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บทคัดย่ อ
การศึกษาผลการเรี ยนภาษาอังกฤษและแรงจูงใจในการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้ บทบาทสมมุติของนิสิต
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน มีวตั ถุประสงค์ดงั นี ้ 1)เพื่อศึกษาผลการเรี ยนภาษาอังกฤษ
โดยใช้ บทบาทสมมุติของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 2)เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการพูด
ภาษาอังกฤษโดยใช้ บทบาทสมมุติของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน กลุ่มทดลองได้ แก่
นิสิตที่ลงทะเบียนเรี ยนภาษาอังกฤษพื ้นฐาน 2 (Foundation English II ) ใน section 710,714 และ 852 มีนิสิต
รวมจํานวน 112 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่ องมือที่ใช้ การวิจยั ได้ แก่
แบบทดสอบย่อยจํานวน 2 ครั ง้ แบบทดสอบระหว่างเรี ยนซึ่งครอบคลุมทักษะการฟั ง การพูด การอ่านและการ
เขียนภาษาอังกฤษ แบบทดสอบหลังการเรี ยน ในทักษะการฟั ง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ แบบ
ประเมินวัดแรงจูงใจก่อนการเรี ยนพูดภาษาอังกฤษโดยใช้ บทบาทสมมุติ และ แบบประเมินวัดแรงจูงใจหลังการ
เรี ยนพูดภาษาอังกฤษโดยใช้ บทบาทสมมุติ วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยโปรแกรม SPSS for Windows หาค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้ การวิเคราะห์ เนื อ้ หา(Content analysis) สรุ ป

ผลการวิจยั พบว่า นิสิตผ่านภาษาอังกฤษจํานวน 107 คนจากนิสิตทังหมด112
้
คน คิดเป็ นร้ อยละ 95.53
จากแบบประเมินวัดแรงจูงใจก่อนการเรี ยนพูดภาษาอังกฤษโดยใช้ บทบาทสมมุตินิสิตมีแรงจูงใจก่อนการเรี ยน
มี ค่าเฉลี่ ย รวม เท่ ากับ 3.34 อยู่ใ นระดับ ปานกลาง หลัง การเรี ย นนิ สิ ตมี แ รงจู งใจในการเรี ย นพู ด
ภาษาอังกฤษโดยใช้ บทบาทสมมุติมีคา่ เฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.56 อยู่ในระดับมากที่สดุ นิสิตมีแรงจูงใจหลังการ
เรี ยนเพิ่มขึ ้น จากแบบประเมินวัดแรงจูงใจหลังการเรี ยนพูดภาษาอังกฤษโดยใช้ บทบาทสมมุติ ข้ อที่มีคา่ เฉลี่ย
สูงสุดคือ นิสิตได้ ฝึกการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้ บทบาทสมมุตกิ บั เพื่อนร่วมกลุ่ม มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.55 ซึ่ง
อยู่ในระดับมากที่สดุ นิสิตร้ อยละ 98.21 พอใจกับการพูดของตนเองโดยใช้ บทบาทสมมติ จากการวิเคราะห์
ข้ อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้ การวิเคราะห์เนื ้อหา(Content analysis) พบว่า จากนิสิตทัง้ หมด นิสิตร้ อยละ 98.21
พอใจกับการพูดของตนเองโดยใช้ บทบาทสมมุติ นิสิตให้ ความเห็นว่าการฝึ กการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้ บทบาท
สมมุติมีความสําคัญต่อชีวิตประจําวัน นอกจากนี ้นิสิตยังได้ ฝึกเขียนและได้ ฝึกพูดภาษาอังกฤษเพิ่มขึ ้นด้ วย
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ABSTRACT
A Study of result of learning English and motivation to speak English by using role-playing
of undergraduate students at Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus. The objectives
are as follows: 1) to study the result of learning English by using role-playing and 2) to study the
motivation to speak English by using role-playing. The researcher used purposive sampling. The
samples include 112 students .The instruments used in this research were 2 quizzes and 2 tests
cover the skills of listening, speaking, reading , writing and the motivation evaluation. The researcher
used a data analysis software package for data analysis using SPSS for Windows to find the average
and standard deviation. For qualitative analysis, the researcher used content analysis. There were
107 students passed the test. The students’ motivation to learn English by using role-playing was 4.56
at the highest level. 98.21 percent students were pleased with the speech of their own role playing.
The analysis of qualitative data using content analysis revealed that 98.21 percent of students, all
students are pleased with speaking their own role playing. Students wanted to practice speaking for
everyday life. Students think writing and speaking are important.
Keywords: English learning, motivation, role-playing, English speaking
e-mail address :faaskjf@ku.ac.th

คํานํา
การเรี ยนภาษาอังกฤษมีความสําคัญต่อนิสิต เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็ นวิชาบังคับและเป็ นพื ้นฐานที่จะ
ติดต่อสื่อสารกับบุคลในประเทศอื่นๆ ภาษาอังกฤษเป็ นภาษากลางที่ใช้ ติดต่อสื่อสารในประเทศอาเซียน การ
ติดต่อสื่อสารโดยการพูดเป็ นการติดต่อสื่อสารที่สําคัญ การเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษมุง่ เน้ นให้ ผ้ เู รี ยนสามารถ
ติดต่อสื่อสารได้ เข้ าใจวัฒนธรรม ใช้ ภาษาได้ ถกู ต้ องตามหลักภาษาและสถานการณ์ จากประสบการณ์การสอน
ของผู้วิจยั ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสนพบว่าปั ญหาในการเรี ยนภาษาอังกฤษของนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสนคือนิสิตมีทกั ษะพื ้นฐานในการฟั ง การพูด การอ่าน และ การ
เขียน ค่อนข้ างตํ่า นอกจากนี ้นิสิตยังประหม่าที่จะออกมาพูดภาษาอังกฤษหน้ าชันเรี
้ ยนด้ วย นิสิตสื่อสารกันเป็ น
ภาษาอังกฤษไม่ได้ นิสิตขาดแรงจูงใจในการเรี ยนภาษาอังกฤษ ผู้วิจยั ได้ ใช้ บทบาทสมมุติในการพัฒนาทักษะ
การพูดของนิสิต บทบาทสมมุตจิ ะช่วยให้ นิสิตได้ ใช้ ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริ ง จากงานวิจยั ในประเทศไทย
เรื่ อง ผลการสอนโดยใช้ บทบาทสมมุติ ที่มีตอ่ เจคติ ผลสัมฤทธิ์และความเชื่อมัน่ ของนักเรี ยนในการพูด
ภาษาอังกฤษพบว่า บทบาทสมมุติทําให้ นกั เรี ยนกลุม่ ทดลองมีความมัน่ ใจในการพูดมากกว่านักเรี ยนที่เรี ยนด้ วย
วิธีปกติ นักเรี ยนที่เรี ยนด้ วยบทบาทสมมุติมีทศั นคติที่ดีตอ่ การเรี ยนภาษาอังกฤษและนักเรี ยนมีความมัน่ ใจและ
เห็นว่าบทบาทสมมุติเป็ นกิจกรรมที่มีประโยชน์ น่าสนใจให้ ความสนุกสนานเพลิดเพลินซึง่ จะนําไปสูก่ ารพัฒนา
ภาษาอังกฤษของนักเรี ยนโดยเฉพาะการพูด (เกศรา กฤษณะโลม,2541) นอกจากนี ้ยังมีงานวิจยั การใช้ กิจกรรม
ละครเป็ นกิจกรรมบทบาทสมมติเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรี ยน ผู้วิจยั พบว่ากิจกรรมละคร มีผลใน
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ทางบวกต่อการพัฒนาทักษะทางภาษาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทักษะการฟั งการพูดภาษาอังกฤษ(วิไลพร ธนสุวรรณ
,2538)
จากงานวิจยั ในต่างประเทศ(Oberle,2004) ได้ ใช้ กิจกรรมบทบาทสมมุติเพื่อพัฒนานักศึกษาในระดับ
ปริ ญญาตรี ผลการวิจยั พบว่านักศึกษาที่เรี ยนโดยใช้ บทบาทสมมุติสามารถเข้ าใจบทเรี ยน มีความเข้ าใจเนื ้อหา
และมีทกั ษะทางวิชาการ จากงานวิจยั ดังกล่าวสรุ ปว่า บทบาทสมมุติเป็ นกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ช่วยให้
ผู้เรี ยนสามารถพัฒนาการเรี ยนรู้ ของนักศึกษาได้ นอกจากนี ้งานวิจยั ที่ศกึ ษานักศึกษาในระดับปริ ญญาตรี พบว่า
บทบาทสมมติจะเป็ นกิจกรรมส่งเสริ มให้ นกั ศึกษามีการทํางานเป็ นทีม มีการเรี ยนรู้ ร่วมกันกับเพื่อนร่ วมชัน้
มากกว่าการเรี ยนรู้ แบบการฟั งบรรยาย (Schaap ,2005)
สรุ ปจากงานวิจัยดังกล่าวข้ างต้ น ความสําคัญของการใช้ บทบาทสมมุติมีผลต่อแรงจูงใจในการพูด
ภาษาอังกฤษของนิสิต ผู้วิจัยได้ พยายามหางานวิจยั ที่เกี่ยวกับการใช้ บทบาทสมมุติเพื่อให้ ผ้ ูเรี ยนมีแรงจูงใจใน
การพูดภาษาอังกฤษเพิ่มขึ ้นในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย แต่ยงั หาไม่พบ ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงสนใจศึกษาผล
การเรี ยนภาษาอังกฤษและแรงจูงใจในการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้ บทบาทสมมติของนิสิตมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน

อุปกรณ์ และวิธีการ
การศึกษาผลการเรี ยนภาษาอังกฤษและแรงจูงใจในการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้ บทบาทสมมติของนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสนมีวตั ถุประสงค์ดงั นี ้
1)เพื่อศึกษาผลการเรี ยนภาษาอังกฤษโดยใช้ บทบาทสมมติของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกําแพงแสน
2)เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้ บทบาทสมมติของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกําแพงแสน
กลุม่ ทดลองได้ แก่ นิสิตที่ลงทะเบียนเรี ยนภาษาอังกฤษพื ้นฐาน 2 (Foundation English II ) ใน section
710,714 และ 852 มีนิสิตรวมจํานวน 112 คน เลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) เครื่ องมือ
ที่ใช้ ในการวิจยั ได้ แก่แบบทดสอบย่อยจํานวน 2 ครัง้ แบบทดสอบระหว่างเรี ยนซึง่ ครอบคลุมทักษะการฟั ง การพูด
การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ แบบทดสอบหลังการเรี ยน ในทักษะการฟั ง การพูด การอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษ แบบประเมินวัดแรงจูงใจก่อนการเรี ยนพูดภาษาอังกฤษโดยใช้ บทบาทสมมุติ และ แบบประเมินวัด
แรงจูงใจหลังการเรี ยนพูดภาษาอังกฤษโดยใช้ บทบาทสมมุติ วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยโปรแกรม SPSS for Windows
หาค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้ การวิเคราะห์เนื ้อหา(Content
analysis)

ผลการทดลองและวิจารณ์
การวิจยั พบว่าผลการเรี ยนภาษาอังกฤษโดยใช้ บทบาทสมมุตินิสิตจํานวน 112 คน มีนิสิตผ่าน
ภาษาอังกฤษจํ านวน 107 คน คิดเป็ นร้ อยละ 95.53 จากแบบประเมิน วัดแรงจูงใจก่ อนการเรี ยนพูด
ภาษาอังกฤษโดยใช้ บทบาทสมมุตินิสิตมีแรงจูงใจก่อนการเรี ยนมีคา่ เฉลี่ยรวม เท่ากับ 3.34 อยู่ในระดับปาน
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กลาง หลังการเรี ยนนิสิตมีแรงจูงใจในการเรี ยนพูดภาษาอังกฤษโดยใช้ บทบาทสมมติมีคา่ เฉลี่ยรวมเท่ากับ
4.56 อยู่ในระดับมากที่สดุ นิสิตมีแรงจูงใจหลังการเรี ยนเพิ่มขึ ้นคิดเป็ นร้ อยละ 24.4 จากแบบประเมินวัด
แรงจูง ใจหลัง การเรี ย นพูด ภาษาอังกฤษโดยใช้ บ ทบาทสมมุติ ข้ อที่ มีค่า เฉลี่ ย สูง สุดคื อ นิสิ ตได้ ฝึ กการพูด
ภาษาอังกฤษโดยใช้ บทบาทสมมุติกับเพื่อนร่ วมกลุ่ม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่ สุด
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Fallows (1993) ที่ได้ ทดลองใช้ กิจกรรมละครและบทบาทสมมุติในการสอน
ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศพบว่า เป็ นการกระตุ้นและส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนได้ เรี ยนรู้ และเข้ าใจถึง
วัฒนธรรมของเจ้ าของภาษาได้ เป็ นอย่างดี ทังนี
้ ้เพราะนักเรี ยนสามารถนําภาษาไปใช้ กบั เจ้ าของภาษาได้
จริ ง จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้ การวิเคราะห์เนื ้อหา(Content analysis) พบว่า จากนิสิตทังหมด
้
นิ สิ ต ร้ อยละ 98.21 พอใจกับ การพูด ของตนเองโดยใช้ บ ทบาทสมมุติ นิ สิ ต ให้ ค วามเห็ น ว่าการฝึ กการพูด
ภาษาอังกฤษโดยใช้ บทบาทสมมุติมีความสําคัญต่อชีวิตประจําวัน นอกจากนีน้ ิสิตยังได้ ฝึกเขียนและได้ ฝึกพูด
ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ ้นด้ วย

สรุ ป
การวิจยั พบว่าผลการเรี ยนภาษาอังกฤษโดยใช้ บทบาทสมมตินิสิตจํานวน 112 คน นิสิตผ่าน
ภาษาอังกฤษจํานวน 107 คน คิดเป็ นร้ อยละ 95.53 นิสิตมีแรงจูงใจในการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้ บทบาท
สมมุตหิ ลังการเรี ยนเพิ่มขึ ้น
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณโครงการจัดตังภาควิ
้
ชาอุตสาหกรรมบริ การและนวัตกรรมภาษา
คณะศิลปศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสนที่ให้ โอกาสทํางานวิจยั ขอบคุณอาจารย์ทกุ ๆท่าน
ในสาขาภาษาอังกฤษคณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน
ขอบคุณนิสิตทุกๆคนที่ลงทะเบียนเรี ยนภาษาอังกฤษพื ้นฐาน 2 (Foundation English II) ที่ตงใจเรี
ั ้ ยนเป็ นอย่างดี

เอกสารอ้ างอิง
เกศรา กฤษณะโลม. 2541. ผลของการสอนโดยใช้ บทบาทสมมติท่ มี ีต่อทัศนคติ ผลสัมฤทธิ์และความ
เชื่อมั่นของนักเรี ยนในการพูดภาษาอังกฤษ. มหาวิทยาลัยมหิดล, นครปฐม.
วิไลพร ธนสุวรรณ. 2538. กิจกรรมการละครในห้ องเรี ยนภาษาอังกฤษ. ศึกษาศาสตร์ สาร 20: 39-46
Fallows,R.J.1993. Dramatic realistic: The creation and reception of American political and fiction
dramas of the late 1940 and their influence on gender role construction. Dissertation
abstract international.54:1002 A.
Oberle, A. P. 2004. Understanding public land management through role-playing. Journal of
Geography 103: 199-210.

Schaap, A. 2005. Learning political theory by role-playing. Politics 25: 46-52.
677

