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บทคัดย่อ 

 การศกึษาผลการเรียนภาษาองักฤษและแรงจูงใจในการพูดภาษาองักฤษโดยใช้บทบาทสมมติุของนิสิต

มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกําแพงแสน มีวตัถุประสงค์ดงันี ้ 1)เพ่ือศกึษาผลการเรียนภาษาองักฤษ

โดยใช้บทบาทสมมติุของนิสิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 2)เพ่ือศกึษาแรงจูงใจในการพูด

ภาษาองักฤษโดยใช้บทบาทสมมติุของนิสิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกําแพงแสน กลุ่มทดลองได้แก่ 

นิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนภาษาองักฤษพืน้ฐาน 2 (Foundation English II ) ใน section 710,714 และ 852 มีนิสิต

รวมจํานวน 112 คน เลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้การวิจยัได้แก่

แบบทดสอบย่อยจํานวน 2 ครัง้ แบบทดสอบระหว่างเรียนซึ่งครอบคลุมทกัษะการฟัง การพูด การอ่านและการ

เขียนภาษาองักฤษ แบบทดสอบหลงัการเรียน ในทกัษะการฟัง การพดู การอา่นและการเขียนภาษาองักฤษ  แบบ

ประเมินวดัแรงจูงใจก่อนการเรียนพูดภาษาองักฤษโดยใช้บทบาทสมมติุ และ แบบประเมินวดัแรงจูงใจหลงัการ

เรียนพูดภาษาองักฤษโดยใช้บทบาทสมมติุ  วิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรม SPSS for Windows หาค่าเฉลี่ย ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้การวิเคราะห์เนือ้หา(Content analysis) สรุป

ผลการวิจยัพบว่า นิสิตผ่านภาษาองักฤษจํานวน 107 คนจากนิสิตทัง้หมด112 คน  คิดเป็นร้อยละ 95.53   

จากแบบประเมินวดัแรงจงูใจก่อนการเรียนพดูภาษาองักฤษโดยใช้บทบาทสมมติุนิสิตมีแรงจงูใจก่อนการเรียน

มีค่าเฉล่ียรวม เท่ากับ 3.34 อยู่ในระดับปานกลาง    หลังการเรียนนิสิตมีแรงจูงใจในการเรียนพูด

ภาษาองักฤษโดยใช้บทบาทสมมติุมีคา่เฉล่ียรวมเท่ากบั 4.56  อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ นิสิตมีแรงจงูใจหลงัการ

เรียนเพิ่มขึน้ จากแบบประเมินวดัแรงจูงใจหลงัการเรียนพูดภาษาองักฤษโดยใช้บทบาทสมมติุ ข้อท่ีมีคา่เฉล่ีย

สงูสดุคือ นิสิตได้ฝึกการพดูภาษาองักฤษโดยใช้บทบาทสมมตุกิบัเพ่ือนร่วมกลุ่ม มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.55 ซึ่ง

อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ นิสิตร้อยละ 98.21 พอใจกบัการพูดของตนเองโดยใช้บทบาทสมมติ จากการวิเคราะห์

ข้อมลูเชิงคุณภาพโดยใช้การวิเคราะห์เนือ้หา(Content analysis) พบว่า จากนิสิตทัง้หมด นิสิตร้อยละ 98.21 

พอใจกบัการพูดของตนเองโดยใช้บทบาทสมมติุ นิสิตให้ความเห็นว่าการฝึกการพูดภาษาองักฤษโดยใช้บทบาท

สมมติุมีความสําคญัตอ่ชีวิตประจําวนั นอกจากนีนิ้สิตยงัได้ฝึกเขียนและได้ฝึกพดูภาษาองักฤษเพ่ิมขึน้ด้วย 
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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. 
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คาํนํา 

 การเรียนภาษาองักฤษมีความสําคญัตอ่นิสิต เน่ืองจากภาษาองักฤษเป็นวิชาบงัคบัและเป็นพืน้ฐานท่ีจะ

ติดตอ่สื่อสารกบับคุลในประเทศอ่ืนๆ ภาษาองักฤษเป็นภาษากลางท่ีใช้ติดตอ่สื่อสารในประเทศอาเซียน การ

ติดตอ่สื่อสารโดยการพดูเป็นการติดตอ่สื่อสารท่ีสําคญั  การเรียนการสอนภาษาองักฤษมุง่เน้นให้ผู้ เรียนสามารถ

ติดตอ่สื่อสารได้ เข้าใจวฒันธรรม ใช้ภาษาได้ถกูต้องตามหลกัภาษาและสถานการณ์  จากประสบการณ์การสอน

ของผู้ วิจยัท่ีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสนพบวา่ปัญหาในการเรียนภาษาองักฤษของนิสิต

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสนคือนิสิตมีทกัษะพืน้ฐานในการฟัง การพดู  การอา่น และ การ

เขียน คอ่นข้างต่ํา  นอกจากนีนิ้สิตยงัประหมา่ท่ีจะออกมาพดูภาษาองักฤษหน้าชัน้เรียนด้วย  นิสิตสื่อสารกนัเป็น

ภาษาองักฤษไมไ่ด้  นิสิตขาดแรงจงูใจในการเรียนภาษาองักฤษ ผู้ วิจยัได้ใช้บทบาทสมมติุในการพฒันาทกัษะ

การพดูของนิสิต บทบาทสมมติุจะช่วยให้นิสิตได้ใช้ภาษาองักฤษในสถานการณ์จริง  จากงานวิจยัในประเทศไทย

เร่ือง ผลการสอนโดยใช้บทบาทสมมติุ ท่ีมีตอ่เจคติ ผลสมัฤทธ์ิและความเช่ือมัน่ของนกัเรียนในการพดู

ภาษาองักฤษพบวา่ บทบาทสมมติุทําให้นกัเรียนกลุม่ทดลองมีความมัน่ใจในการพดูมากกวา่นกัเรียนท่ีเรียนด้วย

วิธีปกติ  นกัเรียนท่ีเรียนด้วยบทบาทสมมติุมีทศันคติท่ีดีตอ่การเรียนภาษาองักฤษและนกัเรียนมีความมัน่ใจและ

เห็นวา่บทบาทสมมติุเป็นกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ น่าสนใจให้ความสนกุสนานเพลิดเพลนิซึง่จะนําไปสูก่ารพฒันา

ภาษาองักฤษของนกัเรียนโดยเฉพาะการพดู (เกศรา กฤษณะโลม,2541)  นอกจากนีย้งัมีงานวิจยัการใช้กิจกรรม

ละครเป็นกิจกรรมบทบาทสมมติเพ่ือพฒันาทกัษะภาษาองักฤษของผู้ เรียน ผู้ วิจยัพบวา่กิจกรรมละคร มีผลใน
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ทางบวกตอ่การพฒันาทกัษะทางภาษาโดยเฉพาะอย่างย่ิง ทกัษะการฟังการพดูภาษาองักฤษ(วิไลพร ธนสวุรรณ

,2538)     

จากงานวิจยัในตา่งประเทศ(Oberle,2004) ได้ใช้กิจกรรมบทบาทสมมติุเพ่ือพฒันานกัศกึษาในระดบั

ปริญญาตรี ผลการวิจยัพบวา่นกัศกึษาท่ีเรียนโดยใช้บทบาทสมมติุสามารถเข้าใจบทเรียน มีความเข้าใจเนือ้หา

และมีทกัษะทางวิชาการ จากงานวิจยัดงักลา่วสรุปวา่  บทบาทสมมติุเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีช่วยให้

ผู้ เรียนสามารถพฒันาการเรียนรู้ของนกัศกึษาได้  นอกจากนีง้านวิจยัท่ีศกึษานกัศกึษาในระดบัปริญญาตรี พบวา่ 

บทบาทสมมติจะเป็นกิจกรรมสง่เสริมให้นกัศกึษามีการทํางานเป็นทีม มีการเรียนรู้ร่วมกนักบัเพ่ือนร่วมชัน้ 

มากกวา่การเรียนรู้แบบการฟังบรรยาย (Schaap ,2005) 

สรุปจากงานวิจัยดังกล่าวข้างต้น ความสําคัญของการใช้บทบาทสมมุติมีผลต่อแรงจูงใจในการพูด

ภาษาองักฤษของนิสิต ผู้ วิจัยได้พยายามหางานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการใช้บทบาทสมมุติเพ่ือให้ผู้ เรียนมีแรงจูงใจใน

การพูดภาษาองักฤษเพ่ิมขึน้ในระดบัอดุมศึกษาของประเทศไทย แต่ยงัหาไมพ่บ ดงันัน้ผู้ วิจยัจึงสนใจศกึษาผล

การเรียนภาษาองักฤษและแรงจงูใจในการพดูภาษาองักฤษโดยใช้บทบาทสมมติของนิสิตมหาวิทยาลยั 

เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 

การศกึษาผลการเรียนภาษาองักฤษและแรงจงูใจในการพดูภาษาองักฤษโดยใช้บทบาทสมมติของนิสิต

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสนมีวตัถปุระสงค์ดงันี ้

1)เพ่ือศกึษาผลการเรียนภาษาองักฤษโดยใช้บทบาทสมมติของนิสิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  

วิทยาเขตกําแพงแสน 

2)เพ่ือศกึษาแรงจงูใจในการพดูภาษาองักฤษโดยใช้บทบาทสมมติของนิสิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

วิทยาเขตกําแพงแสน 

 กลุม่ทดลองได้แก่ นิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนภาษาองักฤษพืน้ฐาน 2 (Foundation English II ) ใน section 

710,714 และ 852 มีนิสิตรวมจํานวน 112 คน เลือกกลุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) เคร่ืองมือ

ท่ีใช้ในการวิจยัได้แก่แบบทดสอบย่อยจํานวน 2 ครัง้ แบบทดสอบระหวา่งเรียนซึง่ครอบคลมุทกัษะการฟัง การพดู 

การอา่นและการเขียนภาษาองักฤษ แบบทดสอบหลงัการเรียน ในทกัษะการฟัง การพดู การอา่นและการเขียน 

ภาษาองักฤษ  แบบประเมินวดัแรงจงูใจก่อนการเรียนพดูภาษาองักฤษโดยใช้บทบาทสมมติุ และ แบบประเมินวดั

แรงจงูใจหลงัการเรียนพดูภาษาองักฤษโดยใช้บทบาทสมมติุ  วิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรม SPSS for Windows 

หาคา่เฉลี่ยคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพโดยใช้การวิเคราะห์เนือ้หา(Content 

analysis) 

 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 

  การวิจยัพบว่าผลการเรียนภาษาองักฤษโดยใช้บทบาทสมมตุินิสิตจํานวน 112 คน  มีนิสิตผ่าน

ภาษาอังกฤษจํานวน 107 คน  คิดเป็นร้อยละ 95.53   จากแบบประเมินวัดแรงจูงใจก่อนการเรียนพูด

ภาษาองักฤษโดยใช้บทบาทสมมติุนิสิตมีแรงจงูใจก่อนการเรียนมีคา่เฉล่ียรวม เท่ากบั 3.34 อยู่ในระดบัปาน
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กลาง    หลงัการเรียนนิสิตมีแรงจูงใจในการเรียนพูดภาษาองักฤษโดยใช้บทบาทสมมติมีคา่เฉล่ียรวมเท่ากับ 

4.56  อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ นิสิตมีแรงจงูใจหลงัการเรียนเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 24.4  จากแบบประเมินวดั

แรงจูงใจหลังการเรียนพูดภาษาอังกฤษโดยใช้บทบาทสมมุติ ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ นิสิตได้ฝึกการพูด

ภาษาอังกฤษโดยใช้บทบาทสมมุติกับเพ่ือนร่วมกลุ่ม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.55 ซึ่งอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 

สอดคล้องกบังานวิจยัของ Fallows (1993) ท่ีได้ทดลองใช้กิจกรรมละครและบทบาทสมมตุิในการสอน

ภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศพบว่า เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้นกัเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจถึง

วฒันธรรมของเจ้าของภาษาได้เป็นอย่างดี ทัง้นีเ้พราะนกัเรียนสามารถนําภาษาไปใช้กบัเจ้าของภาษาได้

จริง จากการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพโดยใช้การวิเคราะห์เนือ้หา(Content analysis) พบว่า จากนิสิตทัง้หมด 

นิสิตร้อยละ 98.21 พอใจกับการพูดของตนเองโดยใช้บทบาทสมมุติ นิสิตให้ความเห็นว่าการฝึกการพูด

ภาษาองักฤษโดยใช้บทบาทสมมุติมีความสําคญัต่อชีวิตประจําวนั นอกจากนีนิ้สิตยังได้ฝึกเขียนและได้ฝึกพูด

ภาษาองักฤษเพ่ิมขึน้ด้วย 

 

สรุป 

การวิจยัพบวา่ผลการเรียนภาษาองักฤษโดยใช้บทบาทสมมตนิิสิตจํานวน 112 คน  นิสิตผา่น

ภาษาองักฤษจํานวน 107 คน  คิดเป็นร้อยละ 95.53   นิสิตมีแรงจงูใจในการพดูภาษาองักฤษโดยใช้บทบาท

สมมติุหลงัการเรียนเพิ่มขึน้  

 

กิตตกิรรมประกาศ 

ขอขอบคณุโครงการจดัตัง้ภาควิชาอตุสาหกรรมบริการและนวตักรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกําแพงแสนท่ีให้โอกาสทํางานวิจยั ขอบคณุอาจารย์ทกุๆท่าน

ในสาขาภาษาองักฤษคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 

ขอบคณุนิสิตทกุๆคนท่ีลงทะเบียนเรียนภาษาองักฤษพืน้ฐาน 2 (Foundation English II) ท่ีตัง้ใจเรียนเป็นอย่างดี 
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