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านวิจัย เรื่อง “การพัฒนาคุณลักษณะเฉพาะตัวของการเป็นพิธีกรและผู้ประกาศ ผ่านกระบวนการ
เรียนรู้เชิงจิตตปัญญา” เป็นการวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action Research) ที่เน้นการปฏิบัติการ (Action) เป็น
หลัก กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือ นิสิตระดับปริญญาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 3-4
วิชาเอกและโทสาขาวิชาวาทวิทยา จำนวน 8 คน ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการเป็นผู้ประกาศและพิธีกรในภาค
การศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาและพัฒนาความสามารถในการเข้าใจคุณลักษณะเด่น
และคุณลักษณะด้อยในตนเองของนิสิตผ่านกระบวนการเรียนรู้เชิงจิตตปัญญา รวมถึงเพื่อพัฒนาคุณลักษณะเฉพาะตัว
ในการเป็นพิธีกรและผู้ประกาศผ่านกระบวนการเรียนรู้เชิงจิตตปัญญา ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการเรียนรู้เชิง
จิตตปัญญาที่ประกอบด้วยการเรียนผ่านประสบการณ์ตรง โดยการฝึกปฏิบัติในทุกบทเรียน และวิธีการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ของวิทยากรที่เป็นผู้ประกาศและพิธีกรอาชีพ รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนสะท้อนคิดจากเพื่อนร่วมชั้นเรียน
และวิทยากรส่งเสริมให้นิสิตเข้าใจคุณลักษณะเด่นและคุณลักษณะด้อยของตนเอง ด้ วยวิธีการใคร่ครวญและสะท้อน
คิดภายในตนเองโดยการเขียนบันทึกรายสัปดาห์ จากการใช้วิธีการดังกล่าวผลการประเมิน พบว่า นิสิตแต่ละคนมีการ
เปลี่ยนแปลงความรู้ความเข้าใจในด้านอวัจนภาษามากที่สุด ซึ่งประกอบไปด้วยประเด็นเกี่ยวกับ การหายใจ การใช้
เสียงและคุณภาพเสียง รองลงมาคื อด้านบุคลิกภาพ ประกอบไปด้วยประเด็นเกี่ยวกับลักษณะร่างกาย การจัดวาง
ร่างกาย และการแต่งกาย ลำดับสุดท้ายคือด้านวัจนภาษา ประกอบไปด้วย การอ่านออกเสียงภาษาไทย การแก้ปัญหา
เฉพาะหน้า การเลือกใช้คำให้เหมาะสมกับงานที่ได้รับ การควบคุมความตื่นเต้น และการสัมภาษณ์ หลังจากที่ได้เรียนรู้
ผ่านการฝึกปฏิบัติและการฟังบรรยายความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ จากวิทยากร นิสิตสามารถพัฒนาคุณลักษณะ
เฉพาะตัวในด้านต่างๆของตนเองในการเป็นผู้ประกาศและพิธีกรได้ ทั้งเรื่องการรายงานข่าว การประกาศข่าวใน
รู ป แบบต่ า ง ๆ การเป็ น พิ ธ ี ก รเวที อ ี เ ว้ น ท์ การสั ม ภาษณ์ การพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพและการแต่ งกาย นอกจากนี้
กระบวนการเรียนรู้เชิงจิตตปัญญาเอื้อให้นิสิตสามารถประมวลผลตนเองจากการเขียนบันทึกการประเมินตนเอง
หลังจากการปฏิบัติ ทำให้นิสิตค้นพบว่าคุณลักษณะเด่นของตนเองเหมาะสมกับการเป็นผู้ประกาศและพิธีกรประเภท
ใด การประเมินตนเองทำให้มองเห็นจุดเด่นจุดด้อยของตนเองชัดเจนและทำให้สามารถวางแผนการพัฒนาตนเองที่
เหมาะสม และนำแนวทางไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้
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Abstract

T

Paonrach Yodnane

T he Research on Developing of unique characteristics of being Announcer MC through
Contemplative approach is Classroom Action Research in the classroom context that focuses on an
experimental learning process , conducted with eight samples who are the third-year and fourth-year
student studying at the Faculty of communication arts, Chulalongkorn University, majoring and minoring
in Speech Communication and enrolling in the Announcer and Master of Ceremonies course in the
second semester of 2017 academic year. The purposes of the study are 1) to find and develop the ability
to understand strength and weakness of the samples through the contemplative learning approach, and
2) to develop the unique characteristics of an announcer/ MC through the contemplative learning
approach. The results indicated that the used contemplative learning approach that consists of learning
through direct-experience practices in every lesson, discussion with a professional announcer/MC guest
speakers and the sharing of ideas or idea sharing among classmates and the lecturer to encourage
students to understand their strength and weakness by contemplating and reflecting their inner thoughts
through weekly reflection-writing notes. Besides, from the pre- and post-test, it is found that students
change the most in the knowledge and understanding of nonverbal aspects the most, which are:
breathing, the use of voice and vocal quality, and Thai pronunciation, personality aspects: physical
appearances, posture, and dressing, and verbal aspects: problem-solving at hand, appropriate word
choice for each task, excitement control, and interviewing technique. After learning through practices and
the lecturer’s knowledge and experiences, students can apply what they learn to be an announcer/MC
in various forms, i.e., news report, event, interview, etc. and knowing how to develop their unique
personality and proper dressing. Besides, Contemplative learning process helps students find their unique
character by compiling self-evaluation from practices in all dimensions and from their notes, students
find for which type of announcer/MC their distinguished characteristics are suitable. Moreover, they can
see their weaknesses and can make proper plans for developing themselves and apply them for their
future profession.
Keywords: Announcer, MC, Unique Characteristics, Contemplative Approach
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บทนำ
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
อาชีพพิธีกรและผู้ประกาศเป็นอาชีพในฝันของ
นิสิตนักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์และสาขาอื่น ๆ วิเคราะห์
จากประสบการณ์การสอนรายวิชาการเป็นผู้ประกาศและ
พิธีกรในระดับมหาวิทยาลัย พบว่ามีผู้ลงทะเบียนในรายวิชา
จากหลากหลายคณะ และมักจะมีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวน
อย่างรวดเร็ว จากการสังเกตแบบมีส่วนร่วมในการเรียนการ
สอนรายวิชาการเป็นผู้ประกาศและพิธีกร รวมทั้งมีส่วนร่วม
ในกระบวนการทำกิจกรรมในชั้นเรียนตลอดระยะเวลา 4 ปี
ที่ผ่านมา ผู้วิจัยในฐานะผู้สอน พบว่า นิสิตที่มีความตั้งใจ
ฝึกฝนทักษะการเป็นพิธีกรและผู้ประกาศโดยส่วนใหญ่ซึ่ง
รวมถึงการสื่อสารต่อหน้าที่ชุมชนมักมีภาพจำของต้นแบบ
โดยลอกเลี ยนแบบจากคุ ณลั ก ษณะของพิ ธ ี ก รรายการ
โทรทัศน์ เน็ตไอดอล หรือนักพูดที่มีชื่อเสียงในช่วงเวลานั้นๆ
ทำให้เกิดความคาดหวังของสังคมที่มีต่อบุคลิกลักษณะการ
เป็นผู้ประกาศและพิ ธี กรไปในทิ ศทางเดี ยวกั น และขาด
ความสามารถในการพัฒนาเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทั้งนี้แม้การ
ที่นิสิตพยายามสร้างตัวตนของตนเองโดยการลอกเลียนแบบ
บุคคลที่มีชื่อเสียงผ่านสื่อสาธารณะ ต่าง ๆ เช่น สื่อโทรทัศน์
สื่อออนไลน์นั้น อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาทักษะการ
เป็นผู้ประกาศและพิธีกร แต่ในฐานะผู้สอนกลับมองเห็นถึง
การผลิตซ้ำจนส่งผลทำให้นิสิตแสดงออกต่อหน้าที่ชุมชนโดย
ขาดความแตกต่าง ทั้งที่ตนเองมีคุณลักษณะเฉพาะตั วที่
น่าสนใจ แต่ไม่สามารถสื่อสารเพื่อสร้างตัวตนให้มีความต่าง
ได้และที่สำคัญยังขาดความเป็นตัวของตัวเอง โดยทำตาม
ต้นแบบที่ตนสนใจเท่านั้น
จากการสำรวจปัญหาพบว่า นิสิตมีความไม่มั่นคง
ในความรู้สึก ไม่รู้จักตนเอง ที่สำคัญไม่สามารถมองเห็นจุด
แข็งและจุดอ่อนในตนเอง และนำความสามารถเหล่านั้น
ออกมาสร้ า งเป็ น คุ ณ ลั ก ษณะพิ เ ศษเฉพาะตั ว ได้ อ ย่ าง
เหมาะสม ทำให้นิสิตไม่สามารถสร้างตัวตนที่แตกต่างของ
ตนเองได้ ส่งผลให้ในการสื่อสารต่อหน้าที่ชุมชนนั้น นิสิตไม่
สามารถสร้างความน่าจดจำและความน่าดึงดูดใจให้กับผู้พบ
เห็นได้ กลายเป็นการฉายภาพซ้ำของบุคคลต้นแบบ ซึ่งอาจ
ทำให้โอกาสในการทำงานของนิสิตแคบลง

การใช้ ร ู ป แบบการเรี ย นรู ้ เ ชิ ง จิ ต ตปั ญ ญา
(Contemplative Approach) เป็นการเรียนรู้ผ่านฐานกาย
(Hand-based) ฐานหัว(Head-based) และฐานใจ(Heartbased) โดยมี แนวคิ ดการเรี ยนรู ้ เ พื ่ อการเปลี ่ ยนแปลง
(Transformative Learning) เป็นฐานในการดำเนินกิจกรรม
การเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้นิสิตเกิดความตระหนักรู้ในตัวตน
ของตนเอง และสามารถแยกแยะคุ ณลั กษณะเด่ น และ
คุณลักษณะด้อยของตนเองได้ โดยในกระบวนการเรียนรู้นั้น
ประกอบไปด้วยหลักการ 3 ข้อ ดังนี้
1. การเรี ยนรู ้ จากประสบการณ์ ตรง (Direct
Experience) จากกิจกรรมฐานกาย เช่น การฝึกปฏิบัติ ใน
รูปแบบต่าง ๆ
2. การใคร ่ ครวญ (Contemplation) จาก
กิจกรรมฐานหัว เช่น การเขียนบันทึก (Reflection Note)
และการทำแบบทดสอบประเมินตนเอง
3. การสะท้ อนความคิ ด/ความรู ้ ส ึ ก (Critical
Reflection) จากกิจกรรมฐานใจ เช่น การพูดคุยแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและการรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมชั้น
เรียน อาจารย์ และผู้เชี่ยวชาญ การเรียนรู้ผ่านหลักการทั้ง 3
ประการข้างต้น ช่วยทำให้นิสิตมีความสามารถในการทำ
ความเข้าใจตนเองได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และสามารถวิเคราะห์
คุณลักษณะเด่นและคุณลักษณะด้อยภายในตนเองได้ ซึ่ง
เป็นขั้นตอนแรกของการมองเห็นปัญหา ทำให้นิสิตมองเห็น
ช่องว่างของการพัฒนาคุณลั กษณะเฉพาะตั วในการเป็ น
พิธีกรและผู้ประกาศ
ลั ก ษณะการออกแบบการเรี ย นรู ้ ผู ้ ว ิ จ ั ยได้
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กับ
การพัฒนาทักษะการเป็นพิธีกรและผู้ประกาศ ด้วยหลักการ
การเรี ยนรู ้ เพื ่อการเปลี ่ยนแปลง คื อ 1) การเรี ยนรู ้ จาก
ประสบการณ์ตรง 2) การใคร่ครวญ และ3) การสะท้ อน
ความคิด/ความรู้สึก มุ่งเน้นให้นิสิตสามารถทำความเข้าใจ
คุณลักษณะของตนเอง เพื่อพัฒนาไปสู่คุณลักษณะเฉพาะตัว
และสามารถสื ่ อสารตั วตนเพื่ อสร้ างความโดดเด่ น และ
แตกต่างได้ ซึ่งนำไปสู่การสร้างคุณลักษณะเฉพาะตัวที่น่า
จดจำให้กับผู้ชมและแสดงออกตัวตนของตนเองในฐานะผู้
ประกาศและพิธีกรได้อย่างเหมาะสม ต่อยอดสู่การประกอบ
อาชีพพิธีกรและผู้ประกาศในอนาคตได้
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เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. คุณลักษณะของผู้ประกาศและพิธีกร
1.1 ความหมายของผู้ประกาศและพิธีกร
1.2 คุณลักษณะของผู้ประกาศและพิธีกร
1.3 หลั ก การปรากฏตั ว ทางโทรทั ศ น์ แ ละ
องค์ประกอบของการสื่อสารของผู้ประกาศและพิธีกร
2. แนวคิดกระบวนการเรียนรู้เชิงจิตตปัญญา
2.1 ที่มาและความหมายแนวคิดจิตปัญญาศึกษา
เพื่อการเปลี่ยนแปลง
2.2 จุ ด หมายของจิ ต ตปั ญ ญาศึ ก ษาเพื ่ อ การ
เปลี่ยนแปลง
3. ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู ้ เ พื ่ อ การเปลี ่ ย นแปลง
(Transformative Learning Theory)
3.1 นิยามและความหมายของทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อ
การเปลี่ยนแปลง
3.2 องค์ ประกอบสำคั ญของการเรี ยนรู ้ เพื ่ อการ
เปลี่ยนแปลง

3.3 กลยุทธ์หรือกระบวนการที่นำไปสู่การเรียนรู้
เพื่อการเปลี่ยนแปลง
3.4 วิธีการส่งเสริมการเรียนรู้จากการปรับเปลี่ยน
มโนทัศน์
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
4.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรและผู้ประกาศ
4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพ
4.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้จิตตปัญญา
และการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อค้นหาและพัฒนาความสามารถในการเข้าใจ
คุณลักษณะเด่นและคุณลักษณะด้อยในตนเองของนิสิต ผ่าน
กระบวนการเรียนรู้เชิงจิตตปัญญา
2. เพื่อพัฒนาคุณลักษณะเฉพาะตัวในการเป็นพิธีกร
และผู้ประกาศ ผ่านกระบวนการเรียนรู้เชิงจิตตปัญญา

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ความสามารถในการเข้าใจ
คุณลักษณะเฉพาะตัว
คุณลักษณะเด่น

การค้นหาและพัฒนาคุณลักษณะเฉพาะตัวในการ
เป็นพิธีกรและผู้ประกาศ
ด้าน
ด้าน
ด้านบุคลิกภาพ
อวัจนภาษา
วัจนภาษา

คุณลักษณะด้อย

กระบวนการเรียนรู้เชิงจิตตปัญญา
ประสบการณ์
(ฐานกาย)

การใคร่ครวญ
(ฐานหัว)

การสะท้อน
ความคิด/
ความรู้สึก(ฐานใจ)

(ที่มา: ผู้วิจัย)
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วิธีการดำเนินการวิจัย
โครงการวิ จ ั ย ในชั ้ น เรี ย นเรื ่ อ ง “การพั ฒ นา
คุณลักษณะเฉพาะตัวของการเป็นพิธีกรและผู้ประกาศ ผ่าน
กระบวนการเรียนรู้เชิงจิตตปัญญา” มีขั้นตอนในการศึกษา
และเก็บรวบรวมข้อมูล ดังต่อไปนี้
1. ศึ ก ษา สำรวจ และวิ เ คราะห์ ป ั ญ หาและ
อุปสรรคในการสร้างตัวตนที่เหมาะสมกับการเป็นพิธีกรและ
ผู้ประกาศของนิสิต เพื่อออกแบบกระบวนการเรียนการสอน
ที่นำไปสู่การพัฒนาตัวตนและการแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับ
นิสิตเป็นรายบุคคล
2. ออกแบบกระบวนการและกิจกรรมการเรียนรู้
เชิงจิตตปัญญาที่จะนำพานิสิตให้เกิดการใคร่ครวญทบทวน
ตนเอง เพื่อให้สามารถเห็นช่องว่างในการพัฒนาคุณลักษณะ
เฉพาะตัวภายในตนเอง โดยมีขั้นตอนดังนี้
2.1 การคั ด เลื อ กกิ จ กรรมที ่ เ น้ น การสร้ า ง
ประสบการณ์ ต รง (Direct experience) ที ่ ส ั ม พั น ธ์ กั บ
คุณลักษณะของอาชีพด้านการเป็นพิธีกรและผู้ประกาศจาก
ผลการสำรวจ ประกอบด้วย
2.1.1 ด้านอวัจนภาษา แบ่งออกเป็น 2 หัวข้ อ
ได้แก่
การฝึ ก ปฏิ บ ั ต ิ ก ารหายใจสำหรั บ การพู ด ใช้
กิจกรรมการฝึกการหายใจในรูปแบบต่างๆ เช่น การสังเกต
ลมหายใจของตนเอง การบังคับลมหายใจสั้น-ยาว การฝึก
หายใจสำหรับโยคะ การฝึกหายใจสำหรับการออกกำลังกาย
การฝึกปฏิบัติการใช้เสียงใช้กิจกรรมการฝึกการ
ออกเสียงในรูปแบบของการฝึกออกเสียงละครเวที เช่น การ
ฝึกขยายเสียง การสร้างสั่นสะเทือนของเสียง
2.1.2 ด้ านวั จนภาษา แบ่ งออกเป็ น 2 หั วข้ อ
ได้แก่
การฝึกปฏิบัติการอ่านออกเสียงภาษาไทย เช่น
การอ่านคำควบกล้ำ การอ่านบทความ การอ่านข่าว การ
อ่านบทกลอน การอ่านประโยคที่อ่านยาก
การฝึกปฏิบัติการพูดแบบกระทันหัน เช่น การ
แสดงบทบาทสมมติ การจำลองสถานการณ์ในการสัมภาษณ์
การขายสินค้า การพูดจากคำสำคัญ การแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้า

2.1.3 ด้านบุคลิกภาพ ได้แก่ การฝึกปฏิบัติการ
พัฒนาบุคลิกภาพ เช่น การจัดระเบียบร่างกายในการยืนเดิน
นั่ง การใช้พื้นที่บนเวที
2.2 การจำลองสถานการณ์ โดยใช้วิธีการฝึ ก
ปฏิบัติการในสถานการณ์เสมือนจริงโดยมีผู้เชี่ยวชาญที่เป็น
ผู้ประกาศข่าวทางโทรทัศน์และพิธีกรอาชีพ ช่วยให้ความรู้
และให้ความเห็นในการพัฒนาทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำปรึกษา
และแนะนำ (Coach) อาทิ การฝึกปฏิบัติการประกาศข่าว
ทางโทรทัศน์ในสตูดิโอ การฝึก ปฏิบัติอ่านข่าวภาคสนาม
การฝึ กปฏิ บ ั ต ิ การอ่ า นข่ าวภาษาต่ า งประเทศ การฝึ ก
ปฏิบัติการเป็นพิธีกรบนเวที
2.3 การออกแบบคำถามในการนำการอภิปราย
ให้นิสิตได้เกิดการ
สะท้อนความคิด/ความรู้สึกจากการทำกิจกรรม
และเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้สึกหลังกิจกรรม
ร่วมกับเพื่อนร่วมชั้นเรียนและอาจารย์อย่างเปิดใจรับฟัง
2.4 การออกแบบเครื ่ อ งมื อ ในการวั ด และ
ประเมินผลระดับความรู้
และทั ก ษะก่ อ นและหลั ง การเรี ย น (pretest,post-test) โดยผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
เครื่องมือโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านวาทวิทยา 3 ท่าน
3. ทดลองนำกระบวนการเรียนรู้เชิงจิตตปัญญาที่
ผ่านการออกแบบ มาปรับใช้กับการเรียนการสอนในการ
พัฒนาคุณลักษณะเฉพาะตัวที่เหมาะสมกับการเป็นพิธีกร
และผู้ประกาศ โดยต้องคำนึงถึงการจัดการเวลาในการทำ
กิจกรรม การแลกเปลี่ยนสะท้อนความคิดความรู้สึก การทำ
แบบทดสอบก่อนและหลังกิจกรรม และการให้การบ้านใน
การทบทวนตนเองผ่ า นการเขี ย น reflection note ให้
เหมาะสม
4. ประเมิ นผลการเปลี ่ ยนแปลงในมุ มมองของ
นิสิตเอง จากการบันทึกสะท้อนความคิด (Reflection Note)
รายสัปดาห์ การทำแบบทดสอบก่อนและหลังการเรียน (Pretest / Post-test)โดยการใช้แบบสอบถามเพื่อวัดระดั บการ
เปลี่ยนแปลงในด้านความรู้ความเข้าใจของตนเองก่อนและ
หลั งการเรี ยน การสะท้ อนคิ ดจากเพื ่ อนร่ วมชั ้ นเรี ย น
(Feedback and Discussion) และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม
(Participatory or participant Observation) ของผู ้ ว ิ จั ย
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ผู้ช่วยวิจัย และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มาให้ความรู้ในแต่ละ
สัปดาห์
5. วิ เ คราะห์ แ ละสรุ ป ผลการศึ ก ษา โดยการ
รวบรวมผลการประเมินตนเองในมุมมองของนิสิต ผลการทำ
แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน และผลการสังเกตแบบมี
ส่วนร่วมของผู้วิจัย ผู้ช่วยวิจัยและวิทยากร

ผลการวิจัย
จากการศึ กษาเรื ่ อง “การพั ฒนาคุ ณลั กษณะ
เฉพาะตัวของการเป็นพิธีกรและผู้ประกาศ ผ่านกระบวนการ
เรี ยนรู ้ เชิ งจิ ตตปั ญญา” ของนิ ส ิ ตในรายวิ ชาการเป็ นผู้
ประกาศและพิธีกร แบ่งตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้ ดังนี้
1.ผลการวิ จ ั ย เรื ่ อ งการค้ น หาและพั ฒ นา
ความสามารถในการเข้าใจคุณลักษณะเด่นและคุณลักษณะ
ด้ อ ยในตนเองของนิ ส ิ ต ผ่ า นกระบวนการเรี ย นรู ้ เ ชิ ง
จิ ต ตปั ญ ญา พบว่ า นิ ส ิ ต มี ค วามสามารถในการเข้ าใจ
คุ ณลั กษณะเฉพาะตั วของตนเอง สามารถแยกแยะและ
ประเมินคุณลักษณะเด่นและคุณลักษณะด้อยในตนเอง ผ่าน
กระบวนการเรียนรู้เชิงจิตตปัญญาทั้ง 3 ขั้นตอน ได้แก่ การ
เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ การใคร่ครวญ และการสะท้อน
ความคิด/ความรู้สึก หลังการเรียน ซึ่งจากผลการวิเคราะห์
แบบทดสอบก่อนและหลังการเรียนในหัวข้อต่างๆ พบว่า
นิสิตแต่ละคนมีความเปลี่ยนแปลงด้านอวัจนภาษา ด้าน
บุคลิกภาพ และด้านวัจนภาษา ดังต่อไปนี้
1.1 ด้านอวัจนภาษา จากการทดสอบวัดระดั บ
ความรู้ความเข้าใจเรื่องการหายใจ พบว่า นิสิตมีความรู้เรื่อง
ลักษณะการหายใจของตนเองจากกิจกรรมการสำรวจตนเอง
ด้านความสามารถในการหายใจจากกิจกรรมการฝึกหายใจ
แบบต่างๆในชั้นเรียน และการค้นคว้าความรู้เกี่ยวกับการ
หายใจในลักษณะต่างๆ อยู่ในระดับมาก โดยเพิ่มขึ้นจาก
ก่อนเรียนอยู่ในระดับน้อยถึงปานกลาง ผลการทดสอบวัด
ระดับเรื่องลักษณะการใช้เสียงและคุณภาพเสี ยง พบว่ า
ลักษณะการใช้เสียงและคุณภาพเสียงของนิสิตหลังการเรียน
ด้านความรู้เรื่องคุณภาพเสียงในการพูด ความสามารถใน
การใช้เสียงเพื่อการพูด และการค้นคว้าเรื่องการใช้เสียงอยู่
ในระดั บ มาก ซึ ่ งเพิ ่ ม ขึ ้ น จากก่ อ นเรี ย นที ่ อ ยู ่ ใ นระดั บ
ปานกลาง

1.2 ด้ านบุ คลิ กภาพ จากการสำรวจลั ก ษณะ
ร่างกายและบุคลิกภาพ พบว่า นิสิตมีความรู้เรื่องการจัดวาง
โครงสร้างร่างกายหลั งการเรียนอยู่ ในระดั บมากที ่สุด มี
ความสามารถในการจัดวางร่างกายและบุคลิกภาพหลังการ
เรียนอยู่ในระดับมาก ซึ่งเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน นิสิตมีการ
ค้นคว้าความรู้เรื่องการจัดวางร่างกายก่อนและหลังเรียนอยู่
ในระดับปานกลาง นิสิตได้รับประโยชน์จากการค้นคว้าด้วย
ตนเองก่อนเรียนอยู่ในระดับปานกลาง รวมทั้งนิสิตได้รับ
ประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในชั้นเรียน ประโยชน์
จากการฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน และประโยชน์จากการทบทวน
สำรวจตนเองหลังการเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด
ด้ านวั จนภาษา จากการทดสอบวั ดระดั บเรื่ อง
ลักษณะการอ่านออกเสียงภาษาไทย พบว่า นิสิตมีความรู้
เรื่องการอ่านออกเสียงภาษาไทย และความสามารถในการ
ออกเสียงอักขระวิธีหลังการเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด นิสิต
มีการค้นคว้าเรื่องการอ่ านออกเสี ยงหลังการเรียนอยู ่ ใน
ระดับมาก ซึ่งเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน นิสิตได้ประโยชน์จาก
การค้นคว้าด้วยตนเองก่อนเรียน และมีความสามารถในการ
พูดต่อหน้าที่ชุมชนก่อนเรียนอยู่ในระดับปานกลาง อีกทั้ง
นิสิตได้รับประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในชั้นเรียน
ประโยชน์จากการฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน และประโยชน์จาก
การทบทวนสำรวจตนเองหลังการเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด
ผลการทดสอบวัดระดับการพูดแบบกะทันหัน และด้านการ
สัมภาษณ์ ได้แก่ การรู้ทักษะการสัมภาษณ์มากขึ้น การฟัง
ผู้ให้สัมภาษณ์หรือคู่สนทนา การมีไหวพริบ การคิดประเด็น
ในหั ว การเตรี ยมตั วล่ วงหน้ า การถามคำถาม การจั บ
ใจความ
2.ผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาคุณลักษณะเฉพาะตัว
ในการเป็นพิธีกรและผู้ประกาศผ่านกระบวนการเรียนรู้เชิง
จิตตปัญญา พบว่านิสิตสามารถแยกคุณลักษณะเฉพาะตัวใน
การเป็นพิธีกรและผู้ประกาศจากการวิเคราะห์ตนเองและ
เรียนรู้ ในเบื้องต้นสามารถแยกแยะคุณลักษณะเฉพาะตัวได้
เป็น 3 เรื่องใหญ่ ๆ ประกอบด้วย 1) อวัจนภาษา เกี่ยวข้อง
กับการหายใจ การพัฒนาคุณสมบัติของเสียง ท่าที และลีลา
2) บุคลิกภาพ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณลักษณะด้านการ
จัดวางท่าทางผ่านร่างกาย การปรากฎตัวในที่สาธารณะ และ
การแต่งกาย 3) วัจนภาษา เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิธีการพูด
การคิด การอ่านและการประกาศ และการแก้ปัญหาเฉพาะ
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หน้ า ผลการวิ จ ั ยพบว่ า นิ ส ิ ตมี ความเข้ าใจและสามารถ
อธิบายได้ เกี่ยวกับจุดเด่นและจุดด้อยในการเป็นผู้ประกาศ
และพิธีกร มีความเข้าใจการใช้วัจนภาษา-อวัจนภาษา และ
ความเข้าใจในด้านบุคลิกภาพ การเปลี่ยนแปลงทักษะการ
เป็ นพิ ธ ี กรในด้านต่ าง ๆ ก่ อนและหลังเรี ยน การพั ฒนา
คุณลักษณะเฉพาะตัวในการเป็นผู้ประกาศและพิธีกรจาก
การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ ซึ่งเกิดจากกระบวนการจัดการ
เรียนรู้เชิงจิตตปัญญา ส่วนการฝึกปฏิบัติอ่านข่าวจริงจาก
วิทยากรในชั้นเรียน การฝึกปฏิบัติการเป็นผู้ประกาศในห้อง
สตูดิโอ และการฝึกปฏิบัติการเป็นพิธีกรบนเวที นิสิตได้
เรียนรู้จากการคิดใคร่ครวญและการสังเกตความรู้สึกผ่าน
การทำแบบสำรวจตนเอง การเขียน Reflection Note และ
การเขียนรายงานแผนพัฒนาตนเอง ในขณะเดียวกันก็ได้
พัฒนาคุณลักษณะเฉพาะตัวในการเป็นผู้ประกาศและพิธีกร
จากการแลกเปลี ่ ยนความคิดเห็ นกับเพื่ อนร่ วมชั ้นเรียน
คำแนะนำจากวิทยากรและอาจารย์ และการทดลองดำเนิน
รายการของตนเอง ทำให้นิสิตสามารถเขียนแผนการพัฒนา
ตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ยังพบว่า นิสิตที่มีการ
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการสื่อสารเชิงจิตตปัญญาพร้อม
กันกับรายวิชาการเป็ นผู้ ประกาศและพิธ ีกร สามารถทำ
ความเข้ าใจความคิ ด ความรู ้ ส ึ ก ร่ างกาย และวิ เคราะห์
คุณลักษณะของตนเองได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
3. ข้ อค้ นพบเพิ ่ มเติมจากการนำกระบวนการ
เรียนรู้เชิงจิตตปัญญามาใช้ในการวิจัย โดยการประมวลผล
การออกแบบการเรียนการสอนเชิงจิตตปัญญาศึกษา พบว่า
การออกแบบกิจกรรมมีความสัมพันธ์กับทักษะการเรียนรู้
ผ่านฐานหัว ฐานกาย ฐานใจ เพื่อให้นิสิตสามารถสังเกตเห็น
ความเปลี่ยนแปลงของตนเองจากก่ อนเรียนหลังเรี ยนได้
ชัดเจน โดยรายละเอียดของกิจกรรมแบ่งออกเป็น 3 ช่วง
หลัก ได้แก่ 1) ช่วงการเรียนรู้ร่วมกันในชั้นเรียนจากอาจารย์
เพื่อนร่วมชั้นเรียน และผู้ช่วยวิจัย 2) ช่วงการเรียนรู้จากการ
อภิปรายและสาธิตจากวิทยากร และ 3) ช่วงการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ด้วยตนเอง ซึ่งทั้ง 3 ช่วงเน้นการฝึกปฏิบัติการ
จริงเพื่อให้นิสิตมีประสบการณ์ตรง และใช้การแลกเปลี่ยน
แสดงความคิดเห็นจากเพื่อนร่วมชั้นเรียน วิทยากร และการ
ตั้งคำถามจากผู้สอนมาผนวก เพื่อก่อให้เกิดการใคร่ครวญ
สะท้อนคิด โดยในแต่ละสัปดาห์นิสิตจะต้องกลับไปทบทวน
ตนเองและเขียนบันทึกความรู้สึก แล้วนำข้อค้นพบที่ได้มา

ส่งทุกสัปดาห์ ในการฝึกปฏิบัติทั้งหมดเน้นทักษะที่ส่งเสริม
ให้เกิดการเรียนรู้ถึงคุณลักษณะของผู้ประกาศและพิธีกรใน
รู ปแบบที ่ หลากหลาย อาทิ การเป็ นผู ้ ประกาศข่ าวแบบ
ทางการในสตูดิโอ การเป็นผู้ประกาศข่าวภาคสนาม การเป็น
พิธีกรในงานอีเว้นท์ประเภทต่าง ๆ และการออกแบบการ
เป็นพิธีกรในการสร้างสรรค์รายการทีวีของตนเอง เพื่อเอื้อ
ให้นิสิตได้เรียนรู้ความสามารถและคุณลักษณะของตนเองที่
หลากหลาย อันจะนำไปสู่การค้นหาตนเองที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
ข้อค้นพบที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้แนวคิดทฤษฎี
ร่วมกันในชั้นเรียนกับอาจารย์ เพื่อนร่วมชั้นเรียน และผู้ช่วย
วิจัย พบว่า นิสิตให้ความพึงพอใจกับการได้แลกเปลี ่ ยน
เรียนรู้กับเพื่อนร่วมชั้นเรียนเป็นอย่างมาก เพราะเอื้อให้เกิด
การเห็นตัวอย่างเปรียบเทียบได้อย่างชัดเจน ทำให้สามารถ
วิเคราะห์และวิจารณ์จุดแข็งและจุดอ่อนของเพื่ อนร่วมชั้น
เรียนอย่างสร้างสรรค์ นำไปสู่การปรับปรุงตนเองได้ถูกต้อง
สำหรับเนื้อหาการเรียนนั้น นิสิตพึงพอใจกับเนื้อหาในส่วนที่
เป็นการพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ อาทิ การอ่านออกเสียง
การหายใจและการฝึกเสียง การปรับบุคลิกภาพการจัดวาง
ร่างกาย และปรับภาพลักษณ์การแต่งกายที่เหมาะสมกับ
ตนเอง เป็นต้น
ข้ อ ค้ น พบจากการเชิ ญ วิ ท ยากร พบว่ า หาก
วิทยากรเป็ นบุคคลที ่มี ชื่ อเสี ยงหรื อเป็ นที ่รู้ จั กของนิ สิ ต
สามารถทำให้นิสิตสนใจ กะตือรือร้น และมีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้มากกว่าวิทยากรที่ไม่มีชื่อเสียง แต่เมื่อวิทยากรแสดง
ความสามารถหรือสาธิตการทำงานให้เห็นนิสิตจึงเกิดความ
สนใจเพิ่มขึ้น ซึ่งในการออกแบบวิชาและรายชื่อวิทยากรนั้น
อาจารย์ต้องทำการสอบถามความเห็นของนิสิตในเรื่องนั้น ๆ
ก่อนเพื่อให้นิสิตหาข้อสรุปและลงความเห็นร่วมกันว่า สนใจ
เรี ยนรู ้ ในหั วข้ อใดและต้ องการรั บฟั งการบรรยายจาก
วิทยากรท่านใด เพื่อให้นิสิตได้รับประโยชน์จากการเรียนใน
แต่ ล ะคาบอย่ า งสู ง สุ ด โดยเห็ น ภาพการทำงานที่
เฉพาะเจาะจงมากขึ้น ทำให้สามารถมีแนวทางในการพัฒนา
คุณลักษณะของตนเองได้
ข้อค้นพบจากการฝึกปฏิบัติการด้วยตนเอง พบว่า
การจำลองสถานการณ์การฝึกปฏิบัติในรูปแบบต่าง ๆ เอื้อ
ให้ น ิ ส ิ ตเกิ ดทั กษะการคิ ด การแก้ ไขปั ญหา รวมถึ งการ
ควบคุมอารมณ์ความรู้สึกและการแสดงออกของตนเองได้
โดยเฉพาะเมื่อได้ปฏิบัติซ้ำ ยิ่งทำให้นิสิตเกิดความมั่นใจใน
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ตนเองเพิ่มมากขึ้น สำหรับการจัดสรรเวลาในชั้นเรียนที่มี
ขนาดกลุ่มผู้เรียนจำนวนน้อย ผู้สอนสามารถจัดสรรได้อย่าง
เพี ยงพอต่ อการทำกิ จกรรมรายบุ คคล แต่ หากมี จำนวน
ผู้เรียนเพิ่มขึ้น การจำลองสถานการณ์อาจทำได้ไม่เพียงพอ
ควรต้ องขยายเวลาในการเรี ยนเพิ ่ มขึ ้ น เพราะนิ ส ิ ตไม่
สามารถมาฝึกปฏิบัติการนอกเวลาเรียนได้มากนัก และควร
ต้องมีแรงจูงใจในการทำกิจกรรมเสริมนอกเวลาเพิ่ มเติ ม
เพื่อให้นิสิตได้สัมผัสประสบการณ์การเป็นผู้ประกาศและ
พิธีกรจริงโดยไม่มีผู้สอนช่วยสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง เพราะ
เมื่อเกิดความผิดพลาดจริงที่หน้างาน นิสิตจะสามารถแสดง
ศักยภาพที่ซ่อนอยู่ของตนเองออกมาในการแก้ไขปั ญหา
เฉพาะหน้าได้ ส่วนการบันทึกภาพเคลื่อนไหวพร้อมทั้งการ
รับฟังความคิดเห็นของอาจารย์ วิทยากร และเพื่อนร่วมชั้น
เรียน เป็นสิ่งจำเป็นที่ทำให้นิสิตได้สะท้อนและเห็นภาพ
ตนเองเพื่อการพัฒนาในขั้นต่อไปได้มากยิ่งขึ้น
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตในรายวิชา
การเป็นผู้ประกาศและพิธีกรของนิสิตในด้านความสำคัญ
ของเนื้อหารายวิชา พบว่า ประเด็นที่มีความสำคัญในระดับ
มากที่สุด ได้แก่ การอ่านออกเสียงภาษาไทยให้ถูกต้อง และ
การฝึกปฏิบัติโดยมีผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ให้ความเห็นในสตูดิโอ
ในด้านความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนการสอนในแต่ละหัวข้อ
พบว่า ประเด็นที่นิสิตมีความพึงพอใจในระดับมากที ่ สุ ด
ได้แก่ ความรู้และประสบการณ์เรื่องการประกาศข่ าวใน
สตูดิโอและภาคสนามจากวิทยากร การประกาศข่าวภาค
ภาษาอังกฤษ และการสัมภาษณ์ประเด็นร้อน ในด้านความรู้
และประสบการณ์ต่าง ๆ จากวิทยากร นิสิตมีความรู้ความ
เข้าใจ สามารถปรับใช้ในการเป็นผู้ประกาศพิธีกรได้ ทั้งการ
รายงานข่าว การพัฒนาบุคลิกภาพและการแต่งกาย ความรู้
และประสบการณ์ เรื ่ องการประกาศข่ าวในสตู ด ิ โอและ
ภาคสนามจากวิ ทยากร การเป็ นพิ ธ ี กรเวที อ ี เว้ นท์ การ
ประกาศข่าวภาคภาษาอั งกฤษ การอ่านข่าวอากาศ การ
ทำสกู ๊ ปข่ าวและหน้ าที ่ ของการเป็ นผู ้ ส ื ่ อข่ าว และการ
สัมภาษณ์ประเด็นร้อน

อภิปรายผล
จากผลการศึกษา เรื่อง “การพัฒนาคุณลักษณะ
เฉพาะตัวของการเป็นพิธีกรและผู้ประกาศ ผ่านกระบวนการ
เรี ยนรู ้ เชิ งจิ ตตปั ญญา” ของนิ ส ิ ตในรายวิ ชาการเป็ นผู้

ประกาศและพิธีกร พบว่า นิสิตสามารถเข้าใจคุณลักษณะ
เฉพาะตั วในด้ านคุ ณลั กษณะเด่ นและคุ ณลั กษณะด้ อย
เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกาศและพิธีกรในด้านต่าง ๆ เป็นผล
มาจากกระบวนการเรียนรู้ทางด้านจิตตปัญญา ซึ่งเป็นการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการกระตุ้นให้นิสิตเกิด
การตั้งคำถาม เพื่อค้นหาและทำความเข้าใจลักษณะนิสัย
ของตนเอง อันประกอบไปด้วย ฐานกาย (ประสบการณ์)
ฐานหัว (การใคร่ครวญ) และฐานใจ (การสะท้อนคิด) ส่งผล
ให้นิสิตได้พัฒนาคุณลักษณะเฉพาะตัวที่เหมาะสมกับการ
เป็นพิธีกรและผู้ประกาศและการประกอบอาชีพต่าง ๆ ใน
อนาคต ทั้งในด้านอวัจนภาษา ได้แก่ น้ำเสียง ท่าที ลีลา
ด้านบุคลิกภาพ ได้แก่ การจัดวางโครงสร้างร่างกาย และการ
ปรากฎตัว ซึ่งสัมพันธ์กับคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกาศ
และพิธีกร และด้านวัจนภาษา ได้แก่ การพูด การคิด การ
แก้ปัญหา ที่ต้องมีศิลปะในการสื่อสารโดยใช้ตนเองเป็นสื่อ
บุคคลในการสื่อสารสู่สาธารณะ
ด้านวัจนภาษาผู้ประกาศและพิธีกรจำเป็นต้อง
สามารถเรียบเรียงความคิดและคำพูดให้ชัดเจนตรงประเด็น
อีกทั้งต้องยังสามารถสืบค้นหาข้อมูลประกอบการพูดให้
เหมาะสมกั บสถานการณ์ ได้ ส่ วนด้ านอวั จนภาษา ต้ อง
สามารถสร้างความประทับใจแก่ผู้ชม ควบคุมการใช้น้ำเสียง
สายตา การแสดงออกทางสี ห น้ า และท่ า ทางได้ อ ย่ าง
เหมาะสม ซึ ่ งหมายรวมถึ งบุ คลิ กลั กษณะ การวางมาด
ท่าทางการยืน การแต่งกาย และการแต่งหน้าทำผมเพื่อให้
เกิดความน่าเชื่อถือแก่ผู้ฟัง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ
Shook (1989) สุกัญญา สมไพบูลย์ และปอรรัชม์ ยอดเณร
(2550)
การใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงจิตตปัญญาทำให้
นิสิตสามารถพัฒนาคุณลักษณะเฉพาะตัวในการเป็นพิธีกร
และผู้ประกาศได้ โดยผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบการวิจัยในชั้นเรียน
(Classroom Action Research) ที ่ เน้ นในการปฏิ บ ั ต ิ การ
(Action) เป็นหลัก ตามแนวคิดของ John Dewey (18591952 อ้างถึงใน N. I. Emand, Sarah Fraser (2000)) นัก
การศึกษาสายปฏิบัตินิยม ในการให้นิสิตได้ลงมือปฏิบัติจริง
ด้วยตนเอง เน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์ด้วยตนเอง
(Experiential Learning) อ ี กท ั ้ งได ้ ร ั บความร ู ้ และ
ประสบการณ์ ต รงจากอาจารย์ ผ ู ้ ส อน และวิ ท ยากร
ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ประกาศ
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และพิธีกร โดยวิธีการแลกเปลี่ยน (Sharing) และอภิปราย
(Discussion) เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ภายในตัวผู้เรียน ส่งผล
ให้นิสิตมีการพัฒนาคุณลักษณะเฉพาะตัวในการเป็นพิธีกร
และผู้ประกาศตามองค์ประกอบของการสื่ อสารและการ
เตรี ยมความพร้ อมในการเป็ นพิ ธ ี กรและผู ้ ประกาศ ซึ่ ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ Shook (1989) และสุกัญญา
สมไพบูลย์และปอรรัชม์ ยอดเณร (2550)
การใช้กระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง
(Transformative Learning) เป็นกระบวนการที่มองว่าการ
เรียนรู้สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลในระดับลึ กทั้ง
ในด้านประสบการณ์ การใคร่ครวญ และการแลกเปลี่ยนทาง
ความคิดอย่างมีเหตุผลตามหลักการของ Taylor (1998) ซึ่ง
เป็นเป้าหมายเพื่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาคุณลักษณะ
เฉพาะตัวของนิสิต โดยผู้วิจัยได้นำมาปรับใช้ในการเรียนการ
สอนในรายวิชาการเป็นผู้ประกาศและพิธีกร ในรูปแบบการ
จัดกระบวนการกลุ่ม ตามหลักการของ Mezirow (2000)
ซึ ่ งในช่ วงเริ ่ มต้ นได้เปิ ดโอกาสให้ น ิส ิตมี ส่ วนร่ วมในการ
ออกแบบห้องเรียนด้วยตนเอง จัดเป็นวิธีการเรียนรู้ร่วมกัน
(Collaborative Inquiry) ทำให้นิสิตมีความสนใจใคร่รู้ ดังที่
ชิดชงค์ ส. นันทนาเนตร(2549) และ ทิศนา แขมมณี (2545)
ได้เสนอไว้ ซึ่งประสบผลสำเร็จในการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์
การเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและการลงมือ
ปฏิบัติจริงในสถานการณ์ต่าง ๆ ทำให้นิสิตได้ค้นหาและ
ทดสอบตนเองว่าคุณลักษณะเด่นของตนเองนั้นเหมาะกับ
การเป็ นพิ ธ ี กรและผู ้ ประกาศในลั กษณะใด โดยผู ้ สอน
จำเป็นต้องหาแหล่ งอ้างอิ งและนำเสนอบุคคลต้ นแบบที่
หลากหลายให้นิสิตได้เห็น เช่น การเปิดวีดีโอบุคคลต้นแบบ
หรือการแนะนำให้นิสิตค้นหาต้นแบบของตนเองมานำเสนอ
หน้าชั้นเรียน และใช้ต้นแบบเป็นตัวชี้วัดสุดท้าย ในช่วงท้าย
กระบวนการให้นิสิตได้ใคร่ครวญว่าตนเองมีคุณลักษณะที่
โดดเด่นและแตกต่างอย่างไร สามารถวิพากษ์ความถูกต้อง
เหมาะสมของการเป็ นพิ ธ ี กรและผู ้ ประกาศที ่ พบเห็ นใน
ปัจจุบันได้ รวมทั้งได้สะท้อนคิดและทบทวนตนเองผ่านการ
เขี ยนบั นทึ ก Reflection Note จึ งสามารถสรุ ปได้ ว ่ า ใน
ภาพรวมของการใช้ กระบวนการจั ดการเรี ยนรู ้ เพื ่ อ การ
เปลี่ยนแปลงควบคู่กับกิจกรรมตามแนวจิตตปัญญา และการ
มีส่วนร่วมในการออกแบบห้องเรียนด้วยตัวเอง ทำให้นิสิต
สามารถบรรลุถึงการเข้าใจคุณลักณะเด่นและคุณลักษณะ

ด้อยภายในตัวตนและพัฒนาคุณลักษณะเฉพาะตัวในการ
เป็นผู้ประกาศและพิธีกรได้
ในมิติของผู้สอน ต้องปรับวิธี การสอนจากการ
บรรยายหรื อ การให้ ค วามรู ้ (Lecturer) มาเป็ น ผู ้ เ อื้ อ
กระบวนการ (Facilitator) โดยใช้หลักการจิตตปัญญาศึกษา
ที่ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้มิติด้านในของผู้เรี ยน ใช้
วิธีการฟังอย่างลึกซึ้ ง (Deep Listening) เพื่อให้ทราบถึ ง
ความต้องการที่แท้จริงของผู้เรียน ใช้การสะท้อนความเห็น
ในกลุ่ม (Group Reflection) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พุด
คุย และรับฟังความคิด ความรู้สึกของตนเองและผู้อื่นร่วม
ชั้นเรียนเดียวกัน ส่งผลให้เกิดการวิเคราะห์และประเมินผล
การเรียนรู้ของตนเองเพิ่มขึ้นด้วย นอกจากนี้ยังได้นำการ
สนทนา Dialogue มาใช้ เพื่อเอื้อให้เกิดพื้นที่ ปลอดภัยใน
การแลกเปลี่ยนอภิปราย และแสดงความคิดเห็นเพื่อการ
พัฒนาต่อตนเองและเพื่อนร่วมชั้นเรียน ตามจุดมุ่งหมายของ
จิตตปัญญาเพื่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ของจุมพล พูลภัทรชีวิน (2552) และวิธีการจัดการเรียนการ
สอนโดนเน้นกระบวนการกลุ่มของทิศนา แขมมณี (2545)
ในส่วนของการจัดลำดับเนื้อหาและรายละเอียด
การเรียนรู้รายสัปดาห์ จำเป็นต้องให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
ออกแบบการเรียนรู้และเนื้อหาสาระการเรียนรู้ร่วมกันกับ
ผู้สอน ซึ่งอาจจะตรงหรือแตกต่างกับสิ่งที่ผู้สอนได้เตรียมไว้
ตั้งแต่ต้น ผู้สอนต้องสามารถปรับเปลี่ยนให้เป็นไปตามความ
สนใจของผู้เรียนได้ โดยเนื้อหาในส่วนของการเป็นพิธีกรและ
ผู ้ ประกาศที ่ ผ ู ้ สอนได้ เตรี ยมไว้ จากการค้ นคว้ าเอกสาร
การศึกษาในเรื่องต่าง ๆ อาทิ พิธีกรรายการวิทยาศาสตร์
ทางโทรทัศน์ พิธีกรรายการสุ ขภาพทางโทรทัศน์ พิธีกร
รายการวาไรตี ้ รายการกึ ่ งสารคดี จากสุ ชี วา สิ ทธิ จ ิ นดา
(2554) อุษณีย์ นิติยานนท์ (2550) และแอน ทองประสม
(2548) ไม่ได้นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนแต่นำมาใช้
ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ท้ายชั่วโมง ในขณะที่ข้อมูล
เรื่องสถานภาพและบทบาทของพิธีกรถ่ายทอดสดงานพระ
ราชพิ ธ ี ทางโทรทั ศน์ โดยอุ ร ั สยาน์ สุ ขะตุ งคะ (2546)
ความสามารถทางการสื่อสารของพิธีกรยอดนิยมในรายการ
โทรทัศน์ของณุชชนา วุฒิโอฬาร (2552) กระบวนการสร้าง
และรั ก ษาความนิ ย มของพิ ธ ี ก รโทรทั ศ น์ ข องช่ อ ผกา
วิริยานนท์ (2539) กระบวนการคัดเลือกผู้ประกาศข่าวทาง
โทรทัศน์ของสนมพร ฉิมเฉลิม (2542) กระบวนการคัดเลือก

วารสารนิเทศศาสตร์ ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2564

พิ ธ ี กรและผู ้ ประกาศข่ าวของสถานี โทรทั ศน์ กองทั พบก
ช่อง 7 ของเหมือนฝัน ประสานพานิช (2548) ถูกนำมาใช้ใน
การแลกเปลี่ยน เพื่อเป็นตัวอย่างในการประกอบอาชีพเป็น
พิธีกรและผู้ประกาศให้กับผู้เรียน รวมถึงหัวข้อที่นิสิตให้
ความสนใจและให้คะแนนมากที่สุดคือการสัมภาษณ์ประเด็น
ร้อนโดยวิทยากรจอมขวัญ หลาวเพ็ชรนั้น นอกจากนี้ยังได้
ให้นิสิตอ่านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเป็นพิธีกรรายการ
สัมภาษณ์ของ จิตต์สุขุม พวงเพ็ชร(2548) ปอรรัชม์ ยอดเณร
(2544) อรวี บุนนาค (2559) และชมพูนุท สถิตย์เสมากุล
(2554) ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสัมภาษณ์ ลักษณะ
ท่ าทางของพิ ธ ี กร ลี ลา และการสร้ างเนื ้ อหาในรายการ
สัมภาษณ์และสนทนา เพื่อเป็นความรู้ก่อนที่จะเข้าร่วมฟัง
บรรยายและแลกเปลี่ยนกับวิทยากร ซึ่งจากเอกสารทั้งหมด
ที่กล่าวมา ผู้สอนสามารถทำเป็นเอกสารสรุปให้ผู้เรียนอ่าน
เพื ่ อเสริ มประสบการณ์ ข องตนเองนอกเวลาเรี ย นและ
สามารถใคร่ ครวญและเขี ย นบั นทึ กประสบการณ์ เพื่ อ
ประกอบการพัฒนาคุณลักษณะเฉพาะตนของผู้เรียนได้

ข้อเสนอแนะ
งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาคุณลักษณะเฉพาะตัว
ของการเป็นพิธีกรและผู้ประกาศ ผ่านกระบวนการเรียนรู้
เชิงจิตตปัญญา” ของนิสิตในรายวิชาการเป็นผู้ประกาศและ
พิธีกรระดับปริญญาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยนี้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการ
ศึกษาอื่น ๆ ที่เป็นการวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action
Research) หรือการวิจัยที่เน้นการปฏิบัติการ
นักการศึกษาสามารถปรับเปลี่ ยนรู ปแบบหรื อ
กระบวนการที่ ใช้ ในการเรี ยนการสอน นอกเหนือไปจาก

กระบวนการการเรียนรู้เชิงจิตตปัญญา โดยใช้องค์ความรู้
ด้ านอื ่ น ๆ ในการพั ฒนากลุ ่ มตั วอย่ างในด้ านอื ่ น ๆ ที่
นอกเหนือจากการพัฒนาคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกาศ
และพิ ธ ี ก รได้ นอกจากนี ้ ย ั ง สามารถใช้ แ นวคิ ด และ
กระบวนการจิตตปัญญาในการพัฒนาทักษะหรือบุคลิกภาพ
ให้แก่บุคคลในสายอาชีพอื่น ๆ นอกเหนือจากผู้ประกาศและ
พิธีกรได้เช่นเดียวกัน
นักวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์ รวมถึงพิธีกรและผู้
ประกาศ ที่สนใจพัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะที่โดดเด่น
เฉพาะตัว สามารถนำกระบวนการการเรียนรู้ชุดนี้ไปทดลอง
ใช้ ก ั บ ตนเองในแง่ ข องการบั น ทึ ก ประสบการณ์ การ
ใคร่ครวญ และการทดลองการเรียนรู้ผ่านการแลกเปลี่ยน
สนทนากับผู้อื่น โดยใช้การฟังอย่างอย่างลึกซึ้งเพื่อนำมาซึ่ง
การปรับเปลี่ยนและพัฒนาตนเองต่อไปได้
ข้อเสนอในการวิจัยครั้งต่อไป นักวิจัยสามารถนำ
ผลการศึ กษาในส่ วนกระบวนการจั ดการเรี ยนรู ้ ไปใช้ ใน
การศึ ก ษากั บ กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งหรื อ นิ ส ิ ต นั ก ศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัยอื่นๆในพื้นที่หรือท้องถิ่นที่แตกต่างกัน หรือ
ศึกษาในประเด็นอื่นที่ชี้เฉพาะเพื่อพัฒนาคุณลักษณะด้านใด
ด้านหนึ่งให้เกิดความละเอียดและลงลึกมากยิ่งขึ้นได้ อาทิ
การศึ กษากระบวนการในการสร้ างความสามารถในการ
สื่อสารด้านวัจนภาษาสำหรับพิธีกรและผู้ประกาศในแง่มุม
ต่างๆ หรือ กระบวนการพัฒนาคุณลักษณะของผู้ประกาศ
และพิ ธ ี กร โดยใช้ ร ู ปแบบหรื อกระบวนการประเภทอื่ น
นอกเหนือจากกระบวนการเรียนรู้เชิงจิตตปัญญา หรือการ
นำกระบวนการเรียนรู้เชิงจิตตปัญญาไปประยุกต์ใช้เพื่อการ
พัฒนาคุณลักษณะของอาชีพอื่น ๆ เป็นต้น
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