
 
 

บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การวิจัยครั้งน้ี  ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การศึกษา  โดยน าเสนอตามล าดับดังน้ี 
 
 1. เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  1.1 เอกสารเกี่ยวกับภาษาเพื่อการสื่อสาร 
   1.1.1 ความหมายของการสื่อสาร 
   1.1.2 ความส าคัญของการสื่อสาร 
   1.1.3 วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร 
   1.1.4 องค์ประกอบของการสื่อสาร 
   1.1.5 ประเภทของการสื่อสาร 
  1.2 เอกสารเกี่ยวกับทักษะการพูดเพื่อการสื่อสาร 
   1.2.1 ความหมายของการพูดเพื่อการสื่อสาร 
   1.2.2 จุดมุ่งหมายในการพูด 
   1.2.3 ทักษะในการพูดเพื่อการสื่อสาร 
   1.2.4 ความส าคัญของทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 
   1.2.5 ความสามารถในการพูด 
   1.2.6 การประเมินผลทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 
  1.3 เอกสารเกี่ยวกับการฝึกอบรม  
   1.3.1 หลักสูตรฝึกอบรม  
   1.3.2 ความหมายของชุดฝึกอบรม  
   1.3.3 ลักษณะเด่นของชุดฝึกอบรม 
   1.3.4 ประเภทของชุดการฝึกอบรม 
   1.3.5 องค์ประกอบของชุดฝึกอบรม 
   1.3.6 ขั้นตอนการสร้างชุดฝึกอบรม 
   1.3.7 เทคนิคการฝึกอบรม 
   1.3.8 ประเภทของเทคนิคการฝึกอบรม 
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  1.4 เอกสารเกี่ยวกับการใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ   
   1.4.1 ความหมายของบทบาทสมมติ 
   1.4.2 ประเภทการแสดงบทบาทสมมุติ 
   1.4.3 หลักการแสดงบทบาทสมมุติ 
   1.4.4 แนวคิดเกี่ยวกับการแสดงบทบาทสมมติ 
   1.4.5 รูปแบบของการจัดกิจกรรมบทบาทสมมติ   
 2. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 3. กรอบความคิดการวิจัย 
 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 1. เอกสารเก่ียวกับภาษาเพื่อการสื่อสาร 
  1.1 ความหมายของการสื่อสาร 
   การสื่อสาร  หมายถึง  การติดต่อกันระหว่างมนุษย์  ด้วยวิธีการต่าง ๆ 
ซึ่งจะท าให้ฝ่ายหนึ่งรับรู้ความหมายของอีกฝ่ายหนึ่งแล้วเกิดผลตอบสนอง  การสื่อสารเป็นสิ่ง
ส าคัญต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์  เพราะมนุษย์จะอยู่คนเดียวตามล าพังไม่ได้  ต้องอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในชุมชน  ในสังคม  ด้วยเหตุนี้ จึงต้องมีการติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกัน  (คณาจารย์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2551 : 13)   
   การสื่อสาร  ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Communications  มาจากรากศัพท์ 
ภาษาลาตินว่า Communis หมายถึง ร่วมกัน นั่นคือ เม่ือมีการสื่อสารหรือการสื่อความหมาย   
ก็หมายถึงมีการกระท าร่วมกันในบางสิ่งบางอย่าง  ได้แก่  การถ่ายทอดหรือการแลกเปลี่ยน
ข่าวสาร  ความรู้  ความคิดร่วมกันระหว่างผู้ท าการสื่อสารและผู้รับรู้สารน่ันเอง 
   การสื่อสาร  นอกจากจะเป็นการถ่ายทอดเรื่องราว  ข่าวสาร  ความรู้  
ความคิด  ความต้องการ  และประสบการณ์ระหว่างคนในรุ่นเดียวกันแล้ว  ยังเป็นการถ่ายทอด
จากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง  และการถ่ายทอดท าให้สังคมมนุษย์สามารถพัฒนาไปอย่าง
รวดเร็ว  (ลัดดา  แพรภัทรพิศุทธิ์, 2552 : 1)   
   กาลิสสันและโคสท์  (Galisson  and  Coste, 1976 : 102-103  อ้างถึงใน 
กชกร  คงเสมา, 2553 : บทคัดย่อ)  การสื่อสาร  หมายถึง  การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้    
ส่งสารและผู้รับสาร  การสื่อสารจะมีประสิทธิภาพก็ต่อเม่ือผู้รับสารสามารถแปลความหมายทาง
ภาษาได้อย่างถูกต้อง  ตามเจตนาในการสื่อความหมายของผู้ส่งสาร   
   ฟินอคเชียโร  (Finocchiaro, 1979 : 11-20  อ้างถึงใน  กชกร  คงเสมา, 
2553 : บทคัดย่อ)  ได้อธิบายความหมายของการสื่อสารไว้ว่า  การสื่อสารนั้นเป็นการส่งและรับ
สาร  ซึ่งเกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลตั้งแต่  2  คนขึ้นไป  ทั้งนี้  ผู้สื่อสารจะต้องพิจารณา
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ถึงตัวภาษาและองค์ประกอบอื่นที่นอกเหนือไปจากตัวภาษา  ซึ่งจะเป็นตัวก าหนดรูปแบบ
น้ าเสียงและความเหมาะสมของการใช้ภาษาในการสื่อสาร  ทั้งโดยการพูดและการเขียน  
รูปแบบของภาษานั้นจะเปลี่ยนไปตามบริบท 
   ชวรัตน์  เชิดชัย  (2527 : 3 อ้างถึงใน กชกร คงเสมา, 2553 : บทคัดย่อ)  
ได้ให้ความหมายของการสื่อสารว่า  หมายถึง  การปรับหรือท าให้ผู้ได้รับข่าวสารมีความลงรอย
กันเกี่ยวกับข่าวสารอย่างใดอย่างหนึ่ง  และไม่ว่าผู้ส่งสารจะเป็นใคร  ผู้รับสารจะอยู่ที่ใด  เนื้อหา
ของข่าวสารจะมีรูปแบบอย่างไร  หรือข่าวสารจะปรากฏที่สื่อชนิดใดก็ตาม  ล้วนแต่เป็นรูปแบบ
หนึ่งของการสื่อสาร  และกระบวนการสื่อสารในแต่ละกรณีก็มีสาระส าคัญเหมือนกันทั้งสิ้น 
   จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่า  การสื่อสาร  หมายถึง  การแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร  ที่ถ่ายทอดในลักษณะความรู้  ความคิด  หรือประสบการณ์  
ผ่านสื่อในการถ่ายทอด  จากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร  ซึ่งอาจหมายถึงพฤติกรรมของมนุษย์  การ
สื่อสารจะมีประสิทธิภาพก็ต่อเม่ือผู้รับสารสามารถแปลความหมายทางภาษาได้อย่างถูกต้อง  
ตามเจตนาในการสื่อความหมายของผู้ส่งสาร 
 
  1.2 ความส าคัญของการสื่อสาร 
   การสื่อสาร  เป็นกระบวนการท่ีเกิดขึ้นอย่างเป็นปกติวิสัยของทุกคน  และ
มีความเกี่ยวข้องไปถึงบุคคลอื่น  ตลอดจนสังคมท่ีมีความเกี่ยวข้องอยู่  ไม่ว่าจะท าสิ่งใดล้วนต้อง
อาศัยการสื่อสารเป็นเครื่องมือช่วยให้บรรลุจุดประสงค์ทั้งสิ้น  ดังนั้น  ระบบการสื่อสารจึงมี
ความส าคัญส าหรับบุคคลและสังคมหลายด้าน  ดังนี้ 
   1.2.1 ท าให้ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร  ความเป็นไป  ความเปลี่ยนแปลง
ของสังคมอยู่ตลอดเวลา  และใช้เป็นข้อมูลในการปรับตัวให้เข้ากับสังคม  หรือเหตุการณ์นั้น ๆ 
ได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข 
   1.2.2 ท าให้ได้รับรู้วิทยาการต่าง ๆ รวมท้ังรับทราบความคิดของบุคคล
ในกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่น าไปสู่การริเริ่มสร้างสรรค์  การพัฒนาตนเอง  สังคม  และ
ประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป 
   1.2.3 ในด้านชีวิตประจ าวัน  จะสังเกตได้ว่าแต่ละคนจะต้องสื่อสารกับ
ตัวเองและผู้อื่นตลอดเวลา  นับตั้งแต่เวลาตื่นนอนเป็นต้นไป  ก็จะเริ่มต้นสื่อสารกับตัวเองและ
ผู้อื่นที่อยู่ใกล้ตัว  การฟังวิทยุ  อ่านหนังสือ  ล้วนแต่เป็นเรื่องที่ต้องท าการสื่อสารตลอดเวลา  
และหากขาดความรู้หรือทักษะในการสื่อสาร  ก็อาจส่งผลให้การปฏิบัติภารกิจประจ าวันบกพร่อง 
   1.2.4 ในด้านสังคม  จะเกิดการรวมกลุ่มกันในสังคม  เริ่มตั้งแต่ระดับ
ครอบครัว  ชุมชน  จนถึงระดับประเทศ  จึงต้องมีการติดต่อสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน
ในเรื่องต่าง ๆ มีกระบวนการที่ท าให้ทุกคนยอมอยู่ในกฎเกณฑ์ของสังคม  มีการถ่ายทอดความรู้
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
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   1.2.5 ในด้านธุรกิจอุตสาหกรรม  ต้องพึ่งพาอาศัยกระบวนการสื่อสาร
เพื่อการด าเนินธุรกิจการค้า  เช่น  การโฆษณาสินค้า  การประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียง
และภาพลักษณ์ของบริษัท  การติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อลดช่องว่างหรือ
สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร  การจัดการบริหารองค์กรอุตสาหกรรม  การติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานอื่นเพื่อขอความร่วมมือสนับสนุน  การฝึกอบรมให้ความรู้  ฉะนั้น  
กิจการด้านธุรกิจอุตสาหกรรม  จ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับกระบวนการสื่อสาร  และควรมีการ
สื่อสารที่ดีเพื่อความส าเร็จในการด าเนินงาน 
   ดังนั้น  การสื่อสารจึงมีความส าคัญในหลายด้าน  ซึ่งจะท าให้รับรู้ข่าวสาร
ข้อมูล  เหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่น าไปสู่การริเริ่มสร้างสรรค์  การพัฒนาตนเอง  
สังคม  และประเทศชาติ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  การพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ซึ่งจะท าให้
บุคคลมีโอกาสการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น  สามารถถ่ายทอดข้อมูลที่ส่งผลได้ในระดับสากล  รวมถึง
การแลกเปลี่ยนในระดับนานาชาติตามล าดับ 
 
  1.3 วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร 
   คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2551 : 17)  ได้
อธิบายวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร  ไว้ดังต่อไปนี้ 
   1.3.1 เพื่อแจ้งให้ทราบ (Inform) ในการท าการสื่อสาร ผู้ท าการสื่อสาร
ควรมีความต้องการที่จะบอกกล่าวหรือชี้แจงข่าวสาร  เรื่องราว  เหตุการณ์  หรือสิ่งอื่นใดให้ผู้  
รับสารได้รับทราบ 
   1.3.2 เพื่อสอนหรือให้การศึกษา (Teach or Educate) ผู้ท าการสื่อสาร
อาจมีวัตถุประสงค์เพื่อจะถ่ายทอดวิชาความรู้  หรือเรื่องราวเชิงวิชาการ  เพื่อให้ผู้รับสารได้มี
โอกาสพัฒนาความรู้ให้เพิ่มพูนย่ิงขึ้น 
   1.3.3 เพื่อสร้างความพอใจหรือให้ความบันเทิง (Please or Entertain)  
ผู้ท าการสื่อสารอาจใช้วัตถุประสงค์ในการสื่อสารเพื่อสร้างความพึงพอใจ  หรือให้ความบันเทิง
แก่ผู้รับสาร  โดยอาศัยสารที่ตนเองส่งออกไป  ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของการพูด  การเขียน  หรือการ
แสดงกิริยาท่าทาง 
   1.3.4 เพื่อเสนอหรือชักจูงใจ (Propose or Persuade) ผู้ท าการสื่อสาร
อาจใช้วัตถุประสงค์ในการสื่อสารเพื่อให้ข้อเสนอแนะ  หรือชักจูงใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อผู้รับ  และ
อาจชักจูงใจให้ผู้รับสารมีความคิดคล้อยตาม  หรือยอมรับปฏิบัติตามการเสนอแนะของตน 
   1.3.5 เพื่อเรียนรู้  (Learn)  มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้รับสาร  การ
แสวงหาความรู้ของผู้รับสารโดยอาศัยลักษณะของสาร  ในกรณีนี้มักเป็นสารที่มีเนื้อหาสาระ
เกี่ยวกับวิชาความรู้  เป็นการหาความรู้เพิ่มเติม  และเป็นการท าความเข้าใจกับเนื้อหาของสาร  
ที่ผู้ท าการสื่อสารถ่ายทอดมาถึงตน 
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   1.3.6 เพื่อกระท าหรือตัดสินใจ  (Dispose or Decide)  ในการด าเนิน
ชีวิตของคนเรา  มีสิ่งหนึ่งที่ต้องกระท าอยู่เสมอ  คือ  การตัดสินใจกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง  
ซึ่งการตัดสินใจอาจได้รับการเสนอแนะ  หรือชักจูงใจให้กระท าจากบุคคลอื่น  ทางเลือกในการ
ตัดสินใจของเราจึงขึ้นอยู่กับข้อเสนอแนะน้ัน 
   จากวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร  กล่าวได้ว่า  ผู้ส่งสารและผู้รับสารย่อมมี
ความต้องการสื่อสารข้อมูลให้แต่ละฝ่ายเกิดความเข้าใจในเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ อาจ
ถ่ายทอดทางการให้การศึกษา  ถ่ายทอดวิชาความรู้  หรือเป็นลักษณะของการบอกกล่าว  การ
เล่าเรื่องจากผู้ใหญ่สู่เด็ก  เพื่อให้เกิดการเรียนรู้  และจูงใจให้ปฏิบัติตาม 
 
  1.4 องค์ประกอบของการสื่อสาร 
   องค์ประกอบ  (Composition)  หมายถึง  การประกอบกันอย่างกลมกลืน
ของส่วนต่าง ๆ ตั้งแต่ 2 อย่างขึ้นไป จนเป็นสิ่งที่สมบูรณ์อย่างหนึ่ง อาจเป็นเสียง รูปภาพ ภาวะ  
วัตถุ  กิจกรรม  หรือสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง  เสียงพูดของมนุษย์  ก็คือองค์ประกอบของ
ความดัง  ความเร็ว  และคุณภาพของน้ าเสียง  ซึ่งมีองค์ประกอบที่ส าคัญ  5  ส่วน  ดังนี ้
   1.4.1 ผู้ส่งสาร (Sender) คือ บุคคลที่เริ่มต้นสร้างสารและส่งสารไปยัง
ผู้อื่น  โดยใช้ภาษาเป็นเครื่องมือ   
   1.4.2 สาร  (Message)  คือ  เรื่องราวอันมีความหมายและแสดงออก
โดยอาศัยภาษาหรือสัญลักษณ์  ที่สามารถท าให้เกิดการรับรู้ร่วมกันได้  
   1.4.3 สื่อหรือช่องทาง  (Media or Channel)  เป็นองค์ประกอบส าคัญ
ในการสื่อสาร  ผู้ส่งสารต้องอาศัยสื่อหรือช่องทางท าหน้าที่น าสารไปสู่ผู้รับสาร  สื่อที่มนุษย์ใช้  
ได้แก่  ประสาทสัมผัส  สื่อธรรมชาติ  สื่อที่มนุษย์สร้างขึ้น  เช่น  สื่อสิ่งพิมพ์  สื่อที่ดีต้องเป็นสื่อ
ที่เหมาะสมในการสื่อสาร 
   รวิวงศ์  ศรีทองรุ่ง  (2540 : 10-11  อ้างถึงใน  กมลวรรณ  โดมศรีฟ้า, 
2551 : 8) ได้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือในการสื่อสารที่สอดคล้องกัน คือ สิ่งที่ช่วยในการ
ถ่ายทอดเนื้อหาสาระของผู้พูดไปให้ผู้ฟัง  เช่น  เสียง  สีหน้า  อากัปกิริยา  ท่าทาง  และรวมถึง
โสตทัศนูปกรณ์อื่น ๆ ในการสื่อสาร  ผู้พูดต้องใช้ค าที่เหมาะสม  น ามาเรียงล าดับให้ถูกต้อง  
และออกเสียงได้ถูกต้อง  อีกทั้งผู้พูดจะต้องมีกลวิธีในการสื่อสารทั้งแบบค าพูด  (Verbal)  เช่น  
การพูดซ้ า  การอธิบาย  การถามเพื่อให้เกิดความเข้าใจ และการแสดงออกโดยไม่ใช้ค าพูด 
(Non-verbal) เช่น การแสดงท่าทาง การมองตา  เป็นต้น 
   1.4.4 ผู้รับสาร  (Receiver)  คือบุคคลที่ผู้ส่งสารมีความประสงค์จะบอก
เล่าเรื่องราวให้ทราบ  หากผู้รับสารสามารถรับรู้เรื่องราวได้ถูกต้อง  ก็จะเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ตนไปตามที่ผู้ส่งสารก าหนดจุดมุ่งหมายไว้  และจะแสดงปฏิกิริยาตอบสนองไปยังผู้ส่งสาร   
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   1.4.5 ปฏิกิริยาตอบกลับ (Feedback) หมายถึง สิ่งที่ผู้รับสารแสดงออก
หลังจากที่ได้รับสารจากผู้ส่งสาร  และท าความเข้าใจสารนั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ซึ่งอาจจะ
ตอบสนองกลับมาตรงตามเจตนารมณ์ของผู้ส่งสารหรือไม่ก็ได้  ปฏิกิริยาตอบสนองกลับมานี้  
จะช่วยให้ผู้ส่งสารสามารถปรับเปลี่ยนข้อมูล  ท่าที  หรือวิธีการสื่อสาร  เพื่อให้การสื่อสารบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
   ดังนั้น  การสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจและประสบผลส าเร็จ  ต้อง
ประกอบไปด้วย  ผู้ส่งสาร  ผู้รับสาร  ข้อมูลหรือเรื่องราวที่รับรู้ร่วมกันได้  และการตอบรับจาก
ผู้รับสารท่ีบ่งบอกถึงการสื่อสารท่ีบรรลุวัตถุประสงค์   
 
  1.5 ประเภทของการสื่อสาร 
   อาศัยเกณฑ์ในการจ าแนกที่ส าคัญ  3  ประการ  ดังนี้  (คณาจารย์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2551 : 21-27) 
   1.5.1 จ าแนกตามกระบวนการหรือการไหลของข่าวสาร  ได้แก่ 
     1.5.1.1 การสื่อสารทางเดียว (One Way Communication) คือ 
การสื่อสารที่ข่าวสารจะถูกส่งจากผู้ส่งไปยังผู้รับในทิศทางเดียว  โดยไม่มีการตอบโต้กลับจาก
ฝ่ายผู้รับ เช่น การสื่อสารผ่านสื่อ วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ การออกค าสั่งหรือมอบหมายงาน  
โดยฝ่ายผู้รับไม่มีโอกาสแสดงความคิดเห็น  ซึ่งผู้รับอาจไม่เข้าใจข่าวสาร  หรือเข้าใจไม่ถูกต้อง
ตามเจตนาของผู้ส่ง  และฝ่ายผู้ส่งเม่ือไม่ทราบปฏิกิริยาของผู้รับ  จึงไม่อาจปรับการสื่อสารให้
เหมาะสมได้  การสื่อสารแบบนี้สามารถท าได้รวดเร็ว  จึงเหมาะสมส าหรับการสื่อสารในเรื่องที่
เข้าใจง่าย 
     1.5.1.2 การสื่อสารสองทาง (Two Way Communication) คือ 
การสื่อสารที่มีการส่งข่าวสารตอบกลับไปมาระหว่างผู้ส่งและผู้รับสาร  ดังนั้น  ผู้ท าการสื่อสาร  
แต่ละฝ่ายจึงเป็นทั้งผู้ส่งและผู้รับในขณะเดียวกัน  ผู้ท าการสื่อสารมีโอกาสทราบปฏิกิริยา
ตอบสนองระหว่างกัน ท าให้ทราบผลการสื่อสารว่าบรรลุจุดประสงค์หรือไม่ และช่วยให้สามารถ
ปรับพฤติกรรมในการสื่อสารให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
   1.5.2 จ าแนกตามภาษาสัญลักษณ์ที่แสดงออก  ได้แก่ 
     1.5.2.1 การสื่อสารเชิงวัจนะ (Verbal Communication) คือการ
สื่อสารด้วยการใช้ภาษาพูด  หรือเขียนเป็นค าพูดในการสื่อสาร 
     1.5.2.2 การสื่อสารเชิงอวัจนะ (Non Verbal Communication) 
คือการสื่อสารโดยใช้รหัสสัญญาณอย่างอื่น เช่น ภาษาท่าทาง การแสดงออกทางใบหน้า สายตา  
ตลอดจนน้ าเสียง  ระดับเสียง  ความเร็วในการพูด 
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   1.5.3 จ าแนกตามจ านวนผู้สื่อสาร  แบ่งเป็น  3  ลักษณะ  ดังนี้ 
     1.5.3.1 การสื่อสารส่วนบุคคล (Intrapersonal Communication)  
ได้แก่  การคิด  การตัดสินใจของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  ที่จะแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง
ออกมา  เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจ าในตัวบุคคล  ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตาม  การ
สื่อสารส่วนบุคคล  เป็นพื้นฐานของการติดต่อกับผู้อื่น  เม่ือมีการติดต่อกับผู้อื่น  เราต้องสื่อสาร
กับตัวเองไปด้วยในขณะเดียวกัน 
     1.5.3.2 การสื่อสารระหว่างบุคคล  (Interpersonal  
Communication) เป็นการสื่อความหมายของบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป เช่น การพูดคุย อภิปราย  
โต้วาที การประชุมสัมมนา การเรียนการสอน ตลอดจนการติดต่อสื่อสารอื่น ๆ ในชีวิตประจ าวัน 
     1.5.3.3 การสื่อสารมวลชน (Mass Communication) เป็นการ
สื่อสารที่ถ่ายทอดความรู้  ข่าวสาร  โดยสื่อมวลชนไปยังผู้รับหรือกลุ่มเป้าหมายที่ไม่แน่นอนและ
ไม่จ ากัดจ านวน  เช่น  การสื่อสารโดยวิทยุกระจายเสียง  หนังสือพิมพ์  วิทยุโทรทัศน์  วารสาร  
นิตยสาร  และการสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ  
 ลัดดา  แพรภัทรพิศุทธิ์  (2552 : 10-11)  กล่าวว่า  วัจนภาษา  หรือภาษาถ้อยค า  
หมายถึง  ภาษาพูด  และภาษาเขียนที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวัน  และต้องเลือกใช้ระดับของ
ภาษาให้แตกต่างกันตามความส าคัญของโอกาส  ซึ่งแบ่งออกเป็น  5  ระดับ  คือ 
 1. ภาษาระดับพิธีการ  ถือเป็นภาษาระดับสูง  มีความไพเราะ  งดงาม  มักใช้
เฉพาะโอกาสส าคัญ ๆ  
 2. ภาษาระดับทางการ  เป็นภาษาที่มีความชัดเจน  สละสลวย  และสุภาพ  เช่น  
การกล่าวค าปราศรัย  การกล่าวเปิด - ปิดการประชุมสัมมนา  การเขียนรายงานทางวิชาการ 
 3. ภาษาระดับกึ่งทางการ  เป็นภาษาที่ใช้สื่อสารเพื่อมุ่งให้เกิดความเข้าใจกันด้วย
ความรวดเร็ว  ลดความเป็นทางการลงเพื่อให้เกิดความเป็นกันเองระหว่างผู้ส่งสาร  และผู้รับสาร  
แต่ยังคงความสุภาพ  มักใช้ติดต่อธุรกิจการงาน  การประชุม  การอภิปราย  การพูดทางวิทยุ
โทรทัศน ์
 4. ภาษาระดับสนทนา  เป็นภาษาที่ใช้ในการสนทนากันระหว่างผู้คุ้นเคย  หรือใช้
ในการเจรจาซื้อขายท่ัวไป  รวมท้ังการประชุมที่ไม่เป็นทางการ  หรืองานเขียนประเภทนวนิยาย  
เรื่องสั้น  บทละคร   
 5. ภาษาปาก  เป็นภาษาที่ใช้สนทนากับผู้ที่สนิทสนมคุ้นเคยเป็นพิเศษ  อาจจะมี
ทั้งค าภาษาถิ่น  ค าสแลง  ค าหยาบปนอยู่ด้วย 
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 2. เอกสารเก่ียวกับทักษะการพูดเพื่อการสื่อสาร 
  2.1 ความหมายของการพูดเพื่อการสื่อสาร 
   การพูด  เป็นการสื่อสารที่ใช้มากเป็นอันดับสองรองจากการฟัง  เราจะ
เห็นได้ว่าในวันหนึ่ง ๆ เราจะสื่อสารกันด้วยการพูดเป็นส่วนใหญ่  เพราะการพูดเป็นวิธีการส่ง
สารที่ใช้ได้สะดวกรวดเร็ว  ก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกันได้มากกว่าการ เขียน  การพูด  
ไม่ได้หมายถึงเฉพาะการเปล่งเสียงออกมาเท่านั้น  แต่การพูดหมายถึง  การสื่อสารโดยใช้
ถ้อยค า  กิริยาท่าทาง  จังหวะ  ลีลา  และน้ าเสียง  เพื่อถ่ายทอดความรู้  ความคิด  ความรู้สึก  
ตลอดจนความต้องการให้คนฟังได้รับรู้ความหมาย  และตอบสนองตามวัตถุประสงค์ของผู้พูด  
(ลัดดา  แพรภัทรพิศุทธิ์, 2552 : 15) 
   การพูด  เป็นพฤติกรรมการสื่อสารที่ผู้พูดต้องก าหนดจุดมุ่งหมายไว้อย่าง
ชัดเจน  ผู้พูดต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ในการพูด  จึงจะสามารถถ่ายทอดสารให้ผู้อื่นรับรู้และ
ตอบสนองได้ตามจุดมุ่งหมาย  (คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2551 : 
106) 
   การพูด  หมายถึง  การใช้ความสามารถทางด้านภาษาหลายด้าน
ประกอบกัน  เพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจ  โดยมีจุดมุ่งหมายหรือกระบวนการส าคัญคือ  เพื่อแลกเปลี่ยน
ข่าวสารข้อมูลระหว่างบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป  การพูดที่มีประสิทธิภาพนั้น  ผู้พูดจะต้อง
เลือกใช้ถ้อยค า  น้ าเสียง  รวมถึงพฤติกรรมที่ไม่ใช้ค าพูด  (Non Verbal  language)  คือสีหน้า
ท่าทางประกอบการพูดให้สอดคล้องได้อย่างเหมาะสมถูกต้องกับโอกาส  และมีมารยาทในการ
พูดที่ถูกต้องตามวัฒนธรรมและประเพณีนิยมของสังคม  (กมลวรรณ  โดมศรีฟ้า, 2552 : 7) 
   ทักษะการพูด  หมายถึง  ความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อสื่อสารด้วย
การพูด  ที่มีความชัดเจน  ตรงประเด็น  ครบถ้วน  ฟังแล้วเข้าใจ  และใช้ค าพูดได้เหมาะสมกับ
กาลเทศะ  โดยเป็นทักษะที่ค่อย ๆ พัฒนา  ซึ่งต้องค านึงถึงประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  (นพเก้า  ณ 
พัทลุง, 2548 : 23-24)   
   1. การออกเสียงค าพูด  (Pronunciation)  แต่ละภาษาจะมีการออกเสียง
ที่แตกต่างกัน  ทั้งเสียงสระและเสียงพยัญชนะ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
บางเสียงในภาษาอังกฤษจะไม่มีในภาษาไทย  ท าให้เกิดปัญหาในการออกเสียงส าหรับเด็กไทย  
เช่น  เสียง  th  เช่นค าว่า  Think , Thanks  เป็นต้น 
   2. การลงน้ าหนักค า  (Stress)  การเน้นเสียงในค า  วลี  หรือประโยค  
เป็นสิ่งที่ส าคัญในการพูด  เพราะหากเน้นเสียงผิดที่อาจท าให้ความหมายในการพูดผิด 
   3. การออกเสียงสูงต่ า  (Intonation)  การพูดภาษาอังกฤษจะมีระดับ
เสียงสูง  ปานกลาง  ต่ า  ท านองเสียงสูงและต่ าจะขึ้นอยู่กับลักษณะของประโยค  และความมุ่ง
หมายในการพูด 
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   4. การเว้นจังหวะในการออกเสียงในประโยค  (Rhythm)  เป็นส่วนที่มี
ความส าคัญ  เพราะหากพูดผิดจังหวะ  อาจท าให้การสื่อความหมายคลาดเคลื่อนได้ 
  จากความหมายของการพูดเพื่อการสื่อสาร  สรุปได้ว่า  การพูดเพื่อการสื่อสาร  
คือ  พฤติกรรมการสื่อสารด้วยการพูด  การใช้ถ้อยค า  กิริยาท่าทาง  จังหวะ  และน้ าเสียง  เพื่อ
ถ่ายทอดความรู้  ความคิด  ความรู้สึก  ให้ผู้ฟังได้รับรู้ความหมาย  และตอบสนองตาม
วัตถุประสงค์ของผู้พูดได้อย่างชัดเจน   
 
  2.2 จุดมุ่งหมายในการพูดเพื่อการสื่อสาร 
   การพูดย่อมมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกัน  ผู้พูดต้องศึกษาวิเคราะห์ให้
เข้าใจถึงจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ที่จะพูดแต่ละครั้งให้ชัดเจน  ทั้งนี้  เพื่อความส าเร็จในการ
สื่อสาร  (คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2551 : 115-116 ; ลัดดา แพร
ภัทรพิสุทธิ์, 2552 : 17-18 ; สนิท สัตโยภาส, 2545 : 68)  แบ่งออกเป็น 
   2.2.1 การพูดเพื่อให้ความรู้หรือข้อเท็จจริง  เป็นการพูดเพื่อให้ผู้ฟังเกิด
ความรู้  โดยผู้พูดจะต้องเตรียมเนื้อหา  ข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน  ท าความเข้าใจในเรื่องราว
ต่างๆ  และน าไปวิเคราะห์ให้เข้าใจความมุ่งหมาย  วัตถุประสงค์ที่จะพูด  จึงน าไปถ่ายทอด
ความรู้  ข้อเท็จจริง  โดยการบรรยาย  อธิบาย  แนะน า  ชี้แจง  สาธิต  หรือวิธีเสนอรายงาน 
   2.2.2 การพูดเพื่อโน้มน้าวใจ  เป็นการพูดเพื่อจูงใจให้ผู้ฟังเกิดความ
ศรัทธาเลื่อมใส  มีความคิดเห็นคล้อยตาม  ให้เปลี่ยนแปลงทัศนคติหรือพฤติกรรม  โดยที่ผู้พูด
ต้องศึกษาภูมิหลังของผู้ฟัง  ใช้จิตวิทยาในการพูดจูงใจ  รวมทั้งเหตุผลที่จะน ามาสนับสนุนใน
เรื่องนั้นๆ  ให้มีความน่าเชื่อถือ  เช่น  การพูดวิจารณ์  การพูดเพื่อขอความร่วมมือ 
   2.2.3 การพูดเพื่อให้เกิดความเพลิดเพลิน  เป็นการพูดเพื่อให้ผู้ฟัง
ได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน  หรือเกิดความรู้สึกดี  มีความสุข  ผู้พูดต้องเข้าใจถึง
บรรยากาศในการพูด  ความต้องการของผู้ฟัง  และอาจสอดแทรกเนื้อหาสนุกสนานที่เหมาะสม
กับเรื่องที่พูด 
   2.2.4 การพูดเพื่อค้นหาค าตอบหรือหาทางแก้ปัญหา    เป็นการพูด
เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้ฟังอันจะน าไปสู่การแก้ปัญหา  เช่น  การพูดสนทนา  การ
ประชุมสัมมนา  ซึ่งผู้พูดจะชี้ให้เห็นประเด็นปัญหาและการใช้ค าถาม 
   2.2.5 การพูดเพื่อแนะน าและช้ีแนะเรื่องต่างๆ เป็นการพูดในเวลาจ ากัด
ตามลักษณะของเรื่องที่แนะน า  เป็นการพูดเพื่อให้ผู้ฟังทราบเฉพาะข้อเท็จจริงอย่างย่อ  เช่น  
การแนะน าบุคคล  แนะน าการปฏิบัติงาน 
  จากเนื้อหาดังกล่าว  สรุปได้ว่า  จุดมุ่งหมายในการพูดก็เพื่อความส าเร็จในการ
สื่อสาร  แม้การพูดจะมีหลายลักษณะ  เช่น  การพูดเพื่อการแนะน า  การพูดเพื่อให้ทราบ
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ข้อเท็จจริง  การพูดเพื่อให้เกิดความเพลิดเพลิน  เป็นต้น  ล้วนแต่ต้องการให้ผู้รับสารเข้าใจและ
รู้สึกถึงเจตนาของผู้ส่งสารท้ังสิ้น 
 
  2.3 ทักษะในการพูดเพื่อการสื่อสาร 
   ทักษะการพูด  เป็นทักษะที่สอดคล้องและควบคู่ไปกับทักษะการฟังอยู่
เสมอ  เม่ือมีการพูดเกิดขึ้นย่อมจะท าให้เกิดทักษะการฟังด้วย  ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวที่ว่า 
การสอนพูดจะแทรกปนไปกับการสอนฟัง  เป็นทักษะที่จะฝึกควบคู่กันไปกับการฟังเสมอ  การ
พูดเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการสื่อสารยิ่งกว่าการอ่านและการเขียน  (ดวงเดือน  แสงชัย, 2533) 
   ทักษะการพูดนับว่าเป็นทักษะหนึ่งที่จ าเป็นมาก  เนื่องจากเป็นทักษะ
เบื้องต้นที่ใช้ในการสื่อสาร  เออร์  (Ur, 1981 : 2)  และทักษะการพูดยังเป็นทักษะที่ส าคัญที่สุด
ในการสื่อสาร  และส าคัญส าหรับการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
   ปานตา  ใช้เทียมวงศ์ (2541)  การสอนทักษะฟังและพูดจากหนังสือ 
Keep Talking, Book Two  ระบุว่าการสอนทักษะฟังและการพูด  ควรเน้นการพูดภาษาอังกฤษ
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถน าภาษาอังกฤษที่เรียนมาแล้วมาใช้ในการสื่อสารได้และฝึกความเข้าใจใน
การฟังภาษาอังกฤษของชาวต่างประเทศ  โดยที่ผู้เรียนไม่จ าเป็นต้องออกเสียงชัดเจนเหมือน
ชาวต่างประเทศ  ทั้งนี้  ในการสนทนา  ครูมีหน้าที่ช่วยเหลือแนะน า  และควรค านึงว่าผู้พูด
สามารถพูดให้ผู้ฟังเข้าใจสิ่งที่ตนเองต้องการจะสื่อความหมายหรือไม่  ถ้าผู้ฟังเข้าใจดีก็ถือว่า
ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้  ถึงแม้ว่าจะพูดผิดไวยากรณ์หรือใช้ค าศัพท์ผิดก็ตาม 
(สุภัทรา  อักษรานุเคราะห์, 2532) 
   สุมิตรา  อังวัฒนกุล  (2540 : 167  อ้างถึงใน  กมลวรรณ  ศรีสุโคตร, 
2554 : 15)  ให้ความหมายทักษะการพูดว่า  ทักษะการพูดเป็นทักษะส าคัญ  มีความจ าเป็นมาก
ในชีวิตประจ าวัน  เป็นการถ่ายทอดความคิดความเข้าใจและความรู้สึกให้ผู้ฟังได้รับรู้และเข้าใจ
จุดมุ่งหมายของผู้พูด   
   แคร์รอล (Carrol, 1982 : 135)  ได้จัดระดับทักษะการพูด  ดังต่อไปนี้ 
   ระดับที่  1  ระดับผู้ใช้ภาษาไม่ได้  หมายถึง  ผู้พูดไม่สามารถเข้าใจหรือ
พูดภาษาได้เลย 
   ระดับที่  2  ระดับผู้ใช้ภาษาได้เล็กน้อย  หมายถึง  ผู้พูดสามารถพูดได้
เพียงสองสามค า 
   ระดับที่  3  ระดับผู้ใช้ภาษาได้ในวงจ ากัด  หมายถึง  ผู้พูดพูดอย่าง
ตะกุกตะกัก  ผิดพลาดบ่อย  เข้าใจบทสนทนาบางส่วน  จึงไม่สามารถสนทนาได้อย่างต่อเนื่อง  
จับรายละเอียดไม่ได้ 
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   ระดับที่  4  ระดับที่ผู้ใช้ภาษาเกือบพอเพียง  หมายถึง  ผู้พูดสามารถ
สนทนาโต้ตอบได้  แต่ค่อนข้างเป็นคู่สนทนาเงียบ  มีความยากในการสนทนาด้วยความเร็วปกติ  
ขาดความคล่องแคล่วและถูกต้อง  ขาดความต่อเนื่อง  แต่ยังมีความเข้าใจในเรื่องที่สนทนา 
   ระดับที่  5  ระดับที่ผู้ใช้ภาษาได้ปานกลาง  หมายถึง  ผู้พูดสามารถสื่อ
ความหมายได้  แต่ยังมีข้อผิดพลาดในการใช้ไวยากรณ์  บกพร่องในด้านการน าการสนทนา  
ขาดความคล่องแคล่วในการใช้ภาษา  ไม่มีลีลาของการใช้ภาษาในการพูด 
   ระดับที่  6  ระดับที่ผู้ใช้ภาษาได้  หมายถึง  ผู้พูดสามารถสนทนาใน
หัวข้อที่ต้องการได้  สามารถติดตามเรื่องราวที่พูดได้  เปลี่ยนเรื่องที่พูดได้  พูดตะกุกตะกักเป็น
ครั้งคราว  สามารถเริ่มต้นในการสนทนาได้ 
   ระดับที่  7  ระดับที่ผู้ใช้ภาษาได้ดี  หมายถึง  ผู้พูดสามารถเล่าเรื่องราว
ต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน  มีเหตุผล  แต่ยังไม่คล่องนัก  สามารถติดตามการสนทนาเม่ือเกิดการ
เปลี่ยนแปลงอารมณ์  น้ าเสียง  มีการพูดซ้ าข้อความ  แต่โต้ตอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   ระดับที่  8  ระดับที่ผู้ใช้ภาษาได้ดีมาก  หมายถึง  ผู้พูดสามารถอภิปราย
อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถน าการสนทนาและด าเนินการสนทนาได้ต่อเนื่อง  แสดงอารมณ์
และโต้ตอบด้วยน้ าเสียง  กริยาท่าทางได้อย่างเหมาะสม 
   ระดับที่  9  ระดับผู้เชี่ยวชาญในการใช้ภาษา  หมายถึง  ระดับที่ผู้พูด
สามารถพูดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถน าการสนทนา  ด าเนินเรื่องต่อเนื่อง  ขยายความ
ได้  และพูดได้ใจความส าคัญ 
  ดังนั้น  ทักษะในการพูดเพื่อการสื่อสาร  จึงเป็นทักษะหนึ่งที่มีความส าคัญอย่าง
มาก  หากผู้ส่งสารมีทักษะการพูดในระดับเชี่ยวชาญด้านการใช้ภาษา  ย่อมท าให้ผู้รับสารเข้าใจ
ความส าคัญของเนื้อหา  และความหมายได้อย่างถูกต้องแม่นย า  ประกอบกับเป็นผู้มีทักษะใน
การฟังควบคู่กับการพูด  ย่อมท าให้การสื่อสารนั้น  เกิดการสร้างสรรค์งานอย่างต่อเนื่องและ
ประสบผลส าเร็จได้ 
 
  2.4 ความส าคัญของทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 
   สุภัทรา อักษรานุเคราะห์ (2532 : 19-21 อ้างถึงใน กมลวรรณ ศรีสุโคตร, 
2554 : 14)  แสดงถึงความส าคัญของการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษ  ซึ่งในระยะที่ผ่านมา
เน้นการฝึกการออกเสียง (Pronunciation)  โดยการฝึกการออกเสียงหนักเบาในค า (Stress)  
ระดับเสียงสูงต่ าในประโยค (Intonation)  ตลอดจนการฝึกโครงสร้างประโยคหลายแบบ 
(Pattern Drills)  โดยเน้นความถูกต้อง (Accuracy)  ตามหลักภาษาศาสตร์  จนละเลยที่จะฝึกวิธี
ที่จะพูดให้ผู้อื่นเข้าใจในสิ่งที่ตนพูด  และสามารถตอบในความเร็วปกติของเจ้าของภาษา 
หลังจากนั้น  มีการเปลี่ยนแปลงให้ฝึกทักษะการพูดในระดับข้อความ  ซึ่งเน้นการเลือกประโยค
มาใช้ให้ถูกต้อง  แทนการน าบทสนทนาในลักษณะที่เน้นโครงสร้างมาใช้ (Structural Dialog)  
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การสอนทักษะพูดเพื่อการสื่อสาร  ผู้พูดจะต้องใช้ความสามารถทางภาษาทุกด้าน  เพราะ
นอกจากใช้ศัพท์และโครงสร้างที่ตนรู้จักแล้ว  ยังต้องใช้ความสามารถตีความ  เดาความหมาย  
ท านายเร่ืองที่ผู้พูดจะกล่าวถึงต่อไป  ตลอดจนเข้าใจความหมายแฝงในค าพูดได้   
   สุมิตรา  อังวัฒนกุล  (2537 : 55-65  อ้างถึงใน  กมลวรรณ  ศรีสุโคตร, 
2554 : 14-15)  แสดงถึงความส าคัญของทักษะการพูดภาษาอังกฤษ  เป็นจุดมุ่งหมายของการ
เรียนการสอนภาษาตามวิธีสอนแบบพูด   มุ่งให้ผู้ เรียนสามารถสื่อสารได้โดยใช้ภาษา 
ต่างประเทศ  โดยผู้เรียนจะต้องฝึกภาษาที่เรียนซ้ า ๆ จนเป็นนิสัย  สามารถพูดได้โดยไม่ต้อง
หยุดคิด  และผู้สอนต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษาเพื่อให้ผู้เรียนเลียนแบบ  วิธีสอนแบบ
พูดจะเน้นภาษาที่พูดในชีวิตประจ าวัน  ซึ่งต้องจัดระดับความซับซ้อนของภาษา  จากแบบง่าย 
ก่อน  โดยจะน าค าศัพท์และโครงประโยคมาให้ฝึกพูดซ้ า ๆ หรือการถามตอบ  การวิเคราะห์
ความแตกต่างของภาษาของผู้เรียน  และภาษาต่างประเทศที่เรียน  จะท าให้ผู้สอนคาดได้ว่า  
จุดไหนที่ผู้เรียนประสบความยุ่งยากมากที่สุด  การป้องกันไม่ให้ผู้เรียนท าผิดนั้นส าคัญ  ฉะนั้น
เม่ือผู้เรียนท าผิด  ผู้สอนต้องรีบแก้ไขทันที  ซึ่งต้องใช้อุปกรณ์ประกอบการสอนเพื่อช่วยให้เกิด
ความเข้าใจรวดเร็วถูกต้อง  ท าให้การเรียนการสอนไม่น่าเบื่อ 
   ดังนั้น  ทักษะการพูดภาษาอังกฤษจึงเป็นทักษะที่ส าคัญมากในการ
ถ่ายทอดความรู้  ความนึกคิดและความเข้าใจให้ผู้ฟังเข้าใจจุดมุ่งหมายของผู้พูด  ต้องใช้เวลาใน
การฝึกปฏิบัตินาน  ผู้พูดต้องมีแนวทางในการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ  ความสามารถ
ในการสื่อสารในรูปของการสนทนาและการพูดโต้ตอบเพื่อให้เกิดความเข้าใจในสาระเนื้อหาของ
การสนทนาและการพูด  รวมท้ังการแสดงออกตามสถานการณ์น้ัน ๆ 
 
  2.5 ความสามารถในการพูด 
   การพูด  หมายถึง  การติดต่อสื่อความหมายระหวางมนุษย  โดยใชเสียง 
ภาษา  แววตา  สีหนาทาทางตาง ๆ เพื่อถายทอดความรูสึกนึกคิดจากผูพูดไปยังผูฟงใหเปนที่
เขาใจกัน  ภาษาคือเครื่องมือในการสื่อสาร  และเปาหมายของการสอนภาษาเพื่อพัฒนาผูเรียน 
ใหมีความสามารถในการสื่อสาร  โดยน าภาษาไปใชไดในสถานการณจริง  ซึ่งไฮเบล (Hybel. 
1995 : 6)  และสมยศ  แมนแยม  (2543 : 26)  ไดใหความหมายของความสามารถในการ
สื่อสารสอดคลองกันวา  เปนความสามารถในการใชภาษาไดอยางถูกตอง  เหมาะสม  เม่ือมีการ
แลกเปลี่ยนติดตอขอขอมูลกับบุคคลอื่นๆ  ในสังคม  โดยสามารถรูไดวาเม่ือไรควรจะพูด  และ
ควรจะพูดอะไรกับใคร  ที่ไหน  และลักษณะอยางไร  ความหมายของค าวาความสามารถในการ
สื่อสารนี้เอง  ท าใหวิธีการสอนเพื่อการสื่อสารมีบทบาทมากตอการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในปจจุบัน  (กรมวิชาการ, 2544 ก : 19) 
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   ลักษณะวิธีการพูด 
   1. การพูดอยางฉับพลัน  เปนการพูดที่ผูพูดไมทราบลวงหนามากอน 
และไมมีโอกาสเตรียมตัวลวงหนา  แตไดรับเชิญใหพูด  ไมสามารถปฏิเสธได  สวนใหญจะเปน 
การพูดในงานสังคมตางๆ  การพูดประเภทนี้ผูพูดจะตองควบคุมสติไมใหตื่นเตนจนเกินไป  ใช
ปฏิภาณไหวพริบ  ประสบการณความรู รอบตัว  และทักษะในการสื่อสารของตนอยางมี
ประสิทธิภาพ  ควรใชความคิดอยางรวดเร็วเพื่อเตรียมค าขึ้นตน  ประมวลเนื้อหาสาระและการ
กลาวลงทายท่ีเปนล าดับตอเนื่องชัดเจน  กะทัดรัด  และนาประทับใจ 
   2. การพูดแบบอานจากตนฉบับ  เปนการอานจากตนฉบับทุกตัวอักษร
ที่เตรียมไว  ใชในโอกาสที่เปนทางการ  เชน  การอานขาวรัฐบาล  สุนทรพจน  การสงกระจาย
เสียงทางวิทยุ  ผูพูดตองมีศิลปะการอาน  ตองฝกซอมเปนอยางดี  ทั้งอักขรวิธี  น้ าเสียง  และ
การเวนวรรคตอน 
   3. การพูดแบบทองจ า  ผูพูดตองจ าเนื้อความจากบทใหไดมากและ
ครบถวนที่สุด  ตองพูดเปนธรรมชาติ  ไมใชทองจ า  ใชอวัจนภาษาประกอบใหเหมาะสม  อยา
พะวงกับเนื้อความที่ทองจ าเพราะจะเพิ่มความเครียด  การพูดจะไมยืดหยุนตามสถานการณ
อาจจืดชืด จึงไมควรใช้ หากจ าเปนควรพูดสั้น 3 - 4 นาที มักใชในการแสดงละคร หรือโอกาส 
จะแสดงความสามารถพิเศษในการพูด 
   4. การพูดแบบเตรียมตัวลวงหนา  มีโครงรางบันทึก  ผูพูดจะทราบ       
ลวงหนา  จึงมีโอกาสเตรียมและฝกซอมเต็มที่  เปนการสื่อสารที่ดี  เพราะพูดจากความเขาใจ 
ความรูสึก  และภูมิรูของตน  สรางความประทับใจใหผูฟงไดดี  จึงตองมีการเตรียมตัว  ล าดับ
ความคิด  ขึ้นตนเน้ือความ  และลงทายอยางเหมาะสม  เตรียมตนรางเฉพาะหัวขอหรือใจความ
ส าคัญหลักๆ  เปนการพูดที่ใชกันแพรหลายท่ีสุด  (ไพบูลย  ดวงจันทร, 2542) 
 
  2.6 การประเมินผลทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 
   การประเมินผลทักษะการพูดภาษาอังกฤษ  ต้องค านึงถึงองค์ประกอบ
ของทักษะด้านการพูด  เช่น  การออกเสียง  ไวยากรณ์  ค าศัพท์  ความคล่องแคล่วในการใช้
ภาษา  ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญได้อธิบายถึงองค์ประกอบของทักษะด้านการพูด  และน ามาใช้เป็น
เกณฑ์การประเมินผลทักษะการพูดภาษาอังกฤษ  ดังนี้   
     1) หลักเกณฑ์ในการตัดสินใจให้คะแนนทักษะการพูดภาษา 
อังกฤษ  (สุมิตรา  อังวัฒนกุล, 2537 : 180-182  อ้างถึงใน  กมลวรรณ  ศรีสุโคตร, 2554 : 17)  
ประกอบ ด้วยองค์ประกอบ  5  ด้าน  ดังนี ้  
    1.1 ความคล่องแคล่ว  (Fluency)  หมายถึง  ความราบรื่น  ความ
ต่อเนื่อง  และความเป็นธรรมชาติในการพูด 
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    1.2 ความเข้าใจ (Comprehensibility)  หมายถึง  ความสามารถที่
จะพูดให้ผู้อื่นเข้าใจในสิ่งที่ตนพูด 
    1.3 ปริมาณของข้อมูลที่สามารถสื่อสารได้  (Amount of  
Communication)  หมายถึง  ปริมาณของข้อความหรือข้อมูลที่สามารถพูดให้ผู้ฟังเข้าใจ 
    1.4 คุณภาพของข้อความที่น ามาสื่อสาร  (Quality of  
Communication)  หมายถึง  ความถูกต้องของภาษาที่พูดออกไป 
    1.5 ความพยายามในการส่ือสาร (Effort to Communicate) หมายถึง  
ความพยายามที่จะให้ผู้ฟังเข้าใจในสิ่งที่ตนพูด  โดยใช้ค าพูดและไม่ใช้ค าพูดเพื่อสื่อสาร 
   2) เกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการพูด  มีผู้เชี่ยวชาญได้
อธิบายองค์ประกอบการแบ่งเกณฑ์และการให้คะแนน  เช่น   
    คลากส์ (Clark, 1972) อ้างถึงใน กมลวรรณ  โดมศรีฟ้า, 2551 : 13)  
แบ่งเป็น  4  ระดับ  ดังนี้ 
    ความถูกต้องของการออกเสียง  (Pronunciation) 
    ระดับที่  1  ยังพูดโต้ตอบไม่ได้ 
    ระดับที่  2  ออกเสียงผิด  พูดเข้าใจยาก 
    ระดับที่  3  ออกเสียงผิดเป็นคร้ังคราว 
    ระดับที่  4  ออกเสียงถูกต้อง  พูดได้ 
    การเลือกใช้ค าศัพท์ที่เหมาะสม  และถูกต้อง  (Vocabulary) 
    ระดับที่  1  ใช้ค าศัพท์ผิดและโต้ตอบไม่ได้ 
    ระดับที่  2  ใช้ศัพท์ผิดบ่อยๆ แต่ยังใช้ศัพท์ในเหตุการณ์นั้นได้ 
    ระดับที่  3  สื่อความหมายได้เป็นส่วนใหญ่  ใช้ศัพท์ได้เหมาะสม 
    ระดับที่  4  ใช้ศัพท์ได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
    ความถูกต้องของไวยากรณ ์ (Grammar) 
    ระดับที่  1  ใช้โครงสร้างไวยากรณ์ผิด  ไม่สามารถสื่อสารได้ 
    ระดับที่  2  ใช้ไวยากรณ์เบื้องต้นผิดเล็กน้อย 
    ระดับที่  3  ใช้โครงสร้างไวยากรณ์ถูกต้อง  ผิดพลาดเล็กน้อย 
    ระดับที่  4  ไม่มีข้อผิดพลาดทั้งการใช้ศัพท์หรือโครงสร้างไวยากรณ์ 
    ความคล่องแคล่ว  (Fluency) 
    ระดับที่  1  พูดแล้วหยุดนาน  พูดไม่จบประโยคหรือโต้ตอบไม่ได้ 
    ระดับที่  2  พูดแล้วพูดต่อไปไม่ได้ พยายามพูดต่อโดยเริ่มต้นใหม่ 
    ระดับที่  3  บทสนทนาเป็นธรรมชาติ  บางครัง้ติดตะกุกตะกัก 
    ระดับที่  4  บทสนทนาเป็นธรรมชาติ  มีความต่อเนื่องของการ
สนทนา  หยุดถูกจังหวะเช่นเดียวกับเจ้าของภาษา 
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    แฮริส  (Harris, 1990 : 84)  กล่าวถึงเกณฑ์การประเมินความสามารถ
ในการพูด  5  ด้าน  ดังนี ้
    การออกเสียง  (Pronunciation) 
    ระดับที่  1  มีปัญหาการออกเสียงมาก  ท าให้ไม่เข้าใจในสิ่งที่พูดเลย 
    ระดับที่  2  มีปัญหาการออกเสียงมาก  ยากแก่การท าความเข้าใจ  
ผู้ฟังต้องถามซ้ าเรื่อย ๆ ว่าผู้พูดต้องการสื่ออะไร 
    ระดับที่  3  มีปัญหาทางการออกเสียงน้อย  ผู้ฟังต้องตั้งใจฟัง  มีการ
ออกเสียงผิด  ท าให้ผู้ฟังสับสนบางครั้ง 
    ระดับที่  4  ผู้พูดออกเสียงได้ดี  ยังมีปัญหาเรื่องการออกเสียงอยู่บ้าง  
แต่ผู้ฟังสามารถเข้าใจในสิ่งที่ผู้พูดต้องการสื่อสาร 
    ระดับที่  5  ผู้พูดออกเสียงได้ดีเท่ากับเจ้าของภาษา 
    ไวยากรณ์  (Grammar) 
    ระดับที่  1  ผู้พูดไม่สามารถสื่อความหมายให้เข้าใจได้เนื่องจากใช้
ไวยากรณ์ผิด  เรียงล าดับค าไม่ถูกต้อง 
    ระดับที่  2  ผู้พูดสามารถใช้ไวยากรณ์ง่าย ๆ แต่มักใช้และเรียงล าดับ
ค าผิดบ่อย  ท าให้ฟังเข้าใจยาก 
    ระดับที่  3  ผู้พูดใช้ไวยากรณ์ผิดบ่อย  ท าให้เข้าใจความหมายของ
ประโยคที่พูดผิดไป 
    ระดับที่  4  ผู้พูดใช้ไวยากรณ์ผิดอยู่บ้างแต่สื่อความหมายได้ถูกต้อง 
    ระดับที่  5  ผู้พูดมีข้อบกพร่องในการใช้ไวยากรณ์ผิดเล็กน้อย  แต่
แก้ไขใหม่ได้ถูกต้อง 
    ค าศัพท ์ (Vocabulary) 
    ระดับที่  1  ผู้พูดไม่สามารถสนทนาสื่อความหมายได้เพราะไม่รู้
ค าศัพท ์
    ระดับที่  2  ผู้พูดเลือกใช้ค าศัพท์ผิด  เนื่องจากมีความรู้ด้านค าศัพท์
จ ากัด  ท าให้ยากแก่การท าความเข้าใจความหมาย 
    ระดับที่  3  ผู้พูดใช้ค าศัพท์ผิดบ่อย  ประโยคค าพูดที่ใช้สนทนามี
จ ากัด  เนื่องจากมีปัญหาในการคิดค าศัพท์มาใช้ในการพูดสื่อสาร 
    ระดับที่  4  ผู้พูดใช้ค าศัพท์ไม่ถูกต้อง  ไม่เหมาะกับสถานการณ์เป็น
บางครั้ง 
    ระดับที่ 5 ผู้พูดสามารถใช้ค าศัพท์ วลี ส านวน ได้อย่างคล่องแคล่ว
เทียบเท่าเจ้าของภาษา 
 



22 

 

    ความคล่องแคล่วในการใช้ภาษา  (Fluency) 
    ระดับที่  1  มีการหยุดเว้นการสนทนาเป็นเวลานานมาก  ท าให้ไม่
สามารถสนทนาได้รู้เรื่อง 
    ระดับที่  2  พูดหยุดเว้นบ่อยครั้ง  หยุดคิดนานเพราะมีความรู้จ ากัด
ในการใช้ภาษา 
    ระดับที่  3  ผู้พูดมีความเร็วและคล่องแคล่วไม่มากนัก  เนื่องจาก
ติดขัดเรื่องการใช้ภาษาอยู่บ้าง 
    ระดับที่  4  มีความเร็วและคล่องแคล่วในการพูด  พูดสะดุดเป็น
บางครั้งเนื่องจากปัญหาการใช้ภาษา 
    ระดับที่  5  ผู้พูดมีความสามารถในการพูดอย่างคล่องแคล่วเทียบเท่า
เจ้าของภาษา 
    ความเข้าใจ  (Comprehension) 
    ระดับที่  1  ผู้พูดไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษเพื่อสื่อความหมายให้
เข้าใจได้ 
    ระดับที่  2  ผู้พูดติดขัดในการคิดค าพูด  พูดค าซ้ า  ตะกุกตะกัก 
    ระดับที่  3  ผู้พูดเข้าใจในสิ่งที่พูด  แต่ค่อนข้างช้าและมักพูดค าซ้ า 
    ระดับที่  4  ผู้พูดสามารถพูดให้ผู้ฟังเข้าใจครบถ้วน  แต่พูดข้อความ
ซ้ าเป็นบางครั้ง 
    ระดับที่  5  ผู้พูดสามารถสื่อสารให้ผู้ฟังเข้าใจได้ทั้งหมด  ไม่มีปัญหา 
 สรุปได้ว่า  จากองค์ประกอบหรือเกณฑ์การประเมินทักษะหรือความสามารถด้าน
การพูดภาษาอังกฤษหรือการพูดเพื่อการสื่อสารที่คล้ายคลึงกันนั้น  สามารถประเมินได้จากการ
ออกเสียงได้เทียบเท่าเจ้าของภาษา  การใช้ค าศัพท์ได้อย่างเหมาะสมกับเหตุการณ์ต่าง ๆ การ
เลือกไวยากรณ์อย่างถูกต้อง  พูดได้อย่างคล่องแคล่วและสามารถสื่อสารให้ผู้ฟังเข้าใจได้ตรงกัน
กับผู้พูด 
   3) วิธีการทดสอบทักษะด้านการพูด   มีผู้วิ จัยได้ศึกษาค้นคว้า
เกี่ยวกับการทดสอบทักษะด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ดังนี้ 
    กมลวรรณ  โดมศรีฟ้า (2551 : 12)  ได้เสนอวิธีการทดสอบ  ดังนี้ 
    1. พูดประโยคสั้น ๆ ตามผู้สอน  หรือตามที่ได้ยินจากเครื่อง
บันทึกเสียง 
    2 อ่านออกเสียงประโยคต่าง ๆ  
    3. ให้บรรยายวัตถุโดยใช้ภาษาที่เรียน  โดยให้ผู้ฟังเป็นผู้เดาว่าสิ่งที่
ผู้พูดกล่าวถึงนั้นคืออะไร   
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    4. ให้บรรยายเหตุการณ์โดยใช้ภาพประกอบหลายภาพ 
    5. ให้พูดตามหัวข้อที่ก าหนด  โดยมีหลายหัวข้อ   
    6. ให้นักเรียนแสดงเป็นผู้สัมภาษณ์  โดยหาข้อมูลให้มากที่สุดจากผู้
ถูกสัมภาษณ์  แล้วจดบันทึก 
    จิราวรรณ  ปัญญาชวัฑ (2548 : 12)  ได้อธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมและ
ขั้นตอนในการทดสอบทักษะการพูดที่สามารถเลือกใช้ได้ให้เหมาะสม  ดังนี ้
    1. ให้ตอบค าถาม  ซึ่งครูหรือเพื่อนในช้ันเป็นผู้ถาม 
    2. บอกให้เพื่อนท าตามค าสั่ง 
    3. ให้นักเรียนถามหรือตอบค าถามของเพื่อนในชั้นเกี่ยวกับชั้นเรียน
หรือประสบการณ์ต่าง ๆ นอกชั้นเรียน 
    4. ให้บอกลักษณะวัตถุ  สิ่งของต่าง ๆ จากภาพ 
    5. ให้เล่าประสบการณ์ต่าง ๆ ของนักเรียน  โดยครูอาจให้ค าส าคัญ 
    6. ให้รายงานเร่ืองราวต่าง ๆ ตามที่ก าหนดหัวข้อให้ 
    7. จัดสถานการณ์ในชั้นเรียน  ให้นักเรียนใช้บทสนทนาต่างกันไป 
เช่น  ร้านขายของ  ร้านอาหาร  ธนาคาร  เป็นต้น 
    8. ให้เล่นเกมทางภาษา 
    9. ให้โต้วาที  อภิปราย  แสดงความคิดเห็นในหัวข้อต่าง ๆ 
    10. ให้ฝึกสนทนาทางโทรศัพท์ 
    11. ให้อ่านหนังสือพิมพ์ไทย  แล้วรายงานเป็นภาษาอังกฤษ 
    12. ให้แสดงบทบาทสมมติ 
 
 3. เอกสารเก่ียวกับการฝึกอบรม   
  3.1 หลักสูตรฝึกอบรม 
    ฝึกอบรม  หมายถึง  กระบวนการในอันที่จะท าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เกิดความรู้ความเข้าใจ  ความช านาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  อันจะเป็นผลท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง พฤติกรรมตามวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม  ดังนั้น  การสร้างหลักสูตรฝึกอบรม  
จึงหมายถึง  การก าหนดว่าจะท าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความรู้  ความเข้าใจ  และทัศนคติ
ในเรื่องอะไรบ้าง  โดยเทคนิคและวิธีการอย่างใด  และจะต้องใช้เวลามากน้อยเพียงใดจึงจะท าให้
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามวัตถุประสงค์ 
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    ขั้นตอนในการสร้างหลักสูตรการฝึกอบรม 
   จากการศึกษาวิจัยและการจัดฝึกอบรมของผู้วิจัย  ได้ด าเนินการตาม
ขั้นตอน  โดยดัดแปลงตามความเหมาะสมจาก  กริช  อัมโภชน ์ (2545)  ที่เห็นว่า  ก่อนจะสร้าง
หลักสูตรฝึกอบรม  จ าเป็นต้องทบทวนปัญหาที่ได้ก าหนดไว้ว่าความจ าเป็นในการฝึกอบรมนั้นมี
ปัญหาอะไรบ้าง  และเกี่ยวข้องกับบุคลากรในต าแหน่งงานใด  ระดับใด  มีจ านวนเท่าใด  
เหมาะสมส าหรับการส่งไปเข้ารับการฝึกอบรมภายนอก  หรือมีจ านวนมากพอที่จะจัดการ
ฝึกอบรมในองค์การหรือหน่วยงานให้โดยเฉพาะ  (ดังที่เรียกกันว่า  In-house training)  เม่ือคิด
ว่ามีบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จ าเป็นต้องเข้ารับการฝึกอบรม  และมีจ านวนที่เหมาะสมแล้ว  จึง
เตรียมการในขั้นตอนต่อไป  ทั้งนี้  ผู้วิจัยได้พิจารณาจากกลุ่มผู้เข้ารับการอบรม  จึงได้
ด าเนินการตามขั้นตอน  โดยเริ่มจากการศึกษาถึงปัญหาการขาดทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารของบุคลากรสายสนับสนุน  ที่ปฏิบัติงานในส านักงาน  และความจ าเป็นในการพัฒนา
กลุ่มบุคคลดังกล่าวให้มีทักษะการพูดภาษาอังกฤษให้มากยิ่งขึ้น  หลังจากนั้นได้ศึกษาหาวิธีที่จะ
น าไปใช้ในการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ  ซึ่งพบว่า  การใช้ชุดฝึกอบรมด้วยกิจกรรม
บทบาทสมมติ  สามารถน าไปใช้พัฒนาด้านการพูดภาษาอังกฤษได้   จึงได้ศึกษาเอกสาร
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างชุดฝึกอบรม  โดยก าหนดวัตถุประสงค์  กิจกรรมบทบาทสมมติที่ใช้ใน
การพัฒนาด้านการพูด  พร้อมด้วยเอกสารการประเมินผลการฝึกอบรม  เม่ือได้ข้อมูลแล้วจึงได้
จัดท าชุดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยกิจกรรมบทบาท
สมมติ  และน าไปใช้ในการฝึกอบรม  โดยก าหนดระยะเวลาการฝึกอบรม  5  วัน ๆ ละ 10  
ชั่วโมง  ตามกิจกรรมที่ก าหนด  5  กิจกรรม  ได้แก่  การทักทายอย่างเป็นทางการ (Greetings)  
การแนะน าตนเองและผู้อื่น  (Introducing oneself and others)  การถามทางและการบอก
ทิศทาง (Asking for and giving directions) การเชิญ การตอบรับค าเชิญ และการปฏิเสธค าเชิญ  
(Invitation, accepting invitation and refusing invitation)  และการสนทนาทางโทรศัพท์ 
(Telephone communication)  ทั้งนี้  ผู้วิจัยได้ให้ผู้เข้ารับการอบรมท าการทดสอบก่อนและหลัง
การฝึกอบรม  ซึ่งมีผลการพัฒนาที่ดีขึ้น 
 
  3.2 ความหมายของชุดฝึกอบรม 
   ศิริพรรณ  สายหงส์  และสมประสงค์  วิทยเกียรติ  (2534 : 637)  ได้ให้
ความหมายของชุดฝึกอบรมว่า  เป็นสื่อการศึกษาประเภทหนึ่ง  ที่พัฒนาขึ้นตามจัดมุ่งหมาย
ของการฝึกอบรมพาะเรื่อง  เพื่อใช้เป็นสื่อเสริมกิจกรรมการฝึกอบรม  หรือเป็นสื่อส าหรับ
การศึกษาด้วนตนเองของผู้รับการอบรม  สามารถใช้ฝึกอบรมให้แก่คนจ านวนมากได้  โดย
จัดท าในรูปของเอกสาร  สื่อพิมพ์  ชุดฝึกอบรมระยะสั้น  ชุดฝึกอบรมแบบบทเรียนส าเร็จรูป  
เป็นต้น 



25 

 

   Kozberg and Tempel (1991)  ได้กล่าวถึงความหมายของชุดฝึกอบรม
ว่า  หมายถึง  การจัดเครื่องมือในการอบรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และสภาพการเรียนรู้ใน
แต่ละเรื่องให้เหมาะสม  และตรงกับสภาพความต้องการของผู้เรียน  ซึ่งชุดฝึกอบรมจะแบ่ง
ออกเป็น  3  ประเภท  คือ  ชุดอุปกรณ์ฝึกอบรม  ชุดฝึกอบรม  และโมดุลฝึกอบรม  ดังนี้  
(นิพนธ์  ศุขปรีดี, 2537) 
   1. ชุดอุปกรณ์ฝึกอบรม  (Thinking Kits)  หมายถึง  การจัดระบบสื่อ 
ที่จ าเป็นในระบบการฝึกอบรมให้อยู่ในที่เดียวกัน  เพื่อง่ายต่อการแสวงหาและใช้สื่ออุปกรณ์
ฝึกอบรม  อาจแบ่งเป็น  สื่อสิ่งพิมพ์  เป็นสื่อหลักและสื่อประสมหลัก 
   2. ชุดฝึกอบรม  (Training Packages)  หมายถึง  การจัดระบบการ
ฝึกอบรมที่สมบูรณ์  ที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  หรือ  ชุดฝึกอบรมที่
ผู้ให้การฝึกอบรมเป็นผู้ใช้ในการบรรยายหรือจัดกิจกรรมในการฝึกอบรม  ประกอบด้วย  คู่มือ
การใช้ชุดฝึกอบรม  แบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียน  สื่อที่ใช้ในกิจกรรมการฝึกอบรม  ซึ่ง
จ าเป็นต้องใช้ในระบบการฝึกอบรม  มีทั้งชุดฝึกอบรมที่ใช้สื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่อหลัก  และชุดฝึก
อบรมที่ใช้สื่อประสมเป็นหลัก  ชุดฝึกอบรมที่ใช้สื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลักเรียกว่า  ชุดเอกสารฝึกอบรม  
และท่ีใช้สื่อประสมเป็นสื่อหลักเรียกว่า  ชุดฝึกอบรม   
   Training Packages  ในการเรียนการสอน  หรือการฝึกอบรมที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  หรือใช้หลักการเรียนรู้และการฝึกอบรมแบบรายบุคคล  โดยใช้ความ
แตกต่างรายบุคคล  จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจัดกระบวนการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมที่ มี
ประสิทธิภาพ  เริ่มตั้งแต่การออกแบบ  และวางแผนการเรียนการสอนและการฝึกอบรมอย่างมี
ขั้นตอน  เหมาะสม  และหากการเรียนการสอนหรือการฝึกอบรมเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  
จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพร้อมในสื่อ  วัสดุอุปกรณ์  เอกสารการฝึก  รวมถึงการออกแบบกิจกรรม
การฝึก  เกณฑ์การประเมิน  และเอกสารประกอบการทดสอบ  เพื่อทราบผลความก้าวหน้าของ
ผู้เรียน  (คมธัช  รัตนคช  และดนุพล  คลอวุฒินันท์, 2553) 
   3. โมดุลฝึกอบรม (Modular Training) หมายถึง การจัดระบบการฝึก 
อบรมที่จัดเป็นชุดฝึกอบรม  (Training Packages)  หลายชุดติดต่อกัน  โมดุลฝึกอบรมมีทั้งที่
เป็นโมดุลฝึกอบรมสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก  และโมดุลฝึกอบรมสื่อประสมเป็นหลัก   
   Fonseca (1999) กล่าวถึงชุดฝึกอบรมว่า  เป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรม  
ที่จะท าให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนาความคิด  มีความชัดเจนในเป้าหมายและท าให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ 
   Pareek and Roa (1980)  จ าแนกชุดฝึกอบรมเป็น  2  ประเภท  คือ  
ชุดฝึกอบรมที่ศึกษาด้วยตนเอง (Self-Learning Modula)  และชุดฝึกอบรมที่ใช้สอน  (Teaching  
Module) 
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   จากความหมายของชุดฝึกอบรม  สรุปได้ว่า  ชุดฝึกอบรมเป็นเครื่องมือที่
ประกอบด้วยหลักสูตร  เนื้อหาสาระ  วิธีการ  สื่อ  และการประเมินในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  หรือวิชา
ใดวิชาหนึ่ง  ที่รวบรวมอย่างเป็นระบบในกระบวนการฝึกอบรม 
   
  3.3 ลักษณะเด่นของชุดฝึกอบรม 
   ชุดฝึกอบรมส าหรับใช้ประกอบการเรียนและฝึกอบรมในรายบุคคล  จะมี
ลักษณะส าคัญ  ดังนี้  (วัชรา  สามาลย์, 2545 : 25) 
   1. เป็นสื่อที่มีจุดมุ่งหมายเฉพาะเร่ือง  ชุดฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้นโดยทั่วไป  
จะมีจุดมุ่งหมายเฉพาะเร่ือง  หากเนื้อหาต่อเนื่องก็จัดท าเป็นชุด ๆ ต่อเนื่องกันไป  เพื่อให้แต่ละ
ชุดฝึกอบรมไม่ยาวมากจนเกินไป 
   2. เป็นสื่อประสม  ชุดฝึกอบรมทั่วไป  ทั้งในการศึกษาในระบบและนอก
ระบบ  จะพัฒนาด้วยสื่อประสม  (Multimedia)  คือประกอบด้วยสื่อตั้งแต่สองประเภทขึ้นไป  
เช่น  ชุดการฝึกอบรมที่ประกอบด้วยสื่อภาพนิ่ง (Still Images) เทปเสียง (Cassette) ชุดฝึก 
อบรมที่ใช้วีดีทัศน์  และสื่อสิ่งพิมพ์  ซึ่งจะสามารถช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ศึกษาความรู้ใน
หลายด้าน 
   3. เป็นสื่อเสริมกิจกรรมการฝึกอบรมที่มีผู้ให้การฝึกอบรม  หรือเป็นสื่อ
ที่ผู้รับการฝึกอบรมสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง 
   4. เป็นสื่อที่ใช้ระยะเวลาฝึกอบรมสั้น ๆ มุ่งเน้นการอบรมเฉพาะเรื่อง  
ระยะเวลาที่ใช้จึงสั้น ๆ หากเนื้อหายาวมากก็จะจัดเป็นหลายชุด  โดยแบ่งเนื้อหาเป็นเรื่อง ๆ ซึ่ง
จะท าให้ผู้เข้าอบรมไม่เบื่อในการศึกษา 
   5. เป็นสื่อที่ใช้ได้ทุกสถานที่  ทุกเวลา  ซึ่งจะท าให้ผู้เข้าอบรมสามารถ
ศึกษาหาความรู้ได้ไม่ว่าอยู่ท่ีใด  ส่วนใหญ่จะอ านวยความสะดวกเรื่องการใช้ได้ทุกเวลา 
   6. เป็นสื่อที่เบ็ดเสร็จในตัวเอง  ซึ่งจะท าให้ผู้ฝึกอบรมสามารถเลือกที่จะ
ศึกษาจากชุดฝึกอบรมได้ตามต้องการ  สามารถเลือกศึกษาเฉพาะเรื่องได้โดยไม่ต้องอ่าน
ต่อเนื่องในเร่ืองที่ไม่ต้องการศึกษา 
 
  3.4 ประเภทของชุดการฝึกอบรม 
   แบ่งได้  2  ประเภทใหญ่ ๆ คือ 
   1) ชุดการฝึกอบรมส าหรับเสริมกิจกรรมการฝึกอบรม  ซึ่งผู้ให้การ
ฝึกอบรมอาจจะจัดกิจกรรมการฝึกอบรมได้  2  ลักษณะ  คือ 
    1.1 การใช้สื่อของชุดการฝึกอบรมบางส่วนมาประกอบการบรรยาย  
หรือประกอบกิจกรรมการฝึกอบรม 



27 

 

    1.2 ผู้ให้การฝึกอบรมจะจัดกิจกรรมการฝึกอบรมตามชุดการฝึกนั้น 
   ชุดฝึกอบรมเสริมกิจกรรมการฝึกที่ใช้กันท่ัวไป  ได้แก่  ชุดการฝึกอบรมที่
เป็นเอกสารสิ่งพิมพ์  สไลด์ประกอบเสียง  วีดิทัศน์  เทปเสียง  ชุดฝึกอบรมระยะสั้น  เป็นต้น   
   2) ชุดการฝึกอบรมด้วยตนเอง  เป็นชุดการฝึกอบรมที่ผู้ฝึกอบรม
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง  และช่วยในการอบรมแก่คนจ านวนมากได้  เพราะการฝึกอบรมแต่ละ
ครั้ง  จ าเป็นต้องใช้ทรัพยากรในการจัด  ทั้งบุคลากร  งบประมาณ  และวัสดุอุปกรณ์  ท าให้การ
ฝึกอบรมท าได้น้อยครั้ง  โดยจัดท าขึ้นในรูปของสื่อที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  เนื้อหาความรู้  
ก าลังทรัพยากรที่มีอยู่  และความสะดวกในการส่งสื่อไปสู่ผู้รับการฝึกอบรม  รวมทั้งสถานที่ที่ใช้
ศึกษาอบรม 
   ชุดการฝึกอบรมด้วยตนเอง  อาจอาจเป็นในรูปของสไลด์ประกอบเสียง  
วีดิทัศน์  เทปเสียง  ชุดการฝึกอบรมแบบเรียนส าเร็จรูป  ชุดการฝึ กอบรมโมดุล  เป็นต้น  
(ศิริพรรณ สายหงส์ และสมประสงค์ วิทยเกียรติ, 2543 : 674-675 อ้างถึงใน วัชรา สามาลย์, 
2545 : 26) 
   ประโยชน์ของชุดการฝึกอบรม  ไม่ว่าจะเป็นชุดการฝึกอบรมเสริม
กิจกรรมการฝึกอบรม  และชุดการฝึกอบรมด้วยตนเอง  ที่ผ่านกระบวนการสร้างหรือผลิตอย่าง
เป็นระบบ  จะมีประโยชน์ต่อผู้ให้การฝึกอบรมและผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ดังนี้ 
    1. ประโยชน์ต่อผู้ให้การฝึกอบรม 
     1.1 ชุดการฝึกอบรมจะมีคู่มือด าเนินกิจกรรมทุกขั้นตอน  ซึ่งจะ
ช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผู้ให้การฝึกอบรมในการจัดกิจกรรม 
     1.2 ชุดการฝึกอบรม  ประกอบด้วย  สื่อ  เอกสาร  และอุปกรณ์
ประกอบการฝึกอบรม  รวมท้ังแหล่งข้อมูลที่วิทยากรต้องศึกษาเพิ่มเติม  ท าให้ผู้ให้การฝึกอบรม
ไม่ต้องเสียเวลาในการเตรียมการฝึกอบรม 
     1.3 ประหยัดเวลาในการเตรียมการฝึกอบรม 
     1.4 สร้างความม่ันใจในการด าเนินการฝึกอบรม 
    2. ประโยชน์ต่อผู้รับการฝึกอบรม 
     2.1 สร้างแรงจูงใจและความสนใจในการเรียน  ด้วยกิจกรรมที่
หลากหลาย  มีการเสริมแรงผู้เรียนโดยการเฉลยค าตอบ  มีการใช้สื่อการเรียนแบบประสม  ท า
ให้ไม่เบื่อหน่าย  และตื่นตัวในการฝึกอบรมตลอดเวลา 
     2.2 สามารถศึกษาได้ด้วยตนเองโดยไม่จ ากัดเวลา  สถานท่ี 
     2.3 สามารถศึกษา  ทบทวนได้   
     2.4 สนองตอบต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลได้  ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมที่มีความรู้แตกต่างกัน  สามารถเรียนช้าหรือเร็วตามความสามารถที่มีอยู่ได้ 
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     2.5 เน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าเนื้อหา  ท าให้ผู้เรียนรู้ จัก
วิธีการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  ท าให้สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคมได้ 
     2.6 ฝึกการมีวินัยในตนเอง  ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกบรมจะต้องมีความ
เอาใจใส่  และศึกษาด้วยตนเอง  ต้องรู้จักบังคับใจตนเอง 
     2.7 ใช้เป็นสื่อสอนเสริมส าหรับผู้ที่เรียนอ่อน  และเพิ่มเติมเสริม
ความรู้มากขึ้นส าหรับผู้เรียนเก่ง 
  จากรายละเอียดข้างต้น  จะเห็นประโยชน์ของชุดการฝึกอบรมอย่างมาก  ซึ่ง
หากพัฒนาอย่างมีหลักทางวิชาการแล้ว  จะเป็นชุดการฝึกที่สามารถพัฒนาทักษะ  ความรู้และ
เจตคติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้อย่างมีคุณภาพและเกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์การฝึก
ได้อย่างชัดเจน 
 
  3.5  องค์ประกอบของชุดฝึกอบรม 
    นิพนธ์  ศุขปรีดี (2537)  แบ่งองค์ประกอบของชุดฝึกอบรมออกเป็น  2  
ประเภท  แต่ทั้งนี้  จากการศึกษาเกี่ยวกับการใช้ชุดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านการพูด
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ที่ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลนั้นพบว่า  องค์ประกอบของชุดฝึกอบรมจะ
มีองค์ประกอบคล้ายคลึงกัน  โดยผู้วิจัยจะขอยกตัวอย่างองค์ประกอบหลัก ๆ ที่น ามาใช้กับ
งานวิจัยครั้งนี้  ซึ่งจะประกอบด้วย  1)  คู่มือการฝึกอบรม  2)  สื่อที่ใช้ในชุดฝึกอบรม  เนื่องจาก 
เป็นองค์ประกอบส าคัญของชุดฝึกอบรม  ที่จะเป็นเครื่องมือในการวางแผนการฝึกอบรม  3)  
กิจกรรมในชุดฝึกอบรม  ที่เป็นเทคนิควิธีจูงใจให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความสนใจการฝึกพูด
หรือท ากิจกรรมร่วมกันอย่างสนุกสนาน  และ  4)  การประเมินในชุดฝึกอบรม  เม่ือมีการอบรม
ให้แก่บุคลากรแล้ว  ต้องมีการประเมินผลการใช้ชุดฝึกอบรม  เพื่อให้ทราบถึงพัฒนาการ
ทางด้านทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามล าดับ   
 
  3.6  ขั้นตอนการสร้างชุดฝึกอบรม 
    สุคนธ์ สินธพานนท์ (2551 : 18) ได้อธิบายเกี่ยวกับการสร้างชุดฝึกอบรม  
ควรด าเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
    1. เลือกหัวข้อ  (Topic)  ก าหนดขอบเขตและประเด็นส าคัญของเนื้อหา 
ผู้สร้างชุดการเรียนการสอนควรเลือกหัวข้อและประเด็นส าคัญได้จากการวิเคราะห์มาตรฐานการ
เรียนรู้และสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระดับชั้นที่จะสอน  ว่าหัวข้อใดที่
เหมาะสมและควรน าไปสร้างชุดการเรียนการสอนท่ีให้ผู้เรียนสามารถศึกษาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
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    2. ก าหนดเนื้อหาที่จะท าชุดการเรียนการสอน  โดยค านึงถึงความรู้
พื้นฐานของผู้เรียน 
    3. เขียนจุดประสงค์ในการจัดการเรียนการสอน  การเขียนจุดประสงค์
ควรเขียนเป็นลักษณะเฉพาะหรือจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  เพื่อให้ผู้สอนและผู้เรียนทราบ
จุดประสงค์ว่าเมื่อศึกษาชุดการเรียนการสอนจบแล้ว  ผู้เรียนจะต้องมีความสามารถอย่างไร 
    4. สร้างแบบทดสอบ  แบ่งเป็น  3  แบบ  คือ 
     4.1 แบบทดสอบวัดพื้นฐานความรู้เดิมของผู้เรียน  เพื่อดูว่าผู้เรียน
มีความรู้พื้นฐานก่อนที่จะมาเรียนเพียงพอหรือไม่  (เมื่อทดสอบแล้วถ้าผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานไม่
เพียงพอ  ผู้สอนควรแนะน าให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ หรือผู้สอนอาจอธิบาย
ความรู้เพิ่มเติมแก่ผู้เรียนในเร่ืองนั้น ๆ) 
     4.2 แบบทดสอบย่อย  เพื่อวัดความรู้ของผู้เรียนหลังจากผู้เรียน
เรียนจบในแต่ละเนื้อหาย่อย 
     4.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียน  ใช้ประเมินผลการเรียนรู้
ของผู้เรียนหลังจากการศึกษาชุดการเรียนการสอนจบแล้ว 
    5. จัดท าชุดการเรียนการสอน  ประกอบด้วย 
     5.1 บัตรค าสั่ง 
     5.2 บัตรปฏิบัติการและบัตรเฉลย  (ถ้ามี) 
     5.3 บัตรเนื้อหา 
     5.4 บัตรฝึกหัด  และบัตรเฉลยบัตรฝึกหัด 
     5.5 บัตรทดสอบ  และบัตรเฉลยบัตรทดสอบ 
    6. วางแผนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ผู้สอนเตรียมออกแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน  โดยมีหลักการส าคัญ  คือ  
     6.1 ผู้เรียนมีบทบาทส าคัญในการท ากิจกรรมด้วยตนเอง  ผู้สอน
เป็นผู้ชี้แนะ  และควบคุมการเรียนการสอน 
     6.2 เลือกกิจกรรมหลากหลายท่ีเหมาะสมกับชุดการเรียนการสอน 
     6.3 ฝึกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการคิดอย่างหลากหลาย  เช่น  คิด
วิเคราะห์  คิดแก้ปัญหา  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  คิดสร้างสรรค์  เป็นต้น 
     6.4 มีกิจกรรมที่ฝึกให้ผู้เรียนได้ท างานร่วมกับผู้อื่น 
    7. การรวบรวมและจัดท าสื่อการเรียนการสอน  สื่อการเรียนการสอนมี
ความส าคัญต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน  สื่อการเรียนการสอนบางชนิดอาจมีผู้จัดท าไว้แล้ว 
ผู้สอนอาจน ามาปรับปรุงดัดแปลงใหม่ให้สอดคล้องกับเนื้อหาสาระและจุดประสงค์ที่จะสอน 
ครูผู้สอนต้องสร้างสื่อการเรียนการสอนใหม่  ซึ่งต้องใช้เวลามาก 



30 

 

    วิชัย  วงษ์ใหญ่  (2525 : 134 - 137)  เสนอขั้นตอนการผลิตชุดฝึกอบรม  
ดังนี ้
    1. ศึกษาเนื้อหาสาระของวิชาที่น ามาสร้างชุดฝึกอบรมอย่างละเอียดว่า  
จะมุ่งเน้นให้เกิดหลักการเรียนรู้อะไรบ้างกับผู้เรียน  น ามาวิเคราะห์แล้วแบ่งเป็นหน่วยการเรียน
การสอน  ต้องศึกษาพิจารณาให้ละเอียดชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนในหน่วยอื่น ๆ อันจะ
สร้างความสับสนให้ผู้ เรียนได้  การแบ่งหน่วยการเรียนการสอนของแต่ละวิชานั้น  ควร
เรียงล าดับขั้นตอนของเนื้อหาสาระว่าอะไรเป็นสิ่งที่จ าเป็นท่ีผู้เรียนควรเรียนรู้ก่อน 
    2. เม่ือศึกษาเนื้อหาสาระแบ่งเป็นหน่วยการเรียนแล้ว  ต้องพิจารณาว่า
จะท าชุดฝึกอบรมแบบใด  โดยค านึงถึงข้อก าหนดว่าผู้เรียนคือใคร  จะให้อะไรกับผู้เรียน  และ
ท าอย่างไร 
    3. ก าหนดหน่วยการเรียนการสอน  โดยประมาณเนื้อหาสาระที่
ถ่ายทอดแก่ผู้เรียนตามชั่วโมงที่ก าหนด  โดยค านึงถึงว่าเป็นหน่วยที่น่าสนุก  น่าเรียนรู้  หาสื่อ
การเรียนได้ง่าย  หน่วยการเรียนน้ีมีหลักการหรือความคิดรวบยอดอะไร 
    4. ก าหนดความคิดรวบยอด  ความคิดรวบยอดที่ก าหนดขึ้นจะต้อง
สอดคล้องกับหน่วยและหัวเรื่อง  โดยสรุปแนวความคิดและหลักเกณฑ์ที่ส าคัญเพื่อเป็นแนวทาง
ในการจัดอบรม 
    5. จุดประสงค์การเรียนรู้  ก าหนดจุดประสงค์การเรียนให้สอดคล้องกับ
ความคิดรวบยอดที่ก าหนดเป็นจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  ซึ่งผู้เรียนสามารถแสดงออกมาให้เห็น
ภายหลังที่เรียนจบเนื้อหาแต่ละเรื่อง  และผู้สอนสามารถวัดได้ 
    6. การวิเคราะห์งาน  น าจุดประสงค์การเรียนแต่ละข้อมาวิเคราะห์เพื่อ
หากิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องและเหมาะสม 
    7. เรียงล าดับกิจกรรมการเรียนเพื่อให้เกิดการประสานกลมกลืน  ไม่
เกิดการซับซ้อน  ค านึงถึงพฤติกรรมพื้นฐานผู้เรียน 
    8. สื่อการเรียน  วัสดุอุปกรณ์  และกิจกรรมการเรียนที่ครูและนักเรียน
ต้องกระท าเพื่อเป็นแนวทางการเรียนรู้  ซึ่งครูจะต้องจัดท าขึ้นและจัดหาไว้ให้เรียบร้อย  ถ้าสื่อ    
การเรียนมีขนาดใหญ่หรือเป็นของมีคุณค่าที่ต้องจัดเตรียมมาก่อน  จะต้องเขียนบอกไว้ให้
ชัดเจนในคู่มือครู  เกี่ยวกับการใช้ชุดกิจกรรมว่าจะไปจัดหาได้  ณ  ที่ใด  เช่น  เครื่องฉาย
ภาพนิ่ง  เครื่องบันทึกเสียง  หรือสิ่งที่เก็บไว้ได้ไม่นานเพราะเกิดการเน่าเสีย  เช่น  ใบไม้  พืช 
สัตว์  เป็นต้น 
    9. การประเมินผล  คือการตรวจสอบดูว่าหลังการเรียนการสอนแล้ว  มี
การเปลี่ยนแปลงตามที่จุดประสงค์การเรียนก าหนดไว้หรือไม่  การวัดผลจะให้ผู้เรียนวัดกันเอง
และตรวจค าตอบได้เอง 
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    10. การทดลองชุดฝึกอบรมเพื่อหาประสิทธิภาพ  การหาประสิทธิภาพ
ของชุดฝึกอบรมเพื่อปรับปรุงให้ถูกต้องเหมาะสม  ควรน าไปทดลองกับกลุ่มเล็ก ๆ ก่อน  เพื่อ
ตรวจสอบหาข้อบกพร่องและการแก้ไขปรับปรุงอย่างดี  แล้วจึงน าไปทดลองกับเด็กทั้งชั้นหรือ
กลุ่มใหญ่  โดยก าหนดขั้นตอน  ดังนี ้
     10.1 ชุดฝึกอบรมต้องการความรู้เดิมของนักเรียนหรือไม่ 
     10.2 การน าเข้าสู่บทเรียนของชุดกิจกรรมเหมาะสมหรือไม่ 
     10.3 การประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน  มีความสับสนวุ่นวาย
กับผู้เรียนหรือไม่ 
     10.4 การสรุปผลการเรียนการสอนเพื่อเป็นแนวทางสู่ความคิดรวบ
ยอดหรือหลักการส าคัญของการเรียนรู้ในหน่วยนั้น ๆ ดีหรือไม่ 
     10.5 การประเมินผลหลังการเรียน  เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมการ
เรียนรู้ทีมี่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น  ให้ความเชื่อม่ันได้มากน้อยแค่ไหนกับผู้เรียน 
   จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น  ในกระบวนการสร้างชุดการฝึกอบรม  มี
ลักษณะและขั้นตอนเช่นเดียวกันกับกระบวนการสร้างชุดการสอน  หรือชุดการเรียน  รวมทั้ง
บทเรียนโปรแกรมต่างๆ  ซึ่ง  (ไชยยศ เรื่องสุวรรณ, 2526 : 199-200 อ้างถึงใน วัชรา สามาลย์, 
2545)  ได้แบ่งขั้นตอนในการสร้างชุดการสอนไว้  10  ประการ  ดังนี ้
    1. ก าหนดหมวดหมู่  เนื้อหา  และประสบการณ์  อาจก าหนดเป็นหมวด
วิชา หรือบูรณาการเป็นแบบสหวิทยาการตามที่เหมาะสม 
    2. ก าหนดเป็นหน่วยการสอน  โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็นหน่วยการสอน 
ปริมาณเนื้อหาท่ีครูสามารถถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียนได้ในหน่ึงสัปดาห์ 
    3. ก าหนดหัวเรื่อง  ผู้สอนจะต้องถามตัวเองว่าในการเรียนแต่ละหน่วย  
ควรให้ประสบการณ์อะไรแก่ผู้เรียนบ้าง  แล้วก าหนดหัวข้อเรื่องออกมาเป็นหน่วยการสอนย่อย 
    4.  ก าหนดหลักการและความคิดรวบยอด  หลักการและความคิดรวบ
ยอดที่ก าหนดขึ้นจะต้องสอดคล้องกับหน่วยและหัวข้อเรื่อง  โดยสรุปรวมแนวคิด  สาระและ
หลักเกณฑ์ที่ส าคัญไว้เพื่อเป็นแนวทางจัดเนื้อหามาสอนให้สอดคล้องกัน 
    5. ก าหนดวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับหัวเรื่อง  โดยเขียนวัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรมที่ต้องมีเกณฑ์เปลี่ยนพฤติกรรมไว้ทุกครั้ง 
    6. ก าหนดกิจกรรมการเรียนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  
ซึ่งจะเป็นแนวทางเลือกและผลิตสื่อการสอน  กิจกรรมการเรียน  หมายถึง  กิจกรรมทุกอย่างที่
ผู้เรียนปฏิบัติ  เช่น  การอ่านบัตรค าสั่ง  การตอบค าถาม  การเขียนภาพ  การท าการทดลอง
ทางวิทยาศาสตร์  การเล่นเกม ฯลฯ 
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    7. การก าหนดแบบประเมินผล  ต้องประเมินให้ตรงกับวัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรมโดยใช้แบบสอบถามอิงเกณฑ์  เพื่อให้ผู้สอนทราบว่าหลังจากชุดการสอนแบบศูนย์
การเรียนแล้ว  ผู้เรียนได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ 
    8. เลือกและผลิตสื่อการสอน  วัสดุอุปกรณ์  และวิธีการที่ครูใช้  ถือเป็น
สื่อการสอนทั้งสิ้น  เม่ือผลิตสื่อการสอนแต่ละหัวเรื่องแล้ว  ก็จัดสื่อการสอนเหล่านั้นไว้เป็น
หมวดหมู่ในกล่องที่เตรียมไว้  เพื่อน าไปทดลองหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีตั้งไว้ 
    9. หาประสิทธิภาพของชุดการสอนเพื่อเป็นประกันว่าชุดการสอนที่สร้าง
ขึ้น  มีประสิทธิภาพในการสอน  ผู้สร้างจ าต้องก าหนดเกณฑ์ขึ้นโดยค านึงหลักการที่ว่า  การ
เรียนรู้เป็นกระบวนการเพื่อช่วยให้การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนให้บรรลุผล 
    10. การใช้ชุดการสอน  เป็นขั้นน าชุดการสอนไปใช้  ซึ่งจ าเป็นจะต้องมี
การตรวจสอบและปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา 
    นอกจากนี้  (วิชัย วงษ์ใหญ่, 2527 : 38-40 อ้างถึงใน วัชรา สามาลย์, 
2545)  ได้เสนอขั้นตอนของการสร้างชุดการเรียนไว้  9  ขั้น  ดังนี ้
    1. ศึกษาหลักสูตรทั้งด้านวัตถุประสงค์และเนื้อหา  ก าหนดจุดประสงค์
ในการสร้างชุดการเรียนให้สอดคล้องกับความจ าเป็นในการเรียนรู้  การวิเคราะห์เนื้อหา  และ
แบ่งเนื้อหาออกเป็นหน่วยการเรียนย่อยๆ 
    2. ศึกษากลุ่มเป้าหมาย  คือใคร  จะใช้สถานการณ์  เงื่อนไขอะไรกับ
ผู้เรียน  มีกิจกรรมอะไรบ้าง  ที่จะส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถ  ทักษะและเจตคติแก่ผู้เรียน  
ผู้เรียนท าได้ดีเพียงใดจึงจะบรรลุตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
    3. เขียนจุดประสงค์ของแต่ละหน่วยการเรียน  โดยให้ครอบคลุมเนื้อหา
แต่ละหน่วย  ควรเขียนในรูปแบบจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้เรียนสามารถ
แสดงความรู้  ทักษะ  ปรากฏเด่นชัดภายหลังสิ้นสุดการเรียนหรือฝึกอบรม  พฤติกรรมเหล่านี้ 
สามารถวัดและสังเกตได้ตามจุดประสงค์ 
    4. สร้างแบบประเมินหรือสร้างข้อทดสอบโดยจะต้องยึดจุดประสงค์เป็น
หลักและจะต้องสอดคล้องกับเนื้อหาวิชาของหน่วยน้ันๆ  การประเมินผลก่อนเรียนและหลังเรียน
อาจใช้แบบทดสอบเดียวกันได้ 
    5. เลือกวิธีการเรียนหรือกิจกรรมให้สอดคล้องกับจุดประสงค์และเนื้อหา  
เช่น การเสนอในรูปแบบของการสนทนา  เอกสาร  รูปภาพ  การ์ตูน  กรณีศึกษา  และแบบ 
ฝึกหัด  เป็นต้น 
    6. สร้าง  จัดหา  รวบรวมสื่อการเรียนให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่ก าหนด 
ให้  เช่น  บทบรรยาย  เอกสาร  กรณีศึกษา และเฉลยรูปภาพ  เป็นต้น 
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    7. ผลิตต้นแบบของชุดการเรียน  โดยน าเอาข้อมูลและสิ่งต่างๆ ตั้งแต่
ข้อ 1-6 มาจัดรวบรวมเรียงล าดับประกอบเป็นชุดการเรียน  จากนั้นน าชุดการเรียนมาตรวจสอบ
กับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
    8. การตรวจสอบคุณภาพของชุดการเรียนเบื้องต้น  สามารถกระท าได้  
2  ประการ  คือ  ประการที่  1  การประชุมพิจารณาชุดการเรียนจากคณะกรรมการ  หรือ
ผู้เชี่ยวชาญ  ประการที่  2  คือ  น าชุดการเรียนไปทดลองกับกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มอื่นที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างเป้าหมาย ประมาณ 3 - 5 คน แล้วน าข้อค้นพบมาปรับปรุง
ก่อนท่ีจะน าไปหาประสิทธิภาพต่อไป 
    9. การทดลองหาประสิทธิภาพของชุดการเรียน  โดยน าไปทดลองใช้กับ
กลุ่มเป้าหมายประมาณ  23  คน  แล้วปรับปรุงแก้ไขตามข้อค้นพบ  เพื่อเป็นต้นแบบของชุด
การเรียนส าหรับจัดด าเนินการผลิตให้เพียงพอกับกลุ่มเป้าหมายต่อไป 
  จากที่ได้อธิบายข้างต้น  สามารถน ามาสรุปเป็นขั้นตอน  กระบวนการการสร้าง
ชุดการฝึกอบรมได้  ดังนี ้
  1. การก าหนดวัตถุประสงค์ 
  2.  การวิเคราะห์เนื้อหา 
  3.  การจัดระบบเนื้อหา 
  4.  การสร้างแบบประเมิน 
  5.  การผลิตสื่อ  ชุดการฝึกอบรม 
  6.  การตรวจสอบคุณภาพของชุดการฝึกอบรม 
  7.  การวิเคราะห์  ปรับปรุง  แก้ไข 
  8.  การน าไปใช้ในการฝึกอบรม 
 
  3.7  เทคนิคการฝึกอบรม 
    ขจรศักดิ์  หาญณรงค์  (2521 : 38)  ได้ให้ค าจ ากัดความว่า  เทคนิคการ
ฝึกอบรม  คือ  วิธีการต่างๆ  ที่จะท าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความรู้  ความเข้าใจ  มีทัศนคติ
ที่ถูกต้องเหมาะสม  และเกิดความช านาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  จนเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมนั้นๆ 
   ดังนั้น  เทคนิคการฝึกอบรม  จึงเป็นเสมือนเครื่องมือไปสู่ความส าเร็จ  
เพราะผู้จัดการฝึกอบรมหรือวิทยากรเลือกใช้อย่างเหมาะสม  จะท าให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิด
ความรู้  ความเข้าใจ  ทัศนคติ  และความสามารถหรือทักษะได้อย่างรวดเร็ว  จึงมีเทคนิคการ
ฝึกอบรมใหม่ๆ  ที่มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
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  3.8  ประเภทของเทคนิคการฝึกอบรม 
    โดยท่ัวไปแล้ว  อาจแบ่งเทคนิคการฝึกอบรมออกเป็น  4  ประเภท  คือ 
    1. เทคนิคการฝึกอบรม  ประเภทที่เน้นวิทยากรเป็นศูนย์กลางของการ
เรียนรู้  (Leader-centered techniques)  ซึ่งเกิดจากแนวคิดว่าวิทยากรเป็นผู้มีความรู้  ความ 
สามารถ  ในเรื่องที่อบรมมากกว่าผู้อื่น  ได้แก่  การบรรยาย  (Lecture)  การอภิปรายเป็นคณะ  
(Panel Discussion)  และการบรรยายเป็นชุด  (Symposium)  เป็นต้น 
    2. เทคนิคการฝึกอบรม  ประเภทที่เน้นกลุ่มของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้  (Group-centered techniques)  เทคนิคเหล่านี้จะมาจากแนวคิด
ว่า  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่างก็มีความรู้  ความสามารถ  และจะต้องช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม   
ได้แลกเปลี่ยนความรู้  และความคิดเห็นระหว่างกันเอง  หรือเรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเอง 
มากกว่าที่จะได้มาจากวิทยากร  ได้แก่  การสัมมนากลุ่ม  (Group Seminar)  การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ (Workshop)  กิจกรรม Walk-Rally  การระดมสมอง (Brainstorming)  การฝึกปฏิบัติ 
งานในเวลาจ ากัด  (In Basket Training)  เกมการบริหาร  (Management Games)  การแสดง
บทบาทสมมติ  (Role-playing)  กรณีศึกษา  (Case Study)  การสาธิต  (Demonstration) การ
อภิปรายกลุ่ม  (Buzz Group) 
    3. เทคนิคการฝึกอบรม  ประเภทที่เน้นการเรียนรู้เป็นรายบุคคล  อาจ
โดยการใช้สื่อต่างๆ  เป็นส่วนส าคัญที่ท าให้ผู้เข้าอบรมเกิดการเรียนรู้ขึ้น  เทคนิคการฝึกอบรม
แบบนี้ไม่ได้ใช้กับการฝึกอบรมในชั้นเรียนเหมือนกับเทคนิคฝึกอบรม  2 ประเภทแรก  หากจุด 
เน้นที่ส าคัญของเทคนิคการฝึกอบรมแบบนี้  คือ  การที่ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้ได้ด้วยจังหวะ
เวลาของตนเอง  ได้แก่  การสอนแนะ (Coaching) การใช้แบบเรียนส าเร็จรูป (Programmed 
Instruction)  และการศึกษาทางไปรษณีย์  (Correspondence Study)  ซึ่งเป็นการฝึกอบรม
ทางไกล  (Long Distance Training)  เป็นต้น 
    4. เทคนิคการฝึกอบรม  ประเภทที่เน้นการใช้โสตทัศนูปกรณ์เป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้  ได้แก่  การน าเสนอโดยใช้สไลด์  หรือเทป  (Slide/Tape Presentation) 
โทรทัศน์การสอน  (Instructional television)  การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  (Computer-Aided 
Instruction)  เป็นต้น 
    
 4. เอกสารเก่ียวกับการใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ 
  4.1 ความหมายของบทบาทสมมติ 
   กิจกรรมบทบาทสมมติ  เป็นกิจกรรมประเภทหนึ่งที่นิยมน ามาใช้ในการ
เรียนการสอนภาษา  มุ่งเน้นและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้บุคลิกภาพของตนเองในการเรียน
ภาษา  ด้วยการเลียนแบบและแสดงท่าทาง  จินตนาการ  รวมทั้งความจ า  อารมณ์  ความรู้สึก  
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เจตคติที่มีต่อบทบาท  เป็นกิจกรรมที่เอื้อให้ผู้เรียนสามารถใช้ทักษะทางภาษา  ในการแสดง
พฤติกรรมตามบทบาทที่ได้รับจากสถานการณ์ที่ใกล้เคียงความเป็นจริง  อาจควบคุมหรือไม่
ควบคุมก็ได้  ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้เรียน  ซึ่งมีจุดมุ่งหมายส าคัญ  คือ  ให้ผู้เรียนใช้
ภาษาอังกฤษสื่อสารกันอย่างมีความหมาย  มากกว่าการเน้นไวยากรณ์และโครงสร้าง  
นอกจากนี้ยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาสื่อความหมายได้เหมาะสมกับ
สภาพทางสังคม  เพราะผู้เรียนสามารถสวมบทบาทที่ผู้เรียนมีโอกาสน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
จริง  เช่น  ระหว่างลูกค้ากับคนขายของ  พยาบาลกับผู้ป่วย  หรือพ่อกับลูก  เป็นต้น   
   สิน  นุ่มพรม  (https://www.gotoknow.org/posts/506108)  อธิบายว่า  
การสอนแบบแสดงบทบาทสมมติ  เป็นวิธีสอนที่ผู้สอนก าหนดหัวข้อเรื่อง  ปัญหาต่าง ๆ หรือ
สร้างสถานการณ์ขึ้นมาให้คล้ายกับสภาพความเป็นจริง  แล้วให้ผู้เรียนได้เตรียมการล่วงหน้า  
แล้วจึงแสดงบทบาทตามที่สมมติขึ้นมาอันเป็นแนวทางท่ีสามารถน าไปแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะ
ประสบในชีวิตประจ าวัน 
   ชลิดา  ไชยเอีย  (http://chalida003.blogspot.com/p/blog-page2164 
.html)  วิธีสอนโดยใช้การแสดงบทบาทสมมติ  คือ  กระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด  โดยการให้ผู้เรียนสวมบทบาทในสถานการณ์ซึ่งมี
ความใกล้เคียงกับความเป็นจริง  และแสดงออกมาตามความรู้สึกนึกคิดของตน  และน าเอาการ
แสดงออกของผู้แสดง  ทั้งทางด้านความรู้  ความคิด  ความรู้สึก  และพฤติกรรมที่สังเกตพบว่า
เป็นข้อมูลใน  การอภิปราย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนตามวัตถุประสงค์ 
   โครงการต้นแบบความร่วมมือ  (2548 : 16)  อธิบายถึงบทบาทสมมติ  
(Role play)  ว่าเป็นเทคนิคการเรียนการสอนที่ผู้เรียนจะได้ใช้จินตนาการ  และการคิดวิเคราะห์  
แล้วสมมติบทบาทของตนเองในสถานการณ์ที่ก าหนดให้  ซึ่งมีความใกล้ เคียงกับความเป็นจริง  
มักเน้นสาระที่ต้องการจะสื่อ  และการพัฒนาทักษะต่าง ๆ ของผู้เรียนเป็นส าคัญ   
   ตรรกพร  สุขเกษม  (2555 : 6)  การแสดงบทบาทสมมติเป็นสถานการณ์
ของการแสดงโดยไม่มีการเตรียมตัว  เน้นความส าคัญที่บุคคลและบทบาท  ผู้เรียนสวมบทบาท   
คนใดคนหนึ่งและแสดงหรือปฏิบัติบทบาทของผู้ที่เขาเป็นในสถานการณ์เฉพาะที่ก าหนดขึ้น  
จุดมุ่งหมายส าคัญเพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจลึกซึ้ง (insight) ในความรู้สึกของผู้เรียนเกี่ยวกับ
สถานการณ์เฉพาะน้ัน ๆ 
   สุพิน  บุญชูวงศ์  (2538 : 67)  กล่าวว่า  วิธีสอนที่ใช้บทบาทที่สมมติขึ้น
จากความเป็นจริงมาเป็นเครื่องมือในการสอน  โดยครูเป็นผู้สร้างสถานการณ์สมมติและบทบาท   
ให้ผู้เรียนได้แสดงออกตามที่ตนคิดว่าควรจะเป็น  มีการน าการแสดงออกทั้งด้านความรู้
ความคิด  และพฤติกรรมของผู้แสดงมาใช้เป็นพื้นฐานในการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่
ผู้เรียนในเร่ืองความรู้สึกและพฤติกรรม  และปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม  

https://www.gotoknow.org/posts/506108
http://chalida003.blogspot.com/p/blog-page2164%20.html
http://chalida003.blogspot.com/p/blog-page2164%20.html
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   สิริวรรณ  ศรีพหล  และพันทิพา  อุทัยสุข  (2540 : 105)  ได้กล่าวว่าการ
แสดงบทบาทสมมติจะส่งเสริมผู้เรียนให้แสดงพฤติกรรมหรือบทบาทต่าง ๆ กันไปตามบทบาทที่
ก าหนดไว้ในเหตุการณ์  พฤติกรรมที่ผู้เรียนซึ่งเป็นผู้แสดงบทบาทแสดงออกมานั้นจะสะท้อนให้
เห็นถึงความรู้สึก  อารมณ์  เจตคติของผู้แสดงที่มีต่อบทบาทหรือพฤติกรรมที่ผู้แสดงสวม
บทบาทนั้นอยู่  รวมทั้งเข้าใจถึงพฤติกรรมของผู้อื่นที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือปัญหา
นั้นด้วย 
   อาภรณ์  ใจเที่ยง  (2546)  วิธีการสอนโดยใช้บทบาทสมมติ  หมายถึง  
วิธีสอนที่ผู้สอนสร้างสถานการณ์และบทบาทสมมติขึ้นจากความเป็นจริง  มาให้ผู้เรียนได้
แสดงออกตามที่ผู้เรียนคิดว่าจะเป็น  ผู้สอนจะใช้การแสดงออกทั้งทางด้านความรู้  ความคิด  
และพฤติกรรมของผู้แสดงมาเป็นพื้นฐานในการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่ผู้เรียน  อันจะ
ท าให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาสาระของบทเรียนอย่างลึกซึ้ง  และรู้จักปรับหรือเปลี่ยนพฤติกรรม  
และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
   ทิศนา  แขมมณี  (2519 : 41  อ้างถึงใน  ดวงสมร  จันทับ, 2550 : 32)  
กลาววา  บทบาทสมมติเปนเครื่องมือและวิธีการอยางหนึ่งที่ใชในการสอน  เพื่อใหผูเรียน      
เขาใจอยางลึกซึ้งในเรื่องที่เรียน  โดยที่ผูสอนสรางสภาพการณสมมติ  และบทบาทสมมติขึ้นมา
ใหผูเรียนไดแสดงออกตามที่ตนคิดวาควรจะเปน  และถือเอาการแสดงออกทั้งความรูสึกและ
พฤติกรรมมาเปนขออภิปรายเพื่อการเรียนรู 
   ดวงเดือน  เทศวานิช  (2530 : 108  อ้างถึงใน  ดวงสมร  จันทับ, 2550 : 
32)  กลาวถึงบทบาทสมมติวา  หมายถึง  การแสดงบทบาทในสถานการณที่สมมติขึ้นมา
เทียบเคียงกับสถานการณที่เปนจริงตามที่ผูแสดงบทบาทไดแสดงออกมา  เพื่อใหผูดูเขาใจ     
ปญหาอยางดีแลวน ามาอภิปรายไดถูกตอง 
   สนั่น  มีขันหมาก  (2538 : 280  อ้างถึงใน  ดวงสมร  จันทับ, 2550 : 32)  
กลาววาบทบาทสมมติ เปนการแสดงออกของผูเรียนตามเนื้อหาของสถานการณเรียน โดยไมมี 
การเตรียมตัวลวงหนา  เพื่อใหผูเรียนสัมผัสกับสิ่งที่เรียนรูใกลเคียงความเปนจริง  ขณะแสดงมี
การปรับปรุงแกไขใหสมจริงมากที่สุด  และมีความเปนอิสระ  เปนตัวของตัวเอง  ประสานงาน
กับกลุมแสดงของตนไดเปนอยางดี 
   สรุปได้ว่า  กิจกรรมที่ใช้บทบาทสมมติ  เป็นเทคนิคที่ผู้เรียนได้แสดง
พฤติกรรม  โดยสวมบทบาทที่อาจถูกก าหนดไว้หรือเป็นสถานการณ์จ าลอง  ท าให้ผู้เรียน
สามารถแสดงออกทั้งด้านความคิด  ลักษณะท่าทาง  อีกทั้งเป็นการพัฒนาทักษะด้านการพูด
ภาษาอังกฤษ  โดยที่ผู้เรียนสามารถน าความรู้ด้านค าศัพท์หรือเกิดจินตนาการที่จะน ารูปแบบ
ทางภาษามาใช้เพื่อการสื่อสารตามสถานการณ์ท่ีได้รับบาทบาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
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 4.2 ประเภทการแสดงบทบาทสมมติ 
  1) การแสดงบทบาทสมมติแบบเตรียมบทบาทแล้ว 
  2) การแสดงบทบาทสมมติโดยฉับพลัน 
  3) การแสดงบทบาทสมมติจากสถานการณ์ท่ีก าหนดขึ้น 
 การสมมติเป็นกระบวนการส าคัญที่ผู้แสดงต้องสร้างอารมณ์ให้สะท้อนถึงความ
เป็นตัวละครได้อย่างสมจริง  โดยผู้แสดงต้องสมมติว่า  ถ้าตนเองเป็นตัวละครที่สวมบทบาทอยู่
จะท าอย่างไรต่อสถานการณ์ท่ีตนก าลังเผชิญอยู่ 
 
 4.3 หลักการแสดงบทบาทสมมติ 
  เอกรินทร์  สี่มหาศาลและคณะ  (2552)  ได้อธิบายถึงหลักการแสดง
บทบาทสมมติ  ดังนี้   
  1)   การสมมติ  คือ  การที่ผู้แสดงจะต้องถ่ายทอดบุคลิกและนิสัยใจคอ
ของตัวละครออกมาให้สมจริงมากที่สุด  โดยสมมติว่าถ้าผู้แสดงเป็นตัวละครตัวนั้นแล้ว  จะท า
อย่างไรต่อสถานการณ์จ าลองที่ก าหนดขึ้น 
  2)   สถานการณ์จ าลอง  ผู้แสดงจะต้องเข้าใจสถานการณ์จ าลองว่าถ้า
เกิดเหตุการณ์หรือสถานการณ์อย่างนี้แล้ว  ตัวละครต้องท าอะไร  และมีเหตุผลอย่างไร 
  3)   จินตนาการ  ผู้แสดงต้องใช้จินตนาการให้ถูกต้อง  โดยฝึกจากการ
สังเกตพฤติกรรมของผู้คนที่อยู่รอบข้างในชีวิตประจ าวัน  และเปรียบเทียบสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
รอบ ๆ ตัว 
  4)   การสร้างความเชื่อ  ผู้แสดงจะต้องท าให้คนดูเชื่อว่า  การแสดงที่
ปรากฏอยู่ต่อหน้าสมจริง 
  5)   การสื่อสารกับผู้อื่น  ผู้แสดงจะต้องท าให้คนดูเข้าใจความหมายและ
เหตุผลของตัวละครท่ีสวมบทบาทอยู่  และมีความรู้สึกร่วมกับการแสดง 
  6)   การสร้างสมาธิ  ผู้แสดงต้องไม่ประหม่าและต้องท าตัวสบาย ๆ 
เหมือนไม่มีใครมาสนใจ  แต่ไม่ได้หมายความว่าผู้แสดงไม่สนใจคนดู 
 
  4.4 แนวคิดเกี่ยวกับการแสดงบทบาทสมมติ 
   แนวคิดในการจัดกิจกรรมบทบาทสมมติ  มีเทคนิคและวิธีด าเนินการสอน
ทักษะการพูดเพื่อการสื่อสาร  ดังนี้ 
   โครงการต้นแบบความร่วมมือ  (2548 : 41)  กล่าวถึงเทคนิคส าคัญเพื่อ
ความส าเร็จในการจัดบทบาทสมมติ  ว่าการใช้บทบาทสมมติในการเรียนการสอน  อาจใช้เพื่อ
น าเสนอเนื้อหาใหม่  หรือใช้เพื่อการทบทวนและเชื่อมโยงสู่เนื้อหาใหม่  อาจใช้เป็นเครื่องมือใน
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การประเมินการเรียนรู้  หรือใช้เพื่อการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ของผู้เรียน  นอกจากนี้  ยังมี
เทคนิคที่ท าให้การใช้บทบาทสมมติประสบความส าเร็จมากยิ่งขึ้น  ดังนี้ 
   1. ควรจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมที่สอดคล้องกับบทบาทสมมติ  ที่
จะน าเสนอแก่ผู้เรียนก่อนเริ่มเรียนเพื่อสร้างสมาธิและการเชื่อมโยง 
   2. เล่าเรื่องให้ผู้เรียนเห็นภาพรวมของสิ่งที่จะเกิดขึ้น  ก่อนที่ผู้เรียนจะ
แสดงบทบาทเพื่อการจินตนาการของผู้เรียน 
   3. ความเหมาะสมของเนื้อเรื่องหรือบทพูดที่ใช้ในการเล่นบทบาทสมมติ
กับวัย  และความพร้อมของผู้เรียน 
   4. ใช้เสียงประกอบ  เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ 
   5. ใช้หุ่นมือ 
   6. แบ่งกลุ่ม  สับเปลี่ยนการเล่นบทบาทสมมติแต่ละครั้ง 
   7. จัดสถานท่ีให้มีสัดส่วนชัดเจนระหว่างผู้เล่นกับผู้ชม 
   8. สร้างบรรยากาศที่อบอุ่น  ปลอดภัย  และสร้างความคุ้นเคยกับ
สถานท่ีแก่ผู้เรียน 
   9. ควรปรับเปลี่ยนสถานที่และบรรยากาศ  ให้มีความเป็นสาธารณะ 
   10. ควรท าความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบของการแสดง  เพื่อฝึก
ทักษะการน าเสนอในท่ีสาธารณะ 
   11. ควรให้เวลาผู้เรียนในการวางแผน  จินตนาการ  และซักซ้อมการเล่น 
   12. ควรยืดหยุ่นให้ผู้เรียนได้ใช้ท่าทางแทนการพูด 
   13. สรุปและอภิปรายเรื่องที่แสดงร่วมกันอย่างสร้างสรรค์  เพื่อประเมิน
ทักษะท่ีเกิดขึ้น  และพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียน 
   ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม  แบนดูรา  (Bandura, 1977  อางถึงใน   
ดวงสมร  จันทับ,  2550 : 32-33)  เปนบุคคลหนึ่งที่ศึกษาทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมอยาง 
ลึกซึ้ง  ซึ่งมีความคิดวา  การเรียนรูทางสังคมเปนการเรียนรูจากการสังเกต  (Observation)  
การเลียนแบบ  (Imitation)  และการเอาอยางแบบ  (Modeling)  ความส าคัญของการเรียนรูคือ
กระบวนการเลียนแบบพฤติกรรมของผูอื่นหรือพิจารณาเกี่ยวกับความถูกผิดของ  33  การ
กระท าตามกฎเกณฑตาง ๆ กฎเกณฑการตัดสินใจนี้  เกิดจากการเลียนแบบพฤติกรรมของ
มนุษยในสังคม  กระบวนการเรียนรูดวยการสังเกตของแบนดูรามีองคประกอบ  4  ประการคือ  
   1.  กระบวนการใสใจ  (Attentional Process)  บุคคลจะไมเกิดการ  
เรียนรูหากขาดความใสใจและขาดการรับรูพฤติกรรมที่แมแบบแสดงออก  สิ่งที่มีอิทธิพลตอ 
กระบวนการนี้คือ  ลักษณะของแมแบบ  หากแมแบบที่มีความเดนชัด  จดจ าไดงาย  มีความ
ดึงดูดใจสูง  มีความซับซอนของพฤติกรรมนอย  จะมีโอกาสท าใหผูสังเกตจดจ าไดงาย  ลักษณะ
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ของผูสังเกตกระบวนการนี้  จะขึน้อยกูับความสามารถในดานการสังเกต  การรับรูรวบรวม  และ
ตีความจากพฤติกรรมของแมแบบ  รวมทัง้การเอาใจใสแมแบบน้ัน 
   2.  กระบวนการเก็บจ า  (Retentional Process)  การเรียนรูโดยการ
สังเกตบุคคล  ไมสามารถจะเรียนรูไดมากถาปราศจากการจดจ า  เพราะกระบวนการนี้เปน   
การรวบรวมรูปแบบของพฤติกรรมแมแบบที่สังเกตแตละครั้ง  แลวน ามาวางรูปแบบของ
พฤติกรรมที่เดนชัดในรูปลักษณ  (Symbolic Coding)  ที่จะชวยใหจ าพฤติกรรมแมแบบได  แม
จะเห็นแมแบบในระยะเวลาสั้นๆ  ก็ตาม  การเก็บจ ากระท าได  2  ลักษณะ  คือ  มโนภาพ 
(Imaginal Coding)  หรือภาษา  (Verbal Coding)  การเก็บจ าในรูปมโนภาพจะงาย  เม่ือ     
แมแบบแสดงใหเห็นบอยๆ  สวนการเก็บจ าในรูปภาษา  พัฒนาหลังจากการมโนภาพและ       
ชวยใหการเรียนรูประสบผลส าเร็จยิง่ขึ้น 
   3.  กระบวนการแสดงออก  (Motor Reproductional Process)  เปน 
กระบวนการที่ผูสังเกตดัดแปลงสัญลักษณจากการเก็บจ ามาเปนการกระท าที่เหมาะสม  ดวย
การใชกลไกทางความคิด  แตผูสังเกตจะแสดงพฤติกรรมไดครบถวนตามที่สังเกตหรือไมนั้น 
ขึ้นอยกูับระดับความคิด  และความซับซอนของพฤติกรรม 
   4.  กระบวนการจูงใจ  (Motivational Process)  ทฤษฎีการเรียนรูทาง
สังคมแสดงใหเห็นความแตกตางระหวางสิ่งทีไ่ดเรียนรูมา  กับการกระท า  เพราะในชีวิตจริงของ
บุคคลไมสามารถจะกระท าตามแมแบบไดทั้งหมด  บุคคลจึงเลือกที่จะกระท าตามแมแบบ      
เม่ือการกระท านั้นกอใหเกิดผลดีมากกวาผลเสีย  ผูสังเกตประเมินคุณคาของพฤติกรรมของ   
แมแบบโดยการรับเอาสิ่งทีต่นพึงพอใจไวและไมยอมรับสิ่งทีต่นไมเห็นดวย 
 
  4.5 รูปแบบของการจัดกิจกรรมบทบาทสมมติ   
   รูปแบบกิจกรรมบทบาทสมมติ  ที่สามารถใช้ทักษะทางด้านภาษาเพื่อ
การสื่อสารมีหลากหลายรูปแบบ  เช่น 
   อาภรณ์  ใจเที่ยง (2550 : 160-161)  อธิบายลักษณะบทบาทสมมติที่
ผู้เรียนแสดงออก  แบ่งเป็น  2  ลักษณะ  คือ 
   1. การแสดงบทบาทสมมติแบบละคร  เป็นการแสดงบทบาทตาม
เรื่องราวที่มีอยู่แล้ว  ผู้แสดงจะได้รับทราบเรื่องราวทั้งหมด  แต่จะไม่ได้รับบทที่ก าหนดให้แสดง
ตามอย่างละเอียด  ผู้แสดงจะต้องแสดงออกตามความคิดของตน  และด าเนินไปตามท้องเรื่องที่
ก าหนดไว้แล้วซึ่งมีลักษณะเหมือนละคร 
   2. การแสดงบทบาทสมมติแบบแก้ปัญหา  เป็นการแสดงบทบาทสมมติ
ที่ผู้เรียนได้รับทราบสถานการณ์หรือเรื่องราวเพียงเล็กน้อยเท่าที่จ าเป็น  ซึ่งมักเป็นสถานการณ์
ที่เป็นปัญหาหรือมีความขัดแย้งแฝงอยู่  ผู้แสดงบทบาทจะใช้ความคิดของตนในการแสดงออก
และแก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างเสรี 
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   อินทิรา  บุณยาทร  (2542 : 98  อ้างถึงใน  นุชจรี  ภู่เงิน, 2556 : 3-4)  
กล่าวว่า  การสอนแบบบทบาทสมมติ แบ่งออกเป็น  2  ประเภท  คือ 
   1. ผู้แสดงจะต้องแสดงบทบาทของคนอื่นตามที่ถูกก าหนด  โดยละทิ้ง
แบบแผนพฤติกรรมของตนเอง  เช่น  แสดงบทบาทของผู้มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์  หรือ
บุคคลอื่น ๆ  ที่มีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเป็นบุคคลสมมติ   เช่น  สมมติว่าเป็น
ชาวนา  ครู  นายอ าเภอ   พ่อค้า  ฯลฯ  ผู้แสดงจะต้องพูด  คิด  ประพฤติ  มีความรู้สึก
เหมือนกับบุคคลที่สวมบทบาทน้ัน ๆ 
   2. ผู้แสดงจะยังคงรักษาบทบาทและแบบแผนพฤติกรรมของตนเอง  แต่
ก าหนดสถานการณ์ที่อาจพบในอนาคต  เช่น  การสมัครงาน  การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง  การ
เป็นผู้แนะแนวให้ค าปรึกษาแก่ผู้เรียน  ฯลฯ  บทบาทสมมติประเภทนี้เป็นประโยชน์ต่อการ
ฝึกฝนทักษะเฉพาะอย่าง  เช่น  การแนะแนว  การสัมภาษณ์  การสอน  การจูงใจ 
   สิริวรรณ  ศรีพหล  และพันทิพา  อุทัยสุข  (2540 : 105-106)  กล่าวว่า
การแสดงบทบาทสมมตินั้น  เป็นวิธีการสอนที่ครูใช้สอนกันมากในปัจจุบัน  เพราะขั้นตอนของ
การสอนไม่ยากหรือซับซ้อนมากนัก  โดยทั่วไปการแสดงบทบาทสมมติเพื่อน ามาปฏิบัติใน
ห้องเรียนอาจแยกได้เป็น  2  ประเภท  คือ 
   1. การแสดงบทบาทสมมติที่มีการเตรียมล่วงหน้า  ผู้สอนจะผูกเรื่อง
หรือประเด็น  แล้วน ามาเล่าให้ผู้เรียนฟัง  พร้อมทั้งก าหนดผู้แสดงและบทละครคร่าว ๆ โดยอาจ
เพิ่มเติมรายละเอียดตามความเหมาะสมและตามความเห็นของผู้แสดงเอง 
   2.  การแสดงบทบาทที่ไม่มีการเตรียมมาก่อน  วิธีการนี้อาจใช้ระหว่าง
บทเรียนหรือเริ่มต้นบทเรียนเพื่อเร้าความสนใจของผู้เรียน  เช่น  ระหว่างที่ผู้สอนก าลังสอนเรื่อง
หน้าที่พลเมืองของบุคคลในอาชีพต่าง ๆ  และความส าคัญของหน้าที่ต่อสังคม  ผู้สอนอาจเรียก
ผู้เรียนออกไปแสดงบทบาทของบุคคลในอาชีพต่าง ๆ หลังจากนั้นจะให้ผู้เรียนในชั้นวิจารณ์
บทบาทที่แสดงไปแล้ว  ซึ่งนับว่าเป็นวิธีการสอนโดยการแสดงบทบาทสมมติเช่นกัน 
   จากประเภทของการสอนโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมตินั้น  จะเห็นได้ว่า 
การสอนโดยใช้บทบาทสมมติ  เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาในการสื่อสาร  อีกทั้งเป็น
กิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  ซึ่งผู้เรียนมีโอกาสได้ปฏิบัติจริง  และใช้สถานการณ์
ใกล้เคียงกับชีวิตประจ าวัน  โดยผู้แสดงอาจต้องแสดงตามบทบาทที่ถูกก าหนดไว้  ตามแบบ
แผนพฤติกรรมของตนเอง  ทั้งน้ี  อาจต้องเตรียมตัวก่อนหรือไม่มีการเตรียมตัวล่วงหน้าก็ได้ 
   องค์ประกอบของการสอนแบบบทบาทสมมติ (ทิศนา แขมมณี, 2550 
: 358)  กล่าวถึงองค์ประกอบส าคัญของวิธีสอนแบบบทบาทสมมติ  ดังนี ้
   1.  มีผู้สอนและผู้เรียน  
   2.  มีสถานการณ์สมมติและบทบาทสมมติ  
   3.  มีการแสดงบทบาทสมมติ  
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   4.  มีการอภิปรายเกี่ยวกับความรู้  ความคิด  ความรู้สึก  และพฤติกรรม
ที่แสดงออกของผู้แสดง  และสรุปการเรียนรู้ที่ได้รับ 
   5.  มีผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
   ขั้นตอนของการสอนโดยใช้การแสดงบทบาทสมมติ (ทิศนา แขมมณี, 
2550 : 358-359)  อธิบายขั้นตอนส าคัญของการสอน  ดังนี ้
   1.  ผู้สอน / ผู้เรียน น าเสนอสถานการณ์สมมติและบทบาทสมมติ  
   2.  ผู้สอน / ผู้เรียนเลือกผู้แสดงบทบาท  
   3.  ผู้สอนเตรียมผู้สังเกตการณ์  
   4.  ผู้เรียนแสดงบทบาท  และสังเกตพฤติกรรมที่แสดงออก  
   5.  ผู้สอนและผู้เรียน  อภิปรายเกี่ยวกับความรู้ความคิด  ความรู้สึก  
และพฤติกรรมที่แสดงออกของผู้แสดง  
   6.  ผู้สอนและผู้เรียนสรุปการเรียนรู้ท่ีได้รับ  
   7.  ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
   ทิศนา  แขมมณี  (2519 : 44 - 47  อ้างถึงใน  ดวงสมร  จันทับ, 2550 : 
36)  กลาวถึงกระบวนการในการใชบทบาทสมมติ  วา  บทบาทสมมติแบบเตรียมบทพรอมไว้  
แลว  และแบบไมไดเตรียมบทไว  มีขั้นตอนคลายคลึงกัน  ดังนี ้
   1.  ขั้นเตรียมการ  แบงออกเปน  2  ตอน  คือ  
    1.1  การแจกแจงและก าหนดขอบเขตของปญหา  ครูตองวิเคราะห
แยกแยะสถานการณวาอะไรคือปญหา  หรือจุดท่ีตองการชี้ใหผูเรียนเห็นและเพื่อความเขาใจ   
    1.2  เม่ือไดปญหาที่ชัดเจนแลว  ครูตองก าหนดสถานการณ์สมมติ
ที่งายและชัดเจน  พรอมทัง้เขียนบทบาทสมมติที่จะใหนักเรยีนแสดง 
   2.  ขั้นแสดง  แบงออกเปน  7  ตอน  คือ  
    2.1  การอุนเครือ่ง  เปนการชวยใหผูเรียนมีความเขาใจตรงกับเรื่อง
ที่จะเรียน  ครูอาจเล่าเรื่องราวหรือสถานการณสมมติใหนักเรียนฟง  มากหรือนอยขึ้นอยูกับจุด 
มุงหมายและสภาพการณที่ตั้งไว  
    2.2  การเลือกตัวผูแสดง  อาจเลือกบุคคลที่มีลักษณะใกลเคียงกับ
บทบาท  เพื่อการแสดงจะไดไมเคอะเขิน  หรือบุคคลที่มีลักษณะตรงขามก็ได้  ดังนั้นการเลือก
ตัวผูแสดง  จึงขึ้นอยกูับจดมุ่งหมายของการแสดงและการสอนเปนส าคัญ  
    2.3  การจัดฉากแสดง  เป็นการสมมติสถานที่ขึ้นมาเพื่อให้การ
แสดงดูใกลเคียงกับสถานการณจริง 
    2.4  การเตรียมผูสังเกตการณ  ครูควรชวยใหผูเรียนหัดสังเกตและ
วิเคราะหเหตการณ์  ดังนัน้  การเตรียมผูชมหรือผูสังเกตการณจึงเปนสิง่จ าเปน   
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    2.5 การเตรียมความพรอมกอนการแสดง  การที่ผูเรียนจะแสดง
บทบาทสมมติใหเปนไปอยางธรรมชาติ  ขึ้นอยูกับความพรอมของผูแสดง  ดังนั้น  ครูจ าเปน   
ตองชวยขจัดความตื่นเตน  ประหมา  และความวิตกกังวลของผูแสดงออกไปดวยวิธีตางๆ  
    2.6  การแสดง  เม่ือผูแสดงและผูชมพรอมแลว  ผูแสดงก็เริ่มแสดง
ได  การแสดงนี้ควรเปนไปตามธรรมชาติ  ไมมีการขัดกลางคัน  นอกจากในกรณีผูแสดง         
ตองการความชวยเหลือ  ครูหรือผูก ากับการแสดงอาจเขาไปชวยไดตามโอกาส  
    2.7  การตัดบท  เมือ่ผู้แสดงไดแสดงไปเปนเวลาพอสมควรแลว  ครู
หรือผูก ากับการแสดงควรตัดบทหรือหยุดการแสดง  ไมควรปลอยให้การแสดงเยิ่นเย้อ  จะท าให
ผู้ชมเกิดความเบื่อหนาย   
   3.  ขั้นวิเคราะหและอภิปรายผลการแสดง  การวิเคราะหการแสดงมัก  
เปนไปในรูปการอภิปรายรวมกันระหวางผูแสดง  ผูชม  หรือผูสังเกตการณ  การอภิปรายจะ   
เปนไปในรูปใดนั้น  ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการเรียน  บางครั้งอาจจะมีการใหผูแสดงได     
เปดเผยความรูสึกและเสนอความเห็นกอน  แลวจึงใหผูชมหรือผูสังเกตการณเสนอความคิดเห็น 
การอภิปรายต องตรงไปตรงมา  และเนนที่ เหตุผลของการแสดงออกและพฤติกรรมที่           
บทแสดงออก  โดยปกติการอภิปรายจะไมมุงวาใครแสดงดีหรือไมดีอยางไร  นอกจากวัตถุ   
ประสงคของการแสดงออกคือ  การฝกทักษะการแสดง  การเรียนรูทั้งหลาย   
   4.  ขั้นแสดงเพิ่มเติม  หลังจากการวิเคราะหและอภิปรายผลการแสดง 
กลุมอาจจะเสนอแนะแนวความคิดใหม ๆ ในการแกปญหาหรือตัดสินใจ  หรือหากการแสดง 
ครัง้แรกไดผลไมเปนท่ีนาพอใจ  ครูอาจจะใหมีการแสดงซ้ าหรือเพิ่มเติมได  เพื่อดูผลอีครั้งหนึ่ง  
   5.  ขั้นแลกเปลี่ยนประสบการณและสรุป  หลังการอภิปรายเกี่ยวกับการ
แสดงแล ว  ครูควรกระตุ นใหผู เรียนไดอภิปรายทั่ว ๆ ไป  ซึ่งโดยมากจะเปนการเล า        
ประสบการณเกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวของใหกันและกันฟง  การแลกเปลี่ยนประสบการณจะชวยให 
ผูเรียนไดแนวความคิดกวางขวางขึ้น  และสงเสริมใหผูเรียนเห็นวาสิ่งที่เรียนนั้น  เกี่ยวของกับ
ความเปนจริง  จะท าใหผูเรียนสามารถหาขอสรุป  หรือไดแนวความคิดรวบยอดที่ตนสามารถ  
เขาใจไดดี 
   สุวิทย์  มูลค า  และอรทัย  มูลค า (2545 : 53-59)  อธิบายขั้นตอนการจัด
กิจกรรมบทบาทสมมติ  ดังนี้ 
   1. ขั้นเตรียมการ  ผู้สอนควรก าหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน  สร้าง
สถานการณ ์และก าหนดบทบาท 
   2. ขั้นเริ่มบทเรียน ควรกระตุ้นความสนใจผู้เรียนให้คิดและอยากติดตาม
เรื่องราวต่าง ๆ ซึ่งอาจท าได้หลายวิธี  เช่น 
    2.1 การเชื่อมโยงประสบการณ์ใกล้ตัวผู้เรียน 
    2.2  การเชื่อมโยงประสบการณ์ที่ผู้เรียนได้รับในอดีต 
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    2.3  เล่าเรื่องราวหรือสถานการณ์สมมติที่เตรียมมาแล้วทิ้งท้ายด้วย
ปัญหา 
    2.4  ชี้แจงให้เห็นประโยชน์จากการเข้าร่วมแสดงและร่วมคิดปัญหา 
    2.5  ใช้ค าถามน าซึ่งเป็นค าถามหลักที่ต้องการกระตุ้นให้เกิดการคิด 
   3. ขั้นเลือกผู้แสดง  การเลือกผู้แสดงขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายที่ต้องการให้
เกิดกับผู้เรียน  ควรให้โอกาสผู้เรียนอาสาแสดงบทบาทด้วยความเต็มใจ  และควรให้เวลาในการ
เตรียม การแสดงและการฝึกซ้อมพอสมควร 
   4. ขั้นก าหนดตัวผู้สังเกตการณ์หรือผู้ชม  ผู้สอนควรซ้อมความเข้าใจกับ
ผู้ชมหรือผู้สังเกตการณ์ว่า  กิจกรรมบทบาทสมมติที่จัดขึ้นมิได้มุ่งน าเสนอเพื่อความสนุกสนาน  
ความบันเทิง  แต่จุดประสงค์ที่ส าคัญมุ่งให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้แสดงและผู้ชมหรือผู้สังเกตการณ์
ดังนั้นผู้ชมควรสังเกตและมีแบบบันทึกการสังเกต  เพื่อสะดวกในการเก็บข้อมูล 
   5. ขั้นแสดง  เม่ือทุกฝ่ายพร้อมแล้วให้เริ่มการแสดงตามเวลาที่ก าหนด  
ผู้แสดงควรดูแลก ากับการแสดงอย่างใกล้คิด  ไม่ควรให้ใช้เวลายาวมากเกินไป  หรือแสดงออก
นอกเรื่อง  หรือวกวนไปมาจนผู้ชมเกิดความร าคาญหรือสับสน  จนไม่สามารถจับประเด็นตามที่
ต้องการได้ 
   6. ขั้นวิเคราะห์และอภิปรายผลการแสดง  ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนส าคัญ
ที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้  เทคนิคที่จ าเป็นคือ  การสัมภาษณ์
ความรู้สึกของผู้แสดงและการจดบันทึก  ต่อจากนั้นจึงสัมภาษณ์ผู้ชมหรือผู้สังเกตการณ์จาก
ข้อมูลที่บันทึกไว้  เพื่อน าข้อมูลเหล่านั้นมาอภิปราย  สะท้อนความคิดเห็นและสรุปประเด็นใน
การเรียนรู้ 
   7. ขั้นแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสรุป  เม่ือได้วิเคราะห์และอภิปราย
ผลของการแสดงแล้ว ผู้สอนจะเป็นผู้เร้าและจูงใจให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่าง ๆ 
เพื่อให้เกิดแนวคิดกว้างขวางขึ้น  โดยให้ข้อคิดว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้หรือพบเห็นเป็นสิ่งที่มีส่วน
เกี่ยวข้องบนพื้นฐานความเป็นจริงในวิถีชีวิตทั้งสิ้น  แล้วให้ผู้เรียนช่วยกันก าหนดกรอบแนวคิด
ของเรื่อง  สรุปประเด็นให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการแสดงที่ก าหนดไว้ 
 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 กมลวรรณ  ศรีสุโคตร  (2554)  วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการพูดและเจตคติต่อ
วิชาภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความมุ่งหมาย
เพื่อ  1)  เพื่อพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี  2  โดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75  2)  เพื่อ
หาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  โดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ  3)  เพื่อศึกษาเจตคติต่อการเรียนวิชา
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ภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมตินักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัย  คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/1  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2553  โรงเรียน
ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี  จ านวน  1  ห้องเรียน  ห้องเรียนละ  
30  คน  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล  ได้แก่  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีจ านวน 7 เรื่อง 7 แผน ๆ ละ 2 ชั่วโมง  
รวมเป็น  14  ชั่วโมง  รวมทั้ง  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะการพูด  เป็น
แบบทดสอบชนิดปรนัยเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  1  ฉบับ  จ านวน  30  ข้อ  และแบบวัดเจตคติ 
ที่มีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์  ได้แก่  การหาความเที่ยงตรง  
(Validity)  ตามเนื้อหา  โดยใช้สูตรดัชนีค่าความสอดคล้อง  IOC  ระหว่างจุดประสงค์กับเนื้อหา 
การหาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination Power) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทักษะการพูดวิชาภาษาอังกฤษ  โดยใช้วิธีของ  Brennan  การหาค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) 
ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ทักษะการพูดวิชาภาษาอังกฤษ  โดยใช้วิธีของ  
Lovett  ค่าเฉลี่ย  ( X )  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  ผลการศึกษาพบว่า  แผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้  ทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โดยใช้
กิจกรรมบทบาทสมมติ  ที่ได้สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.57 /80.11  แสดงว่าแผนการ
จัดการกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะการพูดมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์  
75/75  ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ทักษะการพูดภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ มีค่าเท่ากับ .6427 ซึ่งหมายความ
ว่านักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนร้อยละ 64.27 และนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้  ทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  โดยใช้กิจกรรม
บทบาทสมมติ  มีเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในระดับดีมาก 
 กมลวรรณ  โดมศรีฟ้า  (2551)  ศึกษาการใช้กิจกรรมการพูดเพื่อการสื่อสารในการ
พัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1  ผลการสังเกต
พฤติกรรมการพูดของนักเรียนระหว่างการเรียน  โดยใช้กิจกรรมการพูดเพื่อการสื่อสารพบว่า  
นักเรียนมีพัฒนาการในพฤติกรรมด้านการพูดภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น  โดยในครั้งที่  1  และ  2  
อยู่ในระดับพอใช้  ครั้งที่  3  และ  4  อยู่ในระดับดี  และครั้งท่ี  5  และ  6  อยู่ในระดับดีมาก 
 นุชจรี  ภู่เงิน  (2556)  ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
โดยใช้บทบาทสมมติ  ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ชั้นปีที่  3  สาขางาน
คอมพิวเตอร์  โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย  ผลการศึกษาวิจัยพบว่า  คะแนนการพูด
ภาษาอังกฤษของนักเรียนก่อนการสอนโดยใช้บทบาทสมมติ  สอบได้  1 - 2  คะแนน  มีค่า 
เฉลี่ยเป็น  1.47  คะแนน  ส่วนการพูดภาษาอังกฤษหลังการใช้บทบาทสมมติ  สอบได้  3 - 8  
คะแนน  มีค่าเฉลี่ยเป็น  4.47  คะแนน  และเม่ือพิจารณาคะแนนพัฒนาการ  พบว่า  นักเรียน
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กลุ่มตัวอย่างทุกคนมีพัฒนาการที่ดีขึ้น  คือได้  12.55 - 75.00%  ค่าเฉลี่ยเป็น  34.89%  และ
พฤติกรรมของนักเรียนจะเกิดทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษ  นักเรียนมีการพัฒนาทักษะ
การพูดภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง  มีความเชื่อม่ันในการอ่านออกเสียง  อีกทั้งช่วยให้นักเรียน
เกิดความเข้าใจในการเรียนมากยิ่งขึน้ 
 เกศสุดา  ปงลังกา  (2550)  ศึกษาการใช้กิจกรรมบทบาทสมมติในการพัฒนาความ 
สามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  พบว่า  ความสามารถ
ด้านการพูดของนักเรียนหลังการทดลองเพิ่มขึ้นจากก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  และระหว่างการทดลอง  ความสามารถด้านการพูดของนักเรียนพัฒนาขึ้นโดยล าดับ  
จากความสามารถในระดับปานกลางในช่วงต้น  และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเม่ือสิ้นสุดการทดลอง  
พบว่า  นักเรียนมีความสามารถด้านการพูดในระดับมาก  ทั้งด้านการใช้ค าศัพท์และไวยากรณ์  
การพูดสื่อสารเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจ  ตลอดจนความคล่องในการพูด  โดยมีค่าเฉลี่ยที่นักเรียน
ประเมินตนเองเป็น  2.83 , 3.01 , 3.56  และ  3.95  ตามล าดบั 
 วารุณี  อัศวโภคิน  (2554)  ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
พบว่า  ผู้เข้ารับการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  มีคะแนนการทดสอบหลังการ
อบรมสูงกว่าการทดสอบก่อนการอบรม  โดยหลักสูตรส่งผลต่อความรู้  ความเข้าใจ  และทักษะ  
ท าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ความรู้เพิ่มขึ้นจากเดิม 
 อดิศา  เบญจรัตนานนท์  และคณะ  (2552)  ได้ศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมและสื่อเพื่อ
พัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ  พบว่า  การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อ
พัฒนาการฟังการพูดนั้น  ผู้สอนต้องจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ  และใช้สื่อการสอนหลาย
ประเภทร่วมกัน  เพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ซึ่งหนึ่งใน
กิจกรรมที่ช่วยพัฒนาทักษะการฟังและการพูด  คือ  กิจกรรมบทบาทสมมติ 
 อายุพร  สาชาติ  (2548)  วิจัยเพื่อศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมในการแก้ปัญหาของ
เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติ  พบว่า  เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด
กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติ  มีพฤติกรรมในการแก้ปญหาโดยรวม  หลังการทดลองสูงกว
ากอนการทดลองอยางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 และพฤติกรรมรายดาน  ไดแก  
พฤติกรรมในการแกปญหาของตนเอง  พฤติกรรมในการแก้ปญหาของตนเองที่เกี่ยวของกับผู
อื่น  และพฤติกรรมในการแก     ปญหาเพื่อชวยเหลือผูอื่นของเด็กปฐมวัย  หลังการทดลองสู
งกวากอนการทดลองอยางมีนัยส าคัญทางสถิติ  ที่ระดับ  .01 
 จิตรา  อภิชัย  (2558)  ได้ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ  
โดยใช้การ์ตูนบทสนทนาและบทบาทสมมติ  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  พบว่า  จาก
การประเมินทักษะการพูด  โดยใช้การ์ตูนสนทนาและการแสดงบทบาทสมมติ  ทั้งหมด  6  แผน  
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พบว่านักเรียนจ านวน  14  คน  คิดเป็นร้อยละ  100 ผ่านเกณฑ์ประเมินทุกข้อ  ตั้งแต่ระดับ  
2.52 - 4.03  หรือ  ดีถึงดีมาก 
 กาญจนา  ครุฑมณี  และคณะ  (2558)  วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการฟังและ
การพูดภาษาอังกฤษ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2  โดยใช้วิธีการสอนแบบบทบาท
สมมติ  มีผลการวิจัยพบว่า  การเปรียบเทียบคะแนนทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2  โดยใช้การเรียนสอนแบบบทบาทสมมติ  ก่อนและหลังการ
ทดลองพบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  และค่า  t  มีความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ  0.05 
 วนิดา  ตันติชัชวาลวงศ์  (2556)  ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการ
สนทนาภาษาอังกฤษ  1  โดยใช้กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติ  เรื่อง  Opinions  ของผู้เรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่  2  สาขางานการขาย  วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล  ศรีย่าน  
พบว่า  ผู้เรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้  โดยใช้กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติ  มีผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างงมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  ซึ่งเป็นไปตาม 
สมมติฐานของการวิจัย  ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติ
นั้น  สามารถส่งเสริมการพัฒนาทักษะการสนทนาของผู้เรียนได้เป็นอย่างดีเนื่องจากการแสดง
บทบาทสมมุติ  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติและมีส่วนร่วมในกิจกรรมมากขึ้น  อีกทั้งยัง
พบว่ากิจกรรมกลุ่มการแสดงบทบาทสมมติ  ช่วยส่งเสริมกระบวนการคิดและแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์  เพิ่มทักษะกระบวนการเรียนรู้การท างานเป็นหมู่คณะ  และการแบ่งงานกันท า
ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม  นอกเหนือจากนั้นกิจกรรมบทบาทสมมติยังช่วยให้ผู้เรียนมีความคุ้นเคย
กับการใช้ภาษาอังกฤษ  ทั้งการพูด  การฟัง  การอ่าน  และการเขียน  จนมีความกล้าแสดงออก
และความม่ันใจเพิ่มมากขึ้น 
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กรอบความคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพ  1  กรอบความคิดการวิจัย 
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