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การใช้บทบาทสมมติ เพื่อพัฒนาความรู้
ด้านวรรณคดีและวรรณกรรมไทย
กรณี ศึกษา : นักศึกษาแลกเปลี่ยนสาขาภาษาไทยจาก
Yunnan Normal University and Business School
ชิดธิณฐั คอมแพงจันทร์*

บทคัดย่อ
งานวิจ ัย นี้ จ ัด ท าขึ้น เพื่อ 1) เพื่อ พัฒ นาความรู้ด้า นวรรณคดีไ ทยและ
วรรณกรรมไทยให้แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนสาขาภาษาไทยจาก Yunnan Normal
University and Business School 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ ตี ่อ
การสอนวรรณคดีไทยด้วยการใช้บทบาทสมมติ โดยวรรณคดีและวรรณกรรมไทย
ทีน่ กั ศึกษาได้เรียนคือ เวนิสวาณิช และ ลอดลายมังกร เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ
แผนการจัดการเรียนการสอนวรรณคดีไทยด้วยบทบาทสมมติ แบบทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียน แบบบันทึกความรูจ้ ากการชมเพื่อนแสดงบทบาทสมมติ และ
แบบสอบถามความพึงพอใจของนั กศึกษาที่มตี ่อการสอนรายวิชาวรรณคดีไทย
ด้ว ยบทบาทสมมติ ผลการศึก ษาพบว่า ผลสัม ฤทธิภ์ ายหลัง การเรีย นรายวิชา
* อาจารย์ ป ระจ าสาขาภาษาไทยเพื่อ การสื่อ สารทางธุ ร กิจ ภาควิช าภาษาและ
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วรรณคดีไทยเรื่องเวนิสวาณิช และวรรณกรรมไทยเรื่องลอดลายมังกร สูงกว่าก่อน
เรียน โดยมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 และมีความพึงพอใจในวิธกี ารสอนแบบ
บทบาทสมมติในระดับมาก
คาสาคัญ: บทบาทสมมติ; การสอนวรรณคดีไทย; วรรณคดีไทย;
การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ
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Role Play for Thai Literature Knowledge Development
for Exchange Students in Thai Language Program from
Yunnan Normal University and Business School.
Chidthinut Khomphangchan*

Abstract
Objectives of this research are 1) to study the effective of role play
for Thai literature knowledge development for exchange students in Thai
language program from Yunnan normal university and business school. 2) to
study satisfaction of student toward role play. Thai literatures in this research
are the merchant of venice and Lodlaimangkorn. The plan of Thai literature
knowledge development by role play, pre-test and post-test and recording
paper as tools of this research. This research found that the post test score
both the merchant of venice and Lodlaimangkorn are higher than pre test in
statistics significant .05. The satisfaction of study Thai literature by role play
is high level.
* Lecturer in Thai for Business Communication program, Languages and

Creative Communication Department, International College, Chiang Mai Rajabhat
University, e-mail: chidthinut_tang@hotmail.com
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1. ที่มาและความสาคัญของปัญหา
โลกยุคปั จจุบนั การศึกษาภาษาต่างประเทศเป็ นเรื่องที่สาคัญ เพราะจะ
ทาให้มโี อกาสในการทางานมากขึน้ คนจึงนิยมเรียนภาษาต่างประเทศกันมากขึน้
สาหรับภาษาไทยซึ่งเป็ นภาษาราชการของประเทศไทย ในปั จจุบนั ชาวต่างชาติ
นิยมเรียนภาษาไทยเป็ นอย่างมาก โดยมีการเปิ ดสอนภาษาไทยทัง้ ตามสถาบัน
สอนภาษา มหาวิท ยาลัย ในประเทศไทย รวมไปถึง มีก ารเปิ ด สอนสาขาวิช า
ภาษาไทยที่ต่างประเทศในประเทศต่างๆ เช่น อังกฤษ สิงคโปร์ เกาหลี และจีน
เป็ นต้น
ปั จจุบนั ชาวจีนนิยมเรียนภาษาไทยมากขึน้ ด้วยเหตุผลต่างๆ เช่น ชอบ
สถานที่ท่องเที่ยว ชอบอาหารไทย และสามารถเพิม่ โอกาสในการทางานให้แก่
ตนเองได้ใ นอนาคต โดยการเรีย นภาษาไทยในประเทศจีน นี้ มีก ารเปิ ด เป็ น
สาขาวิชาอย่างจริงจังในมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยมหาวิทยาลัยเหล่านัน้ จะเพิม่ พูน
ทักษะภาษาไทยให้แก่นักศึกษาด้วยการส่งนักศึกษามาแลกเปลีย่ นทีป่ ระเทศไทย
โดยวิท ยาลัย นานาชาติ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ เชีย งใหม่ ก็ไ ด้ร ับ นั ก ศึก ษาจาก
Yunnan University and Business School เข้ามาเป็ นนักศึกษาแลกเปลีย่ นด้วย
การเรียนภาษาไทยนัน้ นอกจากการเรียนหลักภาษา และทักษะการฟั ง
พูด อ่าน เขียน แล้ว นักศึกษาจาเป็ นต้องเรียนรูร้ ายวิชาวรรณคดีไทยด้วย เพื่อให้
รูจ้ กั วรรณคดีไทยทีเ่ ป็ นเรื่องเอกของไทย เข้าใจลักษณะการใช้ภาษาไทย รวมไป
ถึงเข้าใจวิถชี วี ติ สังคม และวัฒนธรรมไทย สามารถพัฒนาทักษะการสื่อสารด้วย
การใช้ภ าษาไทยได้เ ป็ น อย่ า งดี โดยวรรณคดีแ ละวรรณกรรมไทยที่นัก ศึก ษา
แลกเปลี่ย นได้เ รีย นนัน้ มีท งั ้ ประเภทร้อ ยแก้ว ร้อ ยกรอง วรรณคดีม รดก และ
วรรณกรรมปั จจุบนั
ละครพูดเรื่องเวนิสวาณิช เป็ นบทพระราชนิพนธ์แปลของพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั เป็ นบทละครพูดที่แปลด้วยบทร้อยกรอง เรื่องนี้เป็ น
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วรรณกรรมทีม่ ฉี ากรักอันโดดเด่น และมีตวั ละครเด่นคือ ไชล็อก สาเหตุทเ่ี ลือกเรื่อง
นี้เพราะต้องการให้นักศึกษารูจ้ กั และคุน้ เคยกับวรรณกรรมแบบร้อยกรอง และให้
นักศึกษารูจ้ กั วรรณกรรมไทยทีม่ ที ม่ี าจากต่างประเทศด้วย
นวนิยายเรื่องลอดลายมังกรเป็ นนวนิยายทีแ่ ต่งโดย ประภัสสร เสวิกุล ตัว
ละครหลักเป็ นชาวจีนที่มาทาธุรกิจในประเทศไทย โดยธุรกิจของตัวละครหลัก
อย่าง “เหลียง” มีทงั ้ ประสบความสาเร็จและล้มเหลว ผู้วจิ ยั เลือกเรื่องนี้เนื่องจาก
เป็ น เรื่อ งเกี่ย วกับ คนจีน ในประเทศไทย ซึ่ง นัก ศึก ษาที่เ ป็ น ชาวจีน จะสามารถ
เชื่อมโยงแนวคิด และวิถชี วี ติ ได้ง่ายขึน้
รายวิช าวรรณคดีแ ละวรรณกรรมไทยเป็ น วิช าที่ค่ อ นข้า งยากและมี
รายละเอียดค่อนข้างมาก หากสอนด้วยการบรรยายเพียงอย่างเดียวอาจทาให้
ผู้เรียนนัน้ เกิดความเบื่อหน่ าย ดังนัน้ จึงจาเป็ นต้องใช้วธิ กี ารเรียนการสอนแบบ
บทบาทสมมติ เพื่อให้นกั ศึกษามีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับตัวละคร เนื้อเรื่อง และ
ได้ขอ้ คิดอันจะนาไปสูก่ ารประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน และสามารถนาความรูค้ วาม
เข้าใจในรายวิชาวรรณคดีและวรรณกรรมไทยไทยไปใช้ต่อยอดในการทางานหรือ
การศึกษาต่อได้

2. วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพื่อพัฒนาความรู้ด้านวรรณคดีและวรรณกรรมไทยให้แกนักศึกษา
แลกเปลีย่ นจาก Yunnan Normal University and Business School
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มตี ่ อการสอนวรรณคดีและ
วรรณกรรมไทยด้วยวิธกี ารสอนแบบบทบาทสมมติ
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3. ประโยชน์ ของงานวิ จยั
1. เพื่อเพิม่ พูนความรูด้ ้านวรรณคดีไทยให้กบั นักศึกษาแลกเปลีย่ นจาก
Yunnan Normal University and Business School
2. เพื่อนาไปบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา การฟั ง การพูด
การอ่าน และการเขียนในระดับสูง

4. ขอบเขตในการวิ จยั
งานวิจ ัย ชิ้น นี้ ใ ช้ ก ลุ่ ม ตัว อย่ า งเป็ น นั ก ศึก ษาแลกเปลี่ย นสาขาวิ ช า
ภาษาไทย วิท ยาลัย นานาชาติ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ เชีย งใหม่ จาก Yunnan
Normal University and Business School จานวน 10 คน ศึกษา การใช้บทบาท
สมมติเพื่อพัฒนาความรูเ้ กีย่ วกับวรรณคดีไทย ในเดือนมกราคม - มิถุนายน 2561

5. สมมติ ฐานการวิ จยั
1. เมื่อใช้บทบาทสมมติในการสอนแล้ว นักศึกษามีความรูค้ วามเข้าใจใน
วรรณคดีไทยหลังเรียนมากกว่าก่อนเรียน
2. เมื่อ ใช้บทบาทสมมติในการสอนแล้ว นัก ศึก ษามีความพึง พอใจใน
การสอนรายวิชาวรรณคดีไทยด้วยบทบาทสมมติ
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6. แนวคิ ดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
6.1 การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ
ในยุคแรก การเรียนภาษาไทยของชาวต่างชาติ มีจุดมุ่งหมายเพื่อการ
เผยแผ่ ศ าสนามากกว่ า วัต ถุ ป ระสงค์อ่ืน จากหลัก ฐานที่ป รากฏขึ้น ในสมัยพระ
เจ้าอยู่หวั ท้ายสระทีห่ า้ มเผยแผ่ศาสนาคริสต์ดว้ ยภาษาไทย และในสมัยรัชกาลที่ 2
ทีม่ มี ชิ ชันนารีเข้ามาเรียนภาษาไทยอย่างจริงจังเพื่อเผยแผ่ศาสนา (อัมพร พงษธา,
2518, น.4)
ยุคสมัยต่อมา เมื่อโลกเปลีย่ นแปลงมากขึน้ ปั จจัยทางด้านการเมืองและ
ทางด้านเศรษฐกิจ เป็ นตัวขับเคลื่อนโลก ทาให้เกิดการเรียนภาษาไทยอย่างจริงจัง
มากขึ้น โดยในช่ ว งแรกจะเน้ น ไปทางด้า นการทหารและจิต วิท ยา เนื่ อ งจาก
การต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์ของสหรัฐอเมริกา ทาให้มกี ารเปิ ดสอนภาษาไทยใน
ระดับ อุ ด มศึก ษาในสหรัฐอเมริก า และเมื่อ เกิด การขยายตัว ทางเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมของชาติตะวันตก โดยบริษัทต่างๆทางซีกโลกตะวันตกได้ขยายฐาน
การลงทุนมาทีป่ ระเทศไทยและเพื่อให้เข้าใจภาษาและวัฒนธรรมของท้องถิน่ ทีเ่ ป็ น
เป้ าหมายในการขยายการลงทุนอย่างประเทศไทย การเรียนรู้ภาษาไทยจึงเป็ น
สิง่ จาเป็ น ดังนัน้ จึงเกิดการกระตุ้นให้ผู้บริหารระดับสูง ที่จะมาดารงตาแหน่ งใน
ประเทศไทยนัน้ ศึกษาภาษาไทยด้วย
ต่อมาเศรษฐกิจฝั ง่ เอเชียมีความเจริญรุ่งเรือง โดยเฉพาะประเทศจีน ที่
เข้ามาลงทุนในประเทศไทยเป็ นจานวนมาก ดังนัน้ จึงจาเป็ นต้องเรียนรูภ้ าษาไทย
เพื่อ ให้ ส ามารถสื่อ สารกับ คนไทยได้ และสามารถด าเนิ น กิจ การได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ เป็ นจุดเริ่มต้นให้ประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะจีนเปิ ดการศึกษา
สาขาวิช าภาษาไทยในระดับมัธยมศึก ษาและระดับอุ ด มศึก ษา เพื่อ เสริม สร้าง
ศักยภาพในการใช้ภาษาไทย (สมพงศ์ วิทยศักดิพั์ นธุ์, 2548) นอกจากประเทศ
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เพื่อนบ้านอย่างจีนแล้ว ประเทศไทยก็มกี ารจัดการเรียนการสอนภาษาไทยสาหรับ
ชาวต่างชาติเช่นกัน โดยสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งได้มกี ารเปิ ดการเรียนการ
สอนภาษาไทยสาหรับชาวต่างชาติ ภาษาไทยในฐานะภาษาที่สอง ทัง้ หลักสูตร
ปริญญาตรี และหลักสูตรระยะสัน้ รวมถึงมีการรับนักศึกษาแลกเปลีย่ นเพื่อเพิม่ พูน
ความรูด้ า้ นภาษาไทยอีกด้วย (รุ่งฤดี แผลงศร, 2560)
6.2 บทบาทสมมติ
บทบาทสมมติเป็ นกิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้จาก
กลุ่ม ซึง่ จะช่วยให้สมาชิกในกลุ่มมีความรับผิดชอบในการเรียนรูร้ ่วมกันและยังเปิ ด
โอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกแสดงความคิดเห็นและแก้ไขปั ญหาต่ างๆ ได้เป็ นอย่างดี
(เยาวพา เดชะคุปต์, 2518) ทิศนา แขมมณี (2522) กล่าวว่า บทบาทสมมติเป็ น
เครื่องมือและวิธกี ารอย่างหนึ่งที่ใช้ในการสอน เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจอย่าง
ลึกซึง้ ในเรื่องทีเ่ รียน โดยทีผ่ สู้ อนสร้างสถานการณ์สมมติ และบทบาทสมมติขน้ึ มา
ให้ผู้เรียนได้แสดงออกตามที่ตนคิดว่ าควรจะเป็ น และถือเอาการแสดงออกทัง้
ความรู้และพฤติกรรมของผู้แสดงมาเป็ นข้ออภิปรายเพื่อการเรียนรู้ ส่วนสุจริต
เพียรชอบ (2524) กล่าวว่า บทบาทสมมติคอื เทคนิคการแสดงทีผ่ ู้แสดงพยายาม
แสดงบทบาทให้เหมาะสมตรงกับสภาพความเป็ นจริงตามทีต่ นเองได้รบั มอบหมาย
ให้แสดง และเสริมศรี ไชยศร (2539) ได้ให้ความหมายเกีย่ วกับบทบาทสมมติว่า
เป็ นการแสดงบทบาทในสถานการณ์ทเ่ี ลือกขึน้ สถานการณ์นนั ้ เป็ นสถานการณ์ท่ี
มีปฏิสมั พันธ์ระหว่างมนุษย์ มุ่งส่งเสริมให้เข้าใจในทัศนคติต่างๆ ในความรูส้ กึ และ
ในสถานการณ์ของผูท้ ต่ี นสวมอยู่จากบทบาทสมมติ คาดว่าจะเกิดความเข้าใจได้
ลึกซึ้งมากกว่า การแสดงบทบาทสมมติเป็ นการแสดงในช่วงระยะเวลาสัน้ ๆ มัก
เป็ นการแสดงอย่างฉับพลันก็ได้ไม่ต้องเตรียมตัวล่วงหน้าเพื่อซักซ้อมเหมือนการ
แสดงละครทัวไป
่ บางทีถ้าเป็ นกรณีง่ายๆ ก็ไม่ต้องบอกบทมากนัก บอกเพียงแต่
ลักษณะทัวไปแล้
่
วปล่อยให้ผเู้ รียนแสดงอารมณ์คาพูดเอง
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จากข้อความข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า บทบาทสมมติเป็ นกิจกรรมใน
การช่วยการเรียนรู้ เพื่อให้ผเู้ รียนมีความเข้าใจในเรื่องทีผ่ เู้ รียนกาลังเรียนอยู่ โดย
ตัวผูเ้ รียนจะแสดงบทบาทให้ตรงกับความเป็ นจริงในเรื่องทีม่ อบหมายให้แสดง
6.3 การสอนวรรณคดีไทย
การสอนวรรณคดี มีจุดมุ่งหมายหลายอย่าง โดยมีนักวิชาการทางด้าน
วรรณคดี ให้แนวคิดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการสอนวรรณคดีไว้ ดังนี้ พระเจ้า
วรวงศ์ เ ธอ กรมหมื่น นราธิป พงศ์ ป ระพัน ธ์ (2504) ทรงมีม ติ พ จน์ เ กี่ย วกับ
จุดมุ่งหมายในการสอนวรรณคดีว่า การสอนวรรณคดีมจี ุดมุ่งหมายหลายประการ
ทัง้ ความบันเทิง ให้ความรู้ เป็ นประโยชน์ทางวัฒนธรรม เนื่องจากวรรณคดีเป็ น
ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม และให้รจู้ กั ชีวติ จิตใจของเพื่อนมนุษย์ได้ดยี งิ่ ขึน้
สมพร มันตะสูตร (2526) ได้กล่าว ถึงจุดประสงค์ในการเรียนการสอน
วรรณคดีว่า 1) เพื่อให้ผเู้ รียนรูจ้ กั วรรณคดีและซาบซึง้ คุณค่าของวรรณคดีในฐานะ
ที่เป็ นมรดกที่สาคัญยิ่งของชาติ 2) เพื่อศึกษาสภาพสังคม การเมือง เศรษฐกิจ
วัฒนธรรม ขนบประเพณีต่างๆ และสภาพทัวไปของสั
่
งคมจากวรรณคดี 3) เพื่อให้
ผูเ้ รียนมีทกั ษะการอ่านวรรณคดีในลักษณะต่างๆ 4) เพื่อให้ผเู้ รียนมีทกั ษะในการ
พิจารณาหนังสือ 5) เพื่อปลูกฝั งนิสยั รักการอ่านและค้นคว้าแก่ผเู้ รียน 6) เพื่อให้
เกิด ความบัน เทิง ใจ 7) เพื่อ ให้ ผู้ เ รีย นสามารถน าคติข้อ คิด จากวรรณคดีไ ป
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นข้อ เท็จ จริง ได้ อ ย่ า งเหมาะสม8)ส่ ง เสริม ให้ ผู้ เ รีย นมีค วามคิ ด
สร้างสรรค์ ในขณะทีเ่ จตนา นาควัชระ (2532) กล่าวถึงความสาคัญของวรรณคดี
ในระดับอุดมศึกษา สรุปได้ว่าการศึกษาวรรณคดีเป็ นรากฐานในการธารงไว้ซง่ึ ชีวติ
มหาวิทยาลัยทีเ่ พียบพร้อมด้วยภูมปิ ั ญญาและจริยธรรม วรรณคดีศกึ ษาเป็ นระบบ
ทีเ่ อือ้ ต่อความต้องการ และความปรารถนาของมนุษย์ยุคใหม่ทม่ี คี วามสาคัญไม่ยงิ่
หย่อนไปกว่าวิทยาการแขนงอื่นๆ ในการที่จะสร้างสภาพแวดล้อมและพัฒนาให้
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การอุ ด มศึก ษาเจริญ ก้า วหน้ า ซึ่ง คือ การสร้า งความใฝ่ รู้ท างวิช าการ และการ
แสวงหาข้อวินิจฉัยทีแ่ ท้จริงร่วมกัน
จากข้อความข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า วรรณคดีเป็ นสิง่ ที่มีคุณค่ า ใน
ฐานะทีเ่ ป็ นมรดกของเจ้าของภาษา รวมไปถึงเป็ นสิง่ ทีส่ ะท้อนให้เห็นสภาพสังคม
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การเรียนวรรณคดีจงึ เป็ นสิง่ ทีส่ าคัญเนื่องจากทา
ให้ผเู้ รียนได้รจู้ กั กับหนังสือทีแ่ ต่งดีแล้ว ยังได้เรียนรูล้ กั ษณะการใช้ภาษา ได้ขอ้ คิด
คติสอนใจ รวมไปถึงความบันเทิง
6.4 ละครพูดเรือ่ ง “เวนิ สวาณิ ช”
ละครพูดเรื่องเวนิสวาณิชเป็ นบทพระราชนิพนธ์แปลโดยพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 6 เป็ นเรื่องราวของพ่อค้าแห่งเมืองเวนิสกับ
ไชล็อกพ่อค้าชาวยิว เนื้อเรื่องเริม่ จากอันโตนิโยพ่อค้าของเมืองเวนิสกาลังกลุ่มใจ
เรื่องเรือสินค้าเทียบท่าไม่ทนั กาหนดเวลา ในขณะทีบ่ สั สานิโยเพื่อนรักของอันโตนิโย
ต้องการเดินทางไปเมืองเบลมอนต์เพื่อพบนางปอร์เชียเพื่อเลือกคู่ นางปอร์เชีย
ต้องเลือกคู่โดยให้ชายหนุ่มเลือกหีบ 1 ใน 3 ใบ หากเลือกถูกจะได้แต่งงานกับนาง
ปอร์เชีย บัสสานิโยมีเงินไม่มากจึงขอยืมอันโตนิโย ในขณะนัน้ อันโตนิโยมีเงินไม่
มากจึงไปขอยืมไชล็อกซึ่งได้ช่อื ว่าเป็ นพ่อค้าชาวยิวหน้ าเลือด โดยมีเงื่อนไขว่ า
หากหาเงินมาคืนไม่ทนั จะต้องให้ไชล็อกเฉือนเนื้อข้างหัวใจ 1 ปอนด์ ซึ่งในงาน
เลือกคู่บสั สานิโยเลือกหีบถูกจึงได้แต่งงานกับนางปอร์เชีย
ต่อมาเรือสินค้าของอันโตนิโยอับปางลงจึงไม่สามารถนาเงินมาใช้คนื แก่
ไชล็อกได้ บัสสานิโยทราบข่าวจึงบอกกับนางปอร์เชีย นางปอร์เชียจึ งให้เงินมา
ชดใช้คนื 20 เท่า แต่ไชล็อกไม่รบั เพราะจะถือโอกาสแก้แค้น พ่อเมืองเวนิสเกลีย้
กล่อมแต่ไม่ได้ผล นางปอร์เชียจึงปลอมเป็ นทนายมาช่วยว่าความให้ ทนายกล่าว
ว่าสามารถเฉือนเนื้อได้ แต่ไม่สามารถนาเลือดออกไปได้แม้แต่หยดเดียว จะนาเนื้อ
ออกไปมากหรือน้อยกว่า 1 ปอนด์กไ็ ม่ได้ มิฉะนัน้ จะถูกริบทรัพย์และประหารชีวติ
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สุดท้ายชล็อกถูกริบทรัพย์ไปกึง่ หนึ่งและให้ไชล็อกทาพินัยกรรมว่าเมื่อถึงแก่กรรม
แล้วให้ไชล็อกยกสมบัตใิ ห้ลอเร็นโซผูเ้ ป็ นลูกเขย ไชล็อกจึงยอมทาตามและขอลา
กลับบ้านเนื่องจากทราบว่าตนต้องแพ้ความ
เรื่องนี้ได้รบั การยกย่องว่ามีฉากรักทีโ่ ดดเด่น และมีวรรคทองอันโดดเด่น
อย่าง
“อันความกรุณาปราณี
จะมีใครบังคับก็หาไม่
หลังมาเองเหมื
่
อนฝนอันชื่นใจ
จากฟากฟ้ าสุราลัยสูแ่ ดนดิน”
6.5 นวนิ ยายเรือ่ งลอดลายมังกร
ลอดลายมัง กรเป็ น นวนิ ย ายที่ป ระพัน ธ์โ ดย ประภัส สร เสวิกุ ล เป็ น
เรื่องราวของ “เหลียง”
ชาวจีนแผ่นดินใหญ่ทอ่ี พยพมาตัง้ รกรากในเมืองไทย งานแรกของเหลียง
เป็ นงานจับกังแบกกระสอบข้าวสาร เหลียงได้เก็บเหรียญบาทเหรียญแรกทีไ่ ด้รบั
ติดตัวไว้ตลอดและจะนาออกมาเมื่อต้องตัดสินใจเรื่องสาคัญ ต่อมาเหลียงได้ร่วม
ทุนกับชาวไต้หวันตัง้ โรงงานทอผ้าและได้แต่งงานกับเนียมผูห้ ญิงไทย และได้ซ้อื
ทีด่ นิ เพื่อตัง้ โรงงานชื่อว่า “นัฐกิจการทอ” กิจการของเหลียงเจริยก้าวหน้าขึน้ อย่าง
รวดเร็ว และเหลียงก็ได้พาภรรยาคนแรกที่เมือ งจีนมาอยู่ด้วย หลายปี ผ่านไป
ลูกหลานของเหลียงก็ช่วยให้กจิ การเจริญก้าวหน้าขึน้ แต่หลานของเหลียงก็สร้าง
หายนะและนาความล้มเหลวมาสูก่ จิ การของเหลียงในช่วงบัน้ ปลายชีวติ ของเหลียง
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7. งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ยุวดี มากพันธ์ (2555) ใช้กจิ กรรมบทบาทสมมติเพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการฟั ง ดู พูด ของนัก เรีย นที่เ รีย นภาษาไทยในฐานะภาษาต่ า งประเทศใน
ระดับต้น ผลการศึกษาพบว่าการจัดกิจกรรมโดยใช้บทบาทสมมติช่วยให้นกั เรียนมี
ความสามารถในการฟั ง ดู พูด ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศระดับต้นดีขน้ึ
โดยนักเรียนมีความสามารถในการใช้คาศัพท์ สานวน และโครงสร้างประโยคที่
ถูกต้องเป็ นส่วนใหญ่ ในขณะที่ ละมัย สายสินธุ์ (2552) ใช้กจิ กรรมนิทานพืน้ บ้าน
ประกอบการจัดกิจกรรมด้วยบทบาทสมมติเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทย
ผลการศึก ษาพบว่ า ท าให้ผู้เ รียนมีทกั ษะการอ่า นภาษาไทยที่ดีข้นึ นัก เรีย นมี
ความสนุ ก สนานในการเล่ น บทบาทสมมติแ ละสนใจเรื่อ งราวตัง้ แต่ ต้ น จนจบ
งานวิจยั ของชนะพล ดุลยเกษม (2528) เปรียบเทียบผลการสอนแบบบทบาท
สมมติและการสอนแบบบรรยายทีม่ ตี ่อผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนและความคงทนใน
์
วิชาสังคมศึกษา ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยการสอนแบบบทบาท
สมมติมผี ลสัมฤทธิทางการเรี
ยนและความคงทนในการเรียนทีด่ กี ว่าการสอนแบบ
์
บรรยาย และนิตพิ ร เชือ้ สุวรรณ (2550) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิด้์ านการฟั งพูดและ
เจตคติทม่ี ตี ่อวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนด้วยวิธกี ารสอนแบบการแสดงบทบาท
สมมติกบั วิธกี ารสอนแบบปกติ ผลการศึกษาพบว่านักเรียนทีเ่ รียนด้วยวิธกี ารสอน
แบบแสดงบทบาทสมมติมีผลสัม ฤทธิแ์ ละเจตคติท่สี ูง กว่า นัก เรีย นที่เ รียนด้วย
วิธกี ารสอนแบบปกติ
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8. กรอบแนวคิ ด
ตัวแปรต้น
การใช้บทบาทสมมติ

ตัวแปรตาม
1.การพัฒนาความรูด้ า้ นวรรณคดี
และวรรณกรรมไทย
2.ความพึงพอใจของนักศึกษา

9. ระเบียบวิ ธีวิจยั
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เชิงทดลอง (Experimental Research) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนรายวิชาวรรณคดีไทยด้วยการสอน
์
แบบบทบาทสมมติ ของนัก ศึก ษาแลกเปลี่ยนจาก Yunnan Normal University
and Business School และศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มตี ่อวิธกี ารสอน
แบบบทบาทสมมติ

10. เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้ มีเครื่องมือในการวิจยั ดังนี้
1.แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิรายวิ
์ ชาวรรณคดีไทย เรื่อง เวนิสวานิช และ
ลอดลายมังกร เป็ บแบบทดสอบแบบปรนัย ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0
คะแนน
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2.แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มตี ่อการสอนแบบบทบาท
สมมติ โดยสอบถามความพึงพอใจด้านประโยชน์ จานวน 16 ข้อ โดยใช้ เกณฑ์
การประเมินของ Likert 5 ระดับ

11. การวิ เคราะห์ข้อมูลและสถิ ติที่ใช้ ในการวิ จยั
1.การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนเรื่องเวนิสวานิช
และ ลอดลายมัง กร จะใช้ t-test แบบ dependent วิเ คราะห์ความแตกต่ างของ
คะแนนก่อนและหลังการทดลอง
2.การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบบันทึกความรู้จากการชมและแสดงละคร
เรื่องเวนิสวานิช และลอดลายมังกรใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
3. การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา แบ่ง
ออกเป็ น 3 ส่วน คือส่วนที่ 1 ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม ใช้การแจกแจง
ความถี่ (Frequently) และร้อ ยละ (Percentage) ส่ ว นที่ 2 ความพึง พอใจของ
นักศึกษาทีม่ ตี ่อการสอนด้วยบทบาทสมมติ ใช้ค่ าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบีย่ งเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และสาหรับส่วนที่ 3 ค าถามปลายเปิ ดใช้การ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

12. ผลการวิ จยั
ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักศึกษาก่อนและหลังเรียนรายวิ ชา
วรรณคดีไทย เรือ่ ง เวนิ สวานิ ช และ ลอดลายมังกร
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ตารางที1่
แสดงผลสัมฤทธิท์ างการเรียนรายวิชาวรรณคดีไทย เรือ่ ง เวนิสวานิช

เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิก์ ่อนเรียนและหลังเรียน รายวิชาวรรณคดี
ไทย เรื่อง เวนิส วานิช ของนักศึกษาแล้ว พบว่าผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน มีความ
์
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ีระดับ 0.05 โดยมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน
และหลังเรียน คือ 3.30 และ 6.60 ตามลาดับ
ตารางที่ 2
แสดงผลสัมฤทธิท์ างการเรียนรายวิชาวรรณคดีไทย เรือ่ ง ลอดลายมังกร

เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิก่์ อนและหลังเรียนรายวิชาวรรณคดีไทย เรื่อง
ลอดลายมัง กร ของนั ก ศึก ษาแล้ว พบว่ า ผลสัม ฤทธิท์ างการเรีย นไม่ มีค วาม
แตกต่างกันทางนัยสถิติ โดยมีคะแนนเฉลีย่ ก่อนเรียนและหลังเรียน คือ 5.50 และ
7.40 ตามลาดับ
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ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่ มีต่อการสอนรายวิ ชาวรรณคดีไทย
ด้วยบทบาทสมมติ
แบบสอบถามความพึง พอใจของนั ก ศึก ษาที่มีต่ อ การสอนรายวิช า
วรรณคดีไทยด้วยบทบาทสมมติ ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งข้อมูลออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี้
1.คุณลักษณะทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม
2.ความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ ตี ่อการสอนด้วยบทบาทสมมติ
3.คาถามปลายเปิ ดเพื่อให้นกั ศึกษาได้แสดงความคิดเห็น
คุณลักษณะทัวไปของผู
่
้ตอบแบบสอบถามและความรู้พืน้ ฐานด้านวรรณคดี
และวรรณกรรม
ผู้เรียนรายวิชาวรรณคดีไทยส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 8 คน คิด
เป็ นร้อยละ 80 เพศชาย 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 20 เคยเรียนภาษาไทยจานวน 3 ปี
จานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 100 ส่วนใหญ่มที กั ษะการฟั ง การพูด การอ่าน และ
การเขียนในระดับพอใช้ ผูเ้ รียนรายวิชาวรรณคดีไทยส่วนใหญ่ เคยรูจ้ กั วรรณคดี
และวรรณกรรมไทยมาก่อน เมื่อสารวจเป็ นรายเรื่องพบว่า ผูเ้ รียนรายวิชาวรรณคดี
ไทย เคยรูจ้ กั วรรณคดีเรื่องเวนิสวานิช คิดเป็ นร้อยละ 50 ส่วนเรื่องลอดลายมังกร
ส่วนใหญ่
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการสอนด้วยบทบาทสมมติ
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มตี ่อการสอนรายวิชาวรรณคดีไทยเรื่อง
เวนิสวานิช โดยการใช้บทบาทสมมติ
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ตาราง 3
ความพึงพอใจโดยรวมรายด้านของนักศึกษาทีม่ ตี ่อการสอนรายวิชาวรรณคดีไทย
เรือ่ ง เวนิสวานิช ด้วยบทบาทสมมติ

เมื่อสารวจความพึงพอใจโดยรวมรายด้านของนักศึกษาที่ มตี ่อการสอน
รายวิชาวรรณคดีไทย เรื่อง เวนิสวานิช ด้วยวิธีบทบาทสมมติแล้ว พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมาก โดยด้านที่มีคะแนนมากที่สุด 2
อันดับแรกคือ ด้านความรู้ มีความพึงพอใจในระดับมาก (xˉ = 3.78 , S.D. = 0.58 )
และด้านการทางานเป็ นที ม มีความพึงพอใจในระดับมาก ( xˉ = 3.78 , S.D. =
0.67 ) ต่ อมาคือด้านทัศนคติ มีความพึงพอใจในระดับมาก ( xˉ = 3.72 , S.D. =
0.42 ) และ ด้านการพัฒนาทักษะ มีความพึงพอใจในระดับมาก ( xˉ = 3.68 , S.D.
=0.64)
ความพึงพอใจด้านความรู้เข้า ใจเนื้อหา พบว่า นักศึกษามีความเข้าใจ
เนื้อหามากขึน้ ในระดับมาก ซึ่งมีระดับคะแนนสูงที่สุด ( xˉ = 4.00 , S.D. = 0.47)
ด้านการพัฒนาทักษะภาษาไทย พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจในด้านการพัฒนา
ทักษะการอ่านในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลีย่ สูงทีส่ ุด ( xˉ = 4.00 , S.D. = 0.67)
ด้านทัศนคติ พบว่า นักศึกษามีทศั นคติท่ดี ตี ่อการเรียนรายวิชาวรรณคดีไทยใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลีย่ สูงสุด (xˉ = 3.90 , S.D. = 0.99) และด้านการทางานเป็ น
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ทีม พบว่ า การสอนแบบทบาทสมมติทาให้นัก ศึก ษาได้มีก ารคิด และตัด สินใจ
ร่วมกันในระดับมาก (xˉ = 4.00 , S.D. = 0.67) โดยมีระดับคะแนนเฉลีย่ สูงทีส่ ดุ
ส่วนที่ 3 คาถามปลายเปิ ดของนักศึกษาเมื่อได้เรียนรายวิ ชาวรรณคดีไทย
โดยการใช้บทบาทสมมติ เรือ่ ง เวนิ สวานิ ช
นักศึกษาส่วนใหญ่รสู้ กึ สนุ กสนานเมื่อเรียนวรรณคดีเรื่องเวนิสวานิชด้วย
บทบาทสมมติ แต่มนี ักศึกษาบางส่วนที่มคี วามคิดเห็นว่าเนื้อเรื่องทาความเข้าใจ
ยาก เนื่องจากบทพระราชนิพนธ์แปล
เวนิสวานิส เป็ นการแต่งโดยการใช้บทร้อยกรอง จึงประสบปั ญหาเรื่อง
คาศัพท์ทค่ี ่อนข้างยาก ปั ญหาสาหรับการออกเสียงคาศัพท์ และนักศึกษาไม่เข้าใจ
คาศัพท์บางคา จึงทาให้การแสดงติดขัดบ้ าง และนักศึกษามีความคิดเห็นว่าการ
สอนด้วยการใช้บทบาทสมมติ ทาให้นักศึกษาสามารถจดจาเรื่องได้ดยี งิ่ ขึน้ ทาให้
ทัก ษะการอ่า น การพูด พัฒนาขึ้นเนื่ อ งจากต้อ งฝึ กฝนบ่ อยครัง้ แต่ มีข้อ เสียคือ
การแสดงแยกเป็ น ตอนท าให้ไ ม่ เ ข้า ใจเรื่อ งของกลุ่ ม อื่น และอยากให้อ าจารย์
เข้มงวดในการฝึ กให้มากขึน้ เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจบทบาทและสามารถแสดงได้ดี
ขึน้ นอกจากนี้นักศึกษายังเสนอแนะให้แต่งการเสมือนจริง เพื่อให้นักศึกษาเข้าถึง
บทบาทได้มากขึน้
ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาที่ มีต่ อ การสอนรายวิ ชาวรรณคดี ไ ทย เรื่อ ง
ลอดลายมังกร โดยใช้บทบาทสมมติ
ส่วนที่ 1 ความพึงพอใจด้านการสอนวรรณคดีไทยเรื่อง ลอดลายมังกร โดย
ใช้บทบาทสมมติ
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ตาราง 4
ความพึงพอใจโดยรวมรายด้านของนักศึกษาทีม่ ตี ่อการสอนรายวิชาวรรณคดีไทย
เรือ่ ง ลอดลายมังกร ด้วยบทบาทสมมติ

เมื่อสารวจความพึงพอใจโดยรวมรายด้านของนักศึกษาที่มตี ่อการสอน
รายวิชาวรรณคดีไทย เรื่อง ลอดลายมังกร ด้วยบทบาทสมมติแล้ว พบว่า นักศึกษา
มีความพึงพอใจด้านการพัฒนาทักษะภาษาไทยในระดับมาก ( xˉ = 3.90 , S.D. =
0.50) ด้านความรูค้ วามเข้าใจเนื้อหาในระดับมาก ( xˉ = 3.82 , S.D. = 0.59) ด้าน
การทางานเป็ นทีมในระดับมาก ( xˉ = 3.80 , S.D. = 0.64) และ ด้านทัศนคติใน
ระดับมาก (xˉ = 3.68 , S.D. = 0.31)
ความพึงพอใจด้านความรู้ความเข้าใจเนื้อหาพบว่าความพึงพอใจด้าน
ความรูค้ วามเข้าใจเนื้อหาของนักศึกษาทีม่ ตี ่อการสอนรายวิชา วรรณคดีไทย เรื่อง
ลอดลายมังกร แล้ว พบว่า นักศึกษามีความเข้าใจเนื้อหาได้นานขึน้ ในระดับมาก
(xˉ = 4.20 , S.D. = 0.79) การพัฒนาทักษะภาษาไทยของนักศึกษาทีม่ ตี ่อการสอน
รายวิชาวรรณคดีไทย เรื่อง ลอดลายมังกร ด้วยบทบาทสมมติแล้ว พบว่านักศึกษา
มีความพึงพอใจด้านการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทยในระดับมาก (xˉ = 4.20 ,
S.D. = 0.62) ด้านทัศนคติของนักศึกษาทีม่ ตี ่อการสอนรายวิชาวรรณคดีไทย เรื่อง
ลอดลายมังกร ด้วยบทบาทสมมติแล้ว พบว่า นักศึกษามีทศั นคติทด่ี ตี ่อการเรียน
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รายวิชาวรรณคดีไทยในระดับมาก ( xˉ = 3.90 , S.D. = 0.57) ด้านการทางานเป็ น
ทีมของนักศึกษา พบว่า เมื่อสอนรายวิชาวรรณคดีไทย เรื่องลอดลายมังกรแล้ว ทา
ให้นกั ศึกษาได้มกี ารคิดและตัดสินใจร่วมกันในระดับมาก (xˉ = 3.90 , S.D. = 0.68)
ส่วนที่ 2 คาถามปลายเปิ ดของนักศึกษาเมื่อได้เรียนรายวิ ชาวรรณคดีไทย
โดยการใช้บทบาทสมมติ เรือ่ ง ลอดลายมังกร
เมื่อได้แสดงบทบาทสมมติเรื่องลอดลายมังกรแล้ว นักศึกษารูส้ กึ ว่าเข้าใจ
เนื้อหาได้ง่ายขึน้ และรู้สกึ ว่าง่ายกว่าเรื่องเวนิสวานิช ส่วนปั ญหาและอุปสรรคใน
การแสดงคือ ยังไม่ค่อยเข้าใจอารมณ์ความรูส้ กึ ของตัวละคร มีความกังวลเรื่องการ
ออกเสียงคาและประโยคในละคร และการแบ่งให้นัก ศึกษาเล่นละครเป็ นตอนๆ ทา
ให้เชื่อมความรู้สกึ ของตัวละครได้ยาก สาหรับข้อเสนอแนะของนักศึกษาต่อการ
เรียนด้วยบทบาทสมมติ คือ นักศึกษามีความต้องการเรียนเนื้อเรื่องอย่างเข้มข้น
ก่อนทีจ่ ะแสดงบทบาทสมมติ และต้องการให้ใส่เสือ้ ผ้าและฉากอย่างสมจริง แต่ยงั
ไม่เข้าใจเรื่องราวของกลุ่มทีแ่ สดงตอนอื่นๆ เนื่องจากผูแ้ สดงยังสนใจเพียงแค่ตอน
ที่ต นเองแสดงเท่ า นั น้ และมีค วามคิด เห็น ว่ า การแสดงบทบาทสมมติท าให้
นักศึกษาได้พฒ
ั นาด้านการพูดภาษาไทยได้ดยี งิ่ ขึน้

13. สรุปผลการวิ จยั
1.เมื่อ ใช้วิธีก ารสอนรายวิช าวรรณคดีไ ทยและวรรณกรรมไทยด้ว ย
บทบาทสมมติแล้ว นักศึกษามีความรูค้ วามเข้าใจในเนื้อหาของวรรณคดีไทยเรื่อง
เวนิ สวาณิ ช และวรรณกรรมเรื่อ ง ลอดลายมังกรมากขึ้น เนื่ อ งจากนักศึกษามี
ผลสัมฤทธิหลั
์ งเรียนทีด่ ขี น้ึ
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2. นักศึกษาส่วนใหญ่มคี วามพึงพอใจโดยรวมต่อการสอนวรรณคดีไทย
เรื่องเวนิสวาณิช และลอดลายมังกรด้วยบทบาทสมมติ ในระดับมาก โดยแบ่ง
ออกเป็ น 4 ด้านคือ นักศึกษามีความพึงพอใจด้านความรูค้ วามเข้าใจในระดับมาก
มีความพึงพอใจด้านการพัฒนาทักษะภาษาไทยในระดับมาก มีความพึงพอใจด้าน
ทัศนคติในระดับมาก และความพึงพอใจด้านการทางานเป็ นทีมในระดับมาก

14. อภิ ปรายผล
1.นัก ศึก ษามีค วามรู้ค วามเข้า ใจวรรณคดีไทยเรื่อ ง เวนิ สวาณิ ช และ
วรรณกรรมเรื่องลอดลายมังกรมากขึน้ เนื่องจากมีผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนหลังการ
์
เรียนเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมเรื่องลอดลายมังกรด้วยวิธีบทบาทสมมติ
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจยั ของ เกศสุดา ปงลังกา
(2550) ศึกษาการใช้กจิ กรรมบทบาทสมมติในการพัฒนาความสามารถ ด้านการ
พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 5 พบว่า นักเรียนมีความสามารถ
ในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนสูงกว่าก่อนการทดลอง และ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ อุไร เพ็ชรพงษ์ (2550) ศึกษาการจัดกิจกรรมเรียนรูว้ ชิ า
ภาษาไทยแก่นกั เรียนชัน้ มัธยมศึกษาชัน้ ปี ท่ี 2 ด้วยกิจกรรมการแสดงละคร พบว่า
ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนสูงกว่าหลังเรียน
์
2.นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมาก โดยแบ่งออกเป็ นราย
ด้าน 4 ด้าน คือ 1.ด้านความรูค้ วามเข้าใจ นักศึกษามีความพึงพอใจในด้านความรู้
ความเข้าใจเมื่อได้เรียนวรรณคดีไทยเรื่องเวนิสวาณิช และวรรณกรรมไทยเรื่อง
ลอดลายมังกร ในระดับมาก เมื่อแยกความพึงพอใจด้านความรูค้ วามเข้าใจของทัง้
สองเรื่อง จึงพบว่า ความคิดเห็นของนักศึกษาไม่สอดคล้องกับผลสัมฤทธิทางการ
์
เรียนทีส่ งู ขึน้ ของเรื่อง
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เวนิสวาณิช เนื่องจากนักศึกษามีความคิดเห็นว่า เรื่องเวนิสวาณิชเป็ น
เรื่อ งยาก เนื่ อ งจากแต่ ง ด้ว ยค าประพัน ธ์ร้ อ ยกรอง 2.ด้า นการพัฒ นาทัก ษะ
ภาษาไทย นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมในด้านการพัฒนาทักษะภาษาไทย
ด้วยการแสดงบทบาทสมมติ เรื่อง เวนิสวาณิช และลอดลายมังกร ในระดับมาก
สอดคล้องกับงานวิจยั ของศันสนะ มูลทาดี ทวีศกั ดิ ์ ขันธ์ยศ และชนม์ชกร วรอินทร์
(2559) ว่านักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนด้วยวิธแี สดงบทบาทสมมติในระดับ
มาก 3.ด้านทัศนคติ พบว่า เมื่อเรียนวรรณคดีเรื่องเวนิสวาณิช และวรรณกรรม
เรื่อง ลอดลายมังกรด้วยบทบาทสมมติแล้ว นักศึกษามีค วามพึงพอใจด้านทัศนคติ
ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจยั ของ เกศรา กฤษณะโลม (2541) ว่านักเรียนที่
เรียนภาษาอังกฤษด้วยบทบาทสมมติมที ศั นคติท่ดี ตี ่อการเรียนการสอน 4.ด้าน
การทางานเป็ นทีม พบว่าเมื่อนักศึกษาเรียนวรรณคดีเรื่องเวนิสวาณิชและวรรณ
กรรมเรื่องลอดลายมังกรด้วยบทบาทสมมติแล้วนักศึกษามีความพึงพอใจด้า น
การทางานเป็ นทีมในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจยั ของสุชาดา ทิพย์มนตรี เรื่อง
ประสิทธิผลของการใช้บทบาทสมมติในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการบริการ คือ
บทบาทสมมติเ ปิ ด โอกาสให้แ สดงความคิด เห็น มีส่ ว นร่ ว มในชัน้ เรีย นและมี
ปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ ่นื

15. ข้อเสนอแนะในการวิ จยั
1.ผู้สอนควรมีส่วนร่วมในขัน้ ตอนการฝึ กซ้อมของนักศึกษา เพื่ออธิบาย
เรื่องราวในวรรณคดีหรือวรรณกรรมนัน้ ๆ ให้นกั ศึกษาเข้าใจด้วยภาษาทีง่ ่ายขึน้
2.ควรให้นกั ศึกษามีสว่ นร่วมในการเลือกวรรณคดี หรือวรรณกรรมเรื่องที่
แสดง
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3.ควรมีการจัด ฉากและการแต่ งกายให้สมจริง เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจ
เนื้อเรื่องและเข้าถึงบทบาทมากขึน้
4.การวิจยั ครัง้ ต่อไปควรเป็ นการพัฒนาความรู้ของนักศึกษาต่างชาติท่ี
เรียนรายวิชาวรรณคดีหรือวรรณกกรมไทยด้วยการใช้เพลงหรือเกมส์
5. การวิจยั ครัง้ ต่อไปควรเป็ นการวิจยั การสอนวรรณคดีแ ละวรรณกรรม
ไทยโดยใช้บทบาทสมมติโดยเลือกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสังคมและวัฒนธรรมไทย
อย่างชัดเจน

รายการอ้างอิ ง
เกศรา กฤษณะโลม.(2541). ผลของการสอนโดยใช้บทบาทสมมติทมี ่ ตี ่อทัศนคติ
ผลสัมฤทธิ์ และความเชือ่ มันของนั
่
กเรียนในการพูดภาษาอังกฤษ
(วิทยานิพนธ์ศลิ ปศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยมหิดล
เกศสุดา ปงลังกา. (2550). การศึกษาการใช้กจิ กรรมบทบาทสมมติในการพัฒนา
ความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาชัน้ ปี
ที ่ 5 (สารนิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
เจตนา นาควัชระ. (2532). เพือ่ ความอยู่รอดของมนุษยศาสตร์ : รวมบทความทาง
วิชาการ. กรุงเทพ : สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชนะพล ดุลยเกษม. (2528). การเปรียบเทียบผลการสอนแบบบทบาทสมมติ กับ
การสอนแบบบรรยายทีม่ ตี ่อผลสัมฤทธิแ์ ละความคงทนในการเรียนวิชา
สังคมศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาปี ที ่ 4 โรงเรียนอุดรพิทยานุกลู ปี การศึกษา
2525 (ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ มหาสารคาม

วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2564)

215

ทิศนา แขมมณี และคณะ. (2522). กลุ่มสัมพันธ์ : ทฤษฎีและแนวปฏิบตั ิ เล่ม 1.
กรุงเทพ ฯ : บูรพาศิลป์ การพิมพ์
นราธิปพงศ์ประพันธ์, พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่น.(2504). ภาษา วรรณคดี และ
วิทยาการ. พระนคร : ก้าวหน้า
นิตพิ ร เชือ้ สุวรรณ. (2550). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
ด้านความสามารถในการฟั ง - พูดและเจตคติต่อวิชาภาษาอังกฤษ ของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที ่ 2 ทีได้
่ รบั การสอนด้วยวิธแี สดงบทบาทสมมติ
กับวิธสี อนแบบปกติ (วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์มหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุวดี มากพันธ์. (2555). ผลของการใช้กจิ กรรมบทบาทสมมติเพือส่
่ งเสริม
ความสามารถในการ ฟั ง ดู พูด ของนักเรียนทีเ่ รียนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศระดับต้น (วิทยานิพนธ์ศกึ ษาศาสตรมหาบัณฑิต).
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เยาวพา เดชคุปต์. (2518) .ทฤษฎีกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์สาหรับการสอนใน
ระดับประถมศึกษา (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
รุ่งฤดี แผลงศร. (2550) .ศาสตร์การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ.
กรุงเทพ : สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ละมัย สายสินธุ.์ (2552). ผลการจัดการเรียนรูภ้ าษาไทยด้านการอ่านออกเสียง
ชัน้ ประถมศึกษาปี ที ่ 1 โดยใช้นทิ านพื้นบ้านประกอบการจัดกิจกรรมด้วย
บทบาทสมมติ (การค้นคว้าอิสระการศึกษามหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
ศันสนะ มูลทาดี ทวีศกั ดิ ์ ขันธ์ยศ และชนม์ชกร วรอินทร์. (2559). การพัฒนา
ทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 5 ด้วยวิธี
แสดงบทบาทสมมติ. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู ย์สงคราม. 10(1), 68-83

216

Manutsayasart Wichakan Vol.28 No.2 (July-December 2021)

สมพงศ์ วิทยศักดิพนั ธ์ .(2548, พฤศจิกายน). การสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ. วรรณวิทศั น์. 5, 215-261
สมพร มันตะสูตร. (2526). การสอนภาษาไทย. กรุงเทพ: พีระพัฒนา
สุจริต เพียรชอบ.(2524). ภาษาไทยเพือ่ กิจกรรมการแสดง. กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพ์
คุรุสภา
เสริมศรี ไชยศร.(2539). พื้นฐานการสอน. เชียงใหม่ : ลานนาการพิมพ์
อัมพร พงษ์ธา. (2518) .การวิเคราะห์แบบเรียนภาษาไทยสาหรับผูเ้ ริม่ เรียน
ชาวต่างประเทศ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
อุไร เพ็ชรพงษ์. (2550). การจัดกิจกรรมการเรียนรูว้ ชิ าภาษาไทยแก่นกั เรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที ่ 2 ด้วยกิจกรรมการแสดงละคร (วิทยานิพนธ์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยนเรศวร
Received: January 28, 2020
Revised: August 4, 2020
Accepted: August 19, 2020

