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การพฒันาการพูดและการเขยีนภาษาองักฤษโดยใช้กจิกรรมการละครของนักเรียน            
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 

A development of student’s writing and speaking skills through drama activities 
for Mathayomsuksa 4 students 

นาถธิชา สีทองเพีย1 

จนัทร์พา ทดัภูธร2 

บทคัดย่อ 
การวิจยัเร่ือง การพฒันาการพูดและการเขียนภาษาองักฤษโดยใชกิ้จกรรมการละครของนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 4 มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) พฒันาความสามารถการพูดและการเขียนภาษาองักฤษโดยใชกิ้จกรรม
การละครของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 2)ศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อการ
เรียนการพูดและการเขียนภาษาองักฤษโดยใชกิ้จกรรมการละคร (Drama Activities) กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชว้ิจยัคร้ังน้ี 
คือ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ห้อง 4/5 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 30 คน โรงเรียนสามโคก สังกดัองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัปทุมธานี โดยการเลือกแบบเจาะจง ( Purposive sampling ) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี
ประกอบด้วย 1) แผนการจดัการเรียนรู้วิชาภาษาองักฤษโดยใช้กิจกรรมการละคร(Drama Activities) 2) แบบ
ประเมินการพูดโดยใช้กิจกรรมการละคร 3)แบบประเมินการเขียนบทละคร 4)แบบประเมินพฤติกรรมการ
ท างานกลุ่ม 5)แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อกิจกรรมการละคร(Drama Activities) สถิติท่ีใช้ในการวิจยั 
ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการวจิยัพบวา่ 1) ผลการศึกษาความสามารถทางการพูดและการเขียนโดยใชกิ้จกรรมการละคร 
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4โรงเรียนสามโคก นกัเรียน มีคะแนนผา่นเกณฑ ์จ านวน 4 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 
80 และมีนกัเรียนคะแนนไม่ผา่นเกณฑ ์จ านวน 1กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 20 2)ผลการประเมินการท างานกลุ่ม วชิา
ภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4โดยใชกิ้จกรรมการละครนกัเรียนจ านวน 30 คน ประเมินเป็นราย
กลุ่ม 5 กลุ่ม พบวา่นกัเรียนทุกกลุ่ม มีพฤติกรรมการเรียนรู้อยูร่ะดบัดี 3)ผลการศึกษาระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อ
การเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมการละคร ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสามโคก สังกดั องคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัปทุมธานี ในภาพรวมของความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( x̄ = 4.71 S.D. = 0.49)  
ค าส าคญั : การพฒันาการพูดและการเขียน, ภาษาองักฤษ, กิจกรรมการละคร, นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 

____________________________ 
1นกัศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาหลกัสูตรและการสอน วทิยาลยัครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
2ท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาหลกัสูตรและการสอน วทิยาลยัครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกิจ
บณัฑิตย ์
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1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ภาษาอังกฤษถือว่ามีความส าคัญอย่างมากซ่ึงประเทศไทยได้จัดให้มีการเรียนการสอนวิชา

ภาษาองักฤษตั้งแต่ระดบัอนุบาลจนถึงระดบัอุดมศึกษา คิดเป็นระยะเวลายาวนานในการเรียนรวมอยา่งนอ้ย 14 ปี 
หลกัสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมุ่งหวงัใหผู้เ้รียนมีเจตคติ
ท่ีดีต่อภาษาต่างประเทศและสามารถใช้ภาษาต่างประเทศส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆ แสวงหาความรู้ประกอบ
อาชีพและศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึนรวมทั้งมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองราวและวฒันธรรมอนัหลากหลายของ
ประชาคมโลกและสามารถถ่ายทอดความคิดและวฒันธรรมไทยไปยงัสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์ ซ่ึง
ประกอบดว้ยสาระส าคญัดงัน้ี ภาษาเพื่อการส่ือสาร, ภาษาและวฒันธรรม, ภาษากบัความสัมพนัธ์กบักลุ่มสาระ
การเรียนรู้อ่ืนและ ภาษากบัความสัมพนัธ์กบัชุมชนและโลก ผูว้ิจยัไดห้ยิบยกสาระส าคญัว่าดว้ยเร่ืองภาษาเพื่อ
การส่ือสารเน่ืองจากสาระส าคญัน้ีไดส้อดคลอ้งกบังานวจิยัท่ีผูว้จิยัไดท้  าการศึกษาคน้ควา้ซ่ึงในสาระส าคญัน้ีทาง
หลักสูตรแกนกลางขั้ นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ได้กล่าวเก่ียวกับภาษาเพื่อการส่ือสารไว้ว่า “การใช้
ภาษาต่างประเทศในการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น ตีความ 
น าเสนอขอ้มูล ความคิดรวบยอดและความคิดเห็นในเร่ืองต่างๆ และสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลอย่าง
เหมาะสม” โดยในปัจจุบนัพบวา่ปัญหาพื้นฐานของการเรียนภาษาองักฤษทั้งส่ีทกัษะคือ ปัญหาค าศพัท ์เน่ืองจาก
ความรู้ดา้นค าศพัทไ์ม่เพียงพอ เป็นสาเหตุส าคญัประการหน่ึงท่ีท าใหน้กัเรียนไม่ประสบความส าเร็จในการเรียน
ภาษาองักฤษในโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นทกัษะ การฟัง พูด อ่าน และเขียน ซ่ึงเป็นทกัษะท่ีส าคญัและจ าเป็นท่ี
นกัเรียนจะตอ้งมีพื้นฐานเก่ียวกบัค าศพัท ์จึงจะสามารถเรียนภาษาได ้ 

 ในดา้นทางการศึกษาจึงจ าเป็นตอ้งปรับตวัให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลง โดยตอ้งจดัการศึกษาให้ทนั
กบัสถานการณ์โลกท่ีเตม็ไปดว้ยความรู้และขอ้มูลท่ีเพิ่มข้ึน ตอ้งพฒันาการศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง เปิด
โอกาสให้ผูเ้รียนทุกคนได้มีโอกาสรับรู้ เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ให้ผูเ้รียนได้ใช้ความคิดทั้งในการ
แกปั้ญหา วเิคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ และกา้วทนัต่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

 ภาษาองักฤษท าให้เราไดก้า้วไปสู่โลกท่ีอยู่รอบ ๆ ตวัเรา ท าให้มีการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัคือ จาก
การเรียนรู้เก่ียวกับภาษาไปสู่การใช้ภาษา ซ่ึงจะท าให้หลักสูตรและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนการสอน
เปล่ียนแปลงไปในรูปแบบของการบูรณาการทางดา้นทกัษะทั้งการอ่าน เขียน ฟังและพูด การสอนภาษาองักฤษ
สมยัใหม่ เน้นให้มีการคิดวิเคราะห์ให้นกัเรียนมีอิสระในการเรียน การมีส่วนร่วมของนกัเรียนในชั้นเรียน ให้
นกัเรียนรับผดิชอบการเรียนของตนเอง รู้จกัเปรียบเทียบ ตดัสินใจ ประเมินผล โดยมีครูเป็นผูผ้ลกัดนัท่ีส าคญัใน
การท าใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ (วจิิตร ศรีสะอา้น, 2550, หนา้ 13) ทกัษะการพูดจึงเป็นทกัษะท่ีนกัเรียนตอ้งไดรั้บ 

การพฒันามากท่ีสุด ซ่ึงเออร์(Ur, 1998) ไดใ้ห ้ความคิดเก่ียวกบัเหตุผลท่ีตอ้งพฒันาทกัษะการพูดของ
ผูเ้รียนวา่ ทกัษะการพูดเป็นทกัษะท่ีส าคญั ท่ีสุดในบรรดาทกัษะทั้งหมด เพราะทกัษะการพูดเป็นทกัษะท่ีแสดง
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เห็นวา่ผูพู้ดมีความรู้ทางภาษา และช่วยใหผู้เ้รียนเรียนรู้ทกัษะอ่ืนไดง่้ายข้ึน ส าหรับประเทศไทยวชิาภาษาองักฤษ
ได้ก าหนดให้ จดัการเรียนการสอนในลักษณะภาษาต่างประเทศ นักเรียนแทบไม่มีโอกาสได้พูดหรือใช้
ภาษาองักฤษ ในชีวิตประจา้วนั นอกจากเวลาเรียนภาษาองักฤษในห้องเรียนเท่านั้น ทั้งน้ีปัญหาดงักล่าว ชูมิน 
(Shumin, 1997: 8) ไดใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัการสอน การพูดวา่การพูดภาษาองักฤษเป็นส่ิงท่ียากยิง่ ส าหรับผูเ้รียน 
ผูเ้รียนมกัพูดภาษาองักฤษไดไ้ม่ดี ขาดความคล่องแคล่วในการใช้โครงสร้างภาษาและ ส านวนต่างๆ เน่ืองจาก
ผูเ้รียนไม่ไดอ้ยู่ในส่ิงแวดลอ้มท่ีมีการใช้ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร ตลอดจน การขาดความเขา้ใจในสภาพ
ความเป็นจริงทางวฒันธรรมของเจา้ของภาษา ปัญหาท่ีผูว้ิจยัประสบในการสอนภาษาองักฤษในโรงเรียนคือ 
ผูส้อนมกัเน้นโครงสร้างทาง ภาษามากกว่าการฝึกพูด นักเรียนไม่กระตือรือร้นท่ีจะพูด ไม่กล้าแสดงออก  
 โรงเรียนสามโคก สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปทุมธานี ซ่ึงเป็นโรงเรียนมธัยมขนาดใหญ่ ท่ีเปิดสอนตั้งแต่ 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1- ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ตระหนักถึงความจ าเป็นของการส่ือสารภาษาองักฤษ เน่ืองจาก
โรงเรียนมีอาจารยช์าวต่างประเทศและมีผูม้าเยี่ยมชมจากประเทศต่างๆเดินทางมาดูงานของโรงเรียนสม ่าเสมอ 
ดงันั้นผูบ้ริหารโรงเรียนมีความประสงคท่ี์จะให้นกัเรียนส่ือสารไดต้ามความจ าเป็นและเนน้ความส าคญัของการ
พูดภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร ซ่ึงเป็นการสนองโยบายของกระทรวงศึกษาธิการอีกดว้ย 

 ในการจดัการเรียนการสอนรายวิชาภาษาองักฤษฟัง-พูด (อ 31202) (ฝ่ายทะเบียนและวดัผล, 2555: 
8)ของโรงเรียนสามโคก สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปทุมธานี พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาภาษาองักฤษฟัง – พูด ต ่า คิด เป็นร้อยละ 57.05 ซ่ึงจากการประเมินทกัษะการ
พูด ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารของนักเรียนยงัไม่สามารถพูดส่ือสารพื้นฐานในชีวิตประจ าวนัได้ เออร์(Ur, 
1998) กล่าววา่สาเหตุท่ีท าใหผู้เ้รียนภาษาท่ีสองไม่ประสบความส าเร็จในการพูด ภาษาท่ีสอง นั้นมีหลายประการ
เช่น มีการกังวลว่าจะพูดผิดกลัวเสียหน้า ไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรหรือ อะไร และมักจะใช้ภาษาแม่ (Mother 
Language) แทนท่ีจะใช้ภาษาเป้าหมาย (Target Language) ในขณะฝึกพูดในชั้นเรียน และจากการศึกษาวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอนภาษาองักฤษ พบว่านกัเรียนมีปัญหาในการเรียนภาษาองักฤษ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ ไข่มุก ภาคภูมิ (2554: 31-33) ไดศึ้กษาการพฒันาทกัษะการพูดหนา้ชั้นเรียน โดยใชแ้บบฝึกทกัษะ
ทางการพูดส าหรับ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนประชาบ ารุงมีความสามารถในการพูดดีข้ึน ร้อยละ 
87.91 (สุนนัทา แกว้พนัธ์ช่วง, 2550: 4) ไดท้  าวิจยัเร่ืองการพฒันาทกัษะการพูดภาษาองักฤษของ นกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้กิจกรรมภาษาเพื่อการส่ือสาร พบว่าหลงัจากนกัเรียนไดรั้บการ สอน โดยใช้กิจกรรม
ทางภาษาเพื่อการส่ือสาร นกัเรียนมีความสามารถดา้นการพูดภาษาองักฤษ เพิ่มข้ึนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.5 เอลลิส และจอห์นสัน (Ellis, 1994; Johnson, 1994) กล่าววา่การจดักิจกรรรมในชั้นเรียน เป็นส่ิงส าคญั
ในการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ ซ่ึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนเกิดปฏิสัมพนัธ์ ฝึกให้ ผูเ้รียนสามารถส่ือสาร
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นการเตรียมความพร้อมในการพูดในสถานการณ์ จริง เพื่อให้เกิดความมัน่ใจใน
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การพูดภาษาองักฤษทั้งน้ีกิจกรรมท่ีเป็นขั้นตอนจะสามารถทา้ให้ฝึกได ้อยา่งมีคุณประสิทธิภาพมากข้ึนนอกจาก
น้ีจากงานวิจยัของ วิรงรอง เทพสุริยวงค ์(2547: 66-67) เร่ืองการใชก้ารละคร เพื่อพฒันาความสามารถดา้นการ
พูดภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี5 พบว่าการละคร มีส่วนท าให้ผูเ้รียนเกิดความ
กระตือรือร้นในการเรียน มีความมัน่ใจในการพูดของตนเองช่วยผอ่นคลายลดความตึงเครียดในการพูด เกิดการ
เรียนรู้ในการพูด ภาษาองักฤษอยา่งมีความสุขท าใหส้ามารถพฒันาทกัษะในการพูดภาษาองักฤษไดม้ากข้ึน  

ทิศนา แขมณี ( 2555) กล่าววา่ วธีิสอนโดยใชก้ารแสดงละคร คือกระบวนการท่ีผูส้อนใชใ้นการช่วย
ให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงค ์โดยการให้ผูเ้รียนแสดงละคร ซ่ึงเป็นเร่ืองราวท่ีตอ้งการให้ผูเ้รียนได้
เรียนรู้ตามเน้ือหาและบทละครท่ีไดก้ าหนดไวต้ั้งแต่ตน้จนจบเร่ือง ท าให้เร่ืองราวนั้นมีชีวิตข้ึนมา และสามารถ
ท าใหท้ั้งผูแ้สดงผูช้มเกิดเกิดความเขา้ใจและจดจ าเร่ืองนั้นไดน้านและอธิบายถึงองคป์ระกอบของวธีิสอนโดยใช้
การแสดงละคร ประกอบดว้ย 

 1. มีผูส้อนและผูเ้รียน 

 2. มีบทละคร คือ เร่ืองท่ีมีเน้ือหาและบทพูดก าหนดไวเ้รียบร้อยแลว้ตั้งแต่ตน้จนจบ 

 3. มีการแสดงตามบทท่ีก าหนด หรือการชมและสังเกตการแสดง 

 4. มีการอภิปรายเก่ียวกบัเร่ืองราวหรือเน้ือหาการแสดง การแสดงของผูรั้บบทบาทต่าง ๆ 

 5. มีการสรุปการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีไดจ้ากการแสดงและชมการแสดง 

 6. มีผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

 ทิศนา แขมมณี (2555) กล่าวถึง จุดเด่นของการสอนใชก้ารแสดงละคร ไวว้า่ เป็นวิธีสอนท่ีช่วยให้
ผูเ้รียนได้เห็นส่ิงท่ีเรียนมีชีวิตข้ึนมาท าให้การเรียนรู้มีความเป็นจริงและมีความหมายส าหรับผูเ้รียน ช่วยให้
ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้อยา่งสนุกสนานมีส่วนร่วมในการเรียนรู้สูง เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะต่าง ๆ จ านวนมาก 
เช่น ทกัษะการพูด การเขียน การแสดงออก การจดัการ การแสวงหาขอ้มูลความรู้ และการท างานร่วมกนัเป็น
กลุ่ม เป็นตน้ 

วิธีการเรียนรู้ท่ีสนบัสนุนการแสดงละคร คือ การเรียนแบบกระบวนการกลุ่ม เป็นวิธีการเรียนแบบ
หน่ึงท่ีเหมาะสมซ่ึงเป็นวิธีการสอนท่ีแบ่งผูเ้รียนออกเป็นกลุ่มเล็กๆ เพื่อสนบัสนุน ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้
ผูเ้รียนในกลุ่มไดท้  างานร่วมกนั ภายในแต่ละกลุ่มจะประกอบดว้ยสมาชิกท่ีมีความสามารถแตกต่างกนัโดยจะมี
การแสดงความคิดเห็นและการสนทนาร่วมกนั แลกเปล่ียนความคิดเห็นในการท างานกลุ่ม มีการช่วยเหลือพึ่งพา
กนั มีความรับผิดชอบร่วมกนั ทั้งในส่วนของตนเองและสมาชิกทุกคนภายในกลุ่มประสบความส าเร็จตาม
เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้นอกจากน้ีการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่มไม่ไดมี้เฉพาะกลุ่มผูเ้รียนเท่านั้นแต่เป็นการ
ปฏิบัติร่วมกันระหว่างผู ้สอนกับผู ้เรียน ซ่ึงผู ้สอนเป็นผู ้ช้ีแนะแนวทาง ส่วนผู ้เรียนเป็นผู ้ปฏิบัติและน า
ประสบการณ์มาแบ่งปันกนั ซ่ึงมีลกัษณะตรงกนัขา้มกบัการเรียนรู้ท่ีเรียนโดยล าพงั หรือการเรียนรู้ท่ีเน้นการ
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แข่งขนั (Thousand, 2002 อา้งถึงใน ณมน จีรังสุวรรณ, 2552) จากแนวคิดของการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม
ยงัช่วยส่งเสริมให้ผูเ้รียนท างานร่วมกนั ท าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ภายในกลุ่มสมาชิก มีการสร้างความคิด
ใหม่ๆ มีกลยุทธ์ และวิธีการแกปั้ญหามากกวา่การท างานรายบุคคล มีการน าเอาเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทนัสมยั 
มาออกแบบใหเ้หมาะสมกบัวธีิการเรียนการสอนแบบกลุ่ม  

โดยตอ้งค านึงถึงสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง เพื่อส่งเสริมให้ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนดีข้ึน และเพื่อส่งเสริมใหเ้กิดการส่ือสารระหวา่งบุคคลและความร่วมมือกนัภายในกลุ่ม  

ในการศึกษาค้นคว้าค ร้ัง น้ี  ผู ้วิจ ัย มีความสนใจท่ีจะน าการเ รียนรู้โดยใช้การแสดงละคร
(Dramatization) มาจดักิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาองักฤษ ซ่ึงการจดัการแสดงละครเป็นการสร้างสถานการณ์
ข้ึนมาให้ใกลเ้คียงกบัสภาพความเป็นจริงท่ีผูเ้รียนมีอาจประสบการณ์ท่ี จะช่วยใหเ้กิดการถ่ายโอนความรู้ ผูเ้รียน
จะไดคิ้ดแกปั้ญหาจากสถานการณ์ท าใหเ้กิดการเรียนรู้ อีกทั้งจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการกระตือรือร้นในการส่ือสาร
ภาษาองักฤษจากสถานการณ์ท่ีผูเ้รียนจ าลองข้ึน การเรียนรู้โดยใช้การแสดงละครเป็นแนวทางการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ท่ีจะพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษของนักเรียนได้ดียิ่งข้ึน การแสดงละครจะท าให้เกิดการ
ปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิ งต่าง ๆ ในสถานการณ์ นั้นๆ ส่งผลกบัผูร่้วมกิจกรรมเหมือนในสถานการณ์จริง และเปิดโอกาส
ให้นกัเรียนไดใ้ชท้กัษะทั้ง 4 ทกัษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ในลกัษณะการผสมผสานกนัใน
บทละครท่ีสร้างข้ึน นอกจากนั้นยงัสามารถน าความรู้ไปใชป้ระกอบไดอี้กดว้ย  

ด้วยเหตุผลดงักล่าวน้ีผูว้ิจยัในฐานะครูผูส้อนวิชาภาษาองักฤษจึงสนใจท่ีจะพฒันาทกัษะการพูด
ส่ือสารภาษาองักฤษของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสามโคก สังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดั 
ปทุมธานี โดยใชกิ้จกรรมการแสดงละคร (Dramatic Activities )ซ่ึงเป็นวิธีการสอนอยา่งหน่ึงท่ีสามารถกระตุน้
ใหผู้เ้รียนสนใจในการเรียนรู้ภาษาองักฤษและกลา้แสดงออกพร้อมกบัมีเจตคติท่ีดีต่อวชิาภาษาองักฤษ 
1.2 วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อพฒันาความสามารถการเขียนและการพูดภาษาองักฤษโดยใชกิ้จกรรมการละคร ของนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อการเรียนการเขียนและการพูด
ภาษาองักฤษโดยใชกิ้จกรรมการละคร (Drama Activities) 
1.3 สมมติฐานของการวจัิย 

1. นกัเรียนมีความสามารถเขียนและพูดภาษาองักฤษโดยใช้กิจกรรมการละครมีคะแนนไม่ต ่ากวา่
ร้อยละ 70  

 2. นกัเรียนท่ีเรียนการเขียนและการพูดภาษาองักฤษโดยใชกิ้จกรรมการละคร มีความ พึงพอใจ  
 อยูใ่นระดบัมาก 
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ขอบเขตการวจัิย 
1.กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีคือ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ห้อง 4/5 ปีการศึกษา 2561 

จ  านวน 30 คน โรงเรียนสามโคก สังกัดองค์การบริหารส่วนจงัหวดัปทุมธานี โดยการเลือกแบบเจาะจง ( 
Purposive sampling ) ท่ีเรียน English Program 1 หอ้ง 

2.ตัวแปรทีศึ่กษา 
ตวัแปรตน้ การเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมการละคร  
ตวัแปรตาม  
1. ความสามารถในการเขียนและการพูดภาษาองักฤษของนกัเรียน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  
2. ความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อการพฒันา การเขียนและพูดภาษาองักฤษ

โดยใชก้ารละคร  
3. เน้ือหาทีใ่ช้ในการวจัิย 
เ น้ือหาท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้าพิจารณาจากคู่ มือการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเ รียนรู้

ภาษาต่างประเทศ ซ่ึงเลือกมา 5 หน่วยการเรียนรู้ หน่วยละ 3 คาบ คาบละ 50 นาที รวมเวลา 15 ชัว่โมง ดงัน้ี 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 Entertainment 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 Important day 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 Sufficiency economy 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 Personal information 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 Can I help you? 
4. ระยะเวลาทีใ่ช้ในการวจัิย 
ระยะเวลาท่ีใชท้ดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ด าเนินการสอนจ านวน 8 สัปดาห์ สัปดาห์

ละ 3 คาบ วนัละ 50 นาที รวมเป็นระยะเวลา 15 ชัว่โมง 
5. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีประกอบดว้ย 
1. แผนการจดัการเรียนรู้วชิาภาษาองักฤษโดยใชกิ้จกรรมการละคร 
2. แบบประเมินการเขียนบทละคร 
3.  แบบประเมินพูดโดยใชกิ้จกรรมการละคร 
4. แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
5. แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อกิจกรรมการละคร  
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ขั้นที่ 1 ผูว้ิจยัน าแผนการจดัการเรียนรู้วิชาภาษาองักฤษโดยใช้กิจกรรมการละครไปใช้กบักลุ่ม

ตวัอยา่ง จ  านวน 5 แผน แผนละ 3 ชัว่โมง รวม 15 ชัว่โมง  
ขั้นที่ 2 ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 6 คน โดยคละความสามารถและด าเนินการสอนตาม

แผนการจดัการเรียนรู้ตามท่ีก าหนดไว ้ทั้ งน้ีในแต่ละแผนให้นักเรียนศึกษาค้นควา้เร่ืองเพื่อใช้แสดงละคร 
จากนั้นให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มเขียนเป็นบทละครส่งในแต่ละแผนจนครบ 5 แผนจากเร่ืองท่ีก าหนดให้ตามแผน 
จ านวน 5 เร่ืองและให้นักเรียนจบัฉลาก กลุ่มละ 1 เร่ือง เพื่อน าไปฝึกซ้อมและแสดงละครในห้องเรียน ทั้งน้ี
ผูส้อนและอาจารยเ์จา้ของภาษาจะประเมิน ดา้นการออกเสียง ดา้นความคล่องแคล่ว ดา้นค าศพัท ์ดา้นไวยากรณ์
ท่ีใชใ้นการแสดงละคร พร้อมกบัประเมินการท างานพฤติกรรมกลุ่ม 

ขั้นที ่3 ใหน้กัเรียนท าแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมการละคร 
ขั้นที ่4 ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปการเรียนรู้ท่ีใชกิ้จกรรมการละครส าหรับการเรียนรู้การ  

 เขียนและการพูด 
ขั้นที5่ น าขอ้มูลทั้งหมดมาวเิคราะห์ทางสถิติ  
การวเิคราะห์ข้อมูล 
1. ผู ้วิจ ัยได้น าผลคะแนนการเขียนและพูดและแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรู้

ภาษาองักฤษโดยใช้กิจกรรมการละคร ทั้งหมดมาวิเคราะห์ โดยใช้สถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย 
และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

2. ประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 
3. สรุป อภิปรายผล โดยใชต้าราง และการพรรณนา 
สรุปผลการวจัิย 
จากการศึกษาการพฒันาการเขียนและการพูดภาษาองักฤษโดยใชกิ้จกรรมการละคร 
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2561 ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 
1. ผลการศึกษาความสามารถทางการเขียนและการพูดโดยใช้กิจกรรมการละคร ของนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสามโคก สังกดั องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปทุมธานี พบวา่ นกัเรียน มีคะแนนผ่าน
เกณฑ ์จ านวน 4 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 80 และ มีนกัเรียนคะแนนไม่ผา่นเกณฑ ์จ านวน 1กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 20  

2. ผลการประเมินการท างานกลุ่ม วชิาภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4โดยใชกิ้จกรรม
การละครนกัเรียนจ านวน 30 คน ประเมินเป็นรายกลุ่ม 5 กลุ่ม พบวา่นกัเรียนทุกกลุ่ม มีพฤติกรรมการเรียนรู้อยู่
ระดบัดี 
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3. ผลการศึกษาระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการละคร ของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสามโคก สังกดั องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปทุมธานี ในภาพรวมของความพึงพอใจ
อยูใ่นระดบัดีมาก (x̄ =4.71, S.D. = 0.49 ) เม่ือพิจารณารายดา้นเรียงล าดบัคะแนนมากไปหานอ้ย คือ ดา้นกิจกรรม
การเรียนรู้ ( x̄ = 4.71 S.D. = 0.48) ด้านผูเ้รียน (x̄ = 4.67 S.D. = 0.51) และ ด้านผูส้อน (x̄ = 4.34 S.D. = 0.45) 
ตามล าดบั  

อภิปรายผล 
การวิจยัเร่ือง การพฒันาการเขียนและการพูดภาษาองักฤษโดยใชกิ้จกรรมการละคร ของนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 4 สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
1. จากการทดสอบวดัความสามารถทางการพูดและการเขียน 
ประการแรกการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการละคร เป็นกิจกรรมท่ีนกัเรียนไดป้ฏิบติัจริง และเร่ืองท่ี

นกัเรียนเขียนเป็นเร่ืองท่ีพบในชีวิตจริง ส่ิงแรกท่ีนกัเรียนตอ้งท าคือการเลือกเร่ืองเขียนก่อนการแสดงซ่ึงต้อง
เขียนทั้งหมด 5 เร่ือง คือ Entertainment , Important Day ,sufficiency Economic , Personal Information และ Can 
you help me? ทั้ง 5 เร่ืองท่ีนกัเรียนเขียนน้ี แสดงถึงพฒันาการตั้งแต่เร่ืองท่ี 1 ทั้ง 5 กลุ่ม มีคะแนนเฉล่ีย 6.8 ได้
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 50 – 58 เร่ืองท่ี 2 ถึงเร่ืองท่ี 5 มีคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึน คือ 8.4 , 9.6, 9.6 และ 9.4 เม่ือ 
พิจารณาคะแนนรวมของแต่ละกลุ่ม มีกลุ่มท่ี4 มีคะแนนการเขียนบทละคร คิดเป็นร้อยละ 65.00 และกลุ่มท่ี 1 มี
คะแนนคิดเป็นร้อยละ 66 .67  

จะเห็นไดว้า่การเขียนบทละครส่วนท่ีไดค้ะแนนเฉล่ียสูง คือ บทสนทนา ฉาก การวางโครงเร่ือง 
ตามล าดบัดงัท่ี นพมาส แววหงส์ 2550 กล่าวถึง แนวคิดของ อริสโตเติล วา่ ละครประกอบดว้ย องคป์ระกอบ 6 
ส่วน คือ โครงเร่ือง ตวัละคร ความคิด ภาษา เพลง และภาพ Jeffery Hatcher (อา้งใน พรศกัด์ิ สุขี 2541) กล่าวถึง 
วตัถุดิบในการคิดจากการเขียนละคร ไดแ้ก่ ประวติัศาสตร์ ข่าวหรือเหตุการณ์ร่วมสมยั ส่ิงแวดลอ้มและหนา้ท่ี
การงาน แนวคิดและทศันคติท่ีมีต่อการเมืองและสังคม ตนเอง จากครอบครัว และจากเพื่อนฝงู คนรอบขา้ง เป็น
ตน้ เพื่อเป็นขอ้มูลหรือแรงจูงใจในความคิดในการเสนอเร่ือง น ามาเขียนเป็นบทละคร และ Edwin Wilson และ 
Alvin Goldfarb ( 1999,) ไดจ้ดัล าดบัขั้นตอนของการแต่งบทละครดงัน้ี 1) ก าหนดหวัขอ้ หรือประเด็นท่ีละครจะ
น าเสนอ 2) พฒันาประเด็นใหช้ดัเจน และเฉพาะเจาะจงยิ่งข้ึน 3) ก าหนดวตัถุประสงคใ์นการเขียน 4) หามุมมอง
ท่ีจะเล่า ดว้ยการก าหนดรูปแบบ และประเภทของบทละคร 5) พฒันาโครงสร้างของละครใหส้มบูรณ์ 6) สร้าง
ตวัละครใหมี้ชีวติ  

ส่วนการพฒันาความสามารถในการพูดจะเห็นไดว้า่มีคะแนนพฒันาการเพิ่มข้ึนเร่ือยๆเช่นเดียวกบั
การเขียนบทละครและคะแนนท่ีมีพฒันาการท่ีชดัเจนมากท่ีสุดคือเร่ืองของความคล่องแคล่ว และการออกเสียง มี
คะแนนเฉล่ียสูงสุด ทีเป็นดงัท่ีกล่าวมา 
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เบร์ิน ( Byrne 1986 : 10-11) ไดก้ล่าววา่ การพฒันาทกัษะทางการพูดเป็นส่ิงท่ีมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้ง
ฝึกฝน การสอนการพูดจ าเป็นตอ้งฝึกผูเ้รียน 2 อย่าง คือ 1) ฝึกในการใช้ส่วนท่ีคงท่ีของภาษา ไดแ้ก่ เสียง และ 
รูปแบบไวยากรณ์ และ ค าศพัท์ 2) โอกาสส าหรับแต่ละคนไดแ้สดงออก ผูส้อนตอ้งให้ความสนใจในเร่ืองความ
ถูกตอ้ง และความคล่องแคล่วในขั้นท่ีแตกต่างกนัของระดบัการเรียน ในขั้นตน้ควรเนน้ความถูกตอ้ง ส่วนในขั้น
สูงควรเนน้ความคล่องแคล่ว การพฒันาความสามารถในการพูดเป็นบ่อเกิดท่ีดีของแรงจูงใจส าหรับผูเ้รียน ซ่ึง 
เป็นการเน้นให้นกัเรียนไดฝึ้กการใช้ภาษาในการส่ือสาร โดยนกัเรียนมีโอกาสในการเลือกใช้ภาษาให้ถูกตอ้ง
และเหมาะสม เนน้บริบทและน าความรู้ไปใชม้ากกวา่การจดจ า นกัเรียนสามารถเรียนรู้จากกิจกรรมท่ีจดัให้มีการ
แสดงละคร เพื่อสร้างความเขา้ใจ และพฒันาการใช้เคร่ืองมือทางปัญญาในการเรียนรู้ นอกจากน้ียงัเน้นการ
พฒันาความสามารถและการลงมือปฏิบติัจริง นกัเรียนไดล้งไปเล่นในบทบาทการแสดงท่ีถูกจดัข้ึน ซ่ึงถือไดว้า่
เป็นการเรียนรู้ท่ีส าคญั และการแสดงในบทบาทต่างๆ ไม่ไดเ้ป็นเพียงเคร่ืองมือส าหรับการเรียนรู้เท่านั้น แต่ยงั
เป็นการเรียนรู้ถึงความหมายท่ีคลา้ยกบัสถานการณ์ในสภาพความเป็นจริง และดงัท่ี Schmidt (1992) และ Lewis 
( 1997) ไดเ้สนอแนะวา่การสอนภาษาควรสอนดว้ยวลี หรือประโยคส าเร็จรูป เพราะจะช่วยให้ผูเ้รียนภาษาจดจ า
ค าศพัทใ์นบริบทไดดี้และเร็วกวา่การเรียนค าศพัทใ์หม่เป็นค าๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ บุษบา บวัสมบูรณ์ 
(2555:บทคดัยอ่) งานวจิยัเร่ืองการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาภาษาไทยเพื่อกิจธุระดว้ยวธีิสอนโดยใชก้าร
แสดงละครของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากรมีวตัถุประสงค์
เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพื่อกิจธุระด้วยวิธีสอนโดยใช้การแสดงละคร เพื่อประเมิน
พฤติกรรมการปฏิบติังานกลุ่ม และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูเ้รียนท่ีมีต่อวิธีสอนโดยใช้การแสดงละคร 
ผลการวิจยัพบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพื่อกิจธุระหลงัเรียนดว้ยวิธีสอนโดยใชก้ารแสดงละคร
สูงกวา่ก่อนเรียน สเตราส์ (Straus. 1993 ) ไดท้  าการวิจยัเพื่อศึกษาละครมาใชเ้พื่อสอนทกัษะต่างๆท าการสังเกต
เป็นกรณีศึกษา ผลของการวิจยัสรุปไดว้่าการใช้กิจกรรมการละครท าให้ผูเ้รียนพฒันาทกัษะต่าง ๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผูเ้รียนพฒันาทกัษะในตวัเองและกบัผูอ่ื้น เช่น เกิดแรงจูงใจการเป็นผูน้ า การเจรจา การแกปั้ญหา การ
เลือกพฤติกรรมให้เหมาะสม การจดัการด้วยตนเองและการส่ือสาร และ วู๊ฟ (Wolf. 1994 ) ได้ศึกษาเก่ียวกบั
นกัเรียนท่ีเรียนซ่อมเสริมการอ่าน ท่ีเรียนดว้ย การแปลบทอ่านแลว้น าบทอ่านมาแสดงเป็นละคร กลุ่มตวัอยา่ง
เป็นนกัเรียนระดบั 3 และ 4 ผูว้ิจยั ไดเ้ขา้สังเกตการณ์บนัทึกเสียงและวีดีทศัน์ สัมภาษณ์และวิเคราะห์งานแปล
ของนกัเรียน ผลการวิจยั ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้บทบาทของตวัละคร การวิจารณ์และการประเมินผลการแสดงของ
ตนเอง  

 ประการท่ี  2 จากคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมการท างานกลุ่ม วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 โดยใชกิ้จกรรมการละครนกัเรียนจ านวน 30 คน ประเมินเป็นรายกลุ่ม 5 กลุ่ม พบวา่นกัเรียน
ทุกกลุ่ม มีพฤติกรรมการเรียนรู้อยู่ระดบัดี แสดงให้เห็นว่า การท างานกลุ่ม ท าให้นกัเรียนมีการท างานร่วมกนั
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ของสมาชิกภายในกลุ่มมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั ร่วมมือกนัท างานจนบรรลุเป้าหมายดงัท่ี จอนห์สันและคณะ 
(Johnson, Johnson and Holubec, อ้างถึงใน วชัรา เล่าเรียนดี, 2545:25) กระบวนการกลุ่ม (Group Processing) 
การปฏิบติังานกลุ่มหรือกระบวนการกลุ่ม เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัของการเรียนแบบร่วมมือกนัองคป์ระกอบ
หน่ึง กระบวนการจะปรากฏเม่ือสมาชิกร่วมกนัอภิปราย จนบรรลุ ผลส าเร็จตามเป้าหมายกลุ่ม โดยท่ีสมาชิกทุก
คนมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั การท างานร่วมกนัท าให้งานส าเร็จตามเป้าหมายและเป็นกระบวนการเรียนรู้อย่าง
ต่อเน่ืองท าให้เกิดประสิทธิภาพของสมาชิกและบุคคลภายในกลุ่ม และสุวิทย ์มูลค า และอรทยั มูลค า (2547 : 
124-125) ไดก้ล่าวถึงการเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่ม วา่เป็นการเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่มและมี
บทบาทในการเรียนจะช่วยให้ผูเ้รียนมีความพร้อม มีความกระตือรือร้น และมีความสุขในการเรียน เป็นการ
พัฒนา  ทักษะมนุษย์สัมพันธ์และเตรียมผู ้เ รียนให้สามารถด ารงชีวิตในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 2.จากการสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการละครของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสามโคก สังกดั องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปทุมธานี ในภาพรวมความพึงพอใจอยูใ่น
ระดบัดีมาก (x̄ =4.71, S.D. = 0.49 ) เม่ือพิจารณารายดา้นเรียงล าดบัคะแนนมากไปหานอ้ย คือ ดา้นกิจกรรมการ
เรียนรู้ (x̄ = 4.71 S.D. = 0.48) ดา้นผูเ้รียน (x̄ = 4.67 S.D. = 0.51) และ ดา้นผูส้อน (x̄ = 4.34 S.D. = 0.45) ตามล าดบั 
ซ่ึงความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น และเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีไดต้ั้งไว ้อนัเน่ืองมาจาก ดา้นกิจกรรมการ
เรียนรู้ ไดแ้ก่ ช่วยฝึกทกัษะการศึกษาคน้หารวบรวมขอ้มูลและเขียนบทละคร กิจกรรมการละครส่งเสริมการ
วางแผนและการท างานร่วมกนั กิจกรรมการละครมีการส่งเสริมการปฏิบติังานเป็นขั้นตอนและกระบวนการ 
บรรยากาศการเรียนรู้ท าใหน้กัเรียนมีอิสระทางความคิด ส่งเสริมใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ภาษาองักฤษทั้งวิธีการ
เขียนและการพูด ดา้นผูเ้รียน ไดแ้ก่ ผูเ้รียนการเขียนและพูดภาษาองักฤษเพิ่มข้ึน หลงัจากท ากิจกรรมการละคร 
สามารถท างานกับผูอ่ื้นๆได้ทั้ งเป็นผูน้ าและเป็นผุต้าม ผูเ้รียนมีความกล้าแสดงออกมากข้ึน สามารถน า
กระบวนการจดักิจกรรมการละครไปใช้ได้ และ นักเรียนมีทศันคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาองักฤษ ด้านผูส้อน 
ไดแ้ก่ ครูช่วยเหลือและให้ค  าปรึกษาแก่นกัเรียนอยา่งทัว่ถึงขณะท ากิจกรรมการละครการจดัสภาพห้องเรียนและ
มีอุปกรณ์พร้อมในการท ากิจกรรมการละคร ครูให้โอกาสนกัเรียนซกัถามปัญหาท่ีเกิดข้ึนในทุกขั้นตอนของการ
เรียนรู้อธิบายวธีิการเขียนบทและการแสดงละครให้เขา้ใจไดง่้าย ครูและนกัเรียนมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัระหวา่ง
ท ากิจกรรมการละคร สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ บุษบา บวัสมบูรณ์ (2555:บทคดัย่อ) งานวิจยั เร่ืองการศึกษา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพื่อกิจธุระด้วยวิธีสอนโดยใช้การแสดงละครของนักศึกษาชั้นปีท่ี 3 
สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากรน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาภาษาไทยเพื่อกิจธุระดว้ยวิธีสอนโดยใชก้ารแสดงละคร เพื่อประเมินพฤติกรรมการปฏิบติังานกลุ่ม และเพื่อ
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ศึกษาความคิดเห็นของผูเ้รียนท่ีมีต่อวธีิสอนโดยใชก้ารแสดงละคร ผลการวจิยัพบวา่ ผูเ้รียนมีความคิดเห็นต่อการ
เรียนดว้ยวธีิสอนโดยใชก้ารแสดงละครในระดบัเห็นดว้ยมาก 

 ข้อค้นพบในการวจัิย  
ขอ้คน้พบท่ีน่าสนใจจากการวิจยัคร้ังน้ี พบว่า การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการละคร เป็นการสอนท่ี

สามารถท าใหก้ารเขียน และการพูด ภาษาองักฤษของนกัเรียน ดีข้ึน เพราะผูเ้รียนไดเ้ขียนและแสดงละคร ลงมือ
ปฏิบติัจริงเน่ืองมาจากไดรั้บการฝึกเขียนและพูดในกิจกรรมการละครถึง5 คร้ังแต่ละคร้ังมีการพฒันาข้ึนเห็นได้
จากคะแนนของการปฏิบติัในแต่ละกลุ่ม ท าให้ผูเ้รียนมีความมัน่ใจท่ีจะเขียนและพูดภาษาองักฤษเพิ่มมากข้ึน 
นอกจากน้ี กิจกรรมการละครยงัท าให้ผูเ้รียนมีพฤติกรรมเปล่ียนไปในทางท่ี ดีข้ึน นักเรียนมัน่ใจและกล้า
แสดงออกมากข้ึนมีความรู้สึก ไม่กดดนั เน่ืองจากได้ฝึกการเขียนและการพูดภาษาองักฤษกบัเพื่อนร่วมกลุ่ม 
โดยเฉพาะการพูด นกัเรียนท าไดดี้เพราะมีความร่วมมือร่วมใจ ผูเ้รียนมีความสนุกสนานอีกดว้ย 

จากการท่ีผูว้จิยัไดเ้ลือกก าหนดหวัขอ้เร่ืองใหผู้เ้รียนไดท้  ากิจกรรมละครเป็นการกระตุน้การเรียนรู้แก่
ผูเ้รียน อีกประการหน่ึง เป็นเร่ืองท่ีใกลต้วันกัเรียน สามารถศึกษาคน้ควา้หาศพัทม์าเขียนและแต่งประโยคไม่ยาก 
ค าท่ีเลือกมาใช้เป็นค าศพัท์ท่ีพบไดใ้นชีวิตประจ าวนั เช่น เร่ือง Entertainment ไดแ้ก่ Have you ever watch this 
movie before ? No I haven’t but I think I will watch this movie on next week .  

เม่ือน ามาแสดงกิจกรรมการละครนักเรียนเพิ่มบรรยากาศและน ้ าเสียงในการแสดงจึงท าให้การ
ท างานประสบความส าเร็จ 

ดังนั้นครูผูส้อนควรน าการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการละครไปใช้ในชั้นเรียนเพิ่มมากข้ึน เพื่อท่ี
นักเรียนจะได้มีโอกาสในการส่ือสาร และรู้สึกคุ้นเคยกับภาษาท่ีเรียน อีกทั้ งยงัส่งเสริมให้นักเรียนเขียน
ภาษาองักฤษไดถู้กตอ้งตามหลกัไวยากรณ์มากข้ึน และสามารถน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

  
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ 
1. กิจกรรมการละครน้ีควรมีครูต่างชาติซ่ึงเป็น Native Speaker ในการร่วมการประเมินการพูดจะท า

ใหง้านมีคุณภาพมากข้ึน 
2. ระยะเวลาส าหรับการท ากิจกรรมการละครยงัไม่เพียงพอส าหรับการวพิากษว์จิารณ์เพื่อใหน้กัเรียน

แต่ละกลุ่มเห็นขอ้ดีขอ้เสียของการท างานและเป็นการพฒันาการพูดในแต่ละคร้ังอีกดว้ย  
3. การท่ีใหผู้เ้รียนเลือกกลุ่มเองมีผลดีคือเด็กสามารถช่วยกนัท างานไดดี้ แต่ขอ้เสียคือผูเ้รียนท่ีไม่เก่ง

อยูด่ว้ยกนัก็จะมีคะแนนนอ้ยเพราะไม่มีคนเก่ง หรือ มีคนเก่งนอ้ยแต่ไม่มากพอ ดงันั้นควรจดักลุ่มจึงควรเป็น
แบบคละความสามารถโดยครูเป็นผูจ้ดั 
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4. การเลือกเร่ืองท่ีจะมาใชน้ั้นตอ้งค านึงล าดบัความยากง่าย และ วงค าศพัทท่ี์น ามาใชค้วรจะให้
เหมาะสมกบัการเรียนการเขียนของนกัเรียนและแสดงถึงพฒันาการทางดา้นการเขียนจากเร่ืองง่ายไปสู่เร่ืองท่ียาก 
เช่น 1. Can you help me ? 2.Personal information 3.Entertainment 4. Importian Day และล าดบัสุดทา้ย 
Sufficiency Economy 

5. การจดักิจกรรมในแต่ละคร้ัง ครูจะตอ้งก าหนดใหน้กัเรียนในแต่ละกลุ่มแบ่งบทสนทนาให้
นกัเรียนทุกคนในกลุ่มอยา่งทัว่ถึงเพื่อท่ีจะไดเ้ห็นพฒันาการการพูดของนกัเรียนแต่ละคน 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
1. ควรท าการวจิยัเปรียบเทียบความสามารถการพูดและการเขียนท่ีเรียนโดยกิจกรรมการละคร กบั  

 นกัเรียนระดบัเดียวกนัเพื่อดูพฒันาการ 
2. ควรศึกษากิจกรรมการละครไปใชก้บัวชิาอ่ืนๆ เช่น ภาษาไทย ประวติัศาสตร์ เป็นตน้ 
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