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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาหลักสูตรในรายวิชาบทละครเพื่อการสอนภาษาอังกฤษที่
เนนการมีสวนรวม 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา และ 3) ศึกษาความคิดเห็นที่มีตอหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอนแบบมีสวนรวมของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราช
ภัฎเชียงราย ผลการศึกษาพบวาหลักสูตรนี้เปนหลักสูตรที่มีคุณภาพ เนื้อหา กระบวนการสอนและจุดประสงค
การเรียนรู มีความสอดคลองกัน นักศึกษามีผลคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียน สวนความคิดเห็นของ
นักศึกษาตอการมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนพบวาโดยรวมอยูในระดับมากทุก
ประเด็น ทั้งการมีสวนรวมในกิจกรรมเตรียมความพรอมในการแสดงละคร กิจกรรมพื้นฐานสําหรับการละคร
การศึกษาเนื้อหาสาระของบทละคร การวิเคราะหความเหมาะสมของบทละคร และการแสดงละคร
คําสําคัญ: การพัฒนาหลักสูตร, การมีสวนรวม, บทละครเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
Abstract
This research aimed to investigate 1) the participatory development of the
curriculum and instruction of Drama for English Teaching Course of the Students, 2) the
students’ achievement from studying the course of Drama for English Teaching and 3) the
students’ opinion towards the participatory development of curriculum and instruction of
Drama for English Teaching Course. The results revealed that the course book of Drama for
English Teaching was qualified and content, learning methods were congruent with
objectives. The students’ posttest score was higher than the pre-test. It was found that the
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mean of the students’ opinion towards the participation in curriculum and instruction
development of Drama for English Teaching Course was at the high level. The students
participated in the preparation of pre-acting activity, the basic activities for the play, the play
content studying, analyzing the appropriateness of the play and the play acting.
Keywords: curriculum development, participation, drama for English teaching
บทนํา
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปจจุบันจําเปนอยางยิ่งที่ผูสอนตองเลือกใชแนวคิดทฤษฎี
เทคนิค วิธี และกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารของผูเรียนทั้งการฟง
พูด อาน และเขียน คําศัพทและไวยากรณ เพื่อใหเหมาะสมกับหลักสูตร เนื้อหาวิชาและวัตถุประสงคการเรียนรู
ทําใหผูเรียนมีองคความรูที่ยั่งยืนและสามารถนําความรูไปใชเพื่อประกอบวิชาชีพไดจริง ซึ่งในสวนของหลักสูตร
สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครูที่เรียนสาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายนั้น มีราย
วิชาการใชบทละครเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ สําหรับการใชบทละครเพื่อการสอนภาษาอังกฤษนั้นพบวาไดรับ
ความนิยมอยางแพรหลายในวงการศึกษาของไทยดังจะเห็นไดจากการที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานไดจัดโครงการอบรมครูเพื่อใชบทละครในการสอนภาษาอัง กฤษควบคูกับโครงการจัดแขงขันละคร
ภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตั้งแตระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค และระดับประเทศ
ตามลําดับเปนตนมาตั้งแต พ.ศ.2547 จนถึงปจจุบัน เพราะบทละครมีความนาสนใจ ผูเรียนไดฝกทักษะทั้งการ
ฟงการพูด การอานและการเขียน การคิดคํานวณ เกิดจินตนาการและความคิดสรางสรรค การคิดวิเคราะห และ
บทสนทนาของตัวละครไดสะทอนวิถีชีวิตทําใหเกิดความเขาใจในความตางทางวัฒนธรรมเพราะมีการสอดแทรก
วัฒนธรรม ความเชื่อ และคติสอนใจในบทละคร
นอกจากนี้ ผูเรียนที่เรียนรูภาษาผานบทละครยังมีโอกาสในการเรียนรูเปนทีม เกิดความรวมมือรวมใจ
สามารถฝกใชเ ทคโนโลยีประกอบการแสดงตามความเหมาะสม คุณลักษณะดัง กลาวมีความสอดคลองกับ
ทักษะที่จําเปนสําหรับศตวรรษที่ 21 ที่ประกอบดวย 8 Cs (วิจารณ พานิช, 2555:7 – 9) จากความสําคัญของ
การใชบทละครสําหรับการสอนภาษาอังกฤษดังกลาวมา คณะครุศาสตรจึงบรรจุรายวิชานี้เปนวิชาเอกเลือก
สําหรับนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ รายวิ ชาบทละครเพื่อการสอนภาษาอังกฤษมีวัตถุประสงคเพื่อให
ผูเรียนสามารถศึกษาลักษณะของบทละคร ธรรมชาติของสุขนาฏกรรมและโศกนาฏกรรม วัฒนธรรมภาษาอังกฤษ
ที่ปรากฏในบทละคร รวมทั้งฝกเปรียบเทียบวิธีคิด คานิยมที่สําคัญที่สอดแทรกในบทละคร ฝกการอภิปรายอยางมี
วิจารณญาณและเขียนรายงาน หรือสรุปบทละครที่สําคัญ นอกจากนีย้ ังฝกอานละครที่มีชื่อเสียง และสาธิตการนํา
บทละครไปใชในการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม หากวิเคราะหเปนรายประเด็นจะพบวากระบวนการเรียนการ
สอนรายวิชานี้ควรใหความสําคัญ กับ ความรวมมือระหวางอาจารยผูส อนกับ นัก ศึกษา โดยเริ่ม ตั้ง แตความ
รวมมือในการออกแบบหลักสูตรและการประเมินผลของหลักสูตรตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่เปนสากล
การกําหนดกิจกรรมการเรียนรู การลงมือปฏิบัติกิจกรรมทั้งงานที่ไดรับมอบหมายและรวมถึงงานออกแบบที่
ผูเรียนตองใชความคิดสรางสรรค อันจะนํามาซึ่งหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรูที่มีคุณภาพ
ในการพัฒนาหลักสูตรนั้น ผูสอนจะตองมีความเขาใจในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร แตหากมีการเปด
โอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมยอมจะสงผลใหกระบวนการพัฒนาหลักสูตรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังที่Golarz,
R,J. &Golarz, M, J., (1995: 43-44) กลาววา การมีสวนรวมในกิจการใดๆยอมสงผลใหเกิดการทํางานเปนทีม
ซึ่งนอกจากมีวัตถุประสงคหลักเพื่อใหบรรลุเปาหมายคือผลสําเร็จของงานแลว ยังเปนการสงเสริมใหสมาชิก
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ของกลุมเกิดการคิดวิเคราะห เกิดความคิดสรางสรรค ความรวมมือรวมใจ ยอมรับในความคิดเห็นของผูอื่น มี
ความสามัคคี ฝกใหมีภาวะผูนํา มีความรับผิดชอบตอตนเอง มีความสามารถในการสื่อสาร ความตรงตอเวลา
สามารถประเมินผลงานและแกปญหารวมกัน สมาชิกเกิดความรูสึกภูมิใจในผลงานและเกิดความรูสึกในการ
เปนเจาของรวมกัน และสอดคลองกับผลการวิจัยของพยอมศรี วรุณวนารักษ (2552) ที่ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนา
สาระการเรียนรูเพิ่มเติม วิชาภาษาอังกฤษแบบมีส วนรวมสําหรับผูเรียนชวงชั้นที่ 4 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงใหม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาสาระการเรียนรูเพิ่มเติมวิชาภาษาอังกฤษแบบมีสวนรวมสําหรับ
ผูเรียนชวงชั้นที่ 4 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงใหมรวมถึงศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการเรียนรู
สาระการเรียนรูเพิ่มเติมวิชาภาษาอังกฤษที่พัฒนาขน ผลการวิจัยพบวา ไดมีการพัฒนาหลักสูตรสาระการเรียนรู
เพิ่มเติมวิชาภาษาอังกฤษอยางเปนระบบดวยขั้นตอนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ประกอบดวยการวางแผน
การปฏิบัติ การสังเกต และการสะทอนความคิด ผูเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนรูสาระการเรียนรูเพิ่มเติม
วิชาภาษาอังกฤษในระดับมากทุกประเด็น
จากสภาพปญหาและแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรรวมถึงแนวคิดในการปฏิบัติงานแบบมี
สวนรวมดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษากระบวนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนแบบมีสว นรวม
รายวิชาบทละครเพื่อการสอนภาษาอังกฤษของผูเรียน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายครั้งนี้
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนที่เนนการมีสวนรวมในรายวิชาบทละครเพื่อการสอน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษารายวิชาบทละครเพื่อการสอนภาษาอังกฤษคณะ
ครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
3. เพื่อศึก ษาความคิดเห็นของนัก ศึก ษาที่มีตอ หลัก สูตรและการเรียนการสอนแบบมีสวนรวม
รายวิชาบทละครเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตประชากร
ประชากรที่ศึกษาไดแกนักศึกษาโปรแกรมภาษาอังกฤษระดับขั้นปที่ 4 คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา EDU4503 บทละครเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ ภาค
เรียนที่ 1/2559 จํานวน 70 คน
2. ขอบเขตตัวแปร
ตัวแปรตน
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนแบบมีสวนรวม
ตัวแปรตาม คุณภาพของหลักสูตรและการเรียนการสอนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
3. ขอบเขตเวลา จํานวน 14 สัปดาห 1 ภาคการศึกษา
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ระเบียบวิธีวิจัย การวิจัยครั้งนี้เ ปนการวิจัยเชิงทดลอง โดยใชแผนแบบการทดลอง แบบ One
Group Pretest – Posttest Design โดยจัดใหมีการทดสอบกอนเรียน 1 ครั้ง หลังเรียน 1 ครั้ง
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2. ขั้นตอนการวิจัย
2.1 เครื่องมือในการวิจัย
เครื่องมือในการวิจัยครั้ง นี้ประกอบดวย 1) แบบศึก ษาความตองการจําเปน 2) หลัก สูตร
รายวิ ชาบทละครเพื่อการสอนภาษาอัง กฤษ 3) แบบประเมิ นหลั ก สูต รรายวิช าบทละครเพื่ อการสอน
ภาษาอังกฤษ 4) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนจํานวน 60 ขอ แบบ 4 ตัวเลือก และ 5)
แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการมีสวนรวมของผูเรียนโดยใชรูปแบบ Likert กําหนดมาตราเปน 5 ระดับ
2.2 การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย
ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือและหาคุณภาพของเครื่องมือตามขั้นตอนดังนี้
2.2.1 ศึกษาเอกสารตํารา งานวิจัย วิทยานิพนธ และบทความวิจัยที่เกี่ยวของ
2.2.2 จั ดทํ า หลั ก สูต รรายวิช าบทละครเพื่ อ การสอนภาษาอั ง กฤษการวิจั ย ครั้ ง นี้ไ ด ใ ช
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรของ Taba (1962:21-23) มีขั้นตอนดังนี้
1) การวินิจฉัยความตองการจําเปน (Diagnosis of needs)
2) การกําหนดวัตถุประสงคของหลักสูตร (Formulation of objectives)
3) การคัดเลือกเนื้อหาสาระ (Selection of content)
4) การกําหนดโครงสรางเนื้อหาสาระ (Organization of content)
5) การคัดเลือกประสบการณการเรียนรู (Selection of learning experiences)
6) การกํา หนดรูป แบบประสบการณก ารเรีย นรู (Organization of learning
experiences)
7) การกําหนดสิ่งที่จะประเมินและวิธีการประเมินผลการเรียนรู (Determination of
evaluate and of the ways and means of doing it)
2.2.3 สรางเครื่องมือที่ไดจากการศึกษาเอกสารตาง ๆ
2.2.4 นําเครื่องมือที่สรางขึ้นทั้งหมด ไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทานตรวจสอบเพื่อพิจารณา
เนื้อหาและความสอดคลองกับงานวิจัย โดยมีคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (คา
IOC) ตั้งแต 0.6 ขึ้นไปทุกฉบับ
2.2.5 นําเครื่องมือมาปรับปรุงแกไขใหถูกตอง เหมาะสม ตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ
2.2.6นําแบบสอบถามไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง นําผลที่ไดมาตรวจสอบคุณภาพของ
แบบสอบถามดวยการหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใชวิธีการหาคาสัมประสิทธแอลฟา (AlphaCoefficient) ไดคาความเชื่อมั่น 0.82
2.2.7 นําเครื่องมือที่ปรับปรุงแลวไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลตอไป
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
3.1 สํารวจความตองการจําเปนในดานทักษะภาษาอังกฤษ การจัดการเรียนการสอนและการละคร
3.2 จัดทําหลักสูตรรายวิชาบทละครเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
3.3 นําหลักสูตรไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทานประเมินความเหมาะสมและสอดคลอง
3.4 นําหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรูไปใชในการเรียนการสอน
3.5 ประเมินการจัดกิจกรรมและผลงานของผูเรียนในระหวางเรียนโดยใชแบบประเมินและตรวจ
ผลงานผูเรียนประกอบ
3.6 ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนในระหวางเรียนและหลังเรียน
3.7 ผูเรียนประเมินการมีสวนรวมของตนเอง
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3.8 ผูเรียนประเมินตนเองหลังเรียน
4. การวิเคราะหขอมูล
4.1 เปรียบเทียบคะแนนจากการทดสอบกอนเรียนและหลัง เรียนที่เ รียนรายวิชาบทละครเพื่อ
การสอนภาษาอังกฤษ โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร Excel วิเคราะหหาคาเฉลี่ย x
4.2 วิเคราะหแบบศึกษาความตองการจําเปน การประเมินหลักสูตรและการมีสวนรวมของผูเรียน
โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร Excel วิเคราะหหาคาเฉลี่ย x และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานµ
ผลการวิจัย
ผลการพัฒ นาหลัก สูตรและการเรียนการสอนแบบมีสวนรวมในรายวิชาบทละครเพื่อการสอน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายสรุปไดดังนี้
1. ผลการประเมิน หลัก สู ตรพบว าเป นหลั ก สู ต รที่ มีคุ ณ ภาพ สอดคลอ งกับ คํ าอธิบ ายรายวิ ช า
จุดประสงคการเรียนรู และธรรมชาติของวิชา ระดับภาษาเหมาะสมกับวัยผูเรียน สงเสริมกระบวนการพัฒนา
ผูเรียนและสอดคลองกับความสนใจของผูเรียน เรียงลําดับเนื้อหาไดเหมาะสม ตัวอักษรเหมาะสมและจัดรูปเลม
ไดดี ซึ่งเนื้อหาประกอบดวย 5 บท คือ บทที่ 1 Drama for Language Teaching บทที่ 2 Shakespeare’s
Most Popular Plays บทที่ 3 Acting Games บทที่ 4 Writing Your Play และบทที่ 5 Writing a Drama
Script
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา รายวิชาบทละครเพื่อการสอนภาษาอังกฤษคณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสรุปไดวาคะแนนจากการทดสอบกอนเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 11.93 คิดเปนรอยละ
39.76 คะแนนจากการทดสอบหลังเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 24.59 คิดเปนรอยละ 81.95 แสดงวา คะแนนทดสอบ
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
3. การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอหลักสูตรและการเรียนการสอนแบบมีสวนรวม รายวิชา
บทละครเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ สรุปไดวานักศึกษามีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรวม เทากับ 4.25
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนรายวิชาบทละครเพื่อการสอนภาษาอังกฤษแบบมีสวน
รวมของนักศึกษาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสามารถอภิปรายไดดังนี้
ผลการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
1. หลัก สูตรรายวิชาบทละครเพื่อการสอนภาษาอัง กฤษที่ผูวิจัยพัฒ นาขึ้น และประเมินคาความ
สอดคลองโดยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3ทาน พบวาเปนหลักสูตรที่มีคุณภาพ ทั้งนี้อาจจะเปนเพราะผูวิจัยไดนําเอา
ขอมูลจากการวินิจฉัยความตองการจําเปนของผูเรียนมาประกอบเพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร
ขอมูลที่ศึกษาประกอบดวยดานความรูความสามารถดานภาษาและทักษะภาษาอังกฤษ ดานความตองการ
พัฒนาความสามารถดานภาษาและทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาดานความสามารถพิเศษที่เกี่ยวของกับการ
ละคร และดานความตองการในวิธีการจัดการเรียนรูเกี่ยวกับการละครของอาจารยผูสอนดังที่สงัด อุทรานันท
(2532:191) ไดกลาวไววาการพัฒนาหลักสูตรนั้น การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานเปนสิ่งที่มีความสําคัญมาก เพราะ
สภาพปญหาและความตองการที่ไดจากศึกษาและวิเคราะหจะเปนขอมูลสําคัญที่หลักสูตรจะตองการพัฒนาขึน้ มา
เพื่อแกปญหาและสนองความตองการเหลานั้น จึงทําใหหลักสูตรมีคุณภาพดังกลาว
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นอกจากนี้ ผูวิจัยยังไดประยุกตโมเดลสปาย (SPIE Model)ในขั้นตอนของการวิเคราะหสถานการณ
(Situation) ตามแนวคิดของอํานาจ จันทรแปน (2532: 18) ที่ไดเสนอทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตรที่ผสมผสาน
หรือบูรณาการองคประกอบที่สําคัญและสอดคลองกัน ที่จะนําไปปฏิบัติไดจริงในสภาพแวดลอมและขอจํากัด
ของสถาบันการศึกษาเพื่อใหจัดการศึกษาสอดคลองกับปญหา และสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม
ความเจริญกาวหนาของวิชาการ เทคโนโลยี ตลอดจนสอดคลองกับความตองการของชุมชนและความตองการ
ของผูเรียน นอกจากนี้จากผลการประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอนโดยนักศึกษาดวยการวิเคราะหความ
สอดคลองของหลักสูตรและการเรียนการสอนรายวิชาบทละครเพื่อการสอนภาษาอังกฤษกับทักษะที่จําเปนใน
ศตวรรษที่ 21 (8 Cs) (วิจารณ พานิช, 2555: 7–9)พบวานักศึกษามีความคิดเห็นวามีความสอดคลองกันใน
ระดับมากนั้น ทั้งนี้อาจจะเปนเพราะการใชบทละครเพื่อการสอนภาษาอังกฤษนั้น เบื้องตนนักศึกษาจะตองมี
ความรูดานภาษาอังกฤษเปนอยางดี สามารถสืบคนขอมูลที่ถูกตองจากสื่อตางๆไดอยางหลากหลาย ซึ่งถือวาเปนผู
ที่สามารถใชภาษาเพื่อการสื่อสารและรูทันสื่อ (Communication and Media Fluency) โดยสามารถใช
คอมพิวเตอรและไอซีทีในการสืบคนหาบทละคร ศึก ษาองคป ระกอบตางๆที่เกี่ยวกับการละครและพัฒนา
นวัตกรรมได(Computing & ICT Fluency) ประการสําคัญจะตองมีความคิดสรางสรรคและพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนการสอน(Creativity & Innovation)ใหนาสนใจและสงเสริมการเรียนรูภาษา สําหรับการละครนั้น
จําเปนตองอาศัยการทํางานเปนทีมซึ่งหัวหนาทีมจะตองมีภาวะผูนํา สงเสริมใหสมาชิกของทีมใหความรวมมือ
กับทีมและสมาชิกก็ตองรูจักบทบาทหนาที่ของตนเองเชนกัน(Collaboration, Teamwork and Leadership)
ทั้งนี้เมื่อจัดทํากิจกรรมดานการละคร หากเกิดปญหา อุปสรรคใดๆ ทุกคนตองรวมกันคิดวิเคราะหหาสาเหตุ
และหาแนวทางในการแกปญหา(Critical Thinking and problem solving)และนักศึกษามีความเขาใจและเห็น
อกเห็นใจ๙งกันและกัน (Compassion)กลาวไดวาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนรายวิชาบทละครเพื่อ
การสอนภาษาอังกฤษมีคุณภาพที่สามารถฝกนักศึกษาใหมีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 และทักษะดังกลาว
มานี้เชื่อวาจะถูกถายทอดแกนักเรียนตอไป
2. จากการที่พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียนสูงกวากอนเรียนนั้น อาจจะเกิดจาก
การที่นัก ศึก ษาไดเ รียนรูภาษาทั้ง ทั ก ษะการฟง พูด อาน และเขียน คําศัพทและไวยากรณจ ากบทละคร
ภาษาอังกฤษดังทีL่ arsen-Freeman, D. (2000:24 – 28) กลาววาเทคนิคการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่
ผูสอนไดนํามาใชจนประสบผลสําเร็จวิธีการหนึ่งคือการใชบทละครเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งผูเรียนจะถูก
นําเขาไปสูโลกแหงความฝนและพวกเขาจะไดรับการกระตุนใหแสดงออกซึ่งความสามารถของตนเอง ผูเรียนจะ
ไดเ รียนรูคําศัพท (vocabulary) ไวยากรณ (grammar) ทัก ษะการฟง พูด อาน และเขียน (listening,
speaking, reading and writing skills)โดยไมรูตัว ผลที่ตามมาคือความเชื่อมั่นในตนเอง ทัก ษะการมี
ปฏิสัมพันธกับผูอื่น รวมถึงความตระหนักในความถูกตองและความคลองแคลวในการใชภาษาพูด (accuracy
and fluency of expression) การเนนเสียงในคําและการออกเสียง (rhythm and pronunciation)
ความสามารถดานภาษาศาสตร (linguistic intelligences) และทักษะทางสังคม (social interactive skills)
นอกจากนี้ Widdowson (1978: 17) ไดกลาววาการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารมุงเนนใหผูเรียนสามารถนํา
ความรูทางภาษาที่มีไปใชในชีวิตประจําวันได ซึ่งนอกจากที่ผูเรียนตองมีความรูในเรื่องไวยากรณภาษาแลว
ผูเรียนยังตองมีความรูในสิ่งที่อยูนอกเหนือตัวภาษา เชน สถานภาพหรือความสัมพันธของคูสนทนาในสังคม ซึ่ง
สอดคลองกับ เสาวคนธ นันทกิจ (2556) ที่ไดศึกษาผลของการใชกิจกรรมการละครในการพัฒนาทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และศึกษาแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่
4 โรงเรียนศรีราชาวิชาภาษาอังกฤษฟง– พูด ผลการวิจัยพบวาคะแนนการฟงพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
โดยใชกิจกรรมการละครของนักเรียนหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
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.05 และคะแนนแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษฟง– พูด อยูในระดับสูงเชนกัน สําหรับรูปแบบการเรียนตาม
ความตองการของนักศึกษาระดับอุดมศึกษานั้น อรุณี อรุณเรือง วีนา สงวนพงษ และทรงสิริ วิชิรานนท (2556)
ไดศึกษารูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะศิลปะศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร จํานวน 248 คน โดยใชเครื่องมือวิจัยเปนแบบสอบถาม PLSPQ เพื่อรวบรวมขอมูล ผลการวิจัยพบวารูปแบบ
การเรียนภาษาอังกฤษที่นักศึกษาชอบมากที่สุดสามอันดับแรกคือ รูปแบบการเรียนแบบกลุม (GLS) มีคาระดับ
ความคิดเห็นมากที่สุดคือ 3.63 รองลงมาเปนรูปแบบการเรียนดวยการฟง (ALS) มีคาระดับความคิดเห็นที่ 3.54
และรูปแบบการเรียนดวยการปฏิบัติตนในสถานการณตาง ๆ เชนบทบาทสมมุติและการแสดงละคร(KLS) มีคา
ระดับความคิดเห็นที่ 3.45 ตามลําดับ จึงอาจกลาวไดวาการเรียนรูภาษาอังกฤษผานบทละครมีสวนสงเสริมให
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนสูงขึ้นและสอดคลองกับความตองการของผูเรียนสวนใหญ
3. จากความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอการมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
รายวิชา EDU4503 บทละครเพื่อการสอนภาษาอังกฤษและพบวานักศึกษามีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร
รายวิชาโดยรวมอยูในระดับมากทุกประเด็น ทั้งการมีสวนรวมในกิจกรรมเตรียมความพรอมในการแสดงละคร
กิจกรรมพื้นฐานสําหรับการละครการศึกษาเนื้อหาสาระของบทละครและการพิจารณาความเหมาะสมของบท
ละครในการนําไปใชในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนั้นทั้งนี้อาจจะเปนเพราะโดยธรรมชาติวิชาของการละคร
ยอมตองอาศัยการมีสวนรวมและทีมงานที่แข็งแกรง รวมถึงการมีภาวะผูนําดวย ดังนั้นผูวิจัยจึงไดสงเสริมและ
เปดโอกาสใหนักศึกษาไดมีสวนรวมในทุกขั้นตอนของการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนเพื่อใหเ กิด
ทักษะที่จําเปนโดยเฉพาะการเปนสมาชิกที่ดีของทีม นอกจากนี้ Golarz, R,J. &Golarz, M, J. (1995:4-10)
กลาววาการมีสวนรวมเปนปรากฏการณที่มีความหมายหลากหลาย เปนความพยายามรวมกันเพื่อแกปญหา
และบรรลุความตองการของตนเอง โดยเริ่มจากการรับรูรวมกัน คิดรวมกัน และ กระทํารวมกันอยางตอเนื่อง
รวมตัดสินใจรวมลงมือการปฏิบัติ รวมประเมินผล และกําหนดทิศทางการพัฒนางานการมีสวนรวม เปนการเขาไป
เกี่ยวของทางความคิดจิตใจ อารมณ และทางกายตอเนื่อง ขั้นของความสําเร็จที่สงผลใหเกิดการมีสวนรวมและ
บุคคลยอมรับอาจไดแกการเรียนรูในกิจกรรมของตนหรือหนาที่ของตนเองอยางตอเนื่อง เปนผลตอความรูสึกใน
การอยากรู อยากเขาใจ และอยากเขาไปมีสวนรวม ประการสําคัญก็คือ การที่ผูวิจัยไดพัฒนาหลักสูตรและการ
เรียนการสอนแบบมีสวนรวมของผูเรียน จึงสงผลใหหลักสูตรและการเรียนการสอนมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น
ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของพยอมศรี วรุณวนารักษ (2552) ที่ไดวิจัยเรื่อง การพัฒ นาสาระการเรียนรู
เพิ่มเติมวิชาภาษาอังกฤษแบบมีสวนรวมสําหรับผูเรียนชวงชั้นที่ 4 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงใหม โดย
มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาสาระการเรียนรูเพิ่มเติมวิชาภาษาอังกฤษและศึกษาการมีสวนรวมและศึกษาความพึง
พอใจของผูเรียนที่มีตอการเรียนรูสาระการเรียนรูเพิ่มเติมวิชาภาษาอังกฤษ ผลการวิจัยพบวาหลักสูตรไดรับ
การพัฒนาอยางเปนระบบดวยขั้นตอนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ประกอบดวยการวางแผน(Plan) การปฏิบัติ
(Act) การสังเกต(Observe) และการสะทอนความคิด (Reflect)ในดานการนําหลักสูตรไปใชนั้น พบวาผูสอน
ไดจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญดวยขั้นตอนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารผูมีสวนไดสวนเสีย
กับการจัดการศึกษามีสวนรวมในการเตรียมการพัฒนาหลักสูตรและขั้นการประเมินผลผูเรียนและพบวาผูเ รียน
มีความพึงพอใจตอการเรียนรูสาระการเรียนรูเพิ่มเติมวิชาภาษาอังกฤษในระดับมากทุกประเด็น
ดังนั้นในการพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึก ษาโดยเฉพาะโปรแกรมการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุ
ศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยบทบาทหนาที่ตองเตรียมนักศึกษาใหเปนครูสอนภาษาอังกฤษที่ดีใน
อนาคตนั้น อาจารยผูสอนควรเนนการมีสวนรวมในการพัฒนาที่เนนความตองการและความถนัด ความสนใจ
ของผูเรียน เพื่อใหผูเรียนมีประสบการณตรงและประยุกตใชความรูไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การมีสวนรวม
และการทํางานเปนทีมนอกจากมีวัตถุประสงคหลักเพื่อใหบรรลุเปาหมายคือผลสําเร็จของงานแลว ยังเปนการ
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สงเสริมใหสมาชิกของกลุมเกิดทักษะการคิดวิเคราะห ความคิดสรางสรรค ความรวมมือรวมใจ การยอมรับใน
ความคิดเห็นของผูอื่น มีความสามัคคีในหมูคณะ มีภาวะผูนํา มีความรับผิดชอบตอตนเอง มีความสามารถใน
การสื่อสาร ความตรงตอเวลา สามารถประเมินผลงานและแกปญหารวมกัน สมาชิกเกิ ดความรูสึกภูมิใจใน
ผลงานและเกิดความรูสึกในการเปนเจาของรวมกัน (Golarz, R,J. &Golarz, M, J., 1995:45-47)และจาก
แนวคิดการปฏิบัติงานแบบมีสวนรวมและการทํางานเปนทีมดังกลาว การพัฒนาหลักสูตรแบบมีสวนรวมใน
รายวิชาบทละครเพื่อการสอนภาษาอังกฤษซึ่งโดยธรรมชาติวิชาจําเปนตองใหผูเรียนมีสวนรวมและทํางานเปน
ทีมผูวิจัยจึงไดประยุกตแนวคิดมาใชเพื่อพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
รวมไปถึงการสรางนิสัยในการมีสวนรวมในสังคมตอไป
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใชงาน
1.1 ควรจัดทําแบบฝกทักษะการเขียนโดยเฉพาะบทละครโดยเริ่มจากงายไปหายาก
1.2 ควรจัดทําแบบฝกทักษะการพูดใหครอบคลุมทุกบทพูดที่ปรากฏในละคร
1.3 ควรเนนการประเมินผลแบบมีสวนรวมใหเปนระบบมากยิ่งขึ้น
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยตอไป
2.1ควรทําการศึกษาการมีสวนรวมของนักศึกษาในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนใน
รายวิชาบทละครเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
2.2 ควรทําการศึกษาดวยการวิเคราะหภาษาเชนคําศัพท โครงสรางประโยค และภาษาอังกฤษยุค
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