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 กำรวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ 1) เปรยีบเทยีบควำมสำมำรถด้ำนกำรพดูภำษำองักฤษในชัน้เรยีนของนกัศกึษำ

ครูภำษำอังกฤษ ระดับปริญญำตรี วิทยำลัยครูหลวงพระบำง สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว ก่อนและหลัง

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้บทบำทสมมติที่เน้นกิจกรรมกำรฝึกปฏิบัติกำรสอน และ 2) ศึกษำควำมพึงพอใจของ

นักศึกษำครูภำษำอังกฤษที่มีต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้บทบำทสมมติที่เน้นกิจกรรมกำรฝึกปฏิบัติกำรสอน 

กลุ่มตัวอย่ำงในกำรวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษำครู สำขำภำษำอังกฤษ ชั้นปีที่ 3 วิทยำลัยครูหลวงพระบำง ในภำคเรียน

ที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2560 จสำนวน 35 คน ซึ่งได้มำโดยวิธีกำรสุ่มอย่ำงแบบง่ำย เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ แผนกำร

จดักำรเรยีนรูจ้สำนวน 5 แผน แบบทดสอบวดัควำมสำมำรถด้ำนกำรพดูภำษำองักฤษในชัน้เรยีน แบบสงัเกตพฤตกิรรม

กำรใช้ภำษำอังกฤษในชั้นเรียน แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของนักศึกษำครู และแบบสัมภำษณ์ควำมพึงพอใจของ

นักศึกษำครู วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน กำรทดสอบที และกำรวิเครำะห์เนื้อหำ 

 ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1) นักศึกษำครูภำษำอังกฤษ วิทยำลัยครูหลวงพระบำง มีควำมสำมำรถด้ำนกำรพูดภำษำ

อังกฤษในชั้นเรียนหลังได้รับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้บทบำทสมมติที่เน้นกิจกรรมกำรฝึกปฏิบัติกำรสอนสูง

กว่ำก่อนได้รับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน อย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 2) นักศึกษำครูภำษำอังกฤษ วิทยำลัย

ครูหลวงพระบำง มีควำมพึงพอใจท่ีมีต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้บทบำทสมมติที่เน้นกิจกรรมกำรฝึกปฏิบัติ

กำรสอน โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก จสำแนกเป็นรำยด้ำน พบว่ำ อยู่ในระดับมำกทุกด้ำน โดยเรียงค่ำเฉลี่ยจำกมำก

ไปหำน้อย ได้แก่ ด้ำนบรรยำกำศในกำรเรียนรู้ ด้ำนประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรจัดกิจกรรม และด้ำนกำรจัดกิจกรรม 

กำรเรียนรู้ ตำมลสำดับ และจำกกำรวิเครำะห์เนื้อหำ พบว่ำ นักศึกษำมีควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพรำะ
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บทน�า

 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ได ้ทสำ

ปฏิญญำอำเชียนเพื่อสร ้ำงให ้ เ กิดเป ็นประชำคม 

อำเชียนภำยใต้เงื่อนไข 3 ด้ำน ประกอบด้วย ด้ำน

เศรษฐกิจ ด้ำนกำรเมือง และ ด้ำนวัฒนธรรม ประชำคม

ประชำชำตปิระเทศในเอเชยีได้เกดิขึน้อย่ำงมผีลสมบรูณ์

แล้วทสำให้ประเทศกสำลังก้ำวสู่กำรเปลี่ยนแปลงและ

เกิดชุมชนใหม่ ภำษำอังกฤษถูกนสำมำใช้เป็นภำษำทำง

รำชกำรของอำเซียน ดังนั้นสิ่งที่สสำคัญคือ “กำรจัดกำร

เรียนรู้ภำษำอังกฤษ” เพื่อรับกำรเปลี่ยนแปลงในโลก

แห่งศตวรรษที่ 21 “ครูจะต้องเปลี่ยนบทบำทจำกผู้สอน

ไปเป็นผู้อสำนวยควำมสะดวกผู้เรียน” ต้องเปลี่ยน แปลง

ทศันะ จำกกระบวนทศัน์แบบดัง้เดมิไปสูก่ระบวนทศัน์

ใหม่ที่ให้โลกของนักเรียนและโลกควำมเป็นจริงเป็น

ศูนย์กลำงของกระบวนกำรเรียนรู้ สสำนักควำมสัมพันธ์ 

ต่ำงประเทศ [1] และนี้คือส่ิงสสำคัญที่สำธำรณรัฐ

ประชำธิปไตยประชำชนลำวต้องตระหนัก

 ในช่วงหลำยปีทีผ่่ำนมำ สำธำรณรฐัประชำธิปไตย 

เป็นกจิกรรมท่ีสนกุสนำน มลีกัษณะเรยีนปนเล่น ส่งเสรมิกำรมปีฏสิมัพนัธ์ ได้แสดงตำมควำมรูส้กึนกึคดิในสถำนกำรณ์

ต่ำง ๆ  สำมำรถตดัสนิใจแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำได้โดยได้รบัคสำแนะนสำช่วยเหลอืกนัอย่ำงเป็นกลัยำณมติร และทสำให้เกดิ

ควำมมั่นใจในกำรพูดภำษำอังกฤษเพิ่มขึ้น 

ค�าส�าคัญ : กำรพัฒนำ ภำษำอังกฤษในชั้นเรียน บทบำทสมมติที่เน้นกิจกรรมกำรฝึกปฏิบัติกำรสอน

Abstract

 The researcher is interested in studying this by having the purposes to ; 1) compare the classroom language 

speaking ability performed by the undergraduate English Education students in Luangprabang Teacher Training 

College, Lao PDR before and after being taught with the activity-based role play in teaching practise and 2) determine 

the students’ satisfaction towards the activity-based role play in teaching practise. The samples of this study were 35 

undergraduate junior English Education students studying in the second semester, academic year 2017 at Luangprabang 

Teacher Training College, which were selected with a simple random sampling. The research instruments included 

5 teaching-learning lesson plans, a paper-test of English classroom language ability, an observation form of using 

English classroom language, a questionnaire for students’ satisfaction, and an interview form for students’ satisfaction. 

The data were analysed by using mean, standard deviation, t-test, and content analysis. 

 The results of the research were as follows : 1) The undergraduate English Education students in Luangprabang 

Teacher Training College had speaking ability in speaking English classroom language after being taught with the 

activity-based role play in teaching practise higher than that of before significantly at 0.05 level. 2) The students 

had satisfaction towards the activity-based role play in teaching practise both overall and in all individual aspects 

at a high level ranging from the highest mean score as the aspects of; classroom atmosphere, benefits from teaching 

activities, and managing learning activities respectively. From the content analysis, it was found that the students 

were satisfied with this teaching practice because it was joyful, playful, supportive for learner interaction, allowing 

them to show the ideas and feeling in different situations, helping them make a decision for solving problems in 

advance with friendly suggestions, and encouraging them to gain more self-confidences in speaking English.

Keywords : development, English classroom language, activity-based role play in teaching practise
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ประชำชนลำวได้มีควำมพยำยำมเพิ่มขีดควำมสำมำรถ 

ในกำรใช้ภำษำอังกฤษ ด้วยกำรประกำศนโยบำย

ให้นักเรียนเรียนภำษำอังกฤษเป็นภำษำต่ำงประเทศ 

ที่ 1 โดยกสำหนดให้มีกำรสอนตั้งแต่ประถมศึกษำ

เป็นต้นไป ในปี 2533 และได้ประกำศใช้หลกัสตูรภำษำ  

อังกฤษ พ.ศ. 2534 รวมทั้งกำรส่งเสริมให้มีกำรเปิด

โรงเรียนนำนำชำติ และโรงเรียนเอกชน ซ่ึงเป็น

โรงเรียนที่จัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรกระทรวง

ศึกษำธิกำรและกีฬำลำว โดยใช้ภำษำอังกฤษเป็นสื่อใน

กำรจดักำรเรยีนกำรสอน สมกด มงัหน่อเมข [2] นอกจำกนี้  

กระทรวงศึกษำธิกำรและกีฬำลำว ได้ตระหนักถึง 

ควำมสสำคัญของกำรใช้ภำษำอังกฤษมำโดยตลอด โดย

จะเห็นได้จำกกำรจัดกำรศึกษำของชำติได้กสำหนดให้

มีกำรเรียนกำรสอนวิชำภำษำอังกฤษท้ัง 4 ทักษะ เช่น  

กำรฟัง กำรพดู กำรอ่ำน และกำรเขยีน โดยเฉพำะ ทกัษะ

กำรพดูได้กสำหนดให้นกัเรยีน นกัศึกษำได้มโีอกำสได้พดู 

อภปิรำย และทีส่สำคญั ต้องส่งเสรมิให้นกัเรยีน นกัศกึษำ

ให้เกดิควำมอยำกรูอ้ยำกเหน็ กำรแสดงออก และโต้แย้ง

ได้ นัน่แสดงว่ำกำรสอนจะใช้แนวกำรสอนภำษำองักฤษ

เพื่อกำรสื่อสำร โดยเน้นให้ผู้เรียนสำมำรถใช้ภำษำเพื่อ

สื่อควำมหมำย โดยผู้สอนมีหน้ำท่ีจัดกิจกรรมกำรเรียน

กำรสอนหลำย ๆ แบบมำผสมผสำนกันเน้ือหำท่ีใช้ใน

ชีวิตประจสำวัน ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลำง จึงจะส่งผล

ให้กำรเรียนกำรสอนบรรลุผล บัวสอน ขุขผำผำวัน [3]

 จำกกำรศึกษำระบบกำรเรียนกำรสอนของ

วิทยำลัยครูหลวงพระบำง สำธำรณรัฐประชำธิปไตย 

ประชำชนลำว ผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิชำภำษำ 

อังกฤษ ในปีกำรศึกษำ 2556-2557 ยังไม่ประสบควำม

สสำเร็จเนื่องจำกผลกำรเรียนของนักศึกษำในสำขำวิชำ

ภำษำอังกฤษทั้ง 4 ทักษะได้แก่ กำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำน 

และกำรเขียน โดยเฉพำะทักษะทำงด้ำนกำรพูดภำษำ

ที่ใช้ในชั้นเรียนยังคงอยู่ในระดับตส่ำซึ่งวัดจำกคะแนน

เกณฑ์มำตรฐำนกำรพดู พบว่ำ อยูใ่นร้อยละ 20 ซึง่ตสำ่กว่ำ

เกณฑ์ที่กสำหนดของกระทรวงศึกษำธิกำรและกีฬำลำว 

[6] โดยสำเหตุที่ทสำให้กำรเรียนกำรสอนไม่ประสบ 

ผลสสำเร็จ ส่วนหนึ่งเกิดจำกตัวผู้เรียนเองไม่เห็นคุณค่ำ

ของกำรฝึกพดู และส่วนหนึง่เกดิจำกรปูแบบวธิกีำรสอน

ที่ครูนสำมำสอนยังเป็นวิธีกำรสอนแบบดั้งเดิมที่สอน

ตำมตสำรำเน้นกำรบรรยำยเป็นหลัก ยังไม่เปิดโอกำสให้

นกัศกึษำครไูด้มส่ีวนร่วมในกจิกรรมกำรเรยีนกำรสอน 

และลงมือฝึกด้วยตนเอง บัวสอน ขุขผำผำวัน [2] และ

ผลจำกงำนวิจัยเรื่อง กำรค้นพบกำรสร้ำงครูในลำวของ 

แสงมะนี สอสิงดำรำ [7] พบว่ำกำรสอนของครู 

ส่วนมำกยงัสอนแบบวธีิกำรบรรยำย เน้นให้นกัศกึษำฟัง

และจดบันทึกตำม นักศึกษำจะปฏิบัติตำมคสำส่ังของครู

เพียงฝ่ำยเดียวทสำให้นักศึกษำขำดทักษะในกำรพูดและ

กำรแสดงออกซึง่ถอืว่ำเป็นพืน้ฐำนสสำคญัของกำรศกึษำ 

วทิยำลยัครหูลวงพระบำง มนีโยบำยส่งเสรมิให้อำจำรย์

ผู้สอนให้ควำมสสำคัญกับกำรพัฒนำทักษะด้ำนกำรพูด

ภำษำทีใ่ช้ในชัน้เรยีนของนกัศกึษำเป็นสสำคญั สอดคล้อง

กับทฤษฎีของ Ur, P [8] ได้ให้ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ

เหตุผลที่ต้องพัฒนำทักษะกำรพูดของผู้เรียนว่ำ ทักษะ

กำรพูดเป็นทักษะที่สสำคัญที่สุดในบรรดำทักษะทั้งหมด 

เพรำะทักษะกำรพูดเป็นทักษะที่แสดงให้เห็นว่ำผู้พูดมี

ควำมรู้ทำงภำษำและช่วยให้เรียนรู้ทักษะอื่นได้ง่ำยขึ้น

 จำกปัญหำควำมสำมำรถด้ำนกำรพูด และกำร

ใช้ภำษำในชั้นเรียนของนักศึกษำครูที่เป็นปัญหำที่ต้อง

เร่งหำทำงแก้ไขเพื่อให้นักศึกษำครูมีควำมสำมำรถด้ำน

กำร พูด กำรใช้ภำษำในช้ันเรียน และพัฒนำให้ดีขึ้น 

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้บทบำทสมมติที่เน้น

กิจกรรมกำรฝึกปฏิบัติกำรสอนจึงเป็นเหตุผลสสำคัญ 

และจสำเป็นอย่ำงย่ิงเพรำะว่ำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

ด้วยรูปแบบบทบำทสมมติเป็นกิจกรรมที่ฝึกกำรพูด

ที่ช่วยให้นักเรียน นักศึกษำมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนใน

ช้ันเรียน และมีโอกำสได้ฝึกพฤติกรรมหลำกหลำยรูป

แบบทสำให้นักศึกษำกล้ำแสดงออก เป็นแรงจูงใจนสำ

ไปสู่กำรเรียนรู้โดยอัตโนมัติ นอก จำกนี้ Shaftel and 

Shaftel [9] ยังให้ควำมสสำคัญกับปฏิสัมพันธ์ทำงสังคม

ของบุคคลว่ำ บุคคลสำมำรถเรียนรู้เกี่ยวกับตนเองได้

จำกกำรปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและควำมรู้สึกนึกคิดและ

ค่ำนิยมต่ำง ๆ ของบุคคล ก็เป็นผลมำจำกกำรที่บุคคลมี

กำรปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบข้ำง และได้สั่งสม
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ทักษะต่ำง ๆ นั้นไว้ โดยที่บุคคลผู้นั้นอำจไม่รู้ตัวก็ได้ 

กำรเล่นบทบำทสมมติเป็นวิธีกำรที่ช่วยให้บุคคลได้

แสดงควำมรูส้กึนกึคดิต่ำง ๆ  ทีอ่ยูภ่ำยในออกมำ และนสำ

มำศึกษำทสำควำมเข้ำใจซึ่งจะช่วยให้บุคคลเกิดกำรเรียน

รู้เกี่ยวกับตนเองเข้ำใจในตนเองในขณะเดียวกันกำร

ที่บุคคลเล่นบทบำทของผู้อ่ืนก็สำมำรถช่วยให้ผู้เรียน

เกิดควำมเข้ำใจในควำมคิด ค่ำนิยม และพฤติกรรมของ 

ผูอ้ืน่ได้เช่นเดยีวกนัและยงัเป็นกำรจดักำรเรยีนกำรสอน

ที่ผู้เรียนจะได้ใช้จินตนำกำร และกำรคิดวิเครำะห์แล้ว

สมมต ิบทบำทของตนเองในสถำนกำรณ์ที่กสำหนดให้มี

ควำมใกล้ เคยีงกบัควำมเป็นจรงิ ส่วนผูช้มคอื ผูเ้รยีนทีอ่ยู่

ในชั้นเรียน มีหน้ำที่คอยฟัง สังเกตกำรสนทนำ กำรเล่น

บทบำทสมมติและตอนท้ำยของกำรเล่นบทบำทสมมติ

จะมีกำรประเมินกำรเล่นบทบำทสมมติ 

 ด ้วยสภำพและปัญหำกำรวิจัยได ้กล ่ำวมำ 

ข้ำงต้น ผูว้จิยัจงึเกดิควำมสนใจและเหน็ควำมสสำคญัของ

กำรพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนกำรพูดภำษำอังกฤษใน 

ชั้นเรียน โดยใช้บทบำทสมมติที่เน้นกิจกรรมกำรฝึก

ปฏิบัติกำรสอนสสำหรับนักศึกษำครูภำษำอังกฤษระดับ

ปริญญำตรี วิทยำลัยครูหลวงพระบำง ซ่ึงกำรใช้ภำษำ

อังกฤษในชั้นเรียนเป็นควำมรู ้พื้นฐำนที่สสำคัญและ

จสำเป็นอย่ำงยิ่ง และเป็นตัวแบบหนึ่งของกำรประยุกต์

ใช้ในกำรดสำรงชีวิตประจสำวันของผู้เรียน ซึ่งประกอบ

ด้วยหวัข้อทีส่สำคญัและจสำเป็นได้แก่ 1) กำรยอมรบัควำม

รู้สึกของนักเรียน 2) กำรกล่ำวคสำชมเชย กำรให้กสำลังใจ 

3) กำรยอมรับควำมคิด เห็นของนักเรียน 4) พูดเพื่อ

ออกคสำสั่งและขอร้อง และ 5) กำรพูดเพ่ือกระตุ้นหรือ

ส่งเสริมให้นักศึกษำใช้ภำษำอังกฤษ ที่ผู้วิจัยจะนสำไป

กสำหนดเป็นแผนบทเรียนในกำรแสดงบทบำทสมมติ

สสำหรบักลุม่ตวัอย่ำง โดยใช้บทบำทสมมต ิและผูว้จิยัจะ

นสำประโยชน์ทีไ่ด้จำกกำรวจิยัจะนสำไปเสนอต่อผูบ้รหิำร

ของทำงวทิยำลยัครหูลวงพระบำงเพือ่นสำไปกสำหนดเป็น

นโยบำยหรือแนวทำงในกำรส่งเสริมเทคนิคกำรสอน

ด้วยรูปแบบบทบำทสมมติท่ีเน้นกิจกรรมกำรฝึกปฏิบัติ

กำรสอนต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1. เพื่อเปรียบเทียบควำมสำมำรถด้ำนกำรพูด

ภำษำอังกฤษในชั้นเรียนของนักศึกษำครูภำษำอังกฤษ

ระดบัปรญิญำตรก่ีอนและหลงักำรจดักำรเรยีนกำรสอน 

โดยใช้บทบำทสมมติที่เน้นกิจกรรมกำรฝึกปฏิบัติกำร

สอน  

 2. เพื่อศึกษำควำมพึงพอใจของนักศึกษำครู

ภำษำอังกฤษระดับปริญญำตรีที่มีต่อกำรจัดกำรเรียน 

กำรสอน โดยใช ้บทบำทสมมติที่ เน ้นกิจกรรม 

กำรฝึกปฏิบัติกำรสอน 

วิธีด�าเนินการวิจัย

 1. ประชำกรทีใ่ช้ในกำรวจิยัครัง้นี ้คอื นกัศกึษำ

ครูภำษำอังกฤษชั้นปีที่ 3 สำขำภำษำอังกฤษที่กสำลัง

ศึกษำอยู่ในภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2560 วิทยำลัยคร ู

หลวงพระบำง จสำนวน 3 ห้อง รวม 105 คน 

 2. กลุ่มตัวอย่ำงในกำรวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษำ

ครูภำษำอังกฤษชั้นปีที่ 3 สำขำภำษำอังกฤษที่กสำลัง

ศึกษำในภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2560 วิทยำลัยครู 

หลวงพระบำง 1 ห้อง จสำนวน 35 คน ที่ได้มำโดยกำรสุ่ม

อย่ำงง่ำย ด้วยวิธีกำรจับฉลำก 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยมีดังนี้

 1. แบบทดสอบวัดควำมสำมำรถด้ำนกำรพูด

ภำษำอังกฤษในชั้นเรียน

 2. แบบสังเกตพฤติกรรมกำรใช้ภำษำอังกฤษ 

ในชั้นเรียนในกำรฝึกปฏิบัติกำรสอน

 3. แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของนักศึกษำ

ครูที่มีต่อกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้บทบำทสมมติที่เน้น

กิจกรรมกำรฝึกปฏิบัติกำรสอน

 4 แบบสัมภำษณ์ควำมพึงพอใจของนักศึกษำ

ครูที่มีต่อกำรจัดกำรเรียนรู้

 การสร้างเครื่องมือในการวิจัย 

 ผู ้วิจัยได้ดสำเนินกำรศึกษำเอกสำร หลักกำร 

แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องสร้ำง เครื่องมือ 

แล้วนสำเสนอต่ออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ เพื่อ 
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ทสำกำรตรวจสอบควำมเทีย่งตรงด้ำนเนือ้หำ ควำมถกูต้อง  

เหมำะ สมด้ำนกำรใช้ภำษำแล้วนสำมำปรับปรุงแก้ไข 

หำค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง (Index of Item Objective 

Congruence : IOC) มีค่ำดัชนีควำมสอดคล้องมำกกว่ำ 

0.5 และหลำยข้อ มีค่ำดัชนีควำมสอดคล้องเท่ำกับ 1 หำ

ค่ำควำมยำกง่ำย (p) และหำค่ำอสำนำจจสำแนก (r) โดยใช้

สตูร KR-20 และ KR-21 แล้วนสำ เครือ่งมอืทัง้หมดทีผ่่ำน

ขัน้ตอนทัง้หมดไปใช้กบักลุม่ตวัอย่ำงเพือ่นสำผลทีไ่ด้ มำ

วิเครำะห์ควำมพึงพอใจ และเปรียบ เทียบควำมสำมำรถ

ด้ำนกำรพูดภำษำอังกฤษในชั้นเรียนของนักศึกษำครู

ภำษำ อังกฤษระดับปริญญำตรีก่อนและหลังกำรจัดกำร

เรียนกำรสอน โดยใช้บทบำทสมมติท่ีเน้นกิจกรรมกำร

ฝึกปฏิบัติกำรสอน 

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 ผู้วิจัยได้ดสำเนินกำรโดยนสำข้อมูลไปวิเครำะห์

ประมวลผลทำงสถติ ิโดยใช้โปรแกรมสสำเรจ็รปูทำงสถติิ 

ดังนี้

 1. กำรวิ เครำะห ์ข ้อมูลของแบบทดสอบ

วัดควำมสำมำรถด้ำนกำรพูดภำษำอังกฤษในช้ัน

เรียน ได้แก่ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และ 

 t-test

 2. กำรวิ เครำะห ์ข ้ อมูลของแบบสั ง เกต 

พฤติกรรมกำรใช้ภำษำอังกฤษในชั้นเรียนในกำรฝึก

ปฏิบัติกำรสอนดสำเนินกำรโดยใช้สถิติเชิงปริมำณ 

(Quantitative Analysis) ได้แก่ ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบ่ียง

เบนมำตรฐำน 

 3. กำรวิเครำะห์ข้อมูลของแบบสอบถำมควำม

พึงพอใจของนักศึกษำครูท่ีมีต่อกำรจัดกำรเรียนรู้โดย

ใช้บทบำทสมมติที่เน้นกิจกรรมกำรฝึกปฏิบัติกำรสอน 

ได้แก่ ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 

 4. กำรวเิครำะห์ข้อมลูของ แบบสมัภำษณ์ควำม

พึงพอใจของนักศึกษำครูที่มีต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ ได้แก่ 

ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 

สรุปผลการวิจัย

 ตอนที่ 1 ผลกำรเปรียบเทียบควำมสำมำรถ

ด้ำนกำรพูดภำษำอังกฤษในชั้นเรียนสสำหรับนักศึกษำ

ครูภำษำอังกฤษ ระดับปริญญำตรี วิทยำลัยครูหลวง

พระบำง ก่อนและหลังกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดย

ใช้บทบำทสมมติที่เน้นกิจกรรมกำรฝึกปฏิบัติกำรสอน  

ดังรำยละเอียดในตำรำงที่ 1 และ 2

 1.1 ผลกำรเปรียบเทียบควำมสำมำรถด้ำนกำร

พูดภำษำอังกฤษในชั้นเรียนของนักศึกษำครูภำษำ

องักฤษระดบัปรญิญำตร ีวทิยำลยัครหูลวงพระบำง ก่อน

และหลังกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้บทบำทสมมติที่เน้น

กิจกรรมกำรฝึกปฏิบัติกำรสอน

ตารางที ่1 ผลกำรเปรยีบเทยีบควำมสำมำรถด้ำนกำรพดู

ภำษำอังกฤษในชั้นเรียนของนักศึกษำครูภำษำอังกฤษ 

ระดับปริญญำตรี วิทยำลัยครูหลวงพระบำง ก่อนและ

หลังกำรจัดกำรเรียนรู ้โดยใช้บทบำทสมมติที่ เน้น

กิจกรรมกำรฝึกปฏิบัติกำรสอน

กำรทดสอบ N X S.D. t Sig

ก่อนกำรจัด
กำรเรียนรู้

35 19.00 2.30

12.18 .000
หลังกำรจัด
กำรเรียนรู้

35 27.17 3.13

* มีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01

 จำกตำรำงที่ 1 ควำมสำมำรถด้ำนกำรพูดภำษำ

อังกฤษในชั้นเรียนของนักศึกษำครู ระดับปริญญำตรี 

วิทยำลัยครูหลวงพระบำง พบว่ำ ก่อนและหลังกำร

จดักำรเรยีนรูโ้ดยใช้บทบำทสมมตทิีเ่น้นกจิกรรมกำรฝึก

ปฏบิตักิำรสอน นกัศกึษำมคีวำมสำมำรถในกำรพดูภำษำ

องักฤษในชัน้เรยีน แตกต่ำงกนัอย่ำงมนียัสสำคญัทำงสถติิ

ที่ระดับ .01 ยอมรับสมมติฐำนกำรวิจัยข้อที่ 1 ที่กสำหนด

ไว้ โดยหลงัได้รบักำรจดักำรเรยีนรูโ้ดยใช้บทบำทสมมติ

มคีะแนนเฉลีย่สงูกว่ำก่อนได้รบักำรจดักำรเรยีนรูโ้ดยใช้

บทบำทสมมติ 
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 1.2 ผลกำรสัง เกตพฤติกรรมกำรพูดภำษำ 

อังกฤษในชั้นเรียนสสำหรับนักศึกษำครูภำษำอังกฤษ

ระดับปริญญำตรี วิทยำลัยครูหลวงพระบำง

ตารางที่ 2 ผลกำรสังเกตพฤติกรรมกำรพูดภำษำอังกฤษ

ในช้ันเรียนสสำหรับนักศึกษำครูภำษำอังกฤษ ระดับ

ปริญญำตรี วิทยำลัยครูหลวงพระบำง 
พฤติกรรมกำรพูดภำษำอังกฤษ

ในชั้นเรียน X S.D. แปลผล ลสำดับที่

1 กำรยอมรับควำมรู้สึกของ
นักเรียน 

4.26 0.44 มำก 2

2 กำรกล่ำวคสำชมเชย กำรให้
กสำลังใจ 

4.46 0.56 มำก 1

3 กำรยอมรับควำมคิดเห็น
ของนักเรียน 

4.11 0.47 มำก 3

4 กำรพูดเพื่อออกคสำสั่งหรือ
ขอร้อง

4.09 0.37 มำก 4

5 กำรพูดเพื่อกระตุ้นหรือส่ง
เสริมให้นักศึกษำใช้ภำษำ
อังกฤษ

4.00 0.42 มำก 5

รวมเฉลี่ย 4.18 0.45 มำก

 จำกตำรำงที่ 4.2 ผลกำรสังเกตพฤติกรรมกำร

พูดภำษำอังกฤษในชั้นเรียนสสำหรับนักศึกษำครูภำษำ

อังกฤษ วิทยำลัยครูหลวงพระบำง โดยภำพรวม พบว่ำ 

นักศึกษำครูภำษำอังกฤษมีควำมสำมำรถด้ำนกำรพูด

ภำษำอังกฤษในชั้นเรียน อยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำ

เป็นรำยข้อ พบว่ำ นักศึกษำครูภำษำอังกฤษมีควำม

สำมำรถด้ำนกำรพดูภำษำองักฤษในชัน้เรยีน อยูใ่นระดบั

มำกทุกรำยกำร โดยเรียงลสำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำ

น้อยดังนี้ คือ กำรกล่ำวคสำชมเชย กำรให้กสำลังใจ, กำร

ยอมรบัควำมรูส้กึของนกัเรยีน, กำรยอมรบัควำมคดิเหน็

ของนกัเรยีน, กำรพดูเพือ่ออกคสำสัง่และขอร้อง, และกำร

พดูเพือ่กระตุน้หรอืส่งเสรมิให้นกัศกึษำใช้ภำษำองักฤษ 

ตำมลสำดับ

 ตอนที่  2 ผลกำรศึกษำควำมพึงพอใจของ 

นักศึกษำครูภำษำอังกฤษระดับปริญญำตรี วิทยำลัยครู

หลวงพระบำงที่มีต่อกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้บทบำท

สมมติที่เน้นกิจกรรมกำรฝึกปฏิบัติกำรสอน

 2.1 ผ ล ก ำ ร วิ เ ค ร ำ ะ ห ์ ค ว ำ ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง 

นักศึกษำครูภำษำอังกฤษ ระดับปริญญำตรี วิทยำลัยครู

หลวงพระบำงที่มีต่อกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้บทบำท

สมมติที่เน้นกิจกรรมกำรฝึกปฏิบัติกำรสอน ดังรำย

ละเอียดในตำรำงที่ 3 และ 4

ตารางที่ 3 ผลกำรวิเครำะห์จำกกำรสอบถำมควำมพึง

พอใจของนักศึกษำครูภำษำอังกฤษ ระดับปริญญำตร ี

วิทยำลัยครูหลวงพระบำงที่มีต่อกำรจัดกำรเรียนรู  ้

โดยใช้บทบำทสมมติทีเ่น้นกิจกรรมกำรฝึกปฏบิัติกำรสอน 

โดยภำพรวม

ควำมพึงพอใจที่มีต่อ
กำรจัดกำรเรียนรู้ X

S.D. แปล
ผล

ลสำดับ
ที่

1. ด้ำนกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้

4.00 0.29 มำก 3

2. ด้ำนบรรยำกำศในกำร
เรียนรู้

4.48 0.52 มำก 1

3. ด้ำนประโยชน์ที่ได้รับ
จำกกำรจัดกิจกรรม

4.30 0.54 มำก 2

รวม 4.26 0.54 มำก

 จำกตำรำงที่ 3 ผลกำรวิเครำะห์ควำมพึงพอใจ

ของนักศกึษำครูภำษำอังกฤษระดบัปริญญำตรี วิทยำลัย

ครหูลวงพระบำงทีม่ต่ีอกำรจดักำรเรยีนรูโ้ดยใช้บทบำท

สมมติที่เน้นกิจกรรมกำรฝึกปฏิบัติกำรสอน โดยภำพ

รวม พบว่ำ นักศึกษำมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก  

ยอมรับสมมติฐำนกำรวิจัยข้อที่ 2 ที่กสำหนดไว้ เมื่อ

พิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ อยู่ในระดับมำกทั้ง 3 ด้ำน 

โดยเรียงลสำดับคะแนนเฉลี่ยจำกมำกไปหำน้อย คือ 

ลสำดับที่ 1 ด้ำนบรรยำกำศในกำรเรียนรู้ ลสำดับที่ 2 ด้ำน

ประโยชน์ทีไ่ด้รบัจำกกำรจดักจิกรรม และลสำดบัที ่3 ด้ำน

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ตำมลสำดับ 
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ตารางที่ 4 ผลกำรวิเครำะห์จำกกำรสอบถำมควำมพึง

พอใจของนักศึกษำครูภำษำอังกฤษระดับปริญญำตรี 

วิทยำลัยครูหลวงพระบำงท่ีมีต่อกำรจัดกำรเรียนรู้โดย

ใช้บทบำทสมมติที่เน้นกิจกรรมกำรฝึกปฏิบัติกำรสอน 

จสำแนกเป็นรำยด้ำน

ควำมพึงพอใจ X S.D.

ระดับ

ควำมคิด

เห็น

ลสำ

ดับที่

ด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้

1. ขั้นตอนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียน

รู้ เป็นลสำดับต่อเนื่อง ชัดเจน
4.33 0.58 มำก 1

2. นกัศึกษำสำมำรถเรยีนรูแ้ละลงมอื

ปฏิบัติตำมลสำดับขั้นตอน
4.00 0.00 มำก 2

3. ส่งเสรมิให้นกัศกึษำมคีวำมรูแ้ละ 

ทกัษะกำร พดูภำษำอังกฤษในชัน้เรยีนได้
4.00 0.00 มำก 2

4. ส่งเสริมให้นักศึกษำมีทักษะใน

กำรแก้ปัญหำและตัดสินใจ
3.66 0.58 มำก 4

รวม 4.00 0.29 มำก

ด้ำนบรรยำกำศในกำรเรียนรู้

5. นกัศกึษำมคีวำมกระตอืรอืร้นและ 

มีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติกิจกรรม
4.00 0.00 มำก 4

6. ส่งเสริมควำมกล้ำแสดงออกและ

มัน่ใจในกำรพูดภำษำองักฤษในช้ันเรยีน
4.33 0.58 มำก 3

7. กจิกรรมกำรเรยีนรูม้คีวำมสนกุสนำน 

และมคีวำมสขุในกำรเรยีนวชิำภำษำองักฤษ
4.53 0.49 มำก

ที่สุด
2

8. อำจำรย ์คอยให้ควำมช่วยเหลือ 

แนะนสำนักเรียนในกำรปฏิบัติกิจกรรม

อย่ำงทัว่ถงึทสำให้มบีรรยำกำศเป็นกันเอง

4.58 0.48 มำก
ที่สุด

1

รวม 4.48 0.52 มำก

ด้ำนประโยชน์ที่ได้รับ

จำกกำรจัดกิจกรรม

9. นกัศกึษำสำมำรถพดูภำษำองักฤษ

ในชั้นเรียนได้
4.33 0.58 มำก 3

10. นักศึกษำกล้ำแสดงออกและ

มั่นใจในกำรพูดภำษำอังกฤษใน

ชั้นเรียน

3.66 0.58 มำก 4

11. กำรจัดกำรเรยีนรูโ้ดยใช้บทบำท

สมมติช่วยให้กำรเรียนวิชำภำษำ

อังกฤษน่ำสนใจ ไม่น่ำเบื่อ

4.47 0.50 มำก 2

12. นักศึกษำสำมำรถนสำวิธีกำร

จัดกำรเรียนรู้โดยใช้บทบำทสมมติ

ไปใช้ในกำรเรียนรู้วิชำอื่น ๆ ได้

4.56 0.50 มำก
ที่สุด

1

รวม 4.30 0.54 มำก

 จำกตำรำงที่ 4 ผลกำรวิเครำะห์ควำมพึงพอใจ

ของนกัศกึษำครภูำษำองักฤษ ระดบัปรญิญำตร ีวทิยำลยั

ครหูลวงพระบำงทีม่ต่ีอกำรจดักำรเรยีนรูโ้ดยใช้บทบำท

สมมติทีเ่น้นกจิกรรมกำรฝึกปฏิบติักำรสอน จสำแนกเป็น

รำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ นักศึกษำ

มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก เม่ือพิจำรณำเป็นรำย

ข้อ พบว่ำ นักศึกษำมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกทุก

ข้อ โดยเรียงลสำดับคะแนนเฉลี่ยจำกมำกไปหำน้อยดังนี้ 

คือ ลสำดับที่ 1 ขั้นตอนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เป็น

ลสำดับต่อเนื่อง ชัดเจน ลสำดับที่ 2 นักศึกษำสำมำรถเรียน

รู้และลงมือปฏิบัติตำมลสำดับขั้นตอน และส่งเสริมให้

นักศึกษำมีควำมรู้และทักษะกำรพูดภำษำอังกฤษในช้ัน

เรียนได้ และลสำดับที่ 4 ส่งเสริมให้นักศึกษำมีทักษะใน

กำรแก้ปัญหำและตัดสินใจ ด้ำนบรรยำกำศในกำรเรียน

รู้ พบว่ำ นักศึกษำมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก เมื่อ

พิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ นักศึกษำมีควำมพึงพอใจอยู่

ในระดบัมำกทีส่ดุ จสำนวน 2 ข้อ คอื อำจำรย์คอยให้ควำม

ช่วยเหลือ แนะนสำ นักเรียนในกำรปฏิบัติกิจกรรมอย่ำง

ทัว่ถงึ ทสำให้มบีรรยำกำศเป็นกนัเอง, กจิกรรมกำรเรยีนรู้

มคีวำมสนกุสนำน และมคีวำมสขุในกำรเรยีนวชิำภำษำ

อังกฤษ, และมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก จสำนวน 2 

ข้อ คอื ส่งเสรมิควำมกล้ำแสดงออกและมัน่ใจในกำรพดู

ภำษำอังกฤษในชั้นเรียน, นักศึกษำมีควำมกระตือรือร้น

และมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติกิจกรรม ตำมลสำดับ และ 

ด้ำนประโยชน์ทีไ่ด้รบัจำกกำรจดักจิกรรม โดยภำพรวม 

พบว่ำ นักศึกษำมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกเม่ือ

พิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ นักศึกษำมีควำมพึงพอใจอยู่

ในระดับมำกที่สุด จสำนวน 1 ข้อ คือ นักศึกษำสำมำรถ

นสำวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้บทบำทสมมติไปใช้ใน 

กำรเรยีนรูว้ชิำอืน่ ๆ  ได้ และมคีวำมพงึพอใจอยูใ่นระดบั

มำก จสำนวน 3 ข้อ โดยเรียงลสำดับคะแนนเฉลี่ยจำกมำก

ไปหำน้อยดังนี้ คือ ลสำดับที่ 1 กำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้

บทบำทสมมตช่ิวยให้กำรเรยีนวชิำภำษำองักฤษน่ำสนใจ 

ไม่น่ำเบื่อ ลสำดับที่ 2 นักศึกษำสำมำรถพูดภำษำอังกฤษ

ในช้ันเรียนได้ และลสำดับที่ 3 นักศึกษำกล้ำแสดงออก

และมั่นใจในกำรพูดภำษำอังกฤษในชั้นเรียน 
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 2.2 ผลกำรวเิครำะห์ควำมพงึพอใจของนกัศกึษำ

ครูภำษำอังกฤษระดับปริญญำตรี วิทยำลัยครูหลวงพระ

บำงที่มีต่อกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้บทบำทสมมติที่เน้น

กิจกรรมกำรฝึกปฏิบัติกำรสอนที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์

นักศึกษำ สรุปได้ดังนี้

 ด้ำนเนื้อหำที่นสำมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้โดย

ใช้บทบำทสมมติที่เน้นกิจกรรมกำรฝึกปฏิบัติกำรสอน 

พบว่ำ เนื้อหำที่นสำมำใช้มีควำมน่ำสนใจ สอดคล้อง 

และเหมำะสมในกำรฝึกปฏิบัติกิจกรรม

 ด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยใช้บทบำท

สมมต ิพบว่ำ เป็นวธิสีอนทีส่ำมำรถพฒันำควำมสำมำรถ

ในด้ำนกำรพดูภำษำองักฤษได้เป็นอย่ำงด ีมกีำรกสำหนด

เป้ำหมำยในกำรพูดภำษำอังกฤษอย่ำงชัดเจน เป็น

กจิกรรมทีส่นกุสนำน ในลกัษณะเรยีนปนเล่น นกัศกึษำ

ได้แสดงควำมเป็นตัวของตัวเองมำกที่สุด และมีโอกำส

ได้แสดงออกหลำยบทบำท ช่วยทสำให้นักศึกษำเรียน

ได้เรียนรู้กำรพูดภำษำอังกฤษได้อย่ำงไม่เครียด ทสำให้

นักศึกษำได้เรียนรู้ภำษำอังกฤษอย่ำงมีควำมสุข 

 ด้ำนบรรยำกำศในชั้นเรียน พบว่ำ นักศึกษำ

มีควำมสนุกสนำนในกำรปฏิบัติ กิจกรรม มีกำร

ปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกัน และได้รับคสำแนะนสำ ช่วยเหลือ

จำกอำจำรย์ ด้วยควำมเป็นกัลยำณมิตร

 ด้ำนประโยชน์ที่ได้รับ พบว่ำ นักศึกษำสำมำรถ

พูดภำษำอังกฤษได้ตำมเวลำท่ีกสำหนด สำมำรถใช้กิริยำ

ท่ำทำงประกอบกำรพูดภำษำอังกฤษ เพ่ือช่วยให้ผู้อ่ืน

เข้ำใจสิ่งที่ต้องกำรสื่อสำรได้ สำมำรถพูดครอบคลุม

เนือ้หำหรอืหวัข้อทีก่สำหนด มคีวำมกระตอืรนืร้นในกำร

พูดภำษำอังกฤษ สำมำรถตดัสนิใจแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำ

ได้โดยใช้คสำศัพท์ที่เหมำะสมในกำรสนทนำ ทสำให้เกิด

ควำมมั่นใจในกำรพูดภำษำอังกฤษเพิ่มมำกขึ้น

อภิปรายผลการวิจัย

 จำกกำรวิจัยเรื่อง กำรพัฒนำควำมสำมำรถ

ด้ำนกำรพูดภำษำอังกฤษในชั้นเรียน โดยใช้บทบำท

สมมติที่เน้นกิจกรรมกำรฝึกปฏิบัติกำรสอน สสำหรับ

นกัศกึษำครภูำษำองักฤษ ระดบัปรญิญำตร ีทีว่ทิยำลยัครู 

หลวงพระบำง สำมำรถอภปิรำยผลกำรวจิยัได้ดงัต่อไปนี้

 1. ผลกำรเปรยีบเทยีบควำมสำมำรถด้ำนกำรพดู

ภำษำอังกฤษในชั้นเรียนของนักศึกษำครูภำษำอังกฤษ

ระดับปริญญำตรี วิทยำลัยครูหลวงพระบำง ก่อนและ

หลังกำรจัดกำรเรียนกำรสอน มีประเด็นที่สำมำรถนสำ 

มำอภิปรำยได้ดังนี้

  1.1 ผลกำรเปรียบเทียบควำมสำมำรถด้ำน

กำรพูดภำษำอังกฤษในชั้นเรียนของนักศึกษำครูภำษำ

อังกฤษ ระดับปริญญำตรี ก่อนและหลังกำรจัดกำร

เรียนกำรสอน กำรพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนกำรพูด

ภำษำอังกฤษในช้ันเรียน โดยใช้บทบำทสมมติที่เน้น

กจิกรรมกำรฝึกปฏบิตั ิกำรสอน ค่ำเฉลีย่หลงักำรจดัเรยีน

กำรสอน สูงกว่ำคะแนนค่ำเฉลี่ยก่อนกำรจัดกำรเรียน

กำรสอน แสดงว่ำกำรเรียนโดยใช้บทบำทสมมติที่เน้น

กิจกรรมกำรฝึกปฏิบัติกำรสอนทสำให้นักศึกษำครูภำษำ

อังกฤษระดับปริญญำตรีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และมี

ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับภำษำ อังกฤษในชั้นเรียนดีขึ้น อำจ

เนื่องมำจำกกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรพัฒนำควำม

สำมำรถด้ำนกำรพูดภำษำ อังกฤษในชั้นเรียน โดยใช้

บทบำทสมมติที่เน้นกิจกรรมกำรฝึกปฏิบัติกำรสอน 

ผูส้อนได้เน้นกำรจดักจิกรรมทีส่นองควำมต้องกำรของ 

ผูเ้รยีน โดยใช้บทบำทสมมตทิีเ่น้นกจิกรรมกำรฝึกปฏบิตัิ

กำรสอนภำษำอังกฤษในช้ันเรียน ที่สำมำรถช่วยให้ 

ผู้เรียนได้รับควำมรู้ทำงภำษำที่ใช้ในชั้นเรียนและได้

ฝึกปฏิบัติกำรสอนจริง โดยไม่ทสำให้นักศึกษำเบื่อหน่ำย 

นักศึกษำได้ทสำกิจกรรมฝึกซส้ำ ๆ จำกกำรจัดกำรเรียน 

กำรสอน กำรพฒันำควำมสำมำรถด้ำนกำรพดูภำษำองักฤษ 

ในชั้นเรียน โดยใช้บทบำทสมมติ ตำมแนวคิคของ  

อำกรณ์ ใจเทียง [10] และ Harmer [11] ได้กล่ำวถึงหลัก

ในกำรจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนกำรพูด 

ครคูวรเปิดโอกำสให้ผูเ้รยีนได้ฝึกกำรใช้ภำษำให้ถกูต้อง

และเหมำะสมในสถำนกำรณ์กำรส่ือสำรที่เป็นจริงและ 

ผู้เรียนควรได้ฝึกกลวิธีกำรพูด ครูสำมำรถสอนนักเรียน

ให้ใช้กลวิธีในกำรพูดผลัดเปลี่ยนบทบำทกำรสนทนำ 

และกำรพูดขัดจังหวะเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพใน 

กำรเพิ่มทักษะควำมสำมำรถกำรพูดภำษำอังกฤษของ
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ผู ้เรียน และสอดคล้องกับทิศนำ แขมมณี [12] ได้

กล่ำวว่ำ วิธีสอนโดยใช้กำรแสดงบทบำทสมมติ คือ 

กระบวนกำรที่ผู้สอนใช้ในกำรช่วยให้ผู้เรียนเกิดกำร

เรียนรู้ตำมวัตถุประสงค์ท่ีกสำหนดโดยกำรให้ผู้ เรียน

สวมบทบำทในสถำนกำรณ์ซึง่มคีวำมใกล้เคยีงกบัควำม

เป็นจริง และแสดงออกมำตำมควำมรู้สึกนึกคิดของตน 

และนสำเอำกำรแสดงออกของผู้แสดงท้ังทำงด้ำนควำมรู้

ควำมคิด ควำมรู้สึก และพฤติกรรมท่ีสังเกตพบว่ำเป็น

ข้อมูลในกำรอภิปรำย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ตำม

วัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับทฤษฎีของ Ments [13] 

ได้ให้ควำมหมำยของบทบำทสมมติ ว่ำ บทบำทสมมติ

เป็นกิจกรรมที่กลุ่มผู้เรียนจัดแสดงข้ึนเพ่ือมุ่งสสำรวจ

ปัญหำด้ำนสังคมท่ีเป็นประสบกำรณ์ในกำรเรียนรู้ที่จะ

ช่วยพัฒนำควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมคิดและพฤติกรรม

ของบุคคลในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์

แก่ผู้เรียน เพรำะผู้เรียนจะสำมำรถปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 

เหมำะสม เมื่อเผชิญกับสถำนกำรณ์ท่ีคล้ำยคลึงกับ

สถำนกำรณ์นัน้ ๆ  นอกจำกนีก้ำรใช้สือ่ทีเ่ป็นคลปิวดิโีอ

ตัวอย่ำงยังทสำให้นักศึกษำสนใจต่อกำรเรียน สร้ำงแรง

จงูใจ และควำมมัน่ใจให้นกัศกึษำในกำรแสดงออกมำก

ยิง่ขึน้ อกีทัง้ผูว้จิยัได้ทสำกำรแก้ไขปรบัปรงุแผนกำรสอน 

และขั้นตอนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพและเหมำะ

สมกับนักศึกษำครูภำษำอังกฤษระดับปริญญำตรี จำก 

ผูเ้ชีย่วชำญและอำจำรย์ทีป่รกึษำวทิยำนพินธ์ก่อนกำรนสำ

ไปใช้จริง จึงส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์หลังกำรเรียนสูงกว่ำ

ก่อนเรียนอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 

 1.2 ผลกำรวิเครำะห์กำรสังเกตพฤติกรรมกำร

พูดภำษำอังกฤษในชั้นเรียนนักศึกษำครูภำษำอังกฤษ

ระดับปริญญำตรี วิทยำลัยครูหลวงพระบำง พบว่ำ  

นักศึกษำครูภำษำอังกฤษมีควำมสำมำรถด้ำนกำรพูด

ภำษำอังกฤษในช้ันเรียน โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก 

ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะว่ำ กำรจัดกำรเรียนรู้ โดยใช้บทบำท

สมมติที่ เน ้นกิจกรรมกำรฝึกปฏิบัติกำรสอน เป็น

กิจกรรมที่กลุ่มผู้เรียนจัดแสดงขึ้น เพื่อมุ่งสสำรวจปัญหำ

ด้ำนสังคมที่เป็นประสบกำรณ์ในกำรเรียนรู ้ที่ช ่วย

พัฒนำควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมคิดและพฤติกรรมของ

บุคคลในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียน 

เพรำะผูเ้รยีนสำมำรถปฏบิตัตินได้ถกูต้อง เหมำะสม เมือ่

เผชิญกับสถำนกำรณ์ที่คล้ำยคลึงกับสถำนกำรณ์นั้น ๆ 

สอดคล้องกับแนวคิดของ ทิศนำ แขมมณี [13] กล่ำวถึง

วธีิสอนโดยใช้กำรแสดงบทบำทสมมติ คอื กระบวนกำร

ที่ผู ้สอนใช้ในกำรช่วยให้ผู ้เรียนเกิดกำรเรียนรู ้ตำม

วัตถุประสงค์ที่กสำหนดโดยกำรให้ผู้เรียนสวมบทบำท

ในสถำนกำรณ์ซึง่มคีวำมใกล้เคยีงกบัควำมเป็นจรงิ และ

แสดงออกมำตำมควำมรู้สึกนึกคิดของตน และนสำเอำ 

กำรแสดงออกของผู้แสดง ทั้งทำงด้ำนควำมรู้ควำมคิด 

ควำมรู ้ สึก  และพฤติกรรมที่สั ง เกตพบว ่ ำ เป ็น

ข้อมูลในกำรอภิปรำย เพื่อให้ผู ้เรียนเกิดกำรเรียนรู ้ 

ตำมวตัถปุระสงค์ และเป็นกจิกรรมทีเ่อือ้ให้ผูเ้รยีนได้ใช้

ทักษะทำงภำษำ เพรำะกำรสร้ำงสถำนกำรณ์สมมติและ

ให้ผู้เรียนสวมบทบำทต่ำง ๆ ในสถำนกำรณ์ที่กสำหนด

ไว้ซ่ึงช่วยให้ผู้เรียนเกิดจินตนำกำร และแรงบันดำลใจ

ทีจ่ะนสำทกัษะทำงภำษำทีไ่ด้เรยีนรูม้ำใช้เพือ่กำรสนทนำ

กำรสื่อสำร กำรแสดงบทบำทสมมติในกำรจัดเรียนกำร

สอนที่เน้นภำษำในกำรเรียนระหว่ำงครูและนักเรียน 

ในสถำนกำรณ์หนึ่ง ๆ และชี้ให้เห็นควำมสสำคัญของ 

กำรใช้คสำวลี และ ประโยคที่ถูกต้องและเหมำะสม

 สสำหรับพฤติกรรมกำรพูดภำษำอังกฤษในช้ัน

เรยีนทีน่กัศกึษำครพูดูอยูใ่นระดบัมำกเป็นลสำดบัที ่1 คอื 

พฤติกรรมกำรกล่ำวคสำชมเชย กำรให้กสำลังใจ ทั้งนี้อำจ

เนื่องมำจำกเป็นกำรกระทสำที่ทสำให้นักศึกษำหรือบุคคล 

มพีลงัหรอืมคีวำมมัน่ใจในกำรเรยีนหรอืทสำสิง่ใดสิง่หน่ึง 

เพิ่มมำกขึ้นหรือทสำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้ว ได้รับกำรชมเชย 

ให้กสำลังใจก็มีควำมสุขและมีควำมกระตือรือร้นที่จะทสำ

สิง่นัน้อกีสอดคล้องกบัแนวคดิของ อทิริำ บณุยำทร [14] 

กล่ำวว่ำ พฤติกรรมกำรกล่ำวคสำชมเชย กำรให้กสำลังใจ 

หมำยถึง กำรเสริมกสำลังใจ หรือแสดงพฤติกรรมในทำง

ชืน่ชมแก่นกัเรยีน นกัศกึษำเพือ่เสรมิสร้ำงให้กสำลงัใจให้

นกัเรยีน นกัศกึษำเกดิควำมใฝ่รูซ้ึง่ก่อให้เกดิควำมมัน่ใจ 

ควำมเชื่อมั่นในตัวเองทสำให้มีทัศนะที่ดีต่อกำรเรียน 

กำรสอน และประดนีนัท์ อปุรมยั [15] อธบิำยว่ำ กำรกล่ำว

คสำชมเชย กำรให้กสำลังใจ หมำยถึง กำรให้สิ่งที่นักเรียน 
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นกัศกึษำรูส้กึพอใจแล้วมพีฤตกิรรมทีค่รใูห้แรงเสรมิเกดิ

ขึ้นซส้ำอีก แรงเสริมที่ให้แก่นักเรียน นักศึกษำอำจเป็น 

คสำชมเชย ให้กสำลงัใจ เป็นสิง่ของควำมเอำใจใส่เวลำส่วนตวั 

กิจกรรมที่ภูมิใจหรือสัญลักษณ์ท่ีส่งเสริมให้นักเรียน

นักศึกษำเกิดควำมภูมิใจในตนเองและมีกสำลังใจ

 สสำหรับพฤติกรรมกำรพูดภำษำอังกฤษในชั้น

เรียนที่นักศึกษำครูพูดอยู่ในระดับมำกเป็นลสำดับตส่ำสุด 

คอื กำรพดูเพือ่กระตุน้หรอืส่งเสรมิให้นกัศกึษำใช้ภำษำ 

อังกฤษ ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะว่ำ นักศึกษำแต่ละกลุ ่ม 

ไม่กล้ำชักถำมเพื่อนเพรำะนักศึกษำเคยชินกัน และ 

อำจเนือ่งมำจำก ในช่วงเวลำของกำรจดักำรเรยีนกำรสอน 

ของนกัศกึษำครบูำงกลุม่ไปเน้นหนกัพฤตกิรรมกำรพดู

อื่น ๆ มำกเกินไป นอกจำกน้ันเป็นเพรำะว่ำนักศึกษำ

ครูบำงกลุ่มใช้ภำษำแม่เป็นพ้ืนฐำน และนักศึกษำเกิด

ควำมสบัสนทีต้่องใช้พฤตกิรรมกำรพดูภำษำองักฤษใน

ชั้นเรียนทั้ง 5 พฤติกรรมไปพร้อม ๆ กัน

 2. ผลกำรวิเครำะห์ระดับควำมพึงพอใจของ

นักศึกษำครูภำษำอังกฤษ ระดับปริญญำตรี ที่มีต่อกำร

จัดกำรเรียนกำรสอนกำรพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนกำร

พดูภำษำองักฤษในชัน้เรยีน โดยใช้บทบำทสมมตทิีเ่น้น

กิจกรรมกำรฝึกปฏิบัติกำรสอนด้วยแบบสอบถำมซึ่งมี  

3 ด้ำน คอื ด้ำนกำรจดักจิกรรมกำรเรยีนรู ้ด้ำนบรรยำกำศ

ในกำรเรียนรู้ และด้ำนประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรจัด

กิจกรรม จสำนวน 35 ชุด พบว่ำ ผู้เรียนมีควำมพึงพอใจ

ต่อกำรจัด กำรเรียนกำรสอนโดยภำพรวมอยู่ในระดับ

มำก เมื่อพิจำรณำในแต่ละด้ำนสำมำรถอภิปรำยได้ดังนี้

 ด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ พบว่ำ กำรแสดง 

บทบำทสมมติส่งเสริมให้ผู ้เรียนได้ใช้ภำษำอังกฤษ

ในชั้นเรียนได้เป็นอย่ำงดี มีลสำดับขั้นตอนกำรสอนที่

ชัดเจน และสำมำรถทสำให้ผู้เรียนบรรลุผลสสำเร็จตำม

วัตถุประสงค์ได้ เหตุที่นักศึกษำพอใจในด้ำนกำร

จัดกิจกรรมกำรเรียนรู ้ โดยใช้บทบำทสมมติที่เน้น

กิจกรรมกำรฝึกปฏิบัติกำรสอน เป็นกิจกรรมท่ีเป็น

จริงและเกิดขึ้นในชีวิตประจสำวันของนักศึกษำ เน้น

ให้ผู้เรียนได้ฝึกกำรใช้ภำษำท่ีจสำเป็นในชั้นเรียน โดย

ผู ้เรียนมีโอกำสในกำรเลือกใช้ภำษำให้ถูกต้องและ

เหมำะสม และสำมำรถนสำควำมรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้

ในสถำนกำรณ์จริง นอกจำกนี้ยังช่วยทสำให้นักศึกษำ

ได้เรียนรู ้กำรพูดภำษำอังกฤษในช้ันเรียนได้อย่ำง

ไม่เครียด ทสำให้นักศึกษำได้เรียนรู ้ภำษำ อังกฤษ

อย่ำงมีควำมสุขและยังส ่งผลให้นักศึกษำมีควำม 

สำมำรถด้ำนกำรพูดภำษำอังกฤษสูงขึ้น ดังเห็นได้ จำก 

คะแนนผลกำรทดสอบวัดควำมสำมำรถด้ำนกำรพูด

ภำษำอังกฤษในชั้นเรียน ก่อนและหลังกำรทดลองที่

พบว่ำ นักศึกษำมีพัฒนำกำรควำมสำมำรถด้ำนกำรพูด

ภำษำอังกฤษในช้ันเรียนเพิ่มขึ้นซึ่งตรงกับคสำกล่ำวของ 

Ments [14] และทิศนำ แขมมณี [13] ได้กล่ำวไว้ว่ำ กำร

ใช้บทบำทสมมติเป็นกิจกรรมในลักษณะเรียนปนเล่น 

นกัเรยีนจะได้รบัควำมสนกุสนำนเพลดิเพลนิ ผ่อนคลำย

ควำมตงึเครยีด มคีวำมเป็นตวัของตวัเองมำกทีส่ดุ และมี

โอกำสได้แสดง ออกหลำยบทบำทอีกด้วย 

 ด้ำนบรรยำกำศในกำรเรียนรู้ พบว่ำ นักศึกษำมี

ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก แสดงว่ำ บรรยำกำศใน

ช้ันเรียนเป็นส่วนหน่ึงที่ส่งเสริมให้นักศึกษำเกิดควำม

สนใจในบทเรียนและเกิดแรงจูงใจในกำรเรียนรู้เพิ่ม

มำกขึ้น กำรสร้ำงบรรยำกำศที่อบอุ่น อำจำรย์คอยให้

ควำมช่วยเหลือ แนะนสำนักศึกษำในกำรปฏิบัติกิจกรรม

อย่ำงทั่วถึง ทสำให้มีบรรยำกำศเป็นกันเอง ที่นักศึกษำ

กับนักศึกษำมีควำมสัมพันธ์ฉันมิตรต่อกัน มีควำม

กระตือรือร้น และมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติกิจกรรม

 สรุปว่ำบรรยำกำศในชั้นเรียนช่วยส่งเสริมและ

สร้ำงผูเ้รยีนในด้ำนสตปัิญญำ อำรมณ์ และสงัคมได้เป็น

อย่ำงดี ทสำให้ผู้เรียนเรียนด้วยควำมสุข รักกำรเรียน และ

เป็นคนใฝ่เรียนใฝ่รู้ในที่สุด

 ด้ำนประโยชน์ทีไ่ด้รบัจำกกำรจดักจิกรรม พบว่ำ  

นักศึกษำมีควำมพึงพอใจอยู ่ในระดับมำก แสดงว่ำ 

กิจกรรมกำรแสดงบทบำทสมมติที่เน้นกำรฝึกปฏิบัติ 

กำรสอนนั้น เป็นเครื่องมือและเทคนิคกำรสอนที่

สำมำรถช่วยพัฒนำควำมสำมำรถทักษะกำรพูดภำษำ

อังกฤษในสถำนกำรณ์จสำลองแบบต่ำง ๆ ของผู้เรียนได้

อย่ำงมปีระสทิธภิำพ โดยสำมำรถนสำไปประยกุต์ใช้ หรอื

กสำหนดหัวข้อกิจกรรมให้สอดคล้องกับบทเรียนหลัก 
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ได้เป็นอย่ำงดี สอดคล้องกับงำน วิจัยของ Taylor [16] 

กิจกรรมกำรแสดงบทบำทสมมุติช่วยเสริมสร้ำงควำม

มั่นใจให้กับผู้เรียนในกำรเรื่องของควำมสำมำรถด้ำน

กำรพูดภำษำอังกฤษ ควำมกล้ำแสดงออกกำรพัฒนำ

บุคลิกภำพกำรสนทนำ นสำเสนอผลงำนหน้ำชั้นเรียน 

และควำมมั่นใจในตนเองในกำรสนทนำภำษำอังกฤษ 

ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนในกำรประกอบอำชีพ

ในอนำคต 

 2.2 ผลกำรวเิครำะห์ควำมพงึพอใจของนกัศกึษำ

ครูภำษำอังกฤษ ระดับปริญญำตรี วิทยำลัยครูหลวง 

พระบำงที่มีต ่อกำรจัดกำรเรียนรู ้โดยใช ้บทบำท

สมมติที่เน้นกิจกรรมกำรฝึกปฏิบัติกำรสอนที่ได้จำก 

กำรสัมภำษณ์นักศึกษำ สรุปได้ดังนี้

 ด้ำนเนื้อหำที่นสำมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้โดย

ใช้บทบำทสมมติที่เน้นกิจกรรมกำรฝึกปฏิบัติกำรสอน 

พบว่ำ เนื้อหำที่นสำมำใช้มีควำมน่ำสนใจ สอดคล้องและ

เหมำะสมในกำรฝึกปฏิบัติกิจกรรม

 ด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยใช้บทบำท

สมมติ พบว่ำ เป็นวิธีสอนที่สำมำรถพัฒนำควำมสำมำรถ 

ในด้ำนกำรพูดภำษำอังกฤษได้เป็นอย่ำงดี มีกำรกสำหนด

เป้ำหมำยในกำรพดูภำษำองักฤษอย่ำงชดัเจน เป็นกจิ กรรม 

ที่สนุกสนำน ในลักษณะเรียนปนเล่น นักศึกษำได้

แสดงควำมเป็นตัวของตัวเองมำกที่สุด และมีโอกำส

ได้แสดงออกหลำยบทบำท ช่วยทสำให้นักศึกษำเรียน

ได้เรียนรู้กำรพูดภำษำอังกฤษได้อย่ำงไม่เครียด ทสำให้

นักศึกษำได้เรียนรู้ภำษำอังกฤษอย่ำงมีควำมสุข

 ด้ำนบรรยำกำศในชั้นเรียน พบว่ำ นักศึกษำ

มีควำมสนุกสนำนในกำรปฏิบัติ กิจกรรม มีกำร

ปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกัน และได้รับคสำแนะนสำ ช่วยเหลือ

จำกอำจำรย์ ด้วยควำมเป็นกัลยำณมิตร

 ด้ำนประโยชน์ที่ได้รับ พบว่ำ นักศึกษำสำมำรถ

พูดภำษำอังกฤษได้ตำมเวลำท่ีกสำหนด สำมำรถใช้กิริยำ

ท่ำทำงประกอบกำรพูดภำษำอังกฤษ เพ่ือช่วยให้ผู้อื่น

เข้ำใจสิ่งที่ต้องกำรสื่อสำรได้ สำมำรถพูดครอบคลุม

เนือ้หำ หรอืหวัข้อทีก่สำหนด มคีวำมกระตอืรนืร้นในกำร

พูดภำษำอังกฤษ สำมำรถตดัสนิใจแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำ

ได้โดยใช้คสำศัพท์ที่เหมำะสมในกำรสนทนำ ทสำให้เกิด

ควำมมั่นใจในกำรพูดภำษำอังกฤษเพิ่มมำกขึ้น

ข้อเสนอแนะ 

 จำกผลกำรวิจัยในครั้งน้ี ผู ้วิจัยขอเสนอแนะ 

บำงประเด็นซ่ึงอำจเป็นประโยชน์ต่อกำรจัดกำรเรียนรู้

และศึกษำวิจัยครั้งต่อไปดังนี้

 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 

  1.1 จำกกำรวิจัยพบว่ำ ผลกำรเรียนรู้โดย

ใช้บทบำทสมมติที่เน้นกิจกรรมกำรฝึกปฏิบัติกำรสอน  

ช่วยทสำให้นักศึกษำครูภำษำอังกฤษมีผลกำรเรียนสูงขึ้น  

ดังนั้นอำจำรย์ควรส่งเสริมกำรนสำเทคนิคและรูปแบบ

กำรเรียนรู ้กำรใช้ภำษำอังกฤษในชั้นเรียน โดยใช้

บทบำทสมมติที่เน้นกิจกรรมกำรฝึกปฏิบัติกำรสอน 

ไปบูรณำกำรใช้ในกำรสอนภำษำอังกฤษเรื่องอื่น ๆ  

ที่เกี่ยวข้องกับทักษะกำรพูด เพื่อเป็นกำรส่งเสริมและ

พัฒนำควำมสำมำรถด้ำนกำรพูดของนักศึกษำครู 

 2. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรวิจัยครั้งต่อไป 

  2.1 ควรมีกำรวิ จั ยทดลองนส ำรูปแบบ 

กำรพฒันำควำมสำมำรถด้ำนกำรพดูภำษำองักฤษในชัน้เรียน  

โดยใช้บทบำทสมมติที่ เน้นกิจกรรมกำรฝึกปฏิบัต ิ

กำรสอน ไปทดลองใช้กับนักศึกษำระดับชั้นอื่น ๆ 

และกลุ่มสำระกำรเรียนอื่น ๆ เช่น สำระกำรเรียนรู้ 

ภำษำลำวและสำระกำรเรยีนรูภ้ำษำฝรัง่เศส เพือ่ส่งเสรมิ

กำรพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนกำรพูด
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