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ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2554  จํานวน 28 คน  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบไปดวย  1.แผนการ
จัดการเรียนรูดวยวิธีสอนโดยใชการแสดงละคร รวมท้ังหมด 4 แผน ๆ ละ 3 ช่ัวโมง  2.แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังการทดลอง  3.แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมโดยผูสอน  
4.แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเรียนท่ีมีตอวิธีสอนโดยการแสดงละคร  การวิเคราะหขอมูล ใชคาเฉล่ีย   
คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเนื้อหา 

  ผลการวิจัยพบวา 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพ่ือกิจธุระหลังเรียนดวยวิธีสอนโดยใชการแสดง
ละครสูงกวากอนเรียน  

2. พฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมอยูในระดับมาก 
3. ผูเรียนมีความคิดเห็นตอการเรียนดวยวิธีสอนโดยใชการแสดงละครในระดับเห็นดวย

มาก 
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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 ภาษาไทยเพ่ือกิจธุระ (Thai for Official Purpose)  เปนวิชาบังคับตาม
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง) ฉบับป 2547  วิชาดังกลาว
เปดสอนใหกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปท่ี 3 ในภาคการศึกษาตนของทุกปการศึกษา  
คําอธิบายรายวิชามีวา 
 

  ศึกษาลักษณะและความสําคัญของภาษากิจธุระ  การแกไขขอบกพรองและพัฒนาทักษะการใชภาษา
เพื่อกิจธุระ  เพื่อการติดตอในชีวิตประจําวัน  กิจธุระเพื่อการปฏิบัติหนาท่ีพลเมือง  มารยาทในการใช
ภาษา  การติดตอสวนราชการและองคกรตางๆ  ความเขาใจเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์และสัญญาตางๆท่ีมี
ผลผูกพันทางกฎหมาย  การสื่อสารทางไปรษณียโทรคมนาคม  ตลอดจนการสื่อความท่ีเปนพิธีการ 

 
  คําอธิบายรายวิชานี้ตรงตามท่ีระบุในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาครุ
ศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตร 5ป)  ซ่ึงเกี่ยวของกับดานความรูวิชาภาษาไทยเกี่ยวกับ
ทักษะการใชภาษาเรื่องการแกปญหาการใชภาษาไทย  ศิลปะการใชภาษาไทยในการฟง ดู พูด อาน 
เขียน  ศิลปะการใชภาษาไทยในสถานการณตางๆ  การเขียนหนังสือราชการ  ทักษะการใชภาษา
อยางมีวิจารณญาณ  การใชภาษาในชีวิตประจําวันและทักษะการใชภาษาผานส่ืออิเล็กทรอนิกส 
(มคอ.1 2554: 10)  และสอดคลองกับผลการเรียนรูดานความรูของสาขาวิชาภาษาไทย คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร   ในขอท่ีระบุวาการสอนตองสามารถทําใหนักศึกษาเปนผูมี
ความรูและทักษะในการใชภาษาและสามารถบูรณาการความรูทางภาษาไทยกับความรูในศาสตร
อ่ืนๆท่ีเกี่ยวของ 
  จากคําอธิบายรายวิชา 465 243  ภาษาไทยเพ่ือกิจธุระ ผูสอนไดแบงเนื้อหาเปน 11 เรื่อง 
ไดแก  ความเขาใจพ้ืนฐานในการใชภาษาเพ่ือกิจธุระ  หนังสือราชการ  จดหมายกิจธุระ ประกาศ  
การประชุม  โครงการ  การกรอกแบบพิมพในเอกสารกฎหมายทะเบียน  เอกสารสิทธ์ิและสัญญา  
การส่ือสารทางไปรษณียไทย  การสัมภาษณ  และการพูดในโอกาสตางๆ  (เอกสารประกอบการ
สอน  รายวิชา 465 243  ภาษาไทยเพ่ือกิจธุระ,  อัดสําเนา) เนื้อหาดังกลาวไดบูรณาการใชภาษาไทย
กับความรูท่ีเกี่ยวของ  ไดแก การกรอกแบบพิมพบูรณาการกับความรูเรื่องกฎหมายงานทะเบียน
ราษฎร  งานทะเบียนครอบครัว และงานทะเบียนพินัยกรรม  รวมถึงเอกสารสิทธ์ิและสัญญาท่ี
เกี่ยวของกับสัญญากูยืม  สัญญาค้ําประกัน  สัญญาวาจาง  เปนตน  และการกรอกแบบพิมพเรื่องการ
ส่ือสารทางไปรษณียไทย 
 



2 
 

  

  อนึ่ง ในหัวขอเรื่องท่ีตองใชทักษะภาษาไทยบูรณาการกับความรูสาขาวิชาอ่ืน  ผูสอน
ประเมินผลดานทักษะการใชภาษาไทยเปนหลัก  สวนความรูท่ีเกี่ยวของถือเปนส่ือประกอบการอาน  
การเขียน  และการพูดอยางมีวิจารญาณ  ดังนั้นจึงใหนักศึกษาทํากิจกรรมดวยการหาขอมูลกฎหมาย
ท่ีเกี่ยวของและความรูเรื่องบริการของไปรษณียไทยมารายงานและจัดปายนิเทศประกอบ  ผลการ
ประเมินพบวานักศึกษารายงานตามท่ีคนความาแตก็ไมไดเขาใจเนื้อหามากนักเนื่องจากคิดวาไมใช
สาระหลักของวิชา  และถึงพยายามเขาใจก็ไมรูสึกวาสนุกหรือสนใจ  ผูสอนตองเสริมและอธิบาย
ประกอบทุกครั้ง  ถึงแมวาผูสอนจะไมวัดผลดวยการใหทองจําเนื้อหาเหลานี้เพราะนักศึกษาไมได
เรียนวิชาชีพกฎหมายหรือเรื่องอ่ืนท่ีเกี่ยวของ   แตถานักศึกษาเขาใจเนื้อหาเรื่องกฎหมายและบริการ
ของหนวยงานตางๆท่ีเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันจนสามารถนําไปใชไดในสถานการณตางๆ  ก็จะ
เกิดประโยชนกับตัวนักศึกษาท่ีกําลังจะเปนบัณฑิตในอนาคต  ดังนั้นผูสอนจึงเห็นวาเปนหนาท่ีของ
ผูสอนท่ีจะหาวิธีจัดการเรียนรูท่ีทําใหเรื่องดังกลาวนาสนใจและผูเรียนสามารถเขาใจเรื่องไดงายขึ้น
ดวย 
  การเลือกวิธีจัดการเรียนรูควรพิจารณาถึงองคประกอบตางๆ  ไดแก  จุดประสงคของ
บทเรียน  ลักษณะของเนื้อหาสาระ  ลักษณะของผูเรียน  เวลา  สถานท่ี  และจํานวนผูเรียน (บุญชม  
ศรีสะอาด  2537:  4)  จากการคนควาการสอนเรื่องกฎหมายและการส่ือสารของไปรษณียไทยพบวา
ตําราท่ัวไปไมไดเนนท่ีวิธีสอน  อาจเปนเพราะเรื่องเหลานี้เปนวิชาหลักในสาขานิติศาสตร  และ
บริการเรื่องไปรษณียไทย  การใหความรูแกนักศึกษาหรือบุคคลท่ัวไปจึงเผยแพรในรูปแบบตํารา  
ส่ือเอกสาร  หนังสือกฎหมายครอบครัวประจําบาน  หรือในสวนของตําราการใชภาษาไทยก็มีการ
นําเนื้อหามาใชบางสวนเพียงประกอบการกรอกแบบพิมพและการเขียนจดหมาย  ส่ืออีกประเภทท่ี
พบบางก็เปนส่ือประเภทดแูละฟง  โดยเผยแพรรายการใหความรูผานส่ือโทรทัศนและวิทยุเปนสวน
ใหญ  เชน  กฎหมายนารูตอน “การเกิด” ของสํานักกฎหมายเพ่ือการพิทักษสิทธิมูลนิธิกระจกเงา  
ใหเด็กหญิงคนหนึ่งเปนพิธีกรแนะนําการแจงเกิด (www.youtube.com)  นอกจากนี้ยังมีรายการตอบ
ขอสงสัยทางกฎหมายผานเว็บไซต  รวมถึงการแนะนําบริการงานไปรษณียโทรคมนาคมผานทาง
เว็บไซต  เปนตน   
  การจัดการศึกษาในสภาวการณปจจุ บันนั้น  ผู ท่ีจะเปนบัณฑิตทางครุศาสตร
ศึกษาศาสตร ไมเพียงแตมีความรูดานเนื้อหาเทานั้น  แตยังตองมีทักษะทางปญญา  ทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  ทักษะการส่ือสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ  และทักษะการจัดการเรียนรู  ดังท่ีระบุไวในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุ
ศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตร 5ป) (2554:  3-4)  ซ่ึงทักษะดังกลาวจะเกิดขึ้นไดก็ดวย
กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเรียกวานวัตกรรมวิธีสอน  ท่ีไมไดเนนใหผูเรียนจดจําอยางเดียว 
แตเปล่ียนวิธีการสอนใหพ่ึงตนเองได  เพ่ือใหผูเรียนสามารถเผชิญโลกและมีความสําเร็จในชีวิต  
(ศรีสุดา  จริยากุล  2523:  663)  นอกจากนี้งานวิจัยเรื่อง “การจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู
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และความพรอมในการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรของ
คีรีบูน  จงวุฒิเวศย  และคณะ (2547: 116)  ไดมีขอเสนอแนะของผูท่ีเกี่ยวของในการพัฒนาความคิด
ของนักศึกษาวา  ควรพัฒนาวิธีการเรียนการสอนท่ีจะเปดโอกาสใหนักศึกษาไดมีความคิด
สรางสรรค  มีความรับผิดชอบ  และสามารถเรียนรูดวยตนเองใหมาก   
  วิธีการจัดการเรียนรูท่ีจะใชพัฒนาผูเรียนในดานตางๆมีอยูหลายวิธี อยางไรก็ตามการ
ใชนวัตกรรมวิธีการจัดการเรียนรูนั้นควรคํานึงถึงผูเรียนเปนสําคัญดวย  โดยปกตินักศึกษาท่ีเรียน
ระดับมหาวิทยาลัยมักจะอยูในชวงอายุ 17 - 24 ป  ในทางจิตวิทยาจําแนกไววาเปนพวกวัยรุนตอน
ปลายและวัยผูใหญตอนตน  ซ่ึงจะมีความพรอมท้ังทางรางกาย จิตใจ อารมณ และสติปญญา  ท่ีจะ
เรียนรูในมหาวิทยาลัยไดเปนอยางดี (ชาญชัย  อินทรประวัติ  http://www.sut.ac.th/tedu/ 
Article/psychology.htm)  การจัดการเรียนรูจึงควรมีวิธีการท่ีสรางสรรคเพ่ือสงเสริมพัฒนาการทาง
รางกาย จิตใจ อารมณและสติปญญาของนักศึกษาใหเต็มท่ี  นอกจากนี้นักศึกษาท่ีเรียนทางสาขาวิชา
ภาษาไทยหมายถึงกลุมบุคคลท่ีมีการเลือกอาชีพไดในระดับหนึ่งแลวท่ีจะเปนครูสอนภาษาไทยใน
อนาคต  การเลือกอาชีพก็สามารถสะทอนบุคลิกภาพไดในทางหนึ่ง  นพ. วิโรจน  อารียกุล  วิทยาลัย
แพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา กลาวถึงบุคลิกภาพของคนจะสะทอนผานการเลือกอาชีพของตนตาม
หลัก "ทฤษฎีการเลือกอาชีพ"ของJohn L. Holland  โดยกลาวถึงกลุมอาชีพครูสอนภาษาวาจัดอยูใน
บุคลิกภาพแบบศิลปน (Artistic)  ซ่ึงมีความสามารถแสดงบทบาทตางๆได รวมท้ังสามารถอานแบบ
แสดงความรูสึกได นิยมการไปฟงและดูละคร เขียนรูปไดอยางใกลเคียงความจริง เขียนหนังสือและ
แตงกลอนไดด ี(http://www. love4 home. com/index. php?lay= show&ac= article&Id= 201323 & 
Ntype =4)  John  L.  Holland  ยังไดอธิบายบุคลิกภาพแบบศิลปนไววาเปนผูท่ีชอบการสรางสรรค 
(creative) และรักความเปนอิสระ (independent) (http: //en.wikipedia.org/wiki/Holland_Codes)  
นอกจากนี้ผลจากการวิจัยเรื่อง “การจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรูและความพรอมในการ
เรียนรูดวยตนเองของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร”ของคีรีบูน  จงวุฒิเวศย และ
คณะยังสรุปใหเห็นวานักศึกษาวิชาเอกภาษาไทยมีความพรอมในการเรียนรูดวยตนเองสูง (2547:  
112) ผูวิจัยจึงไดศึกษาวิธีการจัดการเรียนรู ท่ีจะตอบสนองความตองการของผูเรียนท่ีชอบการ
สรางสรรค  และพรอมท่ีจะศึกษาดวยตนเอง  วิธีหนึ่งท่ีนาสนใจไดแกวิธีสอนโดยใชการแสดงละคร 
  กิจกรรมการแสดงโดยปกติเปนการใหความบันเทิง  แตก็สามารถนําชองทางการแสดง
มาใชเพ่ือการศึกษาได  เชน  การดําเนินงานของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 
(สสส.) สนับสนุนโครงการส่ือพ้ืนบานเพ่ือสุขภาวะเยาวชน  ดวยการใหความรูสุขภาวะผานส่ือการ
แสดงพ้ืนบานตางๆ  ไดแก  เสนอเนื้อหาเรื่องโทษภัยของเหลาและบุหรี่ผานชองทางการส่ือสารคือ
บทกลอนหนังตะลุง  โดยมีเยาวชนเปนผูรับสารท้ังผูแสดงและผูชม (ดวงพร  คํานูญวัฒน
,บรรณาธิการ  2553:  108)  นอกจากนี้ยังมีตัวอยางของการนํากิจกรรมการแสดงละครมาใชใน
การศึกษาโดยตรง  ไดแก  รายการโทรทัศนครูชุด “การสอนประวัติชีวิตของฟลอเรนซ  ไนติงเกล” 
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ดวยการใหผูเรียนแสดงละครท่ีเปนเหตุการณสมัย ฟลอเรนต  ไนติงเกล ในชวงท่ีเกิดสงคราม  
และฟลอเรนต  ไนติงเกล  ไดเขาชวยพยาบาลทหาร ( KS 1/2 History)  และรายการโทรทัศนครูชุด    
“แบงปนและบูรณาการ”  ตอนท่ี 21 และ 22 เรื่องการสอนนอกกรอบ  ภาษาอังกฤษ:จากหองเรียนสู
โรงละคร  ซ่ึงแทนท่ีครูจะใหนักเรียนอานเรื่องโรมิโอจูเลียตท่ีเปนบทประพันธเอกของเชคสเปยร 
เฉพาะตอนท่ีคัดสรรมาเปนบทเรียน  ครูเปล่ียนจากการอานเปนการแสดงโดยครูตีความบทของเรื่อง
ตอนนั้นแลวไปปรึกษาผูเช่ียวชาญการแสดงละคร  จากนั้นจึงนําวิธีการแสดงอารมณของตัวละคร
ละครมาใหนักเรียนตีความเพ่ือจะเขาใจสารของเรื่อง  (KS3)  เปนตน 
 วิธีการจัดการเรียนรูโดยใชการแสดงละครเปนกระบวนการท่ีผูสอนใชในการชวยให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงค  โดยการใหผูเรียนแสดงละครซ่ึงเปนเรื่องราวท่ีตองการให
ผูเรียนไดเรียนรูตามเนื้อหา (ทิศนา  แขมมณี 2550 : 353 ) รวมถึงวิธีการจัดการเรียนรูท่ีชวยให
ผูเรียนไดเห็นส่ิงท่ีเรียนมีชีวิตขึ้นมา  ทําใหการเรียนรูมีความเปนจริง  และมีความหมายสําหรับ
ผูเรียน  เปนวิธีการสอนท่ีชวยใหผูเรียนไดเรียนรูอยางสนุกสนาน  มีสวนรวมในการเรียนรูสูง  และ
เปนวิธีการสอนท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกทักษะตางๆจํานวนมาก  เชน  ทักษะการพูด  การเขียน  
การแสดงออก  การจัดการ  การแสวงหาขอมูลความรู  และการทํางานรวมกันเปนกลุม  เปนตน  
(ทิศนา  แขมมณี 2550 : 356 )  
 อนึ่ง ไดมีงานวิจัยท่ีนํากิจกรรมการละครไปใชกับการเรียนการสอนภาษาแลวพบวา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น  ไดแก  งานวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทางการพูด
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาวิทยาลัยครูจอมบึง (นิตยา  ประพฤติกิจ  2527)  และการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการพูดภาษาอังกฤษระหวางวิธีสอนท่ีใชกิจกรรมการละครกับวิธีสอนแบบปกติ
สําหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปท่ี 1  สาขาการบัญชี โรงเรียนเทคโนโลยี
นครปฐม (รัตนชัย  เอ่ียมพิทักษพร)  เปนตน  งานวิจัยบางเรื่องแมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวย
วิธีการแสดงละครจะไมแตกตางกับการสอนแบบปกติ  แตผูเรียนก็มีทัศนคติในทางดีตอการสอน
ดวยวิธีการแสดงละคร  ไดแก  การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของการใชกิจกรรมการละครใน
การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารท่ีมีตอผูเรยีนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาต่ํา (สุธิณี เหลือง
รุงเรือง  2536)  สวนในสาระวิชาภาษาไทยก็มีการนําวิธีสอนดวยการแสดงละครไปใชกับวิชา
วรรณคดี  ไดแก  เรื่อง“การเรียนรูวรรณคดีโดยใชการแสดงละครของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  
เรื่องพระอภัยมณ”ี  ของ ไซหนาบ อาแว  ในโครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือปฏิรูปการศึกษา 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต  โดยนําแนวคิดมาจากวิธีสอนดวยการแสดงละครของทิศนา  แขมมณี  เพ่ือแสดงใน
วันสุนทรภู  และใหความเห็นวานักเรียนสามารถสรุปเรื่องได  จําช่ือตัวละครและลักษณะนิสัยตัว
ละครได  การแสดงละครดังกลาวยังไมครบขั้นตอนของวิธีการสอนโดยการแสดงละคร  แตกพ็บวา
ผูชมมีความรูสึกช่ืนชอบการแสดงละคร (http://www.thaigoodview. Com/node/59878)  เปนตน 
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ดวยเหตุผลดังกลาวขางตนผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย
เพ่ือกิจธุระกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชการแสดงละคร  สําหรับนักศึกษาช้ันปท่ี 3 สาขาวิชา
ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  เพราะจะชวยใหการเรียนการสอนมีความ
นาสนใจและเกิดประโยชนตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชานี้ 

 
กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
 ทิศนา  แขมมณ ี(2550:  353 - 357)  ไดใหความหมายของวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชการ
แสดงละคร  วาเปนกระบวนการท่ีผูสอนใชในการชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงค  
โดยการใหผูเรียนแสดงละครซ่ึงเปนเรื่องราวท่ีตองการใหผูเรียนไดเรียนรูตามเนื้อหา  ซ่ึงสรุป
เนื้อหาสําคัญไดดังนี ้

ขั้นตอนสําคัญของการสอน 
1.  ผูสอนหรือผูเรียนเตรียมบทละคร 

ผูสอนและผูเรียนควรมีการอภิปรายกันถึงวัตถุประสงคของการท่ีจะใชละครเปน
วิธีการเพ่ือใหเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด  ผูเรียนควรมีบทบาทในการเลือกเรื่องราวท่ี
จะแสดง  ในการเตรียมบทนั้นผูสอนอาจเปนผูเตรียม  หรือผูเรียนชวยกันเขียนซ่ึงในท้ังสองกรณีท้ัง
ผูสอนและผูเรียนตองศึกษาเนื้อหาหรือเรื่องราวจากแหลงขอมูลตางๆ  เพ่ือใหไดเนื้อหาและเรื่องราว
ท่ีตรงกับความเปนจริงใหมากท่ีสุด  หรืออาจตองแสวงหาบุคคลผูมีประสบการณ  หรือความ
เช่ียวชาญในเรื่องนั้นมาใหคําปรึกษา 

การแสดงละครท่ีใชเปนวิธีสอนนีจ้ะแตกตางจากการแสดงละครท่ีเปนศิลปะการแสดง  
กลาวคือการใชละครในการเรียนรู  ไมจําเปนตองจัดทําทุกส่ิงทุกอยางใหสมบูรณเหมือนความเปน
จริง  แตตองพิถีพิถันในจุดท่ีผูสอนตองการใหเกิดการเรียนรู  จุดนั้นจะตองเดนชัด  องคประกอบอ่ืน
ท่ีเปนสวนเสริม  ไมจําเปนตองจัดทําใหสมบูรณ  ผิดกับละครท่ีเปนศิลปะการแสดงซ่ึงจะตองจัดทํา
ทุกส่ิงใหสมบูรณตามความเปนจริง 

2. การศึกษาบทละครและเลือกบทบาทท่ีแสดง 
ผูสอนและผูเรียนควรชวยกันเลือกวาใครควรจะแสดงบทอะไร  โดยพิจารณาถึงความ

เหมาะสมและความสามารถของผูเรียนกับบทท่ีเหมาะสม  เนื่องจากการแสดงละครเนนท่ีการให
ผูเรียนเห็นภาพหรือเรื่องราวและความเปนจริงมากท่ีสุด  ดังนั้นผูแสดงควรเต็มใจท่ีจะแสดง  เพ่ือให
การแสดงออกมาดีท่ีสุด 

3. การศึกษาบท  ซอมการแสดง  เตรียมผูชม  และเตรียมอุปกรณสําหรับการแสดง  
การสอนดวยวิธีนี้มีท้ังผูแสดง  ผูท่ีทําหนาท่ีตางๆ  เชน  ผูกํากับการแสดง  เจาหนาท่ี

ฝายจัดฉาก  รวมถึงผูชม  ผูสอนควรจัดแบงงานตามสนใจและความสามารถของผูเรียน  ให
คําแนะนําในการชมละครวาควรสังเกตเรื่องใดเปนการเฉพาะ 
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4. ผูแสดงและผูชมละคร 
ผูแสดงควรแสดงใหสมบทบาท  สวนผูชมก็ควรใหกําลังใจผูแสดงโดยการตั้งใจชม  

ปรบมือใหกําลังใจ  ตั้งใจสังเกตการแสดงในจุดสําคัญท่ีครูแนะนําไว  และอาจจดบันทึกส่ิงท่ีสังเกต
ไวเพ่ือกันลืม 

5. ผูสอนและผูเรียนอภิปรายเกี่ยวกับการแสดงของผูเลน  เรื่องราวหรือเนื้อหาของ
การแสดง  และสรุปการเรียนรูท่ีไดจากการแสดงละคร 

 
จากแนวคิดดังกลาวขางตน  ผูวิจัยไดนํามากําหนดเปนขั้นตอนการสอนของตนเอง  5 

ขั้นตอน  ไดแก  ขั้นปฐมนิเทศการเรียน  ขั้นเตรียมบทละคร  ขั้นซอมการแสดง  ขั้นแสดง  และขั้น
อภิปรายเนื้อเรื่อง  ซ่ึงเขียนเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย  ดังแผนภูมิท่ี 1 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
แผนภูมิท่ี 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
                การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค  ดังนี้ 

1. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพ่ือกิจธุระดวยวิธีสอนโดยใชการแสดง
ละคร ของนักศึกษาช้ันปท่ี 3 สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2. เพ่ือประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม 
3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผูเรียนท่ีมีตอวิธีสอนโดยใชการแสดงละคร 
 
 

วิธีการสอนโดยการแสดงละคร 
ขั้นตอนสําคัญของวิธีสอน 
1.ขั้นปฐมนิเทศการเรียน    
2.ขั้นเตรียมบทละคร  
3.ขั้นซอมการแสดง   
4.ขั้นแสดง   
5. ขั้นอภิปรายเนื้อเรื่อง 

-ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 
-พฤติกรรมการ
ทํางานกลุม 
-ความคิดเห็นของ
ผูเรียน 
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คําถามของการวิจัย 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนวิชาภาษาไทยเพ่ือกิจธุระดวยวิธีสอนโดยใชการแสดง
ละครของนักศึกษาช้ันปท่ี 3 สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรอยูใน
ระดับใด 

2. นักศึกษามีพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมอยูในระดับใด 

3. นักศึกษามีความคิดเห็นอยางไรตอวิธีสอนโดยการใชแสดงละคร 

สมมติฐานของการวิจัย 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนวิชาภาษาไทยเพ่ือกิจธุระดวยวิธีสอนโดยใชการแสดง
ละครของนักศึกษาช้ันปท่ี 3 สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรสูงกวา
กอนเรียน 

2. นักศึกษามีพฤติกรรมการทํางานกลุมอยูในระดับดี 
 

  ขอบเขตการวิจัย 
             การวิจัยในครั้งนี้มีขอบเขตการวิจัย  ดังนี้ 

1. ประชากร   
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันป ท่ี 3 สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร  

มหาวิทยาลัยศิลปากร  ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา 465243 ภาษาไทยเพ่ือกิจธุระ  ภาคการศึกษาท่ี 1  ป
การศึกษา 2554  จํานวน 28 คน 

2. ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา 
2.1  ตัวแปรตน  ไดแก  วิธีสอนโดยใชการแสดงละคร 
2.2 ตัวแปรตาม  ไดแก 

2.2.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพ่ือกิจธุระ 
2.2.2  พฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม 
2.2.3  ความคิดเห็นของผูเรียนท่ีมีตอวิธีสอนโดยใชการแสดงละคร 
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3. เนื้อหาท่ีใชในการวิจัย 
       เนื้อหาประกอบดวย 3 เรื่อง  ไดแก  การกรอบแบบพิมพในเอกสารทะเบียนราษฎร  
ทะเบียนครอบครัว และทะเบียนพินัยกรรม  การกรอกแบบพิมพในเอกสารสิทธ์ิและสัญญา  ไดแก  
สัญญากูยืม  สัญญาค้ําประกัน  สัญญาวาจาง  และการกรอกแบบพิมพท่ีเกี่ยวของกับการส่ือสารทาง
ไปรษณียไทย 

4. ระยะเวลาในการทดลอง 
                ดําเนินการทดลองในภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2554  ระหวางวันท่ี 23 สิงหาคม - 30
กันยายน 2554  ใชเวลาในการทดลอง  รวม 12 ช่ัวโมง 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 

1 .เรื่องภาษาไทยเพ่ือกิจธุระในงานวิจัยนี้   หมายถึง  การกรอบแบบพิมพในเอกสาร
ทะเบียนราษฎร  ทะเบียนครอบครัว และทะเบียนพินัยกรรม  การกรอกแบบพิมพในเอกสารสิทธ์ิ
และสัญญา  ไดแก  สัญญากูยืม  สัญญาค้ําประกัน  สัญญาวาจาง  และการกรอกแบบพิมพท่ีเกี่ยวของ
กับการส่ือสารทางไปรษณียไทย 

 
  2. กิจกรรมการแสดงละครหมายถึง  ภาระงานท่ีนักศึกษาฝกอยางอิสระโดยท่ีครูหรือ

นักศึกษาสรางสถานการณตามวัตถุประสงคของเนื้อหาวิชาภาษาไทยเพ่ือกิจธุระ  
 
 3.วิธีสอนโดยการแสดงละครหมายถึงการชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงค

ของเนื้อหาวิชาภาษาไทยเพ่ือกิจธุระ  โดยมีขั้นตอนสอนดังนี ้
 

3.1  ขั้นปฐมนิเทศการเรียน 
   1)  ผูสอนใหดูส่ือจากโทรทัศนครูเรื่องการสอนนอกกรอบจาก

หองเรียนสูโรงละคร 
   2) ผูสอนและผูเรียนอภิปรายกันถึงวัตถุประสงคของการท่ีจะใช

ละครเปนวิธีการเพ่ือใหเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด  
   3) ผูสอนปฐมนิเทศหนาท่ีของกลุมผูแสดงและกลุมผูชม 

            4) ผูเรียนแบงกลุมตามความสมัครใจ 
                           5) กลุมผูแสดงมีบทบาทในการเลือกเรื่องราวท่ีจะแสดง   
             6) กลุมผูแสดงประชุมเพ่ือเขียนและนําเสนอโครงการการแสดง

ละคร 
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3.2  ขั้นเตรียมบทละคร 
         1) กลุมผูแสดงศึกษาเนื้อหาหรือเรื่องราวจากแหลงขอมูลตางๆ  

เพ่ือใหไดเนื้อหา  เรื่องราวท่ีตรงกับความเปนจริงใหมากท่ีสุด   
                        2) กลุมผูแสดงสัมภาษณผูเช่ียวชาญในเรื่องนัน้ๆ 
                        3) กลุมผูแสดงประชุมกลุมชวยกันเขียนบท 
                         4) กลุมผูแสดงนําบทท่ีแตงแลวไปใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบความ

ถูกตองอีกครั้ง 
3.3 ขั้นซอมการแสดง 

                        1) กลุมผูแสดงแบงหนาท่ีในการเตรียมอุปกรณ  จัดฉาก  กํากับการ
แสดง   

                        2) กลุมผูแสดงชวยกันเลือกวาใครควรจะแสดงบทอะไร  โดยพิจารณา
ถึงความเหมาะสมและความสามารถของแตละคน  

                         3) กลุมผูแสดงเตรียมเอกสารประกอบการศึกษาเนื้อหาของกลุมผูชม 
   3.4 ขั้นแสดง 
         1) กลุมผูแสดงแจกเอกสารประกอบเนื้อหา 
         2) กลุมผูแสดงแสดงละครการศึกษาตามเรื่องท่ีไดรับมอบหมาย 
                3.5   ขั้นอภิปรายเนื้อเรื่อง 
        1) ผูสอนและกลุมผูชมรวมกันอภิปรายเนื้อเรื่อง  และกลุมผูแสดงรวม

ตอบคําถาม 
        2) กลุมผูชมประเมินผลการแสดงของแตละกลุม 
 

  4. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพ่ือกิจธุระ  หมายถึง คะแนนหลังเรียนท่ีไดจาก
การขอสอบเติมคําเรื่อง  เรื่องการกรอกแบบพิมพ  เรื่องกฎหมายทะเบียน  เอกสารสิทธ์ิและสัญญา  
และการส่ือสารทางไปรษณียไทย  จํานวน 30 ขอ  30 คะแนน   
 

5. พฤติกรรมการทํางานกลุม  หมายถึง  นักศึกษาชวยกันแสดงความคิดเห็นในกลุม  รับฟง
ความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน  ยอมรับการตัดสินใจและมติของกลุม  รวมกันสรางสรรคงาน แบง
หนาท่ีกันทํางานตามความสามารถ  โดยประเมินจากการบันทึกรายงานการประชุมกลุม  การเขียน
โครงการ   การสังเกตการทํากิจกรรมและแสดงละคร 
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6. นักศึกษา  หมายถึง  นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปท่ี 3 สาขาวิชาภาษาไทย คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา 465243 ภาษาไทยเพ่ือกิจธุระ ภาค
การศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา  2554  จํานวน 28 คน 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 
ในการทําวิจัยเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพ่ือกิจธุระดวยวิธี

สอนโดยใชการแสดงละคร ของนักศึกษาช้ันปท่ี 3 สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลัยศิลปากรในครั้งนี้  ประกอบดวยเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเพ่ือใชเปนขอมูลใน
การวิจัย  โดยแบงเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเปน 5 ดาน  ดังนี ้

 
1.  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง) 

ฉบับป 2547   ท่ีเกี่ยวของกับกฎหมายทะเบียน  เอกสารสิทธ์ิและสัญญา  การส่ือสาร
ทางไปรษณียไทย 

2. ความรูเกี่ยวกับกฎหมายทะเบียน  เอกสารสิทธ์ิและสัญญา    และการ
ส่ือสารทางไปรษณียไทย 

3. หลักการใชภาษาในการกรอกแบบพิมพ 
4. ความสําคัญของกระบวนการเรียนรู 
5. วิธีสอนภาษาไทยโดยการแสดงละคร 
6. พฤตกิรรมการทํางานกลุม 
7. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับวิธีสอนโดยการแสดงละคร 

 
1. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง)  

ฉบับป 2547  ที่เกี่ยวของกับกฎหมายทะเบียน   
                    เอกสารสิทธิแ์ละสัญญา  และการส่ือสารทางไปรษณียไทย 

 
คําอธิบายรายวิชา 465243  ภาษาไทยเพ่ือกิจธุระ (Thai for Official Purpose)   

รายวิชา  465243  ภาษาไทยเพ่ือกิจธุระ (Thai for Official Purpose)  เปนวิชาบังคับ  
ตามหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง)  ฉบับป 2547   วิชา
ดังกลาวเปดสอนใหกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปท่ี 3 ในภาคการศึกษาตนของทุกปการศึกษา  
คําอธิบายรายวิชามีวา    

 
        ศึกษาลักษณะและความสําคัญของภาษากิจธุระ  การแกไขขอบกพรองและพัฒนาทักษะการใช
ภาษาเพื่อกิจธุระ  เพื่อการติดตอในชีวิตประจําวัน  กิจธุระเพื่อการปฏิบัติหนาท่ีพลเมือง  มารยาทใน
การใชภาษา  การติดตอสวนราชการและองคกรตางๆ  ความเขาใจเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์และสัญญา
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ตางๆท่ีมีผลผูกพันทางกฎหมาย  การส่ือสารทางไปรษณียและโทรคมนาคม  ตลอดจนการ
ส่ือความท่ีเปนพิธีการ 

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

  
ภาษาไทยเพ่ือกิจธุระมีขอบเขตแนชัดวาเปนการใชภาษาเพ่ือวัตถุประสงคกิจธุระดาน

สังคม  ไดแก  สถานการณในชีวิตประจําวันตางๆ  ดังนั้นในการเรียนการสอนจึงมีการกําหนด
สถานการณท่ีผูเรียนมีโอกาสไดใชจริง  เชน  การกรอกแบบพิมพในเอกสารท่ีเกี่ยวของกับกฎหมาย
ทะเบียนราษฎร  ทะเบียนครอบครัว   และทะเบียนพินัยกรรม  การกรอกแบบพิมพเอกสารสิทธ์ิและ
และการกรอกแบบพิมพการส่ือสารทางไปรษณียไทย  เปนตน 

ดวยลักษณะวิชาท่ีเกี่ยวของกับสถานการณจริง  วิธีการเรียนการสอนจึงเนนท่ีการ
ปฏิบัติจริงเพ่ือเปนการฝกใหคลองแคลวตามสถานการณท่ีตองใช 
 

2.ความรูเกี่ยวกับกฎหมายทะเบียน  เอกสารสิทธิแ์ละสัญญา  
และการส่ือสารทางไปรษณียไทย 

 
กฎหมายทะเบียน 

หนวยงานสําคัญดานการปกครอง ไมวาจะเปน อําเภอ เทศบาล หรือเขต ก็จะมี
เจาหนาท่ีฝายทะเบียนท่ีทําหนาท่ีเกี่ยวกับงานทะเบียนตางๆของประชาชน  อาทิ  งานทะเบียน
ราษฎรจะทําหนาท่ีเกี่ยวกับการรับแจงคนเกิด  คนตาย  การยายท่ีอยู  การสรางบานใหม  การรื้อบาน  
การกําหนดเลขบาน  การขอตรวจ คัด และรับรองสําเนา  และรายการทะเบียนราษฎร  งานทะเบียน
ครอบครัวประกอบดวยการจดทะเบียน  ซ่ึงประกอบดวยเรื่องการจดทะเบียนสมรส  การจดทะเบียน
หยา  การจดทะเบียนรับรองบุตร  การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม  และการจดทะเบียนเลิกรับบุตร
บุญธรรม  รวมถึงงานทะเบียนพินัยกรรม  เปนตน 

 
นักศึกษายอมตองมีโอกาสไปใชบริการท่ีฝายทะเบียนของเทศบาล อําเภอ หรือเขต

ตามหนาท่ีและสิทธิของพลเมืองไทย งานทะเบียนตางๆเปนส่ิงท่ีผูกพันกับชีวิตของพลเมืองตั้งแต
เกิดจนตายท่ีจะเล่ียงมิได 
 
 
 
 



13 
 

 

 1.กฎหมายทะเบียนราษฎร 
 1.1  คนเกิด 
 นับแตมีเด็กเกิดขึ้นท้ังในบาน  และโรงพยาบาล  เจาของบานหรือหัวหนาครอบครัว หรือ

บิดามารดาตองไปแจงเกิดภายใน 15 วัน  เด็กเกิดในตางประเทศใหไปแจงแกสถานทูตไทย หรือ
สถานกงสุลไทยท่ีตั้งอยูท่ีประเทศซ่ึงเด็กนั้นเกิด  เม่ือนายทะเบียนตรวจสอบแลววาถูกตอง  นาย
ทะเบียนจะออกใบสูติบัตรให 

เอกสารที่ตองนําไปเปนหลักฐาน 
1.  บัตรประจําตัวเจาของบาน  หรือบิดามารดา  หรือผูไดรับมอบหมาย 
2.  สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน 
3.  บัตรประจําตัวประชาชนของเจาบาน  หรือบิดามารดา  หรือหนังสือมอบหมายกรณี

ไดรับมอบหมาย 

ถามีการแจงเกิดเกินกําหนด  ผูไมไดปฏิบัติตามกฎหมายจะถูกเปรียบเทียบคดีความผิด 
ปรับไมเกิน 1,000 บาท  พรอมกับนําหลักฐานเอกสารอ่ืนๆไปประกอบ  ไดแก  สําเนาทะเบียนบาน
ฉบับเจาบาน  บัตรประจําตัวประชาชนของบิดามารดา  หนังสือรับรองการเกิด (ถามี) เปนตน  ถา
เปนกรณีแจงเกิดเด็กในสภาพแรกเกิดหรือเด็กออนซ่ึงถูกทอดท้ิง  ผูใดพบเด็กในสภาพแรกเกิดหรือ
เด็กออนท่ีถูกทอดท้ิง  ใหนําเด็กนั้นไปสงและแจงตอพนักงานฝายปกครอง  หรือตํารวจหรือ
เจาหนาท่ีประชาสงเคราะหแหงทองท่ีท่ีตนพบเด็กนั้นโดยเร็ว  โดยมีเอกสารหลักฐาน  ไดแก  บัตร
ประจําตัวผูแจง  สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานของสถานสงเคราะห  และบันทึกการรับตัวเด็ก  
เปนตน 

 
 1.2 คนตาย 
     หากมีการตายเกิดขึ้นท้ังในบานและนอกบาน  เจาของบานหรือหัวหนาครอบครัวหรือ

บุคคลท่ีอยูกับผูตาย  หรือเปนผูพบศพใหแจงนายทะเบียนทองถ่ินภายใน 24 ช่ัวโมง  กรณีตายโดย
ผิดธรรมชาติ  เปนตนวาถูกยิง  ใหผูแจงแจงตอสถานีตํารวจทองท่ีท่ีมีคนตายภายใน 24 ช่ัวโมง  เพ่ือ
ออกใบรับแจงการตาย (ทร. 18) และสถานีตํารวจจะสงศพไปยังสถาบันนิติเวชวิทยาเพ่ือหาสาเหตุ
การตาย และออกใบรับแจงการตาย  หากตายท่ีตางประเทศ  ใหผูรูเห็นการตายไปแจงแกสถานทูต
ไทย  หรือสถานกงสุลไทยท่ีตั้งอยูท่ีประเทศนั้นๆ  นอกจากนี้ กฎหมายยังกําหนดหามไมใหมีการ
เก็บ ฝง เผา  ทําลาย หรือเคล่ือนยายศพออกไปจากบานหรือสถานท่ีตายกอนท่ีจะไดรับอนุญาตจาก
นายทะเบียนทองถ่ินผูรับแจงอีกดวย  ตองใหนายทะเบียนตรวจสอบถูกตองแลวก็ออกใบมรณบัตร
ให  จึงใหมีการเก็บ ฝง เผา  ทําลาย หรือเคล่ือนยายศพออกไปจากบานหรือสถานท่ีได 
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เอกสารที่ตองนําไปเปนหลักฐาน 
1.  หนังสือรับรองการตายจากแพทย ใบประกอบโรคศิลปและบัตรประจําตัวของแพทย 

(กรณีแพทยรักษากอนตาย)  หรือใบรับแจงการตาย (ทร. 18) จากสถานีตํารวจทองในกรณีการตาย
ผิดธรรมชาต ิ

2.  สําเนาทะเบียนบานท่ีคนตายมีช่ือ (คนในพ้ืนท่ีตายในโรงพยาบาล) นําหลักฐานไปแจง
การตายตอนายทะเบียนแหงทองท่ีท่ีโรงพยาบาลนั้นตั้งอยู 

 3.  บัตรประจําตัวผูแจง (เจาบานและผูไดรับมอบหมาย) 
  

กรณีการแจงตายเกินกําหนดเวลา  ใหผูมีหนาท่ีแจงตาย นําหลักฐานตางๆเกี่ยวกับการ
ตายไปแจงตอนายทะเบียนทองท่ีท่ีตาย  นายทะเบียนจะดําเนินคดีเปรียบเทียบปรับไมเกิน 1,000 
บาท  และนายทะเบียนจะสอบสวนพยานบุคคลเพ่ือประกอบการพิจารณารับแจงตายเกินกําหนด 

 
 1.3 การยายที่อยู   

กรณีท่ีมีผูยายออกจากบานและยายเขามาอาศัยในบาน  เจาบานท่ีมีผูยายเขาและยาย 
ออกตองไปแจงแกนายทะเบียนภายใน 15 วัน  การยายท่ีอยูแยกออกเปนการยายเขาและยายออก 
ดังนี้ 

  การยายออก  
      โดยปกติการยายออก ใหผูแจงไดแจงแกนายทะเบียนภายใน 15 วัน  แตกรณีการ

แจงยายออกโดยไมทราบท่ีอยู (ยายเขาทะเบียนบานกลางของเขต)  เจาบานไมทราบวาผูมีช่ืออยูใน
ทะเบียนบานเปนใครหรือไปอยูท่ีใด ใหแจงการยายออกภายใน 30 วัน นับแตวันครบ 180 วันท่ีไม
ทราบท่ีอยู 

เอกสารที่ตองนําไปเปนหลักฐาน 
กรณีเจาบานมาดําเนินการดวยตัวเอง 

              1.  บัตรประจําตัวประชาชนเจาของบาน (หรือบัตรประจําตัวขาราชการฯ พนักงานของรัฐ) 
              2.  สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน 

  
กรณีไดรับมอบหมายจากเจาบาน  ผูไดรับมอบหมายมีช่ือในทะเบียนบานตองนําบัตร

ประจําตัวประชาชนหรือสําเนาภาพถายประจําตัวของเจาบานในฐานะผูมอบหมายและใหเจาบาน
ลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตองในสําเนาภาพถายบัตรประจําตัวประชาชน  บัตรประจําตัวผูแจง
ในฐานะผูไดรับมอบหมาย  และสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน  แตถาผูไดรับมอบหมายไมมีช่ือ
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ในทะเบียนบาน  นอกจากหลักฐานขางตนแลว  จะตองมีหนังสือมอบหมายจากเจาบาน(ไมมีแบบ
พิมพ)ปรากฏขอความชัดเจนวาไดมอบหมายใหมาแจงยายท่ีอยูแทน 
      กรณียายบุคคลท่ีไมบรรลุนิติภาวะ  ตองมีเอกสาร  ไดแก  สูติบัตรและตองมีบัตร
ประจําตัวประชาชนของบิดามารดามาแสดงดวย 

      การยายเขา  
  ผูยายท่ีอยูเขาอยูในบาน  ใหเจาบานแจงการยายเขาภายใน 15 วัน นับแตวันท่ียาย

เขาอยูในบาน  หากไมแจงภายในท่ีกําหนดมีโทษปรับไมเกิน 1,000 บาท 

เอกสารที่ตองนําไปเปนหลักฐาน 
กรณีเจาบานมาดําเนินการดวยตัวเอง 

 1.  บัตรประจําตัวประชาชนเจาของบาน 
2.  สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน 

              3.  ใบแจงการยายท่ี 
   
                  การยายที่อยูปลายทาง  
    กฎหมายกําหนดใหผูยายท่ีอยูเปนผูแจงตอนายทะเบียนเปนสิทธิเฉพาะตัวของผู

ยายท่ีอยู  หากมอบหมายแจงยายปลายทางจะตองมีหนังสือมอบหมายปรากฏขอความชัดเจนวา
บุคคลใดไดรับมอบหมายใหมาแจงการยายท่ีอยูปลายทางแทน  และมอบหมายใหยายท่ีอยูบุคคล
ใดบาง รวมถึงยายเขาบานเลขท่ีใหม 

เอกสารที่ตองนําไปเปนหลักฐาน 
กรณีเจาบานมาดําเนินการดวยตัวเอง ตองเสียคาธรรมเนียมพรอมเอกสารหลักฐาน  ดังนี้ 
1.  บัตรประจําตัวประชาชนของผูประสงคจะยายปลายทาง 
2.  บัตรประจําตัวประชาชนของเจาบาน 
3.  สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน 
4.  คํายินยอมของเจาบานเปนหนังสือ 

 
1.4  การขอตรวจ คัด และรับรองสําเนารายการทะเบียนราษฎร 
สําเนาทะเบียนบานท้ังฉบับเจาบานและฉบับของทางราชการ  ถือวาเปนเอกสารสําคัญท่ี

แสดงวามีบุคคลใดอาศัยอยูในบาน  ผูใดเปนเจาบาน  หรือบุคคลผูท่ีอาศัยอยูในบานมีความเกี่ยวพัน
กันอยางไร  และยังเปนการแสดงถึงขอมูลตางๆท่ีจําเปนในทางทะเบียนราษฎรอีกดวย  ดังนั้นหาก
ทะเบียนบานเกิดการชํารุดสูญหาย  เจาบานตองไปแจงตอนายทะเบียนทองถ่ินภายใน 7 วันเพ่ือรับ
ทะเบียนบานฉบับใหม   
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ผูมีสวนไดเสียตามระเบียบสํานักทะเบียนกลาง วาดวยการจัดทะเบียนราษฎร พ.ศ. 
2535 หมายถึง (1) เจาบาน (2) ผูมีช่ือในรายการปรากฏในเอกสารท่ีจะขอตรวจ หรือคัดและรับรอง
สําเนา (3) บุคคลหรือนิติบุคคลใดท่ีมีสวนไดเสียเกี่ยวกับเอกสารทะเบียนราษฎร ไมวาโดยตรงหรือ
ทางออม  

เอกสารที่ตองนําไปเปนหลักฐาน 
1.  บัตรประจําตัวประชาชนผูมีสวนไดเสีย 

      2.  หากผูรองเปนผูมีสวนไดเสียโดยทางออม นายทะเบียนจะสอบสวน บันทึกปากคําเพ่ือ
ยืนยันความเปนผูมีสวนไดเสียไวเปนหลักฐาน เพ่ือใหเกิดความรับผิดชอบทางอาญาถาเปนผูไมมี
สวนไดเสีย 

 

 2.  งานทะเบียนครอบครัว 
     ทะเบียนครอบครัว หมายถึง การจดทะเบียนท่ีเกี่ยวของกับความสัมพันธของบุคคลใน

ครอบครัวโดยมีกฎหมายรับรองสิทธิให ไมวาจะในฐานะสามีกับภริยา หรือบิดามารดากับบุตร  
 

2.1   การจดทะเบียนครอบครัว 
            การจดทะเบียนครอบครัวเกี่ยวของกับเรื่อง การจดทะเบียนสมรส การจดทะเบียน

หยา การจดทะเบียนรับรองบุตร การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม  การจดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญ
ธรรม การบันทึกฐานะของภรรยา และการบันทึกฐานะแหงครอบครัว เปนตน  

 
ทะเบียนสมรส 

    ชายและหญิงท่ีตองการจดทะเบียนสมรสจะตองมีอายุครบ 17 ปบริบูรณ  ไมเปน
บุคคลวิกลจริตหรือไรความสามารถ  ไมเปนญาติสืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไปลงมา  ไมเปนพ่ีนอง
รวมบิดามารดา หรือรวมแตบิดาหรือมารดา  ผูรับบุตรบุญธรรมจะสมรสกับบุตรบุญธรรมไมได  ไม
เปนคูสมรสกับบุคคลอ่ืน  แตถาฝายใดฝายหนึ่งหรือท้ัง 2 ฝายยังมีอายุไมครบก็ตองไดรับความ
ยินยอมจากบิดามารดาหรือผูปกครองเสียกอน  ในกรณีท่ีเปนหญิงหมายจะสมรสใหมไดก็ตอเม่ือ
การสมรสครั้งกอนส้ินสุดไปแลวไมนอยกวา 310 วัน  เวนแตคลอดบุตรแลวในระหวางนั้น  หรือ
สมรสกับคูสมรสเดิม  หรือมีใบรับรองแพทยวามิไดมีครรภ  หรือศาลมีคําส่ังใหสมรสไดขั้นตอน
การยื่นคํารองขอจดทะเบียนการสมรส  เริ่มท่ีคูสมรสยื่นคํารองพรอมหลักฐาน ณ ท่ีวาการอําเภอ 
เขต แหงใดก็ได โดยไมคํานึงถึงภูมิลําเนาของคูสมรส   คูสมรสท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ ตองนําบิดา
และมารดา หรือผูปกครองโดยชอบธรรมมาใหความยินยอมดวย   เม่ือไดจดทะเบียนการสมรสเสร็จ
แลว นายทะเบียนจะออกหลักฐาน “ใบสําคัญการสมรส” ( คร.3 ) ใหไวเปนหลักฐาน 
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  เอกสารที่ตองนําไปเปนหลักฐาน 

1.  บัตรประจําตัวประชาชน 

2.  หนังสือเดินทาง (กรณีชาวตางประเทศ) 

3.  หนังสือรับรองสถานภาพการสมรสจากสถานทูตพรอมคําแปล (กรณีชาวตางประเทศ) 
 

ทะเบียนรับบุตรบุญธรรม 
             เง่ือนไขการจดทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม  ผูจะรับบุตรบุญธรรมมีอายุไมต่ํา

กวา 25ป และแกกวาผูจะเปนบุตรบุญธรรมอยางนอย 15 ป  ถาผูจะเปนบุตรบุญธรรมมีอายุไมต่ํา
กวา 15 ป  ตองใหความยินยอมดวย  นอกจากนี้ผูจะรับบุตรบุญธรรมหรือผูจะเปนบุตรบุญธรรม  ถา
มีคูสมรสตองไดรับความยินยอมจากคูสมรส  กรณีผูจะเปนบุตรบุญธรรมเปนผูเยาวตองไดรับความ
ยินยอมจากบิดามารดาของผูเยาวนั้น  และไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการการรับเด็กเปนบุตรบุญ
ธรรม  กรณีผูจะเปนบุตรบุญธรรมเปนผูเยาว ตามขั้นตอนการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม  ใหยื่น 
คํารองเพ่ือขออนุมัติจากคณะกรรมการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม โดยถาผูขอรับบุตรบุญธรรมมี
ภูมิลําเนาอยูในเขตกรุงเทพมหานคร  หรือเปนบุคคลตางดาว  ใหยื่นคํารองท่ีศูนยอํานวยการการรับ
เด็กเปนบุตรบุญธรรมท่ีกรมประชาสงเคราะห  ถามีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดอ่ืน  ใหยื่นคํารองท่ีวาการ
อําเภอ  หรือประชาสงเคราะหจังหวัดนั้น  เม่ือไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการแลวจึงจะสามารถยื่น
คํารองขอจดทะเบียนไดท่ีท่ีวาการอําเภอ เขต แหงใดก็ได 

เอกสารที่ตองนําไปเปนหลักฐาน 

1.  บัตรประจําตัวประชาชน 

2.  หนังสืออนุมัติจากคณะกรรมการการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม ( กรณีบุตรบุญธรรม
เปนผูเยาว ) 

    2.2  การจดทะเบียนชื่อบุคคล 
     การจดทะเบียนช่ือบุคคลเปนสวนหนึ่งของงานทะเบียนครอบครัว  การจดทะเบียน

ช่ือบุคคล  ประกอบดวยเรื่อง การเปล่ียนช่ือตัว  ช่ือรอง  การขอจดทะเบียนช่ือสกุล (นามสกุล)  และ
การขอใชช่ือสกุล (นามสกุล)  
 

  การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อรอง 
      บุคคลท่ีจะเปล่ียนช่ือตองมีอายุครบ 20 ปบริบูรณ ถาไมครบตองใหบิดามารดา

หรือผูปกครองไปยื่น  คําขอการตั้งช่ือมีหลักเกณฑคือ  ตองไมพองหรือมุงหมายใหคลายกับพระ
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ปรมาภิไธยหรือพระนามของพระราชินี หรือราชทินนามของบุคคลอ่ืน  ตองไมมีคําหรือความหมาย
หยาบคาย  ตองเปนการเปล่ียนช่ือโดยสุจริต ไมมีเจตนาทุจริตแอบแฝง ควรใหรูไดวาเปนหญิงหรือ
ชาย ตองมีความหมายภาษาไทย  และช่ือหนึ่งไมเกิน 3 พยางค  การยื่นขอเปล่ียนช่ือใหยื่นคําขอตาม
แบบตอนายทะเบียนทองท่ีท่ีคนอาศัยอยูในบาน  การไปขอเปล่ียนช่ือตองเสียคาธรรมเนียมดวย 

เอกสารที่ตองนําไปเปนหลักฐาน 
บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน 
 

  การขอจดทะเบียนชื่อสกุล 
 บุคคลท่ีจะเปล่ียนช่ือสกุลตองมีอายุครบ 20 ปบริบูรณ ถาไมครบตองใหบิดาหรือ

มารดาไปยืน่คําขอแทน  การตั้งช่ือสกุลมีหลักเกณฑ  คือ  ตองไมพองหรือมุงหมายใหคลายกับพระ
ปรมาภิไธยหรือพระนามของพระราชิน ี ตองไมพองหรือมุงหมายใหคลายกับพระทินนาม เวนแต
ราชทินนามของตนตระกูลของบุพการี หรือผูสืบสันดาน  ไมซํ้ากับช่ือสกุลท่ีไดรับพระราชทานจาก
พระมหากษัตริย  หรือสกุลท่ีไดจดทะเบียนไวแลว  ไมมีคําหรือความหมายหยาบคาย  มีพยัญชนะ
ไมเกินกวา 10 พยัญชนะ เวนแตกรณีใชราชทินนามเปนช่ือสกุล  หามผูหนึ่งผูใดใช “ณ” นําหนาช่ือ
สกุลของตน  หามผูหนึ่งผูใดท่ีไมไดเปนผูสืบสันดานราชตระกูลใชคํา “ณ” อยุธยา เปนช่ือสกุล หรือ
ตอทายช่ือสกุลของตน  หามเอาพระมหานคร ซ่ึงเคยเปนราชธานีมาแลวแตกอน หรือในปจจุบันมา
ใชเปนช่ือสกุล  เชน  กรุงเทพ  บางกอก  สุโขทัย  สงขลา  และอูทอง  เปนตน  หามเอาศัพทท่ีเปน
ราชทินนามของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวมาตั้ง หรือเอามาประกอบกับศัพทอ่ืนมาตั้ง
เปนช่ือสกุล  เชน  จักรี  นฤบาล  เทพอธิป  เปนตน  ช่ือสกุลตองมีคําแปลหรือความหมายตามหลัก
ภาษาไทย  และเม่ือแปลรวมกับคําอ่ืนแลวตองมีความหมายเหมาะสม  การไปขอจดทะเบียนช่ือสกุล
ตองเสียคาธรรมเนียมดวย 

เอกสารที่ตองนําไปเปนหลักฐาน 
1.  ยื่นคําขอแบบตอนายทะเบียนทองท่ีของตนท่ีมีช่ืออยูในทะเบียนบาน 
2.  บัตรประจําตัวและสําเนาทะเบียนบาน 

     
 3.  ทะเบียนพินัยกรรม  

                     พินัยกรรม  คือ  คําส่ังสุดทายซ่ึงแสดงเจตนารมณกําหนดการเผ่ือตายในเรื่องทรัพยสิน
หรือกิจการตาง ๆของผูทําพินัยกรรม  เพ่ือท่ีจะเกิดผลบังคับตามกฎหมายเม่ือผูทําพินัยกรรมถึงแก
ความตาย  โดยทําแบบใดแบบหนึ่งท่ีกฎหมายกําหนดไว   

   ตามกฎหมายถือวากองมรดกของบุคคลนั้นยอมตกทอดแกทายาทโดยสิทธิตามกฎหมาย 
หรือโดยพินัยกรรม  ทายาทซ่ึงมีสิทธิตามกฎหมายเรียกวาทายาทโดยธรรม  สวนทายาทซ่ึงมีสิทธิ
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ตามพินัยกรรมเรียกวาผูรับพินัยกรรม  ถาบุคคลใดถึงแกความตายโดยไมไดทําพินัยกรรมไว  มรดก
ของบุคคลนั้นจะตกทอดแกทายาท ในกรณีท่ีมีทายาทตามท่ีกฎหมายบัญญัติไวซ่ึงเรียกวาทายาทโดย
ธรรม ไดแก ญาติและคูสมรส เปนตน 

 

การเปนทายาท 
         บุคคลท่ีจะเปนทายาทซ่ึงมีสิทธิไดรับมรดกนั้น  ถาเปนทายาทโดยธรรมตองเปน

บุคคลธรรมดา และบุคคลธรรมดาท่ีจะเปนทายาทไดตองมีสภาพบุคคล ซ่ึงสภาพบุคคลนี้ยอมเริ่มมี
ขึ้นตั้งแตเม่ือบุคคลนั้นไดคลอดออกมาแลวอยูรอดเปนทารก 

การแบงทรัพยมรดกจะจัดแบงใหระหวางทายาทโดยธรรมในลําดับและช้ันตางๆ  ถา
เจามรดกมีทายาทโดยธรรมในลําดับช้ันตางๆหลายช้ัน  ทายาทโดยธรรมในลําดับตนจะไดรับมรดก
ไปกอน สวนทายาทโดยธรรมในลําดับรองลงมาไมมีสิทธิไดรับมรดก  ไดแก 

 
1.  ผูสืบสันดาน คือ ลูก หลาน เหลน ล้ือ 
2. บิดามารดา 
3. พ่ีนองรวมบิดามารดาเดียวกัน 
4.  พ่ีนองรวมบิดาหรือรวมมารดาเดียวกัน 
5.  ปู ยา ตา ยาย  
6.  ลุง ปา นา อา 
 

ทะเบียนพินัยกรรมเปนหัวขอหนึ่งในฝายทะเบียนครอบครัว  ประกอบดวยพินัยกรรม
ทําเปนเอกสารฝายเมือง  พินัยกรรมทําเปนเอกสารลับ  พินัยกรรมทําดวยวาจา  การตัดทายาทโดย
ธรรมมิใหรับมรดก  การถอนการตัดทายาทโดยธรรมมิใหรับมรดก และการสละมรดก เปนตน 

เง่ือนไขการทําพินัยกรรม  ผูทําพินัยกรรมตองมีอายุตั้งแต 15 ปบริบูรณขึ้นไป  ไมเปน
บุคคลวิกลจริตหรือไรความสามารถ  ในเอกสารประกอบการสอนฉบับนี้จะกลาวถึงบางเรื่อง
โดยสังเขป ดังนี ้

 แบบของพินัยกรรมโดยทั่วไป 
1. ตองทําพินัยกรรมเปนหนังสือ 
2. พินัยกรรมท่ีทําขึ้นตองลงวันท่ี เดือน ป ขณะท่ีทําพินัยกรรม ถาไมลงไวพินัยกรรมจะ

เปนโมฆะ 



20 
 

 

3. ผูทําพินัยกรรมตองลงลายมือช่ือตอหนาพยานอยางนอย 2 คนพรอมกัน  แลวใหพยาน
ท้ังสองนั้นลงลายมือช่ือรับรองลายมือช่ือผูทําพินัยกรรมในขณะนั้นดวย  ซ่ึงพยานท่ีลงลายมือช่ือ
รับรองดังกลาว  จะตองเขียนช่ือตัวเองเปน  มิฉะนั้นแลวไมสามารถเปนพยานในพินัยกรรมได 

         4. ถาจะมีการแกไขพินัยกรรมโดยการขูดลบ ตกเติมจะตองทําเปนหนังสือ ลงวัน เดือนป 
และผูทําพินัยกรรมตองลงลายมือช่ือไวตอหนาพยานอยางนอย 2 คนพรอมกัน 

พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ 
 1.  ผูทําพินัยกรรมตองเขียนขอความในพินัยกรรมเปนหนังสือดวยลายมือตนเอง  จะให

ผูอ่ืนเขียนใหมิได  
 2. ผูทําพินัยกรรมตองลงวันท่ี เดือน ป และลายมือช่ือของตนในพินัยกรรม  จะใชลาย

พิมพนิ้วมือโดยมีพยานรับรอง 2 คนไมได 
    3. กรณีท่ีจะมีการขูดลบ ตกเติม หรือเปล่ียนแปลงแกไขพินัยกรรม ผูทําพินัยกรรมจะตอง

ทําเอง  แลวลงลายมือช่ือกํากับ  มิฉะนั้นพินัยกรรมในสวนนี้ไมสมบูรณ 

พินัยกรรมทําเปนเอกสารฝายเมือง 
     ขั้นตอนการทําพินัยกรรมทําเปนเอกสารฝายเมือง ผูรองยื่นคํารองขอทําพินัยกรรมทํา

เปนเอกสารฝายเมือง ณ ท่ีวาการอําเภอ เขต แหงใดก็ได โดยไมคํานึงถึงภูมิลําเนา  ในกรณีผูรอง
ขอใหเจาหนาท่ีออกไปทําพินัยกรรมนอกท่ีวาการอําเภอ เขต ภายในอํานาจ  จะตองจัดหาพาหนะ
รับสง  หรือจายคาพาหนะใหแกเจาหนาท่ีตามสมควร  และคาธรรมเนียมการทําพินัยกรรมเปน
เอกสารฝายเมือง  คาปวยการพยานและลาม 

    เม่ือตกลงจะทําพินัยกรรมเพ่ือเปนเอกสารฝายเมือง  ผูทําพินัยกรรมตองดําเนินการ
ดังนี้ 

    1. ผูทําพินัยกรรมตองไปแจงขอความท่ีตนประสงคจะใหลงไวในพินัยกรรมของตนตอ
นายอําเภอ  ตอหนาพยานอีกอยางนอย 2 คนพรอมกัน 

     2. การแจงขอความตามขอ (1) ก็เพ่ือใหผูอํานวยการเขต หรือนายอําเภอจดขอความ  
เสร็จแลวตองอานใหผูทําพินัยกรรมและพยานฟง 

     3. เม่ือผูทําพินัยกรรมและพยานทราบแนชัดวาขอความนั้นถูกตองแลว  ผูทําพินัยกรรม
และพยานลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญ 

      4. ผูอํานวยการเขตหรือนายอําเภอ ตองลงลายมือช่ือและลงวัน เดือน ป พรอมกับเขียน
ลงไปในพินัยกรรมดวยวา  พินัยกรรมนั้นไดทําถูกตอง  เสร็จแลวประทับตราประจําตําแหนง 

     5. กรณีท่ีจะมีการขูดลบ ตกเติม หรือเปล่ียนแปลงแกไขพินัยกรรมแบบเอกสารฝาย
เมือง ผูทําพินัยกรรม พยานและผูอํานวยการเขต หรือนายอําเภอจะตองลงลายมือช่ือกํากับไว 
มิฉะนั้นพินัยกรรมในสวนนี้ไมสมบูรณ 
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เอกสารที่ตองนําไปเปนหลักฐาน 
1.  บัตรประจําตัวประชาชน 

2.  เอกสารแสดงกรรมสิทธ์ิในทรัพยสินท่ีประสงคจะทําพินัยกรรม ( ถามี ) 

 

พินัยกรรรมทําเปนเอกสารลับ 
         ขั้นตอนการทําพินัยกรรรมทําเปนเอกสารลับ  ผูรองทําพินัยกรรมผนึกซองพรอมกับ

ลงลายมือช่ือคาบรอยผนึกนั้น  แลวใหยื่นคํารองพรอมซองพินัยกรรม ณ ท่ีวาการอําเภอ เขต แหงใด
ก็ได  โดยไมคํานึงถึงภูมิลําเนา  การทําทําพินัยกรรรมทําเปนเอกสารลับตองเสียคาธรรมเนียม  คา
คัดและรับรองสําเนาพินัยกรรม  คาปวยการพยานและลามดวย  

 เม่ือตกลงจะทําพินัยกรรมแบบเอกสารลับ  ผูทําพินัยกรรมตองดําเนินการดังนี ้
 1.  ผูทําพินัยกรรมตองลงลายมือช่ือในพินัยกรรม 
  2. ผูทําพินัยกรรมตองทําพินัยกรรมใสซองแลวปดผนึก  เสร็จแลวลงลายมือช่ือคาบ 

รอยผนึกนั้น 
  3.ผูทําพินยักรรมตองนําพินัยกรรมท่ีผนึกนั้นไปแสดงตอผูอํานวยการเขต หรือนาย 

อําเภอ และพยานอีกอยางนอย 2 คน  และใหถอยคําตอบุคคลท้ังหมดเหลานั้นวาเปนพินัยกรรมของ
ตน  ถาพินัยกรรมนั้นผูทําพินัยกรรมไมไดเปนผูเขียนเองโดยตลอด  ผูทําพินัยกรรมจะตองแจงช่ือ
และท่ีอยูของผูเขียนใหทราบดวย 

  4. เม่ือผูอํานวยการเขตหรือนายอําเภอจดถอยคําของผูทําพินัยกรรมและวัน เดือน ป  
ท่ีนําพินัยกรรมมาแสดงไวบนซองและประทับตราประจําตําแหนงแลว  ผูทําพินัยกรรม พยานและ 
ผูอํานวยการเขต หรือนายอําเภอตองลงลายมือช่ือ 

 5.กรณีท่ีจะมีการขูดลบ ตกเติม หรือแกไขพินัยกรรมแบบเอกสารลับ ผูทําพินัยกรรม 
ตองลงลายมือกํากับไว  มิฉะนั้นพินัยกรรมสวนนี้ไมสมบูรณ 

   เอกสารที่ตองนําไปเปนหลักฐาน 
  1.  บัตรประจําตัวประชาชน 

              2.  ซองซ่ึงบรรจุพินัยกรรมไวและปดผนึกเรียบรอยแลว 
 

  4.  บัตรประจําตัวประชาชน 
    บุคคลท่ีมีสัญชาติไทยและมีอายุตั้งแต 7 ปบริบูรณขึ้นไป  แตไมเกิน 70 ป  จะตอง

มีบัตรประจําตัวประชาชน  ยกเวน  ผูมีบัตรเฉพาะท่ีใชแทนบัตรประชาชนตามท่ีกฎหมายกําหนด  
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ไดแก  ขาราชการ  ทหาร  ตํารวจ  พนักงานองคการของรัฐ  ขาราชการบํานาญ  พระภิกษุ  สามเณร  
นักบวช  หรือผูตองขัง  เปนตน  การขอมีบัตรประชาชนตองไปยื่นคํารองตอนายทะเบียนทองถ่ิน
ดวยตนเองภายในกําหนดเวลาไมเกินกวา 90 วัน  นับตั้งแตวันท่ีมีอายุครบ 7 ปบริบูรณ 

เอกสารที่ตองนําไปเปนหลักฐานทําบัตรประจําตัวประชาชนคร้ังแรก  
1.  ทะเบียนบานฉบับเจาบาน (ตัวจริง) 

   2.  สูติบัตร 
3. หลักฐานการศึกษาท่ีมีรูปถายติดอยางใดอยางหนึ่ง หรือหนังสือเดินทาง(Passport) 
4.  บัตรประจําตัวประชาชนของบิดาหรือมารดา 
5. ใบเปล่ียนช่ือตัว-ช่ือสกุล ของผูรองขอทําบัตร และหรือบิดามารดา (ถามี) 

        6. ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวของบิดา-มารดา (ถามี) 
 
     แนวทางไปติดตอหนวยงานราชการเพ่ือเขียนเอกสารงานทะเบียนตาง  ๆ
1.สถานท่ีราชการท่ีเกี่ยวของกับงานทะเบียนตางๆ  กรณีในกรุงเทพมหานคร  ให

ดําเนินการท่ีสํานักทะเบียนทองถ่ินท่ีสํานักงานเขตตางๆของกรุงเทพมหานคร  กรณีท่ีอยูตางจังหวัด
ภายในเขตเทศบาล  ใหดําเนินการท่ีสํานักงานเทศบาล  หากอยูตางจังหวัดนอกเขตเทศบาล  ให
ดําเนินการไดท่ีวาการอําเภอ  หรือท่ีทําการกํานัน  และผูใหญบาน 

2. การจัดเตรียมเอกสารท่ีจําเปนในการแสดงตน  เปนตนวา  บัตรประจําตัวประชาชน  
สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน  ทะเบียนสมรส   หรือกรณีท่ีมอบใหผูอ่ืนเปนผูไปติดตอราชการ
แทนตนอาจจะตองจัดเตรียมใบมอบอํานาจ  และใบมอบฉันทะ  

 

เอกสารสิทธิแ์ละสัญญา 
บุคคลท่ีอยูในสังคมยอมหลีกไมพนกฎเกณฑท่ีมนุษยในแตละสังคมกําหนดขึ้นเพ่ือ

เปนกติกาใหมนุษยในสังคมไดใชยึดถือรวมกันเพ่ือความเปนปกติของการดําเนินชีวิต  กฎเกณฑ
หรือกติกานี้ก็คือกฎหมาย 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.2542  นิยามวา “กฎหมายหมายถึงกฎท่ี
สถาบันหรือผูมีอํานาจสูงสุดในรัฐตราขึ้น  หรือท่ีเกิดจากจารีตประเพณีอันเปนท่ียอมรับเพ่ือใช
บริหารประเทศเพ่ือใชบังคับบุคคลใหปฏิบัติตาม หรือเพ่ือกําหนดระเบียบแหงความสัมพันธ
ระหวางบุคคลหรือระหวางบุคคลกับรัฐ”  

กฎหมายสําคัญท่ีเกี่ยวของกับประชาชนท่ัวไปก็คือกฎหมายแพงและพาณิชย เกี่ยวกับ
การทําสัญญาตางๆ  ไดแก  สัญญาการเชาซ้ือ  สัญญาการซ้ือขาย  สัญญาการกูยืมเงิน  สัญญาการค้ํา
ประกันและสัญญาการขายฝาก  เปนตน  ถาไมเขาใจหรือขาดความรูเรื่องเอกสารสิทธ์ิตางๆในทาง
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กฎหมาย   เราอาจกระทําผิดกฎหมายไดอยางไมรูตัว  หรือไมก็ถูกผูอ่ืนหลอกลวงไดงาย   เชน การ
เซ็นช่ือในกระดาษโดยไมอานสัญญาใหถ่ีถวนทําใหเสียรูอีกฝายท่ีอาจเพ่ิมเติมสัญญาใหเสียเปรียบ  
เปนตน 

คําวา เอกสารสิทธ์ิ ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1  หมายถึงเอกสารท่ีเปน
หลักฐานแหงการกอ เปล่ียนแปลง โอน  สงวน หรือระงับซ่ึงสิทธิ สวนคําวาสัญญา จะมีกลาวถึงท่ี
เปนเอกเทศสัญญาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 1 กลาวถึงสัญญาตางๆ 
เปนตนวาสัญญาท่ีเกิดจากการซ้ือขาย  การเชาทรัพย    การค้ําประกัน และการจํานอง   

 

รูปแบบทั่วไปของหนังสือสัญญา 
              สวนนํา 
               สวนนําเปนการระบุวันท่ีและสถานท่ีท่ีทําสัญญา  คําจํากัดความของผูรับ

สัญญาและผูใหสัญญา  รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติของผูใหสัญญา  ไดแก  วัน เดือน ปเกิด อาชีพ 
และสถานท่ีพักอาศัย 

                สวนเนื้อความของสัญญา 
                  สวนนี้เปนขอตกลงระหวางผูรับสัญญาและผูใหสัญญาจะปฏิบัติตาม

ขอตกลงท่ีมีตอกัน  ถามีการผิดสัญญา  คูสัญญามีสิทธิเรียกคาเสียหาย  การเขียนสวนเนื้อความนี้จะ
เรียงลําดับเปนขอๆเพ่ือใหอานเขาใจงาย 
 

                สวนสรุปของเนื้อความ 
                          สวนนี้จะสรุปวาเม่ือคูสัญญาตางเขาใจขอความในสัญญานี้ดีแลวก็ใหลง

ลายมือช่ือตอหนาพยาน  กรณีท่ีผูใหสัญญามีคูสมรสท่ีจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย  อาจมีสัญญา
เขียนตอทายใหคูสมรสลงช่ือใหความยินยอมแกคูสมรสไปทําสัญญาไดดวย 

 
ตัวอยางสัญญาบางประเภท 

การกูยืมเงิน 
การกูยืมเงิน เปนเอกเทศสัญญา หมวด 2 ขอ 653 ถือวาการกูยืมเงินกวาสองพันบาทขึ้น

ไป  ถามิไดมีหลักฐานแหงการกูยืมเปนหนังสือยางใดอยางหนึ่ง  ลงลายมือช่ือผูยืมเปนสําคัญจะ
ฟองรองใหบังคับคดีไมได 

ในสัญญาการกูยืมเงินท่ัวไปจะระบุบุคคลหนึ่งเรียกวาผูกู และบุคคลอีกคนหนึ่งเรียกวา  
ผูใหกู เพ่ือผูกูจะไดนําเงินจํานวนดังกลาวไปใชสอยตามท่ีประสงค และผูกูตกลงวาจะคืนเงินจํานวน 
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ดังกลาวใหแกผูกูตามเวลาท่ีกําหนดไว  โดยผูกูยินยอมเสียดอกเบ้ียใหแกผูใหกูตามอัตราท่ีตกลงกัน
ไวเปนการตอบแทน   

ขอควรปฏิบัติสําหรับผูกูยืมเงิน 
1.  จะตองไมเซ็นช่ือลงในกระดาษเปลาใหแกผูกูโดยเด็ดขาด 
2. จํานวนเงินในชองวางในสัญญากูยืมนั้นจะตองลงจํานวนเงินท่ีกูกันจริงๆเทานั้น และ

ตองเขียนจํานวนเงินท่ีกูกันนั้นเปนตัวหนังสือกํากับตัวเลขจํานวนเงินดังกลาวดวยเสมอ เพ่ือปองกัน
มิใหผูใหกูเติมตัวเลขเอง 

3. หนังสือสัญญากูยืมจะตองทําขึ้นอยางนอย 2 ฉบับ  โดยผูใหกูถือไวฉบับหนึ่งและผูกู
ถือไวฉบับหนึ่ง 

4. ผูกูจะตองนับเงินท่ีตนกูใหเทากับจํานวนท่ีตนไดกูไปตามสัญญาใหครบถวนเสมอ  
หากมิฉะนั้นแลวก็จะเปนปญหา  กลาวคือหากไดเงินไมครบ  แตผูกูไดลงลายมือช่ือในสัญญาใหแก
ผูใหกูแลว  ผูใหกูอาจโกงผูกูในภายหลังวาไดมอบเงินใหแกผูกูไปจนครบถวนแลว 

5.พยานในสัญญากูยืมเงินนั้น  ผูกูควรใหพยานฝายของตนรวมลงลายมือช่ือในสัญญากู
อยางนอย 1 คนดวย 

ขอควรปฏิบัติของผูกูในการชําระเงินคืนแกผูใหกู 
1.  ตองเรียกใบรับเงินชําระหนี้ทุกครั้งท่ีชําระ  โดยใหผูใหกู (เจาหนี้) ทําหนังสือลง

ลายมือช่ือผูใหกูวาไดรับเงินคืนเปนจํานวนเทาใด  หรือไดรับเงินคืนครบถวนแลว 
2. กรณีท่ีผูกูไดชําระเงินคืนใหแกผูใหกูจนครบถวนแลว  ผูกูจะตองขอรับหนังสือสัญญา

กูยืมเงินจากผูใหกูมาทําลายเสีย 
3. ในกรณีท่ีผูกูชําระเงินคืนเพียงบางสวน นอกจากมีใบรับเงินแลว ผูกูจะตองใหผูใหกู

บันทึกไวเปนหลักฐานในหนังสือสัญญาเงินกูวา  ไดมีการชําระเงินคืนไปแลวเปนจํานวนเทาใด  
โดยผูใหกูจะตองลงลายมือช่ือกํากับไวเปนหลักฐานพรอมท้ังวันท่ี 
 

การค้ําประกัน 
การค้ําประกัน เปนเอกเทศสัญญา ลักษณะ 11 กลาววาการค้ําประกัน  คือ  สัญญาซ่ึง

บุคคลภายนอกคนหนึ่ง  เรียกวาผูค้ําประกัน  ผูกพันตนตอเจาหนี้คนหนึ่ง  เพ่ือชําระหนี้ในเม่ือ
ลูกหนี้ไมชําระหนี้นั้น  หนี้ท่ีค้ําประกันนี้จะเปนหนี้อะไรก็ไดท้ังส้ิน  เชน  หนี้เงินกู  หนี้คาสินคา  
และหนี้การกอสราง  เปนตน  สัญญาค้ําประกันตองทําหลักฐานเปนหนังสืออยางใดอยางหนึ่ง  และ
ตองลงลายมือช่ือของผูค้ําประกันจึงจะฟองรองบังคับคดีใหผูค้ําประกันรับผิดตามสัญญาค้ําประกัน
ได  หากไมไดทําหนังสือลงลายมือช่ือผูค้ําประกันแลว  ก็จะไมสามารถไดประโยชน  เพราะไม
สามารถฟองบังคับผูค้ําประกันได 
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ขอปฏิบัติในการเขาทําสัญญาค้ําประกัน 
ผูใดจะเขาเปนผูค้ําประกันในการชําระหนี้ของบุคคลอ่ืนนั้น  ควรปฏิบัติดังนี้ 
1.  อานสัญญาค้ําประกันใหครบถวนทุกขอ กอนลงช่ือในสัญญาค้ําประกัน 
2.หากประสงคท่ีจะค้ําประกันหนี้ เพียงบางสวน  ก็ใหระบุไวโดยแจงชัดในสัญญา 

ค้ําประกันวาประสงคท่ีจะค้ําประกันเปนจํานวนเทาใด 
  3. หากไมประสงคท่ีจะรับผิดรวมกันกับลูกหนี้ในฐานะลูกหนี้รวมกันแลว  ก็ตองดูใน

สัญญาวามีขอความท่ีระบุไววาใหตนรับผิดรวมกันกับลูกหนี้หรือไม  ถาไมมีจึงคอยลงช่ือในสัญญา
ค้ําประกัน 

4. ถาผูค้ําประกันชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ไปแลว  ยอมมีสิทธิไลเบ้ียเอาคืนจากลูกหนี้เทา
จํานวนท่ีตนชดใชแทนลูกหนี้ไปแลว 

 
ไปรษณียไทย 

ตั้งแตป พ.ศ.2520 กรมไปรษณียโทรเลขไดโอนสวนปฏิบัติการบริการโทรคมนาคม
ของประเทศไปอยูในความรับผิดชอบของการส่ือสารแหงประเทศไทย  การใหบริการจึงไดขยาย
งานออกไปและถูกแปรรูปเปนรัฐวิสาหกิจ  แยกกิจการออกเปน 2 บริษัท  คือ  บริษัทไปรษณียไทย  
จํากัด  และบริษัท  กสท.  โทรคมนาคม  จํากัด(มหาชน)  ซ่ึงจดทะเบียนจัดตั้งเปนบริษัทเม่ือวันท่ี 14 
สิงหาคม 2546  งานสวนใหญท่ีเกี่ยวของกับการบริการประชาชนเปนตนวาการสงจดหมายก็ไดมา
อยูในความรับผิดชอบของบริษัทไปรษณียไทย  รวมถึงบริษัท  กสท.โทรคมนาคม  จํากัดยังไดมอบ
ใหบริษัทไปรษณียไทยใหบริการโทรเลขตอเนื่องจากป 2546  แตความนิยมการใชบริการโทรเลขก็
นอยลงเนื่องจากมีการส่ือสารทางอ่ืนท่ีรวดเร็วในปจจุบัน  เปนตนวา  การใชโทรศัพทเคล่ือนท่ี  การ
ใชไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  เปนตน  ตอมาบริษัท  กสท.โทรคมนาคม  จํากัด  ไดประกาศยกเลิกการ
ใหบริการโทรเลขของไทยในวันท่ี 1 พฤษภาคม 2551 อยางเปนทางการ   

งานบริการของบริษัทไปรษณียไทยแยกเปนประเภทใหญๆ   ดังนี ้
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  แตจะขอยกตัวอยางงานไปรษณียบางประเภทเพ่ือให
เห็นตัวอยางการกรอกแบบพิมพ  ดังนี้ 

ใบรับฝากไปรษณียภัณฑในประเทศ 
    ใบรับฝากไปรษณียภัณฑในประเทศ  เรียกวา ป. 179 จํานวน 1 ชุด  ทําเปน 2 แผน  คือ

สวนท่ีเปนตนฉบับและสําเนา  โดยใหผูสงเขียนเฉพาะดานท่ีเปนตนฉบับ  และกระดาษคารบอนจะ
ปรากฏขอความในสวนสําเนา   

    รายละเอียดใบรับฝากไปรษณียภัณฑในประเทศ  ดานท่ีใหผูสงกรอกขอความ มี 4 สวน  
ดังนี้ 

1.1  สวนแรกมีชองทําเครื่องหมาย ()  ใหเลือกวาจะฝากสงแบบไปรษณีย
รับรองหรือไปรษณียลงทะเบียน 

1.2  สวนท่ี 2 ผูฝากสงกรอก  โดยระบุวันท่ีฝากสง  ช่ือท่ีทําการไปรษณียท่ีฝาก
สง นามผูรับ ท่ีอยู รหัสไปรษณีย  และมีใหเลือกบริการวาตองการใหนําจายดวน  ใหตอบรับ  หรือ
อ่ืนๆ  โดยทําเครื่องหมาย()หนาชองท่ีตองการเลือก  หรือเขียนระบุอ่ืนๆ 

1.3  สวนท่ี 3  เจาหนาท่ีเปนผูกรอกเกี่ยวกับเลขท่ีของไปรษณียรับรอง  หรือเปน
เลขท่ีของไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีผูฝากสงเลือก  คาบริการ  และช่ือเจาหนาท่ีผูรับฝาก 

              1.4 สวนท่ี 4 คําแนะนํา  ให ผูฝากสงอานใหละเอียดและเขาใจเสียกอน       
ขอความมีวา 

 
 ใบรับฝากหนึ่งชุดมี  2 แผน  เปนตนฉบับ 1 แผน  และสําเนา 1 แผน  โปรด

กรอกรายละเอียดดวยปากกาลูกลื่น  โดยกดปลายปากกาใหมีน้ําหนักมากพอท่ีจะทําให
ขอความตางๆ  ติดแผนสําเนาไดชัดเจน  จากนั้นใหทากาวในพื้นท่ีท่ีกําหนด  บริเวณทอน
บนและทอนลางของดานหลังสําเนาแผนสีชมพู  แลวผนึกใบรับฝากท้ังชุดกับหอ/ซองท่ี
ดานหนา  โดยระมัดระวังมิใหปดทับจาหนา   หรือดานหลังหอ/ซองแลวแตความ
เหมาะสมกอนยื่นหอ/ซองใหเจาหนาท่ีรับฝากโดยไมตองแยกใบรับฝากออกจากตนฉบับ
ท่ีเปนสําเนา 

 
รายละเอียดใบรับฝากไปรษณียภัณฑในประเทศ ดานหลังของแผนตนฉบับมี

คําแนะนํา  ใหเก็บตนฉบับท่ีเจาหนาท่ีกรอกรายละเอียดเรียบรอยแลวไวเปนหลักฐานในระยะเวลา 1 
ป  ถาไปรษณียภัณฑลงทะเบียนหรือรับรองในประเทศท่ีฝากสงเกิดสูญหายเพราะความผิดของ
ทางการ  ผูฝากสงจะไดรับคาชดเชยตามระเบียบท่ีกําหนด 
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ใบฝากธนาณัติในประเทศ 
    ใบฝากธนาณัติในประเทศเรียกวา ธน.1  แบงเปน  3  สวน  ดังนี ้
    1.1  สวนแรกมีชองทําเครื่องหมาย()  ใหเลือกวาจะฝากสงแบบธนาณัติ

ธรรมดาหรือธนาณัติดวนพิเศษ 
               1.2  สวนท่ี 2  ใหเขียนวันท่ีฝากสง  จํานวนเงินเปนตัวเลขและตัวอักษร  ช่ือท่ีทํา

การไปรษณียปลายทางของผูรับพรอมรหัสไปรษณีย  ช่ือท่ีอยูพรอมรหัสไปรษณียของผูรับเงินและ
ผูฝากเงิน  และระบุดวยวาฝากเองหรือมีผูมาฝากแทน  จากนั้นลงลายมือช่ือ 

               1.3  สวนท่ี 3  เจาหนาท่ีเปนผูกรอกเลขท่ีธนาณัติ  คาธรรมเนียม  ลายมือช่ือ
พนักงานรับฝาก  ลายมือช่ือหัวหนา ปณ.  หรือผูรับมอบอํานาจ  รายการสงตอแบบ ธน.31 ทอนท่ี 
1.2  เลขท่ี  และประทับตราประจําวัน 

นอกจากนี้ยังมีซองท่ีใชบรรจุธนาณัติโดยเฉพาะเรียกวา  ธน.  31  ทอน 2  มี
รายละเอียดดังนี ้

1.มุมบนซายมือเวนใหเขียนช่ือและท่ีอยูผูฝาก 
             2. มุมบนขวามือประทับตราวาชําระคาสงไปรษณียากรแลว  ใชไดเฉพาะสําหรับ

สงธนาณัติในประเทศ 
                            3.สวนกลางซองเวนใหเขียนช่ือและท่ีอยูของผูรับ 

 
   การเขียนจาหนาซอง 
  ในการเขียนจาหนาควรเขียนดวยหมึกหรือวัสดุอ่ืนท่ีไมลบเลือนไดงาย และใหเขียน

ขนานไปกับดานยาวของหอหรือซอง  ควรแจงช่ือและท่ีอยูผูรับโดยละเอียดชัดเจนดวยอักษรหรือ
ตัวเลขท่ีอานงาย  ระบุบานเลขท่ี  หมูท่ี  (ถามี)  ตรอก  ซอย  ถนน  ตําบล/แขวง  อําเภอ/เขต  จังหวัด  
รหัสไปรษณีย (กรณีท่ีอยูหมูบานจัดสรรควรระบุช่ือหมูบาน และหากอยูในอาคารชุดควรระบุเลขท่ี
หองและเลขท่ีช้ันดวย)  นอกจากนั้นเขียนช่ือผูฝากสงไวท่ีมุมบนซายดานจาหนา  หากไมสามารถ
สามารถนําจายไดก็จะสงคืนผูฝากสงไดอยางถูกตอง 

ควรใชซองสีออนๆไมมีลวดลาย  ขนาดมาตรฐานตามท่ีการส่ือสารแหงประเทศไทย
กําหนด  เพ่ือให เจาหนาท่ีอานไดงายและสามารถคัดแยกไดดวยเครื่องคัดแยกจดหมายท่ี
การส่ือสารแหงประเทศไทยนํามาใชงาน  เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปไดอยางรวดเร็ว 

  การเขียนรหัสไปรษณียของปลายทางท่ีบรรทัดสุดทายของการจาหนาตองใชเลขอารบิก  
หากเขียนดวยลายมือใหเขียนในชองกรอบส่ีเหล่ียมแดงสม  แตถาพิมพดวยเครื่องพิมพดีดหรือ
คอมพิวเตอร  ตองพิมพอยูบริเวณจาหนาโดยพิมพตอทายจังหวัดปลายทาง  หรือในชองกรอบ
ส่ีเหล่ียมแดงสม 
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ตัวอยาง  ซองจดหมายมาตรฐาน  และการจาหนาซอง 
 

 
ตัวอยาง   เครื่องหมายสัญลักษณหลังซอง  หากมีสัญลักษณดังกลาวแสดงวาซอง

นั้น สามารถอานดวย   เครื่องคัดแยกจดหมายได 

 
 

3.หลักการใชภาษาในการกรอกแบบพิมพ 
 

แบบพิมพหมายถึง กระดาษพิมพ ท่ี เปนแบบสําหรับกรอกขอความ  หรือทํา
เครื่องหมายตามท่ีกําหนด  หรือตามท่ีตองการ เชนแบบพิมพคํารอง (ราชบัณฑิตยสถาน 2546: 641) 
แบบพิมพในวิชาภาษาไทยเพ่ือกิจธุระนี้จะกลาวถึงเฉพาะท่ีเกี่ยวของกับทะเบียนราษฎร  ทะเบียน
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ครอบครัว   ทะเบียนพินัยกรรม  การกรอกเอกสารสิทธ์ิและสัญญา  และการกรอกแบบพิมพท่ีใช
ส่ือสารทางไปรษณียไทย 

 ตัวอยางการกรอกแบบพิมพงานทะเบียน 
ในการกรอกแบบพิมพงานทะเบียน ควรคํานึงถึงวิธีการเขียนใบแจงและใบคํารองขอ   

ดังนี้ 
                1.  อานขอความในแบบพิมพใหเขาใจเสียกอน 

2.  กรอกแบบพิมพใหครบทุกชอง  และทําตามขอแนะนําในการกรอกแบบพิมพ  ไดแก 
2.1  แบบคํารองอาจมีสวนท่ีเตรียมไวเพ่ือความสะดวกแกผูยื่นคํารอง  จึงระบุให

ทําเครื่องหมายถูก()  หรือ กากบาท (X)ลงในชองตามท่ีตองการ 
2.2  สวนท่ีใหเจาหนาท่ีกรอกขอความ  ผูยื่นคํารองตองระมัดระวังอยาไปเขียน

ในสวนนั้น 
2.3  สวนท่ีใหผูยื่นคํารองกรอกรายละเอียดท่ัวไป  เชน  ช่ือ  อายุ  ผูยื่นคํารองตอง

ระมัดระวังในการกรอกรายละเอียดใหถูกชอง 
2.4  สวนท่ีใหเขียนความประสงค  จะตองเขียนใหส้ันแตไดความชัดเจน 

   3.  เขียนดวยลายมือตนเองใหชัดเจน  สะอาด  ตัวสะกดการันตถูกตอง 
 

ใบเอกสารแจงหรือคํารองขอเปนแบบพิมพท่ีงานฝายทะเบียนของกรมการปกครอง
หนวยตางๆท่ีมีหนาท่ีเรื่องนี้ทําขึ้นเพ่ือใหประชาชนท่ีไปติดตอสามารถเขียนเองไดสะดวก  จึงมี
ลักษณะของการพิมพขอความท่ีเปนความประสงคของบุคคลท่ีมาขอใชบริการฝายทะเบียนอยาง
มากท่ีสุด และเหลือท่ีใหบุคคลเขียนกรอกเทาท่ีจําเปน  การใชภาษาในใบเอกสารไมซับซอน เปน
เพียงการบันทึกขอมูลเทานั้น 

 ตัวอยางการกรอกแบบพิมพเอกสารสิทธิแ์ละสัญญา 

 ในการกรอกแบบพิมพเอกสารสิทธ์ิและสัญญา  ควรระมัดระวังและพิจารณาใหถ่ี
ถวนกอน  ดังนี ้

 
          1.  อานขอความในหนังสือใหเขาใจเสียกอน  เปนตนวาการทําหนังสือสัญญา  ใน

ปจจุบัน  ผูรับสัญญามักจะเปนฝายรางสัญญาและพิมพรายละเอียดมาเสร็จ  โดยเฉพาะเนื้อความของ
สัญญาท่ีแสดงขอตกลงวาแตละฝายจะตองทําอะไร  รวมถึงการปรับกรณีท่ีคูสัญญาทําผิดสัญญา  
ผูใหสัญญาจึงควรอานรายละเอียดใหถ่ีถวนวาอยูในขอตกลงกันหรือไม  ถาขอความไมเปนไปตามท่ี
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ตกลงกัน  หรือเห็นวาสัญญาแสดงความไมสุจริตใจก็ยังไมตองลงลายมือช่ือ  ซ่ึงถือไดวาสัญญายัง
ไมเกิดขึ้นถาไมมีการลงช่ือของท้ังสองฝายและมีพยานลงนามรวมดวย 

        2.  กรอกแบบพิมพใหครบทุกชอง  ดังกลาวมาแลววาหนังสือสัญญาปจจุบันมักจะ
พิมพมาเสร็จแลวใหลงลายมือช่ือกันเพียงอยางเดียว  แตถามีเวนใหกรอกขอความบางก็มักเปนการ
กรอกขอความส้ันๆ  เชน  ช่ือและท่ีอยู  เปนตน  ผูกรอกขอความตองระมัดระวังในการกรอก
รายละเอียดใหถูกชอง   
    3.  ถาตองเขียนดวยลายมือตนเองก็เขียนใหชัดเจน  สะอาด  หามลบ   ถามีการแกไข
ตองลงลายมือช่ือกํากับไวอยางชัดเจน  ท้ังนี้เพราะหนังสือสัญญาเปนหนังสือท่ีมีผลบังคับตาม
กฎหมาย  การขีดลบขอความอาจแสดงความทุจริตได  การเขียนทุกอยางในเอกสารสัญญานี้จึงตอง
ทําอยางระมัดระวังรอบคอบ 

         4.  พิถีพิถันในการสะกดการันต  การพิมพช่ือและนามสกุลของคูสัญญาตองถูกตอง
ท้ังคูเพราะหนังสือสัญญามีผลผูกพันไดตามกฎหมาย  มิฉะนั้นจะทําใหเกิดปญหาวาหลักฐานไมตรง
กับความเปนจริงทําใหตองมีการตรวจสอบเสียเวลากันไดในภายหลัง 

 
การกรอกแบบพิมพในเอกสารสิทธิและสัญญาตางๆตามกฎหมายมีวิธีการเขียนท่ีใช

ขอเท็จจริงผสมกับขอกฎหมาย  และยังมีศัพทเฉพาะของนักกฎหมายอีกดวย  เชน  คําวา  โมฆะ  ผูกู   
ผูใหกู  เปนตน  ลักษณะของภาษากฎหมายเปนภาษาแบบแผนท่ีมีศัพทเฉพาะในวงการของตนเอง   
 

ลักษณะขอความในเอกสารสิทธ์ิและสัญญาตางๆมีดังนี ้
1.  ชัดเจน  รัดกุม  ไมคลุมเครือ เนื่องจากการเขียนเอกสารสิทธ์ิและสัญญาตางๆมีผล 

ผูกพันตามกฎหมาย  ภาษากฎหมายท่ีดีจึงตองรัดกุม  เม่ือเกิดกรณีฟองรองจะตองเอาหนังสือสัญญา
มาตีความ  ดังนั้นการเขียนสัญญาตางๆตามกฎหมายจึงตองไมใหมีความคลุมเครือจนทําใหเกิดขอ
ปญหาไดในภายหลัง 

2.  เปนระบบระเบียบเดียวกัน  เปนตนวาในหนังสือสัญญาใชวา ผูกู ก็ใชเปนแบบเดียวท้ัง
สัญญาไมตองหลากคําวาลูกหนี้  เชน ไมใชวา “หากผูกูไมปฏิบัติตามสัญญา ใหถือวาลูกหนี้ผิด
สัญญา” เปนตน 

3.  เปนศัพทของกฎหมาย เชน ทายาทโดยธรรม  และผูสืบสันดาน  ก็มีความหมาย 
แตกตางกัน  ทายาทโดยธรรมหมายถึงทายาทท่ีมีสิทธิรับมรดกตามกฎหมาย  สวนผูสืบสันดาน  
หมายถึงผูสืบสายโลหิตโดยตรงจากเจาของมรดก เปนตน  ดังนั้นในการเขียนและอานเอกสารสิทธ์ิ
และสัญญาตางๆตองเขาใจศัพทของทางกฎหมายดวยจะไดไมเขาใจผิด 
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 ตัวอยางการกรอกแบบพิมพเพ่ือติดตอส่ือสารของไปรษณียไทย 

การไปรษณียไทยไดอํานวยความสะดวกแก ผูใชบริการ  จึงมีแบบพิมพท่ีให
รายละเอียดขอความไวแลว  ผูใชบริการเพียงแตกรอกขอความส้ันๆในแบบพิมพของไปรษณีย
ประเภทตางๆ  เชน  ใบรับฝากไปรษณียดวนพิเศษ  ใบรับฝากไปรษณียภัณฑในประเทศ  และใบ
ฝากธนาณัติในประเทศ  เปนตน  ในการเขียนกรอกขอความตามแบบพิมพไมยุงยาก  แตควร
รอบคอบและคํานึงถึงขอตอไปนี้  

1.  อานคําแนะนํา  ช้ีแจง  กรอกใหถูกชองและใหครบทุกชอง 
2.  ลงท่ีอยูและรหัสไปรษณียของผูรับหนังสืออยางชัดเจน 

       3.  เขียนดวยลายมือใหอานอานชัดเจน  ถาเปนการเขียนเพ่ือใหกระดาษคารบอนทํา
สําเนาใหใชปากกาลูกล่ืน 

       4.  เขียนสะกดการันตใหถูกตอง 
 

4. ความสําคัญของกระบวนการเรียนรู(Learning Process) 
 
ความหมายของกระบวนการเรียนรู 

กระบวนการเรียนรู คือการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูเรียนอยางคงทน ถาวร ไมลืม
งาย  ซ่ึงเปนผลมาจากประสบการณตรง  และการฝกปฏิบัติท่ีผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอม 
(สุจริต  เพียรชอบ และสายใจ  อินทรัมพรรย 2538: 53, Mendnick 1964 อางถึงในศิริบูรณ  ศรี
สุวรรณ และคณะ  2520:  2)  กระบวนการเรียนรูมีความสําคัญมากโดยเฉพาะในยุคปจจุบันท่ี
เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว  เชน  ถาระบบการศึกษาไมไดบมเพาะใหผูเรียนรกัท่ีจะคิดและไมไดสอน
วิธีการคิดก็จะสงผลใหเด็กไมมีนิสัยชางคิด  คิดไมเปน ไมรักการเรียนรู (เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์ 
2553 : 45-46) ดังนั้นจึงเปนหนาท่ีของผูสอนท่ีจะใหกระบวนการเรียนรูอยางเหมาะสม เพ่ือให
พฤติกรรมของผูเรียนเปนไปตามคุณลักษณะท่ีด ี

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2545  
มาตรา 24  ไดกลาวถึงการจัดกระบวนการเรียนรู  ใหสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
ดําเนินการดังตอไปนี ้

1. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน 
โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 

2. ฝกทักษะ  กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ  และการประยุกต
ความรูมาใชเพ่ือปองกันและแกไขปญหา 
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3. จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิด
เปน  ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง 

4. จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูตางๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน 
รวมท้ังปลูกฝงคุณธรรม คานิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา 

5. สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม ส่ือการเรียน
และอํานวยความสะดวกเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมท้ังสามารถใชการวิจัย
เปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ท้ังนี้ ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากส่ือการ
เรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตางๆ 

6. การจัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานท่ี  มีการประสานความรวมมือกับ
บิดามารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย  เพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 
 

สุจริต  เพียรชอบ และสายใจ  อินทรัมพรรย (2538 : 53-62) ไดเสนอกระบวนการ
เรียนรูอาจเกิดขึ้นไดจากการเรียนหลายวิธี  ไดแก  การเรียนรูอยางมีจุดมุงหมาย (Purposeful 
Learning)  กลาวคือหากผูเรียนไมทราบวาจะเรียนบทเรียนนั้นไปเพ่ืออะไร  จะมีประโยชนกับตน
หรือไมอยางไร  หากจะใชไดผลควรจะเปนการเรียนรูโดยมีจุดมุงหมาย  และไดมีสวนรวมในการ
ตั้งจุดมุงหมายของบทเรียนและวางแผนการเรียนรวมกันก็จะทําใหผลการเรียนดียิ่งขึ้นไปอีก  เพราะ
เปนความตองการและเปนแรงขับของผูเรียน  อีกประการหนึ่งคือการเรียนรูดวยการกระทํา
(Learning by doing)   เนื่องจากภาษาไทยเปนวิชาทักษะ  ผูเรียนจะชํานาญไดก็เพราะประสบการณ
ตรง  ไดลงมือฝกฝนดวยตนเอง  การเรียนภาษาไทยโดยครูเปนผูบรรยายโดยไมเปดโอกาสให
นักเรียนไดลงมือกระทํา หรือมีโอกาสนอย  นักเรียนจะไดประโยชนจากการเรียนนอยท่ีสุด  
เพราะฉะนั้นถาอัตราเวลาเรียนหรือจํานวนนักเรียนเปนอุปสรรคในการท่ีนักเรียนจะไดมีโอกาส
ปฏิบัติจริง  กิจกรรมเสริมหลักสูตรภาษาไทยก็จะชวยไดมาก 

 อนึ่ง แรงจูงใจ (Motivation) ถือเปนส่ิงสําคัญอีกประการในการเรียนรู  ครูควร
สรางสถานการณท่ีเปนแรงจูใจท้ังภายนอกและภายในแกผูเรียน  แรงจูงใจภายนอก  ไดแกการสราง
บรรยากาศในการเรียน  การจัดกิจกรรมและประสบการณตางๆท่ีนาสนใจสนุกสนาน  สวน
แรงจูงใจภายในไดแกความกระตือรือรน  ความอยากรูอยากเรียน  และความรูสึกอยากรวมกิจกรรม  
ความรูสึกเหลานี้มักเกิดจากแรงจูงใจภายนอกท่ีจะชวยใหผูเรียนเกิดความสนุกสนาน  และเกิด
แรงจูงใจภายในตามขึ้นมา 

 สรุปไดวาการจัดกระบวนการเรียนรูมีความสําคัญในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
ของผูเรียนวิธีการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีจะไดผลดีควรจัดตามความสนใจของผูเรียน มีการฝก
ทักษะกระบวนการคิด  ใหโอกาสผูเรียนเรียนรูจากประสบการณจริง  ในการสอนควรผสมผสานท้ัง
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ความรูและคุณธรรม  นอกจากนี้ควรมีบรรยากาศการเรียนและส่ือการเรียนท่ีเหมาะสม ประการ
สุดทายควรมีการรวมมือกันกับทุกฝายเพ่ือพัฒนาศักยภาพของผูเรียน 

   
กระบวนการเรียนรูที่ทําใหเกิดการเรียนรูดวยตนเอง 

 การเรียนรูดวยตนเองมาจากภาษาอังกฤษวา Self  Directed  Learning  มี
นักวิชาการใหนิยามไวดังนี้ 

 คอลิน  กริฟฟน( Colin Giffin 1983 : 153) กลาววาการเรียนรูดวยตนเองเปนการ
จัดประสบการณการเรียนรูเฉพาะตัวบุคคล โดยมีเปาหมายเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรูของตนเอง  
สามารถวางแผนและประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง ท้ังในลักษณะท่ีเปนเฉพาะบุคคลและใน
ฐานะสมาชิกของกลุม 

 สมบัติ  สุวรรณพิทักษ (2543 : 9-10)  กลาววาการเรียนรูดวยตนเองหรือการเรียนรู
ดวยการช้ีนําตนเอง  คือตองมีการวิเคราะหและกําหนดความตองการของตน  การกําหนด
จุดมุงหมายในการเรียน  การแสวงหาแหลงและวิธีการเรียน  กิจกรรมการเรียนรวมถึงวิธีประเมินผล
การเรียนของตน 

 คีรีบูน  จงวุฒิเวศย และคณะ (2547 : 39) กลาววาการเรียนรูดวยตนเองเปน
กระบวนการเรียนรูท่ีเกิดขึ้นจากความริเริ่มหรือความตองการของผูเรียน  โดยผูเรียนกําหนด
เปาหมายในการเรียนและรับผิดชอบกระบวนการเรียนตามความพึงใจและแรงจูงใจของผูเรียนแต
ละคน 

 จากคําจํากัดความดังกลาวสรุปไดวา  การเรียนรูดวยตนเองเปนกระบวนการเรียนท่ี
บุคคลเปนผูกําหนดเปาหมายการเรียน กําหนดเนื้อหา เลือกแหลงเรียนรู  การดําเนินกิจกรรม  
ตลอดจนการประเมินผลการเรียนดวยตนเอง 

 
  นักวิชาการไดใหความสําคัญของการเรียนรูดวยตนเอง  เชน  โนลส (Knowles  

1975 : 15-17) เห็นวาการเรียนรูดวยตนเองจะทําใหผูเรียนมีแรงจูงใจและมีจุดมุงหมาย  จึงเรียนอยาง
ตั้งใจ  ทําใหสามารถจดจําส่ิงท่ีเรียนไดนาน  และสามารถใชประโยชนจากการเรียนไดดีกวาผูท่ีรอ
รับความรูจากผูสอนอยางเดียว   

 กอรดอน จ.ี ดารเกนวัลด และซาราน บี เมอรเรียม (2530: อางถึงในสองหลา  เทพ
เชาวนะ 2534 : 14) กลาวถึงความสําคัญในการศึกษาปจจุบันตองสอนใหมีความสามารถในการ
แสวงหาความรูใหมๆตลอดชีวิต  ประสบการณทุกอยางคือการเรียนรู  การเรียนการสอนท่ีเนนให
ผูเรียนเรียนรูดวยตนเองจะทําใหผูเรียนเกิดความคิดสรางสรรค เปนตัวของตัวเอง  รูจักตัดสินใจและ
รับผิดชอบดวยตนเอง  ซ่ึงการแกปญหาดวยวิธีเกาใชไมไดในโลกปจจุบัน  ดังท่ีเกรียงศักดิ์  เจริญ
วงศศักดิ์ (2533 : 30) กลาวาการแกปญหาดวยวิธีการเดิมๆมักจะใชไมไดผล  ความคิดสรางสรรคจึง



34 
 

 

เขามามีบทบาทสําคัญท้ังในระดับโลก ระดับชาติ ระดับองคกร ระดับสถานศึกษา  จนถึงระดับ
ปจเจกชน 

 ดังนั้นในกระบวนการเรียนรู  ผูสอนควรไดจัดจัดกิจกรรมใหผูเรียนบรรลุถึงขั้น
เกิดการเรียนรูไดดวยตนเอง  ก็จะทําใหผูเรียนเกิดความคิดสรางสรรค 
 

5.วิธีสอนโดยใชการแสดงละคร  (Dramatization) 
 

ความหมายของวิธีสอนโดยใชการแสดงละคร   
วิธีสอนโดยใชการแสดงละคร  มีช่ือเรียกแตกตางกันไปในภาษาอังกฤษ  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
กิจกรรมท่ีใหผูเรียนไดแสดงบุคลิกภาพ  การแสดงออก  และจินตนาการ  รวมถึงกระตุนใหการ
เรียนภาษาเกิดความสนุกสนาน  สมจริง  เราความสนใจของผูเรียนท้ังหมดในช้ัน 

เวสเซลส (Wessels 1987 : 7-8) กลาววา Drama หรือการแสดงละครไมใชเรื่องยาก
เพราะเปนการกระทําในชีวิตประจําวันของคนเราอยูแลว  เม่ือเราตองพบกับปญหายุงยาก  แตตอง
ทําทาเหมือนวาไมมีอะไรเกิดขึ้น  ทาทางท่ีเราแสดงออกนั้นเองคือการแสดง 

อยางไรก็ตาม Drama in education หรือการแสดงละครเพ่ือการศึกษามีประโยชน
มากกวาการแสดงทาทีเทานั้น  แตเปนการเรียนรูผานประสบการณตรง  เชน  แทนท่ีจะอธิบายวาคน
ตาบอดมองไมเห็นอยางไร  แตเปล่ียนใหบุคคลผูนั้นปดตาหาปากกาบนโตะ  ผูรับบทบาทนั้นจะเกิด
ความเขาใจและมีความรูสึกรวม  การแสดงเพ่ือการศึกษาจึงไมเพียงแตใหความรู  แตยังถายทอด
ความรูสึกและความเขาใจ  ทําใหผูแสดงเกิดความจดจําไดดีกวาการรูเพียงความหมายของคํา 

 ความเห็นดังกลาวของมาลียและดัฟและเวสเซลสสอดคลองกับความหมายของวิธีการ
สอนโดยใชการแสดงละครของทิศนา  แขมมณ ี(2550 :353) ท่ีเห็นวาวิธีนี้เปนกระบวนการท่ีผูสอน
ใชในการชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงค  โดยการใหผูเรียนแสดงละคร  ซ่ึงเปน
เรื่องราวท่ีตองการใหผูเรียนไดเรียนรูตามเนื้อหาและบทละครท่ีไดกําหนดไวตั้งแตตนจนจบเรื่อง 
ทําใหเรื่องราวนั้นมีชีวิตขึ้นมา  และสามารถทําใหท้ังผูแสดงและผูชมเกิดความเขาใจและจดจําเรื่อง
นั้นไดนาน 

จากท่ีกลาวมาสรุปไดวา  วิธีสอนโดยการแสดงละครเปนวิธีการสอนโดยใชกิจกรรม
การแสดงละครเพ่ือใหเกิดการเรียนรูจากเรื่องราวและบทบาทท่ีแสดง  มีประโยชนคือทําใหเกิดการ
เรียนรูจากประสบการณตรง  ไดเขาใจและรูสึกถึงอารมณตางๆในเรื่องทําใหเกิดการจดจําเรื่องไดด ี
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ประเภทและลักษณะของกิจกรรมในการแสดงละคร 
การแสดงละครเพ่ือการเรียนรูมีหลายแบบ   

    1. การแสดงละครแบบไมเปนทางการ หรือเรียกส้ัน ๆ ไดวาเปนการแสดงเรื่องราว
(acting) หรือเหตุการณส้ัน ๆ เฉพาะจุดเฉพาะประเด็น  เพ่ือชวยทําใหเรื่องราว/ เหตุการณ/ จุด/ 
ประเด็น เหลานั้น มีความกระจางชัดขึ้น  การแสดงแบบนี้ ผูสอนสามารถใชสอดแทรกในการสอน
เนื้อหาสาระตาง ๆ ไดมาก  เชน  การแสดงวิธีการจัดโตะอาหาร  การแสดงพิธีแตงงาน  พิธีทําขวัญ 
วิธีการผายปอด  วิธีการชวยเหลืออุบัติเหตุอุบัติภัย  ตลอดจนการแสดงบทบาทหนาท่ีของบุคคลใน
อาชีพตาง ๆ เปนตน(ทิศนา  แขมมณี 2550 :354)  ซ่ึงละครประเภทนี้อาจเปนเพียงละครส้ันๆเพ่ือ
นําเขาสูบทเรียน (สมถวิล  วิเศษสมบัติ 2525 : 248)  หรือท่ีเวสเซลสเรียกวา Games  หรือ Drama 
Games  เปนกิจกรรมการละครเบ้ืองตนท่ีสามารถนําไปประกอบการเรียนไดทุกขั้นตอน  ตั้งแต
นําเขาสูบทเรียน หรือสรุปบทเรียน  อาจใชในการแนะนําตัว  ฝกจินตนาการ  และละลายพฤติกรรม  
เปนตน (Wessels  1987: 29 - 30)   

   2. การแสดงละครแบบเปนทางการ หรือ การแสดงนาฏการ  เปนการแสดงละครท่ีมีการ
เตรียมบทละครตั้งแตตนจนจบไว  และผูแสดงจะตองมีการซักซอมการแสดงกอนการแสดงจนผู
แสดงสามารถแสดงไดตามบท  และมีการจัดฉากจัดเวทีใหดูสมจริง  ตัวอยางการแสดงนาฏการท่ี
นิยมกันมาก  ไดแก  การแสดงเหตุการณประวัติศาสตร  หรือชีวประวัติของบุคคลสําคัญ ๆ เปนตน 
(ทิศนา  แขมมณี  2550: 354)   

     3.การแสดงละครใบ  หรือ  Mine and Pantomine  เปนการแสดงท่ีผูแสดงใชในการ
แสดงออกทาทางส่ือความหมายเรื่องราวใหผูชมเขาใจ โดยไมใชภาษาพูดเลย  แตอาจมีการใชการ
บรรยายประกอบทาทางได  อาจใชในขั้นของการเตรียมความพรอมของผูเรียน หรือนําเขาสู
บทเรียน (John Dougill  1987:  13-16;  ทิศนา  แขมมณี  2550: 354)   

4.การแสดงละครเลียนแบบ  เปนการแสดงท่ีผูแสดงพยายามแสดงลักษณะทาทาง 
เลียนแบบบุคคล สัตว หรือส่ิงของตาง ๆ  เชน  การแสดงเลียนแบบดารา นักรอง นักพูด ท่ีมีช่ือเสียง 
การแสดงทาทางและเสียงรองเลียนแบบสัตวตาง ๆ  เชน  สุนัข แมว สิงโต นกตาง ๆ หรืออาจแสดง
เลียนแบบกลไกทํางานของส่ิงของตาง ๆ  เชน  หุนยนต  คอมพิวเตอร รถเมล เครื่องบิน  เปนตน 
(ทิศนา  แขมมณี  2550:  354)   

5.การแสดงละครลอเลียน เปนการแสดงละครท่ีมีเนื้อหาสาระเสียดสีบุคคลสังคม 
เรื่องราวหรือเหตุการณตาง ๆ  เพ่ือเนนเจตคติ คานิยม หรือพฤติกรรมใด ๆ ท่ีตองการใหเกิดขึ้นแก
ผูเรียน  โดยการแสดงถึงความไมชอบดวยเหตุและผลของส่ิงนั้น  เชน  การแสดงลอเลียนพฤติกรม
ทางการเมืองของนักการเมือง  การแสดงลอเลียนเรื่องราวหรือเหตุการณทางสังคม   เปนตน (ทิศนา  
แขมมณี  2550:  355)   
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6.การแสดงเชิดหุนละคร เปนการแสดงท่ีผูแสดงใชหุนหรือวัสดุอ่ืน ๆ เปนตัวแทนตน
ในการแสดงออก ผูแสดงจะไมปรากฏกายหรือแสดงพฤติกรรมตาง ๆ ใหเห็น  แตจะเชิดหุนให
แสดงตามท่ีตนปรารถนา  ซ่ึงก็คือการเชิดหุนใหแสดงตามบทและเรื่องราวท่ีไดเตรียมไว  หุนท่ีใช
ในการแสดงมีมากมายหลายประเภท  เชน  หุนกระบอก หุนนิ้วมือ หุนสวมมือ หุนเสียบไม หุนหนัง
ตะลุง หุนดิบ เปนตน  หุนดังกลาวอาจเปนหุนรูปคน หุนรูปสัตว หรือหุนรูปส่ิงของตาง ๆ  หุน
เหลานี้ เปนตัวแทนในการแสดงออกทางทาทางของผูแสดง  แตผูแสดง (ผู เชิดหุน) ยังเปนผู
แสดงออกทางบทพูดอยู  หรือในบางกรณีท่ีผูเชิดหุนยังไมชํานาญ  อาจมีผูแสดงหลายคน  เชน  คน
หนึ่งเปนผูเชิดหุนอีกคนหนึ่งเปนผูพากย ผูแสดงบทพูด  ผูแสดงอาจมีคนเดียวหรือหลายคนก็ได 
แลวแตความสามารถของผูแสดง (ทิศนา  แขมมณี  2550:  355)   

7. บทบาทสมมติ  มีจุดมุงหมายสําคัญกระตุนใหผูเรียนคิด  ผูเรียนตองสวมบทบาท
ตางๆเพ่ือใหตระหนักถึงบทบาทในชีวิตจริง (John Dougill  1987:  17-18)  อยางไรก็ตาม ทิศนา  
แขมมณแียกวิธีสอนโดยการแสดงบทบาทสมมต ิ(Role Playing) ออกจากวิธีการสอนโดยการแสดง
ละคร  เพราะมีขอแตกตางคือบทบาทสมมติ  มุงใหผูเรียนเอาใจเขามาใสใจเรา  การอภิปรายมุงท่ี
ความรู  ความคิด ความรูสึก และพฤติกรรมท่ีแสดงออกของผูแสดง (ทิศนา  แขมมณี 2550 :358)   

 
ในงานวิจัยนี้ใชวิธีการสอนโดยการแสดงละครตามแบบท่ี 2 คือการแสดงละครแบบ

เปนทางการ หรือ การแสดงนาฏการ  เปนการแสดงละครท่ีมีการเตรียมบทละครตั้งแตตนจนจบไว 
ผูแสดงจะตองมีการซักซอมการแสดง  มีการจดัฉากจัดเวที ใหดูสมจริง  
 
ขั้นตอนวิธีสอนโดยใชการแสดงละครแบบเปนทางการ   

   ทิศนา  แขมมณี  (2550 : 355-357) ไดกลาวถึงองคประกอบและขั้นตอนวิธีสอนโดย
ใชการแสดงละครแบบเปนทางการ  ดังนี ้

1. ผูสอน/ผูเรียนเตรียมบท 
2.  ผูเรียนศึกษาตามบทละครและเลือก (หรือผูสอนกําหนด) บทบาทท่ีจะแสดง 
3.   ผูเรียนศึกษาบทท่ีจะแสดงและซอมการแสดง  ผูสอนใหคําแนะนําในการชมการ

แสดงแกผูเรียนท่ีเปนผูชม 
4.  ผูสอนและผูเรียนจัดเตรียมวัสดุอุปกรณสําหรับการแสดง เชน เครื่องแตงกาย ฉาก    
5.  ผูเรียนแสดงหรือชมการแสดง 
6.  ผูสอนและผูเรียนอภิปรายเกี่ยวกับการแสดงของผูเลน  เรื่องราวหรือเนื้อหาการแสดง  

และสรุปการเรียนรูท่ีไดจากการแสดง 
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นอกจากนี้ทิศนา  แขมมณี  (2550:  355-357) ยังไดกลาวถึงเทคนิคและขอเสนอแนะ
วิธีสอนโดยใชการแสดงละคร  ดังนี้ 

 
1. การเตรียมบทละคร  
ผูสอนและผูเรียนควรมีการอภิปรายกันถึงวัตถุประสงคของการท่ีจะใชละครเปน

วิธีการเพ่ือใหเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด  ผูเรียนควรมีบทบาทในการเลือกเรื่องราวท่ี
จะแสดง  ผูสอนอาจเตรียมบทละครใหผูเรียนแสดง  โดยตองเตรียมเนื้อหาการแสดงตั้งแตตนจนจบ  
และตองเตรียมบทละคร  คือบทพูดของตัวละครตาง ๆ หรืออาจใหผูเรียนชวยกันเขียน  ซ่ึงในท้ัง
สองกรณี  ท้ังผูสอนหรือผูเรียนจําเปนตองศึกษาเนื้อหาหรือเรื่องราวจากแหลงขอมูลตางๆ  เพ่ือให
ไดเนื้อหา/ เรื่องราวท่ีตรงกับความเปนจริงใหมากท่ีสุด และอาจจําเปนท่ีตองแสวงหาบุคคลผูมี
ประสบการณหรือความชํานาญในเรื่องนั้นมาใหคําปรึกษา  เชน  การแสดงละครทางประวัติศาสตร 
การแสดงละครทางวรรณคดี เปนตน  การแสดงละครท่ีใชเปนวิธีการสอนนี้  จะแตกตางจากการ
แสดงละครท่ีเปนศิลปะทางการแสดง  การใชละครในการเรียนรู  ไมจําเปนตองจัดทําทุกส่ิงทุกอยาง
ใหสมบูรณเหมือนความเปนจริง  แตตองพิถีพิถันในจุดท่ีผูสอนตองการใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  จุด
นั้นจะตองเดนชัด  การแสดงในจุดนั้นจะตองใหเห็นถึงสาระท่ีตองการชัดเจน  องคประกอบอ่ืน ๆ 
ท่ีเปนสวนเสริมไมจําเปนตองจัดใหสมบูรณแตควรจะตองตามความเปนจริง  ผิดกับละครท่ีเปน
ศิลปะการแสดงจะตองจัดทําทุกส่ิงใหสมบูรณตามความเปนจริง 

  
2.  การศึกษาบทละคร และเลือกบทบาทที่จะแสดง 

     ผูสอนและผูเรียนควรชวยกันเลือกวาใครจะแสดงบทบาทอะไร  โดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสมและความสามารถของผูเรียนกับบทท่ีจะแสดง  ควรจะเลือกผูท่ีมีบุคลิกตรงกับลักษณะ
ตรงกับเรื่อง  และความสามารถท่ีจะตีบทแตก คือเลนไดดี เลนไดตรงกับเนื้อหาของเรื่องมากท่ีสุด  
เนื่องจากการแสดงละครเนนท่ีการใหผูเรียนเห็นภาพหรือเรื่องราวท่ีตรงกับเรื่องราวและความเปน
จริงมากท่ีสุด  ดังนั้นผูแสดงควรมีความเต็มใจท่ีจะแสดง  เพ่ือใหการแสดงออกมาดีท่ีสุด 

 
     3.การศึกษาบท  ซอมการแสดง  เตรียมผูชม  และเตรียมวัสดุอุปกรณสําหรับการแสดง 
    เม่ือไดตัวแสดงแลว  ผูแสดงแตละคนตองศึกษาเรื่องราวและบทของตนเปนพิเศษ  ตอง

พยายามจําบทของตนใหคลอง  เพ่ือการแสดงจะไดไมติดขัด  และจะตองมีการฝกซอมการแสดง
รวมกัน  ในบางกรณีหลังการฝกซอมอาจจําเปนตองมีการเปล่ียนตัวการแสดง  โดยปกติการสอน
ดวยวิธีนี้ ผูเรียนจะไมไดเรียนท้ังหมด  หากพบวาผูท่ีเลือกไวไมสามารถแสดงไดดีพอท่ีจะส่ือ
ความหมายไดตรงกับเรื่องราวหรือเนื้อหาอันเปนวัตถุประสงคของการเรียนการสอน  ผูท่ีไมแสดง
จะเปนผูชมการ  และผูชวยจัดการแสดง  เชน  ทําหนาท่ีกํากับบทแสดง บอกบท ชวยจัดฉาก แตงตัว
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ผูแสดง ชวยจัดหาวัสดุอุปกรณในการแสดง เปนตน  ดังนั้นผูสอนจึงควรจัดแบงงานตามความสนใจ 
และความสามารถของผูเรียน  และใหคําแนะนําในการชมการแสดงวาควรสังเกตและใหความ
สนใจเปนพิเศษในเรื่องอะไรบาง  จุดไหนบาง 

 
4. การแสดงละครและชมละคร 

     เม่ือทุกอยางพรอมแลวจึงเริ่มการแสดง  ในขณะการแสดง ผูสอนและผูชมไมควรขัด
การแสดงกลางคัน  และควรใหกําลังใจผูแสดง  โดยการตั้งใจชมการแสดง  ปรบมือใหกําลังใจ  
ผูชมควรตั้งใจสังเกตการแสดงในจุดสําคัญท่ีครูใหคําแนะนําเปนพิเศษ  และอาจจดบันทึกส่ิงท่ี
สังเกตไวเพ่ือกันลืม  ผูแสดงก็ควรแสดงใหสมบทบาทมากท่ีสุด 

 
 5. การอภิปรายเพ่ือสรุปการเรียนรู 
     เนื่องจากวัตถุประสงคของการแสดงละครมุงท่ีจะชวยใหผูเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับ

เรื่องราวท่ีแสดง  ผูสอนใชการแสดงเปนวิธีการท่ีจะชวยใหผูเรียนไดเรียนรูเรื่องราวนั้น ๆ โดยได
เห็นภาพและการกระทําจริง  ซ่ึงจะทําใหผูเรียนมีความเขาใจและจดจําเรื่องนั้นไดอยางดีและจดจํา
ไดนาน  ดังนั้นละครท่ีแสดงออกมาจึงควรสะทอนเรื่องราวความเปนจริงนั้นใหเห็นชัด  การ
อภิปรายเพ่ือการเรียนรู   จึงตองมุงไปท่ีเรื่องราวท่ีแสดงออกมา  และการแสดงของผูแสดงวา 
สามารถแสดงไดสมจริงเพียงใด 

 
ขอดีและขอจํากัดของวิธีสอนโดยใชการแสดงละคร 

                             1 . ขอดี 
1.1  เปนวิธีสอนท่ีชวยใหผูเรียนไดเห็นส่ิงท่ีเรียนมีชีวิตขึ้นมา  ทําใหการเรียนรูมีความเปน

จริง  และมีความหมายสําหรับผูเรียน 
1.2 เปนวิธีสอนท่ีชวยใหผูเรียนไดเรียนรูอยางสนุกสนาน  มีสวนรวมในการเรียนรูสูง 
1.3  เปนวิธีสอนท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกทักษะตาง ๆ จํานวนมาก  เชน  ทักษะการพูด 

การเขียน  การแสดงออก  การจัดการ  การแสวงหาขอมูลความรู  และการทํางานรวมกันเปนกลุม 
เปนตน 

 2.  ขอจํากัด  
2.1 เปนวิธีสอนท่ีใชเวลามาก  ตองมีการจัดเตรียมบทละคร  และการแสดงท่ียุงยาก 
2.2 เปนวิธีสอนท่ีตองใชวัสดุ อุปกรณ เครื่องแตงกาย ประกอบการแสดง  ซ่ึงอาจทําใหมี

คาใชจายมากเพ่ิมขึ้น 
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2.3 เปนวิธีสอนท่ีตองอาศัยการแสวงหาขอมูลท่ีถูกตองมาใชในการเขียนบท  หากผูสอน
ไมมีขอมูลเพียงพอ  หรือไมสามารถแสวงหาขอมูลท่ีตองการได  จะทําเรื่องราวหรือการแสดงไม
สมบูรณ  

 
6.พฤติกรรมการทํางานกลุม 

ความหมายของพฤติกรรมการทํางานกลุม 
พฤติกรรมการทํางานกลุม (Group  Working  Behaviors)  หมายถึง  การแสดงออก

ดวยคําพูดและการปฏิบัติ  เพ่ือใหงานกลุมประสบผลสําเร็จสูงสุด  ทุกคนในกลุมตองมีความ
รับผิดชอบเทาเทียมกัน รวมคิด  รวมปฏิบัติ ยอมรับความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน (วัชรา เลาเรียนดี  
2548 : 132)  พฤติกรรมดังกลาวนี้จัดอยูในรูปแบบการสอนท่ีตองมีการคนควาเปนกลุม  ซ่ึงวิธีสอน
โดยการแสดงละครก็เปนวิธีสอนท่ีตองใชการทํางานรวมกันเปนกลุมตลอดการทํากิจกรรม  
โดยเฉพาะกลุมผูแสดง  ดังนั้นจึงตองใหความสําคัญกับขั้นตอนการทํางานกลุมตลอดจนการ
ประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมหรือการเรียนรูท่ีตองรวมมือกัน 
 
ความสําคัญของการทํางานกลุมหรือการเรียนแบบรวมมือกัน 

     Johnson  and  Johnson (1994:  31 - 37 อางถึงในทิศนา  แขมมณี  2550 :  99 - 101) 
เห็นความสําคัญของการหันมาสงเสริมการเรียนรูแบบรวมมือซ่ึงสามารถชวยใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูไดดีขึ้น  รวมท้ังไดเรียนรูทักษะทางสังคมและการทํางานรวมกับผูอ่ืนซ่ึงเปนทักษะท่ีสําคัญยิ่ง
ในการดํารงชีวิต  ซ่ึงองคประกอบของการเรียนแบบรวมมือ  ไดแก  การพ่ึงพาเกื้อกูลกัน  การ
ปรึกษาหารือกันอยางใกลชิด  ความรับผิดชอบในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย  การมีทักษะทางสังคม
และปฏิสัมพันธระหวางบุคคล  ซ่ึงสอดคลองกับพฤติกรรมการทํางานกลุมท่ีวัชรา  เลาเรียนดี 
(2548:  132) กลาวถึงพฤติกรรมการทํางานกลุมท่ีควรมีไดแก  การรวมแสดงความคิดเห็น  การให
กําลังเพ่ือน  การรับฟงความคิดเห็นและการใหความรวมมือกับกลุม 

 
สรุปไดวาพฤติกรรมการทํางานกลุมท่ีควรมี  ไดแก  การชวยกันคิด  การชวยกันทํา 

การรับฟงความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน  รวมถึงการชวยเหลือและเปนกําลังใหแกกัน 
 

การประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม 
วัชรา  เลาเรียนดี (2548 : 132-139)  ใหความสําคัญกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน

กลุม  เพ่ือใหเห็นความรวมมือกันในกลุมอยางแทจริง  จึงเสนอแนะวาแผนการสอนทุกแผนควรมี
การประเมินผลการปฏิบัติงานกลุมเพ่ือการปรับปรุงและแกไขตอไป  การประเมินพฤติกรรมการ
ทํางานกลุมอาจใหผูเรียนประเมินตนเอง  ประเมินโดยกลุม  และประเมินโดยครู  เกณฑและวิธีการ
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ประเมินผลพฤติกรรมกลุมนั้น  ผูเรียนจะตองรูและเขาใจวิธีการประเมินท่ีตั้งขึ้น  สวนเรื่องของวิธี
ประเมินดวยการสังเกตนั้น  ถาผูเรียนมีจํานวนมาก  การสังเกตเปนรายบุคคลของครูทําไดยาก  ก็
อาจตองใชการสังเกตพฤติกรรมรวมท้ังกลุม  และสังเกตทุกกลุมในเวลาเดียวกัน  เพ่ือใหมีการ
ปรับปรุง  กระตุน  สงเสริมพฤติกรรมการทํางานกลุมใหดีขึ้นในครั้งตอไป 

 
 ตัวอยางแบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม   
คําอธิบาย  ใหทานเขียนเครื่องหมาย ลงในชองท่ีตรงกับระดับการปฏิบัติพฤติกรรม

ของนักเรียน 
 

พฤติกรรม ระดับ 
มากที่สุด 
5คะแนน 

มาก 
4คะแนน 

ป า น
กลาง 
3คะแนน 

นอย 
2คะแนน 

นอยที่สุด 
1คะแนน 

การสรางความคุนเคย ไววางใจ ยอมรับซ่ึงกันและกัน 
1. ยอมรับการตัดสินใจในมติของกลุม 
2. ปฏิบัติตามระเบียบขอตกลงของกลุม 
3. พูดคุยกับเพ่ือนสมาชิกทุกคนอยางท่ัวถึง 
4. เคารพ  รับฟงยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน 
5. ยิ้มแยมเปนกันเองกับสมาชิกในกลุม 

การส่ือสาร ส่ือความหมาย 
6. แลกเปล่ียนความคิดเห็นกับสมาชิกในกลุม 
7. อธิบายใหแกเพ่ือนและสมาชิกในกลุมทุกคน 
8. ซักถามขอของใจกับเพ่ือนสมาชิกในกลุม 
9. มีสวนรวมในการอภิปรายกลุม 
10. แ น ะ นํ า ใ ห คํ า ป รึ ก ษ า เ พ่ื อ สม า ชิ ก เ ป น

รายบุคคลในกลุม 
  การชวยเหลือสนับสนุน ยกยองใหกําลังใจซ่ึงกันและ
กัน 

11. พูดชมเชยเพ่ือนสมาชิกในกลุม 
12. กลาวสนับสนุนความคิดของสมาชิกคนอ่ืนท่ี

เราเห็นดวย 
13. ชวยเหลือเพ่ือนเม่ือเพ่ือนสงสัยไมเขาใจ 



41 
 

 

พฤติกรรม ระดับ 
มากที่สุด 
5คะแนน 

มาก 
4คะแนน 

ป า น
กลาง 
3คะแนน 

นอย 
2คะแนน 

นอยที่สุด 
1คะแนน 

14. เปดโอกาสใหเพ่ือนสมาชิกกลุมไดพูดได
แสดงออก 

15. เสียสละแบงปนอุปกรณบางอยาง เชน เครื่อง
เขียนท่ีใชในการทํางานกลุม 

การขจัดขอขัดแยง 
16. กระตุนให เ พ่ือนแสดงความคิดเห็นและ

ยอมรับความคิดเห็นของสมาชิกในกลุม 
17. ขอความเห็นจากผูรูในเรื่องนั้น 
18. ใชเหตุผลในการแกปญหา 
19. ใชมติสวนใหญของกลุม 
20. ใชความประนีประนอมในการแกปญหา 

 
 

7. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับวิธีสอนโดยการแสดงละคร 
 
 งานวิจัยเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพ่ือกิจธุระภาษาไทยเพ่ือ

กิจธุระโดยใชการแสดงละคร นั้น  ยังไมมีงานวิจัยกลาวถึงโดยตรง  อยางไรก็ตามก็ยังมีงานวิจัยดาน
การสอนภาษาอังกฤษท่ีเปนวิชาภาษาเพ่ือการส่ือสารกับวิธีการสอนโดยการแสดงละคร  และการ
วิจัยพัฒนาการเด็กเล็ก ดังนี้ 

 
 สุธิณี เหลืองรุงเรือง( 2536 )  ศึกษาผลของการใชกิจกรรมการละครในการสอน

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารท่ีมีตอผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาต่ํา  กลุมตัวอยางเลือก
อยางเจาะจงเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2534  โรงเรียนโพธิสารพิทยากรท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาต่ําและมีทัศนคติไมดีตอการเรียนภาษา  กลุมควบคุม 1 กลุม  จํานวน 
29 คนใชแผนการสอนตามคูมือครู  กลุมทดลอง 1 กลุมจํานวน 37 คน  ใชแผนการสอนการจัด
กิจกรรมการละคร  ผลการวิจัยไมพบวาการใชกิจกรรมการละครในการเรียนใหผลสัมฤทธ์ิท่ี
แตกตางกัน  แตทําใหทัศนคติผูเรียนกลุมทดลองท่ีมีตอการเรียนภาษาอังกฤษดวยการใชกิจกรรม
การละครสูงกวากลุมควบคุม  
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รัตนชัย   เอ่ียมพิทักษพร (2545) ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการพูดภาษาอังกฤษ
ระหวางวิธีสอนท่ีใชกิจกรรมการละครกับวิธีสอนแบบปกติสําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
ช้ันสูงปท่ี 1 สาขาการบัญชี  โรงเรียนเทคโนโลยีนครปฐม  แบงเปนกลุมตัวอยางและกลุมควบคุม  
กลุมควบคุมจํานวน 20 คน  เรียนดวยกิจกรรมตามปกติ  กลุมทดลอง 1 กลุม จํานวน 25 คน  ใช
แผนการสอนการจัดกิจกรรมการละคร  ผลการวิจัยพบวาการใชกิจกรรมการละครมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงกวากลุมควบคุม  และผูเรียนมีความคิดเห็นตอการใชกิจกรรมการละครในระดับดี 

 
วูลฟ (Wolf  1994: 7 - 44 อางถึงในรัตนชัย  เอ่ียมพิทักษพร  2545:  32) ศึกษาเกี่ยวกับ

นักเรียนท่ีเรียนซอมเสริมการอานท่ีเรียนโดยแปลบทอาน  แนะนําบทอานมาแสดงละคร  กลุม
ตัวอยางเปนนักเรียนระดับ 3 และ 4  วิธีการคือผูวิจัยใชการสังเกต บันทึกเสียง และวีดิทัศน  
สัมภาษณนักเรียน  และวิเคราะหงานแปลของนักเรียน  ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนไดเรียนรูบทบาท
ของตัวละคร  การวิจารณและการประเมินผลการแสดงของตนเองและผูอ่ืน  นอกจากนี้ยังรูสึกอิสระ
ในการแสดงออกจึงทําใหพูดไดอยางเปนธรรมชาต ิ

 
แทมมี (Tammy  2004 )  อาจารยแหงมหาวิทยาลัยอาคันซัสไดเผยแพรบทความวิจัย 

“The Importance of Dramatic Play”  โดยใชการเลนแบบสมมติเพ่ือดูพัฒนาการของเด็กเล็ก  
ปรากฏวามีผลดีในทางพุทธิปญญา  กลาวคือพัฒนาใหเด็กมีทักษะการแกปญหา  การคิด  การ
วางแผน  และการใชภาษา  นอกจากนี้ในทางรางกายยังเปนการเสริมสุขภาพใหแข็งแรง  และฝก
ทักษะรางกาย  สวนในดานอารมณและสังคม เด็กๆไดพัฒนาความรวมมือกัน  การแบงปนกัน  ลด
ความเห็นแกตัวลง  รวมถึงฝกทักษะทางสังคมอยางเหมาะสม 
 

งานวิจัยดังกลาวแสดงวาการใชวิธีสอนโดยการแสดงละครสามารถใชกับการเรียนทุก
ระดับช้ัน  และสามารถใชสอนวิชาดานภาษาท้ังทักษะการพูดและการอาน  รวมถึงใชเพ่ือศึกษา
พัฒนาการของเด็กเล็กไดอีกดวย  นอกจากนีผู้เรียนยังมีความคิดเห็นในระดับดีตอวิธีสอนดังกลาว   
ดังนั้นผูวิจัยจึงเห็นวามีความเปนไปไดท่ีจะใชวิธีสอนโดยการแสดงละครกับวิชาภาษาไทยเพ่ือกิจ
ธุระดังในงานวิจัยนี้ 
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บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research)  วัตถุประสงคเพ่ือศึกษา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพ่ือกิจธุระดวยวิธีสอนโดยใชการแสดงละคร ของนักศึกษาช้ันปท่ี 3 
สาขาวิชาภาษาไทย   คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร   ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม  และ
ศึกษาความคิดเห็นของผูเรียนท่ีมีตอวิธีสอนโดยใชการแสดงละคร  ซ่ึงกําหนดสาระสําคัญไว 2 ประการ  คือ
การดําเนินการวิจัย  และระเบียบวิธีวิจัย  ดังรายละเอียดตอไปนีมี้ 

การดําเนินการวิจัย 

  วิธีดําเนินการวิจัยผูวิจัยแบงออกเปน 3 ขั้นตอน  ดังนี้ 

            1.ขั้นตอนท่ี 1  การจัดเตรียมโครงการวิจัย 
            การจัดเตรียมโครงการวิจัยโดยการศึกษาเอกสาร  ตําราและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ การสรางและ

พัฒนาเครื่องมือ  ไดแก  แผนการสอน  แบบทดสอบ  แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม แบบสอบถาม
ความคิดเห็น..การตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพเครื่องมือ 

 2.ขั้นตอนท่ี 2  การดําเนินงานตามโครงการวิจัย   
 การดําเนินงานตามโครงการวิจัย  เปนขั้นตอนท่ีผูวิจัยใชเครื่องมือ  ไดแก แผนการสอน  

แบบทดสอบ  แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีพัฒนาตามขั้นตอนท่ี 1 
ไปทดลองใชและรวบรวมขอมูลจากกลุมท่ีทดลองมาตรวจสอบความถูกตอง  วิเคราะหขอมูลทางสถิติและ
แปรผลการวิเคราะหขอมูล 

  3.ขั้นตอนท่ี 3 การรายงานผลการวิจัย 
  การรายงานผลการวิจัยเปนขั้นตอนการายงานผลการวิจัยเปนรูปเลม  จัดพิมพรายงานการ

วิจัยฉบับราง  และสงรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 ระเบียบวิธีวิจัยมีรูปแบบการดําเนินตามขั้นตอนดังนี ้

1. ประชากร 
2. แบบแผนการวิจัย 
3. การสรางเครื่องมือและตรวจสอบเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
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4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
5. การวิเคราะหขอมูล 

ประชากร 

ประชากรท่ีใชในการวิจัย  ไดแกนักศึกษาระดับปริญญาตร ีช้ันปท่ี 3 สาขาวิชาภาษาไทย   คณะ
ศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร   ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา 465243 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร  ภาค
การศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา  2554  จํานวน 28 คน  

แบบแผนการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เปนวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research)  โดยใชแบบแผนดังนี้  ใหกลุม
ทดลองเรียนจากการแสดงละคร  ผูวิจัยวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนทันที  ตามแบบแผนการวิจัย
แบบ One Group Pretest – Posttest   Design  ดังนี้ 

ตารางท่ี  1  แบบแผนการวิจัย 

สอบกอน ทดลอง สอบหลัง 
T1 X T2 

 

 T1  คือ ทดสอบกอนเรียน 

 X  คือ ทดลอง 

 T2  คือ ทดสอบหลังเรียน 

เคร่ืองมือและการสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

        การวิจัยครั้งนี้ไดกําหนดเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  ดังนี ้

1. แผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนโดยใชการแสดงละคร  รวมท้ังหมด 4 แผน ๆ ละ 3 
ช่ัวโมง กําหนดใหแผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 - 4 ประกอบดวยขั้นตอนการสอน  ดังนี ้ ขั้นกิจกรรมการเรียน  -
ขั้นการประเมินผล 

2.แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิวิชาภาษาไทยเพ่ือกิจธุระ  ของนักศึกษาช้ันป ท่ี  3 เปน
แบบทดสอบตอบคําถามแบบเติมคํา  ตอบถูกไดขอละ 1 คะแนน  ตอบผิดได 0 คะแนน  จํานวน 30 ขอ 
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3.แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมโดยผูสอนเพ่ือประเมินการแสดงละครการศึกษา
ของนักศึกษาจํานวน 3 กลุม  จํานวน 6 ขอ  โดยตรวจจากบันทึกการประชุม  การเขียนโครงการ  การแสดง
ละคร  ซ่ึงมีเกณฑการประเมินเปนแบบมาตรประมาณคา(Rating Scale)  3 ระดับ  ของเบสท (Best)  ดังนี้ 

เกณฑการแปลความหมายระดับพฤติกรรมการทํางานกลุมจากคาเฉล่ียการปฏิบัติ ดังนี ้
คาเฉล่ีย  2.50 – 3.00   พฤติกรรมการทํางานกลุมอยูในระดับ   มาก 
คาเฉล่ีย  1.50 – 2.49   พฤติกรรมการทํางานกลุมอยูในระดับ   ปานกลาง 
คาเฉล่ีย  1.00  – 1.49    พฤติกรรมการทํางานกลุมอยูในระดับ   นอย 

   4.แบบสอบถามความคิดเห็นตอวิธีสอนโดยการแสดงละคร  สอบถามใน 3 ดาน  คือ ดาน
บรรยากาศการเรียนการสอน  ดานการจัดการเรียนการสอน และดานประโยชนท่ีไดจากการเรียนการสอน  
จํานวน  15 ขอ 

ซ่ึงมีเกณฑการประเมินเปนแบบมาตรประมาณคา(Rating Scale)  5 ระดับ  ของเบสท(Best)  
ดังนี ้

คาเฉล่ีย  4.50 – 5.00   พฤติกรรมการทํางานกลุมอยูในระดับ   มากท่ีสุด 
คาเฉล่ีย  3.50 – 4.49   พฤติกรรมการทํางานกลุมอยูในระดับ   มาก 
คาเฉล่ีย  2.50  – 3.49    พฤติกรรมการทํางานกลุมอยูในระดับ   ปานกลาง 
คาเฉล่ีย  1.50  – 2.49    พฤติกรรมการทํางานกลุมอยูในระดับ   นอย 
คาเฉล่ีย  1.00  – 1.49    พฤติกรรมการทํางานกลุมอยูในระดับ   นอยท่ีสุด 

การสรางเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

         เครื่องมือตางๆท่ีผูวิจัยสรางขึ้น มีขั้นตอนและวธีิการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้ 

        1.  แผนการจัดการเรียนรูวิชาภาษาไทยเพ่ือกิจธุระดวยวิธีสอนโดยใชการแสดงละคร มี
ขั้นตอนการสราง  ดังนี้ 

 1.1  ศึกษารายละเอียดของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย(หลักสูตร
ปรับปรุง) ฉบับป  2547    คําอธิบายรายวิชา 465  243 ภาษาไทยเพ่ือกิจธุระ  เรื่องการกรอกแบบพิมพใน
เอกสารท่ีเกี่ยวกับกฎหมายทะเบียน  เอกสารสิทธ์ิและสัญญา   และการส่ือสารทางไปรษณียไทย  

 1.2 ศึกษารายละเอียดของมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตรและสาขา
ศึกษาศาสตรหลักสูตร 5 ป  เกี่ยวกับการพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษาในดานตาง ๆ 6 ดาน  ไดแก  
คุณธรรม  จริยธรรม  ความรู  ทักษะทางปญญา  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  และทักษะการจัดการเรียนรู   
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  1.3  ศึกษาการเขียนแผนการจัดการเรียนรูวิชาภาษาไทยเพ่ือกิจธุระดวยวิธีสอนโดยใชการ
แสดงละคร จากเอกสารท่ีเกี่ยวของและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 1.4  สรางแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา 465  243 วิชาภาษาไทยเพ่ือกิจธุระดวยวิธีสอนโดย
ใชการแสดงละคร  โดยมีองคประกอบ  ดังนี้  เวลาเรียน  จุดประสงคเชิงพฤติกรรม  เนื้อหา  กิจกรรมการ
เรียน  ส่ือการสอน  และการประเมินผล 

 1.5  นําแผนการจัดการเรียนรูใหผูเช่ียวชาญดานเนื้อหาและวิธีสอน 3 คน  ตรวจสอบความ
เท่ียงตรงและความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรูกับวิธีสอนโดยการแสดงละคร  แลวนําผลการแสดง
ความคิดเห็นมาหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC:  Index of Item Objective Congruence)  โดยกําหนดเกณฑ
การใหคะแนน  ดังนี้ 

                  +1  สําหรับแผนการจัดการเรียนรูท่ีแนใจวาสอดคลองกับวิธีสอนโดยการแสดงละคร   

0 สําหรับแผนการจัดการเรียนรูท่ีไมแนใจวาสอดคลองกับวิธีสอนโดยการแสดง 
ละครหรือไม 

   -1  สําหรับแผนการจัดการเรียนรูท่ีแนใจวาวัดไมสอดคลองกับวิธีสอนโดยการแสดง   
                                        ละคร 

นําคะแนนท่ีไดมาแทนคาสูตร ดังนี ้
 

             IOC               =         

             

          IOC หมายถึง             ดัชนีความสอดคลองระหวางแผนการจัดการเรียนรูกับวิธีสอนโดยการ 
                                                      แสดงละคร   

 R หมายถึง  คะแนนความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญแตละคน 

 ∑R หมายถึง  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 

 N หมายถึง  จํานวนผูเช่ียวชาญ 

 แผนการจัดการเรียนรูท่ีผานเกณฑตองมีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ  0.50  ขึ้นไป  
สวนในงานวิจัยนี้มีคาดัชนีความสอดคลองเทากับ  0.78 (ดังภาคผนวก  ข  ตารางท่ี 10  หนา  92 ) 

∑R 
  N 
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 1.6  นําแผนการจัดการเรียนรูมาปรับแกตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ 

 1.7  นําแผนการจัดการเรียนรูไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย  ดังรายละเอียดแผนภูมิท่ี  2 

ขั้นท่ี 1 ศึกษารายละเอียดของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย(หลักสูตรปรับปรุง) ฉบับป  
2547  คําอธิบายรายวิชา 465  243  ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ  เนื้อหาเรื่อง  กฎหมายทะเบียน  เอกสารสิทธิ์
และสัญญา  และการสื่อสารทางไปรษณียไทย   

  
 

ขั้นท่ี 2  
ศึกษารายละเอียดของมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตรหลักสูตร 5 
ป  เกี่ยวกับการพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษาในดานตาง ๆ   

  
 

ขั้นท่ี 3  
ศึกษาการเขียนแผนการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการแสดงละครจากเอกสารท่ีเกี่ยวของและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวของ 

  
 

ขั้นท่ี 4 สรางแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา 465  243  ภาษาไทยเพื่อกิจธุระดวยวิธีสอนโดยใชการแสดงละคร 

  
 

ขั้นท่ี 5 นําแผนการจัดการเรียนรูใหผู เช่ียวชาญดานเนื้อหาและวิธีสอน 3 คน  หาคาดัชนีความสอดคลอง  
แผนการจัดการเรียนรูท่ีผานเกณฑตองมีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ  0.50 ข้ึนไป  สวนใน
งานวิจัยนี้มีคาดัชนีความสอดคลองเทากับ  0.78 

  
 

ขั้นท่ี 6 แผนการจัดการเรียนรูมาปรับแกตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ 

  
 

ขั้นท่ี 7 นําแผนการจัดการเรียนรูไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย 

 

แผนภูมิท่ี  2  ขั้นตอนการสรางแผนการจัดการเรียนรูวิชาภาษาไทยเพ่ือกิจธุระดวย 
                     วิธีสอนโดยใชการแสดงละคร   
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 2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิวิชาภาษาไทยเพ่ือกิจธุระ ดวยวิธีสอนโดยใชการแสดงละคร 1 
ฉบับ  จํานวน 30 ขอ  เปนคําตอบแบบเติมขอความ  กําหนดการใหคะแนนคือ  ถูกได 1 คะแนน  ผิดได 0 
คะแนน  มีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้ 

  2.1  ศึกษารายละเอียดของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย
(หลักสูตรปรับปรุง) ฉบับป  2547  คําอธิบายรายวิชา 465  243 ภาษาไทยเพ่ือกิจธุระ  เรื่องการกรอกแบบ
พิมพในเอกสารท่ีเกี่ยวกับกฎหมายทะเบียน  เอกสารสิทธ์ิและสัญญา   และการส่ือสารทางไปรษณียไทย 

  2.2  ศึกษาทฤษฎี หลักการและวิธีสรางแบบทดสอบเติมคําจากเอกสารและงานวิจัย
ท่ีเกี่ยวของ 

  2.3  วิเคราะหเนื้อหาและจุดประสงคเชิงพฤติกรรม  และสรางตารางวิเคราะห
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

  2.4  สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิกอนและหลังเรียนวิชาภาษาไทยเพ่ือกิจธุระ  
ของนักศึกษาช้ันปท่ี 3  เปนแบบตอบคําถามแบบเติมคําโดยมีแนวคิดในการสรางใหสอดคลองกับผลการ
เรียนรูท่ีคาดหวังเชิงพฤติกรรม  จํานวน 50 ขอ  เพ่ือนําไปหาคุณภาพเปนรายขอแลวคดัเลือกแบบทดสอบท่ีมี
คุณภาพจํานวน 30 ขอ  เพ่ือนํามาใชในการทดสอบ 

  2.5  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ  และตารางวิเคราะหแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพ่ือกิจธุระ (การกรอกแบบพิมพเรื่องกฎหมายทะเบียน  เอกสารสิทธ์ิและสัญญา  
และการส่ือสารทางไปรษณียไทย)  ดวยวิธีสอนโดยใชการแสดงละคร  ไปใหผูเช่ียวชาญจํานวน 3 คน ใช
ดุลยพินิจเพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Content Validity)  และนําตารางวิเคราะหคาดัชนีความ
สอดคลอง (IOC) ของผูเช่ียวชาญมาคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลอง  แลวเลือกขอสอบท่ีมีคาดัชนีความ
สอดคลองตั้งแต 0.50 ขึ้นไป  โดยใชเกณฑการประเมินผล ดังนี ้

 +1  สําหรับขอสอบท่ีแนใจวาวัดตรงตามจุดประสงคขอนั้น 

    0 สําหรับขอสอบท่ีไมแนใจวาวัดตรงตามจุดประสงคขอนั้นหรือไม 

    -1  สําหรับขอสอบท่ีแนใจวาวัดไมตรงตามจุดประสงคขอนั้น 

  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิวิชาภาษาไทยเพ่ือกิจธุระเรื่องการกรอกแบบพิมพในเอกสารท่ี
เกี่ยวกับกฎหมายทะเบียน  เอกสารสิทธ์ิและสัญญา   และการส่ือสารทางไปรษณียนั้น การผานเกณฑตองมี
คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 0.50 ขึ้นไป  ผลการวิเคราะหความสอดคลองระหวางผลการเรียนรูท่ี
คาดหวังและขอคําถามของแบบทดสอบมีคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00 (ดังภาคผนวก  ข  ตารางท่ี 11 
หนา 93 - 94) 
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  2.6  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิวิชาภาษาไทยเพ่ือกิจธุระเรื่องการกรอกแบบ
พิมพในเอกสารท่ีเกี่ยวกับกฎหมายทะเบียน  เอกสารสิทธ์ิและสัญญา   และการส่ือสารทางไปรษณียไทย ไป
เปนเครื่องมือในการวิจยั  ดังรายละเอียดในแผนภูมิท่ี 3 

ขั้นท่ี 1 ศึกษารายละเอียดของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง) 
ฉบับป  2547  คําอธิบายรายวิชา  465  243  ภาษาไทยเพื่อกิจธุระเรื่องการกรอกแบบพิมพในเอกสารท่ี
เกี่ยวกับกฎหมายทะเบียน  เอกสารสิทธิ์และสัญญา   และการสื่อสารทางไปรษณียไทย 

  
 

ขั้นท่ี 2  
ศึกษาทฤษฎี หลักการและวิธีสรางแบบทดสอบเติมคําจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

  
 

ขั้นท่ี 3  
วิเคราะหเนื้อหาและจุดประสงคเชิงพฤติกรรม  และสรางตารางวิเคราะหจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

  
 

ขั้นท่ี 4 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิก์อนและหลังเรียนวิชาภาษาไทยเพื่อกิจธุระ  ของนักศึกษาช้ันปท่ี 3  เปน
แบบตอบคําถามแบบเติมคําโดยมีแนวคิดในการสรางใหสอดคลองกับผลการเรียนรูท่ีคาดหวังเชิง
พฤติกรรม  จํานวน 50 ขอ  เพื่อนําไปหาคุณภาพเปนรายขอแลวคัดเลือกแบบทดสอบท่ีมีคุณภาพจํานวน  
30 ขอ เพื่อนํามาใชในการทดสอบ 

  
 

ขั้นท่ี 5  
นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  และตารางวิเคราะหแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย
เพื่อกิจธุระเรื่องเรื่องการกรอกแบบพิมพในเอกสารท่ีเกี่ยวกับกฎหมายทะเบียน  เอกสารสิทธิ์และสัญญา   
และการสื่อสารทางไปรษณียไทย ไปใหผูเช่ียวชาญจํานวน 3 คน เลือกขอสอบ 30 ขอท่ีมีคาดัชนคีวาม
สอดคลองเทากับ 1.00 

  
 

ขั้นท่ี 6 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทยเพื่อกิจธุระไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย 

 

แผนภูมิท่ี  3  ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิวิชาภาษาไทยเพ่ือกิจธุระดวยวิธีการสอน 
                     โดยใชการแสดงละคร 
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  3.  การสรางแบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมในขั้นตอนการแสดงละครการศึกษา 
ประเมินโดยผูสอน  ซ่ึงประเมินจากดาน 1) การชวยกันแสดงความคิดเห็นในกลุม  2) การรับฟงความคิดเห็น
ซ่ึงกันและกัน  3) การยอมรับการตัดสินใจและมติของกลุม  4) การรวมกันสรางสรรคงาน 5) การแบงหนาท่ี
กันทํางานตามความสามารถ  6) ความสามัคคีในการทํางาน  รวมถึงไดกําหนดเกณฑการประเมินดวยการ
ตรวจสอบหลักฐานจากบันทึกรายงานการประชุม  การเขียนโครงการ  และสังเกตการแสดงละคร  โดย
กําหนดเกณฑการใหคะแนนกลุมดังนี้ 

 
ขอท่ี 

 
พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานกลุม 

 
ประเมินและ

สังเกต
ช้ินงาน 

ระดับพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม 
มาก 

(3คะแนน) 
ปานกลาง 
(2คะแนน) 

นอย 
(1คะแนน) 

1. ชวยกันแสดง
ความคิดเห็นใน
กลุม 

ตรวจบันทึก
รายงานการ
ประชุม 

บันทึกการประชุมมี
รายละเอียดการปรึกษา
กันของสมาชิก 2 ครั้ง
ข้ึนไป 

บันทึกการประชุมมี
รายละเอียดการ
ปรึกษากันของสมาชิก
เพียง 1 ครั้ง 

บันทึกการประชุมมีแต
ขอสรุป  ไมเห็น
กระบวนการประชุมกัน 

2. รับฟงความ
คิดเห็นซึ่งกันและ
กัน 

ตรวจบันทึก
รายงานการ
ประชุม 

บันทึกการประชุมมี
รายละเอียดการปรึกษา
กันของสมาชิก 2 ครั้ง
ข้ึนไป 

บันทึกการประชุมมี
รายละเอียดการ
ปรึกษากันของสมาชิก
เพียง 1 ครั้ง 

บันทึกการประชุมมีแต
ขอสรุป  ไมเห็น
กระบวนการประชุมกัน 

3. ยอมรับการ
ตัดสินใจและมติ
ของกลุม 

ตรวจบันทึก
รายงานการ
ประชุม 

บันทึกการประชุมมีมติ
ท่ีประชุมของสมาชิก 2 
ครั้งข้ึนไป 

บันทึกการประชุมมี
มติท่ีประชุม 
และเห็นกระบวนการ
ทํางานเพียง 1 ครั้ง 

บันทึกการประชุมมีแต
ขอสรุป  ไมเห็น
กระบวนการประชุมกัน 

4. รวมกันสรางสรรค
งาน 

-ประเมินการ
เขียน
โครงการ 
-สังเกตการ
แสดงละคร 

-การเขียนโครงการมี
การกลั่นกรองความคิด 
มีความเปนเหตุผล  ให
ความสําคัญของปญหา  
และมีรายละเอียดการ
ปฏิบัติงานทุกข้ันตอน
กอนจะไดแสดงละคร 
-บทท่ีใชแสดงไดผาน
การกลั่นกรองความรู
มาแลวโดยผูเช่ียวชาญ
ประเมิน  ทุกคนไดรวม
แสดง 

-การเขียนโครงการมี
ความเปนเหตุผล  ให
ความสําคัญของปญหา  
แตขาดรายละเอียดการ
ปฏิบัติงานทุกข้ันตอน
กอนจะไดแสดงละคร 
 
-ทุกคนไดรวมแสดง  
แตบทขาดความรู
สําคัญ 

-การเขียนโครงการขาด
ความเปนเหตุผล  ไมให
ความสําคัญของปญหา  
ขาดรายละเอียดการ
ปฏิบัติงานทุกข้ันตอน
กอนจะไดแสดงละคร 
 
-บทและการแสดงขาด
ความรูสําคัญ  บางคน
ไมไดแสดง 
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ขอท่ี 

 
พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานกลุม 

 
ประเมินและ

สังเกต
ช้ินงาน 

ระดับพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม 
มาก 

(3คะแนน) 
ปานกลาง 
(2คะแนน) 

นอย 
(1คะแนน) 

5. แบงหนาท่ีกัน
ทํางานตาม
ความสามารถ 

-ประเมินการ
เขียน
โครงการ 
-สังเกตการ
แสดงละคร 

-การเขียนโครงการมี
การกลั่นกรองความคิด 
มีความเปนเหตุผล  ให
ความสําคัญของปญหา  
และมีรายละเอียดการ
ปฏิบัติงานทุกข้ันตอน
กอนจะไดแสดงละคร 
-บทท่ีใชแสดงมี
รายละเอียดบอกการ
ปฏิบัติหนาท่ีของทุกคน
ในกลุม  เชน  ฝายฉาก  
ฝายสถานท่ี 

-การเขียนโครงการมี
ความเปนเหตุผล  ให
ความสําคัญของปญหา  
แตขาดรายละเอียดการ
ปฏิบัติงานทุกข้ันตอน
กอนจะไดแสดงละคร 
 
 
-บทท่ีใชแสดงมี
รายละเอียดบอกการ
ปฏิบัติหนาท่ีของทุก
คนในกลุม เชนฝาย
ฉาก  ฝายสถานท่ี 

-การเขียนโครงการขาด
ความเปนเหตุผล  ไมให
ความสําคัญของปญหา  
ขาดรายละเอียดการ
ปฏิบัติงานทุกข้ันตอน
กอนจะไดแสดงละคร 
 
 
-บทท่ีใชแสดงให
รายละเอียดแตช่ือผู
แสดง 

6. มีความสามัคคีใน
การทํางาน 

-ตรวจบันทึก
รายงานการ
ประชุม 
-สังเกตการ
แสดงละคร 
 
 

-บันทึกการประชุมมี
รายละเอียดการปรึกษา
กันของสมาชิก 2ครั้ง
ข้ึนไป 
-ในการแสดงละครทุก
คนชวยกันจัดเตรียม
สถานท่ีและเก็บงานให
เรียบรอย 

-บันทึกการประชุมมี
รายละเอียดการ
ปรึกษากันของสมาชิก
เพียง 1ครั้ง 
-ในการแสดงละครทุก
คนชวยกันจัดเตรียม
สถานท่ีและเก็บงาน
ใหเรียบรอย 

-บันทึกการประชุมมีแต
ขอสรุป  ไมเห็น
กระบวนการประชุมกัน 
-ในการแสดงละคร  บาง
คนไมชวยเหลือเพื่อนใน
กลุม 

เกณฑการแปลความหมายพฤติกรรมการทํางานกลุมจากคาเฉล่ียการปฏิบัติ ดังนี ้

2.50 – 3.00   พฤติกรรมการทํางานกลุมอยูในระดับ   มาก 

1.50 – 2.49   พฤติกรรมการทํางานกลุมอยูในระดับ   ปานกลาง 

1.00  – 1.49    พฤติกรรมการทํางานกลุมอยูในระดับ   นอย 

ขั้นตอนการสรางแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมประเมินโดยครู  มีดังนี ้

   3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับแบบประเมินพฤติกรรมการทํางาน
กลุมแลวนํามาสรางแบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม 
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   3.2  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับวิธีสอนโดยการแสดงละครเพ่ือ
วิเคราะหประเด็นท่ีควรประเมินดวยวิธีสอนโดยการแสดงละคร 

   3.3  สรางแบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมและเกณฑการประเมิน 

      3.4  เสนอแบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมใหผูเช่ียวชาญดานเนื้อหาและ
วิธีสอน  จํานวน 3 คน ใชดุลยพินิจเพ่ือนําไปหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของเครื่องมือ  การผานเกณฑ
ตองมีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 0.50 ขึ้นไป  สวนในงานวิจัยนี้มีคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 
1.00 (ดังภาคผนวก  ข  ตารางท่ี 12 หนา  95) 

   3.5  นําแบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย  ดัง
รายละเอียดในแผนภูมิท่ี 4 

ขั้นท่ี 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับแบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมแลวนํามาสราง
แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม 

  
 

ขั้นท่ี 2  
ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับวิธีสอนโดยการแสดงละครเพื่อวิเคราะหประเด็นท่ีควรประเมิน
ดวยวิธีสอนโดยการแสดงละคร 

  
 

ขั้นท่ี 3 สรางแบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมและเกณฑการประเมิน 

  
 

ขั้นท่ี 4  
เสนอแบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมใหผูเช่ียวชาญดานเนื้อหาและวิธีสอน  จํานวน 3 คน  ใชเพื่อ
นําไปหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของเครื่องมือ  ไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00 

  
 

ขั้นท่ี 5  
นําแบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย   

 

แผนภูมิท่ี  4  ขั้นตอนการสรางแบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม 
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  4.  การสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาช้ันปท่ี 3 ท่ีมีตอวิธีสอนโดยการแสดง
ละครเรื่องการกรอกแบบพิมพในเอกสารท่ีเกี่ยวกับกฎหมายทะเบียน  เอกสารสิทธ์ิและสัญญา  และการ
ส่ือสารทางไปรษณียไทย เปนแบบสอบถาม  ซ่ึงสอบถามใน 3 ประเด็น คือ 1) ดานบรรยากาศการเรียนการ
สอน 2) ดานการจัดการเรียนการสอน  3) ดานประโยชนท่ีไดจากการเรียนการสอน  ซ่ึงมีขั้นตอนในการ
สรางแบบสอบถาม  ดังนี ้

   4.1  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยตางๆเกี่ยวกับการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นท่ี
มีตอวิธีสอนโดยการแสดงละคร 

   4.2 สรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษานักศึกษาช้ันปท่ี 3 ท่ีมีตอวิธีสอน
โดยการแสดงละครเรื่องการกรอกแบบพิมพในเอกสารท่ีเกี่ยวกับกฎหมายทะเบียน  เอกสารสิทธ์ิและสัญญา   
และการส่ือสารทางไปรษณียไทย เปนแบบสอบถาม 3 ดาน คือ 1) ดานบรรยากาศการเรียนการสอน 2) ดาน
การจัดการเรียนการสอน  3) ดานประโยชนท่ีไดจากการเรียนการสอน  ดวยมาตรสวนประเมินคา 5 ระดับ 
(rating scale)  คือ มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  นอย  นอยท่ีสุด  

  4.3  นําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาเสนอใหผูเช่ียวชาญดานเนื้อหา
และวิธีสอน  จํานวน 3 คน  ใชดุลยพินิจเพ่ือนําไปหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของเครื่องมือ  การผาน
เกณฑตองมีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 0.50 ขึ้นไป  ดังนี้ 

 คะแนน +1  สําหรับคําถามท่ีแนใจวาวัดตรงตามจุดประสงคขอนั้น 

 คะแนน  0  สําหรับคําถามท่ีไมแนใจวาวัดตรงตามจุดประสงคขอนั้นหรือไม 

 คะแนน-1   สําหรับคําถามท่ีแนใจวาวัดไมตรงกับจุดประสงคขอนั้น 

สวนงานวิจัยนี้ไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 0.96 (ดังภาคผนวก  ข  ตารางท่ี 13 หนา
95-96) 

4.4  ปรับปรุงแบบสอบถามความคิดเห็นตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ 

              4.5  นําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย  ดัง
รายละเอียดในแผนภูมิท่ี 5 
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ขั้นท่ี 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยตางๆเกี่ยวกับการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอวิธีสอนโดย
การแสดงละคร 

  
 

ขั้นท่ี 2  
สรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษานักศึกษาช้ันปท่ี 3 ท่ีมีตอวิธีสอนโดยการแสดงละคร 

  
 

ขั้นท่ี 3 นําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาเสนอตอผูเช่ียวชาญ  จํานวน 3 คน ตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้อหาและความถูกตอง  แลวคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลอง  ไดคาดัชนีเทากับ 0.96 
 

  
 

ขั้นท่ี 4 ปรับปรุงแบบสอบถามความคิดเห็นตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ 

  
 

ข้ันท่ี 5 นําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย   
 

แผนภูมิท่ี  5  ขั้นตอนการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาช้ันปท่ี 3 ท่ีมีตอวิธีสอนโดยใช 
                   การแสดงละคร 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ขั้นการใชเครื่องมือท่ีสรางขึ้นเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมทดลอง  ดําเนินการดังนี ้

1.ปฐมนิเทศเตรียมความพรอมในการใชวิธีสอนโดยการแสดงละคร 
2.ทดสอบกอนเรียนโดยใชแบบทดสอบท่ีผูวิจัยสรางขึ้น 
3.ขั้นดําเนินการสอนโดยวิธีการแสดงละคร    
   3.1  เริ่มตั้งแตผูสอนหรือผูเรียนเตรียมบทละคร  การศึกษาบทละครและเลือกบทบาทท่ี

แสดง  การศึกษาบท  ซอมการแสดง  เตรียมผูชม  และเตรียมอุปกรณสําหรับการแสดง  ดําเนินการแสดง  
การรวมอภิปรายเนื้อหาเรื่องท่ีแสดง  โดยใชเวลาในการสอนจํานวน 4 สัปดาห ๆ ละ 3 ช่ัวโมง 

 3.2  เนื้อหาท่ีใชในการศึกษาวิชาภาษาไทยเพ่ือกิจธุระเรื่องการกรอกแบบพิมพในเอกสารท่ี
เกี่ยวกับกฎหมายทะเบียน  เอกสารสิทธ์ิและสัญญา   และการส่ือสารทางไปรษณียไทย 
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3.3  รูปแบบการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนโดยใชการแสดงละคร  มีขั้นตอนการสอนดังนี้ 

3.3.1  ขั้นปฐมนิเทศ 
   1)  ผูสอนใหดูส่ือจากโทรทัศนครูเรื่องการสอนนอกกรอบจากหองเรียนสู

โรงละคร 
   2) ผูสอนและผูเรียนอภิปรายกันถึงวัตถุประสงคของการท่ีจะใชละครเปน

วิธีการเพ่ือใหเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด  
   3) ผูสอนปฐมนิเทศหนาท่ีของกลุมผูแสดงและกลุมผูชม 

            4) ผูเรียนแบงกลุมตามความสมัครใจ 
                           5) กลุมผูแสดงมีบทบาทในการเลือกเรื่องราวท่ีจะแสดง   
             6) กลุมผูแสดงประชุมเพ่ือเขียนและนําเสนอโครงการการแสดงละครเรื่องท่ี

กลุมเลือกแสดง 
3.3.2  ขั้นเตรียมบทละคร 

         1) กลุมผูแสดงศึกษาเนื้อหาหรือเรื่องราวจากแหลงขอมูลตางๆ เพ่ือใหได
เนื้อหา  เรื่องราวท่ีตรงกับความเปนจริงใหมากท่ีสุด   

                        2) กลุมผูแสดงสัมภาษณผูความเช่ียวชาญในเรื่องนัน้ๆ 
                        3) กลุมผูแสดงประชุมกลุมชวยกันเขียนบท 
                         4) กลุมผูแสดงนําบทท่ีแตงแลวไปใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง 

3.3.3 ขั้นเตรียมการแสดง 
                        1) กลุมผูแสดงแบงหนาท่ีในการเตรียมอุปกรณ  จัดฉาก  กํากับการแสดง   
                        2) กลุมผูแสดงชวยกันเลือกวาใครควรจะแสดงบทอะไร  โดยพิจารณาถึงความ

เหมาะสมและความสามารถของแตละคนกับบทท่ีเหมาะสม   
                         3) กลุมผูแสดงเตรียมเอกสารประกอบการศึกษาเนื้อหาสําหรับกลุมผูชม 

  3.3.3  ขั้นแสดง 
         1) กลุมผูแสดงแจกเอกสารประกอบเนื้อหา 
         2) กลุมผูแสดงแสดงละครการศึกษาตามเรื่องท่ีไดรับมอบหมาย 
 
 



56 
 

 
 

 
  3.3.4  ขั้นอภิปรายเนื้อเรื่อง 
           1) ผูสอนและกลุมผูชมรวมกันอภิปรายเนื้อเรื่อง  และกลุมผูแสดงรวมตอบ

คําถาม 
          2)  กลุมผูชมประเมินผลการแสดงของแตละกลุม 

 
 สําหรับขั้นดําเนินการสอนโดยวิธีการแสดงละคร   มีรายละเอียดดังแผนภูมิท่ี 6  ดังนี้ 
 

ขั้นดําเนินการสอนโดยวิธีการแสดงละคร 
   

 
 

ข้ันปฐมนิเทศ 

 ผูสอนใหดูวิธีการสอนโดยการแสดงละคร  จากนั้นผูสอนและผูเรียน
อภิปรายกันถึงวัตถุประสงคของการท่ีจะใชละครเปนวิธีการสอน  ครู
ปฐมนิเทศหนาท่ีของกลุมผูแสดงและกลุมผูชม  ผูเรียนแบงกลุมและเลือก
เรื่องราวท่ีจะแสดงตามความสมัครใจ  กลุมผูแสดงประชุมเพื่อเขียนและ
นําเสนอโครงการการแสดงละครตามเรื่องท่ีเลือก 

                 
 

   ข้ันเตรียมบทละคร 
 กลุมผูแสดงประชุมกลุม ศึกษาเนื้อหาหรือเรื่องราวจากแหลงขอมูลตางๆ  

สัมภาษณผูเช่ียวชาญ  เขียนบท  นําบทท่ีแตงแลวไปใหผูเช่ียวชาญ
ตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง 

 
 

ข้ันเตรียมการแสดง 
 กลุมผูแสดงแบงหนาท่ีในการเตรียมอุปกรณ  จัดฉาก  กํากับการแสดง  

เลือกวาใครควรจะแสดงบท  เตรียมเอกสารประกอบการศึกษาเนื้อหา
สําหรับกลุมผูชม 

 
            ข้ันแสดง  กลุมผูแสดงแจกเอกสารประกอบเนื้อหา  และแสดงละครการศึกษาตาม

เรื่องท่ีไดรับมอบหมาย 
 

  
ข้ันอภิปรายเนื้อเรื่อง 

 ผูสอนและกลุมผูชมรวมกันอภิปรายเนื้อเรื่อง  และกลุมผูแสดงรวมตอบ
คําถาม  ประเมินผลการแสดงของแตละกลุม 

 
แผนภูมิท่ี  6  ขั้นดําเนินการสอนโดยใชการแสดงละคร    

 
4.  ทดสอบหลังเรียนโดยใชแบบทดสอบท่ีผูวิจัยสรางขึ้น 
5.  ประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมของผูเรียน 
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6.  สอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอวิธีสอนโดยใชการแสดงละคร 
การวิเคราะหขอมูล 
1. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือสําหรับการวิจัยครั้งนี้  มีรายละเอียดดังนี ้

1.1  แผนการจัดการเรียนรู ดําเนินการโดยวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (IOC:  Index of 
Item Objective Congruence) ของแผนการจัดการเรียนรูและวิธีสอนดวยการแสดงละคร 

1.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ  ดําเนินการโดยวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (IOC:  Index 
of Item Objective Congruence) ระหวางผลการเรียนรูท่ีคาดหวังและขอคําถามของแบบทดสอบ 

1.3 แบบประเมินระดับพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมโดยผูสอน  ดําเนินการโดยวิเคราะหคา
ดัชนีความสอดคลอง (IOC:  Index of Item Objective Congruence) ระหวางพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมและ
เกณฑการประเมิน 

1.4 แบบสอบถามความคิดเห็น  ดําเนินการโดยวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (IOC:  Index 
of Item Objective Congruence) ของแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีนักศึกษามีตอวิธีการสอนโดยการแสดง
ละคร 

 2. การทดสอบสมมติฐาน      

       2.1  การวิเคราะหขอมูลจากแบบทดสอบกอนและหลังเรียนเรื่องการกรอกแบบพิมพในเอกสาร
ท่ีเกี่ยวกับกฎหมายทะเบียน  เอกสารสิทธ์ิและสัญญา  และการส่ือสารทางไปรษณียไทย  โดยหาคาความ
แตกตางและผลท่ีเปนคาสถิติพ้ืนฐาน  คือ  คาเฉล่ีย(Mean)  คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

       2.2  การวิเคราะหขอมูลจากแบบประเมินระดับพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมโดยผูสอนมี
ลักษณะเปนแบบประเมินคา (Rating Scale) โดยนําคาระดับท่ีไดมาหาคาเฉล่ีย (Mean) และคาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 

       2.3  การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอวิธีสอนโดยการ
แสดงละคร 

2.3.1  การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีเรียนโดยการแสดงละครมี
ลักษณะเปนแบบประเมินคา (Rating Scale) โดยนําคาระดับท่ีไดมาหาคาเฉล่ีย (Mean) และคาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 

2.3.2  การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นในดานขอเสนอแนะเพ่ิมเติมท่ีนักศึกษามีตอ
วิธีการสอนโดยการแสดงละครใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 
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สรุปวิธีดําเนินการวิจัย  ดังตารางท่ี 2 

ตารางท่ี  2  สรุปวิธีดําเนินการวิจัย 

 

วัตถุประสงค การเก็บรวบรวมขอมูล กลุมทดลอง เครื่องมือ/การวิเคราะหขอมูล 
        1. เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง
การใชภาษาไทยเพื่อกิจธุระ
กอนเรียนและหลังการเรียน
โดยใชการแสดงละครของ
นักศึกษาช้ันปท่ี 3 สาขาวิชา
ภาษาไทย  คณะ
ศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
 

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

นักศึกษาช้ันปท่ี 3 
สาขาวิชาภาษาไทย   
คณะศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ภาคเรียนท่ี 1 ป
การศึกษา 2554  จํานวน 
28 คน 
 

           1.1 แผนการจัดการเรียนรู 
วิธีสอนโดยการแสดงละคร 

1.2 แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียน  
การวิเคราะหขอมูลโดยหาคาความ
แตกตางและผลท่ีเปนคาสถิติ
พื้นฐาน  คือ  คาเฉลี่ย(Mean)  คา
เบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard 
Deviation)  

           2.เพื่อประเมิน
พฤติกรรมการปฏิบัติงาน
กลุม 

       2.1 ประเมินระดับ
พฤติกรรมการปฏิบัติงาน
กลุมโดยผูสอน 

นักศึกษาช้ันปท่ี 3 
สาขาวิชาภาษาไทย  
คณะศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ภาคเรียนท่ี 1 ป
การศึกษา 2554  จํานวน 
28 คน 
 

             2.1 แบบประเมินระดับ
พฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมโดย
ผูสอน  การวิเคราะหขอมูล
เกี่ยวกับความคิดเห็นของนักศึกษา
เปนแบบประเมินคา (Rating 
Scale) โดยนําคาระดับท่ีไดมาหา
คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard 
Deviation) และใชการสังเกต
พฤติกรรม 
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วัตถุประสงค การเก็บรวบรวมขอมูล กลุมทดลอง เครื่องมือ/การวิเคราะหขอมูล 
         3.เพื่อศึกษาความ
คิดเห็นของผูเรียนท่ีมีตอ
เรื่องวิธีสอนโดยใชการ
แสดงละคร 

      3.1 สอบถามความ
คิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอ
วิธีสอนโดยการแสดง
ละคร 

นักศึกษาช้ันปท่ี 3 
สาขาวิชาภาษาไทย   
คณะศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ภาคเรียนท่ี 1 ป
การศึกษา 2554  จํานวน 
28 คน 
 

          3.1 แบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอวิธีสอน
โดยการแสดงละคร 
     การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับ
ความคิดเห็นของนักศึกษาเปน
แบบประเมินคา (Rating  Scale)  
โดยนําคาระดับท่ีไดมาหาคาเฉลี่ย 
(Mean)  และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
(Standard  Deviation) 

และการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับ
ความคิดเห็นในดานขอเสนอแนะ
เพิ่มเติมท่ีนักศึกษามีตอวิธกีาร
สอนโดยการแสดงละครใชการ
วิเคราะหเนื้อหา (Content  
Analysis) 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

การวิจัยเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพ่ือกิจธุระดวยวิธีสอนโดยใชการ
แสดงละคร ของนักศึกษาช้ันปท่ี 3 สาขาวิชาภาษาไทย  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากรผูวิจัยเก็บ
รวบรวมขอมูลจากนักศึกษาท่ีเปนประชากรจํานวน 28 คน  ซ่ึงผูวิจัยไดดําเนินการทดลองตามขั้นตอน  
การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ประเมินระดับพฤติกรรมการทํางานกลุม  รวมถึงสอบถามความคิดเห็น
ของนักศึกษาเพ่ือเปนการตอบวัตถุประสงคและขอคําถามของการวิจัย  ซ่ึงจะไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยเปน 3 ตอน  ดังนี ้

 
 ตอนท่ี 1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพ่ือกิจธุระดวยวิธีสอนโดยใชการแสดงละคร  
ของนักศึกษาช้ันปท่ี 3 สาขาวิชาภาษาไทย  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 ตอนท่ี 2 ระดับพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักศึกษาช้ันปท่ี 3 สาขาวิชาภาษาไทย  คณะ
ศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีเรียนวิชาภาษาไทยเพ่ือกิจธุระดวยวิธีสอนโดยใชการแสดงละคร 

 ตอนท่ี 3 ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาช้ันปท่ี 3 สาขาวิชาภาษาไทย  คณะศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีเรียนวิชาภาษาไทยเพ่ือกิจธุระท่ีมีตอวิธีสอนโดยใชการแสดงละคร 

 

ตอนที่ 1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพ่ือกิจธุระดวยวิธีสอนโดยใชการแสดงละคร ของนักศึกษา 
               ชั้นปที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 การวิเคราะหขอมูลเพ่ือตอบคําถามของการวิจัยขอท่ี 1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพ่ือกิจ
ธุระดวยวิธีสอนโดยใชการแสดงละคร ของนักศึกษาช้ันปท่ี 3 สาขาวิชาภาษาไทย  คณะศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  วาหลังเรียนสูงกวากอนเรียน (ดังภาคผนวก ค ตารางท่ี 14 - 15  หนา 98 – 99) ดัง
ตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี      3     เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิกอนและหลังเรียนวิชาภาษาไทยเพ่ือกิจธุระของ 
                          นักศึกษาช้ันปท่ี 3สาขาวิชาภาษาไทย   คณะศึกษาศาสตร    มหาวิทยาลัยศิลปากร 

การทดสอบกอนเรียน
และหลังเรียน 

คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

กอนเรียน 4.71 2.25 
หลังเรียน 22.93 1.31 

 

    จากตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนเรื่องการใช
ภาษาไทยเพ่ือกิจธุระดวยวิธีสอนโดยใชการแสดงละคร  หลังเรียนสูงกวากอนเรียน  โดยกอนเรียนได
คะแนนเฉล่ีย 4.71  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.25  หลังเรียนไดคะแนนเฉล่ีย 22.93  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
1.31  คะแนนหลังเรียนมากกวาคะแนนกอนเรียนโดยเฉล่ียเทากับ 18.22 คะแนน  ซ่ึงสอดคลองและยอมรับ
สมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไว 

 

ตอนที่  2  ระดับพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักศึกษาชั้นปที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร 
                  มหาวิทยาลัยศิลปากรที่เรียนวิชาภาษาไทยเพ่ือกิจธุระดวยวิธีสอนโดยใชการ แสดง ละคร 

 การวิเคราะหขอมูลเพ่ือตอบคําถามของการวิจัยขอท่ี 2 ระดับพฤติกรรมการทํางานกลุมของ
นักศึกษาช้ันปท่ี 3 สาขาวิชาภาษาไทย  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีเรียนวิชาภาษาไทยเพ่ือกิจ
ธุระดวยวิธีสอนโดยใชการแสดงละคร   

 การประเมินระดับพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักศึกษาช้ันปท่ี 3 สาขาวิชาภาษาไทย  คณะ
ศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีเรียนวิชาภาษาไทยเพ่ือกิจธุระดวยวิธีสอนโดยใชการแสดงละคร  ซ่ึง
ประเมินโดยครู  แลวนําผลการประเมินมาวิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉล่ีย  และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (ดัง
รายละเอียดในภาคผนวก  ค  ตารางท่ี 16 หนา 100)ดังตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี 4  ระดับพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักศึกษาช้ันปท่ี 3 สาขาวิชาภาษาไทย  คณะศึกษาศาสตร   
                มหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีเรียนวิชาภาษาไทยเพ่ือกิจธุระดวยวิธีสอนโดยใชการแสดงละคร  
                ประเมินโดยครู 

 

 
ขอท่ี 

 
พฤติกรรมการทํางานกลุม 

คาเฉล่ีย สวน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
พฤติกรรม 

ลําดับท่ี 

1. ชวยกันแสดงความคิดเห็นในกลุม 3.00 0.00 มาก 1 
2. รับฟงความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน 3.00 0.00 มาก 1 
3. ยอมรับการตัดสินใจและมติของกลุม 3.00 0.00 มาก 1 
4. รวมกันสรางสรรคงาน 2.83 0.37 มาก 6 
5. แบงหนาท่ีกันทํางานตามความสามารถ 3.00 0.00 มาก 1 
6. มีความสามัคคีในการทํางาน 3.00 0.00 มาก 1 
 โดยรวมคาเฉล่ีย 2.94 
 โดยรวมสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.23 

 

 จากตารางท่ี 4  ระดับพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักศึกษาช้ันปท่ี 3 สาขาวิชาภาษาไทย  
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีเรียนเรื่องวิชาภาษาไทยเพ่ือกิจธุระดวยวิธีสอนโดยใชการแสดง
ละคร  ซ่ึงประเมินโดยครู  ในภาพรวมพบวาอยูในระดับมาก  คาเฉล่ีย 2.94  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.23  
เม่ือลําดับเปนรายขอพบวาพฤติกรรมการทํางานกลุมท่ีปรากฏเปนลําดับแรกไดแก  ชวยกันแสดงความ
คิดเห็นในกลุม  รับฟงความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน  ยอมรับการตัดสินใจและมติของกลุม  แบงหนาท่ีกัน
ทํางานตามความสามารถ  มีความสามัคคีในการทํางาน  อยูในระดับมากท้ังหมด  ซ่ึงมีคาเฉล่ีย 3.00  สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.00  สวนขอท่ีพบวาปรากฏเปนลําดับสุดทายคือรวมกันสรางสรรคงาน  อยูในระดับ
มากมีคาเฉล่ีย 2.83  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.37  

 จากการสังเกตพฤติกรรมพบวานักศึกษารวมกันแสดงความคิดเห็นในกลุม  โดยมีประธานกลุม
เปนผูดําเนินการประชุม  มีการบันทึกการประชุมทุกครั้ง  ในการประชุมมีการโตแยงและเสนอความคิดเห็น
รวมถึงขอมติท่ีประชุม  ผูรวมประชุมจะยอมรับมติท่ีประชุมโดยไมโกรธเคืองกันเพราะไดผานการอภิปราย
กันมาแลว  ในการแบงหนาท่ีกันทํางานนั้นสะทอนอยูในการเขียนโครงการซ่ึงไดผานการพิจารณาในกลุม
อยางรอบคอบวาจะทําอะไรบาง  และแบงหนาท่ีความรับผิดชอบกันทําโดยครูไมไดควบคุม  ในดานความ
สามัคคีของกลุมจะสังเกตไดจากการประชุมและการจัดกิจกรรม  ทุกฝายจะรวมมือกันอยางดี  สวนของ
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คะแนนสรางสรรคงานท่ีไดคาเฉล่ียไมถึง 3.00  เนื่องจากบทละครของบางกลุมขาดความรูสําคัญของ
การศึกษา  อาจเปนเพราะการหาขอมูลเพ่ือเขียนบทละครไมไปถึงประเด็นท่ีสําคัญ  การแสดงมุงเนนความ
บันเทิงจนกระท่ังใหความสําคัญกับสาระหลักนอยไป 

ตารางท่ี 5  ระดับพฤติกรรมการปฏิบัติงานเปนรายกลุมวิชาภาษาไทยเพ่ือกิจธุระดวยวิธีสอนโดยใชการ 
                  แสดงละคร 

 

            กลุมท่ี คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

1. 3 0.00 
2. 3 0.00 
3. 2.83 0.37 

รวม 2.94 0.23 
 

 จากตารางท่ี 5  ระดับพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักศึกษาช้ันปท่ี 3 สาขาวิชาภาษาไทย  
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีเรียนวิชาภาษาไทยเพ่ือกิจธุระดวยวิธีสอนโดยใชการแสดงละคร
ซ่ึงประเมินโดยครู  ในภาพรวมพบวาอยูในระดับมาก  คาเฉล่ีย 2.94  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.23  เม่ือ
จําแนกรายกลุม  พบวา  กลุมท่ี 1 และ 2 มีระดับพฤติกรรมการทํางานกลุมในระดับมาก  ซ่ึงมีคาเฉล่ีย 3.00  
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.00  สวนลําดับรองลงมาคือกลุมท่ี 3 พบวามีระดับพฤติกรรมการทํางานกลุมใน
ระดับมาก  มีคาเฉล่ีย 2.83  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.37   

จากการสังเกตพฤติกรรมพบวานักศึกษารวมกันแสดงความคิดเห็นในกลุม  รับฟงความคิดเห็น
ซ่ึงกันและกัน  ยอมรับการตัดสินใจและมติของกลุม  แบงหนาท่ีกันทํางานตามความสามารถ  มีความสามัคคี
ในการทํางาน  และรวมกันสรางสรรคงาน  แตกลุมท่ีถูกตัดคะแนนคือกลุมท่ีไมคอยกลาคัดคานเพ่ือนท่ีมี
บุคลิกภาพเปนผูนําสูง  และเพ่ือนไววางใจมาก   การเขียนบทบางครั้งเนนความบันเทิงมากจนทําให
สาระสําคัญนอยไป  บางกลุมลืมประเด็นขอนี้และไมมีการทวงติงกัน 
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ตอนที่ 3  ระดบัความคิดเห็นของนักศึกษาชั้นปที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัย 
                ศิลปากรที่เรียนวิชาภาษาไทยเพ่ือกิจธุระที่มีตอวิธีสอนโดยใชการแสดง ละคร 

 การวิเคราะหขอมูลเพ่ือตอบคําถามของการวิจัยขอท่ี 3 ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาช้ันปท่ี 3 
สาขาวิชาภาษาไทย  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีมีตอวิธีสอนโดยใชการแสดงละคร  แบงเปน
แบบสอบถามและคําถามปลายเปด 

 3.1  แบบสอบถาม (ดังภาคผนวก  ค  ตารางท่ี 17  หนา 101) ดังตารางท่ี 6 

 

ตารางท่ี 6  ระดับความคิดเห็นโดยรวมท่ีนักศึกษามีตอวิธีสอนโดยใชการแสดงละคร 

 
รายการ 

 
คาเฉลี่ย 

 
สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 
ระดับ 
ความ

คิดเห็น 

 
ลําดับที ่

1. ดานบรรยากาศการเรียนการสอน 4.62 0.53 มากท่ีสุด 1 
2. ดานการจัดการเรียนการสอน 4.38 0.66 มาก 3 
3. ดานประโยชนท่ีไดจากการเรียนการสอน 4.43 0.54 มาก 2 

โดยรวม 4.48 0.58  มาก  
 

 จากตารางท่ี 6  ระดับความคิดเห็นโดยรวมท่ีนักศึกษามีตอเรื่องวิชาการใชภาษาไทยเพ่ือกิจธุระ
ดวยวิธีสอนโดยใชการแสดงละคร  พบวา  โดยรวมอยูในระดับมาก  มีคาเฉล่ีย 4.48  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
0.58  เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาดานบรรยากาศการเรียนการสอนเปนลําดับแรกท่ีนกัศึกษาใหความ
คิดเห็นวาเหมาะสมมากท่ีสุด  มีคาเฉล่ีย 4.62  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.53  รองลงมาคือดานประโยชนท่ีได
จากการเรียนการสอนอยูในระดับเหมาะสมมาก  มีคาเฉล่ีย 4.43  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.54  ลําดับทายสุด
คือดานการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับเหมาะสมมาก  มีคาเฉล่ีย 4.38  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.66 

 เม่ือพิจารณารายการอยางละเอียดเปนรายดานแลว  สามารถแยกไดเปน  3 รายการ  ดังนี ้
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ตารางท่ี  7  ระดับความคิดเห็นดานบรรยากาศการเรียนการสอนท่ีนักศึกษามีตอวิธีการสอนโดยใชการแสดง 
                   ละคร 

 
รายการ 

 
คาเฉลี่ย 

 
สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

 
ระดับ 
ความ

คิดเห็น 

 
ลําดับที ่

1.  วิธีสอนแบบนี้ชวยทําใหบรรยากาศในการ
เรียนสนุกสนาน 

4.68 0.47 มากท่ีสุด 1 

2. วิธีสอนแบบนี้ทําใหผูเรียนไดแสดงความ
คิดเห็นอยางอิสระ 

4.64 0.55 มากท่ีสุด 2 

3. วิธีสอนแบบนี้ชวยทําใหกิจกรรมการเรียนรู
ดําเนินไปอยางสรางสรรค 

4.61 0.56 มากท่ีสุด 3 

4. วิธีสอนแบบนี้ชวยทําใหผูเรียนเรียนมีความ
สามัคคี  ชวยเหลือกันในกลุม 

4.61 0.56 มากท่ีสุด 3 

5. วิธีสอนแบบนี้ชวยทําใหผูเรียนมีโอกาส
แลกเปล่ียนความคิดเห็นรวมกับเพ่ือน 

4.57 0.49 มากท่ีสุด 5 

                    
โดยรวม 

 
4.62 

 
0.53 

 
มากท่ีสุด 

 

 

          จากตารางท่ี 7  ระดับความคิดเห็นท่ีนักศึกษามีตอวิธีการสอนดวยวิธีสอนโดยใชการแสดง
ละคร  พบวาดานบรรยากาศการเรียนการสอนอยูในระดับมากท่ีสุด  มีคาเฉล่ีย 4.62  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
0.53  เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาวิธีสอนแบบนี้ชวยทําใหบรรยากาศในการเรียนสนุกสนานเปนลําดับ
แรกท่ีนักศึกษาใหความคิดเห็นวาเหมาะสมมากท่ีสุด  รองลงมาคือวิธีสอนแบบนี้ทําใหผูเรียนไดแสดงความ
คิดเห็นอยางอิสระ  มีความเหมาะสมมากท่ีสุด  คาเฉล่ีย 4.64  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.54  ลําดับทายสุดคือ
วิธีสอนแบบนี้ชวยทําใหผูเรียนมีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นรวมกับเพ่ือน  มีความเหมาะสมมากท่ีสุด  
ซ่ึงมีคาเฉล่ีย 4.57  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.49 
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 จากการสังเกตบรรยากาศในการเรียนพบวานักศึกษาสนุกสนานมาก  กลุมผูแสดงมีการนัด
ประชุมและซอมกันหลายครั้งกอนถึงวันแสดง  ทําใหเกิดความสามัคคีกันดี  สวนผูชมก็ไมเครียดเพราะได
เรียนรูเนื้อหาผานละคร   

ตารางท่ี 8  ระดับความคิดเห็นดานการจัดการเรียนการสอนท่ีนักศึกษามีตอวิธีการสอนโดยใชการแสดง 
                  ละคร 

 
รายการ 

 
คาเฉลี่ย 

 
สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

 
ระดับ 
ความ

คิดเห็น 

 
ลําดับที ่

1.  วิธีสอนแบบนี้ผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง 4.25 0.78 มาก 4 

2. วิธีสอนแบบนี้ผูเรียนเกิดความรูในเนื้อหา
ชัดเจนเม่ือไดทํากิจกรรม 

4.32 0.54 มาก 3 

3. ผูเรียนตองการเขารวมกิจกรรมการเรียนโดย
วิธีการแสดงละคร 

4.57 0.56 มากท่ีสุด 1 

4. ผูเรียนตองการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบนี้อีก
ในโอกาสตอไป 

4.39 0.67 มาก 2 

   
โดยรวม 

 
4.38 

 
0.66 

 
มาก 

 

 

 จากตารางท่ี 8  ระดับความคิดเห็นท่ีนักศึกษามีตอวิธีสอนโดยใชการแสดงละคร  พบวา  ดาน
การจัดการเรียนการสอนอยูในระดับมาก  มีคาเฉล่ีย 4.38  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.66   เม่ือพิจารณาเปน
รายดานพบวาผูเรียนตองการเขารวมกิจกรรมการเรียนโดยวิธีการแสดงละครเปนลําดับแรกท่ีนักศึกษาให
ความคิดเห็นวาเหมาะสมมากท่ีสุด  มีคาเฉล่ีย 4.57  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.56  รองลงมาคือผูเรียน
ตองการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบนี้อีกในโอกาสตอไป  มีความเหมาะสมมาก  ซ่ึงมีคาเฉล่ีย 4.39  สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.67  ลําดับทายสุดคือวิธีสอนแบบนี้ผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองมีความเหมาะสมมาก  ซ่ึง
มีคาเฉล่ีย 4.57  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.49 
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 จากการสังเกตของผูวิจัยพบวาผูเรียนโดยเฉพาะกลุมผูแสดงตองเตรียมตัวคนหาขอมูลเพ่ือมา
เขยีนบทใหถูกตอง  ทําใหเกิดการเรียนรูดวยตนเอง  และการท่ีไดรวมอภิปรายประชุมกันอยูประจําทําใหเกิด
การแลกเปล่ียนเรียนรูซ่ึงกันและกัน 

ตารางท่ี 9  ระดับความคิดเห็นดานประโยชนท่ีไดจากการเรียนการสอนท่ีนักศึกษามีตอวิธีการสอนโดยใช 
                  การแสดงละคร 

 
รายการ 

 
คาเฉลี่ย 

 
สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

 
ระดับ 
ความ

คิดเห็น 

 
ลําดับที ่

1. วิธีสอนแบบนี้สงเสริมใหผูเรียนมีความ
ม่ันใจในการปฏิบัติงานกลุม 

4.32 0.54 มาก 
 

5 

2. วิธีสอนแบบนี้ชวยสงเสริมใหผูเรียนรวมมือ
และชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 

4.50 0.50 มากท่ีสุด 2 

3. วิธีสอนแบบนี้ชวยสงเสริมและพัฒนาทักษะ
การรับและสงสาร 

4.29 0.59 มาก 6 

4. วิธีสอนแบบนี้ชวยสงเสริมใหผูเรียน 
บูรณาการความรูดวยตนเอง 

4.50 0.57 มากท่ีสุด 3 

5. วิธีสอนแบบนี้ชวยใหผูเรียนมีทักษะการ
ทํางานอยางเปนระบบ 

4.43 0.49 มาก 4 

6. วิธีสอนแบบนี้ชวยใหผูเรียนมีทัศนคติท่ีดีตอ
การเรียน 

4.57 0.49 มากท่ีสุด 1 

 
โดยรวม 

 
4.43 

 
0.54 

 
มาก 

 

 

 จากตารางท่ี 9  ระดับความคิดเห็นท่ีนักศึกษามีตอวิธีการสอนเรื่องการเรียนภาษาไทยเพ่ือกิจ
ธุระดวยวิธีสอนโดยใชการแสดงละคร  พบวา  ดานประโยชนท่ีไดจากการเรียนการสอนอยูในระดับมาก  มี
คาเฉล่ีย 4.38  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.54   เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาวิธีสอนแบบนี้ชวยใหผูเรียนมี
ทัศนคติท่ีดีตอการเรียนเปนลําดับแรกท่ีนักศึกษาใหความคิดเห็นวาเหมาะสมมากท่ีสุดซ่ึงมีคาเฉล่ีย 4.57  
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.49  รองลงมาคือวิธีสอนแบบนี้ชวยสงเสริมใหผูเรียนรวมมือและชวยเหลือซ่ึงกัน
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และกันอยูในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด  มีคาเฉล่ีย 4.50  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.50  ลําดับทายสุดคือวิธี
สอนแบบนี้ชวยสงเสริมและพัฒนาทักษะการรับและสงสารอยูในระดับเหมาะสมมาก  มีคาเฉล่ีย 4.29  สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.59  และรองสุดทายคือวิธีสอนแบบนี้สงเสริมใหผูเรียนมีความม่ันใจในการปฏิบัติงาน
กลุมอยูในระดับเหมาะสมมาก  มีคาเฉล่ีย 4.32  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.54 

 จากการสังเกตพบวาวิธีสอนโดยการแสดงละครมีประโยชนในการใหนักศึกษาไดเรียนรูและ
หาความรูดวยตนเอง  ฝกความกลาแสดงออก  การพูดสนทนาออกเสียงชัดเจน  พัฒนาบุคลิกภาพ  และฝก
ความจําในการทองจําบทไดแมนยํา   

 3.2  คําถามปลายเปดใหนักศึกษาแสดงความรูสึกและขอเสนอแนะตอวิธีการสอนโดยการแสดง
ละคร  นักศึกษาไดใหขอคิดเห็นสะทอนกลับ  ดังนี ้

 1. มีทัศนคติท่ีดีตอรายวิชาภาษาไทยเพ่ือกิจธุระ  เพราะไดนําส่ิงท่ีเรียนไปใชจรงิ  เชนเรียนเรื่องการ
สัมภาษณ  เม่ือในกลุมตองหาขอมูลเขียนบทละครก็ตองไปสัมภาษณผูเช่ียวชาญจริงๆ 

 2. รูสึกวาทํางานมีระบบขึ้น  ตองมีการวางแผนงาน 

 3. ฝกใหยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน  เชนในการทํางานทุกครั้งตองประชุมกัน 

 4. เกิดความสามัคคี  รูสึกประทับใจเพ่ือนรวมงานในกลุมท่ีรวมทุกขรวมสุขกัน   

 5.ใชเวลาวางใหเปนประโยชน  แทนการพูดคุยกันก็มาซอมละครรวมกัน 

 6. เกิดความคิดสรางสรรค 

 7. ฝกความกลาแสดงออก  ตองติดตอบุคคลท่ีไมรูจักเพ่ือหาขอมูล  และในการแสดงละครก็ตองฝก
ความกลาแสดงออก 

 8. เรียนสนุก  ไมเครียด  ไดหัวเราะ  สนุกกวาอานหนังสือคนเดียว  และจําเนื้อหาไดดีกวาอาน
หนังสือ 

 9. ไดรูปแบบการสอนท่ีไมซํ้าของเดิมเพ่ือจะใชตอนฝกประสบการณวิชาชีพคร ู

 10.ภูมิใจในผลงานละครของตนเอง  และชอบมากเม่ืองานออกมาดีและเพ่ือนๆชม 

 11.รูสึกวาเรียนดวยการแสดงละครเปนการเรียนรูท่ีไดมากกวาบทเรียนในหนังสือ  กอนเริ่มแสดง
ตองหาขอมูล  ตองวางแผนการทํางานรวมกับเพ่ือน  มีการประชุมงานกันเปนระยะทําใหทํางานเปนระบบ  
ไดประสบการณของการเรียนรูท่ีไมใชเฉพาะเนื้อหา 
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 12.รูสึกสนุกกับบทละครแตก็กังวลกับเนื้อหา  แตเม่ือมีเอกสารประกอบละครก็ทําใหม่ันใจวาได
ความรูครบถวน 

 13.ไดความรูจากการชมละครการศึกษา  เพราะกลุมแสดงไดคนความาดีแลว 

 14. บางตอนเพ่ือนแสดงไมชัดเจน  เชนภาพประกอบเล็กไป  แตดีท่ีมีการอภิปรายหลังชมละครทํา
ใหไดซักถามขอสงสัยจากการด ู

คําถามปลายเปดใหนักศึกษาแสดงความรูสึกและขอเสนอแนะตอวิธีการสอนโดยการแสดง
ละคร  นักศึกษามีทัศนคติท่ีดีตอวิธีการสอนโดยการใชการแสดงละคร  สวนใหญจะตอบในฐานะท่ีตนเปนผู
แสดง  ท้ังๆท่ีนักศึกษาสลับกันเปนผูแสดงและผูชมในแตละหัวขอ   แตความประทับใจตอดานท่ีเปนกลุมผู
แสดงมีมากกวา  ไดแก  ในดานบรรยากาศของการเรียน  นักศึกษาไดใหความเห็นเปนตนวา  เปนการเรียน
อยางสนุก  ไมเครียด  ไดหัวเราะ  สนุกกวาอานหนังสือคนเดียว  ภูมิใจในผลงานละครของตนเอง  และชอบ
มากเม่ืองานออกมาดีและเพ่ือนๆชม  ในดานประโยชนของการเรียนดวยวิธีนี้  นักศึกษาแสดงความเห็นวาทํา
ใหมีทัศนคติท่ีดีตอรายวิชาภาษาไทยเพ่ือกิจธุระ  เพราะไดนําส่ิงท่ีเรียนไปใชจริง  เชนเรียนเรื่องการ
สัมภาษณ  เม่ือในกลุมตองหาขอมูลเขียนบทละครก็ตองไปสัมภาษณผูเช่ียวชาญจริงๆ  รูสึกวาทํางานมีระบบ
ขึ้น  ตองมีการวางแผนงาน  ฝกใหยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน  เชนในการทํางานทุกครั้งตองประชุมกัน   
เกิดความสามัคคี  รูสึกประทับใจเพ่ือนรวมงานในกลุมท่ีรวมทุกขรวมสุขกัน  ใชเวลาวางใหเปนประโยชน  
แทนการพูดคุยกันก็มาซอมละครรวมกันเกิดความคิดสรางสรรค  ฝกความกลาแสดงออกเพราะตองติดตอ
บุคคลท่ีไมรูจักเพ่ือหาขอมูลและแสดงละครหนาช้ันเรียน  ประการสุดทายในดานการจัดการเรียนการสอน   
นักศึกษาใหความเห็น  เปนตนวา  วิธีการสอนแบบนี้ชวยใหจําเนื้อหาไดดีกวาอานหนังสือ  ไดรูปแบบการ
สอนท่ีไมซํ้าของเดิมเพ่ือจะใชสอนตอนฝกประสบการณวิชาชีพครู  รูสึกวาเรียนดวยการแสดงละครเปนการ
เรียนรูท่ีไดมากกวาบทเรียนในหนังสือ  กอนเริ่มแสดงตองหาขอมูล  ตองวางแผนการทํางานรวมกับเพ่ือน  มี
การประชุมงานกันเปนระยะทําใหทํางานเปนระบบ  รวมถึงไดประสบการณของการเรียนรูท่ีไมใชเฉพาะ
เนื้อหา 

สวนประเด็นท่ีสะทอนความรูสึกในฐานะผูชมมีไมมาก  ไดแก  รูสึกสนุกกับบทละครแตก็
กังวลกับเนื้อหา  อยางไรก็ตามการมีเอกสารประกอบละครก็ทําใหม่ันใจวาไดความรูครบถวน  และได
ความรูจากการชมละครการศึกษา  เพราะกลุมผูแสดงไดคนความาดีแลว 
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บทที่ 5 

สรุปผล  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 

การวิจัยเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพ่ือกิจธุระดวยวิธีสอนโดยใชการ
แสดงละคร  สําหรับนักศึกษาช้ันปท่ี 3 สาขาวิชาภาษาไทย  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  การ
วิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research)  วัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนกอนและหลังการเรียนโดยใชการแสดงละคร  ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม  และ
ศึกษาความคิดเห็นของผูเรียนท่ีมีตอวิธีสอนโดยใชการแสดงละคร  ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก  
นักศึกษาระดับปริญญาตรี  ช้ันปท่ี 3 สาขาวิชาภาษาไทย  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ท่ี
ลงทะเบียนเรียนวิชา 465243  ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา  2554  จํานวน 28 คน 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบไปดวยแผนการจัดการเรียนรูวิชาภาษาไทยเพ่ือกิจธุระดวย
วิธีสอนโดยใชการแสดงละคร  ท่ีผานการหาคาดัชนีความสอดคลอง  ซ่ึงมีประสิทธิภาพ 0.78.  แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิวิชาภาษาไทยเพ่ือกิจธุระกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชการแสดงละคร 1 ฉบับ  จํานวน 30 ขอ  
เปนคําตอบแบบเติมขอความ  ท่ีผานการหาคาดัชนีความสอดคลองมีประสิทธิภาพเทากับ 1.00  แบบ
ประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมในขั้นตอนการแสดงละครการศึกษาประเมินโดยผูสอน  ท่ีผานการหาคา
ดัชนีความสอดคลองมีประสิทธิภาพเทากับ 1.00  และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาช้ันปท่ี 3 ท่ีมี
ตอวิธีสอนโดยการแสดงละคร  ซ่ึงผานการตรวจคาดัชนีความสอดคลองมีประสิทธิภาพเทากับ 0.96 

 การวิเคราะหขอมูลจากแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนวิชาภาษาไทยเพ่ือกิจธุระดวยวิธี
สอนโดยใชการแสดงละคร  ใชคาสถิติพ้ืนฐานในการหาคาความแตกตางและผลสัมฤทธ์ิ  ไดแก  คาเฉล่ีย
(Mean)  คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะหขอมูลจากแบบประเมินระดับ

พฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมโดยผูสอน  มีลักษณะเปนแบบประเมินคา (Rating Scale) โดยนําคาระดับท่ี

ไดมาหาคาเฉล่ีย (Mean) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะหขอมูลจาก
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอวิธีสอนโดยการแสดงละคร  มีลักษณะเปนแบบประเมินคา 
(Rating Scale) โดยนําคาระดับท่ีไดมาหาคาเฉล่ีย (Mean) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)   
และการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นในดานขอเสนอแนะเพ่ิมเติมท่ีนักศึกษามีตอวิธีสอนโดยใชการ
แสดงละคร  ใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) สรุปผลการวิจัยไดดังตอไปนี ้
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สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่องเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพ่ือกิจธุระกอนเรียนและหลัง
เรียนโดยใชการแสดงละครของนักศึกษาช้ันปท่ี 3 สาขาวิชาภาษาไทย  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  มีผลการวิจัยดังนี ้

1.  ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  โดยกอนเรียนไดคะแนน
เฉล่ีย 4.71  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.25  หลังเรียนไดคะแนนเฉล่ีย 22.93  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.31  
คะแนนหลังเรียนมากกวาคะแนนกอนเรียนโดยเฉล่ียเทากับ 18.22 คะแนน  ซ่ึงสอดคลองและยอมรับ
สมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไว 

        2.  ระดับพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักศึกษาช้ันปท่ี 3 สาขาวิชาภาษาไทย  คณะ
ศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีเรียนวิชาภาษาไทยเพ่ือกิจธุระ  ซ่ึงประเมินโดยครู  ในภาพรวมพบวา
อยูในระดับมาก  คาเฉล่ีย 2.94  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.21  เม่ือลําดับเปนรายขอพบวาพฤติกรรมการ
ทํางานกลุมท่ีปรากฏเปนลําดับแรก  ไดแก  ชวยกันแสดงความคิดเห็นในกลุม  รับฟงความคิดเห็นซ่ึงกันและ
กัน  ยอมรับการตัดสินใจและมติของกลุม  แบงหนาท่ีกันทํางานตามความสามารถ  มีความสามัคคีในการ
ทํางาน  ซ่ึงมีคาเฉล่ีย 3.00  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.00  สวนขอท่ีพบวาปรากฏเปนลําดับสุดทายคือรวมกัน
สรางสรรคงาน  มีคาเฉล่ีย 2.94 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.21  เม่ือวิเคราะหระดับพฤติกรรมการทํางานเปน
รายกลุมพบวากลุม 1 และกลุม 2 มีพฤติกรรมในระดับมาก  มีคาเฉล่ีย 3.00  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.00  
และรองลงมาคือกลุม 3 มีพฤติกรรมในระดับมาก  มีคาเฉล่ีย 2.94  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.21     

       3.  ระดับความคิดเห็นโดยรวมท่ีนักศึกษามีตอวิธีการสอนโดยใชการแสดงละคร   

3.1 แบบสอบถามระดับความคิดเห็นพบวาโดยรวมอยูในระดับมาก  มีคาเฉล่ีย 4.48  สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.58  เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาดานบรรยากาศการเรียนการสอนเปนลําดับแรกท่ี
นักศึกษาใหความคิดเห็นวาเหมาะสมมากท่ีสุด  ซ่ึงมีคาเฉล่ีย 4.57  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.56  รองลงมา
คือดานประโยชนท่ีไดจากการเรียนการสอนมีความเหมาะสมมาก  ซ่ึงมีคาเฉล่ีย 4.43  สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.54  ลําดับทายสุดคือดานการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมมาก  ซ่ึงมีคาเฉล่ีย 4.38  สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.66 

3.2คําถามปลายเปดใหนักศึกษาแสดงความรูสึกและขอเสนอแนะตอวิธีการสอนโดยการ
แสดงละคร  นักศึกษามีทัศนคติท่ีดีตอวิธีการสอนโดยการใชการแสดงละคร  ไดแก ในดานบรรยากาศของ
การเรียนนั้น  นักศึกษาไดใหความเห็น  เปนตนวา  เปนการเรียนอยางสนุก  ไมเครียด  ไดหัวเราะ  สนุกกวา
อานหนังสือคนเดียว  ภูมิใจในผลงานละครของตนเอง  และชอบมากเม่ืองานออกมาดีและเพ่ือนๆชม  ใน
ดานประโยชนของการเรียนดวยวิธีนี้  นักศึกษาใหความเห็น  เปนตนวา   รูสึกมีทัศนคติท่ีดีตอรายวิชา
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ภาษาไทยเพ่ือกิจธุระ  เพราะไดนําส่ิงท่ีเรียนไปใชจริง  เชน เรียนเรื่องการสัมภาษณ   เม่ือในกลุมตองหา
ขอมูลเขียนบทละครก็ตองไปสัมภาษณผูเช่ียวชาญจริงๆ  รูสึกวาทํางานมีระบบขึ้น  ตองมีการวางแผนงาน  
ฝกใหยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน  เชน  ในการทํางานทุกครั้งตองประชุมกัน  เกิดความสามัคคี  รูสึก
ประทับใจเพ่ือนรวมงานในกลุมท่ีรวมทุกขรวมสุขกัน  ใชเวลาวางใหเปนประโยชนแทนการพูดคุยกันก็ใช
เวลามาซอมละครรวมกัน  การเรียนวิธีนี้ยังทําใหเกิดความคิดสรางสรรค  นอกจากนี้ยังมีความกลาแสดงออก
เพราะตองติดตอบุคคลท่ีไมรูจักเพ่ือหาขอมูลและตองแสดงละครหนาช้ันเรียน  ประการสุดทายในดานการ
จัดการเรียนการสอนนั้น  นักศึกษาใหความเห็น  เปนตนวา  วิธีการสอนแบบนี้ชวยใหจําเนื้อหาไดดีกวาอาน
หนังสือ  ไดรูปแบบการสอนท่ีไมซํ้าของเดิมเพ่ือจะใชสอนตอนฝกประสบการณวิชาชีพครู  รูสึกวาเรียนดวย
การแสดงละครเปนการเรียนรูท่ีไดมากกวาบทเรียนในหนังสือ  กอนเริ่มแสดงตองหาขอมูล  ตองวางแผน
การทํางานรวมกับเพ่ือน  มีการประชุมงานกันเปนระยะทําใหทํางานเปนระบบ  รวมถึงไดประสบการณของ
การเรียนรูท่ีไมใชเฉพาะเนื้อหา 

สวนประเด็นท่ีสะทอนความรูสึกในฐานะผูชม  ไดแก  รูสึกสนุกกับบทละครแตก็กังวลกับ
เนื้อหา  อยางไรก็ตามการมีเอกสารประกอบละครก็ทําใหม่ันใจวาไดความรูครบถวน  และไดความรูจากการ
ชมละครการศึกษา  เพราะกลุมแสดงไดคนความาดีแลว 

 

อภิปรายผล 

1.  ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  ท้ังนี้อาจเปนเพราะในการ
แสดงละคร  นักศึกษาท่ีเปนกลุมผูแสดงจะมีการเรียนรูจากประสบการณตรงและการเรียนรูดวยการกระทํา
(Learning by doing)  ซ่ึงเปนวิธีการเรียนท่ีชวยใหการเรียนรูคงทน ถาวร ไมลืมงาย (สุจริต  เพียรชอบ และ
สายใจ  อินทรัมพรรย  2538:  53;  Mendnick  1964 อางถึงในศิริบูรณ  ศรีสุวรรณ และคณะ  2520:  2)  และ
สอดคลองกับขอเสนอแนะเรื่องจัดกิจกรรมใหผูเรียนบรรลุผลตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2542 แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2545  มาตรา 24  ท่ีใหผูเรียนเรียนรูจากประสบการณจริง  ฝกการปฏิบัติ
ใหทําได  คิดเปน  ทําเปน   

นอกจากนี้บรรยากาศการเรียนยังสนุกสนานดังท่ีนักศึกษาไดใหขอมูลสะทอนกลับมา  ซ่ึงการ
สรางบรรยากาศในหองเรียนและการจัดกิจกรรม  รวมถึงประสบการณตางๆท่ีนาสนใจสนุกสนาน  นับวา
เปนแรงจูงใจภายนอกท่ีมีตอผูเรียนและจะทําใหเกิดแรงจูงใจภายในท่ีอยากเรียนตามขึ้นมา  ดังท่ีสุจริต  เพียร
ชอบ  และสายใจ  อินทรัมพรรย (2538:  57)  เคยกลาวไววาแรงจูงใจภายนอก  ไดแกการสรางบรรยากาศใน
การเรียน  สวนแรงจูงใจภายในไดแกความกระตือรือรน  ความอยากรูอยากเรียน  และความรูสึกอยากรวม
กิจกรรม  ความรูสึกท่ีเปนแรงจูงใจภายในมักเกิดจากแรงจูงใจภายนอกท่ีจะชวยใหผู เรียนเกิดความ
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สนุกสนาน  ดังนั้นการสอนดวยการแสดงละครจึงเปนวิธีการสอนท่ีดีเพราะสามารถสรางแรงจูงใจท้ัง
ภายนอกและภายในใหมีตอผูเรียนได  

ในการสอนโดยวิธีการแสดงละครนั้น  ผูสอนและผูเรียนไดมีการเตรียมความพรอม  โดยมีการ
อภิปรายกันถึงวัตถุประสงคของการท่ีจะใชละครเปนวิธีการเพ่ือใหเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด
และใหผูเรียนมีบทบาทในการเลือกเรื่องราวท่ีจะแสดง (ทิศนา  แขมมณี  2550:  355)  ซ่ึงในงานวิจัยนี้  ผูวิจัย
ไดแบงกลุมทดลองเปน 3 กลุมตามความสนใจกลุมละ 9-10 คน  เพ่ือแสดงละครการศึกษาเรื่องกฎหมาย
ทะเบียน  เอกสารสิทธ์ิและสัญญา  และการส่ือสารทางไปรษณียไทย  จึงสอดคลองกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2545  ในดานจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมท่ีให
สอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน  โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  

นอกจากนี้การแบงกลุมเพ่ือแสดงละครท้ัง 3 เรื่องนั้น   ผูเรียนยังไดมีสวนรวมในการตั้ง
จุดมุงหมายของบทเรียนและวางแผนรวมกันในการเรียนตั้งแตตนดวย  โดยผูสอนกําหนดช้ินงานให
นักศึกษาแตละกลุมชวยกันเขียนโครงการ  ซ่ึงประกอบดวยหลักการและเหตุผล  รวมถึงวัตถุประสงค  ซ่ึง
นักศึกษาแตละกลุมก็ชวยกันเขียน  ดังตัวอยางท่ียกมา  ดังนี ้
 

“โครงการนัดพบหนาอําเภอ 
หลักการและเหตุผล 
  คํารอง หมายถึง คําขอท่ียื่นตอทางราชการเพ่ือใหทําการอยางใดอยางหนึ่งใหแกผูขอ หรือ
คํารองท่ีคูความยื่นตอศาลเพ่ือของใหศาลมีคําส่ังเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  คํารองจึงนับวาเปนเรื่องใกลตัวของเราแต
หลายคนก็ยังคงมองขาม  ไมเห็นความสําคัญของกระบวนการท้ังยังไมเขาใจความหมาย  สิทธิประโยชนท่ี
พึงได  และวิธีการดําเนินการท่ีเกี่ยวของกับคํารองอยางถูกตอง 
  ดังนั้นเรื่องคํารองจึงเปนส่ิงสําคัญท่ีควรเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับคํารองวาคืออะไร  มี
อะไรบาง  มีวิธีการดําเนินการอยางไร  โดยวิธีการนําเสนอจะจัดอยูในรูปแบบของการแสดงละครช่ือ
โครงการการแสดงละครเรื่อง “นัดพบหนาอําเภอ”  การนําเสนอในรูปแบบนี้นับวาเปนวิธีการส่ือสารและ
เนื้อหาสาระไดดีอีกวิธีหนึ่ง  เนื่องจากเปนวิธีท่ีนาสนใจ  งายตอการเขาใจและจดจํา  การจัดทําโครงการใน
ครั้งนี้เพ่ือใหเกิดประโยชนตอบุคคลผูมีสิทธิทางสังคมทุกคนจะไดรูและเขาใจความหมายของคํารอง  
ประเภทของคํารอง  และวิธีดําเนินการยื่นคํารองท่ีถูกตอง  แลวนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันตอไป 
 
วัตถุประสงค 
 1.  เพ่ือใหรูและเขาใจความหมายและความสําคัญของคํารอง 
 2.  เพ่ือใหทราบประเภทของคํารอง 
 3.  เพ่ือใหเขาใจวิธีดําเนินการยื่นคํารองประเภทตางๆ 
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 4.  เพ่ือใหสามารถนําวิธีการยื่นคํารองประเภทตางๆไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง
เหมาะสม” 
 
“ โครงการนาฏยอักษรา  สัญญาแหงโนรีนคร 
หลักการและเหตุผล 
  เนื่องดวยปจจุบันการทําสัญญาและธุรกรรมตางๆเปนส่ิงท่ีสําคัญสําหรับชีวิตประจําวันของ
ทุกคน  เพราะยุคสมัยท่ีเปล่ียนไปทําใหเศรษฐกิจเกิดการขยายตัว  สัญญาจึงเปนพันธะท่ีผูกพันธุรกิจตาง ๆ 
ใหเปนไปไดดวยด ี
  ขาวสารในชีวิตท่ัวไปของคนเราไดแสดงใหเห็นถึงปญหาการฟองรอง  การถูกโกงหรือ
สัญญาเปนโมฆะ  เพราะความไมรูหรือความเขาใจผิดเกี่ยวกับการทําสัญญาท่ีถูกตอง  ดังนั้นการเผยแพร
ความรูเกี่ยวกับการทําสัญญาจึงเปนเรื่องท่ีสําคัญ 
  นักศึกษาสาขาการสอนภาษาไทย ช้ันปท่ี  3 ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการทําหนังสือ
สัญญา จึงไดจัดทําโครงการละครช่ือนาฏยอักษรา  สัญญาแหงโนรีนครขึ้น เพ่ือเปนการจัดทําส่ือสําหรับการ
เรียนการสอนและเผยแพรความรูเกี่ยวกับหนังสือสัญญาใหบุคคลท่ัวไปเขาใจถึงความสําคัญของหนังสือ
สัญญา 
 
วัตถุประสงค 
 1.  เพ่ือจัดการแสดงละครเกี่ยวกับหนังสือสัญญา 
 2.  เพ่ือผลิตส่ือและนวัตกรรมทางการศึกษา 
 3.  เพ่ือเผยแพรความรูเกี่ยวกับการทําสัญญา” 
 
“โครงการตูไปรษณียสีแดง 
หลักการและเหตุผล 
  การส่ือสารเปนส่ิงท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิตของมนุษย  การส่ือสารชวยใหมนุษยสามารถ
ติดตอส่ือสารระหวางกันเพ่ือใหเขาใจกันและกัน  หรือเพ่ือแลกเปล่ียนความคิด  ไปรษณียโทรคมนาคมเปน
ส่ิงหนึ่งท่ีทําใหมนุษยสามารถติดตอส่ือสารผานกันทางจดหมาย  หรือผานทางโทรศัพท  ซ่ึงทําใหความ
สะดวกสบายมีมากขึ้น 



75 
 

  จากการสอบถามพนักงานไปรษณียสาขามหาวิทยาลัยศิลปากร  พระราชวังสนามจันทร
และท่ีวาการไปรษณียจังหวัดนครปฐม  พบวาเกิดปญหาหลายประการ  เชน  ผูใชบริการจาหนาซอง
ผิดพลาด  กรอกขอมูลไมชัดเจน  ทําใหจดหมายตีกลับ  หรือสงพัสดุไมถึงปลายทาง  ทางคณะนักศึกษา
วิชาเอกภาษาไทยช้ันปท่ี 3 จึงไดจัดทําละครท่ีเกี่ยวกับไปรษณียโทรคมนาคมขึ้น  เพ่ือใหเขาใจหลักการ
ทํางานและรูปแบบของไปรษณียโทรคมนาคม  ดวยการสอดแทรกความบันเทิงดวยการทําเปนละคร  เพ่ือ
งายแกการจดจําและนําไปปฏิบัติใชในชีวิตไดอยางถูกตอง 
 
วัตถุประสงค 

1.เพ่ือจัดการแสดงละครเกี่ยวกับไปรษณียโทรคมนาคม 

2.เพ่ือใหไดรับความรูและความเพลิดเพลินเกี่ยวกับไปรษณียโทรคมนาคม 

 
การเรียนรูดวยการใหผูเรียนมีสวนรวมในการตั้งจุดมุงหมายของบทเรียนและวางแผนรวมกัน

ในการเรียนตั้งแตตนดังกลาวตรงกับความหมายของการเรียนรูอยางมีจุดมุงหมาย (Purposeful Learning)  ซ่ึง
สุจริต  เพียรชอบ และสายใจ  อินทรัมพรรย ( 2538:  53) ใหความเห็นวาเปนการเรียนรูท่ีทําใหผลการเรียนดี
ยิ่งขึ้นไปอีก  เพราะเปนความตองการและเปนแรงขับของผูเรียน 

นอกจากนี้การเตรียมเขียนบทละครนั้น ผูเรียนยังจําเปนตองศึกษาเนื้อหาหรือเรื่องราวจาก
แหลงขอมูลตางๆ เพ่ือใหไดเนื้อหาท่ีตรงกับความเปนจริงใหมากท่ีสุด  ซ่ึงในการแสดงละครการศึกษาครั้งนี้
นักศึกษาไดไปสัมภาษณผูเช่ียวชาญดานกฎหมายท่ีเปนนิติกรของมหาวิทยาลัย  และเจาหนาท่ีไปรษณียใน
มหาวิทยาลัยและท่ีวาการไปรษณียจังหวัดนครปฐม  รวมถึงไดสัมภาษณเจาหนาท่ีท่ีอําเภอ  อนึ่ง ในการวิจัย
นี้ผูวิจัยยังไดขอความอนุเคราะหจากอาจารยของสาขาวิชาการสอนภาษาไทยอีก 1 ทานใหเปนผูเช่ียวชาญ
ชวยวิจารณการเขียนบทและการแสดง   ทําใหเนื้อหาท่ีนํามาเขียนบทละครมีการคัดสรรและเรียบเรียงใหได
สาระ  จึงเปนการเขียนบทละครท่ีสอดคลองกับหลักการการแสดงละครการศึกษาท่ีตองพิถีพิถันและเดนชัด
ในจุดท่ีตองการใหเห็นถึงสาระท่ีชัดเจน (ทิศนา  แขมมณี  2550 : 355)  
   อีกประการหนึ่ง ในการเลือกแสดงบทบาท  กลุมผูแสดงไดรวมกันพิจารณาถึงความเหมาะสม
และความสามารถของผูแสดง  จึงเลือกผูท่ีมีบุคลิกตรงกับเรื่อง  และสามารถแสดงไดดี  เลนไดตรงกับ
เนื้อหาของเรื่องมากท่ีสุด  เนื่องจากการแสดงละครการศึกษาเนนใหผูเรียนเห็นภาพหรือเรื่องราวท่ีตรงกับ
ความเปนจริงมากท่ีสุด  ซ่ึงผูเรียนท่ีเปนกลุมทดลองทําไดดีเนื่องจากมีความพรอมในการเรียนรูดวยตนเองสูง  
ท้ังนี้โดยปกตินักศึกษาท่ีเรียนระดับมหาวิทยาลัยมักจะอยูในชวงอายุ 17 - 24 ป  ในทางจิตวิทยาจําแนกไววา
เปนพวกวัยรุนตอนปลายและวัยผูใหญตอนตน  ซ่ึงจะมีความพรอมท้ังทางรางกาย จิตใจ อารมณ และ
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สติปญญา ท่ีจะเรียนรูในมหาวิทยาลัยไดเปนอยางดี (ชาญชัย อินทรประวัติ http://www.sut. ac.th/tedu/ 
Article/psychology.htm) นอกจากนี้ยังสอดคลองกับผลจากการวิจัยเรื่อง “การจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการ
เรียนรูและความพรอมในการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร” ของ
คีรีบูน  จงวุฒิเวศย และคณะท่ีสรุปใหเห็นวา  นักศึกษาวิชาเอกภาษาไทย  คณะศึกษาศาสตร  มีความพรอม
ในการเรียนรูดวยตนเองสูง (2547:  112)  

   โดยปกติ การสอนโดยใชการแสดงละครนั้น  ผูเรียนจะไมไดเปนผูแสดงท้ังหมด ผูท่ีไมแสดง
จะเปนผูชมการแสดง  และผูชวยจัดการแสดง  เชน  ทําหนาท่ีกํากับบทแสดง  บอกบท  ชวยจัดฉาก  แตงตัว
ผูแสดง  ชวยจัดหาวัสดุอุปกรณในการแสดง  เปนตน  ดังนั้นผูสอนจึงควรจัดแบงงานตามความสนใจ  และ
ความสามารถของผูเรียน  รวมถึงใหคําแนะนําในการชมการแสดงวาควรสังเกตหรือใหความสนใจเปนพิเศษ
ในเรื่องอะไร (ทิศนา  แขมมณี  2550:  356)  สวนในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยแบงผูทําหนาท่ีกํากับบทแสดง  
บอกบท  ชวยจัดฉาก  แตงตัวผูแสดง  ชวยจัดหาวัสดุอุปกรณในการแสดงไวในกลุมผูแสดง  ซ่ึงปรากฏวาใน
การเขียนบท  กลุมทดลองทุกกลุมเขียนบทใหทุกคนไดแสดงและยงัทําหนาท่ีอ่ืน ๆ ท่ีกลาวมา  อีกท้ังในการ
แสดงมี 3 เรื่องพอดีกับทุกคน  กลุมผูทดลองทุกคนจึงไดสลับกันเปนท้ังผูแสดงและผูชม 

   ในสวนของกลุมทดลองท่ีเปนผูชมนั้นก็ถือไดวาเกิดการเรียนรูดวยเชนกัน ผูเรียนไดแสดงความ
คิดเห็นวาการเรียนดวยการชมการแสดงละครมีความสนุกสนาน  เราความสนใจ  สอดคลองกับท่ีมาลีย
และดัฟ (Maley and Duff  1982:  6)  กลาวถึง Dramatic Activities วา  เปนกิจกรรมท่ีกระตุนใหการเรียน
ภาษาเกิดความสนุกสนาน  สมจริง  เราความสนใจของผูเรียนท้ังหมดในช้ัน  นอกจากนี้เวสเซลส (Wessels  
1987:  7 - 8)  และทิศนา  แขมมณี(2550: 353)  ยังเห็นวาวิธีนี้เปนกระบวนการท่ีผูสอนใชในการชวยให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงค  เปนวิธีสอนท่ีชวยใหผูเรียนไดเห็นส่ิงท่ีเรียนมีชีวิตขึ้นมา  ทําใหการ
เรียนรูมีความเปนจริง  และมีความหมายสําหรับผูเรียน  และสามารถทําใหท้ังผูแสดงและผูชมเกิดความ
เขาใจและจดจําเรื่องนั้นได  

นอกจากนี้ในการปฐมนิเทศวิธีการเรียนแบบนี้  ผูวิจัยไดแนะนําผูชมใหตั้งใจสังเกตการแสดง
ในจุดสําคัญท่ีมีเอกสารประกอบการชม  เพ่ือมุงท่ีจะชวยใหผูเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับเรื่องราวท่ีแสดง  โดยได
เห็นภาพและการกระทําจริง  ซ่ึงจะทําใหผูเรียนมีความเขาใจและจดจําเรื่องนั้นไดอยางดีและจดจําไดนาน  
ประการตอมา  การนําเสนอเรื่องก็งายและตรงประเด็นมากขึ้นเนื่องจากบทละครไดมีผูเช่ียวชาญให
คําแนะนํามาดวยแลว  ประการสุดทายของการเรียนดวยวิธีนี้คือขั้นตอนซักซอมความเขาใจของผูชม  โดยให
ผูชมการแสดงไดอภิปรายเพ่ือการเรียนรู  และสรุปบทเรียน (ทิศนา  แขมมณี  2550:  356)  การท่ีผูชมมีสวน
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ในการอภิปรายทายเรื่อง  จึงทําใหตองมีสวนรวมเอาใจใสเนื้อเรื่องตลอด  รวมถึงถามีขอสงสัยก็จะไดซักถาม
อีกดวย 

   ดวยเหตุผลท้ังหมดท่ีกลาวมานี้จึงทําใหผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนท่ีเรียนโดยการแสดงละครสูงกวา
กอนเรียน  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยท่ีเคยมีมา  ไดแก  งานวิจัยของ รัตนชัย  เอ่ียมพิทักษพร (2545) เรื่อง
การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการพูดภาษาอังกฤษระหวางวิธีสอนท่ีใชกิจกรรมการละครกับวิธีสอน
แบบปกติสําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรช้ันสูงปท่ี 1 สาขาการบัญชี  โรงเรียนเทคโนโลยีนครปฐม  
ซ่ึงพบวาการใชกิจกรรมการละครมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวากลุมควบคุม  เปนตน 

2.ระดับพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักศึกษาช้ันปท่ี  3 สาขาวิชาภาษาไทย  คณะ
ศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ท่ีเรียนวิชาภาษาไทยเพ่ือกิจธุระซ่ึงประเมินโดยครู  ในภาพรวมพบวา
อยูในระดับมาก  เม่ือลําดับเปนรายขอพบวาพฤติกรรมการทํางานกลุมท่ีปรากฏเปนลําดับแรก  ไดแก  
ชวยกันแสดงความคิดเห็นในกลุม  รับฟงความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน  ยอมรับการตัดสินใจและมติของกลุม  
แบงหนาท่ีกันทํางานตามความสามารถ  และมีความสามัคคีในการทํางาน   
 วิธีสอนโดยการแสดงละครเปนวิธีสอนแบบหนึ่งท่ีตองใชการทํางานรวมกันเปนกลุมตลอด
การทํากิจกรรม  โดยเฉพาะกลุมผูแสดง  การทํางานกลุมมีลักษณะเชนเดียวกับการเรียนรูแบบรวมมือ  ซ่ึง
องคประกอบของการเรียนแบบรวมมือ  ไดแก  การพ่ึงพาเกื้อกูลกัน  การปรึกษาหารือกันอยางใกลชิด  ความ
รับผิดชอบในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย  การมีทักษะทางสังคมและปฏิสัมพันธระหวางบุคคล  ซ่ึงสอดคลอง
กับพฤติกรรมการทํางานกลุมท่ีวัชรา  เลาเรียนดี (2548:  132) กลาวถึงพฤติกรรมการทํางานกลุมท่ีควรมี  
ไดแก  การรวมแสดงความคิดเห็น  การใหกําลังเพ่ือน  การรับฟงความคิดเห็นและการใหความรวมมือกับ
กลุม  ผลดีของการเรียนแบบรวมมือไดแกการชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดีขึ้น  รวมท้ังไดเรียนรูทักษะ
ทางสังคมและการทํางานรวมกับผูอ่ืนซ่ึงเปนทักษะท่ีสําคัญยิ่งในการดํารงชีวิต ( Johnson and Johnson 1994: 
31-37 อางถึงในทิศนา  แขมมณี  2550:  99 - 101)  

 พฤติกรรมของกลุมทดลองท้ัง 3 กลุมท่ีไดชวยกันแสดงความคิดเห็นในกลุม  รับฟงความ
คิดเห็นซ่ึงกันและกัน  ยอมรับการตัดสินใจและมติของกลุม  ตามรูปแบบของการประชุมท่ีผูวิจัยไดให
แนวทางในการประเมินพฤติกรรมไว  ซ่ึงเปนการใหกระบวนการเรียนรูดานพฤติกรรมท่ีเหมาะสม
สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2545  มาตรา 24 ท่ี
กลาวถึงการฝกทักษะ  กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ  และการประยุกตความรูมาใชเพ่ือ
ปองกันและแกไขปญหา   กลุมทดลองไดใชระเบียบของการประชุมตามท่ีไดเรียนมาในวิชาภาษาไทยเพ่ือกิจ
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ธุระจัดการกับการดําเนินงานกลุม  อาจกลาวไดวาเปนพฤติกรรมท่ีสะทอนใหเห็นกระบวนการเรียนรูท่ีทําให
เกิดการเรียนรูดวยตนเอง( Self Directed  Learning)  โดยท่ีนักศึกษาสามารถวางแผนและประเมินผลการ
เรียนรูดวยตนเอง  ท้ังในลักษณะท่ีเปนเฉพาะบุคคลและในฐานะสมาชิกของกลุม( Colin Giffin 1983 : 153)  

นักวิชาการไดใหความสําคัญของการเรียนรูดวยตนเอง  เชน  โนลส (Knowles  1975:  15 - 17)
เห็นวาการเรียนรูดวยตนเองจะทําใหผูเรียนมีแรงจูงใจและมีจุดมุงหมาย  ผูเรียนจึงเรียนอยางตั้งใจ  ทําให
สามารถจดจําส่ิงท่ีเรียนไดนาน  และสามารถใชประโยชนจากการเรียนไดดีกวาผูท่ีรอรับความรูจากผูสอน
อยางเดียว   รวมถึงคีรีบูน  จงวุฒิเวศย และคณะ (2547:  39)  กลาววาการเรียนรูดวยตนเองถือวาเปนส่ิงสําคัญ
ในการเรียนรู  เปนกระบวนการเรียนรูท่ีเกิดขึ้นจากความริเริ่มหรือความตองการของผู เรียน  โดยผูเรียน
กําหนดเปาหมายในการเรียนและรับผิดชอบกระบวนการเรียนดวยตนเอง  จึงเปนความพึงใจและแรงจูงใจ
(Motivation) ของผูเรียนแตละคน  ซ่ึงกระบวนการเรียนรูดวยตนเองนี้ไดมีผลใหเกิดความคิดสรางสรรคใน
ลําดับตอไป  อาจกลาวไดวาความคิดสรางสรรคถือเปนส่ิงสําคัญยิ่งในโลกปจจุบันดังท่ีเกรียงศักดิ์  เจริญวงศ
ศักดิ์ (2553:  30,  45 - 46) กลาวถึงวาในยุคปจจุบันท่ีเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว  ถาระบบการศึกษาไมไดบม
เพาะใหผูเรียนรักท่ีจะคิดและไมไดสอนวิธีการคิด  ก็จะสงผลใหเด็กไมมีนิสัยชางคิด  คิดไมเปน ไมรักการ
เรียนรู  ซ่ึงการแกปญหาดวยวิธีการเดิมๆมักจะใชไมไดผล  ความคิดสรางสรรคจึงเขามามีบทบาทสําคัญท้ัง
ในระดับโลก  ระดับชาต ิ ระดับองคกร  ระดับสถานศึกษา  จนถึงระดับปจเจกชน  ดังนั้นในกระบวนการ
เรียนรู  ผูสอนควรไดจัดจัดกิจกรรมใหผูเรียนบรรลุถึงขั้นเกิดการเรียนรูไดดวยตนเอง  ก็จะทําใหผูเรียนเกิด
ความคิดสรางสรรคตามมา  ดวยเหตุดังกลาวนีว้ิธีการสอนโดยใชการแสดงละครจึงเปนกระบวนการเรียนรูท่ี
สําคัญเพราะทําใหผูเรียนเกิดความคิดสรางสรรคไดในท่ีสุด 

นอกจากนี้  การท่ีนักศึกษาสามารถนําเรื่องการประชุม  การเขียนโครงการ  และการสัมภาษณ
มาใชในขั้นตอนเตรียมความพรอมกอนการแสดงไดเปนอยางดีนั้นสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2545  มาตรา 24 ท่ีกลาวถึงการจัดการเรียนการสอนโดย
ผสมผสานสาระความรูตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน  กลาวคือกลุมผูแสดงละครไดประชุมกลุมเขียน
โครงการเสนอละครการศึกษาตามหัวเรื่องท่ีแตละกลุมเลือก  มีการใชความรูเรื่องการสัมภาษณเพ่ือหาขอมูล
ประกอบการคนควาเอกสาร  จากนั้นจึงเขียนโครงการเสนอผูวิจัยซ่ึงประกอบดวยหลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงค เปาหมาย  การประมาณคาใชจาย  ขั้นตอนดําเนินงาน  จนถึงกิจกรรมการวัดและประเมินผล
การแสดงละครของกลุมตนเอง  พฤติกรรมกลุมดังกลาวในงานวิจัยนี้เปนกระบวนการหนึ่งของการใชวิธี
สอนโดยการแสดงละครซ่ึงเหมาะสมกับกระบวนการการศึกษาในปจจุบัน  ดังท่ีกอรดอน จี. ดารเกนวัลด 
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และซาราน บี เมอรเรียม (2530:  อางถึงในสองหลา  เทพเชาวนะ  2534:  14) กลาวถึงความสําคัญใน
การศึกษาปจจุ บันวาตองสอนผูเรียนใหมีความสามารถในการแสวงหาความรูใหม  ๆ ตลอดชีวิต  
ประสบการณทุกอยางคือการเรียนรู  เนื่องจากการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองจะทําให
ผูเรียนเกิดความคิดสรางสรรคเปนตัวของตัวเองรูจักตัดสินใจและรับผิดชอบดวยตนเอง   

สวนพฤติกรรมดานการแบงหนาท่ีกันทํางานตามความสามารถและมีความสามัคคีในการ
ทํางานนั้น  นับวาเปนคุณธรรมท่ีดีสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม 
ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2545  มาตรา 24  ท่ีกลาวถึงการปลูกฝงคุณธรรม คานิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค
ไวในทุกวิชา 

  นอกจากนี้ จากการประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม  จําแนกเปนรายกลุมก็พบวาทุกกลุมมี
ระดับพฤติกรรมการทํางานกลุมอยูในระดับดีทุกกลุม  และทุกหัวขอ  แตกลุมท่ี 3 จะมีผลการประเมินดาน
การสรางสรรคนอยกวากลุมท่ี 1  และ กลุมท่ี 2 ท้ังท่ีอาจมาจากขอจํากัดของวิธีการสอนโดยการแสดงละคร
อันเปนวิธีสอนท่ีตองอาศัยการแสวงหาขอมูลท่ีถูกตองมาใชในการเขียนบท  หากไมสามารถแสวงหาขอมูล
ท่ีตองการได  จะทําเรื่องราวหรือการแสดงไมสมบูรณ (ทิศนา  แขมมณี  2550 :  357)  ท้ังนี้ผูเช่ียวชาญได
ชวยเสนอแนะขอบกพรองของกลุมเพ่ือใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงแลว  อยางไรก็ตามระดับการ
ประเมินก็ยังอยูในระดับมากเชนกัน 

 จากการประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมท่ีกลาวมาแสดงใหเห็นถึงกระบวนการสอนโดยใช
การแสดงละครวาเปนกระบวนการเรียนรูท่ีมีความสําคัญมากในการสรางพฤติกรรมท่ีพึงประสงคตาง ๆ 
ดังท่ีทิศนา  แขมมณ ี(2550:  357) กลาววาเปนวิธีสอนท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกทักษะตาง ๆ จํานวนมาก 
เชน  ทักษะการพูด  การเขียน  การแสดงออก  การจัดการ  การแสวงหาขอมูลความรู  และการทํางานรวมกัน
เปนกลุม เปนตน  ซ่ึงวิธีสอนโดยการแสดงละครยังสอดคลองกับผลการเรียนรูท่ีระบุในมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี  สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตร 5ป)  ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ  ท่ีแสดงใหเห็นดวยการปรับตัวใหเขากับบุคคลกลุมตางๆในสังคมได  มีความ
รับผิดชอบในการทํางานท้ังของตนเอง  และกลุม  ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ  สวนผลการ
การเรียนรูดานทักษะการจัดการเรียนรู  แสดงใหเห็นถึงนักศึกษาจะมีทักษะในการจัดการเรียนรูภาษาไทย
อยางสรางสรรค  และมีทักษะในการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการในสาขาวิชาภาษาไทย (2554:  3 - 4)  
เนื่องจากการสอนโดยวิธีการแสดงละครนั้น  นักศึกษาตองใชความสามารถท้ังในการหาขอมูล  การเรียบ
เรียง  การพูดและการแสดง  จึงเปนการบูรณาการทุกทักษะเขาดวยกันดังกลาวมาแลว 
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3.ระดับความคิดเห็นโดยรวมท่ีนักศึกษามีตอวิธีการสอนโดยใชการแสดงละคร   

3.1  แบบสอบถามระดับความคิดเห็นโดยรวมท่ีนักศึกษามีตอวิธีการสอนโดยใชการแสดง
ละคร  พบวาโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาดานบรรยากาศการเรียนการสอนอยูใน
ระดับเห็นดวยมากท่ีสุดเปนลําดับแรก  ท้ังนี้เพราะการสอนดวยวิธีนี้ทําใหบรรยากาศในหองสนุกสนาน  มี
การเคล่ือนไหวและไดแสดงออก  ซ่ึงสอดคลองกับท่ีวูลฟ (Wolf  1994 :  7 - 44 อางถึงใน รัตนชัย  เอ่ียม
พิทักษพร  2545:  32 )  กลาววาผูเรียนรูสึกมีอิสระทําใหกลาแสดงออก  และทิศนา  แขมมณ ี(2550:  357) ได
กลาวถึงขอดีของการสอนโดยใชการแสดงละครวาเปนวิธีสอนท่ีชวยใหผูเรียนไดเห็นส่ิงท่ีเรียนมีชีวิตขึน้มา  

ระดับความคิดเห็นท่ีนักศึกษาใหความเห็นรองลงมาคือดานประโยชนท่ีไดจากการเรียนการสอน  
ซ่ึงมีความเหมาะสมในระดับมาก  คือดานวิธีสอน  ท้ังนี้เพราะการแสดงละครชวยใหการเรียนรูมีความเปน
จริง  และมีความหมายสําหรับผูเรียน  สอดคลองกับคํากลาวของเวสเซลส (Wessels  1987:  7 - 8)  ท่ีวาการ
แสดงเพ่ือการศึกษาไมเพียงใหความรู  แตยังถายทอดความรูสึกและความเขาใจ  ทําใหผูแสดงเกิดความจดจํา
ไดดีกวาการรูเพียงความหมายของคํา  

ลําดับความคิดเห็นดานสุดทาย  แตก็อยูในระดับมากเชนกัน  คือดานการจัดการเรียนการสอนมี
ความเหมาะสมมาก  เพราะผูเรียนไดมีสวนรวมในการเรียนรูสูง  แตก็มีขอจํากัดตามท่ีทิศนา  แขมมณ ี(2550:  
357)  กลาวไววาเปนวิธีสอนท่ีใชเวลามาก  ตองมีการจัดเตรียมบทละคร  และการแสดงท่ียุงยากเปนวิธีสอน
ท่ีตองใชวัสดุ อุปกรณ เครื่องแตงกาย ประกอบการแสดง  ซ่ึงอาจทําใหมีคาใชจายมากเพ่ิมขึ้น  เปนวิธีสอนท่ี
ตองอาศัยการแสวงหาขอมูลท่ีถูกตองมาใชในการเขียนบท  หากผูสอนไมมีขอมูลเพียงพอ  หรือไมสามารถ
แสวงหาขอมูลท่ีตองการได  จะทําเรื่องราวหรือการแสดงไมสมบูรณ   

อนึ่ง  ระดับความคิดโดยภาพรวมของวิธีการสอนโดยใชการแสดงละครถือวามีระดับการ
ประเมินความเหมาะสมมากในทุกดาน  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของสุธิณี  เหลืองรุงเรือง (2536) ท่ีศึกษาผล
ของการใชกิจกรรมการละครในการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารท่ีมีตอผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนภาษาต่ํา  แมผลการวิจัยไมพบวาการใชกิจกรรมการละครในการเรียนใหผลสัมฤทธ์ิการเรียนท่ีแตกตาง
กัน  แตก็ทําใหทัศนคติของผูเรียนกลุมทดลองท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาต่ําแสดงความเห็นดวยกับวิธี
สอนดวยการแสดงละครในระดับมาก  และงานวิจัยของรัตนชัย  เอ่ียมพิทักษพร (2545) ท่ีศึกษาเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการพูดภาษาอังกฤษระหวางวิธีสอนท่ีใชกิจกรรมการละครกับวิธีสอนแบบปกติสําหรับ
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นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรช้ันสูงปท่ี 1 สาขาการบัญชี  โรงเรียนเทคโนโลยีนครปฐม  ผลการวิจัยพบวา
ผูเรียนความคิดเห็นตอการใชกิจกรรมการละครในระดับดี  เปนตน 

 3.2  คําถามปลายเปดใหนักศึกษาแสดงความรูสึกและขอเสนอแนะตอวิธีการสอนโดยการ
แสดงละคร  นักศึกษามีทัศนคติท่ีดีตอวิธีการสอนโดยการใชการแสดงละคร  สวนใหญจะเห็นในดานท่ีตน
เปนผูแสดง  สรุปจากขอคิดเห็น 14 ขอเปน 3 ดาน  ไดแก  ดานบรรยากาศของเรียน  ดานประโยชนของการ
เรียนดวยวิธีการแสดงละคร  และดานการจัดการเรียนการสอน    

ดานบรรยากาศของเรียนนักศึกษาไดใหความเห็น  เปนตนวา  เปนการเรียนอยางสนุก  
สอดคลองกับคําถามท่ีเปนแบบสอบถาม  และจากการสังเกตของผูวิจัย  นักศึกษาเรียนอยางไมเครียด  การ
จัดบรรยากาศในหองไดนําเกาอ้ีออกบางสวนเพ่ือใหมีพ้ืนท่ีในการแสดง  ผูเรียนไดนั่งกับพ้ืนตามอัธยาศัย
และรูสึกสนุกกับบทบาทท่ีกลุมเพ่ือนแสดง  หลังการแสดงผูชมไดกลาวชมทําใหผูแสดงภูมิใจใน
ความสามารถของตนเอง สอดคลองกับการใชนวัตกรรมวิธีสอนวาควรคํานึงถึงผูเรียนเปนสําคัญ  โดยให
ผูเรียนเกิดแรงจูงใจภายใน เกิดความกระตือรือรน  อยากรวมทํากิจกรรม (สุจริต  เพียรชอบ และสายใจ  
อินทรัมพรรย  2538:  60) 

ในดานประโยชนของการเรียนดวยวิธีการแสดงละคร  เปนตนวา  แสดงความเห็นวามีทัศนคติท่ีดี
ตอรายวิชาภาษาไทยเพ่ือกิจธุระ  เพราะไดนําส่ิงท่ีเรียนไปใชจริง  รูสึกวาทํางานมีระบบขึ้น  ตองมีการ
วางแผนงาน  ฝกใหยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน  เกิดความสามัคคี  รวมทุกขรวมสุขกัน  ใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน  ฝกความกลาแสดงออก  สอดคลองกับความคิดเห็นในแบบสอบถามและความเห็นของกอรดอน 
จี. ดารเกนวัลด และซาราน บี เมอรเรียม (2530:  อางถึงในสองหลา  เทพเชาวนะ  2534:  14) ท่ีกลาวถึง
ความสําคัญในการศึกษาปจจุบันวาตองสอนใหมีความสามารถในการแสวงหาความรูใหม  ๆ ตลอดชีวิต  
ประสบการณทุกอยางคือการเรียนรู  การเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองจะทําใหผูเรียนเกิด
ความคิดสรางสรรคเปนตัวของตัวเอง  รูจักตัดสินใจและรับผิดชอบดวยตนเอง  รวมถึงจากการสังเกตของ
ผูวิจัย  นักศึกษาแบงงานกันไปทํา  เชน  ไปสัมภาษณบุคคล  การคนควาจากเอกสารหองสมุด  การจัดฉาก  
จัดดนตรีประกอบฉาก  เปนตน 

ประการสุดทายในดานการจัดการเรียนการสอน  นักศึกษาใหความเห็น เปนตนวา ไดรูปแบบ
การสอนท่ีนาสนใจ ไดประสบการณของการเรียนรูท่ีไมใชเฉพาะเนื้อหา  จากการสังเกตของผูวิจัย  นักศึกษา
กระตือรือรนและตื่นเตนมากท่ีจะแสดงละคร  การประชุมกลุมมีการเสนอขอคิดเห็นท่ีหลากหลายเพ่ือใหได
ขอสรุปท่ีดีท่ีสุด  ซ่ึงสอดคลองกับท่ีศรีสุดา  จริยากุล (2523 : 663)  กลาวไววากระบวนการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเรียกวานวัตกรรมวิธีสอนไมไดเนนใหผูเรียนจดจําอยางเดียว  แตเปล่ียนวิธีการสอนใหพ่ึงตนเองได  
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และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2545  มาตรา 24  ไดกลาวถึง
การจัดกระบวนการเรียนรู  ใหสถานศึกษาและหนวยงานทีเกี่ยวของดําเนินการเพ่ือใหผูเรียนสามารถเผชิญ
โลกและมีความสําเร็จในชีวติจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง  ฝกการปฏิบัติใหทําได 
คิดเปน  ทําเปน  รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง  รวมถึงการจัดการเรียนการสอนแบบละครโดยให
นักศึกษาใชเวลาวางในการปรึกษาหารือกันนอกช้ันเรียน  และฝกซอมละครท่ีผสมดวยทักษะการพูด การ
อาน และการแสดงนั้นสอดคลองกับขอเสนอแนะของสุจริต  เพียรชอบ และสายใจ  อินทรัมพรรย (2538:  
53-62) ท่ีวาวิชาภาษาไทยเปนวิชาทักษะ  ผูเรียนจะชํานาญไดก็เพราะประสบการณตรง  ไดลงมือฝกฝนดวย
ตนเอง  การเรียนภาษาไทยโดยครูเปนผูบรรยายโดยไมเปดโอกาสใหนักเรียนไดลงมือกระทําหรือมีโอกาส
นอย  นักเรียนจะไดประโยชนจากการเรียนนอยท่ีสุด  เพราะฉะนั้นถาอัตราเวลาเรียนหรือจํานวนนักเรียน
เปนอุปสรรคในการท่ีนักเรียนจะไดมีโอกาสปฏิบัติจริงกิจกรรมเสริมหลักสูตรภาษาไทยก็จะชวยไดมาก  
การฝกซอมแสดงละครนอกเวลาจงึเปนเหมือนกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหแกผูเรียนดวยอีกประการ 

สวนประเด็นท่ีนักศึกษาสะทอนความรูสึกในฐานะผูชมมีไมมาก  ไดแก  รูสึกสนุกกับบทละคร
แตก็กังวลกับเนื้อหา  อยางไรก็ตามการมีเอกสารประกอบละครก็ทําใหม่ันใจวาไดความรูครบถวน  และได
ความรูจากการชมละครการศึกษา  เพราะกลุมแสดงไดคนความาดีแลว  ท้ังนี้อาจเปนเพราะผูวิจัยไดนํา
แผนการเรียนรูไปผานกระบวนการหาคาความสอดคลองของแผนการสอนกับวิธีสอนโดยการแสดงละคร  
จากผูเช่ียวชาญดานเนื้อหาและการสอนภาษาไทยทําใหไดขอแนะนําวาควรมีเอกสารประกอบการแสดง  
และเสนอแนะวาขอสําคัญของการเตรียมบทละครตองมีผูเช่ียวชาญแนะนําเทคนิคการนําเสนอสารท่ีเปน
เนื้อหาสําคัญของการเรียน  เพราะนักศึกษาอาจมุงแตความบันเทิงจนลืมสาระของเรื่อง  คําแนะนําจาก
ผูเช่ียวชาญดังกลาวนั้น  ผูวิจัยไดมาปรับแกไขในแผนการเรียนรู  จึงทําใหการดําเนินกิจกรรมไมขาด
สาระสําคัญของการสอน  เพราะวิธีการสอนโดยใชการแสดงละครนั้น ตองพิถีพิถันในจุดท่ีผูสอนตองการ
ใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  จุดนั้นจะตองเดนชัด  จะตองใหเห็นถึงสาระท่ีตองการชัดเจน (ทิศนา  แขมมณี 
2550 : 355) 

ขอเสนอแนะการวิจัย 

 ขอเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนโดยใชการแสดงละคร 

 1.  การสอนโดยวิธีการแสดงละครควรคํานึงถึงความพรอมของผูเรียน  ถาผูเรียนมีความพรอม
ท้ังวุฒิภาวะและอุปนิสัย  มีนิสัยใฝรู  รับผิดชอบงาน  และชอบการสรางสรรค  ก็จะทําใหบทละครการศึกษา
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และการแสดงมีคุณคาเหมาะกับการใชเปนวิธีสอนไดแบบหนึ่ง  โดยเฉพาะนักศึกษาท่ีอยูหอพักของ
มหาวิทยาลัยสามารถใชเวลาวางฝกเปนกิจกรรมเสริมทักษะทางภาษาไดอีกดวย 

 2.  การสอนโดยวิธีการแสดงละครตองมีการปฐมนิเทศใหผูเรียนท้ังกลุมผูแสดงและผูชมเขาใจ
บทบาทของตนเอง  ตั้งแตการเตรียมขอมูลวาควรไปศึกษาจากแหลงใดบาง  ควรฝกซอมเทคนิคของการ
นําเสนองาน   เนื่องจากผูแสดงอาจจะสนใจกับบทบาทการเลนละครจนกระท่ังไมไดสนใจการนําเสนอสาร
ท่ีเปนหลักสําคัญของการสอนวิธีนี้  นอกจากนี้ควรแนะนําการใชวัสดุ อุปกรณ เครื่องแตงกายประกอบซ่ึง
อาจทําใหมีรายจายเพ่ิม  แตผูสอนควรใหผูเรียนรูจักประยุกตอุปกรณท่ีมีอยูและใชความสามารถทางศิลปะท่ี
เหมาะสมตามวัย  ชวยกันในกลุมสรางฉากประกอบแบบประหยัดและสรางสรรค  โดยใหความรูวาสาระ
ของวิธีสอนโดยการแสดงละครอยูท่ีเนื้อหาสาระของเรื่องท่ีศึกษา  อนึ่ง  ควรมีเอกสารประกอบการชมละคร
เพ่ือใหผูชมเขาใจวาสาระสําคัญของเรื่องมีอะไรบาง  และผูชมจะไดม่ันใจวาไดสาระความรูครบถวน 

 3. การสอนโดยวิธีการแสดงละครควรคํานึงถึงกลุมแสดงและผูชม  เม่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
กอนและหลังเรียนแลว  ควรแยกหาคาเฉล่ียของกลุมท่ีเปนผูแสดงและกลุมผูชมวากลุมใดทําคะแนนได
มากกวากัน  เพ่ืออภิปรายวาวิธีการสอนโดยใชการแสดงละครเหมาะกับกลุมใดมากกวากัน  และในการเลือก
วิธีสอนโดยการแสดงละคร  มีขอเสนอแนะวาควรมีหัวขอเรื่องใหพอกับจํานวนผูเรียนท่ีจะเปล่ียนบทบาท
กันเปนกลุมผูแสดงและกลุมผูชมอยางท่ัวถึง  เนื่องจากผูเรียนรูสึกวาความสําคัญอยูท่ีกลุมผูแสดง  การท่ีทุก
คนไดสลับกันแสดงจะทําใหเกิดความเทาเทียมกัน  นอกจากวาผูเรียนคนใดไมถนัดการแสดงก็ใหทําหนาท่ี
อ่ืนๆ  แตยังมีโอกาสอยูในกลุมของผูแสดงดวย 

 4. การสอนโดยวิธีการแสดงละครในรายวิชาภาษาท่ีมีวัตถุประสงคเฉพาะเชนภาษาเพ่ือกิจธุระ  
สามารถนําส่ิงท่ีนักศึกษาไดเรียนแลวมาเสริมในกระบวนการเตรียมความพรอมกอนแสดงละคร  หรือทํา
เปนโครงการละคร  โดยมีการเขียนโครงการ  การประชุมและบันทึกรายงานการประชุม  การสัมภาษณ
ผูเช่ียวชาญ   และการเขียนหนังสือขอบคุณ  เปนตน  นอกจากนี้ยังสามารถบูรณาการความรูของนักศึกษากับ
การใชส่ือตางๆ  เชนการทําโปรแกรมนําเสนอ  การตกแตงฉาก  การสรางอุปกรณประกอบฉากและเสียง
ประกอบฉาก  เปนตน 

 5. การสอนโดยวิธีการแสดงละครตองใชเวลามากจึงควรใชเวลาสอนครั้งละ 2 – 3ช่ัวโมงใน
การแสดง  นอกจากนี้ยังตองใชเวลาการฝกซอมและเตรียมการ  แตถาผูเรียนมีความพรอมท่ีจะเรียนดวย
ตนเองสูงก็จะเปนประโยชนมาก  เพราะเปนการเรียนรูจากประสบการณจริง  ผูสอนจึงควรพิจารณาถึงความ
เหมาะสมและคุมคา 

 6.การสอนโดยวิธีการแสดงละครนั้น  ผูเช่ียวชาญมีบทบาทสําคัญมากในการใหขอมูล  และ
ตรวจเนื้อหาของบทละคร  โดยเฉพาะเนื้อหาท่ีไมคุนเคย  หรือความรูเฉพาะสาขา  เปนตนวาเรื่องกฎหมาย
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เพราะการเขียนบทละครนั้น  นักศึกษาตองคนควาจากเรื่องท่ีตนไมเคยรูมากอน  อาจทําใหไดขอมูลท่ี
ผิดพลาดได  บทบาทของผูเช่ียวชาญจึงมีความสําคัญ 

  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

1.ควรทําการวิจัยวิธีสอนโดยการแสดงละครกับวิชาภาษาการส่ือสาร  ภาษากิจธุระในแตละ
ระดับช้ันเพ่ือเปรียบเทียบกับผลการวิจัยครั้งนี ้  

 
2.ควรทําการวิจัยวิธีสอนโดยการแสดงละครกับวิชาอ่ืนเพ่ือสงเสริมวิธีสอนโดยการแสดง

ละคร 
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