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บทคัดย่อ

 กำรวิจัยนี้มุ่งศึกษำประสิทธิภำพของกิจกรรมกำรสื่อสำร ในกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรพูด

ภำษำอังกฤษของนักศึกษำในระดับอุดมศึกษำ กิจกรรมท่ีใช้คือกิจกรรมบทบำทสมมุติในกำรเรียนกำรสอน

ภำษำอังกฤษ นักศึกษำกลุ ่มทดลองได้แก่ นักศึกษำวิชำเอกปฐมวัย ชั้นปีท่ี 3 คณะศึกษำศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยกรุงเทพธนบุรี จ�ำนวน 20 คน โดยใช้บทฝึกกำรพูดสนทนำจ�ำนวน 4 บทในคำบกำรเรียน 

กำรสอนท้ังสิ้น 8 คำบ เป็นเครื่องมือประกอบกำรด�ำเนินกิจกรรมกำรสื่อสำร และ ใช้ชุดเครื่องมือประเมิน

ประสิทธิภำพของกิจกรรม ประกอบด้วย 1) แบบสอบถำมแบบปลำยเปิด 2 ชุด 2) แบบทดสอบก่อนและ

หลังเรียน 3) บททดสอบกำรพูดสนทนำ วิเครำะห์ข้อมูลด้วยสถิติร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน

และกำรทดสอบสมมตุฐิำนเพ่ือเปรยีบเทยีบค่ำเฉลีย่แบบที (T-test) ประกอบกับผลกำรประเมนิเชงิคณุภำพ 

ผลกำรวิจยัสรปุได้ว่ำ กำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรพูดภำษำองักฤษของนักศกึษำ โดยใช้กิจกรรมบทบำท

สมมุติมีประสิทธิภำพดี โดยมีกำรคะแนนทดสอบหลังกำรทดลอง สูงกว่ำกำรทดสอบก่อนกำรเรียนอย่ำงมี

นัยส�ำคัญทำงสถิตท่ีระดับ 0.01 นอกจำกนี้ยังพบว่ำกิจกรรมน้ีช่วยให้นักศึกษำมีทัศนคติในกำรฝึกทักษะ 

กำรพูดเพ่ิมขึ้น กิจกรรมบทบำทสมมุติช่วยเพ่ิมบรรยำกำศกำรเรียนกำรสอนให้มีควำมน่ำสนใจ สร้ำงแรง

บันดำลใจให้กับนักศึกษำในกำรค้นคว้ำ ฝึกฝน และ พัฒนำควำมสำมำรถของตนเองได้อย่ำง 

ชัดเจน

ค�าส�าคัญ: กำรฝึก, ควำมสำมำรถในกำรพูดภำษำอังกฤษ, กิจกรรมบทบำทสมมติ, บททดสอบกำรสนทนำ
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ABSTRACT

 This research aims to study the effectiveness of communicative tasks on its role to  

develop the English speaking ability of ESL tertiary students. The communicative tasks used in 

this study is the role play activity. The subject of the study was a class of 20 third year students 

of Early Childhood Education Programme of Faculty of Education, Bangkokthonburi University.  

4 teaching lessons for 8 teaching classes were the main materials used for the communicative 

tasks. An evaluation package comprises of 1) 2 sets of opened ended questionnaire, 2) pretest 

and posttest, and 3) two oral communication tests. The collected data were analyzed  

with descriptive statistics, percentage, mean, and standard deviation. Paired T-test were used 

to test the improvement of student ability. Qualitative analysis was also used to evaluate the 

program effectiveness. The results of the study were that the role play activity utilized in teaching 

and practicing speaking English to ESL tertiary students affected to the speaking ability of the 

students. Comparing the scores between pretest and posttest results, it was found that the posttest 

scores were significantly higher than pretest scores at 0.01 significance level. Moreover, it was 

found that the activity caused the increasing of students’ attitude in practicing speaking English. 

English speaking class with role play activities was more interesting and class atmosphere were 

improved. The activities inspired students to be more productive through their eager to research, 

practice, and improve their speaking ability.

Keywords: practice, speaking English ability, role play activity, oral communication test 

บทน�า

 ภำษำอังกฤษเป็นเครื่องมือในกำรสื่อสำร

สร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประชำกรในภูมิภำค

ต่ำงๆทัว่โลก และเป็นสือ่กลำงในควำมสมัพันธ์ของ

เศรษฐกิจทัว่โลก นอกจำกนี ้ยังเป็นเครือ่งมอืในกำร

เชื่อมประสำนระหว่ำงวัฒนธรรม และ ขอบเขต

ภูมิภำคเข้ำหำกัน (ส�ำนักงำนประชำสัมพันธ์ต่ำง

ประเทศ, 2554: 13-19) จึงเห็นได้ว่ำ ภำษำอังกฤษ

เป็นภำษำหลกัในกำรสือ่สำรของชนในชำติ เพ่ือกำร

ร่วมงำนของหน่วยงำนต่ำงๆทั้งในภำครัฐ และ 

เอกชน ในภูมิภำคต่ำงๆท่ัวโลก กำรเชื่อมโยงถึงกัน

ภำยใต้กำรใช้ภำษำอังกฤษร่วมกัน และ กำรก้ำว

ล�้ำหน้ำของเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่ำง

รวดเร็ว ก่อให้เกิดควำมก้ำวหน้ำทำงเศรษฐกิจร่วม

กัน ควำมต้องกำรใช้ภำษำอังกฤษจึงมีมำกขึ้นและ

ขยำยวงขอบเขตกำรใช้ภำษำอังกฤษกว้ำงข้ึน  

ไม่เพียงแต่ เจ้ำหน้ำที่รัฐเท่ำนั้นที่จะต้องไปมำหำสู่ 

ติดต่อปรึกษำหำรือร่วมกันระหว่ำงประเทศ หรือ  
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นักธุรกิจท่ีจะต้องท�ำธุรกิจ ติดต่อกำรซื้อขำย

ระหว่ำงประเทศ ท่ีต้องใช้ภำษำอังกฤษในกำร

ส่ือสำรตดิต่อธุรกิจระหว่ำงกัน แต่ประชำชนในชำติ

ต่ำงๆก็มีกำรเดินทำงเพ่ือกำรท่องเที่ยว ไปมำหำสู่

กันเพ่ือท�ำกำรรู้จักคุ้นเคย แลกเปลี่ยน ควำมรู้ และ

วัฒนธรรม ซึง่กันและกันหรอืไปหำงำนท�ำเพ่ือควำม

ก้ำวหน้ำและควำมอยู่รอด และแสวงหำโอกำสที่ดี

กว่ำให้กับชีวิตของตนเอง จึงก่อให้เกิดกำรเรียนรู้

ภำษำอังกฤษมำกขึ้น

 ในศตวรรษที ่21 น้ี ทีก่ำรเดนิทำงตดิต่อกัน 

สะดวก และรวดเร็วมำกข้ึน ภำษำอังกฤษได้ทวี

ควำมส�ำคัญในฐำนะภำษำสำกล ที่กำรสื่อสำร

ภำษำอังกฤษสำมำรถไปได้ท่ัวโลกในลักษะของ

กำรสือ่สำรไร้พรมแดน (Crystal, 2000) ประเทศไทย 

ในฐำนะที่เป็นประเทศหนึ่งในกลุ่มประเทศสมำชิก

อำเซียนได้เห็นควำมส�ำคัญของกำรใช้ภำษำ

อังกฤษในกำรสื่อสำรกับประเทศสมำชิก และ 

นำนำประเทศ จึงจ�ำเป็นต้องจดัให้มกีำรเรยีนภำษำ

อังกฤษ เพ่ือให้ประชำชนคนไทยมีควำมรู้ และ

ทักษะทำงภำษำอังกฤษในระดับที่ สำมำรถสื่อสำร

กับชนชำตต่ิำงๆได้อย่ำงคล่องแคล่ว ดังที ่สมเกียรติ 

อ่อนวิมล (2554) ได้กล่ำวไว้ว่ำ เพ่ือให้กำรก้ำว 

เข้ำสู่ประชำคมอำเซียนได้อย่ำงภำคภูมิ ประชำชน

คนไทยจ�ำเป็นต้องมีควำมสำมำรถทำงภำษำ

อังกฤษ สำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษได้ เพรำะ 

ภำษำอังกฤษเปรียบเสมือนกุญแจส�ำคัญในด้ำน

ควำมพร้อมของทรัพยำกรบุคคลไทย 

 กำรใช้ภำษำอังกฤษในกำรสื่อสำร ทักษะ

กำรฟัง และกำรพูด เป็นทักษะทีส่�ำคัญ ในกำรแลก

เปลี่ยนข้อมูล และ ควำมคิดเห็นซึ่งกันและกัน  

ในกำรสื่อควำมหมำยให้มีควำมเข้ำใจถูกต้องใน

ระหว่ำงผู้พูด และผู้ฟัง (Brown, 2001) ได้กล่ำว 

ไว้ว่ำทักษะกำรฟัง และ กำรพูด เป็น ทักษะแรก 

ทีส่�ำคญัในกำรสือ่สำร และช่วยในกำรพัฒนำทกัษะ

อื่นๆอีก เช่น ทักษะกำรอ่ำน และ ทักษะกำรเขียน 

(Ur, 1998: 16) เห็นว่ำทักษะกำรพูดมีควำมส�ำคัญ

ที่สุดท่ีแสดงให้เห็นถึงควำมรู้ทำงภำษำของผู้พูด 

และยังเป็นทักษะที่ช่วยให้เรียนรู้ภำษำในทักษะ

อื่นๆได้ง่ำยข้ึน

 กำรสื่อสำรคือกำรใช้ควำมสำมำรถทำง

ด้ำนของภำษำในกำรสือ่ควำมหมำยกับบคุคลอืน่ๆ 

ให้มีควำมเข้ำใจซึ่งกันและกัน กำรเรียนกำรสอน

ภำษำองักฤษในปัจจบุนัมุง่เน้นให้ผูเ้รยีนสำมำรถท่ี

จะสื่อควำมหมำยได้ ตำมหลักกำรสอน แบบที ่

เรียกว่ำ Communicative Approach ท่ีเน้นกำร 

ฝึกสนทนำภำษำให้ผูเ้รยีนสำมำรถใช้ภำษำองักฤษ

เพ่ือกำรส่ือสำรในชีวิตประจ�ำวันได้ โดยกำรให้

โอกำสผู้เรียนฝึกพูดภำษำอังกฤษในสถำนกำรณ์ 

ต่ำงๆด้วยกลวิธีกำรฝึกที่หลำกหลำย (Larsen-

Freeman, 2001) ถึงแม้กำรฝึกพูดภำษำองักฤษจะ

เป็นทกัษะท่ียำกส�ำหรับนกัศกึษำไทย เน่ืองจำกต้อง

ใช้ ควำมรู้ควำมสำมำรถในด้ำน ค�ำศัพท์, กำรออก

เสียง และ โครงสร้ำงทำงภำษำ ( Brown, 2001)  

ผูเ้รยีนสำมำรถทีจ่ะพฒันำควำมสำมำรถในกำรพูด

ให้สำมำรถส่ือสำรในชีวิตประจ�ำวันได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพโดยได้รับกำรฝึกตำมกลวธีิท่ีเหมำะสม 

เช่น กำรใช้ เกมส์ (language games) (Larsen-

Freeman, 2001: 133) Littlewood (1983: 16-17) 

และ Grant (1988: 14) มีควำมเห็นตรงกันว่ำ

กิจกรรมกำรสื่อสำร เป็นกิจกรรมท่ี ผู้เรียนได้ใช้

ควำมรู้ทำงภำษำที่ได้เรียนมำ เพ่ือฝึกกำรสื่อควำม

หมำย ตำมวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้ และ สำมำรถ

ช่วยน�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้
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 กำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรพูดภำษำ

องักฤษเพ่ือกำรสือ่สำรนัน้ผูส้อนต้องมัน่ใจว่ำ ไม่ใช่

กำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือฝึกให้พูดภำษำอังกฤษ โดย

เน้นในเรือ่งของกำรออกเสยีง (Pronunciation) กำร

ใช้ค�ำศัพท์ (vocabulary) และ/ หรือควำมถูกต้อง

ทำงโครงสร้ำงภำษำ (Accuracy Structure ) 

เท่ำน้ัน แต่ต้องฝึกให้ผู้เรียนต้องใช้ทักษะดังกล่ำว

ข้ำงต้นในกำรพัฒนำกระบวนกำรพูดภำษำองักฤษ

เพ่ือกำรสื่อสำร ได้เอง และ สร้ำงภำษำด้วยตนเอง

ให้ได ้สมตำมควำมมุ ่งหมำย ของกำรสื่อสำร 

(Hedge, 2008: 44-72)

 ส�ำหรับประเทศไทยก�ำหนดให้มีกำรเรียน

กำรสอนภำษำอังกฤษในฐำนะเป็นภำษำต่ำง

ประเทศ ที่มุ่งหวังให้นักเรียน นักศึกษำ ข้ำรำชกำร 

และ บุคคลทั่วไปสำมำรถ สื่อสำรภำษำอังกฤษกับ

บุคคลอื่นๆ ท้ังคนในชำติ และ ต่ำงชำติ จำก

ประเทศอื่น และ ภูมิภำคอื่นได้ทั่วโลก แต่กำรสอน

กำรสื่อสำรภำษำอังกฤษในประเทศไทย ยังคงเป็น

ปัญหำใหญ่ เพรำะ ผูเ้รยีนภำษำองักฤษมเีวลำเรยีน 

และ เวลำฝึกน้อย ได้ฝึกแต่เฉพำะในห้องเรียน

เท่ำน้ัน ไม่มีโอกำสได้พูดหรือใช้ภำษำอังกฤษใน

ชีวิตประจ�ำวัน เพรำะควำมไม่จ�ำเป็น และ ไม่มีผู้

สนทนำด้วย จึงท�ำให้ขำดควำมคล่องแคล่วในกำร

พูด ในกำรใช้โครงสร้ำงของภำษำ และฝึกกำรใช้

ภำษำในสิง่แวดล้อมต่ำงๆ อกีท้ังยังขำดควำมรูท้ำง

ด้ำนวฒันธรรมของเจ้ำของภำษำ ดงันัน้ ทกัษะกำร

พูดจึงควรได้รับกำรพัฒนำ ให้มีประสิทธิภำพ 

(Shumin, 1997: 8) 

 จำกกำรศกึษำเอกสำร ต�ำรำ และ งำนวิจยั 

พบว่ำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษเป็น

ภำษำต ่ำงประเทศนั้น  กิจกรรมกำรสื่อสำร 

(Communicative Activities) หรือ ภำระงำนเพ่ือ

กำรสื่อสำร (Communicative Tasks) มุ่งเน้นให้ผู้

เรยีนได้มโีอกำสฝึก กำรใช้ภำษำได้อย่ำงเหมำะสม 

แม่นย�ำ และ ถูกต้อง ตำมหลัก กำรใช้ภำษำ ดังที่ 

Littlewood (1983:) ได้กล่ำวไว้ Grant (1988) และ 

Cameron (2001)มีควำมเห็นพ้องกันว่ำ ภำระงำน

เพ่ือกำรสื่อสำร มีประโยชน์ในกำรช่วยให้นักเรียน

นักศึกษำน�ำควำมรู ้ทำงด ้ำนภำษำไปใช ้ใน

สถำนกำรณ์ต่ำงๆ ได้อย่ำงเหมำะสม 

 กิจกรรม หรือภำระงำน เพ่ือกำรส่ือสำรที่

สำมำรถน�ำมำใช้ในกำรพัฒนำทักษะกำรพูดมี

หลำยชนิด (ประยงค์, 2556: 129) เช่นกำรใช้

กิจกรรม กำรหำข้อมูลท่ีขำดหำยไป (Information 

Gap Task) กำรเตมิเหตผุลท่ีขำดหำยไป (Resoning 

Gap Task) กำรเติมข้อมูลที่ขำดหำยไป (Gigsaw 

Task) และ บทบำทสมมติ (Role-play Task) 

เป็นต้น 

 ปัจจุบันนักศึกษำไทยยังมีปัญหำในควำม

สำมำรถในกำรฟ้ง และ พูดภำษำอังกฤษในกำร

ส่ือสำร แม้ว่ำนกัศกึษำจะเรียนภำษำองักฤษมำเป็น

ระยะเวลำไม่ต�่ำกว่ำ 8 ปี แต่ยังไม่สำมำรถสื่อสำร

ภำษำอังกฤษได้ ผู้วิจัยเป็นผู้สอนที่รับผิดชอบกำร

เรยีนกำรสอนกำรพูดให้แก่นกัศกึษำเพ่ือน�ำไปใช้ใน

กำรประกอบอำชีพด้ำนธุรกิจ จงึใช้กลวธีิกำรฝึกกำร

พูดโดยใช้กิจกรรมบทบำทสมมติ (Role play) ใน

รำยวิชำ GE 202 ภำษำองักฤษเพ่ืออำชพี (English 

for Career) ให้แก่นักศึกษำชั้นปีที่ 3 สำขำปฐมวัย 

คณะศึกษำศำสตร์ที่นักศึกษำก�ำลังศึกษำอยู่ใน

ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2560

 Nunan (1991) เสนอแนวควำมคดิเทคนคิ

กำรใช้กิจกรรม Role Play เป็นเทคนิคกำรสอนที่ดี

ในกำรสอนกำรพูด เนื่องจำกกิจกรรมน้ีจะช่วยให้

นักศึกษำมีโอกำสได ้ฝ ึกพูดภำษำอังกฤษใน
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สถำนกำรณ์ต่ำงๆในเน้ือหำ และสถำนกำรณ์ ที่

ก�ำหนด โดยครูผู้สอนเป็นผู้ก�ำหนดว่ำ นักศึกษำคน

ใดอยู่ในบทบำทของใคร จะต้องพูดเก่ียวกับอะไร 

ส่วนนักศึกษำเป็นผู้เลือกข้อควำมที่จะพูด และ

โต้ตอบกับคู่สนทนำอย่ำงเหมำะสม

งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง

 จำกกำรท่ีผู้วิจัยได้ท�ำกำรศึกษำค้นคว้ำ

เก่ียวกับกำรพัฒนำกำรพูดเพ่ือกำรสื่อสำรพบว่ำมี

นกัวิจยัท้ังชำวไทย และ ต่ำงชำติ สนใจค้นคว้ำ และ

ศึกษำในเรื่องของกำรใช้กลวิธีกำรฝึกพูดภำษำ

อังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรเพ่ือพัฒนำศักยภำพของผู้

เรียน ดังน้ี

 กำญจนำ เศียรประภัสสร (2538) ศึกษำ

ควำมสำมำรถด้ำนกลวิธีกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 

2535 จ�ำนวน 320 คน พบว ่ำ นักเรียนชั้น

มธัยมศกึษำปีที ่6 มคีวำมสำมำรถด้ำนกำรใช้ภำษำ

อังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร อยู่ในเกณฑ์ ขั้นต�่ำ และ มี

กำรใช้กลวิธีกำรสือ่สำรในกำรสือ่สำรภำษำองักฤษ

มำก

 เกศสดุำ ปงลงักำ (2550) ศึกษำกำรพัฒนำ

ควำมสำมำรถด้ำนกำรพูดภำษำอังกฤษเพ่ือกำร

ส่ือสำรโดยใช้กิจกรรมบทบำทสมมติ กับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5 โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต ภำค

เรยีนที ่1 ปีกำรศกึษำ 2550 ผลกำรวิจยัพบว่ำ ควำม

สำมำรถในกำรพูดภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสือ่สำรโดย

ใช้ กิจกรรมบทบำทสมมติ ของผู้เรียน สูงกว่ำก่อน

กำรทดลอง อย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติ ท่ีระดับ .01 

และ ผู้เรียนมีกำรพัฒนำด้ำนกำรพูดภำษำอังกฤษ

อย่ำงต่อเน่ือง และ มีควำมมั่นใจในกำรพูดภำษำ

อังกฤษเพ่ิมขึ้น

 วรรณพรรณ เลิศวัตรกำนต์ (2556) ศึกษำ

กำรพัฒนำชุดกิจกรรมโดยเน้นงำนปฏิบัติเพ่ือฝึก

ทักษะกำรฟังและพูดภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร 

ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 โรงเรียนมำ

รีวิทยำ ผลกำรวิจัยพบว่ำ ผลกำรหำประสิทธิภำพ

ชุดกิจกรรมโดยเน้นงำนปฏิบัติเพ่ือฝึกทักษะภำษำ

อังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร ด้ำนกำรฟัง และ พูด มี

ประสิทธิภำพสูงกว่ำเกณฑ์ท่ีก�ำหนด ในด้ำนผล

สัมฤทธ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน ท่ีเรียนด้วยชุด

กิจกรรมโดยเน้นงำนปฏิบัติเพ่ือฝึกทักษะกำรฟัง

และพูดภำษำองักฤษเพ่ือกำรส่ือสำรมคีะแนนเฉล่ีย

หลงัเรยีนสงูกว่ำก่อนเรยีน โดยมค่ีำดชันีประสทิธิผล

ผล ควำมก้ำวหน้ำทำงกำรเรยีนสงู ในด้ำนผลควำม

พึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยสื่อ ชุดกิจกรรม 

โดยเน้นงำนปฏิบัติเพ่ือฝึกกำรฟัง และ พูดภำษำ

องักฤษ เพ่ือกำรสือ่สำร พบว่ำนักเรยีนมคีวำมพอใจ

อยู่ในระดับมำกที่สุด

 ธุวพร ตันตระกูล. (2557). ศึกษำกำรใช้

แบบฝึกบทสนทนำภำษำองักฤษ เพ่ือกำรส่ือสำรใน

กำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรพูดภำษำอังกฤษ

ของนักศึกษำท่ีลงทะเบียนรำยวิชำภำษำอังกฤษท่ี

ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน (ENG 111) ภำคเรียนที่ 2 ปี

กำรศึกษำ2555 มหำวิทยำลัยศรีปทุม เครื่องมือที่

ใช้ได้แก่แบบฝึกบทสนทนำควำมสำมำรถด้ำนกำร

พูดภำษำอังกฤษ และ แบบสังเกตพฤติกรรมด้ำน

กำรพูด ผลกำรวิจัยพบว่ำ แบบฝึกสนทนำภำษำ

อังกฤษ ช่วยให้นักศึกษำมีควำมสำมำรถพูดภำษำ

อังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร โดยมีควำมสำมำรถในกำร

พูดเพ่ือกำรส่ือสำรหลังกำรทดลอง สูงกว่ำก่อนกำร

ทดลองอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .05
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 Nunan (1991: 59) ศึกษำกิจกรรมท่ีเป็น

งำนเพ่ือกำรสื่อสำร ได้สรุปว่ำ กำรมอบหมำยงำน

ในหลกัสตูรและในแบบเรยีนเป็นวิธีกำรท่ีจะช่วยให้

ได้เรยีนรูภ้ำษำ งำนทีม่อบหมำยให้ผูเ้รยีนได้ปฏิบติั

จะสะท้อนสถำนกำรณ์ที่ผู้เรียนจะประสบในสภำพ

ของโลกแห่งควำมเป็นจริง ตัวป้อนที่ก�ำหนดให้ 

เป็นปัญหำซึ่งเป็นงำนจะต้องมีควำมหมำยต่อ 

ผูเ้รยีน เหมำะสมกับระดับใกล้ตัวผูเ้รยีน ซึง่จะท�ำให้

ผู้เรียนสำมำรถท�ำควำมเข้ำใจได้ไม่ยำก และสร้ำง

จิตส�ำนึกให้ผู้เรียนว่ำ สิ่งท่ีได้เรียนรู้จะสำมำรถน�ำ

ไปใช้ประโยชน์ได้จริงในกำรด�ำเนินชีวิต กำรศึกษำ

ของ Nunan ให้แนวควำมคิดว่ำ ผู ้เรียนที่เรียน 

ร่วมกันจะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพ่ือให้เกิดกำร

เรียนรู้ภำษำเป้ำหมำย เพรำะต้องใช้ภำษำเพ่ือกำร

ส่ือสำร ผู้เรียนมีควำมกล้ำที่จะพูดโต้ตอบไปมำ 

ระหว่ำงผู ้เรียนด้วยกัน งำนที่ให้มอบหมำยให ้

ผู ้เรียนได้ปฏิบัติ สะท้อนสถำนกำรณ์ที่ผู ้เรียน 

จะประสบในสภำพของโลกแห่งควำมเป็นจริง  

ซึ่งสอดคล้องกับจุดประสงค์ของกำรจัดกำรเรียน

กำรสอนวิชำภำษำอังกฤษเพ่ือจุดมุ่งหมำยเฉพำะ 

(ESP)

 Tanaka (1994) ศึกษำกำรใช้กลวิธีกำร

สื่อสำรกับผู ้ พูดภำษำอังกฤษ ของนักศึกษำ 

ชำวญ่ีปุน่ จ�ำนวน 20 คน พบว่ำ ควำมส�ำเรจ็ในกำร

แก้ปัญหำทำงกำรสื่อสำร ข้ึนอยู่กับควำมสำมำรถ

ในกำรใช้กลวิธีกำรสื่อสำร ไม่ใช่เกิดจำกควำม

เคยชิน หรือประสบปัญหำท่ีคล้ำยคลึงกันมำก่อน 

กำรเลือกกลวิธีทำงกำรสื่อสำร ขึ้นอยู่กับธรรมชำต ิ

ของภำระงำน กำรรับรู้ถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำง

ภำษำญี่ปุ่น และ ภำษำอังกฤษ ส่วนควำมสำมำรถ

ในกำรท�ำภำระงำนต่ำงๆ ขึ้นอยู่กับลักษณะทำง

ควำมคิด และ ลักษณะรูปแบบทำงสังคมของ

นักศึกษำมำกกว่ำ ผลสัมฤทธ์ิในกำรเรียนภำษำ

อังกฤษ

 Le (2006) ศึกษำกำรใช้กลวิธีกำรสื่อสำร

ของผู ้ เรียนท่ีใช้ภำษำอังกฤษเป็นภำษำที่สอง  

ในประเทศเวียตนำม โดยศึกษำสำมบริบท คือ 

ห้องเรียนท่ีใช้กลวิธีสื่อสำรโดยตรง ห้องเรียนที่เน้น

ทักษะกำรพูด และห้องเรียนที่ฝึกภำคสนำมเป็น 

มัคคุเทศน�ำเท่ียว นอกจำกนี้ยังศึกษำควำมคิดเห็น

ของผู้เรียนเก่ียวกับกำรกำรจัดกิจกรรมกำรเรียน

กำรสอนกำรใช้กลวิธีกำรสื่อสำร ผลกำรวิจัยพบว่ำ

ผู้เรียนเห็นว่ำกำรจัดกิจกรรมกำรสื่อสำร ช่วยให้

นักเรียนใช้กลวิธีกำรสื่อสำรได้จริง 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1.  ฝ ึกทักษะกำรพูดภำษำอังกฤษใน

สถำนกำรณ์ต่ำงๆให้กับนักศึกษำที่เรียนวิชำภำษำ

อังกฤษเพ่ืออำชีพ ให้สำมำรถใช้ภำษำอังกฤษใน

กำรสนทนำในด้ำนอำชพีท่ีจะต้องออกไปปฏิบตัใิน

อนำคตได้

 2. ศึกษำประสิทธิภำพของกลวิธีกำรฝึก

กำรพูดโดยใช้กิจกรรมบทบำทสมมติ (Role play)

ในกำรสอนทักษะกำรพูดภำษำอังกฤษในกำร

สนทนำในด้ำนอำชีพ

 3. ศึกษำทัศนคติของนักศึกษำต่อกำรฝึก

กำรพูดภำษำองักฤษโดยใช้กิจกรรมบทบำทสมมติ 

(Role play)

วิธีการด�าเนินการวิจัย

 กลุ่มตัวอย่ำง

 กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ ได้แก่

นกัศึกษำวิชำเอก ปฐมวยั ปีที ่3 คณะศึกษำศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยกรุงเทพธนบุรี ที่ก�ำลังศึกษำวิชำ GE 
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202 ภำษำอังกฤษเพื่ออำชีพ (English for Career) 

ในภำคกำรศีกษำ ท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2560 จ�ำนวน

นักศึกษำ 20 คน ประกอบด้วยนักศึกษำ หญิง  

18 คน และ นักศึกษำชำย 2 คน

 เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย และ วิธีด�ำเนิน

กำรวิจัย

 1.  แบบสอบถำม 2 ชุด 

   ชุดท่ี 1  เป็นแบบสอบถำมก่อนกำร

วิจัย แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 

   ตอนท่ี 1  สอบถำมข้อมูลสถำนภำพ

ทั่วไปของของนักศึกษำ ผู้ตอบแบบสอบถำม

   ตอนที่ 2  สอบถำม วิธีกำรฝึกพูด และ

ควำมสำมำรถในกำรพูด ของนักศึกษำในกำรเรียน

ท่ีผ่ำนมำ เป็นแบบสอบถำมชนิดปลำยปิด แบบ

มำตรประมำณค่ำ 5 ระดับ 

   ตอนที่ 3  เป็นแบบสอบถำมชนดิปลำย

เปิด ให้ นักศึกษำ ตอบค�ำถำม เก่ียวกับควำมรู้ 

ประสบกำรณ์ในกำรฝึกพูด โดยวธีิใช้บทบำทสมมติ

ในกำรเรียนที่ผ่ำนมำ ถำมถึงทัศนคติที่นักศึกษำมี

ต่อกำรฝึกพูดโดยวิธีใช้บทบำทสมมติ และ ถำม

ควำมต้องกำรฝึกพูดโดยวิธีใช้บทบำทสมมติ

   แบบสอบถำมชุดที่ 2 เป็นแบบสอบถำม 

ให้นักศึกษำตอบเมื่อจบกำรทดลอง และ หลังกำร

สอบปลำยภำคเรียน แบ่งออกเป็น 2 ตอน 

   ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถำมชนิดปลำย

ปิด แบบมำตรประมำณค่ำ 5 ระดับ สอบถำมระดบั

ควำมพึงพอใจของนักศึกษำทีม่ต่ีอกำรจดักำรเรยีน

กำรสอนและ กำรฝึกพูดโดยใช้กิจกรรม Role Play 

ค�ำถำมรวมถึงควำมพึงพอใจต่อกำรจัด เน้ือหำ 

ที่เรียน ด้ำนกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน ด้ำนกำรวัด

และประเมินผล และ ด้ำนประโยชน์ท่ีได้รับ

   ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถำมชนิดปลำย

เปิด ให้นักศึกษำ แสดงควำมคิดเห็น ควำมรู้สึก 

และ ข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่มีต่อกำรเรียนกำรสอน

และ กำรฝึกพูดโดยใช้กิจกรรม Role Play

 2.  แบบทดสอบกำรพูดภำษำอังกฤษ 

ประกอบด้วย ข้อทดสอบ pretest, Post test และ 

กำรทดสอบกำรพูดโต้ตอบตำมสถำนกำรณ์ท่ี

ก�ำหนด

   ก ่อนกำรเรียน ผู ้วิจัย อธิบำยให ้

นักศึกษำเข้ำใจในกำรเรียนกำรสอนพูด แบบใช้

กิจกรรม Role play และท�ำกำร pretest ทดสอบ

ควำมสำมำรถในกำรพูด โดยข้อสอบท่ีทดสอบกำร

ออกเสียง กำรใช้ค�ำศัพท์ ควำมเข้ำใจในด้ำน

ไวยำกรณ์ และ กำรตอบโต้ในกำรพูดในบำงสถำณ

กำรณ์

   หลังกำรฝึกพูดในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ 

เป็นเวลำ 8 สัปดำห์ ได้ท�ำกำร posttest และ

ทดสอบนักศกึษำให้สนทนำโต้ตอบในสถำณกำรณ์

ต่ำงๆ 2 ครั้งโดยไม่ต้องมีกำรเตรียมล่วงหน้ำ

 3.  บทเรียนที่ใช้ในกำรทดลองสอนพูด 

โดยใช้กิกรรมบทบำทสมมติ

   ประกอบด้วยบทฝึก 4 บทเรยีน ใช้เวลำ

ฝึก 8 สัปดำห์ สัปดำห์ละ 3 ชั่วโมง เน้ือหำที่ฝึก

ครอบคลุม กำรฝึกออกเสียง ฝึกกำรใช้ค�ำศัพท์ 

ไวยำกรณ์ และ พูดโต้ตอบระหว่ำงนักศึกษำเป็นคู่ 

และ เป็นกลุ่ม

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

 กำรวิจัยกำรพัฒนำทักษะกำรพูดภำษำ

อังกฤษ ของนักศึกษำในระดับอุดมศึกษำ โดยใช้

กิจกรรมบทบำทสมมติ (Role play) สรุปผลได้ดังนี้
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 1. ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลสถำนภำพท่ัวไป

ของของนักศึกษำผู้ตอบแบบสอบถำม

  นักศึกษำท่ีเข้ำร่วมในกำรวิจัยครั้งน้ี 20 

คน เป็นหญิง 18 คน และ เป็นชำย 2 คน มีอำยุโดย

เฉลีย่ 21 ปี ทัง้หมดจบกำรศึกษำระดับ มธัยมศึกษำ

ปีที่ 6 ระบบกำรเรียนสำยสำมัญ เกรดเฉลี่ย ภำษำ

อังกฤษ เมื่อจบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 โดยเฉลี่ย 2.4 

โดยมเีกรดเฉลีย่ วิชำกำรฟัง และกำรพูดอยู่ในระดับ

ต�่ำ คือ โดยเฉลี่ย 1.8 

 ผลกำรวิเครำะห์ควำมสำมำรถในกำรพูด

ของนักศกึษำก่อนกำรวจิยั จำกกำรทดสอบ pretest 

มีคะแนนเฉลี่ย 68.56% จัดได้ว่ำอยูในระดับปำน

กลำง จำกกำรสอบถำมถึงประสบกำรณ์ในกำรฝึก

พูดโดยกีจ กรรม บทบำทสมมติ มีนักศึกษำเพียง 7 

คน จำกจ�ำนวน 20 คน คิดเป็น35 % ท่ีเคยได้รับ

กำรฝึกพูดโดยใช้กิจกรรมบทบำทสมมติ แต่ไม่บ่อย

นัก ส่วนในด้ำนทัศนคติท่ีมีต่อกำรฝึกพูดโดยใช้

กิจกรรมบทบำทสมมติ นักศึกษำส่วนใหญ่ คือ 35 

% ไม่เคยได้รับกำรฝึกพูดโดยใช้กิจกรรมบทบำท

สมมต ิจึงท�ำให้มทัีศนคตทิีไ่ม่แน่ใจว่ำกิจกรรมน้ีจะ

ช่วยในกำรฝึกพูดได้จริง 

 2.  ผลกำรวิเครำะห์ควำมสำมำรถในกำร

พูดภำษำอังกฤษของนักศึกษำหลงักำรทดลองสอน

ด้วยกำรใช้กิจกรรมบทบำทสมมติ นักศึกษำท�ำ

คะแนนสอบ posttest คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 72.58 

% ส่วนกำรทดสอบกำรพูดโต้ตอบในบทบำทที่

สมมต และ ตำมสถำณกำรณ์ ท่ีก�ำหนดคะแนนโดย

ละเอียดในด้ำนของ ลักษณะท่ำทำงในขณะท่ีพูด 

กำรออกเสยีง กำรใช้ค�ำพูดโต้ตอบทีถู่กต้อง รวดเรว็ 

และสำมำรถสื่อควำมหมำยได้ถูกต้อง มีคะแนน

เฉลี่ย 72.16 % คะแนนเฉลี่ย posttest มำกกว่ำ 

คะแนนเฉลี่ย pretest ถึง 4.02 %

 3.  ผลกำรส� ำ รวจควำมคิด เห็นของ

นักศึกษำต่อกำรฝึกพูดโดยกิจกรรมบทบำทสมมติ

จำกแบบสอบถำมหลังกำรฝึก นักศึกษำ 80 %  

มีควำมพึงพอใจในกำรฝ ึกพูดภำษำอังกฤษ 

โดยใช้กิจกรรมบทบำทสมมติ นักศึกษำเหล่ำนี้ 

มีควำมเห็นว่ำกิจกรรมบทบำทสมมตb เหมำะสม

กับบทเรยีน เช่นกำรฝึกเป็นพนกังำนเคำน์เตอร์ ของ

ธนำคำร ท่ีต้องต้อนรับลูกค้ำ ซึ่งเข้ำไปในธนำคำร

เพ่ือท�ำธุรกรรมกำรเงนิต่ำงกัน หรอิในกำรสมคัรงำน 

มีนักศึกษำได้รับบทบำทให้เป็นผู้จัดกำรบริษัท 

สัมภำษณ์ผู้สมัครงำน ในต�ำแหน่งต่ำงๆ กำรฝึก 

เช่นน้ีนักศึกษำไม่รู้ตัว และไม่ได้เตรียมค�ำพูดมำ

ล่วงหน้ำ แต่ก็สำมำรถสนทนำโต้ตอบได้อย่ำง 

รำบรืน่ สร้ำงควำมตืน่เต้นประทับใจ ให้กับนกัศกึษำ

เป็นอย่ำงมำก นักศึกษำมคีวำมพึงพอใจ กำรฝึกพูด

โดยกิจกรรม บทบำทสมมติ มำกจึง เสนอแนะ 

ให้ทดลองใช้กิจกรรมอื่นๆในกำรฝึกพูดครั้งต่อไป 

และ เสนอแนะให้ใช้กิจกรรมบทบำทสมมติน้ีใน 

กำรสอนภำษำอังกฤษทักษะอื่นๆ เช่น กำรอ่ำน  

และ กำรเขียน เป็นต้น

อภิปรายผล

 กำรวิจัย กำรพัฒนำควำมสำมำรถใน 

กำรพูดภำษำอังกฤษโดยใช้กิจกรรมกำรส่ือสำร 

ของนักศึกษำในระดับอุดมศึกษำ ซึ่งกลุ่มนักศึกษำ

ที่เข้ำทดลองวิจัยได้แก่นักศึกษำชั้นปีที่ 3 สำขำ 

วิชำเอกปฐมวัย คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัย

กรุงเทพธนบุรี จ�ำนวน 20 คน เป็นนักศึกษำ 
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กลุ่มท่ีผู้วิจัยได้รับมอบหมำยให้สอนวิชำ GE 202 

ภำษำอังกฤษเพ่ืออำชีพ (English for Career)  

ภำคกำรศึกษำท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2560 ซึ่งผู้วิจัย 

ได้ใช้กิจกรรมบทบำทสมมติในกำรฝึกให้นักศึกษำ

ฝึกพูดในสถำนกำรณ์ที่ต้องใช้ในงำนอำชีพ ซึ่งผล

ของกำรวิจัยปรำกฏว่ำ นักศึกษำมีผลสัมฤทธ์ 

ทำงกำรเรียนเพิ่มขึ้นเนื่องจำกมีคะแนนกำรสอบ

หลังเรียน (posttest) มำกกว่ำ คะแนนสอบก่อน

เรยีน(pretest) แสดงว่ำ กำรสอนพูดโดยใช้กิจกรรม

บทบำทสมมติ ได้ผลดี นักศึกษำมีควำมก้ำวหน้ำ

ในกำรพูดอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01 

ซึ่งสอดคล้องกับผลกำรวิจัยของ เกศสุดำ ปงลังกำ 

(2550) และ วนิดำ ตันติชัชวำลวงศ์ (2556)  

ที่ วิจัยกำรพัฒนำทักษะกำรพูดภำษำอังกฤษ 

ด้วยกิจกรรมบทบำทสมมติ พบว่ำกิจกรรมบทบำท

สมมติ ท่ีใช ้ในกำรสอนทักษะกำรพูด ช ่วยให้

นักศึกษำมีผลสัมฤทธ์ทำงกำรพูดดีข้ึนอย่ำงม ี

นยัส�ำคญัทีร่ะดบั 0.01นอกจำกนียั้งพบว่ำ กจิกรรม

บทบำทสมมติช่วยส่งเสริมกระบวนกำรคิด และ 

แก้ไขปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ (วนิดำ, 2556) 

นอกจำกน้ี เกศสุดำ ปงลังกำ (2550) ยังพบว่ำ 

กิจกรรมบทบำทสมมติ เป็นกิจกรรมที่สนุกสนำน 

ท�ำให้นักเรียนฝึก และเรียนรู ้กำรพูดได้อย่ำงม ี

ควำมสุข 

 ในด้ำนทัศนคติต่อกำรฝึกพูดภำษำองักฤษ

โดยใช้กิจกรรมบทบำทสมมติ นักศึกษำมีทัศนคติ 

ที่ดี และมีควำมพึงพอใจในกำรใช้กิกรรมในกำร 

ฝึกมำก จึงได้มีกำรเสนอแนะให้ใช้กิจกรรมอ่ืนๆ 

เพ่ือสอนทักษะ กำรพูด และ เสนอให้ใช้กิจกรรม

บทบำทสมมติในกำรสอนภำษำอังกฤษทักษะ  

กำรอ่ำน และ กำรเขยีน ซึง่สอดคล้องกับผลกำรวิจยั

ของ ปวริศรำ เกษมสุข และ ทวีศักดิ์ ขันยศ (2558) 

ซึ่งได้ท�ำกำรวิจัย กำรพัฒนำทักษะกำรพูดภำษำ

อังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรของบุคลำกรสำยสนับสนุน 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม โดยใช้ชุด 

ฝึกอบรมด้วยกิจกรรมบทบำทสมมติ พบว่ำผู้เข้ำ

อบรมมีควำมพึงพอใจในกำรเข้ำรับกำรอบรมกำร

พัฒนำทักษะกำรพูดภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร

โดยใช้ชุดกิจกรรมบทบำทสมมติ ภำพรวมอยู่ใน

ระดับดีมำก

 โดยสรุปจะเห็นได้ว่ำกำรฝึกทักษะกำรพูด

โดยใช้กิจกรรมบทบำทสมมติ ช่วยให้กำรฝึกพูด

ภำษำอังกฤษของนักศึกษำมีประสิทธิภำพมำกขึ้น 

นักศึกษำพูดได้คล่องแคล่วขึ้น พูดได้อย่ำงเป็น

ธรรมชำติมำกขึ้น มีกำรออกเสียงได ้ถูกต ้อง  

ใช้ถ้อยค�ำและส�ำเนียงได้ดีข้ึน นักศึกษำมีควำมสุข

สนุกสนำนในกำรฝึก ท�ำให้มีทัสนคติที่ดีต่อกำร 

ฝ ึกพูด และ ท�ำให ้อยำกฝ ึกอย ่ำงต ่อเ น่ือง  

ซึ่งสอดคล้องกับกำรศีกษำของ Mubaslat (2012) 

ที่ท�ำกำรวิจัยกำรสอนภำษำ ด้วยเกมส์ พบว่ำ 

นักเรียนมีควำมสนุกสนำนในกำรเรียน และ  

มีทัศนคติท่ีดีต่อกำรเรียนภำษำต่ำงประเทศ และ 

ท�ำให้ผลกำรเรียนของผู้เรียนมีกำรพัฒนำขึ้น

ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

 1.  กำรศึกษำกำรพัฒนำควำมสำมำรถ 

ในกำรพูดภำษำอังกฤษโดยใช้กิจกรรมกำรสื่อสำร

ของนักศึกษำในระดับอุดมศึกษำ ในครั้งนี้ได ้ 

เลือกใช้กิจกรรมบทบำทสมมติ (Role play) พบว่ำ

เป็นรูปแบบกำรสอนที่มีประสิทธิภำพดี สำมำรถ

เสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรพูดภำษำอังกฤษ 

ให้กับนักศึกษำสำขำปฐมวัย คณะศึกษำศำสตร์ 
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มหำวิทยำลัยกรุงเทพธนบุรีได้ดี และนักศึกษำยังมี

ควำมพึงพอใจต่อรูปแบบกำรสอน และ กิจกรรม 

ท่ีใช้เป็นอย่ำงมำก จึงนับว่ำรูปแบบกำรสอนและ

กิจกรรมนี้ เป็นทำงเลือกหน่ึงที่สำมำรถน�ำไปใช้ใน

กำรสอน และฝึกทักษะกำรพูดได้ดี

 2.  จำกกำรศกึษำในครัง้นีพ้บว่ำนกัศกึษำ

ชื่นชอบกำรฝึกด้วยกิจกรรมมำก และเนื่องจำก

ทักษะกำรพูด เป็นทกัษะทีผู่พู้ดต้องมคีวำมสำมำรถ

ท้ังในกำรออกเสยีง มคีวำมรูค้วำมเข้ำใจในด้ำนกำร

ใช้ข้อควำมท่ีถูกต้องตำมกำลเทศะ และตำมหลัก

ไวยกรณ์ และจะต้องมีกำรฝึกให้โต้ตอบได้ท้นที  

ในกำรสอนจึงต้องใช้กิจกรรมที่เร้ำใจให้นักศึกษำ 

มีควำมเพลิดเพลินในกำรฝึก จึงเห็นควรแนะน�ำให้

ใช้กิจกรรมอื่นๆ เช่น กิจกรรม Information Gap  

หรอื Gig Saw ในกำรฝึกพูด และสนทนำในชัน้เรยีน

 3.  เนื่องจำกกำรศึกษำในครั้งนี้ พบว่ำ

กิจกรรมนี้สำมำรถช่วยให้นักศึกษำพัฒนำทักษะ

กำรพูดได้ดี ดังนั้น ครู อำจำรย์ผู้สอนวิชำภำษำ

อังกฤษจึงควรใช้กิจกรรมน้ี หรือกิจกรรมอ่ืนๆที่

เหมำะสม เพ่ือพัฒนำทักษะ กำรฟัง กำรอ่ำน และ 

กำรเขียนได้เช่นกัน

ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป

 1.  ควรมีกำรศึกษำกำรใช้กิจกรรมนี้ใน 

กำรฝึกท้ังกำรฟัง และ กำรพูด เพ่ือให้นักศึกษำ

สำมำรถพัฒนำทกัษะท้ังสองควบคูกั่นไป เพ่ือเสรมิ

ควำมมั่นใจในกำรเรียน และ กำรพูดภำษำอังกฤษ

ให้กับนักศึกษำมำกยิ่งขึ้น

 2. ควรศกึษำกำรใช้กิจกรรมทีม่กีำรแข่งขัน

ในกำรสอนทักษะทำงภำษำทั้ง 4 ทักษะ และ 

เน้ือหำทำงภำษำ เช่น กำรสอนโครงสร้ำงของ

ประโยค กำรสอนค�ำศัพท์ และ กำรสอนกำรออก

เสียงในภำษำอังกฤษท่ีเป็นปัญหำส�ำหรับนักเรียน 

นักศึกษำไทย
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