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บทคัดยอ 

 การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสังคมในยุคดิจิตอล จําเปนตองเพ่ิมความตระหนักของการแสวงหาความรูของผูเรียน นัก

การศึกษาหรือครูไดเกิดแรงบันดาลใจจากการใชละครเพื่อนํามาบูรณาการในการศึกษา เพื่อพัฒนาตัวผูเรียนใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ละครเพื่อการศกึษาไดเขามามีบทบาทตอการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือการเช่ือมตอกับความรูในอดีต ปจจุบัน และอนาคต ละคร

เพื่อการศึกษาเปนนวัตกรรมการสอนท่ีสามารถนํามาใชสงเสริมพฤติกรรมการเรียนรู เพราะเปนการเรียนรูแบบประสบการณตรงทําให

ผูเรียนจดจําความรูไดด ีสามารถแสดงออกไดอยางสรางสรรค และมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น  

 

คําสําคัญ: ละคร, ละครเพ่ือการศึกษา 
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Abstract 

 The rapid transformation of society in the digital age, increasingly needs knowledge awareness of learners. 

Educators or teachers who inspired drama as an integrated tool for education, use drama education to develop 

learners’ behavior in the most efficiency. Drama education has an outstanding role of teaching in the 21st century, to 

connect with the knowledge of past, present and future. Drama education is a teaching innovative that has an ability 

to support and promote learning behavior.  By directly experienced learning, learners can easily memorize, creatively 

and freely express their ideas. 

 

Keywords : drama, drama education 
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บทนาํ 

 การพัฒนาการศึกษาภายใตกรอบประเทศไทย 4.0 ในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งเปนยุคแหงการหลั่งไหลของขอมูลจากท่ัวโลก ผูเรียนจึง

จําเปนท่ีจะตองมีทักษะในการหลอมรวมองคความรูและนวัตกรรม หรือเรียกวา “ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21” โดยมีสวนประกอบ

สําคญั คือ 3R ไดแก ทักษะพื้นฐานการอาน (Reading) การเขียน (Writing) และคณิตศาสตร (Arithmetic) และหลักการของ “4C” ไดแก 

การคิดวิเคราะห (Critical Thinking) การส่ือสาร (Communication) การรวมมือ (Collaboration) และการคิดสรางสรรค (Creativity) 

รวมถึงทักษะชีวิตและอาชีพ และทักษะดานสารสนเทศส่ือและเทคโนโลยี และการบริหารจัดการดานการศึกษาแบบใหม ท่ีเนนใหผูเรียน

เกิดทักษะการเรียนรูข้ันท่ีสูงขึ้น โดยเฉพาะทักษะการประเมินคาจะถูกแทนท่ีโดยทักษะการนําเอาความรูใหมไปใชอยางสรางสรรค เชน 

การเรียนการสอนที่ชวยใหผูเรียนไดเตรียมตัวเพ่ือใชชีวิตในโลกท่ีเปนจริง เนนการศึกษาตลอดชีวิต ดวยวิธีการสอนที่มีความยืดหยุน มีการ

กระตุนและจูงใจใหผูเรียนเกิดความคิดความใฝรูท่ียังคงแสวงหาการเรียนรูแมจะจบการศึกษาออกจากสถาบันการศึกษาไปแลว 

ดวยคุณสมบัติท่ีโดดเดนของศิลปะการละครศาสตรเกาแกแหงมวลมนุษยชาติ ซ่ึงเปนศาสตรท่ีมีความเปนพหุศาสตร คือ เปน

ศิลปะแขนงหน่ึง เปนส่ือชนิดหนึ่ง และเปนเคร่ืองมือทางการศึกษาอยางหน่ึง ซึ่งเปนองคประกอบพื้นฐานสําคัญและจําเปนตอการพัฒนา

มนุษย (ดวงแข บัวประโคน และคณะ, 2546) ทําใหนักการศึกษาและนักการละครไดนํากระบวนการทางศิลปะการละครมาออกแบบ

นวัตกรรมการสอนเพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาทักษะการเรียนรูของผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 โดยใหคําจํากัดความวา “ละครเพ่ือ

การศึกษา”  

 บทความน้ีจึงนําเสนอสาระท่ีนาสนใจของการจัดการเรียนรูโดยการใชกระบวนการทางศิลปะการละครภายใตสังคมยุคดิจิตอล ซึ่ง

เปนรูปแบบการจัดการศึกษาท่ีมีบทบาทสําคัญในทุกระดับของการศึกษาในศตวรรษท่ี 21  

 

ละครเพื่อการศึกษา 

 ละครเพื่อการศึกษา (Theatre in Education) อาจใชในชื่อท่ีแตกตางกันไปข้ึนอยูกับบริบทท่ีผูเชี่ยวชาญใชอธิบายวิธีการเขาถึง

หรือกระบวนการท่ีใชละครในการศึกษา (Elahe Masoum, 2013) เชน ละครเพื่อการพัฒนา (Developmental Drama) ละครสรางสรรค 

(Creative Drama) หรอืละครในการศึกษา (Drama-in-Education) ละครเพ่ือการศึกษา คือ ศาสตรแหงการศึกษาใหเขาถึงชีวิตและจิตใจ

ของมนุษย มีความเปนพหุศาสตร คือ เปนศลิปะแขนงหน่ึง เปนสื่อชนิดหน่ึง และเปนเครื่องมือทางการศึกษาอยางหน่ึง  

ในชวงตนศตวรรษท่ี 20 ละครเพ่ือการศึกษาถูกพัฒนามาจากเกมบทบาทสมมติเพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรคของเด็ก ตอมาไดมี

การศึกษาอยางจริงจังในฐานะละครสรางสรรค (Creative Drama) เพื่อนํากระบวนการทางศิลปะการละครเพื่อพัฒนามนุษยในดานตาง ๆ 

(Shifra Schonmann, 2011) ปลายศตวรรษท่ี 20 อังกฤษกลายเปนผูนําในการใชละครเพื่อการศึกษาเขาสูหลักสูตรการเรียนการสอนใน

โรงเรียน ไดมีการฝกอบรมครูและสรางเครือขายขยายองคความรูในการนําศิลปะการละครเพ่ือมาบูรณาการกับการศึกษาอยางจริงจัง โดย

ใหคาํจํากัดความวา “ละครเพ่ือการศึกษา” และมีเปาหมายหลักเพ่ือสรางปจเจกชนใหมีความคิดสรางสรรค ตระหนักถึงตัวตนและการมีอยู 

มีความสามารถและพัฒนาการสื่อสารกับบุคคลอื่นไดอยางชัดเจน สามารถคิดอยางมีจินตนาการ มีความตระหนักอยางมีสุนทรียะ มี

ทัศนคติเชงิบวก เหมาะสําหรับทุกเพศทุกวัย โดยใชกระบวนการละครและการผสมผสานทางวัฒนธรรม (Ay egül O uz. 2011) ผานผัสสะ

ของผูเรยีน ไดแก รูป รส กล่ิน เสียง และสัมผัส (ศรวณีย สุขุมวาท. 2553) เพ่ือนําไปสูการเรียนรูในเรื่องใดเรื่องหน่ึง  

ในศตวรรษท่ี 21 โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว การจัดการศึกษาใหเหมาะสมกับบริบทจึงเปนเรื่องทาทาย การศึกษา

จําเปนตองมีความยืดหยุน สรางสรรค และซับซอน ผูสอนจะออกแบบการเรียนการสอนอยางไรใหผูเรียนเขาใจและสามารถจัดการรับมือ

กับสถานการณของโลกที่เปล่ียนแปลงใหไดอยางเปนรูปธรรม นักการศึกษาและนักการละครไดใชละครเพื่อการศึกษามาออกแบบการเรียน

การสอนในหลากหลายมิติ ซึ่งจะเห็นไดจากงานวิจัยและบทความตาง ๆ ท่ีนํามาเปนตัวอยางแสดงใหเห็นถึงรูปแบบหรือลักษณะของการ

สรางระบบการเรียนรูและคุณประโยชนท่ีเกิดข้ึนกับการใชละครเพื่อการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ดังตอไปน้ี 

 Müzeyyen ELDENİZ ÇETİN และ Hasan AVCIOĞLU2 (2010: 792) ไดศกึษาวิจัยเร่ือง Investigation of the Effectiveness 

of Social Skills Training Program Prepared Through Drama Technique for Mentally Disabled Students โดยมีวัตถุประสงค
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เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของโปรแกรมอบรมทักษะทางสังคมของนักเรียนท่ีมีความพิการทางปญญาโดยผานเทคนิคทางการละคร 

ผลการวิจัยพบวานักเรียนท่ีเขารวมโครงการมีการพัฒนาทักษะทางสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 Suzana KRAJNC JOLDIKJ (2008: 86-92) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง Physical Disability and Drama Activity เพื่อใหเยาวชนท่ีมี

ความบกพรองทางรางกายยอมรับคุณคาของตัวเอง มีความม่ันใจในการใชชีวิตในสังคม โดยใชกิจกรรมทางการละครในการสรางบทบาท

สมมติและความผอนคลายเพ่ือเขาใจตนเอง   

 Ay egül O uz (2011: 100) ไดศึกษาเร่ือง The Views Held by Prospective Classroom Teachers Regarding Creative 

Drama Method ผลจากการวิจัยพบวาละครสรางสรรคมีประสิทธิภาพในการใชออกแบบการเรียนการสอน ทําใหนักเรียนเกิดทักษะทาง

สังคมและความคิดสรางสรรค อันนําไปสูการสรางสภาพแวดลอมท่ีมีความสนุกสนาน และทําใหการเรียนรูมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

 Yean Tsai, Kuo- Jen Tsang และ Kuang-Sheng Wang (2015) ศึกษา เรื่ อง  Meaningful Learning From Creating To 

Curating : An Experiment in The Teaching of Performing Arts โดยศกึษาการออกแบบการเรียนการสอนดวยการสรางนาฏกรรมงิ้ว

เพื่อแสดงใหผูชมในบานพักคนชรา เพ่ือสรางจิตสาํนึกตอสงัคมของนักเรียนในยุค e-learning ในไตหวันผลจากการทดลองพบวาการบูรณา

การการเรียนการสอนกับการแสดงงิ้วสงผลใหนักเรียนเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการทํางานรวมกันและการแสวงหาความรูในเชิงลึก 

เกิดผลพลอยไดท่ีตามมาคือจิตสํานึกตอชุมชนในการบริการสังคม และเกิดความสุขในการเรียน   

 จากตัวอยางของงานวิจัยท่ีกลาวมา แสดงใหเห็นถึงการใชละครเพ่ือการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเนนการพัฒนาผูเรียนเปนสําคัญ 

ดังน้ันการใหการศึกษาสําหรับศตวรรษท่ี 21 จึงจําเปนตองสามารถเปลี่ยนแปลงทัศนะของผูเรียนจากกระบวนทัศนแบบดั้งเดิมไปสูกระบวน

ทัศนใหม โลกของผูเรียนและโลกของความเปนจริงเปนศูนยกลางของกระบวนการเรียนรู  เปนการเรียนรูท่ีไปไกลกวาการไดรับความรูแบบ

งาย ๆ ไปสูการเนนการพัฒนาทักษะและทัศนคติ ทักษะการคิด ทักษะการแกปญหา ทักษะองคการ ทัศนคติเชิงบวก ความเคารพตนเอง 

นวัตกรรม ความสรางสรรค ทักษะการสื่อสาร ทักษะและคานิยมทางเทคโนโลยี ความเชื่อม่ันตนเอง ความยืดหยุน การจูงใจตนเอง และ

ความตระหนักในสภาพแวดลอม  และเหนืออ่ืนใด คือความสามารถใชความรูอยางสรางสรรค ซึ่งถือเปนทักษะที่สําคัญจําเปนสําหรับการ

เปนผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือใหผูเรียนสามารถพัฒนาและบูรณาการการเรียนรูเพ่ืออนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความสขุ 

 

บทสรุป   

“ละครเพ่ือการศึกษา” เปนสื่อกลางและเปนกลยุทธสาํคญัในการนําไปใชบูรณาการทางการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ผูนําไปใชจะตอง

คํานึงถึงกฎพื้นฐานท่ีชวยสงเสริมใหเกิดกระบวนการเรียนรูดวยละคร คือ ละครถูกนํามาใชเพ่ือคนหาการกระทํา ทัศนคติ คุณคา และ

ความสัมพันธของมนุษย ผานเรื่องท่ีแตงข้ึนในการสรางบทบาทสมมติ โดยผานมุมมองของผูมีสวนรวมท้ัง 2 ฝาย นั่นคือ ผูสอนและผูเรยีน

ภายใตสภาพแวดลอมท่ีท้ังคูรูสึกปลอดภัย ซ่ึงจะเปนกระจกสะทอนซึ่งกันและกันในขณะท่ีประกอบกิจกรรมการละคร (Byron, 1986, p. 

14) โดยละครจะชวยสรางประสบการณและเปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความคิดอยางอิสระ เกิดความรวมมอื เปดโอกาสใหผูเรียนเกิด

ความตระหนักตอสังคม และเกิดการพัฒนาในการเรียนรูตามเปาประสงค ดงัน้ันการออกแบบการเรียนการสอนและการเรียนรูดวยละคร

เพื่อการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 จําเปนอยางย่ิงท่ีตองคาํนึงถึงลักษณะความเหมือนและความแตกตางของผูเรียน ความเหมาะสมของ

กิจกรรมตอวัยของผูเรียน การปรับกิจกรรมใหสอดคลองกับอัตลักษณ ความเปนปจเจกชน และภูมิปญญาวัฒนธรรม ตลอดจนบริบทของ

ชุมชนหรือสังคม การจัดบรรยากาศการเรยีนรูท่ีเหมาะสมและปลอดภัย ครูหรือผูอํานวยการกิจกรรมตองมีความรูความสามารถทางการ

ละคร การพัฒนามนุษยดวยการใชกระบวนการของละครจึงจะสามารถสงเสริมพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 ไดอยาง

แทจรงิ 
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