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บทคัดย่อภาษา ไทย 

ชื่อเร่ือง การใช้กิจกรรมละครเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กรณีศึกษา: โรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์แม่จันอ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย 

ผู้วิจัย โสรยา วงศ์พิพันธ์ 
ปริญญา การศึกษามหาบัณฑิต 
ปีการศึกษา 2563 
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรวัน แพทยานนท์  
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ระวิวรรณ วรรณวิไชย  

  
งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายในการสร้างกิจกรรมละครเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในความ

หลากหลายทางวัฒนธรรมของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์และศึกษาผลของการใช้กิจกรรมละครในการ
ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในความหลากหลายทางวัฒนธรรมของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์  โรงเรียน
ศึกษาส งเคราะห์ แม่จัน  กลุ่มตั วอย่าง  คื อ นั กเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4-6 โรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์แม่จัน  อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย จ านวน 25 คน ใช้วิธีการเฉพาะเจาะจงโดยเลือก
นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์จ านวนชาติพันธุ์ละ 5 คน  คือ ม้ง , อาข่า, ลีซอ, มูเซอ และพื้นเมือง เคร่ืองมือ
ในการวิจัย คือ 1) แบบวัดความรอบรู้เก่ียวกับการอยู่ร่วมกันในความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ส  าห รับนั กเรียน  2) กิจกรรมล ะค รเพื่ อส่ ง เส ริมการอ ยู่ ร่วม กันในความหล ากหล ายทาง
วัฒนธรรม  ทั้ งหมด  10 ค ร้ัง  3) แบบสอบถามความรอบรู้เก่ียวกับการอยู่ ร่วม กันในความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมส  าหรับครู ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบกิจกรรมละครอาศัยทฤษฎีด้าน
กิจกรรมละครผสมผสานกับทฤษฎีกระบวนการกลุ่ม ใช้เวลาด าเนินกิจกรรม 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 
2 คร้ัง 2) ผลการเปรียบเทียบการใช้กิจกรรมเพื่อส่ งเสริมการอยู่ร่วมกันในความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม หลังการใช้กิจกรรมมละครร่วมกับทฤษฎีกระบวนการกลุ่ม ผลการทดลอง  พบว่า หลัง
การใช้กิจกรรมละครกลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันที่เหมาะสมขึน้โดยการใช้แบบวัดความ
รอบรู้ก่อนและหลังการทดลองทั้ง 3 ด้าน ระดับความรอบรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยส  าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 

 
ค าส  าคัญ : กิจกรรมละคร การอยู่ร่วมกันในความหลากหลายทางวัฒนธรรม กลุ่มชาติพันธุ์ 
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บทคัดย่อภาษา อัง กฤษ 

Title USE OF DRAMA ACTIVITIES TO ENCOURAGE COEXISTENCE 
IN CULTURAL DIVERSITY AMONG ETHNIC STUDENTS AT 
CASE SUKSASONGKROH MAE CHAN SCHOOL IN MAE CHAN 
DISTRICT, CHIANG RAI PROVINCE 

Author SORAYA WONGPIPAN 
Degree MASTER OF EDUCATION 
Academic Year 2020 
Thesis Advisor Assistant Professor Dr. Porawan Pattayanon  
Co Advisor Assistant Professor Dr. Rawiwan Wanwichai  

  
The purpose of this research is to create drama activities that improve the 

existence of the cultural diversity of ethnic students and to study the effects  using 
drama activities in developing cultural coexistence among ethnic students The sample 
consisted of 25 students (Grades Four to Six) in Suksasongkhromeachan School in  Mae 
Chan. A specific method was applied to five students from each ethnic gr oup, including 
Hmong, Akha, Lisuand Muser.The instruments of the research were as follows: (1) a test 
on knowledge  the coexistence of cultural diversity among students; (2)  drama activities 
to promote coexistence and cultural diversity a total; and (3) a knowledge test 
on coexistence and cultural diversity for teachers.The results of research found the 
following: (1) the pattern of activities relied on the theory of drama activities, combined 
with takes a total of five weeks, twice a week; (2) the results of comparing the activities 
to promote coexistence in cultural diversity. After using the drama activities  together with 
group process theory The results of research found that After using drama activities.The 
sample group had better cohabitation behavior.  Additionally, using the knowledge test 
about coexistence in terms of multiculturalism nd before and after aspects of 
experiment. Knowledge levels were statistically different at a level of 0.05.  

 
Keyword : drama activities cultural diversity ethnic group 
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กิตติกรรมประ กา ศ  

กิตติกรรมประกาศ 
  

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ ส  าเร็จลุล่วงได้  เกิดจากความกรุณาและความเมตตาช่วยเหลืออย่าง
ดีย่ิงจาก ผศ .ดร.ปรวัน แพทยานนท์  และ  ผศ .ดร. ระวิวรรณ  วรรณวิไชย ได้กรุณาแนะน าและให้
ค าปรึกษาในการท าวิจัย โดยเฉพาะการสละเวลาอันมีค่าในการช่วยตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่อง
ต่าง ๆ ตั้งแต่การน าเสนอหัวข้อจนมาถึงวันสอบ 

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างสูง  ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุก
ท่านที่กรุณาตรวจสอบเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยและให้ค าแนะน าจนส  าเร็จลุล่วง  ได้แก่ รศ .ดร.จารุ
วรรณ   ข าเพชร  ผศ.ดร.ฉัจศรา ประเสริฐสิน  ผศ.ดร.กิตติกรณ์  นพอุดมพันธุ์  ผศ .ดร.นพดล  อินทร์
จันทร์  อ.ดร.ปิลันลน์  ปุณญประภา และ อ.ธัญญรัตน์  ประดิษฐ์แท่น 

บนเส้นทางการศึกษาต่อในระดับมหาบัณฑิตของผู้วิจัย   จะไม่สามารถประสบความส  าเส็จ
ได้เลย หากขาดการสนับสนุนจากคุณพ่อบรรชา  วงศ์พิพันธ์  และ คุณแม่ศรีพร มีแก้ว ผู้ที่คอยมอบ
ความรักและก าลังใจแก่ผู้วิจัยมาโดยเสมอ รวมถึงเพื่อน  ๆ ทุกคน ที่คอยรับฟังปัญหาและให้ความ
ช่วยเหลือแก่ผู้วิจัยในทุกเร่ืองตลอดระยะเวลาศึกษาวิจัย 

สุดท้ายนี้ผู้ วิจัยขอกราบขอบพระคุณครูและอาจารย์ทุกท่านที่เมตตามอบความรู้แก่ผู้ วิจัย 
จนได้ดีและประสบความส  าเร็จ ขอบพระคุณผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน นายนพดล 
สิงห์โตนาท ขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่าน  ครูณรงค์  หมอยา และ  ครูกนิษฐา หมอยา ที่กรุณา
แนะน าและให้การดูแลผู้วิจัยระหว่างการท าวิจัยณ  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน อ าเภอแม่จัน 
จังหวัดเชียงราย ขอบพระคุณน้อง ๆ นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4-6 ที่ให้ความ
ร่วมมือในการท าวิจัยเป็นอย่างดี  การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ถือเป็นโอกาสที่ส  าคัญที่ท าให้ผู้วิจัยได้ใช้เวลา
ระหว่างการศึกษาวิจัยพร้อมทั้งศึกษาข้อมูลที่ เก่ียวข้องกับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ในโรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์แม่จัน อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ให้ผู้วิจัยได้เรียนรู้และเข้าใจข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสม
เพื่อน าไปศึกษาต่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติสืบไป 
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 บทที่ 1  
บทน า 

ท่ีมาและความส าคัญของปัญหา 

มนุษ ย์มีหลายชนชาติหล ายเผ่าพั นธุ์  มนุษย์จึงสร้าง วิถีชีวิตที่แส ดงถึงความเป็น
เอกลั กษณ์ เฉ พาะตน  การประพฤติปฏิบัติ ธรรมเนียม ประเพณี  พิ ธีกรรม ที่ แตกต่างกันไป 
เนื่องจากสภาพความเป็นอยู่ในสังคม ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ สิ่ง เหล่านี้มีผลต่อการอยู่ร่วมกันและ
การเกิดวัฒนธรรมทั้งสิน้ ประเทศไทยเป็นประเทศที่ประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธุ์หลายกลุ่ม แต่ละ
กลุ่มมีความแตกต่างกันทางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม แต่ประชาชนก็สามารถอยู่ร่วมกันได้ 
บุคคลย่อมมีอัตลักษณ์ของตนเองซึ่งแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อม ชาติพันธุ์  ภาษา ศาสนา 
วัฒนธรรม อันเป็นสิ่งหล่อหลอมบุคลิกภาพ ทัศนคติ ความคิ ด ความเชื่อและวิถีชีวิตการด าเนิน
ชีวิตของบุคคลนั้น ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าความแตกต่างนั้นท าให้เกิดความคิด การแบ่งเขาแบ่งเรา 
อคติหรือความไม่เข้าใจกัน ซึ่งกลายเป็นอุปสรรคในการสื่อสารและการท างานร่วมกัน ตั้งแต่
ครอบครัว องค์กร ชุมชนและสังคม ทั้งระดับชาติและระดับโลกหลายกรณี (ศูนย์ศึกษาและพัฒนา
สันติวิธี, 2550) กลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ มีลักษณะเด่นอันแสดงถึงเอกลักษณ์ของตน คือกลุ่มคนที่สืบ
ทอดมาจากบรรพบุรุษทางสายเลือดและบรรพบุรุษทางวัฒนธรรมเดียวกัน กลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันมี
ความรู้สึกผูกพันทางสายเลือดและทางวัฒนธรรมอยู่ด้วยพร้อม  ๆ กันไป เป็นความผูกพันที่ช่วย
เสริมเอกลักษณ์ของบุคคลและชนชาติพันธุ์ และขณะเดียวกันก็สามารถก่อให้เกิดความรู้สึกที่เป็น
อันหน่ึงอันเดียวกันไว้ (อมรา พงศาพิชญ์, 2537, 23 อ้างอิงใน มนทิรา ตาเมือง, 2554, น.20) 

สังคมในยุคศตวรรษที่  21 มีกลุ่มคนจ านวนมากหลากหลายชาติพันธุ์จึงท าให้เกิดความ
แตกต่างทางด้านเชื้อชาติ ความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมประกอบกับการด ารงชีวิตที่ เรียกว่าอยู่
ในภาวะยุคโลกาภิวัตน์ที่มีความเจริญก้าวหน้าในด้านต่ าง ๆ จึงท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายผู้คนไปสู่
สังคมต่าง ๆได้ง่ายมากขึน้ จึง เป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องเรียนรู้และเข้าใจเร่ืองของความ
แตกต่างของพหุวัฒนธรรมในสังคมเพราะการเคลื่อนย้ายของผู้คนในแต่ละชาติพันธ์ต่าง  ๆมี
จ านวนเพิ่มมากขึน้ทั้งในด้านการท างาน การท่องเที่ยว เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดการแลกเปลี่ยน
หรือการรวมตัวของความเป็นพหุวัฒนธรรมเป็นประโยชน์ในหลายด้าน เช่น น าไปสู้การสร้างองค์
ความรู้ใหม่ทางสังคม คือการบูรณาการองค์ความรู้เดิมและองค์ความรู้ใหม่จึงท าให้เกิดเป็น
นวัตกรรมทางสังคม เป็นทุนทางสังคมที่เปลี่ยนเป็นมูลค่าได้ ท าให้เกิดความรักความสามัคคีและ
สามารถคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของสังคมนั่นๆ เช่น การแต่งกาย การละเล่น และการสร้างศูนย์การ
เรียนรู้เพื่อเป็นการรักษาความเป็นวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไป การสะท้อนให้เห็นถึงประวัติความ
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เป็นมาที่ยาวนาน การน าไปสู่ทางเลือกในชีวิตที่หลากหลายมากขึน้ เช่น ศาสนา เพศ การประกอบ
อาชีพ ลดการแบ่งแยกพวกเขาพวกเราได้ ลดช่องว่างระหว่างความแตกต่างทางวัฒนธรรม เข้าใจ
ยอมรับความต่างว่าแต่ละชาติพันธุ์มีอัตลักษณ์มีคุณค่าในตัวของตนเอง  

เชียงรายเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีชาติพันธุ์อยู่หลากหลาย มีการกระจายอยู่ในพื้นที่สูงและพื้น
ราบ จังหวัดเชียงรายเป็นดินแดนที่มีประวัติศาสตร์มายาวนาน มีความสัมพันธ์กับดินแดนใกล้เคียง
ที่มีความหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์และมีความงดงามตามธรรมชาติ ศิลปะวัฒนธรรมอันงดงาม 
ความยาวนานย้อนหลังไปในอดีตของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดเชียงราย มีกลุ่มชาติพันธุ์กระจายอยู่
ตามอ าเภอต่าง  ๆในพื้ นที่  9 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองเชียงราย อ าเภอพาน อ าเภอเวียงแก่น 
อ าเภอเชียงแสน อ าเภอเวียงป่าเป้า อ าเภอแม่ลาว อ าเภอแม่จัน อ าเภอแม่ฟ้าหลวง และอ าเภอแม่
สาย กลุ่มชาติพันธุ์ เหล่านี้ ยังคงมีการสืบทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญา ประเพณีและรักษา
วัฒนธรรมต่าง ๆไว้ให้เห็นจนถึงปัจจุบัน พื้นที่ของจังหวัดเชียงรายมีกลุ่มชาติพันธุ์  ซึ่งแต่ละกลุ่ม
ชาติพันธุ์จะมีประเพณีที่สืบทอดจากบรรพบุรุษ ในจังหวัดเชียงรายมีคนเมืองเป็นกลุ่มชนที่ใหญ่
ที่สุด และชาติพันธุ์ไทยลื ้อ ไทเขิน ไทยใหญ่ อาข่า มูเซอ ม้ง กะเหร่ียง ฮ้อ เย้า เป็นต้น (จังหวัด
เชียงราย, 2561) กลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้จะท าเกษตรกรรมบนดอยสูง  ใช้ชีวิตตามแบบบรรพบุรุษที่
สร้างไว้มีการสืบทอดส่งต่อจากรุ่นสู่ รุ่น มีขนบธรรมเนียมที่ยืดถืออย่างเคร่งครัดแต่โบราณจนถึง
ปัจจุบัน รวมถึงความเชื่อต่าง  ๆที่ถูกปลูกฝังให้ลูกหลานในครอบครัว มีการเคารพบูชาสิ่งต่าง  ๆส่ง
ต่อกันมาและมีให้เห็นในปัจจุบัน กลุ่มชาติพันธุ์ มีประวัติความเป็นมายาวนานและมีลักษณะ
แตกต่างกัน ส่วนใหญ่สาเหตุเป็นกลุ่มที่อพยพย้ายถ่ินฐานเข้ามาอาศัยอยู่ตามชายแดนชายขอบ
ของประเทศไทย โดยคนกลุ่มนี้มีลักษณะทางวัฒนธรรมแตกต่างไปจากคนในสังคมที่ตนย้ายเข้า
มาอยู่ การโยกย้ายถ่ินที่อาศัยที่ไม่ใช่ถ่ินเดิมของตนเองท าให้กลุ่มชาติพันธุ์ เกิดความแตกต่างและ
เป็นการอยู่ร่วมกันเฉพาะในกลุ่มคนของตนเอง ระหว่างการย้ายถ่ินฐานเกิดเหตุการณ์มากมายที่ไม่
ดีของกลุ่มชาติพันธุ์ เช่น การข่มขู่ หนีสงคราม สูญเสียคนในครอบครัว การพลัดพราก ผู้หญิงและ
เด็กถูกล่วงละเมิดจากเหตุการณ์ต่าง  ๆระหว่างอพยพย้ายถ่ินฐาน การดูถูกหรือเหยียดกลุ่มชาติ
พันธุ์ไม่ได้ รับความเท่าเทียมที่เป็นสิทธิมนุษยชนควรจะได้รับ รวมไปถึงการถูกหยิบยกมาเป็น
ประเด็นตามสังคมสื่อต่าง ๆ การน าเอาเร่ืองราวของคนชนเผ่ามาหยอกล้ออย่างสนุกสนานด้วย
ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ การล้อลักษณะรูปลักษณ์ ภาษาที่แตกต่างที่ เป็นการหยอกล้อของคนพื้น
ราบแม้คนพื้นราบจะมองว่าเป็นเร่ืองธรรมดา สนุกสนานหรือด้วยการไม่ตั้งใจก็ตาม แต่ในความ
เป็นจริงแล้วส่งผลกระทบต่อกลุ่มชาติพันธุ์ เหล่านี้เกิดปฏิกิริยาต่อการกระท า ให้คนในกลุ่มชาติ
พันธุ์ประสบปัญหาในการด ารงชีวิตร่วมกับคนพื้นราบจากอดีต ปัจจัยเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งท าให้
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เกิดการปลูกฝังแก่บุตรหลานให้ด ารงชีวิตอย่างระมัดระวัง หรือด ารงชีวิตอยู่ในกลุ่มคนของตนเอง
เท่านั้น ท าให้การเปิดใจยอมรับกันและกันน้อยลง เกิดช่องว่างระหว่างการปฏิสัมพันธ์ที่ไม่พึง
ประสงค์ ปัญหาเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตโดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคม กลุ่ม
ชาติพันธุ์ มีการย้ายถ่ินฐานจากดอยสูงเข้าสู่ชุมชนพื้นราบหรือชุมชนเมือมากขึ ้น (จ าปา แสนพรม, 
11 พฤศจิกายน 2561, การสื่อสารส่วนบุคคล) 

ในสังคมมนุษย์ทุกสังคมมีวัฒนธรรมด ารงอยู่ในฐานะองค์ประกอบส  าคัญ เพื่อเป็น
ตัวก าหนดสภาพและลักษณะทางสังคมเป็นแบบแผนในการปฏิบัติตนในช่วงที่ เป็นเวลาแห่งการ
พัฒนา การให้ความสนใจในการมีทักษะการอยู่ร่วมกันที่จริงจังมากย่ิงขึน้ โดยไม่แบ่งแยกสีผิว เชื้อ
ชาติ เพศ ภาษา และประกอบกับกระแสโลกาภิวัตน์ ท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายถ่ินฐานของกลุ่มชน
ชาติพันธุ์ต่าง ๆ เข้าสู่สังคมเมืองและมีการยึดตามหลักสิทธิมนุษยชนที่เป็นความเท่าเทียมกัน ไม่
แบ่งแยกและต้องเผชิญหน้ากับผู้คนหลากหลายวัฒนธรรม ก่อให้เกิดการตั้งค าถามใหม่ๆที่ท้าทาย
ต่อการอยู่ร่วมกัน การเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องตระหนักเป็นส  าคัญเพื่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตแล ะการด ารงชีวิตต่อไปโดยการ “ยอมรับความแตกต่างแต่ ต้องไม่
แตกแยก” การปลูกฝังปลูกจิตส  านึกสร้างทักษะการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ย่ิงต้องเร่ิมปลูกฝัง
ตั้งแต่วัยเด็กเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้เข้มแข็ง เป็นการก่อนิสัยที่ดีไปตลอดชีวิต ถือเป็ น
ข้อคิดกระตุ้นจิตใจเด็ก ที่ช่วยสอนคุณธรรมและพัฒนาพฤติกรรมการอยู่ร่วมกัน ตั้งแต่หลักเกณฑ์
พื้นฐานของการอยู่ร่วมกันในสังคม และการเคารพความแตกต่างของกันและกัน เพราะฉะนั้นการ
ปลูกฝังและพัฒนาทักษะการอยู่ร่วมกันตั้งแต่วัยเด็กควรเห็นสถานศึกษาหรือการศึกษาเป็นส่วน
ช่วยส  าคัญที่จะส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ทักษะเพื่อน าไปใช้ในสังคมต่อไป การศึกษาในยุคปัจจุบัน
เน้นให้ผู้ เรียนทุกคนเตรียมความพร้อมให้เยาวชนได้มีทักษะส  าคัญในการด ารงชีวิตในโลกที่มี
กระแสของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วท าให้เยาวชนเป็นผู้คิดเป็นผู้ท าเป็นผู้ตัดสินใจถูกต้ อง 
สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยวิธีการที่ ถูกต้องเหมาะสม เข้าใจถึงวัฒนธรรมที่แตกต่างกันของผู้คนใน
แต่ละมุมโลก  

มนุษย์จ าเป็นจะต้องเรียนรู้ทักษะฝึกฝนการอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืนเพื่อให้ตนเองสามารถใช้
ชีวิตในสังคมและยอมรับ เข้าใจความต่างมากขึน้ การปลูกฝังหรือฝึกทักษะควรได้รับการฝึกตั้งแต่
เด็ก เพราะวัยเด็กเป็นวัยที่พร้อมจะเรียนรู้และพร้อมจะพัฒนาในด้านต่าง  ๆ ส  าหรับกิจกรรมที่ช่วย
ส่งเสริมการพัฒนาเด็กที่เหมาะสมนั้นมีมากมายหลายประเภท กิจกรรมละคร ก็เป็นประเภทหนึ่งที่
สามารถน ามาใช้ได้ง่าย เพราะละครเป็นที่เข้าใจได้ง่ายในบุคคลทั่วไป  และยังท าให้เกิดความสุข 
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สนุกสนานในการเข้าร่วมกิจกรรมได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลง เล่นดนตรี เต้นร า ระบ า ร า 
ฟ้อนต่าง ๆ ล้วนเป็นกิจกรรมที่สามารถน าไปประกอบการเรียนการสอนในโรงเรียนได้ 

เป็นสิ่งที่จะช่วยส่งเสริมทักษะการอยู่ร่วมกันขั้นพื้นฐานในวัยเด็ก สามารถดึงดูดนักเรียน
และบุคคลให้เข้าร่วมได้โดยง่าย โดยศาสตร์ละครเป็นศาสตร์ที่ต้องใช้ร่างกายในการแสดงออก 
เพื่อให้ผู้ชมทราบถึงสิ่งที่ต้องการจะสื่อสารออกมาผ่านร่างกาย ความคิด อีกทั้งละครยังเป็นสิ่งที่
สามารถน ามาพัฒนาการเรียนการสอนได้ ด้วยละครที่อยู่กับสังคมมาอย่างช้านาน ด้วยอุปนิสัย
ของคนที่ชอบเลียนแบบ ชอบสังเกต จดจ า สิ่งรอบตัวและการเล่นบทบาทสมมุติ น ามาสร้างสรรค์
แต่งแต้มสิ่งต่าง  ๆ การแต่งกาย การสร้างหน้ากาก การเล่าเร่ือง ขับร้อง การเต้นร า และมีการ
พัฒนาจนกลายเป็นการละเล่นในรูปแบบต่าง ๆ ล้วนเป็นที่มาของละครในปัจจุบัน ละค รได้เข้าไป
อยู่ในการศึกษา เข้าไปอยู่ในโรงเรียนต่าง ๆ เป็นส่วนหนึ่งของการบูรณาการการเรียนการสอนใน
รายวิชาต่าง ๆ ส  าหรับใช้พัฒนานักเรียนในด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนาการกล้าแสดงออก การสร้าง
ความ ม่ันใจในตนเอง  การสร้างความคิดสร้างส รรค์ กล้ าคิด  กล้าพูด  สิ่ ง เหล่ านี้ล้ วน เป็น
ส่วนประกอบของการเรียนรู้ทักษะ การสร้างพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคม (พรรัตน์ ด ารุง , 
2550) 

ผู้ วิจัยเล็ง เห็นความส  าคัญ ในการส่งเสริมการอ ยู่ร่วมกันในความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมของนักเรียนกลุ่มชาติพันธ์ ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างย่ิงที่เป็นพื้นฐานการด ารงชีวิตในสังคม
ปัจจุบัน เพื่ อเป็นการสร้างโอกาส ให้ แก่นักเรียน  ช่วยลดช่องว่างระ หว่างความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมและชาติพันธ์ ส ร้างเข้าใจและการยอมรับกันและกัน โดยเห็นว่า กิจกรรมละคร เป็น
ศาสตร์ที่สามารถน าไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการเรียนการสอนและสามารถน ามาบูรณาการกับการ
เรียนได้ เป็นการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการของกิจกรรมละคร มีโอกาสแสดงบทบาทหรือ
ลงมือปฏิบัติจริง ท าให้ผู้เรียนได้ฝึกตนเองให้พร้อมเผชิญกับสถานการณ์ต่าง  ๆ ในทางที่เหมาะสม 
สร้างภูมิคุ้มกันในการเข้าสังคมได้ดีขึน้และสร้างประโยชน์ให้กับตัวผู้ เรียนได้อย่างเป็นรูปธรรม 
ผู้วิจัยจึงเห็นว่า กิจกรรมละครเหมาะแก่การน าไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการจัดกิจกรรมในโรงเรียน  

จากการศึกษาพบว่าโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ จัดอยู่ในประเภทโรงเรียนที่จัดการศึกษา
ให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ซึ่ง เป็นการจัดการศึกษาที่ มุ่งจัดให้แก่บุคคลที่รัฐจ าเป็นต้องให้การสงเคราะห์
เป็นพิเศษ ทั้งนี้เพื่อมุ่งให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษาแก่ผู้ที่ยากไร้หรือผู้ที่เสียเปรียบทาง
การศึกษาในลักษณะต่าง ๆ โดยจัดเป็นโรงเรียนจัดการศึกษาสงเคราะห์ให้อยู่ประจ าโรงเ รียน 
จัดตั้งขึน้ส  าหรับเด็กที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ไม่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนปกติได้ เด็กเหล่านี้ 
ได้แก่ ชาวเขา ชาวเรือ ชาวเกาะ เด็กที่อยู่ในถ่ินทุรกันดาร ถ่ินที่พักอาศัยห่างไกลจากโรงเรียน 
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ล  าบากต่อการเดินทาง รวมไปถึงเด็กที่ไม่ได้ รับสัญชาติไทย โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จึงที่หน้าที่
รับผิดชอบขัดเกลา เสริมสร้างคุณลักษณะที่ดีแก่นักเรียน ให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน้ ส่งเสริม
การเรียนรู้คุณภาพตามความแตกต่างระหว่างบุคคล มีทักษะการด าเนินชีวิต มีคุณธรรมจริยธรรม 
รู้จักคิดตัดสินใจ และด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกันได้อย่างมีความสุข โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
แม่จัน อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ก็จัดเป็นโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ประเภทโรงเรียนประจ า
สหศึกษาแบบพักนอน มีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย 
นักเรียนในโรงเรียน ส่วนใหญ่ เป็นนักเรียนมาจากกลุ่มชาติพั นธ์ มากกว่า 80 % ของนักเรียน
จ านวนทั้งหมด คือ ชาติพันธุ์ม้ง  ชาติพันธุ์อาข่า ชาติพันธุ์ มูเซอ และชาติพันธุ์อ่ืน ๆ มีนักเรียนเมือง
หรือพื้นราบ 20 % จากจ านวนนักเรียนทั้งหมด 840 คน (ณรงค์ หมอยา, 12 พฤศจิกายน 2561, 
การสื่อสารส่วนบุคคล) นักเรียนเหล่านี้เข้าศึกษาในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันด้วยปัจจัยต่าง 
ๆ คือโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ใกล้บ้านถูกยุบลง ฐานะทางบ้านยากจน ไม่มีคนดูแล หรือขาดแค
ลดทางด้านทุนทรัพย์ในการศึกษาในโรงเรียนปกติ พ่อแม่ผู้ปกครองไม่มีเวลาเลี ้ยงดู จึงส่งผลให้เด็ก 
ๆเยาวชนจากพื้นที่ห่างไกลได้เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนแห่งนี้  (กนิษฐา หมอยา, 12 พฤศจิกายน 
2561, การสื่อสารส่วนบุคคล) ผู้ วิจัยได้ลงพื้นที่ เก็บข้อมูล ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 
อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เล็ง เห็นแนวทาง่าโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันมีเอกลักษณ์คือ 
ความหลายหลายทางวัฒนธรรม เนื่องด้วยนักเรียนมาจากหลากหลายที่ต่างครอบครัว ต่าง ถ่ิน 
ต่างภาษา ต่างวัฒนธรรม จากที่ผู้วิจัยได้มีการสอบถามพูดคุยกับท่านรองผู้อ านวยการโรงเรียน 
นางอ าไพพรรณ  เอกอาภรณ์ภิรมย์  ท่านได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการศึกษาคร้ังนี้ ว่า “สิ่งที่
นักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ควรได้รับการส่งเสริม เช่น การส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐาน
ความแตกต่างหลากหลายชนเผ่าที่มาอาศัยร่วมกันในโรงเรียนประจ า นักเรียนส่วนใหญ่เป็น
นักเรียนที่ขาดการได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ทั่วถึงและเท่าเทียม จึงจ าเป็นต้องสร้างโอกาสให้
นักเรียนเหล่านี้ได้ รับโอกาสที่ควรจะได้รับตามสิทธิของมนุษย์” สภาพบริบทของโรงเรียนตั้งอยู่ใน
เขต เมืองมีความเจริญ  แต่ ด้วยกลุ่ มเด็กชาติพันธุ์จ าต้องมาอาศั ยอยู่ในโรงเรียนท่ ามกลาง
สภาพแวดล้อมที่เป็นชุมชนเมือง ซึ่ง เกิดความไม่คุ้นชินต่อการด ารงชีวิต และจ าเป็นต้องมีการ
ติดต่อสื่อสารกับบุคคลที่เป็นชาวพื้นราบทุก ๆวัน เพราะฉะนั้นการมีทักษะในการอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืน
มีความส  าคัญและเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียนในการด ารงชีวิตประจ าวัน   เป็นการส่งเสริม
การอยู่ร่วมกันเพื่อลดช่องว่างระหว่างความต่างทางวัฒนธรรมด้วยปัจจัยหลายด้าน เ ช่น นักเรียน
ที่มาจากต่างชนเผ่าล้วนมีความแตกต่างกัน ภาษาที่ใช้พูดคุยก็เป็นภาษาถ่ินของตนเอง ความเชื่อ 
ประเพณี ของชนเผ่า การบริโภค (อ าไพพรรณ เอกอาภรณ์ภิรมย์, 12 พฤศจิกายน 2561, การ
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สื่อสารส่วนบุคคล) ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุ่มเด็กชาติพันธุ์ของโรงเรียนส่งผลต่ อ
การอยู่ร่วมกัน รวมไปถึงการเรียนการสอน วิถีชีวิตความเป็นอยู่ คุณธรรมจริยธรรม หรือการ
ยอมรับซึ่งกันและกัน ทั้งหมดล้วนส่งผลกระทบมากพอสมควร เช่น การเกิดการแบ่งแยกกลุ่มคน 
การถือตนเป็นใหญ่เนื่องจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมีประชากรจ านวนมากกว่าท าให้เกิดแรงกระเพื่อม
ระหว่างชาติพันธุ์นั้น ๆได้ เพราะฉะนั้นการสร้างทักษะหรือพฤติกรรทการอยู่ร่วมกันให้มีความสงบ
สันติในความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างย่ิง (ณรงค์ หมอยา, การสื่อสารส่วน
บุคคล, 12 พฤศจิกายน 2561) 

ผู้ วิจัยเล็ง เห็นถึงแนวทางเพื่อช่วยส่งเส ริมการอยู่ร่วมกันในความหล ากหลายทาง
วัฒนธรรมของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์  ถือเป็นสิ่งที่ส  าคัญที่จะต้องเรียนรู้ความแตกต่างความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม กระบวนทัศน์และความเป็นพหุวัฒนธรรม เพื่อเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมสร้าง
คุ้มกันให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และเป็นการค้นหาตนเองในการพัฒนาการเรียนของตนเอ งไปสู่
สังคมที่กว้างขึน้ในอนาคต โดยมองเห็นถึงคุณค่าของกิจกรรมละครเพื่อน ามาพัฒนาส่งเสริมในวัย
เด็กหรือนักเรียน เพราะศาสตร์ด้านละครเป็นศาสตร์ที่สามารถมาน ามาประยุกต์หรือบูรณาการการ
เรียนการสอนร่วมกับการเรียนได้ โดยการผสมผสานศาสตร์การละครเข้ากับวิชาต่าง ๆ เพื่อให้
นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและสร้างบรรยากาศในห้องเรียน ผู้ เรียนสามารถพัฒนาศักยภาพ
ของตนเองผ่านกระบวนการเรียนรู้กิจกรรมละคร 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพื่อสร้างกิจกรรมละครที่ใช้ส่งเส ริมการอยู่ร่วมกันในความหลากหลายทาง วัฒนธรรม
ของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

2. เพื่อศึกษาผล ของ การใช้ กิจกรรมล ะค รในการส่ งเสริมการอ ยู่ร่วม กันในความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน อ าเภอแม่จัน 
จังหวัดเชียงราย ก่อนและหลังท ากิจกรรม 

ขอบเขตของการวิจัย 

ในการศึกษาคร้ังนี้ ผู้วิจัยสนใจศึกษาการใช้กิจกรรมละครเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันใน
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน อ าเภอ
แม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยมีขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 
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ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ คือ นักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน อ าเภอ

แม่จัน จังหวัดเชียงราย  
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้  ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4-6 เป็น
ตัวแทนของประชากร ซึ่ งได้มาจากเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยเลือกจากนักเรียนที่มีชาติ
พันธุ์หรือชนเผ่าที่แตก ต่างกันออกไป ได้แก่ ชาติพันธุ์ ม้ง ชาติพันธุ์อาข่า ชาติพันธุ์มูเซอ ชาติพันธุ์
มูเซอ  และนักเรียนพื้น ราบ ก าหนดจ านวนนั กเรียนแต่ ละ ชาติพั นธุ์  มีจ านวนนั กเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 25 คน  

ตัวแปรท่ีศึกษา 

1.ตัวแปรอิสระ ได้แก่  
1.1 รูปแบบกิจกรรมละครที่ใช้ในการส่งเสริมการอยู่ร่วมกัน  

2.ตัวแปรตาม ได้แก่  
2.1 พฤติกรรมการอยู่ร่วมกันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  

พื้นท่ีในการวิจัย 

1.โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย  

นิยามศัพท์ 
กิจกรรมละคร หมายถึง ลักษณะกิจกรรมละคร การเคลื่อนไหว การท าท่าทาง ลีลาการ

สื่อสารความหมาย เน้นการร่วมมือการ คือ เกมและกิจกรรมการเล่น บทบาทสมมติ การเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการของละคร การใช้กิจกรรมละครเป็นเคร่ืองมือเพื่อส่ง เสริมการอยู่ร่วมกันในความ
แตกต่างทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ 

ชาติพันธุ์ หมายถึง ความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ลักษณะการด ารงชีวิต 
ของกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในอ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย คือ ชาติพันธุ์ ม้ง  ชาติพันธุ์อาข่า ชาติพันธุ์
มูเซอ ชาติพันธุ์ลีซอ เป็นต้น ชาติพันธุ์ ที่มีการปฏิบัติเหมือนกันในเผ่าพันธุ์สืบต่อกันมาจากบรรพ
บุรุษ และยังคงด ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชาติพันธุ์ตนเอง  

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม หมายถึง ความหลากหลายในการอยู่ร่วมกันของกลุ่ม
นักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมหลากหลายชนเผ่า และมี
การยึดถือปฏิบัติคล้ายคลึงกัน 
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โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ หมายถึง โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ประเภทโรงเรียนประจ า
สหศึกษาแบบพักนอน นักเรียนที่ เข้ามาศึกษาต่อจ าเป็นจะต้องใช้ชีวิตในโรงเรียน ตลอด 24 ชั่วโมง 
ทั้ง เวลาเรียนและนอกเหนือเวลาเรียน นักเรียนทุกคนอยู่ในความดูแลและความรับผิดชอบของ
โรงเรียนทั้งหมด เป็นโรงเรียนที่เปิดโอกาส เพื่อรองรับเด็กด้อยโอกาส เด็กก าพร้า เด็กที่ฐานะ
ยากจน ถ่ินที่พักอาศัยอยู่ห่างไกลจากสถานศึกษา โดยนัยดังกล่าว หมายถึง โรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์แม่จัน อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

ความส าคัญของการวิจัย 
ท าให้ทราบผลและความแตกต่างของการใช้กิจกรรมละครเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันใน

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์   โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 
อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ก่อนและหลังการท ากิจกรรม ใช้เป็นแนวทางส  าหรับการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมและการจัดระบบการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
ความหลายหลายชาติพันธุ์ ผู้เรียนได้ตระหนักและยอมรับในความต่างโดยการไม่แตกแยก พร้อม
ด ารงชีวิตอยู่บนพื้นฐานของสังคมพหุวัฒนธรรม และไว้เป็นแนวทางส  าหรับโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง 
ชุมชน ผู้ที่เก่ียวข้อง น าไปพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาโดยสามารถน าไปบูรณาการปรับใช้ในการ
เรียนการสอนต่อไป 

กรอบแนวคิด 

งานวิจัยฉบับนี้ผู้วิจัยมีจุดมุ่งหมายเพื่อต้องการส่งเสริมให้นักเรียนที่อยู่ร่วมกันในความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน อ าเภอแม่จัน 
จังหวัดเชียงราย มีการอยู่ร่วมกันที่ เข้าใจกันมากขึน้ โดยการใช้กิจกรรมละครตามแนวคิดทฤษ ฎี
กิจกรรมละครของ โดโรที เฮทโคตร และ เกลวิน บอลตัน ร่วมกับทฤษฎีกระบวนการกลุ่มของ เคิร์ท 
เลวิน มาประยุกต์ใช้เข้าด้วยกันและสร้างเป็นกิจกรรมละครเพื่อส่ง เสริมการอยู่ร่วมกันในความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน อ าเภอแม่จัน 
จังหวัดเชียงราย ให้เกิดพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันที่ดีขึน้ 
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

การอยู่ร่วมกันในความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ 

ทฤษฎีกิจกรรมละคร 

ทฤษฎีกระบวนการกลุ่ม 

 

 

กิจกรรมละคร 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการวิจัยคร้ังนี้ ผู้ วิจัยได้รวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่ เก่ียวข้อง และได้น าเสนอตาม

หัวข้อต่อไปนี้ 
1. เอกสารที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมละคร 

1.1 ความหมายของกิจกรรมละคร 
1.2 ประเภทของกิจกรรมละคร 
1.3 คุณค่าของกิจกรรมละคร 
1.4 ประวัติและพัฒนาการของกิจกรรมละคร 
1.5 ความสัมพันธ์ของกิจกรรมละครกับโรงเรียน 
1.6 คุณค่าของกิจกรรมละครต่อการพัฒนาเยาวชนในเชิงการศึกษา 
1.7 อายุและความต้องการของเด็กในวัยต่าง ๆ 
1.8 บทบาทหน้าที่ของครู 
1.9 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมละคร 
1.10 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

2. เอกสารที่เก่ียวข้องกับการอยู่ร่วมกันในสังคม 
2.1 ความหมายของการอยู่ร่วมกันในสังคม 
2.2 องค์ประกอบของการอยู่ร่วมกันในสังคม 
2.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการอยู่ร่วมกันในสังคม 
2.4 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

3. เอกสารที่เก่ียวข้องกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
3.1 ความหมายของความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
3.2 ประเภทของวัฒนธรรม 
3.3 ความส  าคัญของวัฒนธรรม 
3.4 ลักษณะของวัฒนธรรม 
3.5 กลุ่มชาติพันธุ์ 
3.6 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
3.7 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
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4. เอกสารที่เก่ียวข้องกับอ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย  
4.1 เอกสารที่เก่ียวข้องกับอ าเภอแม่จัน 
4.2 เอกสารที่เก่ียวข้องกับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์  
4.3 เอกสารที่เก่ียวข้องกับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 

1. เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรมละคร 
1.1 ความหมายของกิจกรรมละคร 

ภรณี คุรุรัตนะ (2524, น. 4) ได้ให้ความหมายของละคร ว่า เป็นการแสดงออกทาง
ภาษาและกิริยาท่าทางไปตามเนื้อเร่ือง ความรู้สึกนึกคิด ศิลปะการละครมีบทบาทในการช่วยให้
การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน 

วิมลศรี อุปรมัย (252 4 , น. 121)  ละค รคื อการแสดงที่ เลียนแบบชีวิตจ ริงต าม
ความหมายในแนวกว้าง หมายถึง การเล่นที่แสดงกิริยาท่าทางในแง่มุมของความหมายเฉพาะหลัก
วิชา หมายถึง  การแสดงที่มีเนื้อเร่ืองเป็นส  าคัญ การแสดงของเด็กจะเป็นการแสดงที่เกิดขึ ้นโดย
อัตโนมัติตามธรรมชาติจากการที่ เด็กได้น าเอาประสบการณ์ที่เห็นที่รู้มา ไปใช้เพื่อความสนุกสนาน
และความเข้าใจโดยใช้ทักษะทางภาษาและทักษะทางความคิด 

พรรัตน์ ด ารุง  (2550, น. 10) ได้ให้ความหมายค าว่า “ละคร” ละครที่ใช้มี 2 ค าคือ 
ละคร “ดราม่า”(drama) กับละคร “เธียร์เตอร์” ( theater ) ค าว่าละครทั้ง 2 ค าล้วนเก่ียวข้องในสิ่ง
เดียวกัน ได้แก่ บทละคร คนเขียนบท นักแสดง ผู้ก ากับการแสดง การฝึกซ้อมการแสดง และ
ผลงานละคร แต่ที่แตกต่างกันคือ ละคร “ดราม่า” เป็นกิจกรรมในห้องเรียน เน้นที่กระบวนการ 
(process) ไม่ต้องการผู้ชมและมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาผู้ร่วมกิจกรรม ส่วนละคร “เธียร์เตอร์” เป็น
กิจกรรมที่มีแบบแผน มุ่งสร้าง “ผลงานละคร” (product )ต้องการผู้ชม และมีจุดมุ่งหมายการแสดง
ที่ชัดเจน เน้นฝีมือและทักษะทางการแสดง และมีเทคนิคองค์ประกอบหลายอย่างจึงจะท าให้ละคร 
“เธียร์เตอร์” สมบูรณ์ 

สรุปได้ว่า กิจกรรมละคร คือ เป็นกิจกรรมละครทุกรูปแบบ เน้นการพัฒนาผู้เรียนผ่าน
กระบวนการของกิจกรรมละครแต่ละประเภท เป็นกิจกรรมละครที่ไม่ต้องการผู้ชมหรือต้องการผู้ชม 
ขึน้อยู่กับประเภทของกิจกรรมละครนั้น ๆที่เลือกน าไปใช้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาผู้ ร่วมกิจกรรมที่
แตกต่างกันออกไป และเป็นการท ากิจกรรมร่วมกันระหว่างสมาชิก เป็นการแสดงออกในด้านต่าง  ๆ 
เช่น การเล่นบทสมมติ การจินตนาการ สร้างสรรค์ต่าง ๆของผู้ร่วมกิจกรรม 
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1.2 ประเภทของกิจกรรมละคร 
กิจกรรมละคร เป็นกิจกรรมที่ครอบคลุมกิจกรรมการละครทุกรูปแบบ กิจกรรมหลาย

ประเภทที่มีความหมายไปในทางเดียวกันแต่มีความแตกต่างที่กระบวนการด าเนินงานและมี
จุดมุ่งหมายของกิจกรรมละครแต่ละประเภทที่แตกต่างกัน รวมไปถึงการเลือกกิจกรรมละคร
ประเภทต่าง ๆในการน าไปใช้งานตรงความความต้องการและความเหมาะสม  (พรรัตน์ ด ารุง , 
2547) โดยผู้วิจัยได้ศึกษารูปแบบของกิจกรรมละครและสรุปประเภทของกิจกรรมละคร มีดังนี้   

1.2.1 ละครเวที  
ผลงานละครเวที theatre product จัดเสนอโดยกลุ่มละครที่มีเร่ืองราวและ

สาระส  าหรับผู้ชมที่ เป็นเด็กและเยาวชนเร่ืองราวและตัวละครมักเป็นเร่ืองในจินตนาการเป็น
เร่ืองราวที่สนุกสนาน มีนักแสดงที่เป็นผู้ใหญ่หรือเป็นเด็กที่ได้รับการฝึกฝนด้านการแสดง ลักษณะ
การน าเสนอที่มีความเฉพาะและเป็นแบบฉบับของตนเองและมุ่งเน้นความบันเทิงที่มีสาระและ
ความสนุกสนานแก่ผู้ชม อาจจะอยู่ในรูปแบบของละครเวทีตามแบบฉบับ traditional theatre ที่มี
องค์ประ กอบการน าเสนอละค รค รบถ้วนหรือเป็นละค รเร่ขนาดเล็กที่ เน้ นการเล่าเร่ืองแล ะ
จินตนาการของผู้ชมและจัดละครส  าหรับเด็กต้องค านึงถึงวุฒิภาวะของผู้ชมด้วย (พรรัตน์ ด ารุง , 
2547, น. 5) 

1.2.2 ละครในโรงเรียนหรือละครการศึกษา  
การใช้กระบวนการทางละคร drama process ตลอดจนการน าความรู้ในการ

สร้างละครมาปรับใช้ในการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายวิชาทางศิลปะวิชาหนึ่ง 
หรือเป็นเทคนิคการสอนที่ช่วยให้เด็ก ๆได้มีประสบการณ์ตรงในการท างาน และพัฒนาตนเองจาก
การท างานกับกลุ่มเพื่อน มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาผู้เรียน ไม่ต้องการผู้ชม แต่มุ่งเน้นในการท าให้
ผู้เรียนมีความเชื่อม่ันในตนเอง กล้าแสดงออก และฝึกฝนการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล เป็น
กระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการพัฒนาการสร้างสรรค์และแสดงออกร่วมกับเพื่อนในวัย
เดียวกัน (พรรัตน์ ด ารุง, 2547, น. 6) 

1.2.3 ละครส  าหรับเยาวชน (theatre for young people) 
เป็นค าศัพท์ที่ใช้ในสหรัฐอเมริกา ละครส  าหรับเยาวชนเป็นค าศัพท์ใช้เรียก 

“กิจกรรมการละคร”ส  าหรับเด็กและเยาวชน ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมทุกรูปแบบ ทั้งที่ เป็น “ละคร
การศึกษา”หมายถึง การใช้กระบวนการทางการละครเพื่อการพัฒนาผู้เรียนในระบบโรงเรียนและ 
“ละครเวทีส  าหรับเด็ก” ที่ เน้นสาระและความบันเทิงส  าหรับผู้ชมวัยต่าง ๆ (พรรัตน์ ด ารุง, 2547, น. 
10) 
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1.2.4 ละครการศึกษา (education theatre ) 
ละครการศึกษา หมายถึง ละครทุกรูปแบบที่เก่ียวข้องกับระบบการศึกษาใน

ทุกระดับ คือ ตั้งแต่ระดับในโรงเรียนจนถึงระดับมหาวิทยาลัย ละครประเภทนี้  ได้แก่ ละค ร
สร้างสรรค์ creative drama ละครที่ใช้เป็นสื่อในการสอน DIE/TIEและการแสดงละครเวทีเยาวชน 
การศึ กษาศิล ปะ ของ การล ะค ร รวมไปถึงการสร้างล ะค รแล ะการจัด เส นอละครในระดับ
มหาวิทยาลั ย มีจุดมุ่ งหมายเพื่อพัฒนาผู้ ร่วมการล ะ ค ร ในระบบการศึกษานั้น ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาได้มีการวางหลักสูตรการเรียนการสอนศิลปะการละครที่ชัดเจนไว้ตั้งแต่ชั้นอนุบาล
จนถึงชั้นมัธยมศึกษา โดยสมาคมการละครเยาวชนแห่งสหรัฐอเมริกาได้ให้ทั้งนักการศึกษาและ
นักการละครวางแผนหลักสูตรร่วมกัน (พรรัตน์ ด ารุง, 2547, น. 11) 

1.2.5 ละครเยาวชน (young people’s theatre - YPT) 
ละครเยาวชน เป็นศัพท์ที่มาจากประเทศอังกฤษ ใช้เรียกกิจกรรมละครที่จะ

เสนอแก่เยาวชนโดยคณะละครอาชีพ โดยมีผู้ก ากับ และคณะผู้ท างานอ่ืน ๆ เป็นบุคคลในสาย
อาชีพนักแสดงเป็นผู้ใหญ่  คณะละครจะน าเสนอผลงานแก่ผู้ชมที่ เป็นเด็กและเยาวชน โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ แต่ไม่จ าเป็นต้องมีเนื้อหาที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรที่ใช้ในการเรียน
การสอนในการศึกษา แสดงที่โรงละครหรือในโรงเรียนก็ได้เร่ืองที่แสด งมีหลากหลายอาจแสดงได้
ทั้งละครเชกสเปียร์ ละครวรรณกรรมเยาวชน หรือละครที่น าเสนอปัญหาที่เป็นประเด็นปัญหา
สังคม (พรรัตน์ ด ารุง, 2547, น. 11) 

1.2.6 ละคร-ใน-การศึกษา (drama-in-education- DIE ) 
ละคร-ใน-การศึกษา หรือละครการศึกษา คือกระบวนการเรียนการสอนที่ใช้

กิจกรรมทางละครน ามาปรับใช้ โดยนักการละครจากประเทศอังกฤษ มีครูเป็นผู้รับผิดชอบในการ
วางแผนจัดกิจกรรมต่าง  ๆ มีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาผู้ เรียน หาแนวทาง ความคิดและการ
แก้ปัญหา โดยผ่านการแสดงบทบาทสมมติจากการเล่นละคร การเล่นละครสด ซึ่งมุ่งเน้นที่การ
พัฒนาจินตนาการของผู้ เล่น การท างานร่วมกันของผู้ เรียนผ่านการแสดงออก เสริมสร้างความ
เชื่อม่ัน และเรียนรู้ที่จะรับผิดชอบและวิเคราะห์การท างานร่วมกับเพื่อๆในกลุ่ม จะมีประสิทธิภาพที่
ดีต้องเป็นโครงการต่อเนื่องในโรงเรียน (พรรัตน์ ด ารุง, 2547, น. 12) 

1.2.7 ละครสร้างสรรค์ (creative drama) 
ละครสร้างสรรค์ หมายถึง ละครนอกรูปแบบที่น าองค์ประกอบของละครมา

ใช้ในห้องเรียน ละครประเภทนี้ไม่ต้องการผู้ชม มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาเด็กตามความถนัดของแต่
ละคน การพัฒนาเด็กผ่านกระบวนการของละครสร้างสรรค์นั้น นอกจากจะพัฒนาทั้งในส่วนที่
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เก่ียวข้องกับตัวเด็กเองและการท ากิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่มแล้ว เทคนิคของละครสร้างสรรค์อย่าง
เป็นรูปแบบการสอนที่ครูสามารถน าไปประยุกต์ ใช้ในการเรียนได้การเล่ นบทบาทสมมุติ ฝึ ก
จินตนาการและความเชื่อ เป็น วิธีการที่ท าให้เด็กได้ทดลองหาสาเหตุ จดจ า สร้างสรรค์ต่อสู้ 
แก้ปัญหา โดยซึมซับจากเหตุการณ์ต่าง  ๆที่ต นได้พบเห็น ละครสร้างสรรค์เป็นสื่อการสอน
เหมาะสมกับเด็กเล็กมากที่สุด นครประเภทนี้มุ่งเน้นกระบวนการ (process) และพัฒนาการของ
ผู้ท ากิจกรรมในกลุ่ม และละครสร้างสรรค์อาจพัฒนาไปเป็นละครรูปแบบใดก็ได้ แต่ทุกอย่างต้องมี
การวางแผนระยะยาวเตรียมการอย่างมีขั้นตอนและตั้งเป้าหมายตั้งแต่เร่ิมต้น (พรรัตน์ ด ารุง , 
2547, น. 11-12) 

1.2.8 ละครประเด็นศึกษา (theatre-in-education – TIE ) 
ละครประเด็นศึกษา เป็นการน าเสนอการแสดงที่มีประเด็นและน าไปสู่การ

พูดคุยและปรับเปลี่ยนความคิด พฤติกรรมของผู้ชม ละคร TIE เป็นรูปแบบละครที่มีการศึกษาที่
พัฒนาในประเทศอังกฤษและการน าไปใช้ในประเทศต่าง  ๆ ผู้แสดงละครใช้ ครูเป็นนักแสดง ซึ่ง
เป็นนักแสดงอาชีพน าเสนอละครที่ มีประเด็นปัญหาในโรงเรียนในรูปแบบของละครฉากสั้นๆ หรือ
ละครทั้งเร่ืองโดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อกระตุ้นให้ผู้ชมได้คิดวิเคราะห์และเปรียบเทียบประสบการณ์
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้การเรียนรู้ที่ เกิดขึ ้น ไม่ใช่ความรู้จากเร่ืองละคร แต่เป็นการเรียนรู้เก่ียวกับ
ประเด็นปัญหาที่ใช้ละครเป็นสื่อ เพื่อเป็นส่วนหน่ึงในการน าเสนอความคิดหรือก่อให้เกิดกิริยาอัน
น าไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์และการแสวงหาข้อสรุปที่ดีร่วมกัน (พรรัตน์ ด ารุง, 2547, น. 13) 

1.2.9 ละครที่เด็กมีส่วนร่วมในการแสดง (participatory theatre) 
ละครที่เด็กมีส่วนร่วมในการแสดง หมายถึง ละครที่เปิดโอกาสให้ผู้ชมที่เป็น

เด็กมีส่วนร่วมในการแสดงการมีส่วนร่วมในหลายระดับ ตั้งแต่การเป็นผู้ชม ผู้สังเกตการณ์ จนร่วม
แสดงด้วย ละครประเภทนี้ผู้แสดงและผู้ชมจะมีความใกล้ชิดกันมากกว่าละครเวที บทละครเอ้ือต่อ
การให้เด็กอายุ 3-6 ปี สามารถเข้ามามีส่วนร่วมแสดงละครได้ด้วย ถือว่าเป็นประสบการณ์ตรงที่
เด็กได้รับจากการดูละครและจากการร่วมกิจกรรมดังกล่าวละครรูปแบบนี้มักน าเสนอให้เด็ก ๆชม
ในห้องเรียน โดยบทละครจะเปิดทางให้ตัวละครความช่วยเหลือเด็ก  ๆให้มาช่วยปฏิบัติหน้าที่ต่อสู้
กับตัวละครตัวร้าย จนสามารถเอาชนะอุปสรรคได้ (พรรัตน์ ด ารุง, 2547, น. 14) 

1.2.10 ละครเวทีส  าหรับเด็ก (children’s theatre ) 
ละครเวทีส  าหรับเด็ก หมายถึง ผลงานด้านการแสดงที่มีเร่ืองราวและน าเสนอ

ในรูปแบบของละครเวทีที่นักแสดงเป็นผู้สื่อความหมายและ ด าเนินเร่ืองตั้งแต่ต้นจนจบ เป็น
ค าศัพท์ที่มาจากสหรัฐอเมริกา ในภาษาอังกฤษจะเรียกค าว่า young People Theater หรือ YTP 
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ละครเวทีส  าหรับเด็กเน้นความบันเทิงและสาระที่มีคุณค่าต่อผู้ชม เร่ืองราวที่น าเสนอและวิธีการ
น าเสนอขึ ้นอยู่กับอายุและความพร้อมของผู้ชมถ้าแสดงในโรงเรียนขนาดใหญ่จะใช้เทคนิค ไฟ ฉาก 
เสียง เพื่อสร้างภาพต่าง ๆให้สมกับภาพจินตนาการ ในสหรัฐอเมริกาละครเวทีส  าหรับเด็กส่วนใหญ่
จะมีการน าเสนออยู่ในรูปแบบของละครเร่ คือเป็นละครขนาดเล็กใช้เทคนิคการเล่าเร่ืองฉากและ
เคร่ืองประกอบฉากที่มีน ้าหนักเบา เคลื่อนย้ายได้สะดวก สามารถน าไปแสดงในโรงเรียนต่าง  ๆได้ 
หากเป็นละครขนาดกลางและขนาดใหญ่ก็จะเร่ไปตามเมืองหรือจะเสนอในโรงละครของชุมชน 
หรือศิลปะชุมชนและให้นักเรียนในชุมชนนั้น ได้มาชมละครในระหว่างเวลาเรียน เปิดให้ซื้อบัตรเข้า
ชมในวันหยุด (พรรัตน์ ด ารุง, 2547, น. 14-15) 

1.2.11 ละครในโรงเรียน 
ใช้เทคนิคละค รสร้างสรรค์  creative drama ที่ส ามารถน าไปปรับใช้ใ น

การศึกษาส  าหรับเด็กปฐมวัย และใช้เป็นเทคนิค เพื่อพัฒนาเยาวชนในกลุ่ม หรือช่วยสอนใน
โรงเรียน โดนครูเป็นผู้จัดวางแผนกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีรูปแบบน่าสนใจในการ
สอนภาษา สังคม หรือวรรณกรรม  ส  าหรับเด็กโตมัธยมจะเน้นการศึกษาละคร ในด้านศิลปะ การ
ตีความ และการจัดการละคร (พรรัตน์ ด ารุง, 2547, น. 39) 

1.2.12 คณะละครเยาวชนอาชีพ 
คณะละครเยาวชนอาชีพนั้นมีอยู่ในทุกมลรัฐของสหรัฐอเมริกา มีหลากหลาย

รูปแบบ ตั้งแต่เป็นคณะละครเด็กเล็กที่เน้นการเล่านิทาน การมีส่วนร่มในการแสดงเป็นละครแบบ 
TIE ที่แสดงละครแล้วทีการพูดคุย ตลอดจรละครเวทีทั้งที่ เป็นแบบละคร เร่ เพื่อเปิดแสดงใน
โรงเรียนและแสดงในโรงละครชุมชน (พรรัตน์ ด ารุง, 2547, น. 39) 

1.2.13 ละครประยุกต์ (Applied Drama หรือ Applied Theatre) 
ละครประยุกต์ เป็นค าใหม่ที่เกิดจากการจัดประเภทของละครที่ใช้นอกโรง

ละคร มีความเก่ียวข้องกับการประยุกต์ใช้ละครเพื่อการพัฒนาคน การศึกษา ชุมชน และสังคม 
การแพทย์และสาธารณสุข กฎหมาย สื่อการแสดงศึกษา อยู่ภายใต้ชื่อเรียก “ละครประยุกต์ ” 
ละครประยุกต์ให้ความส  าคัญกับผู้คนธรรมดาและสร้างสรรค์กระบวนการละครและการแสดงที่มี
เร่ือง ราวสัมพั นธ์ กับผู้ ชม  ห รือมาจากเร่ืองจ ริง ของชุมชน  มีผู้ชม เป็น เป้าหมายที่ ชัด เจน 
เฉพาะเจาะจง ละครเป็นสื่อที่ช่วยในความตระหนักรู้และเกิดปัญญาในประเด็นต่าง  ๆ กระตุ้นให้
เกิดการมีส่วนร่วม เกิดการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สื่อสาร ต อบโต้ วิพากษ์วิจารณ์
เร่ืองราวและน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง  
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จากการแบ่งประเภทของกิจกรรมละคร พอสรุปได้ว่า กิจกรรมละคร เป็นค าที่รวบรวมค า
จ ากัดความของกิจกรรมละครทุกรูปแบบ กิจกรรมละครแต่ละประเภทอาจจะมีความคล้ายคลึงไป
ในทางเดียวกัน แต่มีความแตกต่างที่กระบวนการด าเนินงานและจุดมุ่งหมายของกิจกรรมละครแต่
ละประเภทที่แตกต่างกัน รวมไปถึงการเลือกกิจกรรมละครประเภทต่าง  ๆไปใช้ให้ตรงความความ
ต้องการและความเหมาะสมของกลุ่มคน 

1.3 คุณค่าของกิจกรรมละคร 
ละครทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นละครเวทีหรือละครการศึกษานั้นมี ประโยชน์แก่เด็กและ

เยาวชนเด็กในฐานะผู้ชมจะได้มีประสบการณ์ด้านการเรียนรู้เร่ืองราว โครงเร่ืองวรรณกรรม การ
สร้างบทละคร ทั้งได้ รับรู้ศิลปะการสื่อสารด้วยองค์ประกอบอ่ืน ๆ ภาพเพลงและพัฒนาการ
วิพากษ์วิจารณ์และแสดงความคิดเห็นแต่ถ้าเด็ก ๆได้มีส่วนร่วมในกระบวนการการพัฒนาละคร
หรือกิจกรรมละครแล้วผู้ ร่วมกระบวนการจะได้ฝึกฝน เรียนรู้ถึงการเข้าใจตนเองและการแสดงออก 
(acting out)  ช่วยกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนที่ร่วมกิจกรรม ได้เรียนรู้จากประสบการณ์และการ
พัฒนาตนเองกิจกรรมละครในห้องเรียน ตลอดจนการเป็นผู้ชมมีประโยชน์ (พรรัตน์ ด ารุง, 2547 , 
น. 69) คือ  

1.3.1 ละครสร้างแรงจูงใจ กิจกรรมการละครมีความใกล้เคียงกับวิธีการใช้ชีวิต
ตามธรรมชาติของเด็ก ๆ ก็คือ การเล่นสนุก การมีอิสระในการเคลื่อนไหว เม่ือท ากิจกรรมการละคร
นั้น วินัยและพฤติกรรมของการเล่นละครในกลุ่ม มีลักษณะต่างจากการเรียนการสอนแบบปกติ ท า
ให้เกิดความกระตือรือร้นที่จะค้นคว้าและน าข้อมูลมาใช้เล่นละครในหัวข้อที่ตั้งไว้  

1.3.2 ละครเป็นการฝึกปฏิบัติการจริง ฝึกจินตนาการการเคลื่อนไหว การเล่น
ละคร เป็นการปฏิบัติจริงในสถานการณ์ที่สมมติขึน้ เด็ก ๆ ผู้ ร่วมกิจกรรมได้สวมบทบาทด าเนิน
ตามเงื่อนไขที่ตั้งไว้ นอกจากนั้นยังได้ทดลองใช้จินตนาการน าลีลาต่าง ๆ ตลอดจนบทบาทที่สมมติ
ขึน้ ใช้ชีวิตฝึกทดลองแก้ปัญหา  

1.3.3 ละครเปิดโอกาสให้มีการทดลองชีวิตและทดสอบปฏิกิริยาที่มีต่อชุมชน 
และสร้างสมความเข้าใจในข้อมูลหรือปัญหาที่เด็ก ๆ มีความสนใจ การละครเป็นการฝึกให้ผู้ท า
กิจกรรมได้มีโอกาส ได้ลองผิดลองถูก ได้ฝึกการท างานร่วมกันกับผู้อ่ืน ฝึกการใช้ภาษา ใช้ความคิด 
วางโครงเร่ืองและด าเนินเร่ืองราวไปตามที่ตกลงกันไว้ เส ริมสร้างความม่ันใจแก่ผู้ท ากิจกรรมที่จะ
แสดงออกความรู้สึกนึกคิดความคิดเห็นและน าเสนอเร่ืองราวที่ตนสนใจและทดลองสถานการณ์
ต่าง ๆ เพื่อทดลองหาข้อสรุป ซึ่งอาจมาจากมาตรฐานของสังคมหรือได้จากความเห็นของกลุ่ม  
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1.3.4 ละครเป็นกิจกรรมที่เน้นวินัยการเลือกสรรและสมาธิ แม้ว่าการท ากิจกรรม
ละครจะท าให้แบบแผนของห้องเรียนเดิมเปลี่ยนแปลงไป แต่การเรียนการสอนที่ผ่านการละครนั้น 
สร้างวินัยใหม่ที่ต้องมีความจริงจังต่อการเลือกสรร มีสมาธิและความจริงใจในการพัฒนาเร่ือง
ร่วมกัน และฝึกการท างานร่วมกันเพื่อให้กิจกรรมหรือผลงานละครด าเนินถึงตอนจบได้ 

สรุปคุณค่าของกิจกรรมละคร ได้ว่า เป็นกิจกรรมที่ใช้ในการศึกษา ส่งเสริมเด็กและ
เยาวชน หรือน าไปประกอบการเรียนการสอน เป็นกิจกรรมที่สามารถฝึกให้ผู้ร่วมกิจกรรมเกิดการ
เปลี่ยนในด้านต่าง ๆ ฝึกการท างานร่วมกัน ฝึกสมาธิ การใช้ภาษา ความคิด การวิเคราะห์ และการ
แสดงออก ผ่านการใช้กระบวนการกิจกรรมละคร 

1.4 ประวัติและพัฒนาการของละคร 

นักคิดและนักปรัชญาตะวันตก สนใจเร่ืองของเด็กและเยาวชน จึงมีการศึกษาวิจัย
โดยมุ่งเน้นการศึกษาและเด็ก มีการค้นคว้าเก่ียวกับจิตยาเด็ก วิธีการสอน และการเรียนรู้ที่มีเด็ก
เป็นศูนย์กลาง แนวคิดดังกล่าวน าไปสู้การเล่นของเด็ก และวิธีการสื่อสารกับเด็ก ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงระบบการศึกษา เป็นจุดเร่ิมต้นของการพัฒนาความคิดเร่ืองการสร้าง “ละคร” ส  าหรับ
ผู้ชมที่เป็นเด็กและเยาวชนและเป็นการน าเสนอโดยการท าองค์ประกอบของละครมาปรับใช้ โดย
มุ่งหวังว่าจะท าให้การเรียนรู้ของเด็กมีการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ (พรรัตน์ ด ารุง , 2547 , น. 
19-31) 

เฟ รเบล (Fraebel) ได้จัด ตั้งโรงเรียนอนุบาล (Kindergarten)  ขึ ้น ในเยอรมัน  มี
บรรยากาศเหมาะสมกับการเล่น เพราะเชื่อว่าการเล่นเป็นกระบวนการที่ท าให้เด็กได้ เกิดการเรียนรู้
เรียนรู้ และได้ทดลองจากประสบการณ์จริง จากกิจกรรมต่าง ๆ ที่ถือเป็นพื้นฐานส  าคัญ 

จอห์น ดิวอ้ี (John Dewey) นักการศึกษาในสหรัฐอเมริกา ได้เสนอแนวคิดเร่ืองการ
เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง (learning by doing)  ซึ่งเห็นว่าการล่นมีความสัมพันธ์กับการเรียนรู้
ของเด็ก จึงพยายามพัฒนาการศึกษาของเด็ก ๆ ให้มีบรรยากาศเรียนปนเล่น มีการทดลองโดยเร่ิม
จากการแสดงบทบาทสมมติ (roleplay) และพัฒนาจนถึงขั้นให้เด็กเรียนรู้ด้วยละคร การสมมติ
บทบาทดังกล่าว ท าให้เกิดการทดลองใช้ละครในการเรียนการสอนตามโรงเรียนต่าง  ๆ (Dewey, 
1900) 

พัฒนาการของละครในประเทศอังกฤษ ละครเยาวชนในอังกฤษมีวิวัฒนาการที่
ยาวนานเนื่องจากอังกฤษเป็นชาติที่เก่าแก่และมีความคุ้นเคยในการใช้ละครเป็นสื่อการสอนมา
ตั้งแต่ศตวรรษที่  15 คือใช้เป็นสื่อในการสอนภาษาละติน และในการสอนวรรณกรรมละครของ
เชกสเปียร์ ในศตวรรษที่  19 อังกฤษเร่ิมมีทัศนะคติใหม่ในการมองละครเยาวชน อิทธิพลแนวคิด
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เร่ือง “เด็กเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้” ท าให้อังกฤษสนใจละครเยาวชนในรูปแบบใหม่ คือ น าเอา
การเล่นบทบาทสมมติ เข้ามาใช้ในการละครส  าหรับเด็ กมากขึน้ มีการพัฒนาละครส  าหรับเด็กทั้งที่
โรงละคาและการน าละครไปแสดงให้เยาวชนดูในโรงเรียน พัฒนาการละครเยาวชนในอังกฤษเน้น
เร่ืองการค้นคว้าทดลองรูปแบบที่เหมาะสมในการใช้ละครเป็นสื่อการสอนในโรงเรียน เพื่อพัฒนา
ความคิดและสังคม (พรรัตน์ ด ารุง, 2547, น. 21) 

คอลเวล คุ๊ก (Caidwell Cook) เป็นนักคิดคนส  าคัญของอังกฤษที่เชื่อแนวคิดการ
เรียนปนเล่น คอลเวล คุ๊ก เป็นหัวหน้าการสอนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนพอร์ส  (Persr) เป็นผู้บุกเบิก
เร่ืองละครส  าหรับเยาวชนและให้ความสนใจสื่อการแสดงละครในห้องเรียน คุ๊ก เชื่อว่า “การแสดง
สดหรือการสแสดงออก” (acting out) เป็นวิธีที่กระตุ้นให้เด็กเข้าใจวรรณกรรมได้ลึกซึ ้งกว่าการ
สอนแบบธรรมดา (พรรัตน์ ด ารุง, 2547) 

ไบรอัน เวย์ ได้เร่ิมท างานที่โรงละครโอลด์ วิค (OId Vic) และสร้างละครเยาวชน โดย
พัฒนาจากการที่นักแสดงกระตุ้นให้ผู้ชมใช้จินตนาการและความเชื่อน าตนเองมาร่วมแสดงใน
ละครเร่ืองนั้น ทฤษฎีของเวย์ เรียกว่า “ละครที่ผู้ชมมีส่วนร่วมแสดง” participatory theatre โดยให้
ผู้ชมนั่งล้อมรอบผู้แสดงเพื่อลดการแบ่งแยกเวทีออกจากผู้ชม เวย์ พยายามก าหนดวัยและจ าวน
ผู้ชม สร้างงานละครที่ เน้นเนื้อหาที่ เหมาะสมกับวัย และสร้างบทบาทให้ผู้ชมสามารถเข้าร่วมแสดง
ได้ การทดลองนี้ท าให้ทราบว่า โรงเรียนเป็นเวทีการแสดงที่ เหมาะสมกับเด็ก  ๆที่สุด และเวย์
พยายามสร้างและค้นคว้าเพื่อให้ได้งานที่เชื่อมโยงละครเยาวชนกับความเชื่อของเด็ก  ๆ และ
น าเสนอทฤษฎีและวิธีปฏิบัติให้แก่ครู โดยเขียนหนังสือ “การพัฒนาผ่านการละคร” จนหนังสือเล่ม
นี้กลายเป็นต าราที่ส  าคัญในยุคนั้น กิจกรรมละครแบบนี้ได้รับค าวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากจากครู 
การขาดควบคุมในห้องเรียน การเน้นบทบาทสมมติ ละครสด และพัฒนาการอย่างไม่สิน้สุดของ
เด็ก ๆ ในชั้นเรียนท าให้ครูมีบทบาทน้อยลง (พรรัตน์ ด ารุง, 2547) 

โดโรที เฮทโคตร (Dorothy Heathcoat) นักคิด ครูผู้ บุกเบิกกิจกรรมละครคนส  าคัญ
และเป็นผู้พัฒนากลวิธีในการใช้กิจกรรมละครในโรงเรียน มองเห็นคุณค่าทางการเรียนรู้ของเด็ก ๆ 
ผ่านการมีส่วนร่วมใน กิจกรรมละค ร  เน้นความเข้าใจ การสร้างปฏิสัมพันธ์ในกลุ่ม กิล วิธี นี้
กลายเป็นที่ยอมรับและแพร่หลายในการฝึกฝนครูและผู้ท ากิจกรรมละคร และเกวิน บอลตัน 
(Gavin Bolton) นักคิดและนักวิชาการละครการศึกษา ผู้สืบทอดแนวคิดของเฮทโคต  เสนอแนวคิด
เร่ืองการสอนละครในโรงเรียนอย่างมีแบบแผนโดยครูจะเป็นผู้วางแผนงานกิจกรรมทุกขั้นตอน
เพื่อให้เด็กได้พัฒนาไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ วิธีนี้มีอิทธิพลต่อการศึกษาวิชาครูในอังกฤษ  
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วินนิเฟรด วอร์ด (Winnifred Ward) เป็นผู้น าเทคนิคของการละครมาบรรจุไว้ใน
หลักสูตรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยในปี ค.ศ. 1925 ได้ท าการทดลองน ากิจกรรมการละคร
กับเด็กนักเรียนโรงเรียนอีแวนสตัน ในอิลลินอยส์ เรียกกิจกรรมนี้ว่า ละครสร้างสรรค์ส  าหรับเด็ก 
(creative dramatics)  เป็นกิจกรรมที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ และมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาเด็กที่
ร่วมกิจกรรม วอร์ดเป็นผู้บุกเบิกการสอน “ละครการศึกษา” education theatre ที่มหาวิทยาลัย
นอร์ทเวสเทิร์น มลรัฐอิลลินอยส์ ท าให้วิชานี้ได้ รับความสนใจในสหรับอเมริกา มีการเปิดสอนละคร
การศึกษา และมีผู้สานต่อความคิดนี้  คือ เจราล ดี ซิกส์ , เนลลี่  แมคแคสลิน, เจ็ด เดวิส และเมร่ี 
เจน อีแวนส์ (พรรัตน์ ด ารุง, 2550) 

1.5 ความสัมพันธ์ของกิจกรรมละครกับโรงเรียน 

เป้าหมายของการใช้ละครในโรงเรียนมีดังนี้ 
1.5.1 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (personal resources) การน า“ ละคร” มา

บรรจุไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียนนั้น เด็กก่อนวัยเรียนและอนุบาล นักการศึกษาได้
น า“ ละคร” มาประยุกต์ใช้เป็นเทคนิคในการเรียนการสอนส  าหรับเด็ก เพื่อสร้างบรรยากาศในการ
เรียนให้สนุ กสนานเป็นกัน เองใกล้เคียงกับการเล่นมากที่สุ ด ทั้ งนี้ เพ ราะพยายามที่จะ สร้าง
บรรยากาศในการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างใกล้เคียงกับวิถีธรรมชาติ นักจิตวิทยาคนส  าคัญคือ ฟรอยด์ 
(Freud) ให้ความส  าคัญกับการเล่นว่า (พรรัตน์ ด ารุง, 2547, น. 59-65)  

“ในยามเล่น” เด็กทุกคนมีประพฤติตนเหมือนกับนักเขียนที่มีจินตนาการกว้างไกล 
ขณะที่เล่นนั้น เด็ก ๆ สร้างโลกใหม่ให้กับตนเองหรือถ้าพูดให้ชัดเจน. เด็กตระเตรียมทุกสิ่งทุกอย่าง
ในโลกใหม่ของเขาโดยสั่งการและท าทุกอย่างตามแนวทางที่เขาชอบไม่ถูกต้องนักที่จะกล่าวว่าเด็ก
ไม่เชื่อในโลกของเขาอย่างจริงจังในทางตรงกันข้ามเด็กให้ความส  าคัญและใช้ความรู้สึกกับการเล่น
ของพวกเขามากค าที่ตรงกันข้ามกับ“การเล่น”ไม่ใช่การท างานแต่คือ“ความเป็นจริง” 

การเล่นของเด็กและความเชื่อที่เด็กมีต่อสิ่งที่สมมติขึน้ เป็นเงื่อนไขในการน าละครมา
ใช้ในการศึกษาเพราะเป็นวิถีทางตามธรรมชาติที่เด็ก ๆ พยายามเรียนรู้ปรับตัวและท าความเข้าใจ
สถานการณ์ต่าง ๆ รอบตัวการเล่นมีประโยชน์แก่เด็กเพราะเป็นปฏิกิริยาตอบโต้ที่ เด็กมีต่อการใช้
ชีวิต ท าให้เด็กได้เปิดเผยแสดงความรู้สึกนึกคิด ความต้องการและแรงจูงใจในการท าสิ่งต่าง ๆ 
นอกจากนี้การเล่นยังแสดงให้เห็นทัศนคติปฏิกิริยาความสัมพันธ์ต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ เกิดขึ ้น
รอบตัวเด็กตามธรรมชาตินั้น การเล่นหลายอย่างเป็นการสมมติ เช่น เด็กเล่นเป็นนกบินในท้องฟ้า 
เล่นเป็นรถไฟเล่นสับเปลี่ยนบทบาทของตนเองกับพ่อแม่ กับครูพ่อค้าแม่ค้า เพื่อทดลองเป็นคนอ่ืน
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ในสถานการณ์สมมติ ปลดปล่อยความกลัวปฏิกิริยาที่ ก้าวร้าวต่าง ๆ ตลอดจนอารมณ์ที่ถือว่าไม่
เหมาะสมในโลกของผู้ใหญ่และเพื่อเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้คุมสถานการณ์บ้างในการเล่นสมมตินั้น  

การเรียนปนเล่นมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาเด็กแต่ละคนมุ่งเน้นการพัฒนาความพร้อม
ในทุกด้านทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา เพื่อให้เด็กที่อยู่ในกลุ่มมีความเชื่อม่ันกล้า
แสดงออก รู้จักฟั งความเห็นของเพื่อน ๆ ในกลุ่มอย่างมีเหตุผลมีความคิดส ร้างสรรค์ แล ะมี
จินตนาการ  

“ กิจกรรมละคร” ในโรงเรียนเป็นละครที่ไม่ต้องการผู้ชมครูจัดกิจกรรมต่าง ๆ เป็น
ขั้นตอนเพื่อพัฒนาเด็กแต่ละคนในด้าน การใช้ร่างกายการเคลื่อนไหวสื่อด้วยภาษาลีลาท่าทางฝึก
จินตนาการการรับรู้ การแสดงบทบาทสมมติในสถานการณ์ต่าง ๆ กิจกรรม ให้มีหลากหลาย
แล้วแต่ครูจะคิดสร้างสรรค์และจัดกิจกรรมให้เหมาะสม ถ้าในขั้นตอนเหล่านี้ครูได้วางแผน
สอดแทรกเร่ืองศิลปะวัฒนธรรมไทยดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้าน นิทานพื้นบ้านพื้นถ่ินใกล้ตัว บทเพลง
กล่อมเด็ก บทดอกสร้อย สุภาษิต กลอนล  าง่าย ๆ ก็จะช่วยพัฒนาการทางด้านภาษาช่วยให้เด็ก
ได้รับฟังคุ้นเคยกับภาษาที่ไพเราะและง่าย ๆ น ามาใช้เป็นข้อมูลเป็นสื่อในการน าเด็กเข้าสู่กิจกรรม
ให้เด็กได้รับฟัง การท ากิจกรรมละครจะช่วยพัฒนาทัศนคติและความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง ชุมชน 
สังคม ตลอดจนสภาวะแวดล้อมการเรียนรู้เร่ืองศิลปะวัฒนธรรมไทยผ่านการละคร ก็จะเป็นไปโดย
วิธีธรรมชาติเป็นการวางรากฐานเก่ียวกับความคิดที่ดีด้านศิลปะวัฒนธรรมไทยในกระบวนการ
เรียนการสอนแบบสากล (พรรัตน์ ด ารุง, 2547, น. 65-70)  

1.5.2 การพัฒนาการเรียนรู้เฉพาะด้าน ในระดับประถมศึกษา ละครยังสามารถ
เป็นสื่อเพื่อสอนวิชาทางด้านภาษา เช่น ภาษาไทยภาษาอังกฤษ การเรียนการสอนที่เก่ียวข้องกับ
วรรณกรรม ประวัติศาสตร์ สังคม ศึกษาและวิทยาศาสตร์ทั่วไปครูต้องสร้างความสนใจและกระตุ้น
ให้เด็กได้แสดงบทบาทสมมติ (role play) ที่จะแสดงบทบาทร่วมกันและสามารถรับผิดชอบต่อ
บทบาทหรืองานที่ได้รับมอบหมายอย่างดี การเล่นละครสดที่เกิดขึน้ในชั้นเรียนของเด็กอายุ 7- 12 
ปีไม่ควรมีผู้ ชมอ่ืน  ๆ  นอกจากกลุ่ มเพื่อน ในชั้นเร่ืองราวที่น ามาจัดท า“ ล ะคร” ต้ องมีความ
หลากหลายและควรจะมีเนื้อหาพื้นฐานที่ช่วยให้การศึกษาเรียนรู้ของเด็กง่ายขึ ้นและช่วยให้เด็กได้
จดจ ารายละเอียดต่าง ๆ ได้อย่างดี 

1.5.3 การพัฒนาความรู้ด้านศิลปะ  เป้าหมายในการศึกษาการละคร เพื่อพัฒนา
ศิลปะ ได้แก่ การศึกษาศิลปะการละครเบ้ืองต้น ให้เข้าใจพื้นฐานการสร้างละคร เรียน รู้การท างาน
ร่วมกัน ทางด้านเทคนิคการออกแบบและการท างานด้านละครร่วมกับผู้ อ่ืน รู้จักสร้างงานที่มี
คุณภาพทางศิลปะ สามารถน าเสนองานที่มีคุณค่าต่อสังคมและก่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ที่
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พัฒนาความคิดและความรับผิดชอบต่อชุมชน นักเรียนสามารถศึกษาทฤษฎีและฝึกปฏิบัติบ้าง
หรือเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานร่วมกัน เป็นการสร้างละครที่ เน้นกระบวนการ ( process) นั่นเองแม้
จะมีผลลัพธ์คือ“ ผลงานละคร” เม่ือขั้นตอนสิ ้นสุดลงแต่เด็ก ๆ หรือนักเรียนที่ฝึกฝนงานละครใน
ระดับนี้อาจสร้างผลงานเพื่อประเมินกันเองโดยตั้งใจฝึกทักษะระดับนักเรียนกลุ่มเล็ก ๆ หรือ
ตัดสินใจน าเสนอเป็นละครที่มีผู้ชมเต็มรูปแบบได้ 

1.5.4 การพัฒนากิจกรรมเพื่อเสริมหลักสูตร กิจกรรมละครเสริมหลักสูตรที่จัดขึ ้น
ในระบบโรงเรียนโดยนักเรียนและครู ได้แก่ ชมรมละคร / ละครโรงเรียนส่วนกิจกรรมการแสดงจาก
บุคลากรภายนอก ได้แก่ ละครเยาวชนจากชุมชนและคณะละครต่าง ๆ เสนอแก่นักเรียนเป็น
กิจกรรมที่ล้วนช่วยเสริมโลกทัศน์เก่ียวกับพฤติกรรมข้อบกพร่องของมนุษย์การแก้ปัญหาการ
พัฒนาทัศนคติที่ดีในการอยู่ร่วมกันเรียนรู้เร่ืองวัฒนธรรมความเชื่อคุณธรรม 

พอสรุปได้ว่า ความสัมพันธ์ของกิจกรรมละครกับโรงเรียนล้วนสัมพันธ์กันและมีเป้าหมายใน
ด้านต่าง ๆ คือ ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านพัฒนาการเรียนรู้เฉพาะด้าน ด้านพัฒนาความรู้ด้าน
ศิลปะ และด้านพัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตร เป็นการน าเอากิจกรรมละครเข้าไปบูรณาการอยู่
ในการเรียนการสอน เพื่อเป็นเคร่ืองมือและรูปแบบในการพัฒนาในด้านต่าง ๆ 

1.6 คุณค่าของกิจกรรมละครต่อการพัฒนาเยาวชนในเชิงการศึกษา 
1.6.1 พัฒนาการทางด้านบุคคล (personal resources)  การละครช่วยพัฒนา

บุคคลในทุก ๆ ด้านโดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านความคิดสร้างสรรค์ การได้แสดงออก ท าให้รู้จักตนเอง
ดีขึน้ ได้พูดคุยถึงสิ่งที่ตนสนใจการได้แสดงออกทางความคิด การใช้ภาษา การใช้ท่าทางในละคร
นอกรูปแบบ ได้ทดล องเป็นผู้ อ่ืน ในส ถานการณ์ส มมติ ฝึ กการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ าเป็น
ประสบการณ์ที่ฝึกให้เด็กรู้จักการมีสมาธิ มีวินัย รู้จักวางตนรับฟังและเรียนรู้ถึงประสิทธิภาพและ
ความสามารถของตนเอง รู้จักการแสดงความคิดเห็นมีอิสระขณะเดียวกันมีเหตุผลและรับฟังผู้อ่ืน 

1.6.2 พัฒนาการทางศิลปะ (artistic collaboration)  เด็ก ๆ จะได้คุ้นเคยกับการ
ฝึกฝนทดลองท างานทางศิลปะ ซึ่งส ามารถเร่ิมได้ตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษา เช่น งาน
สร้างหุ่นจากเศษวัสดุหน้ากากแมลงในจินตนาการ การเน้นพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และการ
น าเอาเร่ืองราวที่ เก่ียวข้องกับศิลปะวัฒนธรรมไทย นิทานพื้นบ้าน ดนตรีพื้นบ้าน มาประกอบใน
การเตรียมขั้นตอนกิจกรรมท าให้เด็ก ๆ  ได้คุ้นเคยกับวัฒนธรรมใกล้ตัว เป็นการน าศิลปะวัฒนธรรม
ไทยเข้ามาสู่การเรียนรู้ในระบบโรงเรียน ส  าหรับเด็กที่โตแล้วซึ่งจะต้องฝึกฝนเก่ียวกับงานสร้าง
ละครโดยครูผู้มีความรู้ทางด้านศิลปะการละครช่วยให้เด็กได้ฝึกหัดงานทางด้านศิลปะการแสดง 
การเขียนบทการออกแบบและทักษะการท างานหน้าที่ต่าง ๆ เป็นการฝึกปฏิบัติงานจริงซึ่ง เป็นการ
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สร้างงานจากจินตนาการฝึกฝนให้เด็กมีความรับผิดชอบและพยายามท าหน้าที่ของตนอันเป็นส่วน
หนึ่งของงานที่รับผิดชอบร่วมกัน 

1.6.3 พัฒนาการทางด้านสังคม (related drama / theatre to social context) 
การละครช่วยให้เด็กรู้จักปรับตัวในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท าให้เกิดความเชื่อในกลุ่มรู้จักยอมรับ
ผู้อ่ืนการใช้เหตุผลและรู้จักเสียสละสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนเรียนรู้เก่ียวกับหน้าที่และช่วย
กระตุ้นความคิดทางด้านการวิพากษ์วิจารณ์ปัญหาสังคมและปัญหาอ่ืน ๆ 

1.6.4 พัฒนาการทางด้านการเรียนรู้และรสนิยม (form aesthetic judgement) 
การละครช่วยให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านการเรียนรู้ในระบบการศึกษา การน าเอาเทคนิคการ
ละครไปปรับใช้ในห้องเรียนช่วยท าให้การเรียนการสอนมีชีวิตชีวา มีความสนุกสนานและช่วยให้
การเรียนการส อนน่าส นใจ การล ะครเป็นเทคนิคที่ช่วยให้ พัฒนาวิชาทางด้ านการใช้ภาษา 
วรรณคดี และสังคมศึกษา นอกจากนี้การได้มีส่วนเก่ียวข้องกับงานละครในฐานะใดก็ตาม จะช่วย
พัฒนาเยาวชนในด้านจิตใจท าให้เป็นผู้มีความละเอียดอ่อน มีการรับรู้ทางศิลปะที่มีรสนิยมและมี
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ (พรรัตน์ ด ารุง, 2547) 

พอสรุปได้ว่า การศึกษาละครช่วยกระตุ้นให้เยาวชนได้มีโอกาสค้นหาเรียนรู้และ
แสดงออก เก่ียวกับความเห็นทัศนคติที่มีต่อผู้ อ่ืนและสังคม ความสัมพันธ์และความขัดแย้งเพื่อน -
โรงเรียนปัญหาของวัยรุ่น เช่น ปัญหาเร่ืองยาเสพติด เพศสัมพันธ์ ความรุนแรงและอาชญากรรม 
ซึ่งช่วยให้เยาวชนได้เกิดความเข้าใจและช่วยกันหาวิถีทางในการแก้ไขหรือพัฒนาตนเองและกลุ่ม 
เพื่อมีทัศนคติในการใช้ชีวิตและมีจิตใจที่ต้องการพัฒนาตนเองชุมชนและสังคม ให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึน้ไป จนเม่ือเด็กเติบโตขึน้เป็นผู้ใหญ่และด ารงชีวิตอยู่ในสังคม 

1.7 อายุและความต้องการของเด็กในวัยต่าง ๆ 
การจัดกิจกรรมละคร ผู้จัดกิจกรรมควรมีความเข้าใจเร่ืองความพร้อมและอายุ

ของเด็ก เพื่อให้สามสารถจัดกิจกรรมการน าเสนอได้เหมาะสมเป็นประโยชน์แก่ผู้ ร่วมกิจกรรมและ
ผู้ชมมากที่สุด ในความเป็นจริงเด็กสามารถเข้าใจละครได้ตั้งแต่ช่วงวัยก่อนอนุบาลจนถึงวัยรุ่น ซึ่ง
เราอาจเรียกเด็กในวัยต่าง  ๆ เหล่านี้รวมกันว่า “เยาวชน” เกณฑ์อายุช่วยแบ่งความสนใจ ท าให้
สามารถจัดกิจกรรมส  าหรับเด็กได้ชัดเจนย่ิงขึน้ (พรรัตน์ ด ารุง, 2547, น. 95-105) 

ช่วง วัยเด็ก เล็ก -5 ปี  (อนุบาล ) พัฒ นาการทาง ด้านร่างกายของเด็ ก วัยนี้  
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมาก ทั้งด้านรูปร่าง กล้ามเนื้อและกระดูก เด็กในวัยนี้ไม่ชอบอยู่นิ่งนาน ๆ 
สามารถควบคุมการท างานของกล้ามเนื้อใหญ่ได้ดี สามารถควบคุมการท างานของกล้ามเนื้อใหญ่
ได้ดี ความสัมพันธ์ทางตาและมือยังไม่ดี สามารถจดจ าสัญลักษณ์ได้ดี แสดงออกได้ดี เล่าเร่ืองและ
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อธิบายเร่ืองราวต่าง ๆได้ วาดรูปและสามารถคิดประดิษฐ์ภาพการใช้สีสัน ชอบการแสดง ร า เต้น 
ร้องเพลง การท ากิจกรรมต่าง ๆที่สนุกสนาน ว่ิงเล่นและกิจกรรมที่เน้นการเคลื่อนไหว 

ทางด้านจิตใจ เด็กในวัยนี้ต้องการความรักความอบอุ่นจากครอบครัวมากที่สุด 
เป็นวัยที่มักถือตนเองเป็นใหญ่มองทุก ๆ อย่างจากความคิดของตนเอง โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเร่ือง
ใกล้ตัวครอบครัวและเพื่อน ๆ โดยเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง รู้จักผิดและถูก มีจิตใจร่าเริงแจ่มใส 
อย่างไรก็ดีเด็กวัยนี้ ยังควบคุมอารมณ์ไม่ดีนักรู้จักโกรธอิจฉาริษยาวิตกกังวล และจะแสดงอารมณ์
ทันทีเม่ือกลัวและโกรธ ความกลัวเกิดจากจินตนาการ เช่น กลัวความมืด กลัวสัตว์รูปร่างแปลกๆ  

พัฒนาการทางด้านศิลปะและละครที่ เหมาะสมกับเด็กวัยนี้ ควรเป็นการแสดง
ละครเร่ืองสั้นๆ ใช้เวลาไม่นาน เช่น การเล่านิทานประกอบ หุ่น ภาพวาด เด็กในวัยนี้มักชื่นชอบ
กิจกรรมละคร คือ ละครที่เด็กมีส่วนร่วมแสดง (participation play) บรรยากาศการแสดงแบบเป็น
กันเองและเด็ก ๆได้รับความสนุกสนาน มีโครงเร่ืองง่ายๆ มีค าซ ้า ๆ ที่สามรถจ าตัวละครได้ง่าย 
หรือคล้องจองกันเป็นเร่ืองที่ใกล้ตัว เด็กวัยนี้ชอบตัวละครที่ เป็นเด็กด้วยกันหรือเป็นสัตว์ที่ตนเอง
ชอบ เด็กวัยนี้ชอบการเล่นบทบาทสมมติ เน้นกิจกรรมละครในห้องเรียนที่ได้มีส่วนร่วมในการแสดง 
เช่น ร้องเพลง เต้นร า บทบาทสมมติ การช่วยท ากิจกรรม เป็นการสร้างประสบการณ์โดยตรงให้กับ
เด็ก ๆ ท าให้ละครสนุกสนานและมีความหมาย  

ช่วงเด็กวัย 6-9 ปี เด็กในวัยนี้จะมีพัฒนาการทางด้านร่างกายทีช่้ากว่า เด็กวัย 3-
5 ปี ช่วงวัยนี้เด็กผู้ชายจะมีการเติมโตมากกว่าเด็กผู้หญิง ซึ่งการรับประทานอาหาร เป็นส่วนส  าคัญ
ที่เจริญเติบโตของเด็กมาก เด็กสามารถบังคับกล้ามเนื้อใหญ่และย่อยได้ดี สามารถท าอะไรที่ต้อง
ฝึกทักษะได้ เช่น การเล่นฟุตบอล ถีบจักรยาน เด็กวัยนี้ชอบฝึกทักษะเพื่อไม่ให้น้อยหน้าเพื่อน เด็ก
สามารถอ่านเขียนวาดรูปได้ดีขึน้ชอบอยู่กับเพื่อน ๆ และมีความสนใจเป็นเวลาที่นานกว่าเด็กเล็ก 

เด็กในวัยนี้สามารถเข้าใจการใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆได้ดี อ่านออกเขียนได้ มีความ
เข้าใจเร่ืองเหตุผล  ควบคุมอารมณ์ได้และสามารถเปรียบเทียบสิ่งต่าง ๆ และรับรู้ได้ อยากรู้อยาก
เห็น มีความคล่องแคล่ว ชอบท ากิจกรรม เด็กในวัยนี้ต้องการเป็นที่ยอมรับของกลุ่มเพื่อน กลัวถูก
ล้อเลียน และอาจจะมีการใช้ก าลังเกิดขึ ้นในกลุ่มเพื่อน เด็กในวัยนี้มีพัฒนาการด้านศิลปะและการ
ละคร โลกทัศน์ที่กว้างขึ ้น กลัวความมืด ชอบการเลียนแบบ สามารถเชื่อมเหตุการณ์ได้ดี รู้จักการ
เปรียบเทียบ สามารถเข้าใจและติดตามเหตุการณ์ สามารถใช้สัญลักษณ์และสื่อสารด้วยภาษา
อย่างเข้าใจ มีรู้สึกตื่นเต้น มีสมาธิติดตามเร่ืองได้ดี เอาใจช่วยตัวละครที่ด้อยกว่าเม่ือประสบปัญหา
ต่าง ๆ มีความชอบและสนใจเร่ืองที่ด้อยกว่า อยากรู้เร่ืองราวที่ เป็นความลับที่ชวนค้นหาและ



 24 
 
ติดตาม ชอบโครงเร่ืองที่ด าเนินไปจากรวดเร็ว เด็กในวัยนี้แสดงอารมณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่ กลัว
ความตาย การพลัดพราก ชอบตัวละครที่มาจากจินตนาการของตนเอง 

ช่วงเด็กวัย 9-12 ปี เด็กในวัยนี้มีการพัฒนาการทางร่างกายระหว่างเพศชายและ
หญิง เด็กผู้หญิงจะมีการเจริญเติบโตเร็วกว่าเด็กผู้ชาย มีการแยกกลุ่มกัน ระหว่างเด็กผู้ชายและ
เด็กผู้หญิง  เพิ่มมีพัฒนาการทางภาษา สามารถเข้าใจเนื้อหาที่ซับซ้อนและยากมากขึน้ มีความ
สนใจชีวิตผู้ อ่ืนเร่ิมมีความกล้าหาญและความชอบธรรม เด็กผู้หญิงสนใจเร่ืองโรแมนติก การให้
อภัย มีความชอบเร่ืองที่ลึกซึ ้งกินใจ และชอบการเรียนรู้เก่ียวกับมนุษย์ เด็กในวัยนี้มีความสนใจ
ด้านจิตใจ อารมณ์ มิตรภาพที่เกิดขึน้ระหว่างเพื่อน ความกลัวทีเ่กิดจากการไม่ได้ยอมรับเข้ากลุ่ม 
คิดมากเร่ืองความพิการและความไม่เหมือนกับคนอ่ืน 

พัฒนาด้านศิลปะและการละคร มีความสนใจเก่ียวกับศิลปะการละคร เด็กผู้หญิง
จะชอบเร่ืองการเสียสละ บุคคลเด่นดัง ชอบเร่ืองความรัก เด็กผู้ชายจะชอบเร่ืองเก่ียวกับสงคราม 
การต่อสู้  กีฬา เร่ืองราวทางวิทยาศาสตร์ การใช้ชีวิตและการผจญภัย ตัวละครส  าหรับเด็กวัยนี้จึง
ควรมีพัฒนาการและการเรียนรู้ที่เด็กสัมผัสได้เด่นชัด 

ช่วงเด็กวัย 12-18 ปี (วัยรุ่น) พัฒนาการของเด็กวัยนี้   มีการเปลี่ยนแปลงทาง
ความสูงรวดเร็ว เพศชายและเพศหญิงแตกต่างกัน วัยแรกรุ่นเป็นวัยที่ เด็กผู้หญิงมีความแตกต่าง
จากเด็กผู้ ชายอย่างชัดเจน  เป็นช่วงที่ ร่างกายเต รียมพร้อมเข้าสู่ การเป็นผู้ใหญ่  คิดสิ่ งที่ เป็น
นามธรรม เร่ิมใช้ความคิดที่มีเหตุผล ให้ความสนใจเร่ืองความยุติธรรม ค่านิยมที่ชัดเจน ต้องการ
อิสระทางด้านอารมณ์และจิตใจ มีความรับผิดชอบตนเองและต่อต่อสังคม สนใจเร่ืองการพัฒนา 
ของตนเอง เร่ิมมีความต้องการที่จะเข้าสังคม 

เด็กในวัยนี้ มีพัฒนาการด้านศิลปะและการละคร  เช่น ให้ความสนใจเก่ียวกับ
ละครที่ มีความยากและซับซ้อนขึน้  เร่ิมเกิดความสับสนในการด าเนินชีวิต ชื่นชอบอิสรภาพ ชอบ
เร่ืองราวที่ เก่ียวกับความขัดแย้งในค รอบครัว ปัญหาที่เกิดกับวัยรุ่น ในวัยนี้  การตัดสินปัญหา
เก่ียวกับสังคม ยอมรับความเปลี่ยนแปลงด้านความคิด ละครที่เหมาะกับเด็กวัยนี้ ได้แก่ ละครแนว
เสมือนจริง (realistic) เน้นความรัก เร่ืองนักสืบ ละครเก่ียวกับครอบครัว เร่ืองวิทยาศาสตร์ เด็กวัยนี้
สามารถเรียนรู้เร่ืองศิลปะได้ดี จึงเป็นวัยทีเ่หมาะสมในการฝึกฝนละครและการแสดงพื้นฐาน 

จากการศึกษาสรุปได้ว่า อายุและความต้องการของเด็กในวัยต่าง  ๆ มีความส  าคัญ
ต่อผู้จัดกิจกรรม ควรจะสร้างความเข้าใจเพื่อเป็นประโยชน์ในการออกแบบกิจกรรมละคร ที่จะ
น าไปใช้กับผู้ ร่วมกิจกรรมในวัยต่าง  ๆได้อย่างเข้าใจและเหมาะสมตามวัยของเด็กที่จะเรียนรู้ 
พัฒนาด้านต่าง ๆตามความต้องการของวัย 
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1.8 บทบาทหน้าท่ีของครู 
ในชั้นเรียนละครการศึกษาเม่ือกล่าวว่า“ ครูไม่ใช่ผู้สอน” หรือผู้ให้โดยตรงกับเด็ก

มิได้หมายความว่าครูไม่มีความส  าคัญในชั้นเรียนในทางกลับกันมีบทบาทที่ส  าคัญมากในการน า
การละครมาใช้ในห้องเรียน 

กิจกรรมการละครต้องมีการจัดเตรียมวางแนวทางเป็นขั้นตอน กิจกรรมการเล่น
เร่ิมจกิจกรรมง่าย ๆ สร้างความคุ้นเคย สนุกสนาน จนกระทั่งการสอดแทรกการใช้ภาษาการจ าลอง
สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตจริงมาใช้กิจกรรมเหล่านี้  ครูต้องวางแผนการเรียนรู้มีวิธีการที่ชัดเจน
ตลอดจนสามารถปล่อยให้กิจกรรมต่าง ๆ ด าเนินไปอย่างอิสระ ครูสามารถเสริมสร้างความเชื่อม่ัน
ให้กับเด็กแต่ละคนและก่อให้เกิดบรรยากาศที่เหมาะสมในการเรียนรู้และการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน  

ครูต้องมีเจตคติที่ ดี  มีความรักความเข้าใจเด็ กแต่ ละคน รู้ถึงปัญหาในการ
เจริญเติบโต มีความอดทนและยอมรับในขอบเขตความสามารถของเด็กที่แตกต่างกัน อีกประการ
หนึ่งจะต้องมีความเชื่อในศิลปะของการใช้ละครเพื่อพัฒนาเด็กครูเองต้องมีความคิดสร้างสรรค์มี
ความละเอียดอ่อนและรู้จักวางแผนงานที่ถูกต้องสอดคล้องต่อพัฒนาการของเด็กแต่ละคน และทั้ง
กลุ่มบทบาทของครูเพื่อให้กิจกรรมละครการศึกษาด าเนินไปด้วยดีมีดังต่อไปนี้ 

1.8.1 บทบาทของผู้น ากลุ่ม ครูควรทราบว่าในการเรียนรู้จากประสบการณ์
นั้น ความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนตลอดจนการด าเนินชีวิตในแต่ละวันของครู ไม่ว่าจะเป็น
การพูดคุยลักษณะท่าทีความรู้สึกนึกคิด ความเชื่อ อุดมคติ ล้วนมีอิทธิพลต่อเด็กทั้งสิน้  

1.8.2 บทบาทของผู้สนับสนุน ถึงแม้ว่ากิจกรรมต่าง ๆ จะได้รับการเตรียมงาน
วางแผนมาแล้วแต่ระหว่างที่ กิจกรรมด าเนินอยู่ การสังเกตพฤติกรรมของเด็กและพัฒนาการการ
แสดงออกของเด็กแต่ละคนอย่างใกล้ชิด เพื่อที่จะได้ รู้ถึงปัญหาเปลี่ยนแปลงความเชื่อและความ
พร้อมของเด็กมีรายละเอียดหลายอย่างที่ต้องได้รับการ  

1.8.3 บทบาทของผู้ มีความคิดสร้างสรรค์และริเร่ิม เม่ือจินตนาการของเด็ก
เปิดกว้าง เด็กจะมีท่าทีสนใจและมีการเสนอความคิดเห็นต่าง ๆ เด็ก ๆ จะรู้สึกตื่นเต้นถ้าครูน าเอา
ความคิดหรือจินตนาการของเด็กมาใช้ในการท ากิจกรรม ไม่ว่าจะน ามาท าเป็นลีลาประกอบท่าทาง
หรือมาสร้างเป็นละคร  

1.8.4 บทบาทในฐานะผู้ประเมินผล  เม่ือกิจกรรมสิ ้นสุดลงเด็ก ให้มีการ
ทบทวนสิ่งที่ได้ท าไปแล้วทุกคร้ังเป็นการสรุปและเรียงล  าดับประสบการณ์ "กิจกรรมแต่ละคร้ังเป็น
ช่วงที่เด็กมีโอกาสได้ใช้ความคิดและครูเป็นผู้ป้อนค าถามเพื่อให้เกิดการพูดคุยกันอย่างกว้าง ครู
เป็นตัวอย่างที่ดีในการวิพากษ์วิจารณ์ที่มีเหตุผลให้ก าลังใจแก่ผู้ ร่วมกิจกรรม ครูควรสรุปให้เด็ก ๆ 
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เห็นข้อผิดพลาดตามเงื่อนไขและกติกาที่กลุ่มตั้งไว้นั่นคือเร่ืองความเชื่อและสมาธิในการแสดง  เน้น
ความส  าคัญของขั้นตอนเหล่านี้ ครูไม่ควรผูกขาดการพูดอาจใช้ค าถามน าและให้โอกาสเด็กทุกคน
เท่าเทียมกัน  

1.8.5 บทบาทของผู้ให้ค าอธิบาย เชื่อมโยงโลกความเป็นจริงกับจินตนาการ 
ความรู้สึก อารมณ์ต่าง ๆ การแสดงออกที่ไม่สมควรสิ่งเหล่านี้เกิดขึน้ได้ระหว่างกิจกรรมครูควรช่วย
ชี้แจงประสานความรู้สึกอธิบายและแก้ไขเร่ืองต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นอย่างอดทนและมี ความเข้าใจ ครู
ควรช่วยเชื่อมโยงโลกสมมุติของเด็ก ๆ กับความจริงด้วยโดยการเปรียบเทียบยกตัวอย่างอธิบาย
เร่ืองราวต่าง ๆ ด้วยเจตคติที่ดี 

1.8.6 บทบาทของผู้สังเกตพฤติกรรมและพยายามแก้ไขปัญหาต่าง ๆ การ
เรียนรู้จากเด็กและช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ กิจกรรมละครครูได้สังเกต ท าให้เด็กเปิดเผยตัวเองเต็มที่
และควรก็ได้ รู้จักพฤติกรรมเด็กมากขึน้เด็กรู้จักอุปนิสัยความคิดตลอดจนปัญหาของเด็กแต่ละคน
ครู อาจช่วยปรับแก้พฤติกรรมได้จากการเตรียมกิจกรรมให้สอดคล้องกับตัวเด็ก ตลอดจนให้ค า
ปรึกกับครอบครัวตามความเหมาะสม 

1.8.7 บทบาทในการเสริมสร้างความคิดริเร่ิมของเด็ก หลังกิจกรรมสิน้สุดลง
แต่ละคร้ัง เด็กอาจจะมีความประทับใจและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่น่าสนใจ ครูควรน าความคิดนั้นมา
พัฒนา หากเป็นความคิดที่สนุกเป็นประโยชน์และมีคุณค่า ครูควรเป็นตัวอ ย่างที่ดีในการท าให้
ความฝัน “จินตนาการ”เป็นจริงได้ ซึ่งต้องอาศัยความอดทน ความสามัคคีและการท างานหนัก  
(พรรัตน์ ด ารุง, 2547) 

1.9. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรมละคร 

นักการศึกษาชื่อ จอห์น ดิวอ้ี (John Dewey)  น าเสนอแนวคิดเร่ืองการเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์จริง (learning by doing) เขาชี้ให้เห็นว่า การเล่นมีความสัมพันธ์กับการเรียนรู้ของ
เด็ก จึงพยายามพัฒนาการศึกษาของเด็ก ๆ ให้มีบรรยากาศเรียนปนเล่น มีการทดลองโดยเร่ิมจาก
การแสดงบทบาทสมมติ (roleplay) และพัฒนาจนถึงขั้นให้เด็กเรียนรู้จากละคร การสมมติบทบาท
ดังกล่าว ท าให้เกิดการทดลองใช้ละครในการเรียนการสอนตามโรงเรียนต่าง  ๆ (พรรัตน์ ด ารุง , 
2547)  

คอลเวล คุ๊ก (Caldwell Cook) เป็นนักคิดคนส  าคัญของอังกฤษที่เชื่อแนวคิดนี้  “การ
เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง” เขาเขียนหนังสือชื่อ “The Play Way” ขึน้ มีเนื้อหากล่าวถึงการที่เด็ก
ได้เรียนรู้ชีวิตผ่านการเล่นละครละคร คอลเวล คุ๊ก หัวหน้าหน่อยการสอนภาษาอังกฤษที่โรงเรียน
เพอร์ส (Perse)  ผู้ บุกเบิกเร่ืองละครส  าหรับเยาวชนและให้ความสนใจสื่อการแสดงละครใน
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ห้องเรียน เขาเชื่อว่า “การแสดงสดหรือการแสดงออก” (acting out) เป็นวิธีกระตุ้นให้เด็กมีความ
เข้าใจวรรณกรรมได้ลึกซึง้กว่าการสอนแบบธรรมดา ในหนังสือ “The Play Way” ของคุ๊ก ที่เขียนใน
ปี 1917 ได้อธิบายถึงการใช้สื่อละครในการสอน โดยให้เด็ก ๆแสดงออกมาด้วยความเข้าใจ คือใช้
ภาษาในการแสดงละครที่เป็นธรรมชาติ (พรรัตน์ ด ารุง, 2547) และเม่ือสงครามโลกคร้ังที่ 1 สิน้สุด
ลง การสอนโดยใช้ละครเป็นสื่อเพื่อพัฒนาด้านภาษา การพูด กลายเป็นกิจกกรมที่ได้ รับความนิยม
อย่างมากในอังกฤษ มีการพัฒนาความคิด เร่ืองการเล่น และการเรียนรู้จากการเล่นไปใช้พัฒนา
ผู้เรียนอีกด้วย  

วินนิเฟรด วอร์ด (Winnifred Ward)   เป็นผู้น าเทคนิคของการละครมาบรรจุไว้ใน
หลักสูตรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยในปี ค.ศ. 1925 ได้ท าการทดลองน ากิจกรรมการละคร
กับเด็กนักเรียนโรงเรียนอีแวนสตัน ในอิลลินอยส์ เรียกกิจกรรมนี้ว่า ละครสร้างสรรค์ส  าหรับเด็ก 
(creative dramatics)  เป็นกิจกรรมที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ และมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาเด็กที่
ร่วมกิจกรรม วอร์ดเป็นผู้บุกเบิกการสอน “ละครการศึกษา” education theatre ที่มหาวิทยาลัย
นอร์ทเวสเทิร์น มลรัฐอิลลินอยส์ ท าให้วิชานี้ได้ รับความสนใจในสหรับอเมริกา มีการเปิดสอนละคร
การศึกษา และมีผู้สานต่อความคิดนี้  คือ เจราล ดี ซิกส์ , เนลลี่  แมคแคสลิน, เจ็ด เดวิส และเมร่ี 
เจน อีแวนส์ 

 ไบรอัน เวย์ ได้เร่ิมท างานที่โรงละครโอลด์ วิค (OId Vic) และสร้างละครเยาวชน โดย
พัฒนาจากการที่นักแสดงกระตุ้นให้ผู้ชมใช้จินตนาการและความเชื่อน าตนเองมาร่วมแสดงใน
ละครเร่ืองนั้น ทฤษฎีของเวย์ เรียกว่า “ละครที่ผู้ชมมีส่วนร่วมแสดง” participatory theatre โดยให้
ผู้ชมนั่งล้อมรอบผู้แสดงเพื่อลดการแบ่งแยกเวทีออกจากผู้ชม เวย์ พยายามก าหนดวัยและจ าวน
ผู้ชม สร้างงานละครที่ เน้นเนื้อหาที่ เหมาะสมกับวัย และสร้างบทบาทให้ผู้ชมสามารถเข้าร่วมแสดง
ได้ การทดลองนี้ท าให้ทราบว่า โรงเรียนเป็นเวทีการแสดงที่ เหมาะสมกับเด็ก  ๆที่สุด และเวย์
พยายามสร้างและค้นคว้าเพื่อให้ได้งานที่เชื่ อมโยงละครเยาวชนกับความเชื่อของเด็ก ๆ และ
น าเสนอทฤษฎีและวิธีปฏิบัติให้แก่ครู โดยเขียนหนังสือ “การพัฒนาผ่านการละคร” จนหนังสือเล่ม
นี้กลายเป็นต าราที่ส  าคัญในยุคนั้น กิจกรรมละครแบบนี้ได้รับค าวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากจากครู 
การขาดควบคุมในห้องเรียน การเน้นบทบาทสมมติ  ละครสด และพัฒนาการอย่างไม่สิน้สุดของ
เด็ก ๆ ในชั้นเรียนท าให้ครูมีบทบาทน้อยลง 

เฮทโคตร (Dorothy Heathcoat) และเกวิน บอลตัน (Gavin Bolton)   เป็นผู้บุกเบิก
กิจกรรมละครน าเสนอจากแนวคิดเร่ืองการสอนละครในโรงเรียนอย่างมีแบบแผนโดยครูต้องเป็นผู้
วางแผนงานกิจกรรมทุกขั้นตอนเพื่อให้เด็กได้พัฒนาไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ การมองเห็นคุณค่าของ
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เด็ก ๆ ผ่านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมละคร เน้นการสร้างความเข้าระหว่างการท ากิจกรรมละคร 
สร้างปฏิสัมพันธ์ในการท างานร่วมกันผ่านกระบวนการละคร เทคนิคของละครในการศึกษา หลาย
อย่างคล้ายละครสร้างสรรค์ของอเมริกา แต่กิจกรรมละครตามแนวคิดของ เฮทโคตร นี้ เน้นที่
กระบวนการ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ (พรรัตน์ ด ารุง, 2547, น. 83-85) 

1. เกมและกิจกรรมการเล่น (games and exercises)  
แบบฝึกหัดเร่ืองการเคลื่อนไหว การท าท่าทาง แสดงลีลาเพื่อสื่อสารความหมาย

ต่าง ๆ การเล่นเกมและฝึกการจินตนาการ เป็นกิจกรรมที่เน้นการร่วมมือ เพื่อสร้างวินัยของการ
ละคร เป็นการฝึกสมาธิและการแสดงออกในการวิเคราะห์วิจารณ์อย่างมีเหตุผล  (พรรัตน์ ด ารุง , 
2547, น. 83-85) 

2. บทบาทสมมติ (role play) และการแสดงออก (acting Out)  
ครูเป็นผู้จัดและผู้ด าเนินกิจกรรมให้เด็ก ๆได้สวมบทบาทการเป็นผู้ อ่ืนในมีเงื่อนไข

ที่ครูเป็นผู้วางแผนไว้ ซึ่งจะเป็นเร่ืองราวจากรอบ ๆ ตัว หรือสถานการณ์ต่าง ๆ จากการเรียนในวิชา
ต่าง ๆ  บทบาทสมมติในการแสดงสดนี้ส  าคัญมากเพราะมี 2 ระดับ คือ (พรรัตน์ ด ารุง, 2547, น. 
83-85) 

ระดับที่  1 การแสดงบทบาทตามที่เด็กมองเห็นและเข้าใจ ได้จากภายนอก 
โดยถือเอาการเลียนแบบท่าทางการกระท า เช่น เป็นคุณครูต้องสอนนักเรียน เป็นหมอต้องรักษา
คนไข้ 

ระ ดับที่  2 การแสดงเป็นบทบาทนั้น  ๆ  ในสถานการณ์ ที่ก าหนดขึ ้น ใน
สถานการณ์ดังกล่าวต้องมีความขัดแย้ง เกิดขึน้ มีปัญหาที่ชัดเจน ผู้ท ากิจกรรมต้องเข้าใจในปัญหา
และต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ของตนเองแก้ปัญหาความขัดแย้ง และการพัฒนาเร่ืองราว เพื่อ
แก้ไขปัญหาหรือข้อขัดแย้งให้ดีขึน้  

3. การเรียนรู้ผ่านกระบวนการของละคร (situation drama)  
ก่อนที่จะแสดงสดนั้นนักเรียนจะต้องเรียนรู้เก่ียวกับเร่ืองราวของตัวละครที่ต้อง

สวมบทบาท ปัญหาและจุดมุ่งหมายของตังละครนั้น ๆ  และเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ ้นอย่างชัดเจนว่า 
ใคร (who) ท าอะไร (what) ที่ไหน (where) เม่ือไหร่ (when) และท าไม (why) จึงท าเช่นนั้น ผู้ร่วม
กิจกรรมต้องมีความชัดเจนในจุดมุ่งหมายของตัวละครที่เขาสวมบทบาทอยู่ การเผชิญกับปัญหา
และการตัดสินใจกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  ซึ่งในกิจกรรมละครนี้ เปิดกว้างไว้ให้ผู้แสดงบทบาทได้
พัฒนาการกระท า การแก้ปัญหาต่าง ๆ ด้วยตนเอง ละครในแนวคิดตะวันตกเน้นการลงมือท า และ
ปฏิกิริยาโต้ตอบของนักแสดงอ่ืน ๆในกลุ่มที่แสดงร่วมกัน 
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จากการศึกษาทฤษฎีที่ เก่ียวข้องกับกิจกรรมละคร พอสรุปได้ว่า “กิจกรรมละคร”เป็น
ค าที่รวบรวมค าจ ากัดความของกิจกรรมละครทุกรูปแบบ กิจกรรมหลายประเภทที่มีความหมายไป
ในทางเดียวกันแต่มีความแตกต่างที่กระบวนการด าเนินงานและมีจุดมุ่งหมายของกิจกรรมละคร
แต่ละประเภทที่แตกต่างกัน รวมไปถึงการเลือกกิจกรรมละครประเภทต่าง  ๆในการน าไปใช้งานตรง
ความความต้องการและความเหมาะสม โดยผู้วิจัยได้น าแนวคิดกิจกรรมละครของ เฮทโคตร และ
เกวิน บอลตัน ที่ เป็นผู้บุกเบิกน า “กิจกรรมละคร” เข้าไปใช้ในโรงเรียนต่าง ๆ เพื่อท าการทดลองใช้
กิจกรรมละครกับนักเรียนจนประสบผลส  าเร็จ กิจกรรมละครจึงมีความเหมาะสมในการน าใช้
ประกอบการเรียนการสอนในโรงเรียน หรือการน ากิจกรรมละครเข้าไปพัฒนาส่งเสริมด้านๆต่างใน
โรงเรียน ถือเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยเด็กในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการละคร ผู้เรียนสามารถ
ลงมือปฏิบัติได้จริง เป็นทั้งผู้แสดงและเป็นทั้งผู้ชมควบคู่กันไปด้วย  

 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
วิชิตชัย ศิลพิพัฒน์ (2556) ได้ศึกษาผลฝึกกิจกกรมละครสร้างสรรค์ตามแนวคิดวินนี

เฟรด วอร์ดและไบรอัน เวย์ ที่มีต่อพฤติกรรมการไม่กล้าแสดงออกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
6 โรงเรียนวัดทรงธรรม อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มตัวอย่าง 20 คน มีพฤติกรรม
การไม่กล้าแสดงออกลดลงหลังจากได้ใช้กิจกรรมละครสร้างสรรค์อย่างมีนัยส  าคัญทางสถิติที่
ระดับ. 01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 ที่ตั้งไว้แสดงว่าการใช้กิจกรรมละครสร้างสรรค์สามารถ
พัฒนาพฤติกรรมการไม่กล้าแสดงออกของนั กเรียนท าให้นักเรียนสามารถแสดงออกโดยใช้
ความสามารถของตนเองทั้งในด้านการคิดการใช้ภาษาการแสดงออกท่าทางต่าง ๆ 

โกมล ศรีทองสุข (2560) ละครสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเอง ใน
กิจวัตรประจ าวันของเดก็ก่อนวัยเรียน เด็กชั้นก่อน วัยเรียน อายุระหว่าง 3-4 ปี ที่ศึกษาในชั้น
อนุบาลศึกษาปี ที 1 จ านวน 15 คน สถานรับเลีย้งเด็ก พุทธรักษา กรุงเทพมหานคร โดยท าการ
ทดลองระยะเวลา 6 สัปดาห์ เคร่ืองมือการวิจัย คือ แผนการจัด กิจกรรมละครสร้างสรรค์เพื่อ
พัฒนาทักษะการช่วยเหลือตัวเองในกิจวัตรประจ าวันนของเด็กก่อนวัยเรียน ผลปรากฏว่า เด็กก่อน
วัยเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมละคร สร้างสรรค์มีการพัฒนาสูงกว่าก่อนท ากิจกรรมร้อยละ 100 
และเม่ือมาพิจารณาเป็นรายด้านแล้วพบว่าเด็กสามารถเข้าใจ และเรียนรู้ในเร่ืองของด้านความ
สะอาดได้ดีที่สุด รองลงมาคือด้านการแต่งตัว และสุดท้ายด้านการรับประทานอาหารและด้านการ
ขับถ่าย 
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2. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการอยู่ร่วมกันในสังคม 

2.1 ความหมายของการอยู่ร่วมกันในสังคม 

สังคม หมายถึง การอยู่ร่วมกันของมนุษย์โดยมีบุคคลแต่ละคนเป็นส่วนประกอบ
รวมตัวกันขึ ้นโดยมีกิจกรรม วัฒนธรรม วิถีชีวิตหรือลักษณะความเป็นอยู่และการมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกันเป็นตัวเชื่อมโยงที่ท าให้เกิดความสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟ่นและสามารถอยู่ร่วมกันได้ มี
ระเบียบเรียบร้อยและมีแบบแผนในการใช้ชีวิตอยู่บนบรรทัดฐานเดียวกัน ในท านองเดียวกัน 
หมายถึง กลุ่มคนที่อยู่ร่วมกัน มีความสัมพันธ์ซึ่ง กันและกัน ยอมรับแบบแผนและกฎเกณฑ์ของ
กลุ่มร่วมกันในการด าเนินชีวิต (มนทิรา ตาเมือง, 2554, น. 67) 

การอยู่ร่วมกัน หมายถึง การอยู่ร่วมกันของกลุ่มชนในย่านหรือถ่ินเดียวกัน  (พรอุษา 
ประสงควรรณะ, 2556, น. 17) 

การอยู่ร่วมกัน หมายถึง การอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืนไม่ว่าจะกลุ่มใหญ่หรือเล็ก คือ การอยู่
ในสังคมตราบใดที่การด ารงชีวิตในกลุ่มนั้นมีการพึ่งพาอาศัยกันซึ่งอยู่ในสังคมตั้งแต่เกิดจนตาย
เป็นรุ่นและในอนาคตไม่ปรากฏที่ใดว่ามนุษย์ได้นอกสังคมแต่เพียงล  าพังเป็นเอกเทศ (ไชยยุทธ์ อิน
บัว, 2556, น. 42) 

นักปราชญ์ชาวกรีก อริสโตเติล (Aristotle) ได้ให้ความหมายว่า มนุษย์เป็นสัตว์สังคม 
(Social animal)  คือ  มนุษย์จะด ารงชีวิตอ ยู่ด้วยกัน เป็นกลุ่ม  มีค วามเก่ียวข้องต่ อกัน และ มี
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน สาเหตุที่มนุษย์ต้องอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่ มีความจ าเป็นด้าน ดังนี้ 

1. มนุษย์มีเวลาระยะการเป็นทารกในระยะเวลานาน ที่ ยังไม่สามารถด ารงชีวิต
ด้วยตนเองได้ มนุษย์จึงต่างไปจากสัตว์อ่ืน จ าเป็นที่จะต้องการเลีย้งดูทารกเป็นระยะเวลานาน ท า
ให้มนุษย์จ าเป็นต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน ในการสร้างแบบแผนและความสัมพันธ์กันเป็นครอบครัว มี
ความสัมพันธ์กันกับคนในสังคมอ่ืน ๆ ด้วย 

2. มนุษย์มีความต้องการทางสมอง เพราะสามารถคิดหาควบคุมธรรมชาติ เพื่อ
มาใช้ตอบสนองความต้องการ ท าให้ชีวิตด าเนินไปได้อย่างสันติสุข ซึ่งการควบคุมธรรมชาติ
จ าเป็นต้องอาศัยการแบ่งงานและความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืน เพื่อเป็นงานบรรลุส  าเร็จ จึงมี
ความจ าเป็นที่จะต้องอยู่ร่วมกันกับหลายๆคน เช่นการแสวงหาอาหาร ผลิตสิ่งของ เคร่ืองนุ่งห่ม ยา
รักษาโรค และการสร้างที่อยู่อาศัย  

3. มนุษย์มีความสามารถในการที่จะสร้างวัฒนธรรมและส่งผ่านวัฒนธรรมไปสู่
คนรุ่นหลังให้ได้รับรู้ เพื่อน าไปใช้ ธรรมชาติเหล่านี้มีทั้งเป็นปัจจัยพื้นฐานในการด าเนิน วิถีชีวิต และ
วัฒนธรรมที่เก่ียวข้องกับความต้องการอ่ืน  ๆนอกเหนือไปจากสิ่งจ าเป็นต่อชีวภาพ เช่น ต้องการ
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ความรักความอบอุ่น การจัดระเบียบทางสังคม ความเชื่อ ศาสนา ศิลปะ ขนบธรรมเนียมประเพณี 
เป็นต้น 

พอสรุปได้ว่า การอยู่ร่วมกัน คือ มนุษย์หลากหลายคนมาอยู่ร่วมอาศัยกันเป็นกลุ่ม
กลายเป็นสังคมขึน้  และปฏิบัติตามกฎกติกาของสังคม มีคุณธรรมจริยธรรม ช่วยเหลือกัน มีส่วน
ร่วมในการท ากิจกรรมต่าง ๆ เช่น การมีส่วนร่วมในกิจกรรม การปกครอง เคารพซึ่ง กันและกัน  
เข้าใจและยอมรับความแตกต่างของผู้คนในสังคม จะท าให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข  

2.2 องค์ประกอบของการอยู่ร่วมกันในสังคม  

2.2.1 องค์ประกอบของสังคม  การที่มีผู้คนมารวมกันเพื่อท ากิจกรรมหรือมีการ
ด าเนินชีวิตอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์เดียวกันนั้น ต้องมีองค์ประกอบที่ประกอบไปด้วย (รุ่งโรจน์ เนติชนา
รัตน์, 2546) ดังนี้  

2.1.1.1 ประชากรจ านวนหน่ึง 
2.1.1.2 พื้นที่หรือดินแดนที่มีอาณาเขตทีแ่น่นอน 
2.1.1.3 ความสัมพันธ์ของผู้คนที่มีต่อกัน 
2.1.1.4 การกระท าที่เกิดขึ ้นต่อเนื่องจนกลายเป็นกิจวัตร แม้ว่ามีหน้าที่ต่อ

สังคมทีแ่ตกต่างกัน 
2.1.1.5 การประพฤติและปฏิบัติตนของสมาชิกภายใต้กรอบ ข้อปฏิบัติของ

สถาบันหรือวัฒนธรรมเดียวกัน 
2.2.2 โครงสร้างสังคมประกอบด้วย 

2.2.2.1 สถาบันทางสังคม คือ สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันที่ส  าคัญที่สุด 
เพราะมีความพันธ์และร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด ก าหนดสิทธิและหน้าที่ ที่สมาชิกพึ งปฏิบัติ 
ครอบครัวเดี่ยวหรือครอบครัวขนาดเล็ก มีสามี ภรรยา และบุตร สมาชิกจะผูกพันกัน และในสังคม
ปัจจุบันครบครัวแบบนี้เร่ิมมีมากขึน้ ข้อเสียของครอบครัวแบบนี้คือ ขาดความอบอุ่นเพราะห่างไกล
ญาติพี่น้อง ข้อดีของครอบครัวนี้คือ มีความเป็นอิสระ ครอบครัวขยายหรือครอบครัวขนาดใหญ่ มี
สามี ภรรยา บุตร และวงศาคณาญาติ รวมอยู่ในบ้านเดียวกันหรือร้ัวเดียวกัน พบมากในสังคม
ชนบท 

2.2.2.2 สถาบันการปกครอง คือ กลุ่มบรรทัดฐานทางสังคมที่องค์กรทางการ
เมืองการปกครองน าเป็นแบบอย่างของการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้าน เมือง 
สถาบันการเมืองเป็นเร่ืองการให้อ านาจที่จะรักษาความสงบเรียบร้อยและก าหนดสิทธิเสรีภาพของ
พลเมืองในการด าเนินชีวิต 
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2.2.2.3 สถาบันเศรษฐกิจ คือ สถาบันที่ด าเนินการเร่ืองเศรษฐกิจผลิตสินค้า 
การกระจาย การบริโภค และการบริการเพื่อการอยู่ดีกินดีของประชาชน 

2.2.2.4 สภาบันการศึกษา คือ การศึกษาช่วยให้เกิดความคิดและเกิดปัญญา 
เพื่อน าไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้ก้าวหน้า ดังนั้นบุคคลที่มีการศึกษาดี 
หมายถึง บุคคลที่สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆได้ 

2.2.2.5 สถาบันศาสนา คือ สถาบันที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาจิตใจ ความเชื่อ
ทางสังคม ทางศาสนา เพื่อให้สมาชิกได้น ามาเป็นเคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจและยึดถือในการด ารงชีวิต
ได้ (รุ่งโรจน์ เนติชนารัตน์, 2546) (เอกสารจากเว็บไซต์) 

2.2.3 การอยู่ร่วมกันอย่างสันติและการพึ่งพาอาศัยกันการปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง
เหมาะสมต่อกัน คื อ เป็นสิ่งส  าคัญที่จะท าทุกคนที่อยู่ร่วมกันในสังคงสามารถอยู่ร่วมกันได้
โดยเฉพาะสังคมที่ มีความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม สังคมไทยก็เช่นกัน ย่ิงจ าเป็นต้องเรียนรู้การ
ปฏิบัติตน ให้เป็นหน่ึงเดียวกับในสังคม เพื่อป้องกันความแตกแยกที่อาจจะเกิดขึน้ คุณค่าของการ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติ ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านต่าง ๆ (สังคมนุษย์, 2561) (เอกสารจากเว็บไซต์) 

แนวทางการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและการพึ่งพาอาศัยกัน โดยยึดแนวทางการปฏิบัติ 
(สังคมมนุษย์, 2561) (เอกสารจากเว็บไซต์) 

1. การมีกิริยาที่นอบน้อมและเคารพซึ่งกันและกัน 
2. นึกถึงผู้อ่ืน เมตตาต่อกัน 
3. ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน บริจาคสิ่งของที่เหลือใช้แล้วให้ผู้อ่ืน 
4. มีความซื่อสัตย์ทั้ง กายวาจา ใจ  
5. ไม่ดูถูกความคิดเห็นของผู้อ่ืน ให้เกียรติซึ่งกันและกัน 

พอจะสรุปแนวทางการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและการพึ่งพาอาศัยกัน การอยู่ร่วมกันใน
สังคมนั้น เป็นการรวมกันของกลุ่มคนหมูมากที่แตกต่างกัน เช่น ศาสนา ความเชื่อ ประเพณี 
วัฒนธรรม อาหารการกิน รวมไปถึงพฤติกรรมที่ผู้คนแสดงออกจากตัวตน เพราะฉะนั้นการอยู่
ร่วมกันในสังคมให้มีความสงบนั้น ผู้คนจะต้องมีความเข้าใจซึ่งกันและ เคารพซึ่งกันและกัน 
ยอมรับและเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล ถือเป็นการให้เกียรติกัน ถ้าสังคมใดปฏิบัติได้ 
สังคมนั้นก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติและเต็มไปด้ายความสุขสงบเรียบร้อย 
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2.3 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการอยู่ร่วมกันในสังคม 
จากการศึกษาเก่ียวกับการอยู่ร่วมกันในสังคม ได้มีผู้กล่าวถึงการอยู่ร่วมกันในสังคม

ไว้เป็นแนวทางเก่ียวกับแนวคิดและทฤษฎีทางสังคม ว่า 
อานนท์ อาภาภิรม (2561 ) ( เอกสารจากเว็บไซต์)  แนวคิ ดทางสังคม (Social 

thought) หมายถึง ความคิดของมนุษย์ ความคิดที่ถูกคิดค้นโดยมนุษย์ กระท าคนเดียวหรือกระท า
หลายคนก็ได้ กรณีที่คิดค้นและกระท าคนเดียวต้องได้รับการยอมรับของบุคคลอ่ืนด้วย แม้จะไม่ได้
ยอมรับทั้งหมดแต่ก็อาจเกิดการยอมรับบางส่วน ลักษณะความคิดหรือกระท านั้นจึงจะคงอยู่ได้ใน
สังคม 

ทฤษฎีสังคม (Social Theory) 
วราคม ทีสุกะ (2561) ให้ความหมาย แนวคิดทางสังคมเป็นความคิดของมนุษย์ 

เกิดจากการรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนของมนุษย์ เป็นเร่ืองเก่ียวกับชีวิตมนุษย์โดยทั่วไป และปัญหา
ที่ประสบ ความคิดนี้เป็นที่ยอมรับกันในหมู่มนุษย์ ไม่สูญหาย มีการสืบความคิดกันต่อไป  

2.3.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับกระบวนการกลุ่ม (Group Process) 
กรม วิชาการ (2554)  กระบวนการกลุ่ ม หมายถึง กระบวนการที่ ช่วยให้เด็ ก

นักเรียนได้มีพัฒนาการในด้านทัศนะคติ ค่านิยม และพฤติกรรมที่บกพร่องเป็นปัญหาที่สมควร
แก้ไข เป็นวิธีการเปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าใจความต้องการของตนเองและเข้าใจคนอ่ืนจากการ
สัมผัสด้วยการปฏิบัติ จึงเกิดการค้นพบสิ่งที่ต้องการเรียนรู้ด้วยตนเองซึ่งจะท าให้เกิดประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืน  

ฮูเบิร์ด  (1959)  ให้ ความหมายของกระบวนการกลุ่มว่า เป็นกระบวนการที่
ก่อให้เกิดแรงผลักดันที่เกิดจากบุคคลตั้งแต่สองคนขึ ้นไปมารวมตัวกันโดยมีความสัมพันธ์ มีการ
สื่อสาร และมีการปรับตัวเข้าหากัน ซึ่งก่อให้เกิดพลังขึน้ในกลุ่มขนาดของพลังที่จะเกิดขึน้มากหรือ
น้อยต่ างกันออกไปตามสภาพการณ์ ของ แต่ ละ กลุ่ ม  โดยผู้ เรียนต้องเข้า ไปมีส่วนร่วมใน
ประสบการณ์ที่ผู้สอนจัดขึน้และวิเคราะห์ประสบการณ์จากการเรียน 

จากความหมายข้างต้นพอจะสรุปกระบวนการกลุ่ม คือ กระบวนการท างาน
ร่วมกันของบุคคลที่เร่ิมตั้งแต่สองคนขึ ้นไป  เป็นระบบการท างานที่พัฒนาส่งเสริมผู้ เรียนในด้าน
ต่าง ๆ สร้างความสัมพันธ์กับผู้ร่วมกลุ่มเพื่อการอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืนได้ 

ทฤษฎีปฏิสัมพันธ์ (Interaction Theory) ของเบล์ (Bales) โฮมาน (Homans) และ
ไวท์ (Whyet) แนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีนี้  คือ กลุ่มจะมีปฏิสัมพันธ์โดยการท ากิจกรรมอย่างใด
อย่างหนึ่ง  จะเป็นการปฏิสัมพันธ์ทุก ๆ ด้าน คือ ปฏิสัมพันธ์ทางร่างกาย ปฏิสัมพันธ์ทางวาจา 
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ปฏิสัมพั นธ์ทางจิตใจ กิจกรรมต่าง  ๆที่ กระท าผ่านการมีปฏิสัมพันธ์นี้  จะก่อให้ เกิดอารมณ์
ความรู้สึก (เขมวันต์ กระดังงา, 2554)  

ทฤษฎีกระบวนการกลุ่มของ เคิ ร์ท เลวิน สรุปไว้ (รัชนี ศิลปศร. 2542. อ้างถึงใน เขม
วันต์ กระดังงา, 2554)ดังนี้ 

1. พฤติกรรมของบุคคลที่ได้รับผลมาจากของสมาชิกในกลุ่ม 
2. โครงสร้างของกลุ่มจะเกิดจากการร่วมกลุ่มของบุคคลที่มีลักษณะแตกต่าง

กันกันออกไป 
3. การรวมกลุ่มจะเกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม  
4. สมาชิกในกลุ่มจะมีการปรับตัวเข้าหากัน  

ความส  าคัญของกระบวนการกลุ่ม 
กรมวิชาการ (2554) ได้ให้ความส  าคัญของกระบวนการกลุ่มว่าเป็นกระบวนการสอน

อีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาในการเรียนการสอน และแก้ปัญหาการเรียนการสอนตามที่หลั กสูตร
ต้องการ โดยมุ่งเน้นลักษณะการสอน ดังนี้ 

1. ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เปิดโอกาสให้นักเรียนมีโอกาสเข้าร่วมในกิจกรรม
การเรียนอย่างทั่วถึงและมากที่สุดเท่าที่จะท าได้  

2. ยึดกลุ่ม เป็นแหล่ งค วามรู้ที่ส  าคัญ เปิด โอกาส ให้นั ก เรียนได้พู ดคุ ย 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ซึ่งกันและกัน อาจจะช่วยให้นักเรียนเกิด
การเรียนรู้เก่ียวกับพฤติกรรมของตนเองและผู้อ่ืนการเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้สามารถอยู่และท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

3. การรวมกลุ่มจะเกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่มในด้านการกระท า 
ความรู้สึก และความคิด 

4. สมาชิกกลุ่มจะมีการปรับตัวเข้าหากันและจะพยายามช่วยกันท างานโดย
อาศัยความสามารถของแต่ละบุคคลซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานลุล่วงไปได้ตามเป้าหมายของกลุ่ม  

5. ยึดการค้นพบตัวเอง ครูเป็นผู้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ ที่ส่ง เส ริมให้
นักเรียนได้ค้นหาและค้นพบค าตอบด้วยตนเองซึ่งมีเหตุผลให้นักเรียนจดจ าได้ดี  

6. เป็นกระบวนการควบคู่ไปกับผลงาน โดยการส่งเสริมให้นักเรียนได้คิด
วิเคราะห์ ถึงกระบวนการกลุ่มและการบวนการต่าง ๆที่ท าให้เกิดผลงาน ซึ่งประสิทธิภาพของ
ผลงานขึน้อยู่กับประสิทธิภาพของกระบวนการด้วยการเรียนรู้กระบวนการจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นที่ช่วย
ส่งผลดีขึน้  
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7. เน้นการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน โดยการให้ผู้เรียนมีโอกาสคิดหา
แนวทางที่จะน าความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนไปใช้ในการด าเนินชีวิต 

พอจะสรุปได้ว่า กระบวนการกลุ่มส  าคัญต่อการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส  าคัญ 
เน้นขั้นตอนให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการท างานในกลุ่ม ช่วยกันคิดวิเคราะห์การท างาน
ร่วมกัน พร้อมทั้งการแสดงความคิดเห็นของกลุ่ม เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลภายใน
กลุ่ ม เรียนรู้ประสบการณ์ของกันและกัน และผู้ เรียนสามารถน าประสบการณ์ที่ได้เรียนจาก
กระบวนการกลุ่มไปใช้ชีวิตประจ าวันได้ 

จุดมุ่งหมายของกระบวนการกลุ่ม 
ส  านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2554) การสอนด้วยวิธีกระบวนการ

กลุ่มมีหลักการในการจัดการสอน สรุปได้ดังนี้  
1.ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากกลุ่มให้มากที่สุด 
2.ให้ความส  าคัญของกระบวนการเรียนรู้ครูจะต้อง ให้ความส  าคัญของ

กระบวนการต่าง ๆ ในการแสวงหาค าตอบ 
3.ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียน  ทุกคนมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม

เพราะการเข้าร่วมจะช่วยให้ผู้เรียนมีความพร้อมมีความกระตือรือร้นและมีความสุขในการเรียน  
4.นักเรียนได้เรียนรู้จากกลุ่มให้มากที่สุด  กลุ่มจะเป็นแหล่งเรียนรู้ทีส่  าคัญใน

การจะฝึกให้ผู้เรียนเกิดความรู้และสามารถเร่ิมปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนได้ 
5.เป็นการสอนที่ยึดหลักการค้นพบตนเอง ส่งเสริมให้ผู้ เรียนพยายามค้นหา

และพบค าตอบด้วยตนเอง  
6.เป็นการสอนที่ให้ความส  าคัญของกระบวนการเรียนรู้ว่า  เป็นเคร่ืองมือที่

จ าเป็นในการแสวงหาความรู้และค าตอบต่าง ๆ ครูจะต้องให้ความส  าคัญของกระบวนการต่าง  
สรุปได้ว่า กระบวนการกลุ่มมีจุดมุ่งหมาย เน้นผู้ เรียนเป็นศูนย์ในการเรียน ให้ผู้ เรียน

ทุกคนได้มีส่วน ร่วมในการท างานกลุ่ม แล ะให้ทุ กคนได้มีบทบาทหน้าที่ภายในกลุ่ ม ผ่าน
กระบวนการท างานกลุ่มเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและประสบความส  าเร็จในการท างานร่วมกัน 

หลักการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่มที่ส  าคัญมี (ส  านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ, 2554) ดังนี้ 

1.การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ เกิดจากแหล่งความรู้ที่หลากหลาย การจัดการ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนาพฤติกรรมผู้เรียนโดยกระบวนการกลุ่มเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้ใช้
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ศักยภาพของตนเองทั้งในด้านความคิด การกระท าและความรู้สึกมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ
ความคิดซึ่งกันและกัน 

2.การเรียนรู้ในห้องเรียนควรมีบรรยากาศแบบส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้มีอิสระใน
ความคิด มีมีการร่วมกันท างานทั้งของตนเองและส่วนรวม เพื่อเป็นการกระตุ้นผู้เรียนในการเรียนรรู้ 

3.การเรียนรู้เน้นกระบวนการค้นพบตนเองให้ได้มาดที่สุด ผู้เรียนจะเรียนรู้จาก
ตนเองซึ่งจะช่วยให้ผู้ เรียนเกิดความใจ จดจ าได้ดี เพื่อปรับเปลี่ยนเจตคติและพฤติกรรมของตน 
พร้อมทั้งเพื่อการพัฒนาตนเองต่อไป 

4.การเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้ กระบวนการเยนรู้เป็นเคร่ืองมือที่จ าเป็นในการ
แสวงหาความรู้ที่เป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกด้าน 

 ดังนั้นถ้าผู้ เรียนได้เรียนรู้อย่างมีระและมีขั้นตอนจะช่วยให้ผู้ เรียนสามารถใช้เป็น
เคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้หรือตอบค าถามการรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

รูปแบบและขั้นตอนการสอนแบบกระบวนการกลุ่ม 
ส  านั กง านคณ ะกรรมการการศึ กษ าแห่ งชาติ  (2 55 4 )  รูปแบบการส อน

กระบวนการกลุ่มมีขั้นตอนดังนี้ 
1.ตั้งจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนทั้งจุดมุ่งหมายทั่วไปและจุดมุ่งหมายเชิง

พฤติกรรม 
2.การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยเน้นให้ผู้เรียนลงมือประกอบกิจกรรม 

2.1 ขั้นน า เป็นการสร้างบรรยากาศและสมาธิของผู้ เรียนให้มีความพร้อมใน
การเรียนการสอน  

2.2 ขั้นสอน เป็นขั้นที่ครูลงมือสอนโดยให้นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมเป็น
กลุ่ม ๆ เพื่อให้เกิดประสบการณ์ตรง โดยที่กิจกรรมต่าง ๆ จะต้องคัดเลือกให้เหมาะสมกับเนื้อเร่ือง
ในบทเรียน  

2.3 ขั้นวิเคราะห์ เม่ือด าเนินการจัดประสบการณ์เรียนรู้แล้ว จะให้นักเรียน
วิเคราะห์และความคิดเห็นเก่ียวกับพฤติกรรมต่าง ๆ ความสัมพันธ์กันในกลุ่ม ตลอดจนความ
ร่วมมือในการท างานร่วมกันโดยวิเคราะห์ประสบการณ์ที่ได้รับจาการท างานกลุ่มให้คนอ่ืนได้รับรู้  

2.4 ขั้นสรุปและน าหลักการไปประยุกต์ใช้ นักเรียนสรุป รวบรวมความคิดให้
เป็นหมวดหมู่ โดยครูกระตุ้นให้แนวทางและหาข้อสรุป จากนั้นน าข้อสรุปที่ค้นพบจากเนื้อหาวิชาที่
เรียนไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับตนเองและน าหลักการที่ได้ไปใช้เพื่อการปรับปรุงตนเอง  
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2.5 ขั้นประเมินผล เป็นการประเมินผลว่า ผู้ เรียนบรรลุผลตามจุดมุ่งหมาย
มากน้อยเพียงใด โดยจะประเมินทั้งด้านเนื้อหาวิชาและด้านกลุ่มมนุษย์สัมพันธ์ ได้แก่ ประเมิน
ด้านมนุษย์สัมพันธ์ ผลสัมฤทธิ์ของกลุ่ม เช่น ผลการท างาน ความสามัคคี คุณธรรมหรือค่านิยม
ของกลุ่ม ประเมินความสัมพันธ์ในกลุ่ม จากการให้สมาชิกติชมหรือวิจารณ์แก่กันโดยปราศจาก
อคติ จะท าให้ผู้เรียนสามารถประเมินตนเองได้และจะท าผู้สอนเข้าใจนักเรียนได้ อันจะท าให้ผู้เรียน
ผู้สอนเข้าใจปัญหาซึ่ง กันและ กันอันจะเป็นหนทางในการน าไปพิจารณาแก้ปัญหาและจั ด
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่นักเรียน 

ขนาดของกลุ่มและการแบ่งกลุ่ม 
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติส  านักงาน (2554)  การแบ่งกลุ่มเพื่อให้

นักเรียนปฏิบัติงานร่วมกันนั้นผู้สอนอาจจะแบ่งกลุ่มโดยค านึงถึงวัตถุประสงค์การจัดการเรียนการ
สอน เช่น 

1. แบ่งกลุ่ มตามเพศ ใช้ ในกรณีครุมีวัต ถุประสงค์ ที่ชี้ เฉพ าะลงไป เช่ น 
ต้องการส  ารวจความระหว่างเพศหญิงและชายในด้านต่าง ๆเช่นทัศนคติค่านิยมฯลฯ 

2. แบ่งตามความสามารถ ใช้ในกรณีที่ครูมีภาระงานมอบหมายให้แต่ละกลุ่ม
แตกต่างไปตามความสามรถ หรือต้องการศึกษาความแตกต่างในการท างานระหว่างกลุ่มที่มี
ความสามารถสูงและต ่า 

3. แบ่งตามความถนัด โดยแบ่งกลุ่มที่มีความถนัดเร่ืองเดียวกันไว้ด้วยกัน 
4. แบ่งกลุ่มตามความสมัครใจ โดยให้สมาชิกเลือกเข้ากลุ่มดับคนที่ตนเอง

พอใจ ซึ่งครูท าได้แต่ไม่ควรใช้บ่อยนักเพราะจะท าให้นักเรียนขาดประสบการณ์ในการท างานกับ
บุคคลที่หลายหลาย 

5. แบ่งกลุ่มแบบเจาะจง ครูเจาะจงให้เด็กบางคนอยู่ในกลุ่มเดียวกัน  
6. แบ่งกลุ่มโดยการสุ่ม ไม่เป็นการเจาะจงว่าให้ใครอยู่ใครกับใคร 
7. แบ่งกลุ่มตามประสบการณ์ คือ การรวมกลุ่มโดยโดยพิจารณาเด็กที่มี

ประสบการณ์คล้ายคลึงกันมาอยู่ด้วยกันเพื่อประโยชน์ในการช่วยกันวิเคราะห์หรือแก้ปัญหาใด
ปัญหาหนึ่งโดยเฉพาะ 

วิธีการสอนที่สอดคล้องกับหลักการการสอนแบบกระบวนการกลุ่ม 
1.การระดมความคิด เป็นการรวมกลุ่มที่ประกอบด้วยสมาชิก 4 -5 คน และให้ทุก

คนแสวงความคิดเห็นอย่างทั่วถึง เพื่อรวบรวมความคิดในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งให้ได้หลายแง่มุม  
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2.ผู้สอนสร้างสถานการณ์สมมติขึน้โดยให้ผู้ เรียนตัดสินใจท าอย่างใดอย่างหนึ่ง
ซึ่งมีการสรุปผลในลักษณะของการแพ้การชนะวิธีการนี้จะช่วยให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์ความรู้สึกนึก
คิด และพฤติกรรมต่าง ๆ วิธีการสอนนี้จะช่วยให้ผู้ เรียนมีความสุขในการเรียนและเกิดความ
สนุกสนาน 

3.บทบาทสมมติเป็นวิธีการสอนที่มีการก าหนดบทบาทของผู้เรียนในสถานการณ์
ที่สมมติขึ ้นมาโดยให้ผู้ เรียนสวมบทบาทและแสดงออกโดยใช้บุคลิกภาพประสบการณ์ แล ะ
ความรู้สึกนึกคิดของตนเป็นหลักวิธีการสอนนี้เปิด โอกาส ให้ ผู้ เรียนมี โอกาสศึกษาวิเคราะห์
ความรู้สึกและพฤติกรรมของตนอย่างลึกซึง้ ทั้งยังช่วยสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีชีวิตชีวา 

4.สถานการณ์จ าลองเป็นวิธีกาสอนโดยการจ าลองสถานการณ์จริงหรือสร้าง
สถานการณ์ให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง แล้วให้ผู้ เรียนอยู่ในสถานการณ์นั้นพร้อมทั้งแสด ง
พฤติกรรมเม่ืออยู่ในสถานการณ์ที่ก าหนดให้ วิธีนี้จะช่วยให้ผู้เรียนฝึกทักษะการแสดงพฤตอกรรม
ต่าง ๆ ซึ่งในสถานการณ์จริงผู้เรียนอาจจะไม่กล้าแสดงออก 

5.กรณีตัวอย่าง เป็นวิธีการสอนที่ใช้การสอนเร่ืองราวต่าง ๆ ที่ เกิดขั้น จริง แต่
น ามาดัดแปลงเพื่อให้ผู้เรียนใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวิเคราะห์และอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นซ่ึงกันและกันอันจะน าไปสู่การสร้างความเข้าใจและฝึกทักษะการแก้ปัญหา การรับฟังความ
คิดเห็นซ่ึงกันและกันซึ่งจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ที่มีความหมายส  าหรับผู้เรียนย่ิงขึน้ 

6.การแสดงละครเป็นวิธีการสอนที่ให้ผู้เรียนแสดงบทบาทตามบทที่มีผู้เขียนหรือ
ก าหนดไว้ให้ โดยผู้แสดงจะต้องแสดงบทบาทตามที่ก าหนดโดยไม่น าเอาบุคลิกภาพและความรู้สึก
นึกคิดเข้ามาใส่ในการแสดงบทบาทนั้น ๆ วิธีนี้จะ ช่วยให้ มีประสบการณ์ ในการรับ รู้เหตุผ ล 
ความรู้สึกนึกคิดและพฤติกรรมของผู้ อ่ืนซึ่งจะช่วยฝึกทักษะการท างานร่วมกันและรับผิดชอบ
ร่วมกัน 

7.เป็นวิธีการสอนโดยการจัดผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อยที่มีสมาชิกประมาณ 6 -12 คน 
และมีกาก าหนดให้มีผู้น ากลุ่มท าหน้าที่เป็นผู้ด าเนินการอภิปรายสมาชิกทุกคนมีสวนร่วมในการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วสรุปหรือประมวลสาระที่ได้จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 
วิธีการนี้ เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการเสนอข้อมูลหรือประสบการณ์ของตนเอง
เพื่อให้กลุ่มได้ข้อมูลมากขึน้ 

วิธีการสอนที่สนับสนุนหลักการสอนแบบกระบวนการกลุ่มเหล่านี้เป็นวิธีการสอนที่
ช่วยให้การจัดประสบการณ์การสอนที่หลากหลายแลผู้สอนอาจใช้วิธีสอนอ่ืน ๆ ได้อีก โดยยึดหลัก
ส  าคัญ คือ การเลือกใช้วิธีการสอนที่สอดคล้องกับจุดประสงค์ของการสอนแต่ละคร้ัง 
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การประเมินผลการสอนแบบกระบวนการกลุ่ม (ทิศนา แขมณี และคณะ, 2545) มี
ดังนี้ 

1. การให้ผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง ซึ่งผู้สอนควรสนับสนุน ส่งเสริม
ให้ผู้ เรียนมีโอกาสประเมินผ ลการเรียนรู้ของตนเองจะช่วยให้ก ารเรียน รู้มีความหมายและ มี
ประโยชน์ต่อผู้เรียนย่ิงขึน้ 

2. การให้ผู้ เรียนร่วมประเมินผลการเรียนรู้จากการท างานร่วมกัน ซึ่งสามารถ
ประเมินผลได้ 2 ลักษณะ  

2.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกลุ่ม    
2.2 การประเมินผลความสัมพันธ์ภายในกลุ่ม 

จากการศึ กษาทฤษฎีกระบวนการกลุ่มพอจะส รุปได้ว่า กระบวนการกลุ่มเป็น
กระบวนการที่เหมาะสมกับการน าไปใช้ประกอบเป็นสื่อในการเรียนการสอนรวมไปถึงการท ากิก
จรรมต่าง ๆ ภายในห้องเรียน เป็นกระบวนการที่ เน้นผู้ เรียนเป็นศูนย์ ให้ความส  าคัญ กับผู้ เรียน 
ผู้เรียนได้มีโอกาสท างานเป็นกลุ่มกับบุคคลต่าง ๆผ่านการพูดคุย ประสานงาน พร้อมทั้งการปฏิบัติ
ต่าง  ๆ เป็นกระบวนการที่ช่วยให้ผู้เรียนได้มีพัฒนาการในด้านต่าง ๆ เช่น ทัศนะคติ ค่านิยม และ
พฤติกรรมที่เป็นปัญหา เป็นวิธีการที่ เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าใจความต้องการของตนเองและ
เข้าใจคนอ่ืนจากการสัมผัสด้วยการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่มสร้างทักษะการปฏิบัติของผู้ เรียนเพื่อ
พัฒนาพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึน้เพื่อเป็นพื้นฐานในการท างานและอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืน ผู้วิจัยได้
เลือกทฤษฎีกระบวนการกลุ่ม ของเคิร์ท  เล วิน  (Kurt Lewin)  มาประกอบในการศึกษาคร้ังนี้ 
เนื่องจากทฤษฎีกระบวนการกลุ่มมีความสัมพันธ์กับการท าไปใช้ในการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของ
นักเรียน เพราะกระบวนการกลุ่มเป็นการสร้างกระบวนการให้กลุ่มคนที่มีความแตกต่างกัน มีความ
หลากหลาย สามารถน ากระบวนการกลุ่มมาใช้เพื่อการหล่อหลอมกลุ่มคนให้มีการปฏิสัมพันธ์ใน
กลุ่มกันมากขึ ้น สร้างการร่วมมือการในการท างานภายในกลุ่ม บุคคลที่มีค วามแตกต่างกัน
สามารถมีความเข้ากันซึ่งกันละได้ผ่านกระบวนการกลุ่มเพื่อการอยู่ร่วมกันได้ของบุคลที่แตกกันกัน  

งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

สุรพล พรมกุล (2559)กระบวนการสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันของชุมชนตามโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ : กรณีศึกษาหมู่บ้านในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และ
ภาคใต้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคและปัจจัยขับเคลื่อนการอยู่ร่วมกันของชุมชน 
เพื่อศึกษาองค์ประกอบของวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน ของชุมชนภายใต้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล  
๕ เพื่อเสนอแนวทางการสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันของชุมชนภายใต้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 



 40 
 
๕ ที่เหมาะสมในแต่ละภาคประชากรที่ใช้ ในการวิจัยคือ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่ เก่ียวข้องกับโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีลใน ๔ จังหวัดคือ จังหวัดล  าพูน จังหวัดขอนแก่น จังหวัดลพบุรี จังหวั ดกระบ่ี 
จ านวน ๒๐ รูป/คน เคร่ืองมือที่ใช้เป็น แบบสัมภาษณ์ และแบบสังเกต การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การ
วิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาอุปสรรคการอยู่ร่วมกันของชุมชนใน
ภาคเหนือที่บ้านห้วยต้น อ าเภอลี ้ จังหวัดล  าพูนพบ ปัญหาหลักที่พบคือ 1.ชาวบ้านขาดการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 2. ผลิตภัณฑ์ผ้าของกลุ่มมีรูปแบบไม่หลากหลาย 3. การเอารัดเอา
เปรียบกัน อ าเภอน ้าพอง จังหวัดขอนแก่น พบว่า 1. ชาวบ้านบางคนยังไม่เห็นความส  าคัญของการ
พัฒนาหมู่บ้านจึงไม่สนใจการจัดกิจกรรมใด  ๆ อีกทั้ง ยังมีการชักชวนให้คนอ่ืนเข้าร่วมแนวคิดของ
ตน 2.  การจัดกิจกรรมบ่อยท าให้ประสิทธิภาพการจัดงานลดลง อ าเภอล  าทับ จังหวัดกระบ่ี พบว่า 
1. ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 2.  ปัญหายาเสพติดที่ระบาดในชุมชน แนวทางการสร้าง
วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันของชุมชนภายใต้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ คือ ประชาชน ต้องมี
ศรัทธา การประกอบกิจกรรม กัลยาณมิตร การแบ่งปัน และมีปัญญา 

พระครูปลัดไพรัช จนฺทสโร (2561) การอยู่ร่วมกันของชุมชนชาวพุทธและมุสลิม ในเขต
พื้นที่อ าเภอเทพา อ าเภอสะบ้าย้อย อ าเภอนาทวี และอ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา  มีวัตถุประสงค์ 
คือ เพื่อศึกษาภูมิหลัง วิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของชุมชนชาวพุทธและมุสลิม เพื่อศึกษาปฏิสัมพันธ์
ระหว่างคนบนความแตกต่างของชุมชนชาวพุทธและมุสลิม  เพื่อเสนอวิธีการการอยู่ร่วมกันของ
ชุมชนชาวพุทธและมุสลิมในเขตพื้นที่  อ าเภอเทพา อ าเภอสะบ้าย้อย อ าเภอนาทวี และอ าเภอจะ
นะ จังหวัดสงขลา โดยดาเนินการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) คือ การวิจัยที่
ใช้เทคนิคการวิจัย เชิงคุณ ภาพ  (Qualitative Research)  แล ะเทคนิคการวิจัย เชิ งป ริมาณ 
(Quantitative Research) มาผสมผสานกันในการทาวิจัยเร่ืองนี้ ผลการวิจัยพบว่า ภูมิหลัง วิถีชีวิต
และอัตลักษณ์ของชุมชนชาวไทยพุทธและมุสลิมในเขตพื้นที่อ าเภอเทพา อ าเภอสะบ้าย้อย  อ าเภอ
นาทวี และอ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา แม้มีวิถีชีวิต อัตลักษณ์ และด้านความเชื่อแตกต่างกัน แต่
ไม่นาไปสู่ความแตกแยก การปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนบนความแตกต่างทางศาสนาในชุมชนชาว
พุทธและมุสลิม พบว่า กลุ่มตัวแปรในด้านความสัมพันธ์ระหว่างชาวพุทธและมุสลิม มีความเห็นใน
การอยู่ ร่วมกันทั้งกลุ่มที่มีจุดยืนที่แตกต่างทางประเพณีและวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังมีหลักความ
เชื่อที่แตกต่างแต่ไม่แตกแยกสามารถอยู่ร่วมกันได้ ข้อเสนอวิธีการอยู่ร่วมกันของชุมชนชาวพุทธ
และมุสลิม พบว่า กลุ่มตัวแปรเม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพทั่วไป การอยู่ร่ วมกัน 
การปฏิสัมพันธ์ของชาวพุทธและมุสลิม และวิถีชีวิตประเพณีและวัฒนธรรมทั้ง  4 ด้านมีความ
ผูกพันกันอย่างฉันพี่น้อง มีการพบปะพูดคุยเรียนรู้ซึ่ง กันและกันและการพัฒนาร่วมกัน โดยเน้น
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คุณค่ าของการวางแผนทุ กคนมีส่วนร่วม การใช้ ท รัพยากรแล ะเทค โนโลยีฝึกอบรมที่เน้ นให้
ประชาชนสามารถดาเนินการพัฒนาตนเองได้ การแก้ปัญหาความต้องการพื้นฐานโดยอาศัยกลุ่ม
ชนท้ังสองกลุ่มเป็นฐาน การช่วยเหลือซึ่งกันตามประเพณีดั้ง เดิม การใช้ประเพณีและวัฒนธรรม
และการสื่อสารที่สอดคล้องกับการพัฒนาสืบต่อไป 

3. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
3.1 ความหมายของความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

ความหลากหลาย (Diversity)  ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจการยอมรับ และตระหนักใน
ความหลากหลายทางเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ สังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมทั้งความ
หลากหลาย ทางชีวภาพตลอดจนผลกระทบของสภาพแวดล้อมที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคมแล ะ
วัฒนธรรม  

ความหลากหลาย หมายถึง การด ารงอยู่ของความแตกต่าง และหลากหลายของ
สิ่ง มีชีวิตและวัฒนธรรม เป็นสภาพที่ช่วยให้ระบบนิเวศและระบบวัฒนธรรมปรับตัวรับการ
เปลี่ ยนแปล งได้ ดี เวลามี ปัญหาสามารถฟ้ืนคื นกลับสู่สภาพปกติ ได้ ดีกว่า สภาพที่มีค วาม
หลากหลายจ ากัด ความหลากหลายของการมีสิ่ง มีชีวิตต่างเผ่าพันธุ์ ต่างพันธุกรรมกันมาก และ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทางชีวภาพ ทางสังคมและทางเศรษฐกิจ (วิทยากร เชียงกูล , 
2550) (เอกสารจากเว็บไซต์) 

วัฒนธรรม หมายถึง วิธีชีวิต (way of life) ของมนุษย์ในสังคม พระยาอนุมานราชธน 
ได้กล่าวถึง วัฒนธรรม ไว้ว่า หมายถึงสิ่งที่มนุษย์เปลี่ยนแปลงปรับปรุงหรือผลิตสร้างขึน้เพื่อความ
เจริญงอกงามในวิถีแห่งชีวิตของส่วนรวมที่ถ่ายทอดกันได้เลียนแบบกันได้ เอาอย่างกันได้  

วัฒนธรรม คือ มรดกทางสังคมที่ได้ตกทอดมาเป็นสมบัติของมนุษย์ในสมัยปัจจุบัน 
และน ามาใช้ในการครองชีวิตเป็นแบบแผนแห่ง การครองชีวิต หรือ Design of Living  วัฒนธรรม
จึงมีความหมายครอบคลุมถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่แสดงออกถึงวิถีชีวิตของมนุษย์ในสังคมของกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่งหรือสังคมใดสังคมหนึ่ง  ซึ่งมนุษย์ได้คิดสร้างระเบียบ กฎเกณฑ์วิธีในการปฏิบัติ รวมทั้ง
การจั ดระเบียบ ตลอดจนความคิดความเชื่ อ ค่ านิยม ความรู้แล ะเทคโนโลยี ต่าง  ๆ โดยได้
วิวัฒนาการสืบทอดกันมาอย่างมีแบบแผน (ฉวีวรรณ สุวรรณาภา. 2546 อ้างถึงใน มณทิรา ตา
เมือง, 2554) 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2546)  ( เอกสารจากเว็บไซต์)  ได้นิยามค่า 
วัฒนธรรม หมายถึง สิ่งที่ท าความเจริญงอกงามให้แก่หมู่คณะ 
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Broom แล ะ  Zelznick (1969)  อธิ บายว่า  วัฒ นธ รรม เป็ นมรดกทาง สั งคม ที่
ประกอบด้วยความรู้ ความเชื่อ ประเพณี และความช านิช านาญที่คนเราได้มาในฐานะที่เป็น
สมาชิกของสังคม 

วัฒนธรรม หมายถึง ความเจริญงอกงาม เป็นระเบียบ ความกลมเกลียว ก้าวหน้า
ของชาติและศีลธรรมอันดีงามของประชาชน (เป็นการชี้ชวน เชิญชวน วิงวอนให้ประชาชนร่วมกัน 
ท าให้เกิดความเจริญงอกงาม ให้มีความดีงามขึ ้น ไม่ใช่เพียงแต่รับมรดกกันมา แต่จะต้องรักษา
ของเดิมที่ดี แก้ไขดัดแปลงของเดิมที่ควรแก้ หรือดัดแปลงวางมาตรฐานความดีความงามขึน้ใหม่ 
แล้วส่งเสริมให้เป็น ลักษณะที่ดีประจ าชาติสืบต่อไปจนถึงอนุชนรุ่นหลัง (สุจิตรา บุญเขื่อง, 2554) 
(เอกสารจากเว็บไซต์) 

อมรา พงศาพิชญ์ (2541, น. 25) วัฒนธรรม คือ สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ ้นหรือก าหนดขึ ้น 
ไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์ท าตามสัญชาตญาณ อาจเป็นการประดิษฐ์วัตถุสิ่งของขึ ้นใช้หรืออาจเป็นการ
ก าหนดพฤติกรรมพฤติกรรมหรือความคิด ตลอดจนวิธีการหรือระบบการท างาน ฉะนั้นวัฒนธรรมก็
คือระบบในสังคมมนุษย์สร้างขึน้ไม่ใช่ระบบที่เกิดขึ ้นโดยธรรมชาติตามสัญชาตญาณ 

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม (cultural diversity) หมายถึง การรวมกันระหว่าง
หมู่ชนจะยังคงมีอยู่ เช่นความแตกต่างทางภาษา การแต่งกายและประเพณีก็ตาม แต่ในความ
แตกต่างที่หลากหลายในสังคมต่าง ๆ ก็ยังปรากฏให้เห็นความคล้ายในตัวของสังคมที่หลากหลาย 
คือแนวคิดทางศีลธรรมและวิธีที่กลุ่มชนในสังคมมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม (นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ , 
2561) Multiculturalism หมายถึง ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในพรมแดนประเทศใดประเทศ
หนึ่ง  ซึ่งความหลากหลายที่เกิดขึ ้นเป็นสิ่งที่ รับ รู้กันทั่ วไปและเป็นเร่ืองปกติ  สังคมที่ มีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมจะแตกต่างจากสังคมที่มีการหลอมรวมทางวัฒนธรรม กล่าวคือ สังคมที่
มีการหลอมรวมวัฒนธรรมจะมี วัฒนธรรมของชนกลุ่มน้ อยที่ ถูกค รอบง าหรือถูกบดบังจาก
วัฒนธรรมที่มีอ านาจเหนือกว่า และส่งผลท าให้วัฒนธรรมของชนกลุ่มน้ อยเลือนหายไป หรือ
สูญเสียความเป็นตัวเอง ส่วนสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม คือสังคมที่ประกอบด้วย
วัฒนธรรมของคนกลุ่ มต่าง  ๆซึ่ง ยังมีพลังในตัวเอง ไม่ ถูกท าลาย ห รือตกอยู่ใต้อิทธิพลของ
วัฒนธรรมอ่ืน  สังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงมีวัฒนธรรมย่อย ๆมากมาย คนแต่ละ
กลุ่มที่อาศัยอยู่ในประเทศเดียวกันจึงอาจมีวัฒนธรรมบางอย่างร่วมกัน แต่คนเหล่านั้นก็ยังมี
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตัวเอง เช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วยกลุ่มคนหลายเชื้อ
ชาติหลายเผ่าพันธุ์  มีภาษาพูดหลายภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาสเปน ภาษาจีน ฯลฯ สังคมที่
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ประกอบด้วยกลุ่มชนหลายวัฒนธรรมจะเป็นสังคมที่ยอมให้มีการแสดงออกทางวัฒนธรรมอย่าง
เสรี (นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2561)  

3.2 ประเภทของวัฒนธรรม  
วัฒนธรรมที่ปรากฏอยู่ในสังคมสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ (วัฒนธรรม, 

2561) (เอกสารจากเว็บไซต์) 
3.2.1 วัฒนธรรมทางวัตถุ (Material Culture)  ซึ่งเกิดจากความคิดขอมนุษย์ เช่น

อาคารบ้านเรือน สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ศิลปกรรมประติมากรรม ตลอดจนสิ่งของเคร่ืองใช้ต่าง ๆ ซึ่งใช้
เป็นประจ าทุกวันทุกวัน 

3.2.2 วัฒนธรรมทางจิตใจหรือที่ไม่เก่ียวกับวัตถุ ( Non Material Culture)  ได้แก่ 
วัฒนธรรมที่เป็นสัญลักษณ์ และจับต้องงไม่ ได้ เช่น ภาษาพูด ระบบความเชื่อ ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและกริยามารยาทโดยในส่วนวนของวัฒนธรรมที่ไม่ ใช่วัตถุหรือวัฒนธรรมทางจิตใจนั้น
นักวิชาการ เช่น 

งามพิศ สัตย์สงวน (2551) แบ่งวัฒนธรรมประเภทนี้ออกเป็น 5 ประเภทย่อย ได้แก่ 
1. สถาบันสังคม อันได้แก่ สถาบันครอบครัว เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง

การศึกษา ศาสนา การแพทย์และสาธารณสุข เป็นต้น 
2. วัฒนธรรมประเภทที่เก่ียวกับการควบคุมทางสังคม คือวัฒนธรรมที่ช่วยท าให้

เกิดระเบียบในสังคม ซึ่งบางอย่างจะเป็นการควบคุมอย่างเป็นทางการการ และบางอย่างไม่เป็น
ทางการการ ซึ่งสามารถแบ่งเป็น 5 ประเภท คือ 

2.1 ศาสนา ซึ่งในหลักศาสนาจะมีข้อห้ามต่าง ๆ เช่น การห้ามลักทรัพย์ ห้าม
ดื่มของมึนเมา ศาสนาจึงช่วยควบคุมทางสังคมได้ 

2.2 ความเชื่อทางสังคม คือ ระบบความคิดเก่ียวกับเร่ืองต่าง ๆ ที่ เป็นของคน
จ านวนมากในสังคม เช่น ในสังคมไทยคนจ านวนมากเชื่อเร่ืองนรก สวรรค์ บุญ บาป การท าบุญ
และโลกหน้า 

2.3 คา่นิยมคือ มาตรฐานที่ใช้วัดว่าสิ่งใดใดมีค่าในสังคมบ้าง เม่ือสิ่งใดมีค่า 
คนก็อยากมีอยากเป็น อยากได้ความเชื่อในค่านิยมของสังคมท าให้สังคมเกิดความมีระเบียบขึน้ได้ 

2.4 ประเพณีต่าง ๆ แต่ละสังคมมีประเพณีต่าง ๆ ที่ ถือปฏิบัติสืบทอดกันมา
เป็นเวลาอันยาวนาน เม่ือคนท าตามประเพณีจะท าให้เกิดความเป็นระเบียบในสังคมขึน้ได้  

2.5 กฎหมาย คือ การควบคุมสังคมโดยตรง และท าให้เกิดความมีระเบียบขึ ้น
ในสังคมได้เป็นอย่างดี 
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3. ศิ ล ปะ  มายถึง  การส ร้าง ส รรค์ ผ ล งานในด้ านต่ าง  ๆ เช่ น  จิ ต รกรรม 
ประติมากรรมสถาปัตยกรรม หัตถกรรม ดนตรีการละคร นาฏศิลป์และละวรรณกรรม เป็นต้น  

4. ภาษา คือ ระบบสัญลักษณ์ที่ใช้สื่อสารติดต่อกัน ทั้งภาษาพูด ภาษาเขียน 
รวมทั้งกิริยาท่าทางต่าง ๆ 

5. พิธีกรรม  
3.3 ความส าคัญของวัฒนธรรม 

วัฒนธรรมเป็นสิ่งท าให้มนุษยชาติมีสภาพและความเป็นอยู่ต่างจากสัตว์โลก
ทั้งหลาย เป็นสิ่งที่ท าให้สังคมมีระเบียบแบบแผนมีความสงบสุขและมีความเจริญก้าวหน้าทั้งทาง
วัตถุและจิตใจ ดังนี้ (มนทิรา ตาเมือง, 2554, น. 82) 

3.3.1 วัฒนธรรมช่วยแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการต่าง ๆของมนุษย์ 
3.3.2 วัฒนธรรมช่วยเหนี่ยวร้ังสมาชิกในสังคมให้มีความเป็นอันหนึ่ง อัน

เดียวกัน 
3.3.3 เป็นเคร่ืองแสดงเอกลักษณ์ของชาติ 
3.3.4 เป็นเคร่ืองก าหนดพฤติกรรมของคนในสังคม 
3.3.5 ช่วยให้ประเทศชาติ มีความเจริญรุ่งเรืองถาวร 

3.4 ลักษณะของวัฒนธรรม 

ลักษณะวัฒนธรรมโดยพื้ นฐานจะมีธรรมชาติเป็น เช่นเดียวกัน (ฉวีวรรณ 
สุวรรณาภา. 2546 อ้างถึงใน มณทิรา ตาเมือง, 2554)  

3.4.1 วัฒนธรรมเกิดจากการเรียนรู้ 
3.4.2 วัฒนธรรมเป็นมรดกทางสังคม 
3.4.3 วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่สังคมต้องยึดถือและปฏิบัติร่วมกัน 
3.4.4 วัฒนธรรมเป็นความพึงพอใจของชาติ 
3.4.5 วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่บูรณาการและปรับได้ 
3.4.6 วัฒนธรรมสิน้สุดหรือตายได้ 

จะเห็นว่าวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ เลื่อนไหล ถ่ายทอด และเปลี่ยนแปลงได้ทั้งภายในกลุ่ม
ชนเดียวกันและระหว่างท้อง ถ่ินระหว่างชาติพันธุ์  การสืบทอดวัฒนธรรมของกันและกันเป็ น
ปรากฏการณ์ที่สร้างอารายธรรมของโลกโดยรวม ปัจจุบันสังคมส่วนใหญ่เร่ิมเข้าสู่พหุสังคมมากขึ ้น 
การอยู่ร่วมกันของบุคคลที่มีความแตกต่าง ทางด้านเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี 
รวมทั้งทัศนคติความเชื่อ อาจน ามาซึ่งความไม่เข้าใจกันได้ ดังนั้น การรู้เพื่อยอมรับความแตกต่าง
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ของสังคมพหุวัฒนธรรมจ าเป็นอย่างย่ิงที่คนไทยควรเรียนรู้สิ่งที่ควรปฏิบัติเพื่อการอยู่ร่วมกันใน
สังคมพหุวัฒนธรรม  

1. การเคารพกฎเกณฑ์ เป็นหลักการพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันของผู้คนในสังคม
โดยปกติสุข ไม่ว่าจะเป็นสังคมใดหรือประเทศใด การอยู่ร่วมกันของผู้คนเป็นจ านวนมากในสังคม
ต้องอาศัยกฎระเบียบกติกาของสังคม ซึ่งคนในสังคมในสังคมนั้น ๆจ าเป็นต้องเรียนรู้กฎกติกาของ
สังคม พร้อมทั้งมีความความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมนั้น 

2. การเคารพซึ่ง กันและกัน ด ารงตนอย่างเหมาะสมของประชาชน คือการยึดม่ัน
ในสิทธิ เส รีภาพ หากประชาชนทุกคนรู้ถึงสิทธิ เส รีภาพ และหน้าที่ ต่างปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน  ประชนในชาติย่อมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และชาติบ้านเมืองก็จะพัฒนาแล ะ
เจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว การปฏิบัติตนตามสิทธิของตนเองและผู้อ่ืนในสังคม เป็นสิ่งที่ช่วยจัด
ระเบียบให้กับสังคมสงบ  

4. กลุ่มชาติพันธุ์ 

4.1 ความหมายของกลุ่มชาติพันธุ์ 
กลุ่มชาติพันธุ์ คือ กลุ่มคนที่มีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษาพูดเดียวกัน 

และเชื่อว่าเป็นกลุ่มคนที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษเดียวกัน บรรพบุรุษในที่นี หมายถึง บรรพบุรุษ
ทางสายเลือด ซึ่ง มีลักษณะทางชีวภาพและรูปพรรณ (เชื่อชาติ) เหมือนกัน รวมทั้งบรรพบุรุษทาง
วัฒนธรรมด้วย ผู้อพยพ กลุ่มชาติพันธุ์ เดียวกันจะมีความรู้สึกผูกพัน ทางสายเลือด และทาง
วัฒนธรรมพร้อม ๆ กัน ไป เป็นความรู้สึกผูกพัน ที่ช่วยเสริมสร้างอัตลักษณ์ของบุคคลและของชาติ
พันธุ์ (อมรา พงศาพิชญ์, 2541) 

ชาติพันธุ์ วิทยา (Ethnology)  ตามความหมายของคณะกรรมการบัญญัติศัพท์สังคม
วิทยา คือ การศึกษาวัฒนธรรมของกลุ่มมนุษยชาติและบางคร้ังเรียกว่า มานุษยวิทยาวัฒนธรรม 
วิธีการนี้เป็นวิธีการของนักมานุษยวิทยารุ่นแรกๆ ที่ต้องการท าความเข้าใจเก่ียวกับกลุ่มคนหรือ
กลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอย่างลึกซึ่งรอบด้านใช้เวลาศึกษาที่ยาวนานเพื่อให้ครอบคลุมทุก
เร่ืองที่เก่ียวกับวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มใดกลุ่ม (สารานุกรมไทยส  าหรับเยาวชน, ออนไลน์) 

4.2 ความแตกต่างของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ  
นักมานุษยวิทยา จ าแนกเชื้อชาติของมนุษย์ ซึ่งโดยทั่วไปแบ่งเป็น 4 เกณฑ์ คือ (เรณู 

หอมหวน. 2537. อ้างถึงใน เมธีพัชญ์ จงวโรทัย, 2557) 
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4.2.1 ฐานทางกายภาพ พิจารณาจากลักษณะทางกายภาพ เช่น ลักษณะที่
มองเห็นได้แก่ สีผิว รูปทรงของร่างกาย รูปร่างของศีรษะ หน้า จมูก นัยน์ตา สีผม ขน กลุ่มเลือด 
เป็นต้น รวมทั้งขนาดที่วัดได้และการสืบทอดจากบรรพบุรุษในกลุ่มเดียวกัน 

4.2.2 รากฐานทางสังคม พิจารณาจากสภาพสังคมดั้งเดิมและสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไปแต่มีความสัมพันธ์คล้ายคลึงกัน 

4 .2 .3  ค วาม แต กต่ าง ทาง ด้ าน วัฒ น ธ รรม  ได้ แ ก่  ศ าสน า ภ าษ า 
ขนบธรรมเนียมและประเพณี เป็นต้น 

4.4.4 ความแตกต่างด้านอ่ืน ๆ เช่น เศรษฐกิจ อาชีพ การปกครอง ที่ท าให้คน
รวมกลุ่มกันเป็นชนหมู่เดียวกันได้เกณฑ์เหล่านั้นเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งกลุ่มชาติพันธุของมนุษย์ 
ซึ่งยังมีลักษณะการแบ่งในแบบอ่ืน ๆ อีกตามแต่ผู้สนใจเกณฑ์ใดในการศึกษา 

4.3 แนวคิดกลุ่มชาติพันธุ์ 
กลุ่มชาติพันธุ์ เป็นกลุ่มคนที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษเดียวกัน หมายถึง บรรพบุรุษ

ทางสายเลือด และบรรพบุรุษทางวัฒนธรรมที่อยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันจะมีความผูกพันที่ช่วย
เสริมสร้างเอกลักษณ์ของบุคคลตาละชาติพันธุ์  และในขณะเดียวสามารถเร้าอารมณ์ความรู้สึกให้
เป็นอันหนึ่ง อันเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างย่ิง ถ้าผู้ที่อยู่ชาติพันธุ์นับถือศาสนาเดียวกัน แนวคิดของ 
ชาร์ลส์ เอฟ ไคส์ (Chaeles F. Keyes) เสนอว่ากลุ่มชาติพันธุ์ที่ตั้งรกรากอยู่ในบริเวณเดียวกันจะมี
ความสัมพันธ์ซึ่ง กันและกัน ในลักษณะที่พึ่งพาอาศัยกัน เฟรเดอริค บาร์ท (Frederick Barth) 
เสนอว่ากลุ่มชาติพันธุ์ที่ตั้งรกรากในบริเวณเดียวกันจะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในลักษระแบ่ง
อาณาเขตกัน (อมรา พงศาพิชญ์, 2541, น. 157) 

4.4 แนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ 
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ จะเกิดขึน้เม่ือชนกลุ่มน้อยมีความรู้สึกว่า ตนเป็น

ส่วนหนึ่งของสังคมใหญ่  ในกรณีประเทศไทยถ้าสมาชิกของชนกลุ่มน้อยส่วนใหญ่มรความรู้สึกว่า 
ถึงแม่ว่าตนเองจะเป็นชนกลุ่มน้อยแต่ก็ยังมีส  านึกของความเป็นพลเมืองไทยอยู่บ้าง  ก็ถือได้ว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างชนกลุ่มน้องและชนกลุ่มใหญ่ ในลักษณะเช่น การผสมกลมกลืนทาง
วัฒนธรรม (assimilation) การปรับตัวทางวัฒนธรรม (acculturation) บูรณาการทางวัฒนธรรม 
(integration) และพหุสังคม (pluralism)  ซึ่งเป็นค าที่ใช้ในความหมายใกล้ชิดกันมาก แนวคิดกลุ่ ม
ชาติพันธุ์ที่ต่างเข้ากันได้จึงเป็นแนวคิดหนึ่งที่ใช้ในการอธิบายกลุ่มชาติพันธุ์ในการผสมผสาน การ
แยกแยะ ตีความ การให้ความหมายตลอดจนการครอบง าความคิดทางวัฒนธรรมได้ 
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สรุปได้ว่า แนวคิดกลุ่มชาติพันธุ์นี้ศึกษาลักษณะวัฒนธรรม สภาพสังคมของกลุ่มคน
ที่มีขนบธรรมเนียมแชที่แตกต่างกัน ท าความเข้าใจคนทุกแง่มุม กลุ่มชาติพันธุ์มีความสัมพันธ์
ก่อให้เกิดการปรับตัว ยอมรับ ผสมผสาน การอยู่ร่วมกันในสังคม เสือกสรรสิ่งที่สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อม จะไม่ใช้ภาษาเพียงอย่างเดียว แต่ขนบธรรมเนียมประเพณีส  าคัญกว่า มีการยึด
ระบบนิเวศ ความเชื่อในความส  านึกร่วม ส่งผลให้การสร้างความเข้าใจต่อกันของกลุ่มชาติพันธุ์ใน
พื้นที่เดียวและการด ารงอยู่ร่วมกันได้ดี 

4.5 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
ทฤษฎีการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม (Cultural Diffusion Theory) ทฤษฎีนี้จะเน้น

ถึงกระบวนการทางประวัติศ าส ต ร์ที่ ใช้อธิบายการเปลี่ยนแปล งทางวัฒนธรรม เรียกว่า 
“ลักษณะเฉพาะทางประวัติศาสตร์” (Historical Particularism) นักมานุษยวิทยาในแนวความคิด
นี้คือ ฟรานซ์ โบแอส (Franz Boas)  เป็นนักมานุษยวิทยาชาวเยอรมันท างานในต าแหน่งอาจารย์
ในมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เน้ นว่า การแพร่กระจายทางวัฒนธรรมเป็น
กระบวนการที่มีลักษณะส  าคัญของวัฒนธรรมหนึ่งแพร่กระจายไปสู่ อีกวัฒนธรรมหนึ่ง  โดย
ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมใหม่ นอกจากนั้นยังเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดแนวคิดที่เชื่อว่า 
วัฒนธรรมสามารถวัดได้ โดยน าวัฒนธรรมที่ แตกต่ างกันมาเปรียบเทียบกันแล ะพิจารณา
คุณลักษณะที่ สูงกว่าหรือด้อยกว่าของแต่ล ะวัฒนธรรม แต่ยังคงเชื่อว่าวัฒนธรรมนั้น ไม่ มี
วัฒนธรรมใดที่ดีกว่าหรือเลวกว่ากัน 

ความคิดเร่ือง “การแพร่กระจาย” ทางวัฒนธรรม (Cultural Diffusion) หมายถึง
การกระจายตัวของแบบแผนทางวัฒนธรรมจากพื้นที่หนึ่งไปยังพื้นที่ อ่ืน เช่น ภาษา การแต่งกาย 
ศาสนา เทคโนโลยี วัตถุสิ่งของ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ หรือความคิดความเชื่อ ซึ่ง ลีโอ โฟรบีเนียส เป็น
ผู้น าเสนอความคิดนี้คร้ังแรกในปี 1897 รูปแบบการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมมี 5 ลักษณะ คือ  

1. การแพร่จากที่หนึ่งไปยังที่ อ่ืนโดยวัฒนธรรมในที่เดิมยังคงมีพลังและแพร่
ออกไปมีพลังในที่อ่ืนด้วย  

2. การแพร่แบบเปลี่ยนพื้นที่  โดยกลุ่มคนในวัฒนธรรมหนึ่ง ย้ายถ่ินอาศัยไป
อยู่ในที่ใหม่  

3. การแพร่แบบล  าดับชั้น เป็นการน าวัฒนธรรมของชนชั้นสูงแพร่ไปสู่ชนชั้น
ล่าง   

4. การแพร่ผ่านบุคคล ซึ่งคนๆหนึ่งจะน าวัฒนธรรมติดตัวไปและเผยแพร่ไปสู่
คนอีกคนหน่ึงแบบตัวต่อตัว 
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5. การแพร่แบบมีตัวกระตุ้น เป็นการแพร่วัฒนธรรมผ่านบางสิ่งบางอย่าง 
หรืออาศัยความคิดบางอย่างเป็นเคร่ืองมือในการเผยแพร่  

โดยสรุปทฤษฎีการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมนี้จะช่วยอธิบายวิธีการ/ขั้นตอน ของ
การเผยแพร่วัฒนธรรมหนึ่งไปสู่อีกวัฒนธรรมหนึ่ง ซึ่งจะต้องค านึงถึงข้อเหมือนและข้อต่างของ
วัฒนธรรมทั้งสองเป็นส  าคัญ 

งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

ภัทรา ทิพย์ภาระ (2555) ความหลากหลายทางวัฒนธรรมกับพลวัตการพัฒนาท้องถ่ิน
บางขุนไทร อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ร่วมกันชอง
กลุ่มชนท้อง ถ่ินที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ขอบเขตการวิจัย คือ ศึกษาประวัติศาสตร์
วัฒนธรรมครอบคลุม ความสัมพันธ์ของคนกับคน คนกับธรรมชาติ และคนกับสิ่งที่เหนือธรรมชาติ 
พื้นที่การวิจัย คือ ท้อง ถ่ินบ้านขุนไทร ต าบลบางขุนไทร  อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ผล
การศึกษาพบว่าพลวัตการพัฒนาท้องถ่ินบางขุนไทรแบ่งออกได้เป็น 4 ช่วงเวลา ได้แก่ ช่วงเร่ิมต้น
ของการก่อร่างสร้างตัวของชุมชนซึ่งมีกลุ่มคนที่อพยพเขามาตั้ง ถ่ินฐานประกอบด้วย ชาวจีน ชาว
ลาวคนในท้อง ถ่ินและคนมุสลิม อันเป็นความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติศาสนา ช่วงที่สองคือ
ช่วงประมาณปี 2511-2515 บางขุนไทรได้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึน้มีการขุดคลองชลประทาน การ
สร้างเขื่อนเพชรบุรีการสร้างถนนคันก้ันน ้าเค็มท าให้ความเจริญทางวัตถุในทองถ่ิน ช่วงที่ 3 คือช่วง
ปี 2534-2536 เป็นช่วงที่คนนอกทองถ่ินเข้ามาใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างเข้มข้น สร้างความ
เสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนท าให้เกิดจุด
เปลี่ยนในชุมชนหลาย ๆ ด้านที่ส  าคัญ คือ การรวมตัวของชาวบ้านเพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์ของ
ชุมชน จนเป็นที่ยอมรับของสังคม ช่วงที่  4 คือ ช่วงปี 2544-2548 เป็นช่วงที่ชุมชนได้รับผลกระทบ
จากการปฏิวัติเขียวเกิดภาระหนี้สิน แต่ชุมชนสามารถแก้วิกฤตจากการรวมกลุ่มของชาวบานใน
การท าเกษตรอินทรีย์เป็นที่รู้จักและเป็นแบบอย่างของชุมชนอ่ืน จึงสรุปได้ว่า ชุมชนที่มีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้เพราะสามารถแบ่งปันการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ร่วมกันการพึ่งพาอาศยแลกเปลี่ยนทรัพยากรส  าหรับการดารงชีวิวตอย่างสมดุลและมีความทรงจ า
ร่วมในเร่ืองสานึกรักในท่องถ่ิน 

มาฆะ ขิตตะสังคะ (2553)  วัฒนธรรมและภาษาสื่อสารของกลุ่มชาติพั นธุ์บริเวณ
ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี 
ระบบความเชื่อ วิธีคิด และ วิถีการด ารงชีวิต กระบวนการขัดเกลาของครอบครัวชาติพันธุ์ต่อการ
ถ่ายทอดวัฒนธรรม การธ ารงอัตลักษณ์ ชาติพันธุ์ และการสื่อสารภาษาถ่ินในระบบครอบครัว และ
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ชุมชนท้องถ่ิน การรับรู้และการเรียนรู้ความเข้าใจต่อ ระบบการศึกษาของเยาวชน รุ่นใหม่ที่มีการใช้
ภาษาไทย กลุ่มตัวอย่างจ านวน 12 กลุ่มชาติพันธุ์ คือ 1.ม้ง  2. อาข่า 3. อิว้เม่ียน 4. ไทลือ้ 5. ลาหู่ 
6.ขมุ 7.จีนยูนาน 8. กะเหร่ียง 9.  ลีซู 10. ลัวะ 11.  ไทใหญ่  12.  ไตหย่า โดยคัดเลือกจังหวัด
เชียงรายเป็นพื้นที่กรณีศึกษา ผลการวิจัยคือ  กระบวนการขัดเกลาการอบรมบ่มนิสัยในครัวเรือน 
โดยใช้ภาษาถ่ินชาติพันธุ์ให้กับเด็กตั้งแต่ช่วงชีวิตปฐมวัย เป็นการปูพื้นฐานทางภาษาและอัต
ลักษณ์ทาง วัฒนธรรมที่ ม่ั นค ง การรับ รู้และ เรียน รู้จากระบบการศึ กษาใน โรงเรียนแล ะ
สถาบันอุดมศึกษาของเยาวชนรุ่น ใหม่ พบถึงการเร่ิมใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง เป็นการเร่ิมต้น
ของการเรียนรู้วัฒนธรรมกระแสหลักที่ครูผู้สอน อาจไม่ใช่ชาติพันธุ์ แต่เป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิด
ในการเรียนการสอน เป็นผลให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้ วัฒนธรรมหลักที่ไม่ใช่วัฒนธรรมชาติพันธุ์
ของตน เกิดการกลืนกลายทางภาษาและวัฒนธรรมหรือสามารถ เรียนรู้ที่จะด าเนินวิถีชีวิตใน
วัฒนธรรมที่แตกต่างไปจากวัฒนธรรมดั้งเดิมของตน 

5. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกับอ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

อ าเภอแม่จันมีอาณาเขตติดต่อกับอ าเภอต่าง  ๆ ในลักษณะ 360 องศา หรือรอบตัว
อ าเภอแม่จัน อ าเภอแม่ฟ้าหลวง อ าเภอแม่สาย อ าเภอเชียงแสน อ าเภอดอยหลวง อ าเภอเวียงชัย 
อ าเภอเมือง และอ าเภอแม่ลาว เดิมทีเป็นอ าเภอที่มีพื้นที่มากที่สุดเป็นอันดับสองของจากหวัด
เชียงราย รองจากอ าเภอแม่สรวย และเป็นอ าเภอที่มีรอยติดต่อกับอ าเภออ่ืน  ๆ ในเขตจังหวัด
เชียงรายมากที่สุด นั่นคือ 7 อ าเภอแม่จันเป็นอ าเภอหนึ่งในจังหวัดเชียงราย มีกลุ่มคนชาวเขา
อาศัยอยู่กันใน 6 ต าบล ประกอบไปด้วยต าบลจัน ต าบลแม่ไร่ ต าบลศรีค ้า ต าบลป่าซาง ต าบลท่า
ข้าวเปลือก และต าบลป่าตึง  และอาศัยอยู่กันมากที่สุด 3 ต าบล นั่นคือต าบลแม่จัน ต าบลป่าซาง 
และต าบลป่าตึง ในส่วนต าบลแม่จันอาศัยอยู่กันที่บ้านห้วยโจ้ บ้านธรรมจาริก (พระมหาเพี้ยนเป็น
คนไปตั้งชื่อชุมชน โดยเอาชื่อโครงการพระธรรมจาริกเป็นชื่อชุมชน )  และบ้านจอป่า ในต าบลนี้
ส่วนมากเป็นกลุ่มอู่โล้อ่าข่า ในปัจจุบันบ้านจอป่าคายังคงรักษาประเพณีและความเชื่อดั้งเดิม และ
มีนักท่องเที่ยวเข้าไปในชุมชนในแต่ละปีเป็นจ านวนมาก สร้างรายได้ให้ชาวบ้านในแต่ละปีจ านวน
ไม่น้อย (ณรงค์ หมอยา, การสื่อสารส่วนบุคคล, 12 พฤศจิกายน 2561) อ าเภอแม่จันเป็นอ าเภอที่มี
ประชาชนท่ีเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มชนเผ่าต่าง ๆที่ย้ายถ่ินฐานจากดอยสูงเข้ามาอาศัยอยู่ในอ าเภอ
แม่จัน เช่น ย้ายถ่ินฐานมาเพื่อประกอบอาชีพ หรือการมีครอบครัวที่เป็นคนเมืองหรือพื้นราบ ท าให้
อ าเภอแม่มีกลุ่มชนเผ่าที่หลากหลายที่แตกต่างกันออกไป ทั้งการด ารงชีวิต การประกอบอาชีพ 
ความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรมย่อมมีความหลากหลายแตกต่างกันออกไป ส่ งผลให้ประชาชนทั้งที่
เป็นกลุ่มคนในพื้นที่คนเมืองและกลุ่มชาติพันธุ์  จ าเป็นต้องมีการสร้างความเข้าใจซ่ึงกันและกัน 
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สร้างการปรับตัวเพื่อการยอมรับในความแตกต่างระหว่างกันเพื่อการอยู่ร่วมกันในพื้นที่ เดียวกัน
อย่างเข้าใจ แตกต่างและไม่แตกแยก พร้อมกันการด ารงชีวิตที่มีการพึ่งพาอาศัยกัน อยู่ร่วมกัน
อย่างสงบสุข 

5.1 เอกสารที่เก่ียวข้องกับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ หมายถึง โรงเรียนที่จัดการศึกษาให้แก่เด็กด้อยโอกาส ซึ่ง

หมายถึง เด็กที่ยากไร้  เด็กเร่ร่อน จรจัด เด็กที่พึ่งพาตนเองและครอบครัวไม่ได้ เด็กที่ ถูกท าร้าย ถูก
รังแกจากครอบครัว เด็กก าพร้าจากเหตุการณ์ประสบภัยธรรมชาติ ภัยจากการสู้รบเพื่อป้องกัน
ประเทศชาติและความม่ันคง ก าพร้าจากภัยโรคติดต่อร้ายแรง อาทิ โรคเอดส์ เป็นต้น จ านวน 40 
โรง ใน 34 จังหวัด ของประเทศไทย (โรงเรียนศึกษาศงเคราะห์แม่จัน, 2561) (เอกสารจากเว็บไซต์) 

5.2 เอกสารที่เก่ียวข้องกับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน จัดตั้งขึน้ในสังกัดแผนกกองการศึกษาสงเคราะห์  

กองการศึกษาพิเศษ  กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์  ที่
จัดตั้งขึน้เป็นแห่งที่สอง รองจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เปิดท าการ
สอนคร้ังแรก เม่ือวันที่  1 กันยายน 2501 สถานที่ตั้งและอาคารโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันเดิม
เป็นของโรงเรียนต ารวจภูธรชายแดน เขต ๕ ซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการได้ท าการตกลงกับกรม
ต ารวจ กระทรวงมหาดไทย เพื่อขอโอนอาคารสถานที่ทั้ง หมดส  าหรับจัดตั้ง เป็นโรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์  กรมต ารวจตกลงยินยอมและทางจังหวัดเชียงรายได้ตั้งคณะกรรมการขึ ้นท าพิธี รับมอบ  
เฉพาะข้าราชการฝ่ายกระทรวงศึกษาธิการ  คณะกรรมการได้รับมอบอาคารสถานที่เสร็จเรียบร้อย 
เม่ือวันที่  15 สิงหาคม  2501 และนายอ าเภอ แม่จันได้ส่งครูในสังกัดกองการประถมศึกษา มาท า
การสอนชั่วคราว ในปีแรกที่เปิดท าการสอน รับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 35 คน 
ต่อมาเม่ือทางราชการบรรจุครูส  าหรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน โดยเฉพาะแล้วทางอ าเภอแม่
จันจึงได้ให้ครูที่มาช่วยสอนชั่วคราวกลับไปท าการสอนในสังกัดเดิมและได้แต่งตั้งให้นายบุญช่วย 
วงศ์เทศ  มาเป็นผู้รักษาการแทนครูใหญ่  ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ๒๕๐๓ จนถึง พ.ศ. 2505 

1. อัตลักษณ์ของสถานศึกษา คือ ประพฤติดีมีมารยาท 
2. เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา คื อ หลากหลายวัฒนธรรม ปฏิบัติตามหลั ก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
3. วิสัยทัศน์โรงเรียน คือ  เป็นแหล่งเรียนรู้พัฒนาเด็กด้อยโอกาสให้มีคุณภาพ

ตามมาตรฐานการศึกษาและมีทักษะอาชีพสอดคล้องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
4. พันธกิจ  
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4.1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  
4.2 จัด การศึ กษาส  าหรับเด็ กด้ อยโอกาส ให้ มีคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษามีทักษะอาชีพ  
4.3 อนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถ่ินร่วมกับชุมชน  
4.4 ส่งเสริมให้บุคลากรน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้สืบสานงานพระราชด าริฯ 
5. เป้าประสงค์  

5.1 โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและมีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
5.2 ผู้ เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาและมีทักษะอาชีพ

พื้นฐาน  
5.3 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่หลากหลาย  
5.4 โรงเรียนมีกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ร่วมกับชุมชน  
5.5 ค รูมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัด

กิจกรรม 
(โรงเรียนศึกษาศงเคราะห์แม่จัน, 2561) (เอกสารจากเว็บไซต์) 
6. เกณฑ์การเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน อ าเภอแม่จัน 

จังหวัดเชียงราย นักเรียนมีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกทุกประเภทต้องมีคุณสมบัติเด็กด้อยโอกาสทาง
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ดังต่อไปนี้ 

6.1 เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงานหรือแรงงานเด็ก 
6.2 เด็กเร่ร่อน 
6.3 เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศหรือโสเภณี 
6.4 เด็กที่ถูกทอดทิ้ง / เด็กก าพร้า 
6.5 เด็กที่ถูกท าร้ายทารุณ 
6.6 เด็กยากจน (มากเป็นพิเศษ) 
6.7 เด็กในชนกลุ่มน้อย 
6.8 เด็กที่มีปัญหาเก่ียวกับยาเสพติด 
6.9 เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์หรือโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจ 
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6.10 เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (โรงเรียนศึกษาศง
เคราะห์แม่จัน, 2561) (เอกสารจากเว็บไซต์) 

จากการศึกษาเอกสารทีเก่ียวข้องกับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน อ าเภอแม่จัน 
จังหวัดเชียงราย สรุปได้ว่า โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันเป็นโรงเรียนการศึกษาพิเศษที่จัดตั้งขึ ้น
เพื่อรับนักเรียนที่ด้อยโอกาสหลายประเภท เพื่อเป็นการมอบโอกาสให้กับนักเรียนที่ไม่สามารถเข้า
โรงเรียน เรียนร่วม กับนั กเรียนโรงเรียนปกติ ได้  เช่น  นั กเรียนที่ อยู่ใน ถ่ินทุระกันดาร ไม่ได้ รั บ
การศึกษาที่เท่าเทียม นักเรียนที่มีความบกพร่องด้านต่าง  ๆ เป็นการสร้างโอกาสให้นักเรียนเหล่านี้
ได้เข้ารับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเป็นการพัฒนาตนเองไปสู่โอกาสการศึกษาที่ดีขึน้ และโรงเรียน
ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ประกอบไปด้วยนักเรียนที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์   หลากหลาย
กลุ่มชนเผ่า หลากหลายวัฒนธรรม และจัดเป็นโรงเรียนประจ าสหแบบพักนอน ด้วยความ
หลากหลายและความแตกต่างที่กล่าวมานี้ ผู้ วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความส  าคัญของการพัฒนาส่งเสริม
นักเรียนให้มีโอกาสได้รับการศึกษาหรือการเข้าร่วมกิจกรรมทั่วถึง และเนื่องจากนักเรียนมีความ
แตกต่างจากเชื้อชาติ ชาติพันธุ์  จึง ย่ิงจ าเป็นต้องมีการความส่งเส ริมการอยู่ร่วมกันในความ
แตกต่างทางวัฒนธรรมของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์  เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ ยอมรับ และเป็น
การลดช่องว่างระหว่างความแตกต่างให้นักเรียนเข้าใจถึงซึ่งกันและกัน สามารถมองเห็นความ
แตกต่างให้เป็นเร่ืองปกติที่บุคคลต้องมี และตระหนักถึงการยอมรับพร้อมทั้งอยู่ร่วมกันในโรงเรียน
ได้อย่างเข้าใจและสงบสุข 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
จุดมุ่งหมายในการศึกษาคร้ังนี้คือการใช้กิจกรรมละครเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในความ

หลากหลายทางวัฒนธรรมของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กรณีศึกษา : โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 
อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาค้นคว้าตามขั้นตอนดังนี้ 

1. การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 

1.การก าหนดประชากรและเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
1.1 กลุ่มประชากร  

กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าคร้ังนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4-6 
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย  

1.2 กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าคร้ังนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4-6
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย  เนื่องจากนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่  4-6  ซึ่งมีนักเรียนเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หลากหลายกลุ่มมากที่สุด ผู้ วิจัยจึง เลือกนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่  4-6 ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งได้มาจากการคัดเลือกแบบเจาะจง เพื่อให้ครอบคลุม
นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์  โดยผู้ วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างจากกลุ่มประชากร คือ คัด เลือกนักเรียนกลุ่ม
ชาติพันธุ์ต่าง ๆ จ านวน 5 ชาติพันธุ์ ชาติพันธุ์ละ 5 คน โดยคัดเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-
6 ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวนทั้งหมด 25 คน จากกลุ่มประชากร นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ ได้แก่ 

1.ชาติพันธ์อาข่า         จ านวน 5 คน 
2. ชาติพันธุ์ม้ง            จ านวน 5 คน 
3. ชาติพันธุ์มูเซอ         จ านวน 5 คน 
4. ชาติพันธุ์ลีซอ           จ านวน 5 คน 
5. พื้นราบหรือเมือง   จ านวน 5 คน  
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โดยผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและทฤษฎีที่เก่ียวข้องและน าแบบวัดความรอบรู้เก่ียวกับการ
อยู่ร่วมกันในความหลากหลายวัฒนธรรม โดยสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับสานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม 
(บัญญัติ ยงย่วน, ปนัดดา ธนเศรษฐกร, & และ สวุนันท์ ชุ่มเชื้อ, 2553) มาประกอบในการคัดกรอง
นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ในคร้ังนี้ ผู้ วิจัยมีการปรับเปลี่ยนข้อค าถามเพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง 
ซึ่งเป็นการศึกษากลุ่มเดียววัดผลสองคร้ัง ( The One-Group Pretest-Posttest Design) 

1.3 ตัวแปรท่ีศึกษา 

ตัวแปรอิสระ คือ กิจกรรมละคร 
ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในความหลากหลายทางวัฒนธรรมของ

นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ 

2.การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย  

1. เคร่ืองมือทดลอง คือ รูปแบบกิจกรรมละครที่จะช่วยส่งเสริมการอยู่ร่วมกันใน
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์  มีระยะเวลาในการท ากิจกรรม จ านวน
ระยะเวลา 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 คร้ัง  คร้ังละ 60 นาที รวม 10 คร้ัง  จากการศึกษาทฤษฎีการใช้
กิจกิจกรรมละครในการท ากิจกรรมที่เหมาะสมกับช่วงอายุและระยะเวลาที่ก าหนดเพื่อให้การท า
กิจกรรมมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับช่วงอายุ (พรรัตน์ ด ารุง, 2547)  

2. เคร่ืองมือในการวัดผลการท ากิจกรรม คือ แบบวัดความรอบรู้เก่ียวกับการอยู่
ร่วมกันในความหลากหลายทางวัฒนธรรม ก่อนและหลัง การท ากิจกรรมละครที่ส่ง เส ริมการอยู่
ร่วมกันในความหลากหลายทางวัฒนธรรมของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ 

3. แบบสอบถามส  าหรับครู คือ แบบสอบถามความรอบรู้เก่ียวกับการอยู่ร่วมกันใน
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

น าเสนอรูปแบบกิจกรรมละคร/แบบวัด ให้ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตรวจสอบคุณภาพชอง
เคร่ืองมือ โดยหาความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างแนะเนื้อหา จ านวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาหาค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างกิจกรรมกับความมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้าและตรวจสอบความ
เที่ยงตรงในการวิจัย (IOC) ซึ่งเกณฑ์การให้ขอผู้ทรงคุณวุฒิมีดังนี้  

คะแนน +1 หมายถึง  แน่ใจว่ากิจกรรมมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 
คะแนน  0  หมายถึง  ไม่รรรแน่ใจว่ากิจกรรมมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 
คะแนน -1  หมายถึง  แน่ใจว่ากิจกรรมไม่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 
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เกณฑ์การตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 

IOC  มากกว่า 0.05 ถือว่ากิจกรรมนั้นมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 
IOC  น้อยกว่า 0.05 ถือว่ากิจกรรมนั้นไม่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 

และจากนั้นจึงให้ผู้เชี่ยวชาญท าการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบกิจกรรม แล้วน าไป
ทดลองใช้ก าหนดให้ผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านให้คะแนนตารมเกณฑ์ ดังนี้ 

คะแนน     5   ส  าหรับระดับความเหมาะสม     มากที่สุด 
คะแนน     4   ส  าหรับระดับความเหมาะสม     มาก 
คะแนน     3   ส  าหรับระดับความเหมาะสม     ปานกลาง 
คะแนน     2   ส  าหรับระดับความเหมาะสม     น้อย 
คะแนน     1   ส  าหรับระดับความเหมาะสม     น้อยที่สุด 

เกณฑ์การแปลความหมาย 
ค่าเฉลี่ย       4.51-5.00    หมายถึง    ระดับคุณภาพมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย       3.51-4.50    หมายถึง    ระดับคุณภาพมาก 
ค่าเฉลี่ย       2.51-3.50    หมายถึง    ระดับคุณภาพปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย       1.51-2.50    หมายถึง    ระดับคุณภาพน้อย 
ค่าเฉลี่ย       1.00-1.50    หมายถึง    ระดับคุณภาพน้อยที่สุด 

จากนั้นจึงน ามาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ได้ รูปแบบกิจกรรมที่สมบูรณ์ก่อนน าไปทดลอง
ใช้จริง ซึ่งในการวิจัยคร้ังนี้   ผู้วิจัยได้น าเอารูปแบบกิจกรรมละคร ร่วมกับกระบวนการกลุ่มในการ
ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในความหลากหลายทางวัฒนธรรฒของนักเรียนกลุ่มชาติพันธืการ โรงเรียน
ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน อ าเภอแม่จัน จังหวัดหวัดเชียงราย 

3.การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 

1. รูปแบบกิจกรรมละครที่ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ 

2. แบบวัดความรอบรู้เก่ียวกับการอยู่ร่วมกันในความหลากหลายวัฒนธรรมส  าหรับ
นักเรียน 

3. แบบสอบถามความรอบรู้เก่ียวกับการอยู่ร่วมกันในความหลากหลายวัฒนธรรม
การเข้าใจพหุวัฒนธรรมส  าหรับครู 
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4.วิธีด าเนินการสร้างเครื่องมือ 

1. รูปแบบกิจกรรมละครที่ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างรูปแบบกิจกรรมละคร ดังนี้ 

1.1 ผู้วิจัยศึกษาต ารา เอกสาร งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการกิจกรรมละคร 
1.2 ผู้วิจัยศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมละครของ (เฮทโคตร, 1991 อ้างถึงใน พร

รัตน์, 2547) 
1.3 ผู้วิจัยด าเนินการสร้างรูปแบบกิจกรรมละครจากข้อที่ 1.1 และ 1.2 
1.4 ผู้ วิจัยน ารูปแบบกิจกรรมละครที่ส ร้างขึ ้นให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน 

ตรวจสอบความเที่ยงตรงโดยมีการตรวจให้มีความสอดคล้องกับความมุ่งหมายของการศึกษา
ค้นคว้าและน ามาแก้ไข 

1.5 ผู้ วิจัยน ารูปแบบกิจกรรมละครมาปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปใช้จริงกับกลุ่ม
ตัวอย่างต่อไป  

1. แบบวัดความรอบรู้เก่ียวกับการอยู่ร่วมกันในความหลากหลายวัฒนธรรมส  าหรับ
นักเรียน 

ผู้ วิจั ยได้ ด าเนินการส ร้างแบบวัดความรอบรู้เก่ียวกับการอ ยู่ร่วมกันในความ
หลากหลายวัฒนธรรมส  าหรับนักเรียน โดยก าหนดขอบเขต 3 ด้าน คื อ  การยอมรับความ
หลากหลายวัฒนธรรม บรรยากาศความเป็นพหุวัฒนธรรมในโรงเรียน ความรู้สึกที่มีต่อเชื้อชาติ
และวัฒนธรรม โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
ตอนที่ 2 แบบวัดการยอมรับความหลากหลายวัฒนธรรม มีข้อค าถามจ านวน 20 ข้อ 
ตอนที่ 3 แบบวัดบรรยากาศความเป็นพหุวัฒนธรรมในโรงเรียน  จ านวน 20 ข้อ 
ตอนที่ 4 ความรู้สึกที่มีต่อเชื้อชาติและวัฒนธรรม จ านวน 10 ข้อ 

โดยผู้ วิจัยศึกษาจากเอกสารตาร า งานวิจัยที่ เก่ียวข้องและน าแบบวัดความรอบรู้
เก่ียวกับการอยู่ร่วมกันในความหลากหลายวัฒนธรรม โดยสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและ
ครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับสานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวง
วัฒนธรรม มาประกอบการสร้างแบบวัด มีการปรับเปลี่ยนข้อค าถามเพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวนทั้งหมด 60 ข้อ  
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ผู้วิจัยสร้างแบบวัดความรอบรู้เก่ียวกับการอยู่ร่วมกันในความหลากหลายวัฒนธรรม
ส  าหรับนักเรียน ที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (RATING SCALE) 5 ระดับ คือ มากที่สุด 
มาก ปานกลาง น้อย น้อยมาก  

โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน  
ตอนที่ 2 แบบวัดการยอมรับความหลากหลายวัฒนธรรม มีข้อค าถามจ านวน 20 ข้อ 

ระดับเท่ากับ 5 คะแนน คือ  เห็นด้วยอย่างย่ิง 
ระดับเท่ากับ 4 คะแนน คือ  เห็นด้วย 
ระดับเท่ากับ 3 คะแนน คือ  ไม่แน่ใจ 
ระดับเท่ากับ 2 คะแนน คือ  ไม่เห็นด้วย 
ระดับเท่ากับ 1 คะแนน คือ  ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง 

โดยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมาย ดังนี้ 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง  4.50 – 5.00   หมายถึง  เห็นด้วยอย่างย่ิง 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง  3.50 – 4.49   หมายถึง  เห็นด้วย 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง  2.50 – 3.49   หมายถึง  ไม่แน่ใจ 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.50 – 2.49   หมายถึง  ไม่เห็นด้วย 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.00 – 1.49   หมายถึง  ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง 

ตอนที่ 3 แบบวัดบรรยากาศความเป็นพหุวัฒนธรรมในโรงเรียน  จ านวน 20 ข้อ 
ระดับเท่ากับ 5 คะแนน คือ  จริงที่สุด 
ระดับเท่ากับ 4 คะแนน คือ  จริงส่วนใหญ่ 
ระดับเท่ากับ 3 คะแนน คือ  จริงพอประมาณ 
ระดับเท่ากับ 2 คะแนน คือ  จริงเพียงเล็กน้อย 
ระดับเท่ากับ 1 คะแนน คือ  ไม่จริงเลย 

โดยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมาย ดังนี้ 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง  4.50 – 5.00   หมายถึง  จริงที่สุด 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง  3.50 – 4.49   หมายถึง  จริงส่วนใหญ่ 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง  2.50 – 3.49   หมายถึง  จริงพอประมาณ 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.50 – 2.49   หมายถึง  จริงเพียงเล็กน้อย 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.00 – 1.49   หมายถึง  ไม่จริงเลย 

ตอนที่ 4  ความรู้สึกที่มีต่อเชื้อชาติและวัฒนธรรม จ านวน 10 ข้อ 
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ระดับเท่ากับ 5 คะแนน คือ  ภาคภูมิใจที่สุด 
ระดับเท่ากับ 4 คะแนน คือ  ภาคภูมิใจ 
ระดับเท่ากับ 3 คะแนน คือ  เฉยๆ 
ระดับเท่ากับ 2 คะแนน คือ  ไม่ภาคภูมิใจ 
ระดับเท่ากับ 1 คะแนน คือ  รู้สึกอาย 

โดยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมาย ดังนี้ 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง  4.50 – 5.00   หมายถึง  ภาคถูมิใจที่สุด 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง  3.50 – 4.49   หมายถึง  ภาคถูมิใจ 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง  2.50 – 3.49   หมายถึง  เฉยๆ 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.50 – 2.49   หมายถึง  ไม่ภาคภูมิใจ 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.00 – 1.49   หมายถึง  รู้สึกอาย  

2. แบบวัดความรอบรู้เก่ียวกับการอ ยู่ร่วมกันในความหลากหล ายทางวัฒนธ รรม 
ส  าหรับครู 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างแบบสอบถามความรอบรู้เก่ียวกับการอยู่ร่วมกันในความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมส  าหรับครู โดยก าหนดขอบเขต 2 ด้าน คือ  ด้านการยอมรับความ
หลากหลายวัฒนธรรม ด้านบรรยากาศความเป็นพหุวัฒนธรรมในโรงเรียน โดยแบ่งออกเป็น 3 
ตอน  

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามด้านการยอมรับความหลากหลายวัฒนธรรม จ านวน 20 

ข้อ 
ตอนที่  3 แบบสอบถามด้านบรรยากาศความเป็นพหุวัฒนธรรมในโรงเรียน 

จ านวน 20 ข้อ  
โดยผู้ วิจัยศึกษาจากเอกสารตาร า งานวิจัยที่ เก่ียวข้องและน าแบบสอบถามความ

รอบรู้เก่ียวกับการอยู่ร่วมกันในความหลากหลายวัฒนธรรมโดยสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก
และครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับสานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวง
วัฒนธรรม มาประกอบการสร้างแบบสอบถาม มีการปรับเปลี่ยนข้อค าถามเพื่อให้เหมาะสม 
จ านวนทั้งหมด 40ข้อ แบ่งออกเป็น ความรู้ความเข้าใจ เห็นความส  าคัญ และลงมือปฏิบัติ ผู้ วิจัย
สร้างแบบสอบถามความรอบรู้เก่ียวกับการอยู่ร่วมกันในความหลากหลายวัฒนธรรมส  าหรับครู ที่ มี
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ลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (RATING SCALE)  5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง 
น้อย น้อยมาก โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังต่อไปนี้ 

ตอนที่ 2 แบบวัดการยอมรับความหลากหลายวัฒนธรรม มีข้อค าถามจ านวน 20 ข้อ 
ระดับเท่ากับ 5 คะแนน คือ  ความรู้ความเข้าใจ เห็นความส  าคัญ ลงมือปฏิบัติ มาก

ที่สุด 
ระดับเท่ากับ 4 คะแนน คือ  ความรู้ความเข้าใจ เห็นความส  าคัญ ลงมือปฏิบัติ มาก 
ระดับเท่ากับ 3 คะแนน คือ  ความรู้ความเข้าใจ เห็นความส  าคัญ ลงมือปฏิบัติ ปาน

กลาง 
ระดับเท่ากับ 2 คะแนน คือ  ความรู้ความเข้าใจ เห็นความส  าคัญ ลงมือปฏิบัติ น้อย 
ระดับเท่ากับ 1 คะแนน คือ  ความรู้ความเข้าใจ เห็นความส  าคัญ ลงมือปฏิบัติ น้อย

ที่สุด 
โดยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมาย ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง  4.50 – 5.00   หมายถึง  ความรู้ความเข้าใจ เห็นความส  าคัญ ลง
มือปฏิบัติ มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง  3.50 – 4.49   หมายถึง  ความรู้ความเข้าใจ เห็นความส  าคัญ ลง
มือปฏิบัติ มาก 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง  2.50 – 3.49   หมายถึง  ความรู้ความเข้าใจ เห็นความส  าคัญ ลง
มือปฏิบัติ ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.50 – 2.49   หมายถึง  ความรู้ความเข้าใจ เห็นความส  าคัญ ลง
มือปฏิบัติ น้อย  

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.49 หมายถึง ความรู้ความเข้าใจ เห็นความส  าคัญ ลงมือ
ปฏิบัติ น้อยที่สุด 

ตอนที่ 3 แบบวัดบรรยากาศความเป็นพหุวัฒนธรรมในโรงเรียน  จ านวน 20 ข้อ 
ระดับเท่ากับ 5 คะแนน คือ  เห็นด้วยอย่างย่ิง 
ระดับเท่ากับ 4 คะแนน คือ  เห็นด้วย 
ระดับเท่ากับ 3 คะแนน คือ  ไม่แน่ใจ 
ระดับเท่ากับ 2 คะแนน คือ  ไม่เห็นด้วย 
ระดับเท่ากับ 1 คะแนน คือ  ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง 

โดยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมาย ดังนี้ 
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ค่าเฉลี่ยระหว่าง  4.50 – 5.00   หมายถึง  เห็นด้วยอย่างย่ิง 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง  3.50 – 4.49   หมายถึง  เห็นด้วย 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง  2.50 – 3.49   หมายถึง  ไม่แน่ใจ 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.50 – 2.49   หมายถึง  ไม่เห็นด้วย 
คา่เฉลี่ยระหว่าง  1.00 – 1.49   หมายถึง  ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง 

โดยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมาย ดังนี้ 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง  4.50 – 5.00   หมายถึง  จริงที่สุด 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง  3.50 – 4.49   หมายถึง  จริงที่สุด 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง  2.50 – 3.49   หมายถึง  จริงพอประมาณ 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.50 – 2.49   หมายถึง  จริงเพียงเล็กน้อย 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.00 – 1.49   หมายถึง  ไม่จริงเลย 

5.การเก็บรวบรวมข้อมูล 

วิธีการด าเนินการทดลอง 
การศึกษาคร้ังนี้  ผู้ วิจัยได้น าแนวคิดกิจกรรมละครของ โดโรที เฮทโคตร (Dorothy 

Heathcoat) และเกวิน บอลตัน (Gavin Bolton) ประกอบกับการใช้แนวคิดกระบวนการกลุ่ ม 
ทฤษฎีกระบวนการกลุ่ม (Field Thory) ของเคิร์ท  เลวิน (Kurt Lewin)  มาใช้ในการศึกษา ผู้วิจัยได้
มีการศึกษาและการวางแผนรูปแบบกิจกรรมละครที่เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แนวคิด
กิจกรรมละคร เน้นที่กระบวนการ คือ เกมและกิจกรรมการเล่น (games and exercises)  เล่น
บทบาทสมมติ (role play)  การเรียน รู้ผ่ านกระบวนการของละค ร ( situation drama)  แล ะใช้
แนวคิดทฤษฎีกระบวนการกลุ่ม มาประกอบในการด าเนินกิจกรรม โดยมีขั้นตอน 

1.เกมและกิจกรรมการเล่น (games and exercises)  
แบบฝึกหัดเร่ืองการเคลื่อนไหว การท าท่าทาง ลีลาเพื่อสื่อสารความหมาย 

การเล่นเกมและฝึกจินตนาการร่วมกัน กิจกรรมที่เน้นการร่วมมือกัน สร้างวินัยทางการละคร ฝึก
สมาธิ ความเชื่อ และการแสดงออกในการวิเคราะห์วิจารณ์อย่างมีเหตุผล  

2. บทบาทสมมติ (role play) และการแสดงออก (acting Out)  
ครูจัดกิจกรรมที่ให้เด็กได้สวมบทบาทเป็นผู้ อ่ืนในสถานการณ์และเงื่อน ไขที่

ครูวางแผนไว้ซึ่งอาจเป็นเร่ืองจากครอบครัวหรือสถานการณ์ที่เกิดขึน้ในสังคมบทเรียนในวิชาใด
วิชาหนึ่งบทบาทสมมติในการแสดงสดนี้ส  าคัญมากเพราะมี 2 ระดับ  
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ระดับที่ 1 การแสดงบทบาทตามที่เด็กมองเห็นและเข้าใจจากภายนอก
โดยถือเอาการเลียนแบบท่าทางการกระท าเช่นเป็นพ่อต้องนั่งไขว่ห้างอ่านหนังสือพิมพ์เป็นแม่ค้า
ต้องถือกระจาดร้องขายของ 

ระดับที่ 2 การแสดงเป็นบทบาทนั้นในสถานการณ์ที่ก าหนดขึน้ใน
สถานการณ์ดังกล่าวมีความขัดแย้งและปัญหาที่ชัดเจนผู้ท ากิจกรรมต้องมีความเข้าใจในปัญหา
และต้องใช้ความรู้ตลอดจนประสบการณ์ของตนขัดแย้งให้ลุล่วงไปในการพัฒนาเร่ืองราวกับ
เพื่อนที่ร่วมท ากิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาหรือข้อขัดแย้งให้ลุล่วงไป  

3. การเรียนรู้ผ่านกระบวนการของละคร (situation drama)  
ก่อนที่จะแสดงสดนั้นนักเรียนจะต้องเรียนรู้เก่ียวกับตั วล ะครที่ ต้องสวม

บทบาท ปัญหาและจุดมุ่งหมายของตังละคร และเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ ้นอย่างชัดเจนว่า ใคร (who) 
ท าอะไร (what) ที่ไหน (where) เม่ือไหร่ (when)  และท าไม (why) จึงท าเช่นนั้น ผู้ร่วมกิจกรรมต้อง
มีความชัดเจนในจุดมุ่งหมายของตัวละครที่เขาสวมบทบาท การเผชิญปัญหาและการตัดสินใจ
กระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งในกิจกรรมละครนี้ เปิดกว้างไว้ให้ผู้แสดงบทบาทได้พัฒนาการกระท า การ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ด้วยตนเอง เน้นการลงมือท า และปฏิกิริยาโต้ตอบของผู้แสดงระหว่างกลุ่ม 

6.การจัดกระท าข้อมูลและข้อมูล 

ในการวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมมาจากกลุ่มตัวอย่าง 
โดยใช้ข้อมูล จากผลการท ากิจกรรมละครก่อนและหลังการท ากิจกรรม (Pretest-Posttest) แล้ว
น ามาวิเคราะห์ข้อมูล ตามล  าดับดังนี้ 

1. การศึกษาการอยู่ร่วมกันในความหลากหลายทางวัฒนธรรมของนักเรียนกลุ่มชาติ
พันธุ์  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน อ าเภอแม่จัน จังหวัดหวัดเชียงราย ก่อนและหลังการท า
กิจกรรมละครของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย 

2. การเปรียบเทียบการอยู่ร่วมกันในความหลากหลายทางวัฒนธรรมของนักเรียน
กลุ่มชาติพั นธุ์  ก่อนแล ะหลังการฝึก กิจกรรม โดยใช้ส ถิติ t-test Dependent Sample ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล 
 
 



  

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

 
ในการศึ กษาวิจัย เร่ือง การใช้กิจกรรมละครเพื่ อส่ ง เส ริมการอ ยู่ร่วมกันในความ

หลากหลายทางวัฒนธรรมของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กรณีศึกษา : โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 
อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลและการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ใช้สัญลักษณ์ในการ
วิเคราะห์ ดังนี้ 

N          แทน        จ านวนผู้ทรงคุณวุฒิ  
n          แทน        จ านวนของกลุ่มตัวอย่าง  
𝑥̅           แทน        คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง  
SD        แทน        ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน  
SD1      แทน        ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนก่อนการทดลอง  
SD2      แทน        ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนหลังการทดลอง  
T           แทน        ค่าสถิติที่ใช้ในการพิจารณา t-distribution 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล และท าการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตามล  าดับ

ของวัตถุประสงค์ในการวิจัย ดังนี้ 
1. เพื่ อส ร้างกิจกรรมละครที่ใช้ส่ง เส ริมการอยู่ร่วมกันในความหลากหลายงทาง

วัฒนธรรมของนักเรียนกลุ่มชาติพั นธุ์  โรงเรียนศึกษาส งเคราะห์แม่จัน  อ าเภอแม่จัน จังหวัด
เชียงราย 

2. เพื่ อศึกษาผลของการใช้กิจกรรมละครในการส่ งเสริมการอยู่ร่วมกันในความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน อ าเภอแม่จัน 
จังหวัดเชียงราย ก่อนและหลังท ากิจกรรม 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ผลของการสร้างกิจกรรมละครที่ใช้ส่งเส ริมการอยู่ร่วมกันในความต่างทางวัฒนธรรม
ของนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ซึ่งรูปแบบของกิจกรรม
ละครที่ผู้วิจัยได้ส ร้างขึ ้นมานั้น อาศัยหลักการทางด้านกิจกรรมละครของ (เฮทโคตร, 1991 อ้างถึง
ใน พรรัตน์ , 2547) ผู้ วิจัยได้มีการศึกษาและการวางแผนรูปแบบกิจกรรมละคร โดยใช้แนวคิด
กิจกรรมละคร เน้นที่กระบวนการ คือ เกมและกิจกรรมการเล่น ( games and exercises) เล่น
บทบาทสมมติ (role play)และการแสดงออก (acting Out)ระดับที่ 1และระดับที่ 2 การเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการของละคร (situation drama) และใช้แนวคิดทฤษฎีกระบวนการกลุ่มของ เคิร์ท เลวิน 
สรุปไว้ ( รัชนี ศิลปศร. 2542. อ้างถึงใน เขมวันต์ กระดังงา, 2554) มาประกอบในการสร้างกิจกรรม
ละคร รวมทั้งข้อมูลที่ เก่ียวข้องในด้านพื้นที่ ของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน อาทิ ความ
หลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ของนักเรียน ความหลากหลายด้านวัฒนธรรม การพูด การสื่อสาร 
ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมทั้งการด ารงอยู่ของความแตกต่างทางกลุ่มชาติพันธุ์ ในโรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์แม่จัน โดยผู้วิจัยสร้างรูปแบบกิจกรรมออกเป็น 3 ช่วง  ดังนี ้ 

ซึ่งในแผนกิจกรรมละครดังกล่าว ประกอบไปด้วย สาระส  าคัญของแผนกิจกรรม 
วัตถุประสงค์ ระยะเวลา จ านวนสมาชิก อุปกรณ์ที่ใช้ ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม การวัดผลและ
ประเมินผล น ามาพัฒนาประกอบทฤษฎีและหลักการของกระบวนการกลุ่ม โดยใช้ระยะเวลาใน
การด าเนินกิจกรรมทั้งหมด 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 คร้ังรวมเป็น 10 คร้ัง คร้ังละ 60 นาที  ดังแสดง
ในตาราง 
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ตาราง 1 โครงสร้างรูปแบบกิจกรรมละครเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในความหลากหลายทางวัฒน
รรมของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ 
 
ครั้งท่ี ช่ือกิจกรรม วัตถุประสงค์ แนวคิด/ทฤษฎี ประโยชน์ท่ีได้รับ 
1 My name 

is 
เพื่อให้ผู้ ร่วมกิจกรรมใน

แต่ ละคน ได้แนะน าตนเอง
สร้าง ความคุ้ น เคยและ ท า
ความรู้จักเพื่อนร่วมกิจกรรม
ให้ดี ย่ิงขึ ้น เป็นการให้ผู้ ร่วม
กิจกรรมได้เปิดโอกาสในการ
เร่ิมต้ นการกล้าแสดงออก
ด้ วยการส นท นา ให้ ผู้ น า
กิจกรรมได้ ท ราบ ข้ อ มูล ที
เก่ียวข้องกับผู้ ร่วม กิจกรรม 
และน าไปปรับใช้กับการสร้าง
กิจกรรมละคร ได้อย่างเข้าใจ 

เ ก ม แ ล ะ
กิจกรรมการเล่นกา 
เค ลื่ อ น ไห ว  ก า ร
ท าท่ าทาง เพื่ อสื่ อ
ความหมาย สร้าง
จิ น ตน าก าร  กา ร
แสดงออก 
 
 

1. ท าให้บุคคล
ส า ม า ร ถ แ ส ด ง
ตั วตนของตน เอง
ออกมา 

2.แล กเปลี่ ยน
แล ะท าค วาม รู้จั ก
บุคคลอ่ืน ๆก่อนการ
ท ากิจกรรมร่วมกัน 

2 1 ชื่อ 1 ท่า เพื่อให้ ผู้ ร่วมกิจกรรมได้
แสด งออกในเบ้ืองต้น ผ่าน
กา รแ ส ด ง ออ กท าง ก า ร
เค ลื่ อน ไห วข อ ง ร่าง กา ย  
สร้างความเข้าใจแล ะให้ ผู้
ร่วมกิจกรรมได้มีโอกาส เปิด
ใจพูดคุย สนทนา เปิดเผ ย
ตัวตน ให้ผู้ ร่วมกิจกรรมได้
เร่ิมต้นการแสดงออกโดยใช้
จินตนาการของตนเอง 

เ ก ม แ ล ะ
กิจ กรรม การเล่ น 
การเคลื่อนไหว การ
ท าท่ าทาง เพื่ อสื่ อ
ความหมาย สร้าง
จิ น ตน าก าร  กา ร
แสดงออก 
 

1.ผู้ ร่วมกิจกรรม
ได้ กล้ าแส ดง ออก
ผ่านการแนะน าตั ว
แล ะแสดงท่ าทาง
จากความคิด ของ
ตนเองท าความรู้จัก
ผู้ ร่วม กิจกรรมค น
อ่ืนให้ดีย่ิงขึน้ 
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ตาราง 1 (ต่อ) 
 
ครั้งท่ี ช่ือกิจกรรม วัตถุประสงค์ แนวคิด/ทฤษฎี ประโยชน์ท่ีได้รับ 

3 Telling the 
story 

เพื่อให้ผู้ ร่วมกิจกรรมได้
ใช้ความคิด ความรู้สึก ของ
ตนเอง ใช้ จินตนาการ การ
แสดง ออกผ่ าน เร่ืองราวที่
ต น เองพ บเจอเพื่ อ ใช้ การ
แสดงบทบาทสมมติและการ
แ ส ด ง อ อ ก  ม า พั ฒ น า
ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมที่มีค วาม
หล ากหลายทางชาติพั นธุ์ 
หลากหลายวัฒนธรรม และ
ช่ วยส่ งเส ริมให้ ผู้ เข้ า ร่วม
กิจกรรมที่มี ความแตกต่าง
กัน  ได้มีการเปิดใจ  เข้ าใ จ
ยอมรับในความแตก 

บทบาทสมมติ 
(role play)และการ
แสดงออก (acting 
Out) ก า ร จั ด
กิจกรรมให้ ผู้ ร่ วม
กิ จ ก ร รม ได้ ส ว ม
บทบาทเป็นผู้ อ่ืนใน
ส ถานการณ์ แล ะ
เงื่อนไขที่วางแผนไว้
ซึ่งอาจเป็นเร่ืองจาก
ค ร อ บ ค รั ว ห รื อ
ส ถ า น ก า รณ์ ที่
เกิ ด ขึ ้ น ใน สั ง ค ม 
บทบาทสมมติ ใน
การแสดงนี้ ส  าคัญ
มาก ระดับที่  1 การ
แสดงบทบาทตามที่
ผู้ ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม
มองเห็นและเข้าใจ
จากภายน อกโด ย
ถื อ เ อ า ก า ร
เลี ยนแบบท่ าทาง 
การกระท า คน สัตว์ 
สิ่งของ เป็นต้น 

1.ผู้ ร่วมกิจกรรม
ไ ด้ เ ร่ิ ม ก า ร ใ ช้
ความคิด จินตนการ 
สร้างความเข้าภาย
น อ ก จ า ก ก า ร
มอง เห็ น  แบะการ
เลียบแบบสิ่งต่าง ๆ  
2. ผู้ร่ วมกิ จก รรมได้
แสดงบทบาทสมมติ 
3.ผู้ร่วมกิจกรรมแต่ละ
ชนเผ่าได้แสดงความ
เป็นตัวตนของตนเอง
พร้อม ท้ัง เรียนรู้  รับรู้ 
เข้าใจ ผู้ร่วมกิจกรรมท่ี
มีชนเผ่าหลากหลายน
เบ้ืองต้นร่วมกับผู้อ่ืน 
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ตาราง 1 (ต่อ) 
 
ครั้งท่ี ช่ือกิจกรรม วัตถุประสงค์ แนวคิด/ทฤษฎี ประโยชน์ท่ีได้รับ 

4 บ้านฉัน  
บ้านเธอ 

 

เพื่ อในผู้ ร่วมกิจกรรมได้
กล้าคิดกล้าท า รวมไปถึงการ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆเพื่ อให้ ผู้
ร่วมกิจกรรมได้ฝึกการ่วมมือ 
การท างาน เป็นธีม เพื่ อให้ ผู้
ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม ไ ด้ เห็ น ถึ ง
ความส  าคัญและการมีคุณค่า
ของตน เอง ม่ันใจที่จ ะกล้ า
แสดงออกตากความคิดของ
ตนเอง 

บทบาทสมมติ 
(role play)และการ
แสดงออก (acting 
Out) ก า ร ส ว ม
บทบาทเป็นผู้อ่ืนใน
ส ถานการณ์ แล ะ
เงื่อนไขที่วางแผนไว้
ซึ่งอาจเป็นเร่ืองราว
ที่ พ บ เ ห็ น ห รื อ
สถานการณ์ที่ส ร้าง
ขึ ้ น ม า เ พื่ อ ใ ช้
บทบาทสมมติ ใน
การแสดง กิจกรรม
นี้ จ ะ ใ ช้ บ ท บ า ท
ส ม ม ติ แ ล ะ ก า ร
แสดงออกในระดับ
ที่  1  ก า ร แ ส ด ง
บทบาทตามที่ผู้ร่วม
กิจกรรมมอง เห็ น
แ ล ะ เข้ า ใ จ จ า ก
ภายนอกโดยถือเอา
ก า ร เลี ย น แ บ บ
ท่าทาง การกระท า 
คน  สั ต ว์  สิ่ ง ขอ ง 
เป็นต้น  

1.ผู้ ร่วมกิจกรรม
แ ต่ ล ะ ช น เผ่ า ได้
แสด งออกถึงความ
เป็น ตั วต น  ค วาม
เป็น อัตลักษณ์ของ
แต่ละเผ่า  

2.ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ท าความรู้จัก
ชน เผ่ าต่ าง  ๆผ่ าน
ก า ร ท า กิ จ ก ร ร ม
ร่วมกัน 

3 .ท าให้ ผู้ ร่ว ม
กิจกรรม ได้ เข้ า ใ จ
และปรับตัวในการ
อยู่ ร่วม กันภายใต้
ความหล ากหล าย
ทางวัฒนธรรม 
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ตาราง 1 (ต่อ) 
 
ครั้งท่ี ช่ือกิจกรรม วัตถุประสงค์ แนวคิด/ทฤษฎี ประโยชน์ท่ีได้รับ 

5 My home เพื่อให้ผู้ ร่วมกิจกรรมได้
กล้าคิด กล้าแสดงออกเปิด
โอกาส ให้ ผู้ ร่วมกิจกรรมได้
แสดงออกถึงเอกลักษณ์ อัต
ลั ก ษณ์ จ าก ชน เผ่ าข อ ง
ตนเองเพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรม
ได้ เกิดความภาคภู มิใจ ใน
ค ว า ม เ ป็ น ตั ว ต น  แ ล ะ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์
กับผู้ อ่ืนน าไปสู่การพัฒนา
ตน เองสู่ การอยู่ร่วมกันใน
สังคม 
 

บทบาทสมมติ 
(role play)และการ
แสดงออก (acting 
Out) ก า ร ส ว ม
บทบาทเป็นผู้อ่ืนใน
ส ถานการณ์ แล ะ
เงื่อนไขที่วางแผนไว้
ซึ่งอาจเป็นเร่ืองราว
ที่ พ บ เ ห็ น ห รื อ
สถานการณ์ที่ส ร้าง
ขึ ้ น ม า เ พื่ อ ใ ช้
บทบาทสมมติ ใน
การแสดง กิจกรรม
นี้ จ ะ ใ ช้ บ ท บ า ท
ส ม ม ติ แ ล ะ ก า ร
แสดงออกในระดับ
ที่  1  ก า ร แ ส ด ง
บทบาทตามที่ผู้ร่วม
กิจกรรมมอง เห็ น
แ ล ะ เข้ า ใ จ จ า ก
ภายนอกโดยถือเอา
ก า ร เลี ย น แ บ บ
ท่าทาง การกระท า 
คน  สั ต ว์  สิ่ ง ขอ ง 
เป็นต้น  

1 .  ใ ห้ ผู้ ร่ ว ม
กิจกรรมได้แสดงถึง
ตั งต นของชน เผ่ า
ตน เอง เปิด เผ ยให้
ผู้อ่ืนได้ท าความรู้จัก 

2. ส ร้าง ความ
ภาคภูมิใจให้ผู้ ร่วม
กิจก รรม ถึ ง กา รมี
ตัวตนและการเป็นที่
ยอมรับจากผู้อ่ืน 
3.เข้าใจการอยู่ร่วมกัน
ในความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมมากขึน้ 
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ตาราง 1 (ต่อ) 
 
ครั้งท่ี ช่ือกิจกรรม วัตถุประสงค์ แนวคิด/ทฤษฎี ประโยชน์ท่ีได้รับ 

6 จ้ิกซอว์ 
 

เพื่อให้ผู้ ร่วมกิจรู้จักการ
แก้ปัญหา ให้ผู้ ร่วมกิจกรรม
ได้ เห็ นคุณ ค่ าของ ตน เอง 
เพื่ อ ให้ ผู้ ร่ว ม กิ จก รรม ได้
กระ ตุ้ นการใช้ ชี วิต ร่วม กับ
ผู้อ่ืน การขอความช่วยเหลือ 
เคารพกันและกัน 

บทบาทสมมติ 
(role play)และการ
แสดงออก (acting 
Out)การแสดงออก
โด ย ส ถา น กา รณ์
แ ล ะ เ งื่ อ น ไ ข ที่
ก าหนดให้  ซึ่งอาจ
เป็น เร่ือง ราวจา ก
ส ถ า น ก า รณ์ ที่
เกิ ด ขึ ้ น ใน สั ง ค ม 
บท เรียนใน วิชาใด
วิชาหนึ่ง  กิจกรรมนี้
ใช้ ระ ดั บที่  2  การ
แสดงเป็นบทบาท
นั้น ๆในสถานการณ์
ที่ ก า ห ม ด ขึ ้ น
ส ถ า น ก า ร ณ์
ดั ง กล่ าว  มีค วาม
ขัดแย้งและปัญหาที่
ชั ด เ จ น  ผู้ ท า
กิจกรรมต้องมีความ
เข้าใจในปัญหาและ
ต้ อ ง ใ ช้ ค ว า ม รู้
แก้ปัญหา 

1.ผู้ ร่วมกิจกรรม
ได้ รู้จั ก ก าร แ ก้ ไข
ปัญ หาของตนเอง
แ ล ะ ก า ร รู้ จั ก ข อ
ความช่วยเหลือจาก
ผู้อ่ืน 

2. เข้าใจถึงการ
ช่ วยเห ลื อ  พึ่ ง พ า
อาศัยกันในการอยา
ร่วม กั น ใน สั ง ค ม 
ผ่านการท างานกลุ่ม
ที่ผู้คนหลากหล าย
รูป3 . ฝึ กให้ ผู้ ร่ วม
กิจกรรม เปิดความ
ส า มั ค คี ใ น ก า ร
ท างานและการอ ยู่
ร่วมกัน 
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ตาราง 1 (ต่อ) 
 
ครั้งท่ี ช่ือกิจกรรม วัตถุประสงค์ แนวคิด/ทฤษฎี ประโยชน์ท่ีได้รับ 

7 The village 

 
 

เพื่ อให้ผู้ ร่วมกิจกรรมได้
ใช้ ความคิดอย่างอิสระเพื่ อ
ฝึกการท างานกลุ่มสมาชิ ก
หลายๆคนที่มีความแตกต่าง
กัน   ให้ ผู้ ร่ วม กิ จก รรม ได้
เผชิญหน้าและแก้ไขปัญหา 
ฝึกการช่วยเหลือซึ่ง กันแล ะ
กัน 

บทบาทสมมติ 
(role play)และการ
แสดงออก  (acting 
Out)การแสดงออก
โดยสถานการณ์และ
เงื่อนไขที่ก าหนดให้ 
ซึ่งอาจเป็นเร่ืองราว
จากสถานการณ์ ที่
เกิ ด ขึ ้ น ใน สั ง ค ม 
บท เรียนในวิชาใด
วิชาหนึ่ง  กิจกรรมนี้
ใช้  ระ ดั บที่  2 การ
แสดงเป็นบทบาท
นั้น ๆในสถานการณ์
ที่ ก า ห ม ด ขึ ้ น
ส ถ า น ก า ร ณ์
ดั ง กล่ าว  มี ค วา ม
ขัดแย้งและปัญหาที่
ชัดเจน ผู้ท ากิจกรรม
ต้องมีความเข้าใจใน
ปัญหาและต้อง ใช้
ความรู้แก้ปัญหา 

1 .  ผู้ ร่ ว ม
กิจกรรมได้ท างาน
ร่ ว ม กั บ ผู้ อ่ี น ที่
แ ต ก ต่ า ง จ า ก
ตนเอง 

2 .  ส ร้า ง ก า ร
เข้ า ใ จ  ย อ ม รั บ
ความเหมือนแล ะ
ความต่างระหว่าง
บุคคล 

3. รับฟังความ
คิ ด เห็ น จากผู้ อ่ืน 
ฝึกการเป็นผู้น า ผู้
ตามที่ดี  ในการอยู่
ร่วมกันในสังคมทีมี
สมาชิกจ านวนมาก 
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ตาราง 1 (ต่อ)  
 
ครั้งท่ี ช่ือกิจกรรม วัตถุประสงค์ แนวคิด/ทฤษฎี ประโยชน์ท่ีได้รับ 

8 พวกเรารื่นเรงิ 
 
 

เพื่อให้ผู้ ร่วมกิจกรรมได้ใช้
ความสามารถมากขึ ้น ได้เกิด
การพัฒ นาตน เองโดยผ่าน
การใช้กระบวนการขอละค ร 
เพื่อให้ผู้ ร่วมกิจได้ปฏิบัติจริง
จากการแสดงบทบาทสมมติ
ส ร้าง กระบวนการคิ ด  การ
กระท าและการแสดงออกต่อ
หน้าผู้คนจ านวนมาก เพื่อให้ผู้
ร่วมกิจกรรมได้เกิดการท างาน
ร่วมกันกับสมาชิกภายในกลุ่ม 
ในการร่วมกันสร้างสรรค์งาน
ชิ้นส  าคัญ  เป็นวิธีการเรียน รู้
การท างาน การใช้ชีวิตในการ
อยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืน 
 

การเรียน รู้ผ่ าน
กระบวน การขอ ง
ล ะ ค ร  (  situation 
drama )ก่ อน ที่ จ ะ
แสดงสดนั้นผู้ ร่วม
กิ จ ก รรม จ ะ ต้ อ ง
เรียน รู้ เก่ียว กับตั ว
ล ะ ค รที่ ต้ อง ส ว ม
บทบาท ปัญหาและ
จุดมุ่งหมายของตัว
ละค ร สวมบทบาท 
การเผ ชิญ ปัญ ห า
แล ะการตั ดสิ น ใ จ
กระท าสิ่ งไหนสิ่ ง
หนึ่ง ซึ่งในกิจกรรม
ละครนี้ เปิดกว้างไว้
ให้ผู้แสดงบทบาทได้
พัฒ นาการกระท า 
การแก้ปัญหาต่าง ๆ 
ร่วมกันผู้อ่ืน 

1 .  ผู้ ร่ ว ม
กิจกรรมได้รู้จักการ
ท างานที่ต้องเผชิญ
กับปัญหา 

2 .ฝึ กก ารคิ ด 
วิเคราะห์  ปัญ หา 
แล ะฝึ กการแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ 

3 .  ผู้ ร่ ว ม
กิจกรรมได้ฝึกการ
พูดคุย การสื่อสาร
เ พื่ อ ช่ ว ย กั น
แก้ปัญหาและ รับ
ฟั ง ค วามคิ ด เห็ น
ของกันและกัน 
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ตาราง 1 (ต่อ) 
 
ครั้งท่ี ช่ือกิจกรรม วัตถุประสงค์ แนวคิด/ทฤษฎี ประโยชน์ท่ีได้รับ 

9 ละคร 
ของพวก
เรา 

 
 

เพื่อให้ผู้ ร่วมกิจได้มีอิสระ
ในการสร้างผลงาน  เป็นการ
เรียน รู้ที่ ผู้ ร่วม กิจกรรมได้
พัฒนาความหลากหลาย1
ของตน เอง ค วามสามารถ
ด้านต่าง ๆ ให้ออกมาก กล้า
ที่จะคิด กล้าที่จะแสดงออก 
สร้างสรรค์ผลงานได้ เพื่อให้ผู้
ร่วม กิจกรรมล ง มือปฏิ บั ติ
สร้างสรรค์ละครจริง ๆ ด้วย
ตน เอง แล ะต้ อง รักษ าอั ต
ลักษณ์ความเป็นชนเผ่าของ
ตน เอง ค ง ไว้ซึ่ ง ค วามเป็ น
เอกลักษณ์ที่มีคุณค่า 
 

การเ รียน รู้ผ่ า น
ก ระ บ วน ก า รข อ ง
ล ะ ค ร  (  situation 
drama )ก่ อ น ที่ จ ะ
แสดง ส ดนั้ น ผู้ ร่ วม
กิจกรรมจะต้องเรียนรู้
เก่ียวกับ ตั วล ะ ค รที่
ต้ อ ง ส ว ม บ ท บ า ท 
ปั ญ ห า แ ล ะ
จุด มุ่ งหมายของตั ว
ละคร และเหตุการณ์
ที่ จ ะ เกิ ด ขึ ้ น อ ย่ า ง
ชัดเจนว่า ใคร (who) 
ท า อ ะ ไร  (what) ที่
ไหน (where) เม่ือไหร่ 
(when) แล ะ  ท า ไม 
(why)จึงท าเช่นนั้น ผู้
ร่วมกิจกรรมจะต้องมี
ความชัดเจนในทุก ๆ
จุด มุ่ งหลายของตั ว
ล ะ ค ร ที่ เ ข า ส ว บ
บทบาท  การเผ ชิญ
ปัญหาการตัดสินใจ 

1 .  ผู้ ร่ ว ม
กิจกรรมได้ใช้เวลา
ใ น ก า ร ท า ง า น
ร่วม กั น  ช่ ว ย กั น
ปรึกษา พูดคุย ถึง
ปัญ ห า ที่ เ กิด ขึ ้ น 
พ ร้อมทั้ ง ช่ วยกัน
แก้ไขปัญหาให้ ได้
ด้วยตัวเอง 

2 .  ผู้ ร่ ว ม
กิ จ ก ร ร ม ไ ด้ ใ ช้
ค ว า ม คิ ด 
จิ น ต น า ก า ร 
วิ เ ค ร า ะ ห์  ถึ ง
เหตุการณ์ที่เกิดขึน้ 

3. ช่ วยให้เกิด
ค ว า ม ก ล้ า
แสดงออกมากขึ ้น 
กล้ าคิ ด  กล้ าพู ด 
และการลงมืออะไร
บางอย่าง โดยไม่
เขินอาย 
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ตาราง 1 (ต่อ)  
 
ครั้งท่ี ช่ือกิจกรรม วัตถุประสงค์ แนวคิด/ทฤษฎี ประโยชน์ท่ีได้รับ 

10 ละครของ
พวกเรา 

 
 

เพื่ อให้ผู้ ร่วมกิจกรรมได้
ล ง มื อ ป ฏิ บั ติ จ ริ ง  คื อ 
ด าเนินการจัดแสดงละครที่ผู้
ร่วมกิจกรรมได้คิดสร้างสรรค์
ขึ ้ น เอ ง เพื่ อ ก า ร บ ร ร ลุ
เป้าหมายของกิจกรรมละคร 
ที่ จ บ ด้ วย ก า ร  ให้ ผู้ ร่ ว ม
กิจกรรมได้ส ร้างสรรค์ละคร
ขึ ้น เอง โดยมีผู้ น า กิจกรรม
คอยให้ค าแนะน า 

น ากระบวรการ
ข อ ง ล ะ ค รแ ล ะ
กิจกรรมละครที่ได้
เรียนรู้จากกิจกรรม
ทั้ง หมดที่ ผ่ านมา 
น ามามาสร้างสรรค์
ให้เกิดเป็นละคร 1 
เ ร่ื อ ง  ซึ่ ง ผู้ ร่ ว ม
กิจกรรมเป็นผู้ส ร้าง
ขึน้เอง 

1. ผู้ร่วมกิจกรรม
ได้แส ด งศั กยภาพ
ของตนเองผ่านการ
แสดงออกเป็นละคร
สั้นๆ ที่ เกิดจากการ
ช่ ว ย กั น คิ ด จ า ก
สมาชิกในกลุ่ม 

2. เห็นถึงความ
สามัคคี ของ ผู้ ร่วม
กิจกรรมที่ มี ค วาม
หลากหลายชนเผ่ า 
ห ล า ก ห ล า ย
วัฒ นธ รรมในการ
ท างานร่วมกัน 

3. ผู้ร่วมกิจกรรม
ได้ ท าสิ่งที่ ได้ เรียน รู้
จากกิจกรรมทุ ก  ๆ 
คร้ังมาใช้ในการท า
กิจกรรมในคร้ังนี้ 
 

 
จากนั้นผู้ วิจั ยได้พัฒนารูปแบบกิจกรรมละค รเพื่ อส่ง เสริมการอยู่ ร่วมกันในความ

หลากหลายทางวัฒนธรรมขึน้มา โดยผู้วิจัยได้ท างานศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร
และงานวิจัยที่ เก่ียวข้อง ในการน าหลักการ แนวคิดทฤษฎี รวมทั้งข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์
เบ้ืองต้นเพื่อให้ได้ทราบถึงข้อมูลที่เก่ียวกับความหลากหลายทางชาติพันธุ์ของนักเรียนโรงเรียน
ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน มาสร้างเป็นรูปแบบกิจกรรมละคร แล้วจึงน ารูปแบกิจกรรมละครที่ได้สร้าง
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ขึน้ เสนอต่อผู้ เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างกิจกรรม
และวัตถุประสงค์และความเที่ยงตรงในการวิจัย (IOC) โดยใช้เกณฑ์ตั้งแต่ 0.5 ขึน้ไป (พวงรัตน์ ทวี
รัตน์, 2543) ดังแสดงในตารางที่ 2 
 
ตาราง 2ผลการทดสอบหาค่าความสอดคล้องระหว่างรูปแบบกิจกรรมละครกับวัตถุประสงค์ของ
การจัดกิจกรรมละครเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในความหลากหลายทางวัฒนธรรมของนักเรียน
กลุ่มชาติพันธุ์ ( N = 3) 
  

กิจกรรม วัตถุประสงค์ IOC แปลผล 

1. My name is เพื่อให้ผู้ ร่วมกิจกรรมในแต่ละคน ได้แนะน า
ตนเองสร้างความคุ้นเคยและท าความรู้จักเพื่อน
ร่วมกิจกรรมให้ดีย่ิงขึน้ เป็นการให้ผู้ร่วมกิจกรรม
ได้เปิดโอกาสในการเร่ิมต้นการกล้าแสดงออกด้วย
การสนทนา ให้ ผู้น ากิจกรรมได้ ทราบข้ อมูล ที
เก่ียวข้องกับผู้ร่วมกิจกรรม และน าไปปรับใช้กับ
การสร้างกิจกรรมละคร ได้อย่างเข้าใจ 

1.00 สอดคล้อง 

2. 1 ชื่อ 1 ท่า เพื่อให้ผู้ ร่วมกิจกรรมได้แสดงออกในเบ้ืองต้น
ผ่านการแสดงออกทางการเคลื่อนไหวของร่างกาย
สร้างความเข้าใจและให้ผู้ ร่วมกิจกรรมได้มีโอกาส
เปิด ใจพู ดคุย สนทนา เปิดเผยตัวตน ให้ผู้ ร่วม
กิจกรรมได้เร่ิมต้นการแสดงออกโดยใช้จินตนาการ
ของตนเอง เป็นการกระตุ้นความคิด 

1.00 สอดคล้อง 
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ตาราง 2 (ต่อ)  
 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ IOC แปลผล 

3. Telling the 
story 

เพื่อให้ผู้ ร่วมกิจกรรมได้ใช้ความคิด ความรู้สึก 
ของตน เอง ใช้จินตนาการ การแสดงออกผ่าน
เร่ืองราวที่ตนเองพบเจอเพื่อใช้การแสดงบทบาท
สมมติ และการแสดงออก มาพัฒนาผู้ เข้ าร่วม
กิจกรรมที่ มี ค วามหล ากหล ายทางชาติพั นธุ์ 
หล ากหล ายวัฒ นธรรม  แล ะ ช่ วยส่ งเส ริมให้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีความแตกต่างกัน ได้มีการ
เปิดใจ เข้าใจยอมรับในความแตก 

0.66 สอดคล้อง 

4. บ้านฉัน บ้าน
เธอ 

 

เพื่อในผู้ ร่วมกิจกรรมได้กล้าคิดกล้าท า รวมไป
ถึงการแก้ไขปัญหาต่าง ๆเพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้
ฝึกการ่วม มือ การท างานเป็นธี มเพื่ อให้ ผู้ ร่วม
กิจกรรมได้เห็นถึงความส  าคัญและการมีคุณค่า
ของตนเอง ม่ันใจที่จะกล้าแสดงออกตากความคิด
ของตนเอ 

0.66 สอดคล้อง 

5. My home เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้กล้าคิด กล้าแสดงออก
เปิด โอกาส ให้ ผู้ ร่วม กิจกรรม ได้ แส ดง ออกถึง
เอกลักษณ์ อัตลักษณ์จากชนเผ่าของตนเองเพื่อให้
ผู้ร่วมกิจกรรมได้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็น
ตัวตน และ แลกเปลี่ยนประ สบการณ์ กับผู้ อ่ืน
น าไปสู่การพัฒนาตนเองสู่การอยู่ร่วมกันในสังคม 

0.66 สอดคล้อง 

6. จิ้กซอว์ เพื่ อให้ผู้ ร่วม กิจรู้จักการแก้ปัญหา การเห็ น
คุณค่าของตนเอง ได้กระตุ้นการใช้ชีวิตร่งม กับ
ผู้อ่ืน ช่วยเหลือ อดทน 

1.00 สอดคล้อง 
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ตาราง 2 (ต่อ) 
 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ IOC แปลผล 

7. The village 
 

เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้ใช้ความคิดอย่างอิสระ
เพื่อฝึกการท างานกลุ่มสมาชิกหลายๆคนที่มีความ
แตกต่างกัน  ให้ผู้ ร่วมกิจกรรมได้เผชิญหน้าและ
แก้ไขปัญหา ฝึกการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

0.66 สอดคล้อง 

8. พวกเราร่ืนเริง 
 

เพื่อให้ผู้ ร่วมกิจกรรมได้ใช้ความสามารถมาก
ขึ ้น  ได้ เกิดการพัฒ นาตน เอง โดยผ่านการใช้
กระบวนการขอละคร เพื่อให้ผู้ร่วมกิจได้ปฏิบัติจริง
จากการแสดงบทบาทสมมติ ส ร้างกระบวนการคิด 
การกระท าและการแสดงออกต่อหน้าผู้คนจ านวน
มาก เพื่ อ ให้ ผู้ ร่วมกิจกรรมได้ เกิดการท างาน
ร่วมกัน กับสมาชิ กภายในกลุ่ม  ในการร่วม กัน
สร้างสรรค์งานชิ้นส  าคัญ เป็นวิธีการเรียนรู้การ
ท างาน การใช้ชีวิตในการอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืน 

1.00 สอดคล้อง 

9.ละครของพวก
เรา 
 

เพื่อให้ผู้ ร่วมกิจกรรมได้ลงมือปฏิบัติจริง คือ 
การเต รียมค วามพ ร้อมในก ารแส ดงล ะค ร 
จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สิ่งของที่จะใชในการแสดง
ละครคร้ังต่อไป 

1.00 สอดคล้อง 

10.ละครของ 
พวกเรา 

 

เพื่อให้ผู้ ร่วมกิจกรรมได้ลงมือปฏิบัติจริง คือ 
ด าเนินการจัดแสดงละครที่ผู้ร่วมกิจกรรมได้คิด
สร้างส รรค์ขึ ้นเองเพื่อการบรรลุเป้าหมายของ
กิจกรรมละคร ที่จบด้วยการ ให้ผู้ ร่วมกิจกรรมได้
สร้างสรรค์ละครขึน้เอง โดยมีผู้น ากิจกรรมคอนให้
ค าแนะน า 

1.00 สอดคล้อง 
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ผลการวิเคราะห์ข้ อมูลตามตารางแสดงให้ เห็น ว่าผ ลการทดสอบหาค่าดัชนีค วาม
สอดคล้องระหว่างกิจกรรมละครกับวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมละครเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันใน
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ ตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิมี
ค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ที่ระดับ 1.00 ในกิจกรรมที่ 1,2,6,8,9 และ 10 สรุปได้ว่าผู้ทรงคุณวุฒิมี
ความเห็นว่า กิจกรรมละครกับวัตถุประสงค์ของ การจัดกิจกรรมละครเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันใน
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์  มีความสอดคล้องกัน สามารถน า
กิจกรรมละครที่สร้างขึน้ไปใช้จัดกิจกรรมละครได้อย่างเหมาะสม ส่วนในกิจกรรมที่ 3 ,4,5 และ 7 
นั้นมี ค่าดัชนีสอดคล้องอยู่ที่ระดับ 0.66 ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่า สามารถปรับปรุงแก้ไขและ
พัฒนากิจกรรมละคร ดังนี้ 

ปรับปปรุงให้รูปแบบกิจกรรมมีความสอดคล้องกับกลุ่มตัวอย่าง ควรค านึงถึงลักษณะ
ของกลุ่มตัวอย่างเป็นส  าคัญ เช่น ความหลากหลายวัฒนธรรม การมีอัตลักษณ์เฉพาะของแต่จะ
ชาติพันธุ์  ลักษณะที่โดดเด่น การมองเห็นคุณค่าและให้ความส  าคัญ กับกลุ่มตัวอย่าง รูปแบบ
กิจกรรมละครไม่ควรยากหรือซับซ้อนจนเกินไป ปรับปรุงให้เข้าใจได้ง่ายขึ ้น ซึ่งจากค าแนะน าของผู้
รงคุณวุฒิ ผู้วิจัยได้น ามาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาทุกด้านจนครบถ้วน 

2. เพื่อศึกษาผลของการใช้กิจกรรมละครในการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในความต่างทาง
วัฒนธรรมของนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ก่อนและหลัง
ท ากิจกรรม 
 

ตาราง 3 จ านวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ( N=25 ) 
 

ข้อมูลท่ัวไป จ านวน ร้อยละ 

เพศชาย 10 40.00 
เพศหญิง 15 60.00 
อายุ 9 ปี 3 12.00 

อายุ 10 ปี 10 40.00 
อายุ 11 ปี 9 36.00 
อายุ 12 ปี 3 12.00 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 13 52.00 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 9 36.00 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 3 12.00 
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จากข้อมูลในตาราง พบว่า ในด้านเพศของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้  พบว่ามี

จ านวนเพศชายน้อยกว่าเพศหญิง โดยเป็นเพศชาย 10 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 และเป็นเพศ
หญิง15คนคิดเป็นร้อยละ60.00  

ด้านอายุ พบว่า อายุของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้  มีอายุอยู่ที่ ระหว่าง 9 -12 ปี 
โดยส่วนใหญ่มีอายุ 10 ปี จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 อายุ 11 ปี จ านวน 9 คน คิดเป็น
ร้อยละ 36.00 อายุ 9 ปี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00 และอายุ 12 ปี จ านวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 12.0 

ด้านระดับการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ 
ส่วนใหญ่มีระดับประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 52.00 ระดับประถมศึกษาปีที่ 
5 จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 36.00 และระดับประถมศึกษาปีที่  6 จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 
12.00 

 
ตาราง 4 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานในแต่ละด้านของแบบวัดความรอบรู้ 
เก่ียวกับการอยู่ร่วมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุ่มทดลองก่อนการทดลอง 
 

 

 
 
 

ด้าน 
ความรอบรู้เก่ียวกับการอยู่ร่วมกันใน 
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

ก่อนการทดลอง 
แปลผล 

�̅� SD 

1. การยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม 3.21 0.17 ระดับปานกลาง 

2. การรับรู้บรรยากาศความเป็นพหุวัฒนธรรม
ภายในโรงเรียน 

2.84 0.21 ระดับปานกลาง 

3. ความรู้สึกที่มีต่อเชื้อชาติและวัฒนธรรม 3.35 0.10 ระดับปานกลาง 
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ระดับเกณฑ์ในการแปลผล ด้านที่ 1 การยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
คะแนนเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง  ยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

ระดับสูง  
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง  ยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม  

ระดับค่อนข้างสูง 
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง  ยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

ระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  ยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

ระดับค่อนข้างต ่า 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50  หมายถึง ยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

ระดับต ่า 
ระดับเกณฑ์ในการแปลผล ด้านที่  2 การรับรู้บรรยากาศความเป็นพหุวัฒนธรรมภายใน

โรงเรียน 
คะแนนเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง  รับรู้บรรยากาศ ระดับสูง 
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง  รับรู้บรรยากาศ ระดับค่อนข้างสูง 
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง  รับรู้บรรยากาศ ระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  รับรู้บรรยากาศ ระดับค่อนข้างต ่า 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50  หมายถึง รับรู้บรรยากาศ ระดับต ่า 

ระดับเกณฑ์ในการแปลผล ด้านที่ 3 ความรู้สึกที่มีต่อเชื้อชาติและวัฒนธรรม 
คะแนนเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง  ความรู้สึกที่มีต่อเชื้อชาติ ระดับสูง 
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง  ความรู้สึกที่มีต่อเชื้อชาติ ระดับค่อนข้างสูง  
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง  ความรู้สึกที่มีต่อเชื้อชาติ ระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  ความรู้สึกที่มีต่อเชื้อชาติ ระดับค่อนข้างต ่า 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50  หมายถึง ความรู้สึกที่มีต่อเชื้อชาติ ระดับต ่า 

จากตาราง แสดงให้เห็นถึงข้อมูลจากแบบวัดความรอบรู้เก่ียวกับการอยู่ร่วมกันในความ
หลากหลายวัฒนธรรมก่อนการใช้กิจกรรมละครเพื่อการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ การยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม , การรับรู้
บรรยากาศความเป็นพหุวัฒนธรรมภายในโรงเรียน, ความรู้สึกที่มีต่อเชื้อชาติและวัฒนธรรม  ซึ่งผล
การวิเคราะห์จากตาราง พบว่า ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานในแต่ละด้านโดยร อบของ
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ความรอบรู้เก่ียวกับการอยู่ร่วมกันในความหล ากหลายทางวัฒนธรรมก่อนการทดลอง กลุ่ ม
ตัวอย่างมีผลคะแนนความรอบรู้อยู่ในระดับปานกลางในทุก ๆ ด้าน โดยคะแนนเรียงจากมากไปหา
น้อย อันดับที่ 1 ความรู้สึกที่มีต่อเชื้อชาติและวัฒนธรรม คะแนนค่าเฉลี่ยคือ 3.46 อันดับที่ 2 การ
ยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม คะแนนค่ าเฉลี่ยคือ 3.27 และอันดับที่  3 การรับ รู้
บรรยากาศความเป็นพหุวัฒนธรรมภายในโรงเรียน คะแนนค่าเฉลี่ยนคือ 2.84  

จากการวิเคราะห์ในแต่ละด้าน  อันดับที่ 1 ความรู้สึกที่มีต่อเชื้อชาติและวัฒนธรรม คือ
ด้านที่มีระดับคะแนนค่าเฉลี่ยคือ 3.46 ระดับปานกลาง ซึ่งอยู่ในระดับที่สูงที่สุดจาก 3 ด้าน โดย
กิจกรรมละครที่ส่ง เส ริมในด้านนี้คือกิจกรรมที่  1, 3, 4  และ 5 เป็นกิจกรรมที่เน้นให้ผู้ร่วมกิจกรรม
ท าความรู้จักตนเอง สร้างความคิด ความเชื่อม่ันและม่ันใจในตนเอง สร้างความรู้สึกของบุคคลใน 
ลักษณะของความเข้าอกเข้าใจ การยอมรับ และเชื่อถือในคุณค่าวัฒนธรรมของตนเองพร้อมที่จะ
ด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมที่มีความหลากหลาย 

อันดับที่ 2 การยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม คือด้านที่มีคะแนนค่าเฉลี่ยคือ 
3.27 อยู่ในระดับปานกลาง โดยกิจกรรมละครที่ส่ง เส ริมในด้านนี้คือกิจกรรมที่ 4 , 7, 9 และ 10  
เป็นกิจกรรมที่เน้นให้ผู้ ร่วมกิจกรรมได้ส ร้างความเข้าใจผู้ อ่ืนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม   
สร้างความเข้าอกเข้าใจ การยอมรับ และเชื่อถือในคุณค่าวัฒนธรรมของกลุ่มอ่ืน เข้าใจ  และ
ยอมรับในความแตกต่างทางเชื้อชาติ ภาษา ศาสนา ขนบประเพณี และวิถีชีวิต พร้อมที่จะด าเนิน
ชีวิตอยู่ในสังคมที่มีความหลากหลายโดยปราศจากอคติ  

และอันดับที่ 3 การรับรู้บรรยากาศความเป็นพหุวัฒนธรรมภายในโรงเรียน คือด้านที่มี
คะแนนค่าเฉลี่ยคือ 2.84 อยู่ในระดับปานกลาง โดยกิจกรรมละครที่ส่งเสริมในด้านนี้คือกิจกรรมที่ 
6, 8 เป็นกิจกรรมที่เน้นให้ผู้ ร่วมกิจกรรมท างานร่วมกันโดยการใช้กระบวนการกลุ่ม เน้นให้ผู้ ร่วม
กิจกรรมได้ท างานเป็นทีมโดยมีสมาชิกกลุ่มเดียวกันมีความหลากหลายชนเผ่า เพื่อให้มีความ
แตกต่างทางบุคคลน าไปสู่การท างานที่ต้องใช้ความเข้าใจ ช่วยเหลือซึ่ง กันและกัน การยอมรับและ
รับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน น าไปสู่การอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุข สามารถด าเนินชีวิต
ร่วมกันได้โดยปราศจากอคติ 
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ตาราง 5 ผลการบันทึกกิจกรรมที่ได้จากการสังเกตการณ์แบบไม่มีโครงสร้างของกลุ่มทดลอง  
 

ช่ือกิจกรรม บันทึกการสังเกตการณ์ 

1. My name is เบ้ืองต้นผู้ เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 25 คน โดยมี 5 ชนเผ่า คือ เผ่าม้ง จ านวน 5 
คน เผ่าอาข่า จ านวน 5 คน เผ่าลีซอ จ านวน 5 คน เผ่ามูเซอ จ านวน 5 คน และ
พื้นเมือง จ านวน 5 คน โดยแบ่งเป็นเพศชาย จ านวน 10 คน เพศหญิง จ านวน 
15 คน ผู้ ร่วมกิจกรรมมีความเขินอายต่อกัน จับกลุ่มแบ่ งแยกกันเป็นชนเผ่า
ตนเองอย่างชัดเจน สื่อสารต่อกันน้อยมาก ผู้น ากิจกรรมใช้ป้ายชื่อในการแนะน า
ตัวและพูดคุยกับผู้ร่วมกิจกรรมในเบ้ืองต้น เร่ิมกิจกรรมละลายพฤติกรรม ผู้ ร่วม
กิจกรรม ยังไม่ปฏิบัติห รือให้ ความร่วมมือเท่าที่ควร เช่น ไม่กล้าพู ด ไม่กล้ า
แสดงออก จั บกลุ่ มกระ จุกตั วกัน ผู้ น ากิจกรรมจึ งเข้ าร่วมท ากิจกรรมด้วย 
เพื่อให้ผ็ร่วมกิจกรรมลดการเขินอาย ผู้ ร่วมกิจกรรมปฏิบัติเช่นไร ผู้น ากิจกรรมก็
ปฏิบัติเช่นกัน เพื่อให้ผู้ ร่วมกิจกรรมรู้สึกไม่โดดเด่นที่จะแสดงออกเพียงล  าพัง ท า
ให้ผู้ร่วมกิจกรรมกล้าที่จะแสดงออกมากขึน้ พูดคุยมากขึน้  

2. 1 ชื่อ 1 ท่า ช่วงล ะลายพฤติกรรม ผู้ ร่วมกิจกรรมให้ความร่วมมือดีขึ ้นต่ อเนื่องด้ วย
กิจกรรมหลัก ผู้ร่วมกิจกรรมยังคงจับกลุ่มแยกกันเป็นชนเผ่า ผู้น ากิจกรรมใช้
วิธีการ โดยให้ผู้ ร่วมกิจกรรมแต่ละคนยืนสลับชนเผ่ากันตลอดระยะเวลาการ
ด าเนินกิจกรรม เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้คุ้นชินกับสมาชิกคนอ่ืน ค่อยๆเปิดใจที่
จะยอบรับและท ากิจกรรมร่วมกันโดยไม่แบ่งแยกชนเผ่า โดยการแนะน าตัวและ
ให้ปฏิบัติเพิ่มความกล้าแสดงออกมมากขึ ้น ลดการปิดก้ันตัวตนระหว่างสมาชิก 
และเป็นการท าความรู้จักเพื่อนสมาชิกผ่านการท ากิจกรรมนี้  ผู้ ร่วมกิจกรรมเร่ิม
กล้าแสดงออกมากขึน้ ผ่านการพูด แสดงท่าทาง มีพฤติกรรมที่ย้ิมแย้มขึน้  
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ตาราง 5 (ต่อ) 
 

ช่ือกิจกรรม บันทึกการสังเกตการณ์ 

3. Telling the story ผู้ร่วมกิจกรรมให้ความร่วมมือดีขึ ้น กิจกรรมนี้ผู้ร่วมกิจกรรมท างาน
ร่วมกันเป็นกลุ่ม โดยมีสมาชิกในกลุ่มเป็นชนเผ่าเดียวกัน  จึงท าให้
ตอบสนองต่อกิจกรรมนี้เป็นอย่างดี กล้าแสดงมากขึน้ พูดคุยสื่อสารได้ดี
ขึน้ มีการท างานร่วมกันพร้อมทั้งน าเสนองานกลุ่ม สลับกันเป็นผู้แสดง
และผู้ชมที่ดี  เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างสมาชิกหลากลายชนเผ่า การ
เคารพและให้เกียรติซึ่ง กันและกัน ผู้ ร่วมกิจกรรมกล้าที่จะพูดคุยกับ
เพื่อนต่างชนเผ่ามากขึน้ โดยมีความเขินอายน้อยลง มีค าถามระหว่าง
การน าเสนองานของแต่ละกลุ่ม การตอบสนองการท ากิจกรรมดีขึน้ 

4. บ้านฉัน บ้านเธอ 
 

กิจกรรมนี้ผู้น ากิจกรรมได้สั่งให้ผู้ ร่วมกิจกรรมได้หาอุปกรณ์ ของ
เหลือใช้ หรืออุปกรณ์ต่าง ๆของชนเผ่า เสื ้อผ้าและอ่ืน ๆ ตามที่ผู้ร่วม
กิจกรรมจะสะดวกน ามาเพื่อใช้ในกิจกรรม ผู้ร่วมกิจกรรมก็น าสิ่งของที่
สั่งมา ให้ควาร่วมมือแสดงถึงการมีความพร้อมในการท ากิจกรรม การ
ท ากิจกรรมให้วันนี้ ผู้ ร่วมกิจกรรมพูดคุย สื่อสาร มีปฏิสัมพันธ์ต่อเพื่อน
สมาชิกด้วยกันดีขึน้เร่ือย ๆ มีการตั้งค าถามตอบหรือมีข้อสงสัยในการ
ท ากิจกรรมมากขึน้ เช่น ความเหมือน ความต่าง ระหว่างชนเผ่าขณะท า
กิจกรรม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรมเพิ่มมากขึน้ 

5. My home กิจกรรมคร้ังนี้แบ่งสมาชิกสมาชิกที่มีกลุ่มเดียวกัน  ให้ผู้ร่วมกิจกรรม
ได้มีพูด สื่อสาร บอกเล่าเร่ืองราว ความเป็นมา หรือประสบการณ์ต่าง ๆ 
ของตนเองมากขึน้ หรือเปิดเผยความเป็นตัวตนของชนเผ่าตนเอง เปิด
โอกาสให้ผู้ ร่วม กิจกรรมได้เรียนรู้ระห ว่างชนเผ่า กล้าที่ จ ะบอกเล่ า
เร่ืองราวของตนเองมากย่ิงขึ ้น ความเขินอายเร่ิมน้อย สื่อสารได้ดีขึ ้น 
กล้าแสดงออกดีขึน้ 
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ตาราง 5 (ต่อ) 
 

ช่ือกิจกรรม บันทึกการสังเกตการณ์ 

6. จิ้กซอว์ 
 

กิจกรรมนี้ผู้ ร่วมกิจกรรมจะได้แสดงออก สื่อสาร การขอความช่วยเหลือ 
หรือมีการแ ก้ปัญ หาของตนเอง ผู้ ร่วม กิจกรรมกล้าพู ดคุย กล้ าขอความ
ช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกด้วยกันแม้ว่าจะต่างชนเผ่ากัน มีความสามัคคีดีมาก 
ช่วยเหลือซึ่ง กันและกัน ร่วมกันแก้ปัญหาจนสามารถท างานเป็นกลุ่มได้ ดี 
แสดงออกถึงความภูมิใจ ดีใจ จากการท างานได้ส  าเร็จ เห็นได้ถึงความสนุก
สาน และไม่มีความเขินอายต่อเพื่อนสมาชิกด้วยกัน ท าให้กิจกรรมด าเนินไป
ด้วยความสนุกสาน 

7. The village กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่จะ ให้ ผู้ ร่วมกิจกรรมได้ลงมือปฏิบัติโดยผู้ ร่วม
กิจกรรมต้องช่วยกันคิดเร่ืองราว หรือประสบการณ์ ลักษณะ สัญลักษณ์ อัต
ลักษณ์ ของชนเผ่าตนเอง พร้อมทั้งส ร้างเร่ืองราวให้มีปัญหาเพื่อขอความเหลือ
จากชนเผ่าอ่ืน ผู้ร่วมกิจกรรมให้ความร่วมมือดี พูดคุยสื่อสาร ช่วยเหลือระหว่าง
ชนเผ่าค่อนข้างดี บอกเล่าเร่ืองของตนเองให้เพื่อนสมาชิกฟังโดยไม่เขินอาย 
ม่ันใจในตนเองมากขึน้  

8. พวกเราร่ืนเริง    
 

กิจกรรมนี้แสดงให้เห็นถึงความกล้าแสดงออกของผุ้ร่วมกิจกรรมได้ดี ผู้ร่วม
กิจกรรมช่วยเหลือซึ่งกันและกันดีมาก เป็นการท ากิจกรรมโดยคละชนเผ่ากัน ผู้
ร่วมกิจกรรมได้ใช้ความกล้าพูด กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออกของตนเองอย่าง
เต็มที่ เป็นผู้น า ผู้ตามที่ดี  การเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน  ผู้ ร่วมกิจกรรม
ม่ันใจและเชื่อม่ันในตนเอง เชื่อม่ันภูมิใจในตนเองและวัฒนธรรมของตนเองดี
ขึน้ 
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ตาราง 5 (ต่อ) 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 บันทึกการสังเกตการณ์ 
9. ละครของพวกเรา 
 

กิจกรรมนี้  ผู้ ร่วม กิจกรรมได้ท างานร่วมกันอย่างเต็มที่  ให้ค วาม
ร่วมมือกันค่อนข้างดี ช่วยเหลือกัน รับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน แต่ละ
คนได้ใช้ความคิด ความสามารถของตนเอง ร่วมกันระดมความคิ ด
เพื่อให้งานออกมาดี กล้าแสดงออกมากขึ ้น โดยการสื่อสารผ่านการ
พูดคุยการแสดงท่าทางที่ไม่มีความเขินอายต่อสมาชิกในกลุ่ม 

10. ละครของพวกเรา 
 

ผู้ร่วมกิจกรรมให้ความมร่วมมือเป็นอย่างดี ทุกคนในกลุ่มสามารถ
ปฏิบัติและร่วมกันแสดงละครที่เกิดจากการช่วยกันระดมความคิด จน
แสดงออกมาเป็นละครสั้นๆ ซึ่งเป็นกิจกรรมสุดท้ายของการท ากิจกรรม
ละค ร  ผู้ ร่วม กิจกรรมสามารถท างานร่วม กันได้ดี  โดยไม่แบ่งแยก
ระหว่างชาติพันธุ์ 



 84 

ตาราง 6 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานในแต่ละด้านของแบบวัดความรอบรู้
เก่ียวกับการอยู่ร่วมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุ่มทดลองหลังการทดลอง  
 

 
จากตาราง แสดงให้เห็นถึงข้อมูลจากแบบวัดความรอบรู้เก่ียวกับการอยู่ร่วมกันในความ

หลากหลายวัฒนธรรมหลังการใช้กิจกรรมละครเพื่อการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ การยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม , การรับรู้
บรรยากาศความเป็นพหุวัฒนธรรมภายในโรงเรียน, ความรู้สึกที่มีต่อเชื้อชาติและวัฒนธรรม  ซึ่งผล
การวิเคราะห์จากตาราง พบว่า ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานในแต่ละด้านโดยรวมของ
ความรอบรู้เก่ียวกับการอยู่ร่วมกันในความหล ากหลายทางวัฒนธรรมหลังการทดลอง กลุ่ ม
ตัวอย่างมีผลคะแนนความรอบรู้อยู่ในระดับที่ต่างกัน โดยคะแนนเรียงจากมากไปหาน้อย อันดับที่ 
1 การยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม ระดับค่อนข้างสูง คะแนนค่าเฉลี่ยคือ 4.04 อันดับที่ 
2 ความรู้สึกที่มีต่อเชื้อชาติและวัฒนธรรม ระดับค่อนข้างสูง  คะแนนค่าเฉลี่ยคือ 3.91 และอันดับที่ 
3 การรับรู้บรรยากาศความเป็นพหุวัฒนธรรมภายในโรงเรียน ระดับปานกลาง  คะแนนค่าเฉลี่ยน
คือ 3.46 
 

 
 

ด้าน ความรอบรู้เก่ียวกับการอยู่ร่วมกันใน 

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

หลังการทดลอง แปลผล 

�̅�      SD 

1. การยอมรับความหลากหลายทาง

วัฒนธรรม 

4.04 0.66 ระดับค่อนข้าง
สูง 

 

2. การรับรู้บรรยากาศความเป็นพหุ

วัฒนธรรมภายในโรงเรียน 

3.46 0.75 ระดับปาน

กลาง 

3. ความรู้สึกที่มีต่อเชื้อชาติและวัฒนธรรม 3.91 0.76 ระดับค่อนข้าง

สูง 



 85 

 
ตาราง 7เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานในแต่ละด้านของแบบวัดความรอบรู้
เก่ียวกับการอยู่ร่วมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุ่มทดลองก่อนและหลังการทดลองใช้
กิจกรรมละคร ( n = 25)  
 

ด้าน 
ความรอบรู้เก่ียวกับการอยู่
ร่วมกันในความ
หลากหลายทาวัฒนธรรม 

ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง แปลผล 

�̅� SD �̅� SD 

1. การยอมรับความหลากหลา 
ยทางวัฒนธรรม 

3.21 0.174 4.04 0.655 ค่อนข้าง
สูง 

 
2. การรับรู้บรรยากาศความเป็น 

พหุวัฒนธรรมภายในโรงเรียน 

2.84 0.219 3.46 0.751 ปาน
กลาง 

3. ความรู้สึกที่มีต่อเชื้อชาติและ
วัฒนธรรม 

3.35 0.108 3.91 0.765 ค่อนข้าง
สูง 

 
 

ระดับเกณฑ์ในการแปลผล  
คะแนนเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง  ระดับสูง 
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง  ระดับค่อนข้างสูง 
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง  ระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  ระดับค่อนข้างต ่า 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50  หมายถึง ระดับต ่า 

จากตารางแสดงให้เห็นถึงข้อมูลจากแบบวัดความรอบรู้เก่ียวกับการอยู่ร่วมในความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมก่อนและหลังการใช้กิจกรรมละครเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ การยอมรับความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม , การรับรู้บรรยากาศความเป็นพหุวัฒนธรรมภายในโรงเรียน  และ
ความรู้สึกที่มีต่อเชื้อชาติและ วัฒนธรรม ซึ่งผลการวิเคราะห์จากตาราง พบว่า การเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานในแต่ละด้านโดยรวมของความรอบรู้เก่ียวกับการอยู่ร่วมกันใน
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมก่อนและหลัง  กลุมตัวอย่างมีคะแนนความรอบรู้เก่ียวกับการอยู่
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ร่วมกันในความหลากหลายทางวัฒนธรรมหลังการทดลองเพิ่มสูงขึ ้นในทุก ๆด้าน โดยคะแนนจะ
เรียงจากมากไปหาน้อย อันดับที่  1 การยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม คะแนนค่าเฉลี่ย
คือ 4.04 อันดับที่  2 ความรู้สึกที่มีต่อเชื้อชาติและวัฒนธรรม คะแนนค่าเฉลี่ยคือ 3.91 อันดับที่ 3 
การรับรู้บรรยากาศความเป็นพหุวัฒนธรรมภายในโรงเรียน คะแนนค่าเฉลี่ยคือ 3.46  

จากการวิเคราะห์ของแต่ละด้านพบว่า อันดับที่  1 การยอมรับความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม คือด้านที่มีระดับคะแนนหลังการทดลองคะแนนค่าเฉลี่ยคือ 4.04 ซึ่งอยู่ในระดับที่สูงสุด 
คือ ระดับค่อนข้างสูง โดยกิจกรรมที่ส่งเส ริมในด้านนี้คือกิจกรรมที่ 4, 7, 9 และ 10  เป็นกิจกรรมที่
เน้นให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้ส ร้างความเข้าใจผู้ อ่ืนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม   สร้างความ
เข้าอกเข้าใจ การยอมรับ และเชื่อถือในคุณค่าวัฒนธรรมของกลุ่มอ่ืน เข้าใจ  และยอมรับในความ
แตกต่างทางเชื้อชาติ ภาษา ศาสนา ขนบประเพณี และวิถีชีวิต พร้อมที่จะด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมที่
มีความหลากหลายโดยปราศจากอคติ  ซึ่งด้านนี้ก่อนการทดลองมีคะแนนค่าเฉลี่ยอยู่ที่อันดับที่ 2 
คะแนนค่าเฉลี่ยคือ 3.21 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง  

อันดับที่  2 ความรู้สึกที่มีต่อเชื้อชาติและวัฒนธรรม หลังการทดลองคะแนนค่าเฉลี่ยคือ 
3.91 อยู่ในระดับค่อนข้างสูง โดยโดยกิจกรรมละครที่ส่งเสริมในด้านนี้คือกิจกรรมที่  1, 3, 4 และ 5 
เป็นกิจกรรมที่เน้นให้ผู้ร่วมกิจกรรมท าความรู้จักตนเอง สร้างความคิด ความเชื่อม่ันและม่ันใจใน
ตนเอง สร้างความรู้สึกของบุคคลใน ลักษณะของความเข้าอกเข้าใจ การยอมรับ และเชื่อถือใน
คุณค่าวัฒนธรรมของตนเองพร้อมที่จะด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมที่มีความหลากหลาย ซึ่งด้านนี้ก่อน
การทดองมีคะแนนค่าเฉลี่ยอยู่ที่อันดับที่ 1 คะแนนค่าเฉลี่ยคือ 3.35 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง  

และอันดับที่  3 การรับรู้บรรยากาศความเป็นพหุวัฒนธรรมภายในโรงเรียน หลังการ
ทดลองคะแนนค่าเฉลี่ยคือ 3.46 อยู่ในระดับปานกลาง โดยกิจกรรมละครที่ส่ง เสริมในด้านนี้คือ
กิจกรรมที่ 6, 8 เป็นกิจกรรมที่เน้นให้ผู้ ร่วมกิจกรรมท างานร่วมกันโดยการใช้กระบวนการกลุ่ม เน้น
ให้ผู้ ร่วมกิจกรรมได้ท างานเป็นทีมโดยมีสมาชิกกลุ่มเดียวกันมีความหลากหลายชนเผ่า เพื่อให้มี
ความแตกต่างทางบุคคลน าไปสู่การท างานที่ต้องใช้ความเข้าใจ ช่วยเหลือซึ่ง กันและกัน การ
ยอมรับและรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน น าไปสู่การอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุข สามารถ
ด าเนินชีวิตร่วมกันได้โดยปราศจากอคติ ซึ่งด้านนี้ก่อนการทดลองมีคะแนนค่าเฉลี่ยอยู่อันดับที่ 3 
คะแนนค่าเฉลี่ยคือ 2.84 อยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน แต่มีระดับค่าคะแนนหลังการทดลองเพิ่ม
สูงขึน้ 

จากการวิเคราะห์ทุกด้านโดยรวม พบว่าผู้ร่วมกิจกรรมจะมีการตอบสนองต่อกิจกรรมที่
เน้นรูปแบบของบทบาทสมมติหรือการแสดงเลียบแบบ สร้างสถานการณ์ หรือการแสดงความบท
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ทาบที่ตนเองชื่นชอบ และตอบสองต่อกิจกรรมที่เน้นการให้น าเสนอความเป็นตัวตน ความเป็นชาติ
พันธุ์ของตนเอง ผู้ ร่วมกิจกรรมเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้น าเสนอเอกลักษณ์เฉพาะตนของชาติ
พันธุ์ตนเองให้ผู้อ่ืนได้รับทราบ กิจกรรมที่ผู้ ร่วมกิจกรรมให้ความร่วมมือค่อนข้างน้อยหรือไม่ค่อย
ตอบสนองต่ อกิจกรรม  คื อ กิจกรรมมี เน้น ใน รูปแบบของเกมและการเล่ น  กิจกรรมที่ เน้ น
กระบวนการท างานร่วมกันให้เห็นถึงการรับรู้สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน ผู้ร่วมกิจกรรมมีความเขิน
อายต่อกัน แบ่งแยกกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกลุ่ม ไม่กล้าแสดงออก สื่อสารระหว่างกันน้อยมาก ไม่ให้
ความร่วมมือเท่าที่ควร  ด าเนินไปไม่ค่อยราบร่ืน จึงส่งผลให้พฤติกรรมด้านการรับรู้บรรยากาศ
ความเป็นพหุวัฒนธรรมภายในโรงเรียนมีการพัฒนาค่อนข้างน้อย 
 

ตาราง 8 ผลการเปรียบเทียบความรอบรู้เก่ียวกับการอยู่ร่วมในความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ของกลุ่มทดลองก่อนและหลังการทดลองใช้กิจกรรมละคร 
 

กลุ่ม
ตัวอย่าง 

การ
ทดลอง 

n �̅�  SD t df sig 

 
กลุ่ม
ทดลอง 

ก่อน 25 3.13  0.167 
 

8.18 
 

2 
 

0.00 

หลัง 25 3.80  0.724 

 
* มีนัยส  าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยความรอบรู้เก่ียวกับ

การอยู่ร่วมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุ่มทดลองก่อนการทดลองใช้กิจกรรมละคร มี
ค่าเท่ากับ 3.13 จัดอยู่ในระดับปานกลาง และมีคะแนนเฉลี่ยความรอบรู้เ ก่ียวกับการอยู่ร่วมใน
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุ่มทดลองหลังการทดลองใช้กิจกรรมละคร มีค่าเท่ากับ 
3.80 จัดอยู่ในระดับค่อนข้างสูง เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความ
รอบรู้เก่ียวกับการอยู่ร่วมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมก่อนและหลังการทดลองใช้ กิจกรรม
ละคร พบว่า คะแนนค่ าเฉลี่ ยของความรอบรู้เก่ียวกับการอ ยู่ร่วมในความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมหลังการทดลองใช้กิจกรรมละครมากกว่าก่อนการทดลองใช้กิจกรรมละคร อย่างมี
นัยส  าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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บทที่ 5 
สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 

การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ ผู้ วิจัยมีความมุ่งหมายที่จะสร้างกิจกรรมละครที่ใช้ส่งเสริมการอยู่
ร่วมกันในความต่างทางวัฒนธรรมของนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน อ าเภอแม่จัน 
จังหวัดเชียงราย ที่จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ตระหนักถึงความส  าคัญในการเรียนรู้
ความแตกต่าง  ความหลากหลายทางวัฒนธรรม สร้างความเข้าใจระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์  การ
ยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม   การรับรู้บรรยากาศความเป็นพหุวัฒนธรรมภายใน
โรงเรียน ความรู้สึกที่มีต่อเชื้อชาติและวัฒนธรรม การสร้างทัศนคติที่ดีให้กับนักเรียน เสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และเป็นการค้นหาตนเองในการพัฒนาการเรียนไปสู่สังคมที่
กว้างขึน้ในอนาคต โดยเล็งเห็นถึงคุณค่าของกิจกรรมละครเพื่อน ามาพัฒนาส่งเสริมในวัยเด็กหรือ
นักเรียน ใช้ศาสตร์ด้านกิจกรรมละครน ามาประยุกต์หรือบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกัน โดย
คาดหวังให้นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์สามารถอยู่ร่วมกันได้บนพื้นฐานของความเข้าอกเข้าใจรับรู้ 
ยอมรับ ลดช่องว่างระหว่างความแตกต่างทางชาติพันธุ์ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข โดยผู้วิจัย
ก าหนดดังนี้ 

1. เพื่อสร้างกิจกรรมละครที่ใช้ส่ง เส ริมการอยู่ร่วมกันในความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมของนักเรียนกลุ่มชาติพั นธุ์  โรงเรียนศึกษาส งเคราะห์แม่จัน  อ าเภอแม่จัน จังหวัด
เชียงราย 

2. เพื่อศึกษาผลของการใช้กิจกรรมละครในการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน อ าเภอแม่จัน 
จังหวัดเชียงราย ก่อนและหลังท ากิจกรรม 

ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยในคร้ังนี้  เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) แบ่งออกเป็น 2 

ระยะ โดยในระยะแรกจะเป็นการศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกลุ่มชาติพันธุ์ของนักเรียน
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน โดยการใช้แบบสอบถามส  าห รับครูผู้เก่ียวข้องกับโรงเรียนและใช้
การสังเกตบรรยากาศภายในโรงเรียนรวมถึงการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ใน
โรงเรียน ระยะที่สองจะน าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามส  าหรับครูและข้อมูลจากการสังเกตมาสร้าง
เป็นกิจกรรมละครเพื่อส่ง เสริมการอยู่ร่วมกันในความหลากหลายทางวัฒนธรรมของนักเรียน
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย จากนั้นจึงน าไปทดลองใช้กบ
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กลุ่มเป้าหมาย และท าการวัดโดยใช้แบบวัดความรอบรู้เก่ียวกับการอยู่ร่วมกันในความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม เปรียบเทียบผลก่อนและหลังท าการทดลองของกลุ่มทดลองเป็นข้อมูลเชิงสถิติ และ
ท าการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากบันทึกการสังเกตการณ์ด้วยการพรรณาเชิง วิเคราะห์ โดยมีขั้นตอน
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 

กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าคร้ังนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย  

กลุ่มตัวอย่าง 
ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง โดยก าหนดให้เป็นตัวแทนของ

ประชากร คือ นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 -6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 
อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ในการเข้ าร่วมกิจกรรมละครเพื่อส่ง เสริมการอยู่ร่วมกันในความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมของนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน  จ านวน 25 คน ได้แก่ ชาติ
พันธุ์อาข่า จ านวน 5 คน ชาติพันธุ์ ม้ง  จ านวน 5 คน ชาติพันธุ์ มูเซอ จ านวน  5 คน และชาติพันธุ์
ลีซอ จ านวน 5 คน และพื้นเมือง จ านวน 5 คน 

ขอบเขตด้านเน้ือหา 

การศึกษาวิจัยเร่ือง การใช้กิจกรรมละครเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กรณีศึกษา โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน อ าเภอแม่จัน 
จังหวัดเชียงราย ผู้ วิจัยได้ท าการศึกษาทบทวนเอกสารและข้อมูลที่เก่ียวข้องกับความหลากหลาย
ของกลุ่มชาติพันธุ์ การอยู่ร่วมกัน แนวคิดและทฤษฎีที่ เก่ียวข้องกับกิจกรรมละคร แนวคิดทฤษฎีที่
เก่ียวข้องกับการอยู่ร่วมกัน และงานวิจัยที่ เก่ียวข้อง รวมถึงการใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา  (Content 
analysis) ในการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอนตามล  าดับ 

ขอบเขตด้านเน้ือหา 

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 
ขอบเขตด้านเวลา 

เดือนพฤศจิกายน - เดือนธันวาคม 2562 
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เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
1. แบบสอบถามความรอบรู้เก่ียวกับการอยู่ร่วมกันในความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ส  าหรับครู 
2. กิจกรรมละครเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในความหลากหลายทางวัฒนธรรมของ

นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ 
3. แบบวัดความรอบรู้เก่ียวกับการอยู่ร่วมกันในความหลากหลายวัฒนธรรม 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ส  าหรับการศึกษาวิจัยคร้ังนี้  ในระยะแรกเป็นการศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่ เก่ียวข้องกับ

กลุ่มชาติพันธุ์ของนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน โดยการใช้แบบสอบถามส  าหรับครู
ผู้เก่ียวข้องกับโรงเรียนและใช้การสังเกตบรรยากาศภายในโรงเรียนรวมถึงการสังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ในโรงเรียน ระยะที่สองจะน าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามส  าหรับครูและ
ข้อมูลจากการสังเกตมาสร้างเป็นกิจกรรมละครเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมของนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย จากนั้นจึง
น าไปทดลองใช้กบกลุ่มเป้าหมาย และท าการวัดโดยใช้แบบวัดความรอบรู้เก่ียวกับการอยู่ร่วมกัน
ในความหลากหลายทางวัฒนธรรม เปรียบเทียบผลก่อนและหลังท าการทดลองของกลุ่มทดลอง 
โดยมีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้ 

1. แบบสอบถามความรอบรู้เก่ียวกับการอยู่ร่วมกันในความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมส  าหรับครู  

แบบสอบถามความรอบรู้เก่ียวกับการอยู่ ร่วมกันในความหลากหล ายทาง
วัฒนธรรมส  าหรับครู เป็นแบบสอบถามเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลเก่ียวกับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน โดยวิจัยได้น าแบบสอบถามให้กับบุคลากรครูที่เก่ียวข้องและให้
ข้อมูล ดังนี้ 

1.1 บุคลากรครูฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน           จ านวน  4  คน 
1.2 บุคลากรครูฝ่ายครูผู้ดูแลหอนอนนักเรียนหญิง   จ านวน  3 คน 
1.3 บุคลากรครูฝ่ายครูผู้ดูแลหอนอนนักเรียนชาย     จ านวน  3 คน 

โดยด าเนินการขออนุญาตบุคลากรครูที่ เก่ียวข้องท าแบบสอบถาม มีการแนะน าตัว แจ้ง
วัตถุประสงค์ในการศึกษาข้อมูลจากแบบสอบถามเพื่อน ามาใช้ในการวิเคราะห์เนื้อหาและสรุปผล
งานวิจัย 
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2.กิจกรรมละครและแบบวัดความรอบรู้เก่ียวกับการอยู่ร่วมกันในความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม 

2.1ขั้นเตรียมการ  
1. ผู้วิจัยด าเนินการติดต่อประสานงานกับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 

อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เพื่อขออนุญาตในการเข้าไปท าการศึกษาวิจัยและเก็บข้อมูลกับกลุ่ม
ตัวอย่าง 

2. เข้าพบและชี้แจงวัตถุประสงค์ และขอความร่วมมือในการท าวิจัยกับกลุ่ม
ตัวอย่าง 

3. ท าหนังสือขออนุญาตการท าวิจัย 
4. ท าหนังสือทางราชการจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ เพื่อขอความร่วมมือในการท าการศึกษาวิจัยและเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง ที่โรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์แม่จัน อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

2.2 ขั้นด าเนินการ 
1. ผู้ วิจัยชี้แจงกิจกรรมและการใช้สถานที่ส  าหรับท ากิจกรรมกับกลุ่มตัวอย่าง 

โดยขอความร่วมมือจากคณะครูในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน  
2. จากนั้นผู้ วิจัยมีหน้าที่จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จะใช้ในการท ากิจกรรมละครเพื่อ

ใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
3. ผู้ วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบวัดความรอบรู้เก่ียวกับการอยู่ร่วมกันใน

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ก่อนการด าเนินกิจกรรม จ านวน 25 คน  
4. ผู้ วิจัยด าเนินการใช้กิจกรรมละครเพื่อส่ง เสริมการอยู่ร่วมกันในความ

หลากหลายทางวัฒนธรรมของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์  โดยจัดท าแผนด าเนิ นกิจกรรมกับกลุ่ม
ตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ก าหนดแผนการด าเนินกิจกรรมทั้งหมด 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 คร้ัง รวมเป็น 10 
คร้ัง คร้ังละ 60 นาที โดยผู้วิจัยท าหน้าเป็นผู้ด าเนินในการท ากิจกรรม 

5. หลังจากการท ากิจกรรมเสร็จสิ ้นแล้ว ผู้ วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลกับกลุ่ม
ทดลอง คร้ังสุดท้าย โดยใช้แบบวัดความรอบรู้เก่ียวกับการอยู่ร่วมกันในความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม จากนั้ นจึงน าข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมจากกลุ่มทดลอง ไปท าการวิเค ราะห์ โดยใช้
โปรแกรมทางสถิติ และท าเสนอผลการทดลองก่อนและหลังการท ากิจกรรมเป็นค่าสถิติ เพื่อเป็น
การสนับสนุนผลการทดลองใหครอบคลุมมากขึน้ 
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การจัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ขั้นการตรวจสอบความถูกต้อง 

ในการท าวิจัยคร้ังนี้  ผู้ วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการใช้แบบสอบถาม
ความรอบรู้เก่ียวกับการอยู่ร่วมกันในความหลากหลายทางวัฒนธรรมส  าหรับครู และวิเคราะห์
ข้อมูลจากการสังเกตการณ์แบบมีโครงสร้าง โดยการน าข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ตรวจสอบ
ความครบถ้วนและความถูกต้องของข้อมูล การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จัดหมวดหมู่
ของข้อมูลตามประเด็นที่ได้ท าการศึกษา จากนั้นสรุปตีความ (Conclusion and Interpretation)  
ท าการสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลเก่ียวข้องกับการอยู่ร่วม กันในความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์  ภายใต้ขั้นตอนของการศึกษาและวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
และท าการน าเสนอผลการศึกษาในรูปแบบเชิงพรรณนา (Descriptive) ในแต่ละประเด็นของ
การศึกษา 

ในส่วนของการท ากิจกรรมละครเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมของนักเรียนกลุ่มชาตพันธุ์ก่อนและหลังท าการทดลอง จะใช้โปรแกรมทางสถิติส  าเร็จรูป
ในการวิเคราะห์ข้อมูลและมีขั้นตอนในการวิเคราะห์ โดยน าข้อมูลจาดแบบวัดที่ได้เก็บรวบรวมมา
จ าแนกออกเป็นก่อนและหลังการทดลอง (Pretest, Posttest) มาแปลกข้อมูลเป็นรหัสตัวเลข 
(Code) แล้วป้อนข้อมูลลงในโปรแกรม เพื่อท าการวิเคราะห์ข้อมูล 

2. ขั้นการวิเคราะห์ข้อมูล 
2.1 วิเคราะห์เนื้อหาและจัดหมวดหมู่ของข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามความรอบรู้

เก่ียวกับการอยู่ร่วมกันในความหลากหลายางวัฒนธรรมส  าหรับครูและจากการสังเกตการณ์แบบ
ไม่มีโครงสร้าง ตามประเด็นและวัตถุประสงค์ที่ได้ท าการศึกษา จากนั้นท าการสรุปและตีความ 
และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ เก่ียวข้องงกับการอยู่ร่วมกันของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ 
ภายใต้ขั้นตอนของการศึกษาและวัตถุประสงค์ของการวิจัย และท าการน าเสนอผลการศึกษาใน
รูปแบบเชิงพรรณนา (Descriptive) ในแต่ละประเด็นของการศึกษา 

2.2 อธิบายคุณภาพของเคร่ืองมือ ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างกิจกรรมกับ
วัตถุประสงค์ การจัดกิจกรรมละครเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ โดยใช้สูตร IOC  

2.3 อธิบายค่าความเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมละครเพื่อส่งเสริมการอยู่
ร่วมกันในความหลากหลายทางวัฒนธรรมของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์  โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 



 93 

2.4 เปรียบเทียบระดับความรอบรู้เก่ียวกับการอยู่ร่วมกันในความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ก่อนแล ะหลั งการทดลอง โดยใช้ สถิติ ค่าที แบบไม่ เป็นอิส ระต่อ กัน (T-Test for 
Dependent Samples) 

2.5 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการจดบันทึกระหว่างการท ากิจกรรม ของกลุ่มทดลอง 
ภายใต้ขั้นตอนของการศึกษาและวัตถุประสง์ของการวิจัย และท าการน าเสนอผลของการศึกษาใน
รูปแบบเชิงพรรณา (Descriptive) 

3. การอภิปรายผลของข้อมูล 
ผู้วิจัยน าผลจากการวิเคราะห์ทั้งหมด น ามาเสนอในรูปแบบของตารางและประกอบ

ค าอธิบาย 

สรุปผลการวิจัย 

หลังจากที่ ได้ ข้อมูลจากแบบสอบถามความรอบรู้เก่ียวกับการอยู่ร่วม กันในความ
หล ากหลายทางวัฒนธรรมส  าห รับครู ทั้ง  3  ด้ านแล้ ว จากนั้ นผู้ วิจั ยได้น าข้ อมูล ที่ ได้ จาก
แบบสอบถามข้างต้น ไปพัฒนาสู่ขั้นตอนการออกแบบกิจกรรมละครเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันใน
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ ตามล  าดับขั้นตอนของวัตถุประสงค์
การวิจัย ดังนี้ 

1. ผลของการสร้างกิจกรรมละครเพื่อส่งเสริมหารอยู่ร่วมกันในความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ 

รูปแบบของกิจกรรมละครที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้มานั้น อาศัยหลักการทางด้านกิจกรรม
ละคร อาทิ เกมและกิจกรรมการเล่น (games and exercises) เล่นบทบาทสมมติ(role play)และ
การแสดงออก (acting Out) 3 การเรียนรู้ผ่านกระบวนการของละคร ( situation drama)  รวมทั้ง
ข้อมูลทางด้านการอยู่ร่วมกันของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์  และข้อมูลความรอบรู้เก่ียวกับการอยู่
ร่วมกันในความหลากหลายทางวัฒนธรรม 3 ด้าน คือ การยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
การรับรู้บรรยากาศความเป็นพหุวัฒนธรรมภายในโรงเรียน และความรู้สึกที่มีต่อเชื้อชาติและ
วัฒนธรรม โดยในแผนกิจกรรมละคร ประกอบไปด้วย สาระส  าคัญของแผนกิจกรรมละค ร  
วัตถุประสงค์ ระยะเวลา จ านวนสมาชิก อุปกรณ์ที่ใช้ ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม การวัดและ
ประเมินผล น ามาพัฒนาประกอบกับทฤษฎีหลักการกระบวนการกลุ่ม โดยใช้เวลาในการด าเนิน
กิจกรรม ทั้งหมด 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 คร้ัง คร้ังละ 60 นาที มีทั้งหมด 10 กิจกรรม ดังนี้ 

ช่วงที่ 1 เกมและกิจกรรมการเล่น (games and exercises) (สัปดาห์ที่ 1/คร้ัง
ที่ 1-2) 
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กิจกรรมที่ 1     My name is   (คร้ังที่ 1) 
กิจกรรมที่ 2      1 ชื่อ 1 ท่า      (คร้ังที่ 2)  

ช่วงที่  2 เล่นบทบาทสมมติ (role play)และการแสดงออก (acting Out)  
(สัปดาห์ที่ 2-4/คร้ังที่ 3-7) 

กิจกรรมที่ 3      Telling the story    (สัปดาห์ที่ 2/ คร้ังที่ 3) ระดับที่ 1 

กิจกรรมที่ 4      บ้านฉัน บ้านเธอ     (สัปดาห์ที่ 2/ คร้ังที่ 4) ระดับที่ 1  

กิจกรรมที่ 5      My home               (สัปดาห์ที่ 3/ คร้ังที่ 5) ระดับที่ 1 

กิจกรรมที่ 6      จิ้กซอว์                   (สัปดาห์ที่ 3/ คร้ังที่ 6) ระดับที่ 2  

กิจกรรมที่ 7      The village            (สัปดาห์ที่ 4/ คร้ังที่ 7) ระดับที่ 2 

ช่วงที่ 3 การเรียนรู้ผ่านกระบวนการของละคร (situation drama)  (สัปดาห์ที่ 
4-5/คร้ังที่ 8-10) 

กิจกรรมที่ 8     พวกเราร่ืนเริง       (สัปดาห์ที่ 4/คร้ังที่ 8)  
กิจกรรมที่ 9     ละครของพวกเรา  (สัปดาห์ที่ 5/คร้ังที่ 9)  
กิจกรรมที่ 10   ละครของพวกเรา  (สัปดาห์ที่ 5/คร้ังที่ 10)  

หลักจากนั้นผู้วิจัยได้น ารูปแบบของกิจกรรมละครที่ส ร้างขึ ้น เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างกิจกรรมกับวัตถุประสงค์และความ
เที่ยงตรงในการวิจัย ( IOC) โดยใช้เกณฑ์การคัดเลือกตั้งแต่ 0.5 ขึน้ไป พบว่ากิจกรรมละครที่ผ่าน
พิจารณามีค่าดัชนีตั้งแต่ 0.5 ขึน้ไป ทั้งหมด 10 กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยของ IOC อยู่ที่0.66-1.00 

2.ผ ลการเปรียบเทียบการใช้กิจกรรมละค รเพื่ อส่ง เสริมการอยู่ร่วม กันในความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ พบว่า  

2.1 ความรอบบรูเก่ียวกับการอยู่ร่วมกันในความหลากหลายทางวัฒนธรรมของ

นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ของกลุ่มทดลองก่อนการทดลอง อยู่ในระดับปานกลาง (𝑥̅  = 3.13, SD = 
0.167) และระดับความรอบรู้เก่ียวกับการอยู่ร่วมกันในความหลากหลายทางวัฒนธรรมของ

นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์หลังการทดลองอยู่ในระดับค่อนข้างสูง (𝑥̅  = 3.80, SD = 0.724) 
2.2 ระดับความรอบรู้เก่ียวกับการอยู่ร่วมกันในความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ก่อนและหลังการทดลองมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส  าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ระดับความรอบรู้เก่ียวกับการอยู่ร่วมกันในความหลากหลายทางวัฒนธรรมของ
นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์หลังการทดลองสูงกว่าการทดลอง 



 95 

อภิปรายผล 
ในการศึกษาวิจัย เร่ือง การใช้กิจกรรมล ะค รเพื่ อส่ง เสริมการอ ยู่ร่วม กันในความ

หลากหลายทางวัฒนธรรมของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กรณีศึกษา : โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 
อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ผู้วิจัยได้น าประเด็นส  าคัญมาอภิปราย ดังนี้ 

1.ผู้ วิจัยศึกษาหาข้อมูลเก่ียวกับการอยู่ร่วมกันในความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดย
ผู้ วิจัยใช้เค้าโครงแบบสอบถามความรอบรู้เก่ียวกับการอ ยู่ร่วม กันในความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมส  าหรับครู ของสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม (บัญญัติ ยงย่วน, ปนัดดา 
ธนเศรษฐกร, & และ สวุนันท์ ชุ่มเชื้อ, 2553)  มีทั้งหมด 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการจัดการศึกษาพหุ
วัฒนธ รรมการเข้าใจพหุ วัฒนธรรม 2)  การยอม รับความหล ากหล ายวัฒ นธรรม  และ  3 ) 
บรรยากาศความเป็นพหุวัฒนธรรมในโรงเรียน และผู้ วิจัยใช้เค้าโครงแบบวัดความรอบรู้เก่ียวกับ
การอยู่ร่วมกันในความหลากหลายทางวัฒนธรรมส  าหรับกลุ่มตัวอย่าง ของ สถาบันแห่งชาติเพื่อ
การพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับสานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม (บัญญัติ ยงย่วน และคนอ่ืน ๆ , 2553)  มีทั้งหมด 3 ด้าน ได้แก่ 1) 
การยอมรับความหลากหลายวัฒนธรรม 2) บรรยากาศความเป็นพหุวัฒนธรรมในโรงเรียน และ 3) 
ความรู้สึกที่มีต่อเชื้อชาติและวัฒนธรรม ซึ่งผู้ วิจัยได้ใช้เค้าโครงข้อค าถามที่กล่าวมาข้างต้นใน
การศึกษาข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลครอบคลุมประเด็นที่จะศึกษา 

2. ข้อมูลนักเรียนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม จากการศึกษาข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามความรอบรู้เก่ียวกับการอยู่ร่วมกันในความหลากหลายทางวัฒนธรรมส  าหรับครูและ
แบบวัดความรอบรู้เก่ียวกับการอยู่ร่วมกันในความหลากหลายทางวัฒนธรรมส  าหรับกลุ่มตัวอย่าง 
พบว่า นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน อ าเภอแม่จัน จังหวัด
เชียงราย มีนักเรียนที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์มากที่สุด คือ ชาติพันธุ์ม้งจะมีจ านวนมาก
ที่สุด รองลงมาชาติพันธุ์อาข่า ชาติพันธุ์ลีซอ ชาติพันธุ์มูเซอ ชาติพันธุ์พื้นราบหรือคนเมือง ชาติ
พันธุ์อิ ้วเม่ียน ชาติพันธุ์ไทใหญ่ ชาติพันธุ์จีนฮ่อ ชาติพันธุ์พม่า ตามล  าดับ ซึ่งผู้วิจัยได้คัดเลือกชาติ
พันธุ์ที่มีจ านวนมากไปน้อย จ านวน 5 ชาติพันธุ์ คือ ชาติพันธุ์ม้ง ชาติพันธุ์อาข่า ชาติพันธุ์ลีซอ ชาติ
พันธุ์มูเซอ และชาติพันธุ์พื้นราบหรือคนเมือง ในการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้  

3. ในการวัดความรอบรู้เก่ียวกับการอยู่ร่วมกันในความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ของกลุ่มตัวอย่างหลังการทดลอง ด้านการยอมรับความหลากหลายวัฒนธรรมที่ค่าคะแนน
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เฉลี่ยสูงที่สุด พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับค่าคะแนนอยู่ที่ระดับค่อนข้างสูง และเม่ือเปรียบเทียบ
ระหว่างชาติพันธุ์ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างชาติพันธุ์ลีซอมีคะแนนด้านการยอมรับ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมสูงที่สุด รองลงมาคือชาติพันธุ์ ม้งและชาติพันธุ์อา ข่ามีคะแนน
เท่ากัน ชาติพันธุ์พื้นเมือง และชาติพันธุ์มูเซอ ตามล  าดับ ที่ เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่ากลุ่มชาติ
พันธุ์ มีจ านวนสมาชิกชาติพันธุ์เดียวกันภายในห้องเรียนค่อยข้างน้อย และรู้สึกว่าพวกตนเป็นผู้มา
ขออาศัย สิทธิ เสรีภาพ สถานะทางเศรษฐกิจและสังคมด้อยว่าคนพื้นราบ ดังนั้น จึงยอมที่จะเรียนรู้ 
เข้าใจ ร่วมมือ ปรับตัว และเกิดการยอมรับระหว่างคนที่มีความแตกต่างหลาหลายทางวัฒนธรรม
และเชื้อชาติของตนเอง เพื่อให้ รู้สึกว่า พวกตนได้รับการยอมรับและมีคุณค่าที่อยู่ในฐานะสมาชิก
คนหนึ่งของกลุ่มหรือสังคมที่ตนอาศัยอยู่ แต่ยังคงรักษาไว้ซึ่ งอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์ของตนเอง
ไม่ให้ดูด้อยค่า หรือถูกท าลายจากชาติพันธุ์อ่ืน ๆ สอดคล้องกับ นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ (2561) กล่าวว่า 
สังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม คือสังคมที่ประกอบด้วยวัฒนธรรมของคนกลุ่มต่าง  ๆ 
ซึ่ง ยังมีพลังในตัวเอง ไม่ถูกท าลาย หรือตกอยู่ใต้อิทธิพลของวัฒนธรรมอ่ืน  สังคมที่มีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมจึงมีวัฒนธรรมย่อย ๆ มากมาย คนแต่ละกลุ่มที่อาศัยอยู่ในประเทศ
เดียวกันจึงอาจมีวัฒนธรรมบางอย่างร่วมกัน แต่คนเหล่านั้นก็ยังมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ
ตัวเอง ในขณะที่กลุ่มพื้นราบมีความรู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย ภูมิใจในความเป็นเจ้าของ
ประเทศ รู้ว่าเพื่อนชาติพันธุ์ที่ต่างจากตนด้อยค่ากว่า ดังนั้น ความรู้สึกที่อยากจะเรียนรู้  เข้าใจ 
ยอมรับ ปรับตัว และยอมรับความหลากหลายของชาติพันธุ์ที่ต่างจากตนจึงมีน้อยกว่า  

4. ในการวัดความรอบรู้เก่ียวกับการอยู่ร่วมกันในความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ของกลุ่มตัวอย่างหลังการทดลอง ด้านความรู้สึกท่ีมีต่อเช้ือชาติและวัฒนธรรม มีค่าคะแนน
รองลงมาเป็นอันดับสอง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับค่าคะแนนอยู่ที่ระดับค่อนข้างสูง  และเม่ือ
เปรียบเทียบระหว่างชาติพันธุ์ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่ากลุ่มตัวอย่างชาติพันธุ์ พื้นเมืองหรือพื้นราบมี
คะแนนด้านความรู้สึกที่มีต่อเชื้อชาติและวัฒนธรรมสูงที่สุด รองลงมาคือชาติพันธุ์ ม้ง  ชาติพันธุ์
มูเซอ ชาติพันธุ์ลีซอ และชาติพันธุ์อาข่า ตามล  าดับ พบว่า กลุ่มตัวอย่างชาติพันธุ์พื้นเมืองหรือพื้น
ราบมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตน ในรายข้อทั้ง  10 ข้อ คือ 1) เชื้อชาติของฉัน 2) ชุดแต่ง
กายประจ าชาติ หรือประจ าเผ่าของฉัน  3) อาหารที่รับประทาน 4) ข้อห้าม ข้อปฏิบัติในชนเผ่าของ
ตน เอง  5) บ้าน เรือนที่อ ยู่อาศั ย 6 ) ภาษาที่ ค นในค รอบค รัวฉั น ใช้พู ด กัน เป็นประ จ า  7 ) 
ประวัติศาสตร์บรรพบุรุษของฉัน 8) ศาสนาที่ครอบครัวฉันเคารพนับถือ 9) ประเพณีที่ครอบครัวฉัน
ยึดถือสืบทอด 10) ความรู้ความสามารถของคนรุ่นปัจจุบัน  ความภาคภูมใจโดยรวมทั้ง 10 ข้อ สูง
กว่ากลุ่มตัวอย่างชาติพันธุ์อ่ืน ๆ อาจเพราะเหตุผลที่ ว่า ชาติพันธุ์พื้นราบหรือพื้นเมือง แสดงออก
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อย่างชัดเจนได้ว่าปัจจัยหรือความต้องการของพวกเขาได้ถูกตอบสนองแล้วทั้ง 10 ข้อ และสุดท้าย
คือการแสวงหาความภาคภูมิใจในตนเอง เม่ือชาติพันธุ์พื้นเมืองได้รับการตอบสนองครบแล้วจึง
ส่งผลในกลุ่มชาติพันธุ์พื้นเมืองมีความรู้สึกที่มีต่อเชื้อชาติและวัฒนธรรมของตนมากกว่ากลุ่มชาติ
พันธุ์อ่ืน ๆ เหตุผลเพราะชาติพันธุ์ อ่ืน ๆ ยังรู้สึกว่า ปัจจัย ความภูมิใจและความต้องการของพวกเขา
ทั้ง 10 ข้อนั้น ไม่อาจสนองพวกเขาได้ดีนักหรืออาจจะยัง รู้สึกถึงความแตกต่างที่พวกเราเผชิญหรือ
การปฏิบัติตน รู้สึกด้อยค่าในบางสิ่งบางอย่างแต่ไม่อาจหลีกเลี่ยงในทางปฏิบัติได้  ทว่า พวกเขา
ด ารงอยู่ในกลุ่มสังคมหรือพื้นที่ที่เป็นชาติพันธุ์ของตนเอง พวกเราอาจจะมีความรู้สึกที่มีต่อเชื้อชาติ
และวัฒนธรรมของตนเองทั้งในระดับที่สูงขึน้ ฉะนั้นสถานศึกษาหรือโรงเรียนถือเป็นพื้นที่ส  าคัญที่
จะสร้างกระบวนการขัดเกลาชาติพันธุ์ต่อการถ่ายทอดวัฒนธรรม การด ารงอัตลักษณ์ ชาติพันธุ์
สร้างการรับรู้และการเรียนรู้ความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรม กลุ่มคนเหล่านั้นล้วนต้องมีการปรับตัว 
การศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างกัน  ยอมรับ ผสมผสาน และการปฏิบัติให้สอดคล้ องกับ
สภาพแวดล้อม สร้างความเชื่อในการส  านึกร่วมกัน หล่อหลอมให้เกิดกลุ่มคนที่มีความภูมิใจและมี
ความรู้สึกที่มีต่อเชื้อชาติแล ะวัฒนธรรมให้กว้างขึ ้น ส่งผลให้การสร้างความเข้าใจระห ว่าง
วัฒนธรรมในพื้นที่เดียวกันและด ารงอยู่ร่วมกันได้ดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ  มาฆะ ขิตตะสังคะ 
(2553)  กล่าวว่า กระบวนการขัดเกลาการอบรมบ่มนิสัยกลุ่มชาติพันธุ์ตั้งแต่วัยเด็กเป็นการปู
พื้นฐานและสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ ม่ันคง การรับรู้และเรียนรู้จากระบบการศึกษาใน
โรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษาของเยาวชนรุ่นใหม่ รวมถึงการเร่ิมใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง 
เป็นการเร่ิมต้นของการเรียนรู้วัฒนธรรมกระแสหลักที่ครูผู้สอน อาจไม่ใช่ชาติพันธุ์ แต่เป็นผู้ มี
อิทธิพลทางความคิดในการเรียนการสอน เป็นผลให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้ วัฒนธรรมหลักที่ไม่ใช่
วัฒนธรรมชาติพันธุ์ของตน เกิดการกลืนกลายทางภาษาและวัฒนธรรมหรือสามารถเรียนรู้ที่จะ
ด าเนินวิถีชีวิตในวัฒนธรรมที่แตกต่างไปจากวัฒนธรรมดั้งเดิมของตนได้ 

5. ในการวัดความรอบรู้เก่ียวกับการอยู่ร่วมกันในความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ของกลุ่มตัวอย่าง หลังการทดลอง ด้านการรับรู้บรรยากาศความเป็นพหุวัฒนธรรมภายใน

โรงเรียน มีค่าคะแนนน้อยที่สุดจากทั้งหมดสามด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับค่าคะแนนอยู่ที่
ระดับปานกลาง อยู่ในระดับเดียวกับก่อนการทดลองแต่มีค่าคะแนนหลังการทดลองที่สูงกว่าก่อน
การทดลอง แล ะเม่ือเป รียบเที ยบระหว่างด้าน ย่อย ๆ พบว่า ความสัมพั นธ์ กับกลุ่ม เพื่ อน 
ความสัมพันธ์กับครูและผู้ปกครอง และบรรยากาศโดยรวม มีค่าคะแนนที่เพิ่มสูงขึน้ และด้าน
บรรยากาศในโรงเรียนด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
มีค่าคะแนนที่เท่าเดิมเม่ือเปรียบเทียบกับคะแนนก่อนการทดลอง ที่ไม่สอดคล้องกับแนวทางการ
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จัดการศึกษาในบริบทที่นักเรียนมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ด้านบรรยากาศในโรงเรียนด้าน
การบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร มีค่าคะแนนเท่าเดิมจึงท า
ให้ค่าคะแนนหลังการทดลองมีค่าคะแนนเพิ่มสูงขึ ้นแต่อยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัย 
(บัญญัติ ยงย่วน , ปนัดดา ธนเศรษฐกร, & และ สวุนันท์ ชุ่มเชื้อ, 2553) การพัฒนารูปแบบการจัด
การศึกษาพหุวัฒนธรรม ในโรงเรียนประถมศึกษา  กล่าวว่า นักเรียนส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 
๙๐) ประเมินว่า บรรยากาศในโรงเรียนด้านการบริหารจัดการ การเรียนการสอน กิจกรรมเสริม
หลักสูตร ความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง และบรรยากาศโดยรวม เป็นบรรยากาศที่ดีสอด คล้อง กับ
หลักการหรือแนวทางการจัดการศึกษาในบริบทที่นักเรียนมีความแตกต่างทางเชื้อชาติวัฒนธรรม 
ข้อแตกต่างจากการศึกษางานวิจัยนี้  คือ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันเป็นโรงเรียนประจ าพัก
นอน มีนัก เรียนจ านวนมาก อาจท าให้ การบริหารจั ด การด้ านการเรียนการส อน กิจกรรม
เสริมสร้างๆ ไม่ทั่วถึง และเนื่องด้วยนักเรียนเป็นนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์โดยส่วนใหญ่ ท าให้การ
บริหารจัดการต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆภาคส่วน เช่น จากตัวนักเรียนเอง ครูบุคลากรใน
โรงเรียนและบุคลารที่ เก่ียวข้องกับการศึกษา หรือแม้กระทั่งผู้ปกครองของนักเรียน ควรจะได้มี
โอกาสในการเข่าร่วมหรือการเสนอการจัดบริหารการเรียนการสอนให้สอดคล้องเพื่อส่งเสริมการอยู่
ร่วมกันในความหลากหลายทางชาติพันธุ์ของนักเรียน 

6.รูปแบบกิจกรรมละครเพื่ อส่ ง เสริมการอยู่ ร่วม กันในความหลากหล ายทาง
วัฒนธรรม อาศัยหลักการกิจกรรมละคร อาศัยหลักการทางด้านกิจกรรมละคร อาทิ เกมและ
กิจกรรมการเล่ น (games and exercises)  เล่ นบทบาทสมมติ( role play)และ การแสดงออก 
(acting Out) การเรียนรู้ผ่านกระบวนการของละคร (situation drama)  รวมทั้งข้อมูลทางด้านการ
อยู่ร่วม กันของนักเรียนกลุ่มชาติพั นธุ์  และข้อมูลความรอบรู้เก่ียวกับการอยู่ร่วมกันใ นความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม 3 ด้าน คือ การยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม การรับ รู้
บรรยากาศความเป็นพหุวัฒนธรรมภายในโรงเรียน และความรู้สึกที่มีต่อเชื้อชาติและวัฒนธรรม มี
ทั้งหมด 10 กิจกรรม ดังนี้ 

- กิจกรรมคร้ังที่  : 1 My name is 
ผู้ วิจัยใช้แนวคิดและทฤษฎีกิจกรรมละคร เกมและกิจกรรมการเล่น การ

เคลื่อนไหว การท าท่าทางเพื่อสื่อความหมาย สร้างจินตนาการ การแสดงออก ผสมผสานกับ
แนวคิดและทฤษฎีกระบวนการกลุ่ม เพื่อให้ผู้ ร่วมกิจกรรมในแต่ละคน ได้แนะน าตนเอง สร้าง
ความคุ้นเคยและท าความรู้จักเพื่อนร่วมกิจกรรมให้ดีย่ิงขึ ้น ให้ผู้ ร่วมกิจกรรมได้เปิดโอกาสในการ
เร่ิมต้นการกล้าแสดงออก การปรับตัว และให้ผู้น ากิจกรรมได้ทราบข้อมูลที่ เก่ียวข้องกับผู้ ร่วม
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กิจกรรม และน าไปปรับใช้กับการสร้างกิจกรรมละครได้อย่างสอดคล้อง และสร้างความเข้าใจที่
ตรงกันระหว่างผู้น ากิจกรรมและผู้ ร่วมกิจกรรม  สอดคล้องกับ กรมวิชาการ (2554) ที่อธิบาย
ความหมายของกระบวนการกลุ่มว่า ช่วยให้เด็กนักเรียนได้มีพัฒนาการในด้านทัศนะคติ ค่านิยม 
และพฤติกรรมที่บกพร่องเป็นปัญหาที่สมควรแก้ไข เป็นวิธีการเปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าใจความ
ต้องการของตนเองและเข้าใจคนอ่ืนจากการสัมผัสด้วยการปฏิบัติ จึงเกิดการค้นพบสิ่งที่ต้องกา ร
เรียนรู้ด้วยตนเองซึ่งจะท าให้ เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติ ในการอยู่ร่วมกันกับผู้ อ่ืน  จากการ
พิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างกิจกรรมกับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมละคร
เพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในความหลากหลายทางวัฒนธรรม จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด 3 ท่าน 
พบว่า กิจกรรมในคร้ังนี้มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
รูปแบบกิจกรรม 

กิจกรรมคร้ังที่ 2 : 1 ชื่อ 1 ท่า 
ใช้แนวคิดและทฤษฎีกิจกรรมละคร เกมและกิจกรรมการเล่น การเคลื่อนไหว 

การท าท่าทางเพื่อสื่อความหมาย สร้างจินตนาการ การแสดงออก ผสมผสานกับแนวคิดและทฤษฎี
กระบวนการกลุ่ม เพื่อให้ผู้ ร่วมกิจกรรมได้แสดงออกเบ้ืองต้นผ่านการแสดงออกทางการเคลื่อนไหว
ของร่างกาย  สร้างความเข้าใจและให้ผู้ ร่วมกิจกรรมได้มีโอกาส เปิดใจ พูดคุย สนทนา เปิดเผย
ตัวตน ใหผู้้ ร่วมกิจกรรมได้เร่ิมต้นการแสดงออกโดยใช้จินตนาการของตนเอง กระตุ้นความคิดและ
การสร้างสรรค์  สอดคล้องกับ (ส  านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2554)  ได้อธิบาย
หลักการการเรียนรู้ควรเป็นระบวนการที่ผู้ เรียนค้นพบด้วยตนเอง การเรียนรู้ด้วยการกระท า
กิจกรรมด้วยตนเองจะช่วยให้ผู้ เรียนมีโอกาสเรียนรู้เนื้อหาวิชาหรือสาระจากการมีส่วน ร่วมใน
กิจกรรม ซึ่งจะช่วยให้ผู้ เรียนเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ ้ง จดจ าได้ดี อันจะน าไปสู่การปรับเปลี่ยน
เจตคติและพฤติกรรมของตนได้รวมทั้งสามารถน าไปสู่การน าไปพัฒนาบุคลิกภาพทุกด้านของ
ผู้เรียน จากการพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างกิจกรรมกับวัตถุประสงค์ของการ
จัดกิจกรรมละครเพื่อส่ง เสริมการอยู่ร่วมกันในความหลากหลายทางวัฒนธรรม จากผู้ทรงคุณวุฒิ
ทั้งหมด 3 ท่าน พบว่า กิจกรรมในคร้ังนี้มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 และเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของรูปแบบกิจกรรม 

กิจกรรมคร้ังที่ 3 :  Telling the story  
กิจกรรมคร้ังนี้ เป็นการใช้แนวคิดและทฤษฎีกิจกรรมละคร บทบาทสมมติ 

(role play)และการแสดงออก (acting Out) การจัดกิจกรรมให้ผู้ ร่วมกิจกรรมได้สวมบทบาทเป็น
ผู้อ่ืนในสถานการณ์ และเงื่อนไขที่วางแผนไว้ซึ่งอาจเป็นเร่ืองจากครอบครัวหรือสถานการณ์ที่
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เกิดขึ ้นในสังคม เพื่อให้ผู้ ร่วมกิจกรรมได้ใช้ความคิด ความรู้สึก ของตนเอง ใช้จินตนาการ การ
แสดงออกผ่านเร่ืองราวที่ตนเองพบเจอเพื่อใช้การแสดงบทบาทสมมติและการแสดงออกมาพัฒนา
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ หลากหลายวัฒนธรรม และช่วยส่งเสริมให้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีความแตกต่างกัน ได้มีการเปิดใจ เข้าใจยอมรับในความแตกต่างระหว่างกัน 
พร้อมทั้งการร่วมกันท ากิจกรรมกลุ่มผ่านแนวคิดและทฤษฎีกระบวนการกลุ่ม สอดคล้องกับ  เคิร์ท 
เลวิน (รัชนี ศิลปศร. 2542. อ้างถึงใน เขมวันต์ กระดังงา , 2554) ไว้ว่า โครงสร้างของกลุ่มจะเกิด
จากการร่วมกลุ่มของบุคคลที่มีลักษณะแตกต่างกัน และจะมีลักษณะแตกต่างกันออกไปตาม
ลักษณะของสมาชิกกลุ่ม  การรวมกลุ่มจะเกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่มในด้านการกระท า
ความรู้สึกและความคิด 4 สมาชิกกลุ่มจะมีการปรับตัวเข้าหากันและจะพยายามช่วยกันท างาน
โดยอาศัยความสามารของแต่ละบุคคลซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานลุล่วงไปได้ตามเป้าหมาย จาก
การพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างกิจกรรมกับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม
ละครเพื่อส่ง เสริมการอยู่ร่วมกันในความหลากหลายทางวัฒนธรรม จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด 3 
ท่าน พบว่า กิจกรรมในคร้ังนี้มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.66 และเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของรูปแบบกิจกรรม 

กิจกรรมคร้ังที่ 4 : บ้านฉัน บ้านเธอ 
กิจกรรมคร้ังนี้ เป็นการใช้แนวคิดและทฤษฎีกิจกรรมละคร บทบาทสมมติ 

(role play)และการแสดงออก (acting Out) การสวมบทบาทเป็นผู้อ่ืนในสถานการณ์และเงื่อนไขที่
วางแผนไว้ซึ่งอาจเป็นเร่ืองราวที่พบเห็นหรือสถานการณ์ที่ส ร้างขึน้มาเพื่อใช้บทบาทสมมติในการ
แสดง กิจกรรมนี้จะใช้บทบาทสมมติและการแสดงออกในระดับที่ 1 การแสดงบทบาทตามที่ผู้ร่วม
กิจกรรมมองเห็นและเข้าใจจากภายนอกโดยถือเอาการเลียนแบบท่าทาง การกระท า คน สัตว์ 
สิ่งของ เป็นต้น การสร้างสถานการณ์สมมติขึน้ให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้ใช้ความคิด จินตนาการอย่าง
เต็มที่  มีอิสระ เพื่อในผู้ร่วมกิจกรรมได้กล้าคิดกล้าท า รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาต่าง ๆเพื่อให้ผู้ร่วม
กิจกรรมได้ฝึกการ่วมมือ การท างานเป็นธีมเพื่อให้ผู้ ร่วมกิจกรรมได้เห็นถึงความส  าคัญและการมี
คุณค่าของตนเอง ม่ันใจที่จะกล้าแสดงออกตามความคิดของตนเอง ผู้ ร่วมกิจกรรมแต่ละชนเผ่าได้
แสดงออกถึงความเป็นตัวตน ความเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละเผ่า ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่ง
กันและกันท าความรู้จักชนเผ่าต่าง ๆผ่านการท ากิจกรรมร่วมกัน ท าให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้เข้าใจและ
ปรับตัวในการอยู่ร่วมกันภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระ
ครูปลัดไพรัช จนฺทสโร (2561) การอยู่ร่วมกันของชุมชนชาวพุทธและมุสลิม ในเขตพื้นที่อ าเภอ
เทพา อ าเภอสะบ้าย้อย อ าเภอนาทวี และอ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา กล่าวว่า การอยู่ร่วมกัน การ
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ปฏิสัมพันธ์ของชาวพุทธและมุสลิม และวิถีชีวิตประเพณีและวัฒนธรรมทั้ง 4 ด้านมีความผูกพันกัน
อย่างฉันพี่น้อง มีการพบปะพูดคุยเรียนรู้ซึ่งกันและกันและการพัฒนาร่วมกัน โดยเน้นคุณค่าของ
การวางแผนทุกคนมีส่วนร่วม การใช้เทคโนโลยีและทรัพยากรการฝึกอบรมที่เน้นให้ประชาชน
สามารถด าเนินการพัฒนาตนเองด้วยตนเองได้ การแก้ปัญหาความต้องการพื้นฐานโดยอาศัยกลุ่ม
ชนท้ังสองกลุ่มเป็นฐาน การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การใช้ประเพณีและวัฒนธรรมและการสื่อสาร
ที่สอดคล้องกับการพัฒนาสืบต่อไป จากการพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) ระหว่าง
กิจกรรมกับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมละครเพื่อส่ง เสริมการอยู่ร่วมกันในความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด 3 ท่าน พบว่า กิจกรรมในคร้ังนี้มีค่าดัชนีความสอดคล้อง
เท่ากับ 0.66 และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรูปแบบกิจกรรม 

กิจกรรมคร้ังที่ 5 :  My home 
กิจกรรมคร้ังนี้ เป็นการใช้แนวคิดและทฤษฎีกิจกรรมละคร บทบาทสมมติ 

(role play)และการแสดงออก (acting Out) การสวมบทบาทเป็นผู้อ่ืนในสถานการณ์และเงื่อนไขที่
วางแผนไว้ซึ่งอาจเป็นเร่ืองราวที่พบเห็นหรือสถานการณ์ที่ส ร้างขึน้มาเพื่อใช้บทบาทสมมติในการ
แสดง กิจกรรมนี้จะใช้บทบาทสมมติและการแสดงออกในระดับที่ 1 การแสดงบทบาทตามที่ผู้ร่วม
กิจกรรมมองเห็นและเข้าใจจากภายนอกโดยถือเอาการเลียนแบบท่าทาง การกระท า คน สัตว์ 
สิ่งของ เป็นต้น การสร้างสถานการณ์สมมติขึน้ให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้ใช้ความคิด จินตนาการอย่าง
เต็มที่  มีอิสระ  เพื่อให้ผู้ ร่วมกิจกรรมได้กล้ าคิด กล้าแสดงออกเปิดโอกาสให้ผู้ ร่วมกิจกรรมได้
แสดงออกถึงเอกลักษณ์  อัตลักษณ์จากชนเผ่ าของตน เองเพื่ อให้ ผู้ ร่วม กิจกรรมได้เกิดความ
ภาคภูมิใจในความเป็นตัวตน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้อ่ืนน าไปสู่การพัฒนาตนเองสู่การ
อยู่ร่วมกันในสังคม ให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้แสดงถึงตัวตนของชนเผ่าตนเอง เปิดเผยให้ผู้อ่ืนได้ท าความ
รู้จัก สร้างความภาคภูมิใจให้ผู้ร่วมกิจกรรมถึงการมีตัวตนและการเป็นที่ยอมรับจากผู้อ่ืน   กิจกรรม
คร้ังนี้ท ากิจกรรมแบบแบ่งกลุ่มสมาชิกที่มีกลุ่มเดียวกัน เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้มีพูด สื่อสาร บอก
เล่าเร่ืองราว ความเป็นมา หรือประสบการณ์ต่าง ๆ ของตนเองมากขึน้ หรือเปิดเผยความเป็นตัวตน
ของชนเผ่าตนเอง เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ระหว่างชนเผ่า ผู้ร่วมกิจกรรมกล้าที่จะบอก
เล่าเร่ืองราวของตนเองมากย่ิงขึน้ ส ร้างความเข้าใจระหว่างการอยู่ร่วมกันในสังคมผ่าน บทบาท
สมมติ (role play)และการแสดงออก (acting Out) สอดคล้องกับ คณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติส  านักงาน (2554) กล่าวมา บทบาทสมมติเป็นวิธีการสอนที่มีการก าหนดบทบาทของ
ผู้เรียนในสถานการณ์ที่สมมติขึน้มาโดยให้ผู้ เรียนสวมบทบาทและแสดงออกโดยใช้บุคลิกภาพ
ประสบการณ์และความรู้สึกนึกคิดของตนเป็นหลักวิธีการสอนนี้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีโอกาสศึกษา
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วิเคราะห์ความรู้สึกและพฤติกรรมของตนอย่างลึกซึง้  ทั้ง ยังช่วยสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ มี
ชีวิตชีวา จากการพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  ระหว่างกิจกรรมกับวัตถุประสงค์ของ
การจัด กิจกรรมละครเพื่อส่ง เสริมการอยู่ ร่วมกันในความหล ากหล ายทางวัฒนธรรม จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด 3 ท่าน พบว่า กิจกรรมในคร้ังนี้มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.66 และ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรูปแบบกิจกรรม 

กิจกรรมคร้ังที่ 6 : จิ้กซอว์  
กิจกรรมคร้ังนี้ เป็นการใช้แนวคิดและทฤษฎีกิจกรรมละคร บทบาทสมมติ 

(role play)และการแสดงออก (acting Out)การแสดงออกโดยสถานการณ์และเงื่อนไขที่ก าหนดให้ 
ซึ่งอาจเป็นเร่ืองราวจากสถานการณ์ที่ เกิดขึ ้นในสังคม กิจกรรมนี้ใช้ ระดับที่  2 การแสดงเป็ น
บทบาทนั้น ๆในสถานการณ์ที่ก าหมดขึ ้นสถานการณ์ดังกล่าว มีความขัดแย้งและปัญหาที่ชัดเจน 
ผู้ท ากิจกรรมต้องมีความเข้าใจปัญหาและต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ของตนเอง ในการแก้ไข
ความขัดแจ้ง  หรือพัฒนาเร่ืองราวกับเพื่อนๆที่ ร่วมกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาหรือข้อขัดแย้งนั้นให้
ผ่านลุล่วงไป  เพื่อให้ผู้ ร่วมกิจรู้จักการแก้ปัญหาในการท างานร่วมกัน ให้ผู้ ร่วมกิจกรรมได้เห็น
คุณค่าของตนเอง ได้กระตุ้นการการท างาน รับผิดชอบตนเอง การแสดงขอความช่วยเหลือผู้ อ่ืน 
การเคารพกันและกันระหว่างท างาน ผู้ ร่วมกิจกรรมได้รู้จักการแก้ไขปัญหาของตนเองและการรู้จั ก
ขอความช่วยเหลือจากผู้อ่ืน เข้าใจถึงการช่วยเหลือ พึ่งพาอาศัยกันในการอยาร่วมกันในสังคม ผ่าน
การท างานกลุ่มที่ผู้คนหลากหลายรูปแบบ สร้างพฤติกรรมที่ดีต่อการอยู่ร่วมกัน กิจกรรมนี้ผู้ ร่วม
กิจกรรมจะได้แสดงออก สื่อสาร การขอความช่วยเหลือ หรือมีการแก้ปัญหาของตนเอง ผู้ ร่ วม
กิจกรรมกล้าพูดคุย กล้าขอความช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกด้วยกันแม้ว่าจะต่างชนเผ่ากัน มีความ
สามัคคีดีมาก ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ร่วมกันแก้ปัญหาจนสามารถท างานเป็นกลุ่มได้ดี สอดคล้อง
กับแนวคิด จอห์น ดิวอ้ี (1900) นักการศึกษาในสหรัฐอเมริกา ได้เสนอแนวคิดเร่ืองการเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์จริง (learning by doing)  ซึ่ง เห็นว่าการล่นมีความสัมพันธ์กับการเรียนรู้ของเด็ก จึง
พยายามพัฒนาการศึกษาของเด็ก ๆ ให้มีบรรยากาศเรียนปนเล่น มีการทดลองโดยเร่ิมจากการ
แสดงบทบาทสมมติ (roleplay) และพัฒนาจนถึงขั้นให้เด็กเรียนรู้ด้วยละคร การสมมติบทบาท
ดังกล่าว ท าให้เกิดการทดลองใช้ละครในการเรียนการสอนตามโรงเรียนต่าง ๆ จากการพิจารณา
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  ระหว่างกิจกรรมกับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมละครเพื่อ
ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในความหลากหลายทางวัฒนธรรม จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด 3 ท่าน พบว่า 
กิจกรรมในคร้ังนี้มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรูปแบบ
กิจกรรม 
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กิจกรรมคร้ังที่ 7 : The village 
กิจกรรมคร้ังนี้ เป็นการใช้แนวคิดและทฤษฎีกิจกรรมละคร บทบาทสมมติ 

(role play)และการแสดงออก (acting Out)การแสดงออกโดยสถานการณ์และเงื่อนไขที่ก าหนดให้ 
ซึ่งอาจเป็นเร่ืองราวจากสถานการณ์ที่ เกิดขึ ้นในสังคม กิจกรรมนี้ใช้ ระดับที่  2 การแสดงเป็น
บทบาทนั้น ๆในสถานการณ์ที่ก าหมดขึ ้นสถานการณ์ดังกล่าว มีความขัดแย้งและปัญหาที่ชัดเจน 
ผู้ท ากิจกรรมต้องมีความเข้าใจในปัญหาและต้องใช้ความรู้ตลอดจนประสบการณ์ของตนเอง ใน
การแก้ไขความขัดแจ้ง หรือพัฒนาเร่ืองราวกับเพื่อนๆที่ร่วมกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาหรือข้อขัดแย้ง
นั้นให้ผ่านลุล่วงไป เพื่อให้ผู้ ร่วมกิจกรรมได้ใช้ความคิดอย่างอิสระเพื่อฝึกการท างานกลุ่มสมาชิก
หลายๆคนที่มีความแตกต่างกัน  ให้ผู้ ร่วมกิจกรรมได้เผชิญหน้าและแก้ไขปัญหา ฝึกการช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน   กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่จะให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้ลงมือปฏิบัติโดยผู้ ร่วมกิจกรรมต้อง
ช่วยกันคิดเร่ืองราว หรือประสบการณ์ ลักษณะ สัญลักษณ์ อัตลักษณ์ ของชนเผ่าตนเอง พร้อมทั้ง
สร้างเร่ืองราวให้มีปัญหาเพื่อขอความเหลือจากชนเผ่าอ่ืน และร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึน้ให้ลุล่วง
ไปให้ด้วย โดยใช้เร่ืองราวเก่ียวข้องกับวัฒนธรรมต่าง ๆ ในชาติพันธุ์ เช่น ที่อยู่อาศัย เคร่ืองแต่งกาย 
เคร่ืองอุปโภค บริโภค อาหาร วิถีชีวิตของแต่ละท้องถ่ิน มาเป็นสื่อในการสร้างกิจกรรม เพื่อให้ผู้ร่วม
กิจกรรมได้เข้าใจถึงการอยู่ร่วมกัน การแบ่งกันทรัพยากรณ์ในการด ารงอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัทรา ทิพย์ภาระ (2555)  กล่าวว่า ชุมชนที่มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้เพราะสามารถแบ่งปันการใช้ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันการพึ่งพา
อาศยแลกเปลี่ยนทรัพยากรส  าหรับการด ารงชีวิตอย่างสมดุลและมีความทรงจ าร่วมในเร่ืองส  านึก
รักในท่อง ถ่ิน จากการพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC)  ระหว่างกิจกรรมกับวัตถุประสงค์
ของการจัดกิจกรรมละครเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในความหลากหลายทางวัฒนธรรม จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด 3 ท่าน พบว่า กิจกรรมในคร้ังนี้มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.66 และ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรูปแบบกิจกรรม 

กิจกรรมคร้ังที่ 8 : พวกเราร่ืนเริง    
กิจกรรมคร้ังนี้ เป็นการใช้แนวคิดและทฤษฎีกิจกรรมละคร การเรียนรู้ผ่าน

กระบวนการของละคร (  situation drama )ก่อนที่จะแสดงสดนั้นผู้ ร่วมกิจกรรมจะต้องเรียนรู้
เก่ียวกับตัวละครที่ต้องสวมบทบาท ปัญหาและจุดมุ่งหมายของตัวละคร  เขาสวบบทบาท การ
เผชิญปัญหาและการตัดสินใจกระท าสิ่งไหนสิ่งหนึ่ง ซึ่งในกิจกรรมละครนี้เปิดกว้างไว้ให้ผู้แสดง
บทบาทได้พัฒนาการกระท า การแก้ปัญหาต่าง ๆ ร่วมกันผู้ อ่ืน  สร้างกระบวนการคิด การกระท า
และการแสดงออกต่อหน้าผู้คนจ านวนมาก เพื่อให้ผู้ ร่วมกิจกรรมได้เกิดการท างานร่วมกันกับ



 104 

สมาชิกภายในกลุ่ม ในการร่วมกันสร้างสรรค์งานชิ้นส  าคัญ เป็นวิธีการเรียนรู้การท างาน การใช้
ชีวิตในการอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืน กิจกรรมนี้แสดงให้เห็นถึงความกล้าแสดงออกของผุ้ ร่วมกิจกรรมได้ดี 
ผู้ร่วมกิจกรรมช่วยเหลือซึ่งกันและกันดีมาก เป็นการท ากิจกรรมโดยคละชนเผ่ากัน ผู้ร่วมกิจกรรม
ได้ใช้ความกล้าพูด กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออกของตนเองอย่างเต็มที่ เป็นผู้น า ผู้ตามที่ดี  การ
เคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน  ผู้ร่วมกิจกรรมม่ันใจและเชื่อม่ันในตนเอง เชื่อม่ันภูมิใจในตนเอง
และวัฒนธรรมของตนเองดีขึน้  โดยน าเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของชาติพันธุ์มาน าเสนอผ่านกิจกรรม
นี้ เช่น วัฒนธรรม ประเพณี การละเล่นต่าง ๆ  ของชาติพันธุ์นั้น ๆเรียนรู้ซึ่งกันและกันโดยอยู่ภายใต้
การศึกษาหรือการท ากิจกรรมในโรงเรียน เพื่อปลูกฝังพื้นฐานการอยู่ร่วมกันในความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม สอดคล้องกับงานวิจัยของ มาฆะ ขิตตะสังคะ (2553) กล่าวว่ากระบวนการขัดเกลา
การอบรมบ่มนิสัยในครัวเรือน โดยใช้ภาษาถ่ินชาติพันธุ์ให้กับเด็กตั้งแต่ช่วงชีวิตปฐมวัย เป็นการปู
พื้นฐานทางภาษาและอัตลักษณ์ทาง วัฒนธรรมที่ม่ันคง การรับรู้และเรียนรู้จากระบบการศึกษาใน
โรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษาของเยาวชนรุ่นใหม่ รวมถึงการเร่ิมใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง 
เป็นการเร่ิมต้นของการเรียนรู้วัฒนธรรมกระแสหลักที่ครูผู้สอน อาจไม่ใช่ชาติพันธุ์  แต่เป็นผู้ มี
อิทธิพลทางความคิดในการเรียนการสอน เป็นผลให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้ วัฒนธรรมหลักที่ไม่ใช่
วัฒนธรรมชาติพันธุ์ของตน เกิดการกลืนกลายทางภาษาและวัฒนธรรมหรือสามารถเรียนรู้ที่จะ
ด าเนินวิถีชีวิตในวัฒนธรรมที่หลากหลายไปจากวัฒนธรรมดั้งเดิมของตน จากการพิจารณาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างกิจกรรมกับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมละครเพื่อส่งเสริมการ
อยู่ร่วมกันในความหลากหลายทางวัฒนธรรม จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด 3 ท่าน พบว่า กิจกรรมใน
คร้ังนี้มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรูปแบบกิจกรรม 

กิจกรรมที่ 9 : ละครของพวกเรา 
กิจกรรมคร้ังนี้ เป็นการใช้แนวคิดและทฤษฎีกิจกรรมละคร การเรียนรู้ผ่าน

กระบวนการของละคร (  situation drama )ก่อนที่จะแสดงสดนั้นผู้ ร่วมกิจกรรมจะต้องเรียนรู้
เก่ียวกับตัวละครที่ต้องสวมบทบาท ปัญหาและจุดมุ่งหมายของตัวละคร และเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ ้น
อย่างชัดเจนว่า ใคร (who) ท าอะไร (what) ที่ไหน (where) เม่ือไหร่ (when) และ ท าไม (why)จึง
ท าเช่นนั้น ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องมีความชัดเจนในทุก ๆจุดมุ่งหลายของตัวละครที่เขาสวบบทบาท 
การเผชิญปัญหาและการตัดสินใจกระท าสิ่งไหนสิ่งหนึ่ง  ซึ่งในกิจกรรมละครนี้เปิดกว้างไว้ให้ผู้
แสดงบทบาทได้พัฒนาการกระท า การแก้ปัญหาต่าง ๆด้วยตนเองและร่วมกับผู้อ่ืน เพื่อให้ผู้ร่วมกิจ
ได้มีอิสระในการสร้างผลงาน  เป็นการเรียนรู้ที่ผู้ ร่วมกิจกรรมได้พัฒนาความหลากหลาย1ของ
ตนเอง ความสามารถด้านต่าง ๆ ให้ออกมาก กล้าที่จะคิด กล้าที่จะแสดงออก สร้างสรรค์ผลงานได้ 
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เพื่อให้ผู้ ร่วมกิจกรรมลงมือปฏิบัติส ร้างสรรค์ละครจริง  ๆ ด้วยตนเองและต้องรักษาอัตลักษณ์ความ
เป็นชน เผ่าของตนเองค งไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ที่มี คุณค่า ผู้ ร่วมกิจกรรมได้ใช้ความคิ ด 
จินตนาการ วิเคราะห์ ถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึน้ ในส่วนของกิจกรรมจะเป็นการเตรียมพร้อมส  าหรับ
การแสดงละครในกิจกรรมคร้ังต่อไป ฝึกให้ผู้ ร่วมกิจกรรมได้สร้างความพร้อมและเตรียมตัวในการ
แสดงต่อไป สอดคล้องกับ พรรัตน์ ด ารุง  (2547 , น. 69) กล่าวว่า ละครทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็น
ละครเวทีหรือละครการศึ กษานั้ นมี ประโยชน์ แก่เด็กแล ะเยาวชนเด็กในฐานะผู้ ชมจะได้ มี
ประสบการณ์ด้านการเรียนรู้เร่ืองราว โครงเร่ืองวรรณกรรม การสร้างบทละคร ทั้งได้รับรู้ศิลปะการ
สื่อสารด้วยองค์ประกอบอ่ืน ๆ ภาพเพลงและพัฒนาการวิพากษ์วิจารณ์และแสดงความคิดเห็นแต่
ถ้าเด็ก ๆได้มีส่วนร่วมในกระบวนการการพัฒนาละครหรือกิจกรรมละครแล้วผู้ร่วมกระบวนการจะ
ได้ฝึกฝน เรียนรู้ถึงการเข้าใจตนเองและการแสดงออก ( acting out) ช่วยกระตุ้นให้เด็กและเยาวชน
ที่ ร่วม กิจกรรม  ได้เรียน รู้จากประ สบการณ์และการพัฒนาตนเองกิจกรรมละครในห้องเรียน
ตลอดจนการเป็นผู้ชมมีประโยชน์ จากการพิจารณ าค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  ระหว่าง
กิจกรรมกับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมละครเพื่อส่ง เสริมการอยู่ร่วมกันในความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด 3 ท่าน พบว่า กิจกรรมในคร้ังนี้มีค่าดัชนีความสอดคล้อง
เท่ากับ 1.00 และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรูปแบบกิจกรรม 

กิจกรรมที่ 10 : ละครของพวกเรา 
การเรียนรู้ผ่านกระบวนการของละคร ( situation drama )ก่อนที่จะแสดงสด

นั้นผู้ ร่วมกิจกรรมจะต้องเรียนรู้เก่ียวกับตัวละครที่ต้องสวมบทบาท ปัญหาและจุดมุ่งหมายของตัว
ละคร และเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ ้นอย่างชัดเจนว่า ใคร (who) ท าอะไร (what) ที่ไหน (where) 
เม่ือไหร่ (when) และ ท าไม (why)จึงท าเช่นน้ัน ผู้ ร่วมกิจกรรมจะต้องมีความชัดเจนในทุก ๆจุดมุ่ง
หลายของตัวละครที่เขาสวบบทบาท การเผชิญปัญหาและการตัดสินใจกระท าสิ่งไหนสิ่งหนึ่ง ซึ่งใน
กิจกรรมละครนี้เปิดกว้างไว้ให้ผู้แสดงบทบาทได้พัฒนาการกระท า การแก้ปัญหาต่าง ๆด้วยตนเอง
และร่วมกับผู้ อ่ืน ซึ่งน ากระบวรการของละครและกิจกรรมละครที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมทั้งหมดที่
ผ่านมา น ามามาสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นละคร 1 เร่ือง ซึ่งผู้ ร่วมกิจกรรมเป็นผู้ส ร้างขึน้เอง เพื่อให้ผู้
ร่วมกิจกรรมได้ลงมือปฏิบัติจริง คือ ด าเนินการจัดแสดงละครที่ผู้ ร่วมกิจกรรมได้คิดสร้างสรรค์ขึ ้น
เองเพื่อการบรรลุเป้าหมายของกิจกรรมละคร ที่จบด้วยการ ให้ผู้ ร่วมกิจกรรมได้ส ร้างสรรค์ละครขึ ้น
เอง โดยผู้น ากิจกรรมให้ค าแนะน า ผู้ร่วมกิจกรรมได้ท าสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมทุก ๆ ที่ผ่านมามา
ใช้ในการท ากิจกรรมในคร้ังนี้  เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้กิจกรรมละครได้ครบองค์ประกอบ และ
สามารถน าความรู้ ประสบการณ์ จากการท ากิจกรรมละคร น าไปประยุกใช้กับการเรียนในวิชาอ่ืน 
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ๆ แล ะสามารถน าไปเป็นแนวทางในการด ารงชี วิตการอยู่ร่วม กันในความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม สอดคล้องกับ พรรัตน์ ด ารุง (2547) กล่าวว่า ละครเปิดโอกาสให้มีการทดลองชีวิตและ
ทดสอบปฏิกิริยาที่มีต่อชุมชน และสร้างสมความเข้าใจในข้อมูลหรือปัญหาที่เด็ก ๆ มีความสนใจ 
การละครเป็นการฝึกให้ผู้ท ากิจกรรมได้มีโอกาส ได้ลองผิดลองถูก ได้ฝึกการท างานร่วมกันกับผู้อ่ืน 
ฝึกการใช้ภาษา ใช้ความคิด วางโครงเร่ืองและด าเนินเร่ืองราวไปตามที่ตกลงกันไว้ เสริมสร้างความ
ม่ันใจแก่ผู้ท ากิจกรรมที่จะแสดงออกความรู้สึกนึกคิดความคิดเห็นและน าเสนอเร่ืองราวที่ตนสนใจ
และทดลองสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อทดลองหาข้อสรุป ซึ่งอาจมาจากมาตรฐานของสังคมหรือได้
จากความเห็นของกลุ่มละครเป็นกิจกรรมที่เน้นวินัยการเลือกสรรและสมาธิ แม้ว่าการท ากิจกรรม
ละครจะท าให้แบบแผนของห้องเรียนเดิมเปลี่ยนแปลงไป แต่การเรียนการสอนที่ผ่านการละครนั้น 
สร้างวินัยใหม่ที่ต้องมีความจริงจังต่อการเลือกสรร มีสมาธิและความจริงใจในการพัฒนาเร่ือง
ร่วมกัน และฝึกการท างานร่วมกันเพื่อให้กิจกรรมหรือผลงานละครด าเนินถึงตอนจบได้ จากการ
พิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างกิจกรรมกับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมละคร
เพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในความหลากหลายทางวัฒนธรรม จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด 3 ท่าน 
พบว่า กิจกรรมในคร้ังนี้มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
รูปแบบกิจกรรม 

7. ผลการศึกษาการใช้กิจกรรมละครเพื่อส่ง เสริมการอยู่ร่วมกันในความความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์  โดยผู้วิจัยได้น าแนวคิดทฤษฎีกิจกรรมละคร 
ร่วมกับการน าแนวคิดทฤษฎีกระบวนการกลุ่ม น ามาสร้างเป็นกิจกร รมละครเพื่อน าไปทดลอง
ท าการศึกษาคร้ัง ผู้ วิจัยได้รวบนรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ ตีความ และสรุปผล แปลผลจาก
การศึกษา พบว่า ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้  แนวคิดทฤษฎีกระบวนการกลุ่ม เป็นแนวคิดที่เหมาะกับ
การส่งเสริมเพื่อให้นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์อยู่ร่วมกันได้อย่างเข้ าอกเข้าใจกันมากย่ิงขึ ้น และเป็นผล
มาจากการน ากิจกรรมละครเข้ามาใช้เป็นตัวเชื่อมโยงสร้างเป็นกิจกรรม พร้อมทั้งตลอดระยะเวลา
ศึกษาระหว่างท ากิจกรรม ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการท างานแบบกระบวรการกลุ่ม จึงส่งผลให้กิจกรรมละคร
ทั้ง  10 คร้ัง สามารถด าเนินไปได้ครบถัวน และส่งผลต่อพฤติกรรของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์  มี
พฤติกรรมระหว่างท ากิจกรรมละคร มีแนวโน้มพฤติกรรมทีพัฒนาขึ ้นทุก ๆชาติพันธุ์และส่งผลให้
การท ากิจกรรมคร้ังนี้ด าเนินไปได้อย่างสอดคล้องกับแบบวัดความรอบรู้เก่ียวกับการอยู่ร่วมกันใน
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการยอมรับความหลากหลายทางชาติพันธุ์ 
ด้านการรับรู้ความเป็นพหุวัฒนธรรมภายในโรงเรียน และด้านความภาคภูมิใจต่อเชื้อชาติและ
วัฒนธรรม 
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8. หลังจากที่ได้ท ากิจกรรมทดลองการใช้กิจกรรมละครเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันใน
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์  ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อการ
อยู่ร่วมกันของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ในเบ้ืองต้น ดังนี้ 

8.1 ผู้ ร่วมกิจกรรมสามารถเรียนและท างานร่วมกันได้อย่างเข้าใจ โดยมีการ
ยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากย่ิงขึ ้นจากการท ากิจกรรมละคร สอดคล้องกับแบบวัด
ความรอบรู้เก่ียวกับการอยู่ร่วมกันในความหลากหลายทางวัฒนธรรม ด้านที่  1 คือ การยอมรับ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ที่ค่าคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับค่าคะแนน
อยู่ที่ระดับ ค่อนข้างสูง  ซึ่ง กิจกรรมละครที่เน้นในด้านการยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
โดยกิจกรรมละครที่ส่ง เส ริมในด้านนี้คือกิจกรรมที่ 4, 7, 9 และ 10   เป็นกิจกรรมที่เน้นให้ผู้ ร่วม
กิจกรรมได้ส ร้างความเข้าใจผู้อ่ืนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม  สร้างความเข้าอกเข้าใจ การ
ยอมรับ และเชื่อถือในคุณค่าวัฒนธรรมของกลุ่มอ่ืนเข้าใจ และยอมรับในความแตกต่างทางเชื้อ
ชาติ  ภาษา ศาสนา ขนบประเพณี  แล ะวิถีชีวิต  พร้อมที่จะด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมที่มี ความ
หลากหลายโดยปราศจากอคติ   สอดคล้องกับ (สังคมมนุษย์, 2561)  กล่าวว่า  แนวทางการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติและการพึ่งพาอาศัยกัน การเรียนรู้วิธีการอยู่ร่วมกันในสังคมที่เต็มไปด้วยความ
หลากหลายและแตกต่าง เพื่อปรับตัวให้เข้ากับบุคคลรอบข้าง จะก่อให้เกิดความสุขในการอาศัย
อยู่ร่วมกัน ซึ่งการสร้างสันติสุขให้เกิดขึน้ในสังคม จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของสมาชิกทุกคน 
โดยยึดแนวทางการปฏิบัติ  

8.2 ผู้ร่วมกิจกรรมเข้าใจถึงการรับรู้บรรยากาศความเป็นพหุวัฒนธรรมภายใน
โรงเรียน การรับรู้ความเป็นพหุวัฒนธรรมระหว่างกลุ่มเพื่อนที่แตกต่างชาติพันธุ์จากตนเองได้มาก
ขึน้ ส่งผลให้การท ากิจกรรมร่วมกันด าเนินได้ไปอย่างเต็มที่  สอดคล้องกับแบบวัดความรอบรู้
เก่ียวกับการอยู่ร่วมกันในความหลากหลายทางวัฒนธรรม ด้านที่  2 คือ การรับรู้บรรยากาศความ
เป็นพหุวัฒนธรรมภายในโรงเรียน มีค่าคะแนนน้อยที่สุดจากทั้งหมดสามด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
มีระดับค่าคะแนนอยู่ที่ระดับปานกลาง อยู่ในระดับเดียวกับก่อนการทดลองแต่มีค่าคะแนนหลัง
การทดลองที่สูงกว่า โดยกิจกรรมละครที่ส่งเสริมในด้านนี้คือกิจกรรมที่ 6, 8 เป็นกิจกรรมที่เน้นให้ผู้
ร่วมกิจกรรมท างานร่วมกันโดยการใช้กระบวนการกลุ่ม เน้นให้ผู้ ร่วมกิจกรรมได้ท างานเป็นทีมโดย
มีสมาชิกกลุ่มเดียวกันมีความหลากหลายชนเผ่า เพื่อให้มีความแตกต่างทางบุคคลน าไปสู่การ
ท างานที่ต้องใช้ความเข้าใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การยอมรับและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
น าไปสู่การอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุขสามารถด าเนินชีวิตร่วมกันได้โดยปราศจากอคติ  
สอดคล้องกับงานวิจัยของ บัญญัติ ยงย่วน, ปนัดดา ธนเศรษฐกร, วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ (2553) กล่าวว่า 
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การที่นักเรียนรับรู้ถึงบรรยากาศความเป็นพหุวัฒนธรรมระหว่างกลุ่มเพื่อน อยู่ในระดับที่ต ่าากว่า
บรรยากาศด้านอ่ืน ๆ คือสัญญาณที่บอกให้รู้ว่าสัมพันธภาพของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างในโรงเรียน
พหุวัฒนธรรมเหล่านี้ ยังไม่แนบแน่น กลมเกลียวกันมากนัก โดยอาจมาจากหลายสาเหตุเช่น การ
ล้อเลียน กลั่นแกล้ง กีดกัน แบ่งแยก หรือเลือกปฏิบัติระหว่างเพื่อนต่างเชื้อชาติ วัฒนธรรม ซึ่งต้น
ตอของพฤติกรรมเหล่านี้อาจเกิดจากเจตคติทางลบ หรืออคติต่อคนต่างเชื้อชาติ วัฒนธรรมก็
เป็นได้ 

8.3 ผู้ ร่วมกิจกรรมเกิดการเห็นคุณค่าในตนเองมากขึ ้น ภูมิใจในวัฒนธรรมชาติ
พันธุ์และเชื้อชาติของตนเองมากย่ิงขึ ้น สอดคล้องกับแบบวัดความรอบรู้เก่ียวกับการอยู่ร่วมกันใน
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ ด้านที่ 3 คือ ด้านความรู้สึกที่มีต่อเชื้อ
ชาติและวัฒนธรรม มีค่าคะแนนรองลงมาเป็นอันดับสอง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับค่าคะแนนอยู่
ที่ระดับ ค่อนข้างสูง โดยกิจกรรมละครที่ส่ง เสริมในด้านนี้คือกิจกรรมที่ 1, 3, 4 และ 5 เป็นกิจกรรม
ที่เน้นให้ผู้ร่วมกิจกรรมท าความรู้จักตนเอง สร้างความคิด ความเชื่อม่ันและม่ันใจในตนเอง สร้าง
ความรู้สึกของบุคคลในลักษณะของความเข้าอกเข้าใจ การยอมรับ และเชื่อถือในคุณค่าวัฒนธรรม
ของตนเองพร้อมที่จะด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมที่มีความหลากหลาย ซึ่งด้านนี้หลังการทดลองมี
คะแนนค่าเฉลี่ยอยู่ที่อันดับที่ 1 คะแนนค่าเฉลี่ยคือ 3.91 ซึ่งอยู่ในระดับ ค่อนข้างสูง ผู้ร่วมกิจกรรม
เกิดคามภาคภูมิใจ มีความรู้สึกที่ดีต่อเชื้อชาติของตนเองดีขึ ้น เช่น ภูมิใจในวัฒนธรรม ประเพณี 
ภาษา เคร่ืองแต่งกาย อาหาร ที่ เป็นอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ตนเอง โดยการถูกเป็นที่ยอมรับและ
การเห็นคุณค่าของความเป็นจชาติพันธุ์ การมีตัวตนอยู่ในสังคมที่อาศัยอยู่ หรือการได้ร่วมกิจกรรม
ที่ตนเองได้แสดงความเป็นชาติพันธุ์ของตนออกมาโดยได้เขินอาย สอดคล้องกับ (นฤพนธ์ ด้วง
วิเศษ, 2561) กล่าวว่า สังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม คือสั งคมที่ประกอบด้วย
วัฒนธรรมของคนกลุ่ มต่าง  ๆซึ่ง ยังมีพลังในตัวเอง ไม่ ถูกท าลาย ห รือตกอยู่ใต้อิทธิพลของ
วัฒนธรรมอ่ืน  สังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงมีวัฒนธรรมย่อย ๆมากมาย คนแต่ละ
กลุ่มที่อาศัยอยู่ในประเทศเดียวกันจึงอาจมีวัฒนธรรมบางอย่างร่วมกัน แต่คนเหล่านั้นก็ยังมี
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตัวเอง  
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ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะท่ัวไป  

1.1 การศึกษาข้อมูลการอยู่ร่วมกันในความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ควรมีการเพิ่ม
การสัมภาษณ์ผู้ที่ เก่ียวข้องในมากย่ิงขึ ้นเพื่อข้อมูลที่ครอบคลุมในมุมมองต่าง ๆได้มากย่ิงขึน้ ให้ได้
ข้อมูลที่น าไปสู่การศึกษาวิจัยที่สมบูรณณ์มากย่ิงขึน้ 

1.2 ระหว่างการด าเนิ นกิจกรรม ผู้ วิจัยพบว่า ควรมีการเพิ่ มรูปแบบกิจกรรมให้
บุคลากรของโรงเรียนเข้ามามีส่วนร่วมด้วย เพื่อให้เกิดประโยชน์และเป็นการส่งเสริมการอยู่ร่วมกัน
ในความหลากหลายทางวัฒนธรรมระหว่างนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์และครูในโรงเรียน 

1.3  รูปแบบกิจกรรม สื่อในการใช้ประกอบการด าเนินกิจกรรมเป็นสิ่ งที่จ าเป็นและมี
ความส  าคัญมาก เพื่อในกิจกรรมด าเนินไปได้อย่างเต็มที่และเกิดประโยชน์ต่อผู้ ร่วมกิจกรรมมาก
ที่สุด เพิ่มความน่าสนใจของสื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง สอดคล้องกับรูปแบบกิจกรรมและ
วัตถุประสงค์ 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในครั้งต่อไป 
2.1 สามารถน าวิธีการด าเนินการวิจัยไปทดลองใช้เพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในความ

หลากหลายทางวัฒนธรรมของแต่ละโรงเรียนหรือสถานศึกษาพื้นที่อ่ืน ๆ ได้ และควรมีการพัฒนา
รูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายเสมอ 

2.2 เพิ่มระยะเวลาการศึกษาให้นานขึ ้น เช่น 1 เทอมการศึกษา 1 ปีการศึกษา เพื่อให้
ได้พัฒนาการและพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจน 

2.3 การศึกษาวิจัยที่ เก่ียวข้องกับด้านพหุวัฒนธรรม ควรมีผู้ที่ เก่ียวข้องเพื่อให้ได้
ความเป็นพหุวัฒนธรรมที่ชัดเจนขึน้ ควรประกอบไปด้วย นักเรียน ครู และผู้ปกครอง เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่ครบถ้วนและน าไปศึกษาได้ชัดเจนมากขึน้ 
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รูปแบบกิจกรรมละครเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกัน 

ในความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
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ครั้งท่ี 1 
My name is 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้ผู้ ร่วมกิจกรรมในแต่ละคน ได้แนะน าตนเอง สร้างความคุ้นเคยและท าความรู้จักเพื่อน
ร่วมกิจกรรมให้ดี ย่ิงขึ ้น เพื่อเป็นการให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้เปิดโอกาสในการเร่ิมต้นการ กล้าแสดงออก
ด้วยการสนทนา เพื่อให้ผู้น ากิจกรรมได้ทราบข้อมูลที่เก่ียวข้องกับผู้ร่วมกิจกรรม และน าไปปรับใช้
กับการสร้างกิจกรรมละคร ได้อย่างเข้าใจ 
ทฤษฎีท่ีสอดคล้อง 

เกมและกิจกรรมการเล่น การเคลื่อนไหว การท าท่าทางเพื่อสื่อความหมายสร้างจินตนาการ 
การแสดงออก  
ระยะเวลาท่ีใช้ 

ระยะเวลา60 นาที 
สมาชิก 

25 คน 
วิธีด าเนินการ 

กิจกรรม : “Check in” (เวลา : 20 นาที) 
วิธีการ 
1.ผู้น ากิจกรรมแนะน าตัวเอง 
2.ผู้น ากิจกรรมให้ผู้ ร่วมกิจกรรมแนะน าตัวเอง โดยเร่ิมด้วยให้ผู้ ร่วมกิจกรรมทั้งหมดยืนเป็น

วงกลม พูดแนะน าชื่อตัวเองพร้อมท่าประกอบ หลังจากครบทุกคน ก็วนกลับมาคนแรก และให้
เพื่อนๆร่วมวงขานชื่อของเพื่อนพร้อมกับท าท่าทางตามเช่นเพื่อนร่วมวงไปเ ร่ือย ๆจนครบทุกคน 
เพื่อเป็นการแนะน าตนเองและท าความรู้จักผู้ อ่ืน สร้างความคุ้นเคย ผ่อนคลาย ก่อนการเร่ิม
กิจกรรมในขั้นต่อไป 
กิจกรรม :“My name is” (ก าหนดเวลา:40 นาที) 
เป็นการสัมภาษณ์ข้อมูล ก่ึงทางการผู้น ากิจกรรม เร่ิมท าความรู้จักผู้ ร่วมกิจกรรม เป็น

รายบุคคล เนื่องจากผู้ ร่วมกิจกรรมเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หลากหลายชนเผ่า หลากหลายวัฒนธรรม 
เพื่อให้ผู้น ากิจกรรมได้ท าความรู้จักและสร้างความคุ้นเคย เพื่อการท ากิจกรรมต่อ  ๆไป สร้าง
ความเข้าใจเพิ่มมากขึน้ 
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ครั้งท่ี 2  
1 ช่ือ 1 ท่า 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้แสดงออกในเบ้ืองต้นผ่านการแสดงออกทางการเคลื่อนไหวของร่างกาย
สร้างความเข้าใจและให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสเปิดใจพูดคุย สนทนา เปิดเผยตัวตน เพื่อให้ผู้ร่วม
กิจกรรมได้เร่ิมต้นการแสดงออกโดยใช้จินตนาการของตนเอง เป็นการกระตุ้นความคิดและการ
สร้างสรรค์ 
ทฤษฎีท่ีสอดคล้อง 

เกมและกิจกรรมการเล่น การเคลื่อนไหว การท าท่าทางเพื่อสื่อความหมายสร้างจินตนาการ 
การแสดงออก การด าเนินกิจกรรมคร้ังนี้ใช้ทฤษฎีกิจกรรมละคร ซึ่งอยู่ในขั้นของ เกมและกิจกรรม
การเล่น โดยใช้ทฤษฎีกระบวนการกลุ่มเข้ามาเป็นองค์ประกอบร่วมกันในการท า กิจกรมละคร 
กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งของกิจกรรมละคร เป็นการเคลื่อนไหวร่างกาย โดยให้ร่างกาย
ตนเองจินตนาการได้พร้อมกับการแสดงท่ าทางประกอบ เพื่อให้ผู้ ร่วม กิจกรรมได้ รู้สึกอิสระ 
ปลดปล่อย จินตนาการ แสดงท่าทางก็ต้องการ เป็นกิจกรรมเบ้ืองต้นที่จะเป็นพื้นฐานให้ ผู้ร่วม
กิจกรรมได้พัฒนาทักษะในการทิจกรรมคร้ังต่อไป 
ระยะเวลาท่ีใช้ 

ระยะเวลา60 นาที 
สมาชิก 

25 คน 
วิธีด าเนินการ 

กิจกรรม :“สวัสดี นี่คือตัวฉัน” (เวลา : 20 นาที) 
วิธีการ 
 1. ผู้น ากิจกรรมแนะน าตัวเองในแบบที่ตนเองสร้างสรรค์ หรือบ่งบอกให้ทราบถึงความเป็น

ตัวตนของตนเอง ตัวอย่าง 
เช่น “สวัสดี ฉันชื่อโพนี่” พร้อมท าท่าประกอบ 
 2. ผู้น ากิจกรรมให้ผู้ร่วมกิจกรรมแต่ละคน คิดสร้างสรรค์ จินตนาการ ท่าทางการกล่าว

สวัสดี กล่าวทักทายเป็นภาษาชนเผ่าแสดงถึงเอกลักษณ์เฉพาะของตนเอง  
3. เม่ือผู้ ร่วมกิจกรรมกล่าวทักทายครบทุกคนแล้ว ให้ผู้ ร่วมกิจกร รมทั้งหมด จับคู่  2 คน 

แลกเปลี่ยนกันกล่าวสวัสดี สลับกันสวัสดีของคู่ตัวเอง และวนสับเปลี่ยนคู่กันไปจนครบทุกคน  
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กิจกรรม : “1 ชื่อ 1 ท่า”ช่วงที่ 2 (เวลา : 30 นาท)ี 
ผู้น ากิจกรรมแนะน ารายละเอียดกิจกรรม 
 1.ให้ผู้ร่วมกิจกรรมยืนเป็นวงกลม 1 วง 
 2. ตัวแทนผู้ ร่วมกิจกรรม 1 คนเป็นผู้ เร่ิม คือ ให้ผู้ ร่วมกิจกรรมจินตนาการว่า ก าลัง ถือ

สิ่งของบางสิ่งบางอย่างอยู่ในมือ โดยให้จินตนาการว่าสิ่งๆนั้นเป็นสิ่งของที่มีรูปร่างแบบใดก็ได้ 
เช่น กลมๆ เหลี่ยมๆ หรือให้ความรู้สึกอย่างไร้บาง ซึ่งจินตนาการว่า เช่น  มีน ้าหนักหนัก- เบา  
ขนาดเล็ก -ใหญ่ แบบไหนก็ได้แล้วแต่จะจินตนาการ 

 3.ผู้ร่วมกิจกรรมที่เร่ิมต้นการเล่นต้องส่งต่อสิ่งที่ ถืออยู่ในมือให้เพื่อนร่วมวง ส่งให้ใครก็ได้ 
ด้วยวิธีการโยนหรือวิธีการใด ๆก็ได้แล้วแต่จะจินตนาการตามสิ่งของที่ถืออยู่ในมือ และต้องแสดง
สีหน้า ท่าทาง การเคลื่อนไหวของร่างกายส่วนต่าง ๆ ให้เปรียบเสมือนถือของสิ่งๆนั้นอยู่ในมือจริง 
ๆ เช่น ถือสิ่งของหนัก ก็ต้องแสดงสีหน้า ท่าทางให้เหมาะสมเข้ากัน 

 4.เพื่อผู้ ร่วมกิจกรรมส่งต่อให้เพื่อนร่วมวงแล้ว คนที่รับต่อไปต้องส่งต่อในลักษณะเดี ยวกัน 
หรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขนาด น ้าหนัก สิ่งของที่ถือในมือก็ได้ โดยใช้จินตนาการของตัวเอง 
และส่งต่อให้เพื่อนร่วมวงคนต่อ ๆ ไปจนผู้น ากิจกรรมสั่งให้หยุด 
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ครั้งท่ี 3 
Telling the story 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้ใช้ความคิด ความรู้สึก ของตนเอง ใช้จินตนาการ การแสดงออกผ่าน
เร่ืองราวที่ตนเองพบเจอเพื่อใช้การแสดงบทบาทสมมติและการแสดงออก มาพัฒนาผู้ เข้าร่วม
กิจกรรมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์  หลากหลายวัฒนธรรม  เพื่อช่วยส่งเสริมให้ผู้ เข้าร่วม
กิจกรรมที่มีความแตกต่างกัน ได้มีการเปิดใจ เข้าใจยอมรับในความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
ทฤษฎีท่ีสอดคล้อง 

  บทบาทสมมติ (role play)และการแสดงออก (acting Out) การจัดกิจกรรมให้ผู้ ร่วมกิจกรรม
ได้สวมบทบาทเป็นผู้อ่ืนในสถานการณ์และเงื่อนไขที่วางแผนไว้ซึ่งอาจเป็นเร่ืองจากครอบครัวหรื อ
สถานการณ์ที่เกิดขึน้ในสังคม บทเรียนในวิชาใดวิชาหนึ่ง บทบาทสมมติในการแสดงนี้ส  าคัญมาก 
เพราะมี 2 ระดับ  

ระดับที่  1 การแสดงบทบาทตามที่ผู้ ร่วม กิจกรรมมองเห็นและเข้าใจจากภายนอกโดย
ถือเอาการเลียนแบบท่าทาง การกระท า คน สัตว์ สิ่งของ เป็นต้น 

ระดับที่ 2 การแสดงเป็นบทบาทนั้น ๆ ในสถานการณ์ที่ก าหมดขึน้ในสถานการณ์ดังกล่าว มี
ความขัดแย้งและปัญหาที่ชัดเจน ผู้ท ากิจกรรมต้องมีความเข้าใจในปัญหาและต้องใช้ความรู้
ตลอดจนประสบการณ์ของตนเอง ในการแก้ไขความขัดแจ้ง  หรือพัฒนาเร่ืองราวกับเพื่อนๆที่ร่วม
กิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาหรือข้อขัดแย้งนั้นให้ผ่านลุล่วงไป โดยกิจกรรมที่  3 ผู้ วิจัยจะใช้บทบาท
สมมติและการแสดงออกในระดับที่ 1 

ระยะเวลาท่ีใช้ 

ระยะเวลา60 นาที 
สมาชิก 

25 คน 
วิธีด าเนินการ 

กิจกรรม : “Check in” ช่วงที่ 1 
1. ผู้ร่วมกิจกรรมนั่งเป็นวงกลมหันหน้าเข้าวง 1 วง มือทั้งสองข้างวางทาบกับพื้นด้านหน้า

ของตนเอง  
2. ให้เร่ิมรับเลข 1-21 ทีละคน โดยไม่เรียงเป็นวงกลม ใครก็ได้นับ 1 และคนถัดไป นับ 2 ,3,4 

ไปเร่ือย ๆ แต่ถ้ามีคนมากกว่า 1 คน นับเลขพร้อมกัน เช่น AและB นับเลข 10 พร้อมกัน จะต้อง
กลับกลับมาเร่ิมนับ 1 อีกคร้ัง เพื่อเป็นเรียกสติ สมาธิก่อนเร่ิมกิจกรรมหลัก 
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กิจกรรม : “ telling the story ” เวลา : 40 นาท ี
ผู้น ากิจกรรมแนะน ารายละเอียดกิจกรรม 
1. ผู้ร่วมกิจกรรมแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มย่อย ๆ กลุ่มละ 5 คน โดยใช้วิธีการแบ่งกลุ่มตาม

กลุ่มชนเผ่า ชนเผ่าที่เหมือนกันให้อยู่กลุ่มเดียวกัน 
 2. ผู้น ากิจกรรมใช้ชุดรูปภาพค าใบ้ เหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่าง ๆ จากความเป็นวิถีชีวิต 

ความเป็นอยู่ ประเพณี การละเล่น ของแต่ละชนเผ่า มาใช้ประกอบชุดกิจกรรม เช่น 
ชุดที่ 1 คือ รูปภาพประเพณีโล้ชิงช้า (อาข่า) 
ชุดที่ 2 คือ รูปภาพเทศการปีใหม่ (เย้า) 
ชุดที่ 3 คือ รูปภาพการละเล่นลูกข่าง (มูเซอ) 
ชุดที่ 4 คือ รูปภาพเทศกาลประจ าอ าเภอแม่จัน (พื้นราบ) 
ชุดที่ 5 คือ รูปภาพการละเล่นลูกช่วง (ม้ง) 

3. ผู้ร่วมกิจกรรมช่วยกันคิด วิเคราะห์รูปภาพใดว่า ตรงกับชนเผ่าตนเอง และออกมาหยิบ
รูปภาพนั้นไป อาจจะซ ้ากันก็ได้ เนื่องด้วยประเพณีบางชนเผ่ามทีความคล้ายคลึงกัน 

4. สมาชิกในกลุ่มน ารูปภาพไปช่วยกันวิเคราะห์ โดยใช้ความคิด จินตนาการ ความรู้สึก 
ช่วยกันระดมความคิดของเพื่อน าไปสร้างเป็นเหตุการณ์จ าลอง เป็นสถานการณ์สั้นๆได้อย่างไร
บ้าง ให้เก่ียวข้องกับรูปภาพที่ได้รับ 

5. ผู้น ากิจกรรมเข้าให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือแต่ละกลุ่ม เพื่อเป็นการกระตุ้นความคิดให้กับผู้
ร่วมกิจกรรม พร้อมให้เวลากลุ่มในการคิด ประมาน 5-10 นาที 

6. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องใช้รูปภาพที่ได้ ออกมาน าเสนอผ่านการแสดงบทบาทสมมติ เป็น
การแสดงออกโดยที่ผู้ร่วมกิจกรรมได้ใช้ความคิด ความรู้สึกของตนเองจากภายนอกหรือการพบ
เห็น ตามสถานการณ์นั้น ๆ เพื่อให้ออกมาเป็นเร่ืองราว  

7. น าเสนอแต่ละกลุ่ม ประมาน 7-10 นาที ต่อกลุ่ม  พร้อมกับติชมและให้ค าแนะน ากลุ่ม
เพื่อเป็นการสร้างก าลังใจในการท ากิจกรรมต่อไป 
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ครั้ง 4  
อัตลักษณ์ 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อในผู้ร่วมกิจกรรมได้กล้าคิดกล้าท า รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ร่วมกิจ 
กรรมได้ฝึกการ่วมมือ การท างานเป็นทีม เพื่อให้ผู้ ร่วมกิจกรรมได้เห็นถึงความส  าคัญและการมี

คุณค่าของตนเอง ม่ันใจที่จะกล้าแสดงออกตากความคิดของตนเอง  
ทฤษฎีท่ีสอดคล้อง 

บทบาทสมมติ (role play)และการแสดงออก (acting Out)  
การสวมบทบาทเป็นผู้ อ่ืนในสถานการณ์และเงื่อนไขที่วางแผนไว้ซึ่งอาจเป็นเร่ืองราวที่พบ

เห็นหรือสถานการณ์ที่ส ร้างขึ ้นมาเพื่อใช้บทบาทสมมติในการแสดง กิจกรรมนี้จะใช้บทบาท
สมมติและการแสดงออกในระดับที่ 1 การแสดงบทบาทตามที่ผู้ร่วมกิจกรรมมองเห็นและเข้าใจ
จากภายนอกโดยถือเอาการเลียนแบบท่าทาง การกระท า คน สัตว์ สิ่งของ เป็นต้น  การสร้าง
สถานการณ์สมมติขึน้ให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้ใช้ความคิด จินตนาการอย่างเต็มที่ มีอิสระ 

ระยะเวลาท่ีใช้ 

ระยะเวลา60 นาที 
สมาชิก 

25 คน 
วิธีด าเนินการ 

กิจกรรม : “Check in”  ช่วงที่ 1 
1. ผู้ร่วมกิจกรรมยืนเป็นวงกลม 1 วงหันหน้าเข้าหากัน 
2. ผู้น ากิจกิจกรรมเปิดเพลง เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมออกมาน าเต้น คนละ 1 ท่า คอยฟั ง

สัญญาณเพลง เม่ือดนตรีเปลี่ยนจังหวะ คนต่อไปต้องออกมาน าเต้นต่อจากเพื่อน วนไปจนครบ
ทุกคน 
กิจกรรม : ประติมากรรม ” เวลา : 40 นาที 

1. ผู้น ากิจกรรมอธิบายรูปแบบกิจกรรมให้ผู้ ร่วมกิจกรรมเข้าใจ   ( กิจกรรมในคร้ังนี้จะท า
กิจกรรมนอกห้องเรียน) 

 2  แลกไข่ไก่ดิบ ให้ผู้ร่วมกิจกรรม กลุ่มละ 1 ฟอง โดยให้ไข่ไก่เปรียบเสมือนบ้านของตนเอง
หรือเปรียบเสมือนชุมชน ชนเผ่าของตนเอง ซึ่งจะต้องดูแลรักษาบ้านหลังนี้ให้ดีที่สุด  

3. แบ่งกลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม กลุ่มละ 5 คน โดยสมาชิกในกลุ่ม คือ ชนเผ่าเดียวกัน 
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    4. ผู้ร่วมกิจกรรมแต่ละกลุ่มจะต้องร่วมกัน เดินหาบริเวณที่หรือพื้นที่ในโรงเรียนเพื่อสร้าง
ใช้พื้นที่นั้นเป็นเสมือนบ้านของตนเองและช่วยกันสร้างอนุสาวรีย์ประจ าชนเผ่าของตนเอง เพื่อ
เป็นการบ่งบองถึงอณาเขต พื้นที่  หมู่บ้าน ชุมชนของตน เอง ให้ผู้ อ่ืนได้รับรู้ โดยจะไม่มีการ
ก าหนดว่า จะใช้สิ่งใดในการสร้างอนุสาวรีย์ ผู้ ร่วมกิจกรรมจะต้องร่วมกันคิด สร้างสรรค์ ส ร้าง
อนุสาวรีย์ของชนเผ่าตนเอง อาจจะได้สิ่งของใกล้ตัว อุปกรณ์ต่าง ๆ สีสันจากเสือ้ผ้า หรือใช้
ร่างกายของแต่ละคนประกอบกันก็ได้ เป็นต้น โดยผู้ น ากิจกรรมจะเตรียมอุปกรณ์ไว้ให้บางส่วน 
เช่น กระดาษหนังสือพิมพ์ ขวดน ้าพลาสติด เศษผ้า กระดาษสี หรืออุปกรณ์ที่โดดเด่น หาได้ใน
พื้นทีชุมชน เพื่อใช้เป็นตัวเลือกให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรม  

   5. เพื่อผู้ร่วมกิจกรรมหาพื้นที่ที่จะสร้างอนุสาวรีย์ได้แล้ว ก็ช่วยกันหาของอุปกรณ์ที่จะ
สร้างอนุสาวรีย์ และน าไปสร้างในเวลาที่ก าหนด  

   6. หลังจากทุกกลุ่มสร้างเสร็จและพร้อมก าน าเสนอ ผู้น ากิจกรรมจะใช้วิธีการ น าสมาขิก
แต่ละชนเผ่าไปเที่ยวเย่ียมชน อนุสาวรีย์ของชนเผ่า สลับ หมุนเวียนกันไป เพื่อให้ทุกชนเผ่าได้ท า
ความรู้จัก ชนเผ่าอ่ืน ๆ และแลกเปลี่ ยนกันให้ความรู้ หรือบอกเล่าถึงการรสร้างสรรค์อนุสาวรีย์
นั้น ๆ 

    7. ไข่ไก่ดิบที่แจกให้นั้น ผู้ ร่วมกิจกรรมจะต้องช่วยกันรักษา โดยการถือไว้ในมือตลอด
ระยะเวลาในการท ากิจกรรมตั้งต้นจนจบ โดยการสลับกันถือ แต่มีข้อห้าม คือ ห้ามเก็บรักษาด้วย
วิธีการอ่ืน เช่น ใส่กระเป๋า วางไว้ที่ใดที่หนึ่ง เป็นต้น เพราะไข่ไก่คือบ้านของเรา เรามีหน้าที่ดูแล 
เก็บรักษาไม่ให้บ้านของเราเสียหาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  126 

ครั้งท่ี 5 
My home 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้กล้าคิด กล้าแสดงออกเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ร่วมกิจกรรมได้แสดงออกถึง
เอกลักษณ์ อัตลักษณ์จากชนเผ่าของตนเอง เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้เกิดความภาคภูมิใจในความ
เป็นตัวตน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้อ่ืนน าไปสู่การพัฒนาตนเองสู่การอยู่ร่วมกันในสังคม  
ทฤษฎีท่ีสอดคล้อง 

บทบาทสมมติ (role play)และการแสดงออก (acting Out) 
การสวมบทบาทเป็นผู้ อ่ืนในสถานการณ์และเงื่อนไขที่วางแผนไว้ซึ่งอาจเป็นเร่ืองราวที่พบ

เห็นหรือสถานการณ์ที่ส ร้างขึ ้นมาเพื่อใช้บทบาทสมมติในการแสดง กิจกรรมนี้จะใช้บทบาท
สมมติและการแสดงออกในระดับที่ 1 การแสดงบทบาทตามที่ผู้ร่วมกิจกรรมมองเห็นและเข้าใจ
จากภายนอกโดยถือเอาการเลียนแบบท่าทาง การกระท า คน สัตว์ สิ่งของ เป็นต้น การสร้าง
สถานการณ์สมมติขึน้ให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้ใช้ความคิดจินตนาการอย่างเต็มที่ มีอิสระ  

ระยะเวลาท่ีใช้ 

ระยะเวลา60 นาที 
สมาชิก 

25 คน 
วิธีด าเนินการ 

กิจกรรม : “Check in” เวลา : 10 นาที 
1. ผู้ร่วมกิจกรรมยืนเป็นวงกลม 1 วง หันหน้าเข้าหากัน 
2. ผู้น ากิจกรรมเป็นผู้ก าหนดการเล่น คือ ผู้น าจะยืนข้างในวงกลมและตรงกับร่วมกิจกรรม

คนใดคนหนึ่ง เพื่อเร่ิม ผู้น าพูด ชื่อค าของหมวดใด ๆ เช่น ผลไม้ สัตว์  เช่น ผู้น า พูดชื่อผลไม้ เช่น 
ล  าใย ยืนตรงกับผู้ ร่วมกิจกรรมคนใด คนนั้นจะต้องพูดชื่อของผลไม้กลับมาหาผู้ ร่วมกิจกรรม
โดยเร็ว ผู้น าเดินไปหาผู้ร่วมกิจกรรมคนถัดไป เป็นใครก็ได้ และพูดชื่อค า ปฏิบัติแบบเดิม จนครบ
ทุกคน  กระตุ้นผู้ร่วมกิจกรรมให้มีสติ สมาธิก่อนเร่ิมกิจกรรมหลัก 
กิจกรรม : “My home” ช่วงที่ 2 เวลา : 40 นาที 
ผู้น ากิจกรรมแนะน ารายละเอียดกิจกรรม 
   กิจกรรมนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมกิจกรรมแต่ละชนเผ่าได้ดึงความเป็นตัวเองออกมา

ผ่านการกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน คือ แบ่งกลุ่มผู้ร่วมกิจกรรมออกเป็นกลุ่มโดยแต่ละกลุ่มจะต้องมี
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สมาชิกชนเผ่าเดียวกัน และช่วยกันระดมความคิด เขียนหรือวาดรูป ในหัวข้อ “บ้านของฉัน” ให้ผู้
ร่วมกิจกรรมน าเสนอความเป็นตัวตนและแลกเปลี่ยนกับชนเผ่าอ่ืน ๆ 

  1. แจกอุปกรณ์ที่เตรียมไว้ให้ผู้ร่วมกิจกรรม กระดาษ ปากกา สี  
  2. แต่ละกลุ่มช่วยกันเขียนหรือวาดรูปลงบนกระดาษ จะประกอบไปด้วย อะไรก็ได้ที่ บ้าน

ของฉันมีและฉันอยากให้ผู้อ่ืนได้รู้ และฉันภูมิใจกับบ้านของฉันมาก 
  3. หลังจากที่ผู้ ร่วมกิจกรรมช่วยกันสร้างสรรค์ชิ้นงานแล้ว นั่งเป็นกลุ่มๆ เรียง 1 -5 และส่ง

ตัวแทนและจะกลุ่มมาเป็นไกด์เผื่อพาเพื่อนๆกลุ่มอ่ืน  ๆไปเที่ยวบ้านของตนเอง เพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันและกัน 
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ครั้งท่ี 6  
จิ้กซอว์ 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้ผู้ร่วมกิจรู้จักการแก้ปัญหา เพื่อให้ผู้ ร่วมกิจกรรมได้เห็นคุณค่าของตนเอง เพื่อให้ผู้ ร่วม
กิจกรรมได้กระตุ้นการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืน การขอความช่วยเหลือ เคารพกันและกัน 
ทฤษฎีท่ีสอดคล้อง 

บทบาทสมมติ (role play)และการแสดงออก (acting Out) 
การแสดงออกโดยสถานการณ์และเงื่อนไขที่ก าหนดให้ ซึ่งอาจเป็นเร่ืองราวจากสถานการณ์

ที่เกิดขึน้ในสังคม บทเรียนในวิชาใดวิชาหนึ่ง กิจกรรมนี้ใช้ ระดับที่  2 การแสดงเป็นบทบาทนั้น ๆ
ในสถานการณ์ที่ก าหมดขึน้สถานการณ์ดังกล่าว มีความขัดแย้งและปัญหาที่ชัดเจน ผู้ท ากิจกรรม
ต้องมีความเข้าใจในปัญหาและต้องใช้ความรู้ตลอดจนประสบการณ์ของตนเอง ในการแก้ไข
ความขัดแจ้ง  หรือพัฒนาเร่ืองราวกับเพื่อนๆที่ ร่วมกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาหรือข้อขัดแย้งนั้นให้
ผ่านลุล่วงไป 

ระยะเวลาท่ีใช้ 

ระยะเวลา60 นาที 
สมาชิก 

25 คน 
วิธีด าเนินการ 

กิจกรรม : “Check in” ช่วงที่ 1เวลา : 10 นาที 
1. ผู้ร่วมกิจกรรมยืนเป็นวงกลม 1 วง หันหน้าเข้าหากัน  
2. ผู้น ากิจกรรม  เข้าอยู่ในวงกลม พร้อมโยนลูกบอลที่ท าจากกระดาษ ที่เขียนค าใบ้ต่าง  ๆ 

ประกอบกันจนเป็นลูกบอล 1 ลูก ในลูกบอลเขียนจะเขียนประโยค 1ประโยคให้ผู้ที่ รับลูกบอลได้ 
แกะกระดาษจากลูกบอลออกมาและอ่านประโยคที่ ได้ พร้อมออกมาปฏิบัติตาค าสั่งนั้น เช่น 
เด็กชายเอ ได้ค าสั่ง ว่า “ออกมาบอกสิ่งที่อยากกินที่สุดในตอนนี้”เด็กชายเอต้อง ว่ิงเข้าเดินกลาง
วงกลมและบอกสิ่งที่อยากกินมากที่สุด และโยนลูกบอลไปหาเพื่อนคนถัดไป สลับท าต่อ ๆไปจน
ครบทุกคน กระตุ้นให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้ใช้ความคิด ความว่องไว มีสติ 
กิจกรรม : “จิ้กซอว์” เวลา : 40 นาที 
ผู้น ากิจกรรมแนะน ารายละเอียดกิจกรรม 
    1. ผู้ร่วมกิจกรรมนั่งเป็นวงกลม หันหน้าออกจากวง 1 วง 
    2. ผู้น ากิจกรรมแจกแผ่นป้ายที่เป็นจิ๊กซอว์ ให้ผู้ร่วมกิจกรรม คนละ 1 แผ่น  
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  แผ่นป้ายจิ๊กซอว์ของทุกคนมีค่าเพื่ อน าไปประกอบต่อ ๆกับจิ๊กซอว์ชิ้นอ่ืน ๆจากเพื่อนคน
รอ่ืน เพื่อให้จิ๊กซอว์แต่ละชั้นมาต่อ ๆกันจนครบ แล้วจะได้รูปความที่มีความหมายและสมบูรณ์ 

 3. เม่ือผู้ ร่วมกิจกรรมได้รับจิ๊กซอว์คนละ 1 ชิ้นแล้ว จะต้องแยกย้ายไปหาเพื่อนคนอ่ืน ๆที่คิด
ว่า ได้จิ๊กซอว์ที่สามารถน ามาต่อกับของตนเองได้ เพื่อให้ครบ รูปภาพ 1 ภาพ จะประกอบไป
ด้วยจิ๊กซอว์ 4 ชั้น คือ ขนาด  A4 

 4. เม่ือแต่ละคนหาจิ๊กซอว์และต่อเติมเข้ากันครบแล้วให้นั่งรวมกัน และต่อจิ๊กซอว์นั้นไว้ให้
เห็น รูปภาพที่น าใช้เป็นจิ๊กซอว์ เช่น ประเพณี การละเล่น สถานที่  เคร่ืองแต่งกาย สิ่งที่ บ่งบอกถึง
ความเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของชนเผ่า 
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ครั้งท่ี 7  
The village 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้ผู้ ร่วมกิจกรรมได้ใช้ความคิดอย่างอิสระ เพื่อฝึกการท างานกลุ่มสมาชิกหลายๆคนที่มี
ความแตกต่างกัน เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้เผชิญหน้าและแก้ไขปัญหาฝึกการช่วยเหลือซึ่ง กันและ
กัน 
ทฤษฎีท่ีสอดคล้อง 

บทบาทสมมติ (role play)และการแสดงออก (acting Out) 
     การจัดกิจกรรมให้ผู้ ร่วมกิจกรรมได้สวมบทบาทเป็นผู้ อ่ืนในส ถานการณ์แล ะเงื่อนไขที่

วางแผนไว้ซึ่งอาจเป็นเร่ืองจากสถานการณ์ที่เกิดขึ ้นในสังคม บทเรียนในวิชาใดวิชาหนึ่ง บทบาท
สมมติในการกิจกรรมนี้ใช้ ระดับที่ 2 การแสดงเป็นบทบาทนั้น  ๆในสถาน การณ์ที่ก าหมดขึน้ใน
สถานการณ์ดังกล่าว มีความขัดแย้งและปัญหาที่ชัดเจน ผู้ท ากิจกรรมต้องมีความเข้าใจในปัญหา
และต้องใช้ความรู้ตลอดจนประสบการณ์ของตนเองในการแก้ไขความขัดแจ้ง หรือพัฒนาเร่ืองราว
กับเพื่อนๆที่ร่วมกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาหรือข้อขัดแย้งนั้นให้ผ่านลุล่วงไป 
ระยะเวลาท่ีใช้ 

ระยะเวลา60 นาที 
สมาชิก 

25 คน 
วิธีด าเนินการ 

กิจกรรม : “Check in” ช่วงที่ 1 เวลา : 10 นาท ี
1. ผู้ร่วมกิจกรรมยืนเป็นวงกลม 1 วง หันหน้าเข้าหากัน จับมือกัน 
2. ผู้น ากิจกรรมเข้าอยู่ในวงกลม พร้อมค าสั่ง ว่า  

      - กระโดนขวา 
      - กระโดดซ้าย 
      - กระโดดเข้า 
      - กระโดดออก 

ผู้ร่วมกิจกรรมฟังค าสั่งจากผู้น าและปฏิบัติตามค าสั่ง  จนกว่าผู้น าจะเปลี่ยนค าสั่ง  หรือสั่ง
หยุด กระตุ้นร่างกายและการมีสติในการฟัง 
กิจกรรม : “the village” ช่วงที่ 2 เวลา : 40 นาท ี
ผู้น ากิจกรรมแนะน ารายละเอียดกิจกรรม 
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 1. ผู้น ากิจกรรมแจกใบกิจกรรมให้ผู้ ร่วมกิจกรรมกลุ่มละ 1ใบ  พร้อมอธิบาย ชี้แจงการท า
ใบกิจกรรม(ผู้ร่วมกิจกรรมแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน  โดยในกลุ่มมีชนเผ่าเดียวกัน)   
ใบกิจกรรม  
    เป็นการจ าลอง สมมติเหตุการณ์ ขึ ้น คือ แต่ละชนเผ่าจะต้องช่วยกันคิดว่าสิ่งของที่ มี

ความส  าคัญ มีคุณค่าส  าหรับชุมชนของตนเองนั้นมีอะไรบ้าง ให้เขียนลงในใบกิจกรรมและในอีกไม่
ช้า เราต้องการขยายพื้นที่ ขนาดบริเวณของชุมขนให้ใหญ่ขึ ้น เราจะต้องร่วมกันสร้างขึน้มา จะต้อง
ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ทีเราอยากจะให้มีเพิ่มขึน้ในชุมชน  เราจะต้องใช้สิ่งของที่เขียนลงไปใน
ใบกิจกรรม และต้องมีการแก้ไขปัญหาจากสิ่งของนั้นไม่สามารถใช้งานได้ หรืออยากได้ตัวช่วยเพิ่ม
มากขึน้ จะต้องขอความช่วยเหลือจาก ชุมชนอ่ืน  ๆหรือชนเผ่าอ่ืน ๆ เช่น ขอแรง หรือขอสิ่งของที่
สามารถน ามาใช้ได้ เพื่อให้การสร้างชุมชุนให้ขนาดใหญ่ขึ ้น ได้ส  าเร็จ แต่ละกลุ่มจะต้องจ าลอง
เหตุการณ์ขึน้มา และออกมาน าเสนอหน้าห้อง  เช่น กลุ่ม 1 อยากปลูกข้าวไว้กินเอง แต่ไม่มีพันธุ์
แต่จสามารถเพาะปลูกได้  กลุ่ม 2 มีพันธุ์ข้าวมีดี สามารถเพาะปลูกได้ทุก ๆที่  กลุ่ม1 จะต้องใข้
วิธีการใดที่จะให้ได้ข้าวพันธุ์ดีมาปลูก โดยผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องตัดสินใจและแก้ปัญหาด้วยตนเอง 
หาจุดเด่น จุดด้อย ของแต่ละเผ่า พร้อมออกมาน าเสนอแต่ละกลุ่ม เพื่อให้ผู้ ร่วมกิจกรรมได้ช่วยกัน
น าเสนอและเสนอแนะแนวทางที่ตนเองสร้างสรรค์ขึน้ 
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ครั้งท่ี 8  
พวกเรารื่นเริง 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้ผู้ ร่วมกิจกรรมได้ใช้ความสามารถมากขึ ้น ได้เกิดการพัฒนาตนเองโดยผ่านการใช้
กระบวนการขอละคร ให้ผู้ ร่วมกิจกรรมได้ปฏิบัติจริงจากการแสดงบทบาทสมมติ สร้างกระบวนการ
คิด การกระท าและการแสดงออกต่อหน้าผู้คนจ านวนมาก ผู้ร่วมกิจกรรมได้เกิดการท างานร่วมกัน
กับสมาชิกภายในกลุ่ม ในการร่วมกันสร้าง 
ทฤษฎีท่ีสอดคล้อง 

การเรียนรู้ผ่านกระบวนการของละคร ( situation drama ) 
ก่อนที่จะแสดงสดนั้นผู้ ร่วมกิจกรรมจะต้องเรียนรู้เก่ียวกับตัวละครที่ต้องส วมบทบาท ปัญหา

และจุดมุ่งหมายของตัวละคร และเหตุการณ์ที่จะเกิดขึน้อย่างชัดเจนว่า ใคร (who) ท าอะไร (what) 
ที่ไหน (where) เม่ือไหร่ (when) และ ท าไม (why)จึงท าเช่นนั้น ผู้ ร่วมกิจกรรมจะต้องมีความ
ชัดเจนในทุก ๆจุดมุ่งหลายของตัวละครที่เขาสวบบทบาท การเผชิญปัญหาและการตัดสินใจ
กระท าสิ่งไหนสิ่งหนึ่ง ซึ่งในกิจกรรมละครนี้ เปิดกว้างไว้ให้ผู้แสดงบทบาทได้พัฒนาการกระท า การ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ร่วมกันผู้อ่ืน 
ระยะเวลาท่ีใช้ 

ระยะเวลา60 นาที 
สมาชิก 

25 คน 
วิธีด าเนินการ 

กิจกรรม : “Check in” ช่วงที่ 1 เวลา : 10 นาที 
1. ผู้ร่วมกิจกรรมเดินทรง อิสระ ใช้เพื่อนที่ได้อย่างเต็มที่  
2. ผู้น ากิจกรรม พูดค าสั่ง เช่น เดิน,ว่ิงช้า ๆ, ว่ิงเร็วๆ,คลาน,กระโดด เป็นต้น  
3. เพื่อผู้น าพูดค าสั่งใด ผู้ ร่วมกิจกรรมละต้องปฏิบัติตามไปเร่ือย ๆตามคสั่งนั้น ๆ กระตุ้น

ร่างกายผู้ร่วมกิจกรรม สร้างความพร้อม 
กิจกรรม : “พวกเราร่ืนเริง  ” ช่วงที่ 2เวลา : 40 นาท ี
 1. ผู้ร่วมกิจกรรมแบ่งกลุ่มกลุ่มละ 5 คน  
 2. ก าหนดเหตุการณ์หรือสถานการณ์สมมติให้แต่ละกลุ่ม 
 3. สมาชิกในกลุ่มช่วยกันคิด สร้างสรรค์ จินตนาการ ตามสถานการณ์ที่ได้รับ  ตัวอย่างเช่น

สถานการณ์สมมติ  
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- งานเต้นร า สมาชิกในกลุ่มจะต้องใช้ความคิดช่วยกันว่า ในงานเต้นร า จะต้องมีอะไรที่บ่ง
บอกถึงสถานการณ์แบบนี้ เช่น ต้องมีการเต้นร าเป็นหัวใจหลัก สมาชิกในกลุ่มจะต้องช่วยกันจัด
สถานการณ์โดยต้องมีการเต้นร าในงาน คือ จะต้องช่วยกันออกมาเต้นร าเป็นโชว์เพื่อใช้งาน
เต้นร าสนุกสนาน อาจจะใช้ศิลปะการแสดงพื้นบ้านแบบง่ายๆของชนเผ่าตนเอง มาน าเสนอใน
งานเต้นร า สถานการณ์สมมติ  1. งานประเพณีชนเผ่า 2. งานประจ าโรงเรียน 3. งานปีใหม่ 4.งาน
วันเด็ก  5. งานเต้นร า 

4. ผู้ร่วมกิจกรรมแต่ละกลุ่มเลือกได้สถานการณ์อะไร จะต้องน าสถาการณ์นั้นไปช่วยกันคิด
และสร้างบทบาทสมมติ ให้สอดคล้องกับเร่ือง  โดยมีผู้น ากิจกรรมเป็นผู้คอยให้ค าแนะน า 

5. ออกมาน าเสนอสถานการณ์สมมติของแต่ละกลุ่ม แลกเปลี่ยนกันเป็น ผู้แสดง ผู้ชม 
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ครั้งท่ี 9 
ละครของพวกเรา 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้ผู้ร่วมกิจได้มีอิสระในการสร้างผลงาน เพื่อเป็นการเรียน 
รู้ที่ผู้ ร่วมกิจกรรมได้พัฒนาความหลากหลายของตนเอง ความสามารถด้านต่าง  ๆ ให้ออกมาก 

กล้าที่จะคิดกล้าที่จะแสดงออกสร้างสรรค์ผลงานได้  เพื่อให้ผู้ ร่วมกิจกรรมลงมือปฏิบัติส ร้างสรรค์
ละครจริง  ๆ ด้วยตนเองแต่ต้องรักษาอัตลักษณ์ความเป็นชนเผ่าของตนเองคงไว้ซึ่งความเป็น
เอกลักษณ์ที่มีคุณค่า 
ทฤษฎีท่ีสอดคล้อง 

การเรียนรู้ผ่านกระบวนการของละคร ( situation drama ) ก่อนที่จะแสดงสดนั้นผู้ร่วมกิจกรรม
จะต้องเรียนรู้เก่ียวกับตัวละครที่ต้องสวมบทบาท ปัญหาและจุดมุ่งหมายของตัวละคร แล ะ
เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ ้นอย่างชัดเจนว่า ใคร (who) ท าอะไร (what) ที่ไหน (where) เม่ือไหร่ (when) 
และ ท าไม (why)จึงท าเช่นนั้น ผู้ ร่วมกิจกรรมจะต้องมีความชัดเจนในทุก  ๆจุดมุ่งหลายของตัว
ละครที่เขาสวบบทบาท การเผชิญปัญหาและการตัดสินใจกระท าสิ่งไหนสิ่งหนึ่ง  ซึ่งในกิจกรรม
ละครนี้ เปิดกว้างไว้ให้ผู้แสดงบทบาทได้พัฒนาการกระท า การแก้ปัญหาต่าง  ๆด้วยตนเองและ
ร่วมกับผู้อ่ืน 
ระยะเวลาท่ีใช้ 

ระยะเวลา60 นาที 
สมาชิก 

25 คน 
วิธีด าเนินการ 

กิจกรรม : “Check in”“ :ซิป แซ็ป ซ๊อป” ช่วงที่ 1 เวลา : 10 นาที 
1. ผู้ร่วมกิจกรรมยืนเป็นวงกลม 1 วง หันหน้าเข้ามากัน 
2. ผู้น ากิจกรรมเข้าไปอยู่ในวงกลม พร้อมอธิบายวิธีการเล่น คือ คนที่ 1เร่ิมพูดค าว่ า  ซิปพร้อม

ส่งมือไปหาเพื่อนคนที่ 2 และคนที่ 2 พูดค าว่า แซ็ป พร้อมส่งมือไปหาเพื่อนคนที่ 3 คนที่ 3 พูดค า
ว่า ซ๊อป พร้อมส่งมือไปหาต่อไป คนต่อไป ต้องวนมาพูดค าว่า ซิป อีกรอบ พูด ซิป แซ็ป ซ๊อป วนไป
เร่ือย ผู้ ร่วมกิจกรรมสามารถพูด  ซิป แซ็ป ซ๊อป และส่งมือไปหาใครก็ได้ แต่ต้องพูดเรียกกันให้
ถูกต้อง  

1. ซิป 
2.แซ็ป 
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3.ซ๊อป  
**กระตุ้นสติ เรียกสาธิผู้ร่วมกิจกรรม** 

กิจกรรม : “ละครของพวกเรา” ช่วงที่ 2 เวลา : 40 นาที 
 1. ผู้ร่วมกิจกรรมแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม ใหญ่ ๆ  
 2.  ผู้ ร่วมกิจกรรมจะต้องร่วมกันในกลุ่ม ระดมความคิด สร้างสรรค์ละครให้มีความยาวประ

มาน 10-15 นาที โดยต้องคิดสร้างสรรค์ บทบาท ตัวละคร สถานที่ สถานการณ์ต่าง  ๆด้วยตนเอง 
โดยต้องประกอบไปด้วย ใคร ท าอะไร เม่ือไหร่ ที่ไหน กับใคร เป็นต้น  ซึ่งละครที่ออกมาให้รูปแบบ
ใดก็ได้ แต่สมาชิกทุกคนในกลุ่มจะต้องร่วมแสดงด้วย เช่น  ละครสั้นเร่ือง บ้านของฉันคือภูเขา 
สมาชิกในกลุ่มจะต้องแต่งเร่ือง ที่ประกอบไปด้วยตัวละคร บทบาท สถานที่ เหตุการณ์ส  าคัญๆ มี
การด าเนินเร่ืองให้สอดคล้องกับชื่อเร่ือง สมาชิกในกลุ่มทุก ๆคนจะต้องมีส่วนร่วมในการแสดงด้วย 

 3. อาจจะมีการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆได้ โดยทางผู้น ากิจกรรมจะเป็นผู้ดูแลให้ 
 4. ผู้น ากิจกรรมร่วมให้ค าแนะน า ปรึกษาพูดคุยในแต่ละครในแต่ละกลุ่ม 
 5. ให้เวลาด าเนินการฝึกซ้อมละคร 
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ครั้งท่ี 10 
ละครของพวกเรา 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้ลงมือปฏิบัติจริง คือ ด าเนินการจัดแสดงละครที่ผู้ ร่วมกิจกรรมได้คิด
สร้างสรรค์ขึ ้นเอง  เพื่อการบรรลุเป้าหมายของกิจกรรมละคร ที่จบด้วยการ ให้ผู้ ร่วมกิจกรรมได้
สร้างสรรค์ละครขึน้เอง โดยมีผู้น ากิจกรรมคอนให้ค าแนะน า 

ทฤษฎีที่สอดคล้อง 
กระบวรการของละครและกิจกรรมละครที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมทั้งหมดที่ผ่านมา น ามามา

สร้างสรรค์ให้เกิดเป็นละคร 1 เร่ือง ซึ่งผู้ร่วมกิจกรรมเป็นผู้สร้างขึน้เอง  
ระยะเวลาท่ีใช้ 

ระยะเวลา60 นาที 
สมาชิก 

25 คน 
วิธีด าเนินการ 
กิจกรรม : “Check in” ช่วงที่ 1 เวลา : 10 นาที 
1. ผู้ร่วมกิจกรรมเตรียมการแสดง วัสดุ อุปกรณ์ประกอบฉาก 

กิจกรรม : “ละครของพวกเรา” ช่วงที่ 2เวลา 40 นาที  
1. ผู้ร่วมกิจกรรมกลุ่มที่ 1 ออกมาด าเนินการแสดง เป็นเวลา 15 -20 นาที ผู้ ร่วมกิจกรรม  

กลุ่ม 2 เป็นผู้ชม 
 2. ให้เวลานักแสดงกลุ่ม 2 เตรียมตัวก่อนจัดแสดง 
3. ผู้ร่วมกิจกรรมกลุ่มที่ 2 ออกมาด าเนินการแสดง เป็นเวลา 15 -20 นาที ผู้ ร่วมกิจกรรม

กลุ่ม 1 เป็นผู้ชม 
 4. ผู้ร่วมกิจกรรมร่วมกันแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความคิด ความรู้สึกกันและกัน 

กิจกรรม : “Check out”“ปิดกิจกรรม”ช่วงที่ 3 เวลา : 10 นาที      
ผู้น ากิจกรรมกล่าวขอบคุณผู้ ร่วมกิจกรรมที่ ร่วมกันท ากิจกรรมตั้งแต่คร้ังแรกจนถึงคร้ัง

สุดท้ายให้ประสบความส  าเร็จ 
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ภาคผนวก ค  

รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ 
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือ 

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ประเภทเครื่องมือ หน่วยงาน/สังกัด 

1.ผศ.ดร.กิตติกรณ์  นพอุดมพันธุ์ กิจกรรมละคร คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรม 

2.อ.ธัญญรัตน์  ประดิษฐ์แท่น กิจกรรมละคร 
คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรม 

3.อ.ดร.ปิลันลน์  ปุณญประภา กิจกรรมละคร 
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวโิรฒ 

4.รศ.ดร.จารุวรรณ  ข าเพชร แบบวัดความรอบรู้ 
คณะสังคมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวโิรฒ 

5.ผศ.ดร.นพดล  อินทร์จันทร์ แบบวัดความรอบรู้ 
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวโิรฒ 

6.ผศ.ดร.ฉัจศรา  ประเสริฐสิน แบบวัดความรอบรู้ 
ส านักทดสอบทางการศึกษาและ
จิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 
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ภาคผนวก ง 

แบบวัดความรอบรู้เก่ียวกับการอยู่ร่วมกันในความหลากหลายทางวัฒนธรรมของนักเรียน

กลุ่มชาติพันธุ์ (ส าหรับนักเรียน)
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        แบบวัดความรอบรู้เก่ียวกับการอยู่ร่วมกันในความหลากหลายวัฒนธรรมส าหรับนักเรียน 

ก าหนดขอบเขต 3 ด้าน คือ ด้านการยอมรับความหลากหลายวัฒนธรรม ด้านบรรยากาศความ

เป็นพหุวัฒนธรรมในโรงเรียน และด้านความรู้สึกที่มีต่อเชื้อชาติและวัฒนธรรม โดยแบ่งออกเป็น 4 

ตอน ดังนี้ 

 

ตอนท่ี 1 : ข้อมูลส่วนบุคคล 

ค าช้ีแจง : โปรดอ่านข้อความแล้วใส่เคร่ืองหมาย  ✓ ลงในช่องสี่เหลี่ยม  หรือเติมข้อความใน

ช่องว่างให้สมบูรณ์ 

1. เพศของนักเรียน 

                        ชาย       หญิง 

2.  ชื่อ- สกุลของนักเรียน....................................................................................             

3. ปัจจุบันนักเรียนอายุ ……….ปี 

4. กาลังเรียนอยู่ชั้น    ป. 4   ป. 5    ป. 6 

5. นักเรียนเป็นสมาชิกของชนเผ่าใด....................................... 

6. ขณะอยู่ที่โรงเรียนนักเรียนใช้ภาษาใดในสื่อสารพูดคุย 

                             ภาษาไทย         

                             ภาษาชนเผ่าของตนเอง    

                             ผสมผสานระหว่างภาษาไทยและภาษาชนเผ่า 

7. ขณะอยู่ที่บ้านนักเรียนใช้ภาษาใดในการสื่อสารพูดคุย  

                             ภาษาไทย    

                             ภาษาชนเผ่าของตนเอง    

                             ผสมผสานระหว่างภาษาไทยและภาษาชนเผ่า 
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ตอนท่ี 2 : แบบวัดการยอมรับความหลากหลายวัฒนธรรม (ด้านที่ 1) มีข้อค าถามจ านวน 20 ข้อ 

ค าช้ีแจง : โปรดอ่านข้อความด้านซ้ายแล้วประเมินว่านักเรียนเห็นด้วยกับข้อความนั้นมากน้อย

เพียงใด โดยใส่เคร่ืองหมาย  ✓  ในช่องด้านขวา ดังนี้   

           5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างย่ิง    

           4 หมายถึง เห็นด้วย   

           3 หมายถึง ไม่แน่ใจ  

           2 หมายถึง ไม่เห็นด้วย   

           1 หมายถึง ไม่เห็นอย่างย่ิง 

ข้อ ข้อความ 5 4 3 2 1 
1. เด็กทุกชาติพันธุ์ที่อยู่ในประเทศไทย ควรมีโอกาสได้เรียน

หนังสือ 

     

2. 
การมีเด็กหลากหลายชาติพันธุ์ในโรงเรียน ท าให้เด็ก ๆได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมกันและกัน 

     

3. การเรียนกับเพื่อนต่างชาติพันธุ์ ท าให้ฉันได้ประสบการณ์
แปลกใหม่ 

     

4. ถึงแม้นักเรียนจะมีชาติพันธุ์ที่ต่างตัน แต่ทุกคนก็เป็นเพื่อน
กันได้ 

     

5. ฉันสามารถเล่นกับเพื่อนทุกคน ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ชาติพันธุ์
ใด 

     

6. ฉันสามารถท างานกลุ่ม ร่วมกับเพื่อนๆต่างชาติพันธุ์ได้      

7. 
ภาษาของชาติพันธุ์ใด ๆ ก็แสดงถึงการมีวัฒนธรรมเป็นของ
ตนเอง 

     

8. ห้องเรียนที่มีเพื่อนๆ ต่างภาษากัน ท าให้นักเรียนได้เรียนรู้
ภาษาอ่ืน ๆเพิ่มมากขึน้ 

     

9. ขณะที่เรียนหรือเล่นกับเพื่อนต่างชาติพันธุ์ ฉันชอบให้เพื่อน
สอนพูดภาษาของพวกเขาด้วยเสมอ 

     

10. ภาษาใด ๆ ต่างก็มีความไพเราะน่าฟัง      
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11. 
นักเรียนมีเพื่อนร่วมห้องหลายชาติพันธุ์ นักเรียนสามารถพูด
ได้หลายภาษา  

     

12. ศาสนาทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเสมอ      

13. พิธีกรรม ความเชื่อทางศาสนา เป็นสิ่งที่คนในศาสนา
สามารถปฏิบัติได้ 

     

14. นักเรียนไม่ควรลบหลู่ ดูหม่ิน คนที่นับถือศาสนาต่างจาก
ตนเอง 

     

15. ฉันอยากให้เพื่อนต่างชาติพันธุ์ ต่างวัฒนธรรม สอนวิธี
การละเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้านของพวกเขา มาเผยแพร่ใน
โรงเรียน 

     

16. ถ้าโรงเรียนมีการจัดงานร่ืนเริง ฉันอยากเห็นการแสดง การ
ร้อง การร า จากเพื่อนๆ หลากหลายชาติพันธุ์ 

     

17. โรงเรียนควรให้ความรู้ ประเพณี วัฒนธรรมต่าง ๆของชาติ
พันธุ์ เข้าไปในวิชาเรียน ตามความเหมาะสม 

     

18. นักเรียนควรศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตของเพื่อนๆที่มีชาติพันธุ์ 
วัฒนธรรมต่างจากตนเอง 

     

19. ชุดแต่งกายของชาติพันธุ์ใด ๆ มีความสวยงามที่แตกต่างกัน      

20 
 

นักเรียนควรยอมรับและเคารพในความแตกต่างระหว่าง
ตนเองและเพื่อนๆ 
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ตอนท่ี 3 :  แบบวัดบรรยากาศความเป็นพหุวัฒนธรรมในโรงเรียน (ด้านที่ 2) มีข้อค าถามจ านวน 
20 ข้อ 
ค าช้ีแจง :  โปรดอ่านข้อความด้านซ้ายแล้วประเมินว่าเร่ืองราวหรือเหตุการณ์ตามข้อความนั้น 
เป็นความจริงมากน้อยเพียงใด โดยใส่เคร่ืองหมาย ✓ในช่อง  ดังนี้   
                    5 หมายถึง จริงที่สุด    
                        4  หมายถึง จริงส่วนใหญ่  
                        3 หมายถึง  จริงพอประมาณ   
                        2 หมายถึง  จริงเพียงเล็กน้อย   
                        1 หมายถึง  ไม่จริงเลย 

 

ข้อ ข้อความ 5 4 3 2 1 

1. 
โรงเรียนของฉันให้ความเสมอภาคและความยุติธรรมกับ
นักเรียนทุกชนเผ่า ทุกวัฒนธรรม 

     

2. 
โรงเรียนสนับสนุนให้เด็ก ๆทุกชาติพันธุ์ ทุกวัฒนธรรม  
ประสบความส  าเร็จในการเรียนเสมอ 

     

3. 
โรงเรียนให้ความช่วยเหลือนักเรียนทุกคนโดยไม่แบ่งแยก
ความแตกต่างของชาติพันธุ์ 

     

4. 
โรงเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกชาติพันธุ์ ทุกวัฒนธรรม  
ได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่เสมอ 

     

5. 
โรงเรียนเปิดโอกาสให้เด็ก ๆทุกชาติพันธุ์ได้จัดงานต่าง ๆที่
เป็นงานของชาติพันธุ์นั้นเสมอ  

     

6. ครูปฏิบัติต่อนักเรียนทุกคน ด้วยความเสมอภาค เท่าเทียม
กัน 

     

7. 
ครูสอนให้นักเรียนรู้ว่า ความแตกต่างระหว่างชาติพันธุ์ 
ไม่ใช่อุปสรรคของการเป็นเพื่อนกัน 

     

8. 
ครูสอดแทรกเนื้อหา เร่ืองราวเก่ียวกับชาติพันธุ์และ
วัฒนธรรมต่าง ๆ เข้าไปในวิชาเรียน  

     

9. ครูให้นักเรียนต่างชาติพันธุ์ ต่างวัฒนธรรม ได้ท ากิจกรรม
ร่วมกันเสมอ 
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10. ครูให้ความสนใจนักเรียนทุกชาติพันธุ์ ทุกวัฒนธรรม โดย
เท่าเทียมกัน 

     

11. 
ครูสอนให้นักเรียน รู้ถึงความเหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างชาติพันธุ์ของตนเองและเพื่อนๆ 

     

12. 
นักเรียนต่างชาติพันธุ์ ต่างวัฒนธรรม สามารถเรียนและ
เล่นด้วยกันได้โดยไม่แบ่งแยกกัน 

     

13. 
นักเรียนหลายคนถูกกีดกันไม่ให้เข้าร่วมกลุ่มเนื่องจากมี
ความแตกต่างไปจากตนเอง 

     

14. 
นักเรียนมักถูกล้อเลียนหรือโดยแกล้งจากเพื่อนที่ต่างชาติ
พันธุ์ 

     

15. 
นักเรียนทุกชาติพันธุ์  มีสิทธิ์สมัครและได้รับเลือกเป็น
คณะกรรมการนักเรียน นักกีฬา หรือตัวแทนของโรงเรียน
ในการประกวดหรือการแข่งขันต่าง ๆ 

     

16. 
นักเรียนทุกชาติพันธุ์ มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา อาหาร
กลางวันอย่างเท่าเทียมกันทุกคน 

     

17. 
นักเรียนทุกชาติพันธุ์ มีโอกาสได้แต่งกาย เล่น หรือ
ประกอบพิธีกรรมในเทศกาลหรือวันส  าคัญของชาติพันธุ์
ตนเองเสมอ 

     

18. 
ผู้ปกครองของนักเรียน ได้รับเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมของ
โรงเรียนเสมอ 

     

19. 
ผู้ปกครองของนักเรียน มักให้ความร่วมมือกับโรงเรียน
เสมอ 

     

20. 
ผู้ปกครองของนักเรียน สามารถพูดแลสื่อสารกับครูได้      
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ภาคผนวก จ 

แบบสอบถามความรอบรู้เก่ียวกับการอยู่ร่วมกันในความหลากหลายทางวัฒนธรรมของ

นักเรียนกลุ่มชาติอพันธุ์ (ส าหรับครู) 
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         แบบสอบถามความรอบรู้เก่ียวกับการอยู่ร่วมกันในความหลากหลายวัฒนธรรมการเข้าใจ
พหุวัฒนธรรมส าหรับครู  โดยก าหนดขอบเขต 2 ด้าน คือ  ด้านการยอมรับความหลากหลาย
วัฒนธรรม ด้านบรรยากาศความเป็นพหุวัฒนธรรมในโรงเรียน  
         โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
 

ตอนท่ี 1 : ข้อมูลส่วนบุคคล 
ค าช้ีแจง : โปรดอ่านข้อความแล้วใส่เคร่ืองหมาย ✓ ในช่องสี่เหลี่ยม  หรือเติมข้อความใน
ช่องว่างให้สมบูรณ์  
 
1. เพศ      ชาย     หญิง 
2. ปัจจุบันท่านอายุ ……….ปี 
3. ศาสนาที่ท่านเคารพนับถือ…………………………. 
4. การศึกษาสูงสุดของท่าน 
                 ต ่ากว่าปริญญาตรี 
                 ปริญญาตรี  วิชาเอก............................. 
                 ปริญญาโท  วิชาเอก............................. 
                 ปริญญาเอก วิชาเอก............................. 
5. ท่านมีความรู้ความเข้าใจ เก่ียวกับการศึกษาพหุวัฒนธรรม (Multicultural Education) หรือไม่ 
                   ไม่มีความรู้ ( ข้ามไปตอบข้อ 7. ) 
                 มีความรู้ ความเข้าใจ (โปรดประเมิน ระดับความรู้ความเข้าใจ ของท่าน) 
                                        มาก 
                                      ปานกลาง 

                                                               น้อย 
6. ความรู้ความเข้าใจ เก่ียวกับการศึกษาพหุวัฒนธรรม ของท่าน มาจากแหล่งใด  
     (ตอบได้มากกว่า 1) 
                      เรียนจากมหาวิทยาลัย 
                      ฟังการบรรยายจากวิทยากร 
                      ฟัง หรือสนทนากับผู้บริหาร/เพื่อนครู 
                       ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (โปรดระบุแหล่งค้นคว้า..........................................) 



  147 

 
7. ภาระงานสอนของท่านในปัจจุบัน 
           สอนประจาชั้นทุกรายวิชา (โปรดระบุชั้นท่ีสอน)............................ 
           สอนเป็นรายวิชา (โปรดระบุรายวิชาที่สอน 1..............................2............................. 
8. ท่านสอน/สอดแทรก/บูรณาการเนื้อหา หรือกิจกรรม เก่ียวกับเชื้อชาติ/วัฒนธรรมของนักเรียน
กลุ่มต่าง ๆที่อยู่ในห้องเรียน ในรายวิชาที่สอน หรือไม่  
                  ไม่เคยท าเลย       ท านาน ๆ คร้ัง      ท าอยู่เป็นประจ า 
9.  ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่ครูจะสอน/สอดแทรก/บูรณาการเนื้อหา หรือกิจกรรม เก่ียวกับเชื้อชาติ/
วัฒนธรรมของนักเรียนกลุ่มต่าง ๆ เข้าไปในรายวิชาที่สอน    
                 เห็นด้วยอย่างย่ิง                
                 เห็นด้วย           
                 ไม่แน่ใจ               
                 ไม่เห็นด้วย   
                 ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง  
10. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่นักเรียนไทย ควรมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเชื้อชาติ/วัฒนธรรมของ
เพื่อนนักเรียนต่างเชื้อชาติ 
                  เห็นด้วยอย่างย่ิง 
                   เห็นด้วย 
                  ไม่แน่ใจ 
                  ไม่เห็นด้วย 
                  ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง 
11. ท่านมีความรู้ความเข้าใจ เก่ียวกับเชื้อชาติ/ชนเผ่า/วัฒนธรรม เก่ียวกับนักเรียน อยู่ในระดับใด 
                  มากที่สุด 
                  มาก 
                  ปานกลาง 
                  น้อย 
                  น้อยที่สุด 
12. ความรู้ความเข้าใจ เก่ียวกับเชื้อชาติ/ชนเผ่า/ วัฒนธรรม ของครูจะช่วยให้ครูยอมรับในความ
แตกต่าง และปฏิบัติต่อนักเรียนเหล่านี้ด้วยความเข้าอกเข้าใจ 
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                       เห็นด้วยอย่างย่ิง 
                       เห็นด้วย 

                       ไม่แน่ใจ 

                       ไม่เห็นด้วย 

                       ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง 
13. สถานะทางเชื้อชาติของท่านคือ...........................................................  
14. ภูมิลาเนา ( บ้านเกิด ) ของท่านอยู่ที่ไหน..............................................  
15. ท่านประกอบอาชีพครูในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน รวมเวลา ……. ปี ……. เดือน 
16. ห้องเรียนที่ท่านสอน มีองค์ประกอบทางเชื้อชาติ อย่างไร 
                        นักเรียนไทย ทั้งหมด 
                        นักเรียน ชนเผ่าต่างๆ ผสมผสานกัน ทั้งหมด 
                        นักเรียนไทย เรียนร่วมกับนักเรียนชนเผ่าต่างๆ  
                                 สัดส่วนนักเรียนไทย มากกว่า 
                                 สัดส่วนนักเรียนไทย น้อยกว่า 
                                 สัดส่วนนักเรียนไทย ต่อนักเรียนกลุ่มเชื้อชาติอ่ืนๆ ใกล้เคียงกัน 
 
 

ตอนท่ี 2 :  แบบสอบถามด้านการยอมรับความหลากหลายวัฒนธรรม มีข้อค าถามจ านวน 20 ข้อ 
ค าช้ีแจง :  โปรดอ่านข้อความด้านซ้าย แล้วประเมินว่าท่านเห็นด้วยกับข้อความนั้นมากน้อย
เพียงใด โดยใส่เคร่ืองหมาย ✓ ในช่อง ดังนี้   
                     5 หมายถึง  เห็นด้วยอย่างย่ิง    
                         4 หมายถึง  เห็นด้วย   
                         3 หมายถึง  ไม่แน่ใจ   
                         2 หมายถึง  ไม่เห็นด้วย   
                         1 หมายถึง  เห็นด้วยอย่างย่ิง 
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ตอนท่ี 3 : แบบสอบถามด้านบรรยากาศความเป็นพหุวัฒนธรรมในโรงเรียน มีข้อค าถามจ านวน 
20 ข้อ     
ค าช้ีแจง : โปรดอ่านข้อความด้านซ้าย แล้วประเมินว่าเร่ืองราวหรือเหตุการณ์ตามข้อความนั้นเป็น
ความจริงมากน้อยเพียงใด โดยใส่เคร่ืองหมาย  ✓  ในช่อง ดังนี้   
                          5 หมายถึง  จริงที่สุด    
                          4  หมายถึง  จริงส่วนใหญ่  
                          3 หมายถึง  จริงพอประมาณ   
                          2 หมายถึง  จริงเพียงเล็กน้อย   
                          1 หมายถึง  ไม่จริงเลย 
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ภาคผนวก ฉ  

รูปภาพกิจกรรมละครเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในความหลากหลายทางวัฒนธรรมของ

นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ 
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กิจกรรมครั้งท่ี 1 My name is 
วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมครั้งท่ี 1 My name is 
วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
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กิจกรรมครั้งท่ี 2  1 ช่ือ 1 ท่า 

วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กิจกรรมครั้งท่ี 2  1 ช่ือ 1 ท่า 

วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
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กิจกรรมครั้งท่ี 3 Telling the story 

วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
กิจกรรมครั้งท่ี 3 Telling the story 

วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
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กิจกรรมครั้งท่ี 4 อัตลักษณ์ 

วันท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
กิจกรรมครั้งท่ี 4 อัตลักษณ์ 

วันท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
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กิจกรรมครั้งท่ี 5 My home 

วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กิจกรรมครั้งท่ี 5 My home 

วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
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กิจกรรมครั้ง 6 จิ้กซอว์ 

วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
กิจกรรมครั้ง 6 จิ้กซอว์ 

วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
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กิจกรรมครั้งท่ี 7 The village 
วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมครั้งท่ี 7 The village 
วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
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กิจกรรมครั้งท่ี 7 The village 
วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กิจกรรมครั้งท่ี 7 The village 
วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
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กิจกรรมครั้ง 9 ละครของพวกเรา 

วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2563 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กิจกรรมครั้ง 9 ละครของพวกเรา 

วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2563 
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กิจกรรมครั้ง 10 ละครของพวกเรา 

วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2563 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กิจกรรมครั้ง 10 ละครของพวกเรา 

วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2563 



  

ประวัติผู้เขียน  
ประวัติผู้เขียน 
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