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ช่ือเร่ือง รายงานการพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมบทบาทสมมุติ 
เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการพดูภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1  
โรงเรียนเนินยางประชาสามคัคี   

ผู้ศึกษา  นางปาณิสรา  ทาระจนัทร์     ต าแหน่ง ครู  วทิยฐานะครูช านาญการ  
หน่วยงาน โรงเรียนเนินยางประชาสามคัคี  อ าเภอค าม่วง  จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
  สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักาฬสินธ์ุ 
ปีทีศึ่กษา พ.ศ. 2558 

 
บทคัดย่อ 

 
การศึกษาคร้ังน้ี  มีวตัถุประสงค ์1) พฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมบทบาท

สมมุติ  เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดภาษาองักฤษ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80   2) ศึกษาดชันีประสิทธิผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมการสอนแบบบทบาท
สมมุติ เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการพดูภาษาองักฤษ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1โรงเรียนเนินยางประชา
สามคัคี  3)  เพื่อเปรียบเทียบคะแนนทางการเรียนของนกัเรียนภายหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถดา้นการพดูภาษาองักฤษชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใชกิ้จกรรมบทบาทสมมุติ กบั
เกณฑ์ร้อยละ 80 และ  4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการจดักิจกรรมเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
ความสามารถดา้นการพูดภาษาองักฤษ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใชกิ้จกรรมบทบาทสมมุติ  กลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1  ภาคเรียนท่ี  1 ปีการศึกษา  2558  โรงเรียน
เนินยางประชาสามคัคี จ  านวน 32  คน ท่ีไดม้าโดยการสุ่มแบบกลุ่ม ( Cluster  Random Sampling ) 
จากการจบัสลากเลือกหอ้งเรียนมาหน่ึงหอ้ง  โดยใชห้้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม  เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ ไดแ้ก่  การจดักิจกรรมบทบาทสมมุติ  คู่มือการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใชกิ้จกรรมบทบาทสมมุติ  เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการพดูภาษาองักฤษ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่  แบบประเมินความสามารถดา้นการพดูภาษาองักฤษ
และแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมบทบาท
สมมุติ  เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดภาษาองักฤษ   ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1   สถิติท่ีใชใ้นการ
วเิคราะห์ขอ้มูล ประกอบดว้ย สถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และ
ทดสอบสมมติฐานดว้ยการทดสอบค่า t-test ( One Sample t-test ) 
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ผลการศึกษา พบวา่   
1.  การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมบทบาทสมมุติเพื่อส่งเสริมความสามารถ

ดา้นการพดูภาษาองักฤษ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 มีประสิทธิภาพเท่ากบั  84.09 / 83.13 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ ์ 
80/80     ท่ีก าหนดไว ้  

2.  ดชันีประสิทธิผลของการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมบทบาทสมมุติเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถดา้นการพดูภาษาองักฤษ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 มีค่าเท่ากบั 0.6716 ซ่ึงแสดงวา่ 
ผูเ้รียนมีความกา้วหนา้ทางการเรียนหรือมีความรู้เพิ่มข้ึนร้อยละ 67.16 

3.   นกัเรียนท่ีเรียนโดยใชกิ้จกรรมบทบาทสมมุติเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการพดู
ภาษาองักฤษ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 มีคะแนนเฉล่ียจากการท าแบบทดสอบวดั
ความสามารถการพูดภาษาองักฤษ โดยใชส้ถานการณ์บทบาทสมมติ หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน  
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

4.   นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมบทบาทสมมุติเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถดา้นการพดูภาษาองักฤษ  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด ( X = 4.43) 
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Abstract 
This research aimed to 1) Development learning management plan of English speaking 

ability for Mattayomsuksa 1 by using role – play with a required efficiency of 80/80   2) The 
effectiveness index of learning activities to improve English speaking ability by Using role-play 
activity in Mattayomsuksa 1  

3) To comparison the results score after they learn plan of English speaking ability for 
Mattayomsuksa 1 by using role – play efficient criterion of 80 percentage and 4)To study the 
satisfaction after they learn of English speaking ability for Mattayomsuksa 1 by using role – play. 
The  samples for this study is Mattayomsuksa1 term 1 year 2015.     Nearn – Yang  Prachasamakkee 
were 32 .Selected through Cluster  Random Sampling choose one room use the classroom for 
choose. The  instruments used in this study were plans and manual focusing for the Development 
Learning Activities enhancing of English speaking ability for Mattayomsuksa 1 by using Role – 
Play. The instruments for collect data were assessment form for Encouragement Learning Activities 
ability by using Role – Play. The data were statistically analyzed by basic statistic mean scores, 
standard deviation, percentage and test t – test one sample t – test. 

The result of this research 
1.Ability encourage learning management plan of English Speaking for Mattayomsuksa 

1 using role – play had effectiveness level at 84.09/83.13 which was higher than effectiveness 
criterion. 

2. The effectiveness index of learning activities to improve English speaking ability by 
Using role-play activity in Mattayomsuksa 1 is equal to 0.6716,indicating that the students are 
learning progress or knowledge increased 67.16 percent. 
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3.The score of student after they learn ability encourage management plan of English 
Speaking for Mattayomsuksa 1 using role – play indicated that they  was a significant increase in 
the students level higher than 80 percentage at the 0.5 level after using role - play. 

4.The student toward satisfaction after they learn of English speaking ability for 
Mattayomsuksa 1 by using role – play as a whole was at the highest level. ( X = 4.43) 

 
 


