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Abstract

The purpose of this research was to study the achievement of learners using
dramatization on the Thai for official Purposes course for undergraduate students from the
Section of Thai Language of the Faculty of Education located in Silpakorn University, to study
group working behavior; and to study learners’ attitudes towards dramatization. The population
consisted of twenty eight undergraduate students, who were enrolled in the Thai for Official
course with 465243 as its code during the first semester in the 2011 academic year. The
instruments were: 1.four lesson plans (one for per three hours, 2.an achievement test, (used as a
pretest and posttest), 3. an evaluation form group working behavior, and 4.a questionnaire on
learners’ opinions towards dramatization. The data were analyzed by mean, standard deviation
and content analysis.
The finding of the study can be summarized as follows:
1.On average, the learners’ achievement on the course by dramatization
learning after the instruction was higher than before.
2. The group working behavior was at the high level.
3. Generally, the learners’ had positive attitudes towards the instruction.
Key words: the Thai for official Purposes course, dramatization
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
รายวิชา 465 243 ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ (Thai for Official Purpose) เปนวิชาบังคับตาม
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง) ฉบับป 2547 วิชาดังกลาว
เป ด สอนให กับ นัก ศึก ษาระดับ ปริ ญญาตรี ชั้น ปที่ 3 ในภาคการศึ ก ษาต น ของทุก ปก ารศึก ษา
คําอธิบายรายวิชามีวา
ศึกษาลักษณะและความสําคัญของภาษากิจธุระ การแกไขขอบกพรองและพัฒนาทักษะการใชภาษา
เพื่อกิจธุระ เพื่อการติดตอในชีวิตประจําวัน กิจธุระเพื่อการปฏิบัติหนาที่พลเมือง มารยาทในการใช
ภาษา การติดตอสวนราชการและองคกรตางๆ ความเขาใจเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์และสัญญาตางๆที่มี
ผลผูกพันทางกฎหมาย การสื่อสารทางไปรษณียโทรคมนาคม ตลอดจนการสื่อความที่เปนพิธีการ

คําอธิบายรายวิชานี้ต รงตามที่ร ะบุใ นมาตรฐานคุณ วุฒิร ะดับปริญญาตรี สาขาครุ
ศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตร 5ป) ซึ่งเกี่ยวของกับดานความรูวิชาภาษาไทยเกี่ยวกับ
ทักษะการใชภาษาเรื่องการแกปญหาการใชภาษาไทย ศิลปะการใชภาษาไทยในการฟง ดู พูด อาน
เขียน ศิลปะการใชภาษาไทยในสถานการณตางๆ การเขียนหนังสือราชการ ทักษะการใชภาษา
อยางมีวิจารณญาณ การใชภาษาในชีวิต ประจําวันและทักษะการใชภาษาผานสื่ออิเล็กทรอนิก ส
(มคอ.1 2554: 10) และสอดคลองกับผลการเรียนรู ดานความรูข องสาขาวิชาภาษาไทย คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ในขอที่ร ะบุวาการสอนตองสามารถทําใหนักศึกษาเปนผูมี
ความรูและทักษะในการใชภาษาและสามารถบูรณาการความรูทางภาษาไทยกับความรูในศาสตร
อื่นๆที่เกี่ยวของ
จากคําอธิบายรายวิชา 465 243 ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ ผูสอนไดแบงเนื้อหาเปน 11 เรื่อง
ไดแก ความเขาใจพื้นฐานในการใชภาษาเพื่อกิจธุระ หนังสือราชการ จดหมายกิจธุระ ประกาศ
การประชุม โครงการ การกรอกแบบพิมพในเอกสารกฎหมายทะเบียน เอกสารสิทธิ์และสัญญา
การสื่อสารทางไปรษณียไทย การสัมภาษณ และการพูดในโอกาสตางๆ (เอกสารประกอบการ
สอน รายวิชา 465 243 ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ, อัดสําเนา) เนื้อหาดังกลาวไดบูรณาการใชภาษาไทย
กับความรูที่เกี่ยวของ ไดแก การกรอกแบบพิมพบูรณาการกับความรูเรื่องกฎหมายงานทะเบียน
ราษฎร งานทะเบียนครอบครัว และงานทะเบียนพินัยกรรม รวมถึงเอกสารสิทธิ์และสัญญาที่
เกี่ยวของกับสัญญากูยืม สัญญาค้ําประกัน สัญญาวาจาง เปนตน และการกรอกแบบพิมพเรื่องการ
สื่อสารทางไปรษณียไทย
1
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อนึ่ง ในหัวขอเรื่องที่ตองใชทักษะภาษาไทยบูรณาการกับความรูสาขาวิชาอื่น ผูสอน
ประเมินผลดานทักษะการใชภาษาไทยเปนหลัก สวนความรูท ี่เกี่ยวของถือเปนสื่อประกอบการอาน
การเขียน และการพูดอยางมีวิจารญาณ ดังนั้นจึงใหนักศึกษาทํากิจกรรมดวยการหาขอมูลกฎหมาย
ที่เกี่ยวของและความรูเรื่องบริการของไปรษณียไทยมารายงานและจัดปายนิเทศประกอบ ผลการ
ประเมินพบวานักศึกษารายงานตามที่คนความาแตก็ไมไดเขาใจเนื้อหามากนักเนื่องจากคิดวาไมใช
สาระหลักของวิชา และถึงพยายามเขาใจก็ไมรูสึกวาสนุกหรือสนใจ ผูสอนตองเสริมและอธิบาย
ประกอบทุกครั้ง ถึงแมวาผูสอนจะไมวัดผลดวยการใหทองจําเนื้อหาเหลานี้เพราะนักศึกษาไมได
เรียนวิชาชีพกฎหมายหรือเรื่องอื่นที่เกี่ยวของ แตถานักศึกษาเขาใจเนื้อหาเรื่องกฎหมายและบริการ
ของหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันจนสามารถนําไปใชไดในสถานการณตางๆ ก็จะ
เกิดประโยชนกับตัวนักศึกษาที่กําลังจะเปนบัณฑิตในอนาคต ดังนั้นผูสอนจึงเห็นวาเปนหนาที่ของ
ผูส อนที่จะหาวิธีจัดการเรียนรูที่ทําใหเรื่องดังกลาวนาสนใจและผูเรียนสามารถเขาใจเรื่องไดงายขึ้น
ดวย
การเลือกวิธจี ัดการเรียนรูควรพิจารณาถึงองคประกอบตางๆ ไดแก จุดประสงคของ
บทเรียน ลักษณะของเนื้อหาสาระ ลักษณะของผูเรียน เวลา สถานที่ และจํานวนผูเรียน (บุญชม
ศรีสะอาด 2537: 4) จากการคนควาการสอนเรื่องกฎหมายและการสื่อสารของไปรษณียไทยพบวา
ตําราทั่วไปไมไดเนนที่วิธีสอน อาจเปนเพราะเรื่องเหลานี้เปนวิชาหลัก ในสาขานิติศาสตร และ
บริการเรื่องไปรษณียไ ทย การใหความรูแกนักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปจึงเผยแพรในรูปแบบตํารา
สื่อเอกสาร หนังสือกฎหมายครอบครัวประจําบาน หรือในสวนของตําราการใชภาษาไทยก็มีการ
นําเนื้อหามาใชบางสวนเพียงประกอบการกรอกแบบพิมพและการเขียนจดหมาย สื่ออีกประเภทที่
พบบางก็เปนสื่อประเภทดูและฟง โดยเผยแพรรายการใหความรูผานสื่อโทรทัศนและวิทยุเปนสวน
ใหญ เชน กฎหมายนารูตอน “การเกิด” ของสํานักกฎหมายเพื่อการพิทักษสิทธิ มูลนิธิกระจกเงา
ใหเด็กหญิงคนหนึ่งเปนพิธีกรแนะนําการแจงเกิด (www.youtube.com) นอกจากนี้ยังมีรายการตอบ
ขอสงสัยทางกฎหมายผานเว็บไซต รวมถึงการแนะนําบริการงานไปรษณียโทรคมนาคมผานทาง
เว็บไซต เปนตน
การจั ด การศึ ก ษาในสภาวการณ ป จ จุ บั น นั้ น ผู ที่ จ ะเป น บั ณ ฑิ ต ทางครุ ศ าสตร
ศึก ษาศาสตร ไม เ พี ย งแต มี ค วามรู ด า นเนื้ อ หาเท า นั้ น แต ยั ง ต อ งมี ทั ก ษะทางป ญ ญา ทั ก ษะ
ความสั มพั น ธ ร ะหวา งบุค คลและความรั บ ผิด ชอบ ทั ก ษะการสื่ อสารและการใชเ ทคโนโลยี
สารสนเทศ และทักษะการจัดการเรียนรู ดังทีร่ ะบุไวในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุ
ศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตร 5ป) (2554: 3-4) ซึ่งทักษะดังกลาวจะเกิดขึ้นไดก็ดวย
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เรียกวานวัตกรรมวิธีสอน ที่ไมไดเนนใหผูเรียนจดจําอยางเดียว
แตเปลี่ยนวิธีการสอนใหพึ่งตนเองได เพื่อใหผูเรียนสามารถเผชิญโลกและมีความสําเร็จในชีวิต
(ศรีสุดา จริยากุล 2523: 663) นอกจากนี้งานวิจัยเรื่อง “การจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู

3

และความพรอมในการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรของ
คีรีบูน จงวุฒิเวศย และคณะ (2547: 116) ไดมขี อเสนอแนะของผูที่เกี่ยวของในการพัฒนาความคิด
ของนัก ศึ ก ษาว า ควรพั ฒ นาวิ ธี ก ารเรี ยนการสอนที่ จ ะเป ด โอกาสให นั ก ศึก ษาได มี ค วามคิ ด
สรางสรรค มีความรับผิดชอบ และสามารถเรียนรูดวยตนเองใหมาก
วิธีการจัดการเรียนรูที่จะใชพัฒนาผูเรียนในดานตางๆมีอยูหลายวิธี อยางไรก็ตามการ
ใชนวัตกรรมวิธีการจัดการเรียนรูนั้นควรคํานึงถึงผูเรียนเปนสําคัญดวย โดยปกตินักศึกษาที่เรียน
ระดับมหาวิทยาลัยมักจะอยูในชวงอายุ 17 - 24 ป ในทางจิตวิทยาจําแนกไววาเปนพวกวั ยรุนตอน
ปลายและวัยผูใหญตอนตน ซึ่งจะมีความพรอมทั้งทางรางกาย จิตใจ อารมณ และสติปญญา ที่จะ
เรี ย นรู ใ นมหาวิ ท ยาลั ย ได เ ป น อย า งดี (ชาญชั ย อิ น ทรประวั ติ http://www.sut.ac.th/tedu/
Article/psychology.htm) การจัดการเรียนรูจึงควรมีวิธีการที่สรางสรรคเพื่อสงเสริมพัฒนาการทาง
รางกาย จิตใจ อารมณและสติปญญาของนักศึกษาใหเต็มที่ นอกจากนี้นักศึกษาที่เรียนทางสาขาวิชา
ภาษาไทยหมายถึงกลุมบุคคลที่มีการเลือกอาชีพไดในระดับหนึ่งแลวที่จะเปนครูสอนภาษาไทยใน
อนาคต การเลือกอาชีพก็สามารถสะทอนบุคลิกภาพไดในทางหนึ่ง นพ. วิโรจน อารียกุล วิทยาลัย
แพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา กลาวถึงบุคลิกภาพของคนจะสะทอนผานการเลือกอาชีพของตนตาม
หลัก "ทฤษฎีการเลือกอาชีพ"ของJohn L. Holland โดยกลาวถึงกลุมอาชีพครูสอนภาษาวาจัดอยูใน
บุคลิกภาพแบบศิลปน (Artistic) ซึ่งมีความสามารถแสดงบทบาทตางๆได รวมทั้งสามารถอานแบบ
แสดงความรูสึกได นิยมการไปฟงและดูละคร เขียนรูปไดอยางใกลเคียงความจริง เขียนหนังสือและ
แตงกลอนไดดี (http://www. love4 home. com/index. php?lay= show&ac= article&Id= 201323 &
Ntype =4) John L. Holland ยังไดอธิบายบุคลิกภาพแบบศิลปนไววาเปนผูที่ชอบการสรางสรรค
(creative) และรัก ความเปน อิสระ (independent) (http: //en.wikipedia.org/wiki/Holland_Codes)
นอกจากนี้ผลจากการวิจัยเรื่อง “การจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูและความพรอมในการ
เรียนรูดวยตนเองของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร”ของคีรีบูน จงวุฒิเวศย และ
คณะยังสรุปใหเห็นวานักศึกษาวิชาเอกภาษาไทยมีความพรอมในการเรียนรูดวยตนเองสูง (2547:
112) ผูวิจัยจึงไดศึกษาวิธีก ารจัดการเรียนรู ที่จะตอบสนองความตองการของผูเรียนที่ชอบการ
สรางสรรค และพรอมที่จะศึกษาดวยตนเอง วิธีหนึ่งที่นาสนใจไดแกวิธีสอนโดยใชการแสดงละคร
กิจกรรมการแสดงโดยปกติเปนการใหความบันเทิง แตก็สามารถนําชองทางการแสดง
มาใชเพื่อการศึกษาได เชน การดําเนินงานของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
(สสส.) สนับสนุนโครงการสื่อพื้นบานเพื่อสุขภาวะเยาวชน ดวยการใหความรูสุขภาวะผานสื่อการ
แสดงพื้นบานตางๆ ไดแก เสนอเนื้อหาเรื่องโทษภัยของเหลาและบุหรี่ผานชองทางการสื่อสารคือ
บทกลอนหนั ง ตะลุ ง โดยมี เ ยาวชนเป น ผู รั บ สารทั้ ง ผู แ สดงและผู ช ม (ดวงพร คํ า นู ญ วั ฒ น
,บรรณาธิการ 2553: 108) นอกจากนี้ยังมีตัวอยางของการนํากิจกรรมการแสดงละครมาใชใน
การศึกษาโดยตรง ไดแก รายการโทรทัศนครูชุด “การสอนประวัติชีวิตของฟลอเรนซ ไนติงเกล”
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ดว ยการใหผูเรียนแสดงละครที่เปน เหตุก ารณสมัย ฟลอเรนต ไนติงเกล ในชวงที่เกิด สงคราม
และฟลอเรนต ไนติงเกล ไดเขาชวยพยาบาลทหาร ( KS 1/2 History) และรายการโทรทัศนครูชุด
“แบงปนและบูรณาการ” ตอนที่ 21 และ 22 เรื่องการสอนนอกกรอบ ภาษาอังกฤษ:จากหองเรียนสู
โรงละคร ซึ่งแทนที่ครูจะใหนักเรียนอานเรื่องโรมิโอจูเลียตที่เปนบทประพันธเอกของเชคสเปยร
เฉพาะตอนที่คัดสรรมาเปนบทเรียน ครูเปลี่ยนจากการอานเปนการแสดงโดยครูตีความบทของเรื่อง
ตอนนั้นแลวไปปรึกษาผูเชี่ยวชาญการแสดงละคร จากนั้นจึงนําวิธีการแสดงอารมณ ของตัวละคร
ละครมาใหนักเรียนตีความเพื่อจะเขาใจสารของเรื่อง (KS3) เปนตน
วิธกี ารจัดการเรียนรูโดยใชการแสดงละครเปนกระบวนการที่ผูสอนใชในการชวยให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงค โดยการใหผูเรียนแสดงละครซึ่งเปนเรื่องราวที่ตองการให
ผูเรียนไดเรียนรูตามเนื้อหา (ทิศนา แขมมณี 2550 : 353 ) รวมถึงวิธีการจัดการเรียนรูที่ชวยให
ผูเรียนไดเห็นสิ่งที่เรียนมีชีวิต ขึ้นมา ทําใหการเรียนรูมีความเปนจริง และมีค วามหมายสําหรับ
ผูเรียน เปนวิธีการสอนที่ชวยใหผูเรียนไดเรียนรูอยางสนุกสนาน มีสวนรวมในการเรียนรูสูง และ
เปนวิธีการสอนที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกทักษะตางๆจํานวนมาก เชน ทักษะการพูด การเขียน
การแสดงออก การจัดการ การแสวงหาขอมูลความรู และการทํางานรว มกันเปนกลุม เปนตน
(ทิศนา แขมมณี 2550 : 356 )
อนึ่ง ไดมีงานวิจัยที่นํากิจกรรมการละครไปใชกับการเรียนการสอนภาษาแลวพบวา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ไดแก งานวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางการพูด
ภาษาอังกฤษของนัก ศึกษาวิทยาลัยครูจ อมบึง (นิต ยา ประพฤติกิจ 2527) และการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการพูดภาษาอังกฤษระหวางวิธีสอนที่ใ ชกิจ กรรมการละครกับวิธีสอนแบบปกติ
สําหรับนัก ศึ กษาประกาศนียบัต รวิชาชีพชั้น สูง ชั้น ปที่ 1 สาขาการบัญชี โรงเรียนเทคโนโลยี
นครปฐม (รัต นชัย เอี่ยมพิทักษพร) เปนตน งานวิจัยบางเรื่องแม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดว ย
วิธีการแสดงละครจะไมแตกตางกับการสอนแบบปกติ แตผูเรียนก็มีทัศนคติในทางดีตอการสอน
ดวยวิธีการแสดงละคร ไดแก การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการใชกิจกรรมการละครใน
การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่มีตอผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาต่ํา (สุธิณี เหลือง
รุงเรือง 2536) สว นในสาระวิชาภาษาไทยก็มีก ารนําวิธีสอนดว ยการแสดงละครไปใชกับวิชา
วรรณคดี ไดแก เรื่อง“การเรียนรูวรรณคดีโดยใชการแสดงละครของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
เรื่องพระอภัยมณี” ของ ไซหนาบ อาแว ในโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการศึกษา 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต โดยนําแนวคิดมาจากวิธีสอนดวยการแสดงละครของทิศนา แขมมณี เพื่อแสดงใน
วันสุนทรภู และใหความเห็นวานักเรียนสามารถสรุปเรื่องได จําชื่อตัวละครและลักษณะนิสัยตัว
ละครได การแสดงละครดังกลาวยังไมครบขั้นตอนของวิธีการสอนโดยการแสดงละคร แตกพ็ บวา
ผูช มมีความรูสึกชื่นชอบการแสดงละคร (http://www.thaigoodview. Com/node/59878) เปนตน
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ดวยเหตุผลดังกลาวขางตนผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย
เพื่อกิจธุระกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชการแสดงละคร สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 3 สาขาวิชา
ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เพราะจะชวยใหการเรียนการสอนมีความ
นาสนใจและเกิดประโยชนตอผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักศึกษาในรายวิชานี้
กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย
ทิศนา แขมมณี (2550: 353 - 357) ไดใหความหมายของวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชการ
แสดงละคร วาเปนกระบวนการที่ผูสอนใชในการชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงค
โดยการใหผูเรียนแสดงละครซึ่งเปนเรื่องราวที่ตองการใหผูเรียนไดเรียนรูตามเนื้อหา ซึ่งสรุป
เนื้อหาสําคัญไดดังนี้
ขั้นตอนสําคัญของการสอน
1. ผูสอนหรือผูเรียนเตรียมบทละคร
ผูสอนและผูเรียนควรมีก ารอภิปรายกัน ถึงวัต ถุประสงคข องการที่จ ะใชละครเปน
วิธีการเพื่อใหเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคที่กําหนด ผูเรียนควรมีบทบาทในการเลือกเรื่องราวที่
จะแสดง ในการเตรียมบทนั้นผูสอนอาจเปนผูเตรียม หรือผูเรียนชวยกันเขียนซึ่งในทั้งสองกรณีทั้ง
ผูสอนและผูเรียนตองศึกษาเนื้อหาหรือเรื่องราวจากแหลงขอมูลตางๆ เพื่อใหไดเนื้อหาและเรื่องราว
ที่ต รงกับความเปน จริงใหมากที่สุด หรืออาจตองแสวงหาบุคคลผูมีประสบการณ หรือความ
เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นมาใหคําปรึกษา
การแสดงละครที่ใชเปนวิธีสอนนีจ้ ะแตกตางจากการแสดงละครที่เปนศิลปะการแสดง
กลาวคือการใชละครในการเรียนรู ไมจําเปนตองจัดทําทุกสิ่งทุกอยางใหสมบูรณเหมือนความเปน
จริง แตตองพิถีพิถันในจุดที่ผูสอนตองการใหเกิดการเรียนรู จุดนั้นจะตองเดนชัด องคประกอบอื่น
ที่เปนสวนเสริม ไมจําเปนตองจัดทําใหสมบูรณ ผิดกับละครที่เปนศิลปะการแสดงซึ่งจะตองจัดทํา
ทุกสิ่งใหสมบูรณตามความเปนจริง
2. การศึกษาบทละครและเลือกบทบาทที่แสดง
ผูสอนและผูเรียนควรชวยกันเลือกวาใครควรจะแสดงบทอะไร โดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสมและความสามารถของผูเรียนกับบทที่เหมาะสม เนื่องจากการแสดงละครเนนที่การให
ผูเรียนเห็นภาพหรือเรื่องราวและความเปนจริงมากที่สุด ดังนั้นผูแสดงควรเต็มใจที่จะแสดง เพื่อให
การแสดงออกมาดีที่สุด
3. การศึกษาบท ซอมการแสดง เตรียมผูชม และเตรียมอุปกรณสําหรับการแสดง
การสอนดวยวิธีนี้มีทั้งผูแสดง ผูที่ทําหนาที่ตางๆ เชน ผูกํากับการแสดง เจาหนาที่
ฝายจั ด ฉาก รวมถึงผู ชม ผูสอนควรจั ด แบง งานตามสนใจและความสามารถของผู เรียน ให
คําแนะนําในการชมละครวาควรสังเกตเรื่องใดเปนการเฉพาะ
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4. ผูแสดงและผูชมละคร
ผูแสดงควรแสดงใหสมบทบาท สวนผูชมก็ควรใหกําลังใจผูแ สดงโดยการตั้งใจชม
ปรบมือใหกําลังใจ ตั้งใจสังเกตการแสดงในจุดสําคัญที่ครูแนะนําไว และอาจจดบันทึกสิ่งที่สังเกต
ไวเพื่อกันลืม
5.
ผูสอนและผูเรียนอภิปรายเกี่ยวกับการแสดงของผูเลน เรื่องราวหรือเนื้อหาของ
การแสดง และสรุปการเรียนรูที่ไดจากการแสดงละคร
จากแนวคิ ด ดังกลาวขางตน ผูวิจัยไดนํามากําหนดเปน ขั้นตอนการสอนของตนเอง 5
ขั้นตอน ไดแก ขั้นปฐมนิเทศการเรียน ขั้นเตรียมบทละคร ขั้นซอมการแสดง ขั้นแสดง และขั้น
อภิปรายเนื้อเรื่อง ซึ่งเขียนเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังแผนภูมิที่ 1
กรอบแนวคิดการวิจัย
วิธีการสอนโดยการแสดงละคร
ขั้นตอนสําคัญของวิธีสอน
1.ขั้นปฐมนิเทศการเรียน
2.ขั้นเตรียมบทละคร
3.ขั้นซอมการแสดง
4.ขั้นแสดง
5. ขั้นอภิปรายเนื้อเรื่อง

-ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน
-พฤติกรรมการ
ทํางานกลุม
-ความคิดเห็นของ
ผูเรียน

แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
วัตถุประสงคของการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค ดังนี้
1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพื่อกิจธุระดวยวิธีสอนโดยใชการแสดง
ละคร ของนักศึกษาชั้นปที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. เพื่อประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอวิธีสอนโดยใชการแสดงละคร
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คําถามของการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนหลังเรียนวิชาภาษาไทยเพื่อกิจธุระดวยวิธีสอนโดยใชการแสดง
ละครของนัก ศึก ษาชั้นปที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรอยูใ น
ระดับใด
2. นักศึกษามีพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมอยูในระดับใด
3. นักศึกษามีความคิดเห็นอยางไรตอวิธีสอนโดยการใชแสดงละคร
สมมติฐานของการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนหลังเรียนวิชาภาษาไทยเพื่อกิจธุระดวยวิธีสอนโดยใชการแสดง
ละครของนักศึกษาชั้นปที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรสูงกวา
กอนเรียน
2. นักศึกษามีพฤติกรรมการทํางานกลุมอยูใ นระดับดี
ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้มีขอบเขตการวิจัย ดังนี้
1. ประชากร
นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ชั้ น ป ที่ 3 สาขาวิ ช าภาษาไทย คณะศึ ก ษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 465243 ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ ภาคการศึกษาที่ 1 ป
การศึกษา 2554 จํานวน 28 คน
2. ตัวแปรที่ใชในการศึกษา
2.1 ตัวแปรตน ไดแก วิธีสอนโดยใชการแสดงละคร
2.2 ตัวแปรตาม ไดแก
2.2.1 ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาภาษาไทยเพื่อกิจธุระ
2.2.2 พฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม
2.2.3 ความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอวิธีสอนโดยใชการแสดงละคร
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3. เนื้อหาที่ใชในการวิจัย
เนื้อหาประกอบดว ย 3 เรื่อง ไดแก การกรอบแบบพิมพใ นเอกสารทะเบียนราษฎร
ทะเบียนครอบครัว และทะเบียนพินัยกรรม การกรอกแบบพิมพในเอกสารสิทธิ์และสัญญา ไดแก
สัญญากูยืม สัญญาค้ําประกัน สัญญาวาจาง และการกรอกแบบพิมพที่เกี่ยวของกับการสื่อสารทาง
ไปรษณียไทย
4. ระยะเวลาในการทดลอง
ดําเนินการทดลองในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2554 ระหวางวันที่ 23 สิงหาคม - 30
กันยายน 2554 ใชเวลาในการทดลอง รวม 12 ชั่วโมง
นิยามศัพทเฉพาะ
1 .เรื่องภาษาไทยเพื่อกิจธุร ะในงานวิจัยนี้ หมายถึง การกรอบแบบพิมพ ในเอกสาร
ทะเบียนราษฎร ทะเบียนครอบครัว และทะเบียนพินัยกรรม การกรอกแบบพิมพในเอกสารสิทธิ์
และสัญญา ไดแก สัญญากูยืม สัญญาค้ําประกัน สัญญาวาจาง และการกรอกแบบพิมพที่เกี่ยวของ
กับการสื่อสารทางไปรษณียไทย
2. กิจกรรมการแสดงละครหมายถึง ภาระงานที่นักศึกษาฝกอยางอิสระโดยที่ครูหรือ
นักศึกษาสรางสถานการณตามวัตถุประสงคของเนื้อหาวิชาภาษาไทยเพื่อกิจธุระ
3.วิธีสอนโดยการแสดงละครหมายถึงการชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงค
ของเนื้อหาวิชาภาษาไทยเพื่อกิจธุระ โดยมีขั้นตอนสอนดังนี้
3.1 ขั้นปฐมนิเทศการเรียน
1) ผูสอนใหดู สื่อจากโทรทัศน ค รูเรื่องการสอนนอกกรอบจาก
หองเรียนสูโรงละคร
2) ผูสอนและผูเรียนอภิปรายกัน ถึงวัต ถุประสงคข องการที่จะใช
ละครเปนวิธีการเพื่อใหเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคที่กําหนด
3) ผูสอนปฐมนิเทศหนาที่ของกลุมผูแสดงและกลุมผูชม
4) ผูเรียนแบงกลุมตามความสมัครใจ
5) กลุมผูแสดงมีบทบาทในการเลือกเรื่องราวที่จะแสดง
6) กลุมผูแสดงประชุมเพื่อเขี ยนและนําเสนอโครงการการแสดง
ละคร
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3.2 ขั้นเตรียมบทละคร
1) กลุ ม ผู แ สดงศึ ก ษาเนื้ อ หาหรื อ เรื่ อ งราวจากแหล ง ข อ มู ล ต า งๆ
เพื่อใหไดเนื้อหา เรื่องราวที่ตรงกับความเปนจริงใหมากที่สุด
2) กลุมผูแสดงสัมภาษณผเู ชี่ยวชาญในเรื่องนัน้ ๆ
3) กลุมผูแสดงประชุมกลุมชวยกันเขียนบท
4) กลุ มผู แสดงนํา บทที่แ ตง แล ว ไปให ผูเ ชี่ย วชาญตรวจสอบความ
ถูกตองอีกครั้ง
3.3 ขั้นซอมการแสดง
1) กลุมผูแสดงแบงหนาที่ใ นการเตรียมอุปกรณ จัด ฉาก กํากับ การ
แสดง
2) กลุมผูแสดงชวยกันเลือกวาใครควรจะแสดงบทอะไร โดยพิจารณา
ถึงความเหมาะสมและความสามารถของแตละคน
3) กลุมผูแสดงเตรียมเอกสารประกอบการศึกษาเนื้อหาของกลุมผูชม
3.4 ขั้นแสดง
1) กลุมผูแสดงแจกเอกสารประกอบเนื้อหา
2) กลุมผูแสดงแสดงละครการศึกษาตามเรื่องที่ไดรับมอบหมาย
3.5 ขั้นอภิปรายเนื้อเรื่อง
1) ผูสอนและกลุมผูชมรวมกันอภิปรายเนื้อเรื่อง และกลุมผูแสดงรวม
ตอบคําถาม
2) กลุมผูชมประเมินผลการแสดงของแตละกลุม
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพื่อกิจธุระ หมายถึง คะแนนหลังเรียนที่ไดจาก
การขอสอบเติมคําเรื่อง เรื่องการกรอกแบบพิมพ เรื่องกฎหมายทะเบียน เอกสารสิทธิ์และสัญญา
และการสื่อสารทางไปรษณียไทย จํานวน 30 ขอ 30 คะแนน
5. พฤติกรรมการทํางานกลุม หมายถึง นักศึกษาชวยกันแสดงความคิดเห็นในกลุม รับฟง
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ยอมรับการตัดสินใจและมติของกลุม ร วมกัน สรางสรรคงาน แบง
หนาที่กันทํางานตามความสามารถ โดยประเมินจากการบันทึกรายงานการประชุมกลุม การเขียน
โครงการ การสังเกตการทํากิจกรรมและแสดงละคร
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6. นัก ศึก ษา หมายถึง นัก ศึก ษาระดับปริญญาตรี ชั้น ปที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 465243 ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ ภาค
การศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2554 จํานวน 28 คน

บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
ในการทําวิจัยเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพื่อกิจธุระดวยวิธี
สอนโดยใช ก ารแสดงละคร ของนั ก ศึ ก ษาชั้น ปที่ 3 สาขาวิ ชาภาษาไทย คณะศึ ก ษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากรในครั้งนี้ ประกอบดวยเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนขอมูลใน
การวิจัย โดยแบงเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเปน 5 ดาน ดังนี้
1. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง)
ฉบับป 2547 ที่เกี่ยวของกับกฎหมายทะเบียน เอกสารสิทธิแ์ ละสัญญา การสื่อสาร
ทางไปรษณียไทย
2. ความรูเกี่ยวกับกฎหมายทะเบียน เอกสารสิทธิ์ และสัญญา และการ
สื่อสารทางไปรษณียไทย
3. หลักการใชภาษาในการกรอกแบบพิมพ
4. ความสําคัญของกระบวนการเรียนรู
5. วิธีสอนภาษาไทยโดยการแสดงละคร
6. พฤติกรรมการทํางานกลุม
7. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับวิธีสอนโดยการแสดงละคร
1. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง)
ฉบับป 2547 ที่เกี่ยวของกับกฎหมายทะเบียน
เอกสารสิทธิแ์ ละสัญญา และการสื่อสารทางไปรษณียไทย
คําอธิบายรายวิชา 465243 ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ (Thai for Official Purpose)
รายวิชา 465243 ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ (Thai for Official Purpose) เปนวิชาบังคับ
ตามหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง) ฉบับป 2547 วิชา
ดังกลาวเปดสอนใหกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 3 ในภาคการศึกษาตนของทุกปการศึกษา
คําอธิบายรายวิชามีวา
ศึกษาลักษณะและความสําคัญของภาษากิจธุระ การแกไขขอบกพรองและพัฒนาทักษะการใช
ภาษาเพื่อกิจธุระ เพื่อการติดตอในชีวิตประจําวัน กิจธุระเพื่อการปฏิบัติหนาที่พลเมือง มารยาทใน
การใชภาษา การติดตอสวนราชการและองคกรตางๆ ความเขาใจเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์และสัญญา
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ตางๆทีม่ ีผลผูกพันทางกฎหมาย การสื่อสารทางไปรษณียแ ละโทรคมนาคม ตลอดจนการ

สื่อความที่เปนพิธีการ
(หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขา
วิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง) ฉบับป 2547 : 55)

ภาษาไทยเพื่อกิจธุระมีขอบเขตแนชัดวาเปนการใชภาษาเพื่อวัตถุประสงคกิจธุระดาน
สังคม ไดแก สถานการณใ นชีวิตประจําวั นตางๆ ดังนั้น ในการเรียนการสอนจึงมีก ารกําหนด
สถานการณที่ผูเรียนมีโอกาสไดใชจริง เชน การกรอกแบบพิมพในเอกสารทีเ่ กี่ยวของกับกฎหมาย
ทะเบียนราษฎร ทะเบียนครอบครัว และทะเบียนพินัยกรรม การกรอกแบบพิมพเอกสารสิทธิแ์ ละ
และการกรอกแบบพิมพการสื่อสารทางไปรษณียไทย เปนตน
ดวยลัก ษณะวิชาที่เกี่ยวของกับสถานการณจริง วิธีการเรียนการสอนจึงเนน ที่การ
ปฏิบัติจริงเพื่อเปนการฝกใหคลองแคลวตามสถานการณที่ตองใช
2.ความรูเกี่ยวกับกฎหมายทะเบียน เอกสารสิทธิแ์ ละสัญญา
และการสื่อสารทางไปรษณียไทย
กฎหมายทะเบียน
หนว ยงานสํา คัญ ดานการปกครอง ไมวา จะเปน อํา เภอ เทศบาล หรื อเขต ก็ จ ะมี
เจาหนาที่ฝายทะเบียนที่ทําหนาที่เกี่ยวกับงานทะเบียนตางๆของประชาชน อาทิ งานทะเบียน
ราษฎรจะทําหนาที่เกี่ยวกับการรับแจงคนเกิด คนตาย การยายที่อยู การสรางบานใหม การรื้อบาน
การกําหนดเลขบาน การขอตรวจ คัด และรับรองสําเนา และรายการทะเบียนราษฎร งานทะเบียน
ครอบครัวประกอบดวยการจดทะเบียน ซึ่งประกอบดวยเรื่องการจดทะเบียนสมรส การจดทะเบียน
หยา การจดทะเบียนรับรองบุตร การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม และการจดทะเบียนเลิกรับบุตร
บุญธรรม รวมถึงงานทะเบียนพินัยกรรม เปนตน
นักศึกษายอมตองมีโอกาสไปใชบริการที่ ฝายทะเบียนของเทศบาล อําเภอ หรือเขต
ตามหนาที่และสิทธิของพลเมืองไทย งานทะเบียนตางๆเปนสิ่งที่ผูกพันกับชีวิตของพลเมืองตั้งแต
เกิดจนตายที่จะเลี่ยงมิได

13

1.กฎหมายทะเบียนราษฎร
1.1 คนเกิด
นับแตมีเด็กเกิดขึ้นทั้งในบาน และโรงพยาบาล เจาของบานหรือหัวหนาครอบครัว หรือ
บิดามารดาตองไปแจงเกิดภายใน 15 วัน เด็กเกิดในตางประเทศใหไปแจงแกสถานทูตไทย หรือ
สถานกงสุลไทยที่ตั้งอยูที่ประเทศซึ่งเด็กนั้นเกิด เมื่อนายทะเบียนตรวจสอบแลววาถูกตอง นาย
ทะเบียนจะออกใบสูติบัตรให
เอกสารที่ตองนําไปเปนหลักฐาน
1. บัตรประจําตัวเจาของบาน หรือบิดามารดา หรือผูไดรับมอบหมาย
2. สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน
3. บัตรประจําตัวประชาชนของเจาบาน หรือบิดามารดา หรือหนังสือมอบหมายกรณี
ไดรับมอบหมาย
ถามีการแจงเกิดเกินกําหนด ผูไมไดปฏิบัติตามกฎหมายจะถูกเปรียบเทียบคดีความผิด
ปรับไมเกิน 1,000 บาท พรอมกับนําหลักฐานเอกสารอื่นๆไปประกอบ ไดแก สําเนาทะเบียนบาน
ฉบับเจาบาน บัตรประจําตัวประชาชนของบิดามารดา หนังสือรับรองการเกิด (ถามี) เปนตน ถา
เปนกรณีแจงเกิดเด็กในสภาพแรกเกิดหรือเด็กออนซึ่งถูกทอดทิ้ง ผูใดพบเด็กในสภาพแรกเกิดหรือ
เด็ก ออนที่ถูก ทอดทิ้ง ใหนําเด็ก นั้น ไปสงและแจงตอพนัก งานฝายปกครอง หรือตํารวจหรื อ
เจาหนาที่ประชาสงเคราะหแหงทองที่ที่ตนพบเด็กนั้นโดยเร็ว โดยมีเอกสารหลักฐาน ไดแก บัตร
ประจําตัวผูแจง สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานของสถานสงเคราะห และบันทึกการรับตัวเด็ก
เปนตน
1.2 คนตาย
หากมีการตายเกิดขึ้นทั้งในบานและนอกบาน เจาของบานหรือหัวหนาครอบครัวหรือ
บุคคลที่อยูกับผูตาย หรือเปนผูพบศพใหแจงนายทะเบียนทองถิ่นภายใน 24 ชั่วโมง กรณีตายโดย
ผิดธรรมชาติ เปนตนวาถูกยิง ใหผูแจงแจงตอสถานีตํารวจทองที่ที่มีคนตายภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อ
ออกใบรับแจงการตาย (ทร. 18) และสถานีตํารวจจะสงศพไปยังสถาบันนิติเวชวิทยาเพื่อหาสาเหตุ
การตาย และออกใบรับแจงการตาย หากตายที่ตางประเทศ ใหผูรูเห็นการตายไปแจงแกสถานทูต
ไทย หรือสถานกงสุลไทยที่ตั้งอยูที่ประเทศนั้นๆ นอกจากนี้ กฎหมายยังกําหนดหามไมใหมีการ
เก็บ ฝง เผา ทําลาย หรือเคลื่อนยายศพออกไปจากบานหรือสถานที่ตายกอนที่จะไดรับอนุญาตจาก
นายทะเบียนทองถิ่นผูรับแจงอีกดวย ตองใหนายทะเบียนตรวจสอบถูกตองแลวก็ออกใบมรณบัตร
ให จึงใหมีการเก็บ ฝง เผา ทําลาย หรือเคลื่อนยายศพออกไปจากบานหรือสถานที่ได
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เอกสารที่ตองนําไปเปนหลักฐาน
1. หนังสือรับรองการตายจากแพทย ใบประกอบโรคศิลปและบัตรประจําตัวของแพทย
(กรณีแพทยรักษากอนตาย) หรือใบรับแจงการตาย (ทร. 18) จากสถานีตํารวจทองในกรณีการตาย
ผิดธรรมชาติ
2. สําเนาทะเบียนบานที่คนตายมีชื่อ (คนในพื้นที่ตายในโรงพยาบาล) นําหลักฐานไปแจง
การตายตอนายทะเบียนแหงทองที่ที่โรงพยาบาลนั้นตั้งอยู
3. บัตรประจําตัวผูแจง (เจาบานและผูไดรับมอบหมาย)
กรณีการแจงตายเกินกําหนดเวลา ใหผูมีหนาที่แจงตาย นําหลักฐานตางๆเกี่ยวกับการ
ตายไปแจงตอนายทะเบียนทองที่ที่ตาย นายทะเบียนจะดําเนินคดีเปรียบเทียบปรับไมเกิน 1,000
บาท และนายทะเบียนจะสอบสวนพยานบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณารับแจงตายเกินกําหนด
1.3 การยายที่อยู
กรณีที่มีผูยายออกจากบานและยายเขามาอาศัยในบาน เจาบานที่มีผูยายเขาและยาย
ออกตองไปแจงแกนายทะเบียนภายใน 15 วัน การยายที่อยูแยกออกเปนการยายเขาและยายออก
ดังนี้
การยายออก
โดยปกติการยายออก ใหผูแจงไดแจงแกนายทะเบียนภายใน 15 วัน แตกรณีการ
แจงยายออกโดยไมทราบที่อยู (ยายเขาทะเบียนบานกลางของเขต) เจาบานไมทราบวาผูมีชื่ออยูใน
ทะเบียนบานเปนใครหรือไปอยูที่ใด ใหแจงการยายออกภายใน 30 วัน นับแตวันครบ 180 วันที่ไม
ทราบที่อยู
เอกสารที่ตองนําไปเปนหลักฐาน
กรณีเจาบานมาดําเนินการดวยตัวเอง
1. บัตรประจําตัวประชาชนเจาของบาน (หรือบัตรประจําตัวขาราชการฯ พนักงานของรัฐ)
2. สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน
กรณีไดรับมอบหมายจากเจาบาน ผูไดรับมอบหมายมีชื่อในทะเบียนบานตองนําบัตร
ประจําตัวประชาชนหรือสําเนาภาพถายประจําตัวของเจาบานในฐานะผูมอบหมายและใหเจาบาน
ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองในสําเนาภาพถายบัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวผูแจง
ในฐานะผูไดรับมอบหมาย และสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน แตถาผูไดรับมอบหมายไมมีชื่อ
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ในทะเบียนบาน นอกจากหลักฐานขางตนแลว จะตองมีหนังสือมอบหมายจากเจาบาน(ไมมีแบบ
พิมพ)ปรากฏขอความชัดเจนวาไดมอบหมายใหมาแจงยายที่อยูแทน
กรณียายบุคคลที่ไมบรรลุนิติภาวะ ตองมีเอกสาร ไดแก สูติบัตรและตองมีบัต ร
ประจําตัวประชาชนของบิดามารดามาแสดงดวย
การยายเขา
ผูยายที่อยูเขาอยูในบาน ใหเจาบานแจงการยายเขาภายใน 15 วัน นับแตวันที่ยาย
เขาอยูในบาน หากไมแจงภายในที่กําหนดมีโทษปรับไมเกิน 1,000 บาท
เอกสารที่ตองนําไปเปนหลักฐาน
กรณีเจาบานมาดําเนินการดวยตัวเอง
1. บัตรประจําตัวประชาชนเจาของบาน
2. สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน
3. ใบแจงการยายที่
การยายที่อยูปลายทาง
กฎหมายกําหนดใหผูยายที่อยูเปนผูแจงตอนายทะเบียนเปนสิทธิเฉพาะตัวของผู
ยายที่อยู หากมอบหมายแจงยายปลายทางจะตองมีหนังสือมอบหมายปรากฏขอความชัดเจนวา
บุคคลใดไดรับมอบหมายใหมาแจงการยายที่อยูปลายทางแทน และมอบหมายใหยายที่อยูบุคคล
ใดบาง รวมถึงยายเขาบานเลขที่ใหม
เอกสารที่ตองนําไปเปนหลักฐาน
กรณีเจาบานมาดําเนินการดวยตัวเอง ตองเสียคาธรรมเนียมพรอมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
1. บัตรประจําตัวประชาชนของผูประสงคจะยายปลายทาง
2. บัตรประจําตัวประชาชนของเจาบาน
3. สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน
4. คํายินยอมของเจาบานเปนหนังสือ
1.4 การขอตรวจ คัด และรับรองสําเนารายการทะเบียนราษฎร
สําเนาทะเบียนบานทั้งฉบับเจาบานและฉบับของทางราชการ ถือวาเปนเอกสารสําคัญที่
แสดงวามีบุคคลใดอาศัยอยูในบาน ผูใดเปนเจาบาน หรือบุคคลผูที่อาศัยอยูในบานมีความเกี่ยวพัน
กันอยางไร และยังเปนการแสดงถึงขอมูลตางๆที่จําเปนในทางทะเบียนราษฎรอีกดวย ดังนั้นหาก
ทะเบียนบานเกิดการชํารุดสูญหาย เจาบานตองไปแจงตอนายทะเบียนทองถิ่นภายใน 7 วันเพื่อรับ
ทะเบียนบานฉบับใหม
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ผูมีสวนไดเสียตามระเบียบสํานักทะเบียนกลาง วาดวยการจัด ทะเบียนราษฎร พ.ศ.
2535 หมายถึง (1) เจาบาน (2) ผูมีชื่อในรายการปรากฏในเอกสารที่จะขอตรวจ หรือคัดและรับรอง
สําเนา (3) บุคคลหรือนิติบุคคลใดที่มีสวนไดเสียเกี่ยวกับเอกสารทะเบียนราษฎร ไมวาโดยตรงหรือ
ทางออม
เอกสารที่ตองนําไปเปนหลักฐาน
1. บัตรประจําตัวประชาชนผูมีสวนไดเสีย
2. หากผูรองเปนผูมีสวนไดเสียโดยทางออม นายทะเบียนจะสอบสวน บันทึกปากคําเพื่อ
ยืนยันความเปนผูมีสวนไดเสียไวเปนหลักฐาน เพื่อใหเกิดความรับผิดชอบทางอาญาถาเปนผูไมมี
สวนไดเสีย
2. งานทะเบียนครอบครัว
ทะเบียนครอบครัว หมายถึง การจดทะเบียนที่เกี่ยวของกับความสัมพันธของบุคคลใน
ครอบครัวโดยมีกฎหมายรับรองสิทธิให ไมวาจะในฐานะสามีกับภริยา หรือบิดามารดากับบุตร
2.1 การจดทะเบียนครอบครัว
การจดทะเบียนครอบครัวเกี่ยวของกับเรื่อง การจดทะเบียนสมรส การจดทะเบียน
หยา การจดทะเบียนรับรองบุตร การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม การจดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญ
ธรรม การบันทึกฐานะของภรรยา และการบันทึกฐานะแหงครอบครัว เปนตน
ทะเบียนสมรส
ชายและหญิงที่ตองการจดทะเบียนสมรสจะตองมีอายุครบ 17 ปบริบูรณ ไมเปน
บุคคลวิกลจริตหรือไรความสามารถ ไมเปนญาติสืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไปลงมา ไมเปนพี่นอง
รวมบิดามารดา หรือรวมแตบิดาหรือมารดา ผูรับบุตรบุญธรรมจะสมรสกับบุตรบุญธรรมไมได ไม
เปน คูสมรสกับบุคคลอื่น แตถาฝายใดฝายหนึ่งหรือทั้ง 2 ฝายยังมีอายุไมค รบก็ตองไดรับความ
ยินยอมจากบิดามารดาหรือผูปกครองเสียกอน ในกรณีที่เปนหญิงหมายจะสมรสใหมไดก็ตอเมื่อ
การสมรสครั้งกอนสิ้นสุดไปแลวไมนอยกวา 310 วัน เวนแตคลอดบุตรแลวในระหวางนั้น หรือ
สมรสกับคูสมรสเดิม หรือมีใบรับรองแพทยวามิไดมีครรภ หรือศาลมี คําสั่งใหสมรสไดขั้นตอน
การยื่นคํารองขอจดทะเบียนการสมรส เริ่มที่คูสมรสยื่นคํารองพรอมหลักฐาน ณ ที่วาการอําเภอ
เขต แหงใดก็ได โดยไมคํานึงถึงภูมิลําเนาของคูสมรส คูสมรสที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตองนําบิดา
และมารดา หรือผูปกครองโดยชอบธรรมมาใหความยินยอมดวย เมื่อไดจดทะเบียนการสมรสเสร็จ
แลว นายทะเบียนจะออกหลักฐาน “ใบสําคัญการสมรส” ( คร.3 ) ใหไวเปนหลักฐาน
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เอกสารที่ตองนําไปเปนหลักฐาน
1. บัตรประจําตัวประชาชน
2. หนังสือเดินทาง (กรณีชาวตางประเทศ)
3. หนังสือรับรองสถานภาพการสมรสจากสถานทูตพรอมคําแปล (กรณีชาวตางประเทศ)
ทะเบียนรับบุตรบุญธรรม
เงื่อนไขการจดทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม ผูจะรับบุตรบุญธรรมมีอายุไมต่ํา
กวา 25ป และแกกวาผูจะเปนบุตรบุญธรรมอยางนอย 15 ป ถาผูจะเปนบุตรบุญธรรมมีอายุไมต่ํา
กวา 15 ป ตองใหความยินยอมดวย นอกจากนี้ผูจะรับบุตรบุญธรรมหรือผูจะเปนบุตรบุญธรรม ถา
มีคูสมรสตองไดรับความยินยอมจากคูสมรส กรณีผูจะเปนบุตรบุญธรรมเปนผูเยาวตองไดรับความ
ยินยอมจากบิดามารดาของผูเยาวนั้น และไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการการรับเด็กเปนบุ ตรบุญ
ธรรม กรณีผูจะเปนบุตรบุญธรรมเปนผูเยาว ตามขั้นตอนการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม ใหยื่น
คํารองเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการรับเด็กเปนบุต รบุญธรรม โดยถาผูขอรับบุตรบุญธรรมมี
ภูมิลําเนาอยูในเขตกรุงเทพมหานคร หรือเปนบุคคลตางดาว ใหยื่นคํารองที่ศูนยอํานวยการการรับ
เด็กเปนบุตรบุญธรรมทีก่ รมประชาสงเคราะห ถามีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดอื่น ใหยื่นคํารองที่วาการ
อําเภอ หรือประชาสงเคราะหจังหวัดนั้น เมือ่ ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการแลวจึงจะสามารถยื่น
คํารองขอจดทะเบียนไดที่ที่วาการอําเภอ เขต แหงใดก็ได
เอกสารที่ตองนําไปเปนหลักฐาน
1. บัตรประจําตัวประชาชน
2. หนังสืออนุมัติจากคณะกรรมการการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม ( กรณีบุตรบุญธรรม
เปนผูเยาว )
2.2 การจดทะเบียนชื่อบุคคล
การจดทะเบียนชื่อบุคคลเปนสวนหนึ่งของงานทะเบียนครอบครัว การจดทะเบียน
ชื่อบุคคล ประกอบดวยเรื่อง การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อรอง การขอจดทะเบียนชื่อสกุล (นามสกุล) และ
การขอใชชื่อสกุล (นามสกุล)
การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อรอง
บุคคลที่จ ะเปลี่ยนชื่อตองมีอายุครบ 20 ปบริบูรณ ถาไมค รบตองใหบิด ามารดา
หรือผูปกครองไปยื่น คําขอการตั้งชื่อมีหลักเกณฑคือ ตองไมพองหรือมุงหมายใหคลายกับพระ
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ปรมาภิไธยหรือพระนามของพระราชินี หรือราชทินนามของบุคคลอื่น ตองไมมีคําหรือความหมาย
หยาบคาย ตองเปนการเปลี่ยนชื่อโดยสุจริต ไมมีเจตนาทุจริตแอบแฝง ควรใหรูไดวาเปนหญิงหรือ
ชาย ตองมีความหมายภาษาไทย และชื่อหนึ่งไมเกิน 3 พยางค การยื่นขอเปลี่ยนชื่อใหยื่นคําขอตาม
แบบตอนายทะเบียนทองที่ที่คนอาศัยอยูในบาน การไปขอเปลี่ยนชื่อตองเสียคาธรรมเนียมดวย
เอกสารที่ตองนําไปเปนหลักฐาน
บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน
การขอจดทะเบียนชื่อสกุล
บุคคลที่จะเปลี่ยนชื่อสกุลตองมีอายุครบ 20 ปบริบูรณ ถาไมครบตองใหบิดาหรือ
มารดาไปยืน่ คําขอแทน การตั้งชื่อสกุลมีหลักเกณฑ คือ ตองไมพองหรือมุงหมายใหคลายกับพระ
ปรมาภิไธยหรือพระนามของพระราชินี ตองไมพองหรือมุงหมายใหคลายกับพระทินนาม เวนแต
ราชทินนามของตนตระกูลของบุพการี หรือผูสืบสันดาน ไมซ้ํากับชื่อสกุลที่ไดรับพระราชทานจาก
พระมหากษัตริย หรือสกุลที่ไดจดทะเบียนไวแลว ไมมีคําหรือความหมายหยาบคาย มีพยัญชนะ
ไมเกินกวา 10 พยัญชนะ เวนแตกรณีใชราชทินนามเปนชื่อสกุล หามผูหนึ่งผูใดใช “ณ” นําหนาชื่อ
สกุลของตน หามผูหนึ่งผูใดที่ไมไดเปนผูสืบสันดานราชตระกูลใชคํา “ณ” อยุธยา เปนชื่อสกุล หรือ
ตอทายชื่อสกุลของตน หามเอาพระมหานคร ซึ่งเคยเปนราชธานีมาแลวแตกอน หรือในปจจุบันมา
ใชเปนชื่อสกุล เชน กรุงเทพ บางกอก สุโขทัย สงขลา และอูทอง เปนตน หามเอาศัพทที่เปน
ราชทินนามของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวมาตั้ง หรือเอามาประกอบกับศัพทอื่นมาตั้ง
เปนชื่อสกุล เชน จักรี นฤบาล เทพอธิป เปนตน ชื่อสกุลตองมีคําแปลหรือความหมายตามหลัก
ภาษาไทย และเมื่อแปลรวมกับคําอื่นแลวตองมีความหมายเหมาะสม การไปขอจดทะเบียนชื่อสกุล
ตองเสียคาธรรมเนียมดวย
เอกสารที่ตองนําไปเปนหลักฐาน
1. ยื่นคําขอแบบตอนายทะเบียนทองที่ของตนที่มีชื่ออยูในทะเบียนบาน
2. บัตรประจําตัวและสําเนาทะเบียนบาน
3. ทะเบียนพินัยกรรม
พินัยกรรม คือ คําสั่งสุดทายซึ่งแสดงเจตนารมณกําหนดการเผื่อตายในเรื่องทรัพยสนิ
หรือกิจการตาง ๆของผูทําพินัยกรรม เพื่อที่จะเกิดผลบังคับตามกฎหมายเมื่อผูทําพินัยกรรมถึงแก
ความตาย โดยทําแบบใดแบบหนึ่งที่กฎหมายกําหนดไว
ตามกฎหมายถือวากองมรดกของบุคคลนั้นยอมตกทอดแกทายาทโดยสิทธิตามกฎหมาย
หรือโดยพินัยกรรม ทายาทซึ่งมีสิทธิตามกฎหมายเรียกวาทายาทโดยธรรม สวนทายาทซึ่งมีสิทธิ
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ตามพินัยกรรมเรียกวาผูรับพินัยกรรม ถาบุคคลใดถึงแกความตายโดยไมไดทําพินัยกรรมไว มรดก
ของบุคคลนั้นจะตกทอดแกทายาท ในกรณีที่มีทายาทตามที่กฎหมายบัญญัติไวซึ่งเรียกวาทายาทโดย
ธรรม ไดแก ญาติและคูสมรส เปนตน
การเปนทายาท
บุคคลที่จะเปนทายาทซึ่งมีสิทธิไดรับมรดกนั้น ถาเปนทายาทโดยธรรมตองเปน
บุคคลธรรมดา และบุคคลธรรมดาที่จะเปนทายาทไดตองมีสภาพบุคคล ซึ่งสภาพบุคคลนี้ยอมเริ่มมี
ขึ้นตั้งแตเมื่อบุคคลนั้นไดคลอดออกมาแลวอยูรอดเปนทารก
การแบงทรัพยมรดกจะจัดแบงใหระหวางทายาทโดยธรรมในลําดับและชั้นตางๆ ถา
เจามรดกมีทายาทโดยธรรมในลําดับชั้นตางๆหลายชั้น ทายาทโดยธรรมในลําดับตนจะไดรับมรดก
ไปกอน สวนทายาทโดยธรรมในลําดับรองลงมาไมมีสิทธิไดรับมรดก ไดแก
1. ผูสืบสันดาน คือ ลูก หลาน เหลน ลื้อ
2. บิดามารดา
3. พี่นองรวมบิดามารดาเดียวกัน
4. พี่นองรวมบิดาหรือรวมมารดาเดียวกัน
5. ปู ยา ตา ยาย
6. ลุง ปา นา อา
ทะเบียนพินัยกรรมเปนหัวขอหนึ่งในฝายทะเบียนครอบครัว ประกอบดวยพินัยกรรม
ทําเปนเอกสารฝายเมือง พินัยกรรมทําเปนเอกสารลับ พินัยกรรมทําดวยวาจา การตัดทายาทโดย
ธรรมมิใหรับมรดก การถอนการตัดทายาทโดยธรรมมิใหรับมรดก และการสละมรดก เปนตน
เงื่อนไขการทําพินัยกรรม ผูทําพินัยกรรมตองมีอายุตั้งแต 15 ปบริบูรณขึ้นไป ไมเปน
บุค คลวิก ลจริต หรือไรค วามสามารถ ในเอกสารประกอบการสอนฉบับนี้ จ ะกลาวถึงบางเรื่อง
โดยสังเขป ดังนี้
แบบของพินัยกรรมโดยทั่วไป
1. ตองทําพินัยกรรมเปนหนังสือ
2. พินัยกรรมที่ทําขึ้นตองลงวันที่ เดือน ป ขณะที่ทําพินัยกรรม ถาไมลงไวพินัยกรรมจะ
เปนโมฆะ
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3. ผูทําพินัยกรรมตองลงลายมือชื่อตอหนาพยานอยางนอย 2 คนพรอมกัน แลวใหพยาน
ทั้งสองนั้นลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อผูทําพินัยกรรมในขณะนั้นดวย ซึ่งพยานที่ลงลายมือชื่อ
รับรองดังกลาว จะตองเขียนชื่อตัวเองเปน มิฉะนั้นแลวไมสามารถเปนพยานในพินัยกรรมได
4. ถาจะมีการแกไขพินัยกรรมโดยการขูดลบ ตกเติมจะตองทําเปนหนังสือ ลงวัน เดือนป
และผูทําพินัยกรรมตองลงลายมือชื่อไวตอหนาพยานอยางนอย 2 คนพรอมกัน
พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ
1. ผูทําพินัยกรรมตองเขียนขอความในพินัยกรรมเปนหนังสือดวยลายมือตนเอง จะให
ผูอื่นเขียนใหมิได
2. ผูทําพินัยกรรมตองลงวันที่ เดือน ป และลายมือชื่อของตนในพินัยกรรม จะใชลาย
พิมพนิ้วมือโดยมีพยานรับรอง 2 คนไมได
3. กรณีที่จะมีการขูดลบ ตกเติม หรือเปลี่ยนแปลงแกไขพินัยกรรม ผูทําพินัยกรรมจะตอง
ทําเอง แลวลงลายมือชื่อกํากับ มิฉะนั้นพินัยกรรมในสวนนี้ไมสมบูรณ
พินัยกรรมทําเปนเอกสารฝายเมือง
ขั้นตอนการทําพินัยกรรมทําเปนเอกสารฝายเมือง ผูรองยื่นคํารองขอทําพินัยกรรมทํา
เปนเอกสารฝายเมือง ณ ที่วาการอําเภอ เขต แหงใดก็ได โดยไมคํานึงถึงภูมิลําเนา ในกรณีผูรอง
ขอใหเจาหนาที่ออกไปทําพินัยกรรมนอกที่วาการอําเภอ เขต ภายในอํานาจ จะตองจัดหาพาหนะ
รับสง หรือจายคาพาหนะใหแกเจาหนาที่ตามสมควร และคาธรรมเนียมการทําพินัยกรรมเปน
เอกสารฝายเมือง คาปวยการพยานและลาม
เมื่อตกลงจะทําพินัยกรรมเพื่อเปนเอกสารฝายเมือง ผูทําพินัยกรรมตองดําเนินการ
ดังนี้
1. ผูทําพินัยกรรมตองไปแจงขอความที่ตนประสงคจะใหลงไวในพินัยกรรมของตนตอ
นายอําเภอ ตอหนาพยานอีกอยางนอย 2 คนพรอมกัน
2. การแจงขอความตามขอ (1) ก็เพื่อใหผูอํานวยการเขต หรือนายอําเภอจดขอความ
เสร็จแลวตองอานใหผูทําพินัยกรรมและพยานฟง
3. เมือ่ ผูท ําพินัยกรรมและพยานทราบแนชัดวาขอความนั้นถูกตองแลว ผูทําพินัยกรรม
และพยานลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ
4. ผูอํานวยการเขตหรือนายอําเภอ ตองลงลายมือชื่อและลงวัน เดือน ป พรอมกับเขียน
ลงไปในพินัยกรรมดวยวา พินัยกรรมนั้นไดทําถูกตอง เสร็จแลวประทับตราประจําตําแหนง
5. กรณีที่จะมีการขูดลบ ตกเติม หรือเปลี่ยนแปลงแกไขพินัยกรรมแบบเอกสารฝาย
เมือง ผูทําพินัยกรรม พยานและผูอํานวยการเขต หรือนายอําเภอจะตองลงลายมือชื่อกํากับไว
มิฉะนั้นพินัยกรรมในสวนนี้ไมสมบูรณ
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เอกสารที่ตองนําไปเปนหลักฐาน
1. บัตรประจําตัวประชาชน
2. เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่ประสงคจะทําพินัยกรรม ( ถามี )
พินัยกรรรมทําเปนเอกสารลับ
ขั้นตอนการทําพินัยกรรรมทําเปนเอกสารลับ ผูรองทําพินัยกรรมผนึกซองพรอมกับ
ลงลายมือชื่อคาบรอยผนึกนั้น แลวใหยื่นคํารองพรอมซองพินัยกรรม ณ ที่วาการอําเภอ เขต แหงใด
ก็ได โดยไมคํานึงถึงภูมิลําเนา การทําทําพินัยกรรรมทําเปนเอกสารลับตองเสียคาธรรมเนียม คา
คัดและรับรองสําเนาพินัยกรรม คาปวยการพยานและลามดวย
เมื่อตกลงจะทําพินัยกรรมแบบเอกสารลับ ผูทําพินัยกรรมตองดําเนินการดังนี้
1. ผูทําพินัยกรรมตองลงลายมือชื่อในพินัยกรรม
2. ผูทําพินัยกรรมตองทําพินัยกรรมใสซองแลวปดผนึก เสร็จแลวลงลายมือชื่อคาบ
รอยผนึกนั้น
3.ผูทําพินยั กรรมตองนําพินัยกรรมที่ผนึกนั้นไปแสดงตอผูอํานวยการเขต หรือนาย
อําเภอ และพยานอีกอยางนอย 2 คน และใหถอยคําตอบุคคลทัง้ หมดเหลานั้นวาเปนพินัยกรรมของ
ตน ถาพินัยกรรมนั้นผูทําพินัยกรรมไมไดเปนผูเขียนเองโดยตลอด ผูทําพินัยกรรมจะตองแจงชื่อ
และที่อยูของผูเขียนใหทราบดวย
4. เมื่อผูอํานวยการเขตหรือนายอําเภอจดถอยคําของผูทําพินัยกรรมและวัน เดือน ป
ที่นําพินัยกรรมมาแสดงไวบนซองและประทับตราประจําตําแหนงแลว ผูทําพินัยกรรม พยานและ
ผูอํานวยการเขต หรือนายอําเภอตองลงลายมือชื่อ
5.กรณีที่จะมีการขูดลบ ตกเติม หรือแกไขพินัยกรรมแบบเอกสารลับ ผูทําพินัยกรรม
ตองลงลายมือกํากับไว มิฉะนั้นพินัยกรรมสวนนี้ไมสมบูรณ
เอกสารที่ตองนําไปเปนหลักฐาน
1. บัตรประจําตัวประชาชน
2. ซองซึ่งบรรจุพินัยกรรมไวและปดผนึกเรียบรอยแลว
4. บัตรประจําตัวประชาชน
บุคคลที่มสี ัญชาติไทยและมีอายุตั้งแต 7 ปบริบูรณขึ้นไป แตไมเกิน 70 ป จะตอง
มีบัตรประจําตัวประชาชน ยกเวน ผูมีบัตรเฉพาะที่ใชแทนบัตรประชาชนตามที่กฎหมายกําหนด
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ไดแก ขาราชการ ทหาร ตํารวจ พนักงานองคการของรัฐ ขาราชการบํานาญ พระภิกษุ สามเณร
นักบวช หรือผูตองขัง เปนตน การขอมีบัตรประชาชนตองไปยื่นคํารองตอนายทะเบียนทองถิ่น
ดวยตนเองภายในกําหนดเวลาไมเกินกวา 90 วัน นับตั้งแตวันที่มีอายุครบ 7 ปบริบูรณ
เอกสารที่ตองนําไปเปนหลักฐานทําบัตรประจําตัวประชาชนครั้งแรก
1. ทะเบียนบานฉบับเจาบาน (ตัวจริง)
2. สูติบัตร
3. หลักฐานการศึกษาที่มีรูปถายติดอยางใดอยางหนึ่ง หรือหนังสือเดินทาง(Passport)
4. บัตรประจําตัวประชาชนของบิดาหรือมารดา
5. ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล ของผูรองขอทําบัตร และหรือบิดามารดา (ถามี)
6. ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวของบิดา-มารดา (ถามี)
แนวทางไปติดตอหนวยงานราชการเพื่อเขียนเอกสารงานทะเบียนตางๆ
1.สถานที่ร าชการที่ เกี่ ย วข อ งกั บงานทะเบี ยนต างๆ กรณี ใ นกรุง เทพมหานคร ให
ดําเนินการที่สํานักทะเบียนทองถิ่นที่สํานักงานเขตตางๆของกรุงเทพมหานคร กรณีที่อยูตางจังหวัด
ภายในเขตเทศบาล ใหดําเนินการที่สํา นักงานเทศบาล หากอยูตางจังหวัดนอกเขตเทศบาล ให
ดําเนินการไดที่วาการอําเภอ หรือที่ทําการกํานัน และผูใหญบาน
2. การจัดเตรียมเอกสารที่จําเปนในการแสดงตน เปนตนวา บัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน ทะเบียนสมรส หรือกรณีที่มอบใหผูอื่นเปนผูไปติดตอราชการ
แทนตนอาจจะตองจัดเตรียมใบมอบอํานาจ และใบมอบฉันทะ
เอกสารสิทธิแ์ ละสัญญา
บุคคลที่อยูในสังคมยอมหลีกไมพนกฎเกณฑที่มนุษยในแตละสังคมกําหนดขึ้นเพื่อ
เปนกติกาใหมนุษยในสังคมไดใชยึดถือรวมกันเพื่อความเปนปกติของการดําเนินชีวิต กฎเกณฑ
หรือกติกานี้ก็คือกฎหมาย
พจนานุก รมฉบับราชบัณฑิต ยสถาน พ.ศ.2542 นิยามวา “กฎหมายหมายถึงกฎที่
สถาบันหรือผูมีอํานาจสูงสุด ในรัฐตราขึ้น หรือที่เกิดจากจารีต ประเพณีอัน เปน ที่ยอมรับเพื่อใช
บริหารประเทศเพื่อใชบัง คับบุค คลใหป ฏิบัติต าม หรื อเพื่อกําหนดระเบียบแห ง ความสัมพัน ธ
ระหวางบุคคลหรือระหวางบุคคลกับรัฐ”
กฎหมายสําคัญที่เกี่ยวของกับประชาชนทั่วไปก็คือกฎหมายแพงและพาณิชย เกี่ยวกับ
การทําสัญญาตางๆ ไดแก สัญญาการเชาซื้อ สัญญาการซื้อขาย สัญญาการกูยืมเงิน สัญญาการค้ํา
ประกันและสัญญาการขายฝาก เปนตน ถาไมเขาใจหรือขาดความรูเรื่องเอกสารสิทธิ์ตางๆในทาง
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กฎหมาย เราอาจกระทําผิดกฎหมายไดอยางไมรูตัว หรือไมก็ถูกผูอื่นหลอกลวงไดงาย เชน การ
เซ็นชื่อในกระดาษโดยไมอานสัญญาใหถี่ถวนทําใหเสียรูอีกฝายที่อาจเพิ่มเติมสัญญาใหเสียเปรียบ
เปนตน
คําวา เอกสารสิท ธิ์ ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 หมายถึง เอกสารที่เป น
หลักฐานแหงการกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิ สวนคําวาสัญญา จะมีกลาวถึงที่
เปนเอกเทศสัญญาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 1 กลาวถึงสัญญาตางๆ
เปนตนวาสัญญาที่เกิดจากการซื้อขาย การเชาทรัพย การค้ําประกัน และการจํานอง
รูปแบบทั่วไปของหนังสือสัญญา
สวนนํา
สวนนําเปนการระบุวันที่และสถานที่ที่ทําสัญญา คําจํากัดความของผูรับ
สัญญาและผูใหสัญญา รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติของผูใหสัญญา ไดแก วัน เดือน ปเกิด อาชีพ
และสถานที่พักอาศัย
สวนเนื้อความของสัญญา
สว นนี้เปน ขอตกลงระหวางผูรับ สัญญาและผูใ หสั ญญาจะปฏิบัติต าม
ขอตกลงที่มีตอกัน ถามีการผิดสัญญา คูสัญญามีสทิ ธิเรียกคาเสียหาย การเขียนสวนเนื้อความนี้จะ
เรียงลําดับเปนขอๆเพื่อใหอานเขาใจงาย
สวนสรุปของเนื้อความ
สวนนี้จะสรุปวาเมื่อคูสัญญาตางเขาใจขอความในสัญญานี้ดีแลวก็ใหลง
ลายมือชื่อตอหนาพยาน กรณีที่ผูใหสัญญามีคูสมรสที่จดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย อาจมีสัญญา
เขียนตอทายใหคูสมรสลงชื่อใหความยินยอมแกคูสมรสไปทําสัญญาไดดวย
ตัวอยางสัญญาบางประเภท
การกูยืมเงิน
การกูยืมเงิน เปนเอกเทศสัญญา หมวด 2 ขอ 653 ถือวาการกูยืมเงินกวาสองพันบาทขึ้น
ไป ถามิไดมีหลักฐานแหงการกูยืมเปนหนังสือยางใดอยางหนึ่ง ลงลายมือชื่อผูยืมเปนสําคัญจะ
ฟองรองใหบังคับคดีไมได
ในสัญญาการกูยืมเงินทั่วไปจะระบุบุคคลหนึ่งเรียกวาผูกู และบุคคลอีกคนหนึ่งเรียกวา
ผูใหกู เพื่อผูกูจะไดนําเงินจํานวนดังกลาวไปใชสอยตามที่ประสงค และผูกูตกลงวาจะคืนเงินจํานวน
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ดังกลาวใหแกผูกูตามเวลาที่กําหนดไว โดยผูกูยินยอมเสียดอกเบี้ยใหแกผูใหกูตามอัตราที่ตกลงกัน
ไวเปนการตอบแทน
ขอควรปฏิบัติสําหรับผูกูยืมเงิน
1. จะตองไมเซ็นชื่อลงในกระดาษเปลาใหแกผูกูโดยเด็ดขาด
2. จํานวนเงินในชองวางในสัญญากูยืมนั้นจะตองลงจํานวนเงินที่กูกันจริงๆเทานั้น และ
ตองเขียนจํานวนเงินที่กูกันนั้นเปนตัวหนังสือกํากับตัวเลขจํานวนเงินดังกลาวดวยเสมอ เพื่อปองกัน
มิใหผูใหกูเติมตัวเลขเอง
3. หนังสือสัญญากูยืมจะตองทําขึ้นอยางนอย 2 ฉบับ โดยผูใ หกูถือไวฉบับหนึ่งและผูกู
ถือไวฉบับหนึ่ง
4. ผูกูจ ะตองนับเงิน ที่ตนกูใ หเทากับจํานวนที่ตนไดกูไปตามสัญญาใหครบถว นเสมอ
หากมิฉะนั้นแลวก็จะเปนปญหา กลาวคือหากไดเงินไมครบ แตผูกูไดลงลายมือชื่อในสัญญาใหแก
ผูใหกูแลว ผูใหกูอาจโกงผูก ูในภายหลังวาไดมอบเงินใหแกผูกูไปจนครบถวนแลว
5.พยานในสัญญากูยืมเงินนั้น ผูกูควรใหพยานฝายของตนรวมลงลายมือชื่อในสัญญากู
อยางนอย 1 คนดวย
ขอควรปฏิบัติของผูกูในการชําระเงินคืนแกผูใหกู
1. ตองเรียกใบรับเงินชําระหนี้ทุก ครั้งที่ชําระ โดยใหผูใหกู (เจาหนี้) ทําหนังสือลง
ลายมือชื่อผูใหกูวาไดรับเงินคืนเปนจํานวนเทาใด หรือไดรับเงินคืนครบถวนแลว
2. กรณีที่ผูกูไดชําระเงินคืนใหแกผูใหกูจนครบถวนแลว ผูกูจะตองขอรับหนังสือสัญญา
กูยืมเงินจากผูใหกูมาทําลายเสีย
3. ในกรณีที่ผูกูชําระเงินคืนเพียงบางสวน นอกจากมีใบรับเงินแลว ผูกูจะตองใหผูใหกู
บันทึกไวเปนหลักฐานในหนังสือสัญญาเงิน กูวา ไดมีก ารชําระเงินคืนไปแลวเปน จํานวนเทาใด
โดยผูใหกูจะตองลงลายมือชื่อกํากับไวเปนหลักฐานพรอมทั้งวันที่
การค้ําประกัน
การค้ําประกัน เปนเอกเทศสัญญา ลักษณะ 11 กลาววาการค้ําประกัน คือ สัญญาซึ่ง
บุคคลภายนอกคนหนึ่ง เรียกวาผูค้ําประกัน ผูกพันตนตอเจาหนี้คนหนึ่ง เพื่อชําระหนี้ในเมื่อ
ลูกหนี้ไมชําระหนี้นั้น หนี้ที่ค้ําประกันนี้จะเปนหนี้อะไรก็ไดทั้งสิ้น เชน หนี้เงินกู หนี้คาสินคา
และหนี้การกอสราง เปนตน สัญญาค้ําประกันตองทําหลักฐานเปนหนังสืออยางใดอยางหนึ่ง และ
ตองลงลายมือชื่อของผูค้ําประกันจึงจะฟองรองบังคับคดีใหผูค้ําประกันรับผิดตามสัญญาค้ําประกัน
ได หากไมไดทําหนังสือลงลายมือชื่อผูค้ําประกันแลว ก็จะไมสามารถไดประโยชน เพราะไม
สามารถฟองบังคับผูค้ําประกันได
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ขอปฏิบัติในการเขาทําสัญญาค้ําประกัน
ผูใดจะเขาเปนผูค้ําประกันในการชําระหนี้ของบุคคลอื่นนั้น ควรปฏิบัติดังนี้
1. อานสัญญาค้ําประกันใหครบถวนทุกขอ กอนลงชื่อในสัญญาค้ําประกัน
2.หากประสงคที่ จ ะค้ํา ประกัน หนี้ เพี ยงบางส ว น ก็ใ หร ะบุไ วโ ดยแจ งชั ด ในสั ญญา
ค้ําประกันวาประสงคที่จะค้ําประกันเปนจํานวนเทาใด
3. หากไมประสงคที่จะรับผิดรวมกันกับลูกหนี้ในฐานะลูกหนี้รวมกันแลว ก็ตองดูใน
สัญญาวามีขอความที่ระบุไววาใหตนรับผิดรวมกันกับลูกหนี้หรือไม ถาไมมีจึงคอยลงชื่อในสัญญา
ค้ําประกัน
4. ถาผูค้ําประกันชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ไปแลว ยอมมีสิทธิไลเบี้ยเอาคืนจากลูกหนี้เทา
จํานวนที่ตนชดใชแทนลูกหนี้ไปแลว
ไปรษณียไทย
ตั้งแตป พ.ศ.2520 กรมไปรษณียโทรเลขไดโอนสวนปฏิบัติการบริการโทรคมนาคม
ของประเทศไปอยูในความรับผิดชอบของการสื่อสารแหงประเทศไทย การใหบริการจึงไดขยาย
งานออกไปและถูกแปรรูปเปนรัฐวิสาหกิจ แยกกิจการออกเปน 2 บริษัท คือ บริษัทไปรษณียไทย
จํากัด และบริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด(มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งเปนบริษัทเมื่อวันที่ 14
สิงหาคม 2546 งานสวนใหญที่เกี่ยวของกับการบริการประชาชนเปนตนวาการสงจดหมายก็ไดมา
อยูในความรับผิดชอบของบริษัทไปรษณียไทย รวมถึงบริษัท กสท.โทรคมนาคม จํากัดยังไดมอบ
ใหบริษัทไปรษณียไทยใหบริการโทรเลขตอเนื่องจากป 2546 แตความนิยมการใชบริการโทรเลขก็
นอยลงเนื่องจากมีการสื่อสารทางอื่นที่รวดเร็วในปจจุบัน เปนตนวา การใชโทรศัพทเคลื่อนที่ การ
ใชไปรษณียอิเล็กทรอนิกส เปนตน ตอมาบริษัท กสท.โทรคมนาคม จํากัด ไดประกาศยกเลิกการ
ใหบริการโทรเลขของไทยในวันที่ 1 พฤษภาคม 2551 อยางเปนทางการ
งานบริการของบริษัทไปรษณียไทยแยกเปนประเภทใหญๆ ดังนี้
1. บริการไปรษณียไดแก การสงจดหมาย จดหมายอากาศ ไปรษณียบัตร ของ
ตีพิมพ พัสดุยอย พัสดุไปรษณียในประเทศ พัสดุไปรษณียระหวางประเทศ ไปรษณียดวนพิเศษ
ไปรษณียรับรอง ไปรษณียลงทะเบียน ไปรษณียรับประกัน ไปรษณียตอบรับ นําจายดวน และ
ธุรกิจตอบรับ
2. บริการการเงิน ไดแก ไปรษณียธนาณัติธรรมดา ไปรษณียธนาณัติดวนพิเศษ
ธนาณัติเวสตเทิรนยูเนี่ยน ตั๋วแลกเงินไปรษณีย และไปรษณียเก็บเงิน
3. บริการPAY at POST คือรับชําระสินคาและบริการ
4. จําหนายตราไปรษณีย และสินคาไปรษณีย ไดแก ซองจดหมาย ซองกัน
กระแทก วัตถุกันกระแทก กลองสําเร็จรูป และตูรับไปรษณียภัณฑประจําบาน
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งานบริการดานไปรษณียไทย
ไปรษณียไทยมีบริการหลายดาน แตจะขอยกตัวอยางงานไปรษณียบางประเภทเพื่อให
เห็นตัวอยางการกรอกแบบพิมพ ดังนี้
ใบรับฝากไปรษณียภัณฑในประเทศ
ใบรับฝากไปรษณียภัณฑในประเทศ เรียกวา ป. 179 จํานวน 1 ชุด ทําเปน 2 แผน คือ
สวนที่เปนตนฉบับและสําเนา โดยใหผูสงเขียนเฉพาะดานที่เปนตนฉบับ และกระดาษคารบอนจะ
ปรากฏขอความในสวนสําเนา
รายละเอียดใบรับฝากไปรษณียภัณฑในประเทศ ดานที่ใหผูสงกรอกขอความ มี 4 สวน
ดังนี้
1.1 สวนแรกมีชองทําเครื่องหมาย () ใหเลือกวาจะฝากสงแบบไปรษณีย
รับรองหรือไปรษณียลงทะเบียน
1.2 สวนที่ 2 ผูฝากสงกรอก โดยระบุวันที่ฝากสง ชื่อที่ทําการไปรษณียที่ฝาก
สง นามผูรับ ที่อยู รหัสไปรษณีย และมีใหเลือกบริการวาตองการใหนําจายดวน ใหตอบรับ หรือ
อื่นๆ โดยทําเครื่องหมาย()หนาชองที่ตอ งการเลือก หรือเขียนระบุอื่นๆ
1.3 สวนที่ 3 เจาหนาที่เปนผูกรอกเกี่ยวกับเลขที่ของไปรษณียรับรอง หรือเปน
เลขที่ของไปรษณียล งทะเบียนตามที่ผูฝากสงเลือก คาบริการ และชื่อเจาหนาที่ผูรับฝาก
1.4 ส ว นที่ 4 คํ า แนะนํ า ให ผู ฝ ากส ง อ า นให ล ะเอี ย ดและเข า ใจเสี ย ก อ น
ขอความมีวา
ใบรับฝากหนึ่งชุดมี 2 แผน เปนตนฉบับ 1 แผน และสําเนา 1 แผน โปรด
กรอกรายละเอียดดวยปากกาลูกลื่น โดยกดปลายปากกาใหมีน้ําหนักมากพอที่จะทําให
ขอความตางๆ ติดแผนสําเนาไดชัดเจน จากนั้นใหทากาวในพื้นที่ที่กําหนด บริเวณทอน
บนและทอนลางของดานหลังสําเนาแผนสีชมพู แลวผนึกใบรับฝากทั้งชุดกับหอ/ซองที่
ดานหนา โดยระมัดระวังมิใหปดทับจาหนา
หรือดานหลังหอ/ซองแลวแตความ
เหมาะสมกอนยื่นหอ/ซองใหเจาหนาที่รับฝากโดยไมตองแยกใบรับฝากออกจากตนฉบับ
ที่เปนสําเนา

รายละเอี ย ดใบรั บ ฝากไปรษณี ย ภั ณ ฑ ใ นประเทศ ด า นหลั ง ของแผ น ต น ฉบั บ มี
คําแนะนํา ใหเก็บตนฉบับที่เจาหนาที่กรอกรายละเอียดเรียบรอยแลวไวเปนหลักฐานในระยะเวลา 1
ป ถาไปรษณียภัณฑลงทะเบียนหรือรับรองในประเทศที่ ฝากสงเกิดสูญหายเพราะความผิด ของ
ทางการ ผูฝากสงจะไดรับคาชดเชยตามระเบียบที่กําหนด
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ใบฝากธนาณัติในประเทศ
ใบฝากธนาณัติในประเทศเรียกวา ธน.1 แบงเปน 3 สวน ดังนี้
1.1 สวนแรกมีชองทําเครื่องหมาย() ใหเลือกวาจะฝากสงแบบธนาณัติ
ธรรมดาหรือธนาณัติดวนพิเศษ
1.2 สวนที่ 2 ใหเขียนวันที่ฝากสง จํานวนเงินเปนตัวเลขและตัวอักษร ชื่อที่ทํา
การไปรษณียปลายทางของผูรับพรอมรหัสไปรษณีย ชื่อที่อยูพรอมรหัสไปรษณียของผูรับเงินและ
ผูฝากเงิน และระบุดวยวาฝากเองหรือมีผูมาฝากแทน จากนั้นลงลายมือชื่อ
1.3 สว นที่ 3 เจาหนาที่เปน ผูก รอกเลขที่ธนาณัติ คาธรรมเนียม ลายมือชื่อ
พนักงานรับฝาก ลายมือชื่อหัวหนา ปณ. หรือผูรับมอบอํานาจ รายการสงตอแบบ ธน.31 ทอนที่
1.2 เลขที่ และประทับตราประจําวัน
นอกจากนี้ยั งมี ซองที่ใ ชบ รรจุธนาณั ติโ ดยเฉพาะเรีย กว า ธน. 31 ทอน 2 มี
รายละเอียดดังนี้
1.มุมบนซายมือเวนใหเขียนชื่อและที่อยูผูฝาก
2. มุมบนขวามือประทับตราวาชําระคาสงไปรษณียากรแลว ใชไดเฉพาะสําหรับ
สงธนาณัติในประเทศ
3.สวนกลางซองเวนใหเขียนชื่อและที่อยูของผูรับ
การเขียนจาหนาซอง
ในการเขียนจาหนาควรเขียนดวยหมึกหรือวัสดุอื่นที่ไมลบเลือนไดงาย และใหเขียน
ขนานไปกับดานยาวของหอหรือซอง ควรแจงชื่อและที่อยูผูรับโดยละเอียดชัดเจนดวยอักษรหรือ
ตัวเลขที่อานงาย ระบุบานเลขที่ หมูที่ (ถามี) ตรอก ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด
รหัสไปรษณีย (กรณีที่อยูหมูบานจัดสรรควรระบุชื่อหมูบาน และหากอยูในอาคารชุดควรระบุเลขที่
หองและเลขที่ชั้นดวย) นอกจากนั้นเขียนชื่อผูฝากสงไวที่มุมบนซายดานจาหนา หากไมสามารถ
สามารถนําจายไดก็จะสงคืนผูฝากสงไดอยางถูกตอง
ควรใชซองสีออนๆไมมีลวดลาย ขนาดมาตรฐานตามที่การสื่อสารแหงประเทศไทย
กํ า หนด เพื่ อ ให เ จ า หน า ที่ อ า นได ง า ยและสามารถคั ด แยกได ด ว ยเครื่ อ งคั ด แยกจดหมายที่
การสื่อสารแหงประเทศไทยนํามาใชงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปไดอยางรวดเร็ว
การเขียนรหัสไปรษณียของปลายทางที่บรรทัดสุดทายของการจาหนาตองใชเลขอารบิก
หากเขียนดว ยลายมือใหเขียนในชองกรอบสี่ เหลี่ยมแดงสม แตถาพิมพดวยเครื่องพิมพดีด หรือ
คอมพิว เตอร ตองพิมพอยูบริเวณจาหนาโดยพิมพตอทายจังหวัด ปลายทาง หรือในชองกรอบ
สี่เหลีย่ มแดงสม
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ตัวอยาง ซองจดหมายมาตรฐาน และการจาหนาซอง

ตัวอยาง เครื่องหมายสัญลักษณหลังซอง หากมีสัญลักษณดังกลาวแสดงวาซอง
นั้น สามารถอานดวย เครื่องคัดแยกจดหมายได

3.หลักการใชภาษาในการกรอกแบบพิมพ
แบบพิ ม พ ห มายถึ ง กระดาษพิ ม พ ที่ เ ป น แบบสํ า หรั บ กรอกข อ ความ หรื อ ทํ า
เครื่องหมายตามที่กําหนด หรือตามที่ตองการ เชนแบบพิมพคํารอง (ราชบัณฑิตยสถาน 2546: 641)
แบบพิมพในวิชาภาษาไทยเพื่อกิจธุระนี้จะกลาวถึงเฉพาะที่เกี่ยวของกับทะเบียนราษฎร ทะเบียน
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ครอบครัว ทะเบียนพินัยกรรม การกรอกเอกสารสิทธิ์และสัญญา และการกรอกแบบพิมพที่ใช
สื่อสารทางไปรษณียไทย
ตัวอยางการกรอกแบบพิมพงานทะเบียน
ในการกรอกแบบพิมพงานทะเบียน ควรคํานึงถึงวิธีการเขียนใบแจงและใบคํารองขอ
ดังนี้
1. อานขอความในแบบพิมพใหเขาใจเสียกอน
2. กรอกแบบพิมพใหครบทุกชอง และทําตามขอแนะนําในการกรอกแบบพิมพ ไดแก
2.1 แบบคํารองอาจมีสวนที่เตรียมไวเพื่อความสะดวกแกผูยื่นคํารอง จึงระบุให
ทําเครื่องหมายถูก() หรือ กากบาท (X)ลงในชองตามที่ตองการ
2.2 สวนที่ใหเจาหนาที่กรอกขอความ ผูยื่นคํารองตองระมัดระวังอยาไปเขียน
ในสวนนั้น
2.3 สวนที่ใหผูยื่นคํารองกรอกรายละเอียดทั่วไป เชน ชื่อ อายุ ผูยื่นคํารองตอง
ระมัดระวังในการกรอกรายละเอียดใหถูกชอง
2.4 สวนที่ใหเขียนความประสงค จะตองเขียนใหสั้นแตไดความชัดเจน
3. เขียนดวยลายมือตนเองใหชัดเจน สะอาด ตัวสะกดการันตถูกตอง
ใบเอกสารแจงหรือคํารองขอเปนแบบพิมพที่งานฝายทะเบียนของกรมการปกครอง
หนวยตางๆที่มีหนาที่เรื่องนี้ทําขึ้นเพื่อใหประชาชนที่ไปติดตอสามารถเขียนเองไดสะดวก จึงมี
ลักษณะของการพิมพขอความที่เปนความประสงคของบุคคลที่มาขอใชบริการฝายทะเบียนอยาง
มากที่สุด และเหลือที่ใหบุคคลเขียนกรอกเทาที่จําเปน การใชภาษาในใบเอกสารไมซับซอน เปน
เพียงการบันทึกขอมูลเทานั้น
ตัวอยางการกรอกแบบพิมพเอกสารสิทธิแ์ ละสัญญา
ในการกรอกแบบพิมพเอกสารสิทธิแ์ ละสัญญา ควรระมัดระวังและพิจารณาใหถี่
ถวนกอน ดังนี้
1. อานขอความในหนังสือใหเขาใจเสียกอน เปนตนวาการทําหนังสือสัญญา ใน
ปจจุบัน ผูรับสัญญามักจะเปนฝายรางสัญญาและพิมพรายละเอียดมาเสร็จ โดยเฉพาะเนื้อความของ
สัญญาที่แสดงขอตกลงวาแตละฝายจะตองทําอะไร รวมถึงการปรับกรณีที่คูสัญญาทําผิดสัญญา
ผูใหสัญญาจึงควรอานรายละเอียดใหถถี่ วนวาอยูในขอตกลงกันหรือไม ถาขอความไมเปนไปตามที่
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ตกลงกัน หรือเห็นวาสัญญาแสดงความไมสุจริตใจก็ยังไมตองลงลายมือชื่อ ซึ่งถือไดวาสัญญายัง
ไมเกิดขึ้นถาไมมีการลงชื่อของทั้งสองฝายและมีพยานลงนามรวมดวย
2. กรอกแบบพิมพใหครบทุกชอง ดังกลาวมาแลววาหนังสือสัญญาปจจุบันมักจะ
พิมพมาเสร็จแลวใหลงลายมือชื่อกันเพียงอยางเดียว แตถามีเวนใหกรอกขอความบางก็มักเปนการ
กรอกขอความสั้นๆ เชน ชื่อและที่อยู เปน ตน ผูก รอกขอความตองระมัด ระวังในการกรอก
รายละเอียดใหถูกชอง
3. ถาตองเขียนดวยลายมือตนเองก็เขียนใหชัดเจน สะอาด หามลบ ถามีการแกไข
ตองลงลายมือชื่อกํากับไวอยางชัด เจน ทั้งนี้เพราะหนังสือสัญญาเปน หนังสือที่มีผลบัง คับตาม
กฎหมาย การขีดลบขอความอาจแสดงความทุจริตได การเขียนทุกอยางในเอกสารสัญญานี้จึงตอง
ทําอยางระมัดระวังรอบคอบ
4. พิถีพิถันในการสะกดการันต การพิมพชื่อและนามสกุลของคูสัญญาตองถูกตอง
ทั้งคูเพราะหนังสือสัญญามีผลผูกพันไดตามกฎหมาย มิฉะนั้นจะทําใหเกิดปญหาวาหลักฐานไมตรง
กับความเปนจริงทําใหตองมีการตรวจสอบเสียเวลากันไดในภายหลัง
การกรอกแบบพิมพในเอกสารสิทธิและสัญญาตางๆตามกฎหมายมีวิธีการเขียนที่ใช
ขอเท็จจริงผสมกับขอกฎหมาย และยังมีศัพทเฉพาะของนักกฎหมายอีกดวย เชน คําวา โมฆะ ผูกู
ผูใหกู เปนตน ลักษณะของภาษากฎหมายเปนภาษาแบบแผนที่มีศัพทเฉพาะในวงการของตนเอง
ลักษณะขอความในเอกสารสิทธิ์และสัญญาตางๆมีดังนี้
1. ชัดเจน รัดกุม ไมคลุมเครือ เนื่องจากการเขียนเอกสารสิทธิ์ และสัญญาตางๆมีผล
ผูกพันตามกฎหมาย ภาษากฎหมายที่ดีจึงตองรัดกุม เมื่อเกิดกรณีฟองรองจะตองเอาหนังสือสัญญา
มาตีความ ดังนั้นการเขียนสัญญาตางๆตามกฎหมายจึงตองไมใหมีความคลุมเครือจนทําใหเกิดขอ
ปญหาไดในภายหลัง
2. เปนระบบระเบียบเดียวกัน เปนตนวาในหนังสือสัญญาใชวา ผูกู ก็ใชเปนแบบเดียวทั้ง
สัญญาไมตองหลากคําวาลูกหนี้ เชน ไมใชวา “หากผูกูไมปฏิบัติตามสัญญา ใหถือวาลูกหนี้ผิด
สัญญา” เปนตน
3. เปนศัพทข องกฎหมาย เชน ทายาทโดยธรรม และผูสืบสันดาน ก็มีค วามหมาย
แตกตางกัน ทายาทโดยธรรมหมายถึงทายาทที่มีสิทธิรับมรดกตามกฎหมาย สวนผูสืบสั นดาน
หมายถึงผูสืบสายโลหิตโดยตรงจากเจาของมรดก เปนตน ดังนั้นในการเขียนและอานเอกสารสิทธิ์
และสัญญาตางๆตองเขาใจศัพทของทางกฎหมายดวยจะไดไมเขาใจผิด
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ตัวอยางการกรอกแบบพิมพเพื่อติดตอสื่อสารของไปรษณียไทย
การไปรษณี ย ไ ทยได อํ า นวยความสะดวกแก ผู ใ ช บ ริ ก าร จึ ง มี แ บบพิ ม พ ที่ ใ ห
รายละเอียดขอความไวแลว ผูใช บริก ารเพียงแตกรอกขอความสั้น ๆในแบบพิมพข องไปรษณีย
ประเภทตางๆ เชน ใบรับฝากไปรษณียดวนพิเศษ ใบรับฝากไปรษณียภัณฑในประเทศ และใบ
ฝากธนาณัติใ นประเทศ เปน ตน ในการเขียนกรอกขอความตามแบบพิมพไมยุงยาก แตค วร
รอบคอบและคํานึงถึงขอตอไปนี้
1. อานคําแนะนํา ชี้แจง กรอกใหถูกชองและใหครบทุกชอง
2. ลงที่อยูและรหัสไปรษณียของผูรับหนังสืออยางชัดเจน
3. เขียนดวยลายมือใหอานอานชัดเจน ถาเปนการเขียนเพื่อใหกระดาษคารบอนทํา
สําเนาใหใชปากกาลูกลื่น
4. เขียนสะกดการันตใหถูกตอง
4. ความสําคัญของกระบวนการเรียนรู( Learning Process)
ความหมายของกระบวนการเรียนรู
กระบวนการเรียนรู คือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรียนอยางคงทน ถาวร ไมลืม
งาย ซึ่งเปนผลมาจากประสบการณต รง และการฝกปฏิบัติที่ผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม
(สุจริต เพียรชอบ และสายใจ อินทรัมพรรย 2538: 53, Mendnick 1964 อางถึงในศิริบูรณ ศรี
สุวรรณ และคณะ 2520: 2) กระบวนการเรียนรูมีความสําคัญมากโดยเฉพาะในยุคปจ จุบัน ที่
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เชน ถาระบบการศึกษาไมไดบมเพาะใหผูเรียนรักที่จะคิดและไมไดสอน
วิธีการคิดก็จะสงผลใหเด็กไมมีนิสัยชางคิด คิดไมเปน ไมรักการเรียนรู (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์
2553 : 45-46) ดังนั้นจึงเปนหนาที่ข องผูสอนที่จะใหกระบวนการเรียนรู อยางเหมาะสม เพื่อให
พฤติกรรมของผูเรียนเปนไปตามคุณลักษณะที่ดี
พระราชบัญญัติก ารศึก ษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545
มาตรา 24 ได ก ลา วถึ งการจั ด กระบวนการเรียนรู ให สถานศึก ษาและหนว ยงานที่ เกี่ ยวขอ ง
ดําเนินการดังตอไปนี้
1. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน
โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล
2. ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกต
ความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา
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3. จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิด
เปน ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง
4. จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูตางๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน
รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมทีด่ ีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา
5. สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียน
และอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัย
เปนสว นหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ทั้งนี้ ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการ
เรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตางๆ
6. การจัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความรวมมือกับ
บิดามารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ
สุจริต เพียรชอบ และสายใจ อินทรัมพรรย (2538 : 53-62) ไดเสนอกระบวนการ
เรียนรู อาจเกิด ขึ้ น ไดจ ากการเรีย นหลายวิธี ได แก การเรียนรู อยางมีจุด มุ งหมาย (Purposeful
Learning) กลาวคือหากผูเรียนไมทราบวาจะเรียนบทเรียนนั้นไปเพื่ออะไร จะมีประโยชนกับตน
หรือไมอยางไร หากจะใชไดผลควรจะเปนการเรียนรูโดยมีจุดมุงหมาย และไดมีสวนรวมในการ
ตั้งจุดมุงหมายของบทเรียนและวางแผนการเรียนรวมกันก็จะทําใหผลการเรียนดียิ่งขึ้นไปอีก เพราะ
เปน ความตอ งการและเปน แรงขั บของผูเ รียน อีก ประการหนึ่งคื อการเรียนรูดว ยการกระทํ า
(Learning by doing) เนื่องจากภาษาไทยเปนวิชาทักษะ ผูเรียนจะชํานาญไดก็เพราะประสบการณ
ตรง ไดลงมือฝก ฝนดว ยตนเอง การเรียนภาษาไทยโดยครูเปนผูบรรยายโดยไมเปดโอกาสให
นัก เรี ยนไดลงมื อกระทํา หรือ มีโ อกาสนอย นัก เรียนจะไดประโยชนจ ากการเรีย นนอ ยที่สุ ด
เพราะฉะนั้นถาอัตราเวลาเรียนหรือจํานวนนักเรียนเปนอุปสรรคในการที่นั กเรียนจะไดมีโอกาส
ปฏิบัติจริง กิจกรรมเสริมหลักสูตรภาษาไทยก็จะชวยไดมาก
อนึ่ง แรงจูงใจ (Motivation) ถือเปนสิ่งสําคัญอีก ประการในการเรียนรู ครูควร
สรางสถานการณที่เปนแรงจูใจทั้งภายนอกและภายในแกผูเรียน แรงจูงใจภายนอก ไดแกการสราง
บรรยากาศในการเรียน การจัด กิจ กรรมและประสบการณตางๆที่นาสนใจสนุก สนาน สว น
แรงจูงใจภายในไดแกความกระตือรือรน ความอยากรูอยากเรียน และความรูสึกอยากรวมกิจกรรม
ความรูสึกเหลานี้มัก เกิด จากแรงจูงใจภายนอกที่จ ะชว ยใหผูเรียนเกิด ความสนุกสนาน และเกิด
แรงจูงใจภายในตามขึ้นมา
สรุปไดวาการจัดกระบวนการเรียนรูมีความสําคัญในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของผูเรียนวิธีการจัด กระบวนการเรียนรูที่จะไดผลดีค วรจัดตามความสนใจของผูเรียน มีการฝก
ทักษะกระบวนการคิด ใหโอกาสผูเรียนเรียนรูจากประสบการณจริง ในการสอนควรผสมผสานทั้ง
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ความรูและคุณธรรม นอกจากนี้ควรมีบรรยากาศการเรียนและสื่อการเรียนที่เหมาะสม ประการ
สุดทายควรมีการรวมมือกันกับทุกฝายเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียน
กระบวนการเรียนรูที่ทําใหเกิดการเรียนรูดวยตนเอง
การเรียนรูดว ยตนเองมาจากภาษาอังกฤษวา Self Directed Learning มี
นักวิชาการใหนิยามไวดังนี้
คอลิน กริฟฟน( Colin Giffin 1983 : 153) กลาววาการเรียนรูดวยตนเองเปนการ
จัดประสบการณการเรียนรูเฉพาะตัวบุคคล โดยมีเปาหมายเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูของตนเอง
สามารถวางแผนและประเมินผลการเรียนรูดว ยตนเอง ทั้งในลักษณะที่เปน เฉพาะบุค คลและใน
ฐานะสมาชิกของกลุม
สมบัติ สุวรรณพิทักษ (2543 : 9-10) กลาววาการเรียนรูดวยตนเองหรือการเรียนรู
ดว ยการชี้ นํ า ตนเอง คือ ต อ งมี ก ารวิ เคราะห และกํ า หนดความต อ งการของตน การกํ า หนด
จุดมุงหมายในการเรียน การแสวงหาแหลงและวิธีการเรียน กิจกรรมการเรียนรวมถึงวิธีประเมินผล
การเรียนของตน
คีรีบูน จงวุฒิ เวศย และคณะ (2547 : 39) กลาววา การเรียนรูด ว ยตนเองเป น
กระบวนการเรียนรูที่เกิด ขึ้น จากความริเริ่มหรือความตองการของผูเรียน โดยผูเรียนกําหนด
เปาหมายในการเรียนและรับผิดชอบกระบวนการเรียนตามความพึงใจและแรงจูงใจของผูเรียนแต
ละคน
จากคําจํากัดความดังกลาวสรุปไดวา การเรียนรูดวยตนเองเปนกระบวนการเรียนที่
บุค คลเปน ผูกําหนดเปาหมายการเรียน กําหนดเนื้ อหา เลือกแหลงเรียนรู การดําเนิน กิจ กรรม
ตลอดจนการประเมินผลการเรียนดวยตนเอง
นักวิชาการไดใหความสําคัญของการเรียนรูดวยตนเอง เชน โนลส (Knowles
1975 : 15-17) เห็นวาการเรียนรูดวยตนเองจะทําใหผูเรียนมีแรงจูงใจและมีจุดมุง หมาย จึงเรียนอยาง
ตั้งใจ ทําใหสามารถจดจําสิ่งที่เรียนไดนาน และสามารถใชประโยชนจากการเรียนไดดีกวาผูที่รอ
รับความรูจากผูสอนอยางเดียว
กอรดอน จี. ดารเกนวัลด และซาราน บี เมอรเรียม (2530: อางถึงในสองหลา เทพ
เชาวนะ 2534 : 14) กลาวถึงความสําคัญในการศึกษาปจจุบันตองสอนใหมีความสามารถในการ
แสวงหาความรูใหมๆตลอดชีวิต ประสบการณทุกอยางคือการเรียนรู การเรียนการสอนที่เนนให
ผูเรียนเรียนรูดวยตนเองจะทําใหผูเรียนเกิดความคิดสรางสรรค เปนตัวของตัวเอง รูจักตัดสินใจและ
รับผิดชอบดวยตนเอง ซึ่งการแกปญหาดวยวิธีเกาใชไมไดในโลกปจจุบัน ดังที่เกรียงศักดิ์ เจริญ
วงศศักดิ์ (2533 : 30) กลาวาการแกปญหาดวยวิธีการเดิมๆมักจะใชไมไดผล ความคิดสรางสรรคจึง
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เขามามีบทบาทสําคัญทั้งในระดับโลก ระดับชาติ ระดับองคกร ระดับสถานศึก ษา จนถึงระดับ
ปจเจกชน
ดังนั้นในกระบวนการเรียนรู ผูสอนควรไดจัดจัดกิจกรรมใหผูเรียนบรรลุถึงขั้น
เกิดการเรียนรูไดดวยตนเอง ก็จะทําใหผูเรียนเกิดความคิดสรางสรรค
5.วิธีสอนโดยใชการแสดงละคร (Dramatization)
ความหมายของวิธีสอนโดยใชการแสดงละคร
วิธีสอนโดยใชก ารแสดงละคร มีชื่อเรียกแตกตางกัน ไปในภาษาอังกฤษ ไดแก
Dramatization (ทิศนา แขมมณี 2550) Dramatic Activities (Maley and Duff 1982 ) Drama in
education (Wessels 1987) แตก็มีความหมายไปในทางเดียวกัน
มาลียและดัฟ (Maley and Duff 1982: 6) กลาวถึง Dramatic Activities วา เปน
กิจกรรมที่ใหผูเรียนไดแสดงบุคลิกภาพ การแสดงออก และจินตนาการ รวมถึงกระตุนใหการ
เรียนภาษาเกิดความสนุกสนาน สมจริง เราความสนใจของผูเรียนทั้งหมดในชั้น
เวสเซลส (Wessels 1987 : 7-8) กลาววา Drama หรือการแสดงละครไมใชเรื่องยาก
เพราะเปนการกระทําในชีวิตประจําวันของคนเราอยูแลว เมื่อเราตองพบกับปญหายุงยาก แตตอง
ทําทาเหมือนวาไมมีอะไรเกิดขึ้น ทาทางที่เราแสดงออกนั้นเองคือการแสดง
อยางไรก็ตาม Drama in education หรือการแสดงละครเพื่อการศึกษามีประโยชน
มากกวาการแสดงทาทีเทานั้น แตเปนการเรียนรูผานประสบการณตรง เชน แทนที่จะอธิบายวาคน
ตาบอดมองไมเห็นอยางไร แตเปลี่ยนใหบุคคลผูนั้นปดตาหาปากกาบนโตะ ผูรับบทบาทนั้นจะเกิด
ความเขาใจและมีความรูสึกรวม การแสดงเพื่อการศึกษาจึงไมเพียงแตใหความรู แตยังถายทอด
ความรูสึกและความเขาใจ ทําใหผูแสดงเกิดความจดจําไดดีกวาการรูเพียงความหมายของคํา
ความเห็นดังกลาวของมาลียและดัฟและเวสเซลสสอดคลองกับความหมายของวิธีการ
สอนโดยใชการแสดงละครของทิศนา แขมมณี (2550 :353) ที่เห็นวาวิธีนี้เปนกระบวนการที่ผูสอน
ใชใ นการชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงค โดยการใหผูเรียนแสดงละคร ซึ่งเปน
เรื่องราวที่ตองการใหผูเรียนไดเรียนรูตามเนื้อหาและบทละครที่ไดกําหนดไวตั้งแตตนจนจบเรื่อง
ทําใหเรื่องราวนั้นมีชีวิตขึ้นมา และสามารถทําใหทั้งผูแสดงและผูชมเกิดความเขาใจและจดจําเรื่อง
นั้นไดนาน
จากที่กลาวมาสรุปไดวา วิธีสอนโดยการแสดงละครเปนวิธีการสอนโดยใชกิจกรรม
การแสดงละครเพื่อใหเกิดการเรียนรูจากเรื่องราวและบทบาทที่แสดง มีประโยชนคือทําใหเกิดการ
เรียนรูจากประสบการณตรง ไดเขาใจและรูสึกถึงอารมณตางๆในเรื่องทําใหเกิดการจดจําเรื่องไดดี
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ประเภทและลักษณะของกิจกรรมในการแสดงละคร
การแสดงละครเพื่อการเรียนรูม ีหลายแบบ
1. การแสดงละครแบบไมเป นทางการ หรือเรียกสั้น ๆ ไดวา เปน การแสดงเรื่องราว
(acting) หรือเหตุก ารณสั้น ๆ เฉพาะจุดเฉพาะประเด็น เพื่อชว ยทําใหเรื่องราว/ เหตุก ารณ / จุด /
ประเด็น เหลานั้น มีความกระจางชัดขึ้น การแสดงแบบนี้ ผูสอนสามารถใชสอดแทรกในการสอน
เนื้อหาสาระตาง ๆ ไดมาก เชน การแสดงวิธีการจัดโตะอาหาร การแสดงพิธีแตงงาน พิธีทําขวัญ
วิธีการผายปอด วิธีการชวยเหลืออุบัติเหตุอุบัติภัย ตลอดจนการแสดงบทบาทหนาที่ของบุคคลใน
อาชีพตาง ๆ เปนตน(ทิศนา แขมมณี 2550 :354) ซึ่งละครประเภทนี้อาจเปนเพียงละครสั้นๆเพื่อ
นําเขาสูบทเรียน (สมถวิล วิเศษสมบัติ 2525 : 248) หรือที่เวสเซลสเรียกวา Games หรือ Drama
Games เปนกิจกรรมการละครเบื้องตนที่สามารถนําไปประกอบการเรียนไดทุกขั้นตอน ตั้งแต
นําเขาสูบทเรียน หรือสรุปบทเรียน อาจใชในการแนะนําตัว ฝกจินตนาการ และละลายพฤติกรรม
เปนตน (Wessels 1987: 29 - 30)
2. การแสดงละครแบบเปนทางการ หรือ การแสดงนาฏการ เปนการแสดงละครที่มีการ
เตรียมบทละครตั้งแตตนจนจบไว และผูแสดงจะตองมีการซักซอมการแสดงกอนการแสดงจนผู
แสดงสามารถแสดงไดตามบท และมีการจัดฉากจัดเวทีใหดูสมจริง ตัวอยางการแสดงนาฏการที่
นิยมกันมาก ไดแก การแสดงเหตุการณประวัติศาสตร หรือชีวประวัติของบุคคลสําคัญ ๆ เปนตน
(ทิศนา แขมมณี 2550: 354)
3.การแสดงละครใบ หรือ Mine and Pantomine เปน การแสดงที่ผูแสดงใชใ นการ
แสดงออกทาทางสื่อความหมายเรื่องราวใหผูชมเขาใจ โดยไมใชภาษาพูดเลย แตอาจมีการใชการ
บรรยายประกอบทาทางได อาจใชใ นขั้น ของการเตรียมความพรอมของผูเรียน หรือนําเขา สู
บทเรียน (John Dougill 1987: 13-16; ทิศนา แขมมณี 2550: 354)
4.การแสดงละครเลียนแบบ เปนการแสดงที่ผูแสดงพยายามแสดงลักษณะทาทาง
เลียนแบบบุคคล สัตว หรือสิ่งของตาง ๆ เชน การแสดงเลียนแบบดารา นักรอง นักพูด ที่มีชื่อเสียง
การแสดงทาทางและเสียงรองเลียนแบบสัตวตาง ๆ เชน สุนัข แมว สิงโต นกตาง ๆ หรืออาจแสดง
เลียนแบบกลไกทํางานของสิ่งของตาง ๆ เชน หุนยนต คอมพิวเตอร รถเมล เครื่องบิน เปนตน
(ทิศนา แขมมณี 2550: 354)
5.การแสดงละครลอเลียน เปน การแสดงละครที่มีเนื้อหาสาระเสียดสีบุค คลสังคม
เรื่องราวหรือเหตุการณตาง ๆ เพื่อเนนเจตคติ คานิยม หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ตองการใหเกิดขึ้นแก
ผูเรียน โดยการแสดงถึงความไมชอบดวยเหตุและผลของสิ่งนั้น เชน การแสดงลอเลียนพฤติกรม
ทางการเมืองของนักการเมือง การแสดงลอเลียนเรื่องราวหรือเหตุการณทางสังคม เปนตน (ทิศนา
แขมมณี 2550: 355)
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6.การแสดงเชิดหุนละคร เปนการแสดงที่ผูแสดงใชหุนหรือวัสดุอื่น ๆ เปนตัวแทนตน
ในการแสดงออก ผูแสดงจะไมปรากฏกายหรือแสดงพฤติกรรมตาง ๆ ใหเห็น แตจ ะเชิด หุนให
แสดงตามที่ตนปรารถนา ซึ่งก็คือการเชิดหุนใหแสดงตามบทและเรื่องราวที่ไดเตรียมไว หุนที่ใช
ในการแสดงมีมากมายหลายประเภท เชน หุนกระบอก หุนนิ้วมือ หุนสวมมือ หุนเสียบไม หุนหนัง
ตะลุง หุนดิบ เปน ตน หุนดังกลาวอาจเปนหุนรูปคน หุน รูปสัต ว หรือหุนรูปสิ่งของตาง ๆ หุน
เหล านี้ เป น ตั ว แทนในการแสดงออกทางทา ทางของผูแ สดง แต ผูแ สดง (ผู เชิ ด หุ น ) ยั งเปน ผู
แสดงออกทางบทพูดอยู หรือในบางกรณีที่ผูเชิดหุนยังไมชํานาญ อาจมีผูแสดงหลายคน เชน คน
หนึ่งเปนผูเชิดหุนอีกคนหนึ่งเปนผูพากย ผู แสดงบทพูด ผูแสดงอาจมีค นเดียวหรือหลายคนก็ได
แลวแตความสามารถของผูแสดง (ทิศนา แขมมณี 2550: 355)
7. บทบาทสมมติ มีจุดมุงหมายสําคัญกระตุนใหผูเรียนคิด ผูเรียนตองสวมบทบาท
ตางๆเพื่อใหตระหนักถึงบทบาทในชีวิตจริง (John Dougill 1987: 17-18) อยางไรก็ตาม ทิศนา
แขมมณีแยกวิธีสอนโดยการแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) ออกจากวิธีการสอนโดยการแสดง
ละคร เพราะมีขอแตกตางคือบทบาทสมมติ มุงใหผูเรียนเอาใจเขามาใสใจเรา การอภิปรายมุงที่
ความรู ความคิด ความรูสึก และพฤติกรรมที่แสดงออกของผูแสดง (ทิศนา แขมมณี 2550 :358)
ในงานวิจัยนี้ใชวิธีการสอนโดยการแสดงละครตามแบบที่ 2 คือการแสดงละครแบบ
เปนทางการ หรือ การแสดงนาฏการ เปนการแสดงละครที่มีการเตรียมบทละครตั้งแตตนจนจบไว
ผูแสดงจะตองมีการซักซอมการแสดง มีการจัดฉากจัดเวที ใหดูสมจริง
ขั้นตอนวิธีสอนโดยใชการแสดงละครแบบเปนทางการ
ทิศนา แขมมณี (2550 : 355-357) ไดกลาวถึงองคประกอบและขั้นตอนวิธีสอนโดย
ใชการแสดงละครแบบเปนทางการ ดังนี้
1. ผูสอน/ผูเรียนเตรียมบท
2. ผูเรียนศึกษาตามบทละครและเลือก (หรือผูสอนกําหนด) บทบาทที่จะแสดง
3. ผูเรียนศึก ษาบทที่จ ะแสดงและซอมการแสดง ผูสอนใหคําแนะนําในการชมการ
แสดงแกผูเรียนที่เปนผูชม
4. ผูสอนและผูเรียนจัดเตรียมวัสดุอุปกรณสําหรับการแสดง เชน เครื่องแตงกาย ฉาก
5. ผูเรียนแสดงหรือชมการแสดง
6. ผูสอนและผูเรียนอภิปรายเกี่ยวกับการแสดงของผูเลน เรื่องราวหรือเนื้อหาการแสดง
และสรุปการเรียนรูที่ไดจากการแสดง
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นอกจากนี้ทิศนา แขมมณี (2550: 355-357) ยังไดกลาวถึงเทคนิคและขอเสนอแนะ
วิธีสอนโดยใชการแสดงละคร ดังนี้
1. การเตรียมบทละคร
ผูสอนและผูเรียนควรมีก ารอภิปรายกัน ถึงวัต ถุประสงคข องการที่จ ะใชละครเปน
วิธีการเพื่อใหเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคที่กําหนด ผูเรียนควรมีบทบาทในการเลือกเรื่องราวที่
จะแสดง ผูสอนอาจเตรียมบทละครใหผูเรียนแสดง โดยตองเตรียมเนื้อหาการแสดงตั้งแตตนจนจบ
และตองเตรียมบทละคร คือบทพูดของตัวละครตาง ๆ หรืออาจใหผูเรียนชวยกันเขียน ซึ่งในทั้ง
สองกรณี ทั้งผูสอนหรือผูเรียนจําเปนตองศึกษาเนื้อหาหรือเรื่องราวจากแหลงขอมูลตางๆ เพื่อให
ไดเนื้อหา/ เรื่องราวที่ต รงกับความเปนจริงใหมากที่สุด และอาจจําเปน ที่ตอ งแสวงหาบุคคลผูมี
ประสบการณหรือความชํานาญในเรื่องนั้นมาใหคําปรึกษา เชน การแสดงละครทางประวัติศาสตร
การแสดงละครทางวรรณคดี เปนตน การแสดงละครที่ใชเปนวิธีการสอนนี้ จะแตกตางจากการ
แสดงละครที่เปนศิลปะทางการแสดง การใชละครในการเรียนรู ไมจําเปนตองจัดทําทุกสิ่งทุกอยาง
ใหสมบูรณเหมือนความเปนจริง แตตองพิถีพิถันในจุดที่ผูสอนตองการใหผูเรียนเกิดการเรียนรู จุด
นั้นจะตองเดนชัด การแสดงในจุดนั้นจะตองใหเห็นถึงสาระที่ตองการชัดเจน องคประกอบอื่น ๆ
ที่เปนสวนเสริมไมจําเปนตองจัดใหสมบูรณแตค วรจะต องตามความเปน จริง ผิดกับละครที่เปน
ศิลปะการแสดงจะตองจัดทําทุกสิ่งใหสมบูรณตามความเปนจริง
2. การศึกษาบทละคร และเลือกบทบาทที่จะแสดง
ผูสอนและผูเรียนควรชวยกันเลือกวาใครจะแสดงบทบาทอะไร โดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสมและความสามารถของผูเรียนกับบทที่จะแสดง ควรจะเลือกผูที่มีบุคลิกตรงกับลักษณะ
ตรงกับเรื่อง และความสามารถที่จะตีบทแตก คือเลนไดดี เลนไดตรงกับเนื้อหาของเรื่องมากที่สุด
เนื่องจากการแสดงละครเนนที่การใหผูเรียนเห็นภาพหรือเรื่องราวที่ตรงกับเรื่องราวและความเปน
จริงมากที่สุด ดังนั้นผูแสดงควรมีความเต็มใจที่จะแสดง เพื่อใหการแสดงออกมาดีที่สุด
3.การศึกษาบท ซอมการแสดง เตรียมผูชม และเตรียมวัสดุอุปกรณสําหรับการแสดง
เมื่อไดตัวแสดงแลว ผูแสดงแตละคนตองศึกษาเรื่องราวและบทของตนเปนพิเศษ ตอง
พยายามจําบทของตนใหคลอง เพื่อการแสดงจะไดไมติดขัด และจะตองมีการฝกซอมการแสดง
รวมกัน ในบางกรณีหลังการฝกซอมอาจจําเปนตองมีการเปลี่ยนตัวการแสดง โดยปกติการสอน
ดว ยวิธีนี้ ผูเรียนจะไมไดเรียนทั้ งหมด หากพบวาผูที่เลือกไว ไมสามารถแสดงไดดีพอที่จ ะสื่อ
ความหมายไดตรงกับเรื่องราวหรือเนื้อหาอันเปนวัตถุประสงคของการเรียนการสอน ผูที่ไมแสดง
จะเปนผูชมการ และผูชวยจัดการแสดง เชน ทําหนาที่กํากับบทแสดง บอกบท ชวยจัดฉาก แตงตัว
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ผูแสดง ชวยจัดหาวัสดุอุปกรณในการแสดง เปนตน ดังนั้นผูสอนจึงควรจัดแบงงานตามความสนใจ
และความสามารถของผูเรียน และใหคําแนะนําในการชมการแสดงวา ควรสังเกตและใหค วาม
สนใจเปนพิเศษในเรื่องอะไรบาง จุดไหนบาง
4. การแสดงละครและชมละคร
เมื่อทุกอยางพรอมแลวจึงเริ่มการแสดง ในขณะการแสดง ผูสอนและผูชมไมควรขัด
การแสดงกลางคัน และควรใหกําลังใจผูแสดง โดยการตั้งใจชมการแสดง ปรบมือใหกําลังใจ
ผูชมควรตั้งใจสังเกตการแสดงในจุด สําคัญที่ค รูใ หคําแนะนําเปน พิเศษ และอาจจดบันทึก สิ่งที่
สังเกตไวเพื่อกันลืม ผูแสดงก็ควรแสดงใหสมบทบาทมากที่สุด
5. การอภิปรายเพื่อสรุปการเรียนรู
เนื่ องจากวัตถุประสงคของการแสดงละครมุงที่จ ะชว ยใหผูเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับ
เรื่องราวที่แสดง ผูสอนใชการแสดงเปนวิธีการที่จะชวยใหผูเรียนไดเรียนรูเรื่องราวนั้น ๆ โดยได
เห็นภาพและการกระทําจริง ซึ่งจะทําใหผูเรียนมีความเขาใจและจดจําเรื่องนั้นไดอยางดีและจดจํา
ไดน าน ดังนั้น ละครที่แสดงออกมาจึงควรสะทอนเรื่องราวความเป น จริงนั้น ใหเห็น ชัด การ
อภิปรายเพื่อ การเรียนรู จึงตองมุง ไปที่เรื่องราวที่แสดงออกมา และการแสดงของผูแสดงว า
สามารถแสดงไดสมจริงเพียงใด
ขอดีและขอจํากัดของวิธีสอนโดยใชการแสดงละคร
1 . ขอดี
1.1 เปนวิธีสอนที่ชวยใหผูเรียนไดเห็นสิ่งที่เรียนมีชีวิตขึ้นมา ทําใหการเรียนรูมีความเปน
จริง และมีความหมายสําหรับผูเรียน
1.2 เปนวิธีสอนทีช่ วยใหผูเรียนไดเรียนรูอยางสนุกสนาน มีสวนรวมในการเรียนรูสูง
1.3 เปนวิธีสอนที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกทักษะตาง ๆ จํานวนมาก เชน ทักษะการพูด
การเขียน การแสดงออก การจัดการ การแสวงหาขอมูลความรู และการทํางานรวมกันเปนกลุม
เปนตน
2. ขอจํากัด
2.1 เปนวิธีสอนที่ใชเวลามาก ตองมีการจัดเตรียมบทละคร และการแสดงที่ยุงยาก
2.2 เปนวิธีสอนที่ตองใชวัสดุ อุปกรณ เครื่องแตงกาย ประกอบการแสดง ซึ่งอาจทําใหมี
คาใชจายมากเพิ่มขึ้น

39

2.3 เปนวิธีสอนที่ตองอาศัยการแสวงหาขอมูลที่ถูกตองมาใชในการเขียนบท หากผูสอน
ไมมีขอมูลเพียงพอ หรือไมสามารถแสวงหาขอมูลที่ตองการได จะทําเรื่องราวหรือการแสดงไม
สมบูรณ
6.พฤติกรรมการทํางานกลุม
ความหมายของพฤติกรรมการทํางานกลุม
พฤติกรรมการทํางานกลุม (Group Working Behaviors) หมายถึง การแสดงออก
ดว ยคําพูด และการปฏิบัติ เพื่อใหงานกลุมประสบผลสําเร็จ สูงสุด ทุก คนในกลุมตองมีค วาม
รับผิดชอบเทาเทียมกัน รวมคิด รวมปฏิบัติ ยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน (วัชรา เลาเรียนดี
2548 : 132) พฤติกรรมดังกลาวนี้จัดอยูในรูปแบบการสอนที่ตองมีการคนควาเปนกลุม ซึ่งวิธีสอน
โดยการแสดงละครก็ เปน วิธี สอนที่ต องใชก ารทํ างานร ว มกัน เปน กลุม ตลอดการทํากิ จ กรรม
โดยเฉพาะกลุมผูแสดง ดังนั้น จึงตองใหค วามสําคัญกับขั้น ตอนการทํางานกลุมตลอดจนการ
ประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมหรือการเรียนรูที่ตองรวมมือกัน
ความสําคัญของการทํางานกลุมหรือการเรียนแบบรวมมือกัน
Johnson and Johnson (1994: 31 - 37 อางถึงในทิศนา แขมมณี 2550 : 99 - 101)
เห็น ความสําคัญของการหัน มาสงเสริมการเรียนรูแบบรวมมือซึ่งสามารถชวยใหผูเรียนเกิด การ
เรียนรูไดดีขึ้น รวมทั้งไดเรียนรูทักษะทางสังคมและการทํางานรวมกับผูอื่นซึ่งเปนทักษะที่สําคัญยิ่ง
ในการดํารงชีวิต ซึ่งองค ประกอบของการเรียนแบบรว มมือ ไดแก การพึ่งพาเกื้อกูลกัน การ
ปรึกษาหารือกันอยางใกลชิด ความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย การมีทักษะทางสังคม
และปฏิสัมพัน ธร ะหวางบุคคล ซึ่งสอดคลองกับพฤติก รรมการทํางานกลุมที่วัชรา เลาเรียนดี
(2548: 132) กลาวถึงพฤติกรรมการทํางานกลุมที่ควรมีไดแก การรวมแสดงความคิดเห็น การให
กําลังเพื่อน การรับฟงความคิดเห็นและการใหความรวมมือกับกลุม
สรุปไดวาพฤติกรรมการทํางานกลุมที่ควรมี ไดแก การชวยกันคิด การชวยกันทํา
การรับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน รวมถึงการชวยเหลือและเปนกําลังใหแกกัน
การประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม
วัชรา เลาเรียนดี (2548 : 132-139) ใหความสําคัญกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
กลุม เพื่อใหเห็นความรวมมือกันในกลุมอยางแทจริง จึงเสนอแนะวาแผนการสอนทุกแผนควรมี
การประเมินผลการปฏิบัติงานกลุมเพื่อการปรับปรุงและแกไขตอไป การประเมินพฤติกรรมการ
ทํางานกลุม อาจใหผูเรียนประเมินตนเอง ประเมินโดยกลุม และประเมินโดยครู เกณฑและวิธีการ
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ประเมินผลพฤติกรรมกลุมนั้น ผูเรียนจะตองรูและเขาใจวิธีการประเมินที่ตั้งขึ้น สวนเรื่องของวิธี
ประเมินดวยการสังเกตนั้น ถาผูเรียนมีจํานวนมาก การสังเกตเปนรายบุคคลของครูทําไดยาก ก็
อาจตองใชก ารสังเกตพฤติก รรมรวมทั้งกลุม และสังเกตทุกกลุมในเวลาเดียวกัน เพื่อใหมีการ
ปรับปรุง กระตุน สงเสริมพฤติกรรมการทํางานกลุมใหดีขึ้นในครั้งตอไป
ตัวอยางแบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม
คําอธิบาย ใหทานเขียนเครื่องหมาย ลงในชองที่ตรงกับระดับการปฏิบัติพฤติกรรม
ของนักเรียน
พฤติกรรม

การสรางความคุนเคย ไววางใจ ยอมรับซึ่งกันและกัน
1. ยอมรับการตัดสินใจในมติของกลุม
2. ปฏิบัติตามระเบียบขอตกลงของกลุม
3. พูดคุยกับเพื่อนสมาชิกทุกคนอยางทั่วถึง
4. เคารพ รับฟงยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น
5. ยิ้มแยมเปนกันเองกับสมาชิกในกลุม
การสื่อสาร สื่อความหมาย
6. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิกในกลุม
7. อธิบายใหแกเพื่อนและสมาชิกในกลุมทุกคน
8. ซักถามขอของใจกับเพื่อนสมาชิกในกลุม
9. มีสวนรวมในการอภิปรายกลุม
10. แนะ นํ า ใ ห คํ าปรึ กษา เพื่ อสม าชิ ก เป น
รายบุคคลในกลุม
การชวยเหลือสนับสนุน ยกยองใหกําลังใจซึ่งกันและ
กัน
11. พูดชมเชยเพื่อนสมาชิกในกลุม
12. กลาวสนับสนุนความคิดของสมาชิกคนอื่นที่
เราเห็นดวย
13. ชวยเหลือเพื่อนเมื่อเพื่อนสงสัยไมเขาใจ

มากที่สุด
5คะแนน

มาก
4คะแนน

ป า น
กลาง
3คะแนน

ระดับ
นอย
2คะแนน

นอยที่สุด
1คะแนน

41

พฤติกรรม

มากที่สุด
5คะแนน

มาก
4คะแนน

ป า น
กลาง
3คะแนน

ระดับ
นอย
2คะแนน

นอยที่สุด
1คะแนน

14. เป ด โอกาสให เพื่ อนสมาชิ ก กลุม ได พูด ได
แสดงออก
15. เสียสละแบงปนอุปกรณบางอยาง เชน เครื่อง
เขียนที่ใชในการทํางานกลุม
การขจัดขอขัดแยง
16. กระตุ น ให เ พื่ อ นแสดงความคิ ด เห็ น และ
ยอมรับความคิดเห็นของสมาชิกในกลุม
17. ขอความเห็นจากผูรูในเรื่องนั้น
18. ใชเหตุผลในการแกปญหา
19. ใชมติสวนใหญของกลุม
20. ใชความประนีประนอมในการแกปญหา

7. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับวิธีสอนโดยการแสดงละคร
งานวิจัยเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพื่อกิจธุระภาษาไทยเพื่อ
กิจธุระโดยใชการแสดงละคร นั้น ยังไมมีงานวิจัยกลาวถึงโดยตรง อยางไรก็ตามก็ยังมีงานวิจัยดาน
การสอนภาษาอังกฤษที่เปนวิชาภาษาเพื่อการสื่อสารกับวิธีการสอนโดยการแสดงละคร และการ
วิจัยพัฒนาการเด็กเล็ก ดังนี้
สุธิณี เหลืองรุงเรือง( 2536 ) ศึก ษาผลของการใชกิจ กรรมการละครในการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่มีตอผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาต่ํา กลุมตัวอยางเลือก
อยางเจาะจงเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปก ารศึกษา 2534 โรงเรียนโพธิสารพิทยากรที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาต่ําและมีทศั นคติไมดีตอการเรียนภาษา กลุมควบคุม 1 กลุม จํานวน
29 คนใชแผนการสอนตามคูมือครู กลุมทดลอง 1 กลุมจํานวน 37 คน ใชแผนการสอนการจัด
กิจ กรรมการละคร ผลการวิจัยไมพบวาการใชกิจ กรรมการละครในการเรียนใหผลสั มฤทธิ์ที่
แตกตางกัน แตทําใหทัศนคติผูเรียนกลุมทดลองที่มีตอการเรียนภาษาอังกฤษดวยการใชกิจกรรม
การละครสูงกวากลุมควบคุม
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รัตนชัย เอี่ยมพิทักษพร (2545) ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการพูดภาษาอังกฤษ
ระหวางวิธีสอนที่ใชกิจกรรมการละครกับวิธีสอนแบบปกติสําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
ชั้นสูงปที่ 1 สาขาการบัญชี โรงเรียนเทคโนโลยีนครปฐม แบงเปนกลุมตัวอยางและกลุมควบคุม
กลุมควบคุมจํานวน 20 คน เรียนดวยกิจกรรมตามปกติ กลุมทดลอง 1 กลุม จํานวน 25 คน ใช
แผนการสอนการจัดกิจกรรมการละคร ผลการวิจัยพบวาการใชกิจกรรมการละครมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกวากลุมควบคุม และผูเรียนมีความคิดเห็นตอการใชกิจกรรมการละครในระดับดี
วูลฟ (Wolf 1994: 7 - 44 อางถึงในรัตนชัย เอี่ยมพิทักษพร 2545: 32) ศึกษาเกี่ยวกับ
นัก เรียนที่เรียนซอมเสริมการอานที่เรียนโดยแปลบทอาน แนะนําบทอานมาแสดงละคร กลุม
ตัว อยางเปน นัก เรียนระดั บ 3 และ 4 วิ ธีก ารคื อผูวิ จัยใชก ารสัง เกต บัน ทึก เสียง และวีดิ ทัศ น
สัมภาษณนักเรียน และวิเคราะหงานแปลของนักเรียน ผลการวิจัยพบวา นักเรียนไดเรียนรูบทบาท
ของตัวละคร การวิจารณและการประเมินผลการแสดงของตนเองและผูอื่น นอกจากนี้ยังรูสึกอิสระ
ในการแสดงออกจึงทําใหพูดไดอยางเปนธรรมชาติ
แทมมี (Tammy 2004 ) อาจารยแหงมหาวิทยาลัยอาคันซัสไดเผยแพรบทความวิจัย
“The Importance of Dramatic Play” โดยใชก ารเลน แบบสมมติเพื่อดูพัฒ นาการของเด็ก เล็ก
ปรากฏวามีผลดีใ นทางพุทธิปญญา กลาวคือพัฒ นาใหเด็ก มีทัก ษะการแกปญหา การคิด การ
วางแผน และการใชภาษา นอกจากนี้ในทางรางกายยังเปนการเสริมสุขภาพใหแข็งแรง และฝก
ทักษะรางกาย สวนในดานอารมณและสังคม เด็กๆไดพัฒนาความรวมมือกัน การแบงปนกัน ลด
ความเห็นแกตัวลง รวมถึงฝกทักษะทางสังคมอยางเหมาะสม
งานวิจัยดังกลาวแสดงวาการใชวิธีสอนโดยการแสดงละครสามารถใชกับการเรียนทุก
ระดับชั้น และสามารถใชสอนวิชาดานภาษาทั้งทักษะการพูดและการอาน รวมถึงใชเพื่อศึกษา
พัฒนาการของเด็กเล็กไดอีกดวย นอกจากนีผ้ ูเรียนยังมีความคิดเห็นในระดับดีตอวิธีสอนดังกลาว
ดังนั้นผูวิจัยจึงเห็นวามีความเปนไปไดที่จะใชวิธีสอนโดยการแสดงละครกับวิชาภาษาไทยเพื่อกิจ
ธุระดังในงานวิจัยนี้

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) วัต ถุประสงคเพื่อ ศึก ษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพื่อกิจธุระดวยวิธีสอนโดยใชการแสดงละคร ของนักศึกษาชั้นปที่ 3
สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม และ
ศึกษาความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอวิธีสอนโดยใชการแสดงละคร ซึ่งกําหนดสาระสําคัญไว 2 ประการ คือ
การดําเนินการวิจัย และระเบียบวิธีวิจัย ดังรายละเอียดตอไปนีม้ ี
การดําเนินการวิจัย
วิธีดําเนินการวิจัยผูวิจัยแบงออกเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้
1.ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย
การจัดเตรียมโครงการวิจัยโดยการศึกษาเอกสาร ตําราและงานวิจัยที่เกี่ยวของ การสรางและ
พัฒนาเครื่องมือ ไดแก แผนการสอน แบบทดสอบ แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม แบบสอบถาม
ความคิดเห็น..การตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพเครื่องมือ
2.ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินงานตามโครงการวิจัย
การดําเนินงานตามโครงการวิจัย เปนขั้นตอนที่ผูวิจัยใชเครื่องมือ ไดแก แผนการสอน
แบบทดสอบ แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม แบบสอบถามความคิดเห็นที่พัฒนาตามขั้นตอนที่ 1
ไปทดลองใชและรวบรวมขอมูลจากกลุมที่ทดลองมาตรวจสอบความถูกตอง วิเคราะหขอมูลทางสถิติและ
แปรผลการวิเคราะหขอมูล
3.ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย
การรายงานผลการวิจัยเปนขั้นตอนการายงานผลการวิจัยเปนรูปเลม จัดพิมพรายงานการ
วิจัยฉบับราง และสงรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
ระเบียบวิธีวิจัย
ระเบียบวิธีวิจัยมีรูปแบบการดําเนินตามขั้นตอนดังนี้
1. ประชากร
2. แบบแผนการวิจัย
3. การสรางเครือ่ งมือและตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
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4. การเก็บรวบรวมขอมูล
5. การวิเคราะหขอมูล
ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 465243 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ภาค
การศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2554 จํานวน 28 คน
แบบแผนการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยใชแบบแผนดังนี้ ใหกลุม
ทดลองเรียนจากการแสดงละคร ผูวิจัยวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนทันที ตามแบบแผนการวิจัย
แบบ One Group Pretest – Posttest Design ดังนี้
ตารางที่ 1 แบบแผนการวิจัย
สอบกอน
T1

ทดลอง
X

T1

คือ

ทดสอบกอนเรียน

X

คือ

ทดลอง

T2

คือ

ทดสอบหลังเรียน

สอบหลัง
T2

เครื่องมือและการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ไดกําหนดเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ดังนี้
1. แผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนโดยใชการแสดงละคร รวมทั้งหมด 4 แผน ๆ ละ 3
ชั่วโมง กําหนดใหแผนการจัดการเรียนรูที่ 1 - 4 ประกอบดวยขั้นตอนการสอน ดังนี้ ขั้นกิจกรรมการเรียน ขั้นการประเมินผล
2.แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ วิ ช าภาษาไทยเพื่ อ กิ จ ธุ ร ะ ของนั ก ศึ ก ษาชั้ น ป ที่ 3 เป น
แบบทดสอบตอบคําถามแบบเติมคํา ตอบถูกไดขอละ 1 คะแนน ตอบผิดได 0 คะแนน จํานวน 30 ขอ
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3.แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมโดยผูสอนเพื่อประเมินการแสดงละครการศึกษา
ของนักศึกษาจํานวน 3 กลุม จํานวน 6 ขอ โดยตรวจจากบันทึกการประชุม การเขียนโครงการ การแสดง
ละคร ซึ่งมีเกณฑการประเมินเปนแบบมาตรประมาณคา(Rating Scale) 3 ระดับ ของเบสท (Best) ดังนี้
เกณฑการแปลความหมายระดับพฤติกรรมการทํางานกลุมจากคาเฉลี่ยการปฏิบัติ ดังนี้
คาเฉลี่ย 2.50 – 3.00
พฤติกรรมการทํางานกลุมอยูในระดับ มาก
คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49
พฤติกรรมการทํางานกลุมอยูในระดับ ปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49
พฤติกรรมการทํางานกลุมอยูในระดับ นอย
4.แบบสอบถามความคิด เห็น ตอวิธีสอนโดยการแสดงละคร สอบถามใน 3 ดาน คือ ดาน
บรรยากาศการเรียนการสอน ดานการจัดการเรียนการสอน และดานประโยชนที่ไดจากการเรียนการสอน
จํานวน 15 ขอ
ซึ่งมีเกณฑการประเมินเปนแบบมาตรประมาณคา(Rating Scale) 5 ระดับ ของเบสท(Best)
ดังนี้
คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย

4.50 – 5.00
3.50 – 4.49
2.50 – 3.49
1.50 – 2.49
1.00 – 1.49

พฤติกรรมการทํางานกลุมอยูในระดับ
พฤติกรรมการทํางานกลุมอยูในระดับ
พฤติกรรมการทํางานกลุมอยูในระดับ
พฤติกรรมการทํางานกลุมอยูในระดับ
พฤติกรรมการทํางานกลุมอยูในระดับ

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด

การสรางเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือตางๆที่ผูวิจัยสรางขึ้น มีขั้นตอนและวิธกี ารตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้
1. แผนการจัด การเรียนรู วิชาภาษาไทยเพื่อกิจ ธุระดว ยวิธีสอนโดยใช ก ารแสดงละคร มี
ขั้นตอนการสราง ดังนี้
1.1 ศึก ษารายละเอียดของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาภาษาไทย(หลักสูต ร
ปรับปรุง) ฉบับป 2547 คําอธิบายรายวิชา 465 243 ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ เรื่องการกรอกแบบพิมพใน
เอกสารที่เกี่ยวกับกฎหมายทะเบียน เอกสารสิทธิแ์ ละสัญญา และการสื่อสารทางไปรษณียไ ทย
1.2 ศึก ษารายละเอียดของมาตรฐานคุณ วุฒิร ะดับปริญญาตรีสาขาครุ ศาสตรและสาขา
ศึก ษาศาสตรหลักสูต ร 5 ป เกี่ยวกับการพัฒนาผลการเรียนรูข องนักศึก ษาในดานตาง ๆ 6 ดาน ไดแก
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะการจัดการเรียนรู
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1.3 ศึกษาการเขียนแผนการจัดการเรียนรูวิชาภาษาไทยเพื่อกิจธุระดวยวิธีสอนโดยใชการ
แสดงละคร จากเอกสารที่เกี่ยวของและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
1.4 สรางแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา 465 243 วิชาภาษาไทยเพื่อกิจธุระดวยวิธีสอนโดย
ใชการแสดงละคร โดยมีองคประกอบ ดังนี้ เวลาเรียน จุดประสงคเชิงพฤติกรรม เนื้อหา กิจกรรมการ
เรียน สื่อการสอน และการประเมินผล
1.5 นําแผนการจัดการเรียนรูใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและวิธีสอน 3 คน ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงและความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรูกับวิธีสอนโดยการแสดงละคร แลวนําผลการแสดง
ความคิดเห็นมาหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC: Index of Item Objective Congruence) โดยกําหนดเกณฑ
การใหคะแนน ดังนี้
+1

สําหรับแผนการจัดการเรียนรูที่แนใจวาสอดคลองกับวิธีสอนโดยการแสดงละคร

0

สําหรับแผนการจัดการเรียนรูที่ไมแนใจวาสอดคลองกับวิธีสอนโดยการแสดง
ละครหรือไม

-1

สําหรับแผนการจัดการเรียนรูท ี่แนใจวาวัดไมสอดคลองกับวิธีสอนโดยการแสดง
ละคร

นําคะแนนที่ไดมาแทนคาสูตร ดังนี้
IOC

=

∑R
N

IOC

หมายถึง

ดัชนีความสอดคลองระหวางแผนการจัดการเรียนรูกับวิธีสอนโดยการ
แสดงละคร

R

หมายถึง

คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญแตละคน

∑R

หมายถึง

ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ

N

หมายถึง

จํานวนผูเชี่ยวชาญ

แผนการจัดการเรียนรูที่ผานเกณฑตองมีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 0.50 ขึ้นไป
สวนในงานวิจัยนี้มีคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 0.78 (ดังภาคผนวก ข ตารางที่ 10 หนา 92 )
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1.6 นําแผนการจัดการเรียนรูมาปรับแกตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ
1.7 นําแผนการจัดการเรียนรูไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย ดังรายละเอียดแผนภูมิที่ 2
ขั้นที่ 1

ขั้นที่ 2

ศึกษารายละเอีย ดของหลั กสูตรศึ กษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย(หลักสูตรปรับปรุง ) ฉบับ ป
2547 คําอธิบายรายวิชา 465 243 ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ เนื้อหาเรื่อง กฎหมายทะเบียน เอกสารสิทธิ์
และสัญญา และการสื่อสารทางไปรษณียไทย

ศึกษารายละเอียดของมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตรหลักสูตร 5
ป เกี่ยวกับการพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษาในดานตาง ๆ

ขั้นที่ 3
ศึกษาการเขี ยนแผนการจั ดการเรียนรู โดยใช วิธีการแสดงละครจากเอกสารที่เกี่ย วของและงานวิจัย ที่
เกี่ยวของ

ขั้นที่ 4

สรางแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา 465 243 ภาษาไทยเพื่อกิจธุระดวยวิธีสอนโดยใชการแสดงละคร

ขั้นที่ 5

นํ า แผนการจั ด การเรี ย นรู ใ ห ผู เ ชี่ ย วชาญด า นเนื้ อ หาและวิ ธี ส อน 3 คน หาค า ดั ชนี ค วามสอดคล อ ง
แผนการจั ดการเรี ยนรูที่ผา นเกณฑตอ งมีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากั บ 0.50 ขึ้นไป สวนใน
งานวิจัยนี้มีคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 0.78

ขั้นที่ 6

แผนการจัดการเรียนรูมาปรับแกตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ

ขั้นที่ 7

นําแผนการจัดการเรียนรูไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย

แผนภูมิที่ 2 ขั้นตอนการสรางแผนการจัดการเรียนรูว ิชาภาษาไทยเพื่อกิจธุระดวย
วิธีสอนโดยใชการแสดงละคร
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2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิว์ ิชาภาษาไทยเพื่อกิจธุระ ดวยวิธีสอนโดยใชการแสดงละคร 1
ฉบับ จํานวน 30 ขอ เปนคําตอบแบบเติมขอความ กําหนดการใหคะแนนคือ ถูกได 1 คะแนน ผิดได 0
คะแนน มีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้
2.1 ศึก ษารายละเอียดของหลัก สูต รศึก ษาศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
(หลักสูตรปรับปรุง) ฉบับป 2547 คําอธิบายรายวิชา 465 243 ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ เรื่องการกรอกแบบ
พิมพในเอกสารที่เกี่ยวกับกฎหมายทะเบียน เอกสารสิทธิแ์ ละสัญญา และการสื่อสารทางไปรษณียไ ทย
2.2 ศึกษาทฤษฎี หลักการและวิธีสรางแบบทดสอบเติมคําจากเอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวของ
2.3 วิเคราะหเนื้อหาและจุด ประสงคเชิงพฤติก รรม และสรางตารางวิเคราะห
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
2.4 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กอนและหลังเรียนวิชาภาษาไทยเพื่อกิจธุระ
ของนักศึกษาชั้นปที่ 3 เปนแบบตอบคําถามแบบเติมคําโดยมีแนวคิดในการสรางใหสอดคลองกับผลการ
เรียนรูที่คาดหวังเชิงพฤติกรรม จํานวน 50 ขอ เพื่อนําไปหาคุณภาพเปนรายขอแลวคัดเลือกแบบทดสอบที่มี
คุณภาพจํานวน 30 ขอ เพื่อนํามาใชในการทดสอบ
2.5 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ และตารางวิเคราะหแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพื่อกิจธุระ (การกรอกแบบพิมพเรื่องกฎหมายทะเบียน เอกสารสิทธิ์และสัญญา
และการสื่อสารทางไปรษณียไ ทย) ดวยวิธีสอนโดยใชการแสดงละคร ไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน ใช
ดุลยพินิจเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) และนําตารางวิเคราะหคาดัชนีความ
สอดคลอง (IOC) ของผูเชี่ยวชาญมาคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลอง แลวเลือกขอสอบที่มีคาดัชนีความ
สอดคลองตั้งแต 0.50 ขึ้นไป โดยใชเกณฑการประเมินผล ดังนี้
+1

สําหรับขอสอบที่แนใจวาวัดตรงตามจุดประสงคขอนั้น

0

สําหรับขอสอบที่ไมแนใจวาวัดตรงตามจุดประสงคขอนั้นหรือไม

-1

สําหรับขอสอบที่แนใจวาวัดไมตรงตามจุดประสงคขอนั้น

แบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทยเพื่อกิจ ธุร ะเรื่องการกรอกแบบพิมพใ นเอกสารที่
เกี่ยวกับกฎหมายทะเบียน เอกสารสิทธิแ์ ละสัญญา และการสื่อสารทางไปรษณียนั้น การผานเกณฑตองมี
คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 0.50 ขึ้นไป ผลการวิเคราะหความสอดคลองระหวางผลการเรียนรูที่
คาดหวังและขอคําถามของแบบทดสอบมีคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00 (ดังภาคผนวก ข ตารางที่ 11
หนา 93 - 94)
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2.6 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทยเพื่อกิจธุระเรื่องการกรอกแบบ
พิมพในเอกสารที่เกี่ยวกับกฎหมายทะเบียน เอกสารสิทธิแ์ ละสัญญา และการสื่อสารทางไปรษณียไ ทย ไป
เปนเครื่องมือในการวิจยั ดังรายละเอียดในแผนภูมิที่ 3
ขั้นที่ 1

ศึกษารายละเอียดของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง)
ฉบับป 2547 คําอธิบายรายวิชา 465 243 ภาษาไทยเพื่อกิจธุระเรื่องการกรอกแบบพิมพในเอกสารที่
เกี่ยวกับกฎหมายทะเบียน เอกสารสิทธิ์และสัญญา และการสื่อสารทางไปรษณียไทย

ขั้นที่ 2
ศึกษาทฤษฎี หลักการและวิธีสรางแบบทดสอบเติมคําจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

ขั้นที่ 3
วิเคราะหเนื้อหาและจุดประสงคเชิงพฤติกรรม และสรางตารางวิเคราะหจุดประสงคเชิงพฤติกรรม

ขั้นที่ 4

สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิก์ อนและหลังเรียนวิชาภาษาไทยเพื่อกิจธุระ ของนักศึกษาชั้นปที่ 3 เปน
แบบตอบคําถามแบบเติมคําโดยมีแนวคิดในการสรางใหสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวังเชิง
พฤติกรรม จํานวน 50 ขอ เพื่อนําไปหาคุณภาพเปนรายขอแลวคัดเลือกแบบทดสอบที่มีคุณภาพจํานวน
30 ขอ เพื่อนํามาใชในการทดสอบ

ขั้นที่ 5
นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ และตารางวิเคราะหแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย
เพื่อกิจธุระเรื่องเรื่องการกรอกแบบพิมพในเอกสารที่เกี่ยวกับกฎหมายทะเบียน เอกสารสิทธิ์และสัญญา
และการสื่อสารทางไปรษณียไทย ไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน เลือกขอสอบ 30 ขอทีม่ ีคาดัชนีความ
สอดคลองเทากับ 1.00

ขั้นที่ 6

นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทยเพื่อกิจธุระไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย

แผนภูมิที่ 3 ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทยเพื่อกิจธุระดวยวิธีการสอน
โดยใชการแสดงละคร
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3. การสรางแบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมในขั้นตอนการแสดงละครการศึกษา
ประเมินโดยผูสอน ซึ่งประเมินจากดาน 1) การชวยกันแสดงความคิดเห็นในกลุม 2) การรับฟงความคิดเห็น
ซึ่งกันและกัน 3) การยอมรับการตัดสินใจและมติของกลุม 4) การรวมกันสรางสรรคงาน 5) การแบงหนาที่
กันทํางานตามความสามารถ 6) ความสามัคคีในการทํางาน รวมถึงไดกําหนดเกณฑการประเมินดวยการ
ตรวจสอบหลักฐานจากบันทึกรายงานการประชุม การเขียนโครงการ และสังเกตการแสดงละคร โดย
กําหนดเกณฑการใหคะแนนกลุมดังนี้
ขอที่

พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานกลุม

ระดับพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม
มาก
ปานกลาง
นอย
(3คะแนน)
(2คะแนน)
(1คะแนน)

ประเมินและ
สังเกต
ชิ้นงาน
ตรวจบันทึก บันทึกการประชุมมี
รายงานการ รายละเอียดการปรึกษา
ประชุม
กันของสมาชิก 2 ครั้ง
ขึ้นไป
ตรวจบันทึก บันทึกการประชุมมี
รายงานการ รายละเอียดการปรึกษา
ประชุม
กันของสมาชิก 2 ครั้ง
ขึ้นไป
ตรวจบันทึก บันทึกการประชุมมีมติ
รายงานการ ที่ประชุมของสมาชิก 2
ประชุม
ครั้งขึ้นไป

1.

ชวยกันแสดง
ความคิดเห็นใน
กลุม

2.

รับฟงความ
คิดเห็นซึ่งกันและ
กัน

3.

ยอมรับการ
ตัดสินใจและมติ
ของกลุม

4.

รวมกันสรางสรรค -ประเมินการ
งาน
เขียน
โครงการ
-สังเกตการ
แสดงละคร

บันทึกการประชุมมี
รายละเอียดการ
ปรึกษากันของสมาชิก
เพียง 1 ครั้ง
บันทึกการประชุมมี
รายละเอียดการ
ปรึกษากันของสมาชิก
เพียง 1 ครั้ง
บันทึกการประชุมมี
มติที่ประชุม
และเห็นกระบวนการ
ทํางานเพียง 1 ครั้ง
-การเขียนโครงการมี
ความเปนเหตุผล ให
ความสําคัญของปญหา
แตขาดรายละเอียดการ
ปฏิบัติงานทุกขั้นตอน
กอนจะไดแสดงละคร

-การเขียนโครงการมี
การกลั่นกรองความคิด
มีความเปนเหตุผล ให
ความสําคัญของปญหา
และมีรายละเอียดการ
ปฏิบัติงานทุกขั้นตอน
กอนจะไดแสดงละคร
-บทที่ใชแสดงไดผาน -ทุกคนไดรวมแสดง
การกลั่นกรองความรู แตบทขาดความรู
มาแลวโดยผูเชี่ยวชาญ สําคัญ
ประเมิน ทุกคนไดรวม
แสดง

บันทึกการประชุมมีแต
ขอสรุป ไมเห็น
กระบวนการประชุมกัน
บันทึกการประชุมมีแต
ขอสรุป ไมเห็น
กระบวนการประชุมกัน
บันทึกการประชุมมีแต
ขอสรุป ไมเห็น
กระบวนการประชุมกัน
-การเขียนโครงการขาด
ความเปนเหตุผล ไมให
ความสําคัญของปญหา
ขาดรายละเอียดการ
ปฏิบัติงานทุกขั้นตอน
กอนจะไดแสดงละคร
-บทและการแสดงขาด
ความรูสําคัญ บางคน
ไมไดแสดง

51

ขอที่

พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานกลุม

5. แบงหนาที่กัน
ทํางานตาม
ความสามารถ

6. มีความสามัคคีใน
การทํางาน

ประเมินและ
สังเกต
ชิ้นงาน
-ประเมินการ
เขียน
โครงการ
-สังเกตการ
แสดงละคร

ระดับพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม
มาก
ปานกลาง
นอย
(3คะแนน)
(2คะแนน)
(1คะแนน)
-การเขียนโครงการมี
การกลั่นกรองความคิด
มีความเปนเหตุผล ให
ความสําคัญของปญหา
และมีรายละเอียดการ
ปฏิบัติงานทุกขั้นตอน
กอนจะไดแสดงละคร
-บทที่ใชแสดงมี
รายละเอียดบอกการ
ปฏิบัติหนาที่ของทุกคน
ในกลุม เชน ฝายฉาก
ฝายสถานที่

-การเขียนโครงการมี
ความเปนเหตุผล ให
ความสําคัญของปญหา
แตขาดรายละเอียดการ
ปฏิบัติงานทุกขั้นตอน
กอนจะไดแสดงละคร

-บทที่ใชแสดงมี
รายละเอียดบอกการ
ปฏิบัติหนาที่ของทุก
คนในกลุม เชนฝาย
ฉาก ฝายสถานที่
-ตรวจบันทึก -บันทึกการประชุมมี
-บันทึกการประชุมมี
รายงานการ รายละเอียดการปรึกษา รายละเอียดการ
ประชุม
กันของสมาชิก 2ครั้ง
ปรึกษากันของสมาชิก
-สังเกตการ ขึ้นไป
เพียง 1ครั้ง
แสดงละคร -ในการแสดงละครทุก -ในการแสดงละครทุก
คนชวยกันจัดเตรียม
คนชวยกันจัดเตรียม
สถานที่และเก็บงานให สถานที่และเก็บงาน
เรียบรอย
ใหเรียบรอย

-การเขียนโครงการขาด
ความเปนเหตุผล ไมให
ความสําคัญของปญหา
ขาดรายละเอียดการ
ปฏิบัติงานทุกขั้นตอน
กอนจะไดแสดงละคร

-บทที่ใชแสดงให
รายละเอียดแตชื่อผู
แสดง

-บันทึกการประชุมมีแต
ขอสรุป ไมเห็น
กระบวนการประชุมกัน
-ในการแสดงละคร บาง
คนไมชวยเหลือเพื่อนใน
กลุม

เกณฑการแปลความหมายพฤติกรรมการทํางานกลุมจากคาเฉลี่ยการปฏิบัติ ดังนี้
2.50 – 3.00

พฤติกรรมการทํางานกลุมอยูในระดับ มาก

1.50 – 2.49

พฤติกรรมการทํางานกลุมอยูในระดับ ปานกลาง

1.00 – 1.49

พฤติกรรมการทํางานกลุมอยูในระดับ นอย

ขั้นตอนการสรางแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมประเมินโดยครู มีดังนี้
3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแบบประเมินพฤติกรรมการทํางาน
กลุมแลวนํามาสรางแบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม
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3.2 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับวิธีสอนโดยการแสดงละครเพื่อ
วิเคราะหประเด็นที่ควรประเมินดวยวิธีสอนโดยการแสดงละคร
3.3 สรางแบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมและเกณฑการประเมิน
3.4 เสนอแบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและ
วิธีสอน จํานวน 3 คน ใชดุลยพินิจเพื่อนําไปหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของเครื่องมือ การผานเกณฑ
ตองมีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 0.50 ขึ้นไป สวนในงานวิจัยนี้มีคาดัชนีความสอดคลองเทากับ
1.00 (ดังภาคผนวก ข ตารางที่ 12 หนา 95)
3.5 นําแบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย ดัง
รายละเอียดในแผนภูมิที่ 4
ขั้นที่ 1

ขั้นที่ 2

ขั้นที่ 3

ขั้นที่ 4

ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมแลวนํามาสราง
แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม

ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับวิธีสอนโดยการแสดงละครเพื่อวิเคราะหประเด็นที่ควรประเมิน
ดวยวิธีสอนโดยการแสดงละคร

สรางแบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมและเกณฑการประเมิน

เสนอแบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและวิธีสอน จํานวน 3 คน ใชเพื่อ
นําไปหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของเครื่องมือ ไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00

ขั้นที่ 5
นําแบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย

แผนภูมิที่ 4 ขั้นตอนการสรางแบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม
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4. การสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาชั้นปที่ 3 ทีม่ ีตอวิธีสอนโดยการแสดง
ละครเรื่องการกรอกแบบพิมพในเอกสารที่เกี่ยวกับกฎหมายทะเบียน เอกสารสิทธิ์ และสัญญา และการ
สื่อสารทางไปรษณียไ ทย เปนแบบสอบถาม ซึ่งสอบถามใน 3 ประเด็น คือ 1) ดานบรรยากาศการเรียนการ
สอน 2) ดานการจัดการเรียนการสอน 3) ดานประโยชนที่ไดจากการเรียนการสอน ซึ่งมีขั้นตอนในการ
สรางแบบสอบถาม ดังนี้
4.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยตางๆเกี่ยวกับการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นที่
มีตอวิธีสอนโดยการแสดงละคร
4.2 สรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษานักศึกษาชั้นปที่ 3 ทีม่ ีตอวิธีสอน
โดยการแสดงละครเรื่องการกรอกแบบพิมพในเอกสารที่เกี่ยวกับกฎหมายทะเบียน เอกสารสิทธิ์และสัญญา
และการสื่อสารทางไปรษณียไ ทย เปนแบบสอบถาม 3 ดาน คือ 1) ดานบรรยากาศการเรียนการสอน 2) ดาน
การจัดการเรียนการสอน 3) ดานประโยชนที่ไดจากการเรียนการสอน ดวยมาตรสวนประเมินคา 5 ระดับ
(rating scale) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
4.3 นําแบบสอบถามความคิด เห็นของนักศึกษาเสนอใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา
และวิธีสอน จํานวน 3 คน ใชดุลยพินิจเพื่อนําไปหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของเครื่องมือ การผาน
เกณฑตองมีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 0.50 ขึ้นไป ดังนี้
คะแนน +1

สําหรับคําถามที่แนใจวาวัดตรงตามจุดประสงคขอนั้น

คะแนน 0

สําหรับคําถามที่ไมแนใจวาวัดตรงตามจุดประสงคขอนั้นหรือไม

คะแนน-1

สําหรับคําถามที่แนใจวาวัดไมตรงกับจุดประสงคขอนั้น

สวนงานวิจัยนี้ไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 0.96 (ดังภาคผนวก ข ตารางที่ 13 หนา
95-96)
4.4 ปรับปรุงแบบสอบถามความคิดเห็นตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ
4.5 นําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย ดัง
รายละเอียดในแผนภูมิที่ 5
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ขั้นที่ 1

ศึกษาเอกสารและงานวิจัยตางๆเกี่ยวกับการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอวิธีสอนโดย
การแสดงละคร

ขั้นที่ 2
สรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษานักศึกษาชั้นปที่ 3 ที่มีตอวิธีสอนโดยการแสดงละคร

ขั้นที่ 3

นําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาเสนอตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน ตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้อหาและความถูกตอง แลวคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลอง ไดคาดัชนีเทากับ 0.96

ขั้นที่ 4

ปรับปรุงแบบสอบถามความคิดเห็นตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ

ขั้นที่ 5

นําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย

แผนภูมิที่ 5 ขั้นตอนการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาชั้น ปที่ 3 ที่มีตอวิธีสอนโดยใช
การแสดงละคร
การเก็บรวบรวมขอมูล
ขั้นการใชเครื่องมือที่สรางขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมทดลอง ดําเนินการดังนี้
1.ปฐมนิเทศเตรียมความพรอมในการใชวิธีสอนโดยการแสดงละคร
2.ทดสอบกอนเรียนโดยใชแบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้น
3.ขั้นดําเนินการสอนโดยวิธีการแสดงละคร
3.1 เริ่มตั้งแตผูสอนหรือผูเรียนเตรียมบทละคร การศึกษาบทละครและเลือกบทบาทที่
แสดง การศึกษาบท ซอมการแสดง เตรียมผูชม และเตรียมอุปกรณสําหรับการแสดง ดําเนินการแสดง
การรวมอภิปรายเนื้อหาเรื่องที่แสดง โดยใชเวลาในการสอนจํานวน 4 สัปดาห ๆ ละ 3 ชั่วโมง
3.2 เนื้อหาที่ใชในการศึกษาวิชาภาษาไทยเพื่อกิจธุระเรื่องการกรอกแบบพิมพในเอกสารที่
เกี่ยวกับกฎหมายทะเบียน เอกสารสิทธิแ์ ละสัญญา และการสื่อสารทางไปรษณียไ ทย

55

3.3 รูปแบบการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนโดยใชการแสดงละคร มีขั้นตอนการสอนดังนี้
3.3.1 ขั้นปฐมนิเทศ
1) ผูสอนใหดูสื่อจากโทรทัศนครูเรื่องการสอนนอกกรอบจากหองเรียนสู
โรงละคร
2) ผูสอนและผูเรียนอภิปรายกันถึงวัตถุประสงคของการที่จะใชละครเปน
วิธีการเพื่อใหเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคที่กําหนด
3) ผูสอนปฐมนิเทศหนาที่ของกลุมผูแสดงและกลุมผูชม
4) ผูเรียนแบงกลุมตามความสมัครใจ
5) กลุมผูแสดงมีบทบาทในการเลือกเรื่องราวที่จะแสดง
6) กลุมผูแสดงประชุมเพื่อเขียนและนําเสนอโครงการการแสดงละครเรื่องที่
กลุมเลือกแสดง
3.3.2 ขั้นเตรียมบทละคร
1) กลุมผูแสดงศึก ษาเนื้อหาหรือเรื่องราวจากแหลงขอมูลตางๆ เพื่อใหได
เนื้อหา เรื่องราวที่ตรงกับความเปนจริงใหมากที่สุด
2) กลุมผูแสดงสัมภาษณผคู วามเชี่ยวชาญในเรื่องนัน้ ๆ
3) กลุมผูแสดงประชุมกลุมชวยกันเขียนบท
4) กลุมผูแสดงนําบทที่แตงแลวไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง
3.3.3 ขั้นเตรียมการแสดง
1) กลุมผูแสดงแบงหนาที่ในการเตรียมอุปกรณ จัดฉาก กํากับการแสดง
2) กลุมผูแสดงชวยกันเลือกวาใครควรจะแสดงบทอะไร โดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสมและความสามารถของแตละคนกับบทที่เหมาะสม
3) กลุมผูแสดงเตรียมเอกสารประกอบการศึกษาเนื้อหาสําหรับกลุมผูชม
3.3.3 ขั้นแสดง
1) กลุมผูแสดงแจกเอกสารประกอบเนื้อหา
2) กลุมผูแสดงแสดงละครการศึกษาตามเรื่องที่ไดรับมอบหมาย
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3.3.4 ขั้นอภิปรายเนื้อเรื่อง
1) ผูสอนและกลุม ผูชมรวมกันอภิปรายเนื้อเรื่อง และกลุมผูแสดงรวมตอบ
คําถาม
2) กลุมผูชมประเมินผลการแสดงของแตละกลุม
สําหรับขั้นดําเนินการสอนโดยวิธีการแสดงละคร มีรายละเอียดดังแผนภูมทิ ี่ 6 ดังนี้
ขั้นดําเนินการสอนโดยวิธีการแสดงละคร

ขั้นปฐมนิเทศ

ผูสอนใหดูวิธีการสอนโดยการแสดงละคร จากนั้นผูสอนและผูเรียน
อภิปรายกันถึงวัตถุประสงคของการที่จะใชละครเปนวิธีการสอน ครู
ปฐมนิเทศหนาที่ของกลุมผูแสดงและกลุมผูชม ผูเรียนแบงกลุมและเลือก
เรื่องราวที่จะแสดงตามความสมัครใจ กลุมผูแสดงประชุมเพื่อเขียนและ
นําเสนอโครงการการแสดงละครตามเรื่องที่เลือก

ขั้นเตรียมบทละคร

กลุมผูแสดงประชุมกลุม ศึกษาเนื้อหาหรือเรื่องราวจากแหลงขอมูลตางๆ
สัมภาษณผูเชี่ยวชาญ เขียนบท นําบทที่แตงแลวไปใหผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง

ขั้นเตรียมการแสดง

ขั้นแสดง

ขั้นอภิปรายเนื้อเรื่อง

กลุมผูแสดงแบงหนาที่ในการเตรียมอุปกรณ จัดฉาก กํากับการแสดง
เลือกวาใครควรจะแสดงบท เตรียมเอกสารประกอบการศึกษาเนื้อหา
สําหรับกลุมผูชม
กลุมผูแสดงแจกเอกสารประกอบเนื้อหา และแสดงละครการศึกษาตาม
เรื่องที่ไดรับมอบหมาย
ผูสอนและกลุมผูชมรวมกันอภิปรายเนื้อเรื่อง และกลุมผูแสดงรวมตอบ
คําถาม ประเมินผลการแสดงของแตละกลุม

แผนภูมิที่ 6 ขั้นดําเนินการสอนโดยใชการแสดงละคร
4. ทดสอบหลังเรียนโดยใชแบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้น
5. ประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมของผูเรียน
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6. สอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอวิธีสอนโดยใชการแสดงละคร
การวิเคราะหขอมูล
1. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือสําหรับการวิจัยครั้งนี้ มีรายละเอียดดังนี้
1.1 แผนการจัดการเรียนรู ดําเนินการโดยวิเคราะห คาดัชนีความสอดคลอง (IOC: Index of
Item Objective Congruence) ของแผนการจัดการเรียนรูและวิธีสอนดวยการแสดงละคร
1.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ดําเนินการโดยวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (IOC: Index
of Item Objective Congruence) ระหวางผลการเรียนรูที่คาดหวังและขอคําถามของแบบทดสอบ
1.3 แบบประเมินระดับพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมโดยผูสอน ดําเนินการโดยวิเคราะหคา
ดัชนีความสอดคลอง (IOC: Index of Item Objective Congruence) ระหวางพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมและ
เกณฑการประเมิน
1.4 แบบสอบถามความคิดเห็น ดําเนินการโดยวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (IOC: Index
of Item Objective Congruence) ของแบบสอบถามความคิดเห็นที่นักศึกษามีตอวิธีการสอนโดยการแสดง
ละคร
2. การทดสอบสมมติฐาน
2.1 การวิเคราะหขอมูลจากแบบทดสอบกอนและหลังเรียนเรื่องการกรอกแบบพิมพในเอกสาร
ที่เกี่ยวกับกฎหมายทะเบียน เอกสารสิทธิ์และสัญญา และการสื่อสารทางไปรษณียไทย โดยหาคาความ
แตกตางและผลที่เปนคาสถิติพื้นฐาน คือ คาเฉลี่ย(Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2.2 การวิเคราะหขอมูลจากแบบประเมิน ระดับพฤติก รรมการปฏิบัติงานกลุมโดยผูสอนมี
ลักษณะเปนแบบประเมินคา (Rating Scale) โดยนําคาระดับที่ไดมาหาคาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)
2.3 การ วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็น ของนักศึกษาที่มีตอ วิธีสอนโดยการ
แสดงละคร
2.3.1 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักศึกษาที่เรียนโดยการแสดงละครมี
ลักษณะเปนแบบประเมินคา (Rating Scale) โดยนําคาระดับที่ไดมาหาคาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)
2.3.2 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นในดานขอเสนอแนะเพิ่มเติมทีน่ ักศึกษามีตอ
วิธีการสอนโดยการแสดงละครใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)
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สรุปวิธีดําเนินการวิจัย ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 สรุปวิธีดําเนินการวิจัย

วัตถุประสงค

การเก็บรวบรวมขอมูล

กลุมทดลอง

เครื่องมือ/การวิเคราะหขอมูล

1. เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง
การใชภาษาไทยเพื่อกิจธุระ
กอนเรียนและหลังการเรียน
โดยใชการแสดงละครของ
นักศึกษาชั้นปที่ 3 สาขาวิชา
ภาษาไทย คณะ
ศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัย
ศิลปากร

1.1 ปฐมนิเทศเตรียม
ความพรอมในการใชวิธี
สอนโดยการแสดงละคร
1.2 ทดสอบกอนเรียน
1.3 ขั้นดําเนินการ
สอนโดยวิธีการแสดง
ละคร
1.4 ทดสอบหลังเรียน

นักศึกษาชั้นปที่ 3
สาขาวิชาภาษาไทย
คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาคเรียนที่ 1 ป
การศึกษา 2554 จํานวน
28 คน

1.1 แผนการจัดการเรียนรู
วิธีสอนโดยการแสดงละคร
1.2 แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียน
การวิเคราะหขอมูลโดยหาคาความ
แตกตางและผลที่เปนคาสถิติ
พื้นฐาน คือ คาเฉลี่ย(Mean) คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard
Deviation)

2.เพื่อประเมิน
พฤติกรรมการปฏิบัติงาน
กลุม

2.1 ประเมินระดับ
พฤติกรรมการปฏิบัติงาน
กลุมโดยผูสอน

นักศึกษาชั้นปที่ 3
สาขาวิชาภาษาไทย
คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาคเรียนที่ 1 ป
การศึกษา 2554 จํานวน
28 คน

2.1 แบบประเมินระดับ
พฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมโดย
ผูสอน การวิเคราะหขอมูล
เกี่ยวกับความคิดเห็นของนักศึกษา
เปนแบบประเมินคา (Rating
Scale) โดยนําคาระดับที่ไดมาหา
คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard
Deviation) และใชการสังเกต
พฤติกรรม
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วัตถุประสงค
3.เพื่อศึกษาความ
คิดเห็นของผูเรียนที่มีตอ
เรื่องวิธีสอนโดยใชการ
แสดงละคร

การเก็บรวบรวมขอมูล

กลุมทดลอง

เครื่องมือ/การวิเคราะหขอมูล

3.1 สอบถามความ
คิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอ
วิธีสอนโดยการแสดง
ละคร

นักศึกษาชั้นปที่ 3
สาขาวิชาภาษาไทย
คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาคเรียนที่ 1 ป
การศึกษา 2554 จํานวน
28 คน

3.1 แบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอวิธีสอน
โดยการแสดงละคร
การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับ
ความคิดเห็นของนักศึกษาเปน
แบบประเมินคา (Rating Scale)
โดยนําคาระดับที่ไดมาหาคาเฉลี่ย
(Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
และการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับ
ความคิดเห็นในดานขอเสนอแนะ
เพิ่มเติมที่นักศึกษามีตอวิธกี าร
สอนโดยการแสดงละครใชการ
วิเคราะหเนื้อหา (Content
Analysis)

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาภาษาไทยเพื่อกิจธุระดวยวิธีสอนโดยใชการ
แสดงละคร ของนักศึกษาชั้นปที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรผูวิจัยเก็บ
รวบรวมขอมูลจากนัก ศึก ษาที่เปนประชากรจํานวน 28 คน ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการทดลองตามขั้นตอน
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประเมินระดับพฤติกรรมการทํางานกลุม รวมถึงสอบถามความคิดเห็น
ของนักศึกษาเพื่อเปนการตอบวัตถุประสงคและขอคําถามของการวิจัย ซึง่ จะไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพื่อกิจธุระดวยวิธีสอนโดยใชการแสดงละคร
ของนักศึกษาชั้นปที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตอนที่ 2 ระดับพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักศึก ษาชั้นปที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรที่เรียนวิชาภาษาไทยเพื่อกิจธุระดวยวิธีสอนโดยใชการแสดงละคร
ตอนที่ 3 ระดับความคิด เห็นของนักศึกษาชั้น ปที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากรที่เรียนวิชาภาษาไทยเพื่อกิจธุระที่มีตอวิธีสอนโดยใชการแสดงละคร

ตอนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพื่อกิจธุระดวยวิธีสอนโดยใชการแสดงละคร ของนักศึกษา
ชั้นปที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
การวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบคําถามของการวิจัยขอที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพื่อกิจ
ธุร ะดว ยวิธีสอนโดยใชการแสดงละคร ของนักศึก ษาชั้นปที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึก ษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร วาหลังเรียนสูงกวากอนเรียน (ดังภาคผนวก ค ตารางที่ 14 - 15 หนา 98 – 99) ดัง
ตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนและหลังเรียนวิชาภาษาไทยเพื่อกิจธุระของ
นักศึกษาชั้นปที่ 3สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
การทดสอบกอนเรียน
และหลังเรียน
กอนเรียน
หลังเรียน

คาเฉลี่ย

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

4.71
22.93

2.25
1.31

จากตารางที่ 3 ผลการวิเ คราะหขอ มูล พบวาคะแนนกอนเรี ยนและหลั งเรีย นเรื่ องการใช
ภาษาไทยเพื่อกิจ ธุระดวยวิธีสอนโดยใชก ารแสดงละคร หลังเรียนสูงกวากอนเรียน โดยกอนเรียนได
คะแนนเฉลี่ย 4.71 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.25 หลังเรียนไดคะแนนเฉลี่ย 22.93 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1.31 คะแนนหลังเรียนมากกวาคะแนนกอนเรียนโดยเฉลี่ยเทากับ 18.22 คะแนน ซึ่งสอดคลองและยอมรับ
สมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว

ตอนที่ 2 ระดับพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักศึกษาชั้นปที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากรที่เรียนวิชาภาษาไทยเพื่อกิจธุระดวยวิธีสอนโดยใชการ แสดง ละคร
การวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบคําถามของการวิจัยขอที่ 2 ระดับพฤติกรรมการทํางานกลุมของ
นักศึกษาชั้นปที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรที่เรียนวิชาภาษาไทยเพื่อกิจ
ธุระดวยวิธีสอนโดยใชการแสดงละคร
การประเมินระดับพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักศึกษาชั้นปที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรที่เรียนวิชาภาษาไทยเพื่อกิจธุระดวยวิธีสอนโดยใชการแสดงละคร ซึ่ง
ประเมินโดยครู แลวนําผลการประเมินมาวิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ดัง
รายละเอียดในภาคผนวก ค ตารางที่ 16 หนา 100)ดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 ระดับพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักศึกษาชั้นปที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร
มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรที่ เ รี ย นวิ ช าภาษาไทยเพื่ อ กิ จ ธุ ร ะด ว ยวิ ธี ส อนโดยใช ก ารแสดงละคร
ประเมินโดยครู

คาเฉลี่ย
ขอที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

พฤติกรรมการทํางานกลุม
ชวยกันแสดงความคิดเห็นในกลุม
รับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
ยอมรับการตัดสินใจและมติของกลุม
รวมกันสรางสรรคงาน
แบงหนาที่กันทํางานตามความสามารถ
มีความสามัคคีในการทํางาน
โดยรวมคาเฉลี่ย
โดยรวมสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

3.00
3.00
3.00
2.83
3.00
3.00

สวน
ระดับ
เบี่ยงเบน พฤติกรรม
มาตรฐาน
0.00
มาก
0.00
มาก
0.00
มาก
0.37
มาก
0.00
มาก
0.00
มาก
2.94
0.23

ลําดับที่

1
1
1
6
1
1

จากตารางที่ 4 ระดับพฤติก รรมการทํางานกลุมของนักศึกษาชั้นปที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรที่เรียนเรื่องวิชาภาษาไทยเพื่อกิจธุระดวยวิธีสอนโดยใชการแสดง
ละคร ซึ่งประเมินโดยครู ในภาพรวมพบวาอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 2.94 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.23
เมื่อลําดับเปน รายขอพบวาพฤติก รรมการทํางานกลุมที่ปรากฏเปน ลําดับแรกไดแก ชวยกันแสดงความ
คิดเห็นในกลุม รับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ยอมรับการตัดสิน ใจและมติของกลุม แบงหนาที่กัน
ทํางานตามความสามารถ มีความสามัคคีในการทํางาน อยูในระดับมากทั้งหมด ซึ่งมีคาเฉลี่ย 3.00 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.00 สวนขอที่พบวาปรากฏเปนลําดับสุดทายคือรวมกันสรางสรรคงาน อยูในระดับ
มากมีคาเฉลี่ย 2.83 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.37
จากการสังเกตพฤติกรรมพบวานักศึกษารวมกันแสดงความคิดเห็นในกลุม โดยมีประธานกลุม
เปนผูดําเนินการประชุม มีการบันทึกการประชุมทุกครั้ง ในการประชุมมีการโตแยงและเสนอความคิดเห็น
รวมถึงขอมติที่ประชุม ผูรวมประชุมจะยอมรับมติที่ประชุมโดยไมโกรธเคืองกันเพราะไดผานการอภิปราย
กันมาแลว ในการแบงหนาที่กันทํางานนั้นสะทอนอยูในการเขียนโครงการซึ่งไดผานการพิจารณาในกลุม
อยางรอบคอบวาจะทําอะไรบาง และแบงหนาที่ความรับผิดชอบกันทําโดยครูไมไดควบคุม ในดานความ
สามัคคีข องกลุมจะสังเกตไดจากการประชุมและการจัดกิจกรรม ทุกฝายจะรวมมือกันอยางดี สวนของ
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คะแนนสรางสรรคงานที่ไดคาเฉลี่ยไมถึง 3.00 เนื่องจากบทละครของบางกลุม ขาดความรูสําคัญ ของ
การศึกษา อาจเปนเพราะการหาขอมูลเพื่อเขียนบทละครไมไปถึงประเด็นที่สําคัญ การแสดงมุงเนนความ
บันเทิงจนกระทั่งใหความสําคัญกับสาระหลักนอยไป
ตารางที่ 5 ระดับพฤติกรรมการปฏิบัติงานเปนรายกลุมวิชาภาษาไทยเพื่อกิจธุระดวยวิธีสอนโดยใชการ
แสดงละคร

กลุมที่

คาเฉลี่ย

1.
2.
3.
รวม

3
3
2.83
2.94

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.00
0.00
0.37
0.23

จากตารางที่ 5 ระดับพฤติก รรมการทํางานกลุมของนักศึกษาชั้นปที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรที่เรียนวิชาภาษาไทยเพื่อกิจธุระดวยวิธีสอนโดยใชการแสดงละคร
ซึ่งประเมินโดยครู ในภาพรวมพบวาอยูใ นระดับมาก คาเฉลี่ย 2.94 สว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.23 เมื่อ
จําแนกรายกลุม พบวา กลุมที่ 1 และ 2 มีระดับพฤติกรรมการทํางานกลุมในระดับมาก ซึ่งมีคาเฉลี่ย 3.00
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.00 สวนลําดับรองลงมาคือกลุมที่ 3 พบวามีระดับพฤติกรรมการทํางานกลุมใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ย 2.83 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.37
จากการสังเกตพฤติกรรมพบวานักศึกษารวมกันแสดงความคิดเห็นในกลุม รับฟงความคิดเห็น
ซึ่งกันและกัน ยอมรับการตัดสินใจและมติของกลุม แบงหนาที่กันทํางานตามความสามารถ มีความสามัคคี
ในการทํางาน และรวมกันสรางสรรคงาน แตกลุมที่ถูกตัดคะแนนคือกลุมที่ไมคอยกลาคัดคานเพื่อนที่มี
บุค ลิก ภาพเปน ผูนําสูง และเพื่อนไวว างใจมาก การเขียนบทบางครั้งเนน ความบัน เทิงมากจนทําให
สาระสําคัญนอยไป บางกลุมลืมประเด็นขอนี้และไมมีการทวงติงกัน
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ตอนที่ 3 ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาชั้นปที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากรที่เรียนวิชาภาษาไทยเพื่อกิจธุระที่มีตอวิธีสอนโดยใชการแสดง ละคร
การวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบคําถามของการวิจัยขอที่ 3 ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาชั้นปที่ 3
สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรทีม่ ีตอวิธีสอนโดยใชการแสดงละคร แบงเปน
แบบสอบถามและคําถามปลายเปด
3.1 แบบสอบถาม (ดังภาคผนวก ค ตารางที่ 17 หนา 101) ดังตารางที่ 6

ตารางที่ 6 ระดับความคิดเห็นโดยรวมที่นักศึกษามีตอวิธีสอนโดยใชการแสดงละคร
รายการ

1. ดานบรรยากาศการเรียนการสอน
2. ดานการจัดการเรียนการสอน
3. ดานประโยชนที่ไดจากการเรียนการสอน
โดยรวม

คาเฉลี่ย

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

4.62
4.38
4.43
4.48

0.53
0.66
0.54
0.58

ระดับ ลําดับที่
ความ
คิดเห็น
มากที่สุด
1
มาก
3
มาก
2
มาก

จากตารางที่ 6 ระดับความคิดเห็นโดยรวมที่นักศึกษามีตอเรื่องวิชาการใชภาษาไทยเพื่อกิจธุระ
ดวยวิธีสอนโดยใชการแสดงละคร พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.48 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.58 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานบรรยากาศการเรียนการสอนเปนลําดับแรกที่นกั ศึกษาใหความ
คิดเห็นวาเหมาะสมมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.62 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53 รองลงมาคือดานประโยชนที่ได
จากการเรียนการสอนอยูในระดับเหมาะสมมาก มีคาเฉลี่ย 4.43 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54 ลําดับทายสุด
คือดานการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับเหมาะสมมาก มีคาเฉลี่ย 4.38 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.66
เมื่อพิจารณารายการอยางละเอียดเปนรายดานแลว สามารถแยกไดเปน 3 รายการ ดังนี้
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ตารางที่ 7 ระดับความคิดเห็นดานบรรยากาศการเรียนการสอนที่นักศึกษามีตอวิธีการสอนโดยใชการแสดง
ละคร
รายการ

1. วิธีสอนแบบนี้ชวยทําใหบรรยากาศในการ
เรียนสนุกสนาน
2. วิธีสอนแบบนี้ทําใหผูเรียนไดแสดงความ
คิดเห็นอยางอิสระ
3. วิธสี อนแบบนี้ชวยทําใหกิจกรรมการเรียนรู
ดําเนินไปอยางสรางสรรค
4. วิธสี อนแบบนี้ชวยทําใหผูเรียนเรียนมีความ
สามัคคี ชวยเหลือกันในกลุม
5. วิธสี อนแบบนี้ชวยทําใหผูเรียนมีโอกาส
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกับเพื่อน
โดยรวม

คาเฉลี่ย

ระดับ
ความ
คิดเห็น
มากที่สุด

ลําดับที่

4.68

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.47

4.64

0.55

มากที่สุด

2

4.61

0.56

มากที่สุด

3

4.61

0.56

มากที่สุด

3

4.57

0.49

มากที่สุด

5

4.62

0.53

มากที่สุด

1

จากตารางที่ 7 ระดับความคิดเห็นที่นักศึกษามีตอวิธีการสอนดวยวิธีสอนโดยใชการแสดง
ละคร พบวาดานบรรยากาศการเรียนการสอนอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.62 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.53 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาวิธีสอนแบบนี้ชวยทําใหบรรยากาศในการเรียนสนุกสนานเปนลําดับ
แรกที่นักศึกษาใหความคิดเห็นวาเหมาะสมมากที่สุด รองลงมาคือวิธีสอนแบบนี้ทําใหผเู รียนไดแสดงความ
คิดเห็นอยางอิสระ มีความเหมาะสมมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.64 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54 ลําดับทายสุดคือ
วิธสี อนแบบนี้ชวยทําใหผูเรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกับเพื่อน มีความเหมาะสมมากที่สุด
ซึ่งมีคาเฉลีย่ 4.57 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49
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จากการสังเกตบรรยากาศในการเรียนพบวานักศึก ษาสนุกสนานมาก กลุมผูแสดงมีการนัด
ประชุมและซอมกันหลายครั้งกอนถึงวันแสดง ทําใหเกิดความสามัคคีกันดี สวนผูชมก็ไมเครียดเพราะได
เรียนรูเนื้อหาผานละคร
ตารางที่ 8 ระดับความคิดเห็นดานการจัดการเรียนการสอนที่นักศึกษามีตอวิธีการสอนโดยใชการแสดง
ละคร
รายการ

คาเฉลี่ย

1. วิธีสอนแบบนี้ผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง

4.25

2. วิธสี อนแบบนี้ผูเรียนเกิดความรูในเนื้อหา
ชัดเจนเมื่อไดทํากิจกรรม
3. ผูเรียนตองการเขารวมกิจกรรมการเรียนโดย
วิธีการแสดงละคร
4. ผูเรียนตองการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบนี้อีก
ในโอกาสตอไป

4.32

0.54

มาก

3

4.57

0.56

มากที่สุด

1

4.39

0.67

มาก

2

4.38

0.66

มาก

โดยรวม

สวน
ระดับ
เบี่ยงเบน
ความ
มาตรฐาน คิดเห็น
0.78
มาก

ลําดับที่

4

จากตารางที่ 8 ระดับความคิดเห็นที่นักศึกษามีตอวิธีสอนโดยใชการแสดงละคร พบวา ดาน
การจัดการเรียนการสอนอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.38 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.66 เมื่อพิจารณาเปน
รายดานพบวาผูเรียนตองการเขารวมกิจกรรมการเรียนโดยวิธีการแสดงละครเปนลําดับแรกที่นักศึกษาให
ความคิด เห็น วาเหมาะสมมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.57 สว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56 รองลงมาคือผูเรียน
ตองการเรียนรูดว ยวิธีสอนแบบนี้อีก ในโอกาสตอไป มีค วามเหมาะสมมาก ซึ่งมี คาเฉลี่ย 4.39 สว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67 ลําดับทายสุดคือวิธีสอนแบบนี้ผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองมีความเหมาะสมมาก ซึ่ง
มีคาเฉลี่ย 4.57 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49
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จากการสังเกตของผูวิจัยพบวาผูเรียนโดยเฉพาะกลุมผูแสดงตองเตรียมตัวคนหาขอมูลเพื่อมา
เขียนบทใหถูกตอง ทําใหเกิดการเรียนรูดวยตนเอง และการที่ไดรวมอภิปรายประชุมกันอยูประจําทําใหเกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน
ตารางที่ 9 ระดับความคิดเห็นดานประโยชนที่ไดจากการเรียนการสอนที่นักศึกษามีตอวิธีการสอนโดยใช
การแสดงละคร
รายการ

1. วิธีสอนแบบนี้สงเสริมใหผูเรียนมีความ
มั่นใจในการปฏิบัติงานกลุม
2. วิธีสอนแบบนี้ชวยสงเสริมใหผูเรียนรวมมือ
และชวยเหลือซึ่งกันและกัน
3. วิธีสอนแบบนี้ชวยสงเสริมและพัฒนาทักษะ
การรับและสงสาร
4. วิธีสอนแบบนี้ชวยสงเสริมใหผูเรียน
บูรณาการความรูดวยตนเอง
5. วิธีสอนแบบนี้ชวยใหผูเรียนมีทักษะการ
ทํางานอยางเปนระบบ
6. วิธีสอนแบบนี้ชวยใหผูเรียนมีทัศนคติที่ดีตอ
การเรียน
โดยรวม

คาเฉลี่ย

4.32

สวน
ระดับ
เบี่ยงเบน
ความ
มาตรฐาน คิดเห็น
0.54
มาก

ลําดับที่

5

4.50

0.50

มากที่สุด

2

4.29

0.59

มาก

6

4.50

0.57

มากที่สุด

3

4.43

0.49

มาก

4

4.57

0.49

มากที่สุด

1

4.43

0.54

มาก

จากตารางที่ 9 ระดับความคิดเห็นที่นักศึกษามีตอวิธีการสอนเรื่องการเรียนภาษาไทยเพื่อกิจ
ธุระดวยวิธีสอนโดยใชการแสดงละคร พบวา ดานประโยชนที่ไดจากการเรียนการสอนอยูในระดับมาก มี
คาเฉลี่ย 4.38 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาวิธีสอนแบบนี้ชวยใหผูเรียนมี
ทัศนคติที่ดีตอการเรียนเปนลําดับแรกที่นัก ศึกษาใหค วามคิดเห็น วาเหมาะสมมากที่สุดซึ่งมีคาเฉลี่ย 4.57
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49 รองลงมาคือวิธีสอนแบบนี้ชวยสงเสริมใหผูเรียนรวมมือและชวยเหลือซึ่งกัน
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และกันอยูในระดับเหมาะสมมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.50 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 ลําดับทายสุดคือวิธี
สอนแบบนี้ชวยสงเสริมและพัฒนาทักษะการรับและสงสารอยูในระดับเหมาะสมมาก มีคาเฉลี่ย 4.29 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 และรองสุดทายคือวิธีสอนแบบนี้สงเสริมใหผูเรียนมีความมั่นใจในการปฏิบัติงาน
กลุมอยูในระดับเหมาะสมมาก มีคาเฉลี่ย 4.32 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54
จากการสังเกตพบวาวิธีสอนโดยการแสดงละครมีประโยชนในการใหนักศึกษาไดเรียนรูและ
หาความรูดวยตนเอง ฝกความกลาแสดงออก การพูดสนทนาออกเสียงชัดเจน พัฒนาบุคลิกภาพ และฝก
ความจําในการทองจําบทไดแมนยํา
3.2 คําถามปลายเปด ใหนักศึกษาแสดงความรูสึกและขอเสนอแนะตอวิธีการสอนโดยการแสดง
ละคร นักศึกษาไดใหขอคิดเห็นสะทอนกลับ ดังนี้
1. มีทัศนคติที่ดีตอรายวิชาภาษาไทยเพื่อกิจธุระ เพราะไดนําสิ่งที่เรียนไปใชจริง เชนเรียนเรื่องการ
สัมภาษณ เมื่อในกลุมตองหาขอมูลเขียนบทละครก็ตองไปสัมภาษณผูเชี่ยวชาญจริงๆ
2. รูสึกวาทํางานมีระบบขึ้น ตองมีการวางแผนงาน
3. ฝกใหยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น เชนในการทํางานทุกครั้งตองประชุมกัน
4. เกิดความสามัคคี รูสึกประทับใจเพื่อนรวมงานในกลุมที่รวมทุกขรวมสุขกัน
5.ใชเวลาวางใหเปนประโยชน แทนการพูดคุยกันก็มาซอมละครรวมกัน
6. เกิดความคิดสรางสรรค
7. ฝกความกลาแสดงออก ตองติดตอบุคคลที่ไมรูจักเพื่อหาขอมูล และในการแสดงละครก็ตองฝก
ความกลาแสดงออก
8. เรียนสนุก ไมเครียด ไดหัวเราะ สนุกกวาอานหนังสือคนเดียว และจําเนื้อหาไดดีกวาอาน
หนังสือ
9. ไดรูปแบบการสอนที่ไมซ้ําของเดิมเพื่อจะใชตอนฝกประสบการณวิชาชีพครู
10.ภูมิใจในผลงานละครของตนเอง และชอบมากเมื่องานออกมาดีและเพื่อนๆชม
11.รูสึกวาเรียนดวยการแสดงละครเปนการเรียนรูที่ไดมากกวาบทเรียนในหนังสือ กอนเริ่มแสดง
ตองหาขอมูล ตองวางแผนการทํางานรวมกับเพื่อน มีการประชุมงานกันเปนระยะทําใหทํางานเปนระบบ
ไดประสบการณของการเรียนรูที่ไมใชเฉพาะเนื้อหา
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12.รูสึกสนุกกับบทละครแตก็กังวลกับเนื้อหา แตเมื่อมีเอกสารประกอบละครก็ทําใหมั่นใจวาได
ความรูครบถวน
13.ไดความรูจากการชมละครการศึกษา เพราะกลุมแสดงไดคนความาดีแลว
14. บางตอนเพื่อนแสดงไมชัดเจน เชนภาพประกอบเล็กไป แตดีที่มีการอภิปรายหลังชมละครทํา
ใหไดซักถามขอสงสัยจากการดู
คําถามปลายเปดใหนักศึกษาแสดงความรูสึกและขอเสนอแนะตอวิธีการสอนโดยการแสดง
ละคร นักศึกษามีทัศนคติที่ดีตอวิธีการสอนโดยการใชการแสดงละคร สวนใหญจะตอบในฐานะที่ตนเปนผู
แสดง ทั้งๆที่นักศึกษาสลับกันเปนผูแสดงและผูชมในแตละหัวขอ แตความประทับใจตอดานที่เปนกลุมผู
แสดงมีมากกวา ไดแก ในดานบรรยากาศของการเรียน นักศึกษาไดใหความเห็นเปนตนวา เปนการเรียน
อยางสนุก ไมเครียด ไดหัวเราะ สนุกกวาอานหนังสือคนเดียว ภูมิใจในผลงานละครของตนเอง และชอบ
มากเมื่องานออกมาดีและเพื่อนๆชม ในดานประโยชนของการเรียนดวยวิธนี ี้ นักศึกษาแสดงความเห็นวาทํา
ใหมีทัศนคติที่ ดีตอรายวิช าภาษาไทยเพื่อกิจ ธุร ะ เพราะไดนําสิ่งที่เรี ยนไปใชจ ริ ง เชน เรี ยนเรื่องการ
สัมภาษณ เมื่อในกลุมตองหาขอมูลเขียนบทละครก็ตองไปสัมภาษณผูเชี่ยวชาญจริงๆ รูสึกวาทํางานมีระบบ
ขึ้น ตองมีการวางแผนงาน ฝกใหยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น เชนในการทํางานทุกครั้งตองประชุมกัน
เกิดความสามัคคี รูสึกประทับใจเพื่อนรวมงานในกลุมที่รวมทุกขรวมสุขกัน ใชเวลาวางใหเปนประโยชน
แทนการพูดคุยกันก็มาซอมละครรวมกันเกิดความคิดสรางสรรค ฝกความกลาแสดงออกเพราะตองติดตอ
บุคคลที่ไมรูจักเพื่อหาขอมูลและแสดงละครหนาชั้นเรียน ประการสุดทายในดานการจัดการเรียนการสอน
นักศึกษาใหความเห็น เปนตนวา วิธีการสอนแบบนี้ชวยใหจําเนื้อหาไดดีกวาอานหนังสือ ไดรูปแบบการ
สอนที่ไมซ้ําของเดิมเพื่อจะใชสอนตอนฝกประสบการณวิชาชีพครู รูสึกวาเรียนดวยการแสดงละครเปนการ
เรียนรูที่ไดมากกวาบทเรียนในหนังสือ กอนเริ่มแสดงตองหาขอมูล ตองวางแผนการทํางานรวมกับเพื่อน มี
การประชุมงานกันเปนระยะทําใหทํางานเปนระบบ รวมถึงไดประสบการณของการเรียนรูที่ไมใชเฉพาะ
เนื้อหา
สวนประเด็นที่สะทอนความรูสึกในฐานะผูชมมีไมมาก ไดแก รูสึกสนุกกับบทละครแตก็
กังวลกับเนื้อหา อยางไรก็ตามการมีเอกสารประกอบละครก็ทําใหมั่นใจวาไดความรูครบถวน และได
ความรูจากการชมละครการศึกษา เพราะกลุมผูแ สดงไดคนความาดีแลว

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ

การวิจัยเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพื่อกิจธุระดวยวิธีสอนโดยใชการ
แสดงละคร สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร การ
วิจัยครั้งนี้เปน การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) วัต ถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกอนและหลังการเรียนโดยใชการแสดงละคร ประเมิน พฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม และ
ศึกษาความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอวิธีสอนโดยใชการแสดงละคร ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่
ลงทะเบียนเรียนวิชา 465243 ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2554 จํานวน 28 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบไปดวยแผนการจัดการเรียนรูวิชาภาษาไทยเพื่อกิจธุระดวย
วิธีสอนโดยใชการแสดงละคร ที่ผานการหาคาดัชนีความสอดคลอง ซึ่งมีประสิทธิภาพ 0.78. แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทยเพื่อกิจธุระกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชการแสดงละคร 1 ฉบับ จํานวน 30 ขอ
เปน คําตอบแบบเติมขอความ ที่ผานการหาค าดัชนีค วามสอดคลองมีประสิทธิภ าพเทากับ 1.00 แบบ
ประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมในขั้นตอนการแสดงละครการศึกษาประเมินโดยผูสอน ที่ผานการหาคา
ดัชนีความสอดคลองมีประสิทธิภาพเทากับ 1.00 และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาชั้นปที่ 3 ที่มี
ตอวิธีสอนโดยการแสดงละคร ซึ่งผานการตรวจคาดัชนีความสอดคลองมีประสิทธิภาพเทากับ 0.96
การวิเคราะหขอมูลจากแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนวิชาภาษาไทยเพื่อกิจธุระดวยวิธี
สอนโดยใชการแสดงละคร ใชคาสถิติพื้นฐานในการหาคาความแตกตางและผลสัมฤทธิ์ ไดแก คาเฉลี่ย
(Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะหขอมูลจากแบบประเมินระดับ
พฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมโดยผูสอน มีลักษณะเปนแบบประเมินคา (Rating Scale) โดยนําคาระดับที่
ไดมาหาคาเฉลี่ย (Mean) และค าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การ วิเคราะหข อมูลจาก
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอวิธีสอนโดยการแสดงละคร มีลักษณะเปนแบบประเมินคา
(Rating Scale) โดยนําคาระดับที่ไดมาหาคาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
และการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นในดานขอเสนอแนะเพิ่มเติมที่นักศึกษามีตอวิธีสอนโดยใชการ
แสดงละคร ใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) สรุปผลการวิจัยไดดังตอไปนี้
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สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่องเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพื่อกิจธุระกอนเรียนและหลัง
เรียนโดยใชการแสดงละครของนักศึก ษาชั้นปที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร มีผลการวิจัยดังนี้
1. ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน โดยกอนเรียนไดคะแนน
เฉลี่ย 4.71 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.25 หลังเรียนไดคะแนนเฉลี่ย 22.93 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.31
คะแนนหลังเรียนมากกวา คะแนนกอนเรียนโดยเฉลี่ยเทากับ 18.22 คะแนน ซึ่งสอดคลองและยอมรับ
สมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว
2. ระดั บ พฤติ ก รรมการทํ า งานกลุ ม ของนั ก ศึ ก ษาชั้ น ป ที่ 3 สาขาวิ ช าภาษาไทย คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรที่เรียนวิชาภาษาไทยเพื่อกิจธุระ ซึ่งประเมินโดยครู ในภาพรวมพบวา
อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 2.94 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.21 เมื่อลําดับเปนรายขอพบวาพฤติกรรมการ
ทํางานกลุมที่ปรากฏเปนลําดับแรก ไดแก ชวยกันแสดงความคิดเห็นในกลุม รับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและ
กัน ยอมรับการตัดสินใจและมติของกลุม แบงหนาที่กันทํางานตามความสามารถ มีความสามัคคีในการ
ทํางาน ซึ่งมีคาเฉลี่ย 3.00 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.00 สวนขอที่พบวาปรากฏเปนลําดับสุดทายคือรวมกัน
สรางสรรคงาน มีคาเฉลี่ย 2.94 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.21 เมื่อวิเคราะหระดับพฤติกรรมการทํางานเปน
รายกลุมพบวากลุม 1 และกลุม 2 มีพฤติกรรมในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.00 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.00
และรองลงมาคือกลุม 3 มีพฤติกรรมในระดับมาก มีคาเฉลีย่ 2.94 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.21
3. ระดับความคิดเห็นโดยรวมที่นักศึกษามีตอวิธีการสอนโดยใชการแสดงละคร
3.1 แบบสอบถามระดับความคิดเห็นพบวาโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.48 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานบรรยากาศการเรียนการสอนเปนลําดับแรกที่
นักศึกษาใหความคิดเห็นวาเหมาะสมมากที่สุด ซึ่งมีคาเฉลี่ย 4.57 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56 รองลงมา
คือดานประโยชนที่ได จ ากการเรียนการสอนมีค วามเหมาะสมมาก ซึ่งมีคาเฉลี่ย 4.43 สว นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.54 ลําดับทายสุดคือดานการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมมาก ซึ่งมีคาเฉลี่ย 4.38 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.66
3.2คําถามปลายเปดใหนักศึกษาแสดงความรูสึกและขอเสนอแนะตอวิธีการสอนโดยการ
แสดงละคร นักศึกษามีทัศนคติที่ดีตอวิธีการสอนโดยการใชการแสดงละคร ไดแก ในดานบรรยากาศของ
การเรียนนั้น นักศึกษาไดใหความเห็น เปนตนวา เปนการเรียนอยางสนุก ไมเครียด ไดหัวเราะ สนุกกวา
อานหนังสือคนเดียว ภูมิใจในผลงานละครของตนเอง และชอบมากเมื่องานออกมาดีและเพื่อนๆชม ใน
ดานประโยชนของการเรียนดว ยวิธีนี้ นักศึกษาใหค วามเห็น เปนตน วา รูสึก มีทัศนคติที่ดีตอรายวิชา
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ภาษาไทยเพื่อกิจ ธุระ เพราะไดนําสิ่งที่เรียนไปใชจริง เชน เรียนเรื่องการสัมภาษณ เมื่อในกลุมตองหา
ขอมูลเขียนบทละครก็ตองไปสัมภาษณผูเชี่ยวชาญจริงๆ รูสึกวาทํางานมีระบบขึ้น ตองมีการวางแผนงาน
ฝกใหยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น เชน ในการทํางานทุกครั้งตองประชุมกัน เกิด ความสามัค คี รูสึก
ประทับใจเพื่อนรวมงานในกลุมที่รวมทุกขรวมสุขกัน ใชเวลาวางใหเปนประโยชนแทนการพูดคุยกันก็ใช
เวลามาซอมละครรวมกัน การเรียนวิธีนี้ยังทําใหเกิดความคิดสรางสรรค นอกจากนี้ยังมีความกลาแสดงออก
เพราะตองติดตอบุคคลที่ไมรูจักเพื่อหาขอมูลและตองแสดงละครหนาชั้นเรียน ประการสุดทายในดานการ
จัดการเรียนการสอนนั้น นักศึกษาใหความเห็น เปนตนวา วิธีการสอนแบบนี้ชวยใหจําเนื้อหาไดดีกวาอาน
หนังสือ ไดรูปแบบการสอนที่ไมซ้ําของเดิมเพื่อจะใชสอนตอนฝกประสบการณวิชาชีพครู รูสึกวาเรียนดวย
การแสดงละครเปนการเรียนรูที่ไดมากกวาบทเรียนในหนังสือ กอนเริ่มแสดงตองหาขอมูล ตองวางแผน
การทํางานรวมกับเพื่อน มีการประชุมงานกันเปนระยะทําใหทํางานเปนระบบ รวมถึงไดประสบการณของ
การเรียนรูที่ไมใชเฉพาะเนื้อหา
สวนประเด็นที่สะทอนความรูสึกในฐานะผูชม ไดแก รูสึกสนุก กับบทละครแตก็กังวลกับ
เนื้อหา อยางไรก็ตามการมีเอกสารประกอบละครก็ทําใหมั่นใจวาไดความรูครบถวน และไดความรูจากการ
ชมละครการศึกษา เพราะกลุมแสดงไดคนความาดีแลว

อภิปรายผล
1. ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ทั้งนี้อาจเปนเพราะในการ
แสดงละคร นักศึกษาที่เปนกลุมผูแสดงจะมีการเรียนรูจากประสบการณตรงและการเรียนรูดวยการกระทํา
(Learning by doing) ซึ่งเปนวิธีการเรียนทีช่ วยใหการเรียนรูคงทน ถาวร ไมลืมงาย (สุจริต เพียรชอบ และ
สายใจ อินทรัมพรรย 2538: 53; Mendnick 1964 อางถึงในศิริบูรณ ศรีสุวรรณ และคณะ 2520: 2) และ
สอดคลองกับขอเสนอแนะเรื่องจัดกิจกรรมใหผูเรียนบรรลุผลตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2542 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 มาตรา 24 ที่ใหผูเรียนเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติ
ใหทําได คิดเปน ทําเปน
นอกจากนี้บรรยากาศการเรียนยังสนุกสนานดังที่นักศึกษาไดใหขอมูลสะทอนกลับมา ซึ่งการ
สรางบรรยากาศในหองเรียนและการจัดกิจกรรม รวมถึงประสบการณตางๆที่นาสนใจสนุกสนาน นับวา
เปนแรงจูงใจภายนอกที่มีตอผูเรียนและจะทําใหเกิดแรงจูงใจภายในที่อยากเรียนตามขึ้นมา ดังทีส่ ุจริต เพียร
ชอบ และสายใจ อินทรัมพรรย (2538: 57) เคยกลาวไววาแรงจูงใจภายนอก ไดแกการสรางบรรยากาศใน
การเรียน สวนแรงจูงใจภายในไดแกความกระตือรือรน ความอยากรูอยากเรียน และความรูสึกอยากรวม
กิจ กรรม ความรูสึก ที่เป น แรงจูงใจภายในมั ก เกิด จากแรงจู งใจภายนอกที่จ ะช ว ยใหผู เรีย นเกิด ความ
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สนุก สนาน ดังนั้นการสอนดว ยการแสดงละครจึงเปนวิธีการสอนที่ดีเพราะสามารถสรางแรงจูงใจทั้ง
ภายนอกและภายในใหมีตอผูเรียนได
ในการสอนโดยวิธีการแสดงละครนั้น ผูสอนและผูเรียนไดมีการเตรียมความพรอม โดยมีการ
อภิปรายกันถึงวัตถุประสงคของการที่จะใชละครเปนวิธีการเพื่อใหเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคที่กําหนด
และใหผูเรียนมีบทบาทในการเลือกเรื่องราวที่จะแสดง (ทิศนา แขมมณี 2550: 355) ซึ่งในงานวิจัยนี้ ผูวิจัย
ไดแบงกลุมทดลองเปน 3 กลุมตามความสนใจกลุมละ 9-10 คน เพื่อแสดงละครการศึกษาเรื่องกฎหมาย
ทะเบียน เอกสารสิทธิ์และสัญญา และการสื่อสารทางไปรษณียไทย จึงสอดคลองกับ พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 ในดานจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมที่ให
สอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล
นอกจากนี้ก ารแบงกลุมเพื่อแสดงละครทั้ง 3 เรื่องนั้น ผูเรียนยังไดมีสว นรว มในการตั้ ง
จุด มุ งหมายของบทเรียนและวางแผนรว มกัน ในการเรียนตั้งแตตน ดว ย โดยผูสอนกําหนดชิ้น งานให
นักศึกษาแตละกลุมชวยกันเขียนโครงการ ซึ่งประกอบดวยหลักการและเหตุผล รวมถึงวัตถุประสงค ซึ่ง
นักศึกษาแตละกลุมก็ชวยกันเขียน ดังตัวอยางที่ยกมา ดังนี้
“โครงการนัดพบหนาอําเภอ
หลักการและเหตุผล
คํารอง หมายถึง คําขอที่ยื่นตอทางราชการเพื่อใหทําการอยางใดอยางหนึ่งใหแกผูขอ หรือ
คํารองที่คูความยื่นตอศาลเพื่อของใหศาลมีคําสั่งเรื่องใดเรื่องหนึ่ง คํารองจึงนับวาเปนเรื่องใกลตัวของเราแต
หลายคนก็ยังคงมองขาม ไมเห็นความสําคัญของกระบวนการทั้งยังไมเขาใจความหมาย สิทธิประโยชนที่
พึงได และวิธีการดําเนินการที่เกี่ยวของกับคํารองอยางถูกตอง
ดังนั้ น เรื่อ งคํ าร องจึง เป น สิ่ งสํา คัญ ที่ค วรเผยแพร ขอ มูล เกี่ย วกั บคํ าร องวา คือ อะไร มี
อะไรบาง มีวิธีก ารดําเนินการอยางไร โดยวิธีก ารนําเสนอจะจัด อยูใ นรูปแบบของการแสดงละครชื่อ
โครงการการแสดงละครเรื่อง “นัดพบหนาอําเภอ” การนําเสนอในรูปแบบนี้นับวาเปนวิธีการสื่อสารและ
เนื้อหาสาระไดดีอีกวิธีหนึ่ง เนื่องจากเปนวิธีที่นาสนใจ งายตอการเขาใจและจดจํา การจัดทําโครงการใน
ครั้งนี้เพื่อใหเกิด ประโยชนตอบุค คลผูมีสิทธิทางสังคมทุ ก คนจะไดรูและเขาใจความหมายของคํารอง
ประเภทของคํารอง และวิธีดําเนินการยื่นคํารองที่ถูกตอง แลวนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหรูและเขาใจความหมายและความสําคัญของคํารอง
2. เพื่อใหทราบประเภทของคํารอง
3. เพื่อใหเขาใจวิธีดําเนินการยื่นคํารองประเภทตางๆ
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4. เพื่อ ให สามารถนํ าวิ ธีก ารยื่น คํา รองประเภทตา งๆไปใชใ นชี วิต ประจํ าวัน ได อย างถูก ตอ ง
เหมาะสม”
“ โครงการนาฏยอักษรา สัญญาแหงโนรีนคร
หลักการและเหตุผล
เนื่องดวยปจจุบันการทําสัญญาและธุรกรรมตางๆเปนสิ่งที่สําคัญสําหรับชีวิตประจําวันของ
ทุกคน เพราะยุคสมัยที่เปลี่ยนไปทําใหเศรษฐกิจเกิดการขยายตัว สัญญาจึงเปนพันธะที่ผูกพันธุรกิจตาง ๆ
ใหเปนไปไดดวยดี
ขาวสารในชีวิตทั่ว ไปของคนเราไดแสดงใหเห็นถึงปญหาการฟองรอง การถูกโกงหรือ
สัญญาเปนโมฆะ เพราะความไมรูหรือความเขาใจผิดเกี่ยวกับการทําสัญญาที่ถูกตอง ดังนั้นการเผยแพร
ความรูเกี่ยวกับการทําสัญญาจึงเปนเรื่องที่สําคัญ
นักศึกษาสาขาการสอนภาษาไทย ชั้นปที่ 3 ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการทําหนั งสือ
สัญญา จึงไดจัดทําโครงการละครชื่อนาฏยอักษรา สัญญาแหงโนรีนครขึ้น เพื่อเปนการจัดทําสื่อสําหรับการ
เรียนการสอนและเผยแพรความรูเกี่ยวกับหนังสือสัญญาใหบุคคลทั่วไปเขาใจถึงความสําคัญของหนังสือ
สัญญา
วัตถุประสงค
1. เพื่อจัดการแสดงละครเกี่ยวกับหนังสือสัญญา
2. เพื่อผลิตสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา
3. เพือ่ เผยแพรความรูเกี่ยวกับการทําสัญญา”
“โครงการตูไปรษณียสีแดง
หลักการและเหตุผล
การสื่อสารเปนสิ่งที่จําเปนตอการดํารงชีวิตของมนุษย การสื่อสารชวยใหมนุษยสามารถ
ติดตอสื่อสารระหวางกันเพื่อใหเขาใจกันและกัน หรือเพื่อแลกเปลี่ยนความคิด ไปรษณียโทรคมนาคมเปน
สิ่งหนึ่งที่ทําใหมนุษยสามารถติดตอสื่อสารผานกันทางจดหมาย หรือผานทางโทรศัพท ซึ่งทําใหความ
สะดวกสบายมีมากขึ้น
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จากการสอบถามพนักงานไปรษณียสาขามหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร
และที่ว าการไปรษณีย จังหวัด นครปฐม พบวา เกิด ปญหาหลายประการ เชน ผู ใ ชบริก ารจาหนาซอง
ผิดพลาด กรอกขอมูลไมชัด เจน ทําใหจดหมายตีกลับ หรือสงพัสดุไมถึงปลายทาง ทางคณะนัก ศึกษา
วิชาเอกภาษาไทยชั้นปที่ 3 จึงไดจัดทําละครที่เกี่ยวกับไปรษณียโ ทรคมนาคมขึ้น เพื่อใหเขาใจหลักการ
ทํางานและรูปแบบของไปรษณียโทรคมนาคม ดวยการสอดแทรกความบันเทิงดวยการทําเปนละคร เพื่อ
งายแกการจดจําและนําไปปฏิบัติใชในชีวิตไดอยางถูกตอง
วัตถุประสงค
1.เพื่อจัดการแสดงละครเกี่ยวกับไปรษณียโทรคมนาคม
2.เพื่อใหไดรับความรูและความเพลิดเพลินเกี่ยวกับไปรษณียโทรคมนาคม
การเรียนรูดวยการใหผูเรียนมีสวนรวมในการตั้งจุดมุงหมายของบทเรียนและวางแผนรวมกัน
ในการเรียนตั้งแตตนดังกลาวตรงกับความหมายของการเรียนรูอยางมีจุดมุงหมาย (Purposeful Learning) ซึ่ง
สุจริต เพียรชอบ และสายใจ อินทรัมพรรย ( 2538: 53) ใหความเห็นวาเปนการเรียนรูทที่ ําใหผลการเรียนดี
ยิ่งขึ้นไปอีก เพราะเปนความตองการและเปนแรงขับของผูเรียน
นอกจากนี้ก ารเตรียมเขียนบทละครนั้น ผูเรียนยังจําเปนตองศึกษาเนื้อหาหรือเรื่องราวจาก
แหลงขอมูลตางๆ เพื่อใหไดเนื้อหาที่ตรงกับความเปนจริงใหมากที่สุด ซึ่งในการแสดงละครการศึกษาครั้งนี้
นักศึกษาไดไปสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายที่เปนนิติกรของมหาวิทยาลัย และเจาหนาที่ไปรษณียใน
มหาวิทยาลัยและที่วาการไปรษณียจ ังหวัดนครปฐม รวมถึงไดสัมภาษณเจาหนาที่ที่อําเภอ อนึ่ง ในการวิจัย
นี้ผูวิจัยยังไดขอความอนุเคราะหจากอาจารยของสาขาวิชาการสอนภาษาไทยอีก 1 ทานใหเปนผูเชี่ยวชาญ
ชวยวิจารณการเขียนบทและการแสดง ทําใหเนื้อหาที่นํามาเขียนบทละครมีการคัดสรรและเรียบเรียงใหได
สาระ จึงเปนการเขียนบทละครที่สอดคลองกับหลักการการแสดงละครการศึกษาทีต่ องพิถีพิถันและเดนชัด
ในจุดทีต่ องการใหเห็นถึงสาระทีช่ ัดเจน (ทิศนา แขมมณี 2550 : 355)
อีกประการหนึ่ง ในการเลือกแสดงบทบาท กลุมผูแสดงไดรวมกันพิจารณาถึงความเหมาะสม
และความสามารถของผูแสดง จึงเลือกผูที่มีบุคลิกตรงกับเรื่อง และสามารถแสดงไดดี เลนไดต รงกับ
เนื้อหาของเรื่องมากที่สุด เนื่องจากการแสดงละครการศึกษาเนนใหผูเรียนเห็นภาพหรือเรื่องราวที่ตรงกับ
ความเปนจริงมากที่สุด ซึ่งผูเรียนที่เปนกลุมทดลองทําไดดีเนื่องจากมีความพรอมในการเรียนรูดวยตนเองสูง
ทั้งนี้โดยปกตินักศึกษาที่เรียนระดับมหาวิทยาลัยมักจะอยูในชวงอายุ 17 - 24 ป ในทางจิตวิทยาจําแนกไววา
เปน พวกวัยรุนตอนปลายและวัยผูใหญตอนตน ซึ่งจะมีความพรอมทั้งทางรางกาย จิต ใจ อารมณ และ
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สติปญญา ที่จะเรียนรูใ นมหาวิทยาลัยไดเปนอยางดี (ชาญชัย อินทรประวัติ http://www.sut. ac.th/tedu/
Article/psychology.htm) นอกจากนี้ยังสอดคลองกับผลจากการวิจัยเรื่อง “การจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการ
เรียนรูและความพรอมในการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร” ของ
คีรีบูน จงวุฒิเวศย และคณะทีส่ รุปใหเห็นวา นักศึกษาวิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร มีความพรอม
ในการเรียนรูดวยตนเองสูง (2547: 112)
โดยปกติ การสอนโดยใชการแสดงละครนั้น ผูเรียนจะไมไดเปนผูแสดงทั้งหมด ผูที่ไมแสดง
จะเปนผูชมการแสดง และผูชวยจัดการแสดง เชน ทําหนาที่กํากับบทแสดง บอกบท ชวยจัดฉาก แตงตัว
ผูแสดง ชวยจัดหาวัสดุอุปกรณในการแสดง เปนตน ดังนั้นผูสอนจึงควรจัดแบงงานตามความสนใจ และ
ความสามารถของผูเรียน รวมถึงใหคําแนะนําในการชมการแสดงวาควรสังเกตหรือใหความสนใจเปนพิเศษ
ในเรื่องอะไร (ทิศนา แขมมณี 2550: 356) สวนในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยแบงผูทําหนาที่กํากับบทแสดง
บอกบท ชวยจัดฉาก แตงตัวผูแสดง ชวยจัดหาวัสดุอุปกรณในการแสดงไวในกลุมผูแสดง ซึ่งปรากฏวาใน
การเขียนบท กลุมทดลองทุกกลุมเขียนบทใหทุกคนไดแสดงและยังทําหนาที่อนื่ ๆ ที่กลาวมา อีกทั้งในการ
แสดงมี 3 เรื่องพอดีกับทุกคน กลุมผูทดลองทุกคนจึงไดสลับกันเปนทั้งผูแสดงและผูชม
ในสวนของกลุมทดลองที่เปนผูชมนั้นก็ถือไดวาเกิดการเรียนรูดวยเชนกัน ผูเรียนไดแสดงความ
คิดเห็นวา การเรียนดว ยการชมการแสดงละครมีค วามสนุกสนาน เราความสนใจ สอดคลองกับที่มาลีย
และดัฟ (Maley and Duff 1982: 6) กลาวถึง Dramatic Activities วา เปนกิจกรรมที่กระตุนใหการเรียน
ภาษาเกิดความสนุกสนาน สมจริง เราความสนใจของผูเรียนทั้งหมดในชั้น นอกจากนี้เวสเซลส (Wessels
1987: 7 - 8) และทิศนา แขมมณี(2550: 353) ยังเห็นวาวิธีนี้เปนกระบวนการที่ผูสอนใชในการชวยให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงค เปนวิธีสอนที่ชวยใหผูเรียนไดเห็นสิ่งที่เรียนมีชีวิตขึ้นมา ทําใหการ
เรียนรูมีความเปนจริง และมีความหมายสําหรับผูเรียน และสามารถทําใหทั้งผูแสดงและผูชมเกิด ความ
เขาใจและจดจําเรื่องนั้นได
นอกจากนี้ในการปฐมนิเทศวิธีการเรียนแบบนี้ ผูวิจัยไดแนะนําผูชมใหตั้งใจสังเกตการแสดง
ในจุดสําคัญที่มเี อกสารประกอบการชม เพื่อมุงที่จะชวยใหผูเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับเรื่องราวที่แสดง โดยได
เห็นภาพและการกระทําจริง ซึ่งจะทําใหผูเรียนมีความเขาใจและจดจําเรื่องนั้นไดอยางดีและจดจําไดนาน
ประการตอ มา การนํ าเสนอเรื่อ งก็งา ยและตรงประเด็ น มากขึ้น เนื่ องจากบทละครไดมีผูเ ชี่ยวชาญให
คําแนะนํามาดวยแลว ประการสุดทายของการเรียนดวยวิธีนี้คือขั้นตอนซักซอมความเขาใจของผูชม โดยให
ผูชมการแสดงไดอภิปรายเพื่อการเรียนรู และสรุปบทเรียน (ทิศนา แขมมณี 2550: 356) การที่ผูชมมีสวน
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ในการอภิปรายทายเรื่อง จึงทําใหตองมีสวนรวมเอาใจใสเนื้อเรื่องตลอด รวมถึงถามีขอสงสัยก็จะไดซักถาม
อีกดวย
ดวยเหตุผลทั้งหมดที่กลาวมานี้จึงทําใหผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนที่เรียนโดยการแสดงละครสูงกวา
กอนเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยที่เคยมีมา ไดแก งานวิจัยของ รัต นชัย เอี่ยมพิทักษพร (2545) เรื่อง
การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการพูดภาษาอังกฤษระหวางวิธีสอนทีใ่ ชกิจกรรมการละครกับวิธีสอน
แบบปกติสําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงปที่ 1 สาขาการบัญชี โรงเรียนเทคโนโลยีนครปฐม
ซึ่งพบวาการใชกิจกรรมการละครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากลุมควบคุม เปนตน
2.ระดั บ พฤติ ก รรมการทํ า งานกลุ ม ของนั ก ศึ ก ษาชั้ น ป ที่ 3 สาขาวิ ช าภาษาไทย คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่เรียนวิชาภาษาไทยเพื่อกิจธุระซึ่งประเมินโดยครู ในภาพรวมพบวา
อยูใ นระดับมาก เมื่อลําดับเปน รายขอพบวาพฤติก รรมการทํางานกลุมที่ปรากฏเปน ลําดับแรก ไดแก
ชวยกันแสดงความคิดเห็นในกลุม รับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ยอมรับการตัดสินใจและมติของกลุม
แบงหนาที่กันทํางานตามความสามารถ และมีความสามัคคีในการทํางาน
วิธีสอนโดยการแสดงละครเปนวิธีสอนแบบหนึ่งที่ตองใชการทํางานรวมกันเปนกลุมตลอด
การทํากิจกรรม โดยเฉพาะกลุมผูแสดง การทํางานกลุมมีลักษณะเชนเดียวกับการเรียนรูแบบรวมมือ ซึ่ง
องคประกอบของการเรียนแบบรวมมือ ไดแก การพึ่งพาเกื้อกูลกัน การปรึกษาหารือกันอยางใกลชิด ความ
รับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย การมีทักษะทางสังคมและปฏิสัมพันธระหวางบุคคล ซึ่งสอดคลอง
กับพฤติกรรมการทํางานกลุมที่วัชรา เลาเรียนดี (2548: 132) กลาวถึงพฤติกรรมการทํางานกลุมที่ควรมี
ไดแก การรวมแสดงความคิดเห็น การใหกําลังเพื่อน การรับฟงความคิดเห็นและการใหความรวมมือกับ
กลุม ผลดีของการเรียนแบบรวมมือไดแกการชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดีขึ้น รวมทั้งไดเรียนรูทักษะ
ทางสังคมและการทํางานรวมกับผูอื่นซึ่งเปนทักษะที่สําคัญยิ่งในการดํารงชีวิต ( Johnson and Johnson 1994:
31-37 อางถึงในทิศนา แขมมณี 2550: 99 - 101)
พฤติก รรมของกลุมทดลองทั้ง 3 กลุมที่ไดชว ยกัน แสดงความคิดเห็นในกลุม รับฟงความ
คิด เห็นซึ่งกัน และกัน ยอมรับการตัด สินใจและมติข องกลุม ตามรูปแบบของการประชุมที่ ผูวิจัยไดใ ห
แนวทางในการประเมิ น พฤติก รรมไว ซึ่ง เป น การให ก ระบวนการเรียนรูดา นพฤติก รรมที่เ หมาะสม
สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 มาตรา 24 ที่
กลาวถึงการฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพื่อ
ปองกันและแกไขปญหา กลุมทดลองไดใชระเบียบของการประชุมตามที่ไดเรียนมาในวิชาภาษาไทยเพื่อกิจ
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ธุระจัดการกับการดําเนินงานกลุม อาจกลาวไดวาเปนพฤติกรรมที่สะทอนใหเห็นกระบวนการเรียนรูที่ทําให
เกิดการเรียนรูดวยตนเอง( Self Directed Learning) โดยที่นักศึกษาสามารถวางแผนและประเมินผลการ
เรียนรูดวยตนเอง ทั้งในลักษณะที่เปนเฉพาะบุคคลและในฐานะสมาชิกของกลุม( Colin Giffin 1983 : 153)
นักวิชาการไดใหความสําคัญของการเรียนรูดวยตนเอง เชน โนลส (Knowles 1975: 15 - 17)
เห็นวาการเรียนรูดวยตนเองจะทําใหผูเรียนมีแรงจูงใจและมีจุดมุ งหมาย ผูเรียนจึงเรียนอยางตั้งใจ ทําให
สามารถจดจําสิ่งที่เรียนไดนาน และสามารถใชประโยชนจากการเรียนไดดีกวาผูที่รอรับความรูจากผูสอน
อยางเดียว รวมถึงคีรีบูน จงวุฒิเวศย และคณะ (2547: 39) กลาววาการเรียนรูดวยตนเองถือวาเปนสิ่งสําคัญ
ในการเรียนรู เปนกระบวนการเรียนรูที่เกิดขึ้นจากความริเริ่มหรือความตองการของผู เรียน โดยผูเรียน
กําหนดเปาหมายในการเรียนและรับผิดชอบกระบวนการเรียนดวยตนเอง จึงเปนความพึงใจและแรงจูงใจ
(Motivation) ของผูเรียนแตละคน ซึ่งกระบวนการเรียนรูดวยตนเองนี้ไดมีผลใหเกิดความคิดสรางสรรคใน
ลําดับตอไป อาจกลาวไดวาความคิดสรางสรรคถือเปนสิ่งสําคัญยิ่งในโลกปจจุบันดังที่เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ
ศักดิ์ (2553: 30, 45 - 46) กลาวถึงวาในยุคปจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ถาระบบการศึกษาไมไดบม
เพาะใหผูเรียนรักที่จะคิดและไมไดสอนวิธีการคิด ก็จะสงผลใหเด็กไมมีนิสัยชางคิด คิดไมเปน ไมรักการ
เรียนรู ซึ่งการแกปญหาดวยวิธีการเดิมๆมักจะใชไมไดผล ความคิดสรางสรรคจึงเขามามีบทบาทสําคัญทั้ง
ในระดับโลก ระดับชาติ ระดับองคกร ระดับสถานศึกษา จนถึงระดับปจเจกชน ดังนั้นในกระบวนการ
เรียนรู ผูสอนควรไดจัดจัดกิจกรรมใหผูเรียนบรรลุถึงขั้นเกิดการเรียนรูไดดวยตนเอง ก็จะทําใหผูเรียนเกิด
ความคิดสรางสรรคตามมา ดวยเหตุดังกลาวนีว้ ิธีการสอนโดยใชการแสดงละครจึงเปนกระบวนการเรียนรูที่
สําคัญเพราะทําใหผูเรียนเกิดความคิดสรางสรรคไดในที่สุด
นอกจากนี้ การที่นักศึกษาสามารถนําเรื่องการประชุม การเขียนโครงการ และการสัมภาษณ
มาใชในขั้นตอนเตรียมความพรอมกอนการแสดงไดเปนอยางดีนั้นสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 มาตรา 24 ที่กลาวถึงการจัดการเรียนการสอนโดย
ผสมผสานสาระความรูตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน กลาวคือกลุมผูแสดงละครไดประชุมกลุมเขียน
โครงการเสนอละครการศึกษาตามหัวเรื่องที่แตละกลุมเลือก มีการใชความรูเรื่องการสัมภาษณเพื่อหาขอมูล
ประกอบการคน ควาเอกสาร จากนั้น จึงเขียนโครงการเสนอผูวิจัย ซึ่งประกอบดว ยหลัก การและเหตุผล
วัตถุประสงค เปาหมาย การประมาณคาใชจาย ขั้นตอนดําเนินงาน จนถึงกิจกรรมการวัดและประเมินผล
การแสดงละครของกลุมตนเอง พฤติกรรมกลุมดังกลาวในงานวิจัยนี้เปนกระบวนการหนึ่งของการใชวิธี
สอนโดยการแสดงละครซึ่งเหมาะสมกับกระบวนการการศึกษาในปจจุบัน ดังที่กอรดอน จี . ดารเกนวัลด
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และซาราน บี เมอรเรียม (2530: อางถึงในสองหลา เทพเชาวน ะ 2534: 14) กลาวถึงความสําคัญใน
การศึ ก ษาป จ จุ บั น ว า ต อ งสอนผู เ รี ย นให มี ค วามสามารถในการแสวงหาความรู ใ หม ๆ ตลอดชี วิ ต
ประสบการณทุกอยางคือการเรียนรู เนื่องจากการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนเรียนรูดว ยตนเองจะทําให
ผูเรียนเกิดความคิดสรางสรรคเปนตัวของตัวเองรูจักตัดสินใจและรับผิดชอบดวยตนเอง
สว นพฤติก รรมดานการแบงหนาที่กัน ทํางานตามความสามารถและมีความสามัค คีใ นการ
ทํางานนั้น นับวาเปนคุณธรรมที่ดีสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 มาตรา 24 ที่กลาวถึงการปลูกฝงคุณธรรม คานิยมทีด่ ีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค
ไวในทุกวิชา
นอกจากนี้ จากการประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม จําแนกเปนรายกลุมก็พบวาทุกกลุมมี
ระดับพฤติกรรมการทํางานกลุมอยูในระดับดีทุกกลุม และทุกหัวขอ แตกลุมที่ 3 จะมีผลการประเมินดาน
การสรางสรรคนอยกวากลุมที่ 1 และ กลุมที่ 2 ทั้งที่อาจมาจากขอจํากัดของวิธีการสอนโดยการแสดงละคร
อันเปนวิธีสอนที่ตองอาศัยการแสวงหาขอมูลที่ถูกตองมาใชในการเขียนบท หากไมสามารถแสวงหาขอมูล
ที่ตองการได จะทําเรื่องราวหรือการแสดงไมสมบูรณ (ทิศนา แขมมณี 2550 : 357) ทั้งนี้ผูเชี่ยวชาญได
ชว ยเสนอแนะขอบกพรองของกลุม เพื่อให ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแลว อยางไรก็ต ามระดับการ
ประเมินก็ยังอยูในระดับมากเชนกัน
จากการประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมที่กลาวมาแสดงใหเห็นถึงกระบวนการสอนโดยใช
การแสดงละครวาเปนกระบวนการเรียนรูที่มีความสําคัญมากในการสรางพฤติกรรมที่พึงประสงคตาง ๆ
ดังที่ทิศนา แขมมณี (2550: 357) กลาววาเปนวิธีสอนที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกทักษะตาง ๆ จํานวนมาก
เชน ทักษะการพูด การเขียน การแสดงออก การจัดการ การแสวงหาขอมูลความรู และการทํางานรวมกัน
เปนกลุม เปนตน ซึ่งวิธีสอนโดยการแสดงละครยังสอดคลองกับ ผลการเรียนรูที่ระบุในมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตร 5ป) ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ ที่แสดงใหเห็นดวยการปรับตัวใหเขากับบุคคลกลุมตางๆในสัง คมได มีความ
รับผิดชอบในการทํางานทั้งของตนเอง และกลุม ทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ สวนผลการ
การเรียนรูดานทักษะการจัดการเรียนรู แสดงใหเห็นถึงนักศึกษาจะมีทักษะในการจัดการเรียนรูภาษาไทย
อยางสรางสรรค และมีทักษะในการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการในสาขาวิชาภาษาไทย (2554: 3 - 4)
เนื่องจากการสอนโดยวิธีการแสดงละครนั้น นักศึกษาตองใชความสามารถทั้งในการหาขอมูล การเรียบ
เรียง การพูดและการแสดง จึงเปนการบูรณาการทุกทักษะเขาดวยกันดังกลาวมาแลว
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3.ระดับความคิดเห็นโดยรวมที่นักศึกษามีตอวิธีการสอนโดยใชการแสดงละคร
3.1 แบบสอบถามระดับความคิดเห็นโดยรวมที่นักศึกษามีตอวิธีการสอนโดยใชการแสดง
ละคร พบวาโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานบรรยากาศการเรียนการสอนอยูใน
ระดับเห็นดวยมากที่สุดเปนลําดับแรก ทั้งนี้เพราะการสอนดวยวิธีนี้ทําใหบรรยากาศในหองสนุกสนาน มี
การเคลื่อนไหวและไดแสดงออก ซึ่งสอดคลองกับที่วูลฟ (Wolf 1994 : 7 - 44 อางถึงใน รัตนชัย เอี่ยม
พิทักษพร 2545: 32 ) กลาววาผูเ รียนรูสึกมีอิสระทําใหกลาแสดงออก และทิศนา แขมมณี (2550: 357) ได
กลาวถึงขอดีของการสอนโดยใชการแสดงละครวาเปนวิธีสอนที่ชวยใหผูเรียนไดเห็นสิ่งที่เรียนมีชีวิตขึน้ มา
ระดับความคิดเห็นที่นักศึกษาใหความเห็นรองลงมาคือดานประโยชนที่ไดจากการเรียนการสอน
ซึ่งมีความเหมาะสมในระดับมาก คือดานวิธีสอน ทั้งนี้เพราะการแสดงละครชวยใหการเรียนรูมีความเปน
จริง และมีความหมายสําหรับผูเรียน สอดคลองกับคํากลาวของเวสเซลส (Wessels 1987: 7 - 8) ที่วาการ
แสดงเพื่อการศึกษาไมเพียงใหความรู แตยังถายทอดความรูสึกและความเขาใจ ทําใหผูแสดงเกิดความจดจํา
ไดดีกวาการรูเพียงความหมายของคํา
ลําดับความคิดเห็นดานสุดทาย แตก็อยูในระดับมากเชนกัน คือดานการจัดการเรียนการสอนมี
ความเหมาะสมมาก เพราะผูเรียนไดมีสวนรวมในการเรียนรูสูง แตก็มีขอจํากัดตามที่ทิศนา แขมมณี (2550:
357) กลาวไววาเปนวิธีสอนที่ใชเวลามาก ตองมีการจัดเตรียมบทละคร และการแสดงที่ยุงยากเปนวิธีสอน
ที่ตองใชวัสดุ อุปกรณ เครื่องแตงกาย ประกอบการแสดง ซึ่งอาจทําใหมีคาใชจายมากเพิ่มขึ้น เปนวิธีสอนที่
ตองอาศัยการแสวงหาขอมูลที่ถูกตองมาใชในการเขียนบท หากผูสอนไมมีขอมูลเพียงพอ หรือไมสามารถ
แสวงหาขอมูลที่ตองการได จะทําเรื่องราวหรือการแสดงไมสมบูรณ
อนึ่ง ระดับความคิด โดยภาพรวมของวิธีก ารสอนโดยใชก ารแสดงละครถือวา มีร ะดับการ
ประเมินความเหมาะสมมากในทุกดาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุธิณี เหลืองรุงเรือง (2536) ทีศ่ ึกษาผล
ของการใชกิจกรรมการละครในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่มีตอผูเรียนที่มี ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนภาษาต่ํา แมผลการวิจัยไมพบวาการใชกิจกรรมการละครในการเรียนใหผลสัมฤทธิก์ ารเรียนที่แตกตาง
กัน แตก็ทําใหทัศนคติของผูเรียนกลุมทดลองที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาต่ําแสดงความเห็นดวยกับวิธี
สอนดวยการแสดงละครในระดับมาก และงานวิจัยของรัตนชัย เอี่ยมพิทักษพร (2545) ทีศ่ ึกษาเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการพูดภาษาอังกฤษระหวางวิธีสอนที่ใ ชกิจกรรมการละครกับวิธีสอนแบบปกติสําหรับ
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นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงปที่ 1 สาขาการบัญชี โรงเรียนเทคโนโลยีนครปฐม ผลการวิจัยพบวา
ผูเรียนความคิดเห็นตอการใชกิจกรรมการละครในระดับดี เปนตน
3.2 คําถามปลายเปดใหนัก ศึกษาแสดงความรูสึกและขอเสนอแนะตอวิธีก ารสอนโดยการ
แสดงละคร นักศึกษามีทัศนคติที่ดีตอวิธีการสอนโดยการใชการแสดงละคร สวนใหญจะเห็นในดานที่ตน
เปนผูแสดง สรุปจากขอคิดเห็น 14 ขอเปน 3 ดาน ไดแก ดานบรรยากาศของเรียน ดานประโยชนของการ
เรียนดวยวิธีการแสดงละคร และดานการจัดการเรียนการสอน
ดา นบรรยากาศของเรี ยนนั ก ศึ ก ษาได ใ ห ค วามเห็น เปน ตน วา เปน การเรี ยนอยา งสนุ ก
สอดคลองกับคําถามที่เปนแบบสอบถาม และจากการสังเกตของผูวิจัย นักศึกษาเรียนอยางไมเครียด การ
จัดบรรยากาศในหองไดนําเกาอี้ออกบางสวนเพื่อใหมีพื้นที่ในการแสดง ผูเรียนไดนั่งกับพื้นตามอัธยาศัย
และรู สึ ก สนุ ก กั บ บทบาทที่ ก ลุ ม เพื่ อ นแสดง หลั ง การแสดงผู ช มได ก ล า วชมทํ า ให ผู แ สดงภู มิ ใ จใน
ความสามารถของตนเอง สอดคลองกับการใชนวัตกรรมวิธีสอนวาควรคํานึงถึงผูเรียนเปนสําคัญ โดยให
ผูเรียนเกิดแรงจูงใจภายใน เกิดความกระตือรือรน อยากรว มทํากิจกรรม (สุจริต เพียรชอบ และสายใจ
อินทรัมพรรย 2538: 60)
ในดานประโยชนของการเรียนดวยวิธีการแสดงละคร เปนตนวา แสดงความเห็นวามีทัศนคติที่ดี
ตอรายวิชาภาษาไทยเพื่อกิจธุระ เพราะไดนําสิ่งที่เรียนไปใชจริง รูสึก วาทํางานมีระบบขึ้น ตองมีการ
วางแผนงาน ฝกใหยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น เกิดความสามัคคี รวมทุกขรวมสุขกัน ใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน ฝกความกลาแสดงออก สอดคลองกับความคิดเห็นในแบบสอบถามและความเห็นของกอรดอน
จี. ดารเกนวัลด และซาราน บี เมอรเรียม (2530: อางถึงในสองหลา เทพเชาวนะ 2534: 14) ที่กลาวถึง
ความสําคัญในการศึกษาปจจุบันวาตองสอนใหมีความสามารถในการแสวงหาความรูใหม ๆ ตลอดชีวิต
ประสบการณทุกอยางคือการเรียนรู การเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองจะทําใหผูเรียนเกิด
ความคิดสรางสรรคเปนตัวของตัวเอง รูจักตัดสินใจและรับผิดชอบดวยตนเอง รวมถึงจากการสังเกตของ
ผูวิจัย นักศึกษาแบงงานกันไปทํา เชน ไปสัมภาษณบุคคล การคนควาจากเอกสารหองสมุด การจัดฉาก
จัดดนตรีประกอบฉาก เปนตน
ประการสุดทายในดานการจัดการเรียนการสอน นักศึกษาใหความเห็น เปนตนวา ไดรูปแบบ
การสอนที่นาสนใจ ไดประสบการณของการเรียนรูที่ไมใชเฉพาะเนื้อหา จากการสังเกตของผูวิจัย นักศึกษา
กระตือรือรนและตื่นเตนมากที่จะแสดงละคร การประชุมกลุมมีการเสนอขอคิดเห็นที่หลากหลายเพื่อใหได
ขอสรุปที่ดีที่สุด ซึ่งสอดคลองกับทีศ่ รีสุดา จริยากุล (2523 : 663) กลาวไววากระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เรียกวานวัตกรรมวิธีสอนไมไดเนนใหผูเรียนจดจําอยางเดียว แตเปลี่ยนวิธีการสอนใหพึ่งตนเองได
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และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 มาตรา 24 ไดกลาวถึง
การจัดกระบวนการเรียนรู ใหสถานศึกษาและหนวยงานทีเกี่ยวของดําเนินการเพื่อใหผูเรียนสามารถเผชิญ
โลกและมีความสําเร็จในชีวติ จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได
คิดเปน ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง รวมถึงการจัดการเรียนการสอนแบบละครโดยให
นักศึกษาใชเวลาวางในการปรึกษาหารือกันนอกชั้นเรียน และฝกซอมละครที่ผสมดวยทักษะการพูด การ
อาน และการแสดงนั้นสอดคลองกับขอเสนอแนะของสุจริต เพียรชอบ และสายใจ อินทรัมพรรย (2538:
53-62) ที่วาวิชาภาษาไทยเปนวิชาทักษะ ผูเรียนจะชํานาญไดก็เพราะประสบการณตรง ไดลงมือฝกฝนดวย
ตนเอง การเรียนภาษาไทยโดยครูเปนผูบรรยายโดยไมเปดโอกาสใหนักเรียนไดลงมือกระทําหรือมีโอกาส
นอย นักเรียนจะไดประโยชนจากการเรียนนอยที่สุด เพราะฉะนั้นถาอัตราเวลาเรียนหรือจํานวนนักเรียน
เปนอุปสรรคในการที่นักเรียนจะไดมีโอกาสปฏิบัติจริงกิจกรรมเสริมหลักสูตรภาษาไทยก็จะชวยไดมาก
การฝกซอมแสดงละครนอกเวลาจึงเปนเหมือนกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหแกผูเรียนดวยอีกประการ
สวนประเด็นที่นักศึกษาสะทอนความรูสึกในฐานะผูชมมีไมมาก ไดแก รูสึกสนุกกับบทละคร
แตก็กังวลกับเนื้อหา อยางไรก็ตามการมีเอกสารประกอบละครก็ทําใหมั่นใจวาไดความรูครบถวน และได
ความรูจากการชมละครการศึกษา เพราะกลุมแสดงไดคนความาดีแลว ทั้งนี้ อาจเปนเพราะผูวิจัยไดนํา
แผนการเรียนรูไปผานกระบวนการหาคาความสอดคลองของแผนการสอนกับวิธีสอนโดยการแสดงละคร
จากผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและการสอนภาษาไทยทําใหไดขอแนะนํา วาควรมีเอกสารประกอบการแสดง
และเสนอแนะวาขอสําคัญของการเตรียมบทละครตองมีผูเชี่ยวชาญแนะนําเทคนิคการนําเสนอสารที่เปน
เนื้อหาสําคัญของการเรียน เพราะนักศึกษาอาจมุงแตค วามบันเทิงจนลืมสาระของเรื่อง คําแนะนําจาก
ผูเชี่ยวชาญดังกลาวนั้น ผูวิจัยไดมาปรับแกไขในแผนการเรียนรู จึงทําใหก ารดําเนิน กิจ กรรมไมข าด
สาระสําคัญของการสอน เพราะวิธีการสอนโดยใชการแสดงละครนั้น ตองพิถีพิถันในจุดที่ผูสอนตองการ
ใหผูเรียนเกิดการเรียนรู จุดนั้นจะตองเดนชัด จะตองใหเห็นถึงสาระที่ตองการชัดเจน (ทิศนา แขมมณี
2550 : 355)
ขอเสนอแนะการวิจัย
ขอเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนโดยใชการแสดงละคร
1. การสอนโดยวิธีการแสดงละครควรคํานึงถึงความพรอมของผูเรียน ถาผูเรียนมีความพรอม
ทั้งวุฒิภาวะและอุปนิสัย มีนิสัยใฝรู รับผิดชอบงาน และชอบการสรางสรรค ก็จะทําใหบทละครการศึกษา
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และการแสดงมีคุณคาเหมาะกับการใชเปน วิธีสอนไดแบบหนึ่ง โดยเฉพาะนัก ศึก ษาที่อยูหอพัก ของ
มหาวิทยาลัยสามารถใชเวลาวางฝกเปนกิจกรรมเสริมทักษะทางภาษาไดอีกดวย
2. การสอนโดยวิธีการแสดงละครตองมีการปฐมนิเทศใหผูเรียนทั้งกลุมผูแสดงและผูชมเขาใจ
บทบาทของตนเอง ตั้งแตการเตรียมขอมูลวาควรไปศึกษาจากแหลงใดบาง ควรฝกซอมเทคนิคของการ
นําเสนองาน เนื่องจากผูแสดงอาจจะสนใจกับบทบาทการเลนละครจนกระทั่งไมไดสนใจการนําเสนอสาร
ที่เปนหลักสําคัญของการสอนวิธีนี้ นอกจากนี้ควรแนะนําการใชวัสดุ อุปกรณ เครื่องแตงกายประกอบซึ่ง
อาจทําใหมีรายจายเพิ่ม แตผูสอนควรใหผูเรียนรูจักประยุกตอุปกรณที่มีอยูและใชความสามารถทางศิลปะที่
เหมาะสมตามวัย ชวยกันในกลุมสรางฉากประกอบแบบประหยัดและสรางสรรค โดยใหความรูวาสาระ
ของวิธีสอนโดยการแสดงละครอยูที่เนื้อหาสาระของเรื่องที่ศึกษา อนึ่ง ควรมีเอกสารประกอบการชมละคร
เพื่อใหผูชมเขาใจวาสาระสําคัญของเรื่องมีอะไรบาง และผูชมจะไดมั่นใจวาไดสาระความรูครบถวน
3. การสอนโดยวิธีการแสดงละครควรคํานึงถึงกลุมแสดงและผูชม เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
กอนและหลังเรียนแลว ควรแยกหาคาเฉลี่ยของกลุมที่เปน ผูแสดงและกลุมผูชมวากลุมใดทําคะแนนได
มากกวากัน เพื่ออภิปรายวาวิธีการสอนโดยใชการแสดงละครเหมาะกับกลุมใดมากกวากัน และในการเลือก
วิธีสอนโดยการแสดงละคร มีขอเสนอแนะวาควรมีหัวขอเรื่องใหพอกับจํานวนผูเรียนที่จะเปลี่ยนบทบาท
กันเปนกลุมผูแสดงและกลุมผูชมอยางทั่วถึง เนื่องจากผูเรียนรูสึกวาความสําคัญอยูที่กลุมผูแสดง การที่ทุก
คนไดสลับกันแสดงจะทําใหเกิดความเทาเทียมกัน นอกจากวาผูเรียนคนใดไมถนัดการแสดงก็ใหทําหนาที่
อื่นๆ แตยังมีโอกาสอยูในกลุมของผูแสดงดวย
4. การสอนโดยวิธีการแสดงละครในรายวิชาภาษาที่มีวัตถุประสงคเฉพาะเชนภาษาเพื่อกิจธุระ
สามารถนําสิ่งที่นักศึกษาไดเรียนแลวมาเสริมในกระบวนการเตรียมความพรอมกอนแสดงละคร หรือทํา
เปนโครงการละคร โดยมีการเขียนโครงการ การประชุมและบันทึกรายงานการประชุม การสัมภาษณ
ผูเชี่ยวชาญ และการเขียนหนังสือขอบคุณ เปนตน นอกจากนี้ยังสามารถบูรณาการความรูของนักศึกษากับ
การใชสื่อตางๆ เชนการทําโปรแกรมนําเสนอ การตกแตงฉาก การสรางอุปกรณประกอบฉากและเสียง
ประกอบฉาก เปนตน
5. การสอนโดยวิธีการแสดงละครตองใชเวลามากจึงควรใชเวลาสอนครั้งละ 2 – 3ชั่วโมงใน
การแสดง นอกจากนี้ยังตองใชเวลาการฝกซอมและเตรียมการ แตถาผูเรียนมีความพรอมที่จะเรียนดว ย
ตนเองสูงก็จะเปนประโยชนมาก เพราะเปนการเรียนรูจากประสบการณจริง ผูสอนจึงควรพิจารณาถึงความ
เหมาะสมและคุมคา
6.การสอนโดยวิธีการแสดงละครนั้น ผูเชี่ยวชาญมีบทบาทสําคัญมากในการใหขอมูล และ
ตรวจเนื้อหาของบทละคร โดยเฉพาะเนื้อหาที่ไมคุนเคย หรือความรูเฉพาะสาขา เปนตนวาเรื่องกฎหมาย
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เพราะการเขียนบทละครนั้น นัก ศึกษาตองคน ควาจากเรื่องที่ต นไมเคยรูมากอน อาจทําใหไดขอมูลที่
ผิดพลาดได บทบาทของผูเชี่ยวชาญจึงมีความสําคัญ
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1.ควรทําการวิจัยวิธสี อนโดยการแสดงละครกับวิชาภาษาการสื่อสาร ภาษากิจธุระในแตละ
ระดับชั้นเพื่อเปรียบเทียบกับผลการวิจัยครั้งนี้
2.ควรทําการวิจัยวิธสี อนโดยการแสดงละครกับวิชาอื่นเพื่อสงเสริมวิธีสอนโดยการแสดง
ละคร
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