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การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของการใชรู้ปแบบการส่ือสารการละครเพื่อการพฒันา

เด็กและเยาวชนดา้นความฉลาดทางอารมณ์ และเพื่อเปรียบเทียบรูปแบบการส่ือสารการละครเพื่อการ

พฒันาเด็กและเยาวชนดา้นความฉลาดทางอารมณ์ก่อนและหลงักระบวนการ โดยกลุ่มท่ีใชใ้นการศึกษา

เป็นเด็กและเยาวชนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 จาํนวน 30 คน ซ่ึงแบ่งเป็น 10 คน ต่อ 1 โรงเรียน โรงเรียน

ในเขตพื้นท่ีการศึกษาเขตกรุงเทพมหานครฯ 3 โรงเรียน โดยเสนอผา่นรูปแบบการส่ือสารการละครเพื่อ

การพฒันา 3 รูปแบบ 1) Top-Down  2) Participatory และ 3) Empowering แบบวดัค่าความฉลาดทาง

อารมณ์ ประกอบไปดว้ยดา้นดี เก่ง สุข และแยกยอ่ยออกมาเป็น 5 ดา้น คือ 1) ความตระหนกัในตนเอง 

2) การควบคุมอารมณ์ 3) การจูงใจในตนเอง 4) การเห็นอกเห็นใจ และ 5) ทกัษะทางสังคม ขอ้มูลท่ีได้

นาํมาหาค่าเฉล่ียและคะแนนรวมในแต่ละรูปแบบการส่ือสารเพื่อนาํมาเปรียบเทียบ รวมไปถึงแบบ

สังเกตความฉลาดทางอารมณ์ในเด็กและเยาวชนท่ีนาํมาสรุปและอภิปรายผล  

  ผลการวิจยัพบวา่ รูปแบบท่ี 2 Participatory มีคะแนนหลงัทาํกระบวนการ สูงท่ีสุด คือ 55.50 

จาก 47.50 ของคะแนนรวมทั้งหมด ถดัมาตามลาํดบัคือ รูปแบบท่ี 3 Empowering ผลวิจยัพบว่ามีค่า

คะแนนรวมหลงักระบวนการเพิ่มข้ึนจาก 36.10 เป็น 37.40 จากผลคะแนนรวมทั้งหมด และรูปแบบท่ี 1 

Top-Down จากกระบวนการพบวา่ มีคะแนนลดลงจาก 34.80 ลดลงมาเหลือ 33.20 จากผลคะแนนรวม

ทั้งหมด  
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  The study compares the methods of performance communication styles for children 

and youth development of emotional intelligence (EQ). The samples are 30 students in grade 4 

(Pratom 4) from three elementary schools around Bangkok, ten students each. The research tools 

are the processes of performance communication, both pre-communication and post-

communication. They were presented in three methods of performance communication: 1. Top-

Down, 2. Participatory, and 3. Empowering. This study used the emotional intelligence evaluation 

form of Department of Mental Health, Ministry of Public Health, which consists of three major 

parts: intelligence, morality, and happiness. The three parts were then extracted into 5 

dimensions: 1. Self-actualizing; 2. Emotional controlling; 3. Self-convincing; 4. Sympathy; and 5. 

Social skills. All gathered data were averaged and totaled in each part of communications to 

compare practice, including emotional intelligence observation in children which is also used as a 

part of the summary and discussion. 

              It is found that the Participatory method led to the biggest increase after the process is 

implemented, from 47.50 to 55.50. The second biggest increase after the process implemented 

was the Empowering method, from 36.10 to 37.40. The Top-Down method got the least increase 

of total points, from 33.20 to 34.80.This study recommends that there is still a lot of limitation in 

communication process to children and youth in grade 4. The communication should be simple 

and uncomplicated.  
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บทที ่1 

 

บทนํา 

 

1.1  ทีม่าและความสําคญั 

ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีจดัอยูใ่นประเทศท่ีกาํลงัพฒันา  ในขณะท่ีหลายๆประเทศเพื่อนบา้น

มีการสร้างแผนพฒันาในหลายๆดา้นท่ีเป็นรูปแบบข้ึน ส่งผลต่อการเป็นแบบแผนในการนาํมาพฒันา

ประเทศท่ีกาํลงัพฒันาเช่นกนั เช่น แผนการพฒันาเศรษฐกิจ แผนการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม แผนการพฒันา

การเมืองการปกครอง เป็นตน้ และหน่ึงในนั้นคือ แผนพฒันาประชากรในประเทศ หรือ แผนพฒันา

ทรัพยากรมนุษยท่ี์ว่าดว้ยเร่ืองของความมัน่คงของประชากรในประเทศ การดาํรงชีวิต อาชีพการงาน 

เกิดเป็นการใช้พลงัการขบัเคล่ือนประเทศดว้ยคนในประเทศ แผนพฒันาท่ีวา่ดว้ยเร่ืองของคนแบ่งยอ่ย

ลงไปในรายละเอียด อาทิ คนสูงอายุ คนทาํงาน คนพลดัถ่ิน คนชายขอบ คนใชแ้รงงาน และท่ียงัไม่ถูก

กล่าวถึงคือ เด็กและเยาวชน“เด็กคือทรัพยากรอนัมีค่าของการพฒันาประเทศ ดงันั้นการให้ความสําคญั

ต่อคุณภาพของการเกิดและไดรั้บการเล้ียงดูอยา่งเหมาะสม ตลอดช่วงการเติบโตของเด็กทุกคนจึงเป็น

เร่ืองท่ีจาํเป็น” (คณะทาํงานสุขภาพคนไทย, 2556)  

  เด็กและเยาวชนไทยในปัจจุบนักา้วเดินไปพร้อมๆกบัสังคมโลกยุคใหม่ ท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง

ในทุกๆวนั การเล้ียงดูของพ่อแม่และครอบครัวยุคใหม่ส่งผลต่อตวัเด็กทั้งทางตรงและทางออ้มทั้งใน

ด้านการใช้ชีวิต การเรียนการศึกษา ด้านสุขภาวะ ท่ีรวมไปถึงร่างกายและจิตใจของตัวเด็ก ท่ี

เปรียบเสมือนอนาคตของชาติท่ีจะกลายมาเป็นคนรุ่นใหม่ในการดาํเนินและช่วยกบัขบัเคล่ือนประเทศ

ในภายภาคหนา้ อยา่งไรก็ดีมีหลายประเด็นท่ีตอ้งใส่ใจในช่วงวยัเจริญเติบโตของเด็กและเยาวชน ท่ีเห็น

ไดจ้ากปัญหาใหญ่จาก 10 ตวัช้ีวดัความมัน่คงมนุษย ์2556 จากการปฎิรูปประเทศไทย เพิ่มพลงัพลเมือง

จากสถาบนัวิจยัประชากรและสังคม มหาวิทยาลยัมหิดล(วปส.) สํานึกงานกองทุนสนบัสนุนการสร้าง

เสริมสุขภาพ (สสส.) และ สาํนกังานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ไดช้ี้แจงปัญหาใหญ่ๆท่ีเก่ียว 
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ขอ้งเด็กและเยาวชนไว ้อาทิ การทอ้งก่อนวยัอนัควรในกลุ่มวยัรุ่นอายุต ํ่ากวา่ 20 ปี  การส่งเสริมให้เล้ียง

ทารกโดยนมผง  ปัญหาทางโภชนการในเด็กช่วงเจริญเติบโด รวมไปถึงความฉลาดทางสติปัญญาลดลง

ของเด็กและเยาวชนไทยท่ีมีการวดัผลกรมสถิติแห่งประเทศไทยปี 2556  จึงทาํให้ยอ้นกลบัไปสู่การ

วางแผนพฒันาการศึกษาไทยท่ีจะเล็งเห็นถึงปัญหาในขณะท่ีมีการพฒันาแผนการศึกษาไปพร้อมๆกบั

การพฒันาประเทศอยู่เสมอๆ และหากมองปัญหาอีกด้านหน่ึงท่ีมาพร้อมๆกับความฉลาดทางด้าน

สติปัญญา ท่ีสาํคญัไม่นอ้ยไปกวา่กนันั้นคือ “ความฉลาดทางอารมณ์”  

ความฉลาดทางอารมณ์ หรือ Emotion Quotient (E.Q.) หมายถึง ความสามารถทางดา้นอารมณ์

ท่ีจะช่วยให้การดาํเนินชีวิตเป็นไปไดอ้ย่างสร้างสรรค์และมีสุข เป็นรูปแบบหน่ึงของความฉลาดทาง

สังคมท่ีประกอบดว้ยความสามารถในการเรียนรู้อารมณ์และความรู้สึกของตนเองและผูอ่ื้น สามารถแยก

ความแตกต่างของอารมณ์ท่ีเกิดข้ึน และใชข้อ้มูลเป็นเคร่ืองช้ีนาํในการคิดและการกระทาํส่ิงต่างๆ ทั้งน้ี

หากมองในดา้นความฉลาดทางดา้นสติปัญญาอาจไม่เพียงพอต่อการประสบความสําเร็จในการมีชีวิตท่ี

ดีและมีความสุขแต่แลว้ในประเทศไทยในช่วงหลงัมาน้ีก็ได้มีนักวิชาการเร่ิมสนใจและเห็นปัญหาน้ี

ข้ึนมาและมีการวดัผลจากหลายหน่วยงานในไทยในท่ีน้ีคือ คณะทาํงานสุขภาพคนไทยท่ีเขียนไวใ้นงาน

การปฏิรูปเมืองไทย มองปัญหาปี 2556 ไวว้า่“ระบบการศึกษาท่ีดี ไม่เพียงเพิ่มพูนความความรู้เท่านั้น 

แต่ยงัตอ้งสร้างคนท่ีมีความฉลาดทางดา้นสติปัญญาและอารมณ์ดว้ย ซ่ึงในประเด็นหลงัน้ี การลดลง

อย่างต่อเน่ืองของค่าคะแนนเฉล่ียความฉลาดทางดา้นอารมณ์ของเด็กไทย ยงัคงเป็นความทา้ทายท่ีรอ

การแกไ้ข” (คณะทาํงานสุขภาพคนไทย, 2556)  

  จากการสะทอ้นของประโยคขา้งตน้มีการวดัคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กไทย ท่ีมา

จากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธาณะสุข ไดเ้ฉล่ียออกมาในปี 2545 ปี2550 และ ปี2554  คะแนน EQ 

ของเด็กและเยาวชนลดลงอยา่งเห็นไดช้ดัคือ 186.42/2545  179.58/2550 และ 169.72/2554 ดงันั้นเพื่อ

ตอบสนองและช่วยในการผลักดันแผนพฒันาเด็กและเยาวชนแห่งชาติพ.ศ. 2555-2559 ของ

คณะกรรมการส่งเสริมการพฒันาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ท่ีวา่ดว้ยเร่ืองของการผนวกรวมนโยบายและ

แผนยุทธศาสตร์ระดบัชาติดา้นการพฒันาเด็กท่ีมีการพูดถึงสุขสภาวะจิตใจ การเรียนรู้และการพฒันา

อารมณ์ในเด็กและเยาวชนไวอ้ยา่งชดัเจนใน เร่ืองความฉลาดสติปัญหาและความฉลาดทางดา้นอารมณ์

ของเด็กไทย จากปัญหาท่ีออกมาทาํให้นักการพฒันาในประเทศไทยมีวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ ใน

หน่วยงานใหญ่ๆของภาครัฐไดแ้ก่ โครงการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) เด็กและเยาวชนเกิดข้ึน

ตั้งแต่ปี 2548-2554 ของกรมสุขภาพจิต โครงการพฒันาฐานขอ้มูลในเด็กและเยาวชน ของสถาบนัรา

ชานุกูล กระทรวงการศึกษาปรับหลกัสูตรให้เอ้ือต่อการแกไ้ขเด็กและเยาวชน  อีกทั้งหน่วยงานยอ่ยซ่ึง

ไดแ้ก่ โรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชนท่ีส่วนใหญ่ใช้ส่ือกิจกรรม ส่ือกีฬา ส่ือดนตรีเขา้มาในการพฒันา
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ทางดา้นอารมณ์ในเด็กและเยาวชน และหน่ึงในส่ือทางเลือกและนบัวา่เป็นส่ือสมยัใหม่ท่ีเขา้มาเป็นส่ือ

ดา้นหนึงในการพฒันาไดดี้และคิดวา่มีประสิทธิภาพในการแกปั้ญหา คือ ส่ือละครเพือ่การพฒันา  

สืบเน่ืองมาจากปัญหาท่ีเกิดข้ึนมาจากเร่ืองของอารมณ์ จิตใจของมนุษยท่ี์ส่งผลต่อการกระทาํ  

จึงเลือกส่ือในการพฒันาท่ีว่าดว้ยเร่ืองของกระบวนการเรียนรู้ทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ความรู้สึกนึก

คิดไปกบักระบวนการละคร ในกระบวนการของละครวา่ดว้ยเร่ืองของการส่ือสารท่ีนาํเสนอในรูปแบบ

กระบวนการทางการแสดง เป็นเคร่ืองมือในการช่วยแก้ไขและพฒันาท่ีมีคุณูปการหลากหลายจาก

ผลงานของกลุ่มละครต่างๆท่ีผา่นมา อนัเน่ืองจากศิลปะการละครหรือศาสตร์ละครเวทีวา่ดว้ยเร่ืองของ

จิตใจมนุษย ์อารมณ์ความรู้สึกของคน เป็นคุณสมบติัของการละครอยา่งแทจ้ริง ดว้ยปัยจยัดงักล่าวผูว้ิจยั

จึงนาํส่ือละครเขา้มาใชเ้ป็นเคร่ืองมือการพฒันาดา้นอารมณ์เช่นเดียวกบักระบวนการละครท่ีพูดถึงเร่ือง

อารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของนกัแสดงท่ีสามารถนาํไปสู่แนวทางแกปั้ญหาของกระบวนการละครได ้ใน

การศึกษาวิจยัน้ี “การส่ือสารการละคร” อนัถือว่าเป็นศิลปะท่ีมีลกัษณะรูปแบบเฉพาะ โดยเฉพาะการ

สร้างกระบวนการละครท่ีเป็นการพฒันาเด็กและเยาวชน ถือวา่เป็นวยัและช่วงความพร้อมของเด็กนั้น

กาํหนดเน้ือหาและรูปแบบการนาํเสนอ และกิจกรรมท่ีต่างกนัออกไป ท่ีเน้นการแสดงและจดักิจกรรม

ละคร เน้นงานคุณภาพและความจริงใจ อีกทั้งการใช้ละครเป็นส่ือในการพฒันาเด็กๆท่ีเขา้ร่วมจะถูก

กระบวนการละครทาํหนา้ท่ีในตวัของละครเอง จะทาํให้เกิดสภาวะจิตใจ อารมณ์ ความรู้สึก ไดเ้กิดการ

แกไ้ข เรียนรู้ของสติปัญญาและอารมณ์ไดเ้ป็นอยา่งดี  

  กล่าวโดยสรุปคือ จากปัญหาท่ีกล่าวไปขา้งต้นในเด็กและเยาวชนในการค้นควา้วิจยัคร้ังน้ี

มุ่งเนน้ “การปลูกฝังและป้องกนัมากกวา่การแกไ้ข” โดยใชส่ื้อละครเพื่อการพฒันามาเป็นเคร่ืองมือใน

การดําเนินงานท่ีผ่านกระบวนการทางละคร นําเสนอในรูปแบบท่ีเป็นการกระทาํ เพื่อศึกษาและ

เปรียบเทียบผลท่ีไดจ้ากกระบวนการละครเพื่อการพฒันา ในท่ีน้ีจะนาํส่ือการแสดงเขา้มาเป็นส่ือหลกั

ในการส่งสาร และเน่ืองจากการผสมผสานของสองศาสตร์ระหว่างหลกัการท่ีว่าด้วยเร่ืองของ “การ

ส่ือสาร” ตามหลกันิเทศศาสตร์ และ ศาสตร์แห่งศิลปะการแสดงท่ีวา่ดว้ยเร่ืองของ “ละคร” ซ่ึงเป็นส่ือ

ทางเลือกท่ีช่วยในการขบัเคล่ือนการพฒันาอีกแขนงหน่ึง และหากจะกล่าวถึง “ส่ือทางเลือก”ตามหลกั

ของการส่ือสารท่ีมีอยูอ่ยา่งหลากหลายนั้นท่ีกล่าวถึงคือ “ส่ือละคร” เป็นอีกส่ือหน่ึงท่ีมีหนา้ท่ีและบริบท

เก่าแก่นบัพนัปี และมีบทบาทสําคญัต่อการพฒันามนุษยแ์ละสังคมในทั้งระดบัยอ่ยจนมาถึงระดบัใหญ่

มาโดยตลอด และแมว้า่จะไม่ไดแ้สดงบทบาทในฐานะ“ส่ือเพื่อการพฒันา” ออกมาอยา่งโดดเด่นนกั ใน

งานพฒันาของสังคมไทย เน่ืองเพราะคนไทยส่วนใหญ่จะรู้จกัและยอมรับละครในแง่ของความเป็น 

“ความบนัเทิง” มากกวา่จะเขา้ใจไดว้า่ละครเป็น “ส่ือเพื่อการเรียนรู้” แต่ในท่ีจริงแลว้ส่ือละครก็เป็นอีก

ส่ือหน่ึงท่ีมีนกัเรียน นกัศึกษาและนกัพฒันาจาํนวนไม่นอ้ย ท่ีไดน้าํมาประยุกตใ์ชเ้ป็นเคร่ืองมือในการ
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ใหก้ารศึกษา หรือนาํมาเพื่อการพฒันาบุคคล กลุ่มคนและชุมชนไดอ้ยา่งมีไม่น่าเช่ือ จนเกิดความเช่ือวา่

ส่ือละครน่าจะเป็นเคร่ืองมือพฒันาชุมชนท่ีมีลกัษณะพิเศษแตกต่างจากส่ืออ่ืนๆ ซ่ึงสามารถสังเกตได้

จากผลการพฒันาบุคคลและชุมชนภายหลงัการปฏิบติังาน ท่ีมีหลายมิติในการพฒันามนุษยท่ี์เน้นการ

พฒันาดา้นจิตใจ อารมณ์ สังคม ซ่ึงก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงภายในตวับุคคลไดอ้ยา่งละเอียดอ่อนและ

ย ัง่ยืน ในหวัขอ้ การศึกษาและเปรียบเทียบรูปแบบการส่ือสารการละครเพื่อการพฒันาเด็กและเยาวชน

ดา้นความฉลาดทางอารมณ์ 

 

1.2  ปัญหานําวจิัย 

 

1.2.1  รูปแบบการส่ือสารการละครเพื่อการพฒันา จะสามารถพฒันาเยาวชนดา้นความฉลาด

ทางอารมณ์ไดอ้ยา่งไร 

1.2.2  รูปแบบการส่ือสารการละครเพื่อการพฒันารูปแบบใดสามารถเสริมสร้างความฉลาด

ทางดา้นอารมณ์ในเด็กและเยาวชนไดมี้ประสิทธิภาพมากกวา่กนั 

 

1.3  วตัถุประสงค์ของงานวจิัย 

 

1.3.1  เพื่อศึกษาผลของการใชรู้ปแบบการส่ือสารการละครเพื่อการพฒันาเด็กและเยาวชนดา้น

ความฉลาดทางอารมณ์ 

1.3.2  เพื่อเปรียบเทียบรูปแบบการส่ือสารการละครเพื่อการพฒันาเด็กและเยาวชนดา้นความ

ฉลาดทางอารมณ์ก่อนและหลงักระบวนการ 

 

1.4  ขอบเขตงานวจิัย 

 

  การวิจยัคร้ังน้ี มุ่งศึกษารูปแบบ กระบวนการ และผลของการใชส่ื้อละครเพื่อการส่ือสารท่ี

มุ่งเนน้พฒันาเด็กและเยาวชน ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 เน่ืองจากเป็นช่วงวยัเรียนรู้ คือ มีการพฒันา

ทางด้านสติปัญญา ด้านอารมณ์ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ดังนั้นการศึกษาในคร้ังน้ีมุ่งเน้นถึงช่วงวยั

ปลูกฝัง ซ่ึงนาํไปสู่การใชส่ื้อละครเพื่อเปรียบเทียบรูปแบบการส่ือสารการละครเพื่อการพฒันาดา้นความ

ฉลาดทางอารมณ์ โดยมีขอบเขตของการศึกษาวจิยัและกระบวนการท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลดงัน้ี 
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 1.4.1  ด้านการศึกษา 

  1.4.1.1 ประชากร เป็นกลุ่มเด็กและเยาวชน ท่ีศึกษาอยูใ่นโรงเรียนประถมศึกษา เขต

พื้นท่ีการศึกษา ในกรุงเทพมหานครฯ เน่ืองมาจากเป็นพื้นท่ีท่ีถูกจดัตั้งว่าเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ของ

ประเทศ มีเคร่ืองมือทางการเรียนรู้และความเป็นอยู่ท่ีเพรียบพร้อม รวมถึงองค์ประกอบและปัจจยัท่ี

ส่งผลต่ออารมณ์ในเด็กและเยาวชนสูงกวา่เด็กและเยาวชนท่ีอยูต่่างพื้นท่ีออกไป  

    1.4.1.2 กลุ่มท่ีใชใ้นการศึกษาและการสุ่มตวัอยา่ง เป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนในโรงเรียน 

ช่วงระดบัชั้น ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนในเขตกรุงเทพฯ จาํนวน 3 โรงเรียน 1 โรงเรียนต่อ 1 รูปแบบ

การส่ือสารการละคร ใชว้ิธีการสุ่มแบบง่าย (Simple random sampling) สุ่มเลขท่ีประจาํชั้นภายในห้อง

เพื่อให้ไดน้กัเรียนจาํนวน 10 คน ในทั้ง 3 โรงเรียน  รวม 30 คน ในกลุ่มศึกษาท่ีใชใ้นการศึกษาและ

เปรียบเทียบการส่ือสารการละครเพื่อการพฒันา เพื่อศึกษารูปแบบการส่ือสารการละครเพื่อการพฒันา

เด็กและเยาวชนดา้นความฉลาดทางอารมณ์ 

 

1.4.2  ด้านกระบวนการ 

 ดา้นการใชล้ะครเขา้มาเป็นเคร่ืองมือการส่ือสาร หรือ “ส่ือละคร”  ในคร้ังน้ีเราจะนาํเสนอผา่น

สายตาของนกัการส่ือสาร หรือนกันิเทศศาสตร์ ท่ีวา่ดว้ยเร่ืองของส่ือละคร ท่ีใชก้ระบวนการทางศิลปะ

หรือกระบวนการทางละครซ่ึงจาํแนกรูปแบบเฉพาะคือ ละครสําหรับเด็กและเยาวชน และหาก

จาํเป็นตอ้งมองใหคู่้ขนานกนัทั้งการส่ือสารและการละครควบคู่ไปดว้ย 

รูปแบบการส่ือสารการละครเพื่อการพฒันาเด็กและเยาวชนในท่ีน้ีมีดว้ยกนั 3 รูปแบบท่ีใชใ้น

การเปรียบเทียบและวดัค่าทางความฉลาดทางอารมณ์ ท่ีไดแ้บ่งตามววิฒันาการการละครของประเทศ

ไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั (ดวงแข บวัประโคน และคณะ, 2547) 

1.4.2.1  รูปแบบท่ี1 Top-Down   

เป็นรูปแบบการส่ือสารแบบบนลงล่าง เป็นลกัษณะของละครทัว่ไปคือ เด็กและเยาวชน

ทาํหน้าท่ีเป็นผูช้ม ไม่มีการส่ือสารโตต้อบทาํหน้าท่ีเป็นผูรั้บสารแต่เพียงฝ่ายเดียว เฝ้าดูและเก็บขอ้มูล

จากแบบวดัความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กและเยาวชน 

 1.4.2.2  รูปแบบท่ี2 Participatory  

รูปแบบการส่ือแบบมีส่วนร่วม ให้บทบาทหนา้ท่ีคนละคร่ึงของเด็กและเยาวชนในการ

ทาํละครหรือกระบวนการละคร โดยมีการถ่ายทอดและส่งต่อให้เด็กและเยาวชนไดเ้รียนรู้กระบวนการ

ส่ือสารการละคร จากนั้นเก็บขอ้มูลจากแบบวดัความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กและเยาวชน  

1.4.2.3  รูปแบบท่ี 3 Empowering  
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รูปแบบการส่ือสารการละครใหบ้ทบาทหนา้ท่ีแก่เด็กและเยาวชนเต็มตวั คือ เป็นทั้งผูคิ้ด 

ผูส้ร้างและผูล้งมือทาํกระบวนการทั้งหมดในการสร้างสรรคล์ะคร จากนั้นเผา้ดูและเก็บขอ้มูลแบบวดั

ความฉลาดทางอารมณ์ 

 

1.4.3  ด้านการวดัผล 

   ในแต่ละรูปแบบของการส่ือสารการละคร ในวิจยัคร้ังน้ีจะใช้ตัวช้ีวดัจากกรมสุขภาพจิต 

กระทรวงสาธารณสุข ท่ีมีองคป์ระกอบพื้นฐานของความฉลาดทางอารมณ์คือ ดี เก่ง สุข และไดแ้ยกเป็น

ดา้นยอ่ย ซ่ึงผูว้จิยันาํดา้นยอ่ยในแต่ละขอ้เป็นเกณฑใ์นการตั้งแบบวดัค่าความฉลาดทางอารมณ์ ดงัน้ี 

1.4.3.1 ความตระหนักในตน (Self-Awareness) หมายถึง ความสามารถในการรับรู้

อารมณ์ความรู้สึกของตนเอง มีความเช่ือมัน่ในตนเอง และตดัสินใจไดต้ามวยั  

    1.4.3.2 การควบคุมอารมณ์ (Managing Emotion) หมายถึง ความสามารถท่ีจะควบคุม

ความกลวัความกงัวล ความโกรธ ฯลฯ ของตนเองได ้และแสดงออกอยา่งเหมาะสมกบัสถานการณ์  

1.4.3.3 การจูงใจตนเอง (Motivating Oneself) หมายถึง ความมุ่งหวงัและการคิดบวก

เพื่อแกไ้ขปัญหาฟันฝ่าอุปสรรค ยอมรับความผิดพลาด ซ่ึงจะมีผลระยะยาวต่อเด็กในการตั้งเป้าหมาย

และการสร้างความสาํเร็จในอนาคต 

1.4.3.4 การเห็นอกเห็นใจ (Empathy) หมายถึง ความสามารถในการสังเกต รับรู้

ความรู้สึกของผูอ่ื้นจากนํ้าเสียง สีหนา้ ท่าทาง และตอบสนองแบบเอาใจเขามาใส่ใจเรา  

    1.4.3.5 ทักษะทางสังคม (Social Skills) หมายถึง ความสามารถในการสร้าง

ความสัมพนัธ์ในทางบวกต่อผูอ่ื้น แกปั้ญหาความขดัแยง้ ดว้ยวิธีประนีประนอม รวมไปถึงความมีนํ้ าใจ 

ช่วยเหลือ แบ่งปัน 

 

1.4.4  กลุ่มตัวอย่าง 

 ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีได้เลือกกลุ่มตวัอย่างเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชน ท่ีศึกษาในระดับชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนในกรุงเทพมหานคร ทั้งหมด 3 โรงเรียนซ่ึงกลุ่มเด็กและเยาวชนทั้ง 3 

โรงเรียนมีปัจจยัและสภาพแวดลอ้มอนัเกิดจากส่ิงเร้าท่ีแตกต่างกนั ในรูปแบบกระบวนการส่ือสารทั้ง 3 

รูปแบบในการศึกษาเป็นผลเพียงส่วนหน่ึงในการทดลองกระบวนการระยะสั้ นท่ีได้ทาํการทดลอง

กระบวนการส่ือสารทั้ง 3 รูปแบบ โดยรูปแบบในแต่ละรูปแบบมีการนาํเสนอและการจดักิจกรรมท่ี

แตกต่างกนั ดงันั้นในการศึกษากลุ่มประชากรในคร้ังน้ีอาจมีปัจจยัข้ึนอยู่กบัพื้นฐานของแต่ละบุคคล 

สภาพแวดลอ้มในแต่ละโรงเรียนท่ีแตกต่างกนัออกไป ส่วนหน่ึงของผลจากคะแนนแบบวดัค่าความ
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ฉลาดทางอารมณ์อาจมีปัจจยัอ่ืนท่ีเขา้มาส่งผลแก่ฐานองค์ความรู้เดิมของกลุ่มเด็กและเยาวชน แต่ใน

การศึกษาคร้ังน้ีไดศึ้กษาผลสําเร็จของรูปแบบทั้ง 3 รูปแบบการส่ือสารการละครเพื่อการพฒันา เพื่อทาํ

การเปรียบเทียบในแต่ละดา้นคือ ดี เก่ง สุข ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบยอ่ยของความฉลาดทางอารมณ์ 

 

1.5  นิยามศัพท์ 

 

 1.5.1  เด็กและเยาวชน หมายถึง เด็กประถมศึกษาปีท่ี 4 เน่ืองมาจากท่ีเด็กในวยัท่ีเร่ิมดูละครรู้

เร่ือง (4-12 ปี) เน่ืองจากละครนั้นเป็นศิลปะท่ีมีลกัษณะและรูปแบบเฉพาะ (พรรัตน์ ดาํรุง, 2550)  ซ่ึง

เป็นวยัท่ีใช้ศึกษาในกระบวนการการส่ือสารทางละคร รวมไปถึงมีปัญจยัดา้นอารมณ์ท่ีเปล่ียนแปลง

ในช่วงวยัน้ีได้อย่างชัดเจนในเกณฑ์การศึกษาและการพฒันาในเด็ก  โดยเฉพาะดา้นความฉลาดทาง

อารมณ์ท่ีเห็นไดช้ดัเจนมากข้ึน และเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในการทาํความเขา้ใจและการใชค้าํเรียก

แทนความหมาย รวมไปถึงการแบ่งตามการกาํหนดเป้าหมายกลุ่มท่ีใชใ้นการศึกษา  

 

 1.5.2 ละคร ในท่ีน้ีหมายถึงไดว้า่ ละคร มี 2 ลกัษณะคือ ละครในฐานะ “ผลงาน” (Product) และ

ละครในฐานะ “กระบวนการ” (Process)  

1.5.2.1 ละครในฐานะ “ผลงาน” คือ ช้ินงานแสดงเร่ืองหน่ึงๆท่ีนาํเสนอต่อผูช้ม โดยจะ

มี “ผลงานละคร” เป็นหัวใจหรือเป้าหมายหลกั เพื่อถ่ายทอดความคิด ความงาม ความบนัเทิง ฯลฯ สู้

ผูช้ม  

1.5.2.2  ละครในฐานะ “กระบวนการ” คือ ชุดกิจกรรมละครท่ีไดรั้บการออกแบบเป็น

กระบวนการ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อนาํมาใชใ้นการเรียนรู้และพฒันาผูเ้ขา้ร่วมกระบวนการ เป็นสําคญั 

โดยในขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการมีการผลิต “ผลงาน” ออกสู่สายตาผูช้มหรือไม่ก็ตาม แต่

จุดมุ่งหมายสาํคญัอยูท่ี่ “ระหวา่งทาง” มิใช่ “ปลายทาง”นั้นคือหวัใจหลกัหรือเป้าหมายสําคญัท่ี “การเขา้

ร่วม”ของกลุ่มเป้าหมายในกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการพฒันาทกัษะ  

 

1.5.3 ละครเพื่อการพัฒนา หมายถึง การใช้ส่ือละครเขา้มาเป็นช่องทางการส่ือสารเพื่อการ

พฒันาในดา้นต่างๆในวจิยัคร้ังน้ีเป็นการพฒันาเด็กและเยาวชน ดงันั้นละครเพื่อการพฒันาในการศึกษา

คร้ังน้ีก็จะเป็นการนาํแนวทฤษฏีและปฏิบติัของละครเป็นการพฒันาเด็กและเยาวชนซ่ึงเรียนรู้ผ่าน

กระบวนการละครเด็กและเยาวชน 
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1.5.4 ละครสําหรับเยาวชน หมายถึง การนาํรูปแบบของละครท่ีเลือกนาํมาใช้ เพื่อเกิดความ

เหมาะสมกบักลุ่มคนดูและกลุ่มประชากรคือ ละครสาํหรับเยาวชนเป็นศิลปะท่ีมีลกัษณะเฉพาะสําหรับ

เยาวชนมีรูปแบบเฉพาะ แตกต่างจากละครท่ีเป็นของผูใ้หญ่ อีกทั้งไม่ใช่การทาํละครผูใ้หญ่ให้ดูง่ายข้ึน 

ละครสําหรับเยาวชนนั้น มีกลวิธีการนาํเสนอเร่ืองราว และความดึงดูดเฉพาะผูช้มท่ีเป็นเด็ก ซ่ึงมีความ

ตรงไปตรงมา และมีรสนิยมท่ีชดัเจน  

 

1.5.5 รูปแบบการส่ือสารการละคร หมายถึง รูปแบบการละครท่ีมองวา่ “ส่ือละครในฐานะการ

ส่ือสาร” ไดแ้ยกเป็นกระบวนการชุมนุมของธาตุทั้งส่ีคือ S-M-C-R แบบจาํลองการส่ือสาร มองเห็น

ระดบัของการส่ือสาร มองเห็นบทบาทหน้าท่ีของการส่ือสาร ในงานวิจยัน้ีได้ศึกษา 3 รูปแบบการ

ส่ือสารการละครซ่ึงได้ใช้ทฤษฏีการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนควบคู่ไปกับแต่ละรูปแบบการ

ส่ือสาร ดงัน้ี  

 

รูปแบบท่ี 1  Top-Down  คือ  เด็กไม่ไดร่้วมคิด ไม่ไดร่้วมตดัสินใจ 

รูปแบบท่ี 2  Participatory   คือ เด็กไดร่้วมคิด แต่ไม่ไดร่้วมตดัสินใจ 

    รูปแบบท่ี 3  Empowering  คือ  เด็กไดคิ้ดไดต้ดัสินใจ 

    

1.5.6 การส่ือสารผ่านกระบวนการละคร (Theatre Process) หมายถึง กระบวนการละครเพื่อการ

พฒันาท่ีใช้ในการขั้นตอนในการสร้างละครสําหรับเด็กและเยาวชน(พรรัตน์ ดาํรุง, 2550) มีขั้นตอน

ดงัน้ี 

      ขั้นท่ี 1: ช่วงเตรียมงาน 

  ขั้นท่ี 2: ช่วงคน้ควา้และพฒันางานร่วมกบัผูอ้อกแบบฝ่ายต่างๆ 

  ขั้นท่ี 3: คดัเลือกนกัแสดง 

  ขั้นท่ี 4: การฝึกซอ้ม  

  ขั้นท่ี 5: การพฒันางานละครและกาํหนดเวลา  

  ขั้นท่ี 6: การซอ้มเทคนิค การซอ้มใหญ่ก่อนการแสดง 

   

1.5.7  ความฉลาดทางด้านอารมณ์ หรือ E.Q. มาจากคาํวา่ Emotional Quotient หมายถึง ความ

ฉลาดทางอารมณ์ ความฉลาดทางอารมณ์ คือ ความสามารถทางอารมณ์ท่ีจะช่วยให้การดาํเนินชีวิต

เป็นไปอยา่งสร้างสรรคแ์ละมีความสุข  
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  ในท่ีน้ีเราจะใช้การคาํนิยามของสังคมไทยเพื่อให้สอดคลอ้งกบับริบทและกลุ่มเป้าหมายของ

เด็กและเยาวชนไทย จากกรมสุขภาพจิตไดพ้ฒันาแนวคิดเร่ือง ความฉลาดทางอารมณ์ ท่ีประกอบดว้ย

ปัจจยัสาํคญั 3 ประการคือ ความดี ความเก่ง ความสุข  

ดี หมายถึง ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และความตอ้งการของตนเอง รู้จกัเห็นใจผูอ่ื้น 

และมีความรับผดิชอบต่อส่วนร่วม ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และความตอ้งการของตนเอง  

ความสามารถในการเห็นใจผูอ่ื้น  

ความสามารถในการรับผดิชอบ  

 เก่ง หมายถึง ความสามารถในการรู้จกัตนเอง มีแรงจูงใจ สามารถตดัสินใจ แก้ปัญหาและ

แสดงออกไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีสัมพนัธภาพท่ีดีกบัผูอ่ื้น  

ความสามารถในการรู้จกัและสร้างแรงจูงใจใหต้นเอง  

 ความสามารถในการตดัสินใจและแกปั้ญหา  

ความสามารถในการมีสัมพนัธภาพกบัผูอ่ื้น  

 สุข หมายถึง ความสามารถในการดาํเนินชีวิตอยา่งเป็นสุข มีความภูมิใจในตนเองพอใจในชีวิต 

และมีความสุขสงบทางใจ  

ความภูมิใจในตนเอง  

ความพึงพอใจในชีวติ  

ความสงบทางใจ  

  ในวจิยัคร้ังน้ีจะใช้ตวัช้ีวดัจากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ท่ีมีองคป์ระกอบพื้นฐาน

ของความฉลาดทางอารมณ์มีดงัน้ี 

    1.5.7.1 ความตระหนกัในตน (Self-Awareness) หมายถึง ความสามารถในการรับรู้

อารมณ์ ความรู้สึกของตนเอง มีความเช่ือมัน่ในตนเอง และตดัสินใจไดต้ามวยั  

    1.5.7.2 การควบคุมอารมณ์ (Managing Emotion) หมายถึง ความสามารถท่ีจะควบคุม

ความกลวั ความกงัวล ความโกรธ ฯลฯ ของตนเองได ้และแสดงออกอยา่งเหมาะสมกบัสถานการณ์  

    1.5.7.3 การจูงใจตนเอง (Motivating Oneself) หมายถึง ความมุ่งหวงัและการคิดบวก

เพื่อแกไ้ขปัญหา ฟันฝ่าอุปสรรค ยอมรับความผิดพลาด ซ่ึงจะมีผลระยะยาวต่อเด็กในการตั้งเป้าหมาย

และการสร้างความสาํเร็จในอนาคต  

    1.5.7.4 การเห็นอกเห็นใจ (Empathy) หมายถึง ความสามารถในการสังเกต รับรู้

ความรู้สึกของผูอ่ื้นจากนํ้าเสียง สีหนา้ ท่าทาง และตอบสนองแบบเอาใจเขามาใส่ใจเรา  
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    1.5.7.5 ทักษะทางสังคม (Social Skills) หมายถึง ความสามารถในการสร้าง

ความสัมพนัธ์ในทางบวกต่อผูอ่ื้น แกปั้ญหาความขดัแยง้ ดว้ยวิธีประนีประนอม รวมไปถึงความมีนํ้ าใจ 

ช่วยเหลือ แบ่งปัน 

 

1.6  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 

1.6.1 ไดท้ราบถึงผลของการเปรียบเทียบรูปแบบการส่ือสารการละครเพื่อการพฒันาเยาวชน

ดา้นความฉลาดทางอารมณ์ 

1.6.2 ไดแ้นวทางใหม่ในการพฒันาเด็กและเยาวชนดา้นความฉลาดทางอารมณ์โดยใชส่ื้อละคร

เพื่อการพฒันา 

1.6.3 ไดชุ้ดองค์ความรู้ใหม่ท่ีนาํการส่ือสารและการละครมาผสมผสานใช้ในการพฒันาเด็ก

และเยาวชนได ้
 



บทที ่2 

 

แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 

2.1 แนวคดิทฤษฎกีารส่ือสาร 

 2.1.1 การส่ือสารแบบทิศทางเดียว/ สองทิศทาง 

 2.1.2 การส่ือสารแบบจงัหวะเดียว/ สองจงัหวะ 

 2.1.3 การส่ือสารแบบมีส่วมร่วม 

 2.1.4 การส่ือสารการสร้างเสริมพลงั 

2.2 แนวคดิเร่ืองการส่ือสารการละครเพือ่การพฒันา  

 2.2.1 การส่ือสารการละครในมุมของศิลปะ 

2.2.2 การละครกบัการเรียนรู้ 

2.2.3 การละครในรูปแบบของการส่ือสาร 

2.2.4 การส่ือสารผา่นกระบวนการละคร 

2.3 การส่ือสารเพือ่การพฒันาเด็กและเยาวชนผ่านส่ือละคร 

 2.3.1 คุณค่าของการส่ือสารเพื่อการพฒันาเด็กและเยาวชนผา่นส่ือละคร 

 2.3.2 รูปแบบการส่ือสารเพื่อการพฒันาเด็กและเยาวชนท่ีเนน้กิจกรรมการละคร 

2.4 แนวคดิการพฒันาความฉลาดทางด้านอารมณ์ในเด็กและเยาวชน 

2.5 การส่ือสารกบัการพฒันาคน: เด็กและเยาวชน 

 2.5.1 การส่ือสารกบัเด็กและเยาวชน   

2.5.2 แนวทางการพฒันาเด็กและเยาวชนตามหลกัจิตวทิยา 

 2.5.3 แนวทางการพฒันาเด็กและเยาวชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 

2.6 เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
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2.1  แนวคดิทฤษฎกีารส่ือสาร 

 

 ในการใชแ้นวคิดและทฤษฎีการส่ือสารท่ีจะแบ่งออกเป็นทฤษฏีในการผกูโยงในการศึกษา ได้

วิเคราะห์ตามหลกัการของการวิวฒันาการการละครเพื่อการพฒันา ในแนวคิดการใช้ส่ือละครเพื่อการ

พฒันาชุมชนของอาจารย ์ดวงแข บวัประโคน (ดวงแข บวัประโคน,  2547) ไดแ้บ่งการพฒันาการของ

กลุ่มละครเพื่อการพฒันาของไทยไว ้3 ยคุ ดงัน้ี 

ยคุละครเร่ (Touring Theatre)  พ.ศ. 2523-2531  

ยคุละครเพื่อการพฒันา (Theatre for Development) พ.ศ.2532-2542 

ยคุละครชุมชน (Community Theatre) พ.ศ.2542-ปัจจุบนั  

  ในแต่ละยุคสมัยของการใช้ส่ือละครเข้ามาเป็นช่องทางในการส่ือสารเพื่อการพฒันา ใน

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดแ้บ่งและมีการนาํแนวคิดทฤษฎีมาผกูโยงในทางการส่ือสารแบ่งออกในรูป

ของเชิงทฤษฎีดงัต่อไปน้ี  

   

2.1.1 การส่ือสารแบบทิศทางเดียว/สองทศิทาง 

 แบบจาํลองการส่ือสารแบบทิศทางเดียว คือ การติดต่อส่ือสารทางเดียวมีลกัษณะการส่งขอ้มูล

จากผูส่้งขอ้มูลจากผูส่้งไปยงัผูรั้บในทิศทางเดียว เช่น สถานีวทิยกุระจายเสียง การแพร่ภาพทางโทรทศัน์ 

บอร์ด ประกาศ ภาพ เป็นตน้ ในคร้ังน้ีนาํมาใช้กบัส่ือละครเพื่อการพฒันาจึงมีคุณสมบติั ผูส่้ง/ผูรั้บมี

บทบาทตายตวั เป็นการส่ือสารทางเดียว เป้าหมายเพื่อการโน้มแนวชกัจูง ผูส่้งมีอาํนาจเหนือกว่า เป็น

กระบวนการถ่ายทอดขอ้มูลข่าวสารทางเดียว  

  แบบจาํลองการส่ือสารแบบสองทิศทาง คือ  การส่ือสารสองทาง ผูส่้งและผูรั้บมีการตอบโตก้นั

โดยอาจอยูใ่นสถานท่ีเดียวกนั หรือถา้ห่างกนัจะใชเ้คร่ืองมือส่ือสารช่วยได ้เช่นโทรศพัท ์วิทยุมือถือใน

คร้ังน้ีเป็นส่ือละครเพื่อการพฒันาทาํหน้าท่ีโดยผูรั้บ/ผูส่้งสลบับทบาทกนัไปมา ไม่ตายตวั เป็นการ

ส่ือสารสองทาง เป้าหมายเพื่อการสร้างความเข้าใจร่วมกัน ผู ้ท่ี ส่ือสารมีอํานาจเสมอกัน เป็น

กระบวนการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งคู่ส่ือสาร(สุรพงษ ์โสธนะเสถียร, 2556) 

 

2.1.2  การส่ือสารแบบจังหวะเดียว/สองจังหวะ 

 ทฤษฎีส่ือสารจงัหวะเดียว (One Step Flow Theory) ทฤษฎีน้ีเช่ือวา่ องคก์รหรือผูส่้งข่าวสาร

เป็นผูมี้อาํนาจและบทบาทสาํคญัท่ีสุด กล่าวคือ สามารถกาํหนดข่าวสาร และส่งข่าวสารไปยงัผูรั้บ โดย

คาดคะเนผลท่ีจะเกิดข้ึนได ้คลา้ยกบัหมอฉีดยาให้คนป่วย ข่าวสาร ท่ีส่งไปก่อให้เกิดผลกระทบต่อผูรั้บ
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ไดโ้ดยตรง กวา้งขวาง และทนัที ส่วนฝ่ายผูรั้บข่าวสารเป็นคนจาํนวนมาก ท่ีต่างคนต่างอยู ่เฉ่ือยชา และ

มีปฏิกิริยา หรือพฤติกรรมเปล่ียนแปลงไปตามท่ีผูส่้งข่าว สารตอ้งการ ไม่มีบทบาทหรืออาํนาจควบคุมผู ้

ส่งข่าวสารได ้ทฤษฎีน้ีถือวา่ ผูมี้อาํนาจ และเขา้ใจสถานการณ์ สามารถใชส่ื้อมวลชนทาํให้เกิดผลตามท่ี

ตนเองตอ้งการได ้(สภานกัพฒันาเพื่อประชาธิปไตย, 2553) 

   ทฤษฎีการส่ือสารสองจงัหวะ(Two-Step flow Theory) ทฤษฎีการส่ือสารสองจงัหวะน้ีเป็นท่ี

รู้จกักนัแพร่หลายและไดรั้บการวิพากษว์ิจารณ์อยา่งกวา้งขวาง นบัวา่เป็นปรากฏการณ์คร้ังสําคญัยิ่งใน

วงการคน้ควา้ส่ือสารมวลชน ในช่วงหลายสิบปีท่ีผา่นมา  Two - Step Flow Hypothesis คน้พบโดย Paul 

F. Lazarsfeld (อา้งถึงใน ศุภรัศม์ิ ฐิติกุลเจริญ, 2540)  เป็นนกัสังคมวิทยา ไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็น "บิดา" 

หรือ "Founding father" วางรากฐานการคน้ควา้ทางส่ือสารมวลชนคนหน่ึง) เดิมทีเดียว Lazarsfeld และ

คณะตอ้งการท่ีจะศึกษาดูวา่ส่ือมวลชน (Mass Media) มีอิทธิพล (Effect) ต่อการเปล่ียนแปลงความตั้งใจ 

(Intention) หรือการตดัสินใจของผูอ้อกเสียงเลือกตั้งในสมยัการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา 

สมยั ค.ศ. 1940 จริงหรือไม่   อีกนยัหน่ึง Lazarsfeld และคณะมุ่งวิจยัอิทธิพลของส่ือมวลชนตาม

ทรรศนะของ Hypodermic needle hypothesis การวิจยัคร้ังน้ีนบัว่าเป็นโครงการใหญ่โต มีการวาง

ระเบียบวิจยัอยา่งรอบคอบและอาศยักาํลงัคนและเงินมาก Lazarsfeld ใชก้ารสํารวจวิจยัท่ีเรียกวา่ Panel 

study (คือ สัมภาษณ์บุคคลคนเดียวซํ้ ากนัในช่วงระยะเวลาแตกต่างกนั) ประกอบด้วยกลุ่มควบคุม 

(Control Groups) ถึง 3 กลุ่ม สุ่มตวัอยา่ง ทั้งหมดร่วม 3,000 คน ใชร้ะยะเวลาวิจยัถึงหกเดือนก่อนมีการ

เลือกตั้ง อยา่งไรก็ตามผลท่ีไดรั้บเป็นท่ีแปลกใจแก่ผูว้ิจยัอยา่งมาก แทนท่ีจะพบวา่ ส่ือมวลชนมีอิทธิพล

ต่อการตดัสินใจออกเสียงเลือกตั้งตามท่ีคาดหมายไว ้Lazarsfeld และคณะกลบัพบวา่ ...ความคิด (Ideas) 

กระจาย (Flow) จากวิทยุและส่ิงพิมพไ์ปยงัผูน้าํดา้นความเห็น (Opinion leaders) จากนั้นจึงกระจาย

ต่อไปถึงประชาชนทัว่ไป คณะผูว้ิจยัพบวา่ผูน้าํดา้นความเห็นหรือ Opinion leaders นั้นอ่านและรับฟัง

ข่าวสารเก่ียวกบัการรณรงค์หาเสียงมากกว่าประชาชนธรรมดาทัว่ไป นอกจากน้ียงัพบว่า ในระหว่าง

กลุ่มผูอ้อกเสียงเลือกตั้ งท่ีได้เปล่ียนความตั้ งใจเดิมในการลงคะแนนเลือกตั้ งจาํนวนไม่เท่าไรนั้ น 

ส่วนมากรายงานวา่ไดรั้บอิทธิพลและการชกัจูงจากบุคคลอ่ืนมิใช่จากส่ือมวลชน 

   สรุปผลการคน้พบขา้งตน้ก็คือวา่ ส่ือมวลชนแทบไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงคะแนนออก

เสียงเลือกตั้ง อิทธิพลส่วนมากมาจากการส่ือสารประเภทตวัต่อตวั ถา้วิเคราะห์ในเชิง Two – Step Flow 

ก็หมายความว่า การกระจายข่าวสารนั้นเกิดข้ึนสองจงัหวะจากส่ือมวลชนไปถึง Opinion Leaders 

จงัหวะหน่ึง แลว้จาก Opinion Leaders ไปถึงประชาชนทัว่ไปอีกจงัหวะหน่ึง ดงันั้นจึงเป็นการยากท่ี

ส่ือมวลชนจะไปมีอิทธิพลต่อประชาชนทัว่ไปได ้ 
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  เน่ืองจากการคน้พบ Two - Step Flow เกิดข้ึนโดยบงัเอิญไม่มีการวางแผนการมาก่อน จึงไดมี้

การศึกษาวจิยัมากมายในระยะหลงัเพื่อทดสอบแนวความคิดและสมมติฐานต่าง ๆ เก่ียวกบัเร่ืองน้ี แทบ

จะกล่าวไดว้า่ในช่วงหลายสิบปีท่ีผา่นมา Two - Step Flow เป็นเสมือนจุดรวมหรือแกนกลางในทาง

ความคิดของการวจิยัทางส่ือสารมวลชน  

   ปรากฏการณ์ท่ีสําคญัอย่างหน่ึงเก่ียวกบัการคน้พบ Two - Step Flow ก็คือนอกจากการ

วจิยัคน้ควา้เก่ียวกบัผล (Effect) ของส่ือมวลชนในการเลือกตั้งประธานาธิบดีตามท่ีกล่าวมาแลว้ยงัมีการ

วิจยัคน้ควา้ท่ีสําคญัอีกดา้นหน่ึงเก่ียวกบั Diffusion of Innovations (นวกรรม) ซ่ึงปรากฏผลการคน้ควา้

ออกมาเหมือนกนั เป็นการสนบัสนุนแนวความคิด Two - Step Flow ท่ีวา่ส่ือมวลชนมีอิทธิพลนอ้ยมาก

เม่ือเทียบกบัการส่ือสารแบบตวัต่อตวัในการชกัจูงให้ประชาชนยอมรับความคิด วตัถุส่ิงของ หรือการ

ปฏิบติัท่ีแปลกใหม่  

 ในมุมมองของนักส่ือสารการละครเพื่อการพฒันาแบบจาํลองท่ีว่าด้วยเร่ืองการส่ือสารการ

ละครเพื่อการพฒันา กล่าวคือ กลุ่มละครทาํหนา้ท่ีเป็น “ผูส่้งสาร”เล่นละครเร่ืองต่างๆเร่ไปตามกลุ่มผูช้ม

ในชนบท แต่ในเวลาต่อมา กลุ่มละครจึงสนใจการส่ือสารแบบสองจงัหวะคือ จดัรูปแบบการส่ือสารให้

มีการถ่ายทอดต่อ โดยผูรั้บสารในองคค์วามรู้ชุดแรก จะเป็นผูส่้งสารองคค์วามรู้ชุดต่อไป (ดวงแข บวั

ประโคนและคณะ, 2547) 

 

2.1.3 การส่ือสารแบบมีส่วนร่วม 

 ในแนวคิดทฤษฎีการมีส่วนร่วมเป็นแนวคิดท่ีนาํมาใช้ในยุคหลงัๆของละครเพื่อการพฒันา 

หากแต่การมีส่วนร่วมของผูรั้บสารอยูใ่นระดบัใดก็ข้ึนอยูก่บัการเขา้ร่วมของแต่ละบุคคลวา่ Active หรือ 

Passive  ซ่ึงนาํทฤษฎีน้ีมาศึกษาในรูปแบบท่ี 3 คือ การให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมตามระดบัเกณฑ์

ของ Franklin (อา้งถึงใน สมพงษ ์จิตระดบั, 2545) เด็กและเยาวชนริเร่ิมกาํหนด และตดัสินใจดว้ยตนเอง

ทั้งหมด ในคร้ังน้ีมีนกัวชิาใหค้าํนิยามของแนวคิดการมีส่วนร่วมไวด้งัน้ี 

 การมีส่วนร่วม (Participation) คือ เป็นผลมาจากการเห็นพอ้งกนัในเร่ืองของความ ตอ้งการ

และทิศทางของการเปล่ียนแปลงและความเห็นพอ้งตอ้งกนั จะตอ้งมีมากจนเกิด ความคิดริเร่ิมโครงการ

เพื่อการปฏิบติั เหตุผลเบ้ืองแรก ของการท่ีมีคนมารวมกนัได ้ควรจะตอ้งมีการตระหนกัวา่ปฏิบติัการทิ้ง

หมดหรือการกระทาํทั้งหมด ท่ีทาํโดยกลุ่มหรือใน นามกลุ่มนั้น กระทาํผ่านองค์การ (Organization) 

ดงันั้นองคก์ารจะตอ้งเป็นเสมือนตวันาํใหบ้รรลุถึงความเปล่ียนแปลงได ้(สวชิญา ระวงัชนม,์ 2556) 
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 การมีส่วนร่วมไวว้า่ คือ กระบวนการใหบุ้คคลเขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งในการดาํเนินงานพฒันา ร่วมคิด 

ตดัสินใจ แกไ้ขปัญหาด้วยตนเอง เน้นการมีส่วนร่วมเก่ียวขอ้งอย่างแข็งขนัของ บุคคล แก้ไขปัญหา

ร่วมกบัการใช้วิทยาการท่ีเหมาะสมและสนับสนุน ติดตามการ ปฏิบติังานขององค์การและบุคคลท่ี

เก่ียวขอ้ง 

    2.1.3.1 ระดบัการส่ือสารแบบมีส่วนร่วม การศึกษาและเปรียบเทียบรูปแบบการ

ส่ือสารการละครเพื่อการพฒันาเด็กและเยาชนในการวิจยัน้ีใชเ้คร่ืองมือคือกระบวนการของละครเขา้มา 

ดงันั้นการศึกษาการมีส่วนร่วมในการทดลองรูปแบบท่ี 3 คือ รูปแบบการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน

จึงตอ้งแบ่งยอ่ยภายในกระบวนการซ่ึงแบ่งไวด้งัน้ี  
การมีส่วนร่วมในฐานะผูรั้บสาร/ผูใ้ชส้าร (Audience/Receiver/Users) 
การมีส่วนร่วมในฐานะผูส่้ง/ผูผ้ลิต/ผูร่้วมผลิต/ผูร่้วมแสดง (Sender/Producer / 

Coproducer /Performance) 

1)  การมีส่วนร่วมในฐานะผูรั้บสาร/ผูใ้ช้สารเป็นขั้นตอนของการมีส่วนร่วม

ในระดบัล่างท่ีสุด กล่าวคือ ในกระบวนการส่ือสาร ตั้งแต่ตน้ยงัอยูใ่นการกาํหนดของผูส่้งสาร ไม่วา่จะ

เป็นการเลือกประเด็นเน้ือหา การเลือกวธีิการนาํเสนอ ไปจนกระทัง่การเลือกช่องทางส่ือท่ีจะใชเ้ผยแพร่ 

และผูรั้บสารก็ยงัคงมีฐานะเป็นเพียงผูรั้บสารแต่เพียงอยา่งเดียว อยา่งไรก็ตาม ส่ิงท่ีอาจจะเปล่ียนแปลง

ไปสาํหรับฐานะของผูรั้บสารในการส่ือสารชุมชนแบบมีส่วนร่วมก็คือ 

2)  การมีส่วนร่วมในฐานะผูส่้ง/ผูผ้ลิต/ผูร่้วมผลิต/ผูร่้วมแสดงเป็นขั้นตอนของ 

การมีส่วนร่วมในระดบัท่ีสูงข้ึนมาและจาํเป็นตอ้งสร้างเง่ือนไขใหม่ๆ เพิ่มเติมหรือตอ้งมีการปฏิรูป

เปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่าๆ ท่ีมีอยู ่การเขา้มามีส่วนร่วมในฐานะผูผ้ลิตหรือผูร่้วมผลิตนั้น ยงัแบ่งออก

ไดเ้ป็นหลายขั้นตอนตามหลกัแนวคิดของการผลิตส่ือ คือ 

 

(1)  ขั้นก่อนการผลิต (Pre-production Stage) อนัไดแ้ก่ขั้นตอนการ

เตรียมการก่อนการผลิตส่ือ กิจกรรมในขั้นตอนน้ีจะประกอบดว้ย การเลือกประเด็นหัวขอ้การเลือก

แง่มุมท่ีจะนาํเสนอ การรวบรวมความคิดของเด็กและเยาวชนเป็นวตัถุดิบการเขียนบทแบบต่าง ๆ การ

คดัเลือกฉากและตวัแสดง ฯลฯ 

(2)  ขั้นตอนการผลิต (Production Stage) ไดแ้ก่ขั้นตอนของการลง

มือผลิต เช่น การทดลอง การสร้ากระบวนการละคร การซกัซอ้ม การฝึกฝนกระบวนการละคร ฯลฯ 
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(3)  ขั้นหลงัการผลิต (Post-production Stage) ไดแ้ก่ขั้นตอนหลงัการ

แสดงเสร็จส้ิน การเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนเขา้มามีส่วนร่วมในระดบัการแสดงความคิดเห็นใน

ผลงานของตนเองท่ีผา่นมาอีกดว้ย 

2.1.3.2 การส่ือสารแบบเด็กและเยาวชนมีส่วนร่วม  

   สิทธิในการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน (กระทรวงการพฒันาสังคมและความ

มัน่คงของมนุษย,์ 2557) เหล่าน้ีเป็นปัญหามากสําหรับประเทศทางตะวนัออกท่ีมีแนวปฏิบติัไม่เปิด

โอกาสให้เด็กไดแ้สดงความคิดเห็นมากนกั  อนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก โดยเสรีทุกเร่ืองมีผลกระทบต่อ

เด็กและเยาชน ตอ้งดาํเนินมาตรการให้เด็กและเยาวชนไดแ้สดงความคิดเห็นทั้งตอ้งให้นํ้ าหนกัความ

คิดเห็นนั้นตามควรแก่อายุของเด็ก โดยเฉพาะในกระบวนการทางศาลและการบริการท่ีมีผลกระทบต่อ

เด็ก 

   สิทธิ คือ ประโยชน์ท่ีกฎหมายรับรองคุม้ครองให้ และเสรีภาพ คือภาวะของมนุษยท่ี์

ไม่อยู่ภายใตก้ารครอบครองของผูอ่ื้น ดงันั้น เด็กและเยาชนทุกคนก็มีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกนั 

เน่ืองจากสิทธิเสรีภาพ เกิดข้ึนมาพร้อมกบัมนุษยทุ์กคนตั้งแต่เกิดจนกระทัง่ตาย ทุกคนก็สามารถมีความ

เป็นอิสระในการตดัสินใจไดโ้ดยไม่มีผูใ้ดบงัคบั 

  ทั้งน้ีสิทธิเด็กและเยาวชนท่ีควรจะรู้ไว ้เช่น สิทธิท่ีจะได้รับการดูแลจากครอบครัว 

สิทธิในการแสดงออกและความคิดเห็นควรไดรั้บพิจารณาตามสมควร  สิทธิเสรีภาพทางความคิด มโน

ธรรม ศาสนา และสิทธิไดรั้บการบริการสาธารณสุขจากรัฐ เป็นตน้ 

  จะเห็นว่า การคุม้ครองเด็กและเยาวชนมีมากกวา่ 1 ดา้น การให้อาหารและท่ีอยู่อาศยั 

การเล้ียงดูโดยบิดามารดา ก็เพื่อสิทธิในการอยู่รอดของเด็กและยงัส่งเสริมการพฒันาการของเด็ก 

โดยเฉพาะดา้นการศึกษา เพื่อไม่ให้อนัตรายต่างๆ มาเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาแลพฒันาของเด็กและ

เยาวชน 

  หลงัจากท่ีไดท้าํอนุสัญญาว่าดว้ยสิทธิเด็กและเยาชน ปรากฏว่ามีปัญหาท่ีเกิดข้ึนมาก 

คือ ปัญหาการคา้เด็กและเยาวชน และการใชป้ระโยชน์จากเด็กในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะทางเพศกบั

ปัญหาการท่ีเด็กและเยาวชนต้องแก้ไขเก่ียวกับการสู้รบกันด้วยกําลังอาวุธเพิ่มมากข้ึน องค์การ

สหประชาชาติไดจ้ดัทาํพิธีสารต่อทา้ยอนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็กอีกสองฉบบัในปีพ.ศ.2543/2000 เร่ือง

ความเก่ียวพนัของเด็กในความขดัแยง้กนัดว้ยอาวุธและพิธีสารเร่ืองการคา้เด็ก การคา้ประเวณีเด็กและ

ส่ือลามก 

   นอกจากจะให้การปกป้องคุม้ครองเด็ก เพื่อไม่ให้ไดรั้บอนัตรายต่างๆ แลว้ เรายงัตอ้ง

ให้ความสําคญัเก่ียวกับอนาคตของเด็กด้วย เพื่อให้หนทางท่ีจะนําพวกเขาไปสู่การเจริญเติบโตท่ี
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สมบูรณ์ และเราควรตระหนักร่วมกันว่า เด็กทุกคนท่ีเกิดมาสมควรได้รับการพฒันาท่ีถูกต้องและ

เหมาะสม 

    แนวคิดเร่ืองการเนน้เด็กเป็นสําคญัหรือมีการให้เด็กเขา้มีเป็นส่วนร่วมเกิดข้ึนจากการ

ขบัเคล่ือนของนกัการศึกษาท่ีใหค้วามสาํคญักบัวธีิการท่ีเด็กใชเ้รียนรู้ (อา้งถึงใน บุบผา เรืองรอง, 2555)

ไม่วา่จะเป็น John Dewey ท่ีเนน้วา่ การเรียนรู้เกิดข้ึนจากการลงมือทาํ (Learning by doing) Piaget และ 

Vygotsky ท่ีเนน้กระบวนการสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเองของเด็ก หรือ Rogers ท่ีเช่ือในความแตกต่างใน

การเรียนรู้ของเด็กแต่ละคน ส่วนในประเทศไทย พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กล่าวถึง

การจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญัวา่ ผูเ้รียนมีความแตกต่างกนั ทุกคนสามารถเรียนรู้ได ้และการ

เรียนรู้เกิดไดทุ้กท่ี ทุกเวลา ดงันั้นในการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญัจึงเปิดโอกาสให้เด็กเป็นผู ้

ตดัสินใจเลือกเน้ือหาสาระท่ีตนสนใจ และเปิดโอกาสใหเ้ด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ โดยไดคิ้ด 

ไดร้วบรวมความรู้ และลงมือปฏิบติัจริงดว้ยตนเอง 
    การจดัประสบการณ์การเรียนรู้สําหรับเด็กท่ีเนน้เด็กเป็นสําคญั (Child centered) ช่วย

เน้นความสามารถในการเรียนรู้และการพฒันาเด็กแต่ละคนให้เต็มศกัยภาพ โดยการให้เด็กมีส่วนร่วม

ในการวางแผนกิจกรรม ไดป้ฏิบติัดว้ยตนเอง และมีส่วนร่วมในการประเมินผล โดยครูหรือผูใ้หญ่ลด

บทบาทลงจากการสอน หรือผูถ่้ายทอดความรู้เป็นเพียงผูอ้าํนวยความสะดวก (Facilitator) ให้เด็กเขา้ถึง

แหล่งเรียนรู้ เพื่อแสวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง 

    จากเกณฑข์อง Landsdowne (อา้งถึงใน สมพงษ ์จิตระดบั, 2545) ไดร้ะบุแนวทางการมี

ส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการตดัสินใจร่วมกบัผูใ้หญ่ไว ้3 แนวทาง คือ 

     1)  แนวทางการปรึกษาหารือ ไดแ้ก่ ผูใ้หญ่ริเร่ิม ผูใ้หญ่นาํผูใ้หญ่ควบคุม

บทบาทของเด็กตามแนวทางน้ีคือ “เด็กไม่ไดร่้วมคิด ไม่ไดร่้วมตดัสินใจ” 

     2)  แนวทางการมีส่วนร่วม ไดแ้ก่ ผูใ้หญ่ริเร่ิม เด็กมีส่วนร่วมในกระบวนการ

และติดตามผล บทบาทของเด็กตามแนวทางน้ี คือ “เด็กไดร่้วมคิด แต่ไม่ไดร่้วมตดัสินใจ” 

     3)  แนวทางในการริเร่ิม ไดแ้ก่ เด็กและเยาวชนกาํหนดประเด็นปัญหาและ

เป็นผูน้าํ ผูใ้หญ่เป็นผูส้นบัสนุนบทบาทของเด็กตามแนวทางน้ี คือ “เด็กไดคิ้ด ไดต้ดัสินใจ” 

   

ระดบัเกณฑข์อง Franklin 

จาํแนกระดบัการมีส่วนร่วมไวถึ้ง 10 ระดบั (ดูเกณฑ์ประกอบ) เพื่อฉายภาพท่ีชดัเจนยิ่งข้ึน

เก่ียวกบัระดบัการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการทาํงานร่วมกบัผูใ้หญ่ 

ระดบั 0 เด็กและเยาวชนถูกละเลย 
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ระดบั 1 ผูใ้หญ่กาํหนดกฎและตดัสินใจทั้งหมด ถูกบงการ 

ระดบั 2 ผูใ้หญ่กาํหนด ใหเ้หตุผลและอธิบาย 

ระดบั 3 ผูใ้หญ่กาํหนดเด็กไดร่้วมรับฟัง และคลอ้ยตาม 

ระดบั 4 ผูใ้หญ่กาํหนดกิจกรรมใหท้าํ เด็กๆ เป็นผูป้ฏิบติัตาม 

ระดบั 5 ผูใ้หญ่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเด็กไดต้ดัสินใจในประเด็นเล็กๆถูก 

  มอบหมายใหท้าํแต่รับทราบก่อน 

ระดบั 6 ผูใ้หญ่ใหเ้ด็กแสดงความคิดเห็น ขอคาํปรึกษาเด็ก 

ระดบั 7 ผูใ้หญ่หารือกบัเด็ก และตดัสินใจร่วมกนั ผูใ้หญ่ริเร่ิมเด็กมีส่วนร่วม 

ตดัสินใจ 

ระดบั 8 ผูใ้หญ่กบัเด็กตดัสินใจร่วมกนัเด็กริเร่ิม เด็กกาํหนดผูใ้หญ่ร่วม 

ตดัสินใจ 

ระดบั 9 เด็กและเยาวชนนาํ ผูใ้หญ่สนบัสนุน 

ระดบั 10 เด็กและเยาวชนริเร่ิมกาํหนด และตดัสินใจ 

 

ตวัอยา่งสถานการณ์+ระดบัการมีส่วนร่วม 

 ครอบครัว-เร่ิมจากท่ีบา้น พ่อแม่ท่ีให้มีกิจกรรมของครอบครัว อาทิ ทาํกบัขา้ว ให้เด็กมีส่วน

ร่วมในการคิด การช่วยทาํ เพื่อปลูกฝังและยกระดบัความผกูผนัของสถาบนัครอบครัว 

 เพื่อน-แบ่งปันทั้งความคิด และการเล่นเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมภายในกลุ่มระดบัการ

ส่ือสารระหวา่งบุคคล 

 กลุ่ม-เพื่อสร้างความเป็นผูน้าํ ผูต้ามทางความคิดและพฤติกรรมในตวัเด็ก ส่ือสารกนัภายใน

กลุ่ม เกิดการยอมรับเป็นภาวะผูน้าํทางความคิด และเรียนรู้ท่ีจะส่ือสารเพื่อใหเ้กิดการยอมรับ  

 องค์กร-กลุ่มใหญ่ ในระดบัโรงเรียน เช่น การมีส่วนร่วมทางทางพฒันาโรงเรียน สภานกัเรียน 

ตวัแทนนกัเรียนท่ีจะรู้จกัส่ือสารกบัผูท่ี้มีอาํนาจใหเ้กิดการยอมรับทศันคติของตนได ้

 

  2.1.4  การสร้างเสริมพลงัอาํนาจ (Empowerment)  

               Freire และ Rothman (อา้งถึงใน วิชยั ชูจิต, 2549) นกัคิดทั้งสามคนไดร้้อยเรียงประเด็นสําคญั

ท่ีกลายมาเป็นทฤษฎีของการสร้างเสริมพลงัอาํนาจ นัน่คือ กระบวนการหลกัของการสร้างเสริมพลงั

อาํนาจตอ้งมีการพฒันาระดบัปัจเจกบุคคล การมีส่วนร่วม  การกระตุน้ให้เกิดสํานึก และ การทาํงาน

ดา้นการปรับเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงสังคม ความหมายของการสร้างเสริมพลงัอาํนาจ คาํวา่ การสร้าง
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เสริมพลงัอาํนาจ (Empowerment) มาจากภาษาลาตินวา่ “potere”ท่ีแปลวา่ มีความสามารถ em เป็นคาํนาํ

หนา้ท่ีแปลวา่ เป็นสาเหตุให ้หรือ ทาํใหเ้กิดดว้ย ซ่ึงตามความหมายของ em เป็นการสะทอ้นความหมาย

ของ “กระบวนการ” คาํต่อทา้ย “ment” หมายถึง “ผลลพัธ์ท่ีชดัเจนเป็นรูปธรรม ส่ิงของ หรือ การกระทาํ

ท่ีเกิดข้ึน” ดงันั้น Empowerment น่าหมายถึง กระบวนการท่ีสะทอ้นให้เห็นความสามารถของบุคคลใน

การท่ีจะดึงส่ิงท่ีมีอยูภ่ายในตวัเองในการควบคุม จดัการสร้างอิทธิพลกบัตนเอง และ สังคมรอบขา้งอนั

จะส่งผลเป็นรูปธรรมต่อชีวติตนเอง 

  ในสาขาจิตวิทยาสังคม Rappaport ไดนิ้ยามการสร้างเสริมพลงัอาํนาจ ไวว้า่ คือการมุ่งท่ีสร้าง

เสริมความเป็นไปไดข้องบุคคลในการท่ีจะควบคุมชีวิตตนเอง อาํนาจ หมายถึง ความสามารถในการ

ทาํนาย ควบคุม และมีส่วนร่วมกบัสังคมแวดล้อมแล้วทาํให้เกิดผลเป็นรูปธรรมข้ึน ดงันั้นการสร้าง

เสริมพลังอาํนาจ หมายถึง กระบวนการท่ีเอ้ือให้บุคคล และ ชุมชนมีอาํนาจท่ีจะนําเอาอาํนาจไป

ดาํเนินการต่อเพื่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงชีวติและส่ิงแวดลอ้มการทาํงานในเร่ืองของอาํนาจ อาจแบ่งได้

หลายแบบ เช่น การมีอาํนาจเหนือ การมีอาํนาจโดยการมอบหมาย และการมีอาํนาจโดยการกระทาํ 

ดงันั้นในการทาํงานสาธารณสุข เราน่าท่ีจะทาํงานร่วมกนัแบบเป็นหุ้นส่วน(Partnership) มากกวา่ การ

ใช้อาํนาจเหนือกว่าหรือแบบมอบหมายเพราะทั้งสองวิธีขาดการส่งเสริมความรู้สึกการเป็นอิสระและ

การเรียนรู้ในศกัยภาพตนเอง 

   ในปี 1985 Rappaport (อา้งถึงใน วิชยั ชูจิต, 2549) ไดช้ี้ประเด็นวา่ การนิยาม Empowerment 

ว่าเป็นผลลพัธ์หรือเป็นการทาํงานท่ีส่งผลในทางบวกนั้นเป็นไปได้ยาก เพราะ การสร้างเสริมพลัง

อาํนาจมีความเก่ียวขอ้งกบัดา้นจิตใจและการเมือง ความสัมพนัธ์ดงักล่าวเป็นไปแบบไร้รูปแบบ แต่เรา

สามารถบอกได้ว่าในบุคคลหรือชุมชนนั้นๆมีพลงัอาํนาจหรือไม่ เม่ือเราเห็นหรืออยู่ในสถานการณ์ 

ทั้งน้ีเพราะพลังอาํนาจจะปรากฏให้เห็นได้แตกต่างกัน ข้ึนกับบุคคลและสถานการณ์หรือบริบท 

นอกจากน้ีภาวะท่ีไม่มีพลังอาํนาจ เช่น การไม่มีอาํนาจ การทอ้แทส้ิ้นหวงั การแปลกแยก การรู้สึก

สูญเสียอาํนาจ การกาํหนดวิถีชีวิตตนเองเป็นเร่ืองท่ีมองเห็นไดง่้ายและชดัเจน Rappaport ไดเ้สนอ

แนวคิดเร่ืองพลงัอาํนาจทางจิตวิทยาว่าเป็นการมองความเช่ือของบุคคลท่ีมีต่อความสามารถ ศกัยภาพ

ของตนเอง และ ต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆในเชิงการเขา้ไปร่วมควบคุม จดัการสถานการณ์

หรือส่ิงแวดลอ้มในชุมชนองค์ประกอบท่ีตอ้งมีในจิตวิทยาของการเสริมพลงัอาํนาจคือ การมองหรือ

ดาํรงชีวิตเชิงรุก (Proactive approach to life) ความรู้สึกเช่ือมัน่ในความสามารถและการควบคุมตนเอง 

การเช่ือในตนเองและการเมือง การรับรู้ศกัยภาพตนเอง การเช่ือในศูนยอ์าํนาจความเช่ือ (Locus of 

control) และการยกยอ่งตนเอง การมีส่วนร่วมในสังคมและการเมือง 
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  ดงันั้น Rappaport เสนอว่า นิยามของการสร้างเสริมพลงัอาํนาจ น่าจะหมายถึง คนท่ีสามารถ

มองสังคมและตนเองอยา่งวิเคราะห์ วิจารณ์และเป็นคนท่ีมองเห็นทางเลือกอ่ืน และสามารถมีส่วนร่วม

ในกิจกรรมต่างๆไดแ้มจ้ะเป็นกิจกรรมท่ีมีขอ้ขดัแยง้ การเสริมพลงัอาํนาจทางจิตวิทยา อาจมองเห็นได้

จาก ความรู้สึกวา่มีอาํนาจในการควบคุมจดัการ มุมมองท่ีเป็นการวิเคราะห์วิจารณ์และเลือกท่ีจะเผชิญ

ปัญหาหรือเล่ียงปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

2.2  แนวคดิเร่ืองการส่ือสารการละครเพือ่การพฒันา 

 

กาญจนา แกว้เทพ (2552)  อธิบายวา่ เม่ือเปรียบเทียบ “ส่ือละคร” กบั “ส่ือค่าย” แลว้ การท่ีจะ

พลิกมุมมองให้ดู ละคร เป็นสาร และเป็นการส่ือสารนั้น ดูเหมือนส่ือละครจะทาํไดง่้ายกว่าส่ือค่ายอยู่

หลายช่วงตวั เพราะส่วนประกอบต่างๆของส่ือละครเช่น นกัแสดง เน้ือหา ผูช้ม ฉาก ฯลฯ ชวนเช่ือมโยง

ไปถึงองคป์ระกอบธาตุทั้งส่ีของ “การส่ือสาร” คือ SMCR   

 ส่ือละครมีหลายประเภทหลากสายพนัธ์ ส่ือท่ีคนส่วนใหญ่คุน้ก็คือ ส่ือละครโทรทศัน์ ซ่ึงเป็น 

“ส่ือละครกระแสหลกั” ส่วนละครท่ีใชพ้ฒันานั้นเป็นกระแสรองหรือกระแสทางเลือก ท่ีผูค้นทัว่ไปยงั

ไม่คุน้ จึงมกัไม่อ๋อ แต่มกัจะเอะ๊ “ละครสาํหรับผูช้ม” มีการเนน้การผลิต คือ ตวัละครท่ีออกมา (Product) 

แต่ละครเพื่อการพฒันานั้นเป็น “ละครสําหรับผูเ้ล่น” ส่ิงท่ีเน้นมิใช่ตวัผลงานละครท่ีออกมา แต่เน้นท่ี 

“กระบวนการละคร” (Process)  (สุคนธจิต วงษเ์ผอืก, 2549)  

   ละครเพื่อการพฒันา (Theatre for development or TFD) เป็นความพยายามท่ีจะนาํศกัยภาพทั้ง

ในดา้นของความเป็นส่ือ ความเป็นศิลปวฒันธรรม และความสามารถในการให้การศึกษาของละครเขา้

มาผนึกกาํลงักนัเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาบุคคลอย่างเป็นองค์รวม แลว้เพิ่มมิติของการพฒันา

สังคมเขา้ไปอีกหน่ึงดา้น จนทาํให้ละครมีรูปโฉมใหม่ในฐานะ “นวตักรรมการพฒันาชุมชน” รูปแบบ

หน่ึง อาจกล่าวไดว้า่ “ตวัตนหลกั” ของละครเพื่อการพฒันานั้นมิไดมี้จุดเนน้ท่ีศิลปะการละครอีกต่อไป 

แต่จะแสดงบทบาทหนกัไปทางดา้นส่ือและการศึกษา “ละครเพื่อการพฒันา” ไม่ใช่ศิลปะการแสดง

รูปแบบหน่ึงแต่เป็นกระบวนการชุมชนท่ีใชล้ะครเป็นวธีิการวิเคราะห์ อภิปรายและคน้หาทางออกต่อ

ปัญหาการพฒันา ละครชุมชนเป็นกระบวนการเรียนรู้ซ่ึงพยายามท่ีจะยกระดบัความสามารถในการคิด

วิเคราะห์ในกลุ่มผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม มุ่งหมายท่ีจะเพิ่มพลงัอาํนาจให้กบัผูท่ี้ตกอยู่ในสภาพเสียเปรียบ

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในกลุ่มผูห้ญิงและเด็ก ผูซ่ึ้งปัญหาและประสบการณ์ของพวกเขามกัจะถูกละเลยอยู่

เสมอ แมก้ระทัง่ในหมู่สมาชิกของชุมชนเอง ละครเพื่อการพฒันาจึงเป็นมากกวา่ละครในลกัษณะของ

การแสดงนาฏกรรม หรือละครชนิดท่ีมุ่งผลงานการแสดง (Product) แต่เป็นละครท่ีมุ่งเนน้กระบวนการ 
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(Process) เป็นหลกั ทั้งน้ีในปัจจุบนัละครเพื่อการพฒันาไดว้ิวฒันาการมาจากการเป็นเพียงส่ือในการ

แพร่กระจายข่าวสาร จนกลายเป็นเคร่ืองมือท่ีมีคุณค่าต่อการวิเคราะห์วิจารณ์อยา่งมีส่วนร่วม ส่งเสริม

ให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชน และมุ่งเสริมสร้างพลงัอาํนาจให้แก่ชุมชน”ความเป็นมาของละครเพื่อ

การพฒันา 

  คาํวา่ “ละครเพื่อการพฒันา” (พรรัตน์ ดาํรุง, 2557)  น้ีเป็นคาํใหญ่ ซ่ึงหมายรวมถึงการนาํละคร

มาใช้เพื่อวตัถุประสงค์ด้านการพฒันาทุกรูปแบบ จึงปรากฏว่ามีช่ือเรียกท่ีแตกต่างกันไป เช่น 

Community theatre, Forum theatre หรือ Theatre forum ซ่ึงบางคร้ังมีผูเ้รียกวา่ Edutainmentซ่ึงรูปแบบ

ท่ีหลากหลายเหล่าน้ี เกิดมาจากการประยกุต ์คิดคน้และ พฒันารายละเอียดทางเทคนิคของนกัละครของ

แต่ละประเทศ ซ่ึงทาํให้ละครแต่ละชนิดท่ีกล่าวมา นั้นมีวิธีการ รูปแบบ หรือกระบวนการ แตกต่างกนั

ออกไปบา้ง แต่ก็ลว้นมีเป้าหมายหรือแนวคิดหลกัเช่นเดียวกนัทั้งส้ินกล่าวไดว้า่ เทคนิคละครเพื่อการ

พฒันาเกือบทุกรูปแบบไดรั้บอิทธิพลจากแนวคิดเก่ียวกบัการศึกษาแบบมีส่วนร่วม ซ่ึงเป็นนกัการศึกษา

เชิงวพิากษท่ี์มีช่ือเสียงของบราซิล ซ่ึงเสนอวา่ “ความรู้เร่ิมตน้จากความตระหนกัวา่รู้นอ้ย...และเม่ือรู้ตวั

วา่รู้นอ้ยประชาชนก็จะเกิดความพยายามท่ีจะรู้ให้มากข้ึน” กระบวนการของวิธีวิทยา (Methodology) ท่ี

ใช ้ เรียกวา่ “Action-reflection praxis” ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีผูเ้ขา้ร่วมจะไดรั้บการกระตุน้ให้กา้วถอย

หลงัออกมาหน่ึงกา้ว จากสถานการณ์ท่ีพวกเขากาํลงัเผชิญอยู ่เพื่อให้เกิดการตรวจสอบท่ีปราศจากอคติ 

และเพื่อพฒันาสาํนึกแห่งการวิพากษใ์นส่ิงท่ีพวกเขามองเห็น การสะทอ้นกลบัเช่นน้ีไดม้อบมุมมองใน

เชิงลึกและความเขม้แข็งท่ีจะกลบัไปปฏิบติัการแกไ้ขเปล่ียนแปลงในสถานการณ์ท่ีไดเ้กิดข้ึน ซ่ึงทาํให้

วงจรน้ีสามารถเร่ิมตน้ข้ึนมาใหม่อีกคร้ัง ส่วนนวตักรผูริ้เร่ิมและพฒันาเทคนิคน้ีจนเป็นท่ียอมรับ คือ 

Bourne (อา้งถึงใน พรรัตน์ ดาํรุง, 2557) นกัการศึกษาเพื่อสังคมและนกัการละครชาวบราซิล โดยเขาได้

ประยกุตแ์นวความคิดให้เขา้กบั กิจกรรมการแสดงท่ีมุ่งนาํเสนอเน้ือหาหรือประเด็นทางการศึกษา ผา่น

กระบวนการพฒันาผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมซ่ึงเป็นกลุ่มคนท่ีดอ้ยโอกาสหรือตกอยู่ในภาวะเสียเปรียบทาง

วฒันธรรม เพื่อให้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมเกิดการเรียนรู้ แลกเปล่ียนและทบทวนปัญหาของตนเอง จน

นาํไปสู่การแสวงหาทางออกท่ีเหมาะสม รวมทั้งการพฒันาความเช่ือมัน่และภาคภูมิใจในตนเอง เยียวยา

บาดแผลในจิตใจ โดยใชก้ารแสดงละครเป็นเสมือนกระบอกเสียงให้กลุ่มคนเหล่าน้ีไดแ้สดงออก บอก

เล่าถึงความคิด จิตใจและตวัตนของพวกเขาให้คนอ่ืนๆ ไดรั้บรู้ โดย Bourne ไดเ้รียกเทคนิคดงักล่าววา่ 

“Theatre of the Oppressed” ซ่ึงต่อมาไดรั้บการยอมรับวา่เป็นจุดเร่ิมตน้ของกระบวนการละครเพื่อการ

พฒันา 

ปัจจุบันเทคนิคละครเพื่อการพฒันาได้รับการเผยแพร่และนํามาใช้เป็นเคร่ืองมือในการ

เสริมสร้างการเรียนรู้และเพื่อช่วยสนบัสนุนดา้นการส่ือสารในระดบัชุมชนอย่างกวา้งขวางไปทัว่โลก
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จนกลายเป็นเคร่ืองมือสําคญัของนักพฒันาและองค์กรพฒันาท่ีทาํงานผ่านส่ือศิลปะและวฒันธรรม

โดยเฉพาะการทาํงานกบักลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นประชาชนและเยาวชนในชุมชนท่ีดอ้ยพฒันา ทั้งแถบละติน 

อเมริกา แอฟริกาและทวีปเอเชีย เช่นบราซิล เปรู อินเดีย ฟิลิปปินส์ ไนจีเรีย เป็นตน้ ซ่ึงส่วนใหญ่

ประเทศเหล่าน้ีไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณจากองค์กรพฒันาและกองทุนเพื่อการพฒันาระหว่าง

ประเทศเช่น องคก์ร Save The Children ประเทศองักฤษ, กองทุน Canada Fund ประเทศแคนาดา, 

กองทุน AUSAID ประเทศออสเตรเลีย ตลอดจนองคก์รพฒันาต่างๆ ของสหประชาชาติ เช่นองคก์าร 

UNICEF, UNDP, UNESCO, FAO และ UNFPA ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงการยอมรับเทคนิคละครเพื่อการ

พฒันาในระดบัสากล 

  เน่ืองจากวธีิการของละครเพื่อการพฒันามีความยดืหยุน่สูง และไม่มีแบบแผนท่ีตายตวัเทคนิคน้ี

จึงสามารถปรับใชก้บัแนวคิดท่ีหลากหลาย โดยผูใ้ชส้ามารถประยุกต์กลวิธีท่ีเหมาะสมกบัผูช้มแต่ละ

กลุ่มไดง่้าย ประเทศต่างๆ จึงไดมี้การปรับปรุงและพฒันาเทคนิคดงักล่าวให้เขา้กบับริบททางสังคม

วฒันธรรมของตน จนกลายเป็นละครเพื่อการพฒันาในแบบฉบบัของตนเอง และใชช่ื้อเรียกท่ีแตกต่าง

กนัไป เช่น ประเทศซิมบบัเว มีกลุ่ม Amakhosi ใชรู้ปแบบ Theatre for Community Action ในการ

รณรงคค์วามรู้โรคเอดส์ให้กบัชุมชนชนบท ประเทศแอฟริกาใต ้มีกลุ่ม Arepp ใช ้Educational Theatre 

and Popular Media เพื่อให้การศึกษาแก่สังคมในประเด็นต่างๆ เช่นเอดส์เพศสภาวะ ทกัษะชีวิต และ

เพศศึกษา ประเทศเวียดนาม มีหน่วยงานสาขาของ UNESCO ใช ้Edutainment เพื่อรณรงคใ์ห้ความรู้

เร่ืองโรคเอดส์  

 

2.2.1  การส่ือสารการละครในมุมมองของศิลปะ 

 คาํวา่ “ละคร” ตรงกบัคาํในภาษาองักฤษสองคาํ คือคาํวา่ Theatre และ Drama “Theatre”มาก

จากภาษากรีกวา่ “theatron” หมายความวา่ “ไดดู้ ไดเ้ห็น” (to see) ส่วนคาํวา่ “Drama” มาจากภาษากรีก

กวา่ “drao” หมายถึง “การกระทาํ หรือการแสดง” (to do, to act) ละครคือการแสดงเลียนชีวิต โดยมีการ

ร้องรําทาํเพลงประกอบ และบริบทของไทยเราเน่ืองจากธรรมชาติของละครมีลกัษณะเป็นพหุศาสตร์ 

(Multi-disciplinary) นิยามของละครจึงมีความหลากหลาย แตกต่างกนัออกไปตามศาสตร์ท่ีอา้งถึง เช่น 

ในทางศิลปะ ถือวา่ละครเป็นศิลปะแขนงหน่ึง เรียกวา่ “ศิลปะการละคร” (Theatre Art) ซ่ึงมีผูนิ้ยามไว้

ดงัน้ี“ศิลปะการละคร คือ ศิลปะท่ีเกิดข้ึนจากการนาํภาพจากประสบการณ์และจินตนาการของมนุษยม์า

ผกูเป็นเร่ืองและจดัเสนอในรูปของการแสดง โดยมีนกัแสดงเป็นผูส่ื้อความหมายและเร่ืองราวต่อผูช้ม  
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“ศิลปะการละคร คือการศึกษาใหเ้ขา้ใจถึงชีวิตและจิตใจของมนุษย ์ปฏิกิริยาท่ีมนุษยมี์

ต่อส่ิงแวดลอ้ม ปัญหาเฉพาะหนา้ ธรรมชาติ กฎเกณฑ์ทางสังคม ตลอดจนเพื่อนมนุษย์

ดว้ยกนั ซ่ึงยอ่มจะนาํไปสู่ความเขา้ใจตนเองและผูอ่ื้น หรือจะกล่าวอีกนยัหน่ึง การ

ละคร ก็คือการศึกษาคน้หาความจริง หลกัปรัชญา และแนวทางชีวิต ท่ีเห็นไดจ้ากการ

แสดงออกของมนุษยทุ์กยคุทุกสมยัในรูปของละคร” (สดใส พนัธุมโกมล, 2542) 

 

 ศิลปะการละครมีความผกูพนัลึกซ้ึงกบัมนุษยทุ์กชาติทุกภาษา ในทางจิตวิทยาเห็นวา่การแสดง

บทบาทสมมติเป็นพฒันาการสากลอยา่งหน่ึง ท่ีสะทอ้นถึงความเป็นมนุษยอ์นัเป็นส่ิงมีชีวิตท่ีทรงภูมิ

ปัญญาไดอ้ยา่งชดัเจนท่ีสุด ตั้งแต่วยัเยาวเ์ด็กทุกคนลว้นมีความสุขสนุกสนานกบัการเล่นเลียนแบบ การ

จินตนาการและการฝันกลางวนั ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการปลดปล่อยพลงังานส่วนท่ีเหลือใช้ตาม

ธรรมชาติ อีกส่วนหน่ึงก็เป็นกระบวนการทางจิตท่ีช่วยใหม้นุษยส์ามารถหลีกหนีไปจากสภาพความเป็น

จริงท่ีเผชิญอยู ่ซ่ึงถือวา่เป็นการพกัผอ่นหยอ่นใจชนิดท่ีเป็นพื้นฐานท่ีสุดท่ีมนุษยจ์ะสามารถทาํไดง่้ายๆ 

ดว้ยตนเอง ประการสุดทา้ยมนุษยทุ์กคนลว้นมีความตอ้งการในการแสดงออก (Need to expression) 

เป็นสัญชาตญาณพิเศษท่ีแตกต่างจากสัตวโ์ลกชนิดอ่ืนๆ 

 ดงันั้นศิลปะการละครโดยธรรมชาติ จึงเป็นกิจกรรมท่ีแสดงออกเพื่อสะทอ้นให้เห็นพฤติกรรม

ต่างๆ ของมนุษย ์ละครจึงเป็นทั้งการเลียนแบบและเป็นสัญญะท่ีแสดงถึงความเป็นมนุษย ์อีกทั้งยงัเป็น

รูปแบบทางศิลปะอยา่งหน่ึง ท่ีช่วยให้ศิลปินสามารถนาํมาใช้แสดงถึงทศันะ ปรัชญา ความคิดและ

อารมณ์ความรู้สึกของตนต่อปรากฏการณ์ใดๆ ก็ตามท่ีเขาตอ้งการนาํเสนอ ละครรับใชส้ังคมในแง่ของ

ประเพณี โดยผลักดันให้บุคคลได้มีส่วนร่วมในประสบการณ์เดียวกันจากการเข้าชมละครใน

ขณะเดียวกนัละครก็สะทอ้นภาพของวถีิชีวติ จิตวญิญาณและขนบประเพณีของคนในสงัคมนั้นๆให้เห็น

อย่างใกลเ้คียงความจริงมากท่ีสุด ในจาํนวนศิลปะทั้งหลาย ละครจึงเป็นศิลปะท่ีแสดงถึงความเป็น

มนุษยไ์ดช้ดัเจนท่ีสุด 

   ในโรงละคร เราหวงัจะไดรั้บความเพลิดเพลินและเรายงัหวงัให้ศิลปินส่ือสารส่ิงใดก็ตามท่ีเขา

ประสงคจ์ะบอกเราอีกดว้ย เม่ือมีทั้งการส่ือสาร การแสดงออก และความเพลิดเพลินอยูพ่ร้อมกนัเรา

อาจจะสนุกสนานไปกบัประสบการณ์มากมายหลายแบบ เช่น การมีอารมณ์โตต้อบร่วมไปกบัเร่ืองราว 

ความรู้สึกฮึกเหิมในใจ ความเขา้ใจชดัในความรู้สึกส่วนตวัและอคติของตน การอภิปรายทศันะทาง

สังคม ปรัชญา การเมืองหรือศาสนา การเสนอเร่ืองราวท่ีคลา้ยคลึงกบัตวัเรา หรือแตกต่างอยา่งมากจาก

ตวัเราทั้งดา้นกาลเวลาและสถานท่ี หรือการหลีกหนีไปจากชีวิตประจาํวนัในช่วงเวลาสั้นๆ ท่ีไดล้ะคร

เบาสมองซ่ึงช่วยให้เราลืมตวัเองไปชัว่ขณะ จุดมุ่งหมายเหล่าน้ีมีอยูใ่นการละครตลอดมาทุกยุค และยงั
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เป็นอยูใ่นทุกวนัน้ี Gardner เรียกมนัวา่ ตวั E ทั้ง 5 นัน่คือ การแสดงออก (Express) ความเพลิดเพลิน 

(Entertain) ความรู้สึกเพริดแพร้ว (Exalt) ความรู้แจง้เห็นจริง(Enlighten) และการหลีกหนี (Escape)  

   นอกจากน้ีละครยงัเป็นพื้นฐานของส่ือประเภทโทรทศัน์และภาพยนตร์ ซ่ึงเป็นส่ือใน

ชีวิตประจาํวนัของสังคมสมยัใหม่ ทั้งยงัเป็นส่ือท่ีสามารถผสมผสานทุกส่ือท่ีกล่าวมาแล้ว รวมทั้ง

ศิลปวฒันธรรมทุกชนิดเขา้ไวด้ว้ยกนัอยา่งกลมกลืน เพราะธรรมชาติของศิลปะการละครมีลกัษณะเป็น

ศิลปะร่วม (Composite Art) ละครเร่ืองหน่ึงๆ จึงเป็นเสมือนพื้นท่ีทางวฒันธรรมท่ีสามารถหลอมรวม

เอาศิลปะหลายแขนงไวด้ว้ยกนั ไม่วา่จะเป็นวรรณศิลป์ ดนตรี ทศันศิลป์ ตลอดจนนาฏศิลป์และการ

แสดงทุกรูปแบบ ฯลฯ ดว้ยเหตุน้ีละครจึงเป็นกระบวนการทางสังคมโดยธรรมชาติ เพราะละครตอ้งการ

การร่วมมืออย่างดีของศิลปิน นกัเทคนิคและผูช้มจาํนวนมาก ซ่ึงทาํให้กิจกรรมดา้นการละครมีความ

ศกัยภาพในการพฒันาความเขา้ใจตนเองของชุมชน และความเขา้ใจของชุมชนต่อบุคคลแต่ละคนใน

ชุมชนนั้นๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

2.2.2  ละครกบัการเรียนรู้ 

 ในทางการศึกษา ละครถือวา่เป็นส่ือการสอนแบบหน่ึง (Theatre as a teaching tool) ซ่ึงการนาํ

ละครมาใชใ้นระบบการศึกษา ไม่วา่จะเป็นรูปแบบของการจดักิจกรรมการละครโดยตรง หรือกิจกรรม

ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการละครก็ดี ลว้นมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเรียนรู้ของบุคคล ดงัจะเห็นไดจ้ากการท่ี 

Dr.Dael นกัการศึกษา ไดศึ้กษาเปรียบเทียบการเรียนรู้ของมนุษยโ์ดยใชว้ิธีการต่างๆ 12 วิธี 1 พบวา่ การ

เรียนรู้ผา่นประสบการณ์นาฏการและการละครนั้น เป็นวิธีการเรียนรู้ท่ีให้ผลดีกวา่วิธีการอ่ืนๆ ถึง 9 วิธี 

เน่ืองจากทาํให้ผูเ้รียนสามารถจดจาํส่ิงท่ีเรียนรู้ไดถึ้งร้อยละ 90 และยงัมีความคงทนเป็นเวลาถึง 2 

สัปดาห์ เทียบเท่ากบัผลการเรียนรู้จากการใช้สถานการณ์จาํลอง (Simulator) และการเรียนรู้จากการ

ปฏิบติักบัของจริง 

 

2.2.3  การละครในรูปแบบของการส่ือสาร 

   ส่วนในทางวิชาการดา้นการส่ือสาร (Communication study) ถือวา่การแสดงละครบนเวทีเป็น

ส่ืออยา่งหน่ึงเรียกวา่ “ส่ือละคร” (Theatre Media) ซ่ึงถือวา่มีอายุเก่าแก่ท่ีสุดในบรรดาส่ือท่ีมีการรับรู้

ดว้ยการไดย้นิและไดฟั้ง ส่ือการแสดงละครน้ี เร่ิมตน้ตั้งแต่ดึกดาํบรรพจ์ากคนเล่านิทานซ่ึงจะเล่านิทาน

เพื่อเป็นการให้ความบนัเทิงแก่คนในเผา่โดยผูเ้ล่าก็จะแสดงท่าทางประกอบตามเน้ือเร่ือง ประเทศจีน 

อินเดียและญ่ีปุ่น ไดมี้การบนัทึกเก่ียวกบัการละครตั้งแต่ยคุตน้ของประวติัศาสตร์ ประเทศกรีกโบราณ ก็

มีการแสดงละครตลก และเร่ืองโศกนาฏกรรมในโรงละครท่ีบรรจุคนไดถึ้ง 20,000 คน หากจะแบ่งตาม
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บทบาทหนา้ท่ีทางสังคม ละครก็จดัวา่เป็นส่ือท่ีให้ข่าวสาร (Information media) ตลอดจนเป็นส่ือเพื่อ

การศึกษา (Educational media) และบทบาทท่ีเด่นชดัท่ีสุด ไดแ้ก่ส่ือบนัเทิง (Entertainment media) หาก

จะแบ่งส่ือละครตามประสาทท่ีใชใ้นการรับสาร ละครก็จดัเป็นส่ือโสตทศัน์ (Audio-visual media) หรือ 

(Audio-visual transmitter) คือส่ือท่ีไดรั้บดว้ยการฟังและการมองเห็น ซ่ึงผูรั้บสารมีความเขา้ใจง่ายกวา่

ส่ือประเภทส่ือทศัน์ (Visual media) หรือส่ือโสต (audio media) และหากจะจาํแนกประเภทของส่ือ

ละครตามววิฒันาการของส่ือ ละครจดัเป็นส่ือท่ีเก่าแก่ท่ีสุดท่ีเรียกวา่ส่ือประเพณี (Traditional media)ได้

อธิบายว่าส่ือประเพณีได้แก่ บุคคล คณะบุคคล และเคร่ืองอุปกรณ์ท่ีเก่ียวกบัการแสดงและการ

แสดงออกซ่ึงวฒันธรรมของชาติท่ีสืบทอดกนัมาตั้งแต่โบราณกาล  

 มนุษยเ์ป็นส่ือท่ีเรียกกนัว่าส่ือบุคคล (Human media) วฒันธรรมเป็นส่ือท่ีเรียกว่าประเพณี 

เพราะใชสื้บทอดกนัมาตั้งแต่โบราณกาล ทั้งส่ือบุคคลและส่ือประเพณีสามารถส่งหรือนาํรหสัสารผา่น

ครรลองไปยงัผูรั้บสารคนเดียวหรือหลายๆ คนโดยไม่จาํเป็นตอ้งอาศยัส่ิงประดิษฐ์เขา้มาช่วย ส่ือ

ประเพณีจึงเป็นทั้งภาชนะรองรับตวัสาร (Recipient) และพาหนะ (Vehicle) ท่ีจะนาํตวัสารจากบุคคล

หน่ึงไปยงัอีกบุคคลหน่ึง จากสถานท่ีหน่ึงไปยงัสถานท่ีหน่ึง และท่ีสําคญัก็คือจากเวลาหน่ึงไปยงัอีก

เวลาหน่ึงซ่ึงยาวนานหลายร้อยหลายพนัปีนอกจากน้ีส่ือละครถือวา่เป็นส่ือพื้นบา้น (Folk media) ชนิด

หน่ึง ตรงกนักบัคุณสุรพล ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ “ส่ือพื้นบา้น หมายถึง รูปแบบของการส่ือสารระหวา่ง

บุคคลกบับุคคล หรือบุคคลกบักลุ่มคนท่ีไดป้ระพฤติ ปฏิบติั สืบต่อกนัมาจนเกิดความเคยชินเป็น

ประเพณีและครอบคลุมถึงประเพณีเร่ืองภาษา ท่าทาง การแต่งกาย เคร่ืองใช ้ฯลฯ ท่ีประชาชนในสังคม

หน่ึงกาํหนดความหมายท่ีแน่นอนเอาไวใ้ห้เป็นท่ีเขา้ใจตรงกนั ส่ือพื้นบา้นจึงควรครอบคลุมการแสดง

ต่างๆ เช่น เพลง ระบาํ ละคร การละเล่น และกีฬา ท่ีเปิดโอกาสใหมี้การสนทนาวิสาสะ ตลอดจน

ประเพณีและพิธีกรรมต่างๆ ท่ีเป็นปัจจยัใหเ้กิดการส่ือสาร” 

 ในอีกมุมหน่ึง ส่ือละครถือเป็นการส่ือสารระหวา่งบุคคล (Interpersonal Communication)โดย

กลุ่มผูรั้บสาร หรือกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มผูส่้งสารท่ีรู้แน่ชดัวา่เป็นกลุ่มใด การเกิดปฏิกิริยาสนองตอบ 

(Feedback and Reaction) ก็มีไดง่้ายกวา่ส่ือมวลชน และเป็นส่ิงท่ีมีความจาํเพาะ สามารถนาํสารไปได้

อย่างมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากรูปแบบการส่ือสารระหว่างบุคคลเป็นการส่ือสารลกัษณะเผชิญหน้า 

(Face-to-face) จดัเป็นรูปแบบท่ีมีผลต่อการให้ผูรั้บสารยอมรับท่ีจะเปล่ียนแปลงทศันคติท่ีจะยอมรับท่ี

จะร่วมมือปฏิบติัมากท่ีสุด ส่ือมวลชนจะเป็นตวัเสริมสร้างความรู้เบ้ืองตน้ ขณะท่ีส่ือบุคคลเป็นตวัสําคญั

มากในการโนม้นา้วใจ เพราะสามารถเปล่ียนทศันคติ และมีประสิทธิผลต่อการเปล่ียนแปลงดา้นพุทธิ

ปัญญา เช่น เพิ่มความรู้ ขณะท่ีการส่ือสารระหวา่งบุคคลมีผลต่อการเปล่ียนแปลงทศันคติมากกวา่ ดว้ย

คุณลกัษณะทางการส่ือสารเช่นน้ี ทาํให้ละครเป็นส่ือท่ีมีพลงัในการให้ขอ้มูลข่าวสารและการสอน 
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เช่นเดียวกบัพลงัดา้นความบนัเทิง ละครสามารถเป็นตวัอยา่งท่ีดีและไม่ดีใหก้บัเราทั้งยงัทาํให้เรารู้สึกได้

วา่หลีกหนีไปจากชีวิตท่ีเป็นจริง แมใ้นขณะท่ีเรากาํลงัเผชิญหนา้ชีวิตเช่นนั้นอยูใ่นละคร ดงัเช่นกรณีท่ี

เยาวชนในฑณัฑสถานจะสามารถดูละครท่ีแสดงถึงชีวิตของตนเอง ไดโ้ดยไม่รู้สึกวา่ถูกตาํหนิ แต่กลบั

รู้สึกมีส่วนร่วมและคล้อยตามไปกับบทบาทของตวัละครจนทาํให้พวกเขาสามารถมองยอ้นและ

วพิากษว์จิารณ์การกระทาํท่ีผา่นมาของตนเองไดอ้ยา่งปราศจากอคติ และอาจพบทางออกของปัญหาจาก

เน้ือหาสาระท่ีละครมอบให้ และไดรั้บความหวงัหรือแรงบนัดาลใจจากตวัละครไดโ้ดยไม่รู้สึกวา่ถูก

ทาํลายคุณค่าในตนเองไป  
 
2.2.4  การส่ือสารผ่านกระบวนการละคร 

Theatre Process หมายถึง กระบวนการละครเพื่อการพฒันาท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน ใน 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีไดน้าํมาจากผลงานวิจยัของกลุ่มละครมะขามป้อม นาํมาเป็นขั้นตอนตน้แบบท่ีจะ

ทาํกระบวนการละครในแต่ละรูปแบบข้ึน ในศึกษาการทาํงานของกลุ่มละครมะขา้มกบักลุ่มเยาวชนใน

พื้นท่ีชนบท 4 แห่ง และพบวา่มีการทาํงาน 7 ขั้นตอนมีดงัน้ี  

ขั้นท่ี1: ขั้นเตรียมงานและประสานงาน  

ขั้นท่ี 2: ฝึกทกัษะการแสดงและทกัษะละคร 

ขั้นท่ี 3: การศึกษาขอ้มูลและประเด็น  

ขั้นท่ี 4: การผลิตผลงานละคร  

ขั้นท่ี 5: การจดัแสดง  

ขั้นท่ี 6: ขั้นประเมินผลและสรุปบทเรียน 

ขั้นท่ี 7: การวางแผนงานในระยะต่อไป 

    2.2.4.1  ขั้นท่ี1: ขั้นเตรียมงานและประสานงาน ในขั้นตอนน้ีถือเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีสําคญั

ของการทาํกิจกรรมละคร ในการเตรียมงานนั้นมีขอ้สังเกตว่า จะมีการเตรียมงานใน 3 ส่วน คือ การ

เตรียมงานภายในของกลุ่มผูจ้ดัทาํ หรือ กลุ่มละคร (ซ่ึงประกอบดว้ย คณะทาํงาน/วิทยากร/ทีมบริหาร) 

การเตรียมงานในส่วนขององค์กรร่วม อนัไดแ้ก่การทาํความรู้จกักนั ทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัเป้าหมาย

ร่วมกนัและสร้างความคุน้เคยต่อกนัและกนั และการเตรียมกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงหมายถึง เด็กและเยาวชนท่ี

จะสมคัรเขา้ร่วมกิจกรรม 

2.2.4.2  ขั้นท่ี 2: ฝึกทกัษะการแสดงและทกัษะละคร ในขั้นตอนน้ีจะเป็นการเรียนรู้

แบบมีส่วนร่วม การเรียนรู้ผ่านการลงมือทาํจริง (Learning by doing) และการเรียนรู้โดยใช้

ประสบการณ์ (Experiential Method)  
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  2.2.4.3  ขั้นท่ี 3: การศึกษาขอ้มูลและประเด็น กิจกรรมต่างๆท่ีดาํเนินในขั้นตอนน้ี เช่น 

การศึกษาการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กและเยาวชน ปัญหา วิธีแกปั้ญหา ร่วมทั้งเร่ืองของ

การส่ือสารเพื่อการพฒันาในเด็กและเยาวชนซ่ึงจะนาํเอาเน้ือหาท่ีศึกษาได้มาสร้างเป็นละคร เพื่อให้

ผูเ้ขา้ร่วมไดเ้ห็นถึงคุณค่าและตระหนกัถึงความสําคญัหรือเพื่อเป็นช่องทางท่ีจะรับฟังทศันคติของเด็ก

และเยาวชนต่อกิจกรรมละคร เป็นตน้ 

  2.2.4.4  ขั้นท่ี 4 การผลิตผลงานละคร ขั้นน้ีจะครอบคลุมตั้งแต่การให้ผูเ้ขา้ร่วมชม

ละครคือ ในรูปแบบท่ี1 คือ การส่ือสารทิศทางเดียว/สองทิศทาง จนไปถึงรูปแบบท่ี 2 คือ การส่ือสาร

สองจงัหวะ(เกิดผูน้าํความคิดส่งต่อเป็นลาํดบัท่ี 2) และรูปแบบท่ี3 คือ การมีส่วนร่วมในการสร้างละคร

(การคดัเลือกเน้ือเร่ือง การแสดงละคร ผลิตเป็นผลงานละคร) ตามลาํดบั 

  2.2.4.5  ขั้นท่ี 5: การจดัแสดง(Displaying) ซ่ึงครอบคลุมตั้งแต่การประชาสัมพนัธ์

ละครของเด็กและเยาวชน ขั้นการแสดง และกิจกรรมหลงัการแสดง โดยเฉพาะกิจกรรมหลงัการแสดง

ซ่ึงมีความสําคญัมากเป็นพิเศษ และเป็นขั้นตอนท่ีทาํให้ละครเพื่อการพฒันามีความแตกต่างไปจาก

ละครทัว่ไป ดงันั้นหลงัจากการแสดงจบลงแลว้ จึงมีการจดัให้เกิดการพูดคุยแลกเปล่ียนกบักลุ่มผูช้มใน

ประเด็นต่างๆ เร่ิมตั้งแต่คาํถามง่ายๆ เช่น การเล่าอารมณ์ความรู้สึกขณะชมละคร ไปจนถึงสาระแงคิดท่ี

ไดจ้ากการดูละคร  

            2.2.4.6  ขั้นท่ี 6: ขั้นประเมินผลและสรุปบทเรียน ขั้นตอนน้ีในทางปฏิบติัจริงคือ

ประเมินผลและสรุปบทเรียนนั้น ก็มีการดาํเนินในหลายวงและมีหลายวตัถุประสงค ์เช่น 

1)  ประเมินผลและสรุปบทเรียนหลังจบการแสดง มีเป้าหมายเพื่อเรียนรู้

ความสาํเร็จและขอ้บกพร่องของการแสดงและปฏิกิริยาของผูช้มเป็นเน้ือหาหลกั   

2)  การประเมินผลและสรุปบทเรียนของการฝึกอบรม เป็นแวดวงของกลุ่มผูเ้ขา้ 

รับการฝึกอบรม เป้าหมายน้ีมุ่งไปตวักระบวนการฝึกอบรมเป็นสาํคญั 

2.2.4.7  ขั้นท่ี 7: การวางแผนงานในระยะต่อไป ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนวางแผนเพื่อเกิด

การพฒันาสร้างความย ัง่ยืนในอนาคต เช่น การตั้งกลุ่มเพื่อดูการพฒันาระดบัความสนใจเร่ืองของความ

ฉลาดทางอารมณ์ในเด็กและเยาวชน หรือ มีจดัเป็นงานประจาํปีท่ีเรียกสมาชิกท่ีเขา้รับการฝึกอบรมมา

ชมละคร รวมถึงการนาํผลท่ีไดเ้ป็นฐานขอ้มูลเพื่อจะวางแผนเพื่อการหนุนช่วยเด็กและเยาวชนทางดา้น

ความฉลาดทางอารมณ์ต่อไป 

 

 

 



28 
 

2.3  การส่ือสารเพือ่การพฒันาเด็กและเยาวชนผ่านส่ือละคร  

 

 เด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มคนท่ีอยู่ในช่วงวยัท่ีมีอุปนิสัยท่ีชอบการเลียนแบบอีกทั้งเล่นบทบาท

สมมติ เกิดการสร้างกิจกรรมทางการแสดง และละครเวทีรูปแบบเฉพาะตลอดจนการแยกประเภทผูช้ม

นั้นเร่ิมตน้ไดไ้ม่นาน ในระยะแรกผูใ้หญ่ใชล้ะครเป็นส่ือให้เด็กๆในโรงเรียนทาํกิจกรรม เช่น การสอน

ภาษาละติน ในโรงเรียนขององักฤษในศตวรรษท่ี 15 หรือความพยายามสอนภาษาองักฤษให้กบัผูย้า้ยมา

จากยโุรปท่ีมาตั้งถ่ินฐานในสหรัฐอเมริกาในตน้ศตวรรษท่ี 19 

 เร่ืองละครสาํหรับเด็กและเยาวชน ไดแ้ก่ เด็กท่ีมีอาย ุ4 ปีข้ึนไปจนถึงวยัรุ่นท่ีมีช่วงอายุ 18 ปี อนั

ถือว่าเป็นศิลปะการละครท่ีมีลกัษณะรูปแบบเฉพาะ วยัและช่วงความพร้อมของเด็กและเยาวชนนั้น

กาํหนดเน้ือหาและรูปแบบการนาํเสนอ และการทาํกิจกรรมละคร การจดัแสกงท่ีเน้นงานคุณภาพและ

ความจริงใจ อีกทั้งการใช้ละครเป็นส่ือในการพฒันาเด็กๆในโรงเรียนท่ีจะใหแด็กและเยาวชนได้มี

การศึกษาศิลปะอย่างเป็นธรรมชาติตลอดจนเขา้ใจพื้นฐานของศิลปะท่ีทาํให้เด็กและเยาวชนมีความ

มัน่ใจท่ีจะคิด สร้างสรรคผ์ลงานกบักลุ่มเพื่อนวยัเดียวกนั  

  

 2.3.1  คุณค่าของการส่ือสารเพือ่การพฒันาเด็กและเยาวชนผ่านส่ือละคร 

 ละครทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นละครเวทีหรือละครทางการศึกษานั้นประโยชน์แก่เด็กและ

เยาวชน เด็กในฐานนะผูช้มจะไดมี้ประสบการณ์ดา้นการเรียนรู้เร่ืองราว โครงเร่ืองวรรณกรรม การสร้าง

บทละคร ทั้งไดรั้บรู้ศิลปะการส่ือสารดว้ยองคป์ระกอบอ่ืนๆ ภาพ เพลง และพฒันาการวิพากษ ์วิจารณ์

และแสดงความเห็น 

 หากถ้าเด็กๆได้มีส่วนร่วมในกระบวนการการพฒันาละคร หรือกิจกรรมละครแล้ว ผูร่้วม

กระบวนการจะไดฝึ้กฝน เรียนรู้การเขา้ใจตนเอง และการแสดงออก (Acting out) ช่วยกระตุน้ให้เด็ก

และเยาวชนท่ีร่วมกิจกรรมไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์และการพฒันาตนเอง กิจกรรมละครในห้องเรียน 

ตลอกจนการเป็นผูช้มมีประโยชน์ คือ  

  2.3.1.1 ละครสร้างแรงจูงใจ กิจกรรมการละครมีความใกลเ้คียงกบัวิธีการใชชี้วิตตาม

ธรรมชาติของเด็กๆก็คือ การเล่นสนุก การมีอิสระในการเคล่ือนไหว เม่ือทาํกิจกรรมการละครนั้น วินยั

และพฤติกรรมของการเล่นละครในกลุ่มมีลกัษณะต่างจากการเรียนการสอนแบบปกติ ทาํให้เกิดความ

กระตือรือร้นท่ีจะคน้ควา้ และนาํขอ้มูลมาใชเ้ล่นละครในหวัขอ้ท่ีตั้งไว ้

  2.3.1.2 ละครเป็นการฝึกปฏิบติัการจริง ฝึกจิตนาการ การเคล่ือนไหวการเล่นละครเป็น

การปฏิบติัจริงในสถานการณ์ท่ีสมมติข้ึน เด็กและเยาวชนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมไดส้วมบทบาทดาํเนินตาม
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เง่ือนไขท่ีตั้งไว ้นอกจากนั้นยงัไดท้ดลองใชจิ้ตนาการ นาํลีลาต่างๆตลอดจนบทบาทสมมติข้ึน ใชชี้วิต

ฝึกทดลองแกปั้ญหาตามเง่ือนไขท่ีกาํหนด และทดสอบปฏิกิริยาท่ีมีต่อสังคม 

  2.3.1.3 ละครเปิดโอกาสให้มีการทดลองชีวิตและทดสอบปฏิกิริยาท่ีมีต่อสังคม (การ

ใชชี้วิต) และสร้างสมความเขา้ใจในขอ้มูลหรือปัญหาท่ีเด็กๆมีความสนใจการละครเป็นการฝึกให้ผูท้าํ

กิจกรรมไดมี้โอกาสไดล้องผิดลองถูก ไดฝึ้กการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น ฝึกการใช้ภาษา ใช้ความคิด วาง

โครงเร่ือง และดําเนินเร่ืองรามไปตามท่ีตกลงกันไว ้เสริมสร้างความมั่นใจแก่ผูท้าํกิจกรรมท่ีจะ

แสดงออกความรู้สึกนึกคิด ความคิดเห็นและนาํเสนอเร่ืองราวท่ีตนสนใจ และทดลองสถานการณ์ต่างๆ 

เพื่อทดลองหาขอ้สรุปซ่ึงอาจมาจากมาตรฐานของสังคมหรือไดจ้ากความเห็นของกลุ่ม 

  2.3.1.4 ละครเพื่อเป็นกิจกรรมเนน้วนิยั การเลือกสรรและสมาธิ แมว้า่ทาํกิจกรรมละคร

จะทาํใหแ้บบแผนของหอ้งเรียนเปล่ียนแปลงไป แต่การเรียนการสอนท่ีผา่นการละครนั้นสร้างวนิยัใหม่

ท่ีตอ้งมีความจริงจงัต่อการเลือกสรร มีสมาธิและความจริงใจในการพฒันาเร่ืองร่วมกนั และฝึกการ

ทาํงานร่วมกนัเพื่อใหกิ้จกรรม หรือผลงานละครดาํเนินถึงตอนจบได ้

 

 2.3.2  รูปแบบการส่ือสารเพือ่การพฒันาเด็กและเยาวชนทีเ่น้นกจิกรรมการละคร 

 ละครสําหรับเด็กและเยาวชนเป็นกระบวนการละครในรูปแบบท่ีตอ้งการพฒันาให้เด็กแต่ละ

คนในชั้นเรียนใหเ้ป็นผูรู้้จกัคิด รู้จกัตนเอง กลา้แสดงออก รู้จกัการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น และรับฟังผูอ่ื้น มี

เหตุมีผลและพฒันาการเรียนรู้ในดา้นต่างๆไดอ้ยา่งลึกซ้ึง  การทาํกิจกรรมละครนั้นมีกลวิธี 6 ขั้นตอน 

ไดแ้ก่ 

    2.3.2.1 การฝึกจิตนาการผา่นการรับรู้ผา่นสัมผสัทั้ง 5 มนุษยเ์รารับรู้อารมณ์ ความรู้สึก 

ผา่นการมองเห็น การฟัง การดมกล่ิน และการสัมผสั ถา้เราฝึกใหเ้ด็กไดใ้ชป้ระสาทการรับรู้อยา่งมีสมาธิ 

จะช่วยพฒันาให้เป็นคนช่างสังเกต ช่างจดจาํ ละเอียดอ่อน มีความรู้สึกไว ต่ืนตวัต่อความเปล่ียนแปลง 

เรียนรู้ท่ีจะปฏิบติัตน รู้จกัวางตวั และปรับตนเองใหเ้หมาะสม 

2.3.2.2 ฝึกการพฒันาร่างกายและการเคล่ือนไหว การเรียนรู้ร่างกาย-กลา้มเน้ือเป็น

ประโยชน์ต่อเด็ก เพราะช่วยรู้จกัควบคุมและฝึกใช้ร่างกายเพื่อส่ือความหมาย ความคิด ตลอดจนจิตนา

การ ทาํให้เด็กมีอิสระในการเคล่ือนไหว และเขา้ใจขอบพละกาํลงัของตน เรียนรู้ท่ีจะส่ือท่าทาง เรียนรู้

เร่ืองจงัหวะ การใชร่้างกาย เคล่ือนไหวไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เป็นพื้นฐานของการเล่นกีฬา การเตน้รํา 

การละคร หรือแมก้ระทัง่การเขา้สังคม 
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    2.3.2.3 ฝึกลีลาท่าใบ ้เป็นการส่ือสารโดยไม่ใชค้าํพูด เป็นการนาํการเคล่ือนไหวมาใช้

กบัจิตนาการส่ือความคิด เป็นการเลียนลกัษณะท่าทางเป็นภาษาสากล ท่ีมนุษยทุ์กชาติทุกภาษามองเห็น

และเขา้ใจได ้

2.3.2.4 ฝึกการแสดงละครสด การแสดงละครสดสําหรับเด็กและเยาวชนท่ีเน้น

สถานการณ์และการเป็นตวัละครในสถานการณ์จาํลอง การเลียนแบบบุคคลท่ีรู้จกั เด็กและเยาวชนจะ

ไดฝึ้กทดลองเป็นผูอ่ื้น แกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ การพูด การฟัง การทาํหนา้ร่วมกบัผูอ่ื้น และการพฒันา

เร่ืองราวร่วมกนั ช่วยให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกการใช้ไหวพริบ การแกปั้ญหาเฉพาะหน้า รู้จกัฟังและ

พฒันาการตดัสินใจทาํงานกบัผูอ่ื้น และพฒันาความคิดอยา่งเป็นระบบ 

    2.3.2.5 ฝึกการแสดงละครเป็นเร่ือง ละครท่ีเด็กและเยาวชนจะฝึกร่วมกนัน้ี ควรมี

เร่ืองราวท่ีสนุกสนานมีโครงเร่ืองชดัเจน มีรสนิยมท่ีดี เป็นเร่ืองท่ีไดม้าจากหนงัสือเด็ก วรรณกรรมหรือ

เร่ืองในวรรณคดี ท่ีเหมาะสมกับวยัของเด็กและเยาวชน เพื่อเกิดการฝึกความคิดท่ีเป็นระบบ ฝึก

รับผิดชอบตนเองและผูอ่ื้น เรียนรู้ท่ีจะวางแผนการทาํงานอยา่งเป็นขั้นเป็นตอน ฝึกภาษาและการตอบ

โตใ้นสถานการณ์ ฝึกการร่วมงานกบัผูอ่ื้น และพยายามทาํงานร่วมกบัเพื่อนใหบ้รรลุเป้าหมาย 

      2.3.2.6 ฝึกการวจิารณ์และรับฟังการวจิารณ์อยา่งมีเหตุผล ในการทาํกิจกรรมการละคร

น้ี ตอ้งจดัให้ทุกคนไดแ้สดงออกเท่าเทียมกนั หรือพร้อมๆกนั เพื่อสร้างทศันคติท่ีดีในการกลา้พูด กลา้

แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล วิพากษ์วิจารณ์เพื่อฝึกให้เด็กรู้จกัคิดและรับฟังแสดงความคิดอย่าง

เหมาะสม 

 

2.4  แนวคดิการพฒันาความฉลาดทางด้านอารมณ์ในเด็กและเยาวชน  

 

  ความฉลาดทางอารมณ์ หรือ E.Q. มาจากคาํวา่ Emotional Quotient หมายถึง ความฉลาดทาง

อารมณ์ ความฉลาดทางอารมณ์ คือ ความสามารถทางอารมณ์ท่ีจะช่วยให้การดาํเนินชีวิตเป็นไปอยา่ง

สร้างสรรคแ์ละมีความสุข อีคิว ถือเป็นเร่ืองสําคญัในแวดวงการศึกษาและจิตวิทยา เดิมเคยเช่ือกนัว่า 

ความสามารถทางเชาวน์ปัญญาหรือไอคิว คือปัจจยัสําคญัท่ีทาํให้มนุษยป์ระสบความสําเร็จ มีชีวิตท่ีดี

และมีความสุข ต่อมา นักจิตวิทยาเร่ิมตั้งขอ้สงสัยต่อความเช่ือความเขา้ใจดงักล่าว เพราะไม่เช่ือว่า

ความสําเร็จและความสุขในชีวิตของคน ๆ หน่ึงจะข้ึนอยู่กบัความสามารถทางเชาวน์ปํญญาแต่เพียง

อยา่งเดียว แต่เน่ืองจากในระยะนั้นยงัไม่มีขอ้มูลจากการศึกษาวิจยัท่ีเพียงพอ ความคิดน้ีจึงถูกละเลยไป

อยา่งน่าเสียดาย  
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  จนกระทัง่ ในปีค.ศ.1990 Salovey & Mayer (อา้งถึงใน สิราวรรณ เสนาะวาที, 2552) สอง

นกัจิตวิทยาไดน้าํความคิดน้ีมาพูดถึงอีกคร้ัง โดยเอ่ยถึงความฉลาดทางอารมณ์ เป็นคร้ังแรกว่า "เป็น

รูปแบบหน่ึงของความฉลาดทางสังคมท่ีประกอบดว้ยความสามารถในการรู้อารมณ์และความรู้สึกของ

ตนเอง และผูอ่ื้นสามารถแยกความแตกต่างของอารมณ์ท่ีเกิดข้ึน และใชข้อ้มูลน้ีเป็นเคร่ืองช้ีนาํในการ

คิดและกระทาํส่ิงต่าง ๆ"  

  จากนั้น Golman นักจิตวิทยาจากมหาวิทยาลยัฮาวาร์ด ก็สานต่อแนวคิดน้ีอย่างจริงจงัโดยได้

เขียนเป็นหนงัสือเร่ือง ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) และไดใ้ห้ความหมายของอีคิว

วา่ "เป็นความสามารถหลายดา้น ไดแ้ก่ การเร่งเร้าตวัเองให้ไปสู่เป้าหมาย มีความสามารถควบคุมความ

ขดัแยง้ของตนเอง รอคอยเพื่อให้ได้ผลลพัธ์ท่ีดีกว่า มีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น สามารถจดัการกับ

อารมณ์ไม่สบายต่าง ๆ มีชีวติอยูด่ว้ยความหวงั"  

  หลงัจาก หนังสือความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) ของ Golman ออกสู่

สาธารณชน ผูค้นก็เร่ิมใหค้วามสนใจกบัความฉลาดทางอารมณ์มากข้ึน ประกอบกบัระยะหลงัมีงานวจิยั

หลายช้ินยนืยนัถึงความสาํคญัของความฉลาดทางอารมณ์ อีคิวหรือความฉลาดทางอารมณ์ จึงไดรั้บการ

ยอมรับวา่มีความสาํคญัต่อความสาํเร็จและความสุขในชีวติ  

   กรมสุขภาพจิต (2540) ได้พฒันาแนวคิดเร่ือง ความฉลาดทางอารมณ์ ท่ีประกอบดว้ยปัจจยั

สาํคญั 3 ประการคือ  

  ความดี  

  ความเก่ง  

  ความสุข  

  ดี หมายถึง ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และความตอ้งการของตนเอง รู้จกัเห็นใจผูอ่ื้น 

และมีความรับผดิชอบต่อส่วนร่วม ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

  ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และความตอ้งการของตนเอง  

  - รู้อารมณ์และความตอ้งการของตนเอง  

  - ควบคุมอารมณ์และความตอ้งการได ้ 

  - แสดงออกอยา่งเหมาะสม  

  ความสามารถในการเห็นใจผูอ่ื้น  

  - ใส่ใจผูอ่ื้น  

  - เขา้ใจและยอมรับผูอ่ื้น  

  - แสดงความเห็นใจอยา่งเหมาะสม  
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  ความสามารถในการรับผดิชอบ  

  - รู้จกัการให ้รู้จกัการรับ  

  - รู้จกัรับผดิ รู้จกัใหอ้ภยั  

  - เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม  

  เก่ง หมายถึง ความสามารถในการรู้จกัตนเอง มีแรงจูงใจ สามารถตดัสินใจ แก้ปัญหาและ

แสดงออกไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีสัมพนัธภาพท่ีดีกบัผูอ่ื้น  

  ความสามารถในการรู้จกัและสร้างแรงจูงใจใหต้นเอง  

  - รู้ศกัยภาพของตนเอง  

  - สร้างขวญัและกาํลงัใจใหต้นเองได ้ 

  - มีความมุ่งมัน่ท่ีจะไปใหถึ้งเป้าหมาย  

  ความสามารถในการตดัสินใจและแกปั้ญหา  

  - รับรู้และเขา้ใจปัญหา  

  - มีขั้นตอนในการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม  

  - มีความยดืหยุน่  

ความสามารถในการมีสัมพนัธภาพกบัผูอ่ื้น  

- รู้จกัการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีกบัผูอ่ื้น  

- กลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม  

- แสดงความเห็นท่ีขดัแยง้ไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์ 

  สุข หมายถึง ความสามารถในการดาํเนินชีวิตอยา่งเป็นสุข มีความภูมิใจในตนเองพอใจในชีวิต 

และมีความสุขสงบทางใจ  

ความภูมิใจในตนเอง  

- เห็นคุณค่าในตนเอง  

- เช่ือมัน่ในตนเอง  

ความพึงพอใจในชีวติ  

- รู้จกัมองโลกในแง่ดี  

- มีอารมณ์ขนั  

- พอใจในส่ิงท่ีตนมีอยู ่ 

ความสงบทางใจ  

- มีกิจกรรมท่ีเสริมสร้างความสุข  
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- รู้จกัผอ่นคลาย  

- มีความสงบทางจิตใจ  

 ในวจิยัคร้ังน้ีจะใช้ตวัช้ีวดัจากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ท่ีมีองคป์ระกอบพื้นฐาน

ของความฉลาดทางอารมณ์มีดงัน้ี 

 2.4.1 ความตระหนักในตน (Self-Awareness) หมายถึง ความสามารถในการรับรู้อารมณ์ 

ความรู้สึกของตนเอง มีความเช่ือมัน่ในตนเอง และตดัสินใจไดต้ามวยั  

 2.4.2 การควบคุมอารมณ์ (Managing Emotion) หมายถึง ความสามารถท่ีจะควบคุมความกลวั 

ความกงัวล ความโกรธ ฯลฯ ของตนเองได ้และแสดงออกอยา่งเหมาะสมกบัสถานการณ์  

 2.4.3 การจูงใจตนเอง (Motivating Oneself) หมายถึง ความมุ่งหวงัและการคิดบวกเพื่อแกไ้ข

ปัญหา ฟันฝ่าอุปสรรค ยอมรับความผิดพลาด ซ่ึงจะมีผลระยะยาวต่อเด็กในการตั้งเป้าหมายและการ

สร้างความสาํเร็จในอนาคต  

 2.4.4 การเห็นอกเห็นใจ (Empathy) หมายถึง ความสามารถในการสังเกต รับรู้ความรู้สึกของ

ผูอ่ื้นจากนํ้าเสียง สีหนา้ ท่าทาง และตอบสนองแบบเอาใจเขามาใส่ใจเรา  

 2.4.5 ทกัษะทางสังคม (Social Skills) หมายถึง ความสามารถในการสร้างความสัมพนัธ์ใน

ทางบวกต่อผูอ่ื้น แก้ปัญหาความขดัแยง้ ด้วยวิธีประนีประนอม รวมไปถึงความมีนํ้ าใจ ช่วยเหลือ 

แบ่งปัน 

  ความฉลาดทางอารมณ์ ประเมินไดโ้ดยการตอบขอ้ความท่ีเก่ียวขอ้งกบัอารมณ์ ความรู้สึกและ

พฤติกรรมของเด็กและเยาวชนท่ีแสดงออก ไดแ้บ่งไว ้

1 คะแนน ไม่เป็นเลย  หมายถึง  ไม่เคยปรากฏ  

2 คะแนน  เป็นบางคร้ัง หมายถึง   นาน ๆ คร้ัง หรือทาํบา้งไม่ทาํบา้ง  

3 คะแนน เป็นบ่อยคร้ัง  หมายถึง  ทาํบ่อย ๆ หรือเกือบทุกคร้ัง  

4 คะแนน เป็นประจาํ  หมายถึง  ทาํทุกคร้ังเม่ือเกิดสถานการณ์นั้น  

 

คะแนน ตั้งแต่ 50  ข้ึนไปอยูใ่นเกณฑดี์ ควรส่งเสริมและรักษาไว ้

คะแนน ตั้งแต่ 40-49 ควรไดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

คะแนน ตั้งแต่ 0-39  จาํเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันา 
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2.5  การส่ือสารกบัการพฒันาคน: เด็กและเยาวชน 

 

 2.5.1  การส่ือสารกบัเด็กและเยาวชน   

 ภาษาแรกเร่ิม (Emergent Literacy) หมายถึง พฤติกรรมการอ่านและการเขียนของเด็กปฐมวยั

หรือการรู้หนังสือของเด็กก่อนท่ีจะเด็กจะเรียนรู้ภาษาอย่างเป็นทางการ เพื่อท่ีจะได้เรียนรู้ว่าเด็กมี

พฒันาการทางดา้นการพูด การอ่าน การเขียนเป็นไปตามขั้นตอนอย่างไร เพื่อให้ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งใน

การพฒันาเด็กปฐมวยัสามารถปฏิบติัตนไดอ้ยา่งเหมาะสมเก่ียวกบัการส่งเสริมภาษาแรกเร่ิมให้กบัเด็ก

ไดอ้ยา่งเหมาะสม ทั้งน้ี การเรียนรู้ภาษาแรกเร่ิม (Emergent Literacy) หรือการเรียนรู้หนงัสือขั้นตน้ของ

เด็กปฐมวยัจะอาศยัความรู้และประสบการณ์ของตนเองท่ีติดตวัมาตั้งแต่ยงัไม่เขา้โรงเรียนการรับรู้และ

การตระหนกัถึงความมุ่งหมายในการใช้ภาษาเพื่อถ่ายทอดความหมายเพื่อให้ผูอ่ื้นเขา้ใจ โดยการท่ีเด็ก

จะแสดงพฤติกรรมทางการอ่านขั้นตน้และการเขียนขั้นตน้ทีละเล็กทีละนอ้ยก่อนการอ่านการเขียนอยา่ง

เป็นทางการ 

   ในปัจจุบนันักการศึกษาปฐมวยัต่างให้ความสําคญักบัการเรียนรู้ภาษาระยะแรกเร่ิมของเด็ก

ปฐมวยักันมากข้ึน ซ่ึงเป็นประเด็นเก่ียวกับช่วงอายุท่ีมีความเหมาะสมในการเรียนรู้ภาษาแรกเร่ิม 

(Emergent Literacy) ก่อนเรียนรู้อยา่งเป็นทางการ และการปฏิบติัท่ีเหมาะสมเก่ียวกบัพฒันาการทาง

ภาษาในแต่ละช่วงพฒันาการทางภาษาแรกเร่ิม ซ่ึงเป็นพฤติกรรมการอ่านและการเขียนของเด็กปฐมวยัท่ี

แสดงออกก่อนท่ีเด็กจะเรียนรู้ภาษาอย่างเป็น ภาษาแรกเร่ิมว่า หมายถึง ภาษาท่ีเด็กรับรู้ เขา้ใจ และ

ถ่ายทอดความคิดดว้ยสัญลกัษณ์หลายแบบผสมผสานกนัอยา่งมีจุดมุ่งหมายผา่นการฟัง พูด อ่าน เขียน

และคิดจากประสบการณ์จริงในชีวิตประจาํวนั โดยการเช่ือมโยงความรู้ใหม่ให้เข้ากับความรู้และ

ประสบการณ์เดิมท่ีติดตวัมาก่อนของผูเ้รียน จนสามารถสร้างองคค์วามรู้ใหม่ภายในตนเองและสามารถ

ถ่ายทอดให้ผูอ่ื้นรับรู้และเขา้ใจได ้ การเรียนรู้ภาษาและการใช้ภาษาส่ือสารของเด็กจะแตกต่างจากการ

เรียนรู้และการใชภ้าษาของผูใ้หญ่ เด็กเรียนรู้ท่ีจะอ่านเขียนจากประสบการณ์และภาษาท่ีแวดลอ้มตวัเด็ก 

การเรียนรู้ภาษาในระยะแรกเร่ิมหรือการรู้หนังสือขั้นต้นของเด็กเป็นปรากฏการณ์ท่ีสัมพนัธ์กับ

วฒันธรรม ภาษาแรกเร่ิมหรือการรู้หนังสือขั้นต้นเป็นทกัษะท่ีได้รับมาโดยการมีปฏิสัมพนัธ์อย่างมี

ความหมายกบัภาษาและตวัหนงัสือ  

   สรุปวา่ การเรียนรู้ภาษาแรกเร่ิม หรือการเรียนรู้หนงัสือขั้นตน้ของเด็กปฐมวยัจะอาศยัความรู้

และประสบการณ์ของตนเองท่ีติดตวัมาตั้งแต่ยงัไม่เขา้โรงเรียนการรับรู้และการตระหนกัถึงความมุ่ง

หมายในการใช้ภาษาเพื่อถ่ายทอดความหมายเพื่อให้ผูอ่ื้นเข้าใจ โดยการท่ีเด็กจะแสดงพฤติกรรม

ทางการอ่านขั้นตน้และการเขียนขั้นตน้ทีละเล็กทีละนอ้ยก่อนการอ่านการเขียนอยา่งเป็นทางการ 
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   ภาษาเป็นเคร่ืองมือสําคญัท่ีมนุษยใ์ช้ในการส่ือสารหรือส่ือความหมายให้เขา้ใจซ่ึงกนัและกนั 

โดยอาศยักระบวนการพฒันาทางภาษา ซ่ึงประกอบดว้ยการรับขอ้มูล และการส่งขอ้มูลผา่นการคิดและ

สัญลกัษณ์ ภาษามีความสาํคญัต่อการศึกษาในทุกระดบัโดยเฉพาะในระดบัปฐมวยั พฒันาการทางภาษา

ของเด็กอายุ 0–6 ปี เป็นรากฐานสําคญัและมีความจาํเป็นท่ีสุดต่อการพฒันาทางด้านสติปัญญาและ

ศกัยภาพของมนุษย์ เน่ืองจากภาษาเป็นระบบท่ีมีความซับซ้อน เป็นเคร่ืองมือสําคญัในการพฒันา

ทางดา้นสติปัญญาของเด็กปฐมวยั เด็กจะใชภ้าษาในการส่ือสารความคิด ความตอ้งการของตนเองกบั

ผูอ่ื้น นอกจากน้ีเด็กยงัใชภ้าษาเป็นเคร่ืองมือสําคญัในการพฒันาทกัษะทางสติปัญญาและพฒันาทกัษะ

ในดา้นอ่ืนๆ จากการศึกษาความสาํคญัของภาษาท่ีมีต่อเด็ก สามารถสรุปไดว้า่ภาษามีความสาํคญัดงัน้ี  

2.5.1.1 ภาษาก่อให้เกิดกระบวนการทางสังคมประกิต (Socialization) หมายถึงเด็กจะ

ใชภ้าษาในการติดต่อส่ือสารถ่ายทอดความรู้ ความคิด ทกัษะและเจตคติจากเด็กรุ่นหน่ึงไปยงัเด็กอีกรุ่น

หน่ึงเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดแนวทางการปฏิบติัให้มีทิศทางเดียวกนั เช่น เด็กในชั้นเรียนท่ีโตกว่าจะ

ถ่ายทอดแนวทางการปฏิบติัตนต่อครูประจาํชั้นให้กบันกัเรียนรุ่นน้องได้ปฏิบติัตาม ซ่ึงลกัษณะการ

ปฏิบติันั้นๆ เป็นส่ิงท่ีไดรั้บการยอมรับและอยูใ่นศีลธรรมอนัดีเป็นท่ียอมรับของสังคม เป็นตน้  

2.5.1.2 ภาษาเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้เด็กไดแ้ลกเปล่ียนความคิดท่ีเป็นนามธรรมต่อกนั 

เช่น การบรรยายของอาจารยเ์พื่อถ่ายทอดความรู้ให้กบันกัศึกษา เน่ืองจากนกัศึกษาในระดบัน้ีจะมีความ

เขา้ใจเก่ียวกบันามธรรมไดอ้ยา่งลึกซ้ึงมากกวา่เด็กในวยัตน้  

2.5.1.3 ภาษาช่วยให้เด็กมีพฒันาการทางดา้นสังคม เช่น การท่ีเด็กทาํงานกลุ่มจะตอ้ง

ใช้ภาษาท่ีแสดงถึงการวางแผน การบอกส่ิงท่ีตนตอ้งการให้สมาชิกในกลุ่มรับรู้ เขา้ใจ และทาํให้งาน

กลุ่มประสบความสาํเร็จ เป็นตน้  

2.5.1.4 ภาษาเป็นส่วนหน่ึงของพฒันาการการทางสติปัญญา จากการศึกษาผลการวิจยั

เก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างพฒันาการทางภาษากบัระดบัสติปัญญาพบวา่ เด็กท่ีมีความสามารถทาง

ภาษามีแนวโนม้ท่ีจะมีระดบัสติปัญญาหรือมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงดว้ย ภาษามีความสัมพนัธ์กบั

การคิด ภาษาเป็นเคร่ืองมือสาํคญัของการคิด ในช่วงตน้ของชีวิตเด็กจะใชภ้าษาในการสร้างปฏิสัมพนัธ์

กบัคนอ่ืนซ่ึงเรียกว่าเป็นภาษาสังคม (Social Speech) ต่อมาเด็กจะใช้ภาษาท่ีพูดกบัตวัเอง (Private 

Speech) เพื่อแนะนาํการปฏิบติัของตวัเด็กเองในการแกไ้ขปัญหาท่ีเด็กตอ้งเผชิญ  

2.5.1.5 เด็กใช้ภาษาเป็นเคร่ืองมือแสดงความตอ้งการ เม่ือเด็กใช้ภาษาจะทาํให้เด็ก

ได้รับส่ิงของ การช่วยเหลือ หรือส่ิงอ่ืนๆตามท่ีเด็กตอ้งการ เช่น เด็กทารกจะร้องไห้เพื่อแสดงความ

ตอ้งการด่ืมนม เด็กจะไขวค่วา้เพื่อตอ้งการใหแ้ม่อุม้ เป็นตน้  
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  2.5.1.6 เด็กใช้ภาษาเพื่อควบคุมพฤติกรรมของผูอ่ื้น โดยเร่ิมต้นจากการท่ีเด็กถูก

ควบคุมโดยภาษาของผูใ้หญ่ เช่น พ่อแม่อาจบอกให้ลูกนอน ด่ืมนม กินขา้ว เป็นตน้ เม่ือเด็กโตข้ึน เด็ก

จะเรียนรู้และเปล่ียนจากการถูกควบคุมมาเป็นการใชภ้าษาเพื่อควบคุมผูอ่ื้นแทน เด็กอาจใช้ภาษาพูด

เพื่อใหผู้อ่ื้นทาํตามในส่ิงท่ีตนเองตอ้งการ เช่น หยบิตุก๊ตาใหห้น่อย เอาบล็อกมาน่ี เป็นตน้  

2.5.1.7 เด็กใช้ภาษาเพื่อสร้างปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น โดยเฉพาะกบัแม่หรือบุคคลท่ีเด็ก

ใกลชิ้ด เป็นการใชภ้าษาเพื่อการทกัทาย หรือส่ือใหผู้อ่ื้นหนัมาสนใจ ในช่วงแรกของชีวิตเด็กจะใชภ้าษา

ท่าทางในการส่ือสารกบัคนอ่ืน เช่น การยิม้ การแกวง่ตวั ไขวค่วา้ การโบกมือ เป็นตน้  

2.5.1.8 เด็กใช้ภาษาในการแสดงความเป็นตวัตนของเด็ก เป็นการใช้ภาษาในการ

พฒันาบุคลิกภาพ ในการแสดงความรู้สึกส่วนตวั การมีส่วนร่วมหรือการถอนตวั ความสนใจ ความพึง

พอใจ เช่น การพูดเพื่อขอเล่นกบัเพื่อน การปฏิเสธการร่วมเล่น การแสดงท่าทีท่ีบ่งบอกถึงความสนใจ

ในกิจกรรมกบักลุ่ม เป็นตน้  

2.5.1.9 การใชภ้าษาเพื่อคน้หาขอ้มลู เด็กมีความตอ้งการท่ีจะสาํรวจส่ิงแวดลอ้มรอบตวั 

จึงใชภ้าษาในรูปแบบของการถามคาํถาม  

2.5.1.10 เด็กใช้ภาษาในการคิดจินตนาการ เป็นการใช้ภาษาในลกัษณะของการเล่น

สมมติ หรือเล่นจินตนาการ เช่น การเล่นบทบาทเป็นตาํรวจ หมอ ชาวนา และใชภ้าษาเพื่อแสดงบทบาท

ของอาชีพนั้นๆ เป็นตน้  

2.5.1.11 เด็กใชภ้าษาเพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์ เป็นการใชภ้าษาเช่นเดียวกบัผูใ้หญ่ 

แตกต่างกนัท่ีประสบการณ์จะเป็นไปตามประสบการณ์ท่ีเด็กคิดและรับรู้  

    ภาษาจึงเป็นเคร่ืองสําคญัท่ีใช้ในการเรียนรู้ในสาขาวิชาต่างๆ ภาษาช่วยให้เด็กรับรู้

ขอ้มูลต่างๆ เม่ือเด็กรับรู้ผา่นทางภาษาเด็กจะทาํความเขา้ใจและพยายามตอบสนองอยา่งเหมาะสม เด็ก

เรียนรู้ภาษาไทยไปพร้อมกบัการเรียนรู้คาํศพัทแ์ละความคิดรวบยอด เม่ือรู้คาํศพัทเ์พิ่มมากข้ึน จะทาํให้

เด็กสามารถขยายการเรียนรู้คาํศพัท์ท่ีมีความยากและวบัซ้อนมากข้ึน ทั้งในการเรียนรู้ความหมายของ

คาํศพัทน์ั้น และเด็กจะเรียนรู้ความคิดรวบยอดทางภาษาอยา่งง่าย นาํไปสู่ความคิดรวบยอดท่ีซับซ้อน

มากข้ึน ทาํให้เด็กเขา้ใจและเรียนรู้ส่ิงแวดลอ้มต่างๆไดดี้ข้ึน ดงันั้นความสามารถในการใชภ้าษาจึงเป็น

กุญแจสําคญัในการเปิดทางไปสู่ความรอบรู้ทางดา้นต่างๆ ทาํให้เกิดการพฒันาทางดา้นสติปัญญาและ

พฒันาชีวติไปพร้อมๆ กนั 

      การถ่ายทอดเป็นกระบวนการท่ีช่วยให้ผูเ้รียนไดรั้บความรู้และประสบการณ์เพิ่มข้ึน 

ผูส้อนไม่วา่จะเป็นพ่อ แม่หรือครู จะเกิดความพอใจถา้ลูกหรือลูกศิษยป์ฏิบติัตามส่ิงท่ีสอน แต่บางคร้ัง

พ่อ แม่ หรือครูก็เกิดความผิดหวงัเม่ือลูก/ผูเ้รียนไม่กระตือรือร้น ไม่ปฏิบติัตาม หรือไม่ปรารถนาท่ีจะ
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เรียนรู้ ปัจจยัสาํคญัท่ีจะช่วยใหก้ารสอนประสบผลสาํเร็จนั้นข้ึนอยูก่บัคุณภาพความสมัพนัธ์ระหวา่ง พ่อ

แม่กบัลูก ครูกบัลูกศิษย ์ การท่ีจะเกิดความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รียนอนัจะทาํให้การสอนมี

ประสิทธิภาพ และเด็กไดรั้บการพฒันาตามธรรมชาติและพฒันาอย่างเต็มตามศกัยภาพนั้น ตอ้งอาศยั

สะพานเช่ือมโยงระหวา่งบุคคลสองฝ่าย ซ่ึงก็คือ การส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ นัน่เอง  

 การส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ (Effective Communication)  

   Gordon (อา้งถึงใน ขวญัฟ้า รังสิยานนท,์ ม.ป.ป) เป็นวิธีปฏิสัมพนัธ์ของผูใ้หญ่ท่ี

ส่ือสารกบัเด็กด้วยการให้ความเคารพต่อความรู้สึกและความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็ก โดย

ผูใ้หญ่ใช้การส่ือสารกบัเด็กเพื่อให้เด็กเขา้ใจปัญหาและแกปั้ญหาดว้ยตนเอง การส่ือสารวิธีน้ีจดัอยู่ใน

หลกัการของการใหค้วามเคารพซ่ึงกนัและกนัดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์ของผูใ้หญ่กบัเด็ก ซ่ึงเป็นเทคนิคท่ีมี

การนาํไปใช้กนัอย่างกวา้งขวาง ตามแนวคิดของ Gordon ส่ิงท่ีสําคญัในฐานะท่ีเป็นผูใ้หญ่ คือ การ

กาํหนดพฤติกรรมท่ียอมรับไดแ้ละพฤติกรรมท่ีไม่ยอมรับ ต่อมาเม่ือมีปัญหาเกิดข้ึนผูใ้หญ่ก็สามารถจะ

ตรวจสอบสถานการณ์และตดัสินใจไดว้่าใครเป็นเจา้ของปัญหา บางปัญหาก็เป็นปัญหาของเด็ก บาง

ปัญหาก็เป็นปัญหาของผูใ้หญ่ และบางปัญหาก็เป็นปัญหาของเด็กและผูใ้หญ่ วิธีในการดาํเนินการกบั

ปัญหาจะข้ึนอยู่กบัการเป็นเจา้ของปัญหา งานหลกัสําหรับวิธีการน้ี คือ การพฒันาความสัมพนัธ์ท่ีดี

ระหวา่งบุคคลแต่ละคนและภายในกลุ่ม การช่วยให้เด็กรู้ถึงศกัยภาพของตน และมองตวัเองในทางบวก 

การส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ ประกอบดว้ย 

1)  การรับฟังปัญหาและสะทอ้นความรู้สึกของเด็ก (Active Listening) ใน

กรณีท่ีเด็กเป็นเจา้ของปัญหา ผูป้กครองและครูควรรับฟังปัญหาของเด็กด้วยจิตใจท่ีว่าง ปลอดจาก

เร่ืองราวต่าง ๆ มองปัญหาในมุมมองของเด็ก เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบัเด็ก มีปฏิสัมพนัธ์กนัแบบตวัต่อตวั 

   2)  การสะทอ้นความรู้สึกและปัญหาของตนเอง (I message) เป็นวิธีการของ

ผูใ้หญ่ท่ีสะทอ้นกลบัไปหาเด็กดว้ยคาํพดูใหเ้ด็กฟังอยา่งชดัเจนวา่ พฤติกรรมนั้นๆ 

(1)  พฤติกรรม: เป็นการกล่าวถึงพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหา 

(2)  ความรู้สึก: เป็นการกล่าวถึงความรู้สึกของตนเอง  

(3)  สาเหตุของความรู้สึก: เป็นการอธิบายสาเหตุท่ีทาํใหต้นเองเกิด 

ความรู้สึกเช่นนั้น 

3)  การสะทอ้นความรู้สึกและแก้ปัญหาร่วมกนั (A process of no-lose 

problem solving) ใชใ้นกรณีท่ีเด็กและผูใ้หญ่เป็นเจา้ของปัญหาร่วมกนั โดยการอภิปรายปัญหาเสนอ

ความคิดเห็นและเจรจาต่อรองจนกระทัง่ทุกคนท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาพบการแกปั้ญหาท่ีเป็นท่ีพึงพอใจ 

 



38 
 

2.5.2  แนวทางการพฒันาเด็กและเยาวชนตามหลกัจิตวทิยา 

 การส่ือสารกบัการพฒันาเด็กและเยาวชนในวิจยัคร้ังน้ีได้เน้นมุมมองของการพฒันาเด็กและ

เยาวชนโดยผา่นการส่ือสารท่ีใชก้ระบวนการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ผา่นส่ือละครเวที ท่ีกล่าวถึง

เร่ืองของการพฒันาคน ซ่ึงเช่ือมโยงไปถึงเคร่ืองมือท่ีใช้คือ ละคร ท่ีกล่าวมาข้างตนคือ เป็นเร่ืองท่ี

เก่ียวพนักบัชีวติของคนโดยตรง อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดท่ีจะนาํมาเป็นรูปแบบช่องทางการส่ือสารเพื่อ

ส่งต่อผูรั้บสาร นั้นคือ เด็กและเยาวชน และการพฒันาของเด็กและเยาวชนหากแบ่งตามหลกัจิตวิทยา

สามารถแบ่งไดด้งัน้ี 

2.5.2.1 พฒันาการทางดา้นร่างกาย หมายถึง ความเจริญเติบโตและความเจริญงอกงาม

ท่ีเก่ียวกบัโครงสร้างทางร่างกายทั้งหมดท่ีมีการเพิ่มขนาด เช่น นํ้าหนกั ส่วนสูง รูปร่าง การใชส้ายตา 

ความสามารถในการใช้อวยัวะส่วนใดส่วนหน่ึงของร่างกาย และการทาํงานประสานสัมพนัธ์กัน

ระหว่างอวยัวะส่วนต่างๆของร่างกาย รวมทั้งสมองมีการเจริญเติบโตมีความจาํและสามารถควบคุม

ตนเองไดดี้ 

          2.5.2.2 พฒันาการทางดา้นอารมณ์ หมายถึง ความเจริญงอกงามของอารมณ์หรือ

ความรู้สึกต่างๆ ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ หรือความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมขณะ

เกิดอารมณ์  

        2.5.2.3 พฒันาการทางดา้นสังคม หมายถึง ความเจริญงอกงามท่ีเก่ียวกบัความสามารถ

ในการปรับตวัให้เขา้กับบุคคลอ่ืน ทั้งผูท่ี้มีอาวุโสและฐานะสูงกว่า เท่ากนัหรือตํ่ากว่า รวมทั้ง

ความสามารถในการปรับตวัใหเ้ขา้กบัส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ในสังคมท่ีตนเป็นสมาชิกอยูด่ว้ย  

         2.5.2.4 พฒันาการทางด้านสติปัญญา หมายถึง ความเจริญงอกงามท่ีเก่ียวกับ

ความสามารถความเขา้ใจในส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม นามธรรม และความเจริญงอกงามท่ีเก่ียวกบัการคิดของ

บุคคลทั้งในดา้นการคิดอยา่งสมเหตุสมผล คิดแกปั้ญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนการคิดสร้างสรรคส่ิ์ง

ใหม่ๆ รวมทั้งความสามารถในการตดัสินใจไดด้ว้ยตนเอง  

        พฒันาการทั้ง 4 ดา้นของบุคคลนั้นไม่สามารถแยกออกจากกนัไดโ้ดยเด็ดขาด เพราะในเด็กทุก

คนจะมีพฒันาการในทุกๆดา้น และพฒันาการในทุกๆดา้นจะสัมพนัธ์กนัโดยตลอด การแบ่งพฒันาการ

เป็นดา้นๆเพื่อสะดวกแก่การอธิบายเท่านั้น 
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2.5.3  แนวทางการพฒันาเด็กและเยาวชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

   จากอดีตในศตวรรษท่ี 20 เด็กถูกมองวา่เป็นแค่การกาํเนิด การเล้ียงดูเพื่อการเติบโตตามความ

เช่ือและทศันคติท่ีแตกต่างบริบทกนัออกไป  จนมาช่วงหน่ึงเกิดเบบ้ีบูมเมอร์ คือ กลุ่มประชากรท่ีเกิด

ในช่วงปี พ.ศ. 2489-2507 หรือในยุคหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ซ่ึงปิดฉากลงเม่ือปี พ.ศ. 2488 อนัเป็น

ช่วงท่ีหลายๆ ประเทศตอ้งเร่งซ่อม สร้าง เยยีวยา ฟ้ืนฟูประเทศใหก้ลบัมามีความแขง็แกร่งมัน่คงอีกคร้ัง 

ตอ้งการแรงงานท่ีจะมาขบัเคล่ือนประเทศไปขา้งหนา้ จึงนาํมาซ่ึงค่านิยมของการมีลูกหลายๆ คน และ

นาํมาสู่การใช้แรงงานเด็กในยุคหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี2 จนมีการเร่ิมเอาจริงเอาจงักบัการพฒันาและ

เห็นความสําคญัของเด็กในศตวรรษท่ี 20 ด้วยมีการเกิดแนวคิดสิทธิเด็ก อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 

Convention on the Rights of the Child (อา้งถึงใน องคก์ารทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ, 2551) เพื่อให้

เด็กพฒันาบุคลิกภาพไดอ้ย่างกลมกลืนและเต็มท่ีท่ีจะดารงชีวิตท่ีเป็นตวัของตวัเองในสังคม และควร

เล้ียงดูเด็กตามเจตนารมณ์แห่งอุดมคติท่ีประกาศไวใ้นกฎบตัรของสหประชาชาติ โดยเฉพาะเจตนารมณ์

แห่งสันติภาพ ศกัด์ิศรี ความอดกลั้น เสรีภาพ ความเสมอภาค และความเป็นเอกภาพ 

  ระหว่างนั้นปี พ.ศ. 2498 ทางสหประชาชาติไดป้ระกาศปฏิญญาสากลว่าดว้ยหน้าท่ีของเด็ก 

โดยนาย วี.เอ็ม. กุลกานี ผูแ้ทนองค์การสหพนัธ์เพื่อสวสัดิภาพเด็กระหวา่งประเทศแห่งสหประชาชาติ 

ได้เชิญชวนให้ทุกประเทศทัว่โลกร่วมจดังานวนัเด็ก เพื่อให้ประชาชนเห็นความสําคญัและความ

ตอ้งการของเด็ก และเพื่อกระตุน้ใหเ้ด็กตระหนกัถึงบทบาทอนัสําคญัของตนในประเทศ โดยปลูกฝังให้

เด็กมีส่วนร่วมในสังคม เตรียมพร้อมใหต้นเองเป็นกาํลงัของชาติ  รัฐบาลไทย ซ่ึงมี จอมพล ป. พิบูล

สงคราม เป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น จึงไดจ้ดัให้มีคณะกรรมการจดังานวนัเด็กแห่งชาติ ข้ึนมาคณะ

หน่ึง ทาํหนา้ท่ีประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชน กาํหนดให้มีการ

ฉลองวนัเด็กแห่งชาติ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จุดประสงคเ์พื่อให้เด็กทัว่ประเทศ ทั้งในระบบ

โรงเรียนและ นอกระบบโรงเรียน ไดรู้้ถึงความสําคญัของตน เก่ียวกบัสิทธิ หน้าท่ี ความรับผิดชอบ 

ระเบียบวินัย ท่ีมีต่อตนเองและสังคม มีความยึดมัน่ในสถาบนัชาติ และ ศาสนา จุดกาํเนิดของเพลง 

"หนา้ท่ีของเด็ก" 

 ต่อมาศตวรรษท่ี 21 (ค.ศ.2001 เป็นตน้มา) ศตวรรษท่ี 21 น้ีมีการขยายตวัทางเทคโนโลยีและ

อุตสาหกรรมสูงสุด เรียกไดว้า่เป็นพฒันาแบบกา้วกระโดด ซ่ึงทาํให้โลกทั้งใบสามารถเช่ือมโยงกนัได ้

มีการส่งผา่นขอ้มูลข่าวสารรวมถึงวิทยาการสมยัใหม่ ขา้มผา่นซีกโลกอย่างกวา้งขวางในระยะเวลาอนั

สั้น ซ่ึงนาํความเปล่ียนแปลงมาสู่การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้มทัว่โลก ทาํให้

มนุษยก์ลายเป็นฐานทรัพยากรหลกัของโลก เพราะพวกเขามีความรู้และสามารถเรียนรู้ได ้สามารถอยู่
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ร่วมกบัเทคโนโลยีได ้สามารถประยุกต์ใชค้วามรู้ รวมไปถึงมีความคิดสร้างสรรค์ และทกัษะอ่ืนๆบน

พื้นฐานของจริยธรรมท่ีดี ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีทาํใหม้นุษยแ์ละสังคมอยูร่อดอีกดว้ย 

   ประเทศไทยนั้นเป็นสังคมเปิด มีอิสระ เสรีภาพ การเรียนรู้กวา้งไกล เป็นแหล่งรวมของ

วฒันธรรมท่ีหลากหลายและแตกต่าง คนไทยมีระบบคุณธรรมจริยธรรมของศาสนาพุทธเป็นแก่นสารท่ี

ยดึถือมาโดยตลอด ประเทศไทยมีประวติัศาสตร์อนัยาวนานกวา่ 700 ปี มีเอกลกัษณ์ทั้งในเชิงภาษาไทย 

การแต่งกาย อาหารประจาํชาติวฒันธรรมท่ีละเอียดอ่อน สวยงาม และประณีตท่ามกลางกระแสทุนนิยม

โลกาภิวตัน์ในช่วง 30 ปีเศษท่ีผ่านมาสังคมไทยเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วและค่อนขา้งมาก การ

พบปะผูค้นในเชิงสากลนานาชาติ การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศการยา่งเขา้สู่ศตวรรษท่ี 

21 ท่ีเป็นโลกสมยัใหม่ การปรับตวัเองให้เขม้แข็ง รู้เท่าทนั และอยูร่อดในประชาคมโลกจึงเป็นเร่ืองท่ีมี

ความสําคญัอยา่งยิ่งยวด การทราบแนวโนม้ท่ีกาํลงัจะเกิดข้ึนคุณภาพและคุณลกัษณะประชากรของแต่

ละประเทศ ความรู้สึกนึกคิด ค่านิยมร่วมของประชากรทั้งโลกคืออะไร ความเด่นเฉพาะ ความเป็น

เอกลกัษณ์ท่ีผสมกลมกลืนของเด็กไทยอยา่งเหมาะสม ไดส้ัดส่วนและครบถว้นมีอะไรบา้ง ครอบครัว 

ชุมชน ศาสนา ระบบการศึกษา ส่ือมวลชน จะเขา้มามีบทบาทในการสร้างความเป็นพลเมืองไทยท่ีพึง

ประสงคใ์นอุดมการณ์ของรัฐ ปรัชญาของคนในชาติการปฏิบติัท่ีมีเป้าหมายตรงกนั  

   

2.6  เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 

  โครงการ “การใช้ส่ือละครเพื่อการพฒันาชุมชนของกลุ่มละครมะขามป้อม: กรณีศึกษาจาก

พื้นท่ีทาํงานท่ีมีบริบทแตกต่างกนั 4 พื้นท่ี” โดย ดวงแข บวัประโคน และคณะ วิจยัน้ีมีความเหมือนคือ 

การใชส่ื้อละครเพื่อการพฒันา แต่ท่ีแตกต่างคือ การพฒันาคน กบั ชุมชน รวมไปถึงบริบทท่ีต่างกนั ใน

การศึกษาวิจยัไดน้าํกระบวนการของทางกลุ่มละครมะขา้มป้อมเขา้มาใชเ้พื่อให้เกิดรูปแบบการส่ือสาร 

และยอ่ยกระบวนการใหเ้ลือกเพียง 3 รูปแบบการส่ือสารในงานของผูว้ิจยั และปรับองคป์ระกอบให้ลด

ลจาก  4 พื้นท่ีท่ีแตกต่างกนั ผูว้ิจยัจึงนาํมาปรับใชเ้ป็นพื้นท่ีเดียวกนัในการศึกษาคือกรุงเทพมหานครฯ 

ในส่วนของกระบวนการเป็นก่อนและหลังกับกลุ่มเด็กและเยาวชน ในส่วนของกระบวนการและ

ขั้นตอนในการสร้างกระบวนการ ได้นําแนวคิดของ อ.พรรัตน์ ดาํรุง คือหนังสือการละครสําหรับ

เยาวชน 2549 เป็นการนาํรูปแบบของกระบวนการทางละครเยาวชนมาใช้กบังานของผูว้ิจยัไดโ้ดยตรง 

หากแต่มีการย่อยกระบวนการให้สอดคล้องกับบริบทและกลุ่มประชากรตัวอย่างและสถานท่ี ใน

กระบวนการมีการใชแ้บบจาํลองท่ีว่าดว้ยเร่ืองของการส่ือสารจึงหยิบยกประเด็นการมองละครให้เป็น
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ส่ือ รวมถึงส่ือละครกบัแบบจาํลองการส่ือสาร จนไปถึงขั้นตอนการออกแบบละครเพื่อการพฒันาจาก

หนงัสือ ส่ือเล็กๆท่ีน่าใชใ้นงานพฒันา ของอาจารยก์าญจนา แกว้เทพมาใชก้บังานในคร้ังน้ี 

ในส่วนของพฤติกรรมและรูปแบบการส่ือสารระหว่างบุคคลของผูสู้งอายุในสถานสงเคราะห์

คนชรา โดย สาโรจน์ เทวหสกุลทอง กาญจนา คาํนึงสุข และสุวรรณี ลคันวณิช ส่ิงท่ีนาํมาใช้คือ 

ลกัษณะและรูปแบบการส่ือสารระหว่างบุคคล ส่ิงท่ีเหมือนกนัคือ ศึกษารูปแบบการส่ือสารเพื่อการ

พฒันาคน เช่นกนั แต่ต่างท่ีศึกษาเป็นคนชรา และเพื่อการสอดคลอ้งกบักบัการพฒันาความฉลาดทาง

อารมณ์ ผูว้จิยัไดใ้ชผ้ลการประเมินของ คุณชญานิศ เขียวสดท่ีทาํโครงการพฒันา IQ EQ ของเด็กปฐมวยั 

ในพื้นท่ีรับผิดชอบของศูนยอ์นามยัท่ี 6 ส่ิงท่ีเหมือนกนัในงาน คือ ใชก้ารประเมิน EQ ในวยัเด็กและ

เยาวชนท่ีใกลเ้คียงกนั แต่ต่างบริบทและเคร่ืองมือท่ีใช ้
 



บทที ่3 

 

ระเบียบวธีิวจิยั 
 

 งานวิจยัเร่ือง “การศึกษาและเปรียบเทียบรูปแบบการส่ือสารการละครเพื่อการพฒันาเด็กและ

เยาวชนดา้นความฉลาดทางอารมณ์” มุ่งศึกษารูปแบบ กระบวนการ และผลของการใชส่ื้อละครเพื่อการ

ส่ือสารท่ีมุ่งเน้นพฒันาเด็กและเยาวชนเป็นช่วงวยัแรกเรียนรู้ คือ มีการพฒันาทางดา้นสติปัญญา ดา้น

อารมณ์ ดา้นคุณธรรม จริยธรรม ดาํเนินการตามลาํดบัดงัน้ี 

  

3.1 กลุ่มท่ีใชใ้นการศึกษาและการสุ่มตวัอยา่ง 

 3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

 3.3 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

 3.4 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 3.5 การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 3.6 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 3.7 กรอบแนวคิด 

 

3.1  กลุ่มทีใ่ช้ในการศึกษาและการสุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มท่ีใช้ในการศึกษาวิจยั การศึกษาและเปรียบเทียบรูปแบบการส่ือสารการละครเพื่อการ

พฒันาเด็กและเยาวชนดา้นความฉลาดทางอารมณ์ คือ กลุ่มเด็กและเยาวชนท่ีมีบริบทอยู่ในสังคมเมือง 

กรุงเทพฯ เน่ืองมาจากเป็นพื้นท่ีท่ีเป็นศูนยก์ลางการพฒันาของประเทศ มีเคร่ืองมือทางการเรียนรู้และ

ความเป็นอยูท่ี่เพียบพร้อม รวมถึงองคป์ระกอบและปัจจยัดา้นอารมณ์ในเด็กและเยาวชนสูงกวา่เด็กและ

เยาวชนท่ีอยูต่่างพื้นท่ีออกไป โดยใชก้ารศึกษามาเป็นตวักาํหนดช่วงวยัคือ ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 4 คือ  
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โรงเรียนในเขตพื้นท่ีและบริบทท่ีใกลเ้คียงกนั ในการคดัเลือกกลุ่มท่ีใชใ้นการศึกษาเด็กและเยาวชนเป็น

การสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling)โดยขั้นแรกเป็นการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) โดยการเลือกจากโรงเรียนท่ีมีโครงการหรือกิจกรรมท่ีส่งเสริมด้านสาธารณสุข คุณธรรม

จริยธรรมของนกัเรียนภายในโรงเรียนอย่างสมํ่าเสมอ รวมทั้งให้ความสําคญักบัการพฒันาการเรียนรู้

ผา่นกิจกรรม ในส่วนของการเลือกหอ้งเรียนภายในโรงเรียน มีการคดัเลือกห้องเรียนท่ีมีศกัยภาพในการ

เรียนและการทาํกิจกรรมโดยทางโรงเรียนมีการจดัเตรียม จากนั้นจึงใชว้ิธีสุ่มแบบง่าย (Simple random 

sampling) เพื่อให้ไดน้ักเรียนจาํนวน 10 คน  จากแต่ละห้อง การศึกษาการส่ือสารการละครเพื่อการ

พฒันา แบ่งรายละเอียดดงัน้ี 

 

3.1.1  ระดับช้ันการศึกษา  

 ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 เน่ืองจากระดบัประถมศึกษาปีท่ี 4 ตามหลกัทางการเจริญเติบโด

ของเด็กและเยาวชนจะอยูใ่นช่วงท่ีมีการพฒันาดา้นอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด อยูใ่นช่วงอายุประมาณ 10 

ปี ในการคดัเลือกระดบัชั้นปะถมศึกษาปีท่ี 4 ในการศึกษามีเกณฑ์การเลือกมาจากทางโรงเรียนท่ี

จดัเตรียมนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ห้องท่ีมีการพฒันาการทางการเรียนและความสามารถท่ี

อยูใ่นระดบัดี ทั้ง 3 โรงเรียน ในการเขา้สู่กระบวนการส่ือสารในรูปแบบในลาํดบัต่อไป 

 

 3.1.2  สถานทีก่ารศึกษา 

   โรงเรียนท่ีมีบริบทใกล้เคียงในกรุงเทพมหานครฯ จาํนวน 3 แห่ง ซ่ึงในการศึกษาและ

เปรียบเทียบรูปแบบเป็นจาํนวน 3 กลุ่ม 3 รูปแบบการส่ือสาร ใช้เกณฑ์การจบัฉลากต่อการเลือก

โรงเรียนกบัรูปแบบการส่ือสาร เพื่อใหไ้ดผ้ลของการทาํกระบวนการในแต่ละโรงเรียนวา่โรงเรียนใดได้

รูปแบบการส่ือสารใด รวมทั้งระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 จาํนวน 3 โรงเรียน เพื่อนาํไปขั้นตอนเก็บ

ขอ้มูลในลาํดบัต่อไป และโรงเรียนท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ โรงเรียนพร้อมมิตรพิทยา โรงเรียนผอ่ง

พลอยอนุสรณ์ และโรงเรียนประภามนตรี 

โรงเรียนพร้อมมิตรพิทยา สังกดัโรงเรียนเอกชนสามญัศึกษา เป็นโรงเรียนในเครือการสอน

ภาษาจีน ตั้งอยู่ท่ี 52 แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 เขตพื้นท่ีการศึกษาเขต 2 

ระดบัท่ีเปิดสอนระดบัชั้นอนุบาล 1 ถึงระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เป็นโรงเรียนท่ีมีการเรียนการสอน

ภาษาจีนเป็นหลกั มีช่ือเสียงทางดา้นการสอนภาษาจีน รวมทั้งกิจกรรมโครงการต่างๆของทางโรงเรียน

ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ การถ่ายทอดวชิาการผา่นการเล่านิทาน กิจกรรมส่งเสริมทกัษะภาษา 

อีกทั้งยงัเห็นความสําคญัทางดา้นกิจกรรมเพื่อช่วยในการพฒันาผูเ้รียนในเชิงศิลปะศึกษา ลกัษณะของ
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นกัเรียนส่วนใหญ่เป็นนักเรียนท่ีอยู่บริเวณใกลเ้คียง คุณภาพชีวิตปานกลาง ส่วนใหญ่นกัเรียนอยู่ใน

ฐานะปานกลาง จากการสังเกตของวิจยัพบวา่ เด็กและเยาวชนในโรงเรียนส่วนใหญ่มีผูป้กครองท่ีมีเช้ือ

สายไทย-จีน ทาํใหบ้างส่วนลกัษณะวฒันธรรมการพดูจึงมีลกัษณะการพดูท่ีออกไปในทางภาษาจีน  

   โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ เลขท่ี 17  ลาซาล 55   ถ.สุขุมวิท 105   แขวงบางนา   เขตบาง

นา  กรุงเทพมหานคร  10260 เป็นโรงเรียนประถมศึกษา สังกดักรุงเทพมหานคร เปิดทาํการสอนเม่ือ

วนัท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2481 เดิมช่ือโรงเรียนบวัรอดวิทยาคม โดยนายผ่อง นางพลอย บวัรอด ไดส้ร้าง

โรงเรียนในท่ีดินของตนเองเป็นอาคารชั้นเดียว 4 ห้องเรียน ริมคลองบางนา พ.ศ.2508 โอนเขา้สังกดั

เทศบาลกรุงเทพมหานคร ต่อมาในพ.ศ.2510 นายสะอาด นางสุภาพ ศรีพงษ ์ซ่ึงเป็นทายาทของคุณตา

ผอ่งและคุณยายพลอยไดบ้ริจาคท่ีดิน  ในบริเวณใกลเ้คียงกนัจาํนวน 2 ไร่ 3 งาน 48 ตารางวา และไดย้า้ย

โรงเรียนมาอยู่ในท่ีดินปัจจุบนัไดก่้อสร้างอาคารใหม่เป็นเรือนไม ้2 หลงัและเปล่ียนช่ือเป็น "โรงเรียน

ผอ่งพลอยอนุสรณ์" เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่เจา้ของท่ีดินเดิม โรงเรียนผอ่งพลอยอนุสรณ์  เปิดทาํการสอน

มาแล้ว 72 ปี ปัจจุบนัจดัการเรียนการสอน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 จนถึงชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  จากการ

สังเกตของผูว้ิจยัพบวา่ นกัเรียนส่วนใหญ่เป็นคนพื้นท่ี เน่ืองจากเป็นโรงเรียนท่ีเปิดมากว่า 70 ปี จึงถูก

ถ่ายทอดกนัมาในรุ่นพ่อแม่ เม่ือมีบุตรหลานจึงพาเขา้มาเรียนท่ีเดียวกนั ลกัษณะโดยทัว่ไปของเด็กและ

เยาวชน โดยรวมคุณภาพชีวติ ปานกลาง ฐานะปานกลาง ลกัษณะท่ีเห็นชดัคือ เด็กและเยาวชนค่อนขา้งมี

ระเบียบ ในเร่ืองของกิจกรรมโรงเรียนใหก้ารสนบัสนุนโครงการทางการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมอยา่ง

ต่อเน่ือง โดยส่วนใหญ่เปิดโอกาสให้องค์กรต่างๆท่ีมีแนวคิดทางการพฒันาเขา้มามีส่วนร่วมกบัทาง

โรงเรียนและจดักิจกรรมภายในอยา่งต่อเน่ือง    

โรงเรียนประภามนตรี 21/405 หมู่บา้นถาวรนิเวศน์ ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา 

กรุงเทพมหานคร 10260 จาํนวนท่ีดิน 2 ไร่ 2 งาน 15 ตารางวา อาจารยว์ชัรินทร์ นุชนาคาผูอ้าํนวยการ

โรงเรียน ปรัชญาโรงเรียน คือ เรียนดี กีฬาเด่น เนน้กิจกรรม คุณธรรมเลิศ วิสัยทศัน์ โรงเรียนมุ่งพฒันา

ผูเ้รียนใหมี้ความเป็นเลิศ ดา้นคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ และใชภ้าษาและเทคโนโลยีเพื่อการส่ือสารและ

พฒันาการเรียนรู้ มีการอนุรักษ์พลงังานและมีคุณธรรม จริยธรรมเป็นพื้นฐานในการดาํรงชีวิตบน

พื้นฐานของความเป็นไทย อตัลกัษณ์ของโรงเรียนคือ นกัเรียนใช้ภาษาและเทคโนโลยีเพื่อการส่ือสาร

และพฒันาการเรียนรู้ เอกลกัษณ์ของโรงเรียนคือ โรงเรียนส่งเสริมให้นกัเรียนใช้ภาษาและเทคโนโลยี

เพื่อการส่ือสารและพฒันาการเรียนรู้ จากการสังเกตของผูว้ิจยัพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่เป็นเด็กและ

เยาวชนท่ีมีฐานะค่อนข้างดี คุณภาพชีวิตเพียบพร้อม และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนดี มีอุปกรณ์

อาํนวยความสะดวก และเคร่ืองมือในการเรียนท่ีทนัสมยั ส่วนใหญ่เป็นเด็กและเยาวชนท่ีมีคุณภาพชีวิต
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โดยรวมค่อนขา้งดี ในส่วนของเร่ืองกิจกรรมและโครงการของโรงเรียนมีกรส่งเสริมและสนบัสนุนดา้น

จริยธรรม และโครงการเก่ียวกบัการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์

 

3.1.3  นักเรียน 

 ในการคดัเลือกนกัเรียนหรือกลุ่มเด็กและเยาวชนท่ีเป็นกลุ่มศึกษา มีเกณฑ์การคดัเลือกจากการ

สุ่มแบบ Sampling โดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป Randomizer.org เป็นโปรแกรมสุ่มตวัเลขอตัโนมติัซ่ึง

นาํมาจากเลขประจาํตวัของนักเรียนทั้งห้องและทาํการสุ่มจากจาํนวนเด็กนักเรียนในห้อง และสุ่ม

ออกมาจาํนวน 10 คนต่อ 1 รูปแบบในแต่ละโรงเรียน 

 

3.2  เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 

 

 เน่ืองจากการศึกษาในคร้ังน้ีวา่ดว้ยเร่ืองของการส่ือสารการละครเพื่อการพฒันา จึงอาศยัปัจจยั

ในการทาํวจิยัเชิงทดลอง ท่ีเป็นการนาํกระบวนการส่ือสารทางการละครเขา้มา และไดมี้การเปรียบเทียบ

รูปแบบการส่ือสาร ดังนั้นจึงเป็นวิจยัท่ีมีทั้ งรูปการเฝ้าสังเกตและเก็บคะแนน โดยมีการจดัรูปแบบ

กระบวนการส่ือสารการละคร โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 

3.2.1 กระบวนการละครเพื่อการพฒันา 

3.2.2 แบบสังเกต 

3.2.3 แบบวดัค่าความฉลาดทางอารมณ์ 

 

3.2.1  กระบวนการละครเพือ่การพฒันา 

กระบวนการละครเพื่อการพฒันาท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน ประกอบไปดว้ยขั้นตอนต่างๆ ท่ี

นาํมาใช้ในการศึกษาและเปรียบเทียบการส่ือสารการละครเพื่อการพฒันาเด็กและเยาวชนด้านความ

ฉลาดทางอารมณ์ ซ่ึงเป็นขั้นตอนในการสร้างละครสําหรับเด็กและเยาวชน(พรรัตน์ ดาํรุง, 2550) มี

ขั้นตอนดงัน้ี  

ขั้นท่ี1: ช่วงเตรียมงาน 

ขั้นท่ี 2: ช่วงคน้ควา้และพฒันางานร่วมกบัผูอ้อกแบบฝ่ายต่างๆ 

ขั้นท่ี 3: คดัเลือกนกัแสดง 

ขั้นท่ี 4: การฝึกซอ้ม  

ขั้นท่ี 5: การพฒันางานละครและกาํหนดเวลา  
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ขั้นท่ี 6: การซอ้มเทคนิค การซอ้มใหญ่ก่อนการแสดง 

 จากขั้นตอนการสร้างละครดงักล่าวข้างต้น ในงานวิจยัน้ีผูว้ิจยัได้นํามาเป็นตวัต้นแบบใน

กระบวนการส่ือสารการละครและยอ่ยรูปแบบของตน้แบบไดด้งัน้ี 

3.2.1.1  ขั้นท่ี 1: ช่วงเตรียมงาน 

1)  ประชุมและวางแผนงานภายในผูว้ิจยักบัทีมผูท้าํกระบวนการ ทาํความ

เขา้ใจกบัการศึกษาวิจยั และรูปแบบการส่ือสาร/ ให้ความรู้ทางดา้นความฉลาดทางอารมณ์กบัทีมผูท้าํ

กระบวนการ/ วธีิสร้างกระบวนการ/ จุดประสงคใ์นแต่ละรูปแบบการส่ือสาร/ แบ่งหนา้ท่ีการรับผดิชอบ 

2)  ติดต่อประสานงานกับทางโรงเรียนท่ีจะเข้าไปทาํกระบวนการและยื่น

จดหมายขออนุญาตทางโรงเรียน และนดัวนัเวลา (เวลา 13.00-14.00 น. ระยะเวลา 60 นาที โดยประมาณ 

ในทุกๆโรงเรียนและรูปแบบ) / แจงรายละเอียดใหท้างโรงเรียนทราบ 

    3.2.1.2  ขั้นท่ี 2: คดัเลือกกลุ่มเด็กและเยาวชนและเฝ้าสังเกต  

1)  ช่วงก่อนกระบวนการ/คดัเลือกกลุ่มศึกษา 10 คนโดยใชเ้ลขประจาํตวัจาก

ใบรายช่ือเขา้โปรแกรมการสุ่มเลขอตัโนมติั 

2)  นํากลุ่มศึกษาทั้ ง 10 คน มาทําแบบวัดความฉลาดทางอารมณ์ก่อน

กระบวนการโดยผูว้ิจยัไดอ้ธิบายในแต่ละขอ้ทั้ง 15 ขอ้ และให้กลุ่มเด็กและเยาวชนทั้ง 10 คน ทาํการ

เลือกและเขียนเคร่ืองหมายลงดว้ยตนเอง 

3)  พดูคุยกบัครูประจาํชั้นเพื่อเก็บขอ้มูลลงในแบบสังเกตเร่ืองพื้นฐานและภูมิ

หลงัของดา้นอารมณ์ในกลุ่มศึกษาทั้ง 10 คน และเฝ้าสังเกต 

  3.2.1.3  ขั้นท่ี 3: กระบวนการละคร (ขั้นท่ี 3 การนาํเสนอและรูปแบบของกระบวนการ

จะแตกต่างกนัออกไปในแต่ละรูปแบบการส่ือสาร) 

1)  กล่าวแนะนาํและทกัทายเด็กและเยาวชน/เขา้กิจกรรมละลายพฤติกรรม/ให้

ความรู้พื้นฐานดา้นความฉลาดทางอารมณ์ 

2)  นาํเขา้สู่กระบวนการละครเพื่อการพฒันา (แบบฝึกหัดและเกมส์ เพื่อให้

ความรู้พื้นฐานทางการละคร ไดแ้ก่ สมาธิ จิตนาการ ความเช่ือ) เฝ้าสังเกตพฤติกรรมโดยรวมของกลุ่ม

ศึกษา (ยกเวน้รูปแบบท่ี 1 ซ่ึงในรูปแบบท่ี 1 เด็กไม่ไดร่้วมคิด ไม่ไดร่้วมตดัสินใจ จะนาํเขา้สู่การชมการ

แสดง และเฝ้าสังเกตกลุ่มศึกษาและขา้มไปขั้นท่ี 5) 

3)  แบ่งกลุ่ม 5 กลุ่ม เพื่อทาํกระบวนการสร้างละคร/จบัฉลากเพื่อเลือกหวัขอ้

ใน 5 ดา้นย่อยจากหลกัดี เก่ง สุข/ให้เด็กและเยาวชนไดว้างแผนและช่วยกนัสร้างเน้ือเร่ืองและทาํการ

ซกัซ้อม (โดยในรูปแบบแต่ 2 เด็กไดร่้วมคิด แต่ทา้ยท่ีสุดทางทีมผูท้าํกระบวนการเป็นผูต้ดัสินใจเลือก
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ให้ ส่วนในรูปแบบท่ี 3 เด็กไดร่้วมคิด ไดร่้วมตดัสินใจ ในขั้นน้ีจะปล่อยให้เด็กและเยาวชนไดมี้อิสระ

ในการคิดและซกัซอ้มโดยตนเอง) / เฝ้าสังเกตกลุ่มศึกษาทั้ง 10 คนท่ีกระจายอยูใ่นแต่ละกลุ่ม 

     3.2.1.4  ขั้นท่ี 4:การแสดง  

1)  จบัฉลากเลือกกลุ่มท่ีจะมาแสดง/สังเกตพฤติกรรมของกลุ่มศึกษาและ

ปัจจยัโดยรอบในสถานการณ์การแสดง 

2)  ฟังความคิดเห็นจากครูประจาํชั้นและจากทีมผูท้าํกระบวนการ/ ฟังความ

คิดเห็นจากเด็กและเยาวชนทั้งหมด 

3.2.1.5  ขั้นท่ี 5:รวบรวมขอ้มูล (เป็นขั้นตอนท่ีผูว้ิจยัไดเ้พิ่มเติมข้ึนมาในขั้นตอนการ

สร้างละครเด็กและเยาวชน ซ่ึงในกระบวนการน้ี เป็นขั้นตอนท่ีจาํเป็นอย่างยิ่ง ซ่ึงขั้นตอนน้ีจะเป็น

ขั้นตอนเก็บขอ้มูลหลงัจากไดเ้ขา้ร่วมกระบวนการส่ือสารการละครเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้โดยใชเ้คร่ืองมือ

แบบสังเกตและแบบวดัค่าความฉลาดทางอารมณ์) 

1)  พูดคุยแลกเปล่ียนความคิดกบักลุ่มศึกษาทั้ง 10 คนหลงักระบวนการ/

สอบถามเร่ืองของประเด็นในการสร้างละครหรือชมละคร/เก็บขอ้มูลลงแบบสังเกต 

2)  ทาํแบบวดัค่าความฉลาดทางอารมณ์หลงักระบวนการ 

 

3.2.2  แบบสังเกต 

  ในกรณีการศึกษาคร้ังน้ีเป็นเชิงทดลองในรูปแบบของกระบวนการ และเพื่อใชใ้นการอภิปราย

และสรุป จึงมีการใช้แบบสังเกตเชิงลึกเพื่อนาํมาเป็นขอ้มูลส่งต่อกระบวนการการส่ือสารการละครใน

แต่ละรูปแบบไดอ้ย่างมีเหตุมีผลจากการสัมภาษณ์ และในเร่ืองหัวขอ้วิจยัได้กล่าวถึง การส่ือสารการ

ละครเพื่อการพฒันาเด็กและเยาวชนดา้นความฉลาดทางอารมณ์ โดยนาํดา้นทั้ง 5 ดา้นของความฉลาด

ทางอารมณ์จากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณะสุข มาเป็นหัวขอ้ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัแบบวดัค่า

ความฉลาดทางอารมณ์ และใชใ้นการอภิปรายผลและสรุปงานวจิยัในหวัขอ้การศึกษาน้ีในลาํดบัต่อไป 

 

3.2.3  แบบวดัค่าความฉลาดทางอารมณ์ 

กรณีของแบบสอบถามนั้นจะทาํการประเมิน 2 ขั้นตอนคือ ก่อนเขา้สู่กระบวนการทางการ

ส่ือสารการละครเพื่อการพฒันา และหลงัการเขา้ร่วมกระบวนการการส่ือสารการละครเพื่อการพฒันา 

การวิจยัคร้ังน้ีกล่าวถึงการพฒันาทางดา้นความฉลาดทางอารมณ์ ใช้เกณฑ์ตวัช้ีวดัจากกรมสุขภาพจิต 

กระทรวงสาธารณสุข ท่ีมีองค์ประกอบพื้นฐานของความฉลาดทางอารมณ์ และย่อยมาเป็นตวัแปรใน

ส่วนต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
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ดา้นท่ี 1 ความตระหนกัในตน (Self-Awareness) หมายถึง ความสามารถในการรับรู้อารมณ์

ความรู้สึก ของตนเอง มีความเช่ือมัน่ในตนเอง และตดัสินใจไดต้ามวยั  

ดา้นท่ี 2  การควบคุมอารมณ์ (Managing Emotion) หมายถึง ความสามารถท่ีจะควบคุมความ

กลวัความกงัวล ความโกรธ ฯลฯ ของตนเองได ้และแสดงออกอยา่งเหมาะสมกบัสถานการณ์  

ดา้นท่ี 3 การจูงใจตนเอง (Motivating Oneself) หมายถึง ความมุ่งหวงัและการคิดบวกเพื่อแกไ้ข

ปัญหาฟันฝ่าอุปสรรค ยอมรับความผิดพลาด ซ่ึงจะมีผลระยะยาวต่อเด็กในการตั้งเป้าหมายและการ

สร้างความสาํเร็จในอนาคต  

ดา้นท่ี 4 การเห็นอกเห็นใจ (Empathy) หมายถึง ความสามารถในการสังเกต รับรู้ความรู้สึกของ

ผูอ่ื้นจากนํ้าเสียง สีหนา้ ท่าทาง และตอบสนองแบบเอาใจเขามาใส่ใจเรา  

ดา้นท่ี 5 ทกัษะทางสังคม (Social Skills) หมายถึง ความสามารถในการสร้างความสัมพนัธ์ใน

ทางบวกต่อผูอ่ื้น แก้ปัญหาความขดัแยง้ ด้วยวิธีประนีประนอม รวมไปถึงความมีนํ้ าใจ ช่วยเหลือ 

แบ่งปัน 

 

3.3  การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมอื 

 

 ในการตรวจสอบคุณภาพและเคร่ืองมือวิจยั ได้แก่ กระบวนการละครเพื่อการพฒันา แบบ

สังเกต และ แบบวดัค่าความฉลาดทางอารมณ์ ไดท้าํการพฒันาเคร่ืองมือขั้นแรกคือ การให้อาจารยท่ี์

ปรึกษาได้ทาํการตรวจสอบและแกไ้ขในขั้นแรก เม่ือไดแ้ก้ไขเป็นท่ีเรียบร้อยขั้นต่อมานาํไปทดสอบ

เคร่ืองมือวิจยัโดยการจาํลองสถานการณ์ใชเ้คร่ืองมือกบักลุ่มเด็กและเยาวชนท่ีมีอายุและช่วงระดบัทาง

การศึกษาท่ีตรงกับเกณฑ์ท่ีใช้ในการศึกษาได้ทดสอบ ผลปรากฏเคร่ืองมือสามารถใช้และตอบ

วตัถุประสงค์ในการศึกษาได ้ขั้นสุดทา้ยแจง้ผลการทดสอบกบัอาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อทาํการอนุมติัและ

ยนืยนัการตรวจสอบวา่เคร่ืองมือมีคุณภาพสามารถนาํไปใชใ้นการเก็บขอ้มูลไดใ้นขั้นต่อไป 

 

3.4  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 

 การศึกษาและเปรียบเทียบการส่ือสารการละครเพื่อพฒันาเด็กและเยาวชนดา้นความฉลาดทาง

อารมณ์ในคร้ังน้ีใช้กลุ่มท่ีใช้ในการศึกษาเป็นเด็กและเยาวชนในโรงเรียนพื้นท่ีเขตกรุงเทพมหานครฯ 

จดัการศึกษาวิจยัแบบผสมผสานออกมาในรูปแบบทั้งเชิงคุณภาพและอธิบายค่าเป็นตวัเลขเชิงปริมาณ 

เพื่อเปรียบเทียบรูปแบบ เป็นการใช้สถานท่ีเป็นสถานท่ีศึกษา เน่ืองจากโรงเรียนเป็นพื้นท่ีท่ีสามารถ
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เขา้ถึงเด็กและเยาวชนไดโ้ดยตรง อีกทั้งเป็นสถานท่ีเรียนรู้และมีความหลากหลายของเด็กและเยาวชนจึง

เป็นกลุ่มศึกษาท่ีมีการคดัเลือกในกลุ่มท่ีใช้ในการศึกษาในกรุงเทพมหานครได ้อีกทั้งในการติดต่อ

ประสานงานไปยงัสถานท่ีทาํการศึกษาวิจัยสามารถคัดเลือกกลุ่มประชากรได้ตรงกับเกณฑ์และ

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคือโรงเรียน รวมถึงมีการใช้เคร่ืองมือท่ีเป็นเชิงทดลองรูปแบบการส่ือสาร

ผ่านกระบวนการละครซ่ึงแบ่งเป็น 3 รูปแบบการส่ือสารการละคร กาํหนดระยะเวลาในการทาํ

กระบวนการต่อ 1 รูปแบบ ประมาณ 60 นาที แสดงผลงานต่อรูปแบบ รูปแบบละ 15 นาที เพื่อเป็นการ

ใช้ระยะเวลาท่ีสั้ นและง่ายในการดาํเนินกิจกรรมการส่ือสารการละคร อนัเน่ืองมาจากรูปแบบการ

นาํเสนอการส่ือสารการละครดงักล่าวขา้งตน้ เป็นการนาํเสนอและคดัเลือกการส่ือสารการละครใน

รูปแบบ “ละครสําหรับเด็กและเยาวชน” ดงันั้นในการใชเ้วลากบัเด็กและเยาวชนจึงอาศยัปัจจยัในการ

ดึงดูดใหเ้ร็ว ไม่ยาวนานในกระบวนการส่ือสารการละคร ทั้ง 3 รูปแบบและในแต่ละรูปแบบการส่ือสาร

การละครจะถูกแบ่งเป็นขั้นตอนยอ่ยลงไปข้ึนอยูก่บัการนาํเสนอรูปแบบของการส่ือสารการละคร เพื่อ

ต่อยอดไปสู่การเปรียบเทียบและวดัผล ดงัน้ี 

 

3.4.1  รูปแบบที ่1 Top-Down  “เด็กไม่ไดร่้วมคิด ไม่ไดร่้วมตดัสินใจ” 

เป็นรูปแบบการส่ือสารแบบบนลงล่าง เป็นลักษณะของละครทัว่ไปคือ เด็กและเยาวชนทาํ

หนา้ท่ีเป็นผูช้ม ไม่มีการส่ือสารโตต้อบทาํหนา้ท่ีเป็นผูรั้บสารแต่เพียงฝ่ายเดียว เฝ้าสังเกตกลุ่มประชากร

ตวัอยา่งและเก็บขอ้มูลจากแบบวดัความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กและเยาวชนก่อน-หลงัรวมไปถึงแบบ

สังเกต โดยมีขั้นตอนยอ่ย ดงัน้ี 

3.4.1.1 ขั้นท่ี 1: วางแผนในเร่ืองของประเด็น เน้ือเร่ืองท่ีจะเล่นกบัทีมงาน/นกัแสดง จดั

สถานท่ีให้เหมาะสมกบัรูปแบบการส่ือสารแบบละคร คือ แบ่งพื้นท่ีให้เห็นชดัเจนระหวา่งพื้นท่ีในการ

แสดงและพื้นท่ีของผูช้ม คือ กลุ่มเด็กและเยาวชน  

3.4.1.2 ขั้นท่ี 2: คดัเลือกกลุ่มประชากรตวัอยา่ง คือ กลุ่มเด็กและเยาวชนจากใบรายช่ือ

ของหอ้งเรียน 10 คนโดยใชเ้กณฑ์การสุ่มจากเลขประจาํตวัในห้องเรียนโดยโปรแกรมอตัโนมติั เม่ือได้

กลุ่มศึกษา แยกออกมาทาํแบบวดัค่าความฉลาดทางอารมณ์ก่อนกระบวนการ โดยทาํเป็นกลุ่มคือ ผูว้ิจยั

เป็นคนถามอ่านคาํถามและช่วยอธิบาย และกลุ่มศึกษาเป็นผูคิ้ดวิเคราะห์และทาํเคร่ืองหมายเลือกในแต่

ละขอ้ดว้ยตนเอง ระหวา่งนั้นมีการพดูคุยกบัครูประจาํชั้นเพื่อสอบถามขอ้มูลของกลุ่มศึกษาเพื่อทราบถึง

พื้นฐานนิสัยและภูมิหลงัของเด็กและเยาวชนกลุ่มศึกษา   

3.4.1.3 ขั้นท่ี 3: ทาํการซกัซอ้มของทีมงาน และนกัแสดง รวมไปถึงการทาํความเขา้ใจ

กบับทบาทหนา้ท่ีของครูประจาํชั้น เขา้สู่กระบวนการกล่าวทกัทายและแนะนาํตวักบัเด็กและเยาวชน ใน
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รูปแบบท่ี 1 คือ  เด็กไม่ได้ร่วมคิด ไม่ได้ร่วมตดัสินใจ คือ เด็กและเยาวชนเป็นผูรั้บสาร คือ ดู

กระบวนการเพราะฉะนั้นการซักซ้อมและการกาํหนดเน้ือหาเป็นส่ิงสําคัญเพื่อให้ได้ตามรูปแบบ

กระบวนการ โดยผูว้ิจยัจะทาํการดูแลการซักซ้อมด้วยตนเองในรูปแบบ 1  หลงัจากนั้นให้ความรู้

พื้นฐานแก่เด็กและเยาวชนดา้นความฉลาดทางอารมณ์เพื่อทดสอบความรู้และใหค้วามรู้เบ้ืองตน้  

3.4.1.4 ขั้นท่ี 4: แบ่งกลุ่ม 5 กลุ่มและจบัฉลากเลือกดา้นย่อยของหลกัดี เก่ง สุข เพื่อ

สอดคล้องกับการแสดงท่ีกาํลังจะเกิดข้ึน ว่าในการแสดงมีข้อคิดในด้านย่อยของกลุ่มตนเองเร่ือง

อะไรบา้ง และเสนอความคิดเห็นในช่วงหลงักระบวนการ จากนั้นเขา้สู่การชมละคร โดยการแสดงเป็น

รูปแบบละครสําหรับเด็กและเยาวชนมีบทเพลงสอดแทรกเขา้มาในการแสดงเพื่อเกิดความน่าสนใจใน

กลุ่มเด็กและเยาวชน ระยะเวลาการแสดงประมาณ 15 นาที  กลุ่มนกัแสดงทาํหนา้ท่ีแสดงละครให้กลุ่ม

เด็กและเยาวชนไดช้ม ระหวา่งน้ีเฝ้าสังเกตพฤติกรรม และบนัทึกในแบบสังเกตในระหวา่งกระบวนการ 

3.4.1.5 ขั้นท่ี 5: สรุปกระบวนการให้กลุ่มเด็กและเยาวชนระดบัชั้นป.4 ห้องท่ีไดท้าํ

กระบวนได้ฟัง เพิ่มเติมความคิดเห็นโดยรวมกับครูประจาํชั้ น จากนั้ นนํากลุ่ม 10 คนท่ีเป็นกลุ่ม

ประชากรตวัอยา่ง มาทาํแบบวดัค่าความฉลาดทางอารมณ์หลงักระบวนการ โดยทาํเป็นกลุ่มเช่นเดียวกบั

ขั้นตอนท่ี 1 และนาํผลคะแนนมาสรุป  

 

3.4.2  รูปแบบที ่2 Participatory “เด็กไดร่้วมคิด แต่ไม่ไดร่้วมตดัสินใจ” 

รูปแบบการส่ือแบบมีส่วนร่วม โดยเพิ่มบทบาทหน้าท่ีคนละคร่ึงของกลุ่มประชากรศึกษาคือ 

เด็กและเยาวชนในการส่ือสารผ่านละครหรือกระบวนการละคร โดยมีการถ่ายทอดและส่งต่อให้เด็ก

และเยาวชนไดเ้รียนรู้กระบวนการส่ือสารการละคร ในทางการส่ือสารในรูปแบบน้ีจะว่าดว้ยเร่ืองของ 

ทฤษฏีการมีส่วนร่วมทางการส่ือสาร ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดน้าํระดบัการมีส่วนร่วม คือ 0-10 ในการมีส่วนร่วม

ของเด็กและเยาวชนในรูปแบบการศึกษารูปแบบการส่ือสารการละครน้ี กาํหนดให้อยูท่ี่ ระดบั 6 คือ 

“ผูใ้หญ่ใหเ้ด็กแสดงความคิดเห็นและขอคาํปรึกษาเด็ก” ปรับใชใ้นการส่ือสารการละครของการศึกษาน้ี

คือ ให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการคิด ขอความคิดเห็นจากกลุ่มเด็กและเยาวชน แต่กลุ่ม

นกัแสดงและทีมงานจะเป็นคนตดัสินใจเลือกกระบวนการนั้นๆออกมา เกิดผูส่้งสารมีการโตต้อบ และ

เก็บขอ้มูลจากแบบวดัความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กและเยาวชน ก่อน-หลงั รวมทั้งเก็บขอ้มูลโดยแบบ

สังเกต โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

3.4.2.1 ขั้นท่ี 1: วางแผนงาน/การเตรียมงาน ติดต่อประสานงานกบัทางโรงเรียน ใน

ส่วนของรูปแบบน้ีตอ้งทาํความเขา้ใจกบันกัแสดงและทีมงานในฐานะกระบวนการทางการละครคือ คือ 

จุดประสงคข์องการสร้างกระบวนการความฉลาดทางอารมณ์ ท่ีมีเน้ือหาละครเร่ืองเดียวกบัรูปแบบท่ี 1 
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เพราะฉะนั้นการสอดแทรกเน้ือหา ความรู้ถึงองคป์ระกอบของความฉลาดทางดา้นอารมณ์เป็นสําคญั 

รวมไปถึงการให้เด็กและเยาวชนท่ีจะสามารถเป็นคนท่ีแบ่งปันความคิดเห็น แต่สุดทา้ยทางทีมงาน/

นกัแสดงตอ้งเลือก  

3.4.2.2 ขั้นท่ี 2: คดัเลือกกลุ่มศึกษาในระดบัชั้น ป.4 ของโรงเรียนท่ีถูกสุ่มไดรู้ปแบบท่ี 

2 จากใบรายช่ือของห้องโดยโปรแกรมสุ่มตวัเลขอตัโนมติั จากนั้นเม่ือไดก้ลุ่มศึกษาไดมี้การพูดคุยกบั

ครูประจาํชั้นเร่ืองภูมิหลงัของกลุ่มศึกษาเล็กน้อยเพื่อไดพ้ื้นหลงัของกลุ่มเด็กและเยาวชนกลุ่มท่ีใช้ใน

การศึกษา แยกตวักลุ่มศึกษาออกมาเพื่อทาํแบบวดัค่าความฉลาดทางอารมณ์ก่อนกระบวนการ และ

สังเกตเก็บขอ้มูลลงในแบบสงัเกตตลอดกระบวนการ 

3.4.2.3 ขั้นท่ี 3: เร่ิมกระบวนการส่ือสารการละคร โดยเร่ิมจากการละลายพฤติกรรม

เพื่อให้เด็กและเยาวชนเปิดรับกระบวนการ สร้างหัวขอ้/เร่ืองราว ขอความคิดเห็นของกลุ่มเด็กและ

เยาวชน จากนั้นให้ความรู้พื้นฐานด้านความฉลาดทางอารมณ์ และพื้นฐานการละคร เพื่อทาํการ

แบ่งกลุ่ม 5 กลุ่ม และจบัฉลากเพื่อแบ่งดา้นยอ่ยวา่กลุ่มไหนจะไดห้วัขอ้อะไร และทาํการซักซ้อมและ

วางแผน ปรึกษากนัในกลุ่มของเด็กและเยาวชน ซักซ้อมกระบวนการทางการละครโดยสุดทา้ยทางทีม

ผูท้าํกระบวนการเป็นผูช่้วยคิดตดัสินใจในการแสดง ระหวา่งน้ีผูว้ิจยัเฝ้าสังเกตพฤติกรรมในทั้ง 5 ดา้น

ยอ่ยของกลุ่มท่ีใชใ้นการศึกษา 

2.4.2.4 ขั้นท่ี 4: ทาํการแสดงโดยการจบัฉลากเลือกลาํดบักลุ่มการแสดง ระหว่างทาํ

การแสดงผูว้ิจยัไดเ้ผา้สังเกตการตอบสนองการชมการแสดงของกลุ่มอ่ืนและการแสดงออกของกลุ่มท่ี

ใชใ้นการศึกษาลงในแบบสงัเกต 

3.4.2.5 ขั้นท่ี 5: สรุปกิจกรรมรูปแบบท่ี 3 เร่ิมจากครูประจาํชั้นและทีมงาน/นกัแสดง 

รวมไปถึงกลุ่มเด็กและเยาวชนไดบ้รรยายความรู้สึกในการเขา้ร่วม รวมทั้งเร่ืองกระบวนการในการสร้าง

ละครพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ในคร้ังน้ี หลงัจากกระบวนการเสร็จส้ินนาํกลุ่มศึกษาทาํแบบวดัค่า

ความฉลาดทางอารมณ์หลังกระบวนการ และได้พูดคุยแลกเปล่ียนความคิดกับเน้ือหาท่ีได้ทํา

กระบวนการในคร้ังน้ี 

 

3.4.3 รูปแบบที ่3 Empowering “เด็กไดคิ้ด ไดต้ดัสินใจ”  

รูปแบบการส่ือสารการละครให้บทบาทหนา้ท่ีแก่เด็กและเยาวชนเต็มตวั คือ เป็นทั้งผูคิ้ดและผู ้

ลงมือทาํกระบวนการทั้งหมดในการสร้างสรรคง์านผา่นเคร่ืองมือการส่ือสารการละคร ในรูปแบบท่ี 3 

น้ีไดน้าํระดบัการมีส่วนร่วมระดบั คือ 0-10 ในการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในรูปแบบการศึกษา

รูปแบบการส่ือสารการละครน้ี กาํหนดให้อยู่ท่ีระดบัท่ี 9 คือ เด็กและเยาวชนนาํความคิด และผูใ้หญ่
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สนับสนุน เก็บข้อมูลโดยการเฝ้าดูในแบบสังเกตและแบบวดัความฉลาดทางอารมณ์ก่อน-หลัง

กระบวนการการส่ือสาร 

3.4.3.1 ขั้นท่ี 1: วางแผนและประชุมภายในระหวา่งผูว้ิจยักบัทีมผูท้าํกระบวนการ โดย

ทาํความเขา้ใจกบัทีมงาน/นกัแสดง ในเร่ืองประเด็นรูปแบบการส่ือสารท่ี 3 วา่ดว้ยเร่ืองการให้บทบาท

หนา้ท่ีเด็กและเยาวชนไดล้งมือสร้างกระบวนการการส่ือสารการละครดว้ยตนเองในรูปแบบท่ี 3 น้ีเป็น

รูปแบบเฉพาะคือ ให้บทบาทหนา้ท่ีของเด็กและเยาวชน ในคร้ังน้ีไดใ้ชเ้คร่ืองมือ คือ ส่ือการละคร และ

ให้กลุ่มศึกษาได้ใช้ส่ือท่ีมีสร้างกระบวนการการละคร ในประเด็นความฉลาดทางอารมณ์ และยงัคง

เร่ืองราวของบทละครหรือเร่ืองท่ีเป็นเน้ือหาเร่ืองเดียวกนักบั รูปแบบท่ี 1 และ 2  

3.4.3.2 ขั้นท่ี 2: คดัเลือกกลุ่มศึกษาจากห้องประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยการสุ่มเลขท่ี

ประจาํตวัจากในหอ้งเรียน ไดก้ลุ่มศึกษา 10 คน พดูคุยกบัครูประจาํชั้นเก่ียวกบัดา้นอารมณ์ในทั้ง 10 คน 

รวมถึงภูมิหลงัเพื่อเก็บขอ้มูลในแบบสังเกต เร่ิมทาํการเฝ้าสังเกต จากนั้นนาํกลุ่มศึกษาทั้ง 10 คนมาทาํ

แบบวดัค่าความฉลาดทางอารมณ์ก่อนเขา้กระบวนการ 

3.4.3.3 ขั้นท่ี 3: ให้ความรู้เก่ียวกบัการแสดงพื้นฐาน ไดแ้ก่ สมาธิ จินตนาการ ความ

เช่ือ โดยผูท้าํกระบวนการเป็นคนสอนและถ่ายทอด ระหว่างน้ีผูว้ิจยัได้ทาํการเฝ้าสังเกตเก็บขอ้มูล 

หลงัจากนั้นแบ่งกลุ่มเพื่อทาํการจบัฉลากในดา้นย่อย 5 ดา้น ของหลกัดี เก่ง สุข ซ่ึงเป็นบทและเร่ือง

เหมือนกนักบัรูปแบบท่ี 1 และ 2 แต่ในรูปแบบน้ีเด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการคิดและ จากนั้นให้

เวลาเด็กและเยาวชนแบ่งกลุ่มเพื่อวางแผนคิดเน้ือเร่ืองตามท่ีกลุ่มตนเองไดรั้บ และซกัซ้อมการแสดงเพื่อ

ทาํการแสดง โดยในรูปแบบน้ีจะไดเ้ด็กและเยาวชนมีอิสระในการคิดวางแผน รวมไปถึงการซกัซอ้ม  

3.4.3.4 ขั้นท่ี 4: ขั้นตอนของการทาํการแสดงท่ีมาจากการผ่านกระบวนการซักซ้อม

ทางการส่ือสารการละครท่ีเด็กและเยาวชน 10 คน กลุ่มท่ีใชใ้นการศึกษาท่ีกระจายไปอยูใ่นกลุ่มต่างๆได้

ช่วยกนัคิดกบักลุ่มเยาวชนในห้องเรียน จบัฉลากเพื่อทาํการเลือกลาํดบัของการทาํการแสดง ระหวา่งน้ี

เฝ้าสังเกตในการเก็บขอ้มูล  

3.4.3.5 ขั้นท่ี 5: กล่าวสรุปกระบวนการส่ือสารการละครเพื่อการพฒันา เด็กและ

เยาวชนท่ีเป็นกลุ่มศึกษาทั้ง 10 คน แสดงความเห็นในกระบวนการ รวมไปถึงครูประจาํชั้นไดแ้สดง

ความเห็นและแนะนาํในการแสดง จากนั้นนาํกลุ่มศึกษาทั้ง 10 ทาํแบบวดัค่าความฉลาดทางอารมณ์หลงั

กระบวนการ และแลกเปล่ียนความคิดจากการทาํกระบวนการในคร้ังน้ี เพื่อสรุปและลงในแบบสังเกต

ต่อไป 
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3.5  การวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลของหัวขอ้ การศึกษาและเปรียบเทียบการส่ือสารการละครเพื่อการพฒันา

เด็กและเยาวชนดา้นความฉลาดทางอารมณ์น้ี มีการใช้เคร่ืองมือเป็นกระบวนการละครดงักล่าวขา้งตน้ 

รวมไปถึงการเก็บขอ้มูลแบบสังเกต เพื่อนาํมาช่วยในการวิเคราะห์ อภิปราย และสรุปผล อีกทั้งมีแบบ

วดัค่าความฉลาดทางอารมณ์ท่ีช่วยในการหาค่าเฉล่ียและมีการวดัผลรวมคะแนน 

  เกณฑก์ารใหค้ะแนนและดา้นการรวมคะแนน เป็นพื้นฐานแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ 

ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ท่ีไดมี้การวิจยัและพฒันาข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2543 ซ่ึงอา้งถึงใน

งานวิจยัของกาญจนา วณิชรมณีย ์(2543) ดงันั้นผูว้ิจยัจึงพิจารณาเพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเลือกเกณฑ์

การแบ่งช่วงอายุท่ีใกล้เคียงกับกลุ่มประชากรศึกษาของงานงานวิจัยคือ ประถมศึกษาปีท่ี 4  อายุ

ประมาณ 9-10 ปี และดว้ยปัจจยัท่ีใกลเ้คียงของงานวจิยัคือ กระบวนการส่ือสารการละครเพื่อการพฒันา

ลงพื้นท่ีการศึกษาในโรงเรียน การจดัรูปแบบกระบวนการส่ือสารเกิดข้ึนในสถานะของผูถ่้ายทอด 

เป็นไปในทางการปลูกฝัง อบรม สอนให้ผูเ้ขา้ร่วมกระบวนการเกิดการเรียนรู้และพฒันาจึงสอดคลอ้ง

กบัเกณฑ์ขอ้ท่ี 4 ของการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง คือ EQ เด็กอาย ุ6-11 ปี ฉบบัครู/ผูดู้แล และในส่วนของการ

แปลผลความฉลาดทางอารมณ์จากเกณฑข์องกรมสุขภาพจิตมีดงัน้ี   

 

ไม่เป็นเลย  ให ้ 1 คะแนน   

เป็นบางคร้ัง ให ้ 2 คะแนน 

เป็นบ่อยคร้ัง  ให ้ 3 คะแนน  

เป็นประจาํ ให ้ 4 คะแนน 

  ในการศึกษาและเปรียบเทียบรูปแบบการส่ือสารการละครเพื่อการพฒันาเด็กและเยาวชนดา้น

ความฉลาดทางอารมณ์คร้ังน้ี ไดน้าํเกณฑ์ดงักล่าวมาเป็นตน้แบบการให้คะแนน ในส่วนของงานวิจยัน้ี

ไดมี้การปรับเปล่ียนคาํท่ีใช ้เน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งเป็นเด็กและเยาวชนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 4 จึงเห็น

วา่ควรมีการปรับเปล่ียนคาํท่ีใชเ้พื่อความเขา้ใจและเหมาะสมกบักลุ่มตวัอยา่ง  ดงัน้ี 

 

นอ้ยท่ีสุด ให ้ 1 คะแนน  หมายความวา่ เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

นอ้ย  ให ้ 2 คะแนน  หมายความวา่ เห็นดว้ยนอ้ย 

มาก   ให ้ 3 คะแนน  หมายความวา่ เห็นดว้ยมาก 

มากท่ีสุด ให ้ 4 คะแนน หมายความวา่ เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
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  ในการวเิคราะห์ขอ้มูลใชเ้กณฑด์า้นยอ่ย ดี เก่ง สุข ของความฉลาดทางอารมณ์ ของกระทรวง

สาธารณสุข กรมสุขภาพจิต ผูว้จิยัไดแ้บ่งดา้นยอ่ย ดี เก่ง สุข ในแบบวดัค่าความฉลาดทางอารมณ์ไว้

ดงัน้ี 

ดี ไดแ้กข้อ้ 4,5,6,10,12 1.1 ควบคุมอารมณ์  

1.2 ใส่ใจและเขา้ใจอารมณ์ผูอ่ื้น 

1.3 ยอมรับถูกผดิ  

เก่ง ไดแ้ก่ขอ้ 3,7,8,9,11 2.1 มุ่งมัน่พยายาม  

2.2 ปรับตวัต่อปัญหา  

2.3 กลา้แสดงออก  

สุข ไดแ้ก่ขอ้ 1,2,13,14,15 3.1 พอใจในตนเอง  

3.2 รู้จกัปรับใจ  

3.3 ร่ืนเริงเบิกบาน  

  ดา้นการรวมคะแนน (กาญจนา วณิชรมณีย,์ 2543) ในการวดัผลพิจารณาคะแนนของระดบั

ความฉลาดทางอารมณ์ กาํหนดเกณฑก์ารประเมินไว ้ดงัน้ี 

คะแนน ตั้งแต่ 50 ข้ึนไป  อยูใ่นเกณฑดี์ ควรส่งเสริมและรักษาไว ้

คะแนน ตั้งแต่ 40-49  ควรไดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

คะแนน ตั้งแต่ 0-39   จาํเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันา 

 

3.6  สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

การศึกษาวจิยัเป็นวจิยัเชิงพรรณนาและสรุปค่าเป็นตวัเลขดงันั้น การวิเคราะห์ขอ้มูลจะแบ่งเป็น

ทั้งวิจยัเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยขอ้มูลเก่ียวกบัความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กเยาวชน วิเคราะห์

ขอ้มูลโดยการใช้สถิติบรรยาย (Descriptive) คือ การหาค่าเฉล่ีย คะแนนรวม นาํคะแนนเปรียบเทียบ 

และการสรุปค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และกระจายขอ้มูล เพื่อให้ทราบรายละเอียดเก่ียวกบัลกัษณะของ

ขอ้มูลกลุ่มท่ีใชใ้นการศึกษา  
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3.7  กรอบแนวคดิ 

 

 

                                                                           

 

     

 

           

 

การส่ือสารการละครเพือ่การพฒันา 

 

ดา้นความฉลาดทางอารมณ์ 

  

      1.ความตระหนกัในตน 

   2.การควบคุมอารมณ์ 

   3.การจูงใจตนเอง 

   4.การเห็นอกเห็นใจ 

   5.ทกัษะทางสังคม 

 

ดี 

เก่ง 

สุข 

Top-Down 

Participatory 

 

Empowering 



บทที ่4 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

งานวิจยัเร่ือง “การศึกษาและเปรียบเทียบรูปแบบการส่ือสารการละครเพื่อการพฒันาเด็ก

และเยาวชนดา้นความฉลาดทางอารมณ์” มีวตัถุประสงค ์2 ประการคือ 1) เพื่อศึกษาผลของการใช้

รูปแบบการส่ือสารการละครเพื่อการพฒันาเด็กและเยาวชนดา้นความฉลาดทางอารมณ์ และ 2) เพื่อ

เปรียบเทียบรูปแบบการส่ือสารการละครเพื่อการพฒันาเด็กและเยาวชนดา้นความฉลาดทางอารมณ์

ก่อนและหลงักระบวนการ โดยจาํแนกตามตวัแปรคือ รูปแบบการส่ือสารการละครทั้ง 3 รูปแบบ 

เด็กและเยาวชนในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 และโรงเรียนในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครฯ  

การวิจัยคร้ังน้ีกลุ่มท่ีใช้ในการศึกษาเป็นเด็กและเยาวชนท่ีศึกษาอยู่ในระดับชั้ น

ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครฯ จาํนวน 3 โรงเรียน โรงเรียนละ 10 คน 

ทั้งหมด 30 คน  โดยใชว้ธีิการสุ่มแบบหลายขั้นตอน โดยสุ่มแบบเจาะจงและการสุ่มแบบง่าย กลุ่มท่ี

ใชใ้นการศึกษาคือ เด็กนกัเรียนในห้อง จากนั้นนาํรูปแบบการส่ือสารการละครเพื่อการพฒันาทั้ง 3 

รูปแบบ มาใชใ้นแต่ละโรงเรียนและกลุ่มท่ีใชใ้นการศึกษา ในคร้ังน้ีไดท้าํการลงพื้นท่ีเก็บขอ้มูลทั้ง 

3 โรงเรียน ไดแ้ก่  

1) โรงเรียนพร้อมมิตรพิทยา 

2) โรงเรียนผอ่งพลอยอนุสรณ์  

3) โรงเรียนประภามนตรี 

  กระบวนการละครเพื่อการพฒันาก่อนทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน โดยทุก

รูปแบบมีเร่ืองราวในเชิงการให้องค์ความรู้ทางดา้นความฉลาดทางอารมณ์ทั้ง 5 ดา้น แบ่งเป็น 3 

รูปแบบการส่ือสารการละครเพื่อการพฒันา ดงัน้ี  

รูปแบบที ่1 Top-Down (เด็กไม่ไดร่้วมคิด ไม่ไดร่้วมตดัสินใจ)  

1) เขา้สู่กระบวนการ (หลงัจากเก็บขอ้มูลก่อนกระบวนการ กลุ่มตวัอยา่งศึกษา) แบ่งกลุ่ม

เด็กและเยาวชนออกเป็น 5 กลุ่ม โดยการนบัเลข 1-5 และจบักลุ่มตั้งแถวใหเ้รียบร้อย 
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2) จบัฉลากวา่กลุ่มใดจะไดค้วามฉลาดทางอารมณ์เร่ืองใด ประกอบไปดว้ย ความตระหนกัใน

ตนเอง การควบคุมอารมณ์ การจูงใจในตนเอง การเห็นอกเห็นใจ ทกัษะทางสังคม 

3) กิจกรรมละลายพฤติกรรม ให้เด็กและเยาวชนจดัเป็นวงกลมใหญ่ 1 วง แนะนาํช่ือตนเอง 

เสียงดงั ฟังชดั ครบ 1 รอบ รอบท่ี 2 ใหคิ้ดท่า 1 ท่า พร้อมแนะนาํช่ือตนเองจากนั้นใหทุ้กคนทาํตาม รอบ

ท่ี 3 ทาํเหมือนในรอบท่ี 2 แต่ใหเ้กิดการต่อเน่ืองหา้มหยดุ (ถา้หยดุท่ีใครใหเ้ร่ิมใหม่ตั้งแต่หวัแถว)  

4) สร้างความรู้พื้นฐานการละครเบ้ืองตน้เร่ือง สมาธิ จบักลุ่ม 5 กลุ่มเดิมท่ีจบัไวใ้นขั้นตอนช่วง

ตน้ ยืนหนัหน้าเขา้เป็นวงกลมในแต่ละกลุ่ม ลาํดบัต่อไปให้จอ้งตากนัภายในกลุ่ม ฝึกให้มีสมาธิภายใน

กลุ่ม โดยไม่มีการหวัเราะ ขาํ หรือเล่นกนั (หากกลุ่มไหนไม่พร้อมคือ ไม่มีสมาธิให้หลบัตาตั้งสมาธิทั้ง

กลุ่ม และเม่ือพร้อมค่อยลืมตาอีกคร้ัง) จนเกิดความสงบผา่นในบริเวณการทาํกิจกรรม  

5) สร้างความรู้พื้นฐานการละครเบ้ืองต้นเร่ือง จิตนาการ แรกเร่ิมโดยการให้กลุ่มเด็กและ

เยาวชน หาพื้นท่ีใหต้นเองโดยการใครอยากอยูต่รงไหนใหอ้ยู ่(แต่ให้อยูค่นเดียวไม่มีการปฏิสัมพนัธ์กบั

เพื่อน) ต่อมาผูท้าํกระบวนการให้โจทยคื์อ ระดบัท่ี 1 เดินปกติ จากนั้นเพิ่มเป็นระดบัท่ี 2 เดินเร็ว ต่อมา

ระดบัท่ี 3 วิ่ง (ห้ามมีเสียงพดูคุย) จนทา้ยท่ีสุดระดบั 4 เดินชา้ท่ีสุด ขั้นตอนต่อมาของเร่ืองจิตนาการให้

ใช้ระดบัการเคล่ือนไหวเดิมท่ีทาํไปในขั้นตอนเม่ือสักครู่ กลบัมาเป็นพื้นฐานการเคล่ือนไหว และเพิ่ม

สถานท่ี เช่น ตลาด ห้างสรรพสินคา้ หาดทราย ป่า เป็นต้น (การเคล่ือนไหวของเด็กและเยาวชนจะ

แตกต่างกนัออกไปแล้วแต่สถานท่ีท่ีผูท้าํกระบวนการกาํหนด) หลงัจากนั้นให้เร่ิมมีปฏิสัมพนัธ์กัน

ทั้งหมด และทาํในขั้นตอนเดียวกนัคือ เพิ่มสถานท่ีแต่ในขั้นน้ีจะมีการเพิ่มสถานการณ์เขา้ไป (เช่น เดิน

ท่ีหา้งสรรพสินคา้แลว้ไฟดบั เล่นนํ้าอยูก่บัเพื่อนแลว้เจอสัตวป์ระหลาด เป็นตน้) 

 6) สร้างความรู้พื้นฐานการละครเบ้ืองตน้เร่ือง ความเช่ือ ลาํดบัแรกให้เด็กและเยาวชนยืนทาํ

สมาธิสักครู่เพื่อเขา้สู่กระบวนการต่อไปท่ีใชท้ั้ง 2 เร่ืองรวมกนัคือ สมาธิและจิตนาการ จากนั้นในการ

เร่ิมคือ ใหเ้ด็กและเยาวชนมองอะไรก็ได ้1 อยา่ง (ให้มองจอ้ง และควบคุมไม่ให้มีเสียงคุยหรือการเล่น

ของเด็กและเยาวชน) จากนั้นให้เดินไปจบัส่ิงนั้น จากนั้นให้มองอยา่งต่อไปให้ไกลตวัมากข้ึน แลว้เดิน

ไปจบัเช่นเดิม ขั้นต่อไปให้เด็กและเยาวชนมองอะไรก็ได ้1 อยา่ง แต่เป็นส่ิงท่ีเกิดมาจากจิตนาการของ

ตนเอง เม่ือมองแลว้ใหเ้ดินเขา้ไปหยบิหรือจบัของส่ิงนั้นโดยให้รู้วา่ส่ิงนั้นมนัคืออะไร (เด็กและเยาวชน

จะแสดงผา่นการกระทาํออกมา Action ท่ีผา่นทางการแสดงออก Acting แต่ไม่ให้มีเสียงพูดหรือการคุย

การเล่นในกลุ่ม) ขั้นทา้ยสุดใหเ้ด็กและเยาวชนผอ่นคลาย และกลุ่มผูท้าํกระบวนการซกัถามเล็กนอ้ย 

 7) ความรู้พื้นฐานความฉลาดทางอารมณ์ ในขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนให้ความรู้ทั้ง 5 ดา้นความ

ฉลาดทางอารมณ์ จดักลุ่ม 5 กลุ่มเดิมของเด็กและเยาวชนให้นัง่เป็นแถวตอนลึก 5 แถว แจกกระดาษ 

และปากกา เขียนกลุ่มตนเองวา่ใน 5 ขอ้ขององคป์ระกอบดี เก่ง สุขเราอยูก่ลุ่มอะไร จากนั้นถามความ
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เข้าใจในกลุ่มว่าได้อะไร ให้เด็กและเยาวชนได้โต้ตอบ พูดคุยแลกเปล่ียนทัศนคติ ก่อนท่ีผูท้ ํา

กระบวนการจะให้ความรู้ในแต่ละกลุ่มตั้งแต่ กลุ่มท่ี 1 ความตระหนกัในตนเอง กลุ่มท่ี 2 การควบคุม

อารมณ์ 3 การจูงใจในตนเอง กลุ่มท่ี 4 การเห็นอกเห็นใจ กลุ่มท่ี 5 ทกัษะทางสังคม หลงัจากท่ีให้ความรู้

ทั้ง 5 กลุ่ม (โดยมีทุกกลุ่มนั่งฟังอยู่และรับรู้ไปด้วยกนั) ต่อมาให้เด็กและเยาวชนเขียนสถานการณ์

ตวัอยา่งตามความเขา้ในในหวัขอ้ของกลุ่มตวัเอง (ยกตวัอยา่งเช่น กลุ่มท่ี 2 การควบคุมอารมณ์ เขียนใน

กระดาษท่ีแจกในขั้นตน้ของกระบวนการ) 

8) รับชมละคร โดยเร่ืองราวเกิดข้ึนภายในห้องเรียน เป็นเร่ืองของครู นกัเรียน และเพื่อน เร่ือง

เกิดข้ึนจากนกัเรียนคนหน่ึงมาโรงเรียนสาย และแอบเขา้มาในห้องโดยคิดวา่ครูท่ีกาํลงัสอนอยูไ่ม่รู้ และ

บอกเพื่อให้ช่วยโกหก แต่สุดท้ายครูก็จบัได้ ต่อมาเขา้สู่การเรียนการสอน ครูสอนให้รู้ถึงเร่ืองของ

อนาคตใครอยากเป็นอะไร เรียกนกัเรียนท่ีอยู่ในห้องตอบทีละคน แต่ก็มีนกัเรียนชายท่ีมาสายคนเดิม

กลบัไม่รู้ ทาํเป็นเล่นอยู่ตลอดเวลาและทาํเฉยเมยกบัส่ิงท่ีครูไดถ้าม จนโดนทาํโทษในทีสุด จนทาํให้

นักเรียนชายท่ีมาสายคนนั้ นไม่พอใจจึงก่อเร่ืองป่วนภายในห้อง โดยการเอากระดาษท่ีครูให้ทํา

แบบฝึกหัดมาขวา้งปาหาเร่ืองเพื่อนท่ีอยู่ในห้องเดียวกนั จนทาํให้ทะเลาะกนัและเกิดความวุ่นวายใน

ท่ีสุด จนครูถึงกบัตอ้งให้นกัเรียนท่ีตั้งใจช่วยกนัห้ามจนหยุดในท่ีสุด และสุดทา้ยนกัเรียนชายท่ีมาสาย

คนนั้นก็รู้สึกสาํนึกผดิและกลบัมาเป็นคนท่ีตั้งใจเรียนและเช่ือฟังคาํสั่งสอนของครูในท่ีสุด  (ในขั้นตอน

น้ีให้เด็กและเยาวชนทาํหนา้ท่ีเป็นคนดู และเฝ้าสังเกตเก็บขอ้มูลในรูปแบบท่ี 1 ให้เด็กและเยาวชนเป็น

ผูรั้บสารเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัทฤษฏีการส่ือสารทางเดียวของรูปแบบท่ี 1)  

9) พูดคุยและแลกเปล่ียนกบัเด็กแลเยาวชนหลงัไดรั้บชมละคร ฟังคาํแนะนาํจากครูประจาํชั้น 

และกล่าวสรุปด้วยผูว้ิจยั และเขา้สู่กระบวนการเก็บขอ้มูล โดยแบบวดัค่าความฉลาดทางอารมณ์ใน

ลาํดบัต่อไป 

รูปแบบที ่2 Participatory (เด็กไดร่้วมคิด แต่ไม่ไดร่้วมตดัสินใจ)  

(ขั้นตอนในขอ้ท่ี 1-7 เหมือนกนัในกระบวนการส่ือสารการละครเพือ่การพฒันา) 

8) การสร้างกระบวนการละคร หลงัจากท่ีไดใ้ห้ความรู้พื้นฐานความฉลาดทางอารมณ์แก่กลุ่ม

เด็กและเยาวชนในขอ้ท่ี 7 ดงักล่าวขา้งตน้ในรูปแบบท่ี 1 ขั้นตอนต่อไปคือ การนาํสถานการณ์หรือ

เหตุการณ์ท่ีกลุ่มเด็กและเยาวชนไดเ้ขียนไวใ้นกระดาษให้นาํมาสร้างเป็นเร่ืองราว เพื่อทาํการแสดง ใน

ขั้นตอนน้ีใหก้ลุ่มเด็กและเยาวชนซกัซอ้มโดยใหเ้วลา 20 นาที ในการซกัซอ้ม โดยหลงัจาก 20 นาที ผูท้าํ

กระบวนการจะเขา้ไปประจาํในแต่ละกลุ่มเพื่อให้คาํปรึกษาและเป็นคนตดัสินใจในการแสดงของกลุ่ม

เด็กและเยาวชน โดยพฒันามาจากความคิดของกลุ่มเด็กและเยาวชน 
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9) เล่นละคร ในแต่ละกลุ่มมีการจบัฉลากวา่กลุ่มไหนจะเป็นกลุ่มแรก จบัโดยครูประจาํชั้น กลุ่ม

ทุกกลุ่มทาํการเล่นละครและแสดงบทบาทตามท่ีตนเองไดซ้ักซ้อมมา มีเน้ือเร่ืองในแต่ละกลุ่มไดแ้ก่ 

กลุ่มท่ี 1 การควบคุมอารมณ์  เร่ืองราวเก่ียวกบัครูกบันกัเรียน ซ่ึงนกัเรียนคนน้ีไม่ชอ[ทาํการบา้นจนสอบ

ไม่ไดแ้ละยงัไม่เขา้ใจตวัเองว่าทาํไมตนถึงทาํการบา้นไม่ไดจึ้งทาํให้เกิดความเครียดสุดทา้ยคนแกไ้ข

ปัญหาก็คือ ครูประจาํชั้นคือสอนให้รู้สึกคิด รู้จกัใช้ปัญญามากกว่าอารมณ์ กลุ่มท่ี 2 การจูงใจตนเอง 

เร่ืองราวเกิดข้ึนท่ีโรงเรียนและบา้นคือพ่อแม่ถามว่าโตข้ึนอยากเป็นอะไร นกัเรียนคนน้ีก็ยงัตอบไม่ได ้

จนทาํใหเ้ด็กคนนั้นไม่มีอนาคตในตอนโต เวลาเปล่ียนไปเด็กคนนั้นก็โตข้ึนจนไม่มีงานทาํไดแ้ต่ขอเงิน

พ่อแม่จนโต กลุ่มท่ี 3 การเห็นอกเห็นใจ เร่ืองราวเกิดข้ึนภายในห้องเรียนมีสอบแสดงความสามารถ

พิเศษในโรงเรียน แต่ไม่มีใครช่วยเด็กผูช้ายผูน่้าสงสารคิด จึงทาํให้สอบตก สุดทา้ยเพื่อนๆในห้องจึงมา

ช่วยเด็กผูช้ายผูน่้าสงสารคนน้ีคิดและทาํการแสดงและสอบผ่านในท่ีสุด กลุ่มท่ี 4 ตระหนกัในตนเอง 

เร่ืองราวเกิดภายในกลุ่มเพื่อนท่ีช่วยเหลือกนัการบา้นท่ีครูไดส้ั่งไวใ้ห ้ต่างๆคนต่างไม่อยากทาํ และคิดวา่

งานน้ียากเกินความสามารถ จึงทิ้งงานและหนีไปเล่นกนั จนในท่ีสุดมีเด็กหญิงคนหน่ึงไดคิ้ดไดว้่าถา้

หากไม่ทาํจะไม่สําเร็จ จึงชวนเพื่อนมาช่วยทาํให้เสร็จ ทาํให้งานกลุ่มของพวกเขาสําเร็จไปไดด้้วยดี  

กลุ่มท่ี 5 ทกัษะทางสังคม เร่ืองราวเกิดข้ึนกบักลุ่มเด็กผา้ยและผูห้ญิงท่ีจบักลุ่มกนัและทะเลาะกนั ต่อวา่

เร่ืองผูช้ายดีกวา่ผูห้ญิง เกิดการเถียงกนัวุน่วาย จนในท่ีสุดมีเพื่อนในกลุ่มท่ีหลงรักกนั จึงทาํให้ทั้งกลุ่มมี

ความรักกนัแบบเพื่อน และแกปั้ญหาการทะเลาะของทั้ง 2 กลุ่มไดโ้ดยง่าย คือ การรักกนัและมีนํ้ าใจซ่ึง

กนัและกนั โดยช่วงทา้ยของทุกกลุ่มมีการสรุปขอ้คิดของตนเองใหเ้พื่อนๆกลุ่มอ่ืนๆไดฟั้ง  

10) พดูคุยและแลกเปล่ียนกบัเด็กแลเยาวชนหลงัไดรั้บชมละคร ฟังคาํแนะนาํจากครูประจาํชั้น 

และกล่าวสรุปโดยผูว้ิจยั และเขา้สู่กระบวนการเก็บขอ้มูลหลงักระบวนการ โดยแบบวดัค่าความฉลาด

ทางอารมณ์ในลาํดบัต่อไป 

รูปแบบที ่3 Empowering (เด็กไดคิ้ด ไดต้ดัสินใจ) 

(ขั้นตอนในขอ้ท่ี 1-7 เหมือนกนัในกระบวนการส่ือสารการละครเพื่อการพฒันา) 

8) การสร้างกระบวนการละคร หลังจากท่ีให้ความรู้พื้นฐานเร่ืองความฉลาดทางอารมณ์

เบ้ืองตน้แก่กลุ่มเด็กและเยาวชน และไดมี้การเขียนสถานการณ์หรือการยกตวัอยา่งเหตุการณ์ตามท่ีกลุ่ม

ตวัเองไดใ้นทั้ง 5 ดา้นความฉลาดทางอารมณ์ ในรูปแบบท่ี 3 จะทาํการให้กลุ่มเด็กและเยาวชนทาํการ

วางแผนการซกัซ้อมและวางตวับทดว้ยตวัเองทั้งหมดให้เวลา 30 นาทีในการปรึกษาและซกัซ้อมก่อน

แสดงจริงต่อหน้ากลุ่มอ่ืนๆ (ในรูปแบบท่ี 3 ให้บทบาทหน้าท่ีแก่กลุ่มเด็กและเยาวชนทั้งหมดในการ

วางแผน การคิดเร่ืองราวและการแสดง) 
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9) เล่นละคร ในแต่ละกลุ่มมีการจบัฉลากวา่กลุ่มไหนจะเป็นกลุ่มแรก จบัโดยครูประจาํชั้น กลุ่ม

ทุกกลุ่มทาํการเล่นละครและแสดงบทบาทตามท่ีตนเองไดซ้กัซ้อมมาดว้ยตนเอง กลุ่มท่ี 1 การเห็นอก

เห็นใจ เร่ืองราวเกิดข้ึนภายในโรงเรียน กลุ่มเพื่อนไม่มีความรักความสามคัคีกนัในกลุ่ม จึงทาํให้กลุ่ม

แตกแยก จนเกิดเร่ืองคือ เพื่อนคนหน่ึงท่ีเป็นเด็กผูห้ญิงในกลุ่มเกิดหกลม้เพื่อนๆจึงรีบเขา้มาช่วยทาํให้

เกิดการช่วยเหลือและพดูคุยอีกคร้ัง ทุกๆคนในกลุ่มก็กลบัมาคืนดีและรักกนัเหมือนเดิม กลุ่มท่ี 2 ทกัษะ

ทางสังคม เร่ืองราวเกิดข้ึนในกลุ่มเพื่อนชายและหญิงท่ีไม่ชอบกนั และแยง่ของกนัจึงเกิดการทะเลาะกนั

จนในท่ีสุดมีครูปรจาํชั้นเขา้มาห้ามเอาไวแ้ละสอนให้ทุกๆคนท่ีเป็นเพื่อนกนัตอ้งรักกนั กลุ่มท่ี 3 ความ

ตระหนกัในตนเอง เร่ืองราวเกิดข้ึนในกลุ่มท่ีไม่มีความเช่ือมัน่ในตนเอง โดยทุกคนจะชอบพูดวา่ “ไม่

เอา ไม่กลา้” อยู่เสมอๆ ทาํให้ไม่มีใครเป็นผูน้าํใครและขาดคนตดัสินใจ แต่ทา้ยท่ีสุดก็มีเด็กผูห้ญิงคน

หน่ึงลุกข้ึนมาและกา้วมาเป็นผูน้าํของเพื่อนๆในกลุ่ม จากนั้นเด็กๆต่อแถวเดินไปดว้ยกนักลบับา้น กลุ่ม

ท่ี 4 การจูงใจในตนเอง เร่ืองราวเกิดภายในห้องเรียน คือการอ่านหนงัสือสอบ แต่มีเด็กชายคนหน่ึงไม่

ยอมอ่านหนงัสือ ไดแ้ต่บอกวา่เบ่ือกบัการอ่าน จนในท่ีสุดเด็กคนนั้นก็สอบตกในการสอบ กลุ่มท่ี 5 การ

ควบคุมอารมณ์ เร่ืองราวเกิดข้ึนจากการทะเลาะกนัในกลุ่มเด็กๆในห้องเรียนเดียวกนั โดยมีการแยง่ขนม

กนักิน จนเกิดการทะเลาะและขวา้งปากระดาษใส่กนั จนทาํใหเ้กิดการโมโหของทั้งสองฝ่าย จนในท่ีสุด

ครูเขา้มาหา้มและกลบัไปเรียนตามปกติ โดยช่วงทา้ยของทุกกลุ่มมีการสรุปขอ้คิดของตนเองให้เพื่อนๆ

กลุ่มอ่ืนๆไดฟั้ง 

10) พดูคุยและแลกเปล่ียนกบัเด็กแลเยาวชนหลงัไดรั้บชมละคร ฟังคาํแนะนาํจากครูประจาํชั้น 

และกล่าวสรุปโดยผูว้ิจยั และเขา้สู่กระบวนการเก็บขอ้มูลหลงักระบวนการ โดยแบบวดัค่าความฉลาด

ทางอารมณ์ในลาํดบัต่อไป 

หลงักระบวนการการสร้างละครเพื่อการพฒันาจึงไดข้อ้มูลของท่ีนาํมาใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล

ในขั้นต่อไป ไดแ้บ่งเป็น 2 ส่วนคือ 1) แบบสังเกต มีการบนัทึกขอ้มูลจากาการสังเกตในการลงพื้นท่ี 

เก็บขอ้มูลซ่ึงจะนาํมาอภิปรายขยายส่วนต่างๆในความฉลาดทางอารมณ์ในเด็กและเยาวชน 2) เแบบวดั

ค่าความฉลาดทางอารมณ์สําหรับเด็กและเยาวชน โดยมีการเก็บขอ้มูลก่อน-หลงั การทาํกระบวนการ

ส่ือสาร เพื่อนาํแบบประเมินท่ีรวบรวมไดม้าวิเคราะห์และประมวลขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์โปรแกรม

สําเร็จรูปทางสถิติ เพื่อคาํนวนหาค่าสถิติสําหรับนาํมาเปรียบเทียบตามวตัถุประสงค์ของการวิจยั และ

เคร่ืองมือท่ีใช ้คือ มีลาํดบัขั้นตอนดงัน้ี 

การวเิคราะห์ขอ้มูล 

กระบวนการละครเพื่อการพฒันา 

ส่วนท่ี 1 แบบสังเกต 
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ส่วนท่ี 2 แบบวดัค่าความฉลาดทางอารมณ์ 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

ส่วนท่ี 1 ผลการวเิคราะห์แบบสังเกต 

ส่วนท่ี 2 ผลการวเิคราะห์แบบวดัค่าความฉลาดทางอารมณ์ 

 

4.1  ขั้นตอนการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 4.1.1  ส่วนที ่1 แบบสังเกต 

  วเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสังเกตแต่ละรูปแบบการส่ือสารการละครเพื่อการพฒันา ในแต่ละดา้น

ยอ่ย ไดแ้ก่  

4.1.1.1  ความตระหนกัในตนเอง  

4.1.1.2  การควบคุมอารมณ์  

4.1.1.3  การจูงใจในตนเอง 

4.1.1.4  การเห็นอกเห็นใจ  

4.1.1.5  ทกัษะทางสังคม 

 

4.1.2  ส่วนที ่2 แบบวดัค่าความฉลาดทางอารมณ์ 

4.1.2.1 วเิคราะห์ค่าเฉล่ียและหาคะแนนรวมความฉลาดทางอารมณ์ รายงานผลคะแนน

จาํแนกเป็นขอ้ในแต่ละโรงเรียน รูปแบบ และก่อน-หลงักระบวนการ 

4.1.2.2 หาค่าคะแนนรวมความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมก่อน-หลังกระบวนการ

ส่ือสารการและจาํแนกตามตวัแปร โรงเรียนแต่ละโรงเรียน รูปแบบการส่ือสารทั้ง 3 รูปแบบ ใช้การ

วเิคราะห์หาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐาน และนาํเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 

4.1.2.3 นาํคะแนนรวมทั้ง 3 รูปแบบการส่ือสารท่ีไดม้าเปรียบเทียบ และนาํเสนอในรูป

ตารางประกอบการบรรยาย 

4.1.2.4 แบ่งคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ด้านย่อย คือ ด้านดี เก่ง สุข และ

เปรียบเทียบคะแนนรวมทั้ง 3 รูปแบบ 

 

  โดยใช้เกณฑ์จากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เป็นได้ในการแบ่งช่วงของ

คะแนนในแบบวดัค่าความฉลาดทางอารมณ์ 
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คะแนนตั้งแต่ 50 ข้ึนไป อยูใ่นเกณฑดี์ ควรส่งเสริมและรักษาไว ้

    คะแนนตั้งแต่ 40-49   ควรไดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

    คะแนนตั้งแต่ 0-39  จาํเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันา 

 

4.2  ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

ส่วนที ่1 ผลการวเิคราะห์แบบสังเกต 

  การวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสังเกตในแต่ละรูปแบบการส่ือสารการละครเพือ่การพฒันาเด็กและ

เยาวชนดา้นความฉลาดทางอารมณ์ ในแต่ละดา้นยอ่ยทั้ง 5 ดา้น คือ 1) ความตระหนกัในตนเอง 2) การ

ควบคุมอารมณ์ 3) การจูงใจในตนเอง 4) การเห็นอกเห็นใจ และ 5) ทกัษะทางสังคม แบ่งตามรูปแบบ

การส่ือสารและโรงเรียน ดงัน้ี  

 

4.2.1  รูปแบบที ่1 Top-Down  “เด็กไม่ไดร่้วมคิด ไม่ไดร่้วมตดัสินใจ”  

          โรงเรียนพร้อมมิตรพิทยา 

4.2.1.1  ดา้นท่ี 1 ความตระหนกัในตนเอง 

1)  ก่อนกระบวนการ 

(1)  ส่ิงท่ีพบจากการสังเกต 

           ในช่วงแรกในการเจอหน้าเด็กและเยาวชนกลุ่มท่ีใช้ในการศึกษายงั

ไม่มีความมัน่ใจและตอ้งการการเผชิญหนา้กบัคนแปลกหนา้ และยงัไม่กลา้คิดตดัสินใจถามตอบในการ

ทาํแบบประเมิน ตอ้งรอใหเ้พื่อนกระตุน้หรือส่วนใหญ่มีพฤติกรรมทาํตามเพื่อนท่ีมีภาวะผูน้าํ 

(2)  ความคิดเห็นของผูว้จิยั 

         สําหรับความความด้านตระหนักในตนเองของกลุ่มศึกษาคือ ขาด

ความเช่ือมัน่ใจตนเองในช่วงแรก และยงัรู้สึกตดัสินใจด้วยตนเองไม่ได ้      สําหรับความความด้าน

ตระหนกัในตนเองของกลุ่มศึกษาคือ ขาดความเช่ือมัน่ใจตนเองในช่วงแรก และยงัรู้สึกตดัสินใจดว้ย

ตนเองไม่ได ้

2)  หลงักระบวนการ 

(1)  ส่ิงท่ีพบจากการสังเกต 
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           การสังเกตพบว่า เร่ิมมีความคุน้ชินเร่ิมซักถามพูดคุยได้แลกเปล่ียน

ความคิดเห็นจากส่ิงท่ีรับชมละคร เร่ิมมีความคิดเห็นเป็นของตนเองและส่ิงท่ีสังเกตและต่างจากก่อน

กระบวนการคือ มีความเช่ือมัน่ในการตอบคาํถามหรือการพดูคุยกบัผูท้าํกระบวนการไดม้ากข้ึน  

(2)  ความคิดเห็นของผูว้จิยั 

           ดา้นความตระหนักในตนเอง คือ กลุ่มท่ีใช้ในการศึกษาศึกษาส่วน

ใหญ่หลงักระบวนการมีความคุน้ชินจึงกลา้ท่ีจะเขา้มาพูดคุย ซกัถามและเล่นกบันกัแสดงหรือทีมผูท้าํ

กระบวน เน่ืองจากอาจจะตอ้งใชเ้วลาปรับตวัใหคุ้น้ชิน 

 

4.2.1.2  ดา้นท่ี 2 การควบคุมอารมณ์ 

1)  ก่อนกระบวนการ 

(1)  ส่ิงท่ีพบจากการสังเกต 

จากการสังเกตในดา้นการควบคุมอารมณ์ในก่อนกระบวนการผูว้ิจบั

พบวา่ ในช่วงแรกก่อนทาํกระบวนการเด็กและเยาวชนกลุ่มท่ีใชใ้นการศึกษาสามารถควบคุมอารมณ์ได้

อยา่งดี  และมีความตอ้งการอยากชมละคร จึงทาํตามคาํสั่งหรือทาํตามท่ีบอกไดเ้ป็นอยา่งดี 

(2)  ความคิดเห็นของผูว้จิยั 

กล่าวได้ว่าในด้านการควบคุมอารมณ์ของกลุ่มศึกษาในช่วงก่อน

กระบวนการทาํไดดี้ เน่ืองจากใจจดจ่ออยู่กบัการตั้งใจท่ีจะชมละคร รวมไปทั้งกิจกรรมท่ีรู้สึกว่ามีคน

แปลกหนา้เขา้มาชวนเล่นเกมส์ ทาํกิจกรรม จึงทาํใหรั้บฟังคาํสั่งและปฏิบติัตวัตามไดเ้ป็นอยา่งดี 

2)  หลงักระบวนการ 

(1)  ส่ิงท่ีพบจากการสังเกต 

                 จากการสังเกตของผูว้จิยัหลงักระบวนการพบวา่ เด็กและเยาวชนกลุ่ม

ศึกษาอยากมีส่วนร่วมมากข้ึน โดยการแสดงพฤติกรรมตอบสนองกบัตวันกัแสดงแมก้ารแสดงส้ินสุดลง

แลว้ก็ตาม อยากจะเขา้ไปหานกัแสดง และสังเกตเห็นไดว้า่เด็กและเยาวชนรวมทั้งกลุ่มท่ีใชใ้นการศึกษา

เร่ิมจะไม่มีการควบคุมตนเองคือ มีอาการเสียงดงั ตะโกน แสดงออกอยา่งชดัเจนกบัตวัละคร 

(2)  ความคิดเห็นของผูว้จิยั 

                 หลังกระบวนการในด้านการควบคุมอารมณ์ของกลุ่มท่ีใช้ใน

การศึกษา พบวา่ การท่ีกลุ่มศึกษาแสดงพฤติกรรมแสดงออกอยา่งตรงไปตรงมา มีการใช้เสียงท่ีดงัข้ึน 

เน่ืองมาจากกลุ่มท่ีใชใ้นการศึกษาเขา้ไปอยูใ่นโลกของตวัละคร จนเกิดพฤติกรรมหรือท่ีมีความเช่ือวา่ส่ิง

ท่ีเห็นและเกิดข้ึนเป็นเร่ืองจริง จนส่งผลใหแ้สดงพฤติกรรมดงักล่าวออกมา 
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4.2.1.3  ดา้นท่ี 3 การจูงใจในตนเอง 

1)  ก่อนกระบวนการ 

(1)  ส่ิงท่ีพบจากการสังเกต 

         จากการสังเกตผูว้จิยัพบวา่ เด็กและเยาวชนกลุ่มท่ีใชใ้นการศึกษาส่วน

ใหญ่กล่าววา่ “ยงัไม่รู้ ยงัไม่ทราบ ไม่รู้”   และการยงัไม่กลา้คิด ตดัสินใจตอบ และมีอาการเขินอายกบั

ผูว้จิยัและผูท้าํกระบวนการ 

(2)  ความคิดเห็นของผูว้จิยั 

         พฤติกรรมท่ีแสดงออกมาจากกลุ่มท่ีใช้ในการศึกษาส่วนใหญ่

ดงักล่าวขา้งตน้ อาจเน่ืองจากไม่มีแรงบนัดาลใจ โดยก็เป็นปัจจยัสําคญัในการตอบคาํถาม และเด็กและ

เยาวชนกลุ่มศึกษา ยงัไม่มีการจูงใจแต่ตนเอง คือ ยงัตอบไม่ไดใ้นส่วนของคาํถามขอ้น้ี 

2)  หลงักระบวนการ 

(1)  ส่ิงท่ีพบจากการสังเกต 

                 การจูงใจในตนเอง หลงักระบวนการเด็กและเยาวชนกลุ่มศึกษา มี

การแสดงออกท่ีจะเลียนแบบตวัละครท่ีไดรั้บชม กลุ่มท่ีใชใ้นการศึกษาแสดงออกถึงความจริงใจในการ

รับชมอย่างมากสังเกตได้จากส่วนใหญ่เป็นเด็กและเยาวชนเพศชายท่ีมีพฤติกรรมลอกเลียนแบบตวั

ละคร  

(2)  ความคิดเห็นของผูว้จิยั 

           เด็กและเยาวชนกลุ่มท่ีใช้ในการศึกษาเร่ิมมีการจูงใจในตนเอง คือ 

ส่วนใหญ่เร่ิมทราบว่าตนเอง อยากจะเป็นอะไรในอนาคต โดยท่ีขอ้น้ีอาจข้ึนอยูก่บัเน้ือหาของละครท่ี

เด็กๆไดรั้บชมไป จึงมีแรงบนัดาลใจท่ีสามารถตอบในส่วนของดา้นน้ีได ้

4.2.1.4  ดา้นท่ี 4 การเห็นอกเห็นใจ  

1)  ก่อนกระบวนการ 

(1)  ส่ิงท่ีพบจากการสังเกต 

           จากการสังเกตของผูว้ิจยัในดา้นการเห็นอกเห็นใจ ก่อนกระบวนการ 

พบว่า การให้ขอ้มูลของเด็กและเยาวชนกลุ่มท่ีใช้ในการศึกษาจากการพูดคุยในระหว่างทาํแบบวดัค่า

ความฉลาดทางอารมณ์ก่อนหระบวนการ กลุ่มศึกษาทั้ง 10 คน ในดา้นน้ีส่วนใหญ่เขา้ใจและเช่ือมโยง

ไดง่้าย โดยมีการแบ่งปันความคิดเห็นกนัภายในกลุ่มของเพื่อนตนเอง  

(2)  ความคิดเห็นของผูว้จิยั  
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           กล่าวไดว้า่อาจเป็นเหตุการณ์ท่ีเด็กๆส่วนใหญ่พบเจอคือ การร้องไห ้

อารมณ์สงสาร หรือ ไม่รังแกคนอ่ืน จึงอาจเช่ือมโยงกบัเหตุการณ์ท่ีตนเองเคยผา่นมาจึงทาํให้การเห็นอก

เห็นใจจึงเป็นเร่ืองท่ีไม่ไกลตวั ทราบไดจ้ากการพดูคุยในการทาํแบบวดัค่าความฉลาดทางอารมณ์ 

2)  หลงักระบวนการ 

(1)  ส่ิงท่ีพบจากการสังเกต 

จากการสังเกตของผูว้ิจยัในดา้นการเห็นอกเห็นใจ หลงักระบวนการ 

พบว่า กลุ่มศึกษามีพฤติกรรมของการลอกเลียนแบบท่าทางและคาํพูดของนกัแสดง คือ ในฉากการ

แสดงมีการขวา้งปากระดาษใส่เพื่อนคนอ่ืน และเห็นว่าเป็นเร่ืองตลก โดยส่วนใหญ่ก็รู้สึกสนุกไปกบั

ละครและจากการเตรียมไวว้า่ เด็กและเยาวชนท่ีทาํหนา้ท่ีเป็นคนดูจะแยกแยะถูกผิดได ้แต่เม่ือแสดงจริง

เด็กและเยาวชนกลบัมีการช่วยเหลือการทาํส่ิงผดิๆของตวัละคร  

(2)  ความคิดเห็นของผูว้จิยั 

ในด้านการเห็นอกเห็นใจ หลังกระบวนการ กล่าวได้ว่าจาก

พฤติกรรมในระหว่างการชมละครของกลุ่มท่ีใช้ในการศึกษาคือ นาํตวัเองเขา้ไปอยู่กบัเร่ืองราวท่ีเกิด

ข้ึนกบัตวัละคร ทาํใหส่ิ้งท่ีเตรียมและคาดวา่จะเกิดกลบัไม่เป็นอยา่งท่ีเตรียมเอา หมายความวา่ ในการชม

ละครเป็นผลสําเร็จ แต่ในทางตรงกนัขา้มคือ กลุ่มศึกษาไม่สามารถตอบประเด็นหรือเขา้ถึงเน้ือหาได้

อยา่งแทจ้ริง ผูว้ิจยัคิดว่าเป็นเร่ืองของช่วงวยั ท่ีเด็กและเยาวชนไดแ้ต่สนุกกบัส่ิงท่ีอยูต่รงหนา้ และอาจ

คิดวา่ส่ิงท่ีเกิดอยูเ่ป็นเพียงแค่ละครเพื่อความสนุกเท่านั้น  

4.2.1.5  ดา้นท่ี 5 ทกัษะทางสังคม 

1)  ก่อนกระบวนการ 

(1)  ส่ิงท่ีพบจากการสังเกต 

           จากการสังเกตของผูว้ิจยัในด้านทกัษะทางสังคมก่อนกระบวนการ 

พบวา่ ส่วนใหญ่กลุ่มท่ีใชใ้นการศึกษาจากการพดูคุยในก่อนกระบวนการ คือ ในช่วงของการทาํแบบวดั

ค่าความฉลาดทางอารมณ์ พบวา่มีพฤติกรรมท่ีเรียบร้อย และเช่ือฟังผูว้จิยัและผูท้าํกระบวนการเป็นอยา่ง

ดี และพบวา่เด็กและเยาวชนกลุ่มท่ีใชใ้นการศึกษามีความสนิทสนมกบัเป็นพื้นฐานของดา้นทกัษะทาง

สังคมของกลุ่มศึกษา แต่ในทางกลบักบัในการเขา้หาผูว้จิยัหรือผูท้าํกระบวนการยงัไม่พบในส่วนตรงน้ี  

(2)  ความคิดเห็นของผูว้จิยั 

           กล่าวไดว้่า พฤติกรรมท่ีแสดงออกมาจากกลุ่มท่ีใชใ้นการศึกษา เป็น

ผลเน่ืองมาจากวยัของเด็กประถมศึกษาจึงอาจเป็นปัจจยัในการเขา้หาเพื่อน และเป็นท่ีรักของเพื่อน หรือ

เป็นส่ิงท่ีใกลต้วั ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาในดา้นน้ี แต่ในทางกลบักนัการเขา้หาผูใ้หญ่หรือคนแปลกหนา้ก็
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ยงัไม่มีให้เห็นในการทาํกระบวนการคร้ังน้ี อาจจะเป็นเพราะว่าไม่กลา้ และยงัรู้วึกเขินอายท่ีจะเขา้มา

ทกัทายหรือแมแ้ต่การสบตา และยิ้มให้ในการทกัทาย ซ่ึงผูว้ิจยัสังเกตเห็นในขอ้น้ีส่วนใหญ่จะเป็นเด็ก

และเยาวชน เพศหญิงท่ีแสดงออกถึงความเป็นมิตรและกลา้ท่ีจะยิม้ใหผู้ว้จิยัและการเขา้หานกัแสดง  

  จากผลในแบบบสังเกตแต่ละดา้นดงักล่าวขา้งตน้ ผลจากการสังเกตโดยรวมกล่าวไดว้า่ เด็กและ

เยาวชนในรูปแบบการส่ือสารแบบท่ี 1 คือ เด็กไม่ได้ร่วมคิด ไม่ได้ร่วมตดัสินใจ มีพฤติกรรมการ

แสดงออกให้เห็นถึงความต่ืนเตน้และให้ความสนใจตลอดเวลาการทาํกระบวนการคือ แสดงออกอยา่ง

ตรงไปตรงมากบันกัแสดง  จดจ่อและตั้งใจพร้อมท่ีจะฟังและชมอย่างจริงจงั ในการส่ือสารรูปแบบน้ี

เป็นการนาํเสนอและถ่ายทอดความรู้สอดแทรกในบทละครคือเร่ืองความฉลาดทางอารมณ์แก่เด็กและ

เยาวชน โดยท่ีกลุ่มท่ีใช้ในการศึกษาท่ีเป็นเด็กและเยาวชนทั้ง 10 คนเป็นผูรั้บสาร ทาํหน้าท่ีเป็นผูช้ม 

โดยรวมจากแบบสังเกตพบวา่ จากพฤติกรรมการตอบสนองของเด็กและเยาวชนกลุ่มท่ีใชใ้นการศึกษา

ส่วนใหญ่ให้ความสนใจกับนักแสดงและมีอารมณ์ความรู้สึกไปกับสถานการณ์ของละคร ในทาง

ตรงกนัขา้มเน้ือหาหรือสารท่ีสอดแทรกในบทละครท่ีไดเ้ตรียมมานั้นคือ เร่ืองความฉลาดทางอารมณ์ทั้ง 

5 ดา้นกลบัพบวา่เด็กและเยาวชนให้จุดสนใจไปท่ีท่าทางและการแสดงออกของตวัละครท่ีมากกวา่จะ

จดจาํเน้ือหาหรือตวับท ทราบไดจ้ากการพดูคุยหลงักระบวนการ คือสามารถบอกถึงเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนใน

ละครได ้แต่ยงัไม่สามารถบอกขอ้คิด หรือบทสรุปท่ีไดจ้ากเร่ืองท่ีไดรั้บชม เหล่าน้ีเป็นหน่ึงปัจจยัและ

ส่ิงเร้าท่ีทาํใหก้ลุ่มศึกษาในรูปแบบท่ี 1 มีผลโดยตรงกบักลุ่มศึกษา 

4.2.2  รูปแบบที ่2 Participatory “เด็กไดร่้วมคิด แต่ไม่ไดร่้วมตดัสินใจ”  

          โรงเรียนผอ่งพลอยอนุสรณ์ 

4.2.2.1  ดา้นท่ี 1 ความตระหนกัในตนเอง 

1)  ก่อนกระบวนการ 

(1)  ส่ิงท่ีพบจากการสังเกต 

            ส่ิ ง ท่ี ผู ้วิ จ ัย สั ง เก ต พ บ ใ น ด้า น ค วา ม ตระ ห นัก ใ น ตนเอ ง ก่ อ น

กระบวนการ คือ เด็กและเยาวชนกลุ่มท่ีใชใ้นการศึกษาในรูปแบบท่ี 2 ส่วนใหญ่ไม่กลา้แสดงออก และ

ไม่มีผูท่ี้กลา้ตดัสินใจและแสดงความเห็นในการตอบคาํถามระหว่างการทาํแบบวดัค่าความฉลาดทาง

อารมณ์ รวมทั้งในส่วนของการไม่กลา้เขา้หาผูท้าํกระบวนการ มีทางท่าการแสดงออกแบบไม่คุน้ชิน 

และไม่เขา้ใจกบัการมาของผูท้าํกระบวนการ 

(2)  ความคิดเห็นของผูว้จิยั 

          กล่าวไดว้า่เป็นลกัษณะการแสดงออกของเด็กและเยาวชนท่ีอยูใ่นช่วง

วยัเรียนรู้ ซ่ึงพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาท่ีแสดงถึงความไม่มัน่ใจ และยงัไม่กลา้ตดัสินใจในภาวะการตอบ
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คาํถามแบบกลุ่มใหญ่โดยมีเด็กและเยาวชนท่ีเป็นเพื่อนห้องเดียวกนัอยูใ่นสถานการณ์ดว้ย ปัจจยัน้ีผูว้ิจยั

มองว่าเป็นพฤติกรรมธรรมชาติของช่วงวยัท่ีต้องการการยอมรับจากเพื่อนวยัเดียวกัน และในชณะ

เดียวกันก็จะไม่ยอมเสียหน้าหรือแสดงออกถึงความอับอายให้ตนเองต่อหน้าเพื่อนจึงทาํให้ก่อน

กระบวนการในรูปแบบท่ี 2 ยงัไม่ส่งผลต่อดา้นความตระหนกัในตนเองเท่าท่ีควร 

2)  หลงักระบวนการ 

(1)  ส่ิงท่ีพบจากการสังเกต 

          พบว่า เด็กและเยาวชนกลุ่มศึกษาส่วนใหญ่มีการเขา้หาและพูดคุย

แลกเปล่ียนความคิดมากข้ึน มีการตอบโตท่ี้มากกว่าในขั้นก่อนกระบวนการ ในดา้นความตระหนกัใน

ตนเองแสดงออกผ่านกลุ่มศึกษาโดยส่วนใหญ่มีความกล้าแสดงออกมากข้ึน รวมทั้ งระหว่าง

กระบวนการกลุ่มศึกษามีความสนุกสนานและตั้งใจทาํกระบวนการตามผูท้าํกระบวนการไดค้่อนขา้งดี 

โดยเฉพาะท่ีเห็นเด่นชดัคือ การตดัสินใจดว้ยตนเอง 

(2)  ความคิดเห็นของผูว้จิยั 

          จากแบบสังเกตผูว้ิจยัมีความคิดเห็นวา่ ในกิจกรรมละลายพฤติกรรม

และแบบฝึกหัดการสร้างละครเบ้ืองตน้ รวมไปถึงเกมส์ต่างๆท่ีสอดแทรกองค์ความรู้เร่ืองความฉลาด

ทางอารมณ์ให้แก่กลุ่มศึกษา จึงเป็นปัจจยัส่งท่ีทาํให้ดา้นความตระหนกัในตนเองเพิ่มข้ึน ทราบไดจ้าก

พฤติกรรมการแสดงออกของกลุ่มเด็กและเยาวชนท่ีเปล่ียนแปลงไป 

4.2.2.2  ดา้นท่ี 2 การควบคุมอารมณ์ 

1)  ก่อนกระบวนการ 

(1)  ส่ิงท่ีพบจากการสังเกต 

         จากการสังเกตกลุ่มท่ีใช้ในการศึกษาในด้านการควบคุมอารมณ์

รูปแบบท่ี 2 ก่อนกระบวนการพบว่า ส่วนใหญ่กลุ่มศึกษาท่ีเป็นเด็กและเยาวชน 10 คน ในช่วงแรกมี

พฤติกรรมท่ีอยู่ในระดบัปกติคือ เช่ือฟังอยากตั้งอกตั้งใจ แต่ไม่นานนกัก็เร่ิมมีการพูดคุยและเร่ิมมีการ

เล่นกันของกลุ่มเพื่อนท่ีอยู่ในห้องเดียวกัน จนผูว้ิจยัต้องทาํการแยกกลุ่มโดยทนัที เพื่อให้เด็กและ

เยาวชนมีสมาธิ เม่ือแยกกลุ่มก่อนเขา้กระบวนการก็เกิดการวิ่งเล่นของกลุ่มศึกษาในบางคนทาํให้เด็ก

และเยาวชนท่ีอยูใ่นระหวา่งสถานการณ์เกิดพดูคุยและเล่นกนัไปตามๆกนั 

(2)  ความคิดเห็นของผูว้ิจยั 

          คือ เวลาเป็นปัจจยัท่ีทาํให้อารมณ์ ความรู้สึกและการแสดงออกของ

เด็กและเยาวชนในกลุ่มศึกษามีพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาดงักล่าว เน่ืองจากการจดักระบวนการส่ือสาร

ในคร้ังน้ีผูว้จิยัไดช่้วงเวลาการจดักระบวนการคือ เวลาหลงัพกัเท่ียงของโรงเรียน ดงันั้นเม่ือกลุ่มศึกษา
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ไดพ้กัผอ่นและเขา้มาสู่การทาํกิจกรรมโดยทนัทีทาํใหมี้พฤติกรรมท่ียงัรู้สึกวา่ยงัอยากท่ีจะเล่นและสนุก

กบัการพกัผอ่นท่ีติดพนัมาจากช่วงพกัเท่ียง 

2)  หลงักระบวนการ 

(1)  ส่ิงท่ีพบจากการสังเกต 

          หลงักระบวนการส่ือสารการละครในรูปแบบท่ี 2 ในดา้นการควบคุม

อารมณ์ ส่ิงท่ีผูว้จิยัพบคือ ส่วนใหญ่ของกลุ่มท่ีใชใ้นการศึกษาทั้ง 10 คน สังเกตวา่มีความน่ิง และสงบลง 

เน่ืองจากทาํกิจกรรมและแบบฝึกหดัทางดา้นการแสดง ไดแ้ก่ สมาธิ จิตนาการและความเช่ือ รวมไปถึง

กระบวนการละครท่ีเด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการคิดและวางแผนเม่ือไดโ้จทยใ์นแต่ละกลุ่มตามท่ี

แบ่งทั้ง 5 ดา้น ส่วนใหญ่พฤติกรรมในดา้นการควบคุมอารมณ์จากหลงักระบวนการถือวา่ กลุ่มเด็กและ

เยาวชนท่ีใช้ในการศึกษามีพฤติกรรมท่ีเปล่ียนไป สังเกตได้จากจุดสนใจเปล่ียนไปจากเดิมท่ีเล่นกบั

เพื่อนและสนุกกับเพื่อนในกลุ่มเดียวกัน กลับกลายเป็นมาสนใจกับเน้ือหาละครท่ีจะสร้างในกลุ่ม

เดียวกนั มีการปรึกษาและร่วมกนัคิด 

 

(2)  ความคิดเห็นของผูว้จิยั 

          ในหลังกระบวนการคือ พฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปในด้านการ

ควบคุมอารมณ์ของกลุ่มเด็กและเยาวชนกลุ่มศึกษามีความน่าสนใจ โดยท่ีกลุ่มศึกษาอาจไม่รู้ตวั กล่าวได้

ว่าเ ม่ือจุดสนใจของกลุ่มเด็กและเยาวชนเปล่ียนไป เสริมกับการอบรมและให้องค์ความรู้ด้าน

กระบวนการละครเบ้ืองตน้ ทาํให้เด็กและเยาวชนกลุ่มศึกษามีความสนใจ สามารถท่ีจะควบคุมอารมณ์

ตนเองได ้ดงันั้นกล่าวไดว้า่ดา้นการควบคุมอารมณ์ในเด็กและเยาวชน รูปแบบท่ี 2 ผูว้ิจยัคิดวา่ข้ึนอยูก่บั

ส่ิงเร้าและส่ิงกระตุน้ของเด็กและเยาวชนท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการแสดงออกอยา่งตรงกนัขา้มในก่อน

และหลงักระบวนการ 

4.2.2.3  ดา้นท่ี 3 การจูงใจในตนเอง 

1)  ก่อนกระบวนการ 

(1)  ส่ิงท่ีพบจากการสังเกต 

          ส่ิงท่ีผู ้วิจ ัยสังเกตพบในการเก็บข้อมูลช่วงก่อนกระบวนการ ใน

รูปแบบท่ี 2 ดา้นการจูงใจในตนเอง คือเด็กและเยาวชนกลุ่มศึกษาส่วนใหญ่ยงัไม่สามารถตอบไดว้า่โต

ข้ึนอยากเป็นอะไร จากการพดูคุยกลุ่มศึกษาไม่สามารถบอกไดว้า่ ปัญหาคืออะไร การแกปั้ญหาคืออะไร 

เม่ือถามคาํถามในเร่ืองของอนาคตเด็กและเยาวชนกลุ่มใช้ในการศึกษาส่วนใหญ่ไม่เขา้ใจกบัคาํถาม
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เหล่าน้ี มีแต่ส่วนนอ้ยในกลุ่มท่ีใช้ในการศึกษาซ่ึงพบว่าการแสดงออกของส่วนนอ้ยท่ีสามารถตอบได้

คือ เป็นเด็กท่ีมีพื้นฐานการเรียนค่อนขา้งดีอยูแ่ลว้ 

(2)  ความคิดเห็นจากผูว้จิยั 

          กล่าวได้ว่า ก่อนกระบวนการในด้านการจูงใจในตนเอง เด็กและ

เยาวชนกลุ่มท่ีใชใ้นการศึกษาท่ีไม่เขา้ใจเพราะเป็นเร่ืองท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนคือเร่ืองของอนาคต ซ่ึงไม่ได้

เป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึนใกล้ตวั จึงไม่สามารถเช่ือมโยงได้ แต่หากในประเด็นท่ีเป็นเร่ืองง่ายๆท่ีสามารถ

เช่ือมโยงในชีวิตประจาํวนัได ้เด็กและเยาวชนโดยรวมตอบได ้ซ่ึงอาจตอบไดว้า่ก่อนกระบวนการ พื้น

ฐานความรู้ส่งผลต่อการเขา้ใจในดา้นการจูงใจในตนเองของกลุ่มท่ีใชใ้นการศึกษา  

2)  หลงักระบวนการ 

(1)  ส่ิงท่ีพบจากการสังเกต 

          เม่ือผา่นกระบวนการละคร ส่ิงท่ีผูว้ิจยัพบคือ มีการรับฟังอยา่งตั้งอก

ตั้งใจในเร่ืองของความรู้พื้นฐานของดา้นความฉลาดทางอารมณ์ สามารถยกตวัอยา่งใหเ้ห็นชดัเจนข้ึนได ้

กลุ่มท่ีใชใ้นการศึกษาเขา้มามีส่วนร่วมมากข้ึนในการคิด วางแผน และกระบวนการ แสดงออกซ่ึงความ

สนใจในการคิด เห็นถึงภาวะผูน้าํผูต้ามในกลุ่มของตนเอง รวมถึงในการแสดงท่ีต่างกลุ่มตอ้งออกมา

แสดง ซ่ึงเห็นถึงการแกปั้ญหาในแต่ละคนวา่ใครจะทาํหนา้ท่ีอะไร และใครจะรับบทเป็นอะไร เกิดการ

ถกเถียงในกลุ่มจนไดข้อ้สรุปจากผูท้าํกระบวนการเป็นคนช่วยคิดตดัสินใจในท่ีสุด  

(2)  ความคิดเห็นของผูว้จิยั 

          ในด้านการจูงใจในตนเองหลงักระบวนการ ในรูปแบบท่ี 2 พบว่า

กลุ่มเด็กและเยาวชนท่ีเป็นกลุ่มท่ีใชใ้นการศึกษาเรียนรู้และเขา้ใจในดา้นน้ีไดดี้ข้ึนจากการเทียบเคียงใน

เร่ืองท่ีใกลต้วั ก่อนกระบวนการอาจไม่เขา้ใจเพราะไม่มีองค์ความรู้มากพอในการนาํมาเทียบเคียง แต่

เม่ือไดผ้า่นกระบวนการการเรียนรู้ในการสร้างละครจึงทาํให้ส่งผลต่อความเขา้ใจและนาํเสนอออกมา

ในรูปแบบของการแสดงไดอ้ยา่งชดัเจน 

4.2.2.4  ดา้นท่ี 4 การเห็นอกเห็นใจ 

1)  ก่อนกระบวนการ 

(1)  ส่ิงท่ีพบจากการสังเกต 

          ส่ิงท่ีผูว้ิจยัสังเกตพบก่อนกระบวนการด้านการเห็นอกเห็นใจใน

รูปแบบท่ี 2 คือ กลุ่มเด็กและเยาวชนท่ีเป็นกลุ่มท่ีใชใ้นการศึกษา ยงัแสดงออกไม่ชดัเจน ส่งผลทาํให้มี

พฤติกรรมเงียบ ไม่ไม่มีส่วนร่วมในระหวา่งการทาํแบบวดัค่าความฉลาดทางอารมณ์ ผูว้ิจยัจึงปรับคาํให้

ง่ายมากข้ึนและยกตวัอย่างท่ีใกล้เคียงกับช่วงวยัท่ีกลุ่มศึกษาจะได้พบเจอในชีวิตประจาํวนั ทาํให้มี
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พฤติกรรมการตอบสนองท่ีดีข้ึน โดยมีการพูดคุยเร่ืองการช่วงเหลือคนอ่ืน รู้จกัสงสารคนอ่ืน และมี

เมตตากบัคนอ่ืนๆ  

(2)  ความคิดเห็นของผูว้จิยั 

                  ในดา้นการเห็นอกเห็นใจ ก่อนกระบวนการในรูปแบบท่ี 2 กล่าวได้

วา่ ก่อนกระบวนการ กลุ่มท่ีใช้ในการศึกษาอาจยงัไม่เขา้ใจในคาํถามหรือหวัขอ้ท่ีจะพูดในแต่ละดา้น

ของความฉลาดทางอารมณ์ แต่หากเช่ือมโยงและปรับสถานการณ์ หรือคาํพูดให้ชดัเจนและง่ายต่อการ

เขา้ใจมากข้ึนเด็กและเยาวชนกลุ่มท่ีใช้ในการศึกษาก็จะรู้สึกว่าตนเองเคยมีประสบการณ์ร่วมกบัผูเ้ล่า

โดยทนัที 

2)  หลงักระบวนการ 

(1)  ส่ิงท่ีพบจากการสังเกต 

         ในรูปแบบท่ี 2 หลงักระบวนการส่ิงท่ีผูว้ิจยัสังเกตพบคือ พฤติกรรม

ของกลุ่มท่ีใช้ในการศึกษาท่ีมีส่วนร่วมมากข้ึน คือ กลา้พูด กลา้แสดงออก ทาํให้ส่งผลออกมาในดา้น

การเห็นอกเห็นใจท่ีผูว้ิจยัสามารถรับรู้ไดผ้่านคาํพูดและประโยคสนทนาในกลุ่มของเด็กและเยาวชน 

หลงัจากท่ีไดใ้หอ้งคค์วามรู้ทางดา้นความฉลาดทางอารมณ์และร่วมทาํกระบวนการทางการละคร พบวา่

การส่งผลต่อกลุ่มเพื่อนก็เร่ิมแสดงออกมาผ่านเกมส์และแบบฝึกหดัในหวัขอ้ดา้นน้ีชดัเจนข้ึนคือ เร่ิมมี

การช่วยเหลือกนั ในระหวา่งเด็กผูช้ายและเด็กผูห้ญิง ตวัเล็กและตวัใหญ่  

(2)  ความคิดเห็นของผูว้จิยั 

          หลงักระบวนการ ดา้นความเห็นอกเห็นใจ ในรูปแบบท่ี 2 กล่าวไดว้า่ 

กระบวนการละคร กิจกรรมและเกมส์ต่างๆท่ีสอดแทรกประเด็นเร่ืองต่างๆเขา้ไป ทาํใหก้ลุ่มศึกษามีการ

แสดงออกมาอย่างเห็นได้ชดัเจนในกิจกรรมและเกมส์นั้นๆ ซ่ึงเหล่าน้ีเป็นปัจจยัหลกัท่ีทาํให้ดา้นการ

เห็นอกเห็นใจมีผลต่อกลุ่มท่ีใชใ้นการศึกษา 

4.2.2.5  ดา้นท่ี 5 ทกัษะทางสงัคม 

1)  ก่อนกระบวนการ 

(1)  ส่ิงท่ีพบจากการสังเกต 

                  ดา้นทกัษะทางสงัคมในรูปแบบท่ี 2 พบวา่ ช่วงแรกจากการเฝ้าสังเกต

ส่วนใหญ่ เด็กและเยาวชนมีทกัษะทางดา้นน้ีทัว่ๆไปคือ เพื่อน เรียนรู้จากเพื่อน และให้ความสําคญัใน

เร่ืองของเพื่อน  ซ่ึงเห็นไดจ้ากพฤติกรรมการแสดงออกการยอมรับในกลุ่มเพื่อน การใชค้าํพูดตามๆกนั 

และส่วนใหญ่ก็มกัจะให้คนท่ีมีภาวะผูน้าํเป็นคนตดัสินใจ และผูต้ามท่ีแสดงการยอมรับจากความคิด

ของผูน้าํ 
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(2)  ความคิดเห็นของผูว้จิยั  

          ในรูปแบบท่ี2 หลงักระบวนการ ดา้นทกัษะทางสังคม กล่าวไดว้่า 

ช่วงวยัของกลุ่มท่ีใช้ในการศึกษา อยู่ในช่วงวยัท่ีต้องการการยอมรับมากข้ึน จากการสังเกตใน

สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนคือ ส่วนใหญ่ตอ้งการเป็นท่ียอมรับ จึงเอาตนเองเป็นผูน้าํทางความคิดและตดัสินใจ 

แกปั้ญหาใหเ้พื่อน รวมไปถึงแสดงการรับฟังจากการพูดคุยในระหวา่งการทาํแบบวดัค่าความฉลาดทาง

อารมณ์ 

2)  หลงักระบวนการ 

(1)  ส่ิงท่ีพบจากการสังเกต 

                  หลังกระบวนการในรูปแบบท่ี 2 ด้านทกัษะทางสังคม ส่ิงท่ีผูว้ิจยั

สังเกตพบคือ เด็กและเยาวชนไดท้าํกระบวนการแบบมีส่วนร่วม กลุ่มท่ีใชใ้นการศึกษาสดงออกถึงความ

สนอกสนใจ และจดจ่ออยู่กบักิจกรรมท่ีทาํกบัเพื่อน มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความเป็นหมู่คณะจาก

การเล่นเกมส์และกิจกรรมทางกระบวนการละครมีการแสดงออกอยา่งชดัเจนถึงบทบาทของผูน้าํ และผู ้

ตามในกลุ่มศึกษาทั้ง 10 ท่ีกระจายของไปในแต่ละกลุ่มทั้ง 5 กลุ่ม สลบักนัเป็นทั้งผูน้าํและผูต้ามในเร่ือง

ท่ีตนเองสามารถแบ่งปันได ้ 

(2)  ความคิดเห็นของผูว้จิยั 

          ในรูปแบบท่ี 2 หลงักระบวนการ ดา้นทกัษะทางสังคม กล่าวไดว้่า

ทกัษะทางสังคมก็จะเห็นไดช้ดัเจนข้ึนเม่ือมีกิจกรรมหรือการเขา้กลุ่ม มีการคิด วางแผนภายในกลุ่ม มี

การแบ่งงานแบ่งหนา้ท่ี เหล่าน้ีส่งผลต่อการแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีมาจากจิตใจอารมณ์ ความรู้สึก ท่ี

สังเกตไดจ้ากเม่ือกลุ่มเด็กและเยาวชนไดเ้ขา้กลุ่มกบัเพื่อน จะเกิดการแลกเปล่ียนความคิด บทบาทผูน้าํ

และผูต้าม รวมไปถึงการช่วยเหลือผูอ่ื้นท่ีอยูภ่ายในกลุ่มของตนไดอ้ยา่งชดัเจน  

  ผลจากการสังเกตโดยรวมในแบบสังเกตรูปแบบท่ี 2 กบักลุ่มศึกษาเด็กและเยาวชนในโรงเรียน

ผอ่งพลอยอนุสรณ์ พบวา่ กลุ่มท่ีใชใ้นการศึกษาทั้ง 10 คน ใหค้วามตั้งใจและใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดี 

ในรูปแบบน้ีเป็นรูปแบบการส่ือสารแบบมีส่วนร่วม  นําเสนอในรูปแบบการจัดกิจกรรมและ

กระบวนการทางการละคร สร้างให้เด็กและเยาวชนเกิดความอยากรู้อยากลอง ในการทาํกิจกรรม

ระหวา่งเด็กและเยาวชนกบักลุ่มผูท้าํกระบวนการโดยการให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้กระบวนการละคร

เบ้ืองตน้และสร้างละครข้ึนมา โดยทา้ยท่ีสุดกลุ่มผูท้าํกระบวนการจะเป็นคนตดัสินใจจากส่ิงท่ีเด็กและ

เยาวชนคิด  ในกระบวนการน้ีอาจตอบไดว้า่ไม่มีส่ิงเร้ารอบตวั เช่น ตวัละคร หรือ นกัแสดง ทาํให้อยูใ่น

การควบคุมได้ดี มีกิจกรรมให้เล่น มีกระบวนการทางละครให้ไดล้อง เหล่าน้ีอาจเป็นปัจจยัท่ีนาํมาสู่

พฤติกรรมท่ีเด็กและเยาวแสดงออก และสามารถให้เด็กและเยาวชนอยู่ในการควบคุมของกลุ่มผูท้าํ
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กระบวนการได้ และหากกล่าวถึงในเร่ืองด้านต่างๆของความฉลาดทางอารมณ์ของกลุ่มท่ีใช้ใน

การศึกษาในรูปแบบท่ี 2 จะสามารถเห็นถึงการแสดงออกของพฤติการผ่านกระบวนการ  เน่ืองจาก

สามารถสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกได้ชัดเจน กลุ่มท่ีใช้ในการศึกษาส่วนใหญ่มีความต่ืนตวั 

(Active) ในการทาํกิจกรรมและกระบวนการทดลอง โดยมีการตอบสนองไดดี้กบัประเด็นด้านความ

ฉลาดทางอารมณ์ท่ีกลุ่มผูท้าํกระบวนการสอดแทรกไวใ้นเกมส์หรือแบบฝึกหดัต่างๆ  

 

4.2.3  รูปแบบที ่3 Empowering “เด็กไดคิ้ด ไดต้ดัสินใจ” 

              โรงเรียนประภามนตรี 

4.2.3.1  ดา้นท่ี 1 ความตระหนกัในตนเอง  

 

1)  ก่อนกระบวนการ 

(1)  ส่ิงท่ีพบจากการสังเกต 

          จากการสังเกตกลุ่มศึกษาความตระหนกัในตนเอง ก่อนกระบวนการ

ผูว้ิจยัพบว่า เด็กและเยาวส่วนใหญ่ในโรงเรียนน้ีก่อนกระบวนการไม่กลา้พูดคุย หรือแสดงความเห็น

และมีส่วนร้วมกบัผูว้ิจยัหรือผูท้าํกระบวนการ มีพฤติกรรมท่ีเขา้หากลุ่มเพื่อนไม่ออกจากกลุ่ม และ

พดูคุยกนัเป็นกลุ่ม แต่ส่วนนอ้ยท่ีจะแสดงออกถึงความเช่ือมัน่และกลา้ตดัสินใจแทนเพื่อนในกลุ่ม 

(2)  ความคิดเห็นของผูว้ิจยั 

                  ในส่วนของความคิดเห็นของผูว้ิจยัก่อนกระบวนการ กล่าวไดว้า่ เด็ก

และเยาวชนกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 10 คน ยงัคงขาดความเช่ือมัน่ในตนเอง มีความกลวั กลวัท่ีจะตอบผิด หรือ

บางคนก็ไม่กลา้ตอบ มีการเช่ือมัน่ในกลุ่มเพื่อนความคิดของเพื่อนท่ีมีภาวะผูน้าํในกลุ่ม  ส่ิงท่ีพบ

จากการสังเกต 

2)  หลงักระบวนการ 

(1)  ส่ิงท่ีพบจากการสังเกต 

          หลงักระบวนการในรูปแบบท่ี 3 ด้านความตระหนกัในตนเอง จาก

การสังเกตพบวา่ เม่ือหลงัการทาํกิจกรรมเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ผา่นกระบวนการละลายพฤติกรรม

เช่นเดียวกบักบัรูปแบบท่ีผา่นมาขา้งตน้ แต่จากการสังเกตรูปแบบท่ี 3 พบวา่ เด็กและเยาวชนกลุ่มศึกษา 

มีความกล้าแสดงออก และความเช่ือมัน่ในตนเองในกลุ่ม โดยแสดงออกผ่านกับเพื่อนในกลุ่มของ

ตนเองอยา่งต่างกนักบัในช่วงแรกท่ีทาํแบบวดัค่าความฉลาดทางอารมณ์อยา่งเห็นไดช้ดั เร่ิมมีการเขา้มา
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เล่น กล้าพูด กล้าคุย กล้าคิดและตดัสินใจในกลุ่มจากการสังเกตในระหว่างการทาํละคร ท่ีทุกคนจะ

แสดงความเช่ือมัน่ในความคิดของตนเองและนาํออกมาแบ่งปันภายในกลุ่ม 

(2)  ความคิดเห็นของผูว้จิยั 

          จากการสังเกตคือ ระหวา่งทาํกระบวนการเห็นไดช้ดัเจนวา่กลุ่มท่ีใช้

ในการศึกษาทั้ง 10 คน มีบทบาทและหนา้ท่ีท่ีไดรั้บอยา่งชดัเจน เร่ิมมีความคิดแสดงออกมาให้เห็น และ

ตดัสินใจกนัโดยมีการแบ่งปันความคิดและกลา้ท่ีจะตดัสินใจในกระบวนการสร้างละครท่ีให้บทบาท

หนา้ท่ีกบักลุ่มเด็กและเยาวชนโดยตรง 

4.2.3.2  ดา้นท่ี 2 การควบคุมอารมณ์  

1)  ก่อนกระบวนการ 

(1)  ส่ิงท่ีพบจากการสังเกต 

                 จากการสังเกตด้านการควบคุมอารมณ์ ก่อนกระบวนการในกลุ่ม

ศึกษาทั้ง 10 คนโดยรวม พบวา่ ในเร่ืองของการควบคุมอารมณ์ของเด็กๆในช่วงก่อนทาํกิจกรรมและเขา้

กระบวนการ เด็กและเยาวชนกลุ่มตวัอย่างมีความสนุกท่ีเหมือนติดพนัมาตั้งแต่พกัเท่ียง ซ่ึงในการทาํ

กิจกรรมน้ี  เป็นชัว่โมงเรียนชัว่บ่ายเหมือนกนัทุกๆรูปแบบ  ในการสังเกตรูปแบบน้ี พบวา่ยิ่งทาํให้เด็ก

และเยาวชนมีความอยากรู้และอยากลอง อีกทั้งปัจจยัของความต่ืนเตน้ท่ีไดท้าํกิจกรรม สังเกตจากการ

แสดงออกการพดูคุยเสียงดงั การมีพฤติกรรมท่ีใหเ้ห็นถึงการเก่ียวเน่ืองของการเล่นช่วงพกักลางวนั ซ่ึงมี

ความอยากท่ีจะใชพ้ลงัท่ีอยูใ่นตวัร่วมกิจกรรมทาํให้ดา้นการควบคุมอารมณ์ในกลุ่มท่ีใชใ้นการศึกษายงั

ไม่ส่งผลในช่วงแรก  

(2)  ความคิดเห็นของผูว้จิยั 

                  จากแบบสังเกตความคิดเห็นของผูว้ิจยักล่าวไดว้่าก่อนกระบวนการ

เด็กและเยาวชนโดยส่วนใหญ่ยงัไม่มีสมาธิและพร้อมท่ีจะเขา้สู่กระบวนการ แต่มีความตอ้งการท่ีจะร่วม

สนุกกบัผูท้าํกระบวนการ ซ่ึงเห็นไดจ้ากการพูดคุยและการเล่นในกลุ่มท่ีไม่สามารถควบคุมและดูแลได้

ในช่วงก่อนกระบวนการ   

2)  หลงักระบวนการ        

(1)  ส่ิงท่ีพบจากการสังเกต 

           หลงัทาํกิจกรรมและกระบวนการส่ือสารการละครจนเสร็จส้ินจาก

การสังเกต พบวา่ เด็กและเยาวชนมีความต่ืนตวั และค่อนขา้งมีพลงัมากกวา่เดิม คือ เม่ือทาํกิจกรรมหรือ

การให้ความรู้พื้นฐานทั้งในเร่ืองของความฉลาดทางอารมณ์และการสร้างละครเบ้ืองตน้ กลุ่มศึกษาทั้ง 

10 ส่วนใหญ่มีความสนุก มีการแสดงออกถึงความตอ้งการท่ีจะเล่นและมีส่วนร่วมมากข้ึนกว่าในช่วง
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ก่อนกระบวนการ ทาํให้การควบคุมในการทาํกระบวนค่อนข้างเป็นไปอย่างยากลําบาก ซ่ึงเม่ือ

เปรียบเทียบกับในช่วงของก่อนทาํกระบวนการจากท่ีมีการพูดคุยเสียงดังและนอกเร่ืองท่ีเก่ียวกับ

กระบวนการ หลงักระบวนการพบวา่กลุ่มเด็กและเยาวชนอยูใ่นการควบคุมมากข้ึน 

(2)  ความคิดเห็นของผูว้จิยั 

           จากการสังเกต กล่าวไดว้า่ เด็กและเยาวชนกลุ่มท่ีใช้ในการศึกษาใน

รูปแบบท่ี 3 เป็นรูปแบบท่ีให้บทบาทหน้าท่ีแก่เด็กและเยาวชนในการสร้างละครทั้งหมดคือ ตั้งแต่ติด

เร่ือง บท จนกระทัง่การซักซ้อม จึงเห็นว่าปัจจยัเหล่าน้ีนาํไปสู่การให้อิสระแก่เด็กและเยาวชน ผลท่ี

ตามมาอาจทาํให้ไม่มีการควบคุมพลังของกลุ่มเด็กและเยาวชน และการส่ือสารในแต่ละช่วงของ

กระบวนการค่อนขา้งมีอุปสรรค 

4.2.3.3  ดา้นท่ี 3 การจูงใจในตนเอง  

1)  ก่อนกระบวนการ 

(1)  ส่ิงท่ีพบจากการสังเกต 

                การสังเกตในแบบสังเกตกลุ่มศึกษาทั้ง 10 คน ในรูปแบบท่ี 3 ด้าน

การจูงใจในตนเองพบว่า การตอบคาํถามท่ีเป็นคาํถามพื้นฐานในแบบวดัค่าความฉลาดทางอารมณ์ท่ี

ถามในส่วนเก่ียวขอ้งในดา้นน้ี พบวา่ ไม่สามรถตอบไดอ้ยา่งเจน สังเกตไดจ้ากการพูดคุยในระหวา่งการ

ทาํแบบวดัค่าความฉลาดทางอารมณ์ เด็กและเยาวชนกลุ่มท่ีใช้ในการศึกษา ส่วนน้อยจะทราบถึงว่า 

อะไรคือแรงจูงใจ หรือ ความหวงั รวมถึงอนาคต มีส่วยนอ้ยท่ีสามารถตอบไดอ้ยา่งชดัเจนและเขา้ใจใน

คาํถาม เช่น การแกปั้ญหา การ้ังเป้าหมาย และความสาํเร็จในอนาคต เป็นตน้ 

(2)  ความคิดเห็นของผูว้จิยั  

                 กล่าวไดว้า่ โดยพื้นฐานเด็กและเยาวชนกลุ่มศึกษาส่วนใหญ่ไม่มีการ

จูงใจในตนเอง และไม่รู้จกัเป้าหมายในชีวิตว่าอยากเป็นอะไร อาจเป็นเพราะปัจจยัดา้นประสบการณ์ 

และเร่ืองไกลตวั ผูว้ิจยัคิดว่าเด็กและเยาวชนในกลุ่มศึกษาท่ีตอบได้ส่วนใหญ่มาจากพื้นฐานเดิมใน

บุคคลคือ มีประสบการณ์ชีวติท่ีมากกวา่ และเขา้ใจการแกปั้ญหากบัการไม่เขา้ใจคาํถาม โดยการซกัถาม

และยกตวัอย่างแทนเพื่อนในกลุ่ม เหล่าน้ีผูว้ิจยัจึงเห็นว่าเกิดจากตวัพื้นฐานแต่ละบุคคลอย่างเห็นได้

ชดัเจน ซ่ึงเป็นส่วนนอ้ยในกลุ่มศึกษาในรูปแบบท่ี 3 โดยส่วนใหญ่มีพื้นฐานเดิมทางความรู้ท่ีดี 

2)  หลงักระบวนการ 

(1)  ส่ิงท่ีพบจากการสังเกต 

                 หลงักระบวนการและกิจกรรมในรูปแบบท่ี 3 ดา้นการจูงใจในตนเอง 

จากการสังเกตพบวา่ เด็กและเยาวชนกลุ่มท่ีใชใ้นการศึกษายงัคงพูดถึงเร่ืองเดิมๆไม่ไกลจากเร่ืองท่ีเคย
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ตอบคาํถามจากการพูดคุยในระหว่างก่อนทาํกระบวนการ แต่และส่ิงท่ีพบคือ เด็กและเยาวชนใน

รูปแบบท่ี 3 ทาํตามความเข้าในวยัของตนเอง แสดงผ่านกระบวนการสร้างละครท่ีนํามาจากการ

แกปั้ญหาผา่นในกลุ่ม และการตั้งเป้าหมายวา่จะทาํการแสดงต่อหนา้คนดูคือ เพื่อนกลุ่มอ่ืนๆ ทาํให้เห็น

ถึงปัจจยัดา้นน้ีไดดี้ คือ การช่วยกนัแกไ้ขปัญหาในการสร้างกระบวนการละคร 

(2)  ความคิดเห็นของผูว้จิยั 

                 พบว่า การเรียนรู้ในด้านการจูงใจตนเองของเด็กและเยาวชนใน

รูปแบบท่ี 3 น้ี เรียนรู้ผา่นกระบวนการการสร้างละครอยา่งแทจ้ริง เป็นการเรียนรู้การมุ่งหวงัการแกไ้ข

ปัญหาในการช่วยเหลือกนัในการทาํละครข้ึนมา เพื่อท่ีจะแสดงร่วมกนัในกลุ่มของแต่ละกลุ่มท่ีไดแ้บ่ง

ออกไป และเน้ือหาท่ีออกมาผา่นการแสดงก็สามารถเห็นถึงการซกัซ้อมและการยอมรับความผิดพลาด

ในระหวา่งการทาํการแสดง แสดงออกถึงความจริงใจท่ีจะพยายามนาํละครให้ดาํเนินเร่ืองไปตั้งแต่ตน้

จนจบได ้

4.2.3.4  ดา้นท่ี 4 การเห็นอกเห็นใจ  

1)  ก่อนกระบวนการ 

(1)  ส่ิงท่ีพบจากการสังเกต 

                จากการสังเกตด้านการเห็นอกเห็นใจ ก่อนกระบวนการเด็กและ

เยาวชนกลุ่มท่ีใชใ้นการศึกษา สามารถตอบคาํถามได ้และค่อนขา้งเห็นดว้ยกบั คาํถามท่ีให้ทาํในแบบ

วดัค่าความฉลาดทางอารณ์ คือ ส่วนใหญ่พูดคุยและแลกเปล่ียนโดยการใชส้ถานการณ์ท่ีตนเองเคยพบ

เจอมาและเล่าให้ผูว้ิจยัและเพื่อนๆในกลุ่มฟัง ส่วนน้อยท่ีจะไม่แสดงความคิดเห็นหรือนัง่ฟังเร่ืองของ

เพื่อนโดยไม่มีการแลกเปล่ียนหรือโตต้อบ และสังเกตไดว้า่ส่วนใหญ่ในกลุ่มท่ีใชใ้นการศึกษารูปแบบท่ี 

3 พื้นฐานเดิมเป็นคนเรียนค่อนขา้งดี หวัไว และมีภาวะผูน้าํในหลายๆคน จากการพดูคุยกบัครูประจาํชั้น 

(2)  ความคิดเห็นของผูว้จิยั 

                 ในรูปแบบท่ี 3 สังเกต กล่าวได้ว่า พื้นฐานเดิมของแต่ละบุคคล คือ 

ประสบการณ์การเช่ือมโยงเน้ือเร่ืองท่ีตนไดเ้จอหรือไดพ้บ นาํมาพูดคุยและแลกเปล่ียนในดา้นน้ีไดดี้ ซ่ึง

มาจากพื้นฐานของตวับุคคลในกลุ่มศึกษา  

2)  หลงักระบวนการ 

(1)  ส่ิงท่ีพบจากการสังเกต 

                 จากการสังเกต พบวา่ ในกระบวนการเราใหเ้ด็กและเยาวชนไดท้าํการ

เลือกเร่ืองของตนเองและส่ิงท่ีพบคือ เด็กและเยาวชนสามารถรู้สึกและรับรู้กบัดา้นน้ีไดดี้ มีการนาํเสนอ

ผา่นเร่ืองราวในละครท่ีกลุ่มตนเองไดรั้บผดิชอบ 
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(2)  ความคิดเห็นของผูว้จิยั 

                  จากแบบสังเกต กล่าวไดว้่า เน่ืองจากประสบการณ์ในการเช่ือมโยง

ของกลุ่มศึกษา อาจเป็นปัจจยัในการนาํมาสร้างบทละคร และนาํเสนอโดยการถ่ายทอดออกมาไดเ้ป็น

อย่างดี มีฉากร้องไห้ มีฉากท่ีแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ของสถาบนัครอบครัว คนสูงอายุ ฉากท่ีครู

อบรมสั่งสอนเด็ก ดา้นน้ีจึงเป็นดา้นท่ีเห็นไดช้ดัเจนจากรูปแบบท่ี 3 เกิดจากการสะทอ้นความคิดผา่นส่ือ

ละครโดยตรง 

4.2.3.5  ดา้นท่ี 5 ทกัษะทางสงัคม  

1)  ก่อนกระบวนการ 

(1)  ส่ิงท่ีพบจากการสังเกต 

                  ส่ิงท่ีผู ้วิจ ัยสังเกตพบในรูปแบบท่ี 3 ด้านทักษะทางสังคมก่อน

กระบวนการพบวา่ กลุ่มท่ีใชใ้นการศึกษาทั้ง 10 คนมีพฤติกรรมท่ีเขา้กนัไดดี้ในเร่ืองของกลุ่มเพื่อน การ

ช่วยเหลือ และความสัมพนัธ์ในฐานะเพื่อนรอบห้อง สังเกตไดจ้ากการพูดคุยในระหวา่งการทาํแบบวดั

ค่าความฉลาดทางอารมณ์เด็กและเยาวชนกลุ่มศึกษามีการช่วยถามตอบในขอสงสัยจากการถามของ

ผูว้ิจยัในการพูดคุยแลกเปล่ียนความคิด ส่วนการแสดงออกถึงการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัอีกดา้นคือ มี

การช่วยกนัตามเพื่อนท่ีไม่มาฟัง เรียกแลว้ไม่มาหรือคนไม่มาในรายช่ือของการคดัเลือกกลุ่มศึกษาไดท้าํ

หารใหข้อ้มูลช่วยเหลือผูว้จิยัไดเ้ป็นอยา่งดี 

(2)  ความคิดเห็นของผูว้จิยั 

                 ในดา้นทกัษะทางสังคมในก่อนการทาํหระบวนการกล่าวไดว้่า ดา้น

ทกัษะทางสังคมในเร่ืองของการมีนํ้ าใจ การช่วยเหลือในกลุ่มเพื่อนและคนแปลกหน้าถือว่าเห็นได้

ค่อนขา้งชดัเจนตั้งแต่ก่อนเร่ิมกระบวนการคือก่อนท่ีจะเขา้สู่กระบวนการและกิจกรรมก็ไดส้ังเกตวา่เด็ก

และเยาวชนกลุ่มท่ีใชใ้นการศึกษาไดใ้หค้วามร่วมมือทางดา้นน้ีเป็นอยา่งดีจากพฤติกรรมดงักล่าว  

2)  หลงักระบวนการ 

(1)  ส่ิงท่ีพบจากการสังเกต 

                หลงัจากกระบวนการส่ือสารส่ิงท่ีผูว้ิจยัสังเกตพบในรูปแบบท่ี 3  ใน

ดา้นทกัษะทางสังคม พบวา่ เด็กและเยาวชนตวัอยา่งทั้ง 10 คน มีการช่วยเหลือกนัภายในกลุ่มของตนเอง 

ทั้ ง 5 กลุ่มท่ีแบ่งไปในช่วงตอนต้นกระบวนการพบว่า การเข้าสังคมของทั้ ง 10 คน กลุ่มท่ีใช้ใน

การศึกษาไม่มีปัญหาท่ีแสดงออกทางพฤติกรรมให้เห็นถึงการเข้าร่วมกับเพื่อนคนอ่ืนไม่ได้ มีแต่

พยายามจะปรับตวัในเร่ืองของกลุ่มเพศชายและหญิงท่ีเห็น ปัญหาความขดัแยง้ในกลุ่มเกิดข้ึนให้เห็นใน

ทุกๆกลุ่มท่ีกลุ่มศึกษาไดก้ระจายอยู ่ส่ิงท่ีสังเกตในการแกปั้ญหาคือ ภาวะผูน้าํท่ีเกิดข้ึนยอ่ยจากหวัหนา้
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ห้อง กลายเป็นหัวหน้ากลุ่มในแต่ละกลุ่ม ซ่ึงเห็นพฤติกรรมการเป็นคนสรุปความคิดท่ีมีส่วนร่วมกนั

ภายในกลุ่ม  

 

(2)  ความคิดเห็นของผูว้จิยั 

                  พบว่า การแสดงออกถึงความสามารถในการสร้างความสัมพนัธ์ใน

ทางบวกต่อผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี เกิดข้ึนจากกระบวนการท่ีมีการใชก้ารส่ือสารในรูปแบบของการให้พลงั

แก่เด็กและเยาวชนคือ ในรูปแบบท่ี 3 เด็กและเยาวชนจะมีการคิด และตดัสินใจดว้ยตนเองอาจทาํให้

เหล่าน้ีเป็นปัจจยัท่ีลดความกลวั ซ่ึงออกมาเป็นความมัน่ใจในการท่ีจะตดัสินใจในเพื่อนวยัเดียวกนัหรือ

กลุ่มเดียวกนัไดอ้ยา่งมีอิสระมากกวา่ การท่ีมีผูใ้หญ่รอให้การตดัสินใจ ซ่ึงส่งผลให้กลุ่มเด็กและเยาวชน

ในดา้นดีคือ การมีความเขา้ใจในแบบท่ีตนเองเขา้ใจ และจริงใจท่ีจะสร้างผลงานของตนเองให้เป็นท่ี

ยอมรับของสังคมกลุ่มเพื่อนในดา้นน้ี 

จากการสังเกตดา้นกระบวนการทั้งก่อนและหลงัในรูปแบบท่ี 3 ทั้ง 5 ดา้นยอ่ยตามหลกั ดี เก่ง 

สุข กล่าวไดว้า่ การใชรู้ปแบบการส่ือสารท่ีใหเ้ด็กและเยาวชนกลุ่มศึกษาเป็นผูคิ้ด ผูต้ดัสินใจทั้งหมด ใน

รูปแบบน้ีคลา้ยกบัรูปแบบท่ี 2 ตรงท่ีใหบ้ทบาทเด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมเช่นกนั มีสวน่ต่างกนัคือ เด็ก

และเยาวชนในรูปแบบท่ี 3 น้ี จะเป็นคนคิดและตดัสินใจในกระบวนการทั้งหมดของการทาํละคร และ

จากการสังเกตพฤติกรรมพบว่า กลุ่มท่ีใชใ้นการศึกษาส่วนใหญ่ไม่มีสมาธิอยู่กบัเร่ืองราวท่ีจะทาํ และ

ยากท่ีจะควบคุม เพราะพลงัของเด็กและเยาวชนท่ีต่อเน่ืองมาจากช่วงเวลาหลงัพกัเท่ียงของทางโรงเรียน

ส่งผลต่อการทาํกระบวนการ เน่ืองจากความสนุกท่ีติดพนัต่อการเล่นในระหวา่งการพกั เป็นปัจจยัท่ีทาํ

ให้การส่งผลทาํให้เกิดพลงัเพิ่มในดา้นร่างกาย และจิตใจ คือ การไดรั้บบทบาทหน้าท่ีในกระบวนการ

ละคร ดว้ยตนเอง ซ่ึงอาจมีการผา่นการใหค้วามรู้ทางละครพื้นฐานมาบา้งในระหวา่งกระบวนการ ยิ่งทาํ

ใหเ้ด็กและเยาวชนมีความตอ้งการท่ีจะเล่นและสนุกไปกบักิจกรรมท่ีตนกาํลงัจะไดรั้บมอบหมาย จึงทาํ

ใหรู้ปแบบท่ี 3 ส่งผลในการควบคุมของการทาํกระบวนการค่อนขา้งมีอุปสรรค แต่ในทางกลบักนัส่ิงท่ี

เห็นเด่นชดัในรูปแบบน้ีคือ เด็กและเยาวชนคิดไดอ้ย่างอิสระกลา้คิด กลา้ทาํ กลา้แสดงออกเน้ือหาไป

ในทางเขา้ใจง่าย ไม่ซับซ้อน มีการแบ่งหน้าท่ีและพูดคุยกนัภายในกลุ่ม มีการส่ือสารท่ีใช้ภาษาและ

ความเขา้ใจในวยัเดียวกนั กลุ่มเดียวกนั และการนาํเสนอออกมาเป็นไปอยา่งตรงไปตรงมาและจริงใจใน

มุมของเด็กและเยาวชน 
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ส่วนที ่2 ผลการวเิคราะห์แบบวดัค่าความฉลาดทางอารมณ์ 

  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากรูปแบบการส่ือสารการละครเพื่อการพฒันาเด็กและเยาวชนด้าน

ความฉลาดทางอารมณ์ 3 รูปแบบ  โดยการวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ก่อน

กระบวนการและหลงักระบวนการทั้ง 3 โรงเรียน ดงัน้ี 

ตารางที ่4.1  คะแนนเฉล่ียความฉลาดทางอารมณ์ รูปแบบท่ี 1 โรงเรียนท่ี 1 (ก่อนกระบวนการ) 

 

รูปแบบท่ี 1 Top-Down โรงเรียนพร้อมมิตรพิทยา 

ดา้นความฉลาดทางอารมณ์ x̄ S.D. 

1.เด็กๆคิดวา่เราควรมีความเช่ือมัน่ในตวัเอง 2.60 .516 

2.เด็กๆคิดวา่เราควรตดัสินใจ และคิดไดด้ว้ยตนเองได ้ 2.50 .858 

3.เด็กๆคิดวา่เราควรมีความกลา้คิด กลา้แสดงออก  2.10 .568 

4.เด็กๆคิดวา่เราควรควบคุมอารมณ์ 2.50 .707 

5.เด็กๆคิดวา่เราไม่ควรมีความกงัวล 2.00 .471 

6.เด็กๆคิดวา่รู้สึกเครียดเม่ือเกิดปัญหา 2.40 .843 

7.เด็กๆคิดวา่ เราควรมีความหวงั และเป้าหมาย ในชีวติ 2.60 .516 

8.เด็กๆคิดวา่ตนเองจะสามารถแกไ้ขปัญหาและเอาชนะอุปสรรคได ้ 2.60 .699 

9.เด็กๆสามารถบอกไดว้า่โตข้ึนอยากเป็นอะไร 2.60 .843 

10.เด็กๆรู้สึกสงสารเม่ือเห็นคนกาํลงัร้องไห ้ 2.60 1.26 

11.เด็กๆคิดวา่เราควรแบ่งของใหเ้พ่ือนคนอ่ืน 2.30 .675 

12.เด็กๆคิดวา่เราไม่ควรรังแกคนอ่ืน 2.20 1.22 

13.เด็กๆคิดวา่เราควรมีเพ่ือนในการทาํงานร่วมกนั 2.50 .707 

14.เด็กๆคิดวา่ตนเองเป็นคนท่ีมีเพ่ือนอยากเล่นดว้ยเยอะ 1.80 .789 

15.เด็กๆคิดวา่ตนเองเป็นคนท่ีชอบช่วยเหลือเพ่ือน 1.50 .527 

คะแนนรวม 34.80 - 
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ตารางที ่4.2  คะแนนเฉล่ียความฉลาดทางอารมณ์ รูปแบบท่ี 1 โรงเรียนท่ี 1 (หลงักระบวนการ) 

 

รูปแบบท่ี 1 Top-Down โรงเรียนพร้อมมิตรพิทยา 

ดา้นความฉลาดทางอารมณ์ x̄ S.D. เพิ่ม+/ลด- 

1.เด็กๆคิดวา่เราควรมีความเช่ือมัน่ในตวัเอง 2.00 .816 +0.6 

2.เด็กๆคิดวา่เราควรตดัสินใจ และคิดไดด้ว้ยตนเองได ้ 2.20 1.03 -0.3 

3.เด็กๆคิดวา่เราควรมีความกลา้คิด กลา้แสดงออก  2.10 .876 0 

4.เด็กๆคิดวา่เราควรควบคุมอารมณ์ 2.30 .675 -0.2 

5.เด็กๆคิดวา่เราไม่ควรมีความกงัวล 2.10 .738 +0.1 

6.เด็กๆคิดวา่รู้สึกเครียดเม่ือเกิดปัญหา 1.80 .919 -0.6 

7.เด็กๆคิดวา่ เราควรมีความหวงั และเป้าหมาย ในชีวติ 2.20 .919 -0.4 

8.เด็กๆคิดวา่ตนเองจะสามารถแกไ้ขปัญหาและเอาชนะอุปสรรคได ้ 2.40 .843 -0.2 

9.เด็กๆสามารถบอกไดว้า่โตข้ึนอยากเป็นอะไร 2.20 1.13 -0.4 

10.เด็กๆรู้สึกสงสารเม่ือเห็นคนกาํลงัร้องไห ้ 2.70 1.25 +0.1 

11.เด็กๆคิดวา่เราควรแบ่งของใหเ้พ่ือนคนอ่ืน 2.60 .843 +0.3 

12.เด็กๆคิดวา่เราไม่ควรรังแกคนอ่ืน 2.60 1.17 +0.4 

13.เด็กๆคิดวา่เราควรมีเพ่ือนในการทาํงานร่วมกนั 2.10 1.10 -0.4 

14.เด็กๆคิดวา่ตนเองเป็นคนท่ีมีเพ่ือนอยากเล่นดว้ยเยอะ 2.10 .994 +0.3 

15.เด็กๆคิดวา่ตนเองเป็นคนท่ีชอบช่วยเหลือเพ่ือน 1.80 .789 +0.3 

คะแนนรวม 33.20 - - 
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ตารางที ่4.3  คะแนนเฉล่ียความฉลาดทางอารมณ์ รูปแบบท่ี 2 โรงเรียนท่ี 2 (ก่อนกระบวนการ) 

 

รูปแบบท่ี 2 Participatory โรงเรียนผอ่งพลอยอนุสรณ์ 

ดา้นความฉลาดทางอารมณ์ x̄ S.D. 

1.เด็กๆคิดวา่เราควรมีความเช่ือมัน่ในตวัเอง 3.20 .422 

2.เด็กๆคิดวา่เราควรตดัสินใจ และคิดไดด้ว้ยตนเองได ้ 3.10 .876 

3.เด็กๆคิดวา่เราควรมีความกลา้คิด กลา้แสดงออก  3.20 .789 

4.เด็กๆคิดวา่เราควรควบคุมอารมณ์ 3.40 .699 

5.เด็กๆคิดวา่เราไม่ควรมีความกงัวล 3.30 .675 

6.เด็กๆคิดวา่รู้สึกเครียดเม่ือเกิดปัญหา 2.80 1.03 

7.เด็กๆคิดวา่ เราควรมีความหวงั และเป้าหมาย ในชีวติ 3.20 .632 

8.เด็กๆคิดวา่ตนเองจะสามารถแกไ้ขปัญหาและเอาชนะอุปสรรคได ้ 3.00 .816 

9.เด็กๆสามารถบอกไดว้า่โตข้ึนอยากเป็นอะไร 3.50 .789 

10.เด็กๆรู้สึกสงสารเม่ือเห็นคนกาํลงัร้องไห ้ 3.50 .527 

11.เด็กๆคิดวา่เราควรแบ่งของใหเ้พ่ือนคนอ่ืน 3.20 .789 

12.เด็กๆคิดวา่เราไม่ควรรังแกคนอ่ืน 3.50 .707 

13.เด็กๆคิดวา่เราควรมีเพื่อนในการทาํงานร่วมกนั 2.90 .738 

14.เด็กๆคิดวา่ตนเองเป็นคนท่ีมีเพื่อนอยากเล่นดว้ยเยอะ 2.90 .876 

15.เด็กๆคิดวา่ตนเองเป็นคนท่ีชอบช่วยเหลือเพื่อน 3.10 .738 

คะแนนรวม 47.50 - 
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ตารางที ่4.4  คะแนนเฉล่ียความฉลาดทางอารมณ์ รูปแบบท่ี 2 โรงเรียนท่ี 2 (หลงักระบวนการ) 

 

รูปแบบท่ี 2 Participatory โรงเรียนผอ่งพลอยอนุสรณ์ 

ดา้นความฉลาดทางอารมณ์ x̄ S.D. เพ่ิม+/ลด- 

1.เด็กๆคิดวา่เราควรมีความเช่ือมัน่ในตวัเอง 3.70 .483 +0.5 

2.เด็กๆคิดวา่เราควรตดัสินใจ และคิดไดด้ว้ยตนเองได ้ 3.60 .516 +0.5 

3.เด็กๆคิดวา่เราควรมีความกลา้คิด กลา้แสดงออก  3.90 .316 +0.7 

4.เด็กๆคิดวา่เราควรควบคุมอารมณ์ 3.60 .516 +0.2 

5.เด็กๆคิดวา่เราไม่ควรมีความกงัวล 3.70 .483 +0.4 

6.เด็กๆคิดวา่รู้สึกเครียดเม่ือเกิดปัญหา 3.60 .516 +0.8 

7.เด็กๆคิดวา่ เราควรมีความหวงั และเป้าหมาย ในชีวติ 3.80 .422 +0.6 

8.เด็กๆคิดวา่ตนเองจะสามารถแกไ้ขปัญหาและเอาชนะอุปสรรคได ้ 3.50 .707 +0.5 

9.เด็กๆสามารถบอกไดว้า่โตข้ึนอยากเป็นอะไร 3.70 .483 +0.2 

10.เด็กๆรู้สึกสงสารเม่ือเห็นคนกาํลงัร้องไห ้ 3.70 .483 +0.2 

11.เด็กๆคิดวา่เราควรแบ่งของใหเ้พ่ือนคนอ่ืน 3.80 .422 +0.6 

12.เด็กๆคิดวา่เราไม่ควรรังแกคนอ่ืน 3.70 .483 +0.2 

13.เด็กๆคิดวา่เราควรมีเพ่ือนในการทาํงานร่วมกนั 3.60 .516 +0.7 

14.เด็กๆคิดวา่ตนเองเป็นคนท่ีมีเพ่ือนอยากเล่นดว้ยเยอะ 3.70 .483 +0.8 

คะแนนรวม 55.50 - - 
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ตารางที ่4.5  คะแนนเฉล่ียความฉลาดทางอารมณ์ รูปแบบท่ี 3 โรงเรียนท่ี 3 (ก่อนกระบวนการ) 

 

รูปแบบท่ี 3 Empower โรงเรียนประภามนตรี 

ดา้นความฉลาดทางอารมณ์ x̄ S.D. 

1.เด็กๆคิดวา่เราควรมีความเช่ือมัน่ในตวัเอง 2.20 .632 

2.เด็กๆคิดวา่เราควรตดัสินใจ และคิดไดด้ว้ยตนเองได ้ 2.20 .789 

3.เด็กๆคิดวา่เราควรมีความกลา้คิด กลา้แสดงออก  2.30 .675 

4.เด็กๆคิดวา่เราควรควบคุมอารมณ์ 2.50 .527 

5.เด็กๆคิดวา่เราไม่ควรมีความกงัวล 2.20 .632 

6.เด็กๆคิดวา่รู้สึกเครียดเม่ือเกิดปัญหา 2.10 .738 

7.เด็กๆคิดวา่ เราควรมีความหวงั และเป้าหมาย ในชีวติ 2.50 .707 

8.เด็กๆคิดวา่ตนเองจะสามารถแกไ้ขปัญหาและเอาชนะอุปสรรคได ้ 2.70 .675 

9.เด็กๆสามารถบอกไดว้า่โตข้ึนอยากเป็นอะไร 2.40 .699 

10.เด็กๆรู้สึกสงสารเม่ือเห็นคนกาํลงัร้องไห ้ 2.80 .789 

11.เด็กๆคิดวา่เราควรแบ่งของใหเ้พ่ือนคนอ่ืน 2.60 .699 

12.เด็กๆคิดวา่เราไม่ควรรังแกคนอ่ืน 2.50 .850 

13.เด็กๆคิดวา่เราควรมีเพ่ือนในการทาํงานร่วมกนั 2.30 .823 

14.เด็กๆคิดวา่ตนเองเป็นคนท่ีมีเพ่ือนอยากเล่นดว้ยเยอะ 2.40 .843 

15.เด็กๆคิดวา่ตนเองเป็นคนท่ีชอบช่วยเหลือเพ่ือน 2.40 .843 

คะแนนรวม 36.10 - 
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ตารางที ่4.6  คะแนนเฉล่ียความฉลาดทางอารมณ์ รูปแบบท่ี 3 โรงเรียนท่ี 3 (หลงักระบวนการ) 

 

รูปแบบท่ี 3 Empowering โรงเรียนประภามนตรี 

ดา้นความฉลาดทางอารมณ์ x̄ S.D. เพ่ิม+/ลด- 

1.เด็กๆคิดวา่เราควรมีความเช่ือมัน่ในตวัเอง 2.30 .675 +0.1 

2.เด็กๆคิดวา่เราควรตดัสินใจ และคิดไดด้ว้ยตนเองได ้ 2.20 .632 +0.1 

3.เด็กๆคิดวา่เราควรมีความกลา้คิด กลา้แสดงออก  2.20 .632 -0.1 

4.เด็กๆคิดวา่เราควรควบคุมอารมณ์ 2.40 .516 -0.1 

5.เด็กๆคิดวา่เราไม่ควรมีความกงัวล 2.40 .516 +0.2 

6.เด็กๆคิดวา่รู้สึกเครียดเม่ือเกิดปัญหา 2.50 .527 +0.4 

7.เด็กๆคิดวา่ เราควรมีความหวงั และเป้าหมาย ในชีวติ 2.50 .707 0 

8.เด็กๆคิดวา่ตนเองจะสามารถแกไ้ขปัญหาและเอาชนะอุปสรรค

ได ้

2.80 .632 +0.1 

9.เด็กๆสามารถบอกไดว้า่โตข้ึนอยากเป็นอะไร 2.50 .707 +0.1 

10.เด็กๆรู้สึกสงสารเม่ือเห็นคนกาํลงัร้องไห ้ 2.90 .738 +0.1 

11.เด็กๆคิดวา่เราควรแบ่งของใหเ้พื่อนคนอ่ืน 2.60 .699 0 

12.เด็กๆคิดวา่เราไม่ควรรังแกคนอ่ืน 2.80 .789 +0.3 

13.เด็กๆคิดวา่เราควรมีเพื่อนในการทาํงานร่วมกนั 2.40 .699 +0.1 

14.เด็กๆคิดวา่ตนเองเป็นคนท่ีมีเพื่อนอยากเล่นดว้ยเยอะ 2.40 .699 0 

15.เด็กๆคิดวา่ตนเองเป็นคนท่ีชอบช่วยเหลือเพื่อน 2.50 .707 +0.1 

คะแนนรวม 37.40 - - 
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ตารางที ่4.8  เปรียบเทียบคะแนนรวมความฉลาดทางอารมณ์โดยรวม รูปแบบท่ี 1 โรงเรียนท่ี 1  

 

รูปแบบท่ี 1 Top-Down โรงเรียนพร้อมมิตรพิทยา 

กระบวนการส่ือสารการ

ละคร 
คะแนนรวม การแปลผล สรุปผล/คะแนน 

ก่อน 34.80 จาํเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันา  

ลดลง/ -1.60 
หลงั 33.20 จาํเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันา 

   

จากตารางท่ี 4.8 ค่าคะแนนความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมรูปแบบท่ี 1 โรงเรียนท่ี 1 รูปแบบ 

Top-Down พบวา่ ก่อนกระบวนการส่ือสารการละครเพื่อการพฒันาเด็กและเยาวชน คะแนนแบบวดัค่า

ความฉลาดทางอารมณ์รวมได ้34.80 คะแนน เม่ือเทียบเกณฑ์การพิจารณาระดบัค่าเฉล่ียความฉลาดทาง

อารมณ์การแปลผล อยูใ่นระดบั จาํเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันา และหลงักระบวนการส่ือสารคะแนนแบบ

วดัค่าความฉลาดทางอารมณ์รวมได้ 33.20 เม่ือจัดระดับเกณฑ์ตามคะแนนหลังกระบวนการคือ 

จาํเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันา ซ่ึงอยูใ่นเกณฑร์ะดบัเดียวกนักบัก่อนกระบวนการส่ือสารการละครเพื่อการ

พฒันาเด็กและเยาวชนดา้นความฉลาดทางอารมณ์ และเม่ือพิจารณาโดยรวมพบวา่ ผลสรุปของคะแนน

ทั้งก่อน-หลงัในรูปแบบท่ี 1 ผลคือ ลดลง  

 

ตารางที ่4.9  เปรียบเทียบคะแนนรวมความฉลาดทางอารมณ์โดยรวม รูปแบบท่ี 2 โรงเรียนท่ี 2 

 

รูปแบบท่ี 2 Participatory โรงเรียนผอ่งพลอยอนุสรณ์ 

กระบวนการส่ือสารการ

ละคร 
คะแนนรวม การแปลผล สรุปผล/คะแนน 

ก่อน 47.50 ควรไดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง  

เพ่ิมข้ึน/ 8.00 หลงั 55.50 อยูใ่นเกณฑดี์ ควรส่งเสริมและรักษาไว ้

   

จากตารางท่ี 4.9 คะแนนความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมรูปแบบท่ี 2 คือ Participatory โรงเรียน

ท่ี 2 พบวา่ ก่อนกระบวนการส่ือสารการละครเพื่อการพฒันาดา้นความฉลาดทางอารมณ์รวมได ้47.50 

คะแนน เม่ือเทียบเกณฑ์การพิจารณาระดบัค่าเฉล่ียความฉลาดทางอารมณ์การแปลผล อยูใ่นระดบั ควร
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ไดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง และหลงักระบวนการคะแนนรวมแบบวดัค่าความฉลาดทางอารมณ์รวม

ได ้55.50 คะแนน การแปลผลอยู่ในระดบั อยู่ในเกณฑ์ดีควรส่งเสริมและรักษาไว ้และเม่ือพิจารณา

โดยรวม พบวา่ การสรุปผลคะแนนทั้งก่อน-หลงัในรูปแบบท่ี 2 ผลคือ เพิ่มข้ึน 

 

ตารางที ่4.10  เปรียบเทียบคะแนนรวมความฉลาดทางอารมณ์โดยรวม รูปแบบท่ี 3 โรงเรียนท่ี 3 

 

รูปแบบท่ี 3 Empowering โรงเรียนประภามนตรี 

กระบวนการส่ือสารการละคร คะแนนรวม การแปลผล สรุปผล/คะแนน 

ก่อน 36.10 จาํเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันา  

เพ่ิมข้ึน/ 1.30 หลงั 37.40 จาํเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันา 

 

 จากตารางท่ี 4.10 คะแนนความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมรูปแบบท่ี 3 คือ Empowering

โรงเรียนท่ี 3 พบวา่ ก่อนกระบวนการส่ือสารการละครเพื่อการพฒันาดา้นความฉลาดทางอารมณ์รวมได ้

36.10 คะแนน เม่ือเทียบเกณฑ์การพิจารณาระดบัคะแนนความฉลาดทางอารมณ์การแปลผล อยู่ใน

ระดบั จาํเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันา และหลงักระบวนการส่ือสารการละครคะแนนรวมแบบวดัค่าความ

ฉลาดทางอารมณ์รวมได ้37.40 คะแนน ซ่ึงอยู่ในระดบัเดียวกนั และเม่ือพิจารณาโดยรวม พบว่า 

คะแนนทั้งก่อน-หลงัในรูปแบบท่ี 3 ผลคือ เพิ่มข้ึน 
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ตารางที ่4.11  ตารางสรุปผลและเปรียบเทียบคะแนนรวมความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมก่อนและหลงั

กระบวนการ 3 รูปแบบการส่ือสาร 

 

 

จากตารางท่ี 4.11 แสดงให้เห็นถึงการเปรียบเทียบคะแนนแบบวดัค่าความฉลาดทางอารมณ์ใน

เด็กและเยาวชนในแต่ละโรงเรียน ซ่ึงมีการแบ่งรูปแบบการส่ือสารการละครทั้ง 3 รูปแบบในแต่ละ

โรงเรียน จากตารางการเปรียบเทียบ พบว่า รูปแบบท่ี 2 คือ รูปแบบ Participatory มีการเปรียบเทียบ

คะแนนความฉลาดทางอารมณ์ในกระบวนการส่ือสารก่อน-หลงั มากท่ีสุด คือ มีการเปล่ียนแปลงของ

ช่วงคะแนนจาก 47.50 ในก่อนทาํกระบวนการส่ือสาร เปล่ียนแปลงไปในทางสูงข้ึนเป็น 55.50 

รองลงมาจากรูปแบบท่ี 2 คือ รูปแบบท่ี 3 Empowering จากคะแนนก่อนกระบวนการส่ือสารคือ 36.10 

เพิ่มมาเป็น 37.40 ซ่ึงมีช่วงห่างของคะแนนท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปเพียงนอ้ย แต่คงอยูใ่นการแปลผลท่ี

เพิ่มข้ึน ต่างกบัรูปแบบท่ี 1 Top-Down มีการแปลผลคือ ลดลง จากคะแนนก่อนกระบวนการส่ือสารได ้

34.80 และหลงักลบัลดลงเหลือ 33.20 

 

 

 

รูปแบบท่ี 1  

Top-Down 

กระบวนการ ก่อน หลงั 

คะแนนรวม 34.80 33.20 

S.D. 7.46 11.05 

สรุปผล ลดลง 

รูปแบบท่ี 2 

Participatory 

กระบวนการ ก่อน หลงั 

คะแนนรวม 47.50 55.50 

S.D. 1.77 2.06 

สรุปผล เพิ่มข้ึน 

รูปแบบท่ี 3  

Empowering 

กระบวนการ ก่อน หลงั 

คะแนนรวม 36.10 37.40 

S.D. 6.50 5.91 

สรุปผล เพิ่มข้ึน 
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ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ แสดงในรูปแบบตารางแสดงความฉลาด

ทางอารมณ์ดา้นย่อย ทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นดี เก่ง สุข ของทั้ง 3 รูปแบบการส่ือสารการละครเพื่อการ

พฒันาเด็กและเยาวชน (กระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต:2543 อา้งถึงใน สุวิมล จุลวานิล และ นพ

มณี ฤทธิกุลสิทธิชยั,2556) ผูว้ิจยัไดแ้บ่งดา้นย่อย ดี เก่ง สุข ในแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ไว้

ดงัน้ี 

 

ดี ไดแ้กข้อ้ 4,5,6,10,12 1.1 ควบคุมอารมณ์  

1.2 ใส่ใจและเขา้ใจอารมณ์ผูอ่ื้น 

1.3 ยอมรับถูกผดิ  

 

เก่ง ไดแ้ก่ขอ้ 3,7,8,9,11 2.1 มุ่งมัน่พยายาม  

2.2 ปรับตวัต่อปัญหา  

2.3 กลา้แสดงออก  

 

สุข ไดแ้ก่ขอ้ 1,2,13,14,15 3.1 พอใจในตนเอง  

3.2 รู้จกัปรับใจ  

3.3 ร่ืนเริงเบิกบาน  

 

ตารางที ่4.12  ตารางคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ดา้นดี รูปแบบท่ี 1 Top-Down  

 

ดา้นดี รูปแบบท่ี 1 Top-Down โรงเรียนพร้อมมิตรพิทยา  

กระบวนการส่ือสารการละคร คะแนนรวม 

ก่อน 11.70 

หลงั 11.50 

สรุปผล ลดลง 0.20 

  

จากตาราง 4.12 พบวา่ คะแนนความฉลาดทางอารมณ์ดา้นดีในรูปแบบท่ี 1 ก่อนกระบวนการ

ได ้11.70 คะแนน และหลงักระบวนการไดค้ะแนนรวมดา้นดีได ้11.50 ลดลง 0.20 คะแนน 
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ตารางที ่4.13  ตารางคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ดา้นดี รูปแบบท่ี 2 Participatory 

 

ดา้นดี รูปแบบท่ี 2 Participatory โรงเรียนผอ่งพลอยอนุสรณ์  

กระบวนการส่ือสารการละคร คะแนนรวม 

ก่อน 16.50 

หลงั 18.30 

สรุปผล เพ่ิมข้ึน 1.80 

  

จากตาราง 4.13 แสดงคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ดา้นดี รูปแบบท่ี 2 พบวา่ คะแนนรวมก่อน

ทาํกระบวนการส่ือสารการละครได ้16.50 คะแนน และหลงักระบวนการได ้18.30  ดา้นดีในรูปแบบท่ี 

2 คะแนนเพิ่มข้ึน 1.80 คะแนน 

 

ตารางที ่4.14  ตารางคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ดา้นดี รูปแบบท่ี 3 Empowering  

 

ดา้นดี รูปแบบท่ี 3 Empowering โรงเรียนประภามนตรี  

กระบวนการส่ือสารการละคร คะแนนรวม 

ก่อน 12.10 

หลงั 13.00 

สรุปผล  เพ่ิมข้ึน 0.90 

  

จากตาราง 4.14 แสดงคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ด้านดี พบว่า รูปแบบท่ี 3 ก่อน

กระบวนการส่ือสารคะแนนรวมได ้12.10 และหลงักระบวนการส่ือสารคะแนนรวมได ้13.00  เพิ่มข้ึน 

0.90 คะแนน 
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ตารางที ่4.15  ตารางคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ดา้นเก่ง รูปแบบท่ี 1 Top-Down  

 

ดา้นเก่ง รูปแบบท่ี 1 Top-Down โรงเรียนพร้อมมิตรพิทยา  

กระบวนการส่ือสารการละคร คะแนนรวม 

ก่อน 12.20 

หลงั 11.50 

สรุปผล ลดลง 0.70 

 

จากตาราง 4.15 แสดงคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ด้านเก่ง รูปแบบท่ี 1 พบว่า ก่อน

กระบวนการส่ือสารการละครคะแนนรวมได ้12.20 และในส่วนของหลงักระบวนการส่ือสารการละคร

คะแนนรวมได ้11.50 หมายความวา่ คะแนนรวมของรูปแบบท่ี 1 ลดลง 0.70 คะแนน 

 

ตารางที ่4.16  ตารางคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ดา้นเก่ง รูปแบบท่ี 2 Participatory 

 

ดา้นเก่ง รูปแบบท่ี 2 Participatory โรงเรียนผอ่งพลอยอนุสรณ์  

กระบวนการส่ือสารการละคร คะแนนรวม 

ก่อน 16.10 

หลงั 18.70 

สรุปผล เพ่ิมข้ึน 2.60 

   

จากตาราง 4.16 แสดงคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ด้านเก่ง รูปแบบท่ี 1 พบว่า ก่อน

กระบวนการส่ือสารการละครคะแนนรวมได ้16.10 และในส่วนของหลงักระบวนการส่ือสารการละคร

คะแนนรวมได ้18.70 หมายความวา่ คะแนนรวมของรูปแบบท่ี 2 เพิ่มข้ึน 2.60 คะแนน 
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ตารางที ่4.17  ตารางคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ดา้นเก่ง รูปแบบท่ี 3 Empowering  

 

ดา้นเก่ง รูปแบบท่ี 3 Empowering โรงเรียนประภามนตรี  

กระบวนการส่ือสารการละคร คะแนนรวม 

ก่อน 12.50 

หลงั 12.60 

สรุปผล เพ่ิมข้ึน 0.10 

   

จากตาราง 4.17 พบวา่คะแนนความฉลาดทางอารมณ์ดา้นเก่ง รูปแบบท่ี 3 ก่อนกระบวนการ

ส่ือสารการละครคะแนนรวมได ้12.50 และในส่วนของหลงักระบวนการส่ือสารการละครคะแนนรวม

ได ้12.60 หมายความวา่ คะแนนรวมของรูปแบบท่ี 3 เพิ่มข้ึน 0.10 คะแนน 

 

ตารางที ่4.18  ตารางคะแนนความฉลาดทางดา้นอารมณ์ดา้นสุข รูปแบบท่ี 1 Top-Down  

 

ดา้นสุข รูปแบบท่ี 1 Top-Down โรงเรียนพร้อมมิตรพิทยา  

กระบวนการส่ือสารการละคร คะแนนรวม 

ก่อน 10.90 

หลงั 10.20 

สรุปผล ลดลง 0.70 

   

จากตาราง 4.18 แสดงคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ด้านสุข รูปแบบท่ี 1 พบว่า ก่อน

กระบวนการส่ือสารการละครคะแนนรวมได ้10.90 และในส่วนของหลงักระบวนการส่ือสารการละคร

คะแนนรวมได ้10.20 หมายความวา่ คะแนนรวมของรูปแบบท่ี 1 ลดลง 0.70 คะแนน 
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ตารางที ่4.19  ตารางคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ดา้นสุข รูปแบบท่ี 2 Participatory 

 

ดา้นสุข รูปแบบท่ี 2 Participatory โรงเรียนผอ่งพลอยอนุสรณ์  

กระบวนการส่ือสารการละคร คะแนนรวม 

ก่อน 15.20 

หลงั 18.50 

สรุปผล เพ่ิมข้ึน 3.30 

  

จากตาราง 4.19 แสดงคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ด้านสุข รูปแบบท่ี 2 พบว่า ก่อน

กระบวนการส่ือสารการละครคะแนนรวมได ้15.20 และในส่วนของหลงักระบวนการส่ือสารการละคร

คะแนนรวมได ้18.50 หมายความวา่ คะแนนรวมของรูปแบบท่ี 2 เพิ่มข้ึน 3.30 คะแนน 

 

ตารางที ่4.20  ตารางคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ดา้นสุข รูปแบบท่ี 3 Empowering  

 

ดา้นสุข รูปแบบท่ี 3 Empowering โรงเรียนประภามนตรี  

กระบวนการส่ือสารการละคร คะแนนรวม 

ก่อน 11.50 

หลงั 11.80 

สรุปผล เพ่ิมข้ึน 0.30 

  

จากตาราง 4.20 แสดงคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ด้านสุข รูปแบบท่ี 3 พบว่า ก่อน

กระบวนการส่ือสารการละครคะแนนรวมได ้11.50 และในส่วนของหลงักระบวนการส่ือสารการละคร

คะแนนรวมได ้11.80 หมายความวา่ คะแนนรวมของรูปแบบท่ี 3 ดา้นสุข เพิ่มข้ึน 0.30 คะแนน 
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ตารางที ่4.21  ตารางเปรียบเทียบคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ตามหลกั ดี เก่ง สุข 3 รูปแบบก่อนและ 

                       หลงักระบวนการ 

 

 จากตารางเปรียบเทียบคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ตามหลกั ดี เก่ง สุข ทั้ง 3 รูปแบบ ก่อน

และหลงักระบวนการส่ือสารละครเพื่อการพฒันา พบวา่ ดา้นดีของรูปแบบท่ี 1 มีคะแนนลดลง ซ่ีงต่าง

กบัรูปแบบท่ี 2 และ 3 คือ มีคะแนนหลงักระบวนการท่ีเพิ่มข้ึน เช่นเดียวกนักบัดา้นเก่งและดา้นสุข หาก

สังเกตดา้นท่ีเพิ่มข้ึนและมีคะแนนช่วงต่างท่ีสูงข้ึนคือ ดา้นสุข ในรูปแบบท่ี 2 และรูปแบบท่ี 3 ซ่ึงเพิ่มข้ึน

จาก 15.20 เป็น 18.50 ในรูปแบบท่ี 2 และ 11.50 เป็น 11.80 ในรูปแบบท่ี 3 ตามตาราง ดงันั้นกล่าวไดว้า่

ในการเปรียบเทียบดา้นยอ่ยของความฉลาดทางอารมณ์ในกระบวนการส่ือสารการละครเพื่อการพฒันา

เด็กและเยาวชนตามผลการวจิยัคือ ดา้นสุข ในทางตรงกนัขา้มจากผลการวจิยัพบวา่ ดา้นเก่ง และดา้นสุข

มีของคะแนนท่ีลดลงมากท่ีสุดถึง 0.70 คะแนนในรูปแบบท่ี 1 คือ 12.20 ลดลงมาเป็น 11.50 และ 10.90

ลดลงมาเหลือ 10.20 ตามลาํดบั 

ความฉลาดทาง

อารมณ์ 

รูปแบบท่ี 1 Top-Down รูปแบบท่ี 2 Participatory รูปแบบท่ี 3 Empowering 

โรงเรียนพร้อมมิตรพิทยา โรงเรียนผอ่งพลอยอนุสรณ์ โรงเรียนประภามนตรี 

ก่อน หลงั ก่อน หลงั ก่อน หลงั 

ดา้นดี 11.70 11.50 16.50 18.30 12.10 13.00 

ดา้นเก่ง 12.20 11.50 16.10 18.70 12.50 12.60 

ดา้นสุข 10.90 10.20 15.20 18.50 11.50 11.80 



บทที ่5 

 

สรุปผล อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

งานวิจยัเร่ือง “การศึกษาและเปรียบเทียบรูปแบบการส่ือสารการละครเพื่อการพฒันาเด็กและ

เยาวชนดา้นความฉลาดทางอารมณ์” ในคร้ังน้ีจะนาํมาซ่ึงประโยชน์ต่อการพฒันาทรัพยากรมนุษยท่ี์

เฉพาะกลุ่มคือ เด็กและเยาวชน รวมทั้งแฝงไวด้ว้ยศาสตร์หลายแขนงท่ีผสานเขา้ดว้ยกนัทั้ง การส่ือสาร 

ศิลปะการแสดง นวตักรรมนิเทศศาสตร์เพื่อการพฒันา รวมไปถึงดา้นศึกษาศาสตร์ในกลุ่มนกัเรียนวยั

ประถมศึกษา ซ่ึงทดลองในรูปแบบกระบวนการทางการส่ือสารการละครท่ีจะได้ทราบถึงวิธีการ

แกปั้ญหาดา้นความฉลาดทางอารมณ์ในเด็กและเยาวชน ท่ีส่งผลต่อการดาํเนินชีวิตในภายภาคหนา้ และ

วิจยัคร้ังน้ีก็สามารถรู้ได้ถึงวิธีปลูกฝังอีกวิธีหน่ึงในการใช้ส่ือละครเขา้มาเป็นส่ือตวัเลือกแต่อยู่ท่ีการ

คดัเลือกนาํรูปแบบใดท่ีจะเหมาะสมในการนาํมาใช ้โดยวตัถุประสงคใ์นการศึกษาวจิยัมีดงัน้ี 

1. เพือ่ศึกษารูปแบบการส่ือสารการละครเพื่อการพฒันาเด็กและเยาวชนดา้นความฉลาดทาง 

อารมณ์  

2.  เพื่อเปรียบเทียบรูปแบบการส่ือสารการละครเพื่อการพฒันาเด็กและเยาวชนดา้นความ 

ฉลาดทางอารมณ์  

  โดยใช้แบบวดัค่าความฉลาดทางอารมณ์ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณะสุข หลงัจาก

เก็บขอ้มูลจากแบบวดัค่าความฉลาดทางอารมณ์ก่อนและหลงัทาํกระบวนการส่ือสารการละครเพื่อการ

พฒันา จากนั้นนาํขอ้มูลไปวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ และเปรียบเทียบรูปแบบการส่ือสาร จาํแนกตามตวั

แปรคือ รูปแบบการส่ือสารการละครทั้ง 3 รูปแบบ เด็กและเยาวชนในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 และ

โรงเรียนในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครฯ ได้แก่ 1) โรงเรียนพร้อมมิตรพิทยา 2) โรงเรียนผ่องพลอย

อนุสรณ์ และ 3) โรงเรียนประภามนตรี 
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5.1  สรุปผลการวจิัย 

 

 จากการศึกษารูปแบบการส่ือสารการละครเพื่อการพฒันาเด็กและเยาวชนดา้นความฉลาด

ทางอารมณ์ทั้ง  3 โรงเรียน ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครฯ ทั้งหมดจาํนวน 30 คน เป็นกลุ่ม

ประชากรตวัอยา่งเด็กและเยาวชนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  โดยการทาํแบบประเมินวดัค่าความ

ฉลาดทางอารมณ์ก่อน-หลงักระบวนการแต่ละรูปแบบ  ซ่ึงสรุปรูปแบบและโรงเรียนไดด้งัน้ี 

รูปแบบท่ี 1 Top-Down   โรงเรียนพร้อมมิตรพิทยา     

รูปแบบท่ี 2 Participatory  โรงเรียนผอ่งพลอยอนุสรณ์   

รูปแบบท่ี 3 Empowering  โรงเรียนประภามนตรี    

 คะแนนค่าเฉล่ียแบบวดัค่าความฉลาดทางอารมณ์ในเด็กและเยาวชนในแต่ละโรงเรียน สรุป

ไดว้า่ รูปแบบท่ี 2 คือ รูปแบบ Participatory “เด็กไดร่้วมคิด แต่ไม่ไดร่้วมตดัสินใจ” มีคะแนนความ

ฉลาดทางอารมณ์ในกระบวนการส่ือสารก่อน-หลงั มากท่ีสุด คือ มีการเปล่ียนแปลงของช่วงคะแนน

จาก 47.50 ในก่อนทาํกระบวนการส่ือสาร เปล่ียนแปลงไปในทางสูงข้ึนเป็น 55.50 ระดบัการแปล

ผลคือ อยู่ในเกณฑ์ดีควรส่งเสริมและรักษาไว้ รองลงมาจากรูปแบบท่ี 2 คือ รูปแบบท่ี 3 

Empowering จากคะแนนก่อนกระบวนการส่ือสารคือ 36.10 เพิ่มมาเป็น 37.40 ซ่ึงมีช่วงห่างของ

คะแนนท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปเพยีงนอ้ย แต่คงอยูใ่นการสรุปผลท่ี เพิ่มข้ึน หากแต่การแปลผลอยูใ่น

ระดบั จาํเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันาเช่นเดิม  และรูปแบบท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปในค่าท่ีลดลงคือ 

รูปแบบท่ี 1 Top-Down “เด็กไม่ไดร่้วมคิด ไม่ไดร่้วมตดัสินใจ” มีการสรุปผลคือ ลดลง จากคะแนน

ก่อนกระบวนการส่ือสารได ้34.80 และหลงักลบัลดลงเหลือ 33.20 ซ่ึงอยูใ่นการแปลผล จาํเป็นตอ้ง

ไดรั้บการพฒันาเช่นเดิม 

ผลการศึกษาพบวา่ 

5.1.1  ผลจากการสังเกตโดยรวมกล่าวไดว้า่ เด็กและเยาวชนในรูปแบบการส่ือสารแบบท่ี 1 

คือ เด็กไม่ไดร่้วมคิด ไม่ไดร่้วมตดัสินใจ มีพฤติกรรมการแสดงออกให้เห็นถึงความต่ืนเตน้และให้

ความสนใจตลอดเวลาการทาํกระบวนการคือ แสดงออกอยา่งตรงไปตรงมากบันกัแสดง  จดจ่อและ

ตั้งใจพร้อมท่ีจะฟังและชมอยา่งจริงจงั ในการส่ือสารรูปแบบน้ีเป็นการนาํเสนอและถ่ายทอดความรู้

สอดแทรกในบทละครคือเร่ืองความฉลาดทางอารมณ์แก่เด็กและเยาวชน โดยท่ีกลุ่มท่ีใช้ใน

การศึกษาท่ีเป็นเด็กและเยาวชนทั้ง 10 คนเป็นผูรั้บสาร ทาํหนา้ท่ีเป็นผูช้ม โดยรวมจากแบบสังเกต

พบว่า จากพฤติกรรมการตอบสนองของเด็กและเยาวชนกลุ่มท่ีใช้ในการศึกษาส่วนใหญ่ให้ความ

สนใจกบันกัแสดงและมีอารมณ์ความรู้สึกไปกบัสถานการณ์ของละคร ในทางตรงกนัขา้มเน้ือหา

หรือสารท่ีสอดแทรกในบทละครท่ีไดเ้ตรียมมานั้นคือ เร่ืองความฉลาดทางอารมณ์ทั้ง 5 ดา้นกลบั
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พบว่าเด็กและเยาวชนให้จุดสนใจไปท่ีท่าทางและการแสดงออกของตวัละครท่ีมากกว่าจะจดจาํ

เน้ือหาหรือตวับท ทราบไดจ้ากการพูดคุยหลงักระบวนการ คือสามารถบอกถึงเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนใน

ละครได ้แต่ยงัไม่สามารถบอกขอ้คิด หรือบทสรุปท่ีไดจ้ากเร่ืองท่ีไดรั้บชม เหล่าน้ีเป็นหน่ึงปัจจยั

และส่ิงเร้าท่ีทาํใหก้ลุ่มศึกษาในรูปแบบท่ี 1 มีผลโดยตรงกบักลุ่มศึกษา 

5.1.2  แบบสังเกตรูปแบบท่ี 2 กบักลุ่มศึกษาเด็กและเยาวชนในโรงเรียนผอ่งพลอยอนุสรณ์ 

พบวา่ กลุ่มท่ีใชใ้นการศึกษาทั้ง 10 คน ให้ความตั้งใจและให้ความร่วมมือเป็นอยา่งดี ในรูปแบบน้ี

เป็นรูปแบบการส่ือสารแบบมีส่วนร่วม นาํเสนอในรูปแบบการจดักิจกรรมและกระบวนการทางการ

ละคร สร้างใหเ้ด็กและเยาวชนเกิดความอยากรู้อยากลอง ในการทาํกิจกรรมระหวา่งเด็กและเยาวชน

กบักลุ่มผูท้าํกระบวนการโดยการให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้กระบวนการละครเบ้ืองตน้และสร้าง

ละครข้ึนมา โดยทา้ยท่ีสุดกลุ่มผูท้าํกระบวนการจะเป็นคนตดัสินใจจากส่ิงท่ีเด็กและเยาวชนคิด  ใน

กระบวนการน้ีอาจตอบไดว้า่ไม่มีส่ิงเร้ารอบตวั เช่น ตวัละคร หรือ นกัแสดง ทาํให้อยูใ่นการควบคุม

ไดดี้ มีกิจกรรมให้เล่น มีกระบวนการทางละครให้ไดล้อง เหล่าน้ีอาจเป็นปัจจยัท่ีนาํมาสู่พฤติกรรม

ท่ีเด็กและเยาวชนแสดงออก และสามารถให้เด็กและเยาวชนอยู่ในการควบคุมของกลุ่มผูท้าํ

กระบวนการได ้และหากกล่าวถึงในเร่ืองดา้นต่างๆของความฉลาดทางอารมณ์ของกลุ่มท่ีใช้ใน

การศึกษาในรูปแบบท่ี 2 จะสามารถเห็นถึงการแสดงออกของพฤติการณ์ผ่านกระบวนการ  

เน่ืองจากสามารถสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกไดช้ดัเจน กลุ่มท่ีใชใ้นการศึกษาส่วนใหญ่มีความ

ต่ืนตวั (Active) ในการทาํกิจกรรมและกระบวนการทดลอง โดยมีการตอบสนองไดดี้กบัประเด็น

ดา้นความฉลาดทางอารมณ์ท่ีกลุ่มผูท้าํกระบวนการสอดแทรกไวใ้นเกมส์หรือแบบฝึกหดัต่างๆ  

  5.1.3  จากการสังเกตดา้นกระบวนการทั้งก่อนและหลงัในรูปแบบท่ี 3 ทั้ง 5 ดา้นยอ่ยตาม

หลกั ดี เก่ง สุข กล่าวได้ว่า การใช้รูปแบบการส่ือสารท่ีให้เด็กและเยาวชนกลุ่มศึกษาเป็นผูคิ้ด ผู ้

ตดัสินใจทั้งหมด ในรูปแบบน้ีคลา้ยกบัรูปแบบท่ี 2 ตรงท่ีให้บทบาทเด็กและเยาวชนมีส่วนร่วม

เช่นกัน มีส่วนต่างกันคือ เด็กและเยาวชนในรูปแบบท่ี 3 น้ี จะเป็นคนคิดและตัดสินใจใน

กระบวนการทั้งหมดของการทาํละคร และจากการสังเกตพฤติกรรมพบว่า กลุ่มท่ีใช้ในการศึกษา

ส่วนใหญ่ไม่มีสมาธิอยูก่บัเร่ืองราวท่ีจะทาํ และยากท่ีจะควบคุม เพราะพลงัของเด็กและเยาวชนท่ีต่อ

เน่ืองมาจากช่วงเวลาหลงัพกัเท่ียงของทางโรงเรียนส่งผลต่อการทาํกระบวนการ เน่ืองจากความสนุก

ท่ีติดพนัต่อการเล่นในระหวา่งการพกั เป็นปัจจยัท่ีทาํให้การส่งผลทาํให้เกิดพลงัเพิ่มในดา้นร่างกาย 

และจิตใจ คือ การไดรั้บบทบาทหน้าท่ีในกระบวนการละคร ดว้ยตนเอง ซ่ึงอาจมีการผ่านการให้

ความรู้ทางละครพื้นฐานมาบา้งในระหวา่งกระบวนการ ยิ่งทาํให้เด็กและเยาวชนมีความตอ้งการท่ี

จะเล่นและสนุกไปกบักิจกรรมท่ีตนกาํลงัจะไดรั้บมอบหมาย จึงทาํให้รูปแบบท่ี 3 ส่งผลในการ

ควบคุมของการทาํกระบวนการค่อนขา้งมีอุปสรรค แต่ในทางกลบักนัส่ิงท่ีเห็นเด่นชดัในรูปแบบน้ี
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คือ เด็กและเยาวชนคิดไดอ้ยา่งอิสระกลา้คิด กลา้ทาํ กลา้แสดงออกเน้ือหาไปในทางเขา้ใจง่าย ไม่

ซับซ้อน มีการแบ่งหน้าท่ีและพูดคุยกนัภายในกลุ่ม มีการส่ือสารท่ีใช้ภาษาและความเขา้ใจในวยั

เดียวกนั กลุ่มเดียวกนั และการนาํเสนอออกมาเป็นไปอยา่งตรงไปตรงมาและจริงใจในมุมของเด็ก

และเยาวชน 

ในส่วนผลการศึกษาท่ีไดเ้ป็นคะแนนความฉลาดทางดา้นอารมณ์โดยรวม รูปแบบท่ี 1 ก่อน

กระบวนการ อยูใ่นระดบั จาํเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันา (34.80) รูปแบบท่ี 1 หลงักระบวนการคะแนน

ความฉลาดทางดา้นอารมณ์โดยรวม อยู่ในระดบั จาํเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันา (33.20) ในส่วนของ

รูปแบบท่ี 2 ก่อนกระบวนการ คะแนนความฉลาดทางดา้นอารมณ์โดยรวม อยูใ่นระดบั ควรไดรั้บ

การพฒันาอยา่งต่อเน่ือง (47.50) ต่างกับในช่วงคะแนนความฉลาดทางด้านอารมณ์โดยรวม 

รูปแบบท่ี 2 หลงักระบวนการ อยูใ่นระดบั อยูใ่นเกณฑดี์ควรส่งเสริมและรักษาไว ้(55.50) ซ่ึ ง

เห็นไดช้ดัจากคะแนนความฉลาดทางดา้นอารมณ์โดยรวม รูปแบบท่ี 3 ก่อนกระบวนการ อยู่ใน

ระดบั จาํเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันา (36.10) เช่นเดียวกนักบัในคะแนนความฉลาดทางดา้นอารมณ์

โดยรวม รูปแบบท่ี 3 หลงักระบวนการ อยู่ในระดบั จาํเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันา (37.40) ซ่ึงหาก

สังเกตในรูปแบบง่ายๆคือ การเพิ่มข้ึนหรือลดลง ไดแ้ก่ รูปแบบท่ี 1 ก่อนกระบวนการได ้(34.80) 

หลงักระบวนการได้ (33.20) ผลท่ีได้คือ ลดลง คะแนนความฉลาดทางดา้นอารมณ์ รูปแบบท่ี 2 

ก่อนกระบวนการได ้(47.50) หลงักระบวนการได ้(55.50) ผลท่ีไดคื้อ เพิ่มข้ึน และคะแนนความ

ฉลาดทางดา้นอารมณ์ รูปแบบท่ี 3 ก่อนกระบวนการได ้(36.10) หลงักระบวนการได ้(37.40) ผลท่ี

ไดคื้อ เพิ่มข้ึน  

 

5.2  อภิปรายผล 

 

  5.2.1 ประสิทธิภาพของรูปแบบการส่ือสารการละครเพือ่การพฒันา 

  ในการศึกษาผลของรูปแบบการส่ือสารการละครเพื่อการพฒันาเด็กและเยาวชนดา้นความ

ฉลาดทางอารมณ์ จากการวิจยั พบว่า รูปแบบการส่ือสารการละครเพื่อการพฒันาเด็กและเยาวชน

ดา้นความฉลาดทางอารมณ์ใน รูปแบบท่ี 2 Participatory คือรูปแบบการส่ือสารแบบมีส่วนร่วม ท่ี

ทาํกระบวนการกบักลุ่มเด็กและเยาวชนตวัอยา่ง โรงเรียนผอ่งพลอยอนุสรณ์ โดยมีการสรุปคะแนน

เฉล่ียของก่อนและหลงัทาํกิจกรรม มีคะแนนท่ีเพิ่มสูงข้ึน และผลสรุปคือมีค่าคะแนนท่ีเพิ่มข้ึน 

หมายความวา่ รูปแบบการส่ือสารแบบมีส่วนร่วมโดยการใหบ้ทบาทหนา้ท่ีแก่เด็กและเยาวชนไดคิ้ด 

ไดล้องกระบวนการในการทาํ แต่มีผูใ้หญ่ใหค้าํปรึกษาและตดัสินใจในขั้นสุดทา้ยจะเป็นรูปแบบท่ีมี

ประสิทธิภาพมากท่ีสุด ผลจากการสังเกตในการทาํกิจกรรม เด็กๆมีความอยากรู้อยากลองกบัส่ิง
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ใหม่ๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฏีการมีส่วนร่วมวา่ผูรั้บสารเป็น ผูรั้บสารแบบ Active และดว้ยช่วงวยั

การเรียนรู้และมีความคิดความอ่านเป็นของตวัเองจึงทาํให้การร่วมกิจกรรมไปในทิศทางท่ีถูกตอ้ง 

โดยเด็กและเยาวชนรูปแบบท่ี 2 น้ีจะตอบสนองกบัเน้ือหาแบบตรงไปตรงมา ใช่บอกว่าใช่ ไม่ใช่

บอกวา่ไม่ใช่ และพร้อมท่ีจะใหค้วามช่วยเหลือในการร่วมกิจกรรม  จนบางคร้ังอาจเกินการควบคุม

อารมณ์ไปในบางเวลา แต่เม่ือกระบวนการละครในรูปแบบท่ี 2 เปิดโอกาสให้เด็กไดมี้ส่วนร่วมใน

การเป็นส่วนหน่ึงในการสร้างละคร เพราะฉะนั้นเด็กและเยาวชนในกลุ่มน้ีก็จะไดเ้รียนรู้ในเร่ืองของ

กระบวนการส่ือสารการละครไปในตวัโดยเร่ิมจาก สมาธิ จิตนาการ ความเช่ือ ความจริงใจ ต่างๆ

เหล่าน้ีซ่ึงสอดคล้องกบัเร่ืองของละครสําหรับเด็กซ่ึงเป็นกระบวนการพฒันาในช่วงวยัของเด็ก

ดงักล่าวไวใ้นบทท่ี 2  

 ในเร่ืองของความจาํและให้ขอ้มูลตอบรับไดดี้ในการปลูกพื้นฐานในการปรับความเขา้ใจ

เก่ียวกบัประเด็นท่ีจะสร้างสรรคคื์อ ความรู้พื้นฐานเร่ืองความฉลาดทางอารมณ์วา่มีอะไรบา้ง เด็กๆ

ในรูปแบบท่ี 2 มมมีความจาํและตอบสนองไดดี้ ส่วนใหญ่เขา้ใจง่ายเพราะกาํหนดโจทยใ์ห้เป็น

รูปธรรมผ่านกระบวนการละครเพื่อท่ีจะนาํตนเองเป็นตวัละครนั้นๆ และลงไปเล่นกบัเหตุการณ์

นั้นๆ โดยผูว้จิยัไดย้กตวัอยา่งและผสานไปกบัการเช่ือฟังของเด็กและเยาวชนในโรงเรียนผอ่งพลอย

อนุสรณ์ทาํให้ใช้เวลาไม่นานเท่าท่ีควรในการปลูกพื้นฐานในส่วนของเร่ืองความฉลาดทางอารมณ์ 

ในรูปแบบทุกๆรูปแบบการส่ือสารไดใ้ชเ้วลาเท่าๆกนัคือ 60 นาที หลงัพกัเท่ียงตามตารางเรียนของ

แต่ละโรงเรียน คือช่วงเวลาประมาณ 13.00-14.00 น. อาจทาํให้รายละเอียดของกระบวนการยงัไม่

ละเอียดพอท่ีจะให้ความรู้พื้นฐานทางดา้นละคร อาจยงัไม่ลงรายละเอียดและให้เด็กและเยาวชนได้

เขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงมากเท่าท่ีควร แต่หากรูปแบบท่ี 1 เป็นรูปแบบท่ีอาศยันกัแสดงมาแสดงให้ดู โดย

เป็นการส่ือสารทิศทางเดียวคือ กลุ่มเด็กและเยาวชนทาํหน้าท่ีเป็นผูรั้บสารแต่เพียงฝ่ายเดียว ใน

รูปแบบท่ี 1 เวลา 60 นาที ก็เพียงพอสําหรับกระบวนการ ต่างกบัรูปแบบท่ี 2 และรูปแบบท่ี 3 

เน่ืองจากตอ้งผา่นกระบวนการ เช่น กิจกรรมละลายพฤติกรรม กิจกรรมเกมส์เสริมทกัษะ การปรับ

พื้นฐานความเขา้ใจเก่ียวกบัความฉลาดทางอารมณ์ขั้นตน้ และกระบวนการละคร เป็นตน้ เหล่าน้ี

อาจตอ้งใชร้ะยะเวลาท่ียาวนานกวา่น้ี  

 ในรูปแบบท่ี 2 ท่ีกล่าวไปขา้งตน้วา่มีคะแนนเฉล่ียท่ีเปล่ียนแปลงไปคือ เพิ่มข้ึน และอยูใ่น

เกณฑ์ดีควรส่งเสริมและรักษาไว ้จากการสังเกต ในรูปแบบน้ีส่ิงท่ีมองเห็นไดช้ดัเจนคือ เร่ือง การ

สะทอ้นมุมมอง ความคิด ของเด็กและเยาวชนผา่นกระบวนการสร้างละคร คือ เด็กๆในรูปแบบท่ี 2 

มองดว้ยมุมของความจริงใจ บวกกบัประสบการณ์ส่วนตวัของแต่ละครท่ีประสบพบเจอมากบัตวั 

ทาํใหก้ารส่ือสารออกมาไดช้ดัเจนและน่าสนใจในทุกๆกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 10 คน เกิด

ภาวะผูน้าํและผูต้าม ส่วนใหญ่แลว้ในรูปแบบน้ีคนท่ีถูกคดัเลือกมาเป็นกลุ่มตวัอยา่งจะเป็นผูน้าํส่วน
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ใหญ่ เพราะอาจจะรู้สึกได้ใกล้ชิดกับผูท้าํกระบวนการ และมีสิทธิในการคิด และเข้าหาผูก้ ํา

กระบวนการไดง่้ายกว่าเด็กคนอ่ืนๆ ทาํให้รู้สึกตนเองมีบทบาทกวา่เพื่อนในกลุ่ม ส่วนในเร่ืองของ

ประสิทธภาพของรูปแบบน้ีผู ้วิจ ัยศึกษา การมีส่วนร่วมของการส่ือสารท่ีท้ายท่ีสุดแล้วผู ้ท ํา

กระบวนการตอ้งตดัสินใจในความคิดของเด็กและเยาวชน เห็นจากขั้นสุดทา้ยก่อนทาํการแสดงโดย

เด็กและเยาวชนจะเขา้ถามและให้ผูท้าํกระบวนการช่วยเหลือในหลายๆกลุ่ม ทาํให้ความคิดของเด็ก

และบทบาทหนา้ท่ีถูกส่ือสารผา่นส่ือละครไดช้ดัเจนข้ึน 

ส่วนผลสรุปโดยรวมของคะแนนเฉล่ียในแบบวดัค่าความฉลาดทางอารมณ์ท่ีรองลงมาคือ 

รูปแบบท่ี 3 Empowering โดยการนาํทฤษฏีการเสริมพลงัอาํนาจ (อา้งถึงใน สวิชญา ระวงัชนม,์ 

2556) เพือ่เกิดการกระตุน้ในเร่ืองของความฉลาดทางอารมณ์ ซ่ึงในรูปแบบน้ีผลคะแนนท่ีออกมาแม้

จะเพิ่มข้ึนก็ตาม แต่เม่ือสรุปเป็นระดบัคะแนนกบัการแปลผลแลว้จะอยู่เท่าเดิมนั้นคือ จาํเป็นตอ้ง

ไดรั้บการพฒันา จากการเฝ้าสังเกตกลุ่มตวัอย่างเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ พบว่า การให้บทบาท

หน้าท่ีเด็กและเยาวชนในรูปแบบน้ี คือ เด็กคิดและตดัสินใจ เพราะฉะนั้นส่ิงท่ีเห็นได้ชดัคือ การ

ควบคุมสถานการณ์เป็นไปไดย้าก ดว้ยช่วงวยัท่ีพร้อมจะเรียนรู้และทดลอง ให้อยูใ่นระเบียบเป็นไป

ไดย้าก เด็กและเยาวชนมีภาวะเป็นผูน้าํ ส่วนใหญ่เสนอความคิดและการกระทาํท่ีให้เกิดการยอมรับ

ในกลุ่ม หรือบางคนอาจถึงขั้นส่งเสียงดงัเพื่อใหไ้ดค้วามสนใจจากเพื่อน ส่วนนอ้ยท่ีจะไม่สนใจและ

น่ิงเงียบอยู่เฉยๆ จึงทาํให้หลกัๆแลว้จากการสังเกต เกิดการเล่นกนัมากกว่าการซ้อมกระบวนการ

สร้างละคร ผูท้าํกระบวนการคอยควบคุมอยูห่่างๆและช่วงกนัสังเกตกบัพฤติกรรมท่ีกลุ่มเด็กและ

เยาวชนตวัอย่างจะแสดงออกมา ระหว่างกระบวนการสังเกตเห็นว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่กล้า

แสดงออก กลา้พดูคุยและแลกเปล่ียนกบัเพื่อนในกลุ่ม จนกระทัง่ออกไปในทางการแข่งขนักนัท่ีจะ

ให้ใครยอมรับความคิดของตนเองเสียมากกว่าการช่วยกนัคิด แมแ้ต่กระให้ความรู้เร่ืองความฉลาด

ทางอารมณ์และพื้นฐานกระบวนการการสร้างละครแลว้ก็ตาม แต่มีส่ิงหน่ึงท่ีสามารถเห็นไดช้ดัเจน

จากรูปแบบท่ี 3 น้ี คือ กลุ่มเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่สนุกสนานไปกบักระบวนการ มีความสุขท่ีจะ

คิด มีความสุขท่ีจะแสดงความคิดรวมไปถึงท่าทางต่างๆท่ีมาพร้อมกบัเสียงหวัเราะ รอยยิม้และความ

จริงใจท่ีจะแสดงออกมาอยา่งบริสุทธ์ิ ดว้ยปัจจยัท่ีชดัเจนน้ีผูว้จิยัเห็นวา่อาจจะเป็นไปไดว้า่ การสร้าง

เสริมพลังให้แก่เด็กและเยาวชนทาํให้พวกเขามีความสุข สนุกสนาน และมีแรงบนัดาลใจ มี

เป้าหมายท่ีจะทาํอยา่งเดียวคือ การคิด การซ้อม แต่ดว้ยช่วงวยัอาจไม่มีคนควบคุม ดูแลและให้การ

ตดัสินใจ ประเด็นเน้ือหาเร่ืองของความฉลาดทางอารมณ์ท่ีแฝงไวจ้ะเลือนหายไประหว่างการคิด

และการศกัศอ้มดว้ยตนเองในกลุ่ม ทา้ยท่ีสุดผูว้ิจยัพบวา่ในรูปแบบท่ี 3 Empowering ก่อให้เกิดแรง

บนัดาลใจในการทาํละคร ให้การเลียนแบบพฤติกรรมของผูท้าํกระบวนการในขณะท่ีถ่ายทอด
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ความรู้การสร้างละครจนสนุกและลืมควบคุมตนเอง และพร้อมท่ีจะมีสมาธิกบัส่ิงท่ีทาํ จนทา้ยท่ีสุด

ผูว้จิยัสังเกตวา่เกิดภาวะการสับสนระหวา่งเน้ือหาท่ีจะเล่า กบัการส่ือสารท่ีจะส่ือออกไม่ชดัเจน 

  รูปแบบท่ีมีค่าคะแนนเฉล่ียแบบวดัค่าความฉลาดทางอารมณ์น้อยท่ีสุด และมีการแปลผล

ออกมาได้ค่าคะแนน ลดลง คือ รูปแบบท่ี 1 เป็นรูปแบบการส่ือสารแบบทิศทางเดียว Top-down 

โดยยกรูปแบบน้ีมาจาก ยุคละครเร่ (Touring Theatre) การอบรมทกัษะละคร-ส่ือการสอนแบบ

ละครพ.ศ. 2523 (ดวงแข บวัประโคนและคณะ,2547) มีลกัษณะรูปแบบท่ีเป็นแบบละครทัว่ไปคือ ผู ้

ส่งสารคือ นักแสดงหรือตวัละครท่ีทาํหน้าท่ีทาํการแสดง ส่วนผูรั้บสารในท่ีน้ี คือ กลุ่มเด็กและ

เยาวชน ในการศึกษาวจิยัรูปแบบท่ี 1 โรงเรียนพร้อมมิตรพิทยา จากการสํารวจและเฝ้าสังเกต พบวา่ 

กลุ่มเด็กและเยาวชนต่ืนตวักบัการมีกิจกรรมจากภายนอกโรงเรียนในรูปแบบการนาํเสนอแบบละคร

หรือการแสดง โดยขอ้มูลส่วนใหญ่ท่ีได้พูดคุยกบั ครูใหญ่ได้ให้ข้อมูลคราวๆว่าส่วนใหญ่มีแต่

กิจกรรมท่ีเป็นรูปแบบของเกมส์ กีฬา และการแจกของรางวลัมากกวา่รูปแบบการแสดงละคร และ

ถือว่าเป็นเร่ืองท่ีดีสําหรับโรงเรียนและตวันักเรียนเอง ซ่ึงเหล่าน้ีอาจเป็นปัจจยัในการทาํให้กลุ่ม

ตวัอยา่งในรูปแบบท่ี 1 มีความต่ืนเตน้มากเป็นพิเศษ ดูไดจ้ากการตั้งใจมารอหนา้ห้องของเด็กและ

เยาวชนท่ีให้ความสนใจ และยิ่งได้เห็นมีการแต่งตวัมีสีสัน ยิ่งส่งผลต่อพฤติกรรมทาํให้เด็กและ

เยาวชนในรูปแบบน้ีเป็นผูรั้บสารท่ีมีความ Active มากกวา่รูปแบบท่ี 2 และ รูปแบบท่ี 3 และจาก

การเฝ้าสังเกตระหว่างการทาํกิจกรรมโดยเฉพาะตอนท่ีนักแสดงกาํลงัดาํเนินเร่ืองราวท่ีเก่ียวกบั

ความฉลาดทางอารมณ์ ส่ิงท่ีส่งผลเป็นปัจจยัแสดงออกมาอยา่งชดัเจนในความแบ่งแยกของกลุ่มเด็ก

และเยาวชนคือ ลักษณะของเร่ืองเพศ ท่ีผูช้ายจะส่งเสียงและมีพยายามจะโต้ตอบกับนักแสดง

ตลอดเวลา อีกทั้งชวนเพื่อนตนเองให้เกิดอารมณ์ร่วม ต่างกบัผูห้ญิงท่ีตั้งใจดูละครอยา่งมีความสุข 

ส่งผา่นการแสดงออกทางสีหนา้รอยยิม้ไดอ้ยา่งเห็นไดช้ดั  

 รูปแบบท่ี 1 หามองในลกัษณะของรูปแบบการส่ือสารแบบส่ือละครทาํหน้าท่ี นกัแสดง

หรือตวัละครก็เป็นองค์ประกอบในส่ือละคร ส่ิงท่ีพบคือ กลุ่มตวัอย่างทั้ง 10 คน รวมทั้งเด็กและ

เยาวชนในชั้ นเรียนท่ีเข้าร่วมมีความเช่ือในการชมละคร เห็นได้จากสมาธิท่ีอยู่กับตัวละคร

ตลอดเวลา ตวัละครเคล่ือนไหวไปทางไหน สายตาทุกคู่ก็จะเคล่ือนตามไปยงัตาํแหน่งท่ีนกัแสดง

หรือตวัละครอยู ่ และทา้ยสุดของการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งเด็กและเยาวชนทั้ง 10 คน เกือบทั้งหมด

หรือประมาณทั้งหมดก็กล่าวได ้ตอบเป็นเร่ืองเดียวกนัคือ ไดค้วามสนุก ไดเ้สียงหวัเราะ ไดค้วามสุข 

หากเรามองว่าละครเป็นการทาํหน้าท่ีแบบให้ความบนัเทิงหมายความว่า ตอบวตัถุประสงค์ของ

หน้าท่ี แต่ในการทาํวิจยัคร้ังน้ีหน้าท่ีของการนาํเสนอผ่านรูปแบบการส่ือสารการละครเพื่อการ

พฒันาเด็กและเยาวชนดา้นความฉลาดทางอารมณ์ แสดงวา่จากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งคาํตอบท่ี

ไดอ้าจไม่เพียงพอกบัวตัถุประสงคข์องการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจึงมองหาอุปสรรคท่ีทาํให้รูปแบบ
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ท่ี 1 ไม่ตอบโจทยก์บัวตัถุประสงค ์คือ ในรูปแบบเฉพาะของ Top-Down หรือ การส่ือสารทิศทาง

เดียว เป็นการทาํหนา้ท่ีส่งสารผ่านส่ือละคร ผา่นตวัละคร และบทละครท่ีเป็นเน้ือหาหลกัคือ ความ

ฉลาดทางอารมณ์ หากแต่เด็กและเยาวชนขาดทกัษะการดูละคร ผูว้ิจยัสังเกตว่าเด็กและเยาวชนใน

รูปแบบท่ี 1 มีความเพลิดเพลินและความสุขไปกบัตวัละครหรือส่ิงท่ีตวัละครทาํ แต่ในทางกลบักนัก็

ลืมท่ีจะดูเน้ือหา หรือบท ท่ีสอดแทรกประเด็นความฉลาดทางอารมณ์ไป ทกัษะการดูละครเหล่าน้ี

อาจส่งผลในการตอบแบบประเมินวดัค่าความฉลาดทางอารมณ์ท่ีทาํให้คะแนนสรุปออกมาเป็น

โดยรวม ลดลง จึงสามารถตอบไดว้า่รูปแบบท่ี 1 อาจตอ้งอาศยัทกัษะการชมละครให้เป็นมากกว่า

แค่ความบนัเทิง และหากกลบัไปดูผลคะแนนสงัเกตไดว้า่มีค่าการสรุปผลไดว้า่ ลดลง  อีกหน่ึงปัจจยั

ท่ีผูว้จิยัพบคือ ระยะเวลาหลงัการชมละครจบ ในกระบวนการพอดูละครจบผูว้ิจยัจบักลุ่มและให้ทาํ

แบบประเมินหลงักระบวนการทนัที ซ่ึงส่งผลให้กลุ่มตวัอย่างยงัไม่มีสมาธิอยู่กบัตวัเอง อีกทั้งมี

ความสนุกท่ีติดค้างและเรียกได้ว่ายงัไม่มีการย่อยกระบวนการทางความคิดจนเกิดตกผลึกและ

วเิคราะห์ดว้ยตนเองได ้

 

5.2.2  การเปรียบเทยีบรูปแบบการส่ือสารการละครเพือ่การพฒันา 

 ในการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบรูปแบบการส่ือสารการละครเพื่อการพฒันาเด็กและเยาวชน

ดา้นความฉลาดทางอารมณ์ก่อนกระบวนการและหลงักระบวนการ จากผลการวิจยั พบวา่ รูปแบบ

แต่ละรูปแบบเป็นกระบวนการซ่ึงทั้ง 3 รูปแบบท่ีผา่นกระบวนการส่ือสารและไดท้าํหนา้ท่ีของแต่

ละรูปแบบเพื่อการศึกษา ซ่ึงสอดคลอ้งกระบวนการละคร (สุคนธจิต วงษเ์ผอืก,2549) ซ่ึงรูปแบบท่ีมี

คะแนนเพิ่มข้ึนและไดผ้ลมากท่ีสุดในการวิจยัคือ รูปแบบท่ี 2 การมีส่วนร่วม แต่เป็นการมีส่วนร่วม

แบบมีคนคอยคุมดูและและตดัสินใจ ผ่านการเรียนรู้กระบวนการซ่ึงสอดคลอ้งกบัการเรียนรู้จาก

การปฏิบติักบัของจริงของ การไดฝึ้กปฏิบติัจริง โดยการเปรียบเทียบจะเร่ิมจาก รูปแบบท่ี 2 และ

รูปแบบท่ี 3 เน่ืองจากเป็นการมีส่วนร่วมเช่นกนั แต่แตกต่างกนัท่ีการให้บทบาทโดยมีผูต้ดัสินใจ 

และรูปแบบท่ี 3 คือ การสร้างเสริมพลงัให้บทบาทแก่เด็กและเยาวชนเต็มตวัในการคิดและลงมือ 

รวมไปถึงตัดสินใจเอง ทั้ งสองรูปแบบน้ีมีการสรุปผลคือ เพิ่มข้ึนทั้ งสองรูปแบบในคะแนน 

หมายความวา่ การส่ือสารแบบมีส่วนร่วมมีพลงัในกระบวนการ จากการสังเกตทั้ง 2 รูปแบบ ส่ิงท่ี

เหมือนกนัคือ เด็กและเยาวชนมีพลงัและเป็นผูรั้บสารแบบ Active อยากเห็นไดช้ดัเจน หากข้ึนอยู่

กบัการสรุปผลคือ ส่วนหลงักระบวนการ ในรูปแบบท่ี 2 ผา่นการตดัสินใจก่อนแสดงละครโดยผูท้าํ

กระบวนการจึงทาํให้การแสดงและอยู่ในการควบคุมประเด็นและสารท่ีจะส่ง ในทางกลับกัน

รูปแบบท่ี 3 ปล่อยให้พลงัแก่เด็กและเยาวชนจึงทาํให้ตรงกนัขา้มคือ ยากท่ีจะควบคุมในอยูใ่นการ
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จดัการ และการแสดงก็ค่อนขา้งหลุดประเด็นจึงทาํใหรู้ปแบบท่ี 3 ขาดสารท่ีเก่ียวกบัความฉลาดทาง

อารมณ์หายไป 

ในรูปแบบท่ีมีคะแนนค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ รูปแบบท่ี 1 หากนาํมาเปรียบเทียบกบัรูปแบบท่ี

มีคะแนนค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ รูปแบบท่ี 2 ทั้ง 2 รูปแบบน้ีจากการสังเกตพบวา่การใหค้วามรู้พื้นฐาน

ของกระบวนการละครและปรับความเขา้ใจกบัประเด็นและสารคือ ความฉลาดทางอารมณ์แก่เด็ก

และเยาวชน มีผลในการรับชมและการคิดสร้างละครเป็นอยา่งมาก เพราะรูปแบบท่ี 1 เพียงแค่เป็น

ผูรั้บสาร ทาํหนา้ท่ีเป็นคนดูอยา่งเดียว กลบักนักบัรูปแบบท่ี 2 กลุ่มตวัอย่างตอ้งเป็นทั้งผูคิ้ด ผูส้ร้าง 

และผูช้มทาํใหเ้กิดองคค์วามรู้ใหม่ข้ึน อีกทั้งประเด็นหรือสารท่ีจะสร้างคือ ความฉลาดทางอารมณ์ก็

ไม่หลุดไปไหนเพราะอยู่ในเร่ืองท่ีเด็กและเยาวชนจะสร้าง แต่ในรูปแบบท่ี 1 มีการส่ือสารแบบ

ทิศทางเดียวซ่ึงหากถามถึงตวักลุ่มประชากรในการเปรียบเทียบผูว้จิยัพบวา่ รูปแบบท่ี 1 เป็นรูปแบบ

ท่ีเด็กและเยาวชนให้ความสนใจมากกวา่ รูปแบบท่ี 2 และ 3 เน่ืองจากไดช้มละครท่ีมีตวัละครและ

ลกัษณะเฉพาะของละครเด็กท่ีมีทั้งเพลง เขา้ใจง่ายและเขา้ถึงตวัละครไดง่้าย ต่างกบัรูปแบบท่ี 2 และ 

3 อาจจะสรุปผลเป็นค่าเฉล่ียคะแนนออกมาวา่มีประสิทธิภาพ แต่เม่ือเปรียบเทียบจากแบบสังเกต

และสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง พฤติกรรมของเด็กและเยาวชนกลุ่มท่ีเขา้ถึงท่ีสุด และยงัคงตราตึงท่ีสุด

หลงัจบกระบวนการคือ รูปแบบท่ี 1  

รูปแบบการส่ือสารท่ี 1 และรูปแบบท่ี 3 เม่ือนาํมาเปรียบเทียบและอภิปรายผล พบว่า มี

ความคลา้ยคลึงกนัอยูคื่อ รูปแบบท่ี 1 ส่ือสารทิศทางเดียวเด็กและเยาวชนรับสารโดยส่ือละคร ผา่น

ตวัละคร ส่วนรูปแบบท่ี 3 เสริมสร้างพลงัให้แก่เด็กและเยาวชน ผา่นกระบวนการละคร แต่ไม่มีคน

ตดัสินใจ เม่ือนาํมาเปรียบเทียบกนัคือ รูปแบบทั้ง 2 รูปแบบขาดคนคิดตดัสินใจในช่วงของการ

วิเคราะห์ขั้นทา้ยสุดของกระบวนการ รวมถึงประเด็นของความฉลาดทางอารมณ์กลุ่มตวัอย่างไม่

สามารถวเิคราะห์และถอดออกมาจากกระบวนการได ้ในรูปแบบท่ี 1 เหมือนวา่จะเป็นไปในทางท่ีดี

ควบคุมได้โดยกลุ่มเด็กและเยาวชนมีสมาธิและมีจุดให้กาํหนดสมาธิคือ ตวัละครหรือนกัแสดง 

เช่นเดียวกับรูปแบบท่ี 3 ท่ีดูเหมือนว่าผ่านกระบวนการซ้อม และจดจาํข้อมูลได้ดีในเร่ืองของ

ประเด็นความฉลาดทางอารมณ์ แต่ทา้ยท่ีสุด นาํเขา้สู่ขั้นตอนสุดทา้ยคือ การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้

เคร่ืองมือแบบเป็นแบบวดัค่าความฉลาดทางอารมณ์การแปลผลท่ีออกมาอยูใ่นระดบัช่วงเดียวกนัคือ 

จาํเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันาเช่นเดียวกนั 

  ดงันั้นเหล่าน้ีผูว้ิจยั พบวา่ การศึกษาวิจยังานน้ีรูปแบบท่ีมีประสิทธิภาพต่อ กลุ่มประชาชน 

พื้นท่ี บริบทกรุงเทพมหานครฯ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 คือรูปแบบท่ี 2 การส่ือสารแบบมีส่วน

ร่วมเด็กเป็นผูคิ้ด และให้ผูใ้หญ่ตดัสินใจ  แต่หากจะมองถึงรูปแบบการส่ือสารท่ีเหลือ จากการวจิยั

คร้ังน้ีพบว่า ทุกๆรูปแบบมีการส่ือสารท่ีมีความความเฉพาะตวั ส่วนใหญ่แลว้จากการศึกษาพบว่า 

 
 



103 

ทุกๆรูปแบบมีรายละเอียดท่ีตอ้งแกไ้ขเฉพาะทาง เช่นรูปแบบท่ี 1 ลดลงเพราะ กลุ่มเด็กและเยาวชน

ประถมศึกษาปีท่ี 4 อาจขาดทกัษะในการชมละคร แต่หากเป็นประถมศึกษาปีท่ี 6 อาจจะมี

วิจารณญาณในการชมแล้วสามารถหรืออาจจะเป็นรูปแบบท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด เป็นต้น 

เหล่าน้ีข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมในการเลือกช่วงวยั เลือกรูปแบบการส่ือสาร และเลือกการนาํเสนอ

ท่ีจะใหรู้ปแบบแต่ละรูปแบบไดท้าํหนา้ท่ีในตวัของมนั และให้เกิดความเหมาะสมกบัผูรั้บสารอยา่ง

มีประสิทธิผลมากท่ีสุด 

 

5.3  ข้อเสนอแนะจากการวจิัย 

 

5.3.1  จากผลวิจยัพบว่ารูปแบบการส่ือสารการละครเพื่อการพฒันาเด็กและเยาวชนดา้น

ความฉลาดทางอารมณ์ รูปแบบท่ี 2 คือ การส่ือสารแบบมีส่วนร่วมมีประสิทธิภาพในการส่ือสารกบั

ช่วงระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 เฉพาะในพื้นท่ีและบริบทโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครฯ ดงันั้น

การนาํผลวิจยัไปใชต้อ้งคาํนึงถึงกลุ่มท่ีใช้ในการศึกษาและบริบทพื้นท่ีการศึกษา และรูปแบบท่ีใช้

คือ Participatory ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฏีการส่ือสารแบบมีส่วนร่วมท่ีกล่าวถึงการส่ือสารท่ีอาศยั

การคิด การตดัสินใจ หากไม่คาํนึงถึงบริบท พื้นท่ี และกลุ่มท่ีใช้ในการศึกษาท่ีนาํไปศึกษาผลวิจยั

คลาดเคล่ือน 

5.3.2  ผลการวจิยัพบในรูปแบบท่ี 1 Top-Down หลงักระบวนการมีคะแนนความฉลาดทาง

อารมณ์ลดลงจากเดิมก่อนทาํกระบวนการ แต่หากมองในทางตรงกนัขา้มพบว่า ความฉลาดทาง

อารมณ์ดา้นย่อยดา้นทกัษะทางสังคม ในรูปแบบท่ี 1 เพิ่มข้ึน หมายความว่าในรูปแบบท่ีคะแนน

โดยรวมทั้งหมดลดลงแต่สามารถใชรู้ปแบบท่ี 1 การส่ือสารแบบทิศทางเดียวยงัคงมีประสิทธิภาพ

ดา้นทกัษะทางสังคมในเด็กและเยาวชน จากแบบสังเกตพบวา่ เด็กและเยาวชนจดจ่อกบัตวัละครท่ี

รับบทเป็นเด็กนกัเรียนเช่นเดียวกนักบัพวกตนและเน้ือเร่ืองสอดแทรกเร่ืองเก่ียวกบัเร่ืองของเพื่อน 

ของความช่วยเหลือไว ้ดงันั้นจึงควรคาํนึงถึงเร่ืองท่ีจะเล่าและสารท่ีจะส่งให้ตวัละครทาํหนา้ท่ีให้

ชดัเจน 

5.3.3  ผลการวิจยัรูปแบบท่ี 3 Empowering หลงักระบวนการมีคะแนนความฉลาดทาง

อารมณ์เพิ่มข้ึนแต่อาจไม่เท่ากับรูปแบบท่ี 2 ท่ีสรุปผลออกมาว่าเป็นรูปแบบการส่ือสารท่ีมี

ประสิทธิภาพมากท่ีสุดในทั้ง 3 รูปแบบ แต่หากมองดา้นยอ่ยของรูปแบบท่ี 3 จะพบวา่ทั้งดา้นดี เก่ง 

สุขของรูปแบบท่ี 3 หลงักระบวนการเพิ่มข้ึนทั้งหมดแมจ้ะเป็นคะแนนไม่มากเท่ารูปแบบท่ี 2 ท่ี

เพิ่มข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดัเจน ดงันั้นกล่าวไดว้า่ในรูปแบบการส่ือสารแบบมีส่วนร่วมก็สามารถพฒันา

ดา้นดี เก่ง สุขไดเ้ช่นกนั แต่หากตอ้งดูการนาํเสนอและปัจจยัพื้นฐานเป็นสาํคญั 
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5.3.4  จากแบบสังเกตในแต่ละดา้น ผลการวิจยัพบวา่เด็กและเยาวชนให้ความสนใจกบั

รูปแบบการส่ือสารการละครเพื่อการพฒันาในทุกๆรูปแบบ หากแต่ลกัษณะของการนาํเสนอในแต่

ละรูปแบบข้ึนอยู่กบัการจดัการกบักลุ่มเด็กและเยาวชน ดงันั้นขอ้ควรระวงัในการจดักระบวนการ

ในการส่ือสารการละครเพื่อการพฒันาเยาวชนเพื่อการพฒันาจะตอ้งเขา้ใจในตวัของกลุ่มประชากร

ท่ีจะศึกษาเป็นสําคญั เน่ืองจากกลุ่มเด็กและเยาวชนมีการเรียนรู้ และพฤติกรรมเฉพาะช่วงวยั ซ่ึง

ส่งผลต่อการศึกษาวจิยัและเก็บขอ้มูล 

5.3.5  ผลวิจยัพบวา่ ส่วนใหญ่คะแนนในรูปแบบท่ี 1 ลดลง พบว่าเป็นดา้นแรงจูงใจใน

ตนเอง ในดา้นน้ีเม่ือนาํมาวิเคราะห์จากแบบสังเกตพบวา่ เด็กและเยาวชนยงัไม่สามารถบอกไดว้่า

ตนเองอยากเป็นอะไร หรือยงัไม่รู้จกักบัเป้าหมายในชีวิต รวมทั้งปัจจยัสําคญัจากแบบสังเกตคือ 

รูปแบบท่ี 1 คือ Top-Down ซ่ึงเป็นการส่ือสารทางเดียวท่ีมีตวัละครเป็นผูถ่้ายทอดหรือผูส่้งสาร 

พบว่า กลุ่มเด็กเยาวชนสนใจตัวละครมากกว่าเน้ือหาหรือสารท่ีจะส่ง คือ เกิดการเลียนแบบ

พฤติกรรมตัวละครในเร่ือง รวมทั้ งปัจจัย ท่ีพบจากแบบสังเกตคือ เด็กและเยาวชนระดับ

ประถมศึกษาปีท่ี 4 ส่วนใหญ่อาจยงัไม่รู้จกัการแรงจูงใจในตนเองวา่คืออะไร และยงัมองวา่เป็นเร่ือง

ไกลตวั จึงเป็นปัจจยัท่ีทาํใหค้ะแนนในดา้นน้ีนอ้ย  

 

5.4  ข้อเสนอแนะในการทําวจิัยคร้ังต่อไป 

 

 5.4.1  การศึกษาและเปรียบเทียบรูปแบบการส่ือสารเพื่อการพฒันาเด็กและเยาวชนดา้น

ความฉลาดทางอารมณ์ในวิจยัคร้ังน้ีพบวา่ ขอบเขตและขอ้จาํกดัของการส่ือสารกบัเด็กและเยาวชน

ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ยงัมีอยูม่ากในส่วนของการส่ือสารท่ีอาจตอ้งใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่ายและไม่

ซบัซ้อนในการส่ือสาร ส่งผลให้ออกมาในรูปแบบของการนาํเสนอท่ีต่างกนั ฉะนั้นในอนาคตอาจ

เป็นไปไดใ้นการศึกษาและเปรียบเทียบรูปแบบการส่ือสารการละครเพื่อการพฒันาเด็กและเยาวชน

ท่ีเป็นกลุ่มอายท่ีุสูงข้ึน อาทิ ประถมศึกษาปีท่ี 6 หรือมธัยมศึกษาตอนตน้ เพื่อขยายช่วงอายุของกลุ่ม

ประชากรไดก้วา้งกวา่งานวจิยัคร้ังน้ี รวมไปถึงการส่ือสารท่ีอาจสามารถลดขอบเขตและขอ้จาํกดัลง

ได ้ 

 5.4.2  ผลการวิจยัในคร้ังน้ีพบวา่ รูปแบบในแต่ละรูปแบบในการส่ือสารมีเอกลกัษณ์และ

ลกัษณะในเชิงของการส่ือสารการละครท่ีต่างกนั และทาํหนา้ท่ีไดดี้ในแต่ละดา้นต่างกนัเช่นเดียวกนั 

หากมองจากงานวจิยัช้ินน้ีเป็นการพฒันาต่อ อาจสามารถเพิ่มรูปแบบการส่ือสารรูปแบบอ่ืนๆเขา้มา

ใชใ้นการพฒันาเด็กและเยาวชนในดา้นความฉลาดทางอารมณ์ได ้เน่ืองจากดงักล่าวขา้งตน้เร่ืองของ

รูปแบบการส่ือสารมีหลากหลายรูปแบบและมีลักษณะเฉพาะในแต่ละรูปแบบนั้นๆ และอาจมี
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ประสิทธิภาพต่อผลในดา้นหลกัของความฉลาดทางอารมณ์ดา้นอ่ืนๆนอกจากดา้นสุขซ่ึงข้ึนอยูก่บั

รูปแบบของการส่ือสาร 

 5.4.3  การวจิยัคร้ังน้ีมีการใชเ้คร่ืองมือคือ แบบวดัค่าความฉลาดทางอารมณ์ท่ีออกมาในรูป

ของตวัเลขคือ คะแนนเฉล่ีย และคะแนนรวมในรูปแบบต่างๆ และเคร่ืองมือท่ีน่าสนใจอีกหน่ึงส่ิงคือ 

แบบสังเกตท่ีนาํมาอภิปรายควบคู่ไปในแต่ละดา้นของความฉลาดทางอารมณ์ และจะสังเกตเห็นวา่

ส่ิงสําคญัในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีคือ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมเด็กและเยาวชนท่ีแสดงออกมาผา่น

กระบวนการ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสามารถนาํไปพฒันาต่อไดคื้อ ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมเด็กและ

เยาวชนกบัรูปแบบการส่ือสารการละครเพื่อการพฒันาด้านความฉลาดทางอารมณ์ เพราะปัจจยั

เหล่าน้ีทาํให้เกิดผลสรุปจากคะแนนต่างๆท่ีสรุปออกมา ดงันั้นผูว้ิจยัจึงเห็นว่าส่ิงหน่ึงท่ีสามารถ

พฒันาและศึกษาไดคื้อเร่ืองของปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมในเด็กและเยาวชน 
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โรงเรียนท่ี...... 

รูปแบบท่ี...... 

 

แบบวดัค่าความฉลาดทางอารมณ์ (ก่อนทาํกิจกรรม) 

คาํช้ีแจง 

แบบสอบถามน้ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการทาํวจิยัเร่ือง การศึกษาการศึกษาและ

เปรียบเทียบรูปแบบการส่ือสารการละครเพื่อการพฒันาเด็กและเยาวชนดา้นความฉลาดทางอารมณ์ 

  

 

 

 

ข้อความ 

น้อยที่สุด 

1 

น้อย 

2 

มาก 

3 

มากที่สุด 

4 

ส่วนที่  1 ความตระหนักในตนเอง 

1.เด็กๆคิดวา่เราควรมีความเช่ือมัน่ในตวัเอง     

2.เด็กๆคิดวา่เราควรตดัสินใจ และคิดไดด้ว้ยตนเองได ้     

3.เด็กๆคิดวา่เราควรมีความกลา้คิด กลา้แสดงออก      

ส่วนที่ 2 การควบคุมอารมณ์. 

4.เด็กๆคิดวา่เราควรควบคุมอารมณ์     

5.เด็กๆคิดวา่เราไม่ควรมีความกงัวล     

6.เด็กๆคิดวา่รู้สึกเครียดเม่ือเกิดปัญหา     

ส่วนที่ 3 การจูงใจตนเอง 

7.เด็กๆคิดวา่ เราควรมีความหวงั และเป้าหมาย ในชีวิต     

8.เด็กๆคิดวา่ตนเองจะสามารถแกไ้ขปัญหาและเอาชนะอุปสรรคได ้     

9.เด็กๆสามารถบอกไดว้า่โตข้ึนอยากเป็นอะไร     

ส่วนที่ 4 การเห็นอกเห็นใจ 

10.เด็กๆรู้สึกสงสารเม่ือเห็นคนกาํลงัร้องไห้     

11.เด็กๆคิดวา่เราควรแบ่งของให้เพ่ือนคนอ่ืน     

12.เด็กๆคิดวา่เราไม่ควรรังแกคนอ่ืน     

ส่วนที่ 5 ทักษะทางสังคม 

13.เด็กๆคิดวา่เราควรมีเพ่ือนในการทาํงานร่วมกนั     

14.เด็กๆคิดวา่ตนเองเป็นคนท่ีมีเพ่ือนอยากเล่นดว้ยเยอะ     

15.เด็กๆคิดวา่ตนเองเป็นคนท่ีชอบช่วยเหลือเพ่ือน     
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โรงเรียนท่ี...... 

รูปแบบท่ี...... 

 

แบบวดัค่าความฉลาดทางอารมณ์ (หลงัทาํกิจกรรม) 

คาํช้ีแจง 

แบบสอบถามน้ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการทาํวจิยัเร่ือง การศึกษาการศึกษาและ

เปรียบเทียบรูปแบบการส่ือสารการละครเพื่อการพฒันาเด็กและเยาวชนดา้นความฉลาดทางอารมณ์ 

 

 

ข้อความ 

น้อยที่สุด 

1 

น้อย 

2 

มาก 

3 

มากที่สุด 

4 

ส่วนที่  1 ความตระหนักในตนเอง 

1.เด็กๆคิดวา่เราควรมีความเช่ือมัน่ในตวัเอง     

2.เด็กๆคิดวา่เราควรตดัสินใจ และคิดไดด้ว้ยตนเองได ้     

3.เด็กๆคิดวา่เราควรมีความกลา้คิด กลา้แสดงออก      

ส่วนที่ 2 การควบคุมอารมณ์. 

4.เด็กๆคิดวา่เราควรควบคุมอารมณ์     

5.เด็กๆคิดวา่เราไม่ควรมีความกงัวล     

6.เด็กๆคิดวา่รู้สึกเครียดเม่ือเกิดปัญหา     

ส่วนที่ 3 การจูงใจตนเอง 

7.เด็กๆคิดวา่ เราควรมีความหวงั และเป้าหมาย ในชีวิต     

8.เด็กๆคิดวา่ตนเองจะสามารถแกไ้ขปัญหาและเอาชนะอุปสรรคได ้     

9.เด็กๆสามารถบอกไดว้า่โตข้ึนอยากเป็นอะไร     

ส่วนที่ 4 การเห็นอกเห็นใจ 

10.เด็กๆรู้สึกสงสารเม่ือเห็นคนกาํลงัร้องไห้     

11.เด็กๆคิดวา่เราควรแบ่งของให้เพ่ือนคนอ่ืน     

12.เด็กๆคิดวา่เราไม่ควรรังแกคนอ่ืน     

ส่วนที่ 5 ทักษะทางสังคม 

13.เด็กๆคิดวา่เราควรมีเพ่ือนในการทาํงานร่วมกนั     

14.เด็กๆคิดวา่ตนเองเป็นคนท่ีมีเพ่ือนอยากเล่นดว้ยเยอะ     

15.เด็กๆคิดวา่ตนเองเป็นคนท่ีชอบช่วยเหลือเพ่ือน     

     



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

แบบสังเกต 
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โรงเรียนท่ี...... 

รูปแบบท่ี...... 

แบบสังเกต 

คาํช้ีแจง 

แบบสอบถามน้ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการทาํวจิยัเร่ือง การศึกษาการศึกษาและ

เปรียบเทียบรูปแบบการส่ือสารการละครเพื่อการพฒันาเด็กและเยาวชนดา้นความฉลาดทางอารมณ์ 

 

 

หัวข้อ ก่อน หลงั 

1.ความตระหนกัในตนเอง  

 

 

 

 

2.การควบคุมอารมณ์  

 

 

 

 

3.การจูงใจในตนเอง   

4.การเห็นอกเห็นใจ  

 

 

 

 

5.ทกัษะทางสงัคม  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

รูปภาพกระบวนการ 
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รูปภาพกระบวนการ 

การศึกษาและเปรียบเทียบรูปแบบการส่ือสารการละครเพื่อการพฒันา 

เดก็และเยาวชนดา้นความฉลาดทางอารมณ์ 
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122 
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ประวตัผู้ิเขยีน 

 

ช่ือ ช่ือสกุล  วรภพ เจริญมโนพร 

 

ประวตัิการศึกษา  ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาดนตรีและการแสดง  

   มหาวทิยาลยับูรพา 

   ปีท่ีสาํเร็จการศึกษา พ.ศ.2555 
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