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งานวิจยันีมี้จดุมุ่งหมายในการพฒันาและศกึษาผลก่อนและหลงัการใชกิ้จกรรมละคร
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และกระตือรือรน้มากยิ่งขึน้ 
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The purpose of this research is to develop and to compare the results of the 

use of creative drama activities to enhance social interaction of among youth in Sub-Sin 
26-7 Community Building in Klong Toey. It was applied with a sample of 20 youths, aged 
between ten and fifteen and used purposive sampling. The research instruments 
included the following: (1) social interaction behavior test; (2) creative drama activities to 
enhance social interaction among the youth; and (3) social interaction behavior 
observation. The results were as follows: (1) the researcher designed the principles of 
creative drama theories, combined with interaction theories; and (2) the results used 
creative drama activities to enhance social interaction found that the social interaction 
behavior of the sample group before and after the experiment were different at a 
statistically significant level at 0.05. The development of social interaction behavior in all 
aspects were in descending order, as follows: collaboration skills, communication skills, 
leadership skills and problem-solving skills. The researcher found that the activity of role 
play was not enough for the sample group. The activities should be in the form of a 
competitive game to become more interesting and create enthusiasm. 
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ด  าเนินกิจกรรมในครัง้นีท่ี้ไดส้ละเวลาใหค้วามช่วยเหลือในการลงกิจกรรมในครัง้นี ้ กิจกรรมเหล่านีจ้ะ
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บทที ่1  
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

สังคมในปัจจุบันเป็นสังคมท่ีขับเคล่ือนไปด้วยส่ือเทคโนโลยีและวัฒนธรรมต่างๆท่ี
ไหลเวียนไปอย่างรวดเร็ว สิ่งเหล่านีเ้ขา้มามีบทบาทกับการด ารงชีวิตของมนษุยเ์ป็นอย่างมาก ใน
อดีตมนุษยด์  าเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายใช้ชีวิตอยู่ตามธรรมชาติไม่มีการใช้ส่ือเทคโนโยลีเข้ามา
เก่ียวขอ้งในการด าเนินชีวิตมากนกั แต่ในปัจจุบนัสงัคมมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สภาพ
ความเป็นอยู่นัน้ถกูเปล่ียนใหเ้ป็นสงัคมเมืองมากย่ิงขึน้ ผูค้นสว่นใหญ่ใชชี้วิตดว้ยความเรง่รีบและมี
เปา้หมายท่ีชดัเจนของตนเอง สงัคมเต็มไปดว้ยการแขง่ขนั ไมว่า่จะเป็นดา้นหนา้ท่ีการงาน ช่ือเสียง
เกียรตยิศ การเรียน ฯลฯ ซึ่งสิ่งเหลา่นีไ้ดห้ล่อหลอมใหค้นในสงัคมใชชี้วิตแบบพึ่งพาตนเองเป็นหลกั
จนไม่สนใจคนรอบขา้ง เน่ืองจากตอ้งเผชิญกับการแข่งขนัทางสังคมจึงท าใหก้ารพึ่งพาผูอ่ื้นหรือ
การใหค้วามช่วยเหลือผูอ่ื้นนัน้ถกูลดทอนลงไปเรื่อยๆ ผูค้นส่วนใหญ่สนใจแตต่นเองเป็นหลกั โดย
ลืมท่ีจะค านึงถึงการเขา้สงัคม การสรา้งปฏิสมัพนัธก์ับผูอ่ื้น ซึ่งการท่ีคนส่วนใหญ่แยกตวัออกจาก
สงัคมนีไ้ดส้่งผลใหเ้กิดปัญหาขึน้มากมายในสงัคม ไม่ว่าจะเป็นปัญหาต่อตนเองซึมเศรา้ เครียด 
แตไ่ม่สามารถระบายใหผู้อ่ื้นฟังได ้ตอ้งเก็บไวค้นเดียวจนเป็นโรคซึมเศรา้และรา้ยแรงถึงการฆ่าตวั
ตาย ส่งผลตอ่การด าเนินชีวิตในสงัคม ไมส่ามารถท างานรว่มกบัผูอ่ื้นได้ ไม่สามารถส่ือสารกบัผูอ่ื้น
ได ้เพราะใชชี้วิตอยู่กับตวัเองคนเดียวมากเกินไปจนไม่สามารถท่ีจะเขา้ใจหรือยอมรบัถึงความ
แตกตา่งของมนษุยใ์นสงัคมได ้(เกรียงศกัดิ ์เจรญิวงศศ์กัดิ,์ 2551) (เอกสารจากเว็บไซต)์ หรือเรียก
ไดว้า่เป็นบคุคลท่ีมีภมูิคุม้กนัทางสงัคมต ่า คือ ไมส่ามารถเขา้ใจหรือยอมรบัความแตกตา่งของผูอ่ื้น
ได้ ไม่ว่าจะเป็นด้านความคิด ความรูส้ึก และการกระท า ทั้งนีย้ังส่งผลเสียต่อสังคมคือการมี
พลเมืองท่ีไม่มีคุณภาพ ไม่สามารถท างานร่วมกับผูอ่ื้นได ้ส่งผลใหผ้ลงานนัน้ดอ้ยคณุภาพลงไป
ดว้ยเชน่กนั เป็นส่งผลถึงความเจริญกา้วหนา้ในสงัคมไทย นบัวา่ทกัษะในการสรา้งปฏิสมัพนัธท์าง
สงัคมนัน้เป็นสิ่งท่ีคนในสงัคมควรพงึมีอยา่งยิ่ง  

จากปัญหาการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมดังท่ีกล่าวมาข้างต้นนั้น ผู้วิจัยได้ลงพื ้นท่ีเพ่ือ
ท าการศึกษาถึงปัญหาตา่งๆท่ีเกิดขึน้ภายในชมุชน พบว่า เยาวชนในชุมชนอาคารทรพัยส์ิน 26 -7 
เขตคลองเตยมีปัญหาเรื่องพฤติกรรมการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมท่ีไม่ดี เน่ืองจากแต่เดิมชุมชน
คลองเตยนับว่าเป็นชุมชนท่ีแออัดท่ีสุดในประเทศไทย ซึ่งได้มีโครงการจัดสรรพื ้นท่ีภายใน
กรุงเทพมหานครขึน้ใหม่ ส่งผลใหช้มุชนคลองเตยแห่งนีถ้กูรือ้ยา้ยขึน้เป็นชมุชนอาคารสงู โดยเป็น
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อาคารของส านักงานทรพัยส์ินส่วนพระมหากษัตริย ์จากการรือ้ยา้ยชุมชนแห่งนีท้  าให้ชีวิตความ
เป็นอยู่ของคนในชุมชนเปล่ียนแปลงไปซึ่งส่งผลใหเ้ยาวชนมีลักษณะชอบแยกตวัออกจากสังคม 
เก็บตวัอยู่ในหอ้งของตนเอง “เด็กท่ีน่ีอยู่ตกึเดียวกนัแตไ่ม่เคยรูจ้กักันเลยดว้ยซ า้ เพราะพอกลบัมา
จากโรงเรียนก็ต่างคนตา่งแยกยา้ยกันเขา้หอ้ง เล่นเกมเล่นโซเชียล ใชชี้วิตอยู่แต่ในหอ้งของตวัเอง 
ไม่สนใจคนรอบขา้ง” (พนสั ทองมณี, การส่ือสารส่วนบคุคล, 16 ตลุาคม 2561) จากค าสมัภาษณ์
ของหวัหนา้ศนูยส์ขุภาพและครูอาสมคัรประจ าชมุชนอาคารทรพัยส์ิน 26-7 เขตคลองเตย กล่าวว่า
เด็กและเยาวชนในชมุชนนีมี้ปัญหาเก่ียวกับการเขา้สงัคมหรือการปฏิสมัพนัธก์ับผูอ่ื้น โดยเฉพาะ
คนในชุมชนดว้ยกันเองท่ีไม่มีปฏิสมัพนัธซ์ึ่งกนัและกัน อีกทัง้ค  ากล่าวจากประชาชนท่ีอาศยัอยู่ใน
ชมุชนรวมทัง้ผูป้กครองของเยาวชนท่ีพกัอาศยัอยู่ในตึกตา่งใหค้วามคิดเห็นในทางเดียวกนัว่าเด็ก
ในชมุชนแห่งนีมี้พฤตกิรรมท่ีชอบแยกตวัไปอยูค่นเดียวในหอ้งของตนเอง ไมค่อ่ยไดม้ารว่มกิจกรรม
กับผูอ่ื้นในชุมชน ดว้ยสาเหตุหนึ่งท่ีมาจากชีวิตความเป็นอยู่ท่ีเปล่ียนแปลงไป จากเดิมท่ีเคยอยู่
อาศยัเป็นชมุชนในพืน้ราบก็มีการปฏิสมัพนัธก์ันในชมุชนท่ีดี แตล่ะครอบครวัช่วยเหลือเกือ้กูลกัน 
เพ่ือนบา้นจะรูจ้กักันทัง้ชมุชน แต่เม่ือชีวิตความเป็นถกูเปล่ียนแปลงไปจากท่ีเป็นชมุชนในพืน้ราบ
เปล่ียนเป็นชุมชนท่ีสูงอาศยัอยู่ในตึก ดว้ยเหตนีุจ้ึงส่งผลต่อการสรา้งปฏิสมัพันธข์องคนในชมุชน
ดว้ยกนัเอง เน่ืองจากสภาพความเป็นอยูท่ี่มีความเป็นสงัคมเมืองมากยิ่งขึน้ อีกทัง้เด็กและเยาวชน
นัน้ท่ีไดร้บัการเลีย้งดท่ีูไม่เหมาะสมมากนกั จึงท าใหส้่งผลใหเ้ด็กมีพฤติกรรมการแยกตวัออกจาก
สังคม ใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองมากเกินไปจนไม่สนใจผู้อ่ืน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะส่งเสริมการ
ปฏิสมัพนัธท์างสงัคมของเยาวชนในชมุชนอาคารทรพัยส์ิน 26-7 เขตคลองเตย ซึ่งเป็นกลุม่เยาวชน
ท่ีควรไดร้บัการส่งเสริมเรื่องการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมให้ดียิ่งขึน้โดยใช้กระบวนการของละคร
สรา้งสรรค ์

กิจกรรมละครสรา้งสรรคคื์อรูปแบบละครชนิดหนึ่งท่ีเน้นกระบวนการเรียนรูผ้่านการ
สมมติบทบาทหรือการแสดงละคร โดยเนน้ใหผู้ร้ว่มกิจกรรมไดแ้สดงออกทางความคิด ความรูส้ึก 
อารมณแ์ละการเคล่ือนไหวร่างกายไดอ้ย่างอิสระ การเรียนรูผ้่านละครสรา้งสรรคถื์อเป็นวิธีการท่ี
สอดคลอ้งกับธรรมชาติการเรียนรูข้องมนุษยม์ากท่ีสุด ละครสรา้งสรรคมี์องคป์ระกอบของการ
พฒันามนุษยอ์ย่างครบถว้นในหลายๆดา้น การใชล้ะครสรา้งสรรคส์ามารถใชไ้ดก้ับบุคคลไดทุ้ก
ชว่งวยั ซึ่งการใชล้ะครสรา้งสรรคก์บัเดก็ท่ีก าลงัเขา้สูช่ว่งวยัรุน่นัน้จะช่วยสง่เสรมิใหเ้ดก็มีพฤตกิรรม
หรือปฏิบตัิตามแบบอย่างท่ีดี เป็นการน าไปสู่การด าเนินชีวิตท่ีดีในภายหนา้ เพราะเด็กในวยันีมี้
ความพรอ้มท่ีจะช่ืนชมและท าตามในสิ่งท่ีพบเห็น (ภรณี ครุุรตันะ, 2526) ถือเป็นวยัแหง่การเริ่มตน้
การเรียนรูน้ั่นเอง นอกจากนีกิ้จกรรมละครสรา้งสรรคย์งัช่วยพฒันาการทางดา้นสงัคมของบุคคล
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นัน้ๆ ท าใหเ้ด็กรูจ้กัปรบัตวัในการท างานรว่มกนัผูอ่ื้น ท าใหเ้กิดความเช่ือใจซึ่งกันและกัน รูจ้ักการ
ยอมรบัผู้อ่ืน และช่วยสรา้งสัมพันธภาพท่ีดีกับผู้อ่ืน (พรรตัน์ ด  ารุง, 2550) จะเห็นได้ว่าละคร
สรา้งสรรคส์ามารถช่วยพฒันามนุษยไ์ดห้ลากหลายดา้นรวมทัง้ในดา้นของพฤติกรรม การกระท า 
ความรูส้ึกนึกคิด อารมณ ์พัฒนาการดา้นสงัคม ซึ่งเป็นองคป์ระกอบท่ีเยาวชนท่ีมีพฤติกรรมการ
แยกตวัจากสงัคมควรไดร้บัการพฒันาหรือปรบัเปล่ียนใหดี้ยิ่งขึน้ ดงันัน้งานวิจยัเล่มนีจ้ึงเลือกใช้
ละครสรา้งสรรคเ์ป็นส่ือกลางในการส่งเสริมการปฏิสมัพนัธท์างสงัคมของเยาวชนในชมุชนอาคาร
ทรพัยส์ิน 26-7 เขตคลองเตย 

ผู้วิจัยไดเ้ล็งเห็นความส าคัญของปัญหาการปฏิสัมพันธ์ของเยาวชนในชุมชนอาคาร
ทรพัยส์ิน 26-7 เขตคลองเตย เน่ืองจากสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิม 
รวมทัง้การไดร้บัการอบรมเลีย้งดจูากครอบครวัท่ีไม่เหมาะสม ปัจจยัเหล่านีล้ว้นส่งผลใหเ้ยาวชน
กลุ่มนีมี้ปัญหาเรื่องพฤติกรรมการปฏิสมัพนัธท์างสงัคมท่ีไม่ดี ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะส่งเสริม
การปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของของเยาวชนในชุมชนอาคารทรพัยส์ิน 26 -7 เขตคลองเตย โดยใช้
กิจกรรมละครสรา้งสรรคเ์ป็นเครื่องมือในการส่งเสรมิการปฏิสมัพนัธท์างสงัคมของเยาวชน ซึ่งเป็น
สิ่งส าคญัท่ีเยาวชนควรพึงมีในการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบัน ทั้งช่วยให้เยาวชนไดรู้จ้ักการ
เรียนรูท้  าความเขา้ใจและยอมรบัผูอ่ื้น ซึ่งถือเป็นการสรา้งภูมิตา้นทานทางสงัคมใหแ้ก่เยาวชนอีก
ดว้ย  
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพ่ือสรา้งกิจกรรมละครสรา้งสรรคเ์พ่ือสง่เสรมิการปฏิสมัพนัธท์างสงัคมของเยาวชน 
2. เพ่ือศกึษาผลการใชกิ้จกรรมละครสรา้งสรรคเ์พ่ือส่งเสริมการปฏิสมัพนัธท์างสงัคมของ

เยาวชนก่อนและหลงัท ากิจกรรม 
 
ขอบเขตการวิจัย 

กลุ่มประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้เป็นเยาวชนในชุมชนอาคารทรัพย์สิน 26 -7 เขต

คลองเตย จ านวน 50 คน 
กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจัยครัง้นีเ้ป็นกลุ่มเยาวชนในชุมชนอาคารทรพัยส์ิน 26 -7 
เขตคลองเตย ช่วงอาย ุ10-15 ปี โดยใชเ้ครื่องมือเป็นแบบวดัพฤติกรรมการมีปฏิสัมพนัธท์างสงัคม
เพ่ือคดัเลือกเยาวชน และเยาวชนจะตอ้งมีความสมคัรใจในการเขา้รว่มกิจกรรม 
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ตัวแปรทีศ่ึกษา 
1. ตวัแปรอิสระ คือ กิจกรรมละครสรา้งสรรค ์
2. ตวัแปรตาม คือ พฤติกรรมการปฏิสมัพนัธท์างสงัคมของเยาวชน ในชมุชนอาคาร

ทรพัยส์ิน 26-7 เขตคลองเตย 
พืน้ที่ในการวิจัย 

ชมุชนอาคารทรพัยส์ิน 26-7 เขตคลองเตย จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 
นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

1. กิจกรรมละครสรา้งสรรค์ หมายถึง กิจกรรมการเคล่ือนไหวร่างกายท่ีใช้แนวคิด
ทางดา้นละครสรา้งสรรคม์าปรบัใชใ้นการสรา้งสรรคกิ์จกรรม ซึ่งกิจกรรมจะมีกระบวนขัน้ตอน
ทัง้หมด 6 ขัน้ตอนตามหลักทฤษฎีละครสรา้งสรรคข์องวินนีเฟร็ด วารต์ (1925) (พรรตัน ์ด  ารุง. 
2550) ดังนี ้1. การใชป้ระสาทสัมผัสทั้งหา้ 2. การใชจ้ินตนาการ 3. การใชค้วามคิดสรา้งสรรค ์  
4. การเคล่ือนไหวร่างกาย 5. การใชท้่าใบ ้6. การดน้สด ทัง้นีย้ังไดน้  าทฤษฎีการปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคมของ David W. Johnson and Roger T. Johnson มาประยุกตใ์ช้ในการออกแบบกิจกรรม
อีกดว้ย ซึ่งทฤษฎีการปฏิสมัพนัธท์างสงัคมของ David W. Johnson and Roger T. Johnson แบ่ง
ออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1. ดา้นการติดต่อส่ือสารกับผู้อ่ืน 2. ดา้นการสรา้งบรรยากาศและรกัษา
บรรยากาศในการท างานกลุ่ม 3. ดา้นการแสดงออกถึงความเป็นผูน้  า 4. ดา้นการแกไ้ขปัญหาท่ี
เกิดขึน้หรือความขัดแย้ง การสร้างกิจกรรมละครสร้างสรรค์นี ้จะเน้นเรื่องการส่งเสริมการ
ปฏิสมัพันธท์างสงัคมของเยาวชน โดยกิจกรรมละครสรา้งสรรคนี์จ้ะถูกน ามาใชเ้ป็นเครื่องมือใน
การสง่เสรมิการปฏิสมัพนัธท์างสงัคมของเยาวชนในชมุชนอาคารทรพัยส์ิน 26-7 เขตคลองเตย  

2. ปฏิสมัพนัธท์างสังคม หมายถึง พฤติกรรม การกระท าความรูส้ึกนึกคิด และภาษาท่ี
แสดงออกมาในขณะท ากิจกรรมรว่มกนัเป็นกลุม่ซึ่งจะตอ้งเป็นพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาในทางท่ีดี 
ไม่แสดงถึงพฤติกรรมท่ีกา้วรา้ว เพ่ือบ่งบอกถึงการยอมรบั การมีส่วนรว่มและการแสดงความเป็น
มิตรกับผูอ่ื้น โดยจะตอ้งค านึงถึงความเหมาะสมของการกระท า ประเมินไดว้่าสิ่งใดควรกระท าสิ่ง
ใดไมค่วรกระท า ทัง้นีจ้ะตอ้งไมเ่ป็นการละเมิดสิทธิสว่นบคุคลของผูอ่ื้นดว้ย  

3. การพฒันากิจกรรม หมายถึง การสรา้งกิจกรรมละครสรา้งสรรคข์ึน้มาใหม่ เพ่ือใชใ้น
การส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของเยาวชนในงานวิจัยนี ้โดยใช้หลักทฤษฎีละครสรา้งสรรค์
ผสมผสานกับทฤษฎีการสรา้งปฏิสัมพันธ์ในการออกแบบกิจกรรม  ใช้เวลาด าเนินกิจกรรม 4 
สปัดาห ์สปัดาหล์ะ 3 ครัง้ ครัง้ละ 60 นาที 
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ความส าคัญของการวิจัย 
เป็นแนวทางในการสรา้งรูปแบบกิจกรรมละครสรา้งสรรคเ์พ่ือสง่เสรมิการปฏิสมัพนัธท์าง

สงัคมของเยาวชน ส่งผลในทางท่ีดีใหแ้ก่เยาวชนในการรูจ้กัการเรียนรูต้นเองและผูอ่ื้น การท าความ
เขา้ใจและยอมรบัในความแตกต่างของมนุษยใ์นสงัคม เพ่ือเป็นภูมิตา้นทานในการด าเนินชีวิตใน
สงัคมไดอ้ย่างมีคณุภาพ ทัง้ยงัเป็นการป้องกนัปัญหาการขาดปฏิสมัพนัธข์องเยาวชนซึ่งจะส่งผล
ตอ่การอยูร่ว่มกนัในสงัคม และชว่ยสง่เสริมใหเ้กิดพลเมืองท่ีสามารถสรา้งสรรคง์านในลกัษณะการ
ท างานเป็นทีมไดเ้ป็นอยา่งดี  
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

งานวิจยัฉบบันีผู้ว้ิจยัมีจดุมุ่งหมายเพ่ือตอ้งการใหเ้ยาวชนในชมุชนอาคารทรพัยส์ิน 26-7 
เขตคลองเตย มีพฤติกรรมการปฏิสมัพนัธท์างสงัคมท่ีดียิ่งขึน้ โดยการใชกิ้จกรรมละครสรา้งสรรค์
ตามแนวคดิทฤษฎีกิจกรรมละครสรา้งสรรคข์องวินนีเฟรด็ วารต์ รว่มกบัทฤษฎีการสรา้งปฏิสมัพนัธ์
ทางสังคมของ David W. Johnson and Roger T. Johnson มาประยุกตใ์ชเ้ขา้ดว้ยกันเพ่ือสรา้ง
เป็นกิจกรรมละครสรา้งสรรคเ์พ่ือส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมขึน้ใหม่ และน ามาใช้เป็น
เครื่องมือในการสรา้งเสรมิปฏิสมัพนัธข์องเยาวชนในชมุชนอาคารทรพัยส์ิน 26-7 เขตคลองเตยนี ้
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

- ทฤษฎีกิจกรรมละครสรา้งสรรค ์ 
(วินนีเฟรด็ วารต์) 

- ทฤษฎีการสรา้งปฏิสมัพนัธท์าง
สงัคม (David W. Johnson and 

Roger T. Johnson. 2009) 

กิจกรรมละครสรา้งสรรค ์

พฤตกิรรมการปฏิสมัพนัธท์างสงัคมของ
เยาวชนในชมุชนอาคารทรพัยส์ิน 26-7 

เขตคลองเตย 
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บทที ่2  
เอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
การวิจยัครัง้นีมี้จุดประสงคเ์พ่ือส่งเสริมการปฏิสมัพันธ์ทางสังคมของเยาวชนในชุมชน

อาคารทรพัยส์ิน 26-7 เขตคลองเตย โดยการใชกิ้จกรรมละครสรา้งสรรค ์ซึ่งผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษา
คน้ควา้ขอ้มลูและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งแลว้น ามาเรียบเรียงเสนอเป็นหวัขอ้ ดงันี ้

1. เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิสมัพนัธท์างสงัคม 
ความหมายของการปฏิสมัพนัธท์างสงัคม 
รูปแบบการมีปฏิสมัพนัธท์างสงัคม 
พฤตกิรรมท่ีบง่ชีก้ารมีปฏิสมัพนัธท์างสงัคม 
การพฒันาการปฏิสมัพนัธท์างสงัคมในเดก็ 
แนวคดิและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิสมัพนัธท์างสงัคม 
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิสมัพนัธท์างสงัคม 

2. เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัชมุชนอาคารทรพัยส์ิน 26-7 เขตคลองเตย 
ประวตัคิวามเป็นมาของชมุชนอาคารทรพัยส์ิน 26-7 เขตคลองเตย 
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัชมุชนคลองเตย 

3. เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัละครสรา้งสรรค ์
ความหมายของละครสรา้งสรรค ์
ความส าคญัของละครสรา้งสรรค ์ 
องคป์ระกอบพืน้ฐานของละครสรา้งสรรค ์
แนวคดิและทฤษฎีละครสรา้งสรรค ์
ประโยชนข์องละครสรา้งสรรค ์
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัละครสรา้งสรรค ์ 

 
เอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับการปฏิสัมพันธท์างสังคม 

ความหมายของการปฏิสัมพันธท์างสังคม 
นกัวิชาการไดใ้หค้วามหมายของการปฏิสมัพันธท์างสงัคม (Social Interaction) ไว้

ดงันี ้
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ธิโบต์และเคลล่ีย์ (Thibaut and Kelley, 1959; อ้างอิงจาก: พัชรา พยัคฆา , 
2557) ได้อธิบายการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมตามหลักทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร ์กล่าวว่า การ
ปฏิสมัพนัธท์างสงัคมคือความสมัพนัธท่ี์เกิดขึน้ระหว่างบคุคล การท่ีความสมัพนัธเ์หล่านีจ้ะคงอยู่
หรือยตุิลงนัน้ขึน้อยู่กบับคุคลนัน้ๆไดว้ิเคราะหถ์ึงประโยชนแ์ละผลเสียท่ีจะไดร้บั การวิเคราะหนี์จ้ะ
เกิดขึน้ทกุครัง้ท่ีมีการปฏิสมัพนัธก์นั โดยเกิดในระดบัจิตใตส้  านกึซึ่งสง่ผลตอ่พฤตกิรรมตอบสนองท่ี
บุคคลนั้นจะแสดงออกมา นอกจากนีป้ระเภทของความสัมพันธ์ยังส่งผลต่อการปฏิสัมพันธ์ท่ี
แตกตา่งกนัออกไป  

อัลเบอรตี์ ้ และเอ็มมอนส์ (Alberti and Emmons, 1974; อ้างอิงจาก: นงนุช 
วิศิษฐ์ธรรมศรี, 2551) กล่าวว่า การปฏิสัมพันธ์เป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลท่ีสามารถ
แสดงออกทางการกระท าและความรูส้ึกในสิ่งท่ีตนสนใจและตอ้งการอย่างตรงไปตรงมา และเป็น
การกระท าท่ีไมล่ะเมิดสิทธิของผูอ่ื้น 

เฟนสเตอรฮี์ม และแบร ์(Fensterheim and Baer, 1975; อ้างอิงจาก: นงนุช 
วิศษิฐ์ธรรมศรี, 2551) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า การปฏิสมัพนัธท์างสงัคมคือความสามารถในการพดู
อย่างเปิดเผย และจะต้องมีความเหมาะสมในสิ่งท่ีแสดงออกไปทั้งค  าพูดและการกระท า  
ซึ่งคณุลกัษณะของบคุคลท่ีมีการปฏิสมัพนัธอ์ยา่งเหมาะสมจะตอ้งมีคณุลกัษณะดงันี ้  

1. มีอิสระในการเปิดเผยตนเองทั้งค  าพูดและการกระท า มีความกล้าท่ีจะ
แสดงออกทัง้ความรูส้กึความคดิและความตอ้งการของตนเองใหผู้อ่ื้นรบัรู ้

2. มีความสามารถในการติดต่อส่ือสารกับบุคคลท่ีมีความสมัพนัธต์่างกันใน
ทกุๆระดบั ทัง้บคุคลแปลกหนา้ เพ่ือน คนในครอบครวั จะตอ้งเป็นการส่ือสารท่ีเป็นไปในลกัษณะ
เปิดเผย ตรงไปตรงมา จรงิใจ และเหมาะสมกบักาลเทศะ 

3. เป็นบคุคลท่ีมีความกระตือรือรน้ในการด าเนินชีวิตใหเ้ป็นไปตามท่ีตอ้งการ 
คอยแสวงหาโอกาสใหต้นเองอยูเ่สมอไมร่อใหผู้ใ้ดมาช่วย 

4. รูถ้ึงขีดจ ากัดของตนเอง สามารถวิเคราะหไ์ดว้่าสิ่งใดถูกผิด ไม่ฝืนกระท า
ในสิ่งท่ีไม่สามารถเอาชนะได ้กระท าในสิ่งท่ีคิดว่าถกูตอ้งโดยไม่เป็นการละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น และ
รูจ้กัยอมรบัในการกระท าและความผิดพลาดของตน 

รุจโรจน์ แก้วอุไร (รุจโรจน์ แก้วอุไร , 2540) กล่าวว่าการปฏิสัมพันธ์คือ
กระบวนการในการโตต้อบระหว่างผูถ้่ายทอดไปยังผูร้บั ผูส้อนไปยังผูเ้รียน การปฏิสัมพันธ์เป็น
หวัใจหลกัของกระบวนการเรียนรู ้เพราะจะท าใหผู้ถ้่ายทอดสามารถคาดการณไ์ดว้่าผูเ้รียนมีความ
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เขา้ใจหรือโตต้อบกับบทเรียนอย่างไรบา้งจากการตอบสนองของผูเ้รียนดว้ยการมีปฏิสมัพันธก์ับ
กระบวนการเรียนรู ้

ดามอน (Damon, 1981; อ้างอิงจาก: พัชรา พยัคฆา , 2557) กล่าวว่า การ
ปฏิสมัพนัธท์างสงัคมเป็นการท่ีบคุคลมีกิจกรรมรว่มกนัท่ีเกิดจากความตัง้ใจในการด าเนินกิจกรรม
รว่มกนั บคุคลจะตอ้งส่ือสารเพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกนัและกนั 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ปฏิสมัพนัธท์างสงัคม หมายถึง การกระท าทางสงัคมหรือการ
แสดงออกของบคุคลท่ีถ่ายทอดความคิดความรูส้ึกระหว่างบคุคลตัง้แต ่2 คนขัน้ไป โดยแสดงออก
ทัง้ค  าพูด การกระท า การสมัผสั รวมไปถึงการแสดงออกทางสีหนา้เพ่ือส่ือสารซึ่งกันและกัน  ซึ่ง
บคุคลจะตอ้งสามารถประเมินไดว้า่สิ่งใดเหมาะสมไม่เหมาะสม ควรกระท าหรือไมค่วรกระท า และ
จะตอ้งเป็นการแสดงออกอย่างตรงไปตรงมาและจริงใจ ทัง้นีจ้ะตอ้งค านึงถึงการละเมิดสิทธิของ
ผูอ่ื้นดว้ยเช่นกนั กล่าวไดว้่าการมีปฏิสมัพนัธก์นันัน้จะตอ้งเป็นการกระท าท่ีบคุคลแสดงออกซึ่งกนั
และกนัโดยบคุคลนัน้ๆจะตอ้งแสดงออกมาในพฤติกรรมท่ีเหมาะสมดว้ยเช่นกัน จึงจะเรียกว่าเป็น
การมีปฏิสมัพนัธท่ี์ดีตอ่กนั 

รูปแบบการมีปฏิสัมพันธท์างสังคม 
รูปแบบการมีปฏิสมัพนัธท์างสงัคมแบง่ออกเป็น 2 ประเภท คือ ปฏิสมัพนัธท์างสงัคม

แบบปฐมภูมิ และปฏิสมัพนัธท์างสงัคมแบบทุติยภูมิ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้ (Albert, 1971; 
อา้งอิงจาก: พชัรา พยคัฆา, 2557, น. 36-37) 

1. ปฏิสมัพนัธท์างสงัคมแบบปฐมภูมิ เป็นการเกิดปฏิสมัพนัธใ์นกลุ่มขนาดเล็ก 
ซึ่งเกิดขึน้ในลกัษณะของกลุ่มท่ีมีความใกลช้ิด คุน้เคยกนั การมีปฏิสมัพนัธแ์บบนีจ้ะเกิดจากการท่ี
บุคคลมีโอกาสพบปะกันบ่อยครัง้ จนสามารถเห็นถึงความแตกต่าง เอกลักษณ์ของแต่ละบุคคล
และสามารถยอมรบัในความเป็นตัวตนของบุคคลนั้นๆได ้การปฏิสัมพันธ์ในลักษณะนีจ้ะเกิด
ขึน้กับกลุ่มครอบครวัหรือกลุ่มเพ่ือน การปฏิสมัพนัธแ์บบปฐมภูมินี ้ถือไดว้่าเป็นการอบรมขดัเกลา
บุคคลใหเ้รียนรูร้ะเบียบทางสงัคม ซึ่งมีอิทธิพลอย่างยิ่งในการพฒันาและควบคมุพฤติกรรมของ
บคุคล 

2. ปฏิสมัพนัธท์างสงัคมแบบทตุิยภมูิ หรือเรียกไดว้า่เป็นการเกิดปฏิสมัพนัธอ์ยา่ง
เป็นทางการ เกิดขึน้กบักลุ่มขนาดใหญ่ โดยมีลกัษณะของกลุม่ท่ีมีความห่างเหินกนั เพราะมีความ
เก่ียวขอ้งกนัเฉพาะบทบาทเพ่ือผลประโยชนท่ี์ก าหนดไว ้ซึ่งไม่ไดมี้โอกาสพบปะกนับอ่ยครัง้ จะพบ
กันในช่วงเวลาท่ีก าหนด จึงส่งผลใหไ้ม่เกิดความสัมพันธ์ในการปฏิสัมพันธใ์นรูปแบบนี ้เช่น ใน
องคก์รต่างๆ ชมรม หรือสงัคมเมือง ฯลฯ การส่ือสารของบคุคลในรูปแบบนีจ้ะเป็นไปในลกัษณะท่ี
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ไม่ให้ความส าคัญกับค่านิยมหรือทัศนะคติส่วนบุคคลมากนัก แต่จะให้ความส าคัญกับ
วัตถุประสงคข์องกลุ่มมากกว่าเพ่ือให้งานหรือกิจกรรมนั้นๆประสบผลส าเร็จตามท่ีตัง้ไว้ซึ่งจะ
เกิดขึน้ไดง้่ายและใชร้ะยะเวลาสัน้ 

การปฏิสัมพันธใ์นกลุ่ม 
การปฏิสมัพนัธท์างสงัคมโดยส่วนใหญ่นัน้จะเกิดขึน้เป็นกลุม่ มนษุยเ์ป็นสิง่มีชีวิต

ท่ีรกัความเป็นสงัคม ตอ้งการท่ีจะมีการรวมกลุ่มกนั ตัง้แตก่ลุ่มท่ีเล็กท่ีสุด คือ กลุ่มครอบครวั หรือ 
กลุ่มเพ่ือนสนิท 2 คน จนถึงกลุ่มขนาดใหญ่ คือ กลุ่มทางการเมือง หรือ กลุ่มประเทศ ซึ่งพฤติกรรม
ของบคุคลในกลุม่นัน้ๆจะสง่ผลตอ่กนัเสมอ 

1. พฤติกรรมภายในกลุ่ม พฤติกรรมของบคุคลเวลาอยูใ่นกลุ่ม มกัจะมีความ
แตกตา่งจากเวลาท่ีอยู่คนเดียว จะเห็นไดจ้ากเรื่องท่ีกล่าวมาแลว้ บคุคลจะแสดงพฤติกรรมเวลาท่ี
อยู่กบัผูอ่ื้น คือพฤติกรรมของการเห็นคลอ้ยตามกนั นอกจากนีพ้ฤติกรรมของบคุคลเม่ืออยู่ในกลุ่ม
ซึ่งแตกตา่งเมื่ออยูต่ามล าพงั ไดแ้ก่ อตัราการเส่ียง และบทบาทของบคุคลนัน้ๆ 

1.1 อัตราการเส่ียง พฤติกรรมภายในกลุ่มท่ีน่าสนใจอีกอย่างหนึ่ง คือ 
การตดัสินใจ มีการศึกษาเรื่องการตดัสินใจระหว่างการตดัสินใจเส่ียงของกลุ่ม กับการตดัสินใจ
เส่ียงของคนๆเดียว พบว่า เม่ืออยู่รว่มกนัเป็นกลุ่มอตัราการตดัสินใจเส่ียงจะมีมากกว่าอยู่คนเดียว 
กล่าวไดว้่า เม่ืออยู่รวมกันเป็นกลุ่ม บุคคลนั้นๆเลือกท่ีจะท างานท่ียากกว่า และมีความเส่ียง
มากกว่า ล าบากมากกว่า แต่เม่ือบคุคลนัน้ๆท างานเพียงล าพงัจะเลือกท างานท่ีมีความเส่ียงนอ้ย
กว่า ดงัสุภาษิตของไทยท่ีว่า “คนเดียวหวัหาย สองคนเพ่ือนตาย” แสดงใหเ้ห็นว่า ถ้ามีเพ่ือนอยู่
ดว้ยหลายๆคนแลว้ บคุคลนัน้ๆจะมีความกลวัในการกระท าสิ่งตา่งๆมากกวา่ 

1.2 บทบาทของบุคคล มนุษยเ์ราแต่ละคนลว้นมีกลุ่มสังคมของตนเอง 
ซึ่งแต่ละคนจะมีกลุ่มสังคมท่ีแตกต่างกันออกไป ซึ่งบุคคลจะต้องแสดงพฤติกรรมตามความ
คาดหวังของกลุ่มสังคมนั้นๆ ซึ่งพฤติกรรมนีเ้รียกว่า บทบาท ดังนั้นการท่ีบุคคลจะต้องแสดง
พฤติกรรมใหเ้หมาะสมกบับทบาท ถือเป็นเรื่องส าคญัในการสรา้งปฏิสมัพนัธท่ี์ดีกบัผูอ่ื้น ถา้บคุคล
หรือสมาชิกในกลุ่มนัน้ๆแสดงพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมกับบทบาทของตน ย่อมส่งผลใหเ้กิดความ
สบัสนและขดัแยง้ในสงัคมขึน้ เช่น ความสมัพนัธใ์นครอบครวั ประกอบไปดว้ย พ่อ แม่ และลกู ถา้
สมาชิกในครอบครวัมีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมกับบทบาทของตนเอง จะสงผลใหค้รอบครวันัน้ๆ
เกิดปัญหาทางความสมัพนัธไ์ด ้หรือแมแ้ต่ผูบ้ริหารประเทศ ถา้มีพฤติกรรมท่ีไม่เป็นไปตามความ
คาดหวงัของประชาชนหรือสงัคม ยอ่มสง่ผลใหเ้กิดความขดัแยง้ในประเทศขึน้ 
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2. ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม  ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม เปรียบเสมือน
ความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคล ความสมัพนัธร์ะหว่างกลุ่มจะมีลกัษณะท่ีแตกต่างออกไป 2 ลกัษณะ
ดว้ยกนั คือ สมาชิกในกลุม่ไม่มีบคุคลใดท่ีจะมีความส าคญัในกลุ่มอยูต่ลอดเวลา เน่ืองจากกลุ่มคือ
ศูนยร์วมบุคคลหลายบุคคลดว้ยกัน ซึ่งแต่ละคนมีความสามารถแตกต่างกัน ดังนั้นอาจมีการ
เปล่ียนบทบาทกนัภายในกลุม่สมาชิก จงึไม่มีใครมีความส าคญัตอ่กลุม่เพียงผูเ้ดียวตลอดเวลา แต่
สมาชิกทกุคนมีความส าคญัตอ่กลุม่เทา่กนั 

ลักษณะของกลุ่มอีกอย่างหนึ่ง คือ ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มจะเป็นสิ่งท่ี
ก่อใหเ้กิดความสามคัคีกนัภายในกลุ่ม จะเห็นไดว้่า เม่ือใดท่ีมีศตัรูเขา้มารุกรานกลุม่ คนในกลุม่จะ
หันมาร่วมมือกันเพ่ือช่วยป้องกันอันตรายต่อกลุ่ม นอกจากนีเ้ม่ือใดท่ีเกิดภัย เช่น ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาต ิสมาชิกในกลุม่จะเกิดความสามคัคีและรว่มมือชว่ยเหลือกนั  

การปฏิสัมพันธกั์บส่ิงแวดล้อม 
การปฏิสมัพนัธท์างสงัคมอีกประเภทหนึ่ง คือ การมีปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลกบั

สิ่งแวดลอ้มทางกายภาพและทางสงัคม การปฏิสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลกบัสิ่งแวดลอ้มท่ีเกิดขึน้นัน้
ส่วนใหญ่เกิดจากท่ีบุคคลเป็นคนสรา้งขึน้ เช่น ความหนาแน่นและเสียง ซึ่งสิ่งเหล่านีจ้ะส่งผลต่อ
พฤตกิรรมของบคุคลนัน้ๆดว้ย ดงันี ้ 

1. ความหนาแนน่ เกิดจากการเพิ่มของจ านวนประชากรอย่างรวดเรว็และเกิด
จากการโยกยา้ยท่ีอยู่อาศยัของคนจ านวนมากเขา้มาอยู่ในพืน้ท่ีท่ีมีความจ ากัด เช่น เมืองใหญ่ 
นักจิตวิทยากล่าวไว้ว่า ความหนาแน่นของประชากรมีผลต่อความบกพร่องทางสังคม เช่น 
ประชากรมีสุขภาพจิตท่ีแย่ลง และก่อใหเ้กิดอาชญากรรม ในกรณีสถานท่ีมีความหนาแน่นของ
ประชาชนสงู ในสานท่ีนัน้ก็จะมีบคุคลท่ีมีสขุภาพจิตเส่ือมเยอะทัง้ยงัเกิดอาชญากรรมอยู่บอ่ยครัง้ 
นอกจากนีย้งัพบวา่สถานท่ีท่ีมีประชากรหนาแนน่และมีอาชญากรเยอะ มกัจะเป็นสถานท่ีท่ีมีความ
ยากจน ซึ่งในส่วนนี ้อาจแสดงให้เห็นว่าความยากจนเป็นสาเหตุหนึ่ งท่ีส่งผลต่อการเกิด
อาชญากรรมอาจจะไม่ใช่ความหนาแน่นเพียงอย่างเดียว เพราะสถานท่ีท่ีมีประชากรความ
หนาแน่น แต่ไม่มีความยากจนก็ไม่ก่อใหเ้กิดอาชญากรรมมากนัก ประชากรท่ีอาศยัอยู่ในชนบท
ประสบกับปัญหาทางภัยพิบตัิธรรมชาติ เกิดหนีส้ิน ไม่มีท่ีท ามาหากิน จนท าใหเ้กิดความยากจน 
และส่งผลใหเ้กิดการหลั่งไหลของประชาชนจากชนบทเข้ามาสู่เมืองใหญ่ เช่น กรุงเทพมหานคร 
เพราะประชาชนจากชนบทคาดหวงัว่าเมืองเหล่านี ้คือแหล่งท่ีอยูอ่าศยัแหง่ใหม่ และท่ีท ามาหากิน
แหลง่ใหญ่ของตน สง่ผลใหเ้กิดความหนาแนน่ในเมืองใหญ่ มีชมุชนแออดัเพิ่มขึน้เรื่อยๆ นอกจากนี้
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ยงัเกิดอาชญากรรมรวมทัง้ปัญหาสงัคมอ่ืนๆดว้ย การจะแกปั้ญหาเรื่องอาชญากรรม และปัญหา
ประชากรหนาแนน่อยา่งถกูตอ้ง ควรแกไ้ขโดยการขจดัความยากจนของประชาชน 

2. เสียง เม่ืออยู่ในท่ีมีความหนาแน่นสูง ปัญหาอีกอย่างหนึ่งท่ี เกิดขึน้ คือ 
มลภาวะทางเสียง ถา้บุคคลอยู่ในสถานท่ีท่ีมีเสียงดงัโครมคราม แมจ้ะเป็นช่วงเวลาสัน้ๆ จะพบว่า
เกิดการเปล่ียนแปลงทัง้ทางกายภาพและทางพฤตกิรรม ลกัษณะทางกายภาพท่ีมีการเปล่ียนแปลง
ไป คือ หัวใจมีอัตราการเต้นท่ีเร็วขึน้ ส่วนลักษณะทางพฤติกรรมท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป คือ 
ความสามารถในการแกปั้ญหาลดลง เม่ือเสียงดงัรบกวนหยุดลง ลกัษณะต่างท่ีเปล่ียนแปลงไปก็
จะเขา้สู่ภาวะปกติ มีการศึกษาในเด็กเล็กพบว่า เด็กท่ีอาศยัอยู่ในสถานท่ีท่ีมีเสียงดงัมากๆตัง้แต่
เล็ก จะมีความสามารถในการอ่าน และการแยกความแตกตา่งของเสียงไดน้อ้ยกว่าเด็กท่ีอาศยัอยู่
ในสถานท่ีท่ีเงียบกว่า นอกจากเสียงแล้วอุณหภูมิยังเป็นสิ่งแวดล้อมอย่างหนึ่งท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมของบุคคล อณุหภูมิจะท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางกายภาพและสภาพอารมณข์อง
บคุคลนัน้ๆ เช่น อากาศรอ้นท าใหค้นหงุดหงิดง่าย ซึ่งเป็นผลต่อเน่ืองไปถึงการถูกเรา้ ถา้ถูกเรา้ใน
สภาพอารมณนี์ก็้อาจจะท าใหบ้คุคลกิ้ดความรูส้กึโมโหง่ายขึน้ 

การพัฒนาการปฏิสัมพันธท์างสังคมในเดก็ 
การสรา้งโอกาสในการปฏิสมัพนัธก์ับผูอ่ื้นเป็นสิ่งท่ีส  าคญัส าหรบัการพฒันาเด็กทุก

คน ท าใหเ้ด็กเริ่มตน้มีความรูส้กึรบัรูเ้ก่ียวกบัตนเองและเรียนรูป้ฏิกิรยิาความคาดหวงัของผูอ่ื้นดงัท่ี
ทฤษฎีปฏิสมัพนัธท์างสงัคมของแอดเลอร ์กล่าวไวว้่า บุคคลอยู่ในสถานการณแ์ละสิ่งแวดลอ้มท่ี
จะตอ้งมีการปรบัตวัอยู่ตลอดเวลา และบุคคลนัน้จะตอ้งมีการยอมรบัว่าสงัคมคาดหวงัอะไรจาก
ตนฉะนัน้เด็กจึงควรตอ้งมีการเรียนรูท้กุสิ่งทกุอย่างตามกฎเกณฑข์องสงัคมเม่ือเด็กไดป้ฏิบตัิตาม
สงัคมแลว้จะท าใหส้งัคมยอมรบัและบคุคลจะมีโอกาสเขา้รว่มอยู่ในสงัคมไดเ้ป็นอย่างดี ในวยัเด็ก
ปฏิสมัพนัธท์างสงัคมของเด็กจะเกิดขึน้ในบา้น เม่ือเด็กก็เติบโตและพฒันาขึน้เด็กจะเริ่มใหค้วาม
สนใจการเล่นและการมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กอ่ืนมากขึน้ การเล่นท าให้เด็กเรียนรูก้ารแสดงออก
พฤติกรรมทางสงัคมไดอ้ย่างเหมาะสม เช่น การแบง่ปันความรว่มมือและความเคารพในทรพัยส์ิน
ของผูอ่ื้นเป็นตน้ รวมถึงการเรียนรูท้กัษะดา้นการส่ือสาร การรูค้ดิและทกัษะการเคล่ือนไหว  

สรุปไดว้่าปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนามนุษย ์โดยควรเริ่ม
ตัง้แตว่ยัเด็กซึ่งการใหเ้ด็กไดร้่วมกิจกรรมกับเด็กคนอ่ืนๆนัน้ถือเป็นการเรียนรูก้ารปฏิสมัพันธจ์าก
การเล่น ซึ่งจะท าใหเ้ด็กไดเ้รียนรูเ้ก่ียวกับตนเองและผูอ่ื้น รูจ้ักการแสดงออกดา้นพฤติกรรมทาง
สังคมอย่างเหมาะสม ทั้งการแสดงออกดา้นร่างกาย วาจา ความคิด ความรูส้ึก อารมณ์ และ
สามารถส่ือสารกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี  
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แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกับการปฏิสัมพันธ ์
การปฏิสมัพันธ ์คือ การส่ือสารระหว่างผูใ้ชก้ับระบบ โดยท่ีระบบมีส่วนต่อประสาน

เป็นทัง้ส่วนท่ีผูใ้ชส้นใจและเป็นเหมือนคน สนทนา/ตวักลางระหว่างผูใ้ชแ้ละระบบ เริ่ มจากผูใ้ช้
ป้อนค าสั่ง/ออกค าสั่งแก่ ส่วนต่อประสานจากนัน้เป็นหนา้ท่ีของส่วนต่อประสานท่ีจะด าเนินการ
ตามค าสั่ง ดงันัน้การส่ือสารระหว่างผูใ้ชแ้ละระบบมีความหมายคือเป็นภาษาทางออ้ม ( Indirect 
language) แทนท่ีจะเป็นการกระท าโดยตรง (Direct action) 

เน่ืองจากมนุษยต์อ้งอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม สรา้งตนเองขึน้มาเป็นสังคมท่ีต้องมีการมี
การพึ่งพาอาศยักนัในเรื่องตา่งๆ จงึจ าเป็นตอ้งมีการตดิตอ่ส่ือสารกนัใหรู้เ้รื่องและมีความเขา้ใจกนั
เพ่ือขจัดปัญหาการไม่เขา้ใจกันซึ่งอาจจะน าความไม่สงบสุขมาสู่หมู่คณะของตนเอง ท าใหเ้กิด
ปัญหาขึน้ระหวา่งมนษุยก์บัมนษุยด์ว้ยกนัโดยไม่จ  าเป็นหรือโดยการรูเ้ท่าไม่ถึงการณ ์ทกุคนในโลก
นีมี้ความแตกต่างกันทัง้ทางดา้นร่างกาย  จิตใจ  อารมณค์วามรูส้ึกนึกคิด และเจตคติ ดงันัน้การ
ส่ือสารจะตอ้งค านึงถึงความแตกตา่งระหว่างบุคคลดว้ย และจากการศกึษาในเรื่องพฤติกรรมของ
บคุคลก็พบว่าคนเราใชเ้วลาในการส่ือสารถึง  รอ้ยละ  80  ของเวลาทัง้หมดท่ีบคุคลท ากิจกรรมใน
ขณะท่ีต่ืน (ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์, 2553, น. 11-12) นับว่าการส่ือสารมีความส าคัญต่อการ
ด ารงชีวิตเป็นอยา่งยิ่ง 

ทฤษฏีปฏิสัมพันธ ์(Interaction  Theory)  
เป็นทฤษฎีท่ีกล่าวถึงอิทธิพลของการปฏิสมัพนัธ ์(สภุทัทา ปิณฑะแพทย,์ ม.ป.ป.) 

มนษุยมี์พฤตกิรรมปฏิสมัพนัธใ์นการส่ือสารแบง่ออกเป็น 2 รูปแบบ ไดแ้ก่  
1. ปฏิสมัพันธภ์ายในตวับุคคล ( Intrapersonal Interaction) คือปฏิสมัพนัธ์

ท่ีเกิดขึน้ท่ีเป็นส่วนท่ีช่วยเสริมสรา้งใหบุ้คคลนัน้ๆเกิดประสมการณแ์ละเกิดแนวทางในการแสดง
พฤตกิรรม รวมไปถึงการเก็บสะสมขอ้มลูทัง้ภายในและภายนอกของตวับคุคลนัน้ๆ 

2. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  (Interpersonal Interaction) คือปฏิสัมพันธ์
ระหวา่งบคุคลท่ีเกิดขึน้กบับคุคล 2 คนขึน้ไป อาจเป็นบคุคลตอ่บคุคลหรืออาจเกิดขึน้จากบคุคลตอ่
กลุ่มหรือกลุ่มต่อกลุ่มก็ได้ การปฏิสัมพันธ์ท่ีเกิดขึน้ในลักษณะนีจ้ะมีความซับซ้อนมากยิ่งขึน้
เน่ืองจากบคุคลแตล่ะคนมีความแตกตา่งกนั 

เม่ือบคุคลเกิดการปฏิสมัพนัธก์นัมกัจะเริ่มตน้ดว้ยการแสดงออกของตนเองท่ี
จะท าใหบุ้คคลอ่ืนไดรู้จ้ักตนเองมากยิ่งขึน้ เป็นส่วนท่ีตัง้ใจให้ผูอ่ื้นได้รบัรู ้ในขณะเดียวกันก็จะ
พยามยามปกปิดสิ่งไม่ตอ้งการใหผู้อ่ื้นรูเ้อาไวเ้ป็นเรื่องส่วนบุคคล  การส่ือสารระหว่างกันจึงเป็น
การส่ือสารเพ่ือใหบ้คุคลอ่ืนไดร้บัสารตามท่ีเราตอ้งการเทา่นัน้ 
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อีริก เบอรน์ (ฉันทนา ภาคบงกช, 2540, มกราคม) ไดเ้สนอว่า การปฏิสมัพนัธท่ี์
เหมาะสมเป็นสิ่งท่ีทุกคนจะต้องได้รับ และสามารถใช้บ  าบัดหรือแก้ปัญหาทางด้านจิตใจ
โดยเฉพาะผูท่ี้ขาดความอบอุน่ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ประกอบไปดว้ย 3 `ประการ ดงันี ้

1. สบสายตา เป็นการมองสบสายตาเพ่ือถ่ายทอดความรกัความอบอุน่ใหแ้ก่
เด็ก การท าให้การสบตามีพลังสูงสุด ผู้ให้พลังจะตอ้งใช้ตาซ้ายสบตาซ้ายของเด็กเพ่ือสามาร
ถ่ายทอดความรูส้ึกไดอ้ย่างเต็มท่ี การสบสายตาจะส่งผลใหเ้ด็กเกิดความรูส้ึกอบอุ่นใจและมั่นใจ
วา่ตนมีคณุคา่และเป็นท่ีรกัของผูอ่ื้น 

2. วาจาสรา้งสรรค ์เป็นการใชค้  าพดูเพ่ือสรา้งความเช่ือมั่นแก่เด็กว่าตนเองมี
คณุค่าและมีความส าคญัต่อผูอ่ื้น จะตอ้งใชค้  าพูดท่ีนุ่มนวลและเกิดก าลังใจ ตอ้งหลีกเล่ียงการ
ต าหนิติเตียนหรือค าพดูท่ีบั่นทอนจิตใจ นอกจากนีค้วรหลีกเล่ียงการใชค้  าสั่งตลอดเวลา เพราะจะ
ท าใหเ้ดก็ไมก่ลา้ท่ีจะคดิหรือท าสิ่งใดดว้ยตนเอง ตอ้งรอใหผู้ค้  าสั่งจงึจะกระท าการตา่งๆได  ้

3. สัมผัสท่ีอบอุ่น เป็นการสัมผัสโอบกอดท่ีช่วยให้เด็กรูส้ึกอบอุ่นใจและมี
ความเช่ือมั่นว่าตนมีคณุค่าและเป็นท่ีรกัของผูอ่ื้น นอกจากนีย้งัสามารถใชก้ารสมัผสัท่ีอบอุ่นกับ
เด็กท่ีมีปัญหาความขีอ้ายได ้การท่ีเด็กไดร้บัการสมัผสัท่ีอบอุ่นจะช่วยใหเ้ด็กท่ีขาดความเช่ือมั่นใน
ตนเองมีความกลา้ท่ีจะแสดงออกทัง้ทางค าพูดและการกระท า 

การเสริมสรา้งก าลงัใจดงักล่าวนีเ้ป็นสิ่งส าคญัส าหรบัเด็กท่ีอาศยัอยู่ในสงัคมท่ีมี
การเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว พ่อแม่ไม่มีเวลาใหก้บัครอบครวัส่งผลกระทบตอ่ตวัเด็กเป็นอย่าง
มาก เดก็ขาดความรกัความอบอุ่นมีเพิ่มขึน้อยูต่ลอดเวลา ครูและผูท่ี้อยู่รอบตวัของเดก็จงึมีบทบาท
ส าคญัในการเสริมสรา้งความอบอุ่นเหล่านีใ้หแ้ก่เด็ก ปฏิสมัพนัธท่ี์ดีระหว่างเด็กกบัคนรอบขา้งจึง
ส่งผลต่อความเช่ือมั่นในตนเองของเด็ก ช่วยใหก้ลา้คิดกลา้แสดงออก สามารถปรบัตวัใหเ้ขา้กับ
สงัคมไดดี้ เกิดการเรียนรูท่ี้จะช่ืนชมขอ้ดีของตนและผูอ่ื้นพรอ้มทัง้เรียนรูท่ี้จะยอมรบัขอ้ผิดพลาด
ของตนและผูอ่ื้นดว้ยเชน่กนั 

ทฤษฎีปฏิสัมพันธข์องกลุ่ม (Interaction Theory)  
มีนักทฤษฎีปฏิสัมพันธ์ของกลุ่มหลายคน เช่น โรเบิรต์ เอฟ. เบลล ์(Robert F. 

Bales) จอรจ์ ซี. โฮมันส ์(George C. Homans) และดบัเบิลยู. เอฟ. ไวต ์(W.F. Whyte) ไดก้ล่าว
ว่า (ธนกฤต ทุริสุทธ์ิ, 2558) สาระส าคญัของทฤษฎีองคป์ระกอบพืน้ฐานของกลุ่มมี 3 ประการ 
ไดแ้ก่ กิจกรรมกลุ่มท่ีท า ปฏิสัมพันธด์้านต่างๆของสมาชิกในกลุ่ม และสภาพอารมณ์จิตใจของ
สมาชิกกลุ่ม ซึ่งภายในกลุ่มจะมีการติดตอ่ส่ือสารกนัทัง้ท่ีใชค้  าพดูและไม่ใชค้  าพดู โดยเช่ือวา่กลุ่ม
เป็นระบบของบคุคลตา่งๆท่ีมีปฏิสมัพนัธก์นัสามารถศกึษาและท าความเขา้ใจพฤติกรรมของกลุ่ม
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ไดจ้ากองคป์ระกอบพืน้ฐาน 3 ประการ ดงันี ้(จิราลกัษณ ์จงสถิตมั่น, 2549; อา้งอิงจาก: ธนกฤต ทุ
รสิทุธ์ิ, 2558) 

1. พฤตกิรรมของสมาชิกในกลุม่ แบง่ออกเป็น 3 ประเภท คือ 
1.1 พฤตกิรรมดา้นสงัคมและอารมณเ์ชิงบวก ไดแ้ก่ 

1) ความสมานฉันท์เป็นน ้าหนึ่ งใจเดียวกัน  เช่น การให้ความ
ชว่ยเหลือ การใหค้วามรว่มมือ เป็นตน้ 

2) การระบายหรือผ่อนคลายความเครียด เช่น การหัวเราะ การเล่า
เรื่องตลกขบขนั 

3) การเห็นพอ้งตอ้งกนั เชน่ การยอมรบักนักนั เขา้ใจกนั ปฏิบตัติาม  
1.2 พฤตกิรรมดา้นสงัคมและอารมณเ์ชิงลบ ไดแ้ก่ 

1) การไมเ่ห็นพอ้งตอ้งกนั แสดงการปฏิเสธ ไมใ่หก้ารชว่ยเหลือ 
2) การแสดงความตงึเครียดออกมาในกลุม่ 
3) การแสดงความเป็นปฏิปักษ ์การขม่ผูอ่ื้นและการปกปอ้งตนเอง 

1.3 พฤตกิรรมแกไ้ขปัญหาการท างานและการท ากิจกรรมของกลุม่ ไดแ้ก่ 
1) การใหค้  าแนะน า  
2) การใหข้อ้คดิ การประเมินผล การวิเคราะห ์แสดงความรูส้กึนกึคดิ 
3) การใหแ้นวทาง ใหข้่าวสารขอ้มลู ยืนยนัเรื่องต่างๆ การท าใหเ้รื่อง

กระจา่งชดัเจนขึน้ การบอกกลา่วเรื่องราวซ า้อีกครัง้ 
2. กลุ่มมีความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมการติดต่อส่ือสารในเรื่องงานและ

สงัคมอารมณก์บัการพฒันาโครงสรา้งของกลุม่ท่ีเกิดจากบทบาทท่ีหลากหลายของสมาชิกและการ
ตอบสนองของแตล่ะบคุคลท่ีแตกตา่งกนั 

3. กลุ่มแต่ละกลุ่มจะมีการท าหน้าท่ี 2 ด้าน คือ การท างานให้ประสบ
ความส าเร็จและการสรา้งความสมัพนัธด์า้นสงัคมและอารมณร์ะหว่างสมาชิกในกลุ่ม ซึ่งการท า
หนา้ท่ีดงักลา่วคือกระบวนการกลุม่นั่นเอง 

สรุปได้ว่าทฤษฎีปฏิสัมพันธ์ของกลุ่มคือ กระบวนการท างานร่วมกันระหว่าง
สมาชิกในกลุ่ม ซึ่งแต่ละบุคคลจะตอ้งควบคมุการแสดงพฤติกรรมของตนเองเพ่ือก่อใหเ้กิดความ
สมดลุในกลุม่และท าใหก้ลุม่สามารถด ารงอยูต่อ่ไปได ้

ทฤษฎีพืน้ฐานความสัมพันธร์ะหว่างบุคคล (Fundamental Inter Personal 
Relation Orientation) 
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ซทัส ์(Schuts) เจา้ของทฤษฎีกล่าวว่า ทฤษฎีนีมี้สาระส าคญัเก่ียวกับพฤติกรรม
การปรบัตวัเขา้หากนัของบุคคล สรุปไดด้งันี ้(กาญจนา ไชยพนัธุ์, 2549; อา้งอิงจาก: ธนกฤต ทุริ
สทุธ์ิ, 2558) 

1. พฤติกรรมระหว่างบุคคลท่ีมีความพยายามท่ีจะท าการปรบัตวัเขา้หากัน 
บุคคลแต่ละบุคคลมีลักษณะเฉพาะของตนเองในการปรบัตัวเข้าหาผู้อ่ืน ความตอ้งการท่ีจะมี
ความสมัพนัธก์บัผูอ่ื้นมี 3 ลกัษณะ ดงันี ้

1.1 ความตอ้งการมีส่วนร่วม คือความตอ้งการท่ีจะมีความสัมพันธก์ับ
ผูอ่ื้น โดยการแสดงพฤติกรรมท่ีเป็นมิตรตอ่ผูอ่ื้น และแสดงว่าตนเองมีความสนใจตอ่ผูอ่ื้น และยงัมี
ความตอ้งการท่ีจะอยูร่ว่มกบัผูอ่ื้น เพราะบคุคลนัน้ตอ้งการเป็นท่ียอมรบัของผูอ่ื้น 

1.2 ความตอ้งการควบคุม เป็นกระบวนการท่ีบุคคลตดัสินใจเพ่ือจะให้
ตนเองมีอิทธิพล มีอ านาจในการควบคมุผูอ่ื้น ซึ่งอาจแสดงออกมาในพฤตกิรรมของการขม่ขูผู่อ่ื้น 

1.3 ความต้องการเป็นท่ีรักใคร่ของผู้อ่ืน เป็นความรู้สึกและอารมณ์
ส่วนตวัท่ีเกิดขึน้ระหว่างบุคคลสองคน เช่น ความรกั มิตรภาพ การช่วยเหลือเกือ้กูลกัน การสรา้ง
ความผกูพนัทางอารมณเ์พ่ือใหเ้กิดความใกลช้ิดสนิทสนมกนั 

2. การแสดงพฤติกรรมและความตอ้งการเฉพาะตนต่อบุคคลอ่ืน ซึ่งพฒันา
จากการไดร้บัการสนองความตอ้งการในวยัเด็ก ความสมัพนัธข์องสมาชิกในกลุ่มอาจเป็นแบบท่ี
เข้ากันได้ หรือเข้ากันไม่ได้ ทั้งนี ้ขึ ้นอยู่กับบุคคลท่ีสัมพันธ์กันและลักษณะในการแสดง
ความสมัพนัธต์อ่กนัเป็นส าคญั ซึ่งมี 3 แบบคือ  

2.1 การปรบัตวัเขา้หากันโดยทัง้สองฝ่ายแสดงความรูส้ึกท่ีตอ้งการ โดย
บคุคลจะพยายามแสดงความรูส้ึกท่ีตอ้งการของตน ซึ่งมีอยู ่3 ประการดงักลา่วมาแลว้ และถา้หาก
บคุคลมีความตอ้งการเหมือนกนัหรือคลา้ยคลงึกนัก็จะมีความสมัพนัธท่ี์ดีตอ่กนั 

2.2 การปรับตัวเข้าหากันโดยแสดงความรูส้ึกท่ีต้องการ (Originator 
Compatibility) ท่ีมีฝ่ายหนึ่งเป็นผูแ้สดงความตอ้งการของตนโดยพยายามริเริ่มของกลุ่มถา้บคุคล
อ่ืนซึ่งเป็นผูร้บัไมช่อบหรือไมต่อ้งการรว่มกิจกรรมนัน้ก็จะไมมี่ความสมัพนัธท่ี์ดีตอ่กนั 

2.3 การปรบัตวัโดยการแลกเปล่ียนความตอ้งการเก่ียวกบัพฤตกิรรมท่ีตน
ปรารถนา (Reciprocal Compatibility) ดว้ยการแสดงความตอ้งการเก่ียวกับพฤติกรรมใหอี้กคน
หนึ่งทราบ ซึ่งถ้าความพอใจของสมาชิกไม่ตรงกัน หรือบุคคลไม่สามารถแสดงความตอ้งการ
เก่ียวกบัพฤตกิรรมท่ีตนพอใจใหบ้คุคล อ่ืนทราบ คนทัง้คูก็่จะเขา้กนัไมไ่ด ้
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ทักษะในการสร้างปฏิสัมพันธท์ีด่ี 
เอมอร กฤษณะรงัสรรค ์(เอมอร กฤษณะรงัสรรค ,์ 2561) (เอกสารจากเว็บไซต)์ 

กลา่วว่า การมีปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้นถือเป็นสิ่งท่ีจ  าเป็นตอ่การใชชี้วิตของมนษุยอ์ยา่งมาก พฒันาการ
ทางสังคมของแต่ละบุคคลนั้นพัฒนาขึน้มาจากการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ทั้งนี ้ยังส่งผลต่อ
องคป์ระกอบอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตวัของแต่ละบุคคล ความส าเร็จในอาชีพ การ
คน้พบและเขา้ใจถึงความหมายของการใชชี้วิต รวมไปถึงสุขภาพจิตของบุคคลนัน้ๆ ลว้นไดร้บั
ผลกระทบจากปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคล 

ความคิด ความเช่ือ ทศันคติ รวมไปถึงค่านิยมต่างๆของบุคคล บุคคลแต่ละคน
ถกูหลอ่หลอมมาจากประสบการณข์องตนเอง ซึ่งแตล่ะคนจะมีแตกตา่งกนัออกไป ดงันัน้การเช่ือม
ปฏิสมัพันธร์ะหว่างคน 2 คน จะตอ้งอาศยัความเขา้ใจถึงปัจจัยส าคญัท่ีส่งผลต่อปฏิสัมพันธท่ี์มี
ระหว่างบุคคล เพ่ือใหบุ้คคลทัง้สองฝ่ายเกิดความประสบผลส าเร็จในการสรา้งปฏิสมัพันธท่ี์ดีต่อ
กนัและกนัเอง  

คุณลักษณะส าคัญของบุคคลในการสร้างปฏิสัมพันธ ์
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลจะก่อให้เกิดความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน ตอ้งอาศัย

ทศันคตขิองบคุคลท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 
1. การยอมรบัและการใหเ้กียรติ กล่าวคือ การยอมรบัถึงลกัษณะเฉพาะหรือ

ลกัษณะส่วนบุคคลตามท่ีบุคคลนัน้เป็น ซึ่งถือเป็นการยอมรบัและใหเ้กียรติถึงคณุค่าของบุคคล
นัน้ๆ  

2. การเขา้ใจสาระและเขา้ใจถึงความรูส้ึก กล่าวคือ การเขา้ใจถึงเนือ้หาของ
สิ่งท่ีส่ือสารระหว่างกนั และจะตอ้งเขา้ใจในความรูส้กึของผูอ่ื้นเสมือนเป็นความรูส้กึของตนเอง ซึ่ง
ถา้ขาดความเขา้ใจความรูส้กึซึ่งกนัและกนั การปฏิสมัพนัธก็์จะไมส่ามารถด าเนินตอ่ไปถึงขัน้ลึกซึง้
ได ้

3. การจรงิใจ กล่าวคือ บคุคลจะตอ้งไม่เสแสรง้ในการแสดงออก ทัง้ทางดา้น
ความคดิ ความรูส้กึของตนเอง 

สิ่งท่ีถือว่าเป็นสิ่งส าคัญอีกส่วนหนึ่ง คือ ความสามารถในการส่ือสาร หรือ
แสดงออกถึงคุณลักษณะเหล่านีอ้อกมาใหผู้อ่ื้นรบัรู ้ ซึ่งความสามารถในการแสดงออกหรือการ
ส่ือสารใหผู้อ่ื้นทราบถึงคณุลกัษณะส าคญัเหล่านี ้เรียกว่า ทกัษะการสรา้งปฏิสมัพนัธท่ี์ดีระหว่าง
บคุคล (สมเกียรต ิแจม่จนัทร,์ 2561) (เอกสารจากเว็บไซต)์ 

การสร้างปฏิสัมพันธท์ีด่กัีบผู้อื่น 
การสรา้งปฏิสมัพนัธท่ี์ดีกบัผูอ่ื้น อาจเป็นไปไดใ้น 3 รูปแบบ คือ 
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รูปแบบ 1 เป็นรูปแบบท่ีง่ายท่ีสดุ คือ การรอใหผู้อ่ื้นเขา้มาท าการผกูมิตรก่อน 
รูปแบบ 2 เป็นรูปแบบท่ียากขึน้ คือ การขอให้บุคคลใดๆมาเป็นเพ่ือนกับ

ตนเอง ซึ่งเรามกัจะเกิดความรูส้กึเส่ียงตอ่การถกูปฏิเสธ 
รูปแบบ 3 เป็นรูปแบบในการสรา้งปฏิสมัพนัธท่ี์ดี โดยการใหม้ิตรแก่ผูอ่ื้น ถือ

เป็นความสมัพนัธท่ี์เกิดขึน้ในระยะยาว การสรา้งปฏิสมัพนัธแ์บบนีจ้ะไดผ้ลท่ีสดุ 
ดงัท่ี David W. Johnson (1997) กล่าวว่า ถา้บุคคลตอ้งการเพ่ือน บุคคลจงเป็น

เพ่ือนของผูอ่ื้น ถ้าบุคคลตอ้งการความห่วงใย บุคคลตอ้งให้ความห่วงใยแก่ผูอ่ื้นก่อน ถ้าบุคคล
ตอ้งการค าปลอบโยน บคุคลตอ้งใหค้  าปลอบโยนแก่ผูอ่ื้นก่อนเชน่กนั 

David W. Johnson ได้กล่าวว่า การสรา้งปฏิสัมพันธ์ท่ีดีนั้นจะต้องอาศัยการ
สรา้งทกัษะเหล่านี ้ไดแ้ก่ การเปิดเผยตนเองและไวว้างใจซึ่งกนั และการส่ือสารท่ีเขา้ใจตรงกนั ซึ่ง
ประกอบดว้ย ทกัษะการฟัง การทวนเนือ้หา การสะทอ้นความรูส้กึ และการถาม 

ทักษะในการสร้างปฏิสัมพันธ ์(David W. Johnson. 1997) มี 3 ทักษะ ดังนี ้
1. การเปิดเผยตนเอง (Self Disclosure) 

การเปิดเผยตนเอง หมายถึง การเปิดเผยใหผู้้อ่ืนรบัรูค้วามรูส้ึกของตนเอง 
การเปิดเผยตนเอง ไม่ใช่การบอกกล่าวถึงประวตัิหรือเรื่องราวในอดีตของตนเอง แต่เรื่องราวใน
อดีตก็อาจจะชว่ย ใหบ้คุคลอ่ืนเขา้ใจ สาเหตหุรือท่ีมาของความรูส้กึท่ีเรามีตอ่เหตกุารณน์ัน้ๆ 

ประโยชนข์องการเปิดเผยตนเอง 
การเปิดเผยตนเองมีผลดีตอ่สมัพนัธภาพระหวา่งบคุคล ดงันี ้

1. ท าใหผู้อ่ื้นไดท้  าความรูจ้กัและเรียนรูต้วัตนของเรามากย่ิงขึน้ ทัง้ยงั
เพิ่มโอกาสใหผู้อ่ื้นไดท้  าความคุน้เคยกบัเรามากขึน้  

2. ท าให้บุคคลท่ีมีความคิด ความสนใจในเรื่องเดียวกัน มาร่วมกัน
กระท าสิ่งนัน้ๆดว้ยกนัได ้และมีเปา้หมายเดียวกนั 

3. ช่วยในการตรวจสอบว่าบุคคลสองคนมีความเข้าใจท่ีถูกต้อง
ตรงกนัหรือไม ่

4. บคุคลนัน้ๆสามารถจดัการกบัความเครียดของตนเองไดดี้ยิ่งขึน้ 
5. การบอกกล่าวหรือเล่าเรื่องราวท่ีไม่สบายใจของตนเองกบัผูอ่ื้นนัน้ 

ถือเป็นการช่วยใหต้วัเราเองเขา้ใจปัญหาของตนเองมากยิ่งขึน้ นอกจากนีย้งัไดร้บัก าลงัใจ ความ
ห่วงใย และค าปลอบโยนจากบุคคลนัน้ๆ ทัง้ยงัช่วยคิดหาวิธีแกปั้ญหาในมมุมองอ่ืนๆท่ีตนเองอาจ
คดิไมถ่ึง ซึ่งจะท าใหส้มัพนัธภาพระหวา่งบคุคลเกิดความสนิทสนมมากย่ิงขึน้ และลกึซึง้ยิ่งขึน้  
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ความเหมาะสมของการเปิดเผยตนเอง 
การเปิดเผยตนเองกับผู้อ่ืนท่ีมีความมากเกินไปหรือน้อยเกินไปส่งผล

กระทบตอ่ความสมัพนัธไ์ด ้อาจท าใหเ้กิดการสญูเสียสมัพนัธภาพไดเ้ช่นกนั การเปิดเผยตนเองท่ีมี
ผลตอ่การพฒันาสมัพนัธภาพใหดี้ยิ่งขึน้ ซึ่งจะตอ้งมีความเหมาะสมในการเปิดเผยตามโอกาสดงันี ้

1. เม่ือมีการเปิดเผยระหว่างบคุคล เม่ือบคุคลหนึ่งเปิดเผยตนเองก็จะ
มีความคาดหวงัว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะเปิดเผยตนเองดว้ยเช่นกัน แต่ถา้การเปิดเผยตนเองเกิดขึน้ฝ่าย
เดียว ก็ควรจ ากดัการเปิดเผยตนเองไวใ้นขอบเขตหนึ่งเทา่นัน้เพ่ือใหเ้กิดผลเสียตอ่สมัพนัธภาพได ้

2. การเปิดเผยตนเองควรเป็นเก่ียวขอ้งกบัเรื่องราวระหวา่งบคุคล 
3. ผลของการเปิดเผยตนเองขึน้กับบุคคลอีกฝ่ายหนึ่งด้วย การ

เปิดเผยความรูส้ึกของตนเองของฝ่ายหนึ่ง อาจส่งผลกระทบตอ่อีกฝ่ายหนึ่งได ้ดงันัน้ตอ้งพิจารณา
ถึงทศันคตแิละมมุมองของอีกฝ่ายหนึ่งท่ีมีตอ่การเปิดเผยตนเองดว้ย 

4. การเปิดเผยตนเองควรเริ่มตน้จากระดบัทั่วไปก่อน แลว้ค่อยๆเพิ่ม
ระดบัไปสู่การเปิดเผยตนเองท่ีมีความลึกซึง้มากยิ่งขึน้หรือเปิดเผยเรื่องส่วนตวัมากขึน้ เช่น เริ่มมี
การพูดถึงสิ่งท่ีชอบ งานอดิเรกท่ีชอบท า กีฬา ความสนใจเป็นพิเศษในเรื่องต่างๆ เม่ือมิตรภาพ
ด าเนินไปท าให้เกิดความคุน้เคยมากขึน้แล้ว การเปิดเผยตนเองจะค่อยๆไปสู่เรื่องใกล้ตัวและ
เก่ียวกับความรูส้ึกท่ีลึกซึง้มากขึน้ เช่น การเปิดเผยเรื่องราวเก่ียวกับความกลวัของตนเอง ซึ่งการ
เปิดเผยเรื่องราวเหลา่นีจ้ะท าใหมี้ความสมัพนัธท่ี์ใกลช้ิดกนัมากย่ิงขึน้ 

2. ความไว้วางใจ (Trust) และความน่าไว้วางใจ (Trustworthy) 
ความไว้วางใจถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งท่ีมีความส าคัญต่อการพัฒนา

ความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคล สิ่งท่ีถือว่าเป็นสิ่งท่ีเลวรา้ยท่ีสดุของความสมัพนัธ ์ก็คือการ เกิดความ
ไมไ่วว้างใจตอ่กนั ความไวว้างใจสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลา ซึ่งจะขึน้อยู่กบัพฤติกรรมหรือ
การกระท าของบุคคลทัง้สองฝ่ายท่ีมีต่อกนั ความไวใ้จเป็นสิ่งหนึ่งท่ีเกิดขึน้ไดย้าก แตส่ามารถถูก
ท าลายไดอ้ย่างง่ายดาย ความไวว้างใจเกิดขึน้ไดเ้ม่ือบุคคลเต็มใจท่ีจะเส่ียงต่อผลท่ีจะเกิดขึน้ ซึ่ง
เป็นผลมาจากการเปิดเผยตนเอง ความไวว้างใจจะเกิดขึน้ต่อเม่ือบุคคลท าให้ผูอ่ื้นมั่นใจว่าเขา
ไดร้บัประโยชนจ์ากการเส่ียงเปิดเผยตนเอง บคุคลท่ีจะไดร้บัความไวว้างใจ คือ บคุคลท่ีแสดงออก
ถึงการยอมรบัสิ่งท่ีผูอ่ื้นเปิดเผยตอ่ตนเอง รวมไปถึงการช่วยเหลือและสนบัสนุน การแสดงออกถึง
การยอมรบันัน้เป็นการช่วยใหบ้คุคลท่ีเปิดเผยตนเองลดความรูส้ึกกงัวลและกลวัต่อความอ่อนแอ
ของตนเอง และจะสง่ผลใหเ้ขากลา้ท่ีจะเปิดเผยตนเองมากยิ่งขึน้  
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การท าลายความไว้วางใจ 
ความไม่ไวว้างใจ เป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้ง่ายๆ ถา้บคุคลรูว้่าบคุคลอีกฝ่ายโกหก

หลอกลวงแมแ้ตค่รัง้เดียว ก็ส่งผลใหเ้กิดการท าลายความไวว้างใจตอ่กนั กลบักลายเป็นความรูส้ึก
ไมไ่วว้างใจ ซึ่งความรูส้กึไมไ่วว้างใจนีเ้ป็นสิ่งท่ีจะท าใหเ้กิดการไวว้างใจอีกครัง้ไดย้าก เพราะบคุคล
นัน้ๆจะรูส้กึไดว้า่การโกหกหลอกหลวงนีส้ามารถเกิดขึน้ได ้ 

การกระท าท่ีสง่ผลในทางท่ีไมดี่ตอ่การไวว้างใจ ไดแ้ก่ 
1. การท่ีบุคคลหนึ่งท่ีรบัฟังอีกฝ่ายเปิดเผยตนเอง แลว้ท าการปฏิเสธ 

หวัเราะขบขนั ไมใ่หเ้กียรติผูท่ี้เปิดเผยตนเอง 
2. การไม่เปิดเผยตนเองตอบกับผูอ่ื้น เม่ือบุคคลหนึ่งเปิดเผยตนเอง 

แต่อีกฝ่ายไม่ยอมเปิดเผยตนเองกลบันัน้ จะท าใหบุ้คคลนัน้ไม่อยากเปิดเผยตนเองอีกเลย เพราะ
จะเกิดความรูส้กึไมไ่วว้างใจและรูส้กึวา่ตนเองเปิดเผยมากเกินไป เกิดความไมม่ั่นใจท่ีจะเปิดเผย  

3. การปฏิเสธท่ีจะเปิดเผยเก่ียวกบัความคิดความรูส้ึกของตนเอง เม่ือ
มีอีกฝ่ายหนึ่งแสดงถึงการยอมรบั แสดงถึงความเต็มใจท่ีจะช่วยเหลือหรือใหค้วามรว่มมือของอีก
ฝ่ายหนึ่งดว้ยการแสดงอาการปกปิดและเริ่มระมัดระวงัตนเองท่ีจะเปิดเผยสิ่ งต่างๆ จะท าใหอี้ก
ฝ่ายรูส้กึวา่ไมไ่ดร้บัความเช่ือถือหรือไวใ้จ และรูส้กึถึงการถกูปฏิเสธ 

ความเหมาะสมของความไว้วางใจผู้อื่น 
ค าถามท่ีเกิดขึน้บ่อยในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล คือ บุคคลจะ

สามารถไวว้างใจบุคคลอ่ืนในทกุสถานการณห์รือไม่ การไวว้างใจบคุคลอ่ืนเป็นสิ่งท่ีบุคคลจะตอ้ง
พิจารณาตามความเหมาะสมของบุคคลนั้นๆและสถานการณ์นั้น การไวว้างใจท่ีไม่เหมาะสม
อาจจะท าใหเ้กิดผลเสียขึน้ได ้แตก่ารไมไ่วว้างใจใครเลยก็เป็นความไมเ่หมาะสมเชน่กนั  

3. ทักษะการส่ือสารความเข้าใจ 
 ทกัษะการส่ือสารความเขา้ใจ หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการ

แสดงออกท่ีจะท าการส่ือสารกบัผูอ่ื้น ใหผู้อ่ื้นเกิดความเขา้ใจไดอ้ย่างถกูตอ้งและชดัเจน ท าใหเ้กิด
ความเขา้ใจตอ่กนั และสานตอ่เรื่องราวท่ีส่ือสารระหว่างผูส้่งสารและผูร้บัสาร ซึ่งเป็นสิ่งส  าคญัของ
การสรา้งสมัพนัธภาพท่ีดีตอ่กนั ไดแ้ก่ ทกัษะการฟัง การทวนเนือ้ความ การสะทอ้นความรูส้ึก และ
การถามค าถาม การท่ีผูร้บัสารจะสามารถรบัสารไดอ้ย่างถูกตอ้งตรงกับเจตนาของผูส้่งสารนั้น 
ผูร้บัสารจะตอ้งค านงึถึงปัจจยัดงันี ้ 

สิ่งท่ีผูร้บัสารควรพิจารณาในการรบัสาร 
1. มมุมองของผูส้ง่สาร 
2. ความหมายของสารหรือเจตนาของผูส้ง่สาร 
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3.1 ทักษะการฟัง (Listening skill) 
การสรา้งปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น การฟังถือเป็นพืน้ฐานส าคญัอย่างหนึ่ง การ

ท่ีจะส่ือสารกบับคุคลอ่ืนไดเ้ป็นอยา่งดีนัน้ จะตอ้งเริ่มจากการฟังท่ีมีประสิทธิภาพเสียก่อน  
การฟังท่ีมีประสิทธิภาพ หมายถึง การฟังท่ีสามารถเขา้ใจถึงสาระส าคญั

ท่ีผูส้ง่สารส่ือออกมาได ้สาระส าคญัท่ีผูส้ง่สารส่ือออกมา สามารถส่ือได ้2 ชอ่งทาง คือ 
1. ส่ือสารโดยการใชว้าจาหรือถอ้ยค า สารท่ีถกูส่ือออกมาโดยการใช้

วาจาหรือถอ้ยค านัน้ส่วนใหญ่จะเป็นสารท่ีมีเนือ้หาสาระ ผูร้บัสารจะตอ้งตัง้ใจฟังและจบัใจความ
ส าคญัของสิ่งท่ีผูส้ง่สารตอ้งการจะส่ือออกมาใหไ้ด ้ผูฟั้งควรจบัใจความของเนือ้หาใหไ้ด ้5 ประเด็น
หลกั ไดแ้ก่ ใคร ท าอะไร ท่ีไหน เม่ือไร และอยา่งไร 

2. ส่ือสารผา่นทางน า้เสียง สีหนา้และทา่ทาง สารท่ีถกูส่ือออกมาผา่น
การใชน้  า้เสียง สีหนา้และท่าทางนัน้มกัจะเป็นสารท่ีบ่งบอกถึงความรูส้ึกของผูส้่งสาร เช่น ความ
จรงิจงั ความสนกุสนาน ดีใจ เสียใจ เป็นตน้ 

การจะจบัใจความส าคญัของผูส้ง่สารท่ีส่ือออกมาไดน้ัน้ จะตอ้งสงัเกตทัง้
การส่ือสารผา่นวาจาหรือถอ้ยค า และการส่ือสารผ่านสีหนา้ ท่าทาง น า้เสียง รว่มกนัดว้ย เพ่ือจะได้
เขา้ใจความหมายท่ีแทจ้ริงของผูส้่งสารท่ีตอ้งการจะส่ือไดอ้ย่างชดัเจนและถกูตอ้ง ซึ่งในบางครัง้ผู้
ส่งสารอาจมีการปิดบงัหรือกลบเกล่ือนโดยการใชถ้อ้ยค าไม่ตรงกบัจิตใจหรือความรูส้ึกขา้งในของ
ตนเอง ดงันัน้ผูร้บัสารควรจะมีทกัษะการฟังท่ีมีประสิทธิภาพพอท่ีจะวิเคราะหแ์ยกแยะสารท่ีไดร้บั
จากผูส้ง่สารวา่แทจ้รงิแลว้ผูส้ง่สารมีความคดิเห็นเชน่ไร หรือรูส้กึอยา่งไร  

อุปสรรคของการส่ือสารความเข้าใจ 
อปุสรรคของการส่ือสารความเขา้ใจท่ีท าใหก้ารส่ือสารเกิดความผิดพลาด

หรือเกิดการเข้าใจไม่ตรงกันนั้น คือ บุคคลเกิดความอคติหรือมีทัศนคติของตนเอง ท่ีน าไปใช้
ตีความสาระส าคญัท่ีรบัรูไ้ดม้าจากการฟังหรือการเห็น การมีอคติจะท าใหเ้กิดการเลือกรบัรูส้าร
เพียงบางสว่นเทา่นัน้ แทนท่ีจะรบัรูท้ัง้หมดและตีความตามท่ีรบัรู ้

การเลือกรับรู้เป็นอุปสรรคของการฟังและการตอบสนอง 
ในการส่ือสารระหว่างบคุคลท่ีเกิดขึน้ส่วนใหญ่นัน้ เกิดความซบัซอ้นของ

การส่ือสารท่ีส่ือต่อกัน ไม่ว่าจะเป็นสารท่ีส่ือออกโดยการใชค้  าพูดหรือการแสดงท่าทาง ผูร้บัสาร
มกัจะเลือกท่ีจะรบัรูส้ารเพียงแคบ่างส่วนของสารทัง้หมดท่ีผูส้่งสารส่ือออกมา ซึ่งปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ตอ่การเลือกรบัรูข้องบคุคล ไดแ้ก่ ทศันคติ ความเช่ือ ความตอ้งการ ความคาดหวงัของผูร้บัสาร ท า
ใหก้ารรบัสารจากการไดย้ินหรือการเห็นเป็นไปตามสิ่งท่ีผูร้บัสารคาดหวงัหรือคิดไวแ้ลว้แทนท่ีจะ
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เป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้จริง ทางแกไ้ขปัญหาเหล่านีเ้พ่ือลดการเลือกรบัรูข้องบคุคลในการส่ือสาร สามารถ
ท าไดโ้ดยการท่ีบคุคลเขา้ใจมมุมองของผูอ่ื้นในการส่ือสารนัน้ๆ  

การเข้าใจมุมมองของผู้อื่น 
ข่าวสารหรือข้อความท่ีใช้ในการส่ือสารเดียวกันนั้น อาจถูกผู้รับสาร

ตีความและเขา้ใจไดแ้ตกต่างกนัออกไปตามมุมมองของแตล่ะบุคคล จึงก่อใหเ้กิดการเขา้ใจผิดกัน
ระหว่างการส่ือสารกนั เน่ืองจากผูส้่งสารมกัคิดว่าผูร้บัสารจะสามารถเขา้ใจสารท่ีตอ้งการจะส่ืออก
ไปได ้คิดว่าจะมีความคิดเดียวกนั แตใ่นความเป็นจริงแลว้ สารท่ีบคุคลแตล่ะคนรบัอาจถกูตีความ
ไปคนละแบบคนละความหมาย ดงันัน้การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ หมายถึง ผูส้ง่สารและผูร้บัสาร
จะตอ้งสามารถส่ือและรบัสารตรงกนั ผูส้่งสารและผูร้บัสารจะตอ้งค านึงถึงปัจจยับางประการ สิ่งท่ี
ผูส้ง่สารควรพิจารณาถึงในการสง่สาร ไดแ้ก่ 

1. มมุมองของผูร้บัสาร 
2. ขอ้มลูพืน้ฐานหรือขอ้มลูเก่า เก่ียวกบัสิ่งท่ีจะส่ือท่ีผูร้บัสารมีอยูก่่อน 
3. สิ่งท่ีผูร้บัสารสนใจและตอ้งการทราบเก่ียวกบัเรื่องท่ีจะส่ือ 

3.2 การทวนเนือ้ความ (Restatement) 
การทวนเนือ้ความ คือการพูดทวนเนือ้หาสาระท่ีบุคคลไดร้บัฟังจากผูส้่ง

สาร ซึ่งจะตอ้งมีความรอบคอบในการพดูทวนเนือ้หาใหมี้ความถกูตอ้ง เพ่ือแสดงใหผู้ส้่งสารเห็นว่า
เราเขา้ใจและสนใจในบทสนทนาท่ีเกิดขึน้ และยงัเป็นการตรวจสอบความถกูตอ้งใหมี้ความเขา้ใจ
ตรงกนั จะไดไ้มเ่กิดการเขา้ใจผิดกนั 

3.3 การสะท้อนความรู้สึก 
การสะทอ้นความรูส้กึ คือการจบัความรูส้ึกของคูส่นทนาท่ีเกิดขึน้ระหว่าง

การสนทนา ซึ่งอาจเขา้ใจไดจ้ากเนือ้หาท่ีสนทนา การสงัเกตสีหนา้ กริยาท่าทาง และน า้เสียงของคู่
สนทนา การสะทอ้นความรูส้กึ เป็นการแสดงใหคู้ส่นทนารูว้า่ เราเขา้ใจเขาในความรูส้ึกของเขา ซึ่ง
เป็นความเขา้ใจในระดบัท่ีลกึซึง้กวา่ เนือ้ความท่ีเขาสนทนาโดยตรง  

3.4 การถามค าถาม 
การถามค าถาม เป็นทกัษะส าคญัท่ีช่วยใหคู้่สนทนาไดบ้อกถึงเรื่องราว 

ความคดิ และความรูส้กึตา่งๆค าถาม แบง่ออกเป็น 2 ประเภท คือ 
1. ค าถามปิด เป็นค าถามท่ีถามเพ่ือใหผู้ต้อบเลือกตอบอย่างใดอย่าง

หนึ่ง ตอบวา่ใช ่หรือ ไมใ่ช ่ตอบวา่ ถกู หรือ ผิด มีลกัษณะเป็นการซกัถามท่ีไดค้  าตอบเพียงสัน้ๆ 
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2. ค าถามเปิด เป็นค าถามท่ีไมไ่ดก้ าหนดขอบเขตของการตอบ ผูต้อบ
มีโอกาสพูดถึงความคิด ความรูส้ึกและสิ่งต่างๆตามความตอ้งการของตน ซึ่งผูพู้ดจะพูดไดเ้ต็มท่ี
และสะดวกใจ เชน่ค าถามอะไร และอยา่งไร  

ในการสนทนาท่ีเปิดโอกาสใหผู้พู้ดไดเ้ปิดเผยในสิ่งท่ีเต็มใจและตอ้งการ
จะเปิดเผย และไม่เปิดเผยในสิ่งท่ีไม่พรอ้มท่ีจะเปิดเผยนัน้ การใชค้  าถามเปิดจึงเหมาะสมกว่าการ
ใชค้  าถามปิด ซึ่งบางครัง้อาจจะท าใหผู้ต้อบรูส้กึเหมือนถกูซกัไซ ้และบงัคบัใหต้อบ ในสิ่งท่ีไม่อยาก
พดูถึงได ้

สรุปไดว้่าการมีปฏิสมัพนัธอ์นัดีกับผูอ่ื้นถือเป็นสิ่งหนึ่งท่ีจ  าเป็นอย่างมากต่อ
การด ารงชีวิตของมนษุย ์พฒันาทางการสงัคมและความคิดความเขา้ใจของบคุคล พฒันาขึน้จาก
การมีปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น เอกลกัษณข์องแตล่ะบคุคล ความส าเร็จในอาชีพ การคน้พบความหมาย
ของชีวิต สขุภาพทางกาย และ สุขภาพจิต ลว้นไดร้บัผลกระทบจากการปฏิสมัพนัธร์ะหว่างบคุคล 
บคุคลท่ีมีปฏิสมัพนัธท่ี์ดีกับผูอ่ื้นจะรูส้ึกว่าชีวิตมีคา่มีความหมาย และสามารถพฒันาตนใหไ้ปถึง
ศกัยภาพสงูสดุของตนได ้แตบ่คุคลท่ีไม่สามารถมีสมัพนัธภาพท่ีดีกบัผูอ่ื้นไดจ้ะรูส้ึกว่าชีวิตอา้งวา้ง
โดดเดี่ยวไรค้วามหมายและน าไปสูพ่ฤตกิรรมท่ีเป็นปัญหาได ้เชน่ พฤตกิรรมแยกตวัจากสงัคม การ
ตดิยาเสพตดิ ตดิเกม เป็นตน้ (เอมอร กฤษณะรงัสรรค,์ 2561) (เอกสารจากเว็บไซต)์ 

พฤตกิรรมทีบ่่งชีก้ารมีปฏิสัมพันธท์างสังคม 
นักวิชาการหลายท่านไดแ้บ่งพฤติกรรมท่ีบ่งชีถ้ึงการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมตาม

บรบิทตา่งๆ ไวด้งันี ้ 
Hertz-Lazarowitz (Hertz-Lazarowitz, 1984; อ้าง อิ งจาก : พั ช รา  พ ยัคฆ า , 

2557, น.41) ไดแ้บง่พฤตกิรรมของการปฏิสมัพนัธท์างสงัคมไว ้4 พฤตกิรรม มีรายละเอียดดงันี ้
1. ไม่ มีปฏิสัมพันธ์ (noninteraction) คือ พฤติกรรมท่ีบุคคลแสดงออก

ตามอตัลกัษณข์องตนเองในระหวา่งการจดักิจกรรม เชน่ การฟัง การอา่น และการเขียน 
2. เหตุการณ์ทางสังคม (Social event) คือ พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึง

ปฏิสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลทางค าพดูท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกบัการท ากิจกรรมนัน้ๆ หรือการไมส่นใจ 
เพิกเฉยตอ่งานนัน้ๆ เชน่ การพดูคยุกนัในประเดน็อ่ืนๆท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกบักิจกรรมท่ีด าเนินอยู่ 

3. การท างานรว่มกนั (cooperation) คือ พฤติกรรมท่ีบคุคลแสดงออกถึงการ
รว่มมือกนัท างานในระหวา่งการจดักิจกรรม เชน่ มีการแลกเปล่ียนความคดิเห็นกนั 
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4. การช่วยเหลือ (helping) คือ พฤติกรรมท่ีบคุคลใดบคุคลหนึ่งในกลุ่มมีการ
อธิบายแลกเปล่ียนความรูห้รือการเรียนรู ้หรือการช่วยเหลือคนอ่ืนๆในกลุ่มท่ีต้องการความ
ชว่ยเหลือ  

David W. Johnson and Roger T. Johnson (David W. Johnson and Roger 
T. Johnson, 2009; อา้งอิงจาก: พชัรา พยคัฆา, 2557, น. 41-42) กล่าวถึงพฤติกรรมท่ีบ่งชีก้ารมี
ปฏิสมัพนัธว์่าบคุคลจะตอ้งแสดงออกถึงพฤติกรรมการใหค้วามรว่มมือกบัผูอ่ื้นหรือสมาชิกในกลุ่ม 
(cooperative skills) ซึ่งแบง่ออกเป็นดา้นตา่งๆดงันี ้

1. พฤติกรรมด้านการติดต่อ ส่ือสารกับผู้ อ่ืน  (communication skills) 
พฤติกรรมนีแ้บ่งออกเป็น 2 ประการ คือ การรบัและส่งสาร บุคคลจะตอ้งมีทกัษะในการส่งสารได้
อย่างถูกตอ้งเพ่ือแสดงความคิด ความรูส้ึก ความเห็น หรือความตอ้งการ ในขณะเดียวกันจะตอ้ง
สามารถรบัสารไดอ้ย่างแม่นย า เพ่ือสามารถเขา้ใจความคิด ความรูส้ึกของผูอ่ื้นได ้ซึ่งพฤติกรรม
การส่ือสารนีจ้ะตอ้งเป็นไปอย่างถกูตอ้งและเหมาะสม เชน่ การแสดงความคิดและความรูส้กึอย่าง
ชดัเจน การทบทวนประโยคท่ีไดย้ินอยา่งถกูตอ้ง เป็นตน้ 

2. พฤติกรรมการสรา้งบรรยากาศและรกัษาบรรยากาศในการท างานกลุ่ม 
(Building and maintaining a trust climate) การมีปฏิสมัพนัธก์ันนัน้จะเกิดขึน้ไดจ้ากการท างาน
รว่มกัน ซึ่งการท างานร่วมกันนัน้พฤติกรรมดา้นนีถื้อเป็นสิ่งส าคญัอย่างยิ่ง บุคคลจะตอ้งมีความ
เช่ือใจ ไวว้างใจซึ่งกันและกัน จะส่งผลใหง้านด าเนินไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ บุคคลสามารถ
แสดงความคิดเห็น ความรูส้ึก ปฏิกิริยา ไดอ้ย่างเปิดเผยถา้หากมีความรูส้ึกไวว้างใจกัน เช่น การ
แบ่งปันวัสดุอุปกรณ์ให้ผูอ่ื้น การแสดงถึงการยอมรบั การใหก้ารส่งเสริมผูอ่ื้น และการใหค้วาม
รว่มมือในการท างานไดเ้ป็นอยา่งดี เป็นตน้  

3. พฤตกิรรมท่ีแสดงออกถึงภาวะผูน้  า (leadership skills) การท างานรว่มกนั
นัน้จะตอ้งมีผูน้  าท่ีดีเพ่ือให้งานประสบผลส าเร็จ ซึ่งผู้น  าจะเป็นผูท่ี้ท  าหนา้ ท่ีในการถาม การหา
ขอ้สรุป ก าหนดทิศทาง จงูใจและตดัสิน และยงัจะตอ้งเป็นผูท่ี้คอยช่วยเหลือใหก้ลุม่ท างานไดอ้ยา่ง
ส าเรจ็ อีกทัง้ยงัตอ้งชว่ยด ารงรกัษาความสมัพนัธท่ี์ดีในกลุม่อีกดว้ย 

4. พฤติกรรมการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึน้หรือความขดัแยง้ (utilizing creative 
controversy) การท างานหรือการท ากิจกรรมตา่งๆรว่มกนัดว้ยบคุคลหลายๆบคุคลนัน้ย่อมมีความ
คิดเห็น ความคิดท่ีไม่ตรงกนั ความขดัแยง้ท่ีกล่าวนัน้จะเกิดขึน้เม่ือบุคคลแสดงความคิดหรือสรุป
ประเด็นแลว้ไม่ตรงกับผูอ่ื้น ซึ่งทัง้สองฝ่ายจะตอ้งแสดงพฤติกรรมการพยายามหาความคิดเห็นท่ี
ตรงกนัหรือการสรา้งขอ้ตกลงรว่มกนัท่ีสามารถยอมรบัไดท้ัง้สองฝ่าย 
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David W. Johnson and Roger T. Johnson (2017) กล่าวว่า รูปแบบของการ
จัดการเรียนรูแ้บบ CL ตามแนวคิดของจอหน์สันและจอหน์สัน หรือเรียกอีกอย่างว่า Learning 
Together (หรือ LT) เป็นการเรียนรูแ้บบร่วมมือกัน ไม่ไดห้มายถึงการจดัใหผู้เ้รียนเขา้กลุ่มแลว้ให้
ปฏิบตัิงานดว้ยกันเท่านัน้ แต่เป็นการเนน้ใหผู้เ้รียนมีปฏิสัมพันธใ์นสังคมท่ีเกิดจากการท่ีผูเ้รียน
ช่วยกันเรียนรู ้โดยจะมีการจดักิจกรรมใหผู้เ้รียนไดมี้การพึ่งพาอาศยักัน จะตอ้งมีการปรึกษากัน 
รว่มกนัคิดวิเคราะหก์นัเป็นกลุ่ม และจะตอ้งมีการแบ่งหนา้ท่ีใหแ้ตล่ะคนในกลุ่มรบัผิดชอบรว่มกัน 
การเรียนรูแ้บบรว่มมือกนันีจ้  าเป็นจะตอ้งมีองคป์ระกอบส าคญั 5 ประการ ดงันี ้ 

1. การพึ่งพาและเกือ้กลูกนั ( positive interdependence)  
2. ความรบัผิดชอบของสมาชิกแตล่ะคน (individual accountability)  
3. ทกัษะทางสงัคมและการท างานรว่มกนัเป็นกลุม่ (social skills)  
4. กระบวนการกลุม่ (group processing)  
5. รางวลักลุม่ (group reward)  

จอห์นสันและจอห์นสัน กล่าวเพิ่มเติมว่า การพึ่งพาเกือ้กูลกัน หมายถึง การ
พึ่งพากันในดา้นของการไดร้บัผลประโยชนจ์ากความส าเร็จร่วมกันของกลุ่ม ซึ่งความส าเร็จของ
กลุ่มอาจเป็นผลงานหรือผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มก็ได ้ผูส้อนจะตอ้งจดักิจกรรมการเรียน
การสอนใหผู้เ้รียนปฏิบตัิงานโดยมีการตัง้เปา้หมายรว่มกนัจึงจะเกิดแรงจงูใจใหผู้เ้รียนมีการพึ่งพา
เกือ้กูลซึ่งกนัและกนั สามารถรว่มมือกนัท างานใหบ้รรลุผลส าเร็จได ้นอกจากนีย้งัตอ้งมีการพึ่งพา
ในเชิงวิธีการ กล่าวคือ จะตอ้งจดัใหมี้กิจกรรมท่ีมีการพึ่งพากันในดา้นกระบวนการท างานเพ่ือให้
งานกลุ่มสามารถบรรลุไดต้ามเป้าหมาย ซึ่งผูส้อนจะตอ้งสรา้งสภาพการณใ์หผู้เ้รียนแต่ละคนใน
กลุ่มไดร้บัรูว้่าตนเองมีความส าคญัตอ่ความส าเรจ็ของกลุ่ม ในการจดัการเรียนแบบรว่มมือจะตอ้ง
มีองคป์ระกอบ ดงัตอ่ไปนี ้ 

1 . ก า รท า ให้ เ กิ ด ก า รพึ่ ง พ า ท รัพ ย า ก รห รื อ ข้ อ มู ล  (  Resource 
Interdependence) คือ สมาชิกในกลุ่มแตล่ะคนจะตอ้งมีขอ้มูลหรือมีความรูใ้นเรื่องนัน้บางส่วนท่ี
จะสง่ผลประโยชนต์อ่งานกลุม่ ซึ่งสมาชิกทกุคนจะน าขอ้มลูมารวมกนัเพ่ือชว่ยใหง้านส าเรจ็ 

2. ท าใหเ้กิดการพึ่งพาเชิงบทบาทของสมาชิก (Role Interdependence) คือ 
การก าหนดหนา้ท่ีในการท างานของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มและการท าใหเ้กิดการพึ่งพาเชิงภาระ
งาน (Task Interdependence) คือ แบ่งหน้าท่ีให้แต่ละคนรับผิดชอบโดยแต่ละกลุ่มจะต้องมี
ทักษะท่ีเก่ียวเน่ืองกัน ถ้าสมาชิกคนใดคนหนึ่งท างานของตนไม่เสร็จ จะส่งผลใหส้มาชิกคนอ่ืน
ด าเนินงานในสว่นท่ีเก่ียวเน่ืองกนัไมไ่ด ้
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3. การมีปฏิสมัพนัธท่ี์ส่งเสริมกนัระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม (Face to Face 
Promotive Interdependence) หมายถึง การสร้างโอกาสให้ผู้เรียนช่วยเหลือกัน มีการติดต่อ
สมัพนัธก์นั การอภิปรายแลกเปล่ียนความรู ้ขอ้สงสยั ความคิดเห็น การอธิบายใหส้มาชิกในกลุม่ได้
เกิดการเรียนรู ้การรบัฟังเหตผุลของสมาชิกในกลุม่การมีปฏิสมัพนัธโ์ดยตรงระหวา่งสมาชิกในกลุ่ม
ไดเ้กิดการเรียนรูก้ารรบัฟังเหตผุลของสมาชิกภายในกลุ่ม จะก่อใหเ้กิดการพฒันากระบวนการคิด
ของผู้เรียนเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนไดรู้จ้ักการท างานร่วมกันทางสังคมจากการช่วยเหลือ
สนับสนุนกัน การเรียนรูเ้หตผุลของกันและกันท าใหไ้ดร้บัขอ้มูลยอ้นกลบัเก่ียวกับการท างานของ
ตนเองจากการตอบสนองทางวาจา และทา่ทางของเพื่อนสมาชิกชว่ยใหรู้จ้กัเพ่ือนสมาชิกไดดี้ยิ่งขึน้
ท าใหส้ง่ผลใหเ้กิดสมัพนัธภาพท่ีดีตอ่กนั  

4. ความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคน  (Individual Accountability) 
หมายถึง ความรับผิดชอบในการท างานของสมาชิกแต่ละคนท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็ม
ความสามารถ ต้องรบัผิดชอบการเรียนรูข้องตนเองและเพ่ือนสมาชิกให้ความส าคัญเก่ียวกับ
ความสามารถและความรูท่ี้แต่ละคนจะไดร้บั ผู้สอนจะตอ้งมีการตรวจสอบเพ่ือความแน่ใ จว่า
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรูเ้ป็นรายบุคคลหรือไม่ โดยประเมินผลงานของสมาชิกแต่ละคนใหส้มาชิกทุก
คนรายงานหรือมีโอกาสแสดงความคิดเห็นโดยทั่วถึง ตรวจสรุปผลการเรียนเป็นรายบคุคลหลงัจบ
บทเรียน เพ่ือเป็นการประกันว่าสมาชิกทุกคนในกลุ่มรบัผิดชอบทุกอย่างรว่มกบักลุ่ม ทัง้นีส้มาชิก
ทกุคนในกลุม่จะตอ้งมีความมั่นใจและพรอ้มท่ีจะไดร้บัการทดสอบเป็นรายบคุคล  

5. ทกัษะทางสงัคมและการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม (social skills) หมายถึง 
การมีทักษะทางสังคมรูบ้ทบาทหน้าท่ีท่ีท าให้เกิดทักษะท่ีสามารถท างานร่วมกับผูอ่ื้นได้อย่างมี
ความสขุ คือ มีความเป็นผูน้  า รูจ้กัตดัสินใจ รูจ้กัติดตอ่ส่ือสาร และสามารถแกไ้ขปัญหาขอ้ขดัแยง้
ในการท างานรว่มกนัซึ่งเป็นสิ่งจ  าเป็นส าหรบัการท างานรว่มกนัท่ีจะช่วยใหก้ารท างานกลุ่มประสบ
ความส าเร็จ ทักษะและบทบาทท่ีจ าเป็นท่ีผู้สอนจะต้องสรา้งให้ผู้เรียนมีการฝึกปฏิบัติ  ได้แก่ 
recorder, checker, summarizer, encourager, timekeeper, และ networker 

6. กระบวนการกลุ่ม (group processing) หมายถึง กระบวนการเรียนรูข้อง
กลุ่ม โดยสมาชิกแต่ละคนจะต้องเรียนรูจ้ากเพ่ือนในกลุ่มให้มากท่ีสุด มีความร่วมมือทั้งด้าน
ความคิด การท างาน และความรบัผิดชอบร่วมกันจนสามารถบรรลุเป้าหมายได ้สมาชิกทุกคน
จะตอ้งเข้าใจในเป้าหมายการท างานร่วมกัน สมาชิกจะตอ้งรูบ้ทบาทหน้าท่ีของตนเองขณะท่ี
สมาชิกมีบทบาทใด จะตอ้งท าหนา้ท่ีนัน้ๆใหดี้ เช่น เป็นหวัหนา้กลุ่มจะตอ้งเป็นหวัหนา้ท่ีดี หรือเป็น
สมาชิกท่ีดีจงึจะท าใหก้ระบวนการท างานท่ีดีท่ีสามาถน าไปสู่ความส าเรจ็ของกลุม่ได ้ 
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7. รางวลักลุ่ม (group reward) หมายถึง การใหร้างวลัแก่สมาชิกทุกคนใน
กลุ่มโดยเท่าเทียมกัน รางวัลนี ้ได้มาจากการประเมินทั้งในส่วนท่ีเป็นวิธีการท างานของกลุ่ม 
พฤติกรรมของสมาชิกกลุม่ และผลงานของกลุม่โดยเนน้การประเมินคะแนนของผูเ้รียนแตล่ะคนใน
กลุม่มาเป็นคะแนนกลุม่และเพื่อตดัสินความส าเรจ็ของกลุม่ดว้ย 

คุณภาพของความสัมพันธ ์
David W. Johnson and Roger T. Johnson (2009) กล่าวว่า คณุภาพของ

ความสัมพันธ์ขึน้อยู่กับตวัแปรต่างๆ เช่น การดึงดูดความสนใจระหว่างบุคคล, ความชอบ, การ
ท างานร่วมกัน, ความสามารถพิเศษและการสนับสนุนทางสังคม ระดับของความผูกพันทาง
อารมณ์ ท่ี มีอยู่ในหมู่นักเรียนมีผลอย่างมากต่อพฤติกรรมของนักเรียน โดยเฉพาะความ
ความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับอาจารย ์ยิ่งมีความสัมพันธ์ระหว่างกันท่ีดีมากขึน้เท่าไหร่ จะ
ส่งผลถึงการขาดงานและอัตราการลาออกกลางคันลดน้อยลง รวมไปถึงเรื่องของความมุ่งมั่น 
ความรบัผิดชอบ แรงจงูใจและความเพียรพยายาม สง่ผลใหน้กัเรียนมีก าลงัใจและมีความอดทนใน
การเจอเรื่องราวท่ีสรา้งความเจ็บปวดจากการโดนวิจารณห์รือการโจมตีจากภายนอก 

พืน้ฐานการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม 
พืน้ฐานการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม เป็นกลุ่มการเรียนรูแ้บบการให้ความ

รว่มมือกนัในระยะยาวท่ีมีความหลากหลายและจะตอ้งมีสมาชิกท่ีมั่นคงความรบัผิดชอบหลกัของ
สมาชิกในกลุม่ มีดงันี ้

1. ท าให้สมาชิกทุกคนมีความก้าวหน้าทางวิชาการท่ีดี กล่าวคือ การ
พึ่งพาซึ่งกนัและกนัในเชิงบวก  

2. มีความรบัผิดชอบรว่มกันในการเรียนรูส้ิ่งต่างๆ เช่น ความรบัผิดชอบ
สว่นบคุคล  

3. การสนบัสนนุ การใหก้ าลงัใจกนั และการใหค้วามช่วยเหลือกนัในการ
ท างานท่ีได้รับมอบหมายให้เสร็จสมบูรณ์  เพ่ือให้แน่ใจว่า กลุ่มของเราท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

ผูท่ี้มีหนา้ท่ีเป็นครูควรสอนทักษะทางสังคมท่ีจ าเป็นต่อสมาชิกในกลุ่มเป็น
ระยะๆ และใหก้ลุ่มด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ หนา้ท่ีของกลุ่มอาจรวมถึงงานช่วยเหลือดา้น
การศึกษา เช่นสรา้งความมั่นใจใหส้มาชิกทกุคนไดท้  าการบา้นเสร็จและเข้าใจหรือแกไ้ขบทความ
ของกันและกัน งานช่วยเหลือส่วนตัว เช่นท าความรูจ้ักกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการ
แกปั้ญหา 
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Bales (Bales. 1950; อ้างอิงจาก:พัชรา พยัคฆา , 2557, น. 38-40) ได้แบ่ง
พฤตกิรรมการปฏิสมัพนัธท์างสงัคมได ้4 ประเภท ไดแ้ก่ 

1. พฤติกรรมการถามค าถาม คือ พฤติกรรมการถามขอ้มูลสารสนเทศ การ
ถามความคดิเห็น และการถามค าแนะน า มีรายละเอียดดงันี ้

1) การถามข้อมูลสารสนเทศ หรือการถามข้อเท็จจริง ข้อมูลท่ีไดจ้าก
ประสบการณ ์การสงัเกตหรือการวิจยั การถามซ า้เพ่ือยืนยนัค าตอบใหเ้ขา้ใจไปในทิศทางเดียวกนั 

2) การถามความคดิเห็น การถามถึงการตีความแสดงความคดิเห็น ความ
เช่ือ ทศันคติ การตดัสินคุณค่า เป็นการถามเก่ียวกับความเขา้ใจ รวมไปถึงการคิดวิเคราะห ์เช่น 
เธอมีความคดิเห็นอยา่งไรเก่ียวกบัวตัถปุระสงคท่ี์พวกเราก าหนดขึน้ ฯลฯ 

3) การถามค าแนะน า คือการขอค าแนะน าเพ่ือท่ีจะแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึน้ 
ซึ่งบคุคลจะตอ้งมีการขอค าแนะน าจากผูอ่ื้นดว้ยความอ่อนนอ้ม ไม่ไดถ้ามในเชิงบงัคบั แตเ่ป็นการ
ถามเพ่ือใหไ้ดค้  าแนะน าจากผูอ่ื้นโดยเป็นลกัษณะของค าถามปลายเปิด เช่น ใครมีวิธีแกปั้ญหาท่ี
เกิดขึน้นีบ้า้ง ฯลฯ 

2. พฤติกรรมในการพยายามแกปั้ญหา ประกอบดว้ยพฤติกรรมการใหข้อ้มูล
สารสนเทศ การใหค้วามคดิเห็น และการใหค้  าแนะน า โดยมีรายละเอียดพฤตกิรรมดงันี ้

1) การใหข้อ้มลูสารสนเทศ คือการรายงานขอ้มลูตามความเป็นจริง การ
พดูทบทวนขอ้มลูใหผู้อ่ื้นรบัทราบ ซึ่งขอ้มลูดงักลา่วอาจไมต่  าเป็นตอ้งถกูตอ้งเสมอไป 

2) การให้ความคิดเห็น คือการกระท าท่ีน าไปสู่การประเมินและการ
วิเคราะห ์แสดงถึงความรูส้ึก พฤติกรรมนีส้ามารถเกิดไดบ้่อยครัง้ เช่น พวกเราสามารถเพิ่มเติม
สว่นท่ีขาดหายไปได ้ฯลฯ 

3) การใหค้  าแนะน า คือการกระท าต่างๆท่ีน าไปสู่การก าหนดทิศทางใน
การท างาน รวมไปถึงการควบคมุการส่ือสารและความสนใจของผูอ่ื้นในการท างานดว้ย เช่น ฉันมี
ขอ้เสนอแนะในการวางแผน, พวกเธอเขา้มาสงัเกตใกล้ๆ สิ ฯลฯ 

3. พฤติกรรมการตอบสนองเชิงบวก ประกอบด้วยพฤติกรรมการแสดง
ความเห็นดว้ย และการแสดงความสามคัคี มีรายละเอียดดงันี ้

1) การแสดงความเห็นดว้ย คือการกระท าท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความเห็นพอ้ง
ตอ้งกนั ความสอดคลอ้ง การเห็นดว้ย การยอมรบัความคิด หรือขอ้มลูของผูอ่ื้น เช่น ฉันคิดว่าสิ่งท่ี
เธอคดินัน้ถกูตอ้งแลว้, ฉนัเห็นดว้ยกบัคณุ ฯลฯ 
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2) การแสดงความสามคัคี คือการกระท าท่ีมีการยกสถานะผูอ่ื้นโดยการ
ใหค้วามช่วยเหลือ ใหร้างวลั หรืออาจเป็นการยืมอุปกรณก์ารเรียน เช่น ปากกา ดินสอ ยางลบใน
ระหวา่งการเรียน เชน่ การบา้นวนันีเ้ราจะชว่ยกนัท า, ไมต่อ้งเป็นหว่งเราอยูก่ลุม่เดียวกนั ฯลฯ 

4. พฤตกิรรมการตอบสนองเชิงลบ ประกอบดว้ยพฤติกรรมการแสดงความไม่
เห็นดว้ย การแสดงความเครียด และการแสดงการตอ่ตา้น มีรายละเอียดดงันี ้

1) การแสดงความไม่เห็นดว้ย คือการกระท าท่ีแสดงการปฏิเสธการให้
ขอ้มลู ความคดิ หรือขอ้เสนอแนะของผูอ่ื้น รวมไปถึงการปฏิเสธการใหค้วามช่วยเหลือแก่ผูอ่ื้นดว้ย 
เชน่ ฉันคดิวา่การทดลองท่ีเธอออกแบบไมเ่หมาะสมกบัวสัดท่ีุครูก าหนดให,้ ฉันไม่เช่ือขอ้สรุปท่ีเธอ
เขียนลงไป ฯลฯ 

2) การแสดงความเครียด คือการกระท าท่ีแสดงถึงการไม่ปฏิบตัติามผูอ่ื้น 
การพดูเพ่ือถอนตวัจากสิ่งท่ีก าลงัปฏิบตัิอยู ่ 

3) การแสดงการต่อตา้น คือการกระท าท่ีเป็นไปในเชิงลบท่ีส่งผลต่อการ
ลดสถานะของผูอ่ื้น หรือมีการปกป้องสิทธิของตนเองท่ีถ่ายทอดความรูส้ึกออกมาในเชิงลบ เช่น 
ฉันไม่เห็นดว้ยกับข้อมูลการน าเสนอของเธอเพราะมันไม่ส่ือความหมายและเขา้ใจยาก , ท่ีงาน
ผิดพลาดเป็นเพราะการวางแผนการท างานของเธอ ฯลฯ 

ดร.นิติธร ปิลวาสน์ อาจารย์ผู้เช่ียวชาญดา้นการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก 
กล่าวว่า การมีปฏิสมัพนัธน์ัน้ทกัษะทางดา้นการส่ือสารถือเป็นสิ่งส าคญั เพราะการมีปฏิสมัพนัธ์
ดว้ยภาษาพูดอาจท าใหบุ้คคลนัน้ๆมีความรูส้ึกเป็นไปในทางบวกและทางลบก็ได ้ดงันัน้การพูด
หรือการส่ือสารใดๆกับผู้อ่ืนจะตอ้งมีการค านึงถึงการพูดอย่างระมัดระวัง จะตอ้งมีการคิดและ
วางแผนท่ีดี รวมไปถึงการแสดงออกทางความรูส้ึก การใชน้  า้เสียง ค าพูดท่ีควรเลือกใชใ้ห้อย่าง
เหมาะสม สิ่งเหล่านีเ้ป็นพฤติกรรมการส่ือสารกับผูอ่ื้นท่ีทุกคนควรเรียนรูแ้ละพัฒนาตนเองอย่าง
สม ่าเสมอ เพ่ือเป็นการสรา้งปฏิสมัพนัธท์างสงัคมท่ีดีตอ่ผูอ่ื้น (นิตธิร ปิลวาสน,์ 2556) (เอกสารจาก
เว็บไซต)์ 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ถึงพฤติกรรมตา่งๆท่ีบง่ชีถ้ึงการมีปฏิสมัพนัธน์ัน้สรุปไดว้่า เป็น
พฤติกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการส่ือสารเป็นหลกัทัง้การส่งสารและการรบัสารจากผูอ่ื้น ซึ่งพฤติกรรม
เหล่านีมี้ทัง้ท่ีเป็นพฤติกรรมในเชิงบวกและเชิงลบซึ่งถือวา่เป็นพฤติกรรมท่ีบง่ชีถ้ึงการมีปฏิสมัพนัธ์
ทั้งสิน้ แต่การมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีนั้นจะตอ้งค านึงถึงความถูกตอ้ง ความเหมาะสม รูว้่าสิ่งใดควร
กระท าสิ่งใดไมค่วรกระท า รวมไปถึงการไม่ละเมิดสิทธิของผูอ่ื้นดว้ย จงึจะเรียกว่าการมีปฏิสมัพนัธ์
ทางสงัคมท่ีดี 
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งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับการปฏิสัมพันธท์างสังคม 
นงนุช วิศิษฐ์ธรรมศรี (2551) ได้ศึกษาการพัฒนาพฤติกรรมปฏิสัมพันธ์อย่าง

เหมาะสมของเยาวชนในสถานสงเคราะหเ์ด็กหญิงบา้นราชวิถีท่ีมีบุคลิกภาพเก็บตวั-แสดงตวัโดย
ใชก้ระบวนการฝึกการกลา้แสดงออกรว่มกบัการชีแ้นะและการเสริมแรงทางบวก กลุ่มตวัอย่างคือ 
เยาวชนสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี อายุ 11 -15 ปี ท่ีมีพฤติกรรมปฏิสัมพันธ์อย่าง
เหมาะสมนอ้ย จ านวน 60 คน โดยแบ่งเป็นบุคลิกภาพเก็บตวั 30 คน บุคลิกภาพแสดงตวั 30 คน 
และแบง่เป็นกลุ่มทดลองบคุลิกภาพละ 15 คน กลุ่มควบคมุบคุลิกภาพละ 15 คน เครื่องมือท่ีใชใ้น
การวิจยั ไดแ้ก่ แบบวดัพฤติกรรมปฏิสมัพนัธอ์ยา่งเหมาะสม, แบบวดับคุลิกภาพ และกระบวนการ
ฝึกการกลา้แสดงออกรว่มกับการชีแ้นะและการเสริมแรงทางบวก ผลการวิจยัพบว่า 1) เยาวชนท่ี
ไดร้บักระบวนการฝึกการกลา้แสดงออกมีพฤติกรรมปฏิสมัพนัธอ์ย่างเหมาะสมสูงกว่าเยาวชนท่ี
ไม่ได้รับกระบวนการฝึกการกล้าแสดงออก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 2) ไม่พบ
ปฏิสมัพนัธร์ะหว่างการไดร้บักระบวนการฝึกการกลา้แสดงออกกบับคุลิกภาพเก็บตวั -แสดงตวัต่อ
พฤตกิรรมอยา่งเหมาะสมของเยาวชนอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05  

จริยา สนัตานนท ์(2553) ไดศ้กึษาการพฒันาสมัพนัธภาพทางสงัคมของเด็กปฐมวยั
โดยการจัดกิจกรรมการวาดภาพต่อเติมจากภาพปะติดเป็นกลุ่ม  กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้น
อนุบาลปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนวดับางปะกอก โดยใชว้ิธีการสุ่มอย่างง่าย
เลือกมา 1 ห้องเรียน จากจ านวน 6 ห้องเรียน และใช้แบบประเมินสัมพันธภาพทางสังคมเพ่ือ
คัดเลือกเด็กท่ีมีคะแนนสัมพันธภาพน้อยสุดจ านวน 15 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
แผนการจดักิจกรรมการวาดภาพปะติดเป็นกลุ่ม และแบบประเมินสมัพนัธภาพทางสงัคมของเด็ก
ปฐมวยั ผลการวิจยัพบวา่ ก่อน ระหวา่ง และหลงัท ากิจกรรมเดก็มีสมัพนัธภาพทางสงัคมโดยเฉล่ีย
รวมอยูใ่นระดบัมากอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01  

พชัรา พยคัฆา (2557) ไดศ้กึษาผลการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตรต์าม
แนวคิดของพิซซินีรว่มกับแนวคิดการเรียนรูแ้บบรว่มมือท่ีมีตอ่ความสามารถในการแกปั้ญหาและ
ปฏิสมัพนัธท์างสงัคมของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ กลุ่มตวัอย่างในงานวิจยันี ้คือ นกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 2 จ านวน 2 หอ้ง โรงเรียนสรุาษฎรพ์ิทยา จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี เครื่องมือท่ีใชใ้นการ
วิจยั ไดแ้ก่ แบบวดัความสามารถในการแกปั้ญหา และแบบสงัเกตพฤติกรรมปฏิสมัพนัธท์างสงัคม  
ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีใชรู้ปแบบการสอนวิทยาศาสตรต์ามแนวคิดของพิซซินีร่วมกับ
แนวคดิการเรียนรูแ้บบรว่มมือ มีคะแนนเฉล่ียความสามารถในการแกปั้ญหาสงูกว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ี
เรียนดว้ยการสอนทั่วไป อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05, กลุ่มตวัอย่างท่ีเรียนดว้ยรูปแบบ
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การสอนตามแนวคดิของพิซซินีรว่มกบัการเรียนรูแ้บบรว่มมือ มีคะแนนเฉล่ียปฏิสมัพนัธท์างสงัคม
สงูกวา่เกณฑท่ี์ก าหนด รอ้ยละ 70 และกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชว้ิธีรูปแบบการสอนตามแนวคิดของพิซซินี
รว่มกบัการเรียนรูแ้บบรว่มมือมีคะแนนเฉล่ียปฏิสมัพนัธท์างสงัคม สงูกว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีเรียนดว้ย
การสอนทั่วไป อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 

อมาวสี โชยโยกาศ (2557, มกราคม-มิถนุายน) ไดศ้กึษาการจดักิจกรรมการเรียนรูท่ี้
เนน้ปฏิสมัพนัธเ์พ่ือพฒันาการใชภ้าษาญ่ีปุ่ นเพ่ือการส่ือสารส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 
กลุ่มตวัท่ีใชใ้นการวิจยัคือ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 โรงเรียนวชิราลยั จงัหวดัเชียงใหม ่จ านวน 
10 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี เน้นปฏิสัมพันธ์ , 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างเรียน,  แบบทดสอบวดัความสามารถในการใช้
ภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ือการส่ือสารหลงัจากจดักิจกรรมการเรียนรูท่ี้เนน้ปฏิสมัพนัธ์, แบบสงัเกตพฤติกรรม
นกัเรียนในการจดักิจกรรมการเรียนรูท่ี้เนน้ปฏิสมัพนัธ ์ และแบบสอบถามความพึงพอใจนกัเรียนท่ี
มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี้เนน้ปฏิสัมพันธ์ ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ระหวา่งเรียนจากการจดักิจกรรมการเรียนรูท่ี้เนน้ปฏิสมัพนัธใ์นภาพรวมคิดเป็นรอ้ยละ  83.60  2) 
ความสามารถในการใชภ้าษาญ่ีปุ่ นเพ่ือการส่ือสารหลงัจากจดักิจกรรมการเรียนรูท่ี้เนน้ปฏิสมัพนัธ์
มีค่ารอ้ยละ 83.33  3) นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรมการเรียนรูท่ี้เนน้ปฏิสมัพนัธอ์ยู่
ในระดบัมากคดิเป็น คา่เฉล่ีย 4.29 

ไพศาล แยม้วงษ ์(2555) ไดศ้กึษาการศึกษาการสนบัสนนุทางสงัคมท่ีส่งผลตอ่ความ
พึ งพอใจในชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษา
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตรท่ี์ก าลงัศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี จ  านวน 400 คน เครื่องมือท่ีใชใ้น
การวิจยัคือแบบวดัการสนับสนุนทางสงัคมและความพึงพอใจในชีวิตของนักศึกษา ผลการวิจัย
พบว่า 1) การสนบัสนนุทางสงัคมมีความสมัพนัธท์างบวกในระดบัมากท่ีส่งผลตอ่ความพึงพอใจใน
ชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 2) การ
สนบัสนนุทางสงัคมซึ่งประกอบดว้ยการสนบัสนนุทางสงัคมจากอาจารย ์ครอบครวั เพ่ือน ส่งผลตอ่
ความพึงพอใจในชีวิตของนกัศกึษามหาวิทยาลยัธรรมศาสตรแ์ละมีประสิทธิภาพในการพยากรณ์
ความพงึพอใจในชีวิตไดร้อ้ยละ 63.2 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

จากการศกึษาคน้ควา้งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิสมัพนัธท์างสงัคม ท าใหผู้ว้ิจยัได้
แนวทางในการออกแบบกิจกรรมละครสรา้งสรรคเ์พ่ือพัฒนาการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของ
เยาวชนในชุมชนอาคาร 26-7 เขตคลองเตยมากยิ่งขึน้ ทัง้นีผู้ว้ิจยัยงัไดน้  าเครื่องมือท่ีใชใ้นการวดั
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พฤติกรรมการมีปฏิสมัพนัธท์างสงัคมของนงนชุ วิศิษฐ์ธรรมศรี และแบบประเมินสมัพนัธภาพทาง
สงัคมของเดก็ปฐมวยัของจรยิา สนัตานนท ์มาปรบัใชใ้หเ้หมาะสมกบังานวิจยัฉบบันีม้ากยิ่งขึน้  
 
เอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับชุมชนอาคารทรัพยสิ์น 26-7 เขตคลองเตย 

ประวัตคิวามเป็นมาของชุมชนอาคารทรัพยส์ิน 26-7 เขตคลองเตย 
ชมุชนแออดัคอลงเตยเป็นชุมชนท่ีนบัว่าแออดัท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศไทย ซึ่งไดผ้่าน

กระบวนการการจดัสรรพืน้ท่ีภายในกรุงเทพมหานคร เกิดขึน้เป็นชมุชนอาคารทรพัยส์ิน 26 -7 เขต
คลองเตย ซึ่งชุมชนแห่งนีถื้อเป็นแม่แบบการสรา้งบา้นคนจน ชุมชนนีใ้ชแ้นวคิดการแบ่งปันท่ีดิน 
(Land Sharing) ในการรือ้ยา้ยชมุชนขึน้เป็นอาคารสูง โดยเป็นอาคารของส านกังานทรพัยส์ินส่วน
พระมหากษัตริย ์ประกอบดว้ยอาคารพักอาศยัสูง 26 ชัน้ 1 หลัง และอาคารพาณิชยส์ูง 7 ชัน้ 1 
หลัง อาคารทรพัยส์ิน 26-7 นีส้รา้งขึน้เพ่ือรองรบัการรือ้ย้าย 2 ชุมชน คือ ชุมชนรชัดาภิเษกฝ่ัง
ตะวนัตก (ตรอกปลาเค็ม) และชมุชนรว่มใจตรอกไผ่สิงโต (สามเหล่ียม) รวมจ านวน 380 หลงัคา
เรือน มีประชาชนกว่า 1,500 คน ปัจจบุนัคนในพืน้ท่ีมีการยา้ยออกไปอยู่อาศยัท่ีอ่ืนบา้ง และมีคน
นอกชุมชนเขา้มาอยู่ในชุมชนบา้ง อาคารทรพัยส์ิน 26-7 นี ้คนในชุมชนจะเป็นผูด้แูลรบัผิดชอบ
อาคารดว้ยตนเอง ไม่ไดอ้ยูใ่นความรบัผิดชอบของรฐับาลแตอ่ยา่งใด แมว้่าการจดัการชมุชนจะไม่
คอ่ยดีนกั เน่ืองจากมีการเก็บคา่ดแูลต ่า ท าใหไ้มเ่พียงพอตอ่การดแูลชมุชนใหมี้สภาพสวยงาม 

เน่ืองจากสภาพความเป็นอยู่ท่ีเปล่ียนแปลงไปจากการอยู่อาศยัแบบชมุชนพืน้ราบท่ี
คนในชมุชนมีการปฏิสมัพนัธก์ันอย่างทั่วถึง แปรเปล่ียนมาเป็นการอยู่อาศยัแบบชุมชนเมืองมาก
ขึน้ ส่งผลใหก้ารปฏิสมัพนัธข์องคนในชมุชนนัน้ขาดหายไป คนในชมุชนไม่มีปฏิสมัพนัธก์นัเหมือน
สมยัก่อน ดงัค าสมัภาษณจ์ากหวัหนา้ศนูยส์ขุภาพชมุชนและครูอาสาสมคัรประจ าชมุชน กล่าวว่า 
“คนในชุมชนปัจจุบนันีไ้ม่ค่อยสนใจกนั เด็กๆกลบัมาจากโรงเรียนก็ต่างแยกยา้ยกันอยู่แต่ในหอ้ง 
เด็กบางคนอยู่ตึกเดียวกันแต่ไม่เคยเห็นหน้าหรือรูจ้ักกันดว้ยซ า้ คงเป็นเพราะความเป็นอยู่ท่ี
เปล่ียนไป จากเดิมท่ีเป็นชุมชนพืน้ราบกลายมาเป็นท่ีสูง เลยท าใหไ้ม่ค่อยไดเ้จอกันดว้ย ” (พนัส 
ทองมณี, การส่ือสารส่วนบุคคล, 16 ตุลาคม 2561) จะเห็นไดว้่าการเปล่ียนแปลงสภาพความ
เป็นอยู่ในชุมชนคลองเตยนีส้่งผลต่อวิถีชีวิตของคนในชมุชน ซึ่งสงัคมภายนอกอาจมองไม่เห็นถึง
ปัญหาเหลา่นีน้อกจากคนในชมุชนท่ีเห็นความเปล่ียนแปลงจงึจะทราบปัญหานีไ้ด ้  

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ท าใหผู้ว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาแนวทางในการแกปั้ญหา
การเขา้สงัคมของคนในชมุชนแห่งนีจ้ึงไดศ้ึกษาคน้ควา้ขอ้มูลเพ่ือด าเนินการวิจยัเพ่ือส่งเสริมการ
ปฏิสมัพนัธท์างสงัคมของเยาวชนในชมุชนอาคารทรพัยส์ิน 26-7 เขตคลองเตย โดยการใชกิ้จกรรม
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ละครสรา้งสรรคเ์ป็นเครื่องมือรว่มกบัทฤษฎีการสรา้งปฏิสมัพนัธท์างสงัคมเพ่ือส่งเสรมิปฏิสมัพนัธ์
ทางสงัคมใหแ้ก่เยาวชนในชมุชนแหง่นี ้

งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับชุมชนคลองเตย 
บงัอร ฉางทรพัย ์(2551) ไดท้  าการศึกษาการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรม

การรักษาสุขาภิบาลสิ่ งแวดล้อมท่ีพักอาศัยในชุมชนแออัด กรณีศึกษาชุมชนคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจัยนีคื้อ ผูป้กครองนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลดวง
ประทีป ในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2550 จ านวน 25 คน คัดเลือกลุ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ แบบสอบถามขอ้มูลทั่วไป แบบสอบถามการรบัรู ้
เก่ียวกบัการรกัษาสขุาภิบาลสิ่งแวดลอ้มท่ีพกัอาศยั แบบสอบถามความคาดหวงัในความสามารถ
ตนเองต่อการรกัษาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมท่ีพักอาศัย แบบสอบถามการ เห็นคุณค่าในตนเอง 
แบบสอบถามความตัง้ใจในการปฏิบตัิเก่ียวกับการรกัษาสุขาภิบาลสิ่งแวดลอ้มท่ีพักอาศยั และ
แบบสอบถามพฤติกรรมการรกัษาสุขาภิบาลสิ่งแวดลอ้มท่ีพักอาศยั ผลการวิจยัพบว่า จากการ
วิเคราะหผ์ลการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการรกัษาสุขาภิบาลสิ่งแวดลอ้มท่ีพักอาศยัและปัจจัยท่ี
เก่ียวขอ้งของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า ภายหลงัระยะด าเนินการค่าเฉล่ียของปัจจยัท่ีศึกษาสูงขึน้กว่า
ก่อนระยะด าเนินการอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p<.001) และจากการศึกษาพบว่าลกัษณะการ
สขุาภิบาลสิ่งแวดลอ้มท่ีพกัอาศยัในชมุชนท่ีศกึษานี ้ก่อนระยะด าเนินการมีคณุภาพท่ีไม่ ดีนกั เม่ือ
สิน้สดุระยะด าเนินการพบวา่มีคณุภาพท่ีดีขึน้เฉพาะบรเิวณท่ีมีการด าเนินกิจกรรมเทา่นัน้ 

เสนีย ์วัยวัฒนะ (2552) ไดศ้ึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดภายในชุมชนพัฒนาล็อค 4 -5-6 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร กลุม่ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นชมุชนพฒันาล็อค 4-5-6 
ถนนอาจณรงค ์แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จ านวน 250 คน จาก 250 ครวัเรือน โดยใชเ้ครื่องมือ
เป็นแบบสอบถามส าหรบัเก็บข้อมูลและวิเคราะหข์้อมูลโดยการค านวณค่าความถ่ี ค่ารอ้ยละ 
ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าทดสอบ F-test และ Pearson Correlation ผลการวิจัย
พบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุ ระหว่าง 31-50 ปี มี
การศึกษาในระดบัประถมศึกษาตอนปลายถึงมัธยมศึกษาตอนตน้ ประกอบอาชีพรบัจา้งทั่วไป 
คา้ขาย หรือประกอบกิจกาจสว่นตวั อาศยัอยู่ในชมุชนมาเป็นเวลา 11-30 ปี ไม่เคยไดร้บัการอบรม
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหายาเสพติดหรือเคยไดร้บัการอบรมเพียง 1-4 ครัง้ มีความคิดเห็นว่าปัญหายา
เสพติดเป็นอนัตรายอย่างมาก และมีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัแนวทางการหอ้งกันแกไ้ขปัญหา
ยาเสพติดในระดบัมาก 2) ปัจจยัหรือตวัแประอิสระท่ีมีความสมัพนัธก์ับระดบัการมีส่วนร่วมของ
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กลุ่มตวัอยา่งในการปอ้งกนัปัญหายาเสพตดิในชมุชนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ ระยะเวลาท่ี
อาศยัอยู่ในชุมชน สถานภาพ/ต าแหน่งทางสงัคมของครอบครวั จ  านวนของแหล่งขอ้มลูข่าวสารท่ี
ใชร้บัทราบปัญหายาเสพตดิ การมีประสบการณท่ี์บคุคลใกลช้ิดมีปัญหาเก่ียวกบัยาเสพติด จ านวน
ครัง้ของการไดร้บัการอบรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหายาเสพติด และความคิดเห็นต่อปัญหายาเสพติด 
3) ปัญหา/อปุสรรคท่ีส าคญัตอ่การมีส่วนรว่มของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพ
ตดิภายในชมุชนพฒันาล็อค 4-5-6 คือ ปัญหาท่ีเกิดจากการประกอบอาชีพการงาน รองลองไปคือ
ปัญหา/อปุสรรคจากการมีภาระในครวัเรือน และปัญหาจากการเกรงกลวัตอ่อนัตรายท่ีอาจเกิดขึน้
จากผูล้กัลอบกระท าความผิดเก่ียวกบัยาเสพตดิ 

จากการศกึษาคน้ควา้งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัชมุชนคลองเตย ผูว้ิจยัไดท้ราบถึงขอ้มลู
เก่ียวกบัชมุชนคลองเตยมากย่ิงขึน้ รวมไปถึงสภาพปัญหาตา่งๆท่ีเกิดขึน้ในชมุชนคลองเตย รวมทัง้
ขอ้เสนอแนะจากงานวิจยัท่ีจะก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่งานวิจัยเป็นอยา่งมาก นอกจากนีผู้ว้ิจยัไดเ้ห็น
ถึงแนวทางในการเขา้ไปปฏิบตัิงานกบัชมุชนคลองเตยว่าควรด าเนินการอยา่งไรและตอ้งพงึระวงัถึง
ความปลอดภัยของตัวผู้วิจัยให้มากท่ีสุดเน่ืองจากถือเป็นสถานท่ีท่ีมีปัญหาหลากหลายอาจ
ก่อใหเ้กิดภยัอนัตรายได ้

 
เอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับละครสร้างสรรค ์

ความหมายของละครสร้างสรรค ์
สมาคมละครส าหรบัเด็กแห่งสหรฐัอเมริกาไดใ้ห้ค  าจ ากัดความของค าว่า “ละคร

สรา้งสรรค”์ ไวว้่า รูปแบบของละครชนิดหนึ่งท่ีมีการแสดงออกมาอยา่งธรรมชาติไม่ไดเ้กิดจากการ
ซกัซอ้ม เป็นการแสดงท่ีเริ่มจากการดน้สด ใหอิ้สระแก่ผูแ้สดงไดใ้ชจ้ินตนาการสวมบทบาทสมมติ
ตา่งๆ โดยจะมีครูเป็นผูค้อยชีแ้นะในการแสดง วตัถปุระสงคข์องการแสดงละครสรา้งสรรคน์ัน้ไมใ่ช้
การสรา้งความบนัเทิงใจใหแ้ก่ผูช้มเหมือนละครทั่วๆไป แตมี่วตัถปุระสงคเ์พ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้
ผูแ้สดงไดแ้สดงความสามารถของตนทัง้ในดา้นความคิด ทา่ทางและภาษา (ภรณี ครุุรตันะ, 2526) 

ปาริชาติ จึงวิวฒันาภรณ ์กล่าวถึงละครสรา้งสรรคว์่า เป็นละครท่ีใชใ้นการศึกษาซึ่ง
เนน้กระบวนการเรียนรูผ้่านการสมมติบทบาทหรือการแสดง ซึ่งผูแ้สดงจะตอ้งรูส้ึกปลอดภัยและมี
อิสระในการแสดงออก เน้นให้ผู้แสดงเกิดจินตนาการและความคิดสรา้งสรรค ์แสดงออกผ่าน
ร่างกายและภาษา ทัง้ยังช่วยฝึกทักษะดา้นต่างๆทั้งความคิด วิเคราะห ์การตีความหมาย การ
ท างานรว่มกบัผูอ่ื้น การจดัการกบัปัญหา ละครสรา้งสรรคเ์ป็นกระบวนการเรียนรูใ้นประเด็นตา่งๆ
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ท่ีเก่ียวขอ้งกับประสบการณ์ของมนุษยท์  าใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจไดอ้ย่างลึกซึง้ (ปาริชาติ จึงวิ
วฒันาภรณ,์ 2547; อา้งอิงจาก: ถลชันนัท ์ชยันเรศ, 2558, น. 13) 

ละครสรา้งสรรค ์หมายถึง ละครนอกรูปแบบท่ีน าองคป์ระกอบของละครมาใชใ้น
หอ้งเรียน ละครประเภทนีไ้ม่ตอ้งการผูช้ม มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพฒันาเด็กตามความถนดัของแต่ละ
บุคคล ละครประเภทนีมุ้่งเนน้กระบวนการ (process) และพัฒนาการของผูท้  ากิจกรรมในกลุ่ม 
เทคนิคของละครสรา้งสรรคส์ามารถน าไปใชใ้นหอ้งเรียนได ้การเลน่สมมติ การฝึกจินตนาการและ
ความเช่ือ เป็นวิธีท่ีท าใหเ้ด็กไดท้ดลองหาเหตผุล ฝึกการจดจ า การสรา้งสรรค ์และการแกปั้ญหา 
ละครสรา้งสรรคเ์หมาะเป็นส่ือการสอนท่ีเหมาะกบัเดก็มากท่ีสดุ (พรรตัน ์ด  ารุง, 2550, น. 11-12) 

สุจิตรา แก้วสีนวล อธิบายถึงละครสรา้งสรรคว์่า ค  าว่าละครมาจากค าว่า Dra-o 
หมายถึง “ฉนักระท า ฉนัแสดง” อริสโตเตลิไดก้ล่าวไวว้า่ ละครเกิดจากสญัชาตญาณของมนษุย ์ซึ่ง
สิ่งนีคื้อสิ่งท่ีท าใหม้นษุยมี์ความสามารถเหนือกวา่สิ่งมีชีวิตในโลกทัง้ปวง มนษุยมี์ความสามารถท่ี
จะเรียนรูส้ิ่งต่างๆได ้(สุจิตรา แก้วสีนวล, 2545; อา้งอิงจาก: ณัฎฐกิตติ์ เอ่ียมสมบูรณ์ & คณะ, 
2560, มกราคม-มิถนุายน, น. 11) 

อุทยัวรรณ ป่ินประชาสรร กล่าวว่า ละคร เป็นการแสดงตามจินตนาการท่ีเป็นเรื่อง
เป็นราว สรา้งขึน้เพ่ือใหเ้กิดความบนัเทิงใจ มีการใชภ้าษาและท่าทางประกอบตามเรื่องราวท่ีจะส่ือ 
รวมไปถึงการแสดงใหเ้ห็นถึงความรูส้ึกนกึคิดเพ่ือใชส่ื้อความหมายใหเ้กิดความเขา้ใจระหว่างผูช้ม
กบัผูแ้สดง (อทุยัวรรณ ป่ินประชาสรร, 2540; อา้งอิงจาก: ณฎัฐกิตติ ์เอ่ียมสมบรูณ ์& คณะ, 2560, 
มกราคม-มิถนุายน, น. 11) 

จากการใหค้วามหมายเก่ียวกับละครสรา้งสรรคด์งัท่ีกล่าวในขา้งตน้ สรุปไดว้่าละคร
สรา้งสรรคเ์ป็นกระบวนการเรียนรูอ้ย่างหนึ่งของมนษุยท่ี์เนน้ใหผู้แ้สดงไดแ้สดงความสามารถของ
ตนเองผา่นการใชร้า่งกายและภาษา เป็นการแสดงออกทัง้ความคิดและอารมณค์วามรูส้ึก เพ่ือท่ีจะ
ใชส่ื้อสารหรือส่ือความหมายใหผู้ช้มเขา้ใจได ้ทัง้ยงัเป็นการฝึกทกัษะในดา้นต่างๆ เช่น ความคิด 
วิเคราะห ์จินตนาการ ความคิดสรา้งสรรค ์การท างานร่วมกับผูอ่ื้น ซึ่งละครสรา้งสรรคนี์จ้ะเนน้ท่ี
กระบวนการเรียนรูข้องผูเ้รียนหรือผูแ้สดงเป็นหลกั 

ความส าคัญของละครสร้างสรรค ์ 
มีหลายประเทศท่ีไดน้  าละครสรา้งสรรคม์าใชเ้พ่ือสรา้งประโยชนใ์นดา้นการศึกษา 

ประเทศท่ีเป็นตน้แบบของละครสรา้งสรรคคื์อ สหรฐัอเมรกิา นอกจากนีย้งัมีการใชล้ะครสรา้งสรรค์
ในการศึกษาอีกหลายประเทศ ได้แก่ อังกฤษ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด ์ซึ่งวินนีเฟร็ด วารต์ 
(Winnifred Ward) เป็นผู้น  าเทคนิคของการละครมาบรรจุไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนใน
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มหาวิทยาลยัในปี ค.ศ. 1925 ซึ่งไดน้  ากิจกรรมการละครไปทดลองใชก้บัเด็กในโรงเรียนอีแวนสตนั
ในอิลลินอยส ์ซึ่งกิจกรรมนัน้เรียกว่า ละครสรา้งสรรคส์  าหรบัเด็ก (Creative Dramatics) (พรรตัน ์
ด  ารุง, 2550, น. 35) เป็นกิจกรรมท่ีเนน้กระบวนการเรียนรูผ้่านการสมมติบทบาทหรือการแสดง
ละคร ซึ่งจะตอ้งอยู่ภายใตบ้รรยากาศท่ีปลอดภัยและใหอิ้สระแก่ผูเ้รียน ทัง้ในดา้นความคิดและ
การแสดงออก ผูเ้รียนจะตอ้งสามารถแสดงออกถึงจินตนาการและความคิดสรา้งสรรค ์โดยใช้
ทกัษะดา้นการแสดงออกมาทางร่างกายและการใชค้  าพูด ภาษา ทกัษะในดา้นการวิเคราะห ์การ
ตีความ รวมไปถึงทักษะการท างานร่วมกับผูอ่ื้น และท่ีส าคญัคือทักษะในการจัดการกับปัญหา 
เพ่ือท่ีจะใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจอย่างลึกซึง้ในประเด็นการเรียนรูน้ัน้ ดงัท่ีภรณี ครุุรตัน ์(ภรณี ครุุ
รตันะ, 2526, น. 21) กล่าวถึง ความส าคญัของละครสรา้งสรรคว์่าจะช่วยพัฒนาพฤติกรรมและ
ความคิดสรา้งสรรคซ์ึ่งเป็นการแสดงออกของเด็ก การท่ีครูฝึกใหเ้ด็กรูจ้ักการแสดงออกโดยทาง
ความคิด จะท าให้เด็กเกิดพัฒนาการดา้นต่างๆ ทั้งทางดา้นร่างกาย อารมณ์สังคม รวมไปถึง
สติปัญญา ซึ่งจะส่งผลใหเ้ด็กไม่เกดอาการเบื่อง่าย ทัง้ยงัเกิดจินตนาการอีกดว้ย การท่ีครูใชล้ะคร
สรา้งสรรคเ์ป็นส่ือในการเรียนการสอน จะช่วยใหเ้ด็กไดมี้โอกาสแสดงออก เกิดความเช่ือมั่นใน
ตนเอง และชว่ยส่งเสริมทกัษะการใชภ้าษาใหดี้ขึน้มี การปรบัตวัใหเ้ขา้กบัผูอ่ื้น การท างานเป็นกลุ่ม 
และชว่ยกระตุน้ใหเ้กิดความคดิจินตนาการในท่ีมีความสรา้งสรรค ์ 

สรุปไดว้่าละครสรา้งสรรคส์ามารถน ามาใชป้ระโยชนใ์นการศึกษาไดเ้ป็นอย่างดี ทัง้
ยังเป็นการช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการแสดงออกถึงจินตนาการ ความคิดสรา้งสรรค ์และ
พัฒนาการดา้นต่างๆ โดยมีครูเป็นผู้คอยชีแ้นะ ละครสรา้งสรรคน์ับว่าก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
พฒันาการของเด็กในการเรียนรูไ้ดเ้ป็นอย่างดี ซึ่งการน าละครสรา้งสรรคไ์ปใชก้ับเด็กนัน้จะตอ้ง
ค านงึถึงความเหมาะสมตอ่ตวัผูเ้รียนเพ่ือใหเ้กิดประโยชนต์อ่ตวัผูเ้รียนมากท่ีสดุ 

องคป์ระกอบพืน้ฐานของละครสร้างสรรค ์
ภรณี คุรุรตันะ (2529, เมษายน-กันยายน, น. 88) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบพืน้ฐาน

ของละครสรา้งสรรคว์า่มีทัง้หมด 4 องคป์ระกอบ ดงันี ้
1. ท่าทาง เป็นพืน้ฐานของการแสดงทกุประเภท โดยเฉพาะละครสรา้งสรรคค์วร

ฝึกฝนใหเ้ดก็ไดรู้จ้กัการเคล่ือนไหวอย่างอิสระ และเคล่ือนไหวตามค าสั่ง  
2. การไวต่อการรบัรู ้ละครสรา้งสรรคจ์ะเนน้ฝึกใหเ้ด็กมีประสาทท่ีไวต่อการรบัรู ้

ครูจะตอ้งคอยชีแ้นะใหเ้ด็กรูจ้กัการสังเกตสิ่งท่ีอยู่รอบขา้งอยู่ตลอดเวลา โดยจะใชก้ารฝึกการใช้
ประสาทสมัผสัทัง้ 5 ไดแ้ก่ ตาหรือการมอง หหูรือการไดย้ิน จมกูหรือการดมกลิ่น ปาหรือการลิม้รส 
และการสมัผสัทางรา่งกาย 
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3. ความรูส้ึกทางอารมณแ์ละการแสดงออก การท่ีเด็กจะสามารถแสดงออกดว้ย
ท่าทางหรือค าพูดได้นั้น จ  าเป็นอย่างมากท่ีเด็กจะต้องมีความรูส้ึกและความเข้าใจเก่ียวกับ
เหตกุารณแ์ละตวัละครนัน้ๆ ซึ่งครูควรน าเรื่องราวและลกัษณะของตวัละครมาสนทนาแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน หรือร่วมกันแต่งเรื่องราวขึน้ใหม่กับเด็ก ซึ่งเด็กทุกคนและครูผู้สอน
จะตอ้งมีส่วนรว่มซึ่งกนัและกนั และจะตอ้งมีความเขา้ใจในตวัละครท่ีตรงกนั แตก่ารแสดงออกอาจ
ตา่งกนัเพราะความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็แตล่ะคนนัน้ไมเ่หมือนกนั 

4. การใชถ้อ้ยค าสนทนา การส่ือสารนอกจากจะส่ือสารดว้ยท่าทางแลว้ ในดา้น
ของละครสรา้งสรรคย์งัประกอบไปดว้ยการส่ือสารโดยการใชภ้าษาถอ้ยค า เพ่ือส่ือความหมายและ
ความเขา้ใจในเหตกุารณ์ต่างๆ บุคคลจะตอ้งรูจ้กัการใชค้  าพูดในลกัษณะต่างๆ ยกเวน้การแสดง
ละครใบ ้

แนวคิดและทฤษฎีละครสร้างสรรค ์
กิจกรรมละครสรา้งสรรคเ์ป็นกระบวนการท่ีเริ่มจากสิ่งท่ีผูเ้รียนรูห้รือคุน้เคย แลว้ผูน้  า

กิจกรรมน ามาจดัเป็นประสบการณท่ี์เช่ือมโยงไปสู่การเรียนรูส้ิ่งใหม่ๆท่ีกวา้งขึน้และมีความลึกซึง้
มากขึน้ วินนีเฟร็ด วารต์ อาจารยด์า้นการละครจากประเทศสหรฐัอเมริกา เป็นผูเ้ขียนต าราละคร
สรา้งสรรคเ์ล่มแรกในปี 1930 วินนีเฟร็ด วารต์ เช่ือว่ากระบวนการของละครสรา้งสรรคน์ัน้จะตอ้ง
เป็นไปทีละขัน้ตอน คือ ก่อนท่ีผูร้่วมกิจกรรมจะแสดงละครได ้ทุกคนจะตอ้งผ่านการฝึกฝนทกัษะ
ตา่งๆตามขัน้ตอนของละครสรา้งสรรค ์โดยเริ่มจากการใชร้า่งกาย ประสาทสมัผสัทัง้หา้ จะพฒันา
ไปทีละทกัษะจนกว่าจะพรอ้มแสดงละคร ซึ่งแนวความคดินีมี้ผูท่ี้มีความคิดเห็นตา่งออกไปคือ ไบร
อนั เวย ์นกัการศึกษาชาวองักฤษ กล่าวว่ากระบวนการเรียนรูห้รือกระบวนการฝึกละครนัน้ไม่ได้
เกิดขึน้เป็นขัน้ตอน แต่เหมือนวงกลมท่ีอยู่ทบัซอ้นกันตอ้งไดร้บัการพัฒนาไปพรอ้มกันหลายดา้น 
หรืออาจจะพฒันาไปทีละดา้นก็ได ้แตไ่ม่จ  าเป็นตอ้งเรียงล าดบัขัน้ตอนเหมือนท่ี วินนีเฟรด็ วารต์ก
ลา่วไว ้(วินนีเฟรด็ วารต์, 1925; อา้งอิงจาก:พรรตัน ์ด  ารุง, 2550) 

จะเห็นไดว้่าละครสรา้งสรรคน์ั้นมีกระบวนการในการฝึกทักษะท่ีแตกต่างกันตาม
แนวคิดของแตล่ะบคุคล ซึ่งตา่งกนัแค่กระบวนการในการเรียงล าดบัขัน้ตอนเท่านัน้แตจ่ดุประสงค์
หลักคือเน้นให้ผูเ้รียนหรือผูแ้สดงเกิดการเรียนรูด้ว้ยตนเองผ่านการแสดงออกทางร่ายกายและ
ภาษาไดอ้ยา่งสรา้งสรรคแ์ละอิสระเชน่เดียวกนั 

กระบวนการในการท ากิจกรรมละครสร้างสรรคม์ีกลวิธี 6 ข้ันตอน ดังนี ้
1. การใชป้ระสาทสมัผสัทัง้หา้ (Sensory recall) หมายถึง การด ูการฟัง การลิม้

รส การไดก้ลิ่น และการสัมผัส เป็นการใชป้ระสบการณ์ท่ีจะน าไปสู่การสรา้งจินตภาพ ( Image) 
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แลว้น าไปสูจ่ินตนาการ (Imagination) ไดดี้ท่ีสดุ การฝึกทกัษะในดา้นประสาทสมัผสัทัง้หา้จะท าให้
เกิดสติ สมาธิ และการรบัรูถ้ึงรายละเอียดต่างๆของความสามารถพิเศษของมนษุยท์ัง้หา้ดา้นนีไ้ด้
อยา่งลกึซึง้ยิ่งขึน้ 

2. การใชจ้ินตนาการ (Imagination) หมายถึง ความสามารถในการมโนภาพ ซึ่ง
มโนภาพเหล่านีจ้ะมีแรงจูงใจมาจากสิ่งท่ีพบเห็นตรงหนา้หรือเกิดจากประสบการณ์ในอดีต การ
จินตนาการจะซบัซอ้นกว่าการคิดภาพทั่วๆไปตรงท่ีการใชจ้ินตนาการจะตอ้งปลดปล่อยความคิด
ใหเ้ป็นอิสระไรซ้ึ่งการควบคมุทางความคิด 

3. การใชค้วามคิดสรา้งสรรค ์(Creativity) หมายถึง การใชค้วามคิดหรือเป็นการ
กระท าสิ่งใหม่ๆขึน้มา โดยไม่ซ  า้หรือลอกเลียนแบบใคร การคิดจินตนาการท่ีจะเกิดความสมบรูณ์
แบบท่ีสดุนัน้ จะตอ้งมีการแสดงออกมาดว้ยความคดิสรา้งสรรค ์ 

4. การเค ล่ือนไหวร่างกาย (Movement) หมายถึง การใช้ร่างกายในการ
แสดงออกทางดา้นความคิดความรูส้ึก ใชก้ารคิดผ่านจินตนาการของตนเองเพ่ือน าไปส่ือสารกับ
ผูอ่ื้น การเริ่มกิจกรรมละครสรา้งสรรคด์ว้ยการเคล่ือนไหวนั้นเป็นสิ่งท่ีสอดคลอ้งกับธรรมชาติของ
เด็กมากกว่าการเริ่มตน้ดว้ยการพูดบรรยาย การเคล่ือนไหวอย่างสรา้งสรรคเ์ป็นเรื่องท่ีส าคญัมาก
ในการท่ีเด็กจะพฒันาตอ่ไปเพ่ือเรียนรูว้ิธีการท างานอย่างมีวินยัและมีอิสระในการแสดงออกของ
ตนเอง 

5. การใช้ท่าใบ ้(Pantomime) หมายถึง การแสดงออกทางความคิดบางอย่าง
ดว้ยการเคล่ือนไหวหรือการใชท้่าทางโดยไม่ใชค้  าพูด การใชท้่าใบน้ัน้อยู่บนพืน้ฐานของการใช้
จินตนาการและการสมมต ิดงันัน้การใชท้่าใบจ้ึงเป็นการลดความกดดนัท่ีจะตอ้งคิดบทสนทนา ซึ่ง
นบัเป็นจดุเริ่มตน้ท่ีดีในการแสดงออกของมนษุย ์  

6. การด้นสด (Verbal Improvisation) หมายถึง การแสดงออกทางความคิด
อย่างใดอย่างหนึ่งโดยฉับพลันภายใตเ้ง่ือนไขท่ีถูกก าหนดขึน้ ซึ่งการแสดงออกนีอ้าจเป็นการ
แสดงออกดา้นการเคล่ือนไหว การใชค้  าพูดก็ได ้โดยมีเง่ือนไขว่าตอ้งเป็นการแสดงท่ีเกิดขึน้อย่าง
ฉบัพลนั ไมไ่ดแ้สดงออกตามสิ่งท่ีถกูบนัทกึไวห้รือจดจ าล่วงหนา้มาก่อน 

ประโยชนข์องละครสร้างสรรค ์
ละครสรา้งสรรคมี์องคป์ระกอบของการพัฒนามนุษยอ์ย่างครบถว้น ช่วยพฒันาใน

ดา้นต่างๆมากมาย ไดแ้ก่ จินตนาการและความคิดสรา้งสรรค ์ทกัษะการคิดวิเคราะห ์ทกัษะการ
ส่ือสารกบัผูอ่ื้น ทกัษะทางดา้นสงัคม การท างานเป็นกลุ่ม พฒันาการมองคณุคา่ในเชิงบวกใหแ้ก่
ตนเอง สรา้งความเขา้ใจอย่างลึกซึง้ถึงสภาพเป็นจริงในสงัคม ช่วยใหต้ระหนกัถึงปัญหาต่างๆใน
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สงัคม พฒันาทกัษะในการใชร้า่งกายและการใชภ้าษา เสรมิสรา้งจรยิธรรมในจิตใจใหล้ะเอียดออ่น
ยิ่งขึน้ (จารนีิ มณีแสง, 2553) 

ภรณี ครุุรตันะ (2526, น. 5) กลา่วถึงประโยชนข์องละครสรา้งสรรค ์มีดงันี ้
1. เปิดโอกาสใหมี้จินตนาการกวา้งไกล 
2. เปิดโอกาสใหไ้ดใ้ชค้วามคดิของตนเอง 
3. สง่เสรมิการท างานรว่มกนั 
4. เปิดโอกาสใหไ้ดท้  างานอยา่งอิสระ 
5. สง่เสรมิใหมี้ความเขา้ใจบทบาท ความรูส้กึของบคุคลในสงัคมไดดี้ยิ่งขึน้ 
6. เปิดโอกาสใหไ้ดร้ะบายความรูส้ึกและอารมณใ์นทางท่ีถกูตอ้งเหมาะสม 
7. ชว่ยสง่เสรมิใหมี้ลกัษณะทา่ทีทางการพดูท่ีดี 
8. ชว่ยสรา้งพืน้ฐานความเขา้ใจในศลิปะการละคร 
9. ท าใหไ้ดร้บัความสนกุสนานเพลิดเพลิน 

อรวรรณ ขมวฒันาและวีรส์ุดา บนุนาค กล่าวถึงประโยชนข์องละครสรา้งสรรคไ์วว้่า 
ละครสรา้งสรรคช์่วยส่งเสริมให้เกิดความคิดริเริ่มสรา้งสรรค ์ช่วยท าใหเ้กิดการใชค้วามจ าและ
ความแมน่ย าในเนือ้หาท่ีเรียนรู ้การน าละครสรา้งสรรคไ์ปประยกุตใ์ช้ในการเรียนการสอนจะท าให้
การเรียนเกดความสนุกสนาน เพลิดเพลินและผ่อนคลายมากยิ่งขึน้ จึงจะเป็นประโยชนอ์ย่างมาก
ถา้มีการน าละครสรา้งสรรคไ์ปบรูณาการกบัวิชาอ่ืนๆได ้(อรวรรณ ขมวฒันา และวีรส์ดุา บุนนาค, 
2552; อา้งอิงจาก: จารนีิ มณีแสง, 2553, น. 45) 

พรรัตน์ ด  ารุง กล่าวว่า (2550, น. 70) กิจกรรมละครจะช่วยพัฒนาให้เด็กได้
แสดงออกทัง้ทางดา้นความคิด ท่าทาง และค าพูด ส่งผลท าใหรู้จ้กัตนเองมากขึน้ ทัง้ยงัส่งผลถึง
พฒันาการทางดา้นสงัคม ท าใหเ้ด็กรูจ้กัปรบัตวัในการท างานรว่มกนัผูอ่ื้น ท าใหเ้กิดความเช่ือใจซึ่ง
กันและกัน รูจ้ักการยอมรบัผูอ่ื้น การใช้เหตุผล สรา้งสัมพันธภาพท่ีดีกับผู้อ่ืน ทั้ งยังช่วยกระตุน้
ความคดิทางดา้นการวิพากษว์ิจารณค์วามแตกตา่งทางสงัคมและปัญหาอ่ืนๆ 

การจัดละครสร้างสรรคกั์บเดก็ในแต่ละช่วงวัย 
1. เดก็วยั 9-12 ปี  

เด็กในช่วงในวยันีผู้ห้ญิงจะมีการเจริญเติบโตเรว็กว่าผูช้าย เด็กช่วงวยันีจ้ะสนใจ
ในเรื่องของจิตใจ นามธรรม อารมณ ์มิตรภาพระหว่างเพ่ือ มีความกลวัว่าจะไม่ไดร้บัการยอมรบั
จากกลุ่มเพ่ือน ไม่ชอบการเป็นคนท่ีแตกต่างกับผูอ่ื้น เด็กในวยันีจ้ะใหค้วามสนใจเก่ียวกับละคร
หรือเรื่องท่ีเก่ียวกบัมนษุยด์ว้ยกนั การใชชี้วิต การผจญภยั ซึ่งการน าตวัละครในละครมาใชใ้นการ
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เรียนรูจ้ะท าใหเ้ด็กในวยันีส้ามารถพฒันาอปุนิสยัของตนเองไดจ้ากการเรียนรูผ้่านบทบาทของตวั
ละครแตล่ะตวั 

2. เดก็วยั 12-18 ปี (วยัรุน่)  
พฒันาการของเด็กในช่วงวยันีเ้ป็นไปอย่างรวดเร็วตามความแตกต่างของแต่ละ

บุคคล เริ่มมีการคิดอย่างมีเหตุมีผล สนใจเรื่องปรชัญาชีวิต หลักการ มีแนวคิดเป็นของตนเอง
เก่ียวกับการใช้ชีวิต เด็กในวัยนี ้ต้องการความอิสระทั้งทางด้านจิตใจและอารมณ์ ต้องการมี
พฤติกรรมท่ีมีความรบัผิดชอบตอ่ตนเองและสงัคม พรอ้มท่ีจะเขา้สู่การเป็นวยัรุน่ อีกทัง้ยงัมีความ
สนใจเรื่องของบุคลิกภาพของตนเอง ตอ้งการเขา้สังคมมากยิ่งขึน้ เด็กในวัยนีจ้ะสนใจละครท่ี มี
เนือ้หาเรื่องราวท่ีซับซ้อน สะท้อนปัญหาสังคม ละครท่ีเหมาะกับเด็กในช่วงวัยนีคื้อละครแนว
เหมือนจรงิ (Realistic) (พรรตัน ์ด  ารุง, 2550, น. 75-76) 

สรุปได้ว่าละครสร้างสรรค์เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีสามารถพัฒนามนุษย์ได้
หลากหลายดา้นทัง้ทางดา้นรา่งกาย ความคดิและจิตใจ ซึ่งถือเป็นเครื่องมือในการเรียนรูอ้ยา่งหนึ่ง
ท่ีสามารถพัฒนาดา้นต่างๆของผูร้่วมกิจกรรมในหลายดา้น นอกจากนีล้ะครสรา้งสรรคส์ามารถ
น าไปบรูณาการกบัศาสตรท์างดา้นต่างๆไดอี้กดว้ย ซึ่งละครสรา้งสรรคถื์อเป็นตวัช่วยอย่างหนึ่งท่ี
ท าให้เกิดการเรียนรูท่ี้เป็นไปอย่างสนุกสนานเพลิดเพลินและผ่อนคลายมากกว่าการเรียนแบบ
ท่องจ าทั่วๆไป อีกยงัช่วยพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงวยัได ้ซึ่งจะตอ้งค านึงถึงความแตกต่าง
และความเหมาะสมของละครกบัพฒันาการของเด็กเพ่ือใหเ้กิดประโยชนต์อ่ตวัเด็กมากท่ีสดุ ดว้ย
ประโยชนท่ี์หลากหลายของละครสรา้งสรรคด์งัท่ีกล่าวมานีจ้ึงเป็นเหตุให้ผูว้ิจัยเลือกใชกิ้จกรรม
ละครสรา้งสรรคเ์ป็นเคร่ืองมือในการสง่เสรมิการปฏิสมัพนัธท์างสงัคมของเยาวชน 

งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับละครสร้างสรรค ์
ถลัชนันท ์ชัยนเรศ (2558) ไดศ้ึกษาผลของละครสรา้งสรรคต์่อการเห็นคุณค่าใน

ตนเองของเด็กท่ีถกูกระท าทารุณกรรมท่ีมูลนิธิศนูยพ์ิทกัษ์สิทธิเด็ก กลุ่มตวัอย่างท่ีผ่านเกณฑก์าร
คดัเข้าและคัดออกจ านวนทั้งสิน้ 4 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แผนการจัดกิจกรรมละคร
สรา้งสรรค ์ผลการวิจยัพบว่า กิจกรรมละครสรา้งสรรคเ์ป็นปัจจยัท่ีท าใหก้ารเห็นคณุค่าในตนเอง
ของเดก็ท่ีถกูกระท าทารุณกรรมในกลุม่ตวัอยา่งสงูขึน้  

จารินี มณีแสง (2553) ไดศ้กึษาผลของการใชวิ้ธีสอนละครสรา้งสรรคท่ี์มีตอ่สมัฤทธ์ิ
ด้านทักษะการแสดงละครสรา้งสรรค์ กระบวนการกลุ่มและความพึงพอใจต่อวิธีสอนละคร
สรา้งสรรคข์องนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนท่ีเรียนวิชานาฏศิลป์ ชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3/1 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนเทศบาล 1 จ านวน 40 คน โดยการสุ่มแบบกลุ่ม 
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เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แผนการจัดการเรียนรูโ้ดยวิธีสอนละครสรา้งสรรค์ , แบบประเมิน
ผลสมัฤทธ์ิดา้นทกัษะการแสดงละครสรา้งสรรค,์ แบบสงัเกตกระบวนการกลุ่ม และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ ผลการวิจยัพบว่า 1) นกัเรียนท่ีไดร้บัวิธีการสอนละครสรา้งสรรคมี์ผลสมัฤทธ์ิดา้น
ทักษะการแสดงละครสร้างสรรค์อยู่ในระดับดี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 2) 
กระบวนการกลุ่มของนกัเรียนหลงัไดร้บัวิธีสอนละครสรา้งสรรคอ์ยู่ในระดบัมาก อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 3) ความพึงพอใจของนกัเรียนหลงัไดร้บัวิธีสอนละครสรา้งสรรคอ์ยู่ในระดบั
มาก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

จรรยา ชูสุวรรณ (2559) ไดศ้ึกษาเก่ียวกับประสิทธิผลละครสรา้งสรรคเ์พ่ือพัฒนา
ทกัษะภาษาไทยของนกัเรียนขัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 กลุ่มตวัอยา่งคือนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 
โรงเรียนวดัอมรนิทราราม จ านวน 30 คน ดว้ยการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ผลการวิจัยพบว่า การใช้กระบวนการละครสรา้งสรรคมี์
ประสิทธิผลต่อการพัฒนาทกัษะภาษาไทยดา้นการอ่าน ดา้นการฟัง การด ูการพูด การใชภ้าษา 
และดา้นวรรณคดีและวรรณกรรมของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 

ธนากร สุขยิ่ง (2553) ไดศ้ึกษาผลของการจดักิจกรรมละครสรา้งสรรคท่ี์มีต่อความ
เช่ือมั่นในตนเองของเดก็ปฐมวยั กลุ่มตวัอยา่งคือ เด็กปฐมวยัชายและหญิงจ านวน 20 คน ท่ีมีอายุ
ระหว่าง 5-6 ปี ชัน้อนบุาล 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2552 โรงเรียนพระรามเกา้กาญจนาภิเษก 
ส านกังานเขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร ซึ่งไดจ้ากวิธีการสุม่ตวัอยา่งแบบหลายขัน้ตอน เครื่องมือ
ท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ แผนการจดักิจกรรมละครสรา้งสรรค ์และแบบสงัเกตความเช่ือมั่นในตนเอง
ของเด็กปฐมวัย ผลการวิจัยพบว่า เด็กปฐมวัยท่ีไดร้บัการจัดกิจกรรมละครสรา้งสรรค ์มีความ
เช่ือมั่นในตนเองสงูกว่าก่อนการจดักิจกรรมละครสรา้งสรรคอ์ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
และพบว่าความเช่ือมั่นในตนเองเพิ่มขึน้รอ้ยละ 10.11 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นการ
กลา้แสดงออกเพิ่มขึน้สงูท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นการปรบัตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้ม และดา้นความ
ภาคภมูิใจในตนเองตามล าดบั 

วลิสา จิรตักิติวงศ ์(2558) ไดศ้กึษาผลของรูปแบบการจดักิจกรรมละครสรา้งสรรคท่ี์
มีตอ่ความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ปฐมวยั กลุม่ตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคือ เด็กระดบัชัน้อนบุาลปีท่ี 3 
ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นเด็กท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงจ านวน 45 
คน และมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่าจ  านวน 45 คน รวมทัง้หมด 90 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
ไดแ้ก่ แผนการจดักิจกรรมละคร สรา้งสรรค ์3 รูปแบบ คือ แผนการจัดกิจกรรมละครสรา้งสรรค์
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แผนการจดักิจกรรมละครสรา้งสรรค ์ประกอบการคิดแบบหมวกหกใบ และแผนการจัดกิจกรรม
ละครสรา้งสรรคป์ระกอบการคิดแบบหมวกหกใบควบคู่กบัการเสริมแรงโดยใชเ้บีย้อรรถกร , แบบ
บนัทึกพฤติกรรมการตอบค าถามของเด็ก และแบบทดสอบความคิดสรา้งสรรค ์วิเคราะหข์อ้มลูโดย
สถิติค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test for Dependent Sample) และวิเคราะหค์วามแปรปรวน
แบบสองทาง (Two-Way ANOVA) ผลการวิจยัพบว่า 1) เด็กปฐมวยัท่ีไดร้บัการจดักิจกรรมละคร
สรา้งสรรคใ์นแต่ละรูปแบบหลังการทดลองมีความคิดสรา้งสรรคส์ูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 2) เด็กปฐมวยัท่ีไดร้บัรูปแบบการจัดกิจกรรมละครสรา้งสรรคท่ี์
แตกตา่งกนั มีความคิดสรา้งสรรคแ์ตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยพบว่าเด็ก
ปฐมวัยท่ีได้รับการจัด กิจกรรมละครสรา้งสรรค์ประกอบการคิดแบบหมวกหกใบควบคู่การ
เสริมแรงโดยใชเ้บีย้อรรถกร และเด็กปฐมวยัท่ีไดร้บัการจดักิจกรรมละครสรา้งสรรคป์ระกอบการ
คดิแบบหมวกหกใบมีความคดิสรา้งสรรคส์งูกวา่เดก็ปฐมวยัท่ีไดร้บัการจดักิจกรรมละครสรา้งสรรค์
เพียงอย่างเดียว 3) เด็กปฐมวัยท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่างกันหลังจากได้รับการจัด
กิจกรรมละครสรา้งสรรคใ์นแต่ละรูปแบบมีความความคิดสรา้งสรรคไ์ม่แตกต่างกัน และไม่พบ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการจัดกิจกรรมละครสรา้งสรรคก์ับระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ี
สง่ผลตอ่ความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ปฐมวยั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

จากการศึกษาคน้ควา้งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับละครสรา้งสรรค ์ท าให้ผู้วิจัยไดพ้บ
แนวทางในการน าละครสรา้งสรรคไ์ปใชใ้นการพฒันามนุษยใ์นดา้นต่างๆ รวมไปถึงการน าละคร
สรา้งสรรคเ์ขา้ไปบูรณาการกับศาสตรต์่างๆเพ่ือใชใ้นการพัฒนาหรือเพิ่มประสิทธิภาพของกลุ่ม
ตัวอย่าง ซึ่งจากการค้นคว้าผลการวิจัยพบว่างานวิจัยท่ีมีการน าละครสรา้งสรรคไ์ปใช้ในการ
พฒันาศกัยภาพมนษุยน์ัน้ประสบผลส าเร็จทัง้สิน้ นอกจากนีผู้ว้ิจยัยงัไดศ้ึกษาถึงจ านวนของกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีเลือกใชใ้นการท ากิจกรรม ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่นัน้จะด าเนินกิจกรรมละครสรา้งสรรคก์ับ
กลุ่มตัวอย่างเป็นจ านวน 20-40 คน และเน่ืองจากกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยเล่มนีคื้อเยาวชน
ตอนตน้อายุระหว่าง 10-15 ปีในชุมชนอาคารทรพัยส์ิน 26-7 เขตคลองเตย จากจ านวนเยาวชน
ในช่วงอายุนีมี้ทัง้หมด 40-50 คน ดงันัน้ผูว้ิจยัจึงเลือกใชก้ลุ่มตวัอย่างจ านวน 20 คน คดัเลือกโดย
การใชแ้บบวัดพฤติกรรมการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเพ่ือคดัเลือกเยาวชน และเยาวชนจะตอ้งมี
ความสมคัรใจในการเขา้รว่มกิจกรรมดว้ย  
 
 
 



 42 
 

 
 

บทที ่3  
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การท าวิจยัในครัง้นีมี้ความมุ่งหมายเพ่ือส่งเสริมการปฏิสมัพนัธท์างสงัคมของเยาวชนใน

ชุมชนอาคารทรัพย์สิน 26 -7 เขตคลองเตยโดยการใช้กิจกรรมละครสร้างสรรค์ ผู้วิจัยได้
ท าการศกึษาคน้ควา้ขอ้มลูและวางแผนการด าเนินการ โดยขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

1. การก าหนดประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 
2. การสรา้งเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
4. การจดักระท าและการวิเคราะหข์อ้มลู 

 
การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.1 ประชากร 
ประชากรท่ีใชเ้ป็นเยาวชนชมุชนอาคารทรพัยส์ิน 26-7 เขตคลองเตย จ านวน 50 คน 

1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจัยครัง้นีเ้ป็นกลุ่มเยาวชนในชุมชนอาคารทรพัยส์ิน 26 -7 

เขตคลองเตย วยัรุน่ตอนตน้ อาย ุ10-15 ปี เหตท่ีุเลือกเยาวชนในชว่งวยัรุน่ตอนตน้เน่ืองจากชว่งวยั
รุ่ยตอนต้นเป็นช่วงท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางร่างกายทุกระบบ ซึ่งจะส่งผลกระทบทั้งทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ และทางดา้นสังคม สภาพแวดล้อมรอบตวัทุกสิ่งล้วนส่งผลต่อความรูส้ึกนึกคิด 
อารมณ ์และการกระท าของเยาวชนในช่วงนีท้ัง้สิน้ (พนม เกตมุาน, 2558) (เอกสารจากเว็บไซต)์ 
การก าหนดกลุ่มตวัอย่างใชว้ิธีการคดัเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) โดยใชเ้ครื่องมือ
เป็นแบบวดัพฤตกิรรมการมีปฏิสมัพนัธท์างสงัคมเพ่ือคดัเลือกเยาวชน และกลุม่ตวัอยา่งนัน้จะตอ้ง
มีความสมคัรใจในการเขา้รว่มกิจกรรมดว้ย    

1.3 ตัวแปรทีศ่ึกษา 
ตวัแปรอิสระ กิจกรรมละครสรา้งสรรค ์
ตวัแปรตาม พฤตกิรรมการปฏิสมัพนัธท์างสงัคมของเยาวชนในชมุชนอาคารทรพัยส์ิน 

26-7 เขตคลองเตย 
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การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัใชเ้ครื่องมือในการวิจยั 3 ประเภท ไดแ้ก่ 
2.1 แบบวัดพฤตกิรรมการมีปฏิสัมพันธท์างสังคม  

แบบวดันีผู้ว้ิจยัไดอ้า้งอิงมาจากนงนุช วิศิษฐ์ธรรมศรี ซึ่งผูว้ิจัยไดน้  ามาปรบัเปล่ียน
เพ่ือความเหมาะสมกับงานวิจยัมากยิ่งขึน้ โดยผูว้ิจยัจะใชแ้บบวดัพฤติกรรมการมีปฏิสมัพนัธท์าง
สงัคมนีใ้นการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งในการเขา้รว่มกิจกรรมละครสรา้งสรรคเ์พ่ือสง่เสริมปฏิสมัพนัธ์
ทางสงัคมของเยาวชน 
เกณฑก์ารใหค้ะแนนแตล่ะระดบัมีน า้หนกั คะแนนเป็น 1, 2, 3 และ 4 คะแนน โดยยดึหลกั ดงันี ้ 

ขอ้ความทางบวก  
ใหค้ะแนน 4 ส าหรบัคนท่ีตอบวา่ ทกุครัง้  
ใหค้ะแนน 3 ส าหรบัคนท่ีตอบวา่ บอ่ยครัง้ 
ใหค้ะแนน 2 ส าหรบัคนท่ีตอบวา่ นานๆครัง้ 
ใหค้ะแนน 1 ส าหรบัคนท่ีตอบวา่ แทบจะไมเ่คยเลย 

ขอ้ความทางลบ  
ใหค้ะแนน 4 ส าหรบัคนท่ีตอบวา่ แทบจะไมเ่คยเลย 
ใหค้ะแนน 3 ส าหรบัคนท่ีตอบวา่ นานๆครัง้ 
ใหค้ะแนน 2 ส าหรบัคนท่ีตอบวา่ บอ่ยครัง้ 
ใหค้ะแนน 1 ส าหรบัคนท่ีตอบวา่ ทกุครัง้ 

แบบวัดพฤตกิรรมการมีปฏิสัมพันธท์างสังคม 
ค าชีแ้จง ท าเครื่องหมาย ในชอ่ง  ตามท่ีตนไดป้ฏิบตั ิ
 

ตาราง 1 แบบวดัพฤตกิรรมการมีปฏิสมัพนัธท์างสงัคม 
 

ข้อ รายการ 
แทบจะ 

ไม่เคยเลย 
นานๆ
คร้ัง 

บ่อยคร้ัง 
ทุก
คร้ัง 

1 คณุจะอยูเ่ฉยๆเม่ือมีใครแซงควิคณุ     
2 เม่ือพบวา่คณุซือ้ของมาผิด คณุจะน าของ

นัน้ไปเปล่ียนใหม่ 
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ตาราง 1 (ตอ่)  
 

ข้อ รายการ 
แทบจะ 

ไม่เคยเลย 
นานๆ
คร้ัง 

บ่อยคร้ัง 
ทุก
คร้ัง 

3 ขณะท่ีคณุก าลงัอา่นหนงัสือและเพ่ือน
รว่มหอ้งสง่เสียงดงัมากเกินไป คณุจะรอ้ง
ขอใหเ้ขาหยดุสง่เสียงดงั 

    

4 คณุจะบอกใหเ้พ่ือนรว่มหอ้งของคณุชว่ย
ท าความสะอาดหอ้ง เม่ือพบวา่หอ้ง
สกปรก 

    

5 ถา้เพ่ือนยืมของไปและดเูหมือนวา่เพ่ือนก็
ลืมไปแลว้ คณุจะเตือนใหเ้ขาทราบ 

    

6 คณุไมก่ลา้ขอใหเ้พ่ือนชว่ยท าอะไรใหค้ณุ     
7 หลงัจากท่ีคณุออกจากรา้นขายของแลว้

พบวา่ไดร้บัเงินทอนไม่ครบ คณุจะกลบัไป
ท่ีรา้นและขอเงินท่ีถกูตอ้ง 

    

8 คณุจะท าเฉยๆถา้เพ่ือนของคณุผิดนดัคณุ     
9 ถา้เพ่ือนของคณุขอใหช้ว่ยท าอะไรสกั

อยา่ง แตค่ณุไมว่า่ง คณุจะปฏิเสธเพ่ือน 
    

10 ถา้เพ่ือนของคณุขอใหช้ว่ยจดัหอ้งใหม่ แต่
คณุคิดวา่หอ้งจดัไวดี้แลว้ คณุจะบอก
เพ่ือนวา่ไมค่วรจดัใหม่ 

    

11 ถา้เพ่ือนมาพดูยั่วยวนใหค้ณุโกรธ คณุจะ
บอกความรูส้ึกของคณุใหเ้พ่ือนทราบทนัที 

    

12 ถา้คณุตอ้งไปอยู่คา่ย แตไ่มมี่กระเป๋า และ
พบวา่เพ่ือนมีกระเป๋าขนาดใหญ่ คณุจะ
ขอยืมเพ่ือน 

    

13 ถา้คณุซือ้เสือ้ตวัใหมม่า และเพ่ือนขอยืม 
แตค่ณุไมอ่ยากใหยื้มคณุจะบอกปฏิเสธ 
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ตาราง 1 (ตอ่) 
 

ข้อ รายการ 
แทบจะ 

ไม่เคยเลย 
นานๆ
คร้ัง 

บ่อยคร้ัง 
ทุก
คร้ัง 

14 ถา้คณุท าน า้หกใสห่นงัสือของครูเปียก แต่
ครูท าโทษเพ่ือนของคณุเพราะเขา้ใจผิด 
คณุจะเขา้ไปสารภาพกบัครู 

    

15 คณุไมก่ลา้ท่ีจะตอ่สูเ้พ่ือสิทธิของคณุเอง     
16 คณุหลีกเล่ียงท่ีจะถามปัญหาในชัน้เรียน 

เพราะมีความรูส้กึกงัวล กลวั 
    

17 คณุหลีกเล่ียงการเสนอความคดิเห็นในชัน้
เรียนเพราะกลวัว่าจะพดูในสิ่งท่ีผิดๆ หรือ
คนอ่ืนไมย่อมรบั 

    

18 ถา้เพ่ือนของคณุหยิบขนมของคณุไปโดย
ไมไ่ดข้ออนญุาตก่อน คณุจะแสดงความ
ไมพ่อใจออกมา 

    

19 คณุมีความลงัเลใจและหลีกเล่ียงท่ีจะยืม
ของจากคนอ่ืน 

    

20 คณุกลวัวา่จะท าใหค้นอ่ืนไมพ่อใจ     
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2.2 กิจกรรมละครสร้างสรรคเ์พือ่ส่งเสริมปฏิสัมพันธท์างสังคมของเยาวชน 
การสรา้งและตรวจสอบคุณภาพรูปแบบของกิจกรรมละครสรา้งสรรคเ์พ่ือส่งเสริม

ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของเยาวชนในชุมชนอาคารทรพัยส์ิน 26 -7 เขตคลองเตย  โดยผู้วิจัยได้
ท าการศึกษา วิเคราะห ์สังเคราะหข์้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือน าหลักการ
แนวคิดและทฤษฎีมาสรา้งรูปแบบกิจกรรมแล้วน าเสนอแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จ  านวน 3 ท่าน เพ่ือ
พิจารณาหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างกิจกรรมกับวตัถปุระสงคก์ารวิจยัและความเท่ียงตรง
ในการวิจยั (IOC) ซึ่งเกณฑก์ารใหข้องผูท้รงคณุวฒุิมีดงันี ้

เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
คะแนน +1 หมายถึง แนใ่จวา่กิจกรรมมีความสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
คะแนน  0 หมายถึง  ไม่แน่ใจว่ากิจกรรมมีความสอดคลอ้งกับวตัถุประสงคก์าร

วิจยั 
คะแนน -1 หมายถึง แน่ใจว่ากิจกรรมไม่มีความสอดคลอ้งกับวตัถุประสงคก์าร

วิจยั 
เกณฑก์ารตรวจสอบคา่ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) 
IOC มากกวา่ 0.50 ถือวา่กิจกรรมนัน้มีความสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
IOC นอ้ยกว่า 0.50 ถือว่ากิจกรรมนัน้ไม่มีความสอดคลอ้งกับวตัถุประสงคก์าร

วิจยั 
แบบร่างกิจกรรมละครสร้างสรรคเ์พือ่ส่งเสริมปฏิสัมพันธท์างสังคมของเยาวชน 

กิจกรรมจะจดัทัง้หมด 12 ครั้ง ครัง้ละ 1 ชั่วโมง สปัดาหล์ะ 3 ครัง้ ซึ่งอา้งอิงมาจาก
ทฤษฎีการจดักระบวนการกลุ่มท่ีกล่าวว่า ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการจดักิจกรรมเขา้กลุ่มกนันัน้
ควรใชเ้วลา 45-60 นาที และความถ่ีในการจัดควรจัด 1-3 ครัง้ต่อสัปดาห ์(ศรุจดา เจริญกิจจา
นุวัฒน ,์ นภาพร มัธมางกูร, & บุปผา ปลืม้ส าราญ, 2552, น. 35) กิจกรรมละครสรา้งสรรคเ์พ่ือ
สง่เสริมปฏิสมัพนัธท์างสงัคมของเยาวชนจะแบง่ออกเป็น 6 ดา้นตามกระบวนการละครสรา้งสรรค ์
(วินนีเฟร็ด วารต์) ไดแ้ก่ การใชป้ระสาทสมัผสัทัง้หา้, การใชจ้ินตนาการ, ความคิดสรา้งสรรค,์ การ
เคล่ือนไหวรา่งกาย, การใชท้่าใบ ้และการดน้สด ซึ่งผูว้ิจยัจะใชห้ลกัทฤษฎีการสรา้งปฏิสมัพนัธข์อง 
David W. Johnson and Roger T. Johnson มาผสมผสานในการออกแบบรูปแบบกิจกรรม 
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ตาราง 2 แบบรา่งกิจกรรมละครสรา้งสรรคเ์พ่ือสง่เสรมิปฏิสมัพนัธท์างสงัคมของเยาวชน 
 

คร้ัง
ที ่

ชื่อกิจกรรม 
รายละเอียด
กิจกรรม 

ทฤษฎีทางด้าน 
ละครสร้างสรรค ์

ทฤษฎีการสร้างปฏิสัมพันธ ์

1 ลองสมัผสัดสูิ 
 การใชป้ระสาท

สมัผสัทัง้หา้ 
การสรา้งและรกัษา
บรรยากาศในการท างานกลุ่ม 

2 
เสมือนเรื่องราว
ของฉนั 

 การใชป้ระสาท
สมัผสัทัง้หา้ 

การติดตอ่ส่ือสารกบัผูอ่ื้น 

3 
ไปไหนไปกนั.....
ซอมบีท่ี้รกั 

 
การใชจ้ินตนาการ แสดงออกถึงภาวะผูน้  า 

4 ตดิเกาะมหศัจรรย ์
 

การใชจ้ินตนาการ 
การแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึน้หรือ
ความขดัแยง้ 

5 ผลงานชิน้โบวแ์ดง  การใชท้า่ใบ ้ การติดตอ่ส่ือสารกบัผูอ่ื้น 

6 
คดิก่อนท า......
ผูน้  าทาง 

 การเคล่ือนไหว
รา่งกาย 

แสดงออกถึงภาวะผูน้  า 

7 
ชีวิตฝันกลาง
อวกาศ 

 ความคดิ
สรา้งสรรค ์

การติดตอ่ส่ือสารกบัผูอ่ื้น 

8 มองออกไหม 
 

การใชท้า่ใบ ้
การสรา้งและรกัษา
บรรยากาศในการท างานกลุ่ม 

9 
สญัชาตญาณ....
Survivor 

 การเคล่ือนไหว
รา่งกาย 

การแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึน้หรือ
ความขดัแยง้ 

10 กระเป๋าวิเศษ  การดน้สด แสดงออกถึงภาวะผูน้  า 

11 Where wolf? 
 

การดน้สด 
การแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึน้หรือ
ความขดัแยง้ 

12 รว่มกนัสรา้ง 
 ความคดิ

สรา้งสรรค ์
การสรา้งและรกัษา
บรรยากาศในการท างานกลุ่ม 
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2.3 แบบสังเกตพฤตกิรรมการมีปฏิสัมพันธท์างสังคม  
แบบวัดนีผู้ว้ิจยัไดอ้า้งอิงมาจากจริยา สันตานนท ์ซึ่งผูว้ิจัยไดน้  ามาปรบัเปล่ียนให้

สอดคลอ้งตามหลกัทฤษฎีการสรา้งปฏิสมัพนัธข์อง David W. Johnson and Roger T. Johnson 
เพ่ือให้เหมาะสมกับการวัดผลกิจกรรมมากยิ่งขึน้ โดยผู้วิจัยจะใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการมี
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมนีใ้นการวัดผลหลังการด าเนินกิจกรรมละครสรา้งสรรคเ์พ่ือส่งเสริมการ
ปฏิสมัพนัธท์างสงัคม 

ผูว้ิจัยไดใ้ห้ค  านิยามของพฤติกรรมปฏิสัมพันธ์ทางสังคมว่า หมายถึง การกระท า
ความรูส้ึกนึกคิด และภาษาท่ีแสดงออกมาในขณะท ากิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่มซึ่งจะตอ้งเป็น
พฤตกิรรมท่ีแสดงออกมาในทางท่ีดี ไม่แสดงถึงพฤตกิรรมท่ีกา้วรา้ว เพ่ือบง่บอกถึงการยอมรบั การ
มีส่วนรว่มและการแสดงความเป็นมิตรกบัผูอ่ื้น โดยจะตอ้งค านึงถึงความเหมาะสมของการกระท า 
ประเมินไดว้า่สิ่งใดควรกระท าสิ่งใดไมค่วรกระท า ทัง้นีจ้ะตอ้งไม่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบคุคลของ
ผูอ่ื้นดว้ย โดยจะตอ้งแสดงออกถึงพฤตกิรรมท่ีบง่ชีถ้ึงการมีปฏิสมัพนัธท์ัง้ 4 ดา้น ดงันี ้ 

1. พฤตกิรรมดา้นการตดิตอ่ส่ือสารกบัผูอ่ื้น จ านวน 5 ขอ้ 
2. พฤติกรรมการสร้างบรรยากาศและรักษาบรรยากาศในการท างานกลุ่ม 

จ  านวน 5 ขอ้ 
3. พฤตกิรรมท่ีแสดงออกถึงภาวะผูน้  า จ  านวน 5 ขอ้ 
4. พฤตกิรรมการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึน้หรือความขดัแยง้ 5 ขอ้ 

พฤติกรรมการมีปฏิสัมพันธ์ในแต่ละด้านนี ้มีความสอดคล้องกับทฤษฎีแนวคิด
เก่ียวกับพฤติกรรมท่ีบ่งชี ้การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของ David W. Johnson and Roger T. 
Johnson  ซึ่งพฤตกิรรมทัง้ 4 ดา้นมีรายละเอียดดงันี ้

1. พฤตกิรรมดา้นการตดิตอ่ส่ือสารกบัผูอ่ื้น (communication skills) พฤตกิรรมนี ้
แบ่งออกเป็น 2 ประการ คือ การรบัและส่งสาร บคุคลจะตอ้งมีทกัษะในการส่งสารไดอ้ย่างถกูตอ้ง
เพ่ือแสดงความคดิ ความรูส้กึ ความเห็น หรือความตอ้งการ ในขณะเดียวกนัจะตอ้งสามารถรบัสาร
ไดอ้ย่างแม่นย า เพ่ือสามารถเขา้ใจความคิด ความรูส้ึกของผู้อ่ืนได ้ซึ่ งพฤติกรรมการส่ือสารนี ้
จะตอ้งเป็นไปอย่างถกูตอ้งและเหมาะสม เช่น การแสดงความคิดและความรูส้ึกอย่างชดัเจน การ
ทบทวนประโยคท่ีไดย้ินอยา่งถกูตอ้ง เป็นตน้ 

2. พฤติกรรมการสร้างบรรยากาศและรักษาบรรยากาศในการท างานกลุ่ม 
(Building and maintaining a trust climate) การมีปฏิสมัพนัธก์ันนัน้จะเกิดขึน้ไดจ้ากการท างาน
รว่มกัน ซึ่งการท างานร่วมกันนัน้พฤติกรรมดา้นนีถื้อเป็นสิ่งส าคญัอย่างยิ่ง บุคคลจะตอ้งมีความ
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เช่ือใจ ไวว้างใจซึ่งกันและกัน จะส่งผลใหง้านด าเนินไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ บุคคลสามารถ
แสดงความคิดเห็น ความรูส้ึก ปฏิกิริยา ไดอ้ย่างเปิดเผยถา้หากมีความรูส้ึกไวว้างใจกัน เช่น การ
แบ่งปันวัสดุอุปกรณ์ให้ผูอ่ื้น การแสดงถึงการยอมรบั การใหก้ารส่งเสริมผูอ่ื้น และการใหค้วาม
รว่มมือในการท างานไดเ้ป็นอยา่งดี เป็นตน้  

3. พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงภาวะผูน้  า (leadership skills) การท างานรว่มกนันัน้
จะต้องมีผู้น  าท่ีดีเพ่ือให้งานประสบผลส าเร็จ ตัวผู้น  าจะต้องมีความกล้าในการแสดงออกทั้ง
ทางดา้นรา่งกายและค าพดูตอ่หนา้ผูอ่ื้นหรือการท างานรว่มกนัเป็นกลุม่ ซึ่งผูน้  าจะเป็นผูท่ี้ท  าหนา้ท่ี
ในการถาม การหาขอ้สรุป ก าหนดทิศทาง จงูใจและตดัสิน และยงัจะตอ้งเป็นผูท่ี้คอยช่วยเหลือให้
กลุม่ท างานไดอ้ยา่งส าเรจ็ อีกทัง้ยงัตอ้งชว่ยด ารงรกัษาความสมัพนัธท่ี์ดีในกลุม่อีกดว้ย 

4. พฤติกรรมการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้หรือความขัดแย้ง (utilizing creative 
controversy) การท างานหรือการท ากิจกรรมตา่งๆรว่มกนัดว้ยบคุคลหลายๆบคุคลนัน้ย่อมมีความ
คิดเห็น ความคิดท่ีไม่ตรงกนั ความขดัแยง้ท่ีกล่าวนัน้จะเกิดขึน้เม่ือบุคคลแสดงความคิดหรือสรุป
ประเด็นแลว้ไม่ตรงกับผูอ่ื้น ซึ่งทัง้สองฝ่ายจะตอ้งแสดงพฤติกรรมการพยายามหาความคิดเห็นท่ี
ตรงกนัหรือการสรา้งขอ้ตกลงรว่มกนัท่ีสามารถยอมรบัไดท้ัง้สองฝ่าย 

เกณฑก์ารให้คะแนน 
มาก หมายถึง เด็กแสดงการพูด แสดงท่าทาง มีส่วนร่วมเป็นอย่างดี ให้ 2 

คะแนน  
ปานกลาง หมายถึง เด็กไม่ค่อยพูด ไม่ค่อยแสดงท่าทาง มีส่วนร่วมบา้ง ให้ 1 

คะแนน  
นอ้ย หมายถึง เดก็ไมพ่ดู ไมแ่สดงทาทาง ไมมี่สว่นรว่ม ให ้0 คะแนน 
หมายเหตุ ถา้พบเครื่องหมาย / ในช่องระดบัคะแนนใดก็ใหค้ะแนนเท่ากับช่อง

ระดบัคะแนนนัน้ และถา้พบเครื่องหมาย / ในข่อและช่องระดบัคะแนนใดใหน้ าจ านวนท่ีซ า้คณูกับ
ชอ่งระดบัคะแนนในช่องนัน้ เช่น ในชอ่งระดบัคะแนนมาก ให ้2 คะแนน ซ า้ 2 รวมคะแนนเทา่กบั 4 
เป็นตน้ 
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ตัวอย่างแบบสังเกตพฤตกิรรมการมีปฏิสัมพันธท์างสังคม 
ช่ือผูร้ว่มกิจกรรม..................นามสกลุ...................วนัท่ี.......เดือน...............พ.ศ. 2562 
ค าชีแ้จง ขีดเครื่องหมาย / ลงในชอ่งระดบัคะแนนตามจ านวนครัง้ท่ีแสดงพฤติกรรม 

 
ตาราง 3 แบบสงัเกตพฤตกิรรมการมีปฏิสมัพนัธท์างสงัคม 
 

พฤตกิรรมการปฏิสมัพนัธท์างสงัคม 
ระดบัคะแนน 

หมาย
เหต ุ

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย 

1. พฤตกิรรมด้านการติดต่อส่ือสารกับผู้อื่น 

1.1 แสดงความคดิเห็นของตนเองใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ     

1.2 พดูทบทวนสิ่งท่ีไดร้บัฟังจากผูอ่ื้นไดอ้ย่างถกูตอ้ง     

1.3 ใชค้  าพดูหรือรา่งกายส่ือความรูส้กึของตนเองได ้     

1.4 เขา้ใจความคดิและความรูส้กึของผูอ่ื้น     

1.5 ใชค้  าพดูหรือรา่งกายในการส่ือสารไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

    

2. พฤตกิรรมการสร้างบรรยากาศและรักษาบรรยากาศในการท างานกลุ่ม 

2.1 ยิม้แยม้แจม่ใสชกัชวนผูอ่ื้นคยุ     

2.2 รบัฟังและสนใจการกระท าของผูอ่ื้น     

2.3 แสดงออกถึงความไวว้างใจเพ่ือนในกลุม่     

2.4 ใหก้ารสง่เสรมิสนบัสนนุผูอ่ื้น เชน่ แบง่ปันวสัดุ
อปุกรณ,์ กล่าวค าช่ืนชมแก่ผูอ่ื้น 

    

2.5 ใหค้วามรว่มมือขณะท ากิจกรรม     

3. แสดงออกถงึภาวะผู้น า 

3.1 มีความกลา้ท่ีจะแสดงออกตอ่หนา้ผูอ่ื้น     

3.2 มีความกลา้ในการตดัสินใจ     

3.3 พดูถามหาความเห็นคิดจากเพ่ือนในกลุม่     

3.4 ชว่ยก าหนดแนวทางในการท างานกลุม่     

3.5 ชว่ยเหลือผูอ่ื้นขณะท ากิจกรรมกลุม่     
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ตาราง 3 (ตอ่) 
 

พฤตกิรรมการปฏิสมัพนัธท์างสงัคม 
ระดบัคะแนน 

หมาย
เหต ุ

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย 

4. พฤตกิรรมการแก้ไขปัญหาทีเ่กิดขึน้หรือความขัดแย้ง 

4.1 พยายามสรา้งขอ้ตกลงรว่มกนั     

4.2 รบัฟังและยอมรบัความคดิเห็นของผูอ่ื้น แมจ้ะไม่
เห็นดว้ย 

    

4.3 กลา้เสนอขอ้คิดเห็นท่ีแตกตา่ง โดยไมแ่สดง
ความกา้วรา้ว 

    

4.4 กลา้ส่ือสารเพ่ือหาขอ้สรุปท่ีเป็นกลาง     

4.5 ไมแ่สดงพฤตกิรรมท่ีไมเ่หมาะสมเม่ือมีความ
คดิเห็นตา่งจากผูอ่ื้น 

    

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากกลุม่ตวัอยา่งในการท าวิจยัตามขัน้ตอนดงันี  ้
3.1 ขัน้เตรียมการ 

3.1.1 ผูว้ิจยัด  าเนินการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีตอ้งการท าการศึกษา
และเก็บขอ้มลู ชีแ้จงวตัถปุระสงคแ์ละขอความรว่มมือจากหนว่ยงานนัน้ๆในการด าเนินการวิจยั 

3.1.2 ด าเนินการจดัท าหนงัสือราชการขอความอนเุคราะหด์  าเนินการเก็บขอ้มูล
การวิจยัและการจดักิจกรรมกบักลุ่มตวัอย่าง จากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ
ไปยงัชมุชนอาคารทรพัยส์ิน 26-7 เขตคลองเตย  

การวิจยัครัง้นีไ้ดใ้ชแ้บบแผนการวิจยัเชิงทดลอง (Pre-Experimental Research 
Design) โดยมีแผนการทดลองแบบ The one-group pretest-posttest design ใชก้ารวดัผลก่อน
การทดลอง (Pretest) และวดัหลงัการทดลอง (Posttest) 

3.2 ขัน้ด  าเนินการ 
3.2.1 ผูว้ิจยัด  าเนินการชีแ้จงขอ้มลูรายละเอียดในการด าเนินการท ากิจกรรมการ

วิจยั 
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3.2.2 ผูว้ิจยัด  าเนินการคดัเลือกกลุ่มตวัอย่าง โดยท าหนงัสืออนุญาตด าเนินการ
วดัโดยใชแ้บบวดัพฤติกรรมการมีปฏิสมัพนัธท์างสงัคม เพ่ือคดัเลือกกลุ่มตวัอย่าง โดยใชว้ิธีการ
คดัเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) ซึ่งกลุ่มตวัอย่างจะตอ้งมีความสมัครใจในการเขา้
รว่มกิจกรรมในการวิจยัครัง้นี ้ 

3.2.3 ผูว้ิจัยด าเนินการใชกิ้จกรรมละครสรา้งสรรคเ์พ่ือส่งเสริมปฏิสมัพันธท์าง
สังคมของเยาวชน โดยจัดแผนการด าเนินกิจกรรมกับกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 12 ครัง้ 4 สัปดาห ์
สปัดาหล์ะ 3 ครัง้ ครัง้ละ 60 นาที โดยผูว้ิจยัเป็นผูด้  าเนินกิจกรรมพรอ้มกบัคณะท างาน 

3.2.5 หลังท ากิจกรรมเสร็จสิน้ ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่ม
ตวัอย่าง โดยใชแ้บบสังเกตพฤติกรรมการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม แลว้น าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์
เปรียบเทียบผลการวิจยัก่อนและหลงัท ากิจกรรม 
 
การจัดกระท าและการวิเคราะหข้์อมูล 

ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดด้  าเนินการวิเคราะหข์อ้มลูท่ีไดเ้ก็บรวบรวมมาจากกลุ่มตวัอย่าง 
โดยใช้ข้อมูลจากผลการฝึกกิจกรรมละครสรา้งสรรค์ก่อนและหลังการฝึกกิจกรรม (Pretest-
Posttest) แลว้น ามาวิเคราะหข์อ้มลูตามล าดบัดงันี ้

1. การศึกษาพฤติกรรมการปฏิสมัพนัธท์างสงัคมก่อนและหลงัการฝึกกิจกรรมละคร
สรา้งสรรคข์องเยาวชนในชมุชนอาคารทรพัยส์ิน 26-7 เขตคลองเตย โดยใชส้ถิตคิา่เฉล่ีย 

2. การเปรียบเทียบพฤติกรรมการปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมก่อนและหลงัการฝึกกิจกรรม
ละครสรา้งสรรคข์องเยาวชนในชุมชนอาคารทรัพย์สิน 26 -7 เขตคลองเตย โดยใช้สถิติ t-test 
Dependent Sample 
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บทที ่4  
การวิเคราะหข้์อมูล 

 
การวิจยัเรื่องการพฒันากิจกรรมละครสรา้งสรรคเ์พ่ือส่งเสรมิการปฏิสมัพนัธข์องเยาวชน: 

กรณีศกึษา เยาวชนในชมุชนอาคารทรพัยส์ิน 26-7 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัไดท้  าการ
วิเคราะหข์อ้มลูและน าเสนอผลการวิเคราะหด์งันี ้
 
การวิเคราะหข้์อมูล 

ผู้วิจัยได้ด  าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับ
วตัถปุระสงค ์ดงันี ้

1. เพ่ือสรา้งกิจกรรมละครสรา้งสรรคเ์พ่ือส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของ
เยาวชน 

2. เพ่ือศกึษาผลการใชกิ้จกรรมละครสรา้งสรรคเ์พ่ือสง่เสรมิการปฏิสมัพนัธท์างสงัคม
ของเยาวชนก่อนและหลงัท ากิจกรรม 
 
สัญลักษณท์ี่ใช้ในการวิเคราะหข้์อมูล  

ในการวิเคราะหข์อ้มลูและการเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลู ผูว้ิจยัไดใ้ชส้ญัลกัษณใ์นการ
วิเคราะหด์งันี ้ 

N  แทน จ านวนผูท้รงคณุวฒุิ  
n  แทน จ านวนของกลุม่ตวัอยา่ง  

�̅� แทน คะแนนเฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่ง 
SD แทน สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน  

 
ผลการวิเคราะหข้์อมูล  

1. เพ่ือสรา้งกิจกรรมละครสรา้งสรรคเ์พ่ือส่งเสริมการปฏิสมัพันธท์างสงัคมของเยาวชน 
ซึ่งผูว้ิจยัไดท้  าการสรา้งรูปแบบกิจกรรมละครสรา้งสรรค ์ในแผนการจดักิจกรรมดงักล่าวนีป้ระกอบ
ไปด้วยวัตถุประสงคข์องกิจกรรม กระบวนการด าเนินกิจกรรม การประเมินผลกิจกรรม วัสดุ
อปุกรณท่ี์ใชใ้นการด าเนินกิจกรรม โดยผูว้ิจยัไดแ้บง่กิจกรรมออกเป็น 3 ชว่ง ดงันี ้ 

ช่วงที ่1 ช่วงเตรียมความพร้อม (สัปดาหท์ี ่1/คร้ังที่ 1) 
ลองสมัผสัดสูิ 
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ช่วงที ่2 ช่วงส่งเสริมการปฏิสัมพันธท์างสังคม (สัปดาหท์ี ่1-4/คร้ังที ่2-11) 
เสมือนเรื่องราวของฉนั 
ไปไหนไปกนั....ซอมบีท่ี้รกั 
ตดิเกาะมหศัจรรย ์
ผลงานชิน้โบวแ์ดง 
คดิก่อนท า...ผูน้  าทาง 
ชีวิตฝันกลางอวกาศ 
มองออกไหม 
สญัชาตญาณ...Survivor 
กระเป๋าวิเศษ 
Where wolf ? 

ช่วงที ่3 ช่วงสรุป (สัปดาหท์ี ่4/คร้ังที ่12) 
รว่มกนัสรา้ง 
ซึ่งกิจกรรมละครสรา้งสรรคเ์พ่ือส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์ของเยาวชนนี ้ใช้การ

ออกแบบกิจกรรมโดยยึดตามหลกัทฤษฎีกิจกรรมละครสรา้งสรรคข์องวินนีเฟร็ด วารต์ ซึ่งจะแบ่ง
ออกเป็น 6 ดา้นตามกระบวนการละครสรา้งสรรค ์ได้แก่ การใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า , การใช้
จินตนาการ, ความคิดสรา้งสรรค,์ การเคล่ือนไหวรา่งกาย, การใชท้่าใบ ้และการดน้สด นอกจากนี้
ผู้วิจัยได้น าทฤษฎีการสรา้งปฏิสัมพันธ์ของ David W. Johnson and Roger T. Johnson มาใช้
ผสมผสานในการออกแบบกิจกรรมละครสรา้งสรรคนี์อี้กดว้ย โดยกิจกรรมละครสรา้งสรรคเ์พ่ือ
สง่เสริมการปฏิสมัพนัธท์างสงัคมของเยาวชนนีจ้ะใชเ้วลาในการด าเนินกิจกรรมทัง้หมด 4 สปัดาห ์
สปัดาหล์ะ 3 ครัง้ ครัง้ละ 60 นาที 
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ตาราง 4 รูปแบบกิจกรรมละครสรา้งสรรคเ์พ่ือสง่เสรมิการปฏิสมัพนัธข์องเยาวชน: กรณีศกึษา 
เยาวชนในชมุชนอาคารทรพัยส์ิน 26-7 เขตคลองเตย  
 

 

คร้ัง กิจกรรม วัตถุประสงค ์ แนวคดิทฤษฎ ี ประโยชนท์ี่ได้รับ 

1 ลอง
สมัผสัดู
ส ิ

1. เพื่ อให้ผู้ร่วมกิจกรรมฝึก

การท างาน เป็นกลุ่ม ได้

อยา่งมีประสทิธิภาพ 

2. เพื่อใหผู้ร้่วมกิจกรรมไดฝึ้ก

การใช้ประสาทสมัผสัดา้น

ลิม้รส กลิน่ และการสมัผสั 

3. เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมรูจ้ัก

การไวว้างใจเพื่อนในกลุ่ม 

และการให้การสนับสนุน

เพื่อนในกลุม่ของตนเอง 

 ทฤษฎีละครสรา้งสรรค์

เริ่มใช้ประสาทสัมผัส

ทั้ง 5 กิ จกรรมนี ้ เน้น

การลิม้รส ไดก้ลิ่น และ

การสมัผสั 

 บุ ค ค ล จ ะ ต้ อ ง มี

พฤติ กรรมการสร้าง

บรรยากาศและการ

รักษาบรรยากาศใน

การท างานกลุม่  

ผูร้่วมกิจกรรมสามารถให้
ความร่วมมื อขณะท า
กิจกรรมกลุ่มกับผู้อื่นได้
เป็นอย่างดีและความเต็ม
ใจ รวมไปถึงรูจ้ักการรับ
ฟังและสนใจการกระท า
ของผูอ้ื่น แสดงออกถึงการ
ไวว้างใจเพื่อนในกลุม่และ
ใหก้ารสนบัสนนุในการท า
กิจกรรมรว่มกนั 

2 เส มื อ น
เรื่องราว
ของฉนั 

1. เพื่ อเป็นการฝึกประสาท

สมัผสัของผูร้ว่มกิจกรรมใน

ดา้นของสงัเกตและการฟัง 

2. เพื่ อให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้

ฝึกฝนการติดต่อสื่อสารกับ

ผูอ้ื่นทั้งในด้านการรบัสาร

และสง่สาร 

3. เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมรูจ้ัก

การใชค้  าต่างๆมาอธิบายสิ่ง

ที่ ต้องการจะสื่ อให้ผู้อื่ น

เขา้ใจไดเ้ป็นอยา่งดี 

4. ผู้ ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม ก ล้ า

แ ส ด ง อ อ ก ท า ง ด้ า น

ความคิด ความรูส้กึ 

 ท ฤ ษ ฎี ล ะ ค ร

สรา้งสรรคจ์ะเป็นการ

ใชก้ารดแูละการฟัง 

 ทฤษฎีพฤติ กรรมที่

บ่ ง ชี ้ ถึ ง ก า ร มี

ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 

บุคคลมี พฤติ กรรม

การติดต่อสื่อสารกับ

ผูอ้ื่นในฐานะผูร้บัสาร

และผูส้่งสาร สามารถ

แสดงความคิ ดเห็ น 

ความ รู้สึกได้อย่ าง

ถกูตอ้ง 

ผูร้่วมกิจกรรมสามารถ
แ ส ด งค ว าม คิ ด เห็ น 
ความรูส้ึกของตนเองให้
ผู้อื่น เข้าใจได้ รวมทั้ง
สามารถพดูทบทวนสิ่งที่
ได้รับ ฟั งจากผู้อื่ น ได้
อยา่งถกูตอ้ง 
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ตาราง 4 (ตอ่) 
 

 

คร้ัง กิจกรรม วัตถุประสงค ์ แนวคดิทฤษฎ ี ประโยชนท์ี่ได้รับ 

3 ไปไหนไป
กนั.... 
ซอมบีท้ี่
รกั 

1. เพื่อเป็นการฝึกการกลา้ที่

จะแสดงความคิดเห็นผ่าน

การแสดงออกทางรา่งกาย 

2. เพื่ อ ส่ ง เส ริ ม ให้ ผู้ ร่ ว ม

กิจกรรมกลา้ที่ออกจะมา

เป็นผู้น  า ในการด า เนิ น

กิจกรรม รวมทัง้การเป็นผู้

ตามดว้ยในขณะเดียวกนั 

 

 ใช้กระบวนการละคร

สรา้งสรรคโ์ดยใช้การ

ฝึกการจินตนาการ 

ความสามารถในการ

มโนภาพ มีแรงจูงใจ

มาจากสิง่ที่พบเห็น  

 บุคคลมีพฤติกรรมที่

แสดงออกถึงภาวะ

ผูน้  า ท าหนา้ที่ในการ

ถ า ม  ห า ข้ อ ส รุ ป 

ก าหนดทิศทาง จูงใจ

แ ล ะ ตั ด สิ น  ค อ ย

ช่ วย เหลื อ ให้กลุ่ ม

ท างานส าเรจ็  

ผู้ร่วมกิจกรรมมีความ
กลา้แสดงออกผ่านการ
เคลื่อนไหวร่างกายใน
ภาวะที่ มี ตน เอง เป็ น
ผูน้  า รวมไปถึงการเป็น
ผู้ต ามที่ ดี ในขณ ะท า
กิจกรรมดว้ยเช่นกนั  
 

4 ติดเกาะ
มหศัจรรย ์

1. เพื่ อให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้

รู ้จักการกล้าที่ จะ เสนอ

ความเห็นที่แตกต่าง และ

พูดคุยกันเพื่อหาขอ้ตกลง

รว่มกนัภายในกลุม่ 

2. เพื่อใหผู้ร้ว่มกิจกรรมไดใ้ช้

จินตนาการในการด าเนิน

กิจกรรม 

 

 ใช้กระบวนการละคร

สรา้งสรรคโ์ดยใช้การ

ฝึกการจินตนาการ  

 พฤติกรรมที่บ่งชี ้ถึ ง

การมีปฏิสัมพันธ์กับ

ผู้ อื่ น  คื อ บุ ค ค ล

จะต้องมีพฤติกรรม

การแก้ไขปัญหาที่

เ กิ ด ขึ ้น ห รือค วาม

ขดัแยง้  

ผู้ ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม น า
ความเห็นของสมาชิก
ม า ส ร้ า ง ข้ อ ต ก ล ง
ร่วมกันได้เป็นอย่างดี 
รูจ้ักรับฟังและยอมรับ
ความคิดเห็นของผู้อื่น 
แม้ไม่ เห็นด้วย ความ
ก ล้ า ที่ จ ะ เ ส น อ
ข้อคิด เห็นที่ แตกต่าง
โดยไม่แสดงพฤติกรรม
ที่ไมเ่หมาะสมแมไ้มเ่ห็น
ดว้ย 
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ตาราง 4 (ตอ่) 
 

 
 
 

คร้ัง กิจกรรม วัตถุประสงค ์ แนวคดิทฤษฎ ี ประโยชนท์ี่ได้รับ 

5 ผลงาน
ชิน้โบว์
แดง 

1. เพื่ อให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้

รู ้จัก การใช้ท่ าทางการ

สื่อสารแทนค าพูด  เพื่ อ

สือ่สารกบัผูอ้ื่นใหเ้ขา้ใจใน

สิ่ งที่ ต้องการจะส่งสาร

ออกไป 

2. เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมฝึก

การท างานเป็นกลุ่ม ได้

อยา่งมีประสทิธิภาพ 

 

 ฝึกฝนการใชท้่าใบใ้น

การสื่อสารกับผู้อื่ น 

เป็นการแสดงออก

ท า ง ค ว า ม คิ ด

บางอย่าง ด้วยการ

เคลือ่นไหว 

 บุคคลมีพฤติกรรม

การติดต่อสื่อสารกับ

ผู้อื่ น  ในฐานะผู้ร ับ

และผูส้ง่สาร  

ผูร้่วมกิจกรรมใหค้วาม
ร่ ว ม มื อ ใ น ก า ร ท า
กิจกรรมดว้ยความเต็ม
ใจ และรบัฟังและสนใจ
การกระท าของผู้อื่ น 
รวมทั้ งแสดงออกถึ ง
ความไว้วางใจและให้
ก า รส่ ง เส ริม ใน ก า ร
ท างานรว่มกนั 
 

6 คิดก่อน
ท า...ผูน้  า
ทาง 

1. ฝึกการท างานรว่มกันเป็น

ทีม และแสดงให้เห็นถึง

ความเป็นผู้น  าและผู้ตาม

ของสมาชิกในกลุ่มแต่ละ

คน 

2. เพื่อใหผู้ร้ว่มกิจกรรมไดใ้ช้

รา่งกายของตนเองในการ

แสดงออกถึงจินตนาการ

ของตนเองได ้

 

 ฝึกการเคลื่ อนไหว

ร่ า ง ก า ย  ก า ร ใ ช้

ร่างกายของตนเอง

ในการแสดงออกถึง

ค ว า ม รู้สึ ก นึ ก คิ ด 

จินตนาการ 

  ท ฤ ษ ฎี ก า ร

ปฏิสมัพนัธท์างสงัคม 

พฤติกรรมที่บ่งชี ้ถึ ง

การมีปฏิสัมพันธ์กับ

ผู้อื่ น  บุ คคลต้องมี

พฤติกรรมแสดงออก

ถึงภาวะผูน้  า  

ผูร้่วมกิจกรรมสามารถ
ช่วยก าหนดแนวทางใน
การท างานกลุ่มได ้และ
สามารถช่วยเหลือผูอ้ื่น
ขณะท ากิจกรรมได้ ทั้ง
ยงัส่งเสริมใหเ้กิดภาวะ
ผูน้  าในการท ากิจกรรม
รว่มกนัเป็นกลุม่ดว้ย 
 



 58 
 

 
 

ตาราง 4 (ตอ่) 
 

 
 

คร้ัง กิจกรรม วัตถุประสงค ์ แนวคดิทฤษฎ ี ประโยชนท์ี่ได้รับ 

7 ชีวิตฝัน
กลาง
อวกาศ 

1. เพื่อเป็นการฝึกความคิด

ส ร้า ง ส ร รค์ ข อ งผู้ ร่ ว ม

กิจกรรม 

2. เพื่อเป็นการฝึกฝนใหผู้ร้ว่ม

กิจกรรมรูจ้ักการใช้ค าพูด

ในการสื่อสารเพื่อแสดง

ความคิดของตนเองให้

ผูอ้ื่นเขา้ใจได ้

3. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้

รว่มกิจกรรมรูจ้กัการแสดง

ความคิดเห็นของตนเองที่

มีต่อผู้อื่น  ทั้งนี ้จะต้องมี

การสื่อสารที่ดีต่อกันใน

กลุม่  

 ใช้กระบวนการละคร

สรา้งสรรค์ในการฝึก

ความคิดสร้างสรรค ์

เป็ นความคิ ด หรือ

การกระท าสิง่ใหม่ 

 บุ ค ค ล จ ะ ต้ อ ง มี

พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร

ติดต่อสื่อสารกบัผูอ้ื่น 

ทั้งในฐานะผู้ร ับสาร

และผูส้ง่สาร สามารถ

แสดงความคิดเห็น 

ความรู้สึกได้อย่าง

ถกูตอ้ง ทัง้ยงัมีความ

แม่นย าในการรบัและ

สง่สารดว้ย 

ผู้ ร่ ว ม กิ จ ก ร รม เ กิ ด
ความคิ ดสร้า งสรรค ์
สามารถถ่ายทอดความ
คิดเห็นของตนให้ผู้อื่น
เข้าใจได้ สามารถใช้
ค า พู ด ใน ก า รแส ด ง
ความคิดเห็นต่อผูอ้ื่นทัง้
ในทางที่เห็นดว้ยและไม่
เ ห็ น ด้ ว ย ไ ด้ อ ย่ า ง
เห ม าะสม  ไม่ แ สด ง
พ ฤ ติ ก ร ร ม ที่ ไ ม่
เหมาะสมหรือก้าวรา้ว 
แมไ้มเ่ห็นดว้ยก็ตาม 

8 มองออก
ไหม 

1. เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมฝึก

กา รใช้ ร่า งก าย ในก า ร

แสดงออกเพื่อสื่อสารกับ

ผูอ้ื่น  

2. เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมรูจ้ัก

การท างานเป็นกลุ่ม ได้

อยา่งมีประสทิธิภาพ 

 

 ฝึกฝนการใชท้่าใบใ้น

การสือ่สาร  

 บุ ค ค ล จ ะ ต้ อ ง มี

พฤติกรรมการสร้าง

บรรยากาศและการ

รกัษาบรรยากาศใน

การท างานกลุ่ม  มี

ค ว า ม เ ช่ื อ ใ จ 

ไวว้างใจกนั  

ผูร้่วมกิจกรรมสามารถ
ใ ช้ ร่ า ง ก า ย ใ น ก า ร
สื่ อ ส า รแ ท น ก า ร ใ ช้
ค าพูด เพื่ อสื่ อสารให้
ผู้ อื่ น เข้ า ใจ ได้อ ย่ า ง
ถูกต้อง และมี ความ
เหมาะสม 
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ตาราง 4 (ตอ่) 
 

 
 

คร้ัง กิจกรรม วัตถุประสงค ์ แนวคดิทฤษฎ ี ประโยชนท์ี่ได้รับ 

9 สญัชาตญาณ
...Survivor 

1. เพื่อฝึกใหผู้ร้่วมกิจกรรม

ไดฝึ้กการเคลื่อนไหวรา่ย

กายของตนเองร่วมกับ

การใชจิ้นตนาการ 

2. เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้

รูจ้ักการกล้าที่จะเสนอ

ความ เห็ นที่ แ ตกต่ า ง 

และรู ้จักการคิดแก้ไข

ปัญหา 

 

 ก า ร ฝึ ก ก า ร

เคลื่อนไหวร่างกาย 

เป็นการใช้ร่างกาย

ในการแสดงออกถึง

ค วาม รู้สึ กนึ กคิ ด

เพื่อสือ่สารกบัผูอ้ื่น 

 บุ ค ค ล จ ะ ต้ อ ง มี

พฤติกรรมการแก้ไข

ปัญหาที่เกิดขึน้หรือ

ความขดัแยง้ 

ผูร้ว่มกิจกรรมสามารถ
คิ ด แ ก้ ไข ปั ญ ห า ที่
เกิดขึน้ได้เป็นอย่างดี 
และรู ้จักการปรึกษา
ความคิดเห็นร่วมกัน
ของในการท างานเป็น
กลุม่  
 

10 กระเป๋าวิเศษ 1. เพื่อใหผู้ร้ว่มกิจกรรมรูจ้กั

คิดอย่างทันทีทันใดและ

แ ส ด ง อ อ ก ใ น

สถานการณ์ที่ พบ เจอ

ตรงหนา้ 

2. เพื่ อ ฝึ ก ฝ น ให้ ผู้ ร่ ว ม

กิจกรรมรูจ้ักการกล้าที่

จ ะ ตั ด สิ น ใจ  ซึ่ ง เ ป็ น

คณุสมบตัิอย่างหนึ่งของ

การเป็นผูน้  าที่ดี 

 

 กระบวนการละคร

สร้างสรรค์ โดยใช้

ก า รด้ น ส ด  ก า ร

แ ส ด ง อ อ ก ท า ง

ค ว า ม คิ ด โ ด ย

ฉบัพลนั 

 พฤติกรรมที่บ่งชี ้ถึง

การมีปฏิสมัพนัธก์ับ

ผู้ อื่ น  บุ ค ค ล

แสดงออกถึงภาวะ

ผู้น  า การถาม การ

หาข้อสรุป ก าหนด

ทิ ศทาง จู งใจและ

ตดัสนิ  

ผู้ ร่ว ม กิ จก รรม เกิ ด
ค ว า ม ก ล้ า ใ น ก า ร
ตั ด สิ น ใ จ ได้ อ ย่ า ง
ทันที ทัน ใด  ซึ่ ง เป็ น
คุณสมบัติที่ผู้น  าที่ดี
ควรพงึมี 
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ตาราง 4 (ตอ่) 
 

คร้ัง กิจกรรม วัตถุประสงค ์ แนวคดิทฤษฎ ี ประโยชนท์ี่ได้รับ 

11 Where wolf 
? 

1. เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้

รูจ้ักการพูดคุยกับผู้อื่น

เพื่อร่วมกันหาข้อตกลง

รว่มกนั 

2. เพื่อใหผู้ร้ว่มกิจกรรมรูจ้กั

การแสดงความคิดเห็น 

และขอ้ขดัแยง้กบัผูอ้ื่นได้

อยา่งเหมาะสม 

3. เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้

ฝึกฝนการใช้ค าพูดและ

รา่งกายในการสือ่สารกบั

ผูอ้ื่นอยา่งทนัทีทนัใด 

 ใชก้ระบวนการละคร

สร้างสรรค์ โดยใช้

การด้นสด เป็นการ

แ ส ด ง อ อ ก ท า ง

ค ว า ม คิ ด โ ด ย

ฉบัพลนั 

 บุ ค ค ล จ ะ ต้ อ ง มี

พฤติกรรมการแก้ไข

ปัญหาที่เกิดขึน้หรือ

ความขดัแยง้  

ผูร้่วมกิจกรรมมีความ
กล้าที่จะแสดงความ
คิดเห็นของตนเองต่อ
ผู้ อื่ น  แ ล ะ รู ้จั ก ก า ร
พดูคยุเพื่อหาขอ้สรุปที่
เป็นกลาง ทัง้นีจ้ะตอ้ง
ไม่แสดงพฤติกรรมที่
ก้ า ว ร้ า ว ห รื อ ไ ม่
เหมาะสมกับผู้อื่นแม้
จะไมเ่ห็นดว้ยก็ตาม 

12 รว่มกนัสรา้ง 1. เพื่ อ เป็นการฝึกการใช้

ค ว าม คิ ด ส ร้า งส รรค์

รว่มกนั  

2. เพื่อใหผู้ร้่วมกิจกรรมฝึก

การท างานเป็นกลุ่มได้

อยา่งมีประสทิธิภาพ 

3. เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้

รูจ้กัตนเองและผูอ้ื่นมาก

ยิ่งขึน้ 

 

 ใชก้ระบวนการละคร

สรา้งสรรคใ์นการฝึก

ความคิดสรา้งสรรค ์

 บุ ค ค ล จ ะ ต้ อ ง มี

พฤติกรรมการสรา้ง

บรรยากาศและการ

รกัษาบรรยากาศใน

ก า รท า ง า น ก ลุ่ ม 

สง่ผลใหง้านด าเนิน

ไ ป ไ ด้ อ ย่ า ง มี

ประสทิธิภาพ 

ผู้ ร่ว ม กิ จก รรม เกิ ด
ความคิดสร้างสรรค ์
และให้ความร่วมมือ
และการส่งเสริมเพื่อน
ในการท างานร่วมกัน
ดว้ยความเต็มใจ และ
ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม
ไว้วางใจแก่ เพื่อนใน
การท ากิจกรรมรว่มกนั  
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หลงัจากออกแบบกิจกรรมละครสรา้งสรรคเ์รียบรอ้ยแลว้ ผูว้ิจยัไดมี้การน ากิจกรรมละคร
สร้างสรรค์ไปท าการตรวจสอบหาค่าความสอดคล้องระหว่างกิจกรรมละครสร้างสรรค์กับ
วตัถุประสงคก์ารจดักิจกรรมละครสรา้งสรรคเ์พ่ือส่งเสริมการปฏิสมัพันธท์างสังคมของเยาวชน 
ดว้ยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) พบว่า ในทุกกิจกรรมนัน้ มีค่าดชันีท่ีผ่านเกณฑก์าร
วัดผลท่ี 0.5 ในทุกกิจกรรม โดยมีค่าเฉล่ียของดัชนีความสอดคลอ้งของกิจกรรมละครสรา้งสรรค์
เริ่มตน้ท่ี 0.66 และ 1.00 จงึไดแ้สดงออกมาเป็นตาราง ดงันี ้
 
ตาราง 5 ผลการทดสอบหาคา่ความสอดคลอ้งระหวา่งกิจกรรมละครสรา้งสรรคก์บัวตัถปุระสงค์
การจดักิจกรรมละคร สรา้งสรรคเ์พ่ือสง่เสรมิการปฏิสมัพนัธท์างสงัคมของเยาวชน (N = 3) 
 

 
 

กิจกรรม วัตถุประสงค ์  IOC ความหมาย 
ลองสมัผสัดสู ิ 1. เพื่อใหผู้ร้ว่มกิจกรรมฝึกการท างานเป็นกลุม่ไดอ้ยา่งมี

ประสทิธิภาพ 

2. เพื่อใหผู้ร้ว่มกิจกรรมไดฝึ้กการใชป้ระสาทสมัผสัดา้นการลิม้

รส การไดก้ลิน่ และการสมัผสั 

3. เพื่อใหผู้ร้ว่มกิจกรรมรูจ้กัการไวว้างใจเพื่อนในกลุม่ และการ

ใหก้ารสนบัสนนุเพื่อนในกลุม่ของตนเอง 

1.00 สอดคลอ้ง 

เสมือนเรือ่งราว
ของฉนั 

1. เพื่อเป็นการฝึกประสาทสมัผสัของผูร้ว่มกิจกรรมในดา้นของ
สงัเกตและการฟัง 
2. เพื่อใหผู้ร้ว่มกิจกรรมไดฝึ้กฝนการติดตอ่สือ่สารกบัผูอ้ื่นทัง้
ในดา้นการรบัสารและสง่สาร 
3. เพื่อใหผู้ร้ว่มกิจกรรมรูจ้กัการใชค้  าตา่งๆมาอธิบายสิง่ที่
ตอ้งการจะสือ่ใหผู้อ้ื่นเขา้ใจไดเ้ป็นอยา่งด ี
4. เพื่อใหผู้ร้ว่มกิจกรรมกลา้แสดงออกทางดา้นความคิด 
ความรูส้กึ 

1.00 สอดคลอ้ง 

ไปไหนไปกนั..
ซอมบีท้ี่รกั 

1. เพื่อเป็นการฝึกการกลา้ที่จะแสดงความคิดเห็นผา่นการ
แสดงออกทางรา่งกาย 
2. เพื่อสง่เสรมิใหผู้ร้ว่มกิจกรรมกลา้ที่ออกจะมาเป็นผูน้  าใน
การด าเนินกิจกรรม รวมทัง้การเป็นผูต้ามดว้ยในขณะเดียวกนั 

0.66 สอดคลอ้ง 
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ตาราง 5 (ตอ่) 
 

กิจกรรม วัตถุประสงค ์  IOC ความหมาย 
ติดเกาะ
มหศัจรรย ์

1. เพื่อใหผู้ร้ว่มกิจกรรมไดรู้จ้กัการกลา้ที่จะเสนอความเห็นที่
แตกตา่ง และพดูคยุกนัเพื่อหาขอ้ตกลงรว่มกนัภายในกลุม่ 
2. เพื่อใหผู้ร้ว่มกิจกรรมไดใ้ชจิ้นตนาการในการด าเนินกิจกรรม 

1.00 สอดคลอ้ง 

ผลงานชิน้โบว์
แดง 

1. เพื่อใหผู้ร้ว่มกิจกรรมไดรู้จ้กัการใชท้า่ทางการสือ่สารแทน
ค าพดู เพื่อสือ่สารกบัผูอ้ื่นใหเ้ขา้ใจในสิง่ที่ตอ้งการจะสง่สาร
ออกไป 
3. เพื่อใหผู้ร้ว่มกิจกรรมฝึกการท างานเป็นกลุ่มไดอ้ยา่งมี
ประสทิธิภาพ 

1.00 สอดคลอ้ง 

คิดก่อนท า...
ผูน้  าทาง 

1. ฝึกการท างานรว่มกนัเป็นทีม และแสดงใหเ้ห็นถึงความเป็น
ผูน้  าและผูต้ามของสมาชิกในกลุม่แตล่ะคน 
2. เพื่อใหผู้ร้ว่มกิจกรรมไดใ้ชร้า่งกายของตนเองในการ
แสดงออกถงึจินตนาการของตนเองได ้

0.66 สอดคลอ้ง 

ชีวิตฝันกลาง
อวกาศ 

1. เพื่อเป็นการฝึกความคิดสรา้งสรรคข์องผูร้ว่มกิจกรรม 
2. เพื่อเป็นการฝึกฝนใหผู้ร้ว่มกิจกรรมรูจ้กัการใชค้  าพดูในการ
สือ่สารเพื่อแสดงความคดิของตนเองใหผู้อ้ื่นเขา้ใจได ้
3. เพื่อเป็นการสง่เสรมิใหผู้ร้ว่มกิจกรรมรูจ้กัการแสดงความ
คิดเห็นของตนเองที่มตีอ่ผูอ้ื่น ทัง้นีจ้ะตอ้งมีการสือ่สารท่ีดีตอ่
กนัในกลุม่  

0.66 สอดคลอ้ง 

มองออกไหม 1. เพื่อใหผู้ร้ว่มกิจกรรมฝึกการใชร้า่งกายในการแสดงออกเพื่อ
สือ่สารกบัผูอ้ื่น  
2. เพื่อใหผู้ร้ว่มกิจกรรมรูจ้กัการท างานเป็นกลุม่ไดอ้ยา่งมี
ประสทิธิภาพ 

1.00 สอดคลอ้ง 

สญัชาตญาณ...
Survivor 

1. เพื่อฝึกใหผู้ร้ว่มกิจกรรมไดฝึ้กการเคลือ่นไหวรา่ยกายของ
ตนเองรว่มกบัการใชจิ้นตนาการ 
2. เพื่อใหผู้ร้ว่มกิจกรรมไดรู้จ้กัการกลา้ที่จะเสนอความเห็นที่
แตกตา่ง และรูจ้กัการคิดแกไ้ขปัญหา 

0.66 สอดคลอ้ง 

กระเป๋าวิเศษ 1. เพื่อใหผู้ร้ว่มกิจกรรมรูจ้กัคิดอยา่งทนัทีทนัใดและแสดงออก
ในสถานการณท์ี่พบเจอตรงหนา้ 
2. เพื่อฝึกฝนใหผู้ร้ว่มกิจกรรมรูจ้กัการกลา้ที่จะตดัสนิใจ ซึง่
เป็นคณุสมบตัิอยา่งหนึง่ของการเป็นผูน้  าที่ดี 

1.00 สอดคลอ้ง 



 63 
 

 
 

ตาราง 5 (ตอ่) 
 

 
ผลการวิเคราะหข์้อมูลตามตาราง 2 แสดงให้เห็นว่าผลการทดสอบหาค่าดัชนีความ

สอดคลอ้งระหว่างกิจกรรมละครสรา้งสรรคก์ับวตัถุประสงคก์ารจดักิจกรรมละครสรา้งสรรคเ์พ่ือ
ส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของเยาวชน ตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิมีค่าดชันีความ
สอดคล้องอยู่ท่ีระดับ 1.00 ในกิจกรรมท่ี 1,2,4,5,8,10 และ 11 สรุปไดว้่าผู้ทรงคุณวุฒิมีความ
คิดเห็นว่า กิจกรรมละครสรา้งสรรคก์ับวตัถุประสงคก์ารจัดกิจกรรมละครสรา้งสรรคเ์พ่ือส่งเสริม
การปฏิสมัพนัธท์างสงัคมของเยาวชน มีความสอดคลอ้งกนั ส่วนในกิจกรรมท่ี 3,6,7,9 และ 12 นัน้
มี ค่าดชันีความสอดคลอ้งอยู่ท่ีระดับ 0.66 ซึ่งผูท้รงคณุวุฒิไดใ้หค้  าแนะน าขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมใน
การปรบัปรุงกิจกรรม ดงันี ้

1. ปรบัเปล่ียนการจดัเรียงล าดบัของกิจกรรม โดยจะตอ้งค านึงถึงความยากง่ายของ
กิจกรรม 

2. ปรบัปรุงรายละเอียดของขัน้ตอนการด าเนินกิจกรรมใหมี้ความน่าสนใจมากยิ่งขึน้  
และเนือ้หาจะตอ้งเหมาะสมกบักลุม่ตวัอยา่งชว่งอาย ุ10-15 ปี 

3. ปรบัการใชภ้าษาทัง้การใชภ้าษาเขียนและภาษาพดูในกิจกรรม ใหมี้ความหมายท่ี
เป็นไปในทางบวกมากกวา่ทางลบ เพ่ือค านงึถึงจิตใจและความรูส้กึของเยาวชนกลุม่ตวัอยา่ง 

ซึ่งจากค าแนะน าของผูท้รงวฒุิผูว้ิจยัไดน้  ามาปรบัปรุงแกไ้ขในทกุดา้นอยา่งครบถว้น 
 

กิจกรรม วัตถุประสงค ์  IOC ความหมาย 
Where wolf ? 1. เพื่อใหผู้ร้ว่มกิจกรรมไดรู้จ้กัการพดูคยุกบัผูอ้ื่นเพื่อรว่มกนั

หาขอ้ตกลงรว่มกนั 
2. เพื่อใหผู้ร้ว่มกิจกรรมรูจ้กัการแสดงความคิดเห็น และขอ้
ขดัแยง้กบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งเหมาะสม 
3. เพื่อใหผู้ร้ว่มกิจกรรมไดฝึ้กฝนการใชค้  าพดูและรา่งกายใน
การสือ่สารกบัผูอ้ื่นอยา่งทนัทีทนัใด 

1.00 สอดคลอ้ง 

รว่มกนัสรา้ง 1. เพื่อเป็นการฝึกการใชค้วามคดิสรา้งสรรคร์ว่มกนั  
2. เพื่อใหผู้ร้ว่มกิจกรรมฝึกการท างานเป็นกลุม่ไดอ้ยา่งมี
ประสทิธิภาพ 
3. เพื่อใหผู้ร้ว่มกิจกรรมไดรู้จ้กัตนเองและผูอ้ื่นมากยิง่ขึน้ 

0.66 สอดคลอ้ง 
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2. เพ่ือศกึษาผลการใชกิ้จกรรมละครสรา้งสรรคเ์พ่ือส่งเสริมการปฏิสมัพนัธท์างสงัคมของ
เยาวชนก่อนและหลงัท ากิจกรรม ซึ่งผูว้ิจยัไดท้  าการวิเคราะหข์อ้มลูและน าเสนอดงันี ้
 
ตาราง 6 จ านวนและรอ้ยละของขอ้มลูทั่วไปของกลุม่ตวัอยา่ง (n = 20) 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

เพศ 
- ชาย 
- หญิง 

 
10 
10 

 
50.00 
50.00 

อายุ 10-15 ปี 
- 10 
- 11 
- 12 
- 13 
- 14 
- 15 

 
6 
4 
4 
4 
2 
- 

 
30.00 
20.00 
20.00 
20.00 
10.00 
0.00 

ระดับการศึกษา 
- ประถมศกึษา 
- มธัยมศกึษา 

 
14 
6 

 
70.00 
30.00 

 
จากขอ้มูลในตาราง 3 พบว่า ในดา้นของเพศของกลุ่มตัวอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาครัง้นี ้

พบวา่ มีเพศชายและเพศหญิงเท่ากนั โดยเป็นเพศชาย 10 คน คิดเป็นรอ้ยละ 50.00 และเพศหญิง 
10 คน คดิเป็นรอ้ยละ 50.00 

ดา้นของอาย ุพบว่า อายขุองกลุม่ตวัอย่างท่ีใชใ้นการศกึษาครัง้นี ้มีอายอุยู่ท่ีระหว่าง 10-
15 ปี โดยส่วนใหญ่มีอายุ 10 ปี จ  านวน 6 คน คิดเป็นรอ้ยละ 30.00 อายุ 11 ปี จ  านวน 4 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 20.00 อาย ุ12 ปี จ  านวน 4 คน คิดเป็นรอ้ยละ 20.00 อาย ุ13 ปี จ  านวน 4 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 20.00 และ อาย ุ14 ปี จ  านวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.00  

ดา้นระดบัการศกึษา พบว่า ระดบัการศกึษาของกลุม่ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศกึษาครัง้นีส้่วน
ใหญ่มีระดบัการศึกษาอยู่ในระดบัประถมศึกษา จ านวน 14 คน คิดเป็นรอ้ยละ 70.00 และอยู่ใน
ระดบัมธัยมศกึษา จ านวน 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30.00 
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ตาราง 7 ผลการบนัทกึกิจกรรมท่ีไดจ้ากการสงัเกตการณแ์บบไมมี่โครงสรา้งของกลุม่ตวัอยา่ง 
 

ชื่อกิจกรรม บันทกึการสงัเกตการณ ์

กิจกรรมที่ 1  
ลองสมัผสัดสู ิ

กลุ่มตวัอย่างมีทัง้หมด 20 คน โดยแบ่งออกเป็นชายหญิงอย่างละ 10 คน และมีอายุคละกนัอยู่
ในช่วงอายุ 10-15 ปี สว่นใหญ่แลว้กลุม่ตวัอย่างยงัไม่มีใครรูจ้กักนัมาก่อน อาจมีรูจ้กักนัแค่ผิว
เผิน เรียนโรงเรยีนเดียวกนั หรือเคยเห็นกนัที่อาคารพกัอาศยั และจะมีเพียงบางคนที่เคยรูจ้กักนั
มาก่อนแลว้ จึงท าใหใ้นกิจกรรมครัง้แรกนีก้ลุม่ตวัอย่างยงัไม่กลา้แสดงออกมากนกั เนื่องจากมี
ความเขินอายต่อกนัมากโดยเฉพาะในเยาวชนที่เป็นผูห้ญิงและเด็กที่มีอายุ14-15 ปี ที่จะเริ่มมี
การห่วงภาพลกัษณ์ของตนเองมากขึน้ คณะผูน้  ากิจกรรมจึงพยายามสรา้งบรรยากาศที่ผ่อน
คลาย โดยการเขา้ไปรว่มเลน่กบักลุม่ตวัอยา่ง กบับางคนที่ไมก่ลา้แสดงออกมากๆผูน้  ากิจกรรมจะ
เขา้ไปแสดงดว้ยพรอ้มๆกนั เพื่อลดความเขินอาย ซึง่กลุม่ตวัอยา่งมีการใหค้วามรว่มมือมากยิ่งขึน้ 

กิจกรรมที ่2  

เ ส มื อ น

เรื่องราวของ

ฉนั 

 

ในกิจกรรมครัง้ที่สองนี ้ผูน้  ากิจกรรมตอ้งการใหก้ลุม่ตวัอย่างไดท้ าความรูจ้กักนัมากขึน้ โดยการ
แลกเปลีย่นประสบการณซ์ึง่กนัและกนั ซึง่จะเริม่ท ากิจกรรมจากการจบัคู่ 2 คนก่อนเพื่อลดความ
เขินอาย กลุม่ตวัอย่างเริม่มีการตอบสนองต่อกิจกรรมมากยิ่งขึน้ แต่สว่นใหญ่ยงัไมค่่อยกลา้พดู
กลา้สื่อสารมากนกั ผูน้  ากิจกรรมจะตอ้งเขา้ไปช่วยกระตุน้และใหค้  าชีแ้นะเพิ่มเติมอยู่ตลอด โดย
การจับคู่นี ้ผูน้  ากิจกรรมใหก้ลุ่มตวัอย่างจับคู่กันเอง กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่จะเลือกคู่ที่มีเพศ
เดียวกนัก่อนและมีอายทุี่ใกลเ้คียงกนัมากกวา่ เพราะมีความแตกตา่งกนันอ้ยกวา่ 

กิจกรรมที ่3  

ไปไหนไปกัน

... 

ซอมบีท้ี่รกั 

 

ในช่วงแรกของกิจกรรมละลายพฤตกิรรมเป็นการเลน่เกมเพื่อกระตุน้ความตืน่ตวัของกลุม่ตวัอยา่ง 
ซึ่งในช่วงแรกกลุ่มตวัอย่างยงัมีความเคอะเขินไม่ค่อยกลลา้แสดงออก ไม่กลา้สื่อสารกับเพื่อน
มากนกั แตเ่มื่อมีคณะผูน้  ากิจกรรมคอยช่วยกระตุน้และเขา้ไปรว่มท ากิจกรรมดว้ย จึงท าใหก้ลุม่
ตวัอย่างเกิดการตื่นตวัและเกิดความสนุกสนานมากยิ่งขึน้ จึงท าใหช้่วยละลายพฤติกรรมเคอะ
เขินไปไดม้าก ในช่วงของกิจกรรมที่ 3 นีเ้ป็นจะเป็นรูปแบบของการผลดักนัออกมาแสดงทีละคน 
เมื่อใหก้ลุม่ตวัอย่างผลดักนัออกมาแสดงทีละคนแลว้พบว่า กลุม่ตวัอย่างยงัคงมีความเขินอาย
เมื่อตอ้งออกมาแสดงคนเดียว เพราะเกิดความประหมา่และคิดเยอะวา่ควรท าอยา่งไรดี 

กิจกรรมที่ 4  

ติ ด เ ก า ะ

มหศัจรรย ์

 

ในกิจกรรมครัง้นีเ้ป็นกิจกรรมที่อยู่ในรูปแบบของเกมการแขง่ขนักนัเป็นกลุม่ ซึ่งกลุม่ตวัอย่างให้
การตอบสนองต่อกิจกรรมเป็นอย่างดี เพราะกิจกรรมนีม้ีความสนุกสนานและไม่เครียดมาก
จนเกินไป จึงท าใหก้ลุ่มตวัอย่างกลา้ที่จะแสดงออกและกลา้สื่อสารกบัเพื่อนในกลุม่มากยิ่งขึน้ 
นอกจากนีก้ลุม่ตวัอยา่งยงัเกิดแรงจงูใจที่ตอ้งการจะแขง่ขนักบัเพื่อนแตล่ะกลุม่ จึงมีความตื่นตวั
อยูต่ลอดเวลา ทัง้ยงัมีรางวลัเป็นตวัชว่ยในการกระตุน้กลุม่ตวัอยา่งอีกดว้ย ซึง่จากกิจกรรมที่ผา่น
มาทั้งหมดจนถึงกิจกรรมในครัง้นีท้  าให้สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนว่า กลุ่มตัวอย่างจะกล้า
แสดงออกและกลา้สือ่สารเมื่อไดท้ างานรว่มกนัเป็นกลุม่ มากกวา่การออกมาแสดงเพียงคนเดียว 
ถา้ใหอ้อกมาแสดงทีละคนกลุม่ตวัอยา่งจะเกิดความเขินอาย ท าใหก้ารแสดงออกทัง้ทางความคิด 
ความรูส้กึ และค าพดู แสดงออกมาไดอ้ยา่งไมเ่ต็มที่นกั 
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ตาราง 7 (ตอ่) 
 

ชื่อกิจกรรม บันทกึการสงัเกตการณ ์

กิจกรรมที่ 5  

ผลงานชิน้โบว์

แดง 

 

กิจกรรมนีก้ลุม่ตวัอย่างมีการใหค้วามสนใจที่ดียิ่งขึน้ กลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่เริม่กลา้แสดงออก
และกลา้พูดคยุกับผูอ้ื่นมากยิ่งขึน้ ซึ่งในกิจกรรมนีผู้น้  ากิจกรรมไดจ้บัคู่ใหก้ลุม่ตวัอย่างเองโดย
การสุม่นบัเลขเพื่อเป็นการกระจายใหก้ลุม่ตวัอย่างรูจ้กักนัอยา่งทั่วถึงมากยิ่งขึน้ โดยระหวา่งการ
ท ากิจกรรมกลุม่ในครัง้นีจ้ะตอ้งมีการชว่ยกนัระดมความคิดช่วยกนัแสดงความคิดเห็น ในช่วงแรก
เนื่องจากกลุม่ตวัอย่างถกูสุม่ใหจ้บักลุม่กนัอย่างคละๆกนั จึงท าใหแ้ต่ละคนไม่ค่อยกลา้สือ่สาร
กนัมากนกั เพราะไมใ่ชก่ลุม่คนที่สนิทกนัจากกิจกรรมที่ผา่นมา ผูน้  ากิจกรรมจึงตอ้งเขา้ไปช่วยให้
ค าแนะน าและคอยกระตุน้ใหเ้กิดการพดูคยุแสดงความคดิเห็นกนั ซึง่ในกิจกรรมนีย้งัแสดงใหเ้ห็น
วา่กลุม่ตวัอยา่งบางคนเริม่แสดงออกถึงความเป็นผูน้  า 

กิจกรรมที่ 6  

คิดก่อนท า... 

ผูน้  าทาง 

 

กิจกรรมนีเ้ป็นการเนน้ใหเ้กิดภาวะผูน้  าในการท างานเป็นกลุม่ ซึง่กลุม่ตวัอยา่งใหค้วามรว่มมือใน
การด าเนินกิจกรรมดีมาก เพราะรูปแบบกิจกรรมอยู่ในรูปแบบของกิจกรรมเกมการแข่งขนัเป็น
กลุม่ ท าใหเ้กิดความสนกุสนานและทา้ทาย นอกจากนีก้ลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่ที่มีพฤติกรรมการ
เป็นผูน้  ายงัเป็นเยาวชนในวยั 10-13 ปี มากกวา่ 14-15 ปี เนื่องจากเป็นเพราะเยาวชนในวยั 14-15 
ปี ยงัคงมีความกลา้แสดงออกนอ้ยกว่าเด็กที่มีอายุนอ้ยกว่า ยงัคงห่วงภาพลกัษณ์ของตนเอง
มากกว่า จึงท าใหไ้ม่ค่อยกลา้ที่จะแสดงพฤติกรรมต่างๆออกมา แต่เยาวชนในวยั 10-13 ปี รกั
ความสนุกสนานชอบการแข่งขัน ถ้ามีกิจกรรมที่อยู่ในรูปแบบของเกมการแข่งขัน จะกล้า
แสดงออก กลา้พดูกลา้สือ่สารมากขึน้อยา่งเห็นไดช้ดั 

กิจกรรมที่ 7  

ชีวิตฝันกลาง

อวกาศ 

 

กิจกรรมนีเ้ป็นกิจกรรมที่เนน้การท างานรว่มกนัเป็นกลุม่ โดยใหก้ลุม่ตวัอย่างแบ่งกลุ่มออกเป็น
กลุม่ละ 5 คน และรว่มกนัสรา้งสรรคผ์ลงานออกมา 1 ชิน้ โดยแต่ละกลุม่จะตอ้งออกมาน าเสนอ
แนวคิดใหเ้พื่อนๆกลุม่อื่นฟังใหไ้ดใ้จความ ซึง่จากการด าเนินกิจกรรมในครัง้นีก้ลุม่ตวัอยา่งมีการ
ปฏิสมัพนัธร์ะหว่างกนัมากยิ่งขึน้ กลา้ที่จะสื่อสาร กลา้แสดงความคิดเห็น รูจ้กัรบัฟังความเห็น
ของกนัและกนั และสงัเกตไดว้่ากลุม่ตวัอยา่งสามารถท างานรว่มกบัเป็นกลุม่ไดเ้ป็นอยา่งดี จะมี
เพียงบางคนเทา่นัน้ที่ยงัไมค่อ่ยกลา้ที่จะแสดงความคิดเห็น ซึง่ความกลา้ที่แสดงออกมาของกลุม่
ตัวอย่างส่วนใหญ่จะกลา้แสดงออกในสถานการณ์ที่มีการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม สามารถ
ช่วยกันเสนอความคิดเห็นรว่มกันได ้ถา้ในกรณีที่ผูน้  ากิจกรรมซกัถามเป็นรายบุคคลนัน้ กลุ่ม
ตวัอยา่งจะมีความเคอะเขินอยูบ่า้ง มีความกงัวลกลวัวา่สิง่ที่แสดงออกมานัน้จะถกูหรอืผิด  

กิจกรรมที่ 8  

มองออกไหม 

 

กิจกรรมนีม้ีการใช้กระบวนการละครสรา้งสรรคใ์นเรื่องของท่าใบม้าร่วมดว้ย เป็นการท างาน
รว่มกนัเป็นกลุม่ ซึง่กลุม่ตวัอยา่งจะตอ้งระดมความคิดรว่มกนัและแสดงออกมาผา่นทา่ทาง ซึง่ใน
กิจกรรมนีเ้นื่องจากมีเนือ้หาเก่ียวกบัละครไทยเขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ย คณะผูน้  ากิจกรรมจึงตอ้งคอย
ใชค้  าชีแ้นะแก่กลุ่มตัวอย่างอยู่ตลอดเวลาเพื่อใหกิ้จกรรมด าเนินต่อไปได้ เหตุเป็นเพราะกลุ่ม
ตวัอยา่งยงัจินตนาการภาพไมอ่อกวา่ควรท าอยา่งไรดี จึงจ าเป็นตน้มีผูค้อยใหค้  าแนะน า 
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ตาราง 7 (ตอ่) 
 

ช่ือกิจกรรม บนัทกึการสงัเกตการณ ์

กิจกรรมที่ 9 
สญัชาตญาณ
...Survivor 
 

เป็นกิจกรรมที่ฝึกการแกไ้ขปัญหาอยู่ในรูปแบบของการจ าลองสถานการณแ์ละการสมมติ
บทบาท กลุม่ตวัอยา่งไมค่อ่ยมกีารตอบสนองกบักิจกรรมมากนกั ไมค่อ่ยแสดงความคดิเหน็ 
เนื่องจากส่วนใหญ่ยังนึกภาพสถานการณ์จริงไม่ค่อยออก ไม่รูว้่าควรท าตัวอย่างไรใน
สถานการณน์ัน้ๆ เกิดความกงัวลว่าควรท าอย่างไรจึงจะเหมาะสมจึงจะถกูตอ้ง คณะผูน้  า
กิจกรรมตอ้งคอยกระตุน้และเขา้ไปใหค้  าแนะน าอยู่ตลอด ซึง่กิจกรรมด าเนินต่อไปไดจ้นจบ 
และไดร้บัความรว่มมือจากกลุม่ตวัอยา่งเป็นอยา่งดี แตย่งัถือวา่กลุม่ตวัอยา่งยงัไมไ่ดแ้สดง
ความคิดเห็นในการแกไ้ขปัญหาที่ดีนกั เพราะสว่นใหญ่จะมาจากค าแนะน าของคณะผูน้  า
กิจกรรมมากกวา่ความคิดของกลุม่ตวัอยา่งเอง 

กิจกรรมที่ 10  
กระเป๋าวิเศษ 
 

กิจกรรมนีย้งัคงอยูใ่นรูปแบบของการจ าลองสถานการณเ์ช่นเดียวกนั ซึง่กลุม่ตวัอย่างยงัมี
การตอบสนองไม่เต็มที่อีกเช่นเคย แสดงใหเ้ห็นว่าจากการด าเนินกิจกรรมทัง้ 2 กิจกรรมนี ้
ลว้นเป็นกิจกรรมที่อยู่ในรูปแบบของการจ าลองสถานการณ์และสมมติบทบาท กลุ่ม
ตวัอย่างไม่ค่อยชอบการด าเนินกิจรรมในรูปแบบนี ้ส่งผลให้ไม่ค่อยมีการตอบสนองต่อ
กิจกรรมที่ดีนกั ถา้เป็นกิจกรรมในรูปแบบการแขง่ขนันัน้ จะใหก้ารตอบสนองที่ดีมากกวา่ 

กิจกรรมที่ 11  
Where wolf? 
 

เป็นกิจกรรมที่อยู่ในรูปแบบของการสมมติบทบาทเพื่อฝึกฝนการคิดแกไ้ขปัญหาและการมี
ปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมตอบสนองต่อกิจกรรมที่ดีมาก เกิดความ
สนกุสนาน เนื่องจากกิจกรรมนีแ้มจ้ะเป็นการสมมติบทบาท แต่ยงัคงด าเนินไปในรูปแบบ
ของการเล่นเกมมากกว่า ไม่เหมือนกับกิจกรรมที่ 9 และ10 จึงท าใหก้ลุ่มตวัอย่างด าเนิน
กิจกรรมไปดว้ยความสนกุสนาน ไมเ่กิดความกงัวล นอกจากนีย้งัเป็นกิจกรรมที่ช่วยใหก้ลุม่
ตวัอย่างเกิดความกลา้ที่จะสื่อสารมากขึน้อย่างเห็นไดช้ดั แสดงใหเ้ห็นถึงว่ากลุม่ตวัอย่าง
กลา้ที่จะเปิดใจเพื่อจะสือ่สารและสรา้งปฏิสมัพนัธก์บัผูอ้ื่นมากยิ่งขึน้  

กิจกรรมที่ 12  
รว่มกนัสรา้ง 
 

เป็นกิจกรรมที่ตอ้งการเนน้ใหก้ลุม่ตวัอย่างไดค้ิดทบทวนตนเองและสิ่งที่ไดด้  าเนินมาเป็น
เวลา 1 เดือนว่าไดป้ระโยชนแ์ก่ตนเองอย่างไรบา้ง กลุ่มตวัอย่างแต่ละคนมีพฒันาการใน
พฤติกรรมแตล่ะดา้นท่ีดียิ่งขึน้ ดา้นการติดตอ่สือ่สาร การท างานรว่มกนัเป็นกลุม่ ภาวะผูน้  า 
และการแกไ้ขปัญหา ซึง่พฤติกรรมเหลา่นีเ้ป็นพฤติกรรมที่ก่อใหเ้กิดการมีปฏิสมัพนัธท์ี่ดีทาง
สงัคม นอกจากนีก้ลุม่ตวัอย่างยงัไดท้บทวนท าความรูจ้กักบัตนเองและผูอ้ื่นมากยิ่งขึน้ ได้
เรียนรูว้่าตนเองเป็นคนอย่างไร และผู้อื่นมีความแตกต่างกันอย่างไร ซึ่งการรูถ้ึงความ
แตกต่างของกันและกันจะเป็นสิ่งส  าคัญที่ช่วยในการสรา้งปฏิสมัพันธ์ทางสงัคมกับผูอ้ื่น 
กิจกรรมครัง้นีย้งัสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความคิดความรูส้ึกที่กลุ่มตวัอย่างแต่ละคนมีต่อชุมชน
ของตนเองอีกดว้ย ซึ่งกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความคิดต่อชุมชนของตนเองไปในทางที่ดี
และมีความคิดที่อยากจะพฒันาชมุชนของตนเองใหด้ียิ่งขึน้อีกดว้ย 
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ตาราง 8 คา่เฉล่ียรายขอ้และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบสงัเกตพฤติกรรมการปฏิสมัพนัธท์าง
สงัคมของเยาวชนก่อนและหลงัการใชกิ้จกรรมละครสรา้งสรรค ์(n = 20) 
 

ข้อ การปฏิสัมพันธท์างสังคม 
ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 

�̅� SD แปรผล �̅� SD แปรผล 

พฤติกรรมด้านการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น 

1. แสดงความคิดเห็นของตนเองให้
ผูอ้ื่นเขา้ใจ 

0.65 0.48 นอ้ย 1.75 0.44 ดี 

2. พดูทบทวนสิง่ที่ไดร้บัฟังจากผูอ้ื่นได้
อยา่งถกูตอ้ง 

0.40 0.50 นอ้ย 1.50 0.51 ดี 

3. ใชค้  าพดูหรอืรา่งกายสือ่ความรูส้กึ
ของตนเองได ้

0.95 0.22 ปานกลาง 1.80 0.41 ดี 

4. 
เขา้ใจความคดิและความรูส้กึของ
ผูอ้ื่น 

0.15 0.36 นอ้ย 1.20 0.41 
ปาน
กลาง 

5. ใชค้  าพดูหรอืรา่งกายในการสือ่สาร
ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

0.30 0.47 นอ้ย 1.50 0.51 ดี 

พฤติกรรมการสร้างบรรยากาศและรักษาบรรยากาศในการท างานกลุ่ม 

1. ยิม้แยม้แจ่มใสชกัชวนผูอ้ื่นพดูคยุ 0.45 0.51 นอ้ย 1.65 0.48 ดี 
2. รบัฟังและสนใจการกระท าของผูอ้ื่น 1.00 0.00 ปานกลาง 1.90 0.30 ดี 
3. แสดงออกถงึความไวว้างใจเพื่อน

ในกลุม่ 
0.10 0.30 นอ้ย 1.30 0.47 

ปาน
กลาง 

4. ใหก้ารสง่เสรมิสนบัสนนุผูอ้ื่น เชน่ 
แบง่ปันวสัดอุปุกรณ,์ กลา่วค าช่ืน
ชมแก่ผูอ้ื่น 

0.50 0.51 นอ้ย 1.70 0.47 ดี 

5. ใหค้วามรว่มมือขณะท ากิจกรรม 0.95 0.22 ปานกลาง 2.00 0.00 ดี 
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ตาราง 8 (ตอ่) 
 

ข้อ การปฏิสัมพันธท์างสังคม 
ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 

�̅� SD แปรผล �̅� SD แปรผล 

พฤติกรรมด้านการแสดงออกถงึภาวะผู้น า 

1. มีความกลา้ที่จะแสดงออกตอ่หนา้
ผูอ้ื่น 

0.60 0.50 นอ้ย 1.60 0.50 ดี 

2. มีความกลา้ในการตดัสนิใจ 0.25 0.44 นอ้ย 1.05 0.22 
ปาน
กลาง 

3. 
สอบถามความเห็นคดิจากเพื่อนใน
กลุม่ 

0.25 0.44 นอ้ย 1.35 0.48 ดี 

4. 
ช่วยก าหนดแนวทางในการท างาน
กลุม่ 

0.15 0.36 นอ้ย 1.30 0.47 
ปาน
กลาง 

5. 
ช่วยเหลอืผูอ้ื่นขณะท ากิจกรรม
กลุม่ 

1.00 0.00 ปานกลาง 1.95 0.22 ดี 

พฤติกรรมการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้หรือความขดัแยง้ 

1. พยายามสรา้งขอ้ตกลงรว่มกนั 0.00 0.00 นอ้ย 1.15 0.48 
ปาน
กลาง 

2. 
รบัฟังและยอมรบัความคิดเห็นของ
ผูอ้ื่น แมจ้ะไมเ่ห็นดว้ย 

0.95 0.22 ปานกลาง 1.70 0.47 ดี 

3. 
กลา้เสนอขอ้คดิเห็นที่แตกตา่ง โดย
ไมแ่สดงความกา้วรา้ว 

0.10 0.30 นอ้ย 1.05 0.605 
ปาน
กลาง 

4. 
กลา้สือ่สารเพื่อหาขอ้สรุปท่ีเป็น
กลาง 

0.00 0.00 นอ้ย 0.95 0.51 
ปาน
กลาง 

5. 
ไมแ่สดงพฤตกิรรมที่ไมเ่หมาะสม
เมื่อมคีวามคดิเห็นตา่งจากผูอ้ื่น 

0.75 0.44 ปานกลาง 1.75 0.44 ดี 
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ตาราง 9 เปรียบเทียบคา่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานในแตล่ะดา้นของพฤติกรรมการ
ปฏิสมัพนัธท์างสงัคมของเยาวชน ก่อนและหลงัการทดลองใชกิ้จกรรมละครสรา้งสรรค ์(n = 20) 
 

ด้าน พฤตกิรรมการปฏิสมัพนัธท์างสงัคม 
ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง การ

แปรผล �̅� SD �̅� SD 

1 พฤติกรรมดา้นการติดตอ่สือ่สารกบัผูอ้ื่น 0.49 0.502 1.55 0.500 ดี 

2 
พฤติกรรมการสรา้งบรรยากาศและรกัษา
บรรยากาศในการท างานกลุม่ 

0.60 0.492 1.71 0.456 ดี 

3 พฤติกรรมดา้นการแสดงออกถงึภาวะผูน้  า 0.45 0.500 1.45 0.500 ดี 

4 
พฤติกรรมการแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึน้หรอืความ
ขดัแยง้ 

0.36 0.482 1.32 0.601 
ปาน
กลาง 

 
ระดบัเกณฑใ์นการแปรผล 
1.34 – 2.00 ระดบัดี 
0.67 – 1.33 ระดบัปานกลาง 
0.00 – 0.66 ระดบันอ้ย 
จากตาราง 4 และ 5 แสดงใหเ้ห็นถึงขอ้มูลจากแบบสงัเกตพฤติกรรมการปฏิสมัพนัธท์าง

สงัคมของเยาวชนก่อนและหลงัการใชกิ้จกรรมละครสรา้งสรรค ์โดยพฤติกรรมการปฏิสมัพนัธท์าง
สงัคมแบ่งออกเป็น 4 ดา้น  ไดแ้ก่ พฤติกรรมดา้นการติดต่อส่ือสารกับผูอ่ื้น, พฤติกรรมการสรา้ง
บรรยากาศและรกัษาบรรยากาศในการท างานกลุ่ม, พฤติกรรมดา้นการแสดงออกถึงภาวะผูน้  า 
และพฤติกรรมการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึน้หรือความขดัแยง้  ซึ่งผลการวิเคราะหจ์ากตาราง 4 และ 5 
พบว่า การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในแต่ละรายขอ้ในแต่ละดา้นและแต่ละ
ดา้นโดยรวมของพฤติกรรมการปฏิสมัพันธท์างสังคมของเยาวชนก่อนและหลัง กลุ่มตวัอย่างมีผล
คะแนนการปฏิสมัพนัธท์างสงัคมเพิ่มสงูขึน้ในทกุๆดา้น โดยคะแนนเรียงจากมากไปนอ้ย อบัดบัท่ี 
1 พฤติกรรมดา้นการสรา้งบรรยากาศและรกัษาบรรยากาศในการท างานกลุ่ม คะแนนค่าเฉล่ียคือ 
1.71 อับดันท่ี 2 พฤติกรรมด้านการติดต่อส่ือสารกับผู้อ่ืน คะแนนค่าเฉล่ียคือ 1.55 อันดับท่ี 3 
พฤติกรรมดา้นการแสดงออกถึงภาวะผูน้  า คะแนนคา่เฉล่ียคือ 1.45 และอนัดบัท่ี 4 พฤตกิรรมดา้น
การแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึน้หรือความขดัแยง้ คะแนนคา่เฉล่ียคือ 1.32 
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จากการวิเคราะห์ในรายข้อของแต่ละดา้นพบว่า อันดับท่ี 1 พฤติกรรมดา้นการสรา้ง
บรรยากาศและรกัษาบรรยากาศในการท างานกลุ่ม คือดา้นท่ีมีระดบัคะแนนค่าเฉล่ีย 1.71 ซึ่งอยู่
ในระดบัสงูท่ีสดุ โดยกิจกรรมท่ีส่งเสริมพฤติกรรมในดา้นนีคื้อกิจกรรมท่ี 1, 8 และ 12 เป็นกิจกรรม
ท่ีเนน้ใหผู้ร้ว่มกิจกรรมรูจ้กัการท างานรว่มกันเป็นกลุ่ม ฝึกใหรู้จ้กัการไวว้างใจกันในกลุ่ม การใหก้าร
สนับสนุนเพ่ือนๆในกลุ่ม ซึ่งจากตาราง 4 พบว่า ในแต่ละรายข้อของพฤติกรรมในดา้นนี ้ข้อท่ีมี
คะแนนค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ การใหค้วามรว่มมือขณะท ากิจกรรม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.00 จดัอยู่ใน
ระดบั ดี อนัดบัถดัมาคือ การรบัฟังและสนใจการกระท าของผู้อ่ืน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.90 จดัอยู่ใน
ระดบั ดี, การใหก้ารส่งเสริมสนบัสนุนผูอ่ื้น เช่น แบ่งปันวสัดอุุปกรณ์, กล่าวค าชื่นชมแก่ผูอื้่น มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.70 จดัอยู่ในระดบั ดี, ยิม้แยม้แจ่มใสชกัชวนผูอ่ื้นพูดคยุ มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 1.65 
จัดอยู่ในระดับ ดี และอันดับสุดท้ายคือการแสดงออกถึงความไวว้างใจเพ่ือนในกลุ่ม ค่าเฉล่ีย
เทา่กบั 1.30 จดัอยูใ่นระดบั ปานกลาง 

อนัดบัท่ี 2 พฤติกรรมดา้นการติดตอ่ส่ือสารกบัผูอ่ื้น คะแนนคา่เฉล่ีย 1.55 โดยกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมพฤติกรรมในดา้นนีคื้อกิจกรรมท่ี 2, 5 และ 7 เป็นกิจกรรมท่ีเนน้ใหผู้ร้่วมกิจกรรมรูจ้กัการ
ส่ือสารกบัผูอ่ื้นทัง้ในดา้นการเป็นผูร้บัสารและผูส้ง่สารไดอ้ย่างถกูตอ้งและมีความเขา้ใจ ทัง้ยงัตอ้ง
รูจ้ักการใชค้  าพูดและร่างกายในการแสดงออกถึงความรูส้ึกของตนเองไดเ้ป็นอย่างดี ซึ่งผู้ร่วม
กิจกรรมมีการพัฒนาจากกิจกรรมครัง้แรกไปจนถึงกิจกรรมสุดท้ายไดเ้ป็นอย่างดี จากตารางท่ี 4 
พบว่า ในแต่ละรายขอ้ของพฤติกรรมในดา้นนี ้ขอ้ท่ีมีคะแนนค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ การใชค้  าพูดหรือ
ร่างกายส่ือความรูส้ึกของตนเองได้ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.80 จัดอยู่ในระดับ ดี, การแสดงความ
คดิเห็นของตนเองใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 1.75 จดัอยู่ในระดบั ดี, การพดูทบทวนสิ่งท่ีไดร้บั
ฟังจากผู้อ่ืนไดอ้ย่างถูกต้อง และการใช้ค  าพูดหรือร่างกายในการส่ือสารได้อย่างเหมาะสม  มี
คา่เฉล่ียเท่ากัน คือ 1.50 จดัอยู่ในระดบั ดี อนัดบัสุดทา้ยคือ การเขา้ใจความคิดและความรูส้ึกของ
ผูอ่ื้น มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 1.20 จดัอยูใ่นระดบั ปานกลาง 

อันดับท่ี 3 พฤติกรรมด้านการแสดงออกถึงภาวะผู้น  า มีคะแนนค่าเฉล่ีย 1.45 โดย
กิจกรรมท่ีส่งเสริมพฤติกรรมในด้านนี ้คือกิจกรรมท่ี 3, 8 และ 10 เป็นกิจกรรมท่ีเน้นให้ผู้ร่วม
กิจกรรมไดแ้สดงออกถึงภาวการณ์เป็นผูน้  า รูจ้กัการกลา้ตดัสินใจ ท าหนา้ท่ีในการถาม การหา
ขอ้สรุป ก าหนดทิศทางการท างานรว่มกนั ทัง้ยงัจะตอ้งคอยช่วยเหลือผูอ่ื้นในขณะท ากิจกรรมดว้ย 
จากตารางท่ี 4 พบว่า ในแต่ละรายขอ้ของพฤติกรรมในดา้นนี ้ขอ้ท่ีมีคะแนนค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ  
การช่วยเหลือผูอ่ื้นขณะท ากิจกรรมกลุ่ม มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 1.95 จดัอยู่ในระดบั ดี, มีความกลา้ท่ีจะ
แสดงออกต่อหนา้ผูอ่ื้น มีคา่เฉล่ียเท่ากับ 1.60 จดัอยู่ในระดบั ดี, สอบถามความเห็นคิดจากเพ่ือน
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ในกลุ่ม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.35 จัดอยู่ในระดับ  ดี, ช่วยก าหนดแนวทางในการท างานกลุ่ม  มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.30 จดัอยู่ในระดบั ปานกลาง และขอ้ท่ีไดค้ะแนนค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ มีความ
กล้าในการตัดสินใจ มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 1.05 จัดอยู่ในระดับ ปานกลาง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ร่วม
กิจกรรมยงัไม่มีความกลา้ในการตดัสินใจมากนกั และเม่ือเปรียบเทียบกบัคะแนนก่อนการทดลอง 
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.25 ถือว่าผูร้่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีการพัฒนาพฤติกรรมในขอ้นีอ้ยู่ในระดับ
นอ้ย 

และอนัดบัท่ี 4 พฤติกรรมดา้นการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึน้หรือความขดัแยง้ คะแนนคา่เฉล่ีย
คือ 1.32 ซึ่งเป็นดา้นท่ีมีคะแนนค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด โดยกิจกรรมท่ีส่งเสริมพฤติกรรมในดา้นนีคื้อ
กิจกรรมท่ี 4, 9 และ 11 ในแต่ละกิจกรรมจะเน้นให้ผู้ร่วมกิจกรรมรูจ้ักการคิดแก้ไขปัญหา การ
วางแผนในการแก้ไขปัญหา ซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่จะรูปแบบเป็นกิจกรรมท่ีเน้นการสมมติบทบาท 
สรา้งสถานการณ์ จากตารางท่ี 4 พบว่า ในแต่ละรายขอ้ของพฤติกรรมในดา้นนี ้ขอ้ท่ีมีคะแนน
ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ การไม่แสดงพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมเม่ือมีความคิดเห็นต่างจากผู้อ่ืน  มี
คา่เฉล่ียอยู่ท่ี 1.75 จดัอยู่ในระดบั ดี, การรบัฟังและยอมรบัความคิดเห็นของผูอ่ื้นแม้จะไม่เห็นดว้ย 
มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 1.70 จดัอยู่ในระดบั ดี, การพยายามสรา้งขอ้ตกลงรว่มกัน มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 1.15 จดัอยู่
ในระดบั ปานกลาง, กลา้เสนอขอ้คิดเห็นท่ีแตกตา่งโดยไม่แสดงความกา้วรา้ว มีคา่เฉล่ียอยูท่ี่ 1.05 
จดัอยู่ในระดบั ปานกลาง, กลา้ส่ือสารเพ่ือหาขอ้สรุปท่ีเป็นกลาง มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 0.95 จดัอยู่ในระดบั 
ปานกลาง 

จากการวิเคราะหท์ุกดา้นโดยรวม พบว่าผู้ร่วมกิจกรรมจะมีการตอบสนองท่ีดีและให้
ความสนใจเป็นพิเศษในกิจกรรมท่ีอยูใ่นรูปแบบของกิจกรรมเกมหรือกิจกรรมนนัทนาการมากกว่า
กิจกรรมท่ีมีรูปแบบของการสมมติบทบาท สรา้งสถานการณ ์เน่ืองจากผูร้่วมกิจกรรมจะมีความ
ชื่นชอบในกิจกรรมที่มีความสนุก เรา้อารมณ์ มีการแข่งขันกันเป็นกลุ่ม ถ้าเป็นกิจกรรมท่ีตอ้ง
แสดงออกในบทบาทอ่ืนๆ หรือสวมบทบาท ผู้ร่วมกิจกรรมจะมีความเขินอายและไม่ให้ความ
รว่มมือในการด าเนินกิจกรรมมากเท่าท่ีควร จึงส่งผลใหพ้ฤติกรรมดา้นการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึน้
หรือความขดัแยง้นัน้มีการพฒันานอ้ยท่ีสดุ 
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ตาราง 10 ผลการเปรียบเทียบการปฏิสมัพนัธท์างสงัคมของเยาวชน ก่อนและหลงัการทดลองใช้
กิจกรรมละครสรา้งสรรค ์
 

กลุ่ม
ตัวอย่าง 

การทดลอง n �̅� SD t df sig 

กลุม่
ทดลอง 

ก่อน 20 0.47 0.169752 
-31.38 19 0.00 

หลงั 20 1.50 0.246702 
 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 

ผลการวิเคราะหข์อ้มลูตามตาราง 6 พบวา่ กลุ่มตวัอย่างมีคะแนนคา่เฉล่ียพฤติกรรมการ
ปฏิสมัพนัธท์างสงัคมก่อนการทดลองใชก้ิจกรรมละครสรา้งสรรค ์มีค่าเท่ากับ 0.47 จดัอยู่ใน
ระดบันอ้ย และมีคะแนนค่าเฉล่ียพฤติกรรมการปฏิสมัพนัธท์างสงัคมหลงัการทดลองใชกิ้จกรรม
ละครสรา้งสรรค ์มีค่าเท่ากับ 1.50 จัดอยู่ในระดับดี เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานของพฤติกรรมการปฏิสมัพันธ์ทางสังคมก่อนและหลังการใชกิ้จกรรมละครสรา้งสรรค ์
พบว่า คะแนนคา่เฉล่ียของพฤติกรรมการมีปฏิสมัพนัธท์างสงัคมหลงัการทดลองใชกิ้จกรรมละคร
สรา้งสรรคม์ากกว่าก่อนการทดลองใชกิ้จกรรมละครสรา้งสรรค ์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05  
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บทที ่5  
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

ผูว้ิจยัไดต้ัง้ความมุง่หมายของการวิจยัในครัง้นีไ้วด้งันี ้
1. เพ่ือสรา้งกิจกรรมละครสรา้งสรรคเ์พ่ือส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของ

เยาวชน 
2. เพ่ือศกึษาผลการใชกิ้จกรรมละครสรา้งสรรคเ์พ่ือสง่เสรมิการปฏิสมัพนัธท์างสงัคม

ของเยาวชนก่อนและหลงัท ากิจกรรม 
 
ขอบเขตการวิจัย 

กลุ่มประชากร 
ประชากร 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจัยครัง้นีเ้ป็นเยาวชนในชุมชนอาคารทรพัยส์ิน 26-7 เขต
คลองเตย จ านวน 50 คน 

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นีเ้ป็นกลุ่มเยาวชนในชมุชนอาคารทรพัยส์ิน 26-

7 เขตคลองเตย วยัรุน่ตอนตน้ อาย ุ10-15 ปี เหตท่ีุเลือกเยาวชนในช่วงวยัรุน่ตอนตน้เน่ืองจากช่วง
วยัรุ่ยตอนตน้เป็นช่วงท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางร่างกายทุกระบบ ซึ่งจะส่งผลกระทบทัง้ทางดา้น
ร่างกาย จิตใจ และทางดา้นสังคม สภาพแวดล้อมรอบตวัทุกสิ่งล้วนส่งผลต่อความรูส้ึกนึกคิด 
อารมณ ์และการกระท าของเยาวชนในช่วงนีท้ัง้สิน้ (พนม เกตมุาน, 2558) (เอกสารจากเว็บไซต)์ 
การก าหนดกลุ่มตวัอย่างใชว้ิธีการคดัเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) โดยใชเ้ครื่องมือ
เป็นแบบวดัพฤตกิรรมการมีปฏิสมัพนัธท์างสงัคมเพ่ือคดัเลือกเยาวชน และกลุม่ตวัอยา่งนัน้จะตอ้ง
มีความสมคัรใจในการเขา้รว่มกิจกรรมดว้ย    

ตัวแปรทีศ่ึกษา 
1. ตวัแปรอิสระ คือ กิจกรรมละครสรา้งสรรค ์
2. ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของเยาวชน ในชุมชน

อาคารทรพัยส์ิน 26-7 เขตคลองเตย 
พืน้ทีใ่นการวิจัย 

ชมุชนอาคารทรพัยส์ิน 26-7 เขตคลองเตย จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัใชเ้ครื่องมือในการวิจยั 3 ประเภท ไดแ้ก่ 

1. แบบวดัพฤตกิรรมการมีปฏิสมัพนัธท์างสงัคม  
2. กิจกรรมละครสรา้งสรรคเ์พ่ือสง่เสรมิปฏิสมัพนัธท์างสงัคมของเยาวชน 

3. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการมีปฏิสมัพนัธท์างสงัคม 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากกลุม่ตวัอยา่งในการท าวิจยัตามขัน้ตอนดงันี ้
1. ขัน้เตรียมการ 

1.1 ผูว้ิจยัด าเนินการตดิตอ่ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีตอ้งการท าการศกึษาและ
เก็บขอ้มลู ชีแ้จงวตัถปุระสงคแ์ละขอความรว่มมือจากหนว่ยงานนัน้ๆในการด าเนินการวิจยั 

1.2 ด าเนินการจัดท าหนังสือราชการขอความอนุเคราะหด์  าเนินการเก็บขอ้มูล
การวิจยัและการจดักิจกรรมกบักลุ่มตวัอย่าง จากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ
ไปยงัชมุชนอาคารทรพัยส์ิน 26-7 เขตคลองเตย  

การวิจยัครัง้นีไ้ดใ้ชแ้บบแผนการวิจยัเชิงทดลอง (Pre-Experimental Research 
Design) โดยมีแผนการทดลองแบบ The one-group pretest-posttest design ใชก้ารวดัผลก่อน
การทดลอง (Pretest) และวดัหลงัการทดลอง (Posttest) 

2. ขัน้ด  าเนินการ 
2.1 ผูว้ิจยัด  าเนินการชีแ้จงขอ้มูลรายละเอียดในการด าเนินการท ากิจกรรมการ

วิจยั 
2.2 ผูว้ิจยัด  าเนินการคดัเลือกกลุ่มตวัอย่าง โดยท าหนงัสืออนญุาตด าเนินการวดั

โดยใช้แบบวัดพฤติกรรมการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม เพ่ือคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีการ
คดัเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) ซึ่งกลุ่มตวัอย่างจะตอ้งมีความสมัครใจในการเขา้
รว่มกิจกรรมในการวิจยัครัง้นี ้ 

2.3 ผู้วิจัยด าเนินการใช้กิจกรรมละครสรา้งสรรคเ์พ่ือส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคมของเยาวชน โดยจัดแผนการด าเนินกิจกรรมกับกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 12 ครัง้ 4 สัปดาห ์
สปัดาหล์ะ 3 ครัง้ ครัง้ละ 60 นาที โดยผูว้ิจยัเป็นผูด้  าเนินกิจกรรมพรอ้มกบัคณะท างาน 
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2.4 หลงัท ากิจกรรมเสรจ็สิน้ ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูกบักลุ่มตวัอย่าง 
โดยใชแ้บบสงัเกตพฤติกรรมการมีปฏิสมัพนัธท์างสงัคม แลว้น าขอ้มลูท่ีไดม้าวิเคราะหเ์ปรียบเทียบ
ผลการวิจยัก่อนและหลงัท ากิจกรรม 
 
การจัดกระท าและการวิเคราะหข้์อมูล 

ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดด้  าเนินการวิเคราะหข์อ้มลูท่ีไดเ้ก็บรวบรวมมาจากกลุ่มตวัอย่าง 
โดยใช้ข้อมูลจากผลการฝึกกิจกรรมละครสรา้งสรรค์ก่อนและหลังการฝึกกิจกรรม (Pretest-
Posttest) แลว้น ามาวิเคราะหข์อ้มลูตามล าดบัดงันี ้

1. การศึกษาพฤติกรรมการปฏิสมัพนัธท์างสงัคมก่อนและหลงัการฝึกกิจกรรมละคร
สรา้งสรรคข์องเยาวชนในชมุชนอาคารทรพัยส์ิน 26-7 เขตคลองเตย โดยใชส้ถิตคิา่เฉล่ีย 

2. การเปรียบเทียบพฤติกรรมการปฏิสมัพนัธท์างสงัคมก่อนและหลงัการฝึกกิจกรรม
ละครสรา้งสรรคข์องเยาวชนในชุมชนอาคารทรัพย์สิน 26 -7 เขตคลองเตย โดยใช้สถิติ t-test 
Dependent Sample 
 
สรุปผลการวิจัย 

ในการวิจัยเรื่องการพัฒนากิจกรรมละครสรา้งสรรคเ์พ่ือส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์ของ
เยาวชน: กรณีศึกษา เยาวชนในชุมชนอาคารทรพัยส์ิน 26-7 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
สามารถสรุปผลการวิจยัไดด้งันี ้ 

1. เพ่ือสรา้งกิจกรรมละครสรา้งสรรคเ์พ่ือส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของ
เยาวชน ซึ่งผูว้ิจยัไดท้  าการสรา้งรูปแบบกิจกรรมละครสรา้งสรรค ์ใชก้ารออกแบบกิจกรรมโดยยึด
ตามหลักทฤษฎีกิจกรรมละครสรา้งสรรคข์องวินนีเฟร็ด วารต์ ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 6 ดา้นตาม
กระบวนการละครสรา้งสรรค์ ไดแ้ก่ การใชป้ระสาทสัมผัสทั้งหา้ , การใช้จินตนาการ, ความคิด
สรา้งสรรค,์ การเคล่ือนไหวรา่งกาย, การใชท้่าใบ ้และการดน้สด นอกจากนีผู้ว้ิจยัไดน้  าทฤษฎีการ
สร้างปฏิสัมพันธ์ของ David W. Johnson and Roger T. Johnson มาใช้ผสมผสานในการ
ออกแบบกิจกรรมละครสร้างสรรค์นี ้อีกด้วย โดยกิจกรรมละครสร้างสรรค์เพ่ือส่งเสริมการ
ปฏิสมัพนัธท์างสงัคมของเยาวชนนีจ้ะใชเ้วลาในการด าเนินกิจกรรมทัง้หมด 4 สปัดาห ์สปัดาหล์ะ 
3 ครัง้ ครัง้ละ 60 นาที โดยผูว้ิจยัไดแ้บง่กิจกรรมออกเป็น 3 ชว่ง ดงันี ้ 
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ชว่งท่ี 1 ชว่งเตรียมความพรอ้ม (สปัดาหท่ี์ 1/ครัง้ท่ี 1) 
ลองสมัผสัดสูิ 

ชว่งท่ี 2 ชว่งสง่เสรมิการปฏิสมัพนัธท์างสงัคม (สปัดาหท่ี์ 1-4/ครัง้ท่ี 2-11) 
เสมือนเรื่องราวของฉนั 
ไปไหนไปกนั....ซอมบีท่ี้รกั 
ตดิเกาะมหศัจรรย ์
ผลงานชิน้โบวแ์ดง 
คดิก่อนท า...ผูน้  าทาง 
ชีวิตฝันกลางอวกาศ 
มองออกไหม 
สญัชาตญาณ...Survivor 
กระเป๋าวิเศษ 
Where wolf? 

ชว่งท่ี 3 ชว่งสรุป (สปัดาหท่ี์ 4/ครัง้ท่ี 12) 
รว่มกนัสรา้ง 

หลงัจากออกแบบกิจกรรมละครสรา้งสรรคเ์รียบรอ้ยแลว้ ผูว้ิจยัไดมี้การน ากิจกรรม
ละครสรา้งสรรคไ์ปท าการตรวจสอบหาค่าความสอดคลอ้งระหว่างกิจกรรมละครสรา้งสรรคก์ับ
วตัถุประสงคก์ารจดักิจกรรมละครสรา้งสรรคเ์พ่ือส่งเสริมการปฏิสมัพันธท์างสังคมของเยาวชน 
ดว้ยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) พบว่า ในทุกกิจกรรมนัน้ มีค่าดชันีท่ีผ่านเกณฑก์าร
วัดผลท่ี 0.5 ในทุกกิจกรรม โดยมีค่าเฉล่ียของดัชนีความสอดคลอ้งของกิจกรรมละครสรา้งสรรค์
เริ่มตน้ท่ี 0.66 และ 1.00 ซึ่งในกิจกรรมท่ีมีคา่ดชันีความสอดคลอ้งอยู่ระดบัท่ี 0.66 นัน้ ผูว้ิจยัไดท้  า
การปรบัแก้กิจกรรมตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญเพ่ือใหกิ้จกรรมมีความสอดคลอ้งกับงานวิจัยมาก
ยิ่งขึน้ 

2. ศกึษาผลการใชกิ้จกรรมละครสรา้งสรรคเ์พ่ือสง่เสรมิการปฏิสมัพนัธท์างสงัคมของ
เยาวชนก่อนและหลงัท ากิจกรรม ซึ่งผูว้ิจยัไดท้  าการวิเคราะหข์อ้มลูและน าเสนอดงันี ้

2.1 พฤติกรรมการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของกลุ่มตวัอย่างก่อนการทดลองจัด

อยู่ในระดบันอ้ย (�̅� = 0.47, SD=0.17) และพฤตกิรรมการปฏิสมัพนัธท์างสงัคมของกลุม่ตวัอยา่ง

หลงัการทดลองจดัอยูใ่นระดบัดี (�̅� =1.50, SD=0.25) 
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2.2 พฤติกรรมการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการ
ทดลองมีความแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพฤติกรรมการปฏิสมัพนัธ์
ทางสงัคมของกลุม่ตวัอยา่งหลงัการทดลองมากกว่าก่อนการทดลอง 

2.3 พฤติกรรมการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของกลุ่มตัวอย่างในด้านการสรา้ง
บรรยากาศและรกัษาบรรยากาศในการท างานกลุ่ม หลงัการทดลองมีค่าคะแนนเฉล่ียสูงสุดเป็น

อนัดบั 1 จดัอยู่ในระดบัดี (�̅� = 1.71, SD=0.46) โดยคะแนนคา่เฉล่ียของพฤติกรรมในรายขอ้ย่อย
ของพฤตกิรรมดา้นนี ้มีคา่คะแนนเรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย ดงันี ้

2.3.1 การใหค้วามรว่มมือขณะท ากิจกรรม จดัอยูใ่นระดบัดี (�̅� = 2.00) 

2.3.2 การรบัฟังและสนใจการกระท าของผูอ่ื้น จดัอยูใ่นระดบัดี (�̅� = 1.90) 

2.3.3 การใหก้ารสง่เสรมิสนบัสนนุผูอ่ื้น จดัอยูใ่นระดบัดี (�̅� = 1.70) 

2.3.4 ยิม้แยม้แจม่ใสชกัชวนผูอ่ื้นพดูคยุ จดัอยูใ่นระดบัดี (�̅� = 1.65) 
2.3.5 การแสดงออกถึงความไวว้างใจเพ่ือนในกลุ่ม จดัอยู่ในระดบัปานกลาง 

(�̅� = 1.30) 
2.4 พฤติกรรมการปฏิสัมพนัธท์างสงัคมของกลุ่มตวัอย่างในดา้นการติดต่อส่ือสาร

กับผู้อ่ืน หลังการทดลองมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเป็นอันดบั  2 จัดอยู่ในระดบัดี (�̅� = 1.55, 
SD=0.50) โดยคะแนนค่าเฉล่ียของพฤติกรรมในรายขอ้ย่อยของพฤติกรรมดา้นนี ้มีค่าคะแนน
เรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย ดงันี ้

2.4.1 การใชค้  าพูดหรือร่างกายส่ือความรูส้ึกของตนเองได ้จดัอยู่ในระดบัดี 

(�̅� = 1.80) 

2.4.2 การแสดงความคิดเห็นของตนเองใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ จดัอยู่ในระดบัดี (�̅� = 
1.75) 

2.4.3 การพดูทบทวนสิ่งท่ีไดร้บัฟังจากผูอ่ื้นไดอ้ย่างถูกตอ้ง จดัอยู่ในระดบัดี 

(�̅� = 1.50) 

2.4.4 การใชค้  าพดูหรือรา่งกายในการส่ือสารไดอ้ยา่งเหมาะสม ระดบัดี (�̅� = 
1.50) 

2.4.5 การเขา้ใจความคิดและความรูส้ึกของผูอ่ื้น จดัอยู่ในระดบัปานกลาง 

(�̅� = 1.20) 
2.5 พฤติกรรมการปฏิสัมพันธท์างสงัคมของกลุ่มตวัอย่างในดา้นการแสดงออกถึง

ภาวะผู้น  า หลังการทดลองมีค่าคะแนนเฉล่ียสูงสุดเป็นอันดับ  3 จัดอยู่ในระดับดี (�̅� = 1.45, 
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SD=0.50) โดยคะแนนค่าเฉล่ียของพฤติกรรมในรายข้อย่อยของพฤติกรรมดา้นนี ้มีค่าคะแนน
เรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย ดงันี ้

2.5.1 การชว่ยเหลือผูอ่ื้นขณะท ากิจกรรมกลุม่ จดัอยูใ่นระดบัดี (�̅� = 1.95) 

2.5.2 มีความกลา้ท่ีจะแสดงออกตอ่หนา้ผูอ่ื้น จดัอยูใ่นระดบัดี (�̅� = 1.60) 

2.5.3 สอบถามความเห็นคดิจากเพ่ือนในกลุม่ จดัอยูใ่นระดบัดี (�̅� = 1.35) 

2.5.4 ชว่ยก าหนดแนวทางในการท างานกลุ่ม จดัอยูใ่นระดบัปานกลาง (�̅� = 
1.30)  

2.5.5 มีความกลา้ในการตดัสินใจ จดัอยูใ่นระดบัปานกลาง (�̅� = 1.05) 
2.6 พฤตกิรรมการปฏิสมัพนัธท์างสงัคมของกลุม่ตวัอยา่งในดา้นการแกไ้ขปัญหา

ท่ีเกิดขึน้หรือความขดัแยง้หลงัการทดลองมีคา่คะแนนเฉล่ียสงูสดุเป็นอนัดบั  4 จดัอยู่ในระดบัปาน

กลาง (�̅� = 1.32, SD=0.60) โดยคะแนนคา่เฉล่ียของพฤติกรรมในรายขอ้ย่อยของพฤติกรรมดา้น
นี ้มีคา่คะแนนเรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย ดงันี ้

2.6.1 ไม่แสดงพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมเม่ือมีความคิดเห็นต่างจากผู้อ่ืน 

ระดบัดี (�̅� = 1.75) 
2.6.2 การรบัฟังและยอมรบัความคิดเห็นของผูอ่ื้นแมจ้ะไม่เห็นดว้ย ระดบัดี 

(�̅� = 1.70) 

2.6.3 การพยายามสรา้งข้อตกลงร่วมกัน จัดอยู่ในระดับปานกลาง (�̅� = 
1.15) 

2.6.4 กลา้เสนอขอ้คิดเห็นท่ีแตกต่างโดยไม่แสดงความก้าวรา้ว ระดบัปาน

กลาง (�̅� = 1.05) 

2.6.5 กลา้ส่ือสารเพ่ือหาขอ้สรุปท่ีเป็นกลาง จดัอยู่ในระดบัปานกลาง (�̅� = 
0.95) 
 
อภปิรายผล 

ในการวิจัยเรื่องการพัฒนากิจกรรมละครสรา้งสรรคเ์พ่ือส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์ของ
เยาวชน: กรณีศึกษา เยาวชนในชุมชนอาคารทรพัยส์ิน 26-7 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
สามารถอภิปรายผลการวิจยัไดด้งันี ้ 

1. ผลจากการสรา้งกิจกรรมละครสรา้งสรรคเ์พ่ือส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
ของเยาวชน: กรณีศึกษา เยาวชนในชุมชนอาคารทรพัยส์ิน 26-7 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
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ซึ่งในการออกแบบกิจกรรมละครสรา้งสรรคนี์ ้ ผูว้ิจยัไดอ้อกแบบโดยมีโครงสรา้งหลกัของกิจกรรม
คือทฤษฎีการสรา้งปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ประกอบไปด้วย 4 ด้าน ได้แก่ พฤติกรรมด้านการ
ติดต่อส่ือสารกับผู้อ่ืน พฤติกรรมการสรา้งบรรยากาศและรกัษาบรรยากาศในการท างานกลุ่ม 
พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงภาวะผูน้  า และพฤติกรรมการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึน้หรือความขดัแยง้ แลว้
น ามาผสมผสานกับแนวคิดทฤษฎีของกระบวนการละครสรา้งสรรค ์โดยพฤติกรรมด้านการ
ติดต่อส่ือสารกับผูอ่ื้นจัดอยู่ในกิจกรรมท่ี 2, 5 และ 7 พฤติกรรมการสรา้งบรรยากาศและรกัษา
บรรยากาศในการท างานกลุม่จดัอยู่ในกิจกรรมท่ี 1, 8 และ 12 พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงภาวะผูน้  า
จดัอยูใ่นกิจกรรมท่ี 3, 6 และ 10 และพฤตกิรรมการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึน้หรือความขดัแยง้จดัอยูใ่น
กิจกรรมท่ี 4, 9 และ 11 

ผลจากการสรา้งกิจกรรมละครสรา้งสรรคส์ามารถอภิปรายผลไดว้่า ในกระบวนการ
สรา้งกิจกรรมละครสร้างสรรคเ์พ่ือส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์ของเยาวชน : กรณีศึกษา เยาวชนใน
ชมุชนอาคารทรพัยส์ิน 26-7 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร สิ่งท่ีควรค านึงถึงมากท่ีสดุคือ รูปแบบ
กิจกรรมแบบใดท่ีจะเหมาะสมกับกลุ่มตวัอย่างในการวิจัยครัง้นีม้ากท่ีสุด ซึ่งรูปแบบกิจกรรมท่ี
ผู้วิจัยเลือกก็คือรูปแบบกิจกรรมละครสรา้งสรรค ์เน่ืองจากกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครัง้นีคื้อ
เยาวชนในชุมชนท่ีมีช่วงอายุระหว่าง 10-15 ปี  ซึ่งเยาวชนในวัยนี ้เป็นช่วงท่ี มีพัฒนาการ
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว เริ่มมีการคิดอย่างมีเหตมีุผล สนใจในเรื่องของบุคลิกภาพของตนเอง 
และตอ้งการการเขา้สงัคมมากยิ่งขึน้ ซึ่งเยาวชนในวยันีต้อ้งการความเป็นอิสระทัง้ทางดา้นจิตใจ
และอารมณ ์ผูว้ิจยัจงึเลือกรูปแบบกิจกรรมละครสรา้งสรรคเ์พราะเป็นรูปแบบกิจกรรมท่ีสามารถให้
อิสระทั้งทางดา้นความคิดและอารมณ์แก่ผูร้่วมกิจกรรมไดเ้ป็นอย่างดี ทั้งยังส่งเสริมใหเ้กิดการ
ปฏิสมัพนัธก์ันในกลุ่ม สอดคลอ้งกับ พรรตัน ์ด  ารุง กล่าวว่า (2550, น. 70) กิจกรรมละครจะช่วย
พฒันาใหเ้ด็กไดแ้สดงออกทัง้ทางดา้นความคิด ท่าทาง และค าพดู ส่งผลท าใหรู้จ้กัตนเองมากขึน้ 
ทัง้ยงัส่งผลถึงพัฒนาการทางดา้นสงัคม ท าใหเ้ด็กรูจ้กัปรบัตวัในการท างานรว่มกันผูอ่ื้น ท าใหเ้กิด
ความเช่ือใจซึ่งกันและกัน รูจ้กัการยอมรบัผูอ่ื้น การใชเ้หตผุล สรา้งสมัพนัธภาพท่ีดีกับผูอ่ื้น ทัง้ยงั
ช่วยกระตุน้ความคิดทางดา้นการวิพากษ์วิจารณค์วามแตกต่างทางสังคมและปัญหาอ่ืนๆ โดย
รูปแบบการจัดกิจกรรมมีการจัดกิจกรรม ครัง้ละ 1 ชั่วโมง สปัดาหล์ะ 3 ครัง้ ตามทฤษฎีการจดั
กระบวนการกลุม่ แบง่ออกเป็น 12 กิจกรรม ดงันี ้

- กิจกรรมครัง้ท่ี 1: การใชป้ระสาทสัมผัสทั้งหา้เน้นดา้นการลิม้รส การไดก้ลิ่น  
และการสัมผัส / การสรา้งบรรยากาศและรักษาบรรยากาศในการท างานกลุ่ม  (ช่ือกิจกรรม  
ลองสมัผสัดสูิ) 
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กิจกรรมในครัง้แรกนีผู้ว้ิจยัใชแ้นวคดิทฤษฎีของกระบวนการละครสรา้งสรรค ์
ผสมผสานกับทฤษฎีการสรา้งปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในดา้นของการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม เพ่ือ
ส่งเสริมใหก้ลุ่มตวัอย่างไดท้  าความรูจ้ักกันเป็นครัง้แรก ฝึกการท ากิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม เพื่อ
ก่อใหเ้กิดการปฏิสมัพันธท์างสงัคมท่ีดียิ่งขึน้  ซึ่งกิจกรรมในครัง้นีจ้ะเนน้การละลายพฤตกิรรมของ
กลุม่ตวัอยา่งเพื่อใหก้ลุม่ตวัอยา่งเกิดความกลา้ในการแสดงออกมากย่ิงขึน้ 

สอดคลอ้งกบัอาจารยเ์ทวญั นราธาวา (เทวญั นราธาวา, 2556) (เอกสารจาก
เว็บไซต)์ กล่าวว่า ขัน้ตอนของการจดักระบวนการกลุ่ม ขัน้ตอนแรกคือ Ice Breaking การสลาย
พฤติกรรม ปกติมนุษยเ์ม่ือเขา้สู่สงัคมใหม่จะมีความรูส้ึกว่าตวัเองไม่คุน้เคย ไม่ปลอดภัย ระแวง 
รูส้ึกเหมือนถูกจบัตามองจากคนท่ีไม่รูจ้กั จึงก่อใหเ้กิดพฤติกรรมท่ีปิดกั้น ตวัเอง วางฟอรม์ ไม่
พูดคุยกับใคร เหมือนกับมีกรอบน า้แข็งลอ้มรอบตวัเองอยู่  เพราะฉะนัน้ขัน้แรกจงึเป็นการละลาย
น า้แข็งเพื่อท าใหรู้ส้กึวา่ทกุๆคนก็เหมือนกนั  

- กิจกรรมครัง้ท่ี 2: การใชป้ระสาทสมัผสัทัง้หา้เนน้ในดา้นการสงัเกตและการฟัง / 
การตดิตอ่ส่ือสารกบัผูอ่ื้น (ช่ือกิจกรรม เสมือนเรื่องราวของฉนั)  

กิจกรรมนีเ้ป็นการส่งเสริมใหก้ลุ่มตวัอย่างไดฝึ้กฝนการส่ือสารกับผูอ่ื้น ทัง้
ในการเป็นผูร้บัสารและผูส้่งสาร โดยการใชท้ฤษฎีการสรา้งปฏิสมัพนัธท์างสงัคมในดา้นของการ
ติดต่อส่ือสาร มาผสมผสานกบักิจกรรมละครสรา้งสรรคใ์นเรื่องของการใชป้ระสาทสมัผสัทัง้ 5 ซึ่ง
จะเนน้ในดา้นของการฟังและการสังเกต โดยกลุ่มตวัอย่างจะท าการแลกเปลี่ยนเรื่องราวของ
ตนเองแก่ผูอ่ื้น ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมให้กลุม่ตวัอยา่งเกิดการเรียนรูซ้ึ่งกนัและกนัมากยิ่งขึน้  

สอดคลอ้งกบัอาจารยเ์ทวญั นราธาวา (เทวญั นราธาวา, 2556) (เอกสารจาก
เว็บไซต)์ กล่าวว่าขัน้ตอนท่ีสองของการจดักระบวนการกลุ่มคือ สรา้งมนุษยส์มัพนัธแ์ละเกิดการ
ปฏิสมัพันธ์ เม่ือน า้แข็งเกิดละลายและเบาบางลง บุคคลนัน้ๆจะมีความรูส้ึกว่าทุกคนที่อยู่ต่อ
หนา้เป็นพวกเดียวกันจะเริ่มไม่รูส้ึกเขินอาย และเริ่มกล้าแสดงออก กิจกรรมในขั้นตอนนีค้วร
เริ่มให้มีการพูดคุยกัน ถูกเนือ้ตอ้งตัวกัน เพ่ือก่อใหเ้กิดความไวว้างใจกนั 

- กิจกรรมครัง้ท่ี 3: การใชจ้ินตนาการ / การแสดงออกถึงภาวะผูน้  า (ช่ือกิจกรรม  
ไปไหนไปกนั....ซอมบีท่ี้รกั) 

พฤติกรรมอีกพฤติกรรมหนึ่งท่ีถือเป็นพฤติกรรมท่ีก่อใหเ้กิดการปฏิสมัพันธ์
ทางสังคมคือพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงภาวะผูน้  า ซึ่งผูน้  าจะเป็นผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีในการถาม การหา
ขอ้สรุป ก าหนดทิศทาง จงูใจและตดัสิน และยงัจะตอ้งเป็นผูท่ี้คอยช่วยเหลือใหก้ลุม่ท างานไดอ้ยา่ง
ส าเร็จ โดยกิจกรรมนีจ้ะเป็นการช่วยส่งเสริมให้ผู้ร่วมกิจกรรมเกิดความกล้าท่ีจะแสดงออกเพ่ือ
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พัฒนาไปสู่ภาวะการเป็นผู้น  าของการท างานกับคนเป็นกลุ่ม ในกิจกรรมนีผู้ ้วิจ ัยไดน้  าทฤษฎี
ละครสรา้งสรรคใ์นดา้นการจินตนาการมาผสมผสานดว้ย  ซึ่งกิจกรรมนีจ้ะเริ่มจากการฝึกให้
กลุม่ตวัอยา่งไดใ้ชจ้ินตนาการเพ่ือแสดงออกมาทางรา่งกาย รว่มกบัการฝึกเป็นผูน้  าและผูต้ามท่ีดี  

สอดคลอ้งกบักชกร เทศถมยา (กชกร เทศถมยา, 2561) กล่าวว่า ภาวะผูน้  า
เป็นคุณลักษณะ พฤติกรรม ความสามารถ หรือกระบวนการท่ีเป็นปฏิสัมพันธ์หรือเป็นวิถีก าร
ด าเนินชีวิตของบคุคลท่ีสามารถมีอิทธิพลตอ่ผูอ่ื้นกลุ่มคน สามารถสรา้งแรงบนัดาลใจ สรา้งความ
ปรารถนา ท าให้เกิดความเช่ือถือศรัทธา การยอมรับความพยายาม การอุทิศตัว การใช้
ความสามารถอยา่งดีท่ีสดุ และชว่ยเพิ่มพลงัอ านาจของผูอ่ื้นเพ่ือใหบ้รรลผุลส าเรจ็ตามเปา้หมาย 

- กิจกรรมครัง้ท่ี 4: การใช้จินตนาการ / การแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้หรือความ
ขดัแยง้ (ช่ือกิจกรรม ตดิเกาะมหศัจรรย)์ 

ในกิจกรรมนีผู้ว้ิจยัไดน้  าทฤษฎีการสรา้งปฏิสมัพนัธท์างสงัคมในดา้นของการ
แก้ไขปัญหามาผสมผสานกับทฤษฎีละครสรา้งสรรคใ์นกระบวนการของการใชจ้ินตนาการ โดย
กิจกรรมนีจ้ะเป็นกิจกรรมท่ีอยู่ในรูปแบบของกิจกรรมเกมการแข่งขนัเป็นกลุ่ม ซึ่งไดร้บัการตอบรบั
จากกลุ่มตวัอย่างเป็นอย่างดี เน่ืองจากเป็นกิจกรรมท่ีมีความสนุกสนานมีการแข่งขนักนัและมีการ
ใหร้างวลัตอบแทน ถือเป็นการกระตุน้ใหเ้กิดแรงจงูใจในการด าเนินกิจกรรมอยู่ตลอดเวลา ซึ่งกลุ่ม
ตวัอย่างสามารถคิดแกไ้ขปัญหาไดเ้ป็นอย่างดีจากการแสดงความคิดเห็นรว่มกัน โดยมีคณะผูน้  า
กิจกรรมคอยกระตุน้และชว่ยชีแ้นะ 

สอดคลอ้งกับวชิระ กันภัย (วชิระ กันภัย, 2559) กล่าวว่า ความส าคญัของ
แรงจงูใจ คือ สิ่งเรา้ในการปฏิบตัิงาน เป็นพลงักระตุน้พฤติกรรมใหแ้ตล่ะบคุคลใชค้วามสามารถใน
การด าเนินงานให้เป็นไปในทิศทางท่ีจะน าไปสู่เป้าหมาย การสรา้งแรงจูงใจ จึงเป็นสิ่งส าคัญท่ี
จะตอ้งสง่เสรมิใหแ้ก่ผูด้  าเนินงานเพ่ือใหง้านบรรลผุลตามท่ีตอ้งการ 

- กิจกรรมครัง้ท่ี 5: การใชท้่าใบ ้/ การติดตอ่ส่ือสารกับผูอ่ื้น (ช่ือกิจกรรม ผลงาน
ชิน้โบวแ์ดง) 

กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมท่ีใช้ทฤษฎีของละครสร้างสรรค์ในการใช้ท่าใบ ้
ผสมผสานกบัทฤษฎีการสรา้งปฏิสมัพนัธท์างสงัคมในดา้นของการส่ือสาร ซึ่งกิจกรรมจะออกมาใน
รูปแบบของการท างานเป็นร่วมกัน โดยเริ่มจากการท าเป็นคู่ เป็นกลุ่มใหญ่ขึน้เ รื่อยๆ ซึ่งกลุ่ม
ตวัอย่างจะตอ้งร่วมกันระดมความคิดตามโจทยท่ี์ไดร้บั โดยเป็นการเน้นการส่ือสารโดยใชก้าร
แสดงออกทางรา่งกายโดยไมใ่ชค้  าพดู  
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สอดคลอ้งกบัพรรตัน ์ด  ารุง (พรรตัน ์ด ารุง, 2550, น. 11-12) กล่าวว่า การใช้
ท่าใบ ้ถือเป็นเริ่มตน้ท่ีดีในการกระตุน้การแสดงออกของมนษุย ์การใชท้่าใบคื้อการแสดงออกทาง
ความคิดผ่านการเคล่ือนไหวร่างกายโดยไม่ใชค้  าพูด ดงันัน้การใชท้่าใบจ้ึงเป็นการช่วยลดความ
กดดนัท่ีจะตอ้งคดิบทสนทนาในการส่ือสารกบัผูอ่ื้น 

- กิจกรรมครัง้ท่ี 6: การเคล่ือนไหวร่างกาย / การแสดงออกถึงภาวะผู้น  า (ช่ือ
กิจกรรม คดิก่อนท า...ผูน้  าทาง) 

กิจกรรมนีเ้ป็นการฝึกให้กลุ่มตัวอย่างรูจ้ักการท างานร่วมกันเป็นทีม และ
แสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นผูน้  าและผูต้ามของสมาชิกในกลุ่มแตล่ะคน กลุ่มตวัอย่างจะตอ้งรว่มมือ
กนัก าหนดแนวทางในการท างานกลุม่ใหป้ระสบผลส าเร็จ ซึ่งผูว้ิจยัไดส้อดแทรกใหกิ้จกรรมนีอ้ยู่ใน
รูปแบบของการแขง่ขนั เพ่ือเป็นการกระตุน้ใหก้ลุ่มตวัอยา่งเกิดแรงจงูใจในการด าเนินกิจกรรมมาก
ยิ่งขึน้ ซึ่งภาวะผูน้  าถือเป็นพฤตกิรรมดา้นหนึ่งท่ีมีผลตอ่การสรา้งปฏิสมัพนัธท์างสงัคม 

สอดคลอ้งกบัเมธวิน ปิติพรวิวฒัน ์(เมธวิน ปิตพิรวิวฒัน,์ 2561) (เอกสารจาก
เว็บไซต)์ กล่าวว่า องค์กรชั้นน าของโลกอย่าง World Economic Forum ได้ก าหนดทักษะการ
ท างานเป็นทีมและความเป็นผู้น  า (Collaboration & Leadership) ให้เป็นทักษะแห่งศตวรรษท่ี 
21 หรือ  ทักษะชีวิต  (Life Skills) ท่ี เด็กยุคใหม่ควรจะต้องมี  การเป็นผู้น  า ท่ี ดี คือการสร้าง
สภาพแวดลอ้มเพ่ือเอือ้ใหเ้กิดการท างานเป็นทีมท่ีดีโดยมีเป้าหมายท่ีชดัเจนนั่นเอง สามารถสรา้ง
ความมั่นใจและความไวใ้จจากลกูทีมใหท้กุคนท างานไดอ้ย่างมีความสขุ 

- กิจกรรมครัง้ท่ี 7: ความคิดสรา้งสรรค ์/ การติดต่อส่ือสารกับผูอ่ื้น (ช่ือกิจกรรม  
ชีวิตฝันกลางอวกาศ) 

กิจกรรมนีเ้ป็นการส่งเสริมใหก้ลุ่มตวัอย่างไดฝึ้กการใชค้วามคิดสรา้งสรรค์
และการใชค้  าพดูถ่ายทอดความคิดเห็นของตนเองใหผู้อ่ื้นเขา้ใจได ้รวมทัง้สามารถใชค้  าพดูในการ
แสดงความคิดเห็นต่อผู้อ่ืนทั้งในทางท่ีเห็นด้วยและไม่ เห็นด้วยได้อย่างเหมาะสม ไม่แสดง
พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมหรือก้าวรา้วแม้ไม่เห็นดว้ยก็ตาม ซึ่งกิจกรรมจะอยู่ในรูปแบบของการ
สรา้งสรรคช์ิน้งานโดยใชค้วามคิดสรา้งสรรคร์่วมกันเป็นกลุ่ม จะออกมาน าเสนอความคิดในการ
สรา้งสรรคโ์ดยเรียบเรียงเป็นค าพูดใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ ซึ่งเป็นพฤติกรรมท่ีกลุ่มตวัอย่างควรพึงมีเพราะ
การสรา้งปฏิสมัพนัธท่ี์ดีกบัผูอ่ื้นลว้นเริ่มมาจากการส่ือสารท่ีดี 

สอดคลอ้งกับถิรนนัท ์อนวชัศิริวงศ ์(ถิรนนัท ์อนวชัศิริวงศ ,์ 2553, น. 11-12) 
กล่าวว่า มนุษยต์อ้งอยู่รวมกนัเป็นกลุ่ม สรา้งตนเองขึน้มาเป็นสงัคมท่ีตอ้งมีการมีการพึ่งพาอาศยั
กนัในเรื่องตา่งๆ จึงจ าเป็นตอ้งมีการตดิตอ่ส่ือสารกนัใหรู้เ้รื่องและมีความเขา้ใจกนัเพ่ือขจดัปัญหา
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การไม่เขา้ใจกัน ทุกคนในโลกนีมี้ความแตกตา่งกนัทัง้ทางดา้นรา่งกาย  จิตใจ  อารมณค์วามรูส้ึก
นึกคิด และเจตคติ ดงันัน้การส่ือสารจะตอ้งค านึงถึงความแตกตา่งระหว่างบคุคลดว้ย  การส่ือสาร
กนัจงึเป็นเรื่องส าคญัอยา่งยิ่งในการด ารงชีวิตของมนษุย ์

- กิจกรรมครัง้ท่ี 8: การใชท้่าใบ ้/ การสรา้งบรรยากาศและรกัษาบรรยากาศใน
การท างานกลุม่ (ช่ือกิจกรรม มองออกไหม) 

กิจกรรมนีเ้ป็นกิจกรรมท่ีมีการใชก้ระบวนการของละครสรา้งสรรคใ์นเรื่องของ
ท่าใบอี้กเช่นกัน ซึ่งจะเป็นการใชท้่าใบท่ี้เกิดจากการระดมความคิดรว่มกันเป็นกลุ่มก่อใหเ้กิดการ
ท างานรว่มเป็นกลุม่ท่ีดี ซึ่งถือเป็นพฤตกิรรมดา้นหนึ่งท่ีก่อใหเ้กิดการสรา้งปฏิสมัพนัธท่ี์ดีรว่มกนั 

สอดคลอ้งกับระวิรฐั รุง่โรจน ์(ระวิรฐั รุง่โรจน ,์ 2559) กล่าวว่า การส่ือสารไม่
ว่าจะดว้ยการส่ือสารประเภทใด ถือเป็นพฤติกรรมหนึ่งท่ีจ  าเป็นและส าคัญส าหรบัการท างาน
รว่มกบัผูอ่ื้น อีกทัง้ขอ้มลูท่ีส่ือสารออกไปตอ้งเป็นขอ้มลูท่ีไม่สรา้งความขดัแยง้หรือความเดือดรอ้น
ใหแ้ก่ผูอ่ื้นหรือหน่วยงานอ่ืน และตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีถูกตอ้งส่ือสารดว้ยความชดัเจน อีกทัง้หากการ
ส่ือสารมีประสิทธิภาพก็สามารถลดปัญหาหรือขอ้ขดัแยง้ในการท างานลงได ้

- กิจกรรมครั้งท่ี 9: การเคล่ือนไหวร่างกาย / การแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้หรือ 
ความขดัแยง้ (ช่ือกิจกรรม สญัชาตญาณ...Survivor) 

กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมท่ีอยู่ในรูปแบบของการสรา้งสถานการณ์จ าลอง 
เพ่ือให้กลุ่มตัวอย่างได้ฝึกการใช้จินตนาการและการคิดแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ซึ่งการสรา้ง
ปฏิสมัพันธท์างสงัคมนัน้ จ  าเป็นตอ้งส่งเสริมใหบุ้คคลนัน้ๆมีพฤติกรรมการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึน้
หรือความขัดแย้ง ซึ่งกลุ่มตัวอย่างแต่ละคนล้วนมีความคิดเห็นท่ี ไม่ตรงกันในการแก้ไขปัญหา 
บคุคลทัง้สองฝ่ายจะตอ้งพยายามหาขอ้ตกลงรว่มกนัท่ีเป็นกลาง เพราะการคิดแกไ้ขปัญหานีไ้ม่ได้
แกด้ว้ยตนเองเพียงคนเดียว แตเ่ป็นการแกไ้ขรว่มกนัเป็นกระบวนการกลุม่ 

- กิจกรรมครั้งท่ี  10: การด้นสด / การแสดงออกถึงภาวะผู้น  า (ช่ือกิจกรรม  
กระเป๋าวเิศษ)  

ในกิจกรรมนีก็้เชน่เดียวกนักบักิจกรรมท่ี 9 จะเป็นกิจกรรมท่ีอยู่ในรูปแบบของ
การจ าลองสถานการณ์ ซึ่งจะมีการจ าลองสถานการณ์ขึน้มาหลากหลายสถานการณ์ท่ีมีความ
แตกต่างกัน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างจะต้องฝึกการคิดอย่างทันทีทันใด เม่ือถ้าตนเองต้องพบเจอกับ
สถานการณน์ัน้ๆจะปฏิบตัิตนอย่างไร โดยกิจกรรมนีจ้ะมุ่งเนน้ใหก้ลุ่มตวัอย่างมีความกลา้ในการ
ตดัสินใจ ซึ่งเป็นคณุสมบตัอิยา่งหนึ่งของการมีภาวะผูน้  า  
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ซึ่งในกิจกรรมท่ี 9 และ 10 นี ้สอดคลอ้งกบัทิศนา  แขมมณี (ทิศนา แขมมณี, 
2550) กล่าวว่า การสอนโดยใช้กระบวนการในการสรา้งสถานการณ์จ าลอง เป็นกระบวนการ
เรียนรูอ้ยา่งหนึ่งท่ีสามารถชว่ยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูส้ิ่งตา่งๆตามวตัถปุระสงคท่ี์ผูส้อนก าหนดขึน้ 
โดยกระบวนการสอนแบบนีจ้ะใหผู้เ้รียนไดล้งไปเล่นกบัสถานการณท่ี์มีการก าหนดบทบาท ขอ้มูล 
และกติกาในการเล่น ซึ่งองคป์ระกอบเหล่านีจ้ะตอ้งสะท้อนความเป็นจริง และผู้เรียนจะตอ้งมี
ปฏิสมัพนัธก์บัสิ่งต่างๆท่ีอยู่ในสถานการณน์ัน้ ซึ่งการก าหนดขอ้มูลต่างๆในการสรา้งสถานการณ์
จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งมีความสมจริง เพราะจะส่งผลตอ่การตดัสินใจแกไ้ขปัญหาตา่งๆของผูเ้ล่น 
ซึ่งการตดัสินใจท่ีเกิดขึน้นัน้จะสง่ผลถึงผูเ้ลน่ในลกัษณะท่ีเกิดขึน้จรงิในสถานการณน์ัน้ๆ  

- กิจกรรมครัง้ท่ี 11: การด้นสด / การแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้หรือความขัดแย้ง  
(ช่ือกิจกรรม Where wolf?) 

กิจกรรมนีเ้ป็นกิจกรรมท่ีใชก้ระบวนการของละครสรา้งสรรคใ์นการเล่นสมมติ
บทบาทเพ่ือการคิดแกไ้ขปัญหา โดยจะเป็นกิจกรรมท่ีอยู่ในรูปแบบของการเล่นเกม กลุ่มตวัอย่าง
จะไดร้บับทบาทท่ีแตกตา่งกันออกไปซึ่งกลุ่มตวัอย่างจะตอ้งใชก้ารส่ือสารกนัเพ่ือคน้หาความจริง 
โดยผลตอบรบัจากการด าเนินกิจกรรมนีไ้ดร้บัผลตอบรบัจากกลุ่มตวัอย่างเป็นอย่างดี เน่ืองจาก
กิจกรรมอยูใ่นรูปแบบของเกม จึงไม่ก่อใหเ้กิดความเครียด กลุม่ตวัอยา่งมีความสนกุสนานจงึท าให้
กลา้ท่ีจะพดูกลา้แสดงความคิดเห็นมากยิ่งขึน้อย่างเห็นไดช้ดั ถือเป็นผลตอบรบัท่ีดีเพราะแสดงให้
เห็นถึงการมีปฏิสมัพนัธท์างสงัคมรว่มกนัของกลุม่ตวัอยา่ง 

สอดคลอ้งกับพรรตัน ์ด  ารุง (พรรตัน ์ด ารุง, 2550, น. 11-12) กล่าวว่า ละคร
สรา้งสรรคมี์จุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาเด็กตามความถนัดของแต่ละบุคคล ละครประเภทนีมุ้่งเน้น
กระบวนการและพฒันาการของผูท้  ากิจกรรมในกลุ่ม เทคนิคของละครสรา้งสรรคส์ามารถน าไปใช้
ในหอ้งเรียนได ้การเล่นสมมติบทบาท การฝึกจินตนาการเป็นวิธีท่ีท าใหเ้ด็กไดท้ดลองหาเหตผุล 
ฝึกการจดจ า การสรา้งสรรค ์และการแกปั้ญหา ละครสรา้งสรรคเ์หมาะเป็นส่ือการสอนท่ีเหมาะกบั
เดก็มากท่ีสดุ 

- กิจกรรมครั้งท่ี  12: ความคิดสร้างสรรค์ / การสร้างบรรยากาศและรักษา
บรรยากาศในการท างานกลุม่ (ช่ือกิจกรรม รว่มกนัสรา้ง) 

ในกิจกรรมครัง้สุดทา้ยนีเ้ป็นกิจกรรมท่ีอยู่ในรูปแบบของการท างานร่วมกัน 
โดยเป้าหมายของกิจกรรมในครัง้นีคื้อการเนน้ใหก้ลุ่มตวัอย่างไดท้บทวนตนเองว่าตนเองเป็นคน
อย่างไรและรูว้่าผูอ่ื้นมีความแตกต่างกันอย่างไร เพ่ือใหก้ลุ่มตวัอย่างไดเ้รียนรูว้่ามนุษยท์ุกคนมี
ความแตกต่างกนัเพราะฉะนัน้การเขา้หาบุคคลแตล่ะบุคคลเพ่ือสรา้งปฏิสมัพนัธน์ัน้ลว้นมีวิธีการ
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เขา้หาท่ีแตกตา่งกันออกไป ทัง้นีย้งัตอ้งการใหก้ลุ่มตวัอย่างไดส้ะทอ้นความคิดความรูส้ึกเก่ียวกับ
ตนเองท่ีมีตอ่ชมุชนออกมาเพ่ือก่อใหเ้กิดความภาคภมูิใจในชมุชนของตนเองและการเห็นถึงคณุคา่
ของตนเองและผูอ่ื้น และร่วมกันกล่าวถึงประโยชนท่ี์ไดจ้ากการด าเนินกิจกรรมทัง้หมดท่ีผ่านมา
โดยเนน้ใหก้ลุม่ตวัอยา่งแสดงความคดิเห็นรว่มกนั 

สอดคล้องกับเอมอร กฤษณะรังสรรค์ (เอมอร กฤษณะรังสรรค์, 2561) 
(เอกสารจากเว็บไซต)์ กล่าวว่า การมีปฏิสัมพันธอ์ันดีกับผูอ่ื้นเป็นสิ่งจ  าเป็นในการมีชีวิตอยู่ของ
มนุษย ์มนุษยแ์ต่ละคนถูกหล่อหลอมจากประสบการณ์ให้มีความคิด ความเช่ือ ทัศนคติ และ
ค่านิยมท่ีแตกต่างกัน ดงันัน้การเช่ือมปฏิสัมพันธร์ะหว่างคน 2 คน จึงตอ้งอาศยัความเขา้ใจถึง
ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสง่ผลตอ่ปฏิสมัพนัธท่ี์มีระหวา่งกนั เพ่ือบคุคลทัง้สองฝ่ายจะไดป้ระสบความส าเร็จ
ในการสรา้งปฏิสมัพนัธท่ี์ดีตอ่กนั ทัง้นีก้ารมีปฏิสมัพนัธอ์นัดีนัน้ยงัท าใหบ้คุคลไดเ้รียนรูต้นเองจาก
การมีปฏิสัมพันธ์กับผูอ่ื้น บุคคลนัน้ๆจะไดเ้รียนรูจุ้ดเด่นจุดดอ้ยของตนเอง รูแ้ละเขา้ใจถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ถือเป็นกุญแจส าคญัท่ีจะน าบุคคลไปสู่การพฒันาเอกลกัษณข์องตนเอง 
การมีความรูส้กึวา่ชีวิตมีความหมายและมีคณุคา่ 

จากการอภิปรายกิจกรรมทั้งหมดนีผู้้วิจัยสรุปได้ว่าจุดเด่นของกิจกรรมละคร
สรา้งสรรคใ์นงานวิจยันีคื้อรายละเอียดการสรา้งกิจกรรมในแตล่ะกระบวนการ ซึ่งกลุม่ตวัอย่างของ
การวิจยัเล่มนีถื้อว่ามีความแตกต่างจากงานวิจยัอ่ืนๆท่ีมีกลุ่มตวัอย่างท่ีอยู่ในบริบทของโรงเรียน 
สถานศกึษาตา่งๆ เพราะกลุม่ตวัอยา่งในการวิจยันีเ้ป็นเยาวชนท่ีอาศยัอยูใ่นชมุชนของตนเอง ดว้ย
ความแตกตา่งทางบริบทของกลุ่มตวัอยา่งนี ้จึงส่งผลใหผู้ว้ิจยัเล็งเห็นถึงความส าคญัของการสรา้ง
แรงจงูใจหรือแรงดงึดดูใหก้ลุ่มตวัอย่างอยากมาเขา้รว่มกิจกรรมดว้ยความสมคัรใจ ซึ่งผูว้ิจยัคิดว่า
กระบวนการของกิจกรรมแต่ละกิจกรรมจะตอ้งมีการสรา้งให้ตอบโจทยก์ับกลุ่มตวัอย่างนี ้โดย
จะตอ้งเนน้ความสนุกสนานเพ่ือใชเ้ป็นตวักลางสรา้งแรงดงึดดูใหก้ลุ่มตวัอย่างมาเขา้รว่มกิจกรรม
จนจบกระบวนการได ้ 

2. ผลก่อนและหลงัการใชกิ้จกรรมละครสรา้งสรรคเ์พ่ือส่งเสริมการปฏิสัมพันธท์าง
สังคมของเยาวชน : กรณี ศึกษา เยาวชนในชุมชนอาคารทรัพย์สิน  26-7 เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร พบว่า คะแนนคา่เฉล่ียของพฤติกรรมการมีปฏิสมัพนัธท์างสงัคมหลงัการทดลอง
ใช้กิจกรรมละครสรา้งสรรคมี์ค่ามากกว่าก่อนการทดลองใช้กิจกรรมละครสรา้งสรรค ์อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แสดงใหเ้ห็นวา่ หลงัการใชกิ้จกรรมละครสรา้งสรรคก์ลุม่ตวัอยา่งมี
พฤตกิรรมการปฏิสมัพนัธท์างสงัคมท่ีดีขึน้  



 87 
 

 
 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ นงนุช วิศิษฐ์ธรรมศรี (2551) ได้ศึกษาการพัฒนา
พฤติกรรมปฏิสัมพันธ์อย่างเหมาะสมของเยาวชนในสถานสงเคราะหเ์ด็กหญิงบ้านราชวิถีท่ีมี
บุคลิกภาพเก็บตวั-แสดงตวัโดยใชก้ระบวนการฝึกการกลา้แสดงออกร่วมกับการชีแ้นะและการ
เสรมิแรงทางบวก กลุ่มตวัอยา่งคือ เยาวชนสถานสงเคราะหเ์ด็กหญิงบา้นราชวิถี อาย ุ11-15 ปี ท่ีมี
พฤติกรรมปฏิสมัพันธอ์ย่างเหมาะสมนอ้ย จ านวน 60 คน โดยแบ่งเป็นบุคลิกภาพเก็บตวั 30 คน 
บคุลิกภาพแสดงตวั 30 คน และแบง่เป็นกลุม่ทดลองบคุลิกภาพละ 15 คน กลุ่มควบคมุบคุลิกภาพ
ละ 15 คน เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ แบบวดัพฤติกรรมปฏิสมัพนัธอ์ย่างเหมาะสม , แบบวดั
บุคลิกภาพ และกระบวนการฝึกการกล้าแสดงออกร่วมกับการชีแ้นะและการเสริมแรงทางบวก 
ผลการวิจยัพบว่าเยาวชนท่ีไดร้บักระบวนการฝึกการกลา้แสดงออกมีพฤติกรรมปฏิสมัพนัธอ์ย่าง
เหมาะสมสงูกว่าเยาวชนท่ีไม่ไดร้บักระบวนการฝึกการกลา้แสดงออก อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05  

จากผลการวิจยันีแ้สดงใหเ้ห็นวา่การส่งเสริมใหก้ลุม่ตวัอย่างมีปฏิสมัพนัธท์างสงัคมท่ี
ดียิ่งขึน้นั้นจะต้องใช้กระบวนการหรือเครื่องมือท่ีช่วยส่งเสริมให้กลุ่มตัวอย่างเกิดความกล้า
แสดงออก เพราะการปฏิสมัพนัธจ์ะตอ้งเกิดจากการท่ีบคุคลนัน้ๆกลา้ท่ีจะพดูคยุแสดงความคดิเห็น 
ความรูส้ึก หรือการท างานร่วมกันกับผูอ่ื้น ซึ่งกระบวนการละครสรา้งสรรคเ์ป็นกระบวนการหนึ่ง  
ท่ีสามารถช่วยส่งเสริมเรื่องความกล้าแสดงออกได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับ ศิลพิพัฒน ์
(วิชิตชัย ศิลพิพัฒน์, 2555) ได้ศึกษาผลของการใช้กิจกรรมละครสร้างสรรคต์ามแนวคิดของ 
วินนีเฟร็ด วอรด์ และไบรอันเวย ์ท่ีมีต่อการไม่กล้าแสดงออกของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6 
โรงเรียนวัดทรงธรรม อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวดัทรงธรรม อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ ท่ีมีพฤติกรรม 
ไมก่ลา้แสดงออกจ านวน 20 คน แลว้สุม่อยา่งง่ายเป็นกลุ่มควบคมุและกลุม่ทดลอง กลุม่ละ 10 คน 
เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือแบบประเมินการไม่กลา้แสดงออก และโปรแกรมการฝึกกิจกรรมละคร
สรา้งสรรค ์ผลการวิจยัพบว่า หลังการทดลองกลุ่มทดลองท่ีไดร้บัโปรแกรมการฝึกกิจกรรมละคร
สรา้งสรรคมี์พฤตกิรรมการไมก่ลา้แสดงออกลดลง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

การออกแบบกิจกรรมครัง้นีผู้ว้ิจยัไดอ้อกแบบกิจกรรมโดยมุ่งเนน้ใหก้ลุ่มตวัอย่างเกิด
พฤติกรรมการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ พฤติกรรมดา้นการติดต่อส่ือสารกับผู้อ่ืน 
พฤติกรรมการสรา้งบรรยากาศและรกัษาบรรยากาศในการท างานกลุ่ม พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึง
ภาวะผูน้  า และพฤติกรรมการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้หรือความขัดแยง้ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการ
พฒันาพฤตกิรรมในแตล่ะดา้นท่ีดียิ่งขึน้ตามล าดบั ดงันี ้
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2.1 พฤติกรรมท่ีมีการพัฒนามากท่ีสุดคือ พฤติกรรมดา้นการสรา้งบรรยากาศ
และการรกัษาบรรยากาศในการท างานกลุ่ม กล่าวคือ กลุ่มตวัอยา่งมีการใหค้วามรว่มมือในการท า
กิจกรรมเป็นอยา่งดี รบัฟังและสนใจการกระท าของเพ่ือนในกลุม่ และมีการใหก้ารสนบัสนนุกนัเป็น
อย่างดี เช่น การแบ่งปันวัสดุอุปกรณ์ในการท ากิจกรรมร่วมกัน การช่วยเหลือกันระหว่างท า
กิจกรรม โดยกิจกรรมท่ีสง่เสริมพฤติกรรมในดา้นนีคื้อกิจกรรมท่ี 1, 8 และ 12 เป็นกิจกรรมท่ีเนน้ให้
ผู้ร่วมกิจกรรมรูจ้ักการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม ฝึกให้รูจ้ักการไว้วางใจกันในกลุ่ม การให้การ
สนบัสนนุเพ่ือนๆในกลุม่ ซึ่งในรายขอ้ยอ่ยของพฤตกิรรมในดา้นนี ้ขอ้ท่ีมีคะแนนคา่เฉล่ียเรียงล าดบั
จากมากไปนอ้ย คือ การใหค้วามรว่มมือขณะท ากิจกรรม, การรบัฟังและสนใจการกระท าของผูอ่ื้น, 
การใหก้ารส่งเสริมสนบัสนุนผูอ่ื้น, ยิม้แยม้แจ่มใสชกัชวนผูอ่ื้นพูดคยุ และอนัดบัสุดทา้ยคือการ
แสดงออกถึงความไวว้างใจเพื่อนในกลุ่ม จะเห็นไดช้ดัวา่กลุ่มตวัอยา่งมีพฤตกิรรมดงักล่าวนีไ้ดจ้าก
กิจกรรมครัง้ท่ี 3 เป็นตน้ไป ซึ่งพฤติกรรมในดา้นการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มนีเ้ป็นพฤติกรรมท่ี
ส าคญัอยา่งหนึ่งท่ีจะก่อใหเ้กิดการมีปฏิสมัพนัธท์างสงัคมรว่มกนั  

สอดคล้องกับ  Hertz-Lazarowitz (Hertz-Lazarowitz, 1984; อ้างอิงจาก: 
พัชรา พยัคฆา, 2557, น.41) ท่ีไดก้ล่าวถึงการแบ่งพฤติกรรมของการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมไว ้4 
พฤติกรรม  ซึ่ ง  1 ใน  4 พฤติกรรมของการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมคือ การท างานร่วมกัน 
(cooperation) เป็นพฤติกรรมท่ีบคุคลแสดงออกถึงการรว่มมือกนัท างานในระหวา่งการจดักิจกรรม 
เช่น มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน มีการช่วยเหลือกนัในการท ากิจกรรมนัน้ๆ ทัง้ยงัสอดคลอ้ง
กับ ดามอน (Damon, 1981; อ้างอิงจาก: พัชรา พยัคฆา, 2557) กล่าวว่า การปฏิสัมพันธ์ทาง
สงัคมเป็นการท่ีบคุคลมีกิจกรรมรว่มกนัท่ีเกิดจากความตัง้ใจในการด าเนินกิจกรรมรว่มกนั 

2.2 พฤติกรรมท่ีกลุ่มตวัอยา่งมีการพฒันาเป็นอบัดบัท่ีสองคือ พฤตกิรรมดา้นการ
ติดต่อส่ือสารกับผู้อ่ืน โดยกิจกรรมท่ีส่งเสริมพฤติกรรมในดา้นนีคื้อกิจกรรมท่ี  2, 5 และ 7 เป็น
กิจกรรมท่ีเนน้ใหผู้ร้ว่มกิจกรรมรูจ้กัการส่ือสารกับผูอ่ื้นทัง้ในดา้นการเป็นผูร้บัสารและผูส้่งสารได้
อย่างถูกต้องและมีความเข้าใจ ทั้งยังต้องรูจ้ักการใช้ค  าพูดและร่างกายในการแสดงออกถึง
ความรูส้ึกของตนเองไดเ้ป็นอย่างดี ซึ่งกลุ่มตวัอย่างมีการพัฒนาจากกิจกรรมครัง้แรกไปจนถึง
กิจกรรมสุดท้ายไดเ้ป็นอย่างดี ซึ่งในรายข้อย่อยของพฤติกรรมในดา้นนี ้ขอ้ท่ีมีคะแนนค่าเฉล่ีย
เรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย คือ การใชค้  าพูดหรือรา่งกายส่ือความรูส้ึกของตนเองได้, การแสดงความ
คิดเห็นของตนเองใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ, การพดูทบทวนสิ่งท่ีไดร้บัฟังจากผูอ่ื้นไดอ้ย่างถูกตอ้ง, การใชค้  าพูด
หรือรา่งกายในการส่ือสารไดอ้ย่างเหมาะสม และอนัดบัสดุทา้ยคือ การเขา้ใจความคิดและความรูส้ึก
ของผูอ่ื้น ซึ่งจะเห็นไดจ้ากกิจกรรมท่ี 5 ผลงานชิน้โบวแ์ดง ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการใชท้่าทาง
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ในการส่ือสารกบัผูอ่ื้น นอกจากนีก้ลุ่มตวัอย่างยงัมีการแสดงความคิดเห็นของตนเองใหผู้อ่ื้นไดอี้ก
ดว้ย จะเห็นไดช้ัดเจนจากกิจกรรมท่ี 4 ติดเกาะมหัศจรรย ์และกิจกรรมท่ี 7 ชีวิตฝันกลางอวกาศ 
กลุ่มตวัอย่างมีการแบ่งปันความคิดความรูส้ึกร่วมกัน กลา้ท่ีจะแสดงความคิดเห็นของตนเองต่อ
ผูอ่ื้น มีการแบง่ปันความคิดและใหค้  าแนะน าในการท ากิจกรรมรว่มกนั ซึ่งผูว้ิจยัไดค้อยกระตุน้ให้
เกิดการส่ือสารกนัในกลุม่ และจะตอ้งระวงัเรื่องการใชค้  าพดูอยา่งเหมาะสมอีกดว้ย  

สอดคล้องกับ ดร.นิติธร ปิลวาสน์ (นิติธร ปิลวาสน์, 2556) (เอกสารจาก
เว็บไซต)์ อาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นการส่งเสริมพฒันาการของเด็ก กล่าวว่า การมีปฏิสมัพนัธน์ัน้ทกัษะ
ทางดา้นการส่ือสารถือเป็นสิ่งส  าคัญ เพราะการมีปฏิสัมพันธ์ดว้ยภาษาพูดอาจท าให้บุคคลนั้นๆมี
ความรูส้ึกเป็นไปในทางบวกและทางลบก็ได ้ดงันัน้การพูดหรือการส่ือสารใดๆกับผูอ่ื้นจะตอ้งมีการ
ค านึงถึงการพูดอย่างระมัดระวัง จะต้องมีการคิดและวางแผนท่ี ดี รวมไปถึงการแสดงออกทาง
ความรูส้กึ การใชน้  า้เสียง ค าพดูท่ีควรเลือกใชใ้หอ้ยา่งเหมาะสม สิ่งเหลา่นีเ้ป็นพฤตกิรรมการส่ือสาร
กับผูอ่ื้นท่ีทุกคนควรเรียนรูแ้ละพัฒนาตนเองอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือเป็นการสรา้งปฏิสัมพันธ์ทาง
สงัคมท่ีดีตอ่ผูอ่ื้น  

2.3 ในส่วนของพฤติกรรมดา้นการแสดงออกถึงภาวะผูน้  า พบว่า กลุ่มตวัอย่างมี
การพัฒนาพฤติกรรมดา้นนีใ้นระดบันอ้ย กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ไม่มีความกลา้ในการตดัสินใจ  
และชี ้แนวทางในการท างานกลุ่ม ซึ่งเป็นพฤติกรรมอย่างหนึ่งท่ีแสดงให้เห็นถึงภาวะผู้น  า  
โดยกิจกรรมท่ีส่งเสริมพฤติกรรมในด้านนีคื้อกิจกรรมท่ี  3, 8 และ 10 เป็นกิจกรรมท่ีเน้นให้ผู้ร่วม
กิจกรรมได้แสดงออกถึงภาวะการเป็นผู้น  า รูจ้ักการกล้าตัดสินใจ ท าหน้าท่ีในการถาม การหา
ขอ้สรุป ก าหนดทิศทางการท างานรว่มกนั ทัง้ยงัจะตอ้งคอยช่วยเหลือผูอ่ื้นในขณะท ากิจกรรมดว้ย 
ซึ่งในรายข้อย่อยของพฤติกรรมในด้านนี ้ข้อท่ีมีคะแนนค่าเฉล่ียเรียงล าดับจากมากไปน้อยคือ  
การช่วยเหลือผูอ่ื้นขณะท ากิจกรรมกลุ่ม, มีความกลา้ท่ีจะแสดงออกต่อหนา้ผูอ่ื้น, สอบถามความเห็น
คิดจากเพ่ือนในกลุ่ม, ช่วยก าหนดแนวทางในการท างานกลุ่ม และขอ้ท่ีไดค้ะแนนค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ 
มีความกลา้ในการตดัสินใจ  

ผูว้ิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีแสดงออกถึงภาวะผู้น  าจะเป็นเยาวชนท่ีมีอายุ
ในช่วง 10-12 ปี มากกว่าเยาวชนท่ีอยู่ในช่วง 13-15 ปี เน่ืองจากเยาวชนท่ีมีอายุ 10-12 ปีนี ้มี
พฤติกรรมการกล้าแสดงออกมากกว่า กล้าพูดกล้าท า ไม่ค่อยมีความเขินอายกันในการท า
กระบวนการกลุ่ม ซึ่งถา้เปรียบเทียบกับเยาวชนในช่วงอายุ 13-15 ปีนัน้จะมีพฤติกรรมท่ีไม่ค่อยกลา้
แสดงออก มกัจะตอ้งคิดก่อนแสดงออกมา เน่ืองจากห่วงบุคลิกภาพของตนเองมากกว่า ดว้ยเหตนีุจ้ึง
ส่งผลใหเ้ยาวชนอายุ 10-12 ปี มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงภาวะผูน้  ามากกว่าเยาวชนท่ีมีอายุระหว่าง 
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13-15 ปี นอกจากนีเ้ยาวชนผูช้ายจะมีความกลา้แสดงออกมากกว่าผูห้ญิง ผูห้ญิงจะมีความเขินอาย
มากกว่า ซึ่งสอดคลอ้งกับ นพ.พนม เกตุมาน (พนม เกตมุาน, 2558) (เอกสารจากเว็บไซต)์ ดา้นจิต
เวช เด็กและวัย รุ่น  กล่ าวว่า  เด็ก ในวัย รุ่ นตอนกลาง (13-16 ปี ) จะ มีความคิด ท่ี ลึกซึ ้ง 
(abstract) มากกว่าเด็กในวยัแรกรุน่ (10-12 ปี) เด็กในวยัรุน่ตอนกลางนีจ้ะหนัมาใฝ่หาอดุมการณ์
และหาเอกลกัษณข์องตนเอง เพ่ือความเป็นตวัของตวัเองมากขึน้ โดยเฉพาะเด็กผูห้ญิงจะมีการ
เติบโตเขา้สู่วยัรุน่เร็วกว่าเด็กผูช้ายถึง 2 ปี ซึ่งวยัรุน่หญิงมกัจะมีความรูส้ึกอึดอดัและรูส้ึกเคอะเขิน 
ประหมา่อายตอ่สายตาและค าพดูของเพศตรงขา้มในขณะท่ีสภาพอารมณจ์ิตใจยงัคงเป็นเดก็ 

2.4 พฤติกรรมการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้หรือความขัดแยง้นั้น เป็นพฤติกรรมท่ี
กลุ่มตวัอย่างมีการพฒันานอ้ยท่ีสดุ โดยกิจกรรมท่ีส่งเสริมพฤติกรรมในดา้นนีคื้อกิจกรรมท่ี 4, 9 
และ 11 ในแต่ละกิจกรรมจะเนน้ใหผู้ร้่วมกิจกรรมรูจ้ักการคิดแกไ้ขปัญหา การวางแผนในการแกไ้ข
ปัญหา ซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่จะรูปแบบเป็นกิจกรรมท่ีเนน้การสมมติบทบาท สรา้งสถานการณ ์ซึ่งใน
รายขอ้ยอ่ยของพฤติกรรมในดา้นนี ้ขอ้ท่ีมีคะแนนคา่เฉล่ียเรียงล าดบัจากมากไปนอ้ยคือ การไม่แสดง
พฤตกิรรมท่ีไม่เหมาะสมเม่ือมีความคดิเห็นตา่งจากผูอ่ื้น, การรบัฟังและยอมรบัความคิดเห็นของผูอ่ื้น
แม้จะไม่เห็นดว้ย, การพยายามสรา้งขอ้ตกลงร่วมกัน, กลา้เสนอขอ้คิดเห็นท่ีแตกต่างโดยไม่แสดง
ความกา้วรา้ว และขอ้ท่ีไดค้ะแนนคา่เฉล่ียนอ้ยท่ีสดุคือ กลา้ส่ือสารเพ่ือหาขอ้สรุปท่ีเป็นกลาง  

จากการสังเกตและประเมินผลระหว่างการด าเนินกิจกรรมทั้งหมดแลว้นั้น 
ผูว้ิจยัสรุปไดแ้น่ชดัว่า การใชกิ้จกรรมในรูปแบบการสมมติบทบาทและกิจกรรมสรา้งสถานการณ์
เพียงรูปแบบเดียวนัน้ ไม่เพียงพอส าหรบักลุ่มตวัอย่างในการวิจยัครัง้นี ้ควรมีการใชกิ้จกรรมท่ีอยู่
ในรูปแบบเกมการแขง่ขนัมาช่วยกระตุน้ใหก้ลุม่ตวัอยา่งเกิดความสนใจและกระตือรือรน้มากย่ิงขึน้ 
เน่ืองจากกิจกรรมท่ีอยู่ในรูปแบบการของเล่น ท าให้ผู้ร่วมกิจกรรมรู้สึกสนุกสนาน ไม่เกิด
ความเครียดวิตกกงัวลจนเกินไป จึงท าใหเ้ยาวชนกลา้ท่ีจะแสดงความคิดความรูส้ึกออกมาไดอ้ยา่ง
เปิดเผยมากกว่ากิจกรรมท่ีอยู่ในรูปแบบของการสมมติบทบาทการสรา้งสถานการณ ์เพ่ือคิดแกไ้ข
ปัญหาในสถานการณน์ัน้ๆ เพราะกิจกรรมในรูปแบบนีจ้ะตอ้งมีการก าหนดความคิด ความรูส้ึก มี
การก าหนดกติกาขอ้แมต้่างๆ กลุ่มตวัอย่างเกิดความวิตกกังวลว่าควรแสดงออกมาอย่างไรจึงจะ
ถกูตอ้งเหมาะสม ส่งผลใหก้ลุม่ตวัอย่างมีการพฒันาพฤตกิรรมการแกไ้ขปัญหานีใ้นระดบันอ้ยท่ีสดุ
เม่ือเปรียบเทียบกบัพฤตกิรรมดา้นอ่ืนๆ  

ทัง้นีส้ถานการณท่ี์ผูว้ิจยัจ าลองขึน้ในกิจกรรมนัน้ๆมีความลึกซึง้และเขา้ใจได้
ยากเกินไปส าหรบัเยาวชนในวยันี ้เป็นประสบการณท่ี์กลุ่มตวัอย่างไม่เคยสมัผสัมาก่อน ห่างไกล
กับชีวิตประจ าวันมากจนเกินไป ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างไม่สามารถคิดแก้ไขปัญหาไดเ้ท่าท่ีควร  
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การพฒันาพฤตกิรรมการคดิแกไ้ขปัญหาส าหรบัเยาวชนในวยันี ้ถือเป็นทกัษะอยา่งหนึ่งท่ีพฒันาได้
ยากกว่าดา้นอ่ืนๆ ซึ่งตอ้งใชเ้วลาในการฝึกฝนทกัษะการคิดแกไ้ขปัญหานีใ้หม้ากยิ่งขึน้  สอดคลอ้ง
กบั วินิรณี ทศันะเทพ (วินิรณี ทศันะเทพ, 2558) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นจิตวิทยาการแนะแนว กล่าวว่า 
เด็กวัยรุ่นเป็นวัยท่ีชอบการสรา้งความต่ืนเตน้ ความท้าทาย มีพฤติกรรมท่ีอยากรู ้อยากลอง  
ซึ่งจะตอ้งเป็นการกระท าที่ช่วยกระตุน้ความรูส้ึก เรา้อารมณใ์หเ้กิดความทา้ทายและตื่นเตน้  
ทัง้นีค้วรส่งเสริมการเลีย้งดเูด็กฝึกใหเ้ด็กมีโอกาสท างานท่ีทา้ทายทีละนอ้ยอยู่ตลอดเวลา จะเป็น
การชว่ยสง่ผลใหเ้ดก็ไดพ้ฒันาความเช่ียวชาญขึน้มาได ้และรูจ้กัการแกไ้ขปัญหาไดดี้ยิ่งขึน้ 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
1. ในการด าเนินกิจกรรมจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีคณะผูด้  าเนินกิจกรรมจะตอ้งมีทักษะใน

การสรา้งแรงจูงใจใหก้ับกลุ่มตวัอย่าง สามารถช่วยใหค้  าแนะน าและคอยกระตุน้ใหก้ลุ่มตวัอย่าง
แสดงพฤติกรรมท่ีตอ้งการออกมาได ้เพ่ือให้ประสบผลส าเร็จตามท่ีคาดหวังไวใ้นกิจกรรมนั้นๆ 
เน่ืองจากในบางครัง้กลุ่มตวัอย่างมีความสามารถท่ีจะแสดงออกมาไดแ้ต่เลือกท่ีจะไม่แสดงออก 
เน่ืองจากขาดแรงจงูใจและความกลา้ท่ีจะแสดงพฤตกิรรมนัน้ๆออกมา 

2. การเลือกใชส่ื้อประกอบการด าเนินกิจกรรมและวสัดอุปุกรณต์า่งๆมีส่วนส าคญัใน
การเพิ่มแรงจงูใจของกลุม่ตวัอยา่ง ทัง้ยงัชว่ยใหกิ้จกรรมมีความนา่สนใจมากย่ิงขึน้ 

3. กลุ่มตวัอย่างท่ีมีความแตกต่างกันในเรื่องของอายุหลายช่วงปีนั้น ส่งผลให้การ
ออกแบบกิจกรรมจ าเป็นอย่างมากท่ีจะต้องค านึงถึงเนือ้หาของกิจกรรมให้มีความเหมาะสม
ครอบคลมุกบักลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ในการด าเนินกิจกรรมละครสรา้งสรรคเ์พ่ือส่งเสริมการปฏิสมัพนัธท์างสงัคมของ

เยาวชนนี ้ควรจดัใหมี้ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมมากยิ่งขึน้ โดยเฉพาะการเนน้ในเรื่องของ
พฤติกรรมการปฏิสมัพนัธใ์นดา้นการแกไ้ขปัญหา เพ่ือใหเ้ยาวชนรูจ้กัการฝึกฝนการคิดแกไ้ขปัญหา
มากยิ่งขึน้ 

2. กิจกรรมละครสรา้งสรรคนี์ส้ามารถน าไปพัฒนาต่อยอดใชก้ับกลุ่มตัวอย่างท่ีมี
ลักษณะคลา้ยเคียงกับงานวิจัยนีไ้ด ้โดยจะตอ้งมีการปรบัเปล่ียนกิจกรรมละครสรา้งสรรคใ์ห้มี
ความเหมาะสมกบักลุม่ตวัอยา่งนัน้ๆมากท่ีสดุ 

3. ควรมีการท าการทดลองน ากิจกรรมละครสรา้งสรรคนี์ไ้ปส่งเสริมหรือปรบัปรุงแกไ้ข
พฤตกิรรมดา้นอ่ืนๆ เชน่ ลดพฤตกิรรมความกา้วรา้ว เป็นตน้ 
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อมาวสี โชยโยกาศ. (2557, มกราคม-มิถนุายน). การจดักิจกรรมการเรียนรูท่ี้เนน้ปฏิสมัพนัธเ์พ่ือ

พฒันาการใชภ้าษาญ่ีปุ่ นเพ่ือการส่ือสารส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4. วารสาร
บณัฑิตวิจยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 5(1).  สืบคน้จาก https://www.tci-
thaijo.org/index.php/banditvijai/article/view/96677/75420 

เอมอร กฤษณะรงัสรรค.์ (2561). ทกัษะการสรา้งปฏิสมัพนัธท่ี์ดีกบัผูอ่ื้น.  สืบคน้จาก 
https://www.novabizz.com/NovaAce/Relationship/Skill.htm 
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ภาคผนวก ก  
หนังสือราชการ 
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ภาคผนวก ข  
รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายช่ือผู้เชี่ยวชาญ ประเภทเครื่องมือ 
หัวหน้าหน่วยงานที่ให้ท า

หนังสือถึง 

1. ผศ.ดร.อาจารย์ฐาศุกร์  
จันประเสริฐ 

1. กิจกรรมละครสร้างสรรค์*  
2. แบบสังเกตพฤติกรรม** 

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2. รศ.ดร.อาจารย์จารุวรรณ ข าเพชร 1. แบบสังเกตพฤติกรรม** คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3. ผศ.ดร.อาจารย์กิตติกรณ์  
นพอุดมพันธุ์ 

1. กิจกรรมละครสร้างสรรค์* คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

4. อาจารย์ธัญญรัตน์ ประดิษฐ์แท่น 1. กิจกรรมละครสร้างสรรค์* คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

5. ดร.อาจารย์พิสมัย รัตนโรจน์สกุล 1. แบบสังเกตพฤติกรรม** คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ภาคผนวก ค  
แบบสังเกตพฤตกิรรมการมีปฏสัิมพันธท์างสังคม 
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แบบสังเกตพฤตกิรรมการมีปฏิสัมพันธท์างสังคม  
แบบสงัเกตนีผู้ว้ิจยัไดอ้า้งอิงมาจากจรยิา สนัตานนท ์ซึ่งผูว้ิจยัไดน้  ามาปรบัเปล่ียนให้

สอดคลอ้งตามหลกัทฤษฎีการสรา้งปฏิสมัพนัธข์อง David W. Johnson and Roger T. Johnson 
เพ่ือให้เหมาะสมกับการวัดผลกิจกรรมมากยิ่งขึน้ โดยผู้วิจัยจะใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการมี
ปฏิสมัพนัธท์างสงัคมนีใ้นการสงัเกตพฤตกิรรมระหวา่งด าเนินกิจกรรมของกลุม่ตวัอย่าง และน าผล
ท่ีไดม้าวิเคราะหเ์ปรียบเทียบหลงัการทดลองควบคูไ่ปกบัการใชแ้บบวดัพฤตกิรรมการมีปฏิสมัพนัธ์
ทางสงัคม เพ่ือใหไ้ดผ้ลการทดลองท่ีมีคณุภาพมากย่ิงขึน้ 

ผูว้ิจัยไดใ้ห้ค  านิยามของพฤติกรรมปฏิสัมพันธ์ทางสังคมว่า หมายถึง การกระท า
ความรูส้ึกนึกคิด และภาษาท่ีแสดงออกมาในขณะท ากิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่มซึ่งจะตอ้งเป็น
พฤตกิรรมท่ีแสดงออกมาในทางท่ีดี ไม่แสดงถึงพฤตกิรรมท่ีกา้วรา้ว เพ่ือบง่บอกถึงการยอมรบั การ
มีส่วนรว่มและการแสดงความเป็นมิตรกบัผูอ่ื้น โดยจะตอ้งค านึงถึงความเหมาะสมของการกระท า 
ประเมินไดว้า่สิ่งใดควรกระท าสิ่งใดไมค่วรกระท า ทัง้นีจ้ะตอ้งไม่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบคุคลของ
ผูอ่ื้นดว้ย โดยจะตอ้งแสดงออกถึงพฤตกิรรมท่ีบง่ชีถ้ึงการมีปฏิสมัพนัธท์ัง้ 4 ดา้น ดงันี ้

1. พฤตกิรรมดา้นการตดิตอ่ส่ือสารกบัผูอ่ื้น จ านวน 5 ขอ้ 
2. พฤติกรรมการสร้างบรรยากาศและรักษาบรรยากาศในการท างานกลุ่ม 

จ  านวน 5 ขอ้ 
3. พฤตกิรรมท่ีแสดงออกถึงภาวะผูน้  า จ  านวน 5 ขอ้ 
4. พฤตกิรรมการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึน้หรือความขดัแยง้ จ  านวน 5 ขอ้ 

พฤติกรรมการมีปฏิสัมพันธ์ในแต่ละด้านนี ้มีความสอดคล้องกับทฤษฎีแนวคิด
เก่ียวกับพฤติกรรมท่ีบ่งชี ้การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของ David W. Johnson and Roger T. 
Johnson ซึ่งพฤตกิรรมทัง้ 4 ดา้นมีรายละเอียดดงันี ้

1. พฤตกิรรมดา้นการตดิตอ่ส่ือสารกบัผูอ่ื้น (communication skills) พฤตกิรรมนี ้
แบ่งออกเป็น 2 ประการ คือ การรบัและส่งสาร บคุคลจะตอ้งมีทกัษะในการส่งสารไดอ้ย่างถกูตอ้ง
เพ่ือแสดงความคดิ ความรูส้กึ ความเห็น หรือความตอ้งการ ในขณะเดียวกนัจะตอ้งสามารถรบัสาร
ไดอ้ย่างแม่นย า เพ่ือสามารถเขา้ใจความคิด ความรูส้ึกของผู้อ่ืนได ้ซึ่งพฤติกรรมการส่ือสารนี ้
จะตอ้งเป็นไปอย่างถกูตอ้งและเหมาะสม เช่น การแสดงความคิดและความรูส้ึกอย่างชดัเจน การ
ทบทวนประโยคท่ีไดย้ินอยา่งถกูตอ้ง เป็นตน้ 

2. พฤติกรรมการสร้างบรรยากาศและรักษาบรรยากาศในการท างานกลุ่ม 
(Building and maintaining a trust climate) การมีปฏิสมัพนัธก์ันนัน้จะเกิดขึน้ไดจ้ากการท างาน
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รว่มกัน ซึ่งการท างานร่วมกันนัน้พฤติกรรมดา้นนี ้ถือเป็นสิ่งส าคญัอย่างยิ่ง บุคคลจะตอ้งมีความ
เช่ือใจ ไวว้างใจซึ่งกันและกัน จะส่งผลใหง้านด าเนินไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ บุคคลสามารถ
แสดงความคิดเห็น ความรูส้ึก ปฏิกิริยา ไดอ้ย่างเปิดเผยถา้หากมีความรูส้ึกไวว้างใจกัน เช่น การ
แบ่งปันวัสดุอุปกรณ์ให้ผูอ่ื้น การแสดงถึงการยอมรบั การใหก้ารส่งเสริมผูอ่ื้น และการใหค้วาม
รว่มมือในการท างานไดเ้ป็นอยา่งดี เป็นตน้  

3. พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงภาวะผูน้  า (leadership skills) การท างานรว่มกนันัน้
จะต้องมีผู้น  าท่ีดีเพ่ือให้งานประสบผลส าเร็จ ตัวผู้น  าจะต้องมีความกล้าในการแสดงออกทั้ง
ทางดา้นรา่งกายและค าพดูตอ่หนา้ผูอ่ื้นหรือการท างานรว่มกนัเป็นกลุม่ ซึ่งผูน้  าจะเป็นผูท่ี้ท  าหนา้ท่ี
ในการถาม การหาขอ้สรุป ก าหนดทิศทาง จงูใจและตดัสิน และยงัจะตอ้งเป็นผูท่ี้คอยช่วยเหลือให้
กลุม่ท างานไดอ้ยา่งส าเรจ็ อีกทัง้ยงัตอ้งชว่ยด ารงรกัษาความสมัพนัธท่ี์ดีในกลุม่อีกดว้ย  

4. พฤติกรรมการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้หรือความขัดแย้ง (utilizing creative 
controversy) การท างานหรือการท ากิจกรรมตา่งๆรว่มกนัดว้ยบคุคลหลายๆบคุคลนัน้ย่อมมีความ
คิดเห็น ความคิดท่ีไม่ตรงกนั ความขดัแยง้ท่ีกล่าวนัน้จะเกิดขึน้เม่ือบุคคลแสดงความคิดหรือสรุป
ประเด็นแลว้ไม่ตรงกับผูอ่ื้น ซึ่งทัง้สองฝ่ายจะตอ้งแสดงพฤติกรรมการพยายามหาความคิดเห็นท่ี
ตรงกนัหรือการสรา้งขอ้ตกลงรว่มกนัท่ีสามารถยอมรบัไดท้ัง้สองฝ่าย 

เกณฑก์ารให้คะแนน 
มาก หมายถึง เด็กแสดงการพูด แสดงท่าทาง มีส่วนร่วมเป็นอย่างดี ให้ 2 

คะแนน  
ปานกลาง หมายถึง เด็กไม่ค่อยพูด ไม่ค่อยแสดงท่าทาง มีส่วนร่วมบา้ง ให้ 1 

คะแนน  
นอ้ย หมายถึง เดก็ไมพ่ดู ไมแ่สดงทา่ทาง ไมมี่สว่นรว่ม ให ้0 คะแนน 
หมายเหต ุถา้พบเครื่องหมาย / ในช่องระดบัคะแนนใดก็ใหค้ะแนนเทา่กบัชอ่งระดบั

คะแนนนัน้ และถา้พบเครื่องหมาย / ในข้อและช่องระดบัคะแนนใดใหน้ าจ านวนท่ีซ า้คณูกับช่อง
ระดบัคะแนนในช่องนัน้ เช่น ในช่องระดบัคะแนนมาก ให ้2 คะแนน ซ า้ 2 รวมคะแนนเท่ากับ 4 
เป็นตน้ 
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แบบสังเกตพฤตกิรรมการมีปฏิสัมพันธท์างสังคม 
ช่ือผูร้ว่มกิจกรรม..................นามสกลุ...................วนัท่ี.......เดือน...............พ.ศ. 2562 
ค าชีแ้จง ขีดเครื่องหมาย / ลงในชอ่งระดบัคะแนนตามจ านวนครัง้ท่ีแสดงพฤติกรรม 

พฤติกรรมการปฏิสัมพนัธท์างสังคม 
ระดับคะแนน 

หมาย
เหตุ มาก ปาน

กลาง 
น้อย 

1. พฤติกรรมด้านการติดต่อสือ่สารกับผู้อืน่ 
1.1 แสดงความคดิเห็นของตนเองใหผู้อ้ื่นเขา้ใจ     

1.2 พดูทบทวนสิง่ที่ไดร้บัฟังจากผูอ้ื่นไดอ้ยา่งถกูตอ้ง     

1.3 ใชค้  าพดูหรอืรา่งกายสือ่ความรูส้กึของตนเองได ้     

1.4 เขา้ใจความคิดและความรูส้กึของผูอ้ื่น     

1.5 ใชค้  าพดูหรอืรา่งกายในการสือ่สารไดอ้ยา่งเหมาะสม     

2. พฤติกรรมการสร้างบรรยากาศและรักษาบรรยากาศในการท างานกลุ่ม 
2.1 ยิม้แยม้แจ่มใสชกัชวนผูอ้ื่นพดูคยุ     

2.2 รบัฟังและสนใจการกระท าของผูอ้ื่น     

2.3 แสดงออกถึงความไวว้างใจเพ่ือนในกลุม่     

2.4 ใหก้ารสง่เสรมิสนบัสนนุผูอ้ื่น เช่น แบง่ปันวสัดอุปุกรณ,์ กลา่ว
ค าช่ืนชมแก่ผูอ้ื่น 

    

2.5 ให้ความร่วมมือขณะท ากิจกรรม     

3. แสดงออกถงึภาวะผู้น า 
3.1 มีความกลา้ทีจ่ะแสดงออกตอ่หนา้ผูอ้ื่น     

3.2 มีความกลา้ในการตดัสนิใจ     

3.3 สอบถามความเห็นคิดจากเพือ่นในกลุม่     

3.4 ช่วยก าหนดแนวทางในการท างานกลุม่     

3.5 ช่วยเหลอืผูอ้ื่นขณะท ากิจกรรมกลุม่     

4. พฤติกรรมการแก้ไขปัญหาที่เกดิขึน้หรือความขดัแยง้ 
4.1 พยายามสรา้งขอ้ตกลงรว่มกนั     

4.2 รบัฟังและยอมรบัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น แมจ้ะไมเ่ห็นดว้ย     

4.3 กลา้เสนอขอ้คิดเห็นที่แตกตา่ง โดยไมแ่สดงความกา้วรา้ว     

4.4 กลา้สือ่สารเพื่อหาขอ้สรุปท่ีเป็นกลาง     

4.5 ไมแ่สดงพฤติกรรมที่ไมเ่หมาะสมเมื่อมคีวามคดิเห็นตา่งจาก
ผูอ้ื่น 
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ภาคผนวก ง 
รูปแบบกจิกรรมละครสร้างสรรคเ์พือ่ส่งเสริมการปฏสัิมพันธท์างสังคม 

ของเยาวชน 
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กิจกรรมที ่1 
ชื่อกิจกรรม ลองสัมผัสดูสิ 
เวลาทีใ่ช้ในการด าเนินการกิจกรรม 60 นาท ี  
วัตถุประสงคข์องกิจกรรม 

1. เพ่ือใหผู้ร้ว่มกิจกรรมฝึกการท างานเป็นกลุม่ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือใหผู้ร้่วมกิจกรรมไดฝึ้กการใชป้ระสาทสัมผัสดา้นการลิม้รส การไดก้ลิ่น และการ

สมัผสั 
3. เพ่ือใหผู้ร้ว่มกิจกรรมรูจ้กัการไวว้างใจเพ่ือนในกลุ่ม และการใหก้ารสนบัสนนุเพ่ือนใน

กลุม่ของตนเอง 
แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ 

- ใชก้ระบวนการของทฤษฎีละครสรา้งสรรคท่ี์มักจะเริ่มดว้ยการใชป้ระสบการณ์จาก
ประสาทสมัผสัทัง้ 5 การด ูการฟัง การลิม้รส การไดก้ลิ่น และการสมัผสั เป็นการใชป้ระสบการณท่ี์จะ
น าไปสู่การสรา้งจินตภาพ โดยกิจกรรมครัง้นีจ้ะเนน้ประสาทสมัผสัดา้นการลิม้รส การไดก้ลิ่น และ
การสมัผสั 

- David W. Johnson and Roger T. Johnson เส น อ พ ฤ ติ ก ร รม ท่ี บ่ ง ชี ้ ถึ ง ก า ร มี
ปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น คือบคุคลจะตอ้งมีพฤติกรรมการสรา้งบรรยากาศและการรกัษาบรรยากาศใน
การท างานกลุ่ม บุคคลจะตอ้งมีความเช่ือใจ ไวว้างใจซึ่งกันและกัน จะส่งผลใหง้านด าเนินไปได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
กระบวนการด าเนินกิจกรรม 

กิจกรรมช่วงที ่1 Warm Up 
1. ผูว้ิจยัแนะน าตนเอง และเริ่มด าเนินกิจกรรมละลายพฤตกิรรม โดยผูน้  ากิจกรรมจะ

รว่มเลน่กบัผูร้ว่มกิจกรรมดว้ย  
2. ทุกคนเข้าแถวเป็นวงกลมหันหน้าเขา้หากัน และให้แต่ละคนแนะน าช่ือตนเอง

พรอ้มกบัท าทา่ทางประกอบ 1 ทา่ ท าจนครบทกุคน 1 รอบ  
3. แลว้ใหผู้ร้่วมกิจกรรมคนท่ี 1 เริ่มท าอีกครัง้ และผูร้่วมกิจกรรมคนต่อไปทางดา้น

ขวามือพูดช่ือพรอ้มท าท่าของคนท่ี 1 แลว้จึงพูดช่ือตนเองแลว้ท าท่าของตวัเองต่อ ส่งต่อไปยงัคน
ถัดไป ท าซ า้แบบนีไ้ปเรื่อย เพ่ือเป็นการท าความรูจ้กัและสรา้งความคุน้เคยกัน ทัง้ยังท าใหจ้  าช่ือ
ของเพ่ือนและผูน้  ากิจกรรมได ้

4. เม่ือทุกคนเริ่มคุ้นเคยกันมากขึน้ ผู้วิจัยพูดคุยชีแ้นะ ท าความเข้าใจเก่ียวกับ
พฤตกิรรมการปฏิสมัพนัธท่ี์ดีหลงัจากนัน้จงึเริ่มกิจกรรมละครสรา้งสรรค ์
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กิจกรรมช่วงที ่2 ลองสัมผัสดูสิ  
เป็นกิจกรรมเก่ียวกบัการพฒันาประสาทสมัผสัดา้นการลิม้รสและการไดก้ลิ่น 
1. ผูร้ว่มกิจกรรมแบง่กลุม่ ออกเป็นกลุม่ละ 3 คน  
2. ผู้น  ากิจกรรมจะเตรียมกล่องปริศนาทั้งหมด 10 กล่อง ซึ่งประกอบด้วยวัสดุท่ี

เก่ียวกบัการพฒันาประสาทสมัผสัดา้นการลิม้รสและการไดก้ลิ่น อยา่งละ 5 กลอ่ง  
3. ผูน้  ากิจกรรมจะใหผู้้ร่วมกิจกรรมผลัดกันออกมาชิมและดมกลิ่นสิ่งของในกล่อง

ปริศนา ซึ่งแตล่ะคนจะมีเวลาคนละ 1 นาที แลว้แตว่่าแตล่ะคนจะสามารถจดัการเวลาไดม้ากนอ้ย
แคไ่หน  

4. แต่ละกลุ่มผลัดกันส่งตัวแทนออกไปทีละ 1 คน เพ่ือนกลุ่มอ่ืนจะนั่ งล้อมรอบ
วงกลม และคอยช่วยกนัทาย คนท่ีอยู่ตรงกลางวงจะตอ้งอธิบายใหเ้พ่ือนๆคนอ่ืนฟังว่ารูส้ึกอย่างไร 
เม่ือท ากิจกรรมจนครบทุกคนแลว้ ใหก้ลับมาปรึกษากับเพ่ือนในกลุ่มว่ามีอะไรบา้ง และเขียนใส่
กระดาษค าตอบไว ้

5. เม่ือท าครบทุกกลุ่มแลว้ผูน้  ากิจกรรมจะร่วมเฉลยค าตอบกบัผูร้ว่มกิจกรรมทุกคน
พรอ้มๆกนั 

กิจกรรมช่วงที ่3 ลองสัมผัสดูสิ  
เป็นกิจกรรมเก่ียวกบัการพฒันาประสาทสมัผสัดา้นการสมัผสั 

1. ผู้ร่วมกิจกรรมแบ่งกลุ่ม ออกเป็นกลุ่มละ 5 คน แต่ละกลุ่มนั่งหันหน้าล้อมเป็น
วงกลม  

2. ผูน้  ากิจกรรมจะแจกดนิน า้มนัใหก้ลุม่ละ 1 กอ้น ทกุคนจะถกูปิดตาดว้ยผา้  
3. หลงัจากนัน้ผูน้  ากิจกรรมจะแจกตุ๊กตายางรูปสัตว ์1 ชนิดใหแ้ต่ละกลุ่ม ซึ่งแต่ละ

กลุม่จะไดร้บัสตัวช์นิดท่ีแตกตา่งกนัออกไป  
4. เม่ือไดร้บัตุ๊กตายางรูปสตัวแ์ลว้ แตล่ะคนจะไดช้ิน้สว่นไมเ่หมือนกนั เช่น บางคนได้

สว่นหวั บางคนไดส้ว่นหาง เป็นตน้  
5. หลงัจากสมัผสัชิน้ส่วนตุ๊กตาของตนเองแลว้ ผูน้  ากิจกรรมจะเก็บชิน้ส่วนนัน้ๆ ทุก

คนจะถกูเปิดผา้ปิดตาออก และใหแ้ตล่ะคนเริ่มป้ันดนิน า้มนัใหต้รงตามรูปทรงท่ีตนไดส้มัผสั แตล่ะ
คนจะมีเวลาในการป้ันคนละ 1 นาที  

6. เม่ือแตล่ะคนป้ันในส่วนของตนเองเสรจ็ ใหร้ว่มสนทนาปรกึษากนัว่าสตัวท่ี์กลุม่เรา
ไดน้ัน้เป็นสตัวอ์ะไร โดยใหน้ าชิน้สว่นของสมาชิกแตล่ะคนมาปะติดปะตอ่กนัจนเป็นรูปรา่ง 

 
 



  

 
 

110 

กิจกรรมช่วงที ่4 ข้ันสรุปกิจกรรม 
1. ผูร้ว่มกิจกรรมและผูน้  ากิจกรรมนั่งหนัหนา้เขา้หากนัเป็นวงกลม  
2. ผูน้  ากิจกรรมใหผู้ร้่วมกิจกรรมร่วมกันแสดงความคิดเห็นผ่านการเขียนจดหมาย

นอ้ยวา่การด าเนินกิจกรรมในวนันีผู้ร้ว่มกิจกรรมมีความรูส้กึอย่างไรบา้ง  
3. ผูน้  ากิจกรรมและผูร้ว่มกิจกรรมรว่มกนัสรุปสิ่งท่ีไดจ้ากการด าเนินกิจกรรมในครัง้นี ้

รว่มกนั 
อุปกรณ ์/ ส่ือการเรียนรู้ 

- ผา้ปิดตา 
- กล่องปริศนา หมวดการลิม้รส ไดแ้ก่ ผดัไท ขา้วคลกุกะปิ บะหม่ีตม้ย าแหง้ ผดัซีอิว้ ขา้ว

ผดัตม้ย า 
- กล่องปริศนา หมวดการดมกลิ่น ไดแ้ก่ พิมเสน สายเข็มขดัหนงั ถั่ว ดอกไม ้ยาธาตนุ า้

ขาว  
- ดนิน า้มนั 
- ตุ๊กตายางรูปสตัว ์ไดแ้ก่ สนุขั กระตา่ย หม ูชา้ง ไดโนเสาร ์
- กระดาษจดหมายนอ้ย 

การประเมินผลกิจกรรม 
ผูร้่วมกิจกรรมสามารถใหค้วามร่วมมือขณะท ากิจกรรมกลุ่มกับผูอ่ื้นไดเ้ป็นอย่างดีและ

ความเต็มใจ รวมไปถึงรูจ้กัการรบัฟังและสนใจการกระท าของผูอ่ื้น แสดงออกถึงการไวว้างใจเพ่ือน
ในกลุม่และใหก้ารสนบัสนนุในการท ากิจกรรมรว่มกนั 
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กิจกรรมที ่2 
ชื่อกิจกรรม เสมือนเร่ืองราวของฉัน 
เวลาทีใ่ช้ในการด าเนินการกิจกรรม 60 นาท ี
วัตถุประสงคข์องกิจกรรม 

1. เพ่ือเป็นการฝึกประสาทสมัผสัของผูร้ว่มกิจกรรมในดา้นของสงัเกตและการฟัง 
2. เพ่ือใหผู้ร้่วมกิจกรรมไดฝึ้กฝนการติดต่อส่ือสารกับผูอ่ื้นทัง้ในดา้นการรบัสารและส่ง

สาร 
3. เพ่ือใหผู้ร้ว่มกิจกรรมรูจ้กัการใชค้  าตา่งๆมาอธิบายสิ่งท่ีตอ้งการจะส่ือใหผู้อ่ื้นเขา้ใจได้

เป็นอยา่งด ี
4. เพ่ือใหผู้ร้ว่มกิจกรรมกลา้แสดงออกทางดา้นความคิด ความรูส้กึ 

แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ 
- ใชก้ระบวนการของทฤษฎีละครสรา้งสรรคท่ี์มักจะเริ่มดว้ยการใชป้ระสบการณ์จาก

ประสาทสมัผสัทัง้ 5 การด ูการฟัง การลิม้รส การไดก้ลิ่น และการสมัผสั เป็นการใชป้ระสบการณท่ี์จะ
น าไปสูก่ารสรา้งจินตภาพ โดยในกิจกรรมนีจ้ะเป็นการใชป้ระสาทสมัผสัในดา้นการดแูละการฟัง 

- David W. Johnson and Roger T. Johnson เส น อ พ ฤ ติ ก ร รม ท่ี บ่ ง ชี ้ ถึ ง ก า ร มี
ปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น คือบคุคลจะตอ้งมีพฤตกิรรมการติดตอ่ส่ือสารกบัผูอ่ื้น ทัง้ในฐานะผูร้บัสารและ
ผูส้่งสาร สามารถแสดงความคดิเห็น ความรูส้ึกไดอ้ย่างถกูตอ้ง ทัง้ยงัมีความแม่นย าในการรบัและ
สง่สารดว้ย 
กระบวนการด าเนินกิจกรรม 

กิจกรรมช่วงที ่1 Warm Up 
1. ผูว้ิจยักลา่วทกัทายผูร้ว่มกิจกรรม และเริ่มด าเนินกิจกรรมละลายพฤตกิรรม  
2. ผูร้ว่มกิจกรรมแจกกระดาษใหทุ้กคน คนละ 3 แผ่น และใหผู้ร้ว่มกิจกรรมเขียนช่ือ

เพลงอะไรก็ได ้คนละ 3 เพลง  
3. หลงัจากนัน้ผูน้  ากิจกรรมจะใหเ้ล่นเกมทายช่ือเพลง โดยส่งตวัแทนออกมา 1 คน 

และท าการจบัฉลาก  
4. ผู้ร่วมกิจกรรมจะตอ้งรอ้งเพลงนั้นๆ โดยออกเป็นเสียง อี เพ่ือนๆคนอ่ืนจะต้อง

ชว่ยกนัทายช่ือเพลงใหถ้กู และผลดักนัเลน่จนครบทกุคน 
5. กิจกรรมนีช้ว่ยกระตุน้ใหท้กุคนเกิดความกลา้แสดงออกมากย่ิงขึน้ 
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กิจกรรมช่วงที ่2 เสมือนเร่ืองราวของฉัน 
1. ใหผู้ร้ว่มกิจกรรมจบัคูก่นั 2 คน แลว้นั่งหนัหนา้เขา้หากนั  
2. ผูน้  ากิจกรรมจะใหผู้ร้่วมกิจกรรมรบับทเป็นผูพู้ดและผูฟั้ง แต่ละคู่จะผลดักันเล่า

เรื่องราวเก่ียวกบั ประสบการณเ์รื่องผี ประสบการณต่ื์นเตน้ หรือ ประสบการณน์่าอาย ซึ่งจะตอ้ง
เป็นเรื่องราวท่ีเกิดขึน้จรงิๆของตนเองใหเ้พ่ือนท่ีนั่งฝ่ังตรงขา้มฟัง ใหเ้วลาเลา่คนละ 1 นาที 

3. เพ่ือนท่ีท าหนา้ท่ีเป็นผูฟั้งจะตอ้งรบัฟังเรื่องราวและคอยสงัเกตพฤตกิรรมระหว่างท่ี
เพ่ือนอีกฝ่ายก าลงัเล่าเรื่องราวนัน้ๆว่ามีกิริยา สีหนา้ แววตา หรือท่าทางอย่างไรระหว่างท่ีพูดถึง
เรื่องราวนัน้ๆ 

4. หลงัจากนัน้ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีเป็นผูฟั้งจะตอ้งเล่าเรื่องราวของเพ่ือนใหผู้อ่ื้นฟัง เพ่ือเป็น
การฝึกการพดูทบทวนเรื่องราวไดอ้ย่างถูกตอ้ง พรอ้มทัง้บอกปฏิกิริยาท่ีเจา้ของเรื่องราวมีระหว่าง
พดูถึงเรื่องนัน้ๆ และจะตอ้งแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมวา่ท าไมเพ่ือนจงึแสดงปฏิกิริยานัน้ๆออกมา 
เพ่ือนก าลงัรูส้กึอยา่งไรอยู ่ซึ่งผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีเป็นผูพ้ดูจะเฉลยวา่ตนรูส้กึแบบท่ีเพ่ือนพดูหรือไม่ 

กิจกรรมช่วงที ่3 ข้ันสรุปกิจกรรม 
1. ผูร้ว่มกิจกรรมและผูน้  ากิจกรรมนั่งหนัหนา้เขา้หากนัเป็นวงกลม  
2. ผูน้  ากิจกรรมใหผู้ร้ว่มกิจกรรมรว่มกันแสดงความคิดเห็นว่าการด าเนินกิจกรรมใน

วนันีผู้ร้ว่มกิจกรรมมีความรูส้กึอย่างไร และแสดงความคดิเห็นถึงขอ้ดีขอ้เสียของกิจกรรม  
3. ผูน้  ากิจกรรมและผูร้ว่มกิจกรรมรว่มกนัสรุปสิ่งท่ีไดจ้ากการด าเนินกิจกรรมในครัง้นี ้

รว่มกนั 
อุปกรณ ์/ ส่ือการเรียนรู้ 

- 

การประเมินผลกิจกรรม 
ผูร้ว่มกิจกรรมสามารถแสดงความคิดเห็น ความรูส้ึกของตนเองใหผู้อ่ื้นเขา้ใจได ้รวมทัง้

สามารถพดูทบทวนสิ่งท่ีไดร้บัฟังจากผูอ่ื้นไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
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กิจกรรมที ่3 
ชื่อกิจกรรม ไปไหนไปกัน....ซอมบีท้ี่รัก 
เวลาทีใ่ช้ในการด าเนินการกิจกรรม 60 นาท ี
วัตถุประสงคข์องกิจกรรม 

1. เพ่ือเป็นการฝึกการกลา้ท่ีจะแสดงความคิดเห็นผา่นการแสดงออกทางรา่งกาย 
2. เพ่ือส่งเสริมใหผู้ร้่วมกิจกรรมกลา้ท่ีออกจะมาเป็นผูน้  าในการด าเนินกิจกรรม  รวมทัง้

การเป็นผูต้ามดว้ยในขณะเดียวกนั 
แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ 

- ใชก้ระบวนการละครสรา้งสรรคโ์ดยใชก้ารฝึกการจินตนาการ เป็นความสามารถในการมโน
ภาพ ซึ่งมโนภาพเหล่านีจ้ะมีแรงจงูใจมาจากสิ่งท่ีพบเห็นตรงหนา้หรือเกิดจากประสบการณใ์นอดีต 
การ จินตนาการจะซับซ้อนกว่าการคิดภาพทั่วๆไปตรงท่ีการใช้จินตนาการจะต้องปลดปล่อย
ความคดิใหเ้ป็นอิสระไรซ้ึ่งการควบคมุทางความคิด 

- David W. Johnson and Roger T. Johnson เสนอพฤติกรรมท่ีบ่งชีถ้ึงการมีปฏิสัมพันธ์
กับผูอ่ื้น คือบุคคลจะตอ้งมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงภาวะผูน้  า ซึ่งผูน้  าจะเป็นผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีในการ
ถาม การหาขอ้สรุป ก าหนดทิศทาง จูงใจและตดัสิน และยงัจะตอ้งเป็นผูท่ี้คอยช่วยเหลือใหก้ลุ่ม
ท างานไดอ้ย่างส าเร็จ โดยกิจกรรมนีจ้ะเป็นการช่วยส่งเสริมให้ผูร้่วมกิจกรรมเกิดความกลา้ท่ีจะ
แสดงออกเพ่ือพฒันาไปสูภ่าวะการเป็นผูน้  าของการท างานกบัคนเป็นกลุม่ 
กระบวนการด าเนินกิจกรรม 

กิจกรรมช่วงที ่1 Warm Up 
1. ผูว้ิจยักลา่วทกัทายผูร้ว่มกิจกรรม และเริ่มด าเนินกิจกรรมละลายพฤตกิรรม  
2. ใหผู้ร้ว่มกิจกรรมยืนเป็นวงกลมกนัหนา้เขา้หากนั สง่ตวัแทนออกมา 1 คน คนๆนัน้

จะตอ้งพูดว่า ป่ะไป......กนั ค  าในช่องว่างจะตอ้งเป็นการแสดงอาการตา่งๆ เช่น ป่ะไปเตะบอลกัน 
คนท่ีเป็นคนพดูจะตอ้งเขา้ไปดงึเพ่ือนออกมา 1 คน ออกมาท าทา่เตะบอล 

3. เพ่ือนท่ีถกูดงึออกมาจะตอ้งเป็นคนด าเนินเกมนีต้อ่ ท าไปเรื่อยๆจนครบทกุคน 
4. กิจกรรมนีจ้ะช่วยกระตุน้ใหผู้ร้่วมกิจกรรมเกิดความต่ืนตวัและกลา้ท่ีจะเขา้หากัน

มากยิ่งขึน้ 
กิจกรรมช่วงที่ 2 ซอมบีท้ีรั่ก 

1. ผูร้ว่มกิจกรรมทุกคนนั่งลอ้มกันเป็นวงกลมหนัหนา้เขา้หากัน โดยจะมีหนึ่งคนอยู่
ตรงกลางวงพรอ้มทัง้มีขวดพลาสตกิพรอ้มฝาปิดอยู่กลางวง  
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2. ผู้น  ากิจกรรมจะอธิบายกติกาให้ผู้ร่วม กิจกรรมเข้าใจว่าขวดพลาสติกนี ้
เปรียบเสมือนเชือ้โรค เม่ือเปิดฝาออกจะท าใหค้นๆนัน้กลายเป็นซอมบี ้ซึ่งซอมบีแ้ตล่ะคนจะแสดง
อาการขา้งเคียงแตกต่างกนัออกไป เช่น คนัทัง้ตวั หวัเราะไม่หยุด หรือมือเทา้สั่น ซึ่งผูท่ี้กลายเป็น
ซอมบีจ้ะตอ้งคลานไปแตะตวัใครก็ได ้1 คน และคนๆนัน้จะกลายเป็นซอมบีไ้ปดว้ย และจะตอ้ง
แสดงอาการขา้งเคียงแบบเดียวกนั และคลานออกมากลางวงเปิดขวดใหมอี่กรอบและไดร้บัเชือ้โรค
ตวัใหม ่ซึ่งจะตอ้งเปล่ียนทา่ทางของอาการขา้งเคียงเป็นอยา่งอ่ืน 

3. ทุกคนผลัดกันออกมาตรงกลางวงเพ่ือแสดงอาการท่ีเกิดจากการไดร้บัเชือ้ท าให้
กลายเป็นซอมบีจ้นครบทกุคน  

กิจกรรมช่วงที ่3 ข้ันสรุปกิจกรรม 
1. ผูร้ว่มกิจกรรมและผูน้  ากิจกรรมนั่งหนัหนา้เขา้หากนัเป็นวงกลม  
2. ผูน้  ากิจกรรมใหผู้ร้ว่มกิจกรรมรว่มกันแสดงความคิดเห็นว่าการด าเนินกิจกรรมใน

วนันีผู้ร้ว่มกิจกรรมมีความรูส้ึกอยา่งไร และแสดงความคดิเห็นถึงขอ้ดีขอ้เสียของกิจกรรม  
3. ผูน้  ากิจกรรมและผูร้ว่มกิจกรรมรว่มกนัสรุปสิ่งท่ีไดจ้ากการด าเนินกิจกรรมในครัง้นี ้

รว่มกนั 
อุปกรณ ์/ ส่ือการเรียนรู้ 

ขวดพลาสตกิพรอ้มฝาปิด 
การประเมินผลกิจกรรม 

ผูร้่วมกิจกรรมมีความกลา้แสดงออกผ่านการเคล่ือนไหวร่างกายในภาวะท่ีมีตนเองเป็น
ผูน้  า รวมไปถึงการเป็นผูต้ามท่ีดีในขณะท ากิจกรรมดว้ยเชน่กนั  
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กิจกรรมที ่4 
ชื่อกิจกรรม ตดิเกาะมหัศจรรย ์
เวลาทีใ่ช้ในการด าเนินการกิจกรรม 60 นาท ี
วัตถุประสงคข์องกิจกรรม 

1. เพ่ือใหผู้ร้ว่มกิจกรรมไดรู้จ้กัการกลา้ท่ีจะเสนอความเห็นท่ีแตกต่าง และพดูคยุกนัเพ่ือ
หาขอ้ตกลงรว่มกนัภายในกลุม่ 

2. เพ่ือใหผู้ร้ว่มกิจกรรมไดใ้ชจ้ินตนาการในการด าเนินกิจกรรม 
แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ 

- ใชก้ระบวนการละครสรา้งสรรคโ์ดยใชก้ารฝึกการจินตนาการ เป็นความสามารถในการ
มโนภาพ ซึ่งมโนภาพเหล่านีจ้ะมีแรงจงูใจมาจากสิ่งท่ีพบเห็นตรงหนา้หรือเกิดจากประสบการณใ์น
อดีต การ จินตนาการจะซบัซอ้นกว่าการคิดภาพทั่วๆไปตรงท่ีการใชจ้ินตนาการจะตอ้งปลดปล่อย
ความคดิใหเ้ป็นอิสระไรซ้ึ่งการควบคมุทางความคิด 

- David W. Johnson and Roger T. Johnson เสนอพฤติกรรมท่ีบ่งชีถ้ึงการมีปฏิสัมพันธ์
กบัผูอ่ื้น คือบคุคลจะตอ้งมีพฤตกิรรมการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึน้หรือความขดัแยง้ การท างานหรือการ
ท ากิจกรรมต่างๆร่วมกันดว้ยบุคคลหลายๆบุคคลนั้นย่อมมีความคิดเห็น ความคิดท่ีไม่ตรงกัน 
ความขดัแยง้ท่ีกล่าวนัน้จะเกิดขึน้เม่ือบคุคลแสดงความคิดหรือสรุปประเด็นแลว้ไม่ตรงกบัผูอ่ื้น ซึ่ง
ทัง้สองฝ่ายจะตอ้งแสดงพฤติกรรมการพยายามหาความคิดเห็นท่ีตรงกันหรือการสรา้งขอ้ตกลง
รว่มกนัท่ีสามารถยอมรบัไดท้ัง้สองฝ่าย 
กระบวนการด าเนินกิจกรรม 

กิจกรรมช่วงที ่1 Warm Up 
1. ผูว้ิจยักลา่วทกัทาย และเริ่มด าเนินกิจกรรมละลายพฤตกิรรม  
2. ผูน้  ากิจกรรมจะใหผู้ร้ว่มกิจกรรมเขียนค าถามหรือค าสั่ง 1 ประโยคลงบนกระดาษ 

แลว้ผูน้  ากิจกรรมจะน ากระดาษมาขย าซอ้นกนัจนเป็นลกูบอลกระดาษ 
3. ผูร้ว่มกิจกรรมนั่งเป็นวงกลมหนัหนา้เขา้หากนั ผูน้  ากิจกรรมจะเปิดเพลง และใหผู้้

รว่มกิจกรรมส่งลกูบอลกระดาษนีไ้ปเรื่อยๆ จนกว่าเพลงจะดบั ลกูบอลตกอยู่ท่ีใครใหเ้ปิดกระดาษ
ออกมา 1 แผน่ และท าตามประโยคท่ีเขียนอยูใ่นกระดาษนัน้ๆ 

กิจกรรมช่วงที่ 2 ตดิเกาะมหัศจรรย ์
1. ผูร้ว่มกิจกรรมแบง่กลุม่ ออกเป็นกลุม่ละ 6-7 คน  
2. ผูน้  ากิจกรรมจะจดัเกา้อีเ้ป็นรูปแบบตา่งๆ ซึ่งผูน้  ากิจกรรมจะใหท้กุคนจิตนาการว่า

ตนเองก าลงัติดอยู่บนเกาะแห่งหนึ่งท่ามกลางทะเทอนักวา้งใหญ่ โดยเกา้อีเ้หลา่นีจ้ะเปรียบเสมือน
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เกาะท่ีทกุคนจะตอ้งขึน้ไปอยูบ่นเกาะหา้มตกลงมาเพราะขา้งลา่งเป็นกระแสน า้ไหลแรงถา้ตกลงไป
อาจเกิดอนัตรายได ้ซึ่งแตล่ะกลุม่จะตอ้งชว่ยกนัรกัษาสมาชิกในกลุม่ไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสดุ 

3. ผูน้  ากิจกรรมจะคอยเปล่ียนรูปแบบเกา้อีไ้ปเรื่อยๆ ผูร้่วมกิจกรรมจะตอ้งร่วมกัน
วางแผนว่าจะขึน้ไปยืนอย่างไรจึงจะปลอดภยัทกุคน ซึ่งผูน้  ากิจกรรมจะใหเ้วลาปรกึษากนัในแตล่ะ
รอบอยา่งจ ากดั เม่ือผูน้  ากิจกรรมใหส้ญัญาณวา่เริ่มได ้ผูร้ว่มกิจกรรมจะตอ้งขึน้ไปยืนบนเกา้อีที้ละ
คน ซึ่งคนท่ีขึน้ไปแลว้หา้มขยบัอีกเดด็ขาด  

4. เม่ือขึน้ไปจนครบทกุคนแลว้ ใหเ้ปล่ียนทา่ 1 ท่า เป็นท่าท่ีแสดงเอกลกัษณข์องกลุ่ม
ตนเอง โดยตอ้งท าท่านัน้คา้งไว ้15 วินาที กลุ่มใดท่ีสามารถรกัษาสมาชิกไวไ้ดม้ากท่ีสุดจึงจะถือ
เป็นผูช้นะ  

5. ทกุคนรว่มกนัสรุปกิจกรรมวา่ท าอย่างไรท าไมกลุม่ท่ีชนะถึงประสบความส าเรจ็ 
กิจกรรมช่วงที ่3 ข้ันสรุปกิจกรรม 

1. ผูร้ว่มกิจกรรมและผูน้  ากิจกรรมนั่งหนัหนา้เขา้หากนัเป็นวงกลม  
2. ผูน้  ากิจกรรมใหผู้ร้ว่มกิจกรรมรว่มกันแสดงความคิดเห็นว่าการด าเนินกิจกรรมใน

วนันีผู้ร้ว่มกิจกรรมมีความรูส้ึกอยา่งไร และแสดงความคดิเห็นถึงขอ้ดีขอ้เสียของกิจกรรม  
3. ผูน้  ากิจกรรมและผูร้ว่มกิจกรรมรว่มกนัสรุปสิ่งท่ีไดจ้ากการด าเนินกิจกรรมในครัง้นี ้

รว่มกนั 
อุปกรณ ์/ ส่ือการเรียนรู้ 

- เกา้อี ้
- เพลงประกอบการด าเนินกิจกรรม 
- กระดาษ 

การประเมินผลกิจกรรม 
ผูร้ว่มกิจกรรมสามารถน าความคดิเห็นของสมาชิกในกลุม่มาสรา้งขอ้ตกลงรว่มกนัไดเ้ป็น

อย่างดี และรูจ้ักการรบัฟังและยอมรบัความคิดเห็นของผูอ่ื้น แมจ้ะไม่เห็นดว้ย มีความกลา้ท่ีจะ
เสนอขอ้คดิเห็นท่ีแตกตา่งโดยไมแ่สดงพฤตกิรรมท่ีไมเ่หมาะสมแมไ้มเ่ห็นดว้ย 
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กิจกรรมที ่5 
ชื่อกิจกรรม ผลงานชิน้โบวแ์ดง 
เวลาทีใ่ช้ในการด าเนินการกิจกรรม 60 นาท ี
วัตถุประสงคข์องกิจกรรม 

1. เพ่ือใหผู้ร้ว่มกิจกรรมไดรู้จ้กัการใชท้า่ทางการส่ือสารแทนค าพดู เพ่ือส่ือสารกบัผูอ่ื้นให้
เขา้ใจในสิ่งท่ีตอ้งการจะสง่สารออกไป 

2. เพ่ือใหผู้ร้ว่มกิจกรรมฝึกการท างานเป็นกลุม่ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ 

- ใชก้ระบวนการละครสรา้งสรรคโ์ดยการฝึกฝนการใชท้่าใบใ้นการส่ือสารกบัผูอ่ื้น เป็นการ
แสดงออกทางความคดิบางอยา่ง ดว้ยการเคล่ือนไหวหรือการใชท้า่ทางโดยไมใ่ชค้  าพดู 

- David W. Johnson and Roger T. Johnson เส น อ พ ฤ ติ ก ร รม ท่ี บ่ ง ชี ้ ถึ ง ก า ร มี
ปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น คือบคุคลจะตอ้งมีพฤตกิรรมการติดตอ่ส่ือสารกบัผูอ่ื้น ทัง้ในฐานะผูร้บัสารและ
ผูส้่งสาร สามารถแสดงความคดิเห็น ความรูส้ึกไดอ้ย่างถกูตอ้ง ทัง้ยงัมีความแม่นย าในการรบัและ
สง่สารดว้ย 
กระบวนการด าเนินกิจกรรม 

กิจกรรมช่วงที ่1 Warm Up 
1. ผูว้ิจยักลา่วทกัทาย และเริ่มด าเนินกิจกรรมละลายพฤตกิรรม  
2. ผูน้  ากิจกรรมจะก าหนดว่ารถไฟ 1 ขบวน ประกอบดว้ยหลายโบกี ้ใหผู้ร้ว่มกิจกรรม

หนึ่งคนแทนดว้ย 1 โบกี ้
3. เม่ือผูน้  ากิจกรรมบอกใหต้่อกันเป็น 4 โบกี ้ผูร้่วมกิจกรรมก็ตอ้งต่อแถวกัน 4 คน 

โดยผูน้  ากิจกรรมตอ้งก าหนดเพิ่มเตมิ ว่าหวัขบวนตอ้งเป็นคนลกัษณะใด โดยเปรียบเทียบกบัคนใน
ขบวนของตนเอง เช่น คนท่ีสงูท่ีสดุ ผมยาวท่ีสดุ ตอ้งเป็นผูห้ญิง เป็นตน้ ซึ่งจะก าหนดเวลาดว้ยรอบ
ละ 30 วินาที เม่ือหมดเวลาผูน้  ากิจกรรมจะใหส้ญัญาณนกหวีด ขบวนใดท่ีชา้ หรือท าไม่ถูกกติกา 
จะถกูคดัออกเพ่ือหาผูช้นะตอ่ไป 

กิจกรรมช่วงที่ 2 ผลงานชิน้โบวแ์ดง 
1. ผูร้ว่มกิจกรรมจบัคูก่นั คนหนึ่งจะรบับทเป็นปฏิมากรอีกคนรบับทเป็นดินเหนียว  
2. ปฏิมากรจะต้องจัดท่าทางของดินเหนียวให้เป็นไปอย่างท่ีต้องการตามหัว

ขอ้ก าหนด เชน่ แสดงอารมณร์า่เรงิ อกหกั ท างานบา้น) แตล่ะคูจ่ะไดร้บัเวลา 3 นาที  
3. ผูน้  ากิจกรรมจะคอยเดินส ารวจและอาจมีการสอบถามใหป้ฏิมากรอธิบายผลงาน

ของตนเอง จากนัน้แตล่ะคูส่ลบับทบาทกนั 
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4. หลังจากนัน้จะเพิ่มจ านวนให้แบ่งเป็นกลุ่มละ 5 คน แต่ละกลุ่มจะตอ้งท าท่าใบ้
ตามโจทยท่ี์ไดร้บั และใหเ้พ่ือนกลุม่อ่ืนทายใหถ้กู 

5. โจทย์แรก แต่ละกลุ่มจะต้องประกอบกันเป็นวัตถุภาพนิ่ง  ได้แก่ รองเท้า เสื ้อ 
จกัรยาน เกา้อี ้แปรงสีฟัน 

6. โจทยท่ี์สอง ให้ประกอบกันเป็นวัตถุภาพเคล่ือนไหว ไดแ้ก่ พัดลม เครื่องดูดฝุ่ น 
เครื่องซกัผา้ เตารีด ไมโครเวฟ 

7. โจทยท่ี์สาม ใหป้ระกอบกนัเป็นสถานท่ี ไดแ้ก่ สวนสตัว ์สถานีต ารวจ โรงพยาบาล 
โรงเรียน วดั    ซึ่งสามารถพดูอธิบายประกอบได ้แตห่า้มพดูบคุคลท่ีอยูใ่นสถานท่ีนัน้ออกมา  

กิจกรรมช่วงที ่3 ข้ันสรุปกิจกรรม 
1. ผูร้ว่มกิจกรรมและผูน้  ากิจกรรมนั่งหนัหนา้เขา้หากนัเป็นวงกลม  
2. ผูน้  ากิจกรรมใหผู้ร้ว่มกิจกรรมรว่มกันแสดงความคิดเห็นว่าการด าเนินกิจกรรมใน

วนันีผู้ร้ว่มกิจกรรมมีความรูส้ึกอยา่งไร และแสดงความคดิเห็นถึงขอ้ดีขอ้เสียของกิจกรรม  
3. ผูน้  ากิจกรรมและผูร้ว่มกิจกรรมรว่มกนัสรุปสิ่งท่ีไดจ้ากการด าเนินกิจกรรมในครัง้นี ้

รว่มกนั 
อุปกรณ ์/ ส่ือการเรียนรู้ 

- 
การประเมินผลกิจกรรม 

ผูร้ว่มกิจกรรมใหค้วามร่วมมือในการท ากิจกรรมดว้ยความเต็มใจ และรบัฟังและสนใจ
การกระท าของผูอ่ื้น รวมทัง้แสดงออกถึงความไวว้างใจและใหก้ารสง่เสรมิในการท างานรว่มกนั 
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กิจกรรมที ่6 
ชื่อกิจกรรม คิดก่อนท า...ผู้น าทาง 
เวลาทีใ่ช้ในการด าเนินการกิจกรรม 60 นาท ี
วัตถุประสงคข์องกิจกรรม 

1. ฝึกการท างานรว่มกนัเป็นทีม และแสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นผูน้  าและผูต้ามของสมาชิก
ในกลุม่แตล่ะคน 

2. เพ่ือให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้ใช้ร่างกายของตนเองในการแสดงออกถึงจินตนาการของ
ตนเองได ้
แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ 

- ใชก้ระบวนการละครสรา้งสรรคโ์ดยฝึกการเคล่ือนไหวร่างกาย เป็นการใชร้่างกายของ
ตนเองในการแสดงออกถึงความรูส้กึนกึคิด จินตนาการของตนเองเพ่ือท่ีจะส่ือสารกบัผูอ่ื้น 

- David W. Johnson and Roger T. Johnson เสนอพฤติกรรมท่ีบ่งชีถ้ึงการมีปฏิสัมพันธ์
กับผูอ่ื้น คือบุคคลจะตอ้งมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงภาวะผูน้  า ซึ่งผูน้  าจะเป็นผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีในการ
ถาม การหาขอ้สรุป ก าหนดทิศทาง จูงใจและตดัสิน และยงัจะตอ้งเป็นผูท่ี้คอยช่วยเหลือใหก้ลุ่ม
ท างานไดอ้ยา่งส าเรจ็  
กระบวนการด าเนินกิจกรรม 

กิจกรรมช่วงที ่1 Warm Up 
1. ผูว้ิจยักลา่วทกัทาย และเริ่มด าเนินกิจกรรมละลายพฤติกรรม โดยผูน้  ากิจกรรมจะ

รว่มเลน่กบัผูร้ว่มกิจกรรมดว้ย  
2. ผู้น  ากิจกรรมจะให้ผู้ร่วมกิจกรรมเล่นเกม ท าอะไรดีจ๊ะ โดยผู้น  าจะถามผู้ร่วม

กิจกรรมวา่ ท าอะไรดีจ๊ะ แลว้ใหผู้ร้ว่มกิจกรรมถามกลบัวา่ ท าอะไรดีครบั/คะ่  
3. ผู้น  าจะสั่ งให้ผู้ร่วมกิจกรรมท าอะไร ซึ่งผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องรีบท าตามอย่าง

รวดเรว็ เชน่ สั่งใหเ้อามือไปแตะก าแพง หรือจบักลุม่ 5 คน เป็นตน้ 
4. กิจกรรมนีเ้ป็นการกระตุน้การเคล่ือนไหวของผูร้ว่มกิจกรรม 

กิจกรรมช่วงที่ 2 คิดก่อนท า...ผู้น าทาง 
1. กิจกรรมนีผู้น้  ากิจกรรมจะใหผู้ร้ว่มกิจกรรมแบง่กลุม่ออกเป็นกลุม่ละ 6 คน  
2. แตล่ะกลุ่มจะมีสมาชิกท่ีตอ้งโดนปิดตา 3 คน โดยเขา้แถวตอนลึก คนท่ี 2, 4 และ 

6 จะตอ้งโดนปิดตา  
3. หลังจากนั้นผู้ร่วมกิจกรรมจะตอ้งพาสมาชิกทุกคนเดินบนกระดาษ โดยท่ีผู้น  า

กิจกรรมจะแจกกระดาษท่ีมีโจทยใ์หแ้สดงทา่ทางดว้ย 
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4. วิธีการเล่น ผูร้่วมกิจกรรมคนท่ี 1 จะถือกระดาษไวท้ัง้หมด 20 แผ่น ผูน้  าคนท่ี 1 
จะตอ้งวางกระดาษไวท่ี้พืน้ก่อนท่ีจะกา้วลงบนกระดาษแผ่นนัน้ๆ โดยทกุๆกา้วท่ีกา้วจะตอ้งกา้วบน
กระดาษและจะตอ้งกา้วอย่างต่อเน่ือง ตวัอย่างเช่น เม่ือสมาชิกคนท่ี 1 ก าลงัจะกา้วเทา้ออกจาก
กระดาษแผ่นท่ี 2 สมาชิกคนท่ี 2 จะตอ้งก้าวมาเหยียบบนกระดาษแผ่นท่ี 2 ต่อจากคนท่ี 1 เลย
ทนัที โดยผูท่ี้เปิดตาจะตอ้งคอยดแูลสมาชิกท่ีถกูผิดตา 

5. แตล่ะกลุม่เดนิเรื่อยๆ กลุม่ไหนเขา้เสน้ขยัก่อน ถือวา่เป็นผูช้นะ  
6. ซึ่งจะตอ้งไมลื่มว่ากระดาษบางแผ่นจะมีโจทยใ์หต้อ้งท าทา่ทางตามโจทยท่ี์ระบอุยู่

ในกระดาษ คนท่ีเหยียบบนกระดาษแผนนัน้ๆทกุคนจะตอ้งท าท่าตามโจทย ์โดยโจทยจ์ะเป็นโจทย์
ท่ีให้ผู้ร่วมกิจกรรมจินตนาการว่าตนเองคือใคร และแสดงท่าทางออกมา ผูน้  ากิจกรรมจะคอย
ตรวจดวูา่ท าผา่นหรือไม ่เชน่ ฉนัคือ....กามเทพ, ฉนัคือ....ทารกแรกเกิด, ฉนัคือ.....ชายชรา เป็นตน้ 

7. รอบต่อไปจะเพิ่มจ านวนเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 10 คน ด าเนินกิจกรรมแบบเดิมแต่
เพิ่มจ านวนผูเ้ลน่มากขึน้ และผลดัใหผู้ท่ี้ไมโ่ดนปิดตาในรอบแรกมาเป็นผูท่ี้ถกูปิดตาบา้ง 

กิจกรรมช่วงที ่3 ข้ันสรุปกิจกรรม 
1. ผูร้ว่มกิจกรรมและผูน้  ากิจกรรมนั่งหนัหนา้เขา้หากนัเป็นวงกลม  
2. ผูน้  ากิจกรรมใหผู้ร้ว่มกิจกรรมรว่มกันแสดงความคิดเห็นว่าการด าเนินกิจกรรมใน

วนันีผู้ร้ว่มกิจกรรมมีความรูส้ึกอยา่งไร และแสดงความคดิเห็นถึงขอ้ดีขอ้เสียของกิจกรรม  
3. ผูน้  ากิจกรรมและผูร้ว่มกิจกรรมรว่มกนัสรุปสิ่งท่ีไดจ้ากการด าเนินกิจกรรมในครัง้นี ้

รว่มกนั 
อุปกรณ ์/ ส่ือการเรียนรู้ 

- กระดาษเปลา่ 
- กระดาษท่ีระบโุจทย ์ไดแ้ก่  

ฉนัคือ....ทารกแรกเกิด 
ฉนัคือ....ชายชรา 
ฉนัคือ....ลกูสนขุตวันอ้ย 
ฉนัคือ....นกักีฬายิมนาสตกิ 
ฉนัคือ....นางแบบ / นายแบบ 
ฉนัคือ....ชา่งกลอ้ง 
ฉนัคือ....นกัวา่ยน า้ 
ฉนัคือ....กวางตวันอ้ย 
ฉนัคือ....ผี 
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ฉนัคือ....หมอผี 
ฉนัคือ....จระเข ้
ฉนัคือ....นกเพนกวิน 

การประเมินผลกิจกรรม 
ผูร้ว่มกิจกรรมสามารถช่วยก าหนดแนวทางในการท างานกลุ่มได ้และสามารถช่วยเหลือ

ผูอ่ื้นขณะท ากิจกรรมได ้ทัง้ยงัสง่เสรมิใหเ้กิดภาวะผูน้  าในการท ากิจกรรมรว่มกนัเป็นกลุม่ดว้ย 
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กิจกรรมที ่7 
ชื่อกิจกรรม ชีวิตฝันกลางอวกาศ 
เวลาทีใ่ช้ในการด าเนินการกิจกรรม 60 นาท ี
วัตถุประสงคข์องกิจกรรม 

1. เพ่ือเป็นการฝึกความคดิสรา้งสรรคข์องผูร้ว่มกิจกรรม 
2. เพ่ือเป็นการฝึกฝนใหผู้ร้ว่มกิจกรรมรูจ้กัการใชค้  าพดูในการส่ือสารเพ่ือแสดงความคิด

ของตนเองใหผู้อ่ื้นเขา้ใจได ้
3. เพ่ือเป็นการส่งเสริมใหผู้ร้ว่มกิจกรรมรูจ้กัการแสดงความคิดเห็นของตนเองท่ีมีตอ่ผูอ่ื้น 

ทัง้นีจ้ะตอ้งมีการส่ือสารท่ีดีตอ่กนัในกลุม่  
แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ 

- ใชก้ระบวนการละครสรา้งสรรคใ์นการฝึกความคิดสรา้งสรรค์ เป็นความคิดหรือการ
กระท าสิ่งใหมโ่ดยไมซ่  า้แบบหรือเลียนแบบใคร 

- David W. Johnson and Roger T. Johnson เส น อ พ ฤ ติ ก ร รม ท่ี บ่ ง ชี ้ ถึ ง ก า ร มี
ปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น คือบคุคลจะตอ้งมีพฤตกิรรมการติดตอ่ส่ือสารกบัผูอ่ื้น ทัง้ในฐานะผูร้บัสารและ
ผูส้่งสาร สามารถแสดงความคดิเห็น ความรูส้ึกไดอ้ย่างถกูตอ้ง ทัง้ยงัมีความแม่นย าในการรบัและ
สง่สารดว้ย 
กระบวนการด าเนินกิจกรรม 

กิจกรรมช่วงที ่1 Warm Up 
1. ผูว้ิจยักล่าวทกัทาย และเริ่มด าเนินกิจกรรมละลายพฤติกรรม โดยผูน้  ากิจกรรมจะ

รว่มเลน่กบัผูร้ว่มกิจกรรมดว้ย 
2. ผูร้ว่มกิจกรรมจดัแถวเป็นวงกลมหนัหนา้เขา้หากนั ผูน้  ากิจกรรมจะเป็นคนเริ่มเล่น

ก่อนโดยมีกติกาว่า ถา้หนัไปดา้นซา้ย ใหพู้ดว่า ท่ีรกั ถา้หันไปดา้นขวาใหพู้ดว่า คนบา้ ซึ่งผูเ้ล่นจะ
หนัไปทางใดก็ไดแ้ตจ่ะตอ้งพดูใหถ้กูตอ้ง 

3. กิจกรรมนีเ้ป็นการชว่ยเรียกสมาธิและความสนใจของผูร้ว่มกิจกรรม 
กิจกรรมช่วงที ่2 ชีวิตฝันกลางอวกาศ 

1. ทกุคนจะไดร้บับทบาทสมมตวิ่า ตนเองนัน้เป็นมนษุยโ์ลกท่ีถกูส่งเป็นตวัแทนขึน้ไป
ส ารวจดาวเคราะหด์วงใหม ่วา่สามารถใชชี้วิตอยูบ่นดาวดวงนัน้ไดห้รือไม่  

2. ผูน้  ากิจกรรมจะแจกอปุกรณ ์ไดแ้ก่ กระดาษสี กรรไกร สีเทียน เทปใส กาว ขวดน า้
พลาสติก เม็ดโฟม และแผ่นโฟม ใหก้ับแต่ละคน ผูร้่วมกิจกรรมทุกคนจะตอ้งสรา้งสรรคส์ิ่งของ
ขึน้มา 1 อย่าง ท่ีคดิว่าตอ้งการใชใ้นการด ารงชีวิตอยูบ่นดาวเคราะหด์วงใหมท่ี่ยงัไม่มีอะไรเลยนีไ้ด ้
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โดยผูร้ว่มกิจกรรมจะตอ้งน าสิ่งของอะไรก็ไดข้องตนเองมาคนละ 1 ชิน้ แลว้ใหท้กุคนจบัฉลากสลบั
สิ่งของกนั เม่ือไดร้บัสิ่งของนัน้ๆไปแลว้จะตอ้งน าไปรว่มสรา้งสรรคก์บัอปุกรณท่ี์ไดร้บัไปดว้ย 

3. เม่ือสรา้งสรรคช์ิน้งานของตนเองเสร็จ ใหแ้ต่ละคนออกมาแสดงท่าทางในการใช้
งาน 1 ทา่ และใหเ้พ่ือนๆชว่ยกนัทายวา่คืออะไร  

4. หลงัจากนัน้ใหเ้จา้ของชิน้งานน าเสนอวา่ชิน้งานนีคื้ออะไร ใชง้านอย่างไร ท าไมจึง
สรา้งผลงานชิน้นีข้ึน้มา และใหเ้พ่ือนๆช่วยกันแสดงความคิดเห็น กล่าวถึงขอ้ดี และขอ้เสียของ
ผลงานชิน้นี ้ 

5. ผลดักนัออกมาน าเสนอชิน้งานจนครบทกุคน  
กิจกรรมช่วงที ่3 ข้ันสรุปกิจกรรม 

1. ผูร้ว่มกิจกรรมและผูน้  ากิจกรรมนั่งหนัหนา้เขา้หากนัเป็นวงกลม  
2. ผูน้  ากิจกรรมใหผู้ร้ว่มกิจกรรมรว่มกันแสดงความคิดเห็นว่าการด าเนินกิจกรรมใน

วนันีผู้ร้ว่มกิจกรรมมีความรูส้ึกอยา่งไร และแสดงความคดิเห็นถึงขอ้ดีขอ้เสียของกิจกรรม  
3. ผูน้  ากิจกรรมและผูร้ว่มกิจกรรมรว่มกนัสรุปสิ่งท่ีไดจ้ากการด าเนินกิจกรรม 

อุปกรณ ์/ ส่ือการเรียนรู้ 
- กระดาษสี 
- กรรไกร 
- สีเทียน 
- เทปใส 
- กาว 
- ขวดน า้พลาสตกิ 
- เม็ดโฟม 
- แผน่โฟม 
- สิ่งของของผูร้ว่มกิจกรรมคนละ 1 ชิน้ 

การประเมินผลกิจกรรม 
ผูร้ว่มกิจกรรมเกิดความคิดสรา้งสรรคแ์ละสามารถถ่ายทอดความคิดเห็นของตนเองให้

ผูอ่ื้นเขา้ใจได ้รวมทัง้สามารถใชค้  าพดูในการแสดงความคิดเห็นตอ่ผูอ่ื้นทัง้ในทางท่ีเห็นดว้ยและไม่
เห็นดว้ยไดอ้ยา่งเหมาะสม ไมแ่สดงพฤตกิรรมท่ีไมเ่หมาะสมหรือกา้วรา้ว แมไ้มเ่ห็นดว้ยก็ตาม 
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กิจกรรมที ่8 
ชื่อกิจกรรม มองออกไหม 
เวลาทีใ่ช้ในการด าเนินการกิจกรรม 60 นาท ี
วัตถุประสงคข์องกิจกรรม 

1. เพ่ือใหผู้ร้ว่มกิจกรรมฝึกการใชร้า่งกายในการแสดงออกเพ่ือส่ือสารกบัผูอ่ื้น  
2. เพ่ือใหผู้ร้ว่มกิจกรรมรูจ้กัการท างานเป็นกลุม่ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ 
- ใชก้ระบวนการละครสรา้งสรรคโ์ดยการฝึกฝนการใชท้่าใบใ้นการส่ือสารกบัผูอ่ื้น เป็นการ

แสดงออกทางความคดิบางอยา่ง ดว้ยการเคล่ือนไหวหรือการใชท้า่ทางโดยไมใ่ชค้  าพดู 
- David W. Johnson and Roger T. Johnson เส น อ พ ฤ ติ ก ร รม ท่ี บ่ ง ชี ้ ถึ ง ก า ร มี

ปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น คือบคุคลจะตอ้งมีพฤติกรรมการสรา้งบรรยากาศและการรกัษาบรรยากาศใน
การท างานกลุ่ม บุคคลจะตอ้งมีความเช่ือใจ ไวว้างใจซึ่งกันและกัน จะส่งผลใหง้านด าเนินไปได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
กระบวนการด าเนินกิจกรรม 

กิจกรรมช่วงที ่1 Warm Up 
1. ผูว้ิจยักลา่วทกัทาย และเริ่มด าเนินกิจกรรมละลายพฤตกิรรม  
2. ผูน้  ากิจกรรมจะพดูวา่ “ทา้เรียง......จาก......” ใหผู้ร้ว่มกิจกรรมเรียงตามค าสั่งของ

ผูน้  ากิจกรรม เชน่ ทา้เรียงอายจุากมากไปหานอ้ย เรียงตามความสงู เป็นตน้ 
กิจกรรมช่วงที่ 2 มองออกไหม 

1. ผูร้ว่มกิจกรรมแบง่กลุม่ ออกเป็น 3 กลุม่ กลุม่ละ 6-7 คน  
2. ผูน้  ากิจกรรมจะใหโ้จทยเ์ป็นละครไทยแก่ผูร้ว่มกิจกรรมแตล่ะกลุม่ กลุม่ละ 1 เรื่อง 
3. โดยแต่ละกลุ่มจะตอ้งออกมาน าเสนอท าท่าภาพนิ่งไดก้ลุ่มละ 5 ภาพ ซึ่งจะตอ้ง

เลือกฉากท่ีมีจดุเดน่ท่ีจะสามารถท าใหเ้พ่ือนๆทราบวา่น่ีคือละครเรื่องใด 
4. ให้เวลาแต่ละกลุ่มปรึกษาและลองท าภาพนิ่ง กลุ่มละ 20 นาที ซึ่งจะมีผู้น  า

กิจกรรมคอยช่วยชีแ้นะแต่ละกลุ่ม หลงัจากนัน้จึงออกมาน าเสนอ และใหเ้พ่ือนๆกลุ่มอ่ืนช่วยกัน
ทายใหถ้กูวา่เป็นละครเรื่องใด 

กิจกรรมช่วงที ่3 ข้ันสรุปกิจกรรม 
1. ผูร้ว่มกิจกรรมและผูน้  ากิจกรรมนั่งหนัหนา้เขา้หากนัเป็นวงกลม  
2. ผูน้  ากิจกรรมใหผู้ร้ว่มกิจกรรมรว่มกันแสดงความคิดเห็นว่าการด าเนินกิจกรรมใน

วนันีผู้ร้ว่มกิจกรรมมีความรูส้ึกอยา่งไร และแสดงความคดิเห็นถึงขอ้ดีขอ้เสียของกิจกรรม  
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3. ผูน้  ากิจกรรมและผูร้ว่มกิจกรรมรว่มกนัสรุปสิ่งท่ีไดจ้ากการด าเนินกิจกรรมในครัง้นี ้
รว่มกนั 
อุปกรณ ์/ ส่ือการเรียนรู้ 

ละครไทย ไดแ้ก่ ปลาบูท่อง แมน่าคพระโขนง แกว้หนา้มา้  
การประเมินผลกิจกรรม 

ผูร้ว่มกิจกรรมสามารถใชร้า่งกายในการส่ือสารแทนการใชค้  าพดูเพ่ือส่ือสารใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ
ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง และมีความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

126 

กิจกรรมที ่9 
ชื่อกิจกรรม สัญชาตญาณ...Survivor 
เวลาทีใ่ช้ในการด าเนินการกิจกรรม 60 นาท ี
วัตถุประสงคข์องกิจกรรม 

1. เพ่ือฝึกให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้ฝึกการเคล่ือนไหวร่ายกายของตนเองร่วมกับการใช้
จินตนาการ 

2. เพ่ือใหผู้ร้่วมกิจกรรมไดรู้จ้ักการกลา้ท่ีจะเสนอความเห็นท่ีแตกต่าง และรูจ้กัการคิด
แกไ้ขปัญหา 
แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ 

- ใชก้ระบวนการละครสรา้งสรรคโ์ดยฝึกการเคล่ือนไหวร่างกาย เป็นการใชร้่างกายของ
ตนเองในการแสดงออกถึงความรูส้กึนกึคิด จินตนาการของตนเองเพ่ือท่ีจะส่ือสารกบัผูอ่ื้น 

- David W. Johnson and Roger T. Johnson เสนอพฤติกรรมท่ีบ่งชีถ้ึงการมีปฏิสัมพันธ์
กบัผูอ่ื้น คือบคุคลจะตอ้งมีพฤตกิรรมการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึน้หรือความขดัแยง้ การท างานหรือการ
ท ากิจกรรมต่างๆร่วมกันดว้ยบุคคลหลายๆบุคคลนั้นย่อมมีความคิดเห็น ความคิดท่ีไม่ตรงกัน 
ความขดัแยง้ท่ีกล่าวนัน้จะเกิดขึน้เม่ือบคุคลแสดงความคิดหรือสรุปประเด็นแลว้ไม่ตรงกบัผูอ่ื้น ซึ่ง
ทัง้สองฝ่ายจะตอ้งแสดงพฤติกรรมการพยายามหาความคิดเห็นท่ีตรงกันหรือการสรา้งขอ้ตกลง
รว่มกนัท่ีสามารถยอมรบัไดท้ัง้สองฝ่าย 
กระบวนการด าเนินกิจกรรม 

กิจกรรมช่วงที ่1 Warm Up 
1. ผูว้ิจยักลา่วทกัทาย และเริ่มด าเนินกิจกรรมละลายพฤตกิรรม  
2. ใหผู้เ้ขา้รว่มนั่งเป็นวงกลมใหญ่ 1 วง โดยเวน้ชอ่งวา่งไว ้1 ชอ่ง 
3. ผูน้  ากิจกรรมชีแ้จงว่า ใหผู้เ้ขา้รว่มสงัเกตดวู่าถา้ขา้งๆ เรามีชอ่งวา่งเกิดขึน้ใหจ้บัมือกบั

เพ่ือนอีกคนไปหาเพ่ือน 1 คน มานั่งเพ่ือเติมช่องว่างใหเ้ต็ม เม่ือเกิดช่องว่างตรงไหนก็ใหห้าเพ่ือน
มาเตมิขา้งตวัเองใหเ้ตม็อยา่งรวดเรว็ ซึ่งในขณะเลน่ผูน้  ากิจกรรมจะเปิดเพลงไปดว้ย 

4. เม่ือผูน้  ากิจกรรมเป่านกหวีด ผูเ้ขา้รว่มคูไ่หนท่ียงัหาเพ่ือนอีกคนมาเติมลงในช่องว่าง
ไมไ่ด ้หรือชา้ ยงัวิ่งกลบัไมถ่ึงท่ี จะถกูคดัออกไปอยูน่อกวง 

กิจกรรมช่วงที ่2 สัญชาตญาณ...Survivor 
1. กิจกรรมนี้จะเป็นการจ าลองสถานการณ์  ให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้รู ้จักการใช้

จินตนาการและการคดิแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึน้ตรงหนา้  
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2. ผูน้  ากิจกรรมจะให้ผูร้่วมกิจกรรมสมมติบทบาทว่าทุกคนก าลังอยู่บนตึกสูง 8 ชัน้ ท่ี
ก าลงัเกิดเหตไุฟไหม ้โดยผูน้  ากิจกรรมจะใหท้กุคนจบัฉลากวา่ไดบ้ทบาทเป็นอะไร เช่น เดก็อาย ุ10-
15 ปี, ผูช้ายรา่งใหญ่รา่งกายแข็งแรง, เดก็นอ้ยอาย ุ2 ขวบ, คนชราผูอ้อ่นแอ, นกักายกรรม ฯลฯ  

3. เม่ือจับฉลากได้บทบาทของตนเองแล้ว ผู้น  ากิจกรรมจะให้ทุกคนเริ่มจ าลอง
สถานการณ ์ซึ่งผูน้  ากิจกรรมจะคอยชว่ยกระตุน้และสรา้งบรรยากาศใหส้มจรงิมากย่ิงขึน้  

4. ผูน้  ากิจกรรมจะคอยถามค าถาม ใหผู้ร้ว่มกิจกรรมไดรู้จ้กัการคดิแกไ้ขปัญหา เชน่ 
“คณุไดร้บับทบาทเป็นคนใจดีชอบช่วยเหลือผูอ่ื้น ไฟก าลงัลกุลามเขา้มาแลว้ คณุจะ

ท าอยา่งไร จะเลือกชว่ยเหลือใครเป็นคนแรก เพราะอะไร” 
“คณุไดร้บับทบาทเป็นเดก็อาย ุ2 ขวบ เม่ือเจอเหตกุารณเ์ชน่นี ้จะท าอะไร” 
5. นอกจากนีผู้น้  ากิจกรรมจะคอยเพิ่มอุปกรณ์เสริมเป็นตวัเลือกในการช่วยใหร้อด

ชีวิตในครัง้นี ้เช่น เชือก ผา้ม่าน ถังน า้ ผา้ปิดตา ตุ๊กตา เช่น “มีผา้ม่านอยู่ตรงนัน้ คณุจะน ามาช่วย
อะไรไดไ้หม” ซึ่งอาจจะน าไปชบุน า้แลว้น าไปคลมุตวัชว่ยเหลือคนอ่ืนได ้เป็นตน้ 

6. เม่ือทกุคนจะฝึกการคิดแกไ้ขปัญหาแลว้ ผูน้  ากิจกรรมและผูร้ว่มกิจกรรมพดูคยุกนั
เพ่ือสรุปสิ่งท่ีไดจ้ากกิจกรรม 

กิจกรรมช่วงที ่3 ข้ันสรุปกิจกรรม 
1. ผูร้ว่มกิจกรรมและผูน้  ากิจกรรมนั่งหนัหนา้เขา้หากนัเป็นวงกลม  
2. ผูน้  ากิจกรรมใหผู้ร้ว่มกิจกรรมรว่มกันแสดงความคิดเห็นว่าการด าเนินกิจกรรมใน

วนันีผู้ร้ว่มกิจกรรมมีความรูส้ึกอยา่งไร และแสดงความคดิเห็นถึงขอ้ดีขอ้เสียของกิจกรรม  
3. ผูน้  ากิจกรรมและผูร้ว่มกิจกรรมรว่มกนัสรุปสิ่งท่ีไดจ้ากการด าเนินกิจกรรมในครัง้นี ้

อุปกรณ ์/ ส่ือการเรียนรู้ 
- ป้ายระบุบทบาท แบ่งตามอายุ ไดแ้ก่ เด็กอายุ 2 ขวบ, เด็กอายุ 10-15 ปี, คนชราอาย ุ

60 ปี 
- ป้ายระบุบทบาท แบ่งตามเกณฑส์ภาพร่างกายหรือทักษะพิเศษ ไดแ้ก่ คนร่างใหญ่

รา่งกายแข็งแรง, นกักายกรรม, นกัรอ้ง-นกัดนตรี, ขาขา้งซา้ยเกิดการบาดเจ็บ เป็นตน้ 
- อปุกรณเ์สรมิการชว่ยเหลือ ไดแ้ก่ เชือก ผา้มา่น ถงัน า้ ผา้ปิดตา ตุ๊กตา  

การประเมินผลกิจกรรม 
ผูร้ว่มกิจกรรมสามารถคิดแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึน้ไดเ้ป็นอย่างดี และรูจ้กัการปรกึษาความ

คดิเห็นรว่มกนัของในการท างานเป็นกลุม่  
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กิจกรรมที ่10 
ชื่อกิจกรรม กระเป๋าวิเศษ 
เวลาทีใ่ช้ในการด าเนินการกิจกรรม 60 นาท ี
วัตถุประสงคข์องกิจกรรม 

1. เพ่ือใหผู้ร้ว่มกิจกรรมรูจ้กัคิดอย่างทันทีทันใดและแสดงออกในสถานการณ์ท่ีพบเจอ
ตรงหนา้ 

2. เพ่ือฝึกฝนใหผู้ร้ว่มกิจกรรมรูจ้กัการกลา้ท่ีจะตดัสินใจ ซึ่งเป็นคณุสมบตัิอย่างหนึ่งของ
การเป็นผูน้  าท่ีดี 
แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ 

- ใชก้ระบวนการละครสรา้งสรรคโ์ดยใชก้ารดน้สด เป็นการแสดงออกทางความคิดอย่างใด
อยา่งหนึ่งโดยฉบัพลนัภายใตเ้ง่ือนไขท่ีถกูก าหนดขึน้ ซึ่งการแสดงออกนีอ้าจเป็นการแสดงออกดา้น
การเคล่ือนไหว การใชค้  าพดูก็ได ้

- David W. Johnson and Roger T. Johnson เส น อ พ ฤ ติ ก ร รม ท่ี บ่ ง ชี ้ ถึ ง ก า ร มี
ปฏิสัมพันธ์กับผูอ่ื้น คือบุคคลจะตอ้งมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงภาวะผูน้  า ซึ่งผูน้  าจะเป็นผูท่ี้ท  า
หนา้ท่ีในการถาม การหาขอ้สรุป ก าหนดทิศทาง จงูใจและตดัสิน และยงัจะตอ้งเป็นผูท่ี้คอยช่วยเหลือ
ใหก้ลุม่ท างานไดอ้ย่างส าเร็จ  
กระบวนการด าเนินกิจกรรม 

กิจกรรมช่วงที ่1 Warm Up 
1. ผูว้ิจยักลา่วทกัทาย และเริ่มด าเนินกิจกรรมละลายพฤตกิรรม  
2. ใหผู้ร้่วมกิจกรรมแบ่งเป็น 2-4 กลุ่มๆ ละเท่าๆ กัน ตัง้แถวตอนเรียงลึกแลว้นั่งลง 

จากนัน้เอาเกา้อีว้างไวท้า้ยแถว กลุม่ละ 1 ตวั 
3. ผูน้  ากิจกรรมถือลูกโป่งยืนอยู่หนา้แถว โดยท่ีผูร้่วมกิจกรรมท่ีอยู่หัวแถวชูมือเพ่ือ

เตรียมรบัลกูโป่ง 
4. เม่ือผูน้  ากิจกรรมเป่านกหวีด คนหวัแถวรบัลูกโป่งแลว้ส่งขา้มศีรษะต่อใหก้ับคนท่ี

อยู่ขา้งหลงัโดยหา้มหนัไปมอง เม่ือลกูโป่งส่งไปถึงคนสดุทา้ย ใหค้นสดุทา้ยขึน้ไป ยืนบนเกา้อี ้แลว้
สง่ลกูโป่งกลบัมายงัดา้นหนา้ เม่ือส่งมาถึงคนแรก ก็ใหค้นแรกยืนขึน้พรอ้มกบัส่งเสียง เฮ!้ ดงัๆ ถือ
วา่เป็นฝ่ายชนะ 

5. ถา้กลุ่มไหนหนัหลงัไปมองเพ่ือนขณะท่ีส่งลกูโป่ง ถือว่ากลุ่มนัน้ท าผิดกติกา ปรบั
แพใ้นรอบนี ้แตถ่า้ลกูโป่งหลดุออกจากแถวก็ใหค้นท่ีท าหลดุนัน้เก็บคืนมา แลว้จงึสง่ตอ่ได ้ 
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กิจกรรมช่วงที่ 2 กระเป๋าวิเศษ 
1. แบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม ผูน้  ากิจกรรมจะสรา้งสถานการณข์ึน้มา 3 สถานการณ ์

ไดแ้ก่  
“แย่แลว้ !! คนรกัโดนจบัตวัไปตอ้งรีบไปช่วยโดยดว่น ท าอย่างไรจึงจะไปใหเ้ร็วท่ีสุด 

แลว้ถา้ไดข้องจากกระเป๋าวิเศษมา 1 อยา่ง จะน าไปท าอะไรใหส้ามารถชว่ยคนรกัของเราไดดี้นะ” 
“เพ่ือนขา้งบา้นโทรศพัทม์าบอกว่าเหมือนมีขโมยก าลังจะขึน้บา้นเรา จะท าอย่างไร

ก่อนดี” 
“วนันีฉ้ันต่ืนสายตอ้งรีบไปโรงเรียนใหท้นั รถโรงเรียนก็ไปแลว้ ไม่มีทางไปทางอ่ืนเลย 

ตอ้งลว้งกระเป๋าวิเศษหาของมาชว่ยหนอ่ยแลว้” 
2. แต่ละกลุ่มจับฉลากว่าไดส้ถานการณ์ใด แลว้ให้ผูร้่วมกิจกรรมทุกคนจ าลองว่า

ตนเองเจอสถานการณน์ัน้ๆอยู่ โดยในดา่นแรกผูน้  ากิจกรรมจะน าเกา้อีว้างขวางทางไว ้ซึ่งกิจกรรม
แตล่ะกิจกรรมจะตอ้งรีบท าแขง่กนัเวลา ใหผู้ร้ว่มกิจกรรมรีบว่ิงผา่นเกา้อีไ้ปอย่างไรก็ได ้ตามแตก่าร
ตดัสินใจของแตล่ะคน เช่น บางคนวิ่งกระโดดขา้มเกา้อีไ้ป หรือบางคนเล่ือนเกา้อีอ้อก และบางคน
อาจจะหยดุชะงกัก่อน ซึ่งการท าเชน่นีจ้ะเป็นการเป็นผูน้  าในหวัขอ้การกลา้ตดัสินใจ  

3. เม่ือวิ่งผ่านเกา้อีม้าไดแ้ลว้ ในด่านต่อมา จะใหแ้ต่ละคนลว้งของในกระเป๋าวิเศษ 
ซึ่งในกระเป๋าจะมีของหลายสิ่ง เช่น ในสถานการณ์ “วันนีต่ื้นสายต้องรีบไปโรงเรียนให้ทัน  รถ
โรงเรียนก็ไปแลว้” ของท่ีมีอยู่ในกระเป๋าวิเศษ ไดแ้ก่ โทรศพัทมื์อถือ สเก็ตบอรด์ เครื่องเขียน ร่ม 
นาฬิกาปลกุ สายน า้เกลือ เป็นตน้ 

4. เม่ือผูร้ว่มกิจกรรมแตล่ะคนหยิบไดข้องสิ่งใด ใหค้ิดตอ่วา่เหตกุารณ์จะเกิดอะไรขึน้
สามารถดดัแปลงเหตกุารณอ์ย่างไรก็ได ้และจะน าของสิ่งนัน้ไปท าอะไร พรอ้มท าท่าทางประกอบ
โดยตอ้งท าในทนัทีทนัใด เช่น ถา้ผูร้ว่มกิจกรรมหยิบออกมาแลว้ได ้นาฬิกาปลุก ผูร้ว่มกิจกรรมจึง
สรา้งสถานการณ์ต่อว่า กริ๊ง !!! เร่ืองนีเ้ราแค่ฝันไป นาฬิกาปลุกของจริงดังขึน้แล้วเราก็ต่ืนไป
โรงเรียนไดท้นัตามเวลาปกต ิเป็นตน้ 

5. .ผูร้ว่มกิจกรรมผลดักนัเลน่จนครบทกุคน และรว่มพดูคยุกนัเพ่ือสรุปกิจกรรมครัง้นี ้
ถึงประโยชนท่ี์ไดจ้ากการท ากิจกรรม 

กิจกรรมช่วงที ่3 ข้ันสรุปกิจกรรม 
1. ผูร้ว่มกิจกรรมและผูน้  ากิจกรรมนั่งหนัหนา้เขา้หากนัเป็นวงกลม  
2. ผูน้  ากิจกรรมใหผู้ร้ว่มกิจกรรมรว่มกันแสดงความคิดเห็นว่าการด าเนินกิจกรรมใน

วนันีผู้ร้ว่มกิจกรรมมีความรูส้ึกอยา่งไร และแสดงความคดิเห็นถึงขอ้ดีขอ้เสียของกิจกรรม  
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3. ผูน้  ากิจกรรมและผูร้ว่มกิจกรรมรว่มกนัสรุปสิ่งท่ีไดจ้ากการด าเนินกิจกรรมในครัง้นี ้
รว่มกนั 
อุปกรณ ์/ ส่ือการเรียนรู้ 

- ฉลากเลือกสถานการณ ์
- เกา้อี ้
- อปุกรณใ์นกระเป๋าวิเศษ แบง่ออกเป็น 3 กลุม่ตามสถาการณ ์ดงันี ้

สถานการณท่ี์ 1 “แย่แลว้ !! คนรกัโดนจบัตวัไปตอ้งรีบไปช่วยโดยด่วน ท าอย่างไรจึง
จะไปใหเ้รว็ท่ีสดุ แลว้ถา้ไดข้องจากกระเป๋าวิเศษมา 1 อยา่ง จะน าไปท าอะไรใหส้ามารถช่วยคนรกั
ของเราไดดี้นะ” ไดแ้ก่ โทรศพัทมื์อถือ เชือก มีด ขนมปังแสนอรอ่ย ปืนปลอม เงินสด พลงัวิเศษ 

สถานการณท่ี์ 2 “เพ่ือนขา้งบา้นโทรศพัทม์าบอกวา่เหมือนมีขโมยก าลงัจะขึน้บา้นเรา 
จะท าอยา่งไรก่อนดี” ไดแ้ก่ โทรศพัทมื์อถือ ไฟฉาย โทรโขง่ กลอ้งสอ่งทางไกล เชือก กลว้ย 

สถานการณท่ี์ 3  “วนันีฉ้ันต่ืนสายตอ้งรีบไปโรงเรียนใหท้นั รถโรงเรียนก็ไปแลว้ ไม่มี
ทางไปทางอ่ืนเลย ตอ้งลว้งกระเป๋าวิเศษหาของมาช่วยหน่อยแล้ว” ไดแ้ก่ โทรศพัทมื์อถือ สเก็ต
บอรด์ เคร่ืองเขียน รม่ นาฬิกาปลกุ สายน า้เกลือ 
การประเมินผลกิจกรรม 

ผูร้ว่มกิจกรรมเกิดความกลา้ในการตดัสินใจไดอ้ย่างทนัทีทนัใด ซึ่งเป็นคณุสมบตัิท่ีผูน้  าท่ี
ดีควรพงึมี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

131 

กิจกรรมที ่11 
ชื่อกิจกรรม Where wolf ? 
เวลาทีใ่ช้ในการด าเนินการกิจกรรม 60 นาท ี
วัตถุประสงคข์องกิจกรรม 

1. เพ่ือใหผู้ร้ว่มกิจกรรมไดรู้จ้กัการพดูคยุกบัผูอ่ื้นเพ่ือรว่มกนัหาขอ้ตกลงรว่มกนั 
2. เพ่ือให้ผู้ร่วมกิจกรรมรูจ้ักการแสดงความคิดเห็น  และข้อขัดแย้งกับผู้อ่ืนได้อย่าง

เหมาะสม 
3. เพ่ือใหผู้ร้่วมกิจกรรมไดฝึ้กฝนการใชค้  าพูดและร่างกายในการส่ือสารกับผู้อ่ืนอย่าง

ทนัทีทนัใด 
แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ 

- ใชก้ระบวนการละครสรา้งสรรคโ์ดยใชก้ารดน้สด เป็นการแสดงออกทางความคิดอย่างใด
อยา่งหนึ่งโดยฉบัพลนัภายใตเ้ง่ือนไขท่ีถกูก าหนดขึน้ ซึ่งการแสดงออกนีอ้าจเป็นการแสดงออกดา้น
การเคล่ือนไหว การใชค้  าพดูก็ได ้

- David W. Johnson and Roger T. Johnson เสนอพฤติกรรมท่ีบ่งชีถ้ึงการมีปฏิสัมพันธ์
กบัผูอ่ื้น คือบคุคลจะตอ้งมีพฤตกิรรมการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึน้หรือความขดัแยง้ การท างานหรือการ
ท ากิจกรรมต่างๆร่วมกันดว้ยบุคคลหลายๆบุคคลนั้นย่อมมีความคิดเห็น ความคิดท่ีไม่ตรงกัน 
ความขดัแยง้ท่ีกล่าวนัน้จะเกิดขึน้เม่ือบคุคลแสดงความคิดหรือสรุปประเด็นแลว้ไม่ตรงกบัผูอ่ื้น ซึ่ง
ทัง้สองฝ่ายจะตอ้งแสดงพฤติกรรมการพยายามหาความคิดเห็นท่ีตรงกันหรือการสรา้งขอ้ตกลง
รว่มกนัท่ีสามารถยอมรบัไดท้ัง้สองฝ่าย 
กระบวนการด าเนินกิจกรรม 

กิจกรรมช่วงที ่1 Warm Up 
1. ผูว้ิจยักลา่วทกัทาย และเริ่มด าเนินกิจกรรมละลายพฤตกิรรม  
2. ผูร้่วมกิจกรรมแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มละ 5 คน ผูน้  ากิจกรรมจะแจกไมย้าวใหแ้ต่ละ

กลุม่ คนละ 1 อนั 
3. ผูร้่วมกิจกรรมแต่ละคนย่ืนนิว้ชีอ้อกมาทัง้สองขา้ง แลว้จะตอ้งน าไมว้างบนนิว้ชี ้

ของสมาชิกทกุคนในกลุม่ 
4. แตล่ะกลุ่มท าอย่างไรก็ไดใ้หว้างไมล้งบนพืน้ไดเ้รว็ท่ีสดุ กลุ่มใดท าเวลาไดเ้ร็วท่ีสุด

ถือเป็นผูช้นะ 
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กิจกรรมช่วงที่ 2 Where wolf ? 
1. ผู้ร่วมกิจกรรมนั่งล้อมเป็นวงกลม หันหน้าเข้าหากัน ทุกคนจะจับฉลากเพ่ือรบั

บทบาทของตนเอง  
2. เม่ือทุกคนไดร้บับทบาทของตวัเองแลว้ หา้มใหใ้ครรูว้่าตนเองเป็นอะไร บทบาทมี

ดังนี ้ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้าน ต ารวจ คนบ้า (ตัวป่วน) หมาป่า และอัศวิน ซึ่งผู้ท่ีเป็นผู้ใหญ่บ้าน 
ชาวบา้น และต ารวจ จะตอ้งช่วยกันหาหมาป่า เพ่ือฆ่าหมาป่าใหต้ายก่อนท่ีหมาป่าจะกินคนใน
หมูบ่า้นไดจ้นหมด ซึ่งอศัวินจะมีพลงัวิเศษสามารถดวูา่ใครเป็นหมาป่าได ้

3. ซึ่งในแตล่ะรอบทกุคนจะตอ้งรว่มสนทนาปรกึษาหารือกัน ว่าใครมีแนวโนม้น่าจะ
เป็นหมาป่าท่ีสดุ และรว่มกนัโหวตเพ่ือฆา่หมาป่า  

4. ทัง้นีค้นท่ีเป็นอศัวินจะตอ้งหา้มใหห้มาป่ารูเ้ด็ดขาดว่าตนเองเป็นอศัวิน มิเช่นนัน้
จะถกูฆา่ตายทนัที 

5. ระหวา่งด าเนินกิจกรรม ผูน้  ากิจกรรมจะเป็นผูช้ว่ยในการแนะแนวทางเพิ่มเติมแก่ผู้
รว่มกิจกรรม  

กิจกรรมช่วงที ่3 ข้ันสรุปกิจกรรม 
1. ผูร้ว่มกิจกรรมและผูน้  ากิจกรรมนั่งหนัหนา้เขา้หากนัเป็นวงกลม  
2. ผูน้  ากิจกรรมใหผู้ร้ว่มกิจกรรมรว่มกันแสดงความคิดเห็นว่าการด าเนินกิจกรรมใน

วนันีผู้ร้ว่มกิจกรรมมีความรูส้ึกอย่างไร และแสดงความคิดเห็นถึงขอ้ดีขอ้เสียของกิจกรรม พรอ้มทัง้
แสดงความคดิเห็นวา่การจะเลน่เกมนีใ้หช้นะควรท าอยา่งไร 

3. ผูน้  ากิจกรรมและผูร้ว่มกิจกรรมรว่มกนัสรุปสิ่งท่ีไดจ้ากการด าเนินกิจกรรมในครัง้นี ้
รว่มกนั 
อุปกรณ ์/ ส่ือการเรียนรู้ 

ปา้ยบทบาท ไดแ้ก่ ผูใ้หญ่บา้น ชาวบา้น ต ารวจ คนบา้(ตวัป่วน) หมาป่า และอศัวิน 
การประเมินผลกิจกรรม 

ผูร้ว่มกิจกรรมมีความกลา้ท่ีจะแสดงความคิดเห็นของตนเองตอ่ผูอ่ื้น และรูจ้กัรบัฟังและ
ยอมรบัความคดิเห็นของผูอ่ื้นดว้ยเชน่กนั และรูจ้กัการพดูคยุเพ่ือหาขอ้สรุปท่ีเป็นกลาง ทัง้นีจ้ะตอ้ง
ไมแ่สดงพฤตกิรรมท่ีกา้วรา้วหรือไมเ่หมาะสมกบัผูอ่ื้นแมจ้ะไมเ่ห็นดว้ยก็ตาม 
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กิจกรรมที ่12 
ชื่อกิจกรรม ร่วมกันสร้าง 
เวลาทีใ่ช้ในการด าเนินการกิจกรรม 60 นาท ี
วัตถุประสงคข์องกิจกรรม 

1. เพ่ือเป็นการฝึกการใชค้วามคดิสรา้งสรรคร์ว่มกนั  
2. เพ่ือใหผู้ร้ว่มกิจกรรมฝึกการท างานเป็นกลุม่ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือใหผู้ร้ว่มกิจกรรมไดรู้จ้กัตนเองและผูอ่ื้นมากยิ่งขึน้ 

แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ 
- ใชก้ระบวนการละครสรา้งสรรคใ์นการฝึกความคิดสรา้งสรรค์ เป็นความคิดหรือการ

กระท าสิ่งใหมโ่ดยไมซ่  า้แบบหรือเลียนแบบใคร 
- David W. Johnson and Roger T. Johnson เส น อ พ ฤ ติ ก ร รม ท่ี บ่ ง ชี ้ ถึ ง ก า ร มี

ปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น คือบคุคลจะตอ้งมีพฤติกรรมการสรา้งบรรยากาศและการรกัษาบรรยากาศใน
การท างานกลุ่ม บุคคลจะตอ้งมีความเช่ือใจ ไวว้างใจซึ่งกันและกัน จะส่งผลใหง้านด าเนินไปได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
กระบวนการด าเนินกิจกรรม 

กิจกรรมช่วงที ่1 Warm Up 
1. ผูว้ิจยักลา่วทกัทาย และเริ่มด าเนินกิจกรรมละลายพฤตกิรรม  
2. ผูน้  ากิจกรรมจะใหโ้จทยว์า่ ในอีก 10 ปีขา้งหนา้ คดิวา่เราจะเป็นอยา่งไร 
3. โดยจะใหผู้ร้ว่มกิจกรรมออกมาท าท่า 1 ท่า พูดได ้บรรยายได ้และใหเ้พ่ือนทุกคน

ช่วยกันทายใหถู้ก 4. ท าไปเรื่อยๆจนครบทุกคน โดยผูน้  ากิจกรรมจะคอยสังเกตการณ์และอาจมี
ซกัถามเพิ่มเติมถึงเหตผุลท่ีเลือกจะเป็นอย่างนัน้ กิจกรรมช่วงนีจ้ะช่วยใหผู้ร้่วมกิจกรรมไดค้ิด
ทบทวนกับตนเองว่าอยากเป็นอะไร อยากเห็นภาพในอนาคตของตนเองออกมาแบบไหน 
สง่เสรมิใหรู้จ้กัตนเองมากยิ่งขึน้ 

กิจกรรมช่วงที่ 2 ร่วมกันสร้าง 
1. ผูน้  ากิจกรรมจะใหโ้จทยแ์ก่ผูร้่วมกิจกรรมว่า ใหส้รา้งสรรคจ์ินตนาการว่า ชุมชน

ของเราในอีก....ปีขา้งหนา้จะเป็นอย่างไร โดยจะใหผู้ร้ว่มกิจกรรมรว่มกนัท าดว้ยกนัเป็นกลุม่ใหญ่  
2. ผูร้่วมกิจกรรมจะตอ้งสรา้งสรรคจ์ินตนาการออกมาเป็นรูปวาดบนกระดาษรอ้ย

ปอนด ์พรอ้มทัง้น าเสนอเป็นเรื่องสัน้ หรือสรา้งสรรคส์ถานการณ ์1 สถานการณ ์ 
3. แลว้ออกมาน าเสนอตามโจทยท่ี์ไดร้บันี ้พรอ้มทัง้พูดคยุถึงเหตผุลในการสรา้งสรรค์

ครัง้นีว้า่แตล่ะคนมีความคดิความเห็นอยา่งไรบา้ง 
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กิจกรรมช่วงที ่3 ข้ันสรุปกิจกรรม 
1. ผูร้ว่มกิจกรรมและผูน้  ากิจกรรมนั่งหนัหนา้เขา้หากนัเป็นวงกลม  
2. ผูน้  ากิจกรรมใหผู้ร้ว่มกิจกรรมรว่มกันแสดงความคิดเห็นว่าการด าเนินกิจกรรมใน

วนันีผู้ร้ว่มกิจกรรมมีความรูส้ึกอยา่งไร และแสดงความคดิเห็นถึงขอ้ดีขอ้เสียของกิจกรรม  
3. ร่วมกันแสดงแนะถึงข้อดีของเพ่ือนๆแต่ละคน ว่าแต่ละคนมีข้อดีอย่างไรบ้าง 

หลงัจากนัน้ผูน้  ากิจกรรมและผูร้่วมกิจกรรมร่วมกันสรุปสิ่งท่ีไดจ้ากการด าเนินกิจกรรมทัง้หมดท่ี
ผา่นมา 
อุปกรณ ์/ ส่ือการเรียนรู้ 

กระดาษรอ้ยปอนด ์
การประเมินผลกิจกรรม 

ผูร้ว่มกิจกรรมเกิดความคิดสรา้งสรรค ์และใหค้วามรว่มมือและการส่งเสริมเพ่ือนในการ
ท างานรว่มกนัดว้ยความเตม็ใจ และก่อใหเ้กิดความไวว้างใจแก่เพื่อนในการท ากิจกรรมรว่มกนั  
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ภาคผนวก ฉ 
รูปภาพกจิกรรมละครสร้างสรรคเ์พือ่ส่งเสริมการปฏสัิมพันธท์างสังคม 

ของเยาวชน 
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ประวัติผ ูเ้ขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ชื่อ-สกุล พิรชัญา ภามนตรี 
วัน เดอืน ปี เกิด 16 พฤษภาคม 2538 
สถานทีเ่กิด อ าเภอบางมลูนาก จงัหวดัพิจิตร 
วุฒกิารศึกษา - พ.ศ. 2559 ศลิปกรรมศาสตรบ์ณัฑิต  

สาขานาฏยศลิป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  
- พ.ศ.2563 การศกึษามหาบณัฑิต  
สาขาศลิปศกึษา (ศลิปะการแสดงศกึษา) คณะศลิปกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 688/17 คอนโดวิชแอทสยาม ซอยพญานาค ถนนพญาไท แขวงถนน
เพชรบรุี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400   
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