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การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของการใช้รูปแบบการสื่ อสารการละครเพื่อการพัฒนา
เด็กและเยาวชนด้านความฉลาดทางอารมณ์ และเพื่อเปรี ยบเทียบรู ปแบบการสื่ อสารการละครเพื่อการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนด้านความฉลาดทางอารมณ์ก่อนและหลังกระบวนการ โดยกลุ่มที่ใช้ในการศึกษา
เป็ นเด็กและเยาวชนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 จํานวน 30 คน ซึ่ งแบ่งเป็ น 10 คน ต่อ 1 โรงเรี ยน โรงเรี ยน
ในเขตพื้นที่การศึกษาเขตกรุ งเทพมหานครฯ 3 โรงเรี ยน โดยเสนอผ่านรู ปแบบการสื่ อสารการละครเพื่อ
การพัฒนา 3 รู ปแบบ 1) Top-Down 2) Participatory และ 3) Empowering แบบวัดค่าความฉลาดทาง
อารมณ์ ประกอบไปด้วยด้านดี เก่ง สุ ข และแยกย่อยออกมาเป็ น 5 ด้าน คือ 1) ความตระหนักในตนเอง
2) การควบคุมอารมณ์ 3) การจูงใจในตนเอง 4) การเห็นอกเห็นใจ และ 5) ทักษะทางสังคม ข้อมูลที่ได้
นํามาหาค่าเฉลี่ ยและคะแนนรวมในแต่ละรู ปแบบการสื่ อสารเพื่อนํามาเปรี ยบเที ยบ รวมไปถึ งแบบ
สังเกตความฉลาดทางอารมณ์ในเด็กและเยาวชนที่นาํ มาสรุ ปและอภิปรายผล
ผลการวิจยั พบว่า รู ปแบบที่ 2 Participatory มีคะแนนหลังทํากระบวนการ สู งที่สุด คือ 55.50
จาก 47.50 ของคะแนนรวมทั้งหมด ถัดมาตามลําดับคือ รู ปแบบที่ 3 Empowering ผลวิจยั พบว่ามีค่า
คะแนนรวมหลังกระบวนการเพิ่มขึ้นจาก 36.10 เป็ น 37.40 จากผลคะแนนรวมทั้งหมด และรู ปแบบที่ 1
Top-Down จากกระบวนการพบว่า มีคะแนนลดลงจาก 34.80 ลดลงมาเหลือ 33.20 จากผลคะแนนรวม
ทั้งหมด
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บทที่ 1
บทนํา
1.1

ทีม่ าและความสํ าคัญ
ประเทศไทยเป็ นประเทศที่จดั อยูใ่ นประเทศที่กาํ ลังพัฒนา ในขณะที่หลายๆประเทศเพื่อนบ้าน

มีการสร้ างแผนพัฒนาในหลายๆด้านที่เป็ นรู ปแบบขึ้น ส่ งผลต่อการเป็ นแบบแผนในการนํามาพัฒนา
ประเทศที่กาํ ลังพัฒนาเช่นกัน เช่น แผนการพัฒนาเศรษฐกิจ แผนการพัฒนาสิ่ งแวดล้อม แผนการพัฒนา
การเมืองการปกครอง เป็ นต้น และหนึ่ งในนั้นคือ แผนพัฒนาประชากรในประเทศ หรื อ แผนพัฒนา
ทรัพยากรมนุ ษย์ที่ว่าด้วยเรื่ องของความมัน่ คงของประชากรในประเทศ การดํารงชี วิต อาชี พการงาน
เกิดเป็ นการใช้พลังการขับเคลื่ อนประเทศด้วยคนในประเทศ แผนพัฒนาที่วา่ ด้วยเรื่ องของคนแบ่งย่อย
ลงไปในรายละเอียด อาทิ คนสู งอายุ คนทํางาน คนพลัดถิ่น คนชายขอบ คนใช้แรงงาน และที่ยงั ไม่ถูก
กล่าวถึงคือ เด็กและเยาวชน“เด็กคือทรัพยากรอันมีค่าของการพัฒนาประเทศ ดังนั้นการให้ความสําคัญ
ต่อคุณภาพของการเกิดและได้รับการเลี้ยงดูอย่างเหมาะสม ตลอดช่วงการเติบโตของเด็กทุกคนจึงเป็ น
เรื่ องที่จาํ เป็ น” (คณะทํางานสุ ขภาพคนไทย, 2556)
เด็กและเยาวชนไทยในปั จจุบนั ก้าวเดินไปพร้อมๆกับสังคมโลกยุคใหม่ ที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในทุกๆวัน การเลี้ยงดูของพ่อแม่และครอบครัวยุคใหม่ส่งผลต่อตัวเด็กทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งใน
ด้า นการใช้ ชี วิ ต การเรี ยนการศึ ก ษา ด้า นสุ ข ภาวะ ที่ ร วมไปถึ ง ร่ า งกายและจิ ต ใจของตัว เด็ ก ที่
เปรี ยบเสมือนอนาคตของชาติที่จะกลายมาเป็ นคนรุ่ นใหม่ในการดําเนิ นและช่วยกับขับเคลื่อนประเทศ
ในภายภาคหน้า อย่างไรก็ดีมีหลายประเด็นที่ตอ้ งใส่ ใจในช่วงวัยเจริ ญเติบโตของเด็กและเยาวชน ที่เห็น
ได้จากปั ญหาใหญ่จาก 10 ตัวชี้วดั ความมัน่ คงมนุ ษย์ 2556 จากการปฎิรูปประเทศไทย เพิ่มพลังพลเมือง
จากสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิ ดล(วปส.) สํานึ กงานกองทุนสนับสนุ นการสร้าง
เสริ มสุ ขภาพ (สสส.) และ สํานักงานคณะกรรมการสุ ขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้ช้ ีแจงปัญหาใหญ่ๆที่เกี่ยว
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ข้องเด็กและเยาวชนไว้ อาทิ การท้องก่อนวัยอันควรในกลุ่มวัยรุ่ นอายุต่าํ กว่า 20 ปี การส่ งเสริ มให้เลี้ยง
ทารกโดยนมผง ปั ญหาทางโภชนการในเด็กช่วงเจริ ญเติบโด รวมไปถึงความฉลาดทางสติปัญญาลดลง
ของเด็กและเยาวชนไทยที่มีการวัดผลกรมสถิ ติแห่ งประเทศไทยปี 2556 จึงทําให้ยอ้ นกลับไปสู่ การ
วางแผนพัฒนาการศึกษาไทยที่จะเล็งเห็ นถึ งปั ญหาในขณะที่มีการพัฒนาแผนการศึกษาไปพร้อมๆกับ
การพัฒนาประเทศอยู่เสมอๆ และหากมองปั ญหาอี ก ด้า นหนึ่ ง ที่ ม าพร้ อมๆกับ ความฉลาดทางด้า น
สติปัญญา ที่สาํ คัญไม่นอ้ ยไปกว่ากันนั้นคือ “ความฉลาดทางอารมณ์”
ความฉลาดทางอารมณ์ หรื อ Emotion Quotient (E.Q.) หมายถึง ความสามารถทางด้านอารมณ์
ที่จะช่ วยให้การดําเนิ นชี วิตเป็ นไปได้อย่างสร้ างสรรค์และมีสุข เป็ นรู ปแบบหนึ่ งของความฉลาดทาง
สังคมที่ประกอบด้วยความสามารถในการเรี ยนรู ้อารมณ์และความรู ้สึกของตนเองและผูอ้ ื่น สามารถแยก
ความแตกต่างของอารมณ์ที่เกิดขึ้น และใช้ขอ้ มูลเป็ นเครื่ องชี้นาํ ในการคิดและการกระทําสิ่ งต่างๆ ทั้งนี้
หากมองในด้านความฉลาดทางด้านสติปัญญาอาจไม่เพียงพอต่อการประสบความสําเร็ จในการมีชีวิตที่
ดีและมีความสุ ขแต่แล้วในประเทศไทยในช่วงหลังมานี้ ก็ได้มีนักวิชาการเริ่ มสนใจและเห็ นปั ญหานี้
ขึ้นมาและมีการวัดผลจากหลายหน่วยงานในไทยในที่น้ ีคือ คณะทํางานสุ ขภาพคนไทยที่เขียนไว้ในงาน
การปฏิรูปเมืองไทย มองปั ญหาปี 2556 ไว้วา่ “ระบบการศึกษาที่ดี ไม่เพียงเพิ่มพูนความความรู ้เท่านั้น
แต่ยงั ต้องสร้ างคนที่มีความฉลาดทางด้านสติ ปัญญาและอารมณ์ ดว้ ย ซึ่ งในประเด็นหลังนี้ การลดลง
อย่างต่อเนื่ องของค่าคะแนนเฉลี่ ยความฉลาดทางด้านอารมณ์ของเด็กไทย ยังคงเป็ นความท้าทายที่รอ
การแก้ไข” (คณะทํางานสุ ขภาพคนไทย, 2556)
จากการสะท้อนของประโยคข้างต้นมีการวัดคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ ของเด็กไทย ที่มา
จากกรมสุ ขภาพจิต กระทรวงสาธาณะสุ ข ได้เฉลี่ยออกมาในปี 2545 ปี 2550 และ ปี 2554 คะแนน EQ
ของเด็กและเยาวชนลดลงอย่างเห็นได้ชดั คือ 186.42/2545 179.58/2550 และ 169.72/2554 ดังนั้นเพื่อ
ตอบสนองและช่ ว ยในการผลัก ดัน แผนพัฒ นาเด็ ก และเยาวชนแห่ ง ชาติ พ .ศ. 2555-2559 ของ
คณะกรรมการส่ งเสริ มการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ที่วา่ ด้วยเรื่ องของการผนวกรวมนโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์ ระดับชาติดา้ นการพัฒนาเด็กที่มีการพูดถึ งสุ ขสภาวะจิตใจ การเรี ยนรู้ และการพัฒนา
อารมณ์ในเด็กและเยาวชนไว้อย่างชัดเจนใน เรื่ องความฉลาดสติปัญหาและความฉลาดทางด้านอารมณ์
ของเด็ ก ไทย จากปั ญ หาที่ อ อกมาทํา ให้นัก การพัฒ นาในประเทศไทยมี วิ ธี ก ารแก้ปั ญ หาต่ า งๆ ใน
หน่วยงานใหญ่ๆของภาครัฐได้แก่ โครงการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) เด็กและเยาวชนเกิดขึ้น
ตั้งแต่ปี 2548-2554 ของกรมสุ ขภาพจิต โครงการพัฒนาฐานข้อมูลในเด็กและเยาวชน ของสถาบันรา
ชานุ กูล กระทรวงการศึกษาปรับหลักสู ตรให้เอื้อต่อการแก้ไขเด็กและเยาวชน อีกทั้งหน่วยงานย่อยซึ่ ง
ได้แก่ โรงเรี ยนทั้งภาครัฐและเอกชนที่ส่วนใหญ่ใช้สื่อกิจกรรม สื่ อกีฬา สื่ อดนตรี เข้ามาในการพัฒนา
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ทางด้านอารมณ์ในเด็กและเยาวชน และหนึ่ งในสื่ อทางเลือกและนับว่าเป็ นสื่ อสมัยใหม่ที่เข้ามาเป็ นสื่ อ
ด้านหนึงในการพัฒนาได้ดีและคิดว่ามีประสิ ทธิ ภาพในการแก้ปัญหา คือ สื่ อละครเพือ่ การพัฒนา
สื บเนื่ องมาจากปั ญหาที่เกิดขึ้นมาจากเรื่ องของอารมณ์ จิตใจของมนุ ษย์ที่ส่งผลต่อการกระทํา
จึงเลือกสื่ อในการพัฒนาที่ว่าด้วยเรื่ องของกระบวนการเรี ยนรู้ทางร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ ความรู ้สึกนึ ก
คิดไปกับกระบวนการละคร ในกระบวนการของละครว่าด้วยเรื่ องของการสื่ อสารที่นาํ เสนอในรู ปแบบ
กระบวนการทางการแสดง เป็ นเครื่ องมื อในการช่ วยแก้ไ ขและพัฒนาที่ มีคุ ณูป การหลากหลายจาก
ผลงานของกลุ่มละครต่างๆที่ผา่ นมา อันเนื่ องจากศิลปะการละครหรื อศาสตร์ ละครเวทีวา่ ด้วยเรื่ องของ
จิตใจมนุษย์ อารมณ์ความรู ้สึกของคน เป็ นคุณสมบัติของการละครอย่างแท้จริ ง ด้วยปั ยจัยดังกล่าวผูว้ ิจยั
จึงนําสื่ อละครเข้ามาใช้เป็ นเครื่ องมือการพัฒนาด้านอารมณ์เช่นเดียวกับกระบวนการละครที่พูดถึงเรื่ อง
อารมณ์ความรู ้สึกนึกคิดของนักแสดงที่สามารถนําไปสู่ แนวทางแก้ปัญหาของกระบวนการละครได้ ใน
การศึกษาวิจยั นี้ “การสื่ อสารการละคร” อันถื อว่าเป็ นศิลปะที่มีลกั ษณะรู ปแบบเฉพาะ โดยเฉพาะการ
สร้างกระบวนการละครที่เป็ นการพัฒนาเด็กและเยาวชน ถือว่าเป็ นวัยและช่ วงความพร้อมของเด็กนั้น
กําหนดเนื้ อหาและรู ปแบบการนําเสนอ และกิจกรรมที่ต่างกันออกไป ที่เน้นการแสดงและจัดกิ จกรรม
ละคร เน้นงานคุ ณภาพและความจริ งใจ อีกทั้งการใช้ละครเป็ นสื่ อในการพัฒนาเด็กๆที่เข้าร่ วมจะถู ก
กระบวนการละครทําหน้าที่ในตัวของละครเอง จะทําให้เกิดสภาวะจิตใจ อารมณ์ ความรู ้สึก ได้เกิดการ
แก้ไข เรี ยนรู ้ของสติปัญญาและอารมณ์ได้เป็ นอย่างดี
กล่ าวโดยสรุ ปคื อ จากปั ญหาที่ ก ล่า วไปข้า งต้นในเด็ก และเยาวชนในการค้นคว้า วิจยั ครั้ งนี้
มุ่งเน้น “การปลูกฝังและป้ องกันมากกว่าการแก้ไข” โดยใช้ส่ื อละครเพื่อการพัฒนามาเป็ นเครื่ องมือใน
การดํา เนิ น งานที่ ผ่า นกระบวนการทางละคร นํา เสนอในรู ป แบบที่ เป็ นการกระทํา เพื่ อศึ ก ษาและ
เปรี ยบเทียบผลที่ได้จากกระบวนการละครเพื่อการพัฒนา ในที่น้ ีจะนําสื่ อการแสดงเข้ามาเป็ นสื่ อหลัก
ในการส่ งสาร และเนื่ องจากการผสมผสานของสองศาสตร์ ระหว่างหลักการที่ ว่าด้วยเรื่ องของ “การ
สื่ อสาร” ตามหลักนิ เทศศาสตร์ และ ศาสตร์ แห่งศิลปะการแสดงที่วา่ ด้วยเรื่ องของ “ละคร” ซึ่ งเป็ นสื่ อ
ทางเลื อกที่ช่วยในการขับเคลื่ อนการพัฒนาอีกแขนงหนึ่ง และหากจะกล่าวถึ ง “สื่ อทางเลือก”ตามหลัก
ของการสื่ อสารที่มีอยูอ่ ย่างหลากหลายนั้นที่กล่าวถึงคือ “สื่ อละคร” เป็ นอีกสื่ อหนึ่ งที่มีหน้าที่และบริ บท
เก่าแก่นบั พันปี และมีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนามนุ ษย์และสังคมในทั้งระดับย่อยจนมาถึงระดับใหญ่
มาโดยตลอด และแม้วา่ จะไม่ได้แสดงบทบาทในฐานะ“สื่ อเพื่อการพัฒนา” ออกมาอย่างโดดเด่นนัก ใน
งานพัฒนาของสังคมไทย เนื่ องเพราะคนไทยส่ วนใหญ่จะรู้ จกั และยอมรับละครในแง่ของความเป็ น
“ความบันเทิง” มากกว่าจะเข้าใจได้วา่ ละครเป็ น “สื่ อเพื่อการเรี ยนรู้” แต่ในที่จริ งแล้วสื่ อละครก็เป็ นอีก
สื่ อหนึ่ งที่มีนกั เรี ยน นักศึกษาและนักพัฒนาจํานวนไม่นอ้ ย ที่ได้นาํ มาประยุกต์ใช้เป็ นเครื่ องมือในการ
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ให้การศึกษา หรื อนํามาเพื่อการพัฒนาบุคคล กลุ่มคนและชุ มชนได้อย่างมีไม่น่าเชื่ อ จนเกิดความเชื่ อว่า
สื่ อละครน่าจะเป็ นเครื่ องมือพัฒนาชุ มชนที่มีลกั ษณะพิเศษแตกต่างจากสื่ ออื่นๆ ซึ่ งสามารถสังเกตได้
จากผลการพัฒนาบุคคลและชุ มชนภายหลังการปฏิ บตั ิงาน ที่มีหลายมิติในการพัฒนามนุ ษย์ที่เน้นการ
พัฒนาด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม ซึ่ งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในตัวบุคคลได้อย่างละเอียดอ่อนและ
ยัง่ ยืน ในหัวข้อ การศึกษาและเปรี ยบเทียบรู ปแบบการสื่ อสารการละครเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ด้านความฉลาดทางอารมณ์

1.2 ปัญหานําวิจัย
1.2.1 รู ปแบบการสื่ อสารการละครเพื่อการพัฒนา จะสามารถพัฒนาเยาวชนด้านความฉลาด
ทางอารมณ์ได้อย่างไร
1.2.2 รู ปแบบการสื่ อสารการละครเพื่อการพัฒนารู ปแบบใดสามารถเสริ มสร้ างความฉลาด
ทางด้านอารมณ์ในเด็กและเยาวชนได้มีประสิ ทธิ ภาพมากกว่ากัน

1.3 วัตถุประสงค์ ของงานวิจัย
1.3.1 เพื่อศึกษาผลของการใช้รูปแบบการสื่ อสารการละครเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนด้าน
ความฉลาดทางอารมณ์
1.3.2 เพื่อเปรี ยบเทียบรู ปแบบการสื่ อสารการละครเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนด้านความ
ฉลาดทางอารมณ์ก่อนและหลังกระบวนการ

1.4 ขอบเขตงานวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ มุ่งศึกษารู ปแบบ กระบวนการ และผลของการใช้สื่อละครเพื่อการสื่ อสารที่
มุ่งเน้นพัฒนาเด็กและเยาวชน ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 เนื่ องจากเป็ นช่วงวัยเรี ยนรู ้ คือ มีการพัฒนา
ทางด้า นสติ ปัญญา ด้านอารมณ์ ด้านคุ ณธรรม จริ ยธรรม ดังนั้นการศึ กษาในครั้ งนี้ มุ่ง เน้นถึ ง ช่ วงวัย
ปลูกฝัง ซึ่ งนําไปสู่ การใช้สื่อละครเพื่อเปรี ยบเทียบรู ปแบบการสื่ อสารการละครเพื่อการพัฒนาด้านความ
ฉลาดทางอารมณ์ โดยมีขอบเขตของการศึกษาวิจยั และกระบวนการที่ใช้ในการเก็บข้อมูลดังนี้
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1.4.1 ด้ านการศึกษา
1.4.1.1 ประชากร เป็ นกลุ่มเด็กและเยาวชน ที่ศึกษาอยูใ่ นโรงเรี ยนประถมศึกษา เขต
พื้นที่การศึกษา ในกรุ งเทพมหานครฯ เนื่ องมาจากเป็ นพื้นที่ที่ถูกจัดตั้งว่าเป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู ้ของ
ประเทศ มีเครื่ องมื อทางการเรี ยนรู ้ และความเป็ นอยู่ที่เพรี ยบพร้ อม รวมถึ งองค์ประกอบและปั จจัยที่
ส่ งผลต่ออารมณ์ในเด็กและเยาวชนสู งกว่าเด็กและเยาวชนที่อยูต่ ่างพื้นที่ออกไป
1.4.1.2 กลุ่มที่ใช้ในการศึกษาและการสุ่ มตัวอย่าง เป็ นกลุ่มเด็กและเยาวชนในโรงเรี ยน
ช่วงระดับชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนในเขตกรุ งเทพฯ จํานวน 3 โรงเรี ยน 1 โรงเรี ยนต่อ 1 รู ปแบบ
การสื่ อสารการละคร ใช้วิธีการสุ่ มแบบง่าย (Simple random sampling) สุ่ มเลขที่ประจําชั้นภายในห้อง
เพื่อให้ได้นกั เรี ยนจํานวน 10 คน ในทั้ง 3 โรงเรี ยน รวม 30 คน ในกลุ่มศึกษาที่ใช้ในการศึกษาและ
เปรี ยบเทียบการสื่ อสารการละครเพื่อการพัฒนา เพื่อศึกษารู ปแบบการสื่ อสารการละครเพื่อการพัฒนา
เด็กและเยาวชนด้านความฉลาดทางอารมณ์
1.4.2 ด้ านกระบวนการ
ด้านการใช้ละครเข้ามาเป็ นเครื่ องมือการสื่ อสาร หรื อ “สื่ อละคร” ในครั้งนี้เราจะนําเสนอผ่าน
สายตาของนักการสื่ อสาร หรื อนักนิ เทศศาสตร์ ที่วา่ ด้วยเรื่ องของสื่ อละคร ที่ใช้กระบวนการทางศิลปะ
หรื อ กระบวนการทางละครซึ่ งจํา แนกรู ป แบบเฉพาะคื อ ละครสํ า หรั บ เด็ ก และเยาวชน และหาก
จําเป็ นต้องมองให้คู่ขนานกันทั้งการสื่ อสารและการละครควบคู่ไปด้วย
รู ปแบบการสื่ อสารการละครเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนในที่น้ ี มีดว้ ยกัน 3 รู ปแบบที่ใช้ใน
การเปรี ยบเทียบและวัดค่าทางความฉลาดทางอารมณ์ ที่ได้แบ่งตามวิวฒั นาการการละครของประเทศ
ไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั (ดวงแข บัวประโคน และคณะ, 2547)
1.4.2.1 รู ปแบบที่1 Top-Down
เป็ นรู ปแบบการสื่ อสารแบบบนลงล่าง เป็ นลักษณะของละครทัว่ ไปคือ เด็กและเยาวชน
ทําหน้าที่เป็ นผูช้ ม ไม่มีการสื่ อสารโต้ตอบทําหน้าที่เป็ นผูร้ ับสารแต่เพียงฝ่ ายเดี ยว เฝ้ าดูและเก็บข้อมูล
จากแบบวัดความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กและเยาวชน
1.4.2.2 รู ปแบบที่2 Participatory
รู ปแบบการสื่ อแบบมีส่วนร่ วม ให้บทบาทหน้าที่คนละครึ่ งของเด็กและเยาวชนในการ
ทําละครหรื อกระบวนการละคร โดยมีการถ่ายทอดและส่ งต่อให้เด็กและเยาวชนได้เรี ยนรู ้กระบวนการ
สื่ อสารการละคร จากนั้นเก็บข้อมูลจากแบบวัดความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กและเยาวชน
1.4.2.3 รู ปแบบที่ 3 Empowering
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รู ปแบบการสื่ อสารการละครให้บทบาทหน้าที่แก่เด็กและเยาวชนเต็มตัว คือ เป็ นทั้งผูค้ ิด
ผูส้ ร้ างและผูล้ งมือทํากระบวนการทั้งหมดในการสร้างสรรค์ละคร จากนั้นเผ้าดูและเก็บข้อมูลแบบวัด
ความฉลาดทางอารมณ์
1.4.3 ด้ านการวัดผล
ในแต่ ล ะรู ป แบบของการสื่ อสารการละคร ในวิจ ยั ครั้ งนี้ จ ะใช้ต ัวชี้ ว ดั จากกรมสุ ข ภาพจิ ต
กระทรวงสาธารณสุ ข ที่มีองค์ประกอบพื้นฐานของความฉลาดทางอารมณ์คือ ดี เก่ง สุ ข และได้แยกเป็ น
ด้านย่อย ซึ่ งผูว้ จิ ยั นําด้านย่อยในแต่ละข้อเป็ นเกณฑ์ในการตั้งแบบวัดค่าความฉลาดทางอารมณ์ ดังนี้
1.4.3.1 ความตระหนักในตน (Self-Awareness) หมายถึ ง ความสามารถในการรั บรู ้
อารมณ์ความรู ้สึกของตนเอง มีความเชื่อมัน่ ในตนเอง และตัดสิ นใจได้ตามวัย
1.4.3.2 การควบคุมอารมณ์ (Managing Emotion) หมายถึง ความสามารถที่จะควบคุม
ความกลัวความกังวล ความโกรธ ฯลฯ ของตนเองได้ และแสดงออกอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
1.4.3.3 การจูงใจตนเอง (Motivating Oneself) หมายถึง ความมุ่งหวังและการคิดบวก
เพื่อแก้ไขปั ญหาฟั นฝ่ าอุปสรรค ยอมรับความผิดพลาด ซึ่ งจะมีผลระยะยาวต่อเด็กในการตั้งเป้ าหมาย
และการสร้างความสําเร็ จในอนาคต
1.4.3.4 การเห็นอกเห็ นใจ (Empathy) หมายถึง ความสามารถในการสังเกต รับรู ้
ความรู ้สึกของผูอ้ ื่นจากนํ้าเสี ยง สี หน้า ท่าทาง และตอบสนองแบบเอาใจเขามาใส่ ใจเรา
1.4.3.5 ทัก ษะทางสั ง คม (Social Skills) หมายถึ ง ความสามารถในการสร้ า ง
ความสัมพันธ์ในทางบวกต่อผูอ้ ื่น แก้ปัญหาความขัดแย้ง ด้วยวิธีประนีประนอม รวมไปถึงความมีน้ าํ ใจ
ช่วยเหลือ แบ่งปั น
1.4.4 กลุ่มตัวอย่ าง
ในการศึ ก ษาวิจยั ครั้ งนี้ ไ ด้เลื อกกลุ่ ม ตัวอย่า งเป็ นกลุ่ ม เด็ ก และเยาวชน ที่ ศึ ก ษาในระดับ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนในกรุ งเทพมหานคร ทั้งหมด 3 โรงเรี ยนซึ่ งกลุ่มเด็กและเยาวชนทั้ง 3
โรงเรี ยนมีปัจจัยและสภาพแวดล้อมอันเกิดจากสิ่ งเร้าที่แตกต่างกัน ในรู ปแบบกระบวนการสื่ อสารทั้ง 3
รู ปแบบในการศึ กษาเป็ นผลเพีย งส่ วนหนึ่ งในการทดลองกระบวนการระยะสั้นที่ ได้ทาํ การทดลอง
กระบวนการสื่ อสารทั้ง 3 รู ปแบบ โดยรู ปแบบในแต่ละรู ปแบบมีการนําเสนอและการจัดกิ จกรรมที่
แตกต่างกัน ดังนั้นในการศึกษากลุ่มประชากรในครั้งนี้ อาจมี ปัจจัยขึ้ นอยู่กบั พื้นฐานของแต่ละบุคคล
สภาพแวดล้อมในแต่ละโรงเรี ยนที่ แตกต่างกันออกไป ส่ วนหนึ่ งของผลจากคะแนนแบบวัดค่าความ
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ฉลาดทางอารมณ์อาจมีปัจจัยอื่นที่เข้ามาส่ งผลแก่ฐานองค์ความรู ้เดิมของกลุ่มเด็กและเยาวชน แต่ใน
การศึกษาครั้งนี้ได้ศึกษาผลสําเร็ จของรู ปแบบทั้ง 3 รู ปแบบการสื่ อสารการละครเพื่อการพัฒนา เพื่อทํา
การเปรี ยบเทียบในแต่ละด้านคือ ดี เก่ง สุ ข ซึ่ งเป็ นองค์ประกอบย่อยของความฉลาดทางอารมณ์

1.5 นิยามศัพท์
1.5.1 เด็กและเยาวชน หมายถึง เด็กประถมศึกษาปี ที่ 4 เนื่ องมาจากที่เด็กในวัยที่เริ่ มดูละครรู ้
เรื่ อง (4-12 ปี ) เนื่ องจากละครนั้นเป็ นศิลปะที่มีลกั ษณะและรู ปแบบเฉพาะ (พรรัตน์ ดํารุ ง, 2550) ซึ่ ง
เป็ นวัยที่ใช้ศึกษาในกระบวนการการสื่ อสารทางละคร รวมไปถึ งมีปัญจัยด้านอารมณ์ ที่เปลี่ยนแปลง
ในช่ วงวัยนี้ ได้อย่างชัดเจนในเกณฑ์การศึ กษาและการพัฒนาในเด็ก โดยเฉพาะด้านความฉลาดทาง
อารมณ์ที่เห็ นได้ชดั เจนมากขึ้น และเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในการทําความเข้าใจและการใช้คาํ เรี ยก
แทนความหมาย รวมไปถึงการแบ่งตามการกําหนดเป้ าหมายกลุ่มที่ใช้ในการศึกษา
1.5.2 ละคร ในที่น้ ีหมายถึงได้วา่ ละคร มี 2 ลักษณะคือ ละครในฐานะ “ผลงาน” (Product) และ
ละครในฐานะ “กระบวนการ” (Process)
1.5.2.1 ละครในฐานะ “ผลงาน” คือ ชิ้นงานแสดงเรื่ องหนึ่งๆที่นาํ เสนอต่อผูช้ ม โดยจะ
มี “ผลงานละคร” เป็ นหัวใจหรื อเป้ าหมายหลัก เพื่อถ่ายทอดความคิด ความงาม ความบันเทิ ง ฯลฯ สู ้
ผูช้ ม
1.5.2.2 ละครในฐานะ “กระบวนการ” คือ ชุ ดกิจกรรมละครที่ได้รับการออกแบบเป็ น
กระบวนการ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อนํามาใช้ในการเรี ยนรู ้และพัฒนาผูเ้ ข้าร่ วมกระบวนการ เป็ นสําคัญ
โดยในขั้น ตอนสุ ด ท้า ยของกระบวนการมี ก ารผลิ ต “ผลงาน” ออกสู่ ส ายตาผูช้ มหรื อ ไม่ ก็ ต าม แต่
จุดมุ่งหมายสําคัญอยูท่ ี่ “ระหว่างทาง” มิใช่ “ปลายทาง”นั้นคือหัวใจหลักหรื อเป้ าหมายสําคัญที่ “การเข้า
ร่ วม”ของกลุ่มเป้ าหมายในกระบวนการเรี ยนรู ้ กระบวนการพัฒนาทักษะ
1.5.3 ละครเพื่อการพัฒนา หมายถึ ง การใช้สื่อละครเข้ามาเป็ นช่ องทางการสื่ อสารเพื่อการ
พัฒนาในด้านต่างๆในวิจยั ครั้งนี้เป็ นการพัฒนาเด็กและเยาวชน ดังนั้นละครเพื่อการพัฒนาในการศึกษา
ครั้ ง นี้ ก็ จะเป็ นการนําแนวทฤษฏี และปฏิ บตั ิ ของละครเป็ นการพัฒนาเด็กและเยาวชนซึ่ งเรี ย นรู ้ ผ่า น
กระบวนการละครเด็กและเยาวชน
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1.5.4 ละครสํ าหรั บเยาวชน หมายถึง การนํารู ปแบบของละครที่เลือกนํามาใช้ เพื่อเกิ ดความ
เหมาะสมกับกลุ่มคนดูและกลุ่มประชากรคือ ละครสําหรับเยาวชนเป็ นศิลปะที่มีลกั ษณะเฉพาะสําหรับ
เยาวชนมีรูปแบบเฉพาะ แตกต่างจากละครที่เป็ นของผูใ้ หญ่ อีกทั้งไม่ใช่การทําละครผูใ้ หญ่ให้ดูง่ายขึ้น
ละครสําหรับเยาวชนนั้น มีกลวิธีการนําเสนอเรื่ องราว และความดึงดูดเฉพาะผูช้ มที่เป็ นเด็ก ซึ่ งมีความ
ตรงไปตรงมา และมีรสนิยมที่ชดั เจน
1.5.5 รู ปแบบการสื่ อสารการละคร หมายถึง รู ปแบบการละครที่มองว่า “สื่ อละครในฐานะการ
สื่ อสาร” ได้แยกเป็ นกระบวนการชุ มนุ มของธาตุท้ งั สี่ คือ S-M-C-R แบบจําลองการสื่ อสาร มองเห็ น
ระดับของการสื่ อสาร มองเห็ นบทบาทหน้าที่ ของการสื่ อสาร ในงานวิจยั นี้ ได้ศึกษา 3 รู ปแบบการ
สื่ อสารการละครซึ่ งได้ใช้ท ฤษฏี การมี ส่ วนร่ วมของเด็ก และเยาวชนควบคู่ ไ ปกับ แต่ ละรู ปแบบการ
สื่ อสาร ดังนี้
รู ปแบบที่ 1
รู ปแบบที่ 2
รู ปแบบที่ 3

Top-Down
Participatory
Empowering

คือ
คือ
คือ

เด็กไม่ได้ร่วมคิด ไม่ได้ร่วมตัดสิ นใจ
เด็กได้ร่วมคิด แต่ไม่ได้ร่วมตัดสิ นใจ
เด็กได้คิดได้ตดั สิ นใจ

1.5.6 การสื่ อสารผ่ านกระบวนการละคร (Theatre Process) หมายถึง กระบวนการละครเพื่อการ
พัฒนาที่ใช้ในการขั้นตอนในการสร้างละครสําหรับเด็กและเยาวชน(พรรัตน์ ดํารุ ง, 2550) มีข้ นั ตอน
ดังนี้
ขั้นที่ 1: ช่วงเตรี ยมงาน
ขั้นที่ 2: ช่วงค้นคว้าและพัฒนางานร่ วมกับผูอ้ อกแบบฝ่ ายต่างๆ
ขั้นที่ 3: คัดเลือกนักแสดง
ขั้นที่ 4: การฝึ กซ้อม
ขั้นที่ 5: การพัฒนางานละครและกําหนดเวลา
ขั้นที่ 6: การซ้อมเทคนิค การซ้อมใหญ่ก่อนการแสดง
1.5.7 ความฉลาดทางด้ านอารมณ์ หรื อ E.Q. มาจากคําว่า Emotional Quotient หมายถึง ความ
ฉลาดทางอารมณ์ ความฉลาดทางอารมณ์ คือ ความสามารถทางอารมณ์ ท่ีจะช่ วยให้การดําเนิ นชี วิต
เป็ นไปอย่างสร้างสรรค์และมีความสุ ข
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ในที่น้ ี เราจะใช้การคํานิ ยามของสังคมไทยเพื่อให้สอดคล้องกับบริ บทและกลุ่มเป้ าหมายของ
เด็กและเยาวชนไทย จากกรมสุ ขภาพจิตได้พฒั นาแนวคิดเรื่ อง ความฉลาดทางอารมณ์ ที่ประกอบด้วย
ปั จจัยสําคัญ 3 ประการคือ ความดี ความเก่ง ความสุ ข
ดี หมายถึง ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และความต้องการของตนเอง รู ้จกั เห็นใจผูอ้ ื่น
และมีความรับผิดชอบต่อส่ วนร่ วม ซึ่ งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และความต้องการของตนเอง
ความสามารถในการเห็นใจผูอ้ ื่น
ความสามารถในการรับผิดชอบ
เก่ ง หมายถึ ง ความสามารถในการรู ้ จกั ตนเอง มี แรงจูงใจ สามารถตัดสิ นใจ แก้ปัญหาและ
แสดงออกได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ตลอดจนมีสัมพันธภาพที่ดีกบั ผูอ้ ื่น
ความสามารถในการรู ้จกั และสร้างแรงจูงใจให้ตนเอง
ความสามารถในการตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
ความสามารถในการมีสัมพันธภาพกับผูอ้ ื่น
สุ ข หมายถึง ความสามารถในการดําเนิ นชี วิตอย่างเป็ นสุ ข มีความภูมิใจในตนเองพอใจในชี วิต
และมีความสุ ขสงบทางใจ
ความภูมิใจในตนเอง
ความพึงพอใจในชีวติ
ความสงบทางใจ
ในวิจยั ครั้งนี้จะใช้ตวั ชี้ วดั จากกรมสุ ขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุ ข ที่มีองค์ประกอบพื้นฐาน
ของความฉลาดทางอารมณ์มีดงั นี้
1.5.7.1 ความตระหนักในตน (Self-Awareness) หมายถึง ความสามารถในการรับรู ้
อารมณ์ ความรู ้สึกของตนเอง มีความเชื่อมัน่ ในตนเอง และตัดสิ นใจได้ตามวัย
1.5.7.2 การควบคุมอารมณ์ (Managing Emotion) หมายถึง ความสามารถที่จะควบคุม
ความกลัว ความกังวล ความโกรธ ฯลฯ ของตนเองได้ และแสดงออกอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
1.5.7.3 การจูงใจตนเอง (Motivating Oneself) หมายถึง ความมุ่งหวังและการคิดบวก
เพื่อแก้ไขปั ญหา ฟั นฝ่ าอุปสรรค ยอมรับความผิดพลาด ซึ่ งจะมีผลระยะยาวต่อเด็กในการตั้งเป้ าหมาย
และการสร้างความสําเร็ จในอนาคต
1.5.7.4 การเห็ นอกเห็ นใจ (Empathy) หมายถึ ง ความสามารถในการสังเกต รั บรู ้
ความรู ้สึกของผูอ้ ื่นจากนํ้าเสี ยง สี หน้า ท่าทาง และตอบสนองแบบเอาใจเขามาใส่ ใจเรา
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1.5.7.5 ทัก ษะทางสั ง คม (Social Skills) หมายถึ ง ความสามารถในการสร้ า ง
ความสัมพันธ์ในทางบวกต่อผูอ้ ื่น แก้ปัญหาความขัดแย้ง ด้วยวิธีประนี ประนอม รวมไปถึงความมีน้ าํ ใจ
ช่วยเหลือ แบ่งปั น

1.6 ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1.6.1 ได้ทราบถึงผลของการเปรี ยบเทียบรู ปแบบการสื่ อสารการละครเพื่อการพัฒนาเยาวชน
ด้านความฉลาดทางอารมณ์
1.6.2 ได้แนวทางใหม่ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนด้านความฉลาดทางอารมณ์โดยใช้สื่อละคร
เพื่อการพัฒนา
1.6.3 ได้ชุดองค์ความรู ้ ใหม่ที่นาํ การสื่ อสารและการละครมาผสมผสานใช้ในการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนได้

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
2.1 แนวคิดทฤษฎีการสื่ อสาร

2.1.1 การสื่ อสารแบบทิศทางเดียว/ สองทิศทาง
2.1.2 การสื่ อสารแบบจังหวะเดียว/ สองจังหวะ
2.1.3 การสื่ อสารแบบมีส่วมร่ วม
2.1.4 การสื่ อสารการสร้างเสริ มพลัง

2.2 แนวคิดเรื่องการสื่ อสารการละครเพือ่ การพัฒนา
2.2.1 การสื่ อสารการละครในมุมของศิลปะ
2.2.2 การละครกับการเรี ยนรู ้
2.2.3 การละครในรู ปแบบของการสื่ อสาร
2.2.4 การสื่ อสารผ่านกระบวนการละคร

2.3 การสื่ อสารเพือ่ การพัฒนาเด็กและเยาวชนผ่ านสื่ อละคร

2.3.1 คุณค่าของการสื่ อสารเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนผ่านสื่ อละคร
2.3.2 รู ปแบบการสื่ อสารเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่เน้นกิจกรรมการละคร

2.4 แนวคิดการพัฒนาความฉลาดทางด้ านอารมณ์ ในเด็กและเยาวชน
2.5 การสื่ อสารกับการพัฒนาคน: เด็กและเยาวชน
2.5.1 การสื่ อสารกับเด็กและเยาวชน
2.5.2 แนวทางการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามหลักจิตวิทยา
2.5.3 แนวทางการพัฒนาเด็กและเยาวชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั

2.6 เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
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2.1 แนวคิดทฤษฎีการสื่ อสาร
ในการใช้แนวคิดและทฤษฎีการสื่ อสารที่จะแบ่งออกเป็ นทฤษฏีในการผูกโยงในการศึกษา ได้
วิเคราะห์ตามหลักการของการวิวฒั นาการการละครเพื่อการพัฒนา ในแนวคิดการใช้สื่อละครเพื่อการ
พัฒนาชุ มชนของอาจารย์ ดวงแข บัวประโคน (ดวงแข บัวประโคน, 2547) ได้แบ่งการพัฒนาการของ
กลุ่มละครเพื่อการพัฒนาของไทยไว้ 3 ยุค ดังนี้
ยุคละครเร่ (Touring Theatre) พ.ศ. 2523-2531
ยุคละครเพื่อการพัฒนา (Theatre for Development) พ.ศ.2532-2542
ยุคละครชุมชน (Community Theatre) พ.ศ.2542-ปั จจุบนั
ในแต่ ล ะยุ ค สมัย ของการใช้สื่ อ ละครเข้า มาเป็ นช่ องทางในการสื่ อ สารเพื่ อ การพัฒนา ใน
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ ิจยั ได้แบ่งและมีการนําแนวคิดทฤษฎีมาผูกโยงในทางการสื่ อสารแบ่งออกในรู ป
ของเชิงทฤษฎีดงั ต่อไปนี้
2.1.1 การสื่ อสารแบบทิศทางเดียว/สองทิศทาง
แบบจําลองการสื่ อสารแบบทิศทางเดียว คือ การติดต่อสื่ อสารทางเดียวมีลกั ษณะการส่ งข้อมูล
จากผูส้ ่ งข้อมูลจากผูส้ ่ งไปยังผูร้ ับในทิศทางเดียว เช่น สถานีวทิ ยุกระจายเสี ยง การแพร่ ภาพทางโทรทัศน์
บอร์ ด ประกาศ ภาพ เป็ นต้น ในครั้งนี้ นาํ มาใช้กบั สื่ อละครเพื่อการพัฒนาจึ งมีคุณสมบัติ ผูส้ ่ ง/ผูร้ ับมี
บทบาทตายตัว เป็ นการสื่ อสารทางเดียว เป้ าหมายเพื่อการโน้มแนวชักจูง ผูส้ ่ งมีอาํ นาจเหนื อกว่า เป็ น
กระบวนการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารทางเดียว
แบบจําลองการสื่ อสารแบบสองทิศทาง คือ การสื่ อสารสองทาง ผูส้ ่ งและผูร้ ับมีการตอบโต้กนั
โดยอาจอยูใ่ นสถานที่เดียวกัน หรื อถ้าห่างกันจะใช้เครื่ องมือสื่ อสารช่วยได้ เช่นโทรศัพท์ วิทยุมือถือใน
ครั้ ง นี้ เป็ นสื่ อละครเพื่ อการพัฒนาทําหน้าที่ โดยผูร้ ับ /ผูส้ ่ ง สลับ บทบาทกันไปมา ไม่ตายตัว เป็ นการ
สื่ อ สารสองทาง เป้ าหมายเพื่ อ การสร้ า งความเข้า ใจร่ ว มกัน ผู ้ที่ สื่ อ สารมี อ ํา นาจเสมอกัน เป็ น
กระบวนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคู่สื่อสาร(สุ รพงษ์ โสธนะเสถียร, 2556)
2.1.2 การสื่ อสารแบบจังหวะเดียว/สองจังหวะ
ทฤษฎีสื่อสารจังหวะเดียว (One Step Flow Theory) ทฤษฎีน้ ี เชื่ อว่า องค์กรหรื อผูส้ ่ งข่าวสาร
เป็ นผูม้ ีอาํ นาจและบทบาทสําคัญที่สุด กล่าวคือ สามารถกําหนดข่าวสาร และส่ งข่าวสารไปยังผูร้ ับ โดย
คาดคะเนผลที่จะเกิดขึ้นได้ คล้ายกับหมอฉี ดยาให้คนป่ วย ข่าวสาร ที่ส่งไปก่อให้เกิดผลกระทบต่อผูร้ ับ
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ได้โดยตรง กว้างขวาง และทันที ส่ วนฝ่ ายผูร้ ับข่าวสารเป็ นคนจํานวนมาก ที่ต่างคนต่างอยู่ เฉื่ อยชา และ
มีปฏิกิริยา หรื อพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปตามที่ผสู ้ ่ งข่าว สารต้องการ ไม่มีบทบาทหรื ออํานาจควบคุมผู้
ส่ งข่าวสารได้ ทฤษฎีน้ ีถือว่า ผูม้ ีอาํ นาจ และเข้าใจสถานการณ์ สามารถใช้สื่อมวลชนทําให้เกิดผลตามที่
ตนเองต้องการได้ (สภานักพัฒนาเพื่อประชาธิ ปไตย, 2553)
ทฤษฎีการสื่ อสารสองจังหวะ(Two-Step flow Theory) ทฤษฎีการสื่ อสารสองจังหวะนี้เป็ นที่
รู ้จกั กันแพร่ หลายและได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง นับว่าเป็ นปรากฏการณ์ครั้งสําคัญยิ่งใน
วงการค้นคว้าสื่ อสารมวลชน ในช่วงหลายสิ บปี ที่ผา่ นมา Two - Step Flow Hypothesis ค้นพบโดย Paul
F. Lazarsfeld (อ้างถึงใน ศุภรัศมิ์ ฐิติกุลเจริ ญ, 2540) เป็ นนักสังคมวิทยา ได้รับการยกย่องว่าเป็ น "บิดา"
หรื อ "Founding father" วางรากฐานการค้นคว้าทางสื่ อสารมวลชนคนหนึ่ง) เดิมทีเดียว Lazarsfeld และ
คณะต้องการที่จะศึกษาดูวา่ สื่ อมวลชน (Mass Media) มีอิทธิ พล (Effect) ต่อการเปลี่ยนแปลงความตั้งใจ
(Intention) หรื อการตัดสิ นใจของผูอ้ อกเสี ยงเลือกตั้งในสมัยการเลื อกตั้งประธานาธิ บดีสหรัฐอเมริ กา
สมัย ค.ศ. 1940 จริ งหรื อไม่ อีกนัยหนึ่ง Lazarsfeld และคณะมุ่งวิจยั อิทธิ พลของสื่ อมวลชนตาม
ทรรศนะของ Hypodermic needle hypothesis การวิจยั ครั้งนี้ นบั ว่าเป็ นโครงการใหญ่โต มีการวาง
ระเบียบวิจยั อย่างรอบคอบและอาศัยกําลังคนและเงินมาก Lazarsfeld ใช้การสํารวจวิจยั ที่เรี ยกว่า Panel
study (คื อ สัมภาษณ์ บุคคลคนเดี ยวซํ้ากันในช่ วงระยะเวลาแตกต่างกัน) ประกอบด้วยกลุ่มควบคุ ม
(Control Groups) ถึง 3 กลุ่ม สุ่ มตัวอย่าง ทั้งหมดร่ วม 3,000 คน ใช้ระยะเวลาวิจยั ถึงหกเดือนก่อนมีการ
เลือกตั้ง อย่างไรก็ตามผลที่ได้รับเป็ นที่แปลกใจแก่ผวู ้ ิจยั อย่างมาก แทนที่จะพบว่า สื่ อมวลชนมีอิทธิ พล
ต่อการตัดสิ นใจออกเสี ยงเลือกตั้งตามที่คาดหมายไว้ Lazarsfeld และคณะกลับพบว่า ...ความคิด (Ideas)
กระจาย (Flow) จากวิทยุและสิ่ งพิมพ์ไปยังผูน้ าํ ด้านความเห็น (Opinion leaders) จากนั้นจึงกระจาย
ต่อไปถึงประชาชนทัว่ ไป คณะผูว้ ิจยั พบว่าผูน้ าํ ด้านความเห็นหรื อ Opinion leaders นั้นอ่านและรับฟั ง
ข่าวสารเกี่ยวกับการรณรงค์หาเสี ยงมากกว่าประชาชนธรรมดาทัว่ ไป นอกจากนี้ ยงั พบว่า ในระหว่าง
กลุ่ ม ผูอ้ อกเสี ย งเลื อกตั้ง ที่ ไ ด้เปลี่ ย นความตั้ง ใจเดิ ม ในการลงคะแนนเลื อกตั้ง จํา นวนไม่เ ท่า ไรนั้น
ส่ วนมากรายงานว่าได้รับอิทธิ พลและการชักจูงจากบุคคลอื่นมิใช่จากสื่ อมวลชน
สรุ ปผลการค้นพบข้างต้นก็คือว่า สื่ อมวลชนแทบไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจลงคะแนนออก
เสี ยงเลือกตั้ง อิทธิ พลส่ วนมากมาจากการสื่ อสารประเภทตัวต่อตัว ถ้าวิเคราะห์ในเชิ ง Two – Step Flow
ก็หมายความว่า การกระจายข่าวสารนั้นเกิดขึ้ นสองจังหวะจากสื่ อมวลชนไปถึ ง Opinion Leaders
จังหวะหนึ่ง แล้วจาก Opinion Leaders ไปถึ งประชาชนทัว่ ไปอีกจังหวะหนึ่ง ดังนั้นจึงเป็ นการยากที่
สื่ อมวลชนจะไปมีอิทธิ พลต่อประชาชนทัว่ ไปได้
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เนื่ องจากการค้นพบ Two - Step Flow เกิดขึ้นโดยบังเอิญไม่มีการวางแผนการมาก่อน จึงได้มี
การศึกษาวิจยั มากมายในระยะหลังเพื่อทดสอบแนวความคิดและสมมติฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่ องนี้ แทบ
จะกล่าวได้วา่ ในช่วงหลายสิ บปี ที่ผา่ นมา Two - Step Flow เป็ นเสมือนจุดรวมหรื อแกนกลางในทาง
ความคิดของการวิจยั ทางสื่ อสารมวลชน
ปรากฏการณ์ ที่สําคัญอย่างหนึ่ งเกี่ยวกับการค้นพบ Two - Step Flow ก็คือนอกจากการ
วิจยั ค้นคว้าเกี่ยวกับผล (Effect) ของสื่ อมวลชนในการเลือกตั้งประธานาธิ บดีตามที่กล่าวมาแล้วยังมีการ
วิจยั ค้นคว้าที่สําคัญอีกด้านหนึ่ งเกี่ยวกับ Diffusion of Innovations (นวกรรม) ซึ่ งปรากฏผลการค้นคว้า
ออกมาเหมือนกัน เป็ นการสนับสนุ นแนวความคิด Two - Step Flow ที่วา่ สื่ อมวลชนมีอิทธิ พลน้อยมาก
เมื่อเทียบกับการสื่ อสารแบบตัวต่อตัวในการชักจูงให้ประชาชนยอมรับความคิด วัตถุสิ่งของ หรื อการ
ปฏิบตั ิที่แปลกใหม่
ในมุ มมองของนักสื่ อสารการละครเพื่อการพัฒนาแบบจําลองที่ ว่าด้วยเรื่ องการสื่ อสารการ
ละครเพื่อการพัฒนา กล่าวคือ กลุ่มละครทําหน้าที่เป็ น “ผูส้ ่ งสาร”เล่นละครเรื่ องต่างๆเร่ ไปตามกลุ่มผูช้ ม
ในชนบท แต่ในเวลาต่อมา กลุ่มละครจึงสนใจการสื่ อสารแบบสองจังหวะคือ จัดรู ปแบบการสื่ อสารให้
มีการถ่ายทอดต่อ โดยผูร้ ับสารในองค์ความรู ้ชุดแรก จะเป็ นผูส้ ่ งสารองค์ความรู ้ชุดต่อไป (ดวงแข บัว
ประโคนและคณะ, 2547)
2.1.3 การสื่ อสารแบบมีส่วนร่ วม
ในแนวคิ ดทฤษฎี การมี ส่วนร่ วมเป็ นแนวคิ ดที่ นาํ มาใช้ในยุคหลังๆของละครเพื่อการพัฒนา
หากแต่การมีส่วนร่ วมของผูร้ ับสารอยูใ่ นระดับใดก็ข้ ึนอยูก่ บั การเข้าร่ วมของแต่ละบุคคลว่า Active หรื อ
Passive ซึ่ งนําทฤษฎี น้ ีมาศึกษาในรู ปแบบที่ 3 คือ การให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่ วมตามระดับเกณฑ์
ของ Franklin (อ้างถึงใน สมพงษ์ จิตระดับ, 2545) เด็กและเยาวชนริ เริ่ มกําหนด และตัดสิ นใจด้วยตนเอง
ทั้งหมด ในครั้งนี้มีนกั วิชาให้คาํ นิยามของแนวคิดการมีส่วนร่ วมไว้ดงั นี้
การมีส่วนร่ วม (Participation) คือ เป็ นผลมาจากการเห็ นพ้องกันในเรื่ องของความ ต้องการ
และทิศทางของการเปลี่ยนแปลงและความเห็นพ้องต้องกัน จะต้องมีมากจนเกิด ความคิดริ เริ่ มโครงการ
เพื่อการปฏิบตั ิ เหตุผลเบื้องแรก ของการที่มีคนมารวมกันได้ ควรจะต้องมีการตระหนักว่าปฏิบตั ิการทิ้ง
หมดหรื อการกระทําทั้งหมด ที่ ทาํ โดยกลุ่มหรื อใน นามกลุ่ มนั้น กระทําผ่านองค์การ (Organization)
ดังนั้นองค์การจะต้องเป็ นเสมือนตัวนําให้บรรลุถึงความเปลี่ยนแปลงได้ (สวิชญา ระวังชนม์, 2556)
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การมีส่วนร่ วมไว้วา่ คือ กระบวนการให้บุคคลเข้ามามีส่วนเกี่ ยวข้องในการดําเนิ นงานพัฒนา ร่ วมคิด
ตัดสิ นใจ แก้ไขปั ญหาด้วยตนเอง เน้นการมีส่วนร่ วมเกี่ยวข้องอย่างแข็งขันของ บุ คคล แก้ไขปั ญหา
ร่ วมกับการใช้วิทยาการที่เหมาะสมและสนับสนุ น ติ ดตามการ ปฏิ บตั ิงานขององค์การและบุ คคลที่
เกี่ยวข้อง
2.1.3.1 ระดับการสื่ อสารแบบมีส่วนร่ วม การศึกษาและเปรี ยบเทียบรู ปแบบการ
สื่ อสารการละครเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาชนในการวิจยั นี้ ใช้เครื่ องมือคือกระบวนการของละครเข้ามา
ดังนั้นการศึกษาการมีส่วนร่ วมในการทดลองรู ปแบบที่ 3 คือ รู ปแบบการมีส่วนร่ วมของเด็กและเยาวชน
จึงต้องแบ่งย่อยภายในกระบวนการซึ่ งแบ่งไว้ดงั นี้
การมีส่วนร่ วมในฐานะผูร้ ับสาร/ผูใ้ ช้สาร (Audience/Receiver/Users)
การมีส่วนร่ วมในฐานะผูส้ ่ ง/ผูผ้ ลิต/ผูร้ ่ วมผลิต/ผูร้ ่ วมแสดง (Sender/Producer /
Coproducer /Performance)
1) การมีส่วนร่ วมในฐานะผูร้ ับสาร/ผูใ้ ช้สารเป็ นขั้นตอนของการมีส่วนร่ วม
ในระดับล่างที่สุด กล่าวคือ ในกระบวนการสื่ อสาร ตั้งแต่ตน้ ยังอยูใ่ นการกําหนดของผูส้ ่ งสาร ไม่วา่ จะ
เป็ นการเลือกประเด็นเนื้อหา การเลือกวิธีการนําเสนอ ไปจนกระทัง่ การเลือกช่องทางสื่ อที่จะใช้เผยแพร่
และผูร้ ับสารก็ยงั คงมีฐานะเป็ นเพียงผูร้ ับสารแต่เพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ตาม สิ่ งที่อาจจะเปลี่ยนแปลง
ไปสําหรับฐานะของผูร้ ับสารในการสื่ อสารชุมชนแบบมีส่วนร่ วมก็คือ
2) การมีส่วนร่ วมในฐานะผูส้ ่ ง/ผูผ้ ลิต/ผูร้ ่ วมผลิต/ผูร้ ่ วมแสดงเป็ นขั้นตอนของ
การมี ส่วนร่ วมในระดับที่สูงขึ้นมาและจําเป็ นต้องสร้ างเงื่อนไขใหม่ๆ เพิ่มเติมหรื อต้องมีการปฏิรูป
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างเก่าๆ ที่มีอยู่ การเข้ามามีส่วนร่ วมในฐานะผูผ้ ลิตหรื อผูร้ ่ วมผลิตนั้น ยังแบ่งออก
ได้เป็ นหลายขั้นตอนตามหลักแนวคิดของการผลิตสื่ อ คือ
(1) ขั้นก่อนการผลิต (Pre-production Stage) อันได้แก่ข้ นั ตอนการ
เตรี ยมการก่อนการผลิ ตสื่ อ กิจกรรมในขั้นตอนนี้ จะประกอบด้วย การเลื อกประเด็นหัวข้อการเลือก
แง่มุมที่จะนําเสนอ การรวบรวมความคิดของเด็กและเยาวชนเป็ นวัตถุดิบการเขียนบทแบบต่าง ๆ การ
คัดเลือกฉากและตัวแสดง ฯลฯ
(2) ขั้นตอนการผลิต (Production Stage) ได้แก่ข้ นั ตอนของการลง
มือผลิต เช่น การทดลอง การสร้ากระบวนการละคร การซักซ้อม การฝึ กฝนกระบวนการละคร ฯลฯ
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(3) ขั้นหลังการผลิต (Post-production Stage) ได้แก่ข้ นั ตอนหลังการ
แสดงเสร็ จสิ้ น การเปิ ดโอกาสให้เด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่ วมในระดับการแสดงความคิดเห็นใน
ผลงานของตนเองที่ผา่ นมาอีกด้วย
2.1.3.2 การสื่ อสารแบบเด็กและเยาวชนมีส่วนร่ วม
สิ ทธิ ในการมี ส่วนร่ วมของเด็กและเยาวชน (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มัน่ คงของมนุ ษย์, 2557) เหล่านี้ เป็ นปั ญหามากสําหรั บประเทศทางตะวันออกที่มีแนวปฏิ บตั ิไม่เปิ ด
โอกาสให้เด็กได้แสดงความคิดเห็นมากนัก อนุ สัญญาว่าด้วยสิ ทธิ เด็ก โดยเสรี ทุกเรื่ องมีผลกระทบต่อ
เด็กและเยาชน ต้องดําเนิ นมาตรการให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความคิดเห็นทั้งต้องให้น้ าํ หนักความ
คิดเห็นนั้นตามควรแก่อายุของเด็ก โดยเฉพาะในกระบวนการทางศาลและการบริ การที่มีผลกระทบต่อ
เด็ก
สิ ทธิ คือ ประโยชน์ที่กฎหมายรับรองคุม้ ครองให้ และเสรี ภาพ คือภาวะของมนุ ษย์ที่
ไม่อยู่ภายใต้การครอบครองของผูอ้ ื่ น ดังนั้น เด็กและเยาชนทุ กคนก็มีสิทธิ และเสรี ภาพเท่าเที ยมกัน
เนื่องจากสิ ทธิ เสรี ภาพ เกิดขึ้นมาพร้อมกับมนุษย์ทุกคนตั้งแต่เกิดจนกระทัง่ ตาย ทุกคนก็สามารถมีความ
เป็ นอิสระในการตัดสิ นใจได้โดยไม่มีผใู ้ ดบังคับ
ทั้งนี้ สิ ทธิ เด็ กและเยาวชนที่ ควรจะรู ้ ไว้ เช่ น สิ ทธิ ที่ จะได้รับการดูแลจากครอบครั ว
สิ ทธิ ในการแสดงออกและความคิดเห็นควรได้รับพิจารณาตามสมควร สิ ทธิ เสรี ภาพทางความคิด มโน
ธรรม ศาสนา และสิ ทธิ ได้รับการบริ การสาธารณสุ ขจากรัฐ เป็ นต้น
จะเห็ นว่า การคุ ม้ ครองเด็กและเยาวชนมีมากกว่า 1 ด้าน การให้อาหารและที่อยู่อาศัย
การเลี้ ย งดู โดยบิ ดามารดา ก็ เพื่ อสิ ท ธิ ใ นการอยู่ร อดของเด็ ก และยัง ส่ ง เสริ ม การพัฒนาการของเด็ ก
โดยเฉพาะด้านการศึกษา เพื่อไม่ให้อนั ตรายต่างๆ มาเป็ นอุปสรรคต่อการศึกษาแลพัฒนาของเด็กและ
เยาวชน
หลังจากที่ได้ทาํ อนุ สัญญาว่าด้วยสิ ทธิ เด็กและเยาชน ปรากฏว่ามีปัญหาที่เกิดขึ้นมาก
คือ ปั ญหาการค้าเด็กและเยาวชน และการใช้ประโยชน์จากเด็กในรู ปแบบต่างๆ โดยเฉพาะทางเพศกับ
ปั ญ หาการที่ เ ด็ ก และเยาวชนต้อ งแก้ไ ขเกี่ ย วกับ การสู้ ร บกัน ด้ว ยกํา ลัง อาวุธ เพิ่ ม มากขึ้ น องค์ ก าร
สหประชาชาติได้จดั ทําพิธีสารต่อท้ายอนุ สัญญาว่าด้วยสิ ทธิ เด็กอีกสองฉบับในปี พ.ศ.2543/2000 เรื่ อง
ความเกี่ยวพันของเด็กในความขัดแย้งกันด้วยอาวุธและพิธีสารเรื่ องการค้าเด็ก การค้าประเวณี เด็กและ
สื่ อลามก
นอกจากจะให้การปกป้ องคุม้ ครองเด็ก เพื่อไม่ให้ได้รับอันตรายต่างๆ แล้ว เรายังต้อง
ให้ค วามสํา คัญ เกี่ ย วกับ อนาคตของเด็ ก ด้วย เพื่ อให้หนทางที่ จ ะนํา พวกเขาไปสู่ ก ารเจริ ญเติ บ โตที่
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สมบู รณ์ และเราควรตระหนัก ร่ วมกันว่า เด็ ก ทุ ก คนที่ เกิ ดมาสมควรได้รับ การพัฒนาที่ ถู ก ต้องและ
เหมาะสม
แนวคิดเรื่ องการเน้นเด็กเป็ นสําคัญหรื อมีการให้เด็กเข้ามีเป็ นส่ วนร่ วมเกิดขึ้นจากการ
ขับเคลื่อนของนักการศึกษาที่ให้ความสําคัญกับวิธีการที่เด็กใช้เรี ยนรู ้ (อ้างถึงใน บุบผา เรื องรอง, 2555)
ไม่วา่ จะเป็ น John Dewey ที่เน้นว่า การเรี ยนรู ้เกิดขึ้นจากการลงมือทํา (Learning by doing) Piaget และ
Vygotsky ที่เน้นกระบวนการสร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเองของเด็ก หรื อ Rogers ที่เชื่อในความแตกต่างใน
การเรี ยนรู ้ของเด็กแต่ละคน ส่ วนในประเทศไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 กล่าวถึง
การจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญว่า ผูเ้ รี ยนมีความแตกต่างกัน ทุกคนสามารถเรี ยนรู ้ได้ และการ
เรี ยนรู ้เกิดได้ทุกที่ ทุกเวลา ดังนั้นในการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญจึงเปิ ดโอกาสให้เด็กเป็ นผู้
ตัดสิ นใจเลือกเนื้อหาสาระที่ตนสนใจ และเปิ ดโอกาสให้เด็กมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนรู ้ โดยได้คิด
ได้รวบรวมความรู ้ และลงมือปฏิบตั ิจริ งด้วยตนเอง
การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้สําหรับเด็กที่เน้นเด็กเป็ นสําคัญ (Child centered) ช่วย
เน้นความสามารถในการเรี ยนรู ้ และการพัฒนาเด็กแต่ละคนให้เต็มศักยภาพ โดยการให้เด็กมีส่วนร่ วม
ในการวางแผนกิจกรรม ได้ปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง และมีส่วนร่ วมในการประเมินผล โดยครู หรื อผูใ้ หญ่ลด
บทบาทลงจากการสอน หรื อผูถ้ ่ายทอดความรู ้เป็ นเพียงผูอ้ าํ นวยความสะดวก (Facilitator) ให้เด็กเข้าถึง
แหล่งเรี ยนรู ้ เพื่อแสวงหาความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง
จากเกณฑ์ของ Landsdowne (อ้างถึงใน สมพงษ์ จิตระดับ, 2545) ได้ระบุแนวทางการมี
ส่ วนร่ วมของเด็กและเยาวชนในการตัดสิ นใจร่ วมกับผูใ้ หญ่ไว้ 3 แนวทาง คือ
1) แนวทางการปรึ กษาหารื อ ได้แก่ ผูใ้ หญ่ริเริ่ ม ผูใ้ หญ่นาํ ผูใ้ หญ่ควบคุ ม
บทบาทของเด็กตามแนวทางนี้คือ “เด็กไม่ได้ร่วมคิด ไม่ได้ร่วมตัดสิ นใจ”
2) แนวทางการมีส่วนร่ วม ได้แก่ ผูใ้ หญ่ริเริ่ ม เด็กมีส่วนร่ วมในกระบวนการ
และติดตามผล บทบาทของเด็กตามแนวทางนี้ คือ “เด็กได้ร่วมคิด แต่ไม่ได้ร่วมตัดสิ นใจ”
3) แนวทางในการริ เริ่ ม ได้แก่ เด็กและเยาวชนกําหนดประเด็นปั ญหาและ
เป็ นผูน้ าํ ผูใ้ หญ่เป็ นผูส้ นับสนุนบทบาทของเด็กตามแนวทางนี้ คือ “เด็กได้คิด ได้ตดั สิ นใจ”
ระดับเกณฑ์ของ Franklin
จําแนกระดับการมีส่วนร่ วมไว้ถึง 10 ระดับ (ดูเกณฑ์ประกอบ) เพื่อฉายภาพที่ชดั เจนยิ่งขึ้น
เกี่ยวกับระดับการมีส่วนร่ วมของเด็กและเยาวชนในการทํางานร่ วมกับผูใ้ หญ่
ระดับ 0 เด็กและเยาวชนถูกละเลย
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ระดับ 1 ผูใ้ หญ่กาํ หนดกฎและตัดสิ นใจทั้งหมด ถูกบงการ
ระดับ 2 ผูใ้ หญ่กาํ หนด ให้เหตุผลและอธิบาย
ระดับ 3 ผูใ้ หญ่กาํ หนดเด็กได้ร่วมรับฟัง และคล้อยตาม
ระดับ 4 ผูใ้ หญ่กาํ หนดกิจกรรมให้ทาํ เด็กๆ เป็ นผูป้ ฏิบตั ิตาม
ระดับ 5 ผูใ้ หญ่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเด็กได้ตดั สิ นใจในประเด็นเล็กๆถูก
มอบหมายให้ทาํ แต่รับทราบก่อน
ระดับ 6 ผูใ้ หญ่ให้เด็กแสดงความคิดเห็น ขอคําปรึ กษาเด็ก
ระดับ 7 ผูใ้ หญ่หารื อกับเด็ก และตัดสิ นใจร่ วมกัน ผูใ้ หญ่ริเริ่ มเด็กมีส่วนร่ วม
ตัดสิ นใจ
ระดับ 8 ผูใ้ หญ่กบั เด็กตัดสิ นใจร่ วมกันเด็กริ เริ่ ม เด็กกําหนดผูใ้ หญ่ร่วม
ตัดสิ นใจ
ระดับ 9 เด็กและเยาวชนนํา ผูใ้ หญ่สนับสนุน
ระดับ 10 เด็กและเยาวชนริ เริ่ มกําหนด และตัดสิ นใจ
ตัวอย่างสถานการณ์+ระดับการมีส่วนร่ วม
ครอบครัว-เริ่ มจากที่ บา้ น พ่อแม่ที่ให้มีกิจกรรมของครอบครัว อาทิ ทํากับข้าว ให้เด็กมี ส่วน
ร่ วมในการคิด การช่วยทํา เพื่อปลูกฝังและยกระดับความผูกผันของสถาบันครอบครัว
เพื่อน-แบ่งปั นทั้งความคิ ด และการเล่นเพื่อเสริ มสร้ างการมี ส่วนร่ วมภายในกลุ่มระดับการ
สื่ อสารระหว่างบุคคล
กลุ่ ม-เพื่อสร้ างความเป็ นผูน้ าํ ผูต้ ามทางความคิดและพฤติกรรมในตัวเด็ก สื่ อสารกันภายใน
กลุ่ม เกิดการยอมรับเป็ นภาวะผูน้ าํ ทางความคิด และเรี ยนรู ้ท่ีจะสื่ อสารเพื่อให้เกิดการยอมรับ
องค์กร-กลุ่มใหญ่ ในระดับโรงเรี ยน เช่น การมีส่วนร่ วมทางทางพัฒนาโรงเรี ยน สภานักเรี ยน
ตัวแทนนักเรี ยนที่จะรู ้จกั สื่ อสารกับผูท้ ี่มีอาํ นาจให้เกิดการยอมรับทัศนคติของตนได้
2.1.4 การสร้ างเสริมพลังอํานาจ (Empowerment)
Freire และ Rothman (อ้างถึงใน วิชยั ชูจิต, 2549) นักคิดทั้งสามคนได้ร้อยเรี ยงประเด็นสําคัญ
ที่กลายมาเป็ นทฤษฎี ของการสร้ างเสริ มพลังอํานาจ นัน่ คือ กระบวนการหลักของการสร้ างเสริ มพลัง
อํานาจต้องมีการพัฒนาระดับปั จเจกบุคคล การมีส่วนร่ วม การกระตุน้ ให้เกิดสํานึ ก และ การทํางาน
ด้านการปรับเปลี่ยน หรื อเปลี่ยนแปลงสังคม ความหมายของการสร้างเสริ มพลังอํานาจ คําว่า การสร้าง
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เสริ มพลังอํานาจ (Empowerment) มาจากภาษาลาตินว่า “potere”ที่แปลว่า มีความสามารถ em เป็ นคํานํา
หน้าที่แปลว่า เป็ นสาเหตุให้ หรื อ ทําให้เกิดด้วย ซึ่ งตามความหมายของ em เป็ นการสะท้อนความหมาย
ของ “กระบวนการ” คําต่อท้าย “ment” หมายถึง “ผลลัพธ์ที่ชดั เจนเป็ นรู ปธรรม สิ่ งของ หรื อ การกระทํา
ที่เกิดขึ้น” ดังนั้น Empowerment น่าหมายถึง กระบวนการที่สะท้อนให้เห็นความสามารถของบุคคลใน
การที่จะดึงสิ่ งที่มีอยูภ่ ายในตัวเองในการควบคุม จัดการสร้างอิทธิ พลกับตนเอง และ สังคมรอบข้างอัน
จะส่ งผลเป็ นรู ปธรรมต่อชีวติ ตนเอง
ในสาขาจิตวิทยาสังคม Rappaport ได้นิยามการสร้างเสริ มพลังอํานาจ ไว้วา่ คือการมุ่งที่สร้าง
เสริ มความเป็ นไปได้ของบุคคลในการที่จะควบคุมชี วิตตนเอง อํานาจ หมายถึง ความสามารถในการ
ทํานาย ควบคุ ม และมีส่วนร่ วมกับสังคมแวดล้อมแล้วทําให้เกิ ดผลเป็ นรู ปธรรมขึ้น ดังนั้นการสร้ าง
เสริ ม พลัง อํา นาจ หมายถึ ง กระบวนการที่ เอื้ อให้บุ ค คล และ ชุ ม ชนมี อ าํ นาจที่ จ ะนํา เอาอํา นาจไป
ดําเนินการต่อเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชีวติ และสิ่ งแวดล้อมการทํางานในเรื่ องของอํานาจ อาจแบ่งได้
หลายแบบ เช่ น การมี อาํ นาจเหนื อ การมี อาํ นาจโดยการมอบหมาย และการมี อาํ นาจโดยการกระทํา
ดังนั้นในการทํางานสาธารณสุ ข เราน่าที่จะทํางานร่ วมกันแบบเป็ นหุ ้นส่ วน(Partnership) มากกว่า การ
ใช้อาํ นาจเหนื อกว่าหรื อแบบมอบหมายเพราะทั้งสองวิธีขาดการส่ งเสริ มความรู ้สึกการเป็ นอิสระและ
การเรี ยนรู ้ในศักยภาพตนเอง
ในปี 1985 Rappaport (อ้างถึงใน วิชยั ชูจิต, 2549) ได้ช้ ี ประเด็นว่า การนิ ยาม Empowerment
ว่าเป็ นผลลัพ ธ์ หรื อเป็ นการทํา งานที่ ส่ งผลในทางบวกนั้นเป็ นไปได้ยาก เพราะ การสร้ างเสริ ม พลัง
อํานาจมีความเกี่ยวข้องกับด้านจิตใจและการเมือง ความสัมพันธ์ดงั กล่าวเป็ นไปแบบไร้รูปแบบ แต่เรา
สามารถบอกได้ว่าในบุ คคลหรื อชุ มชนนั้นๆมี พลังอํานาจหรื อไม่ เมื่ อเราเห็ นหรื ออยู่ในสถานการณ์
ทั้ง นี้ เพราะพลัง อํา นาจจะปรากฏให้ เห็ น ได้แ ตกต่ า งกัน ขึ้ น กับ บุ ค คลและสถานการณ์ ห รื อ บริ บ ท
นอกจากนี้ ภาวะที่ ไม่มี พลังอํา นาจ เช่ น การไม่มี อาํ นาจ การท้อแท้สิ้ นหวัง การแปลกแยก การรู้ สึ ก
สู ญเสี ยอํานาจ การกําหนดวิถีชีวิตตนเองเป็ นเรื่ องที่มองเห็ นได้ง่ายและชัดเจน Rappaport ได้เสนอ
แนวคิดเรื่ องพลังอํานาจทางจิตวิทยาว่าเป็ นการมองความเชื่อของบุคคลที่มีต่อความสามารถ ศักยภาพ
ของตนเอง และ ต่อการมี ส่วนร่ วมในกิจกรรมต่างๆในเชิ งการเข้าไปร่ วมควบคุ ม จัดการสถานการณ์
หรื อสิ่ งแวดล้อมในชุ มชนองค์ประกอบที่ตอ้ งมีในจิตวิทยาของการเสริ มพลังอํานาจคือ การมองหรื อ
ดํารงชี วิตเชิ งรุ ก (Proactive approach to life) ความรู ้สึกเชื่ อมัน่ ในความสามารถและการควบคุมตนเอง
การเชื่ อในตนเองและการเมื อง การรับรู ้ ศกั ยภาพตนเอง การเชื่ อในศูนย์อาํ นาจความเชื่ อ (Locus of
control) และการยกย่องตนเอง การมีส่วนร่ วมในสังคมและการเมือง
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ดังนั้น Rappaport เสนอว่า นิ ยามของการสร้ างเสริ มพลังอํานาจ น่ าจะหมายถึ ง คนที่สามารถ
มองสังคมและตนเองอย่างวิเคราะห์ วิจารณ์และเป็ นคนที่มองเห็นทางเลือกอื่น และสามารถมีส่วนร่ วม
ในกิจกรรมต่างๆได้แม้จะเป็ นกิจกรรมที่มีขอ้ ขัดแย้ง การเสริ มพลังอํานาจทางจิตวิทยา อาจมองเห็นได้
จาก ความรู ้สึกว่ามีอาํ นาจในการควบคุมจัดการ มุมมองที่เป็ นการวิเคราะห์วิจารณ์และเลือกที่จะเผชิ ญ
ปั ญหาหรื อเลี่ยงปั ญหาได้อย่างเหมาะสม

2.2 แนวคิดเรื่องการสื่ อสารการละครเพือ่ การพัฒนา
กาญจนา แก้วเทพ (2552) อธิ บายว่า เมื่อเปรี ยบเทียบ “สื่ อละคร” กับ “สื่ อค่าย” แล้ว การที่จะ
พลิ กมุมมองให้ดู ละคร เป็ นสาร และเป็ นการสื่ อสารนั้น ดูเหมือนสื่ อละครจะทําได้ง่ายกว่าสื่ อค่ายอยู่
หลายช่วงตัว เพราะส่ วนประกอบต่างๆของสื่ อละครเช่น นักแสดง เนื้อหา ผูช้ ม ฉาก ฯลฯ ชวนเชื่ อมโยง
ไปถึงองค์ประกอบธาตุท้งั สี่ ของ “การสื่ อสาร” คือ SMCR
สื่ อละครมีหลายประเภทหลากสายพันธ์ สื่ อที่คนส่ วนใหญ่คุน้ ก็คือ สื่ อละครโทรทัศน์ ซึ่ งเป็ น
“สื่ อละครกระแสหลัก” ส่ วนละครที่ใช้พฒั นานั้นเป็ นกระแสรองหรื อกระแสทางเลือก ที่ผคู ้ นทัว่ ไปยัง
ไม่คุน้ จึงมักไม่อ๋อ แต่มกั จะเอ๊ะ “ละครสําหรับผูช้ ม” มีการเน้นการผลิต คือ ตัวละครที่ออกมา (Product)
แต่ละครเพื่อการพัฒนานั้นเป็ น “ละครสําหรับผูเ้ ล่น” สิ่ งที่เน้นมิใช่ ตวั ผลงานละครที่ออกมา แต่เน้นที่
“กระบวนการละคร” (Process) (สุ คนธจิต วงษ์เผือก, 2549)
ละครเพื่อการพัฒนา (Theatre for development or TFD) เป็ นความพยายามที่จะนําศักยภาพทั้ง
ในด้านของความเป็ นสื่ อ ความเป็ นศิลปวัฒนธรรม และความสามารถในการให้การศึกษาของละครเข้า
มาผนึ กกําลังกันเพื่อเป็ นเครื่ องมื อในการพัฒนาบุ คคลอย่างเป็ นองค์รวม แล้วเพิ่มมิติของการพัฒนา
สังคมเข้าไปอีกหนึ่ งด้าน จนทําให้ละครมีรูปโฉมใหม่ในฐานะ “นวัตกรรมการพัฒนาชุ มชน” รู ปแบบ
หนึ่ง อาจกล่าวได้วา่ “ตัวตนหลัก” ของละครเพื่อการพัฒนานั้นมิได้มีจุดเน้นที่ศิลปะการละครอีกต่อไป
แต่จะแสดงบทบาทหนักไปทางด้านสื่ อและการศึกษา “ละครเพื่อการพัฒนา” ไม่ใช่ศิลปะการแสดง
รู ปแบบหนึ่ งแต่เป็ นกระบวนการชุ มชนที่ใช้ละครเป็ นวิธีการวิเคราะห์ อภิปรายและค้นหาทางออกต่อ
ปั ญหาการพัฒนา ละครชุ มชนเป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้ซ่ ึ งพยายามที่จะยกระดับความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ในกลุ่มผูเ้ ข้าร่ วมกิ จกรรม มุ่งหมายที่จะเพิ่มพลังอํานาจให้กบั ผูท้ ี่ตกอยู่ในสภาพเสี ยเปรี ยบ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผูห้ ญิงและเด็ก ผูซ้ ่ ึ งปั ญหาและประสบการณ์ของพวกเขามักจะถูกละเลยอยู่
เสมอ แม้กระทัง่ ในหมู่สมาชิ กของชุ มชนเอง ละครเพื่อการพัฒนาจึงเป็ นมากกว่าละครในลักษณะของ
การแสดงนาฏกรรม หรื อละครชนิ ดที่มุ่งผลงานการแสดง (Product) แต่เป็ นละครที่มุ่งเน้นกระบวนการ
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(Process) เป็ นหลัก ทั้งนี้ ในปั จจุบนั ละครเพื่อการพัฒนาได้วิวฒั นาการมาจากการเป็ นเพียงสื่ อในการ
แพร่ กระจายข่าวสาร จนกลายเป็ นเครื่ องมือที่มีคุณค่าต่อการวิเคราะห์วิจารณ์อย่างมีส่วนร่ วม ส่ งเสริ ม
ให้เกิดการมีส่วนร่ วมของชุ มชน และมุ่งเสริ มสร้างพลังอํานาจให้แก่ชุมชน”ความเป็ นมาของละครเพื่อ
การพัฒนา
คําว่า “ละครเพื่อการพัฒนา” (พรรัตน์ ดํารุ ง, 2557) นี้ เป็ นคําใหญ่ ซึ่ งหมายรวมถึงการนําละคร
มาใช้เพื่อวัตถุ ประสงค์ด้า นการพัฒนาทุก รู ป แบบ จึ ง ปรากฏว่ามี ชื่ อเรี ย กที่ แตกต่ า งกันไป เช่ น
Community theatre, Forum theatre หรื อ Theatre forum ซึ่ งบางครั้งมีผเู ้ รี ยกว่า Edutainmentซึ่ งรู ปแบบ
ที่หลากหลายเหล่านี้ เกิดมาจากการประยุกต์ คิดค้นและ พัฒนารายละเอียดทางเทคนิ คของนักละครของ
แต่ละประเทศ ซึ่ งทําให้ละครแต่ละชนิ ดที่กล่าวมา นั้นมีวิธีการ รู ปแบบ หรื อกระบวนการ แตกต่างกัน
ออกไปบ้าง แต่ก็ลว้ นมีเป้ าหมายหรื อแนวคิดหลักเช่นเดียวกันทั้งสิ้ นกล่าวได้วา่ เทคนิ คละครเพื่อการ
พัฒนาเกือบทุกรู ปแบบได้รับอิทธิ พลจากแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาแบบมีส่วนร่ วม ซึ่ งเป็ นนักการศึกษา
เชิงวิพากษ์ที่มีชื่อเสี ยงของบราซิ ล ซึ่ งเสนอว่า “ความรู ้เริ่ มต้นจากความตระหนักว่ารู ้นอ้ ย...และเมื่อรู ้ตวั
ว่ารู ้นอ้ ยประชาชนก็จะเกิดความพยายามที่จะรู ้ให้มากขึ้น” กระบวนการของวิธีวิทยา (Methodology) ที่
ใช้ เรี ยกว่า “Action-reflection praxis” ซึ่ งเป็ นกระบวนการที่ผเู้ ข้าร่ วมจะได้รับการกระตุน้ ให้กา้ วถอย
หลังออกมาหนึ่งก้าว จากสถานการณ์ที่พวกเขากําลังเผชิ ญอยู่ เพื่อให้เกิดการตรวจสอบที่ปราศจากอคติ
และเพื่อพัฒนาสํานึ กแห่ งการวิพากษ์ในสิ่ งที่พวกเขามองเห็น การสะท้อนกลับเช่นนี้ได้มอบมุมมองใน
เชิงลึกและความเข้มแข็งที่จะกลับไปปฏิบตั ิการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ที่ได้เกิดขึ้น ซึ่ งทําให้
วงจรนี้ สามารถเริ่ มต้นขึ้นมาใหม่อีกครั้ง ส่ วนนวัตกรผูร้ ิ เริ่ มและพัฒนาเทคนิ คนี้ จนเป็ นที่ยอมรับ คือ
Bourne (อ้างถึงใน พรรัตน์ ดํารุ ง, 2557) นักการศึกษาเพื่อสังคมและนักการละครชาวบราซิ ล โดยเขาได้
ประยุกต์แนวความคิดให้เข้ากับ กิจกรรมการแสดงที่มุ่งนําเสนอเนื้อหาหรื อประเด็นทางการศึกษา ผ่าน
กระบวนการพัฒนาผูเ้ ข้าร่ วมกิ จกรรมซึ่ งเป็ นกลุ่มคนที่ ดอ้ ยโอกาสหรื อตกอยู่ในภาวะเสี ยเปรี ยบทาง
วัฒนธรรม เพื่อให้ผูเ้ ข้าร่ วมกิ จกรรมเกิดการเรี ยนรู้ แลกเปลี่ยนและทบทวนปั ญหาของตนเอง จน
นําไปสู่ การแสวงหาทางออกที่เหมาะสม รวมทั้งการพัฒนาความเชื่ อมัน่ และภาคภูมิใจในตนเอง เยียวยา
บาดแผลในจิตใจ โดยใช้การแสดงละครเป็ นเสมือนกระบอกเสี ยงให้กลุ่มคนเหล่านี้ได้แสดงออก บอก
เล่าถึงความคิด จิตใจและตัวตนของพวกเขาให้คนอื่นๆ ได้รับรู ้ โดย Bourne ได้เรี ยกเทคนิ คดังกล่าวว่า
“Theatre of the Oppressed” ซึ่ งต่อมาได้รับการยอมรับว่าเป็ นจุดเริ่ มต้นของกระบวนการละครเพื่อการ
พัฒนา
ปั จ จุ บ ัน เทคนิ ค ละครเพื่ อ การพัฒ นาได้รั บ การเผยแพร่ แ ละนํา มาใช้เ ป็ นเครื่ อ งมื อ ในการ
เสริ มสร้ างการเรี ยนรู ้และเพื่อช่ วยสนับสนุ นด้านการสื่ อสารในระดับชุมชนอย่างกว้างขวางไปทัว่ โลก
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จนกลายเป็ นเครื่ องมื อสําคัญของนักพัฒนาและองค์กรพัฒนาที่ ทาํ งานผ่านสื่ อศิ ลปะและวัฒนธรรม
โดยเฉพาะการทํางานกับกลุ่มเป้ าหมายที่เป็ นประชาชนและเยาวชนในชุมชนที่ดอ้ ยพัฒนา ทั้งแถบละติน
อเมริ กา แอฟริ กาและทวีปเอเชี ย เช่นบราซิ ล เปรู อินเดีย ฟิ ลิปปิ นส์ ไนจีเรี ย เป็ นต้น ซึ่ งส่ วนใหญ่
ประเทศเหล่านี้ ได้รับการสนับสนุ นงบประมาณจากองค์กรพัฒนาและกองทุนเพื่อการพัฒนาระหว่าง
ประเทศเช่น องค์กร Save The Children ประเทศอังกฤษ, กองทุน Canada Fund ประเทศแคนาดา,
กองทุน AUSAID ประเทศออสเตรเลีย ตลอดจนองค์กรพัฒนาต่างๆ ของสหประชาชาติ เช่นองค์การ
UNICEF, UNDP, UNESCO, FAO และ UNFPA ซึ่ งแสดงให้เห็นถึงการยอมรับเทคนิ คละครเพื่อการ
พัฒนาในระดับสากล
เนื่องจากวิธีการของละครเพื่อการพัฒนามีความยืดหยุน่ สู ง และไม่มีแบบแผนที่ตายตัวเทคนิ คนี้
จึงสามารถปรับใช้กบั แนวคิดที่หลากหลาย โดยผูใ้ ช้สามารถประยุกต์กลวิธีที่เหมาะสมกับผูช้ มแต่ละ
กลุ่มได้ง่าย ประเทศต่างๆ จึงได้มีการปรับปรุ งและพัฒนาเทคนิ คดังกล่าวให้เข้ากับบริ บททางสังคม
วัฒนธรรมของตน จนกลายเป็ นละครเพื่อการพัฒนาในแบบฉบับของตนเอง และใช้ชื่อเรี ยกที่แตกต่าง
กันไป เช่น ประเทศซิ มบับเว มีกลุ่ม Amakhosi ใช้รูปแบบ Theatre for Community Action ในการ
รณรงค์ความรู ้โรคเอดส์ ให้กบั ชุ มชนชนบท ประเทศแอฟริ กาใต้ มีกลุ่ม Arepp ใช้ Educational Theatre
and Popular Media เพื่อให้การศึกษาแก่สังคมในประเด็นต่างๆ เช่นเอดส์ เพศสภาวะ ทักษะชี วิต และ
เพศศึกษา ประเทศเวียดนาม มีหน่วยงานสาขาของ UNESCO ใช้ Edutainment เพื่อรณรงค์ให้ความรู ้
เรื่ องโรคเอดส์
2.2.1 การสื่ อสารการละครในมุมมองของศิลปะ
คําว่า “ละคร” ตรงกับคําในภาษาอังกฤษสองคํา คือคําว่า Theatre และ Drama “Theatre”มาก
จากภาษากรี กว่า “theatron” หมายความว่า “ได้ดู ได้เห็น” (to see) ส่ วนคําว่า “Drama” มาจากภาษากรี ก
กว่า “drao” หมายถึง “การกระทํา หรื อการแสดง” (to do, to act) ละครคือการแสดงเลียนชี วิต โดยมีการ
ร้องรําทําเพลงประกอบ และบริ บทของไทยเราเนื่ องจากธรรมชาติของละครมีลกั ษณะเป็ นพหุ ศาสตร์
(Multi-disciplinary) นิ ยามของละครจึงมีความหลากหลาย แตกต่างกันออกไปตามศาสตร์ ที่อา้ งถึง เช่น
ในทางศิลปะ ถือว่าละครเป็ นศิลปะแขนงหนึ่ ง เรี ยกว่า “ศิลปะการละคร” (Theatre Art) ซึ่ งมีผนู ้ ิ ยามไว้
ดังนี้“ศิลปะการละคร คือ ศิลปะที่เกิดขึ้นจากการนําภาพจากประสบการณ์และจินตนาการของมนุ ษย์มา
ผูกเป็ นเรื่ องและจัดเสนอในรู ปของการแสดง โดยมีนกั แสดงเป็ นผูส้ ื่ อความหมายและเรื่ องราวต่อผูช้ ม
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“ศิลปะการละคร คือการศึกษาให้เข้าใจถึงชี วิตและจิตใจของมนุ ษย์ ปฏิกิริยาที่มนุ ษย์มี
ต่อสิ่ งแวดล้อม ปั ญหาเฉพาะหน้า ธรรมชาติ กฎเกณฑ์ทางสังคม ตลอดจนเพื่อนมนุ ษย์
ด้วยกัน ซึ่ งย่อมจะนําไปสู่ ความเข้าใจตนเองและผูอ้ ื่น หรื อจะกล่าวอีกนัยหนึ่ ง การ
ละคร ก็คือการศึกษาค้นหาความจริ ง หลักปรัชญา และแนวทางชี วิต ที่เห็นได้จากการ
แสดงออกของมนุษย์ทุกยุคทุกสมัยในรู ปของละคร” (สดใส พันธุ มโกมล, 2542)
ศิลปะการละครมีความผูกพันลึกซึ้ งกับมนุษย์ทุกชาติทุกภาษา ในทางจิตวิทยาเห็นว่าการแสดง
บทบาทสมมติเป็ นพัฒนาการสากลอย่างหนึ่ ง ที่สะท้อนถึงความเป็ นมนุ ษย์อนั เป็ นสิ่ งมีชีวิตที่ทรงภูมิ
ปัญญาได้อย่างชัดเจนที่สุด ตั้งแต่วยั เยาว์เด็กทุกคนล้วนมีความสุ ขสนุ กสนานกับการเล่นเลียนแบบ การ
จินตนาการและการฝั นกลางวัน ซึ่ ง เป็ นส่ วนหนึ่ ง ของการปลดปล่ อยพลัง งานส่ วนที่เหลื อใช้ตาม
ธรรมชาติ อีกส่ วนหนึ่งก็เป็ นกระบวนการทางจิตที่ช่วยให้มนุษย์สามารถหลีกหนีไปจากสภาพความเป็ น
จริ งที่เผชิ ญอยู่ ซึ่ งถือว่าเป็ นการพักผ่อนหย่อนใจชนิ ดที่เป็ นพื้นฐานที่สุดที่มนุษย์จะสามารถทําได้ง่ายๆ
ด้วยตนเอง ประการสุ ดท้ายมนุ ษย์ทุกคนล้วนมีความต้องการในการแสดงออก (Need to expression)
เป็ นสัญชาตญาณพิเศษที่แตกต่างจากสัตว์โลกชนิดอื่นๆ
ดังนั้นศิลปะการละครโดยธรรมชาติ จึงเป็ นกิจกรรมที่แสดงออกเพื่อสะท้อนให้เห็นพฤติกรรม
ต่างๆ ของมนุษย์ ละครจึงเป็ นทั้งการเลียนแบบและเป็ นสัญญะที่แสดงถึงความเป็ นมนุ ษย์ อีกทั้งยังเป็ น
รู ปแบบทางศิลปะอย่างหนึ่ ง ที่ช่วยให้ศิลปิ นสามารถนํามาใช้แสดงถึ งทัศนะ ปรัชญา ความคิดและ
อารมณ์ความรู ้สึกของตนต่อปรากฏการณ์ใดๆ ก็ตามที่เขาต้องการนําเสนอ ละครรับใช้สังคมในแง่ของ
ประเพณี โดยผลัก ดันให้ บุ ค คลได้มี ส่ ว นร่ ว มในประสบการณ์ เ ดี ย วกัน จากการเข้า ชมละครใน
ขณะเดียวกันละครก็สะท้อนภาพของวิถีชีวติ จิตวิญญาณและขนบประเพณี ของคนในสังคมนั้นๆให้เห็น
อย่างใกล้เคียงความจริ งมากที่สุด ในจํานวนศิลปะทั้งหลาย ละครจึงเป็ นศิลปะที่แสดงถึ งความเป็ น
มนุษย์ได้ชดั เจนที่สุด
ในโรงละคร เราหวังจะได้รับความเพลิดเพลินและเรายังหวังให้ศิลปิ นสื่ อสารสิ่ งใดก็ตามที่เขา
ประสงค์จะบอกเราอีกด้วย เมื่อมีท้ งั การสื่ อสาร การแสดงออก และความเพลิดเพลินอยูพ่ ร้อมกันเรา
อาจจะสนุ กสนานไปกับประสบการณ์มากมายหลายแบบ เช่น การมีอารมณ์โต้ตอบร่ วมไปกับเรื่ องราว
ความรู ้ สึกฮึกเหิ มในใจ ความเข้าใจชัดในความรู ้สึกส่ วนตัวและอคติของตน การอภิปรายทัศนะทาง
สังคม ปรัชญา การเมืองหรื อศาสนา การเสนอเรื่ องราวที่คล้ายคลึงกับตัวเรา หรื อแตกต่างอย่างมากจาก
ตัวเราทั้งด้านกาลเวลาและสถานที่ หรื อการหลีกหนี ไปจากชี วิตประจําวันในช่วงเวลาสั้นๆ ที่ได้ละคร
เบาสมองซึ่ งช่วยให้เราลืมตัวเองไปชัว่ ขณะ จุดมุ่งหมายเหล่านี้มีอยูใ่ นการละครตลอดมาทุกยุค และยัง
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เป็ นอยูใ่ นทุกวันนี้ Gardner เรี ยกมันว่า ตัว E ทั้ง 5 นัน่ คือ การแสดงออก (Express) ความเพลิดเพลิน
(Entertain) ความรู ้สึกเพริ ดแพร้ว (Exalt) ความรู ้แจ้งเห็นจริ ง(Enlighten) และการหลีกหนี (Escape)
นอกจากนี้ ละครยัง เป็ นพื้ นฐานของสื่ อประเภทโทรทัศ น์แ ละภาพยนตร์ ซึ่ ง เป็ นสื่ อใน
ชี วิตประจําวันของสังคมสมัยใหม่ ทั้งยังเป็ นสื่ อที่สามารถผสมผสานทุกสื่ อที่กล่าวมาแล้ว รวมทั้ง
ศิลปวัฒนธรรมทุกชนิดเข้าไว้ดว้ ยกันอย่างกลมกลืน เพราะธรรมชาติของศิลปะการละครมีลกั ษณะเป็ น
ศิลปะร่ วม (Composite Art) ละครเรื่ องหนึ่ งๆ จึงเป็ นเสมือนพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่สามารถหลอมรวม
เอาศิลปะหลายแขนงไว้ดว้ ยกัน ไม่วา่ จะเป็ นวรรณศิลป์ ดนตรี ทัศนศิลป์ ตลอดจนนาฏศิลป์ และการ
แสดงทุกรู ปแบบ ฯลฯ ด้วยเหตุน้ ีละครจึงเป็ นกระบวนการทางสังคมโดยธรรมชาติ เพราะละครต้องการ
การร่ วมมืออย่างดีของศิลปิ น นักเทคนิ คและผูช้ มจํานวนมาก ซึ่ งทําให้กิจกรรมด้านการละครมีความ
ศักยภาพในการพัฒนาความเข้าใจตนเองของชุ มชน และความเข้าใจของชุ มชนต่อบุคคลแต่ละคนใน
ชุมชนนั้นๆ ได้เป็ นอย่างดี
2.2.2 ละครกับการเรียนรู้
ในทางการศึกษา ละครถือว่าเป็ นสื่ อการสอนแบบหนึ่ ง (Theatre as a teaching tool) ซึ่ งการนํา
ละครมาใช้ในระบบการศึกษา ไม่วา่ จะเป็ นรู ปแบบของการจัดกิจกรรมการละครโดยตรง หรื อกิจกรรม
ที่เกี่ ยวเนื่ องกับการละครก็ดี ล้วนมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเรี ยนรู ้ ของบุคคล ดังจะเห็นได้จากการที่
Dr.Dael นักการศึกษา ได้ศึกษาเปรี ยบเทียบการเรี ยนรู ้ของมนุ ษย์โดยใช้วิธีการต่างๆ 12 วิธี 1 พบว่า การ
เรี ยนรู ้ผา่ นประสบการณ์นาฏการและการละครนั้น เป็ นวิธีการเรี ยนรู ้ที่ให้ผลดีกว่าวิธีการอื่นๆ ถึง 9 วิธี
เนื่ องจากทําให้ผเู ้ รี ยนสามารถจดจําสิ่ งที่เรี ยนรู้ ได้ถึงร้อยละ 90 และยังมีความคงทนเป็ นเวลาถึ ง 2
สัปดาห์ เทียบเท่ากับผลการเรี ยนรู ้จากการใช้สถานการณ์ จาํ ลอง (Simulator) และการเรี ยนรู ้จากการ
ปฏิบตั ิกบั ของจริ ง
2.2.3 การละครในรูปแบบของการสื่ อสาร
ส่ วนในทางวิชาการด้านการสื่ อสาร (Communication study) ถือว่าการแสดงละครบนเวทีเป็ น
สื่ ออย่างหนึ่ งเรี ยกว่า “สื่ อละคร” (Theatre Media) ซึ่ งถือว่ามีอายุเก่าแก่ที่สุดในบรรดาสื่ อที่มีการรับรู ้
ด้วยการได้ยนิ และได้ฟัง สื่ อการแสดงละครนี้ เริ่ มต้นตั้งแต่ดึกดําบรรพ์จากคนเล่านิ ทานซึ่ งจะเล่านิ ทาน
เพื่อเป็ นการให้ความบันเทิงแก่คนในเผ่าโดยผูเ้ ล่าก็จะแสดงท่าทางประกอบตามเนื้อเรื่ อง ประเทศจีน
อินเดียและญี่ปุ่น ได้มีการบันทึกเกี่ยวกับการละครตั้งแต่ยคุ ต้นของประวัติศาสตร์ ประเทศกรี กโบราณ ก็
มีการแสดงละครตลก และเรื่ องโศกนาฏกรรมในโรงละครที่บรรจุคนได้ถึง 20,000 คน หากจะแบ่งตาม
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บทบาทหน้าที่ทางสังคม ละครก็จดั ว่าเป็ นสื่ อที่ให้ข่าวสาร (Information media) ตลอดจนเป็ นสื่ อเพื่อ
การศึกษา (Educational media) และบทบาทที่เด่นชัดที่สุด ได้แก่สื่อบันเทิง (Entertainment media) หาก
จะแบ่งสื่ อละครตามประสาทที่ใช้ในการรับสาร ละครก็จดั เป็ นสื่ อโสตทัศน์ (Audio-visual media) หรื อ
(Audio-visual transmitter) คือสื่ อที่ได้รับด้วยการฟั งและการมองเห็น ซึ่ งผูร้ ับสารมีความเข้าใจง่ายกว่า
สื่ อประเภทสื่ อทัศน์ (Visual media) หรื อสื่ อโสต (audio media) และหากจะจําแนกประเภทของสื่ อ
ละครตามวิวฒั นาการของสื่ อ ละครจัดเป็ นสื่ อที่เก่าแก่ที่สุดที่เรี ยกว่าสื่ อประเพณี (Traditional media)ได้
อธิ บายว่าสื่ อประเพณี ได้แก่ บุ คคล คณะบุ คคล และเครื่ องอุปกรณ์ ที่เกี่ ยวกับการแสดงและการ
แสดงออกซึ่ งวัฒนธรรมของชาติที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณกาล
มนุ ษย์เป็ นสื่ อที่เรี ยกกันว่าสื่ อบุคคล (Human media) วัฒนธรรมเป็ นสื่ อที่เรี ยกว่าประเพณี
เพราะใช้สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณกาล ทั้งสื่ อบุคคลและสื่ อประเพณี สามารถส่ งหรื อนํารหัสสารผ่าน
ครรลองไปยังผูร้ ับสารคนเดี ยวหรื อหลายๆ คนโดยไม่จาํ เป็ นต้องอาศัยสิ่ งประดิ ษฐ์เข้ามาช่ วย สื่ อ
ประเพณี จึงเป็ นทั้งภาชนะรองรับตัวสาร (Recipient) และพาหนะ (Vehicle) ที่จะนําตัวสารจากบุคคล
หนึ่ งไปยังอีกบุคคลหนึ่ ง จากสถานที่หนึ่ งไปยังสถานที่หนึ่ง และที่สําคัญก็คือจากเวลาหนึ่งไปยังอีก
เวลาหนึ่ งซึ่ งยาวนานหลายร้อยหลายพันปี นอกจากนี้ สื่อละครถือว่าเป็ นสื่ อพื้นบ้าน (Folk media) ชนิ ด
หนึ่ง ตรงกันกับคุณสุ รพล ได้ให้ความหมายไว้วา่ “สื่ อพื้นบ้าน หมายถึง รู ปแบบของการสื่ อสารระหว่าง
บุคคลกับบุคคล หรื อบุคคลกับกลุ่มคนที่ ได้ประพฤติ ปฏิ บตั ิ สื บต่อกันมาจนเกิ ดความเคยชิ นเป็ น
ประเพณี และครอบคลุมถึงประเพณี เรื่ องภาษา ท่าทาง การแต่งกาย เครื่ องใช้ ฯลฯ ที่ประชาชนในสังคม
หนึ่ งกําหนดความหมายที่แน่นอนเอาไว้ให้เป็ นที่เข้าใจตรงกัน สื่ อพื้นบ้านจึงควรครอบคลุมการแสดง
ต่างๆ เช่น เพลง ระบํา ละคร การละเล่น และกีฬา ที่เปิ ดโอกาสให้มีการสนทนาวิสาสะ ตลอดจน
ประเพณี และพิธีกรรมต่างๆ ที่เป็ นปั จจัยให้เกิดการสื่ อสาร”
ในอีกมุมหนึ่ ง สื่ อละครถือเป็ นการสื่ อสารระหว่างบุคคล (Interpersonal Communication)โดย
กลุ่มผูร้ ับสาร หรื อกลุ่มเป้ าหมายเป็ นกลุ่มผูส้ ่ งสารที่รู้แน่ชดั ว่าเป็ นกลุ่มใด การเกิดปฏิกิริยาสนองตอบ
(Feedback and Reaction) ก็มีได้ง่ายกว่าสื่ อมวลชน และเป็ นสิ่ งที่มีความจําเพาะ สามารถนําสารไปได้
อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ เนื่ องจากรู ปแบบการสื่ อสารระหว่างบุคคลเป็ นการสื่ อสารลักษณะเผชิ ญหน้า
(Face-to-face) จัดเป็ นรู ปแบบที่มีผลต่อการให้ผรู้ ับสารยอมรับที่จะเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่จะยอมรับที่
จะร่ วมมือปฏิบตั ิมากที่สุด สื่ อมวลชนจะเป็ นตัวเสริ มสร้างความรู ้เบื้องต้น ขณะที่สื่อบุคคลเป็ นตัวสําคัญ
มากในการโน้มน้าวใจ เพราะสามารถเปลี่ยนทัศนคติ และมีประสิ ทธิ ผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านพุทธิ
ปั ญญา เช่น เพิ่มความรู ้ ขณะที่การสื่ อสารระหว่างบุคคลมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติมากกว่า ด้วย
คุณลักษณะทางการสื่ อสารเช่ นนี้ ทําให้ละครเป็ นสื่ อที่ มีพลังในการให้ขอ้ มูลข่าวสารและการสอน
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เช่นเดียวกับพลังด้านความบันเทิง ละครสามารถเป็ นตัวอย่างที่ดีและไม่ดีให้กบั เราทั้งยังทําให้เรารู ้สึกได้
ว่าหลีกหนี ไปจากชี วิตที่เป็ นจริ ง แม้ในขณะที่เรากําลังเผชิ ญหน้าชี วิตเช่นนั้นอยูใ่ นละคร ดังเช่นกรณี ที่
เยาวชนในฑัณฑสถานจะสามารถดูละครที่แสดงถึงชี วิตของตนเอง ได้โดยไม่รู้สึกว่าถูกตําหนิ แต่กลับ
รู ้ สึ ก มี ส่ ว นร่ ว มและคล้อ ยตามไปกับ บทบาทของตัว ละครจนทํา ให้พ วกเขาสามารถมองย้อ นและ
วิพากษ์วจิ ารณ์การกระทําที่ผา่ นมาของตนเองได้อย่างปราศจากอคติ และอาจพบทางออกของปั ญหาจาก
เนื้ อหาสาระที่ละครมอบให้ และได้รับความหวังหรื อแรงบันดาลใจจากตัวละครได้โดยไม่รู้สึกว่าถูก
ทําลายคุณค่าในตนเองไป
2.2.4 การสื่ อสารผ่ านกระบวนการละคร
Theatre Process หมายถึง กระบวนการละครเพื่อการพัฒนาที่ใช้ในการดําเนินงาน ใน
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ได้นาํ มาจากผลงานวิจยั ของกลุ่มละครมะขามป้ อม นํามาเป็ นขั้นตอนต้นแบบที่จะ
ทํากระบวนการละครในแต่ละรู ปแบบขึ้น ในศึกษาการทํางานของกลุ่มละครมะข้ามกับกลุ่มเยาวชนใน
พื้นที่ชนบท 4 แห่ง และพบว่ามีการทํางาน 7 ขั้นตอนมีดงั นี้
ขั้นที่1: ขั้นเตรี ยมงานและประสานงาน
ขั้นที่ 2: ฝึ กทักษะการแสดงและทักษะละคร
ขั้นที่ 3: การศึกษาข้อมูลและประเด็น
ขั้นที่ 4: การผลิตผลงานละคร
ขั้นที่ 5: การจัดแสดง
ขั้นที่ 6: ขั้นประเมินผลและสรุ ปบทเรี ยน
ขั้นที่ 7: การวางแผนงานในระยะต่อไป
2.2.4.1 ขั้นที่1: ขั้นเตรี ยมงานและประสานงาน ในขั้นตอนนี้ ถือเป็ นจุดเริ่ มต้นที่สําคัญ
ของการทํากิ จกรรมละคร ในการเตรี ยมงานนั้นมีขอ้ สังเกตว่า จะมีการเตรี ยมงานใน 3 ส่ วน คือ การ
เตรี ยมงานภายในของกลุ่มผูจ้ ดั ทํา หรื อ กลุ่มละคร (ซึ่ งประกอบด้วย คณะทํางาน/วิทยากร/ทีมบริ หาร)
การเตรี ยมงานในส่ วนขององค์กรร่ วม อันได้แก่การทําความรู้ จกั กัน ทําความเข้าใจเกี่ ยวกับเป้ าหมาย
ร่ วมกันและสร้างความคุน้ เคยต่อกันและกัน และการเตรี ยมกลุ่มเป้ าหมาย ซึ่ งหมายถึง เด็กและเยาวชนที่
จะสมัครเข้าร่ วมกิจกรรม
2.2.4.2 ขั้นที่ 2: ฝึ กทักษะการแสดงและทักษะละคร ในขั้นตอนนี้ จะเป็ นการเรี ยนรู ้
แบบมี ส่ วนร่ วม การเรี ย นรู ้ ผ่า นการลงมื อทํา จริ ง (Learning by doing) และการเรี ย นรู้ โดยใช้
ประสบการณ์ (Experiential Method)
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2.2.4.3 ขั้นที่ 3: การศึกษาข้อมูลและประเด็น กิจกรรมต่างๆที่ดาํ เนิ นในขั้นตอนนี้ เช่น
การศึกษาการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ของเด็กและเยาวชน ปั ญหา วิธีแก้ปัญหา ร่ วมทั้งเรื่ องของ
การสื่ อสารเพื่อการพัฒนาในเด็กและเยาวชนซึ่ งจะนําเอาเนื้ อหาที่ศึกษาได้มาสร้ างเป็ นละคร เพื่อให้
ผูเ้ ข้าร่ วมได้เห็ นถึ งคุ ณค่าและตระหนักถึงความสําคัญหรื อเพื่อเป็ นช่องทางที่จะรับฟังทัศนคติของเด็ก
และเยาวชนต่อกิจกรรมละคร เป็ นต้น
2.2.4.4 ขั้นที่ 4 การผลิตผลงานละคร ขั้นนี้ จะครอบคลุ มตั้งแต่การให้ผเู ้ ข้าร่ วมชม
ละครคือ ในรู ปแบบที่1 คือ การสื่ อสารทิศทางเดียว/สองทิศทาง จนไปถึ งรู ปแบบที่ 2 คือ การสื่ อสาร
สองจังหวะ(เกิดผูน้ าํ ความคิดส่ งต่อเป็ นลําดับที่ 2) และรู ปแบบที่3 คือ การมีส่วนร่ วมในการสร้างละคร
(การคัดเลือกเนื้อเรื่ อง การแสดงละคร ผลิตเป็ นผลงานละคร) ตามลําดับ
2.2.4.5 ขั้นที่ 5: การจัดแสดง(Displaying) ซึ่ งครอบคลุมตั้งแต่การประชาสัมพันธ์
ละครของเด็กและเยาวชน ขั้นการแสดง และกิจกรรมหลังการแสดง โดยเฉพาะกิจกรรมหลังการแสดง
ซึ่ งมีความสําคัญมากเป็ นพิเศษ และเป็ นขั้นตอนที่ทาํ ให้ละครเพื่อการพัฒนามีความแตกต่างไปจาก
ละครทัว่ ไป ดังนั้นหลังจากการแสดงจบลงแล้ว จึงมีการจัดให้เกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยนกับกลุ่มผูช้ มใน
ประเด็นต่างๆ เริ่ มตั้งแต่คาํ ถามง่ายๆ เช่น การเล่าอารมณ์ความรู ้สึกขณะชมละคร ไปจนถึงสาระแงคิดที่
ได้จากการดูละคร
2.2.4.6 ขั้นที่ 6: ขั้นประเมินผลและสรุ ปบทเรี ยน ขั้นตอนนี้ ในทางปฏิ บตั ิจริ งคือ
ประเมินผลและสรุ ปบทเรี ยนนั้น ก็มีการดําเนินในหลายวงและมีหลายวัตถุประสงค์ เช่น
1) ประเมิ น ผลและสรุ ป บทเรี ย นหลัง จบการแสดง มี เ ป้ าหมายเพื่ อ เรี ย นรู ้
ความสําเร็ จและข้อบกพร่ องของการแสดงและปฏิกิริยาของผูช้ มเป็ นเนื้อหาหลัก
2) การประเมินผลและสรุ ปบทเรี ยนของการฝึ กอบรม เป็ นแวดวงของกลุ่มผูเ้ ข้า
รับการฝึ กอบรม เป้ าหมายนี้มุ่งไปตัวกระบวนการฝึ กอบรมเป็ นสําคัญ
2.2.4.7 ขั้นที่ 7: การวางแผนงานในระยะต่อไป ขั้นตอนนี้ เป็ นขั้นตอนวางแผนเพื่อเกิด
การพัฒนาสร้างความยัง่ ยืนในอนาคต เช่น การตั้งกลุ่มเพื่อดูการพัฒนาระดับความสนใจเรื่ องของความ
ฉลาดทางอารมณ์ในเด็กและเยาวชน หรื อ มีจดั เป็ นงานประจําปี ที่เรี ยกสมาชิ กที่เข้ารับการฝึ กอบรมมา
ชมละคร รวมถึงการนําผลที่ได้เป็ นฐานข้อมูลเพื่อจะวางแผนเพื่อการหนุ นช่วยเด็กและเยาวชนทางด้าน
ความฉลาดทางอารมณ์ต่อไป
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2.3 การสื่ อสารเพือ่ การพัฒนาเด็กและเยาวชนผ่ านสื่ อละคร
เด็กและเยาวชนเป็ นกลุ่มคนที่อยู่ในช่วงวัยที่มีอุปนิ สัยที่ชอบการเลียนแบบอีกทั้งเล่นบทบาท
สมมติ เกิดการสร้างกิจกรรมทางการแสดง และละครเวทีรูปแบบเฉพาะตลอดจนการแยกประเภทผูช้ ม
นั้นเริ่ มต้นได้ไม่นาน ในระยะแรกผูใ้ หญ่ใช้ละครเป็ นสื่ อให้เด็กๆในโรงเรี ยนทํากิจกรรม เช่น การสอน
ภาษาละติน ในโรงเรี ยนของอังกฤษในศตวรรษที่ 15 หรื อความพยายามสอนภาษาอังกฤษให้กบั ผูย้ า้ ยมา
จากยุโรปที่มาตั้งถิ่นฐานในสหรัฐอเมริ กาในต้นศตวรรษที่ 19
เรื่ องละครสําหรับเด็กและเยาวชน ได้แก่ เด็กที่มีอายุ 4 ปี ขึ้นไปจนถึงวัยรุ่ นที่มีช่วงอายุ 18 ปี อัน
ถือว่าเป็ นศิ ลปะการละครที่ มีลกั ษณะรู ปแบบเฉพาะ วัยและช่ วงความพร้ อมของเด็กและเยาวชนนั้น
กําหนดเนื้ อหาและรู ปแบบการนําเสนอ และการทํากิ จกรรมละคร การจัดแสกงที่เน้นงานคุ ณภาพและ
ความจริ งใจ อี กทั้ง การใช้ละครเป็ นสื่ อในการพัฒนาเด็กๆในโรงเรี ยนที่ จะใหแด็กและเยาวชนได้มี
การศึ กษาศิ ลปะอย่างเป็ นธรรมชาติตลอดจนเข้าใจพื้นฐานของศิลปะที่ทาํ ให้เด็กและเยาวชนมีความ
มัน่ ใจที่จะคิด สร้างสรรค์ผลงานกับกลุ่มเพื่อนวัยเดียวกัน
2.3.1 คุณค่ าของการสื่ อสารเพือ่ การพัฒนาเด็กและเยาวชนผ่ านสื่ อละคร
ละครทุ ก รู ป แบบไม่ ว่า จะเป็ นละครเวที หรื อละครทางการศึ ก ษานั้น ประโยชน์ แก่ เด็ ก และ
เยาวชน เด็กในฐานนะผูช้ มจะได้มีประสบการณ์ดา้ นการเรี ยนรู ้เรื่ องราว โครงเรื่ องวรรณกรรม การสร้าง
บทละคร ทั้งได้รับรู ้ศิลปะการสื่ อสารด้วยองค์ประกอบอื่นๆ ภาพ เพลง และพัฒนาการวิพากษ์ วิจารณ์
และแสดงความเห็น
หากถ้า เด็ ก ๆได้มีส่ วนร่ วมในกระบวนการการพัฒนาละคร หรื อกิ จกรรมละครแล้ว ผูร้ ่ วม
กระบวนการจะได้ฝึกฝน เรี ยนรู ้ การเข้าใจตนเอง และการแสดงออก (Acting out) ช่ วยกระตุน้ ให้เด็ก
และเยาวชนที่ร่วมกิจกรรมได้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์และการพัฒนาตนเอง กิจกรรมละครในห้องเรี ยน
ตลอกจนการเป็ นผูช้ มมีประโยชน์ คือ
2.3.1.1 ละครสร้างแรงจูงใจ กิจกรรมการละครมีความใกล้เคียงกับวิธีการใช้ชีวิตตาม
ธรรมชาติของเด็กๆก็คือ การเล่นสนุ ก การมีอิสระในการเคลื่อนไหว เมื่อทํากิจกรรมการละครนั้น วินยั
และพฤติกรรมของการเล่นละครในกลุ่มมีลกั ษณะต่างจากการเรี ยนการสอนแบบปกติ ทําให้เกิดความ
กระตือรื อร้นที่จะค้นคว้า และนําข้อมูลมาใช้เล่นละครในหัวข้อที่ต้ งั ไว้
2.3.1.2 ละครเป็ นการฝึ กปฏิบตั ิการจริ ง ฝึ กจิตนาการ การเคลื่อนไหวการเล่นละครเป็ น
การปฏิบตั ิจริ งในสถานการณ์ที่สมมติข้ ึน เด็กและเยาวชนผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมได้สวมบทบาทดําเนิ นตาม
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เงื่อนไขที่ต้ งั ไว้ นอกจากนั้นยังได้ทดลองใช้จิตนาการ นําลี ลาต่างๆตลอดจนบทบาทสมมติข้ ึน ใช้ชีวิต
ฝึ กทดลองแก้ปัญหาตามเงื่อนไขที่กาํ หนด และทดสอบปฏิกิริยาที่มีต่อสังคม
2.3.1.3 ละครเปิ ดโอกาสให้มีการทดลองชี วิตและทดสอบปฏิกิริยาที่มีต่อสังคม (การ
ใช้ชีวิต) และสร้างสมความเข้าใจในข้อมูลหรื อปั ญหาที่เด็กๆมีความสนใจการละครเป็ นการฝึ กให้ผทู ้ าํ
กิ จกรรมได้มีโอกาสได้ลองผิดลองถูก ได้ฝึกการทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น ฝึ กการใช้ภาษา ใช้ความคิด วาง
โครงเรื่ อ ง และดํา เนิ น เรื่ อ งรามไปตามที่ ตกลงกัน ไว้ เสริ ม สร้ า งความมั่นใจแก่ ผูท้ าํ กิ จ กรรมที่ จ ะ
แสดงออกความรู ้สึกนึกคิด ความคิดเห็นและนําเสนอเรื่ องราวที่ตนสนใจ และทดลองสถานการณ์ต่างๆ
เพื่อทดลองหาข้อสรุ ปซึ่ งอาจมาจากมาตรฐานของสังคมหรื อได้จากความเห็นของกลุ่ม
2.3.1.4 ละครเพื่อเป็ นกิจกรรมเน้นวินยั การเลือกสรรและสมาธิ แม้วา่ ทํากิจกรรมละคร
จะทําให้แบบแผนของห้องเรี ยนเปลี่ยนแปลงไป แต่การเรี ยนการสอนที่ผา่ นการละครนั้นสร้างวินยั ใหม่
ที่ตอ้ งมี ความจริ งจังต่อการเลื อกสรร มี สมาธิ และความจริ งใจในการพัฒนาเรื่ องร่ วมกัน และฝึ กการ
ทํางานร่ วมกันเพื่อให้กิจกรรม หรื อผลงานละครดําเนินถึงตอนจบได้
2.3.2 รูปแบบการสื่ อสารเพือ่ การพัฒนาเด็กและเยาวชนทีเ่ น้ นกิจกรรมการละคร
ละครสําหรับเด็กและเยาวชนเป็ นกระบวนการละครในรู ปแบบที่ตอ้ งการพัฒนาให้เด็กแต่ละ
คนในชั้นเรี ยนให้เป็ นผูร้ ู ้จกั คิด รู ้จกั ตนเอง กล้าแสดงออก รู ้จกั การทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น และรับฟังผูอ้ ื่น มี
เหตุมีผลและพัฒนาการเรี ยนรู ้ในด้านต่างๆได้อย่างลึกซึ้ ง การทํากิ จกรรมละครนั้นมีกลวิธี 6 ขั้นตอน
ได้แก่
2.3.2.1 การฝึ กจิตนาการผ่านการรับรู ้ผา่ นสัมผัสทั้ง 5 มนุษย์เรารับรู ้อารมณ์ ความรู ้สึก
ผ่านการมองเห็น การฟัง การดมกลิ่น และการสัมผัส ถ้าเราฝึ กให้เด็กได้ใช้ประสาทการรับรู ้อย่างมีสมาธิ
จะช่ วยพัฒนาให้เป็ นคนช่างสังเกต ช่างจดจํา ละเอียดอ่อน มีความรู ้สึกไว ตื่นตัวต่อความเปลี่ ยนแปลง
เรี ยนรู ้ที่จะปฏิบตั ิตน รู ้จกั วางตัว และปรับตนเองให้เหมาะสม
2.3.2.2 ฝึ กการพัฒนาร่ างกายและการเคลื่ อนไหว การเรี ยนรู ้ ร่างกาย-กล้ามเนื้ อเป็ น
ประโยชน์ต่อเด็ก เพราะช่วยรู ้ จกั ควบคุมและฝึ กใช้ร่างกายเพื่อสื่ อความหมาย ความคิด ตลอดจนจิตนา
การ ทําให้เด็กมีอิสระในการเคลื่อนไหว และเข้าใจขอบพละกําลังของตน เรี ยนรู ้ที่จะสื่ อท่าทาง เรี ยนรู ้
เรื่ องจังหวะ การใช้ร่างกาย เคลื่อนไหวได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เป็ นพื้นฐานของการเล่นกีฬา การเต้นรํา
การละคร หรื อแม้กระทัง่ การเข้าสังคม
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2.3.2.3 ฝึ กลีลาท่าใบ้ เป็ นการสื่ อสารโดยไม่ใช้คาํ พูด เป็ นการนําการเคลื่อนไหวมาใช้
กับจิตนาการสื่ อความคิด เป็ นการเลียนลักษณะท่าทางเป็ นภาษาสากล ที่มนุ ษย์ทุกชาติทุกภาษามองเห็น
และเข้าใจได้
2.3.2.4 ฝึ กการแสดงละครสด การแสดงละครสดสํา หรั บ เด็ ก และเยาวชนที่ เน้น
สถานการณ์และการเป็ นตัวละครในสถานการณ์จาํ ลอง การเลียนแบบบุคคลที่รู้จกั เด็กและเยาวชนจะ
ได้ฝึกทดลองเป็ นผูอ้ ื่น แก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า การพูด การฟั ง การทําหน้าร่ วมกับผูอ้ ื่น และการพัฒนา
เรื่ องราวร่ วมกัน ช่วยให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกการใช้ไหวพริ บ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า รู ้ จกั ฟั งและ
พัฒนาการตัดสิ นใจทํางานกับผูอ้ ื่น และพัฒนาความคิดอย่างเป็ นระบบ
2.3.2.5 ฝึ กการแสดงละครเป็ นเรื่ อง ละครที่ เด็กและเยาวชนจะฝึ กร่ วมกันนี้ ควรมี
เรื่ องราวที่สนุกสนานมีโครงเรื่ องชัดเจน มีรสนิ ยมที่ดี เป็ นเรื่ องที่ได้มาจากหนังสื อเด็ก วรรณกรรมหรื อ
เรื่ อ งในวรรณคดี ที่ เ หมาะสมกับ วัย ของเด็ ก และเยาวชน เพื่ อ เกิ ด การฝึ กความคิ ด ที่ เ ป็ นระบบ ฝึ ก
รับผิดชอบตนเองและผูอ้ ื่น เรี ยนรู ้ ที่จะวางแผนการทํางานอย่างเป็ นขั้นเป็ นตอน ฝึ กภาษาและการตอบ
โต้ในสถานการณ์ ฝึ กการร่ วมงานกับผูอ้ ื่น และพยายามทํางานร่ วมกับเพื่อนให้บรรลุเป้ าหมาย
2.3.2.6 ฝึ กการวิจารณ์และรับฟังการวิจารณ์อย่างมีเหตุผล ในการทํากิจกรรมการละคร
นี้ ต้องจัดให้ทุกคนได้แสดงออกเท่าเทียมกัน หรื อพร้อมๆกัน เพื่อสร้ างทัศนคติที่ดีในการกล้าพูด กล้า
แสดงความคิ ดเห็ นอย่างมีเหตุ ผล วิพากษ์วิจารณ์ เพื่อฝึ กให้เด็กรู ้ จกั คิดและรั บฟั งแสดงความคิ ดอย่าง
เหมาะสม

2.4 แนวคิดการพัฒนาความฉลาดทางด้ านอารมณ์ ในเด็กและเยาวชน
ความฉลาดทางอารมณ์ หรื อ E.Q. มาจากคําว่า Emotional Quotient หมายถึง ความฉลาดทาง
อารมณ์ ความฉลาดทางอารมณ์ คือ ความสามารถทางอารมณ์ที่จะช่ วยให้การดําเนิ นชี วิตเป็ นไปอย่าง
สร้ างสรรค์และมีความสุ ข อีคิว ถื อเป็ นเรื่ องสําคัญในแวดวงการศึกษาและจิตวิทยา เดิ มเคยเชื่ อกันว่า
ความสามารถทางเชาวน์ปัญญาหรื อไอคิว คือปั จจัยสําคัญที่ทาํ ให้มนุ ษย์ประสบความสําเร็ จ มีชีวิตที่ดี
และมีความสุ ข ต่อมา นักจิ ตวิทยาเริ่ มตั้งข้อสงสัยต่อความเชื่ อความเข้าใจดังกล่าว เพราะไม่เชื่ อว่า
ความสําเร็ จและความสุ ขในชี วิตของคน ๆ หนึ่ งจะขึ้นอยู่กบั ความสามารถทางเชาวน์ปํญญาแต่เพียง
อย่างเดียว แต่เนื่ องจากในระยะนั้นยังไม่มีขอ้ มูลจากการศึกษาวิจยั ที่เพียงพอ ความคิดนี้ จึงถูกละเลยไป
อย่างน่าเสี ยดาย
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จนกระทัง่ ในปี ค.ศ.1990 Salovey & Mayer (อ้างถึ งใน สิ ราวรรณ เสนาะวาที, 2552) สอง
นักจิตวิทยาได้นาํ ความคิดนี้ มาพูดถึงอีกครั้ง โดยเอ่ยถึงความฉลาดทางอารมณ์ เป็ นครั้งแรกว่า "เป็ น
รู ปแบบหนึ่ งของความฉลาดทางสังคมที่ประกอบด้วยความสามารถในการรู ้อารมณ์และความรู ้สึกของ
ตนเอง และผูอ้ ื่นสามารถแยกความแตกต่างของอารมณ์ที่เกิดขึ้น และใช้ขอ้ มูลนี้เป็ นเครื่ องชี้นาํ ในการ
คิดและกระทําสิ่ งต่าง ๆ"
จากนั้น Golman นักจิ ตวิทยาจากมหาวิทยาลัยฮาวาร์ ด ก็สานต่อแนวคิดนี้ อย่างจริ งจังโดยได้
เขียนเป็ นหนังสื อเรื่ อง ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) และได้ให้ความหมายของอีคิว
ว่า "เป็ นความสามารถหลายด้าน ได้แก่ การเร่ งเร้าตัวเองให้ไปสู่ เป้ าหมาย มีความสามารถควบคุมความ
ขัดแย้งของตนเอง รอคอยเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ ที่ดีกว่า มี ความเห็ นอกเห็ นใจผูอ้ ื่ น สามารถจัดการกับ
อารมณ์ไม่สบายต่าง ๆ มีชีวติ อยูด่ ว้ ยความหวัง"
หลังจาก หนังสื อความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) ของ Golman ออกสู่
สาธารณชน ผูค้ นก็เริ่ มให้ความสนใจกับความฉลาดทางอารมณ์มากขึ้น ประกอบกับระยะหลังมีงานวิจยั
หลายชิ้นยืนยันถึงความสําคัญของความฉลาดทางอารมณ์ อีคิวหรื อความฉลาดทางอารมณ์ จึงได้รับการ
ยอมรับว่ามีความสําคัญต่อความสําเร็ จและความสุ ขในชีวติ
กรมสุ ขภาพจิ ต (2540) ได้พฒั นาแนวคิ ดเรื่ อง ความฉลาดทางอารมณ์ ที่ ประกอบด้วยปั จจัย
สําคัญ 3 ประการคือ
ความดี
ความเก่ง
ความสุ ข
ดี หมายถึง ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และความต้องการของตนเอง รู ้จกั เห็นใจผูอ้ ื่น
และมีความรับผิดชอบต่อส่ วนร่ วม ซึ่ งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และความต้องการของตนเอง
- รู ้อารมณ์และความต้องการของตนเอง
- ควบคุมอารมณ์และความต้องการได้
- แสดงออกอย่างเหมาะสม
ความสามารถในการเห็นใจผูอ้ ื่น
- ใส่ ใจผูอ้ ื่น
- เข้าใจและยอมรับผูอ้ ื่น
- แสดงความเห็นใจอย่างเหมาะสม
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ความสามารถในการรับผิดชอบ
- รู ้จกั การให้ รู ้จกั การรับ
- รู้จกั รับผิด รู ้จกั ให้อภัย
- เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
เก่ ง หมายถึ ง ความสามารถในการรู้ จกั ตนเอง มี แรงจูงใจ สามารถตัดสิ นใจ แก้ปัญหาและ
แสดงออกได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ตลอดจนมีสัมพันธภาพที่ดีกบั ผูอ้ ื่น
ความสามารถในการรู ้จกั และสร้างแรงจูงใจให้ตนเอง
- รู ้ศกั ยภาพของตนเอง
- สร้างขวัญและกําลังใจให้ตนเองได้
- มีความมุ่งมัน่ ที่จะไปให้ถึงเป้ าหมาย
ความสามารถในการตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
- รับรู ้และเข้าใจปั ญหา
- มีข้ นั ตอนในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
- มีความยืดหยุน่
ความสามารถในการมีสัมพันธภาพกับผูอ้ ื่น
- รู ้จกั การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกบั ผูอ้ ื่น
- กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
- แสดงความเห็นที่ขดั แย้งได้อย่างสร้างสรรค์
สุ ข หมายถึง ความสามารถในการดําเนิ นชี วิตอย่างเป็ นสุ ข มีความภูมิใจในตนเองพอใจในชี วิต
และมีความสุ ขสงบทางใจ
ความภูมิใจในตนเอง
- เห็นคุณค่าในตนเอง
- เชื่อมัน่ ในตนเอง
ความพึงพอใจในชีวติ
- รู ้จกั มองโลกในแง่ดี
- มีอารมณ์ขนั
- พอใจในสิ่ งที่ตนมีอยู่
ความสงบทางใจ
- มีกิจกรรมที่เสริ มสร้างความสุ ข
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- รู ้จกั ผ่อนคลาย
- มีความสงบทางจิตใจ
ในวิจยั ครั้งนี้จะใช้ตวั ชี้ วดั จากกรมสุ ขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุ ข ที่มีองค์ประกอบพื้นฐาน
ของความฉลาดทางอารมณ์มีดงั นี้
2.4.1 ความตระหนักในตน (Self-Awareness) หมายถึ ง ความสามารถในการรับรู ้ อารมณ์
ความรู ้สึกของตนเอง มีความเชื่อมัน่ ในตนเอง และตัดสิ นใจได้ตามวัย
2.4.2 การควบคุมอารมณ์ (Managing Emotion) หมายถึง ความสามารถที่จะควบคุมความกลัว
ความกังวล ความโกรธ ฯลฯ ของตนเองได้ และแสดงออกอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
2.4.3 การจูงใจตนเอง (Motivating Oneself) หมายถึง ความมุ่งหวังและการคิดบวกเพื่อแก้ไข
ปั ญหา ฟั นฝ่ าอุปสรรค ยอมรับความผิดพลาด ซึ่ งจะมีผลระยะยาวต่อเด็กในการตั้งเป้ าหมายและการ
สร้างความสําเร็ จในอนาคต
2.4.4 การเห็นอกเห็นใจ (Empathy) หมายถึง ความสามารถในการสังเกต รับรู ้ความรู ้สึกของ
ผูอ้ ื่นจากนํ้าเสี ยง สี หน้า ท่าทาง และตอบสนองแบบเอาใจเขามาใส่ ใจเรา
2.4.5 ทักษะทางสังคม (Social Skills) หมายถึ ง ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ใน
ทางบวกต่อผูอ้ ื่ น แก้ปั ญหาความขัดแย้ง ด้วยวิธี ป ระนี ป ระนอม รวมไปถึ ง ความมี น้ ํา ใจ ช่ วยเหลื อ
แบ่งปั น
ความฉลาดทางอารมณ์ ประเมินได้โดยการตอบข้อความที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ ความรู ้สึกและ
พฤติกรรมของเด็กและเยาวชนที่แสดงออก ได้แบ่งไว้
1 คะแนน
ไม่เป็ นเลย
หมายถึง
ไม่เคยปรากฏ
2 คะแนน
เป็ นบางครั้ง หมายถึง
นาน ๆ ครั้ง หรื อทําบ้างไม่ทาํ บ้าง
3 คะแนน
เป็ นบ่อยครั้ง หมายถึง
ทําบ่อย ๆ หรื อเกือบทุกครั้ง
4 คะแนน
เป็ นประจํา
หมายถึง
ทําทุกครั้งเมื่อเกิดสถานการณ์น้ นั
คะแนน ตั้งแต่ 50
คะแนน ตั้งแต่ 40-49
คะแนน ตั้งแต่ 0-39

ขึ้นไปอยูใ่ นเกณฑ์ดี ควรส่ งเสริ มและรักษาไว้
ควรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
จําเป็ นต้องได้รับการพัฒนา
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2.5 การสื่ อสารกับการพัฒนาคน: เด็กและเยาวชน
2.5.1 การสื่ อสารกับเด็กและเยาวชน
ภาษาแรกเริ่ ม (Emergent Literacy) หมายถึง พฤติกรรมการอ่านและการเขียนของเด็กปฐมวัย
หรื อการรู ้ หนัง สื อของเด็ก ก่ อนที่ จะเด็ กจะเรี ย นรู ้ ภาษาอย่างเป็ นทางการ เพื่อที่ จะได้เรี ย นรู ้ ว่าเด็ ก มี
พัฒนาการทางด้านการพูด การอ่าน การเขียนเป็ นไปตามขั้นตอนอย่างไร เพื่อให้ผมู ้ ีส่วนเกี่ ยวข้องใน
การพัฒนาเด็กปฐมวัยสามารถปฏิบตั ิตนได้อย่างเหมาะสมเกี่ยวกับการส่ งเสริ มภาษาแรกเริ่ มให้กบั เด็ก
ได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ การเรี ยนรู ้ภาษาแรกเริ่ ม (Emergent Literacy) หรื อการเรี ยนรู้หนังสื อขั้นต้นของ
เด็กปฐมวัยจะอาศัยความรู ้และประสบการณ์ของตนเองที่ติดตัวมาตั้งแต่ยงั ไม่เข้าโรงเรี ยนการรับรู ้และ
การตระหนักถึ งความมุ่งหมายในการใช้ภาษาเพื่อถ่ายทอดความหมายเพื่อให้ผอู ้ ื่นเข้าใจ โดยการที่เด็ก
จะแสดงพฤติกรรมทางการอ่านขั้นต้นและการเขียนขั้นต้นทีละเล็กทีละน้อยก่อนการอ่านการเขียนอย่าง
เป็ นทางการ
ในปั จจุบนั นักการศึกษาปฐมวัยต่างให้ความสําคัญกับการเรี ยนรู ้ ภาษาระยะแรกเริ่ มของเด็ก
ปฐมวัย กัน มากขึ้ น ซึ่ งเป็ นประเด็ นเกี่ ย วกับ ช่ วงอายุที่ มี ค วามเหมาะสมในการเรี ย นรู ้ ภาษาแรกเริ่ ม
(Emergent Literacy) ก่อนเรี ยนรู ้อย่างเป็ นทางการ และการปฏิ บตั ิที่เหมาะสมเกี่ยวกับพัฒนาการทาง
ภาษาในแต่ละช่วงพัฒนาการทางภาษาแรกเริ่ ม ซึ่งเป็ นพฤติกรรมการอ่านและการเขียนของเด็กปฐมวัยที่
แสดงออกก่อนที่ เด็กจะเรี ย นรู ้ ภาษาอย่า งเป็ น ภาษาแรกเริ่ มว่า หมายถึ ง ภาษาที่เด็กรั บรู ้ เข้าใจ และ
ถ่ายทอดความคิดด้วยสัญลักษณ์ หลายแบบผสมผสานกันอย่างมีจุดมุ่งหมายผ่านการฟั ง พูด อ่าน เขียน
และคิ ดจากประสบการณ์ จริ ง ในชี วิตประจํา วัน โดยการเชื่ อมโยงความรู ้ ใ หม่ใ ห้เข้า กับความรู ้ และ
ประสบการณ์เดิมที่ติดตัวมาก่อนของผูเ้ รี ยน จนสามารถสร้างองค์ความรู ้ใหม่ภายในตนเองและสามารถ
ถ่ายทอดให้ผอู ้ ื่นรับรู ้และเข้าใจได้ การเรี ยนรู้ภาษาและการใช้ภาษาสื่ อสารของเด็กจะแตกต่างจากการ
เรี ยนรู ้และการใช้ภาษาของผูใ้ หญ่ เด็กเรี ยนรู ้ที่จะอ่านเขียนจากประสบการณ์และภาษาที่แวดล้อมตัวเด็ก
การเรี ย นรู ้ ภ าษาในระยะแรกเริ่ ม หรื อ การรู ้ ห นัง สื อ ขั้นต้น ของเด็ ก เป็ นปรากฏการณ์ ที่ สั ม พัน ธ์ ก ับ
วัฒนธรรม ภาษาแรกเริ่ มหรื อการรู ้ หนังสื อขั้นต้นเป็ นทักษะที่ ได้รับมาโดยการมี ปฏิ สัมพันธ์ อย่างมี
ความหมายกับภาษาและตัวหนังสื อ
สรุ ปว่า การเรี ยนรู ้ ภาษาแรกเริ่ ม หรื อการเรี ยนรู ้หนังสื อขั้นต้นของเด็กปฐมวัยจะอาศัยความรู ้
และประสบการณ์ ของตนเองที่ติดตัวมาตั้งแต่ยงั ไม่เข้าโรงเรี ยนการรับรู ้และการตระหนักถึ งความมุ่ง
หมายในการใช้ภาษาเพื่ อถ่ า ยทอดความหมายเพื่ อให้ผูอ้ ื่ นเข้า ใจ โดยการที่ เด็ก จะแสดงพฤติ ก รรม
ทางการอ่านขั้นต้นและการเขียนขั้นต้นทีละเล็กทีละน้อยก่อนการอ่านการเขียนอย่างเป็ นทางการ
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ภาษาเป็ นเครื่ องมือสําคัญที่มนุ ษย์ใช้ในการสื่ อสารหรื อสื่ อความหมายให้เข้าใจซึ่ งกันและกัน
โดยอาศัยกระบวนการพัฒนาทางภาษา ซึ่ งประกอบด้วยการรับข้อมูล และการส่ งข้อมูลผ่านการคิดและ
สัญลักษณ์ ภาษามีความสําคัญต่อการศึกษาในทุกระดับโดยเฉพาะในระดับปฐมวัย พัฒนาการทางภาษา
ของเด็กอายุ 0–6 ปี เป็ นรากฐานสําคัญและมี ความจําเป็ นที่สุดต่อการพัฒนาทางด้านสติปัญญาและ
ศัก ยภาพของมนุ ษ ย์ เนื่ องจากภาษาเป็ นระบบที่ มี ค วามซับ ซ้อน เป็ นเครื่ องมื อสํา คัญในการพัฒนา
ทางด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัย เด็กจะใช้ภาษาในการสื่ อสารความคิด ความต้องการของตนเองกับ
ผูอ้ ื่น นอกจากนี้ เด็กยังใช้ภาษาเป็ นเครื่ องมือสําคัญในการพัฒนาทักษะทางสติปัญญาและพัฒนาทักษะ
ในด้านอื่นๆ จากการศึกษาความสําคัญของภาษาที่มีต่อเด็ก สามารถสรุ ปได้วา่ ภาษามีความสําคัญดังนี้
2.5.1.1 ภาษาก่อให้เกิดกระบวนการทางสังคมประกิต (Socialization) หมายถึงเด็กจะ
ใช้ภาษาในการติดต่อสื่ อสารถ่ายทอดความรู ้ ความคิด ทักษะและเจตคติจากเด็กรุ่ นหนึ่ งไปยังเด็กอีกรุ่ น
หนึ่ งเพื่อให้เกิ ดการถ่ ายทอดแนวทางการปฏิ บตั ิให้มีทิศทางเดี ยวกัน เช่ น เด็กในชั้นเรี ยนที่ โตกว่าจะ
ถ่ายทอดแนวทางการปฏิ บตั ิตนต่อครู ประจําชั้นให้กบั นักเรี ยนรุ่ นน้องได้ปฏิ บตั ิ ตาม ซึ่ งลักษณะการ
ปฏิบตั ิน้ นั ๆ เป็ นสิ่ งที่ได้รับการยอมรับและอยูใ่ นศีลธรรมอันดีเป็ นที่ยอมรับของสังคม เป็ นต้น
2.5.1.2 ภาษาเป็ นเครื่ องมือที่ช่วยให้เด็กได้แลกเปลี่ยนความคิดที่เป็ นนามธรรมต่อกัน
เช่น การบรรยายของอาจารย์เพื่อถ่ายทอดความรู ้ให้กบั นักศึกษา เนื่ องจากนักศึกษาในระดับนี้ จะมีความ
เข้าใจเกี่ยวกับนามธรรมได้อย่างลึกซึ้งมากกว่าเด็กในวัยต้น
2.5.1.3 ภาษาช่วยให้เด็กมีพฒั นาการทางด้านสังคม เช่น การที่เด็กทํางานกลุ่มจะต้อง
ใช้ภาษาที่แสดงถึ งการวางแผน การบอกสิ่ งที่ตนต้องการให้สมาชิ กในกลุ่มรับรู ้ เข้าใจ และทําให้งาน
กลุ่มประสบความสําเร็ จ เป็ นต้น
2.5.1.4 ภาษาเป็ นส่ วนหนึ่ งของพัฒนาการการทางสติปัญญา จากการศึกษาผลการวิจยั
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างพัฒนาการทางภาษากับระดับสติปัญญาพบว่า เด็กที่มีความสามารถทาง
ภาษามีแนวโน้มที่จะมีระดับสติปัญญาหรื อมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งด้วย ภาษามีความสัมพันธ์กบั
การคิด ภาษาเป็ นเครื่ องมือสําคัญของการคิด ในช่วงต้นของชี วิตเด็กจะใช้ภาษาในการสร้างปฏิสัมพันธ์
กับคนอื่ นซึ่ งเรี ยกว่าเป็ นภาษาสังคม (Social Speech) ต่อมาเด็กจะใช้ภาษาที่ พูดกับตัวเอง (Private
Speech) เพื่อแนะนําการปฏิบตั ิของตัวเด็กเองในการแก้ไขปั ญหาที่เด็กต้องเผชิ ญ
2.5.1.5 เด็กใช้ภาษาเป็ นเครื่ องมือแสดงความต้องการ เมื่อเด็กใช้ภาษาจะทําให้เด็ก
ได้รับสิ่ งของ การช่ วยเหลื อ หรื อสิ่ งอื่ นๆตามที่ เด็กต้องการ เช่ น เด็กทารกจะร้ องไห้เพื่อแสดงความ
ต้องการดื่มนม เด็กจะไขว่คว้าเพื่อต้องการให้แม่อุม้ เป็ นต้น
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2.5.1.6 เด็ ก ใช้ภาษาเพื่อควบคุ ม พฤติ ก รรมของผูอ้ ื่น โดยเริ่ ม ต้นจากการที่ เด็ ก ถู ก
ควบคุมโดยภาษาของผูใ้ หญ่ เช่น พ่อแม่อาจบอกให้ลูกนอน ดื่มนม กินข้าว เป็ นต้น เมื่อเด็กโตขึ้น เด็ก
จะเรี ยนรู ้ และเปลี่ ยนจากการถูกควบคุมมาเป็ นการใช้ภาษาเพื่อควบคุ มผูอ้ ื่นแทน เด็กอาจใช้ภาษาพูด
เพื่อให้ผอู ้ ื่นทําตามในสิ่ งที่ตนเองต้องการ เช่น หยิบตุก๊ ตาให้หน่อย เอาบล็อกมานี่ เป็ นต้น
2.5.1.7 เด็กใช้ภาษาเพื่อสร้ างปฏิ สัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น โดยเฉพาะกับแม่หรื อบุคคลที่เด็ก
ใกล้ชิด เป็ นการใช้ภาษาเพื่อการทักทาย หรื อสื่ อให้ผอู้ ื่นหันมาสนใจ ในช่วงแรกของชี วิตเด็กจะใช้ภาษา
ท่าทางในการสื่ อสารกับคนอื่น เช่น การยิม้ การแกว่งตัว ไขว่คว้า การโบกมือ เป็ นต้น
2.5.1.8 เด็ก ใช้ภาษาในการแสดงความเป็ นตัวตนของเด็ก เป็ นการใช้ภาษาในการ
พัฒนาบุคลิ กภาพ ในการแสดงความรู ้สึกส่ วนตัว การมีส่วนร่ วมหรื อการถอนตัว ความสนใจ ความพึง
พอใจ เช่น การพูดเพื่อขอเล่นกับเพื่อน การปฏิ เสธการร่ วมเล่น การแสดงท่าทีที่บ่งบอกถึ งความสนใจ
ในกิจกรรมกับกลุ่ม เป็ นต้น
2.5.1.9 การใช้ภาษาเพื่อค้นหาข้อมูล เด็กมีความต้องการที่จะสํารวจสิ่ งแวดล้อมรอบตัว
จึงใช้ภาษาในรู ปแบบของการถามคําถาม
2.5.1.10 เด็กใช้ภาษาในการคิดจินตนาการ เป็ นการใช้ภาษาในลักษณะของการเล่น
สมมติ หรื อเล่นจินตนาการ เช่น การเล่นบทบาทเป็ นตํารวจ หมอ ชาวนา และใช้ภาษาเพื่อแสดงบทบาท
ของอาชีพนั้นๆ เป็ นต้น
2.5.1.11 เด็กใช้ภาษาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เป็ นการใช้ภาษาเช่นเดียวกับผูใ้ หญ่
แตกต่างกันที่ประสบการณ์จะเป็ นไปตามประสบการณ์ที่เด็กคิดและรับรู ้
ภาษาจึ งเป็ นเครื่ องสําคัญที่ใช้ในการเรี ยนรู้ ในสาขาวิชาต่างๆ ภาษาช่ วยให้เด็กรับรู ้
ข้อมูลต่างๆ เมื่อเด็กรับรู ้ผา่ นทางภาษาเด็กจะทําความเข้าใจและพยายามตอบสนองอย่างเหมาะสม เด็ก
เรี ยนรู ้ภาษาไทยไปพร้อมกับการเรี ยนรู ้คาํ ศัพท์และความคิดรวบยอด เมื่อรู้คาํ ศัพท์เพิ่มมากขึ้น จะทําให้
เด็กสามารถขยายการเรี ยนรู ้คาํ ศัพท์ที่มีความยากและวับซ้อนมากขึ้น ทั้งในการเรี ยนรู ้ความหมายของ
คําศัพท์น้ นั และเด็กจะเรี ยนรู ้ความคิดรวบยอดทางภาษาอย่างง่าย นําไปสู่ ความคิดรวบยอดที่ซับซ้อน
มากขึ้น ทําให้เด็กเข้าใจและเรี ยนรู ้สิ่งแวดล้อมต่างๆได้ดีข้ ึน ดังนั้นความสามารถในการใช้ภาษาจึงเป็ น
กุญแจสําคัญในการเปิ ดทางไปสู่ ความรอบรู ้ทางด้านต่างๆ ทําให้เกิดการพัฒนาทางด้านสติปัญญาและ
พัฒนาชีวติ ไปพร้อมๆ กัน
การถ่ายทอดเป็ นกระบวนการที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้รับความรู ้และประสบการณ์ เพิ่มขึ้น
ผูส้ อนไม่วา่ จะเป็ นพ่อ แม่หรื อครู จะเกิดความพอใจถ้าลูกหรื อลูกศิษย์ปฏิบตั ิตามสิ่ งที่สอน แต่บางครั้ง
พ่อ แม่ หรื อครู ก็เกิดความผิดหวังเมื่อลูก/ผูเ้ รี ยนไม่กระตือรื อร้ น ไม่ปฏิ บตั ิตาม หรื อไม่ปรารถนาที่จะ
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เรี ยนรู ้ ปั จจัยสําคัญที่จะช่วยให้การสอนประสบผลสําเร็ จนั้นขึ้นอยูก่ บั คุณภาพความสัมพันธ์ระหว่าง พ่อ
แม่กบั ลูก ครู กบั ลูกศิษย์ การที่จะเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รี ยนอันจะทําให้การสอนมี
ประสิ ทธิ ภาพ และเด็กได้รับการพัฒนาตามธรรมชาติและพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพนั้น ต้องอาศัย
สะพานเชื่อมโยงระหว่างบุคคลสองฝ่ าย ซึ่ งก็คือ การสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ นัน่ เอง
การสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (Effective Communication)
Gordon (อ้างถึ งใน ขวัญฟ้ า รังสิ ยานนท์, ม.ป.ป) เป็ นวิธีปฏิสัมพันธ์ของผูใ้ หญ่ที่
สื่ อสารกับเด็กด้วยการให้ความเคารพต่อความรู ้ สึกและความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็ก โดย
ผูใ้ หญ่ใช้การสื่ อสารกับเด็กเพื่อให้เด็กเข้าใจปั ญหาและแก้ปัญหาด้วยตนเอง การสื่ อสารวิธีน้ ี จดั อยู่ใน
หลักการของการให้ความเคารพซึ่ งกันและกันด้านการมีปฏิสัมพันธ์ของผูใ้ หญ่กบั เด็ก ซึ่ งเป็ นเทคนิคที่มี
การนําไปใช้กนั อย่างกว้างขวาง ตามแนวคิ ดของ Gordon สิ่ งที่สําคัญในฐานะที่เป็ นผูใ้ หญ่ คือ การ
กําหนดพฤติกรรมที่ยอมรับได้และพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับ ต่อมาเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นผูใ้ หญ่ก็สามารถจะ
ตรวจสอบสถานการณ์ และตัดสิ นใจได้ว่าใครเป็ นเจ้าของปั ญหา บางปั ญหาก็เป็ นปั ญหาของเด็ก บาง
ปั ญหาก็เป็ นปั ญหาของผูใ้ หญ่ และบางปั ญหาก็เป็ นปั ญหาของเด็กและผูใ้ หญ่ วิธีในการดําเนิ นการกับ
ปั ญหาจะขึ้นอยู่กบั การเป็ นเจ้าของปั ญหา งานหลักสําหรั บวิธีการนี้ คื อ การพัฒนาความสัมพันธ์ ที่ดี
ระหว่างบุคคลแต่ละคนและภายในกลุ่ม การช่วยให้เด็กรู ้ถึงศักยภาพของตน และมองตัวเองในทางบวก
การสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ประกอบด้วย
1) การรับฟั งปั ญหาและสะท้อนความรู ้ สึกของเด็ก (Active Listening) ใน
กรณี ที่เด็กเป็ นเจ้า ของปั ญหา ผูป้ กครองและครู ค วรรั บฟั งปั ญหาของเด็ กด้วยจิ ตใจที่ ว่าง ปลอดจาก
เรื่ องราวต่าง ๆ มองปั ญหาในมุมมองของเด็ก เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกับเด็ก มีปฏิสัมพันธ์กนั แบบตัวต่อตัว
2) การสะท้อนความรู ้สึกและปั ญหาของตนเอง (I message) เป็ นวิธีการของ
ผูใ้ หญ่ที่สะท้อนกลับไปหาเด็กด้วยคําพูดให้เด็กฟังอย่างชัดเจนว่า พฤติกรรมนั้นๆ
(1) พฤติกรรม: เป็ นการกล่าวถึงพฤติกรรมที่เป็ นปั ญหา
(2) ความรู ้สึก: เป็ นการกล่าวถึงความรู ้สึกของตนเอง
(3) สาเหตุของความรู ้สึก: เป็ นการอธิ บายสาเหตุที่ทาํ ให้ตนเองเกิด
ความรู ้สึกเช่นนั้น
3) การสะท้อนความรู้ สึกและแก้ปัญหาร่ วมกัน (A process of no-lose
problem solving) ใช้ในกรณี ที่เด็กและผูใ้ หญ่เป็ นเจ้าของปั ญหาร่ วมกัน โดยการอภิปรายปั ญหาเสนอ
ความคิดเห็นและเจรจาต่อรองจนกระทัง่ ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับปั ญหาพบการแก้ปัญหาที่เป็ นที่พึงพอใจ
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2.5.2 แนวทางการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามหลักจิตวิทยา
การสื่ อสารกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนในวิจยั ครั้งนี้ ได้เน้นมุมมองของการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนโดยผ่านการสื่ อสารที่ใช้กระบวนการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ผา่ นสื่ อละครเวที ที่กล่าวถึง
เรื่ องของการพัฒนาคน ซึ่ ง เชื่ อมโยงไปถึ ง เครื่ องมื อที่ใ ช้คื อ ละคร ที่ กล่ า วมาข้า งตนคื อ เป็ นเรื่ องที่
เกี่ยวพันกับชีวติ ของคนโดยตรง อารมณ์ ความรู ้สึกนึ กคิดที่จะนํามาเป็ นรู ปแบบช่องทางการสื่ อสารเพื่อ
ส่ งต่อผูร้ ับสาร นั้นคือ เด็กและเยาวชน และการพัฒนาของเด็กและเยาวชนหากแบ่งตามหลักจิตวิทยา
สามารถแบ่งได้ดงั นี้
2.5.2.1 พัฒนาการทางด้านร่ างกาย หมายถึง ความเจริ ญเติบโตและความเจริ ญงอกงาม
ที่เกี่ยวกับโครงสร้างทางร่ างกายทั้งหมดที่มีการเพิ่มขนาด เช่น นํ้าหนัก ส่ วนสู ง รู ปร่ าง การใช้สายตา
ความสามารถในการใช้อวัยวะส่ วนใดส่ วนหนึ่ ง ของร่ างกาย และการทํางานประสานสัม พันธ์ก ัน
ระหว่างอวัยวะส่ วนต่างๆของร่ างกาย รวมทั้งสมองมีการเจริ ญเติบโตมีความจําและสามารถควบคุม
ตนเองได้ดี
2.5.2.2 พัฒนาการทางด้านอารมณ์ หมายถึ ง ความเจริ ญงอกงามของอารมณ์หรื อ
ความรู ้สึกต่างๆ ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ หรื อความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมขณะ
เกิดอารมณ์
2.5.2.3 พัฒนาการทางด้านสังคม หมายถึง ความเจริ ญงอกงามที่เกี่ยวกับความสามารถ
ในการปรั บ ตัวให้เข้ากับบุคคลอื่ น ทั้งผูท้ ี่ มีอาวุโสและฐานะสู ง กว่า เท่ากันหรื อตํ่ากว่า รวมทั้ง
ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสิ่ งแวดล้อมต่างๆ ในสังคมที่ตนเป็ นสมาชิกอยูด่ ว้ ย
2.5.2.4 พัฒนาการทางด้านสติ ปัญญา หมายถึ ง ความเจริ ญงอกงามที่ เกี่ ย วกับ
ความสามารถความเข้าใจในสิ่ งที่เป็ นรู ปธรรม นามธรรม และความเจริ ญงอกงามที่เกี่ยวกับการคิดของ
บุคคลทั้งในด้านการคิดอย่างสมเหตุสมผล คิดแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ตลอดจนการคิดสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ๆ รวมทั้งความสามารถในการตัดสิ นใจได้ดว้ ยตนเอง
พัฒนาการทั้ง 4 ด้านของบุคคลนั้นไม่สามารถแยกออกจากกันได้โดยเด็ดขาด เพราะในเด็กทุก
คนจะมีพฒั นาการในทุกๆด้าน และพัฒนาการในทุกๆด้านจะสัมพันธ์กนั โดยตลอด การแบ่งพัฒนาการ
เป็ นด้านๆเพื่อสะดวกแก่การอธิ บายเท่านั้น
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2.5.3 แนวทางการพัฒนาเด็กและเยาวชนตั้งแต่ อดีตจนถึงปัจจุบัน
จากอดีตในศตวรรษที่ 20 เด็กถูกมองว่าเป็ นแค่การกําเนิ ด การเลี้ยงดูเพื่อการเติบโตตามความ
เชื่ อและทัศนคติที่แตกต่างบริ บทกันออกไป จนมาช่วงหนึ่ งเกิ ดเบบี้บูมเมอร์ คือ กลุ่มประชากรที่เกิด
ในช่วงปี พ.ศ. 2489-2507 หรื อในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่ งปิ ดฉากลงเมื่อปี พ.ศ. 2488 อันเป็ น
ช่วงที่หลายๆ ประเทศต้องเร่ งซ่อม สร้าง เยียวยา ฟื้ นฟูประเทศให้กลับมามีความแข็งแกร่ งมัน่ คงอีกครั้ง
ต้องการแรงงานที่จะมาขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้า จึงนํามาซึ่ งค่านิ ยมของการมีลูกหลายๆ คน และ
นํามาสู่ การใช้แรงงานเด็กในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2 จนมีการเริ่ มเอาจริ งเอาจังกับการพัฒนาและ
เห็ นความสําคัญของเด็กในศตวรรษที่ 20 ด้วยมีการเกิ ดแนวคิ ดสิ ทธิ เด็ก อนุ สัญญาว่าด้วยสิ ทธิ เด็ก
Convention on the Rights of the Child (อ้างถึงใน องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ, 2551) เพื่อให้
เด็กพัฒนาบุคลิ กภาพได้อย่างกลมกลื นและเต็มที่ที่จะดารงชี วิตที่เป็ นตัวของตัวเองในสังคม และควร
เลี้ยงดูเด็กตามเจตนารมณ์แห่งอุดมคติท่ีประกาศไว้ในกฎบัตรของสหประชาชาติ โดยเฉพาะเจตนารมณ์
แห่งสันติภาพ ศักดิ์ศรี ความอดกลั้น เสรี ภาพ ความเสมอภาค และความเป็ นเอกภาพ
ระหว่างนั้นปี พ.ศ. 2498 ทางสหประชาชาติได้ประกาศปฏิ ญญาสากลว่าด้วยหน้าที่ของเด็ก
โดยนาย วี.เอ็ม. กุลกานี ผูแ้ ทนองค์การสหพันธ์เพื่อสวัสดิภาพเด็กระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ
ได้เชิ ญชวนให้ ทุ ก ประเทศทัว่ โลกร่ วมจัดงานวัน เด็ ก เพื่ อ ให้ป ระชาชนเห็ นความสํ า คัญ และความ
ต้องการของเด็ก และเพื่อกระตุน้ ให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันสําคัญของตนในประเทศ โดยปลูกฝังให้
เด็กมีส่วนร่ วมในสังคม เตรี ยมพร้อมให้ตนเองเป็ นกําลังของชาติ รัฐบาลไทย ซึ่ งมี จอมพล ป. พิบูล
สงคราม เป็ นนายกรัฐมนตรี ในขณะนั้น จึงได้จดั ให้มีคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ขึ้นมาคณะ
หนึ่ง ทําหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชน กําหนดให้มีการ
ฉลองวันเด็กแห่ งชาติ ทั้งในส่ วนกลางและส่ วนภูมิภาค จุดประสงค์เพื่อให้เด็กทัว่ ประเทศ ทั้งในระบบ
โรงเรี ยนและ นอกระบบโรงเรี ยน ได้รู้ถึงความสําคัญของตน เกี่ ยวกับสิ ทธิ หน้าที่ ความรั บผิดชอบ
ระเบี ยบวินัย ที่ มีต่อตนเองและสังคม มี ความยึดมัน่ ในสถาบันชาติ และ ศาสนา จุ ดกําเนิ ดของเพลง
"หน้าที่ของเด็ก"
ต่อมาศตวรรษที่ 21 (ค.ศ.2001 เป็ นต้นมา) ศตวรรษที่ 21 นี้มีการขยายตัวทางเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมสู งสุ ด เรี ยกได้วา่ เป็ นพัฒนาแบบก้าวกระโดด ซึ่ งทําให้โลกทั้งใบสามารถเชื่อมโยงกันได้
มีการส่ งผ่านข้อมูลข่าวสารรวมถึงวิทยาการสมัยใหม่ ข้ามผ่านซี กโลกอย่างกว้างขวางในระยะเวลาอัน
สั้น ซึ่ งนําความเปลี่ยนแปลงมาสู่ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่ งแวดล้อมทัว่ โลก ทําให้
มนุ ษย์กลายเป็ นฐานทรัพยากรหลักของโลก เพราะพวกเขามีความรู ้ และสามารถเรี ยนรู ้ ได้ สามารถอยู่
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ร่ วมกับเทคโนโลยีได้ สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ รวมไปถึงมีความคิดสร้ างสรรค์ และทักษะอื่นๆบน
พื้นฐานของจริ ยธรรมที่ดี ซึ่ งเป็ นปั จจัยที่ทาํ ให้มนุษย์และสังคมอยูร่ อดอีกด้วย
ประเทศไทยนั้นเป็ นสังคมเปิ ด มีอิสระ เสรี ภาพ การเรี ยนรู ้ กว้างไกล เป็ นแหล่งรวมของ
วัฒนธรรมที่หลากหลายและแตกต่าง คนไทยมีระบบคุณธรรมจริ ยธรรมของศาสนาพุทธเป็ นแก่นสารที่
ยึดถือมาโดยตลอด ประเทศไทยมีประวัติศาสตร์ อนั ยาวนานกว่า 700 ปี มีเอกลักษณ์ท้ งั ในเชิ งภาษาไทย
การแต่งกาย อาหารประจําชาติวฒั นธรรมที่ละเอียดอ่อน สวยงาม และประณี ตท่ามกลางกระแสทุนนิ ยม
โลกาภิวตั น์ในช่วง 30 ปี เศษที่ผ่านมาสังคมไทยเปลี่ ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ วและค่อนข้างมาก การ
พบปะผูค้ นในเชิ งสากลนานาชาติ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศการย่างเข้าสู่ ศตวรรษที่
21 ที่เป็ นโลกสมัยใหม่ การปรับตัวเองให้เข้มแข็ง รู ้เท่าทัน และอยูร่ อดในประชาคมโลกจึงเป็ นเรื่ องที่มี
ความสําคัญอย่างยิ่งยวด การทราบแนวโน้มที่กาํ ลังจะเกิดขึ้นคุณภาพและคุณลักษณะประชากรของแต่
ละประเทศ ความรู ้สึกนึ กคิด ค่านิยมร่ วมของประชากรทั้งโลกคืออะไร ความเด่นเฉพาะ ความเป็ น
เอกลักษณ์ที่ผสมกลมกลืนของเด็กไทยอย่างเหมาะสม ได้สัดส่ วนและครบถ้วนมีอะไรบ้าง ครอบครัว
ชุ มชน ศาสนา ระบบการศึกษา สื่ อมวลชน จะเข้ามามีบทบาทในการสร้างความเป็ นพลเมืองไทยที่พึง
ประสงค์ในอุดมการณ์ของรัฐ ปรัชญาของคนในชาติการปฏิบตั ิที่มีเป้ าหมายตรงกัน

2.6 เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
โครงการ “การใช้สื่อละครเพื่อการพัฒนาชุ มชนของกลุ่มละครมะขามป้ อม: กรณี ศึกษาจาก
พื้นที่ทาํ งานที่มีบริ บทแตกต่างกัน 4 พื้นที่” โดย ดวงแข บัวประโคน และคณะ วิจยั นี้มีความเหมือนคือ
การใช้สื่อละครเพื่อการพัฒนา แต่ที่แตกต่างคือ การพัฒนาคน กับ ชุ มชน รวมไปถึงบริ บทที่ต่างกัน ใน
การศึกษาวิจยั ได้นาํ กระบวนการของทางกลุ่มละครมะข้ามป้ อมเข้ามาใช้เพื่อให้เกิดรู ปแบบการสื่ อสาร
และย่อยกระบวนการให้เลือกเพียง 3 รู ปแบบการสื่ อสารในงานของผูว้ ิจยั และปรับองค์ประกอบให้ลด
ลจาก 4 พื้นที่ที่แตกต่างกัน ผูว้ ิจยั จึงนํามาปรับใช้เป็ นพื้นที่เดียวกันในการศึกษาคือกรุ งเทพมหานครฯ
ในส่ วนของกระบวนการเป็ นก่ อนและหลัง กับ กลุ่ มเด็ ก และเยาวชน ในส่ วนของกระบวนการและ
ขั้นตอนในการสร้ า งกระบวนการ ได้นํา แนวคิ ดของ อ.พรรั ตน์ ดํารุ ง คือหนัง สื อการละครสํา หรั บ
เยาวชน 2549 เป็ นการนํารู ปแบบของกระบวนการทางละครเยาวชนมาใช้กบั งานของผูว้ ิจยั ได้โดยตรง
หากแต่ มี ก ารย่อยกระบวนการให้ส อดคล้องกับ บริ บ ทและกลุ่ ม ประชากรตัวอย่า งและสถานที่ ใน
กระบวนการมีการใช้แบบจําลองที่ว่าด้วยเรื่ องของการสื่ อสารจึงหยิบยกประเด็นการมองละครให้เป็ น
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สื่ อ รวมถึงสื่ อละครกับแบบจําลองการสื่ อสาร จนไปถึงขั้นตอนการออกแบบละครเพื่อการพัฒนาจาก
หนังสื อ สื่ อเล็กๆที่น่าใช้ในงานพัฒนา ของอาจารย์กาญจนา แก้วเทพมาใช้กบั งานในครั้งนี้
ในส่ วนของพฤติกรรมและรู ปแบบการสื่ อสารระหว่างบุคคลของผูส้ ู งอายุในสถานสงเคราะห์
คนชรา โดย สาโรจน์ เทวหสกุลทอง กาญจนา คํานึ งสุ ข และสุ วรรณี ลัคนวณิ ช สิ่ งที่นาํ มาใช้คือ
ลักษณะและรู ปแบบการสื่ อสารระหว่างบุ คคล สิ่ งที่ เหมือนกันคื อ ศึ กษารู ปแบบการสื่ อสารเพื่อการ
พัฒนาคน เช่ นกัน แต่ต่างที่ศึกษาเป็ นคนชรา และเพื่อการสอดคล้องกับกับการพัฒนาความฉลาดทาง
อารมณ์ ผูว้ จิ ยั ได้ใช้ผลการประเมินของ คุณชญานิศ เขียวสดที่ทาํ โครงการพัฒนา IQ EQ ของเด็กปฐมวัย
ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ 6 สิ่ งที่เหมือนกันในงาน คือ ใช้การประเมิน EQ ในวัยเด็กและ
เยาวชนที่ใกล้เคียงกัน แต่ต่างบริ บทและเครื่ องมือที่ใช้

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวจิ ยั
งานวิจยั เรื่ อง “การศึกษาและเปรี ยบเทียบรู ปแบบการสื่ อสารการละครเพื่อการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนด้านความฉลาดทางอารมณ์” มุ่งศึกษารู ปแบบ กระบวนการ และผลของการใช้สื่อละครเพื่อการ
สื่ อสารที่มุ่งเน้นพัฒนาเด็กและเยาวชนเป็ นช่วงวัยแรกเรี ยนรู ้ คือ มีการพัฒนาทางด้านสติปัญญา ด้าน
อารมณ์ ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ดําเนินการตามลําดับดังนี้
3.1 กลุ่มที่ใช้ในการศึกษาและการสุ่ มตัวอย่าง
3.2 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3.3 การตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.5 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.7 กรอบแนวคิด

3.1

กลุ่มทีใ่ ช้ ในการศึกษาและการสุ่ มตัวอย่ าง
กลุ่ มที่ ใช้ในการศึ กษาวิจยั การศึ กษาและเปรี ยบเที ยบรู ปแบบการสื่ อสารการละครเพื่อการ

พัฒนาเด็กและเยาวชนด้านความฉลาดทางอารมณ์ คือ กลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีบริ บทอยู่ในสังคมเมือง
กรุ งเทพฯ เนื่ องมาจากเป็ นพื้นที่ที่เป็ นศูนย์กลางการพัฒนาของประเทศ มีเครื่ องมือทางการเรี ยนรู้และ
ความเป็ นอยูท่ ี่เพียบพร้อม รวมถึงองค์ประกอบและปั จจัยด้านอารมณ์ในเด็กและเยาวชนสู งกว่าเด็กและ
เยาวชนที่อยูต่ ่างพื้นที่ออกไป โดยใช้การศึกษามาเป็ นตัวกําหนดช่วงวัยคือ ระดับประถมศึกษาปี ที่ 4 คือ
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โรงเรี ยนในเขตพื้นที่และบริ บทที่ใกล้เคียงกัน ในการคัดเลือกกลุ่มที่ใช้ในการศึกษาเด็กและเยาวชนเป็ น
การสุ่ มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling)โดยขั้นแรกเป็ นการสุ่ มแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) โดยการเลื อกจากโรงเรี ยนที่ มีโครงการหรื อกิจกรรมที่ส่งเสริ มด้านสาธารณสุ ข คุ ณธรรม
จริ ยธรรมของนักเรี ยนภายในโรงเรี ยนอย่างสมํ่าเสมอ รวมทั้งให้ความสําคัญกับการพัฒนาการเรี ยนรู ้
ผ่านกิจกรรม ในส่ วนของการเลือกห้องเรี ยนภายในโรงเรี ยน มีการคัดเลือกห้องเรี ยนที่มีศกั ยภาพในการ
เรี ยนและการทํากิจกรรมโดยทางโรงเรี ยนมีการจัดเตรี ยม จากนั้นจึงใช้วิธีสุ่มแบบง่าย (Simple random
sampling) เพื่อให้ได้นักเรี ยนจํานวน 10 คน จากแต่ละห้อง การศึกษาการสื่ อสารการละครเพื่อการ
พัฒนา แบ่งรายละเอียดดังนี้
3.1.1 ระดับชั้ นการศึกษา
ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 เนื่ องจากระดับประถมศึกษาปี ที่ 4 ตามหลักทางการเจริ ญเติบโด
ของเด็กและเยาวชนจะอยูใ่ นช่วงที่มีการพัฒนาด้านอารมณ์ ความรู ้สึกนึ กคิด อยูใ่ นช่วงอายุประมาณ 10
ปี ในการคัดเลื อกระดับ ชั้นปะถมศึ กษาปี ที่ 4 ในการศึ กษามี เกณฑ์การเลื อกมาจากทางโรงเรี ยนที่
จัดเตรี ยมนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ห้องที่มีการพัฒนาการทางการเรี ยนและความสามารถที่
อยูใ่ นระดับดี ทั้ง 3 โรงเรี ยน ในการเข้าสู่ กระบวนการสื่ อสารในรู ปแบบในลําดับต่อไป
3.1.2 สถานทีก่ ารศึกษา
โรงเรี ยนที่ มีบริ บทใกล้เคี ยงในกรุ ง เทพมหานครฯ จํานวน 3 แห่ ง ซึ่ งในการศึกษาและ
เปรี ย บเที ย บรู ปแบบเป็ นจํา นวน 3 กลุ่ม 3 รู ป แบบการสื่ อสาร ใช้เกณฑ์การจับฉลากต่อการเลื อก
โรงเรี ยนกับรู ปแบบการสื่ อสาร เพื่อให้ได้ผลของการทํากระบวนการในแต่ละโรงเรี ยนว่าโรงเรี ยนใดได้
รู ปแบบการสื่ อสารใด รวมทั้งระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 จํานวน 3 โรงเรี ยน เพื่อนําไปขั้นตอนเก็บ
ข้อมูลในลําดับต่อไป และโรงเรี ยนที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ โรงเรี ยนพร้อมมิตรพิทยา โรงเรี ยนผ่อง
พลอยอนุสรณ์ และโรงเรี ยนประภามนตรี
โรงเรี ยนพร้ อมมิ ตรพิทยา สังกัดโรงเรี ยนเอกชนสามัญศึกษา เป็ นโรงเรี ยนในเครื อการสอน
ภาษาจี น ตั้งอยู่ที่ 52 แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร 10240 เขตพื้นที่ การศึ กษาเขต 2
ระดับที่เปิ ดสอนระดับชั้นอนุ บาล 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 เป็ นโรงเรี ยนที่มีการเรี ยนการสอน
ภาษาจีนเป็ นหลัก มีชื่อเสี ยงทางด้านการสอนภาษาจีน รวมทั้งกิจกรรมโครงการต่างๆของทางโรงเรี ยน
ที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการ การถ่ายทอดวิชาการผ่านการเล่านิทาน กิจกรรมส่ งเสริ มทักษะภาษา
อีกทั้งยังเห็นความสําคัญทางด้านกิจกรรมเพื่อช่วยในการพัฒนาผูเ้ รี ยนในเชิ งศิลปะศึกษา ลักษณะของ
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นักเรี ยนส่ วนใหญ่เป็ นนักเรี ยนที่ อยู่บริ เวณใกล้เคี ยง คุ ณภาพชี วิตปานกลาง ส่ วนใหญ่นกั เรี ยนอยู่ใน
ฐานะปานกลาง จากการสังเกตของวิจยั พบว่า เด็กและเยาวชนในโรงเรี ยนส่ วนใหญ่มีผปู ้ กครองที่มีเชื้ อ
สายไทย-จีน ทําให้บางส่ วนลักษณะวัฒนธรรมการพูดจึงมีลกั ษณะการพูดที่ออกไปในทางภาษาจีน
โรงเรี ยนผ่องพลอยอนุ สรณ์ เลขที่ 17 ลาซาล 55 ถ.สุ ขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบาง
นา กรุ งเทพมหานคร 10260 เป็ นโรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัดกรุ งเทพมหานคร เปิ ดทําการสอนเมื่อ
วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2481 เดิมชื่ อโรงเรี ยนบัวรอดวิทยาคม โดยนายผ่อง นางพลอย บัวรอด ได้สร้าง
โรงเรี ยนในที่ดินของตนเองเป็ นอาคารชั้นเดี ยว 4 ห้องเรี ยน ริ มคลองบางนา พ.ศ.2508 โอนเข้าสังกัด
เทศบาลกรุ งเทพมหานคร ต่อมาในพ.ศ.2510 นายสะอาด นางสุ ภาพ ศรี พงษ์ ซึ่ งเป็ นทายาทของคุณตา
ผ่องและคุณยายพลอยได้บริ จาคที่ดิน ในบริ เวณใกล้เคียงกันจํานวน 2 ไร่ 3 งาน 48 ตารางวา และได้ยา้ ย
โรงเรี ยนมาอยู่ในที่ดินปั จจุบนั ได้ก่อสร้างอาคารใหม่เป็ นเรื อนไม้ 2 หลังและเปลี่ยนชื่อเป็ น "โรงเรี ยน
ผ่องพลอยอนุ สรณ์" เพื่อเป็ นอนุ สรณ์ แก่เจ้าของที่ดินเดิม โรงเรี ยนผ่องพลอยอนุสรณ์ เปิ ดทําการสอน
มาแล้ว 72 ปี ปั จจุ บนั จัดการเรี ยนการสอน ตั้งแต่ช้ นั อนุ บาล 1 จนถึ งชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 จากการ
สังเกตของผูว้ ิจยั พบว่า นักเรี ยนส่ วนใหญ่เป็ นคนพื้นที่ เนื่ องจากเป็ นโรงเรี ยนที่เปิ ดมากว่า 70 ปี จึงถูก
ถ่ายทอดกันมาในรุ่ นพ่อแม่ เมื่อมีบุตรหลานจึงพาเข้ามาเรี ยนที่เดียวกัน ลักษณะโดยทัว่ ไปของเด็กและ
เยาวชน โดยรวมคุณภาพชีวติ ปานกลาง ฐานะปานกลาง ลักษณะที่เห็นชัดคือ เด็กและเยาวชนค่อนข้างมี
ระเบียบ ในเรื่ องของกิจกรรมโรงเรี ยนให้การสนับสนุนโครงการทางการพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรมอย่าง
ต่อเนื่ อง โดยส่ วนใหญ่เปิ ดโอกาสให้องค์กรต่างๆที่มีแนวคิดทางการพัฒนาเข้ามามี ส่วนร่ วมกับทาง
โรงเรี ยนและจัดกิจกรรมภายในอย่างต่อเนื่อง
โรงเรี ยนประภามนตรี 21/405 หมู่บา้ นถาวรนิ เวศน์ ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา
กรุ งเทพมหานคร 10260 จํานวนที่ดิน 2 ไร่ 2 งาน 15 ตารางวา อาจารย์วชั ริ นทร์ นุชนาคาผูอ้ าํ นวยการ
โรงเรี ยน ปรัชญาโรงเรี ยน คือ เรี ยนดี กีฬาเด่น เน้นกิจกรรม คุณธรรมเลิศ วิสัยทัศน์ โรงเรี ยนมุ่งพัฒนา
ผูเ้ รี ยนให้มีความเป็ นเลิศ ด้านคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และใช้ภาษาและเทคโนโลยีเพื่อการสื่ อสารและ
พัฒนาการเรี ย นรู ้ มี ก ารอนุ รักษ์พ ลัง งานและมี คุ ณธรรม จริ ยธรรมเป็ นพื้ นฐานในการดํา รงชี วิตบน
พื้นฐานของความเป็ นไทย อัตลักษณ์ ของโรงเรี ยนคือ นักเรี ยนใช้ภาษาและเทคโนโลยีเพื่อการสื่ อสาร
และพัฒนาการเรี ยนรู ้ เอกลักษณ์ของโรงเรี ยนคือ โรงเรี ยนส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนใช้ภาษาและเทคโนโลยี
เพื่อการสื่ อสารและพัฒนาการเรี ยนรู้ จากการสังเกตของผูว้ ิจยั พบว่า นักเรี ยนส่ วนใหญ่เป็ นเด็กและ
เยาวชนที่ มี ฐานะค่ อนข้างดี คุ ณภาพชี วิตเพี ยบพร้ อม และสภาพแวดล้อมของโรงเรี ยนดี มี อุปกรณ์
อํานวยความสะดวก และเครื่ องมือในการเรี ยนที่ทนั สมัย ส่ วนใหญ่เป็ นเด็กและเยาวชนที่มีคุณภาพชี วิต
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โดยรวมค่อนข้างดี ในส่ วนของเรื่ องกิจกรรมและโครงการของโรงเรี ยนมีกรส่ งเสริ มและสนับสนุ นด้าน
จริ ยธรรม และโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3.1.3 นักเรียน
ในการคัดเลือกนักเรี ยนหรื อกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เป็ นกลุ่มศึกษา มีเกณฑ์การคัดเลือกจากการ
สุ่ มแบบ Sampling โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป Randomizer.org เป็ นโปรแกรมสุ่ มตัวเลขอัตโนมัติซ่ ึ ง
นํา มาจากเลขประจํา ตัวของนักเรี ย นทั้ง ห้องและทํา การสุ่ ม จากจํา นวนเด็กนัก เรี ย นในห้อง และสุ่ ม
ออกมาจํานวน 10 คนต่อ 1 รู ปแบบในแต่ละโรงเรี ยน

3.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้วา่ ด้วยเรื่ องของการสื่ อสารการละครเพื่อการพัฒนา จึงอาศัยปั จจัย
ในการทําวิจยั เชิงทดลอง ที่เป็ นการนํากระบวนการสื่ อสารทางการละครเข้ามา และได้มีการเปรี ยบเทียบ
รู ปแบบการสื่ อสาร ดังนั้นจึ งเป็ นวิจยั ที่ มีท้ งั รู ปการเฝ้ าสัง เกตและเก็บคะแนน โดยมี การจัดรู ป แบบ
กระบวนการสื่ อสารการละคร โดยแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วนดังนี้
3.2.1 กระบวนการละครเพื่อการพัฒนา
3.2.2 แบบสังเกต
3.2.3 แบบวัดค่าความฉลาดทางอารมณ์
3.2.1 กระบวนการละครเพือ่ การพัฒนา
กระบวนการละครเพื่อการพัฒนาที่ใช้ในการดําเนิ นงาน ประกอบไปด้วยขั้นตอนต่างๆ ที่
นํามาใช้ในการศึ กษาและเปรี ยบเทียบการสื่ อสารการละครเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนด้านความ
ฉลาดทางอารมณ์ ซึ่ งเป็ นขั้นตอนในการสร้ างละครสําหรับเด็กและเยาวชน(พรรัตน์ ดํารุ ง, 2550) มี
ขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่1: ช่วงเตรี ยมงาน
ขั้นที่ 2: ช่วงค้นคว้าและพัฒนางานร่ วมกับผูอ้ อกแบบฝ่ ายต่างๆ
ขั้นที่ 3: คัดเลือกนักแสดง
ขั้นที่ 4: การฝึ กซ้อม
ขั้นที่ 5: การพัฒนางานละครและกําหนดเวลา
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ขั้นที่ 6: การซ้อมเทคนิค การซ้อมใหญ่ก่อนการแสดง
จากขั้นตอนการสร้ า งละครดัง กล่ า วข้า งต้น ในงานวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั ได้นํา มาเป็ นตัวต้นแบบใน
กระบวนการสื่ อสารการละครและย่อยรู ปแบบของต้นแบบได้ดงั นี้
3.2.1.1 ขั้นที่ 1: ช่วงเตรี ยมงาน
1) ประชุ มและวางแผนงานภายในผูว้ ิจยั กับที มผูท้ าํ กระบวนการ ทําความ
เข้าใจกับการศึกษาวิจยั และรู ปแบบการสื่ อสาร/ ให้ความรู้ ทางด้านความฉลาดทางอารมณ์ กบั ทีมผูท้ าํ
กระบวนการ/ วิธีสร้างกระบวนการ/ จุดประสงค์ในแต่ละรู ปแบบการสื่ อสาร/ แบ่งหน้าที่การรับผิดชอบ
2) ติ ดต่อประสานงานกับทางโรงเรี ยนที่จะเข้าไปทํากระบวนการและยื่น
จดหมายขออนุญาตทางโรงเรี ยน และนัดวันเวลา (เวลา 13.00-14.00 น. ระยะเวลา 60 นาที โดยประมาณ
ในทุกๆโรงเรี ยนและรู ปแบบ) / แจงรายละเอียดให้ทางโรงเรี ยนทราบ
3.2.1.2 ขั้นที่ 2: คัดเลือกกลุ่มเด็กและเยาวชนและเฝ้ าสังเกต
1) ช่วงก่อนกระบวนการ/คัดเลือกกลุ่มศึกษา 10 คนโดยใช้เลขประจําตัวจาก
ใบรายชื่อเข้าโปรแกรมการสุ่ มเลขอัตโนมัติ
2) นํา กลุ่ ม ศึ ก ษาทั้ง 10 คน มาทํา แบบวัด ความฉลาดทางอารมณ์ ก่ อ น
กระบวนการโดยผูว้ ิจยั ได้อธิ บายในแต่ละข้อทั้ง 15 ข้อ และให้กลุ่มเด็กและเยาวชนทั้ง 10 คน ทําการ
เลือกและเขียนเครื่ องหมายลงด้วยตนเอง
3) พูดคุยกับครู ประจําชั้นเพื่อเก็บข้อมูลลงในแบบสังเกตเรื่ องพื้นฐานและภูมิ
หลังของด้านอารมณ์ในกลุ่มศึกษาทั้ง 10 คน และเฝ้ าสังเกต
3.2.1.3 ขั้นที่ 3: กระบวนการละคร (ขั้นที่ 3 การนําเสนอและรู ปแบบของกระบวนการ
จะแตกต่างกันออกไปในแต่ละรู ปแบบการสื่ อสาร)
1) กล่าวแนะนําและทักทายเด็กและเยาวชน/เข้ากิจกรรมละลายพฤติกรรม/ให้
ความรู ้พ้นื ฐานด้านความฉลาดทางอารมณ์
2) นําเข้าสู่ กระบวนการละครเพื่อการพัฒนา (แบบฝึ กหัดและเกมส์ เพื่อให้
ความรู ้พ้ืนฐานทางการละคร ได้แก่ สมาธิ จิตนาการ ความเชื่ อ) เฝ้ าสังเกตพฤติกรรมโดยรวมของกลุ่ม
ศึกษา (ยกเว้นรู ปแบบที่ 1 ซึ่ งในรู ปแบบที่ 1 เด็กไม่ได้ร่วมคิด ไม่ได้ร่วมตัดสิ นใจ จะนําเข้าสู่ การชมการ
แสดง และเฝ้ าสังเกตกลุ่มศึกษาและข้ามไปขั้นที่ 5)
3) แบ่งกลุ่ม 5 กลุ่ม เพื่อทํากระบวนการสร้างละคร/จับฉลากเพื่อเลือกหัวข้อ
ใน 5 ด้านย่อยจากหลักดี เก่ง สุ ข/ให้เด็กและเยาวชนได้วางแผนและช่ วยกันสร้างเนื้ อเรื่ องและทําการ
ซักซ้อม (โดยในรู ปแบบแต่ 2 เด็กได้ร่วมคิด แต่ทา้ ยที่สุดทางทีมผูท้ าํ กระบวนการเป็ นผูต้ ดั สิ นใจเลือก
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ให้ ส่ วนในรู ปแบบที่ 3 เด็กได้ร่วมคิด ได้ร่วมตัดสิ นใจ ในขั้นนี้ จะปล่อยให้เด็กและเยาวชนได้มีอิสระ
ในการคิดและซักซ้อมโดยตนเอง) / เฝ้ าสังเกตกลุ่มศึกษาทั้ง 10 คนที่กระจายอยูใ่ นแต่ละกลุ่ม
3.2.1.4 ขั้นที่ 4:การแสดง
1) จับ ฉลากเลื อกกลุ่ ม ที่ จะมาแสดง/สั ง เกตพฤติ ก รรมของกลุ่ ม ศึ ก ษาและ
ปัจจัยโดยรอบในสถานการณ์การแสดง
2) ฟั งความคิดเห็ นจากครู ประจําชั้นและจากทีมผูท้ าํ กระบวนการ/ ฟั งความ
คิดเห็นจากเด็กและเยาวชนทั้งหมด
3.2.1.5 ขั้นที่ 5:รวบรวมข้อมูล (เป็ นขั้นตอนที่ผวู้ ิจยั ได้เพิ่มเติมขึ้นมาในขั้นตอนการ
สร้ า งละครเด็ก และเยาวชน ซึ่ งในกระบวนการนี้ เป็ นขั้นตอนที่จาํ เป็ นอย่างยิ่ง ซึ่ ง ขั้นตอนนี้ จะเป็ น
ขั้นตอนเก็บข้อมูลหลังจากได้เข้าร่ วมกระบวนการสื่ อสารการละครเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้วโดยใช้เครื่ องมือ
แบบสังเกตและแบบวัดค่าความฉลาดทางอารมณ์)
1) พูดคุ ยแลกเปลี่ ยนความคิ ดกับกลุ่ ม ศึ กษาทั้ง 10 คนหลังกระบวนการ/
สอบถามเรื่ องของประเด็นในการสร้างละครหรื อชมละคร/เก็บข้อมูลลงแบบสังเกต
2) ทําแบบวัดค่าความฉลาดทางอารมณ์หลังกระบวนการ
3.2.2 แบบสั งเกต
ในกรณี การศึกษาครั้งนี้เป็ นเชิงทดลองในรู ปแบบของกระบวนการ และเพื่อใช้ในการอภิปราย
และสรุ ป จึงมีการใช้แบบสังเกตเชิ งลึกเพื่อนํามาเป็ นข้อมูลส่ งต่อกระบวนการการสื่ อสารการละครใน
แต่ละรู ปแบบได้อย่างมีเหตุมีผลจากการสัมภาษณ์ และในเรื่ องหัวข้อวิจยั ได้กล่าวถึ ง การสื่ อสารการ
ละครเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนด้านความฉลาดทางอารมณ์ โดยนําด้านทั้ง 5 ด้านของความฉลาด
ทางอารมณ์ จากกรมสุ ขภาพจิต กระทรวงสาธารณะสุ ข มาเป็ นหัวข้อ เพื่อให้สอดคล้องกับแบบวัดค่า
ความฉลาดทางอารมณ์ และใช้ในการอภิปรายผลและสรุ ปงานวิจยั ในหัวข้อการศึกษานี้ในลําดับต่อไป
3.2.3 แบบวัดค่ าความฉลาดทางอารมณ์
กรณี ของแบบสอบถามนั้นจะทําการประเมิน 2 ขั้นตอนคือ ก่อนเข้าสู่ กระบวนการทางการ
สื่ อสารการละครเพื่อการพัฒนา และหลังการเข้าร่ วมกระบวนการการสื่ อสารการละครเพื่อการพัฒนา
การวิจยั ครั้งนี้ กล่าวถึ งการพัฒนาทางด้านความฉลาดทางอารมณ์ ใช้เกณฑ์ตวั ชี้ วดั จากกรมสุ ขภาพจิต
กระทรวงสาธารณสุ ข ที่มีองค์ประกอบพื้นฐานของความฉลาดทางอารมณ์ และย่อยมาเป็ นตัวแปรใน
ส่ วนต่างๆ ดังต่อไปนี้
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ด้านที่ 1 ความตระหนักในตน (Self-Awareness) หมายถึง ความสามารถในการรับรู ้ อารมณ์
ความรู ้สึก ของตนเอง มีความเชื่อมัน่ ในตนเอง และตัดสิ นใจได้ตามวัย
ด้านที่ 2 การควบคุมอารมณ์ (Managing Emotion) หมายถึง ความสามารถที่จะควบคุมความ
กลัวความกังวล ความโกรธ ฯลฯ ของตนเองได้ และแสดงออกอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
ด้านที่ 3 การจูงใจตนเอง (Motivating Oneself) หมายถึง ความมุ่งหวังและการคิดบวกเพื่อแก้ไข
ปั ญหาฟั นฝ่ าอุ ปสรรค ยอมรั บความผิดพลาด ซึ่ งจะมี ผลระยะยาวต่อเด็กในการตั้งเป้ าหมายและการ
สร้างความสําเร็ จในอนาคต
ด้านที่ 4 การเห็นอกเห็นใจ (Empathy) หมายถึง ความสามารถในการสังเกต รับรู ้ความรู ้สึกของ
ผูอ้ ื่นจากนํ้าเสี ยง สี หน้า ท่าทาง และตอบสนองแบบเอาใจเขามาใส่ ใจเรา
ด้านที่ 5 ทักษะทางสังคม (Social Skills) หมายถึง ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ใน
ทางบวกต่ อผูอ้ ื่ น แก้ปั ญหาความขัดแย้ง ด้วยวิธี ป ระนี ป ระนอม รวมไปถึ ง ความมี น้ ํา ใจ ช่ วยเหลื อ
แบ่งปั น

3.3 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ในการตรวจสอบคุ ณภาพและเครื่ องมื อวิจยั ได้แก่ กระบวนการละครเพื่อการพัฒนา แบบ
สังเกต และ แบบวัดค่าความฉลาดทางอารมณ์ ได้ทาํ การพัฒนาเครื่ องมือขั้นแรกคือ การให้อาจารย์ที่
ปรึ กษาได้ทาํ การตรวจสอบและแก้ไขในขั้นแรก เมื่อได้แก้ไขเป็ นที่ เรี ยบร้อยขั้นต่อมานําไปทดสอบ
เครื่ องมือวิจยั โดยการจําลองสถานการณ์ ใช้เครื่ องมือกับกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีอายุและช่วงระดับทาง
การศึ ก ษาที่ ต รงกับ เกณฑ์ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาได้ท ดสอบ ผลปรากฏเครื่ อ งมื อ สามารถใช้แ ละตอบ
วัตถุประสงค์ในการศึกษาได้ ขั้นสุ ดท้ายแจ้งผลการทดสอบกับอาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อทําการอนุ มตั ิและ
ยืนยันการตรวจสอบว่าเครื่ องมือมีคุณภาพสามารถนําไปใช้ในการเก็บข้อมูลได้ในขั้นต่อไป

3.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การศึกษาและเปรี ยบเทียบการสื่ อสารการละครเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนด้านความฉลาดทาง
อารมณ์ ในครั้งนี้ ใช้กลุ่มที่ใช้ในการศึกษาเป็ นเด็กและเยาวชนในโรงเรี ยนพื้นที่เขตกรุ งเทพมหานครฯ
จัดการศึกษาวิจยั แบบผสมผสานออกมาในรู ปแบบทั้งเชิ งคุณภาพและอธิ บายค่าเป็ นตัวเลขเชิงปริ มาณ
เพื่อเปรี ยบเทียบรู ปแบบ เป็ นการใช้สถานที่เป็ นสถานที่ ศึกษา เนื่ องจากโรงเรี ยนเป็ นพื้นที่ท่ีสามารถ
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เข้าถึงเด็กและเยาวชนได้โดยตรง อีกทั้งเป็ นสถานที่เรี ยนรู ้และมีความหลากหลายของเด็กและเยาวชนจึง
เป็ นกลุ่มศึ ก ษาที่ มี การคัดเลื อกในกลุ่มที่ ใ ช้ในการศึ ก ษาในกรุ งเทพมหานครได้ อี กทั้งในการติ ดต่อ
ประสานงานไปยัง สถานที่ ท าํ การศึ ก ษาวิ จ ัย สามารถคัด เลื อ กกลุ่ ม ประชากรได้ต รงกับ เกณฑ์ แ ละ
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาคื อโรงเรี ยน รวมถึ งมีการใช้เครื่ องมื อที่เป็ นเชิ งทดลองรู ปแบบการสื่ อสาร
ผ่านกระบวนการละครซึ่ งแบ่ง เป็ น 3 รู ปแบบการสื่ อสารการละคร กําหนดระยะเวลาในการทํา
กระบวนการต่อ 1 รู ปแบบ ประมาณ 60 นาที แสดงผลงานต่อรู ปแบบ รู ปแบบละ 15 นาที เพื่อเป็ นการ
ใช้ระยะเวลาที่ ส้ ั นและง่ า ยในการดํา เนิ นกิ จกรรมการสื่ อสารการละคร อันเนื่ องมาจากรู ปแบบการ
นําเสนอการสื่ อสารการละครดังกล่าวข้างต้น เป็ นการนําเสนอและคัดเลื อกการสื่ อสารการละครใน
รู ปแบบ “ละครสําหรับเด็กและเยาวชน” ดังนั้นในการใช้เวลากับเด็กและเยาวชนจึงอาศัยปั จจัยในการ
ดึงดูดให้เร็ ว ไม่ยาวนานในกระบวนการสื่ อสารการละคร ทั้ง 3 รู ปแบบและในแต่ละรู ปแบบการสื่ อสาร
การละครจะถูกแบ่งเป็ นขั้นตอนย่อยลงไปขึ้นอยูก่ บั การนําเสนอรู ปแบบของการสื่ อสารการละคร เพื่อ
ต่อยอดไปสู่ การเปรี ยบเทียบและวัดผล ดังนี้
3.4.1 รู ปแบบที่ 1 Top-Down “เด็กไม่ได้ร่วมคิด ไม่ได้ร่วมตัดสิ นใจ”
เป็ นรู ปแบบการสื่ อสารแบบบนลงล่ าง เป็ นลักษณะของละครทัว่ ไปคื อ เด็กและเยาวชนทํา
หน้าที่เป็ นผูช้ ม ไม่มีการสื่ อสารโต้ตอบทําหน้าที่เป็ นผูร้ ับสารแต่เพียงฝ่ ายเดียว เฝ้ าสังเกตกลุ่มประชากร
ตัวอย่างและเก็บข้อมูลจากแบบวัดความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กและเยาวชนก่อน-หลังรวมไปถึงแบบ
สังเกต โดยมีข้นั ตอนย่อย ดังนี้
3.4.1.1 ขั้นที่ 1: วางแผนในเรื่ องของประเด็น เนื้อเรื่ องที่จะเล่นกับทีมงาน/นักแสดง จัด
สถานที่ให้เหมาะสมกับรู ปแบบการสื่ อสารแบบละคร คือ แบ่งพื้นที่ให้เห็นชัดเจนระหว่างพื้นที่ในการ
แสดงและพื้นที่ของผูช้ ม คือ กลุ่มเด็กและเยาวชน
3.4.1.2 ขั้นที่ 2: คัดเลือกกลุ่มประชากรตัวอย่าง คือ กลุ่มเด็กและเยาวชนจากใบรายชื่ อ
ของห้องเรี ยน 10 คนโดยใช้เกณฑ์การสุ่ มจากเลขประจําตัวในห้องเรี ยนโดยโปรแกรมอัตโนมัติ เมื่อได้
กลุ่มศึกษา แยกออกมาทําแบบวัดค่าความฉลาดทางอารมณ์ก่อนกระบวนการ โดยทําเป็ นกลุ่มคือ ผูว้ ิจยั
เป็ นคนถามอ่านคําถามและช่วยอธิ บาย และกลุ่มศึกษาเป็ นผูค้ ิดวิเคราะห์และทําเครื่ องหมายเลือกในแต่
ละข้อด้วยตนเอง ระหว่างนั้นมีการพูดคุยกับครู ประจําชั้นเพื่อสอบถามข้อมูลของกลุ่มศึกษาเพื่อทราบถึง
พื้นฐานนิสัยและภูมิหลังของเด็กและเยาวชนกลุ่มศึกษา
3.4.1.3 ขั้นที่ 3: ทําการซักซ้อมของทีมงาน และนักแสดง รวมไปถึงการทําความเข้าใจ
กับบทบาทหน้าที่ของครู ประจําชั้น เข้าสู่ กระบวนการกล่าวทักทายและแนะนําตัวกับเด็กและเยาวชน ใน
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รู ป แบบที่ 1 คื อ เด็ ก ไม่ ไ ด้ร่วมคิ ด ไม่ไ ด้ร่วมตัดสิ นใจ คื อ เด็ก และเยาวชนเป็ นผูร้ ั บ สาร คื อ ดู
กระบวนการเพราะฉะนั้นการซัก ซ้อ มและการกํา หนดเนื้ อหาเป็ นสิ่ ง สํา คัญเพื่ อให้ไ ด้ต ามรู ป แบบ
กระบวนการ โดยผูว้ ิจยั จะทําการดู แลการซักซ้อมด้วยตนเองในรู ปแบบ 1 หลังจากนั้นให้ความรู ้
พื้นฐานแก่เด็กและเยาวชนด้านความฉลาดทางอารมณ์เพื่อทดสอบความรู ้และให้ความรู ้เบื้องต้น
3.4.1.4 ขั้นที่ 4: แบ่งกลุ่ม 5 กลุ่มและจับฉลากเลือกด้านย่อยของหลักดี เก่ง สุ ข เพื่อ
สอดคล้องกับ การแสดงที่ ก าํ ลัง จะเกิ ดขึ้ น ว่า ในการแสดงมี ข ้อคิ ด ในด้า นย่อยของกลุ่ ม ตนเองเรื่ อ ง
อะไรบ้าง และเสนอความคิดเห็นในช่วงหลังกระบวนการ จากนั้นเข้าสู่ การชมละคร โดยการแสดงเป็ น
รู ปแบบละครสําหรับเด็กและเยาวชนมีบทเพลงสอดแทรกเข้ามาในการแสดงเพื่อเกิดความน่าสนใจใน
กลุ่มเด็กและเยาวชน ระยะเวลาการแสดงประมาณ 15 นาที กลุ่มนักแสดงทําหน้าที่แสดงละครให้กลุ่ม
เด็กและเยาวชนได้ชม ระหว่างนี้เฝ้ าสังเกตพฤติกรรม และบันทึกในแบบสังเกตในระหว่างกระบวนการ
3.4.1.5 ขั้นที่ 5: สรุ ปกระบวนการให้กลุ่มเด็กและเยาวชนระดับชั้นป.4 ห้องที่ได้ทาํ
กระบวนได้ฟั ง เพิ่ ม เติ ม ความคิ ด เห็ น โดยรวมกับ ครู ป ระจํา ชั้น จากนั้น นํา กลุ่ ม 10 คนที่ เ ป็ นกลุ่ ม
ประชากรตัวอย่าง มาทําแบบวัดค่าความฉลาดทางอารมณ์หลังกระบวนการ โดยทําเป็ นกลุ่มเช่นเดียวกับ
ขั้นตอนที่ 1 และนําผลคะแนนมาสรุ ป
3.4.2 รูปแบบที่ 2 Participatory “เด็กได้ร่วมคิด แต่ไม่ได้ร่วมตัดสิ นใจ”
รู ปแบบการสื่ อแบบมีส่วนร่ วม โดยเพิ่มบทบาทหน้าที่คนละครึ่ งของกลุ่มประชากรศึกษาคือ
เด็กและเยาวชนในการสื่ อสารผ่านละครหรื อกระบวนการละคร โดยมีการถ่ายทอดและส่ งต่อให้เด็ก
และเยาวชนได้เรี ยนรู ้ กระบวนการสื่ อสารการละคร ในทางการสื่ อสารในรู ปแบบนี้จะว่าด้วยเรื่ องของ
ทฤษฏีการมีส่วนร่ วมทางการสื่ อสาร ทั้งนี้ผวู ้ ิจยั ได้นาํ ระดับการมีส่วนร่ วม คือ 0-10 ในการมีส่วนร่ วม
ของเด็กและเยาวชนในรู ปแบบการศึกษารู ปแบบการสื่ อสารการละครนี้ กําหนดให้อยูท่ ี่ ระดับ 6 คือ
“ผูใ้ หญ่ให้เด็กแสดงความคิดเห็นและขอคําปรึ กษาเด็ก” ปรับใช้ในการสื่ อสารการละครของการศึกษานี้
คื อ ให้ เด็ ก และเยาวชนได้มี ส่ ว นร่ ว มในการคิ ด ขอความคิ ด เห็ นจากกลุ่ ม เด็ ก และเยาวชน แต่ ก ลุ่ ม
นักแสดงและทีมงานจะเป็ นคนตัดสิ นใจเลือกกระบวนการนั้นๆออกมา เกิดผูส้ ่ งสารมีการโต้ตอบ และ
เก็บข้อมูลจากแบบวัดความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กและเยาวชน ก่อน-หลัง รวมทั้งเก็บข้อมูลโดยแบบ
สังเกต โดยมีข้นั ตอนดังนี้
3.4.2.1 ขั้นที่ 1: วางแผนงาน/การเตรี ยมงาน ติดต่อประสานงานกับทางโรงเรี ยน ใน
ส่ วนของรู ปแบบนี้ตอ้ งทําความเข้าใจกับนักแสดงและทีมงานในฐานะกระบวนการทางการละครคือ คือ
จุดประสงค์ของการสร้างกระบวนการความฉลาดทางอารมณ์ ที่มีเนื้ อหาละครเรื่ องเดียวกับรู ปแบบที่ 1
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เพราะฉะนั้นการสอดแทรกเนื้ อหา ความรู ้ถึงองค์ประกอบของความฉลาดทางด้านอารมณ์เป็ นสําคัญ
รวมไปถึ งการให้เด็กและเยาวชนที่จะสามารถเป็ นคนที่ แบ่งปั นความคิดเห็ น แต่สุดท้ายทางที มงาน/
นักแสดงต้องเลือก
3.4.2.2 ขั้นที่ 2: คัดเลือกกลุ่มศึกษาในระดับชั้น ป.4 ของโรงเรี ยนที่ถูกสุ่ มได้รูปแบบที่
2 จากใบรายชื่ อของห้องโดยโปรแกรมสุ่ มตัวเลขอัตโนมัติ จากนั้นเมื่อได้กลุ่มศึกษาได้มีการพูดคุ ยกับ
ครู ประจําชั้นเรื่ องภูมิหลังของกลุ่มศึกษาเล็กน้อยเพื่อได้พ้ืนหลังของกลุ่มเด็กและเยาวชนกลุ่มที่ใช้ใน
การศึ กษา แยกตัวกลุ่ มศึ กษาออกมาเพื่อทําแบบวัดค่าความฉลาดทางอารมณ์ ก่อนกระบวนการ และ
สังเกตเก็บข้อมูลลงในแบบสังเกตตลอดกระบวนการ
3.4.2.3 ขั้นที่ 3: เริ่ มกระบวนการสื่ อสารการละคร โดยเริ่ มจากการละลายพฤติกรรม
เพื่อให้เด็ก และเยาวชนเปิ ดรั บกระบวนการ สร้ างหัวข้อ/เรื่ องราว ขอความคิ ดเห็ นของกลุ่มเด็ กและ
เยาวชน จากนั้น ให้ค วามรู ้ พ้ื นฐานด้า นความฉลาดทางอารมณ์ และพื้ น ฐานการละคร เพื่ อ ทํา การ
แบ่งกลุ่ม 5 กลุ่ม และจับฉลากเพื่อแบ่งด้านย่อยว่ากลุ่มไหนจะได้หวั ข้ออะไร และทําการซักซ้อมและ
วางแผน ปรึ กษากันในกลุ่มของเด็กและเยาวชน ซักซ้อมกระบวนการทางการละครโดยสุ ดท้ายทางทีม
ผูท้ าํ กระบวนการเป็ นผูช้ ่วยคิดตัดสิ นใจในการแสดง ระหว่างนี้ ผวู ้ ิจยั เฝ้ าสังเกตพฤติกรรมในทั้ง 5 ด้าน
ย่อยของกลุ่มที่ใช้ในการศึกษา
2.4.2.4 ขั้นที่ 4: ทําการแสดงโดยการจับฉลากเลือกลําดับกลุ่มการแสดง ระหว่างทํา
การแสดงผูว้ ิจยั ได้เผ้าสังเกตการตอบสนองการชมการแสดงของกลุ่มอื่นและการแสดงออกของกลุ่มที่
ใช้ในการศึกษาลงในแบบสังเกต
3.4.2.5 ขั้นที่ 5: สรุ ปกิ จกรรมรู ปแบบที่ 3 เริ่ มจากครู ประจําชั้นและทีมงาน/นักแสดง
รวมไปถึงกลุ่มเด็กและเยาวชนได้บรรยายความรู ้สึกในการเข้าร่ วม รวมทั้งเรื่ องกระบวนการในการสร้าง
ละครพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในครั้งนี้ หลังจากกระบวนการเสร็ จสิ้ นนํากลุ่มศึกษาทําแบบวัดค่า
ความฉลาดทางอารมณ์ ห ลัง กระบวนการ และได้พู ด คุ ย แลกเปลี่ ย นความคิ ด กับ เนื้ อ หาที่ ไ ด้ท ํา
กระบวนการในครั้งนี้
3.4.3 รูปแบบที่ 3 Empowering “เด็กได้คิด ได้ตดั สิ นใจ”
รู ปแบบการสื่ อสารการละครให้บทบาทหน้าที่แก่เด็กและเยาวชนเต็มตัว คือ เป็ นทั้งผูค้ ิดและผู ้
ลงมือทํากระบวนการทั้งหมดในการสร้างสรรค์งานผ่านเครื่ องมือการสื่ อสารการละคร ในรู ปแบบที่ 3
นี้ได้นาํ ระดับการมีส่วนร่ วมระดับ คือ 0-10 ในการมีส่วนร่ วมของเด็กและเยาวชนในรู ปแบบการศึกษา
รู ปแบบการสื่ อสารการละครนี้ กําหนดให้อยู่ที่ระดับที่ 9 คือ เด็กและเยาวชนนําความคิด และผูใ้ หญ่
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สนับ สนุ น เก็ บ ข้อ มู ล โดยการเฝ้ าดู ใ นแบบสั ง เกตและแบบวัด ความฉลาดทางอารมณ์ ก่ อ น-หลัง
กระบวนการการสื่ อสาร
3.4.3.1 ขั้นที่ 1: วางแผนและประชุมภายในระหว่างผูว้ ิจยั กับทีมผูท้ าํ กระบวนการ โดย
ทําความเข้าใจกับทีมงาน/นักแสดง ในเรื่ องประเด็นรู ปแบบการสื่ อสารที่ 3 ว่าด้วยเรื่ องการให้บทบาท
หน้าที่เด็กและเยาวชนได้ลงมือสร้างกระบวนการการสื่ อสารการละครด้วยตนเองในรู ปแบบที่ 3 นี้เป็ น
รู ปแบบเฉพาะคือ ให้บทบาทหน้าที่ของเด็กและเยาวชน ในครั้งนี้ได้ใช้เครื่ องมือ คือ สื่ อการละคร และ
ให้กลุ่มศึกษาได้ใช้สื่อที่ มีสร้ างกระบวนการการละคร ในประเด็นความฉลาดทางอารมณ์ และยังคง
เรื่ องราวของบทละครหรื อเรื่ องที่เป็ นเนื้อหาเรื่ องเดียวกันกับ รู ปแบบที่ 1 และ 2
3.4.3.2 ขั้นที่ 2: คัดเลือกกลุ่มศึกษาจากห้องประถมศึกษาปี ที่ 4 โดยการสุ่ มเลขที่
ประจําตัวจากในห้องเรี ยน ได้กลุ่มศึกษา 10 คน พูดคุยกับครู ประจําชั้นเกี่ยวกับด้านอารมณ์ในทั้ง 10 คน
รวมถึงภูมิหลังเพื่อเก็บข้อมูลในแบบสังเกต เริ่ มทําการเฝ้ าสังเกต จากนั้นนํากลุ่มศึกษาทั้ง 10 คนมาทํา
แบบวัดค่าความฉลาดทางอารมณ์ก่อนเข้ากระบวนการ
3.4.3.3 ขั้นที่ 3: ให้ความรู ้ เกี่ยวกับการแสดงพื้นฐาน ได้แก่ สมาธิ จินตนาการ ความ
เชื่ อ โดยผูท้ าํ กระบวนการเป็ นคนสอนและถ่า ยทอด ระหว่า งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ท าํ การเฝ้ าสัง เกตเก็บ ข้อมู ล
หลังจากนั้นแบ่งกลุ่มเพื่อทําการจับฉลากในด้านย่อย 5 ด้าน ของหลักดี เก่ง สุ ข ซึ่ งเป็ นบทและเรื่ อง
เหมือนกันกับรู ปแบบที่ 1 และ 2 แต่ในรู ปแบบนี้ เด็กและเยาวชนมีส่วนร่ วมในการคิดและ จากนั้นให้
เวลาเด็กและเยาวชนแบ่งกลุ่มเพื่อวางแผนคิดเนื้อเรื่ องตามที่กลุ่มตนเองได้รับ และซักซ้อมการแสดงเพื่อ
ทําการแสดง โดยในรู ปแบบนี้จะได้เด็กและเยาวชนมีอิสระในการคิดวางแผน รวมไปถึงการซักซ้อม
3.4.3.4 ขั้นที่ 4: ขั้นตอนของการทําการแสดงที่มาจากการผ่านกระบวนการซักซ้อม
ทางการสื่ อสารการละครที่เด็กและเยาวชน 10 คน กลุ่มที่ใช้ในการศึกษาที่กระจายไปอยูใ่ นกลุ่มต่างๆได้
ช่วยกันคิดกับกลุ่มเยาวชนในห้องเรี ยน จับฉลากเพื่อทําการเลือกลําดับของการทําการแสดง ระหว่างนี้
เฝ้ าสังเกตในการเก็บข้อมูล
3.4.3.5 ขั้นที่ 5: กล่ า วสรุ ปกระบวนการสื่ อสารการละครเพื่อการพัฒนา เด็ กและ
เยาวชนที่เป็ นกลุ่มศึกษาทั้ง 10 คน แสดงความเห็ นในกระบวนการ รวมไปถึ งครู ประจําชั้นได้แสดง
ความเห็นและแนะนําในการแสดง จากนั้นนํากลุ่มศึกษาทั้ง 10 ทําแบบวัดค่าความฉลาดทางอารมณ์หลัง
กระบวนการ และแลกเปลี่ยนความคิดจากการทํากระบวนการในครั้งนี้ เพื่อสรุ ปและลงในแบบสังเกต
ต่อไป
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3.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลของหัวข้อ การศึกษาและเปรี ยบเทียบการสื่ อสารการละครเพื่อการพัฒนา
เด็กและเยาวชนด้านความฉลาดทางอารมณ์น้ ี มีการใช้เครื่ องมือเป็ นกระบวนการละครดังกล่าวข้างต้น
รวมไปถึงการเก็บข้อมูลแบบสังเกต เพื่อนํามาช่วยในการวิเคราะห์ อภิปราย และสรุ ปผล อีกทั้งมีแบบ
วัดค่าความฉลาดทางอารมณ์ที่ช่วยในการหาค่าเฉลี่ยและมีการวัดผลรวมคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนนและด้านการรวมคะแนน เป็ นพื้นฐานแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์
ของกรมสุ ขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุ ข ที่ได้มีการวิจยั และพัฒนาขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2543 ซึ่ งอ้างถึ งใน
งานวิจยั ของกาญจนา วณิ ชรมณี ย ์ (2543) ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงพิจารณาเพื่อให้สอดคล้องกับการเลือกเกณฑ์
การแบ่ ง ช่ วงอายุที่ ใ กล้เ คี ย งกับ กลุ่ ม ประชากรศึ ก ษาของงานงานวิ จ ัย คื อ ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 อายุ
ประมาณ 9-10 ปี และด้วยปั จจัยที่ใกล้เคียงของงานวิจยั คือ กระบวนการสื่ อสารการละครเพื่อการพัฒนา
ลงพื้นที่ ก ารศึ ก ษาในโรงเรี ย น การจัดรู ป แบบกระบวนการสื่ อสารเกิ ดขึ้ นในสถานะของผูถ้ ่ า ยทอด
เป็ นไปในทางการปลูกฝั ง อบรม สอนให้ผเู ้ ข้าร่ วมกระบวนการเกิดการเรี ยนรู ้และพัฒนาจึงสอดคล้อง
กับเกณฑ์ขอ้ ที่ 4 ของการวิจยั ที่เกี่ยวข้อง คือ EQ เด็กอายุ 6-11 ปี ฉบับครู /ผูด้ ูแล และในส่ วนของการ
แปลผลความฉลาดทางอารมณ์จากเกณฑ์ของกรมสุ ขภาพจิตมีดงั นี้
ไม่เป็ นเลย
ให้ 1
คะแนน
เป็ นบางครั้ง ให้ 2
คะแนน
เป็ นบ่อยครั้ง ให้ 3
คะแนน
เป็ นประจํา
ให้ 4
คะแนน
ในการศึกษาและเปรี ยบเทียบรู ปแบบการสื่ อสารการละครเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนด้าน
ความฉลาดทางอารมณ์ครั้งนี้ ได้นาํ เกณฑ์ดงั กล่าวมาเป็ นต้นแบบการให้คะแนน ในส่ วนของงานวิจยั นี้
ได้มีการปรับเปลี่ยนคําที่ใช้ เนื่ องจากกลุ่มตัวอย่างเป็ นเด็กและเยาวชนระดับประถมศึกษาปี ที่ 4 จึงเห็น
ว่าควรมีการปรับเปลี่ยนคําที่ใช้เพื่อความเข้าใจและเหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
น้อยที่สุด
น้อย
มาก
มากที่สุด

ให้
ให้
ให้
ให้

1
2
3
4

คะแนน หมายความว่า
คะแนน หมายความว่า
คะแนน หมายความว่า
คะแนน หมายความว่า

เห็นด้วยน้อยที่สุด
เห็นด้วยน้อย
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมากที่สุด
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ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้เกณฑ์ดา้ นย่อย ดี เก่ง สุ ข ของความฉลาดทางอารมณ์ ของกระทรวง
สาธารณสุ ข กรมสุ ขภาพจิต ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งด้านย่อย ดี เก่ง สุ ข ในแบบวัดค่าความฉลาดทางอารมณ์ไว้
ดังนี้
ดี
ได้แก้ขอ้ 4,5,6,10,12 1.1 ควบคุมอารมณ์
1.2 ใส่ ใจและเข้าใจอารมณ์ผอู ้ ื่น
1.3 ยอมรับถูกผิด
เก่ง ได้แก่ขอ้ 3,7,8,9,11
2.1 มุ่งมัน่ พยายาม
2.2 ปรับตัวต่อปั ญหา
2.3 กล้าแสดงออก
สุ ข ได้แก่ขอ้ 1,2,13,14,15 3.1 พอใจในตนเอง
3.2 รู ้จกั ปรับใจ
3.3 รื่ นเริ งเบิกบาน
ด้านการรวมคะแนน (กาญจนา วณิ ชรมณี ย,์ 2543) ในการวัดผลพิจารณาคะแนนของระดับ
ความฉลาดทางอารมณ์ กําหนดเกณฑ์การประเมินไว้ ดังนี้
คะแนน ตั้งแต่ 50 ขึ้นไป
อยูใ่ นเกณฑ์ดี ควรส่ งเสริ มและรักษาไว้
คะแนน ตั้งแต่ 40-49
ควรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
คะแนน ตั้งแต่ 0-39
จําเป็ นต้องได้รับการพัฒนา

3.6 สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาวิจยั เป็ นวิจยั เชิงพรรณนาและสรุ ปค่าเป็ นตัวเลขดังนั้น การวิเคราะห์ขอ้ มูลจะแบ่งเป็ น
ทั้งวิจยั เชิ งคุณภาพและเชิ งปริ มาณ โดยข้อมูลเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์ ของเด็กเยาวชน วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการใช้สถิ ติบรรยาย (Descriptive) คือ การหาค่าเฉลี่ ย คะแนนรวม นําคะแนนเปรี ยบเทียบ
และการสรุ ปค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และกระจายข้อมูล เพื่อให้ทราบรายละเอียดเกี่ ยวกับลักษณะของ
ข้อมูลกลุ่มที่ใช้ในการศึกษา
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3.7 กรอบแนวคิด

การสื่ อสารการละครเพือ่ การพัฒนา

Top-Down

ด้านความฉลาดทางอารมณ์

ดี
Participatory

Empowering

1.ความตระหนักในตน
2.การควบคุมอารมณ์

เก่ง

3.การจูงใจตนเอง

สุ ข

4.การเห็นอกเห็นใจ
5.ทักษะทางสังคม

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
งานวิจยั เรื่ อง “การศึกษาและเปรี ยบเทียบรู ปแบบการสื่ อสารการละครเพื่อการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนด้านความฉลาดทางอารมณ์ ” มีวตั ถุ ประสงค์ 2 ประการคือ 1) เพื่อศึกษาผลของการใช้
รู ปแบบการสื่ อสารการละครเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนด้านความฉลาดทางอารมณ์ และ 2) เพื่อ
เปรี ยบเทียบรู ปแบบการสื่ อสารการละครเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนด้านความฉลาดทางอารมณ์
ก่อนและหลังกระบวนการ โดยจําแนกตามตัวแปรคือ รู ปแบบการสื่ อสารการละครทั้ง 3 รู ปแบบ
เด็กและเยาวชนในระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 และโรงเรี ยนในเขตพื้นที่กรุ งเทพมหานครฯ
การวิ จ ั ย ครั้ งนี้ กลุ่ ม ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาเป็ นเด็ ก และเยาวชนที่ ศึ ก ษาอยู่ ใ นระดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนในพื้นที่กรุ งเทพมหานครฯ จํานวน 3 โรงเรี ยน โรงเรี ยนละ 10 คน
ทั้งหมด 30 คน โดยใช้วธิ ี การสุ่ มแบบหลายขั้นตอน โดยสุ่ มแบบเจาะจงและการสุ่ มแบบง่าย กลุ่มที่
ใช้ในการศึกษาคือ เด็กนักเรี ยนในห้อง จากนั้นนํารู ปแบบการสื่ อสารการละครเพื่อการพัฒนาทั้ง 3
รู ปแบบ มาใช้ในแต่ละโรงเรี ยนและกลุ่มที่ใช้ในการศึกษา ในครั้งนี้ได้ทาํ การลงพื้นที่เก็บข้อมูลทั้ง
3 โรงเรี ยน ได้แก่
1) โรงเรี ยนพร้อมมิตรพิทยา
2) โรงเรี ยนผ่องพลอยอนุสรณ์
3) โรงเรี ยนประภามนตรี
กระบวนการละครเพื่อการพัฒนาก่อนทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ใช้ในการดําเนินงาน โดยทุก
รู ปแบบมีเรื่ องราวในเชิ งการให้องค์ความรู ้ ทางด้านความฉลาดทางอารมณ์ ท้ งั 5 ด้าน แบ่งเป็ น 3
รู ปแบบการสื่ อสารการละครเพื่อการพัฒนา ดังนี้
รู ปแบบที่ 1 Top-Down (เด็กไม่ได้ร่วมคิด ไม่ได้ร่วมตัดสิ นใจ)
1) เข้าสู่ กระบวนการ (หลังจากเก็บข้อมูลก่อนกระบวนการ กลุ่มตัวอย่างศึกษา) แบ่งกลุ่ม
เด็กและเยาวชนออกเป็ น 5 กลุ่ม โดยการนับเลข 1-5 และจับกลุ่มตั้งแถวให้เรี ยบร้อย
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2) จับฉลากว่ากลุ่มใดจะได้ความฉลาดทางอารมณ์เรื่ องใด ประกอบไปด้วย ความตระหนักใน
ตนเอง การควบคุมอารมณ์ การจูงใจในตนเอง การเห็นอกเห็นใจ ทักษะทางสังคม
3) กิจกรรมละลายพฤติกรรม ให้เด็กและเยาวชนจัดเป็ นวงกลมใหญ่ 1 วง แนะนําชื่ อตนเอง
เสี ยงดัง ฟังชัด ครบ 1 รอบ รอบที่ 2 ให้คิดท่า 1 ท่า พร้อมแนะนําชื่อตนเองจากนั้นให้ทุกคนทําตาม รอบ
ที่ 3 ทําเหมือนในรอบที่ 2 แต่ให้เกิดการต่อเนื่องห้ามหยุด (ถ้าหยุดที่ใครให้เริ่ มใหม่ต้งั แต่หวั แถว)
4) สร้างความรู ้พ้นื ฐานการละครเบื้องต้นเรื่ อง สมาธิ จับกลุ่ม 5 กลุ่มเดิมที่จบั ไว้ในขั้นตอนช่วง
ต้น ยืนหันหน้าเข้าเป็ นวงกลมในแต่ละกลุ่ม ลําดับต่อไปให้จอ้ งตากันภายในกลุ่ม ฝึ กให้มีสมาธิ ภายใน
กลุ่ม โดยไม่มีการหัวเราะ ขํา หรื อเล่นกัน (หากกลุ่มไหนไม่พร้อมคือ ไม่มีสมาธิ ให้หลับตาตั้งสมาธิ ท้ งั
กลุ่ม และเมื่อพร้อมค่อยลืมตาอีกครั้ง) จนเกิดความสงบผ่านในบริ เวณการทํากิจกรรม
5) สร้ า งความรู ้ พ้ืนฐานการละครเบื้ องต้นเรื่ อง จิ ตนาการ แรกเริ่ ม โดยการให้ก ลุ่ ม เด็ ก และ
เยาวชน หาพื้นที่ให้ตนเองโดยการใครอยากอยูต่ รงไหนให้อยู่ (แต่ให้อยูค่ นเดียวไม่มีการปฏิสัมพันธ์กบั
เพื่อน) ต่อมาผูท้ าํ กระบวนการให้โจทย์คือ ระดับที่ 1 เดินปกติ จากนั้นเพิ่มเป็ นระดับที่ 2 เดินเร็ ว ต่อมา
ระดับที่ 3 วิ่ง (ห้ามมีเสี ยงพูดคุย) จนท้ายที่สุดระดับ 4 เดินช้าที่สุด ขั้นตอนต่อมาของเรื่ องจิตนาการให้
ใช้ระดับการเคลื่ อนไหวเดิ มที่ทาํ ไปในขั้นตอนเมื่อสักครู่ กลับมาเป็ นพื้นฐานการเคลื่อนไหว และเพิ่ม
สถานที่ เช่ น ตลาด ห้างสรรพสิ นค้า หาดทราย ป่ า เป็ นต้น (การเคลื่ อนไหวของเด็ก และเยาวชนจะ
แตกต่ างกันออกไปแล้วแต่ส ถานที่ ที่ผูท้ าํ กระบวนการกําหนด) หลังจากนั้นให้เริ่ มมีป ฏิ สัมพันธ์ ก ัน
ทั้งหมด และทําในขั้นตอนเดียวกันคือ เพิ่มสถานที่แต่ในขั้นนี้จะมีการเพิ่มสถานการณ์เข้าไป (เช่น เดิน
ที่หา้ งสรรพสิ นค้าแล้วไฟดับ เล่นนํ้าอยูก่ บั เพื่อนแล้วเจอสัตว์ประหลาด เป็ นต้น)
6) สร้ างความรู ้ พ้ืนฐานการละครเบื้องต้นเรื่ อง ความเชื่ อ ลําดับแรกให้เด็กและเยาวชนยืนทํา
สมาธิ สักครู่ เพื่อเข้าสู่ กระบวนการต่อไปที่ใช้ท้ งั 2 เรื่ องรวมกันคือ สมาธิ และจิตนาการ จากนั้นในการ
เริ่ มคือ ให้เด็กและเยาวชนมองอะไรก็ได้ 1 อย่าง (ให้มองจ้อง และควบคุมไม่ให้มีเสี ยงคุยหรื อการเล่น
ของเด็กและเยาวชน) จากนั้นให้เดินไปจับสิ่ งนั้น จากนั้นให้มองอย่างต่อไปให้ไกลตัวมากขึ้น แล้วเดิน
ไปจับเช่นเดิม ขั้นต่อไปให้เด็กและเยาวชนมองอะไรก็ได้ 1 อย่าง แต่เป็ นสิ่ งที่เกิดมาจากจิตนาการของ
ตนเอง เมื่อมองแล้วให้เดินเข้าไปหยิบหรื อจับของสิ่ งนั้นโดยให้รู้วา่ สิ่ งนั้นมันคืออะไร (เด็กและเยาวชน
จะแสดงผ่านการกระทําออกมา Action ที่ผา่ นทางการแสดงออก Acting แต่ไม่ให้มีเสี ยงพูดหรื อการคุย
การเล่นในกลุ่ม) ขั้นท้ายสุ ดให้เด็กและเยาวชนผ่อนคลาย และกลุ่มผูท้ าํ กระบวนการซักถามเล็กน้อย
7) ความรู ้พ้ืนฐานความฉลาดทางอารมณ์ ในขั้นตอนนี้เป็ นขั้นตอนให้ความรู ้ท้ งั 5 ด้านความ
ฉลาดทางอารมณ์ จัดกลุ่ม 5 กลุ่มเดิ มของเด็กและเยาวชนให้นงั่ เป็ นแถวตอนลึ ก 5 แถว แจกกระดาษ
และปากกา เขียนกลุ่มตนเองว่าใน 5 ข้อขององค์ประกอบดี เก่ง สุ ขเราอยูก่ ลุ่มอะไร จากนั้นถามความ
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เข้า ใจในกลุ่ ม ว่ า ได้อ ะไร ให้ เ ด็ ก และเยาวชนได้โ ต้ต อบ พู ด คุ ย แลกเปลี่ ย นทัศ นคติ ก่ อ นที่ ผูท้ ํา
กระบวนการจะให้ความรู ้ ในแต่ละกลุ่มตั้งแต่ กลุ่มที่ 1 ความตระหนักในตนเอง กลุ่มที่ 2 การควบคุ ม
อารมณ์ 3 การจูงใจในตนเอง กลุ่มที่ 4 การเห็นอกเห็นใจ กลุ่มที่ 5 ทักษะทางสังคม หลังจากที่ให้ความรู ้
ทั้ง 5 กลุ่ม (โดยมี ทุกกลุ่ มนัง่ ฟั งอยู่และรั บรู้ ไปด้วยกัน) ต่อมาให้เด็กและเยาวชนเขี ยนสถานการณ์
ตัวอย่างตามความเข้าในในหัวข้อของกลุ่มตัวเอง (ยกตัวอย่างเช่น กลุ่มที่ 2 การควบคุมอารมณ์ เขียนใน
กระดาษที่แจกในขั้นต้นของกระบวนการ)
8) รับชมละคร โดยเรื่ องราวเกิดขึ้นภายในห้องเรี ยน เป็ นเรื่ องของครู นักเรี ยน และเพื่อน เรื่ อง
เกิดขึ้นจากนักเรี ยนคนหนึ่งมาโรงเรี ยนสาย และแอบเข้ามาในห้องโดยคิดว่าครู ที่กาํ ลังสอนอยูไ่ ม่รู้ และ
บอกเพื่อให้ช่วยโกหก แต่สุ ดท้ายครู ก็จบั ได้ ต่ อมาเข้า สู่ ก ารเรี ย นการสอน ครู ส อนให้รู้ถึ งเรื่ องของ
อนาคตใครอยากเป็ นอะไร เรี ยกนักเรี ยนที่อยู่ในห้องตอบทีละคน แต่ก็มีนกั เรี ยนชายที่มาสายคนเดิ ม
กลับไม่รู้ ทําเป็ นเล่นอยู่ตลอดเวลาและทําเฉยเมยกับสิ่ งที่ครู ได้ถาม จนโดนทําโทษในทีสุด จนทําให้
นัก เรี ย นชายที่ ม าสายคนนั้น ไม่ พ อใจจึ ง ก่ อ เรื่ อ งป่ วนภายในห้ อ ง โดยการเอากระดาษที่ ค รู ใ ห้ท ํา
แบบฝึ กหัดมาขว้างปาหาเรื่ องเพื่อนที่อยู่ในห้องเดี ยวกัน จนทําให้ทะเลาะกันและเกิดความวุ่นวายใน
ที่สุด จนครู ถึงกับต้องให้นกั เรี ยนที่ต้ งั ใจช่วยกันห้ามจนหยุดในที่สุด และสุ ดท้ายนักเรี ยนชายที่มาสาย
คนนั้นก็รู้สึกสํานึกผิดและกลับมาเป็ นคนที่ต้งั ใจเรี ยนและเชื่ อฟั งคําสั่งสอนของครู ในที่สุด (ในขั้นตอน
นี้ให้เด็กและเยาวชนทําหน้าที่เป็ นคนดู และเฝ้ าสังเกตเก็บข้อมูลในรู ปแบบที่ 1 ให้เด็กและเยาวชนเป็ น
ผูร้ ับสารเพื่อให้สอดคล้องกับทฤษฏีการสื่ อสารทางเดียวของรู ปแบบที่ 1)
9) พูดคุยและแลกเปลี่ ยนกับเด็กแลเยาวชนหลังได้รับชมละคร ฟั งคําแนะนําจากครู ประจําชั้น
และกล่าวสรุ ปด้วยผูว้ ิจยั และเข้าสู่ กระบวนการเก็บข้อมูล โดยแบบวัดค่าความฉลาดทางอารมณ์ ใน
ลําดับต่อไป
รูปแบบที่ 2 Participatory (เด็กได้ร่วมคิด แต่ไม่ได้ร่วมตัดสิ นใจ)
(ขั้นตอนในข้อที่ 1-7 เหมือนกันในกระบวนการสื่ อสารการละครเพือ่ การพัฒนา)
8) การสร้างกระบวนการละคร หลังจากที่ได้ให้ความรู ้พ้ืนฐานความฉลาดทางอารมณ์แก่กลุ่ม
เด็กและเยาวชนในข้อที่ 7 ดังกล่ าวข้างต้นในรู ปแบบที่ 1 ขั้นตอนต่อไปคือ การนําสถานการณ์ หรื อ
เหตุการณ์ที่กลุ่มเด็กและเยาวชนได้เขียนไว้ในกระดาษให้นาํ มาสร้างเป็ นเรื่ องราว เพื่อทําการแสดง ใน
ขั้นตอนนี้ให้กลุ่มเด็กและเยาวชนซักซ้อมโดยให้เวลา 20 นาที ในการซักซ้อม โดยหลังจาก 20 นาที ผูท้ าํ
กระบวนการจะเข้าไปประจําในแต่ละกลุ่มเพื่อให้คาํ ปรึ กษาและเป็ นคนตัดสิ นใจในการแสดงของกลุ่ม
เด็กและเยาวชน โดยพัฒนามาจากความคิดของกลุ่มเด็กและเยาวชน
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9) เล่นละคร ในแต่ละกลุ่มมีการจับฉลากว่ากลุ่มไหนจะเป็ นกลุ่มแรก จับโดยครู ประจําชั้น กลุ่ม
ทุกกลุ่มทําการเล่นละครและแสดงบทบาทตามที่ตนเองได้ซักซ้อมมา มีเนื้ อเรื่ องในแต่ละกลุ่มได้แก่
กลุ่มที่ 1 การควบคุมอารมณ์ เรื่ องราวเกี่ยวกับครู กบั นักเรี ยน ซึ่ งนักเรี ยนคนนี้ไม่ชอ[ทําการบ้านจนสอบ
ไม่ได้และยังไม่เข้าใจตัวเองว่าทําไมตนถึ งทําการบ้านไม่ได้จึงทําให้เกิดความเครี ยดสุ ดท้ายคนแก้ไข
ปั ญหาก็คือ ครู ประจําชั้นคือสอนให้รู้สึกคิด รู ้ จกั ใช้ปัญญามากกว่าอารมณ์ กลุ่มที่ 2 การจูงใจตนเอง
เรื่ องราวเกิดขึ้นที่โรงเรี ยนและบ้านคือพ่อแม่ถามว่าโตขึ้นอยากเป็ นอะไร นักเรี ยนคนนี้ ก็ยงั ตอบไม่ได้
จนทําให้เด็กคนนั้นไม่มีอนาคตในตอนโต เวลาเปลี่ยนไปเด็กคนนั้นก็โตขึ้นจนไม่มีงานทําได้แต่ขอเงิน
พ่อแม่จนโต กลุ่มที่ 3 การเห็ นอกเห็ นใจ เรื่ องราวเกิดขึ้นภายในห้องเรี ยนมีสอบแสดงความสามารถ
พิเศษในโรงเรี ยน แต่ไม่มีใครช่วยเด็กผูช้ ายผูน้ ่าสงสารคิด จึงทําให้สอบตก สุ ดท้ายเพื่อนๆในห้องจึงมา
ช่วยเด็กผูช้ ายผูน้ ่าสงสารคนนี้ คิดและทําการแสดงและสอบผ่านในที่สุด กลุ่มที่ 4 ตระหนักในตนเอง
เรื่ องราวเกิดภายในกลุ่มเพื่อนที่ช่วยเหลือกันการบ้านที่ครู ได้ส่งั ไว้ให้ ต่างๆคนต่างไม่อยากทํา และคิดว่า
งานนี้ ยากเกินความสามารถ จึงทิ้งงานและหนี ไปเล่นกัน จนในที่สุดมีเด็กหญิงคนหนึ่ งได้คิดได้ว่าถ้า
หากไม่ทาํ จะไม่สําเร็ จ จึ งชวนเพื่อนมาช่ วยทําให้เสร็ จ ทําให้งานกลุ่มของพวกเขาสําเร็ จไปได้ด้วยดี
กลุ่มที่ 5 ทักษะทางสังคม เรื่ องราวเกิดขึ้นกับกลุ่มเด็กผ้ายและผูห้ ญิงที่จบั กลุ่มกันและทะเลาะกัน ต่อว่า
เรื่ องผูช้ ายดีกว่าผูห้ ญิง เกิดการเถียงกันวุน่ วาย จนในที่สุดมีเพื่อนในกลุ่มที่หลงรักกัน จึงทําให้ท้ งั กลุ่มมี
ความรักกันแบบเพื่อน และแก้ปัญหาการทะเลาะของทั้ง 2 กลุ่มได้โดยง่าย คือ การรักกันและมีน้ าํ ใจซึ่ ง
กันและกัน โดยช่วงท้ายของทุกกลุ่มมีการสรุ ปข้อคิดของตนเองให้เพื่อนๆกลุ่มอื่นๆได้ฟัง
10) พูดคุยและแลกเปลี่ยนกับเด็กแลเยาวชนหลังได้รับชมละคร ฟั งคําแนะนําจากครู ประจําชั้น
และกล่าวสรุ ปโดยผูว้ ิจยั และเข้าสู่ กระบวนการเก็บข้อมูลหลังกระบวนการ โดยแบบวัดค่าความฉลาด
ทางอารมณ์ในลําดับต่อไป
รู ปแบบที่ 3 Empowering (เด็กได้คิด ได้ตดั สิ นใจ)
(ขั้นตอนในข้อที่ 1-7 เหมือนกันในกระบวนการสื่ อสารการละครเพื่อการพัฒนา)
8) การสร้ า งกระบวนการละคร หลัง จากที่ ใ ห้ค วามรู ้ พ้ื น ฐานเรื่ อ งความฉลาดทางอารมณ์
เบื้องต้นแก่กลุ่มเด็กและเยาวชน และได้มีการเขียนสถานการณ์หรื อการยกตัวอย่างเหตุการณ์ตามที่กลุ่ม
ตัวเองได้ในทั้ง 5 ด้านความฉลาดทางอารมณ์ ในรู ปแบบที่ 3 จะทําการให้กลุ่มเด็กและเยาวชนทําการ
วางแผนการซักซ้อมและวางตัวบทด้วยตัวเองทั้งหมดให้เวลา 30 นาทีในการปรึ กษาและซักซ้อมก่อน
แสดงจริ งต่อหน้ากลุ่มอื่นๆ (ในรู ปแบบที่ 3 ให้บทบาทหน้าที่แก่กลุ่มเด็กและเยาวชนทั้งหมดในการ
วางแผน การคิดเรื่ องราวและการแสดง)
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9) เล่นละคร ในแต่ละกลุ่มมีการจับฉลากว่ากลุ่มไหนจะเป็ นกลุ่มแรก จับโดยครู ประจําชั้น กลุ่ม
ทุกกลุ่มทําการเล่นละครและแสดงบทบาทตามที่ตนเองได้ซกั ซ้อมมาด้วยตนเอง กลุ่มที่ 1 การเห็นอก
เห็ นใจ เรื่ องราวเกิดขึ้นภายในโรงเรี ยน กลุ่มเพื่อนไม่มีความรักความสามัคคีกนั ในกลุ่ม จึงทําให้กลุ่ม
แตกแยก จนเกิดเรื่ องคือ เพื่อนคนหนึ่ งที่เป็ นเด็กผูห้ ญิงในกลุ่มเกิดหกล้มเพื่อนๆจึงรี บเข้ามาช่วยทําให้
เกิดการช่วยเหลือและพูดคุยอีกครั้ง ทุกๆคนในกลุ่มก็กลับมาคืนดีและรักกันเหมือนเดิม กลุ่มที่ 2 ทักษะ
ทางสังคม เรื่ องราวเกิดขึ้นในกลุ่มเพื่อนชายและหญิงที่ไม่ชอบกัน และแย่งของกันจึงเกิดการทะเลาะกัน
จนในที่สุดมีครู ปรจําชั้นเข้ามาห้ามเอาไว้และสอนให้ทุกๆคนที่เป็ นเพื่อนกันต้องรักกัน กลุ่มที่ 3 ความ
ตระหนักในตนเอง เรื่ องราวเกิดขึ้นในกลุ่มที่ไม่มีความเชื่อมัน่ ในตนเอง โดยทุกคนจะชอบพูดว่า “ไม่
เอา ไม่กล้า” อยู่เสมอๆ ทําให้ไม่มีใครเป็ นผูน้ าํ ใครและขาดคนตัดสิ นใจ แต่ทา้ ยที่สุดก็มีเด็กผูห้ ญิงคน
หนึ่งลุกขึ้นมาและก้าวมาเป็ นผูน้ าํ ของเพื่อนๆในกลุ่ม จากนั้นเด็กๆต่อแถวเดินไปด้วยกันกลับบ้าน กลุ่ม
ที่ 4 การจูงใจในตนเอง เรื่ องราวเกิดภายในห้องเรี ยน คือการอ่านหนังสื อสอบ แต่มีเด็กชายคนหนึ่ งไม่
ยอมอ่านหนังสื อ ได้แต่บอกว่าเบื่อกับการอ่าน จนในที่สุดเด็กคนนั้นก็สอบตกในการสอบ กลุ่มที่ 5 การ
ควบคุมอารมณ์ เรื่ องราวเกิดขึ้นจากการทะเลาะกันในกลุ่มเด็กๆในห้องเรี ยนเดียวกัน โดยมีการแย่งขนม
กันกิน จนเกิดการทะเลาะและขว้างปากระดาษใส่ กนั จนทําให้เกิดการโมโหของทั้งสองฝ่ าย จนในที่สุด
ครู เข้ามาห้ามและกลับไปเรี ยนตามปกติ โดยช่วงท้ายของทุกกลุ่มมีการสรุ ปข้อคิดของตนเองให้เพื่อนๆ
กลุ่มอื่นๆได้ฟัง
10) พูดคุยและแลกเปลี่ยนกับเด็กแลเยาวชนหลังได้รับชมละคร ฟั งคําแนะนําจากครู ประจําชั้น
และกล่าวสรุ ปโดยผูว้ ิจยั และเข้าสู่ กระบวนการเก็บข้อมูลหลังกระบวนการ โดยแบบวัดค่าความฉลาด
ทางอารมณ์ในลําดับต่อไป
หลังกระบวนการการสร้างละครเพื่อการพัฒนาจึงได้ขอ้ มูลของที่นาํ มาใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ในขั้นต่อไป ได้แบ่งเป็ น 2 ส่ วนคือ 1) แบบสังเกต มีการบันทึกข้อมูลจากาการสังเกตในการลงพื้นที่
เก็บข้อมูลซึ่ งจะนํามาอภิปรายขยายส่ วนต่างๆในความฉลาดทางอารมณ์ในเด็กและเยาวชน 2) เแบบวัด
ค่าความฉลาดทางอารมณ์สําหรับเด็กและเยาวชน โดยมีการเก็บข้อมูลก่อน-หลัง การทํากระบวนการ
สื่ อสาร เพื่อนําแบบประเมินที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์และประมวลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ โปรแกรม
สําเร็ จรู ปทางสถิติ เพื่อคํานวนหาค่าสถิติสําหรับนํามาเปรี ยบเทียบตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั และ
เครื่ องมือที่ใช้ คือ มีลาํ ดับขั้นตอนดังนี้
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
กระบวนการละครเพื่อการพัฒนา
ส่ วนที่ 1 แบบสังเกต
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ส่ วนที่ 2 แบบวัดค่าความฉลาดทางอารมณ์
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ส่ วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์แบบสังเกต
ส่ วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์แบบวัดค่าความฉลาดทางอารมณ์

4.1 ขั้นตอนการวิเคราะห์ ข้อมูล
4.1.1 ส่ วนที่ 1 แบบสั งเกต

วิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสังเกตแต่ละรู ปแบบการสื่ อสารการละครเพื่อการพัฒนา ในแต่ละด้าน
ย่อย ได้แก่
4.1.1.1 ความตระหนักในตนเอง
4.1.1.2 การควบคุมอารมณ์
4.1.1.3 การจูงใจในตนเอง
4.1.1.4 การเห็นอกเห็นใจ
4.1.1.5 ทักษะทางสังคม
4.1.2 ส่ วนที่ 2 แบบวัดค่ าความฉลาดทางอารมณ์
4.1.2.1 วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและหาคะแนนรวมความฉลาดทางอารมณ์ รายงานผลคะแนน
จําแนกเป็ นข้อในแต่ละโรงเรี ยน รู ปแบบ และก่อน-หลังกระบวนการ
4.1.2.2 หาค่ าคะแนนรวมความฉลาดทางอารมณ์ โดยรวมก่ อน-หลังกระบวนการ
สื่ อสารการและจําแนกตามตัวแปร โรงเรี ยนแต่ละโรงเรี ยน รู ปแบบการสื่ อสารทั้ง 3 รู ปแบบ ใช้การ
วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน และนําเสนอในรู ปตารางประกอบการบรรยาย
4.1.2.3 นําคะแนนรวมทั้ง 3 รู ปแบบการสื่ อสารที่ได้มาเปรี ยบเทียบ และนําเสนอในรู ป
ตารางประกอบการบรรยาย
4.1.2.4 แบ่ ง คะแนนความฉลาดทางอารมณ์ ด้า นย่อ ย คื อ ด้า นดี เก่ ง สุ ข และ
เปรี ยบเทียบคะแนนรวมทั้ง 3 รู ปแบบ
โดยใช้เกณฑ์จากกรมสุ ขภาพจิ ต กระทรวงสาธารณสุ ข เป็ นได้ในการแบ่งช่ วงของ
คะแนนในแบบวัดค่าความฉลาดทางอารมณ์

62
คะแนนตั้งแต่ 50 ขึ้นไป อยูใ่ นเกณฑ์ดี ควรส่ งเสริ มและรักษาไว้
คะแนนตั้งแต่ 40-49
ควรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
คะแนนตั้งแต่ 0-39
จําเป็ นต้องได้รับการพัฒนา

4.2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ส่ วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ แบบสั งเกต
การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสังเกตในแต่ละรู ปแบบการสื่ อสารการละครเพือ่ การพัฒนาเด็กและ
เยาวชนด้านความฉลาดทางอารมณ์ ในแต่ละด้านย่อยทั้ง 5 ด้าน คือ 1) ความตระหนักในตนเอง 2) การ
ควบคุ มอารมณ์ 3) การจูงใจในตนเอง 4) การเห็นอกเห็นใจ และ 5) ทักษะทางสังคม แบ่งตามรู ปแบบ
การสื่ อสารและโรงเรี ยน ดังนี้
4.2.1 รูปแบบที่ 1 Top-Down “เด็กไม่ได้ร่วมคิด ไม่ได้ร่วมตัดสิ นใจ”
โรงเรี ยนพร้อมมิตรพิทยา
4.2.1.1 ด้านที่ 1 ความตระหนักในตนเอง
1) ก่อนกระบวนการ
(1) สิ่ งที่พบจากการสังเกต
ในช่วงแรกในการเจอหน้าเด็กและเยาวชนกลุ่มที่ใช้ในการศึกษายัง
ไม่มีความมัน่ ใจและต้องการการเผชิญหน้ากับคนแปลกหน้า และยังไม่กล้าคิดตัดสิ นใจถามตอบในการ
ทําแบบประเมิน ต้องรอให้เพื่อนกระตุน้ หรื อส่ วนใหญ่มีพฤติกรรมทําตามเพื่อนที่มีภาวะผูน้ าํ
(2) ความคิดเห็นของผูว้ จิ ยั
สํา หรั บ ความความด้า นตระหนัก ในตนเองของกลุ่ ม ศึ ก ษาคื อ ขาด
ความเชื่ อมัน่ ใจตนเองในช่ วงแรก และยังรู ้ สึกตัดสิ นใจด้วยตนเองไม่ได้ สําหรั บความความด้าน
ตระหนักในตนเองของกลุ่มศึกษาคือ ขาดความเชื่ อมัน่ ใจตนเองในช่ วงแรก และยังรู้ สึกตัดสิ นใจด้วย
ตนเองไม่ได้
2) หลังกระบวนการ
(1) สิ่ งที่พบจากการสังเกต
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การสังเกตพบว่า เริ่ มมี ความคุ น้ ชิ นเริ่ มซักถามพูดคุ ยได้แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็ นจากสิ่ งที่รับชมละคร เริ่ มมีความคิดเห็นเป็ นของตนเองและสิ่ งที่สังเกตและต่างจากก่อน
กระบวนการคือ มีความเชื่อมัน่ ในการตอบคําถามหรื อการพูดคุยกับผูท้ าํ กระบวนการได้มากขึ้น
(2) ความคิดเห็นของผูว้ จิ ยั
ด้านความตระหนักในตนเอง คื อ กลุ่มที่ใช้ในการศึ กษาศึ กษาส่ วน
ใหญ่หลังกระบวนการมีความคุน้ ชิ นจึงกล้าที่จะเข้ามาพูดคุ ย ซักถามและเล่นกับนักแสดงหรื อทีมผูท้ าํ
กระบวน เนื่องจากอาจจะต้องใช้เวลาปรับตัวให้คุน้ ชิน
4.2.1.2 ด้านที่ 2 การควบคุมอารมณ์
1) ก่อนกระบวนการ
(1) สิ่ งที่พบจากการสังเกต
จากการสังเกตในด้านการควบคุ มอารมณ์ในก่อนกระบวนการผูว้ ิจบั
พบว่า ในช่วงแรกก่อนทํากระบวนการเด็กและเยาวชนกลุ่มที่ใช้ในการศึกษาสามารถควบคุมอารมณ์ได้
อย่างดี และมีความต้องการอยากชมละคร จึงทําตามคําสัง่ หรื อทําตามที่บอกได้เป็ นอย่างดี
(2) ความคิดเห็นของผูว้ จิ ยั
กล่ า วได้ว่า ในด้า นการควบคุ ม อารมณ์ ข องกลุ่ ม ศึ ก ษาในช่ วงก่ อ น
กระบวนการทําได้ดี เนื่ องจากใจจดจ่ออยู่กบั การตั้งใจที่จะชมละคร รวมไปทั้งกิจกรรมที่รู้สึกว่ามีคน
แปลกหน้าเข้ามาชวนเล่นเกมส์ ทํากิจกรรม จึงทําให้รับฟังคําสั่งและปฏิบตั ิตวั ตามได้เป็ นอย่างดี
2) หลังกระบวนการ
(1) สิ่ งที่พบจากการสังเกต
จากการสังเกตของผูว้ จิ ยั หลังกระบวนการพบว่า เด็กและเยาวชนกลุ่ม
ศึกษาอยากมีส่วนร่ วมมากขึ้น โดยการแสดงพฤติกรรมตอบสนองกับตัวนักแสดงแม้การแสดงสิ้ นสุ ดลง
แล้วก็ตาม อยากจะเข้าไปหานักแสดง และสังเกตเห็นได้วา่ เด็กและเยาวชนรวมทั้งกลุ่มที่ใช้ในการศึกษา
เริ่ มจะไม่มีการควบคุมตนเองคือ มีอาการเสี ยงดัง ตะโกน แสดงออกอย่างชัดเจนกับตัวละคร
(2) ความคิดเห็นของผูว้ จิ ยั
หลั ง กระบวนการในด้ า นการควบคุ ม อารมณ์ ข องกลุ่ ม ที่ ใ ช้ ใ น
การศึกษา พบว่า การที่กลุ่มศึกษาแสดงพฤติกรรมแสดงออกอย่างตรงไปตรงมา มีการใช้เสี ยงที่ดงั ขึ้น
เนื่องมาจากกลุ่มที่ใช้ในการศึกษาเข้าไปอยูใ่ นโลกของตัวละคร จนเกิดพฤติกรรมหรื อที่มีความเชื่ อว่าสิ่ ง
ที่เห็นและเกิดขึ้นเป็ นเรื่ องจริ ง จนส่ งผลให้แสดงพฤติกรรมดังกล่าวออกมา
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4.2.1.3 ด้านที่ 3 การจูงใจในตนเอง
1) ก่อนกระบวนการ
(1) สิ่ งที่พบจากการสังเกต
จากการสังเกตผูว้ จิ ยั พบว่า เด็กและเยาวชนกลุ่มที่ใช้ในการศึกษาส่ วน
ใหญ่กล่าวว่า “ยังไม่รู้ ยังไม่ทราบ ไม่รู้” และการยังไม่กล้าคิด ตัดสิ นใจตอบ และมีอาการเขินอายกับ
ผูว้ จิ ยั และผูท้ าํ กระบวนการ
(2) ความคิดเห็นของผูว้ จิ ยั
พฤติ ก รรมที่ แ สดงออกมาจากกลุ่ ม ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาส่ ว นใหญ่
ดังกล่าวข้างต้น อาจเนื่ องจากไม่มีแรงบันดาลใจ โดยก็เป็ นปั จจัยสําคัญในการตอบคําถาม และเด็กและ
เยาวชนกลุ่มศึกษา ยังไม่มีการจูงใจแต่ตนเอง คือ ยังตอบไม่ได้ในส่ วนของคําถามข้อนี้
2) หลังกระบวนการ
(1) สิ่ งที่พบจากการสังเกต
การจูงใจในตนเอง หลังกระบวนการเด็กและเยาวชนกลุ่มศึ กษา มี
การแสดงออกที่จะเลียนแบบตัวละครที่ได้รับชม กลุ่มที่ใช้ในการศึกษาแสดงออกถึงความจริ งใจในการ
รับชมอย่างมากสังเกตได้จากส่ วนใหญ่เป็ นเด็กและเยาวชนเพศชายที่ มีพฤติ กรรมลอกเลี ยนแบบตัว
ละคร
(2) ความคิดเห็นของผูว้ จิ ยั
เด็กและเยาวชนกลุ่มที่ ใช้ในการศึ กษาเริ่ มมีการจูง ใจในตนเอง คื อ
ส่ วนใหญ่เริ่ มทราบว่าตนเอง อยากจะเป็ นอะไรในอนาคต โดยที่ขอ้ นี้ อาจขึ้นอยูก่ บั เนื้ อหาของละครที่
เด็กๆได้รับชมไป จึงมีแรงบันดาลใจที่สามารถตอบในส่ วนของด้านนี้ได้
4.2.1.4 ด้านที่ 4 การเห็นอกเห็นใจ
1) ก่อนกระบวนการ
(1) สิ่ งที่พบจากการสังเกต
จากการสังเกตของผูว้ ิจยั ในด้านการเห็นอกเห็นใจ ก่อนกระบวนการ
พบว่า การให้ขอ้ มูลของเด็กและเยาวชนกลุ่มที่ใช้ในการศึกษาจากการพูดคุยในระหว่างทําแบบวัดค่า
ความฉลาดทางอารมณ์ก่อนหระบวนการ กลุ่มศึกษาทั้ง 10 คน ในด้านนี้ ส่วนใหญ่เข้าใจและเชื่ อมโยง
ได้ง่าย โดยมีการแบ่งปั นความคิดเห็นกันภายในกลุ่มของเพื่อนตนเอง
(2) ความคิดเห็นของผูว้ จิ ยั
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กล่าวได้วา่ อาจเป็ นเหตุการณ์ที่เด็กๆส่ วนใหญ่พบเจอคือ การร้องไห้
อารมณ์สงสาร หรื อ ไม่รังแกคนอื่น จึงอาจเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่ตนเองเคยผ่านมาจึงทําให้การเห็นอก
เห็นใจจึงเป็ นเรื่ องที่ไม่ไกลตัว ทราบได้จากการพูดคุยในการทําแบบวัดค่าความฉลาดทางอารมณ์
2) หลังกระบวนการ
(1) สิ่ งที่พบจากการสังเกต
จากการสังเกตของผูว้ ิจยั ในด้านการเห็นอกเห็นใจ หลังกระบวนการ
พบว่า กลุ่มศึกษามี พฤติ กรรมของการลอกเลี ยนแบบท่าทางและคําพูดของนักแสดง คือ ในฉากการ
แสดงมีการขว้างปากระดาษใส่ เพื่อนคนอื่น และเห็ นว่าเป็ นเรื่ องตลก โดยส่ วนใหญ่ก็รู้สึกสนุ กไปกับ
ละครและจากการเตรี ยมไว้วา่ เด็กและเยาวชนที่ทาํ หน้าที่เป็ นคนดูจะแยกแยะถูกผิดได้ แต่เมื่อแสดงจริ ง
เด็กและเยาวชนกลับมีการช่วยเหลือการทําสิ่ งผิดๆของตัวละคร
(2) ความคิดเห็นของผูว้ จิ ยั
ในด้ า นการเห็ น อกเห็ น ใจ หลั ง กระบวนการ กล่ า วได้ ว่ า จาก
พฤติกรรมในระหว่างการชมละครของกลุ่มที่ ใช้ในการศึกษาคือ นําตัวเองเข้าไปอยู่กบั เรื่ องราวที่เกิ ด
ขึ้นกับตัวละคร ทําให้ส่ิ งที่เตรี ยมและคาดว่าจะเกิดกลับไม่เป็ นอย่างที่เตรี ยมเอา หมายความว่า ในการชม
ละครเป็ นผลสําเร็ จ แต่ในทางตรงกันข้ามคือ กลุ่มศึกษาไม่สามารถตอบประเด็นหรื อเข้าถึงเนื้ อหาได้
อย่างแท้จริ ง ผูว้ ิจยั คิดว่าเป็ นเรื่ องของช่วงวัย ที่เด็กและเยาวชนได้แต่สนุ กกับสิ่ งที่อยูต่ รงหน้า และอาจ
คิดว่าสิ่ งที่เกิดอยูเ่ ป็ นเพียงแค่ละครเพื่อความสนุกเท่านั้น
4.2.1.5 ด้านที่ 5 ทักษะทางสังคม
1) ก่อนกระบวนการ
(1) สิ่ งที่พบจากการสังเกต
จากการสังเกตของผูว้ ิจยั ในด้านทักษะทางสังคมก่อนกระบวนการ
พบว่า ส่ วนใหญ่กลุ่มที่ใช้ในการศึกษาจากการพูดคุยในก่อนกระบวนการ คือ ในช่วงของการทําแบบวัด
ค่าความฉลาดทางอารมณ์ พบว่ามีพฤติกรรมที่เรี ยบร้อย และเชื่อฟังผูว้ จิ ยั และผูท้ าํ กระบวนการเป็ นอย่าง
ดี และพบว่าเด็กและเยาวชนกลุ่มที่ใช้ในการศึกษามีความสนิ ทสนมกับเป็ นพื้นฐานของด้านทักษะทาง
สังคมของกลุ่มศึกษา แต่ในทางกลับกับในการเข้าหาผูว้ จิ ยั หรื อผูท้ าํ กระบวนการยังไม่พบในส่ วนตรงนี้
(2) ความคิดเห็นของผูว้ จิ ยั
กล่าวได้ว่า พฤติกรรมที่แสดงออกมาจากกลุ่มที่ใช้ในการศึกษา เป็ น
ผลเนื่องมาจากวัยของเด็กประถมศึกษาจึงอาจเป็ นปั จจัยในการเข้าหาเพื่อน และเป็ นที่รักของเพื่อน หรื อ
เป็ นสิ่ งที่ใกล้ตวั ส่ วนใหญ่ไม่มีปัญหาในด้านนี้ แต่ในทางกลับกันการเข้าหาผูใ้ หญ่หรื อคนแปลกหน้าก็
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ยังไม่มีให้เห็ นในการทํากระบวนการครั้งนี้ อาจจะเป็ นเพราะว่าไม่กล้า และยังรู ้วึกเขินอายที่จะเข้ามา
ทักทายหรื อแม้แต่การสบตา และยิ้มให้ในการทักทาย ซึ่ งผูว้ ิจยั สังเกตเห็นในข้อนี้ ส่วนใหญ่จะเป็ นเด็ก
และเยาวชน เพศหญิงที่แสดงออกถึงความเป็ นมิตรและกล้าที่จะยิม้ ให้ผวู ้ จิ ยั และการเข้าหานักแสดง
จากผลในแบบบสังเกตแต่ละด้านดังกล่าวข้างต้น ผลจากการสังเกตโดยรวมกล่าวได้วา่ เด็กและ
เยาวชนในรู ปแบบการสื่ อสารแบบที่ 1 คื อ เด็กไม่ได้ร่วมคิ ด ไม่ ได้ร่วมตัดสิ นใจ มี พฤติกรรมการ
แสดงออกให้เห็นถึงความตื่นเต้นและให้ความสนใจตลอดเวลาการทํากระบวนการคือ แสดงออกอย่าง
ตรงไปตรงมากับนักแสดง จดจ่อและตั้งใจพร้อมที่จะฟั งและชมอย่างจริ งจัง ในการสื่ อสารรู ปแบบนี้
เป็ นการนําเสนอและถ่ายทอดความรู ้สอดแทรกในบทละครคือเรื่ องความฉลาดทางอารมณ์แก่เด็กและ
เยาวชน โดยที่กลุ่มที่ใช้ในการศึกษาที่เป็ นเด็กและเยาวชนทั้ง 10 คนเป็ นผูร้ ับสาร ทําหน้าที่เป็ นผูช้ ม
โดยรวมจากแบบสังเกตพบว่า จากพฤติกรรมการตอบสนองของเด็กและเยาวชนกลุ่มที่ใช้ในการศึกษา
ส่ วนใหญ่ใ ห้ค วามสนใจกับ นัก แสดงและมี อารมณ์ ค วามรู ้ สึ ก ไปกับ สถานการณ์ ข องละคร ในทาง
ตรงกันข้ามเนื้อหาหรื อสารที่สอดแทรกในบทละครที่ได้เตรี ยมมานั้นคือ เรื่ องความฉลาดทางอารมณ์ท้ งั
5 ด้านกลับพบว่าเด็กและเยาวชนให้จุดสนใจไปที่ท่าทางและการแสดงออกของตัวละครที่มากกว่าจะ
จดจําเนื้อหาหรื อตัวบท ทราบได้จากการพูดคุยหลังกระบวนการ คือสามารถบอกถึงเรื่ องราวที่เกิดขึ้นใน
ละครได้ แต่ยงั ไม่สามารถบอกข้อคิด หรื อบทสรุ ปที่ได้จากเรื่ องที่ได้รับชม เหล่านี้ เป็ นหนึ่ งปั จจัยและ
สิ่ งเร้าที่ทาํ ให้กลุ่มศึกษาในรู ปแบบที่ 1 มีผลโดยตรงกับกลุ่มศึกษา
4.2.2 รู ปแบบที่ 2 Participatory “เด็กได้ร่วมคิด แต่ไม่ได้ร่วมตัดสิ นใจ”
โรงเรี ยนผ่องพลอยอนุ สรณ์
4.2.2.1 ด้านที่ 1 ความตระหนักในตนเอง
1) ก่อนกระบวนการ
(1) สิ่ งที่พบจากการสังเกต
สิ่ งที่ ผู ้ วิ จ ั ย สั ง เกตพบในด้ า นความตระหนั ก ในตนเองก่ อ น
กระบวนการ คือ เด็กและเยาวชนกลุ่มที่ใช้ในการศึกษาในรู ปแบบที่ 2 ส่ วนใหญ่ไม่กล้าแสดงออก และ
ไม่มีผทู ้ ี่กล้าตัดสิ นใจและแสดงความเห็นในการตอบคําถามระหว่างการทําแบบวัดค่าความฉลาดทาง
อารมณ์ รวมทั้งในส่ วนของการไม่กล้าเข้าหาผูท้ าํ กระบวนการ มี ทางท่าการแสดงออกแบบไม่คุน้ ชิ น
และไม่เข้าใจกับการมาของผูท้ าํ กระบวนการ
(2) ความคิดเห็นของผูว้ จิ ยั
กล่าวได้วา่ เป็ นลักษณะการแสดงออกของเด็กและเยาวชนที่อยูใ่ นช่วง
วัยเรี ยนรู ้ ซึ่ งพฤติกรรมที่แสดงออกมาที่แสดงถึงความไม่มนั่ ใจ และยังไม่กล้าตัดสิ นใจในภาวะการตอบ
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คําถามแบบกลุ่มใหญ่โดยมีเด็กและเยาวชนที่เป็ นเพื่อนห้องเดียวกันอยูใ่ นสถานการณ์ดว้ ย ปั จจัยนี้ผวู ้ ิจยั
มองว่า เป็ นพฤติ ก รรมธรรมชาติ ข องช่ วงวัย ที่ต้องการการยอมรั บจากเพื่อนวัยเดี ย วกัน และในชณะ
เดี ย วกัน ก็ จ ะไม่ ย อมเสี ย หน้า หรื อ แสดงออกถึ ง ความอับ อายให้ต นเองต่ อ หน้า เพื่ อ นจึ ง ทํา ให้ ก่ อ น
กระบวนการในรู ปแบบที่ 2 ยังไม่ส่งผลต่อด้านความตระหนักในตนเองเท่าที่ควร
2) หลังกระบวนการ
(1) สิ่ งที่พบจากการสังเกต
พบว่า เด็กและเยาวชนกลุ่ม ศึ กษาส่ วนใหญ่มี การเข้า หาและพูดคุ ย
แลกเปลี่ ยนความคิดมากขึ้น มีการตอบโต้ที่มากกว่าในขั้นก่อนกระบวนการ ในด้านความตระหนักใน
ตนเองแสดงออกผ่ า นกลุ่ ม ศึ ก ษาโดยส่ ว นใหญ่ มี ค วามกล้ า แสดงออกมากขึ้ น รวมทั้ง ระหว่ า ง
กระบวนการกลุ่มศึกษามีความสนุ กสนานและตั้งใจทํากระบวนการตามผูท้ าํ กระบวนการได้ค่อนข้างดี
โดยเฉพาะที่เห็นเด่นชัดคือ การตัดสิ นใจด้วยตนเอง
(2) ความคิดเห็นของผูว้ จิ ยั
จากแบบสังเกตผูว้ ิจยั มีความคิดเห็ นว่า ในกิจกรรมละลายพฤติกรรม
และแบบฝึ กหัดการสร้างละครเบื้องต้น รวมไปถึ งเกมส์ ต่างๆที่สอดแทรกองค์ความรู ้เรื่ องความฉลาด
ทางอารมณ์ให้แก่กลุ่มศึกษา จึงเป็ นปั จจัยส่ งที่ทาํ ให้ดา้ นความตระหนักในตนเองเพิ่มขึ้น ทราบได้จาก
พฤติกรรมการแสดงออกของกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เปลี่ยนแปลงไป
4.2.2.2 ด้านที่ 2 การควบคุมอารมณ์
1) ก่อนกระบวนการ
(1) สิ่ งที่พบจากการสังเกต
จากการสั ง เกตกลุ่ ม ที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาในด้า นการควบคุ ม อารมณ์
รู ปแบบที่ 2 ก่อนกระบวนการพบว่า ส่ วนใหญ่กลุ่มศึกษาที่เป็ นเด็กและเยาวชน 10 คน ในช่วงแรกมี
พฤติกรรมที่อยู่ในระดับปกติคือ เชื่ อฟั งอยากตั้งอกตั้งใจ แต่ไม่นานนักก็เริ่ มมีการพูดคุ ยและเริ่ มมีการ
เล่ นกันของกลุ่ ม เพื่ อนที่ อยู่ใ นห้องเดี ย วกัน จนผูว้ ิจยั ต้องทํา การแยกกลุ่ ม โดยทันที เพื่ อให้เด็ ก และ
เยาวชนมีสมาธิ เมื่อแยกกลุ่มก่อนเข้ากระบวนการก็เกิดการวิ่งเล่นของกลุ่มศึกษาในบางคนทําให้เด็ก
และเยาวชนที่อยูใ่ นระหว่างสถานการณ์เกิดพูดคุยและเล่นกันไปตามๆกัน
(2) ความคิดเห็นของผูว้ ิจยั
คือ เวลาเป็ นปั จจัยที่ทาํ ให้อารมณ์ ความรู ้สึกและการแสดงออกของ
เด็กและเยาวชนในกลุ่มศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกมาดังกล่าว เนื่องจากการจัดกระบวนการสื่ อสาร
ในครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้ช่วงเวลาการจัดกระบวนการคือ เวลาหลังพักเที่ยงของโรงเรี ยน ดังนั้นเมื่อกลุ่มศึกษา
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ได้พกั ผ่อนและเข้ามาสู่ การทํากิจกรรมโดยทันทีทาํ ให้มีพฤติกรรมที่ยงั รู ้สึกว่ายังอยากที่จะเล่นและสนุก
กับการพักผ่อนที่ติดพันมาจากช่วงพักเที่ยง
2) หลังกระบวนการ
(1) สิ่ งที่พบจากการสังเกต
หลังกระบวนการสื่ อสารการละครในรู ปแบบที่ 2 ในด้านการควบคุม
อารมณ์ สิ่ งที่ผวู ้ จิ ยั พบคือ ส่ วนใหญ่ของกลุ่มที่ใช้ในการศึกษาทั้ง 10 คน สังเกตว่ามีความนิ่ง และสงบลง
เนื่องจากทํากิจกรรมและแบบฝึ กหัดทางด้านการแสดง ได้แก่ สมาธิ จิตนาการและความเชื่ อ รวมไปถึง
กระบวนการละครที่เด็กและเยาวชนมีส่วนร่ วมในการคิดและวางแผนเมื่อได้โจทย์ในแต่ละกลุ่มตามที่
แบ่งทั้ง 5 ด้าน ส่ วนใหญ่พฤติกรรมในด้านการควบคุมอารมณ์จากหลังกระบวนการถือว่า กลุ่มเด็กและ
เยาวชนที่ใช้ในการศึ กษามีพฤติกรรมที่เปลี่ ยนไป สังเกตได้จากจุดสนใจเปลี่ ยนไปจากเดิ มที่ เล่นกับ
เพื่ อนและสนุ กกับ เพื่ อนในกลุ่ ม เดี ยวกัน กลับ กลายเป็ นมาสนใจกับ เนื้ อหาละครที่ จะสร้ า งในกลุ่ ม
เดียวกัน มีการปรึ กษาและร่ วมกันคิด
(2) ความคิดเห็นของผูว้ จิ ยั
ในหลัง กระบวนการคื อ พฤติ ก รรมที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปในด้า นการ
ควบคุมอารมณ์ของกลุ่มเด็กและเยาวชนกลุ่มศึกษามีความน่าสนใจ โดยที่กลุ่มศึกษาอาจไม่รู้ตวั กล่าวได้
ว่ า เมื่ อ จุ ด สนใจของกลุ่ ม เด็ ก และเยาวชนเปลี่ ย นไป เสริ ม กับ การอบรมและให้ อ งค์ ค วามรู้ ด้า น
กระบวนการละครเบื้องต้น ทําให้เด็กและเยาวชนกลุ่มศึกษามีความสนใจ สามารถที่จะควบคุมอารมณ์
ตนเองได้ ดังนั้นกล่าวได้วา่ ด้านการควบคุมอารมณ์ในเด็กและเยาวชน รู ปแบบที่ 2 ผูว้ ิจยั คิดว่าขึ้นอยูก่ บั
สิ่ งเร้าและสิ่ งกระตุน้ ของเด็กและเยาวชนที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการแสดงออกอย่างตรงกันข้ามในก่อน
และหลังกระบวนการ
4.2.2.3 ด้านที่ 3 การจูงใจในตนเอง
1) ก่อนกระบวนการ
(1) สิ่ งที่พบจากการสังเกต
สิ่ ง ที่ ผู ้วิ จ ัย สั ง เกตพบในการเก็ บ ข้อ มู ล ช่ ว งก่ อ นกระบวนการ ใน
รู ปแบบที่ 2 ด้านการจูงใจในตนเอง คือเด็กและเยาวชนกลุ่มศึกษาส่ วนใหญ่ยงั ไม่สามารถตอบได้วา่ โต
ขึ้นอยากเป็ นอะไร จากการพูดคุยกลุ่มศึกษาไม่สามารถบอกได้วา่ ปั ญหาคืออะไร การแก้ปัญหาคืออะไร
เมื่อถามคําถามในเรื่ องของอนาคตเด็กและเยาวชนกลุ่มใช้ในการศึ กษาส่ วนใหญ่ไม่เข้าใจกับคําถาม
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เหล่านี้ มีแต่ส่วนน้อยในกลุ่มที่ใช้ในการศึกษาซึ่ งพบว่าการแสดงออกของส่ วนน้อยที่สามารถตอบได้
คือ เป็ นเด็กที่มีพ้ืนฐานการเรี ยนค่อนข้างดีอยูแ่ ล้ว
(2) ความคิดเห็นจากผูว้ จิ ยั
กล่ า วได้ว่า ก่ อนกระบวนการในด้า นการจู ง ใจในตนเอง เด็ ก และ
เยาวชนกลุ่มที่ใช้ในการศึกษาที่ไม่เข้าใจเพราะเป็ นเรื่ องที่ยงั ไม่ได้เกิดขึ้นคือเรื่ องของอนาคต ซึ่ งไม่ได้
เป็ นเรื่ องที่ เกิ ดขึ้ นใกล้ตวั จึ ง ไม่ ส ามารถเชื่ อมโยงได้ แต่หากในประเด็ นที่ เป็ นเรื่ องง่ ายๆที่ สามารถ
เชื่ อมโยงในชี วิตประจําวันได้ เด็กและเยาวชนโดยรวมตอบได้ ซึ่ งอาจตอบได้วา่ ก่อนกระบวนการ พื้น
ฐานความรู ้ส่งผลต่อการเข้าใจในด้านการจูงใจในตนเองของกลุ่มที่ใช้ในการศึกษา
2) หลังกระบวนการ
(1) สิ่ งที่พบจากการสังเกต
เมื่อผ่านกระบวนการละคร สิ่ งที่ผวู ้ ิจยั พบคือ มีการรับฟั งอย่างตั้งอก
ตั้งใจในเรื่ องของความรู ้พ้นื ฐานของด้านความฉลาดทางอารมณ์ สามารถยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจนขึ้นได้
กลุ่มที่ใช้ในการศึกษาเข้ามามีส่วนร่ วมมากขึ้นในการคิด วางแผน และกระบวนการ แสดงออกซึ่ งความ
สนใจในการคิ ด เห็ นถึ งภาวะผูน้ าํ ผูต้ ามในกลุ่มของตนเอง รวมถึ งในการแสดงที่ต่างกลุ่มต้องออกมา
แสดง ซึ่ งเห็นถึงการแก้ปัญหาในแต่ละคนว่าใครจะทําหน้าที่อะไร และใครจะรับบทเป็ นอะไร เกิดการ
ถกเถียงในกลุ่มจนได้ขอ้ สรุ ปจากผูท้ าํ กระบวนการเป็ นคนช่วยคิดตัดสิ นใจในที่สุด
(2) ความคิดเห็นของผูว้ จิ ยั
ในด้านการจู งใจในตนเองหลังกระบวนการ ในรู ป แบบที่ 2 พบว่า
กลุ่มเด็กและเยาวชนที่เป็ นกลุ่มที่ใช้ในการศึกษาเรี ยนรู ้และเข้าใจในด้านนี้ได้ดีข้ ึนจากการเทียบเคียงใน
เรื่ องที่ใกล้ตวั ก่อนกระบวนการอาจไม่เข้าใจเพราะไม่มีองค์ความรู ้มากพอในการนํามาเทียบเคียง แต่
เมื่อได้ผา่ นกระบวนการการเรี ยนรู ้ในการสร้างละครจึงทําให้ส่งผลต่อความเข้าใจและนําเสนอออกมา
ในรู ปแบบของการแสดงได้อย่างชัดเจน
4.2.2.4 ด้านที่ 4 การเห็นอกเห็นใจ
1) ก่อนกระบวนการ
(1) สิ่ งที่พบจากการสังเกต
สิ่ ง ที่ ผูว้ ิ จยั สั ง เกตพบก่ อ นกระบวนการด้า นการเห็ น อกเห็ น ใจใน
รู ปแบบที่ 2 คือ กลุ่มเด็กและเยาวชนที่เป็ นกลุ่มที่ใช้ในการศึกษา ยังแสดงออกไม่ชดั เจน ส่ งผลทําให้มี
พฤติกรรมเงียบ ไม่ไม่มีส่วนร่ วมในระหว่างการทําแบบวัดค่าความฉลาดทางอารมณ์ ผูว้ ิจยั จึงปรับคําให้
ง่ายมากขึ้ นและยกตัวอย่างที่ ใ กล้เคี ยงกับช่ วงวัย ที่ กลุ่ม ศึ กษาจะได้พบเจอในชี วิตประจําวัน ทําให้มี
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พฤติกรรมการตอบสนองที่ ดีข้ ึน โดยมี การพูดคุ ยเรื่ องการช่ วงเหลื อคนอื่ น รู ้ จกั สงสารคนอื่ น และมี
เมตตากับคนอื่นๆ
(2) ความคิดเห็นของผูว้ จิ ยั
ในด้านการเห็ นอกเห็นใจ ก่อนกระบวนการในรู ปแบบที่ 2 กล่าวได้
ว่า ก่อนกระบวนการ กลุ่มที่ใช้ในการศึกษาอาจยังไม่เข้าใจในคําถามหรื อหัวข้อที่จะพูดในแต่ละด้าน
ของความฉลาดทางอารมณ์ แต่หากเชื่ อมโยงและปรับสถานการณ์ หรื อคําพูดให้ชดั เจนและง่ายต่อการ
เข้าใจมากขึ้นเด็กและเยาวชนกลุ่มที่ใช้ในการศึกษาก็จะรู ้ สึกว่าตนเองเคยมีประสบการณ์ ร่วมกับผูเ้ ล่า
โดยทันที
2) หลังกระบวนการ
(1) สิ่ งที่พบจากการสังเกต
ในรู ปแบบที่ 2 หลังกระบวนการสิ่ งที่ผวู ้ ิจยั สังเกตพบคือ พฤติกรรม
ของกลุ่มที่ใช้ในการศึกษาที่มีส่วนร่ วมมากขึ้น คือ กล้าพูด กล้าแสดงออก ทําให้ส่งผลออกมาในด้าน
การเห็ นอกเห็ นใจที่ผวู ้ ิจยั สามารถรับรู ้ ได้ผ่านคําพูดและประโยคสนทนาในกลุ่มของเด็กและเยาวชน
หลังจากที่ได้ให้องค์ความรู ้ทางด้านความฉลาดทางอารมณ์และร่ วมทํากระบวนการทางการละคร พบว่า
การส่ งผลต่อกลุ่มเพื่อนก็เริ่ มแสดงออกมาผ่านเกมส์ และแบบฝึ กหัดในหัวข้อด้านนี้ ชดั เจนขึ้นคือ เริ่ มมี
การช่วยเหลือกัน ในระหว่างเด็กผูช้ ายและเด็กผูห้ ญิง ตัวเล็กและตัวใหญ่
(2) ความคิดเห็นของผูว้ จิ ยั
หลังกระบวนการ ด้านความเห็นอกเห็นใจ ในรู ปแบบที่ 2 กล่าวได้วา่
กระบวนการละคร กิจกรรมและเกมส์ต่างๆที่สอดแทรกประเด็นเรื่ องต่างๆเข้าไป ทําให้กลุ่มศึกษามีการ
แสดงออกมาอย่างเห็ นได้ชดั เจนในกิ จกรรมและเกมส์ น้ นั ๆ ซึ่ งเหล่านี้ เป็ นปั จจัยหลักที่ทาํ ให้ดา้ นการ
เห็นอกเห็นใจมีผลต่อกลุ่มที่ใช้ในการศึกษา
4.2.2.5 ด้านที่ 5 ทักษะทางสังคม
1) ก่อนกระบวนการ
(1) สิ่ งที่พบจากการสังเกต
ด้านทักษะทางสังคมในรู ปแบบที่ 2 พบว่า ช่วงแรกจากการเฝ้ าสังเกต
ส่ วนใหญ่ เด็กและเยาวชนมีทกั ษะทางด้านนี้ ทวั่ ๆไปคือ เพื่อน เรี ยนรู ้จากเพื่อน และให้ความสําคัญใน
เรื่ องของเพื่อน ซึ่ งเห็นได้จากพฤติกรรมการแสดงออกการยอมรับในกลุ่มเพื่อน การใช้คาํ พูดตามๆกัน
และส่ วนใหญ่ก็มกั จะให้คนที่มีภาวะผูน้ าํ เป็ นคนตัดสิ นใจ และผูต้ ามที่แสดงการยอมรับจากความคิ ด
ของผูน้ าํ
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(2) ความคิดเห็นของผูว้ จิ ยั
ในรู ปแบบที่2 หลังกระบวนการ ด้านทักษะทางสังคม กล่าวได้ว่า
ช่ ว งวัย ของกลุ่ ม ที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษา อยู่ใ นช่ ว งวัย ที่ ต้อ งการการยอมรั บ มากขึ้ น จากการสั ง เกตใน
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นคือ ส่ วนใหญ่ตอ้ งการเป็ นที่ยอมรับ จึงเอาตนเองเป็ นผูน้ าํ ทางความคิดและตัดสิ นใจ
แก้ปัญหาให้เพื่อน รวมไปถึงแสดงการรับฟั งจากการพูดคุยในระหว่างการทําแบบวัดค่าความฉลาดทาง
อารมณ์
2) หลังกระบวนการ
(1) สิ่ งที่พบจากการสังเกต
หลัง กระบวนการในรู ป แบบที่ 2 ด้า นทัก ษะทางสั ง คม สิ่ ง ที่ ผูว้ ิจยั
สังเกตพบคือ เด็กและเยาวชนได้ทาํ กระบวนการแบบมีส่วนร่ วม กลุ่มที่ใช้ในการศึกษาสดงออกถึงความ
สนอกสนใจ และจดจ่ออยู่กบั กิจกรรมที่ทาํ กับเพื่อน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความเป็ นหมู่คณะจาก
การเล่นเกมส์และกิจกรรมทางกระบวนการละครมีการแสดงออกอย่างชัดเจนถึงบทบาทของผูน้ าํ และผู ้
ตามในกลุ่มศึกษาทั้ง 10 ที่กระจายของไปในแต่ละกลุ่มทั้ง 5 กลุ่ม สลับกันเป็ นทั้งผูน้ าํ และผูต้ ามในเรื่ อง
ที่ตนเองสามารถแบ่งปั นได้
(2) ความคิดเห็นของผูว้ จิ ยั
ในรู ปแบบที่ 2 หลังกระบวนการ ด้านทักษะทางสังคม กล่าวได้ว่า
ทักษะทางสังคมก็จะเห็นได้ชดั เจนขึ้นเมื่อมีกิจกรรมหรื อการเข้ากลุ่ม มีการคิด วางแผนภายในกลุ่ม มี
การแบ่งงานแบ่งหน้าที่ เหล่านี้ส่งผลต่อการแสดงออกทางพฤติกรรมที่มาจากจิตใจอารมณ์ ความรู ้สึก ที่
สังเกตได้จากเมื่อกลุ่มเด็กและเยาวชนได้เข้ากลุ่มกับเพื่อน จะเกิดการแลกเปลี่ยนความคิด บทบาทผูน้ าํ
และผูต้ าม รวมไปถึงการช่วยเหลือผูอ้ ื่นที่อยูภ่ ายในกลุ่มของตนได้อย่างชัดเจน
ผลจากการสังเกตโดยรวมในแบบสังเกตรู ปแบบที่ 2 กับกลุ่มศึกษาเด็กและเยาวชนในโรงเรี ยน
ผ่องพลอยอนุสรณ์ พบว่า กลุ่มที่ใช้ในการศึกษาทั้ง 10 คน ให้ความตั้งใจและให้ความร่ วมมือเป็ นอย่างดี
ในรู ป แบบนี้ เป็ นรู ป แบบการสื่ อ สารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม นํา เสนอในรู ป แบบการจัด กิ จ กรรมและ
กระบวนการทางการละคร สร้ า งให้เด็ กและเยาวชนเกิ ดความอยากรู ้ อยากลอง ในการทํา กิ จกรรม
ระหว่างเด็กและเยาวชนกับกลุ่มผูท้ าํ กระบวนการโดยการให้เด็กและเยาวชนเรี ยนรู ้กระบวนการละคร
เบื้องต้นและสร้างละครขึ้นมา โดยท้ายที่สุดกลุ่มผูท้ าํ กระบวนการจะเป็ นคนตัดสิ นใจจากสิ่ งที่เด็กและ
เยาวชนคิด ในกระบวนการนี้อาจตอบได้วา่ ไม่มีสิ่งเร้ารอบตัว เช่น ตัวละคร หรื อ นักแสดง ทําให้อยูใ่ น
การควบคุ มได้ดี มีกิจกรรมให้เล่น มีกระบวนการทางละครให้ได้ลอง เหล่านี้ อาจเป็ นปั จจัยที่นาํ มาสู่
พฤติ กรรมที่ เด็กและเยาวแสดงออก และสามารถให้เด็กและเยาวชนอยู่ในการควบคุ มของกลุ่มผูท้ าํ
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กระบวนการได้ และหากกล่ า วถึ ง ในเรื่ อ งด้า นต่ า งๆของความฉลาดทางอารมณ์ ข องกลุ่ ม ที่ ใ ช้ใ น
การศึ กษาในรู ปแบบที่ 2 จะสามารถเห็ นถึงการแสดงออกของพฤติการผ่านกระบวนการ เนื่ องจาก
สามารถสั งเกตพฤติก รรมการแสดงออกได้ชัดเจน กลุ่ม ที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาส่ วนใหญ่ มีค วามตื่ นตัว
(Active) ในการทํากิ จกรรมและกระบวนการทดลอง โดยมี การตอบสนองได้ดีกบั ประเด็นด้านความ
ฉลาดทางอารมณ์ที่กลุ่มผูท้ าํ กระบวนการสอดแทรกไว้ในเกมส์หรื อแบบฝึ กหัดต่างๆ
4.2.3 รูปแบบที่ 3 Empowering “เด็กได้คิด ได้ตดั สิ นใจ”
โรงเรี ยนประภามนตรี
4.2.3.1 ด้านที่ 1 ความตระหนักในตนเอง
1) ก่อนกระบวนการ
(1) สิ่ งที่พบจากการสังเกต
จากการสังเกตกลุ่มศึกษาความตระหนักในตนเอง ก่อนกระบวนการ
ผูว้ ิจยั พบว่า เด็กและเยาวส่ วนใหญ่ในโรงเรี ยนนี้ ก่อนกระบวนการไม่กล้าพูดคุย หรื อแสดงความเห็ น
และมี ส่วนร้ วมกับผูว้ ิจยั หรื อผูท้ าํ กระบวนการ มี พ ฤติ กรรมที่ เข้าหากลุ่ มเพื่อนไม่ออกจากกลุ่ ม และ
พูดคุยกันเป็ นกลุ่ม แต่ส่วนน้อยที่จะแสดงออกถึงความเชื่อมัน่ และกล้าตัดสิ นใจแทนเพื่อนในกลุ่ม
(2) ความคิดเห็นของผูว้ ิจยั
ในส่ วนของความคิดเห็นของผูว้ ิจยั ก่อนกระบวนการ กล่าวได้วา่ เด็ก
และเยาวชนกลุ่มตัวอย่างทั้ง 10 คน ยังคงขาดความเชื่ อมัน่ ในตนเอง มีความกลัว กลัวที่จะตอบผิด หรื อ
บางคนก็ไม่กล้าตอบ มีการเชื่อมัน่ ในกลุ่มเพื่อนความคิดของเพื่อนที่มีภาวะผูน้ าํ ในกลุ่ม
สิ่ ง ที่ พ บ
จากการสังเกต
2) หลังกระบวนการ
(1) สิ่ งที่พบจากการสังเกต
หลังกระบวนการในรู ปแบบที่ 3 ด้านความตระหนักในตนเอง จาก
การสังเกตพบว่า เมื่อหลังการทํากิ จกรรมเด็กและเยาวชนส่ วนใหญ่ผา่ นกระบวนการละลายพฤติกรรม
เช่นเดียวกับกับรู ปแบบที่ผา่ นมาข้างต้น แต่จากการสังเกตรู ปแบบที่ 3 พบว่า เด็กและเยาวชนกลุ่มศึกษา
มี ค วามกล้า แสดงออก และความเชื่ อมัน่ ในตนเองในกลุ่ ม โดยแสดงออกผ่า นกับเพื่ อนในกลุ่ มของ
ตนเองอย่างต่างกันกับในช่วงแรกที่ทาํ แบบวัดค่าความฉลาดทางอารมณ์อย่างเห็นได้ชดั เริ่ มมีการเข้ามา
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เล่น กล้าพูด กล้าคุ ย กล้าคิ ดและตัดสิ นใจในกลุ่ มจากการสังเกตในระหว่างการทําละคร ที่ทุกคนจะ
แสดงความเชื่อมัน่ ในความคิดของตนเองและนําออกมาแบ่งปั นภายในกลุ่ม
(2) ความคิดเห็นของผูว้ จิ ยั
จากการสังเกตคือ ระหว่างทํากระบวนการเห็นได้ชดั เจนว่ากลุ่มที่ใช้
ในการศึกษาทั้ง 10 คน มีบทบาทและหน้าที่ท่ีได้รับอย่างชัดเจน เริ่ มมีความคิดแสดงออกมาให้เห็น และ
ตัดสิ นใจกันโดยมีการแบ่งปั นความคิดและกล้าที่จะตัดสิ นใจในกระบวนการสร้ างละครที่ให้บทบาท
หน้าที่กบั กลุ่มเด็กและเยาวชนโดยตรง
4.2.3.2 ด้านที่ 2 การควบคุมอารมณ์
1) ก่อนกระบวนการ
(1) สิ่ งที่พบจากการสังเกต
จากการสัง เกตด้า นการควบคุ ม อารมณ์ ก่ อนกระบวนการในกลุ่ ม
ศึกษาทั้ง 10 คนโดยรวม พบว่า ในเรื่ องของการควบคุมอารมณ์ของเด็กๆในช่วงก่อนทํากิจกรรมและเข้า
กระบวนการ เด็กและเยาวชนกลุ่มตัวอย่างมีความสนุ กที่เหมือนติดพันมาตั้งแต่พกั เที่ยง ซึ่ งในการทํา
กิจกรรมนี้ เป็ นชัว่ โมงเรี ยนชัว่ บ่ายเหมือนกันทุกๆรู ปแบบ ในการสังเกตรู ปแบบนี้ พบว่ายิง่ ทําให้เด็ก
และเยาวชนมีความอยากรู ้และอยากลอง อีกทั้งปั จจัยของความตื่นเต้นที่ได้ทาํ กิจกรรม สังเกตจากการ
แสดงออกการพูดคุยเสี ยงดัง การมีพฤติกรรมที่ให้เห็นถึงการเกี่ยวเนื่องของการเล่นช่วงพักกลางวัน ซึ่ งมี
ความอยากที่จะใช้พลังที่อยูใ่ นตัวร่ วมกิจกรรมทําให้ดา้ นการควบคุมอารมณ์ในกลุ่มที่ใช้ในการศึกษายัง
ไม่ส่งผลในช่วงแรก
(2) ความคิดเห็นของผูว้ จิ ยั
จากแบบสังเกตความคิดเห็ นของผูว้ ิจยั กล่าวได้ว่าก่อนกระบวนการ
เด็กและเยาวชนโดยส่ วนใหญ่ยงั ไม่มีสมาธิ และพร้อมที่จะเข้าสู่ กระบวนการ แต่มีความต้องการที่จะร่ วม
สนุกกับผูท้ าํ กระบวนการ ซึ่ งเห็นได้จากการพูดคุยและการเล่นในกลุ่มที่ไม่สามารถควบคุมและดูแลได้
ในช่วงก่อนกระบวนการ
2) หลังกระบวนการ
(1) สิ่ งที่พบจากการสังเกต
หลังทํากิจกรรมและกระบวนการสื่ อสารการละครจนเสร็ จสิ้ นจาก
การสังเกต พบว่า เด็กและเยาวชนมีความตื่นตัว และค่อนข้างมีพลังมากกว่าเดิม คือ เมื่อทํากิจกรรมหรื อ
การให้ความรู ้ พ้ืนฐานทั้งในเรื่ องของความฉลาดทางอารมณ์ และการสร้างละครเบื้องต้น กลุ่มศึกษาทั้ง
10 ส่ วนใหญ่มีความสนุ ก มีการแสดงออกถึงความต้องการที่จะเล่นและมีส่วนร่ วมมากขึ้นกว่าในช่วง
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ก่ อ นกระบวนการ ทํา ให้ ก ารควบคุ ม ในการทํา กระบวนค่ อ นข้า งเป็ นไปอย่า งยากลํา บาก ซึ่ งเมื่ อ
เปรี ย บเที ย บกับ ในช่ วงของก่ อนทํา กระบวนการจากที่ มี ก ารพูดคุ ย เสี ย งดัง และนอกเรื่ องที่ เกี่ ย วกับ
กระบวนการ หลังกระบวนการพบว่ากลุ่มเด็กและเยาวชนอยูใ่ นการควบคุมมากขึ้น
(2) ความคิดเห็นของผูว้ จิ ยั
จากการสังเกต กล่าวได้วา่ เด็กและเยาวชนกลุ่มที่ใช้ในการศึกษาใน
รู ปแบบที่ 3 เป็ นรู ปแบบที่ให้บทบาทหน้าที่แก่เด็กและเยาวชนในการสร้างละครทั้งหมดคือ ตั้งแต่ติด
เรื่ อง บท จนกระทัง่ การซักซ้อม จึ งเห็ นว่าปั จจัยเหล่านี้ นาํ ไปสู่ การให้อิสระแก่เด็กและเยาวชน ผลที่
ตามมาอาจทํา ให้ไ ม่ มี ก ารควบคุ ม พลัง ของกลุ่ ม เด็ ก และเยาวชน และการสื่ อ สารในแต่ ล ะช่ ว งของ
กระบวนการค่อนข้างมีอุปสรรค
4.2.3.3 ด้านที่ 3 การจูงใจในตนเอง
1) ก่อนกระบวนการ
(1) สิ่ งที่พบจากการสังเกต
การสังเกตในแบบสังเกตกลุ่มศึ กษาทั้ง 10 คน ในรู ปแบบที่ 3 ด้าน
การจูงใจในตนเองพบว่า การตอบคําถามที่ เป็ นคําถามพื้นฐานในแบบวัดค่าความฉลาดทางอารมณ์ ที่
ถามในส่ วนเกี่ยวข้องในด้านนี้ พบว่า ไม่สามรถตอบได้อย่างเจน สังเกตได้จากการพูดคุยในระหว่างการ
ทําแบบวัดค่าความฉลาดทางอารมณ์ เด็กและเยาวชนกลุ่ มที่ใช้ในการศึ กษา ส่ วนน้อยจะทราบถึ งว่า
อะไรคือแรงจูงใจ หรื อ ความหวัง รวมถึงอนาคต มีส่วยน้อยที่สามารถตอบได้อย่างชัดเจนและเข้าใจใน
คําถาม เช่น การแก้ปัญหา การั้งเป้ าหมาย และความสําเร็ จในอนาคต เป็ นต้น
(2) ความคิดเห็นของผูว้ จิ ยั
กล่าวได้วา่ โดยพื้นฐานเด็กและเยาวชนกลุ่มศึกษาส่ วนใหญ่ไม่มีการ
จูงใจในตนเอง และไม่รู้จกั เป้ าหมายในชี วิตว่าอยากเป็ นอะไร อาจเป็ นเพราะปั จจัยด้านประสบการณ์
และเรื่ องไกลตัว ผูว้ ิจยั คิ ดว่าเด็กและเยาวชนในกลุ่มศึ กษาที่ ตอบได้ส่ วนใหญ่ มาจากพื้นฐานเดิ มใน
บุคคลคือ มีประสบการณ์ชีวติ ที่มากกว่า และเข้าใจการแก้ปัญหากับการไม่เข้าใจคําถาม โดยการซักถาม
และยกตัวอย่างแทนเพื่อนในกลุ่ม เหล่านี้ ผวู ้ ิจยั จึ งเห็นว่าเกิ ดจากตัวพื้นฐานแต่ละบุ คคลอย่างเห็ นได้
ชัดเจน ซึ่ งเป็ นส่ วนน้อยในกลุ่มศึกษาในรู ปแบบที่ 3 โดยส่ วนใหญ่มีพ้นื ฐานเดิมทางความรู ้ที่ดี
2) หลังกระบวนการ
(1) สิ่ งที่พบจากการสังเกต
หลังกระบวนการและกิจกรรมในรู ปแบบที่ 3 ด้านการจูงใจในตนเอง
จากการสังเกตพบว่า เด็กและเยาวชนกลุ่มที่ใช้ในการศึกษายังคงพูดถึงเรื่ องเดิมๆไม่ไกลจากเรื่ องที่เคย
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ตอบคํา ถามจากการพูดคุ ย ในระหว่า งก่ อนทํา กระบวนการ แต่ และสิ่ ง ที่ พ บคื อ เด็ก และเยาวชนใน
รู ป แบบที่ 3 ทํา ตามความเข้า ในวัย ของตนเอง แสดงผ่า นกระบวนการสร้ า งละครที่ นํา มาจากการ
แก้ปัญหาผ่านในกลุ่ม และการตั้งเป้ าหมายว่าจะทําการแสดงต่อหน้าคนดูคือ เพื่อนกลุ่มอื่นๆ ทําให้เห็น
ถึงปั จจัยด้านนี้ได้ดี คือ การช่วยกันแก้ไขปั ญหาในการสร้างกระบวนการละคร
(2) ความคิดเห็นของผูว้ จิ ยั
พบว่า การเรี ย นรู ้ ใ นด้า นการจู ง ใจตนเองของเด็ ก และเยาวชนใน
รู ปแบบที่ 3 นี้ เรี ยนรู ้ผา่ นกระบวนการการสร้างละครอย่างแท้จริ ง เป็ นการเรี ยนรู ้การมุ่งหวังการแก้ไข
ปั ญหาในการช่วยเหลือกันในการทําละครขึ้นมา เพื่อที่จะแสดงร่ วมกันในกลุ่มของแต่ละกลุ่มที่ได้แบ่ง
ออกไป และเนื้อหาที่ออกมาผ่านการแสดงก็สามารถเห็นถึงการซักซ้อมและการยอมรับความผิดพลาด
ในระหว่างการทําการแสดง แสดงออกถึ งความจริ งใจที่จะพยายามนําละครให้ดาํ เนินเรื่ องไปตั้งแต่ตน้
จนจบได้
4.2.3.4 ด้านที่ 4 การเห็นอกเห็นใจ
1) ก่อนกระบวนการ
(1) สิ่ งที่พบจากการสังเกต
จากการสั ง เกตด้า นการเห็ นอกเห็ น ใจ ก่ อ นกระบวนการเด็ ก และ
เยาวชนกลุ่มที่ใช้ในการศึกษา สามารถตอบคําถามได้ และค่อนข้างเห็นด้วยกับ คําถามที่ให้ทาํ ในแบบ
วัดค่าความฉลาดทางอารณ์ คือ ส่ วนใหญ่พูดคุยและแลกเปลี่ยนโดยการใช้สถานการณ์ ที่ตนเองเคยพบ
เจอมาและเล่าให้ผวู ้ ิจยั และเพื่อนๆในกลุ่มฟั ง ส่ วนน้อยที่จะไม่แสดงความคิดเห็ นหรื อนัง่ ฟั งเรื่ องของ
เพื่อนโดยไม่มีการแลกเปลี่ยนหรื อโต้ตอบ และสังเกตได้วา่ ส่ วนใหญ่ในกลุ่มที่ใช้ในการศึกษารู ปแบบที่
3 พื้นฐานเดิมเป็ นคนเรี ยนค่อนข้างดี หัวไว และมีภาวะผูน้ าํ ในหลายๆคน จากการพูดคุยกับครู ประจําชั้น
(2) ความคิดเห็นของผูว้ จิ ยั
ในรู ปแบบที่ 3 สังเกต กล่าวได้ว่า พื้นฐานเดิ มของแต่ละบุ คคล คื อ
ประสบการณ์การเชื่อมโยงเนื้อเรื่ องที่ตนได้เจอหรื อได้พบ นํามาพูดคุยและแลกเปลี่ยนในด้านนี้ ได้ดี ซึ่ ง
มาจากพื้นฐานของตัวบุคคลในกลุ่มศึกษา
2) หลังกระบวนการ
(1) สิ่ งที่พบจากการสังเกต
จากการสังเกต พบว่า ในกระบวนการเราให้เด็กและเยาวชนได้ทาํ การ
เลือกเรื่ องของตนเองและสิ่ งที่พบคือ เด็กและเยาวชนสามารถรู ้สึกและรับรู ้กบั ด้านนี้ได้ดี มีการนําเสนอ
ผ่านเรื่ องราวในละครที่กลุ่มตนเองได้รับผิดชอบ
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(2) ความคิดเห็นของผูว้ จิ ยั
จากแบบสังเกต กล่าวได้ว่า เนื่ องจากประสบการณ์ ในการเชื่ อมโยง
ของกลุ่มศึกษา อาจเป็ นปั จจัยในการนํามาสร้างบทละคร และนําเสนอโดยการถ่ายทอดออกมาได้เป็ น
อย่างดี มีฉากร้องไห้ มีฉากที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของสถาบันครอบครัว คนสู งอายุ ฉากที่ครู
อบรมสั่งสอนเด็ก ด้านนี้จึงเป็ นด้านที่เห็นได้ชดั เจนจากรู ปแบบที่ 3 เกิดจากการสะท้อนความคิดผ่านสื่ อ
ละครโดยตรง
4.2.3.5 ด้านที่ 5 ทักษะทางสังคม
1) ก่อนกระบวนการ
(1) สิ่ งที่พบจากการสังเกต
สิ่ ง ที่ ผู ้วิ จ ัย สั ง เกตพบในรู ป แบบที่ 3 ด้ า นทัก ษะทางสั ง คมก่ อ น
กระบวนการพบว่า กลุ่มที่ใช้ในการศึกษาทั้ง 10 คนมีพฤติกรรมที่เข้ากันได้ดีในเรื่ องของกลุ่มเพื่อน การ
ช่วยเหลือ และความสัมพันธ์ในฐานะเพื่อนรอบห้อง สังเกตได้จากการพูดคุยในระหว่างการทําแบบวัด
ค่าความฉลาดทางอารมณ์ เด็กและเยาวชนกลุ่มศึ กษามีการช่วยถามตอบในขอสงสัยจากการถามของ
ผูว้ ิจยั ในการพูดคุยแลกเปลี่ ยนความคิด ส่ วนการแสดงออกถึ งการช่ วยเหลื อซึ่ งกันและกันอีกด้านคือ มี
การช่วยกันตามเพื่อนที่ไม่มาฟัง เรี ยกแล้วไม่มาหรื อคนไม่มาในรายชื่ อของการคัดเลือกกลุ่มศึกษาได้ทาํ
หารให้ขอ้ มูลช่วยเหลือผูว้ จิ ยั ได้เป็ นอย่างดี
(2) ความคิดเห็นของผูว้ จิ ยั
ในด้านทักษะทางสังคมในก่อนการทําหระบวนการกล่าวได้ว่า ด้าน
ทักษะทางสังคมในเรื่ องของการมี น้ าํ ใจ การช่ วยเหลื อในกลุ่มเพื่ อนและคนแปลกหน้าถื อว่าเห็ นได้
ค่อนข้างชัดเจนตั้งแต่ก่อนเริ่ มกระบวนการคือก่อนที่จะเข้าสู่ กระบวนการและกิจกรรมก็ได้สังเกตว่าเด็ก
และเยาวชนกลุ่มที่ใช้ในการศึกษาได้ให้ความร่ วมมือทางด้านนี้เป็ นอย่างดีจากพฤติกรรมดังกล่าว
2) หลังกระบวนการ
(1) สิ่ งที่พบจากการสังเกต
หลังจากกระบวนการสื่ อสารสิ่ งที่ผวู ้ ิจยั สังเกตพบในรู ปแบบที่ 3 ใน
ด้านทักษะทางสังคม พบว่า เด็กและเยาวชนตัวอย่างทั้ง 10 คน มีการช่วยเหลือกันภายในกลุ่มของตนเอง
ทั้ง 5 กลุ่ ม ที่ แ บ่ ง ไปในช่ ว งตอนต้น กระบวนการพบว่ า การเข้า สั ง คมของทั้ง 10 คน กลุ่ ม ที่ ใ ช้ใ น
การศึ ก ษาไม่ มี ปั ญ หาที่ แสดงออกทางพฤติ ก รรมให้เ ห็ นถึ ง การเข้า ร่ ว มกับ เพื่ อนคนอื่ นไม่ไ ด้ มี แ ต่
พยายามจะปรับตัวในเรื่ องของกลุ่มเพศชายและหญิงที่เห็น ปั ญหาความขัดแย้งในกลุ่มเกิดขึ้นให้เห็นใน
ทุกๆกลุ่มที่กลุ่มศึกษาได้กระจายอยู่ สิ่ งที่สังเกตในการแก้ปัญหาคือ ภาวะผูน้ าํ ที่เกิดขึ้นย่อยจากหัวหน้า
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ห้อง กลายเป็ นหัวหน้ากลุ่มในแต่ละกลุ่ม ซึ่ งเห็นพฤติกรรมการเป็ นคนสรุ ปความคิดที่มีส่วนร่ วมกัน
ภายในกลุ่ม
(2) ความคิดเห็นของผูว้ จิ ยั
พบว่า การแสดงออกถึงความสามารถในการสร้ างความสัมพันธ์ใน
ทางบวกต่อผูอ้ ื่นได้เป็ นอย่างดี เกิดขึ้นจากกระบวนการที่มีการใช้การสื่ อสารในรู ปแบบของการให้พลัง
แก่เด็กและเยาวชนคื อ ในรู ปแบบที่ 3 เด็กและเยาวชนจะมีการคิด และตัดสิ นใจด้วยตนเองอาจทําให้
เหล่านี้เป็ นปั จจัยที่ลดความกลัว ซึ่ งออกมาเป็ นความมัน่ ใจในการที่จะตัดสิ นใจในเพื่อนวัยเดียวกันหรื อ
กลุ่มเดียวกันได้อย่างมีอิสระมากกว่า การที่มีผใู ้ หญ่รอให้การตัดสิ นใจ ซึ่ งส่ งผลให้กลุ่มเด็กและเยาวชน
ในด้านดี คือ การมีความเข้าใจในแบบที่ตนเองเข้าใจ และจริ งใจที่จะสร้ างผลงานของตนเองให้เป็ นที่
ยอมรับของสังคมกลุ่มเพื่อนในด้านนี้
จากการสังเกตด้านกระบวนการทั้งก่อนและหลังในรู ปแบบที่ 3 ทั้ง 5 ด้านย่อยตามหลัก ดี เก่ง
สุ ข กล่าวได้วา่ การใช้รูปแบบการสื่ อสารที่ให้เด็กและเยาวชนกลุ่มศึกษาเป็ นผูค้ ิด ผูต้ ดั สิ นใจทั้งหมด ใน
รู ปแบบนี้คล้ายกับรู ปแบบที่ 2 ตรงที่ให้บทบาทเด็กและเยาวชนมีส่วนร่ วมเช่นกัน มีสว่นต่างกันคือ เด็ก
และเยาวชนในรู ปแบบที่ 3 นี้ จะเป็ นคนคิดและตัดสิ นใจในกระบวนการทั้งหมดของการทําละคร และ
จากการสังเกตพฤติกรรมพบว่า กลุ่มที่ใช้ในการศึกษาส่ วนใหญ่ไม่มีสมาธิ อยู่กบั เรื่ องราวที่จะทํา และ
ยากที่จะควบคุม เพราะพลังของเด็กและเยาวชนที่ต่อเนื่ องมาจากช่วงเวลาหลังพักเที่ยงของทางโรงเรี ยน
ส่ งผลต่อการทํากระบวนการ เนื่ องจากความสนุ กที่ติดพันต่อการเล่นในระหว่างการพัก เป็ นปั จจัยที่ทาํ
ให้การส่ งผลทําให้เกิดพลังเพิ่มในด้านร่ างกาย และจิตใจ คือ การได้รับบทบาทหน้าที่ในกระบวนการ
ละคร ด้วยตนเอง ซึ่ งอาจมีการผ่านการให้ความรู ้ทางละครพื้นฐานมาบ้างในระหว่างกระบวนการ ยิ่งทํา
ให้เด็กและเยาวชนมีความต้องการที่จะเล่นและสนุกไปกับกิจกรรมที่ตนกําลังจะได้รับมอบหมาย จึงทํา
ให้รูปแบบที่ 3 ส่ งผลในการควบคุมของการทํากระบวนการค่อนข้างมีอุปสรรค แต่ในทางกลับกันสิ่ งที่
เห็ นเด่นชัดในรู ปแบบนี้ คือ เด็กและเยาวชนคิดได้อย่างอิสระกล้าคิด กล้าทํา กล้าแสดงออกเนื้ อหาไป
ในทางเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน มี การแบ่งหน้าที่และพูดคุ ยกันภายในกลุ่ม มีการสื่ อสารที่ใช้ภาษาและ
ความเข้าใจในวัยเดียวกัน กลุ่มเดียวกัน และการนําเสนอออกมาเป็ นไปอย่างตรงไปตรงมาและจริ งใจใน
มุมของเด็กและเยาวชน
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ส่ วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ แบบวัดค่ าความฉลาดทางอารมณ์
ผลการวิเคราะห์ ขอ้ มูลจากรู ป แบบการสื่ อสารการละครเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนด้า น
ความฉลาดทางอารมณ์ 3 รู ปแบบ โดยการวิเคราะห์ หาค่าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ก่อน
กระบวนการและหลังกระบวนการทั้ง 3 โรงเรี ยน ดังนี้
ตารางที่ 4.1 คะแนนเฉลี่ยความฉลาดทางอารมณ์ รู ปแบบที่ 1 โรงเรี ยนที่ 1 (ก่อนกระบวนการ)
รู ปแบบที่ 1 Top-Down โรงเรี ยนพร้อมมิตรพิทยา
x̄
ด้านความฉลาดทางอารมณ์
1.เด็กๆคิดว่าเราควรมีความเชื่อมัน่ ในตัวเอง
2.60
2.เด็กๆคิดว่าเราควรตัดสิ นใจ และคิดได้ดว้ ยตนเองได้
2.50
3.เด็กๆคิดว่าเราควรมีความกล้าคิด กล้าแสดงออก
2.10
4.เด็กๆคิดว่าเราควรควบคุมอารมณ์
2.50
5.เด็กๆคิดว่าเราไม่ควรมีความกังวล
2.00
6.เด็กๆคิดว่ารู ้สึกเครี ยดเมื่อเกิดปัญหา
2.40
7.เด็กๆคิดว่า เราควรมีความหวัง และเป้ าหมาย ในชีวติ
2.60
8.เด็กๆคิดว่าตนเองจะสามารถแก้ไขปั ญหาและเอาชนะอุปสรรคได้
2.60
9.เด็กๆสามารถบอกได้วา่ โตขึ้นอยากเป็ นอะไร
2.60
10.เด็กๆรู ้สึกสงสารเมื่อเห็นคนกําลังร้องไห้
2.60
11.เด็กๆคิดว่าเราควรแบ่งของให้เพื่อนคนอื่น
2.30
12.เด็กๆคิดว่าเราไม่ควรรังแกคนอื่น
2.20
13.เด็กๆคิดว่าเราควรมีเพื่อนในการทํางานร่ วมกัน
2.50
14.เด็กๆคิดว่าตนเองเป็ นคนที่มีเพื่อนอยากเล่นด้วยเยอะ
1.80
15.เด็กๆคิดว่าตนเองเป็ นคนที่ชอบช่วยเหลือเพื่อน
1.50
คะแนนรวม
34.80

S.D.
.516
.858
.568
.707
.471
.843
.516
.699
.843
1.26
.675
1.22
.707
.789
.527
-
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ตารางที่ 4.2 คะแนนเฉลี่ยความฉลาดทางอารมณ์ รู ปแบบที่ 1 โรงเรี ยนที่ 1 (หลังกระบวนการ)
รู ปแบบที่ 1 Top-Down โรงเรี ยนพร้อมมิตรพิทยา
x̄
ด้านความฉลาดทางอารมณ์
1.เด็กๆคิดว่าเราควรมีความเชื่อมัน่ ในตัวเอง
2.00
2.เด็กๆคิดว่าเราควรตัดสิ นใจ และคิดได้ดว้ ยตนเองได้
2.20
3.เด็กๆคิดว่าเราควรมีความกล้าคิด กล้าแสดงออก
2.10
4.เด็กๆคิดว่าเราควรควบคุมอารมณ์
2.30
5.เด็กๆคิดว่าเราไม่ควรมีความกังวล
2.10
6.เด็กๆคิดว่ารู ้สึกเครี ยดเมื่อเกิดปัญหา
1.80
7.เด็กๆคิดว่า เราควรมีความหวัง และเป้ าหมาย ในชีวติ
2.20
8.เด็กๆคิดว่าตนเองจะสามารถแก้ไขปั ญหาและเอาชนะอุปสรรคได้
2.40
9.เด็กๆสามารถบอกได้วา่ โตขึ้นอยากเป็ นอะไร
2.20
10.เด็กๆรู ้สึกสงสารเมื่อเห็นคนกําลังร้องไห้
2.70
11.เด็กๆคิดว่าเราควรแบ่งของให้เพือ่ นคนอื่น
2.60
12.เด็กๆคิดว่าเราไม่ควรรังแกคนอื่น
2.60
13.เด็กๆคิดว่าเราควรมีเพื่อนในการทํางานร่ วมกัน
2.10
14.เด็กๆคิดว่าตนเองเป็ นคนที่มีเพื่อนอยากเล่นด้วยเยอะ
2.10
15.เด็กๆคิดว่าตนเองเป็ นคนที่ชอบช่วยเหลือเพื่อน
1.80
คะแนนรวม
33.20

S.D.
.816
1.03
.876
.675
.738
.919
.919
.843
1.13
1.25
.843
1.17
1.10
.994
.789
-

เพิ่ม+/ลด+0.6
-0.3
0
-0.2
+0.1
-0.6
-0.4
-0.2
-0.4
+0.1
+0.3
+0.4
-0.4
+0.3
+0.3
-
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ตารางที่ 4.3 คะแนนเฉลี่ยความฉลาดทางอารมณ์ รู ปแบบที่ 2 โรงเรี ยนที่ 2 (ก่อนกระบวนการ)
รู ปแบบที่ 2 Participatory โรงเรี ยนผ่องพลอยอนุสรณ์
ด้านความฉลาดทางอารมณ์
1.เด็กๆคิดว่าเราควรมีความเชื่อมัน่ ในตัวเอง
2.เด็กๆคิดว่าเราควรตัดสิ นใจ และคิดได้ดว้ ยตนเองได้
3.เด็กๆคิดว่าเราควรมีความกล้าคิด กล้าแสดงออก
4.เด็กๆคิดว่าเราควรควบคุมอารมณ์
5.เด็กๆคิดว่าเราไม่ควรมีความกังวล
6.เด็กๆคิดว่ารู ้สึกเครี ยดเมื่อเกิดปัญหา
7.เด็กๆคิดว่า เราควรมีความหวัง และเป้ าหมาย ในชีวติ
8.เด็กๆคิดว่าตนเองจะสามารถแก้ไขปั ญหาและเอาชนะอุปสรรคได้
9.เด็กๆสามารถบอกได้วา่ โตขึ้นอยากเป็ นอะไร
10.เด็กๆรู ้สึกสงสารเมื่อเห็นคนกําลังร้องไห้
11.เด็กๆคิดว่าเราควรแบ่งของให้เพื่อนคนอื่น
12.เด็กๆคิดว่าเราไม่ควรรังแกคนอื่น

13.เด็กๆคิดว่าเราควรมีเพื่อนในการทํางานร่ วมกัน
14.เด็กๆคิดว่าตนเองเป็ นคนที่มีเพื่อนอยากเล่นด้วยเยอะ
15.เด็กๆคิดว่าตนเองเป็ นคนที่ชอบช่วยเหลือเพื่อน
คะแนนรวม

x̄
3.20
3.10
3.20
3.40
3.30
2.80
3.20
3.00
3.50
3.50
3.20
3.50
2.90
2.90
3.10
47.50

S.D.
.422
.876
.789
.699
.675
1.03
.632
.816
.789
.527
.789
.707
.738
.876
.738
-
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ตารางที่ 4.4 คะแนนเฉลี่ยความฉลาดทางอารมณ์ รู ปแบบที่ 2 โรงเรี ยนที่ 2 (หลังกระบวนการ)
รู ปแบบที่ 2 Participatory โรงเรี ยนผ่องพลอยอนุสรณ์
x̄
ด้านความฉลาดทางอารมณ์
1.เด็กๆคิดว่าเราควรมีความเชื่อมัน่ ในตัวเอง
3.70
2.เด็กๆคิดว่าเราควรตัดสิ นใจ และคิดได้ดว้ ยตนเองได้
3.60
3.เด็กๆคิดว่าเราควรมีความกล้าคิด กล้าแสดงออก
3.90
4.เด็กๆคิดว่าเราควรควบคุมอารมณ์
3.60
5.เด็กๆคิดว่าเราไม่ควรมีความกังวล
3.70
6.เด็กๆคิดว่ารู ้สึกเครี ยดเมื่อเกิดปัญหา
3.60
7.เด็กๆคิดว่า เราควรมีความหวัง และเป้ าหมาย ในชีวติ
3.80
8.เด็กๆคิดว่าตนเองจะสามารถแก้ไขปั ญหาและเอาชนะอุปสรรคได้
3.50
9.เด็กๆสามารถบอกได้วา่ โตขึ้นอยากเป็ นอะไร
3.70
10.เด็กๆรู ้สึกสงสารเมื่อเห็นคนกําลังร้องไห้
3.70
11.เด็กๆคิดว่าเราควรแบ่งของให้เพื่อนคนอื่น
3.80
12.เด็กๆคิดว่าเราไม่ควรรังแกคนอื่น
3.70
13.เด็กๆคิดว่าเราควรมีเพื่อนในการทํางานร่ วมกัน
3.60
14.เด็กๆคิดว่าตนเองเป็ นคนที่มีเพื่อนอยากเล่นด้วยเยอะ
3.70
คะแนนรวม
55.50

S.D.
.483
.516
.316
.516
.483
.516
.422
.707
.483
.483
.422
.483
.516
.483
-

เพิ่ม+/ลด-

+0.5
+0.5
+0.7
+0.2
+0.4
+0.8
+0.6
+0.5
+0.2
+0.2
+0.6
+0.2
+0.7
+0.8
-
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ตารางที่ 4.5 คะแนนเฉลี่ยความฉลาดทางอารมณ์ รู ปแบบที่ 3 โรงเรี ยนที่ 3 (ก่อนกระบวนการ)
รู ปแบบที่ 3 Empower โรงเรี ยนประภามนตรี
x̄
ด้านความฉลาดทางอารมณ์
1.เด็กๆคิดว่าเราควรมีความเชื่อมัน่ ในตัวเอง
2.20
2.เด็กๆคิดว่าเราควรตัดสิ นใจ และคิดได้ดว้ ยตนเองได้
2.20
3.เด็กๆคิดว่าเราควรมีความกล้าคิด กล้าแสดงออก
2.30
4.เด็กๆคิดว่าเราควรควบคุมอารมณ์
2.50
5.เด็กๆคิดว่าเราไม่ควรมีความกังวล
2.20
6.เด็กๆคิดว่ารู ้สึกเครี ยดเมื่อเกิดปัญหา
2.10
7.เด็กๆคิดว่า เราควรมีความหวัง และเป้ าหมาย ในชีวติ
2.50
8.เด็กๆคิดว่าตนเองจะสามารถแก้ไขปั ญหาและเอาชนะอุปสรรคได้
2.70
9.เด็กๆสามารถบอกได้วา่ โตขึ้นอยากเป็ นอะไร
2.40
10.เด็กๆรู ้สึกสงสารเมื่อเห็นคนกําลังร้องไห้
2.80
11.เด็กๆคิดว่าเราควรแบ่งของให้เพื่อนคนอื่น
2.60
12.เด็กๆคิดว่าเราไม่ควรรังแกคนอื่น
2.50
13.เด็กๆคิดว่าเราควรมีเพื่อนในการทํางานร่ วมกัน
2.30
14.เด็กๆคิดว่าตนเองเป็ นคนที่มีเพื่อนอยากเล่นด้วยเยอะ
2.40
15.เด็กๆคิดว่าตนเองเป็ นคนที่ชอบช่วยเหลือเพื่อน
2.40
คะแนนรวม
36.10

S.D.
.632
.789
.675
.527
.632
.738
.707
.675
.699
.789
.699
.850
.823
.843
.843
-
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ตารางที่ 4.6 คะแนนเฉลี่ยความฉลาดทางอารมณ์ รู ปแบบที่ 3 โรงเรี ยนที่ 3 (หลังกระบวนการ)
รู ปแบบที่ 3 Empowering โรงเรี ยนประภามนตรี
x̄
ด้านความฉลาดทางอารมณ์
1.เด็กๆคิดว่าเราควรมีความเชื่อมัน่ ในตัวเอง
2.30
2.เด็กๆคิดว่าเราควรตัดสิ นใจ และคิดได้ดว้ ยตนเองได้
2.20
3.เด็กๆคิดว่าเราควรมีความกล้าคิด กล้าแสดงออก
2.20
4.เด็กๆคิดว่าเราควรควบคุมอารมณ์
2.40
5.เด็กๆคิดว่าเราไม่ควรมีความกังวล
2.40
6.เด็กๆคิดว่ารู ้สึกเครี ยดเมื่อเกิดปัญหา
2.50
7.เด็กๆคิดว่า เราควรมีความหวัง และเป้ าหมาย ในชีวติ
2.50
8.เด็กๆคิดว่าตนเองจะสามารถแก้ไขปั ญหาและเอาชนะอุปสรรค
2.80
ได้
9.เด็กๆสามารถบอกได้วา่ โตขึ้นอยากเป็ นอะไร
2.50
10.เด็กๆรู ้สึกสงสารเมื่อเห็นคนกําลังร้องไห้
2.90
11.เด็กๆคิดว่าเราควรแบ่งของให้เพื่อนคนอื่น
2.60
12.เด็กๆคิดว่าเราไม่ควรรังแกคนอื่น
2.80
13.เด็กๆคิดว่าเราควรมีเพื่อนในการทํางานร่ วมกัน
2.40
14.เด็กๆคิดว่าตนเองเป็ นคนที่มีเพื่อนอยากเล่นด้วยเยอะ
2.40
15.เด็กๆคิดว่าตนเองเป็ นคนที่ชอบช่วยเหลือเพื่อน
2.50
คะแนนรวม
37.40

S.D.
.675
.632
.632
.516
.516
.527
.707
.632

เพิ่ม+/ลด-

.707
.738
.699
.789
.699
.699
.707
-

+0.1

+0.1
+0.1
-0.1
-0.1
+0.2
+0.4
0

+0.1

+0.1
0
+0.3
+0.1
0
+0.1
-

ตารางที่ 4.7 เปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมจําแนกข้อ 3 รู ปแบบ ก่อน-หลังกระบวนการ
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ตารางที่ 4.8 เปรี ยบเทียบคะแนนรวมความฉลาดทางอารมณ์โดยรวม รู ปแบบที่ 1 โรงเรี ยนที่ 1
รู ปแบบที่ 1 Top-Down โรงเรี ยนพร้อมมิตรพิทยา
กระบวนการสื่ อสารการ
คะแนนรวม
การแปลผล
ละคร
ก่อน

34.80

จําเป็ นต้องได้รับการพัฒนา

หลัง

33.20

จําเป็ นต้องได้รับการพัฒนา

สรุ ปผล/คะแนน
ลดลง/ -1.60

จากตารางที่ 4.8 ค่าคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ โดยรวมรู ปแบบที่ 1 โรงเรี ยนที่ 1 รู ปแบบ
Top-Down พบว่า ก่อนกระบวนการสื่ อสารการละครเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน คะแนนแบบวัดค่า
ความฉลาดทางอารมณ์รวมได้ 34.80 คะแนน เมื่อเทียบเกณฑ์การพิจารณาระดับค่าเฉลี่ยความฉลาดทาง
อารมณ์การแปลผล อยูใ่ นระดับ จําเป็ นต้องได้รับการพัฒนา และหลังกระบวนการสื่ อสารคะแนนแบบ
วัด ค่ า ความฉลาดทางอารมณ์ ร วมได้ 33.20 เมื่ อ จัด ระดับ เกณฑ์ ต ามคะแนนหลัง กระบวนการคื อ
จําเป็ นต้องได้รับการพัฒนา ซึ่ งอยูใ่ นเกณฑ์ระดับเดียวกันกับก่อนกระบวนการสื่ อสารการละครเพื่อการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนด้านความฉลาดทางอารมณ์ และเมื่อพิจารณาโดยรวมพบว่า ผลสรุ ปของคะแนน
ทั้งก่อน-หลังในรู ปแบบที่ 1 ผลคือ ลดลง
ตารางที่ 4.9 เปรี ยบเทียบคะแนนรวมความฉลาดทางอารมณ์โดยรวม รู ปแบบที่ 2 โรงเรี ยนที่ 2
รู ปแบบที่ 2 Participatory โรงเรี ยนผ่องพลอยอนุสรณ์
กระบวนการสื่ อสารการ
คะแนนรวม
การแปลผล
ละคร
ก่อน

47.50

ควรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

หลัง

55.50

อยูใ่ นเกณฑ์ดี ควรส่งเสริ มและรักษาไว้

สรุ ปผล/คะแนน

เพิ่มขึ้น/ 8.00

จากตารางที่ 4.9 คะแนนความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมรู ปแบบที่ 2 คือ Participatory โรงเรี ยน
ที่ 2 พบว่า ก่อนกระบวนการสื่ อสารการละครเพื่อการพัฒนาด้านความฉลาดทางอารมณ์รวมได้ 47.50
คะแนน เมื่อเทียบเกณฑ์การพิจารณาระดับค่าเฉลี่ยความฉลาดทางอารมณ์การแปลผล อยูใ่ นระดับ ควร
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ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง และหลังกระบวนการคะแนนรวมแบบวัดค่าความฉลาดทางอารมณ์รวม
ได้ 55.50 คะแนน การแปลผลอยู่ในระดับ อยู่ในเกณฑ์ดีควรส่ งเสริ มและรักษาไว้ และเมื่อพิจารณา
โดยรวม พบว่า การสรุ ปผลคะแนนทั้งก่อน-หลังในรู ปแบบที่ 2 ผลคือ เพิ่มขึ้น
ตารางที่ 4.10 เปรี ยบเทียบคะแนนรวมความฉลาดทางอารมณ์โดยรวม รู ปแบบที่ 3 โรงเรี ยนที่ 3
รู ปแบบที่ 3 Empowering โรงเรี ยนประภามนตรี
กระบวนการสื่ อสารการละคร คะแนนรวม
การแปลผล
ก่อน

36.10

จําเป็ นต้องได้รับการพัฒนา

หลัง

37.40

จําเป็ นต้องได้รับการพัฒนา

สรุ ปผล/คะแนน
เพิ่มขึ้น/ 1.30

จากตารางที่ 4.10 คะแนนความฉลาดทางอารมณ์ โดยรวมรู ปแบบที่ 3 คื อ Empowering
โรงเรี ยนที่ 3 พบว่า ก่อนกระบวนการสื่ อสารการละครเพื่อการพัฒนาด้านความฉลาดทางอารมณ์รวมได้
36.10 คะแนน เมื่อเที ยบเกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ การแปลผล อยู่ใน
ระดับ จําเป็ นต้องได้รับการพัฒนา และหลังกระบวนการสื่ อสารการละครคะแนนรวมแบบวัดค่าความ
ฉลาดทางอารมณ์ รวมได้ 37.40 คะแนน ซึ่ งอยู่ในระดับเดี ยวกัน และเมื่อพิจารณาโดยรวม พบว่า
คะแนนทั้งก่อน-หลังในรู ปแบบที่ 3 ผลคือ เพิ่มขึ้น
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ตารางที่ 4.11 ตารางสรุ ปผลและเปรี ยบเทียบคะแนนรวมความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมก่อนและหลัง
กระบวนการ 3 รู ปแบบการสื่ อสาร

รู ปแบบที่ 1
Top-Down

รู ปแบบที่ 2
Participatory

รู ปแบบที่ 3
Empowering

กระบวนการ
คะแนนรวม
S.D.
สรุ ปผล
กระบวนการ
คะแนนรวม
S.D.
สรุ ปผล
กระบวนการ
คะแนนรวม
S.D.
สรุ ปผล

ก่อน
34.80
7.46

หลัง
33.20
11.05
ลดลง

ก่อน
47.50
1.77
ก่อน
36.10
6.50

หลัง
55.50
2.06
เพิ่มขึ้น

หลัง
37.40
5.91

เพิ่มขึ้น

จากตารางที่ 4.11 แสดงให้เห็นถึงการเปรี ยบเทียบคะแนนแบบวัดค่าความฉลาดทางอารมณ์ใน
เด็กและเยาวชนในแต่ละโรงเรี ยน ซึ่ งมีการแบ่งรู ปแบบการสื่ อสารการละครทั้ง 3 รู ปแบบในแต่ละ
โรงเรี ยน จากตารางการเปรี ยบเทียบ พบว่า รู ปแบบที่ 2 คือ รู ปแบบ Participatory มีการเปรี ยบเทียบ
คะแนนความฉลาดทางอารมณ์ในกระบวนการสื่ อสารก่อน-หลัง มากที่สุด คือ มีการเปลี่ยนแปลงของ
ช่ วงคะแนนจาก 47.50 ในก่ อนทํา กระบวนการสื่ อ สาร เปลี่ ย นแปลงไปในทางสู ง ขึ้ น เป็ น 55.50
รองลงมาจากรู ปแบบที่ 2 คือ รู ปแบบที่ 3 Empowering จากคะแนนก่อนกระบวนการสื่ อสารคือ 36.10
เพิ่มมาเป็ น 37.40 ซึ่ งมีช่วงห่ างของคะแนนที่มีการเปลี่ ยนแปลงไปเพียงน้อย แต่คงอยูใ่ นการแปลผลที่
เพิ่มขึ้น ต่างกับรู ปแบบที่ 1 Top-Down มีการแปลผลคือ ลดลง จากคะแนนก่อนกระบวนการสื่ อสารได้
34.80 และหลังกลับลดลงเหลือ 33.20
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ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ แสดงในรู ปแบบตารางแสดงความฉลาด
ทางอารมณ์ ดา้ นย่อย ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านดี เก่ง สุ ข ของทั้ง 3 รู ปแบบการสื่ อสารการละครเพื่อการ
พัฒนาเด็กและเยาวชน (กระทรวงสาธารณสุ ข กรมสุ ขภาพจิต:2543 อ้างถึงใน สุ วิมล จุลวานิ ล และ นพ
มณี ฤทธิ กุลสิ ทธิ ชยั ,2556) ผูว้ ิจยั ได้แบ่งด้านย่อย ดี เก่ง สุ ข ในแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ไว้
ดังนี้
ดี

ได้แก้ขอ้ 4,5,6,10,12

1.1 ควบคุมอารมณ์
1.2 ใส่ ใจและเข้าใจอารมณ์ผอู ้ ื่น
1.3 ยอมรับถูกผิด

เก่ง

ได้แก่ขอ้ 3,7,8,9,11

2.1 มุ่งมัน่ พยายาม
2.2 ปรับตัวต่อปั ญหา
2.3 กล้าแสดงออก

สุ ข

ได้แก่ขอ้ 1,2,13,14,15 3.1 พอใจในตนเอง
3.2 รู ้จกั ปรับใจ
3.3 รื่ นเริ งเบิกบาน

ตารางที่ 4.12 ตารางคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ดา้ นดี รู ปแบบที่ 1 Top-Down
ด้านดี รู ปแบบที่ 1 Top-Down โรงเรี ยนพร้อมมิตรพิทยา
กระบวนการสื่ อสารการละคร
คะแนนรวม
ก่อน
11.70
หลัง

11.50

สรุ ปผล

ลดลง 0.20

จากตาราง 4.12 พบว่า คะแนนความฉลาดทางอารมณ์ดา้ นดีในรู ปแบบที่ 1 ก่อนกระบวนการ
ได้ 11.70 คะแนน และหลังกระบวนการได้คะแนนรวมด้านดีได้ 11.50 ลดลง 0.20 คะแนน
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ตารางที่ 4.13 ตารางคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ดา้ นดี รู ปแบบที่ 2 Participatory
ด้านดี รู ปแบบที่ 2 Participatory โรงเรี ยนผ่องพลอยอนุสรณ์
กระบวนการสื่ อสารการละคร
คะแนนรวม
ก่อน
16.50
หลัง

18.30

สรุ ปผล

เพิ่มขึ้น 1.80

จากตาราง 4.13 แสดงคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ดา้ นดี รู ปแบบที่ 2 พบว่า คะแนนรวมก่อน
ทํากระบวนการสื่ อสารการละครได้ 16.50 คะแนน และหลังกระบวนการได้ 18.30 ด้านดีในรู ปแบบที่
2 คะแนนเพิ่มขึ้น 1.80 คะแนน
ตารางที่ 4.14 ตารางคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ดา้ นดี รู ปแบบที่ 3 Empowering
ด้านดี รู ปแบบที่ 3 Empowering โรงเรี ยนประภามนตรี
กระบวนการสื่ อสารการละคร
คะแนนรวม
ก่อน
12.10
หลัง

13.00

สรุ ปผล

เพิ่มขึ้น 0.90

จากตาราง 4.14 แสดงคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ ด้า นดี พบว่า รู ป แบบที่ 3 ก่ อ น
กระบวนการสื่ อสารคะแนนรวมได้ 12.10 และหลังกระบวนการสื่ อสารคะแนนรวมได้ 13.00 เพิ่มขึ้น
0.90 คะแนน
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ตารางที่ 4.15 ตารางคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ดา้ นเก่ง รู ปแบบที่ 1 Top-Down
ด้านเก่ง รู ปแบบที่ 1 Top-Down โรงเรี ยนพร้อมมิตรพิทยา
กระบวนการสื่ อสารการละคร
คะแนนรวม
ก่อน
12.20
หลัง

11.50

สรุ ปผล

ลดลง 0.70

จากตาราง 4.15 แสดงคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ ด้านเก่ ง รู ป แบบที่ 1 พบว่า ก่ อน
กระบวนการสื่ อสารการละครคะแนนรวมได้ 12.20 และในส่ วนของหลังกระบวนการสื่ อสารการละคร
คะแนนรวมได้ 11.50 หมายความว่า คะแนนรวมของรู ปแบบที่ 1 ลดลง 0.70 คะแนน
ตารางที่ 4.16 ตารางคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ดา้ นเก่ง รู ปแบบที่ 2 Participatory
ด้านเก่ง รู ปแบบที่ 2 Participatory โรงเรี ยนผ่องพลอยอนุสรณ์
กระบวนการสื่ อสารการละคร
คะแนนรวม
ก่อน
16.10
หลัง

18.70

สรุ ปผล

เพิ่มขึ้น 2.60

จากตาราง 4.16 แสดงคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ ด้านเก่ง รู ป แบบที่ 1 พบว่า ก่ อน
กระบวนการสื่ อสารการละครคะแนนรวมได้ 16.10 และในส่ วนของหลังกระบวนการสื่ อสารการละคร
คะแนนรวมได้ 18.70 หมายความว่า คะแนนรวมของรู ปแบบที่ 2 เพิ่มขึ้น 2.60 คะแนน
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ตารางที่ 4.17 ตารางคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ดา้ นเก่ง รู ปแบบที่ 3 Empowering
ด้านเก่ง รู ปแบบที่ 3 Empowering โรงเรี ยนประภามนตรี
กระบวนการสื่ อสารการละคร
คะแนนรวม
ก่อน
12.50
หลัง

12.60

สรุ ปผล

เพิม่ ขึ้น 0.10

จากตาราง 4.17 พบว่าคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ดา้ นเก่ง รู ปแบบที่ 3 ก่อนกระบวนการ
สื่ อสารการละครคะแนนรวมได้ 12.50 และในส่ วนของหลังกระบวนการสื่ อสารการละครคะแนนรวม
ได้ 12.60 หมายความว่า คะแนนรวมของรู ปแบบที่ 3 เพิ่มขึ้น 0.10 คะแนน
ตารางที่ 4.18 ตารางคะแนนความฉลาดทางด้านอารมณ์ดา้ นสุ ข รู ปแบบที่ 1 Top-Down
ด้านสุข รู ปแบบที่ 1 Top-Down โรงเรี ยนพร้อมมิตรพิทยา
กระบวนการสื่ อสารการละคร
คะแนนรวม
ก่อน
10.90
หลัง

10.20

สรุ ปผล

ลดลง 0.70

จากตาราง 4.18 แสดงคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ ด้านสุ ข รู ป แบบที่ 1 พบว่า ก่ อน
กระบวนการสื่ อสารการละครคะแนนรวมได้ 10.90 และในส่ วนของหลังกระบวนการสื่ อสารการละคร
คะแนนรวมได้ 10.20 หมายความว่า คะแนนรวมของรู ปแบบที่ 1 ลดลง 0.70 คะแนน
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ตารางที่ 4.19 ตารางคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ดา้ นสุ ข รู ปแบบที่ 2 Participatory
ด้านสุข รู ปแบบที่ 2 Participatory โรงเรี ยนผ่องพลอยอนุสรณ์
กระบวนการสื่ อสารการละคร
คะแนนรวม
ก่อน
15.20
หลัง

18.50

สรุ ปผล

เพิ่มขึ้น 3.30

จากตาราง 4.19 แสดงคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ ด้านสุ ข รู ป แบบที่ 2 พบว่า ก่ อน
กระบวนการสื่ อสารการละครคะแนนรวมได้ 15.20 และในส่ วนของหลังกระบวนการสื่ อสารการละคร
คะแนนรวมได้ 18.50 หมายความว่า คะแนนรวมของรู ปแบบที่ 2 เพิ่มขึ้น 3.30 คะแนน
ตารางที่ 4.20 ตารางคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ดา้ นสุ ข รู ปแบบที่ 3 Empowering
ด้านสุข รู ปแบบที่ 3 Empowering โรงเรี ยนประภามนตรี
กระบวนการสื่ อสารการละคร
คะแนนรวม
ก่อน
11.50
หลัง

11.80

สรุ ปผล

เพิ่มขึ้น 0.30

จากตาราง 4.20 แสดงคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ ด้านสุ ข รู ป แบบที่ 3 พบว่า ก่ อน
กระบวนการสื่ อสารการละครคะแนนรวมได้ 11.50 และในส่ วนของหลังกระบวนการสื่ อสารการละคร
คะแนนรวมได้ 11.80 หมายความว่า คะแนนรวมของรู ปแบบที่ 3 ด้านสุ ข เพิ่มขึ้น 0.30 คะแนน
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ตารางที่ 4.21 ตารางเปรี ยบเทียบคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ตามหลัก ดี เก่ง สุ ข 3 รู ปแบบก่อนและ
หลังกระบวนการ
ความฉลาดทาง
อารมณ์

รู ปแบบที่ 1 Top-Down

รู ปแบบที่ 2 Participatory

รู ปแบบที่ 3 Empowering

โรงเรี ยนพร้อมมิตรพิทยา

โรงเรี ยนผ่องพลอยอนุสรณ์

โรงเรี ยนประภามนตรี

ก่อน

หลัง

ก่อน

หลัง

ก่อน

หลัง

ด้านดี

11.70

11.50

16.50

18.30

12.10

13.00

ด้านเก่ง

12.20

11.50

16.10

18.70

12.50

12.60

ด้านสุข

10.90

10.20

15.20

18.50

11.50

11.80

จากตารางเปรี ยบเทียบคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ ตามหลัก ดี เก่ง สุ ข ทั้ง 3 รู ปแบบ ก่อน
และหลังกระบวนการสื่ อสารละครเพื่อการพัฒนา พบว่า ด้านดีของรู ปแบบที่ 1 มีคะแนนลดลง ซี่ งต่าง
กับรู ปแบบที่ 2 และ 3 คือ มีคะแนนหลังกระบวนการที่เพิ่มขึ้น เช่นเดียวกันกับด้านเก่งและด้านสุ ข หาก
สังเกตด้านที่เพิ่มขึ้นและมีคะแนนช่วงต่างที่สูงขึ้นคือ ด้านสุ ข ในรู ปแบบที่ 2 และรู ปแบบที่ 3 ซึ่ งเพิ่มขึ้น
จาก 15.20 เป็ น 18.50 ในรู ปแบบที่ 2 และ 11.50 เป็ น 11.80 ในรู ปแบบที่ 3 ตามตาราง ดังนั้นกล่าวได้วา่
ในการเปรี ยบเทียบด้านย่อยของความฉลาดทางอารมณ์ในกระบวนการสื่ อสารการละครเพื่อการพัฒนา
เด็กและเยาวชนตามผลการวิจยั คือ ด้านสุ ข ในทางตรงกันข้ามจากผลการวิจยั พบว่า ด้านเก่ง และด้านสุ ข
มีของคะแนนที่ลดลงมากที่สุดถึง 0.70 คะแนนในรู ปแบบที่ 1 คือ 12.20 ลดลงมาเป็ น 11.50 และ 10.90
ลดลงมาเหลือ 10.20 ตามลําดับ

บทที่ 5
สรุ ปผล อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
งานวิจยั เรื่ อง “การศึกษาและเปรี ยบเทียบรู ปแบบการสื่ อสารการละครเพื่อการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนด้านความฉลาดทางอารมณ์ ” ในครั้งนี้ จะนํามาซึ่ งประโยชน์ต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ที่
เฉพาะกลุ่มคือ เด็กและเยาวชน รวมทั้งแฝงไว้ดว้ ยศาสตร์ หลายแขนงที่ผสานเข้าด้วยกันทั้ง การสื่ อสาร
ศิลปะการแสดง นวัตกรรมนิ เทศศาสตร์ เพื่อการพัฒนา รวมไปถึงด้านศึกษาศาสตร์ ในกลุ่มนักเรี ยนวัย
ประถมศึ ก ษา ซึ่ งทดลองในรู ป แบบกระบวนการทางการสื่ อสารการละครที่ จะได้ท ราบถึ ง วิธี ก าร
แก้ปัญหาด้านความฉลาดทางอารมณ์ในเด็กและเยาวชน ที่ส่งผลต่อการดําเนิ นชี วิตในภายภาคหน้า และ
วิจยั ครั้งนี้ ก็สามารถรู ้ ได้ถึงวิธีปลู กฝั งอีกวิธีหนึ่ งในการใช้สื่อละครเข้ามาเป็ นสื่ อตัวเลื อกแต่อยู่ที่การ
คัดเลือกนํารู ปแบบใดที่จะเหมาะสมในการนํามาใช้ โดยวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจยั มีดงั นี้
1. เพือ่ ศึกษารู ปแบบการสื่ อสารการละครเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนด้านความฉลาดทาง
อารมณ์
2. เพื่อเปรี ยบเทียบรู ปแบบการสื่ อสารการละครเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนด้านความ
ฉลาดทางอารมณ์
โดยใช้แบบวัดค่าความฉลาดทางอารมณ์ ของกรมสุ ขภาพจิต กระทรวงสาธารณะสุ ข หลังจาก
เก็บข้อมูลจากแบบวัดค่าความฉลาดทางอารมณ์ก่อนและหลังทํากระบวนการสื่ อสารการละครเพื่อการ
พัฒนา จากนั้นนําข้อมูลไปวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ และเปรี ยบเทียบรู ปแบบการสื่ อสาร จําแนกตามตัว
แปรคือ รู ปแบบการสื่ อสารการละครทั้ง 3 รู ปแบบ เด็กและเยาวชนในระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 และ
โรงเรี ยนในเขตพื้นที่ กรุ งเทพมหานครฯ ได้แก่ 1) โรงเรี ยนพร้ อมมิ ตรพิทยา 2) โรงเรี ยนผ่องพลอย
อนุสรณ์ และ 3) โรงเรี ยนประภามนตรี
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5.1 สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษารู ปแบบการสื่ อสารการละครเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนด้านความฉลาด
ทางอารมณ์ ท้ งั 3 โรงเรี ยน ในเขตพื้นที่กรุ งเทพมหานครฯ ทั้งหมดจํานวน 30 คน เป็ นกลุ่ม
ประชากรตัวอย่างเด็กและเยาวชนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โดยการทําแบบประเมินวัดค่าความ
ฉลาดทางอารมณ์ก่อน-หลังกระบวนการแต่ละรู ปแบบ ซึ่ งสรุ ปรู ปแบบและโรงเรี ยนได้ดงั นี้
รู ปแบบที่ 1 Top-Down
โรงเรี ยนพร้อมมิตรพิทยา
รู ปแบบที่ 2 Participatory
โรงเรี ยนผ่องพลอยอนุสรณ์
รู ปแบบที่ 3 Empowering
โรงเรี ยนประภามนตรี
คะแนนค่าเฉลี่ยแบบวัดค่าความฉลาดทางอารมณ์ในเด็กและเยาวชนในแต่ละโรงเรี ยน สรุ ป
ได้วา่ รู ปแบบที่ 2 คือ รู ปแบบ Participatory “เด็กได้ร่วมคิด แต่ไม่ได้ร่วมตัดสิ นใจ” มีคะแนนความ
ฉลาดทางอารมณ์ในกระบวนการสื่ อสารก่อน-หลัง มากที่สุด คือ มีการเปลี่ยนแปลงของช่วงคะแนน
จาก 47.50 ในก่อนทํากระบวนการสื่ อสาร เปลี่ยนแปลงไปในทางสู งขึ้นเป็ น 55.50 ระดับการแปล
ผลคื อ อยู่ใ นเกณฑ์ ดี ค วรส่ ง เสริ ม และรั ก ษาไว้ รองลงมาจากรู ป แบบที่ 2 คื อ รู ป แบบที่ 3
Empowering จากคะแนนก่อนกระบวนการสื่ อสารคือ 36.10 เพิ่มมาเป็ น 37.40 ซึ่ งมีช่วงห่ างของ
คะแนนที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเพียงน้อย แต่คงอยูใ่ นการสรุ ปผลที่ เพิ่มขึ้น หากแต่การแปลผลอยูใ่ น
ระดับ จําเป็ นต้องได้รับการพัฒนาเช่ นเดิม และรู ปแบบที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในค่าที่ลดลงคือ
รู ปแบบที่ 1 Top-Down “เด็กไม่ได้ร่วมคิด ไม่ได้ร่วมตัดสิ นใจ” มีการสรุ ปผลคือ ลดลง จากคะแนน
ก่อนกระบวนการสื่ อสารได้ 34.80 และหลังกลับลดลงเหลือ 33.20 ซึ่ งอยูใ่ นการแปลผล จําเป็ นต้อง
ได้รับการพัฒนาเช่นเดิม
ผลการศึกษาพบว่า
5.1.1 ผลจากการสังเกตโดยรวมกล่าวได้วา่ เด็กและเยาวชนในรู ปแบบการสื่ อสารแบบที่ 1
คือ เด็กไม่ได้ร่วมคิด ไม่ได้ร่วมตัดสิ นใจ มีพฤติกรรมการแสดงออกให้เห็นถึงความตื่นเต้นและให้
ความสนใจตลอดเวลาการทํากระบวนการคือ แสดงออกอย่างตรงไปตรงมากับนักแสดง จดจ่อและ
ตั้งใจพร้อมที่จะฟังและชมอย่างจริ งจัง ในการสื่ อสารรู ปแบบนี้เป็ นการนําเสนอและถ่ายทอดความรู้
สอดแทรกในบทละครคื อ เรื่ อ งความฉลาดทางอารมณ์ แก่ เ ด็ ก และเยาวชน โดยที่ ก ลุ่ ม ที่ ใ ช้ใ น
การศึกษาที่เป็ นเด็กและเยาวชนทั้ง 10 คนเป็ นผูร้ ับสาร ทําหน้าที่เป็ นผูช้ ม โดยรวมจากแบบสังเกต
พบว่า จากพฤติกรรมการตอบสนองของเด็กและเยาวชนกลุ่มที่ใช้ในการศึกษาส่ วนใหญ่ให้ความ
สนใจกับนักแสดงและมีอารมณ์ ความรู ้ สึกไปกับสถานการณ์ของละคร ในทางตรงกันข้ามเนื้ อหา
หรื อสารที่สอดแทรกในบทละครที่ได้เตรี ยมมานั้นคือ เรื่ องความฉลาดทางอารมณ์ท้ งั 5 ด้านกลับ
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พบว่าเด็กและเยาวชนให้จุดสนใจไปที่ท่าทางและการแสดงออกของตัวละครที่ มากกว่าจะจดจํา
เนื้อหาหรื อตัวบท ทราบได้จากการพูดคุยหลังกระบวนการ คือสามารถบอกถึงเรื่ องราวที่เกิดขึ้นใน
ละครได้ แต่ยงั ไม่สามารถบอกข้อคิด หรื อบทสรุ ปที่ได้จากเรื่ องที่ได้รับชม เหล่านี้เป็ นหนึ่ งปั จจัย
และสิ่ งเร้าที่ทาํ ให้กลุ่มศึกษาในรู ปแบบที่ 1 มีผลโดยตรงกับกลุ่มศึกษา
5.1.2 แบบสังเกตรู ปแบบที่ 2 กับกลุ่มศึกษาเด็กและเยาวชนในโรงเรี ยนผ่องพลอยอนุ สรณ์
พบว่า กลุ่มที่ใช้ในการศึกษาทั้ง 10 คน ให้ความตั้งใจและให้ความร่ วมมือเป็ นอย่างดี ในรู ปแบบนี้
เป็ นรู ปแบบการสื่ อสารแบบมีส่วนร่ วม นําเสนอในรู ปแบบการจัดกิจกรรมและกระบวนการทางการ
ละคร สร้างให้เด็กและเยาวชนเกิดความอยากรู ้อยากลอง ในการทํากิจกรรมระหว่างเด็กและเยาวชน
กับกลุ่มผูท้ าํ กระบวนการโดยการให้เด็กและเยาวชนเรี ยนรู ้ กระบวนการละครเบื้องต้นและสร้ าง
ละครขึ้นมา โดยท้ายที่สุดกลุ่มผูท้ าํ กระบวนการจะเป็ นคนตัดสิ นใจจากสิ่ งที่เด็กและเยาวชนคิด ใน
กระบวนการนี้อาจตอบได้วา่ ไม่มีสิ่งเร้ารอบตัว เช่น ตัวละคร หรื อ นักแสดง ทําให้อยูใ่ นการควบคุม
ได้ดี มีกิจกรรมให้เล่น มีกระบวนการทางละครให้ได้ลอง เหล่านี้อาจเป็ นปั จจัยที่นาํ มาสู่ พฤติกรรม
ที่ เ ด็ ก และเยาวชนแสดงออก และสามารถให้ เ ด็ ก และเยาวชนอยู่ใ นการควบคุ ม ของกลุ่ ม ผูท้ าํ
กระบวนการได้ และหากกล่ าวถึ งในเรื่ องด้านต่างๆของความฉลาดทางอารมณ์ ของกลุ่มที่ ใช้ใน
การศึ ก ษาในรู ป แบบที่ 2 จะสามารถเห็ นถึ ง การแสดงออกของพฤติ ก ารณ์ ผ่า นกระบวนการ
เนื่องจากสามารถสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกได้ชดั เจน กลุ่มที่ใช้ในการศึกษาส่ วนใหญ่มีความ
ตื่นตัว (Active) ในการทํากิจกรรมและกระบวนการทดลอง โดยมีการตอบสนองได้ดีกบั ประเด็น
ด้านความฉลาดทางอารมณ์ที่กลุ่มผูท้ าํ กระบวนการสอดแทรกไว้ในเกมส์หรื อแบบฝึ กหัดต่างๆ
5.1.3 จากการสังเกตด้านกระบวนการทั้งก่อนและหลังในรู ปแบบที่ 3 ทั้ง 5 ด้านย่อยตาม
หลัก ดี เก่ ง สุ ข กล่าวได้ว่า การใช้รูปแบบการสื่ อสารที่ ให้เด็กและเยาวชนกลุ่มศึกษาเป็ นผูค้ ิด ผู ้
ตัดสิ นใจทั้งหมด ในรู ปแบบนี้ คล้ายกับรู ปแบบที่ 2 ตรงที่ให้บทบาทเด็กและเยาวชนมีส่วนร่ วม
เช่ น กัน มี ส่ ว นต่ า งกัน คื อ เด็ ก และเยาวชนในรู ป แบบที่ 3 นี้ จะเป็ นคนคิ ด และตัด สิ น ใจใน
กระบวนการทั้งหมดของการทําละคร และจากการสังเกตพฤติกรรมพบว่า กลุ่มที่ใช้ในการศึกษา
ส่ วนใหญ่ไม่มีสมาธิ อยูก่ บั เรื่ องราวที่จะทํา และยากที่จะควบคุม เพราะพลังของเด็กและเยาวชนที่ต่อ
เนื่องมาจากช่วงเวลาหลังพักเที่ยงของทางโรงเรี ยนส่ งผลต่อการทํากระบวนการ เนื่องจากความสนุ ก
ที่ติดพันต่อการเล่นในระหว่างการพัก เป็ นปั จจัยที่ทาํ ให้การส่ งผลทําให้เกิดพลังเพิ่มในด้านร่ างกาย
และจิตใจ คือ การได้รับบทบาทหน้าที่ในกระบวนการละคร ด้วยตนเอง ซึ่ งอาจมีการผ่านการให้
ความรู ้ทางละครพื้นฐานมาบ้างในระหว่างกระบวนการ ยิ่งทําให้เด็กและเยาวชนมีความต้องการที่
จะเล่นและสนุ กไปกับกิ จกรรมที่ตนกําลังจะได้รับมอบหมาย จึ งทําให้รูปแบบที่ 3 ส่ งผลในการ
ควบคุมของการทํากระบวนการค่อนข้างมีอุปสรรค แต่ในทางกลับกันสิ่ งที่เห็นเด่นชัดในรู ปแบบนี้
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คือ เด็กและเยาวชนคิดได้อย่างอิสระกล้าคิด กล้าทํา กล้าแสดงออกเนื้อหาไปในทางเข้าใจง่าย ไม่
ซับซ้อน มีการแบ่งหน้าที่ และพูดคุ ยกันภายในกลุ่ ม มีการสื่ อสารที่ใช้ภาษาและความเข้าใจในวัย
เดียวกัน กลุ่มเดียวกัน และการนําเสนอออกมาเป็ นไปอย่างตรงไปตรงมาและจริ งใจในมุมของเด็ก
และเยาวชน
ในส่ วนผลการศึกษาที่ได้เป็ นคะแนนความฉลาดทางด้านอารมณ์โดยรวม รู ปแบบที่ 1 ก่อน
กระบวนการ อยูใ่ นระดับ จําเป็ นต้องได้รับการพัฒนา (34.80) รู ปแบบที่ 1 หลังกระบวนการคะแนน
ความฉลาดทางด้านอารมณ์โดยรวม อยู่ในระดับ จําเป็ นต้องได้รับการพัฒนา (33.20) ในส่ วนของ
รู ปแบบที่ 2 ก่อนกระบวนการ คะแนนความฉลาดทางด้านอารมณ์โดยรวม อยูใ่ นระดับ ควรได้รับ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (47.50) ต่ า งกับ ในช่ ว งคะแนนความฉลาดทางด้ า นอารมณ์ โ ดยรวม
รู ปแบบที่ 2 หลังกระบวนการ อยูใ่ นระดับ อยูใ่ นเกณฑ์ดีควรส่ งเสริ มและรักษาไว้ (55.50)
ซึ่ ง
เห็ นได้ชดั จากคะแนนความฉลาดทางด้านอารมณ์ โดยรวม รู ปแบบที่ 3 ก่อนกระบวนการ อยู่ใน
ระดับ จําเป็ นต้องได้รับการพัฒนา (36.10) เช่นเดียวกันกับในคะแนนความฉลาดทางด้านอารมณ์
โดยรวม รู ปแบบที่ 3 หลังกระบวนการ อยู่ในระดับ จําเป็ นต้องได้รับการพัฒนา (37.40) ซึ่ งหาก
สังเกตในรู ปแบบง่ายๆคือ การเพิ่มขึ้นหรื อลดลง ได้แก่ รู ปแบบที่ 1 ก่อนกระบวนการได้ (34.80)
หลังกระบวนการได้ (33.20) ผลที่ ไ ด้คือ ลดลง คะแนนความฉลาดทางด้านอารมณ์ รู ปแบบที่ 2
ก่อนกระบวนการได้ (47.50) หลังกระบวนการได้ (55.50) ผลที่ได้คือ เพิ่มขึ้น และคะแนนความ
ฉลาดทางด้านอารมณ์ รู ปแบบที่ 3 ก่อนกระบวนการได้ (36.10) หลังกระบวนการได้ (37.40) ผลที่
ได้คือ เพิ่มขึ้น

5.2 อภิปรายผล
5.2.1 ประสิ ทธิภาพของรูปแบบการสื่ อสารการละครเพือ่ การพัฒนา
ในการศึกษาผลของรู ปแบบการสื่ อสารการละครเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนด้านความ
ฉลาดทางอารมณ์ จากการวิจยั พบว่า รู ปแบบการสื่ อสารการละครเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ด้านความฉลาดทางอารมณ์ ใน รู ปแบบที่ 2 Participatory คือรู ปแบบการสื่ อสารแบบมีส่วนร่ วม ที่
ทํากระบวนการกับกลุ่มเด็กและเยาวชนตัวอย่าง โรงเรี ยนผ่องพลอยอนุ สรณ์ โดยมีการสรุ ปคะแนน
เฉลี่ ยของก่อนและหลัง ทํา กิ จกรรม มี ค ะแนนที่ เพิ่ม สู ง ขึ้น และผลสรุ ป คื อมีค่า คะแนนที่ เพิ่ มขึ้ น
หมายความว่า รู ปแบบการสื่ อสารแบบมีส่วนร่ วมโดยการให้บทบาทหน้าที่แก่เด็กและเยาวชนได้คิด
ได้ลองกระบวนการในการทํา แต่มีผใู ้ หญ่ให้คาํ ปรึ กษาและตัดสิ นใจในขั้นสุ ดท้ายจะเป็ นรู ปแบบที่มี
ประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด ผลจากการสังเกตในการทํากิ จกรรม เด็กๆมี ความอยากรู ้อยากลองกับสิ่ ง

98
ใหม่ๆ ซึ่ งสอดคล้องกับทฤษฏีการมีส่วนร่ วมว่าผูร้ ับสารเป็ น ผูร้ ับสารแบบ Active และด้วยช่วงวัย
การเรี ยนรู ้ และมีความคิดความอ่านเป็ นของตัวเองจึงทําให้การร่ วมกิจกรรมไปในทิศทางที่ถูกต้อง
โดยเด็กและเยาวชนรู ปแบบที่ 2 นี้ จะตอบสนองกับเนื้อหาแบบตรงไปตรงมา ใช่บอกว่าใช่ ไม่ใช่
บอกว่าไม่ใช่ และพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือในการร่ วมกิจกรรม จนบางครั้งอาจเกินการควบคุม
อารมณ์ไปในบางเวลา แต่เมื่อกระบวนการละครในรู ปแบบที่ 2 เปิ ดโอกาสให้เด็กได้มีส่วนร่ วมใน
การเป็ นส่ วนหนึ่งในการสร้างละคร เพราะฉะนั้นเด็กและเยาวชนในกลุ่มนี้ก็จะได้เรี ยนรู ้ในเรื่ องของ
กระบวนการสื่ อสารการละครไปในตัวโดยเริ่ มจาก สมาธิ จิตนาการ ความเชื่ อ ความจริ งใจ ต่างๆ
เหล่านี้ ซ่ ึ งสอดคล้องกับเรื่ องของละครสํา หรั บเด็กซึ่ ง เป็ นกระบวนการพัฒนาในช่ วงวัยของเด็ ก
ดังกล่าวไว้ในบทที่ 2
ในเรื่ องของความจําและให้ขอ้ มูลตอบรับได้ดีในการปลูกพื้นฐานในการปรับความเข้าใจ
เกี่ยวกับประเด็นที่จะสร้างสรรค์คือ ความรู ้พ้ืนฐานเรื่ องความฉลาดทางอารมณ์ วา่ มีอะไรบ้าง เด็กๆ
ในรู ปแบบที่ 2 มมมีความจําและตอบสนองได้ดี ส่ วนใหญ่เข้าใจง่ายเพราะกําหนดโจทย์ให้เป็ น
รู ปธรรมผ่านกระบวนการละครเพื่อที่จะนําตนเองเป็ นตัวละครนั้นๆ และลงไปเล่นกับเหตุ การณ์
นั้นๆ โดยผูว้ จิ ยั ได้ยกตัวอย่างและผสานไปกับการเชื่ อฟังของเด็กและเยาวชนในโรงเรี ยนผ่องพลอย
อนุ สรณ์ทาํ ให้ใช้เวลาไม่นานเท่าที่ควรในการปลูกพื้นฐานในส่ วนของเรื่ องความฉลาดทางอารมณ์
ในรู ปแบบทุกๆรู ปแบบการสื่ อสารได้ใช้เวลาเท่าๆกันคือ 60 นาที หลังพักเที่ยงตามตารางเรี ยนของ
แต่ละโรงเรี ยน คือช่ วงเวลาประมาณ 13.00-14.00 น. อาจทําให้รายละเอียดของกระบวนการยังไม่
ละเอียดพอที่จะให้ความรู ้พ้ืนฐานทางด้านละคร อาจยังไม่ลงรายละเอียดและให้เด็กและเยาวชนได้
เข้าใจอย่างลึ กซึ้ งมากเท่าที่ควร แต่หากรู ปแบบที่ 1 เป็ นรู ปแบบที่อาศัยนักแสดงมาแสดงให้ดู โดย
เป็ นการสื่ อสารทิ ศทางเดี ยวคื อ กลุ่มเด็ กและเยาวชนทําหน้าที่ เป็ นผูร้ ั บสารแต่ เพียงฝ่ ายเดี ยว ใน
รู ปแบบที่ 1 เวลา 60 นาที ก็เพียงพอสําหรับกระบวนการ ต่างกับรู ปแบบที่ 2 และรู ปแบบที่ 3
เนื่ องจากต้องผ่านกระบวนการ เช่น กิจกรรมละลายพฤติกรรม กิจกรรมเกมส์ เสริ มทักษะ การปรับ
พื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์ ข้ นั ต้น และกระบวนการละคร เป็ นต้น เหล่านี้
อาจต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนานกว่านี้
ในรู ปแบบที่ 2 ที่กล่าวไปข้างต้นว่ามีคะแนนเฉลี่ยที่เปลี่ยนแปลงไปคือ เพิ่มขึ้น และอยูใ่ น
เกณฑ์ดีควรส่ งเสริ มและรักษาไว้ จากการสังเกต ในรู ปแบบนี้ สิ่งที่มองเห็นได้ชดั เจนคือ เรื่ อง การ
สะท้อนมุมมอง ความคิด ของเด็กและเยาวชนผ่านกระบวนการสร้างละคร คือ เด็กๆในรู ปแบบที่ 2
มองด้วยมุมของความจริ งใจ บวกกับประสบการณ์ ส่วนตัวของแต่ละครที่ประสบพบเจอมากับตัว
ทําให้การสื่ อสารออกมาได้ชดั เจนและน่าสนใจในทุกๆกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มตัวอย่างทั้ง 10 คน เกิด
ภาวะผูน้ าํ และผูต้ าม ส่ วนใหญ่แล้วในรู ปแบบนี้คนที่ถูกคัดเลือกมาเป็ นกลุ่มตัวอย่างจะเป็ นผูน้ าํ ส่ วน
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ใหญ่ เพราะอาจจะรู ้ สึ ก ได้ใ กล้ชิ ด กับ ผูท้ าํ กระบวนการ และมี สิ ท ธิ ใ นการคิ ด และเข้า หาผูก้ ํา
กระบวนการได้ง่ายกว่าเด็กคนอื่นๆ ทําให้รู้สึกตนเองมีบทบาทกว่าเพื่อนในกลุ่ม ส่ วนในเรื่ องของ
ประสิ ท ธภาพของรู ป แบบนี้ ผู ้วิ จ ัย ศึ ก ษา การมี ส่ ว นร่ ว มของการสื่ อ สารที่ ท ้า ยที่ สุ ด แล้ว ผู้ท ํา
กระบวนการต้องตัดสิ นใจในความคิดของเด็กและเยาวชน เห็นจากขั้นสุ ดท้ายก่อนทําการแสดงโดย
เด็กและเยาวชนจะเข้าถามและให้ผทู ้ าํ กระบวนการช่วยเหลือในหลายๆกลุ่ม ทําให้ความคิดของเด็ก
และบทบาทหน้าที่ถูกสื่ อสารผ่านสื่ อละครได้ชดั เจนขึ้น
ส่ วนผลสรุ ปโดยรวมของคะแนนเฉลี่ ยในแบบวัดค่าความฉลาดทางอารมณ์ที่รองลงมาคือ
รู ปแบบที่ 3 Empowering โดยการนําทฤษฏีการเสริ มพลังอํานาจ (อ้างถึ งใน สวิชญา ระวังชนม์,
2556) เพือ่ เกิดการกระตุน้ ในเรื่ องของความฉลาดทางอารมณ์ ซึ่ งในรู ปแบบนี้ผลคะแนนที่ออกมาแม้
จะเพิ่มขึ้นก็ตาม แต่เมื่อสรุ ปเป็ นระดับคะแนนกับการแปลผลแล้วจะอยู่เท่าเดิ มนั้นคือ จําเป็ นต้อง
ได้รับการพัฒนา จากการเฝ้ าสังเกตกลุ่มตัวอย่างเด็กและเยาวชนส่ วนใหญ่ พบว่า การให้บทบาท
หน้าที่ เด็กและเยาวชนในรู ปแบบนี้ คื อ เด็กคิ ดและตัดสิ นใจ เพราะฉะนั้นสิ่ งที่เห็ นได้ชดั คือ การ
ควบคุมสถานการณ์เป็ นไปได้ยาก ด้วยช่วงวัยที่พร้อมจะเรี ยนรู ้และทดลอง ให้อยูใ่ นระเบียบเป็ นไป
ได้ยาก เด็กและเยาวชนมีภาวะเป็ นผูน้ าํ ส่ วนใหญ่เสนอความคิดและการกระทําที่ให้เกิดการยอมรับ
ในกลุ่ม หรื อบางคนอาจถึงขั้นส่ งเสี ยงดังเพื่อให้ได้ความสนใจจากเพื่อน ส่ วนน้อยที่จะไม่สนใจและ
นิ่ งเงี ยบอยู่เฉยๆ จึงทําให้หลักๆแล้วจากการสังเกต เกิ ดการเล่นกันมากกว่าการซ้อมกระบวนการ
สร้ างละคร ผูท้ าํ กระบวนการคอยควบคุมอยูห่ ่ างๆและช่วงกันสังเกตกับพฤติกรรมที่กลุ่มเด็กและ
เยาวชนตัวอย่างจะแสดงออกมา ระหว่างกระบวนการสังเกตเห็ นว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่กล้า
แสดงออก กล้าพูดคุยและแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในกลุ่ม จนกระทัง่ ออกไปในทางการแข่งขันกันที่จะ
ให้ใครยอมรับความคิดของตนเองเสี ยมากกว่าการช่วยกันคิด แม้แต่กระให้ความรู ้ เรื่ องความฉลาด
ทางอารมณ์และพื้นฐานกระบวนการการสร้างละครแล้วก็ตาม แต่มีส่ิ งหนึ่งที่สามารถเห็นได้ชดั เจน
จากรู ปแบบที่ 3 นี้ คือ กลุ่มเด็กและเยาวชนส่ วนใหญ่สนุ กสนานไปกับกระบวนการ มีความสุ ขที่จะ
คิด มีความสุ ขที่จะแสดงความคิดรวมไปถึงท่าทางต่างๆที่มาพร้อมกับเสี ยงหัวเราะ รอยยิม้ และความ
จริ งใจที่จะแสดงออกมาอย่างบริ สุทธิ์ ด้วยปั จจัยที่ชดั เจนนี้ผวู ้ จิ ยั เห็นว่าอาจจะเป็ นไปได้วา่ การสร้าง
เสริ ม พลัง ให้ แ ก่ เ ด็ ก และเยาวชนทํา ให้ พ วกเขามี ค วามสุ ข สนุ ก สนาน และมี แ รงบัน ดาลใจ มี
เป้ าหมายที่จะทําอย่างเดียวคือ การคิด การซ้อม แต่ดว้ ยช่วงวัยอาจไม่มีคนควบคุ ม ดูแลและให้การ
ตัดสิ นใจ ประเด็นเนื้ อหาเรื่ องของความฉลาดทางอารมณ์ที่แฝงไว้จะเลื อนหายไประหว่างการคิด
และการศักศ้อมด้วยตนเองในกลุ่ม ท้ายที่สุดผูว้ ิจยั พบว่าในรู ปแบบที่ 3 Empowering ก่อให้เกิดแรง
บันดาลใจในการทําละคร ให้ก ารเลี ยนแบบพฤติ กรรมของผูท้ าํ กระบวนการในขณะที่ถ่า ยทอด
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ความรู ้การสร้างละครจนสนุกและลืมควบคุมตนเอง และพร้อมที่จะมีสมาธิ กบั สิ่ งที่ทาํ จนท้ายที่สุด
ผูว้ จิ ยั สังเกตว่าเกิดภาวะการสับสนระหว่างเนื้อหาที่จะเล่า กับการสื่ อสารที่จะสื่ อออกไม่ชดั เจน
รู ปแบบที่มีค่าคะแนนเฉลี่ ยแบบวัดค่าความฉลาดทางอารมณ์น้อยที่สุด และมีการแปลผล
ออกมาได้ค่าคะแนน ลดลง คื อ รู ปแบบที่ 1 เป็ นรู ปแบบการสื่ อสารแบบทิศทางเดี ยว Top-down
โดยยกรู ปแบบนี้ มาจาก ยุคละครเร่ (Touring Theatre) การอบรมทักษะละคร-สื่ อการสอนแบบ
ละครพ.ศ. 2523 (ดวงแข บัวประโคนและคณะ,2547) มีลกั ษณะรู ปแบบที่เป็ นแบบละครทัว่ ไปคือ ผู ้
ส่ งสารคื อ นักแสดงหรื อตัวละครที่ ทาํ หน้าที่ ทาํ การแสดง ส่ วนผูร้ ั บสารในที่ น้ ี คื อ กลุ่มเด็กและ
เยาวชน ในการศึกษาวิจยั รู ปแบบที่ 1 โรงเรี ยนพร้อมมิตรพิทยา จากการสํารวจและเฝ้ าสังเกต พบว่า
กลุ่มเด็กและเยาวชนตื่นตัวกับการมีกิจกรรมจากภายนอกโรงเรี ยนในรู ปแบบการนําเสนอแบบละคร
หรื อการแสดง โดยข้อมูล ส่ วนใหญ่ที่ ได้พูดคุ ย กับ ครู ใหญ่ได้ใ ห้ข ้อมูล คราวๆว่าส่ วนใหญ่มี แต่
กิจกรรมที่เป็ นรู ปแบบของเกมส์ กีฬา และการแจกของรางวัลมากกว่ารู ปแบบการแสดงละคร และ
ถื อว่าเป็ นเรื่ องที่ ดีสําหรับโรงเรี ยนและตัวนักเรี ยนเอง ซึ่ งเหล่านี้ อาจเป็ นปั จจัยในการทําให้กลุ่ม
ตัวอย่างในรู ปแบบที่ 1 มีความตื่นเต้นมากเป็ นพิเศษ ดูได้จากการตั้งใจมารอหน้าห้องของเด็กและ
เยาวชนที่ ให้ความสนใจ และยิ่งได้เห็ นมีการแต่งตัวมี สีสัน ยิ่งส่ งผลต่อพฤติกรรมทําให้เด็กและ
เยาวชนในรู ปแบบนี้เป็ นผูร้ ับสารที่มีความ Active มากกว่ารู ปแบบที่ 2 และ รู ปแบบที่ 3 และจาก
การเฝ้ าสังเกตระหว่างการทํากิ จกรรมโดยเฉพาะตอนที่ นักแสดงกําลังดําเนิ นเรื่ องราวที่เกี่ ยวกับ
ความฉลาดทางอารมณ์ สิ่ งที่ส่งผลเป็ นปั จจัยแสดงออกมาอย่างชัดเจนในความแบ่งแยกของกลุ่มเด็ก
และเยาวชนคื อ ลัก ษณะของเรื่ องเพศ ที่ ผูช้ ายจะส่ ง เสี ย งและมี พ ยายามจะโต้ตอบกับ นัก แสดง
ตลอดเวลา อีกทั้งชวนเพื่อนตนเองให้เกิดอารมณ์ ร่วม ต่างกับผูห้ ญิงที่ต้ งั ใจดูละครอย่างมีความสุ ข
ส่ งผ่านการแสดงออกทางสี หน้ารอยยิม้ ได้อย่างเห็นได้ชดั
รู ปแบบที่ 1 หามองในลักษณะของรู ปแบบการสื่ อสารแบบสื่ อละครทําหน้าที่ นักแสดง
หรื อตัวละครก็เป็ นองค์ประกอบในสื่ อละคร สิ่ งที่พบคือ กลุ่มตัวอย่างทั้ง 10 คน รวมทั้งเด็กและ
เยาวชนในชั้น เรี ย นที่ เ ข้า ร่ ว มมี ค วามเชื่ อ ในการชมละคร เห็ น ได้จ ากสมาธิ ที่ อ ยู่ก ับ ตัว ละคร
ตลอดเวลา ตัวละครเคลื่ อนไหวไปทางไหน สายตาทุกคู่ก็จะเคลื่ อนตามไปยังตําแหน่งที่นกั แสดง
หรื อตัวละครอยู่ และท้ายสุ ดของการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างเด็กและเยาวชนทั้ง 10 คน เกือบทั้งหมด
หรื อประมาณทั้งหมดก็กล่าวได้ ตอบเป็ นเรื่ องเดียวกันคือ ได้ความสนุก ได้เสี ยงหัวเราะ ได้ความสุ ข
หากเรามองว่าละครเป็ นการทําหน้าที่ แบบให้ความบันเทิ งหมายความว่า ตอบวัตถุ ประสงค์ของ
หน้า ที่ แต่ในการทํา วิจยั ครั้ งนี้ หน้าที่ ของการนํา เสนอผ่านรู ปแบบการสื่ อสารการละครเพื่อการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนด้านความฉลาดทางอารมณ์ แสดงว่าจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างคําตอบที่
ได้อาจไม่เพียงพอกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั จึงมองหาอุปสรรคที่ทาํ ให้รูปแบบ
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ที่ 1 ไม่ตอบโจทย์กบั วัตถุ ประสงค์ คือ ในรู ปแบบเฉพาะของ Top-Down หรื อ การสื่ อสารทิศทาง
เดียว เป็ นการทําหน้าที่ส่งสารผ่านสื่ อละคร ผ่านตัวละคร และบทละครที่เป็ นเนื้อหาหลักคือ ความ
ฉลาดทางอารมณ์ หากแต่เด็กและเยาวชนขาดทักษะการดูละคร ผูว้ ิจยั สังเกตว่าเด็กและเยาวชนใน
รู ปแบบที่ 1 มีความเพลิดเพลินและความสุ ขไปกับตัวละครหรื อสิ่ งที่ตวั ละครทํา แต่ในทางกลับกันก็
ลืมที่จะดูเนื้อหา หรื อบท ที่สอดแทรกประเด็นความฉลาดทางอารมณ์ไป ทักษะการดูละครเหล่านี้
อาจส่ งผลในการตอบแบบประเมิ นวัดค่าความฉลาดทางอารมณ์ ที่ทาํ ให้คะแนนสรุ ปออกมาเป็ น
โดยรวม ลดลง จึงสามารถตอบได้วา่ รู ปแบบที่ 1 อาจต้องอาศัยทักษะการชมละครให้เป็ นมากกว่า
แค่ความบันเทิง และหากกลับไปดูผลคะแนนสังเกตได้วา่ มีค่าการสรุ ปผลได้วา่ ลดลง อีกหนึ่งปั จจัย
ที่ผวู ้ จิ ยั พบคือ ระยะเวลาหลังการชมละครจบ ในกระบวนการพอดูละครจบผูว้ ิจยั จับกลุ่มและให้ทาํ
แบบประเมินหลังกระบวนการทันที ซึ่ งส่ งผลให้กลุ่มตัวอย่างยังไม่มีสมาธิ อยู่กบั ตัวเอง อีกทั้งมี
ความสนุ ก ที่ ติดค้างและเรี ย กได้ว่ายังไม่มี การย่อยกระบวนการทางความคิ ดจนเกิ ดตกผลึ ก และ
วิเคราะห์ดว้ ยตนเองได้
5.2.2 การเปรียบเทียบรู ปแบบการสื่ อสารการละครเพือ่ การพัฒนา
ในการศึกษาเพื่อเปรี ยบเทียบรู ปแบบการสื่ อสารการละครเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ด้านความฉลาดทางอารมณ์ก่อนกระบวนการและหลังกระบวนการ จากผลการวิจยั พบว่า รู ปแบบ
แต่ละรู ปแบบเป็ นกระบวนการซึ่ งทั้ง 3 รู ปแบบที่ผา่ นกระบวนการสื่ อสารและได้ทาํ หน้าที่ของแต่
ละรู ปแบบเพื่อการศึกษา ซึ่ งสอดคล้องกระบวนการละคร (สุ คนธจิต วงษ์เผือก,2549) ซึ่ งรู ปแบบที่มี
คะแนนเพิ่มขึ้นและได้ผลมากที่สุดในการวิจยั คือ รู ปแบบที่ 2 การมีส่วนร่ วม แต่เป็ นการมีส่วนร่ วม
แบบมีคนคอยคุ มดู และและตัดสิ นใจ ผ่านการเรี ยนรู ้ กระบวนการซึ่ งสอดคล้องกับการเรี ยนรู ้ จาก
การปฏิ บตั ิกบั ของจริ งของ การได้ฝึกปฏิ บตั ิจริ ง โดยการเปรี ยบเทียบจะเริ่ มจาก รู ปแบบที่ 2 และ
รู ปแบบที่ 3 เนื่ องจากเป็ นการมีส่วนร่ วมเช่นกัน แต่แตกต่างกันที่การให้บทบาทโดยมีผตู ้ ดั สิ นใจ
และรู ปแบบที่ 3 คือ การสร้ างเสริ มพลังให้บทบาทแก่เด็กและเยาวชนเต็มตัวในการคิดและลงมือ
รวมไปถึ ง ตัด สิ น ใจเอง ทั้ง สองรู ป แบบนี้ มี ก ารสรุ ป ผลคื อ เพิ่ ม ขึ้ น ทั้ง สองรู ป แบบในคะแนน
หมายความว่า การสื่ อสารแบบมีส่วนร่ วมมีพลังในกระบวนการ จากการสังเกตทั้ง 2 รู ปแบบ สิ่ งที่
เหมือนกันคือ เด็กและเยาวชนมีพลังและเป็ นผูร้ ับสารแบบ Active อยากเห็นได้ชดั เจน หากขึ้นอยู่
กับการสรุ ปผลคือ ส่ วนหลังกระบวนการ ในรู ปแบบที่ 2 ผ่านการตัดสิ นใจก่อนแสดงละครโดยผูท้ าํ
กระบวนการจึ ง ทํา ให้ก ารแสดงและอยู่ใ นการควบคุ ม ประเด็ นและสารที่ จะส่ ง ในทางกลับ กัน
รู ปแบบที่ 3 ปล่อยให้พลังแก่เด็กและเยาวชนจึงทําให้ตรงกันข้ามคือ ยากที่จะควบคุมในอยูใ่ นการ
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จัดการ และการแสดงก็ค่อนข้างหลุดประเด็นจึงทําให้รูปแบบที่ 3 ขาดสารที่เกี่ยวกับความฉลาดทาง
อารมณ์หายไป
ในรู ปแบบที่มีคะแนนค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ รู ปแบบที่ 1 หากนํามาเปรี ยบเทียบกับรู ปแบบที่
มีคะแนนค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ รู ปแบบที่ 2 ทั้ง 2 รู ปแบบนี้จากการสังเกตพบว่าการให้ความรู ้พ้ืนฐาน
ของกระบวนการละครและปรับความเข้าใจกับประเด็นและสารคือ ความฉลาดทางอารมณ์แก่เด็ก
และเยาวชน มีผลในการรับชมและการคิดสร้างละครเป็ นอย่างมาก เพราะรู ปแบบที่ 1 เพียงแค่เป็ น
ผูร้ ับสาร ทําหน้าที่เป็ นคนดูอย่างเดี ยว กลับกันกับรู ปแบบที่ 2 กลุ่มตัวอย่างต้องเป็ นทั้งผูค้ ิด ผูส้ ร้าง
และผูช้ มทําให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่ข้ ึน อีกทั้งประเด็นหรื อสารที่จะสร้างคือ ความฉลาดทางอารมณ์ก็
ไม่หลุ ดไปไหนเพราะอยู่ในเรื่ องที่ เด็กและเยาวชนจะสร้ าง แต่ในรู ปแบบที่ 1 มีการสื่ อสารแบบ
ทิศทางเดียวซึ่ งหากถามถึงตัวกลุ่มประชากรในการเปรี ยบเทียบผูว้ จิ ยั พบว่า รู ปแบบที่ 1 เป็ นรู ปแบบ
ที่เด็กและเยาวชนให้ความสนใจมากกว่า รู ปแบบที่ 2 และ 3 เนื่ องจากได้ชมละครที่มีตวั ละครและ
ลักษณะเฉพาะของละครเด็กที่มีท้ งั เพลง เข้าใจง่ายและเข้าถึงตัวละครได้ง่าย ต่างกับรู ปแบบที่ 2 และ
3 อาจจะสรุ ปผลเป็ นค่าเฉลี่ยคะแนนออกมาว่ามีประสิ ทธิ ภาพ แต่เมื่อเปรี ยบเทียบจากแบบสังเกต
และสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง พฤติกรรมของเด็กและเยาวชนกลุ่มที่เข้าถึงที่สุด และยังคงตราตึงที่สุด
หลังจบกระบวนการคือ รู ปแบบที่ 1
รู ปแบบการสื่ อสารที่ 1 และรู ปแบบที่ 3 เมื่อนํามาเปรี ยบเทียบและอภิปรายผล พบว่า มี
ความคล้ายคลึงกันอยูค่ ือ รู ปแบบที่ 1 สื่ อสารทิศทางเดียวเด็กและเยาวชนรับสารโดยสื่ อละคร ผ่าน
ตัวละคร ส่ วนรู ปแบบที่ 3 เสริ มสร้างพลังให้แก่เด็กและเยาวชน ผ่านกระบวนการละคร แต่ไม่มีคน
ตัดสิ นใจ เมื่อนํามาเปรี ยบเทียบกันคือ รู ปแบบทั้ง 2 รู ปแบบขาดคนคิดตัดสิ นใจในช่ วงของการ
วิเคราะห์ข้ นั ท้ายสุ ดของกระบวนการ รวมถึ งประเด็นของความฉลาดทางอารมณ์ กลุ่มตัวอย่างไม่
สามารถวิเคราะห์และถอดออกมาจากกระบวนการได้ ในรู ปแบบที่ 1 เหมือนว่าจะเป็ นไปในทางที่ดี
ควบคุ มได้โดยกลุ่มเด็ก และเยาวชนมีสมาธิ และมี จุดให้กาํ หนดสมาธิ คื อ ตัวละครหรื อนักแสดง
เช่ นเดี ยวกับรู ปแบบที่ 3 ที่ ดูเหมื อนว่าผ่านกระบวนการซ้อม และจดจําข้อมูลได้ดีใ นเรื่ องของ
ประเด็นความฉลาดทางอารมณ์ แต่ทา้ ยที่สุด นําเข้าสู่ ข้ นั ตอนสุ ดท้ายคือ การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้
เครื่ องมือแบบเป็ นแบบวัดค่าความฉลาดทางอารมณ์การแปลผลที่ออกมาอยูใ่ นระดับช่วงเดียวกันคือ
จําเป็ นต้องได้รับการพัฒนาเช่นเดียวกัน
ดังนั้นเหล่านี้ผวู ้ ิจยั พบว่า การศึกษาวิจยั งานนี้ รูปแบบที่มีประสิ ทธิ ภาพต่อ กลุ่มประชาชน
พื้นที่ บริ บทกรุ งเทพมหานครฯ ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 คือรู ปแบบที่ 2 การสื่ อสารแบบมีส่วน
ร่ วมเด็กเป็ นผูค้ ิด และให้ผใู ้ หญ่ตดั สิ นใจ แต่หากจะมองถึงรู ปแบบการสื่ อสารที่เหลือ จากการวิจยั
ครั้งนี้ พบว่า ทุกๆรู ปแบบมีการสื่ อสารที่มีความความเฉพาะตัว ส่ วนใหญ่แล้วจากการศึกษาพบว่า
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ทุกๆรู ปแบบมีรายละเอียดที่ตอ้ งแก้ไขเฉพาะทาง เช่นรู ปแบบที่ 1 ลดลงเพราะ กลุ่มเด็กและเยาวชน
ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 อาจขาดทักษะในการชมละคร แต่หากเป็ นประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 อาจจะมี
วิจารณญาณในการชมแล้วสามารถหรื ออาจจะเป็ นรู ป แบบที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพมากที่ สุ ด เป็ นต้น
เหล่านี้ข้ ึนอยูก่ บั ความเหมาะสมในการเลือกช่วงวัย เลือกรู ปแบบการสื่ อสาร และเลือกการนําเสนอ
ที่จะให้รูปแบบแต่ละรู ปแบบได้ทาํ หน้าที่ในตัวของมัน และให้เกิดความเหมาะสมกับผูร้ ับสารอย่าง
มีประสิ ทธิ ผลมากที่สุด

5.3 ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
5.3.1 จากผลวิจยั พบว่ารู ปแบบการสื่ อสารการละครเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนด้าน
ความฉลาดทางอารมณ์ รู ปแบบที่ 2 คือ การสื่ อสารแบบมีส่วนร่ วมมีประสิ ทธิ ภาพในการสื่ อสารกับ
ช่วงระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 เฉพาะในพื้นที่และบริ บทโรงเรี ยนในเขตกรุ งเทพมหานครฯ ดังนั้น
การนําผลวิจยั ไปใช้ตอ้ งคํานึ งถึ งกลุ่มที่ใช้ในการศึกษาและบริ บทพื้นที่การศึกษา และรู ปแบบที่ใช้
คือ Participatory ซึ่ งสอดคล้องกับทฤษฏี การสื่ อสารแบบมีส่วนร่ วมที่กล่าวถึ งการสื่ อสารที่อาศัย
การคิด การตัดสิ นใจ หากไม่คาํ นึ งถึงบริ บท พื้นที่ และกลุ่มที่ใช้ในการศึกษาที่นาํ ไปศึกษาผลวิจยั
คลาดเคลื่อน
5.3.2 ผลการวิจยั พบในรู ปแบบที่ 1 Top-Down หลังกระบวนการมีคะแนนความฉลาดทาง
อารมณ์ ลดลงจากเดิ มก่ อนทํากระบวนการ แต่หากมองในทางตรงกันข้ามพบว่า ความฉลาดทาง
อารมณ์ ดา้ นย่อยด้านทักษะทางสังคม ในรู ปแบบที่ 1 เพิ่มขึ้น หมายความว่าในรู ปแบบที่คะแนน
โดยรวมทั้งหมดลดลงแต่สามารถใช้รูปแบบที่ 1 การสื่ อสารแบบทิศทางเดียวยังคงมีประสิ ทธิ ภาพ
ด้านทักษะทางสังคมในเด็กและเยาวชน จากแบบสังเกตพบว่า เด็กและเยาวชนจดจ่อกับตัวละครที่
รับบทเป็ นเด็กนักเรี ยนเช่นเดี ยวกันกับพวกตนและเนื้ อเรื่ องสอดแทรกเรื่ องเกี่ ยวกับเรื่ องของเพื่อน
ของความช่วยเหลื อไว้ ดังนั้นจึงควรคํานึ งถึงเรื่ องที่จะเล่าและสารที่จะส่ งให้ตวั ละครทําหน้าที่ให้
ชัดเจน
5.3.3 ผลการวิจยั รู ปแบบที่ 3 Empowering หลังกระบวนการมีคะแนนความฉลาดทาง
อารมณ์ เพิ่ ม ขึ้ น แต่ อาจไม่ เท่ า กับ รู ป แบบที่ 2 ที่ ส รุ ป ผลออกมาว่า เป็ นรู ป แบบการสื่ อ สารที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพมากที่สุดในทั้ง 3 รู ปแบบ แต่หากมองด้านย่อยของรู ปแบบที่ 3 จะพบว่าทั้งด้านดี เก่ง
สุ ขของรู ปแบบที่ 3 หลังกระบวนการเพิ่มขึ้นทั้งหมดแม้จะเป็ นคะแนนไม่มากเท่ารู ปแบบที่ 2 ที่
เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชดั เจน ดังนั้นกล่าวได้วา่ ในรู ปแบบการสื่ อสารแบบมีส่วนร่ วมก็สามารถพัฒนา
ด้านดี เก่ง สุ ขได้เช่นกัน แต่หากต้องดูการนําเสนอและปัจจัยพื้นฐานเป็ นสําคัญ
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5.3.4 จากแบบสังเกตในแต่ละด้าน ผลการวิจยั พบว่าเด็กและเยาวชนให้ความสนใจกับ
รู ปแบบการสื่ อสารการละครเพื่อการพัฒนาในทุกๆรู ปแบบ หากแต่ลกั ษณะของการนําเสนอในแต่
ละรู ปแบบขึ้นอยู่กบั การจัดการกับกลุ่มเด็กและเยาวชน ดังนั้นข้อควรระวังในการจัดกระบวนการ
ในการสื่ อสารการละครเพื่อการพัฒนาเยาวชนเพื่อการพัฒนาจะต้องเข้าใจในตัวของกลุ่มประชากร
ที่จะศึ กษาเป็ นสําคัญ เนื่ องจากกลุ่มเด็กและเยาวชนมีการเรี ยนรู ้ และพฤติ กรรมเฉพาะช่ วงวัย ซึ่ ง
ส่ งผลต่อการศึกษาวิจยั และเก็บข้อมูล
5.3.5 ผลวิจยั พบว่า ส่ วนใหญ่คะแนนในรู ปแบบที่ 1 ลดลง พบว่าเป็ นด้านแรงจูงใจใน
ตนเอง ในด้านนี้เมื่อนํามาวิเคราะห์จากแบบสังเกตพบว่า เด็กและเยาวชนยังไม่สามารถบอกได้ว่า
ตนเองอยากเป็ นอะไร หรื อยังไม่รู้จกั กับเป้ าหมายในชี วิต รวมทั้งปั จจัยสําคัญจากแบบสังเกตคื อ
รู ปแบบที่ 1 คือ Top-Down ซึ่ งเป็ นการสื่ อสารทางเดี ยวที่มีตวั ละครเป็ นผูถ้ ่ายทอดหรื อผูส้ ่ งสาร
พบว่า กลุ่ ม เด็ ก เยาวชนสนใจตัว ละครมากกว่า เนื้ อ หาหรื อ สารที่ จ ะส่ ง คื อ เกิ ด การเลี ย นแบบ
พฤติ ก รรมตัว ละครในเรื่ อง รวมทั้ง ปั จ จัย ที่ พ บจากแบบสั ง เกตคื อ เด็ ก และเยาวชนระดั บ
ประถมศึกษาปี ที่ 4 ส่ วนใหญ่อาจยังไม่รู้จกั การแรงจูงใจในตนเองว่าคืออะไร และยังมองว่าเป็ นเรื่ อง
ไกลตัว จึงเป็ นปั จจัยที่ทาํ ให้คะแนนในด้านนี้นอ้ ย

5.4 ข้ อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่ อไป
5.4.1 การศึกษาและเปรี ยบเทียบรู ปแบบการสื่ อสารเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนด้าน
ความฉลาดทางอารมณ์ในวิจยั ครั้งนี้พบว่า ขอบเขตและข้อจํากัดของการสื่ อสารกับเด็กและเยาวชน
ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ยังมีอยูม่ ากในส่ วนของการสื่ อสารที่อาจต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและไม่
ซับซ้อนในการสื่ อสาร ส่ งผลให้ออกมาในรู ปแบบของการนําเสนอที่ต่างกัน ฉะนั้นในอนาคตอาจ
เป็ นไปได้ในการศึกษาและเปรี ยบเทียบรู ปแบบการสื่ อสารการละครเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ที่เป็ นกลุ่มอายุที่สูงขึ้น อาทิ ประถมศึกษาปี ที่ 6 หรื อมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อขยายช่วงอายุของกลุ่ม
ประชากรได้กว้างกว่างานวิจยั ครั้งนี้ รวมไปถึงการสื่ อสารที่อาจสามารถลดขอบเขตและข้อจํากัดลง
ได้
5.4.2 ผลการวิจยั ในครั้งนี้ พบว่า รู ปแบบในแต่ละรู ปแบบในการสื่ อสารมีเอกลักษณ์และ
ลักษณะในเชิงของการสื่ อสารการละครที่ต่างกัน และทําหน้าที่ได้ดีในแต่ละด้านต่างกันเช่นเดียวกัน
หากมองจากงานวิจยั ชิ้นนี้เป็ นการพัฒนาต่อ อาจสามารถเพิ่มรู ปแบบการสื่ อสารรู ปแบบอื่นๆเข้ามา
ใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในด้านความฉลาดทางอารมณ์ได้ เนื่องจากดังกล่าวข้างต้นเรื่ องของ
รู ป แบบการสื่ อสารมี หลากหลายรู ป แบบและมีล ักษณะเฉพาะในแต่ล ะรู ปแบบนั้นๆ และอาจมี
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ประสิ ทธิ ภาพต่อผลในด้านหลักของความฉลาดทางอารมณ์ดา้ นอื่นๆนอกจากด้านสุ ขซึ่ งขึ้นอยูก่ บั
รู ปแบบของการสื่ อสาร
5.4.3 การวิจยั ครั้งนี้มีการใช้เครื่ องมือคือ แบบวัดค่าความฉลาดทางอารมณ์ที่ออกมาในรู ป
ของตัวเลขคือ คะแนนเฉลี่ย และคะแนนรวมในรู ปแบบต่างๆ และเครื่ องมือที่น่าสนใจอีกหนึ่ งสิ่ งคือ
แบบสังเกตที่นาํ มาอภิปรายควบคู่ไปในแต่ละด้านของความฉลาดทางอารมณ์ และจะสังเกตเห็นว่า
สิ่ งสําคัญในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้คือ ปั จจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเด็กและเยาวชนที่แสดงออกมาผ่าน
กระบวนการ ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่สามารถนําไปพัฒนาต่อได้คือ ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเด็กและ
เยาวชนกับรู ปแบบการสื่ อสารการละครเพื่อการพัฒนาด้านความฉลาดทางอารมณ์ เพราะปั จจัย
เหล่านี้ ทาํ ให้เกิ ดผลสรุ ปจากคะแนนต่างๆที่สรุ ปออกมา ดังนั้นผูว้ ิจยั จึ งเห็ นว่าสิ่ งหนึ่ งที่สามารถ
พัฒนาและศึกษาได้คือเรื่ องของปั จจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในเด็กและเยาวชน
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