกตการณ์  7) ขั้ นแสดง(ขั้นใช้กลวิ ธีการส่ือสาร) 8) ขั้ นอภิปรายผล ซ่ึงมี
ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการปรับระยะเวลาใหเ้หมาะสมกบักิจกรรมในแต่ละขั้นตอน และส่ือ/
แหล่งเรียนรู้ท่ีควรมีความหลากหลายเหมาะสมกบัการเรียนรู้ของเด็กชั้นประถมศึกษา รวมถึงใบ
ความรู้ท่ีควรปรับให้ง่ายข้ึน ตัวหนังสือให้มีขนาดใหญ่ข้ึน และมีรูปภาพท่ีสวยงาม เพ่ือเป็นการ
กระตุน้ความสนใจของนักเรียน และแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นต่อการใชกิ้จกรรมพฒันาผูเ้รียน
โดยใชว้ิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกบักลวิธีการส่ือสารเพ่ือส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสาร
ภาษาองักฤษส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา ท่ีอาจใชภ้าษาท่ียากเกินไป ท าใหไ้ม่เขา้ใจในค าถาม
สมัภาษณ์ ซ่ึงไดท้ าการปรับขอ้ค าถามใหง่้ายข้ึน โดยใชภ้าษาท่ีง่ายข้ึน มีความกระชบั เหมาะส าหรับ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษา เพื่อใหส้ามารถตอบแบบสมัภาษณ์ไดอ้ยา่งเขา้ใจ 

3. ผลการทดลองจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชว้ิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกบักลวิธีการ

ส่ือสารเพ่ือส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
คือการไดแ้ต่งตวัตามบทบาทท่ีไดรั้บและการแสดงบทบาทสมมตินอกสถานที ไดแ้ก่ วดั และตลาด
น ้ าด  าเนินสะดวก เป็นการฝึกฝนการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ การใชก้ลวิธีการส่ือสาร โดยการใชก้าร
จดัการเรียนรู้ตามขั้นตอนวิธีสอนบทบาทสมมติ เป็นฐานในการจดักิจกรรม เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ฝึกพูดส่ือสารภาษาองักฤษของนกัเรียน ดว้ยกระบวนการกลุ่ม ทีมีการคละนกัเรียนท่ีมีความสามารถ
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ต่างกนัอยูก่ลุ่มเดียวกนั ท าใหเ้กิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้กนั ไดช่้วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ในการท างาน 
รวมถึงการบริหารจดัการในกลุ่มใหง้านส าเร็จลุล่วงไปได ้ดว้ยการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีสอนบทบาท
สมมติ 8 ขั้นตอน โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  

ขั้นท่ี 1 ขั้นเตรียม ครูก าหนดวตัถุประสงคเ์ฉพาะให้ชดัเจน สร้างสถานการณ์และบทบาท
สมมติท่ีจะช่วยสนองวตัถุประสงคน์ั้นและทบทวนการใชก้ลวิธีการส่ือสารทั้ง 4 กลวิธี 

ขั้นท่ี 2 ขั้นด าเนินการสอน ครูกระตุน้ความสนใจของผูเ้รียน เช่น โยงประสบการณ์ใกลต้วั
ผูเ้รียน หรือประสบการณ์ท่ีผูเ้รียนไดรั้บจากการเรียนคร้ังก่อนๆ เขา้สู่เร่ืองท่ีจะศึกษา มีการใชส่ื้อท่ี
หลากหลาย เช่นคลิปวีดีโอจากYouTube เกม หุ่นมือ เป็นตน้ รวมถึงการฝึกซอ้มการใชก้ลวิธีการ
ส่ือสารทั้ง 4 กลวิธี 

ขั้นท่ี 3 ขั้นเลือกผูแ้สดง ครูและนักเรียนร่วมกนัเลือกผูแ้สดงหรือให้ผูเ้รียนอาสาสมคัรก็ได ้
แลว้แต่ความเหมาะสมกบัวตัถุประสงคแ์ละการวินิจฉยัของผูส้อน 

ขั้นท่ี 4 ขั้นเตรียมความพร้อมของผูแ้สดง นักเรียนศึกษาท าความเขา้ใจเก่ียวกบับทบาทท่ี
ตอ้งแสดง เตรียมบทสนทนา ฝึกซอ้มใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ท่ี และฝึกฝนการใชก้ลวิธีการส่ือสารอีก
คร้ังเพ่ือสามารถน าไปใชใ้นสถานการณ์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

ขั้นท่ี 5 ขั้นจดัฉากการแสดง และเลือกสถานท่ี นกัเรียนช่วยกนัการจดัฉากการแสดง หรือมี
การใชส้ถานท่ีจริง สถานท่ีส าคญั เช่น ตลาดน ้ าด  าเนินสะดวก  

ขั้น ท่ี  6 ขั้ นเตรียมผู ้สังเกตการณ์  ก่อนการแสดงครูจะต้องเตรียมผู ้ชมในส่ิงท่ีควร
สังเกตการณ์ เช่น การออกเสียงภาษาองักฤษ การใชค้  าศพัท์และส านวนต่างๆ การใชก้ลวิธีการ
ส่ือสาร และการปฏิบติัตนเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ท่ีดีเช่น การไม่ส่งเสียงรบกวน การนัง่เป็นระเบียบ 
เป็นตน้ 

 ขั้นท่ี 7 ขั้นแสดง (ขั้นการใชก้ลวิธีการส่ือสาร) นกัเรียนจะตอ้งแสดงออกตามบทบาทท่ีตน
ไดรั้บให้ดีท่ีสุด มีการพูดส่ือสารภาษาองักฤษและการใชก้ลวิธีการส่ือสารแกไ้ขปัญหาการพูดของ
ตนเอง เพื่อใหก้ารส่ือสารด าเนินไดโ้ดยไม่ติดขดั 

ขั้นท่ี 8 ขั้นอภิปรายผล นักเรียนทั้งหมดแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นเก่ียวกบัการแสดง 
มีการประเมินความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษโดยตนเอง และมีการทบทวนตนเอง
หลงัการปฏิบติักิจกรรมของนกัเรียน (After Action Review: AAR) 
 4. ผลการประเมินและปรับปรุงกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชว้ิธีสอนบทบาทสมมติ
ร่วมกบักลวิธีการส่ือสารเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ ส าหรับนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษา พบว่า  
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  4.1 ผลการประเมินความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษและการศึกษา
พฒันาการความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ หลงัการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใช้
วิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกับกลวิธีการส่ือสารเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดส่ือสาร
ภาษาองักฤษโดยครูและเพื่อนครูเป็นผูป้ระเมินนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัดี (X̅= 3.47, S.D. 
= 0.54) และพบว่าพฒันาการของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา ท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโด
ใชว้ิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกับกลวิธีการส่ือสารเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสาร
ภาษาองักฤษ นักเรียนมีพัฒนาการสูงข้ึน เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า หน่วยการเรียนรู้ท่ีมี
คะแนนสูงสุด คือ หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 เร่ือง Going Shopping อยู่ในระดบัดี (X̅= 3.94, S.D. = 0.47) 
รองลงมา คือ หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 เร่ือง Asking the ways อยู่ในระดับดี  (X̅= 3.60, S.D. = 0.45) 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ือง Describing People อยูใ่นระดบัพอใช ้(X̅= 3.31, S.D. = 0.42) และ หน่วย
การเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง Asking about study อยูใ่นระดบัพอใช ้(X̅= 3.04, S.D. = 0.39) 
  4.2 ผลการศึกษาความสามารถด้านการพูดส่ือสารภาษาองักฤษรายด้าน โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัดี (X̅ = 3.51, S.D. = 0.79) โดยความสามารถดา้นความเขา้ใจในการส่ือสารเป็น
ความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษท่ีมีคะแนนสูงสุด อยู่ในระดบั ดี (X̅ = 4.17, S.D. = 
0.62) และความสามารถดา้นการออกเสียง เป็นความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษท่ีมี
คะแนนต ่าสุด อยูใ่นระดบัพอใช ้(X̅ = 2.78, S.D. = 0.41) 
  4.3 ผลการศึกษาการใชก้ลวิธีการส่ือสาร โดยใชก้ลวิธีการส่ือสารทั้งหมด 472.50 
คร้ัง โดยกลวิธีการพูดพึมพ าเพื่อขอเวลาในการคิด เป็นกลวิธีการส่ือสารท่ีนักเรียนใชม้ากท่ีสุด 
237.50 คร้ัง และกลวิธีการขอความช่วยเหลือ เป็นกลวิธีการส่ือสารท่ีนักเรียนใช้น้อยท่ีสุด 43.50 
คร้ัง  
  4.4 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใช้
กลวิธีการส่ือสารร่วมกบัวิธีสอนบทบาทสมมติ แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ  
   4.4.1 ผลการสอบถามความคิดเห็นในการทบทวนหลงัปฏิบัติกิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน (After Action Review : AAR) ในระหว่างใชกิ้จกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใช้วิธีสอน
บทบาทสมมติร่วมกบักลวิธีการส่ือสารเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ 
พบว่า ส าหรับประเด็นท่ี 1 ส่ิงท่ีนักเรียนช่ืนชอบจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในหน่วยท่ี 1-4 ของ
หน่วยการเรียนรู้คือ การแต่งตวัในบทบาทต่างๆ การไดแ้สดงบทบาทสมมติร่วมกบัเพื่อนๆและการ
ชมคลิปวีดีโอการแสดงบทบาทสมมติของตนเอง นอกจากน้ียงัช่ืนชอบกิจกรรมเกมต่างๆในขั้น
ด าเนินการสอน และการได้พูดส่ือสารภาษาองักฤษกับชาวต่างชาติ ส าหรับประเด็นท่ี  2 ส่ิงท่ี
นกัเรียนไม่ช่ืนชอบจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในหน่วยท่ี 1-4 ของหน่วยกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
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คือ การพูดตะกุกตะกกัของตนเอง ปัญหาการออกเสียงค าศพัท ์และความไม่กลา้แสดงออก ส าหรับ
ประเด็นท่ี 3 ท่ีเป็นอุปสรรค/ขอ้จ  ากดั/ขอ้ขดัขอ้งท่ีพบในระหว่างการปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้ใน
หน่วยท่ี 1-4 ของหน่วยกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนคือ การจ าบทไม่ไดท้ าใหไ้ม่สามารถต่อบทกบัเพื่อนใน
กลุ่มได้ การจ าค  าศพัท์ไม่ได้ การพูดเสียงเบา และสภาพแวดลอ้มท่ีไม่เอ้ืออ  านวยต่อการแสดง
บทบาทสมมติ ไดแ้ก่ เสียงรอบนอกท่ีดงั สถานท่ีคบัแคบและคนนอกมาดูท าให้ผลการพูดส่ือสาร
ภาษาองักฤษโดยการใช้กลวิธีการส่ือสารร่วมกับวิธีสอนบทบาทสมมติออกมาไม่ดีเท่าท่ีควร 
ส าหรับประเด็นท่ี 4 ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ในหน่วยท่ี 1-4 ของหน่วย
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนคือ การไดรู้้จกัการใชก้ลวิธีการส่ือสารแบบต่างๆเพื่อแกปั้ญหาดา้นการพูด
ส่ือสารภาษาองักฤษ การไดฝึ้กฝนพฒันาการพูดส่ือสารภาษาองักฤษและเพ่ิมความกลา้แสดงออก
ส าหรับประเด็นท่ี 5 ส่ิงท่ีนกัเรียนจะปฏิบติัในกิจกรรมการเรียนรู้คร้ังต่อไป จากการปฏิบติักิจกรรม
การเรียนรู้ในหน่วยท่ี 1-4 ของหน่วยกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน คือ การเพ่ิมความตั้งใจฝึกฝนการพูด
ส่ือสารและการออกเสียงค าศพัท์ให้ชัดเจนข้ึน ต้องการพูดให้เสียงดังข้ึน และเพ่ิมความกล้า
แสดงออกใหม้ากยิง่ข้ึน 
   4.4.2 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดย
ใชว้ิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกับกลวิธีการส่ือสารเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสาร
ภาษาองักฤษ พบว่า ส าหรับรายดา้นท่ี 1 ดา้นเน้ือหา ส าหรับในแต่ละชัว่โมงท่ีนกัเรียนไดเ้รียนรู้ใน
กิจกรรมพัฒนาผู ้เรียนโดยใช้วิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกับกลวิ ธีการส่ือสารเพื่อส่งเสริม
ความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ นักเรียนส่วนใหญ่คิดว่ามีความเหมาะสม เพราะเป็น
เร่ืองท่ีใกลต้ัวและพบเจอในชีวิตประจ าวนัสามารถเอาไปใชจ้ริงๆไดส้ าหรับดา้นท่ี 2 ดา้นการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ หลงัจากนักเรียนร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ในกิจกรรมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดย
ใชว้ิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกับกลวิธีการส่ือสารเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสาร
ภาษาองักฤษ นกัเรียนส่วนใหญ่รู้สึกดี มีความคิดเห็นว่ามีความสนุกสนานในการไดแ้สดงบทบาท
สมมติภาษาองักฤษร่วมกบัเพื่อนๆ ไดพู้ดภาษาองักฤษกบัชาวต่างชาติท่ีเป็นครูและนักท่องเท่ียวท่ี
ตลาดน ้ าด  าเนินสะดวก นอกจากน้ี ยงัไดค้  าศพัท์ภาษาองักฤษไปใช ้และไดก้ลวิธีการส่ือสารไปใช้
แกปั้ญหาการพูดภาษาองักฤษส าหรับดา้นท่ี 3 ดา้นส่ือการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ หลงัจากนักเรียนได้
ใช้ส่ือการเรียนรู้ หรือแหล่งเรียนรู้ในกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใช้วิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกับ
กลวิธีการส่ือสารเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ นกัเรียนส่วนใหญ่คิดว่า
เหมาะสม เพราะไดใ้ช้ส่ือหลากหลาย ได้ดูคลิปวีดีโอต่างๆ   มีการให้แต่งตัวจริงๆ ได้ไปสถานท่ี
จริงๆ เช่นวดั ตลาดน ้ าด  าเนินสะดวก และมีการจดัสถานท่ีเป็นตลาดและไดข้ายของจริงๆ ท าใหเ้กิด
การเรียนรู้ ส าหรับดา้นท่ี 4 ดา้นการวดัประเมินผลหลงัจากนักเรียนไดใ้ช้กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดย
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ใชว้ิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกับกลวิธีการส่ือสารเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสาร
ภาษาองักฤษในการวดัและประเมินผล นักเรียนส่วนใหญ่มีความเห็นว่าการวดัและประเมินผลมี
ความเหมาสม เพราะมีการประเมินของครูและให้นักเรียนมีส่วนในการประเมินตนเอง ท าให้
นักเรียนรู้ว่าการปฏิบัติกิจกรรมของตนเองเป็นอย่างไร จะตอ้งมีการปรับปรุงพฒันาผลงานของ
ตนเอง และส าหรับดา้นท่ี 5 ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ หลงัจากนกัเรียนไดใ้ชกิ้จกรรมพฒันาผูเ้รียนโดย
ใชว้ิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกับกลวิธีการส่ือสารเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสาร
ภาษาองักฤษในดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ นกัเรียนส่วนใหญ่มีความเห็นสอดคลอ้งกนัว่า ไดค้วามรู้ดา้น
ภาษาองักฤษ เช่นค าศพัท ์บทสนทนา และไดพู้ดภาษาองักฤษเพ่ิมข้ึน มีความกลา้แสดงออกมากข้ึน
จากการไดแ้สดงบทบาทสมมติ และไดใ้ชก้ลวิธีการส่ือสารไวแ้กปั้ญหาการพูดภาษาองักฤษ 
 โดยนักเรียนชอบรูปแบบการจดักิจกรรม เพราะเป็นส่ิงท่ีเป็นประโยชน์จากกิจกรรม
พฒันาผูเ้รียนโดยใชว้ิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกบักลวิธีการส่ือสารเพ่ือส่งเสริมความสามารถดา้น
การพูดส่ือสารภาษาองักฤษเพราะเป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์จากกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเพ่ือสามารถน าไป
ประยุกต์ใชใ้นชีวิตประจ าวนัได้ ฝึกฝนการพูดส่ือสารภาษาองักฤษและเรียนรู้การใช้กลวิธีการ
ส่ือสารส าหรับใชแ้ก้ปัญหาในการพูดส่ือสารภาษาองักฤษให้ราบร่ืน ผ่านประสบการณ์ตรงจาก
ปฏิบัติกิจกรรมวิธีสอนบทบาทสมมติ อย่างมีความสุขและสนุกสนาน ในการได้พูดส่ือสาร
ภาษาองักฤษเพ่ิมข้ึน ได้ใชก้ลวิธีการส่ือสาร มีแลกเปล่ียนเรียนรู้และช่วยเหลือกันในกลุ่ม ท าให้
สามารถท าตามเป้าหมายท่ีวางไวไ้ดส้ าเร็จ และมีเจตคติท่ีดี รวมถึงการวดัและประเมินผล ท่ีเนน้การ
ประเมินผลตามสภาพจริงและประเมินหลายคร้ัง เพ่ือดูพฒันาการความสามารถดา้นการพูดส่ือสาร
ของผูเ้รียน จากครูผูส้อนและตวัเอง ท าใหน้กัเรียนเรียนกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชว้ิธีสอนบทบาท
สมมติร่วมกบักลวิธีการส่ือสารเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษดว้ยความ
สนุกสนาน มีรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และความสุขในการไดพ้ฒันาความสามารถดา้นการพูดส่ือสาร
ภาษาองักฤษโดยการใชว้ิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกบักลวิธีการส่ือสารของนกัเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี 
 

อภิปรายผลการวจิยั 

 จากการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชว้ิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกบักลวิธีการ
ส่ือสารเพ่ือส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา
มีประเด็นท่ีน ามาเพ่ืออภิปราย ดงัน้ี 
 1. จากการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน พบว่า ผูท่ี้เก่ียวข้องและนักเรียนต้องการให้พฒันา
กิจกรรมพัฒนาผู ้เรียนโดยใช้วิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกับกลวิ ธีการส่ือสารเพื่อส่งเสริม
ความสามารถด้านการพูดส่ือสารภาษาอังกฤษมีความคาดหวังให้นักเรียนสามารถพัฒนา
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ความสามารถด้านการพูดส่ือสารภาษาองักฤษของตนเอง สามารถใช้กลวิธีการส่ือสารในการ
แกปั้ญหาการพูดส่ือสารภาษาองักฤษของตนเองได ้รวมถึงมีเจตคติท่ีดีต่อภาษาองักฤษและมีความ
กลา้แสดงออก โดยน าเน้ือหาท่ีใกลต้วันักเรียน ตอ้งพบเจอในชีวิตประจ าวนั ตามท่ีนักเรียนสนใจ 
ตอ้งการท่ีจะศึกษา เรียนรู้ และฝึกฝน เพ่ือพฒันาความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ ทั้งน้ี
เพราะเป้าหมายของกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน คือ ตอ้งการให้ผูเ้รียนไดรั้บประสบการณ์ท่ีหลากหลาย 
เพื่อใหเ้กิดความรู้ ความช านาญ ในดา้นวิชาการและวิชาชีพ คน้พบความสนใจและความถนดัของ
ตนเอง สามารถน าความรู้และประสบการณ์ไปใชใ้นการพฒันาตนเอง เพื่อกา้วไปสู่การสร้างอาชีพ
ในอนาคต นอกจากน้ียงัคน้พบพฒันาศกัยภาพ การพฒันาบุคลิกภาพและมีเจตคติท่ีดีในการด าเนิน
ชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ,2551 : 3-4) และเป็นกิจกรรมท่ีจดัอย่างเป็นกระบวนการ ดว้ยรูปแบบ 
วิธีการท่ีหลากหลาย เพ่ือการพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนในดา้นต่างๆมุ่งเน้นเพ่ิมเติมจาก 8 กลุ่มสาระ 
สอดคลอ้ง Glathorn and Spencer (1989 : 98-100) ท่ีกล่าวว่า กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเป็นการพฒันา
ความสามารถในการมีปฏิสมัพนัธก์บัเพื่อนสมาชิก พฒันาสติปัญญาและความสามารถหลายๆดา้น 
ท าให้ผูเ้รียนมีผลการเรียนรู้ทางการเรียนท่ีดีข้ึน โดยสอดคลอ้งกบักระทรวงศึกษาธิการท่ีมีการ
ประกาศใชห้ลกัสูตรแกนกลางขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ท่ีไดจ้ดัท าข้ึนเพ่ือส าหรับสถานศึกษา
ไดน้ าไปใชใ้นการก าหนดกรอบและทิศทางในการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา รวมถึงการจดัการ
เรียนการสอนเพื่อพฒันาผูเ้รียนใหม้ีความรู้ และทกัษะท่ีจ  าเป็นในการด ารงชีวิตท่ีอยูใ่นยคุศตวรรษท่ี 
21 และมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการส่ือสาร โดยเฉพาะทักษะการพูดส่ือสาร
ภาษาองักฤษท่ีเป็นทกัษะหน่ึงท่ีจ  าเป็น ซ่ึงสอดคลอ้งกบัภทัราวดี ยวนช่ืน (2556 : 185) และ ฮาสีด๊ะ 
ดีนามอและคณะ (2553) กล่าวว่า ภาษาองักฤษเป็นภาษาส าคญัท่ีมีบทบาทส าคญัอยา่งมากในยคุของ
โลกไร้พรมแดน หรือยคุขอ้มูลข่าวสารท่ีพลเมืองโลกสามารถติดต่อกนัไดอ้ยา่งรวดเร็ว และไดรั้บ
การยอมรับว่าเป็นภาษาสากลใชใ้นการส่ือสารทางดา้นต่างๆในชีวิตประจ าวนัอยา่งแทจ้ริง เช่น ดา้น
การศึกษาการเมือง การคา้การท่องเท่ียวนอกจากน้ีก็ยงัใช ้ให้เกิดประโยชน์ในการประกอบอาชีพ 
อาชีพความบนัเทิง และอ่ืนๆ ดงันั้นการท่ีนกัเรียนจะเรียนภาษาองักฤษไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพนั้น
จะตอ้งมีการใชอ้ยา่งสม ่าเสมอ 
 2. จากการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชว้ิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกบักลวิธีการ
ส่ือสารเพ่ือส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 
พบว่า กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนท่ีสร้างข้ึน มีความสอดคล้องกับ สรเดช เลิศว ัฒนาวณิช (2560 : 
บทคัดย่อ) โดยมีองค์ประกอบท่ีส าคัญ ดังน้ี 1) หลกัการ 2) เป้าหมาย 3) แนวการจัดกิจกรรม          
4) รูปแบบการจดักิจกรรม 5) ค าอธิบายรายวิชา 6) จุดประสงค์การเรียนรู้ 7) โครงสร้างการจัด
กิจกรรม 8) ส่ือ 9) การวดัและประเมินผล 10) หน่วยการเรียนรู้ 4 หน่วย ได้แก่ หน่วยการเรียนรู้
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กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ี 1 เร่ือง Asking your study หน่วยการเรียนรู้กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ี 2 เร่ือง 
Describing Peopleหน่วยการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู เ้รียนท่ี 3 เร่ือง Asking the ways หน่วยการ
เรียนรู้กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ี 4 เร่ือง Going Shopping และสรุปผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดย
จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชข้ั้นตอนวิธีสอนบทบาทสมมติ ประกอบดว้ย 8 ขั้นตอน ดังน้ี 1) ขั้น
เตรียม 2) ขั้นด าเนินการสอน3) ขั้นเลือกผูแ้สดง 4) ขั้นเตรียมความพร้อมของผูแ้สดง 5) ขั้นจดัฉาก
การแสดง 6) การเตรียมผูส้ังเกตการณ์ 7) ขั้นแสดง(ขั้นใชก้ลวิธีการส่ือสาร) 8) ขั้นอภิปรายผล เพ่ือ
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ โดยใชก้ลวิธีการส่ือสารร่วมกบัวิธี
สอนบทบาทสมมติ ทั้งน้ีเพราะกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาตามกระบวนการ ดงัน้ี 1) น า
ผลการศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐาน คือ การวิเคราะห์หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 
2551 การวิเคราะห์หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลด าเนินสะดวก : กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
การสอบถามความตอ้งการของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา เก่ียวกบัลกัษณะของกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
เน้ือหาของกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ช่วงเวลาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ิมเติม และการวดัและ
ประเมินผลกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน และการสมัภาษณ์ความคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันากิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียนโดยใชว้ิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกบักลวิธีการส่ือสารเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการพูด
ส่ือสารภาษาองักฤษ 2) วิเคราะห์เน้ือหาของกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีตอ้งการพฒันาความสามารถ
ดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ เพราะทักษะการพูดถือเป็นหัวใจส าคัญและเป็นพ้ืนฐานในการ
ส่ือสารในภาษาท่ีสอง ผูเ้รียนจะตอ้งมีความรู้และมีการฝึกฝนการใชใ้ห้เกิดความช านาญในทกัษะ
การพูด และสามารถใช้ทักษะไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  3) แนวการด าเนินการจัดกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียนโดยใชว้ิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกบักลวิธีการส่ือสารเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการพูด
ส่ือสารภาษาอังกฤษ มาเป็นแนวการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน มีการให้นักเรียนได้ฝึกฝน
ความสามารถด้านการพูดส่ือสารภาษาอังกฤษ การแนะน าให้รู้จักกลวิธีการส่ือสารท่ีใช้การ
แกปั้ญหาการพูดภาษาองักฤษให้ราบร่ืน ผ่านการแสดงบทบาทสมมติ และการใชส่ื้อการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย เช่น คลิปวีดีโอ เกม และส่ือของจริง การไดพู้ดภาษาองักฤษกบัชาวต่างชาติ รวมถึงการ
พาไปแสดงบทบาทสมมตินอกสถานท่ี เพื่อให้นักเรียนไดเ้รียนรู้ผา่นประสบการณ์ตรงจากการได้
สังเกตและลงมือปฏิบัติกิจกรรม จนนักเรียนสามารถพัฒนาความสามารถด้านการพูดส่ือสาร
ภาษาองักฤษได้ มีการวดั การวดัและประเมินผล ท่ี เน้นการประเมินผลตามสภาพจริงและการ
ประเมินหลายคร้ังเพ่ือดูพฒันาการความสามารถดา้นการพูดส่ือสารของผูเ้รียน จากครูผูส้อนและ
เพื่อนครู ซ่ึงจะเห็นได้ว่ากิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนโดยใช้วิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกับกลวิธีการ
ส่ือสารเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาอังกฤษ เป็นกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ี
สอดคลอ้งกบัความต้องการของนักเรียน ท าให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มศกัยภาพ ซ่ึง
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สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ท่ีมุ่งใหผู้เ้รียนมีความรู้และมีทกัษะ
ในการประกอบอาชีพ บนพ้ืนฐานความเช่ือว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และสามารถพฒันาตนเองได้
เต็มศกัยภาพ สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น เป็นการสร้างสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกันและใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553 : 51-52) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 
(พ.ศ.2560 – 2579) ท่ีกล่าวว่า จากการท่ีอาเซียนใชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาการท างาน คนไทยจึง
จ าเป็นต้องเรียน รู้และปรับตัวให้ เข้ากับการเป ล่ียนแปลงท่ีเกิด ข้ึน  ทั้ งด้านทักษะ ความ รู้
ความสามารถ และสมรรถนะการท างาน รวมทั้งภาษาเพ่ือการส่ือสาร เพ่ือใหป้ระเทศไทยมีบทบาท
ส าคญัต่อความร่วมมือในการพฒันาภายใตก้รอบขอ้ตกลงต่างๆ และสามารถด ารงชีวิตในประชาคม
อาเซียนไดอ้ย่างมัน่คงและสันตินอกจากน้ีกรรณิการ์ ภู่ระหงษ์ (2547 : 24) ไดก้ล่าวถึงจุดมุ่งหมาย
ของการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีสอดคลอ้งกนัว่า เพื่อส ารวจความสนใจและความถนัดของแต่ละ
บุคคล ใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์โดยมุ่งเนน้และพฒันาคุณภาพของนกัเรียน 
 3. ผลการทดลองจัดกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6
โรงเรียนอนุบาลด าเนินสะดวก ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 2 ภาคเรียนท่ี 
1 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนได้เรียน รู้ค  าศัพท์ภาษาอังกฤษ บทสนทนาท่ีใช้จากเร่ื องใน
ชีวิตประจ าวนัท่ีนักเรียนต้องการศึกษาเรียนรู้และการใช้กลวิธีการส่ือสารเพื่อแก้ปัญหาการพูด
ภาษาองักฤษให้ราบร่ืน ผา่นการแสดงบทบาทสมมติ เพื่อพฒันาความสามารถดา้นการพูดส่ือสาร
ภาษาองักฤษ นักเรียนมีความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษท่ีดีข้ึน มีความสนใจและให้
ความร่วมมือ มีความกระตือรือร้นและตั้งใจท ากิจกรรมมีความสุข และความสนุกสนาน ดว้ยการจดั
กระบวนการกลุ่ม เพราะเน้ือหาท่ีน ามาใชใ้นการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เป็นเน้ือหาท่ีมาจากความ
สนใจและความตอ้งการของนักเรียนท่ีจะศึกษา เรียนรู้ เพื่อน ามาฝึกพูดส่ือสารภาษาองักฤษ รวมถึง
การไดใ้ชส่ื้อการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย และมีการเชิญครูชาวต่างชาติมาเป็นผูใ้หค้วามรู้ และร่วมแสดง
บทบาทสมมติกบันกัเรียนอีกดว้ย โดยการประเมินความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษอยู่
ในระดบัดี ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน มีความน่าสนใจ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของผูเ้รียน โดยใชเ้น้ือหาท่ีเป็นเร่ืองใกลต้วั เกิดข้ึนในชีวิตประจ าวนั และนกัเรียนตอ้งการท่ีจะศึกษา 
ท าให้นักเรียนเกิดความตระหนัก และเห็นความส าคัญของการพูดส่ือสารภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวนั ท าให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้น ความรับผิดชอบและความพยายามในการท า
กิจกรรมอย่างมีความสุขและความสนุกสนานซ่ึงสอดคลอ้งกบัอนัธิกา วงคจ์  าปา (2549 : 36) ในการ
ตอบสนองความตอ้งการและความสนใจของผูเ้รียน เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์และความรู้
นอกจากท่ีหลกัสูตรก าหนด และสอดคลอ้งกับ Good (1973 : 9) ในเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ 
ตอบสนองความสนใจและความสามารถของผูเ้รียนเพ่ิมเติมจากท่ีก  าหนดไวใ้นหลกัสูตรและ
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นอกเหนือจากในห้องเรียนเพ่ือส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้ของนกัเรียน เพ่ิมพูนความรู้
และเสริมสร้างประสบการณ์ให้กบัผูเ้รียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553 : 51) สอดคลอ้งกบันโยบาย
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนให้ผูเ้รียนมีความ
มั่นใจในการส่ือสารภาษาอังกฤษ และสามารถจัดการเรียน รู้ได้ทั้ งในและนอกห้องเรียน 
(กระทรวงศึกษาธิการ,2560 : 18) ดงันั้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค์ท่ี
ก  าหนดไวน้ั้น ควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติและมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมมากท่ีสุด 
  4. ผลการประเมินความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษและศึกษาการใช้
กลวิธีการส่ือสารของนกัเรียน พบว่า นกัเรียนมีความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษอยูใ่น
ระดบัดี โดยมีพฒันาการเพ่ิมข้ึน โดยในหน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 เร่ือง Going Shopping เป็นหน่วยการ
เรียนรู้ท่ีนักเรียนมีคะแนนความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษมากท่ีสุด อยู่ในระดบัดี   
(X̅= 3.94, S.D. = 0.47) และหน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง Asking about study เป็นหน่วยการเรียนรู้ท่ี
นกัเรียนมีคะแนนความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษต ่าสุด อยูใ่นระดบัพอใช ้(X̅= 3.04, 
S.D. = 0.39) สอดคลอ้งกบัสมมติฐานขอ้ท่ี 1 และความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษของ
นกัเรียนมีพฒันาการเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองตามล าดบั จากหน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 ถึงหน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 
โดยหน่วยการเรียนรู้ ท่ี 1 เร่ือง Asking about study เป็นหน่วยการเรียนรู้ท่ีนักเรียนมีคะแนน
ความสามารถด้านการพูดส่ือสารภาษาองักฤษต ่าสุด อยู่ในระดับพอใช้ (X̅= 3.04, S.D. = 0.39) 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ือง Describing People อยู่ในระดับพอใช ้(X̅= 3.31, S.D. = 0.42หน่วยการ
เรียนรู้ท่ี 3 เร่ือง Asking the ways อยู่ในระดับดี (X̅= 3.60, S.D. = 0.45)และหน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 
เร่ือง Going Shopping เป็นหน่วยการเรียนรู้ท่ีนักเรียนมีคะแนนความสามารถด้านการพูดส่ือสาร
ภาษาองักฤษมากท่ีสุด อยู่ในระดบัดี (X̅= 3.94, S.D. = 0.47)สอดคลอ้งกบัสมมติฐานขอ้ท่ี 2 ทั้งน้ี
เป็นเพราะว่าในการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนในคร้ังน้ี เป็นการส่งเสริมความสามารถดา้นการพูด
ส่ือสารภาษาองักฤษโดยใชก้ลวิธีการส่ือสารร่วมกบัวิธีสอนบทบาทสมมติ มีการสอนใหน้กัเรียนได้
ใชก้ลวิธีการส่ือสารในการแกปั้ญหาดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษให้ราบร่ืน และใช้วิธีสอน
บทบาทสมมติเพื่อใหน้ักเรียนไดฝึ้กพูดส่ือสารภาษาองักฤษในชีวิตประจ าวนั จากการท่ีนักเรียนได้
ลงมือปฏิบติัจริง ไดส้วมบทเป็นตวัละครต่างๆและไดรั้บบทบาทท่ีแตกต่างกนัในแต่ละคร้ังจากการ
แสดงบทบาทสมมติ และเรียนรู้ดว้ยตนเองในการฝึกพูดส่ือสารภาษาองักฤษชีวิตประจ าวนั และการ
ใชก้ลวิธีการส่ือสารในแกปั้ญหาการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ อีกทั้งยงัมีประสบการณ์ในการฝึกพูด
ส่ือสารภาษาองักฤษหลายคร้ัง ท าให้แต่ละคร้ังมีคะแนนความสามารถดา้นการพูดส่ือสารท่ีดีข้ึน
อยา่งต่อเน่ือง แต่เน่ืองดว้ยในหน่วยท่ี 1 เป็นหน่วยแรกในการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเพื่อส่งเสริม
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ความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษโดใชก้ลวิธีการส่ือสารร่วมกบัวิธีสอนบทบาทสมมติ 
ท าให้นักเรียนยงัมีความไม่เขา้ใจในขั้นตอนวิธีสอนบทบาทสมมติ การใชก้ลวิธีการส่ือสารเพ่ือ
แกปั้ญหาการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ อีกทั้งยงัมีความเขินอาย ไม่กลา้พูด ไม่กลา้แสดงออกและยงั
ไม่มีประสบการณ์การฝึกพูดภาษาองักฤษเท่าท่ีควร จึงควรให้นักเรียนได้มีโอกาสในการฝึกพูด
ภาษาองักฤษส่ือสารมากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกับช่อเพชร พนัธ์แสง (2555 : บทคัดย่อ) ท่ีได้ให้จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพฒันาทกัษะการพูดภาษาองักฤษของนักเรียนโดยใชบ้ทบาทสมมติ 
เพื่อเป็นการฝึกพูดภาษาอังกฤษจากบทบาทท่ีได้รับ โดยสามารถเช่ือมโยงไปสู่ความเป็นจริง
ภายนอกในชีวิตประจ าวนัได ้สอดคลอ้งกบั กบั Ladousse (1988 : 3)ให้เหตุผลในการน ากิจกรรม
บทบาทสมมติมาสอนว่า นักเรียนจะไดรั้บกิจกรรมท่ีหลากหลายจากกิจกรรมการเรียน เช่น ได้
เรียนรู้หน้าท่ีและโครงสร้างทางภาษา ผูเ้รียนมีโอกาสฝึกพูด ฝึกการใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ 
ขณะเดียวกนัก็ไดเ้รียนรู้การท างานเป็นกลุ่ม ช่วยใหผู้เ้รียนไดฝึ้กใชภ้าษาในสถานการณ์ท่ีปลอดภยั 
และในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถด้านการพูดส่ือสารภาษาองักฤษนั้ น 
จะต้องเน้นการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงในการฝึกฝนการพูด
ภาษาองักฤษ เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสในการได้พูดส่ือสารภาษาองักฤษในสถานการณ์ต่างๆท่ี
เกิดข้ึนในชีวิตประจ าวนั 
 ผลการประเมินความสามารถดา้นการพูดส่ือสารรายด้านของนักเรียนอยู่ในระดบัดี 
โดยดา้นความเขา้ใจในการส่ือสาร เป็นความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษท่ีมีคะแนน
สูงสุด อยูใ่นระดบัดี (X̅ = 4.17, S.D. = 0.62) และดา้นการออกเสียง เป็นความสามารถดา้นการพูด
ส่ือสารภาษาอังกฤษท่ีมีคะแนนต ่าสุด อยู่ในระดับพอใช้ (X̅ = 2.78, S.D. = 0.41) ทั้ งน้ีอาจเป็น
เพราะการแสดงบทบาทสมมติในงานวิจยัคร้ังน้ีเป็นการแสดงท่ีมีการเตรียมบทสนทนาไวแ้ลว้ และ
การใชก้ลวิธีการส่ือสารเข้ามาช่วยในการส่งเสริมความสามารถด้านการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ 
ส่งผลให้นักเรียนรู้จกัการใชก้ลวิธีการส่ือสารเพื่อแกปั้ญหาการพูดส่ือสารภาษาองักฤษให้ราบร่ืน 
ไม่ติดขดั โดยนักเรียนสามารถเลือกใชก้ลวิธีการส่ือสารท่ีถนัดหรือเหมาะสมกบัสถานการณ์นั้นๆ 
สอดคลอ้งกบัอิสริยะ อ่ิมกระโทก (2558 : บทคดัย่อ) ท่ีพบว่า การใชก้ลวิธีการส่ือสารช่วยให้ทกัษะ
การพูดภาษาองักฤษของนักเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยการใชก้ลวิธีการส่ือสารจะช่วยให้
การส่ือสารประสบความส าเร็จ คือ เกิดความเขา้ใจในการส่ือสารของผูพู้ดและคู่สนทนา สอดคลอ้ง
กบั Gasparro (1996 : 319) ในการศึกษาการใชก้ลวิธีการส่ือสารท่ีสามารถชดเชยความรู้ทางภาษาท่ี
ไม่ เพียงพอของผูพู้ด เพื่อให้การส่ือสารประสบความส าเร็จ ในส่วนด้านการออกเสียงเป็น
ความสามารถดา้นการพูดส่ือสารท่ีมีคะแนนต ่าสุด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
ในคร้ังน้ี มีครูชาวต่างชาติมาสอนการออกเสียงเพียงแค่หน่วยการเรียนรู้เดียว ระยะเวลาในการฝึก
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การออกเสียงค าศพัท์ของนกัเรียนมีน้อย นกัเรียนไม่ไดใ้ชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาหลกั ไม่ไดใ้ชเ้ป็น
ประจ า ท าให้ไม่มีความคุ้นชินในการออกเสียง และเกิดความไม่มั่นใจในการพูดออกเสียง
ภาษาองักฤษ เน่ืองจากการออกเสียงภาษาไทยกบัภาษาองักฤษแตกต่างกนั คือ ภาษาไทยทุกพยางคม์ี
น ้ าหนกัเสียงเท่ากนัหมด แต่ในภาษาองักฤษมีการเนน้เสียงเป็นบางพยางค ์สอดคลอ้งกบั Ur (1999 : 
52-58) ท่ีกล่าวว่า ผูเ้รียนออกเสียงผิดเกิดจากการไม่มีเสียงนั้ นๆในภาษาแม่ ผูเ้รียนจึงใช้เสียง
ใกลเ้คียงในภาษาแม่แทนและบางคร้ังผูเ้รียนออกเสียงถูก แต่ไม่ไดเ้รียนรู้เร่ืองการลงเสียงหนัก 
(Stress) หรือบางคร้ังผูเ้รียนใชท้ านองเสียง (Intonation) ของภาษาแม่มาใชใ้นภาษาองักฤษจึงส่งผล
ให้เกิดการออกเสียงท่ีผิดพลาดและสอดคลอ้งกับธีราภรณ์ พลายเล็ก (2555 : 9) ท่ีกล่าวว่า ผูท่ี้ใช้
ภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสองจะมีปัญหาดา้นการออกเสียง เพราะผูเ้รียนไม่ไดใ้ชภ้าษาองักฤษส่ือสาร
ในชีวิตประจ าวนั 
 ผลการศึกษาการใชก้ลวิธีการส่ือสารของนักเรียน โดยมีการใชไ้ปทั้งหมด 472.50 คร้ัง 
โดยกลวิธีการส่ือสารท่ีนกัเรียนใชม้ากท่ีสุด คือ การใชก้ลวิธีการพูดพึมพ าเพื่อขอเวลาคิดมากท่ีสุด 
237.50คร้ัง และกลวิธีการส่ือสารท่ีนักเรียนใชน้้อยท่ีสุด คือ กลวิธีการขอความช่วยเหลือ 43.50  
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะในการแสดงบทบาทสมมติเพ่ือฝึกฝนการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ นกัเรียนจ าบท
สนทนาไม่ได ้หรือนึกค าศพัท์ไม่ออก ท าให้ตอ้งใช้เวลาในการคิด และการใชก้ลวิธีการพูดพึมพ า
เพื่อขอเวลาในการคิดก็เพื่อบ่งบอกว่ายงัพูดไม่จบและก าลงัวางแผนการพูดต่อ ซ่ึงสอดคลอ้งกับ 
Dornyei and Mary Lee Scott (1995 : 155-168 , 1997 : 178-179) ท่ีพบว่า ผูพู้ดใชก้ลวิธีการส่ือสาร
อาจเป็นเพราะผูพู้ดตอ้งการเวลามากข้ึนในการคิดหาค าพูด ดงันั้น ผูพู้ดจึงตอ้งใชค้วามพยายามท่ีจะ
แกไ้ขปัญหาโดยการใชก้ลวิธีขอเพ่ิมเวลาเพ่ือช่วยให้ผูพู้ดไดมี้เวลาในการคิดและท าใหก้ารส่ือสาร
สามารถด าเนินต่อไปได ้ในส่วนของกลวิธีการขอความช่วยเหลือมีการใชน้้อยท่ีสุด ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะนักเรียนมีความรู้ภาษาองักฤษในระดบัน้อย พูดประโยคขอความช่วยเหลือไม่ได ้และไม่
สามารถช่วยเหลือคู่สนทนาได้ สอดคลอ้งกับ  Gasparro (1996: 319) กล่าวว่ากลวิธีการขอความ
ช่วยเหลือ เป็นกลวิธีการส่ือสารท่ีผูพู้ดขอความช่วยเหลือจากคู่สนทนา อาจเป็นการพูดขอความ
ช่วยเหลือโดยตรงหรือโดยออ้มโดยคู่สนทนาสามารถช่วยเหลือใหก้ารพูดประสบผลส าเร็จได ้
 เมื่อพิจารณาความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ พบว่า ดา้นความเขา้ใจใน
การส่ือสาร เป็นความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษท่ีมีคะแนนสูงสุด อยูใ่นระดบัดีทั้งน้ี
เป็นเพราะนกัเรียนไดฝึ้กการพูดส่ือสารภาษาองักฤษโดยใชก้ลวิธีการส่ือสารร่วมกบัวิธีสอนบทบาท
สมมติ โดยมีการฝึกฝนหลายคร้ัง ทั้งในและนอกห้องเรียน ได้ใช้กระบวนการกลุ่ม การแสดง
บทบาทสมมติท่ีจ  าลองสถานการณ์จริง และไดใ้ชก้ลวิธีการส่ือสารในการแกปั้ญหาการพูดส่ือสาร
ภาษาองักฤษท าให้เกิดความเข้าใจในการส่ือสาร ซ่ึงสอดคลอ้งกับอิสริยะ อ่ิมกระโทก (2558 : 
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บทคดัยอ่) ท่ีพบว่า การใชก้ลวิธีการส่ือสารช่วยใหท้กัษะการพูดภาษาองักฤษของนกัเรียนหลงัเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน โดยการใชก้ลวิธีการส่ือสารจะช่วยใหก้ารส่ือสารประสบความส าเร็จ คือ เกิดความ
เขา้ใจในการส่ือสารของผูพู้ดและคู่สนทนา สอดคลอ้งกบั Gasparro (1996 : 319) ในการศึกษาการ
ใช้กลวิธีการส่ือสารท่ีสามารถชดเชยความรู้ทางภาษาท่ีไม่เพียงพอของผูพู้ด เพื่อให้การส่ือสาร
ประสบความส าเร็จ เน่ืองจากความเขา้ใจในการส่ือสาร ถือเป็นส่ิงส าคัญในส่ือสารทุกวิธี รวมถึง
การพูดส่ือสารภาษาองักฤษ ซ่ึงนกัเรียนไดม้ีการเรียนรู้ในการพูดส่ือสารภาษาองักฤษผา่นกิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน จากการสงัเกตในการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียน พบว่า นกัเรียนมีการพฒันา
ในเร่ืองของความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษอยา่งต่อเน่ือง  
 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนในการทบทวนหลงัปฏิบติักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
(After Action Review : AAR) หลงัใชกิ้จกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชว้ิธีบทบาทสมมติร่วมกบักลวิธี
การส่ือสารเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษท่ีมีต่อหน่วยการเรียนรู้ใน
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชว้ิธีบทบาทสมมติร่วมกบักลวิธีการส่ือสารเพื่อส่งเสริมความสามารถ
ดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยา่งมาก สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
ขอ้ท่ี 3 โดยนกัเรียนรู้สึกช่ืนชอบการแสดงบทบาทสมมติร่วมกบัเพื่อนๆ และการชมคลิปวีดีโอการ
แสดงบทบาทสมมติของตนเอง ทั้งน้ีเป็นเพราะได้ท างานเป็นกลุ่มกับเพ่ือนและเกิดความรู้สึก
สนุกสนาน ซ่ึงสอดคลอ้งกับ ญาดา พนิตพิณกุล (2539 : 266-267) ท่ีกล่าวถึงประโยชน์ของการ
แสดงบทบาทสมมติ คือ ผูเ้รียนไดผ้่อนคลายความตึงเครียดและยงัไดร่้วมกนัพฒันาความสามคัคี
โดยการท างานเป็นกลุ่มร่วมกบัผูอ่ื้นนอกจากน้ียงัช่ืนชอบกิจกรรมเกมต่างๆในขั้นด าเนินการสอน 
และการไดพู้ดส่ือสารภาษาองักฤษกบัชาวต่างชาติ ในส่วนของส่ิงท่ีนักเรียนไม่ช่ืนชอบจากการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ในหน่วยท่ี 1-4ของหน่วยการเรียนรู้ คือ การพูดตะกุกตะกกัของตนเอง ปัญหา
การออกเสียงค าศพัท ์และความไม่กลา้แสดงออก ทั้งน้ีเป็นเพราะนกัเรียนไม่ไดฝึ้กฝนการพูดส่ือสาร
ภาษาองักฤษบ่อยเท่าท่ีควร ซ่ึงสอดคลอ้งกับช่อเพชร พันธ์แสง (2555 : บทคัดย่อ) ท่ีได้ให้จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพฒันาทกัษะการพูดภาษาองักฤษของนักเรียนโดยใชบ้ทบาทสมมติ 
เพ่ือเป็นการฝึกพูดภาษาองักฤษจากบทบาทท่ีไดรั้บ ส าหรับส่ิงท่ีเป็นอุปสรรค/ขอ้จ  ากดั/ขอ้ขดัขอ้งท่ี
พบในระหว่างการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ในหน่วยท่ี 1-4ของหน่วยการเรียนรู้ คือ การจ าบท
ไม่ไดท้ าใหไ้ม่สามารถต่อบทกบัเพื่อนในกลุ่มได ้การจ าค  าศพัท์ไม่ได ้นกัเรียนจ าเป็นตอ้งใชก้ลวิธี
การส่ือสารในการแก้ปัญหาการพูดภาษาองักฤษให้ส าเร็จ นอกจากน้ียงัมีการพูดเสียงเบา และ
สภาพแวดลอ้มท่ีไม่เอ้ืออ  านวยต่อการแสดงบทบาทสมมติ ไดแ้ก่ เสียงรอบนอกท่ีดงั และสถานท่ีคบั
แคบ ทั้งน้ีเป็นเพราะนักเรียนมีความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษองักฤษนอ้ย ท าใหไ้ม่กลา้ท่ีจะ
พูด หรืออกเสียงซ่ึงสอดคลอ้งกบัอิสริยะ อ่ิมกระโทก (2558 : บทคดัย่อ) ท่ีพบว่า การใชก้ลวิธีการ
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ส่ือสารช่วยให้ทกัษะการพูดภาษาองักฤษของนกัเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยการใชก้ลวิธี
การส่ือสารจะช่วยให้การส่ือสารประสบความส าเร็จ ในส่วนของส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้จากการปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนรู้ในหน่วยท่ี 1-4ของหน่วยการเรียนรู้คือ การไดรู้้จกัการใชก้ลวิธีการส่ือสารแบบ
ต่างๆเพื่อแกปั้ญหาดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ การไดฝึ้กฝนพฒันาการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ
และเพ่ิมความกลา้แสดงออก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะนกัเรียนไดเ้รียนรู้และรู้จกัการน ากลวิธีการส่ือสาร
ไปใชเ้พื่อแกปั้ญหาการพูดส่ือสารภาษาองักฤษของตนเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ฐิติรัตน์ สมศิริ (2550 : 
บทคัดย่อ พบว่านักเรียนคิดว่าการจัดกิจกรรมการสอนด้วยกลวิธีการส่ือสารเป็นประโยชน์
เหมาะสมและช่วยให้นักเรียนสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง และญาดา พนิตพิณกุล (2539 : 266-267) ท่ี
กล่าวถึงประโยชน์ของการแสดงบทบาทสมมติ คือ ผูเ้รียนไดฝึ้กความกลา้แสดงออกมีความมัน่ใจ
ในการปรับตวัและมีความเป็นตวัของตวัเองมากท่ีสุด และส าหรับส่ิงท่ีนกัเรียนจะปฏิบติัในกิจกรรม
การเรียนรู้คร้ังต่อไป จากการปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้ในหน่วยท่ี 1-4 ของหน่วยการเรียนรู้ คือ การ
เพ่ิมความตั้งใจฝึกฝนการพูดส่ือสารและการออกเสียงค าศพัท์ให้ชดัเจนข้ึน ตอ้งการพูดให้เสียงดงั
ข้ึน และเพ่ิมความกลา้แสดงใหม้ากยิง่ข้ึน ทั้งน้ีการท่ีนกัเรียนไดฝึ้กฝนการพูดภาษาองักฤษโดยการ
ใช้วิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกับกลวิธีการส่ือสาร จากการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนจะท าให้
นกัเรียนมีพฒันาการในดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใช้วิธี
บทบาทสมมติร่วมกบักลวิธีการส่ือสารเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ 
พบว่า นักเรียนช่ืนชอบกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชบ้ทบาทสมมติร่วมกับกลวิธีการส่ือสารเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะรูปแบบการจดักิจกรรมท่ี
หลากหลาย ผา่นการเรียนรู้ท่ีใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบติั ไดพู้ดภาษาองักฤษส่ือสาร ผา่นประสบการณ์
ตรงจากการแสดงบทบาทสมมติ ท าใหน้กัเรียนเรียนกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชว้ิธีบทบาทสมมติ
ร่วมกับกลวิธีการส่ือสารเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดส่ือสารภาษาองักฤษด้วยความ
สนุกสนาน มีรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ มีความสุข สนุกสนานและมีความกระตือรือร้น ในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ก่ิงกมล ปิยมาดากุล (2557: 176), ธีรภรณ์ ชูช่ืน (2557: 145), และสร
เดช เลิศวฒันวณิช (2560: 158) พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนอยู่ในระดบั
มาก เพราะนักเรียนส่วนใหญ่มีความสุข สนุกสนาน เพลินเพลิน และมีความกระตือรือร้นในการ
ปฏิบติักิจกรรม เน่ืองจากรูปแบบกิจกรรมท่ีเน้นให้นักเรียนไดล้งมือปฏิบติั เพื่อให้เกิดการพฒันา 
จนมีความช านาญและเกิดเป็นทกัษะการปฏิบติั นักเรียนมีความคิดเห็นว่ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดย
ใช้วิธีบทบาทสมมติร่วมกับกลวิธีการส่ือสารเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดส่ือสาร
ภาษาองักฤษมีความเหมาะสมทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ ด้านท่ี 1) ดา้นเน้ือหา 2) ด้านการจัดกิจกรรมการ
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เรียนรู้ 3) ดา้นส่ือการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 4) ดา้นการวดัประเมินผล 4) ดา้นการวดัประเมินผล และ
5) ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บทั้งน้ีเป็นเพราะมีเน้ือหาเร่ืองท่ีใกลต้วันกัเรียนและพบเจอในชีวิตประจ าวนั
สามารถเอาไปใชจ้ริงๆได ้และนักเรียนไดเ้ลือกมาจากความตอ้งการท่ีจะศึกษาความรู้ของตนเอง มี
การจัดกิจกรรมท่ีมีความสนุกสนานในการได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติ
ภาษาอังกฤษร่วมกับเพ่ือนๆ ได้พูดภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ นอกจากน้ี ยงัได้ค  าศัพท์
ภาษาองักฤษไปใช ้และไดก้ลวิธีการส่ือสารไปใชแ้กปั้ญหาการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ สอดคลอ้ง
กบักรรัตน์ ปริญญาจารย ์(2550 : บทคดัยอ่) ท่ีพบว่านกัศึกษามีความคิดเห็นว่ากลวิธีการส่ือสารท่ีถูก
น ามาฝึกนั้ นเป็นประโยชน์และสามารถพัฒนาทักษะความสามารถด้านการพูดภาษาองักฤษ 
นอกจากน้ีมีการใชส่ื้อท่ีหลากหลาย ไดใ้ชส่ื้อของจริง และไดไ้ปเรียนรู้นอกสถานท่ี รวมถึงการท่ี
นักเรียนมีส่วนร่วมในการวดัและประเมินผลผลงานของตัวเองร่วมกับครูผูส้อน และได้รับ
ประโยชน์อีกมากมายในการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชว้ิธีบทบาทสมมติร่วมกบักลวิธีการ
ส่ื อสาร เพื่ อ ส่ ง เส ริม ความสาม ารถด้ าน ก ารพู ด ส่ื อสารภ าษ าอังก ฤษ  สอดคล้อ งกับ
กระทรวงศึกษาธิการ (2560: 18-19) ท่ีใหจ้ดักิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรตามความจ าเป็นและ
ความตอ้งการของผูเ้รียน ชุมชน ทอ้งถ่ิน และสงัคม และแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ.2540 
– 2544) กล่าวถึงวิสัยทัศน์การพัฒนาการศึกษาในอนาคตว่า ควรพัฒนาคนไทยให้มีความรู้ 
ความสามารถและทกัษะท่ีจ  าเป็นต่อการด ารงชีวิตในยคุปัจจุบนั คือ ตอ้งมีความรู้ภาษาต่างประเทศ
โดยเฉพาะภาษาองักฤษเป็นอยา่งดี (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2545 : 18) ดงันั้น
กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนโดยใช้วิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกับกลวิธีการส่ือสารท าให้ผูเ้รียนมี
ความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษเพ่ิมข้ึน และใชก้ลวิธีการส่ือสารน้อยลง เพราะกลวิธี
การส่ือสารช่วยในการแกปั้ญหาการพูดภาษาองักฤษของผูเ้รียน ท าใหก้ารสนทนาราบร่ืน ไม่ติดขดั
ซ่ึงเมื่อผูเ้รียนมีความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษเพ่ิมข้ึนแลว้ผูเ้รียนก็เกิดปัญหาในการ
สนทนาภาษาองักฤษนอ้ยลง ท าใหต้อ้งใชก้ลวิธีส่ือสารนอ้ยลงไปดว้ย  

ข้อเสนอแนะ 

 จากการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชว้ิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกบักลวิธีการ
ส่ือสารเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ผูว้ิจยัไดส้รุปแนวคิดและขอ้เสนอแนะเพ่ือการวิจยัโดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  
 
ข้อเสนอแนะในการน ากจิกรรมพฒันาผู้เรียนไปใช้ 
 เพื่อให้สามารถน ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนไปใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ
บางประการเก่ียวกบัการน ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนไปใช ้ดงัน้ี 
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 1. จากผลการวิจัยด้านความสามารถด้านการพูดส่ือสารภาษาอังกฤษ พบว่า นักเรียนมี
ความสามารถดา้นการออกเสียงอยูใ่นระดบัต ่า ดงันั้น ควรมีการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมใหน้กัเรียนไดฝึ้กออก
เสียงภาษาองักฤษให้มีครูชาวต่างชาติเข้ามาสอน หรือเพ่ิมระยะเวลาในการเรียนรู้ด้านการออกเสียง
ภาษาองักฤษ 
 2. จากผลการวิจยัดา้นการใชก้ลวิธีการส่ือสาร พบว่า นกัเรียนใชก้ลวิธีการขอความช่วยเหลือ
นอ้ยท่ีสุด ดงันั้น ควรมีการสอนนกัเรียนเพ่ิมเติมในการใชก้ลวิธีการขอความช่วยเหลือ และฝึกให้นกัเรียน
ใชก้ลวิธีการขอความช่วยเหลือในสถานการณ์ท่ีเหมาะสม 
 3. จากผลการวิจยัดา้นความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน พบว่า นกัเรียน
มีความสุข สนุกสนาน กระตือรือร้นในการปฏิบัติกิจกรรม โดยเฉพาะการจดักิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ตรงจากการแสดงบทบาทสมมติ การใชส่ื้อท่ีหลากหลาย การใชแ้หล่งเรียนรู้ภายนอก รวมถึง
การไดพู้ดคุยกบัชาวต่างชาติ ดงันั้น โรงเรียนจึงควรส่งเสริมและสนบัสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีนกัเรียนได้
ลงมือปฏิบัติฝึกการพูดส่ือสารภาษาอังกฤษ การใช้ส่ือหลากหลาย ใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอก และมี
ชาวต่างชาติเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรม เพ่ือใหน้กัเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้มากข้ึน 
 4. ควรมีการเพ่ิมกลวธีิการส่ือสารในการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ เพ่ือนกัเรียนจะไดรู้้จกักลวิธี
การส่ือสารท่ีหลากหลายกว่าน้ี เช่น กลวิธีการใชค้  าใกลเ้คียง, กลวิธีการสร้างค าใหม่กลวิธีการอธิบายความ
หรือพูดออ้มคอ้ม และสามารถเลือกใชไ้ดต้ามความถนดัและเหมาะสม 
 5. ควรมีการเสริมเน้ือหากิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนเก่ียวกับการพูดส่ือสารภาษาองักฤษใน
ชีวิตประจ าวนัในเร่ืองอ่ืนๆ และเปล่ียนจากครูก  าหนดสถานการณ์และบทบาทสมมติให้เป็นเด็กร่วมกนั
ก าหนดสถานการณ์และบทบาทสมมติดว้ยตนเอง 
 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจิยัคร้ังต่อไป  
 ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะส าหรับผูท่ี้สนใจในการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนต่อไป โดยมี
รายละเอียด ดงัน้ี 

1. ควรมีการวิจยัและพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเก่ียวกบัการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ 
ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา โดยเปล่ียนวิธีการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกบั
กลวิธีการส่ือสาร เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้อ่ืนๆ เช่น วิธีการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร การใช้
สถานการณ์จ าลอง 

2. ควรมีการวิจัยและพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู ้เรียนเก่ี ยวกับการพูดออกเสียง
ภาษาองักฤษ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา โดยเน้นการจดัการเรียนรู้ท่ีไดฝึ้กการพูดออกเสียง 
เช่น การใชส่ื้อโฟนิกส์ การฟังเพลงภาษาองักฤษ 
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3. ควรมีการวิจยัและพฒันา เพื่อส่งเสริมการใชก้ลวิธีการส่ือสารใหก้บันักเรียน เพื่อให้
นกัเรียนสามารถน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัอยา่งคล่องแคล่ว 

4. ควรมกีารวจิยัและพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเก่ียวกบัการพฒันาทกัษะ
ภาษาองักฤษดา้นการฟัง โดยการฟังจะสมัพนัธก์บัทกัษะการพูด เพื่อใหน้กัเรียนสามารถพฒันา

ภาษาองักฤษส่ือสารไดดี้ 
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ภาคผนวก ก 
รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญตรวจคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
รายช่ือผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
แผนภูมิแสดงการจดัสถานท่ีในการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจคุณภาพเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
ตารางท่ี 29 รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญตรวจคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
ที่ รายช่ือผู้เช่ียวชาญ ต าแหน่ง ผู้เช่ียวชาญด้าน 
1 ผศ.ดร.กิตติคม คาวีรัตน ์ ประธานสาขาหลกัสูตรและการ

สอน 
คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง 

กิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน 

2 ดร.อุษา มะหะหมดั ครูช านาญการ 
โรงเรียนวดับางหลวง 

กิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน 

3 อาจารย ์ดร.ภทัร์ธีรา เทียนเพ่ิมพูล อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาการสอน
ภาษาต่างประเทศ 
ภาควิชาหลกัสูตรและการสอน 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ภาษาองักฤษ 

4 ดร.พนอ สงวนแกว้ ครูช านาญการ 
โรงเรียนท่ามะขามวิทยา 

ภาษาองักฤษ 

5 อาจารย ์ดร.สรัญญา จนัทร์ชูสกุล อาจารยป์ระจ าสาขาวิชา 
การประถมศึกษา  
ภาควิชาหลกัสูตรและการสอน 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

การวดัและ
ประเมินผล 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
ตารางท่ี 30 รายช่ือผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
ที่ รายช่ือผู้เช่ียวชาญ ต าแหน่ง ผู้เช่ียวชาญด้าน 
1 อาจารย ์ดร.บุญรอด ชาติยานนท ์  รองผูอ้  านวยการ 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั
ศิลปากร  
ฝ่ายบริหาร 

กิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน 

2 ดร.สาลินี อุดมผล   ศึกษานิเทศก ์ช านาญการ 
ศึกษาธิการจงัหวดักาญจนบุรี 

กิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน 

3 อาจารย ์ดร. จิตณรงค ์เอ่ียมส าอางค ์ รองผูอ้  านวยการส านกัวิชาการและ
วิเทศสมัพนัธ ์ 
วิทยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการราช
ด าเนิน 

กิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน 

4 ดร.ชวนพิศ ศิลาเดช ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถมัภ ์

ภาษาองักฤษ 

5 ดร. ชยัสิทธ์ิ ตั้งธงทองกุล ครู 
 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั
ศิลปากร 

ภาษาองักฤษ 

6 นางสาวจิราภา อ  ่าแจง้  ครูช านาญการ 
โรงเรียนวดัสาลวนาราม 

ภาษาองักฤษ 

7 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วิสูตร โพธ์ิเงิน อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาศิลปศึกษา 

ภาควิชาหลกัสูตรและวิธีสอน 

คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 

การวดัและ
ประเมินผล 

8 อาจารย ์ดร. รักชนก โสภาพิศ อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาการจดัการ
ท่องเท่ียว คณะวิทยาการจดัการ  
มหาวิทยาลยัศิลปากรเพชรบุรี 

การวดัและ
ประเมินผล 

9 ดร. สุดหทยั รุจิรัตน ์ ครู 
โรงเรียนด าเนินวิทยา 

การวดัและ
ประเมินผล 
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แผนภูมกิารจดัสถานที่ในการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
 
 

 
 

  
  
 

 

(Note Taker) 

 
 
   
  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผูจ้ดบนัทึก 
(Note Taker) 
 

ผูจ้ดบนัทึก 
(Note Taker) 
 

ผูจ้ดบนัทึก 
(Note Taker) 
 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้น                                                                                                              
กจิกรรม    

พฒันาผูเ้รียน 

ผูช่้วยเหลือ (Assistants) 

แผนภูมิที่ 17 การจดัสถานที่ในการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 

 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้น                                                                                                              
กจิกรรม    

พฒันาผูเ้รียน 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้น                                                                                                              
กจิกรรม    

พฒันาผูเ้รียน 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้น                                                                                                              
ภาษาองักฤษ 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้น                                                                                                              
ภาษาองักฤษ 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้น                                                                                                              
ภาษาองักฤษ 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้น                                                                                                              
การวดัและ
ประเมินผล 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้น                                                                                                              
การวดัและ
ประเมินผล 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้น                                                                                                              
การวดัและ
ประเมินผล 

ผูด้  าเนินรายการ 

(Moderator) 
ท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

(Advisor) 
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ภาคผนวก ข 

เคร่ืองมือเกบ็รวบรวมข้อมูล การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน 
 

1.แบบสอบถามความตอ้งการเก่ียวกบัการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชว้ิธีสอนบทบาท
สมมติร่วมกับกลวิธีการส่ือสาร เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ 
ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 
1. แบบประเมินค่าดชันีความสอดคลอ้ง ของแบบสอบถามความตอ้งการเก่ียวกบัการพฒันา

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชว้ิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกบักลวิธีการส่ือสาร เพื่อส่งเสริม
ความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 

2. แบบสมัภาษณ์ความคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชว้ิธีสอนบทบาท
สมมติร่วมกับกลวิธีการส่ือสาร เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดส่ือสารส าหรับ
ผูอ้  านวยการโรงเรียน หวัหนา้ฝ่ายวิชาการ ครูภาษาองักฤษ และผูเ้ช่ียวชาญ 

3. แบบประเมินค่าดชันีความสอดคลอ้ง ของแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันา
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชว้ิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกบักลวิธีการส่ือสาร เพื่อส่งเสริม
ความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ส าหรับ
ผูอ้  านวยการโรงเรียน หวัหนา้ฝ่ายวิชาการ ครูภาษาองักฤษ และผูเ้ช่ียวชาญ 
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เร่ือง การพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชว้ิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกบักลวิธีการส่ือสาร 

  เพ่ือส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษส าหรับนกัเรียนชั้น 
  ประถมศกึษา 

ค าช้ีแจง แบบสอบถามฉบบัน้ีเป็นแบบสอบถามความตอ้งการและความคิดเห็นเก่ียวกบัการ 
พฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชว้ิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกบักลวิธีการส่ือสาร 
เพ่ือส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษส าหรับนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษา 
โดยใหน้กัเรียนตอบ 3 ตอนดงัน้ี 

ตอนที่ 1  สถานภาพและขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  จ านวน 4 ขอ้
ตอนที่ 2  ความตอ้งการเก่ียวกบัลกัษณะของกิจกรรมการเรียนรู้  จ านวน 5 ขอ้ 

เน้ือหาของกิจกรรมการเรียนรู้ ช่วงเวลาการจดักิจกรรม 
การเรียนรู้และการวดัและประเมินผลกิจกรรมการเรียนรู้   

ตอนที่ 3  ขอ้เสนอแนะ      จ านวน 1 ขอ้ 

 

    

นางสาวเนตรชนก โฉมทอง 
นกัศกึษาปริญญาโท สาขาหลกัสูตรและการนิเทศ 

ภาควิชาหลกัสูตรและวิธีสอน 
คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 

 
 

แบบสอบถามความต้องการเกีย่วกบัการพฒันากจิกรรมพฒันาผู้เรียนโดยใช้วธิีสอนบทบาท
สมมตร่ิวมกบักลวธิกีารส่ือสาร เพ่ือส่งเสริมความสามารถ 

ด้านการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ ส าหรับนกัเรียนช้ันประถมศึกษา 
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แบบสอบถาม 
(ส าหรับนกัเรียน) 

 
ค าช้ีแจง กรุณาเติมเคร่ืองหมาย ✓ลงในช่องค าตอบท่ีนกัเรียนตอ้งการ 

ตอนที่ 1  สถานภาพและขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

1.เพศ                    1) ชาย   2) หญิง 

2. นกัเรียนระดบัชั้น  
1) ป.4    2) ป.5   3) ป.6 

3. นกัเรียนรู้จกักลวิธีการส่ือสารหรือไม่ 

  1) รู้จกั เช่น ………………………………..      2) ไม่รู้จกั 

4. นกัเรียนเคยแสดงบทบาทสมมติ (กิจกรรมท่ีนกัเรียนไดใ้ชค้  าพูดและท่าทาง) หรือไม ่

                          1) เคย          2) ไม่เคย 

ตอนที่ 2  ความตอ้งการเก่ียวกบั ลกัษณะของกิจกรรมการเรียนรู้ เน้ือหาของกิจกรรมการเรียนรู้  
ช่วงเวลาการจดักิจกรรมการเรียนรู้ และการวดัและประเมินผลกิจกรรมการเรียนรู้ 

1. นกัเรียนตอ้งการใหล้กัษณะของกิจกรรมเป็นอยา่งไร (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

1) การท าใบงาน 

2) การแสดงบทบาทสมมติ (กิจกรรมท่ีนกัเรียนไดใ้ชค้  าพดูและท่าทาง) 

3) การบรรยาย 

4) การท าโครงงาน 

5) การศกึษานอกสถานท่ี 

อ่ืนๆ (โปรดระบุ)………………………………………………….  
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2. นกัเรียนตอ้งการเรียนรู้ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนัเร่ืองใดเพ่ิมเติม ใหน้กัเรียนเติมเคร่ืองหมาย ✓ 
หนา้ช่องเร่ืองท่ีสนใจ 4 เร่ือง 
 

 1) Greeting and introduction (การทกัทายและแนะน าตวั) 

 2) Asking the way (การสอบถามเสน้ทาง) 

 3) Buying tickets (การซ้ือตัว๋) 

 4) Describing things (การบรรยายส่ิงของ) 

 5) Going shopping (การไปซ้ือของ) 

 6) Describing people (การบรรยายลกัษณะบุคล)  

 7) Making an appointment (การพูดนดัหมาย) 

 8) Dialogue in the restaurant (การพูดคุยในร้านอาหาร) 

 9) Talking about festivals (การพูดคุยเร่ืองเทศกาล) 

 10) Talking about the weather (การพูดเร่ืองสภาพอากาศ) 

 11) Asking about the family (การสอบถามเร่ืองครอบครัว) 

 12) Asking about your study (การสอบถามเร่ืองการเรียน) 

3. นกัเรียนตอ้งการจดักิจกรรมเพ่ิมเติมในเวลาใด 

 1) ชัว่โมงเรียน 

2) ชัว่โมงหลงัเลิกเรียน 

3) ชัว่โมงกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน (ชมรม) 

4) ชัว่โมงลดเวลาเรียน 
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4. นกัเรียนตอ้งการใหม้ีการประเมินผลกิจกรรมอยา่งไร (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

1) การทดสอบ 

2) การสอบถาม 

3) การสมัภาษณ์ 

4) การสงัเกตพฤติกรรมการฝึกการปฏิบติักิจกรรมต่างๆ 

5) การปฏิบติั 

6) อ่ืนๆ (โปรด
ระบุ)………………………………………………………………….. 

5. นกัเรียนตอ้งการใหใ้ครเป็นผูป้ระเมนิ (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

1) ประเมินตนเอง 

2) ครูผูส้อน 

3) เพ่ือนประเมินเพื่อน 

4) อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
………………………………………………………………….. 

ตอนที่ 3 ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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ค าช้ีแจง โปรดพิจารณาประเด็นสอบถามและใหค้ะแนนความสอดคลอ้งของประเด็นสอบถาม 
ความตอ้งการเก่ียวกบัการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชว้ิธีสอนบทบาทสมมติ 
ร่วมกบักลวิธีการส่ือสารเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ  

 ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาโดยท าเคร่ืองหมาย √ลงในช่องคะแนน 
 ของแบบประเมินในแต่ละขอ้และใหข้อ้เสนอแนะเพ่ิมเติม 
 

ข้อ ประเด็น 
ระดับความสอดคล้อง ข้อเสนอแนะ 

+1 0 -1  

1. ความสอดคลอ้งของประเดน็สอบถามเกี่ยวกบัสถานภาพ
และขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

    

2. ความสอดคลอ้งของประเดน็สอบถามลกัษณะ 
ของกิจกรรมท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนในกิจกรรม 

    

3. ความสอดคลอ้งของประเดน็สอบถามความตอ้งการในเร่ือง
ภาษาองักฤษในชีวิตประจ าวนัที่ตอ้งการเรียนรู้เพิ่มเติม 

    

4. ความสอดคลอ้งของประเดน็สอบถามช่วงเวลา 
ท่ีตอ้งการพฒันาทกัษะเพิ่มเติม 

    

5. ความสอดคลอ้งของประเดน็สอบถามความตอ้งการใน
วิธีการวดัและประเมินผลกิจกรรม 

    

6. ความสอดคลอ้งของประเดน็สอบถามความตอ้งการในการ
ใหใ้ครเป็นผูป้ระเมิน 

    

7. ความสอดคลอ้งของประเดน็สัมภาษณ์เกี่ยวกบั
ขอ้เสนอแนะในการพฒันากิจกรรมการพฒันาทกัษะการ
ส่ือสารภาษาองักฤษ 

    

 
 
 

แบบประเมนิค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามความต้องการเกีย่วกบั 
การพฒันากจิกรรมพฒันาผู้เรียนโดยใช้วธิีสอนบทบาทสมมตร่ิวมกบักลวธิกีารส่ือสาร 

เพ่ือส่งเสริมความสามารถด้านการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
(ส าหรับผู้เช่ียวชาญ) 
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เร่ือง ความคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชว้ิธีสอนบทบาทสมมติ 

ร่วมกบักลวิธีการส่ือสารเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ 
 ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 
ค าช้ีแจง แบบสมัภาษณ์ฉบบัน้ีเป็นการสมัภาษณ์ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบั 

การพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใช้วิธีสอนบทบาทสมมติ ร่วมกับกลวิธีการ
ส่ือสารเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาเพ่ือเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานประกอบการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนผูว้ิจยัจึง
ขอความอนุเคราะห์โปรดให้ค  าสัมภาษณ์ตามความเป็นจริงโดยแบบสัมภาษณ์
แบ่งเป็น 3 ตอนดงัน้ี 

 
ตอนที่ 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หส้มัภาษณ์    จ านวน 3 ขอ้ 
ตอนที่ 2  ความคิดเห็นเก่ียวกบัความส าคญัและองคป์ระกอบจ าเป็น 
ของการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชก้ลวิธีการส่ือสารร่วมกบั 
วิธีสอนบทบาทสมมติเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษา 
องักฤษส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา    จ านวน 6 ขอ้ 
ตอนที่ 3  ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมในการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน จ านวน 1 ขอ้ 

นางสาวเนตรชนก โฉมทอง 
นกัศกึษาปริญญาโท สาขาหลกัสูตรและการนิเทศ 

ภาควิชาหลกัสูตรและวิธีสอน 
คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
 

(ลงช่ือ).............................................................ผูป้ระเมิน                                                     

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

แบบสัมภาษณ์ความคดิเหน็เกีย่วกบัการพฒันากจิกรรมพฒันาผู้เรียนโดยใช้วธิีสอนบทบาทสมมต ิ
ร่วมกบักลวธิกีารส่ือสาร เพ่ือส่งเสริมความสามารถด้านการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ 

ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
(แบบสัมภาษณ์แบบมโีครงสร้าง ส าหรับผู้อ านวยการโรงเรียน หัวหน้าฝ่ายวชิาการ  

ครูภาษาองักฤษ และผู้เช่ียวชาญ) 
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แบบสัมภาษณ์ 
(ส าหรับผู้อ านวยการโรงเรียน หัวหน้าฝ่ายวชิาการ ครูภาษาองักฤษ  

และผู้เช่ียวชาญ) 
 
ตอนที่ 1  สถานภาพและขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หส้มัภาษณ์ 
 
1. ช่ือ – สกลุ......................................................................................................................................... 

2. สถานที่ท างาน……………………………………………………………………………….……. 
ต าแหน่ง 
 ต าแหน่งบริหาร  
  หวัหนา้ฝ่ายวิชาการ หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  รองผูอ้  านวยการโรงเรียน  ผูอ้  านวยการโรงเรียน 

 ต าแหน่งทางวิชาการ 
  ครู   อาจารย ์  ผูช่้วยศาสตราจารย ์  
  รองศาสตราจารย ์ ศาสตราจารย ์ อ่ืนๆ…………………………….. 

 วิทยฐานะ  
ช านาญการ  ช านาญการพิเศษ เช่ียวชาญ  
เช่ียวชาญพิเศษ 

ประสบการณ์ในการท างาน.......................ปี 

3.วุฒิการศึกษา...........................................................สาขาวชิา.......................................................... 
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ตอนที่ 2  ความคิดเห็นเก่ียวกบัความส าคญัองคป์ระกอบท่ีจ าเป็นเก่ียวกบัการพฒันากิจกรรม
พฒันาผูเ้รียนและเน้ือหากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

1. ท่านคิดว่านักเรียนระดับประถมศึกษาควรได้รับการพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษใด
เพราะเหตุใด 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

2. ท่านคิดว่าการพฒันาทกัษะการส่ือสารส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาควรใชว้ิธีการเรียนสอนแบบ
ใด 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

3. ท่านคิดว่ากิจกรรมท่ีจะช่วยพฒันาทกัษะการส่ือสารของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาท่ีเหมาะสมควร
มีลกัษณะกิจกรรมเป็นอยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

4. ท่านคิดว่าส่ือและแหล่งเรียนรู้ท่ีจะช่วยพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาควรเป็นอยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

5. ท่านคิดว่าการวดัและประเมินผลการใชภ้าษาเพื่อการส่ือสารควรมีลกัษณะอย่างไรจึงเหมาะสม
กบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาและวิธีการประเมินความสามารถดา้นการพูด 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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6. ท่านคิดว่าการพฒันาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารควรจดัในช่วงเวลาใดจึงจะเหมาะสมเพราะเหตุใด 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

ตอนที่ 3  ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม 
ท่านมีขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกบักิจกรรมการพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษ

อยา่งไรบา้ง 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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ค าช้ีแจง โปรดพิจารณาประเด็นสัมภาษณ์และให้คะแนนความสอดคลอ้งของประเด็น
สมัภาษณ์ของแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชว้ิธีสอน
บทบาทสมมติ ร่วมกบักลวิธีการส่ือสารเพ่ือส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ 
ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาโดยท าเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องคะแนนของแบบประเมินในแต่ละ
ขอ้และใหข้อ้เสนอแนะเพ่ิมเติม 
 

 
ข้อ 

 
ประเด็น 

ระดับความ
สอดคล้อง ข้อเสนอแนะ 

+1 0 -1 

1. ความสอดคลอ้งของประเดน็สัมภาษณ์เกี่ยวกบัสถานภาพ
และขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หส้ัมภาษณ์ 

    

2. ความสอดคลอ้งของประเดน็สัมภาษณ์เกี่ยวกบัความคิดเห็น
ที่มีต่อทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษที่ควรพฒันาส าหรับ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษา  

    

3. ความสอดคลอ้งของประเดน็สัมภาษณ์เกี่ยวกบัความคิดเห็น
ที่มีต่อวิธีการที่ใชใ้นการพฒันาทกัษะการส่ือสาร 

    

4. ความสอดคลอ้งของประเดน็สัมภาษณ์เกี่ยวกบัความคิดเห็น
ที่มีวิธีการเรียนการสอนที่ช่วยพฒันาทกัษะการส่ือสารและ
เหมาะสมกบันกัเรียนชั้นประถมศึกษา 

    

5. ความสอดคลอ้งของประเดน็สัมภาษณ์เกี่ยวกบัลกัษณะส่ือ
และแหล่งการเรียนรู้ที่ช่วยพฒันาทกัษะการส่ือสาร
ภาษาองักฤษและเหมาะสมกบันกัเรียนชั้นประถมศึกษา 

    

6. ความสอดคลอ้งของประเดน็สัมภาษณ์เกี่ยวกบัความคิดเห็น
ที่มีต่อการวดัและประเมินผลการใชภ้าษาเพื่อการส่ือสารที่
เหมาะสมกบันกัเรียนชั้นประถมศึกษา 

    

 
 

แบบประเมนิค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสัมภาษณ์ความคดิเหน็เกีย่วกบัการพฒันา
กจิกรรมพฒันาผู้เรียนโดยใช้วธิีสอนบทบาทสมมตร่ิวมกบักลวธิกีารส่ือสาร เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถด้านการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา ส าหรับ

ผู้อ านวยการโรงเรียน หัวหน้าฝ่ายวชิาการ ครูภาษาองักฤษ  
และผู้เช่ียวชาญ (ส าหรับผู้เช่ียวชาญ) 
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ข้อ ประเด็น 
ระดับความสอดคล้อง 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

7. ความสอดคลอ้งของประเดน็สัมภาษณ์เกี่ยวกบัความคิดเห็น
ที่มีต่อช่วงเวลาที่เหมาะสมในการพฒันาภาษาองักฤษเพื่อ
การส่ือสาร 

    

8. ความสอดคลอ้งของประเดน็สัมภาษณ์เกี่ยวกบั
ขอ้เสนอแนะในการพฒันากิจกรรมการพฒันาทกัษะการ
ส่ือสารภาษาภาษาองักฤษ 

    

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ลงช่ือ).............................................................ผูป้ระเมิน                                                     

(.............................................................) 
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ภาคผนวก ค 

เคร่ืองมือเกบ็รวบรวมข้อมูล ทีใ่ช้ในการวจิยั 
 

1. กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชว้ิธีสอนบทบาทสมมติ ร่วมกบักลวิธีการส่ือสารเพื่อส่งเสริม
ความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 

2. แบบประเมินความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ 
3. แบบประเมินความสามารถตนเองดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ 
4. แบบบนัทึกการใชก้ลวิธีการส่ือสาร 
5. ประเด็นการทบทวนหลงัปฏิบติักิจกรรม (After Action Review : AAR) ในกิจกรรมพฒันา

ผูเ้รียนโดยใชว้ิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกบักลวิธีการส่ือสารเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้น
การพูดส่ือสารภาษาองักฤษส า หรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 

6. แบบสมัภาษณ์ฉบบัน้ีเป็นการสมัภาษณ์ความคิดเห็นต่อการใชกิ้จกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใช้
วิธีสอนบทบาทสมมติ ร่วมกบักลวิธีการส่ือสาร เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการพูด
ส่ือสารภาษาองักฤษ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 
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   กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

           โดยใชวิ้ธีสอนบทบาทสมมติร่วมกบักลวิธีการ 

        ส่ือสารเพ่ือส่งเสริมความสามารถดา้นการพูด 

ส่ือสารภาษาองักฤษ 

 

 

 

ระดบัชัน้ประถมศึกษา  

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 

 

 

 

จดัท าโดย 

นางสาวเนตรชนก โฉมทอง 

 

 

โรงเรียนอนุบาลด าเนินสะดวก  

ต าบลดอนกรวย อ าเภอด าเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี 

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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  ค าน า 
 
 
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเป็นกิจกรรมส าคญัท่ีหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลด าเนิน

สะดวก(วดัโคกบ ารุงราษฎร์ รตนลาโภประชาสรรค์) พุทธศกัราช 2561ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช2551 ก าหนดใหจ้ดัท าข้ึนใหผู้เ้รียนทุกคนทุกระดบัชั้นเพ่ือส่งเสริม
พฒันาความสามารถของนักเรียนตามความถนัดความสนใจให้เต็มศกัยภาพโดยมุ่งเน้นการพฒันา
องค์รวมของความเป็นมนุษยท์ั้งดา้นร่างกายสติปัญญาอารมณ์และสังคมสร้างเยาวชนของชาติให้
เป็นผูม้ีศีลธรรมจริยธรรมมีระเบียบวินัยปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพื่อสงัคม
และสามารถบริหารจดัการตนเอง 

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเป็นกิจกรรมท่ีจะส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาความสามารถของ
ตนเองตามศกัยภาพเพ่ิมเติมจากกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มการเขา้ร่วม
และปฏิบติักิจกรรมท่ีเหมาะสมร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุขกบักิจกรรมท่ีเลือกดว้ยตนเองตามความ
ถนัดความสนใจอย่างแทจ้ริงจะเสริมสร้างและพฒันาองค์รวมของความเป็นมนุษยใ์ห้ครบทุกดา้น 
รวมถึงทักษะด้านการส่ือสาร โดยให้ผูเ้รียนมีทักษะการส่ือสารภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะ
ภาษาองักฤษท่ีมีความส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิง่ในปัจจุบนั 

จากความส าคัญและความจ าเป็นดังก ล่าวผู ้วิจัยในฐานะครูผู ้สอนในรายวิชา
ภาษาองักฤษ โรงเรียนอนุบาลด าเนินสะดวกส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 
2จึงสนใจในการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชว้ิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกบักลวิธีการส่ือสาร
เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาน้ีข้ึน
โดยเนน้ให้ความส าคญัในการพฒันาความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ โดยการใชว้ิธี
สอนบทบาทสมมติร่วมกับกลวิธีการส่ือสารการจัดการเรียนรู้ และเลือกเน้ือหาท่ีมาจากความ
ตอ้งการความสนใจของนักเรียนเพื่อให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้การส่ือสารภาษาองักฤษในชีวิตประจ าวนั
เพ่ือเพ่ิมเติมความสามารถดา้นการพูดส่ือสาร สร้างความมัน่ใจในการพูด และมีความกลา้แสดงออก 
เพ่ือรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนท่ีไดเ้กิดข้ึนแลว้และรวมถึงการเช่ือมโยงสู่การเป็นผูเ้รียนใน
ศตวรรษท่ี 21 ในทกัษะการการส่ือสารอีกดว้ย 
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กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนโดยใช้วิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกับกลวิธีการส่ือสารเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษมีหลกัการส าคญัดงัน้ี 

1. เป็นกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีใชกิ้จกรรมบทบาทสมมติและกลวิธีการส่ือสารเพื่อช่วย
ให้นักเรียนสามารถพฒันาศกัยภาพความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษเพื่อน าไปใชใ้ห้
เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวนั 

2. มีเป้าหมายการจดักิจกรรมท่ีชดัเจนเป็นรูปธรรมและครอบคลุมผูเ้รียนทุกคน 
3. เป็นกิจกรรมท่ีผูเ้รียนไดพ้ฒันาตนเองอย่างรอบดา้นตามศกัยภาพตามความสนใจ

ความถนดัความตอ้งการเหมาะสมกบัวยัและวุฒิภาวะ 
4. เป็นกิจกรรมท่ีปลูกฝังและส่งเสริมจิตส านึกในการบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อ

สงัคมในลกัษณะต่างๆท่ีสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตประเพณีและวฒันธรรมอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 
5. เป็นกิจกรรมท่ียึดหลกัการมีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้นักเรียนพ่อแม่ผูป้กครอง

ผูน้  าชุมชนปราชญช์าวบา้นองคก์รและหน่วยงานอ่ืนมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม 
 
   

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใช้วิธีสอนบทบาทสมมติ ร่วมกับกลวิธีการส่ือสารเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ มุ่งส่งเสริมและพฒันาความสามารถดา้นการ
พูดส่ือสารภาษาองักฤษ โดยใชค้วามรู้ ทกัษะ และประสบการณ์จากการใชก้ลวิธีการส่ือสารร่วมกบั
กิจกรรมบทบาทสมมติ ท่ีไดรั้บจากการเรียนกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนชมรมภาษาองักฤษ โดยมุ่งหวงั
ให้นกัเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อภาษาองักฤษ และสามารถใชก้ารพูดส่ือสารภาษาองักฤษในสถานการณ์
ต่างๆในชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จ อนัจะน าไปสู่คุณลกัษณะอนั
พึงประสงค ์คือ ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมัน่ในการท างาน 
 
 
  

หลกัการ 

เป้าหมาย 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
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กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนโดยใช้วิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกับกลวิธีการส่ือสารเพื่อ

ส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษมีแนวการจดักิจกรรมดงัน้ี 
1. ใหน้กัเรียนปฏิบติักิจกรรมตามความสนใจและยดึผูเ้รียนเป็นส าคญั 
2. ให้นักเรียนไดป้ฏิบติักิจกรรมผ่านประสบการณ์ท่ีหลากหลายโดยเนน้ท่ีการปฏิบติั 

ไดแ้ก่ การใชส้ถานการณ์จริง การสนทนากบัเจา้ของภาษา การใชส่ื้อของจริง ละมีการฝึกการท างาน
ท่ีสอดคลอ้งกบัชีวิตจริงตลอดจนสะทอ้นความรู้ทกัษะและประสบการณ์ของผูเ้รียน 

3. ใหน้ักเรียนไดล้งมือปฏิบติัจริงผา่นกิจกรรมท่ีท าใหไ้ดรั้บประสบการณ์ตรงจากการ
แสดงบทบาทสมมติและใช้กลวิธีการส่ือสารในการพัฒนาความสามารถด้านการพูดส่ือสาร
ภาษาองักฤษ 

4. จัดกิจกรรมกลุ่มโดยให้ผู ้เรียนเป็นผู ้ด  าเนินการโดยการศึกษาและใช้ข้อมูล
ประกอบการวางแผนอย่างเป็นระบบเน้นการใชค้วามคิดสร้างสรรค์ในการสร้างบทสนทนาและ
ด าเนินกิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติ 

5. ใชก้ระบวนการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้แบบร่วมมือมากกว่าเน้นการแข่งขนับน
พ้ืนฐานการปฏิบติัตามวิถีประชาธิปไตย 

6. มีการบนัทึกวีดีโอในขณะปฏิบติักิจกรรม 
7. มีการประเมินผลจากครูและนกัเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินตนเอง 

 
 
  

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวคิดหลกัการและจุดมุ่งหมายของกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใช้
วิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกับกลวิธีการส่ือสารเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดส่ือสาร
ภาษาองักฤษจึงก าหนดคุณสมบติัของผูเ้รียนไวด้งัน้ี 

1. เนน้นกัเรียนในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 
2. มีความรู้ความสามารถในดา้นภาษาองักฤษ 
3. มีความรู้ค  าศพัทภ์าษาองักฤษพ้ืนฐานระดบัชั้นประถมศึกษา 
4. มีความพร้อมและความสนใจท่ีจะเรียนรู้การใชก้ลวิธีส่ือสารและการแสดงบทบาท

สมมติ 
 

แนวการจดักจิกรรม 

คุณสมบัตผิู้เรียน 
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การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนโดยใช้กลวิธีการส่ือสารร่วมกับบทบาทสมมติเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษเป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นการปฏิบัติใช้
วิธีการสอนบทบาทสมมติ 8 ขั้นตอนดงัน้ี 

1. ขั้นเตรียม ครูก าหนดวตัถุประสงค์เฉพาะให้ชัดเจน และสร้างสถานการณ์และ
บทบาทสมมติท่ีจะช่วยสนองวตัถุประสงค์นั้น และทบทวนการใชก้ลวิธีการส่ือสารทั้ง 4 วิธี คือ 
กลวิธีท่ี 1 การใชอ้วจันภาษา (Nonlinguistic Strategy) กลวิธีท่ี 2 การขอความช่วยเหลือ (Appeal for 
Help Strategy) กลวิธีท่ี 3 การพูดภาษาองักฤษปนภาษาอ่ืน (Languages Switch Strategy) กลวิธีท่ี 4 
การพูดพึมพ าเพื่อขอเวลาในการคิด (Surfing Strategy) ใหก้บันกัเรียน 

 
2. ขั้นด าเนินการสอนครูสามารถกระตุน้ความสนใจของผูเ้รียนไดห้ลายวิธี เช่น โยง

ประสบการณ์ใกลต้วัผูเ้รียน หรือประสบการณ์ท่ีผูเ้รียนไดรั้บจากการเรียนคร้ังก่อนๆ เขา้สู่เร่ืองท่ีจะ
ศึกษา โดยการสอบถามว่าเคยพบ เคยเจอ เคยเห็น หรือรู้จกัหรือไม่ มีการใชค้ลิปวีดีโอจากYouTube 
ใชเ้กม ใชหุ่้นมือ ในการสอน เป็นตน้ รวมถึงการฝึกซอ้มการใชก้ลวิธีการส่ือสารทั้ง 4 กลวิธี 

3. ขั้นเลือกผู้แสดงครูและนกัเรียนร่วมกนัเลือกผูแ้สดง หรือให้ผูเ้รียนอาสาสมคัรก็ได ้
แลว้แต่ความเหมาะสมกบัวตัถุประสงคแ์ละการวินิจฉยัของผูส้อน 

4. ขั้นเตรียมความพร้อมผู้แสดงครูให้เวลาผูแ้สดงบทบาทได้ศึกษาท าความเข้าใจ
เก่ียวกบับทบาทท่ีตอ้งแสดงและเตรียมบทสนทนา ฝึกซอ้มให้เขา้กบัสถานการณ์ท่ีก  าหนดให้จาก
บตัรบทบาท (Role Cards) หรือครูอธิบายถึงบทบาทนั้นให้ฟังเพ่ิมเติม ซ่ึงช่วยขจดัความต่ืนเต้น
ประหม่า และความวิตกกงัวลต่างๆ เพื่อนกัเรียนไดแ้สดงอยา่งเป็นธรรมชาติ อีกทั้งการฝึกฝนการใช้
กลวิธีการส่ือสารอีกคร้ังเพ่ือสามารถน าไปใชใ้นสถานการณ์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

5. ขั้นจดัฉากการแสดงและเลือกสถานที่นกัเรียนช่วยกนัการจดัฉากการแสดงอาจจะจดั
แบบง่ายๆ ค านึงถึงความประหยดัทั้งเวลาและทรัพยากร เช่น อาจสมมติโดยการเล่ือนโต๊ะเพียงตวั
เดียวเพราะการจดัฉากน้ีเป็นเพียงส่วนประกอบยอ่ยของการแสดง หรือมีการใชส้ถานท่ีจริง สถานท่ี
ส าคญั เช่น ตลาดน ้ าด  าเนินสะดวก  

6.ขั้นเตรียมผู้สังเกตการณ์ ก่อนการแสดงครูจะตอ้งเตรียมผูช้มว่า ควรสังเกตการณ์
อะไร เช่น การออกเสียงภาษาองักฤษ การใชค้  าศพัท์และส านวนต่างๆ การใชก้ลวิธีการส่ือสาร เป็น

 

รูปแบบการจดักจิกรรมการเรียนรู้ 
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ต้น และต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ท่ีดี เช่น การไม่ส่งเสียงรบกวน การนั่งเป็น
ระเบียบ เป็นตน้ 

7. ขั้นแสดง (ขั้นการใช้กลวธิีการส่ือสาร) ผูแ้สดงมีความส าคญัเป็นอย่างยิ่งท่ีจะท าให้
ผูช้มเขา้ใจเร่ืองราวหรือเหตุการณ์ ผูแ้สดงจะตอ้งแสดงออกตามบทบาทท่ีตนไดรั้บให้ดีท่ีสุด โดย
การพูดส่ือสารภาษาองักฤษและมีการใชก้ลวิธีการส่ือสารแกไ้ขปัญหาการพูดของตนเอง เพื่อใหก้าร
ส่ือสารด าเนินไดโ้ดยไม่ติดขดั 

8. ขั้นอภิปรายผล ผูแ้สดงบทบาทและผูช้มแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นเก่ียวกบั
การแสดง มีการประเมินประสิทธิภาพในการส่ือสารของผูแ้สดง ครูจะอธิบายหรือแก้ไขถอ้ยค า
ส านวนของผูแ้สดง และมีการแนะน าถึงการเลือกใชก้ลวิธีการส่ือสารท่ีถูกตอ้งเหมาะสมของผูแ้สดง
เพื่อแก้ปัญหาการพูดส่ือสารภาษาองักฤษในขณะแสดงบทบาทสมมติ รวมถึงมีการประเมิน
ความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษโดยตนเอง และมีการทบทวนตนเองหลงัการปฏิบติั
กิจกรรมของนกัเรียน (After Action Review: AAR) ในแต่ละหน่วย 
ขั้นตอนวธิีสอนบทบาทสมมต ิสรุปได้ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ขั้นเตรียม 

 

2. ขั้นด าเนินการสอน 

3. ขั้นเลือกผู้แสดง 

4. ขั้นเตรียมความพร้อมของผู้แสดง 

5. ขั้นจดัฉากการแสดง 
และเลือกสถานที ่

6.การเตรียมผู้สังเกตการณ์ 
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ศึกษาการขั้นตอนการแสดงบทบาทสมมติ การใช้กลวิธีการส่ือสาร พูดส่ือสาร
ภาษาองักฤษ แสดงบทบาทสมมติ เห็นคุณค่าและความส าคญัของการพูดส่ือสารภาษาองักฤษและมี
ความพึงพอใจต่อกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชว้ิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกบักลวิธีการส่ือสารเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษในเร่ืองสมมติ โดยใชก้ระบวนการทางภาษา
การใชก้ลวิธีการส่ือสารร่วมกบัการแสดงบทบาทสมมติ และกระบวนการกลุ่มให้เกิดองค์ความรู้ 
ความเข้าใจ ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาและ
วฒันธรรมไทย ดว้ยการถ่ายโอนความรู้เป็นประโยคง่ายๆ และขอ้ความสั้นๆเพ่ือให้ตระหนักใน
คุณค่าและความส าคญัของภาษาองักฤษ  ตลอดจนสามารถใชภ้าษาเพื่อการส่ือสารไดเ้หมาะสมตาม
วยัใฝ่รู้ใฝ่เรียนและมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาองักฤษ 

 
 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนโดยใช้วิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกับกลวิธีการส่ือสารเพ่ือ
ส่งเสริมความสามารถด้านการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ ได้ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ไว้ 2ด้าน
ประกอบด้วย 

7. ขั้นแสดง 

(ขั้นการใช้กลวธิกีารส่ือสาร) 

8. ขั้นอภปิรายผล 

 

 จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ค าอธบิายรายวชิา 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยใช้วิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกับกลวิธีการส่ือสาร 
เพ่ือส่งเสริมความสามารถด้านการพูดส่ือสารภาษาอังกฤษ 

ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4-6       เวลา 15 ช่ัวโมง 
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1.ด้านทกัษะ 
1.1 นกัเรียนสามารถแสดงบทบาทสมมติตามขั้นตอนได ้
1.2 นกัเรียนสามารถพูดภาษาองักฤษโดยใชก้ลวิธีส่ือสารร่วมดว้ยได ้

2.ด้านเจตคต ิ
2.1 นกัเรียนเห็นคุณค่าและความส าคญัของการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ 
2.2 นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชว้ิธีสอนบทบาทสมมติ

ร่วมกบักลวิธีการส่ือสารเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ 
 
 
 

 
โครงสร้างการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชว้ิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกบักลวิธีการ

ส่ือสารเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
หน่วย
ที่ 

ช่ือเร่ือง 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
ผ่าน/ไม่ผ่าน 
(ร้อยละ 50) 

พฤตกิรรมการเรียนรู้ 
ความรู้ ทักษะ เจตคต ิ

1 Asking your study 4 25 - ผา่น/ไม่ผา่น ดี 
2 Describing People 3 25 - ผา่น/ไม่ผา่น ดี 
3 Asking the way  3 25 - ผา่น/ไม่ผา่น ดี 

4 Going Shopping
และสรุปผลการ
จดัการเรียนรู้ 

5 25 - ผา่น/ไม่ผา่น ดี 

รวม 15 100 - ผา่น/ไม่ผา่น ดี 
 
  
  

 
ส่ือการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ท่ีใชใ้นการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชว้ิธีสอน

บทบาทสมมติร่วมกบักลวิธีการส่ือสารเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการพดูส่ือสารภาษาองักฤษ
ประกอบไปดว้ย 

ส่ือการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 

โครงสร้างการจดักจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
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1. ส่ือการเรียนรู้ 

  1.1 คลิปวีดีโอการแสดงบทบาทสมมติและการใชก้ลวิธีการส่ือสาร 
 1.2 รูปภาพค าศพัท ์
 1.3 บตัรค าภาษาองักฤษ 
 1.4 บตัรค าภาษาไทย 

1.5 ใบความรู้เร่ือง Asking your study, Describing People, Asking the 
ways และGoing Shopping 

1.6 Power point ค าศพัท ์
1.7 คอมพิวเตอร์ 
1.8 อินเทอร์เน็ต 
1.9 ยทููป 
1.10 ส่ือของจริง 
1.11 ตุ๊กตาหุ่นมือ 
1.12 ตุ๊กตากระดาษ 
1.10 เคร่ืองแต่งกาย 
1.11 อุปกรณ์ประกอบฉาก 

2. แหล่งเรียนรู้ 

  2.1 ตลาดน ้ าด  าเนินสะดวก 
2.2 วดัโคกบ ารุงราษฎร์ 

 3. บุคคล 
3.1 ชาวต่างชาติท่ีตลาดน ้ าด  าเนินสะดวก 

 3.2 ครูชาวต่างชาติ 
 
 

 
การวดัและประเมินผลระหว่างเรียนและหลงัเรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้โดยการวดัมี

ความครอบคลุมในดา้นทกัษะและดา้นเจตคติดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
1. ด้านทกัษะ (ร้อยละ100) 

การวดัและประเมนิผล 
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1.1 การปฏิบติัการพดูส่ือสารภาษาองักฤษโดยใชก้ลวิธีการส่ือสารร่วมกบัวิธีสอน
บทบาทสมมติ (ร้อยละ 100)  

เกณฑ์การประเมนิด้านทักษะ 

 
ผ่าน 

คะแนนร้อยละ80-100 ระดบัคุณภาพ 3 ระดบัดีเยีย่ม 
คะแนนร้อยละ60-79 ระดบัคุณภาพ 2 ระดบัดี 
คะแนนร้อยละ50-59 ระดบัคุณภาพ 1 ระดบัพอใช ้

ไม่ผ่าน คะแนนนอ้ยกว่าร้อยละ50 ระดบัคุณภาพ0 ไม่ผา่นเกณฑ ์

เกณฑ์ผ่านจากการประเมนิด้านทักษะ 
อยูใ่นระดบัพอใช ้(ร้อยละ50-59) 

2. ด้านเจตคต ิ
2.1 สอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนหลงัการปฏิบติักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนในแต่

ละหน่วย (After Action Review : AAR) 
2.2 สมัภาษณ์ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชว้ิธีสอน

บทบาทสมมติร่วมกบักลวิธีการส่ือสารเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสาร 

เกณฑ์ประเมนิด้านทกัษะและเจตคต ิ
ผา่น หมายถึง  ผูเ้รียนมีเวลาเขา้ร่วมกิจกรรมครบร้อยละ 80 ตามเกณฑ ์ปฏิบติั

กิจกรรม 
อยูใ่นระดบัพอใช ้

ไม่ผา่น หมายถึง  ผูเ้รียนมีเวลาเขา้ร่วมกิจกรรมไมค่รบร้อยละ 80 ตามเกณฑ ์ปฏิบติั
กิจกรรม 

   อยูใ่นระดบัต ่ากว่าพอใช ้
 
 

 
หน่วยการเรียนรู้กิจกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชว้ิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกบักลวิธี

การส่ือสารเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษเป็นแผนการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการจดัประสบการณ์และเนน้ท่ีการปฏิบติัเพื่อพฒันาการ
จัดการเรียนรู้โดยให้นักเรียนได้ร่วมมือกันเรียนรู้ให้ประสบผลส าเร็จด้วยตัวนักเรียนโดยใช้

ค าช้ีแจงการใช้หน่วยการเรียนรู้กจิกรรมพฒันา
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กระบวนการกลุ่มเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนให้ดียิง่ข้ึนเป็นหน่วยการเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
เน้นพฒันาการของนักเรียนฝึกให้ผูเ้รียนรู้จกัการแกปั้ญหาการส่ือสารโดยการใชก้ลวิธีการส่ือสาร 
สามารถพูดส่ือสารภาษาองักฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความกลา้แสดงออก มีหน่วยการ
เรียนรู้จ  านวน 4 หน่วยรวม15 ชัว่โมงดงัน้ี 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ืองAsking your study 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ืองDescribing People 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 เร่ืองGoing Shopping 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 เร่ืองAsking the ways และสรุปผลการจดัการเรียนรู้ 

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ประสบการณ์และเนน้ท่ีการปฏิบติัท่ีจะประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายผูส้อนตอ้งศึกษารูปแบบการ
สอนเตรียมเอกสารส่ือและวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้และปฐมนิเทศนกัเรียนเพื่อ
สร้างความเขา้ใจและขอ้ตกลงในการเรียนนักเรียนตอ้งศึกษาคน้ควา้และทดลองปฏิบติัสร้างผลงาน
ใหเ้กิดผลส าเร็จและมีคุณภาพกระตุน้ผูเ้รียนให้รู้จกัการแกปั้ญหาการสนทนาภาษาองักฤษโดยการ
ใช้กลวิธีกาส่ือสารเกิดความสามารถในการพูดส่ือสารภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึนและมีความกล้า
แสดงออก เพื่อใหเ้กิดประโยชน์อยา่งแทจ้ริง 
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โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ 
 

หน่วย
ที ่

ช่ือเร่ือง 
จุดประสงค์
การเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ 
ภาระงาน/
ชิ้นงาน 

การวัดและ
ประเมินผล 

ขั้นตอนการจดั
กิจกรรมโดยใช้วิธี
สอนบทบาทสมมติ
ร่วมกับกลวธีิการ

ส่ือสาร 

เวลา 
(ช่ัว 
โมง) 

น า้หนัก
คะแนน 

1 Asking 
your 
study 

1. นกัเรียน
สามารถ
สนทนา
เก ีย่วกบัการ
เรียนได ้
2 .นกัเรียน
สามารถแสดง
บทบาทสมมติ
ตามขั้นตอน
ร่วมกบัการใช้
กลวิธีการ
ส่ือสารได ้
3. นกัเรียนเห็น
คุณค่าและ
ความส าคญั
ของการพูด
ส่ือสาร
ภาษาองักฤษ 
 

1. การสนทนา
เก ีย่วกบัการเรียน 
    1.1 ค าศพัท์
เก ีย่วกบัการเรียน 
    1.2 ส านวน
เก ีย่วกบัการเรียน 
    1.3 บทสนทนา
เก ีย่วกบัการเรียน 
2. การแสดง
บทบาทสมมติ
ร่วมกบัการใช้
กลวิธีการส่ือสาร 

1. แสดงบทบาท
สมมติเร่ืองการ
เรียน 
2. ตอบประเดน็
ค าถามความ
คิดเห็นหลงัการ
ปฏิบติักจิกรรม
พฒันาผูเ้รียนใน
แต่ละหน่วย 
(After Action 
Review : AAR) 

1. แบบประเมิน
ความสามารถ
ดา้นการพูด
ส่ือสาร
ภาษาองักฤษ 
2. แบบประเมิน
ตนเองดา้นการ
พูดส่ือสาร
ภาษาองักฤษ 
3. ตารางบนัทึก
การใชก้ลวิธีการ
ส่ือสาร 
4. การทบทวน
หลงัการปฏิบติั
กจิกรรมพฒันา
ผูเ้รียน (After 
Review Action : 
AAR) 

1. ขั้นเตรียม 
2. ขั้นด าเนินการ
สอน 
3. ขั้นเลือกผูแ้สดง 
4.ขั้นเตรียมความ
พร้อมของผูแ้สดง 
5. ขั้นจดัฉากการ
แสดง 
6. ขั้นเตรียมผู ้
สังเกตการณ์ 
7. ขั้นแสดง (ขั้น
การใชก้ลวิธีการ
ส่ือสาร) 
8. ขั้นอภิปรายผล 

4 25 

2 Describi
ng 
people 
 

1. นกัเรียน
สามารถ
สนทนาถาม
ตอบเก ีย่วกบั
การการ
บรรยาย
ลกัษณะบุคคล
ได ้
2. นกัเรียน
สามารถ
นกัเรียน
สามารถแสดง
บทบาทสมมติ
ตามขั้นตอน 
3. นกัเรียนเห็น
คุณค่าและ 

1. การสนทนา
เก ีย่วกบัการ
บรรยายลกัษณะ
บุคคล 
     1.1 ค าศพัท์
เก ีย่วกบัการ
บรรยายลกัษณะ
บุคคล 
    1.2 ส านวน
เก ีย่วกบัการ 
1.3 บทสนทนา
เก ีย่วกบัการเรียน 
2. การแสดง
บทบาทสมมติ
ร่วมกบัการใช้
กลวิธีการส่ือสาร 

1. แสดงบทบาท
สมมติเร่ืองการ
บรรยายลกัษณะ
บุคคล 
2. ตอบประเดน็
ค าถามความ
คิดเห็นหลงัการ
ปฏิบติั 

1. แบบประเมิน
ความสามารถ
ดา้นการพูด
ส่ือสาร
ภาษาองักฤษ 
2. แบบประเมิน
ตนเองดา้นการ
พูดส่ือสาร
ภาษาองักฤษ 
3. ตารางบนัทึก
การใชก้ลวิธีการ 
4. การทบทวน
หลงัการปฏิบติั
กจิกรรมพฒันา
ผูเ้รียน (After 
Review Action :  

1. ขั้นเตรียม 
2. ขั้นด าเนินการ
สอน 
3. ขั้นเลือกผูแ้สดง 
4.ขั้นเตรียมความ
พร้อมของผูแ้สดง 
5. ขั้นจดัฉากการ
แสดง 
6. ขั้นเตรียมผู ้
สังเกตการณ์ 
7. ขั้นแสดง (ขั้น
การใชก้ลวิธีการ
ส่ือสาร) 
8. ขั้นอภิปรายผล 

3 25 
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โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ (ต่อ) 
 

หน่วย
ที ่

ช่ือเร่ือง 
จุดประสงค์การ

เรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้ 

ภาระงาน/
ชิ้นงาน 

การวัดและ
ประเมินผล 

ขั้นตอนการจดั
กิจกรรมโดยใช้
วิธีสอนบทบาท
สมมตร่ิวมกับ
กลวธีิการ
ส่ือสาร 

เวลา 
(ช่ัว 
โมง) 

น า้หนัก
คะแนน 

  
ความส าคญัของ
การพูดส่ือสาร
ภาษาองักฤษ 

      

3 Asking 
the 
ways 

1. นกัเรียน
สามารถสนทนา
เก ีย่วกบัการ
สอบถาม
เส้นทางได ้
2. นกัเรียน
สามารถนกัเรียน
สามารถแสดง
บทบาทสมมติ
ตามขั้นตอน
ร่วมกบัการใช้
กลวิธีการ
ส่ือสารได ้
3. นกัเรียนเห็น
คุณค่าและ
ความส าคญัของ
การพูดส่ือสาร
ภาษาองักฤษ 

1. การสนทนา
เก ีย่วกบัการ
สอบถามเส้นทาง 
    1.1 ค าศพัท์
เก ีย่วกบัการ
สอบถามเส้นทาง 
    1.2 ส านวน
เก ีย่วกบัการ
สอบถามเส้นทาง 
    1.3 บทสนทนา
เก ีย่วกบัการ
สอบถามเส้นทาง 
2. การแสดง
บทบาทสมมติ
ร่วมกบัการใช้
กลวิธีการส่ือสาร 

1. แสดง
บทบาทสมมติ
เร่ืองการ
สอบถาม
เส้นทาง 
2. ตอบ
ประเดน็
ค าถามความ
คิดเห็นหลงั
การปฏิบติั
กจิกรรม
พฒันาผูเ้รียน
ในแต่ละหน่วย 
(After Action 
Review : 
AAR) 

1. แบบประเมิน
ความสามารถดา้น
การพูดส่ือสาร
ภาษาองักฤษ 
2. แบบประเมิน
ตนเองดา้นการพูด
ส่ือสารภาษาองักฤษ 
3. ตารางบนัทึกการ
ใชก้ลวิธีการส่ือสาร 
4. การทบทวนหลงั
การปฏิบติักจิกรรม
พฒันาผูเ้รียน (After 
Review Action : 
AAR) 

1. ขั้นเตรียม 
2. ขั้นด าเนินการ
สอน 
3. ขั้นเลือกผู ้
แสดง 
4. ขั้นเตรียม
ความพร้อมของ
ผูแ้สดง 
5. ขั้นจดัฉาก
การแสดง 
6. ขั้นเตรียมผู ้
สังเกตการณ์ 
7. ขั้นแสดง (ขั้น
การใชก้ลวิธีการ
ส่ือสาร) 
8. ขั้นอภิปราย
ผล 

3 25 

4 Going 
Shop 
ping 
และ
สรุป
การจดั
กจิกรร
มการ
เรียนรู้ 

1. นกัเรียน
สามารถสนทนา
เก ีย่วกบัการซ้ือ
ของได ้
2. นกัเรียน
สามารถนกัเรียน
สามารถแสดง
บทบาทสมมติ
ตามขั้นตอน
ร่วมกบัการใช้
กลวิธีการ
ส่ือสารได ้
3. นกัเรียนเห็น 

1. การสนทนา
เก ีย่วกบัการซ้ือ
ของ 
    1.1 ค าศพัท์
เก ีย่วกบัการซ้ือ
ของ 
    1.2 ส านวน
เก ีย่วกบัการซ้ือ
ของ 
    1.3 บทสนทนา
เก ีย่วกบัการการ
ซ้ือของ 
2. การแสดง 

1. แสดง
บทบาทสมมติ
เร่ืองการ
บทบาทสมมติ
เร่ืองการซ้ือ
ของ 
2. ตอบ
ประเดน็
ค าถามความ
คิดเห็นหลงั
การปฏิบติั
กจิกรรม
พฒันาผูเ้รียน 

1. แบบประเมิน
ความสามารถดา้น
การพูดส่ือสาร
ภาษาองักฤษ 
2. แบบประเมิน
ตนเองดา้นการพูด
ส่ือสารภาษาองักฤษ 
3. ตารางบนัทึกการ
ใชก้ลวิธีการส่ือสาร 
4. การทบทวนหลงั
การปฏิบติักจิกรรม
พฒันาผูเ้รียน (After 
Review Action :  

1. ขั้นเตรียม 
2. ขั้นด าเนินการ
สอน 
3. ขั้นเลือกผู ้
แสดง 
4.ขั้นเตรียม
ความพร้อมของ
ผูแ้สดง 
5. ขั้นจดัฉาก
การแสดง 
6. ขั้นเตรียมผู ้
สังเกตการณ์ 
7. ขั้นแสดง (ขั้น 

5 25 
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โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ (ต่อ) 
 

หน่วย
ที ่

ช่ือเร่ือง 
จุดประสงค์การ

เรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้ 

ภาระงาน/
ชิ้นงาน 

การวัดและ
ประเมินผล 

ขั้นตอนการจดั
กิจกรรมโดยใช้
วิธีสอนบทบาท
สมมตร่ิวมกับ
กลวธีิการ
ส่ือสาร 

เวลา 
(ช่ัว 
โมง) 

น า้หนัก
คะแนน 

  

คุณค่าและ
ความส าคญัของ
การพูดส่ือสาร 
ภาษาองักฤษ 
4. นกัเรียนบอก
ความคิดเห็นท่ีมี
การใชต่้อ
กจิกรรมพฒันา
ผูเ้รียน 

บทบาทสมมติ
ร่วมกบัการใช้
กลวิธีการส่ือสาร 

ในแต่ละหน่วย 
(After Action 

Review : 
AAR) 

AAR) 

การใชก้ลวิธีการ
ส่ือสาร) 
8. ขั้นอภิปราย
ผล 

  

 15 100 
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ช่ัวโมงที่ 1-4 

1. สาระส าคญั 

การเรียนกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชว้ิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกบักลวิธีการส่ือสาร
เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนชมรม
ภาษาองักฤษท่ีเน้นใหน้ักเรียนไดฝึ้กปฏิบติัการพูดส่ือสารภาษาองักฤษโดยการใชว้ิธีสอนบทบาท
สมมติร่วมกบักลวิธีการส่ือสารเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดส่ือสารภาษาองักฤษของ
นกัเรียนใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน โดยการสนทนาเร่ืองการเรียนเป็นส่ิงท่ีพบเจอไดใ้นชีวิตประจ าวนั 
โดยเฉพาะในช่วงวยัเรียน เพื่อเป็นการแลกเปล่ียนขอ้มูลการเรียนซ่ึงกันและกนั และการเรียนรู้
ค  าศพัทส์ านวนเก่ียวกบัการเรียนเป็นการกระตุน้ใหน้กัเรียนใฝ่เรียนรู้ เพราะเป็นเร่ืองใกลต้วัและพบ
เจอทุกวนั เช่น วิชาท่ีเรียน วิชาท่ีชอบหรือไม่ชอบ เป็นตน้ส่งผลให้นักเรียนน าความรู้ไปใชใ้นการ
เรียนระดบัสูงต่อไป 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
2.1 นกัเรียนสามารถสนทนาเก่ียวกบัการเรียนได ้
2.2 นักเรียนสามารถแสดงบทบาทสมมติตามขั้นตอนร่วมกบัการใชก้ลวิธีการส่ือสาร
ได ้

3. สมรรถนะส าคญัของผู้เรียน 
 3.1 ความสามารถในการส่ือสาร 

4. คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 4.1 ใฝ่เรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้กจิกรรมพฒันาผู้เรียนโดยใช้วธิีสอนบทบาทสมมตร่ิวมกบักลวธิีการส่ือสารเพ่ือ
ส่งเสริมความสามารถด้านการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1         เร่ือง Asking your study 
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน      ชมรมภาษาองักฤษ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6      ภาคเรียนท่ี 1 เวลา 4 ชัว่โมง 
ผูส้อนนางสาวเนตรชนก โฉมทอง     โรงเรียนอนุบาลด าเนินสะดวก 
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 4.2 มุ่งมัน่ในการท างาน 
5. สาระการเรียนรู้ 
                5.1. การสนทนาเก่ียวกบัการเรียน 
      5.1.1 ค าศพัทเ์ก่ียวกบัการเรียน 
       5.1.2 ส านวนเก่ียวกบัการเรียน 
      5.1.3 บทสนทนาเก่ียวกบัการเรียน 
                5.2 การแสดงบทบาทสมมติร่วมกบัการใชก้ลวิธีการส่ือสาร 

ช่ัวโมงที่ 1 
6. กระบวนการจดักจิกรรม 
 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูแจง้จุดประสงค์การเรียนรู้ใหน้ักเรียนทราบว่า ในภาคเรียนน้ีนกัเรียนจะไดเ้รียน
ชมรมภาษาองักฤษ โดยใช้วิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกับกลวิธีส่ือสารโดยจะมี การท างานเป็น
กลุ่ม และครูจะจดักลุ่มโดยการคละความสามารถ 

ขั้นสอน 

2. ครูใหค้วามรู้เก่ียวกบักลวิธีการส่ือสารท่ีใชใ้นกิจกรรมคร้ังน้ี มี 4 กลวิธีการส่ือสาร 
โดยการใหน้กัเรียนร่วมปฏิบติักิจกรรม ดงัน้ี 

กลวิธีท่ี 1 การใชอ้วจันภาษา (Nonlinguistic Strategy)– ใหน้กัเรียนเล่นเกมทายค า โดย
ครูมีค  าศพัท์ให้ 10 ค า คือ เยี่ยม แย่ เก่ง ตกลง เข้าใจ ไม่เข้าใจ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ดีใจ เสียใจ 
จากนั้นครูสุ่มนักเรียนออกมาทีละคู่ โดยเป็นคนท าท่า 1 คน และเป็นคนทาย 1 คน และครูอธิบาย
เพ่ิมเติมเก่ียวกบัการใชใ้ชอ้วจันภาษาเก่ียวกบัการเลือกใช ้และสถานการณ์ท่ีน าเอาไปใช ้

กลวิ ธี ท่ี  2 ก ารข อความ ช่ ว ย เห ลือ  ( Appeal for Assistance Strategy) – ค รูข อ
อาสาสมคัร 2 คน เพื่ออกมาแสดงบทบาทสมมติการใชก้ลวิธีการขอความช่วยเหลือให้เพื่อนๆดู 
จากนั้นครูอธิบายและยกตวัอยา่งเพ่ิมเติมเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการใชก้ลวิธีการขอความช่วยเหลือ 

กลวิธีท่ี 3 การพูดภาษาองักฤษปนภาษาอ่ืน (Languages Switch Strategy) – นักเรียน
ศึกษาตวัอย่างการใช้กลวิธีการพูดภาษาองักฤษปนภาษาอ่ืน จากตัวอย่างคลิปวีดีโอในYouTube 
จากนั้นครูอธิบายและยกตวัอยา่งเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการใชก้ลวิธีการพูดภาษาองักฤษปนภาษาอ่ืน 
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กลวิธีท่ี 4 การพูดพึมพ าเพื่อขอเวลาในการคิด (Surfing Strategy) – ครูแสดงบทบาท
สมมติโดยเป็นการสนทนาของหุ่นมือในการการพูดพึมพ าเพ่ือขอเวลาในการคิด จากนั้นครูครู
อธิบายและยกตวัอยา่งเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการใชก้ลวิธีการพูดพึมพ าเพื่อขอเวลาในการคิด 
 3. นักเรียนเล่นเกมเรียงขั้นตอนการแสดงบทบาทสมมติ โดยครูแบ่งนักเรียนเป็น 4 
กลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน ต่อมาให้ช่วยกนัเรียงขั้นตอนการแสดงบทบาทสมมติให้ถูกตอ้ง จากนั้นครู
ตรวจสอบความถูกต้อง และให้นักเรียนช่วยกันแก้ไขให้ถูกต้อง ครูอธิบายขั้นตอนการแสดง
บทบาทสมมติเพ่ิมเติม 

4. ครูแจกใบความรู้ใบความรู้ท่ี 1เร่ืองกลวิธีการส่ือสารและอธิบายกลวิธีส่ือสาร 4 วิธี 
และใบความรู้ท่ี 2 เร่ือง การแสดงบทบาทสมมติ ใหน้กัเรียนน ากลบัไปทบทวน 

ขั้นสรุป  

 1. นักเรียนและครูช่วยกันสรุปความรู้เก่ียวกับกลวิธีส่ือสารและขั้นตอนการแสดง
บทบาทสมมติ 

 2. ครูแจกใบความรู้ท่ี 1กลวิธีการส่ือสารและใบความรู้ท่ี 2 การแสดงบทบาทสมมติให้
นกัเรียนท าน ากลบัไปทบทวน 

ช่ัวโมงที่ 2  
กระบวนการจดักจิกรรม (วธิีสอนบทบาทสมมต)ิ 

 1. ขั้นเตรียม ครูแจง้นักเรียนว่าเราจะแสดงบทบาทสมมติเร่ือง Asking about study 
เพื่อฝึกการพูดภาษาองักฤษ โดยครูจะแบ่งกลุ่มละ 3 คน และก าหนดสถานการณ์และบทบาทสมมติ
ให ้และครูไดท้บทวนการใชก้ลวิธีการส่ือสารทั้ง 4 กลวิธี โดยการถาม-ตอบ  

 
 

 
2. ขั้นด าเนินการสอน 
 

                          
 

     

ก าหนดสถานการณ์และบทบาทสมมต ิ
สถานการณ์ In the class room 
โดยเป็นสถานการณ์ท่ี Nic Patty Rose และKate สอบถามพูดคุยเร่ืองการเรียนเก่ียวกับวิชาท่ี
ชอบหรือไม่ชอบของแต่ละคนและสอบถามเก่ียวกบัตารางเรียน 
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     2.1 ครูถามนักเรียนว่าชอบเรียนวิชาอะไร แลว้ให้นักเรียนช่วยกนัตอบเสนอ
ความคิดเห็น 

และใหน้ักเรียนเล่นเกมจบัคู่รูปภาพกบัค าศพัท์วิชาและครูอธิบายเร่ืองกลวิธีการส่ือสาร 4 ประเภท
พร้อมยกตวัอย่างสั้นๆเพ่ือเป็นการทบทวน อีกทั้งให้นกัเรียนฝึกซอ้มการใชก้ลวิธีการส่ือสารทั้ง 4 
กลวิธี โดยครูสมมติสถานการณ์และบทสนทนาสั้นๆให้นักเรียน จากนั้นให้นักเรียนฝึกฝนการใช้
กลวิธีการส่ือสารใหถู้กตอ้ง เหมาะสม ร่วมกบัเพื่อนๆ โดยมีครูเป็นผูค้อยใหค้  าแนะน า 

     2.2 นักเรียนศึกษาใบความรู้เร่ืองAsking about study ฝึกการออกเสียงค าศพัท์
ใหถู้กตอ้งตามหลกั Phonetics โดยฟังเสียงจาก Google dictionary และฝึกบทสนทนา 

     2.3 นักเรียนเล่นเกมจับคู่ค  าศพัท์ โดยแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มละ 3-4 คน 
จากนั้นครูแจะบตัรค าศพัทแ์ละค าแปลให ้ภายในเวลาท่ีก  าหนด 1 นาที กลุ่มไหนจบัคู่ไดถู้กตอ้งและ
เร็วท่ีสุดเป็นผูช้นะ 
 3. ขั้นเลือกผู้แสดง นกัเรียนแบ่งกลุ่มละ 3-4 คน โดยคละความสามารถกนั จากนั้นแต่
ละกลุ่มจดัเลือกผูแ้สดงตามความถนดัและความเหมาะสม 

4.ขั้นเตรียมความพร้อมของผู้แสดง นักเรียนมีการเตรียมตวั เตรียมบทกนัก่อนการ
แสดง โดยมีครูคอยให้ค  าแนะน าและตรวจสอบบทสนทนาให้ถูกตอ้ง จากนั้นก็ใหน้ักเรียนซกัซอ้ม
กนับทละคร เพื่อขจดัความต่ืนเตน้ประหม่า และความวิตกกงัวลต่างๆ เพื่อผูแ้สดงไดแ้สดงอยา่งเป็น
ธรรมชาติ รวมถึงทบทวนและฝึกซ้อมการใช้กลวิธีการส่ือสารทั้ง 4 กลวิธี เพื่อให้ผูพู้ดสามารถ
น าไปใชแ้กปั้ญหาการพูดส่ือสารภาษาองักฤษท่ีอาจเกิดข้ึนระหว่างการแสดงบทบาทสมมติ เพ่ือให้
การสนทนาเป็นไปยา่งราบร่ืน 

ช่ัวโมงที่ 3  
 5.ขั้นจดัฉากการแสดง นกัเรียนช่วยกนัจดัฉาก โดยจดัใหมี้พ้ืนท่ีเหมาะสมกบัการแสดง
และง่ายต่อการรับชมของผูส้งัเกตการณ์  

6. ขั้นเตรียมผู้สังเกตการณ์ ก่อนการแสดงครูจะต้องเตรียมผูช้มว่า ควรสังเกตการณ์
ออกเสียงค าศพัท์ การพูดบทสนทนา การใชก้ลวิธีการส่ือสาร ความคล่องแคล่วและความสามารถ
ในการส่ือสาร นอกจากน้ีควรมีมารยาทในการฟังและการชมการแสดง คือ ตั้งใจฟัง ไม่ส่งเสียงดงั 
ไม่หวัเราะหรือลอ้เลียนเพื่อน เพ่ือใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีดี 
 7. ขั้นแสดง (ขั้นการใช้กลวิธีการส่ือสาร) เร่ิมแสดงทีละกลุ่ม กลุ่มละ 2-5 นาที โดย
ระหว่างการแสดงบทบาทสมมติ จะมีการบันทึกการแสดงไวทุ้กคร้ังโดยจะมีการเผยแพร่ทาง 
Application Facebook ท่ีเป็นกลุ่มปิดกิจกรรมชมรมภาษาองักฤษ เพื่อใหน้กัเรียนสามารถยอ้นดูการ
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แสดงของตัวเองและแสดงความคิดเห็นได ้และนักเรียนสามารถเลือกใชก้ลวิธีการส่ือสารตามท่ี
ตนเองถนดัและถูกตอ้งเหมาะสมเมื่อเกิดปัญหาการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ 

ช่ัวโมงที่ 4  
8.ขั้นอภิปรายผล นักเรียนร่วมกันดู Clip Video ท่ีนักเรียนแสดงและร่วมกันแสดง

ความรู้สึกและความคิดเห็นเก่ียวกบัการแสดงพร้อมดว้ยครูคอยให้ค  าแนะนะ จากนั้นนักเรียนท า
แบบประเมินตนเองดา้นความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษและมีการทบทวนตนเองหลงั
การปฏิบติักิจกรรมของนกัเรียน (After Action Review: AAR) 
 
7. ส่ือการเรียนรู้ 
 7.1 บตัรค าศพัท ์
 7.2 คลิปวีดีโอการแสดงบทบาทสมมติท่ีมีการใชก้ลวิธีการส่ือสาร 
 7.3 บตัรขั้นตอนการแสดงบทบาทสมมติ 
 7.4 ใบความรู้ท่ี 1 เร่ืองกลวิธีการส่ือสาร 
 7.5 ใบความรู้ท่ี 2 เร่ืองการแสดงบทบาทสมมติ 
 7.6 แบบก าหนดสถานการณ์และบทบาทสมมติ 
 7.7 ใบความรู้ท่ี 3 เร่ือง Asking your study 
 7.8 อุปกรณ์จดัฉาก 

8. ภาระงาน/ช้ินงาน 

8.1 แสดงบทบาทสมมติ 

9. การวดัประเมนิผล 
จุดประสงค์ วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 

1. นกัเรียนสามารถ
สนทนาเกี่ยวกบัการเรียน
ได ้

- นกัเรียนประเมิน
ตนเองดา้น
ความสามารถการพูด
ส่ือสารภาษาองักฤษ 
- ครูประเมิน
ความสามารถ 
การพูดส่ือสาร
ภาษาองักฤษ 

- แบบประเมินตนเองดา้น
ความสามารถการพูด
ส่ือสารภาษาองักฤษ 
- แบบประเมินดา้น
ความสามารถการพูด
ส่ือสารภาษาองักฤษ 

นกัเรียนสามารถพูด
ส่ือสารภาษาองักฤษ 
อยูใ่นระดบัพอใช ้
(2.61-3.40) 
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จุดประสงค์ วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 

 - เพื่อนครูประเมิน
ความสามารถ 
การพูดส่ือสาร
ภาษาองักฤษ 

  

2. นกัเรียนสามารถแสดง
บทบาทสมมติตาม
ขั้นตอนร่วมกบัการใช้
กลวิธีการส่ือสารได ้

บันทึกการใช้กลวิ ธี
การส่ือสาร 
 

ตารางบันทึกการใช้กลวิธี
การส่ือสาร 
 

- 

3. นกัเรียนนกัเรียนเห็น
คุณค่าและความส าคญั
ของการพูดส่ือสาร
ภาษาองักฤษ 

นกัเรียนตอบประเดน็
ค าถามความคิดเห็น
ของนกัเรียนหลงัการ
ปฏิบติักิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียนในแต่ละหน่วย 
(After Action Review 
: AAR) 

ป ร ะ เด็ น ค า ถ า ม ค ว า ม
คิ ด เห็ น หลังก ารป ฏิ บั ติ
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนในแต่
ล ะ ห น่ ว ย  (After Action 
Review : AAR) 

- 
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บันทกึหลงัการจดักจิกรรม 
1. ผลที่เกดิกบัผู้เรียน (ระบุรายช่ือนกัเรียนท่ีเป็นปัญหาหรือตอ้งไดรั้บแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน) 

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

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

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

............................................................................................................................................... 
2. ปัญหาและอปุสรรค 

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

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

............................................................................................................................................... 
3. ข้อเสนอแนะ 

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

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

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

ลงช่ือ.................................................
ผูส้อน 

(นางสาวเนตรชนก โฉมทอง) 
       ครูโรงเรียนอนุบาลด าเนินสะดวก 

ข้อเสนอแนะ 

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

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

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

ลงช่ือ............................................ 
(นางสาวสุดารัตน์ ทบัสาย) 

       ผูอ้  านวยการโรงเรียนอนุบาลด าเนินสะดวก 
               ............/......................../..........
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เป็นกระบวนการหรือวิธีการท่ีผูพู้ดใช้หรือใช้แก้ปัญหาในการสนทนาเพื่อให้การ

สนทนานั้นล่ืนไหล ไม่ติดขดั ซ่ึงมีสาเหตุมาจากความบกพร่องทางภาษาของผูพู้ด หรือเป็นความ
บกพร่องมาจากค าศพัท ์วลี หรือโครงสร้างประโยคโดยท่ีผูพู้ดไม่รู้ตวัก็ได ้ การใชก้ลวิธีทางภาษาจะ
ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการสนทนาไม่ให้หยุดชะงัก เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการส่ือ
ความหมาย โดยผา่นกระบวนการคิดอยา่งมีสติมีการแบ่งชนิดของกลวิธีการส่ือสารท่ีใชใ้นภาษาพูด
แต่งต่างกนัไปตามการวิเคราะห์ของผูเ้ช่ียวชาญ  

โดยในกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชก้ลวิธีการส่ือสารร่วมกับวิ ธีสอนบทบาทสมมติ 
เพ่ือส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ได้
เลือกใช ้กลวิธีการส่ือสาร 4 กลวิธี ดงัน้ี  

กลวิธีที่  1การใช้อวัจนภาษา (Nonlinguistic Strategy : NLS) หมายถึงการท่ีผูพู้ดใช้
ภาษาท่าทางหรือการเลียนเสียงแทนค าพูด เช่น ใชก้ารส่ายหนา้ แทนค าพูดว่า “No” หรือใชก้ารพยกั
หนา้ แทนค าพูดว่า “Yes” 

กลวธิีที่2 การขอความช่วยเหลือ ( Appeal for Assistance Strategy : AAS) หมายถึงการ
ท่ีผูพู้ดขอความช่วยเหลือคู่สนทนาในระหว่างการสนทนา เช่น การฟังไม่ชดั ไม่เขา้ใจค าศพัท์ หรือ
การขอให้ผูส้นทนาพูดชา้ลง เช่น “Speak slowly, please” (กรุณาพูดชา้ๆ) หรือ “ Can you say that 
again please” (กรุณาพูดอีกคร้ัง) 

กลวิธีที่3 การพูดภาษาอังกฤษปนภาษาอ่ืน (Languages Switch Strategy : LSS) 
หมายถึงการท่ีผูพู้ดใช้ภาษาไทยปนกบัภาษาองักฤษ หรือการใชค้  าทับศพัท์มาพูดในขณะท่ีนึก
ค าศพัท์ไม่ออกหรือจ าไม่ได้ เช่น การใชค้  าว่า “Rum Thai” แทนค าว่า “Thai dancing” หรือ ค าว่า 
“Som Tum” แทนค าว่า “Papaya salad” 

กลวธิีที่ 4 การพูดพมึพ าเพ่ือขอเวลาในการคดิ (Surfing Strategy : SS) หมายถึงการท่ีผู ้
พูดใชเ้สียง หรือค าท่ีมีความหมาย หรือไม่มีความหมายเป็นช่วงๆ เพื่อบ่งบอกว่ายงัพูดไม่จบและ
ก าลังวางแผนการพู ด ต่อ เช่น  Er……. I mean……, you know……., Erm……. , Uh………, 
Ah………, Um……., Well……., Actually…….  

 

ใบความรู์ท่ี 1 เรื่องกลวิธีการสื่อสาร 
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กิจกรรมบทบาทสมมติเป็นวิธีการเรียนการสอนวิธีหน่ึงท่ีมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนไดฝึ้กการใช้

ภาษาในสถานการณ์ท่ีใกลเ้คียงกบัความเป็นจริง โดยท่ีผูเ้รียนมีอิสระในการใชภ้าษาใหเ้หมาะสมกบั
บุคคลและสถานการณ์การใช ้ไดเ้รียนรู้การท างานเป็นกลุ่มและเรียนรู้การเกิดปฏิสัมพนัธ์กบัผู ้อ่ืน
นอกจากน้ีกิจกรรมบทบาทสมมติจะเอ้ือประโยชน์ให้ผูเ้รียนมีพฒันาการความสามารถดา้นการฟัง 
พูดและช่วยให้ผูเ้รียนมีแรงจูงใจในการเรียนอีกดว้ย เน่ืองจากผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน 
ท าใหผู้เ้รียนเกิดความสนุกสนานและมีบรรยากาศในการเรียนท่ีดี โดยในกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดย
ใช้กลวิธีการส่ือสารร่วมกับวิธีสอนบทบาทสมมติ เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสาร
ภาษาองักฤษ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา มีขั้นตอนวิธีสอนบทบาทสมมติออกเป็น 8 ขั้นตอน 
ดงัน้ี 

1. ขั้นเตรียม ครูก าหนดวตัถุประสงค์เฉพาะให้ชัดเจน และสร้างสถานการณ์และ
บทบาทสมมติท่ีจะช่วยสนองวตัถุประสงค์นั้น และทบทวนการใชก้ลวิธีการส่ือสารทั้ง 4 วิธี คือ 
กลวิธีท่ี 1 การใชอ้วจันภาษา (Nonlinguistic Strategy) กลวิธีท่ี 2 การขอความช่วยเหลือ (Appeal for 
Help Strategy) กลวิธีท่ี 3 การพูดภาษาองักฤษปนภาษาอ่ืน (Languages Switch Strategy) กลวิธีท่ี 4 
การพูดพึมพ าเพื่อขอเวลาในการคิด (Surfing Strategy) ใหก้บันกัเรียน 

2. ขั้นด าเนินการสอนครูสามารถกระตุน้ความสนใจของผูเ้รียนไดห้ลายวิธี เช่น โยง
ประสบการณ์ใกลต้วัผูเ้รียน หรือประสบการณ์ท่ีผูเ้รียนไดรั้บจากการเรียนคร้ังก่อนๆ เขา้สู่เร่ืองท่ีจะ
ศึกษา โดยการสอบถามว่าเคยพบ เคยเจอ เคยเห็น หรือรู้จกัหรือไม่ มีการใชค้ลิปวีดีโอจากYouTube 
ใชเ้กม ใชหุ่้นมือ ในการสอน เป็นตน้ รวมถึงการฝึกซอ้มการใชก้ลวิธีการส่ือสารทั้ง 4 กลวิธี 

3. ขั้นเลือกผู้แสดงครูและนกัเรียนร่วมกนัเลือกผูแ้สดง หรือให้ผูเ้รียนอาสาสมคัรก็ได ้
แลว้แต่ความเหมาะสมกบัวตัถุประสงคแ์ละการวินิจฉยัของผูส้อน 

4. ขั้นเตรียมความพร้อมผู้แสดงครูให้เวลาผูแ้สดงบทบาทได้ศึกษาท าความเข้าใจ
เก่ียวกบับทบาทท่ีตอ้งแสดงและเตรียมบทสนทนา ฝึกซอ้มให้เขา้กบัสถานการณ์ท่ีก  าหนดให้จาก
บตัรบทบาท (Role Cards) หรือครูอธิบายถึงบทบาทนั้นให้ฟังเพ่ิมเติม ซ่ึงช่วยขจดัความต่ืนเต้น
ประหม่า และความวิตกกงัวลต่างๆ เพื่อนกัเรียนไดแ้สดงอยา่งเป็นธรรมชาติ อีกทั้งการฝึกฝนการใช้
กลวิธีการส่ือสารอีกคร้ังเพ่ือสามารถน าไปใชใ้นสถานการณ์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

5. ขั้นจดัฉากการแสดงและเลือกสถานที่นกัเรียนช่วยกนัการจดัฉากการแสดงอาจจะจดั
แบบง่ายๆ ค านึงถึงความประหยดัทั้งเวลาและทรัพยากร เช่น อาจสมมติโดยการเล่ือนโต๊ะเพียงตวั

ใบความรู์ท่ี 2เรื่องการแสดงบทบาทสมมต ิ
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เดียวเพราะการจดัฉากน้ีเป็นเพียงส่วนประกอบยอ่ยของการแสดง หรือมีการใชส้ถานท่ีจริง สถานท่ี
ส าคญั เช่น ตลาดน ้ าด  าเนินสะดวก  

6.ขั้นเตรียมผู้สังเกตการณ์ ก่อนการแสดงครูจะตอ้งเตรียมผูช้มว่า ควรสังเกตการณ์
อะไร เช่น การออกเสียงภาษาองักฤษ การใชค้  าศพัท์และส านวนต่างๆ การใชก้ลวิธีการส่ือสาร เป็น
ต้น และต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ท่ีดี เช่น การไม่ส่งเสียงรบกวน การนั่งเป็น
ระเบียบ เป็นตน้ 

7. ขั้นแสดง (ขั้นการใช้กลวธิีการส่ือสาร) ผูแ้สดงมีความส าคญัเป็นอย่างยิ่งท่ีจะท าให้
ผูช้มเขา้ใจเร่ืองราวหรือเหตุการณ์ ผูแ้สดงจะตอ้งแสดงออกตามบทบาทท่ีตนไดรั้บให้ดีท่ีสุด โดย
การพูดส่ือสารภาษาองักฤษและมีการใชก้ลวิธีการส่ือสารแกไ้ขปัญหาการพูดของตนเอง เพื่อใหก้าร
ส่ือสารด าเนินไดโ้ดยไม่ติดขดั 

8. ขั้นอภิปรายผล ผูแ้สดงบทบาทและผูช้มแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นเก่ียวกบั
การแสดง มีการประเมินประสิทธิภาพในการส่ือสารของผูแ้สดง ครูจะอธิบายหรือแก้ไขถอ้ยค า
ส านวนของผูแ้สดง และมีการแนะน าถึงการเลือกใชก้ลวิธีการส่ือสารท่ีถูกตอ้งเหมาะสมของผูแ้สดง
เพื่อแก้ปัญหาการพูดส่ือสารภาษาองักฤษในขณะแสดงบทบาทสมมติ รวมถึงมีการประเมิน
ความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษโดยตนเอง และมีการทบทวนตนเองหลงัการปฏิบติั
กิจกรรมของนกัเรียน (After Action Review: AAR) ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 
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1. súbject     วิชา 

2. Énglish     ภาษาอังกฤษ 

3. Thai      ภาษาไทย 

4. Math      คณิต 

5. Scíence     วิทยาศาสตร้ 

6. Physícal Educátion (P.E.)   พลศึกษา 

7. Social stúdies    สังคมศึกษา 

8. Músic      ดนตรี 

9. like      ชอบ 

10. don’t like     ไม้ชอบ 

Vocabulary 

ใบความรู์ท่ี 3เรื่อง Asking about study 
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การสนทนาเรื่องการเรยีน 

Do you like (English)? 

Yes, I do.  / 
  No, I don’t.

 

Asking about likes and dislikes  

                                                             

                                                     

        

 

                                              

      

 
การสนทนาเรื่องการเรียน 

 

What subject do you like?                                                     

 

 

I like (Thai). 

  

What subject do you like?                                                     

 

Do you like English? 

Yes, I do. / No, I don’t. 

We like (English). 
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Asking and telling the time of a class 

               

      

 

 

 

 
การสนทนาเรื่องการเรียน 

 

What subject don’t you like? 
 

 

I don’t like (Math). 

 

What subject don’t 
you like? 
 

 

We don’t like (Music). 

 

What time do you 
study Science? 

 

I study (Science) at 
(nine) a.m. / (two) 

p.m. 
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Patty :   What time do you study Math? 

Rose :   I study Math at nine a.m. 

Patty:   Really! I don’t like Math. 
Nic :    Why do you don’t like Math? 
Patty :   I think it’s difficult. 
Kate :   I think so.  
Rose :   What subject don’t you like? 
Nic  :   I don’t like Science. How about you? 
Rose:   I don’t like Science too.   
Patty :   What subject do you like? 
Rose :   I like Music. 
Patty :   Kate! What subject do you like? 
Kate :   I like English, Thai and Social studies. 
Patty :   Again, please.    
Kate :   I like English, Thai and Social studies. 
Rose :   Kate likes many subject. How about you Nic? 
Nic  :     I like Music. And you? Patty!  
Patty :   I like English.                                                
 
*** การแสดงความเห็นดว้ย ใช ้I think so.       
     การแสดงความไม่เห็นดว้ย ใช ้I don’t think so.  
     การถามความเห็นของอีกฝ่าย ใช ้How about you?               
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แบบประเมนิตนเองด้านความสามารถการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ 
คร้ังที่………1……….  เร่ือง …………………Asking about study……………………………… 

 
ค าช้ีแจง แบบประเมินน้ีสร้างเพ่ือประเมินความสามารถตนเองดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ โดย
ท าเคร่ืองหมาย () ลงในช่องระดบัคุณภาพ 
 

 

 

ที่ 

 

 ประเด็น/
คะแนน 

 
 
ช่ือ 
- สกลุ ระ

ดับ
ชั้น

 

 

ด้า
นก

าร
ออ

ก

เสี
ยง

 

ด้า
นไ

วย
าก
รณ์

 

ด้า
นค

 าศั
พท์

 

ด้า
นค

วา
ม

คล่
อง
แค

ล่ว
 

ด้า
นค

วา
ม

เข้
าใจ

 

รว
มค

ะแ
นน

 

คะ
แน

นเ
ฉลี่

ย 
 

ระ
ดับ

คุณ
ภา
พ 

 

1 2 3 3 5 1 2 3 3 5 1 2 3 3 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
 
25 

 
5 

 

1                               

2                               

3                               

4                               

5                               

6                               

 

ลงช่ือ.........................................................ผูป้ระเมิน 
(ด.ญ./ด.ช. ……………………………………) 
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เกณฑ์การประเมนิความสามารถตนเองด้านการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ 

รายการประเมิน 
ระดับความสามารถ 

5 (ดีมาก) 4 (ดี) 3 (พอใช้) 2 (น้อย) 1 (ปรับปรุง) 

ด้านการออก
เสียง 

ผูพู้ดออกเสียง
ไดถู้กตอ้ง 
ชดัเจนทุกค า 

ผูพู้ดออกเสียง
ไดดี้ มีปัญหา
การออกเสียง
ผิด 1-2 ค า  

ผูพู้ดออกเสียง
ผิด 3-4 ค า แต่
ผูฟั้งเขา้ใจ 

ผูพู้ดออกเสียง
ผิด 5-6 ค า 
ผูฟั้งตอ้งตั้งใจ
ฟัง 

ผูพู้ดออกเสียง
ผิด 7 ค าข้ึนไป 
จนผูฟั้งตอ้ง
ถามซ ้ า 

ด้านไวยากรณ์ 

 

ผูพู้ดใช้
ไวยากรณ์และ
เรียงล าดบัค า
ไดถู้กตอ้ง
ทั้งหมด 

ผูพู้ดใช้
ไวยากรณ์ผิด
และเรียงล าดบั
ค าผิด 1-2 ค า  

ผูพู้ดใช้
ไวยากรณ์และ
เรียงล าดบัค าผิด
ผิด3-4 ค า  

ผูพู้ดใช้
ไวยากรณ์ผิด
และเรียงล าดบั
ค าผิด 5-6ค า 

ผูพู้ดใช้
ไวยากรณ์ผิด
และเรียงล าดบั
ค าผิด 7 ค าข้ึน
ไป 

ด้านค าศัพท์ 

 

ผูพู้ดใช้
ค  าศพัท ์ที่มี
ความถูกตอ้ง
เหมาะสมกบั
ประโยค
สนทนา 
ทั้งหมด 

ผูพู้ดใช้
ค  าศพัทท์ี่มี
ความถูกตอ้ง
เหมาะสมกบั
ประโยค
สนทนา 7 ค า 
ข้ึนไป 

ผูพู้ดใชค้  าศพัท ์
ที่มีความถูกตอ้ง
เหมาะสมกบั
ประโยคสนทนา 
5-6  ค า  

ผูพู้ดใช้
ค  าศพัท ์ที่มี
ความถูกตอ้ง
เหมาะสมกบั
ประโยค
สนทนา 3-4 
ค า  

ผูพู้ดใช้
ค  าศพัท ์ที่มี
ความถูกตอ้ง
เหมาะสมกบั
ประโยค
สนทนา 1-2 
ค า  

ด้านความ
คล่องแคล่วใน
การสนทนา 

 

ผูพู้ดได้
คล่องแคล่วใน
การสนทนา
ต่อเน่ือง
ทั้งหมด 

ผูพู้ดมีความ
คล่องแคล่ว
โดยพูดติดขดั 
ตะกุกตะกกัไม่
ปะติดปะต่อ  
1-2 ค า 
 

ผูพู้ดมีความ
คล่องแคล่วการ
พูด โดยพูด
ติดขดั
ตะกุกตะกกัไม่
ปะติดปะต่อ 3-4 
ค า 

ผูพู้ดพูดติดขดั
ตะกุกตะกกั
ไม่
ปะติดปะต่อ 
5-6  ค า  

 

ผูพู้ดพูดติดขดั
ตะกุกตะกกั
ไม่
ปะติดปะต่อ
ตั้งแต่ 7 ค าข้ึน
ไป  

ด้านความเข้าใจ
ในการส่ือสาร 

ผูพู้ดพูด
ส่ือสารใหผู้ฟั้ง
เขา้ใจได้
ทั้งหมด โดย
ไม่มีปัญหา 

ผูผู้พู้ดพูดให้
ผูฟั้งเขา้ใจได้
แต่มีการพูด
เป็นขอ้ความ
ซ ้ าๆ 1-2 คร้ัง  

ผูพู้ดพูดใหผู้ฟั้ง
เขา้ใจโดยใช้
ประโยคง่ายๆ
สั้นๆแต่พูดชา้
และพูดเป็น
ขอ้ความซ ้ า 3 
คร้ัง 

ผูพู้ดพูดให้
ผูฟั้งเขา้ใจได ้
โดยพูดเป็นค า
หรือวลี พูด
ติดขดัและ
มกัจะพูดซ ้ า 4 
คร้ัง 

ผูพู้ดพูดให้
ผูฟั้งเขา้ใจได ้
โดยพูดเป็นค า 
พูดติดขดัและ
มกัจะพูดซ ้ า 5 
คร้ัง ข้ึนไป 
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เกณฑ์การแปลความหมายการประเมนิความสามารถด้านการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนนเฉลีย่ ระดับคุณภาพ 
4.21-5.00 มีความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษในระดบัดีมาก 
3.41-4.20 มีความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษในระดบัดี 
2.61-3.40 มีความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษในระดบัพอใช ้
1.81-2.60 มีความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษในระดบันอ้ย 
1.00-1.80 มีความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษในระดบัปรับปรุง 
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แบบประเมนิความสามารถด้านการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ 

คร้ังที่………1……….  เร่ือง …………………Asking about study……………………………… 

ค าช้ีแจงแบบประเมินน้ีสร้างเพ่ือประเมินความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ โดยท า
เคร่ืองหมาย () ลงในช่องระดบัคุณภาพ 

 

 

ที่ 

 

 ประเด็น/
คะแนน 

 
 
ช่ือ 
- สกลุ ระ

ดับ
ชั้น

 

 

ด้า
นก

าร
ออ

ก

เสี
ยง

 

ด้า
นไ

วย
าก
รณ์

 

ด้า
นค

 าศั
พท์

 

ด้า
นค

วา
ม

คล่
อง
แค

ล่ว
 

ด้า
นค

วา
ม

เข้
าใจ

 

รว
มค

ะแ
นน

 

คะ
แน

นเ
ฉลี่

ย 
 

ระ
ดับ

คุณ
ภา
พ 

 

1 2 3 3 5 1 2 3 3 5 1 2 3 3 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
 
25 

 
5 

 

1                               

2                               

3                               

4                               

5                               

6                               
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เกณฑ์การประเมนิความสามารถตนเองด้านการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ 
รายการ
ประเมิน 

ระดับความสามารถ 

5 (ดีมาก) 4 (ดี) 3 (พอใช้) 2 (น้อย) 1 (ปรับปรุง) 

ด้านการออก
เสียง 

ผูพู้ดออกเสียง
ไดถู้กตอ้ง 
ชดัเจนทุกค า 

ผูพู้ดออกเสียง
ไดดี้ มีปัญหา
การออกเสียง
ผิด 1-2 ค า  

ผูพู้ดออกเสียงผิด 
3-4 ค า แต่ผูฟั้ง
เขา้ใจ 

ผูพู้ดออกเสียง
ผิด 5-6ค า ผูฟั้ง
ตอ้งตั้งใจฟัง 

ผูพู้ดออกเสียง
ผิด 7 ค าข้ึนไป 
จนผูฟั้งตอ้ง
ถามซ ้ า 

ด้านไวยากรณ์ 

 

ผูพู้ดใช้
ไวยากรณ์และ
เรียงล าดบัค า
ไดถู้กตอ้ง
ทั้งหมด 

ผูพู้ดใช้
ไวยากรณ์ผิด
และเรียงล าดบั
ค าผิด 1-2 ค า  

ผูพู้ดใชไ้วยากรณ์
และเรียงล าดบั
ค าผิดผิด3-4ค า  

ผูพู้ดใช้
ไวยากรณ์ผิด
และเรียงล าดบั
ค าผิด 5-6ค า 

ผูพู้ดใช้
ไวยากรณ์ผิด
และเรียงล าดบั
ค าผิด7 ค าข้ึน
ไป 

ด้านค าศัพท์ 

 

ผูพู้ดใช้
ค  าศพัท ์ที่มี
ความถูกตอ้ง
เหมาะสมกบั
ประโยค
สนทนา 
ทั้งหมด 

ผูพู้ดใช้
ค  าศพัทท์ี่มี
ความถูกตอ้ง
เหมาะสมกบั
ประโยค
สนทนา 7 ค า 
ข้ึนไป 

ผูพู้ดใชค้  าศพัท ์ที่
มีความถูกตอ้ง
เหมาะสมกบั
ประโยคสนทนา 
5-6  ค า  

ผูพู้ดใชค้  าศพัท ์
ที่มีความ
ถูกตอ้ง
เหมาะสมกบั
ประโยค
สนทนา 3-4 
ค า  

ผูพู้ดใช้
ค  าศพัท ์ที่มี
ความถูกตอ้ง
เหมาะสมกบั
ประโยค
สนทนา 1-2 
ค า  

ด้านความ
คล่องแคล่วใน
การสนทนา 

 

ผูพู้ดได้
คล่องแคล่วใน
การสนทนา
ต่อเน่ือง
ทั้งหมด 

ผูพู้ดมีความ
คล่องแคล่ว
โดยพูดติดขดั 
ตะกุกตะกกัไม่
ปะติดปะต่อ  
1-2 ค า 

ผูพู้ดมีความ
คล่องแคล่วการ
พูด โดยพูดติดขดั
ตะกุกตะกกัไม่
ปะติดปะต่อ 3-4 
ค า 

ผูพู้ดพูดติดขดั
ตะกุกตะกกัไม่
ปะติดปะต่อ  
5-6  ค า  
 

ผูพู้ดพูดติดขดั
ตะกุกตะกกั
ไม่
ปะติดปะต่อ
ตั้งแต่ 7 ค าข้ึน
ไป  

ด้านความ
เข้าใจในการ
ส่ือสาร 

ผูพู้ดพูด
ส่ือสารใหผู้ฟั้ง
เขา้ใจได้
ทั้งหมด โดย
ไม่มีปัญหา 

ผูผู้พู้ดพูดให้
ผูฟั้งเขา้ใจได้
แต่มีการพูด
เป็นขอ้ความ
ซ ้ าๆ 1-2คร้ัง  

ผูพู้ดพูดใหผู้ฟั้ง
เขา้ใจโดยใช้
ประโยคง่ายๆ
สั้นๆแต่พูดชา้
และพูดเป็น
ขอ้ความซ ้ า 3 
คร้ัง 

ผูพู้ดพูดให้
ผูฟั้งเขา้ใจได ้
โดยพูดเป็นค า
หรือวลี พูด
ติดขดัและ
มกัจะพูดซ ้ า 4 
คร้ัง 

ผูพู้ดพูดให้
ผูฟั้งเขา้ใจได ้
โดยพูดเป็นค า 
พูดติดขดัและ
มกัจะพูดซ ้ า 5 
คร้ัง ข้ึนไป 
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เกณฑ์การแปลความหมายการประเมนิความสามารถด้านการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

คะแนนเฉลีย่ ระดับคุณภาพ 
4.21-5.00 มีความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษในระดบัดีมาก 
3.41-4.20 มีความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษในระดบัดี 
2.61-3.40 มีความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษในระดบัพอใช ้
1.81-2.60 มีความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษในระดบันอ้ย 
1.00-1.80 มีความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษในระดบัปรับปรุง 
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แบบบันทกึข้อมูลการใช้กลวธิีส่ือสาร 

ค าช้ีแจง ครูบนัทึกขอ้มูลการใชก้ลวิธีการส่ือสารโดยการใชเ้คร่ืองหมาย / ลงในช่องกลวิธีการ
ส่ือสารท่ีนกัเรียนใชเ้พ่ือนบัความถ่ีของกลวิธีการส่ือสารท่ีนกัเรียนใชแ้ต่ละคร้ัง 

ที่ ช่ือ-สกุล ระดับช้ัน 

คร้ังที่………1……….   
เร่ือง Asking about study 

รวม 

(คร้ัง) 
หมายเหตุ 

กลวธิีส่ือสาร 

การ
ใช้อวจัน
ภาษา 

การขอ
ความ

ช่วยเหลือ 

การพูด
ภาษาองักฤษ
ปนภาษาอ่ืน 

การพูด
พมึพ า
เพ่ือขอ
เวลาใน
การคดิ 
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การทบทวนหลงัปฏบิัตกิจิกรรม (After Action Review : AAR) ในกจิกรรมพฒันาผู้เรียนโดยใช้วธิี
สอนบทบาทสมมตร่ิวมกบักลวธิีการส่ือสารเพ่ือส่งเสริมความสามารถด้านการพูดส่ือสาร
ภาษาองักฤษชมรมภาษาองักฤษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนอนุบาลด าเนินสะดวก 
 
วตัถุประสงค์ของการท า AAR 

1. เพ่ือใหท้ราบส่ิงท่ีดีในการจดักิจกรรมการเรียนรู้และเก็บรักษาไวห้รือพฒันาใหดี้
ยิง่ข้ึน 

2. เพ่ือใหท้ราบส่ิงท่ีไม่ดีในการจดักิจกรรมการเรียนรู้และด าเนินการปรับปรุง 
3. เพื่อวิเคราะห์อุปสรรคขอ้จ ากดั/ขอ้ขดัขอ้งท่ีพบในระหว่างการปฏิบติักิจกรรมการ

เรียนรู้ 
4. เพ่ือวิเคราะห์ส่ิงท่ีนกัเรียนไดรั้บจากการปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้ 
5. เพ่ือการพฒันาการจดัการเรียนรู้ในคร้ังต่อไป 

ประเด็นค าถามให้นักเรียนทบทวนตนเองหลงัการปฏิบัตกิจิกรรมพฒันาผู้เรียน (After 
Action Review: AAR) ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Asking about study ตามหัวข้อต่อไปนี ้ 

1. ส่ิงท่ีนกัเรียนช่ืนชอบจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

2. ส่ิงท่ีนกัเรียนไม่ช่ืนชอบจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

3. อุปสรรค/ขอ้จ  ากดั/ขอ้ขดัขอ้งท่ีพบในระหว่างการปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้ 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
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4. ส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้จากการปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้ 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

5. ส่ิงท่ีนกัเรียนจะปฏิบติัในกิจกรรมการเรียนรู้คร้ังต่อไป 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
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เร่ือง ความคิดเห็นต่อการใช้กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใช้วิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกับ
กลวิธีการส่ือสารเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา 

ค าช้ีแจง แบบสัมภาษณ์ฉบบัน้ีเป็นการสัมภาษณ์ความคิดเห็นต่อการใชกิ้จกรรมพฒันาผูเ้รียน
โดยใชว้ิธีสอน   บทบาทสมมติร่วมกบักลวิธีการส่ือสารเพ่ือส่งเสริมความสามารถดา้น
การพูดส่ือสารภาษาองักฤษส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาเพื่อเป็นการศึกษาความพึง
พอใจต่อการใชกิ้จกรรมพฒันาผูเ้รียนผูว้ิจยัจึงขอความอนุเคราะห์โปรดใหค้  าสมัภาษณ์
ตามความเป็นจริงโดย 
แบบสมัภาษณ์แบ่งเป็น 3 ตอนดงัน้ี 

ตอนที่ 1  สถานภาพและขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หส้มัภาษณ์   
 จ านวน 2 ขอ้ 

ตอนที่ 2  ความคิดเห็นเก่ียวกับด้านเน้ือหาสาระ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 จ านวน 5 ขอ้ 

 ส่ือการเรียนรู้ ดา้นการวดัและประเมินผลและดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ  
ตอนที่ 3  ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมต่อการใชกิ้จกรรมพฒันาผูเ้รียน  

 จ านวน 1 ขอ้ 

 

นางสาวเนตรชนก โฉมทอง 
นกัศกึษาปริญญาโท สาขาหลกัสูตรและการนิเทศ 

ภาควิชาหลกัสูตรและวิธีสอน 
คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 

แบบสัมภาษณ์ความคดิเหน็ต่อการใช้กจิกรรมพฒันาผู้เรียนโดยใช้วธิีสอนบทบาทสมมต ิ
ร่วมกบักลวธิกีารส่ือสาร เพ่ือส่งเสริมความสามารถ 

ด้านการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ ส าหรับนกัเรียนช้ันประถมศึกษา 
(แบบสัมภาษณ์แบบมโีครงสร้าง ส าหรับนกัเรียน) 
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แบบสัมภาษณ์ 
(ส าหรับนกัเรียน) 

 
ตอนที่ 1  ขอ้มูลทัว่ไปของนกัเรียน 
1. ช่ือ…………………………………………………………………………………………………  
2.ระดับช้ัน…………………………………………………………………………………………... 
ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่อการใชกิ้จกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใช้วิธี
สอนบทบาทสมมติร่วมกับกลวิธีการส่ือสารเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดส่ือสาร
ภาษาองักฤษส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาดงัน้ี 1) ดา้นเน้ือหาสาระ 2) ดา้นการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ 3) ดา้นส่ือการเรียนรู้ 4) ดา้นการวดัและประเมินผลและ5) ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ 

1. นักเรียนคิดว่าเน้ือหาในแต่ละชั่วโมงท่ีนักเรียนได้เรียน รู้ในกิจกรรมชุมนุม
ภาษาองักฤษเหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

2. นักเรียนรู้สึกอย่างไรหลงัจากท่ีไดแ้สดงบทบาทสมมติและใชก้ลวิธีการส่ือสารใน
ชุมนุมภาษาองักฤษ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

3. นกัเรียนคิดว่าส่ือการเรียนรู้ เช่น คลิปวีดีโอ อุปกรณ์ประกอบฉาก หรือแหล่งเรียนรู้ 
ท่ีใชใ้นการเรียนชมภาษาองักฤษเหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

4. นักเรียนคิดว่าการวดัและประเมินผลในการแสดงบทบาทสมมติและการใชก้ลวิธี
การส่ือสารเหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร 
........................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
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5. นกัเรียนไดรั้บประโยชน์อะไรบา้งจากการแสดงบทบาทสมมติและการใชก้ลวิธีการ
ส่ือสารในกิจกรรมชมรมภาษาองักฤษ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
ตอนที่ 3 ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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ค าช้ีแจง โปรดพิจารณาประเด็นสมัภาษณ์และใหค้ะแนนความสอดคลอ้งของประเด็นสมัภาษณ์
เก่ียวกบัความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่อการใชกิ้จกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชว้ิธีสอนบทบาทสมมติ
ร่วมกับกลวิธีการส่ือสาร เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ ส าหรับ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาโดยท าเคร่ืองหมาย √ลงในช่องคะเนนของแบบประเมินในแต่ละขอ้และ
ใหข้อ้เสนอแนะเพ่ิมเติม 
 

 

ข้อ 

 

ประเด็น 

ระดับความ
สอดคล้อง 

ข้อเสนอแนะ 

+1 0 -1  
1 ความสอดคลอ้งของประเดน็สมัภาษณ์เก่ียวกบั

สถานภาพและขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หส้มัภาษณ์ 
    

2 ความสอดคลอ้งของประเดน็สมัภาษณ์เก่ียวกบั
ความคิดเห็นท่ีมีต่อเน้ือหาสาระในกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน 

    

3 ความสอดคลอ้งของประเดน็สมัภาษณ์เก่ียวกบั
ความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ย
วิธีการใชก้ลวิธีการส่ือสารร่วมกบับทบาทสมมติ 

    

4 ความสอดคลอ้งของประเดน็สมัภาษณ์เก่ียวกบั
ความคิดเห็นท่ีมีต่อส่ือการเรียนรู้ในกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน 

    

5 ความสอดคลอ้งของประเดน็สมัภาษณ์เก่ียวกบั
ความคิดเห็นท่ีมีต่อการวดัและประเมนิผลใน
กิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยวิธีการใชก้ลวิธีการส่ือสาร
ร่วมกบับทบาทสมมติ 

    

 

แบบประเมนิค่าดัชนีความสอดคล้อง แบบสัมภาษณ์ความคดิเหน็ต่อการใช้กจิกรรมพฒันาผู้เรียนโดย
ใช้วธิีสอนบทบาทสมมตร่ิวมกบักลวธิีการส่ือสาร เพ่ือส่งเสริมความสามารถด้านการพูดส่ือสาร

ภาษาองักฤษส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
(ส าหรับผู้เช่ียวชาญ) 
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ข้อ 

 

ประเด็น 

ระดับความ
สอดคล้อง 

ข้อเสนอแนะ 

+1 0 -1  
6 ความสอดคลอ้งของประเดน็สมัภาษณ์เก่ียวกบั

ความคิดเห็นท่ีมีต่อประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใช้
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

    

7 ความสอดคลอ้งของประเดน็สมัภาษณ์เก่ียวกบั
ขอ้เสนอแนะในการพฒันากิจกรรมการพฒันา
ทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษ 

    

 
(ลงช่ือ).............................................................ผูป้ระเมิน 

(.......................................................) 
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ภาคผนวก ง 
ผลการวเิคราะห์ค่าคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 
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ตารางท่ี 31 ผลการวิเคราะห์ความสอดคลอ้งแบบประเมินความเหมาะสมของแบบสอบถามความ
ตอ้งการพฒันาผูเ้รียน ส าหรับนกัเรียน 

ข้อ ประเด็น 
ผู้เช่ียวชาญ ค่าดัชนี 

ความ
สอดคล้อง 

ความ 
หมาย 1 2 3 4 5 

1 ความสอดคลอ้งของประเดน็สอบถาม
เกี่ยวกบัสถานภาพและขอ้มูลทัว่ไปของ
ผูต้อบแบบสอบถาม 

+1 +1 +1 0 +1 0.8 สอดคลอ้ง 

2 ความสอดคลอ้งของประเดน็สอบถาม
ลกัษณะของกิจกรรมท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนใน
กิจกรรม 

+1 +1 0 0 +1 0.6 สอดคลอ้ง 

3 ความสอดคลอ้งของประเดน็สอบถามความ
ตอ้งการในเร่ืองภาษาองักฤษใน
ชีวิตประจ าวนัที่ตอ้งการเรียนรู้เพิ่มเติม 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

4 ความสอดคลอ้งของประเดน็สอบถาม
ช่วงเวลาท่ีตอ้งการพฒันาทกัษะเพิ่มเติม 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

5 ความสอดคลอ้งของประเดน็สอบถามความ
ตอ้งการในวิธีการวดัและประเมินผล
กิจกรรม 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

6 ความสอดคลอ้งของประเดน็สอบถามความ
ตอ้งการในการใหใ้ครเป็นผูป้ระเมิน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

7 ความสอดคลอ้งของประเดน็สัมภาษณ์
เกี่ยวกบัขอ้เสนอแนะในการพฒันากิจกรรม
การพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 32 ผลการวิเคราะห์ความสอดคลอ้งแบบประเมินความเหมาะสมของแบบสมัภาษณ์ความ
ตอ้งการพฒันาผูเ้รียน ส าหรับผูอ้  านวยการโรงเรียน ครูวิชาการ ครูภาษาองักฤษ และผูเ้ช่ียวชาญ 

ข้อ ประเด็น 
ผู้เช่ียวชาญ ค่าดัชนี 

ความ
สอดคล้อง 

ความ 
หมาย 1 2 3 4 5 

1 ความสอดคลอ้งของประเดน็สัมภาษณ์
เกี่ยวกบัสถานภาพและขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้ห้
สัมภาษณ์ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

2 ความสอดคลอ้งของประเดน็สัมภาษณ์
เกี่ยวกบัความคิดเห็นที่มีต่อทกัษะการส่ือสาร
ภาษาองักฤษที่ควรพฒันาส าหรับนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

3 ความสอดคลอ้งของประเดน็สัมภาษณ์
เกี่ยวกบัความคิดเห็นที่มีต่อวิธีการที่ใชใ้น
การพฒันาทกัษะการส่ือสาร 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

4 ความสอดคลอ้งของประเดน็สัมภาษณ์
เกี่ยวกบัความคิดเห็นที่มีวิธีการเรียนการสอน
ที่ช่วยพฒันาทกัษะการส่ือสารและเหมาะสม
กบันกัเรียนชั้นประถมศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

5 ความสอดคลอ้งของประเดน็สัมภาษณ์
เกี่ยวกบัลกัษณะส่ือและแหล่งการเรียนรู้ที่
ช่วยพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษ
และเหมาะสมกบันกัเรียนชั้นประถมศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

6 ความสอดคลอ้งของประเดน็สัมภาษณ์
เกี่ยวกบัความคิดเห็นที่มีต่อการวดัและ
ประเมินผลการใชภ้าษาเพื่อการส่ือสารที่
เหมาะสมกบันกัเรียนชั้นประถมศึกษา 

+1 +1 +1 0 +1 0.80 สอดคลอ้ง 

7 ความสอดคลอ้งของประเดน็สัมภาษณ์
เกี่ยวกบัความคิดเห็นที่มีต่อช่วงเวลาที่
เหมาะสมในการพฒันาภาษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสาร 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

8 ความสอดคลอ้งของประเดน็สัมภาษณ์
เกี่ยวกบัขอ้เสนอแนะ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 33 ผลการวิเคราะห์ความสอดคลอ้งแบบประเมินความเหมาะสมของประเด็นสนทนากลุ่ม 
(Focus Group Discussion) 

ข้อ ประเด็น 
ผู้เช่ียวชาญ ค่าดัชนี 

ความ
สอดคล้อง 

ความ 
หมาย 1 2 3 4 5 

1 ความสอดคลอ้งของประเดน็การสัมมนา
เกี่ยวกบัสถานภาพและขอ้มูลทัว่ไปของผูร่้วม
สัมมนามีความเหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร 

+1 +1 +1 +1 0 0.80 สอดคลอ้ง 

2 ความสอดคลอ้งของประเดน็การสัมมนา
เกี่ยวกบัความคิดเห็นที่มีต่อส่วนน าของ
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนประกอบดว้ย หลกัการ 
เป้าหมาย แนวการจดักิจกรรม และรูปแบบการ
จดักิจกรรมมีความเหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

3 ความสอดคลอ้งของประเดน็การสัมมนา
เกี่ยวกบัความคิดเห็นที่มีต่อค าอธิบายรายวิชา มี
ความเหมาะสมกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้
หรือไม่อยา่งไร 

0 +1 +1 +1 +1 0.80 สอดคลอ้ง 

4 ความสอดคลอ้งของประเดน็การสัมมนา
เกี่ยวกบัความคิดเห็นที่มีต่อจุดประสงคก์าร
เรียนรู้ มีความเหมาะสมหรือไม่อยา่งไร 

0 +1 +1 +1 +1 0.80 สอดคลอ้ง 

5 ความสอดคลอ้งของประเดน็การสัมมนา
เกี่ยวกบัความคิดเห็นที่มีต่อโครงสร้างการจดั
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน มีความเหมาะสม 
สอดคลอ้งหรือไม่ อยา่งไร 

0 +1 +1 +1 +1 0.80 สอดคลอ้ง 

6 ความสอดคลอ้งของประเดน็การสัมมนา
เกี่ยวกบัความคิดเห็นที่มีต่อส่ือประกอบ
กิจกรรม การวดัและประเมินผล มีความ
เหมาะสม สอดคลอ้งหรือไม่ อยา่งไร 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

7 ความสอดคลอ้งของประเดน็การสัมมนา
เกี่ยวกบัความคิดเห็นที่มีต่อแผนหน่วยการ
เรียนรู้กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน มีความเหมาะสม 
สอดคลอ้งหรือไม่ อยา่งไร 

+1 +1 +1 -1 +1 0.60 สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 33 ผลการวิเคราะห์ความสอดคลอ้งแบบประเมินความเหมาะสมของประเด็นสนทนากลุ่ม 
(Focus Group Discussion) (ต่อ) 
 

ข้อ ประเด็น 
ผู้เช่ียวชาญ ค่าดัชนี 

ความ
สอดคล้อง 

ความ 
หมาย 1 2 3 4 5 

8 ความสอดคลอ้งของประเดน็การสัมมนา
เกี่ยวกบัความคิดเห็นที่มีต่อ แบบประเมิน
ความสามารถดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ 
มีความสอดคลอ้งกบักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
หรือไม่อยา่งไร 

0 +1 +1 +1 +1 0.80 สอดคลอ้ง 

9 ความสอดคลอ้งของประเดน็การสัมมนา
เกี่ยวกบัความคิดเห็นที่มีต่อ แบบประเมิน
ความสามารถตนเองดา้นการพูดส่ือสาร
ภาษาองักฤษ มีความสอดคลอ้งกบักิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน หรือไม่อยา่งไร 

+1 +1 +1 -1 +1 0.60 สอดคลอ้ง 

10 ความสอดคลอ้งของประเดน็การสัมมนา
เกี่ยวกบัความคิดเห็นที่มีต่อตารางบนัทึกการใช้
กลวิธีการส่ือสารมีความสอดคลอ้งกบักิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน หรือไม่อยา่งไร 

0 +1 +1 +1 +1 0.80 สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 34 ผลการวิเคราะห์ความสอดคลอ้งประเด็นสอบถามการทบทวนหลงัปฏิบติักิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน (After Action Review : AAR) 

ข้อ ประเด็น 

ผู้เช่ียวชาญ ค่าดัชนี 

ความ
สอดคล้อง 

ความ 

หมาย 1 2 3 4 5 

1 ความสอดคลอ้งของประเดน็ค าถามเกี่ยวกบัส่ิง
ที่นกัเรียนช่ืนชอบจากการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้กบัวตัถุประสงคข์อ้ที่ 1  

+1 +1 +1 -1 +1 0.60 สอดคลอ้ง 

2 ความสอดคลอ้งของประเดน็ค าถามเกี่ยวกบัส่ิง
ที่นกัเรียนไม่ช่ืนชอบจากการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้กบัวตัถุประสงคข์อ้ที่ 2 

+1 +1 +1 -1 +1 0.60 สอดคลอ้ง 

3 ความสอดคลอ้งของประเดน็สอบถามเกี่ยวกบั
อุปสรรค/ขอ้จ ากดั/ขอ้ขดัขอ้งท่ีพบในระหว่าง
การปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้กบัวตัถุประสงค์
ขอ้ที่ 3 

+1 +1 +1 -1 +1 0.60 สอดคลอ้ง 

4 ความสอดคลอ้งของประเดน็สอบถามเกี่ยวกบั
ส่ิงท่ีนกัเรียนไดเ้รียนรู้จากการปฏิบติักิจกรรม
การเรียนรู้กบัวตัถุประสงคข์อ้ที่ 4 

+1 +1 +1 -1 +1 0.60 สอดคลอ้ง 

5 ความสอดคลอ้งของประเดน็สอบถามเกี่ยวกบั
ท่ีนกัเรียนจะปฏิบติัในกิจกรรมการเรียนรู้คร้ัง
ต่อไปกบัวตัถุประสงค์ขอ้ที่ 1 

+1 +1 +1 -1 +1 0.60 สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 35 ผลการวิเคราะห์ความสอดคลอ้งแบบประเมินความเหมาะสมของแบบสมัภาษณ์
ความคิดเห็นท่ีมีต่อการใชกิ้จกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชว้ิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกบักลวิธีการ
ส่ือสาร ส าหรับนกัเรียน 

ข้อ ประเด็น 

ผู้เช่ียวชาญ ค่าดัชนี 

ความ
สอดคล้อง 

ความ 

หมาย 1 2 3 4 5 

1 ความสอดคลอ้งของประเดน็สัมภาษณ์เกี่ยวกบั
สถานภาพและขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หส้ัมภาษณ์ 

+1 0 +1 0 +1 0.60 สอดคลอ้ง 

2 ความสอดคลอ้งของประเดน็สัมภาษณ์เกี่ยวกบั
ความคิดเห็นที่มีต่อเน้ือหาสาระในกิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน 

+1 0 +1 0 +1 0.60 สอดคลอ้ง 

3 ความสอดคลอ้งของประเดน็สัมภาษณ์เกี่ยวกบั
ความคิดเห็นที่มีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ดว้ยวิธีการใชก้ลวิธีการส่ือสารร่วมกบับทบาท
สมมติ 

+1 0 +1 0 +1 0.60 สอดคลอ้ง 

4 ความสอดคลอ้งของประเดน็สัมภาษณ์เกี่ยวกบั
ความคิดเห็นที่มีต่อส่ือการเรียนรู้ในกิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน 

+1 0 +1 0 +1 0.60 สอดคลอ้ง 

5 ความสอดคลอ้งของประเดน็สัมภาษณ์เกี่ยวกบั
ความคิดเห็นที่มีต่อการวดัและประเมินผลใน
กิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยวิธีการใชก้ลวิธีการ
ส่ือสารร่วมกบับทบาทสมมติ 

+1 0 +1 0 +1 0.60 สอดคลอ้ง 

6 ความสอดคลอ้งของประเดน็สัมภาษณ์เกี่ยวกบั
ความคิดเห็นที่มีต่อประโยชน์ที่ไดรั้บจากการ
ใชก้ิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

+1 0 +1 0 +1 0.60 สอดคลอ้ง 

7 ความสอดคลอ้งของประเดน็สัมภาษณ์เกี่ยวกบั
ขอ้เสนอแนะในการพฒันากิจกรรมการพฒันา
ทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษ 

+1 +1 +1 0 +1 0.80 สอดคลอ้ง 
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ภาคผนวก จ 
ประมวลภาพกจิกรรม 
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ภาพประมวลการจดัการเรียนรู้ในกจิกรรมพฒันาผู้เรียนโดยใช้วธิีสอนบทบาท

สมมตร่ิวมกบักลวธิกีารส่ือสาร 
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