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การพูด  คือ  การเปลงเ สียงดวยคําเพื่อบอกเลาถึงความรู สึกนึกคิดเปน
ภาษาอังกฤษ มีจุดประสงคเพื่อการส่ือสารระหวางกัน และการพูดของคนนั้นยอมมีกําเนิด
มาจากความจําเปนของตนเองที่จะใชเสียงพูดใหเปนเคร่ืองมือส่ือสารระหวางกันซ่ึงเปน
ส่ิงจําเปนมากกวาเร่ืองอื่น ๆ 

การสอนพูดจึงดูจะเปนปญหาใหญ ๆ สําหรับครูผูสอน ครูบางคนพยายามพูดกับ
นักเรียนในช้ันเรียนเสมอ ๆ ซ่ึงเปนโอกาสดีสําหรับนักเรียนที่จะไดมีโอกาสฝกฝนพูดภาษา
น้ัน โดยท่ีครูยอมจะตองคิดหาวิธีการกระตุนใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นภายในขอบเขต
ความรูภาษาอังกฤษที่นักเรียนมีอยู 

จุดประสงคท่ีสําคัญในการสอนพูดก็เพ่ือจะใหนักเรียนใชภาษาอังกฤษส่ือ
ความหมายได วิธีการสอนพูดแบบพ้ืนฐานคือ การเลียนแบบเสียงของเจาของภาษาให
ถูกตอง โดยการใหพูดเปนคํา เปนวลี และเปนประโยคเร่ือย ๆ ไป แตเน้ือหาที่จะนํามา
สอนพูดน้ันควรเปนเน้ือหาท่ีนักเรียนเกี่ยวของในชีวิตประจําวันมากท่ีสุด หรือถามีบทเรียน
บทสนทนาหรือเอกสารประกอบกับเทปท่ีบันทึกเสียงพูดของเจาของภาษาก็จะยิ่งทําให
นักเรียนมีความเขาใจและสามารถจับสําเนียงของภาษาไดรวดเร็วยิ่งข้ึน การสอนพูดน้ัน
ควรสอนควบคูไปกับการฟง บทพูดท่ีจําเปนและสําคัญท่ีสุดคือ บทสนทนาที่ใชใน
ชีวิตประจําวันที่มีโครงสรางส้ัน ๆ และงาย ๆ สามารถส่ือความหมายไดมากท่ีสุด 

สําหรับการสอนพูดน้ัน สุไร  พงษทองเจริญ (2525) ไดกลาวแยกเน้ือหาการสอน
พูดออกเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ 

1.  การออกเสียง (Pronunication) ไดแก การสอนการออกเสียงท่ีเปนปญหาท้ัง
เสียงสระ เสียงพยัญชนะ การฝกเสียงเนนหนักเบา สําเนียงสูงตํ่าในประโยครวมทั้งการฝก
จังหวะการพูดอีกดวย 

2.  การฝกพูดเพ่ือสนทนาโตตอบกับผูอื่น (Speaking for communication) การ
พูดในรูปแบบน้ีจะมีแทรกอยูในทุกวิชาท่ีเรียน เชน การอาน การเขียน เพราะในการฝก
เน้ือหาเหลาน้ีจะใชการฝกปากเปลา เพ่ือใหนักเรียนเกิดความแมนยําในเน้ือหาน้ัน ๆ การ
ฝกพูดน้ีรวมถึงการสนทนาขั้นพ้ืนฐาน ซ่ึงนักเรียนควรมีความรูเบื้องตน เชนการตอบ
คําถามงาย ๆ ตอบรับหรือตอบปฏิเสธ การสนทนาเรื่องราวตาง ๆ การบรรยายภาพ
เหตุการณ เปนตน 
 



เทคนิคการสอนการพูด 
การพูดภาษาตางประเทศไดอยางดีน้ันเปนขบวนการที่ยากอันหน่ึง จึงมีการ

ฝกฝนทักษะไดหลายแบบ เชน 
1. การฝกโดยการพูดตาม 

ในระยะเริ่มตน นักเรียนควรจะไดมีการฝกพูดเปนคํา ๆ และเปนประโยค ตาง 
ๆ ตามครู นักเรียนจะตองจําประโยคพื้นฐาน (basic sentence) เพื่อเพ่ิมความเช่ือม่ันกับ
ตนเอง และจะไดมีความสามารถที่จะพูดภาษาอังกฤษ หลังจากน้ันก็จะเพิ่มรูปประโยคให
มากและยากข้ึนเพื่อนักเรียนจะไดสามารถพูดไดอยางคลองแคลวข้ึน ตัวอยางเชน 

ก. พูดเปนคํา ๆ 
bit bet bat 
pit pet pat 

ข. พูดเปนประโยค 
John walks along the road. 
What do you learn at school? 

ค. พูดเปนประโยคโดยลงเสียงเนนหนัก (Stress & Intonation) 
Mary will come here tomorrow night. 
When do you get up? 

 ในการฝกแบบน้ี ครูควรพูดเปนตัวอยางหรือเปดเทปบันทึกเสียงเจาของ
ภาษาใหนักเรียนฝกตาม เม่ือนักเรียนพูดตามแลว ครูตองคอยแกไขขอบกพรองในการพูด
ของนักเรียนดวยและชวยแกไขจนนักเรียนสามารถพูดไดถูกตองมากข้ึน 
 
 

2. การฝกพูดแนะนําตนเองหนาชั้นเรียน 
 การฝกพูดแบบน้ีเปนกระบวนการเบื้องตนท่ีจะฝกฝนใหผูเรียนเร่ิมมีความ
กลาในการพูด เพ่ือแสดงตัวตอหนาเพ่ือน ๆ และครูผูสอน ผูเรียนอาจขาดความเชื่อม่ันใน
ตนเอง มีความประหมาและไมรูจะเริ่มตนพูดอยางไร เปนตน  ลักษณะนี้เปนอาการของผูท่ี
ยังไมไดรับการฝกพูดมากอน จึงมีขอควรปฏิบัติดังนี้ 

ก. เม่ือครูผูสอนเรียกนักเรียนออกมาหนาช้ันแลว ครูควรใหนักเรียนหัด
กลาวคําทักทายอยางงาย ๆ กับเพื่อน ๆ เชน 

  Good morning, everybody 
ข. หลังจากน้ันใหนักเรียนหัดกลาวแนะนําตนเอง เชน 
  My name is …………………… 



ค. เม่ือบอกช่ือนามสกุลตนเองแลว นักเรียนก็อาจจะเลารายละเอียด
เกี่ยวกับตนเอง เชน การศึกษาท่ีผานมา และบอกความรูสึกท่ีไดมา
เรียนในช้ันน้ี ในตอนทายก็ใหบอก “สวัสดี” กอนท่ีจะกลับไปน่ังที่ 

เม่ือนักเรียนแนะนําตนเองแลว ครูอาจจะกลาวชมหรือในขณะเดียวกันก็
ใหคําแนะนําวาการออกเสียงชัดเจนไหม การลงเสียงหนักเบาถูกตองหรือไม เปนตน การ
ฝกพูดแนะนําตัวหนาช้ันน้ีเปนการฝกพูดเบื้องตนเทาน้ัน ครูผูสอนอาจมีแนวปฏิบัติอื่น ๆ 
ท่ีดีท่ีจะมาฝกหัดนักเรียนตอไปได 

3. การฝกพูดดวยบทสนทนา (Dialogue) 
 บทสนทนามีประโยชนตอการเรียนภาษา และเปนเคร่ืองมือท่ีใชสอนภาษาได
ดี เพราะบทสนทนาเปนภาษาพูดท่ีใชพูดแบบในชีวิตประจําวัน สามารถส่ือความคิดของ
บุคคลหน่ึงไปยังอีกบุคคลหน่ึงได มีการตอบโตกลับไปมาซ่ึงกันและกัน ภาษาท่ีใชในบท
สนทนาจึงแสดงความหมายท่ีแทจริงออกมา 
 ครูผูสอนสามารถสอนบทสนทนาไดทุกช่ัวโมงท่ีมีการเรียนภาษาอังกฤษ การ
สอนตองพยายามใหนักเรียนเขาใจความหมายของบทสนทนาและใหนักเรียนเลียนแบบ
พูดไดถูกตอง และคลองแคลวโดยการเริ่มจดจํารูปแบบ และโครงสรางประโยค สําเนียงท่ี
ใชในการพูดเปนตน 
 
ลักษณะของบทสนทนาที่ดี 
 บทสนทนาท่ีจะนํามาใชสอนนั้น ครูผูสอนควรจะเลือกใหเหมาะกับช้ันเรียน          
ถาเปนเด็กท่ีเร่ิมเรียนภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษาตอนตน ครูอาจเลือกบทสนทนา
ส้ัน ๆ งาย ๆ มีความยาวประมาณ 6-10 บรรทัด และประโยคแตละประโยคก็ไมควรยาว
เกินกวานักเรียนจะพูดตามได ภาษาและสถานการณท่ีใชในบทสนทนาควรจะใกลเคียงกับ
ภาษาที่คนท่ัวไปใชในชีวิตประจําวัน ไมควรมีการตองจําคําศัพทมากและครูก็ไมควรใช
เวลามากเกินไปสําหรับการสอนบทสนทนา ถาบทสนทนาสนุกนักเรียนก็จะกระตือรือรนที่
จะเรียน และเปนการปูพื้นฐานท่ีดีตอผูเรียนดวย 
 
ข้ันตอนในการสอนบทสนทนา 

1. ครูเปดเทปใหผูเรียนฟงบทสนทนานั้นสัก 2-3 คร้ัง และใหสังเกตถึงการออก
เสียง การเวนจังหวะ เสียงสูง ตํ่าของเจาของภาษา ในระยะแรกนี้ผูเรียนเพียงแตฟงบท
สนทนาอยางเดียว 

2. ผูเรียนฝกพูดบทสนทนาตามครู ในข้ันแรกเร่ิมฝกท้ังช้ันโดยการวาตามครู
บรรทัดตอบรรทัด ในระหวางน้ันครูควรสังเกตวานักเรียนออกเสียงถูกตองหรือไม รวมทั้ง



การเวนจังหวะและเสียงสูงตํ่าดวย และควรจะเรงวาใหพูดคุยดวยความเร็วท่ีเปนธรรมชาติ
พอควร 

3. ครูอธิบายความหมายของคําศัพทใหม โครงสรางของประโยคที่อาจเปน
ของใหมสําหรับนักเรียน รวมท้ังสํานวนภาษาที่ปรากฏในบทสนทนา หรือครูอาจถาม
ผูเรียนเกี่ยวกับเน้ือหาของบทสนทนาน้ันอยางคราว ๆ 

4. หลังจากไดฝกพรอมกันทั้งช้ันแลว ครูอาจแบงเปนกลุม ๆ โดยใหกลุมท่ีหน่ึง
พูด สวน A  กลุมท่ีสองพูดสวน B สลับกันไป สุดทายจึงจะฝกเปนทีละคูและทีละคน
ตามลําดับ 
 ในการสอนบทสนทนาน้ัน ครูผูสอนควรจะไดสอนเปนข้ันตอนตามที่ไดกลาวมา
เพื่อใหผูเรียนสามารถจํารูปแบบของประโยค รวมทั้งโครงสรางประโยค และนํามาใช
สนทนากับผูอื่นได อยางไรก็ตาม การสอนบทสนทนาน้ันถาเปนแตในดานความจํามาก
เกินไป นักเรียนก็จะเบื่อหนายไดงาย ครูจึงควรจะมีหลาย ๆ วิธีท่ีจะสอนบทสนทนาให
นาสนใจและสนุกสนานที่จะไดเรียนการพูดภาษาอังกฤษในช้ันเรียน 

1. การใชรูปภาพประกอบบทสนทนา ครูหารูปภาพมาติดท่ีกระดานดําและให
ประโยคที่เขากันกับรูปภาพท่ีติดไวในลักษณะท่ีเปนบทสนทนาโตตอบในเรื่องเดียวกัน ครู
จะช้ีท่ีรูปและใหนักเรียนอานออกเสียงตามครูสัก 2-3 คร้ัง ตอจากน้ันก็ฝกใหพูดเปนกลุม
เล็ก ๆ และทีละคนตามลําดับ 

2. การวาดรูปในกระดานดํา ครูอานบทสนทนาจากหนังสือ และวาดรูปไวบน
กระดานดําใหเขากันกับเร่ืองท่ีปรากฏในบทสนทนา เม่ือเวลาท่ีครูสอน ครูก็ช้ีภาพไปพรอม
กับพูดบทสนทนาน้ัน 

 
 John: What did you do last weekend? 
 Bill: I stayed home. What did you do? 
 John: I played basketball. What did you do at home? 
 Bill: I studied for a test. 



 John: Did you study all day? 
 Bill: No, I played the guitar and I watched television. 

3. การนํารูปภาพมาติดบนปายสําลี (Flannel Board) ในปจจุบันน้ีมีบริษัทบาง
บริษัทท่ีผลิตอุปกรณเกี่ยวกับการสอนภาษาตางประเทศ เชน ภาษาอังกฤษ ฝร่ังเศส        
เปนตน ไดคิดผลิตรูปภาพเปนเร่ือง ๆ สําหรับใชเฉพาะกับปายสําลี ซึ่งครูสามารถนํามาใช
สอนประกอบบทสนทนาไดอยางสะดวกและชวยใหบทเรียนนาสนใจมากข้ึน 

 
 
ประโยชนของการสอนบทสนทนาในชั้นเรียน 

1. บทสนทนาชวยในการสอนการออกเสียงและไวยากรณตาง ๆ ถานักเรียนได
ฝกบทสนทนานอย นักเรียนก็จะสามารถใชไวยากรณน้ันไดนอยไปดวย 

2. บทสนทนาเปนภาษาที่ใชพูดในสังคม จึงทําใหนักเรียนสามารถจดจําและ
นําไปใชไดในการพูดคุยตอไป 

3. มีวัฒนธรรมของเจาของภาษาที่สอดแทรกอยูในบทสนทนาน้ัน ๆ เชน การ
ส่ังอาหารเชาแบบ American Breakfast  แตกตางกับแบบ Continental Breakfast 

4. การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) 
 การแสดงบทบาทสมมติเปนวิธีสอนอีกแบบที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดคิด พูด 
ฟง และแสดงกริยาตามสภาพตาง ๆ ในการใชภาษาเพื่อการติดตอส่ือสารท่ีใกลกับความ
เปนจริงในชีวิต ซ่ึงสามารถใชในการฝกพูดบทสนทนาได การแสดงน้ีอาจจะทําใหนักเรียน



ท่ีไมกลาพูดภาษาอังกฤษในช้ันเรียนกลับกลายเปนผูท่ีกลาพูดและสนุกตอการแสดง
บทบาทสมมติน้ันดวย 
 
กิจกรรมการสอนการแสดงบทบาทสมมติอาจมีไดในหลายลักษณะ ดังน้ี 

1. แบบท่ีมีการเตรียมตัวลวงหนา การแสดงบทบาทสมมติแบบน้ีนักเรียนควรจะ
ไดเรียนโครงสรางของประโยคและมีความรูเร่ืองคําศัพทตาง ๆ มากพอท่ีจะฝกไดอยาง
อิสระ 

2. การกําหนดบทบาททางสังคม การแสดงบทบาทสมมติแบบน้ีเพื่อใหนักเรียน
ไดประสบการณและมีความรูความสามารถในการใชภาษามากขึ้น เชน อาจเปนการ
แนะนําตัวเองตอเพ่ือน หรือคนแปลกหนาอื่น ๆ หรือแนะนําคนอื่นใหรูจักกับเพื่อนเรา และ
การตอบเมื่อไดรับการแนะนํา หรือการส่ังอาหารกับคนเสริฟในรานอาหาร เปนตน 

ตัวอยางเชน  
 Situation 1:  Introduction 
 Introducing another person: -  This is my friend – Mary. 
  -  Margaret, This is Mary. 
  -  Have you met Mary yet? 
  -  Do you know Mary? 
 Responses to an introduction:- 
  -  How do you do? 
  -  How do you do? I’m glad to meet you. 
  -  I’m glad to meet you, too. 
  -  Yes, we’ve already met. 
 Situation 2:  Shopping 
 If you are a clerk or salesperson:- 
  -  May I help you, madam? 
  -  Is there something I can do for you? 
  -  Can I do something for you, sir? 
  -  Can I help you? 
 If you are a customer:- 
  -  Can you help me, please? 
 Situation 3:  Ordering a Meal 

have ? 
order? 

  A: What would you like to 



 
   Would you like to have some salad? 
 

have some pancakes. 
take the Italian spaghetti. 

  B: I think I’ll  
 
   -  Yes, that sounds good. 
   -  No, thanks. I don’t care for that. 
  Please bring me some steak. 

3. การสรางสถานการณ ครูจะสรางสถานการณใหนักเรียน อาจเปนการเลน
ละครส้ัน ๆ งาย ๆ เชน ท่ีคลินิกหมอ (การนัดหมายเพื่อพบหมอ) การถามทาง (สําหรับคน
แปลกหนา) เปนตน ครูจะตองแนะนักเรียนวาจะตองพูดและแสดงบทบาทอยางไร จะมีการ
เขียนบทบาทของแตละคนลงในกระดาษที่แยกกัน การสรางสถานการณน้ีควรมี หลาย ๆ 
แบบท่ีใกลความจริงในชีวิตดวย และควรเริ่มจากแบบงาย ๆ ไปหายาก เชน ตัวอยางที่ 3.3 
น้ีท่ีตองใชเวลาเตรียมตัวเพื่อจะแสดงบทบาทสมมติแบบน้ี คือการใหนักเรียนไปคิดหา
คําพูดมาเองเพื่อนักเรียนจะไดฝกคิดและพูดเองมากข้ึน 
 ตัวอยาง 

 การนัดหมาย (Making an Appointment) 

ถามทาง 

Receptionist : What can I do for you? 
Patient : I’d like to see Dr. Anderson. 
Receptionist : I’m sorry. She isn’t available now. 
  Would you like to come back some other time? 
Patient : Yes, I’d like to make an appointment if possible. 
Receptionist : All right. What’s your name, please? 
Patient : Kathy McGrown. 
Receptionist : And your telephone number? 
Patient : 081-6227012. 
Receptionist : Fine, see you on Friday at five. 
Patient : Thank you. Goodbye. 

 การ
Stranger : Excuse me. I’m visiting Boston for the first time. 

Would you please help me? 
Policeman : Haven’t you got a map? 



Stranger : No, I haven’t. Where could I get one?  
Policeman : You can get from any gas station. 
Stranger : Well, first of all, I’d like to go to Cedar Street.  
  Is it near here? 
Policeman : No, it’s in downtown. You could go there by 

subway. 
Stranger : Is there a subway near here? 
Policeman : Yes, the Seventh Avenue subway is one block 

from here. 
Stranger : Thank you very much.  
Policeman : You’re welcome. 

 The Hitchhiking Hassle 
 Mr. Sam Snuggle and his family have met on a chilly fall evening to 
discuss a vacation trip that Susie, his sixteen-year-old daughter, wants permission 
to take hitchhiking from Baltimore, their hometown, to New York City. Her 
boyfriend, Bill Bland, wants to accompany her. Sam wants to discuss the plan with 
the whole family before giving his approval. 
 They want to talk about: 

- Why do Susie and Bill want to hitchhike to New York? 
- They are both broke. Will the family finance the trip? 
- Wouldn’t a different mode of transportation be better? 
- Is there any way for the family to know if Susie and Bill are 

safe? 
- Should Sam set a time limit for the trip? 

 Present at the Snuggle home tonight are: 
- Susie Snuggle and Bill Bland 
- Sam and Sally Snuggle, Susie’s parents 
- Mr. and Mrs. Bland, Bill’s conservative grandparents 
- Cathy Snuggle, Susie’s younger sister, who thinks that Susie is 

always allowed to do what she wants 
- Bicks Blackwell, Susie’s uncle, a member of a religious cult 

that believes in total freedom of the individual 



- Eloise Ellesher, a friend of the family who is a policeman 
- some friends of Bill and Susie who hitchhike all the time 

 
ข้ันตอนการสอนบทบาทสมมติ แบงเปน 4 ข้ัน คือ 

1. ข้ันนําเขาสูบทเรียน (Introduction)  ครูสามารถใชภาพ เทป หนังสือเรียน 
หรือการสนทนาเพื่อนําไปสูเร่ืองท่ีจะสอน 

2. ข้ันใหความรู (Presentation) ครูใหฟงเทปบทสนทนาหรืออานบทสนทนาให
นักเรียนฟง หลังจากน้ันก็อธิบายคําศัพท สํานวน และโครงสรางใหม ๆ ในบทสนทนาเพ่ือ
ชวยใหนักเรียนเขาใจบทเรียนไดมากข้ึน 

3. ข้ันฝก (Practice) ครูแบงใหนักเรียนฝกกันเปนคู ๆ หรือเปนกลุมนักเรียนก็
จะฝกพูดหรือแสดงตามสถานการณท่ีครูกําหนดให 

4. ข้ันแสดง (Production) ใหนักเรียนแสดงโดยอิสระ อาจจะเปนในดานที่
นักเรียนสรางสถานการณเอง ตลอดจนคิดหาประโยคและคําพูดมาพูดเองโดยอาจ
เลียนแบบจากตัวอยางที่ครูใหก็ได 
 
ประโยชนของการใชวิธีสอนแบบบทบาทสมมติ (Role Playing) 

1. ทําใหนักเรียนสนุกสนานและสนใจในการเรียน มีความกระตือรือรนที่จะเรียน 
2. ทําใหนักเรียนทุกคนในช้ันไดมีสวนรวมในกิจกรรมอยางทั่วถึง 
3. ทําใหนักเรียนมีโอกาสไดฝกการแสดงออกท้ังทางการพูด และกิริยาทาทาง

ของตนเอง 
 5.  การฝกเลาเรื่อง (Oral Production) 
 การฝกแบบน้ีตองอาศัยรูปภาพ การตูน หรือหนังสือท่ีจะเปนเคร่ืองชวยดําเนินการ
สนทนา อีกท้ังยังข้ึนอยูกับระดับความสามารถของผูเรียนดวย ถาเปนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ครูอาจใหนักเรียนดูรูปภาพและเลาเร่ืองจากภาพน้ัน โดยที่ครูไมตองแนะนํา
อะไรทั้งส้ิน ใหนักเรียนมีโอกาสเต็มท่ีในการบรรยาย แตถานักเรียนช้ันตํ่าลงมาอาจไม
สามารถบรรยายภาพที่เห็นได ครูตองชวยแนะนํานักเรียนโดยวิธีการชวยกันถามและตอบ 
ซ่ึงจะชวยใหนักเรียนสามารถพูดถึงส่ิงท่ีตนเห็นและกระตุนใหอยากบรรยายภาพนั้น
ออกมา โดยวิธีน้ีจะทําใหท้ังครูและนักเรียนไดทํากิจกรรมรวมกันอีกดวย 
 ตัวอยาง 



 

 
 
 สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมตอนตนเมื่อดูจากรูป ครูอาจตั้งคําถามชวยดังน้ี 

1. How many children were there in the picture? 
2. Where were they? 
3. What did the two boys do? 
4. Who wanted to go with them? 
5. Did they allow her to go with them? 
6. What did the boys do on the other bank? 
7. Who was coming into the field? 
8. Who saw the bull first? 



9. When the boys saw the bull, what did they do? 
10. What did they leave in the field? 

 
 
 

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมตอนปลาย อาจบรรยายจากรูปไดในลักษณะตอไปน้ี 
John and Peter got into their boat and rowed to the other bank of the 

river. Mary wanted to go with them, but they refused. When the boys reached the 
other bank, they got off their boat and played in the field near the river. 

Suddenly, Mary saw a bull coming into the field and she shouted, “Look 
out! There’s a bull in the field. It’s running to you.” When the boys saw the bull, 
they were very frightened. So they ran back quickly to their boat and left their ball 
in the field. 

6.  การฝกการสนทนาแบบอิสระ (Free Conversation) 
 การฝกพูดแบบนี้เหมาะสําหรับนักเรียนระดับสูงท่ีมีความรูความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษดีพอท่ีจะพูดแบบอิสระได และนักเรียนจะตองมีการเตรียมตัวมาใหพรอม
พอควร การฝกพูดแบบน้ีอาจแบงไดหลาย ๆ แบบ เชน 

6.1 การแบงกลุมอภิปรายปญหา (Discussion Group) ครูอาจใหพูดใน
เร่ืองงาย ๆ ท่ัวไป เชน การพูดถึงรายการวิทยุ โทรทัศน หรือการไปเยี่ยมชมสถานที่        
ตาง ๆ เปนตน 

ก. การเตรียมตัว (Preparation) นักเรียนฝกต้ังคําถาม 2-3 คําถามเกี่ยวกับ
งานท่ีไดรับมอบหมายใหไปอาน หรือใหแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ือง
ท่ีไปอาน 

ข. การสนทนาท้ังหอง (Whole – class conversation) นักเรียนทุกคนนั่ง
เปนวงกลมใหญ ๆ ครูใหนักเรียนคนหน่ึงถามปญหาเพื่อใหเพ่ือน ๆ ท่ี
เหลือเปนคนตอบ ครูควรกระตุนใหนักเรียนทุกคนไดมีโอกาสพูดแสดง
ความคิดเห็นโดยทั่วถึง 

ค. การสนทนาเปนกลุมยอย (Small – group conversation) ครูแบงนักเรียน
เปนกลุมเล็ก ๆ ใหแตละกลุมซักถามกัน ผลัดกันแสดงความคิดเห็น สวนตัว
ครูเองตองคอยดูแลใหกลุมแตละกลุมไดมีโอกาสถกเถียงกันในบางหัวขอ 
และครูควรยายจากกลุมหน่ึงไปอีกกลุมหน่ึงเร่ือย ๆ ไป เพ่ือดูวาจะตองแกไข
นักเรียนอยางไรในตอนทายช่ัวโมง 



6.2 การโตวาที (Debates) ครูควรเปนผูท่ีคอยใหความชวยเหลืออยาง
ใกลชิดในการจัดโตวาที นับแตการเลือกหัวขอท่ีจะโตวาที การแบงนักเรียนเปนกลุมฝาย
เสนอหรือฝายคาน การคนควาและการเตรียมการพูด สวนข้ันสุดทายคือการดําเนินการ
โตวาที ครูจะตองเปนคนควบคุมเวลาโดยเปดโอกาสใหนักเรียนทั้งสองฝายไดมีโอกาสพูด
อยางทั่วถึงและพอเหมาะกับเวลาท่ีกําหนดให 

6.3 การจัดกลุมความสนใจ (Panel Discussions) ครูเสนอหัวขอท่ี
นาสนใจงาย ๆ แลวใหนักเรียนแบงกลุมตามความสนใจทําการศึกษาเฉพาะหัวเร่ืองท่ี
ตนเองมีความถนัดและสนใจ โดยครูจะส่ังใหนักเรียนไปศึกษาคนควาเร่ืองน้ัน ๆ มาแลวนํา
ความรูท่ีไดคนความาเสนอใหกับเพื่อน ๆ ในหองเรียนตอไป 
 ในการฝกแบบน้ี การวางแผนงานของครูเปนเร่ืองสําคัญมาก เพราะเม่ือ
นักเรียนไดหัวขอท่ีนักเรียนสนใจแลว ครูควรใหคําแนะนําหรือเสนอรายช่ือหนังสือท่ี
นักเรียนจะไปทําการคนควาในหองสมุดตอไป เพื่อนักเรียนจะไดไมเสียเวลาไปคนหา
หนังสือเอง นอกจากน้ีในขณะที่นักเรียนทํางานเปนกลุม ๆ น้ัน  ครูควรเดินดูแตละกลุม
สลับกันไป พรอมใหคําแนะนําในเร่ืองตาง ๆ ท่ีจะเปนประโยชนตอนักเรียน เชน ให
คําแนะนําเร่ืองการพูดออกเสียงคําใหม ๆ หรือ คําแนะนําในเร่ืองการทําเร่ืองยอ เปนตน 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 


