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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการพัฒนาทักษะการฟัง–พูดภาษาอังกฤษเพื่อ

การสื่อสารของนักศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฎเลย โดยใช้สถานการณ์จำาลอง และเพื่อศึกษาทัศนคติของ
นักศึกษาที่มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้สถานการณ์จำาลองในห้องเรียน กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษา
ของศูนยก์ารศกึษามหาวทิยาลัยราชภฏัเลย จงัหวดัขอนแก่น ทีก่ำาลังเรยีนวิชาภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร
และทกัษะการเรยีนรู ้จำานวน 38 คน เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ 1) แผนการสอนการพฒันาทกัษะการ
ฟัง–พูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้สถานการณ์จำาลอง จำานวน 6 แผนการสอน 2) แบบทดสอบ
ทักษะการฟงั-พดูภาษาอังกฤษเพ่ือการสือ่สารในสถานการณจ์ำาลอง และ3) แบบวดัทศันคตติอ่การเรยีน
วิชาภาษาอังกฤษโดยใช้สถานการณ์จำาลอง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน และ t-test for Dependent Samples ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีความสามารถในการ
ฟัง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสูงขึ้น หลังจากได้รับการฝึกฟัง-พูดโดยใช้สถานการณ์จำาลอง อย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักศึกษามีทัศนคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดย
ใชส้ถานการณ์จำาลองอยูใ่นระดับมาก ซึง่ดา้นทีม่ากทีส่ดุ ไดแ้ก ่ผูเ้รยีนคดิว่าการแสดงสถานการณจ์ำาลอง
ไม่ยากเกินไป รองลงมาได้แก่ ผู้เรียนภูมิใจที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารระหว่างแสดงสถานการณ์
จำาลองได้ เรียนโดยใช้สถานการณ์จำาลองทำาให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกไม่เครียด และผู้เรียนสื่อสารภาษาอังกฤษ
ดีขึ้นหลังการเรียนโดยใช้สถานการณ์จำาลอง ตามลำาดับ
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Abstract
This research was designed to investigate the results of the student development in 

English listening and speaking skills for communication, and to find out the students’ attitude 
towards learning English using the simulation approach. The research samples consisted of 
38 undergraduate students who were learning English for Communication and Study Skills 
course at Loei Rajabhat University, Khon Kaen Education Center. 

The research instruments comprised 1) 6 lesson plans of the English listening and 
speaking skills for communication development using the simulation approach, 2) English 
listening-speaking for communication tests, and 3) the attitude test. The statistics used for 
data analysis were mean, standard deviation, and t-test for Dependent Samples. 

The research findings revealed that the students gained higher capabilities in  
English listening and speaking for communication after learning by implementing the simulation  
approach. The statistic value showed with the statistical significance at.01 level.  
Furthermore, the students’ attitude towards learning English was found at a high level.  
The highest aspect was the simulation performance was not too difficult. It was followed 
by the students’ pride in English usage while they were performing the simulation situation,  
enjoy learning, and gaining better English communication after learning respectively.

Keywords: English listening and speaking skills, simulations

บทนำา
ภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นภาษาสำาคัญ

ของโลกและมีความจำาเปน็ต้องใช้ในชีวติประจำาวนั 
โดยเฉพาะการสื่อสาร ภาษาอังกฤษจึงมีบทบาท
ในฐานะเป็นภาษาสากล การจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐานเป็นการพัฒนาทั้ง 
4 ทักษะ คือ ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะ
การอ่าน และทักษะการเขียน ซึ่งทักษะทั้ง 4 นี้ 
ทักษะการพูดเป็นทักษะที่สำาคัญที่สุดเนื่องจาก
เป็นทกัษะทีแ่สดงใหเ้ห็นวา่ผูพู้ดมคีวามรูท้างภาษา
อย่างชัดเจน และเนื่องจากทักษะการพูดเป็นการ
ถ่ายทอดความคิด ความเข้าใจ และความรู้ในการ
ใชภ้าษาเพือ่การส่ือสารในชีวติประจำาวนั โดยสังคม
โลกในปัจจุบันเป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร หรือยุค

เทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology) 
ประชากรโลกต้องติดต่อเพื่อดำาเนินกิจกรรมทาง
สังคมและธุรกิจกับต่างประเทศเพิ่มขึ้น 

ดงันัน้ ภาษาตา่งประเทศโดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งภาษาอังกฤษจึงกลายเป็นเครื่องมือสำาคัญใน
การสื่อสาร เพื่อให้เกิดความเข้าใจกันได้อย่าง
ถูกต้อง สถาบันการศึกษาต่างๆ จึงได้ปรับปรุง
หลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อ
ให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อ
สื่อสาร (Communicative approach) กับผู้อื่น
ได้ตามความต้องการในสถานการณ์ต่างๆ ทั้ง
ในชีวิตประจำาวันและการงานอาชีพ (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2544: 1) ซึ่งการเรียนการสอน
ภาษานัน้ จะใหไ้ดผ้ลควรจดัแนวการเรยีนการสอน
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ให้สอดคล้องกับแนวการสื่อสารจริง โดยผลที่ได้
คือความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
(Communicative competence) (Hymes, 
1972: 227 ; Krashen, 1995: 163 -169) ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ Canale and Swain 
(1980: 34 ; Tayler and Walford, 1971:70) 
ท่ีไดก้ล่าวไวว้า่ ความสามารถในการสือ่สารคือการ
ที่ใช้ความรู้และทักษะในด้านการฟัง-พูด นำาไปใช้
สื่อสารได้ในสถานการณ์จริง และยังสามารถนำา
ภาษาไปใช้เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่างๆ (อรุณี 
วิริยะจิตรา, 2532: 57) การพูดจึงเป็นเครื่องมือ
ส่ือสารที่สำาคัญ และเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำาวัน
ของคนเรามากที่สุด (ฐนสจันทร์ วงศ์สุวรรณะ, 
2547: 1-2) 

ปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
ของผู้เรียนไทย อาทิเช่นผู้เรียนไทยยังไม่สามารถ
ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ ตั้งแต่ระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา (กระทรวง
ศกึษาธิการ, 2544: บทนำา ; Weerawong, 2004) 
ซ่ึงมสีาเหตทุีท่ำาใหค้วามสามารถในการสือ่สารด้วย
ภาษาอังกฤษของผู้เรียนไทยอยู่ในเกณฑ์ต่ำา เช่น 
การเรยีนสอนทีใ่ชภ้าษาแมเ่ปน็หลัก (Mountford, 
1986) การสอนแบบดั้งเดิมท่ีเน้นไวยากรณ์และ
การอ่าน (Gebhard, 1982) การขาดครูวิชา
ภาษาอังกฤษ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 ; 
Weerawong, 2004) ครูผู้สอนไม่มั่นใจในการ
ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน (Stroupe 
and Clayton, 1996) ความแตกต่างทางด้าน
สังคมและวัฒนธรรมของผู้เรียนและเจ้าของภาษา
ที่ใช้ในการสื่อสาร (Dulay et al. 1982 และ 
Weerawong, 2004) ผู้เรียนขาดมูลเหตุจูงใจ
ในการใช้ภาษาอังกฤษในการพูดในชีวิตประจำาวัน 
(จรูญ วงสายัณห์, 2514: 58) สภาพแวดล้อม
ของประเทศไทยไม่อำานวยให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษา
อังกฤษในการพูด (เพ็ญศรี รังสิยากูล, 2521: 48 

; สุมิตรา อังควัฒนกูล, 2553: 70-71) ผู้เรียน
มีเจตคติที่ไม่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษและครูผู้สอน
ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง ไม่สามารถใช้ภาษาใน
สถานการณ์ต่างๆ ได้ (สงบ ลักษณะ, 2541) ซึ่ง
ปจัจยัเหลา่นีไ้ดส่้งผลใหผู้เ้รยีนไมส่ามารถใชภ้าษา
อังกฤษในการสื่อสารได้ดีเท่าที่ควร

ทั้งนี้ได้มีข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้
ปัญหาการสอนภาษาอังกฤษ ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ สุไร  
พงษ์ทองเจริญ (2526: 29) เสนอแนะให้ใชภ้าษา
อังกฤษในชั้นเรียนตั้งแต่ต้น สุมิตรา อังควัฒนกุล 
(2535: บทนำา) ชี้แนะว่าการเรียนการสอนภาษา
อังกฤษไม่ควรเน้นเฉพาะโครงสร้างทางภาษา  
แตค่วรเนน้ให้ผูเ้รยีนมีความสามารถในการสือ่สาร
ด้วย ส่วนกาญจนา ปราบพาล (2541: 3)  
ได้เสนอว่าภาษาที่ใช้สอนต้องไม่ง่ายหรือยากจน
เกินไป สอนตรงกับความต้องการของผู้เรียน และ
บรรยากาศในการเรยีนไมเ่ครยีดจนเกนิไป (สมศกัดิ ์ 
สินธุระเวชญ์, 2544: 4) ได้กล่าวถึงการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อการสื่อสารว่า ภาษาไม่อาจ
แยกจากสถานการณ์ได้ ดังนั้นจึงควรเน้นเนื้อหา
สาระจากสิ่งแวดล้อมและประสบการณ์ที่อยู่ใกล้
ตัวผู้เรียน 

จากการศกึษาคน้ควา้งานวจิยัเพือ่พฒันา
ทักษะทางด้านการพูดภาษาอังกฤษ พบว่าการใช้
สถานการณจ์ำาลอง เปน็การเปดิโอกาสใหผู้เ้รยีนได้
ใชค้วามรูข้องตนในการฝกึทกัษะภาษา ทำาให้ผูเ้รียน
มีแรงจูงใจในการฝึกภาษา (สุมิตรา อังวัฒนกุล,  
2540: 151 -152) ซึ่งสอดคล้องกับที่ Jones 
(1982: 1-2) ได้กล่าวไว้ว่าการใช้สถานการณ์
จำาลองจะทำาให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษที่เรียน
มาในการสื่อความหมายกับผู้อ่ืน และยังสามารถ
แสดงความคิดเห็นซ่ึงจะทำาให้ผู้เรียนมีทักษะใน
การใชภ้าษาดขีึน้ อกีทัง้ยงัชว่ยใหผู้เ้รยีนใชภ้าษาใน
สถานการณต์า่งๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม เปดิโอกาสให้
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ผู้เรยีนไดใ้ชภ้าษาองักฤษติดต่อสือ่สารรวมทัง้สร้าง
แรงจูงใจให้ผู้เรียน เพราะสามารถนำาไปใช้ในการ
ตดิต่อสือ่สารในชวีติจรงิได้ (สกุญัญา ศลิประสาท,  
2544: 3) 

ผลการวิจัยเกี่ยวกับการใช้สถานการณ์
จำาลองในการสอนวชิาภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการ
พูดภาษาอังกฤษ อาทิเช่น เยาวลักษณ์ ลอยลิบ  
(2547: 67-68) ที่วิจัยผลการสอนโดยใช้
สถานการณ์จำาลองที่มีต่อความสามารถด้านการ
พูดภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหารเทา อำาเภอ
ปากพะยูน จังหวัดพัทลุง พบว่าความสามารถ
ด้านการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของ
นักเรียนหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง 
โดยคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับดีมาก ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของร้อยกรอง ตุลานันท์ 
(2547: 34-35) ที่ได้วิจัยถึงผลการใช้โปรแกรม
การฝึกอบรมทักษะการพูดที่เน้นสถานการณ์
จำาลองสำาหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน พบ
ว่ากลุ่มทดลองมีความสามารถด้านการพูดภาษา
อังกฤษในด้านต่างๆ สูงกว่ากลุ่มควบคุมท่ีใช้
หลักสูตรปกติ ชไมพร เลิศคณาวนิชกุล (2550) 
ศกึษาผลของการใชส้ถานการณจ์ำาลองเพ่ือพัฒนา
ความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
สนัตริาษฎรว์ทิยาลยั เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 
พบว่าหลังการทดลองโดยใช้กิจกรรมสถานการณ์
จำาลอง นักเรยีนมคีวามสามารถดา้นการพดูภาษา
องักฤษเพือ่การส่ือสารสงูกว่ากอ่นการทดลอง และ
ยงัสอดคลอ้งกับอนตุรา สวสัด์ิศร ี(2550) ทีศ่กึษา
ผลการใช้สถานการณ์จำาลองในการพัฒนาความ
สามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ของพนักงานบริษัทสยามซันไรซ์เอ็นเตอร์ไพรซ์
จำากัด พบว่าผู้เรียนกลุ่มทดลองมีความสามารถ

ด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารหลังการ
ทดลองสงูกวา่การทดลอง และมทีศันคตทิีด่ตีอ่การ
เรียนภาษาอังกฤษที่ใช้สถานการณ์จำาลอง

สว่นความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษ
ของนักศึกษา ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลย จังหวัดขอนแก่น ผู้วิจัยได้พบปัญหาและ
อุปสรรคคือนักศึกษาส่วนใหญ่ประสบปัญหาใน
การพูดสื่อความและการเรียบเรียงประโยค ขาด
ความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ จึงทำาให้
นักศึกษาไม่บรรลุเป้าหมายในการเรียนภาษา
อังกฤษได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและ
รายวิชา ซึ่งผู้สอนจะต้องจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ 
ผู้เรียนฝึกใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารอย่างมีความ
หมายโดยเฉพาะการฟังและพูด ซึ่งเป็นทักษะที่
สำาคัญในการติดต่อสื่อสาร

จากปัญหาที่เกิดข้ึนรวมทั้งจากงานวิจัย
ตา่งๆ สถานการณจ์ำาลอง จงึเปน็กจิกรรมการสอน
พดูภาษาทีผู่วิ้จยัเลง็เหน็ความเหมาะสมทีจ่ะนำาไป
ใช้ในการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
และทักษะการเรียนรู้ โดยฝึกพูดในสถานการณ์
จำาลองให้ใกล้เคียงกับสภาพชีวิตประจำาวัน และ
เป็นกิจกรรมที่ทำาให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน 
ไม่เครียด เน้นการนำาไปใช้ได้จริง เปิดโอกาสให้ 
ผู้เรียนฝึกใช้ภาษาอย่างแท้จริงในสถานการณ์
ต่ างๆ เ ช่ือมโยงบทสนทนาให้สัมพันธ์ กับ
สถานการณ์จริง อันจะส่งผลให้นักศึกษาสามารถ
นำาทักษะการเรียนรู้ไปปรับใช้กับสถานการณ์จริง
ในชีวิตประจำาวันได้ 

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลของการใช้สถานการณ์

จำาลองในการพัฒนาทักษะการฟัง–พูดภาษา
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อังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักศึกษาภาคปกติ 
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัด
ขอนแก่น

2. เพือ่ศกึษาทศันคตขิองนกัศกึษาทีม่ตีอ่
การเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้สถานการณ์จำาลอง
ในห้องเรียน

วิธีดำาเนินการวิจัย
1. ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

 ประชากร ในการวจิยัครัง้นี ้คอื นกัศกึษา
ภาคปกติ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
จังหวัดขอนแก่น ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 
ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารและทกัษะการเรยีนรู้  
ภาคเรยีนที ่1/2559 จำานวน 4 หมูเ่รยีน รวมทัง้สิน้  
150 คน 

กลุ่ มตั วอย่ าง  ที่ ใช้ ในการวิจั ย เป็น
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา ภาษา
อังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้ ภาค
เรียนที่ 1/2559 ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย โดย
การจับฉลาก เลือก 1 หมู่เรียน จากจำานวน 4 หมู่
เรียน ได้นักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
จำานวน 38 คน 

2. ตัวแปร

ตัวแปรต้น คือ วิธีการสอนโดยใช้
สถานการณ์จำาลอง

ตัวแปรตาม ได้แก่

1. ความสามารถในการฟัง-พูดภาษา
อังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

2. ทัศนคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร โดยใช้สถานการณ์จำาลอง

3. เครื่องมือท่ีใช้ในก�รเก็บรวบรวม
ข้อมูล

3.1 แผนการสอนการพัฒนาทักษะ
การฟัง–พูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารโดยใช้

สถานการณจ์ำาลอง จำานวน 6 แผนการสอน ไดแ้ก ่

 แผนการสอนที่ 1: Making friends

 แผนการสอนที่ 2: Interests

 แผนการสอนที่ 3: Health

 แผนการสอนที่ 4: Celebrations

 แผนการสอนที่ 5: Growing up

 แผนการสอนที่ 6: Around town

3.2 แบบทดสอบทักษะการฟัง-พูดภาษา
อังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์จำาลอง โดย
ผู้วิจัยดัดแปลงจากเกณฑ์การให้คะแนนการสอบ
ปากเปล่าตามแบบ FSI (The Foreign Service 
Institute Oral Interview) ของ Oller (1979: 
120–123) และอัจฉรา วงศ์โสธร (2529: 130 
135) 

3.3 แบบวัดทัศนคติต่อการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษโดยใช้สถานการณ์จำาลอง

4. ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยได้ดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
วิจัยตามขั้นตอนดังนี้

4.1 คัดเลือกกลุ่มทดลองโดยวิธีสุ่ม 
อย่างง่าย

4.2 ผู้ วิจัยติดต่อกับอาจารย์ชาวต่าง
ประเทศ เพื่อทำาความเข้าใจเก่ียวกับการวิจัย 
เป้าหมาย วิธีการและเกณฑ์การประเมิน เพื่อให้
เกิดความเข้าใจถึงเป้าหมายและวิธีการประเมิน
สอดคล้องกัน

4.3 ผู้วิจัยแจ้งให้ผู้เรียนทราบเกี่ยวกับ
การวิจัย ระยะเวลาในการทดลอง ซึ่งทั้งหมด
รวม 6 สัปดาห์ 18 คาบเรียน รวมทั้งขั้นตอนของ
กระบวนการเรียน เป้าหมายของการเรียน และ
การประเมินผล

4.4 ในสัปดาห์ที่ 1 ก่อนที่ผู้วิจัยทำาการ
ทดสอบก่อนการทดลอง (Pretest) โดยการเชิญ
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อาจารย์ชาวต่างประเทศเข้าร่วมการสนทนา เพื่อ
ไม่ให้ผู้เรียนมีความรู้สึกกดดันที่ต้องสนทนากับ
ชาวต่างประเทศซึ่งพบกันเป็นครั้งแรก ดังนั้นก่อน
กิจกรรมจะเริ่มขึ้น ผู้วิจัยได้แนะนำาผู้เรียนให้รู้จัก
อาจารยช์าวตา่งประเทศ เพ่ือไมใ่หผู้เ้รียนเกดิความ
ประหมา่ทีต่อ้งสนทนากบัอาจารย์ชาวต่างประเทศ 
อาจารย์ชาวต่างประเทศได้แนะนำาตัวและผู้เรียน
สามารถตั้งคำาถามถามอาจารย์ชาวต่างประเทศ
ได้ ใช้เวลาทำาความรู้จักกันประมาณ 30 นาที 
หลังจากนั้นการทดสอบเริ่มขึ้นโดยผู้เรียนเลขที่
หนึ่งจับฉลากเลือกสถานการณ์ 1 สถานการณ์
จากทั้งหมด 6 สถานการณ์ จนถึงผู้เรียนเลขที่สุด
ท้าย รวมท้ังสิ้น 38 คน โดยผู้เรียนแต่ละคนใช้
เวลาในการสนทนา 5-7 นาทีที่หน้าชั้นเรียน โดย
มผีูว้จิยัเข้ารว่มสงัเกต รวมทัง้อำานวยความสะดวก
และทำาหน้าที่ร่วมประเมินผลความสามารถใน
การพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของผู้เรียน
ร่วมกับอาจารย์ชาวต่างประเทศด้วย ซึ่งก่อน 
การทดสอบจะเริ่มขึ้นนั้น ผู้วิจัยได้ทำาความตกลง 
เบื้องต้นกับผู้เรียนเกี่ยวกับกิจกรรมการทดสอบ
ไม่มีผลต่อคะแนนการเรียนในรายวิชาภาษา
อังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้แต่
อย่างใด ดังน้ันผู้เรียนที่ยังไม่ได้ทดสอบสามารถ
นัง่รอในห้องเดยีวกนักบัผูเ้รยีนทีท่ดสอบไปแลว้ได้ 
และผูว้จิยัสงัเกตวา่ไมม่ผีูเ้รยีนคนใดลุกจากทีน่ั่งไป
ถามเพื่อนที่ทดสอบแม้แต่คนเดียว

4.5 สัปดาห์ที่ 2–5 หลังจากสัปดาห์
แรกผ่านไป ผู้วิจัยได้ดำาเนินการสอนตามปกติ 
โดยให้ความรู้ด้านเน้ือหาและฝึกการใช้ภาษา
อังกฤษในห้องเรียน ควบคู่กับการฝึกบทสนทนา
ในสถานการณ์จำาลองเป็นเวลา 12 คาบ โดย
กิจกรรมในชั้นเรียนน้ัน ผู้เรียนจับคู่ฝึกพูดภาษา
อังกฤษในสถานการณ์จำาลองในบทเรียน ผู้สอน
ไดบั้นทกึผลในแบบการประเมนิการพูดของผูเ้รยีน 
เพ่ือศกึษาพฒันาการด้านทกัษะการพูดของผูเ้รยีน

ในแต่ละครั้ง 

4.6 สัปดาห์ที่ 6 ก่อนการทดสอบหลัง
การทดลอง (Posttest) ผูว้จิยัไดท้บทวนเนือ้หาแก่
ผูเ้รยีน โดยใชเ้วลา ประมาณ 30 นาท ีหลงัจากนัน้
อาจารย์ชาวต่างประเทศคนเดิมเริ่มกิจกรรมการ
สนทนากับผู้เรียนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สถานการณ์
กอ่นการทดลองเดมิ มผีูวิ้จยัเขา้ร่วมประเมนิความ
สามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ของผู้เรียน 

4.7 ผู้วิจัยให้ผู้เรียนตอบแบบสอบถาม
ความคดิเหน็เกีย่วกบัทศันคต ิและเจตนคตต่ิอการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้สถานการณ์จำาลองที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นในสัปดาห์ถัดไป

4.8 ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูล ทั้งด้านข้อมูล
เชิงปริมาณคือแบบสอบถาม และข้อมูลทาง
คุณภาพคือคะแนนการทดสอบการพูดก่อนและ
หลังการทดลองของกลุ่มตัวอย่าง

4.9 วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาเร็จรูป SPSS

4.10 สรุป และอภิปรายผลการทดลอง

5. สถิติที่ใช้ในก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

สถติทิีใ่ชใินการวเิคราะหข์อ้มลูในการวจิยั 
ในครั้ง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

นำาแบบทดสอบทักษะการฟัง-พูดภาษา
อังกฤษเพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์จำาลอง มา
วิเคราะห์โดยการคำานวณหาค่าเฉลี่ย ( ) และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบความ
แตกต่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยการใช้สถิติ
ทดสอบ t-test for Dependent Samples แบบ
วัดทัศนคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้
สถานการณ์จำาลอง วิเคราะห์โดยการคำานวณหา
ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
แปลความหมายโดยการใชค้ะแนนเฉล่ียตามเกณฑ์
ที่กำาหนด 
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ผลการวิจัย
ผลการวิจัย เรื่องการพัฒนาทักษะการ

ฟัง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักศึกษา
มหาวทิยาลยัราชภฎัเลยโดยใช้สถานการณจ์ำาลอง
สามารถสรุปผลได้ดังนี้

1. ผลการใช้สถานการณ์จำาลองในการ
พัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารของนักศึกษาภาคปกติ ศูนย์การศึกษา
มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย จงัหวดัขอนแกน่ ทีไ่ดเ้รยีน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้สถานการณ์
จำาลอง พบว่าหลังจากที่ได้เรียนภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารโดยใช้สถานการณ์จำาลอง นักศึกษา
มีความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษเพ่ือ
การส่ือสารในแต่ละด้านสงูขึน้กวา่กอ่นการทดลอง 
โดยมีคะแนนเฉลี่ยก่อนการทดลอง ( =2.62)  
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.=0.69) และหลงัการ
ทดลองมีคะแนนเฉลี่ย ( =4.61) ส่วนเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน (S.D.=0.50) โดยด้านที่มีคะแนน
สูงสุด ได้แก่ ด้านการใช้คำาศัพท์ ( =4.87, 
S.D.=0.34) รองลงมาคือ ด้านความเข้าใจ (
=4.66, S.D.=0.53) ด้านการออกเสียง ( =4.63, 
S.D.=0.48) ตามลำาดับ 

2. ทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อการเรียน
ภาษาองักฤษโดยใช้สถานการณจ์ำาลองในห้องเรียน 
อยูใ่นระดบัมาก มคีา่เฉลีย่ ( =4.11) สว่นเบีย่งเบน
มาตรฐาน (S.D.=0.68) ซึ่งด้านที่มากที่สุด ได้แก่  
ผู้ เรียนคิดว่าการแสดงสถานการณ์จำาลองไม่
ยากเกินไป มีค่าเฉลี่ย ( =4.53) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.=0.50) รองลงมาได้แก่ ผู้เรียน
ภูมิใจที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารระหว่าง
แสดงสถานการณ์จำาลองได้ ( =4.42, S.D.=0.50) 
การเรียนโดยใช้สถานการณ์จำาลองทำาให้ผู้เรียน
รู้สึกสนุกไม่เครียด ( =4.37, S.D.=0.75) และ 
ผู้เรียนสื่อสารภาษาอังกฤษดีขึ้นหลังการเรียน
โดยใช้สถานการณ์จำาลอง ( =4.21, S.D.=0.70) 

ตามลำาดับ

อภิปรายผล
จากผลการวจิยัการใชส้ถานการณจ์ำาลอง

ในการพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารของนักศึกษาภาคปกติ ศูนย์การศึกษา
มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย จงัหวดัขอนแกน่ มขีอ้คน้
พบประเด็นที่สำาคัญและน่าสนใจ สามารถนำามา
อภิปรายเพื่อเป็นการขยายผลการวิจัยให้ชัดเจน
ยิง่ขึน้ ตลอดจนสามารถนำาผลการวจิยัไปใชใ้หเ้กดิ
ประโยชน์ได้ ดังนี้

1. การใชส้ถานการณจ์ำาลองในการพฒันา
ทกัษะการฟัง-พดูภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารของ
นักศึกษาภาคปกติ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

จากการศึกษาพบว่า ทักษะการฟัง-พูด
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักศึกษาภาค
ปกติ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
จังหวัดขอนแก่น หลังการเรียนด้วยสถานการณ์
จำาลองเพิ่มสูงขึ้นก่อนการเรียน โดยด้านที่มีความ
สามารถสูงสุดคือ ด้านการใช้คำาศัพท์ รองลงมา
คือ ด้านความเข้าใจ ด้านการออกเสียง ด้านการ
ใช้ไวยากรณ์ และด้านความคล่องแคล่ว ซึ่งแสดง
ใหเ้หน็วา่การเรยีนดว้ยสถานการณจ์ำาลองสามารถ
พัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษได้ ทั้งน้ี
เนื่องจากการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนโดย
ใชส้ถานการณจ์ำาลอง มุง่เนน้ใหผู้เ้รยีนฝกึใชภ้าษา
อังกฤษในกลุ่มสำาหรับสนทนา ในสถานการณ์
ที่ผู้สอนกำาหนดให้ ซึ่งเหมือนหรือใกล้เคียงกับ
สถานการณ์จริงให้มากที่สุด ดังนั้นผู้เรียนจึงได้
ฝึกฝนการสร้างสรรค์ภาษา การใช้ภาษาอังกฤษ 
และการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ผ่านสถานการณ์
ต่างๆ ที่สามารถเกิดขึ้นจริง อีกทั้งขั้นตอนการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้สถานการณ์
จำาลองนั้นส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษ
ตามบทบาทของผู้เรียนเองอย่างเต็มที่ โดยผู้วิจัย
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พบว่าในช่วงแรกๆ ของการเรียนภาษาอังกฤษใน
สถานการณ์จำาลองนั้น ผู้เรียนส่วนใหญ่พูดภาษา
อังกฤษเหมือนการท่องจำา บางคนเตรียมบทที่
จะพูดออกมาอ่าน เพราะไม่มั่นใจว่าจะพูดได้ถูก
ต้องหรือไม่ ผู้เรียนหลายคน เกิดความประหม่า 
ไม่กล้าแสดงท่าทางประกอบการสนทนา และไม่
ชินกับการแสดงในสถานการณ์จำาลอง แต่เมื่อผู้
เรียนได้ฝึกการแสดงหลายครั้ง ทำาให้เกิดความ
คุ้นเคยกับกิจกรรมมากขึ้น ผลที่เกิดขึ้นคือผู้เรียน
สามารถพูดเป็นธรรมชาติมากขึ้น มีการใช้ภาษา
กายและท่าทางประกอบการพูดมากขึ้น รวมท้ัง
มีความคล่องแคล่วในการพูดเพิ่มขึ้นเป็นลำาดับ 
เนื่องจากผู้เรียนได้มีโอกาสเตรียมพร้อมในการ
ฝึกซ้อมบทบาทในสถานการณ์จำาลองแต่ละคร้ัง 
นอกจากนี้แล้วยังพบว่า ผู้เรียนสามารถร่วมกัน
แก้ปัญหาในสถานการณ์ตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้ในระหวา่ง
แสดงสถานการณ์จำาลองได้ ซึ่งสอดคล้องกับงาน
วิจัยของ เยาวลักษณ์ ลอยลิบ (2547: 68-69) 
ที่ได้ศึกษาการใช้สถานการณ์จำาลองของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในชีวิตประจำาวัน พบว่า ใน
ระยะแรกน้ันนักเรียนส่วนใหญ่มีความประหม่า 
ไม่กล้าแสดงออกในสถานการณ์จำาลอง แต่ต่อมา
นักเรียนมีพัฒนาการด้านการพูด และกล้าแสดง
ท่าทางในการสนทนาโต้ตอบกับเพ่ือนในกลุ่มได้
ดีข้ึน รวมท้ังผู้เรียนสามารถจำาคำาศัพท์ การออก
เสียง การใช้โครงสร้างทางภาษา และนำามาใช้ใน
การสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่วมากขึ้น และงาน
วจิยัของ สาลนิ ีสมบูรณไ์พศาล (2549: บทคดัย่อ) 
ท่ีได้ศึกษาผลการสอนโดยใช้สถานการณ์จำาลอง
เพื่อศึกษาการพัฒนาความสามารถด้านการพูด
ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารสำาหรับนักเรียน
เดินเรือพาณิชย์หลักสูตรปกติช้ันปีท่ี 3 ศูนย์ฝึก
พาณิชย์นาวี จังหวัดสมุทรปราการ ผลการวิจัย
พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีความสามารถด้าน
การพูดภาษาอังกฤษเพ่ือ การสื่อสารเพ่ิมขึ้น
หลังการทดลองโดยมีนัยสำาคัญทาสถิติที่ระดับ 

.01 อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชไมพร  
เลิศคณาวนิชกุล (2550: บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษา
ผลของการใช้สถานการณ์จำาลองเพื่อพัฒนาด้าน
การพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีที่ 4 โรงเรียนสันติราษฎร์
วทิยาลัย เขตราชเทว ีกรงุเทพมหานคร ผลการวจิยั
พบวา่ หลงัการทดลองโดยใชก้จิกรรมสถานการณ์
จำาลอง นกัเรยีนมคีวามสามารถดา้นการพดูภาษา
อังกฤษเพ่ือการสื่อสารสูงกว่าก่อนการทดลอง 
อยา่งมนียัสำาคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .01 และนกัเรียน
มีความเห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
สถานการณ์จำาลองสง่เสรมิใหน้กัเรยีนพฒันาความ
สามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ 

2. ทัศนคติของนักศึกษาท่ีมีต่อการเรียน
ภาษาองักฤษโดยใชส้ถานการณจ์ำาลองในหอ้งเรยีน

จากการศึกษาพบว่านักศึกษามีทัศนคติ
ต่อการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้สถานการณ์
จำาลองในห้องเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ซึ่งมีทัศนคติระดับมากท่ีสุด ได้แก่ ผู้เรียนคิด
วา่การแสดงสถานการณจ์ำาลองไมย่ากเกนิไป รอง
ลงมาคือ ผู้เรียนภูมิใจที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษ
สื่อสารระหว่างแสดงสถานการณ์จำาลองได้ การ
เรียนโดยใช้สถานการณ์จำาลองทำาให้ผู้เรียนรู้สึก
สนุกไม่เครียด และ ผู้เรียนสื่อสารภาษาอังกฤษ
ดีข้ึนหลังการเรียนโดยใช้สถานการณ์จำาลอง ตาม
ลำาดับ แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อ
สถานการณจ์ำาลองในการเรยีนภาษาองักฤษ ทัง้นี้
เนือ่งจากผูเ้รยีนไดม้โีอกาสฝกึใชค้วามคดิและการ
ตัดสินใจในการเลือกใช้ภาษาและการแก้ปัญหา
ทั้งที่ถูกกำาหนดและเกิดข้ึนโดยไม่คาดคิดสำาหรับ
แต่ละสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม นอกจากนั้น
การใช้กิจกรรมในสถานการณ์จำาลอง เป็นการจัด
สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ให้ใกล้เคียงกับ
ความเปน็จรงิใหม้ากทีส่ดุ เพือ่เปดิโอกาสใหผู้เ้รยีน
ได้ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษผ่านการปฏิสัมพันธ์
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กับเหตุการณ์ บุคคล รวมทั้งใช้ประสบการณ์และ
ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อแก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Williams (1996) ที่ได้ทำาการ
ศึกษาการใช้เกมจำาลองสถานการณ์เป็นเคร่ือง
มือเพื่อการพัฒนาองค์ประกอบเกี่ยวกับเจตคติ
ต่อการตัดสินใจของวัยรุ่นโดยกลุ่มตัวอย่างเป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำานวน 83 คน 
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาลิบเบอร์ตี้ แบ่งเป็นกลุ่ม
ทดลอง 2 กลุ่ม และกลุ่มควบคุม 2 กลุ่ม ใช้เวลา
ทำาการศึกษา 6 วัน โดยให้กลุ่มตัวอย่างเล่นเกม 
My Life ผลการวจิยัพบวา่ เจตคตขิองกลุม่ทดลอง
สูงกว่ากลุ่มควบคุม และยังพบว่าเจตคติของผู้เข้า
รับการทดลองหลังการทดลองที่ถูกควบคุมจาก
ภายนอกและภายใน และการปรับตัวในปัจจุบัน
และในอนาคตสูงขึ้น  

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัย

ไปใช้

1.1 ผู้สอนควรเน้นการออกเสียงและ
โครงสร้างประโยคที่จำาเป็นต่อการสนทนาตั้งแต่
ขั้นนำาเสนอ จนถึงขั้นก่อนการแสดงสถานการณ์
จำาลองเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำาความรู้ที่ได้รับ
จากการเรียน เพื่อนำาไปใช้ฝึกฝนให้เกิดความ
คลอ่งแคล่ว และปรบัใช้ในสถานการณจ์ำาลองอยา่ง
ถูกต้องและเหมาะสม

2. ข้อเสนอแนะก�รทำ�วิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรมีการเปรียบเทียบผลการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื ่อสารโดยใช้
สถานการณ์จำาลองกับการสอนโดยวิธีอื่นๆ 
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