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บทคัดย่อ
การวิจยั เรื่ อง การพัฒนาการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการละครของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาความสามารถการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรม
การละครของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 2)ศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่มีต่อการ
เรี ยนการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการละคร (Drama Activities) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้วิจยั ครั้งนี้
คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ห้อง 4/5 ปี การศึกษา 2561 จานวน 30 คน โรงเรี ยนสามโคก สังกัดองค์การ
บริ หารส่ วนจังหวัดปทุมธานี โดยการเลื อกแบบเจาะจง ( Purposive sampling ) เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้
ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ วิชาภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการละคร(Drama Activities) 2) แบบ
ประเมินการพูดโดยใช้กิจกรรมการละคร 3)แบบประเมินการเขียนบทละคร 4)แบบประเมินพฤติกรรมการ
ทางานกลุ่ ม 5)แบบสอบถามความพึงพอใจที่ มีต่อกิ จกรรมการละคร(Drama Activities) สถิ ติที่ใช้ในการวิจยั
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า 1) ผลการศึกษาความสามารถทางการพูดและการเขียนโดยใช้กิจกรรมการละคร
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4โรงเรี ยนสามโคก นักเรี ยน มีคะแนนผ่านเกณฑ์ จานวน 4 กลุ่ม คิดเป็ นร้อยละ
80 และมีนกั เรี ยนคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ จานวน 1กลุ่ม คิดเป็ นร้อยละ 20 2)ผลการประเมินการทางานกลุ่ม วิชา
ภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4โดยใช้กิจกรรมการละครนักเรี ยนจานวน 30 คน ประเมินเป็ นราย
กลุ่ม 5 กลุ่ม พบว่านักเรี ยนทุกกลุ่ม มีพฤติกรรมการเรี ยนรู ้อยูร่ ะดับดี 3)ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจที่มีต่อ
การเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมการละคร ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนสามโคก สังกัด องค์การบริ หาร
ส่ วนจังหวัดปทุมธานี ในภาพรวมของความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( x̄ = 4.71 S.D. = 0.49)
คาสาคัญ : การพัฒนาการพูดและการเขียน, ภาษาอังกฤษ, กิจกรรมการละคร, นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
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1. ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ภาษาอัง กฤษถื อ ว่ า มี ค วามส าคัญ อย่ า งมากซึ่ งประเทศไทยได้ จ ัด ให้ มี ก ารเรี ย นการสอนวิ ช า
ภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษา คิดเป็ นระยะเวลายาวนานในการเรี ยนรวมอย่างน้อย 14 ปี
หลักสู ตรแกนกลางขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศมุ่งหวังให้ผเู ้ รี ยนมีเจตคติ
ที่ดีต่อภาษาต่างประเทศและสามารถใช้ภาษาต่างประเทศสื่ อสารในสถานการณ์ ต่างๆ แสวงหาความรู ้ ประกอบ
อาชี พและศึ กษาต่อในระดับที่ สูงขึ้ นรวมทั้งมี ความรู ้ ความเข้าใจในเรื่ องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของ
ประชาคมโลกและสามารถถ่ า ยทอดความคิ ด และวัฒ นธรรมไทยไปยัง สั ง คมโลกได้อ ย่า งสร้ า งสรรค์ ซึ่ ง
ประกอบด้วยสาระสาคัญดังนี้ ภาษาเพื่อการสื่ อสาร, ภาษาและวัฒนธรรม, ภาษากับความสัมพันธ์กบั กลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้ อื่นและ ภาษากับความสัมพันธ์กบั ชุ มชนและโลก ผูว้ ิจยั ได้หยิบยกสาระสาคัญว่าด้วยเรื่ องภาษาเพื่อ
การสื่ อสารเนื่องจากสาระสาคัญนี้ได้สอดคล้องกับงานวิจยั ที่ผวู ้ จิ ยั ได้ทาการศึกษาค้นคว้าซึ่ งในสาระสาคัญนี้ ทาง
หลัก สู ต รแกนกลางขั้น พื้ น ฐานพุ ท ธศัก ราช 2551 ได้ ก ล่ า วเกี่ ย วกับ ภาษาเพื่ อ การสื่ อ สารไว้ว่ า “การใช้
ภาษาต่างประเทศในการฟั ง-พูด-อ่าน-เขียน แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารแสดงความรู ้สึกและความคิดเห็น ตีความ
นาเสนอข้อมู ล ความคิ ดรวบยอดและความคิดเห็ นในเรื่ องต่างๆ และสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างบุ คคลอย่าง
เหมาะสม” โดยในปั จจุบนั พบว่าปั ญหาพื้นฐานของการเรี ยนภาษาอังกฤษทั้งสี่ ทกั ษะคือ ปั ญหาคาศัพท์ เนื่องจาก
ความรู ้ดา้ นคาศัพท์ไม่เพียงพอ เป็ นสาเหตุสาคัญประการหนึ่งที่ทาให้นกั เรี ยนไม่ประสบความสาเร็ จในการเรี ยน
ภาษาอัง กฤษในโรงเรี ย นไม่ว่า จะเป็ นทัก ษะ การฟั ง พู ด อ่ า น และเขี ย น ซึ่ ง เป็ นทักษะที่ สาคัญและจาเป็ นที่
นักเรี ยนจะต้องมีพ้นื ฐานเกี่ยวกับคาศัพท์ จึงจะสามารถเรี ยนภาษาได้
ในด้านทางการศึกษาจึงจาเป็ นต้องปรับตัวให้ทนั ต่อการเปลี่ ยนแปลง โดยต้องจัดการศึกษาให้ทนั
กับสถานการณ์โลกที่เต็มไปด้วยความรู ้และข้อมูลที่เพิ่มขึ้น ต้องพัฒนาการศึกษาที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง เปิ ด
โอกาสให้ผูเ้ รี ยนทุ กคนได้มีโอกาสรั บรู ้ เพิ่มพูนความรู ้ และประสบการณ์ ให้ผูเ้ รี ยนได้ใช้ความคิดทั้งในการ
แก้ปัญหา วิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู ้ และก้าวทันต่อการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21
ภาษาอังกฤษทาให้เราได้กา้ วไปสู่ โลกที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรา ทาให้มีการเปลี่ ยนแปลงที่สาคัญคือ จาก
การเรี ย นรู ้ เ กี่ ย วกับ ภาษาไปสู่ ก ารใช้ ภ าษา ซึ่ งจะท าให้ ห ลัก สู ต รและอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ใ นการเรี ย นการสอน
เปลี่ยนแปลงไปในรู ปแบบของการบูรณาการทางด้านทักษะทั้งการอ่าน เขียน ฟังและพูด การสอนภาษาอังกฤษ
สมัยใหม่ เน้นให้มีการคิดวิเคราะห์ให้นกั เรี ยนมีอิสระในการเรี ยน การมีส่วนร่ วมของนักเรี ยนในชั้นเรี ยน ให้
นักเรี ยนรับผิดชอบการเรี ยนของตนเอง รู ้จกั เปรี ยบเทียบ ตัดสิ นใจ ประเมินผล โดยมีครู เป็ นผูผ้ ลักดันที่สาคัญใน
การทาให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้ (วิจิตร ศรี สะอ้าน, 2550, หน้า 13) ทักษะการพูดจึงเป็ นทักษะที่นกั เรี ยนต้องได้รับ
การพัฒนามากที่สุด ซึ่งเออร์(Ur, 1998) ได้ให้ ความคิดเกี่ยวกับเหตุผลที่ตอ้ งพัฒนาทักษะการพูดของ
ผูเ้ รี ยนว่า ทักษะการพูดเป็ นทักษะที่สาคัญ ที่สุดในบรรดาทักษะทั้งหมด เพราะทักษะการพูดเป็ นทักษะที่แสดง
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เห็นว่าผูพ้ ูดมีความรู ้ทางภาษา และช่วยให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ทกั ษะอื่นได้ง่ายขึ้น สาหรับประเทศไทยวิชาภาษาอังกฤษ
ได้ก าหนดให้ จัด การเรี ย นการสอนในลัก ษณะภาษาต่ า งประเทศ นัก เรี ย นแทบไม่ มี โ อกาสได้พู ด หรื อใช้
ภาษาอังกฤษ ในชี วิตประจ้าวัน นอกจากเวลาเรี ยนภาษาอังกฤษในห้องเรี ยนเท่านั้น ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าว ชู มิน
(Shumin, 1997: 8) ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการสอน การพูดว่าการพูดภาษาอังกฤษเป็ นสิ่ งที่ยากยิง่ สาหรับผูเ้ รี ยน
ผูเ้ รี ยนมักพูดภาษาอังกฤษได้ไม่ดี ขาดความคล่องแคล่วในการใช้โครงสร้ างภาษาและ สานวนต่างๆ เนื่ องจาก
ผูเ้ รี ยนไม่ได้อยู่ในสิ่ งแวดล้อมที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร ตลอดจน การขาดความเข้าใจในสภาพ
ความเป็ นจริ งทางวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ปั ญ หาที่ผูว้ ิจยั ประสบในการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรี ยนคื อ
ผูส้ อนมัก เน้นโครงสร้ า งทาง ภาษามากกว่า การฝึ กพู ด นัก เรี ย นไม่ ก ระตื อรื อร้ นที่ จะพู ด ไม่ ก ล้า แสดงออก
โรงเรี ยนสามโคก สังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดปทุมธานี ซึ่ งเป็ นโรงเรี ยนมัธยมขนาดใหญ่ ที่เปิ ดสอนตั้งแต่
ชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1- ชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 6 ตระหนักถึ งความจาเป็ นของการสื่ อสารภาษาอังกฤษ เนื่ องจาก
โรงเรี ยนมีอาจารย์ชาวต่างประเทศและมีผมู ้ าเยี่ยมชมจากประเทศต่างๆเดินทางมาดูงานของโรงเรี ยนสม่าเสมอ
ดังนั้นผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมีความประสงค์ที่จะให้นกั เรี ยนสื่ อสารได้ตามความจาเป็ นและเน้นความสาคัญของการ
พูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร ซึ่งเป็ นการสนองโยบายของกระทรวงศึกษาธิการอีกด้วย
ในการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษฟัง -พูด (อ 31202) (ฝ่ ายทะเบียนและวัดผล, 2555:
8)ของโรงเรี ยนสามโคก สังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดปทุมธานี พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยน
มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรายวิชาภาษาอังกฤษฟั ง – พูด ต่า คิด เป็ นร้อยละ 57.05 ซึ่ งจากการประเมินทักษะการ
พูด ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารของนักเรี ยนยังไม่สามารถพูดสื่ อสารพื้นฐานในชี วิตประจาวันได้ เออร์ ( Ur,
1998) กล่าวว่าสาเหตุที่ทาให้ผเู ้ รี ยนภาษาที่สองไม่ประสบความสาเร็ จในการพูด ภาษาที่สอง นั้นมีหลายประการ
เช่ น มี ก ารกัง วลว่า จะพู ด ผิด กลัว เสี ย หน้า ไม่ รู้ ว่า จะพู ด อย่า งไรหรื อ อะไร และมัก จะใช้ภ าษาแม่ (Mother
Language) แทนที่จะใช้ภาษาเป้ าหมาย (Target Language) ในขณะฝึ กพูดในชั้นเรี ยน และจากการศึกษาวิจยั ที่
เกี่ ยวข้องกับการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ พบว่านักเรี ยนมีปัญหาในการเรี ยนภาษาอังกฤษ ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ ไข่มุก ภาคภูมิ (2554: 31-33) ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะการพูดหน้าชั้นเรี ยน โดยใช้แบบฝึ กทักษะ
ทางการพูดสาหรับ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนประชาบารุ งมีความสามารถในการพูดดี ข้ ึน ร้ อยละ
87.91 (สุ นนั ทา แก้วพันธ์ช่วง, 2550: 4) ได้ทาวิจยั เรื่ องการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของ นักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 6 โดยใช้กิจกรรมภาษาเพื่อการสื่ อสาร พบว่าหลังจากนักเรี ยนได้รับการ สอน โดยใช้กิจกรรม
ทางภาษาเพื่อการสื่ อสาร นักเรี ยนมีความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ เพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.5 เอลลิส และจอห์นสัน (Ellis, 1994; Johnson, 1994) กล่าวว่าการจัดกิจกรรรมในชั้นเรี ยน เป็ นสิ่ งสาคัญ
ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่ งเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนเกิดปฏิสัมพันธ์ ฝึ กให้ ผูเ้ รี ยนสามารถสื่ อสาร
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเป็ นการเตรี ยมความพร้ อมในการพูดในสถานการณ์ จริ ง เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจใน
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การพูดภาษาอังกฤษทั้งนี้กิจกรรมที่เป็ นขั้นตอนจะสามารถท้าให้ฝึกได้ อย่างมีคุณประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นนอกจาก
นี้ จากงานวิจยั ของ วิรงรอง เทพสุ ริยวงค์ (2547: 66-67) เรื่ องการใช้การละคร เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการ
พูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่5 พบว่าการละคร มีส่วนทาให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดความ
กระตือรื อร้นในการเรี ยน มีความมัน่ ใจในการพูดของตนเองช่วยผ่อนคลายลดความตึงเครี ยดในการพูด เกิดการ
เรี ยนรู ้ในการพูด ภาษาอังกฤษอย่างมีความสุ ขทาให้สามารถพัฒนาทักษะในการพูดภาษาอังกฤษได้มากขึ้น
ทิศนา แขมณี ( 2555) กล่าวว่า วิธีสอนโดยใช้การแสดงละคร คือกระบวนการที่ผสู ้ อนใช้ในการช่ วย
ให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ ตามวัตถุ ประสงค์ โดยการให้ผเู ้ รี ยนแสดงละคร ซึ่ งเป็ นเรื่ องราวที่ตอ้ งการให้ผูเ้ รี ยนได้
เรี ยนรู ้ตามเนื้ อหาและบทละครที่ได้กาหนดไว้ต้ งั แต่ตน้ จนจบเรื่ อง ทาให้เรื่ องราวนั้นมีชีวิตขึ้นมา และสามารถ
ทาให้ท้งั ผูแ้ สดงผูช้ มเกิดเกิดความเข้าใจและจดจาเรื่ องนั้นได้นานและอธิบายถึงองค์ประกอบของวิธีสอนโดยใช้
การแสดงละคร ประกอบด้วย
1. มีผสู ้ อนและผูเ้ รี ยน
2. มีบทละคร คือ เรื่ องที่มีเนื้ อหาและบทพูดกาหนดไว้เรี ยบร้อยแล้วตั้งแต่ตน้ จนจบ
3. มีการแสดงตามบทที่กาหนด หรื อการชมและสังเกตการแสดง
4. มีการอภิปรายเกี่ยวกับเรื่ องราวหรื อเนื้ อหาการแสดง การแสดงของผูร้ ับบทบาทต่าง ๆ
5. มีการสรุ ปการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนที่ได้จากการแสดงและชมการแสดง
6. มีผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
ทิศนา แขมมณี (2555) กล่าวถึง จุดเด่นของการสอนใช้การแสดงละคร ไว้วา่ เป็ นวิธีสอนที่ช่วยให้
ผูเ้ รี ยนได้เห็ นสิ่ งที่ เรี ยนมี ชีวิตขึ้ นมาทาให้การเรี ยนรู ้ มีความเป็ นจริ งและมี ความหมายสาหรั บผูเ้ รี ยน ช่ วยให้
ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้อย่างสนุ กสนานมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้สูง เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกทักษะต่าง ๆ จานวนมาก
เช่ น ทักษะการพูด การเขียน การแสดงออก การจัดการ การแสวงหาข้อมูลความรู ้ และการทางานร่ วมกันเป็ น
กลุ่ม เป็ นต้น
วิธีการเรี ยนรู ้ที่สนับสนุ นการแสดงละคร คือ การเรี ยนแบบกระบวนการกลุ่ม เป็ นวิธีการเรี ยนแบบ
หนึ่ งที่เหมาะสมซึ่ งเป็ นวิธีการสอนที่แบ่งผูเ้ รี ยนออกเป็ นกลุ่มเล็กๆ เพื่อสนับสนุ น ส่ งเสริ มและเปิ ดโอกาสให้
ผูเ้ รี ยนในกลุ่มได้ทางานร่ วมกัน ภายในแต่ละกลุ่มจะประกอบด้วยสมาชิกที่มีความสามารถแตกต่างกันโดยจะมี
การแสดงความคิดเห็นและการสนทนาร่ วมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทางานกลุ่ม มีการช่วยเหลือพึ่งพา
กัน มี ความรั บผิดชอบร่ วมกัน ทั้งในส่ วนของตนเองและสมาชิ ก ทุ กคนภายในกลุ่ มประสบความสาเร็ จ ตาม
เป้ าหมายที่กาหนดไว้ นอกจากนี้ การเรี ยนรู ้ แบบกระบวนการกลุ่มไม่ได้มีเฉพาะกลุ่มผูเ้ รี ยนเท่านั้นแต่เป็ นการ
ปฏิ บ ัติ ร่ ว มกัน ระหว่ า งผู ้ส อนกับ ผู ้เ รี ย น ซึ่ งผู ้ส อนเป็ นผู ้ช้ ี แนะแนวทาง ส่ ว นผู ้เ รี ย นเป็ นผู ้ป ฏิ บ ัติ แ ละน า
ประสบการณ์ มาแบ่งปั นกัน ซึ่ งมีลกั ษณะตรงกันข้ามกับการเรี ยนรู ้ ที่เรี ยนโดยลาพัง หรื อการเรี ยนรู ้ ที่เน้นการ
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แข่งขัน (Thousand, 2002 อ้างถึงใน ณมน จีรังสุ วรรณ, 2552) จากแนวคิดของการเรี ยนรู ้แบบกระบวนการกลุ่ม
ยังช่ วยส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนทางานร่ วมกัน ทาให้เกิ ดความคิดสร้ างสรรค์ภายในกลุ่มสมาชิ ก มีการสร้ างความคิด
ใหม่ๆ มีกลยุทธ์ และวิธีการแก้ปัญหามากกว่าการทางานรายบุคคล มีการนาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนั สมัย
มาออกแบบให้เหมาะสมกับวิธีการเรี ยนการสอนแบบกลุ่ม
โดยต้องคานึ งถึ งสภาพแวดล้อมการเรี ยนรู ้ ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศู นย์กลาง เพื่อส่ งเสริ มให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนดีข้ ึน และเพื่อส่ งเสริ มให้เกิดการสื่ อสารระหว่างบุคคลและความร่ วมมือกันภายในกลุ่ม
ในการศึ ก ษาค้ น คว้า ครั้ งนี้ ผู ้วิ จ ั ย มี ค วามสนใจที่ จ ะน าการเรี ยนรู ้ โ ดยใช้ ก ารแสดงละคร
(Dramatization) มาจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ วิชาภาษาอังกฤษ ซึ่ งการจัดการแสดงละครเป็ นการสร้างสถานการณ์
ขึ้นมาให้ใกล้เคียงกับสภาพความเป็ นจริ งที่ผเู ้ รี ยนมีอาจประสบการณ์ที่ จะช่วยให้เกิดการถ่ายโอนความรู ้ ผูเ้ รี ยน
จะได้คิดแก้ปัญหาจากสถานการณ์ทาให้เกิดการเรี ยนรู ้ อีกทั้งจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการกระตือรื อร้นในการสื่ อสาร
ภาษาอังกฤษจากสถานการณ์ ที่ผเู ้ รี ยนจาลองขึ้น การเรี ยนรู ้ โดยใช้การแสดงละครเป็ นแนวทางการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ ที่จะพัฒนาทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษของนักเรี ยนได้ดียิ่งขึ้ น การแสดงละครจะทาให้เกิ ดการ
ปฏิสัมพันธ์กบั สิ่ งต่าง ๆ ในสถานการณ์ นั้นๆ ส่ งผลกับผูร้ ่ วมกิจกรรมเหมือนในสถานการณ์จริ ง และเปิ ดโอกาส
ให้นกั เรี ยนได้ใช้ทกั ษะทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียน ในลักษณะการผสมผสานกันใน
บทละครที่สร้างขึ้น นอกจากนั้นยังสามารถนาความรู ้ไปใช้ประกอบได้อีกด้วย
ด้วยเหตุ ผลดังกล่ าวนี้ ผูว้ ิจยั ในฐานะครู ผูส้ อนวิชาภาษาอังกฤษจึ งสนใจที่ จะพัฒนาทักษะการพู ด
สื่ อสารภาษาอังกฤษของนัก เรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนสามโคก สังกัดองค์การบริ หารส่ วนจัง หวัด
ปทุมธานี โดยใช้กิจกรรมการแสดงละคร (Dramatic Activities )ซึ่ งเป็ นวิธีการสอนอย่างหนึ่ งที่สามารถกระตุน้
ให้ผเู ้ รี ยนสนใจในการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษและกล้าแสดงออกพร้อมกับมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ
1.2 วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาความสามารถการเขียนและการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการละคร ของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่มีต่อการเรี ยนการเขียนและการพูด
ภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการละคร (Drama Activities)
1.3 สมมติฐานของการวิจัย
1. นักเรี ยนมีความสามารถเขียนและพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการละครมีคะแนนไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 70
2. นักเรี ยนที่เรี ยนการเขียนและการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการละคร มีความ พึงพอใจ
อยูใ่ นระดับมาก
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ขอบเขตการวิจัย
1.กลุ่มเป้ าหมาย
กลุ่ มเป้ าหมายที่ ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ คื อ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 4 ห้อง 4/5 ปี การศึกษา 2561
จานวน 30 คน โรงเรี ย นสามโคก สั ง กัดองค์ก ารบริ หารส่ ว นจัง หวัดปทุ ม ธานี โดยการเลื อกแบบเจาะจง (
Purposive sampling ) ที่เรี ยน English Program 1 ห้อง
2.ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรต้น การเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมการละคร
ตัวแปรตาม
1. ความสามารถในการเขียนและการพูดภาษาอังกฤษของนักเรี ยน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
2. ความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่มีต่อการพัฒนา การเขียนและพูดภาษาอังกฤษ
โดยใช้การละคร
3. เนื้อหาทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เนื้ อ หาที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาค้ น คว้า พิ จ ารณาจากคู่ มื อ การจัด การเรี ยนรู ้ ก ลุ่ ม สาระการเรี ยนรู ้
ภาษาต่างประเทศ ซึ่ งเลือกมา 5 หน่วยการเรี ยนรู ้ หน่วยละ 3 คาบ คาบละ 50 นาที รวมเวลา 15 ชัว่ โมง ดังนี้
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1 Entertainment
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 2 Important day
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 3 Sufficiency economy
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 4 Personal information
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 5 Can I help you?
4. ระยะเวลาทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ระยะเวลาที่ใช้ทดลองในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 ดาเนินการสอนจานวน 8 สัปดาห์ สัปดาห์
ละ 3 คาบ วันละ 50 นาที รวมเป็ นระยะเวลา 15 ชัว่ โมง
5. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ประกอบด้วย
1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้วชิ าภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการละคร
2. แบบประเมินการเขียนบทละคร
3. แบบประเมินพูดโดยใช้กิจกรรมการละคร
4. แบบประเมินพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
5. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่มีต่อกิจกรรมการละคร
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ขั้นที่ 1 ผูว้ ิจยั นาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ วิช าภาษาอัง กฤษโดยใช้กิ จกรรมการละครไปใช้กบั กลุ่ ม
ตัวอย่าง จานวน 5 แผน แผนละ 3 ชัว่ โมง รวม 15 ชัว่ โมง
ขั้นที่ 2 ครู ใ ห้นัก เรี ย นแบ่ ง กลุ่ ม กลุ่ ม ละ 6 คน โดยคละความสามารถและดาเนิ น การสอนตาม
แผนการจัดการเรี ย นรู ้ ตามที่ ก าหนดไว้ ทั้ง นี้ ใ นแต่ ล ะแผนให้นัก เรี ย นศึ ก ษาค้นคว้าเรื่ องเพื่ อใช้แสดงละคร
จากนั้นให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มเขียนเป็ นบทละครส่ งในแต่ละแผนจนครบ 5 แผนจากเรื่ องที่กาหนดให้ตามแผน
จานวน 5 เรื่ องและให้นักเรี ยนจับฉลาก กลุ่ มละ 1 เรื่ อง เพื่อนาไปฝึ กซ้อมและแสดงละครในห้องเรี ยน ทั้งนี้
ผูส้ อนและอาจารย์เจ้าของภาษาจะประเมิน ด้านการออกเสี ยง ด้านความคล่องแคล่ว ด้านคาศัพท์ ด้านไวยากรณ์
ที่ใช้ในการแสดงละคร พร้อมกับประเมินการทางานพฤติกรรมกลุ่ม
ขั้นที่ 3 ให้นกั เรี ยนทาแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมการละคร
ขั้นที่ 4 ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปการเรี ยนรู ้ที่ใช้กิจกรรมการละครสาหรับการเรี ยนรู ้การ
เขียนและการพูด
ขั้นที5่ นาข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ทางสถิติ
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ผู ้วิ จ ัย ได้ น าผลคะแนนการเขี ย นและพู ด และแบบสอบถามความพึ ง พอใจต่ อ การเรี ยนรู ้
ภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการละคร ทั้งหมดมาวิเคราะห์ โดยใช้สถิ ติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย
และ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. ประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป
3. สรุ ป อภิปรายผล โดยใช้ตาราง และการพรรณนา
สรุ ปผลการวิจัย
จากการศึกษาการพัฒนาการเขียนและการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการละคร
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ปี การศึกษา 2561 ซึ่ งสรุ ปได้ดงั นี้
1. ผลการศึกษาความสามารถทางการเขียนและการพูดโดยใช้กิจกรรมการละคร ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนสามโคก สังกัด องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดปทุมธานี พบว่า นักเรี ยน มีคะแนนผ่าน
เกณฑ์ จานวน 4 กลุ่ม คิดเป็ นร้อยละ 80 และ มีนกั เรี ยนคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ จานวน 1กลุ่ม คิดเป็ นร้อยละ 20
2. ผลการประเมินการทางานกลุ่ม วิชาภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4โดยใช้กิจกรรม
การละครนักเรี ยนจานวน 30 คน ประเมินเป็ นรายกลุ่ม 5 กลุ่ม พบว่านักเรี ยนทุกกลุ่ม มีพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ อยู่
ระดับดี
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3. ผลการศึ กษาระดับความพึ งพอใจที่ มี ต่อการเรี ย นรู ้ โดยใช้กิจกรรมการละคร ของนักเรี ย นชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนสามโคก สังกัด องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดปทุมธานี ในภาพรวมของความพึงพอใจ
อยูใ่ นระดับดีมาก (x̄ =4.71, S.D. = 0.49 ) เมื่อพิจารณารายด้านเรี ยงลาดับคะแนนมากไปหาน้อย คือ ด้านกิจกรรม
การเรี ย นรู ้ ( x̄ = 4.71 S.D. = 0.48) ด้า นผูเ้ รี ย น (x̄ = 4.67 S.D. = 0.51) และ ด้านผูส้ อน (x̄ = 4.34 S.D. = 0.45)
ตามลาดับ
อภิปรายผล
การวิจยั เรื่ อง การพัฒนาการเขียนและการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการละคร ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
1. จากการทดสอบวัดความสามารถทางการพูดและการเขียน
ประการแรกการเรี ยนรู ้ โดยใช้กิจกรรมการละคร เป็ นกิ จกรรมที่นกั เรี ยนได้ปฏิ บตั ิจริ ง และเรื่ องที่
นักเรี ยนเขียนเป็ นเรื่ องที่พบในชี วิตจริ ง สิ่ งแรกที่นกั เรี ยนต้องทาคือการเลื อกเรื่ องเขียนก่อนการแสดงซึ่ งต้อง
เขียนทั้งหมด 5 เรื่ อง คือ Entertainment , Important Day ,sufficiency Economic , Personal Information และ Can
you help me? ทั้ง 5 เรื่ องที่นกั เรี ยนเขียนนี้ แสดงถึ งพัฒนาการตั้งแต่เรื่ องที่ 1 ทั้ง 5 กลุ่ม มีคะแนนเฉลี่ ย 6.8 ได้
คะแนน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 50 – 58 เรื่ อ งที่ 2 ถึ ง เรื่ อ งที่ 5 มี ค ะแนนเฉลี่ ย เพิ่ ม ขึ้ น คื อ 8.4 , 9.6, 9.6 และ 9.4 เมื่ อ
พิจารณาคะแนนรวมของแต่ละกลุ่ม มีกลุ่มที่4 มีคะแนนการเขียนบทละคร คิดเป็ นร้อยละ 65.00 และกลุ่มที่ 1 มี
คะแนนคิดเป็ นร้อยละ 66 .67
จะเห็นได้วา่ การเขียนบทละครส่ วนที่ได้คะแนนเฉลี่ยสู ง คือ บทสนทนา ฉาก การวางโครงเรื่ อง
ตามลาดับดังที่ นพมาส แววหงส์ 2550 กล่าวถึง แนวคิดของ อริ สโตเติล ว่า ละครประกอบด้วย องค์ประกอบ 6
ส่ วน คือ โครงเรื่ อง ตัวละคร ความคิด ภาษา เพลง และภาพ Jeffery Hatcher (อ้างใน พรศักดิ์ สุ ขี 2541) กล่าวถึง
วัตถุดิบในการคิดจากการเขียนละคร ได้แก่ ประวัติศาสตร์ ข่าวหรื อเหตุการณ์ร่วมสมัย สิ่ งแวดล้อมและหน้าที่
การงาน แนวคิดและทัศนคติที่มีต่อการเมืองและสังคม ตนเอง จากครอบครัว และจากเพื่อนฝูง คนรอบข้าง เป็ น
ต้น เพื่อเป็ นข้อมูลหรื อแรงจูงใจในความคิดในการเสนอเรื่ อง นามาเขียนเป็ นบทละคร และ Edwin Wilson และ
Alvin Goldfarb ( 1999,) ได้จดั ลาดับขั้นตอนของการแต่งบทละครดังนี้ 1) กาหนดหัวข้อ หรื อประเด็นที่ละครจะ
นาเสนอ 2) พัฒนาประเด็นให้ชดั เจน และเฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้น 3) กาหนดวัตถุประสงค์ในการเขียน 4) หามุมมอง
ที่จะเล่า ด้วยการกาหนดรู ปแบบ และประเภทของบทละคร 5) พัฒนาโครงสร้างของละครให้สมบูรณ์ 6) สร้าง
ตัวละครให้มีชีวติ
ส่ วนการพัฒนาความสามารถในการพูดจะเห็ นได้วา่ มีคะแนนพัฒนาการเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆเช่ นเดี ยวกับ
การเขียนบทละครและคะแนนที่มีพฒั นาการที่ชดั เจนมากที่สุดคือเรื่ องของความคล่องแคล่ว และการออกเสี ยง มี
คะแนนเฉลี่ยสู งสุ ด ทีเป็ นดังที่กล่าวมา
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เบริ์ น ( Byrne 1986 : 10-11) ได้กล่าวว่า การพัฒนาทักษะทางการพูดเป็ นสิ่ งที่มีความจาเป็ นที่จะต้อง
ฝึ กฝน การสอนการพูดจาเป็ นต้องฝึ กผูเ้ รี ยน 2 อย่าง คือ 1) ฝึ กในการใช้ส่วนที่คงที่ของภาษา ได้แก่ เสี ยง และ
รู ปแบบไวยากรณ์ และ คาศัพท์ 2) โอกาสสาหรับแต่ละคนได้แสดงออก ผูส้ อนต้องให้ความสนใจในเรื่ องความ
ถูกต้อง และความคล่องแคล่วในขั้นที่แตกต่างกันของระดับการเรี ยน ในขั้นต้นควรเน้นความถูกต้อง ส่ วนในขั้น
สู งควรเน้นความคล่องแคล่ว การพัฒนาความสามารถในการพูดเป็ นบ่อเกิ ดที่ดีของแรงจูงใจสาหรับผูเ้ รี ยน ซึ่ ง
เป็ นการเน้นให้นกั เรี ยนได้ฝึกการใช้ภาษาในการสื่ อสาร โดยนักเรี ยนมีโอกาสในการเลือกใช้ภาษาให้ถูกต้อง
และเหมาะสม เน้นบริ บทและนาความรู ้ไปใช้มากกว่าการจดจา นักเรี ยนสามารถเรี ยนรู ้จากกิจกรรมที่จดั ให้มีการ
แสดงละคร เพื่อสร้ างความเข้าใจ และพัฒนาการใช้เครื่ องมื อทางปั ญญาในการเรี ยนรู ้ นอกจากนี้ ยงั เน้นการ
พัฒนาความสามารถและการลงมือปฏิบตั ิจริ ง นักเรี ยนได้ลงไปเล่นในบทบาทการแสดงที่ถูกจัดขึ้น ซึ่ งถือได้วา่
เป็ นการเรี ยนรู ้ที่สาคัญ และการแสดงในบทบาทต่างๆ ไม่ได้เป็ นเพียงเครื่ องมือสาหรับการเรี ยนรู ้เท่านั้น แต่ยงั
เป็ นการเรี ยนรู ้ถึงความหมายที่คล้ายกับสถานการณ์ในสภาพความเป็ นจริ ง และดังที่ Schmidt (1992) และ Lewis
( 1997) ได้เสนอแนะว่าการสอนภาษาควรสอนด้วยวลี หรื อประโยคสาเร็ จรู ป เพราะจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนภาษาจดจา
คาศัพท์ในบริ บทได้ดีและเร็ วกว่าการเรี ยนคาศัพท์ใหม่เป็ นคาๆ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ บุษบา บัวสมบูรณ์
(2555:บทคัดย่อ) งานวิจยั เรื่ องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาภาษาไทยเพื่อกิจธุ ระด้วยวิธีสอนโดยใช้การ
แสดงละครของนักศึกษาชั้นปี ที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรมีวตั ถุประสงค์
เพื่อศึ กษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาภาษาไทยเพื่อกิ จธุ ระด้วยวิธีสอนโดยใช้การแสดงละคร เพื่อประเมิน
พฤติ ก รรมการปฏิ บตั ิ ง านกลุ่ ม และเพื่ อศึ ก ษาความคิ ดเห็ นของผูเ้ รี ย นที่ มีต่อวิธี สอนโดยใช้การแสดงละคร
ผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาภาษาไทยเพื่อกิจธุ ระหลังเรี ยนด้วยวิธีสอนโดยใช้การแสดงละคร
สู งกว่าก่อนเรี ยน สเตราส์ (Straus. 1993 ) ได้ทาการวิจยั เพื่อศึกษาละครมาใช้เพื่อสอนทักษะต่างๆทาการสังเกต
เป็ นกรณี ศึกษา ผลของการวิจยั สรุ ปได้ว่าการใช้กิจกรรมการละครทาให้ผูเ้ รี ยนพัฒนาทักษะต่าง ๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผูเ้ รี ยนพัฒนาทักษะในตัวเองและกับผูอ้ ื่น เช่ น เกิ ดแรงจูงใจการเป็ นผูน้ า การเจรจา การแก้ปัญหา การ
เลื อกพฤติกรรมให้เหมาะสม การจัดการด้วยตนเองและการสื่ อสาร และ วู๊ฟ (Wolf. 1994 ) ได้ศึกษาเกี่ ยวกับ
นักเรี ยนที่เรี ยนซ่ อมเสริ มการอ่าน ที่เรี ยนด้วย การแปลบทอ่านแล้วนาบทอ่านมาแสดงเป็ นละคร กลุ่มตัวอย่าง
เป็ นนักเรี ยนระดับ 3 และ 4 ผูว้ ิจยั ได้เข้าสังเกตการณ์บนั ทึกเสี ยงและวีดีทศั น์ สัมภาษณ์และวิเคราะห์งานแปล
ของนักเรี ยน ผลการวิจยั ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้บทบาทของตัวละคร การวิจารณ์และการประเมินผลการแสดงของ
ตนเอง
ประการที่ 2 จากคะแนนเฉลี่ ย พฤติ ก รรมการท างานกลุ่ ม วิ ช าภาษาอัง กฤษของนัก เรี ยนชั้ น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 โดยใช้กิจกรรมการละครนักเรี ยนจานวน 30 คน ประเมินเป็ นรายกลุ่ม 5 กลุ่ม พบว่านักเรี ยน
ทุกกลุ่ม มีพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ อยู่ระดับดี แสดงให้เห็ นว่า การทางานกลุ่ม ทาให้นกั เรี ยนมีการทางานร่ วมกัน
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ของสมาชิ กภายในกลุ่มมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ร่ วมมือกันทางานจนบรรลุ เป้ าหมายดังที่ จอนห์สันและคณะ
(Johnson, Johnson and Holubec, อ้า งถึ ง ใน วัช รา เล่ า เรี ย นดี , 2545:25) กระบวนการกลุ่ ม (Group Processing)
การปฏิบตั ิงานกลุ่มหรื อกระบวนการกลุ่ม เป็ นองค์ประกอบที่สาคัญของการเรี ยนแบบร่ วมมือกันองค์ประกอบ
หนึ่ ง กระบวนการจะปรากฏเมื่อสมาชิ กร่ วมกันอภิปราย จนบรรลุ ผลสาเร็ จตามเป้ าหมายกลุ่ม โดยที่สมาชิ กทุก
คนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน การทางานร่ วมกันทาให้งานสาเร็ จตามเป้ าหมายและเป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้ อย่าง
ต่อเนื่ องทาให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพของสมาชิ กและบุคคลภายในกลุ่ม และสุ วิทย์ มูลคา และอรทัย มูลคา (2547 :
124-125) ได้กล่าวถึงการเรี ยนรู ้โดยกระบวนการกลุ่ม ว่าเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมกลุ่มและมี
บทบาทในการเรี ยนจะช่ วยให้ผูเ้ รี ยนมีความพร้ อม มีความกระตือรื อร้ น และมีความสุ ขในการเรี ยน เป็ นการ
พัฒ นา ทัก ษะมนุ ษ ย์สั ม พัน ธ์ แ ละเตรี ยมผู ้เ รี ยนให้ ส ามารถด ารงชี วิ ต ในสั ง คมประชาธิ ป ไตยได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพ
2.จากการสอบถามความพึ ง พอใจที่ มี ต่ อ การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้กิ จ กรรมการละครของนัก เรี ย นชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนสามโคก สังกัด องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดปทุมธานี ในภาพรวมความพึงพอใจอยูใ่ น
ระดับดีมาก (x̄ =4.71, S.D. = 0.49 ) เมื่อพิจารณารายด้านเรี ยงลาดับคะแนนมากไปหาน้อย คือ ด้านกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ (x̄ = 4.71 S.D. = 0.48) ด้านผูเ้ รี ยน (x̄ = 4.67 S.D. = 0.51) และ ด้านผูส้ อน (x̄ = 4.34 S.D. = 0.45) ตามลาดับ
ซึ่ งความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน และเป็ นไปตามสมมุติฐานที่ได้ต้ งั ไว้ อันเนื่องมาจาก ด้านกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ ได้แก่ ช่ วยฝึ กทักษะการศึกษาค้นหารวบรวมข้อมูลและเขียนบทละคร กิ จกรรมการละครส่ งเสริ มการ
วางแผนและการทางานร่ วมกัน กิ จกรรมการละครมีการส่ งเสริ มการปฏิ บตั ิงานเป็ นขั้นตอนและกระบวนการ
บรรยากาศการเรี ยนรู ้ทาให้นกั เรี ยนมีอิสระทางความคิด ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษทั้งวิธีการ
เขียนและการพูด ด้านผูเ้ รี ยน ได้แก่ ผูเ้ รี ยนการเขียนและพูดภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น หลังจากทากิจกรรมการละคร
สามารถท างานกับ ผู อ้ ื่ น ๆได้ท้ งั เป็ นผู น้ าและเป็ นผุ ต้ าม ผู เ้ รี ย นมี ค วามกล้า แสดงออกมากขึ้ น สามารถน า
กระบวนการจัดกิ จกรรมการละครไปใช้ได้ และ นักเรี ยนมี ทศั นคติ ที่ดีต่อการเรี ยนภาษาอังกฤษ ด้านผูส้ อน
ได้แก่ ครู ช่วยเหลือและให้คาปรึ กษาแก่นกั เรี ยนอย่างทัว่ ถึงขณะทากิจกรรมการละครการจัดสภาพห้องเรี ยนและ
มีอุปกรณ์พร้อมในการทากิจกรรมการละคร ครู ให้โอกาสนักเรี ยนซักถามปั ญหาที่เกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของการ
เรี ยนรู ้อธิ บายวิธีการเขียนบทและการแสดงละครให้เข้าใจได้ง่าย ครู และนักเรี ยนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่าง
ทากิ จกรรมการละคร สอดคล้องกับงานวิจยั ของ บุษบา บัวสมบูรณ์ (2555:บทคัดย่อ) งานวิจยั เรื่ องการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ย นวิชาภาษาไทยเพื่ อกิ จธุ ระด้วยวิธีส อนโดยใช้การแสดงละครของนักศึ กษาชั้นปี ที่ 3
สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
วิชาภาษาไทยเพื่อกิจธุ ระด้วยวิธีสอนโดยใช้การแสดงละคร เพื่อประเมินพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานกลุ่ม และเพื่อ
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ศึกษาความคิดเห็นของผูเ้ รี ยนที่มีต่อวิธีสอนโดยใช้การแสดงละคร ผลการวิจยั พบว่า ผูเ้ รี ยนมีความคิดเห็นต่อการ
เรี ยนด้วยวิธีสอนโดยใช้การแสดงละครในระดับเห็นด้วยมาก
ข้ อค้ นพบในการวิจัย
ข้อค้นพบที่น่าสนใจจากการวิจยั ครั้งนี้ พบว่า การเรี ยนรู ้ โดยใช้กิจกรรมการละคร เป็ นการสอนที่
สามารถทาให้การเขียน และการพูด ภาษาอังกฤษของนักเรี ยน ดีข้ ึน เพราะผูเ้ รี ยนได้เขียนและแสดงละคร ลงมือ
ปฏิบตั ิจริ งเนื่ องมาจากได้รับการฝึ กเขียนและพูดในกิจกรรมการละครถึง5 ครั้งแต่ละครั้งมีการพัฒนาขึ้นเห็นได้
จากคะแนนของการปฏิ บตั ิในแต่ละกลุ่ม ทาให้ผูเ้ รี ยนมีความมัน่ ใจที่จะเขียนและพูดภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้ น
นอกจากนี้ กิ จกรรมการละครยัง ท าให้ผูเ้ รี ย นมี พ ฤติ ก รรมเปลี่ ย นไปในทางที่ ดี ข้ ึ น นัก เรี ย นมัน่ ใจและกล้า
แสดงออกมากขึ้นมี ความรู ้ สึก ไม่กดดัน เนื่ องจากได้ฝึกการเขี ยนและการพูดภาษาอังกฤษกับเพื่อนร่ วมกลุ่ม
โดยเฉพาะการพูด นักเรี ยนทาได้ดีเพราะมีความร่ วมมือร่ วมใจ ผูเ้ รี ยนมีความสนุกสนานอีกด้วย
จากการที่ผวู ้ จิ ยั ได้เลือกกาหนดหัวข้อเรื่ องให้ผเู ้ รี ยนได้ทากิจกรรมละครเป็ นการกระตุน้ การเรี ยนรู ้แก่
ผูเ้ รี ยน อีกประการหนึ่ง เป็ นเรื่ องที่ใกล้ตวั นักเรี ยน สามารถศึกษาค้นคว้าหาศัพท์มาเขียนและแต่งประโยคไม่ยาก
คาที่เลื อกมาใช้เป็ นคาศัพท์ที่พบได้ในชี วิตประจาวัน เช่ น เรื่ อง Entertainment ได้แก่ Have you ever watch this
movie before ? No I haven’t but I think I will watch this movie on next week .
เมื่ อนามาแสดงกิ จกรรมการละครนัก เรี ย นเพิ่ม บรรยากาศและน้ า เสี ยงในการแสดงจึ งทาให้ก าร
ทางานประสบความสาเร็ จ
ดัง นั้นครู ผูส้ อนควรนาการเรี ย นรู ้ โดยใช้กิ จกรรมการละครไปใช้ใ นชั้นเรี ย นเพิ่ ม มากขึ้ น เพื่ อที่
นัก เรี ย นจะได้มี โ อกาสในการสื่ อ สาร และรู ้ สึ ก คุ ้น เคยกับ ภาษาที่ เ รี ย น อี ก ทั้ง ยัง ส่ ง เสริ ม ให้ นัก เรี ย นเขี ย น
ภาษาอังกฤษได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์มากขึ้น และสามารถนาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะสาหรับการนาไปใช้
1. กิจกรรมการละครนี้ควรมีครู ต่างชาติซ่ ึ งเป็ น Native Speaker ในการร่ วมการประเมินการพูดจะทา
ให้งานมีคุณภาพมากขึ้น
2. ระยะเวลาสาหรับการทากิจกรรมการละครยังไม่เพียงพอสาหรับการวิพากษ์วจิ ารณ์เพื่อให้นกั เรี ยน
แต่ละกลุ่มเห็นข้อดีขอ้ เสี ยของการทางานและเป็ นการพัฒนาการพูดในแต่ละครั้งอีกด้วย
3. การที่ให้ผเู ้ รี ยนเลือกกลุ่มเองมีผลดีคือเด็กสามารถช่วยกันทางานได้ดี แต่ขอ้ เสี ยคือผูเ้ รี ยนที่ไม่เก่ง
อยูด่ ว้ ยกันก็จะมีคะแนนน้อยเพราะไม่มีคนเก่ง หรื อ มีคนเก่งน้อยแต่ไม่มากพอ ดังนั้นควรจัดกลุ่มจึงควรเป็ น
แบบคละความสามารถโดยครู เป็ นผูจ้ ดั
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4. การเลือกเรื่ องที่จะมาใช้น้ นั ต้องคานึงลาดับความยากง่าย และ วงคาศัพท์ที่นามาใช้ควรจะให้
เหมาะสมกับการเรี ยนการเขียนของนักเรี ยนและแสดงถึงพัฒนาการทางด้านการเขียนจากเรื่ องง่ายไปสู่ เรื่ องที่ยาก
เช่น 1. Can you help me ? 2.Personal information 3.Entertainment 4. Importian Day และลาดับสุ ดท้าย
Sufficiency Economy
5. การจัดกิจกรรมในแต่ละครั้ง ครู จะต้องกาหนดให้นกั เรี ยนในแต่ละกลุ่มแบ่งบทสนทนาให้
นักเรี ยนทุกคนในกลุ่มอย่างทัว่ ถึงเพื่อที่จะได้เห็นพัฒนาการการพูดของนักเรี ยนแต่ละคน
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรทาการวิจยั เปรี ยบเทียบความสามารถการพูดและการเขียนที่เรี ยนโดยกิจกรรมการละคร กับ
นักเรี ยนระดับเดียวกันเพื่อดูพฒั นาการ
2. ควรศึกษากิจกรรมการละครไปใช้กบั วิชาอื่นๆ เช่น ภาษาไทย ประวัติศาสตร์ เป็ นต้น
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