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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมการกล้าแสดงออกของผู้เรียน โดยใช้วิธีการ
แสดงบทบาทสมมติหน้าชั้นเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาช่าง
ก่อสร้าง กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาช่างก่อสร้าง กลุ่มที่ 7 
ที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร รหัสวิชา 30000-1201 จ านวน 17 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
ครั้งนี้คือ แบบฝึกปฏิบัติเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมการกล้าแสดงออกของผู้เรียน โดยใช้วิธีการแสดงบทบาทสมมติ
หน้าชั้นเรียนในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร รหัสวิชา 30000 -1201 โดยใช้
ค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละ จากการศึกษาการพัฒนาพฤติกรรมการกล้าการแสดงออกของผู้เรียนโดยใช้วิธีการแสดง
บทบาทสมมติหน้าชั้นเรียน พบว่า ครั้งที่ 1 นักศึกษาได้คะแนนการพัฒนาพฤติกรรมการกล้าแสดงออกโดยใช้
วิธีการแสดงบทบาทสมมติหน้าชั้นเรียนสูงสุด 13 คะแนน และต ่าสุด 10 คะแนน ครั้งที่ 2 นักศึกษาได้คะแนน
การพัฒนาพฤติกรรมการกล้าแสดงออกโดยใช้วิธีการแสดงบทบาทสมมติหน้าชั้นเรียนสูงสุด 20คะแนน และต ่า
สุด 17คะแนน แสดงให้เห็นว่าการใช้วิธีการแสดงบทบาทสมมติหน้าชั้นเรียนสามารถพัฒนาพฤติกรรมการกล้า
แสดงออกของผู้เรียน โดยใช้วิธีการแสดงบทบาทสมมติหน้าชั้นเรียนนักศึกษามีความมันใจในตนเอง กล้า
แสดงออกมากข้ึน 

ควำมส ำคัญและควำมเป็นมำ 
 ผู้วิจัยได้ปฏิบัติการสอนในภาคเรียนที่ 1/2563 นั้นได้สังเกตเห็นการพัฒนาพฤติกรรมการกล้า
แสดงออกของนักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาช่างก่อสร้าง พบว่านักศึกษา
ส่วนใหญ่ยังขาดในเรื่องของการแสดงออกต่อหน้าชั้นเรียน หรือการออกมาน าเสนอรายงานมักจะเกิดปัญหาใน
เรื่องของการไม่กล้าออกมาพูดหน้าห้องเรียน หรือออกมาน าเสนองานโดยขาดความมั่นใจ กลัวไม่กล้าพูดเสียง
ดัง รวมถึงท่าทาง และบุคลิกภาพ การยืน การนั่ง การพูด หรือแม้กระทั่งการตอบค าถาม ปัญหาดังกล่าวอาจ
ส่งผลให้นักศึกษาเกิดปัญหาการกล้าแสดงออก หรือการแสดงออกหน้าชั้นเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น รวมทั้งใน
รายวิชาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 



 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้พิจารณาในรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ซึ่งหน่วยการเรียนดังกล่าวเป็น
หน่วยการเรียนที่นักศึกษาสามารถฝึกฝนและพัฒนาพฤติกรรมการกล้าแสดงออกของนักศึกษาหน้าชั้นเรียน 
รวมถึงบุคลิกภาพ ผู้วิจัยจึงได้คิดวิธีการที่จะท าให้นักศึกษาเกิดความสนใจ และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ
กิจกรรม พร้อมทั้งสามารถที่จะพัฒนาพฤติกรรมการกล้าแสดงออกของนักศึกษา โดยใช้วิธีการแสดงบทบาท
สมมติหน้าชั้นเรียนผู้วิจัยคาดหวังว่าหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบของการแสดงบทบาท
สมมติจะช่วยพัฒนาพฤติกรรมการกล้าการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนองานหน้าชั้นเรียน ให้สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในรายวิชาอ่ืน ๆ ซึ่งส่งผลให้นักศึกษามีความเชื่อมัน และกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้นและประสบ
ความส าเร็จการด าเนินชีวิตในอนาคตต่อไปได้ 

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมการกล้าแสดงออกของผู้เรียน โดยใช้วิธีการแสดงบทบาทสมมติในชั้นเรียนในรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ในระดับท่ีดีมากขึ้น 

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 

ตัวแปรที่ศึกษำ 

   ตัวแปรต้น  การแสดงบทบาทสมมต ิ

 ตัวแปรตาม  พฤติกรรมการกล้าแสดงออกของผู้เรียน 

สมมติฐำนของกำรวิจัย 

นักศึกษามีการพัฒนาพฤติกรรมการกล้าแสดงออกของผู้เรียน โดยใช้วิธีการแสดงบทบาทสมมติในชั้นเรียน ใน
รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาช่าง
ก่อสร้าง ในระดับท่ีดีมากขึ้น 

นิยำมศัพท ์

1. การพัฒนา หมายถึง การด าเนินการเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น เจริญยิงขึ้น 
2.  บุคลิกภาพ หมายถึง ลักษณะอันเป็นเฉพาะของแต่ละบุคคล ซึ่งแสดงออกทางท่าทางความรู้สึก 

นึกคิดความเฉลียวฉลาด ตลอดจนกิริยามารยาท ลักษณะนิสัย และอุปนิสัย 
3. พฤติกรรมกล้าแสดงออกหน้าชั้นเรียน หมายถึง ความสามารถในการแสดงออกถึงความรู้สึกนึก

คิด การกระท าต่อบุคคลและสถานการณ์อย่างตรงไปตรงมาหน้าชั้นเรียนอยางเหมาะสมด้วย
ความเชื่อมั่นความมันใจโดยปราศจากความวิตกกังวล 



4. การแสดงบทบาทสมมติ หมายถึง สถานการณ์ของการแสดงโดยไม่มีการเตรียมตัว โดยเน้น
ความส าคัญที่บุคคลและบทบาท นักศึกษาสวมบทบาทคนใดคนหนึ่งและแสดงหรือปฏิบัติ 
บทบาทของผู้ที่เขาเป็นในสถานการณ์เฉพาะที่ก าหนดขึ้น 

5.  วิธีสอนโดยใช้การแสดงบทบาทสมมติ หมายถึง การสอนที่ผู้สอนสร้างสถานการณ์และ 
บทบาทสมมติขึ้นมาท่ีใกล้เคียงกบความเป็นจริง โดยให้ผู้เรียนเป็นผู้แสดงบทบาทสมมตินั้นๆ ตาม
วัตถุประสงค์ที่ผู้สอนได้ก าหนดไว้เพ่ือให้ผู้เรียนได้แสดงออกทางด้านความรู้ความคิด ที่คิดว่าตน
ควรจะเป็น 
 

แนวคิด ทฤษฎี หรืองำนวิจัยท่ีสนับสนุนกำรเลือกใช้นวัตกรรมนี้ 

 Alberti & Emmons (1986,อ้างใน กญญารัตน์ วงศ์เชษฐ์ , 2543) ก็ได้ให้ค าจ ากัดความของ 
พฤติกรรมกล้าแสดงออกว่า เป็นการกระท าที่บุคคลสามารถท าในสิ่งที่ตนเองสนใจ เป็นการเรียกร้องโดย
ปราศจากความรู้สึกวิตกกงัวลเป็นการแสดงออกของความรู้สึกอย่างตรงไปตรงมาด้วยความสบายใจ  ่ 

Bower & Bower, 1976 ให้ความหมายว่า พฤติกรรมที่เหมาะสมในการแสดงออก คือความสามารถ
ในการที่จะแสดงความรู้สึกที่จะเลือกวาควรปฏิบัติอย่างไรที่จะแสดงสิทธิเมื่อมีความเหมาะสมที่จะเพ่ิม
ความรู้สึก เห็นคุณค่าในตนเอง ที่จะช่วยพัฒนาความมันใจในตนเองให้เกิดขึ้น ที่จะแสดงความไม่เห็นด้วยเมื่อ
คิดว่ามีความส าคัญมากพอ และความสามารถในการที่จะด าเนินการ เพ่ือปรับพฤติกรรมจองตนเองและขอร้อง
ให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการต่อต้านเข้าด้วย 

Jakubowski, 1973 ให้ความหมายวา พฤติกรรมระหว่างบุคคลหนึ่งซึ่งบุคคลลุกขึ้นเพ่ือแสดงสิทธิอัน
ถูกต้องของเขาในวิถีทางที่ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน เป็นการแสดงความรู้สึก การคิด และความเชื่ อออกมาอย่าง
ตรงไปตรงมา จริงใจ และเหมาะสม  ่ 

(ธีรวรรณ ธีระพงษ์, 2543) ให้ความหมายวาเป็นพฤติกรรมที่บุคคลสามารถแสดงออกได้อย่างเป็น
ธรรมชาติมากที่สุดตามสภาพการณ์ที่เป็นอยู่ และสามารถจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วยวิธีการทางบวกโดย
ปราศจากความวิตกกังวลนั้นคือบุคคลสามารถแสดงออกอย่างเหมาะสมมิใช่กระท าเพ่ือที่จะให้ได้สิ่งที่ต้องการ 
เป้าหมายของการกระท าพฤติกรรมกล้าแสดงออกนั้นคือการสื่อสารอย่างชัดเจนและตรงไปตรงมา ไม่โจมตี
ความต้องการหรือการคิดเห็นของบุคคลอ่ืน ซึ่งการท าเช่นนั้นจะท าให้มีโอกาสบรรลุเป้าหมายที่ต้องการโดยไม่
ปฏิเสธสิทธิของผู้อื่น 

สรุปความหมายพฤติกรรมการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม หมายถึง พฤติกรรมที่บุคคลแสดงออก  
อย่างเหมาะสม กล้าคิด กล้าพูด กล้ากระท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นการเพิ่มความมั่นใจในตนเองโดย  ่ไม่ละเมิดสิทธิ
ของผู้อื่น โดยเป็นการแสดงออกอย่างชัดเจนและตรงไปตรงมา 

 



ทฤษฎีพฤติกรรมกล้ำแสดงออก 

Bower and Bower (1976, อ้างใน รัศมี เชื้อเจ็ดตน, 2539 )แบ่งพฤติกรรมที่มนุษย์แสดง 

ออกเป็น 3ลักษณะคือ 

1. ลักษณะที่ไม่กล้าแสดงออกพฤติกรรม ที่เรียกว่า พฤติกรรมที่ไม่กล้าแสดงออก (Nonassertive 
Behavior) 

2. ลักษณะที่มีความกล้าแสดงพฤติกรรม แต่มีการแสดงออกที่รุนแรงเสียหาย เรียกว่าพฤติกรรมกาว
ร้าว  ้ (Aggressive Assertive Behavior) 

3. ลักษณะที่มีความกล้าแสดงออกพฤติกรรม โดยมีการแสดงออกอย่างเหมาะสม เรียกว่า  

พฤติกรรมกล้าแสดงออก (Assertive Behavior) Lange and Jakubowski (1976, อ้างใน กัญญา
รัตน์ วงศ์เชษฐ, 2543) ก็ได้แบ่งพฤติกรรมกล้าแสดงออกไว้ดังนี้ 

1. การไม่กล้าแสดงออก คือ การแสดงออกซ่ึงละเลยการใช้สิทธิที่พึ่งมีของตนเองประสบความล้มเหลว
ที่แสดงความรู้ ความคิดเห็น ยอมตามผู้อื่น เลี่ยงความขัดแย้งทุกสถานการณ์ สังเกตได้จากพฤติกรรม เช่น การ
หลบสายตาขณะสนทนา กุมมือ อยู่ข้างหลังผู้อื่น มีน ้าเสียงเดียวกันตลอด หรือพูดเบา เกินไป ลังเลใจ พูดเสียง
สั่น กระแอมไออุ่นบ่อย ๆ เป็นต้น 

2. การก้าวร้าว ได้แก่ การแสดงออกซึ่งป้องกันสิทธิส่วนบุคคลของตน หรือวิธีรุนแรงด้านความรู้สึก 
ความคิดเห็น ความต้องการต่างๆในทางที่ไม่เหมาะสม ล่วงเกินสิทธิผู้อ่ืนชอบมีอิทธิพลเหนือกว่าต้องการเป็นผู้
ชนะ ขู่บังคับผู้อ่ืน สังเกตได้จากการท าให้ผู้อ่ืนด้อยกว่าตน เช่น จ้องคู่สนทนามากเกินไป พูดเสียงดังหรือเสียง
ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ หน้าตาดุดัน วางอ านาจ ใช้ค าพูดเหน็บแนมเสียดสี เย่อหยิ่ง ห้วน และชอบชี้นิ้ว 
เป็นต้น 

3. การแสดงออกที่เหมาะสม หมายถึง การแสดงออกในทางป้องกนสิทธิส่วนบุคคลของตนเองทั้ง
ความรู้สึก ความคิดเห็น ความต้องการอยางตรงไปตรงมา จริงใจ และเหมาะสมกับสถานการณ์ ไม่ล่วงเกินสิทธิ
ของผู้อ่ืน สื่อสารอย่างตรงไปตรงมา ยอมรับนับถือต่อกันมีสัมพันธภาพที่ดีด่อกัน อาจสังเกตได้ โดยการ
แสดงออกที่สอดคล้องกบค าพูด น้ าเสียงเหมาะสมตามสถานการณ์ ประสานตากับคู่สนทนาวางท่าทางของ
ร่างกายที่แสดงถึงความมันคง พูดได้คล่องแคล่ว ไม่เคอะเขิน หรือลังเลใจ มีความชัดเจนเน้นถ้อยค าส าคัญ  
เ ป็ น ต้ น  จ า ก ที่ ก ล่ า ว ม า แ ล้ ว  ส า ม า ร ถ ส รุ ป แ น ว คิ ด ท ฤ ษ ฎี พ ฤ ติ ก ร ร ม ก ล้ า แ ส ด ง ออ ก ไ ด้ ว่ า 
ลักษณะของพฤติกรรมกล้าแสดงออกแบ่งออกเป็น ลักษณะที่ไม่กล้าแสดงพฤติกรรม ลักษณะที่แสดง
พฤติกรรมอยา่งเหมาะสม และลักษณะที่แสดงพฤติกรรมมากเกินไปจนกลายเป็นความกาวร้าว 

 



ความหมายวิธีสอนแบบบทบาทสมมติ 

ทิศนา แขมมณี(2550 : 358) กล่าวถึงวิธีสอนโดยใช้การแสดงบทบาทสมมติคือ กระบวนการที่ผู้สอน
ใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด โดยการให้ผู้เรียนสวมบทบาทใน5สถานการณ์
ซึ่งมีความใกล้เคียงกับความเป็นจริง  และแสดงออกมาตามความรู้สึกนึกคิดของตน และน าเอาการแสดงออก
ของผู้แสดงทั้งทางด้านความรู้ความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรมที่สังเกตพบวาเป็นข้อมูลใน การอภิปราย 
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ 

สุพิน บุญชูวงศ์ (2544 : 67) กล่าววาวิธีสอนที่ใช้บทบาทที่สมมติขึ้นจากความเป็นจริงมาเป็นเครื่องมือ
ในการสอนโดยที่ครูสร้างสถานการณ์สมมติและบทบาทขึ้นมาให้นักเรียนได้แสดงออกตาม ที่ตนคิดว่าควรจะ
เป็น มีการแสดงออกทั้งทางด้านความรู้ความคิดและพฤติกรรมของผู้แสดงมาใช้เป็นพ้ืนฐานในการให้ความรู้
และสร้างความเข้าใจให้แก่นักเรียนในเรื่องความรู้สึกและพฤติกรรม และปัญหาต่าง ๆได้อยางเหมาะสม 

อาภรณ์ใจเที่ยง (2550 : 160) อธิบายถึง วิธีสอนโดยใช้บทบาทสมมติหมายถึง วิธีสอนที่ผู้สอนสร้าง
สถานการณ์และบทบาทสมมติขึ้นจากความเป็นจริง มาให้ผู้เรียนได้แสดงออกตามที่ผู้เรียนคิดว่าควรจะเป็น 
ผู้สอนจะใช้การแสดงออกท้ังทางด้านความรู้ความคิด และพฤติกรรมของผู้แสดงมาเป็นพ้ืนฐานในการให้ความรู้
และสร้างความเข้าใจแก่ผู้เรียน อันจะทาให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาสาระของบทเรียนอย่างลึกซึ้งและรู้จัก
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

บุญชม ศรีสะอาด (2541 : 161)  กล่าวถึงการสอนโดยการแสดงบทบาทสมมติ(Role Playing)คือ 
เทคนิคการสอนที่ให้ผู้เรียนแสดงบทบาทในสถานการณ์ที่สมมติขึ้น นั่นคือ แสดงบทบาทที่ก าหนดให้ 

อินทิรา บุณยาทร (2542 : 98)  อธิบายการสอนด้วยบทบาทสมมติหมายถึง วิธีสอนที่ผู้สอนสร้าง
สถานการณ์และบทบาทสมมติขึ้นเพ่ือให้ผู้เรียนได้แสดงออกตามที่ตนคิดวาควรจะเป็นโดยแสดงออกทั้ง
ทางด้านความรู้ความคิด และพฤติกรรมเพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ 

สรุป ได้ว่า วิธีสอนโดยใช้การแสดงบทบาทสมมติ หมายถึง การสอนที่ผู้สอนสร้างสถานการณ์และ
บทบาทสมมติข้ึนมาที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริง โดยให้ผู้เรียนเป็นผู้แสดงบทบาทสมมตินั้นๆ ตามวัตถุประสงค์
ที่ผู้สอนได้ก าหนดไว้เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงออกทางด้านความรู้ความคิด ที่คิดว่าตนควรจะเป็น 

จุดม่งหมำยของกำรสอนโดยกำรแสดงบทบำทสมมติ 

ทิศนา แขมมณี (2550 : 358) กล่าวว่าวิธีสอนโดยใช้การแสดงบทบาทสมมติ เป็นวิธีการที่มุ่งช่วยให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้การเอาใจเขามาใส่ใจเรา เกิดความเข้าใจในความรู้สึกและพฤติกรรมทั้งของตนเองและผู้อ่ืน
หรือเกิดความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับบทบาทสมมติที่ตนแสดง 

สุพิน บุญชูวงศ์ (2544 : 67)อธิบายถึงความมุ่งหมายของการสอนโดยใช้การแสดงบทบาทสมมติดังนี้ 



 

1. เพ่ือฝึกให้นักเรียนทางานร่วมกัน 
2. เพ่ือให้นักเรียนกล้าแสดงออกซ่ึงความรู้สึก 
3. เพ่ือฝึกการแกปัญหา 

สิริวรรณ ศรีพหลและ พันทิพาอุทัยสุข(2540 : 106) กล่าวถึงเป้าหมายการสอนโดยการแสดงบทบาท
สมมติว่า การแสดงบทบาทสมมติเป็นการน าเอาตัวอย่างพฤติกรรมของมนุษย์ที่เกิดขึ้นในสังคม มาให้ผู้เรียนได้
ศึกษา ซึ่งผลที่จะได้รับจากการศึกษาโดยวิธีการดังกล่าวจะท าให้ 

 1. ผู้เรียนได้มีโอกาสส ารวจความรู้สึกของบุคคลอ่ืน ๆ และเมื่อส ารวจแล้วก็จะสามารถวิเคราะห์
พฤติกรรมของบุคคลเหล่านั้นในเชิงเจตคติ 

2. ผู้เรียนได้มีโอกาสในการศึกษาความสัมพันธ์และความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหวางกลุ่ม 

3. ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกฝนวิธีการแกปัญหาที่เกิดขึ้นในกลุ่ม ในบุคคล หรือระหว่างบุคคลได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ่ 

4. ผู้เรียนได้มีโอกาสพัฒนาค่านิยมในเรื่องความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อ่ืน 

5. ผู้เรียนสามารถส ารวจเจตคติของตนเอง รวมทั้งแก้ไขข้อบกพร่องโดยการเรียนรู้จากเจตคติของผู้อ่ืน
ที่มีต่อตนเอง 

อาภรณ์ใจเที่ยง (2550 : 160)กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการแสดงบทบาทสมมติไว้ว่า 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในพฤติกรรมและความรู้สึกของผู้อ่ืน 

2. เพ่ือให้ผู้เรียนได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางท่ีเหมาะสม 

3. เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกการใช้ความรู้ความคิดในการแก้ปัญหา  และการตัดสินใจ 

4. เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงออกได้เรียนด้วยความเพลิดเพลิน 

5. เพ่ือให้การเรียนการสอนมีความใกล้เคียงกับสภาพความเป็นจริงมากข้ึน 

สรุป ได้ว่าการสอนโดยใช้การแสดงบทบาทสมมติมีจุดมุ่งหมายที่ส าคัญ คือ มุ่งฝึกการท างานร่วมกัน 
กล้าคิด กล้าแสดงออกในการแก้ปัญหา การตัดสินใจ ท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อมากยิงขึ้นลดความตึง
เครียด เพราะเป็นการสอนที่ใกล้เคียงกบสภาพความเป็นจริงมากที่สุด 

ลักษณะส ำคัญของกำรสอนโดยกำรแสดงบทบำทสมมุติ 

ลักษณะของบทบาทสมมติ (อาภรณ์ใจเที่ยง,2550 : 160-161) บทบาทสมมติที่ผู้เรียน 



แสดงออกแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะคือ 

1. การแสดงบทบาทสมมติแบบละครเป็นการแสดงบทบาทตามเรื่องราวที่มีอยู่แล้ว ผู้แสดงจะได้ทราบ
เรื่องราวทั้งหมด แต่จะไม่ได้รับบทที่ก าหนดให้แสดงตามอยางละเอียด  ผู้แสดงจะต้องแสดงออกตามความคิด
ของตน และด าเนินเรื่องไปตามท้องเรื่องที่ก าหนดไว้แล้วซึ่งมีลักษณะเหมือนละคร 

2. การแสดงบทบาทสมมติแบบแก้ปัญหา เป็นการแสดงบทบาทสมมติท่ีผู้เรียนได้รับทราบสถานการณ์
หรือเรื่องราวแต่เพียงเล็กน้อยเท่าท่ีจ าเป็น ซึ่งมักเป็นสถานการณ์ที่เป็นปัญหาหรือมีความขัดแย้งแฝงอยู่ผู้แสดง
บทบาทจะใช้ความคิดของตนในการแสดงออกและแกปัญหาต่าง ๆ อย่างเสรี 

บุญชม ศรีสะอาด (2541 : 161) กล่าวถึง การแสดงบทบาทสมมติว่า แตกต่างจากเกมจ าลอง
สถานการณ์ตรงที่ไม่มีกฎเกณฑ์และการแข่งขัน กล่าวคือเป็นการสอนที่หยิบยกเอาเหตุการณ์ประเด็นหรือ
ปัญหาขึ้นมาให้ผู้เรียนศึกษา โดยวิธีการให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงสภาพการณ์ที่เกิดขึ้น เข้าใจถึงปัญหาในเหตุการณ์
นั้น ๆ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงสภาพการณ์ที่เกิดขึ้น เข้าใจถึงปัญหาในเหตุการณ์นั้น ๆตลอดจนสามารถ
แกไขปัญหาที่เกดิขึ้นด้วยนั้น 

สิริวรรณ ศรีพหลและ พันทิพาอุทัยสุข( (2540 : 105) ได้กล่าววาการแสดงบทบาทสมมติจะส่งเสริ 
มผู้เรี ยนให้แสดงพฤติกรรมหรือบทบาทต่าง ๆ กันไปตามบทบาทท่ีก าหนดไว้ในเหตุการณ์พฤติกรรมที่ผู้เรียน
ซึ่งเป็ นผู้แสดงบทบาทแสดงออกมานั้นจะสะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึก อารมณ์ เจตคติของผู้แสดงที่มีต่อ
บทบาทหรือพฤติกรรมที่ผู้แสดงสวมบทบาทนั้นอยู่รวมทั้งเข้าใจถึงพฤติกรรมของผู้อ่ืนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกบ
เหตุการณ์หรือปัญหานั้นด้วย 

นอกจากนี้เสริมศรีลักษณศิริ (2540 : 260-261) กล่าววาการใช้บทบาทสมมติในการเรียนการสอน 
บทบาทสมมติเป็นเครื่องมือและวิธีการอย่างหนึ่งที่ใช้ในการ สอนเพ่ือให้ผู้เรียนได้มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งใน
เรื่องท่ีเรียน โดยที่ผู้สอนสร้างสถานการณ์สมมติและบทบาทสมมติข้ึน ให้ผู้เรียนได้แสดงออกมาตามที่ตนคิดว่า
ควรจะเป็น และถือเอาการแสดงออกท้ังทางความรู้และพฤติกรรมของผู้แสดงมาเป็นข้ออภิปรายเพื่อการเรียนรู้
การแสดงบทบาทสมติเป็นการฝึกให้ผู้แสดงได้ประสบการณ์จริงในสภาพของการสมมติขึ้นมาท้ังนี้เพ่ือให้ผู้เรียน
ได้ทดลองและเรียนรู้ที่จะปรับพฤติกรรมของตนอย่างมีประสิทธิภาพในสภาวะต่างๆ ได้ 

ประเภทของกำรสอนโดยใช้กำรแสดงบทบำทสมมติ 

อินทิรา บุณยาทร (2542 : 98) กล่าววาการสอนแบบบทบาทสมมติ  แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1.ผู้แสดงจะตอ้งแสดงบทบาทของคนอ่ืนตามที่ถูกก าหนด โดยละทิ้งแบบแผนพฤติกรรมของตนเอง เช่น แสดง
บทบาทของผู้มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์หรือบุคคลอ่ืน ๆ ที่ลักษณะเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเป็นบุคคลสมมติ
เช่น สมมติว่าเป็นชาวนา  เปน็ครูเป็นนายอ าเภอ เป็นพ่อค้า ฯลฯ ผู้แสดงจะต้องพูดคิด ประพฤติมีความรู้สึก
เหมือนกบับุคคลที่สวมบทบาทนั้นๆ 



 

2.ผู้แสดงจะยังคงรักษาบทบาทและแบบแผนพฤติกรรมของตนเอง แต่ก าหนดสถานการณ์ท่ีอาจพบในอนาคต 
เช่น การสมัครงาน การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างการเป็น ผู้แนะแนวให้คาปรึกษาแก่ผู้เรียน ฯลฯบทบาทสมมติ
ประเภทนี้เป็นประโยชน์ต่อการฝึกฝนทักษะเฉพาะอย่าง เช่น การแนะแนวการสัมภาษณ์การสอนการจูงใจ 

บุญชม ศรีสะอาด (2541 : 161) กล่าวถึงการแสดงบทบาทสมมติมี 2 ประเภท 

ประเภทแรกผู้แสดงบทบาทสมมติจะต้องแสดงบทบาทของคนอ่ืนโดยละทิ้งแบบแผนพฤติกรรมของตนเอง 
บทบาทของบุคคลอื่นอาจเป็นบุคคลจริง เช่น คนที่มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์เพ่ือนร่วมห้อง หรือการเปลี่ยน
บทบาทซึ่งกันและกันกับเพื่อน ๆ  หรือเปน็บุคคลสมมติเช่น สมมติว่าเป็นครูใหญ่สมมติวาเป็นชาวนา เป็นต้น 
ผู้แสดงบทบาทสมมติจะพูด คิด ประพฤติหรือมีความรู้สึกเหมือนกับบุคคลที่ ตนสวมบทบาทประเภทที่สอง ผู้
แสดงบทบาทจะยังคงรักษาบทบาทและแบบแผน พฤติกรรมของตนเอง แต่ปฏิบัติอยูในสถานการณ์ที่อาจพบ
ในอนาคต  เช่น การสมัครงาน สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ผู้แนะแนวให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน บทบาทสมมติ
ประเภทนี้เป็นประโยชน์ต่อการฝึกฝนทักษะเฉพาะเช่น การแนะแนวการสัมภาษณ์การจูงใจการควบคุมความ
ขัดแย้ง เป็นต้น 

นอกจากนี้ จ าเริญ ชูช่วยสุวรรณ(2544 : 50-51)กล่าวถึงวิธีแสดงบทบาทสมมติท าได้3 วิธีคือ 

1. การแสดงแบบละคร การแสดงแบบนี้ผู้แสดงจะต้องฝึกซ้อมก่อน เช่น อาจจะซ้อมท่าทางฝึกซ้อมบทพูด ตาม
บทบาทของตัวละครในเรื่องที่แสดง ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องบทเรียน วรรณคดีหรือบทเรียนประวัติศาสตร์ก็ได้ 

2. การแสดงทันทีทันใจการแสดงแบบนี้ผู้แสดงไม่ต้องเตรียมตัวฝึกซ้อม แต่เมื่อเรียนถึงเรื่องใดก็ให้นักเรียน
แสดงได้ทันทีเช่น แสดงเป็นต ารวจแสดงเป็นบุรุษไปรษณีย์แสดงเป็นพ่อเป็นลูก ฯลฯ โดยให้นักเรียนแสดงไป
ตามความนึกคิดของนักเรียนเองให้เหมาะสมกบบทบาทที่รับมา  ั 

3. การแสดงโดยครูหรือนักเรียนช่วยกันก าหนดเรื่องให้การแสดงแบบนี้ผู้แสดงจะต้องแสดงไปตามเรื่องที่
ก าหนดแต่อาจจะแต่งเติมบทของตนเองเข้าไปบ้างก็ได้ตามความเหมาะสมจากประเภทของการสอนโดยใช้การ
แสดงละครที่กล่าวมาแล้วนั้น จะเห็นได้วา่ นักวิชาการได้แบ่งประเภทของการสอนไว้แตกต่างกัน ซึ่งพอจะสรุป
ได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้ 

1. ผู้แสดงเป็นจะต้องเป็นผู้แสดงบทบาทตามท่ีถูกก าหนดไว้โดยไม่เกี่ยวข้องกับความรู้ความรู้สึกส่วนตัว 

2. ผู้แสดงจะต้องแสดบทบาทตามแบบแผนพฤติกรรมของตนเอง 

3. การแสดงบทบาททีผู่้แสดงจะต้องเตรียมตัวก่อนการแสดงละคร 

4. การแสดงบทบาทที่ผู้แสดงต้องแสดงบทบาทโดยทันทีไม่มีการเตรียมตัวล่วงหน้า 
องค์ประกอบของการสอนแบบบทบาทสมมติ 



ทิศนา แขมมณี (2550 : 358) กล่าวถึงองค์ประกอบส าคัญ (ท่ีขาดไม่ได้) ของวิธีสอนแบบ 

บทบาทสมมติไว้ดังนี้ 

1. มีผู้สอนและผู้เรียน 

2. มีสถานการณ์สมมติและบทบาทสมมติ 

3. มีการแสดงบทบาทสมติ 

4. มีการอภิปรายเกี่ยวกับความรู้ความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรมที่แสดงออกของผู้แสดงและสรุป
การเรียนรู้ที่ได้รับ 

5. มีผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 

ขั้นตอนของการสอนโดยใช้การแสดงบทบาทสมมติ 

ทิศนาแขมมณี(2550 : 358-359) อธิบายขั้นตอนส าคัญของการสอนไว้ดังนี้ 

1. ผู้สอน / ผู้เรียน น าเสนอสถานการณ์สมมติและบทบาทสมมติ 

2. ผู้สอน / ผู้เรียนเลือกผู้แสดงบทบาท 

3. ผู้สอนเตรียมผู้สังเกตการณ์ 

4. ผู้เรียนแสดงบทบาท และสังเกตพฤติกรรมที่แสดงออก 

5. ผู้สอนและผู้เรียนอภิปรายเกี่ยวกับความรู้ความคิดความรู้สึกและพฤติกรรมที่แสดงออกของผู้แสดง 

6. ผู้สอนและผู้เรียนสรุปการเรียนรู้ที่ได้รับ 

7. ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 

สุพิน บุญชูวงศ์(2544 : 67)กล่าวถึงข้ันตอนในการสอนแบบบทบาทสมมติไว้ดังนี้ 

1. เลือกปัญหาที่นักเรียนส่วนมากในชั้นเรียนพบบ่อย ๆ หรือเป็นเรื่องที่เข้าใจยากจดจ ายากสับสน กล่าวตาม
สภาพจริง หรือได้ก็ไม่เหมาะสม 

2. ก าหนดตัวบุคคลให้เหมาะสมกบบทบาทนั้น ๆ เท่าท่ีลักษณะของบุคคลเอ้ืออานวยให้กับสภาพความเป็นจริง 

 

 



ระเบียบวิธีวิจัย 

ประชำกร 

ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิคน่าน ภาค
เรียนที่2 ปี การศึกษา 2563 ที่ผู้วิจัยรับผิดชอบสอน จ านวน 5 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้นจ านวน 152 คน 

กลุ่มตัวอย่ำง 

ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1แผนกวิชาช่าง
ก่อสร้าง  กลุ่มที่ 7 จ านวน 17 คน ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 

เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลมีดังนี้ 

1. กิจกรรมฝึกการแสดงออกโดยใช้วิธีการแสดงบทบาทสมมติของนักศึกษา 

2. แบบประเมินพฤติกรรมการกล้าแสดงออก 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการพัฒนาพฤติกรรมการกล้าแสดงออกของผู้เรียน 

2.ก าหนด หัวข้อเรื่องโดยใช้วิธีการแสดงบทบาทสมมติหน้าชั้นเรียน 

3.ก าหนดการให้คะแนนแบบประเมินการพัฒนาพฤติกรรมการกล้าแสดงออกโดยพิจารณาจากหัวข้อ
แบบประเมินการพัฒนาพฤติกรรมการกล้าแสดงออกของผู้เรียน 

4. บันทึกคะแนนลงในแบบประเมินการพัฒนาพฤติกรรมการกล้าแสดงออก 

5. น าคะแนนผลที่ได้มาวิเคราะห์เปรียบเทียบโดยใช้ค่าสถิติร้อยละ 
 

สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย 

หลังจากเก็บข้อมูลได้ครบตามที่ต้องการแล้วผู้วิจัยได้ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลตามค่าร้อยละ
จากแบบประเมินการพัฒนาพฤติกรรมการกล้าแสดงออกของผู้เรียน 

 

 



ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 

ล าดับ 

ที ่
รหัสนักศึกษา ซ่ือ-สกุล ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 

คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ 
1. 

1 2
. 

2  

63301060025 นาย      ธนกร              สุรนิทร์        
       ธนกร              สุรินทร์        
ธนกร 
สุรินทร์ 
     

11 55 17 85 
2. 63301060066 นาย         ศุภกร ขันทะยศ  12 60 18 90 
3. 63301060071 นาย         อาทิตย์ สีเทพ  11 55 18 90 
4. 63301060075 นาย         ชินวัฒน ์ พุทธิสา  12 60 17 85 
5. 63301060081 นาย         ณัฐพล เเซ่เฮ้อ  13 65 18 90 
6. 63301060105 นางสา

ว     
เอมอร แสงแก้ว 

 

13 65 20 100 
7. 63301060106 นาย         อัษฎาวุธ อุททะนา  10 50 17 85 
8. 63301060107 นางสา

ว     
อัฐฉราพร นุราช 

 

13 65 17 85 
9. 63301060108 นาย         สุธากรณ์ ด าเนินวงค์  12 60 20 100 
10. 63301060109 นางสา

ว     
สิรินญา รักขะภัย 

 

12 60 17 85 
22. 63301060110 นางสา

ว     
สาธิกา ค าอินสม 

 

13 65 17 85 
12. 63301060112 นาย         วิศรุต ก๋าวงค์  13 65 17 85 
13. 63301060113 นาย         วิริทธิ์พล กองค า  12 60 17 85 
14. 63301060114 นาย         วิริยะ เป็งแก้ว  12 60 20 100 
15. 63301060117 นาย         วชิระพงษ์ ชัยชนะ  12 60 17 85 
16. 63301060118 นาย         นนทพันธ์ ศรีบุญมี  10 50 18 90 
17. 63301060121 นาย         คัลทวัลย์ อินถา  10 50 17 85 

 

จากตารางที่ 1 สรุปแบบการประเมินการพัฒนาพฤติกรรมการแสดงออกของผู้เรียนโดยใช้วิธีการแสดงบทบาท
สมมติหน้าชั้นเรียน พบว่าสัปดาห์แรก นักศึกษาได้คะแนนการพัฒนาบุคลิกภาพด้านการแสดงออกโดยใช้
วิธีการแสดงบทบาทสมมติหน้าชั้นเรียนสูงสุด 13 คะแนน และต ่าสุด 10 คะแนนสัปดาห์ที่สอง นักศึกษาได้
คะแนนการพัฒนาบุคลิกภาพด้านการแสดงออกโดยใช้วิธีการแสดงบทบาทสมมติหน้าชั้นเรียนสูงสุด20คะแนน 
และต ่าสุด 17คะแนน 

 



ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละในการแสดงผลแบบประเมินการพัฒนาบุคลิกภาพด้านการแสดงออก
โดยใช้วิธีการแสดงบทบาทสมมติหน้าชั้นเรียนในสัปดาห์ที่ 1 และสัปดาห์ที่ 2 

การน าเสนอ x ร้อยละ 
ครั้งที่ 1 11.82 59.11 
ครั้งที่ 2 17.76 88.82 

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จากแบบประเมินผลการพัฒนาพฤติกรรมการแสดงออกของผู้เรียน โดย
ใช้วิธีการแสดงบทบาทสมมติหน้าชั้นเรียน ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 พบว่าครั้งที่ 1 ค่าเฉลี่ย11.82 หรือ ร้อยละ 
59.11 และครั้งที่ 2 ค่าเฉลี่ย 17.76 หรือร้อยละ 88.82 จึงสรุปได้ว่าผลการพัฒนาพฤติกรรมการแสดงออกของ
ผู้เรียน โดยใช้วิธีการแสดงบทบาทสมมติหน้าชั้นเรียน อยู่ในระดับดีมาก 

สรุปผลกำรวิจัย 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินการพัฒนาพฤติกรรมด้านการแสดงออกของผู้เรียนโดยใช้
วิธีการแสดงบทบาทสมมติหน้าชั้นเรียนของนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาช่าง
ก่อสร้าง  กลุ่มท่ี 7 จ านวน 17 คน ภาคเรียนที่ 1/2563 คะแนนในสัปดาห์ที่สองสูงกวาสัปดาห์ที่หนึ่ง แสดงให้
เห็นว่าการพัฒนาบุคลิกภาพด้านการแสดงออกของผู้เรียนโดยใช้วิธีการแสดงบทบาทสมมติหน้าชั้นเรียน
สามารถพัฒนาพฤติกรรมด้านการแสดงออกให้สูงขึ้นได้ 

กำรอภิปรำยผลกำรวิจัย 

จากการศึกษาเรื่อง การพัฒนาพฤติกรรมการแสดงออกของผู้เรียน โดยใช้วิธีการแสดงบทบาทสมมติ
หน้าชั้นเรียน พบวาสัปดาห์แรก นักศึกษาได้คะแนนการพัฒนา  พฤติกรรมการแสดงออกโดยใช้วิธีการแสดง
บทบาทสมมติหน้าชั้นเรียนสูงสุด 13 คะแนน และต ่าสุด 10 คะแนน สัปดาห์ที่สอง นักศึกษาได้คะแนนการ
พัฒนาพฤติกรรมการแสดงออกโดยใช้วิธีการแสดงบทบาทสมมติหน้าชั้นเรียนสูงสุด 20คะแนนและต ่าสุด 17
คะแนน แสดงให้เห็นว่าการใช้วิธีการแสดงบทบาทสมมติหน้าชั้นเรียนสามารถพัฒนาพฤติกรรมการแสดงออก
ของผู้เรียน โดยใช้วิธีการแสดงบทบาทสมมติหน้าชั้นเรียนดีขึ้นได้ 

 

 

 

 

 



แบบการประเมินการพัฒนาพฤติกรรมการแสดงออกโดยใช้วิธีการแสดงบทบาทสมมติหน้าชั้นเรียน 
 วันที่ 27 กรกฏาคม 2563 ห้องเรียน 633 
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5 5 5 5 5 5 30 100 

นาย      ธนกร              สุรนิทร์        
       ธนกร              สุรินทร์        
ธนกร 
สุรินทร์ 
     

3 3 3 3 3 3 18 60 
นาย         ศุภกร ขันทะยศ  3 2 2 2 3 2 14 46.66 

นาย         อาทิตย์ สีเทพ  3 4 3 2 2 3 17 56.66 
นาย         ชินวัฒน ์ พุทธิสา  2 2 2 2 2 2 12 40 

นาย         ณัฐพล เเซ่เฮ้อ  2 2 3 2 2 1 12 40 
นางสา
ว     

เอมอร แสงแก้ว 

 

3 4 3 3 4 3 20 100 

นาย         อัษฎาวุธ อุททะนา  3 2 3 2 2 2 14 46.66 

นางสา
ว     

อัฐฉราพร นุราช 

 

4 3 4 3 3 3 20 100 
นาย         สุธากรณ์ ด าเนินวงค์  3 2 2 2 2 3 14 46.66 

นางสา
ว     

สิรินญา รักขะภัย 

 

2 2 2 3 2 2 13 43.33 
นางสา
ว     

สาธิกา ค าอินสม 

 

2 2 2 2 2 2 12 40 

นาย         วิศรุต ก๋าวงค์  2 3 2 2 4 3 16 53.33 
นาย         วิริทธิ์พล กองค า  2 2 2 2 2 3 13 43.33 
นาย         วิริยะ เป็งแก้ว  2 2 2 2 2 1 11 36.66 

นาย         วชิระพงษ์ ชัยชนะ  3 2 2 2 2 2 13 43.33 
นาย         นนทพันธ์ ศรีบุญมี  2 2 2 2 3 1 12 40 

นางสา
ว       

คัลทวัลย์ อินถา 

 

2 2 2 2 2 3 13 43.33 
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