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บทที่  2    
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

                                                                                                          
 

  การวิจัยเร่ือง  การใชกิจกรรมบทบาทสมมติเพื่อสงเสริมพฤติกรรมกลาแสดงออกของ
เด็กปฐมวัย  อายุระหวาง 4- 5 ป  ในครั้งนี้  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เกีย่วของ  ดังนี ้
 2.1  ลักษณะตามวัยของเด็กปฐมวัย 
 2.2  ธรรมชาติของเด็กปฐมวยั 
 2.3  บทบาทสมมติกับการเรยีนการสอน 
                 2.3  งานวิจยัที่เกีย่วของกับบทบาทสมมติ 
                 2.4  พฤติกรรมกลาแสดงออกของเด็กปฐมวัย 
 2.5  งานวิจยัทีเ่กี่ยวของกับพฤติกรรมกลาแสดงออก 
                                                                      

2.1  ลักษณะตามวัยของเด็กปฐมวัย 
 
 2.1.1  ความสําคัญของเด็กปฐมวัย 
 กรมวิชาการ  (2546, หนา 9)  กลาววา  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  ชวง  3  ปแรกของชีวิตวัยเด็ก
เปนชวงระยะที่สําคัญที่สุด  เนื่องจากสมองของเด็กมีการเจริญเติบโต  และพัฒนาอยางรวดเร็ว  พอแม
หรือผูเล้ียงดูจึงควรตระหนักถึงความสําคัญของพัฒนาการหรือการเปล่ียนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้น
ทั้งดานรางกาย  อารมณ  จิตใจ  สังคม  และสติปญญา  โดยที่พัฒนาการของเด็กในแตละชวงอายุ
อาจเร็วหรือชากวาเกณฑที่กําหนดตามวุฒิภาวะหรือความพรอมของเด็กและมีการพัฒนาเปนลําดับ

ขั้นอยางตอเนื่องตามวัยถาสังเกตพบวาเด็กไมมีความกาวหนาอยางชัดเจนในชวงระยะเวลาหนึ่ง  
พอแมหรือผูเล้ียงดู  จําเปนตองพาเด็กไปปรึกษาผูเชี่ยวชาญหรือแพทยทันที  
 2.1.2  คุณลักษณะตามวัยท่ีสําคัญของปฐมวัย  เด็กอายุ 4-5  ป  มีดังนี้ 
  1)  พัฒนาการเฉพาะวัย  
 (1)  ลางมือลางหนา  แปรงฟนไดเอง  แตอาจมีผูใหญชวยดูแลบาง  
 (2)  สนใจหองน้ํา  และกจิกรรมในหองน้ําของคนอื่น  
 (3)  ตองการความเปนสวนตวั  
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 (4)  สวนใหญจะไมฉี่เปยกเสื้อผาในเวลากลางวัน  แตบางครั้งก็กล้ันไมอยู  หรือ
บอกไมได  
 (5)  สวนใหญจะไมฉี่รดที่นอน  จะขับถายหลังอาหารเชา  หรืออาหารกลางวัน 
ทานอาหารไดดีขึ้น  
 (6)  ใสและถอดเสื้อผาไดเอง  
 (7)  บางคนผูกเชือกรองเทาได 
  2)  พัฒนาการดานการเลน  
 (1)  ชอบเลนนอกบาน  
 (2)  ชอบเลนน้าํ  ทราย  
 (3)  ชอบสราง  ตอเติม  ตอบล็อก  ภาพตอ ฯลฯ  
 (4)  ชอบใสเสือ้ผาผูใหญและเลนบทบาทสมมติ  
 (5)  ชอบระบายสีดวยนิว้มือ  ปนดินเหนยีว  
 (6)  ชอบเลนบานและตุกตา 

 

2.2  ธรรมชาติของเด็กปฐมวัย 
 
 สุขจริง  วองเดชากุล  (2546, หนา 1)  ไดกลาวเนื่องในวันอนามัยโลกวา  ธรรมชาติของ
เด็กปฐมวัยสนใจเรื่องรอบตัว  อยากรูอยากเห็น  ชอบความสนุกสนาน  มีจินตนาการ  ความคิดริเร่ิม
สรางสรรค  และชอบตั้งคําถามในเรื่องตางๆ ซ่ึงความสามารถหลายๆ ดาน จะพัฒนาซับซอนมากขึ้น 
ตามวัย  การจัดประสบการณ  และสภาพแวดลอมรอบตัว  ใหโอกาสเด็กสํารวจ  คนควา  ทดสอบ 
ทดลอง  และคนพบสิ่งแปลกใหมดวยตนเอง  จะทําใหสนุกสนาน  เพลิดเพลิน  มีความสุข  
เกิดการเรียนรูสิ่งตางๆ อยางมีความหมายทีละเล็กละนอย  ไดเรียนรูในระดับที่สูงขึ้นไปเร่ือยๆ 
อยางคอยเปนคอยไป  ตามลําดับขั้นของพัฒนาการ  
 2.2.1  การเลนของเด็กปฐมวยั 
  การเลนของเด็กปฐมวัยนับเปนหัวใจสําคัญของการสงเสริม  การเรียนรู  และพัฒนาการ 
ที่สอดคลองกับธรรมชาติ  ของเลนเปนสวนหนึ่งของการเลนของเด็ก  สรางเสริมพัฒนาการ
ทางดานตางๆ พอแม  ผูปกครอง  และผูที่ปฏิบตัิงานเกี่ยวของกับเด็ก  ควรมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การเลือกของเลน ที่เหมาะสมสําหรับเด็ก 
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 กอนเลือกของเลนใหเด็ก  พอแมและผูปกครองจะตองมีความรู  ความเขาใจพฤติกรรม
การเลนตามวัยของเด็ก  เพราะเด็กแตละวัยจะมีการเลนที่แตกตางกันไป  ตามระดับพัฒนาการ  และ
ประสบการณที่เด็กไดรับจากสภาพแวดลอม  พฤติกรรมการเลนของเด็ก มีการพัฒนาไปตามลําดับขั้นตอน  
อยางตอเนื่อง  ตามวุฒิภาวะความพรอมทั้งทางรางกาย  อารมณ  จิตใจ  สังคม  และสติปญญาของเด็ก 
รวมทั้งจากการเลนแบบงายๆ เพียงลําพังคนเดียว  ไปสูการเลนที่ซับซอนมากขึ้น  และรูจักเลนรวมกับ
ผูอ่ืนมากขึ้น 
 2.2.2  พฤติกรรมการเลนของเลน 
   1)  เด็กอายุต่ํากวา  1  ป 
  เด็กวัยนี้ จะเริ่มพัฒนาประสาทสัมผัส การมองเห็น และการไดยนิ การแขวน
ของเลนที่สดใส แกวงไกว แลวมีเสียงกรุงกริ๊ง ชวยใหเดก็กรอกสายตา ฝกการมองเหน็ และการฟง 
ไดสังเกตความเคลื่อนไหว เมื่อเด็กสามารถบังคับใชกลามเนื้อในการเคลื่อนแขน ขา มือ เด็กจะควา
จับ และสนใจตอส่ิงแวดลอมมากขึ้น ของเลนที่เด็กวัยนี้ชอบ คือ ของเลนที่ถือได มีสีสดใส และมี
เสียง เด็กวยันีช้อบเอาของเลนเขาปากอม 
 2)  เด็กอายุ  1-2  ป 
 เด็กวัยนี้  เ ร่ิมเดินไดดวยตนเอง  แตไมมั่นคงนัก   ชอบเกาะเครื่องเรือน  
เดินจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง  ฝกการเคลื่อนไหวกลามเนื้อตางๆ ของเลนสําหรับเด็กวัยนี้  ควรเปนประเภท
ที่ลากจูงไปมาได  เชน  รถไฟ  หรือรถลากตอๆ เด็กจะสนุกกับส่ิงใหมๆ ที่พบเห็น  ชอบปนปายขึ้น
บันได  มุดใตโตะ  เลนน้ํา  และเลนทราย  พอแมตองชวยดูแล  และระมัดระวังความปลอดภัย
อยางใกลชิด 
 3)  เด็กอายุ  2-4  ป 
 เด็กวัยนี้  อยากรูอยากเห็นทุกสิ่งทุกอยาง  เด็กเคลื่อนไหวไดคลองขึ้น  และ
ทรงตัวไดดี  เพราะกลามเนื้อแขนขาแข็งแรงมากขึ้น  ทําใหชอบการเลนที่ออกแรงมากๆ ไมวาจะเปน
การวิ่งเลน  กระโดด  ปนปาย  มวนกลิ้ง  เตะขวางลูกบอล  และขี่จักรยานสามลอ  เปนการฝกกลามเนื้อใหญ 
ใหแข็งแรง  และเคลื่อนไหวกระฉับกระเฉงขึ้น  เด็กสามารถเลนของเลน  ที่ใชนิ้วมือหยิบจับ  หรือ
หมุนได  ของเลนที่เด็กชอบ  คือ  ภาพตัดตอ  ไมบล็อกหยอดกลองรูปทรง  กระดานหมุน  คอนตอก 
รถสามลอ  และลูกบอล 
 4)  เด็กอาย  4-6  ป 
 เด็กวัยนี้  มีความพรอมดานตาง  ๆมากขึ้น  การเคลื่อนไหวของรางกายคลองแคลวขึ้น 
ชอบเลนกลางแจงกับเครื่องเลนสนาม  และเครื่องเลนที่มีลูกลอขับขี่ได  สามารถเลนของเลนที่ใช
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นิ้วมือจับไดดีขึ้น  เด็กพอใจที่จะเลนกับเพื่อนเปนกลุมมากขึ้น  ชอบเลียนแบบชีวิตในบาน  และ
สังคมสิ่งแวดลอมควรจะเลือกของเลนอยางไร  จึงปลอดภัย  และมีประโยชนสําหรับเด็ก 
 2.2.3  การเลือกของเลนใหเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย 
 การเลือกของเลนใหเหมาะสมกับเด็กปฐมวัยมีความสําคัญมากสําหรับเด็ก  โดยเฉพาะ
เด็กเล็ก  พอแม  และผูปกครอง  ควรคํานึงการเลือกของเลนสําหรับเด็ก  ดังนี้ 
 เลือกของเลนใหเหมาะสมกับอายุเด็ก  พอแมตองรูถึงความสามารถของเด็ก  อยาเชื่อเพียง
คําแนะนําของผูผลิต  ที่พิมพไวขางกลองเทานั้น  ของเลนที่เหมาะในการเลน  ควรมีความยากงาย 
เหมาะกับอายุ  และความสามารถ  ตามพัฒนาการของเด็ก  ของเลนท่ียากเกินไป  จะบั่นทอนความสนใจ 
ในการเลนของเด็ก  และทําใหเด็กรูสึกทอถอยไดงาย  สวนของเลนที่งายเกินไป  ก็ทําใหเด็กเบื่อ 
ไมอยากเลนได  สวนประกอบของเลนแข็งแรงแนนหนา  การเลือกของเลน  จะตองเลือกของเลน
ที่มีสวนประกอบแนนหนา  ไมหลุด  แตกแยกเปนชิ้นสวนเล็กๆ งาย  ตองคํานึงถึงเด็กเล็กที่มีพฤติกรรม
ชอบเอาของเลนเขาปาก  อม  กลืน  เพราะอาจหลุดล่ืน  สําลักลงหลอดลม  หรือหลอดอาหารไดงาย 
หรืออาจจับใสจมูก  ทําใหอุดตันทางเดินหายใจ  อันเปนอุบัติเหตุที่พบบอยมาก  ในเด็กวยั  1-3  ป 
มีผลใหสมองเด็กขาดออกซิเจน  กลายเปนเจาหญิง  เจาชายนิทรา  หรือเสียชีวิตได  นอกจากนี้ 
ของเลนที่แตกหักงายๆ หรือเปนสวนแหลมคม  อาจทําใหเด็กไดรับบาดเจ็บ  จากสวนแหลมคมดังกลาว 
สวนของเลนที่ทําดวยไม  ควรเลือกของเลนที่เนื้อไมราบเรียบตามสมควร  ไมมีสวนแหลมคม  หรือ
เปนเสี้ยนไม  อันกอใหเกิดอันตรายตอเด็กได  วัสดุที่ผลิตไมไดผลิตจากวัสดุที่ปลอดภัย  หรือไดมาตรฐาน 
กอนซื้อตองตรวจดูวัสดุที่ใชทํา  และสีที่ใชทา  วัสดุที่ผลิตตองไมไวไฟ  สีที่ทาตองไมเปนพิษ
บางครั้งจะระบุไวขางกลองบรรจุ  วาทาดวยสีไมเปนอันตรายตอเด็ก  สวนสีที่เปนอันตรายนั้น 
จะมีสารตะกั่วเปนสวนผสม  อันตรายที่เกิดกับเด็ก  โดยเฉพาะเด็กเล็กที่ชอบเอาของเลนเขาปากอม 
หรือกัดเลน  อันตรายจากสารตะกั่ว  หรือสารพิษอื่น  พบวา  หากไดรับในปริมาณไมมากจะมีผลตอ
การเจริญเติบโตของสมองเด็ก  การเจริญเติบโตชาลง  สูญเสียการไดยิน  และถาไดรับในปริมาณมาก 
จะทําใหเกิดภาวะโลหิตจาง  สมอง  ตับ  ไต  เสนประสาทถูกทําลาย  เด็กจะหมดสติ ชัก  และเสียชีวิตได 
การนําวัสดุที่มีในบาน  มาเปนของเลนสําหรับเด็กสิ่งที่ตองระมัดระวังความปลอดภัยสําหรับเด็ก 
มีดังนี้  ถุงพลาสติก  เด็กอาจนํามาครอบศีรษะ  ทําใหขาดอากาศหายใจ  หมดสติ  และเสียชีวิตได 
เหรียญตางๆ ที่ผูใหญวางทิ้งไว เด็กอาจนํามาอมเลน  และหลุดลงหลอดลม  หรือหลอดอาหาร 
อาหารบางชนิด  โดยเฉพาะเมล็ดผลไม  เชน  มะขาม  ละมุด  เด็กอาจนํามาเลน  และจับใสจมูก 
แลวอาจเลื่อนลงหลอดลม  เกิดอุดตัน  ขาดอากาศหายใจ  หมดสติ  และเสียชีวิตเชนเดียวกัน  
อาวุธอันตราย  จําพวก  ปน  และมีด บางครั้งเด็กอาจเขาใจผิด  นํามาเลนโดยไมทราบวา  เปนของจริง 
และมีอันตราย  ดังนั้น  ควรหลีกเลี่ยงของเลนประเภทปน  หรือมีดมาใหเด็กเลน  จนกวาเด็กจะโตพอ 
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ที่จะสามารถแยกแยะ  และเขาใจอันตรายที่เกิดขึ้น  ประการสําคัญที่พอ  แม  ผูเล้ียงดูเด็ก  จะตองมี
ความเขาใจ  คือ  การเลนที่ดี  และมีประโยชนตอเด็ก  ผูใหญตองมีสวนรวมเลนกับเด็กดวย  
ไมเพียงแตเปนผูเฝาระวังความปลอดภัยเทานั้น  แตเลนรวมกับเด็กดวย  เพื่อสอนใหเด็กไดเลนเปน 
และเรียนรูจากการเลน  การเลนกับเด็ก เปนสิ่งสําคัญที่จะสรางปฏิสัมพันธกับเด็ก  แสดงถึงความรัก 
ความเอาใจใสตอเด็ก  อันเปนกระบวนการสงเสริม  พัฒนาการเด็กทางดานจิตใจ  อารมณ  และสงัคม 
ที่มีประสิทธิภาพยิ่ง 
 

2.3  บทบาทสมมติกับการเรียนการสอน 
  

 2.3.1  ประวัตแิละความเปนมาของบทบาทสมมติ  
               กิจกรรมบทบาทสมมติ  พบวาใชกันมาแลวตั้งแต ป ค.ศ. 1900  ในรูปของการแสดงละคร
มีผูนําเอามาใชเปนเครื่องมือในการฝกมนุษยสัมพันธใชเปนวิธีการในการใหการศึกษาและ

ในวงการแพทย  หรือการบําบัดรักษาผูปวยทางจิตในวงการจิตวิทยาผูที่นําบทบาทสมมติมาใชคนแรก
คือ  โมเรโน  (Moreno)  นักจิตวิทยาชาวเวียนนามีการคนพบวาบทบาทสมมติสามารถใชในการวิเคราะห
ทางสังคมวิทยาไดดวย  (ทิศนา แขมมณี, 2549, หนา 41) 
              นักจิตวิทยาสมัยตอมาไดเห็นความสําคัญและประโยชนที่จะไดรับจากการสรางสถานการณ

ที่จะนํามาใชในการบําบัดรักษาคนไขโรคจิตจึงไดนําวิธีการบทบาทสมมติมาใชกันอยางแพรหลาย  
สวนนักการศกึษาชื่อ เอช ที  เคิรช  (S.T. Ketch)  ไดนําบทบาทสมมติ  มาใชในวงการศึกษา  และ
ไดใชทดลองกับนิสิตเพื่อเตรียมตัวกอนฝกสอนที่รัฐโอเรกอน ในป ค.ศ. 1963 – 1965  มีการยอมรับ
วิธีการนี้อยางกวางขวางในป ค.ศ. 1967 ไดมีงานวิจัยชิ้นสําคัญเกี่ยวกับการแสดงบทบาทสมมติ 
แฟนนี่  อา  แซพเทล  และยอรชแชพเทล  (Fannie R. Shaftel & George Shaftel)  ซ่ึงไดพิมพเปนหนังสือ
ช่ือ  Role Playing for Social Valves: Decision Making in The Social Studies เมื่อหนังสือไดพิมพ
ออกแพรหลาย  ซ่ึงนับไดวา เปนจุดเริ่มตนของการนําเอาการแสดงบทบาทสมมติมาใชในวงการศึกษา
อยางกวางขวาง  (วารี  ถิระจิตร, 2540, หนา 185)  
 2.3.2  ความหมายของบทบาทสมมติ 
 แซฟเทิล  และแซฟเทิล  (Shafted & Shaftel, 1967 pp. 83 – 84; อางถึงใน อัจฉรา  
เนตรลอมวงศ, 2531, หนา 8)  ไดใหความหมายของบทบาทสมมติวาหมายถึงวิธีการที่ผูเรียน
จะไดเรียนรูสถานการณในชีวิตจริง  และเปนแนวทางที่จะชวยใหบุคคล  ดําเนินชิวิตอยูในสังคม
อยางเปนสุข  การแสดงบทบาทสมมตินั้นจะแฝงไวดวยมวลประสบการณ  และกลวิธีแกปญหา
หลายๆ ดาน 
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 ลี  (Lee, 1974, p. 316; อางถึงใน สมเดช   อารีสวัสดิ์, 2530, หนา 21) กลาววาบทบาทสมมติ
หมายถึง การเรียนรูจากการสังเกตบทบาทของผูแสดงในสถานการณนั้นๆ ซ่ึงตางจากการแสดงละคร
คือผูแสดงบทบาทสมมติจะตองคิดคําพูดและแสดงทาทางโดยไมมีการเตรียมบทพูดไวลวงหนา  
   สุมน  อมรวิวัฒน  (2546, หนา 99)  ไดใหความหมายบทบาทสมมติวาเปนเครื่องมือและ
วิธีการอยางหนึ่งที่ใชในการสอนเพื่อใหผูเรียนไดมีความเขาใจอยางลึกซึ้งในเรื่องที่จะเรียนโดยผูสอน

จะสรางสถานการณสมมติและบทบาทขึ้นมา  ใหผูเรียนไดแสดงออกตามที่ตนคิดวาควรจะเปน
ในบทบาทสมมติผูสอนมักจะกําหนดปญหาและขอขัดแยงตางๆ แฝงมาดวย การที่ผูเรียนไดเลือก
ที่จะแสดงบทบาทตางๆ โดยไมตองฝกและเตรียมตัวกอนนั้นผูแสดงจะตองแสดงไปตามธรรมชาติ
โดยที่ไมรูวาผูแสดงคนอื่นจะมีปฏิกิริยาโตตอบอยางไรบางนับวาเปนการชวยฝกใหผูแสดงไดเรียนรู

ที่จะปรับพฤติกรรมและหาทางแกปญหาตัดสินใจอยางธรรมชาติ 
 สนั่น  มีขันหมาก  (2539, หนา 280)  ไดใหความหมายบทบาทสมมติวาเปนการแสดงออก
ของผูเรียนตามเนื้อหาของสถานการณโดยไมมีการเตรียมตัวลวงหนาเพื่อใหผูเรียนสัมผัสสิ่งที่เรียนรู

ใกลเคียงกับความเปนจริงขณะแสดงออกมีการแกไขปรับปรุงใหสมจริงมากที่สุดและมีความเปนอิสระ

เปนตัวของตัวเองประสานงานกับกลุม  แสดงของใหความหมายบทบาทสมมติวาตนไดเปนอยางดี    
  ญาดาพนิต  พิณกุล  (2539, หนา 265)  ใหความหมายบทบาทสมมติวาเปนการฝก
ใหผูแสดงไดประสบกับสถานการณจริงในสภาพของการสมมติขึ้นมาทั้งนี้เพื่อใหผูเรียนไดเขาไป

อยูในเหตุการณที่เกิดขึ้นทําใหไดเรียนรู  และเขาใจที่จะปรับพฤติกรรมของตนในสภาวะตางๆ 
ซ่ึงผูเรียนไดรูจักตัดสินใจในสถานการณของสถานการณการสมมตินั้น   
 วารี  ถิระจิตร  (2540, หนา 170)  ไดกลาวถึงความหมายของบทบาทสมมติวาเปนการสมมติ
บทบาทและจัดสภาพการณใหผูแสดงบทบาทไดแสดงความรูสึกนึกคิด  อารมณ  จากสภาพการณ
ที่สมมติขึ้น  ซ่ึงอาจจะเตรียมการมากอนที่จะแสดงบทบาท  หรือไมไดเตรียมมากอน 
 วีณา  วโรตมะวิชญ  (2545, หนา 219)  ไดใหความหมายของบทบาทสมมติวา  หมายถึง
บทบาทที่เราสมมติขึ้นมา  โดยยึดความจริงเปนหลักเปนบทบาทที่เลียนแบบความจริง  แตอาจจะไมตรงกบั
ความเปนจริงในทุกกรณี  การแสดงบทบาทสมมติก็คือ  การที่บุคคลหนึ่งสวมบทบาทของอีกบุคคลหนึ่ง  
และเรียนรูความรูสึกอารมณและเหตุผลของบุคคลที่ตนสวมบทบาทนั้น  ผกา  สัตยธรรม  (2544, 
หนา 49)  ใหความหมายของการแสดงบทบาทสมมติวาเปนการเปดโอกาสใหนักเรียนแสดงไดหลายทาง
ทั้งคําพูด  และการแสดงทาทาง 
 ชูศรี  สนิทประชากร  (2545, หนา 14)  กลาวถึงบทบาทสมมติวาเปนวิธีการอยางหนึ่ง
ที่ใหผูเรียนไดแสดงออกมาตามที่ตนคิดวาควรจะเปนและนําการแสดงออกทั้งทางความรูสึก  และ
พฤติกรรมของพฤติกรรมของผูแสดงมาเปนขออภิปรายเพื่อการเรียนรูการแสดงบทบาทสมมติ
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เปนการฝกใหผูแสดงไดประสบการณจริงในสถานการณนั้นๆ ทั้งนี้เพื่อฝกใหรูเรียนไดทดลอง  และ
เรียนรูที่จะปรับพฤติกรรมของตนอยางมีประสิทธิภาพในสภาวะตางๆ 
 เทเลอร  และวอลฟอรด  (Tyler & Watford, 1974, p. 19; อางถึงใน วรดี   สิรพิทูร, 2525, 
หนา 99)  ไดใหความหมายของบทบาทสมมติวา  การแสดงบทบาทสมมติเปนการเปดโอกาส
ใหผูแสดงไดสวมบทบาทในสภาพการณตางๆ เพื่อฝกและตัดสินใจวาตนควรมีพฤติกรรมแบบใด                            
จึงจะแกปญหาไดดีที่สุด  ผูแสดงตองตระหนักในบทบาทของตนเองเพื่อใหเขาใจบทบาทและ
มีอารมณในการแสดง                                                               
 เดวิส (Davis, 1962; อางถึงใน สมเดช  อารีสวัสดิ์, 2530, หนา 17)  ไดกลาวถึงการเรียนที่ใช
บทบาทสมมติวา  เปนการจัดสถานการณเพื่อใหผูแสดงไดมีโอกาสแสดงออกมาตามธรรมชาติ  
โดยอาศัยบุคลิกภาพ   หรือเปดโอกาสใหบุคคลไดแสดงบุคลิกภาพของเขาอยางเปนอิสระ
ในการรวมกลุมสภาพการณที่จะใชฝกการแสดงบทบาทสมมตินั้น  ครูจะเปนผูเตรียมเอาไว 
อาจเปนเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณตางๆ ในการแสดงไมจําเปนตองมีการฝกซอมมากอน  จะมีก็เพียง
ใหผูแสดงหรือสมาชิกในกลุมไดทราบจดุมุงหมายที่จําเปนบางประการของสภาพการณที่กําหนดไวนั้น

ระยะเวลาที่ใชแสดงก็ใชเวลาเพียงชวงสั้นๆ โดยมุงใหผูแสดงไดเรียนรูจากการสังเกต  หรือการวิเคราะห
บทบาทที่ไดแสดงไป  โดยมีการอภิปรายรวมอยูดวย  
              เมนทส  (Ments, 1983, p. 16; อางถึงใน วันเพ็ญ  ปุลพัฒน, 2539, หนา 41- 49)  กลาววา 
บทบาทสมมติคือ  การใหผูเรียนจินตนาการวาตนเปนบุคคลในสถานการณสมมติ  จากนั้นใหผูเรียน
แสดงพฤติกรรมที่คิดวาบุคคลที่อยูในสถานการณนั้นรูสึก 
 สมาน  ลอยฟา  (2542, หนา 99)  ไดใหความหมายบทบาทสมมติวาเปนเครื่องมือและ
วิธีการอยางหนึ่งที่ใชในการสอนเพื่อใหผูเรียนไดมีความเขาใจอยางลึกซึ้งในเรื่องที่จะเรียนโดยผูสอน

จะสรางสถานการณสมมติและบทบาทขึ้นมา  ใหผูเรียนไดแสดงออกตามที่ตนคิดวาควรจะเปน
ในบทบาทสมมติผูสอนมักจะกําหนดปญหาและขอขัดแยงตางๆ แฝงมาดวย  การที่ รู เรียน
ไดเลือกที่จะแสดงบทบาทตางๆ โดยไมตองฝกและเตรียมตัวกอนนั้นผูแสดงจะตองแสดงไปตาม
ธรรมชาติโดยที่ไมรูวาผูแสดงคนอื่นจะมีปฏิกิริยาโตตอบอยางไรบางนับวาเปนการชวยฝกใหผูแสดง

ไดเรียนรูที่จะปรับพฤติกรรมและหาทางแกปญหาตัดสินใจอยางธรรมชาติ 
 สมโภชน  เอ่ียมสุภาษิต  (2526, หนา 280)  ใหความหมายบทบาทสมมติวา  เปนการแสดงออก
ของผูเรียนตามเนื้อหาของสถานการณ  โดยไมมีการเตรียมตัวลวงหนาเพื่อใหผูเรียนสัมผัสสิ่งที่เรียนรู
ใกลเคียงกับความเปนจริงขณะแสดงออกมีการแกไขปรับปรุงใหสมจริงมากที่สุดและมีความเปนอิสระ

เปนตัวของตัวเองประสานงานกับกลุมแสดงของใหความหมายบทบาทสมมติวาตนไดเปนอยางดี 
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 ทิศนา  แขมมณี  (2549, หนา 41)  ใหความหมายของการแสดงบทบาทสมมติวาเปนเครื่องมือ
และวิธีการอยางหนึ่งที่ใชในการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนไดมีความรู  ความเขาใจอยางลึกซึ้ง
ในเรื่องที่เรียนโดยผูสอนสรางสถานการณสมมติและบทบาทสมมติขึ้นใหผูเรียนไดแสดงออกมา

ตามที่ตนคิดวาจะเปนและถือเอาการแสดงออกทั้งทางความรูและพฤติกรรมของผูแสดงมาเปน

ขออภิปรายในการเรียนรู 
 กรมวิชาการ  (2548, หนา 52)  ไดใหความหมาย ของบทบาทสมมติวาบทบาทสมมติ
เปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหนักเรียนสนุกสนานและเรียนรูความรูสึกนึก คิด เรียนรู ที่จะเขาใจคนอื่น 
รูจักเอาใจเขามาใสใจเราเปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหนักเรียนแสดงบทบาทของคนอื่นที่ไมใช

ของตนเอง 
  เยาวพา  เดชะคุปต  (2542, หนา 19-20) ใหความหมายการเลนบทบาทสมมติ  เปนการเลน
บทบาททางสังคม หรือเลนเลียนแบบผูใหญ การเลนชนิดนี้ เด็กจะมีอิสระที่จะคิด และใชจินตนาการได 
อยางเสรีเมื่อเด็กเลนบทบาทสมมติ เด็กจะเรียนรูส่ิงตางๆ ไดดังนี้ คือโครงสรางของสังคม ไดมีโอกาส
ระบายอารมณปรับตัวใหเปนที่ยอมรับของกลุม และเปดโอกาสใหเด็กไดคิด และใชจินตนาการ 
 หลุย   จําปาเทศ   (2547, หนา  132)  ไดใหความหมายการเลนบทบาทสมมติวา
เปนกิจกรรมหนึ่งที่เด็กทุกคนสามารถที่จะพัฒนาพฤติกรรมกลาแสดงออกได  แตขาดทักษะ
ในการแสดงออกที่เหมาะสม เปนการเพราะขาดการฝกฝน  ขาดการอบรมสั่งสอน  ตามแบบอยาง
ของการแสดงออกที่เหมาะสม ทําใหไมมีโอกาสที่จะรูวา  การแสดงออกที่เหมาะสมเปนอยางไร  
ไมมีผูแนะนํา  และไมไดรับการฝกหัด จึงไมกลาแสดงออก 
  จากความหมายของบทบาทสมมติ พอจะสรุปไดวา บทบาทสมมติ หมายถึง การจัด
สภาพการณ ใหคลายคลึงกับปญหาในชีวิตจริง  แลวใหผูแสดงบทบาทไดแสดงความรูสึกนึกคิด
อารมณจากสภาพการณที่สมมติขึ้นเพื่อเกิดการเรียนรู  และบทบาทสมมติเปนกิจกรรม  การสอนที่ครู
เปนผูกําหนดสถานการณ  เพื่อใหนักเรียนไดแสดงออกทั้งคําพูดและทาทางตามลักษณะนิสัยของ
บุคคลที่อยูในสถานการณสมมตินั้นโดยไมมีการฝกซอม  และนําการแสดงออกทั้งดานความรูสึก  
และพฤติกรรมของผูแสดงมาเปนขออภิปรายในการเรียนรู  
  2.3.3  ความสําคัญของกิจกรรมบทบาทสมมต ิ
   กิจกรรมบทบาทสมมติเปนสวนสําคัญของชีวิตเด็กเล็กและมีคุณคาตอพัฒนาการ

ทางดานรางกาย  อารมณ  สังคม  และสติปญญา  ตลอดจนการเรียนรูทางจริยธรรมชวยใหเด็กสนุกสนาน
ในการเลนไฮซิง และสติลเวล  (Hexing & Stillwell, 1981, pp. 4 – 5; อางถึงใน วันเพ็ญ ปุลพัฒน, 
2539, หนา 41 – 43) ไดกลาวถึงความสําคัญของการเลนบทบาทสมมติไว ดังนี้ 
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 ดานภาษา  และการสื่อสาร  การเลนบทบาทสมมติของเด็กเปนการแสดงตามจินตนาการ
ที่ไดพบเห็นในชีวิตประจําวันมีการพูดจาสนทนาใหขอมูลขาวสารและการใชคําถามมีการแสดงความคิด

รวมกันเปนการพัฒนาดานการพูด การฟง  
  ดานทักษะการแกปญหา  การแกปญหานําไปสูการคิด  อยางสรางสรรคในสถานการณ  
การเลนบทบาทสมมติมีความหมายหลากหลาย  เด็กจะเกิดความคิดใหมๆ จากขอมูลที่มี  และคิดเกี่ยวกับ
ความสัมพันธกับสิ่งใหมๆ เปนจินตนาการตางๆ ขึ้น  การเลนบทบาทสมมติเปนการกระตุน  
ซ่ึงเปนพื้นฐานของการแกปญหาในสถานการณนั้นๆ 
 ดานความคิดเกี่ยวกับตนเองในทางที่ดีครูสามารถใชกิจกรรมบทบาทสมมติในการสงเสริม

พฤติกรรมกลาแสดงออกเพราะบทบาทสมมติสามารถทําใหเด็กไดเขาใจตนเองภูมิใจในตนเอง  และ
เขาใจผูอ่ืน 
 ดานการเรียนรูทางสังคมการเลนบทบาทสมมติเปนการเตรียมการชีวิตเปนกระบวนการ

เกี่ยวของกับคนอื่นเปนการเอาใจเขามาใสใจเราและเรียนรูที่จะเผชิญกับปญหาตางๆ มีการวางแผน 
การเลนดวยกัน  รูจักการรอคอย  และลําดับกอนหลัง  
 หรรษา  นิลวิเชียร  (2535, หนา 85 – 86) ใหความสําคัญและเห็นคุณคาของการเลน

บทบาทสมมติดังนี้ 
                   1)  การเลนบทบาทสมมติเปนสวนสําคัญของชีวิตเด็กเล็กมีคุณคาตอการพัฒนา
ทั้งทางรางกาย  อารมณ  สังคม  และสติปญญา 

  2)  การเลนบทบาทสมมติชวยสรางบรรยากาศของความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  
ในขณะที่เด็กเลนดวยกัน  เด็กจะเรียนรูการแบงปนกันเลนดวยกันกับเพื่อนเรียนรูการระวังของ
เลนกับเพื่อน และการเรียนรูการเขาสังคม 
  3)  การเลนบทบาทสมมติทําใหเด็กเรียนรูจากการดัดแปลง  คิดยืดหยุน  เชน  การ
นําเชือกมาผูกแทนชิงชา 
  4)  การเลนบทบาทสมมติทําใหเด็กเรียนรูการรอคอยฝกความอดทนซึ่งจะเปน
ลักษณะนิสัยที่ติดตัวและเปนประโยชนตอเด็กในอนาคต 
  5)  การเลนบทบาทสมมติเปนบุคคลในชุมชนทําใหเด็กเรียนรูเกี่ยวกับอาชีพตางๆ 
รวมถึงการเรียนรูเกี่ยวกับสังคม  ซึ่งจะมผีลทําใหเด็กคิดถึงอนาคตและบทบาทของบุคคลตางๆ 
ในสังคม 
  6)  การเลนบทบทบาทสมมติ  ชวยใหเด็กเรียนรู  และพัฒนาความรูสึกเห็นอกเห็นใจ
ผูอื่น  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ในขณะที่เลนสวมบทบาทผูอื่น  เด็กจะเริ่มเขาใจคนอื่น  รูสึกอยางไร 
เมื่อมีความทุกข  หรือมีความสุข 
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  7)  การเลนบทบาทสมมติจะชวยใหเด็กฝกจินตนาการ  และความคิดสรางสรรค 
เด็กจะสรางภาพพจนเร่ืองราวตางๆ แมแตเร่ืองในใจของตนเอง  เด็กจะเลียนเสียงธรรมชาติ  เสียงสัตว  
เสียงพูด  ตลอดจนการเคลื่อนไหวของสัตว  เด็กจะคนหาวิชาการใหมๆ ในการเลนวัสดุสิ่งของ 
เด็กจะเปนใคร  ไปที่ไหน  ทําอะไรเปนความจริง  ทําอะไรเปนความฝน 
 จากความสําคัญและคุณคาของการเลนบทบาทสมมติที่กลาวมา  พอสรุปไดวา  การเลน
บทบาทสมมติสามารถพัฒนาทั้งทางรางกาย  อารมณ  สังคม  และสติปญญา  เด็กจะเรียนรู
การแบงปนกันเลนดวยกันกับเพื่อนเรียนรูการระวังของเลนกับเพื่อน และการเรียนรูการเขาสังคม 
เด็กเรียนรูจากการดัดแปลง  คิดยืดหยุน  การรอคอยฝกความอดทน  เรียนรูเกี่ยวกับอาชีพตางๆ 
รวมถึงการเรียนรูเกี่ยวกับสังคม  พัฒนาความรูสึกเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน  และเด็กจะไดฝกการใช
จินตนาการ  ความคิดสรางสรรค  และสรางภาพพจนเร่ืองราวตางๆ 
 2.3.4  ประเภทของบทบาทสมมต ิ
  เอกรินทร  สีมหาศาล  (2549, หนา 24-25)  ไดนําประเภทของบทบาทสมมติไว  3  ประเภท 
ดังนี ้
  1)  การแสดงอบบาทสมมุติแบบเตรียมบทบาทแลว 
      2)  การแสดงบทบาทสมมุติโดยฉับพลัน 
       3)  การแสดงบทบาทสมมุติจากสถานการณที่กําหนดขึน้ 
      การสมมุติเปนกระบวนการสําคัญที่ผูแสดงตองสรางอารมณใหสะทอนถึงความเปนตัวละคร

ไดอยางสมจริง  โดยผูแสดงตองสมมุติวา  ถาตนเองเปนตัวละครที่สวมบทบาทอยูนั้นจะทําอยางไร
ตอสถานการณที่ตนกาํลังเผชิญอยู 
 2.3.5  ขั้นตอนในการใชบทบาทสมมติ 
 ทิศนา  แขมมณี  (2549, หนา 44-47)  ไดเสนอขั้นตอนของการนําบทบาทสมมติไปใชกับ
การเรียนการสอนดังตอไปนี้  คือ 
 ขั้นที่  1  ขั้นเตรียมการ  แบงออกเปนขั้นตอนยอยๆ 2  ขัน้  คือ 
  1)  การกําหนดวัตถุประสงคเฉพาะ  ในขั้นนี้ครูจําเปนตองทําความเขาใจกอนวา
จะใชบทบาทสมมติเพื่ออะไร  ครูตองการใหผูเรียนไดอะไรบางจากการแสดง 
  2)  กําหนดสถานการณและบทบาทสมมติ  เมื่อครูเขาใจวัตถุประสงคชัดเจนแลว 
ก็ควรจะสรางสถานการณและบทบาทสมมติขึ้นมาใหสอดคลองกับวัตถุประสงคนั้นมีความชัดเจน

ยากงาย  ใหเหมาะกับระดับผูเรียน  มีเนื้อหาใกลเคียงกับความเปนจริง  ควรมีการขัดแยง  หรือ
อุปสรรคที่ตองแกไข  เพื่อใหผูเรียนมีโอกาสไดฝกคิดและแกปญหา 
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 ขั้นที่ 2  ขั้นแสดงในขั้นนี้แบงออกเปน  7  ตอน  คือ 
  1)  การอุนเครื่องคือ การเลาเรื่องหรือสถานการณที่เตรียมมาใหผูเรียนสนใจ และ
มีความกระตือรือรนที่จะเรียนและในตอนทายจะทิ้งปญหากระตุนใหคิดอยากติดตามและชี้แจง

ใหผูเรียนเห็นคุณประโยชนจากการเขารวมบทบาทสมมติ 
  2)  การเลือกตัวผูแสดง ครูอาจเลือกไดหลายทางขึ้นอยูกับจุดมุงหมายของการแสดง
และการสอนเปนสําคัญครูตองคํานึงวาจะตองไมเลือกผูเรียนที่เจาตัวไมเต็มใจ ควรเลือกผูแสดง
บทบาทที่อาสาสมัคร 
  3)  การจัดฉากแสดงหลังจากไดตัวผูแสดงแลวควรใหผูที่ไมไดแสดงบางคน
ออกมาชวยจัดสถานที่แบบสมมติขึ้นเพื่อใหการแสดงดูใกลเคียงกับความเปนจริงการจัดฉาก

อาจจัดแบบงายๆ ไปจนถึงการจัดฉากหรูหรา 
  4)  การเตรียมผูสังเกตการณการแสดงบทบาทสมมติ มิใชเรียนเพื่อสนุกสนานอยางเดียว 
ครูตองชวยใหผูเรียนหัดสังเกตและรูจักวิเคราะหเหตุการณไปดวย  มิเชนนั้นแลวการอภิปรายและ
วิเคราะหหลังบทเรียนจะไมไดผลเพราะผูเรียนไมไดรับการฝกดังกลาวนั้น  บางคนนั่งเฉยๆ บางคน
จะตําหนิผูแสดงมากเกินไปเพื่อไมใหเกิดปญหาดังกลาว  ครูควรแบงหนาที่ใหผูเรียนเปนกลุม  เชน
กลุมหนึ่งอาจใหสังเกตวิธีการแกไขปญหาที่เพื่อนเสนอจะเปนจริงได  หรือไมใหคอยดูวา  ผูแสดง
จะเกิดความรูสึกอยางไรบาง  ใหคิดลวงหนาวาถาแกไขปญหาไปเชนนั้นแลวจะทําใหเกิดปญหาตามมา
หรือไม 
  5)  การเตรียมพรอมกอนการแสดง ครูจะชวยใหการแสดงนั้นเปนไปตามธรรมชาติ
โดยการชวยขจัดความประหมา วิตกกังวลของผูแสดงชวยผูแสดงใหเขาใจสถานการณใหมากยิ่งขึ้น 
เชนถามวาเรื่องเกิดที่ไหนตัวละครมีใครบางเปนตน คอยเตือนผูแสดงชุดแรกวาถาหัวเราะแลว
จะทําใหการแสดงเสียไป 
  6)  การแสดง  เมื่อผูชมผูแสดงพรอมแลวกเ็ร่ิมการแสดงไดเลย  การแสดงควรเปนไป
ตามธรรมชาติไมมีการขัดขวางกัน  นอกจากกรณีที่ผูแสดงตองการความชวยเหลือ 
  7)  การตัดบท  หากการแสดงดาํเนินไปไดพอสมควร  ควรจะมีการตัดบท 
ถาการแสดงนั้นได  ขอมูลเพียงพอที่จะนํามาวิเคราะห  และอภิปรายไดผูชมหรือผูแสดงเขาใจลึกซ้ึง
พอที่จะเดาไดงาย  เร่ืองราวเปนอยางไรหรือถามีการแสดงที่ผูแสดงไมสามารถแสดงตอไปได 
เพราะเกิดความเขาใจผิด  และเกิดอารมณสะเทือนใจมากเกินไป 
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 ขั้นที่  3  ขั้นวิเคราะหและอภิปรายผล  ขั้นนี้สําคัญมากเพราะเปนขั้นกอใหเกิดการเรียนรู
หลายๆ อยาง  การวิเคราะหการแสดงมักจะเปนไปในรูปแบบของการอภิปรายรวมกัน การอภิปราย
จะตองเปนไปอยางมีเหตุผล  ตรงไปตรงมาเกี่ยวกับพฤติกรรมการแสดงออกไมมุงวิจารณวา
ใครแสดงดี  หรือไมดีอยางไร 
 ขั้นที่  4  ขั้นแสดงเพิ่มเติม  หลังจากการวิเคราะหและอภิปรายผลการแสดงแลว
กลุมอาจจะแนะแนวทางใหมๆ ในการแกปญหาหรือตัดสินใจ  ครูก็อาจจะใหมีการแสดงเพิ่มเติม
ก็ไดหากการแสดงเพิ่มเติมนี้ไมจําเปน  ครูสามารถขามขั้นนี้ไปถึงขั้นที่  5  เลยก็ได 
 ขั้นที่  5  แลกเปลี่ยนประสบการณ  และสรุปหลังจากจบการอภิปรายเกี่ยวกับการแสดงแลว
ครูควรกระตุนใหผูเรียนไดแลกเปลี่ยนประสบการณที่มีสวนสัมพันธหรือเกี่ยวของกับเรื่องที่ไดศึกษา

ระหวางกันและกันการแลกเปลี่ยนประสบการณนี้จะชวยใหผูเรียนไดแนวความคิดกวางขวางขึ้น

และสงเสริมใหผูเรียนเห็นวา  ส่ิงที่เรียนนั้นเกี่ยวของกับความเปนจริงจะทําใหผูเรียนสามารถ
ที่จะหาขอสรุป  หรือไดแนวความคิดรวบยอดที่ตนสามารถเขาใจไดอยางดี 
 ชูศรี  สนิทประชากร  (2545, หนา 226 - 227)  ไดสรุปขั้นตอนการแสดงบทบาทสมมติ
ไวดังนี้คือ 
  1)  การกําหนดขอบเขต หรือทําความเขาใจกับเรื่องนั้นๆ กอนแสดงบทบาททุกคน
ควรไดทราบเรื่องที่จะตองรวมกันแสดง และควรเขาใจไวลวงหนาวาเรื่องราวจะเปนอยางไร เร่ือง
จะไรที่จะแสดง 
  2)  การเตรียมพรอมกอนแสดงกอนแสดงผูแสดงควรเขาใจบทบาทที่ตนจะแสดง
ครูอาจบอกบทบาทเทคนิคใหผูแสดงเทาที่จะทําได ถาเปนละครครูก็ควรกําหนดบทบาทตัวละคร 
ใหใกลเคียงกับลักษณะของผูแสดงมากที่สุดเทาที่จะเลือกได 
  3)  การกําหนดสถานการณของการแสดงบทบาทสมมติในครั้งแรกๆ ครูควรกําหนด
สถานการณงายๆ ซ่ึงผูเรียนสามารถอภิปรายกันไดทั่วถึงในการแสดงบทบาทสมมตินี้  ครูอาจจัด
โดยใชเร่ืองที่เปนความตองการของผูเรียนเพื่อจะไดเรียนรูทักษะ  หรือความคิดอยางใด  อยางหนึ่ง 
ซ่ึงจําเปนแกเขาในตอนนั้นๆ หรือถากลุมตองการเรียนเกี่ยวกับส่ิงอื่นๆ ที่ใหมออกไปก็ควรชวยกัน
สรางสถานการณใหครบตามที่ตองการ 
  4)  ขั้นแสดง  เมื่อผูแสดงเขาใจบทบาทหนาที่ของตนเองที่ไดรับมอบหมายและ
เขาใจอยางลึกซึ้งแลว ขั้นตอไปก็คือ  ขั้นแสดงในขณะเด็กที่แสดงนั้น ครูก็ควรดูดวยวาการแสดง
ของเด็กนั้นเปนไปตามบทบาทที่กําหนดหรือไม 
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  5)  การตัดการแสดงเมื่อผูแสดงไดแสดงไป เปนเวลาพอสมควรแลวครูหรือผูกํากับ
การแสดงควรตัดบท หรือหยุดการแสดงไมควรปลอยใหเยิ่นเยอไปจะทําใหเสียเวลาและ
นาเบื่อหนายการตัดบทจะทําไดในกรณีดังนี้ คือ 
        (1)  การแสดงนั้นเพยีงพอทีก่ลุมจะวิเคราะหปญหาไดแลว 
        (2)  กลุมสามารถทํานายตอนตอไปของการแสดงไดวาจะเปนอยางไร 
       (3)  ผูแสดงแสดงผิดไปจากความจริง 
        (4)  การแสดงจบตามปกต ิ
        (5)  ขั้นวิเคราะหและอภิปรายผลการแสดง 
 หลังจากเสร็จส้ินการแสดงแลว  ก็จะมีการวิเคราะห  และอภิปรายผลการแสดงรวมกัน  
การอภิปรายนี้จะเนนเฉพาะสิ่งที่ไดรับจากการแสดง  ซ่ึงจะชวยช้ีใหเขาใจถึงการแสดงนั้นวา
ไดความรู  ขอคิดและการนําไปใชอยางไรในสภาพการณตางๆ สามารถเขียนเปนขั้นตอน
ไดดังภาพ 2 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ภาพ  2   กระบวนการในการใชบทบาทสมมติ 
(ที่มา : ชูศรี สนิทประชากร, 2545, หนา 227) 

กระบวนการในการใชบทบาทสมมติ 

1. การกําหนดขอบเขตหรือทําความเขาใจกับเรื่อง 

2. การเตรียมพรอมกอนแสดง 

3. การกําหนดสถานการณ 

4. ขั้นแสดง 

5. การตัดการแสดง 

6. ขั้นวิเคราะห และอภิปรายผลการแสดง 
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 ขั้นตอนการใชบทบาทสมมติในเด็กปฐมวัยนั้นครูสามารถที่จะยืดหยุนหรือประยุกต 
ปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับวัยพื้นฐานความรูความสามารถและวุฒิภาวะของเด็กซึ่งการใชบทบาท

สมมติในเด็กระดับนี้ไมไดเนนในเรื่องความสามารถ  แตจะเนนในดานพัฒนาการทางการแสดงออก
 2.3.6  จุดมุงหมายและประโยชนของบทบาทสมมติ 
 เมนทส  (Ments, 1983, p. 25; อางถึงใน อัจฉรา  เนตรลอมวงศ, 2544, หนา 14)  ไดกลาวถึง
ประโยชนของการเลนบทบาทสมมติดังนี้ 
                   1)  ชวยใหนักเรียนแสดงออกซึ่งความรูสึกที่ซอนอยู 
                 2)  ชวยใหนักเรียนไดอธิบายถึงหัวขอที่สนทนาและเรื่องราวของเนื้อหา 
                   3)  ชวยทําใหนักเรียนเขาใจตนเองและผูอ่ืน 
                   4)  นักเรยีนไดฝกพฤติกรรมหลายรูปแบบ 
                  5)  เรียนรูการเลนและการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
                   6)  ใหโอกาสแกนักเรียนที่ไมกลาแสดงออก   ไดแสดงความคิดเห็น  และ
ใหความสําคญัตอการสนองตอบทางอารมณในการแสดง  และทางภาษาทาทาง 
    ลาดัส  (Ladousse, 1987, p. 5; อางถึงใน วันเพ็ญ  ปุลพัฒน, 2539, หนา 18)  ไดกลาวถึง
ประโยชนของกิจกรรมบทบาทสมมติ ดังนี้ 
  1)  กิจกรรมบทบาทสมมติชวยใหผูสอนไดสอนการพูดแกนักเรียนในสถานการณ
ที่หลากหลายได  
  2)  กิจกรรมบทบาทสมมติทําใหนักเรียนอยูในสถานการณที่ตองใช  และพัฒนา
พฤติกรรมการเลน  การทํางานรวมกับผูอ่ืน 
  3)  เพื่อเตรียมบทบาทสมมติเฉพาะในบทบาทของผูเรียนที่ตองการใหผูเรียน
เกิดทักษะการเรียนรู ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
  4)  บทบาทสมมติสามารถชวยแกไขปญหานักเรียนที่ขี้อายไมกลาแสดงออก
ขาดความมั่นใจในตนเองซึ่งกิจกรรมบทบาทสมมติสามารถแกไขได 
  5)  บทบาทสมมติ  เปนกิจกรรมที่สนุกนําไปสูการเรียนรูที่ดีโดยอัตโนมัติ  และ
เปนเทคนิคและวิธีการที่ชวยใหครู  และผูเรียนมีความสัมพันธกันในขณะเดียวกันก็เพิ่มแรงจูงใจ
ในการเรียน 
   สายฤดี  วรกิจโภคาทร (2538, หนา 115) ใหความเห็นเกี่ยวกับวาบทบาทสมมติ
วามีจุดมุงหมาย เพื่อใหผูเรียนไดพิจารณาวิเคราะหบทบาท และเปดโอกาสใหผูเรียน ไดแสดงออก
ตามบทบาทที่ตนไดรับดวยความรูสึกของตนเอง และประโยชนของบทบาทสมมติชวยเปลี่ยน
ความรูสึก และเจตคติของผูเรียนโดยไมรูตัว และรูจักรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
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 ทิศนา  แขมมณี  (2549, หนา 42 – 43)  กลาววาบทบาทสมมติเปนเครื่องมือและวิธีการ
อยางหนึ่งที่จะชวยในการสอนไดมาก   ครูสามารถนําเอาบทบาทสมมติไปชวยใหผู เรียน
ไดเกิดการเรียนรูในดานตางๆ หลายดานดังนี้  คือ 
  1)  ชวยใหผูเรียนไดเขาใจวา  พฤติกรรมทุกพฤติกรรมยอมมีสาเหตุการที่ผูเรียน
ไดแสดงบทบาทตางๆ ภายในสถานการณที่ถูกจํากัดดวยเงื่อนไขบางประการจะทําใหผูเรียนเขาใจถึง
สาเหตุและแรงผลักดันตางๆ ที่ทําใหคนจําตองแสดงพฤติกรรมออกมาเชนนั้นความเขาใจนี้จะชวยให
ผูเรียนไมดวนตัดสินอะไรงายๆ โดยไมทันพิจารณาถึงสาเหตุเสียกอน  และไมตัดสินพฤติกรรมบางอยาง
วา  “ดีไปทั้งหมด” หรือ “เลวไปทั้งหมด” แตจะตองเปนสิ่งที่ “ดีที่สุดเทาที่จะกระทําลงไปได ภายใต
สภาพการณเฉพาะหนาเชนนั้น” และจะทําใหผูเรียนไดแนวทางแกปญหาอยางตรงจุด 
  2)  ชวยใหผูเรียนไดเรียนรู  และเขาใจความรูสึกของตนเอง  และผูอ่ืนการที่ผูเรียน
ไดแสดงบทบาทเปนบุคคลอื่นๆ จะทําใหผูเรียนมีประสบการณวาผูอ่ืนมีความคิดและความรูสึกอยางไร 
ความเขาใจนี้จะทําใหผูเรียนรูจักและฝกฝนการเอาใจเขามาใสใจเราจึงเปนการคาดหวังวาเมื่อผูเรียน

ไดรูจักการแสดงบทบาทสมมติแลวจะสามารถสรางความสัมพันธกับคนอื่นๆ ในชีวิตจริงไดดีขึ้น 
  3)  ชวยลดความรูสึกตึงเครียด  กลาวคือในบางครั้งผูเรียนอาจเกิดความตึงเครียด
และทําใหแสดงออกมาในรูปพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมเชน  กล่ันแกลงเพื่อนซึ่งจะสงผลตอการเรยีนได 
การแสดงบทบาทสมมติ  สามารถชวยใหผูเรียนไดระบายความรูสึกนั้นๆ ออกมาทําใหเด็กผอนคลาย
ความตึงเครียดลงได 
  4)  ชวยสงเสริมใหผูเรียนไดมีโอกาสสํารวจคานิยมของตนหาหลักยึดเหนี่ยว
ในการดํารงชีวิตของตนเองในขณะที่ผูเรียนแสดงบทบาทสมมติอยูนั้น  ผูเรียนจะมีพฤติกรรมหรือ
มกีารตัดสินใจที่แสดงใหเห็นคานิยมของตนโดยไมรูตัว  การมีโอกาสไดแสดงไดอภิปรายวิเคราะห
ถึงคานิยมเหลานี้จะทําใหเรียนรูจักตนเองมากขึ้นวา  ตนยึดคานิยมอะไรบาง  และรูจักยอมรับวา
แตละคนยอมมีคานิยมตางกัน  จึงไมควรเอาคานิยมของตนไปตัดสินพฤติกรรมของผูอ่ืน 
  5)  ชวยสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาความรูสึกเกี่ยวกับตนเองในทางที่ดี  คือ  
จะมีความมั่นใจมากขึ้นและสามารถปรับตัวไดรูจักตัดสินใจดวยตนเองมีความเปนตัวของตัวเอง 
กลาแสดงออก  กลาคัดคานเมื่อคราวที่จําเปนเมื่อผูเรียนสามารถพัฒนาความรูสึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง
ไดก็นับเปนพื้นฐานของความเจริญทางจิตใจที่จะสงผลใหผูนั้นสามารถดํารงชีพอยูอยางปกติสุข

และทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  6)  ชวยสงเสริมการเรียนรูและฝกการปฏิบัติตนใหถูกตองเหมาะสมในหลายๆ บทบาท
เพราะคนๆ หนึ่ง  มักจะมีหลายบทบาทในชีวิตจริงเชน  เปนลูกเปนหลานเปนนักเรียน  เปนหัวหนาชั้น 
หัวหนาทีมกีฬาเปนตน ผูเรียนควรมีโอกาสฝกฝนบทบาทตางๆ นี้  เพื่อชวยเหลือในการสํารวจและ
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คนหาพฤติกรรมที่ถูกตองเหมาะสมในสถานการณแตละอยาง  การแสดงบทบาทสมมติจะชวยให
ผูเรียนพบกับสถานการณ  และบทบาทตางๆ เปนจํานวนมาก  อันจะเปนประโยชนเมื่อผูเรียน
ไดประสบสถานการณใหมๆ ในชีวิตจริง 
  7)  ชวยใหผูเรียนไดเรียนรูการปฏิบัติตนในสังคม  และมนุษยเปนสัตวสังคม  ดังนั้น
การเรียนรูการประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมจึงเปนสิ่งจําเปนการแสดงบทบาทสมมติจะชวยฝก

การปฏิบัติตนในสังคมไดมาก 
  8)  ชวยใหผูเรียนไดฝกการแกไขปญหา  และการตัดสินใจการแสดงบทบาทสมมติ
ทุกบทบาทจะมีสถานการณที่มีความขัดแยงอยูผูแสดงจึงตองรูจักแสวงหาตั้งสมมติฐาน  คาดคะเนและ
คิดในหลาย  ๆแง  ทั้งตองใชวิจารณญาณ  และไหวพริบแกปญหาการแสดงบทบาสมมติจึงเปนการฝกฝน
ในแงนี้ไดอยางดี 
  9)  ชวยฝกใหผูเรียนไดปฏิบัติตามขั้นตอน  “รูสึก  คิด  กระทาํ”  โดยปกติแลว
เมื่อผูเรียนเผชิญปญหาก็จะเกิด  “รูสึก”  แลวจะ  “กระทํา”  ไปตามความรูสึกนั้นทันทีแลว
จึงจะหวนกลับมา  “คดิ”  หาวิธีดีกวาจึงเทากับเปนขั้นตอน  “รูสึก  กระทํา  คิด”  แตการแสดงบทบาท
สมมติจะชวยเปลี่ยนใหผูเรียนทําตามขั้นตอนที่ดีกวา  คือ  “รูสึก  คิด  กระทํา”  แทน 
  10)  ชวยพัฒนาความสามัคคีในกลุมผูเรียนใหดีขึ้นในการทํางานรวมกันสมาชิก
ในกลุมจะมีปญหาขัดแยงกันซ่ึงจะทําใหเกิดความไมเขาใจและเกิดการแตกแยกกันไดและ

ถาความสัมพันธภายในกลุมเองลมเหลว  ยอมจะทําใหการเรียนเปนกลุมไมไดผลดี  ดวยการแสดง
บทบาทสมมติจะชวยแกไขได  เพราะเปนการฝกใหผูเรียนยอมรับผูอ่ืนยอมรับความแตกตางระหวาง
บุคคล  และเขาใจความรูสึกของผูอ่ืนอันจะเปนทางนําไปสูความเขาใจ  และความสามัคคีในที่สุด 
  11)  ชวยใหครูไดเรียนรูถึงความตองการของผูเรียนผูเรียนสวนมากจะไมแสดง
ความตองการของตนออกมาอยางเดนชัด  และเมื่อครูใหแสดงบทบาทสมมติจะแสดงความเปนตัวของ
ตัวเองมาโดยไมรูตัว  เปนการเปดโอกาสใหครูเขาใจผูเรียนไดมากขึ้น  และครูสามารถใหความชวยเหลือ
ไดถูกตอง 
 สรุปไดวาการเลนบทบาทสมมติเปนหัวใจ  และมีความสําคัญอยางยิ่งสําหรับเด็ก  
เปนการเปดโอกาสใหเด็กไดเรียนรูมีคุณคาตอพัฒนาการทั้ง  4  ดาน  และนอกจากนี้  บทบาทสมมติ
ยังสงเสริมใหเด็กกลาแสดงออกมีความเชื่อมั่นในตนเอง  เปนผูนํา  และผูตามที่ดี  นอกจากนี้บทบาทสมมติ
เปนเครื่องมือ  และวิธีการสอนอีกอยางหนึ่งที่เปนประโยชนในการสอนมาก  ครูสามารถใชบทบาทสมมติ
ชวยใหผูเรียนไดความรูในดานตางๆ การแสดงบทบาทสมมติ  จะพัฒนาความสามารถของนักเรียน
ที่จะปฏิบัติตนกับผูอ่ืน  บทบาทสมมติเปนกิจกรรมที่สนุกสนาน  และสรางพฤติกรรมกลาแสดงออก   
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 2.3.7  การเตรียมบทบาทสมมติ เตรียมความพรอมทางอารมณ และสังคมของเด็กปฐมวัย 
 บทบาทสมมติเปนสื่อการเรียนการสอนอยางหนึ่งที่เรียกวาส่ือประเภทวิธีการมีการผสมผสาน

การใชวัสดุ  อุปกรณ  และกิจกรรมตางๆ เขาดวยกันโดยมุงหวังใหผูเรียนไดแสดงบทตามที่กําหนด
หรือสมมติขึ้นเทียบเคียงกับสภาพที่เปนจริงหรือที่มีผูกลาวอางไวตามลักษณะที่ผูแสดงบทบาทเขาใจ

เพื่อใหผูดูเกิดความรูความเขาใจในสิ่งที่เกิดขึ้นการเตรียมบทบาทสมมติเพื่อนํามาใช  ตองคํานึงถึง

หลักสําคัญวาการแสดงนั้น  ๆผูดูตองเห็นเปนจริงเปนจัง  จนคลอยตามบทนั้น  ๆไดกอใหผูดูเกิดความเขาใจ
เร่ืองจริงไดอยางแจมชัดขึ้นเขาใจเหตุและผลของการกระทํารวมทั้งลักษณะของอารมณตางๆ ทีผู่แสดง
แสดงออกมาและถานํามาอภิปรายกันก็จะไดเร่ืองราวและเงื่อนไขที่ถูกตองตรงกัน  
 เนื่องจากบทบาทสมมติถือเปนสื่อการเรียนการสอนแบบหนึ่ง  ถาจะเตรียมบทบาทสมมติ
เพื่อนําไปใชในชั้นเรียนจึงตองปฏิบัติตามหลัก  กระบวนการที่ถูกตองทั้งในเรื่องการวางแผน  
การเตรียมการ  การดําเนินการ  และการประเมินผล 
 สําหรับบทบาทสมมติที่จะนํามาใชในระดับปฐมวัยศึกษาการวางแผนเตรียมการ  ก็คือ
การจัดเลือกเนื้อหาสวนที่จะนํามาใชทํากิจกรรม  ซ่ึงมีเคาโครงเรื่องงายๆ สั้นๆ ไมสลับซับซอน  
แฝงคติธรรมคําสั่งสอนและเรื่องจบลงดวยความสุข 
 ขั้นของการแสดงจัดเปนสวนหนึ่งของการดําเนินการซึ่งขั้นตอนของการแสดงขั้นนี้

จะเปนสวนที่สําคัญอยางยิ่งที่จะนําไปสูการเตรียมความพรอมและการพัฒนาทางอารมณ  และสังคม
ของเด็กปฐมวัย  ครูปฐมวัยที่ควบคุมการทํากิจกรรมบทบาทสมมตินี้พึงระลึกวาในระหวางที่มี
การแสดงครูผูสอนควรปลอยใหผูแสดงบทบาทตามที่เด็กปฐมวัยเขาใจ  หรือที่ไดตกลงฝกซอมกันมา 
และควรควบคุมใหผูเรียนซึ่งมีหนาที่เปนฝายตางๆ ไดปฏิบัติหนาที่  ตามขอบขายของตนอยางดีที่สุด
รวมทั้งผูที่อยูในฐานะผูชมดวย   หากมีขอบกพรอง   หรือผิดพลาดเกิดขึ้นควรใหผูแสดง
คิดแกปญหาเฉพาะหนาเอาเอง  ครูจึงไมควรเขาไปยุงเกี่ยวยกเวนในกรณีที่เกิดปญหาสําคัญที่เด็ก
ไมสามารถแกปญหาได  นอกจากนี้ในกรณีที่มีหลายกลุมผลัดกันเปนผูแสดง  ครูควรกําหนดเวลา
ในการจัดแสดงสําหรับแตละกลุมใหเทาเทียมกันดวย 
 การประเมินผล  ผูที่จะทําการประเมินผลสามารถจําแนกได เปนทั้งครู  และนักเรียนเอง 
การประเมินผลของนักเรียน  เปนการเปดโอกาสใหเด็กปฐมวัยรวมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การแสดงบทบาทนั้นๆ เพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีความคิดความเขาใจในสถานการณกวางขวาง และ
ลึกซ้ึงขึ้น  และเปนการฝกฝนการแสดงความคิดเห็นเปนคําพูดฝกฝนความมีเหตุผลแกเด็กปฐมวัย
ดวยบางครั้งอาจใหผูแสดงเปดเผยความรูสึก  และแสดงความคิดเห็นกอนแลว  จึงใหผูดูผูชม
ไดแสดงความคิดเห็น 
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 สวนการประเมินผลของครูคือการสังเกตพัฒนาการการเลนของเด็กในแตละคนทั้งผูแสดง

และผูชมเมื่อประเมินผลวาผูแสดงที่เปนเด็กปฐมวัยสามารถเขาใจบทบาทของอารมณตามลักษณะ

ของตัวละครที่ไดรัยมอบหมายหรือไมนอกจากนี้ยังไดศึกษาลักษณะของอารมณของเขาที่เกิดขึ้น

ภายหลังการวิพากษวิจารณหลังจากการแสดงจบลงแลว  ซึ่งหากมปีฏิกิริยา  หรือทาทีทางอารมณ
ที่ไมเหมาะสม  ครูจะตองทําหนาที่แนะนํา  และสงเสริมไปในทางที่ควรในสวนของผูชมครูจะสามารถ
เขาใจพัฒนาการของเด็กแตละคนที่ทําหนาที่เปนผูชมวา  เขามีความเขาใจในเหตุการณ  และตีความ
อารมณ  และการแสดงออกของตัวละครตามสภาพการณไดถูกตองตรงกันหรือไม  ในกรณทีี่มีผูใด
ไมเขาใจตรงกับความเปนจริง  ครูปฐมวัยจะตองชี้แนะ  วิธีการสังเกต  ลักษณะอารมณตางๆ ที่เกิดขึ้น 
ตามสมควรแกโอกาส  เวลา  และสถานที่ไดเพื่อเปนการปูพื้นฐานใหเด็กปฐมวัยเขาใจในสิ่งที่ถูกตอง
ไดตรงกันและอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข  จะเห็นไดวากระบวนการเตรียม  การใช
บทบาทสมมติดังกลาวก็คือ  การเตรียมความพรอม  และการสงเสริมพัฒนาการทางอารมณ   และสังคม
สําหรับเด็กปฐมวัยทั้งสิ้น  (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547, หนา 53-54) 
 2.3.8  บทบาทของครูในการสงเสริมกิจกรรมบทบาทสมมต ิ
  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยนั้นมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาใหเด็ก

ไดมีโอกาสพัฒนาความสามารถของตนเองโดยการจัดประสบการณผานสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม 
ครูจึงจําเปนตองเขามามีบทบาทในการชวยจัดประสบการณ  และสภาพที่เหมาะสมใหกับเด็ก 
เพื่อสงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีทัศนคติที่ดีที่สามารถปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมได  นอกจากนี้  
ในการจัดกิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย  (Walsh, 1980; อางถึงใน เชาวนา   อมรสงเจริญ, 2547,หนา 23) 
กลาววาครูจะตองเปนผูกระตุนเด็กใหเด็กไดแสดงความคิดออกมาอยางอิสระ  และสรางบรรยากาศ
ในหองเรียนใหเด็กรูสึกเปนอิสระไมถูกควบคุมจากระเบียบวินัยที่เครงครัดจนเกินไป  บทบาทของครู
ในการจัดกิจกรรมตาง  ๆใหตรงกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย  โดยใหเด็กทุกคนมีโอกาส  ในการแสดงออก
อยางอิสระ  และควรใหเด็กมีสวนรวมในการจัดสภาพแวดลอมในหอง  เปดโอกาสใหเด็ก  รูจักตัดสินใจ 
และแกไขปญหาดวยตนเอง  และครูควรใหคําชม  เพื่อใหเด็กเกิดความภาคภูมิใจ  ในสิ่งที่ตนเองไดกระทํา 
และมีกําลังใจปรับปรุงใหดีขึ้น  (วราภรณ  รักวิจัย, 2537, หนา 721)  เชนเดียวกับวิมลรัตน  สุนทรโรจน 
(2544, หนา 21)  ไดใหแนวทางไวดังนี้ 
  1)  การแสดงบทบาทสมมติควรใชใหสอดคลองกับจุดมุงหมายที่กําหนดไวไมควรใช
เพื่อการบันเทิงเพียงอยางเดียว 
  2)  ในการแสดงบทบาทสมมติไมควรกําหนดเวลาที่แนนอนตายตวัลงไป 
  3)  เรื่องที่นํามาใชไมควรเปนเรื่องที่ยากเกินไปควรเปนเรื่องที่อยูในความสนใจ
ของเด็ก 
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  4)  การแสดงบทบาทสมมติจะไดผลเต็มที่ เมื่อนํามาใชตดิตอกันพอสมควร 
  5)  ควรใชการแสดงบทบาทสมมติเมื่อตองการใหเกิดความเขาใจอยางลึกซึ้งและ
ฝกทักษะในการปฏิบัติตนในเรื่องความสัมพันธของมนุษย 
 หลักการใชบทบาทสมมติในการสอนในการเรียนการสอนในชั้นเรียนนั้นเพื่อเปนการหา

วิธีการเพื่อใหเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาหรือเปนการเปลี่ยนบรรยากาศใหเปนไปตามธรรมชาติและ

เปนการแกไขพฤติกรรมที่เปนปญหาบางอยางของนักเรียนในการใชกิจกรรมบทบาทสมมติในการสอน 
เปนการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับสถานการณ  เชน  การเลียนแบบทาทาง
ของจริง  ซ่ึงไมไดเนนเรื่องความสามารถ  แตจะเนนในเรื่องการสงเสริมพฤติกรรมกลาแสดงออก
ชวงอายุ  4  ขวบถึง  5 ป  เด็กจะสามารถแสดงพฤติกรรมกลาแสดงออกไดอยางเต็มที่ ในการนํา
บทบาทสมมติมาใชในหองเรียนนั้น นอกจากจะสงเสริมการพัฒนาดานความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
และการแสดงออกแลวยังจะสงเสริมใหผู เรียนมีความสามารถในการใชภาษา  คณิตศาสตร 
วิทยาศาสตรและยังแกปญหาเฉพาะหนาไดอีกดวย  (วีณา  วโรตมะวิชญ, 2545, หนา 219)  
 2.3.9  ขอดีและขอจํากัดของการแสดงบทบาทสมมติ  (สมาน  ลอยฟา, 2542, หนา 64) 
  1)  ใหแนวทางในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได 
  2)  ผูแสดงมีโอกาส  สวมบุคลิกภาพของผูอ่ืน  ซ่ึงจะชวยใหมองเห็น  หรือตระหนักถึง
ทัศนะ  และปญหาของอีกฝายหนึ่ง 
  3)  กอใหเกดิบรรยากาศที่เปนกันเอง  และสรางความรวมมือในกลุม 
  4)  เปนการใชวิธีการดานการละคร  ในการเสนอปญหา  กระตุนการอภิปรายปญหา 
และหาแนวทางแกไข  อยางไรก็ตาม  บทบาทสมมตินี้ก็มีขอจํากัดเชนเดียวกัน  คือ 
  (1)  ผูแสดงอาจไมมีอิสระในการแสดงออกตามความรูสึกของตนเอง
หากมีการกําหนดรายละเอียดของการแสดงมากเกินไป  
  (2)  ผูแสดงบางคนอาจเขินอายหรือมุงเอาแตตนเองเพื่อตองการใหการแสดง
ประสบผลสําเร็จ 
                (3)  บทบาทสมมติที่แสดงตอหนาคนกลุมใหญ  อาจมีประสิทธิภาพนอย  เนื่องจาก
ผลทางจิตวิทยากลุมตอตัวผูแสดง 
               (4)  แนวทางการแกปญหาอาจไมสามารถนําไปปรับใชกับสถานการณจริงได 
เพราะมีตัวแปรอื่นที่อยูนอกเหนือการควบคุมมาเกี่ยวของดวย 
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2.4  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับบทบาทสมมติ 
 
          2.4.1  งานวิจัยในประเทศ 
 มีนักการศึกษาไดสนใจและทําการวิจัยการใชบทบาทสมมติเพื่อปลูกฝงคุณลักษณะ

บางประการ  และเพื่อเปล่ียนพฤติกรรมของเด็ก  คือ 
 กานดา  ขาวปลอด  (2550, หนา 47)  ผลการใชคูมือการจัดกิจกรรมบทบาทสมมติ 
เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดแกไขปญหาของนักเรียนโดยไดทําการทดลองกับนักเรียน

ชั้นอนุบาลปที่ 2/1 โรงเรียนหวยยอด (กลึงวิทยาคาร) จํานวน  36  คน พบวา  ภายหลังการใชคูมือ
การจัดกิจกรรมบทบาทสมมติเด็กนักเรียนมีความสามารถในการคิดแกไขปญหาอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 
 ศรีสุดา   ธิติโสภี  (2545, หนา 42)  ไดศึกษาการเปรียบเทียบผลการจัดกิจกรรมบทบาทสมมติ
หลังการเลานิทานดวยวิธีการตอบคําถาม  และวิธีการเลนบทบาทสมมติที่มีผลตอความรับผิดชอบ
ของเด็กปฐมวัยโดยไดทําการทดลองกับเด็กอนุบาลปที่  3  อายุ 5– 6 ป  จํานวน  30  คน  ผลการศึกษา
พบวา  (1)  เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมบทบาทสมมติ  หลังการเลานิทานดวยวิธีการตอบคําถาม 
และวิธีการเลนบทบาทสมมติ มีพฤติกรรมความรับผิดชอบสูงกวากอนการทดลอง  (2)  เดก็ปฐมวยั
ที่ไดรับการจัดกิจกรรมเลานิทานดวยวิธีการตอบคําถามมีพฤติกรรมความรับผิดชอบสูงกวา

กอนการทดลอง  (3)  เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมเลานิทานดวยวิธีการเลนบทบาทสมมติ
มีพฤติกรรมความรับผิดชอบสูงกวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลานิทานดวยวิธีการ

ตอบคําถาม 
 ศุภฏี  ชิกวาง  (2551, หนา  85)  ไดศึกษาผลการใชกิจกรรมบทบาทสมมติเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการแกไขปญหาของเด็กปฐมวัย  อายุ  5-6  ป จํานวน  35  คน  ผลการศึกษาพบวา 
เด็กปฐมวัยที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมบทบาทสมมติมีความสามารถในการแกไขปญหาสงูขึ้น

ที่ระดับ .05 
 รัศมี  เชื้อเจ็ดตน  (2539, หนา  57)  ไดศึกษาการใชกิจกรรมบทบาทสมมติ  เพื่อพัฒนา
พฤติกรรมกลาแสดงออกของเด็กปฐมวัย  โรงเรียนบานเวียงแกว  ปการศึกษา  2539  จํานวน  23  คน 
ผลการศึกษาพบวา  นักเรียนปฐมวัยที่ไดรับการฝกโดยใชกิจกรรมบทบาทสมมติมีพฤติกรรม
กลาแสดงออกในดานการพูดมากกวา  การกระทําและการคิดตามลําดับและมีพฤติกรรมกลาแสดงออก
สูงกวานักเรียนที่ไมไดรับการฝกโดยใชกิจกรรมบทบาทสมมติ 

จงกล  นันทพล  (2535, หนา 77 – 78)  ไดทําการศึกษาการสังเกตพฤติกรรม  การชวยเหลือ
จากการเลนสมมติในศูนยบานของเด็กกอนวัยเรียน  กลุมตัวอยางเปนเด็กนักเรียนทั้ง  เด็กหญิงและ
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เด็กชายอายุระหวาง  5 – 6  ป  จํานวน  30  คน  ของหนวยปฏิบัติการพัฒนาการเด็ก  มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร  ผลการวิจัยพบวา  1)  ลักษณะการแสดงพฤติกรรมความชวยเหลือของเด็กกอนวัยเรียน
ที่เกิดจากการริเร่ิมของตนเอง  รอยละ  57.84  และจากการถูกขอรองจากคนอื่น  รอยละ  42.16  
โดยวิธีการแบงปนสิ่งของใหเพื่อนการใหส่ิงของแกเพื่อน  การชวยเหลือและการปลอบใจเพื่อน 
คิดเปนรอยละ  27.45, 15.20, 55, 39  และ  1.9  ตามลําดับ  2)  การแสดงพฤติกรรมการชวยเหลือ
ของเด็กกอนวัยเรียนเฉลี่ย  2  คร้ังตอ  1 คน  ซ่ึงเกิดจากการริเริ่มของเด็กเอง  1  ครั้ง  และ
จากการถูกขอรองจากคนอื่น  1  คร้ัง     
 ขจิตพรรณ  ทองคํา  (2546, บทคัดยอ)  ไดศึกษาวิจัยเด็กจํานวน  60  คน  พบวาเด็กปฐมวัย
ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลนบทบาทสมมติ  โดยเด็กมีสวนรวมในการจัดสื่อการเลน  และเด็กปฐมวัย
ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลนบทบาทสมมติตามปกติ  มีความสามารถในการคลายการยึดตนเอง
เปนศูนยกลางและความสามารถทางภาษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   วันเพ็ญ ปุลพัฒน  (2539, บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเรื่องการเลนสมมติแบบกึ่งชี้แนะ
ที่สงผลตอพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย  ตัวอยางประชากรเปนนักเรียนชั้นอนุบาลปที่  2  
ที่มีอายุ  5 – 6  ป  จํานวน  30  คน  เปนกลุมทดลอง  15  คน  และกลุมควบคุม  15  คน  โดยกลุมทดลอง
ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมบทบาทสมมติ  กลุมควบคุมไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมบทบาท
สมมติแบบอิสระ ผลการวิจัยพบวา  1)  เด็กปฐมวัยที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมบทบาทสมมตินั้น
มีพฤติกรรมกลาแสดงออกทางสังคมดานการแบงปนสูงกวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการเลนสมมติ

แบบอิสระอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  2)  เด็กปฐมวัยที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรม
บทบาทสมมติมีพฤติกรรมทางสังคมดานการชวยเหลือสูงกวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการเลนสมมติ

แบบอิสระอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05  3)  เด็กปฐมวัยที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรม
บทบาทสมมติมีพฤติกรรมทางสังคมดานการรวมมือสูงกวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรม

บทบาทสมมติแบบอิสระ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01     
         2.4.2  งานวิจัยในตางประเทศ 
 อัล  ชาดัส   และอะฟฟ  (AI- Sedate & Affix, 1997, p. 43; อางถึงใน วิไล  พังสอาด, 2542, หนา 27) 
ไดทําการศึกษาการใชกิจกรรมบทบาทสมมติกับนักเรียนชาวซาอุดิอาระเบียที่ไมกลาแสดงออก 
เนื่องจากในประเทศซาอุดิอาระเบีย  บิดาจะเปนผูมีอํานาจสูงสุดในบานภรรยาและลูกตองปฏิบัติ
ตามคําส่ังของบิดา  และผูที่มีอายุมากกวาจะมีอํานาจเหนือผูที่มีอายุนอยกวาซ่ึงนักเรียนจะถูกจํากัด
การแสดงความคิดเห็นทําใหนักเรียนไมกลาแสดงความคิดเห็นเก็บกดทําใหการแสดงออกของนกัเรยีน

ไมเปนผลที่นาพอใจ  และทักษะทางสังคมในการเรียนรูของนักเรียนก็ยังไมไดรับการพัฒนาใหดีขึน้ 
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อัล  ซาดัส  พยายามใชกิจกรรมบทบาทสมมติกับนักเรียนกลุมดังกลาวโดยเนนใหครูผูสอนชวยนกัเรยีน
ใหมีความมั่นใจในตนเองกลาพูดกลาแสดงออกมากขึ้น 
 แฮนเลย  (Hand lay, 1975, pp. 3383 - 3384 – A; อางถึงใน วารี  ถิระจิตร, 2530, หนา 11) 
ไดศึกษาการสอนสังคมศึกษาโดยการแสดงบทบาทสมมติกับนักเรียนสามระดับคือ 4, 5  และ 6 
จํานวน  57  คน  ใชเวลา  4  สัปดาห  โดยใหนักเรียนอาสาสมัครแสดงบทบาทสมมติเอง  ผูที่ไมได
รวมแสดงจะเปนผูสังเกตและรวมอภิปรายในตอนทายผลปรากฏวา  นักเรียนที่เรียนโดยใชการแสดง
บทบาทสมมติผลการเรียนดีขึ้นกวาเดิมมีความตั้งใจและสนใจเรียนดีกวาเดิม  นอกจากนี้ยังทําให
ผูเขารวมกิจกรรมมีความมั่นคงในความคิดเห็นมากขึ้น 
 ชุดห  (Should, 1976, p. 2754 – A; อางถึงใน อัจฉรา  เนตรลอมวงค, 2544, หนา 47) 
ไดใชบทบาทสมมติในการฝกทักษะปฏิสัมพันธทางสังคมทางสังคมเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
ของนักเรียนอนุบาล  จํานวน  75  คน  พบวานักเรียนที่ไดรับการฝกโดยใชบทบาทสมมติ  มีนิสัย 
เอื้อเฟอมากขึ้นกวากลุมที่ไมไดรับการฝกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 โจนส  (Jones, 1985, pp. 3243A – 3244A; อางถึงใน สรวงพร  กุศลสง, 2538, หนา 22) 
ไดศึกษาความสามารถในการแกปญหาของเด็กปฐมวัย  อายุ  3-5  ป  จํานวน  38  คน  ที่ไดเลน
บทบาทสมมติกับเด็กที่ไมไดเลนบทบาทสมมติ  ผลการวิจัยพบวาเด็กกลุมที่ไดเลนบทบาทสมมติ
มีความสามารถในการแกปญหาไดดีกวาเด็กที่ไมไดเลนบทบาทสมมติ 

 ผลจากการศึกษางานวิจัยทั้งในประเทศ  และตางประเทศ  ดังกลาวขางตน  พบวากิจกรรม
บทบาทสมมติสามารถสงเสริมพฤติกรรมกลาแสดงออกของเด็กปฐมวัยใหสูงขึ้นได  เพราะกิจกรรม
บทบาทสมมติเปนวิธีการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เด็กจะไดประสบการณตรงจากการทีไ่ดลงมอืปฏิบตั ิ
สงผลตอพฤติกรรมกลาแสดงออกเปนอยางยิ่ง เด็กจะมีความรับผิดชอบตอตนเองในบทบาทหนาที่
ที่ไดรับมอบหมาย  สามารถถายทอดความรูสึกนึกคิดออกมาใหคนอื่นรับรู 
 จากการที่ไดศึกษาขอมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของตามที่กลาวมา  ทําใหผูวิจัย
เขาใจในเนื้อหาของบทบาทสมมติกับการเรียนการสอน ซ่ึงประกอบดวย  ประวัติและความเปนมา  
ความหมายความสําคัญ  ประเภท  ขั้นตอนในการใช  จุดมุงหมายและประโยชน  การเตรียมกิจกรรม  
บทบาทครู  ขอดี  และขอจํากัดของการใชกิจกรรมบทบาทสมมติ ดังนั้นบทบาทสมมติจึงสามารถ
เปนแนวทางในการสงเสริมพฤติกรรมกลาแสดงออกของเด็กปฐมวัยไดดีและมีประสิทธิภาพ

อีกวิธีหนึ่ง 
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2.5  พฤติกรรมกลาแสดงออก 
 
 2.5.1  ความหมายของพฤตกิรรมกลาแสดงออก 
 นักจิตวิทยาพฤติกรรมไดใหความหมายพฤติกรรมกลาแสดงออกไวตางๆ กัน อาทิเชน 
 โวลเป  และลาซาราส  (Wolfe, 1969 & Lazarus, 1966, p. 41; อางถึงใน หลุย  จําปาเทศ, 2547, 
หนา 127)  ผูซ่ึงเปนนักจิตวิทยาคนสําคัญในการปรับพฤติกรรมมนุษยไดใหความหมาย  พฤติกรรม
กลาแสดงออกวาหมายถึงการแสดงถึงสิทธิความรูสึกสวนบคุคลซึ่งเปนที่ยอมรับของสังคมรวมไปถึง 
การปฏิเสธการขอรองที่ไรเหตุผล การแสดงความรัก การยกยองชมเชย  และการแสดงถึงความรูสึก
ของบุคคล  เชน  เมื่อรูสึกสนุก  หรือเมื่อมีความโกรธ  เปนพฤติกรรมที่แยกออกจากความกาวราว  
ถาใชการสังเกตแบบปรนัยแลว  จะเห็นวา มีความเหมาะสมตามสถานการณ  พฤติกรรมชนิดนี้ไมใช
คุณลักษณะจําเพาะ  หรือบุคลิกภาพ  แตพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในสถานการณโดยจําเพาะที่เปนผลมาจาก
การเรียนรู 
 เฟนสเตอร  ไฮน  และแบร  (Fensterhein & Beal, 1975, p. 36; อางถึงใน ศิริพรรณ  วิวัฒนศร 
และคนอื่นๆ, 2545, หนา 2) ไดใหความหมายพฤติกรรมกลาแสดงออกวาหมายถึง การกระทําที่เปน
การแสดงออกถึงความคิด และความรูสึกที่ดีตอตนเองใหบุคคลอื่นรับรูโดยที่การแสดงออกนั้น 
เปนไปในลักษณะกระตือรือรนมากกวาเฉื่อยชา   
 ฟาลเวอร  และโกลแมน  (Flowers & Goldman, 1967, pp. 390 – 394; อางถึงใน สุมิตรา 
อังวัฒนกุล, 2547, หนา 144 - 145) ไดใหความหมายของพฤติกรรมที่เหมาะสมในการแสดงออก 
วาเปนการแสดงถึง สิทธิที่จะรักษาสิทธิ์ของแตละคน โดยไมลวงละเมิดของบุคคลอื่น 
 ลินดา  เดล  กริโก  (Linda dial Greco, 1983, p. 50; อางถึงใน ญาดาพนิต   พิณกุล, 2539, 
หนา 265 - 266)  ไดรวบรวมลักษณะกลาแสดงออกจากหลายๆ ทานวาลักษณะพฤติกรรมกลาแสดงออก
คือ  นิสัยที่ประกอบไปดวยลักษณะหนึ่งหรือมากกวาดังนี้คือ  การแสดงออกของความตองการ 
ความปรารถนาความเห็น  และความรูสึกออกมาตามตรง  การใชถอยคําบวกและดานลบโดยไมมี
ความรูสึกดูถูก  ดูหมิ่น  สบประมาทเปนตัวเอง  แสดงความตองการขอรอง  ปฏิเสธคําขอรอง  และ 
ความตองการไปสูความสําเร็จ 
 ละเอียด  ชูประยูร (2551, หนา 7) กลาววา พฤติกรรมกลาแสดงออกเทาที่ไดรวบรวม
จากคําจํากัดความตางๆ ที่ผูศึกษาในเรื่องนี้ ไดใหไวหมายถึง “การแสดงออกของความรูสึกนึกคิด
และอารมณที่เหมาะสมของบุคคลตามสิทธิ์ตอบุคคล และเปนการแสดงออกที่มีเหตุผล และ
เปนที่ยอมรับในสังคม” 
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 นอกจากนี้นักจิตวิทยาดานพฤติกรรม  ไดใหความหมายของคําวา “พฤติกรรมที่เหมาะสม
ในการแสดงออก” ซ่ึงมาจากคําวา Assertive Behavior หรือAssertiveness หมายถึง ความสามารถ
ในการแสดงออก ซ่ึงสามารถที่จะเลือกวาทานควรปฏิบัติอยางไร เชนสามารถที่จะแสดงสิทธิของ
ทานออกมาใหปรากฏ มีความถูกตองเหมาะสม ทานก็สามารถที่จะแสดง สามารถที่จะสราง
ความรู สึกที่มีตอตนเองใหแข็งแกรงขึ้น  และสามารถแสดงความไม เห็นดวย  หากทานมี
ความสามารถที่จะแสดง ที่จะกําหนด หรือดําเนินโครงการตางๆ ในการปรับพฤติกรรมของทานเอง 
(เอี่ยมจิต  ดีศรีแกว, 2544, หนา 11) 
 จากความหมายดังกลาวพอสรุปไดวา  พฤติกรรมกลาแสดงออก  หมายถึงความสามารถ 
ในการแสดงออกของความรูสึกนึกคิดของตนเองตอบุคคล  หรือสถานการณตางๆ อยางถูกตอง
เหมาะสม   มีเหตุผลเปนที่ยอมรับของสังคมโดยไมกาวกาย  หรือละเมิดสิทธิของผูอื่นและ
เมื่อแสดงออกไปแลว  ตองปราศจากความรูสึกผิดในสิ่งที่พูด  และความสามารถของตนเอง
ในการแสดงความรูสึกนึกคิด  การกระทําตอบุคคลและสถานการณอยางตรงไปตรงมาอยางเหมาะสม
ดวยความเชื่อมั่น ความมั่นใจ  ความสบายใจโดยปราศจากความวิตกกังวล  เชน  การแสดง
ความคิดเห็นตางๆ การพูด  การแสดงความรูสึก  เปนตน 
 2.5.2  ทฤษฎีพฤติกรรมกลาแสดงออก 
 นักจิตวิทยาดานพฤติกรรมไดศึกษาคุณลักษณะของบุคคลที่มีพฤติกรรมกลาแสดงออก

และไดกําหนดลักษณะของบุคคลที่มีพฤติกรรมกลาแสดงออกเอาไวตางๆ กัน  ดังนี้ 
 เฟนสเตอรไฮม  และแบร  (Fensterheim & Baer, 1975; อางถึงใน กาญจนา  พงศพฤกษ, 
2543, หนา 18-19)  ไดใหความเห็นวาบุคคลที่มีพฤติกรรมเหมาะสมในการแสดงออกอยางแทจริง
จะมีลักษณะ 4  ประการคือ 
  1)  รูสึกอิสระที่จะเปดเผยตนเองแสดงออกทางคําพูด  และการกระทํา  เขาจะกลาววา 
“นี้คือตัวฉันนีค้ือส่ิงที่ฉันคิด รูสึก และตองการ” 
  2)  สามารถติดตอส่ือสารกับบุคคลไดทุกระดับไมวาจะเปนคนแปลกหนาเพื่อนฝูง 
หรือบุคคลในครอบครัว  การติดตอส่ือสารนี้จะเปนไปในลักษณะเปดเผยตรงไปตรงมาชื่อตรง  และ
อยางเหมาะสม 
  3)  มีความกระตือรือรนในการดําเนินชีวิต  ทําตามสิ่งที่ตนตองการ  พยายามทําสิ่งตาง  ๆ
ใหเกิดขึ้นซึ่งตางกับพวกที่มพีฤติกรรมไมเหมาะสมในการแสดงออกจะรอคอยใหส่ิงตางๆ เกิดขึ้นมาเอง 
  4)  กระทําตามวิถีทาง  ที่ตนยอมรับนับถือ  ตระหนักวาตนไมสามารถชนะไดเสมอไป 
จะยอมรับขอจํากัดของตนเอง  แตก็พยายามทําทุกอยางใหดีที่สุดไมวาเขาจะแพหรือชนะ  เขาก็ยัง
นับถือตนเอง 
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 หลุย  จําปาเทศ  (2547, หนา  25)  ใหความหมายของการกลาแสดงออกที่เหมาะสมวา
เปนการกลาแสดงออกที่กอประโยชนแกตนเอง  และคูสนทนา  หรือผูที่ติดตอสัมพันธดวย  
โดยคํานึงถึงสิทธิและความหมายของทั้งสองฝาย  การมีความเชื่อมั่น  เก็บอารมณ  และการแกปญหา
อยางมีประสิทธิภาพ 
 คลาค  (Clark, 1978; อางถึงใน ศรีนวล  วิวัฒนคุณูปการ, 2535, หนา 14-16) ไดกลาวถึง
สวนประกอบที่สําคัญของการประเมินพฤติกรรมเหมาะสมในการแสดงออกสรุปไดดังนี้ คือ 
  1)  การแสดงตนตอผูอ่ืนทั้งดวยคําพดูและไมใชคําพูดโดยแสดงออกดังตอไปนี ้
          (1)  พูดแสดงความรูสึกดวยเสียงดังพอสมควร  ชัดเจน  มีการสบตากับคูสนทนา 
  (2)  พูดเกี่ยวกับตนเอง  สามารถกลาวถึงส่ิงที่มีคุณคาและนาสนใจของตน

ไมผูกขาดการสนทนาไมคุยโออวด  หรือนิ่งเงียบคอยฟงแตผูอ่ืนพูดอยางเดยีว 
    (3)  สบตากับผูที่พูดดวยไมหลบสายตา 
    (4)  ยนืในระยะหางจากคูสนทนาพอสมควร 
   (5)  พูดจาทักทายปราศรัยสามารถเริ่มกลาวสนทนากับผูอ่ืนกอนได 
                (6)  ใชสรรพนามบุรุษที่ 1  แทนตัวเอง  เชน  ดฉิัน,  ผม,  ฉัน 
  2)  การพูดแสดงความรูสึกชดัเจนตรงไปตรงมา 
        (1)  แสดงสีหนาเหมาะสม  ลักษณะสีหนาและน้ําเสียงสอดคลองกับความรูสึก
ที่แทจริง 
         (2)  ยอมรับคําชมเชยอยางจริงใจ 
            (3)  สามารถใชคําพูด  “ทําไม” ไดโดยใชน้ําเสียงสุภาพ และไมทําหนาบึ้งตึง 
                (4)  สามารถเปดเผยไดเมื่อมีความเห็นที่ตรงขามกับผูอ่ืน 
                (5)  สามารถแสดงสิทธิ์อันชอบธรรมและขอใหบุคคลอื่นแสดงตอบดวย
ความยุติธรรมโดยไมทําลายสัมพันธภาพ 
             (6)  สามารถขอรอง  อธิบายหรือแนะนําซ้าํอีกครั้งเพื่อใหมีความชัดเจน 
  3)  การมุงงานไมอยูนิ่งเฉย  หรือรอคอยโชคชะตา  สามารถทํางานเต็มความสามารถ
ของตนมีการวางแผนในการทํางานทั้งระยะสั้นและระยะยาว  มีการตั้งเปาหมายในการทํางาน  
กําหนดการทํางานแตละชิ้นที่จะทําใหตนเองพอใจอยางมีเหตุผลใหความสนใจอยูกับงานที่กําลังทําอยู

ถึงแมจะไมชอบงานบางอยางแตสามารถวางแผนทําไดสําเร็จอีกทั้งในขณะทํางานสามารถกลาวปฏิเสธ

ในเรื่องที่ตนเองรูสึกวาไมสามารถทําตามคําขอรองของคนอื่นไดเมื่อทํางานไดสําเร็จตามเปาหมาย

ก็มีการใหรางวัลกับตัวเองบาง 
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  4)  การใหการยอมรับขอวิจารณและการขอความรวมมือ 
                 (1)  สามารถรับฟงคําติชมดวยความรูสึกสบายใจ 
                 (2)  สามารถชมผูอ่ืนเมื่อเขาทํากิจกรรมตางๆ ไดสําเร็จ 
                 (3)  รับผิดชอบตอขอบกพรองของตนเอง 
                 (4)  สามารถขอความรวมมือจากบุคคลอื่นได 
               (5)  สามารถใหขอคิดเห็นหรือขอวิจารณแกผูอื่นดวยทาทีที่สุภาพ  ไมกาวราว 
พูดดวยความจรงิใจและดวยความปรารถนาดี 
  5)  การควบคมุความวิตกกังวล  ความกลัวและความโกรธ 
       (1)  สามารถยนืยันสิทธิที่พึงมีพึงไดของตนเอง 
           (2)  แสดงความไมเห็นดวยโดยไมรูสึกผิด  (Guilty)  หรือรูสึกไมสบายใจ
ในภายหลัง 
  (3)  สารารถแสดงความโกรธออกมาไดโดยไมกดเก็บหรือแสดงความกาวราว 
                (4)  สามารถจัดการกับปญหา  (Coping)  กบัคําพูดเยาะเยยเสียดสีของบคุคลอื่น 
                (5)  สามารถขจัดความกลัวที่เกิดจากความเชื่ออยางไมมีเหตุผล  (Irrational    
Believe) 
 บาวเออร  และบาวเออร  (Bower & Bower, 1976; อางถึงใน ศิริพรรณ   วิวัฒนศร และคนอื่นๆ, 
2545, หนา 4-6) ไดเสนอความคิดเห็นไววาบุคคลที่มีพฤติกรรรมกลาแสดงออกจะสามารถ
แสดงพฤติกรรมในเรื่องตางๆ ดังนี้ 
  1)  การพูดตามความรูสึกที่แทจริง  (Use  feeling  talk)  สามารถที่จะแสดงออกถึง
ความความรูสึกชอบ  และสนใจอยางตรงไปตรงมา  มากกวาที่จะพูดในลักษณะกลางๆ เชนการพูดวา 
“ดิฉันชอบแกงของคุณ”  หรือ  “ดิฉันชอบเสื้อของคุณจัง”  มากกวาที่จะพูดวา  “แกงชามนี้อรอยดี” 
ดังนั้นการใชคําวา  “ดิฉันรูสึก...”  หรือ  “ดิฉันคิดวา...”  เปนสิ่งที่เหมาะสมมากกวา 
  2)  การพูดเกี่ยวกับตนเอง  (Talk about yourself) สามารถทําในสิ่งที่ตนคิดวามีคา 
และนาสนใจ และสามารถพูดใหเพื่อนรับรูในเรื่องเหลานั้นได ไมเปนผูผูกขาดการสนทนาแตผูเดียว 
สามารถจะพูดถึงความสําเร็จของตนตอเมื่อถึงเวลาอันเหมาะสม 
  3)  การพูดทกัทาย  (Make  greeting  talk)  สามารถแสดงออกถึงความเปนมิตรกับ
บุคคลที่ตองการจะรูจักใหมากขึ้น  ยิ้ม  และพูดคุยอยางแจมใส  ที่ไดพบเขาสามารถพูดวา  “สวัสดีคะ
ดีใจจังที่ไดพบคุณอีก”  มากกวาที่จะกลาวแตคําวา  “สวัสดี”  หรือพยกัหนาเฉยๆ หรือแสดงทาเอียงอาย 
  4)  การยอมรับคํายกยองชมเชย  (Accept  compliments)  สามารถยอมรับคํายกยอง 
ชมเชยอยางจริงใจ  เชน  ถามีผูชมวาเสื้อของคุณสวย  คุณสามารถพูดวา  “ขอบคุณคะ”  ดิฉัน
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ก็ชอบมันมากคะ แทนที่จะพูดวา  “ตายแลว  ไมจริงหรอกมันเกาจะแยแลวคะ” การยอมรับคําชม
เปนการใหรางวัลแกผูกลาวคําชมนั้น  ซ่ึงดีกวาจะไปลงโทษเขา 
  5)  การแสดงสีหนาไดอยางเหมาะสม  (Use appropriate facial talk) การแสดงสีหนา
และน้ําเสียงควรแสดงถึงความรูสึกที่ตรงกับคําพูดที่กลาวออกไป และควรจะสบตากับผูที่ทานกําลัง
สนทนาดวยอยางเปดเผย 
  6)  การแสดงความไมเห็นดวยอยางนุมนวล  (Disagree mildly)  เมื่อไมเห็นดวย 
กับผูใดก็ไมควรเสแสรงวาเห็นดวยกับเขาเพียงเพื่อรักษาความสงบ  สามารถจะแสดงความไมเห็นดวย
อยางนุมนวล  เชนโดยการมองไปทางอื่น  ทําหนาบึ้ง  เลิกคิ้ว  ส่ันศีรษะหรือเปลี่ยนหัวขอ  การสนทนา 
  7)  การขอใหแสดงความกระจาง  (Ask for clarification) ถามีบางคนใหคําสั่งสอน 
คําแนะนํา หรือคําอธิบายที่ไมชัดเจน สามารถบอกใหผูนั้นพูดซํ้าอีกครั้ง หรืออธิบายใหชัดเจน
แทนที่จะจากไปดวยความสับสน และรูสึกไมเขาใจสามารถจะพูดวา “คําอธิบายของคุณไมคอย
จะชัดเจน คุณจะกรุณาอธิบายใหมอีกครั้งไดไหมคะ” 
  8)  การถามเหตุผลวาทําไม  (Ask why) เมื่อถูกขอรองใหทําในสิ่งที่คิดวาดูเหมือน
ไมมีเหตุผล และไมนาสนุกที่จะทํา สามารถที่จะถามวา “คุณตองการใหดิฉันทําสิ่งนั้นทําไมคะ” 
  9)  การแสดงความไมเห็นดวยในขณะนั้น   (Express active disagreement) 
เมื่อมีความคิดเห็นไมตรงกับผูอ่ืน และแนใจวาความคิดเห็นของตนดีแลว ในขณะนั้นสามารถ

ที่จะแสดงความไมเห็นดวยโดยการพูดวา “ดิฉันมีความคิดเห็นที่แตกตางออกไป ดิฉันเห็นวา ...” 
หรือ “ดิฉันคิดวาความคิดเห็นของคุณยังไมไดพิจารณาถึงประเด็นตางๆ เหลานี้นะคะ...” 
  10)  การพูดเพื่อรักษาสิทธิของตนเอง  (Speak up for your rights) ไมปลอยใหผูอ่ืน
มาเอารัดเอาเปรียบเมื่อรูสึกวากําลังถูกเอาเปรียบสามารถที่จะปฏิเสธโดยตนเองไมรูสึกผิดสามารถที่

จะแสดงสิทธิและขอรองใหผูอ่ืนปฏิบัติตอตนเองอยางยุติธรรม เชน การพูดวา “ดิฉันมาเขาคิวกอน” 
หรือ “ขอโทษคะ” คงจะไมมีเวลาแลวนะคะตอนนี้ เพราะดิฉันมีนัดกับคนอื่น” หรือ “โปรดหร่ีเสียง
วิทยุหนอยคะ 
  11)  การยืนกราน  (Be persistent) ถามีเร่ืองของใจที่คิดวามีเหตุผลสามารถจะดําเนินการ
รองทุกขไดจนกวาจะไดรับความพอใจ แมวาจะมีผูขัดขวางก็ไมเลิกลมความตั้งใจ 
   12)  หลีกเลี่ยงในการที่จะตองแสดงเหตุผลทุกๆ ความเห็น  (Avoid  justifying  every 
opinion)  ในการอภิปราย  ถามีผูโตแยงตลอดเวลา  และใชคําถามวา  “ทําไมและทําไม”  ก็สามารถ
ยุติคําถามเหลานั้นไดโดยปฏิเสธที่จะพูดตอไปหรือโดยวิธีการโยนคําถามเหลานั้นไปใหบุคคลอื่น  
และสามารถใชคําตอบเรียบๆ วา “นั่นเปนสิ่งที่ดิฉันคิดคะ  และดิฉันก็ไมจําเปนตองแสดงเหตุผล
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ในทุกๆ เร่ือง  ที่ดิฉันพูดไป  และถาคุณคิดวา  การแสดงเหตุผลสําคัญมากตอคุณ  คุณอาจจะลองหา
เหตุผลดูก็ไดวา  ทําไมคุณจึงไมเห็นดวยกับดิฉันไปเสียทั้งหมด” 
 เบาเวอร  และเบาเวอร  (Bower & Bower, 1976; อางถึงใน รัศมี  เชื้อเจ็ดตน, 2539, หนา 112)   
ไดแบงพฤติกรรมที่มนุษยแสดงออกเปน  3  ลักษณะ  ดังนี้ 
    1)  ลักษณะที่ไมกลาแสดงพฤติกรรม  เรียนวา  Passive  Behavior 
   2)  ลักษณะพฤติกรรมที่กลาแสดงออก  แตเปนพฤติกรรมในรูปของความกาวราว  
ทําลายหรือทําใหผูอ่ืนไดรับความเจ็บปวด  เรียกวา  Aggressive  Behavior 
      3)  ลักษณะทีก่ลาแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม  เรียกวา  Assertive  Behavior 

 ฟลาวเวอรส  และโบเรม  (Flowers & Booraem, 1980, p. 176)  ไดใหความเห็นวา  
พฤติกรรมกลาแสดงออกเปนพฤติกรรมที่อยูกึ่งกลางระหวางพฤติกรรมไมกลาแสดงออกและ

พฤติกรรมกาวราว  ซ่ึงเขียนเปนรูปความสัมพันธไดดังนี้ 
 

Passive    Assertive    Aggressive 
 

 สรุปไดวาพฤติกรรมกลาแสดงออก  หมายถึง  การกระทําของบุคคล  เปนการแสดงออก  
ตอบสนอง  หรือโตตอบตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งในระดับที่เหมาะสม  ไมแสดงความกลัวหรือแสดง
ความกาวราวรุนแรง  แตเปนพฤติกรรมที่แสดงความกลาหาญอยางมีสติ 
 นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังไดกลาวถึงลักษณะของบุคคลที่มีพฤติกรรมกลาแสดงออก

ไววาควรมีลักษณะดังนี ้
  1)  การกลาแสดง  คือกลาคิด  กลาพูด กลาทํา เชน กลาถาม  กลาแสดงความคิดเห็น
สนับสนุน หรือขัดแยงอยางมีเหตุผล  กลาวิพากษวิจารณโดยใชเหตุผลสนับสนุนขอวิพากษวิจารณนั้น 
กลาใหการ  (ใหปากคํา)  แกเจาหนาท่ีตํารวจ  หรือตอศาลในฐานะพยานหรือผูเห็นเหตุการณ  กลากระทํา
ในสิ่งที่ถูกตอง  และชอบธรรม  กลาปรากฏตัวในที่สาธารณะในเวลาปฏิบัติกรรมโดยไมลังเล  หรือ
ประหมาอาย 
   2)  การกลารับผิดเมื่อทําผิด  ความผิดพลาดอาจเกิดขึ้นไดในการทํางานเปนธรรมดา  
แมจะมีความตั้งใจดีในบางครั้ง  ก็อาจผิดพลาดได เขาทํานองที่วา  “ส่ีเทายังรูพลาด  นักปราชญ  ยังรูพล้ัง”  
คนบางคนทําผิดแลวไมยอมรับ  มักโยนความผิดใหแกเหตุการณ  หรือผูเกี่ยวของ  หรือขอแกตัว
เพื่อแสดงวา ตนไมเคยทําอะไรผิด  คนชนิดนี้เรียกวาคนพายแพ  คนที่ยอมรับผิดในความผิดพลาด
ของตนอยางองอาจ และรีบกลาวขอโทษ  และใชความผิดพลาดนั้น  เปนบทเรียนสําหรับแกไข
ในคราวตอไป  เปนผูมีชัยชนะที่ยิ่งใหญที่สุด คือชนะตนเอง  และผูที่ไดรับความเสียหาย  ยอมอภัยให
ดวยน้ําใจนักกีฬา แมแตกฎหมายก็ลดโทษใหกึ่งหนึ่ง 
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  3)  การกลาตัดสินใจแกปญหาตาง  ๆดวยตนเอง  หมายถึงมีความเชื่อมั่นในความสามารถ
ของตนเองวาสามารถทําสิ่งตางๆ ไดอยางถูกตอง  และมีเหตุผลจึงกลาตัดสินใจแกปญหาดวยตนเอง
โดยไมลังเลหรือคอยถามผูอ่ืนวา“ถูกตองหรือไม”  “ดีหรือยัง” ฯลฯ เชน การทํารายงาน หรือทําการบาน
สงอาจารย กพ็ยายามทําดวยความตั้งใจใหดีที่สุดทําจนเต็มความสามารถโดยไมลังเลวาผลงานจะถูก
หรือไม ผูไมมีความเชื่อมั่นและไมกลาตัดสินใจ มักจะตองวิ่ง มาถามผูส่ังอยูเร่ือยวา “ทําอยางนี้ถูกไหม”  
“ทําอยางนี้ใชไหม” หรือแมแตจะไปเที่ยวก็ยังตองถาม ผูอ่ืนวา “จะแตงชุดไหนถึงจะดี” 
  4)  การไมกลัวส่ิงใดโดยไรเหตุผล  หมายถึง  ไมแสดงความกลัวในสิ่งที่ไมสมควรกลัว  
เชน  เสียงจิ้งจก  ตุกแก  นกแสกรอง  เสียงฟารอง  กลัวผี และกลัวความมืด  เหตุที่ไมกลัวก็เพราะรูวา
สัตวเหลานั้นรองตามธรรมชาติไมมีอันตรายใดๆ สวนเสียงฟารองนั้นก็เกิดขึ้น  เพราะเปนปรากฏการณ
ธรรมชาติยิ่งเรื่องผีและความมืดยิ่งไมนากลัว  เพราะผีไมมีตัวตน  ทําอันตรายแกผูใดไมได 
  5)  การไมแสดงความกลาในทางที่ผิด  หมายถึง  ไมแสดงความกลาในสิ่งที่ไมควรกลา  
การแสดงความกลาในสิ่งที่ไมควรกลา  เปนการแสดงความกลาในทางที่ผิด  ไมนับวาเปนความกลาหาญ   
แตนับวาเปนความกลาหาญแบบบาบิ่น  หรือจะเรียกอีกอยางหนึ่งวา  เปนความโงมากกวา  การแสดง
ความกลาในทางที่ผิด  เชน 

 (1)  ปนขึ้นไปบนที่สูงโดยไมจําเปน 
 (2)  กระโดดลงมาจากที่สูงเลียนแบบดาราภาพยนตร 
 (3)  แกลงวิ่งตดัหนารถทําใหเกิดความหวาดเสียวแกผูพบเห็น 
 (4)  ยนืบนหลงัคารถไฟขณะกําลังวิ่ง 
 (5)  ยกพวกเขาทํารายหรือตอสูกัน 
 (6)  ฝาฝนระเบียบขอบังคับของโรงเรียนและกฎหมายบานเมือง 
 (7)  กอกวนการสอนของครูหรือกอกวนความสงบของผูอ่ืน 
 (8)  กระทําความชั่วทั้งๆ ที่รูวาเปนความชัว่ 
 (9)  เลนพนันกันโดยใชชีวติเปนเดิมพนั (รัสเซี่ยน  รูเลต) 
 (10)  ใชกฎหมูเปนเครื่องตอรองเรียกรองเอาสิ่งตางๆ โดยไมชอบธรรม 

 6)  การควบคุมสติไดเมื่อมีภัยหรืออันตรายเกิดขึ้นอยางกะทันหัน  เมื่อเกิดภัยอันตรายขึ้น
โดยไมคาดคิดก็สามารถควบคุมสติ  และตัดสินใจกระทําสิ่งที่ถูกตองมีเหตุผลไมแสดงอาการ
ตกอกตกใจโวยวายเกินกวาเหตุ  เชน  เมื่อเห็นไฟฟาลัดวงจรเกิดขึ้นที่สวิตชไฟภายในบาน  ตัดสินใจ
ยกสะพานไฟเพื่อใหกระแสไฟฟาหยุดเดิน  เมื่อยกสะพานไฟแลวเห็นไฟยังลุกไหมสายไฟอยูก็ตัดสินใจ
ไปหาน้ําหรือสารเคมีสําหรับดับไฟ  (ถามี)  มดคันไฟหรือในกรณีอื่นเชนเห็นคนในบานถูกตูเย็น
ซ่ึงมีกระแสไฟฟาร่ัวดูดติดอยูกับตูเย็นก็ตัดสินใจกระชากสายไฟตูเย็น  ปล๊ักหลุดออกจากเตาเสียบ 
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หรือยกสะพานไฟ  (Cut-out) คนที่ถูกไฟฟาดูดติดกับผูเย็นนั้นก็จะหลุดออกจากตูเย็นเองเพราะ

กระแสไฟฟาหยุดเดิน 
  ผูที่ไมสามารถควบคุมสติไดมีอาการตกอกตกใจ  หรือตกตะลึงจนคิดอะไรไมออก 
ทําอะไรไมถูกไมสามารถแกไขสถานการณได  ยอมกอใหเกิดความเสียหายมาก  เชนในกรณีเมื่อเห็น
ไฟฟาลัดวงจร  (ไฟฟาชอต)  ตกตะลึงโวยวายโดยมิไดตัดสินใจทําอะไรไฟก็จะลุกลามมากขึ้น
จนยากแกการดับในที่สุดบานทั้งหลังตลอดจนบานใกลเคียงอาจตกเปนเหยื่อของพระเพลิงไปหมด 
และในกรณีที่เห็นคนในบานถูกแสไฟฟาดูดติดอยูกับตูเย็นหากตกตะลึงทําอะไรไมถูกเอะอะโวยวาย

กวาจะมีคนรูเร่ืองมาชวย ก็อาจจะไมทันการณ  หรือหากคนชวยก็ตกตะลึงวิ่งเขาไปฉุดคนถูกไฟฟาดูด
โดยไมยกสะพานไฟ  (Cut-out) หรือกระชากปลั๊กตูเย็นออกเสียกอน คนที่มาชวยนั้นก็จะถูกไฟฟา
ดูดติดเขาไปอีกคนหนึ่ง และเมื่อมีคนมาชวยฉุดอีกก็ถูกดูดติดตอกันไปเรื่อยๆ ทําใหเกิดอันตรายขึน้กบั
คนหลายคน 

 7)  การมีลักษณะของความเปนผูนํา  ผูมีลักษณะของความเปนผูนาํสามารถนําหมู 
หรือกลุมใหปฏิบัติกิจกรรมไดประสบผลผลสําเร็จเชน  เมื่อแบงกลุมปฏิบัติกิจกรรมผูมีลักษณะ
ความเปนผูนําจะแสดงพฤติกรรมใหเห็นเปนตนวาประสานงานชี้แจง  ทําความเขาใจกับสมาชิกในกลุม
ออกความคิดเห็น  และพูดจาโนมนาวใหสมาชิกปฏิบัติกิจกรรมไดประสบผลสําเรจ็  (กระทวงศึกษาธิการ, 
2546, หนา  190-193) 
 จากแนวคิดที่กลาวมาสามารถสรุปไดวา  ลักษณะของพฤติกรรมกลาแสดงออก 
เปนความสามารถของบุคคลในการรักษาสิทธิ  ความเชื่อ  ความรูสึก  ความคิดเห็น  เปนการแสดงความรูสึก
ที่แทจริงออกทางหนาตา  ทาทาง  การใชภาษาในการสื่อความในประโยค  และมีความสามารถ
ในการดําเนินการสนทนา  ยุติการสนทนา  กลาวคําขอรอง  หรือกลาวคําปฏิเสธไดถูกตองเหมาะสม
กับเวลาและสถานการณ 
 2.5.3  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพัฒนาการของพฤติกรรมเหมาะสมในการแสดงออก 

พฤติกรรมเหมาะสมในการแสดงออกของแตละบุคคลนั้นไดรับอิทธิพลมาจากปจจัยตางๆ 
ทั้งจากตัวบุคคลนั้นเอง  และส่ิงแวดลอมที่อยูรอบตัวซ่ึงพอจะสรุปไดดังนี้ 

   1)  ความรูสึกนึกคิดที่มีตอตนเอง  หรืออัตมโนทัศน   
  อัตมโนทัศน  (Self - concepts)  เปนตัวกําหนดพฤติกรรมของมนุษยวาแตละบุคคล
จะแสดงพฤติกรรมตามความรูสึกนึกคิดที่มีตอตนเอง  ผูที่มีความรูสึกตอตนเองในทางบวก  
จะมีความมั่นใจในตนเอง  รูสึกตนเองมีคุณคา  และกลาแสดงความรูสึกออกมา  ซ่ึงตรงขามกับผูที่มี
ความรูสึกตอตนเองในทางลบ  จะเกิดความกลัว  ไมกลาแสดงออก  ทําใหขาดความมั่นใจในการแสดง
พฤติกรรมนั้นใหผูอ่ืนทราบ  หรือแสดงพฤติกรรมออกมาในลักษณะที่ไมเหมาะสม 
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  2)  การอบรมเลี้ยงดูในวัยเดก็ 
    การอบรมเลี้ยงดูและทัศนคติที่บิดามารดามีตอบุตรมีผลตอพฤติกรรมเหมาะสม
ในการแสดงออกของบุตรเด็กจะเติบโตเปนผูใหญที่มีพฤติกรรมเหมาะสมในการแสดงออกหรือไม

มากนอยเพียงใดนั้น  ขึ้นอยูกับการอบรมเลี้ยงดูของบิดามารดาที่มีตอพวกเขา  ดังที่โอ  คอลเนล  และ
โอ  คอลเนล (O’ Connell & O’Connell, 1980; อางถึงใน ศรีนวล  วิวัฒนคุณูปการ, 2535, หนา 18) 
ไดชี้ใหเห็นถึงการเลี้ยงดูและการอบรมสั่งสอนใหเด็กปดบังความรูสึกที่แทจริงของตนเองไว  เชน 
เด็กผูชายถูกสอนไมใหรองไห  เด็กผูหญิงถูกสอนใหตองปฏิบัติตามแนวทางที่วางไววาอะไรควรปฏิบัติ 
หรือไมควรปฏิบัติ  ซ่ึงเปนการสวมหนากากเพื่อปดบังความเปนมนุษยตามธรรมชาติที่แทจริงของเด็ก
เปนหนากากที่เด็กจะตองสวมติดตัวไป เมื่อเขาเจริญเติบโตขึ้นลักษณะการเลี้ยงดูเชนนี้ทําใหเด็ก
ไมไดแสดงความรูสึกที่แทจริงของตนออกมาตองกดเก็บหรือแสดงออกตามที่ถูกกําหนดโดยหนากาก

ที่บิดามารดาเด็กในการฝกฝนพฤติกรรมตางๆ ในชวงเด็กตอนตนที่บิดามารดามีตอบุตร  ก็มีอิทธิพล
ตอพฤติกรรมเหมาะสมในการแสดงออกของเด็กดวย  ซึ่งโบลตัน (Bolton, 1979; อางใน ศรีนวล   
วิวัฒนคุณูปการ, 2535, หนา 19)  ไดกลาวถึงเรื่องนี้วาบิดามารดาหรือผูที่เล้ียงดูเด็ก  มักจะใหรางวัล
ตอพฤติกรรมที่เด็กแสดงออกในทางบวกแตจะแสดงความไมพอใจตอพฤติกรรมทางลบบางอยาง 
เชน  เมื่อเด็กกระทืบเทา  หรือทิ้งตัวกลิ้งเกลือกไปมาขณะรูสึกโกรธ  หรือใชคําพูดตักเตือนเด็ก
ในลักษณะหามหรือบังคับ  ทําใหเด็กซึ่งอยูภายใตสถานการณนั้นๆ ไมกลาแสดงความรูสึกออกมา
ไดอยางอิสระ  และรูสึกไมมั่นใจในการกระทําของตนเอง 

   3)  ความคาดหวังของสังคมที่มีตอบทบาททางเพศ 
  ความคาดหวังของสังคมที่มีตอบทบาททางเพศมีอิทธิพลตอพฤติกรรมเหมาะสม

ในการแสดงออกเปนอยางมากซึ่งในแตละสังคมจะมีการกําหนดแบบแผนพฤติกรรมระหวางเพศชาย

และหญิงตางกันในประเทศไทยแมสังคมจะเปลี่ยนไปโดยเพศหญิงมีโอกาสเทาเทียมเพศชาย

ในดานตาง  ๆ มากขึ้นก็ตาม  แตสังคมไทยก็ยังคาดหวังวาสตรีไมวาจะอยูในฐานะใด  มีหนาที่สูงสงเพียงใด  
ก็ยังตองมีความเปน  “กุลสตรี”  “กุลสตรี คือ ลูกผูหญิงที่ไดรับการศึกษาอบรมแลวยอมเปนผูมีอัธยาศัย
สุภาพ ความประพฤติเรียบรอย กุลสตรียอมรูจักเหนี่ยวร้ังใจตนเองสํานึกในความเปนสตรี สํารวม
ทั้งกาย วาจา ใจ...”  (ดุษฎี  มาลากุล,  2539,  หนา 1)  ซ่ึงหากพิจารณาถึงลักษณะกุลสตรีดังกลาวนี้  
ก็จะพบวา  โอกาสที่จะเอื้อใหสตรีมีพฤติกรรมเหมาะสมในการแสดงออกนั้นมีนอย 
   4)  ลักษณะวัฒนธรรม เชื้อชาติ  และขนบธรรมเนียมประเพณีลักษณะของ

วัฒนธรรมเชื้อชาติตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมเหมาะสมในการ

แสดงออกซึ่งจากผลการวิจัยไดช้ีใหเห็นวาความแตกตางในวัฒนธรรมและเชื้อชาติมีผลตอ
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พฤติกรรมเหมาะสมในการแสดงออกโดยพบวาชาวเอเชียมีลักษณะยอมตาม และไมคอยกลา
แสดงออก 
 จะเห็นไดวาไมวาจะเปนอัตมโนทัศนการอบรมเลี้ยงดูในวัยเด็กตลอดจนความคาดหวัง

ของสังคมที่มีตอบทบาททางเพศและลักษณะวัฒนธรรม  เชื้อชาติ  ขนบธรรมเนียมประเพณี  
ดังกลาวขางตนลวนแตอิทธิพลตอพัฒนาการพฤติกรรมที่เหมาะสมในการแสดงออกของบุคคล 
 2.5.4  จุดประสงคของการฝกพฤติกรรมกลาแสดงออก 
 พิมพวิภา  ถาสกุล  (2550, หนา 21) ไดกลาวถึงจุดประสงคของการฝกพฤติกรรมกลาแสดงออก
ไว  4  ขอ  ดังนี้ 
   1)  เพิ่มความรูความเขาใจเกี่ยวกับพฤติกรรมกลาแสดงออก 
  2)  สงเสริมความสามารถในการสื่อสาร 
  3)  เพิ่มความเชื่อมั่นและเห็นคุณคาของตน 
  4)  สงเสริมใหบุคคลมีเจตคติ  ความรูสึก  และการกระทํากับบุคคลอื่นในทางบวก 
 2.5.5  วิธีการฝกพฤติกรรมกลาแสดงออก 
 พฤติกรรมกลาแสดงออกนั้นเปนพฤติกรรมที่สามารถฝกใหเกิดขึ้นในแตละบุคคลได  
โดยเลือกใชวิธีการในการฝกไดอยางหลากหลาย  ดังที่มีผูเสนอไวดังนี้ 
 กัญญารัตน  วงศเชษฐ  (2543, หนา 42)  ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการฝกพฤติกรรม
กลาแสดงออกไววา  ผูเขารับการฝกพฤติกรรมกลาแสดงออกจะตองไดรับการฝกเปนพิเศษในเรื่อง
ตอไปนี้ 
 1)  การประสานสายตา  (Eye Contact)  คือ  การมองของบุคคลที่พูดอยางตรงไปตรงมา
และมองประสานตาอยางสม่ําเสมอ 
 2)  การวางตัว  (Body Posture)  เปนลักษณะการเผชิญหนา  การยืน  หรือนั่ง
ที่เปนไปอยางเหมาะสม ซ่ึงจะทําใหเร่ืองราวที่พูดมีน้ําหนักมากยิ่งขึ้น 
 3)  การแสดงทาทาง  (Gesture)  ที่เหมาะสม  จะทําใหเร่ืองราวที่พูดมีความหนักแนน
ยิ่งขึ้น 
 4)  การแสดงออกทางใบหนา  (Facial Expression)  ไดสอดคลองกับเรื่องที่จะพูด
หรือเรื่องที่กําลังพูด  ซ่ึงเปนการแสดงพฤติกรรมกลาแสดงออกที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 5)  น้ําเสียง  การเปลี่ยนถอยคําและระดับเสียง  (Voice  Tone  Inflection  and 
Volume)  การพูดเสียงเรยีบ กระซิบเบาๆ จะเปนการยากในการชักจูงใหผูอ่ืนเชื่อถือไดโดยไมตองบังคบั 
 6)  จังหวะในการพูด  (Timing)  การเลือกจังหวะที่เหมาะสมในการพดูเปนสิ่งที่จําเปน
ซ่ึงสงผลทําใหประสบความสําเร็จไดในสวนหนึ่ง 
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 7)  เนื้อหาที่จะพูด  (Content)  บุคคลมักมีความลังเลใจเนื่องจากไมรูวาจะพูดอะไร
จึงตองมีการฝกการพูดในบางสิ่งบางอยาง  เพื่อที่จะใหผูฟงไดรูถึงความรูสึกที่แทจริงของผูพูด
ในขณะนั้นได 
 8)  การฟง  (Listening)  การแสดงใหผูพูดทราบถึงความสนใจฟง  การสะทอน
ความคิดเห็น  การแสดงสีหนา  ทาทางที่เหมาะสมในขณะนั้น 
 สมพร  สุทัศนีย  (2541, หนา 30)  ก็เสนอแนะวิธีการฝกพฤติกรรมกลาแสดงออก
สอดคลองกัน  คือ  การฝกพฤติกรรมกลาแสดงออกควรฝกใหผูมีปญหาแสดงออกทางสีหนา  และ
วาจาใหคนอื่นรูวากําลังมีความทุกข  ความสุข  หรือความไมพอใจตอบุคคลหรือส่ิงหนึ่งส่ิงใด  
โดยใหสอดคลองกับสถานการณ  รูจักแสดงความคิดเห็นโตแยง  เมื่อไมเห็นดวยกับความคิดของผูอ่ืน  
รวมทั้งแสดงความรูสึก  “เห็นดวย”  กับการที่บุคคลอื่นแสดงความชื่นชมตนเอง  และใชสรรพนาม
แทนตนเองวา  ฉัน  ขาพเจา  เพื่อเปนการย้ําความมั่นใจ 
 ฉะนั้นการฝกพฤติกรรมกลาแสดงออก  ควรฝกในดานการแสดงความรูสึกทางดานภาษา
พูด  และการแสดงออกทางสีหนา  กิริยาทาทาง  อยางถูกตองเหมาะสมกับบุคคลและสถานการณ 

2.5.5  แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมความกลาแสดงออก 
               ความกลาแสดงออก  และความเชื่อมั่นในตนเองเกิดจากาความแนใจ  ความถูกตอง  และ
ความรูและความประพฤติที่ตนมีอยู  ส่ิงเหลานี้สามารถปลูกฝงใหเกิดมีขึ้นในตนไดดวยการฝกใหเปน
ผูมีเหตุผลเช่ือในสิ่งที่ควรเชื่อ  มีความประพฤติถูกตองดีงาม  ศึกษาเลาเรียนใหมีความรูมากๆ  
มีความพยายามอยางจริงจังในการทํางานทุกอยาง  และมีความรอบรู 

กิจกรรมที่จะจัดใหนักเรียนฝกเปนผูมีความกลาหาญและเชื่อมั่นในตนเองนั้นครูผูสอน

ตองระลึกอยูเสมอวาตองเปนกิจกรรมที่ไมยากเกินกําลังความสามารถและสติปญญาของเด็กหากครู

ใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมที่ยากเกินไปนักเรียนปฏิบัติไมไดประสบความลมเหลวก็จะยิ่งทอถอย

ไมเช่ือมั่นในตนเองและไมกลาแสดงออกมากขึ้นเนื่องจากกลัวลมเหลว  และจะอับอายผูอื่นตอไป
ก็จะพยายามหลีกเลี่ยงการแสดงออกมากยิ่งขึ้นทุกทีและกลายเปนคนขลาดกลัวประหมาอาย

ไมกลาแสดงออก  ไมเชื่อมั่นในตนเองในที่สุด  แตถาครูใหปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสมกับสติปญญา 
ความสามารถของเด็ก  เมื่อเด็กปฏิบัติกิจกรรมนั้นไดดวยตนเอง เด็กก็จะเกิดความภูมิใจ  เกิดความเชื่อมั่น
ในความรูความสามารถขอตนเอง  และหากมีบางครั้งเด็กอาจประสบความลมเหลวบางครูก็ตองให
กําลังใจใหคําชี้แจงแนะนํา  แนวทางใหลองพยายามใหมจนประสบความสําเร็จ  ครูไมควรใชวาจา 
หรือแสดงอาการที่ทําใหเด็กยนยอ  ทอถอย  หรือคิดวาตนเองไรความสามารถ หรือโงกวาผูอื่น
อยางเด็ดขาดการตรวจสอบผลงานของเด็กก็ไมควรนําผลงานของเด็กคนหนึ่งไปเปรียบเทียบ

กับคนอีกคนหนึ่ง  เพราะจะทําใหคนที่ดอยกวาเสียกําลังใจ แตควรใหเปรียบเทียบกับผลงานของตนเอง



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 

 

40 

ในครั้งที่แลวมาวา  ผลงานของตนเองในครั้งปจจุบันพัฒนาขึ้น  หรือดอยกวาครั้งกอนถาดอยกวา 
หรือเสมอกับครั้งกอนตองพยายามทําใหพัฒนาขึ้นกวาเดิน  แตถาพัฒนาขึ้นก็ใหพิจารณาวาพัฒนาขึ้น
มากนอยเพียงใด  และใหพยายามพัฒนามากขึ้นอีก  กิจกรรมในการฝกใหนักเรียนมีความกลาหาญ
และเชื่อมั่นในตนเองอาจจัดไดดังนี้ 
   1)  เลานิทานหรือเร่ืองราวเกี่ยวกับความกลาหาญ  ความเชื่อมั่นในตนเอง  (อาจจะใช
เรื่องราวที่แสดงความกลาในทางที่ผิดหรือกลาแบบบาบิ่นดวยก็ได)  แลวอภิปรายเพื่อใหนักเรียน
มีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับความกลาหาญและความเชื่อมั่นในตนเองตามหัวขอตอไปนี้ 
       (1)  ใครทําอะไร 
        (2)  การกระทาํของเขาเกิดผลอะไรบาง 
       (3)  เหตุใดเขาจึงทําเชนนัน้ 
       (4)  นักเรียนมีความคิดเห็นอยางไรเกี่ยวกับเรื่องนี้  (เชน  นักเรียนนิยมยกยอง
หรือตําหนกิารกระทําของเขาเพราะเหตุใด) 

      (5)  นอกจากเรื่องนี้แลวนกัเรียนควรกลาในเรื่องใดอีกบาง 
       (6)  การแสดงความกลาในทางที่ผิดนับเปนความกลาหาญหรือไม 

        (7)  การกระทาํอะไรบางที่เรียนกวาเปนการแสดงความกลาในทางที่ผิด ฯลฯ 
  2)  จัดกจิกรรมใหนกัเรียนไดฝกความกลา  เชน 
       (1)  รองเพลง 
       (2)  แสดงละคร 
       (3)  แสดงบทบาทสมมติ 
         (4)  อภิปราย 
        (5)  เลานิทาน 

       (6)  แสดงปาฐกถา 
        (7)  โตวาท ี

       (8)  แขงขันเกมและกฬีาตางๆ ฯลฯ 
    3)  ฝกการควบคุมสติและการแกปญหาเฉพาะหนา  เชน  สอน  และฝกวิธีหนีภยั  

เชน  หนีไฟ ฯลฯ 
  (1)  ฝกการแกปญหา  การแกไขสถานการณ  และการตัดสนิใจ  โดยมอบปญหา 

หรือกรณีตวัอยางใหนักเรยีนศึกษา แลวอภิปรายตามหัวขอตอไปนี้ 
        (2)  จะแกปญหานี้ดวยวิธีใดบาง  และจะแกอยางไร 
        (3)  ใชวิธีใดจะประสบผลอยางไร  (ทั้งผลดีและผลเสีย) 
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        (4)  นกัเรียนจะตัดสินใจเลือกใชวิธีใด  (เพราะเหตใุด) ฯลฯ 
   4)  ฝกการเปนผูนําและผูตามที่ดีโดยจัดกิจกรรมกลุม  ใหผลัดเปลี่ยนกันเปนผูนํา

และสมาชิกของกลุม 
 5)  จัดกิจกรรมกีฬาและเกมตางๆ ใหแขงขันกันเพื่อฝกความมีจิตใจกลาหาญ 

กลาสูใจสู  สูเพื่อเกียรติและศักดิ์ศรี 
                  6)  จัดกิจกรรมลูกเสือ  ยุวกาชาด  เนตรนารี  ใหมีโอกาสบําเพ็ญประโยชนในเรื่อง
เกี่ยวกับความกลาหาญ 

 7)  จัดกจิกรรมยกยอง สงเสริมผูกลาหาญ 
                   8)  เนนใหนักเรียนนําคุณธรรมนี้ไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันแลวบันทึกผลการปฏิบัติ
ลงในสมุดบันทึกจริยศึกษาประจําตัวนํามารายงานและอภิปรายในชั้นเรียน  ครูก็ชี้แนะแนวทางให
นักเรียนปฏิบัติใหดียิ่งขึ้นในโอกาสตอไป  (กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ, 2548ข, หนา 193-195) 

นอกจากนี้สมพร  สุทัศนีย  (2541, หนา 81) ไดกลาวถึงการฝกใหมีความกลา  และ
เชื่อมั่นในตัวเอง  (Assertive)  วาเปนวิธีการแกไขความกลัว และความวิตกกังวลคนบางคนปรับตัว
ไมไดแสดงความรูสึกออกมาไมได ถามีความรูสึกหวาดกลัวแลวไมกลาแสดงความรูสึกออกมา
เก็บเอาความรูสึกเอาไวเร่ือยๆ จะทําใหรูสึกเจ็บปวดและทรมาน  สงผลตอบุคลิกภาพเปนอยางมาก  
ตองฝกใหมีความกลา ตัวอยางเชน คนที่เกรงใจคนอื่นมากเกินไปจะทําอะไรก็กลัวคนอื่นโกรธ
หรือไมพอใจก็ฝกใหเขามีโอกาสแสดงความรูสึกออกมาบาง 

วิธีการฝก 
  1)  ใหผูมีปญหาแสดงความรูสึกออกทางวาจาคือ  แสดงใหคนอื่นรูวาขณะนี้

เขามีความสุขหรือเศราโศก  เพื่อคลายความเครียดที่เกิดขึ้น 
  2)  แสดงอารมณออกทางสหีนา  เชน  ยิ้ม  หัวเราะ  หรือหนาบึ้ง 
  3)  ถาเขาไมเหน็ดวยกับใครก็ใหโตแยงออกมาไมใหนั่งเงียบๆ 
  4)  ใชสรรพนามวาฉัน  หรือขาพเจาใหมากที่สุดเทาที่จะมากได 
  5)  ใหแสดงความรูสึกวาเหน็ดวย เห็นชอบกับการที่คนอื่นแสดงความชื่นชม 
  6)  แสดงใหเห็นถึง  การปรับปรุงตนใหมีชีวิตชีวาขึ้นในขณะนั้นคือ  พยายาม
ยิ้มหวัเราะ ฯลฯ 
 ตัวอยางการสอนใหเกิดความกลา  เชน  เพื่อบานมาเก็บดอกไมของเราก็ใหแสดงสีหนาวา
ไมพอใจและพูดแสดงความไมพอใจออกไปไมใหเก็บความรูสึกเอาไว 
 หลุย  จําปาเทศ  (2547,หนา 136-137)  พูดถึงการฝกการแสดงออกที่เหมาะสมคือ  
การศึกษาหาความรูแลวลงมือกระทําเพื่อหาความชํานาญเกี่ยวกับการแสดงออกที่เหมาะสมกับคูสนทนา
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หรือผูที่มีการปฏิสัมพันธดวยซ่ึงความเหมาะสมนี้  ตองคํานึงถึงสถานการณ  และบุคคลประเภทตางๆ  
เชน  แมบาน  คนไขโรคจิต  นักธุรกิจ  นักเรียน  ผูอาวุโส ฯลฯ  ซ่ึงแตละคนหรือ  แตละสถานการณ
ยอมแตกตางกันไปพฤติกรรม  ความเชื่อ  และความตองการก็แตกตางกัน  แมบานซึ่งรับผิดชอบ
ในการดูแลครอบครัว  ก็ตองการเทคนิควิธีหนึ่งที่จะทําใหสามารถสื่อสัมพันธกับคนในครอบครัว
มีความตองการที่สอดคลองกลมกลืนเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  ในขณะที่คนไขโรคจิต  ก็ตองการ
อีกวิธีหนึ่งที่จะชวยใหเขาลดความวิตกกังวลและอยูในโลกของความเปนจริงมากขึ้น  หรือในการติดตอ
ธุรกิจของนักธุรกิจก็ยอมจะใชวิธีที่แตกตางกันออกไป  เชนคุยกันเรื่องผลประโยชนที่พึงจะไดรับ

จากการรวมลงทุน  เปนตน  ในระยะหลังนี้ได มีการสรางวิธีฝกแบบใหมๆ ขึ้นมากเพื่อการฝกที่มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  เชน  การใชบทบาทสมมติตัวแบบหรือรูปแบบหรือการสาธิตโดยมีการฝกปฏิบัติจริง 
จึงทําใหการฝกการแสดงออกที่เหมาะสม เปนที่นิยมแพรหลายกันอยางกวางขวางแมวาจะยังไมมี
ขอตกลงที่แนนอนเกี่ยวกับขั้นตอนในการฝกการแสดงออกที่เหมาะสมก็ตาม  แตผูใหความหมาย
ของการฝกการแสดงออกที่เหมาะสมหลายทานไดสรุปหลักการฝกไวเปน  4  ประการหลักๆ คือ 
  1)  ฝกใหเห็นความแตกตางระหวางการแสดงออกที่เหมาะสม  การแสดงออกแบบ
กาวราว  และการไมกลาแสดงออก 
  2)  ฝกใหเห็นความแตกตางและยอมรับในสิทธิของตนและของผูอ่ืน 
  3)  ฝกคิดเพื่อชวยขจัดความคิดที่เปนอุปสรรคตอการแสดงออกที่เหมาะสม  เชน 
ความคิดที่ไรเหตุผล  ความวิตกกังวลมากเกินกวาเหตุ  ความรูสึกผิดที่รุนแรง  ความโกรธ  ฉุนเฉียว ฯลฯ 
  4)  ฝกการพัฒนาทักษะการแสดงออกที่เหมาะสมโดยวิธีการฝกปฏิบัติจริง 
 ทั้ง  4  ประการที่กลาวมานี้เปนการฝกการแสดงออกเชิงปฏิบัติการซึ่งจะเปนการฝกปฏิบัติ  
ทั้งโดยตรงซึ่งเลือกใชบทบาทสมมติที่เหมาะสมใหเกิดการตอบสนองหรือโดยออมซึ่งเกิดจาก

การปฏิบัติโดยดูการสาธิตจากตัวแบบแตอยางไรก็ตามเกี่ยวกับการฝกแมวาจะมีโปรแกรมพิเศษ

ที่จะสนับสนุนใหเกิดความเขาใจมากขึ้นแคไหนก็ตามก็ยังหาใชวิธีหลักที่จะชวยใหคนกลายเปน

ผูแสดงออกที่เหมาะสมไดในทันที  ไมนอกจากเขาจะไดฝกปฏิบัติอยางสม่ําเสมอจนเกิดความตระหนักรู
เกิดความเขาใจมากขึ้นหรือฝกปฏิบัติจนเปนนิสัยเทานั้นจึงจะทําใหเขาเปนผูมีพฤติกรรมการแสดงออก

ที่เหมาะสมขึ้นไดเพื่อใหการฝกไดรับความสําเร็จ  ควรพิจารณาในเรื่องตอไปนี้ 
  1)  การกําหนดสถานการณและพฤติกรรมเฉพาะ  และใชเนนในการฝกเปนชวงๆ ไป 
  2)  การสอนใหผูรับการฝกรูจักวิธีคนหาจุดบกพรองในการฝกการแสดงพฤติกรรม
ที่เหมาะสมและเปรียบเทียบใหเห็นพฤติกรรมที่กาวราวหรือพฤติกรรมที่ไมกลาแสดงออก 
  3)  การชวยใหสมาชิกไดยอมรับในสิทธิสวนบุคคลของตนและของผูอ่ืน 
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  4)  การแยกแยะใหเห็นถึงความคิดที่ออกนอกทางของผูรับการฝกอันเปนการทําให
เพิ่มความวิตกกังวล  ความโกรธ  และทําใหเกิดผลคือการไมกลาแสดงออก  หรือแสดงออกแบบกาวราว 
  5)  การจัดสถานการณใหผูรับการฝกไดเลือกการตอบสนองที่เหมาะสม 
  6)  การใหขอมลูยอนกลับแกผูรับการฝกวาเขาสามารถปรับปรุงพฤติกรรมที่เหมาะสม
ไดอยางไร 
  7)  การสนับสนุนใหผูรับการฝกไดมีการประเมินผลพฤติกรรมของเขา 
  8)  การใหการเสริมแรงทางบวกเพื่อใหผูรับการฝกประสบความสําเร็จในการปรับเปล่ียน
เปนพฤติกรรมที่เหมาะสม 
  9)  การเลือกตวัแบบการแสดงออกที่เหมาะสมที่จําเปนแกผูรับการฝก 
                 10)  การกําหนดวิธีการฝกเพื่อใหสมาชิกกลุมไดมีสวนรวมและสนับสนุนกัน
อยางกวางขวางเต็มที่ 
                 11)  การพิจารณาขอตกลงและขอสนับสนุนใหผูรับการฝกไดแสดงออกอยางเหมาะสม
ทั้งภายในและภายนอกกลุม 
                 12)  การคัดเลือกผูนําหรือตัวอยางผูที่มีพฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสมมากกวา
ผูที่มีพฤติกรรมกาวราว  หรือไมกลาแสดงออก 
 

2.6  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมกลาแสดงออก 
 

 2.6.1  งานวิจัยในประเทศ 
 ไดมีผูที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมกลาแสดงออกไวดงันี้คือ 
 จงกล   นันทพล   (2535,  หนา  77 – 78) ไดทําการศึกษาการสังเกตพฤติกรรม
การชวยเหลือจากการเลนบทบาทสมมติในศูนยบานเด็กกอนวัยเรียน  กลุมตัวอยางเปนเด็กนักเรียน
ทั้งเด็กหญิง และเด็กชายอายุระหวาง 4–5 ป  จํานวน  30  คน  ของหนวยปฏิบัติการพัฒนาการเด็ก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ผลการวิจัย  พบวา  เด็กที่ไดรับการจัดกิจกรรมบทบาทสมมติรูจัก
การชวยเหลือตนเอง  รอยละ  57.84  และจากการขอรองจากคนอื่นรอยละ  42.16  รูจักการแบงปน
คิดเปนรอยละ  27.45  กลาคิดกลาทาํ  บังเกิดความทอถอย  ปรับตัวได ในทุกสถานการณ  เมื่อเติบโต
เปนผูใหญ  ก็สามารถดํารงชีพ  อยูในสังคมประสบความสําเร็จในการทํางาน 

  ประภาพรรณ  เอ่ียมสุภาษิต  (2548, บทคัดยอ)  ไดศึกษาลักษณะพฤติกรรมกลาแสดงออก
ของเด็กปฐมวัยในปจจุบันพบวา  เด็กปฐมวัยมีลักษณะพฤติกรรมการแสดงออกแบงได  3  กลุม 
กลุมแรกเปนเด็กที่กลาพูดกลาแสดงออก กลาพูด กลาแสดงความคิดเห็น  และกลาเขาสงัคมอยางมัน่ใจ 
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เหมาะสมกับสถานการณ  เวลา  และโอกาสกลุมที่สอง  เปนเด็กที่กลาแสดงออก เชนกัน  แตจะแสดงออก  
ไปทางกาวราวทั้งทางภาษา  ทาทาง  อีกทั้งไมสามารถควบคุมอารมณไดสวนกลุมที่สามเปนเด็กที่
ไมกลาแสดงออกไมกลาสนทนาไมกลาแสดงความคิดเห็นความรูสึกใดทั้งสิ้นและมักเปนเด็กขี้อาย  
 จากพฤติกรรมดังกลาวนั้นจะพบวากลุมแรกเปนเด็กที่ราเริงแจมใสมีความมั่นใจในตนเอง 
เปนที่ชื่นชอบของผูที่พบเห็น  กลุมที่สองจะเปนเด็กที่ไมคอยมีอารมณแจมใสมากนักหนาบึ้งตึง 
ซึ่งมักจะสรางความรําคาญใหกับผูที่ดูแลและเกี่ยวของสวนกลุมที่สามมักจะเปนเด็กที่เปนผูตาม

ขาดความมั่นใจในตนเอง  เด็กทั้งกลุมที่สอง  และกลุมที่สามนี้  ถาไมไดรับการพัฒนาก็จะสงผลตอ
ลักษณะนิสัยของเด็กในอนาคตได  ดังนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งที่ผูเกี่ยวของตองรวมมือกันพัฒนาเด็ก
ดวยวิธีที่สอดคลองกับพัฒนาการของเด็ก 
 บุญยิ่ง  ไกรพงศธรรม (2547, หนา 77) ไดศึกษารายงานการพัฒนาพฤติกรรมความมั่นใจ
ความกลาแสดงออกชั้นอนุบาลปที่  2  พบวาเด็กที่ไดรับการพัฒนาพฤติกรรมความมั่นใจ  ความกลา
แสดงออกจะรูจักการเอื้อเฟอรอคอย และแบงปนและเด็กที่ไดรับการพัฒนาจะมีพฤติกรรมสูงกวา
กอนการพัฒนาทางสถิติที่ระดับ .01 
 2.6.2  งานวิจัยในตางประเทศ 
 นักการศึกษาตางประเทศไดทําการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมกลาแสดงออกของเด็กปฐมวัย

ไวดังนี้ 
 ชอรแบน (Shoban, 1950, p. 148; อางถึงใน เมทินี   ดานยังอยู, 2544, หนา 12) ศึกษาพบวา 
บิดามารดาที่เขมงวดกับบุตรมากเกินไปจะทําใหบุตรขาดความเชื่อมั่นในตนเอง และไมกลาแสดงออก
ไมกลาแสดงความคิดเห็นไมกลาตัดสินใจ  
 โบวแมน  และแมททิว  (Bowman & Mathews, 1996; อางถึงใน ประดินันท   อุปรมัย, 
2548, หนา 39) สรุปผลตรงกันวาลักษณะบุคลิกภาพที่สําคัญอยางหนึ่ง สําหรับเด็กที่จะประสบผลสําเร็จ
ทางการเรียนคือ การที่เด็กไดรับการพัฒนาและสงเสริมพฤติกรรมกลาแสดงออกเหมาะสมตามวัย 
จะทําใหเด็กเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง  
 ผลจากการศึกษาเอกสารงานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศ  ดังกลาวขางตน  พบวา 
พฤติกรรมกลาแสดงออกเปนสิ่งจําเปน  และสําคัญที่ครูปฐมวัยหรือผูที่ดูแลเกี่ยวของ  ควรสงเสริม
ใหกับเด็กตั้งแตเยาววัย  เพราะเด็กจะเริ่มส่ังสมความกลาแสดงออกใหเปนทักษะพื้นฐาน  ที่จําเปนตอ
การเรียนรูทักษะทางสังคม  และการรวมกันอยางมีความสุข  ตลอดจนสามารถพัฒนาพฤติกรรม
กลาแสดงออกใหอยูในระดับสูงได  
 จากการที่ไดศึกษาขอมูล  จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  ทําใหผูวิจัยทราบวาพฤติกรรม
กลาแสดงออกสามารถสงเสริมใหเด็กกลาแสดงออกและสามารถสงเสริมใหเด็กประสบผลสําเร็จ
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ทางการเรียนได  ในฐานะที่ผูวิจัยก็เปนครูปฐมวัยคนหนึ่ง  ที่ดูแลและเกี่ยวของกับเด็กโดยตรง  
ควรสงเสริมใหเด็กกลากลาวคําทักทาย “สวัสดีคะ (ครับ) กลาตอบคําถาม กลาซักถามเมื่อมีขอสงสัย 
กลาพูดหนาชั้นเรียน  กลาบอกสิ่งที่ตนเองชอบที่สุด  กลาออกมาเลาประสบการณเดิม  กลาแนะนําตนเอง
หนาชั้นเรียน  กลาเปนผูนํา  กลาแสดงบทบาทสมมติ  กลานําเสนอผลงานที่ทํา  กลาออกมานํากายบริหาร 
กลาพูดคําคลองจอง  กลาเลานิทาน  กลารองเพลง  กลาแสดงทาทางประกอบเพลง  กลาแสดง
ความคิดริเริ่มสรางสรรค  กลาชวยเหลือเพื่อน  กลาชวยเหลือครู  กลาเลาขาวหนาชั้นเรียน  
กลาเลนรวมกับเพื่อน เพื่อเด็กจะไดส่ังสมพฤติกรรมกลาแสดงออกใหอยูในระดับสูงได  
 
 
 
 
 
 


