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บทคัดยอ 

การวิจัยในครั้งน้ี มีวัตถุประสงค ดังน้ี  1) เพื่อสรางกิจกรรมละครสรางสรรค พัฒนาทักษะชีวิตการตระหนักรูในตน ของเด็กเรรอน 

ศูนยเด็กกอสรางนานาชาติ มูลนิธิสรางสรรคเด็ก 2) เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตการตระหนักรูในตน ของเด็กเรรอน ศูนยเด็กกอสรางนานาชาติ 

มูลนิธิสรางสรรคเด็ก  

ข้ันตอนการสรางกิจกรรมละครสรางสรรค พัฒนาทักษะชีวิตการตระหนักรูในตน ของเด็กเรรอน ศูนยเด็กกอสรางนานาชาติ มูลนิธิ

สรางสรรคเด็ก ผูวิจัยออกแบบแผนกิจกรรมละครสรางสรรค ตามรูปแบบทฤษฎีการเรียนรู 8 ขั้นของกาเย (Gagne) เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

การตระหนักรูในตน ซึ่งจะเปนภูมิคุมกันสวนสําคัญในการปองกันและบรรเทาความรุนแรงของปญหาทางดานจิตใจ โดยสงผลตอการ

ปรับตัวทางอารมณ สังคม และการเรียนรูสําหรับเด็กและเยาวชน เพราะเปนพ้ืนฐานของการมองชีวิต ซึ่ง เกิดจากการเห็นคุณคาแหงตน 

โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ึนพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ไดกําหนดองคประกอบสําคัญของทักษะชีวิตท่ีจะเพิ่มภูมิคุมกันใหกับ

เด็กในสภาพสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงและเตรียมความพรอมสําหรับการปรับตัวของผูเรียนในอนาคต  กลุมตัวอยางท่ีใชในการทดลอง คือ 

เด็กเรรอน ศูนยเดก็กอสรางนานาชาติ มูลนิธิสรางสรรคเด็ก ปพุทธศักราช 2560 อายุ 8-15 ป จํานวน 10 คน  

ผลการวิจัยพบวา 

1. ผลการทดลองหลังการเขารวมกิจกรรมละครสรางสรรค พัฒนาทักษะชีวิตการตระหนักรูในตน จากแบบทดสอบแบบทดสอบ 

Rubin’s  Self  Esteem  Scale แบบวัดความรูสึกการเห็นคุณคาในตนเอง ซึ่งมีชวงคะแนนโดยทฤษฎี  (Theoretical Range of Scores) 

มีเกณฑคะแนนความรูสึกเห็นคณุคาในตนเองในระดับ “สูง”   

2. ผลจากการทดลองกิจกรรมละครสรางสรรค พัฒนาทักษะชีวิตการตระหนักรูในตน ของเด็กเรรอน ศูนยเด็กกอสรางนานาชาติ 

มูลนิธิสรางสรรคเด็ก จากแบบวัดทางทักษะชีวิตการตระหนักรูในตน มีคาเฉลี่ยทางทักษะชีวิตการตระหนักรูในตนเทากับ 4.41 ซึ่งอยูใน

ระดับ “สูง” 
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Abstract 
This research purposed to 1) build creative drama activities for self-awareness skill development of homeless 

children in International Dek Kor Sang Center of Foundation for the Better Life and 2) develop their self-awareness 

skill.  

The process of building the creative drama activities, the author designed the activity in accordance with 8-

learnings theory by Gagne in order to develop their self-awareness skill which will be the immunity to protect and 

relieve the violence of mental problems. The activities affect the adjustment of emotion, socialization, and learning 

of children and youth because these are the foundation for viewing their life and social and emotional abilities. They 

will be conscious of self-values. As Office of the Basic Education Commission has regulated the components of life 

skills that will increase the immunity of children in the changing society and prepare them for the future in 2008, the 

sample group was homeless children in International Dek Kor Sang Center of Foundation for the Better Life.  

According to the research, 

1.  Regarding the creative drama activities for self-awareness development and Rubin’s Self Esteem Scale, the 

self-values of children according to Theoretical Range of Scores are at the high level.  

2.  Regarding the creative drama activities for self-awareness skill development of homeless children in 

International Dek Kor Sang Center of Foundation for the Better Life, the mean of life skill in self-awareness is at 4.41 

which is at the high level. 

 

Keywords : Creative drama activities, Life skill Development in Self-Awareness. 
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บทนาํ 

ปจจุบันสังคมไทยเกิดความลมสลายในหลาย ๆ ดาน หนึ่งในนั้นคือ ปญหาเด็กเรรอน ท่ีเกิดจากปญหาครอบครัวท่ีไมมีความ

พรอมในดานสถานะความเปนอยู สถานะทางดานการเงิน สถานะทางดานการศึกษา และอีกหลากหลายปจจัย ปญหาเด็กเรรอนจึงเปนอีก

หน่ึงปญหาท่ีมีผลกระทบตอสังคม และเปนปจจัยท่ีช้ีใหเห็นการพัฒนาสังคมของประเทศในปจจุบัน เด็กเรรอนจึงถือวาเปนปญหาทางสังคม

ท่ีควรไดรับการชวยเหลือ เพื่อพัฒนาองคความรูและทักษะการใชชีวิต ในการจัดการองคความรูเรื่องของกระบวนการเรียนรู ซึ่งเน้ือหาสาระ

และกิจกรรมควรมีสอดคลองกัน โดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกําหนดทักษะชีวิต ท่ีเปนสมรรถนะ

สําคัญท่ีผูเรียนทุกคนพึงไดรับการพัฒนา ท้ังดานความรู ความรูสึกนึกคิด ใหรูจักสรางสัมพันธอันดีระหวางบุคคล รูจักจัดการปญหาและ

ความขัดแยงตาง ๆ อยางเหมาะสม ปรับตัวใหทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม รูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงค

ท่ีสงผลกระทบตอตนเองและผูอ่ืน 

การสรางกิจกรรมท่ีเสริมสรางทักษะชีวิต มุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยผูเรียนไดรับประโยชนสูงสุดจากการเรียนรู ซ่ึงลักษณะของ

กิจกรรมทางดานละครถือเปนอีกหน่ึงแนวทางท่ีนักวิชาการ และแพทยแนะนําใหนํามาปรับใชในการเสริมสรางพัฒนาการของเด็ก ละคร

สามารถสะทอนเร่ืองราวและเปดเผยความจริงไดงาย ดวยเพราะแนวคิดสองประการ ประการแรกผูแสดงสามารถรูจักตัวตนของตัวเองไดดี

มากข้ึนผานการแสดง และประการท่ีสอง มนุษยจะรูจักตวัเองมากขึ้นผานการสังเกตเร่ืองราวของคนอื่น หรือเขาใจตัวเองมากขึ้นเมื่อมีสวน

รวมในการแสดงในบริบทอ่ืนของชีวิตจริง (วรรณรัตน รัตนวรางค. 2557: 16) กิจกรรมละครสรางสรรคสําหรับเด็กเปนกระบวนการละคร

นอกรูปแบบท่ีตองการพัฒนาใหเด็กแตละคนใหเปนผูรูจักคิด รูจักตนเอง กลาแสดงออก รูจักการทํางานรวมกับผูอ่ืนและรับฟงผูอื่น มี

เหตุผลและพัฒนาการเรียนรูในดานตาง ๆ ไดอยางลึกซึ้ง (พรรัตน ดํารุง. 2550: 80) และยังกลาวไดอีกวากิจกรรมละครสรางสรรคน้ันเปน

กระบวนการ  (Process) ท่ีมีข้ันตอนการทํากิจกรรมโดยใหผูเขารวมกิจกรรมเปนศนูยกลางน้ัน  มกัจะเริ่มตนจากส่ิงท่ีผูเรียนมีความรูหรือ

คุนเคยอยูแลว  จากน้ันผูนําจึงจะจัดประสบการณเช่ือมโยงจากส่ิงท่ีผูรวมกิจกรรมรูจักอยูแลวไปสูการเรียนรูใหมๆ 
ดังน้ัน จากเหตุผลและปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงไดนํากระบวนของละครสรางสรรคมาออกแบบแผนและสรางเปนแผน

กิจกรรมละครสรางสรรค พัฒนาทักษะชีวิต โดยมุงเนนพัฒนาทักษะชีวิตดานการตระหนักรูในตนใหกับเด็กเรรอน ศูนยเด็กกอสราง

นานาชาติ มูลนิธิสรางสรรคเด็ก เพื่อพัฒนาใหเด็กเกิดการเรียนรูและเขาใจถึงการตระหนักรูและเห็นคุณคาในตนเองและผูอื่น ซ่ึงผลจาก

การศึกษาและการทดลองในครั้งน้ี จะเปนแนวทางในการพัฒนาและเสริมสรางทักษะชีวิตดานการตระหนักรูในตนใหกับเด็กตอไปไดใน

อนาคต 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อสรางกิจกรรมละครสรางสรรค พัฒนาทักษะชีวิตการตระหนักรูในตน ของเด็กเรรอน ศูนยเด็กกอสรางนานาชาติ มูลนิธิ

สรางสรรคเด็ก 
2. เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตการตระหนักรูในตน ของเด็กเรรอน ศูนยเด็กกอสรางนานาชาติ มูลนิธิสรางสรรคเด็ก 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 
ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล และดําเนินการทดลองการวิจัย แบงไดเปน 2 สวน ดังน้ี 

1. การรวบรวมขอมูล  

1.1 การเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับกิจกรรมละครสรางสรรค พัฒนาทักษะชีวิตการตระหนักรูในตน ของเด็กเรรอน ศูนยเด็ก

กอสรางนานาชาติ มูลนิธิสรางสรรคเดก็ จากเอกสารตางๆ และเก็บรวบรวมภาคสนามโดยวิธีการสัมภาษณ สังเกต ถายภาพ บันทึกวิดีโอ

และจดบันทึกกอนและหลังเขารวมกิจกรรม 

1.2 การเก็บรวบรวมขอมูล ในการทดลองใชกิจกรรมละครสรางสรรค พัฒนาทักษะชีวิตการตระหนักรูในตน ของเด็กเรรอน 

ศูนยเด็กกอสรางนานาชาติ มูลนิธิสรางสรรคเด็ก เก็บรวบรวมโดยใชแบบทดสอบ Rubin’s  Self  Esteem  Scale แบบทดสอบความรูสึก
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การเห็นคุณคาในตนเองกอนและหลังเขารวมกิจกรรม เพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยท่ีจะสงผลใหเห็นถึงการพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กจากการ

เขารวมกิจกรรมในคร้ังน้ี 

1.3 การเก็บรวบรวมขอมูล จากการประเมินทักษะชีวิตการตระหนักรูในตน ซึ่งเปนแบบประเมินท่ีผูวิจัยสรางขึ้นประเมินผล

หลังการเขารวมกิจกรรมของเด็กทุกคน 

2. การวิเคราะหขอมูล  

2.1 วิเคราะหขอมูลการเปรียบเทียบความแตกตางจากคะแนนผลสัมฤทธ์ิจากแบบทดสอบ Rubin’s  Self Esteem Scale 

กอนและหลังเขารวมกิจกรรมละครสรางสรรค พัฒนาทักษะชีวิตการตระหนักรูในตนของเด็กเรรอน  

2.2 วิเคราะหขอมูลจากคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตราฐานของแบบประเมินวัดทักษะชีวิตการตระหนักรูในตน 

 
ผลการวิจัย 

1. ผลการสรางกิจกรรมละครสรางสรรค  

ผูวิจัยไดออกแบบและสรางแบบแผนกิจกรรมละครสรางสรรค พัฒนาทักษะชีวิตการตระหนักรูในตน ของเด็กเรรอน ซ่ึงมีการ

ออกแบบและสรางแบบแผนกิจกรรมโดยใชรูปแบบทฤษฏีการเรียนรู 8 ข้ันของกาเย จํานวน 8 กิจกรรม รวมเปนเวลาท้ังหมด 10 ชั่วโมง 

40 นาที จากการใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทานประเมินรูปแบบกิจกรรมละครสรางสรรค พัฒนาทักษะชีวิตการตระหนักรูในตน ผลปรากฏ

วามีคาดัชนีความสอดคลอง 1.00 ความเหมาะสมและสอดคลองอยูในระดับมาก โดยไดคาเฉลี่ย 4.20 

2. ผลการทดลองใชกิจกรรมละครสรางสรรค 

ผูวิจัยไดทดลองใชกิจกรรมละครสรางสรรค พัฒนาทักษะชีวิตการตระหนักรูในตน ของเด็กเรรอน ตามรปูแบบทฤษฏีการเรียนรู 8 

ข้ันของกาเย ไดเปรียบเทียบผลคาคะแนนกอนและหลังการเขารวมกิจกรรมละครสรางสรรค พัฒนาทักษะชีวิตการตระหนักรูในตน 

เปรียบเทียบระดับคะแนนท้ัง 62 ขั้อ จากแบบทดสอบแบบทดสอบ  Rubin’s  Self  Esteem  Scale แบบวัดความรูสึกการเห็นคุณคาใน

ตนเอง ซึ่งเปนคะแนนความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองของผูตอบแบบทดสอบแตละคน  และมีชวงคะแนนตามทฤษฎี  (Theoretical Range 

of Scores) โดยหลังเขารวมกิจกรรมละครสรางสรรค ผูเรียนจํานวน 10 คน มีเกณฑคะแนนต้ังแต 159-210 คะแนน ถือวาเปนผู ท่ีมี

ความรูสึกเห็นคณุคาในตนเองในระดับ “สูง”  

 

ตารางที่ 1 แผนภูมิเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยคะแนนของผูเรียนกอนและหลังเขารวมกิจกรรมละครสรางสรรค 

 
ที่มา : ตารางโดยพรพรรณ ผิวผาย 

 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10

Pre-test 93 94 90 92 89 93 99 100 98 105

Post-test 159 161 160 165 170 166 180 195 168 188
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ผลการเปรียบเทียบผลคะแนนกอนและหลังเขารวมกิจกรรม
(A1-A10 ใชแทนชื่อของผูเขารวมกิจกรรม)
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ผูวิจัยใหผูเรียนทําแบบวัดทางทักษะชีวิตการตระหนักรูในตนทุกครั้ง หลังการเขารวมกิจกรรมละครสรางสรรค มีคาเฉล่ียทาง

ทักษะชีวิตการตระหนักรูในตนเทากับ 4.41 ซึ่งอยูในระดับ “สูง”   

เมือ่เปรียบเทียบคาสถิติพื้นฐานของคาคะแนนกิจกรรมละครสรางสรรค พัฒนาทักษะชีวิตการตระหนักรูในตน ของเด็กเรรอน 

พบวาผูเรียนมีทักษะชีวิตการตระหนักรูในตนสูงกวากอนเขารวมกิจกรรมละครสรางสรรค กลาวไดวาเด็กไดพัฒนาทักษะชีวิตตามท่ี

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดกําหนดองคประกอบทักษะชีวิตท่ีสําคัญท่ีจะสรางและพัฒนาเปนภูมิคุมกันชีวิตใหกับเด็ก

และเยาวชนในสภาพสังคมปจจุบันและเตรียมพรอมสําหรับอนาคตไว 

สรุปและอภิปรายผล 

การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยทําการวิจัยเรื่อง กิจกรรมละครสรางสรรค พัฒนาทักษะชีวิตการตระหนักรูในตน ของเด็กเรรอน ศนูยเด็ก

กอสรางนานาชาติ มูลนิธิสรางสรรคเด็ก ผูวิจัยไดนําเสนอประเด็นสําคัญมาอภิปรายผล ดังนี้ 

1. ผูวิจัยไดศึกษาหาขอมูลเก่ียวของกับกิจกรรมละครสรางสรรค กับการเรียนรู (ปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ.  2546: 30-42) เวลา

ท่ีเด็กๆ เลนสมมติ พวกเขาไดกาวเขาไปอยูในโลกแหงจินตนาการท่ีพวกเขาเปน “ผูเขียนบท” (เพราะวาการเลนสมมติน้ันมักจะใชการพูด

แทนตัวละคร) และพวกเขาก็ยังเปนผูกํากับเองอีกดวย (เพราะวาเด็กๆ ตองวางแผนวาจะเลนเร่ืองท่ีเก่ียวกับอะไร จะตองใชอะไร และจะ

เลนอยางไร) น่ีเปนวิธีการหน่ึงท่ีเด็กๆ แสดงพลังแหงจินตนาการของเด็กๆ และบอยครั้งจะเปลี่ยนการเลนไปสูอีกประเภทหน่ึง หรือเปล่ียน

ความสนใจไปเร่ือยๆ เนลลี แมคคาสลีน (Nellie McCaslin) กลาววา “ในการแสดงบทบาทสมมติน้ัน เด็กสรางโลกสมมติสวนตัวขึ้นมา

เพ่ือที่จะปรับตัวในชีวิตจริงใหได ในโลกแหงจินตนาการใบน้ี เด็กพยายามจะหาวิธีแกไขปญหาบางอยางท่ีตัวเองยังไมสามารถเขาใจไดใน

ชีวิตจริง” ซ่ึงในขณะท่ีแสดงบทบาทสมมติ (Role Play) ในการเลนของเด็กน้ัน อาจมีการปรับเปลี่ยนมาสูรูปแบบกิจกรรมท่ีเด็กสามารถพบ

เห็นในชีวิตประจําวัน ดังน้ันหากมีคุณครูหรือผูใหญท่ีมีความชํานาญในเรื่องน้ีก็สามารถที่จะออกแบบแผนกิจกรรมละครสรางสรรค เพ่ือจัด

ประสบการณในการเลนสมมติของเด็กใหกลายเปนประสบการณจากการเรียนรูดวยตนเอง ก็นับไดวาสามารถชวยใหเด็กเกิดการเรียนรูและ

พัฒนาตัวเอง 

โดยผูวิจัยออกแบบและสรางเปนแผนกิจกรรม โดยผานทักษะดานละครสรางสรรค (Creative Drama) ผานกระบวนการ

จัดเตรียมขอมูลและวางแผนการเลนใหมีความเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของผูเขารวมกิจกรรม มุงประโยชนไปท่ีพัฒนาการของ

ผูเขารวมกิจกรรมเปนหลัก จึงอาจกลาวไดวา กิจกรรมละครสรางสรรคน้ันเปนการเลนบทบาทสมมติในแบบท่ีไมเปนทางการ แทนท่ีจะมี

นักแสดง แตกลับมี “ผูเขารวมกิจกรรม” (Participants) แทนการมีผูกํากับการแสดงแตกลับมี “ผูนํากิจกรรม” (Leader) (หรือครู) ท่ีชวย

อํานวยความสะดวกในกระบวนการท้ังหมด (ปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ.  2546: 31-32) 

เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติ พรอมกับปรับความคิดและทัศนคติตอการดําเนินชีวิต จึงอาจกลาวไดวา การ

เรียนรูจากกิจกรรมละครสรางสรรค คือ ละครในการศึกษาท่ีเนน “กระบวนการ” ในการจัดกิจกรรมใหมีข้ันตอนท่ีจะชวยใหผูเรียนได

พัฒนาในดานตางๆ ผานการเขารวมหรือการฝกทักษะดานละคร   ทําใหเด็กไดศึกษาทักษะชีวิตการตระหนักรูในตน การนําละครไปใชเพ่ือ

ประโยชนตอผูอ่ืนน้ันมีอิทธิผลมากตอการเปลี่ยนแปลงทางระบบหรือกระบวนการทางความคิดของผูคน เกิดการใชละครอยางสรางสรรค

เปนส่ือในการเรียนไดหลากหลายลักษณะ กลายเปนการเรียนการสอนผานกิจกรรมมาเปนเครื่องมือท่ีเรียกวา ละครสรางสรรค (Drama in 

Education) ซึ่งเหมาะสมท่ีจะชวยในการพัฒนาการรับรูภายในของเด็ก 

2. ผูวิจัยออกแบบแผนกิจกรรมละครสรางสรรคจากการศึกษาทฤษฎีกระบวนการเรียนรู 8 ขั้น ของกาเย (องุน จันทรขจร. 

2539: 45) ทฤษฎีของกาเย (Gagne) จะใหความสําคัญในการจัดลําดับขั้นการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

โดยใชสิ่งเรา สิ่งแวดลอมภายนอกกระตุนผูเรียนใหเกิดการเรียนรู และสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน วามีการตอบสนองอยางไร เพื่อท่ีจะ

จัดลําดับของการเรียนรูใหผูเรียนไดถูกตองทฤษฎีการเรียนรู 8 ขั้น ดังน้ี 
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ตารางที่ 2 แบบแผนกิจกรรมละครสรางสรรค ประยุกตใชตามแนวคิดของกาเย 

กระบวนการเรียนรูท้ัง 8 

ข้ันของกาเย 

แผนกิจกรรมละคร

สรางสรรค 

พฤติกรรมที่คาดหวัง 

การจูงใจ (Motivation) กิจกรรม “ฮีโรในดวงใจ” ผูเรียนเกิดแรงจูงใจจากฮีโรในดวงใจท่ีชื่นชอบ และนํามาเปน

บุคคลตัวอยางเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตตัวเอง 

การรับรู 

(Apprehending) 

กิจกรรม “จะแนวแนแกไข” ผูเรียนไดทราบถึงเน้ือหาของกิจกรรม โดยจุดประสงคของการ

รับรู คือ ผูเรียนจะไดเรียนรูในความผิดพลาด และสามารถท่ีจะ

หาวิธีแกไขในสถานการณน้ัน จากขอผิดพลาดท่ีเห็น 

การรู (Acquisition) กิจกรรม “ส่ิงท่ีฉันชอบ” ผูเรียนสามารถเรียนรูจากภาพ เพื่อบอกถึงความหมายของภาพ

พรอมอธิบายความชอบจากภาพน้ัน ซ่ึงการรูวาชอบอะไรไมชอบ

อะไรน้ันจะเปนพ้ืนฐานของการสรางการเคารพนับถือในตัวเอง 

การจดจําได (Retention) กิจกรรม “สรางตัวละคร” ผูเรียนสามารถนําความรูหรือสิ่งท่ีไดเรียนรูจากกิจกรรมท่ี 1-3 มา

ประยุกตใชและปรับใชในกิจกรรมท่ี 4 ได น่ันก็คือการสรางตัว

ละครจากการจดจําไดของเด็ก 

การระลึกได (Recall) กิจกรรม “ฝกคิด นึกยอน” ผูเรยีนสามารถอธิบายถึงสิ่งท่ีตัวเองจดจําไดจากกิจกรรมท่ี 4 โดย

การระลึกความทรงจําท่ีไดเขารวมกิจกรรม รวมถึงการเลาส่ิงท่ี

ตัวเองจดจําไดใหกับเพ่ือนๆฟง 

การสรุปและนําไปใช 

(Generalization) 

กิจกรรม “ตัวฉัน” ผูเรยีนสามารถนําความรูจากการเขารวมกิจกรรมท่ีผานมา นํามา

ปรับใชกับตัวเองในสวนของการอธิบายถึงตัวเองจากการให

ความสําคัญกับตวัเอง 

การปฏิบัติ หรือการแสดง

พฤติกรรมท่ีเรียนรูนั้น         

(Performance) 

กิจกรรม “ปรับตัว” ผูเรียนสามารถบอกความสําคัญและอธิบายถึงการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมของตนเอง จากการประสบการณเรยีนรูท่ีผานมา หรือ

สิ่งท่ีคาดหวังจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองในอนาคต 

การปอนกลับ 

(Feedback) 

กิจกรรม “โหลเลาความสุข 

กระปองท้ิงความทุกข” 

ผู เรียนสามารถบอกเลาความสุขและอธิบายถึงความทุกข ท่ี

อยากจะท้ิงไปได เพื่อบรรยายความรูสึกและเรียนรูท่ีจะรับฟง

เรื่องราวความรู สึกของผู อ่ืน พรอมนําไปเปนแนวทางในการ

ดําเนินชีวิตหรือนําไปประยุกตใชตอไปได 

ที่มา : ตารางโดยพรพรรณ ผิวผาย 

 

จากการศกึษาในครั้งน้ี มีความสอดคลองตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดกําหนดองคประกอบทักษะชีวิตท่ี

สําคัญท่ีจะสรางและพัฒนาเปนภูมิคุมกันชีวิตใหกับเด็กและเยาวชนในสภาพสังคมปจจุบันและเตรียมพรอมสําหรับอนาคตไว (สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 2551: 10) เปนความสามารถในการนํากระบวนการตาง ๆ ไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน การ

เรียนรูดวยตนเองอยางตอเน่ือง แสดงใหเห็นวาการใชกิจกรรมละครสรางสรรค พัฒนาทักษะชีวิตการตระหนักรูในตนของเด็กเรรอน ได

เสริมสรางใหผูเรียนมีทักษะชีวิต 4 องคประกอบ ดังนี้ 

องคประกอบที่ 1 การตระหนักรูและเห็นคุณคาในตนเองและผูอื่น หมายถึง การรูความถนัด ความสามารถรูจุดเดนจุดดอยของ

ตนเอง เขาใจความแตกตางของแตละบุคคล รูจักตนเอง ยอมรับ เห็นคุณคาและภาคภูมิใจในตนเองและผูอื่น มีเปาหมายในชีวิต และมี

ความรับผดิชอบตอสังคม 
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จากผลการทดลองใหกิจกรรมละครสรางสรรค พบวาเด็กเขาใจและรูจักความชอบ ความถนัดและความสามารถของตนเอง (รูสิ่ง

ท่ีตนเองชื่นชอบรูความสามารถท่ีตนเองภาคภูมิใจและแสดงความสามารถใหผูอ่ืนรับรู) คนพบจุดเดนจุดดอยของตนเอง พรอมกับการ

ยอมรับความแตกตางระหวางตนเองและผูอื่น มองตนเองและผูอ่ืนในแงบวกเคารพสิทธิของตนเองและผูเองมากขึ้น 

องคประกอบท่ี 2 การคิดวิเคราะห ตัดสินใจ และแกปญหาอยางสรางสรรค หมายถึง การแยกแยะขอมูลขาวสาร ปญหาและ

สถานการณรอบตัว วิพากษวิจารณและประเมินสถานการณรอบตัวดวยหลักเหตุผลและขอมูลท่ีถูกตอง รับรูปญหา สาเหตุของปญหา 

หาทางเลือกและตัดสินใจในการแกปญหาในสถานการณตาง ๆ อยางสรางสรรค 

จากผลการทดลองใหกิจกรรมละครสรางสรรค พบวาเด็กรูจักการสังเกต การต้ังคําถามและแสวงหาคําตอบ ประเมินสถานการณ

และนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน มีจินตนาการและมีความสามารถในการคิดเช่ือมโยงเปนลําดับขั้นตอนได 

องคประกอบที่ 3 การจัดการกับอารมณและความเครียด หมายถึง ความเขาใจและรูเทาทันภาวะอารมณของบุคคล รูสาเหตุ

ของความเครียด รูวิธีการควบคุมอารมณและความเครียด รูวิธีผอนคลายหลีกเลี่ยง และปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีกอใหเกิดอารมณไมพึง

ประสงคไปในทางท่ีด ี

จากผลการทดลองใหกิจกรรมละครสรางสรรค พบวาเด็กรูจักสรางความสุขใหกับตนเองและผูอื่นปรับอารมณความรูสึกใน

สถานการณตาง ๆ ไดอยางถูกตองและเหมาะสมระหวางท่ีเขารวมกิจกรรม 

องคประกอบที่ 4 การสรางสัมพันธภาพที่ดีกับผูอื่น หมายถึง การเขาใจมุมมอง อารมณ ความรูสึกของผูอ่ืน ใชภาษาพูดและ

ภาษากายเพื่อสื่อสารความรูสึกนึกคิดของตนเอง รับรูความรูสึกนึกคิดและความตองการของผูอ่ืน วางตัวไดถูกตองเหมาะสมในสถานการณ

ตาง ๆ ใชการสื่อสารท่ีสรางสัมพันธภาพท่ีด ีสรางความรวมมือและทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 

จากผลการทดลองใหกิจกรรมละครสรางสรรค พบวาเด็กสามารถสรางสัมพันธภาพท่ีดีกับผูอ่ืนดวยการส่ือสารเชิงบวก เคารพกฎ

กติกาของสังคม สรางความสัมพันธท่ีดีกับผูคนท่ีหลากหลายรวมถึงคนท่ีมีความเช่ือบนพ้ืนฐานท่ีแตกตางกัน กลาแสดงความคิดเห็นอยาง

สรางสรรคทํางานรวมกับผูอ่ืนตามวิถีประชาธิปไตยมีจิตอาสาชวยเหลือผูอื่น และสามารถใหคําปรึกษาแกผูอ่ืนได 

จากการทดลองกิจกรรมท่ี 8 สิ้นสุดลง คุณครูผูดูแลควบคุมศูนยเด็กกอสรางนานาชาติ มูลนิธิสรางสรรคเด็ก ไดแสดงความคิดเห็น

ตอทํากิจกรรมของเด็กเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางเห็นไดชัดหลังเขารวมกิจกรรม โดยทางพฤติกรรมในดานการคิดวิเคราะห การแสดงออก

ถึงความรูสึกนึกคิด และการแสดงความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืนมากขึ้น ซึ่งมีพัฒนาการท่ีสงผลทางดานทักษะชิวิตท่ีดีขึ้นของเด็ก รวมถึงตัวเด็ก

เองก็ไดเสนอใหผูวิจัยจัดกิจกรรมตอหลังทํากิจกรรมประเมินผลเสร็จ 

 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการพัฒนากิจกรรมละคร เพ่ือเสริมสรางและพัฒนาทักษะชีวิตการตระหนักรูในตนเองอยางตอเน่ือง เพื่อใหผูเรียนเกิดการ

ตระหนักรูอยูเสมอ  

2. ควรมีการวิจัยซํ้าเก่ียวกับกิจกรรมละคร พัฒนาทักษะชีวิตการตระหนักรูในตนเองโดยเลือกกลุมทดลองในชวงเด็กตอนปลายและ

วัยรุนตอนตน คือชวงอายุ 9-15 ป จํานวน 20 คน เพ่ือจะไดเห็นผลของกิจกรรมละครไดชัดเจนยิ่งขึ้น 

3. ควรใชกิจกรรมละครสรางสรรค เพื่อเสริมสรางและพัฒนาทักษะชีวิตการตระหนักรูในตนเอง  ในกลุมเด็กเรรอนสังกัดสถานอื่นๆ 

หรือตามชุมชนตางๆ เพื่อปลูกฝงทัศนคติท่ีดีตอตนเอง คนพบความสามารถของตนเอง อันเปนรากฐานท่ีสําคัญตอการดําเนินชีวิต 
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