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การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเปรียบเทียบความสามารถดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 กอนและหลังเรียนของแตละกลุม และระหวางกลุมท่ีเรียนโดยใช และไมใช
กิจกรรมการละคร และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ กอนและหลังเรียนของแตละกลุม และ
ระหวางกลุมท่ีเรียนโดยใช และไมใชกิจกรรมการละคร ตัวอยางในการทดลอง คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีกําลัง
เรียนในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2544 ของโรงเรียนบานยางเตี้ย จังหวัดสุรินทร ซึ่งไดมาโดยการสุมอยางงาย แลวจับ
สลากเพื่อแบงนักเรียนเปนกลุมทดลอง 1 กลุม กลุมควบคุม 1 กลุม กลุมละ 20 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  ไดแก
1) แผนการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษ มี 2 ชุด คือ แผนการสอนท่ีใชกิจกรรมการละคร และแผนการสอนท่ีไมใช
กิจกรรมการละคร โดยใชเนื้อหาตามหนังสือ Discoveries Book One แผนการสอนชุดละ 23 คาบ ๆ ละ 50 นาที
2) แบบทดสอบวัดความสามารถดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และ 3) แบบสอบถามวัดแรงจูงใจในการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษ ผูวิจัยสอนนักเรียนกลุมทดลอง โดยใชแผนการสอนท่ีใชกิจกรรมการละคร และสอนกลุมควบคุม
โดยใชแผนการสอนท่ีไมใชกิจกรรมการละคร เปนเวลา 6 สัปดาห โดยใหนักเรียนท้ัง 2 กลุมทําแบบทดสอบกอนเรียน 
และหลังเรียน และตอบแบบสอบถามวัดแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษกอนเรียน และหลังเรียน

การวิเคราะหขอมูลทําโดยการนําผลการทดสอบความสามารถดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร และคะแนนท่ีไดจากการตอบแบบสอบถามวัดแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของตัวอยางท้ัง 2 กลุม มาหา
คาเฉล่ีย  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แลวเปรียบเทียบดูความแตกตางโดยการทดสอบแบบที แบบจับคู (Paired samples t-test)

ผลการวิจัยสรุปไดวา 1) ความสามารถดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังเรียนของท้ังสองกลุม สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  2) ความสามารถดาน
ทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 กลุมท่ีเรียนโดยใชกิจกรรมการละครสูงกวา
กลุมท่ีไมใชกิจกรรมการละครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .20   3) แรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังเรียนของท้ังสองกลุม สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ 4) แรงจูงใจใน
การเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 กลุมท่ีเรียนโดยใชกิจกรรมการละครสูงกวากลุมท่ีไมใช
กิจกรรมการละครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01
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The purposes of this research were 1) to compare Mathayomsuksa 1 students' communicative 
English speaking ability and motivation in learning English before and after learning it with and without drama 
activities and 2) to compare Mathayomsuksa 1 students' communicative English speaking ability and 
motivation between two groups, learning with and without drama activities.

The samples consisted of 2 classes of Mathayomsuksa 1 students at Ban Yangtia school, Surin, 20 
students in each, during the academic year of 2001. The two classes were randomly selected and assigned  as an 
experimental group and a controlled group. The experimental group was taught with drama activities, while the 
controlled group was taught without drama activities.

The instruments used for collecting data were 1) two types of lesson plans : with drama activities 
lesson plan and without drama activities lesson plan  2) the English speaking ability test as the pre - test and 
post - test and 3) the questionnaire on motivation in English learning. The duration of the experiment was 23 
periods, 50 minutes each. The statistical procedures employed were mean ( ), standard deviation (SD.) and 
paired samples t - test.  The findings were as follows:

1. The English speaking ability of Mathayomsuksa 1 students was significantly higher
after learning with and without drama activities at the .01 level.

2. The English speaking ability of Mathayomsuksa 1 students learning with drama
activities was significantly higher than that of those learning without drama activities at the .20 level.

3. The motivation in English learning of Mathayomsuksa 1 students was significantly
higher after learning with and without drama activities at the .01 level.

4. The motivation in English learning of Mathayomsuksa 1 students learning with
drama activities was significantly higher than learning without drama activities at the .01 level.
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บทที่ 1

บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

ภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลของโลกท่ีมีความสําคัญและมีความจําเปนตองใชในชีวิต
ประจําวัน โดยเฉพาะการส่ือสารไมวาดานภาษาเขียนหรือภาษาพูด ยิ่งในปจจุบันแลว การส่ือสารยิ่ง
ตองใชเครื่องมือท่ีทันสมัยและรวดเร็วเพ่ือส่ือสารกันท่ัวโลก ภาษาอังกฤษจะเปนภาษาท่ีแทรกอยู
กับการใชเครื่องมือเหลานั้น ถาผูใชเครื่องมือในการส่ือสารไมมีความรูทางดานภาษาดังกลาว ยอม
ทําใหเกิดปญหาการส่ือสารติดขัด ลาชา นอกจากนี้ภาษาอังกฤษยังแทรกอยูตามส่ือตาง ๆ ท่ีพบเห็น
ไดท่ัวไปซ่ึงทุกคนตองเรียนรูและสัมผัสอยูทุกวัน ฉะนั้นการเรียนภาษาจึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ี
ตองหาวิธีการชวยใหผูเรียนไดเรียนรูทุกคน และสามารถนําความรูนั้นไปใชไดในชีวิตประจําวัน 
ประเทศไทยตระหนักในความสําคัญและความจําเปนดังกลาว จึงจัดใหมีการเรียนการสอนภาษา
อังกฤษตั้งแตปพุทธศักราช 2433 มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรภาษาอังกฤษตามกระแสความ
ตองการของสังคม และตามพัฒนาการของวิทยาการเกี่ยวกับการเรียนรูภาษาจนถึงปจจุบัน มีการ
ประกาศใชหลักสูตรภาษาอังกฤษพุทธศักราช 2539 กําหนดใหมีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตอ
เนื่อง ตั้งแตระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษา เพ่ือพัฒนาใหผูเรียนมีความสามารถทางภาษา
อังกฤษในระดับท่ีสามารถติดตอส่ือสารได โดยสามารถรับสารและสงสาร มีความรูความเขาใจ  
สารสนเทศตาง ๆ เปนอยางดี (กระทรวงศึกษาธิการ 2540 ข :1) มุงใหเกิดความสามารถในการ     
ส่ือสารท้ังในดานการใชภาษา การเขาสูสังคมและวัฒนธรรม และการใชภาษาในการส่ือความอยาง
ถูกตองตามหลักภาษาและเหมาะสมกับสถานการณการใช เนนการฝกความสามารถในการใชภาษา
อังกฤษเพ่ือการส่ือสารดวยการฟง พูด อาน และเขียน (กระทรวงศึกษาธิการ 2540 ข: 7) ซ่ึงนับวา
สอดคลองกับ ลิตเติลวูด (Littlewood 1982 : 75) และ ฟนอคคิอาโร (Finocchiaro 1982 : 10) ท่ีได
เสนอวา วัตถุประสงคท่ีแทจริงของการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ คือ เพ่ือพัฒนาความสามารถ
ทางการส่ือสารของผูเรียน เพ่ือใหผูเรียนสามารถใชภาษาเปาหมายในการส่ือสารไดอยางแทจริง

การท่ีผูเรียนสามารถส่ือสารไดดีนั้น ควรพัฒนาภาษาตามวิธีธรรมชาติ คือ พัฒนาตาม
ลําดับของทักษะท่ีควรจะเปน โดยเริ่มจากการฝกทักษะการฟง - พูดกอน แลวจึงฝกทักษะอาน และ
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เขียน (สงบ ลักษณะ 2541 : 1) ซ่ึงสอดคลองกับหลักสูตรภาษาอังกฤษพุทธศักราช 2539 ท่ีกําหนด
ใหสอนทักษะการฟง และการพูดกอนเปนลําดับแรก สําหรับผูเริ่มเรียนในช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 
เพ่ือเปนการเตรียมความพรอม (กระทรวงศึกษาธิการ 2540 ข: 12) จะเห็นไดวาทักษะการพูดมีความ
สําคัญ แตพบปญหาวาความสามารถในทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยยังอยูในระดับ
ไมนาพอใจ จากรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 
2540 ของโรงเรียนทุกสังกัดท่ัวประเทศ โดยกรมวิชาการ ประเมินความสามารถดานทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษ โดยใชแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 50 ขอ พบวานักเรียนยังอยูในเกณฑท่ีตองปรับ
ปรุง รอยละ 20.92 เกณฑพอใช รอยละ 72.67 และเกณฑดี รอยละ 6.41 สรุปไดวา ความสามารถ
ดานภาษาอังกฤษนั้น นักเรียนสวนใหญผานเกณฑการประเมิน แตควรพัฒนาใหนักเรียนมีความรู
ความสามารถเกาะกลุมใกลเคียงกันมากขึ้น (กระทรวงศึกษาธิการ 2542 : 24)

ความสามารถในทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยยังอยูในระดับทัยังไมนา
พอใจ มาจากสาเหตุหลายประการ ท้ังจากดานครูผูสอน ผูเรียน และส่ิงแวดลอม ดังท่ี สงบ ลักษณะ 
(2541 : 1) ไดกลาวถึงปญหาท่ีพบในการเรียนการสอนภาษาวา ครูเนนการฝกซํ้า ๆ ในคํา ใน
ประโยค ทําใหนาเบ่ือ ไมจูงใจ และไมเกิดการเรียนรูเพ่ือนําไปใชในสถานการณใหม  ครูไมได
พัฒนากระบวนการเรียนรูภาษาท่ีเกิดขึ้นภายในตัวของผูเรียน และครูมักจะแกไขขอผิดพลาดในการ
ใชภาษาของผูเรียนมากเกินไป โดยไมคํานึงถึงเปาหมายของการเรียนรูและการส่ือความหมาย อมร 
เสือคํา (2543 : 76 - 78) แสดงความคิดเห็นวา ครูผูสอนใหความสําคัญในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนคอนขางนอยซ่ึงมีผลตอการสรางแรงจูงใจในการเรียนรูของผูเรียน ผูเรียนสวนใหญไมเห็น
คุณคาและจุดมุงหมายของการเรียนรูภาษาอังกฤษเทาท่ีควร ทัศนีย สงวนสัตย (2542 : 31) ไดกลาว
เสริมไววาครูไทยสวนใหญท่ีสอนภาษาอังกฤษมักมีปญหาในการสอนทักษะการพูด เพราะตัวครู
เองก็ขาดทักษะนี้ ทางดานผูเรียน จรีธร แหวนทอง (2542 : 54) มีความคิดเห็นวา นักเรียนสวนใหญ
ท่ีเรียนภาษาอังกฤษมานานถึง 10 ป มีความสามารถอานและแปลไดบาง แตพูดสนทนาโตตอบหรือ
เขียนส่ือสารไมคอยได เพราะนักเรียนไมเคยเรียนภาษาอังกฤษอยางมีความสุข เนื้อหาท่ีเรียนไมมี
ความหมายตอผูเรียน ครูมักจะเขมงวดเกินไป ทําใหผลการเรียนไมไดตามท่ีกําหนดไว  นักเรียนมี
เจตคติท่ีไมดีตอการเรียนภาษาอังกฤษ  กุลยา แซตัน (2534 : 3) ศึกษาพบวา ถานักเรียนไมคอยมี
โอกาสรวมทํากิจกรรมในช้ันเรียน จะทําใหขาดความม่ันใจในการใชภาษาเปาหมาย  รัตนา ทองงาม 
(2543) กลาวถึงปญหาท่ีพบในการสอนภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียน
บานยางเตี้ย ซ่ึงเปนโรงเรียนในชนบท วานักเรียนมีความสามารถดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
เพ่ือการส่ือสารอยูในเกณฑต่ํามาก นักเรียนไมเห็นประโยชนของการฝกพูดภาษาอังกฤษ เห็นวาไม
ไดใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน โอกาสท่ีจะไดฝกและใชภาษาอังกฤษกับเจาของภาษาโดยตรง
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มีนอยมาก คิดวาภาษาอังกฤษเปนวิชาท่ียาก จึงพูดโตตอบกับครูหรือนักเรียนดวยกันไมคอยได โดย
เฉพาะอยางยิ่งเม่ือพบกับเจาของภาษา นักเรียนไมกลาเขาไปทักทายพูดคุยดวย ท้ังนี้เพราะนักเรียน
ไมกลาพูดภาษาอังกฤษ กลัวพูดผิด กลัวพูดคุยโตตอบไมไดแลวกลัวเพ่ือนจะหัวเราะขบขัน

จากปญหาท่ีกลาวมา จึงมีการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ หาแนวทางแกปญหาโดย
กําหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท้ังในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มุง
เนนการพัฒนาเจตคติ ใหผูเรียนมีความสามารถในการส่ือสารดานทักษะการฟง พูด อาน และเขียน 
สามารถใชภาษาในปริบทตาง ๆ ท้ังในสถานการณจําลอง และสถานการณจริง เนนผูเรียนเปน   
ศูนยกลาง มีปฏิสัมพันธกันในช้ันเรียน เนนกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย (กระทรวง
ศึกษาธิการ 2540 ข: 7 - 24) แนวการจัดการเรียนการสอนท่ีกลาวมา สอดคลองกับการสอนตามแนว
วิธีการส่ือสาร (Communicative Approach) ดังท่ี จอนหสัน และ มอรโรว (Johnson and Morrow 
1981: 60 - 66) เสนอหลักการในการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสารไววา ผูสอนตองบอกใหผูเรียนทราบ
ถึงความมุงหมายของการเรียนและการฝกภาษา ทําใหการเรียนภาษานั้นมีความหมายตอผูเรียน มี
ความรูสึกวาเม่ือเรียนแลวสามารถทําบางส่ิงบางอยางเพ่ิมขึ้นได โดยสอนภาษาในลักษณะบูรณาการ
รวมหลายทักษะซ่ึงบางครั้งตองอาศัยกิริยาทาทางประกอบ ใหผูเรียนทํากิจกรรมในลักษณะท่ี
เหมือนกับการใชภาษาในชีวิตจริง และจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายเพ่ือใหผูเรียนไดมีโอกาสใชภาษา
มาก ๆ ไมรูสึกกลัววาจะใชภาษาผิด เพราะเนนความคลองในการใชภาษาเปนอันดับแรก โดยผูสอน
ไมตองแกไขขอผิดพลาดของผูเรียนทุกครั้ง เปนการใหความสําคัญกับการใชภาษามากกวาวิธีใช
ภาษา จะเห็นไดวาการจัดกิจกรรมเพ่ือการส่ือสารมีความสําคัญตอการเรียนรูภาษา เปนการเปด
โอกาสใหนักเรียนไดฝกใชภาษามากขึ้น เปนการสรางแรงจูงใจใหอยากเรียนมากขึ้น  เปนการเรียน
รูท่ีเปนธรรมชาติ ไดใชภาษาส่ือสารจริง ๆ และกิจกรรมยังชวยสรางปฏิสัมพันธท่ีดีระหวางผูสอน
กับผูเรียน สรางบรรยากาศท่ีสนับสนุนใหผูเรียนแตละคนพยายามท่ีจะเรียนรูภาษา (Littlewood 
1983: 17)

นอกจากผูเรียนภาษาตางประเทศจะตองมีความสามารถในการส่ือสารดังกลาวมาแลวนี้ 
ปจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งท่ีมีสวนสําคัญในการเสริมใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการเรียน
ภาษา คือ แรงจูงใจ ซ่ึง รังสิมา บุญชัย (2535 : 70) ไดใหคํานิยามไววา เปนความปรารถนา หรือเปน
ส่ิงกระตุนใหบุคคลแสดงพฤติกรรมเพ่ือใหบรรลุถึงความปรารถนาหรือวัตถุประสงคท่ีตองการนั้น 
แรงจูงใจมีพ้ืนฐานมาจากความตองการทางดานรางกาย ดานจิตใจ และความตองการทางสังคม หาก
ผูเรียนไดรับการกระตุนใหเกิดภาวะทางอินทรีย จะแสดงพฤติกรรมทางภาษาไดอยางถูกตองและ
เหมาะสมตามกาลเทศะ (ผุสด ี พฤกษะวัน 2540 : 36) นอกจากนี ้ การดเนอร และแลมเบอรท 
(Gardner and Lambert 1972, quoted in Brown 1980: 114) ยังไดใหขอสังเกตเกี่ยวกับแรงจูงใจใน
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การเรียนภาษาวา ความสําเร็จในระดับตาง ๆ ของผูเรียน เกิดจากแรงจูงใจ 2 ประเภท คือ แรงจูงใจ
เชิงเครื่องมือ เปนความตองการเรียนภาษาตางประเทศเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 
และแรงจูงใจเชิงบูรณาการ เปนความตองการเรียนภาษาตางประเทศเพ่ือใหเขาถึงและตองการเปนท่ี
ยอมรับของบุคคลในวัฒนธรรมประเทศนั้น ๆ ดังนั้นหากผูสอนภาษาไดตระหนักถึงความสําคัญ
ของแรงจูงใจในการเรียน และแสวงหากิจกรรมการเรียนการสอนตาง ๆ ท่ีสามารถกระตุนใหผูเรียน
เกิดแรงจูงใจในการเรียนอยางแทจริงแลว การเรียนภาษาซ่ึงผูเรียนจะตองเปนผูแสวงหาทักษะความ
รูดวยตนเองนั้น นาจะลดปญหาและอุปสรรคลงไปไดบาง

กิจกรรมการละคร เปนกิจกรรมหนึ่งท่ีสามารถพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการ
ส่ือสารได มีผูทําการศึกษาพบวา มีผลในทางบวกตอการพัฒนาทักษะทางภาษาโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ทักษะฟง - พูด ท้ังนี้เพราะเปนกิจกรรมการฝกภาษาอังกฤษท่ีใหผูเรียนไดฝกแสดงออกดวยทาทาง
และการพูดท่ีเปนธรรมชาติอันนําไปสูการใชภาษาไดตอไป (วิไลพร ธนสุวรรณ 2538 : 39)          
กิจกรรมการละครทําใหการเรียนการสอนภาษามีความหมายมากขึ้น ผูเรียนไดใชจินตนาการวาเปน
ตนเอง หรือเปนคนอ่ืนตามสถานการณท่ีสรางขึ้น เปนโลกแหงการสมมุติท่ีไดจําลองขึ้นมาจาก
สถานการณจริง ทําใหการใชภาษามีความสมจริงมากขึ้น เนื่องจากผูเรียนตองใชท้ังการเคล่ือนไหว
รางกาย การแสดงสีหนา ทาทาง อารมณ น้ําเสียง ผูเรียนจึงมีโอกาสไดฝกทักษะตาง ๆ โดยเฉพาะ
ทักษะฟง - พูด ในบรรยากาศท่ีชวยลดความเครียด ความกังวลใจ ทําใหเกิดความม่ันใจในการใช
ภาษา เพราะผูเรียนใชภาษาโดยสมมุติตนเปนคนอ่ืน ผูเรียนรูสึกวาตนเองไดรับการยอมรับมากขึ้น 
และกลัวการถูกปฏิเสธจากสังคมนอยลง ชวยเพ่ิมแรงจูงใจและความสนใจในการเรียนอันเกิดจาก
การไดปฏิบัติกิจกรรมท่ีมีการแสดงทาทาง และการแสดงออกถึงอารมณและความรูสึก นอกจากนี้ 
กิจกรรมการละครยังสนองตอบแนวคิดใหมในการจัดการศึกษาท่ีมุงสอนคนใหคิดเปน ทําเปน และ
แกปญหาได โดยใหประสบการณตาง ๆ ท่ีกอใหเกิดการเรียนรูอันเปนประโยชนในการดําเนินชีวิต 
และมีทัศนคติท่ีดี ใหบุคคลไดพัฒนาท้ังดานสติปญญา อารมณ บุคลิกภาพ ใหเกิดการยอมรับตนเอง
และผูอ่ืน ซ่ึงตองอาศัยการเรียนรูท่ีเกิดขึ้นพรอมกับการใหผูเรียนไดใชท้ังความรูสึก ใชอารมณ 
ประสบการณ และความเปนตัวของตัวเองในการเรียนรูนั้น (Maley and Duff 1982: 6 – 15; Via 
1985: 12 – 15; Phillips 1999: 6)

ในตางประเทศมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกิจกรรมการละครโดยนักการศึกษาหลายคน 
อาทิ เวลส และ เอลเลน (Wells and Ellen 1994 : 214 A) ทําการวิจัยเกี่ยวกับ การรับรูของนักเรียน
ในหองเรียนภาษาท่ีใชการละครเชิงสรางสรรคในโรงเรียนประถมศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา 
พบวา กิจกรรมการละครสงผลใหนักเรียนประสบความสําเร็จในดานทักษะฟง-พูด ถึงรอยละ 72 - 
91 เพราะผูเรียนไดมีโอกาสปฏิสัมพันธกันอยางเปนธรรมชาติทางคําพูด และไดใชกิริยาทาทางท่ี
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เปนเอกลักษณของตนเอง สวน ฟาลโลวส (Fallows 1993:1002 A) ไดเสนอผลการทดลองการใช 
กิจกรรมการละครในการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศพบวา เปนการกระตุนและสงเสริม
ใหนักเรียนไดเรียนรูและเขาถึงวัฒนธรรมของเจาของภาษาไดเปนอยางดี ท้ังนี้เพราะนักเรียน
สามารถนําภาษาไปใชกับเจาของภาษาไดจริง

ในประเทศไทยมีผูสนใจหลายคนทําการศึกษาวิจัยเรื่องท่ีเกี่ยวกับการใชกิจกรรมการ
ละครในการสอนภาษาอังกฤษ และไดผลสอดคลองกัน อาทิ นิตยา ประพฤติกิจ (2526: 103) ไดทํา
การวิจัย โดยทดลองสอนนักศึกษาฝกหัดครู วิชาเอกภาษาอังกฤษช้ันปท่ี 2 พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการ
พูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาท่ีเรียนโดยใชกิจกรรมการละคร สูงกวานักศึกษาท่ีเรียนโดยใชการฝก
รูปประโยค  แสงจันทร เหมเช้ือ (2534: 73) ไดทดลองใชกิจกรรมการละครเสริมหลักสูตรวิชาภาษา
อังกฤษสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนไทรนอย พบวา กิจกรรมการละครมีความ
เหมาะสมท่ีจะนํามาใชจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ชวยเสริมทักษะความรูทางภาษา
อังกฤษ โดยเฉพาะทักษะการพูด นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวากอนการเขารวมกิจกรรม 
ธญวรรณ ทวิสุวรรณ (2536: 77) ศึกษาผลของการจัดกิจกรรมเทคนิคการละครท่ีมีตอทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทาง
การเรียนสูงกวากอนเขารวมกิจกรรม กิจกรรมการละครมีความเหมาะสมในการฝกทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร ทําใหนักเรียนมีความสามารถดานการพูดสูงขึ้น  สุธิณี เหลืองรุงเรือง 
(2536: 73) ศึกษาผลของการใชกิจกรรมการละครท่ีมีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ํา พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภายหลัง
การทดลองสูงขึ้น และนักเรียนท่ีเรียนโดยใชกิจกรรมการละครมีทัศนคติตอการเรียนภาษาอังกฤษดี
ขึ้น นอกจากวิชาภาษาอังกฤษแลว รัชนี จันทรอุไร (2543 : 69) ไดศึกษาทดลองใชส่ือกิจกรรมการ
ละครท่ีมีผลตอการเพ่ิมระดับแรงจูงใจภายในของนักเรียนระดับช้ัน ปวช.2 แผนกวิชาบัญชี คณะ
บริหารธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม เพ่ือเปรียบเทียบแรงจูงใจภายในของนักเรียน และพบวา 
นักเรียนกลุมท่ีเรียนโดยใชกิจกรรมการละคร มีแรงจูงใจภายในภายหลังการทดลอง สูงกวากอนการ
ทดลอง และสูงกวากลุมท่ีเรียนดวยกิจกรรมตามปกติ

จากท่ีกลาวมาสามารถสรุปไดวา การนํากิจกรรมการละครมาใชในการสอนภาษา
อังกฤษทักษะฟง - พูด มีผลชวยสงเสริมใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น ชวยสรางความ
ม่ันใจในการใชภาษา สรางทัศนคติท่ีดีตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ รวมท้ังยังชวยสรางแรงจูงใจ
ภายในใหกับนักเรียนดวย ดังผลจากงานวิจัยท่ีไดกลาวไปแลว จะเห็นไดวากิจกรรมการละครมี
ความสัมพันธเกี่ยวของกับทักษะการพูด ทัศนคต ิและแรงจูงใจภายใน ซ่ึงเปนองคประกอบพ้ืนฐาน
ท่ีสําคัญในการเรียนภาษาตางประเทศ (Jakobovitz 1971: 69) สอดคลองกับความเห็นของ เบิรน 
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(Byrne 1987: 11) ท่ีกลาวไววา ถาผูเรียนมีพัฒนาการดานทักษะการพูดดีขึ้น จะชวยใหมีแรงจูงใจใน
การเรียนมากขึ้นตามไปดวย แรงจูงใจเปนตัวแปรทางจิตวิทยาตัวแปรหนึ่งท่ีมีผลตอบสนองตอจุด
มุงหมายของหลักสูตรภาษาอังกฤษ พุทธศักราช 2539 ท่ีมุงใหผูเรียนเกิดเจตคติท่ีดีตอภาษาอังกฤษ 
เห็นคุณคาของภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรูและการประกอบอาชีพ (กระทรวงศึกษาธิการ 
2540 ข : 3) ผูวิจัยเห็นความสําคัญ จึงสนใจกําหนดใหแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ มาเปน
ตัวแปรหนึ่งในการศึกษาวิจัยครั้งนี้

จากเหตุผลท่ีกลาวมาท้ังหมดขางตน ประกอบกับผูวิจัยในฐานะท่ีเปนครูสอนภาษา
อังกฤษในโรงเรียนบานยางเตี้ย ซ่ึงเปนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปนโรงเรียนท่ีอยูใน
ชนบท นักเรียนพูดภาษาไทยเปนหลัก ไมคอยมีโอกาสไดใชภาษาอังกฤษนอกหองเรียน นักเรียนมี
ทักษะการพูดภาษาอังกฤษอยูในเกณฑต่ํา ผูวิจัยสนใจท่ีจะนํากิจกรรมการละคร ซ่ึงเปนกิจกรรมฝก
ทักษะภาษาเพ่ือการส่ือสารอีกรูปแบบหนึ่ง มาสรางเปนแผนการสอนท่ีเนนใหนักเรียนไดมีโอกาส
ฝกใชภาษาอังกฤษมากขึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่งทักษะการพูด   และคาดวาจะมีผลในการสรางแรงจูงใจ
ในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษแกนักเรียนในระดับหนึ่งอีกดวย

วัตถุประสงคของการวิจัย
1.  เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความสามารถดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร

กอนและหลังเรียนของแตละกลุม และระหวางกลุมท่ีเรียนโดยใช กับไมใชกิจกรรมการละคร
2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ กอนและหลังเรียนของ

แตละกลุม และระหวางกลุมท่ีเรียนโดยใช กับไมใชกิจกรรมการละคร

ปญหาในการวิจัย
1. ความสามารถดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร กอนและหลังเรียนของ

กลุมท่ีเรียนโดยใชกิจกรรมการละคร กับไมใชกิจกรรมการละคร แตกตางกันหรือไม
2. ความสามารถดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร หลังเรียนระหวางกลุมท่ี

เรียนโดยใชกิจกรรมการละคร กับไมใชกิจกรรมการละคร แตกตางกันหรือไม
3. แรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ กอนและหลังเรียนของกลุมท่ีเรียนโดยใช    

กิจกรรมการละคร  กับไมใชกิจกรรมการละคร แตกตางกันหรือไม
4. แรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ หลังเรียนระหวางกลุมท่ีเรียนโดยใช             

กิจกรรมการละคร  กับไมใชกิจกรรมการละคร แตกตางกันหรือไม
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สมมุติฐานของการวิจัย
1. ความสามารถดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร กอนและหลังเรียนของ

กลุมท่ีเรียนโดยใชกิจกรรมการละคร  กับไมใชกิจกรรมการละคร แตกตางกัน
2. ความสามารถดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร หลังเรียนระหวางกลุมท่ี

เรียนโดยใชกิจกรรมการละคร กับไมใชกิจกรรมการละคร แตกตางกัน
3. แรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ กอนและหลังเรียนของกลุมท่ีเรียนโดยใช    

กิจกรรมการละคร กับไมใชกิจกรรมการละคร แตกตางกัน
4. แรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ หลังเรียนระหวางกลุมท่ีเรียนโดยใช             

กิจกรรมการละคร กับไมใชกิจกรรมการละคร แตกตางกัน

ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากร ของการวิจัยในครั้งนี้ เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2544 

โรงเรียนบานยางเตี้ย อําเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา อ 012 ภาษาอังกฤษ
หลัก 6 ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2544 จํานวน 2 หองเรียน โดยนําคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนรายวิชา อ 011 ภาษาอังกฤษหลัก 5 ในปลายภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2544 ของนักเรียนท้ัง
หมด จํานวน 56 คน มาจัดลําดับคะแนน และจับคูระหวางนักเรียนท้ัง 2 หอง ท่ีมีคะแนนเทากัน 
หรือใกลเคียงกันได 25 คู

2. ตัวอยาง ไดจากการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยใชตารางเลขสุม ให
ไดนักเรียน 20 คู จากประชากร 25 คู แลวจับสลากเพ่ือแยกเปนกลุมทดลอง และกลุมควบคุม 
สําหรับนักเรียนท่ีเหลือ ยังคงเรียนดวยกันตามปกต ิแตคะแนนสําหรับการวิจัยในครั้งนี้ จะใชเฉพาะ
คะแนนของตัวอยางท่ีสุมมา 20 คู เทานั้น ใหกลุมทดลอง เรียนโดยใชกิจกรรมการละคร และกลุม
ควบคุม เรียนโดยไมใชกิจกรรมการละคร

3. ตัวแปรท่ีศึกษา
3.1 ตัวแปรตน คือ การสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ซ่ึงจําแนกออกเปน 2 วิธี คือ

3.1.1 การสอนโดยใชกิจกรรมการละคร
3.1.2 การสอนโดยไมใชกิจกรรมการละคร

3.2 ตัวแปรตาม คือ
3.2.1 ความสามารถดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร
3.2.2 แรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
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นิยามศัพทเฉพาะ
1. การสอนโดยใชกิจกรรมการละคร (Drama Activities) หมายถึง การสอนทักษะการ

พูดภาษาอังกฤษ ท่ีผูวิจัยสรางแผนการสอนโดยใชกิจกรรมท่ีประยุกตมาจากการสอนการละครเพ่ือ
นํามาใชในการสอนภาษาอังกฤษ (Holden 1981: 1) เชน ละครส้ัน เกมการละคร การแสดงบทบาท
สมมุติ การแสดงทาใบ สถานการณจําลอง การเลาเรื่อง การแสดงสด การพูดคนเดียว การพูดและฟง 
สอนตามขั้นตอนท่ี เบิรน (Byrne 1986: 9) เสนอแนะไว 3 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นท่ี 1  ขั้นนําเสนอ (The Presentation stage) เปนขั้นท่ีครูสอนเนื้อหาใหมเพ่ือให
นักเรียนเขาใจ จําได และนําไปใชในการฝกพูดขั้นตอไป

ขั้นท่ี 2  ขั้นฝกปฏิบัติ (The Practice stage) เปนขั้นท่ีเปดโอกาสใหนักเรียนฝกพูด
โดยใชความรูท่ีเพ่ิงเรียนมาใหถูกตอง

ขั้นท่ี 3  ขั้นผลิตภาษา (The Production stage) ขั้นนี้ครูปลอยใหนักเรียนใชภาษาท่ีรับ
รู และฝกในขั้นท่ีสองมาแลวไดอยางอิสระเต็มท่ี เนนใหนักเรียนใชภาษาอยางคลองแคลวมากกวา
เนนความถูกตองทางไวยากรณ อาจใหทํากิจกรรมเปนคู หรือเปนกลุมก็ได ในขั้นนี้ ใหนักเรียนทํา
กิจกรรมการละคร

2.  การสอนโดยไมใชกิจกรรมการละคร หมายถึง  การสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
ตามปกต ิ โดยไมใชกิจกรรมการละคร สอนตามขั้นตอนท่ี เบิรน (Byrne 1986: 9) เสนอแนะไว 3 
ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นท่ี 1  ขั้นนําเสนอ (The Presentation stage) เปนขั้นท่ีครูสอนเนื้อหาใหมเพ่ือให
นักเรียนเขาใจ จําได และนําไปใชในการฝกพูดขั้นตอไป

ขั้นท่ี 2  ขั้นฝกปฏิบัติ (The Practice stage) เปนขั้นท่ีเปดโอกาสใหนักเรียนฝกพูด
โดยใชความรูท่ีเพ่ิงเรียนมาใหถูกตอง

ขั้นท่ี 3  ขั้นผลิตภาษา (The Production stage) เปนขั้นท่ีครูปลอยใหนักเรียนใชภาษา
ท่ีรับรูและฝกในขั้นท่ีสองมาแลว ไดอยางอิสระเต็มท่ี เนนใหนักเรียนใชภาษาอยางคลองแคลวมาก
กวาเนนความถูกตองทางไวยากรณ อาจใหทํากิจกรรมเปนคู หรือเปนกลุมก็ได ในขั้นนี้ ใหนักเรียน
ทํากิจกรรมถาม - ตอบ หรือตอบคําถามในรูปแบบอ่ืน ๆ เชน แบบเลือกตอบ ตอบถูก - ผิด การเติม
คํา แบบฝกหัดจับคู พูดบรรยาย พูดอภิปราย พูดกระซิบบอก ตอบแบบสอบถาม เกมภาษา การเติม
ขอมูลท่ีขาดหาย

3. ความสามารถดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร หมายถึง คะแนนความ
สามารถในการพูดโตตอบกับคูสนทนาในสถานการณตาง ๆ ไดตามลักษณะหนาท่ีของภาษา โดย
การวัดแบบตรงดวยขอสอบปากเปลา (Oral test) ในรูปแบบของการตอบคําถามโดยใชรูปภาพและ
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แผนภูมิประกอบ จํานวน 10 ขอ ท่ีผูวิจัยสรางขึ้นและหาคุณภาพแลว โดยใชเกณฑการประเมินให
คะแนนความสามารถในการพูด ตามแบบของสํานักทดสอบทางการศึกษา กรมวิชาการ กําหนด
พฤติกรรมความสามารถไว 5 ดาน ไดแก ดานสําเนียงการออกเสียง ไวยากรณ คําศัพท / สํานวน 
ความคลองแคลว และความสามารถในการส่ือสาร

4. แรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ หมายถึง กระบวนการทางจิตใจ อันเกิดจากวิธี
การสอนวิชาภาษาอังกฤษของครู ท่ีกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจ มีความพึงพอใจ เห็นคุณคา 
ความตองการ ความตั้งใจ ความเอาใจใส และความมานะพยายามในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษซ่ึงวัด
ไดจากคะแนนการตอบแบบสอบถามวัดแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของ ปรีชา            
ศรีเรืองฤทธ์ิ (2536) จํานวน 20 ขอ ซ่ึงไดหาคุณภาพของแบบสอบถามแลว มีคาอํานาจจําแนกอยู
ระหวาง 3.90 - 7.33 และมีคาความเช่ือม่ันท้ังฉบับ เทากับ .90 โดยกําหนดคาของความรูสึกหรือการ
กระทําในทางบวก และทางลบ ไว 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด ถาได
คะแนนรวมมาก แสดงวามีแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสูง 
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บทที่ 2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการใชกิจกรรม         
การละครในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร ดังนี้

1. แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูภาษา
2. พ้ืนฐานความเช่ือในเรื่องการจัดการเรียนการสอนภาษา

- ทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรูกลุมมนุษยนิยม
- ทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรูกลุมปญญานิยม

3. การสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร
- องคประกอบของความสามารถในการส่ือสาร
- หลักการในการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร
- ขั้นตอนการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร
- การจัดเนื้อหาหลักสูตรแบบเนนหนาท่ีและการส่ือความหมาย

4. ทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร
- ความหมายของการพูด
- ความสําคัญ ขอควรคํานึง และการพัฒนาทักษะการพูด
- ขั้นตอนการสอนพูด
- เทคนิคการสอนทักษะพูด
- การทดสอบ และการประเมินผลทักษะการพูดภาษาอังกฤษ

5. กิจกรรมการละคร
- ความหมายของกิจกรรมการละคร
- ประเภทของกิจกรรมการละคร
- รูปแบบของกิจกรรมการละคร
- ประโยชนของการใชกิจกรรมการละครในการสอนภาษา
- ขอควรคํานึงในการนํากิจกรรมการละครไปใชในการเรียนการสอน
- ขั้นตอนการนําเสนอกิจกรรมการละคร
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- ขอเสนอแนะในการนํากิจกรรมการละครมาใชในการสอนภาษา
- การประเมินประสิทธิภาพของบทเรียนท่ีใชกิจกรรมการละคร

6. งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับกิจกรรมการละครในการสอนภาษาอังกฤษ
- งานวิจัยในตางประเทศ
- งานวิจัยภายในประเทศ

7. แรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
- ความหมายของแรงจูงใจ
- ประเภทของแรงจูงใจ
- การสรางแรงจูงใจในการเรียนรู
- แรงจูงใจในการเรียนภาษาตางประเทศ

8. งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
- งานวิจัยในตางประเทศ
- งานวิจัยภายในประเทศ

แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูภาษา
แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูภาษาท่ีสองท่ีไดรับความสนใจมาก คือ แนวคิดของ แครชเชน 

(Krashen 1987: 35 - 40) ซ่ึงไดกลาวถึงสมมุติฐานการเรียนรูภาษาท่ีสองไว 5 ประการ สรุปไดดังนี้
1. สมมุติฐานเกี่ยวกับการเรียนและการรูภาษา (The Acquisition-Learning                                

Hypothesis) มีสาระสําคัญวา กระบวนการเรียนรูภาษาท่ีสองของคนเรามี 2 แบบ คือ การรูภาษา 
(Language Acquisition) เปนกระบวนการท่ีเกิดขึ้นเหมือนกับการเรียนรูภาษาแม เปนการเรียนรู
ภาษาโดยไมรูตัว (Subconscious) ผูเรียนจะไมไดคิดวากําลังเรียนภาษาอยู เพราะมุงท่ีการใชภาษา
เพ่ือการส่ือสาร และไมเนนเรื่องกฎเกณฑของภาษา จึงมักไมรูวาไดเรียนกฎเกณฑของภาษาไปแลว 
และเม่ือไดยินภาษาผิดจะรูสึกได แตไมสามารถบอกไดวาผิดกฎขอไหน ซ่ึงเปนการเรียนรูท่ีเปน
ธรรมชาติและไมเปนทางการ สวนแบบท่ีสอง คือ การเรียนภาษา (Language Learning) เปนการ
เรียนรูภาษาแบบเปนทางการ ในลักษณะท่ีรูตัว (Conscious) เรียนรูกฎเกณฑของภาษาเปนหลัก ทํา
ใหสามารถอธิบายกฎเกณฑของภาษาได แตไมมีการใชภาษาส่ือสารในชีวิตประจําวัน

2. สมมุติฐานเกี่ยวกับขั้นตอนในการเรียนรูภาษาตามธรรมชาติ (The Natural Order
Hypothesis) มีสาระสําคัญวา การรูภาษานั้นเปนไปอยางมีขั้นตอน ผูเรียนจะเรียนรูโครงสรางบาง
อยางกอนโครงสรางอ่ืน ๆ เชน เด็กจะเรียนรูหนวยคําประเภทพหูพจน /-s/ และท่ีแสดงกริยาท่ีกําลัง
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ดําเนินอยู /-ing/ กอนท่ีจะเรียนรูหนวยคํา /-s/ ท่ีแสดงความสอดคลองระหวางประธานและกริยา 
และการใช /'s/ ท่ีแสดงความเปนเจาของ

3. สมมุติฐานเกี่ยวกับกลไกทดสอบภาษา (The Monitor Hypothesis) มีสาระสําคัญ
วา การรูภาษา และการเรียนภาษานําไปใชประโยชนไดตางกัน โดยท่ีการรูภาษาจะชวยใหผูเรียน
สามารถใชภาษาส่ือสารในชีวิตจริงไดอยางคลองแคลว สวนการเรียนภาษามีประโยชนชวยในการ
ตรวจสอบความถูกตองของภาษาหรือทําหนาท่ีเปนกลไกทดสอบภาษา ในชีวิตประจําวันการเรียน
ภาษาซ่ึงเปนการเรียนกฎเกณฑนําไปใชประโยชนไดไมมากนัก เพราะมีเง่ือนไข 3 ประการ คือ ตอง
ใชเวลาสําหรับการตรวจสอบทําใหพูดไดชา ตองมุงความสนใจไปท่ีรูปแบบภาษาทําใหเนื้อหาท่ีจะ
พูดมีความสําคัญลดลงไป และตองรูกฎเกณฑทางภาษาซ่ึงมีอยูมากมายจึงเปนเรื่องท่ีทําไดยาก

4. สมมุติฐานเกี่ยวกับการรับรูขอมูลทางภาษา (The Input Hypothesis) มีสาระสําคัญ
ว า  ขอมูลทางภาษา ท่ีใชในการเรียนการสอนตองเปนขอมูลท่ีผู เรียนสามารถเขาใจได  
(Comprehensible Input) เปนขอมูลท่ีมีความหมายมีเนื้อหานาสนใจและเกี่ยวของกับผูเรียน โดยท่ี
เนื้อหาของขอมูลภาษาตองมีความรูหรือเพ่ิมระดับความรูในลักษณะ i + 1 ขึ้นไปเรื่อย ๆ

5. สมมุติฐานเกี่ยวกับการกรองทางจิตใจ (The Affective Filter Hypothesis) มีสาระ
สําคัญวา ปจจัยท่ีสําคัญมากประการหนึ่งท่ีมีผลตอการเรียนรูภาษาท่ีสอง คือ ปจจัยดานเจตคต ิ อาทิ
เชน แรงจูงใจ ความวิตกกังวล  ซ่ึงเปนส่ิงท่ีชวยสงเสริมหรือขัดขวางการเรียนรูภาษาของผูเรียนได 
แมผูเรียนจะไดรับขอมูลท่ีเขาสามารถเขาใจไดก็ตาม

จากสมมุติฐานท้ัง 5 ประการ สุมิตรา อังวัฒนกุล (2535 : 25) ไดสรุปไววา การเรียนรู
ภาษาท่ีสองนั้นการรูภาษาจะชวยใหผูเรียนใชภาษาไดอยางคลองแคลว สวนการเรียนแบบเรียน
ภาษา (Learning) จะชวยในการตรวจสอบความถูกตองของภาษา อยางไรก็ตามยังตองมีปจจัยอ่ืน ๆ 
ท่ีมีความสําคัญตอการเรียนรูภาษา คือ ขอมูลทางภาษาท่ีผูเรียนสามารถเขาใจได และเจตคติของ     
ผูเรียนซ่ึงควรมีความวิตกกังวลนอย แรงจูงใจสูง นอกจากนี้เวลาท่ีใชในการเรียนรู ความถนัด วัย
ของผูเรียน ฯลฯ ก็เปนสวนประกอบท่ีมีอิทธิพลตอการเรียนรูภาษาท่ีสองเชนกัน

พ้ืนฐานความเชื่อในเร่ืองการจัดการเรียนการสอนภาษา
การจัดการเรียนการสอนภาษามีหลายแนวทางแตกตางกันตามแนวคิดดานปรัชญาและ

ทฤษฎีการเรียนรู ของนักจิตวิทยาท่ีสําคัญมีดังตอไปนี้

ทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรูกลุมมนุษยนิยม (Humanism Psychology Theory)
ทฤษฎีนี้ เนนธรรมชาติของความเปนมนุษย โดยคํานึงวา ทุกคนเปนผูมีจิตใจ อารมณ มี

ความรูสึก มีศักดิ์ศรี มีเหตุมีผล คนไมใชเครื่องจักรท่ีรอรับคําส่ัง ไมใชวัตถุหรือสัตวท่ีสามารถวาง
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เง่ือนไขใหปฏิบัติอะไรก็ไดตามความตองการ ทุกคนมีความสามารถ มีความตองการท่ีจะพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง ดังนั้น ถาบุคคลปรารถนาจะเปล่ียนพฤติกรรมก็จะขึ้นอยูกับการตัดสินใจของ
เขาเองมากกวาจากส่ิงเราหรือส่ิงแวดลอมภายนอก เพราะการเรียนรูเปนผลมาจากการรับรูของ
บุคคลตอส่ิงเราดวยตนเอง มากกวาจะเปนผลมาจากการท่ีส่ิงเรามีอิทธิพลตอการควบคุมพฤติกรรม 
บุคคลมีความแตกตางกัน มีเอกลักษณเปนของตนเอง มีวิธีการในการประกอบกิจกรรมตาง ๆ ไม
เหมือนกัน

แนวคิดตามทฤษฎีนี้ท่ีเปนท่ียอมรับกันแพรหลาย คือ แนวคิดของ โรเจอร (Rogers) และ
มาสโลว ( Maslow)

แนวคิดของ โรเจอร (Rogers, อางถึงใน ละเอียด จุฑานันท [2541]: 76)
โรเจอร นักจิตวิทยาชาวอเมริกันผูนี้เสนอแนวคิดของการแกปญหา โดยใหผูรับคํา

ปรึกษาเปนผูรักษาดวยตนเอง ท้ังนี้ผูใหคําปรึกษาตองใหความเช่ือม่ันแกผูรับคําปรึกษาในการท่ีจะ
ชวยดําเนินการแกไขปญหาของตนเอง จนกระท่ังผูรับคําปรึกษาหาแนวความคิดใหมของตนเองได 
และหายจากความทุกขในท่ีสุด โรเจอร เรียกเทคนิคนี้วา "Client-Centred Attitude"

หลังจากท่ีไดทดลองปฏิบัติ โรเจอรแนะนําใหนําหลักการนี้ไปใชในการศึกษาใน
หนังสือช่ือ "Liberty in Learning" โดยเสนอ "การสอนทางออม" หรือ "Non-directivity" ซ่ึงตั้งอยู
บนสมมุติฐานวา
         1.  ผูสอนมิไดสอนโดยตรง แตจะสนับสนุนจัดสภาพใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง

2. ผูเรียนจะเรียนรูในส่ิงท่ีตนอยากเรียน หรือเรียนเพราะเห็นความสําคัญ หรือเห็นวา
สวนนั้นเปนประโยชนสําหรับตน

3. ผูสอนและผูเรียนจะตองรวมกันสรางบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู คือ บรรยากาศท่ี
ปลอดจากการขมขู ปลอดจากความหวาดกลัวหรือความหวาดระแวงท้ังปวง

แนวคิดของโรเจอรนั้นเนนผูเรียนเปนศูนยกลางและเนนความมีคุณคาของมนุษย ความ
เปนปจเจกบุคคล สิทธิของบุคคลท่ีจะกําหนดการกระทําของตนเอง ตลอดจนการเห็นคุณคาของการ
พัฒนาศักยภาพของมนุษยเพ่ือนําไปสูการบรรลุถึงศักยภาพแหงตน โดยไมไดใหความสนใจตอ   
เปาหมายท่ีเปนวัตถุ

แนวคิดของมาสโลว  (Maslow, อางถึงใน ละเอียด จุฑานันท [2541]: 77)
มาสโลว มีความเช่ือในลักษณะเดียวกับโรเจอร โดยเช่ือวาทุกคนมีความตองการท่ีจะให

ตนเองบรรลุศักยภาพแหงตน เขาเสนอวาการท่ีบุคคลจะบรรลุศักยภาพแหงตนไดนั้น ตองไดรับการ
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สนองตอบตอความตองการในระดับตนกอน มาสโลวเสนอลําดับขั้นของความตองการของมนุษย 5 
ขั้น คือ

ขั้นท่ี 1 ความตองการในดานรางกาย (Physiological Needs)
ขั้นท่ี 2 ความตองการความม่ันคงปลอดภัย (Needs of Security)
ขั้นท่ี 3 ความตองการความรักและความเปนเจาของ (Needs of Affection and Sense of 

Belonging)
ขั้นท่ี 4 ความตองการรูจักคุณคาของตนเอง (Self - Esteem)
ขั้นท่ี 5 ความตองการการบรรลุถึงศักยภาพแหงตน (Self -Realization)
จากแนวคิดของมาสโลว สรุปไดวา ในการจัดการเรียนการสอน ผูสอนตองจัดสภาพ

แวดลอมใหสนองตอบตอความตองการของผูเรียนในระดับตน ๆ กอน เชน ถารางกายยังตองการ
อาหารเชาอยู เขาจะไมตองการเรียนรูส่ิงตาง ๆ ตอเม่ือความตองการอาหารไดรับการตอบสนอง เม่ือ
นั้นผูสอนจึงสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได โดยตองไมทําใหผูเรียนหวาดกลัว หรือทําให
รูสึกวาคุณคาของตนเองลดลง ผูสอนตองจัดบรรยากาศใหทาทาย นาสนใจ นาสนุก จะทําใหผูเรียน
อยากเรียนรูมากขึ้น ในขณะเดียวกันผูสอนตองพยายามสงเสริมใหผูเรียนทํางานรวมกัน เพ่ือตอบ
สนองความตองการความอบอุน ความเปนพวกเดียวกัน ใหยอมรับซ่ึงกันและกัน ชวยเหลือซ่ึงกัน
และกัน จะทําใหผูเรียนรูสึกวาตนเองมีคุณคา และเกิดความตองการท่ีจะเขาใจตนเองอยางถองแท 
อันเปนการบรรลุถึงศักยภาพของตนไดดีท่ีสุด

สรุปแนวคิดของนักจิตวิทยากลุมนี้ไดวา การจัดการเรียนการสอนตองมีผูเรียนเปนศูนย
กลาง กระบวนการจัดการเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเปนหนาท่ีของผูเรียน เนนการพัฒนาสวนตน 
มุงการกระทําดวยตนเอง ไมเขมงวด เนนความสําเร็จมากกวาลมเหลว ผูสอนมีหนาท่ีเอ้ืออํานวย
ความสะดวกเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามท่ีเขาตองการ ผูสอนตองไมบอกความรู ยอมรับผูเรียน
อยางท่ีเขาเปน ยกยองใหเกียรติ จริงใจและม่ันใจในตัวเขา เขาใจอารมณและความรูสึกของเขา และ
พรอมท่ีจะยอมรับวา ผูเรียนมีสิทธิท่ีจะกําหนดทิศทางของตนเอง

ทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรูกลุมปญญานิยม (Cognitive Psychology Theory)
นักจิตวิทยากลุมนี้ใหความสนใจในการศึกษาปจจัยภายในตัวบุคคลท่ีเรียกวา โครงสราง

ทางปญญาท่ีมีผลตอความจํา การรับรูและการแกปญหาของบุคคล เช่ือวาการกระทําตาง ๆ ของ
บุคคลนั้นเกิดขึ้นจากตัวบุคคลนั้น ๆ เอง ไมใชเกิดจากเง่ือนไขภายนอก สภาพแวดลอมท่ีจะทําให
บุคคลเรียนรูไดดีนั้น เปนสภาพแวดลอมท่ีบุคคลรับรูและมีความหมายตอบุคคลเทานั้น และส่ิงท่ี
บุคคลไดเรียนรูมากอนจะมีผลตอการเรียนรูในปจจุบัน ดังนั้นนักจิตวิทยากลุมนี้จึงสนใจตอส่ิงท่ี
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บุคคลไดเรียนรูมาแลว เพ่ือจะไดจัดประสบการณท่ีมีความหมาย เพ่ือใหเกิดการเรียนรูใหมไดอยาง
มีประสิทธิภาพ แนวคิดตามทฤษฎีนี้ท่ีนาสนใจ คือ แนวคิดของ บรูเนอร (Bruner) และ โอซูเบล 
(Ausubel)

แนวคิดของบรูเนอร (Bruner , อางถึงใน ละเอียด จุฑานันท [2541]: 78-79)
บรูเนอร เรียกทฤษฎีของเขาวา "ทฤษฎีการสอน"  เพราะเปนการบอกใหผูสอนรูวา     

ทําอยางไรจึงจะใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ทฤษฎีของเขามีหลัก 4 ประการ คือ
1. แรงจูงใจจัดเปนเง่ือนไขแรกท่ีมีอยูในตัวบุคคล และสงผลใหบุคคลนั้นมีความ

ปรารถนาท่ีจะเรียนรู จึงควรเปนแรงจูงใจท่ีเกิดขึ้นภายในตัวบุคคลเอง บรูเนอร เช่ือวาทุกคนมี    
แรงจูงใจภายในอยูแลว คือ ความอยากรู อยากเห็น ความตองการความสําเร็จ และความตองการท่ีจะ
เขารวมกับผูอ่ืน ดังนั้นผูสอนจึงควรนํามาใชใหเปนประโยชนในการจัดการเรียนการสอนโดยการ
สอนใหผูเรียนแกปญหาและเรียนรูท่ีจะคนหาคําตอบดวยตนเอง

2. โครงสรางความรู เขาเช่ือวา ควรจัดโครงสรางของเนื้อหาวิชาตาง ๆ ใหอยูในรูปแบบ
ท่ีผูเรียนทุกคนเขาใจได ภายใตเง่ือนไข 3 ประการ คือ

1. ลักษณะการเสนอเนื้อหาท่ีผูเรียนเขาใจไดงาย เชน ใหปฏิบัติจริง ใชรูปภาพ ใช
สัญลักษณ

2. เสนอในปริมาณท่ีผูเรียนสามารถจําได
3. เสนอดวยวิธีท่ีงาย ใหผูเรียนมองเห็นความสัมพันธของส่ิงท่ีเรียนรู

3. ลําดับขั้นตอนการเสนอเนื้อหา เขาเช่ือวาตองเสนอตามขั้นตอน เริ่มดวยการกระทํา
ตามดวยการใชแผนภูมิ รูปภาพ จบลงดวยสัญลักษณหรือคําพูด

4. การใหแรงเสริม ใชไดหลายวิธี การใหขอมูลปอนกลับก็ถือเปนการใหแรงเสริมท่ีดี
จากหลักการท้ัง 4 ขอนี้ บรูเนอร มีความเช่ือวา การเรียนรูอยางมีความหมายจะเกิดขึ้น

ดวยการเรียนรูโดยการคนพบ ดังนั้น ผูสอนควรใหผูเรียนแกปญหาเอง ซ่ึงกอนแกปญหาผูสอนจะ
ใหผูเรียนคิดเดาคําตอบ จากนั้นใหผูเรียนพิสูจนการเดาดวยการสํารวจขอมูลตาง ๆ ซ่ึงการสํารวจนี้
ตองปลอดภัยและอาจมีรางวัลให เปนการสรางนิสัยรักการคนควา และคนพบส่ิงตาง ๆ ดวยตนเอง 
ซ่ึงจะทําใหผูเรียนจดจําไดดี

แนวคิดของ โอซูเบล (Ausubel , อางถึงใน ละเอียด จุฑานันท [2541]: 79)
โอซูเบล เช่ือวาทุกคนมีโครงสรางทางปญญาท่ีแตกตางกันออกไปตามประสบการณ

เรียนรูของแตละคน โอซูเบลใหความสนใจตอการเรียนรูอยางมีความหมาย เปนการเรียนรูส่ิงใหมท่ี
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ผูเรียนพบวาส่ิงเหลานี้มีความสัมพันธหรือเกี่ยวของกับขอมูลหรือแนวคิดท่ีเคยเรียนรูมาแลว และยัง
คงอยูในโครงสรางทางปญญาของตน

การท่ีจะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางมีความหมายนั้น โอซูเบล เสนอวาควรจัด
ระบบความรูใหม ใหเช่ือมโยงกับแนวคิดท่ีมีอยูแลวในโครงสรางทางปญญา โดยการจัดระบบลวง
หนา แนวคิดนี้ชวยใหผูสอนสามารถพิจารณาจัดระบบเนื้อหาใหมลวงหนาและนําไปดําเนินการ
สอนไดอยางมีประสิทธิภาพ

การสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร
การสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร (Communicative Approach) เกิดขึ้นราวป ค.ศ. 1975 เม่ือ

นักภาษาศาสตรและผูเกี่ยวของกับการเรียนการสอนภาษาตางประเทศไดตระหนักในปญหาวา แม  
ผูเรียนจะรูโครงสรางของภาษาตางประเทศมาแลวเปนอยางดี ก็ยังไมสามารถพูดคุยหรือส่ือสารกับ
ชาวตางประเทศได หรือถาจะส่ือสารไดบาง ก็มักใชภาษาในลักษณะท่ีเจาของภาษาเขาไมใชกัน แม
จะเปนภาษาท่ีถูกตองตามหลักไวยากรณ ท้ังนี้เพราะภาษาไมไดเปนเพียงระบบไวยากรณท่ีประกอบ
ดวยเสียง ศัพท โครงสรางเทานั้น แตภาษาคือระบบของขอความท่ีใชในการส่ือสารหรือส่ือความ
หมายได จึงมีการแสวงหาวิธีการและพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับการสอนภาษาตางประเทศเพ่ือใหผูเรียน
สามารถใชภาษาเพ่ือส่ือสารได ดังนั้น ในการสอนไมควรสอนใหผูเรียนไดเรียนรูเฉพาะรูปแบบ 
หรือโครงสรางของภาษาเทานั้น เพราะในการส่ือสารนั้น ผูพูดตองใชหนาท่ีของภาษา ในการส่ือ
ความหมายไปยังผูฟง เชน โตแยง เชิญชวน ขออนุญาต ฯลฯ ซ่ึงตองใชใหเหมาะกับสภาพสังคม 
บุคคล และกาลเทศะ นอกจากนี้ การส่ือสารยังเปนกระบวนการอยางหนึ่ง การรูรูปแบบหนาท่ีความ
หมายของภาษาเพียงอยางเดียวจึงไมเพียงพอ ผูเรียนตองสามารถนําความรูไปใชไดจริง และ
ปฏิกิริยาตอบโตระหวางผูพูดกับผูฟง จะชวยใหความหมายนั้นกระจางขึ้น เพราะผูฟงจะเปนผูแสดง
ปฏิกิริยาใหรูวาเขาใจส่ิงท่ีผูพูดพูดเพียงใด ถาไมเขาใจผูพูดตองปรับคําพูดใหมเพ่ือส่ือความหมายให
ชัดเจนขึ้น (ละเอียด จุฑานันท [2541] : 96)

วิธีการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร มีพ้ืนฐานมาจากแนวคิดท่ีวา ภาษาคือเครื่องมือในการ
ส่ือสาร และเปาหมายของการสอนภาษาคือ เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการส่ือสาร 
ไฮมส (Hymes, อางถึงใน ละเอียด จุฑานันท [2541]: 96) ไดใหความหมายของความสามารถในการ
ส่ือสารไววา เปนความสามารถในการใชภาษา ตีความภาษาไดถูกตองเหมาะสมเม่ือมีปฎิสัมพันธ
กับบุคคลอ่ืน ๆ ในสังคม เปนความสามารถท่ีรูวาเม่ือใดควรจะพูด จะพูดอะไร พูดกับใคร เม่ือใด ท่ี
ไหน ในลักษณะอยางไร ความหมายของความสามารถในการส่ือสารของเดลล ไฮมส เปนท่ียอมรับ
กันโดยท่ัวไป
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องคประกอบของความสามารถในการส่ือสาร
ผูเช่ียวชาญดานการสอนภาษาหลายคนไดเสนอองคประกอบของความสามารถในการ

ส่ือสาร ดังตอไปนี้
คาเนล และ สเวน (Canale and Swain 1980: 1) ใหคําอธิบายสมรรถวิสัยหรือความ

สามารถในการใชภาษาเพ่ือการส่ือสารวาประกอบดวยสมรรถวิสัย 4 ประการ ดังนี้
1. สมรรถวิสัยทางดานไวยากรณ (Grammatical competence) หมายถึง ความสามารถใน

การใชภาษาทางดานคําศัพท โครงสราง เสียง และการใชรูปแบบของคําไดอยางถูกตอง
2. สมรรถวิสัยทางดานภาษาศาสตรสังคม (Sociolinguistic competence) หมายถึง ความ

สามารถในการใชภาษาใหถูกตองเหมาะสมกับปริบททางสังคม และสามารถใชภาษาในการส่ือสาร
ใหเหมาะกับหนาท่ีของภาษา เชน การทักทาย ตลอดจนใชภาษาใหเหมาะกับบุคคล กาลเทศะ และ
สถานการณในการส่ือความหมาย

3. สมรรถวิสัยทางดานการใชคําเช่ือมความสัมพันธของขอความ (Discourse 
competence) หมายถึง ความสามารถในการสัมพันธและเช่ือมโยงระหวางขอความระดับปรนัยโดย
ใชความรูทางไวยากรณ ซ่ึงสามารถเช่ือมโยงขอความไดอยางถูกตองและส่ือความหมายทางภาษา
ไดอยางเหมาะสมกับสถานการณการใชภาษา กลาวคือ เปนความสามารถในการส่ือสารในระดับ 
ขอความท่ีเหนือกวาระดับประโยค

4. สมรรถวิสัยทางดานการใชยุทธศาสตรในการส่ือสาร (Strategic competence) หมาย
ถึง ความสามารถปรับกลวิธีในการส่ือสารใหเขากับสถานการณการใชภาษาเพ่ือใหการส่ือสารหรือ
รับสารนั้นราบรื่น และดําเนินตอไปอยางราบรื่นไมขาดตอน การปรับกลวิธีในการส่ือสารมี 2 ทาง 
คือ การใชคําพูด และไมใชคําพูด โดยแสดงกิริยาทาทางหรือสีหนาประกอบคําอธิบาย

ซาวิยอง (Savignon 1983: 35 - 46) กลาววา สมรรถวิสัยในการส่ือสารซ่ึงเปนพ้ืนฐาน
สําหรับการออกแบบหลักสูตรและการฝกในช้ันเรียน มี 4 ประการ ดังนี้

1. สมรรถวิสัยทางดานไวยากรณ (Grammatical competence) หมายถึง ความสามารถใน
การจําคําศัพท หนวยเสียง หนวยคํา โครงสราง การผสมผสานองคประกอบตาง ๆ เหลานี้เขาเปนรูป
คําหรือรูปประโยค สมรรถภาพทางดานไวยากรณจะไมเกี่ยวของกับทฤษฎีทางไวยากรณทฤษฎีใด
ทฤษฎีหนึ่งโดยเฉพาะ หรือความสามารถในการทําใหเกิดความรูแจงเกี่ยวกับกฎเกณฑ บุคคลจะ
แสดงสมรรถภาพทางดานไวยากรณโดยการใชกฎเกณฑ (Using a rule)

2. สมรรถวิสัยทางดานภาษาศาสตรสังคม (Sociolinguistic competence) คํานึงถึงกฎการ
ใชภาษาในสังคม ตองเขาใจภาษาในปริบทของสังคม บทบาทของผูรวมสนทนา ขาวสารท่ีแลก
เปล่ียนกัน และหนาท่ีของการปฏิสัมพันธ ส่ิงท่ีควรพิจารณาคือ ความเหมาะสมในการใชภาษาและ
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การตัดสินวา อะไรคือความเหมาะสมนั้น จะเกี่ยวของมากกวาการท่ีจะรูวาจะตองพูดอะไร พูดอยาง
ไร เทานั้น แตยังตองรูวาเม่ือไรควรจะเงียบดวย ดังนั้น เปาหมายหนึ่งของการวิเคราะหวัฒนธรรม
รวมคือ ทําใหเกิดการรูแจงในกฎเกณฑท่ีจะชวยใหผูท่ีไมใชเจาของภาษาไดเขาใจ และปรับตัวให
เขากับรูปแบบท่ีเขาไมคุนเคย

3. สมรรถวิสัยทางดานการใชคําเช่ือมความสัมพันธของขอความ (Discourse 
competence) ไมไดเกี่ยวของกับการตีความประโยคเดียว แตจะตีความตัวเช่ือมชุดของประโยคหรือ
คําพูดเพ่ือสรางความหมาย ทฤษฎีและการวิเคราะหขอความจะเกี่ยวของกับภาษาศาสตร การวิจารณ
วรรณกรรม สังคมวิทยา ปรัชญา มานุษยวิทยา การพิมพ การส่ือสารตัวเช่ือมระหวางประโยคอาจจะ
ไมชัดเจน กลาวไดวา มันอาจจะไมแสดงความรูสึกตอเนื่องระหวางตัวเช่ือมหนึ่งกับอีกตัวเช่ือมหนึ่ง 
ท้ังนี้ขึ้นอยูกับความรูเกี่ยวกับโลกแหงความจริง และความคุนเคยกับเนื้อหา การแบงปนความรูโดย
ผูเขียน ผูพูด ผูอานและผูฟง

4. สมรรถวิสัยทางดานยุทธศาสตรในการส่ือสาร (Strategic competence) หมายถึง วิธี
การท่ีบุคคลใชชดเชยกฎของความรูท่ีไมสมบูรณหรือองคประกอบท่ีจํากัดในการประยุกตใช เชน 
งานท่ียากลําบาก นารําคาญ ไมนาเอาใจใส มันเปรียบเหมือนความจําเปนในการจัดการวา คุณจะทํา
อะไรเม่ือไมสามารถคิดคําพูดได คุณมีวิธีการอะไรท่ีจะรักษาการส่ือสารใหดําเนินตอไปในขณะท่ี
คุณหยุดชะงักเพ่ือคิด คุณจะใหคูสนทนารูไดอยางไรวาคุณไมเขาใจคําพูดของเขาหรือเขาพูดเร็วไป 
และคุณจะปรับปรุงอยางไรเม่ือขาวสารของคุณเกิดการเขาใจผิด ยุทธวิธีท่ียืดการส่ือสารออกไป 
ประกอบดวย การถอดความ การย้ํา การพูดออมคอม การลังเลใจ การหลีกเล่ียง การเดาเม่ืออยูใน
เง่ือนไขท่ีจํากัดและเม่ือมีการเปล่ียนแปลงอยางคาดไมถึง

บาคแมน และพาลมเมอร (Bachman and Palmer 1982: 450) กลาววา การท่ีผูเรียนจะมี
สมรรถวิสัยในการส่ือสารนั้นจะตองเปนผูมีความสามารถในการใชภาษา 3 ประการ ดังนี้

1. สมรรถวิสัยทางดานภาษาศาสตร  (Linguistic Competence) หมายถึง ความรูความ
สามารถในการใชภาษาอยางถูกตองตามหลักภาษาศาสตรและมีความสามารถในการส่ือสารโดย
อาศัยพ้ืนฐานทางภาษาศาสตร เชน เสียง ศัพท และไวยากรณ รูวาประโยคใดถูกไวยากรณ ประโยค
ใดผิดไวยากรณ ผิดท่ีใด และสามารถแกไขประโยคนั้นใหถูกตองตามหลักไวยากรณได

2. สมรรถวิสัยทางดานภาษาศาสตรสังคม (Sociolinguistic Competence) หมายถึง ความ
รูความสามารถทางภาษาศาสตรเชิงสังคม มีความรูความเขาใจระเบียบปฏิบัติทางสังคมของผูใช
ภาษารวมกันท้ังผูส่ือภาษาและผูรับภาษา นั่นคือ มีความสามารถใชรูปแบบของภาษา ทําเนียบของ
ภาษาอยางถูกตองเหมาะสมกับสภาพแวดลอมในสังคมซ่ึงประกอบดวยวัฒนธรรม ฐานะทางสังคม 
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บทบาท เปนตน เม่ือผูเรียนมีความเขาใจแลว เขาจะรูไดโดยอัตโนมัติวา ควรใชภาษาลักษณะใด กับ
บุคคลประเภทใดจึงจะถูกตองเหมาะสมกับกาละเทศะ

3. สมรรถวิสัยทางดานปฏิบัตินิยม (Pragmatic Competence) หมายถึงความรูความ
สามารถในการปฏิบัติตนเพ่ือการใชภาษา เชน สามารถปรับตัวเขากับสถานการณ การใชกิริยา      
ทาทาง สีหนา การประสานสายตาและน้ําเสียงประกอบในการส่ือความหมาย ผูเรียนสามารถเช่ือม
โยงกฎเกณฑทางภาษาใหเขากับเนื้อหา ในการส่ือสารจะอาศัยสัญลักษณ และเครื่องหมาย ท้ังการใช
คําพูด และ ไมใชคําพูด เพ่ือแสดงใหผูรับส่ือทราบวาเรามีความรูสึกอยางไรตอเนื้อหานั้น โดยแสดง
ออกทางสีหนา ทาทาง น้ําเสียง ผูรับส่ือสามารถเขาใจและคาดการณลวงหนาวาผูส่ือจะพูดอะไร 
ดวยน้ําเสียงอยางไร โดยอาศัยพ้ืนฐาน ประสบการณของเขาเองเขาชวย

องคประกอบของความสามารถในการส่ือสารท่ีผูเช่ียวชาญดานการสอนภาษาท่ีกลาวมา
ขางตนไดเสนอไวนั้นสามารถสรุปไดวา จะตองประกอบดวยสมรรถวิสัย ดานตาง ๆ ดังนี้

1. สมรรถวิสัยทางดานภาษาศาสตรหรือไวยากรณ (Linguistic competence and 
Grammatical competence) ไดแก การใชทักษะท้ังส่ี คือ ฟง พูด อาน เขียน ซ่ึงมีองคประกอบทาง
ภาษาคือ เสียง ศัพท โครงสราง ซ่ึงเปนแกนในการส่ือความหมาย ในดานทักษะการฟง จะตองเริ่ม
จากความสามารถในการจําแนกเสียงได ไปจนถึงการฟงขอความในระดับความเร็วปกติของเจาของ
ภาษาไดเขาใจ ในดานทักษะการพูด จะตองออกเสียงไดถูกตองและสนทนาโตตอบดวยสําเนียงและ
จังหวะท่ีเจาของภาษาพอจะเขาใจได ในดานทักษะการอาน จะตองรูจักกลไกของการอานและ
สามารถอานเพ่ือความเขาใจได และดานทักษะการเขียน จะตองรูจักกลไกในการเขียน คือ การ
สะกดคํา การใชเครื่องหมายวรรคตอน การเรียบเรียงประโยค และการใชคําเช่ือมความหมาย 
(Articulators and Connectors) ตลอดจนการเขียนขอความในลักษณะตาง ๆ ได

2. สมรรถวิสัยทางดานภาษาศาสตรสังคม (Sociolinguistic competence) ไดแก ความ
สามารถท่ีจะใชภาษาไดอยางถูกตองเหมาะสมตามระเบียบปฏิบัติของสังคม มีความรูเกี่ยวกับระดับ
ของภาษาท่ีใชในแตละกลุมสังคมวัฒนธรรม สามารถเลือกใชภาษาใหเหมาะสมกับบุคคล และ
สถานการณ ซ่ึงแตกตางกันไปตามสภาพสังคม วัฒนธรรมนั้น ๆ ได เชน รูวาจะตองใชภาษาท่ีเปน
ทางการกับผูท่ีไมรูจักคุนเคย หรือใชภาษาท่ีไมเปนทางการกับผูท่ีสนิทสนม เปนตน เหลานี้คือเรื่อง
ของการใชภาษาใหถูกตองกับบุคคลและกาละเทศะนั่นเอง

3. สมรรถวิสัยทางดานการใชคําเช่ือมความสัมพันธของขอความ (Discourse 
competence) หมายถึง ความสามารถในการสัมพันธและเช่ือมโยงระหวางขอความระดับปรนัยโดย
ใชความรูทางไวยากรณ ซ่ึงสามารถเช่ือมโยงขอความไดอยางถูกตองและส่ือความหมายทางภาษา
ไดอยางเหมาะสมกับสถานการณการใชภาษา กลาวคือ เปนความสามารถในการส่ือสารในระดับขอ
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ความท่ีเหนือกวาระดับประโยค ไมไดเกี่ยวของกับการตีความประโยคเดียว แตจะตีความตัวเช่ือมชุด
ของประโยคหรือคําพูดเพ่ือสรางความหมาย ทฤษฎีและการวิเคราะหขอความจะเกี่ยวของกับภาษา
ศาสตร การวิจารณวรรณกรรม สังคมวิทยา ปรัชญา มานุษยวิทยา การพิมพ การส่ือสารตัวเช่ือม
ระหวางประโยคอาจจะไมชัดเจน กลาวไดวา มันอาจจะไมแสดงความรูสึกตอเนื่องระหวางตัวเช่ือม
หนึ่งกับอีกตัวเช่ือมหนึ่ง ท้ังนี้ขึ้นอยูกับความรูเกี่ยวกับโลกแหงความจริง และความคุนเคยกับเนื้อหา 
การแบงปนความรูโดยผูเขียน ผูพูด ผูอานและผูฟง

4. สมรรถวิสัยในการประยุกตใชหรือยุทธศาสตรในการส่ือสาร (Pragmatic competence 
or Strategic competence of communication) คือ มีความสามารถในการปรับตัวเขากับสถานการณ 
ดวยวิธีการหลีกเล่ียงการใชรูปลักษณะภาษาท่ียังไมชํานาญพอ โดยเล่ียงไปใชรูปแบบอ่ืนท่ีเรียนมา
แลว หรือแสดงออกดวยการใชกิริยาทาทาง สีหนา และน้ําเสียงประกอบการส่ือความหมาย การใช
กลวิธีนี้เปนการแสดงออกท้ังในทางวาจา และไมเปนวาจา เชน การขยายความดวยคําศัพทอ่ืนแทน
คําศัพทท่ีไมรูหรือนึกไมออกในขณะนั้น การพยายามอธิบายโดยใชกิริยาทาทางประกอบ

หลักการในการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร
วิธีสอนตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร มุงเนนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

เพ่ือใหผูเรียนสามารถใชภาษาเพ่ือการส่ือความหมายไดจริง โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชภาษาไดอยาง
เหมาะสมกับสภาพสังคม

จอหนสัน และ มอรโรว (Johnson and Morrow 1981: 60 - 66) ใหหลักการในการสอน
ภาษาเพ่ือการส่ือสารไวดังนี้

1. ผูเรียนควรไดรับการฝกฝนความรู ความสามารถในการส่ือสารตั้งแตเริ่มตนเรียน      
ผูสอนควรช้ีใหเห็นวา รูปแบบภาษาท่ีเรียนจะใชไดในสถานการณท่ีมีความหมาย ตองใหผูเรียนรูวา
กําลังทําอะไร เพ่ืออะไร ผูสอนตองบอกใหผูเรียนทราบถึงความมุงหมายของการเรียนและการฝกใช
ภาษา เพ่ือใหการเรียนภาษาเปนส่ิงท่ีมีความหมายตอผูเรียน ใหผูเรียนรูสึกวาเม่ือเรียนแลวจะ
สามารถทําบางส่ิงบางอยางเพ่ิมขึ้นได นั่นคือ สามารถส่ือสารไดตามท่ีตนตองการ เชน ในทักษะการ
อาน เม่ือเรียนหรือฝกแลว ผูเรียนสามารถอานคําแนะนําวิธีใชอุปกรณบางอยางได หรือในทักษะ
การพูด นักเรียนสามารถพูดถามทางไปสถานท่ีท่ีตนตองการได เปนตน

2. จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ หรือทักษะสัมพันธ (Integrated skills)   การสอน
ภาษาโดยแยกเปนสวน ๆ เชน แยกการสอนไวยากรณจากบทสนทนา หรือแยกการสอนแตละทักษะ 
จะไมชวยใหผูเรียนเรียนรูการใชภาษาเพ่ือการส่ือสารไดดีเทากับการสอนในลักษณะบูรณาการ ใน
ชีวิตประจําวันการใชภาษาเพ่ือการส่ือสารมักตองใชหลาย ๆ ทักษะรวมกัน และในบางครั้งก็ตอง
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อาศัยกิริยาทาทางประกอบ ดังนั้น ผูเรียนภาษาก็ควรจะไดทําพฤติกรรมเชนเดียวกับในชีวิตจริง ควร
ไดฝกและใชภาษาในลักษณะของทักษะรวมตั้งแตเริ่มตน

3. ฝกสมรรถวิสัยดานการส่ือสาร (Communicative competence) ตองใหผูเรียนไดทํา 
กิจกรรมการใชภาษาท่ีมีลักษณะเหมือนในชีวิตประจําวันมากท่ีสุด เพ่ือใหผูเรียนนําไปใชไดจริง  
กิจกรรมการหาขอมูลท่ีขาดหาย (Information gap) เปนกิจกรรมท่ีเหมาะสมในการฝกใชภาษา 
เพราะผูเรียนท่ีทํากิจกรรมนี้จะไมทราบขอมูลของอีกฝายหนึ่ง จึงจําเปนตองส่ือสารกันเพ่ือใหได  
ขอมูลท่ีตองการ กิจกรรมในลักษณะนี้จึงมีความหมายและใกลเคียงกับการส่ือสารในชีวิตจริง การ
ทํากิจกรรมการใชภาษา ควรใหผูเรียนไดมีโอกาสเลือก (Choice) ใชขอความใดก็ไดท่ีเห็นวาเหมาะ
สมกับบทบาทและสถานการณ นั่นคือ ผูเรียนตองเรียนรูความหมายของสํานวนภาษาในรูปแบบ 
ตาง ๆ นอกจากนี้ การท่ีมีปฏิสัมพันธกันระหวางคนสองคน เขาจะตองมีจุดประสงคอยูในใจแลววา
จะส่ือสารกันในเรื่องใด การส่ือสารจึงไมไดเกิดเฉพาะการพูดดวยกันเทานั้น แตตองมีเปาหมายท่ีตั้ง
ไวดวย ดังนั้นการส่ือสารจึงรวมถึงยุทธวิธี และเทคนิคตาง ๆ มีการโตตอบใหขอมูลยอนกลับ 
(Feedback) ซ่ึงกันและกัน ท้ังนี้เพ่ือใหการสนทนาบรรลุเปาหมาย

4. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนไดใชความรูรวมท้ังไดรับประสบการณท่ีตรง
กับความตองการของผูเรียนอยางแทจริง ตองใหผูเรียนฝกการใชภาษามาก ๆ การท่ีผูเรียนจะ
สามารถใชภาษาเพ่ือการส่ือสารไดนั้น ผูเรียนจะตองทํากิจกรรมการใชภาษาในรูปแบบตาง ๆ มีการ
ฝกใหแสดงความคิดเห็นหรือระดมพลังสมอง (Brainstorming activities) ฝกกิจกรรมการใชภาษา
เปนคู ๆ หรือทํางานกลุม เชน การแสดงบทบาทสมมุต ิ เกม การแกปญหา สถานการณจําลอง
เปนตน

5. ฝกผูเรียนใหใชภาษาในกรอบของความรูทางดานหลักภาษา และความรูเกี่ยวกับกฎ
เกณฑของภาษาท่ีใชอยูในแตละกลุมของสังคม ตองฝกผูเรียนใหเคยชินในการใชภาษาโดยไมกลัว
ผิดและใหส่ือสารไดคลอง เพราะการเรียนการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสารใหความสําคัญกับการใช
ภาษามากกวาวิธีใชภาษา ใหความสําคัญในเรื่องความคลองแคลวในการใชภาษาเปนอันดับแรก 
และเนนการใชภาษาตามสถานการณ (Function) มากกวาการใชรูปแบบ (Form) เชน "It rains." 
Function ท่ีใช คือ informing หรือ warning สวน Form คือ การใช Present Simple tense ผูสอนไม
ควรแกไขขอผิดพลาดของผูเรียนทุกครั้ง ควรแกไขเฉพาะท่ีจําเปน เชน ขอผิดพลาดท่ีทําใหเกิด
ความเขาใจผิด หรือขอผิดพลาดท่ีเกิดซํ้า ๆ มิฉะนั้น จะทําใหผูเรียนขาดความม่ันใจ ไมกลาใชภาษา
ในการทํากิจกรรมตาง ๆ ภาษาท่ีใชอาจจะไมถูกตองนัก ตองใหส่ือความหมายกันได และตองคํานึง
ถึงความถูกตองของการใชภาษาดวย
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นอกจากนี้ วิลเลียมส (Williams 1995, อางถึงใน ปณพร สุวรรณไตรย 2539: 13) ได
กลาวถึงหลักการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารไวดังนี้

1. ใหความสําคัญกับการใชภาษาอยางแทจริง และเนนส่ือท่ีหลากหลายและแปลกใหม
2. ใหความสําคัญกับภาระงานท่ีสงเสริมใหมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น ระหวาง        

ผูเรียนกับผูเรียน และระหวางครูผูสอนกับผูเรียน โดยใชขอมูลทางภาษาท่ีผูเรียนสามารถเขาใจได
3. ใหความสําคัญกับความสามารถในการใชภาษาเพ่ือการส่ือสาร โดยเฉพาะอยางยิ่งใน

สถานการณท่ีคับขัน
4. ไมเนนรูปแบบของภาษาหรือไวยากรณ กลาวคือ ไมมีการแกไขขอความท่ีผูเรียนใช

ผิด และสอนกฎเกณฑเพียงเล็กนอย
5. ใหอิสระแกผูเรียนในการเลือกใชภาษาและเนื้อหาท่ีจะเรียน
จากท่ีกลาวมาขางตนจะเห็นวาการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายมีความสําคัญตอการเรียนรู

ภาษาเปนอยางมาก สอดคลองกับ ลิตเติลวูด (Littlewood 1981: 17-18) ท่ีไดสรุปความสําคัญของ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสารวา มีสวนชวยในการเรียนรูภาษาไดดังนี้

1. เปนการเปดโอกาสใหนักเรียนไดฝกการใชภาษาในลักษณะท่ีเต็มสมบูรณ ในการฝก
ใชภาษานั้น ถานักเรียนไดรับการฝกเฉพาะทักษะแตละทักษะแยกออกจากกัน (Part-skilled) ยอมไม
เปนการเพียงพอ นักเรียนควรจะไดรับการฝกทักษะตาง ๆ รวมเขาดวยกันโดยสมบูรณ (Total-skills) 
ไมแบงมาฝกเปนทักษะเดี่ยว ๆ วิธีการท่ีจะชวยใหนักเรียนไดมีการฝกการใชภาษาในลักษณะ       
ดังกลาวนี้ คือ การจัดกิจกรรมเนนงานปฏิบัติหลาย ๆ ประเภท และกิจกรรมนั้นจะตองเหมาะสมกับ
ระดับความสามารถของผูเรียนดวย

2. ชวยเพ่ิมแรงจูงใจของนักเรียน เปาหมายสูงสุดของผูเรียนภาษาก็คือ สามารถส่ือสาร
กับผูอ่ืนได ดังนั้น ถาสภาพในหองเรียนสัมพันธกับความตองการในการเรียนภาษาของเขา ก็จะเปน
แรงจูงใจใหเขาอยากเรียนมากขึ้น นอกจากนี้แลว ผูเรียนภาษาสวนใหญมีความคิดเกี่ยวกับภาษาวา 
เปนส่ือท่ีจะนําไปสูการติดตอส่ือสารมากกวาเปนการเรียนไวยากรณโครงสราง เม่ือในหองเรียนมี
การจัดกิจกรรมท่ีเนนการปฏิบัติงาน เพ่ือใหเขาไดฝกใชภาษาจริง ๆ สอดคลองกับความคิดในเรื่อง
ภาษาของเขา ก็เทากับเปนการเพ่ิมแรงจูงใจใหแกเขา

3. ชวยใหการเรียนรูภาษาเปนไปอยางธรรมชาติ การเรียนรูภาษานั้น เกิดขึ้นภายในตัว  
ผูเรียนและเปนไปอยางธรรมชาติ ในการสอนนั้น ไมอาจทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูภาษาไดอยาง
สมบูรณ ดังนั้น การท่ีครูจะสอนใหนักเรียนรูภาษา ก็จะตองอยูในลักษณะท่ีเปนกระบวนการตาม
ธรรมชาติ คือตองจัดใหนักเรียนไดใชภาษาเพ่ือการส่ือสารจริง ๆ การจัดกิจกรรมเนนงานปฏิบัติท้ัง
ภายในและภายนอกหองเรียนจึงเปนสวนสําคัญในกระบวนการเรียนรูภาษา
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4. ชวยสรางบริบท ซ่ึงมีสวนสงเสริมสนับสนุนการเรียนภาษา กลาวคือ เปนการเปด
โอกาสใหครูกับนักเรียนสรางความสัมพันธท่ีดีตอกัน ซ่ึงความสัมพันธนี้จะชวยสรางสภาพแวด
ลอมและบรรยากาศท่ีสนับสนุนใหผูเรียนแตละคนพยายามท่ีจะเรียนรูภาษา

จากหลักการขางตน จะเห็นวาวิธีสอนตามแนวการสอนเพ่ือการส่ือสารเปนวิธีการสอน
ท่ีคํานึงถึงความตองการและเหตุผลของผูเรียนในการเรียนภาษาตางประเทศ ตองคํานึงถึงความรู 
พ้ืนฐานของผูเรียนเปนหลักเพ่ือการจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม ใหโอกาสผูเรียนพูด ฟง อาน 
เขียน เรื่องท่ีมีความสําคัญตอผูเรียน ใชเอกสารจริง (Authentic Materials) และสถานการณ 
(Situations) ประกอบการสอน ซ่ึงทําใหผูเรียน นําไปใชในชีวิตจริงได จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนตามศักยภาพ ภูมิหลังและพ้ืนฐานของผูเรียน สงเสริมใหผูเรียนเปนตัวของตัวเอง มีความรับผิด
ชอบในการเรียนและสนับสนุนใหศึกษาหาความรูนอกช้ันเรียน ผูสอนตองจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ีสนองความสนใจของผูเรียน ใหโอกาสผูเรียนพูดแสดงความคิดเห็นตามท่ีผูเรียนตองการ ไม
ใชใหพูดตามท่ีผูสอนตองการ ไมควบคุมแกไขขอความท่ีผูเรียนใชผิดจนทําใหการส่ือสารขัดของ 
ตองชวยช้ีแนะนําทางผูเรียน เปนผูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหคําแนะนําในระหวางการดําเนิน
กิจกรรม และตรวจความกาวหนาทางการเรียนของผูเรียน

ขั้นตอนการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร
สุมิตรา อังวัฒนกุล (2535 : 112 - 115) ไดสรุปขั้นตอนการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสารไว

ในหนังสือ วิธีสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ เปน 3 ขั้นตอนท่ีสําคัญ ๆ ไดดังนี้
1. ขั้นนําเสนอเนื้อหา (Presentation stage) จะเนนใหผูเรียนไดเรียนรูและทําความเขาใจ

เกี่ยวกับความหมายและวิธีใชภาษาท่ีเหมาะสมกับสถานการณ ควบคูกับการเรียนรูกฎเกณฑทาง
ภาษาดวย การนําเสนอเนื้อหาอาจดําเนินการโดยนําเขาสูเนื้อหา (Leading) ผูสอนเสนอปริบทหรือ
สถานการณแกผูเรียนโดยใชภาพหรือแผนท่ี หรือเลาเรื่องใหฟง จากนั้นเสนอเนื้อหาโดยใหผูเรียน
ฟงหรืออานเรื่อง ซ่ึงอาจเปนเรื่องราวหรือบทสนทนาท่ีมีปริบทหรือสถานการณกํากับ ในเนื้อหาจะ
ตองมีคําศัพท รูปแบบภาษาท่ีตองการนํามาฝก และควรมีคําศัพท สํานวนหรือรูปแบบภาษาท่ีผูเรียน
รูจักแลวบาง เพ่ือชวยใหเขาใจเรื่องท่ีอานหรือฟงไดบาง จากนั้นผูสอนจะกระตุนการเรียนรู ดวยการ
ดึงความรูเดิม (Elicitation) โดยผูสอนตั้งคําถาม 2-3 ขอ  ใหตอบเพ่ือตรวจสอบดูวาผูเรียนมีความรู
อยูมาก - นอยเพียงใด ถาผูเรียนตอบไดหรือบอกคําศัพทท่ีเกี่ยวของไดก็ไมจําเปนตองเสียเวลากับ
การนําเสนอมากนัก ถาผูสอนเห็นวาผูเรียนยังไมเขาใจก็ใชการอธิบาย (Explanation) อธิบายเนื้อหา
ทางภาษาท่ีจําเปน อาจนําเสนอรูปแบบการใชภาษาท่ีหลากหลาย นําเสนอวิธีการใช และใหความ
หมาย ถาจําเปนอาจใชภาษาแมของผูเรียนในการอธิบาย
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2. ขั้นการฝก (Practice stage) ใหผูเรียนฝกการใชภาษาท่ีเพ่ิงเรียนรูใหมในลักษณะการ
ฝกแบบควบคุม โดยผูสอนเปนผูนําในการฝก เนนใหผูเรียนจดจํารูปแบบของภาษา เนนความถูก
ตองของภาษาและใหผูเรียนทําความเขาใจความหมายและวิธีการใชรูปแบบภาษานั้น ๆ การฝกขั้นนี้
จะเริ่มดวยการฝกแบบกลไก อาจเปนแบบฝกหัดโครงสรางในรูปแบบตาง ๆ โดยใหทําซํ้า ๆ ตามตัว
อยางจนกระท่ังสามารถจดจําและใชรูปแบบภาษานั้นได แตยังไมเนนในดานความหมาย ใหผูเรียน
ฟงประโยคตัวอยางจากเทปหรือจากเสียงครูผูสอน 1 - 3 ครั้ง จากนั้นใหผูเรียนฝกพูดตามเปนกลุม
ยอยหรือทีละคน รูปแบบการฝกท่ีใชอาจจะเปนการฝกเช่ือมโยงประโยค การพูดบทสนทนาส้ัน ๆ 
การฝกขยายประโยค การใชคําแทนท่ี การฝกตามสถานการณตาง ๆ ฯลฯ ผูสอนจําเปนตองเตรียม
สถานการณสําหรับฝกไวหลายรูปแบบใหผูเรียนคอย ๆ ถายโอนโครงสรางทางภาษาจากสถาน
การณหนึ่งไปสูอีกสถานการณหนึ่งท่ีคลายกัน แลวจึงใหสถานการณใหมเพ่ือฝกการใชใหคลอง

3. ขั้นการใชภาษาเพ่ือการส่ือสาร (Production stage) การฝกขั้นนี้สําคัญท่ีสุด เพราะการ
ฝกใชภาษาเพ่ือการส่ือสารเปนตัวกลางเช่ือมโยงระหวางการเรียนรูภาษาในช้ันเรียนกับการนําภาษา
ไปใชจริงนอกช้ันเรียน ใหนักเรียนไดลองใชภาษาในสถานการณตาง ๆ ดวยตนเอง โดยผูสอนเปน
เพียงผูแนะแนวทางใหเทานั้น ผูเรียนสามารถใชภาษาเพ่ือการส่ือสารอยางเปนอิสระไมจําเปนตอง
ใชภาษาตามรูปแบบท่ีกําหนดเหมือนการฝกแบบควบคุม การฝกใชภาษาในลักษณะนี้มีประโยชน
ในแงท่ีชวยใหท้ังผูสอนและผูเรียนไดรูวา ผูเรียนเขาใจและเรียนรูภาษาไปมากนอยเพียงใด การท่ีจะ
ถือวานักเรียนไดเรียนรูแลวอยางแทจริงก็คือ การท่ีนักเรียนสามารถใชภาษาเพ่ือการส่ือสารไดเอง
โดยอิสระ นอกจากนี้ผูเรียนจะไดมีโอกาสนําความรูทางภาษาท่ีเคยเรียนมาแลวมาใชตามรูปแบบท่ี
กําหนดมาใหเหมือนกับการฝกแบบควบคุม ซ่ึงการไดเลือกใชภาษาเองนี้จะชวยสรางความม่ันใจใน
การใชภาษาเพ่ือการส่ือสารใหแกผูเรียนไดเปนอยางด ี มักใชวิธีการฝกในรูปแบบตาง ๆ โดยผูสอน
เปนผูริเริ่มหรือจัดการขั้นเริ่มตนของการจัดกิจกรรมให เชน อธิบายวิธีการทํากิจกรรม จัดกลุม        
ผูเรียน หลังจากนั้นผูเรียนจะเปนผูทํากิจกรรมเองท้ังหมด ผูสอนจะคอยใหคําแนะนําชวยเหลือเม่ือ 
ผูเรียนมีปญหาในการทํากิจกรรม และเปนผูใหขอมูลปอนกลับหรือประเมินผลการทํากิจกรรมใน
ภายหลัง

สรุปไดวาการเรียนการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสารมีขั้นตอนหลักท่ีสําคัญ 3 ขั้นตอน คือ
ขั้นท่ี 1 ขั้นนําเสนอ เปนขั้นท่ีครูสอนเนื้อหาใหมเพ่ือใหนักเรียนเขาใจ จําได และนําไปใชในการฝก
พูดขั้นตอไป ขั้นท่ี 2 ขั้นฝกปฏิบัติ เปนขั้นท่ีเปดโอกาสใหนักเรียนฝกพูดโดยใชความรูท่ีเพ่ิงเรียนมา
ใหถูกตอง และขั้นท่ี 3 ขั้นผลิตภาษา ขั้นนี้ครูเนนใหนักเรียนใชภาษาอยางคลองแคลวมากกวาเนน
ความถูกตองทางไวยากรณ ใหทํากิจกรรมเปนคู หรือเปนกลุม มีครูชวยแนะนําดูแล
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การจัดเนื้อหาหลักสูตรแบบเนนหนาที่และการส่ือความหมาย
คําวาหลักสูตร (Syllabus) ในท่ีนี้ หมายถึง การกําหนดขอบเขตของเนื้อหาท่ีจะสอน 

(Ellis 1987: 185) ซ่ึงอาจจะแบงไดเปน 3 ประเภท คือ 1) การจัดเนื้อหาหลักสูตรแบบเนนโครงสราง 
2) การจัดเนื้อหาหลักสูตรแบบเนนสถานการณ 3) การจัดเนื้อหาหลักสูตรแบบเนนหนาท่ีและการ
ส่ือความหมาย

การจัดเนื้อหาหลักสูตรแบบเนนหนาท่ีและการส่ือความหมาย (The Functional / 
Notional Syllabus Design) เปนการจัดโครงรางของวิชาภาษาท่ีวางรากฐานตามแนวหนาท่ีของ
ภาษามากกวาตามหนวยไวยากรณ (Dobson 1979: 2) ในป ค.ศ. 1972 วิลคินส (Wilkins 1976,
quoted in Johnson and Morrow 1981: 3) ไดเสนอแนวทางในการจัดเนื้อหาหลักสูตรแบบเนน   
หนาท่ีและการส่ือความหมายไวดังนี้

1. ความคิดรวบยอดท่ีเกี่ยวกับความหมายและไวยากรณ (Semantico Grammatical 
Concepts) ประกอบดวยความคิดรวบยอดตาง ๆ ของภาษาพูดในชีวิตประจําวัน ซ่ึงไดแก ความถ่ี 
ระยะเวลา สถานท่ี และปริมาณ เปนตน คําเหลานี้จะมีความหมาย (Semantic) ในขณะเดียวกันจะมี
สวนสัมพันธทางดานไวยากรณดวย เชน ถาหากเราใชคําพวกท่ีแสดงความถ่ี เราก็ควรคํานึงถึงกาล
ดวย

2. หนาท่ีในการส่ือความหมาย (Communicative Function) เนื้อหาในสวนนี้จะประกอบ
ดวยหนาท่ีของภาษาในรูปตาง ๆ ในการส่ือสาร เชน การทักทาย การเช้ือเชิญ การขอรอง เปนตน

หลักสูตรแบบเนนหนาท่ีและการส่ือความหมายนี้ มีความสัมพันธกับแนวการสอน
ภาษาเพ่ือการส่ือสาร จอหนสัน และมอรโรว (Johnson and Morrow 1981: 10) เรียกหลักสูตรนี้วา 
หลักสูตรซ่ึงเนนการส่ือสาร (Communicative Syllabus) เพราะเนนการส่ือสารและส่ือความหมาย

หลักสูตรแบบเนนหนาท่ีและการส่ือความหมายนี ้อาจสรุปไดวา มีลักษณะสําคัญ ดังตอ
ไปนี ้คือ 1) เนนส่ิงท่ีผูพูดตองการจะส่ือสาร 2) มีการวิเคราะหความจําเปนของผูเรียนท่ีจะใชภาษา
ในการแสดงความคิดหรือความหมายใด ๆ 3) เนนภาษาในแงวัตถุประสงคในการใชภาษา หรือ
ความตั้งใจของผูพูด 4) ไวยากรณยังเปนองคประกอบท่ีสําคัญ เพราะเปนเครื่องมือท่ีจะชวยใหใช
ภาษาในการส่ือสารได 5) ใหความสําคัญกับสถานการณการใชภาษา (สุมิตรา อังวัฒนกุล 2535 : 38)

ทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร
ความหมายของการพูด

นักภาษาศาสตรและผูเกี่ยวของกับการเรียนการสอนภาษาตางประเทศหลายทานให
ความหมายของการพูดไวดังนี้
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ฟนอคคิอาโร และบรัมฟต (Finocchiaro and Brumfit 1983: 140) กลาววา การพูดเปน
ปฏิกิริยาท่ีเกี่ยวของสัมพันธกันระหวางส่ิงท่ีจะพูด สถานการณของการพูด การปรับเปล่ียนอวัยวะ
ในการพูดไดถูกตองเหมาะสม การใชคําพูด กฎเกณฑดานไวยากรณ ความหมายและวัฒนธรรมให
เหมาะสม รวมท้ังความไวตอการรับรูการเปล่ียนแปลงของคูสนทนา ซ่ึงท้ังหมดท่ีกลาวมานี้ เปน
ปฏิกิริยาท่ีสัมพันธกันท้ังทางดานสมองและรางกาย ซ่ึงจะตองเกิดขึ้นอยางทันทีและพรอมกัน ใน
การพูดนั้นผูพูดตองสงสารโดยใชภาษาพูดท่ีเหมาะสม มีการเนนเสียง การออกเสียงสูงต่ํา รวมท้ัง
แสดงสีหนา ทาทาง เปนเครื่องชวยในการแสดงความหมายของส่ิงท่ีพูดถึง ผูฟงจึงจะสามารถเขาใจ
สารท่ีผูพูดสง และในบางครั้งภาษาพูดอาจจะขาดความสมบูรณ หรือไมเปนไปตามกฎเกณฑ
ไวยากรณซ่ึงตรงกันขามกับภาษาท่ีใชในการเขียนท่ีประโยคตาง ๆ ตองสมบูรณถูกตอง ผูอานจึงจะ
เขาใจได กลาวไดวา ทักษะการฟงและการพูด เปนทักษะท่ีตางก็มีปฏิสัมพันธซ่ึงกันและกัน (Byrne 
1987 : 8 - 9)

สกอตต (Scott 1981: 70) กลาววา การพูดเพ่ือการส่ือสาร เปนรูปแบบพฤติกรรมท่ีเกี่ยว
ของกับบุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไป คือ ผูพูดและผูฟง โดยผูรวมสนทนาแตละคนตองสามารถตีความ
ในส่ิงท่ีฟง ซ่ึงไมสามารถทํานายไดลวงหนาวามีรูปแบบภาษาใด และมีความหมายแบบใด รวมไป
ถึงการโตตอบดวยภาษาท่ีทําใหเกิดประโยชนและสะทอนความตั้งใจในการปฏิสัมพันธทางวาจา
ดวย

วรรณี โสมประยูร (2534 : 128) ใหความหมายของการพูด วาเปนการส่ือความหมาย
อยางหนึ่ง โดยใชน้ําเสียง ภาษา กิริยาทาทางเพ่ือถายทอดความในใจไปใหผูฟงรูหรือเขาใจส่ิงท่ีตน
ตองการ หรือใหรูความรูสึกนึกคิดของตน เพราะการพูดเปนทักษะการสงออกตามหลักภาษาศิลป

กลาวโดยสรุปไดวา การพูด หมายถึง การแลกเปล่ียนขาวสารตาง ๆ ซ่ึงแตละครั้งจะตอง
ประกอบดวยบุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไป การพูดจะมีประสิทธิภาพหรือประสบผลสําเร็จไดนั้น ผูพูด
ตองสามารถใชสําเนียง และถอยคําท่ีมีความถูกตอง อีกท้ังสามารถใชภาษาทาทางใหสอดคลอง
เหมาะสมกับจุดประสงคหรือเจตนาในการพูดโดยใชคําพูดท่ีเหมาะสมกับเหตุการณหรือบุคคลท่ี
เกี่ยวของกับสถานการณนั้น ๆ ดังนั้น ในการพัฒนาทักษะการพูดนั้น การสอนและกิจกรรมการ
สอนจึงมีสวนสําคัญอยางยิ่งในการสนับสนุน และเปดโอกาสใหนักเรียนไดฝกฝนทักษะการพูด
อยางเพียงพอ

ความสําคัญ ขอควรคํานึง และการพัฒนาทักษะการพูด
สุมิตรา อังวัฒนกุล (2535 : 167) กลาววา การพูดเปนการถายทอดความคิด ความเขาใจ

และความรูสึกใหผูฟงไดรับรู และเขาใจจุดมุงหมายของผูพูด ดังนั้น ทักษะการพูดจึงเปนทักษะท่ี
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สําคัญสําหรับบุคคลในการส่ือสารในชีวิตประจําวัน ในการประกอบอาชีพตาง ๆ  ในการเรียนการ
สอนภาษาตางประเทศ ทักษะการพูดนับวาสําคัญและจําเปนมาก เพราะผูท่ีพูดไดยอมสามารถฟง    
ผูอ่ืนพูดไดเขาใจ และยังชวยใหการอาน และการเขียนเขาใจงายขึ้นดวย อยางไรก็ตาม ทักษะการพูด
เปนทักษะท่ีซับซอน ตองอาศัยการฝกฝนเปนเวลานาน ไมใชเกิดจากการเขาใจแลวจดจําเทานั้น

สุภัทรา อักษรานุเคราะห (2535 : 54 - 55) กลาวถึงขอควรคํานึงในการสอนทักษะฟง - 
พูด ดังนี้

1. ผูเรียนตองมีความรูในดานการออกเสียง การเลือกความหมายและกฎเกณฑไวยากรณ
ของภาษา และสามารถนําส่ิงท่ีเรียนไปใชในสถานการณจริง กลาวคือ ผูเรียนจะตองมีทักษะทาง
ภาษาศาสตร และทักษะทางการส่ือสาร

2. ครูควรเลือกเนื้อหาท่ีมีความยากงายเหมาะสมกับระดับช้ัน ควรเนนบทสนทนาท่ีไม
เปนทางการกอนบทสนทนาท่ีเปนทางการ ควรเปนตัวอยางของการใชภาษาท่ีใชจริงในชีวิตประจํา
วัน รูจักวา บทสนทนานี้ใครพูดกับใคร พูดเรื่องอะไร ท่ีไหน อยางไร

3. บรรยากาศในการสอนทักษะฟง - พูด ควรเปนบรรยากาศท่ีไมเครียด ผูเรียนมีความ
สบายใจ และไมกระดากอายท่ีจะพูด

4. ครูควรสงเสริมใหนักเรียนใชกลวิธีท่ีจะพูดใหผูอ่ืนสนใจ เชน การเริ่มตนสนทนา 
การหยุดคิดระหวางสนทนา การหยุดฟงคูสนทนา การจบบทสนทนาอยางเหมาะสมกับวัฒนธรรม
ของเจาของภาษา

เสาวลักษณ รัตนวิชช (2531 : 77) กลาวถึงการพัฒนาทักษะการพูดวา หลังจากผูเรียนมี
ประสบการณในการฟงมากพอ ผูสอนควรพยายามจัดกิจกรรมท่ีจะเปดโอกาสใหผูเรียนไดพูดใน
ช้ันเรียน ซ่ึงอาจจะเปนการพูดตามท่ีเคยไดยิน หรือพูดอยางอิสระ ผูเรียนควรไดรับการสนับสนุนให
มีโอกาสแสดงความคิดเห็นของตนออกมาเปนคําพูด และควรพูดเกี่ยวกับเรื่องท่ีผูเรียนไดฟงมากอน 
จะทําใหพูดไดอยางม่ันใจ และเปนธรรมชาติ ความคิดรวบยอดทางภาษาท่ีผูเรียนพัฒนามาจากการ
ฟง พรอมท้ังเสียงตาง ๆ ท่ีไดยิน เม่ือผูเรียนพรอมท่ีจะพูดผูเรียนยอมพูดไดอยางเขาใจความหมาย
และส่ือความหมายไดถูกตอง ผูสอนจะชวยผูเรียนพัฒนาทักษะการพูดไดโดยการเปนผูตัดสินและ
แกไขขอบกพรองในการใชภาษาของผูเรียน เปนผูชวยสนับสนุนชวยทบทวนการพูดของผูเรียน 
และมีสวนรวมในการพูดของนักเรียน

กลาวโดยสรุปไดวา ทักษะการพูดเปนทักษะสําคัญท่ีผูสอนตองสอนทักษะทางภาษา
และทักษะทางการส่ือสารไปพรอมกันโดยพยายามใหผูเรียนสามารถนําส่ิงท่ีเรียนไปใชไดในสถาน
การณจริงโดยคํานึงถึงความยากงายของเนื้อหา การสรางบรรยากาศท่ีดีเอ้ือตอการเรียนรู สงเสริมให
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ผูเรียนรูจักใชกลวิธีในการพูดใหผูอ่ืนเขาใจ ใหผูเรียนไดฝกพูดตามโครงสรางท่ีกําหนดไปจนถึงการ
พูดอยางอิสระเพ่ือสรางความม่ันใจในการท่ีจะพูดภาษาอังกฤษส่ือสารในชีวิตประจําวันได

ขั้นตอนการสอนพูด
นักการศึกษาหลายทานไดเสนอขั้นตอนการสอนพูดไว ดังตอไปนี้
สกอตต (Scott 1981: 70) เสนอขั้นตอนการสอนพูดไว 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นท่ี 1  ขั้นบอกวัตถุประสงค ผูสอนควรบอกใหผูเรียนไดรูถึงส่ิงท่ีจะเรียน
ขั้นท่ี 2  ขั้นเสนอเนื้อหา ควรเสนอในรูปปริบท ใหผูเรียนสังเกตลักษณะของภาษา ความ

หมายของขอความท่ีจะพูด ซ่ึงจะตองขึ้นอยูกับปริบท เชน ผูพูดเปนใคร มีความรับผิดชอบกับคู
สนทนาอยางไร ผูสนทนาพยายามจะบอกอะไร ส่ิงท่ีพูด สถานท่ีพูด และเนื้อหาท่ีพูดมีอะไรบาง

ขั้นท่ี 3  ขั้นการฝกและการถายโอน อาจเปนการฝกพูดพรอม ๆ กัน หรือเปนคู ผูสอน
ควรใหผูฟงไดยินไดฟงสํานวนภาษาหลาย ๆ แบบ และเปนสํานวนภาษาท่ีเจาของภาษาใชจริง และ
ควรสงเสริมใหผูเรียนไดใชภาษาอยางอิสระใกลเคียงกับสถานการณท่ีเปนจริง

เบิรน (Byrne 1986: 9) เสนอขั้นตอนการสอนพูดไว 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นท่ี 1  ขั้นนําเสนอ (The Presentation stage) เปนขั้นท่ีครูสอนเนื้อหาใหม ใหนักเรียน

เขาใจ จําได และนําไปใชในการฝกพูดขั้นตอไป ครูผูสอนจะเปน "ผูใหความรู"  ควรใชเวลาในขั้น
นี้ใหนอยแตมีประสิทธิภาพ ควรนําเสนอบทสนทนา หรือบทเขียนแบบรอยแกว (Prose Passage)

ขั้นท่ี 2  ขั้นฝกปฏิบัติ (The Practice stage) เปนขั้นท่ีเปดโอกาสใหนักเรียนฝกพูดโดย 
ใชความรูท่ีเพ่ิงเรียนมาใหถูกตอง ครูทําหนาเปน "ผูควบคุม" ใหการฝกนั้นถูกตอง ส่ือท่ีใชฝกมีสอง 
ประเภท คือ แบบฝก (Drills) และ เนื้อเรื่อง (Texts)

ขั้นท่ี 3  ขั้นผลิตภาษา (The Production stage) ขั้นนี้ครูปลอยใหนักเรียนใชภาษาท่ีรับรู
และฝกในขั้นท่ีสองมาแลว ไดอยางอิสระเต็มท่ี ครูทําหนาท่ีเปน "ผูจัดการ" เนนใหนักเรียนใชภาษา
อยางคลองแคลวมากกวาเนนความถูกตองทางไวยากรณ อาจใหทํากิจกรรมเปนคู หรือเปนกลุมก็ได

ขั้นตอนการสอนพูดท่ีกลาวมา จะเห็นไดวามีสวนคลายกันมาก และสามารถปรับใหเขา
กับขั้นตอนหลักของการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสารได 3 ขั้นตอนท่ีไดกลาวมาแลว  คือ 1) ขั้นนํา
เสนอเนื้อหา 2) ขั้นฝกปฏิบัติ และ 3) ขั้นผลิตภาษา

เทคนิคการสอนทักษะพูด
แอนโทนี (Anthony 1972: 12) ไดเสนอคําท่ีเปนพ้ืนฐานสําคัญในการจัดการเรียนการ

สอนภาษาไว 3 คํา คือ แนวคิด (Approach) วิธีสอน (Method) และเทคนิคการสอน (Technique) 
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และกลาววา คําสามคํานี้มีความสัมพันธกัน นั่นคือ เทคนิคการสอนชวยใหวิธีสอนบรรลุผล ในขณะ
ท่ีวิธีสอนตองสอดคลองกับแนวคิดท่ีผูสอนยึดถือ

เทคนิคการสอน หรือกลวิธีสอน (Technique) หมายถึง กระบวนการใดกระบวนการ
หนึ่งท่ีใชในการจัดการเรียนการสอน หรือกลวิธี และกิจกรรมตาง ๆ ท่ีใชสอดแทรกในวิธีสอนแต
ละวิธี หรือควบคูไปกับกระบวนการหรือขั้นตอนตาง ๆ ของการเรียนการสอน เพ่ือใหการเรียนการ
สอนนาสนใจมากขึ้นและบรรลุเปาหมายท่ีตองการ

ในการสอนทักษะพูดมีผูเสนอแนะเทคนิคการสอนไวหลายเทคนิค ดังตอไปนี้
 เบิรน (Byrne 1987: 1) ไดเสนอเทคนิคการสอนทักษะพูดภาษาอังกฤษ ในหนังสือ 
"Teaching Oral English" ดังนี้ คือ การใชบทสนทนา (Dialogues) แบบฝกพูด (Drills) การถาม - 
ตอบ (Question and Answer) เกมภาษา (Language games) การอภิปราย (Discussion - making 
activities) แบบสอบถาม (Questionnaires and quiz) กิจกรรมการแกปญหา (Problem - solving 
activities) กิจกรรมการละคร (Drama activities) เชน การแสดงทาใบ (Mime) บทบาทสมมุติ (Role 
- play) สถานการณจําลอง  (Simulation)

เทคนิคการสอนทักษะพูดท่ีเสนอแนะไวในหนังสือการเรียนทางไกล "Teaching Oral
Communication" (SEAMEO RELC 1995: 9 - 43) ไดแก แบบฝกพูด (Drills) ขอมูลท่ีขาดหาย
(Information gap activities) แบบสอบถาม (Questionnaires) กิจกรรมการแกปญหา (Problem 
solving) บทบาทสมมุต ิ (Role play) การอภิปราย (Discussion) กิจกรรมการตอเติมขอมูล (Jigsaw 
activities) เกมส (Games) เพลง (Songs)

ละเอียด จุฑานันท ( [2541]: 120) ไดสรุปเทคนิคการสอนท่ีนิยมใชในการสอนภาษาตาง
ประเทศ ท่ีใชสอดแทรกในวิธีสอน หรือขั้นตอนการสอนเพ่ือใหการเรียนการสอนนาสนใจมากขึ้น 
และบรรลุเปาหมายตามท่ีตองการ ดังนี้

-  การฝกเปนกลุม ใชในการใหพูดคํา หรือประโยคซํ้าตามแบบ การฝกการออกเสียง
-  การทํางานคู / กลุม ใชในการฝกถาม - ตอบ การสํารวจขอมูลหรือความเห็นในช้ัน

เรียน
-  การแสดงบทบาทสมมุต ิ ใชในการเรียนและการฝกสนทนา
-  ขอมูลท่ีขาดหายไป  ใชในการฝกการส่ือสาร
-  จินตนาการวาดและบรรยาย  ใชในการสรางสรรคเรื่องราวโดยใชภาษาของตนเอง
-  การใชประโยคเทียบเคียง ใชในการสรางประโยคโดยใชโครงสรางใหม
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-  เทคนิคอ่ืน ๆ ไดแก ประโยคสลับท่ี  การเขียนตามคําบอก  การบรรยายภาพใหวาด
ภาพตาม  เกมการจับคูคํา  เกมบิงโก  การตอบสนองดวยทาทาง  การกระซิบ  การรวมประโยคหรือ
เช่ือมโยงประโยค  ตารางคําสําหรับใชแทนท่ี

นอกจากนี้ ไรมส (Raimes 1983: 73 - 74) ยังไดเสนอเทคนิคการสอนทักษะพูดในรูป
ของกิจกรรมการสัมภาษณ (Interview) เปนการพูดคุยซักถามเพ่ือรวบรวมขอมูล ขอความรูและ
ความคิดเห็นของผูใหสัมภาษณเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง มัวรวูด (Moorwood 1978: 4) เสนอ        
กิจกรรมการสนทนา (Dialogue) เปนการฝกทักษะฟงและพูด โดยเริ่มจากการเลียนแบบตัวอยางการ
สนทนาจนสามารถดําเนินการสนทนาไดดวยตนเอง และกิจกรรมการอภิปรายในช้ันเรียนเพ่ือหาขอ
ตกลงท่ีเปนท่ียอมรับของทุกคนในกลุมในการแกปญหาท่ีกําหนดให

เทคนิคการสอนท่ีกลาวมาท้ังหมดสามารถจัดแยกไดเปน 2 ประเภท คือ ประเภทท่ีใช 
กิจกรรมการละคร กับประเภทท่ีไมใชกิจกรรมการละคร ซ่ึงมีความแตกตางกันตามลักษณะการจัด
กิจกรรมของแตละเทคนิค ผูสอนสามารถเลือกใชในการสอนทักษะพูดได ท้ังนี้จะตองคํานึงถึง
ความเหมาะสมกับเนื้อหาท่ีสอนและขั้นตอนในการสอนดวย

การทดสอบ และการประเมินผลทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
การทดสอบ ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
วาเล็ตท (Valette 1977, อางถึงใน ละเอียด จุฑานันท [2541]: 181 - 184) ไดแนะนําวิธี

การทดสอบทักษะพูดในขั้นส่ือสารไว 2 ลักษณะ คือ การพูดท่ีมีการควบคุม สามารถทดสอบไดโดย
การใหตัวแนะท่ีสามารถมองเห็นได เชน มีรูปภาพเปนส่ือ การใหตัวแนะท่ีเปนคําพูด เชน ผูสอนพูด
ประโยคแลวแสดงคําตอบดวยสีหนาทาทางใหผูเรียนตอบตามลักษณะทาทางนั้น อาจจะใหผูเรียน
พูดเปล่ียนประโยคตามท่ีกําหนด ใหบทบาทและคําแนะนําเกี่ยวกับชนิดของการสนทนาท่ีผูเรียน
ตองเขาไปมีสวนรวมดวย ใหฟงบทสนทนาแลวพูดรายงานเรื่องท่ีฟง ใหแสดงเปนผูสัมภาษณแลว
จดบันทึกขอมูลจากการพูดสัมภาษณ สวนอีกลักษณะหนึ่งเปนการพูดอยางอิสระในสถานการณการ
ส่ือสารอยางแทจริง โดยใหผูเรียนบรรยายเหตุการณในภาพชุด ใหพูดตามหัวขอท่ีกําหนดให ใหพูด
บรรยายวัตถุอยางหนึ่งโดยใชภาษาท่ีเรียน การสนทนาและสัมภาษณ ซ่ึงเปนวิธีท่ีเหมาะสม นิยมใช
และเปนธรรมชาติมากท่ีสุด

ฟนอคคิอาโร และซาโก (Finocchiaro and Sako 1983: 139 - 143) ไดแนะนําวิธีการ
ทดสอบทักษะการพูด ไววา ใหพูดประโยคส้ัน ๆ ตามเทป ใหอานออกเสียงประโยคตาง ๆ ให
บรรยายลักษณะของวัตถุส่ิงของตาง ๆ จากภาพท่ีกําหนด ใหบรรยายวัตถุ เหตุการณตาง ๆ พูดตาม
หัวขอท่ีกําหนดให และใหนักเรียนตอบคําถามในการสัมภาษณ
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นอกจากนี้ ฟนอคคิอาโร และบรัมฟต (Finocchiaro and Brumfit 1983: 197 - 198) ได
แนะนําวิธีการทดสอบทักษะการพูดไวเพ่ิมเติมอีกหลายวิธี คือ ใหอานขอความ โคลง หรือบท
สนทนาท่ีนักเรียนเคยเรียนมาแลว ใหพูดตามบทบาทในบทสนทนา ใหตอบคําถามประโยคตาง ๆ ท่ี
กําหนดให ใหอานขอความหรือเนื้อเรื่องท่ีนักเรียนไมเคยเห็นมากอน ใหถามคําถามจากขอความท่ี
กําหนดให ใหเปล่ียนรูปประโยคตาง ๆ ตามท่ีกําหนดให ใหพูดประโยคส้ัน ๆ ท่ีไดความหมาย
เหมือนกับท่ีเจาของภาษาใชกัน ใหตั้งคําถามจากเรื่องท่ีอาน ใหพูดหรือเลาถึงส่ิงท่ีควรจะทําใน
สถานการณตาง ๆ ใหเลาเกี่ยวกับกิจวัตรประจําวัน ใหวิจารณหรือแสดงความคิดเห็นตอเรื่องตาง ๆ 
ท่ีไดฟงมา และใหวิจารณเรื่องท่ีเพ่ือนพูดไปแลว

การประเมินผลทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
การประเมินผลทักษะการพูด มีนักการศึกษาหลายทานเสนอแนวทางการประเมินโดย

กําหนดองคประกอบของการพูดท่ีจะประเมิน ดังนี้
ออลเลอร (Oller 1979: 320 - 326) และ คลาค (Clark 1972: 93) แบงองคประกอบการ

พูด เปน 5 ดาน คือ สําเนียง ไวยากรณ ศัพท ความคลองแคลว และความสามารถเขาใจคําพูดผูอ่ืน 
เรียกช่ือวา แบบ " FSI "  (The Foreign Service Institute)

ลินเดอร (Linder 1977: 6 - 7) แบงองคประกอบการพูดเปน 4 ดาน คือ ความคลองแคลว 
ความสามารถพูดใหผูอ่ืนเขาใจ ปริมาณของขอความในการส่ือสาร และคุณภาพของขอความท่ีนํามา
ส่ือสาร

สกัลซ และ บารทซ (Schulz and Bartz 1975:18 - 22) แบงองคประกอบของการพูดเปน 
5 ดาน คือ ความเขาใจ ความคลองแคลว ปริมาณของขอมูลท่ีสามารถส่ือสารได คุณภาพของขอ
ความท่ีนํามาส่ือสาร และความพยายามในการส่ือสาร

นอกจากนี้ สํานักทดสอบทางการศึกษา กรมวิชาการ (กระทรวงศึกษาธิการ 2535 ก : 8 - 
10) ไดแบงองคประกอบของการพูดไวในคูมือการสรางเครื่องมือภาคปฏิบัติวิชาภาษาอังกฤษ ระดับ
มัธยมศึกษา เปน 5 ดาน คือ สําเนียงการออกเสียง ความถูกตองตามหลักไวยากรณ คําศัพท สํานวน 
ความคลองแคลวในการสนทนา และความสามารถในการส่ือสาร

กลาวโดยสรุปไดวา ทักษะการพูดเปนการใชภาษาเพ่ือส่ือความหมายดวยคําพูดในรูป
ของการสงสาร เปนพฤติกรรมการแสดงออกท่ีควรจะทดสอบวัดความสามารถภาคปฏิบัติดวยแบบ
ทดสอบวัดตรง (Direct Test) ท่ีวัดสภาพท่ีแทจริงของการใชภาษาโดยตรง สามารถทดสอบไดหลาย
วิธี สวนการประเมินผลทักษะการพูดมีนักการศึกษาหลายทานแบงองคประกอบการพูดไวพรอม
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กําหนดเกณฑการประเมินใหคะแนนท่ีคลาย ๆ กัน สามารถเลือกนําไปใชประเมินผลทักษะการพูด
ไดตามความเหมาะสม

กิจกรรมการละคร
กิจกรรมการละคร เปนกิจกรรมหนึ่งท่ีนํามาใชในการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 

โดยใชช่ือตาง ๆ เชน Creative Play Activities, Drama Techniques, Drama Activities เปนตน แต
ลักษณะของกิจกรรมยอยท่ีใช เปนการผสมผสานระหวางกิจกรรมตาง ๆ เชน จัดกิจกรรมการละคร
โดยใชการแสดงทาใบ (Mime) บทบาทสมมุติ (Role-playing) การแสดงสด (Improvisation) การใช
สถานการณจําลอง (Simulation) เกมทางภาษา (Language Games) การเลาเรื่อง (Story telling) การ
แสดงละครเปนเรื่อง (Dramatization) (นิตยา ประพฤติกิจ 2526: 5 - 6; วิไลพร ธนสุวรรณ 2538: 39)

ในตางประเทศมีผูนํากิจกรรมการละครมาใชสอนภาษานานแลว ไดแก ชาริมปาส 
(Sharim-Paz 1976: 23) ไดนํากิจกรรมการละครมาสอนภาษา และไดแสดงใหเห็นถึงผลของการใช
กิจกรรมการละครในการฝกฝนการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาฝกหัดครูในหนังสือ “Using 
Drama in Teacher Training” ไวอะ และ เฮส (Via and Hayes 1973: 21) ไดเสนอผลงานเกี่ยวกับการ
ละครไวในวารสาร หลายเรื่อง เชน “Never on Wednesday” “English through Drama” และไดเขียน
หนังสือเรื่อง “English in Three acts” ซ่ึงไดรับความนิยมมาก และ มาลีย และ ดัฟฟ (Maley and 
Duff 1982: vii) ไดทดลองใชกิจกรรมการละครในการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศและ
ภาษาท่ีสอง มาตั้งแตป ค.ศ. 1972 และไดเขียนหนังสือช่ือ “Drama Techniques in Language 
Learning” จึงนับไดวากิจกรรมการละครมีบทบาทท่ีสําคัญ เปนกิจกรรมท่ีนาสนใจกิจกรรมหนึ่งท่ี
สามารถนํามาใชสอนภาษาได

ความหมายของกิจกรรมการละคร
แมจะมีผูเรียกช่ือกิจกรรมการละครแตกตางกัน แตความหมายของกิจกรรมการละครก็มี

สวนคลายกัน ดังท่ี โฮลเดน (Holden 1981: 1) ไดใหความหมายกิจกรรมการละคร วาเปนกิจกรรม
ทุกชนิดท่ีมีการสมมุติ (Let's pretend) เปนการประยุกตเอาศิลปะการแสดงมาใชในการเรียนการ
สอนภาษา เปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนภาษาดวยการเลียนแบบ และการแสดงทาทาง ไดแสดงออก
ถึงความรูสึก ลักษณะนิสัยของตัวเอง หรือของบุคคลอ่ืนตามสถานการณท่ีสมมุติหรือจินตนาการ
ขึ้น เปนการจัดเตรียมความพรอมใหแกผูเรียนกอนท่ีจะไดใชภาษาในสถานการณจริง สเตวิค 
(Stevick 1979: 201) ใหความหมายวา เปนกิจกรรมท่ีทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูจากประสบการณ 
เพราะนักเรียนแสดงบทบาทไปตามจินตนาการ และสรางบุคลิกลักษณะของตนไปตามบทบาทของ
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ตัวละครในสถานการณท่ีกําหนดมา ไวอะ (Via 1976: 11) ใหความหมายวาเปนวิธีการสอนวิธีหนึ่ง
ท่ีสงเสริมการเรียนภาษาโดยเฉพาะทักษะฟง - พูด มีจุดมุงหมายใหนักเรียนไดมีปฏิสัมพันธกันใน
ทุกดานท้ังการใชคําพูด และทาทางประกอบ มาลีย และดัฟฟ (Maley and Duff 1982: 6) ใหความ
หมายวา เปนกิจกรรมท่ีเปดโอกาสใหนักเรียนไดใชบุคลิกภาพ ความคิด และจินตนาการของตนเอง 
ในการทํากิจกรรมท่ีไมใชการเลนละครแสดงตอหนาผูชม ฟลลิปส (Phillips 1999: 5) ใหความ
หมายวา เปนกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับผลผลิตและกระบวนการเรียนรูภาษา ท่ีชวยใหเด็กไดแสดงออก
ทางดานบุคลิกภาพของตนเอง โดยอาศัยการแสดงเขาชวย

สรุปไดวา กิจกรรมการละคร เปนกิจกรรมท่ีอยูในโลกแหงการสมมุต ิ โดยนักเรียนตอง
สมมุติตนเองตามบทบาทภายใตสถานการณท่ีสรางขึ้น ซ่ึงประยุกตมาจากการสอนการละครบนเวที
เพ่ือใชสอนทักษะการฟง - พูด ซ่ึงเปดโอกาสใหนักเรียนไดใชความสามารถของตนเองในการ
สนทนาประกอบทาทางอยางเปนธรรมชาติมากท่ีสุด เพ่ือใหนักเรียนสามารถนําภาษานั้นไปใชใน
ชีวิตประจําวันไดอยางสมจริง

ประเภทของกิจกรรมการละคร
โดกิลล (Dougill 1987: 13) แบงกิจกรรมการละคร เปน 2 ประเภท ดังนี้
1.  กิจกรรมการละครแบบมีบทพูด (Drama - based lessons with a script) เปนกิจกรรม

ท่ีนักเรียนไดรับบทพูดเพ่ือทอง และเตรียมตัวกอนการแสดงจริง โดยทองจําและแสดงบทบาทไป
ตามบทพูดท่ีกําหนดใหเทานั้น ไดแก ละครส้ัน (Skits or Sketch) มักจะใหแสดงเปนอันดับสุดทาย
หลังจากการแสดงทาใบ การแสดงบทบาทสมมุต ิหรือการแสดงสด แลว

2.  กิจกรรมการละครแบบไมมีบทพูด (Drama-based lesson without a script) เปน      
กิจกรรมท่ีนักเรียนตองแสดงไปตามบัตรเรื่อง (Scenario cards) ท่ีกําหนดให และจะตองคิดบท
สนทนาเอง ซ่ึงผูรวมอยูในเหตุการณไมสามารถคาดการณลวงหนาไดวาบทสนทนานั้นจะเปนไป
อยางไร ไดแก การแสดงทาใบ (Mime) บทบาทสมมุติ (Role - play) การแสดงสด (Improvisation) 
สถานการณจําลอง (Simulations)

รูปแบบของกิจกรรมการละคร
นักการศึกษาหลายทานเสนอแนะการใชกิจกรรมการละครซ่ึงเปนเทคนิคหนึ่งท่ีนิยมใช

ในการสอนภาษาอังกฤษ มีหลายรูปแบบ ดังตอไปนี้
ไฮนส (Hines 1980) เสนอแนะการใชละครส้ัน (Skits)
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โฮลเดน (Holden 1981) เสนอแนะกิจกรรมการแสดงทาใบ (Mime) บทบาทสมมุติ 
(Role - play) การแสดงสด (Improvisation) สถานการณจําลอง (Simulation)

ไฮนิก และสติลเวล (Heinig and Stillwell 1981) เสนอแนะกิจกรรมฝกการเคล่ือนไหว 
(Movement exercises) การแสดงทาใบ (Pantomime) เกมการละคร (Theatre games) การแสดงสด
Improvisation) และการเลาเรื่อง (Story telling)

มาลีย และดัฟฟ (Maley and Duff 1982) เสนอแนะกิจกรรมการสังเกต (Observation) 
การตีความหมาย (Interpretation) การมีปฏิสัมพันธ (Interaction) และกิจกรรมการอุนเครื่อง (Warm
- up Exercises)

ไวอะ (Via 1985) เสนอแนะกิจกรรมการใชเสียง (Voice) การพูดและฟง (Talk and 
listen) การแสดงสด (Improvisation)

โดกิลล (Dougill 1987) เสนอแนะกิจกรรมการแสดงทาใบ (Mime) บทบาทสมมุติ
(Role - play)  การแสดงสด (Improvisation) สถานการณจําลอง (Simulation)

เวสเซล (Wessels 1987) เสนอแนะกิจกรรมเกมการละคร (Drama Games)
ไรท (Wright 1995) เสนอแนะกิจกรรมการเลาเรื่อง (Story telling)
ลูอิส และเบดสัน (Lewis and Bedson 1999) เสนอแนะกิจกรรมเกมท่ีมีการเคล่ือนไหว 

เคล่ือนท่ี (Movement games) เกมบทบาทสมมุติ (Role - play games)
ฟลลิปส (Phillips 1999) เสนอแนะกิจกรรมการแสดงทาใบ (Mime) การเลาเรื่อง (Story 

telling) การใชเพลง บททองและบทประพันธ (Songs, Chants, and Rhymes) ใชหุนแสดง (Puppets 
and Props) ละครเวที (Plays) บทบาทสมมุติ (Role - play)  การแสดงสด (Improvisation)

กิจกรรมการละครท่ีใชในการเรียนการสอนภาษาดังท่ีไดกลาวมาแลว สวนใหญเปน
กิจกรรมท่ีคลาย ๆ กันสามารถสรุปไดดังนี้ คือ 1) กิจกรรมเตรียมความพรอม (Preparatory 
Activities) 2) เกมการละคร (Drama games) 3) การแสดงทาใบ (Mime or Pantomime) 4) บทบาท
สมมุติ (Role play) 5) การแสดงสด (Improvisation) 6) สถานการณจําลอง (Simulation) 7) การเลา
เรื่อง (Story telling)  8) การแสดงละครส้ัน (Skits or Sketch) และ 9) กิจกรรมการละครอ่ืน ๆ แตละ
รูปแบบ มีรายละเอียดดังตอไปนี้

1. กิจกรรมที่ใชในการเตรียมความพรอมของผูเรียน (Preparatory Activities)
กิจกรรมท่ีใชในการเตรียมความพรอมของผูเรียน เปนกิจกรรมงาย ๆ นําผูเรียนเขาสู

การใชภาษา ชวยสรางบรรยากาศท่ีดีตอการเรียน ชวยลดความกังวล ความเครียด กระตุนใหรูสึก
กระฉับกระเฉง โดยใชเวลาประมาณ 5 – 10 นาที (Maley and Duff 1982: 38; Dougill 1987: 9) เปน
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กิจกรรมเกมหรืออะไรก็ไดท่ีสรางบรรยากาศความสนุกสนาน เราใจใหอยากเรียน เปนการเตรียม
ความพรอมใหกับผูเรียน หรือเรียกวา เปนการอุนเครื่องดวยการฝกใชทาทางการแสดงออก ฝกการ
สังเกต ฝกความจํา อาจจะเปนการทบทวนบทเรียนท่ีเรียนมาแลวเพ่ือท่ีจะสานตอไปสูความรูใหมท่ี
กําลังจะเรียน หรืออาจจะใชในตอนจบบทเรียนก็ได เชน การทําทาทางประกอบ Jazz Chant เพลง 
หรือคําประพันธชนิดตาง ๆ  การฝกพูดและฟง (Talk and listen) เปนตน (Via 1985: 16 - 24)

ตัวอยางการฝกพูดและฟง
ใหนักเรียนนั่งเปนคู แลวแจกบัตรพูดและฟงใหนักเรียน ในบัตรของแตละคนจะมี

เฉพาะประโยคท่ีตนจะพูดเทานั้น ดังนั้นนักเรียนจะตองตั้งใจฟงประโยคท่ีคูของตนพูดใหเขาใจเพ่ือ
ท่ีจะพูดประโยคของตนใหตอเนื่องกัน และจะตองพยายามมองหนาคูสนทนาใหเหมือนกับการ
สนทนาโดยท่ัวไป Wadee Kheourai (1995: 42) ใหตัวอยางบัตรฝกพูดและฟง ดังนี้

บัตรของ A
A:  When I woke up this morning… B:  ……………………………….
A:  When I woke up this morning… B:  …………………………
A:  I know I was thinking so I repeated it. B:  ……………………………….

บัตรของ B
A:  ………………………………. B:  Yes, yes I'm listening.
A:  ………………………………. B:  You've already said that.
A:  ……………………………… B:  Well, when I woke up, what?

2. เกมการละคร (Drama Games)
เวสเซล (Wessels 1987: 29 - 30) กลาวถึง เกมการละครวาแตกตางจากเกมท่ัวไป คือ 

เปนกิจกรรมการละครเบ้ืองตนท่ีผูเรียนไดเคล่ือนไหว แสดงทาทาง ใชจินตนาการสรางสถานการณ
ขึ้นใหม ทําใหมีสวนรวมปฏิสัมพันธกับเพ่ือนรวมช้ัน โดยการพูดโตตอบสลับกัน ชวยใหเกิดการ
เรียนรูท้ังแบบเรียนภาษา และแบบรูภาษา เปดโอกาสใหผูเรียนมีอิสระในการแสดงสีหนา ทาทาง 
อารมณ ประกอบการส่ือสาร สามารถใชเกมกอนเริ่มบทเรียนเพ่ือเตรียมความพรอมกอนทํากิจกรรม
อ่ืนตอไป ใชเปนสวนหนึ่งของบทเรียน หรือใชเกมหลังบทเรียนเปนการทบทวนส่ิงท่ีไดเรียนไป
แลว
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   ประโยชนของเกมการละคร
ไมเออร (Meier 1986: 15) กลาววา เกมการละครชวยใหนักเรียนมีสวนรวมใน       

กิจกรรมทุกคน ไดฝกใชภาษาจริง ๆ จากบทบาทท่ีไดรับโดยไมกังวลกับขอผิดพลาดในการใชภาษา 
นักเรียนมีโอกาสใชภาษาท่ีเหมาะกับระดับการเรียนของตนในบรรยากาศท่ีสนุกสนาน นอกจากนี้
ลูอิส และเบดสัน (Lewis and Bedson 1999: 5) ไดกลาวเสริมไวในหนังสือ "Games for Children" 
วาเกมทําใหบทเรียนมีความหลากหลาย ชวยสรางแรงจูงใจ สงเสริมการใชภาษาทําใหภาษาท่ีเรียนดู
มีชีวิต กระตุนใหผูเรียนทุกคนอยากพูด

หลักการในการใชเกมการละคร
เวสเซลส (Wessels 1987: 30 - 32) และ ลูอิส และเบดสัน (Lewis and Bedson 1999: 

6 - 10) เสนอหลักการในการใชเกมในการสอนภาษา สรุปได ดังนี้
1. ใชเกมกอนเริ่มบทเรียน เพ่ือเปนการอุนเครื่องกอนทํากิจกรรม ทําใหผูเรียนรูสึก

สบาย ผอนคลาย กระตุนความสนใจใหอยากเรียน เชน เกมสรางความคุนเคย (Icebreaking Games)
2. ใชเกมเปนสวนหนึ่งของบทเรียน ท่ีชวยสรางแรงจูงใจหรือทบทวนเรื่องท่ีเรียนทํา

ใหเรียนรูบทเรียนไดชัดเจนยิ่งขึ้น กอนท่ีจะทําแบบฝกหัดในเรื่องนั้น
3. ใชเกมหลังบทเรียน เพ่ือทบทวนบทเรียน และชวยใหผอนคลายหลังจากการเรียน

ดวย
4. ใชเกมสรางความสนุกสนาน แตตองเนนการสอนภาษาเปนหลัก
5. ใชในขั้นตอนการสอนตาง ๆ ท่ีไมซํ้า และเลือกใชเกมหลากหลายไมซํ้ากัน เชน 

เกมฝกประสาทสัมผัส ความรูสึก เกมฝกจินตนาการ เกมฝกการส่ือสาร เกมฝกการเคล่ือนไหว เกม
ฝกการควบคุมตนเอง

เกมตาง ๆ ดังกลาว ใหประโยชนแตกตางกัน การเลือกเกมจึงตองคํานึงถึงวัตถุ
ประสงคท่ีตั้งไว วาตองการใหผูเรียนไดฝกสํานวนภาษาอะไร และผูเรียนไดมีโอกาสพูดโตตอบกัน
หรือไม (แสงจันทร เหมเช้ือ 2534 : 26 - 30)

ตัวอยางกิจกรรมการเลนเกม  
เกม "Twenty questions"
วิธีการเลน : ครูเลือกนักเรียนมานั่งหนาช้ันเรียนหนึ่งคน ใหเขาคิดช่ือส่ิงของหรือ

อะไรอยางหนึ่งเพ่ือใหเพ่ือนทาย โดยเพ่ือน ๆ ใช Yes / No question และเขาตอบเพียง Yes หรือ No 
ทานั้น เพ่ือน ๆ จะตองชวยกันถามคําถาม โดยถามไดไมเกิน 20 คําถาม จนไดขอมูลท่ีชัดเจนแลวจึง
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ทายคําตอบ เชน Are you an animal? (Yes.) Do you have four legs? (No.) Can you fly? (Yes.)  Are 
you a bird? (Yes.) (Wadee Kheourai 1995: 29)

3. การแสดงทาใบ (Mime or Pantomime)
อัลไบรท (Albright 1967: 47) ใหความหมายของ การแสดงทาใบ (Pantomime) วา 

เปนการแสดงโดยใชทาทางสวนตาง ๆ ของรางกายแทนคําพูดหรือการกระทําของตัวละคร อาจจะ
เปนการแสดงละครใบก็ได เปนการแสดงเงียบท่ีผูแสดงไมมีการพูด แตอาจจะใชเสียงประกอบฉาก
ได  โฮลเดน (Holden 1981: 30) และ โดกิลล (Dougill 1987: 13 - 16) กลาวเสริมวา การแสดงทาใบ 
เปนศิลปะการใชสวนตาง ๆ ของรางกายในการส่ือความหมาย ความคิด ความรูสึก ตลอดจนการเลา
เรื่องราวตาง ๆ โดยใชทาทาง การเคล่ือนไหว สีหนาหรือเสียงตาง ๆ โดยไมใชคําพูด ผูเรียนจะรูสึก
สบายใจท่ีไมตองใชคําพูด แมวาจะตองมาอธิบายขยายความในภายหลังก็ตาม เปนกิจกรรมท่ีสราง
แรงจูงใจในการเรียนไดดี

ไฮนิค และ สติลเวล (Heinig and Stilwell 1981: 24 - 26, 47 - 50) แบงการแสดง    
ทาใบ เปน 2 ประเภท ดังนี้

ประเภทท่ี 1 การแสดงทาใบเบ้ืองตน เปนการใหผูเรียนคิดทาทางโดยอาศัยการจดจํา
จากประสบการณ จะตองสํารวมความคิด แบงยอยได 5 ชนิด ไดแก การแสดงทาทางตาง ๆ การ
แสดงทาทางตามลักษณะตัวละครและช่ือเรื่อง การแสดงทาใบท่ีบอกการรับรูและความรูสึกจาก
ประสาทสัมผัส การแสดงทาใบบอกอารมณ การแสดงทาใบบอกความขัดแยง

ประเภทท่ี 2 การแสดงทาใบโดยอาศัยความคิดสรางสรรคหรือจินตนาการ เปนการ
แสดงทาใบท่ีพัฒนามาจากขั้นเบ้ืองตน แบงยอยได 3 ชนิด ไดแก 1) การแสดงทาใบจากเรื่องเลา
หรือบทรอยกรอง โดยครูเลาเรื่องใหนักเรียนทําทาทางประกอบ อาจมีอุปกรณประกอบการทําทา
ทางดวยก็ได และอาจจะทําเปนคูหรือเปนกลุม โดยเรื่องท่ีเลือกมาควรจะเปนเรื่องท่ีทําทาทาง
ประกอบไดมาก ๆ 2) การแสดงทาใบอยางสรางสรรค เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมการใชจินตนาการและ
ความคิดของผูเรียน ครูควรเลือกเรื่องท่ีเหมาะสมท่ีจะใหนักเรียนคิดทาทางประกอบไดอยางสราง
สรรค และ3) การแสดงทาใบเพ่ือการเดา เปนกิจกรรมท่ีผูแสดงตองพยายามส่ือความหมายดวยการ
แสดงทาทาง เพ่ือใหผูอ่ืนเดาหรือตีความจากทาทางท่ีแสดง

ประโยชนของการแสดงทาใบ
อัญชลี ชยานุวัชร (2535 : 88) กลาววา การใชทาใบสอนคําศัพทชวยใหผูเรียนสนุก

สนานกับการคิดคนหาทาทางในกิจกรรมท่ีครูส่ังซ่ึงไมยากเกินความสามารถ เปนกิจกรรมท่ีเนนผู

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



38

เรียนเปนศูนยกลาง ท่ีผูเรียนไดทํางานรวมกัน  โดยท่ีผูเรียนจะตองใชทาทางตาง ๆ เพ่ือส่ือความ
หมายใหได ทําใหผูเรียนมีความคิดสรางสรรค เรียนรูคําศัพทและพรอมท่ีจะนําไปใชไดเปนอยางด ี
คํากลาวนี้สอดคลองกับ โดกิลล (Dougill 1987: 13 - 16) ท่ีวา ทาใบทําใหเห็นภาพซ่ึงชวยในการ
ระลึกภาษา ซ่ึงเม่ือผูเรียนจินตนาการส่ิงตาง ๆ ขึ้นมา จะชวยทําใหจําภาษาได

สรุปไดวา การแสดงทาใบมีประโยชนชวยใหนักเรียนไดมีโอกาสทํากิจกรรมรวมกับ
ผูอ่ืน เปนกิจกรรมงาย ๆ ท่ีชวยลดความกังวลดวยการไมตองใชคําพูด ชวยใหเกิดความคิดสราง
สรรค สนุกสนาน และชวยใหเรียนรูคําศัพทไดด ี เปนส่ิงท่ีชวยนํานักเรียนไปสูการพูดอยางเปน
ธรรมชาติ และสามารถนําทาใบไปใชในชีวิตประจําวันได

แบบฝกการแสดงทาใบ
มาลีย และ ดัฟฟ (Maley and Duff 1982: 24 - 53) แบงแบบฝกการแสดงทาใบ เปน 3 

ชนิด คือ
1. แบบฝกท่ีใชทาทางโดยไมพูดในการอุนเครื่อง ไดแก กิจกรรม Handshakes, 

Mirror hands, Numbers in your head, Body numbers และ Sound with the right shape เปนตน
2. แบบฝกท่ีใชทาทางโดยไมพูดในชวงจะจบบทเรียน ไดแก กิจกรรม Breating, 

From seed to plant, Slow motion, Listening และ Find a seat เปนตน
3. แบบฝกการแสดง ไดแก กิจกรรม What am I doing? เปนตน

ตัวอยางกิจกรรมการแสดงทาใบ  "Mime the Occupation"
วิธีการ : ครูมอบหมายงานใหนักเรียนหาคําศัพทเกี่ยวกับอาชีพท่ีซอนอยูในตาราง

ซอนคํา แลวใหคิดหาวิธีท่ีจะแสดงทาทางเกี่ยวกับอาชีพท่ีนักเรียนเลือกมา 1 อาชีพ แลวแสดงโดย
ใหรายละเอียดมากท่ีสุดจนเพ่ือนสามารถทายไดถูกตอง (Wadee Kheourai 1995: 103)

4. บทบาทสมมุติ (Role play)
บทบาทสมมุติ เปนกิจกรรมท่ีผูเรียนตองแสดงบทบาทตามเรื่องราวท่ีกําหนดขึ้น โดย

ใหผูเรียนสวมบทบาทนั้น ๆ และแสดงความรูสึกนึกคิดของตนตามบทบาทนั้น มีจุดมุงหมายเพ่ือ
กระตุนใหผูเรียนคิด และสรางบทสนทนาท่ีเหมาะสมกับสถานการณและบทบาทท่ีไดรับเพ่ือ       
ส่ือสารกับผูอ่ืน เปนการสวมบทบาทท่ีใกลเคียงความเปนจริงท่ีจะตองคิดเพ่ือแลกเปล่ียนขอมูลกัน 
(Dougill 1987: 17-18, 64-66; Ur 1990: 9 - 11)

ไวอะ (Via, quoted in Nunan 1991: 85) กลาวถึงประโยชนของบทบาทสมมุติวา
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นักเรียนไดมีโอกาสฝก และพัฒนากลวิธีตาง ๆ ในการสนทนา โดยรวมทํางานกับผูอ่ืน ในบทบาท
หลายรูปแบบ ดวยการพูดโตตอบสนทนากัน พูดแสดงความคิดเห็น ใชคําพูดหลายรูปแบบในหลาย
บทบาท ไดพูดแลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร ซ่ึงเนนความเขาใจความหมายของขอมูล เปนการพัฒนา
ความคลองในการใชภาษา มีปฏิสัมพันธกันในหองเรียน และเพ่ิมแรงจูงใจใหกับผูเรียน ลาดูส 
(Ladousse 1987: 12) เออ (Ur 1990: 9 - 11) และ ครอส (Cross 1992: 28 - 29) กลาวเสริมวา         
นักเรียนมีโอกาสนําประสบการณหรือเหตุการณตาง ๆ มาใชฝกภาษาในหองเรียน โดยใชโครง
สรางไวยากรณ คําศัพท ในการสนทนาเปนคู หรือกลุม เปนการพัฒนารูปแบบภาษาท่ีจะนําไปใชใน
สังคม เพราะยึดสถานการณในชีวิตจริงเปนพ้ืนฐาน ไดฝกพูดในรูปประพจน ทําใหไดรับประสบ
การณการใชภาษาจากเพ่ือนในหองเรียน สงเสริมใหกลาแสดงออก ทําใหมีความเช่ือม่ันและเคารพ
ในตนเอง ในบรรยากาศท่ีสนุกสนาน

ลาดูส (Ladousse 1987: 12) และ เออ (Ur 1990: 11) เสนอแนะการจัดกิจกรรมแสดง
บทบาทสมมุติ ไววา ครูตองคอยควบคุมไมใหมีเสียงดังหรือเกิดความอลหมานท่ีอาจจะรบกวนหอง
ขางเคียง ควรเริ่มจากการฝกเปนคูกอนท่ีจะฝกเปนกลุม เพ่ือใหไดฝกมาก ๆ จนเกิดความเช่ือม่ัน
เพราะไมมีคนท่ีสามคอยด ูควรเปนกิจกรรมส้ัน ๆ ท่ีนักเรียนเขาใจสถานการณและบทบาทชัดเจนดี 
บทบาทท่ีใหไมควรเนนการใชอารมณมากเกินไป หรืออาจจะเนนไดเม่ือนักเรียนคุนเคยแลว ถาหาก
นักเรียนยังใชภาษาแม ครูตองจัดกิจกรรมใหฝกพูดภาษาท่ีเรียนมากขึ้น ดวยการหาขอมูลท่ีขาดหาย 
(Information gap) ตองกําหนดเวลา และควรใหกลุมท่ีทํากิจกรรมเสร็จกอนมีงานทํา เชน ให
อภิปรายการแสดงของกลุมอ่ืน และตองใหทุกคนมีสวนรวมในการแสดง

บางครั้งการจัดการแสดงบทบาทสมมุติไมประสบผลสําเร็จเนื่องจากผูเรียนไมคุนเคย
กับกิจกรรม อาจจะรูสึกเขินอายท่ีจะพูดหรือแสดง ครูตองชวยเหลือใหกําลังใจใหนักเรียนมีความ
พยายามท่ีจะพูด และท่ีสําคัญ ครูตองบอกจุดประสงคของการทํากิจกรรมใหนักเรียนทราบทุกครั้ง

ลิตเติลวูด (Littlewood 1981: 51 - 58) และ โฮลเดน (Holden 1981: 17 - 80) เสนอ
เทคนิคการใชบทบาทสมมุติไวหลายเทคนิค สรุปไดดังนี้

1. การแสดงบทบาทสมมุติโดยกําหนดบทสนทนาแบบมีตัวช้ีแนะ (Role- playing 
controlled through cued dialogue) เปนการฝกใชภาษาท่ีเรียนไปแลว ซ่ึงจะกําหนดการใชภาษาตาม
หนาท่ีของภาษา โดยนักเรียนจะไดรับบัตรบทบาท คนละบัตร คือ บัตร A และบัตร B ซ่ึงมีหนาท่ี
ของภาษาเปนตัวกําหนดในส่ิงท่ีจะพูดใหเทานั้น นักเรียนจะตองสรางบทสนทนาขึ้นมา โดยใชบท
สนทนาท่ีไดเรียนแลวเปนแนวทาง อาจจะเปล่ียนเพียงช่ือตัวละคร สถานท่ี เวลา หรือสวนประกอบ
อ่ืน ๆ แตยังใชโครงสรางทางภาษาเชนเดิม เชน ในบทสนทนาเดิมท่ีฝก เปนการพูดเชิญชวน        
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นักเรียนก็ตองพูดเชิญชวน โดยเปล่ียนจากชวนไปรับประทานอาหาร เปนชวนไปดูภาพยนต 
เปนตน

2. การแสดงบทบาทสมมุติโดยกําหนดตัวช้ีแนะและขอมูล (Role-playing controlled 
through cues and information) เปนรูปแบบท่ีมีความยืดหยุนกวาแบบแรก คือ ในบัตร A จะมีขอมูล
เปนตัวช้ีแนะเพ่ือใชในการตอบใหขอมูลกับอีกฝายหนึ่ง สวนในบัตร B จะเปนบทบาทท่ีตองการขอ
ขอมูลโดยการถามอีกฝายหนึ่งซ่ึงมีขอมูลอยู เหมาะกับสถานการณท่ีตองการซักถามเพ่ือหาขอมูล 
เชน สมมุติวานักเรียนเปนเจาหนาท่ีขายตั๋วรถไฟ และมีผูโดยสารมาถามขอมูลราคาตั๋ว เวลารถเขามา
และออกจากสถานี เปนตน

3. การแสดงบทบาทสมมุติโดยกําหนดสถานการณและจุดมุงหมาย (Role-playing 
controlled through situation and goal) เปนรูปแบบท่ีนักเรียนมีโอกาสฝกคิดสรางสรรคโครงสราง
ภาษาท่ีจะใชขึ้นเอง โดยใชสถานการณและจุดมุงหมายเปนแนวทางในการแสดง เชน ใหนักเรียน
สมมุติตนเองเปนพนักงานตอนรับบนเครื่องบินซ่ึงพบปญหาวา ผูโดยสารทําตั๋วและหนังสือเดินทาง
หายไป จึงตองมีการซักถามเพ่ือใหรูและแนใจวาเปนผูโดยสารจริงและไมไดโกหก เปนตน

4. การแสดงบทบาทสมมุติในรูปแบบของการโตวาที หรืออภิปราย (Role-playing in 
the form of debate or discussion) รูปแบบนี้จะใชการอภิปรายเทานั้น โดยมีการสมมุติสถานการณ 
หรือกําหนดเรื่องขึ้นมา ผูแสดงจะตองมีความรูเกี่ยวกับเนื้อหาท่ีจะแสดงความคิดเห็นในการ
สนับสนุนหรือคัดคาน ในตอนทายอาจจะมีการออกเสียงลงคะแนนเพ่ือประเมินผลการอภิปรายก็ได 
เชน ใหแตละคนพูดอภิปรายประสบการณในอาชีพท่ีตนสมมุติขึ้นมาในดานตาง ๆ เปนตน

5. การแสดงบทบาทสมมุติโดยใชบทสนทนาจากแบบเรียน (Role-playing 
controlled through a course book dialogue) เปนวิธีการท่ีนําบทสนทนาในแบบเรียนมาใชใหนา  
สนใจและสมจริงมากขึ้น โดยยังควบคุมภาษาท้ังดานโครงสรางและลักษณะของภาษา โฮลเดน 
(Holden 1981: 73 - 80) เสนอแนวทางการใชบทสนทนาจากแบบเรียนวาจะตองดัดแปลง ปรับบท
สนทนาใหส้ันและงายขึ้น แลวคัดลอกลงในบัตรบทบาท A กับ B เพ่ือใหนักเรียนไดฝกอานออก
เสียงและใชสีหนาทาทางประกอบใหเหมาะสม ตอมาครูเปล่ียนสถานการณใหตางออกไปเพ่ือให
นักเรียนตั้งใจฟงเพ่ือจะพูดโตตอบไดถูกตองเหมาะสม และขั้นสุดทายครูเขียนเปนคําช้ีแนะบอก
หนาท่ีของภาษา แทนบทสนทนาเพ่ือใหนักเรียนคิดและใชภาษาเอง

6. การแสดงบทบาทสมมุติจากบทความในหนังสือพิมพ (Role-playing controlled 
through an article) วิธีนี้มีการควบคุมนอยมาก ผูแสดงจะไดฝกใชภาษาอยางอิสระ คลายการแสดง
สด โดยครูนําบทความจากหนังสือพิมพมาใหนักเรียนอาน แลวใหนักเรียนแตละกลุมนําเสนอส่ิงท่ี
อานในรูปการแสดงบทบาทสมมุติ
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7. การแสดงบทบาทสมมุติโดยใชบัตรบทบาท (Role-playing controlled through 
role-cards) เปนวิธีท่ีเหมาะกับนักเรียนในระดับสูง โดยนักเรียนจะไดรับแตบัตรบาทของตน และไม
ทราบขอมูลของอีกฝายจึงตองตั้งใจฟง แลวคิดหาคําพูดโตตอบใหเหมาะสม เชน นักเรียนเห็น
ประกาศบานเชาในหนังสือพิมพจึงโทรศัพทไปถามขอมูลเพ่ือตัดสินใจกอนจะไปด ูเปนตน

8. การแสดงบทบาทสมมุติโดยใชรูปภาพชวยช้ีแนะ (Role-playing controlled 
through picture cue) เปนวิธีท่ีชวยใหผูเรียนรูบทบาทของกันและกัน เพราะไดดูภาพรวมกัน อาจ
เปนภาพเดี่ยวหรือภาพชุด แลวแสดงโดยไมตองเตรียมตัว

ไมวาครูผูสอนจะสอนโดยเลือกใชบทบาทสมมุติแบบใดก็ตาม จะตองคํานึงถึงองค
ประกอบท่ีสําคัญของบทบาทสมมุต ิ4 ประการ ดังตอไปนี ้(Paulston and Bruder 1976: 70 - 71)

1. สถานการณ (Situations) เปนการสรางโครงเรื่องกําหนดสถานการณ วานักเรียน
จะตองทําอะไร

2. บทบาท (Role) เปนการกําหนดบทบาทและลักษณะของตัวละคร เชน บุคลิกภาพ 
สถานภาพทางสังคม ประสบการณ ปญหา และความตองการของบทบาทท่ีตนจะแสดง เปนการ
อธิบายช้ีแจงเกี่ยวกับบทบาทแตไมควรใหรายละเอียดท้ังหมด ใหเหลือบางสวนไวเพ่ือใหผูเรียน
จินตนาการเองดวย

3. ขอมูลเกี่ยวกับภาษา (Linguistic information) คือ การใชภาษา ไดแก โครงสราง
ทางไวยากรณ สํานวน คําศัพท วลี คําศัพทเฉพาะ และรูปแบบของภาษาท่ีผูเรียนจําเปนตองใชใน
การแสดงในสถานการณนั้น ๆ

4. ความรูพ้ืนฐานในเนื้อหาของสถานการณ (Background knowledge) เปนความรู
ท่ัวไปท่ีจําเปนท่ีครูตองจัดใหนักเรียนไดรูเกี่ยวกับสถานการณในการแสดง เชน เลาขอความใหฟง 
ฉายภาพยนตใหด ูหรือเชิญผูทรงคุณวุฒิมาบรรยาย เปนตน

กรมวิชาการ (กระทรวงศึกษาธิการ 2535 ข: 13 - 16) ไดเสนอขั้นตอนในการจัด     
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใชบทบาทสมมุติ ดังนี้

1. ขั้นเตรียมการ ครูกําหนดวัตถุประสงคเฉพาะ กําหนดสถานการณและบทบาท
สมมุติ

2. ขั้นแสดง เริ่มจากการอุนเครื่อง ดวยการเลาเรื่องหรือสถานการณ เราความสนใจ
ใหนักเรียนอยากเรียนและติดตามเรื่อง โดยใชส่ือตาง ๆ เชน รูปภาพท่ีสอดคลองกับเนื้อเรื่อง ชวยใน
การอธิบายเรื่องราว ตอจากนั้นจึงเลือกตัวผูแสดงโดยอาจจะแบงเปนกลุมยอย กลุมละ 5 - 6 คน ให
ตัวแทนกลุมจับสลากบทบาทท่ีครูกําหนดและเตรียมไว มีการจัดฉาก เตรียมผูสังเกตการณ ใหเวลา
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เตรียมพรอมกอนแสดง โดยทําความเขาใจบทบาทท่ีกลุมตนไดรับ แลวใหนักเรียนแตละคนออกมา
แสดงตามลําดับเนื้อเรื่อง

3. ขั้นวิเคราะหและอภิปรายผล เปนการอภิปรายรวมกันโดยใชเหตุผล เกี่ยวกับเรื่อง
พฤติกรรมท่ีแสดงออก

4. ขั้นแลกเปล่ียนประสบการณและสรุป ครูควรกระตุนใหนักเรียนไดแลกเปล่ียน
ประสบการณท่ีมีสวนสัมพันธกับเรื่องท่ีศึกษา ขั้นนี้ชวยใหนักเรียนไดแนวคิดกวางขวางขึ้น และ  
สงเสริมใหนักเรียนไดเห็นวาส่ิงท่ีเรียนนั้นเกี่ยวของกับความเปนจริง จะทําใหนักเรียนหาขอสรุป
หรือความคิดรวบยอดท่ีตนสามารถเขาใจไดเปนอยางด ีและใหนักเรียนบันทึกลงสมุดแบบฝกหัดไว
เปนรายบุคคล

5. การแสดงสด (Improvisation)
การแสดงสด ถือเปนเปาหมายสําคัญในการจัดกิจกรรมการละครเพ่ือการสอนภาษา

อังกฤษ ท้ังนี้เพราะกิจกรรมประเภทนี้ตองอาศัยกิจกรรมตาง ๆ ท่ีกลาวมาขางตนเปนตัวสนับสนุน
ใหผูเรียนสามารถแสดงสดได เปนการแสดงบทบาทสมมุติท่ีมีการควบคุมนอยกวา โดยผูเรียนตอง 
ตีความจากสถานการณท่ีกําหนดให เพ่ือแสดงออกดวยการตอบสนองตอสถานการณซ่ึงเปน   
สถานการณท่ีคลายคลึงกับชีวิตจริงท่ีมิไดคาดคิดหรือเตรียมตัวมากอนอยางทันทีทันใด การแสดง
สดนั้น ถาหากครูสามารถจัดใหมีปญหา หรือขอขัดแยงใหผูเรียนไดแกไข ก็จะถือวา การดําเนิน   
กิจกรรมประสบความสําเร็จ และเนื่องจากวา การแสดงสดเปนกิจกรรมท่ีไมมีการเตรียมตัว จึงเปน
กิจกรรมท่ีคอนขางยาก และสรางความอึดอัดใหแกผูเรียน (Via 1985: 38; Dougill 1987: 19; วิไลพร
ธนสุวรรณ 2538: 40)
  ผูเช่ียวชาญหลายทานไดเสนอแนะการจัดกิจกรรมการแสดงสดไว สรุปไดวา การ
แสดงสดควรเริ่มจากเรื่องท่ีงาย ๆ  โดยเปนตัวของตัวเองกอนแลวจึงคอยสวมบทบาทเปนคนอ่ืน 
หากเปนเรื่องขอขัดแยงก็เนนการใชจินตนาการเขาชวย ใหผูเรียนระดมความคิด ปรึกษากัน ควรแยก
เปนกลุม ๆ เพ่ือไมใหรูลวงหนาวาอีกกลุมหนึ่งจะพูดวาอยางไรเม่ือมาแสดงรวมกัน ควรใชเวลา
ประมาณ 5 – 10 นาทีเทานั้น (Bushnell and Morel 1980: V; Via 1985: 35)

เทคนิคการจัดกิจกรรมการแสดงสด แบงเปน 2 วิธี ดังนี้
1. การใหนักเรียนเตรียมตัวดวยกันภายในกลุม ดังนั้นแตละกลุมจะรูลวงหนาวา เหตุ

การณจะดําเนินไปอยางไรและรูวาใครจะพูดอะไร
2. แบงนักเรียนออกเปนกลุมใหญ 3 กลุม คือ กลุม A, B และ C แลวเรียกตัวแทนแต

ละกลุมมารับบัตรบทบาทจากครู เพ่ือนําไปปรึกษากันในกลุมของตน โดยท่ีไมรูวากลุมอ่ืนไดรับบท
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บาทอะไร จึงไมรูลวงหนาวาแตละคนจะพูดอะไรตอไป (Bushnell and Morel 1980: X) วิธีนี้ยาก
กวาวิธีแรก แตมีขอดี คือ เปนการพูดท่ีเปนธรรมชาติ และมีประสิทธิภาพมากกวา

ไฮนส (Hines 1980: iii) ไดเสนอแนะเพ่ิมเติมวา การแสดงสดควรใชเวลา 2 - 3 นาที 
แลวชวยแนะนําแกไข เพราะยังจําคําท่ีพูดไปแลวได อาจจะอัดเทปไว แลวเปดฟงยอนหลังหาท่ีผิด 
และใหฝกพูดออกเสียงตามใหถูกตอง เรื่องท่ีแสดงสด อาจจะแสดงเปนตัวละครตัวเดิมแตเปล่ียน
สถานการณใหม หรือใชสถานการณเดิมแตเปล่ียนเปนตัวละครตัวอ่ืน หรือขอขัดแยงใหม ใหผูเรียน
ชวยกันในกลุม คิดคําพูดเอง ครูคอยชวยเหลือแนะนํา ใหเวลาเตรียมตัว 5 นาทีกอนจะออกมาแสดง 
กลุมท่ีไมไดแสดง จะแสดงในครั้งตอไป เนนการใหผูเรียนฝกพูดในบรรยากาศสนุกสนานไมตึง
เครียด นับวามีประโยชนตอการฝกใชภาษาในการส่ือสารท่ีจะนําไปใชนอกหองเรียนไดเปนอยางดี

โดกิลล (Dougill 1987: 19 - 20) ไดใหตัวอยางการแสดงสด ในสถานการณขณะพอ
และแมกําลังรับประทานอาหารเชา และกําลังพูดถึงลูกคนหนึ่งซ่ึงไมกลับมาบานตั้งแตเม่ือคืน         
ผูสอนจะใหอาสาสมัครออกมาแสดงพูดคุยกัน แลวจึงใหผูเรียนอีกคนหนึ่งแสดงเปนพ่ีชายท่ีเพ่ิงตื่น
นอนเขามารวมสนทนากับพอและแม หลังจากนั้นสักครูหนึ่งผูสอนนําผูเรียนอีกคนหนึ่งเขารวมวง
สนทนาโดยใหแสดงเปนลูกคนท่ีหายไปและท่ีเพ่ิงกลับมาบาน เม่ือสถานการณคล่ีคลายและจบลง
แลวก็ใหผูเรียนท้ังช้ันรวมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นในส่ิงท่ีเกิดขึ้น

สรุปไดวา การแสดงสดเปนสถานการณท่ีใชในการฝกภาษาท่ีคลายกับการใชภาษา
ในชีวิตจริง เปนเหตุการณท่ีเกิดขึ้นในทันทีทันใดท่ีผูเรียนไมมีการเตรียมตัวมากอน นับวาเปน      
กิจกรรมท่ีคอนขางยากจึงมีขอแนะนําใหเริ่มจากแบบงาย ๆ กอนโดยใหผูเรียนฝกสวมบทบาทเปน
ตัวเองกอนแลวจึงคอยฝกในบทบาทเปนคนอ่ืนและแสดงในเวลาส้ัน ๆ อาจใหผูเรียนเตรียมตัวกอน
ไดแตเพียงเฉพาะในกลุมท่ีแสดงบทบาทเดียวกันเพ่ือจะรับทราบถึงเหตุการณืท่ีจะไดพบเจอ โดยสง
ตัวแทนไปรับบัตรบทบาทมาปรึกษากันในกลุมกอนท่ีจะไปแสดงสดกับคนในกลุมอ่ืน นอกจากนี้
อาจจะใหแสดงในสถานการณเดิมแตเปล่ียนบทบาทของตัวละคร หรือ ใหเปนตัวละครเดิมแตอยูใน
สถานการณใหมเพ่ือใหผูเรียนไดคิดคําพูดของตนเอง ครูจะตองจัดบรรยากาศการเรียนใหนาสนุก
สนานและไมตึงเครียด

6. สถานการณจําลอง (Simulation)
สถานการณจําลอง เปนกิจกรรมท่ีอยูในขั้นสูงกวาการแสดงบทบาทสมมุต ิ เปนการ

แกปญหาท่ีประกอบดวยการกําหนดปญหาท่ีจําลองขึ้นมาใหเหมือนจริงหรือใกลเคียงกับความเปน
จริงมากท่ีสุด โดยใหผูเรียนเขาไปอยูในสถานการณนั้น ในฐานะเปนผูเกี่ยวของกับปญหานั้น มี
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ปฏิสัมพันธกับส่ิงตาง ๆ ท่ีมีอยูในสถานการณนั้น มีหนาท่ีตองรับผิดชอบและแสดงทัศนคติตอ
ปญหาในสถานการณท่ีจําลองขึ้น ใชขอมูลท่ีมีสภาพคลายกับขอมูลในความเปนจริงในสถานการณ
นั้น ในการอภิปรายเพ่ือหาขอยุติหรือหาวิธีการในการแกไขปญหา ผูเรียนจะตองใชประสบการณ
เดิมของตนในการสวมบทบาทใหดูสมจริงตามหนาท่ีของสมาชิกท่ีตองรับผิดชอบในการแกปญหา
รวมกัน (Holden 1981: 10 - 11; Jones 1982: 5; Dougill 1987: 20 - 21)

การจัดสถานการณจําลอง มีขอควรคํานึง ดังนี้
1. บทบาทของครู จะเปนเพียงผูควบคุม คอยสังเกต ชวยเหลือ กําหนดเวลาเริ่มและ

หยุดกิจกรรม สมมุติใหผูเรียนเปนใครและจะนั่งท่ีไหน สวนการตัดสินใจในการแกปญหานั้นเปน
หนาท่ีของผูเรียน

2. จัดโครงสรางสถานการณจําลอง  ใหมี 3 สวน คือ การเลาเรื่องยอ การแสดง และ
การสรุป (Jones 1981: 11 - 12)

3. ใชสถานการณจําลอง หลังจากท่ีผูเรียนไดรับการฝกแสดงบทบาทสมมุติมาบาง
แลว เริ่มจากสถานการณท่ีงาย ๆ กอน เพ่ือใหนักเรียนเกิดความม่ันใจ และพิจารณาความยากงาย
ของภาษาท่ีเหมาะสมกับระดับของผูเรียนดวย

สรุปไดวา สถานการณจําลองเปนการกําหนดปญหาในสถานการณท่ีจําลองขึ้นมาให
เหมือนเรื่องจริงมากท่ีสุด และใหผูเรียนเขาไปมีบทบาทเกี่ยวของกับสถานการณนั้น โดยมีหนาท่ี
ตองรับผิดชอบแสดงความคิดเห็น ปรึกษาหรืออภิปรายเพ่ือหาทางแกปญหารวมกัน มีครูคอยควบ
คุมดูแล และใหความชวยเหลือเม่ือจําเปน กอนการแสดงจะตองเลาเรื่องยอใหทราบแลวจึงเริ่มแสดง 
และตอนทายมีการสรุป มีขอแนะนําใหนักเรียนไดฝกการแสดงบทบาทสมมุติมากอน ควรเลือก
สถานการณงาย ๆ ท่ีเหมาะสมกับระดับของผูเรียน จะทําใหมีความม่ันใจเพ่ิมมากขึ้น

7. การเลาเร่ือง (Story telling)
การเลาเรื่อง เปนกิจกรรมการละครอยางหนึ่งท่ีมีประโยชนตอการเรียนการสอน

ภาษา ท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนไดพูด ไดใชจินตนาการในการสรางเรื่อง สงเสริมใหผูเรียนเกิดความ
ม่ันใจในการพูด การแสดง และเปนการพัฒนาทักษะการใชภาษาของผูเรียน ท่ีชวยนําไปสูการแสดง
ละครขั้นอ่ืน ๆ ตอไป สามารถใชในตอนเริ่มเรื่อง สรุปเรื่องหรือสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมก็ได

ประโยชนของการเลาเร่ือง
ไรท (Wright 1995: 6 - 8) กลาวถึงประโยชนของการเลาเรื่องวา ชวยสรางแรงจูงใจ

ใหกับผูเรียนไดมาก เนื่องจากเด็กมีความตองการฟงหรืออานเรื่องเลา โดยท่ีผูเรียนอยากจะรูวาเปน
เรื่องเกี่ยวกับอะไร การท่ีฟงแลวรูเรื่องจะเปนแรงกระตุนใหผูเรียนตองการพัฒนาความสามารถใน
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การทําความเขาใจเรื่องเพ่ิมขึ้นไป ถือเปนการสรางแรงจูงใจภายในไดเปนอยางด ีการเลาเรื่องชวยให
ใชภาษาไดอยางคลองแคลวถาหากมีความตั้งใจจริง โดยไมกลัวหรือกังวลกับการพูดผิดแมวาจะมี
ความรูยังไมมากดวยการสรางประโยคใหม ๆ ขึ้นมา ส่ิงใหม ๆ ท่ีไดเรียนรูนั้นจะเปนประโยชนใน
ขั้นการผลิตภาษาในอนาคต และยังกระตุนใหอยากพูดและเขียนวาชอบหรือไมชอบ หรือจะเปนการ
อภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนั้น ประโยชนท่ีสําคัญของการเลาเรื่องคือการฝกการ      
ส่ือสารวิธีท่ีจะฟงใหเขาใจ พูดและเขียนใหผูอ่ืนสนใจและเขาใจเรื่องนั้นดวย ดังนั้นเพ่ือใหได
ประโยชนจากการเลาเรื่องใหมากท่ีสุดผูสอนควรรวมการฝกใชภาษาทุกดาน ไมเพียงแตสอน
ไวยากรณ คําศัพทหรือหนาท่ีของภาษาเทานั้น

ไฮนิก และสติลเวล (Heinig and Stillwell 1981: 104 - 166) และ โอนีล และคณะ 
(O'neill et al. 1984: 68 – 69, อางถึงใน สุธิณี เหลืองรุงเรือง 2536 : 22) เสนอวิธีการเลาเรื่องหลายวิธี 
สรุปได ดังนี้

1. การเลาเรื่องโดยใชสมุดภาพท่ีไมมีคําอธิบาย (Storytelling with wordless books) 
เปนวิธีเลาเรื่องท่ีงายท่ีสุด ผูเรียนเพียงแตดูภาพท่ีเรียงตามเหตุการณ แลวตีความหมายภาพนั้น ดวย
คําพูดของตนเอง หรืออาจเพ่ิมบทสนทนาใหตัวละครในภาพก็ได

2. การเลาเรื่องโดยใชรูปภาพ (Storytelling with pictures) รูปภาพเพียงรูปเดียวก็
สามารถกระตุนใหผูเรียนเลาเรื่องได รูปภาพท่ีผิดปกติก็สามารถใชกระตุนไดดี ครูควรใชเสียง
ประกอบใหนาสนใจมากขึ้น หรือใชคําถามกระตุนใหผูเรียนสรางเรื่องตอ ๆ กันก็ได

3. การเลาเรื่องโดยสมมุติตนเองเปนตัวละครในเรื่อง (Storytelling in character)
กิจกรรมนี้สามารถใชไดเม่ือผูเรียนคุนเคยกับการเลาเรื่องแลว โดยผูเรียนสวมบทบาทเปนตัวละคร
ในเรื่อง และกําลังเลาเรื่องใหผูอ่ืนฟง เปนการพูดหรือการเลาเรื่องคนเดียว (Monologue) ควรเปน
เรื่องท่ีสามารถแสดงทาทางประกอบไดมาก ๆ

วดี เขียวอุไร (Wadee Kheourai 1995 : 131) เสนอวิธีการพูดคนเดียว หรือ 
Monologue เพ่ิมเติม คือ ใหนักเรียนอานเรื่องแลวคิดทาทางประกอบการพูดใหดูสมจริงมากท่ีสุด 
ใหผูฟงนึกเห็นภาพวากําลังเกิดเหตุการณอะไร และเหตุการณเกิดขึ้นในลักษณะใด ผูเลาสามารถใช
อวัยวะทุกสวนชวยบอกใบ รวมท้ังเนนน้ําเสียงเพ่ือใหผูฟงเขาใจ อาจจะฝกเลาและดูทาทางของตน
ในกระจก พยายามจําเรื่องใหไดและครูอาจจะใหนักเรียนออกมาพูดและแสดงหนาหองเรียน
มอรติเมอร (Mortimer 1980: 41) ใหตัวอยางการพูดคนเดียว ดังนี้

"Well, sir, I know you'll think I'm crazy. After all, five years is a long time. And 
now that it's come, you'd think I wouldn't be able to wait. And until that night was exactly the 
way I felt. But then I started thinking…."
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4. การเลาเรื่องดวยวิธีอ่ืน ๆ (More storytelling variations) เม่ือผูเรียนมีความชํานาญ
ในการเลาเรื่อง ก็อาจเพ่ิมความพิเศษดวยการแตงเรื่องเลาโดยใชอักษรตัวแรกของแตละประโยคท่ี
เลาเรียงตามลําดับอักษร A ถึง Z เชน A story about a cat, Bob found it on the road. Cats are mostly 
lovely. หรือ เปนการเลาเรื่องท่ีใชเสียง ฉาก หรืออุปกรณตาง ๆ ประกอบ

5. การเลาเรื่องในเวลาจํากัด (Time limits in storytelling) วิธีการนี้จะใชไดเม่ือผูเรียน
มีความชํานาญในการเลาเรื่องมากแลว โดยครูกําหนดเวลาในการเลา และอาจหยุดการเลาเพ่ือให    
ผูเรียนคนอ่ืนเลาตอก็ได

6. การชวยกันเลาเรื่อง (Sharing the story) วิธีการนี้ ครูใหผูเรียนชวยครูเลานิทาน 
โดยครูเปนผูเลาและระหวางท่ีเลาครูจะหยุดบอย ๆ เพ่ือใหผูเรียนชวยกันหาคํามาเติมใหเหมาะสม 
นอกจากนั้นครูอาจใหผูเรียนชวยกันแตงเรื่องหรือชวยกันเลาเรื่องคนละประโยค และอาจใชอุปกรณ
ประกอบ เชน รูปภาพ เปนตน

7. การเลาเรื่องและแสดงทาใบ (Narrating and miming) เปนการเลาเรื่องและทําทา
ทางประกอบการเลา โดยครูหรือผูเรียนคนหนึ่งเปนผูเลาและอีกคนหนึ่งทําทาทางก็ได

8. การเคล่ือนไหวและการเลาเรื่อง (Moving and narrating)  เปนการเลาเรื่องท่ีผูฟงมี
สวนรวมในการเคล่ือนไหว เคล่ือนท่ีไปตามเนื้อเรื่องในขณะท่ีเลาดวย มักใชกับเรื่องการผจญภัยท่ี
นาตื่นเตน

9. การเปนผูเลาและผูแสดง (Narrators and actors) โดยใหฝายหนึ่งเลาและอีกฝาย
หนึ่งแสดงทาทางประกอบสลับกันไป

10. การเลาเรื่องชีวิต (Life stories) โดยสมมุติวาเราจําความอะไรไมได จึงใหคนท่ีจํา
ไดเลาเรื่องของเราใหฟง โดยอาจมีหลายคนชวยกันเลาเรื่องเพ่ือชวยรื้อฟนความทรงจําของเรา

รินโวลูคริ (Rinvolucri 1983: 34 - 36) และ ไรท (Wright 1995: 11 - 21) เสนอแนะ
การดําเนินกิจกรรมการเลาเรื่องไว 3 ขั้นตอน สรุปไดดังนี้

1. กอนเลาเรื่อง ครูเตรียมความพรอมและกระตุนความสนใจของผูเรียน ดวยการ
บอกใหรูวาผูเรียนจะไดฟงเรื่องเกี่ยวกับอะไร โดยครูเตรียมบัตรท่ีเขียนขอความส้ัน ๆ เกี่ยวกับเรื่อง
ท่ีจะเลาไว 4 - 5 บัตร ๆ ละ 1 ประโยค ใหผูเรียนอภิปรายความหมายของขอความเหลานั้น วาเกี่ยว
ของกับเรื่องใด เม่ืออภิปรายเสร็จแลวก็เปล่ียนบัตรกับกลุมอ่ืนตอไปจนครบทุกบัตร จากนั้นครูจึง
เริ่มเลาเรื่องส้ัน ๆ เกี่ยวกับขอความเหลานั้น

2. ขณะเลาเรื่อง ครูใหผูเรียนแตละกลุมเลาเรื่องจากเคาโครงเรื่องท่ีครูเลาใหฟง โดย
ครูเลาโครงเรื่องทีละประโยคเพ่ือใหผูเรียนบรรยายรายละเอียดและอนุญาตใหจบเรื่องไดเองตามใจ
ชอบ
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3. หลังการเลาเรื่อง หลังจากครูเลาเรื่องและนักเรียนไดฝกเลาเอง ครูควรสรุปเรื่องซ่ึง
อาจเพ่ิมเติมเรื่องราวไดบางในการเลาเรื่องครูควรจะเลาดวยลีลาทาทางท่ีเปนธรรมชาต ิ ไมเลาแบบ
ทองจําเปนคําตอคํา ควรใชวิธีจําเนื้อหาและใชคําพูดของตนเอง และการใหผูเรียนไดเลาเรื่อง จะเปน
การสงเสริมใหผูเรียนมีความเช่ือม่ันในการพูดและพัฒนาการใชภาษา ซ่ึงจะนําไปสูการแสดง       
กิจกรรมการละครขั้นตอไป

สรุปไดวา การเลาเรื่องเปนกิจกรรมการละครอยางหนึ่งท่ีชวยพัฒนาทักษะการพูด
ของผูเรียน เปนกิจกรรมท่ีชวยสรางแรงจูงใจใหกับผูเรียนไดเปนอยางดีเนื่องจากผูเรียนตองการฟง
หรืออานเรื่องเลาและเม่ือทราบเรื่องราวแลวจะเกิดแรงกระตุนใหอยากทําความเขาใจเรื่องเพ่ิมขึ้น 
ถือวาเปนการสรางแรงจูงใจภายในใหผูเรียนนั่นเอง การเลาเรื่องชวยใหผูเรียนไดฝกใชภาษาได
คลองขึ้น กระตุนใหอยากพูด เขียนและส่ือสารใหผูฟงเขาใจเรื่องท่ีเลา ผูสอนควรใหผูเรียนไดฝกใช
ภาษาในทุก ๆ ดาน การเลาเรื่องสามารถเลาไดหลายวิธี ไดแก การเลาเรื่องโดยใชรูปภาพประกอบ 
อาจจะไมเปนภาพท่ีไมมีคําอธิบาย อาจจะเลาเรื่องโดยสมมุติตนเองเปนตัวละครในเรื่องหรือการเลา
เรื่องคนเดียว อาจจะเลาในเวลาจํากัด อาจจะใหผูฟงมีสวนรวมชวยกันเลา อาจจะแสดงทาใบ
ประกอบหรือมีการเคล่ือนไหวแสดงไปดวยในขณะท่ีเลา นอกจากนี้ยังมีการเลาเรื่องชีวิตและการ
เลาเรื่องดวยวิธีพิเศษอ่ืน ๆ ในการเลาเรื่องจะมี 3 ขั้นตอนท่ีสําคัญ คือ กอนเลา จะมีการเตรียมความ
พรอมและกระตุนความสนใจของผูฟงกอน ขั้นตอมาในขณะท่ีเลาเรื่องจะเลาไปตามโครงเรื่องท่ีวาง
ไว และขั้นสุดทายหลังจากเลาเรื่องจบแลวก็จะมีกิจกรรมใหผูเรียนไดฝกใชภาษาเพ่ิมเติมอีก เชน ให
ผูฟงฝกเลาเรื่องเองบาง เปนตน

8. บทละครส้ัน (Skits or Sketch)
บทละครส้ัน มีช่ือเรียกสองอยางคือ Skits (Hines 1980: i) หรือ Sketch (Phillips 

1999: 24) เปนการแสดงบทละครส้ัน ๆ คลายกับการอานบทสนทนา โดยใหผูแสดงไดทองบท ฝก
ซอมกอนท่ีจะแสดงบนเวทีซ่ึงมีการแตงตัว การจัดฉาก มีจุดจบของเรื่องท่ีมักจะสรางความ
ประหลาดใจหรือตลกขบขัน (Wadee Kheourai1995: 136)

ไฮนส (Hines 1980: i) กลาวถึง การแสดงบทละครส้ันในหนังสือ Skits in English 
วาเปนการแสดงแบบมีบทพูดท่ีมักจะมีการแสดงสดเพ่ิมเขามาเพ่ือใหผูเรียนไดฝกใชภาษาอยาง
อิสระและสรางสรรคมากยิ่งขึ้น ดวยการใหคิดวาเรื่องจะดําเนินตอไปอยางไร หรืออาจจะใชเรื่อง
เดิมแตเปล่ียนเวลา สถานท่ี หรือตัวละคร เปนตน สําหรับผูเริ่มเรียน มักจะใชคําพูดเดิม พูดซํ้าหลาย
ครั้ง ทําใหจําบทไดงายขึ้น เปนการนําภาษาท่ีเรียนมาสอนในรูปของปริบท รวมไวยากรณและหนา
ท่ีของภาษา มีขั้นตอนการสอนบทละครส้ัน ดังนี้

1. แบงบทละครใหทุกคน จะมี 3 - 4 คนไดรับบทเดียวกัน
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2. วางแผนผังเวทีท่ีจะแสดง
3. การอานครั้งท่ีหนึ่ง ฝกพูดตามบทเฉพาะบทของตนตามครู
4. เม่ืออานรอบท่ีสอง ใหเพ่ิมทาทางโตตอบกับเพ่ือน ซ่ึงเปนตัวบอกวารูความหมาย

ส่ิงท่ีพูด
5. หลังการอานรอบท่ีสาม อาจจะมีบางกลุมสามารถแสดงได ไมตองรีบรอน ตองรอ

ใหพรอมจริง ๆ
6. การอานรอบท่ี 4 จะอานและใหเพ่ือนออกไปแสดงทาทาง
7. ในรอบท่ี 5 ใหออกไปแสดง พูดและแสดงทาทาง
การแกไข ครูจะเลือกท่ีผิดพลาดมาเพียงหนึ่งหรือสองขอเทานั้น ไมเรียกช่ือนักเรียน 

แตใชช่ือตัวละครท่ีแสดง เนนแกไขเรื่องการออกเสียงท่ีถูกตอง เพ่ือใหผูเรียนมีความม่ันใจ ใหกลุม
ท่ียังไมไดแสดงไปฝกซอมมาเปนการบานเพ่ือแสดงในเวลาเริ่มตนของการเรียนครั้งตอไป

สรุปไดวา บทละครส้ันเปนกิจกรรมท่ีใหโอกาสผูเรียนไดฝกซอมมากอน มีการแตง
ตัวและจัดฉากประกอบการแสดงดวย ในการแสดงอาจจะเพ่ิมบทบาทเขาไปในรูปของการแสดงสด
ดวยก็ได เปนการใหผูเรียนไดใชภาษาท่ีเรียนมาในรูปของปริบท การแสดงมีขั้นตอนเปนลําดับ โดย
เริ่มตั้งแตการแบงบทบาทใหตัวละคร การวางแผนผังเพ่ือจัดเวทีท่ีจะแสดง ในการฝกจะเริ่มจากการ
อานบทพูดกอน ตอมาจะฝกอานบทพูดและทําทาทางโตตอบกับเพ่ือนดวย ตอมาใหอานบทอานให
เพ่ือนแสดงทาทาง และขั้นสุดทายใหแสดงละครท้ังพูดและแสดงทาทางดวย ครูจะคอยชวยในเรื่อง
การออกเสียงท่ีถูกตอง และใหโอกาสแกผูเรียนทุกคนไดมีสวนรวมในการแสดง

9. กิจกรรมการละครรูปแบบอื่น ๆ
นอกจากรูปแบบท่ีกลาวมา ยังมีกิจกรรมการละครรูปแบบอ่ืน ๆ ไดแก การคิดสราง

สรรคและประดิษฐเปนคําพูดและทาทาง (Creation and Invention) การเลนตอคําหรือเรียบเรียงเขา
เปนประโยค (Word- play) การสังเกตส่ิงตาง ๆ จากประสาทสัมผัสแลวนํามาเลา (Observation) การ
ตีความจากคําพูดหรือส่ิงท่ีพบเห็นหรือไดยิน (Interpretation) การใชบทวรรณกรรม บทกวีหรือ
เพลง (The use of literary text, poems and songs) การแสดงทาทางประกอบเรื่อง เพลง และคํา
กลอน (Acting out stories, songs and rhymes) การแสดงทาทางทายปริศนาบอกพยางคในคําหรือ
บอกคําในประโยค (Acting out the charade) การแสดงโดยใชหุนชนิดตาง ๆ (Acting out the 
puppet) การแสดงโดยใชแสงเงา (Acting out the shadow play) การเลาเรื่องคนเดียว (Acting out the 
monologue) การฝกพูดใสอารมณ และความรูสึกดวยการพูดใสจังหวะ (Training some emotions 
and feeling by using Jazz Chants) และอ่ืน ๆ (Wadee Kheourai 1995: 66 -136)
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ประโยชนของการใชกิจกรรมการละครในการสอนภาษา
จากลักษณะและรูปแบบของกิจกรรมการละครท่ีกลาวมา นักการศึกษาและนักวิจัย

หลายทานมีความเห็นสอดคลองกันวา กิจกรรมการละครมีประโยชนตอผูเรียนหลาย ๆ ดาน สรุป
ได ดังตอไปนี้

1. เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนไดฝกทักษะการส่ือสาร ทําใหเกิดการเรียนรู และ
เสริมความเขาใจอันดีในดานวัฒนธรรมของเจาของภาษา

2. เปนกิจกรรมท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนไดปฏิสัมพันธทางการพูดอยางสมจริง กลาว
คือในการสนทนาจะมีผูฟงและผูพูด ผูเรียนไมเพียงแตจะตอบสนองดวยคําพูดเทานั้น พวกเขายังได
ใชทาทางและการแสดงออกทางดานสีหนาอีกดวย

3. ชวยสรางบรรยากาศใหผูเรียนสนใจใฝรูในการเรียนภาษา เพราะกิจกรรมการ
ละครเปนส่ิงท่ีนาสนใจสําหรับผูเรียน เปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกใชภาษาในสถานการณจริง และ
เรียนรูอยางมีความหมาย ผานทางคําพูด และไมใชคําพูด เปนการสรางบุคลิกภาพ ทําใหพูดคลองขึ้น

4. ชวยใหครูดําเนินการสอนไดดีขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในช้ันท่ีมีระดับความสามารถ
ตางกัน ยกตัวอยางเชน การแสดงบทบาทสมมุติจะเปดโอกาสใหผูเรียนปฏิบัติไดตามความสามารถ
ของตนเอง เปนการรวมเอาความรูดานตาง ๆ มาใชในการส่ือสาร

5. ทําใหมีความเช่ือม่ันในการพูดภาษาท่ีสอง และมีความรูสึกรวมในบทบาทท่ีรวม
แสดงซ่ึงชวยใหผูเรียนไดรับรูประสบการณดานอารมณของตนเองและของผูอ่ืน เพราะผูเรียนตอง
สวมบทบาท ถายทอดความรูสึก และเขาถึงบทบาทของตัวละครท่ีตนแสดง

6. ชวยสรางแรงจูงใจ (Motivation) ใหผูเรียนจากการกระตุนใหอยากเรียนภาษาอ่ืน 
ผูเรียนเกิดความเคารพตนเอง (Self-esteem) ไดรูจักตัวเองจากการประเมินผลความสามารถของตน
เอง ชวยเช่ือมโยงสถานการณในช้ันเรียนกับชีวิตจริง ทําใหเขาใจและแกไขสถานการณตาง ๆ ท่ีเกิด
ขึ้นได (Maley and Duff 1982: 3 - 7; Byrne 1987: 115; Wessels 1987: 13; Davies 1990: 96 - 97; 
Wadee Kheourai 1995: VIII; วิไลพร ธนสุวรรณ 2538: 46)

กลาวโดยสรุป กิจกรรมการละครถือเปนกิจกรรมท่ีสงเสริมใหนักเรียนไดใชภาษา 
เปดโอกาสใหนักเรียนไดใชภาษาในสถานการณท่ีเหมือนจริง นอกจากนั้นนักเรียนยังไดเห็นกริยา
ทาทางเปนเครื่องประกอบการส่ือสาร ชวยใหผูเรียนไดเขาใจ สงผลใหนักเรียนมีความเช่ือม่ันในการ
ใชภาษาท่ีเรียน เหลานี้เปนแรงจูงใจกระตุนใหนักเรียนอยากใชภาษาส่ือสารในชีวิตประจําวัน
7

ขอควรคํานึงในการนํากิจกรรมการละครไปใชในการเรียนการสอน
ผูเช่ียวชาญหลายทานไดเสนอขอควรคํานึงในการนํากิจกรรมการละครไปใชในการ

เรียนการสอน ในดานตาง ๆ สรุปไดดังตอไปนี้
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1. ดานภาษา  ครูควรเตรียมภาษาใหผูเรียนไดฝกภาษาท่ีจําเปนตอการปฏิบัติกิจกรรม ได
แก ภาษาท่ีใชในการติดตอ (Transactional Language) เชน การบอกเลา อธิบาย เจรจา 
ประนีประนอม เปนตน ภาษาท่ีใชในการอภิปราย (Discussion Language) เชน การโตแยง ชักชวน
ใหเช่ือ ใหเหตุผล สรุป เปนตน ภาษาท่ีใชในการแสดง (Performance Language) เชน การเลา
ประสบการณ ตัดสินใจ ทํานาย วางแผน ปฏิบัติตามคําส่ัง เปนตน ครูควรใหผูเรียนไดฝกท้ังภาษาท่ี
เปนคําพูด (Verbal) และภาษาท่ีไมใชคําพูด (Non-Verbal) ลักษณะเสียง (Vocal Feature) และ
ลักษณะท่ีไมใชเสียง (Non-Vocal Feature) ซ่ึงประกอบดวย เสียงเพ้ียน จังหวะและการเวนชวง การ
พูดตะกุกตะกัก การพูดผิด การพูดไมจบประโยค การพูดซํ้า การใชเสียง หรือทาทางประกอบ
ระหวางคําพูดขาดตอนหรือระหวางการพูดเวนวรรค และการใชทาทางประกอบเพ่ือเนนความหมาย
ของคํา

2. ดานบรรยากาศ ครูควรสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางครูกับนักเรียน และนักเรียนกับ
นักเรียน สรางความเปนกันเองและผอนคลาย เพ่ือสงเสริมการรวมกลุมและการแสดงออก เพ่ือให
บรรยากาศในการเรียนการสอนเปนไปดวยดี โดยครูเปนผูอํานวยความสะดวก ใหผูเรียนเปนผูทํา 
กิจกรรม โดยไมสนใจกับขอผิดพลาดมากเกินไป เพ่ือไมใหผูเรียนรูสึกวาถูกจับผิด และจะแกไขขอ
บกพรองเม่ือกิจกรรมจบลงแลว

3. ดานการจัดช้ันเรียน ครูตองจัดช้ันเรียนท่ีเสริมสรางความรูสึกม่ันใจเม่ืออยูในกลุม 
โดยคํานึงถึงความเหมาะกับการปฏิบัติกิจกรรมแตละประเภท ควรจัดช้ันเรียนหลายรูปแบบเพ่ือให
ปฏิบัติกิจกรรมไดสะดวก เชน จัดโตะ เกาอ้ีเปนรูปส่ีเหล่ียมผืนผาตามลักษณะหองเรียน ใหมีเนื้อท่ี
วางตรงกลางสําหรับจัดกิจกรรม จัดเปนรูปเกือกมา รูปวงรี หรือ จัดแยกเปนกลุม ๆ เปนตน

4. ดานการแกไขขอบกพรองทางภาษา ครูไมควรขัดจังหวะผูเรียนในขณะปฏิบัติ        
กิจกรรม แตควรจะรวบรวมขอบกพรองท่ีพบไว แลวช้ีใหเห็นขอบกพรองในภายหลัง เพ่ือใหแกไข 
ปรับปรุง และไมควรสนใจกับขอบกพรองเล็ก ๆ นอย ๆ

5. ดานบทบาทของครู  ครูตองทําหนาท่ีเสนอบทพูดหรือบทบาท พิจารณาความเหมาะ
สมของแตละกิจกรรม และในขณะท่ีกําลังดําเนินกิจกรรมอยู ครูจะคอยสังเกตจากการเดินดูทีละ
กลุม ใหคําปรึกษา บันทึกปญหาท่ีพบไว และเม่ือเสร็จส้ินการปฏิบัติกิจกรรม ครูควรใชคําถาม
กระตุนใหผูเรียนรวมกันอภิปราย (Maley and Duff 1982: 7 – 9, 18 - 22; Holden 1981: 4; O’ neill 
et al. 1984 : 15, อางถึงใน สุธิณ ีเหลืองรุงเรือง 2536 : 24 - 25)

กลาวโดยสรุป กิจกรรมการเรียนการสอนดานภาษา ครูตองเตรียมกิจกรรมเพ่ือให      
นักเรียนไดใชภาษาในการส่ือสาร ใชในการอภิปราย ใชในการแสดงออกท้ังท่ีเปนภาษาพูดและ
กิริยาทาทาง อีกอยางหนึ่งครูตองเปนผูสรางบรรยากาศหรือสภาพแวดลอมของหองเรียนให    
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เหมาะสม เพ่ือใหนักเรียนไดมีความสุขในการเรียนซ่ึงจะสงผลสัมฤทธ์ิทางการใชภาษา ไมตอง
กังวลตอขอผิดพลาดจนทําใหไมสามารถใชภาษาได ครูควรเปนผูอํานวยความสะดวกใหนักเรียนได
ใชภาษาอยางเต็มท่ี และคอยแนะนําเม่ือนักเรียนทําผิด นักเรียนจะไดรูขอบกพรองของตนเองเพ่ือท่ี
จะไดหาทางแกไขตอไป

ขั้นตอนการนําเสนอกิจกรรมการละคร
นักการศึกษาหลายทานเสนอขั้นตอนการนําเสนอกิจกรรมการละคร ดังตอไปนี้
เดวี (Davies 1990: 80 - 89) เสนอลําดับขั้นตอนการใชกิจกรรมการละครในการสอน

ภาษาไว 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน (Lead - in) ครูตั้งคําถามหรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องท่ีครูจะสอน
2. ขั้นเสนอเนื้อหา (The Presentation stage) ครูเสนอรูปแบบทางภาษาโดยใชบทละคร

จากวิดีทัศน อานบทสนทนาเงียบ ๆ  อานในขณะท่ีฟงครูอาน หรือฟงจากเทป
3. ขั้นฝก (The Practice stage) นักเรียนฝกคําศัพท โครงสราง โดยใชแบบฝกท่ีมีความ

หมาย เชน นักเรียนจับคูคําศัพทกับคําจํากัดความ ทําแบบฝกการหาขอมูลท่ีขาดหาย
4. ขั้นฝกเพ่ิมเติม (Further Practice stage) นักเรียนฝกภาษาในปริบทท่ีมีสถานการณ

ใหมหรือแตกตางจากเดิม เติมขอมูลท่ีขาดหายใหถูกตอง ฝกพูดบทสนทนาเปนกลุม ๆ โดยเปล่ียน
สมาชิกใหมเขามาในกลุม

5. ขั้นฝกอยางอิสระ (Free stage) ครูตองพยายามสรางสถานการณท่ีไดฝกใชภาษาท่ี
เรียนมา นักเรียนจัดการแสดงเปนตอน ๆ

โดกิลล (Dougill 1987: 119) แบงกิจกรรมการละครเปน 2 แบบ คือ กิจกรรมการละคร
แบบไมมีบทพูด และกิจกรรมการละครแบบมีบทพูด มีวิธีการนําเสนอท่ีแตกตางกัน ดังตอไปนี้

ขั้นตอนการนําเสนอกิจกรรมการละครแบบไมมีบทพูดมี 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นนําเสนอกิจกรรม (Setting up the activity) ครูแจกบัตรบทบาทใหผูเรียนอานกอน 

หลังจากนั้นครูตรวจสอบความเขาใจของผูเรียนโดยการใหพวกเขาสรุปกิจกรรมนั้นใหฟงอีกครั้ง 
และครูจะใหรายละเอียดความรูเพ่ิมเติมเกี่ยวกับส่ิงท่ีผูเรียนจะปฏิบัติตามขั้นตอนตาง ๆ

2. ขั้นดําเนินกิจกรรม (Running the activity) ขั้นนี้จะรวมถึงการทํางานกลุมและการ
แสดง ในระหวางทํางานกลุม ผูเรียนแตละคนจะชวยกันหาวิธีท่ีจะแสดงบทบาทของตน ครูคอยชวย
เหลือแกไขความถูกตองของภาษาโดยไมรบกวนกระบวนการคิดสรางสรรคของผูเรียน ตอจากนั้น
ใหเวลาซอมบทบาทกอนการแสดง ในระหวางท่ีผูเรียนแสดงใหเพ่ือนด ูครูตองระวังไมเขาไปแกไข
ผูเรียนทันที เม่ือพบท่ีผิดใหจดบันทึกไว
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3. ขั้นอภิปรายผล (Discussion) ขั้นนี้จะรวมถึงการประเมินผลกิจกรรมและการพิจารณา
แกไขภาษาท่ีใช โดยบอกขอผิดทางไวยากรณและตัวอยางท่ีถูกตองและใหฝกอีกครั้งหนึ่ง ครูจะไม
ตัดสินวากลุมไหนแสดงไดดีกวากัน จะนําอภิปรายตั้งคําถามวา กลุมไหนมีจุดเดน ใหบอกเหตุผล 
ครูอาจจะกระตุนใหผูเรียนแตละคนชวยกันวิจารณผลงานการแสดงของตน

4. ขั้นตรวจสอบความเขาใจ (Checking comprehension) ในขั้นนี้ครูจะตรวจสอบความ
เขาใจของผูเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมการละครท่ีใช เชน การแสดงบทบาทสมมุต ิ การแสดงสด หรือ
สถานการณจําลอง โดยใชคําถามใหตอบปากเปลา

ขั้นตอนการนําเสนอกิจกรรมการละครแบบมีบทพูดมี 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นนําเสนอ เม่ือครูสรางความสนใจในช่ือเรื่องของบทละครเรียบรอยแลว ครูจะนํา

เสนอบทพูดโดยการอานใหนักเรียนฟงเพ่ือใหฟงการออกเสียงท่ีถูกตอง ตอจากนั้นครูจะตั้งคําถามท่ี
เกี่ยวของกับบทพูดเพ่ือตรวจสอบวาผูเรียนเขาใจเนื้อเรื่องหรือไม

2. ขั้นดําเนินการอภิปราย เม่ือผูเรียนเขาใจเนื้อเรื่องแลว ครูจะนําอภิปรายตัวละครใน
เนื้อเรื่อง โดยการตั้งคําถาม เชน "What sort of person you imagine…..to be? และอ่ืน ๆ เปนตนเปน
การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวละคร เพ่ือใหผูเรียนเขาใจความรูสึกของตัวละคร ตอจากนั้นจึง
มอบหมายบทบาทตัวละครใหกับผูเรียนท้ังช้ันเพ่ือใหทุกคนมีสวนรวมในการพูด กลาวคือ อาจจะมี
ผูเรียนท่ีไดรับบทเปนตัวละครตัวเดียวกัน ประมาณ 4 - 5 คน

3. ขั้นฝกซอม หลังจากใหนักเรียนท้ังช้ันฝกออกเสียงในระดับสูง - ต่ํา ในประโยคและ
ลงเสียงหนักในคําตาง ๆ ไดคลองแลว ครูจะใหผูเรียนฝกซอมบทบาทของตัวละครในเรื่อง แลวจึง
ฝกอีกครั้งโดยไมดูบทพูด ถาหากผูแสดงคนใดจําบทพูดไมไดก็ใหใชคําพูดของตนเองแทนหรือให
เพ่ือนชวยบอกบทพูดได ในกรณีท่ีมีการฝกซอมมากกวาหนึ่งกลุมครูควรดูแลใหคําแนะนําดานการ
แสดงอยางท่ัวถึง

4. ขั้นแสดง หลังจากการฝกซอมอยูในระดับท่ีนาพอใจ ครูจะอนุญาตใหผูแสดงออกมา
แสดงหนาช้ัน

5. ขั้นประเมินผล ในขั้นนี้ครูจะใหแรงเสริมโดยการใหคําชมในการแสดง ใหคําแนะนํา
ในสวนท่ีตองแกไข ตอจากนั้นถามีเวลาเพียงพอ ครูอาจจะใหผูเรียนแสดงสด ในบทบาทเดิมแต
เปล่ียนสถานการณ

จะเห็นไดวาขั้นตอนการสอนท่ีกลาวมาท้ังหมด มีความคลายกัน สามารถปรับและนํามา
ใชในการสอนทักษะการพูดท่ีเสนอโดย สกอตต (Scott 1981: 70) และ เบิรน (Byrne 1986: 9) ซ่ึง
สามารถสรุปเปน 3 ขั้นตอนหลักไดดังนี ้คือ 1) ขั้นนําเสนอเนื้อหา 2) ขั้นฝกปฏิบัติ 3) ขั้นผลิตภาษา
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ขอเสนอแนะในการนํากิจกรรมการละครมาใชในการสอนภาษา
นักการศึกษาหลายทานไดใหขอเสนอแนะการนํากิจกรรมการละครมาใชในการสอน

ภาษา ดังนี้
เวสเซล ( Wessels 1987: 54 - 55) และ โดกิลล (Dougill 1987: 39 - 69) เสนอแนะการ

เลือกใชกิจกรรมการละครใหเหมาะสมกับเนื้อหาท่ีเรียน ดังนี้
1. ใชการแสดงทาใบในการอธิบายความหมายของคําหรือขอความ ใชสอนไวยากรณ 

สอนบทสนทนา ชวยใหเขาใจความหมายไดดีขึ้น
2. ใชการแสดงสดและการเลาเรื่องในการฝกใชจินตนาการของผูเรียนดวยการสรางบท

สนทนาหรือสรางเรื่องตอจากเคาเรื่องเดิม ชวยใหผูเรียนรูถึงเบ้ืองหลังของตัวละคร
3. ใชการเลาเรื่องประกอบภาพในการสอนโครงสรางไวยากรณ โดยการสอนใน   

สถานการณท่ีมีความหมาย
4. ใชการแสดงบทบาทสมมุติชวยเพ่ิมความเขาใจในการอาน
โฮลเดน (Holden 1981: 16 – 23) เสนอแนะวิธีการบูรณาการกิจกรรมการละครเขากับ

บทเรียนดังนี้
1. ใชการแสดงบทบาทสมมุติท่ีงาย ๆ เชน การขอและใหคําแนะนํา
2. พัฒนาการจัดฉากใหรวดเร็ว ใหทุกคนมีสวนรวมในการจัด
3. มีการเลือกตัวละครโดยอภิปรายวาใครเหมาะสมท่ีจะแสดงเปนอะไร ควรเปล่ียนคน

แสดงบาง
4. อภิปรายแสดงความคิดเห็นจากการท่ีไดแสดงและสมมุติตัวเองเปนคนอ่ืน
5. อภิปรายผลหลังการทํากิจกรรม วาไดผลอยางไร มีปญหาอะไร มีสาเหตุมาจากอะไร
6. มีการจัดระเบียบแบงหนาท่ีในการดําเนินการอภิปราย เปนประธาน เลขาและสมาชิก

ในกลุม
7. สรุปผลงาน และปญหาท่ีเกิดขึ้นในแตละขั้นตอนของการจัดกิจกรรม
อยางไรก็ตาม ครูสวนมากมักพบปญหา คือ ไมทราบวิธีการท่ีจะทําใหผูเรียนเขาใจความ

หมายเนื้อหาท่ีผูเขียนบทเรียนตองการจะส่ือ หรือทําอยางไรจึงจะสามารถตีความภาษาแลวคิดหาวิธี
การนําภาษาเขียนเหลานั้นมาแสดงดวยการใชทาทาง สีหนา น้ําเสียง ลีลาและอารมณใหเปน    
ธรรมชาติใกลเคียงกับการใชภาษาในชีวิตจริงมากท่ีสุด  เพราะบางครั้งบทเรียนนําเสนอเนื้อหาใน
รูปการฝกใชภาษาตามหนาท่ีหรือโครงสรางไวยากรณท่ีไมสามารถนํามาใชกับสถานการณจริงได 
การนํากิจกรรมการละครมาใชในการเรียนการสอนจึงเปนการปรับเปล่ียนภาษาเขียนในบทเรียนให
มีชีวิต ทําใหตัวละครมีความรูสึก มีความตองการเหมือนคนในชีวิตจริง ทําใหเรียนอยางสนุกสนาน 
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มีความสมจริงท่ีจะชวยใหผูเรียนสามารถใชความรูความสามารถและประสบการณเดิมของตนใน
การเรียนภาษา นอกจากนี้ยังทําใหผูเรียนอยากเรียนมากขึ้นเพราะมีโอกาสปฏิบัติและฝกแกปญหา 
(Holden 1981: 59, 74; Wessels 1987 : 53 - 54)

โดกิลล (Dougill 1987: 28 - 29) ไดเสนอแนวทางการแกปญหาท่ีพบในการสอนโดยใช
กิจกรรมการละคร ไวดังนี้

1. ปญหาท่ีเกิดจากครูไมเต็มใจสอนเพราะเกรงวาจะไมสามารถควบคุมการทํากิจกรรม
ของนักเรียนได ปญหานี้ครูจะตองแกไขดวยการวางแผนและเตรียมตัว มีการอธิบายวิธีการทํา      
กิจกรรมใหผูเรียนเขาใจอยางชัดเจน ปญหาเรื่องสถานท่ีการแสดงอาจจะคับแคบ สามารถแกไขดวย
การจัดหองเรียนใหมีท่ีวางโดยจัดโตะ เกาอ้ีในรูปแบบตาง ๆ ตามความเหมาะสม และปญหาครูขาด
ความม่ันใจในการสอน ครูควรแกไขดวยการเปดโอกาสใหผูเรียนแสดงกิจกรรมโดยใชความคิด
ของผูเรียน

2. ปญหาท่ีเกิดจากผูเรียน โดยผูเรียนอาจจะคิดวา กิจกรรมการละครไมเกี่ยวกับการเรียน
ภาษา ครูจะตองช้ีแจงเปาหมายและวัตถุประสงคใหชัดเจนวาเกี่ยวของกับการใชภาษาอยางไร 
ปญหาผูเรียนขาดความม่ันใจและอาย ครูจะตองทําใหดูเปนตัวอยาง ไมทําใหผูเรียนรูสึกวาตนเปน
ตัวตลกและไดรับความอับอาย ใหคําวิจารณในทางบวกสงเสริมใหกําลังใจ และไมตั้งความคาดหวัง
ไวสูงเกินไป

จะเห็นไดวา การท่ีจะใชกิจกรรมการละครในการเรียนการสอนใหไดผลนั้นจะตอง
เตรียมการใหพรอมทุกดาน ท้ังดานตัวคร ู ผูเรียน สถานท่ี การดําเนินกิจกรรมและการแกปญหาท่ี
อาจจะเกิดขึ้น ซ่ึงถามีการเตรียมความพรอมไวดีก็จะไดรับประโยชนจากการนํากิจกรรมการละคร
มาใช

การประเมินประสิทธิภาพของบทเรียนที่ใชกิจกรรมการละคร
เวสเซล (Wessels 1987: 127) เสนอวิธีการประเมินประสิทธิภาพของบทเรียนท่ีใช      

กิจกรรมการละครวาบรรลุจุดประสงคท่ีตั้งไวหรือไมเพียงใด โดยการตอบคําถาม 2 ขอตอไปนี ้คือ
1. กิจกรรมการละครท่ีใชสอนนั้น สามารถเปล่ียนความคิดเห็นท่ีมีตอภาษาเปาหมายให

เปนไปในแงบวกไดหรือไม ผูเรียนไดรับความสนุกสนานจากการจัดกิจกรรมหรือไม หรือกิจกรรม
ชวยใหบรรลุเปาหมายของการเรียนหรือไม มีความเหมาะสมกับประสบการณของผูเรียน          
สอดคลองกับสถานการณในชีวิตจริง และผูเรียนมีความพรอมท้ังรางกายและจิตใจในการทํา        
กิจกรรมเพียงใด และถาหากเปนคําตอบรับก็แสดงวากิจกรรมนั้นบรรลุเปาหมายท่ีวางไว
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2. กิจกรรมการละครชวยใหนักเรียนตองการพูดในสถานการณท่ีทําใหอยากพูดหรือไม 
สามารถประเมินไดจากคําถามวา สถานการณหรือปญหาท่ีจัดใหผูเรียนสงเสริมความรับผิดชอบ
ของผูเรียนหรือไม หรือกิจกรรมนั้นสงเสริมการมีสวนรวมของนักเรียนทุกคนรวมท้ังนักเรียนท่ีไม
กลาแสดงออกหรือมีความสามารถนอยหรือไม ถาหากเปนคําตอบรับก็แสดงวากิจกรรมนั้นสงเสริม
ใหนักเรียนมีความตองการท่ีจะพูด

นอกจากนี้ ชาง (Chang 1990: 50) ไดนําการประเมินผลกิจกรรมการละครของ เฮแมน 
(Hayman 1977) มาใชในการเรียนการสอน เสนอแนะไววา ครูอาจจะประเมินผลกิจกรรมการละคร
ในหัวขอ ตอไปนี ้ คือ การจําแตละบรรทัด เสียงสอดแทรก การเคล่ือนไหว ลักษณะของตัวละคร 
เครื่องแตงกายอุปกรณประกอบ และการแปล

สรุปไดวา ผูสอนสามารถประเมินไดวาบทเรียนท่ีใชกิจกรรมการละครประสบความ
สําเร็จมากนอยเพียงใด จากการดูวาผูเรียนบรรลุจุดประสงคของการเรียนหรือไม มีความตองการท่ี
จะฝกพูดมากขึ้นหรือไม หรืออาจวัดจากดานกายภาพดูความสามารถในการจําคําพูด ไปจนถึงการ
แปลเรื่องไดถูกตองมากนอยเพียงใด

 งานวิจัยที่เกี่ยวกับกิจกรรมการละคร
งานวิจัยในตางประเทศ

วูฟ (Wolf 1994: 7 - 44) ไดศึกษาเกี่ยวกับนักเรียนท่ีเรียนซอมเสริมการอาน ท่ีเรียนดวย
การแปลบทอานแลวนําบทอานมาแสดงเปนละคร กลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับ 3 และ 4 ผูวิจัยได
เขาสังเกตการณบันทึกเสียงและวิดีทัศน สัมภาษณและวิเคราะหงานแปลของนักเรียน ผลการวิจัย
พบวาผูเรียนไดเรียนรูบทบาทของตัวละคร การวิจารณและการประเมินผลการแสดงของตนเองและ
ผูอ่ืน นักเรียนไดมีการแสดงออกอยางเสรีเปนธรรมชาติโดยไมมีความรูสึกติดขัด

โคเฮน และ โอซสเตน  (Cohen and Olshtain 1992: 82) ทําการวิจัยถึงวิธีการพูดใน
ระหวางการวางแผนสรางสถานการณโดยผูเรียนท่ีไมใชเจาของภาษา ผูวิจัยใชกิจกรรมบทบาท
สมมุติเพ่ือใหผูเรียนไดใชภาษาตามหนาท่ี เชน การขอโทษ การรองทุกขและการขอรอง โดยมีการ
บันทึกวิดีทัศน ผลของการวิจัยสรุปไดวา พฤติกรรมการพูดของนักเรียนจะเปนการพูด 2 - 3 ภาษา 
ในขณะท่ีนักเรียนวางแผนการดําเนินการพูดในการแสดงบทบาทสมมุติ

สเตราส (Straus 1991: 4239 - A) ไดทําการวิจัยเพ่ือศึกษาวาการเรียนรูในช้ันเรียนจะนํา
ไปใชใหเปนประโยชนนอกช้ันเรียนไดหรือไม ผูวิจัยไดนําการละครมาใชเพ่ือสอนทักษะตาง ๆ ทํา
การสังเกตเปนกรณีศึกษา ผลของการวิจัยสรุปไดวาการใชกิจกรรมการละครทําใหผูเรียนพัฒนา
ทักษะตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูเรียนพัฒนาทักษะในตัวเองและกับผูอ่ืน เชน เกิดแรงจูงใจ การเปน
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ผูนํา การเจรจา การแกปญหา การเลือกพฤติกรรมใหเหมาะสม การจัดการดวยตนเอง และการ      
ส่ือสาร

โรบิน (Robin 1988 : 1549, อางถึงใน พัชรินทร อุทัยฉัตร 2537 : 86) ไดศึกษาถึง
ประโยชนของการใชกิจกรรมการละครในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และงานวิจัยไดแสดงให
เห็นวา นักเรียนระดับมัธยมศึกษาท่ีใชกิจกรรมการละครมีประสบการณในดานความคิดท่ีเปนลําดับ 
อารมณท่ีม่ันคง ลดความหวาดกลัว มากกวานักเรียนท่ีไมไดใชกิจกรรมการละคร รูปแบบของ      
กิจกรรมการละครท่ีนํามาใชในหองเรียน เชน การแสดงสด บทบาทสมมุติ การใชกิจกรรมการ
ละครในช้ันเรียนทําใหครูผูสอนมีบทบาทในการเปนผูอํานวยความสะดวกมากกวาเปนผูบงการ     
ผูสอนเปนแหลงความรู เปนผูประสานงาน ผูแนะแนวทางโดยการตั้งหัวขอใหนักเรียนเปนผูเลือก 
ในทางปฏิบัติ ครูท่ีสอนภาษาอังกฤษจะตองคนหาวิธีใชกิจกรรมการละครท่ีสามารถทําใหการเรียน
การสอนมีประสิทธิภาพดีท่ีสุด

สมิดท โกฟอรด และดริว (Schmidt, Goforth, and Drew 1975: 111) ไดทําการวิจัยเรื่อง 
“Creative Dramatics and Creativity” โดยทําการทดลองใหนักเรียนช้ันอนุบาล 2 กลุม เรียนดวยวิธี
ท่ีแตกตางกัน คือกลุมทดลองเรียนโดยใชกิจกรรมการละคร เปนเวลา 16 คาบ และกลุมทดลองเรียน
ดวยวิธีเดิมตามปกต ิ ผลการทดลองพบวา กลุมทดลองท่ีเรียนโดยใชกิจกรรมการละคร ไดคะแนน
ในการทําแบบทดสอบดานความคิดสรางสรรค 2 ฉบับ คือดานคําพูด และการสังเกต สูงกวากลุม
ควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ริเดล (Ridel 1975: 3551-A) ทําการวิจัยเรื่อง “An Investigation of the Effects of 
Creative Dramatics on Ninth Grade Students” โดยใชกิจกรรมการละครสอนนักเรียนช้ันมัธยมปท่ี 
3 หรือ เกรด 9 เพ่ือสํารวจทัศนคติท่ีมีตอภาษาอังกฤษ และดูความเปล่ียนแปลงทางพฤติกรรมดาน
ตาง ๆ พบวา การใชกิจกรรมการละครมีผลตอการพัฒนาดานจินตนาการการและส่ือสารไดอยางดีมี
ประสิทธิภาพ โดยท่ีคะแนนกอนและหลังการทดลองมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

มารานอน (Maranon 1980: 124 A) ทําการวิจัยเรื่อง “A Descriptive Analysis of 
Program of Creative Dramatics with a Bilingual/Bicultural Content (Spanish/English): 
Implications for English Oral Language Development of Mexican American Children” เพ่ือเปรียบ
เทียบการใชภาษาอังกฤษของนักเรียนท่ีเรียนโดยใชกิจกรรมการละคร การท่ีเรียนตามปกต ิ และกับ
ช้ันเรียนท่ีจัดขึ้นตามความสนใจ พบวา นักเรียนท่ีไดฝกปฏิสัมพันธในกิจกรรมการละครมีความ
คลองแคลวในการใชภาษาอังกฤษโดยเฉพาะทักษะดานการพูดและการเขียนดีกวาอีกสองกลุมท่ีไม
ไดใชกิจกรรมการละครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
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จากงานวิจัยในตางประเทศท่ีกลาวมาสรุปไดวา กิจกรรมการละครชวยใหผูเรียนมี
โอกาสฝกใชภาษาส่ือสารมากขึ้น เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยมีครูเปนผูควบคุมดูแลอํานวยความ
สะดวก ชวยใหผูเรียนพัฒนาทักษะตาง ๆ โดยเฉพาะทักษะการพูด ทําใหมีความม่ันใจ เกิดแรงจูงใจ
ท่ีจะนําภาษาไปใชไดในชีวิตจริง

งานวิจัยภายในประเทศ
วัชราพงษ ทองงาม (2541: 53) ไดพัฒนาบทเรียนท่ีใชกิจกรรมการละครแบบมีบทพูด 

เพ่ือสงเสริมทักษะการฟง-พูดภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนนาฏศิลปช้ันกลาง วิทยาลัยนาฎศิลป
เชียงใหม กลุมตัวอยางเปนนักเรียนท่ีเรียนวิชาภาษาอังกฤษฟง - พูด (อ 024 ก) จํานวน 39 คน ผูวิจัย
สรางบทละครแบบมีบทพูด แผนการสอนและเม่ือสอนแลวมีการประเมินผลเพ่ือปรับปรุงใหไดบท
ละครท่ีมีประสิทธิภาพ พบวากิจกรรมการละครแบบมีบทพูดท่ีไดพัฒนาขึ้นนี้ เปนกิจกรรมท่ีพัฒนา
ทักษะการฟง-พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนไดดี มีความเหมาะสมกับระดับความรูของนักเรียน และ
นักเรียนมีความคิดเห็นตอกิจกรรมการละครในเชิงบวก

รัตนา ศิริลักษณ (2540 : 67) ไดพัฒนาบทเรียนท่ีใชกิจกรรมการละครเพ่ือสงเสริมทักษะ
การฟงและพูดภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนจอมทอง กลุมตัวอยาง 
เปนนักเรียนท่ีเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษฟง - พูด (อ 024) จํานวน 13 คน ผูวิจัยไดสรางบทเรียนท่ีใช
กิจกรรมการละครแบบไมมีบทพูด ท่ีใชเนื้อหาในทองถ่ินในการทดลองสอน ประเมินผลแลวปรับ
ปรุงใหไดบทเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ พบวา บทเรียนท่ีใชกิจกรรมการละครเพ่ือสงเสริมทักษะฟง - 
พูด ท่ีพัฒนาขึ้นนี้ เปนกิจกรรมท่ีชวยสงเสริมทักษะฟง - พูด ไดด ีมีความเหมาะสมกับระดับความรู
ของนักเรียนและนักเรียนมีความคิดเห็นตอบทเรียนท่ีใชกิจกรรมการละครและครูสอนภาษาอังกฤษ
ในเชิงบวก

ธญวรรณ ทวิสุวรรณ (2536 : 77) ไดศึกษาผลของการจัดกิจกรรมเทคนิคการละครท่ีมี
ตอทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร ตัวอยางเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียน
ปญญาวรคุณ เลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง จํานวน 33 คน สอนโดยใชแบบฝกกิจกรรมการละคร 
10 กิจกรรม ทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการพูดโดยการสัมภาษณ แลวนําคะแนนสอบหลังเรียนกับ
กอนเรียนมาวิเคราะหคาความแตกตาง โดยใชสถิติทดสอบแบบการจับคู (Match - paired t - test) 
ผลการวิจัยพบวากิจกรรมเทคนิคการละครทําใหนักเรียนมีความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษ
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน

สุธิณ ีเหลืองรุงเรือง (2536 : 73) ไดทําการศึกษาผลของการใชกิจกรรมการละครในการ
สอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารท่ีมีผลตอผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ํา กลุมตัวอยางไดมา
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อยางเจาะจง เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ําและมีทัศนคติท่ีไมดีตอ
การเรียนภาษา จํานวน 2 หองเรียน กลุมทดลองใชแผนการสอนตามลักษณะการจัดกิจกรรมการ
ละคร และกลุมควบคุมใชแผนการสอนตามคูมือครูของหนังสือแบบเรียน Odessey Book 1 ใชเวลา
สอน 32 คาบ สอบกอนเรียน และหลังเรียนดวยแบบทดสอบคูขนาน และวัดทัศนคติท้ังกอนเรียน
และหลังเรียน ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุมท่ีใช            
กิจกรรมการละคร กับกลุมท่ีเรียนตามคูมือครูไมมีความแตกตาง แตพบวาการใชกิจกรรมการละคร
สามารถกระตุนใหผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาต่ําและมีทัศนคติไมดีตอการเรียนภาษา
อังกฤษ มีพัฒนาการดานการเรียน มีความกระตือรือรนและเห็นความจําเปนในการเรียนภาษา
อังกฤษเพ่ิมขึ้น และยังทําใหมีทัศนคติแตกตางไปจากกลุมท่ีเรียนตามคูมือครูดวย

แสงจันทร เหมเช้ือ (2534 : 71) ไดศึกษาผลของการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาภาษา
อังกฤษโดยใชเทคนิคการละคร สําหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนไทรนอย 
และศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษโดยใช
เทคนิคการละคร กลุมตัวอยาง เลือกมาแบบเจาะจง คือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย        
โรงเรียนไทรนอยท่ีสมัครเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร จํานวน 38 คน สอนโดยใชชุด                
กิจกรรมการละคร 10 กิจกรรม สอบกอนและหลังเรียน รวมท้ังสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ี
มีตอกิจกรรมการละคร ผลการวิจัยพบวาเทคนิคการละครมีความเหมาะสมในการใชจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายและมีบทบาทในการเสริมทักษะ
และความรูทางภาษาอังกฤษโดยเฉพาะทักษะพูด

นิตยา ประพฤติกิจ (2526 : 103) ไดศึกษาเปรียบเทียบสัมฤทธิผลทางการพูดภาษา
อังกฤษของนักศึกษาฝกหัดครูวิชาเอกภาษาอังกฤษท่ีเรียนโดยใชกิจกรรมการละครกับการฝก       
รูปประโยค ตัวอยาง 2 กลุม ๆ ละ 22 คน และ 23 คน ตรวจสอบแลววามีความรูพ้ืนฐานทางดาน
ภาษาอังกฤษไมแตกตางกัน ใชเวลาสอน 24 คาบ แลวทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการพูดภาษาอังกฤษ 
พบวา นักศึกษาทีเรียนโดยใชกิจกรรมการละครมีความสามารถในทักษะการพูดโดยสวนรวม สูง
กวานักศึกษาท่ีเรียนโดยการฝกรูปประโยคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01

รัชนี จันทรอุไร (2543 : 69) ไดศึกษาทดลองใชส่ือกิจกรรมการละครท่ีมีผลตอการเพ่ิม
ระดับแรงจูงใจภายในของนักเรียนระดับช้ัน ปวช. 2 แผนกวิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัย   
อาชีวศึกษานครปฐม กลุมตัวอยางแบงเปน 2 กลุม ใชเวลาสอน 15 คาบ สอนกลุมทดลองโดยใชส่ือ
กิจกรรมการละคร เปรียบเทียบระดับแรงจูงใจภายในของนักเรียนท้ัง 2 กลุม พบวา นักเรียนกลุมท่ี
เรียนโดยใชกิจกรรมการละคร มีแรงจูงใจภายในภายหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง และมี
แรงจูงใจในการเรียนสูงกวากลุมท่ีเรียนดวยกิจกรรมตามปกติ
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จากผลงานวิจัยภายในประเทศท่ีไดกลาวมาแลว จะเห็นไดวา การนํากิจกรรมการละคร
มาใชในการสอนทักษะฟง - พูด  มีผลชวยสงเสริมใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น ชวย
สรางทัศนคติท่ีด ีในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ และยังชวยสรางแรงจูงใจใหกับนักเรียนดวย

เม่ือเปรียบเทียบผลงานวิจัยในตางประเทศกับผลงานวิจัยภายในประเทศ สามารถสรุป
ไดวา มีผลคลายกัน คือ การนํากิจกรรมการละครมาใชสวนมากเนนทักษะการฟง - พูด ทําใหผูเรียน
มีความสามารถในทักษะการพูดเพ่ิมมากขึ้น ผูเรียนมีโอกาสไดฝกใชภาษา ในการพูดเจรจาโตตอบ 
เพ่ือส่ือสารกันเพ่ิมมากขึ้น ในการท่ีผูเรียนไดแสดงออกเปนการฝกความเปนผูนํา ฝกการแกปญหา 
อีกท้ังยังชวยสรางทัศนคติท่ีด ีและยังชวยใหเกิดแรงจูงใจในการเรียนอีกสวนหนึ่งดวย

แรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
ความหมายของแรงจูงใจ

นักการศึกษาดานจิตวิทยาหลายทานไดใหความหมายของแรงจูงใจไวดังนี้
อํานวย แสงสวาง (2536 : 72) กลาววา การจูงใจ (Motivation) หมายถึง แรงภายในหรือ

กระบวนการท่ีพลังงานท้ังหลายเปนส่ิงช้ีนําพฤติกรรม หรือการจูงใจเปนพลังท่ีอยูเบ้ืองหลัง      
พฤติกรรม ลักษณะพลังของการจูงใจจะปรากฏขึ้นตอเม่ือบุคคลไดรับการกระตุนในอาการอยางใด
อยางหนึ่ง แมวาจะชอบทําหรือไมชอบก็ตามในสภาพท่ีกําหนดไว

สุรพล พยอมแยม (2540 : 89) กลาววา การจูงใจ คือ ภาวะท่ีบุคคลถูกกระตุนโดยส่ิงเรา 
แรงขับ หรือแรงจูงใจตาง ๆ ใหแสดงพฤติกรรมออกมาเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามบุคคลเลือกตอบ
สนอง แรงจูงใจ มีลักษณะสําคัญ คือ เปนพลังกระตุน หรือผลักดันใหบุคคลแสดงพฤติกรรมออกมา 
และกําหนดแนวทางของพฤติกรรมเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามความตองการ

รังสิมา บุญชัย (2535 : 70) กลาววา แรงจูงใจ (Motive) คือ ความปรารถนาหรือ           
ส่ิงกระตุนใหบุคคลแสดงพฤติกรรมเพ่ือใหบรรลุถึงความปรารถนา หรือวัตถุประสงคท่ีตองการ 
แรงจูงใจมีพ้ืนฐานมาจากความตองการทางดานรางกาย จิตใจ และความตองการทางสังคม

ผุสดี พฤกษะวัน (2540 : 36) กลาววา แรงจูงใจ คือ ภาวะท่ีอินทรียไดรับการกระตุนโดย
มีส่ิงเรา แรงขับ หรือแรงจูงใจตาง ๆ ท่ีทําใหแสดงพฤติกรรมออกมาเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย

สุรพล พยอมแยม (2540 : 91) กลาววา แรงจูงใจ คือ ความปรารถนา หรือส่ิงกระตุนให
บุคคลแสดงพฤติกรรมเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีบุคคลนั้นเห็นวามีคุณคาสําหรับตนโดยผานการ
เรียนรูของคน ๆ นั้น เปนความปรารถนาท่ีจะบรรลุเปาหมายท่ีทําใหบุคคลนั้นหาทางท่ีจะทําให  
แรงจูงใจไดรับการตอบสนอง เชน เด็กชายท่ีตองการใหคนอ่ืนยอมรับตนเอง อาจพยายามฝกฝน
ทักษะทางกีฬาจนมีความชํานาญเปนพิเศษ
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สรุปไดวา แรงจูงใจ หมายถึง ภาวะท่ีเกิดขึ้นในตัวบุคคล หรือองคประกอบตาง ๆ ท่ี
กระตุนใหบุคคลแสดงพฤติกรรมดานความตองการ กระตือรือรน ความมานะพยายามในการกระทํา
อยางใดอยางหนึ่ง เพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไว

ประเภทของแรงจูงใจ
นักจิตวิทยาหลายทานแบงประเภทของแรงจูงใจไวหลายลักษณะ ดังนี้
อารีย พันธมณ ี (2534 : 181) และขนิษฐา วิเศษสาธร และมุกดา ศรียงค (2537 : 204) 

แบงการจูงใจเปน 2 ลักษณะ คลายกัน สรุปไดดังนี ้คือ
1. การจูงใจภายใน (Intrinsic motivation) หมายถึง สภาวะท่ีบุคคลตองการท่ีจะกระทํา

หรือเรียนรูบางส่ิงบางอยางดวยตนเอง ไมตองอาศัยการชักจูงจากส่ิงเราภายนอก เชน การเรียนเพ่ือ
ตองการความรู ทํางานเพราะตองการความสนุกและความชํานาญ ซ่ึงความตองการหรือความสนใจ
พิเศษ ตลอดจนความรูสึกนึกคิดหรือทัศนคติของแตละบุคคลจะผลักดันใหบุคคลสรางพฤติกรรม
ขึ้น ไดแก ความอยากรูอยากเห็น ความสนใจ ความรัก ความศรัทธา เปนตน

2. การจูงใจภายนอก (Extrinsic motivation) หมายถึง สภาวะท่ีบุคคลไดรับการกระตุน
จากส่ิงเราภายนอก เชน ส่ิงของหรือเกียรติยศ เงินเดือน ปริญญาบัตร ความกาวหนา รางวัล คําชม
เชย การแขงขัน การติเตียน ทําใหบุคคลมองเห็นเปาหมาย จึงเราใหบุคคลเกิดความตองการและ
แสดงพฤติกรรมมุงสูเปาหมายนั้น

รังสิมา บุญชัย (2535 : 71 - 72) แบงแรงจูงใจเปน 2 ชนิด คือ
1. แรงจูงใจภายใน ไดแก ส่ิงท่ีเกิดขึ้นภายในรางกาย เชน ความตองการ ความตั้งใจ 

ความหวัง ความคิด คานิยม ฯลฯ แบงยอยออกเปน 3 ประเภท ดังนี ้คือ
ประเภทท่ี 1 แรงจูงใจทางรางกาย เปนแรงจูงใจตามธรรมชาติท่ีจําเปนตอการดํารง

ชีวิตของมนุษยเพ่ือใหรางกายอยูในสภาวะปกติ สวนใหญเกิดขึ้นจากแรงขับภายในรางกาย และอาจ
เกิดขึ้นจากการกระตุนโดยส่ิงเราจากภายนอก เชน ความหิว ความกระหาย ความตองการทางเพศ 
เปนตน

ประเภทท่ี 2 แรงจูงใจสวนบุคคล เกิดจากความตองการทางรางกายและจิตใจของแต
ละบุคคล เปนส่ิงท่ีกระตุนใหบุคคล กระทํากิจกรรมบางอยางท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะตัว เชน ความ
อยากรูอยากเห็น ความตั้งใจ ความคิด เปนตน

ประเภทท่ี 3 แรงจูงใจทางสังคม เกิดจากการเรียนรูของบุคคลท่ีเกี่ยวของกับส่ิง    
แวดลอมตัวในสังคม ไดแก วัฒนธรรม ความเช่ือ การยกยองนับถือ ความสําเร็จ เปนตน
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2. แรงจูงใจภายนอก ไดแก ส่ิงตาง ๆ ท่ีอยูรอบตัวเรา หรือส่ิงแวดลอม เชน ท่ีอยูอาศัย 
เงิน รางวัล ฯลฯ

ประสาน หอมพูล และ ทิพวรรณ หอมพูล (2540 : 48) กลาววา แรงจูงใจภายในมีคุณคา
ดีกวาแรงจูงใจภายนอก แตแรงจูงใจภายในปลูกฝงใหเกิดกับผูเรียนไดยากกวา ดังนั้น การสราง  
แรงจูงใจกับเด็กมักทําใหเกิดแรงจูงใจภายนอกกอนแลวจึงสรางแรงจูงใจภายในภายหลัง

การสรางแรงจูงใจในการเรียนรู
บรูเนอร (Bruner, อางถึงใน ละเอียด จุฑานันท [2541]: 78 - 79) เปนนักจิตวิทยากลุม

ปญญานิยมท่ีใหความสนใจในการศึกษาปจจัยภายในตัวบุคคล ท่ีเรียกวาโครงสรางทางปญญาท่ีมี
ผลตอความจํา การรับรู และการแกปญหาของบุคคล มีความเช่ือวาการกระทําตาง ๆ ของบุคคลนั้น 
เกิดขึ้นจากตัวบุคคลนั้น ๆ เอง ไมใชเกิดจากเง่ือนไขภายนอก สภาพแวดลอมท่ีจะทําใหบุคคลเรียนรู
ไดดีนั้น เปนสภาพแวดลอมท่ีบุคคลรับรูและมีความหมายตอบุคคลเทานั้น และส่ิงท่ีบุคคลไดเรียนรู
มากอนจะมีผลตอการเรียนรูในปจจุบัน ดังนั้นนักจิตวิทยากลุมนี้จึงใหความสนใจตอส่ิงท่ีบุคคลได
เรียนรูมาแลวเพ่ือจะไดจัดประสบการณท่ีมีความหมาย เพ่ือจะไดทําใหเกิดการเรียนรูใหมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ บรูเนอร เรียกทฤษฎีของเขาวา "ทฤษฎีการสอน" เพราะเปนการบอกผูสอนวาทํา 
อยางไรจึงจะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู มีหลักการ 4 ขอ คือ

1. แรงจูงใจจัดเปนเง่ือนไขแรกท่ีมีอยูในตัวบุคคล และสงผลใหบุคคลนั้นมีความ
ปรารถนาท่ีจะเรียนรู จึงควรเปนแรงจูงใจท่ีเกิดขึ้นภายในตัวบุคคลเอง บรูเนอร เช่ือวาทุกคนมี    
แรงจูงใจภายในอยูแลว คือ ความอยากรู อยากเห็น ความตองการความสําเร็จ และความตองการท่ีจะ
เขารวมกับผูอ่ืน ดังนั้นผูสอนจึงควรนํามาใชใหเปนประโยชนในการจัดการเรียนการสอน โดยการ
สอนใหผูเรียนแกปญหาและเรียนรูท่ีจะคนหาคําตอบดวยตนเอง

2. โครงสรางความรู ควรจัดโครงสรางของเนื้อหาวิชาตาง ๆ ใหอยูในรูปแบบท่ีผูเรียน
ทุกคนเขาใจได ภายใตเง่ือนไข 3 ประการ คือ ลักษณะการเสนอเนื้อหาท่ีผูเรียนเขาใจงาย เชน ให
ปฏิบัติจริง ใชรูปภาพ ใชสัญลักษณ เสนอในปริมาณท่ีผูเรียนสามารถจําได และเสนอดวยวิธีท่ีงายท่ี
ผูเรียนมองเห็นความสัมพันธของส่ิงท่ีเรียนรู

3. ลําดับขั้นตอนการเสนอเนื้อหา ตองเสนอตามขั้นตอน เริ่มดวยการกระทําตามดวย
แผนภูมิหรือรูปภาพ จบลงดวยสัญลักษณหรือคําพูด

4. การใหแรงเสริม ใชหลายวิธีไดแตการใหขอมูลยอนกลับก็เปนการใหแรงเสริมท่ีดี
เชนกัน
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จากหลักการท้ัง 4 ขอนี้ บรูเนอร มีความเช่ือวาการเรียนรูอยางมีความหมายจะเกิดขึ้น
ดวยการเรียนรูโดยการคนพบ ดังนั้น ครูผูสอนควรใหผูเรียนแกปญหาเอง ซ่ึงกอนแกปญหา ผูสอน
จะใหผูเรียนคิดเดาคําตอบ จากนั้นใหผูเรียนพิสูจนการเดาดวยการสํารวจขอมูลตาง ๆ ซ่ึงการสํารวจ
นี้ตองปลอดภัยและอาจมีรางวัลใหเปนการสรางนิสัยรักการคนควาและคนพบส่ิงตาง ๆ ดวยตนเอง
จะทําใหผูเรียนจดจําไดดี

นอกจากนี้ กมลรัตน หลาสุวงษ (2528 : 228 - 230) เสนอวิธีการสรางแรงจูงใจใหเกิด
กับนักเรียนไว ดังนี้

1. การเราใหผูเรียนเกิดความสนใจ อาจทําไดโดยการเราใหเกิดความอยากรูอยากเห็น มี
การจัดสภาพหองเรียนใหนาสนใจ จัดเกมตาง ๆ มีการตอบปญหา เปนตน และการเราใหเกิดความ
วิตก กังวล โดยท่ีนักเรียนท่ีมีเชาวปญญาสูง ถามีความวิตกกังวลมาก จะทําใหทําขอสอบไดด ีแตถา
นักเรียนมีเชาวปญญาปานกลาง ตองมีความวิตกกังวลเพียงเล็กนอย จึงจะทําขอสอบไดดี

2. จัดใหมีการแขงขันและรวมมือไปพรอมกัน โดยจัดใหแขงกันเปนกลุมจะไดผลดีกวา
ใหแขงเปนรายบุคคล

3. การใหนักเรียนไดทราบความสําเร็จในการเรียนวาประสบผลสําเร็จมากนอยเพียงใด
4. การใหนักเรียนไดทราบพัฒนาการความกาวหนาของตนเอง เชน แสดงผลงานความ

กาวหนาของผลงานของผูเรียนดวยกราฟ
5. การตั้งระดับความมุงหวังใหสอดคลองกับความสามารถของผูเรียนและตามความเปน

จริงและใหยอมรับในความสามารถท่ีมีอยูนั้น
6. การใหรางวัลและการลงโทษ ควรคํานึงถึงความเหมาะสมกับเด็กแตละคน ไมควรใช

การทําโทษท่ีรุนแรงเกินไป ควรเปนการลงโทษเพ่ือใหผูเรียนปรับปรุงตัวใหดีขึ้น และควรรีบทํา
โดยเร็วท่ีสุดเพ่ือใหผูเรียนรูวาผลงานท่ีตนทํานั้นถูกหรือผิด

7. การชมเชยและการตําหนิ มีงานวิจัยศึกษาพบวา เด็กโตชอบการชมเชยมากกวาการถูก
ตําหนิ แตเด็กท่ีเรียนเกงเม่ือถูกตําหนิจะมีความพยายามมากขึ้นกวาการไดรับคําชม

จากท่ีกลาวมาสรุปไดวา ในการจัดการเรียนการสอน ผูสอนจําเปนตองสรางแรงจูงใจให
เกิดขึ้นกับนักเรียน โดยเลือกใชหลักการและวิธีการท่ีเหมาะสม เพ่ือใหการเรียนการสอนบรรลุ     
จุดประสงคท่ีวางไว

แรงจูงใจในการเรียนภาษาตางประเทศ
แรงจูงใจเปนองคประกอบพ้ืนฐานท่ีสําคัญมากในการเรียนภาษาตางประเทศ ดังท่ีมี   

นักจิตวิทยาหลายทานไดศึกษาไว ดังตอไปนี้
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จาโคโบวิทส (Jakobovitz 1971: 69) ไดทําการวิเคราะหองคประกอบในการเรียนภาษา
ตางประเทศของผูเรียน พบวา มีองคประกอบท่ีสําคัญ 4 ประการ คือ ความถนัด สติปญญา ความ
มานะพยายามหรือแรงจูงใจในการเรียน และองคประกอบอ่ืน ๆ ตอมานักจิตวิทยาชาวอเมริกันและ
นักจิตวิทยาชาวแคนาดา ไดทําการศึกษาโดยยึดพ้ืนฐานการวิเคราะหของ จาโคโบวิทส แลวสรุป
องคประกอบสําคัญตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาตางประเทศออกมาเปนรอยละ ดังนี้ ดานความ
ถนัดในการเรียนภาษาตางประเทศ รอยละ 33 ดานสติปญญา รอยละ 20 ดานความมานะพยายาม
หรือแรงจูงใจ รอยละ 33 และองคประกอบดานอ่ืน ๆ รอยละ 14 จะเห็นไดวา แรงจูงใจในการเรียน
เปนองคประกอบท่ีสําคัญเทากับความถนัดในการเรียน ดังนั้น ในการสอนภาษาตางประเทศ ผูสอน
จึงไมควรละเลยองคประกอบดานนี้

การดเนอร และแลมเบอรท (Gardner and Lambert 1972, quoted in Brown 1980: 114) 
ไดแบงแรงจูงใจในการเรียนภาษาตางประเทศออกเปน 2 ประเภท ดังนี้

1. แรงจูงใจเชิงเครื่องมือ (Instrumental Motivation) หมายถึง แรงจูงใจของนักเรียนท่ี
ตองการเรียนภาษาตางประเทศ เพ่ือจะใชเปนเครื่องมือประกอบอาชีพตอไป

2. แรงจูงใจเชิงบูรณาการ (Integrative Motivation) หมายถึง แรงจูงใจท่ีตองการเรียน
ภาษาตางประเทศ เพ่ือใหเขาถึงวัฒนธรรม และตองการเปนท่ียอมรับของบุคคลในวัฒนธรรม
ประเทศนั้น ๆ

ฮารเมอร (Harmer 1986: 3 - 6) ไดแบงแรงจูงใจในการเรียนภาษาตางประเทศ ดังนี้
1. แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) จะเปนสวนท่ีเกี่ยวของกับองคประกอบ 

ภายนอกหองเรียน ซ่ึงประกอบดวยแรงจูงใจเชิงเครื่องมือ และแรงจูงใจเชิงบูรณาการ
2. แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) จะเกี่ยวของกับองคประกอบภายในหองเรียน 

ซ่ึงประกอบไปดวยส่ิงตอไปนี ้คือ
1. เง่ือนไขทางกายภาพ (Physical condition) คือ เกี่ยวกับบรรยากาศในหองเรียน เชน 

หองเรียนไมคับแคบเกินไป กระดานดํามองเห็นไดชัดเจน เปนตน
2. วิธีการสอน (Method) คือ ผูสอนจะตองหาวิธีการท่ีไมทําใหผูเรียนเบ่ือหนาย
3. ผูสอน (Teacher) คือ ลักษณะของผูสอนท่ีผูเรียนตองการ เชน มีความยุติธรรม  

เช่ือม่ันในตนเอง เขาใจเด็ก เปนตน
4. ความสําเร็จ (Success) คือ กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีจัดขึ้นนั้น ควรเปนกิจกรรม

ท่ีเด็กสวนใหญสามารถปฏิบัติไดจนประสบผลสําเร็จ
สุไร พงษทองเจริญ (2526: 16 - 17) กลาวไววา แรงจูงใจเปนองคประกอบหนึ่งทาง
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จิตวิทยาท่ีมีความสําคัญในการเรียนภาษาตางประเทศ เปนความปรารถนาท่ีผูเรียนอยากจะใหตน
บรรลุถึงความสําเร็จ อยากเรียนรู เพ่ือตนจะไดประสบผลสัมฤทธ์ิ แรงจูงใจในการเรียนภาษาตาง
ประเทศ จึงหมายถึง ความรูสึกของผูเรียนท่ีอยากเรียนเพ่ือใชภาษาตางประเทศท่ีตนเรียนในการติด
ตอกับชนชาติอ่ืน และความปรารถนาท่ีจะศึกษาหาความรูโดยใชภาษานั้น ๆ เปนส่ือกลาง นอกจาก
นี้ ยังมีแรงกระตุนภายนอกท่ีทําใหผูเรียนอยากเรียน เชน ไดรับทราบหรือรูเห็นวา ผูเรียนภาษาตาง
ประเทศไดรับความสําเร็จในชีวิตมากกวาผูท่ีไมไดเรียน และไดรับการยกยองจากสังคมดวย ส่ิง
สําคัญท่ีทําใหผูเรียนมีแรงจูงใจ ไดแก การท่ีผูเรียนมีเปาหมายท่ีแนนอน รูวาเม่ือเรียนแลวตนจะทํา
อะไรไดบาง ในขณะเรียนก็ไดรับความสนุกสนานจากการเรียน ไดรับความพอใจจากการเรียนรู
ของแปลกใหม แตละครั้งผูเรียนสามารถทําอะไรไดมากขึ้น มีแรงยั่วยุและทาทายใหแสวงหาความรู
ตอไป

รัชนี ศิริมาลา (2529: 135) กลาววา แรงจูงใจเปนองคประกอบหนึ่งท่ีมีความสําคัญตอ
ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนของนักเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่ง แรงจูงใจเชิงบูรณาการ ซ่ึงจากผลการวิจัย
หลายฉบับพบวา เปนแรงจูงใจท่ีทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิในการเรียนภาษาตางประเทศสูงกวา    
แรงจูงใจเชิงเครื่องมือ ดังนั้น ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษา ครูจึงควรใชเทคนิคการ
สอนท่ีนาสนใจท่ีจะสงเสริมใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจเชิงบูรณาการ ซ่ึงจะทําใหผูเรียนไดเรียนอยางมี
ความหมาย และประสบความสําเร็จในการเรียน

นอกจากนี้ เบิรน (Byrne 1987: 11) ยังไดกลาวถึง ความสัมพันธของแรงจูงใจกับทักษะ
การพูดภาษาอังกฤษไววา ถาผูเรียนมีพัฒนาการดานทักษะการพูดดีขึ้นก็จะชวยใหผูเรียนมีแรงจูงใจ
ในการเรียนมากขึ้นตามไปดวย ท้ังนี้ครูผูสอนจะตองใหผูเรียนเห็นความกาวหนาของตนในการพูด
เรื่องเดียวกันซํ้าอีก ชวยเหลือใหผูเรียนพูดไดอยางถูกตองในขั้นฝก และใหไดใชภาษาอยางอิสระ
มากขึ้นเรื่อย ๆ โดยไมขัดจังหวะ เพ่ือใหผูเรียนรูสึกวาตนสามารถพูดได สอนการใชกลวิธีดึงเอา
ภาษาท่ีรูแลวมาใชในการส่ือสารใหไดมากท่ีสุด โดยในบางครั้งตองหาคําพูดอ่ืนมาแทน หรือใช
ภาษาทาทางประกอบการพูดเพ่ือใหสามารถส่ือความหมายกันได

สรุปไดวา แรงจูงใจเปนองคประกอบท่ีมีความสําคัญมากอยางหนึ่งตอผลสัมฤทธ์ิในการ
เรียนภาษาตางประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่งทักษะการพูด ซ่ึงนักเรียนแตละคนจะมีแรงจูงใจตางกัน 
บางคนอาจจะมีแรงจูงใจ มีความสนใจท่ีจะเรียนรูภาษาตางประเทศอยูแลว บางคนอาจรูสึกเฉย ๆ 
ไมมีความสนใจเปนพิเศษ หรือนักเรียนบางคนอาจไมชอบเรียนภาษาตางประเทศ เพราะรูสึกวา 
เปนวิชาท่ียาก อยางไรก็ตาม ครูผูสอนสามารถชวยใหนักเรียนเหลานั้นเกิดการเรียนรูท่ีดีขึ้นได ดวย
การพยายามสรางแรงจูงใจประเภทท่ีชวยสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูทุกครั้งท่ีสอน ดังท่ี บราวน 
(Brown 1980: 127) กลาวไววา แรงจูงใจ คือกุญแจท่ีไขไปสูความสําเร็จในการเรียนรู
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งานวิจัยที่เกี่ยวกับแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ

งานวิจัยในตางประเทศ
สําหรับงานวิจัยเกี่ยวกับแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษในตางประเทศนั้น มีงานวิจัย

ท่ีเกี่ยวของคือ
จิรารด (Girard 1977: 100) ไดทําการสํารวจโดยใชแบบสอบถามความเห็นของนักเรียน

ชายและหญิง ซ่ึงมีอายุระหวาง 12 - 17 ป จํานวน 1,000 คน เกี่ยวกับลักษณะของครูท่ีนักเรียน
ตองการ ไดคําตอบวา ครูท่ีนักเรียนตองการนั้น ตองเปนผูท่ีสามารถสรางบทเรียนไดนาสนใจ ออก
เสียงไดถูกตองชัดเจน อธิบายไดชัดเจน พูดภาษาอังกฤษเกง แสดงความสนใจนักเรียนอยางท่ัวถึง 
ใหนักเรียนทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรม มีความอดทนสูง ใชภาษาพูดอยูเสมอ มีความสามารถทํา
ใหนักเรียนทุกคนเรียนไดด ีและใชโสตทัศนูปกรณในการสอน

คารมาร (Kharmar 1971: 109 - 111) ไดทําการสํารวจแรงจูงใจของผูเรียนภาษาอังกฤษ
ระดับกลางในประเทศคูเวต ผลการวิจัยพบวา ความสนใจและแรงจูงใจของผูเรียน ขึ้นอยูกับผูสอน
และชนิดของเนื้อหาท่ีใชสอน วามีความสอดคลองกับความตองการของผูเรียนมากนอยเพียงใด 
หากเนื้อหาท่ีใชสอนสอดคลองกับความตองการของผูเรียนมาก ผูเรียนก็จะมีความสนใจ และมี   
แรงจูงใจมากดวย

จากงานวิจัยในตางประเทศท่ีกลาวมาสรุปไดวา แรงจูงใจของผูเรียนมีความสัมพันธ
เกี่ยวของกับครูผูสอนและเนื้อหาท่ีใชสอน กลาวคือ ครูท่ีสรางบทเรียนไดนาสนใจ ใชส่ือในการ
สอน พูดออกเสียงไดถูกตอง และอธิบายเนื้อหาท่ีสอนซ่ึงสอดคลองกับความตองการของผูเรียนได
ชัดเจน ใหความสนใจนักเรียนโดยดูแลอยางท่ัวถึง ใหนักเรียนมีสวนรวมในการทํากิจกรรมทุกคน 
มีความอดทนสูง จะทําใหผูเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนมากขึ้น

งานวิจัยภายในประเทศ
สําหรับงานวิจัยเกี่ยวกับแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษในภายในประเทศนั้น มีงาน

วิจัยท่ีเกี่ยวของคือ
นิยม สารรัตน (2524: 50) ไดทําการวิจัยเปรียบเทียบเจตคติและแรงจูงใจในการเรียน

ภาษาอังกฤษ ระหวางผูเรียนโปรแกรมศิลปภาษา กับผูเรียนโปรแกรมวิทยาศาสตร ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 6 เขตการศึกษา 9 พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนมีความ
สัมพันธกับเจตคต ิและแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ กลาวคือ ถานักเรียนมีเจตคติและแรงจูงใจ
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สูงก็จะสงผลทําใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง ถานักเรียนมีเจตคติและแรงจูงใจต่ํา ก็จะสงผลใหมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ําลง นักเรียนท้ังสองโปรแกรม มีเจตคติและแรงจูงใจสูงขึ้นแตเฉพาะใน
เรื่องการรูจักความสําคัญชองการเรียนภาษาอังกฤษ ความตองการท่ีจะเรียนภาษาอังกฤษและเจตคติ
ในการเรียนภาษาอังกฤษเทานั้น สวนเจตคติท่ีมีตอเจาของภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษา 
ความเขมขนของแรงจูงใจ แรงสนับสนุนของผูปกครองกับนิสัยในการเรียนภาษาอังกฤษอยูใน
ระดับต่ํา เจตคติและแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษระหวางนักเรียนท้ังสองโปรแกรมไมแตกตาง
กัน

สุดา ชาตรีนันท (2528: 168) ไดศึกษาผลสัมฤทธ์ิ และแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ดวยวิธี T.P.R. กับการเรียนการสอนตามคูมือครู พบวา นักเรียน
กลุมท่ีไดรับการสอนตามแบบ T.P.R ท่ีมีกิจกรรมเสริม มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวากลุมท่ีสอน
ตามคูมือคร ูและมีแรงจูงใจในการเรียนสูงกวากลุมท่ีไดรับการสอนตามคูมือครู

รัชนี ศิริมาลา (2529: 68) ไดศึกษาผลสัมฤทธ์ิและแรงจูงใจในการอานภาษาอังกฤษของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีไดรับการสอนแบบช้ีแนะ (Suggestopedia) กับการสอนตามคูมือคร ู
สรุปผลไดวา นักเรียนท่ีไดรับการสอนแบบช้ีแนะมีแรงจูงใจในการอานภาษาอังกฤษสูงกวานักเรียน
ท่ีไดรับการสอนตามคูมือครู

พาพร พ่ึงศักดิ์ (2534: 95) ไดศึกษาความเขาใจและแรงจูงใจในการอานภาษาอังกฤษ
ของนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ท่ีไดรับการสอนอานโดยใชกิจกรรมภาษาจากเอกสารจริง พบวา 
ความเขาใจและแรงจูงใจในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการทดลองสูงกวากอนการ
ทดลอง

พวงทอง วิโรจนกร (2534: 74) ไดศึกษาเปรียบเทียบความเขาใจในการอาน ความ
สามารถในการเขียน และแรงจูงใจของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพปท่ี 1 ท่ีไดรับการสอนดวย
วิธีมุงประสบการณกับวิธีสอนตามคูมือครู พบวานักศึกษาท่ีไดรับการสอนดวยวิธีมุงประสบการณ
ภาษามีความเขาใจในการอาน มีความสามารถในการเขียน และมีแรงจูงใจในการเรียนสูงกวา       
นักศึกษาท่ีไดรับการสอนตามคูมือครู

รัชนี จันทรอุไร (2543: 69 -70) ไดศึกษาทดลองการใชส่ือกิจกรรมการละครท่ีมีผลตอ
การเพ่ิมระดับแรงจูงใจภายในของนักเรียนระดับช้ัน ปวช. 2 แผนกบัญชี คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัย
อาชีวศึกษานครปฐม เพ่ือเปรียบเทียบระดับแรงจูงใจภายในของนักเรียน พบวา นักเรียนกลุมท่ีเรียน
โดยใชกิจกรรมการละคร มีแรงจูงใจภายในหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง และมีแรงจูงใจ
ในการเรียนสูงกวากลุมท่ีเรียนดวยกิจกรรมตามปกติ
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จากงานวิจัยภายในประเทศท่ีกลาวมาสรุปไดวา เจตคติและแรงจูงใจมีอิทธิพลตอผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียน กลาวคือ ถานักเรียนมีเจตคติและแรงจูงใจสูงก็จะสงผลทําใหมีผลสัมฤทธ์ิทาง
การเรียนสูงไปดวย แตถานักเรียนมีเจตคติและแรงจูงใจต่ําก็จะสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทาง
การเรียนต่ําไปดวย นอกจากนี้ยังพบวา นักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยวิธี TPR จะมีผลสัมฤทธ์ิและ
แรงจูงใจสูงกวากลุมท่ีไดรับการสอนตามคูมือครู พบวานักเรียนท่ีไดรับการสอนแบบช้ีแนะ มี    
แรงจูงใจในการอานภาษาอังกฤษสูงกวากลุมท่ีไดรับการสอนตามคูมือคร ูพบวานักเรียนท่ีไดรับการ
สอนอานโดยใชกิจกรรมภาษาจากเอกสารจริง มีความเขาใจและแรงจูงใจในการอานภาษาอังกฤษ
สูงกวากอนการทดลอง พบวานักเรียนท่ีไดรับการสอนดวยวิธีมุงประสบการณมีความเขาใจในการ
อาน มีความสามารถในการเขียนและมีแรงจูงใจในการเรียนสูงกวากลุมท่ีไดรับการสอนตามคูมือคร ู
และพบวานักเรียนท่ีเรียนโดยใชกิจกรรมการละคร มีแรงจูงใจภายในหลังการทดลองสูงกวากอน
การทดลอง และมีแรงจูงใจในการเรียนสูงกวากลุมท่ีเรียนดวยกิจกรรมตามปกติ

จากผลงานวิจัยในตางประเทศและภายในประเทศท่ีกลาวมาท้ังหมดสามารถสรุปไดวา 
แรงจูงใจเปนองคประกอบสําคัญประการหนึ่งท่ีมีความสัมพันธอยางมากตอผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน หรืออาจกลาวไดวา แรงจูงใจมีอิทธิพลสําคัญอยางยิ่งตอการประสบความสําเร็จในการเรียน
การสอน และจะเห็นไดวา หากนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง ก็จะมีแรงจูงใจในการเรียนสูง
ดวยเชนกัน หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ หากผูเรียนมีแรงจูงใจในการเรียน ยอมสงผลทําใหผลสัมฤทธ์ิใน
การเรียนดีขึ้นดวย และกิจกรรมการละครเปนกิจกรรมหนึ่งท่ีมีสวนสงเสริมใหผูเรียนมีแรงจูงใจใน
การเรียน
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บทที่ 3

วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจัยเรื่อง "การเปรียบเทียบความสามารถดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการ   
ส่ือสารและแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีเรียนโดย
ใช และไมใชกิจกรรมการละคร" เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental research) โดยศึกษาเปรียบ
เทียบความสามารถดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร กอนและหลังเรียนของแตละกลุม 
และระหวางกลุมท่ีเรียนโดยใชกิจกรรมการละคร กับไมใชกิจกรรมการละคร และศึกษาเปรียบ
เทียบแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษกอนและหลังเรียนของแตละกลุม และระหวางกลุมท่ี
เรียนโดยใชกิจกรรมการละคร กับไมใชกิจกรรมการละคร มีวิธีการวิจัยดังรายละเอียดตอไปนี้

ประชากรและตัวอยาง
ประชากร

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2544 โรงเรียนบานยางเตี้ย อําเภอศีขรภูมิ 
จังหวัดสุรินทร  ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา อ 012 ภาษาอังกฤษหลัก 6 ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 
2544 จํานวน 2 หองเรียน โดยนําคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา อ 011 ภาษาอังกฤษหลัก 5 
ในปลายภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2544 ของนักเรียนท้ังหมด จํานวน 56 คน มาจัดลําดับคะแนน 
และจับคูระหวางนักเรียนท้ัง 2 หอง ท่ีมีคะแนนเทากัน หรือใกลเคียงกันได 25 คู

ตัวอยาง
ไดจากการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยใชตารางเลขสุม และสุมได  

นักเรียน 20 คู จากประชากร 25 คู แลวจับสลากเพ่ือแยกนักเรียนเปนกลุมทดลองท่ีเรียนโดยใช     
กิจกรรมการละคร และกลุมควบคุมท่ีเรียนโดยไมใชกิจกรรมการละคร สําหรับนักเรียนท่ีเหลือยังคง
เรียนดวยกันตามปกต ิ แตคะแนนสําหรับการวิจัยในครั้งนี้ จะใชเฉพาะคะแนนของตัวอยางท่ีสุมมา 
20 คู เทานั้น
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ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรท่ีศึกษาวิจัยมีดังนี้
ตัวแปรตน คือ การสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ซ่ึงจําแนกออกเปน 2 วิธี คือ วิธีแรก 

เปนการสอนโดยใชกิจกรรมการละคร และวิธีท่ีสอง เปนการสอนโดยไมใชกิจกรรมการละคร
ตัวแปรตาม คือ  ความสามารถดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร และ    

แรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย
1. แผนการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 2 ชุด คือ แผนการสอนท่ีใชกิจกรรมการ

ละครสําหรับกลุมทดลอง และแผนการสอนท่ีไมใชกิจกรรมการละครสําหรับกลุมควบคุม จํานวน 
ชุดละ 23 แผน ๆ ละ 1 คาบ ๆ ละ 50 นาที โดยแผนการสอนท่ี 1 กับแผนการสอนท่ี 23 เปนการ
ทดสอบ และใหตอบแบบสอบถาม โดยใหผูเช่ียวชาญประเมินและผูวิจัยนํามาปรับปรุงตอไป

2. แบบทดสอบวัดความสามารถดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร คือ แบบ
ทดสอบกอนเรียน และหลังเรียน เปนแบบทดสอบชุดเดียวกัน จํานวน 10 ขอ ใชเวลาสอบคนละ
ประมาณ 10 นาที การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาเพ่ือ
ปรับปรุงจากคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน ของท้ัง
สองกลุม (0.88 - 0.99)

3. แบบสอบถามวัดแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ กอนเรียน และหลังเรียน เปน
แบบสอบถามชุดเดียวกัน จํานวน 20 ขอ ใหนักเรียนตอบแบบสอบถามพรอมกัน ใชเวลาประมาณ 
20 นาที

การสรางและพัฒนาเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย
แผนการสอน

ผูวิจัยมีขั้นตอนในการสรางแผนการสอน ดังตอไปนี้
1. ศึกษาหลักสูตร จุดประสงค เนื้อหารายวิชา อ 012 ภาษาอังกฤษหลัก 6 และเทคนิค

การสอนทักษะการพูด มีรายละเอียดดังนี้
1.1 หลักสูตรภาษาอังกฤษ พุทธศักราช 2539 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ระดับกลาง (Intermediate Level) สอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 - 3 ประกอบดวยภาษาอังกฤษ
หลัก 5 - 10 และระดับปลาย (Advance Level) สอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 - 6 ประกอบดวย
ภาษาอังกฤษหลัก 11 - 16 (กระทรวงศึกษาธิการ 2540 ข: 3 - 4) มีแนวคิดในการจัดการเรียนการ
สอนวิชาภาษาอังกฤษหลัก 5 - 10 (Fundamental English 5 - 10) สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 - 3 ซ่ึง
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เปนวิชาท่ีตอเนื่องจากวิชาภาษาอังกฤษหลัก 1 - 4 ซ่ึงสอนในช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 - 6 มุงเนนการ
สรางพ้ืนฐานความรูความเขาใจภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมท่ีสอดแทรกอยูในภาษา โดยกําหนด  
ปริบทภาษาใหกวางขึ้น ท้ังดานศัพท ไวยากรณ และรูปแบบภาษาท่ีใชส่ือสาร ตลอดจนการลงเสียง
หนักเบา จังหวะและทํานองเสียงในการส่ือความ มีการใชโครงสรางประโยคซับซอนกวาระดับตน
เพ่ือพัฒนาความสามารถในการส่ือสารใหกวางขวางขึ้น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเนนการ
สรางสรรคทางภาษาท่ีหลากหลาย สงเสริมใหเกิดปฏิสัมพันธท่ีดีระหวางผูสอนกับผูเรียน และ
ระหวางผูเรียนกับผูเรียน โดยการปฏิบัติกิจกรรมเปนคู เปนกลุม หรือเดี่ยว เพ่ือใหผูเรียนไดใชภาษา
อังกฤษระดับกลาง ในบรรยากาศการเรียนท่ีมีการปฏิบัติงานรวมกัน ในสถานการณท่ีจําลองขึ้นหรือ
ในสถานการณจริง โดยมีส่ือท่ีเหมาะสม สอดคลอง ครอบคลุมจุดประสงคและเนื้อหา ท้ังส่ือท่ีพบ
เห็นในชีวิตจริงและส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและนาสนใจ มาชวยใหเกิดการเรียนรูอยางสนุกสนาน
เพลิดเพลิน และรวดเร็ว สงเสริมใหผูเรียนคนควาหาความรูและพัฒนาความรูความเขาใจของตน
จากส่ือเอกสารอางอิงตาง ๆ เปนกิจนิสัย พัฒนาวิธีการเรียนรูและเสริมสรางความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษใหคลองแคลวมากยิ่งขึ้น (กระทรวงศึกษาธิการ 2540 ข: 24)

1.2 จุดประสงคกลุมวิชาภาษาอังกฤษหลัก ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ภาษาอังกฤษ
หลัก 6 - 10 มีดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ 2540 ข: 24)

1. เพ่ือใหสามารถใชภาษาอังกฤษส่ือสารในสถานการณตาง ๆ ไดถูกตองตาม
หลักภาษา และเหมาะสมกับวัฒนธรรมของผูพูดภาษาอังกฤษเปนภาษาแม

2. เพ่ือใหสามารถใชภาษาส่ือสารดวยการฟง พูด อาน และเขียนไดอยางถูกตอง 
ชัดเจนและเหมาะสมกับระดับท่ีเรียน

3. เพ่ือใหมีความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษตามระดับภาษาท่ีเรียน 
สําหรับการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ

4. เพ่ือพัฒนาเจตคติของผูเรียน ใหเห็นประโยชนและคุณคาของภาษาอังกฤษ มี
นิสัยใฝหาความรูโดยใชภาษาอังกฤษเปนส่ือ

1.3 จุดประสงคการเรียนรูรายวิชา อ 011 - 012 ภาษาอังกฤษหลัก 5 - 6 ของกลุม  
โรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมท่ี 4 จังหวัดสุรินทร มี 10 ขอ ดังนี้

1. ฟงสารในรูปแบบตาง ๆ แลวจับใจความสําคัญ ระบุส่ิงท่ีเกี่ยวของได (Listen 
to various kinds of information, catch the main idea, identify what is related to it.)

2. ฟงคําส่ัง คําขอรอง แลวปฏิบัติตามได (Listen to the Instructions, request, 
and follow instructions)
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3. พูดสนทนาโดยใชสํานวนท่ีสุภาพและสอดคลองกับวัฒนธรรม และ     
สถานการณได (Converse politely and appropriately.)

4. พูดขอขอมูลและใหขอมูลในสถานการณตาง ๆ ไดถูกตอง (Ask and give 
information in various situations)

5. พูดเกี่ยวกับตนเองและครอบครัวไดถูกตอง (Talk about oneself and one's 
family)

6. อานออกเสียง หรืออานขอความจากสารในรูปแบบตาง ๆ ไดถูกตองแลว
สรุปใจความสําคัญได (Read aloud correctly or read texts of various kinds of information and 
summarize the main idea)

7. ใชพจนานุกรมชวยในการคนควาและใหขอมูลได (Use dictionary for 
searching and giving information)

8. เขียนประโยคหรือเขียนบรรยายภาพไดถูกตอง และเหมาะสมตาม         
สถานการณท่ีกําหนดใหได (Write sentences or describe pictures correctly and accordingly)

9. กรอกขอมูลท่ีถูกตองเหมาะสมตามสถานการณท่ีกําหนดใหได (Fill in the
information correctly and properly)

 10. เขียนสรุปความสําคัญของสารในรูปแบบตาง ๆ ไดถูกตองตามหลักภาษา
(Write the summaries of various kinds of information grammatically correct)

1.4 เนื้อหาท่ีนํามาเขียนแผนการสอนทักษะดานการพูด นํามาจากหนังสือเรียนภาษา
อังกฤษ Discoveries Book One (Abbs and Freebairn 1989: 41 - 56) ท่ีทางโรงเรียนเลือกและ
กําหนดใหใชสอนในรายวิชา อ 012 ภาษาอังกฤษหลัก 6 สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 บทท่ี 26 - 35 
ซ่ึงใชสอนในภาคเรียนท่ี 2 ผูวิจัยคัดเลือกหนาท่ีของภาษา (function) ท่ีเกี่ยวของกับทักษะดาน     
การพูด ท่ีสําคัญ มีดังนี้

-  Asking someone to say the alphabets and spell words
-  Asking and answering what someone wants
-  Making requests
-  Giving personal information about abilities and physical skills
-  Asking and answering what people are doing
-  Asking and answering about likes, dislikes, skills and tastes
-  Asking and answering about approval and disapproval.
-  Offering assistance to someone
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-  Asking and answering about school timetable and ones' best subjects
-  Expressing exclamation

1.5 ไวยากรณภาษา (Grammar / Structure) ในแผนการสอน คัดเลือกมาจากหนังสือ
เรียนภาษาอังกฤษ Discoveries Book One บทท่ี 26 - 35 ท่ีสําคัญ มีดังนี้

- Present Simple Tense
- Modal verb: can (request)
- Question words: How…….? Which…...? When…….?
- Present Continuous Tense
- Preposition
- Indefinite pronouns
- Demonstratives adjectives and pronouns
- Exclamation

  - Verb "like + Gerund"
1.6 เทคนิคการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ศึกษารายละเอียดจากหนังสือท่ี   

เกี่ยวของ คือ Teaching English as a Second Language (Antony 1972), Teaching Oral English 
(Byrne 1987) และ Teaching Oral Communication (SEMEO RELC 1995) สําหรับกิจกรรม
ประกอบการสอนทักษะพูดประเภทท่ีใชกิจกรรมการละคร ศึกษาจากหนังสือท่ีเกี่ยวของ คือ Drama 
(Wessels 1987), Drama in Language Teaching (Holden 1982), English Through Drama (Via 
1970), Drama Techniques in Language Learning (Maley and Duff 1982) และ Drama with 
Children (Phillips 1999)

2. วิเคราะหจุดประสงค เนื้อหารายวิชา อ 012 ภาษาอังกฤษหลัก 6 และเทคนิคการสอน
ทักษะการพูด เพ่ือนําไปสรางแผนการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารท่ีใช             
กิจกรรมการละคร และท่ีไมใชกิจกรรมการละคร อยางละ 23 แผน ๆ ละ 1 คาบ ๆ ละ 50 นาที โดย
แผนการสอนท่ี 1 กับแผนการสอนท่ี 23 เปนการทดสอบ และใหตอบแบบสอบถาม มีรายละเอียด 
ดังนี้

2.1 จุดประสงคในแผนการสอนการวิจัยท่ีเกี่ยวกับทักษะฟง - พูด มี 5 ขอ ไดแก
ขอ 1 ฟงสารในรูปแบบตาง ๆ แลวจับใจความสําคัญ ระบุส่ิงท่ีเกี่ยวของได 

(Listen to various kinds of information, catch the main idea, identify what is related to it.)
ขอ 2 ฟงคําส่ัง คําขอรอง แลวปฏิบัติตามได (Listen to the Instructions, request, 

and follow instructions)
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ขอ 3 พูดสนทนาโดยใชสํานวนท่ีสุภาพและสอดคลองกับวัฒนธรรมและ 
สถานการณได (Converse politely and appropriately.)

ขอ 4 พูดขอขอมูลและใหขอมูลในสถานการณตาง ๆ ไดถูกตอง (Ask and give 
information in various situations)

ขอ 5 พูดเกี่ยวกับตนเองและครอบครัวไดถูกตอง (Talk about oneself and one's 
family)

2.2 กิจกรรมการสอนทักษะการพูดโดยใชกิจกรรมการละครท่ีเลือกมา 9 กิจกรรม 
ไดแก Role play, Simulation, Skits, Mime, Drama game, Story telling, Improvisation, Talk and 
listen และ Monologue

2.3 กิจกรรมการสอนทักษะการพูดท่ีไมใชกิจกรรมการละครท่ีเลือกมา 12 กิจกรรม 
ไดแก Oral quiz, Questions and answers (Grid work, True / False, Mutual dictation, Matching, 
Whisper and draw, Elimination), Language game (Bingo, MMM!), Describe and arrange, 
Whisper story และ Discussion

ตามรายละเอียดในตารางตอไปนี้

ตารางท่ี 1  กรอบจุดประสงค หนาท่ีของภาษา และไวยากรณภาษาของแผนการสอนทักษะการพูด
                 ท่ีใชกิจกรรมการละคร และท่ีไมใชกิจกรรมการละคร

Period /
Objective

Ss are able to…

Function Grammar/Structure Drama
Activities

Without Drama
Activities

1
- Do the test and
questionnaires

                    -                       - - Introduction
- Pre test

 - Introduction
- Pre test
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ตารางท่ี 1 (ตอ)

Period /
Objective

Ss are able to…

Function Grammar/Structure Drama
Activities

Without Drama
Activities

2
- Converse
politely and
appropriately
- listen to the
 Instructions,
request, and
follow
instructions

- Asking someone to 
say the alphabets and 
spell words
- Asking and
answering what
someone want
- Making requests

- Present Simple Tense:
Do you want a ……… or
a …..…? How do you
spell……. ..?
- Modal verb: Can
you……...? (request)
- Question word: How

- Role play - Oral quiz

3
- Converse
politely and
appropriately
- listen to the
Instructions,
request, and
follow
instructions

- Asking and
answering what
someone want
- Making requests

- Present Simple Tense:
Do you want a ……… or
a ……..…?
- Modal verb : Can I
have...., please? (request)

- Simulation - Questions and
answers
(Grid work)

4
- Converse
politely and
appropriately
- ask and give
information in
various situations

- Giving personal
information about
abilities and physical
skills

- Modal verb : can,
can't/cannot (ability),

- Skits - Questions and
answers (True /
False)
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ตารางท่ี 1 (ตอ)

Period /
Objective

Ss are able to…

Function Grammar/Structure Drama
Activities

Without Drama
Activities

5
- Converse
politely and
appropriately
- ask and give
information in
various situations

- Giving personal
information about
abilities and physical
skills

- Modal verb : can,
can't/cannot (ability),

- Role play - Oral quiz

6
- Converse
politely and
appropriately
- ask and give
information in
various situations

- Asking and
answering what
people are doing.

- Present Continuous
Tense: What + V.  to be +
Subj. + V.ing?
Subj. + V. to be + V.ing.
V. to be + Subj. + V.ing ?
Yes, + Subj. + V. to be.
No, + Subj. + V. to be +
not.

- Skits - Questions and
answers
(Mutual
dictation)

7
- Converse
politely and
appropriately
- ask and give
information in
various situations

- Asking and
answering what
people are doing.
- Expressing
exclamation

- Present Continuous
Tense: What + V.  to be +
Subj. + V.ing?
Subj. + V. to be + V.ing.
V. to be + Subj. + V.ing ?
Yes, + Subj. + V. to be.
No, + Subj. + V. to be +
not.
- Exclamation: How +
adj! : How horrible!

- Mime - Questions and
answers
(Matching)
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ตารางท่ี 1 (ตอ)

Period /
Objective

Ss are able to…

Function Grammar/Structure Drama
Activities

Without Drama
Activities

8
- Converse
politely and
appropriately
- ask and give
information in
various situations

- Asking and
answering what
people are doing.

- Present Continuous
Tense: What + V. to be +
Subj. V.ing?
Subj. + V. to be + V.ing.
Subj. + V. to be + not +
V.ing.

Drama game - Questions and
answers
(Whisper and
draw)

9
- Converse
politely and
appropriately
- ask and give
information in
various situations

- Asking and
answering what
people are doing.
- Giving personal
information
about abilities and
physical skills

- Present Continuous
Tense: What + V. to be +
Subj. V.ing?
Subj. + V. to be + V.ing.
Subj. + V. to be + not +
V.ing.

- Mime
- Skits

- Language
game (Bingo)

10
- Converse
politely and
appropriately
- ask and give
information in
various situations

- Asking and
answering what
people are doing.
- Giving personal
information
about abilities and
physical skills

- Present Simple Tense:
How do you spell …..…?
- Present Continuous
Tense: What + V. to be +
Subj. V.ing?
- Modal verb: Can
you………..? (request)
- Question word: How

- Story telling - Questions and
answers
(Elimination)
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ตารางท่ี 1 (ตอ)

Period /
Objective

Ss are able to…

Function Grammar/Structure Drama
Activities

Without Drama
Activities

11
- Converse
politely and
appropriately
- ask and give
information in
various situations

- Asking and
answering what
people are doing.
- Asking someone to
say the alphabets and
spell words
- Giving personal
information
about abilities and
physical skills
- Making requests

- Present Simple Tense:
How do you spell …..…?
- Present Continuous
Tense: What + V. to be +
Subj. V.ing?
- Modal verb: Can
you………..? (request)
- Question word: How

- Talk and
listen
Improvisation

- Discussion

12
- Converse
politely and
appropriately
- ask and give
information in
various situations

- Asking and
answering about likes,
dislikes and tastes.

- Present Simple Tense:
Subj. +  like (s) ……....
Subj. + do / does + not
like ………..
Yes, + Subj. + do / does.
No, + Subj. + don't /
doesn't.
- Preposition : with,
without

- Talk and
listen
- Role play

- Language
game (MMM!)
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ตารางท่ี 1 (ตอ)

Period /
Objective

Ss are able to…

Function Grammar/Structure Drama
Activities

Without Drama
Activities

13
- Converse
politely and
appropriately
- ask and give
information in
various situations
- Talk about
oneself and one's
family.

- Asking and
answering about likes,
dislikes and tastes.

- Present Simple Tense:
Subj. +  like (s) .……....
Subj. + do / does + not
like ………....
Yes, + Subj. + do / does.
No, + Subj. + don't /
doesn't.
- Preposition : with,
without

- Story telling
(Monologue)

- Description
(Describe and
arrange)

14
- Converse
politely and
appropriately
- ask and give
information in
various situations

- Asking and
answering about likes,
approval and
disapproval.
- Offering assistance
to someone

- Question word:
Which…………?
- Indefinite pronouns :
one, ones
- Demonstratives
adjectives and pronouns :
these, those
- Modal verb : Can

- Talk and
listen
- Role play

- Questions and
answers (Grid
work)

15
- Converse
politely and
appropriately
- ask and give
information in
various situations

- Asking and
answering about likes
and dislikes.

- Question word:
Which………..?
- Indefinite pronouns :
one, ones
- Demonstratives
adjectives and pronouns :
these, those

- Story telling
(Monologue)

- Whisper story
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ตารางท่ี 1 (ตอ)

Period /
Objective

Ss are able to…

Function Grammar/Structure Drama
Activities

Without Drama
Activities

16
- Converse
politely and
appropriately
- ask and give
information in
various situations

- Asking and
answering  about
school timetable and
ones' best subjects
- Expressing
exclamation

- Verb "have got" Present
simple :
We've got …... on ……...
When have we got …….?
- Question word:
When………...?
- Preposition : on (with
days of the week)
- Exclamation: How +
adj! : How horrible!

- Talk and
listen
- Role play

- Questions and
answers
(Mutual
dictation)

17
- Converse
politely and
appropriately
- ask and give
information in
various situations

- Asking and
answering  about
school timetable and
ones' best subjects
- Expressing
exclamation

- Verb "have got" Present
simple :
We've got ….. on …….
When have we got …….?
- Question word:
When………..…?
- Preposition : on (with
days of the week)
- Exclamation: How +
adjective! : How horrible!

- Role play - Language
game (Bingo)
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ตารางท่ี 1 (ตอ)

Period /
Objective

Ss are able to…

Function Grammar/Structure Drama
Activities

Without Drama
Activities

18
- Converse
politely and
appropriately
- ask and give
information in
various situations

- Asking and
answering about likes,
dislikes and skills.

- Verb "like + Gerund"
(- ing form): Subj. +  like
/ don't like + V.ing …...
Do + Subj. + like +
V.ing?
Yes, + Subj. + do.
No, + Subj. + don't.
- Inversion : So do I. /
Neither do I.
So can I. / Neither can I.

- Mime - Questions and
answers (Grid
work )

19
- Converse
politely and
appropriately
- ask and give
information in
various situations

- Asking and
answering about likes,
dislikes and skills.

- Verb "like + Gerund"
(- ing form): Subj. +  like
/ don't like + V.ing ..…...
Do + Subj. + like +
V.ing?
Yes, + Subj. + do.
No, + Subj. + don't.
- Inversion : So do I. /
Neither do I.
So can I. / Neither can I.

- Simulation - Questions and
answers(Grid
work )

20
- Converse
politely and
appropriately
- ask and give
information in
various situations

- Asking and
answering about likes,
dislikes and tastes.

- Present Simple Tense:
Subj. +  like (s) ……....
Subj. + do / does + not
like …...
Yes, + Subj. + do / does.
No, + Subj. + don't /
doesn't.

- Monologue - Questions and
answers
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ตารางท่ี 1 (ตอ)

Period /
Objective

Ss are able to…

Function Grammar/Structure Drama
Activities

Without Drama
Activities

21
- Converse
politely and
appropriately
- ask and give
information in
various situations

- Asking and
answering about likes,
dislikes and  tastes
- Asking and
answering about
school timetable and
ones' best subjects

- Verb "have got" Present
simple :
We've got …..... on ..…...
When have we got …….?
- Question word:
When………..?
- Preposition : on (with
days of the week)

- Role play - Questions and
answers

22
- Converse
politely and
appropriately
- ask and give
information in
various situations

- Asking and
answering about likes,
dislikes and taste
- Asking and
answering about
school timetable and
ones' best subjects

- Verb "have got" Present
simple :
We've got ……. on ….....
When have we got …….?
- Question word:
When……….?
- Preposition : on (with
days of the week)

Improvisation - Questions and
answers

23
- Do the test and
questionnaires

                    -                       - - Conclusion
- Post test

- Conclusion
- Post test

นํากรอบจุดประสงค หนาท่ีของภาษา ไวยากรณ และกิจกรรมท่ีใชในแตละบทเรียน ไป
ใหผูทรงคุณวุฒิ และผูเช่ียวชาญในการสอนภาษาอังกฤษ จํานวน 5 ทาน ตรวจสอบความเหมาะสม
ของกิจกรรมท่ีใชในแตละบทเรียน โดยพิจารณาจุดประสงค หนาท่ีของภาษา ไวยากรณ และ        
กิจกรรมการสอน โดยใชเกณฑพิจารณาจากความสอดคลอง ดังนี้

ถาจุดประสงค หนาท่ีของภาษา ไวยากรณ และกิจกรรมการสอนเหมาะสม ได 1 
คะแนน
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ถาไมแนใจวาจุดประสงค หนาท่ีของภาษา ไวยากรณ และกิจกรรมการสอนเหมาะสม 
ได 0 คะแนน

ถาจุดประสงค หนาท่ีของภาษา ไวยากรณ และกิจกรรมการสอนไมเหมาะสม ได -1 
คะแนน

ตอจากนั้นนําคะแนนท่ีผูเช่ียวชาญประเมินมาหาคาเฉล่ีย โดยใชสูตรวิธีหาคาดัชนีความ
สอดคลอง (กระทรวงศึกษาธิการ 2540 ก: 17 - 20)

IOC     =           ΣX
                                N

IOC คือ  คาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item - Objective Congruence)
ΣX คือ  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ

 N     คือ  จํานวนผูเช่ียวชาญ
พิจารณาเกณฑการคัดเลือกเนื้อหาดังนี้
ถาคา IOC มากกวา หรือเทากับ 0.5 ถือวา จุดประสงค หนาท่ีของภาษา ไวยากรณและ

กิจกรรมการสอนเหมาะสมคัดเลือกไวใชได
ถาคา IOC นอยกวา 0.5 ถือวา จุดประสงค หนาท่ีของภาษา ไวยากรณ และกิจกรรม  

การสอนไมเหมาะสม ควรพิจารณาปรับปรุง หลังจากนั้น นํากิจกรรมมาแกไขปรับปรุงตามท่ี         
ผูทรงคุณวุฒิและผูเช่ียวชาญเสนอแนะ เพ่ือใหกิจกรรมมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ กอนท่ี
จะนําไปเขียนในแผนการสอน

จากแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ ในเรื่องความเหมาะสมของกิจกรรม  
การสอนท่ีใชกิจกรรมการละคร และไมใชกิจกรรมการละคร กับจุดประสงค หนาท่ีของภาษา 
ไวยากรณ ไดคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของผูเช่ียวชาญท้ัง 5 ทาน สรุปไดดังตอไปนี้

กิจกรรมการละครท่ีกําหนดไวในแตละบทเรียนมีความเหมาะสมเกือบท้ังหมด ยกเวน
กิจกรรม "Talk and listen" ท่ีดูเหมือนไมเกี่ยวกับกิจกรรมการละครมากนัก ท้ังนี้เนื่องจากกิจกรรม
ดังกลาว เปนกิจกรรมท่ีใชในการเตรียมความพรอมของผูเรียน ดังนั้นผูวิจัยจึงทําการปรับปรุงโดย
ใชกิจกรรมนี้เปนกิจกรรมสวนหนึ่งท่ีใชเสริมกิจกรรมบทบาทสมมุติในคาบเรียนท่ี 12 และ 16 โดย
ใชเปนกิจกรรมสําหรับเตรียมความพรอมเนื่องจากเปนการฝกพูดโตตอบแบบงายตามบทท่ีมีให ทํา
ใหผูเรียนไดฝกแบบงาย ๆ เกิดความสบายใจ ไมกังวลใจ ซ่ึงชวยนําไปสูกิจกรรมการแสดงบทบาท
สมมุติท่ียากขึ้นเพราะตองนึกคําพูดเอง สวนกิจกรรมท่ีไมใชกิจกรรมการละคร ท่ีระบุไวในแตละ
บทเรียนมีความเหมาะสมท้ังหมด สามารถนําไปสอนได ท้ังนี้เสนอแนะใหเนนทักษะดานการพูด
ใหมากท่ีสุด
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3. กําหนดกรอบตารางเปรียบเทียบกิจกรรม และขั้นตอนการสอนของแผนการสอนดาน
ทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร ระหวางกลุมควบคุมกับกลุมทดลองโดยระบุกิจกรรม
การเรียนการสอนเปน 3 ขั้นตอน คือ ขั้นนําเสนอเนื้อหา ขั้นฝก และขั้นผลิตภาษา เพ่ือใชเปน        
ส่ิงกําหนดรายละเอียดในการสรางแผนการสอน (ดูภาคผนวก  ง)

4. วิเคราะหจุดประสงคการเรียนรู รายวิชา อ 012 ภาษาอังกฤษหลัก 6 กําหนด             
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม แลวสรางแผนการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร สําหรับ
กลุมควบคุม และกลุมทดลอง เปนแผนการสอนรายคาบ จํานวน 23 คาบเรียน ๆ ละ 50 นาที โดย
แผนการสอนท่ี 1 กับแผนการสอนท่ี 23 เปนการทดสอบ และใหตอบแบบสอบถาม สอนตาม      
ขั้นตอนท่ี เบิรน (Byrne 1986: 9) เสนอแนะไว 3 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นท่ี 1  ขั้นนําเสนอ (The Presentation stage) เปนขั้นท่ีครูสอนเนื้อหาใหมเพ่ือให
นักเรียนเขาใจ จําได และนําไปใชในการฝกพูดขั้นตอไป

ขั้นท่ี 2  ขั้นฝกปฏิบัติ (The Practice stage) เปนขั้นท่ีเปดโอกาสใหนักเรียนฝกพูด
โดยใชความรูท่ีเพ่ิงเรียนมาใหถูกตอง

ขั้นท่ี 3  ขั้นผลิตภาษา (The Production stage) ขั้นนี้ครูเนนใหนักเรียนใชภาษาอยาง
คลองแคลวมากกวาเนนความถูกตองทางไวยากรณ ใหทํากิจกรรมเปนคู หรือเปนกลุม ในขั้นนี้ให
กลุมทดลอง ทํากิจกรรมการละคร เชน ละครส้ัน เกมการละคร การแสดงบทบาทสมมุต ิการแสดง
ทาใบ สถานการณจําลอง การเลาเรื่อง การแสดงสด การพูดคนเดียว การพูดและฟง และใหกลุม
ควบคุมทํากิจกรรมถาม-ตอบ หรือตอบคําถามในรูปแบบอ่ืน ๆ เชน แบบเลือกตอบ ตอบถูก - ผิด 
การเติมคํา แบบฝกหัดจับคู พูดบรรยาย พูดอภิปราย พูดกระซิบบอก ตอบแบบสอบถาม เกมภาษา
การเติมขอมูลท่ีขาดหาย

5. นําแผนการสอนท้ังสองชุดท่ีสรางเสร็จเรียบรอยแลวไปใหผูทรงคุณวุฒิ และ             
ผูเช่ียวชาญ ซ่ึงประกอบดวย อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ และผูเช่ียวชาญในการสอนภาษาอังกฤษ 
จํานวน 5 ทาน ตรวจสอบและประเมินให "ผาน" หรือ "ไมผาน" ในดานตาง ๆ รวม 4 ดาน รวมท้ัง
ใหขอเสนอแนะในการปรับปรุง มีรายละเอียดตามรายการในตารางตอไปนี้
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ตารางท่ี 2  แบบประเมินเครื่องมือ "แผนการสอน"

รายการ เนื้อหา ผาน ไม
ผาน

ขอเสนอแนะใน
การปรับปรุง

ใชกิจกรรมการละคร1. ความถูกตองของเนื้อหา
และภาษา ไมใชกิจกรรมการละคร

ใชกิจกรรมการละคร2. ความเหมาะสมของกิจ
กรรมการเรียนการสอน ไมใชกิจกรรมการละคร

ใชกิจกรรมการละคร3. ความยากงายของเนื้อหา
และการใชภาษากับระดับ
ของผูเรียน

ไมใชกิจกรรมการละคร

ใชกิจกรรมการละคร4. เกณฑการวัดประเมินผล
สอดคลองกับกิจกรรมการ
เรียนการสอน

ไมใชกิจกรรมการละคร

จากการประเมินเครื่องมือ "แผนการสอน" โดยผูเช่ียวชาญในการสอนภาษาอังกฤษท้ัง 5 
ทาน สรุปไดวา ผูเช่ียวชาญประเมินใหผานทุกรายการตามตาราง ท้ังในกลุมท่ีใชกิจกรรมการละคร 
และกลุมท่ีไมใชกิจกรรมการละคร และไดใหขอเสนอแนะท่ีมีประโยชนตอการปรับปรุงแผนการ
สอน ดังนี้ แผนการสอนสําหรับกลุมท่ีใชกิจกรรมการละคร ในดานความยากงายของเนื้อหาและ
การใชภาษากับระดับของผูเรียน ในบางสวนใชภาษาซับซอนไมเหมาะสําหรับนักเรียนท่ีมีความ
สามารถทางภาษาต่ํา ตองใหความชวยเหลือดวย แนะนําใหปรับภาษาใหเขาใจงายขึ้น ควรคํานึงถึง
เรื่องเวลาใหเหมาะสมโดยในบางกิจกรรมอาจจะใหโอกาสนักเรียนไดเตรียมตัวมาลวงหนาบาง 
สวนแผนการสอนสําหรับกลุมท่ีไมใชกิจกรรมการละครบางกิจกรรม มีขอแนะนําวาควรจะให    
นักเรียนไดมีโอกาสฝกพูดและมีปฏิสัมพันธกับนักเรียนคนอ่ืน ๆ ใหมาก ควรปรับเวลาในการสอน
ใหเหมาะสม  ควรระบุกิจกรรมใหชัดเจน เชน การใชกิจกรรมถามตอบ เปนตน

ตอมาผูวิจัยไดนําแผนการสอนท่ีไดรับการตรวจและประเมินแลว มาแกไขปรับปรุงตาม
ขอเสนอแนะท่ีกลาวมาแลว และตรวจดูความถูกตองของภาษาอีกครั้งกอนท่ีจะนําไปทดลองสอน
นักเรียนท่ีไมใชกลุมตัวอยาง เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 จากโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย อําเภอ
ศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร ท่ีสมัครเรียนพิเศษกับผูวิจัย จํานวน 10 คน แบงออกเปน 2 กลุม ๆ ละ 5 คน 
ทดลองสอนกลุมท่ีหนึ่งดวยแผนการสอนท่ีใชกิจกรรมการละคร และกลุมท่ีสองดวยแผนการสอนท่ี
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ไมใชกิจกรรมการละคร ตั้งแตแผนการสอนท่ี 2 - 22 รวมสอนกลุมละ 21 แผน ในชวงปดภาคเรียน
เดือนตุลาคม 2544 ใชเวลา 7 วัน เพ่ือดูความเหมาะสมของเนื้อหากับเวลา และศึกษาปญหาท่ีอาจเกิด
ขึ้นในขณะสอน เพ่ือหาทางแกไข และปรับปรุง กอนนําไปใชสอนในการทดลองจริงตอไป

แบบทดสอบ
ผูวิจัยมีขั้นตอนในการสรางแบบทดสอบ ดังตอไปนี้
1. ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือ

การส่ือสาร และศึกษาเกณฑการประเมินทักษะการพูด จากหนังสือ Writing English Language 
Tests (Heaton 1975) การทดสอบและประเมินผลการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (อัจฉรา วงศโสธร 
2539)  และ คูมือการสรางเครื่องมือวัดภาคปฏิบัติวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา (กระทรวง
ศึกษาธิการ 2535 ก)

2. ศึกษา และวิเคราะหหลักสูตร จุดประสงคการเรียนรูของกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา 
กลุมท่ี 4 จังหวัดสุรินทร และเนื้อหารายวิชา อ 012 ภาษาอังกฤษหลัก 6 คัดเลือกมาเฉพาะ              
จุดประสงคการเรียนรูดานทักษะการพูด เพราะวาสอดคลองกับงานวิจัยนี้โดยตรง  เปนจุดประสงค
ท่ีใหผูเรียนแสดงพฤติกรรมตรงออกมาดวยการกระทํา ในจุดประสงคมีคํากริยาท่ีบงบอกการแสดง
อยางชัดเจน คือคําวา  "พูด" เปนจุดประสงคท่ีเนนการวัดทักษะภาษาในระดับส่ือความหมายมาก
กวาระดับเนื้อหาทางภาษา อีกท้ังเปนจุดประสงคท่ีสะทอนการสอบวัดทางตรง มากกวาการสอบวัด
โดยออม (กระทรวงศึกษาธิการ 2535 ก: 5) ซ่ึงมีอยู 3 ขอ  ไดแก

ขอท่ี 3 พูดสนทนาโดยใชสํานวนท่ีสุภาพและสอดคลองกับวัฒนธรรมและ        
สถานการณได (Converse politely and appropriately.)

ขอท่ี 4 พูดขอขอมูลและใหขอมูลในสถานการณตาง ๆ ไดถูกตอง (Ask and give 
information in various situations)

ขอท่ี 5 พูดเกี่ยวกับตนเองและครอบครัวไดถูกตอง (Talk about oneself and one's 
family)

3. สรางแบบทดสอบวัดความสามารถดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร ให
สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูรายวิชา อ 012 ภาษาอังกฤษหลัก 6 ครอบคลุมเนื้อหาและหนาท่ี
ของภาษาครบท้ัง 10 หนาท่ีของภาษา (ดูขอ 1.4 หนา 55) ท่ีปรากฏในบทเรียนท่ี 26 - 35 ของ
หนังสือเรียน Discoveries Book One สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ตามตารางโครงสรางการออก  
ขอสอบ (Test Specification) เพ่ือใชทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน
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ตารางท่ี 3 ตารางโครงสรางการออกขอสอบ (Table of Test Specification)

Speaking Skill
(Learning Objective)

Skill
Level

Test
Technique

Weight
(%)

No. of
Items

Time
(mins)

Score

1. Converse politely and appropriately.
2. Talk about oneself and one's family

K/T/C Interview 60 9 5 60

3. Ask and give information in
  various situations

K/T/C Description 40 1 5 40

อักษรยอและคําเต็ม   K = Knowledge, T = Transfer, C = Communication

การทดสอบเปนการสอบวัดทางตรงดวยขอสอบแบบปากเปลา (Oral Test) 2 ตอน คือ
ตอนท่ี 1 การพูดตอบคําถามแบบสอบสัมภาษณ (Interview) จํานวน 9 ขอยอย ใชเนื้อหา

จากหนาท่ีของภาษาขอท่ี 1 - 4 และ 6 - 10 มีรูปภาพหรือแผนภูมิประกอบ โดยครูถามใหนักเรียนพูด
ตอบ ใชเวลาประมาณ 5 นาที ใหน้ําหนักคะแนน 60 คะแนน

ตอนท่ี 2 การพูดบรรยายภาพ (Description) จํานวน 1 ขอ ใชเนื้อหาจากหนาท่ีของภาษา
ขอท่ี 5 ผสมผสานกับหนาท่ีของภาษาขออ่ืน ๆ มีรูปภาพใหนักเรียนพูดใหขอมูลบรรยายเหตุการณ
ในรูปภาพวาใครกําลังทําอะไร ใชเวลาประมาณ 5 นาที โดยใหเวลาดูรูปภาพเพ่ือเตรียมตัว 2 นาที 
แลวจึงพูดบรรยายรูปภาพอีก 3 นาที เนื่องจากขอสอบขอนี้มีความยากมากขึ้น จึงพิจารณาให        
น้ําหนักคะแนน 40 คะแนน (ดูภาคผนวก  ก)

4. ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ หาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดย
นําแบบทดสอบท่ีสรางแลวไปใหผูเช่ียวชาญทางดานการสอน และการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ
จํานวน 5 ทาน ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา ตามตารางโครงสรางการออกขอสอบ ตรวจ
ความถูกตองของภาษา และลงความเห็นวาขอสอบแตละขอสามารถวัดไดตรงตามจุดประสงคท่ี
กําหนดไว โดยกําหนดเกณฑการพิจารณา ดังนี้

1 หมายถึง  แนใจวาขอสอบวัดจุดประสงคขอนั้น
0 หมายถึง  ไมแนใจวาขอสอบวัดจุดประสงคขอนั้นหรือไม

                  -1    หมายถึง แนใจวาขอสอบไมวัดจุดประสงคขอนั้น
บันทึกผลการพิจารณาจากความคิดเห็นของคณะกรรมการวามีความคิดเห็นสอดคลอง

กัน เปนคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ไมนอยกวา 0.7 วามีความเห็นสอดคลองกันในแตละขั้นตอน
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ของการดําเนินการสรางวาถูกตอง และเท่ียงตรงแลว หากคณะกรรมการมีความเห็นแตกตางกันใน
ขั้นตอนใดหรือขอใด ก็พิจารณาทบทวน และตรวจสอบแกไขปรับปรุงใหถูกตอง (กระทรวง   
ศึกษาธิการ 2535 ก : 17)

ตารางท่ี 4  สรุปคา IOC ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญท่ีมีตอแบบทดสอบ

แบบทดสอบขอท่ีผูเช่ียวชาญ
คนท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1 0 0 0 0 1 1 1 - 1 1
2 1 0 0 1 1 1 1 1 - 1 1
3 1 - 1 1 1 1 1 0 0 - 1 1
4 1 0 1 1 1 1 1 1 - 1 1
5 1 0 1 1 1 1 1 1 - 1 1

คา IOC 1 - 0.2 0.8 0.8 0.8 1 0.8 0.8 - 1 0.8

จากคา IOC ท่ีไดในตาราง พบวา แบบทดสอบขอ 2 และขอ 9 ยังใชไมได เพราะมีคา 
IOC ไมถึงตามเกณฑ จะตองแกไขปรับปรุงใหม

5. แกไขปรับปรุงแบบทดสอบเฉพาะขอ 2 และขอ 9 ตามคําแนะนําของอาจารยท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ ผูเช่ียวชาญ และอาจารยชาวตางประเทศ แลวนําไปทดสอบนักเรียนช้ันมัธยม
ศึกษาปท่ี 2 ท่ีกําลังเรียนอยูในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2544 จํานวน 1 คน เปนผูท่ีเคยเรียนเนื้อหาท่ี
ใชในการทดลองครั้งนี้มาแลว ในรายวิชา อ 012 ภาษาอังกฤษหลัก 6 เพ่ือตรวจสอบดูวานักเรียน  
เขาใจขอคําถามและตอบคําถามไดตรงตามท่ีตองการ แกไขปรับปรุงขอคําถามแลวจึงนําไปทดสอบ
นักเรียนอีกครั้ง จํานวน 4 คน แกไขปรับปรุงขอสอบจนกระท่ังไดขอสอบท่ีสามารถนําไปใชทําการ
วิจัยได

6. เกณฑการประเมินความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร ในการ
ทดสอบวัดทางตรง ใชเกณฑการประเมินใหคะแนนตามแบบของสํานักงานทดสอบทางการศึกษา 
กรมวิชาการ แบงเปน 5 ดาน คือ ดานสําเนียงการออกเสียง ไวยากรณ คําศัพท/สํานวน ความคลอง
แคลว และความสามารถในการส่ือสาร คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในแตละดานมีน้ําหนักคะแนน
มาก - นอย แตกตางกัน ดังรายละเอียดในตารางตอไปนี้
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ตารางท่ี 5  เกณฑการประเมินใหคะแนนความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร ของ
     สํานักงานทดสอบทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

ระดับ พฤติกรรมความสามารถ คะแนน

A
B
C
D
E
F

A
B
C
D
E
F

A
B
C
D
E
F

A
B
C
D

1.  ดานสําเนียงการออกเสียง (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
ออกเสียงผิดหมด
ออกเสียงผิดบอยมาก
มีสําเนียงภาษาแมปะปนจนทําใหคูสนทนาเขาใจยาก
มีสําเนียงภาษาแมปะปนและมีการออกเสียงผิดเปนบางครั้ง
ออกเสียงไดถูกตองเกือบท้ังหมด
ออกเสียงไดเชนเดียวกับเจาของภาษาและไมมีสําเนียงภาษาแมปะปนเลย
2.  ดานความถูกตองตามหลักไวยากรณ (คะแนนเต็ม 25 คะแนน)
ใชไวยากรณผิดเกือบท้ังหมด
ใชไวยากรณผิดมาก
ใชไวยากรณผิดบอยครั้ง
ใชไวยากรณผิดพลาดบางแตมิไดทําใหความหมายของประโยคเพ้ียน
ใชไวยากรณผิดพลาดเพียงเล็กนอย
ใชไวยากรณไมมีขอผิดพลาดเลย
3.  ดานคําศัพท สํานวน (คะแนนเต็ม 25 คะแนน)
ใชคําศัพทสํานวนผิดเกือบท้ังหมด
ใชคําศัพทผิดเปนสวนมาก
ใชคําศัพทผิดบางและเลือกใชคําไมเหมาะสม
ใชคําศัพทท่ีเกี่ยวของกับเรื่องท่ีสนทนาไดดี
ใชคําศัพทไดถูกตองเหมาะสมตามสถานการณ
ใชคําศัพทถูกตองชัดเจนเทียบเทาเจาของภาษา
4. ดานความคลองแคลวในการสนทนา (คะแนนเต็ม 15 คะแนน)
เวนระยะการพูดนานไมสามารถสนทนาตอไปได
พูดซํ้ามากแมวาจะเปนประโยคส้ัน ๆ
หยุดเวนชวงการพูดบอย และพูดไมจบประโยค
หยุดเวนชวงการพูดบาง เพราะพยายามคิดหาคําศัพทหรือประโยคใหม

0
1
2
3
4
5

5
9
13
17
21
25

5
9
13
17
21
25

5
7
9
11
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ตารางท่ี 5 (ตอ)

ระดับ พฤติกรรมความสามารถ คะแนน
B
A

F
E
D
C
B
A

พูดไดคอนขางคลอง
พูดไดอยางคลองแคลว ชัดเจนเทียบเทาเจาของภาษา
5. ดานความสามารถในการส่ือสาร (คะแนนเต็ม 30 คะแนน)
ไมสามารถพูดใหผูฟงเขาใจไดเลย
พูดใหผูฟงเขาใจไดเพียงเล็กนอยเปนคํา ๆ เปนวลี ไมตอเนื่องครบถวน
พูดใหผูฟงเขาใจไดบางเพียงบางสวน บางวลี
พูดใหผูฟงเขาใจโดยใชประโยคงายส้ัน ๆ
พูดใหผูฟงเขาใจไดบางเปนสวนใหญ
พูดใหผูฟงเขาใจไดบางท้ังหมด

13
15

5
10
15
20
25
30

ระดับคุณภาพ
ดี หมายถึง ไดคะแนนระหวาง 80 - 100  คะแนน
ปานกลาง หมายถึง ไดคะแนนระหวาง 70 -  79  คะแนน
พอใช หมายถึง ไดคะแนนระหวาง 50 -  69  คะแนน
ควรปรับปรุง หมายถึง ไดคะแนนต่ํากวา  50 คะแนน

ตารางท่ี 6  ตัวอยางแบบบันทึกผลการประเมินความสามารถดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ของ
     นักเรียนแตละคน

ระดับคะแนนองคประกอบของความ
สามารถในการพูด A B C D E F

1. สําเนียงการออกเสียง
2. ไวยากรณ
3. คําศัพท/จํานวน
4. ความคลองแคลว
5. ความสามารถในการ
    ส่ือสาร

5
25
25
15
30

4
21
21
13
25

3
17
17
11
20

2
13
13
9
15

1
9
9
7
10

0
5
5
5
5
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7. ตรวจสอบความเช่ือม่ันของแบบทดสอบโดยพิจารณาจากความสอดคลองของการให
คะแนนของคณะกรรมการใหคะแนนจํานวน 3 คน คือ ผูวิจัยและผูรวมวิจัยอีก 2 คน ท้ัง 3 คนเปน
ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนบานยางเตี้ย โดยผูรวมวิจัยท้ัง 2 คน สําเร็จการศึกษาวิชาเอกภาษา
อังกฤษ มีประสบการณในการสอนวิชาภาษาอังกฤษใกลเคียงกัน คือ ประมาณ 10 ป มีความเขาใจ
ขอความท้ังหมดของแบบทดสอบ เขาใจเกณฑการใหคะแนนโดยการฝกทดลองใหคะแนนจากการ
ทดสอบใหนักเรียนจํานวน 4 คน พูดตอบคําถาม นําคะแนนของคณะกรรมการท้ัง 3 คน มาหาคา
ความสอดคลองของการใหคะแนนของคณะกรรมการดวยการหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของ
เพียรสัน (Pearson's product moment correlation coefficient) ถาหากการใหคะแนนยังไมสอดคลอง
กัน ตองแกไขปรับปรุงโดยพิจารณาทบทวนความเขาใจใหตรงกันในเรื่องของคําอธิบายเครื่องมือ
ใหชัดเจน และเกณฑการใหคะแนนควรคงท่ี ผูใหคะแนนใชเครื่องบันทึกเสียงบันทึกคําตอบของ
นักเรียนแตละคนไว แลวนํามาพิจารณาใหคะแนนความสามารถของพฤติกรรมแตละดานตาม
เกณฑแลวหาผลรวมของพฤติกรรมทุกดานเพ่ือรวมเปนคะแนนความสามารถดานทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร (กระทรวงศึกษาธิการ 2535 ก : 17)

การบันทึกผลคะแนนมีแบบบันทึกดังตัวอยางในตารางตอไปนี้

ตารางท่ี 7  ตัวอยางแบบบันทึกสรุปผลการประเมินความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ

Interview  (60%) Description (40 % )

สํา
เนีย

งก
ารอ

อก
เสีย

ง
ไว
ยาก

รณ


คํา
ศัพ

ท/ส
ําน
วน

คว
าม
คล
อง
แค
ลว

คว
าม
สา
มา
รถ
ใน
กา
ร

รว
มค
ะแ
นน

ตอ
นที่

 1
ปร
ับค

ะแ
นน

สํา
เนีย

งก
ารอ

อก
เสีย

ง
ไว
ยาก

รณ


คํา
ศัพ

ท/ส
ําน
วน

คํา
ศัพ

ท/ส
ําน
วน

คว
าม
สา
มา
รถ
ใน
กา
ร

รว
มค
ะแ
นน

ตอ
นที่

 2
ปร
ับค

ะแ
นน

เลข
ที่

องคประกอบของ
      ความสามารถ
         ในการพูด/
               คะแนน

 ช่ือนักเรียน 5 25 25 15 30 100 60 5 25 25 15 30 100 40
1
2
3
4
5
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ตารางท่ี 8  ตัวอยางการใหคะแนนของกรรมการใหคะแนน 3 คน

กรรมการใหคะแนน
นายประเทือง นางรัตนา นางวิริยา

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

เลข
ที่

องคประกอบของ
      ความสามารถ
           ในการพูด/
                คะแนน

ช่ือ นักเรียน

5 25 25 15 30 5 25 25 15 30 5 25 25 15 30

1
2
3
4

ด.ช. ชรินทร
ด.ช. วีรพงษ
ด.ญ. รื่นฤทัย
ด.ญ. ศรินนา

4
3
5
5

25
17
25
25

21
17
25
25

13
11
15
13

20
15
30
20

4
4
4
5

21
17
21
25

21
17
25
25

13
11
15
13

15
20
25
15

4
3
5
4

21
21
21
25

21
17
25
25

13
9
15
13

15
15
25
20

คณะกรรมการท้ัง 3 คน คือ ผูวิจัยและผูรวมวิจัยอีก 2 คน ไดทําการทดลองทดสอบ    
นักเรียนใหพูดตอบปากเปลา เม่ือนําผลการใหคะแนนมาหาความสัมพันธของความสอดคลองใน
การใหคะแนน ดวยการหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสันในแตละตอนของการทดสอบ
พบวา ความสัมพันธของการใหคะแนนของผูวิจัยและผูรวมวิจัยท้ัง 2 คน มีความสัมพันธกัน ซ่ึง
หมายถึง มีความสอดคลองในการใหคะแนน ดังนี้

คาความสัมพันธในการใหคะแนน หรือการประเมินรวมท้ัง 2 ตอน ไดผลดังนี้
ผูวิจัยกับผูรวมวิจัยคนท่ี 1 มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ  0.9623
ผูวิจัยกับผูรวมวิจัยคนท่ี 2 มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ  0.9941

 ผูรวมวิจัยคนท่ี 1 กับผูรวมวิจัยคนท่ี 2 มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ  0.9272

สวนในการประเมินการทดสอบพบวา การใหคะแนนของผูวิจัย และผูรวมวิจัยท้ัง 2 คน 
ในแตละตอนของการทดสอบมีความสัมพันธกันหรือสอดคลองกัน ท้ังนี้ไดนําผลการใหคะแนน
จากกรรมการท้ัง 3 คน มาหาความสัมพันธกันโดยใชสูตรของเพียรสัน ไดคาความสัมพันธของการ
ใหคะแนน ดังนี้
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แบบทดสอบกอนเรียนสําหรับกลุมควบคุม
คาความสัมพันธในการใหคะแนน หรือการประเมินรวมท้ัง 2 ตอน ไดผลดังนี้
ผูวิจัยกับผูรวมวิจัยคนท่ี 1 มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ  0.9998
ผูวิจัยกับผูรวมวิจัยคนท่ี 2 มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ  0.9926

 ผูรวมวิจัยคนท่ี 1 กับผูรวมวิจัยคนท่ี 2 มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ  0.9932
แบบทดสอบกอนเรียนสําหรับกลุมทดลอง

คาความสัมพันธในการใหคะแนน หรือการประเมินรวมท้ัง 2 ตอน ไดผลดังนี้
ผูวิจัยกับผูรวมวิจัยคนท่ี 1 มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ  0.9999
ผูวิจัยกับผูรวมวิจัยคนท่ี 2 มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ  0.9992

 ผูรวมวิจัยคนท่ี 1 กับผูรวมวิจัยคนท่ี 2 มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ  0.9997
แบบทดสอบหลังเรียนสําหรับกลุมควบคุม

คาความสัมพันธในการใหคะแนน หรือการประเมินรวมท้ัง 2 ตอน ไดผลดังนี้
ผูวิจัยกับผูรวมวิจัยคนท่ี 1 มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ  0.8835
ผูวิจัยกับผูรวมวิจัยคนท่ี 2 มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ  0.9229

 ผูรวมวิจัยคนท่ี 1 กับผูรวมวิจัยคนท่ี 2 มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ  0.8563
แบบทดสอบหลังเรียนสําหรับกลุมทดลอง

คาความสัมพันธในการใหคะแนน หรือการประเมินรวมท้ัง 2 ตอน ไดผลดังนี้
ผูวิจัยกับผูรวมวิจัยคนท่ี 1 มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ  0.9885
ผูวิจัยกับผูรวมวิจัยคนท่ี 2 มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ  0.9885

 ผูรวมวิจัยคนท่ี 1 กับผูรวมวิจัยคนท่ี 2 มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ  0.9912

แบบสอบถามวัดแรงจูงใจ
ผูวิจัยเลือกใชแบบสอบถามวัดแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน ซ่ึง

สรางและพัฒนาหาคุณภาพแลวโดย ปรีชา ศรีเรืองฤทธ์ิ (2536) เปนแบบสอบถามท่ีสรางขึ้นตาม
หลักเกณฑและแนวทางการสรางแบบสอบถามวัดแรงจูงใจจากหนังสือ หลักการสรางและวิเคราะห
เครื่องมือท่ีใชในงานวิจัย (วิเชียร เกตุสิงห 2524: 137 - 139) และจากตัวอยางงานวิจัยของ เบญจา 
สืบเสน (2530: 93 - 96) และยุพิน พุทธาพิพัฒน (2531: 96 - 99) ผานการตรวจดูความเหมาะสมของ
ขอคําถามโดยผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน แลวนําไปทดลองกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 
70 คน หาคาอํานาจจําแนกของขอคําถามเปนรายขอ แลวเลือกขอท่ีมีระดับนัยสําคัญท่ี .05 จํานวน 
20 ขอ เปนขอความในทางบวก 10 ขอ และขอความในทางลบ 10 ขอ มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง
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3.90 - 7.33 และมีคาความเช่ือม่ันท้ังฉบับ เทากับ .90 ไดตรวจดูลักษณะของขอคําถามแลว สามารถ
ช้ีวัดคุณลักษณะยอยของแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนไดโดยท่ัวไป จึง
สามารถใชวัดแรงจูงใจของนักเรียนกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ไดท้ังสองกลุม ท้ังนี้ไดใหอาจารย
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธตรวจและพิจารณาดูแลว ลงความเห็นวาสามารถนํามาใชในการวิจัยครั้งนี้ได 
แบบสอบถามเปนชนิดมาตราสวนประเมินคา เปนขอคําถามเกี่ยวกับความสนใจ ความพึงพอใจ 
ความตองการ ความตั้งใจ ความเอาใจใส ความมานะพยายามตลอดจนการเห็นคุณคาในการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ โดยใหนักเรียนเลือกตอบตามความรูสึก หรือการกระทําของตนใหมากท่ีสุด 
กําหนดน้ําหนักคะแนนของแตละตัวเลือกไว ดังตอไปนี้

ถาขอความนั้นแสดงความรูสึกหรือการกระทําในทางบวก ใหคะแนนดังนี้
มากท่ีสุด  ได 5 คะแนน มาก  ได 4 คะแนน
ปานกลาง  ได 3 คะแนน  นอย  ได 2 คะแนน
นอยท่ีสุด  ได 1 คะแนน

ถาขอความนั้นแสดงความรูสึกหรือการกระทําในทางลบ ใหคะแนนดังนี้
มากท่ีสุด  ได 1 คะแนน มาก  ได 2 คะแนน
ปานกลาง  ได 3 คะแนน  นอย  ได 4 คะแนน
นอยท่ีสุด  ได 5 คะแนน

ถาไดคะแนนรวมมาก แสดงวามีแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสูง

ตารางท่ี 9  ตัวอยางแบบสอบถามวัดแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

ความรูสึกหรือการกระทํา
ขอความ มาก

ท่ีสุด
มาก ปาน

กลาง
นอย นอย

ท่ีสุด
1. ขาพเจาชอบวิธีสอนของครูวิชาภาษาอังกฤษ เพราะทํา
     ใหผูเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษเพ่ือติดตอส่ือสารได
      ดีขึ้น
2. หลังจากท่ีไดเรียนวิชาภาษาอังกฤษแลว ขาพเจารูสึก
    อยากพูดภาษาอังกฤษมากขึ้นกวาเดิม
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นําแบบสอบถามวัดแรงจูงใจไปใหนักเรียนกลุมควบคุม และกลุมทดลองตอบกอน
เรียน และหลังเรียน แลวนําคะแนนท่ีไดมาคํานวณหาคาสถิติ

แบบแผนการทดลอง วิธีดําเนินการทดลอง และการเก็บรวบรวมขอมูล

แบบแผนการทดลอง
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental research) โดยใชรูปแบบการวิจัยท่ี

มีกลุมควบคุม และกลุมทดลองแบบสุม มีการสอบกอนและหลังการทดลอง (Randomized control 
group pre-test post-test design) (พวงรัตน ทวีรัตน 2540: 65)

ตารางท่ี 10  แบบแผนการทดลอง
------------------------------------------------
R E          T1         X          T2
R C          T1      ~ X         T2
------------------------------------------------
ความหมายของสัญลักษณ

       R แทน การกําหนดตัวอยางแบบสุม (Random assignment)
       R E แทน กลุมทดลอง (Experimental group)
       R C แทน กลุมควบคุม (Control group)
       X แทน การสอนโดยใชกิจกรรมการละคร
      ~ X แทน การสอนโดยไมใชกิจกรรมการละคร
       T1 แทน การทดสอบกอนการทดลอง (Pre - test)
       T2 แทน การทดสอบหลังการทดลอง (Post - test)

วิธีดําเนินการทดลอง และการเก็บรวบรวมขอมูล
1. ติดตอขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือขออนุญาตผูบริหารโรงเรียนบานยางเตี้ย 

อําเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร ทําการทดลอง
2. ทําการทดสอบนักเรียนท้ังสองกลุมกอนเรียน (Pre - test) วัดความสามารถดานทักษะ

การพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร ใชเวลาทดสอบคนละประมาณ 10 นาที โดยมีคณะกรรมการให
คะแนน 3 ทาน และใหนักเรียนตอบแบบสอบถามวัดแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษพรอม
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กันในเวลา 20 นาที โดยทดสอบในคาบเรียนแรก เนื่องจากการทดสอบนี้ตองใชเวลามากกวา 1 คาบ
เรียน จึงจําเปนตองทดสอบนอกเวลาเรียนดวย

3. ผูวิจัยดําเนินการสอนนักเรียนท้ังสองกลุมโดยใชเนื้อหาเดียวกัน และระยะเวลาเทากัน
รวม 6 สัปดาห

4. ทําการทดสอบนักเรียนท้ังสองกลุมหลังเรียน (Post - test) ในคาบเรียนสุดทายหลัง
การทดลองทันที โดยใชแบบทดสอบวัดความสามารถดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการ      
ส่ือสาร ฉบับเดียวกับท่ีใชในการทดสอบกอนเรียน คณะกรรมการใหคะแนนเปนชุดเดิมกับท่ีสอบ
กอนเรียน และใหนักเรียนตอบแบบสอบถามวัดแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

5. นําขอมูลท่ีไดจากการทดลองมาวิเคราะหหาคาสถิติ โดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรม
Microsoft Excel

การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช

การวิเคราะหขอมูล
นําขอมูลคะแนนผลการสอบความสามารถดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการ     

ส่ือสาร และขอมูลคะแนนจากแบบสอบถามวัดแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน
กลุมตัวอยางท้ังสองกลุม ท้ังกอนเรียนและหลังเรียน และระหวางกลุมมาคํานวณหาคาสถิติ แลว
เปรียบเทียบดูความแตกตางโดยการทดสอบแบบที (t- test)

สถิติที่ใช
1. ใชสถิติพ้ืนฐานหาคาคะแนนเฉล่ีย ( ) ของคะแนนท่ีไดจากการทดสอบตัวอยาง 

และหาคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2. ใชสถิติทดสอบสมมุติฐานเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในดานทักษะการพูดภาษา

อังกฤษเพ่ือการส่ือสาร และแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน โดยการทดสอบ
แบบที แบบจับคู (Paired samples t - test) คํานวณคาสถิตโิดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรม Microsoft 
Excel
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บทที่ 4

ผลการวิเคราะหขอมูล

ในการวิเคราะหขอมูลของการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมุงหาคําตอบใหกับวัตถุประสงคของ 
การวิจัยดังตอไปนี ้คือ

1.  เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความสามารถดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร
กอนและหลังเรียนของแตละกลุม และระหวางกลุมท่ีเรียนโดยใช กับไมใชกิจกรรมการละคร

2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ กอนและหลังเรียน   
ของแตละกลุม และระหวางกลุมท่ีเรียนโดยใช กับไมใชกิจกรรมการละคร

เพ่ือสนองวัตถุประสงคของการวิจัยครั้งนี ้ ผูวิจัยเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับ 
ดังนี้

1. ผลการเปรียบเทียบความสามารถดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารของ
นักเรียน กอนและหลังเรียนโดยใชและไมใชกิจกรรมการละคร

2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารหลัง
การทดลองของนักเรียน ระหวางกลุมท่ีเรียนโดยใช และไมใชกิจกรรมการละคร

3. ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน กอนและหลัง
เรียนโดยใชและไมใชกิจกรรมการละคร

4. ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษหลังการทดลองของ        
นักเรียน ระหวางกลุมท่ีเรียนโดยใช และไมใชกิจกรรมการละคร
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ตารางท่ี 11   คาสถิติแสดงผลการเปรียบเทียบความสามารถดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือ
   การส่ือสารของนักเรียน กอนและหลังเรียน โดยใชและไมใชกิจกรรมการละคร

ตัวอยาง การทดสอบ n  S.D. T
กลุมทดลอง กอนการทดลอง

หลังการทดลอง
20
20

57.9922
91.3033

30.8010
4.2977

5.4314*

กลุมควบคุม กอนการทดลอง
หลังการทดลอง

20
20

53.8122
90.0078

24.7481
2.6691

7.0598*

t.01, 19  =  2.861 * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01

จากตารางท่ี 11 พบวา ความสามารถดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารของ
นักเรียนกลุมทดลองท่ีเรียนโดยใชกิจกรรมการละคร และกลุมควบคุมท่ีไมใชกิจกรรมการละคร 
กอนและหลังการทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยท่ีคะแนนหลังการ
ทดลองของนักเรียนท้ังสองกลุมสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01

ตารางท่ี 12 คาสถิติแสดงผลการเปรียบเทียบความสามารถดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ส่ือสารของนักเรียนหลังการทดลอง ระหวางกลุมท่ีเรียนโดยใชและไมใชกิจกรรมการ
ละคร

ตัวอยาง การทดสอบ n  S.D. T
กลุมทดลอง หลังการทดลอง 20 91.3033 4.2977
กลุมควบคุม หลังการทดลอง 20 90.0078 2.6691

1.7048**

t.20, 19 =  1.328 ** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .20

จากตารางท่ี 12 พบวา ความสามารถดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารหลัง
การทดลองของนักเรียนกลุมทดลองท่ีเรียนโดยใชกิจกรรมการละคร แตกตางจากกลุมควบคุมท่ี
เรียนโดยไมใชกิจกรรมการละครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .20 โดยท่ีคะแนนของกลุมท่ีเรียน
โดยใชกิจกรรมการละครสูงกวากลุมท่ีไมใชกิจกรรมการละคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .20
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ตารางท่ี 13 คาสถิติแสดงผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน
 กอนและหลังเรียนโดยใชและไมใชกิจกรรมการละคร

ตัวอยาง การทดสอบ n  S.D. t
กลุมทดลอง กอนการทดลอง

หลังการทดลอง
20
20

72.75
89.75

9.0488
4.9191

8.0564*

กลุมควบคุม กอนการทดลอง
หลังการทดลอง

20
20

73.20
84.75

7.4311
6.7033

6.6379*

t.01, 19  =  2.861 * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01

จากตารางท่ี 13 พบวา แรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุมทดลองท่ี
เรียนโดยใชกิจกรรมการละคร และกลุมควบคุมท่ีเรียนโดยไมใชกิจกรรมการละคร กอนและหลัง
การทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยท่ีคะแนนหลังการทดลองของ    
นักเรียนท้ังสองกลุมสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01

ตารางท่ี 14 คาสถิติแสดงผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษหลังการทดลอง
 ของนักเรียน ระหวางกลุมท่ีเรียนโดยใช และไมใชกิจกรรมการละคร

ตัวอยาง การทดสอบ n  S.D. t
กลุมทดลอง หลังการทดลอง 20 89.75 4.9191
กลุมควบคุม หลังการทดลอง 20 84.75 6.7033

2.9522*

t.01, 19  =  2.861 * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01

จากตารางท่ี 14 พบวา แรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษหลังการทดลองของ       
นักเรียนกลุมทดลองท่ีเรียนโดยใชกิจกรรมการละคร แตกตางจากกลุมควบคุมท่ีเรียนโดยไมใช    
กิจกรรมการละคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยท่ีคะแนนของกลุมท่ีเรียนโดยใช        
กิจกรรมการละครสูงกวากลุมท่ีไมใชกิจกรรมการละครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01
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บทที่ 5

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ

การวิจัยเรื่อง "การเปรียบเทียบความสามารถดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการ   
ส่ือสาร และแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีเรียน   
โดยใช และไมใชกิจกรรมการละคร" มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความสามารถดานทักษะ
การพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร กอนและหลังเรียนของแตละกลุม และระหวางกลุมท่ีเรียนโดย
ใชกิจกรรมการละคร กับไมใชกิจกรรมการละคร เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษกอนและหลังเรียนของแตละกลุม และระหวางกลุมท่ีเรียนโดยใชกิจกรรมการละคร 
กับไมใชกิจกรรมการละคร ประชากรของการวิจัยในครั้งนี้ เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1         
ปการศึกษา 2544 โรงเรียนบานยางเตี้ย อําเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร  ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา    
อ 012 ภาษาอังกฤษหลัก 6 ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2544 จํานวน 2 หองเรียน โดยนําคะแนนผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา อ 011 ภาษาอังกฤษหลัก 5 ในปลายภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2544 
ของนักเรียนท้ังหมด จํานวน 56 คน มาจัดลําดับคะแนน และจับคูระหวางนักเรียนท้ัง 2 หอง ท่ีมี
คะแนนเทากัน หรือใกลเคียงกันได 25 คู ตัวอยางไดจากการสุมอยางงาย (Simple Random 
Sampling) โดยใชตารางเลขสุม ไดนักเรียน 20 คู แลวจับสลากเพ่ือแยกนักเรียนเปนกลุมทดลอง 
และกลุมควบคุม สําหรับนักเรียนท่ีเหลือ ยังคงเรียนดวยกันตามปกต ิ แตคะแนนสําหรับการวิจัยใน
ครั้งนี้ ใชเฉพาะคะแนนของตัวอยางท่ีสุมมา 20 คูเทานั้น กลุมทดลองเรียนโดยใชกิจกรรมการละคร 
และกลุมควบคุมเรียนโดยไมใชกิจกรรมการละคร

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยมีดังนี้
1. แผนการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษ จํานวน 2 ชุด คือ แผนการสอนท่ีใช          

กิจกรรมการละครสําหรับกลุมทดลอง และแผนการสอนท่ีไมใชกิจกรรมการละครสําหรับกลุมควบ
คุม เปนแผนการสอนรายคาบ คาบเรียนละ 50 นาที ชุดละ 23 แผน ใชเนื้อหาจากหนังสือเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ Discoveries Book One บทท่ี 26 - 35 รวม 10 บทเรียน

2. แบบทดสอบวัดความสามารถดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร แบงเปน 
2 ตอน คือ ตอนท่ี 1 เปนคําถามสัมภาษณใหนักเรียนพูดตอบ จํานวน 9 ขอ 60 คะแนน และตอนท่ี 2 
ใหดูรูปภาพแลวพูดบรรยายภาพ จํานวน 1 ขอ 40 คะแนน รวมคะแนนท้ังหมด 100 คะแนน ผูวิจัย
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สรางแบบทดสอบใหผูเช่ียวชาญ 5 ทานตรวจสอบใหคําแนะนําและขอคิดเห็น แลวจึงนํามาแกไข
ปรับปรุงจนไดแบบทดสอบท่ีมีคุณภาพ คือ แบบทดสอบกอนเรียน และหลังเรียน เปนแบบทดสอบ
ชุดเดียวกัน

3. แบบสอบถามวัดแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ใหตอบกอนเรียน และหลัง
เรียน เปนแบบสอบถามชุดเดียวกัน ใชแบบสอบถามของ ปรีชา ศรีเรืองฤทธ์ิ ท่ีหาคุณภาพไวแลว มี
คาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 3.90 - 7.33 และมีคาความเช่ือม่ันท้ังฉบับเทากับ .90

วิธีดําเนินการทดลอง
เม่ือผูวิจัยสุมตัวอยาง และสรางเครื่องมือท่ีใชในการทดลองเสร็จเรียบรอยแลว ผูวิจัย

ดําเนินการทดลองตามขั้นตอน ดังนี้
1. ทําการทดสอบกอนเรียน ท้ังนักเรียนกลุมควบคุม และกลุมทดลอง ดวยแบบทดสอบ

วัดความสามารถดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร โดยมีคณะกรรมการใหคะแนน 3 
ทาน และใหตอบแบบสอบถามวัดแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

2. ดําเนินการทดลองสอนกลุมควบคุม และกลุมทดลองโดยสอนตามแผนการสอนท่ี
สรางขึ้นสําหรับสอนกลุมควบคุม และกลุมทดลอง โดยใชเนื้อหาเดียวกัน และระยะเวลาเทากัน 
โดยผูวิจัยเปนผูสอนเองท้ังสองกลุม

3. ทําการทดสอบความสามารถดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษหลังการทดลองทันที 
โดยใชแบบทดสอบฉบับเดียวกันกับแบบทดสอบกอนเรียน มีคณะกรรมการชุดเดิมเปนผูให
คะแนน และใหตอบแบบสอบถามวัดแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษฉบับเดียวกันกับท่ีให
ตอบกอนเรียน

การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยนําคะแนนท่ีไดจากการทดสอบ และตอบแบบสอบถามของนักเรียนท้ังสองกลุม 

มาทําการวิเคราะหขอมูลคํานวณหาคาทางสถิต ิ หาคาเฉล่ีย ( ) คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)
และคาที แบบจับคู (Paired samples t-test)

สรุปผลการวิจัย
1. ความสามารถดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารของนักเรียนกลุมท่ีเรียน

โดยใชกิจกรรมการละคร และกลุมท่ีไมใชกิจกรรมการละคร กอนและหลังการทดลองแตกตางกัน
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อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยท่ีคะแนนหลังการทดลองของนักเรียนท้ังสองกลุมสูงกวา
กอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01

2. ความสามารถดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารหลังการทดลองของ   
นักเรียนกลุมท่ีเรียนโดยใชกิจกรรมการละคร แตกตางจากกลุมท่ีเรียนโดยไมใชกิจกรรมการละคร
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .20 โดยท่ีคะแนนของกลุมท่ีเรียนโดยใชกิจกรรมการละครสูงกวา
กลุมท่ีไมใชกิจกรรมการละคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .20

3. แรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุมท่ีเรียนโดยใชกิจกรรมการ
ละคร และกลุมท่ีไมใชกิจกรรมการละคร กอนและหลังการทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 โดยท่ีคะแนนหลังการทดลองของนักเรียนท้ังสองกลุมสูงกวากอนการทดลอง 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01

4. แรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษหลังการทดลองของนักเรียนกลุมท่ีเรียนโดยใช
กิจกรรมการละคร แตกตางจากกลุมท่ีเรียนโดยไมใชกิจกรรมการละคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 โดยท่ีคะแนนของกลุมท่ีเรียนโดยใชกิจกรรมการละคร สูงกวากลุมท่ีไมใชกิจกรรม    
การละครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01

การอภิปรายผล

จากผลการวิจัยเปรียบเทียบความสามารถดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร
และแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีเรียนโดยใช และ
ไมใชกิจกรรมการละคร สามารถอภิปรายผลไดดังตอไปนี้

1. เปรียบเทียบความสามารถดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารของนักเรียน 
กอนและหลังเรียนโดยใชและไมใชกิจกรรมการละคร

ผลการวิจัยพบวา ความสามารถดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารของ
นักเรียนกลุมท่ีเรียนโดยใชกิจกรรมการละคร และกลุมท่ีไมใชกิจกรรมการละคร กอนและหลังการ
ทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซ่ึงเปนไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว โดยท่ี
คะแนนหลังการทดลองของนักเรียนท้ังสองกลุมสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
ท่ีระดับ .01

การท่ีนักเรียนท้ังกลุมทดลองท่ีเรียนโดยใชกิจกรรมการละคร และกลุมควบคุมท่ี
เรียนโดยไมใชกิจกรรมการละคร มีความสามารถดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร
หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง โดยมีคะแนนเฉล่ียกอนกับหลังการทดลองของกลุมทดลอง 
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คือ 57.99 กับ 91.30 และกลุมควบคุม คือ 53.81 กับ 90.00 ตามลําดับ ดังปรากฏในตารางท่ี 11 ซ่ึง
นับวาแตกตางกันมาก อาจเปนเพราะวานักเรียนกลุมตัวอยางท้ังสองกลุมยังไมเคยเรียนเนื้อหาท่ีใช
ในการทดลองมากอน และยังไมเคยไดรับการทดสอบความสามารถดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
เพ่ือการส่ือสารโดยวิธีตอบปากเปลาในรูปแบบของการสัมภาษณท่ีผูวิจัยใชมากอน จึงไมสามารถ
ตอบคําถามหรือพูดภาษาอังกฤษในการทดสอบกอนการทดลองไดดีเทากับการทดสอบภายหลังการ
ทดลอง อีกท้ังวิธีสอนท้ังสองวิธีท่ีผูวิจัยใชกับกลุมทดลองและกลุมควบคุมนั้นมีกิจกรรมท่ีเนน
ทักษะการพูดเปนสําคัญ จึงเปนการเปดโอกาสใหนักเรียนไดฝกฝนและแสดงความสามารถโดยการ
พูด ซ่ึงนาจะเปนทักษะท่ีนักเรียนสามารถปรับเปล่ียนคําพูดในขณะสนทนาเพ่ือใหเกิดความเขาใจ
ในการส่ือสารไดอยางอิสระ และประการสําคัญ คือ ตัวอยางหรือขอมูลทางภาษาท่ีนักเรียนไดเรียนรู
เพ่ือท่ีจะใชส่ือสารกันในรูปแบบของกิจกรรมการละครนั้น เปนขอมูลภาษาท่ีมีความหมาย เพราะใช
ส่ือสารไดอยางเหมาะสมในสถานการณท่ีมีบริบทคลายคลึงกับกิจกรรมละคร ดังนั้นเม่ือการฝกใช
ขอมูลภาษาท่ีมีความหมายหรือสามารถนําไปใชในสถานการณจริงไดเชนนี ้ นักเรียนจึงเกิดความ
เขาใจในขอมูลภาษาและมองเห็นประโยชนในการนําไปใชไดอยางไดอยางชัดเจน จึงสอดคลองกับ
สมมุติฐานเกี่ยวกับการรับรูขอมูลทางภาษา (The Input Hypothesis) ท่ี แครชเชน (Krashen 1987: 35 
- 40) ไดกลาวไวซ่ึงมีสาระสําคัญ คือ ขอมูลทางภาษาท่ีใชในการเรียนการสอนนั้น ตองเปนขอมูลท่ี
ผูเรียนสามารถเขาใจได เปนขอมูลท่ีมีความหมาย มีเนื้อหานาสนใจและเกี่ยวของกับผูเรียน โดยท่ี
เนื้อหาของขอมูลภาษาตองมีความรูหรือเพ่ิมระดับความรูในลักษณะ i + 1 ขึ้นไปเรื่อย ๆ และนอก
จากนี้ ยังสอดคลองกับ เสาวลักษณ รัตนวิชช (2531: 77) ท่ีกลาวถึงการพัฒนาทักษะการพูดวา หลัง
จากท่ีผูเรียนมีประสบการณในการฟงมากพอ ผูสอนควรพยายามจัดกิจกรรมท่ีเปดโอกาสใหผูเรียน
ไดพูดในช้ันเรียน ไมวาจะเปนกิจกรรมการฝกพูดในกลุมควบคุม หรือกิจกรรมการละครท่ีใชใน
กลุมทดลองในการวิจัยครั้งนี้ ลวนแลวแตเปนการพัฒนาทักษะการพูด จึงทําใหนักเรียนมีความ
สามารถดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองท้ัง
สองกลุม เม่ือพิจารณาคาคะแนนเฉล่ียหลังการทดลองของกลุมทดลอง และกลุมควบคุม พบวามี
คะแนนสูงขึ้นมาก แสดงใหเห็นวากิจกรรมท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ซ่ึงเปนกิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารท้ังสองกลุม ตางก็มีสวนชวยพัฒนาความสามารถดานทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารของนักเรียนไดดี

2. เปรียบเทียบความสามารถดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารหลังการ
ทดลองของนักเรียน ระหวางกลุมท่ีเรียนโดยใช และกลุมท่ีไมใชกิจกรรมการละคร

ผลการวิจัยพบวา ความสามารถดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารหลัง
การทดลองของนักเรียนกลุมท่ีเรียนโดยใชกิจกรรมการละคร แตกตางจากกลุมท่ีเรียนโดยไมใช

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



103

กิจกรรมการละครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .20 ซ่ึงเปนไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว โดยท่ี
คะแนนของกลุมท่ีเรียนโดยใชกิจกรรมการละครสูงกวากลุมท่ีไมใชกิจกรรมการละคร อยางมี      
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .20

การท่ีนักเรียนในกลุมทดลองมีความสามารถดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษหลังการ
ทดลองสูงกวากลุมควบคุม โดยมีคะแนนเฉล่ีย คือ 91.30 กับ 90.00 ตามลําดับ ดังปรากฏในตาราง  
ท่ี 12 อาจเปนเพราะวา การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารโดยใชกิจกรรมการละครมี
ลักษณะเดนท่ีแตกตางจากการสอนท่ีไมใชกิจกรรมการละคร ดังนี้

ประการแรก กิจกรรมการละครมีตัวอยางขอมูลทางภาษาท่ีใชในบริบทท่ีกําหนดให
หลังจากท่ีนักเรียนไดมีโอกาสฝกฝนแลวจะเกิดความรูความเขาใจในการใชภาษาเพ่ือพูดส่ือสาร 
และสามารถประยุกตใชขอมูลภาษาตาง ๆ นั้นในสถานการณภาษาท่ีคลายกันไดอยางม่ันใจและมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลองกับหลักการในการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสารดังท่ี จอหนสัน และ     
มอรโรว (Johnson and Morrow 1981: 60-66) ไดกลาวไวตอนหนึ่งวา ผูเรียนควรไดใชความรูรวม
ท้ังไดรับประสบการณท่ีตรงกับความตองการของผูเรียนในการส่ือสาร ตองใหผูเรียนฝกการใช
ภาษามาก ๆ และฝกในรูปแบบตาง ๆ มีการแสดงความคิดเห็นหรือระดมพลังสมอง ฝกกิจกรรมการ
ใชภาษาเปนคู ๆ หรือทํางานเปนกลุม เชน การแสดงบทบาทสมมุต ิ เกม การแกปญหา สถานการณ
จําลอง เปนตน นอกจากนี้กิจกรรมการละครยังสงเสริมใหผูเรียนไดแสดงอารมณทางสีหนา
ประกอบทาทางและน้ําเสียงตามจินตนาการเพ่ือใหสมบทบาท ทําใหนักเรียนกลาแสดงออก ลด
ความหวาดกลัว และกลาพูดมากขึ้น อีกท้ังยังเปนกิจกรรมท่ีแปลกใหมสําหรับนักเรียน จึงทําให   
นักเรียนสนใจและกระตือรือรนในการเรียนซ่ึงชวยสงผลใหมีความสามารถดานทักษะการพูดเพ่ือ
การสื่อสารดีขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของ โรบิน (Robin 1988 : 1549, อางถึงใน พัชรินทร
อุทัยฉัตร 2537 : 86) ท่ีไดศึกษาถึงประโยชนของการใชกิจกรรมการละครในการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ และงานวิจัยนี้เองแสดงใหเห็นวา นักเรียนระดับมัธยมศึกษาท่ีใชกิจกรรมการละครมี
ประสบการณในดานความคิดท่ีเปนลําดับ อารมณท่ีม่ันคง ลดความหวาดกลัว มากกวานักเรียนท่ี
เรียนโดยไมใชกิจกรรมการละคร รูปแบบของกิจกรรมการละครท่ีนํามาใชในหองเรียน เชน การ
แสดงสด บทบาทสมมุติ การใชการละครในช้ันเรียนทําใหครูผูสอนมีบทบาทในการเปนผูอํานวย
ความสะดวกมากกวาเปนผูสอน ผูสอนเปนแหลงความรู เปนผูประสานงาน และเปนผูแนะแนวทาง
โดยการตั้งหัวขอใหนักเรียนเปนผูเลือก ในทางปฏิบัติครูท่ีสอนภาษาอังกฤษจะตองคนหาวิธีการ
ละครท่ีสามารถทําใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดีท่ีสุด สอดคลองกับผลการวิจัยของ นิตยา 
ประพฤติกิจ (2526) ท่ีพบวา นักศึกษาท่ีเรียนโดยใชกิจกรรมการละครมีผลสัมฤทธ์ิทางการพูดสูง
กวานักศึกษาท่ีเรียนโดยการฝกรูปประโยคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 แสงจันทร เหมเช้ือ
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(2534: 73) ไดทดลองใชกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลายโรงเรียนไทรนอย พบวา กิจกรรมการละครมีความเหมาะสมท่ีจะนํามาใชในการจัด      
กิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ชวยสงเสริมใหความรูทางภาษาอังกฤษโดยเฉพาะดาน
ทักษะการพูด ธญวรรณ ทวิสุวรรณ (2536: 77) ศึกษาผลของการจัดกิจกรรมเทคนิคการละครท่ีมีตอ
ทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 พบวา นักเรียนมีผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวากอนเขารวมกิจกรรมการละครมีความเหมาะสมในการฝกทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารทําใหนักเรียนมีความสามารถดานการพูดสูงขึ้น สุธิณี เหลืองรุงเรือง 
(2536: 73) ศึกษาผลของการใชกิจกรรมการละครท่ีมีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ํา พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภายหลัง
การทดลองสูงขึ้น และนักเรียนท่ีเรียนโดยใชกิจกรรมการละครมีทัศนคติตอการเรียนภาษาอังกฤษดี
ขึ้น ท้ังนี้สอดคลองกับผลการวิจัยของ ริเดล (Ridel 1975: 3551-A) ท่ีพบวา การใชกิจกรรม         
การละครมีผลตอการพัฒนาดานการส่ือสารและจินตนาการไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยท่ีคะแนน
กอนและหลังการทดลองมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับผลการวิจัยของ 
สมิดท โกฟอรด และดริว (Schmidt, Goforth, and Drew 1975: 111) ท่ีไดทดลองและพบวา กลุม
ทดลองท่ีเรียนโดยใชกิจกรรมการละคร ไดคะแนนในการทําแบบทดสอบดานความคิดสรางสรรค
ในดานคําพูด และการสังเกต สูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ นอกจากนี้ผลการวิจัยท่ี
กลาวมายังสอดคลองกับแนวความคิดของ ชาริมปาส (Sharim-Paz 1976: 23) และ สเตวิค (Stevick 
1979: 201) ท่ีกลาววากิจกรรมการละครชวยใหผูเรียนสามารถแสดงออกดวยคําพูดและทาทางอยาง
สรางสรรค โดยใชความคิดและจินตนาการของตนเอง อันจะนําไปสูการพัฒนาความคิดและความ
เขาใจอยางแจมแจง

ประการท่ีสอง การจัดกิจกรรมการละครนั้น จําเปนจะตองปรับหองเรียนใหมีพ้ืนท่ี  
ท่ีเหมาะสมกับกิจกรรมท่ีจะตองมีการเคล่ือนไหวเปนสวนใหญ ดังนั้นท้ังการปรับเปล่ียนรูปแบบ
ของหองเรียนและกิจกรรมการเรียนท่ีตองตื่นตัวและเคล่ือนไหวนี้อาจเปนสวนสําคัญสวนหนึ่งท่ีเรา
ความอยากรูอยากเห็นของนักเรียน สอดคลองกับคําแนะนําของ เวสเซล (Wessels 1987) วาการจัด
หองเรียนเปนรูปแบบท่ีแตกตางกัน ทําใหนักเรียนเกิดความสนใจ ตื่นตัว กระตือรือรน อยากรูอยาก
เห็น และอยากเรียนเพ่ิมขึ้น ทําใหเกิดปฏิสัมพันธท่ีดีในการเรียนระหวางครูกับนักเรียน รวมท้ัง    
นักเรียนกับนักเรียน การฝกใชภาษาหลายลักษณะโดยใหนักเรียนฝกเปนคู เปนกลุมเล็ก หรือกลุม
ใหญ ชวยสรางความม่ันใจในการใชภาษาอังกฤษและยังสงเสริมใหนักเรียนรูจักทํางานรวมกับผูอ่ืน 
รูจักยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน ในบรรยากาศท่ีเปนกันเอง มีครูคอยชวยเหลือใหกําลังใจ ทําให
นักเรียนเกิดความกลา มีความเช่ือม่ันในตนเอง ไมวิตกกังวล ท้ังนี้สอดคลองกับผลการวิจัยของ
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มารานอน (Maranon 1980: 124 A) ท่ีพบวา นักเรียนท่ีไดฝกปฏิสัมพันธในกิจกรรมการละครมี
ความคลองแคลวในการใชภาษาอังกฤษโดยเฉพาะทักษะการพูด และการเขียนดีกวากลุมท่ีไมไดใช
กิจกรรมการละครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ประการท่ีสาม ผูวิจัยไดนํากิจกรรมการละครมาใชไดตามความเหมาะสมของเนื้อหา
และกิจกรรมหลายรูปแบบ ตัวอยางเชน การแสดงทาใบแบบงาย ๆ ท่ีชวยใหผูเรียนรูสึกสบายใจ
เพราะไมตองใชคําพูดแตใชการแสดงสีหนาทาทางในการส่ือความหมาย ความคิด ความรูสึก ทําให
เห็นภาพซ่ึงชวยในการเรียนรูภาษา (Holden 1981: 30) และ (Dougill 1987: 13 - 16) การแสดง     
บทบาทสมมุติ เปนกิจกรรมท่ีผูเรียนตองแสดงบทบาทตามเรื่องราวท่ีกําหนดขึ้นโดยใหผูเรียนสวม
บทบาทนั้น ๆ และแสดงความรูสึกนึกคิดของตนตามบทบาทนั้น เปนการกระตุนใหนักเรียนคิด 
และสรางบทสนทนาท่ีเหมาะกับสถานการณและบทบาทท่ีไดรับเพ่ือส่ือสารกับผูอ่ืน เปนการสวม
บทบาทท่ีใกลเคียงกับความเปนจริงท่ีนักเรียนแตละคนจะตองคิดเพ่ือแลกเปล่ียนขอมูลกัน (Dougill 
1987: 17 - 18, 64 - 66; Ur 1990: 9 - 11) เกมการละคร ชวยกระตุนใหผูเรียนทุกคนอยากพูด ชวยให
ผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม ไดฝกใชภาษาจริง ๆ จากบทบาทท่ีไดรับโดยไมกังวลกับขอผิดพลาด
ในการใชภาษา นักเรียนมีโอกาสไดฝกใชภาษาท่ีเหมาะกับระดับการเรียนของตนในบรรยากาศท่ี
สนุกสนาน (Meier 1986: 15) สถานการณจําลอง เปนการจําลองสถานการณ กําหนดปญหามาให
นักเรียนเขาไปอยูในสถานการณนั้นในฐานะเปนผูเกี่ยวของกับปญหานั้น โดยทําใหเหมือนจริงมาก
ท่ีสุด ชวยใหรูจักคิดแกปญหาซ่ึงอาจจะไดพบในชีวิตประจําวัน (Holden 1981: 10; Jones 1982: 5; 
Dougill 1987: 20 - 21) เปนตน เพราะการใชกิจกรรมการละครหลากหลายรูปแบบ จึงทําใหนักเรียน
ไดเรียนและฝกทักษะการพูดในรูปแบบตาง ๆ โดยไมรูสึกเบ่ือ และเกิดความสนใจอยากท่ีจะเรียนรู
กิจกรรมรูปแบบใหม ๆ ซ่ึงบางกิจกรรมอาจจะยังไมเคยเรียนหรือรูจักมากอน

ประการท่ีส่ี อาจเนื่องมาจากผูวิจัยรับบทบาทของครูในการเปนผูใหคําแนะนําและ
ใหความรูทางดานภาษา รวมท้ังจัดสภาพแวดลอมท่ีดีและบรรยากาศท่ีสนับสนุนใหผูเรียนแตละคน
พยายามท่ีจะเรียนรูภาษาเพ่ือนําเอาความรูท่ีไดรับไปฝกใช และในขณะท่ีนักเรียนฝกใชภาษาอยูนั้น 
ครูไมเขาไปขัดจังหวะ แตครูจะจดบันทึกขอดี ขอผิดพลาดของนักเรียนแตละคนไวแลวนํามา
อภิปราย เพ่ือชมเชยและใหแกไขปรับปรุงในภายหลัง ทําใหการฝกใชภาษาของนักเรียนไมหยุด
หรือขาดตอนตามท่ี โดกิล (Dougill 1987) ไดแนะนําไววา ขณะท่ีนักเรียนกําลังทํากิจกรรมอยู ครูไม
ควรแกไขทันที แตควรบันทึกขอดีและขอบกพรองของนักเรียนแลวจึงนํามาอภิปรายในภายหลัง 
และโดยเฉพาะอยางยิ่งการอภิปรายและใหคําวิจารณในทางบวกจะทําใหเกิดผลดี เปนการสงเสริม
ใหกําลังใจแกนักเรียนใหมีความกลาแสดงออกและรูสึกม่ันใจในการใชภาษามากขึ้น
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อยางไรก็ตามความสามารถดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารหลังการ
ทดลองของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุมไมมากนักโดยมีคะแนนเฉล่ีย คือ 91.30 กับ 90.00 ตาม
ลําดับ นับวาเปนคะแนนท่ีสูงท้ังสองกลุม แตพบความแตกตางโดยมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .20 
ซ่ึงถือเปนคาทางสถิติท่ียอมรับไดนั้น อาจเนื่องมาจากเหตุผลหลายประการ เชน นักเรียนในกลุม
ทดลองมีแรงจูงใจสูงกวานักเรียนในกลุมควบคุม จึงทําคะแนนไดดีกวา ในขณะท่ีนักเรียนท่ียังไม
ถนัดในกิจกรรมการละครอาจทําคะแนนไดนอยกวา ท้ังนี้เห็นไดจากแรงจูงใจของกลุมทดลองและ
กลุมควบคุม คือ 89.75 กับ 84.75 ตามลําดับ เหตุผลอีกประการหนึ่งคือ ท้ังสองกลุมมีโอกาสไดฝก
ทักษะการพูดเชนเดียวกันกลาวคือ กลุมทดลองฝกการพูดโดยใชกิจกรรมการละคร คือ Role play,
Simulation, Skits, Mime, Drama game, Story telling, Improvisation, Talk and listen และ 
Monologue และกลุมควบคุมฝกการพูดโดยไมใชกิจกรรมการละครในสถานการณท่ีควบคุมกวา
กลุมทดลอง คือ Oral quiz, Questions and answers (Grid work, True / False, Mutual dictation, 
Matching, Whisper and draw, Elimination), Language game (Bingo, MMM!), Describe and 
arrange, Whisper story และ Discussion กิจกรรมของท้ัง 2 กลุมท่ีกลาวมานี้ลวนแตเนนการใชภาษา
เพ่ือการส่ือสารเพ่ือใหผูเรียนสามารถส่ือสารไดในชีวิตจริง นักเรียนท้ัง 2 กลุม ไดฝกกิจกรรมทํางาน
เปนคู หรือเปนกลุม มีการถาม และตอบคําถาม และการท่ีผูวิจัยซ่ึงเปนครูท่ีสอนอยูในโรงเรียนท่ีทํา
การวิจัย นักเรียนรูจักดี จึงมีความรูสึกคุนเคย ผูวิจัยเปนผูสอนเองท้ัง 2 กลุม มีการสรางบรรยากาศท่ี
ดี ไมเครียด ทําใหผูเรียนรูสึกสบายใจและไมกระดากอายท่ีจะพูด นอกจากนี้อาจเนื่องมาจากระยะ
เวลาในการทดลองคอนขางนอย คือ 6 สัปดาห ๆ ละ 4 คาบ ๆ ละ 50 นาที รวม 23 คาบ ดังนั้นถา
หากเพ่ิมเวลาใหมากขึ้นเชน 1 ภาคเรียน ก็อาจจะทําใหเห็นความแตกตางระหวางกลุมทดลองและ
กลุมควบคุมมากและชัดเจนกวาผลการวิจัยในครั้งนี้ก็ได

3. เปรียบเทียบแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน กอนและหลังเรียน
โดยใช และไมใชกิจกรรมการละคร

ผลการวิจัยพบวา แรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุมท่ีเรียนโดย
ใชกิจกรรมการละคร และกลุมท่ีไมใชกิจกรรมการละคร กอนและหลังการทดลองแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซ่ึงเปนไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว โดยท่ีคะแนนหลังการทดลองของ
นักเรียนท้ังสองกลุมสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01

การท่ีนักเรียนท้ังสองกลุม คือกลุมทดลองและกลุมควบคุมมีแรงจูงใจในการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกวากอนเรียน โดยมีคะแนนเฉล่ียกอนกับหลังการทดลองของกลุม
ทดลอง คือ 72.75 กับ 89.75 และของกลุมควบคุม คือ 73.20 กับ 84.75 ตามลําดับ ซ่ึงเพ่ิมขึ้นคอน
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ขางมาก ดังปรากฏในตารางท่ี 13 ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาวิธีการสอนท้ังสองวิธีท่ีใชในการทดลอง
ครั้งนี้ คือการสอนโดยใชและไมใชกิจกรรมการละคร ตางก็เนนการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร
ท่ีมีลักษณะเหมือนในชีวิตประจําวันมากท่ีสุด นั่นคือผูเรียนตองส่ือสารกันจึงจะไดขอมูลท่ีตองการ
จากอีกฝายหนึ่ง เปนการเนนใหนักเรียนสามารถนําภาษาอังกฤษไปใชไดจริงในสถานการณจริง     
ผูสอนจัดประสบการณใหผูเรียนไดฝกใชภาษาในกิจกรรมตาง ๆ ใหมากท่ีสุดหลากหลายรูปแบบ 
ท่ีเนนความคลองแคลว ไมกลัววาจะใชภาษาผิดซ่ึงบางครั้งก็ตองอาศัยกิริยาทาทางประกอบเพ่ือให
การส่ือสารนั้นเขาใจกันได ชวยใหผูเรียนมีความม่ันใจและกลาใชภาษามากขึ้น โดยท่ีกลุมทดลอง
ฝกพูดตามกิจกรรมการส่ือสารโดยใชกิจกรรมการละคร และกลุมควบคุมฝกพูดในสถานการณท่ี
ควบคุม คือ Oral quiz, Questions and answers (Grid work, True / False, Mutual dictation, 
Matching, Whisper and draw, Elimination), Language game (Bingo, MMM!), Describe and 
arrange, Whisper story และ Discussion เม่ือนักเรียนท้ังสองกลุมสามารถใชภาษาส่ือสารกันไดมาก
ขึ้น เห็นความกาวหนาและความสําเร็จของตนเองซ่ึงเปนไปตามหลักการในการสอนภาษาเพ่ือการ
ส่ือสารตามท่ี จอหนสัน และมอรโร (Johnson and Morrow 1981: 60 -66) ไดกลาวไวซ่ึงสอดคลอง
กับ ลิตเติลวูด (Littlewood 1981: 17-18) ไดกลาวถึงความสําคัญของการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเพ่ือการส่ือสารวา เปาหมายสูงสุดของผูเรียนภาษาก็คือ ความสามารถส่ือสารกับผูอ่ืนได การจัด
กิจกรรมใหผูเรียนไดฝกใชภาษาจริง ๆ จึงทําใหนักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ิม
มากขึ้นตามไปดวย สอดคลองกับ ฮารเมอร (Harmer 1986: 6) ท่ีกลาวถึงเรื่องความสําเร็จวา เปน
องคประกอบหนึ่งท่ีทําใหเกิดแรงจูงใจภายในได การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ถา
เปนกิจกรรมท่ีนักเรียนสวนใหญสามารถปฏิบัติไดจนประสบผลสําเร็จ จะทําใหเกิดแรงจูงใจภายใน
มากขึ้น ท้ังนี้สอดคลองกับคํากลาวของ เบิรน (Byrne 1987: 11) ในเรื่องความสัมพันธของแรงจูงใจ
กับทักษะการพูดภาษาอังกฤษท่ีวา ถาผูเรียนมีพัฒนาการดานทักษะการพูดดีขึ้นก็จะชวยใหผูเรียนมี
แรงจูงใจในการเรียนมากขึ้นตามไปดวย นับวาสอดคลองกับคะแนนท่ีไดจากการตอบแบบสอบถาม
วัดแรงจูงใจภายหลังการทดลอง (ดูภาคผนวก ข) ท่ีพบวา นักเรียนท้ังกลุมควบคุมและกลุมทดลอง
ลงความเห็นใหคะแนนรวมในแบบสอบถามขอท่ี 7 มากท่ีสุด กลาวคือ "หลังจากท่ีไดเรียนวิชาภาษา
อังกฤษแลว ขาพเจารูสึกวาการพูดภาษาอังกฤษเปนส่ิงท่ีมีประโยชนและนาฝกฝนตอไป" อาจกลาว
ไดวา เม่ือนักเรียนเห็นความกาวหนาและความสําเร็จของตนเองในดานการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ส่ือสาร และเห็นวาการพูดภาษาอังกฤษ เปนส่ิงท่ีมีคุณคามีประโยชน จึงทําใหเกิดความพึงพอใจ 
ความสนใจ ความตั้งใจและความตองการท่ีจะฝกฝนการพูดภาษาอังกฤษตอไปอีก นั่นหมายความวา
มีแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น
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4. เปรียบเทียบแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษหลังการทดลอง ของนักเรียน 
ระหวางกลุมท่ีเรียนโดยใช และกลุมท่ีไมใชกิจกรรมการละคร

ผลการวิจัยพบวา แรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษหลังการทดลองของนักเรียน
กลุมท่ีเรียนโดยใชกิจกรรมการละคร แตกตางจากกลุมท่ีเรียนโดยไมใชกิจกรรมการละคร อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซ่ึงเปนไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว โดยท่ีคะแนนของกลุมท่ีเรียนโดยใช
กิจกรรมการละครสูงกวากลุมท่ีไมใชกิจกรรมการละครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01

การท่ีนักเรียนในกลุมทดลองท่ีเรียนโดยใชกิจกรรมการละครมีแรงจูงใจในการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษหลังการทดลองสูงกวากลุมควบคุม โดยมีคะแนนเฉล่ีย คือ 89.75 กับ 84.75 ตาม
ลําดับดังปรากฏในตารางท่ี 14 อาจเปนเพราะกิจกรรมการละครมีบรรยากาศท่ีผอนคลาย มีความนา
สนใจมากกวา เพราะนอกจากจะชวยใหนักเรียนมีโอกาสฝกใชภาษาในการส่ือสารในสถานการณ
จริง และเรียนรูอยางมีความหมายผานทางคําพูดและไมใชคําพูด ยังชวยใหนักเรียนไดใชจินตนาการ 
มีการแสดงออกดวยกิจกรรมท่ีแปลกแตกตางจากการเรียนตามปกต ิ จึงสรางความสนุกสนาน สราง
ความประทับใจ เห็นประโยชนจากการเรียนและเกิดแรงจูงใจในการเรียนสูงขึ้นมากเปนพิเศษ สอด
คลองกับ เบิรน (Byrne 1987: 1) ท่ีกลาววา ถาผูเรียนมีพัฒนาการดานทักษะการพูดดีขึ้นก็จะชวยให
นักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนมากขึ้นตามไปดวย สเตราส (Straus 1991: 4239 - A) ไดทําการศึกษา
เพ่ือดูวาการเรียนรูในช้ันเรียนจะนําไปใชใหเปนประโยชนนอกช้ันเรียนไดหรือไม โดยการนําเอา
กิจกรรมการละครมาใชเพ่ือสอนทักษะตาง ๆ ผลการวิจัยขอหนึ่งของเขาพบวา ผูเรียนมีแรงจูงใจ
เพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ รัชนี จันทรอุไร (2543: 69 - 70) ท่ีไดศึกษา
ทดลองการใชส่ือกิจกรรมการละครเพ่ือเปรียบเทียบระดับแรงจูงใจภายในของนักเรียนระดับช้ัน 
ปวช. 2 แผนกบัญชี คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม พบวา นักเรียนกลุมท่ีเรียนโดย
ใชกิจกรรมการละคร มีแรงจูงใจภายในหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง และมีแรงจูงใจใน
การเรียนสูงกวากลุมท่ีเรียนดวยกิจกรรมตามปกติ

เม่ือพิจารณาดูคะแนนรวมในแตละขอท่ีไดจากการตอบแบบสอบถามวัดแรงจูงใจใน
การเรียนวิชาภาษาอังกฤษหลังเรียนของกลุมควบคุมและกลุมทดลองพบวา คะแนนรวมในขอท่ีได
คะแนนสูงสุดหลังเรียนของกลุมทดลองสูงกวาของกลุมควบคุมเปนอยางมาก คือ 96 กับ 88 คะแนน 
ดังปรากฏในตารางท่ี 22 และ 24 ในขณะท่ีคะแนนของขอท่ีไดคะแนนสูงสุดกอนการทดลองของ
ท้ังสองกลุมไดใกลเคียงกัน คือ 79 - 80 คะแนน ดังปรากฏในตารางท่ี 21 และ 23 และคะแนนรวม
ในแตละขอท่ีไดมากรองลงมาหลังการทดลองก็มีลักษณะคลายกันคือ คะแนนรวมในแตละขอของ
กลุมทดลองจะมากกวาของกลุมควบคุมมาก ในขณะท่ีคะแนนรวมในแตละขอกอนการทดลองจะ
ใกลเคียงกัน และเม่ือเปรียบเทียบคะแนนรวมในแตละขอหลังการทดลอง โดยเปรียบเทียบคะแนน
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รวมในขอเดียวกันเปนรายคูตั้งแตขอ 1 - 20 พบวา คะแนนรวมในแตละขอของกลุมทดลองสูงกวา
กลุมควบคุมเกือบทุกขอ ยกเวนขอท่ี 8 ซ่ึงมีคะแนนเทากัน แสดงวา การสอนโดยใชกิจกรรมการ
ละครทําใหนักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษโดยรวมมากกวาการสอนโดยไมใช    
กิจกรรมการละคร

นอกจากนี้ยังพบอีกวา คะแนนจากแบบสอบถามวัดแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษา
อังกฤษ หลังเรียนของกลุมทดลองท่ีมีคะแนนรวมมากท่ีสุด คือขอ 7 ได 96 คะแนน ดังปรากฏใน  
ตารางท่ี 22 ท่ีกลาววา "หลังจากท่ีไดเรียนวิชาภาษาอังกฤษแลว ขาพเจารูสึกวาการพูดภาษาอังกฤษ
เปนส่ิงท่ีมีประโยชนและนาฝกฝนตอไป" รองลงมาคือ ขอ 15 ได 93 คะแนน ท่ีกลาววา "ขาพเจา    
รูสึกอึดอัดทุกครั้งท่ีตองใชภาษาอังกฤษในการพูดโตตอบ" ขอนี้หมายความวานักเรียนไมรูสึกอึดแต
กลับรูสึกสบายใจทุกครั้งท่ีตองใชภาษาอังกฤษพูดโตตอบ และรองลงมามี 2 ขอท่ีคะแนนเทากัน คือ 
ขอ 6 และ 16 ได 92 คะแนน สําหรับขอ 6 กลาววา "หลังจากท่ีเรียนวิชาภาษาอังกฤษแลว ขาพเจา
อยากฝกฝนภาษาอังกฤษมากขึ้นกวาเดิม" และขอ 16 กลาววา "ขาพเจารูสึกเบ่ือหนายทุกครั้งท่ีนึกถึง
ช่ัวโมงเรียนวิชาภาษาอังกฤษ" ขอนี้หมายความวานักเรียนรูสึกวาช่ัวโมงเรียนวิชาภาาาอังกฤษเปน
ชวงเวลาท่ีสนุกไมนาเบ่ือ รวมแลวไดความวา การเรียนโดยใชกิจกรรมการละครทําใหผูเรียนมี   
แรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษมากขึ้น เห็นวาเปนส่ิงท่ีมีประโยชน และนาฝกฝนมากขึ้น   
กิจกรรมการละครทําใหผูเรียนไมรูสึกอึดอัดท่ีจะใชภาษาอังกฤษพูดโตตอบ และเห็นวาภาษา
อังกฤษเปนวิชาท่ีสนุก ไมนาเบ่ือหนายแตอยางใด

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ครูควรเตรียมความพรอมของนักเรียนในการสอนโดยใชกิจกรรมเพ่ือการส่ือสารท้ังท่ี

ใชและท่ีไมใชกิจกรรมการละคร โดยอธิบายและสาธิตการดําเนินกิจกรรมใหชัดเจนและตรวจสอบ
ดูวานักเรียนทุกคนเขาใจกอนท่ีจะทํากิจกรรมแตละอยาง มีการเตรียมส่ือการสอนมาอยางดีและ
พรอมท่ีจะนําไปใชเพ่ือชวยใหนักเรียนเขาใจกิจกรรมท่ีจะตองทําไดรวดเร็วขึ้น ซ่ึงจะเปนผลดีชวย
ใหมีเวลาสําหรับการฝกเพ่ิมมากขึ้นดวย

2. ครูควรพิจารณากิจกรรมใหเหมาะสมกับเนื้อหาท่ีนักเรียนตองเรียนในช้ันเรียน ใหมี
ความยากงายและการใชภาษาเหมาะกับระดับของผูเรียน เริ่มจากการใชกิจกรรมการละครรูปแบบท่ี
งาย ๆ กอน เชน การแสดงทาใบท่ีเนนการแสดงออกดวยทาทางและสีหนา นักเรียนทุกคนมีสวน
รวมโดยจัดแบงกลุมใหนักเรียนท่ีเรียนเกงและท่ีเรียนออนอยูคละกันไปในแตละกลุมเพ่ือใหคนท่ี
เรียนเกงไดชวยเหลือคนท่ีเรียนออน ทําใหสามารถทํากิจกรรมการส่ือสารไดประสบผลสําเร็จ ควร
เลือกกิจกรรมท่ีนักเรียนสนใจและสามารถนําไปใชไดในชีวิตประจําวัน จะชวยใหนักเรียนเกิดความ
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กลา มีความม่ันใจ เรียนอยางมีความสุข สนุกสนานและเกิดแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
มากขึ้นดวย

3. ครูควรบอกจุดประสงคในการเรียนใหนักเรียนทราบกอนเรียนทุกครั้งเพ่ือจะได
ดําเนินกิจกรรมไปตามเปาหมายท่ีตั้งไว ท้ังนี้ครูจะตองกําหนดเวลาในการทํากิจกรรมไวอยาง      
ชัดเจนเพ่ือใหทันเวลาเรียนในแตละคาบ ควรมีการมอบหมายงานใหนักเรียนไดเตรียมตัวฝกซอมมา
ลวงหนาในบางกิจกรรมท่ีจําเปนจะตองฝกซอมมากอน เชน กิจกรรมละครส้ัน ซ่ึงจะตองฝกอานบท
พูดและคิดทาทางท่ีจะแสดงมาลวงหนา และควรจะจัดตารางเรียนใหมีคาบเรียนติดตอกัน 2 คาบ
บางสําหรับบางกิจกรรมท่ีตองใชเวลานาน เพ่ือใหผูเรียนไดฝกใชภาษาอยางไดผลดีและตอเนื่องไม
ขาดตอน นอกจากนี้ครูควรหาแนวทางในการแกไขปญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้นไวลวงหนาดวย เพ่ือให
การดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนลุลวงไปดวยดีและนักเรียนไดรับประโยชนจากการเรียนให
มากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได

4. ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนภาษาเพ่ือการส่ือสารท่ีหลากหลายไมซํ้ากันมากเกินไป
ตัวอยางเชน เลือกกิจกรรมการละครซ่ึงมีอยูมากมายหลายรูปแบบมาใชสอนรูปแบบละ 2 - 3 ครั้ง 
หรือถาเห็นวานักเรียนมีความชอบกิจกรรมการละครรูปแบบใดมากเปนพิเศษ เชน การแสดงทาใบ 
เกมการละคร หรือบทบาทสมมุติ ซ่ึงเปนกิจกรรมท่ีไมยากมากและนักเรียนสวนมากมีความคุนเคยก็
อาจจะนํากิจกรรมการละครรูปแบบนั้นมาสอนหลาย ๆ ครั้งก็ไดตามท่ีครูเห็นวาเหมาะสม ท้ังนี้เพ่ือ
ใหนักเรียนไดพัฒนาทักษะการใชภาษาหลาย ๆ รูปแบบ และไดฝกใชกลยุทธในการส่ือสารใน
สถานการณท่ีแตกตางกัน

5. ครูควรจัดสภาพแวดลอมในการทํากิจกรรมใหเหมาะสมเอ้ือตอการทํากิจกรรม ไมวา
จะในหรือนอกหองเรียน สําหรับกิจกรรมการละครสามารถจัดหองเรียนโดยจัดโตะ เกาอ้ีไดหลาย
รูปแบบตามบทบาทและสถานการณท่ีแตกตางตามท่ีกําหนดไว โดยครูควรใหนักเรียนฝกการจัด
โตะ เกาอ้ีเปนรูปตาง ๆ ตามท่ีตองการในเวลาท่ีรวดเร็วโดยไมใหมีเสียงดังจนรบกวนหองเรียนอ่ืน

6. ครูควรจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมใหนักเรียนมีปฏิสัมพันธท่ีดีตอกัน กิจกรรมท่ีมีการแขง
ขัน เชน การเลนเกม จะตองไมมุงเนนท่ีการแพ หรือ ชนะ เพียงอยางเดียว ท้ังนี้ครูจะตองบอกให  
นักเรียนรูและเขาใจถึงจุดประสงคหลักของการทํากิจกรรมในการเรียนการสอนแตละครั้งวา
ตองการใหนักเรียนทุกคนไดฝกใชภาษา

7. ครูไมควรเขาไปสอดแทรกหรือขัดจังหวะในขณะท่ีนักเรียนกําลังทํากิจกรรม แตควร
จดบันทึกขอบกพรอง และปญหาตาง ๆ ท่ีพบ และนํามาใชเปนขออภิปรายเพ่ือหาทางปรับปรุง    
แกไขและใหคําแนะนําในการทํากิจกรรมครั้งตอไป
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8. ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแตละคาบเรียนใหนักเรียนไดฝกทักษะทาง
ภาษาครบท้ัง 4 ดาน คือ ฟง พูด อาน เขียน อาจจะเนนทักษะใดทักษะหนึ่งมากเปนพิเศษก็ได เชน
เนนทักษะการพูดเม่ือตองการสอนหรือตองการวัดผล ประเมินผลใหนักเรียนบรรลุจุดประสงคการ
เรียนรูดานทักษะการพูด แตตองระลึกอยูเสมอวาการสอนทุกครั้งจะตองสอนใหครบท้ัง 4 ทักษะ 
นอกจากนี้ครูควรสอดแทรกความรูดานไวยากรณภาษา และวัฒนธรรมท่ีมีอยูในภาษาดวย เพ่ือให
นักเรียนไดเรียนรูภาษาท่ีสามารถนําไปใชไดจริงอยางถูกตองเหมาะสม

ขอสังเกตและปญหาที่พบในการวิจัย
ในการดําเนินการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยพบขอสังเกตและปญหาดังนี้
1. ในการเรียนท่ีมีการนําเสนอกิจกรรมใหม ๆ ท่ีนักเรียนไมเคยทํามากอน เชน การ

แสดงสีหนาทาทางประกอบการพูด นักเรียนจะรูสึกสับสน ขาดความม่ันใจและไมกลาแสดงออก 
ครูตองใชเวลาสาธิตการทํากิจกรรมมากขึ้น หรืออธิบายเพ่ิมเติม ทําใหมีเวลาเหลือสําหรับการฝกพูด
นอยลง ดังนั้นกิจกรรมบางกิจกรรมจึงควรจัดอยางตอเนื่องในเวลา 2 คาบเรียนติดตอกัน โดยเฉพาะ
ในการจัดกิจกรรมใหมท่ีนักเรียนยังไมคุนเคย ครูควรใหการเสริมแรง ชมเชยบอย ๆ  และพบวา    
กิจกรรมท่ีนักเรียนเคยฝกหรือเรียนรูมากอนจะสามารถดําเนินกิจกรรมไปไดรวดเร็วมีเวลาสําหรับ
การฝกเพ่ิมมากขึ้น ทําใหนักเรียนมีความม่ันใจในการใชภาษาและกลาแสดงออกเพ่ิมมากขึ้น

2. นักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มาจากหลายโรงเรียนและมีความสามารถดาน
ภาษาอังกฤษแตกตางกันคอนขางมาก นักเรียนสวนหนึ่งมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษใน
ระดับต่ํา มักจะใชภาษาแม คือภาษาไทยมาแทนท่ีคําท่ีไมรูจัก และมักถามเพ่ือนกอนเสมอ

3. ในการอธิบายขั้นตอนและวิธีดําเนินกิจกรรมในคาบแรก ๆ บางครั้งจําเปนตองใช
ภาษาไทยอธิบายสลับกับภาษาอังกฤษเพ่ือใหนักเรียนเขาใจไดเร็วขึ้น และพบวาในระยะหลังเม่ือ
นักเรียนคุนเคยกับการทํากิจกรรมแลวครูสามารถอธิบายเปนภาษาอังกฤษใหเขาใจไดมากขึ้น

4. การเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร นักเรียนจะตองมีปฏิสัมพันธส่ือสารกันใหมาก 
มีการฝกพูดและสนทนาโตตอบกันมาก จึงอาจทําใหเกิดเสียงดังเปนบางครั้ง ครูจะตองมีการกําหนด
ขอตกลงไมใหนักเรียนพูดสงเสียงดังมากเกินไปจนรบกวนนักเรียนในหองเรียนอ่ืน การเปล่ียน
บรรยากาศใหไปเรียนนอกหองเรียนท่ีหางออกไปบางในบางกิจกรรมหรือบางครั้งตามท่ีเห็นวา
เหมาะสม หรือการเรียนในหองปฏิบัติการทางภาษาก็จะชวยไดมากเพราะเสียงไมดังออกไปรบกวน
หองขางเคียง

5. จากการสังเกตและสอบถามนักเรียนทําใหทราบวา นักเรียนชอบกิจกรรมทาใบเปน
อยางมาก เพราะเปนกิจกรรมท่ีผูแสดงไมตองพูด เพียงแตทําทาทาง และแสดงออกทางสีหนาเพ่ือ
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ส่ือความหมาย กิจกรรมท่ีชอบรองลงมาคือ เกม เพราะมีการแขงขันกันทําใหสนุกกับการเรียน และ
ไมรูสึกเบ่ือ นักเรียนสวนใหญเห็นวากิจกรรมการแสดงสดเปนกิจกรรมท่ียากท่ีสุด เพราะตองคิดคํา
พูดและบทบาทท่ีจะตองแสดงในทันทีทันใด ผูวิจัยไดเตรียมแกปญหานี้ดวยการใหนักเรียนไดเรียน
โดยใชกิจกรรมบทบาทสมมุติมากอนหลายครั้ง รวมท้ังใชกิจกรรมพูดและฟงใหนักเรียนคุนเคยกับ
กิจกรรม เปนการใหความรูดานคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาท่ีนักเรียนสามารถนําไปใช
แสดงสดได อีกท้ังผูวิจัยไดจัดกิจกรรมการแสดงสดไวตอนกลาง และชวงทายของการทดลอง คือ 
ใหแสดงสดในคาบเรียนท่ี 12 และ 22 จากท้ังหมด 23 คาบ

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป
1. ควรทําการวิจัยเรื่องนี้กับนักเรียนในระดับช้ันอ่ืน ๆ เพ่ือเปรียบเทียบผลกับการวิจัย

ครั้งนี้ และเพ่ือเปนการสงเสริมวิธีสอนโดยใชกิจกรรมการละครใหแพรหลายยิ่งขึ้น
2. ควรนําวิธีการสอนโดยใชกิจกรรมการละครไปทดลองสอนวิชาอ่ืน ๆ เชน ภาษาไทย

ภาษาฝรั่งเศส เปนตน
3. ควรทําการวิจัยเรื่องนี้ในระยะเวลาท่ีนานกวาการวิจัยในครั้งนี ้ เพ่ือศึกษาดูวาหากเพ่ิม

ระยะเวลาในการทดลองใหมากขึ้นแลว จะสงผลใหตัวแปรดังกลาวแตกตางกันหรือไม อยางไร
4. ควรทําการวิจัยเปรียบเทียบความสามารถดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน

ท่ีเรียนโดยใชกิจกรรมการละครกับท่ีเรียนโดยใชกิจกรรมอ่ืน เชน การใชแบบฝกพูด (Drill) การใช
เพลง เปนตน

5. ควรทําการวิจัยเปรียบเทียบผลของการใชกิจกรรมการละครท่ีมีตอทักษะภาษาดาน
การฟง การอานและการเขียน รวมท้ังศึกษาผลของตัวแปรดานความเช่ือม่ัน ความกลาแสดงออก 
หรือความคงทนในการเรียน

6. ควรทําการวิจัยและพัฒนาส่ือการสอนทักษะการพูดท่ีใชกิจกรรมการละครใน
รูปแบบตาง ๆ ในแตละระดับช้ัน
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ORAL TEST

A Comparison of Mathayom Suksa 1 Students' Communicative English Speaking Ability and
Motivation in English Learning with and without Drama Activities
___________________________________________________________________________________
1.  Interview  (Functions No. 1 -  4 and 6 - 10) (5 minutes) ( 60 points)
Instruction :  Listen to the questions and answer.

0. Good morning, (student). How are you today?    ………………………………………..
1. What is your name?…………………………………………………………………….
        How do you spell your name?   ……………………………………………………….
2. Look at the pictures and tell what you want to do your homework. ………….……….
       Why? …………………………………………………………………………………..

                        (Pictures : a ball, a pen, a notebook, a torch, an eraser, a spoon, a chair)
3. Look at these T-shirts, which one do you like? ……………………………………….
       Why? …………………………….…   (Pictures : 5 difference colors T - shirts )
4. What do you like to do in the evening?………………………………………………...
5. Can you swim? Can you speak Chinese? What else can you do?………………….…..
6. Look at the school timetable. When have you got Math?   ……………………………
        What subjects do you study on (Monday)?    …………………………………………

       Time
Day

9-10 10-11 11-12 13-14 14-15 15-16

Mon. Computer Math Science English Thai Social Studies
Tue. Math English Science Thai Art Agriculture
Wed. Thai English Economic Science Music Boy Scout
Thu. Music Science English Geography Thai Health Education
Fri. Buddhism English Science History Thai Physical Education

7. What will you say if you want to ask for orange juice in the restaurant?……………...
8. What do you say to offer assistance or helps to someone?…………...………………..
9. What do you feel when you say 'How horrible!'? Like or dislike?……………………

2.  Description  (Integrate of Functions : Function No. 5 and others) (5 minutes) (40 points)
Instruction : Look at the picture and describe what the people in the picture are doing?

You will have 2 minutes to think and 3 minutes to talk about it. (Picture)
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ตารางท่ี 16  คะแนนขอท่ี 10 ในแตละดาน ตอนท่ี 2  Describing event

สําเนียงการ
ออกเสียง (5)

คําศัพท
(25)

ไวยากรณ
(25)

ความคลองแคลว
(15)

การสื่อสาร
(30)

คนที่ ช่ือ  -
ช่ือสกุล

ขอที่ 10 ขอที่ 10 ขอที่ 10 ขอที่ 10 ขอที่ 10

รวม
100

ปรับ
40

1
2
3
4

(ลงช่ือ) …………………………………ผูใหคะแนน

ตารางท่ี 17  คะแนนท่ีได และปรับคะแนน ( ตอนท่ี 1 และตอนท่ี 2  )

1. Giving and Asking for Personal Information ( 60 % ) 2. Describing Event ( 40 % )

สํา
เนีย

งก
ารอ

อก
เสีย

ง
ไว
ยาก

รณ


คํา
ศัพ

ท/ส
ําน
วน

คว
าม
คล
อง
แค
ลว

คว
าม
สา
มา
รถ
ใน
กา
รส
ื่อส

าร

รว
มค

ะแ
นน

ตอ
นท

ี่ 1

ปรั
บค

ะแ
นน

สํา
เนีย

งก
ารอ

อก
เสีย

ง
ไว
ยาก

รณ


คํา
ศัพ

ท/ส
ําน
วน

คํา
ศัพ

ท/ส
ําน
วน

คว
าม
สา
มา
รถ
ใน
กา
รส
ื่อส

าร

รว
มค

ะแ
นน

ตอ
นท

ี่ 2

ปรั
บค

ะแ
นน

ที่
  องคประกอบของ
           ความสามารถ
                ในการพูด/

                    คะแนน
เต็ม

ช่ือ - ช่ือสกุล

5 25 25 15 30 100 60 5 25 25 15 30 100 40
1
2
3
4

(ลงช่ือ) …………………………………ผูใหคะแนน

ตารางท่ี 18 สรุปรวมคะแนนตอนท่ี 1 (ขอ 1-9) และตอนท่ี 2 (ขอ 10) ท่ีปรับแลว (60 + 40 = 100)

ตอนที ่1 ตอนที ่2
ขอที่ 1 - 9 ขอที่ 10

รวมคนที่ ช่ือ - ช่ือสกุล

60 40 100
1
2
3
4

(ลงช่ือ) …………………………………ผูใหคะแนน
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ตารางท่ี 19  คะแนนความสามารถดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร ของนักเรียน
 กอนและหลังการทดลอง

กลุมทดลอง กลุมควบคุม
กอนเรียน หลังเรียน กอนเรียน หลังเรียน

คูท่ี

100 100 100 100
1 89.18 95.49 88.02 94.53
2 81.00 94.78 83.82 90.47
3 81.40 92.71 51.18 92.18
4 77.58 93.98 75.58 91.11
5 79.82 93.42 69.60 91.51
6 89.80 95.22 55.22 92.76
7 83.27 91.49 53.60 89.82
8 88.84 94.04 80.53 92.69
9 83.71 93.18 79.47 92.40
10 83.31 94.00 49.49 87.84
11 43.40 90.18 14.82 87.89
12 73.40 92.09 54.07 93.67
13 52.80 94.73 81.58 90.93
14 45.00 93.00 22.04 88.78
15 28.40 89.33 14.69 85.98
16 9.80 91.13 11.98 86.82
17 3.73 80.18 38.67 87.16
18 38.80 88.16 57.78 85.71
19 7.87 80.82 30.84 87.24
20 18.73 88.13 63.27 90.67
รวม 1159.84 1826.07 1076.24 1800.16

คาเฉล่ีย 57.99 91.30 53.81 90.01
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 30.8010 4.2977 24.7481 2.6691

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก  ข

แบบสอบถามวัดแรงจูงใจฯ
คุณลักษณะของแรงจูงใจฯ
และคะแนนแรงจูงใจฯ
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แบบสอบถามวัดแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

คําช้ีแจง : 1. แบบสอบถามฉบับนี้ ถามเกี่ยวกับความรูสึกและการกระทําของนักเรียนอันเกิดจาก
      การเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ขอใหตอบตามความรูสึกจริง
2. วิธีตอบแบบสอบถาม ใหกาเครื่องหมาย  /  ในชองตัวเลือก ซ่ึงมี 5 ชอง
3. การตอบแบบสอบถามฉบับนี้ไมมีผลตอคะแนนของนักเรียน คําตอบของนักเรียนจะ

มีประโยชนและมีคุณคามากท่ีสุดเม่ือนักเรียนตอบตรงกับความเปนจริงมากท่ีสุด
ตัวอยาง

ความรูสึกหรือการกระทํา
ขอความ มาก

ท่ีสุด
มาก ปาน

กลาง
นอย นอย

ท่ีสุด
( 0 ) ในช่ัวโมงภาษาอังกฤษ ขาพเจาสนใจเรื่องท่ีครูสอน
        อยางจริงจัง

/

คําอธิบาย : จากตัวอยางขอ (0) แสดงวา ในช่ัวโมงเรียนวิชาภาษาอังกฤษโดยปกติแลวนักเรียน
    สนใจเรื่องท่ีครูสอนนอย

แบบสอบถามวัดแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

ความรูสึกหรือการกระทํา
ขอความ มาก

ท่ีสุด
มาก ปาน

กลาง
นอย นอย

ท่ีสุด
1. ขาพเจาชอบวิธีสอนของครูวิชาภาษาอังกฤษ เพราะทําให
       ผูเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อติดตอสื่อสารไดดีข้ึน
2.   หลังจากท่ีไดเรียนวิชาภาษาอังกฤษแลว ขาพเจารูสึกอยากพูด
      ภาษาอังกฤษมากข้ึนกวาเดิม
3.    ขาพเจารูสึกพอใจในความรูและความสามารถในการพูด
      ภาษาอังกฤษของตัวเองท่ีไดจากการสอนของครู

4.    ขาพเจามีความกระตือรือรนอยากรูคําศัพทและสํานวน
       ภาษาอังกฤษใหม ๆ เพิ่มเติมมากข้ึนกวาเดิม

5.    ครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษจัดกิจกรรมท่ีทําใหผูเรียนไดฝกพูด
       ภาษาอังกฤษไดอยางเหมาะสม
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ขอความ มาก
ท่ีสุด

มาก ปาน
กลาง

นอย นอย
ท่ีสุด

6. หลังจากท่ีไดเรียนวิชาภาษาอังกฤษแลว ขาพเจาอยากฝกฝน
      ภาษาอังกฤษมากข้ึนกวาเดิม
7.   หลังจากท่ีไดเรียนวิชาภาษาอังกฤษแลว ขาพเจารูสึกวา
      การพูดภาษาอังกฤษ เปนสิ่งท่ีมีประโยชน และนาฝกฝนตอไป
8. ขาพเจามีความกระตือรือรนในการทําการบานหรืองานใน
       วิชาภาษาอังกฤษท่ีครูสั่ง
9. ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษมีวิธีการชวยเหลือนักเรียนเม่ือมี
       ปญหา หรือติดขัดในการใชภาษาเพื่อสื่อสารไดเปนอยางดี
10. ขาพเจาต้ังใจจะหาโอกาสฝกพูดภาษาอังกฤษใหมากข้ึน
       กวาเดิม
11. ในช่ัวโมงเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ครูมักไมเปดโอกาส
       ใหนักเรียนไดฝกการพูดเทาท่ีควร
12. ขาพเจาจะดีใจมาก ถารูวาวันไหนไมไดเรียน
       ภาษาอังกฤษ
13.  ในช่ัวโมงเรียนวิชาภาษาอังกฤษขาพเจาอยากจะทําอยางอ่ืน
       มากกวาท่ีจะสนใจเรียนหรือรวมกิจกรรมหรือต้ังใจเรียน
14. ในช่ัวโมงเรียนวิชาภาษาอังกฤษขาพเจาอยากใหครู
       เขาหองเรียนสายเปนประจํา
15. ขาพเจารูสึกอึดอัดทุกครั้งท่ีตองใชภาษาอังกฤษในการพูด
       โตตอบกับครู หรือเพื่อน ๆ
16. ขาพเจารูสึกเบื่อหนายทุกครั้งท่ีนึกถึงช่ัวโมงเรียนวิชา
       ภาษาอังกฤษ
17. ในช่ัวโมงเรียนวิชาภาษาอังกฤษขาพเจามักคิดถึงเร่ืองอ่ืน ๆ
       ท่ีไมเกี่ยวกับเรื่องท่ีครูสอน
18. ในช่ัวโมงเรียนวิชาภาษาอังกฤษขาพเจามักนึกอยากให
       หมดเวลาโดยเร็ว
19. กิจกรรมการสอนของครูวิชาภาษาอังกฤษไมทําใหขาพเจาได

ฝกฝนการพูด หรือใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารตามท่ี
ตองการ

20. กิจกรรมวิชาภาษาอังกฤษท่ีครูจัดข้ึนไมนาสนใจพอท่ีจะทําให
      ขาพเจาอยากเขารวม
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คุณลักษณะของแรงจูงใจ ฯ ท่ีวัดไดจากแบบสอบถาม และทิศทางของขอคําถามในแตละขอ

ขอท่ี คุณลักษณะของแรงจูงใจท่ีวัดได        เปนขอความในทางบวกหรือทางลบ
1. ความพึงพอใจ บวก
2. ความตองการ  บวก
3. ความพึงพอใจ   บวก
4. ความกระตือรือรนและความตองการ บวก
5. ความพึงพอใจ บวก
6. ความสนใจ เห็นคุณคา และความมานะพยายาม บวก
7. ความตั้งใจ เห็นคุณคา และความมานะพยายาม บวก
8. ความสนใจ และความเอาใจใส บวก
9. ความพึงพอใจ บวก
10. ความสนใจ ความตั้งใจ และความมานะพยายาม บวก
11. ความพึงพอใจ ลบ
12. ความสนใจและความตั้งใจ ลบ
13. ความตองการ ลบ
14. ความพึงพอใจ ลบ
15. ความตองการ ลบ
16. ความสนใจ ความพึงพอใจ และความตองการ ลบ
17. ความสนใจ ความตั้งใจ และความเอาใจใส ลบ
18. เห็นคุณคา และความตองการ ลบ
19. ความพึงพอใจ และความตองการ ลบ

      20. ความสนใจ ลบ
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ตารางท่ี 20  แสดงคะแนนแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียน กอนและหลัง
  การทดลอง

กลุมทดลอง กลุมควบคุม
กอนเรียน หลังเรียน กอนเรียน หลังเรียน

คูท่ี

100 100 100 100
1 76 83 83 84
2 81 91 84 96
3 71 94 68 86
4 81 96 84 85
5 84 97 81 91
6 62 91 67 75
7 68 83 67 82
8 89 91 73 92
9 80 91 80 85
10 71 97 68 89
11 72 83 71 84
12 71 88 72 82
13 76 92 79 90
14 81 85 81 87
15 63 89 68 84
16 79 90 78 86
17 57 95 62 87
18 74 89 71 66
19 58 90 61 75
20 61 80 66 89
รวม 1455 1795 1464 1695

คาเฉล่ีย 72.75 89.75 73.20 84.75
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 9.0488 4.9191 7.4311 6.7033
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ตารางท่ี  21  คะแนนวัดแรงจูงใจฯ รายขอ กอนเรียน ของกลุมทดลอง (ใชกิจกรรมการละคร)

คนท่ี รวมขอ
ท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 100

ลํา
ดับ

1 5 4 5 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 2 73 9

2 4 3 3 5 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 74 8

3 5 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 4 66 19

4 4 4 3 3 4 2 4 5 4 2 4 3 5 2 3 4 4 2 3 3 68 17

5 3 4 5 3 3 3 4 4 4 3 2 4 3 5 5 4 3 3 2 3 70 15

6 3 4 5 5 4 4 3 5 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 2 4 75 6

7 4 3 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 69 16

8 4 4 2 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 1 4 4 3 2 3 65 20

9 3 3 3 4 5 3 3 4 5 3 3 3 2 5 4 4 3 4 4 3 71 14

10 3 4 4 5 4 3 4 5 4 3 3 4 5 4 3 3 2 2 3 4 72 11

11 4 4 4 3 5 3 3 5 5 4 3 3 4 5 2 5 3 5 4 4 78 4

12 3 4 5 5 4 2 3 5 5 4 4 5 5 5 4 5 2 4 2 3 79 1

13 4 5 5 5 5 3 3 5 4 3 5 3 4 4 3 4 3 5 3 3 79 1

14 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 5 4 5 3 5 3 4 3 3 79 1

15 4 5 2 3 3 3 3 5 4 5 3 3 3 4 4 3 2 3 4 2 68 17

16 4 4 4 4 5 2 3 5 5 5 4 3 4 4 2 5 3 4 4 3 77 5

17 3 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 3 2 5 3 3 75 6

18 4 5 3 4 5 2 3 5 3 4 5 4 3 4 4 4 2 5 1 2 72 11

19 4 5 2 4 5 4 2 4 4 3 4 2 4 5 3 5 3 4 3 3 73 9

20 4 4 3 5 5 4 3 3 4 3 3 3 5 5 3 3 3 4 2 3 72 11

รวม 76 81 71 81 84 62 68 89 80 71 72 71 76 81 63 79 57 74 58 61 1455
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ตารางท่ี  22  คะแนนวัดแรงจูงใจฯ รายขอ หลังเรียน ของกลุมทดลอง (ใชกิจกรรมการละคร)

คนท่ี รวมขอ
ท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 100

ลํา
ดับ

1 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 90 8

2 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 88 16

3 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 90 8

4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 85 19

5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 87 17

6 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 92 3

7 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 96 1

8 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 85 20

9 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 89 13

10 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 91 5

11 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 89 13

12 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 90 8

13 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 91 5

14 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 91 5

15 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 93 2

16 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 92 3

17 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 90 8

18 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 3 4 5 4 4 4 5 5 4 4 87 17

19 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 3 5 4 4 4 4 5 5 5 4 89 13

20 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 3 4 5 4 4 5 5 4 5 4 90 8

รวม 83 91 94 96 97 91 83 91 91 97 83 88 92 85 89 90 95 89 90 80 1795
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ตารางท่ี  23  คะแนนวัดแรงจูงใจฯ รายขอ กอนเรียน ของกลุมควบคุม (ไมใชกิจกรรมการละคร)

คนท่ี รวมขอ
ท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 100

ลํา
ดับ

1 5 5 3 5 5 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 5 4 74 8

2 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 75 7

3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 5 3 3 3 2 68 17

4 4 5 4 5 4 3 4 3 4 3 4 3 3 5 4 4 4 2 5 3 76 4

5 5 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 5 5 3 3 3 4 4 5 78 3

6 3 5 4 5 4 3 4 4 4 3 4 4 3 5 4 3 3 3 5 3 76 4

7 4 5 4 5 5 4 4 4 3 4 4 4 5 5 3 3 3 4 4 3 80 1

8 4 4 3 5 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 2 2 4 3 68 17

9 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 4 2 4 3 4 3 4 74 8

10 3 5 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 5 3 4 3 2 5 3 74 8

11 5 5 4 5 4 4 3 4 3 4 5 5 5 4 3 4 4 3 2 3 79 2

12 4 4 4 4 4 5 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 5 4 3 4 76 4

13 5 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 5 4 3 4 2 3 74 8

14 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 5 1 4 73 12

15 4 4 3 4 4 3 3 4 4 2 2 3 4 3 3 4 1 4 1 3 63 20

16 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 2 3 72 14

17 4 4 3 4 4 2 3 4 5 3 4 4 3 5 3 4 2 4 3 3 71 16

18 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 5 4 4 4 4 2 2 72 14

19 5 3 3 3 4 3 2 4 5 3 3 3 5 5 3 4 2 3 1 4 68 17

20 5 4 2 4 4 3 3 4 5 3 4 3 5 2 3 4 3 5 3 4 73 12

รวม 83 84 68 84 81 67 67 73 80 68 71 72 79 81 68 78 62 71 61 66 1464
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ตารางท่ี  24  คะแนนวัดแรงจูงใจฯ รายขอ หลังเรียน ของกลุมควบคุม (ไมใชกิจกรรมการละคร)

คนท่ี รวมขอ
ท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 100

ลํา
ดับ

1 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 3 5 4 4 4 5 3 4 5 84 11

2 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 3 4 4 84 11

3 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 5 3 5 83 17

4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 83 17

5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 3 4 4 86 4

6 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 85 7

7 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 3 4 5 88 1

8 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 3 4 4 85 7

9 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 83 17

10 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 2 4 5 86 4

11 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 3 4 84 11

12 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 3 4 5 86 4

13 4 5 4 5 4 3 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 85 7

14 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 3 4 4 87 3

15 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 3 5 81 20

16 4 5 4 4 5 3 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 3 5 88 1

17 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 84 11

18 4 5 5 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 3 4 4 84 11

19 5 5 5 5 4 3 4 5 4 5 4 3 4 4 4 5 5 3 3 5 85 7

20 4 5 4 4 5 3 4 5 4 5 5 3 5 4 4 5 4 3 4 4 84 11

รวม 84 96 86 85 91 75 82 92 85 89 84 82 90 87 84 86 87 66 75 89 1695
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ตัวอยางแผนการสอนของกลุมทดลอง และกลุมควบคุม
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Experimental Group
Abbreviations

Abbreviations that will be found throughout the lesson plan
T -- teacher
S -- student
Ss -- all students
S1 -- first student
S2 -- second student
T: teacher -- what the teacher says
Ss: students -- all students respond
S1: first student -- what the first student says
S2: second student -- what the second student says 
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Period 1

Fundamental English 6 (E 012) Mathayomsuksa 1/2 Period 1 (50 minutes) Experimental Group
Lesson:        Pre - test, Motivation questionnaire
Learning Objective:   -
Terminal Objective:  Ss should be able to do the pre - test and motivation questionnaire.
Enable Objective: Ss should be able to do the pre - test and motivation questionnaire.
Content
Topic: Pre - test, Motivation questionnaire
Function : -
Grammar/Structure     :  -
Vocabulary : -
Teaching aids : Tests, questionnaires, tape recorder
Procedures :
      T states the objectives of the lesson. Ss do the pre - test and the questionnaires.
Evaluation
     T examines the test and questionnaire results.

Note:
The Learning, Terminal and Enabling objectives, Content, Topic, Function, Grammar/structure
Vocabulary, the Presentation and the Practice stages in the Controlled and in the Experimental
Groups are the same.
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Period 2

Fundamental English 6 (E 012) Mathayomsuksa 1/2 Period 2 (50 minutes) Experimental Group
Lesson 26 (A) : How do you spell it?
Learning Objective: Ss should be able to

- converse politely and appropriately
- listen to the Instructions, request, and follow instructions

Terminal Objective: Ss should be able to ask for spelling, spell words, say what they want and
        make requests.

Enable Objective: Ss should be able to…
- say the alphabets and spell words
- tell the language structure use in this lesson

Content
Topic: How do you spell it?
Function : - Asking someone to say the alphabets and spell words

- Asking and saying what someone want
- Making requests

Grammar/Structure : -  Present Simple Tense: Do you want a …… or a ……?
   - Modal verb : Can I have….., please? (request)
   - Question word: How

Vocabulary : torch, bicycle lamp, record, cassette, wallet, purse, a pair of scissors, comb,
brush, jeans, trainers

Teaching aids: Pictures, A B C song, worksheets, word cards, Discoveries Book 1, tape
    cassettes.

Drama Activity :  Role play
Procedures:
Presentation
1.  T states the objectives of the lesson. T teaches A B C song for warm  -up activity and reviews
alphabets A - Z. T writes the song on the board and sings the song. Ss repeat after T and after that
they sing altogether.
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2.  T teaches how to spell names in English. T asks question and answer: What's your name? My
name is Manit. How do you spell it? M - A - N - I - T. (Name of countries, provinces etc.)
3.  T asks questions about the pictures on page 41: How many people can you see in the picture?
Who are they? Can you guess? Where are they? What else can you see in the picture?
4.  T teaches new items of vocabulary, writes them on the board and uses the pictures on page 41
to show the meanings e.g. sea, deckchair, stall.
5.  T writes Focus questions on the board: Does Sue want a T - shirt or a poster? How many
letters are there in Sue's surname? Ss listen to the dialogue, answer the questions and compare the
answers with their partners. Key: A T - shirt. Six.
6.  Ss repeat after the tape, underline the capital letters in the text and summarize the use of
capital letters. (We write a capital letter when we start a new sentence or when we write a proper
noun etc.)
Practice
1.  Ss do exercise 1: Listen to the alphabet sound and repeat. Ss read the alphabet.
2.  Ss do exercise 2: In pairs, Ss ask and answer questions about names using the sample dialogue
given on page 41. T asks some Ss some questions and then lets them converse in pairs.

For example:
T: What's your name? S1: Suda.
T: How do you spell it?  S1: S -U -D- A.

Production
1.  Ss do exercise 3: Spelling quiz. In pairs, Ss ask and answer the questions about names using
the questions 1 - 8 on page 41.

For example:
S1: How do you spell the name of your country in English?
S2: T - H - A - I - L- A - N - D.
S1: How do you spell the name of your capital city in English?
S2: B - A - N - G - K - O - K
Ss write the answers in their notebooks.

2.  Ss do role play, 'The quiz show'. At first, T asks Ss about the quiz shows they had watched.
Which are their favorites? (Millionaire Quiz Show)  Why do they like them? (enhance the
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knowledge) Who takes part in a quiz show? (The quiz master, the contestants, the assistants, the
audiences.)
3.  T tells Ss that they are going to act out a general knowledge quiz show and asks them what
categories of question could be in the contest, and write the various categories on the board.
(Sports, History, Geography, Music, Cinema, Literature, Country, etc.) Divide the class into as
many groups as there are categories, and ask each group to invent ten questions for its assigned
category.
4.  T asks what kind of things the quiz master, assistants, contestants, and audience say and do.
Make a list of useful expressions on the board.

For example:
       "Good afternoon Mr. Johnson. Please sit down here. Please introduce yourself." etc.
Make a basic running order, which the children will follow.

Here is one suggestion:
       The assistants show the audience to their seats; the assistants look after the contestants;
the quiz master welcomes the audience, the assistants introduce the contestants; the quiz master
asks the contestants which category they want to start with. Make a poster of this and put it on the
wall for Ss to refer to.
5.  T assigns Ss' roles. Give them time to think about their role and what they have to do and say.
Use the poster to remind them of the running order. Set out the classroom with tables at the front
for the contestants. Get the assistants to show the audience to their seats and to look after the
various contestants.

Some quiz about the provinces in Thailand.
     -  Name 3 provinces that have names that end with 'Buri'? (Ratchaburi, Saraburi,
Singburi)
     -  Which province is the first province in the directory? (Krabi)
     -  How do you spell the capital city of Thailand? (B - A - N - G - K - O - K)
     -  Name the one province whose name consists of just 1 syllable. (Nan) etc.

Source: Sarah Phillips, Drama with Children (New York : Oxford University Press, 1999), 122 -
123) .
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6.  T notes down any comments as they do so. When the show comes to a natural
conclusion, stop it. T asks Ss if they have enjoyed doing the activity. Would they like to repeat it
on another day? Do they want to change roles? What did they learn from this experience? Be very
positive in the feedback as this is a difficult activity.

Evaluation
1.  T examines the production of activities and exercises.
2.  T observes Ss' interaction in the classroom.
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Period 3

Fundamental English 6 (E 012)  Mathayomsuksa 1/2  Period 3 (50 minutes) Experimental Group
Lesson 26 (B): How do you spell it?
Learning Objective: Ss should be able to

- converse politely and appropriately
- listen to the Instructions, request, and follow instructions

Terminal Objective: Ss should be able to ask for spelling, spell words, say what they want and
        make requests.

Enable Objective: Ss should be able to…
- tell the language structure use in this lesson

Content
Topic: How do you spell it?
Function : - Asking and answering what someone want

- Making requests
Grammar/Structure :

-  Present Simple Tense: Do you want a …… or a ……?
- Modal verb : Can I have….., please? (request)

   - Question word: How
Vocabulary : torch, bicycle lamp, record, cassette, wallet, purse, a pair of scissors, comb,

brush, jeans, trainers
Teaching aids: Pictures, A B C song, worksheet, word cards, tape cassette
Drama Activity:  Simulation
Procedures:
Presentation
1.  T states the objectives of the lesson. T reviews A B C song for warm up activity.
T teaches new items of vocabulary and how to spell words using the pictures on page 42. T writes
new vocabulary on the board: torch, bicycle lamp, record, cassette, wallet, purse, a pair of
scissors, comb, brush, jeans, trainers. Ss repeat the words after T. T asks some Ss the meanings of
the words.
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2.  T writes sentences on the board: Do you want a pen or a pencil? Can I have a pen, please? Ss
read the sentences. T says the first sentence and Ss say the second sentence. T gives Ss the pen for
their requests. T asks some Ss and uses other things for them to make a request.
Practice
1.  Ss do exercise 4: In pairs, Ss look at the pictures and say what they want, using the sample
questions and answers on page 42. For example:

S1: Do you want a torch or a bicycle lamp? S2: Can I have a torch, please?
2.  T asks some Ss some questions and afterwards T lets them converse in pairs.
Production
1.  Ss take role in the 'Simulation'. At first, T tells Ss about the situation and sets the task : "Your
friends and you have a one week holiday and want to go for a beach picnic on a small island. All
that you have with you is the swimming suit and sandals that you are wearing. There is food and
water on the island but nothing else. Here is a list of things you may find useful. Choose the six
most useful items and rank them in order of usefulness. Form groups of 6 and justify your choice
of those particular items. At the end vote for the six most useful items chosen. (A torch, a bicycle
lamp, a record, a cassette, a wallet, a purse, a pair of scissors, a penknife, a comb, a brush, some
jeans, some trainers.)
2.  Ss in each group brainstorm the conversation using the language structures they have learned.
They have time for rehearsal. T asks one group to act it out in front of the class.
3.  T notes down any comments as they do so. When the show comes to a natural conclusion, stop
it. T asks Ss if they have enjoyed doing the activity. Would they like to repeat it on another day?
Do they want to change roles? What did they learn from this experience? Be very positive in the
feedback.

Here is some useful expression:
     S1: Do you want a torch or a bicycle lamp, S2?     S2: Can I have a torch, please?
     S1: Why do you want a torch?     S2: I think we can use it at night. We can use the
glass on the top to make fire from the sunlight. We can use fire for cooking food. etc.
Evaluation
1.  T examines the production of activities and exercises.
2.  Interaction in the classroom
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Period 4

Fundamental English 6 (E 012)  Mathayomsuksa 1/2 Period 4 (50 minutes) Experimental Group
Lesson 27 (A): Can you swim under water?
Learning Objective: Ss should be able to

- converse politely and appropriately
- ask for and give information in various situations

Terminal Objective: Ss should be able to ask and talk about abilities and skills.
Enable Objective: Ss should be able to…

- ask and talk about abilities, physical skills and degree of skills.
- pronounce the stress of words in the sentences
- read and tell the meaning of new vocabulary

Content
Topic: Can you swim under water?
Function : Giving personal information about abilities and physical skills
Grammar/Structure    : Modal verb: can, can't/cannot (ability)
Vocabulary : speak, stand, ride, climb, swim, dive, draw, knit, head, rope, horse, hand,

piano, guitar, omelet
Teaching aids : Pictures, word cards, tape cassette
Drama Activity :  Skits
Procedures:
Presentation
1.  T states the objectives of the lesson.
2.  T uses pictures to show the meanings of some 'verb' and teaches how to use 'can and cannot'.
For example: T shows the picture of a swimmer and says: What's he doing? He's swimming. He
can swim. Ss repeat the sentences.
3.  T teaches more sentences about 'ability': I can speak English. I can't speak Chinese. T gives
some cue words for Ss to ask the questions: Can you speak (French)? T asks some Ss some
questions using can and cannot. T teaches the stressed and unstressed 'can'. T writes the sentences
on the board and reads the sentences. Ss repeat after T.
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Stressed: Can you speak English?
Yes, I can.

Weak I can speak English.

4.  T reads the dialogue in exercise 2 on page 44 and Ss repeat after T.
Practice
1.  Ss do exercise 1: write the grid consisting of the questions about various skills and 3 different 
answers: yes, no, and not very well. In pairs, Ss ask their partners using the sample dialogue in 
exercise 2 and mark in the grid.

You Your partnerSkills
Can you……..…...? Yes No Not very well Yes No Not very well
Speak English
Speak German
Speak Spanish
Etc.

/
/
/

/
/

/

2.  Ss do exercise 3: Write a report about their partners using the information from the grid. For
example: John can speak Chinese but he can't speak German. etc.
Production
1.  Ss learn the skits. At first, T draws pictures of 2 boys, a buffalo and a boat on the board and
elicits the characters and the story. T tells the story about the 2 boys using the pictures while
telling the story. T gives Ss the story sheets. Ss form groups of 3, they decide who will be the
narrator and the two boys in the story. Ss read their sentences after T. Ss read the story again and
act it out. After the rehearsal, T asks one group to act their skits out in front of the class. They
may need the narrator to whisper the words to them. The next group should act without any help
from anybody and they can use their own words instead of the exact ones in the story. They can
add some more words to their own story.
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Here is the script of the story:
(N = Narrater, D = Decha, W = Winai)

     N: One Sunday morning Decha goes to the river near his house. He sees a new boy.
 Decha walks to him and says.

     D: Hello, my name's Decha.
     W: Hello, I'm Winai. Do you live near here?
     D: Yes, I live at 13 Rom Yen Road.
     W: Oh, I live on Rom Yen Road, too. Our house is big and very nice.
     D: It's very nice here near the river. I like to come here to swim. Can you swim?
     W: Do you have a boat? I have a big boat with a motor.
     D: I have a boat but it's small It doesn't have a motor but I can row it.

Do you like to swim?
     W: My father has a big car and I can drive it. Does your father have a car?
     D: No, but we have a buffalo, and I can ride him. Can you swim?
     W: Can you play tennis?
     D: No, I can't, but I can play table tennis.
     W: Ha! Who can't play table tennis? My brother is four and he can play table tennis.
     D: Do you want to swim now?
     W: No, I can hear my mother. She wants me to go home now.
     N: Decha takes Winai's hand and pulls him to the river.
     W: But…but…Don't push me into the water. I can't….
     D: Ha! Can't you swim? My buffalo can.
2.  T notes down any comments as they do so. When the show comes to a natural conclusion, stop
it. Ask Ss if they have enjoyed doing the activity. Would they like to repeat it on another day? Do
they want to change roles? What did they learn from this experience? Be very positive in the
feedback.
Evaluation:
1. T examines the production of activities and exercises.
2. T observes Ss' interaction in the classroom.
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Period 5

Fundamental English 6 (E 012) Mathayomsuksa 1/2 Period 5 (50 minutes) Experimental Group
Lesson 27 (B) Can you swim under water?
Learning Objective : Ss should be able to

- converse politely and appropriately
- ask for and give information in various situations

Terminal Objective : Ss should be able to ask and talk about abilities and skills.
Enable Objective : Ss should be able to…

- ask and talk about abilities, physical skills and degree of skills.
-. tell the structure of the sentences

Content
Topic: Can you swim under water?
Function : Giving personal information about abilities and physical skills
Grammar/Structure : Modal verb: can, can't/cannot (ability)
Vocabulary : speak, stand, ride, climb, swim, dive, draw, knit, head, rope, horse, hand,

piano, guitar, omelet
Teaching aids : Pictures, word cards, tape cassette
Drama Activity :  Role play
Procedures:
Presentation
1.  T states the objectives of the lesson. T reviews new items of vocabulary using pictures on page
43 - 44.
2.  T points to the pictures on page 43 and asks the questions: Can the three children run fast?
(Yes, they can.) Can the girl swim? (Yes, she can.) Can the boy climb a rope? (Yes, he can.)
3.  T writes questions on the board and asks about the advertisement on page 43 which promotes
membership of a sport club: What is the competition called? What is the address of the
competition? Ss listen to the tape, answer the question and compare the answers with their
partners. (Key: The Champions Competition. Room 6, the Town Hall, Dover.) Ss repeat after the
tape.
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4.  T teaches the format of a letter.
Practice
1.  Ss write a letter supposing a person wants to apply to be a membership of the Sport club,
include name, age, address, school and other information in the letter.

For example:

Student's address
                        (Date)

Dear Sir (or Madam),
       I want to be a member of the (own town e.g. Surin) team for the Champions

Competition. My name is……….My address is……………..…… I am………years old.
…………………………………………………………………………..………………

Yours faithfully,

2.  Ss write a letter as the sample letter, use their own information applying for a member of the
sport club from the advertisement on page 43.
Production
1.  Ss do role play. At first, all Ss break into 4 big groups and in each group, they brainstorm
writing 10 questions to ask the people from other groups who apply to become the member of the
Sports club whether they can or cannot do something. In pairs, S1 is to be the interviewer, S2 who
comes from other group pretending to be a celebrity, is to be interviewed and he has to answer the
questions. If the response is 'yes' the interviewer asks 'How well can you…?' Have pairs go
through the tenth questions and add one final 'Can you...?' of their own design. Then they must
exchange roles.

For example:
S1: Can you sing? S2: Yes, I can.
S1: How well can you sing? S2: I can sing well.
S1: Can you play table tennis? S2: Yes, I can.

 S1: How well can you play tennis? S2: I can play tennis very well.
S1: Can you play the guitar? S2: Yes, I can.
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S1: How well can you play the guitar? S2: I can play the guitar but not very well.
S1: Can you speak English? S2: Yes, I can.
S1: How well can you speak English? S2: I can speak English but not very well.
Here is the list of some questions:

How well can you……….…? Yes / No Well Very well But not very well
1.  Can you sing?
2.  Can you play table tennis?
3.  Can you play the guitar?
4.  Can you speak English?
5.  Can you climb a mountain?
6.  Can you play volleyball?
7.  Can you ride a horse?
8.  Can you paint a picture?
9.  Can you dance?
10.Can you use a computer?
11.Can you…….?

Evaluation
1. T examines the production of activities and exercises.
2. T observes Ss' interaction in the classroom.
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Lesson Plan : Controlled Group

Abbreviations
Abbreviations will be found throughout the lesson plan.
T -- teacher
Ss -- all students
S1 -- first student
S2 -- second student
T:  teacher -- what the teacher says
S:  student -- what the student says
Ss: students -- all students respond
S1: first student  -- what the first student says
S2: second student -- what the second student says

Period 1

Fundamental English 6 (E 012)  Mathayomsuksa 1/1  Period 1 (50 minutes) Controlled Group
Lesson :    Pre - test, Motivation questionnaire
Learning Objective:   -
Terminal Objective:  Ss should be able to do the pre - test and motivation questionnaire.
Enable Objective: Ss should be able to do the pre - test and motivation questionnaire.
Content
Topic: Pre - test, Motivation questionnaire
Function : -
Grammar/Structure     :  -
Vocabulary : -
Teaching aids : Tests, questionnaires, tape recorder
Procedures :
      T states the objectives of the lesson. Ss do the pre - test and the questionnaire.
Evaluation
     T examines the test and questionnaire results.
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Period 2

Fundamental English 6 (E 012)   Mathayomsuksa 1/1   Period 2 (50 minutes) Controlled Group
Lesson 26 (A) : How do you spell it?
Learning Objective : Ss should be able to

- converse politely and appropriately
- listen to the Instructions, request, and follow instructions

Terminal Objective : Ss should be able to ask for spelling, spell words, say what they want and
        make requests.

Enable Objective : Ss should be able to…
- say the alphabets and spell words
- tell the language structure use in this lesson

Content
Topic : How do you spell it?
Function : - Asking someone to say the alphabets and spell words

- Asking and saying what someone want
- Making requests

Grammar/Structure : -  Present Simple Tense: Do you want a …… or a ……?
   - Modal verb : Can I have….., please? (request)
   - Question word: How

Vocabulary : torch, bicycle lamp, record, cassette, wallet, purse, a pair of scissors, comb,
brush, jeans, trainers

Teaching aids : Pictures, an 'A B C' song, worksheets, word cards, Discoveries Book 1, tape
     cassettes.

Activity :  Oral quiz
Procedures :
Presentation Like the Experimental Group
Practice Like the Experimental Group
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Production
1. Ss do exercise 3 : "Spelling quiz." In pairs, Ss ask and answer the questions about names using
the questions 1 - 8 on page 41.
      How do you spell it in English?

- The name of your country  (Thailand)
- The name of your capital city  (Bangkok)
- The name of your school  (Ban Yangtia)
- The name of your headmaster  (Pichai  Maneesai)
- The capital of France  (Paris)
- The capital of England  (London)
- The capital of Japan  (Tokyo)
For example:

 S1: How do you spell the name of your country in English?
S2: T - H - A - I - L- A - N - D. Ss write the answers in their notebooks.

2.  Ss form groups of 6 and create 6 questions to ask other groups.
For example

       How do you spell it in English?
- The name of your province  (Surin)
- The name of your district  (Sikhoraphum)
- The name of your English teacher (Pratueng)
- The capital of Australia  (Canberra)
- The capital of Germany  (Berlin)
- The capital of Indonesia?  (Manila)

3. T notes down any comments as Ss do so. When the activity is over, ask Ss if they have enjoyed
doing the activity. Would they like to repeat it on another day? What did they learn from this
experience? Be very positive in the feedback.
Evaluation
1.  T examines the production of activities and exercises.
2.  T observes Ss' interaction in the classroom.
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Period 3

Fundamental English 6 (E 012) Mathayomsuksa 1/1 Period 3  (50 minutes) Controlled Group
Lesson 26 (B): How do you spell it?
Learning Objective: Ss should be able to

- converse politely and appropriately
- listen to the Instructions, request, and follow instructions

Terminal Objective: Ss should be able to ask for spelling, spell words, say what they want and
              make requests.

Enable Objective: Ss should be able to…
- tell the language structure use in this lesson

Content
Topic: How do you spell it?
Function : - Asking and answering what someone want

- Making requests
Grammar/Structure :

-  Present Simple Tense: Do you want a …… or a ……?
- Modal verb : Can I have….., please? (request)
- Question word: How

Vocabulary : torch, bicycle lamp, record, cassette, wallet, purse, a pair of scissors, comb,
brush, jeans, trainers

Teaching aids : Pictures, an 'A B C' song, worksheets, word cards, tape cassette
Activity:  Questions and answers (Grid work)
Procedures
Presentation Like the Experimental Group
Practice Like the Experimental Group
Production
1.  Ss form groups of 4 and do 'Gridwork' activity. Ss write 5 questions about what they want in
the first column of the grids and 3 names of their friends in next 3 columns. S1 asks questions one
by one and writes the words according to their friends' requests.
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For example:
      S1: S2, do you want a wallet or a purse?
      S2: I want a wallet.
      S1: S3, do you want a wallet or a purse?
      S2: I want a purse.
      S1: S4, do you want a wallet or a purse?
      S2: I want a purse

Questions S2 S3 S4
S1: Do you want a wallet or a purse?
S1: Do you want a torch or a lamp?
S1: Do you want a record or a cassette?
S1: Do you want a comb or a brush?
S1: Do you want a pen or a pencil?

wallet
torch

cassette
comb
pen

purse
torch
record
comb
pen

purse
lamp

record
comb
pen

2.  Ss report what their friends want or don't want using the information from the grid.
      For example:

- S2 wants a wallet but S3 and S4 don't. They want the purses.
- S4 wants a lamp but SS2 and S3 don't. They want torches.
- S2 wants a cassette but S3 and S4 don't. They want the records.
- S2, S3 and S4 want combs. They don't want brushes.
- S2, S3 and S4 want pens. They don't want pencils.

3. T notes down any comments as Ss do so. When the activity is over, ask Ss if they have enjoyed
doing the activity. Would they like to repeat it on another day? What did they learn from this
experience? Be very positive in the feedback.
Evaluation
1.  T examines the production of activities and exercises.
2.  T observes Ss' interaction in the classroom.
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Period 4

Fundamental English 6 (E 012)  Mathayomsuksa 1/1  Period 4 (50 minutes) Controlled Group
Lesson 27 (A) Can you swim under water?
Learning Objective: Ss should be able to

- converse politely and appropriately
- ask for and give information in various situations

Terminal Objective: Ss should be able to ask and talk about abilities and skills.
Enable Objective: Ss should be able to…

-  ask and talk about abilities, physical skills and degree of skills.
-  pronounce the stress of words in the sentences
-  read and tell the meaning of new vocabulary

Content
Topic: Can you swim under water?
Function : Giving personal information about abilities and physical skills
Grammar/Structure    : Modal verb: can, can't/cannot (ability)
Vocabulary : speak, stand, ride, climb, swim, dive, draw, knit, head, rope, horse, hand,

piano, guitar, omelet
Teaching aids : Pictures, word cards, tape cassette
Activity:  Questions and answers (True / False)
Procedures :
Presentation Like the Experimental Group
Practice Like the Experimental Group
Production
1.  Ss break into 2 teams and do 'True or False' chair game. One from each team listens to the
sentence and answer true or false by running to the chair one of which has the word card ' True'
on it, and other of which has 'False' pasted on it. The one who first arrives and sits on the right
chair gets 1 point. Then the second one from each team does the same. The team that gets the
most points is the winner.
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For example:
- Fish can swim. (True)
- Fish can't run. (True)
- Bats can fly. (True)
- Cats can fly.  (False)
- Cats can't cook. (True)
- The sun rises in the East.  (True)
- Dogs can play the guitar.  (False)
- Dogs can bark.  (True)
- Snakes can walk.  (False)
-Flowers can sing.  (False)

2.  Ss create sentences to tell their friends, using can and can't such as: Tigers can't fly, horses can
run etc.
3. T notes down any comments as Ss do so. When the activity is over, ask Ss if they have enjoyed
doing the activity. Would they like to repeat it on another day? What did they learn from this
experience? Be very positive in the feedback.
Evaluation:
1.  T examines the production of activities and exercises.
2.  T observes Ss' interaction in the classroom.
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Period 5

Fundamental English 6 (E 012)  Mathayomsuksa 1/1 Period 5 (50 minutes) Controlled Group
Lesson 27 (B) Can you swim under water?
Learning Objective: Ss should be able to

- converse politely and appropriately
- ask for and give information in various situations

Terminal Objective: Ss should be able to ask and talk about abilities and skills.
Enable Objective: Ss should be able to…

-  ask and talk about abilities, physical skills and degree of skills.
-  tell the structure of the sentences

Content
Topic: Can you swim under water?
Function : Giving personal information about abilities and physical skills
Grammar/Structure : Modal verb: can, can't/cannot (ability)
Vocabulary : speak, stand, ride, climb, swim, dive, draw, knit, head, rope, horse, hand,

piano, guitar, omelet
Teaching aids : Pictures, word cards, tape cassette
Activity:  Oral quiz
Procedures :
Presentation Like the Experimental Group
Practice Like the Experimental Group
Production
1.  Ss form groups of 6 and do 'Oral quiz' activity. Ss brainstorm, write questions to ask their
friends in other groups whether they can or cannot do something

For example:
- Can you climb a rope?
- Can you cook?
- Can you speak Chinese?
- Can you ride a bicycle?

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



162

- Can you sing English song?
- Can you drive a car?
- Can you play volleyball?
- Can you swim?
- Can you ride a horse?
- Can you play the guitar?

2.  Ss report the information they have got from asking the others groups.
For example:

 S2 can cook and swim, but he can't play the guitar.
3. T notes down any comments as Ss do so. When the activity is over, ask Ss if they have enjoyed
doing the activity. Would they like to repeat it on another day? What did they learn from this
experience? Be very positive in the feedback.
Evaluation
1.  T examines the production of activities and exercises.
2.  T observes Ss' interaction in the classroom.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก  ง

เปรียบเทียบกิจกรรม และข้ันตอนการสอนของกลุมทดลอง และกลุมควบคุม
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ตารางท่ี 25  เปรียบเทียบกิจกรรม และขั้นตอนการสอนของแผนการสอนดานทักษะการพูดภาษา
      อังกฤษเพ่ือการส่ือสาร ระหวางกลุมควบคุม กับกลุมทดลอง ตั้งแตคาบเรียนท่ี 1 - 23

กลุมควบคุม (ไมใชกิจกรรมการละคร) กลุมทดลอง (ใชกิจกรรมการละคร)
คาบเรียนท่ี 1

กิจกรรม : Introduction, Pre-test
- ครูทําความคุนเคยกับนักเรียนดวยการ
พูดแนะนําตนเอง และนักเรียนพูดแนะนํา
ตนเองทีละคนจนครบ
- ช้ีแจงวัตถุประสงคการเรียน อธิบาย
ความหมาย วิธีดําเนินการเรียนตามปกติ
โดยไมใชกิจกรรมการละคร
-  ทดสอบกอน เรี ยน  และใหตอบ         
แบบสอบถามวัดแรงจูงใจในการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ

คาบเรียนท่ี 1
กิจกรรม : Introduction, Pre-test
- ครูทําความคุนเคยกับนักเรียนดวยการพูดแนะนํา 
ตนเอง และนักเรียนพูดแนะนําตนเองทีละคนจนครบ
- ช้ีแจงวัตถุประสงคการเรียน อธิบายความหมาย และ
วิธีดําเนินการเรียนโดยใชกิจกรรมการละคร
- ทดสอบกอนเรียน และใหตอบแบบสอบถามวัด
แรงจูงใจในการเรียน ฯ

คาบเรียนท่ี 2
กิจกรรม : Oral quiz
Presentation    เหมือนกลุมทดลอง
Practice           เหมือนกลุมทดลอง
Production ทําแบบฝกหัดท่ี 3 จับคูถาม
ตอบ 'Oral quiz' ใหแบงกลุม ๆ ละ 6 คน 
ชวยกันคิดคําถาม เพ่ือถามกลุมอ่ืน

คาบเรียนท่ี 2
กิจกรรม : Role play
Presentation สอนเพลง A B C ฝกสะกดช่ือ ดูภาพใน
หนังสือ ถาม ตอบ เกี่ยวกับภาพ สอนคําศัพท ใหฟง
แถบบันทึกเสียงและตอบคําถาม พูดตาม ฝกเปนคู ขีด
เสนใตคําท่ีขึ้นตนดวยตัวพิมพใหญ สรุปการใช      
ตัวพิมพใหญ สอนการใชโครงสรางประโยค Present 
Simple Tense: Do you want a ……… or a ……..…?
How do you spell ..?  Modal verb: Can you…..? 
(request) และ- Question word: How
Practice ทําแบบฝกหัดท่ี 1 ฟงแถบบันทึกเสียง อาน
อักษร ทําแบบฝกหัดท่ี 2 จับคูพูดสนทนาตามตัวอยาง 
สุมถามใหนักเรียนตอบ ใหนักเรียน
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ตารางท่ี 25 ( ตอ )

กลุมควบคุม (ไมใชกิจกรรมการละคร) กลุมทดลอง (ใชกิจกรรมการละคร)
ถามตอบกันเอง
Production ทําแบบฝกหัดท่ี 3 จับคูฝกถาม ตอบ เขียน
ลงในสมุด นักเรียนแสดงบทบาทสมมุต ิ เลนเกมโชว 
"The Quiz Show" ถามผูแขงขันใหสะกดคําศัพทแขง
กัน

คาบเรียนท่ี 3
กิจกรรม : Questions and answers (Grid
work)
Presentation    เหมือนกลุมทดลอง
Practice           เหมือนกลุมทดลอง
Production แบงนักเรียนเปนกลุม ๆ ละ 4 
คน  ทํากิ จกร รมถาม  ตอบโดยใช  
'Gridwork' เขียนคําถาม และเวนชองวาง
สําหรับเขียนช่ือเพ่ือน 3 คนถามคําถามให
เพ่ือนตอบแลวทําเครื่องหมาย / (ตอบรับ) 
หรือ X (ปฏิเสธ) เสร็จแลวนําขอมูลท่ีได
มาพูดรายงาน

คาบเรียนท่ี 3
กิจกรรม : Simulation
Presentation สอนคําศัพทใหม ใชภาพในหนังสือ
เรียนหนา 42 บอกความหมาย สอนถาม ตอบ Do you 
want a pen or a pencil? Can I have a pen, please?
ฝกอาน และสุมถาม นักเรียน
Practice นักเรียนถามตอบเพ่ิมเติม ใชคําศัพทใน  
แบบฝกหัดท่ี 4 สุมบางคูพูดใหเพ่ือนฟง
Production ทํากิจกรรม "สถานการณจําลอง" สมมุติ
วา จะไปเท่ียวพักผอนท่ีชายทะเล  ตองเลือกส่ิงของ
จากท้ังหมด 8 คู ตามรูปในหนงัสือ หนา 42  พูด
ปรึกษากันในกลุม ๆ ละ 5 คนโดยใชภาษาอังกฤษ 
และใชโครงสรางประโยคท่ีเรียนมา วาแตละคนเลือก
อะไร บอกเหตุผลท่ีเลือก ตัดสินเลือกส่ิงของจากเสียง
ขางมาก แลวพูดรายงาน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



165

ตารางท่ี 25 ( ตอ )

กลุมควบคุม (ไมใชกิจกรรมการละคร) กลุมทดลอง (ใชกิจกรรมการละคร)
คาบเรียนท่ี 4

กิจกรรม : Questions and answers (True /
False)
Presentation    เหมือนกลุมทดลอง
Practice           เหมือนกลุมทดลอง
Production  ใหนักเรียนทํากิจกรรมตอบ
คําถามแบบถูก / ผิด โดยใชเกม 'True / 
false chair' โดยแบงนักเรียนเปน 2 ทีม 
สงตัวแทนมาครั้งละ 1 คน ตอบประโยค
ท่ีครูหรือเพ่ือนพูดวาถูก หรือผิด โดยวิ่ง
ไปนั่งเกาอ้ีท่ีติดปายวา True หรือ False 
ใหชวยกันคิดประโยค ท่ีจะพูด เชน      
Fish can fly.

คาบเรียนท่ี 4
กิจกรรม : Skits
Presentation ครูสอนคํากริยาตาง ๆ โดยใชรูปภาพ  
สอนการใช Modal verb: can และ can't สุมถาม     
นักเรียน สอนคําศัพทใหมโดยใชภาพในหนังสือ ฝก
อานบทสนทนาขอ 2
Practice ทําแบบฝกหัดท่ี 1 ทําตารางใสทักษะตาง ๆ 
และคําตอบ Yes./No./Not very well แลวถามเพ่ือน
ตามแบบฝกหัดท่ี 2 และกาเครื่องหมาย ในชอง Your 
partner ทําแบบฝกหัดท่ี 3 โดยเขียนรายงานจากการ
ถาม ตอบในตารางแบบฝกหัดท่ี 2
Production แบงนักเรียนเปนกลุม ๆ ละ 5 คน ให   
นักเรียนแสดง " บทละครส้ัน  "เรื่องเด็ก 2 คน คุยโม
โออวดความสามารถกัน โดยมีคนบรรยาย และมีคน
บอกบท ใหพูดตามและทําทาทางประกอบ กลุม     
ตอมาใหพูดและแสดงเองโดยไมตองมีคนบอกบทพูด

คาบเรียนท่ี 5
กิจกรรม : Oral quiz
Presentation    เหมือนกลุมทดลอง
Practice           เหมือนกลุมทดลอง
Production แบงนักเรียนออกเปนกลุมละ 
6 คน ใหทํากิจกรรมถาม ตอบ โดยใช 
'Oral quiz' ถามเพ่ือน ๆ วาใครสามารถ
ทําอะไรได และทําอะไรไมได แลวพูด 
รายงานใหกลุมอ่ืนฟง

คาบเรียนท่ี 5
กิจกรรม : Role play
Presentation ดูภาพโฆษณาในหนังสือ เชิญชวน
สมัครเปนนักกีฬา แลวตอบคําถาม ครูเขียนคําถามนํา 
กอนฟงแถบบันทึกเสียงแลวตรวจคําตอบ พูดตาม
แถบบันทึกเสียง ครูอธิบายภาพ  และรูปแบบจด
หมาย ทบทวนการใช Modal verb: can และ can't

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



166

ตารางท่ี 25 ( ตอ )

กลุมควบคุม (ไมใชกิจกรรมการละคร) กลุมทดลอง (ใชกิจกรรมการละคร)
Practice สมมุติช่ือคนรวมท้ังอายุ ท่ีอยู ช่ือโรงเรียน 
และขอมูลอ่ืน ๆใหชวยกันเขียนจดหมายสมัครเปน
นักกีฬา เขียนบนกระดาน เม่ือเขียนเสร็จแลว ให    
นักเรียนเขียนจดหมายของตนเองสมัครเขาแขงขัน
เกม ตามโฆษณาในหนังสือเรียนหนา 43
Production แบงนักเรียนเปนกลุม ๆ ละ 5 คน  ให
แสดงบทบาทสมมุต ิ เปนกรรมการสัมภาษณผูสมัคร
เขาสโมสรกีฬาแตละคน โดยถามถึงความสามารถใน
ดานการเลนกีฬาและความสามารถพิเศษอ่ืน ๆ

คาบเรียนท่ี 6
กิจกรรม : Questions and answers
(Mutaul dictation)
Presentation    เหมือนกลุมทดลอง
Practice           เหมือนกลุมทดลอง
Production ใหนักเรียนทํากิจกรรมถาม 
ตอบ โดยใชกิจกรรม 'Mutual dictation' 
โดยนักเรียนแตละคูไดรับบัตรเนื้อเรื่อง
เดียวกันแต มีบางสวนขาดหายไปไม
เหมือนกัน นักเรียนตองผลัดกันอานเพ่ือ 
ท่ีจะชวยกันเติมขอมูลท่ีขาดหายไป โดย
อาจขอใหพูดซํ้า หรือถามเพ่ิมเติมได  
เสร็จแลวตรวจสอบความถูกตองจาก  
ฉบับสมบูรณ

คาบเรียนท่ี 6
กิจกรรม : Skits
Presentation ครูสอนประโยค What are you doing? 
Are you writing a letter? ใหนักเรียนฝกถาม ตอบ ให
ปดหนังสือและฟง Dialogue จากแถบบันทึกเสียง ดู
ประโยคไมสมบูรณท่ีครูเขียนบนกระดานเพ่ือใหเติม
ขอความท่ีขาดหายจากท่ีไดฟง แลวสอนคําศัพทใหม
โดยใหเดาความหมายจากบริบท
Practice ทําแบบฝกหัดท่ี 1 และ 2  ดูภาพและฝกถาม 
ตอบ ตามตัวอยาง แลวสรุปหลักการเติม -ing
Production แบงนักเรียนเปนกลุม ๆ ละ 6 คน ให   
นักเรียนแสดง " ละครส้ัน " เรื่องขอใหเพ่ือนชวยทํา
ขนมแตไมมีใครชวยโดยอางวาติดธุระกําลังทํางานอยู 
โดยใหอานเนื้อเรื่องกอน แลว
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ตารางท่ี 25 ( ตอ )

กลุมควบคุม (ไมใชกิจกรรมการละคร) กลุมทดลอง (ใชกิจกรรมการละคร)
ซอมบทพูด ฝกทําทาทางประกอบ แลวออกมาแสดง
โดยมีคนบอกบท กลุมตอมาแสดงโดยไมตองมีคน
บอกบท

คาบเรียนท่ี 7
กิจกรรม : Questions and answers
(Matching)
Presentation    เหมือนกลุมทดลอง
Practice           เหมือนกลุมทดลอง
Production ใหนักเรียนทํากิจกรรมตาม 
ใบงาน ใหโยงเสนจากรูปภาพจับคูกับ   
คํากริยาท่ีตรงตามภาพ แลวพูดถาม ตอบ
กับเพ่ือน

คาบเรียนท่ี 7
กิจกรรม : Mime
Presentation ครูทบทวนแบบฝกหัดขอ 2 หนา 45 
โดยใชคําถามตามขอมูลในหนังสือเรียน ถามวาใคร
กําลังทําอะไร ใหอานช่ือคนในใบงานและนําไปใช
ตอบคําถาม  สอนโครงสรางประโยค  Present 
Continuous Tense และเรื่องการใช Exclamation: 
How + adj! : How horrible!ฝกเติมคําแสดงอาการ
อุทาน พรอมท้ังแสดงอาการแลวอานออกเสียงตามครู
Practice ใหนักเรียนฝกพูดถาม ตอบจากรูปในใบงาน 
ฝกแตงประโยค และพูดถาม ตอบกัน
Production แบงนักเรียนออกเปน 2 กลุม ผลัดกันสง
ตัวแทนออกมาครั้งละ 2 คน รับบัตรคําแลวใหคน
หนึ่งมาแสดงทาใบใหเพ่ือนในกลุมทายวากําลังทํา
อะไรอีกคนหนึ่งคอยตอบวาถูกหรือผิด กลุมไหน
ตอบไดถูกมากกวาเปนฝายชนะ

คาบเรียนท่ี 8
กิจกรรม : Questions and answers
(Whisper and draw)
Presentation    เหมือนกลุมทดลอง
Practice           เหมือนกลุมทดลอง
Production ใหนักเรียนทํากิจกรรม
ถาม ตอบ โดยใชกิจกรรม 'Whisper and 
draw' โดยครูพูดกระซิบคํากริยาและ

คาบเรียนท่ี 8
กิจกรรม : Drama game
Presentation ใหนักเรียนฟง Dialogue จากแถบบันทึก
เสียง ฝกพูดตามแถบบันทึกเสียง แลวตอบคําถาม 
โดยใชภาพประกอบ ใหขีดเสนใตรูปประโยคท่ีเปน 
Present continuous และอานประโยค
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ตารางท่ี 25 ( ตอ )

กลุมควบคุม (ไมใชกิจกรรมการละคร) กลุมทดลอง (ใชกิจกรรมการละคร)
ใหนักเรียนวาดภาพบนกระดาน แลวถาม
เพ่ือน ๆ วา คนในภาพกําลังทําอะไร ให
เพ่ือนทายคําตอบ

Practice นักเรียนทําแบบฝกหัดท่ี 1 ดูภาพและฝกถาม 
ตอบ ใหทําแบบฝกหัดท่ี 2  ฝกการเปล่ียนประโยค
บอกเลาเปนประโยคปฏิเสธ ตามตัวอยาง
Production แบงนักเรียนเปน 2 กลุม ใหเลนเกม 
'Dressing - up relay' โดยใหแตละกลุมสงตัวแทน
ออกมาแขงขันวิ่งไปหยิบเครื่องนุงหมตามท่ีครูส่ัง 
เชน Put on your socks. ใสแลวพูดบอกวา นักเรียน
กําลังสวมใสอะไร กลับมาส่ังใหเพ่ือนไปหยิบใสส่ิง
ของช้ินตอไป กลุมท่ีสวมใสส่ิงของครบหมดกอน
เปนฝายชนะ

คาบเรียนท่ี 9
กิจกรรม : Language game (Bingo)
Presentation    เหมือนกลุมทดลอง
Practice           เหมือนกลุมทดลอง
Production ใหนักเรียนเลนเกม 'Bingo' 
โดยเขียนคําศัพทใหมท่ีไดเรียนมาแลว
จากบทท่ี 26 - 30 ในกรอบตาราง 9 ชอง 
ผลัดกันหยิบบัตรคํา อานคําและพูดให
แตงประโยคจากคํานั้น

คาบเรียนท่ี 9
กิจกรรม :  Mime, Skits
Presentation ครูอธิบายช่ือเรื่องเกี่ยวกับการผจญภัย 
หนา 47 เขียนคําถามบนกระดานเพ่ือใหนักเรียนหา 
คําตอบจากเรื่องท่ีฟง ทบทวนโครงสรางประโยค 
Present Continuous Tense
Practice ใหนักเรียนฟงแถบบันทึกเสียง และฝก   
อานตาม แลวทําแบบฝกหัดเขียนแกไขประโยคใน 
หนา 47 ใหถูกตองตามเรื่องท่ีอาน ตรวจคําตอบแลว
ฝกอานประโยค
Production แบงนักเรียนเปนกลุม ๆ ละ 5 คน ใหคน
หนึ่งเลาเรื่องการผจญภัยในบทท่ี 30 หนา 47 และ
เพ่ือนท่ีเหลือแสดงโดยทําทาทางประกอบ (ทาใบ)  
ตอมาใหแสดงและมีการพูดดวย โดยใหเพ่ือนชวย
บอกบท  สวนกลุมตอมาใหแสดงและพูดเองโดยท่ี 
ไมตองมีคนบอกบท
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ตารางท่ี 25 ( ตอ )

กลุมควบคุม (ไมใชกิจกรรมการละคร) กลุมทดลอง (ใชกิจกรรมการละคร)
คาบเรียนท่ี 10

กิจกรรม : Questions and answers
(Elimination)
Presentation    เหมือนกลุมทดลอง
Practice           เหมือนกลุมทดลอง
Production ใหนักเรียนทํากิจกรรมตอบ
คําถามแบบถูก  ผิด  โดยใชกิจกรรม 
'Elimination' โดยใหวาดภาพท่ีกําหนดให
ชุดละ 4 ภาพ เรียงลําดับตามใจชอบ แลว
ถาม ตอบกับเพ่ือน เพ่ือตรวจดูวาวาดภาพ
ในชองท่ีตรงกันหรือไม  โดยใชคําศัพท
และโครงสรางประโยคท่ีเรียนมา

คาบเรียนท่ี 10
กิจกรรม : Story telling
Presentation ใหนักเรียนฟง Conversation หนา 48 
จากแถบบันทึกเสียง ถาม ตอบเกี่ยวกับขอมูลสวนตัว
โดยเวนชองวางไวใหเติมคําตอบ โดยครูพูดประโยค
ท่ีเวนชองวางไว  แลวใหฝกพูดถาม ตอบกัน ทบทวน
โครงสรางประโยค Present Continuous Tense
Practice นักเรียนจับคูผลัดกันฝกพูดบทสนทนาโดย
ใชขอมูลสวนตัวของนักเรียนเอง
Production แบงนักเรียนเปนกลุม ๆ ละ 5 คน ใหชวย
กันเลาเรื่องเพ่ือทบทวนความจําใหเพ่ือนคนหนึ่ง    
ซ่ึงสมมุติวาประสบอุบัติเหตุจําความอะไรไมได ใช
ขอมูลจากบทสนทนาในหนา 48 และคิดเพ่ิมเติมดวย

คาบเรียนท่ี 11
กิจกรรม : Discussion
Presentation    เหมือนกลุมทดลอง
Practice           เหมือนกลุมทดลอง
Produc t ion  ใหนักเรียนทํากิจกรรม  
'Discussion' พูดสนทนา อภิปราย ขอมูล 
ท่ีไดรับในขั้นฝก วามีอะไรบางท่ีเหมือน 
หรือแตกตางกัน แลวพูดรายงานใหเพ่ือน
ในช้ันฟง

คาบเรียนท่ี 11
กิจกรรม : Talk and listen, Improvisation
Presentation ใหนักเรียนอาน Conversation ในหนา 
48 ท่ีเติมขอความไวแลวเปนการทบทวน แลวฝกตั้ง
คําถาม และตอบตามประโยคในกรอบ Grammar ใน
หนา 48 ฝกพูดถาม ตอบกัน
Practice แบงนักเรียนกลุม ๆ ละ 3 คน ใหฝกพูดถาม 
ตอบตามประโยคในกรอบ Grammar โดยถามเปนคู
กอนแลวถามเกี่ยวกับคนท่ี 3 โดยใชขอมูลจากท่ีถาม
กันมากอน ฝกใชสรรพนามบุรุษท่ี 3
Production ใหนักเรียนจับคูฝกพูดบทสนทนาตาม
บัตรฝกพูด และฟง จากบทสนทนาในหนา 48 ท่ีครู
แจกให  เม่ือพูดไดคลองแลวใหรับบัตรบทบาท      
ซ่ึงกําหนดคําช้ีแนะและบอกหนาท่ีภาษา แลวให
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ตารางท่ี 25 ( ตอ )

กลุมควบคุม (ไมใชกิจกรรมการละคร) กลุมทดลอง (ใชกิจกรรมการละคร)
แสดงสดกับคูของตน ตอมาใหสลับคูกับคูอ่ืนเพ่ือฟง
ขอมูลท่ีแตกตางออกไป และพูดตอบส่ือสารกันใหได

คาบเรียนท่ี 12
กิจกรรม : Language game (MMM!)
Presentation    เหมือนกลุมทดลอง
Practice           เหมือนกลุมทดลอง
Production ใหนักเรียนจับคูถาม ตอบ 
โดยใชกิจกรรม 'MMM!' ใชขอมูลจาก
แบบฝกหัดท่ี 3 ผลัดกันทายโดยถามเพ่ือน
วาชอบส่ิงท่ีตนเขียนไวหรือไม  ดูวา     
ใครทายไดถูกมากกวากัน

คาบเรียนท่ี 12
กิจกรรม :  Talk and listen, Role play
Presentation ครูสอนคําศัพทใหม ใชภาพในหนังสือ
หนา 49 - 50 สอนคําถาม วาชอบหรือไมชอบอะไร 
และคําตอบ Yes/No ครูถามคําถามนําเกี่ยวกับภาพ 
ในหนา 49 กอนฟง Dialogue จากแถบบันทึกเสียง 
ฝกพูดตาม แลวตอบคําถามจากเรื่องท่ีฟง ขีดเสนใต
ประโยคบอกเลา และปฏิเสธ บอกความแตกตาง
Practice นักเรียนทําแบบฝกหัดท่ี 1 ใหอานช่ืออาหาร 
เครื่องดื่ม แลวช้ีท่ีภาพ ใหทําแบบฝกหัดท่ี 2 ฝกการ
ถามและตอบ ตามตัวอยาง วาชอบอาหารตามภาพท่ีช้ี
หรือไม ตอมาใหทําแบบฝกหัดท่ี 3 เขียนช่ืออาหารท่ี
ชอบและไมชอบในตาราง แลวทําแบบฝกหัดท่ี 4  ให
เขียนรายงานวาชอบอาหารและเครื่องดื่มอะไรบาง
Production แบงนักเรียนเปนกลุม ๆ ละ 3 คน ฝกพูด
ตามบัตรฝกพูด และฟงท่ีครูแจกให จนคลองแลว
แสดงบทบาทสมมุติตามบทพูดใน Dialogue หนา 49 
ตอจากนั้นใหรับบัตรบทบาทท่ีกําหนดเพียงคําช้ีแนะ
บอกหนาท่ีของภาษาเพ่ือใหคิดคําพูดในการสนทนา
เอง และออกมาแสดง
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ตารางท่ี 25 (ตอ)

กลุมควบคุม (ไมใชกิจกรรมการละคร) กลุมทดลอง (ใชกิจกรรมการละคร)
คาบเรียนท่ี 13

กิจกรรม : Describe and arrange
Presentation    เหมือนกลุมทดลอง
Practice           เหมือนกลุมทดลอง
Production ใหนักเรียนจับคู ทํากิจกรรม 
พูดบรรยาย 'Describe and Arrange' โดย
ใหดูภาพอาหาร เครื่องดื่มในหนา 50 แลว
เขียนช่ือเรียงลําดับ ใหฝายหนึ่งเริ่มพูด
บรรยายกอน ใหเพ่ือนเขียนช่ืออาหาร 
เครื่องดื่มท่ีเพ่ือนบอกวาชอบหรือไมชอบ
อะไรตามลําดับ เสร็จแลวตรวจดูวาเรียง
ถูกตองตรงกันหรือไม ตอมาจึงสลับให
อีกฝายเปนผูพูดบรรยายใหเพ่ือนเขียน
บาง อาจจะใชเปนรูปภาพใหเรียงลําดับ
ตามท่ีเพ่ือนบรรยายก็ได

คาบเรียนท่ี 13
กิจกรรม : Story telling, Monologue
Presentation  ครูทบทวนคําศัพทจากภาพในหนังสือ
และคําถาม คําตอบท่ีเรียนแลวในแบบฝกหัดท่ี 2
Practice นักเรียนทําแบบฝกหัดท่ี 3 จับคูและเขียน
ประโยคบอกช่ืออาหารท่ีนักเรียนชอบ และไมชอบลง
ในตาราง ฝกพูดประโยค ทําแบบฝกหัดท่ี 4 ใหเขียน
รายงานจากตารางของเพ่ือนวาเพ่ือนชอบหรือไมชอบ
อาหารอะไร แลวพูดรายงานใหเพ่ือนฟง
Production แบงนักเรียนเปนกลุม ๆ ละ 3 คน ใหอาน
บทสนทนาใน Dialogue หนา 49 แลวเลือกสมมุติ  
ตนเองเปนตัวละครในเรื่อง ชวยกันพูด เลาเรื่อง    
เหตุการณใหกลุมอ่ืนฟง

คาบเรียนท่ี 14
กิจกรรม : Questions and answers (Grid
work)
Presentation    เหมือนกลุมทดลอง
Practice           เหมือนกลุมทดลอง
Production แบงนักเรียนเปนกลุม ๆ ละ
4 คน  ทํากิจกรรมถาม ตอบโดยใช 
'Gridwork' เขียนคําถาม และเวนชองวาง
สําหรับเขียนช่ือเพ่ือน 3 คน ถามคําถาม
ให เ พ่ื อนตอบแลว ทําเครื่ องหมาย  /     
(ตอบรับ)

คาบเรียนท่ี 14
กิจกรรม :  Talk and listen, Role lay
Presentation ครูสอนคําศัพทใหม ใชภาพในหนังสือ
บอกความหมาย และถามเกี่ยวกับภาพของ Kate กับ
พอ สอนคําสรรพนาม one/ones และ these/those ใช
ภาพประกอบการสอน ใหฟง Dialogue ฝกพูดตาม
ตอบคําถามจากเรื่องท่ีฟง ใหขีดเสนใตประโยคท่ีใช 
one/ones และ these/those สอนการเสนอใหความ
ชวยเหลือ Can I help you? หรือ May I help you? 
และการตอบรับหรือปฏิเสธความชวยเหลือ โดยพูด
เสนอความชวยเหลือเพ่ือน และเพ่ือนพูดตอบยินดีรับ
หรือปฏิเสธขอเสนอนั้น จนพูดไดคลอง
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ตารางท่ี 25 (ตอ)

กลุมควบคุม (ไมใชกิจกรรมการละคร) กลุมทดลอง (ใชกิจกรรมการละคร)
หรือ X (ปฏิเสธ) เสร็จแลวนําขอมูลท่ีได
มาพูดรายงาน

Practice นักเรียนทําแบบฝกหัดท่ี 1 และ  2  ฝกถาม 
ตอบ วาชอบหรือไมชอบอะไร ใชภาพและตัวอยาง
ในหนังสือเรียนประกอบการฝกพูด
Production แบงนักเรียนเปนกลุม ๆ ละ 3 คน ใหฝก
พูดตามบัตรฝกพูด และฟงท่ีครูแจกให จนคลองแลว
แสดงบทบาทสมมุติตามบทพูดใน Dialogue หนา 51
ตอจากนั้นใหรับบัตรบทบาทท่ีกําหนดเพียงคําช้ีแนะ
บอกหนาท่ีของภาษาเพ่ือใหคิดคําพูดในการสนทนา
ดวยตนเอง และออกมาแสดง

คาบเรียนท่ี 15
กิจกรรม : Whisper story
Presentation    เหมือนกลุมทดลอง
Practice           เหมือนกลุมทดลอง
Production  แบงนักเรียนเปน 2 กลุม ให
ทํากิจกรรมพูดกระซิบประโยคโดยใช  
กิจกรรม 'Whisper story' โดยใหนักเรียน
แตละกลุมนั่งเรียงแถว ใหคนสุดทายไปดู
ประโยคเนื้อเรื่องท่ีโตะหลังหอง แลวมา
กระซิบบอกเพ่ือน ใหกระซิบตอ ๆ กันไป
จนถึงหัวแถว คนสุดทายจะตองไปหยิบ
แถบประโยคท่ีไดยินซ่ึงวางบนโตะหนา
หอง นําไปติดไวท่ีกระดาน แลววิ่งไปดู
ประโยคท่ี 2 หลังหองเพ่ือกระซิบบอก
เพ่ือนเหมือนท่ีคนแรกทํา  กลุมไหนหยิบ
ประโยคไดถูกตองและหมดกอนจะเปน
ฝายชนะ

คาบเรียนท่ี 15
กิจกรรม :  Story telling, Monologue
Presentation ครูทบทวนคําศัพทจากภาพในขอ 1 ใช
คําศัพทท่ีเรียนมาแลว แตงประโยคบอกวาชอบหรือ
ไมชอบอะไร 10 ประโยค สอนโครงสรางประโยค
บอกเลา และประโยคปฏิเสธ ฝกอานประโยค ใหอาน
บทสนทนาถาม ตอบ ในแบบฝกหัดท่ี 3 สอนการใช 
Question word: Which การใช  Indefinite pronouns : 
one, ones และ Demonstratives adjectives and 
pronouns : these, those
Practice ใหทําแบบฝกหัดท่ี 4 แตงประโยคบอกเลา 
ประโยคปฏิเสธ แลวฝกพูดถาม ตอบกัน ตามตัวอยาง
ในแบบฝกหัดท่ี 3
Production แบงนักเรียนเปนกลุม ๆ ละ 3 คน ใหอาน
บทสนทนาใน Dialogue หนา 51 แลวเลือกสมมุติ
ตนเองเปนตัวละครในเรื่อง ชวยกันพูดเลาเรื่อง
เหตุการณใหกลุมอ่ืนฟง
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ตารางท่ี 25 ( ตอ )

กลุมควบคุม (ไมใชกิจกรรมการละคร) กลุมทดลอง (ใชกิจกรรมการละคร)
คาบเรียนท่ี 16

กิจกรรม : Questions and answers
(Mutaul dictation)
Presentation    เหมือนกลุมทดลอง
Practice           เหมือนกลุมทดลอง
Production ใหนักเรียนทํากิจกรรมถาม 
ตอบ โดยใชกิจกรรม 'Mutual dictation' 
โดยนักเรียนแตละคูไดรับบัตรเนื้อเรื่อง
เดียวกันแตมีบางสวนท่ีขาดหายไปใน
ตําแหนงท่ีไมเหมือนกัน นักเรียนตอง
ผลัดกันอานเพ่ือท่ีจะชวยกันเติมขอมูลท่ี
ขาดหายไปนั้น โดยอาจขอใหพูดซํ้า หรือ
ถามเพ่ิมเติมได เสร็จแลวตรวจสอบความ
ถูกตองไดจากฉบับท่ีมีขอความสมบูรณ

คาบเรียนท่ี 16
กิจกรรม :  Talk and listen, Role play
Presentation ใหดูตารางเรียน และคําถามบนกระดาน
แลวฟง Dialogue จากแถบบันทึกเสียง ทําแบบฝกหัด
ท่ี 1 อานบทสนทนา แลวเติมคําตอบในตาราง เม่ือทํา
เสร็จแลวใหฝกพูดตามแถบบันทึกเสียง ฝกพูดเปนคู 
สอนการใช  Verb "have got" เชน We've got ……... 
on …...  When have we got …….?  การใช Question 
word: When……..?  การใช  Preposition : on (with 
days of the week) และ Exclamation: How + adj !  
Practice ใหทําแบบฝกหัดท่ี 2 ฝกพูดถามและตอบกัน
แลวเติมตารางเรียนในหนังสือเรียนหนา 52 ใหครบ
สมบูรณ แลวฝกพูดกับเพ่ือนเปนคู ๆ
Production แบงนักเรียนเปนกลุม ๆ ละ 3 คน ใหฝก
พูดตามบัตรฝกพูด และฟง ท่ีครูแจกใหจนคลองแลว
แสดงบทบาทสมมุติตามบทพูดใน Dialogue ใน
หนังสือเรียนหนา 52 ตอจากนั้นใหรับบัตรบทบาทท่ี
กําหนดเพียงคําช้ีแนะบอกหนาท่ีของภาษาเพ่ือใหคิด
หาคําพูดในการสนทนาเอง และออกมาแสดง

คาบเรียนท่ี 17
กิจกรรม : Language game (Bingo)
Presentation    เหมือนกลุมทดลอง
Practice           เหมือนกลุมทดลอง
Production ใหนักเรียนเลนเกม 'Bingo'
โดยเขียนคําศัพทช่ือวิชา หรือคําศัพท   
อ่ืน ๆ ในบทท่ี 33 ใสลงในตาราง 9 ชอง 
แลวผลัดกันหยิบบัตรคําขึ้นมาทีละคํา

คาบเรียนท่ี 17
กิจกรรม : Role play
Presentation  ฝกอาน Rhyme ในขอ 6 หนา 52 แลว
ถามและตอบ เกี่ยวกับตารางเรียน ทบทวนการใช 
Verb "have got"  การใช Question word: When…..?
การใช  Preposition : on (with days of the week) และ 
Exclamation: How + adj !
Practice  ทําแบบฝกหัดขอ 3 และ 4 ใชตารางเรียนใน
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ตารางท่ี 25 ( ตอ )

กลุมควบคุม (ไมใชกิจกรรมการละคร) กลุมทดลอง (ใชกิจกรรมการละคร)
และอานคํา พรอมท้ังพูดแตงประโยคจาก
คําท่ีหยิบไดนั้น

หนังสือ กับตารางเรียนของนักเรียน ใหฝกอานบท
สนทนา ทําแบบฝกหัดท่ี  5 ถามเรื่องวิชาท่ีชอบเรียน
Production   ใหนักเรียนจับคูทํากิจกรรมการแสดง
บทบาทสมมุติ โดยใชกิจกรรม 'Interview' สัมภาษณ
เพ่ือนเกี่ยวกับตารางเรียน เวลาเรียน และวิชาท่ีชอบ 
แลวเปล่ียนไปสัมภาษณคนอ่ืนอีก 5 คน สรุปและพูด
รายงานจากการสัมภาษณวา วิชาอะไรท่ีเพ่ือนชอบกัน
มากท่ีสุด เขียนบอกวาเพ่ือนคนไหนชอบวิชาอะไร 
รวมท้ังตัวนักเรียนเองดวย

คาบเรียนท่ี 18
กิจกรรม : Questions and answers
(Grid work)
Presentation    เหมือนกลุมทดลอง
Practice           เหมือนกลุมทดลอง
Production แบงนักเรียนเปนกลุม ๆ ละ 4 
คน ใหทํากิจกรรมถามและตอบโดยใช 
'Gridwork' เขียนคําถาม และเวนชองวาง
สําหรับเขียนช่ือเพ่ือน 3 คน ถามใหเพ่ือน
ตอบแลวจึงทําเครื่องหมาย / (ตอบรับ) 
หรือเครื่องหมาย X (ปฏิเสธ) วาชอบ หรือ
ไมชอบอะไร คนท่ีตอบคนท่ี 2 และ 3 พูด
เสริมวา So do I. หรือ Neither do I? เสร็จ
แลวนําขอมูลท่ีไดมาพูดรายงาน

คาบเรียนท่ี 18
กิจกรรม : Mime
Presentation สอนคําศัพทเกี่ยวกับกีฬา ใชรูปภาพใน
หนังสือบอกความหมาย ฝกถาม ตอบ วาคนในภาพ
กําลังทําอะไร ใหนักเรียนฟงเรื่องจากแถบบันทึกเสียง 
สอนการใช Verb "like + Gerund" (- ing form) :
Subj. +  like / don't like + V.ing …......
Do + Subj. + like + V.ing? ตอบ Yes, + Subj. + do. 
หรือ No, + Subj. + don't. และ Inversion : So do I. / 
Neither do I. So can I. / Neither can I.
Practice ฝกอานเรื่องตามแถบบันทึกเสียง แลวตอบ
คําถามจากเรื่อง ทําแบบฝกหัดท่ี 1 ใหเลือกกีฬาหรือ
กิจกรรมท่ีชอบ ทําแบบฝกหัดท่ี 2 เขียนช่ือกิจกรรม  
ท่ีไมชอบจากแบบสอบถาม เขียนลงในสมุด แลวทํา
แบบฝกหัดท่ี 3 ถามและตอบ วาชอบหรือไมชอบกีฬา
หรือกิจกรรมอะไร  ตามตัวอยาง อาน  'Joke time'      ดู
ภาพประกอบเพื่อบอกความหมาย
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ตารางท่ี 25 ( ตอ )

กลุมควบคุม (ไมใชกิจกรรมการละคร) กลุมทดลอง (ใชกิจกรรมการละคร)
Production แบงนักเรียนออกเปน 2 กลุม ผลัดกันสง
ตัวแทนออกมาครั้งละ 2 คน มารับบัตรคําแลวใหคน
หนึ่งแสดงทาใบตามบัตรคําท่ีไดนั้นเพ่ือใหเพ่ือนใน
กลุมทายวากําลังทําอะไร อีกคนหนึ่งคอยบอกคําตอบ
วาถูกหรือผิด กลุมไหนตอบไดถูกมากกวาเปนฝาย
ชนะ ใหใชคําถามวาชอบส่ิงนั้นหรือส่ิงนี้หรือไม

คาบเรียนท่ี 19
กิจกรรม : Questions and answers
(Grid work)
Presentation    เหมือนกลุมทดลอง
Practice           เหมือนกลุมทดลอง
Production แบงนักเรียนเปนกลุม ๆ ละ 4 
คน  ทํากิ จกร รมถาม  ตอบโดยใช  
'Gridwork' เขียนคําถาม และเวนชองวาง
สําหรับเขียนช่ือเพ่ือน 3 คน ถามคําถาม
ให เ พ่ื อนตอบแลว ทําเครื่ องหมาย  /     
(ตอบรับ) หรือ X (ปฏิเสธ) คนท่ีตอบใน
ลําดับท่ี 2 และ 3 พูดเสริมวา So can I. 
หรือ Neither can I? เสร็จแลวนําขอมูล
ท่ีไดมาพูดรายงาน

คาบเรียนท่ี 19
กิจกรรม : Simulation
Presentation ใหฟง และอานบทสนทนาในขอ 4 เรื่อง
การใช can / can't บอกความสามารถ การแสดงความ
เห็นดวยหรือไมเห็นดวย ใช So can I. และ Neither 
can I. ทบทวนการใช Verb "like + Gerund" (- ing 
form): Subj. +  like / don't like + V.ing …...
Do + Subj. + like + V.ing? และคําตอบ Yes /No
Practice ฝกถาม ตอบ ตามบทสนทนาขอ 4 และใช 
คําอ่ืนมาแทนในประโยคถาม ตอบ ใหทําแบบฝกหัด
ท่ี 5  เติมขอความในชองวาง วาคนในครอบครัว ชอบ
หรือไมชอบทําอะไรบางตามตัวอยางในหนังสือเรียน
Production แบงนักเรียนเปน 2 กลุม ใหแตละกลุม
แสดงบทบาทตามสถานการณจําลอง สมมุติใหเปน
คณะกรรมการประชุมเรื่องการจัดการแขงขันกีฬา 
พิจารณาคัดเลือกประเภทของกีฬาท่ีจะทําการแขงขัน
ในโรงเรียน โดยเสนอช่ือกีฬาแตละประเภทและให
อภิปราย ช้ีแจงแสดงเหตุผล และลงมติเลือก เสร็จ
แลวพูดสรุปรายงานตอท่ีประชุมวามีกีฬาประเภทใด
บางท่ีไดรับคัดเลือก
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ตารางท่ี 25 ( ตอ )

กลุมควบคุม (ไมใชกิจกรรมการละคร) กลุมทดลอง (ใชกิจกรรมการละคร)
คาบเรียนท่ี 20

กิจกรรม : Questions and answers
Presentation    เหมือนกลุมทดลอง
Practice           เหมือนกลุมทดลอง
Production ใหนักเรียนจับคู ถาม ตอบ  
กับเพ่ือนโดยใชขอมูลของนักเรียนเอง
จากตารางท่ีเขียนไว

คาบเรียนท่ี 20
กิจกรรม : Monologue
Presentation ใหดูภาพและเดาวาคนในภาพเปนคน
ชนชาติอะไร อยูท่ีไหน แลวอานบทอานยอหนาท่ี 1 
เพ่ือหาคําตอบ ใหดูแผนท่ี ดูคําถามบนกระดาน สอน
ทบทวน เรื่องการใชโครงสรางประโยค Present 
Simple Tense: Subj. +  like (s) …...การใช Subj. + 
do / does + not like …...และการตอบ Yes  / No
Practice ใหอานเนื้อเรื่องแลวตอบคําถาม ครูเขียน   
ตารางขอมูลสวนตัว อาทิ ช่ือ อายุ และอ่ืน ๆ ไวบน
กระดานใหนักเรียนลอก และเติมขอมูลเกี่ยวกับคน
ในเรื่องท่ีอาน และแบงครึ่งตารางเพ่ือเติมขอมูลของ
นักเรียนเองเอาไวสําหรับเขียนจดหมายแนะนําตัว
Production แบงนักเรียนเปนกลุม ๆ ละ 4 คน สมมุติ
วาเพ่ิงรูจักกัน จึงมีการพูดแนะนําตัวโดยใชขอมูลท่ี
เขียนไวแลวในตาราง

คาบเรียนท่ี 21
กิจกรรม : Questions and answers
Presentation    เหมือนกลุมทดลอง
Practice           เหมือนกลุมทดลอง
Production ใหอานบทสนทนาท่ีเติม     
ขอความเสร็จแลว ใหถามเพ่ือน แลวพูด
รายงานวาเ พ่ือนชอบวิชา กีฬา และ       
กิจกรรมอะไร

คาบเรียนท่ี 21
กิจกรรม :  Role play
P r e se n t a t i o n  ใหนั ก เ รี ยนฟ งบทสนทนาใน  
Conversation หนา 56 จากแถบบันทึกเสียง ฝกพูด
ตามแถบบันทึกเสียง สอนทบทวนการใช  Verb 
"have got" เชน We've got …... on …...  When have 
we got ….? การใช Question word: When…..? และ
การใช  Preposition : on (with days of the week)
Practice นักเรียนเขียนเติมชองวางในบทสนทนา จับ
คูผลัดกัน ฝกพูดถาม ตอบ ตามบทสนทนา
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ตารางท่ี 25 ( ตอ )

กลุมควบคุม (ไมใชกิจกรรมการละคร) กลุมทดลอง (ใชกิจกรรมการละคร)
Production  ใหนักเรียนแสดงบทบาทสมมุต ิ ตาม  
บทสนทนาท่ีเติมสมบูรณแลว

คาบเรียนท่ี 22
กิจกรรม : Questions and answers
Presentation    เหมือนกลุมทดลอง
Practice           เหมือนกลุมทดลอง
Production ใหนักเรียนจับคู ถามและ 
ตอบ ตามประโยคท่ีเขียนไว แลวพูด    
รายงานขอมูลท่ีไดรับมานั้นใหเพ่ือนฟง

คาบเรียนท่ี 22
กิจกรรม : Improvisation
Presentation นักเรียนลอกตารางในหนังสือเรียน  
หนา 56 ฟงแถบบันทึกเสียงการสัมภาษณ แลวเติม 
ขอมูลเกี่ยวกับผูพูดสอนทบทวนการใช  Verb "have 
got" เชน We've got …... on …...  When have we got 
….? การใช Question word: When…..? และการใช 
Preposition : on (with days of the week)
Practice นักเรียนฝกแตงประโยคจากไวยากรณท่ี
เรียนมาตามกรอบตาราง Grammar หนา 56
Production นักเรียนดูตัวอยางบทสนทนาตามตัวอยาง
ในบทสัมภาษณ และใช ไวยากรณในตารางหนา 56 
เขียนบทสนทนาแลว แสดงสด สมมุตวาเปนนักขาว
กําลังสัมภาษณคนดังท่ีมีช่ือเสียง

คาบเรียนท่ี 23
กิจกรรม : Conclusion, Post-test
- สรุปเรื่องท่ีเรียนมา 10 บท
-  ทดสอบห ลัง เรี ยน  และใหตอบ         
แบบสอบถามวัดแรงจูงใจในการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ ฯ

คาบเรียนท่ี 23
กิจกรรม : Conclusion, Post-test
- สรุปเรื่องท่ีเรียนมา 10 บท
- ทดสอบหลังเรียน และใหตอบแบบสอบถามวัด  
แรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  ฯ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก  จ

ข้ันตอนการดําเนินการทดลอง
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ประชากร

นํามาจับคูเปนรายกลุม (Match Paired)

สุมตัวอยาง
โดยใชตารางเลขสุม

จับฉลาก

กลุมทดลอง                                                          กลุมควบคุม

สอบกอนเรียน / วัดแรงจูงใจฯ                            สอบกอนเรียน / วัดแรงจูงใจฯ

    สอนโดยใชกิจกรรมการละคร    สอนโดยไมใชกิจกรรมการละคร

สอบหลังเรียน / วัดแรงจูงใจฯ    สอบหลังเรียน / วัดแรงจูงใจฯ

นําขอมูลมาวิเคราะห

สรุปผล /
เขียนรายงานการวิจัย

    แผนภูมิท่ี  1  ขั้นตอนการดําเนินการทดลอง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก  ฉ

หนังสือเชิญเปนผูตรวจเครื่องมือวิจัย
แบบประเมินเครื่องมือ (แผนการสอน)
และหนังสือขอทดลองเครื่องมือวิจัย
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ประวัติผูวิจัย

ช่ือ-สกุล นายประเทือง ใจหาญ
ท่ีอยู 781/1 หมู 1 ตําบลระแงง อําเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร 32110
ท่ีทํางาน โรงเรียนบานยางเตี้ย ตําบลระแงง อําเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร

โทรศัพท (044) 560585

ประวัติการศึกษา
    พ.ศ. 2526 สําเร็จการศึกษาปริญญาการศึกษาบัณฑิต วิชาเอกภาษาอังกฤษ

จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม
    พ.ศ. 2542 ศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

ในฐานะภาษาตางประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการทํางาน
    พ.ศ. 2526-2529 อาจารย 1 โรงเรียนบานกระออม จังหวัดสุรินทร
    พ.ศ. 2529-2532 อาจารย 2 โรงเรียนบานทุงรูง จังหวัดสุรินทร
    พ.ศ. 2532-2537 อาจารย 2 โรงเรียนบานตะกุย (ค้ําคูณบํารุง) จังหวัดสุรินทร
    พ.ศ. 2537-ปจจุบัน อาจารย 2 โรงเรียนบานยางเตี้ย จังหวัดสุรินทร
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