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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา “สื่อปฏิบัติการสมมติ” รูปแบบการสื่อสารเพื่อการ
เสริมสร้างพลังของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ในบริบทของการอบรมเชิงปฏิบัติการ และผลลัพธ์ที่
เกิดขึ้น โดยใช้แนวทางวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการวิเคราะห์ข้อ มูลเชิงคุณภาพ ในกิจกรรมการ
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร จั ดขึ้น
วันที่ 3 สิงหาคม - 17 กันยายน พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ เพื่อทาการศึกษาวิจัย 2 ขั้นตอน คือ 1) การวิจัยเชิง
เอกสาร และ 2) การสัมภาษณ์เชิงลึก กับผู้ให้ข้อมูลสาคัญ จากศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 3 แห่ง
ได้แก่ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบาเพ็ญเหนือ ศูนย์อบรมเด็กก่อ นเกณฑ์ในวัดศรีบุญเรือ ง
และ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนธรรมานุรักษ์
ผลการวิจัยพบว่า “สื่อปฏิบัติการสมมติ” ประกอบด้วย ลักษณะองค์ประกอบ 5 ประการ
ได้แก่ 1) สภาวะอิสระทางร่างกายและจิตใจ 2) การกระตุ้นประสาทสัมผัสทั้งห้า 3) การใช้ทักษะ
การเคลื่อนไหว และการใช้เสียง 4) การกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ และ 5) การสื่อสารความหมาย
เชิงสัญญะ ซึ่งองค์ประกอบทั้งหมดสะท้อนอยู่ในการใช้กิจกรรมต่างๆในรูปแบบการสื่อสารของ
วิทยากร ได้แก่ เกม ดนตรี ลีลาประกอบเพลง การใช้จินตนาการ การเคลื่อนไหว การเล่นท่าใบ้
การเต้นอิสระ บทบาทสมมติ การเล่าเรื่องสร้างสรรค์ และการใช้แบบฝึกทักษะทางการแสดง ทั้งนี้
เพื่อกระตุ้นการแสดงออกทางร่างกาย เสียง ภาษา อารมณ์ และความคิดสร้างสรรค์อย่างอิสระ ของ
อาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก นอกจากนั้นผลการวิจัยพบว่า มีลาดับขั้นตอนการใช้รูปแบบการสื่อสารของ
“สื่อปฏิบัติการสมมติ” ในการอบรมเชิงปฏิบัติการปี พ.ศ. 2552 รวมทั้งหมด 4 ลาดับขั้นตอน ได้แก่
1) ผ่อนคลาย ไร้กลัว 2) ตัวตน สร้างสรรค์ 3) สัมพันธ์ เรียนรู้ และ 4) ฟื้นฟู บูรณาการ

(4)
ขั้นตอนดังกล่าวให้ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กที่เกิดขึ้นทันที และ
ผลลัพธ์อันต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน ดังนี้คือ ด้านทัศนคติที่เปิดกว้างต่อการแสวงหาประสบการณ์ใหม่
และเชื่อมั่นในการกล้าแสดงออกโดยปราศจากความกลัวและไม่ใส่ใจในเสียงวิจารณ์รอบข้าง, ด้าน
เจตคติในวิชาชีพที่เหมาะสม, ด้านบุคลิกภาพที่สะท้อนผ่านทักษะการแสดงออกทางร่างกาย เสียง
ภาษา อารมณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ, ด้านศักยภาพในการบูรณาการ ทางการจัดการเรียนรู้ ทางการ
สื่อสารกับเด็กปฐมวัย และทางการสร้างคุณค่าต่อองค์กร, ด้านการทางานเป็นทีม ในการแสดงออก
อย่างสร้างสรรค์และอิสระ มีความพึงพอใจในการทางานเป็นทีม และการใช้พลังกลุ่มแก้ไ ขปัญหา,
ด้านแรงจูงใจในการทางานหลังการอบรมทันทีที่มีเต็มเปี่ยม แต่แรงจูงใจในการทางานปัจจุบัน
ลดลง ด้วยสาเหตุค่าตอบแทนที่ไม่สมดุลกับค่าใช้จ่าย
สรุปผลการวิจัยว่า “สื่อปฏิบัติการสมมติ” เป็นการบูรณาการองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการ
ที่มีประเด็นภายใต้แนวคิดวิชาการ 6 เรื่อง ได้แก่ 1) แนวคิดการสื่อสารระหว่างบุคคลผ่านสื่อบุคคล
2) แนวคิดการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม 3) แนวคิดการเสริมสร้างพลัง 4) แนวคิดละครสร้างสรรค์ใน
ฐานะสื่อเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา 5) แนวคิดกระบวนการเรียนรู้โดยบทบาทสมมติ และสุดท้าย
6) แนวคิดสัญญวิทยาและการสร้างความหมาย โดยแนวคิดที่เป็นจุดเด่นของ "สื่อปฏิบัติการสมมติ”
อยู่ที่ การใช้รู ปแบบการสื่อ สารของวิท ยากรผ่ านกิจ กรรมที่หลากหลาย ท่ ามกลางการอานวย
บรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย เต็มไปด้วยอารมณ์ขัน การสื่อ สารสัมพันธ์แบบ
เสมอภาค สร้างการตระหนักรู้ในคุณค่าแห่งตนด้วยความหมายเชิงสัญญะ และการมีประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติงานในแวดวงการจัดอบรมสัมมนาเพื่อการพัฒนาบุคลากรครูที่สอนเด็กระดับปฐมวัย ใน
สถานศึ กษาทั้ง ภาครั ฐและเอกชน ซึ่ ง ให้ ป ระโยชน์ท างตรงแก่ วิท ยากรในการใช้เ ป็ นแนวทาง
วางแผนหลักสูตรการอบรม และประโยชน์ ทางอ้อมแก่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดอบรมในการใช้เป็น
ทางเลือกรูปแบบการสื่อสารที่น่าสนใจ และได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ
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The purposes of this qualitative research were to examine the effectiveness of “Role-Play
Action Medium”, employed to empower child development volunteers under Bangkok
Metropolitan Administration, during 3 August - 17 September, 2009. The two steps of this
study were: 1) Archival research 2) In-depth interview with 6 key informants from three child
development centers: Norh Bampen Temple, Sriboonreung Temple and Dhammanurak
Foundation.
The study reveals that “Role-Play Action Medium” consists of 5 characters 1) Freedom
2) Sensory Recall 3) Movement & Voice 4) Creativity and 5) Semiology, which are reflecting
in several activities: games, music, rhythmic dance, imagination, movement, pantomime, dancing
free, role-playing, creative story-telling, and acting exercises; so as to stimulate the expression of
body, voice, language , emotion and independently creative acting out. The study also discloses
that there were 4 stages of the communication pattern in the “Role-Play Action Medium” at the
workshop in 2009: 1) Release 2) Reload 3) Relate and 4) Renovate.

(6)
These four stages impacted to the volunteers’ professional development immediately
after the workshop (in 2009) and therefore these have been influencing to their current
professional developments as a child development volunteer (in 2015) in many ways. Evidently,
the volunteers’ professional developments included: opening-minded for new experiences,
proper mined towards their profession and having confidence to express themselves without fear
and paying no attention to the criticism surrounding. These resonated through the expression of
body, voice, language, and emotional skills effectively. They also gained the ability to integrate
child learning process management, communicating with children, and creating great value to
their organization. Moreover, they were able to work creatively and resolve problems effectively
in groups. Notably, their motivation that has gained after the workshop is presently decreased due
to the unsatisfied salary.
The “Role-Play Action Medium” is considered to be an interdisciplinary integration,
being congruous with 6 concepts: 1) Interpersonal Communication through Personal Media
Concept 2) Participatory Communication Concept 3) Empowerment Concept 4) Creative Drama
as a Development & Learning Medium Concept 5) Learning Process with Role Playing Concept
and 6) Semiology and Signification Concept. Full of fun, relaxation, sense of humor, impartial,
and positive self-awareness empowerment are dimensions to be considered when employing this
medium in child development training courses. Moreover, this medium benefits to professional
development for early childhood teachers both in public and private educational institutes.
It provides a guideline specially planning the course and training management for facilitators in
conducting the courses.

กิตติกรรมประกาศ
ความสาเร็จในการศึกษาวิจัยวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มาจากการอนุเคราะห์ของบุคคลหลายท่าน
ซึ่งพื้นที่อันจากัดเพียงหนึ่งหน้า ทาให้ไม่สามารถกล่าวนามเต็มของทุกท่านได้ จึงขออภัยล่วงหน้า
มา ณ ที่นี้ ก่อนอื่นข้าพเจ้าขอกล่าวคาขอบพระคุณอย่างสูงต่อ อ.ดร.วิเชี ยร ลัทธิพงศ์พันธ์ ท่าน
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ในการให้คาแนะนาอันเฉียบคมและสร้างสรรค์ ทาให้งานวิจัยนี้
สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี และขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ประธานกรรมการสอบ และ
ผศ.ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม กรรมการสอบ ที่ได้กรุณาให้คาชี้แนะอั นมีคุณค่าทางวิชาการ ทั้ง
สนับสนุนให้กาลังใจในการก้าวผ่านอุปสรรคระหว่างการดาเนินการศึกษาวิจัยไปจนถึงจุดหมาย
และขอขอบพระคุณจากใจกับผู้ให้ข้อมูลสาคัญทุกท่าน ที่ได้สละเวลาในการให้สัมภาษณ์ข้อ มูล
ซึ่งป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการพัฒนาบุคลากร อันได้แก่ ครูเจี๊ยบ จากศูนย์อ บรมเด็กก่อ น
เกณฑ์ในวัดบาเพ็ญเหนือ ครูน้อย ครูนิด และครูดา จากศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีบุญเรือง
ครูสมร ครูเลาะห์ และครูอัง จากศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนธรรมานุรักษ์
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอน้อมราลึกถึงพระคุณบิดา มารดาที่อบรมบ่มสอนให้ข้าพเจ้าเป็นส่วนเล็ก ๆ
ของสังคมที่มีจิตสานึกแห่งความรับผิดชอบ และขอน้อมราลึกถึงบูรพาจารย์ทุกท่านที่ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างสร้างศิษย์ให้ดาเนินตามครรลอง รวมถึงท่านอาจารย์ที่สร้างเสริมพลังให้ข้าพเจ้าในทุก
ช่วงชีวิตที่เติบโตและได้เรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด นับตั้งแต่ในรั้วสาธิตเกษตรได้แก่ อ.จิตรา และอ.โต
(อ.ลัดดาวรรณ) ในรั้วจามจุรีได้แก่ ครูใหญ่ (รศ.สดใส พันธุมโกมล) ครูแอ๋ว (รศ.อรชุมา ยุทธวงศ์)
และ ครูอุ๋ย (รศ.พรรัตน์ ดารุง) แห่งภาควิชาศิลปการแสดง และขอกราบขอบพระคุณเป็นพิเศษกับ
อ.แจ๊ค (รศ.ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ) ในรั้วนิเทศนิด้า บุคคลที่ทาให้ข้าพเจ้ารู้จักคาว่า Empowerment
ซึ่งจุดประกายให้ข้าพเจ้าเลือกหัวข้อในการศึกษาวิจัยได้ในทันทีโดยไม่ลังเล
สุดท้ายนี้ ขอกราบขอบคุณพี่ไก่ (ปาณิสรา รัตนวิไล) พี่สาวที่รักและเคารพ ผู้ทุ่มเทแรงกาย
แรงใจสละทุนทรัพย์เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดตลอดการศึกษาวิจัย ขอขอบคุณเพื่อน ICD &
นิเทศนิด้า และน้อง ๆ เจ้าหน้าที่ รวมถึงลุงช้างสามีคนดีที่คอยอยู่เคียงข้างเป็นกาลังใจเสมอมา
อิศราพักตร์ สรรพศาสตร์
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ที่มาและความสาคัญของปัญหา
อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนถือเป็นปัจจัยสาคัญในการขับเคลื่อ น
คุณภาพของเด็กปฐมวัย เนื่องจากเป็นผู้ที่ใช้เวลาอยู่ร่วมกับเด็กในช่วงอายุ 2-5 ปี มากกว่าผู้ปกครอง
ดังนั้นจึงควรได้รับการพัฒนาศักยภาพ และบุคลิกภาพเป็นอย่างยิ่ง แต่จากการวิเคราะห์ข้อมูลของ
หน่วยงานกรุงเทพมหานคร เมื่อปี พ.ศ. 2552 พบสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ปรากฏเป็นประเด็นปัญหา 3 ประการ คือ ด้านศักยภาพ ด้านบุคลิกภาพ
และด้านแรงจูงใจ สรุปได้ดังนี้ (ทีไทคูน, 2552)
ประเด็ น ที่ 1 ศั ก ยภาพของบุ ค ลากร อาสาสมั ค รผู้ ดู แ ลเด็ ก ส่ ว นใหญ่ ข าดความรู้ ด้ า น
จิตวิทยาพื้น ฐานเกี่ยวกับเด็กปฐมวัย ขาดความสามารถในการแสดงออกทางร่างกายและภาษา
ตลอดจนขาดความรู้ในการผลิตสื่อ สร้างสรรค์สาหรับเด็กก่อ นวัยเรียน จึงไม่สามารถสร้างการ
เรียนรู้และพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให้กับเด็กได้เต็มประสิทธิภาพ
ประเด็นที่ 2 บุคลิกภาพของบุคลากร คุณสมบัติเด่นของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก คือ ผ่าน
ประสบการณ์การเลี้ยงเด็กเล็กมาก่อน จึงสะท้อนภาพลักษณ์ของการเป็นพี่เลี้ยง มากกว่าความเป็น
ครู ในขณะเดียวกันก็ให้นิยามความเป็นครูสะท้อนความคิด และการแสดงออกในเจตคติแบบ
ดั้ง เดิ ม คื อ ขาดความยื ด หยุ่น ขาดกลวิธี ก ารสื่อ สารกั บ เด็ก ขาดอิ ส ระในการแสดงออกอย่ า ง
สร้างสรรค์ เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยในการทางานกับเด็กปฐมวัย
ประเด็นที่ 3 แรงจูงใจในการทางาน เหตุผลส่วนใหญ่ของอาสาสมัครที่มาทางานเป็น
ผู้ดูแลเด็ก คือ ว่างงาน ต้องการเสริมรายได้ให้ครอบครัวด้วยอาชีพที่มีเวลาปฏิบัติงานที่แน่นอน มี
สถานที่ตั้งอยู่ในชุมชนใกล้บ้าน ทว่างานที่ใช้เวลาอยู่กับเด็กเล็กเป็นเรื่องที่ อาศัยความอดทนสูง แต่
ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นคือ ผลตอบแทนที่อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กได้รับ กลับไม่สมดุลกับภารกิจที่ต้อง
รับผิดชอบ ทาให้ขาดความกระตือรือร้นในการทางาน ไม่มีแรงจูงใจในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเอง
ไม่ตระหนักในคุณค่าของตัวเอง
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ดังนั้น อาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก จึงเป็นบุคลากรที่ควรได้รับการพัฒนาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
ทางด้านศักยภาพ บุคลิกภาพ และแรงจูงใจในการทางาน โดยการกระตุ้นและส่งเสริมพลังภายใน
ให้ตระหนักถึงคุณค่าแห่งตนจนสามารถรับรู้พลังและความสามารถ นาไปสู่การปรับเปลี่ยนเจตคติ
ในวิชาชีพของตนได้ เพื่อเป็นหนทางแก้ไขปัญหาสามประการดังกล่าว
ในการสารวจความคิดเห็ นของอาสาสมัครผู้ ดูแลเด็ กในปี พ.ศ. 2552 พบว่ าอาสาสมัค ร
ผู้ดูแลเด็ก เคยได้รับการจัดอบรมเพื่อการพัฒนาตนเอง แต่ที่ผ่านมา มักมีปัญหาระหว่างการเข้าร่วม
กิจกรรม โดยสาเหตุสาคัญประการหนึ่ง เกิดจากการใช้เครื่อ งมือ ในการฝึกอบรมของวิทยากร
กล่าวคือในการจัดกิจกรรม วิทยากรมักใช้สื่อที่มีรูปแบบเดิม ๆได้แก่ การใช้สื่อข้อความ สื่อรูปภาพ
สื่อ แผนภูมิ สื่อวีดีทัศน์ และสื่ออุปกรณ์ เป็นสื่อ กลางในการถ่ายทอดความรู้ ผู้เข้าอบรมจึงเกิด
ความรู้สึกจาเจ เบื่อหน่าย ไม่สนใจในการอบรมเท่าที่ควร หรือรับฟังข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ทาให้
อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กไม่เกิดแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนทัศนคติ เพื่อนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงเจตคติ
และพฤตินิสัย นับเป็นการสูญเสียงบประมาณไปอย่างสิ้นเชิง (ทีไทคูน, 2552)
จากปัญหาดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่าปัจจัยสาคัญประการหนึ่งที่มีผลต่อการจัดอบรมเพื่อ
การพัฒนาบุคลากร คือลักษณะรูปแบบในการอบรม โดยในมิติของกระบวนการสื่อสาร นับเป็น
การให้ความสาคัญกับ รูปแบบการสื่อ สารที่ผู้ส่งสารใช้ในการอบรม การพัฒนาของอาสาสมัคร
ผู้ดูแลเด็ก จาเป็นต้องอาศัย รูปแบบการสื่อสารเพื่อการเสริมสร้างพลังที่ทรงประสิทธิภาพ จึงเป็น
ที่มาให้ผู้วิจัยเกิดความสนใจศึกษาสืบหาลักษณะของการใช้สื่อเพื่อ วัตถุประสงค์ดังกล่าว โดยในปี
เดี ย วกั น นั้ น เอง (พ.ศ.2552) ผู้ วิ จั ย ได้ รั บ โอกาสเข้ า ไปมี ส่ ว นร่ ว มท างานกั บ โครงการของ
กรุงเทพมหานคร ในฐานะวิทยากร และผู้ออกแบบหลักสูตร ซึ่งโครงการดังกล่าวชื่อว่า "โครงการ
ยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน โดยการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
ขั้นพื้นฐานสาหรับเด็กก่อนวัยเรียนและอบรมอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก" ในฐานะเป็น วิทยากร และ
ผู้อ อกแบบหลักสูตร จึงได้ใช้ทักษะความรู้พื้นฐานด้านศิลปะการแสดง (Dramatic Arts) และ
ประสบการณ์ในการเป็นครูสอนการแสดง ประยุกต์รูปแบบการสื่อ สารเพื่ อการเสริมสร้างพลัง
อาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ในบริบทของการอบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งในการศึกษานี้ ผู้วิจัยได้ นิยามศัพท์
รูปแบบการสื่อสารดังกล่าวว่า “สื่อปฏิบัติการสมมติ” (Role-Play Action Medium)
แม้ว่าปัจจุบัน ในมิติของการดาเนินการอบรมโดยวิทยากรและการเลือกใช้รูป แบบในการ
จัดการอบรม มีการประยุกต์ปรับรูปแบบการสื่อสารเพื่อการพัฒนาไปอย่างมากมาย แต่ในมิติ
ของเอกสารงานวิจัยสื่อเพื่อการเสริมสร้างพลังบุคลากรที่สอนระดับปฐมวัย โดยเฉพาะอาสาสมัคร
ผู้ดูแลเด็ก แทบไม่ปรากฏเอกสารงานวิจัยใดรองรับ โดยงานวิจัยที่พบเป็นเรื่องการเสริมสร้างพลัง
อานาจครูเพื่อการพัฒนาบุคลากรในมิติเชิงโครงสร้างสถานศึกษา
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ผู้วิ จัย จึง พบช่อ งว่ างทางการศึก ษาวิจั ย โดยมุ่ งเน้น ศึก ษารูป แบบการสื่อ สารที่ วิท ยากร
นามาใช้ เ พื่ อ การเสริ ม สร้ างพลั ง อาสาสมั ค รผู้ ดู แ ลเด็ก ในบริ บ ทของการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
นับตั้งแต่ปี 2552 ซึ่งในที่นี้ หมายถึงการศึกษา “สื่อปฏิบัติการสมมติ” ( Role-Play Action Medium)
นั่นเอง ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ทาการศึกษา
วิเคราะห์รูปแบบการสื่อสารที่ใช้ในกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการของโครงการดังกล่าว โดย
พบว่ากิจกรรมนี้ มีความน่าสนใจในการนามาทาการวิจัย ซึ่งสามารถแจกแจงเหตุผลสาคัญได้ดังนี้
ประการที่ 1 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการในปี พ.ศ. 2552 นี้ มีประโยชน์ในการสื่อสาร
เพื่อ การพัฒนา เนื่องจากเป็น แนวคิดตามกระบวนทัศ น์ยุคใหม่ คือ กระบวนทั ศน์ยุคทางเลือ ก
(Alternative Paradigm) ซึ่งมีรูปแบบการสื่อสารที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้ส่งสาร และผู้รับสาร
ประการที่ 2 เป็นกิจกรรมที่มีคุณภาพ ใช้งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรอย่ างคุ้มค่า
ไม่ใช่เป็นเพียงการสุ่มตัวอย่าง หรือ การคัดเลือกตัวแทนบางส่วนเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีนโยบาย
เพื่อ พัฒนาอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กทั้งหมด ซึ่งมีจานวน 2,035 คน จากศูนย์พัฒนาเด็กก่อ นวัยเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร อีกทั้งเป็นจุดเริ่มต้นในการนา “สื่อปฏิบัติการสมมติ” มาใช้ในการอบรม
ต่อเนื่องตลอดทั้ง 20 รุ่น ทาให้มีเวลาปรับแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆจนได้รูปแบบที่เหมาะสมในที่สุด
ประการที่ 3 ผู้วิจัยพบว่าการศึกษาวิจัยในกิจกรรมนี้ มีความเชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎีใน
เชิงนิเทศศาสตร์ กล่าวคือ กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ นับเป็นรูปแบบการสื่อ สารระหว่าง
บุคคล ในประเภทการสื่อสารสาธารณะ (Public Communication) ซึ่งผู้วิจัยจะได้ศึกษารูปแบบการ
สื่อสารที่ผู้ส่งสารใช้ รวมถึงผลลัพธ์ของผู้รับสาร
ประการที่ 4 ด้วยเหตุที่ผู้วิจัยเป็นผู้ออกแบบหลักสูตร และวิทยากรหลัก ตลอดการอบรม
ทั้ง 20 รุ่น สามารถสืบค้นเอกสารหลักฐานที่เป็นสิ่งหายาก จากแหล่งข้อมูลต่างๆได้ จากการเก็บ
บันทึ กข้อ มูล ด้านที่ม าโครงการ เนื้ อ หา ขั้ นตอนการอบรม ลักษณะกิจกรรม การประเมิ นผล
รายงานการประชุมและบันทึกต่างๆไว้ในรูปแบบเอกสาร ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวบางส่วน
ประการที่ 5 ในปีถั ดมา (พ.ศ.2553) เกิด เหตุ การณ์ค วามไม่ส งบของบ้านเมือ ง ท าให้
กิจกรรมดังกล่าวหยุดชะงัก การดาเนินงานอบรมถูกปิดฉากลงในงบประมาณปี พ.ศ. 2552 ข้อมูล
การประเมิ น ผลที่ ไ ด้ มี เ พี ย งผลการส ารวจทั ศ นคติ เจตคติ และพฤติ ก รรมที่ เ ปลี่ ย นแปลงของ
อาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ที่เกิดขึ้นทันทีหลังการอบรม ไม่มีการติดตามผลต่อเนื่อง ทั้งนี้การเรียนรู้และ
ปฏิบัติการบางอย่าง ต้องอาศัยเวลาตกผลึกทางความคิดเพื่อปรับเปลี่ยนไปตามประสบการณ์นานปี
จึงจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน และขณะนี้ (พ.ศ.2558) ถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสาหรับ
ผู้วิจัย ที่จะได้ติดตามศึกษาผลลัพธ์ปัจจุบันของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กซึ่งต่อเนื่องมาจากปี พ.ศ.2552
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ด้วยเหตุผลสาคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้เลือกศึกษาวิจัยกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการในปี
พ.ศ. 2552 โดยก าหนดหั ว ข้ อ งานวิ จั ย ว่ า “สื่ อ ปฏิ บั ติ ก ารสมมติ ” รู ป แบบการสื่ อ สารเพื่ อ การ
เสริมสร้างพลังอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ในบริบทของการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยหวังว่าจะเป็นการ
พัฒนารูปแบบการสื่อสารในมิติของการจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลากรครูปฐมวัยทั่วประเทศ
และหวั งอีก ว่า จะสามารถสะท้อนแนวทางการแก้ไ ขประเด็นปั ญหาสามประการ ได้ แก่ ด้า น
ศักยภาพ บุคลิกภาพ และแรงจูงใจในการทางาน ของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อน
วัยเรียน และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ รวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศเช่นกัน

1.2 ปัญหานาวิจัย
1.2.1 รูปแบบการสื่อสารของ “สื่อปฏิบัติการสมมติ ” (Role-Play Action Medium) เพื่อ
การเสริมสร้างพลังอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ในบริบทการอบรมเชิงปฏิบัติการปีพ.ศ. 2552 เป็นอย่างไร
และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทันทีในการอบรมเป็นอย่างไร
1.2.2 ผลลัพธ์ปัจจุบันของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก (พ.ศ. 2558) อันเป็นผลต่อเนื่องจากการใช้
รูปแบบการสื่อสารของ “สื่อปฏิบัติการสมมติ”ในปี พ.ศ. 2552 นี้ เป็นอย่างไร

1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.3.1 เพื่อศึกษารูปแบบการสื่อสารของ “สื่อปฏิบัติการสมมติ” (Role-Play Action
Medium) เพื่อการเสริมสร้างพลังอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทันทีในการอบรมเชิง
ปฏิบัติการปี พ.ศ. 2552
1.3.2 เพื่อศึกษาผลลัพธ์ปัจจุบันของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก (พ.ศ. 2558) อันเป็นผลต่อเนื่อง
จากการใช้รูปแบบการสื่อสารของ “สื่อปฏิบัติการสมมติ” ในปี พ.ศ. 2552
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1.4 ขอบเขตการวิจัย
1.4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
การศึกษาวิจัย “สื่อปฏิบัติการสมมติ” (Role-Play Action Medium) รูปแบบการสื่อสารเพื่อ
การเสริ มสร้า งพลัง อาสาสมั ครผู้ดู แลเด็ ก และผลลั พธ์ ที่เ กิด ขึ้น ทัน ทีใ นกิ จกรรมการอบรมเชิ ง
ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากร ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก ก่ อ นวั ย เรี ย น สั ง กั ด กรุ ง เทพมหานคร ของ
“โครงการยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน โดยการจั ดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
บุคลิกภาพขั้นพื้นฐานสาหรับเด็กก่อ นวัยเรียนและจัดอบรมอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ” โดยจัดให้มี
กิจกรรมขึ้น วันที่ 3 สิงหาคม - 17 กันยายน พ.ศ. 2552 รวมถึงศึกษาผลลัพธ์ปัจจุบันของอาสาสมัคร
ผู้ดูแลเด็ก (พ.ศ. 2558) อันเป็นผลต่อเนื่องจากการใช้รูปแบบการสื่อสารของ “สื่อปฏิบัติการสมมติ”
ในปี พ.ศ. 2552
1.4.2 ขอบเขตของผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key Informants)
กาหนดผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key Informants) จานวน 6 คน โดยคัดเลือกจากอาสาสมัคร
ผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ สังกัดกรุงเทพมหานคร
จานวน 3 แห่ง ที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในปีพ.ศ. 2552 โดยใช้วิธีการเลือ กแบบเจาะจง
(Criterion - Based Selection) ได้แก่ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบาเพ็ญเหนือ ศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์ในวัดศรีบุญเรือง และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนธรรมานุรักษ์ ทั้งนี้ ในการกาหนด
ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key Informants) โดยเจาะจงเลือกลักษณะผู้ให้ข้อมูลสาคัญไม่สื่อนัยยะสาคัญใด
แต่เป็นการเลือกอย่างครอบคลุมสถานภาพกว้าง ๆ อันหลากหลาย ซึ่งประกอบด้วย ผู้ให้ข้อ มูล
สาคัญที่เป็นผู้อานวยการศูนย์ และครูประจาชั้น ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ที่มีทั้งผู้หญิง และผู้ชาย ผู้ให้
ข้อมูลสาคัญที่เป็นครูวัยกลางคน และครูรุ่นอาวุโส รวมทั้ง ผู้ให้ข้อมูลสาคัญที่เป็นไทยพุทธและ
ไทยมุสลิม เพื่อทาการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิจัย จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview)
เพื่อ ศึกษาผลลัพธ์ปัจจุบั นของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก (พ.ศ. 2558) อันเป็ นผลต่อ เนื่อ งจากการใช้
รูปแบบการสื่อสารของ “สื่อปฏิบัติการสมมติ” ในปี พ.ศ. 2552 ในมิติความเปลี่ยนแปลงด้าน
ทัศนคติ และเจตคติ ด้านบุคลิกภาพและทักษะการแสดงออก ด้านศักยภาพในการบูรณาการ ด้าน
การทางานเป็นทีม และด้านแรงจูงใจในการทางาน ซึ่งสะท้อนผ่านทัศนะของผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
1.4.3 ขอบเขตด้านเวลา
เริ่มงานวิจัย กุมภาพันธ์ 2558 และ สิ้นสุดเดือนสิงหาคม 2558
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1.5 ระเบียบวิธีวิจัย
ในการศึ ก ษาวิ จั ย ผู้ วิ จั ย ก าหนดระเบี ย บวิ ธี ก ารวิ จั ย โดยใช้ วิ ธี ก ารวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ
(Qualitative Research ) ทาการศึกษาวิจัย 2 ขั้นตอน ดังนี้
1.5.1 การวิจัยเชิงเอกสาร (Archival Research)
การดาเนินงานวิจัยจากเอกสารหายากย้อนหลัง ที่เกี่ยวข้องกับการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ของ "โครงการยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน โดยการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาบุคลิกภาพขั้นพื้นฐานสาหรับเด็กก่อนวัยเรียนและจัดอบรมอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก " ในปี พ.ศ.
2552 ซึ่งผู้วิจัยเลือกนามาศึกษา โดยใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาพถ่าย ภาพวีดีทัศน์ รายงานการ
ประชุม ใบประเมินผล ข้อมูลจากเอกสารราชการ และจากเว็บไซต์ ทั้งนี้เพื่อ สืบค้น รูปแบบการ
สื่อสารของ “สื่อปฏิบัติการสมมติ” เพื่อการเสริมสร้างพลังอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก รวมถึงผลลัพธ์ที่
เกิดขึ้นทันทีในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเมื่อปี พ.ศ. 2552 นอกจากนี้ ในฐานะที่ผู้วิจัยสวมบทเป็น
วิทยากรหลัก ได้สังเกตพฤติกรรมต่างๆของผู้เข้าอบรม และซึ่งผู้วิจัยได้ทาการจดบันทึกข้อมูลเป็น
ลายลักษณ์อักษร ซึ่งจะได้สังเคราะห์ข้อมูลจากการสังเกตดังกล่าว เสนอควบคู่กับผลลัพธ์ที่ได้
1.5.2 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview)
การดาเนินงานวิจัยจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กับ ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
(Key Informants) โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Criterion - Based Selection) อาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก
จานวน 6 คนของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ สังกัดกรุงเทพมหานคร
จานวน 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบาเพ็ญเหนือ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ใน
วัดศรีบุญเรือง และ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนธรรมานุรักษ์ ซึ่งผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ ของ
"โครงการยกระดับศูนย์เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน โดยการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพขั้นพื้นฐาน
สาหรับเด็กก่อนวัยเรียนและจัดอบรมอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก" เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม - 17 กันยายน พ.ศ.
2552 โดยออกแบบข้อคาถามเป็นแบบกึ่งโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบชี้นา (Semi-Structured
Interview or Guided Interview) ด้วยการกาหนดคาถามสาคัญ เพื่อ สืบหาข้อมูลที่เป็น ผลลัพธ์
ปัจจุบันของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก (พ.ศ. 2558) อันเป็นผลต่อ เนื่องจากการใช้รูปแบบการสื่อสาร
ของ “สื่อปฏิบัติการสมมติ” ในปี พ.ศ. 2552 ด้านทัศนคติและเจตคติ ด้านบุคลิกภาพและทักษะการ
แสดงออก ด้านศักยภาพในการบูรณาการ ด้านการทางานเป็นทีม และด้านแรงจูงใจในการทางาน
ซึ่งสะท้อนผ่านทัศนะของผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
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1.6 นิยามศัพท์
1.6.1 รูปแบบการสื่อสาร
หมายถึง ลักษณะที่ผู้ส่งสารใช้เพื่อการถ่ายทอดความรู้ หรือข้อมูล ข่าวสารไปยังผู้รับสาร
ซึ่งมีรายละเอียดด้านองค์ประกอบ ขั้นตอนการดาเนินการ และการกาหนดเป้าหมายอย่างมีระบบ
1.6.2 การเสริมสร้างพลัง
หมายถึง กระบวนการถ่ายทอดข้อมูลหรือแลกเปลี่ยนข่าวสาร ความรู้ ผ่านสื่อ หรือช่อง
ทางการสื่อสารต่างๆไปยังผู้รับสาร โดยมีเป้าหมายเพื่อ เสริมสร้างและสนับสนุนให้ผู้รับสารได้
สะท้อนความสามารถในการจัดการควบคุ ม และบูรณาการตนเอง ด้วยการดึง ศักยภาพที่มีอ ยู่
ภายในบุคคลพัฒนาเป็นผลงานเชิงสร้างสรรค์ อันเป็นรูปธรรมที่มีคุณประโยชน์ต่อชีวิตตนเอง และ
สังคมรอบข้าง
1.6.3 อาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก
หมายถึง บุคลากรที่ทางานเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ และพัฒนาเด็กปฐมวัย อายุ 2-5 ปี ของ
ศูน ย์ พัฒ นาเด็ ก ก่อ นวั ยเรี ย น ซึ่ง บางแห่ ง เรี ย กว่ า ศู นย์ อ บรมเด็ก ก่ อ นเกณฑ์ ในงานวิ จั ย นี้ค าว่ า
อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กหมายถึงบุคลากรทั้งหมด นับตั้งแต่ฝ่ายบริหารได้แก่ผู้อานวยการศูนย์ รวมถึง
บุคลากรฝ่ายปฏิบัติการได้แก่ ครูประจาชั้น และครูผู้ช่วยของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน และศูนย์
อบรมเด็ก ก่อนเกณฑ์ ซึ่งอยู่ในความรับผิด ชอบของหน่วยงานกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2552
ทั้งหมด 318 แห่ง จานวน 2,035 คน
1.6.4 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
หมายถึง รูปแบบการจัดการอบรมเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของผู้เข้าอบรม
มีวัตถุประสงค์เป็นประเด็นชัดเจน โดยมีการฝึกปฏิบัติเพื่อทาการทดลอง ทดสอบ เพื่อพัฒนาทักษะ
และศัก ยภาพของผู้ เ ข้า อบรม ภายใต้ ก ารก ากับ ดู แ ลกระบวนการเรี ย นรู้จ ากวิ ท ยากรที่ มีค วาม
เชี่ยวชาญในประเด็นดังกล่าว ในที่นี้ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เป็นลักษณะหนึ่งของการสื่อสาร
ระหว่างบุคคล โดยจัดอยู่ในประเภทการสื่อสารสาธารณะ (Public Communication) และยังถือเป็น
รูปแบบหนึ่งในการเสริมสร้างพลังบุคลากรอีกด้วย
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1.6.5 สื่อปฏิบัติการสมมติ (Role-Play Action Medium)
คาว่า “สื่อปฏิบัติการสมมติ” เป็นศัพท์เฉพาะที่ใช้ในกระบวนการวิจัยครั้งนี้ เกิดจากการ
รวมคา 3 คา ได้แก่
1.6.5.1 คาว่า Medium แทนคาภาษาไทยด้วยคาว่า “สื่อ”
ในงานวิจัยนี้ หมายถึง สื่อกลางหรือตัวกลาง ซึ่งสร้างให้เกิดการสื่อสารอย่างมีระบบ
โดยคาว่า “สื่อ” ในที่นี้ครอบคลุมถึง บุคคลซึ่งได้แก่วิทยากร และกิจกรรมซึ่งได้แก่ลักษณะและ
ขั้นตอนของรูปแบบในการสื่อสาร
1.6.5.2 คาว่า Action แทนคาภาษาไทยด้วยคาว่า “ปฏิบัติการ”
ในงานวิจัยนี้ หมายถึง การปฏิบัติเพื่อ การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เป็นการเรียนรู้จาก
การลงมือกระทาด้วยตัวเอง ตามลาดับขั้นตอนกิจกรรมในรูปแบบการสื่อสารของวิทยากร
1.6.5.3 คาว่า Role-Play แทนคาภาษาไทยด้วยคาว่า “สมมติ”
ในงานวิจัยนี้ คาว่า Role-Play หมายถึง การสะท้อนปฏิกิริยาของผู้รับสารที่เกิดจาก
ความเชื่อพื้นฐานและความสามารถภายในบุคคล ที่ถูกกระตุ้นด้วยรูปแบบการสื่อสารและกิจกรรม
ผ่ า นโลกสมมติ ข องวิ ท ยากรในบริ บ ทของการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร โดยแสดงออกได้ อ ย่ า ง
สร้างสรรค์และอิสระ และไม่ยึดติดกับแบบแผน หรือกฎเกณฑ์เดิม ๆ ไม่คานึงถึงปัจจัยที่ทาให้เกิด
อุปสรรคต่อการแสดงออก ไม่มีการวางแผนตีกรอบจุดหมายปลายทางของผลลัพธ์ไว้ล่วงหน้า ไม่
เป็นการแสดงออกเพื่อเอาใจใคร หรือจงใจทาการแสดงออกโดยมีเป้าหมายหวังผลประโยชน์ใด ๆ
ดังนั้ น เมื่อ หลอมค าทั้ง หมดเข้ าด้ว ยกั น จะได้นิ ยามศัพ ท์คาว่า “สื่ อ ปฏิบัติ การสมมติ ”
(Role-Play Action Medium) เป็นคาเฉพาะกิจที่ใช้เรียกรูปแบบการสื่อสารของวิทยากรในงานวิจัยนี้
ซึ่งมีความหมายเฉพาะว่า รูปแบบการสื่อสารของวิทยากร ในบริบทของการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ด้วยการกระตุ้นความเชื่อและทักษะความสามารถภายในตัวตน ให้เกิดปฏิกิริยาการกล้าแสดงออก
ทางร่างกาย เสียง ภาษา อารมณ์ และความคิ ดสร้างสรรค์อย่างอิสระ โดยสนับสนุนการเรียนรู้หา
ประสบการณ์ จากการลงมือกระทาด้วยตนเอง
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1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.7.1 เป็นการพัฒนาการใช้รูปแบบการสื่อ สารระหว่างบุคคลผ่านสื่อบุคคล ด้วยการใช้
“สื่อปฏิบัติการสมมติ” (Role-Play Action Medium) ในบริบทของการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อ การ
เสริมสร้างพลังอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กก่อ นวัยเรียน และศูนย์อ บรมเด็กก่อ น
เกณฑ์ รวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศ
1.7.2 เป็นการสะท้อนแนวทางที่นาไปสู่การแก้ไ ขปัญหา และสถานการณ์ใ นประเด็ น
ปัญหาสามประการที่เกิดขึ้ น ได้แ ก่ ด้านศักยภาพ บุคลิกภาพ และแรงจูงใจในการทางาน ของ
อาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กก่อ นวัยเรียน และศูนย์อ บรมเด็กก่อ นเกณฑ์ รวมถึงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ทั่วประเทศ

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาวิจัย “สื่อปฏิบัติการสมมติ” (Role-Play Action Medium) รูปแบบการสื่อสาร
เพื่อการเสริมสร้างพลังอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ในบริบทของการอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้วิจัยได้ทาการ
ทบทวนวรรณกรรม โดยทาการแยกแยะแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
2.1 แนวคิ ด การสื่ อสารระหว่ างบุ คคลผ่า นสื่อ บุ คคล (Interpersonal Communication
through Personal Media Concept )
2.2 แนวคิด การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม (Participatory Communication Concept)
2.3 แนวคิด การเสริมสร้างพลัง ( Empowerment Concept)
2.4 แนวคิด ละครสร้างสรรค์ในฐานะสื่อเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา (Creative Drama as a
Development & Learning Medium Concept)
2.5 แนวคิด กระบวนการเรียนรู้โดยบทบาทสมมติ (Learning Process with Role Playing
Concept)
2.6 แนวคิด สัญญวิทยาและการสร้างความหมาย (Semiology and Signification Concept))
2.7 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Related Research)
2.8 กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework)
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2.1 แนวคิด การสื่อสารระหว่างบุคคลผ่านสื่อบุคคล (Interpersonal Communication
through Personal Media Concept )
2.1.1 ความหมายของการสื่อสารระหว่างบุคคล
ถิรนันนท์ อนวัชศิริวงศ์ (2533) กล่าวว่าการสื่อสารระหว่างบุคคล เป็นการถ่ายทอดความรู้
ความคิด ความรู้สึก และความต้องการของผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร และเกิดการตอบสนองไปมา
ระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร ส่วนมากจะเป็นการสื่อสารกันด้วยการปรากฏตัวทั้งสองฝ่าย โดยใช้
การสื่อสารด้วยวัจนสาร และอวัจนสาร
นอกจากนี้ยังมีผู้นิยามความหมายไว้ครอบคลุมและชัดเจน ดังนี้ การสื่อสารระหว่างบุคคล
หมายถึงกระบวนการสื่อสารซึ่งบุคคลที่มี จานวนตั้งแต่สองคนขึ้นไป มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
อย่า งต่ อเนื่อ ง และสามารถแสดงและรับรู้ ปฏิ กิริ ยาตอบกลั บระหว่างกัน ได้ อ ย่ างชั ดเจน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างอิทธิพลให้เกิดขึ้นระหว่างกันทั้งสองฝ่าย และเพื่อควบคุมความสัมพันธ์ที่
เกิดขึ้นระหว่างกัน ลักษณะของการสื่อสารระหว่างบุคคลมีลักษณะ และบริบทที่แตกต่างจากการ
สื่อ สารประเภทอื่น ๆ คือ เป็นการสื่อ สารที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคลสองคนขึ้นไปซึ่งมีปฏิสัมพันธ์
ใกล้ ชิ ด เป็ น การสื่ อ สารซึ่ ง เน้ น ปฏิ สั ม พั น ธ์ แ บบเห็ น หน้ า เห็ น ตากั น ระหว่ า งผู้ สื่ อ สาร เป็ น
กระบวนการสื่อสารซึ่งคู่ สื่อสารจะทาหน้ าที่ เ ป็นทั้ งผู้ส่ งสารและผู้ รับสารในเวลาเดีย วกัน และ
ต่อเนื่องกัน เป็นการสื่อสารซึ่งมีความเป็นส่วนตัวและมีลักษณะไม่เป็นทางการสูงกว่าการสื่อสาร
ประเภทอื่น เป็นการสื่อสารซึ่งเกิดขึ้นทันทีทันใดตามสถานการณ์และบริบทของการสื่อสาร เป็น
การสื่อสารซึ่งเอื้อให้เกิดปฏิกิริยาตอบกลับระหว่างกันในปริมาณสูงและรวดเร็ว เป็นการสื่อสารที่
ไม่ยึดรูปแบบชัดเจน (สุรัตน์ ตรีสกุล, 2546, น.213, น. 215-216)
2.1.2 ประเภทของการสื่อสารระหว่างบุคคล
ชิตาภา สุขพลา (2548) ได้จาแนกองค์ประกอบหลักของการสื่อสารระหว่างบุคคล 5 อย่าง
คือ ผู้ส่ งสาร ผู้รับ สาร สาร สื่อ และบริ บทในการสื่อ สาร และยัง ได้แบ่ง ประเภทการสื่อ สาร
ระหว่างบุคคล ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
2.1.2.1 การสื่อสารแบบสองต่อสองหรือเผชิญหน้า (Face to Face) เป็นการสื่อสาร
ระหว่างบุคคล 2 คน ซึ่งมีการสื่อสารโดยตรงในลักษณะการเผชิญหน้าโดยตรง เช่นการพบปะ การ
สนทนา และการสื่อสารโดยอ้อมโดยอาศัยผ่านตัวกลาง
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2.1.2.2 การสื่อสารระหว่างกลุ่มบุคคล (Group Communication) คือ แบบ 3 คน
หรือมากกว่า วิธีการสื่อสารจะต้องใช้สื่อต่าง ๆ เข้ามาช่วย มีลักษณะเป็นทางการมากขึ้น และอาจจะ
เป็นการสื่อสารทางเดียวมากขึ้น ซึ่งควรมีจานวนสมาชิกไม่มากเกินไปที่จะมีการสื่อสารสัมพันธ์กัน
อย่างทั่วถึง
2.1.2.3 การสื่อสารสาธารณะ (Public Communication) การสื่อสารระหว่างบุคคล
กลุ่มย่อยที่มีสมาชิกมากกว่าแบบอื่น ผู้รับสารประกอบด้วยบุคคลหลายลักษณะมารวมกันในการ
สื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์ ในการสร้างการรับรู้ข้อมูล การประชาสั มพันธ์ข่าวสาร โน้มน้าวชักจูง
การสร้างภาพลักษณ์องค์กรหรือจัดการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง อาทิ เช่น การประชุมกลุ่มใหญ่
การบรรยาย การอบรมสัมมนาการปาฐกถา การกล่าวสุนทรพจน์ การหาเสียง เป็นต้น อาจมีการ
สื่อสารสองทาง ( Two Way Communication) เกิดขึ้นได้ แต่ค่อนข้างจากัด ทาให้ผู้ส่ง สารไม่รับรู้
ปฏิกิริยาย้อนกลับได้ทันที ผู้ส่งสารจึงต้องมีการสังเกต และคาดคะเนจากปฏิกิริยาท่าทางของผู้รับ
สาร เพื่อให้ผู้ส่งสารปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการสื่อสารได้
2.1.3 ปัจจัยสาคัญที่สง่ ผลให้การสือ่ สารระหว่างบุคคลประสบความสาเร็จ
Julia T.Wood (Wood, 2013 อ้างถึงใน พรพรรณ ประจักษ์เนตร, 2556) กล่าวถึง หลักสาคัญ
ในการสร้างความสาเร็จของการสื่อสารระหว่างบุคคล 8 ประการ ดังนี้
2.1.3.1 เราทุกคนสามารถทาการสื่อสารได้ เพราะคนเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงการ
สื่อสารได้ไม่ว่าจะสื่อสารผ่านวัจนภาษา อวัจนภาษา แม้ กระทั่งความเงียบ จะมีการตีความหมาย
และการแสดงออกเกิดขึ้นตลอดเวลา
2.1.3.2 เมื่อมีการสื่อสารไปแล้วไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้ หากสิ่งที่สื่อสารทา
ให้เกิดความเสียหาย ต้องรีบแก้ไขสร้างความเข้าใจ จึงต้องใช้วิจารณญาณในการสื่อสาร
2.1.3.3 การสื่อสารระหว่างบุคคลเกี่ยวข้องโดยตรงกั บจริยธรรม ในการสื่อสารไม่
ว่าจะเป็นคาพูด หรือการกระทาต้องอยู่ในกรอบของศีลธรรม ไม่โป้ปดมดเท็จ อยู่บนพื้นฐานของ
สิทธิความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียม เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน
2.1.3.4 บุคคล เป็นผู้สร้างความหมายในการสื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสารไม่
เป็นเพียงการส่งวัจนสาร หรืออวัจนสาร แต่ยังเป็นการตีความจากความหมายจากสัญลักษณ์ในการ
สื่อสารอย่างต่อเนื่อง ขึ้นอยู่กับพื้นฐานปัจเจกบุคคล
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2.1.3.5 Meta-Communication ส่งผลกระทบในการสื่อสารความหมาย แปลว่าการ
สื่อ สารเกี่ยวกับการสื่อสาร เป็นการใช้กลวิธีการสื่อ สารเพื่อ แก้ปัญหาพฤติกรรมการสื่อ สารที่คู่
สื่อสารกาลังเผชิญหน้าอยู่ หรือที่ผ่านมาแล้วให้เกิดการเข้าใจ หรือการใช้กลวิธีการสื่อสารชักนาให้
การสื่อสารที่กาลังจะเกิดมีความน่าสนใจ น่าติดตามนาไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดี นับเป็นกุศโลบายของ
การสื่อสารเพื่อเสริมสร้างพลังอวัจนภาษา และวัจนภาษาให้เป็นไปในเชิงบวก
2.1.3.6 เป็นการก่อให้เกิดความสัมพันธ์และนาไปสู่การพัฒนาสัมพันธภาพ การ
สื่อสารเป็นวิธีที่คู่สื่อสารจะได้ปรับตัวให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน การแลกเปลี่ยนข้อดี ข้อเสีย เพื่อ
การปรับทัศนคติ และปรับพฤติกรรมในการสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในอนาคต
2.1.3.7 การสื่ อ สารระหว่ า งบุ ค คลไม่ ใ ช่ โ อสถในการบ าบั ด รั ก ษาทุ ก โรค ใน
สถานการณ์อันซับซ้อน การสื่อสารระหว่างบุคคลอาจไม่สามารถนาไปสู่การคลี่คลายปมปัญหาได้
ต้องอาศัยบริบทอื่นมาช่วยเยียวยา
2.1.3.8 เราทุกคนสามารถเรียนรู้วิธีการสื่ อ สารระหว่างบุคคลให้มีประสิทธิภาพ
คนเราไม่ได้เก่งในทุกเรื่อง แต่เรียนรู้ได้ เช่นเดียวกับการเรียนรู้ในเรื่องทักษะการสื่อสารระหว่าง
บุคคล ซึ่งเป็นสิ่งจาเป็น เพราะคนเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น
2.1.4 ความหมายและความสาคัญของสื่อบุคคล
มีนักวิชาการที่ให้ความหมายและความสาคัญของสื่อบุคคลไว้หลายท่าน ดังนี้ สื่อบุคคล
หมายถึง ตัวคนที่นามาใช้สื่อสารกับผู้รับสารในลักษณะเผชิญหน้าทั้งในรูปของการสนทนาหรือใน
รูปของการประชุ มกลุ่ ม ซึ่ง การใช้ สื่อ บุ คคลในการสื่ อ สารก่ อ ให้เกิ ดผลดี คือ สามารถน าข่ าวที่
ต้องการเผยแพร่ไปสู่ผู้รับสารได้โดยตรง และทาให้การเผยแพร่ข่าวสารเป็นไปในลั กษณะที่ความ
ยืดหยุ่นปรับให้ผู้รับสารเป็นราย ๆได้ ทราบความรู้สึกของผู้รับสารทันที (ปรมะ สตะเวทิน , 2546,
น.48)
การสื่อสารระหว่างบุคคล มีผลต่อการทาให้ผู้รับสารยอมรับที่จะเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และ
ยอมรับที่จะให้ความร่วมมือในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดังนั้นสื่อบุคคลจึงมีความสาคัญมากกว่า
สื่อมวลชนในขั้นจูงใจ ส่วนสื่อมวลชนจะมีความสาคัญกว่าในขั้นของการให้ความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้อง อาจมีผลในการสร้างทัศนคติในเรื่องที่บุคคลยังไม่เคยรับรู้มาก่อนบ้าง (Katz & Lazarsfeld,
1955, p.7)
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ในกรณีที่ต้องการให้บุ คคลใด ๆ เกิดการยอมรับ ในสารที่เสนอออกไป หรือ จะทาการ
สื่อ สารให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อ ให้มีการยอมรับสารนั้น ควรที่จะใช้การสื่อ สารระหว่าง
บุคคล โดยใช้สื่อบุคคลเป็นผู้เผยแพร่ข่าวสาร สื่อบุคคลนี้จะมีประโยชน์มากในกรณีที่ผู้ส่งสารหวัง
ผลให้ผู้รับเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับทัศนคติและพฤติกรรมในการรับสาร นอกจากนี้ยังเป็นวิธี
ช่วยให้ผู้รับสารมีความเข้าใจกระจ่างชัดและตัดสินใจรับสารได้อย่างมั่นใจขึ้น (Rogers & Svenning,
1969, p.87)
สรุปว่าสื่อบุคคล เป็นตัวบุคคลที่ทาหน้าที่เป็นตัวกลางในการสื่อสารเพื่อนาพาข้อมูลต่าง ๆ
สู่ผู้รับสาร นับว่าเป็นสื่อที่มีอิทธิพลอย่างยิ่งในการสร้างการโน้มน้าว ให้เกิดการยอมรับ เนื่องจาก
เป็นการสื่อสารสัมพันธ์ด้วยการใช้คาพูดโดยตรงต่อกลุ่มเป้าหมายผู้รับสาร อย่างไรก็ตามสื่อบุคคลก็
มีข้อจากัดคือ หากเรื่องที่ถ่ายทอดเป็นเรื่องที่มีบริบทซับซ้อนมีการสื่อความหมายเป็นเชิงลึก การใช้
คาพูดของบุคคลอาจไม่เพียงพอต่อการสร้างการรับรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้อง จาเป็นที่บุคคลนั้น
ต้องมีความสมรรถนะ และทักษะการสื่อสารที่ดีเยี่ยมจึงจะทาให้การสื่อสารนั้นประสบความสาเร็จ
อย่างไรก็ตาม สื่อบุคคลยังมีข้อด้อยคือเป็นสื่อที่ไม่คงทน เพราะเป็นคาพูดของบุ คคล ยากแก่การ
ตรวจสอบและอ้างอิง เว้นแต่ได้บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร (พจน์ ใจชาญสุขกิจ, 2557)
2.1.5 ปัจจัยที่ทาให้การสือ่ สารผ่านสือ่ บุคคลมีประสิทธิภาพ
ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้กล่าวไว้ใน Talk Show ของ
โครงการพัฒนาสื่อบุคคลของ EGAT เกี่ยวกับปัจจัยที่จะทาให้สื่อ บุคคลมีประสิทธิภาพในการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติขององค์กร ด้วยหลักการสื่อสารผ่านสื่อบุคคล เพื่อประสิทธิภาพต่อการสื่อสาร
ภาพลักษณ์ องค์กร และให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร มีดังนี้
1) หลักการสื่อสารระหว่างบุคคล A – F: A – Accuracy ถูกต้องแน่นอน, B – Brief
สั้น กระชับ , C – Clearly กระจ่างชัดเจน , D – Direct ตรงกลุ่มเป้าหมาย , E – Easy เข้าใจง่าย และ
F – Feedback สนใจต่อผลย้อนกลับ
2) การสร้างความคุ้นเคย การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลที่เป็นกันเองนั้น ทาให้เกิด
การคล้อยตาม ชักจูงได้ง่าย การสื่อ สารแบบเผชิญหน้า ทาให้สามารถปรับปรุงเนื้อ หา ประเด็น
วิธีการ ให้เหมาะสมกับคู่สนทนาหรือสถานการณ์ง่ายกว่า
3) การสร้างช่องทางและการยอมรับด้วยเหตุผล ช่องทางการสื่อสารระหว่างบุคคล
นั บ เป็ น อี ก ช่ อ งทางหนึ่ ง ที่ ไ ด้ รั บ ความสนใจในฐานะผู้ ถ่ า ยทอดข่ า วสาร เป็ น แหล่ ง ข้ อ มู ลที่ มี
เสถียรภาพและความน่าไว้วางใจ แต่จะไม่ไ ด้รับความน่าเชื่อ ถือ ในแง่เนื้อ หาของสารหากไม่ มี
เหตุผลที่พอเพียง
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4) การสร้างความน่าเชื่อ ถือ ผู้รับสารส่วนใหญ่มักจะเชื่อถือ ความคิดเห็นของผู้ที่
รู้จัก คุ้นเคยและนับถือมากกว่าบุคคลที่ไม่รู้จักมาก่อน การสื่อความระหว่ างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กับ
บุคคลภายนอก หรือการที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลที่รับฟังได้ มีที่มาที่ไป
ชัดเจน
5) การบริหารความขัดแย้งและสื่อสารในวิกฤติ การสนทนาของผู้รับสารที่มีความ
เชื่อขัดแย้ง หรือมีทัศนคติต่อต้านที่รุนแรง หรือแก้ไขได้ ทันท่วงทีกรณีเกิดวิกฤตที่คาดไม่ถึง ต้องมี
การเตรียมตัวหรือมีข้อมูล ทางเลือกที่ดีพอ ต้องเข้าใจเจตนารมณ์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายขององค์กร
ผู้สื่อสารต้องเข้าใจเจตนารมณ์ขององค์กร และมีทักษะและระดับของการตัดสินใจในระดับหนึ่ง
6) การประเมินและเตรียมรับการสื่อสาร ต้องมีการประเมินผลกระทบรอบด้าน และ
มีแนวทางการรองรับ การใช้คาพูดอย่างเดียว โดยไม่มีข้อมูลหรือการเตรียมการที่ดี อาจไม่เพียงพอ
ต้องอาศัยการฝึกฝนมีความเชี่ยวชาญในการสื่อ สารที่ดีและต้องหาข้อมูล สื่อสารให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ จะทาให้ผู้รับสารมีความเข้าใจกระจ่างชั ด ตัดสินใจรับสารได้อ ย่างมั่นใจ ให้บรรลุ
เป้าหมาย สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร (สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย, 2557, 4 กุมภาพันธ์, ย่อ
หน้าที่ 3)
กล่าวโดยสรุปก็คือการสื่อสารด้วยสื่อบุคคลที่ดี ควรนาเอาหลักการการสื่อสารต่าง ๆ มา
ประยุกต์ใช้มากกว่าจะยึดถือกฎเกณฑ์ที่ตายตัว แต่ต้องใช้ความเข้าใจด้วยการศึกษาข้อมูลที่รอบด้าน
มีความสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และวิธีการให้สอดคล้อ งเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้ น
ขณะนั้น จึงเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร สิ่งสาคัญของการสื่อความด้วยบุคคล จะต้องใช้
ความสามารถพิเศษเฉพาะตัวเป็นหลัก ดังนั้น คุณสมบัติส่วนตัวของผู้สื่อสาร จึงเป็นสิ่งสาคัญอย่าง
ยิ่งต่อความสาเร็จหรือล้มเหลวของการสื่อความนั้น ๆ (พจน์ ใจชาญสุขกิจ, 2557, ย่อหน้าที่ 6)
นอกจากนี้ยังมีแนวคิดของ Lazarsfeld & Menzel (1968) ในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของ
บุคคลในการสื่อสารระหว่างบุคคลผ่านสื่อบุคคล โดยอาศัยปัจจัยซึ่งมีประสิทธิภาพที่ดีกว่า โดยการ
สื่อสารระหว่างบุคคลผ่านสื่อมวลชน ประกอบด้วยปัจจัย 4 ประการ ดังนี้
1) การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล สามารถจัดการเลือกรับสารของผู้ฟังได้เนื่ องจาก
การหลีกเลี่ยงการสนทนาหรือรับฟังเป็นไปได้ยากกว่าการรับข่าวสารจากสื่อมวลชน ซึ่งผู้รับสาร
หลีกเลี่ยงไม่รับฟังเนื้อหาที่ขัดแย้งกับทัศนคติและความเชื่อของตน หรือเรื่องที่ตนไม่สนใจได้ง่าย
2) การติดต่อสื่อสารแบบเผชิญหน้า เปิดโอกาสให้ผู้ส่งสารสามารถปรับปรุง หรือ
เปลี่ยนแปลงเนื้อหาที่ใช้สนทนากันได้ในเวลาอันรวดเร็ว ถ้าหากเนื้อ หาที่สนทนานั้นได้รับการ
ต่อต้านจากคู่สนทนา
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3) การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลนั้น จะมีลักษณะง่าย ๆ เป็นกันเอง จึงง่ายต่อการ
ชักจูงใจให้คล้อยตาม
4) ผู้รับสารส่วนใหญ่มักจะเชื่อถือในข้อตัดสิน และความคิดเห็นของผู้ที่เขารู้จักและ
นับถือมากกว่าบุคคลที่เขาไม่รู้จักมาก่อนแล้วมาติดต่อสื่อสาร (Lazarsfeld & Menzel, 1968, p.45)

2.2 แนวคิด การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม (Participatory Communication)
การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม เป็นแนวคิดที่เชื่อ มโยงระหว่างแนวคิดการมีส่ วนร่วม และ
แนวคิดการสื่อสาร โดยสหประชาชาติ (United Nation, 1983) ได้ให้ความหมายว่า การมีส่วนร่วม
(Participation) คือ การเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชนในทุกขั้นตอนของการดาเนินโครงการ นับแต่
ขั้นแรกคือการร่วมวางแผน ซึ่งชุมชนจะต้องร่วมวิเคราะห์ปัญหา ร่วมออกแบบโครงการ จนถึงขั้น
ปฏิบัติการในการร่วมดาเนินงาน และสุดท้ายในขั้นการร่วมกันประเมินผล นักวิชาการ บางท่านให้
ความหมายว่า คือการใช้กระบวนการสื่อสาร เริ่มตั้งแต่ ผู้ส่งสาร ส่งสาร ผ่านช่องทางการสื่อสาร
มายังผู้รับสาร ในกิจกรรมของโครงการที่ชุมชนมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน โดยมีการวางแผนงานและ
วัตถุประสงค์ร่วมกัน มีการกาหนดรูปแบบกิจกรรมและการดาเนินงานร่วมกัน ตลอดจนมีส่วน
ร่วมในการประเมินผลร่วมกัน ภายใต้บริบทการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมระหว่างรัฐและประชาชน
การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม มีลักษณะแตกต่างจากแนวคิดการสื่อสารเพื่ อการพัฒนาอื่น ๆ
ตามตาราง 2.1 ดังนี้
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ตารางที่ 2.1 ตารางเปรียบเทียบแบบจาลองการสื่อสารเพื่อการพัฒนา
การสื่อสารเพื่อการ
พัฒนา

แบบจาลองการ
แพร่กระจายสาร
(การสื่อสารทางเดียว)

แบบจาลองทักษะชีวิต

นิยาม

ข้อมูลข่าวสาร

ข้อมูลข่าวสารและทักษะ

ความคิดเกี่ยวกับ
วัฒนธรรม

วัฒนธรรมเป็นอุปสรรค วัฒนธรรมเป็นศูนย์รวม
ของการพัฒนา
ของการพัฒนา

ความคิดเกี่ยวกับ
กลไกที่สร้างการ
เปลี่ยนแปลง

ปัจจัยภายนอกเป็น
กลไกการเปลี่ยนแปลง

ปัจจัยภายนอกในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับชุมชนเป็น
กลไกการเปลี่ยนแปลง

ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอกร่วมกันเป็น
กลไกการเปลี่ยนแปลง

ความคิด การศึกษา

การสอน

ทักษะชีวิต การเรียนรู้

การเรียนรู้อย่างอิสระ

แนวคิดกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้รับสารเชิงรับ
ของการสื่อสาร

กลุ่มผู้ฝึกอบรมเชิงรุก

กลุ่มประชาชนเป้าหมาย/
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเชิงรุก

วิธีการสื่อสาร

สารเพื่อโน้มน้าวใจ

สารและประสบการณ์

ความคิดหลักในเรื่อง
การเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมของบุคคล

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของบุคคล
ผลในเชิงปริมาณ
ระยะสั้น
และระยะกลาง

พฤติกรรมของบุคคล
บรรทัดฐานทางสังคม
เรียนรู้เชิงประสบการณ์
การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของบุคคล
การเพิ่มทักษะ
ระยะสั้น
และระยะกลาง

ประเด็นปัญหาและประเด็น
การต่อสู้ต่างๆในสังคม
ข้อถกเถียงอภิปรายต่าง ๆ
พฤติกรรมของบุคคลและ
สังคม บรรทัดฐานทางสังคม
ความสัมพันธ์อานาจ
การมีส่วนร่วมของการเมือง
และสังคม การเปลี่ยนแปลง
อย่างยั่งยืน
ระยะกลาง
และระยะยาว

ระยะเวลากิจกรรม

แบบจาลองการสื่อสาร
แบบมีส่วนร่วม
(การสื่อสารสองทาง)
การมีส่วนร่วมระหว่าง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
วัฒนธรรมเป็นวิถีชีวิต

แหล่งที่มา: Tufte & Mefaloputlos, 2009, p.8 อ้างถึงใน อัจฉรา ศรีพันธ์, 2555, น.13.
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จากตารางที่ 2.1 สรุปได้ว่า แนวคิดแบบจาลองของการสื่อ สารแบบมีส่วนร่วมมีความ
แตกต่างจากแนวคิดการสื่อสารเพื่อการพัฒนาด้านอื่น ในมิติของความหมาย มุมมองทางวัฒนธรรม
ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง รูปแบบการเรียนรู้ กลุ่มเป้าหมาย และวิธีการสื่อ สาร รวมถึง
ผลลัพธ์ และระยะเวลาดาเนินการ
กาญจนา แก้วเทพ, กาจร หลุยยะพงศ์, รุจิรา สุภาษา, และวีรพงษ์ พลนิกรกิจ (2543) ได้
กล่าวถึงการสื่อสารชุมชน อันมีลักษณะดังนี้
1) เป็นการสื่อสารแบบสองทาง ข่าวสารไม่นิ่งอยู่กับที่ มีการไหลเวียนของสารอยู่
ตลอดเวลา ข้อมูลปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ของการตอบโต้ระหว่างผู้ส่งสาร และผู้รับสาร
2) ทิศทางการไหลของข่าวสาร มีการหลั่งไหลของข่าวสารจากทุกทิศทุกทาง ทั้ง
จากบนลงล่าง จากล่างสู่บน และแบบไปมาในแนวราบ ดังนั้น ข้อมูลข่าวสารอาจมาจากพัฒนากร
ไปสูป่ ระชาชน จากสื่อมวลชนไปสู่ผู้รับสารในชนบท หรือ ชุมขนอาจจะส่งข่าวสารย้อนกลับไปยัง
เจ้าหน้าที่รัฐ หรือมีการแลกเปลี่ยนติดต่อส่งข่าวสารระหว่างชุมชนด้วยกันเอง
3) เป้าหมายของการสื่อสารชุมชน มีการกาหนดเป้าหมายโดยใช้ระดับผู้ที่เกี่ยวข้อง
เป็นเกณฑ์และกาหนดเป้าหมาย โดยสอดรับกับทิศทางการไหลของข่าวสารได้แก่ เพื่อ ถ่ายทอด
ข้อมูลข่าวสารและโน้มน้าวชักจูงใจ เพื่อเป็นช่องทางการแสดงออกซึ่งตัวตนของชุมชน
4) วัตถุประสงค์ในการสื่อสารชุมชน จากเดิมเป็นการพัฒนาเพื่อ ตอบสนองความ
ต้องการของรัฐเป็นหลักเปลี่ยนมาเป็นการพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน
5) หน้าที่ของการสื่อสาร ประกอบด้วย
(1) หน้าที่ในการแสดงออก คือ ทักษะในการสะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชน
(2) หน้าที่ทางสังคม คือ การเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อสร้างเอกภาพของชุมชน
(3) หน้าที่ในการให้ข้อมูลข่าวสาร มีกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลและเพือ่
ถ่ายทอดความรู้ให้กันและกัน
(4) หน้าที่ในการควบคุมการปฏิบัติการ การสื่อ สารมีผลต่อการวิเคราะห์
แก้ไขปัญหาของทุกคนในชุมชน
กาญจนา แก้วเทพ, กิตติ กันภัย, และปาริชาต สถาปิตานนท์ (2543) กล่าวว่า การสื่อสาร
แบบมีส่วนร่วม ถือเป็นรูปแบบหนึ่งที่สาคัญของการสื่อสารชุมชน โดยการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม
มีวัตถุประสงค์ดังนี้
1) เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนตระหนักในคุณค่าของตนเอง
2) เพื่อสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับชุมชนในการมีส่วนร่วม
3) เพื่อสร้างโอกาสในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยให้ชุมชน
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4) เพื่อหยิบยื่นความสามารถในการผลิตสื่อ และการเพิ่มช่องทางการสื่อ สารของ
ชุมชนจากแนวคิดและจากวิสัยทัศน์ของคนในชุมชน
5) เพื่อเปิดเวทีให้ชุมชนได้แสดงออกในการนาเสนอปัญหาที่เป็นของชุมชน และ
ร่วมสืบค้นวิเคราะห์หาวิธีแก้ไขปัญหาภายใต้บริบทที่เหมาะสมกับชุมชน
6) กระบวนการสื่อสารจะส่งผลให้ชุมชนเรียนรู้ได้ชัดเจน เกิดปัญญาและความ
รอบคอบในการตัดสินแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างชาญฉลาด
7) เปิดโอกาสให้มีการสร้างสรรค์สื่อ ที่เต็มไปด้วยสาระและคุณภาพในปริมาณที่
เพิ่มพูนมากขึ้น
ปาริชาต สถาปิตานนท์ (2549) กล่าวในหนังสือการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมและการพัฒนา
ชุมชน จากแนวคิดสู่ปฏิบัติการวิจัยในสังคมไทย เกี่ยวกับหลักการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมกับบริบท
การพัฒนาชุมชน 7 ประการดังนี้
1) ความหลากหลายของผู้เข้าร่วม ความหลากหลายส่งผลให้เสียงของชุมชนมี
ทางเลือกมากขึ้น และสะท้อนความคิดเห็นต่าง ๆ ได้หลายมุมมอง ซึ่งส่งผลให้การพัฒนาต่าง ๆ
สอดคล้องตามบริบท และขณะเดียวกันก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้คนในชุมชนที่ได้มีส่วนร่วม
ในการอุทิศแรงกายแรงใจให้กับประโยชน์ของสาธารณะด้วยประสิทธิภาพที่มีอยู่อย่างสูงสุด
2) การเข้าถึงสื่อ การเข้าถึงสื่อนาไปสู่การที่ผู้เกี่ยวข้องได้พัฒนาความรู้สึกเกี่ยวข้อง
เชื่อมโยงกับประเด็นปัญหา เกิดความรับผิดชอบร่วม ความผูกพันที่หยั่งรากลึกที่จะร่วมแก้ปัญหา
และเป็นการถ่ วงดุ ลอานาจสร้า งความแข็งแกร่ง และสิ ทธิใ นความเท่าเทียม เหนือ กลุ่ม ผู้หวั ง
ผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่สร้างอิทธิพลเหนือชุมชน
3) ความเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์ ตระหนักในคุณค่าแห่งตนว่ามีความสามารถ
ในการแก้ปัญหา
4) ความโดดเด่นของสาร ประเด็นที่มีเนื้อหาสาระเหมาะสมกับบริบทของชุมชน
สามารถสะท้อนความคิดความต้องการ และตอบโจทย์ปัญหาที่ชุมชนกาลังเผชิญอยู่ได้ มีประโยชน์
สาหรับชุมชนนั้น ๆ โดยเฉพาะ
5) การปรึกษาหารือ เป็นกระบวนการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล มุมมอง และทัศนะต่าง ๆ
6) การสนับสนุน เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนมีได้แสดงออกอย่างเต็มศักยภาพ
7) กระบวนการเชิงประชาธิปไตย เป็นการกระจายอานาจไปสู่ประชาชนในระดับ
ชุมชน เพื่อเพิ่มพลังอานาจให้กับชุมชน และการฝึกฝนให้ชุมชนจัดการเรียนรู้แบบการพึ่งพาตนเอง
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การน าการสื่อ สารแบบมีส่ วนร่ว มมาประยุ กต์ ในการพั ฒนาด้ านต่า ง ๆ อาศัย หลั กการ
ทั้งหมด 4 ขั้นตอน ดังนี้ (Tufte & Mefaloputlos, 2009 อ้างถึงใน อัจฉรา ศรีพันธ์, 2555)
1) การประเมิ น การสื่ อ สารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม (Participatory Communication
Assessment) เป็นขั้นตอนการวิเคราะห์สถานการณ์ สืบค้นข้อมูลเชิงลึก เพื่อ ออกแบบเครื่องมือใน
การสื่อสารและรูปแบบการสื่อสารที่เหมาะกับการแก้ปัญหาปัจจุบันที่เกิดขึ้นในชุมชน
2) การออกแบบกลยุทธ์การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม (Participatory Communication
Strategy Design) เป็นขั้นตอนการมุ่งสู่เป้าหมายที่ได้วางไว้ร่วมกัน โดยการร่วมกันศึกษาวิจัย เพื่อ
สืบหาแนวคิด และกลวิธีในการสื่อสารที่ทรงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลที่สุด
3) การปฏิบัติกิจกรรมการสื่อสาร (Implementation of Communication Activities)
เป็นขั้นตอนการร่วมกันดาเนินการตามกลยุทธ์ที่ร่วมวางแผนไว้ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
ร่วมกัน
4) การติดตามและการประเมินผล (Monitoring and Evaluation) เป็นขั้นตอนที่ต้อง
มีการดาเนินการตลอดโครงการ เพื่อสะท้อนผลการดาเนินกิจกรรม และร่วมวิเคราะห์ บทสรุปจาก
ผลกระทบที่เกิดขึ้น
เงื่อนไขสาคัญที่ทาให้กระบวนการของการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม เป็นแนวทางการสื่อสาร
ที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาสังคม ได้แก่ ปรัชญาและแนวคิดด้านประชาธิปไตยในการสื่อสาร
ระหว่างสมาชิกในสังคม กล่าวคือ สิทธิในความเสมอภาคของบุคคล สิทธิในการแสดงออกอย่าง
เท่าเทียม การส่งเสียงของปัจเจกในแง่มุมที่แตกต่าง เพิ่มโอกาสในการการเข้าถึง และรับรู้ข้อมูลที่
มีส่วนได้ส่วนเสีย การกระตุ้นจิตสานึกเพื่อส่วนรวมเหนือประโยชน์ส่วนตน การเข้าใจในบทบาท
หน้าที่ของตน การยอมรับฟังข้อคิดเห็นของผู้อื่น และการยอมจานนและดาเนินการตามข้อตกลง
ของเสียงส่วนมาก ซึ่งปรัชญาการสื่อสารเชิงประชาธิปไตยนี้ สามารถเสริมสร้างพลังให้กับชุมชน
จากการสร้างให้ชุมชนมีความต้องการเป็นเจ้าของกิจกรรม หรือโครงการต่าง ๆ ซึ่งมีส่วนร่วมกัน
วางแผน ตลอดจนมีส่วนร่วมในขั้นตอนการปฏิบัติ สนใจติดตามผล และ หมั่นตรวจสอบโครงการ
ต่าง ๆ เพื่อสะท้อนผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง (ปาริชาต สถาปิตานนท์ สโรบล, 2542, อ้างถึง
ใน อัจฉรา ศรีพันธ์, 2555)
จุฑาพรรธ์ ผดุงชีวิต (2555) ได้กล่าวไว้ในวารสารวิจัย ของคณะภาษาและการสื่อ สาร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ฉบับเดือนกันยายน พ.ศ. 2555 เรื่อง การสื่อสารแบบเน้นการมี
ส่วนร่วมเพื่อความสมดุลและยั่งยืน ว่า สิ่งที่ควรคานึงถึงในหลักของการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมที่
สาคัญอีกประการคือ คือนักสื่อสาร ซึ่งต้องมีความเข้าใจในบทบาท และคุณสมบัติที่จาเป็นของ
นักการสื่อสารแบบเน้นการมีส่วนร่วม ซึ่งนาเสนอในรูปของตารางที่ 2.2 ดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 2.2 ตารางเปรียบเทียบบทบาทของนักการสื่อสารและคุณสมบัติของนักสื่อสาร

บทบาทของนักสือ่ สาร
ช่วยเอื้ออ านวยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ เชิง
วิพากษ์ (Critical Creativity) และการปฏิบัติการผ่าน
กระบวนการค้นหาและสะท้อนความคิดที่เกี่ยวกับปม
ประเด็นปัญ หาและทางออกของชุมชน รวมถึงการ
ประชาสัมพันธ์ผลลัพธ์ให้รับรู้ในวงกว้าง
ต้องมั่นใจว่าสามารถเอื้อต่อการสร้างพัฒนาทีม
และการทางานเป็นกลุ่มเพื่อการพัฒนาร่วมกัน

รู้ จั ก ถามค าถามในการกระตุ้ น ให้ เ กิ ด การ
สะท้อ นความคิดต่อ กระบวนการการพัฒนาของกลุ่ม
มากกว่าเป็นการเน้นการนาเสนอความคิดเห็นของตน
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทางออกปัญหา

เน้นการสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้ร่วมกัน
ด้วยกันแบ่งปัน อัดฉีดข้อมูล ความรู้
เน้นการวางแผนการปฏิบัติการใดๆด้ว ยการมี
ส่วนร่วมให้ความช่วยเหลือของชุมชน

แหล่งที่มา: จุฑาพรรธ์ ผดุงชีวิต, 2555, น.16.

คุณสมบัติของนักสื่อสาร
ควรเป็ น ผู้ ที่ มี ทั ก ษะการสื่ อ สารระหว่ า ง
บุคคลรวมทั้งเป็นผู้ที่มีความน่าไว้วางใจ มีความ
เข้ าอกเข้ าใจผู้อื่นและความเข้ าใจในชุดค่านิยม
ต่าง ๆ ของชุมชน
ควรเป็นผู้มีทักษะทางด้านของการบริหาร
กระบวนการของกลุ่ ม อาทิ การกระตุ้น ให้
ผู้เ ข้าร่ว มนั้นสามารถออกความคิ ดเห็นได้อย่าง
เหมาะสม และมี ค วามยื ด หยุ่ น ในด้ า นการ
ประเมินและแก้ไขปัญหา รวมทั้งทักษะด้านการ
บริหารจัดการการวางแผน
ควรมีค วามรู้ใ นด้า นหลัก การการสื่ อ สาร
แ ล ะ ขั้ น ต อ น จั ด ก า ร ชุ ม ช น (Community
Organization) อั น ประกอบด้ ว ยการทางาน
ร่วมกับชุมชน การให้อ านาจกับชุมชนโดยเน้น
การมี ส่ ว นร่ ว มและการปรับ ความสั ม พัน ธ์เ ชิ ง
โครงสร้างของอานาจและการลดหลั่นทางอานาจ
โดยเน้นการมีส่วนร่วม
ควรมี ทั ก ษะในด้ า นการสอนเพื่ อ การ
ถ่ายทอดความรู้ รวมทั้งทักษะการกระตุ้นและ
รังสรรค์ให้เกิดความคิดเชิงวิพากษ์ในกลุ่ม
ควรมี วิ สั ย ทั ศ น์ ที่ ชั ด เจนและความรู้ เ ชิ ง
ประยุกต์ทางเทคนิค มุ่งมองกระบวนการพัฒนา
นั้นเป็นกระบวนการที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
(People-centered Process)
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จากที่ได้ศึกษาแนวคิดการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมดังกล่าว ผู้ วิจัยพบว่ามีความเกี่ยวข้องใน
การศึกษางานวิจัย ในประเด็นการวางแผนรูปแบบกิจกรรม การกาหนดเป้าหมาย การออกแบบ
หลักสูตร การดาเนินงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ ตลอดจนการติดตามประเมินผล ซึ่งจะได้ถูก
นามาแจกแจงวิเคราะห์อ้างอิงในผลการวิจัยต่อไป อย่างไรก็ตามงานวิจัยฉบับนี้ยังเน้นการศึ กษาไป
ที่การเสริมสร้างพลัง ซึ่งถือเป็นเป้าหมายสาคัญประการหนึ่งในกระบวนการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม
จึงจาเป็นที่จะต้องศึกษาแนวคิดในการสื่อสารเพื่อการเสริมสร้างพลัง ในแนวคิดลาดับต่อไป

2.3 แนวคิด การเสริมสร้างพลัง (Empowerment Concept)
แนวคิดหลักของการสร้างเสริมพลังอานาจ ได้มาจากการรวบรวมสาระสาคัญที่กลายมา
เป็นแนวคิดของการสร้างเสริมพลังอานาจ กล่าวคือ การสร้างเสริมพลังอานาจ ต้องมีคุณลักษณะ
ของการพัฒนากระตุ้นจิตสานึกระดับปัจเจกแล้ว ยังต้องสร้างการมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยน
หรือเปลี่ยนแปลงระดับชุมชนเพื่อพัฒนาสังคมอีกด้วย (วิชัย ชูจิต, 2549, 2 เมษายน)
วิชัย ชูจิต (2549, 2 เมษายน) ได้ศึกษาความหมายของคาว่า การสร้างเสริมพลังอานาจ
(Empowerment) โดยพิจารณาจากรากศัพท์ในภาษาลาติน คาว่า “potere” แปลว่า มีความสามารถ
ส่วนคาว่า "em" เป็นคานาหน้า ที่แปลว่า เป็นสาเหตุให้ หรือ ทาให้เกิด ซึ่งตามความหมายของ em
เป็นการสื่อความหมายของ “กระบวนการ” และ คาต่อท้าย ment หมายถึง ผลลัพธ์ที่ชัดเจนเป็น
รู ป ธรรม รวมถึ ง สิ่ ง ของ หรื อ การกระท าที่ เ กิ ด ขึ้ น ดั ง นั้ น Empowerment น่ า จะหมายถึ ง
กระบวนการที่สะท้อนให้เห็นความสามารถของบุคคล ในการที่จะดึงสิ่งที่มีอยู่ ภายในตัวเอง ใน
การจัดการควบคุม จัดการสร้างอิทธิพลกับตนเอง อันจะส่งผลเป็นรูปธรรมต่อ ชีวิตตนเองและ
สังคมรอบข้าง
เป้าหมายของการเสริมสร้างพลัง คือการสนับสนุนให้ผู้รับสารได้สะท้อ นความสามารถ
และทักษะจากการเรียนรู้ด้ วยตั วเอง กระตุ้นให้เกิ ดอั ตมโนทัศ น์ (สิ่ง ที่บุค คลรู้ สึก หรื อ คิด เห็ น
เกี่ยวกับตนเอง :จุดแข็ง จุดอ่อน ทัศนคติ คุณค่า ฯลฯ) ในเชิงบวก และหยั่งรู้ในศักยภาพของตน
(Positive Self - Esteem) กระทั่งสามารถแสดงออกได้อย่างอิสระ เกิดพลังในการกล้าคิด กล้าปฏิบัติ
รวมถึ ง พลั ง ความสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ ปั ญ หาที่ ม าจากปั จ จั ย ภายใน และภายนอกจน
ปรับเปลี่ยนเรียนรู้สร้างพฤตินิสัย ทัศนคติที่เหมาะสมของปัจเจกบุคคลได้ในระดับจิตสานึก และ
กระตื อ รื อ ร้ น ในการสร้ า งผลงานเชิ ง บู ร ณาการ และนวั ต กรรมใหม่ ๆ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ เ พื่ อ
สาธารณะ อันจะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงพัฒนาระดับชุมชน และสังคมที่กว้างขึ้น
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ขณะที่ คองเกอร์ และคานันโก (Conger & Kanungo, 1988) เน้นถึงการเสริมสร้างพลัง
อานาจด้านจิตใจ โดยการขจั ดความรู้สึกไร้อานาจของบุคคล ให้รู้สึกมั่นใจในการทางาน ส่วน
โธมัส และเวลเฮาส์ (Thomas & Velhouse, 1990) ให้ความหมายของการเสริมสร้างพลังอานาจว่า
เป็นการสร้างแรงจูงใจ ให้ผู้ปฏิบัติเกิดความมั่นใจในตนเองว่า มีความสามารถในการทางานให้
สาเร็จได้ เป็นการพัฒนาความรู้สึกของบุคคล ให้มีความเชื่อในเรื่องประสิทธิภาพของบุคคลเพื่อ
ทางานร่วมกันไปสู่เป้าหมายของงาน หรือขององค์กร
สปริตเซอร์ (Spreitzer, 1995) ได้เสนอองค์ประกอบการเสริมสร้างพลังอานาจด้านจิตใจ ซึ่ง
ยืนยันผ่านการทดสอบการวิเคราะห์องค์ประกอบแบบ (Confirmatory Factor Analysis) โดยพบว่า
มี 4 องค์ประกอบตรงตามที่ โธมัส และเวลเฮาส์ (Thomas & Velhouse, 1990) ได้ระบุไว้ คือ การ
รับรู้ความหมายของงาน ความสามารถในการทางาน การตัดสินใจด้วยตนเอง และผลกระทบต่อ
หน่วยงาน โดยให้ความหมายไว้ดังนี้
1) การรับรู้ความหมาย (Meaning) หมายถึง การให้ความตระหนักรู้ในคุณค่าของ
ตนเองกับจุดมุ่งหมายหลักของโครงการ การได้รับบทบาทในงานที่เหมาะสมกับบรรทัดฐานของ
ผู้ปฏิบัติง าน ทาให้ยอมรั บว่าตนมี คุณค่า และเป็น ส่วนหนึ่ง ที่มีบทบาทสาคัญ ในการขั บเคลื่อ น
โครงการ
2) ความสามารถในการทางาน (Competence) หมายถึง การที่ผู้ปฏิบัติงานยอมรับใน
ความสามารถ และการมีทักษะในการปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ
3) การตัดสินใจด้วยตนเอง (Self-Determination) หมายถึง การที่ผู้ปฏิบัติงานมีอิสระ
ในการคิดสร้างสรรค์งานต่าง ๆ และดาเนินงานตามแผนที่วางไว้จนเสร็จสิ้นด้วยตระหนักในหน้าที่
และความรับผิดชอบของตนเอง
4) ผลกระทบต่อหน่วยงาน (Impact) หมายถึง การที่ผู้ปฏิบัติงานตระหนักว่าตนเอง
เป็นฟันเฟืองสาคัญในการสร้างให้เกิดประโยชน์ผลสัมฤทธิ์ต่อชุมชน
งานวิจัยครั้งนี้ เป็นหัวข้อที่เ กี่ยวข้อ งกับการสืบค้น “สื่อ ปฏิบัติการสมมติ ” รูปแบบการ
สื่อสารของวิทยากรฝึกอบรม เพื่อจุดประสงค์ในการเสริมสร้างพลังอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก หรือ กล่าว
อีกนัยหนึ่งคือ เป็นบุคลากรผู้ปฏิบัติทาหน้าที่เช่นเดียวกับครูสาหรับเด็กปฐมวัยนั่นเอง ดังนั้นผู้วิจัย
จึงต้องให้ความสาคัญกับแนวคิดที่เกี่ยวข้อง โดยจาเป็นต้องศึกษาแนวคิดการเสริมสร้างพลังอานาจ
ครูในบริบทของการฝึกอบรมเพิ่มเติม ทั้งนี้เพื่อนามาศึกษาพิจารณาวิเคราะห์ ในการศึกษาวิจัย มี
รายละเอียดดังนี้
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2.3.1 การเสริมสร้างพลังอานาจครู
บุคคลที่มีบทบาทสาคัญในการวางรากฐานแนวคิดการเสริมสร้างพลังอานาจครู และมี
อิทธิพลต่อแนวคิดนี้จนถึงปัจจุบัน ได้แก่ เปาโล แฟร์ (Paulo Freire) ชาวบราซิล ซึ่งในช่วงปี ค.ศ.
1960 – 1970 ได้ทาการสอนให้ประชาชนอ่านออก เขียนหนังสือได้ ด้วยการให้ผู้เรียนร่วมกันแสดง
ความเห็นในประเด็นปัญหาที่กาลังอยู่ในความสนใจ และเป็นประเด็นปัญหาที่พวกเขาเผชิญอยู่
กระบวนการนี้ทาให้บุคคลได้เรียนรู้การพูด การเขียน และการอ่านแล้ว ยังมีผลพลอยได้ในการมอง
ปั ญ หาของตนอย่ า งพิ นิ จ พิ เ คราะห์ ได้ ค้ น พบความสามารถที่ ซ่ อ นอยู่ ภ ายใน ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ มี
ความสามารถปรับปรุงแก้ไขปัญหาของตนให้กระจ่างได้
ต่อมาในช่วงปี ค.ศ.1970 – 1990 แนวคิดการเสริมพลังอานาจได้ถูกนามาใช้ในการจัด
การศึกษาอย่างแพร่หลายในรูปของโปรแกรมการศึกษาและกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ทาให้มีการใช้ชื่อ
เรียกแตกต่างกันไป เช่น การศึกษาแบบมีส่วนร่วมเพื่อการเรียนรู้หนังสือ การศึกษาเพื่อคนส่วน
ใหญ่ การฝึกอบรมเพื่อการสร้างพลัง และโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อสร้างพลังแห่งตน เป็นการเน้นให้
ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนอย่างแท้จริง (Active Participation) โดยหลักของการ
ปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างพลังอานาจในการศึกษา คือการใช้วิธีการสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้และความ
คิดเห็นกันระหว่างผู้เรียน ให้ผู้เรียนระบุปัญหาของตน วิเคราะห์สาเหตุ และความเป็นมาของปัญหา
โดยใช้วิจารณญาณ การมองภาพสังคมที่ควรจะเป็นและการพัฒนากลวิธีที่จะแก้ไขอุปสรรค เพื่อให้
บรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการมีความเชื่อในความสามารถของตนเองสูงขึ้น และทาให้มีพฤตินิสัยที่
เหมาะสมมากขึ้นในแต่ละบุคคล (นิตยา เพ็ญศิรินภา, 2544)
นอกจากนี้ ยัง มีแนวคิดเกี่ย วกับเป้ าหมายในการเสริ มสร้างพลังการทางานของครูดัง นี้
(Bolin, 1989; Haksever, 2000; & Lashley, 1997 อ้างถึงใน ศิริพร ใจห้าว, 2556, 15 มิถุนายน)
1) กระตุ้ น ศั ก ยภาพจากภายใน กล้ า คิ ด กล้ า ปฏิ บั ติ สร้ า งสรรค์ น วั ต กรรมที่ มี
ประโยชน์ทางการศึกษา
2) กระตุ้นจิตสานึก ด้วยการสร้างความผูกพันและความรักในการปฏิบัติงาน
3) กระตุ้นให้ครูสามารถรับผิดชอบการทางานด้วยตนเอง มีอิสระในการดาเนินงาน
อย่างคล่องตัว เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์
4) สนับสนุนการบริหารจัดการสภาพแวดล้อ มที่สร้างความสุขและความสนุกใน
การปฏิบัติงาน
5) สนับสนุนการทางานเป็นทีมอย่างมีระบบ บนพื้นฐานจริยธรรมความเป็นครูที่ดี
6) สนั บ สนุ น ให้ ค รู พั ฒ นาตั ว ตนให้ มี ก ารเรี ย นรู้ เ พื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพ น าไปสู่ ก าร
ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
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7) ส่งเสริมพลังอานาจให้ครูมีเจตคติ และทัศนคติที่ดีต่อองค์กรวิสัยทัศน์ในการร่วม
พัฒนาองค์กร
8) ส่งเสริมให้ครูพัฒนาพลังอานาจ สามารถประยุกต์สร้างผลงานใหม่และบูรณา
การสม่าเสมอ และสามารถใช้พลังอานาจในการสร้างภาคีเครือข่ายทางการศึกษา ให้เกิดประโยชน์
เชิงสาธารณะ สร้างเป้าหมายให้สาเร็จร่วมกันในวงกว้าง
สรุปว่า หลักการของการเสริมพลังการทางานของครู คือ การส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้รับ
อิสระในการปฏิบัติงาน เพิ่มพูนเรียนรู้ เสริมประสบการณ์ สร้างทักษะที่สอดคล้อ งกับค่านิย ม
ความเชื่ อ บุ ค ลิ ก ภาพพื้ น ฐาน และเปิ ด โอกาสให้ ค รู ไ ด้ แ สดงออกอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยค านึ ง ถึ ง
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่พร้อ มแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างผู้ร่วมงานและส่งเสริมการ
ทางานเป็นระบบทีมเวิร์ค พัฒนาเป็นมืออาชีพ ส่งเสริมเพิ่มพลังการทางานในมิติที่หลากหลาย และ
แสดงออกซึ่งทักษะความสามารถในการทางานด้วยความเต็มใจและผูกพันต่อองค์กร เพื่อร่วมสร้าง
ผลงานระดับคุณภาพ และขยายการดาเนินงานไปสู่ความสาเร็จในวงกว้างร่วมกัน
2.3.2 การเสริมพลังการทางานในบริบทของการฝึกอบรม
การเสริ ม พลั ง การท างานในความหมายทั้ ง ที่ เ ป็ น กระบวนการและผลลั พ ธ์ มี ค วาม
สอดคล้องกับแนวคิดของการฝึกอบรม ซึ่งมีเป้าหมายสาคัญที่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยการ
จัดกิจกรรมอย่างเป็นระบบเพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถ หรือเจตคติของผู้เข้าอบรมก่อให้เกิด
ประโยชน์ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางานที่ปฏิบัติอ ยู่ ให้บรรลุผลสาเร็จตามความต้อ งการของ
องค์การ ด้วยเหตุนี้การเสริมพลังการทางานจึงสามารถนามาใช้ในลักษณะของการฝึกอบรมมี
ลักษณะดังนี้ (Wallerstein & Bernstein, 1988 อ้างถึงใน นิตยา เพ็ญศิรินภา, 2542)
1) รูปแบบของการเรียนรู้เพื่อสร้างความเชื่อในพลังของตนที่สามารถสร้างความ
เปลี่ยนแปลงให้กับชุมชน และการเรียนรู้ผ่านจินตนาการเพื่อ สารวจความสัมพันธ์ของตัวตนกับ
สถานการณ์แวดล้อม
2) เริ่ ม ต้ น จากการน าประสบการณ์ ข องครู ใ นแง่ มุ ม ต่ า ง ๆ มาแลกเปลี่ ย นร่ ว ม
วิเคราะห์ วิพากษ์ ค้นหาปัจจัยที่ต้นเหตุ สะท้อนพฤติกรรมที่เป็นผลเชิงบวกและลบ จนเกิดความ
เข้าใจนามาปรับเปลี่ยนแก้ไขพฤติกรรมได้อย่างเหมาะสม
3) เน้นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของครู ในทุกขั้นตอนตั้งแต่การเลือก
ประเด็นที่สนใจและมีความสาคัญ การร่วมวางแผนกิจกรรม การมีส่วนร่วมในการสื่อสาร และ การ
ร่วมแสดงออกอย่างเต็มรูปแบบ
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4) เน้นการทางานเป็นทีม ที่อานวยกลุ่มโดยวิทยากรกระบวนการ ช่วยให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด ประสบการณ์ให้ได้มากที่สุดและทั่วถึง ซึ่งนอกจากทาให้เกิดความรู้
ใหม่ในการเรียนรู้แล้ว ครูยังได้ตระหนักถึงพลังสาคัญของเครือข่าย ที่สามารถนาพาอุปสรรคและ
ปัญหา ให้พลิกผันสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดี
5) การเรียนรู้ของครูก่ อ ให้ เกิดเปลี่ยนแปลงทัศนคติ เจตคติ และทักษะ มีทั้งการ
เปลี่ ย นแปลงที่ เกิ ด ขึ้ น ทัน ที ห ลั ง เรี ย นรู้ หรื อ การอาศั ยเวลาตกผลึ ก ทางความคิ ด หลั งได้ ป ฏิ บั ติ
ปรับเปลี่ยนไปตามประสบการณ์อย่างช้า ๆ
6) วิ ท ยากรต้ อ งกระตุ้ น และสนั บ สนุ น ให้ ค รู มี ก ารก าหนดกติ ก าร่ ว มกั น อั น จะ
นาไปสู่การปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความฉลาดทางอารมณ์ (E.Q.) และการ
ปรับพฤตินิสัยที่สะท้อนผ่านบุคลิกภาพของครูแต่ละคน
7) การอบรมต้องมีความยืดหยุ่น และต้องเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง โดยวิทยากร
ต้องปรับเนื้อหา วิธีการ และกลยุทธ์การสื่อสารให้เหมาะกับความต้องการของครูแต่ละคนจากการ
ลงมือปฏิบัติและเรียนรู้ด้วยตนเองได้ตลอดเวลา
8) การฝึกอบรมต้องสนุกสนานไม่น่าเบื่อ เทคนิคการฝึกอบรมแบบเสริมพลังการ
ทางาน ส่วนใหญ่ใช้การสนับสนุนให้มีการสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ความคิด และการวิเคราะห์
ปัญหาที่แท้จริง และเป็นปัญหาที่ผู้เรียนสนใจ เป็นเทคนิคที่ทาความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์
ปัญหาที่กาลังศึกษาร่วมกันอย่างเป็นทีมเวิร์ค
9) เครื่องมือที่เป็นกลยุทธ์ในการสื่อ สารเพื่อ เสริมสร้างพลังครูมักอาศัยสื่อ ละคร
ดนตรี เกม และศิลปะการผลิตสื่อสร้างสรรค์ ทาให้ครูได้ผ่อนคลาย ปลดปล่อยความคิ ดและการ
แสดงออกอย่างเป็นอิสระเกิดความเชื่อมั่นว่าตนเป็นผู้มีศักยภาพ และได้รับการยอมรับจากทีมเวิร์ค
นาไปสู่ความรู้สึกมีพลัง ตระหนักในคุณค่าแห่งตน จนสามารถวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ และแก้ไขได้
ในที่สุด
ในการศึกษาวิจัยนี้ มีการติดตามผลลัพธ์ปัจจุบันอันเป็นผลต่อเนื่ องมาจากกิจกรรมอบรม
เชิงปฏิบัติการในปีพ.ศ. 2552 จึงจาเป็นต้อ งทบทวนวรรณกรรมแนวคิดที่เกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลบุคคลหลังจากการได้รับการเสริมสร้างพลังในบริบทของการอบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่ง
พบว่ามีแนวคิดที่หลากหลายของนักวิชาการดังรายละเอียดในหัวข้อต่อไปนี้
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2.3.3 แนวคิดนักวิชาการในการประเมินผล ตามลักษณะการเปลี่ยนแปลงของบุคคลที่
ได้รับการเสริมสร้างพลัง
2.3.3.1 แนวคิดของ เฟตเตอร์แมน
เสนอการวัดและประเมินการเสริม สร้างพลัง โดยประยุกต์ใช้แนวคิดการประเมิน
แบบเสริมพลัง (Empowerment Evaluation) ซึ่ งได้เสนอแนวคิดนี้ไ ว้ใ นที่ประชุมประจาปีของ
สมาคมการประเมินแห่งอเมริกันโดยนาความรู้ด้านจิตวิทยาชุมชน และปฏิบัติการทางมนุษยวิทยา
มาใช้ลักษณะการประเมินมีจุดมุ่งหมาย เพื่อช่วยให้บุคคลในองค์การสามารถนาผลการประเมินไป
ปรับปรุงการทางานให้ดียิ่งขึ้น โดยใช้หลักการแบบประชาธิปไตย และความร่วมมือ กันทุกฝ่าย
ตลอดจนความซื่อสัตย์ในการประเมินตนเอง
การประเมินแบบเสริมพลังต่างจากการประเมินทั่วไป ที่จุดหมายปลายทางของการ
ประเมินซึ่งถือว่าการตัดสินคุณค่าของโครงการเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการประเมินเท่านั้น ทั้งนี้
เพราะคุณค่าของโครงการอาจเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขต่าง ๆ ตามแนวคิดของความเป็นพลวัต
การวัดและประเมินการเสริมพลังการทางานจึงควรวัดให้สอดคล้องกับรูปแบบของการเสริมพลังที่
ต้องการศึกษา (Fetterman, 1994 อ้างถึงใน ศิริพร ใจห้าว, 2556, 15 มิถุนายน)
2.3.3.2 แนวคิดของ บายแฮม
ประเมินลักษณะการเปลี่ยนแปลงของบุคคลไว้ว่า
“...บุคคลที่ได้รับการเสริมพลังการทางาน จะมีความรู้สึกเป็นเจ้าของงาน มีความ
รับผิดชอบ สามารถกากับตนเองและควบคุมการทางานของตนเอง มีความไว้วางใจผู้อื่นและทางาน
เป็นทีมได้ เป็นผู้มีเป้าหมายและมีความสามารถในการแก้ปัญหา...” (Byham, 1988, p.55 อ้างถึงใน
ศิริพร ใจห้าว, 2556, 15 มิถุนายน, “1.5 ลักษณะบุคคลที่ได้รับการเสริมพลัง”)
2.3.3.3 แนวคิดของ กิ๊บสัน
กิ๊บสันพิจารณาว่า เมื่ อ บุ ค คลได้ รั บ การเสริ ม พลั ง การท างาน จะท าให้ เ กิ ด
ความสามารถในการควบคุมหรือจัดการกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ สามารถดาเนินงานได้บรรลุ
เป้าหมาย แม้จะต้องประสบปัญหาอุปสรรคใด ๆ ก็ไม่ย่อท้อ ทาให้บุคคลมีการพัฒนาตนเอง มีความ
มั่น ใจในความสามารถของตนเอง เห็ น คุณ ค่ า ในตนเอง และมี เป้ า หมายในชี วิ ต ตระหนั ก ใน
ภาระหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบ และมีความรับผิดชอบต่อผู้อื่น (Gibson, 1993, pp. 179-185 อ้างถึงใน
ศิริพร ใจห้าว, 2556, 15 มิถุนายน, “1.5 ลักษณะบุคคลที่ได้รับการเสริมพลัง”)
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2.3.3.4 ได้มีการสรุปคุณลักษณะของบุคคลที่ได้รับการเสริมพลังการทางาน ตาม
การรวบรวมจากความคิดเห็นของนักวิชาการอีกหลายท่านไว้ ดังนี้
1) มีความรู้สึกเป็นเจ้าของงาน มีความรับผิดชอบ
2) ตระหนักถึงภาระหน้าที่ กระตือรือร้น มุ่งมัน่ ในการทางาน
3) สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง
4) มีความเป็นอิสระ เป็นตัวของตัวเอง
5) ตระหนักในคุณค่าแห่งตน
6) มั่นใจว่าจะสามารถประสบผลสาเร็จ ต้องการเอาชนะอุปสรรค
7) พึงพอใจในการทางานเป็นทีม มีจิตสานึกในการใช้พลังกลุ่มแก้ปัญหา
(Byham, 1988; Chandler & Clifford, 1992; Clutterbuck & Kernaghan,
1995; Dobos, 1990; Gibson, 1991; Gutierrez, 1990; Kanter, 1997; Keiffer, 1984; Manthey, 1989;
Smith, 1996; & Tebbit, 1993 อ้างถึงใน ศิริพรใจห้าว, 2556, 15 มิถุนายน)
สรุปว่าแนวคิดการเสริมสร้างพลังให้ความสาคัญกับผลลัพธ์ในตัวตนของบุคคล เป็นการ
กระตุ้น ให้ เกิ ด การเรี ยนรู้ และพั ฒนาตั วตนเพื่อ ประโยชน์ ส าธารณะของชุ ม ชน โดยเริ่ มที่ ก าร
ตระหนักในคุณค่าแห่งตน บนพื้นฐานการปฏิบัติกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมและให้คุ ณค่าความสาคัญ
ต่อระบบทีมเวิร์ค ซึ่งผู้วิจัยจะได้นาแนวคิดนี้วิเคราะห์ในการอภิปรายผลการวิจัยในประเด็นหัวข้อ
การติดตามผลลัพธ์ปัจจุบันในลาดับต่อไป

2.4 แนวคิด ละครสร้างสรรค์ในฐานะสื่อเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา (Creative Drama
as a Development & Learning Medium Concept)
2.4.1 ความหมายของละครสร้างสรรค์
ละครสร้ า งสรรค์ หมายถึ ง การเล่น บทบาทสมมติ ใ นแบบที่ ไ ม่ เ ป็ น ทางการ มี ผู้ ร่ ว ม
กิจกรรม (Participants) แทนการมีนักแสดง มีผู้นากิจกรรม (Leader) หรือโค้ชที่ช่วยอานวยความ
สะดวก (Facilitator) แทนการมีผู้กากับการแสดงในกระบวนการทั้งหมด เป็นการสมมติที่ได้ผ่าน
กระบวนการจัดเตรียมข้อมูล และวางแผนการเล่นให้เหมาะสมกับวัย และพั ฒนาการของผู้ร่ว ม
กิจกรรม เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถรับประโยชน์สูงสุดจากการเล่นสมมติเป็นอย่างดี
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ละครสร้างสรรค์ (Creative Drama) หมายถึง รูปแบบของละครชนิดหนึ่งที่เกิดจากการด้น
สด (Improvisation) การไม่พยายามอวดผู้ชม (Non-Exhibition) และการใช้กระบวนการเรียนรู้
(Process-Centered) โดยมีผู้นา (Leader) หรือวิทยากรกระบวนการ (Facilitator) หรือ ครูเป็นผู้ช่วย
ชี้นาให้ผู้ร่วมกิจกรรม เช่น การใช้จินตนาการเพื่อ เล่นบทบาทสมมติเพื่อสะท้อนถึงประสบการณ์
ของมนุษย์ ผู้นาทีมคอยชี้นาให้ผู้ร่วมกิจกรรมนั้นสารวจข้อมูล พัฒนาวิธีการแสดงออก เพื่อสื่อสาร
ความคิด และความรู้สึก โดยการใช้ละครซึ่งเกิดจากการด้นสด (Improvisation) ด้วยท่าทางและ
คาพูดเพื่อที่จะค้นหาความหมาย หรือสัจธรรมอันเกี่ยวกับประสบการณ์ชีวิต
บางครั้ ง ละครสร้ า งสรรค์ ก็ ใ ช้ “เรื่ อ ง” หรื อ “นิ ท าน” เป็ น จุ ด เริ่ ม ส าหรั บ การแสดง
บางครั้งละครสร้างสรรค์ก็เริ่มจากแรงจูงใจอื่น ๆ เช่น ข้อเท็จจริง รูปภาพ วัตถุสิ่งของ เสียงต่าง ๆ
ดนตรี บทเพลง บทกวี ปริศนาคาทาย หรือธรรมชาติรอบ ๆ ตัว โดยมีผู้นากิจกรรมหรือครูผู้เป็น
เสมือนพี่เลี้ยงในการตั้งคาถามและให้ความสะดวกในการเรียนรู้สาหรับผู้ร่วมกิจกรรม และสร้าง
ประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยการให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้ทาการสารวจข้อมูล วินิจฉัยข้อมูล ตั้งคาถาม
แสวงหาคาตอบ ทดลองสมมติฐานด้วยประสบการณ์สมมติ แสดงออกทางความคิดด้วยกาย วาจา
ใจ จนกว่าจะค้นพบคาตอบ ที่เชื่อมโยงกับความเข้าใจโลกและชีวิต
จุด หมายของละครสร้ า งสรรค์ไ ม่ ไ ด้เ ป็ น ไปเพื่ อ ฝึ ก ให้ผู้ ร่ ว มกิ จ กรรมไปเป็ น นัก แสดง
เทคนิคที่ใช้ในละครนั้น เป็นเทคนิคที่เกิดจากการใช้ “ธรรมชาติ” ที่อยู่ภายในความเป็นมนุษย์เป็น
ที่ตั้ง ผู้นากิจกรรมต้องเข้าใจในธรรมชาติของผู้ร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี ด้วยการใช้เทคนิคและ
วิธีการของละครสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มพูนการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์
(Experiential Learning) ในรูปแบบของละครสร้างสรรค์ เป็นวิธีการที่สอดคล้องต่อธรรมชาติของ
การเรียนรู้ในมนุษย์ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้ใหญ่ บุคคลพิเศษ (ที่มีความพิการ) หรือแม้แต่ผู้สูงวัย
เพราะเป็นการเรียนรู้ที่ต้องใช้ทักษะทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการใช้ร่างกายในการสร้างท่าทาง การ
เคลื่อนไหว การขีดเขียน การผลิตอุปกรณ์ประกอบการแสดง การสื่อสารด้วยภาษาทั้งการฟังและ
การพูด การใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหา การใช้ทักษะสัมพันธ์ ในการทางานร่วมกับผู้อื่น การ
ใช้ความรู้สึกและจินตนาการ ในการทาความเข้าใจกับความรู้ใหม่ที่เชื่อ มโยงกับชีวิตและสังคม
(แม็คเอ็ดดูเคชั่น, ม.ม.ป., ย่อหน้าที่ 2- 4)
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2.4.2 กิจกรรม และทักษะในละครสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้
เมื่อกล่าวถึงคาว่า“ละคร” หลายคนอาจนึกถึงการแสดงที่ให้ความบันเทิงกับผู้ชมเป็นหลัก
ละครในแง่มุมที่หลาย ๆ คนเข้าใจ จึงมักประกอบไปด้วย นักแสดง ผู้กากับการแสดง บทละคร
ฉาก เวที โรงละคร และผู้ชม ทั้งที่จริง ๆ แล้วศาสตร์แห่งการละครนั้น สามารถนามาใช้เป็นวิธีการ
เรียนรู้ในเชิงกระบวนการได้ การนาศิลปะการละครมาประยุกต์เพื่อการเรียนรู้โดยมุ่งเน้นประโยชน์
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม (Participants) จึงไม่ใช่เรื่องใหม่ในวงการศึกษาโลก โดยมีหลักการอยู่บน
พื้นฐานในการใช้ศิลปะการละครเพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกัน (Experiential Learning)
ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ด้วยวิธีการของการแสดงละครแบบไม่เป็นทางการภายใต้สถานการณ์
สมมติ หรือบทบาทสมมติที่กาหนด ดังนั้น เป้าหมายของการใช้กระบวนการละครสร้างสรรค์ จึง
ไม่ใช่เป็นการฝึกผู้ร่วมกิจกรรมให้กลายเป็นนักแสดงอาชีพ แต่เป็นการนาแบบฝึกหัดการฝึกทักษะ
ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับละคร และการแสดงมาใช้พัฒนาศักยภาพผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งทางด้าน
สติปัญญา สังคม และอารมณ์ (ปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ์, 2547 อ้างถึงใน ปิยรัฐ มรรคยาธร, 2556)
พรรั ตน์ ดารุ ง (2547) เสนอการศึก ษาแนวทางของการจั ดกิจ กรรมละครสร้ างสรรค์ว่ า
ขั้นตอนของละครในการศึกษา มีดังต่อไปนี้
ขั้นที่ 1 เกม และกิจกรรมการเล่น (Games and Exercises)
1) การเคลื่อนไหว การทาท่าทางลีลาเพื่อสื่อความหมาย
2) การเล่นเกม และฝึกจินตนาการร่วมกัน
3) กิจกรรมที่เน้นการร่วมมือ การสร้างวินัยทางการละคร
4) กิจกรรมที่ฝึกสมาธิ ความเชื่อ
5) การฝึกแสดงออก
ขั้นที่ 2 บทบาทสมมติ (Role Playing) และการแสดงออก (Acting Out)
เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้สวมบทบาทเป็นผู้อื่นในสถานการณ์ และเงื่อนไข
ที่วางแผนไว้ ซึ่งอาจเป็นเรื่องจากครอบครัว หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม มี 2 ระดับ คือ
ระดับที่ 1 การแสดงบทบาทตามที่ตนมองเห็น และเข้าใจจากภายนอก (การ
เลียนแบบจากท่าทางการกระทา)
ระดับที่ 2 การแสดงเป็นบทบาทในสถานการณ์ที่กาหนดขึ้นในสถานการณ์
ดังกล่าวมีความขัดแย้ง และปัญหาที่ชัดเจน ผู้ทากิจกรรมต้องมีความเข้าใจในปัญหา และต้อ งใช้
ความรู้ และประสบการณ์ของตนในการพัฒนาเรื่องราวกับเพื่อนที่ร่วมทากิจกรรม เพื่อ แก้ไขปัญหา
หรือข้อขัดแย้งให้ลุล่วงไป
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ขั้นที่ 3 การเรียนรู้ผ่านกระบวนการของละคร
ก่อนที่จะแสดงสดนั้นผู้ร่วมกิจกรรมจะจาเป็นต้องเรียนรู้ สวมบทบาท ปัญหา และ
จุดมุ่งหมายของตัวละคร และเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นอย่างชัดเจนว่า ใคร (Who) ทาอะไร (What) ที่
ไหน (Where) เมื่อไหร่ (When) และทาไม (Why) จึงทาเช่นนั้น ผู้ร่วมกิจกรรมต้องมีความชัดเจน
ในจุดมุ่งหมายของตัวละครที่เขาสวมบทบาท การเผชิญปัญหา และการตัดสินใจทาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ซึ่งในกิจกรรมละครนี้เปิดว่างไว้ให้ผู้แสดงบทบาทได้พัฒนาการกระทา และปฏิกิริยาโต้ตอบของ
นักแสดงอื่นในกลุ่มที่แสดงร่วมกัน วิธีคิดเช่นนี้เป็นพื้นฐานการแสดงละครสร้างสรรค์เช่นเดียวกัน
ไม่ว่าเป้าหมายในแต่ละครั้งจะเป็นอย่างไรก็ตาม สิ่งหนึ่งที่ผู้นากิจกรรมควรจะต้องทาก่อน
เสมอในขั้นตอนแรกก็คือ การเตรียมความพร้อม หรือวอร์มอัพ (Warm Up) ร่างกายและจิตใจ ซึ่ง
เป็ น ขั้ น ตอนส าคั ญ มากที่ จ ะเริ่ ม กิ จ กรรมหลั ก อื่ น ๆ เมื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มจึ ง จะตามด้ ว ย
กระบวนการต่อไปนี้ คือ กิจกรรมจูงใจ (Motivation) กิจกรรมเตรียมทักษะละคร (Pre-Drama)
ตามด้วยกิจกรรมละคร (Drama Playing) และปิดท้ายด้วยการประเมินผล (Evaluation)
กิจกรรมจูงใจ (Motivation) หมายถึง การใช้คาถามหรือสื่อประเภทต่าง ๆ ในการกระตุ้น
ความสนใจของผู้ร่วมกิจกรรมเพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมเกิดความต้อ งการที่จะเรียนรู้ หรือ ทาความ
เข้าใจกับประเด็นที่ได้ถูกหยิบยกขึ้นมา ขั้นตอนในการสร้างแรงจูงใจนี้ จะเริ่มต้นด้วยการถาม
คาถามที่เร้าปฏิกิริยาการตอบสนอง เพื่อดึงดูดให้ผู้ร่วมกิจกรรมนี้ มีส่วนร่วมตั้งแต่แรกเริ่ม จากนั้น
ผู้นากิจกรรมอาจจะนาเสนอข้อมูลที่จะจาเป็นต่อการแสดงละครในช่วงท้าย หมายถึง สื่อที่สะท้อน
ให้เห็นถึงประเด็นที่จะนาไปสู่การอภิปราย หรือการเรียนรู้ตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ สื่อที่ว่ามีหลาย
รูปแบบ เช่น เกม นิทาน บทกวี บทเพลง วีดีทัศน์ บทสัมภาษณ์ ข่าวสาร บทความ เรื่อ งสั้น ภาพ
จาลอง แผนผัง ฯลฯ ผู้นากิจกรรมต้องพิจารณาตามความเหมาะสม เพื่อที่จะเป็นการปูพื้นฐานและ
สร้างแรงจูงใจในการแสวงหาคาตอบให้กับผู้ร่วมกิจกรรมได้มากที่สุด (พรรัตน์ ดารุง, 2547)
พรรัตน์ ดารุง (2547) กล่าวว่า กิจกรรมจูงใจแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
1) กิจกรรมเคลื่อนไหว (Movement and Game) ได้แก่
(1) ท่าใบ้ (Pantomime)
(2) การเคลื่อนไหวสร้างสรรค์ (Creative Movement)
(3) การเล่นเกม (Games)
(4) การทาท่าทางการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะดนตรีหรือเพลง
(Movement with Music and Song)
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2) การใช้ภาษา (Language or Word Game)
(1) การถามคาถาม
(2) การเล่านิทาน (Story Telling) ด้วยเทคนิคต่าง ๆ
(3) การร้องเพลง (Songs)
(4) การอ่านบทกลอน คาสุภาษิต คาร้องในการละเล่น
(5) การใช้คาปริศนาคาทาย (Riddles)
3) การใช้สื่อต่าง ๆ
(1) การใช้อุปกรณ์ประกอบการแสดง
(2) การใช้หนังสือ สิ่งพิมพ์
(3) การใช้ภาพแบบต่าง ๆ (เช่นภาพเขียน ภาพถ่าย ภาพแผ่นพับ ฯลฯ)
(4) การใช้สื่อวีดิทัศน์
ปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ์ (2547 อ้างถึงใน ปิยรัฐ มรรคยาธร, 2556) กล่าวถึงขั้นตอนใน
การพัฒนาทักษะ ดังนี้
1) การใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 (Sensory Recall)
เป็นการกระตุ้นการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ การดู การฟัง การได้กลิ่น การสัมผัส
และการลิ้มรส เพื่อเป็นฐานไปสู่การสร้างจินตนาการ และจินตภาพ
2) การใช้จินตนาการ (Imagination)
เป็นการส่งเสริมให้มีการนาสิ่งที่ปรากฏจากการรับรู้จากประสาทสัมผัสทั้ง 5 หรือ
แม้แต่การนาความทรงจาในอดีตมาต่อยอดเป็นจินตภาพใหม่ ๆ ได้อย่างอิสระ
3) การใช้ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)
เป็นการส่งเสริมการนาจินตนาการที่เกิดขึ้น มาสร้างสรรค์เป็นวิธีการใหม่ ๆ
4) การใช้การเคลื่อนไหวสร้างสรรค์ (Creative Movement)
เป็นการกระตุ้นให้ไ ด้ใช้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายอย่างครบถ้วน และอิสระ เพื่อ ให้
สามารถใช้ร่างกายในการแสดงออกและสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5) การใช้ท่าใบ้ (Pantomime)
เป็นการผนวกการใช้จินตนาการและการเคลื่อนไหวอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสื่อสาร
ผ่านท่าทางโดยไม่ใช้คาพูด และยังเป็นการปูพื้นฐานสาหรับการสร้างความเชื่อ ในบทบาท และ
สถานการณ์สมมติ
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6) การพูดด้นสด (Verbal Improvisation)
เป็นการใช้สถานการณ์ที่กาหนดหรือบทบาทที่กาหนด เพื่อให้ได้มีการแสดงออก
ทางความคิดและความรู้สึก ผ่านคาพูดและบทสนทนาตอบโต้แบบฉับพลัน
7) การแสดงละครแบบพูดด้นสด (Improvisational Drama)
เป็นการประมวลทักษะทั้งหมดที่ได้ฝึกฝน คือ การใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า การใช้
จินตนาการ การใช้ความคิดสร้างสรรค์ การเคลื่อนไหวอย่างสร้างสรรค์ การใช้ท่าใบ้ และการพูด
ด้นสด เพื่อสามารถแสดงบทบาทในสถานการณ์ที่กาหนดให้
2.4.3 ความสาคัญของละครสร้างสรรค์
ภรณี คุ รุ รั ต นะ(2556) กล่ า วถึ ง ความส าคั ญ ของละครสร้ า งสรรค์ ว่ า จะช่ ว ยพั ฒ นา
พฤติกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการแสดงออกโดยใช้ความคิด ทาให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้
พัฒนาการด้านต่าง ๆ ทางร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และเกิดจินตนาการ
วิมลศรี อุปรมัย (2556) กล่าวว่า การละครช่วยพัฒนาบุคลิกภาพและปัญญา 5 ประการ
ได้แก่
1) พัฒ นาการแสดงออกในทางกายหรื อ ด้า นบุค ลิ กภาพ การละครช่ วยส่ งเสริ ม
พัฒนาบุคลิกภาพ ใช้เป็นสื่อความเข้าใจ
2) พัฒนาการแสดงออกในด้านภาษา ลีลาการพูดเชิงวาทการ ชีวิตประจาวั นของ
คนเราขึ้นอยู่กับการพูดมากที่สุด การพูดจึงมีความสาคัญต่อบุคลิกภาพของคนเรามากที่สุดด้วย
3) พัฒนาการแสดงออกทางด้านอารมณ์ อารมณ์ของตัวละครในลักษณะต่าง ๆ จะ
ช่ ว ยส่ ง เสริ ม ความเข้ า ใจตั ว ละคร ตั ว ละครตั ว ใดเป็ น ตั ว ใดดี -ร้ า ยอย่ า งไร ฉะนั้ น การส่ ง เสริ ม
คุณลักษณะทางอารมณ์ในทางที่ดี ผู้นากิจกรรมจะอาศัยละครสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือ
4) พัฒนาทางการแสดงออกในทางสังคม การทาตัวให้เป็นที่ยอมรับในสังคมนั้น ถือ
ว่าเป็นความจาเป็นยิ่งในชีวิตการทางานและชีวิตส่วนตัว ทั้งนี้เพราะการละครในบทบาท (Role)
การแสดง (Action) ที่จะต้องไปปะทะสัมพันธ์กับบุคคลอื่น (Interaction) ในลักษณะกระบวนการ
หมู่พวก (Group Process) ซึ่งเพียงแต่อาศัยกฎเกณฑ์ของบทและเนื้อเรื่องเป็นแกนสาหรับปฏิบัติ
แทนชีวิตจริงเท่านั้น ฉะนั้น การละครจะส่งเสริมให้ผู้ร่วมกิจกรรมมีความสุขกับการยอมรับของ
สังคม ช่วยให้ปรับตัวในชีวิตจริงมากขึ้น
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5) พัฒนาการแสดงออกในทางสติปัญญา นักปราชญ์กล่าวว่า โลกคือละคร ฉะนั้น
การศึกษาการละครก็เท่ากับศึกษาเกี่ยวกับปัญหาของโลก สาคัญอยู่ที่ว่าละครนั้นมีคุณค่า การที่ผู้นา
กิ จ กรรมใช้ ล ะครสร้ า งสรรค์ เ ป็ น สื่ อ ในการเรี ย นรู้ จะช่ ว ยให้ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมมี พั ฒ นาการ
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ มีโอกาสแสดงออก ทาให้มีความเชื่อมั่นในตนเอง กิจกรรม
ละครสร้างสรรค์มีคุณค่าด้านทักษะการใช้ภาษา การปรับตัว การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่าง ๆ มี
ทักษะการสวมบทบาทดีขึ้น นอกจากนี้ยังมีความกระตือ รือ ร้น และความคล่อ งแคล่ วในการทา
กิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อุทัยวรรณ ปิ่นประชาสรร (2540) ได้สรุปอธิบายความแตกต่างของละครเวทีและละคร
สร้างสรรค์เอาไว้ ดังตารางที่ 2.3 ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 2.3 ตารางแสดงลักษณะความแตกต่างของละครเวทีสาหรับเด็กและละครสร้างสรรค์

ละครเวทีสาหรับเด็ก

ละครสร้างสรรค์

1) ความมุ่งหมายของการแสดง เพื่อให้ได้ 1) ความมุ่งหมาย เพื่อเป็นกิจกรรมพัฒนาตัวตน
ผลงานการแสดงที่ผู้ชมได้ความบันเทิง
2) บทละครเขียนโดยนักเขียน

2) บทละครได้มาจากการช่วยคิดขึ้นเองโดยได้รับ
คาแนะนาจากโค้ชในการหาข้อเท็จจริง

3) การแสดงจะมีทั้งผู้ใหญ่และเด็ก

3) การแสดงเป็นไปตามสถานการณ์

4) มีผู้กากับการแสดง

4) ไม่มีผู้กากับการแสดงอย่างเป็นทางการ

5) ใช้ฉากอย่างเต็มที่

5) ฉาก มีประกอบเพื่อสร้างจินตนาการ

6) ใช้เครื่องแต่งกายประกอบเต็มที่

6) เครื่องแต่งกาย ใช้ตามสภาพของท้องถิ่น

7) ผู้แสดงจะแสดงได้ดีมาก ถ้าทาตามผู้ 7) ผู้แสดงจะพยายามกากับการแสดงของตนเอง
กากับการแสดง
เพือ่ ความพอใจของตนเอง
แหล่งที่มา: อุทัยวรรณ ปิ่นประชาสรร, 2540, น. 42.
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ในการใช้ “สื่อปฏิบัติการสมมติ” วิทยากรได้อาศัยความรู้ในวิชาศิลปะการละครสมัยใหม่
(Dramatic Arts) เป็นแนวทางในการออกแบบรูปแบบการสื่อสาร ซึ่งโดยทั่วไป การเรียนการสอน
วิชาศิลปะการละครสมัยใหม่มีแนวทางหลากหลาย หากขึ้นอยู่กับแต่ละสานัก ว่าครูอาจารย์ได้รับ
การถ่ ายทอดมาจากตาราต้ นฉบับ อย่ างไร แต่ ในพื้น ฐานความรู้ และปรั ชญาวิ ชาการละครของ
วิทยากรซึ่งสวมบทโดยผู้วิจัย ได้รับการถ่ายทอดเนื้อ หามาจากปรมาจารย์ทางการละครสมัยใหม่
ของประเทศไทย นั่นคือ ท่านรองศาสตราจารย์ สดใส พันธุมโกมล ซึ่งเป็นผู้ก่อ ตั้งภาควิ ชาศิลปะ
การละคร คณะอั ก ษรศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย และเป็ น ศิ ล ปิ น แห่ ง ชาติ สาขา
ศิลปะการแสดง (ละครเวทีและโทรทัศน์) ประจาปี 2554 เป็นผู้ซึ่งสื่อสารความรู้พื้นฐานทางการ
ละครให้กับวิทยากรจนสามารถนามาประยุกต์ต่อยอดเป็นหลักสูตรในการอบรมเชิงปฏิบัติการได้
อย่างเป็นรูปธรรม จนนาความรู้และประสบการณ์มาบู รณาการรูปแบบการสื่อสารเพื่อใช้ในการ
เสริมสร้างพลังอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก เมื่อผู้วิจัยได้มาทบทวนวรรณกรรมแนวคิดละครสร้างสรรค์
ในฐานะสื่อเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา ผู้วิจัยได้พบแนวทางที่สอดคล้องกับสิ่งที่ได้รับการถ่ายทอด
บนพื้นฐานความรู้ที่ได้ร่าเรียนมา ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการ รูปแบบ กิจกรรม หรือความสาคัญของ
ละครสร้ า งสรรค์ ซึ่ง ผู้วิ จั ยจะได้ นาแนวคิ ด ดัง กล่ า วของมาประกอบการวิ เคราะห์ อ ภิ ปรายผล
รูปแบบการสื่อสารของ “สื่อปฏิบัติการสมมติ” ในลาดับต่อไป

2.5 แนวคิด กระบวนการการเรียนรู้ โดยการแสดงบทบาทสมมติ (Learning Process
with Role Playing Concept)
2.5.1 ลักษณะของบทบาทสมมติ
อาภรณ์ ใจเที่ยง (2550) แบ่งบทบาทสมมติเป็น 2 ลักษณะ คือ
1) การแสดงบทบาทสมมติแบบละคร เป็นการแสดงบทบาทตามเรื่องราวที่มีอยู่แล้ว
ผู้แสดงจะได้ทราบเรื่องราวทั้งหมด แต่จะไม่ได้รับบทที่กาหนดให้แสดงตามอย่างละเอียด ผู้แสดง
จะต้อ งแสดงออกตามความคิด ของตน และด าเนิ นเรื่อ งไปตามท้อ งเรื่ อ งที่ก าหนดไว้ แล้ วซึ่ ง มี
ลักษณะเหมือนละคร
2) การแสดงบทบาทสมมติแบบแก้ปัญหา เป็นการแสดงบทบาทสมมติที่ผู้เรียนรู้
ได้รับทราบสถานการณ์หรือเรื่องราวแต่เพียงเล็กน้อ ยเท่าที่จาเป็น ซึ่งมักเป็นสถานการณ์ที่เป็น
ปัญหาหรือมีความขัดแย้งแฝงอยู่ ผู้แสดงบทบาทสมมติจะใช้ความคิดของตนในการแสดงออกและ
แก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างเสรี
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สิริวรรณ ศรีพหล, และพันทิพา อุทัยสุข (2540) กล่าวว่า การแสดงบทบาทสมมติจะ
ส่งเสริมผู้เรียนรู้ให้แสดงพฤติกรรมหรือบทบาทต่าง ๆ กันไปตามบทบาทที่กาหนดไว้ในเหตุการณ์
พฤติกรรมซึ่งผู้แสดงบทบาทแสดงออกมานั้นจะสะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึก อารมณ์ เจตคติของผู้
แสดงที่มีต่อบทบาท หรือพฤติกรรมที่ผู้แสดงสวมบทบาทนั้นอยู่ รวมทั้งเข้าใจถึงพฤติกรรมของ
ผู้อื่นที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือปัญหานั้นด้วย
บุญชม ศรีสะอาด (2541) กล่าวถึงการแสดงบทบาทสมมติ ว่า แตกต่างจากเกมจาลอง
สถานการณ์ตรงที่ไม่มีกฎเกณฑ์และการแข่งขัน เป็นการเรียนรู้ที่หยิบยกเอาเหตุการณ์ ประเด็นหรือ
ปัญหาขึ้นมาให้ศึกษา โดยวิธีการให้ผู้เรียนรู้ได้เข้าใจถึงสภาพการณ์ และปัญหาในเหตุการณ์นั้น
ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
เสริมศรี ลักษณศิริ (2540) กล่าวว่า การใช้บทบาทสมมติในการเรียนรู้เป็นเครื่องมือและ
วิธีการอย่างหนึ่ง เพื่อให้ผู้เรียนได้มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเรื่อ งที่เรียนรู้ โดยที่ให้ผู้เรียนรู้ไ ด้
แสดงออกมาตามที่ตนคิดว่าควรจะเป็น และถือเอาการแสดงออกทั้งทางความรู้และพฤติกรรมของ
ผู้แสดงมาเป็นข้ออภิปรายเพื่อการเรียนรู้ ปรับพฤติกรรมของตนอย่างมีประสิทธิภาพในสภาวะ
และสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
2.5.2 ขั้นตอนในการเรียนรู้โดยใช้บทบาทสมมติ
ขั้นตอนที่สาคัญของการเรียนรู้โดยใช้บทบาทสมมติมี 5 ขั้นตอน ในแต่ละขั้นตอนมี
วิธีการ ดังนี้ (อาภรณ์ ใจเที่ยง, 2550)
2.5.2.1 ขั้นเตรียมการ เป็นการเตรียมใน 2 หัวข้อใหญ่ ได้แก่
1) เตรี ย มจุ ด ประสงค์ ข องการแสดงบทบาทสมมติ ใ ห้ แ น่ ชั ด และ
เฉพาะเจาะจงว่าต้องการให้ผู้เรียนรู้เกิดความรู้ความเข้าใจอะไรบ้างจากการแสดง
2) เตรี ย มสถานการณ์ ส มมติ เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นรู้ ฟั ง โดยให้ ส อดคล้ อ งกั บ
จุดประสงค์ที่กาหนดไว้ การเตรียมสถานการณ์และบทบาทสมมตินี้อาจเตรียมเขียนไว้อย่างละเอียด
หรือเตรียมเฉพาะสถานการณ์เพื่อเล่าให้ผู้ร่วมกิจกรรมฟัง ส่วนรายละเอียดผู้เรียนรู้ต้องคิดเอง
2.5.2.2 ขั้นดาเนินการ จัดแบ่งย่อยได้ 7 ขั้นตอน ดังนี้
1) ขั้นนาเข้าสู่การแสดงบทบาทสมมติ กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้เกิดความสนใจ
และกระตือรือร้นที่จะเข้าร่วมกิจกรรม โดยอาจใช้วิธีโยงประสบการณ์ใกล้ตัวเล่าเรื่องราว หรือ
สถานการณ์สมมติ ชี้แจงประโยชน์ของการแสดงบทบาทสมมติ และการร่วมกันช่วยกันแก้ปัญหา
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2) เลือกผู้แสดง อาจใช้วิธีดังนี้
(1) เลือ กผู้ที่มีบุคลิกลักษณะคุณสมบัติ มีความสามารถเหมาะสมกับ
บทบาทที่กาหนด
(2) เลือกผู้แสดงโดยให้อาสาสมัครใจ เพื่อให้เสรีภาพแก่ผู้เรียนในการ
เรียนรู้ และการตัดสินใจ
3) การเตรียมความพร้อมของผู้แสดง ควรให้เวลาผู้แสดงได้เตรียมตัว และ
ตกลงกันก่อนการแสดง ผู้นากิจกรรมช่วยให้กาลังใจ ช่วยขจัดความตื่นเต้นประหม่า และความ
วิตกกังวลต่าง ๆ เพื่อให้ผู้แสดงได้แสดงอย่างเป็นธรรมชาติ
4) การจั ด ฉากการแสดง การจั ด ฉากการแสดงอาจจะจั ด แบบง่ า ย ๆ
คานึงถึงความประหยัดทั้งเวลาและทรัพยากร
5) การเตรียมผู้สังเกตการณ์ ในขณะที่ผู้แสดงเตรียมตัว ผู้นากิจกรรมควร
ได้ใช้เวลานั้นเตรียมผู้ชมด้วย โดยทาความเข้าใจกับผู้ชมว่าควรสังเกตอะไร จึงจะเป็นประโยชน์ต่อ
การวิเคราะห์ อภิปรายในภายหลัง
6) การแสดง เมื่อทุกฝ่ายพร้อมแล้วจึงเริ่มแสดง การแสดงนี้ควรปล่อยให้
เป็นไปตามธรรมชาติ ผู้นากิจกรรมและผู้ชมไม่ควรเข้าขัดกลางคัน นอกจากในกรณีที่ผู้แสดง
ต้องการความช่วยเหลือ ในขณะที่แสดงผู้นากิจกรรมควรสังเกตพฤติกรรมของผู้แสดงและผู้ชม
อย่างใกล้ชิด
7) การตัดบท ผู้นากิจกรรมควรตัดบทหรือหยุดการแสดง ไม่ควรปล่อยให้
การแสดงยืดเยื้อเกินไปจะทาให้เสียเวลาและเกิดความเบื่อหน่าย การตัดบทควรจะทาเมื่อ
(1) การแสดงได้ ใ ห้ ข้ อ มู ล แก่ ก ลุ่ ม เพี ย งพอที่ จ ะน ามาวิ เ คราะห์ แ ละ
อภิปราย
(2) ผู้ชมและผู้แสดงพอจะเล่าได้ว่า เรื่องราวจะเป็นอย่างไร
(3) ผู้แสดงไม่สามารถแสดงต่อ ไปได้ เกิดความเข้าใจผิดเกิดอารมณ์
สะเทือนใจมากเกินไป
(4) การแสดงยืดเยื้อไม่ยอมจบหรือจบไม่ลง และผู้ชมหมดความสนใจ
ที่จะชมการแสดงจนจบ
2.5.2.3 ขั้นวิเคราะห์และอภิปรายผลการแสดง (ขั้นประเมินผล) ขั้นนี้ถือเป็นขั้นที่
สาคัญยิ่งในการเรียนรู้ เพราะเป็นขั้นที่จะช่วยให้ผู้เรียนรู้ได้รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้สังเกตเห็น
และนามาวิเคราะห์อภิปรายจนเกิดเป็นการเรียนรู้ที่มีความหมายสาหรับตนเอง ผู้นากิจกรรมควรจะ
เตรียมคาถามต่าง ๆ ที่จะใช้กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้คิดวิเคราะห์และอภิปรายร่วมกัน มีดังนี้

38
1) ชี้แจงให้ทั้งผู้แสดงและผู้ชมเข้าใจว่า การอภิปรายจะเน้นที่เหตุผลและ
พฤติกรรมที่ผู้แสดงได้แสดงออกมาไม่ใช่เน้นที่ใครแสดงดีไม่ดีอย่างไร
2) สัมภาษณ์ความรู้สึกและความคิดผู้แสดง
3) สัมภาษณ์ความรู้สึกและความคิดของผู้สังเกตการณ์หรือผู้ชม
4) ให้ ก ลุ่ม ผู้ แ สดง และผู้ช มวิเ คราะห์ เหตุ ก ารณ์ เสนอความคิ ด เห็น และ
อภิปรายร่วมกัน โดยผู้นากิจกรรมอาจใช้คาถามต่าง ๆ กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้คิด
ข้อสาคัญที่พึงระวังในการดาเนินการอภิปรายก็คือ ผู้นากิจกรรมควรแสดงความเป็น
ประชาธิปไตย ให้เสรีภาพแก่ผู้เรียนรู้อ ย่างเต็มที่ในการคิด ตัดสินใจ ไม่ประเมินค่า ตัดสินความ
คิดเห็น อันอาจทาให้ผู้เรียนรู้เกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัย ไม่กล้าเปิดเผยความรู้สึกที่แท้จริง
2.5.2.4 ขั้นแสดงเพิ่มเติม หลังจากการวิเคราะห์และอภิปรายผลการแสดงแล้ว กลุ่ม
อาจจะเสนอแนวทางใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหาหรือการตัดสินใจ ผู้นากิจกรรมอาจจะให้มีการแสดง
เพิ่มเติมก็ได้ แต่ถ้าการแสดงเพิ่มเติมนี้ไม่จาเป็น สามารถข้ามขั้นไปถึงขั้นที่ 5 เลยก็ได้
2.5.2.5 ขั้นแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสรุป หลังจากอภิปรายเกี่ยวกับการแสดง
แล้ว ควรกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่มีส่วนสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ได้
ศึกษาแก่กันและกัน การแลกเปลี่ยนประสบการณ์นี้จะช่วยให้ได้ แนวความคิดกว้างขวางขึ้น และ
ส่งเสริมให้เห็นว่าสิ่งที่เรียนรู้นั้นเกี่ยวข้องกับความจริง จะทาให้สามารถที่จะหาข้อสรุป หรือได้
แนวความคิดรวบยอดที่ตนสามารถเข้าใจได้อย่างดี
การวิเคราะห์การแสดงมักจะเป็นไปในรูปการอภิปรายร่วมกันระหว่างผู้แสดงผู้ชม
หรือ ผู้ สังเกตการณ์ การอภิ ปรายจะเป็นไปในรูป ใดนั้น มักขึ้ นกับ วัตถุป ระสงค์ของการเรียนรู้
บางครั้งอาจจะมีการให้ผู้แสดงได้เปิดเผยความรู้สึกและเสนอความเห็นก่อนแล้ว จึงให้ผู้ชมหรือ ผู้
สังเกตการณ์เสนอความคิดเห็นการอภิปรายนี้จะต้องเป็นไปอย่างตรงไปตรงมา และเน้นที่เหตุผล
ของการแสดงออกและพฤติกรรมที่บทแสดงออกมาไม่พาดพิงไปถึงเรื่องทักษะการแสดง
2.5.3 ประโยชน์ในการเรียนรู้โดยใช้บทบาทสมมติ
สิริวรรณ ศรีพหล, และพันทิพา อุทัยสุข (2540) กล่าวถึงบทบาทของผู้นากิจกรรมไว้ว่า
ความสาเร็จของการเรียนรู้โดยการแสดงบทบาทสมมติประการหนึ่งขึ้นอยู่กับผู้นากิจกรรม ใน
ฐานะที่เป็นผู้จัดการในการวางแผนการเรียนการสอน บทบาทและหน้าที่ของผู้นากิจกรรม มีดังนี้
1) กาหนดเหตุการณ์หรือปัญหา ซึ่งโดยทั่วไปเป็นหน้าที่ของผู้นากิจกรรม รวมทั้ง
เลือกตัวผู้แสดงด้วย กรณีนี้เป็นการแสดงบทบาทสมมติที่ต้องเตรียมตัวมาก่อน
2) เป็นผู้สรุปบทเรียน ภายหลังจากการอภิปรายสิ้นสุดลง
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3) เป็นผู้คอยช่วยเหลือในระหว่างปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอน
4) ผู้นากิจกรรมจะต้องยอมรับพฤติกรรมหรือบทบาทที่ผู้เรียนรู้แสดงออกไม่มีการ
ประเมินกิริยาหรือบทบาทต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นเสรีภาพของผู้แสดง
5) ช่วยส่งเสริมและให้กาลังใจแก่ผู้เรียนรู้ในการหาทางออกผ่านบทบาทสมมติ
6) เสนอแนวทางการนาความสัมพันธ์ระหว่างเรื่อ งที่เรียนรู้ไ ปแล้วกับเหตุการณ์
หรือปัญหาที่เกิดขึ้นจริง
เสริมศรี ลักษณศิริ (2540) อธิบายถึงประโยชน์ของการใช้บทบาทสมมติในการเรียนรู้ว่า
บทบาทสมมตินับว่าเป็นเครื่องมือและวิธีการอย่างหนึ่งที่ช่วยผู้เรียนรู้พัฒนาตัวตนในหลายด้าน
ดังนี้
1) ช่วยให้เข้าใจว่าพฤติกรรมมีสาเหตุ การได้แสดงบทบาทที่จากัดอยู่ในสภาพการณ์
ต่าง ๆ จะทาให้เข้าใจถึงสาเหตุต่าง ๆ ที่ผ ลักดันให้ต้องแสดงพฤติกรรมใด ๆ ออกไป ไม่ด่วน
ตัดสินใจอะไรก่อนที่จะพิจารณาถึงสาเหตุ ช่วยให้ผู้เรียนรู้แก้ปัญหาให้ตรงจุด
2) ช่วยให้ได้เรียนรู้และเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น การที่ได้สวมบทบาทของผู้อื่นจะ
ช่วยให้ผู้เรียนรู้ได้มีประสบการณ์ว่า ผู้อื่นมีความคิดและความรู้สึกอย่างไร ความเข้าใจนี้จะช่วยให้
ผู้เรียนรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา
3) ช่วยลดความรู้สึกตึงเครียดของผู้เรียนรู้ ในบางครั้งผู้เรียนรู้อาจจะมีความรู้สึก
รุนแรงในใจหลายประการ ที่ไม่สามารถแสดงออกมาได้ ผู้นากิจกรรมอาจใช้บทบาทสมมติเป็น
เครื่องมือในการช่วยให้ผู้เรี ยนรู้ได้ระบายความรู้สึกนั้น ๆ ออกมาเป็นการช่วยผ่อนคลายความตึง
เครียดลงได้บ้าง
4) ช่วยให้ได้รู้ ถึงความต้ อ งการของผู้เ รียนรู้ ในกรณี ที่ไ ม่ สามารถจะบอกความ
ต้องการของตนออกมาได้ ผู้นากิจกรรมอาจจัดบทบาทสมมติให้ผู้เรียนรู้ได้แสดง ซึ่งอาจเปิดเผย
ความต้องการของตนออกมาโดยไม่รู้ตัว
5) ช่วยให้ได้พัฒนาความรู้สึกเกี่ยวกับตนเองในทางที่ดี มีโอกาสสารวจตนเองและ
เรียนรู้เกี่ยวกั บผู้อื่น โดยใช้บทบาทสมมติเป็นเครื่อ งมื อ จะช่วยให้ มีความเข้าใจตนเองมากขึ้ น
พัฒนาความรู้สึกที่ดีกับตนเอง
6) ช่วยให้ได้มีโอกาสสารวจค่านิยมของตน และหาหลักยึดเหนี่ ยวในการดารงชีวิต
ของตน ในขณะที่ผู้เรียนรู้แสดงบทบาทสมมติอยู่นั้น จะมีพฤติกรรมการตัดสินใจที่แสดงให้เห็น
ถึงค่านิยมของตน การที่มีโอกาสได้แสดง อภิปราย และวิเคราะห์ถึงค่านิยมเหล่านั้นจะช่วยให้ผู้
เรียนรู้มีความเข้าใจในตนเองมากขึ้น

40
7) ช่วยให้ ได้พัฒนาความสามัคคี ในกลุ่ม ให้ดีขึ้น สมาชิกในกลุ่มมักจะมีปัญหา
ขัดแย้งกันอยู่บ้าง ทาให้เกิดความไม่เข้าใจกันและเกิดความแตกแยกกันในหมู่คณะ วิธีการบทบาท
สมมตินี้สามารถนามาใช้ทาให้คนในกลุ่มเกิดความเข้าใจกันและมีความสามัคคีปรองดองกัน
8) ช่วยให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนในสังคม มนุษย์เป็นสัตว์สังคม ดังนั้น
การเรียนรู้ที่จะปฏิบัติตนให้เหมาะสมในสังคมจึงเป็นสิ่งจาเป็น บทบาทสมมติจะช่วยให้การเรียนรู้
นี้เป็นจริงและสนุกสนานยิ่งขึ้น
9) ช่วยให้ได้ ฝึกการแก้ปัญหาและการตั ดสินใจ บทบาทสมมติแทบทุกบทบาท
มักจะมีสถานการณ์ที่มีความขัดแย้งแฝงอยู่ ผู้แสดงจะต้อ งใช้วิจารณญาณและไหวพริบในการ
แก้ปัญหา จึงนับว่าวิธีการนี้ช่วยฝึกเรื่องการแก้ปัญหาและการตัดสินใจได้อย่างดี
สิริวรรณ ศรีพหล, และพันทิพา อุทัยสุข (2540) กล่าวถึงการนาการเรียนรู้โดยการแสดง
บทบาทสมมติไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องคานึงถึงสิ่งต่อไปนี้
1) วัตถุประสงค์ การเรียนรู้โ ดยการแสดงบทบาทสมมติจ ะมีประสิท ธิภาพและ
ได้ผลดี ถ้าผู้นากิจกรรมต้องการให้ผู้เรียนได้พัฒนาในด้านเจตคติ บทเรียนที่เหมาะสมดังกล่าวจะ
เป็ น บทเรี ย นที่ เ กี่ ย วกั บ ปั ญ หาสั ง คม พฤติ ก รรมของมนุ ษ ย์ ใ นสั ง คม ดั ง นั้ น การวิ เ คราะห์
วัตถุประสงค์ และเนื้อหาที่ในตอนแรกของผู้นากิจกรรม จึงเป็นสิ่งจาเป็น ถ้าวัตถุประสงค์และ
เนื้อหาเอื้อต่อธรรมชาติในการแสดงบทบาทสมมติแล้ว การเรียนรู้จะมีความหมายต่อผู้เรียนมาก
2) การเลือ กเหตุ การณ์ หรื อ ปั ญหา ความสาเร็ จของวิธี การเรีย นรู้ โดยการแสดง
บทบาทสมมติขึ้นอยู่กับการเลือกเหตุการณ์หรือ ปัญหาที่จะนามาศึกษา การเลือ กเหตุการณ์นั้น
ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ
(1) อายุของผู้เรียนรู้: อายุต่าง ๆ กันย่อมมีระดับความเข้าใจและวิธีการ
แสดงบทบาทต่าง ๆ กัน
(2) วั ฒ นธรรมและความเคยชิ น : เหตุ ก ารณ์ ที่ เ ลื อ กมาศึ ก ษาควรเป็ น
เหตุการณ์ที่ผู้เรียนรู้จะเข้าใจดีและมีความคุ้นเคย ข้อนี้อยู่ที่วิจารณญาณของผู้นากิจกรรม
(3) ความยากง่ ายของเหตุก ารณ์ : พิ จารณาความเหมาะสมของวัย และ
ประสบการณ์ของผู้เรียนรู้
(4) คุณค่าเชิงเจตคติ : เหตุการณ์นั้นต้องให้ข้อคิดหรือพัฒนาเจตคติของผู้
เรียนรู้มากพอสมควร ถ้าเหตุการณ์ที่เสนอไปไม่มีคุณค่าในด้านเจตคติเลย ย่อมไม่มีประโยชน์ใด ๆ
(5) ประสบการณ์ของผู้เรียนรู้: ถ้าเป็นกลุ่มที่ไม่เคยได้รับการเรียนรู้แบบนี้
มาก่อน ก็ควรเลือกเหตุการณ์ที่ไม่ซับซ้อนหรือเข้าใจยากมาศึกษาก่อน เมื่อมีประสบการณ์มากขึ้น
เหตุการณ์ที่นามาเสนออาจเพิ่มความยากหรือท้าทายให้คิดมากกว่าเดิมได้
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ปัจจัยดังกล่าวจะเป็นแนวทางในการเลือ กเหตุการณ์ไ ด้อ ย่างเหมาะสม เช่นเป็ น
เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสังคม พฤติกรรมของบุคคลในสังคม ความขัดแย้งระหว่างบุคคล
เพื่อเข้าใจถึงพฤติกรรมของบุคคล และเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคของการขจัดความขัดแย้งนั้น หรือเพื่อ
เข้าใจพฤติกรรมของกลุ่มปัญหาในด้านความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มทั้งทางบวกและทางลบ
จากประสบการณ์ในการสอนการแสดงสาหรับคนทุกวัย และไม่จากัดอาชีพเป็นเวลา 20 ปี
ผู้วิจัยได้นากิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติมาใช้สื่อสารกับผู้เข้าอบรม เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ แบบ
มีส่วนร่วมในทุกครั้ง ผลพวงจากประสบการณ์ดั งกล่าวได้สั่งสมมาเป็น “สื่อ ปฏิบัติการสมมติ ”
(Role-Play Action Medium) รูปแบบการสื่อสารของวิทยากร เพื่อการเสริมสร้างพลังอาสาสมัคร
ผู้ดูแลเด็ก ในบริบทของการอบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งผู้วิจัยจะได้นาแนวคิดกระบวนการการเรียนรู้
โดยการแสดงบทบาทสมมติดังกล่าว มาวิเคราะห์รูปแบบการสื่อสารในลาดับต่อไป

2.6 แนวคิ ด สัญ ญวิทยาและการสร้างความหมาย (Semiology and Signification
Concept)
สัญญวิทยา เป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับระบบของสัญลักษณ์ ที่ปรากฏอยู่ในความคิดของ
มนุษย์ อันถือเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวของเรา สัญลักษณ์อาจจะได้แก่ ภาษา รหัส สัญญาณ
เครื่องหมาย ฯลฯ หรือหมายถึงสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้มีความหมายแทนของจริง ตัวจริง ในตัว
บทและในบริบทหนึ่ง ๆ การนาแนวคิดสัญญวิทยามาใช้ในการศึกษาการสื่อสารของมนุษย์ ถือเป็น
การศึกษาในแนวใหม่ และเป็นจุดเน้นที่ต่างไปจากการศึกษาดั้งเดิมที่มุ่งศึกษาการสื่อสารแบบเป็น
กระบวนการที่เกี่ยวข้องอยู่กับสาร ช่องทาง เครื่องส่ง ผู้รับ สาร เสียงรบกวน และการย้อนกลับ ซึ่ ง
ถือเป็นพื้นฐานของการสื่อสาร
สัญญวิทยาเป็นแนวคิดที่นามาอธิบายการสื่อสารของมนุษย์ว่า การสื่อสารคือจุดกาเนิดของ
ความหมาย ซึ่ง การศึกษาแนวนี้จะไม่สนใจความล้ มเหลวของการสื่อ สาร และไม่เกี่ ยวข้ อ งกั บ
ประสิทธิผลและความถูกต้อง แต่เป็นแนวทางการศึกษาเชิงสังคมหรือความแตกต่างของวัฒนธรรม
ระหว่างผู้ให้และผู้รับสาร ตลอดจนความหลากหลายของความหมายภายในระบบภาษา วัฒนธรรม
และความเป็นจริงที่ไม่สามารถแสดงผลเป็นลูกศรหรือเป็นเส้นตรงของกระแสการไหลของข่าวสาร
แต่เป็นการศึกษาเชิงโครงสร้าง โดยมุ่งความสนใจไปที่การวิเคราะห์โครงสร้างที่กลุ่มความสัมพันธ์
ที่ทาให้สาร หมายถึง บางสิ่งที่มันสร้างเครื่องหมายบนกระดาษ หรือเสียง ไปยังสารที่จะถูกส่งออก
ไปในการสื่อสารแต่ละครั้ง
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ดังนั้นการศึกษาแนวคิดสัญญวิทยานี้ถือว่าตัวกาหนดของการสื่อสารขึ้นอยู่กับสังคมและสิ่ง
รอบตัวบนโลกของมนุษย์ ไม่ใช่ขึ้นอยู่กับกระบวนการของการสื่อ สาร แต่ระบบสัญญะทาการ
ควบคุมการสร้างความหมายของตัวบทให้เป็นไปอย่างมีความสลับซับซ้อนอย่างแฝงเร้น และต้อง
ขึ้นอยู่กับลักษณะของแต่ละวัฒนธรรม
เดอ โซซูร์ (De Saussure, 1974) แบ่ งสั ญญะออกเป็น 2 ส่ วน ส่ วนแรก คื อ ตัว หมาย
(Signifier) เป็นรูปแบบทางกายภาพของสัญลักษณ์ เช่น คาที่ถูกเขียน เส้นต่าง ๆ ในหน้ากระดาษที่
ก่อให้เกิดภาพวาด รูปภาพ หรือเสียง ส่วนที่สองคือ ตัวหมายถึง (Signified) คือบริบทภายในใจที่
ถูกหมายถึงโดยตัวหมาย กระบวนการทั้งหมดนี้เราเรียกว่า การสร้างความหมาย การศึกษาใน
เชิ ง สั ญ ญะให้ ค วามส าคั ญ กั บ การหาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว หมายกั บ ตั ว หมายถึ ง เพื่ อ ดู ว่ า
ความหมายถูกสร้างขึ้นและถูกถ่ายทอดออกมาอย่างไร ในการแสดงความหมาย 2 ระดับ คือ
2.6.1 ระดับแรกการตีความตามความหมายตรง (Denotation)
การตีความตามความหมายตรง เป็นระดับที่เกี่ยวข้องกับความจริงตามธรรมชาติ เป็นการ
อ้างถึงสามัญสานึกหรือความหมายที่ปรากฏแจ่มแจ้งอยู่แล้วของสัญญะ (Sign) และความสัมพันธ์
ของสัญญะกับสิ่งที่กล่าวถึงในความหมายที่ชัดแจ้งของสัญญะ เช่น ภาพของอาคารใดอาคารหนึ่ง ก็
แสดงว่าเป็นอาคารนั้น
2.6.2 ระดับที่สองการตีความหมายโดยนัยแฝง (Connotation)
การตีความหมายในขั้น นี้จะเป็นการตีความหมายในระดับที่มีปัจจัยทางวัฒนธรรมเข้ามา
เกี่ยวข้องด้วยซึ่ง ไม่ได้เกิดจากตัวของสัญญะเอง เป็นการอธิบายถึงปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสัญญะ
กระทบกับความรู้สึกหรืออารมณ์ของผู้ใช้และคุณค่าทางวัฒนธรรมของเขา ซึ่งสัญญะในขั้นนี้จะทา
หน้าที่ 2 ประการ คือ ถ่ายทอดความหมายโดยนัยแฝง และถ่ายทอดความหมายในลักษณะมายาคติ
(Myths)
ในการใช้ “สื่อปฏิบัติการสมมติ” มีรูปแบบการสื่อสารส่วนหนึ่งที่มีการนาเอาความหมาย
เชิงสัญญะมาใช้เพื่อสื่อความหมายโดยนัยแฝง ในการเล่าเรื่องสร้างสรรค์เพื่อถ่ายทอดด้านเจตคติ
บุคลิกภาพ และพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่าง ๆ ของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ซึ่งผู้วิจัยจะได้นาแนวคิด
สัญญวิทยา และการสร้างความหมายมาวิเคราะห์ เพื่อศึกษาว่าตัวหมายใน “สื่อปฏิบัติการสมมติ” ที่
ใช้นั้น สร้างความหมายและผลกระทบอย่างไรกับอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก
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2.7 เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการทบทวนวรรณกรรมของการศึกษาวิจัย "สื่อปฏิบัติการสมมติ" รูปแบบการสื่อสาร
เพื่อการเสริมสร้างพลังอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ในบริบทของการอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้วิจัยได้รวม
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจานวน 12 เรื่อง แบ่งหมวดหมู่ได้ 4 ประเภท โดยจาแนกงานวิจัยตาม
ประเภทดังนี้
2.7.1 ประเภทการสือ่ สารระหว่างบุคคลและสื่อบุคคล จานวน 3 เรื่อง ได้แก่
2.7.1.1 จินตวีร์ เกษมศุข (2553) ศึกษาศักยภาพของสื่อบุคคลกับการสื่อสารเพื่อการ
พัฒนาชุมชน
2.7.1.2 จินตวีร์ เกษมศุข (2550) ศึกษาปัจจั ยที่มีอิทธิพลต่อ กระบวนการสื่อ สาร
ระหว่างบุคคลของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
2.7.1.3 ธิดารัตน์ กนิษฐนาคะ (2541) ศึกษาบทบาทสื่อมวลชนและสื่อ บุคคลกับ
การปรับตัวทางวัฒนธรรมของนักเรียนแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติ โครงการเอ เอฟ เอส
2.7.2 ประเภทการเสริมสร้างพลังอานาจการทางานของครู จานวน 3 เรื่อง ได้แก่
2.7.2.1 อภิชาติ ทองน้อ ย, บุ ญเชิด ภิญโญอนัน ตพงษ์ , และภิเษก จันทร์เอี่ย ม
(2555) ศึกษาการเสริมสร้างพลังอานาจการทางานของครูในโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.7.2.2 ยุ ว ธิ ด า ชาปั ญ ญา (2554) ศึ ก ษาการเสริ ม สร้ า งพลั ง อ านาจของครู ใ น
โรงเรียนประถมศึกษา: มิติด้านลักษณะที่มีความหมายต่อคนในปรากฏการณ์
2.7.2.3 งานวิ จั ย ต่ า งประเทศ: ยู ยุ น วู (Yueh-Yun, 1994) ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์
ระหว่างการได้รับการเสริมสร้างพลังอานาจ ความพึงพอใจในงาน กับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ
ตามการรับรู้ของครูโรงเรียนรัฐบาล
2.7.3 ประเภทกิจกรรมละครสร้างสรรค์ จานวน 4 เรื่อง ได้แก่
2.7.3.1 ธนาภร สุขยิ่ง (2553) ศึกษาผลของการจัดกิจกรรมละครสร้างสรรค์ที่มีต่อ
ความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กปฐมวัย
2.7.3.2 เกศ นวลศรี (2548) ศึกษาการใช้เทคนิคเกมละครสร้างสรรค์เพื่อ พัฒนา
ศักยภาพในการทางานร่วมกัน
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2.7.3.3 ดวงแข บัวประโคน, และสุคนธจิต วงษ์เผือก (2546) ศึกษาการใช้สื่อละคร
เพื่อการพัฒนาชุมชนของกลุ่มละครมะขามป้อม : กรณีศึกษาจากพื้นที่ทางานที่มีบริบทแตกต่างกัน
4 พื้นที่
2.7.3.4 งานวิจัยต่างประเทศ: เอ็ดการ์ เดล (Dale, 1969) ได้ศึกษาเปรียบเทียบการ
เรียนรู้ของมนุษย์โดยใช้วิธีการต่าง ๆ 12 วิธี
2.7.4 ประเภทกิจกรรมบทบาทสมมติ จานวน 2 เรื่อง ได้แก่
2.7.4.1 ตรรกพร สุขเกษม (2555) ศึกษาการพัฒนาพฤติกรรมการกล้าแสดงออก
โดยใช้การแสดงบทบาทสมมติของนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2554 ในบทเรียนเรื่อ ง
“การกาหนดนโยบายสาธารณะ”
2.7.4.2 นิสรี น เหมจา (2554) ศึก ษาการพั ฒนาพฤติ กรรมความร่ว มมื อ ของเด็ ก
ปฐมวัยโดยใช้การจัดประสบการณ์แบบบทบาทสมมติ
ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาผลการวิจัยซึ่งปรากฏในเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 12 เรื่อง ตามลาดับ
งานวิจัยที่ได้เรียบเรียงไว้ในแต่ละประเภท ดังต่อไปนี้
จินตวีร์ เกษมศุข (2553) ศึกษาศักยภาพของสื่อบุคคลกับการสื่อสารเพื่อการพัฒนาชุมชน
จากผลการวิจัยพบว่า โดยส่วนใหญ่ ทั้งผู้นาชุมชนและสมาชิกชุมชนในแต่ละชุมชนนั้น มีความ
ตระหนักว่า ผู้นาชุมชนของตนต้องเป็นผู้มีความอดทนที่จะผลักดันงานให้ไปสู่จุดหมายปลายทาง
หรือประสบความสาเร็จ ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่สมาชิกในชุมชนส่วนใหญ่มีความต้ องการเป็นอันดับ
แรกถึงร้อยละ 95.4 อันดับสองคือ ผู้นาชุมชนของตนต้องเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ร้อยละ 94.4 เช่น
รู้จักประสานความคิด ประสานประโยชน์ สามารถทางานร่วมกับสมาชิกในชุมชนได้ และอันดับ
สามคือ ผู้นาชุมชนต้องเป็นผู้มีความยุติธรรมและซื่อสัตย์สุจริต โดยต้องอาศัยหลักของความถูกต้อง
หลักแห่งเหตุผลและความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและผู้อื่น หรือปฏิบัติงานด้วยจิตที่ปราศจากอคติ
ปราศจากความล าเอี ย ง ร้อ ยละ 93.8 นอกจากนี้ จากผลการวิ เ คราะห์ คุ ณ ลัก ษณะที่ สร้ า งเสริ ม
ศักยภาพในการสื่อสารของผู้นาชุมชนทั้ง 11 ลักษณะ อันเป็นปัจจัยที่เอื้ออานวยต่อการใช้สื่อบุคคล
ในการสื่อสารเพื่อการพัฒนาชุมชน พบว่า คุณลักษณะที่สร้างเสริมบทบาทในการสื่อสารของผู้นา
ชุมชน 3 อันดับแรก ได้แก่ การเป็นผู้รับฟังความคิดเห็นและความต้อ งการของชุมชน การเป็นผู้
เปิดรับการสื่อสารจากภายนอกเข้าสู่ชุมชนและสามารถถ่ายทอดข่าวสารให้ชุมชนได้รับรู้ และการ
เป็นผู้กลั่นกรองข่าวสารให้เหมาะสมกับพื้นฐานความรู้ของคนในชุมชน ตามลาดับ
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จินตวีร์ เกษมศุข (2550) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการสื่อสารระหว่างบุคคลของ
นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ผลการวิจัยพบว่า ในมิติของสื่อบุคคลพบว่าสื่อบุคคลที่มีอิทธิพล
ต่อการดาเนินชีวิตประจาวันนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนมากที่สุดนั้น ก็คือกลุ่มเพื่อ นแม้ว่ากลุ่ม
ตัวอย่างจะมีพฤติกรรม การเปิ ดรับและรับรู้ข่า วสาร จากสื่อ มวลชนมากกว่าสื่ อ บุคคลก็ไ ม่อ าจ
หมายความว่า สื่อบุคคลจะไม่มีความสาคัญหรือไม่มีอิทธิพลต่อการดาเนินชีวิตประจาวันของกลุ่ม
ตัวอย่าง อาจกล่าวได้ว่า สื่อบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ที่เป็นกลุ่มเพื่อ น ยังคงมีความสาคัญหรือ มี
อิทธิพลต่อการดาเนินชีวิตประจาวันของกลุ่มตัวอย่างทั้งนี้เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มักคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือปรึกษาเรื่อ งราวต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันของตนกับกลุ่มเพื่อนมาก
ที่สุดนั่นเอง และยังได้ให้ความเห็นว่า การสื่อสารระหว่างบุคคลนั้นเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่งสาหรับ
การดาเนินชีวิตประจาวันของตน นอกจากนี้ การใช้บุคคลที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปในสังคมมาเป็น
ตัวกลางในการถ่ายทอดและประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ นั้นยังคงมีมักจะมีความน่าเชื่อ
สาหรับพวกตนอีกด้วยสาหรับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ กระบวนการสื่อ สารระหว่างบุคคล ซึ่งได้แก่
สภาพร่างกายที่สมบูรณ์พร้อมสภาพจิตใจและอารมณ์ที่พร้อ ม ทักษะและความสามารถในการ
สื่อสาร ทัศนคติที่ดีต่อ คู่สื่อสารและเรื่องราวที่สื่อ สาร การมีกรอบประสบการณ์ ความรู้ ความคิด
หรื อ ที่ เ รี ย กว่ า กรอบอ้ า งอิ ง ร่ ว มกั น ตลอดจนบริ บ ทหรื อ สิ่ ง แวดล้ อ มในการสื่ อ สารนั้ น จาก
ผลการวิจัย พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการสื่อสารระหว่างบุคคลของกลุ่มตัวอย่างมากที่สุด
นั้น ได้แก่ ทักษะและความสามารถในการสื่อ สารของแต่ละบุคคลตัวอย่างเช่น การรู้จักการใช้
วิธีการพูด และการแสดงออก การใช้ภาษา ทักษะการฟัง และสรุปประเด็น สาคัญ ส่วนปัจจัยที่มี
ความสาคัญรองลงมานั้น ได้แก่ บริบทหรือ สิ่งแวดล้อมแวดล้อ มในขณะทาการสื่อสาร กล่าวคือ
ระบบสังคม วัฒนธรรม ความเชื่อ รวมถึงสิ่งรบกวน และบรรยากาศรอบข้างในขณะทาการสื่อสาร
ด้วยสาหรับแนวทางที่จะส่งผลต่อความสาเร็จของการสื่อสารระหว่างบุคคลมากที่สุดนั้น ได้แก่การ
ให้โอกาสในการมีส่วนร่วม และการกระตุ้นให้เกิดความสนใจก่อ นที่จะนาเสนอเรื่อ งราวที่เป็น
สาระส าคั ญ จะเป็ น ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พลต่ อ กระบวนการสื่ อ สารระหว่ า งบุ ค คลได้ อ ย่า งมี คุ ณ ภาพ
นอกจากนี้ การใช้สื่ อบุ คคลที่ เป็ นที่ รู้จั กโดยทั่ว ไปในสัง คม เป็น คัว กลางในการถ่ ายทอด และ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารนั้นนับว่า มีความน่าเชื่อถือสาหรับกลุ่มตัวอย่างอีกด้วยเนื่องจากผู้รับ
สารส่วนใหญ่มักจะยอมรับนับถือในความคิดเห็นของบุคคลที่เขารู้จักและไว้ใจมากกว่าบุคคลอื่นที่
เขาไม่เคยรู้จักมาก่อน
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ธิดารัตน์ กนิษฐนาคะ (2541) ศึกษาบทบาทสื่อมวลชนและสื่อบุคคลกับการปรับตัวทาง
วัฒนธรรมของนักเรียนแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติ โครงการเอ เอฟ เอส ผลการวิจัยเรื่องสื่อบุคคลพบ
บทบาทของสื่อบุคคลที่มีต่อการปรับตัวของนักเรียน ดังนี้ 1) เป็นแหล่งข่าวสารที่เชื่อมโยงกับการ
ปรับตัว โดยเฉพาะข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวัน และข่าวสารที่เป็นความสนใจส่วนบุคคล
2) เป็นผู้สอนภาษาไทย 3) เป็นที่คาปรึกษา 4) เป็นที่พึ่งพาทางจิตใจ ส่วนรูปแบบการสื่อสารต่าง
วัฒนธรรม ที่นักเรียนเอ เอฟ เอสใช้ในระหว่างอยู่ในประเทศไทย มี 4 รูปแบบคือ 1) รูปแบบการ
สื่อสารเพื่อแสวงหาข้อมูล โดยสื่อบุคคลที่ใช้ก็มีทั้งบุคคลชาวไทย และบุคคลชาติเดียวกับนักเรียน
2) รูปแบบการสื่อสารเพื่อ นันทนาการและผ่อ นคลายอารมณ์ โดยสื่อ บุคคลที่ใช้ก็ประกอบด้วย
บุคคลทั้ง 2 กลุ่มเช่นกัน 3) รูปแบบการสื่อสารกับการสร้างปฏิสัมพันธ์กับคนไทย พบว่าความมาก
น้อยของการใช้รูปแบบนี้มีปัจจัยส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องคือลักษณะนิสัย ทัศนคติ และการยึ ดติดกับ
วัฒนธรรมเดิมของนักเรียน 4) รูปแบบการสื่อสารเพื่อติดต่อเชื่อมโยงกับครอบครัวในประเทศของ
นักเรียน โดยมีสื่อที่นักเรียนนิยมใช้คืออินเตอร์เนตเนื่องจากว่าเป็นสื่อที่นักเรียนเข้าถึงง่าย และมี
คุณสมบัติของการสื่อสารแบบสองทาง ซึ่งประหยัดค่าใช้จ่ายและสะดวกสบาย
อภิชาติ ทองน้อย, บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์, และภิเษก จันทร์เอี่ยม (2555) ศึกษา การ
เสริมสร้างพลังอานาจการทางานของครู ในโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ได้ผลวิจัยว่าผลการวิเคราะห์ระดับการเสริมสร้างพลังอานาจการทางานของครูอยู่ในระดับ
มากที่สุดนั้นมี 2 ด้าน คือ 1) ด้านสมรรถภาพในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ซึ่งมีตัวบ่งชี้ทางด้านการ
ส่งเสริมให้เด็กเป็นผู้เรียนรู้อย่างอิสระตามความต้อ งการของแต่ละคน รวมถึงการเป็นผู้ที่จริงจัง
มุ่งมั่นกับงานเพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพ และเชื่อ ว่าได้ทาดีที่สุดแล้วในสิ่งต่าง ๆ ที่ทาภายใน
โรงเรียนมีค่าอยู่ในระดับมากที่สุด ตัวบ่ งชี้ที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ มีพื้นฐานความรู้ดีในสาขาวิชาที่
สอน 2) ด้านความเป็นอิสระในการทางาน เมื่อพิจารณาในตัวบ่งชี้ พบว่า ความมีอิสระในการเข้าถึง
เครือข่าย ข้อมูลข่าวสารและทรัพยากรการทางานของโรงเรียน รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพ
ที่ไม่เหมาะสมได้ด้วยตนเอง และมีความอิสระในการให้คะแนนนักเรียนอย่างเป็นธรรมอยู่ในระดับ
มากที่สุดเช่นกัน ส่วนตัวบ่งชี้ที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ ได้รับความยืดหยุ่นสูง และมีทางเลือ กในการ
ทางานจากผู้บริหารสถานศึกษาและเพื่อนร่วมงาน การเสริมสร้างพลังอานาจการทางานของครูอยู่
ในระดับน้อยที่สุด คือ ด้านผลกระทบที่ครูมีต่อสถานศึกษาซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง พบว่า ตัวบ่งชี้
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลาดับแรก คือ ได้ร่วมมือกันทางานกับครูคนอื่นในโรงเรียนเสมออยู่ในระดับ
มากที่สุด รองลงมาคือ ได้รับความไว้วางใจจากบุคคลรอบข้างอยู่เสมออยู่ในระดับมากที่สุด และ
เพือ่ นร่วมงานมักจะขอคาแนะนาต่าง ๆ จากตัวเองอยู่เสมออยู่ในระดับมาก
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ยุวธิดา ชาปัญญา (2554) ศึกษา การเสริมสร้างพลังอานาจของครูในโรงเรียนประถมศึกษา:
มิติด้านลักษณะที่มีความหมายต่อคนในปรากฏการณ์ได้ผลการวิจัย 6 ประเด็น ดังนี้
1) ผู้บริหารและครูมี ความสัม พันธ์กับพลั งอานาจของครูใน 2 ลักษณะ คือ พลั ง
อานาจด้านการปฏิบัติงานและพลังอานาจด้านจิตใจ
2) เป้าหมายของการเสริมสร้างพลังอานาจของครูมีความสัมพันธ์กับเป้าหมายการ
ทางานด้านการจัดการศึกษาสนองต่อความต้องการของบุคคล 3 ประการ (1) เพื่อให้เกิดการพัฒนา
ศักยภาพของครูทั้งในด้านความรู้ ทักษะ ความชานาญ เจตคติต่อการทางาน และความเชื่อมั่นใน
การทางาน (2) เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามที่ไ ด้กาหนดไว้ในเกณฑ์คุณภาพของ
ตัวชี้วัดในระบบการเรียนรู้ของโรงเรียน และมีผลงานเป็นที่ยอมรับจากสังคมภายนอก (3) เพื่อให้
เกิดการยอมรับในตัวของบุคลากรของโรงเรียนทั้งที่เป็นการยอมรับและเห็นคุณค่าในตนเองที่
สามารถทางานได้ประสบผลสาเร็จ
3) ประเภทของการเสริมสร้างพลังอานาจของครู จาแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ (1)
การเสริมสร้างพลังอานาจของครูด้านโครงสร้าง (2) การเสริมสร้างพลังอานาจของครูด้านจิตใจ
4) วิธีการเสริมสร้างพลังอานาจของครู มี 9 ลักษณะ ได้แก่
(1) การพัฒนาศักยภาพของครู สนับสนุนให้ครูเข้ารับการอบรมพัฒนา
ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ที่เป็นแบบอย่าง ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้ได้
รับรู้ข้อมูลข่าวสารและแนวทางปฏิบัติที่จาเป็นสาหรับการทางาน รวมทั้งสร้างเครือข่ายเพื่อการ
พัฒนาวิชาชีพต่อไป
(2) การสนับสนุนทรัพยากรและสารสนเทศที่จาเป็นให้การสนับสนุนด้าน
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ บุคลากร และอาคารสถานที่ตามแผนปฏิบัติการประจาปีที่ตกลงร่วมกัน
(3) การมอบหมายงานมี 4 แบบ คือ (1) การมอบหมายความรับผิดชอบ
และอานาจหน้าที่ ที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ และความมุ่งมั่นตั้งใจของครูแต่ละคนซึ่ง
พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาประกอบกับความสมัครใจของครู (2) ครูกาหนดวิธีการ
ทางานด้วยตนเองและทีมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ศักยภาพของตน และการยอมรับของทีม
(3) ผู้บริหารติดตามการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอ และ(4) ทบทวนความสาเร็จในลักษณะการให้
ข้อมูลย้อนกลับและยกย่องผลงานที่ดี โดยการนิเทศภายใน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
(4) การสอนแนะ เป็นวิธีการที่ผู้ที่มีความรู้ในเรื่องนั้น ๆ ได้สอนงาน และ
ยังเป็นการเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างผู้สอนแนะและครูได้ดีอีกทางหนึ่ง
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(5) การมีส่ว นร่ว ม ในลั กษณะของการตัด สินใจ การดาเนินการ การ
ประเมิน ผล และร่วมรับผลที่เ กิดขึ้ นส่ง ผลให้ครู เกิด ความรู้สึ กเป็ นเจ้ าของงาน ทาให้ครู ลงมื อ
ปฏิบัติงานด้วยแรงจูงใจที่จะทางานให้บรรลุเป้าหมายและเกิดการยอมรับ สร้างสัมพันธภาพลด
ช่องว่างระหว่างกัน ก่อให้เกิดความสามัคคีและรวมพลังของคนในองค์การ
(6) การส่ง เสริมการทางานเป็ นที ม มุ่ง ดึง ศัก ยภาพที่ มีจ ากครูแ ต่ล ะคน
ภายในกลุ่มออกมาช่วยในการดาเนินกิจกรรมให้งานบรรลุเป้าหมาย
(7) การสร้างภาวะผู้นา ส่งเสริมให้ครูมีอานาจ มีอิสระในการตัดสินใจใน
การปฏิบัติงาน มีด้วยความริเริ่ม ได้รับผิดชอบงานที่ถนัด ได้แสดงออกซึ่งความรู้ ความสามารถที่
หลากหลาย นามาซึ่งความความภาคภูมิใจในตนเอง ทาให้มีแรงจูงใจในการทางานด้วยความมุ่งมั่น
เพื่อรักษาสถานภาพการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานและจากภายนอก
(8) การสร้างแรงจูงใจ ได้แก่ การจูงใจด้วยงาน การจูงใจด้วยผลตอบแทน
การจู ง ใจด้ ว ยสภาพแวดล้ อ มการท างาน และการสร้ า งแรงบั น ดาลใจ ซึ่ ง ท าให้ ค รู เ กิ ด ความ
กระตือรือร้น และทุ่มเทให้กับงานอย่างเต็มกาลังความสามารถ
(9) การส่งเสริมบรรยากาศของความร่วมมือ การจัดองค์การที่เอื้อต่อการ
ทางาน ที่บุคลากรในโรงเรียนได้กาหนดแนวปฏิบัติร่วมกัน
5) ครู ผู้บริหาร เพื่อนร่วมงาน ชุมชน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเครือข่าย
ของโรงเรียน มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างพลังอานาจของครูทั้งสิ้น
6) กระบวนการเสริมสร้างพลังอานาจของครูมี 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย การสร้าง
ความตระหนัก การกาหนดเป้าหมายร่วม การมอบหมายงาน การติดตามการทางาน และการ
สะท้อนผลการทางาน
ธนาภร สุขยิ่ง (2553) ศึกษา ผลของการจัดกิจกรรมละครสร้างสรรค์ที่มีต่อความเชื่อมั่นใน
ตนเองของเด็กปฐมวัย ผลการวิจัยพบว่า 1) เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมละครสร้างสรรค์ มี
ความเชื่อมั่นในตนเองสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมละครสร้างสรรค์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.01เมื่อพิจารณาความเชื่อมั่นในตนเองเป็นรายด้านพบว่า การกล้าแสดงออกหลังการทดลองสูงที่สุด
2) เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมละครสร้างสรรค์ มีความเชื่อมั่นในตนเองสูงขึ้นกว่าก่อนการ
ได้รับการจัดกิจกรรมละครสร้างสรรค์ ร้อยละ10.11 และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้านพบว่า เด็ก
ปฐมวัยมีการเปลี่ยนแปลง ในด้านการกล้าแสดงออก เพิ่มมากขึ้นเป็นอันดับแรก แสดงว่ากิจกรรม
ละครสร้างสรรค์สามารถพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กปฐมวัยได้ 3) เด็กปฐมวัยที่ได้รับการ
จัดกิจกรรมละครสร้างสรรค์ เป็นรายบุคคลมีการเปลี่ยนแปลงคะแนนความเชื่อมั่นสูงขึ้น
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เมื่อผู้วิจัยหาค่าการเปลี่ยนแปลงของคะแนนความเชื่อ มั่นในตนเองของเด็กปฐมวัยแล้ว
พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรม
ละครสร้างสรรค์เป็นรายบุคคล โดยคะแนนความเชื่อมั่นในตนเองด้านการกล้าแสดงออกสูงเป็น
อันดับแรก จากผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า ผลของการจัดกิจกรรมละครสร้างสรรค์สามารถ
พัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กปฐมวัยได้
เกศ นวลศรี (2548) ศึกษาการใช้เทคนิคเกมละครสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาศักยภาพในการ
ทางานร่วมกัน ได้ผลการวิจัยว่า “เกมการละคร” กิจกรรม นิทาน-ดนตรี-ลีลา จากการวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติ พบว่า หลังทากิจกรรมนิทาน-ดนตรี-ลีลา กลุ่มตัวอย่างมีค่าอยู่ระหว่าง 3.13 ถึง 4.04
โดยมีค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมดเท่ากับ 3.55 นั่นคือภาพรวมทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดี กลุ่มตัวอย่างมีความ
คิดเห็นแตกต่างกันคิดเป็นร้อยละ 0.29 ถือเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่จะสอนเรื่องความร่วมมือและ
การบูรณาการที่จะเป็นพื้นฐานสาคัญสาหรับการเรียนรู้ต่อไปในอนาคต
ดวงแข บัวประโคน, และสุคนธจิต วงษ์เผือก (2546) ศึกษาการใช้สื่อละครเพื่อการพัฒนา
ชุมชน ของกลุ่มละครมะขามป้อม :กรณีศึกษาจากพื้นที่ทางานที่มีบริบทแตกต่างกัน 4 พื้นที่ จาก
การศึกษาคณะผู้วิจัยพบว่า สื่อละครเพื่อ การพัฒนา ได้ก่อให้เกิดผลการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง
ตลอดจนผลกระทบมากมายต่อกลุ่มเยาวชนที่เป็นกรณีศึกษาในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1) ด้านความรู้ เกิดจากการที่เยาวชนได้ไปศึกษาข้อมูลจากชุมชนและนาความรู้นั้น
มาใช้ผลิตซ้า (Reproduce) เป็นสื่อ ละครที่บอกเล่าเรื่อ งราวต่าง ๆ เพื่อขยายผลไปยังความเข้าใจ
บริบทชุมชน และประเด็นปัญหาให้กับชุมชนได้ ในส่วนความรู้เชิงเทคนิคเรื่องกระบวนการผลิต
ละครเพื่อการพัฒนา สามารถนาไปสู่ความเข้าใจต่อ “ความหมาย” ของความรู้ ซึ่งทาให้เยาวชน
สามารถเชื่อมโยงได้กับชีวิตประจาวันและนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
2) ด้านความเข้าใจ เยาวชนทั้งสี่พื้นที่ได้สะท้อนให้ค ณะผู้วิจัยได้ทราบ และจาก
การศึกษาข้อมูลด้วยวิธีการต่างกันก็ไ ด้ข้อ มูลในแนวทางเดียวกัน ว่าความสาคัญของการเข้าใจ
ตนเอง ก็คือความสามารถเชื่อมโยงไปสู่ความเข้าใจต่อผู้อื่นรวมทั้งชุมชนของตนได้
3) ด้านทัศนคติ ช่วยให้เยาวชนมีทัศนะต่อตนเองและผู้อื่นในเชิงบวก ในการเห็น
คุณค่าของตนเอง (Self-Esteem) มีความเชื่อมั่นในตนเอง ความตระหนักในความสาคัญต่อบทบาท
หน้าที่ของตนเองที่มีต่อกลุ่มและต่อชุมชน ตลอดจนทัศนะต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
การเคารพบทบาทและความคิดเห็นของผู้อื่น การเห็นคุณค่าในความแตกต่างหลากหลายของบุคคล
สามารถจั บสั งเกตสภาวะการเปลี่ย นแปลงของตนเองได้ (Self-Awareness) อันเป็น ผลมาจาก
กระบวนการละคร และการฝึกฝนทักษะการแสดง
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4) ด้านพฤติกรรม ช่วยให้เยาวชนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในเชิงบวกอย่าง
เห็นได้ชัด ทั้งการปรับปรุงพฤติกรรมเพื่อให้เหมาะสมกับการทางานละครร่วมกัน และพฤติก รรม
การใช้ชีวิตประจาวันก็เปลี่ยนแปลงไปด้วย ยิ่งกลุ่มเยาวชนรู้สึกว่าตนเองประสบความสาเร็จ ได้รับ
ความชื่นชม หรือมีความภาคภูมิใจในตนเองมากขึ้นเท่าไรก็ยิ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ในเชิงบวกมากขึ้นเท่านั้น
5) ด้านทักษะกระบวนการ การพัฒนาด้านทักษะกระบวนการแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
คือ 1) การพัฒนาทักษะภายในบุคคล (Personal Resources)ได้แก่ ทักษะการพูดและการสื่อสาร
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการคิดและการวิเคราะห์ (Critical Thinking) ทักษะการแก้ปัญหา
ทักษะการทางานเป็นทีม และทักษะการเรียนรู้ 2) การพัฒนาทักษะกระบวนการละครเพื่อการ
พัฒนา คือทักษะการแสดง ทักษะการสร้างผลงานละคร ทักษะการจัดการในการดาเนินงานของ
กลุ่ม ทักษะการจัดการแสดงละครในชุมชนที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้ชม และทักษะในการเป็น
วิทยากรกระบวนการ (Facilitator) ที่สามารถจัดกิจกรรมละครเพื่อการพัฒนาให้ผู้อื่นได้
ตรรกพร สุขเกษม (2555) ศึกษาการพัฒนาพฤติกรรมการกล้าแสดงออก โดยใช้วิธีการ
แสดงบทบาทสมมติ ของนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2554 ในบทเรียนเรื่อง “การกาหนด
นโยบายสาธารณะ” ซึ่งใช้เครื่องมือกิจกรรมฝึกการแสดงออกโดยใช้วิธีบทบาทสมมุติของนักศึกษา
และแบบประเมินพฤติก รรม การแสดงออกของนักศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ( x )
ผลการวิจัยโดยสรุปมีดังนี้ 1) นักศึกษามีความเป็นผู้นาในการตัดสิน ใจอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก 44.4%
2) นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเยี่ยม 55.6% 3) นักศึกษากล้าแสดงออกอย่าง
ชัดเจน อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเยี่ยม 77.8% 4) นักศึกษามีส่วนร่วมในการนาเสนอทุกขั้ นตอนอยู่ในเกณฑ์
ที่ดีเยี่ยม 88.9% 5) นักศึกษายอมรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่นเป็นอย่ างดี อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเยี่ยม
55.6% 6) บุคลิกภาพมีความเหมาะสมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเยี่ยม 66.7%
นิสรีน เหมจา (2554) ศึกษาการพัฒนาพฤติกรรมความร่วมมือของเด็กปฐมวัยโดยใช้การ
จัดประสบการณ์แบบบทบาทสมมติ ผลวิจัยพบว่า 1) พฤติกรรมความร่วมมือของเด็กปฐมวัยก่อน
และระหว่า งได้ รั บการจั ด ประสบการณ์ แ บบบทบาทสมมติ แ ตกต่ างกั น อย่ างน้ อ ย 1 คู่ อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า พฤติกรรมความร่วมมือของเด็กปฐมวัยระหว่างได้รับการจัด
ประสบการณ์แบบบทบาทสมมติมีแนวโน้มสูงขึ้น 2 ) พฤติกรรมความร่วมมือของเด็กปฐมวัยขณะ
จัด ประสบการณ์แ บบบทบาทสมมติมี แนวโน้ม สู งขึ้ นโดยมีแ นวโน้ มการเปลี่ย นแปลงไม่ค งที่
ระยะเวลาสัปดาห์ที่ 1 - 4 มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงไม่ชัดเจน ระยะเวลาสัปดาห์ที่ 5 - 8 มี
แนวโน้ ม และอั ต ราการเปลี่ ย นแปลงชั ด เจน การค้ น พบดั ง กล่ า วแสดงให้ เ ห็ น ว่ า ผลการจั ด
ประสบการณ์แบบบทบาทสมมติ สามารถทาให้เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมความร่วมมือสูงขึ้น
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ยู ยุน วู (Yueh-Yun, 1994) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการได้รับการเสริมสร้างพลัง
อานาจ ความพึงพอใจในงาน กับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การตามการรับรู้ของครูโรงเรียนรัฐบาล
โดยกลุ่มตัวอย่างคือ ครู 1,114 คน จากโรงเรียนรัฐบาล 39 แห่งในรัฐเพนซิลวาเนีย ผลการศึกษา
พบว่า ความพึง พอใจในงานและความยึด มั่น ผู กพั นต่ อ องค์ ก าร สามารถทานายการได้รั บการ
เสริมสร้างพลังอานาจของครูได้ และการได้รับการเสริมสร้างพลังอานาจก็สามารถทานายความพึง
พอใจในงานและความยึดมั่นยึดมั่นต่อองค์การได้
เอ็ดการ์ เดล (Dale, 1969) นักการศึกษา ได้ศึกษาเปรียบเทียบการเรียนรู้ของมนุษย์โดยใช้
วิธีการต่างๆ 12 วิธี พบว่า การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์นาฏการและการละครนั้น เป็นวิธีการเรียนรู้
ที่ให้ผลดีกว่าวิธีการอื่น ๆ ถึง 9 วิธี เนื่องจากทาให้ผู้เรียนสามารถจดจาสิ่งที่เรียนรู้ได้ถึงร้อยละ 90
และยังมีความคงทนเป็นเวลาถึง 2 สัปดาห์ เทียบเท่ากับ ผลการเรียนรู้จากการใช้สถานการณ์จาลอง
(Simulator) และการเรียนรู้จากการปฏิบัติกับของจริง
ทั้งนี้ ในการสืบค้นข้อมูลทบทวนวรรณกรรมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยยังไม่พบงานวิจัยที่
ใช้ รูป แบบการสื่อ สารในการเสริม สร้า งพลั งอาสาสมั ครผู้ ดูแ ลเด็ กในบริ บทของการฝึ ก อบรม
งานวิจัยที่ค้นพบส่วนใหญ่ เป็นไปในบริบทของการศึกษาเชิงโครงสร้างเพื่อ สืบหาความสัมพันธ์
ระหว่างการเสริมสร้างพลังอานาจครูกับการบริหารองค์กรการศึกษา หรือ การใช้กิจกรรมละคร
สร้างสรรค์และบทบาทสมมติเป็นไปในจุดประสงค์เพื่อเป็นกิจกรรมกระตุ้นการเรียนรู้และพัฒนา
เด็กปฐมวัยในบริบทของการเรียนการสอนในชั้นเรียน หรือไม่เช่นนั้นก็เป็นไปในจุดประสงค์เพื่อ
การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเยาวชนในบริบทการแก้ไขปัญหาระดับชุมชน
ดังนั้น จะเห็นได้ว่า การศึกษาวิจัยหัวข้อ “สื่อปฏิบัติการสมมติ” รูปแบบการสื่อสารเพื่อ
การเสริมสร้างพลังอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ในบริบทของการอบรมเชิงปฏิบัติการ ยังเป็นช่อ งว่าง
ทางการวิ จั ยที่ ค วรจะศึ ก ษา ซึ่ง จะเอื้อ ประโยชน์ต่ อ การพั ฒ นาบุ ค ลากร และการจั ด อบรมเชิ ง
ปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างพลังอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กทั่วประเทศ
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2.8 กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework)
จากการทบทวนวรรณกรรมทั้งหมด ผู้วิจัยได้กาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ตามภาพ
ที่ 2.1 ดังนี้
รูปแบบการสื่อสาร
“สื่อปฏิบัติการสมมติ”
ละครสร้างสรรค์
บทบาทสมมติ &
ความหมายเชิงสัญญะ

ผลลัพธ์ปัจจุบันของ
อาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก
(พ.ศ. 2558)

โดย
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การสื่อสารระหว่างบุคคล
ผ่านสื่อบุคคล &
การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม

เสริมสร้างพลัง
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทันทีในการอบรม
อาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก
ปี พ.ศ. 2552

เสริมสร้างพลัง

อันเป็นผลต่อเนื่องจาก
การใช้รูปแบบการสื่อสารของ
“สื่อปฏิบัติการสมมติ”
ในปีพ.ศ. 2552
ในมิตคิ วามเปลี่ยนแปลงด้าน
 ทัศนคติ และเจตคติ
 บุคลิกภาพ และทักษะ
การแสดงออก
 ศักยภาพในการบูรณาการ
 การทางานเป็นทีม
 แรงจูงใจในการทางาน.

ภาพที่ 2.1 ภาพแสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework)

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
ในการดาเนิ น งานศึ ก ษาวิจั ย เรื่อ ง “สื่อ ปฏิบั ติก ารสมมติ ” รูป แบบการสื่อ สารเพื่ อ การ
เสริมสร้างพลังอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ในบริบทของการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยภาพรวมผู้วิจัย
กาหนดระเบียบวิธีการวิจัย (Research Methodology) โดยการใช้กระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research Process) อันประกอบไปด้วยการวิจัยเชิงเอกสาร (Archival Research ) และ
การวิจัยจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ซึ่งจาแนกหัวข้อในวิธีดาเนินการวิจัย ดังนี้
3.1 ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key Informants)
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
3.5 การนาเสนอผลการวิจัย
3.6 ขั้นตอนในการดาเนินงาน

3.1 ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key Informants)
กาหนดผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key Informants) จานวน 6 คน โดยคัดเลือกจากอาสาสมัคร
ผู้ดูแลเด็ก ที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม - 17 กันยายน พ.ศ. 2552 ของศูนย์
พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน และศูนย์อ บรมเด็กก่อ นเกณฑ์ สังกัดกรุงเทพมหานครทั้งหมด 3 แห่ง
ได้แก่ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบาเพ็ญเหนือ ศูนย์อ บรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีบุญเรือ ง
และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนธรรมานุรักษ์ เพื่อ ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ที่เป็นผลลัพธ์ปัจจุบันของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก (พ.ศ.2558)
ในมิติความเปลี่ยนแปลงด้านทัศนคติและเจตคติ ด้านบุคลิกภาพและทักษะการแสดงออก ด้าน
ศักยภาพในการบูรณาการ ด้านการทางานเป็นทีม และด้านแรงจูงใจในการทางาน ซึ่งสะท้อนผ่าน
ทัศนะของผู้ให้ข้อมูลสาคัญ โดยใช้เกณฑ์ในการคัดเลือก ดังนี้
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1) เป็นอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเมื่อปี พ.ศ. 2552
2) เป็น อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กจากศูนย์ที่ให้ความร่วมมือ อย่างดี ในการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเมื่อปี พ.ศ. 2552
3) เป็นอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กที่มีทัศนคติเปิดกว้างต่อการแสวงหาประสบการณ์ใหม่
4) เป็นอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กที่มีพัฒนาการกล้าแสดงออก ในช่วงทากิจกรรมอบรม
เชิงปฏิบัติการ เมื่อปีพ.ศ. 2552
5) เป็นอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ที่มีความประทับใจการอบรมเมื่อปี พ.ศ.2552 และยัง
จดจาภาพรายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการในปี พ.ศ.2552 ได้อย่างชัดเจน
อนึ่ง ในการกาหนดผู้ให้ข้อ มูลสาคัญ (Key Informants) การเจาะจงเลือ กลักษณะผู้ให้
ข้ อ มู ล ส าคั ญ ไม่ สื่ อ นั ย ยะส าคั ญ ใด แต่ เ ป็ น การเลื อ กอย่ า งครอบคลุ ม สถานภาพกว้ า ง ๆ อั น
หลากหลาย ซึ่งประกอบด้วย ผู้ให้ข้อมูลสาคัญที่เป็นผู้อานวยการศูนย์และครูประจาชั้น ผู้ให้ข้อมูล
สาคัญที่มีทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ผู้ให้ข้อมูลสาคัญที่เป็นครูวัยกลางคนและครูรุ่นอาวุโส รวมถึงผู้ให้
ข้อมูลสาคัญที่เป็นไทยพุทธและไทยมุสลิม
ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key Informants) ทั้งหมด 6 คน มีดังนี้
1) อาจารย์ รุ่งระวี ชานีหอม (ครูเจี๊ยบ) ปัจจุบัน อายุ 60 ปี
ผู้อานวยการ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบาเพ็ญเหนือ
2) อาจารย์ นาราภัทร งามศักดิ์กุล (ครูนิด) ปัจจุบัน อายุ 58 ปี
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีบุญเรือง
3) อาจารย์ วิรัชชฎา เลียนขุนทด (ครูดา) ปัจจุบัน อายุ 36 ปี
อาจารย์ประจาชั้น ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีบุญเรือง
4) อาจารย์ สมร สุขถาวร (ครูหมอน) ปัจจุบัน อายุ 43 ปี
พิธีกร / ล่าม / นักจัดรายการวิทยุ / ครูสอนพิเศษภาษา / ที่ปรึกษากฎหมาย
และ อาจารย์ประจาชั้น ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนธรรมานุรักษ์
5) อาจารย์ วินัย บินสอัด (ครูเลาะห์) ปัจจุบัน อายุ 45 ปี
ครูสอนศาสนา และ อาจารย์ประจาชั้น ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนธรรมานุรักษ์
6) อาจารย์ อังคณา มัดยูโก๊ป (ครูอัง) ปัจจุบัน อายุ 38 ปี
ครูสอนศาสนา และ อาจารย์ประจาชั้น ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนธรรมานุรักษ์
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3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยกาหนดระเบียบวิธีการวิจัย (Research Methodology) โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) อันประกอบด้วยการศึกษาวิจัยข้อมูล 2 ขั้นตอน ดังนี้
3.2.1 การวิจัยเชิงเอกสาร (Archival Research)
เป็นการศึกษาวิจัยเชิงเอกสารหายากย้อนหลัง ที่เป็นประเภทบันทึกจดหมายเหตุ หรือ
บันทึกเอกสารต่าง ๆ ของราชการ หรือเป็นหลักฐานที่สร้างมาแต่เดิม หรือเป็นหลักฐานที่มีผู้เก็บ
สะสมไว้ การสืบค้นหาหลักฐานในการวิจัยเชิงเอกสารมีความซับซ้อน ซึ่งนักวิจัยต้องมีการเตรียม
ตัวที่ดีก่อนที่จะไปสืบค้นหาหลักฐานใด ๆ เอกสารที่เกี่ยวข้องในปริมาณมาก ต้องตีความให้ชัดเจน
บางครั้งห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้า อาจปิดกั้นในการเข้าถึงข้อมูลของประชาชนเพื่อเหตุผลในการ
รักษาความลับ และความปลอดภัยระดับชาติ หรือ บางครั้งหลักฐานที่บันทึกไว้ อาจจะเขียนด้วย
ลายมือโบราณในภาษาโบราณ หรือภาษาต่างประเทศ หรือประกอบด้วยศัพท์ทางเทคนิค ซึ่งต้อง
ระมัดระวังในการตีความหรือนาไปอ้างอิง เอกสารจดหมายเหตุที่มีอ ยู่ส่วนใหญ่ สร้างขึ้นเพื่อ
วัตถุประสงค์ในทางปฏิบัติหรือทางปกครองในยุคสมัยนั้น ไม่ได้เพื่อประโยชน์ในการสืบค้นของ
นักวิจัย ดังนั้นการวิจัยเพิ่มเติมในบริบทที่เกี่ยวข้องจึงมีความจาเป็น ซึ่งเป็นความท้าทายของนักวิจัย
ในการสืบค้น แต่อุปสรรคอีกประการคือ บางครั้งเอกสารการหรือบันทึกเหล่านั้น ยั งคงอยู่ภายใต้
การดูแลรักษาของเจ้าของเดิมที่เป็นเอกชน ซึ่งเจ้าของเอกสารหรือผู้ดูแลรักษา อาจไม่เต็มใจและให้
ความร่วมมือในการให้ เข้าถึงข้อมูลโดยสะดวก Archival Research มักมีรูปแบบทางวิชาการ ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นการวิจัยข้อมูลทางประวัติศาสตร์ โดยทาการศึกษาควบคู่ไปกับ สาขาวิชาอื่น ๆ เช่น
วรรณคดี โบราณคดี วิ ท ยาศาสตร์ ภู มิ ศ าสตร์ สั ง คมศาสตร์ มานุ ษ ยวิ ท ยา และจิ ต วิ ท ยา
นอกจากนี้ยังมีการวิจัยเชิงเอกสาร ในรูปแบบที่ไม่ใช่ทางด้านวิชาการอื่น ๆ เช่น การติดตามสืบหา
ข้อมูลสามะโนครัว หรือข้อมูลด้านการสืบสวนคดีอาชญากรรม (Kowalczyk, n.d.)
การวิจัยเชิงเอกสาร Archival Research ในงานวิจัยนี้ เป็นการสืบค้นข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับ
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน
โดยการจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพขั้ น พื้ น ฐานส าหรั บ เด็ ก ก่ อ นวั ย เรี ย นและจั ด อบรม
อาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก " เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม - 17 กันยายน พ.ศ.2552 โดยใช้ข้อมูลจากเอกสาร
บันทึก ภาพถ่าย ภาพวีดีทัศน์ บันทึกการประชุม รายงานของหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงบันทึกลาย
ลักษณ์อักษรจากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เข้าอบรมในระหว่างการจัด อบรมเชิงปฏิบัติการในปี
พ.ศ.2552
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3.2.2 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview)
ในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ผู้วิจัยได้ทาการออกแบบการวิจัย (Research
Design) ข้อคาถามที่นาไปใช้ในการสัมภาษณ์เป็นลักษณะการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง หรือการ
สัมภาษณ์แบบชี้นา (Semi-Structured or Guided Interview ) ซึ่งเป็นระเบียบวิธีการวิจัยที่ยืดหยุ่น
และเปิดกว้าง เป็นประเภทที่อยู่ตรงกลางระหว่างการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและการสัมภาษณ์
แบบไม่มีโครงสร้าง โดยการสัมภาษณ์แต่ละประเภทก็มีจุดแข็ง และจุดอ่อนคือ การสัมภาษณ์แบบ
มีโครงสร้างดูหยาบและแข็งกระด้าง ขณะเดียวกันการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างยืดหยุ่นและ
เปิดกว้างมาก ต้องอาศัยนักวิจัยหรือผู้สัมภาษณ์ที่มีประสบการณ์ ความชานาญพอสมควร
การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง หรือ แบบชี้นา (Semi-Structured or Guided Interview ) นี้
โดยปกติ นั ก วิ จั ย จะก าหนดค าถามที่ พ อจะดั ด สิ น ใจได้ ว่ า จะถามอะไรบ้ า ง หรื อ ใช้ ค าส าคั ญ
(Keywords) เป็นเครื่องชี้นาการสัมภาษณ์ ดังนั้นสิ่งที่ นักวิจัยควรดาเนินการก่อนการสัมภาษณ์ คือ
การร่างข้อคาถามที่มีลักษณะปลายเปิดที่มีคาสาคัญ (Keywords) ใช้ประกอบในการชี้นาสัมภาษณ์
ซึ่งลักษณะของข้อคาถามยืดหยุ่น พร้อมที่จะมีการปรับเปลี่ยนถ้อยคาให้มีความสอดคล้องกับผู้ให้
สัมภาษณ์แต่ละคนในแต่ละสถานการณ์ที่มีเหตุการณ์หรือมีสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ดังนั้น
จึงกล่าวได้ว่า การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างหรือแบบชี้นาเป็นประโยชน์อย่างมาก สาหรับนักวิจัย
ที่ต้องการเปรียบเทียบข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสาคัญหลาย ๆ คน การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง เป็น
การอุดจุดอ่อนของทั้งการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและแบบไม่มีโครงสร้าง การสัมภาษณ์แบบ
กึ่ง โครงสร้ า งหรื อ แบบชี้น าจึง เป็น ที่ นิ ยมในหมู่ นัก วิ จัย เชิ งคุ ณ ภาพ ส่ วนการสั ม ภาษณ์แ บบมี
โครงสร้างจะเหมาะสมกับการเก็บ รวบรวมข้อมูลในการวิจัยเชิงปริมาณมากกว่าในการวิจัยเชิง
คุณภาพ (กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์, 2554)
ในการศึกษาวิจัยนี้ ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) โดยออกแบบข้อคาถาม
เป็นแบบการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง หรือ แบบชี้นา (Semi-Structured or Guided Interview )
กับผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key Informants) จานวน 6 คน จากศูนย์ พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน และ ศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ สังกัดกรุงเทพมหานคร 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบาเพ็ญ
เหนือ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีบุญเรือง และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนธรรมานุรักษ์
เพื่อ ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ที่เป็น
ผลลัพธ์ปัจจุบันของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก (พ.ศ. 2558) อันเป็นผลต่อเนื่องจากการใช้รูปแบบการ
สื่อสารของ “สื่อปฏิบัติการสมมติ” ปี พ.ศ. 2552 ในมิติความเปลี่ยนแปลงด้านทัศนคติ และเจตคติ
ด้านบุคลิกภาพและทักษะการแสดงออก ด้านศักยภาพในการบูรณาการ ด้านการทางานเป็นทีม
รวมถึงด้านแรงจูงใจในการทางาน สะท้อนผ่านทัศนะของผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
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คาสาคัญ (Keywords) ในโครงสร้างข้อคาถาม ต่อยอดมาจากการค้นพบผลการวิจัยจาก
ข้อมูลเชิงเอกสาร ในประเด็นย่อยเรื่องเป้าหมายตามขั้นตอนของการใช้ “สื่อปฏิบัติการสมมติ” ใน
การอบรมเชิงปฏิบัติการเมื่อปี พ.ศ. 2552 เพื่อทาการสืบค้นข้อมูล ผลลัพธ์ปัจจุบันของอาสาสมัคร
ผู้ดูแลเด็ก (พ.ศ. 2558) อันเป็นผลต่อเนื่องจากการใช้รูปแบบการสื่อสารของ “สื่อปฏิบัติการสมมติ”
ในปี พ.ศ. 2552 สะท้อนผ่านทัศนะของผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key Informants)
คาสาคัญ (Keywords) ในโครงสร้างข้อคาถามดังกล่าว มีดังนี้
1) ทัศนคติ และเจตคติ
2) บุคลิกภาพ และทักษะการแสดงออก
3) ศักยภาพในการบูรณาการ
4) การทางานเป็นทีม
5) แรงจูงใจในการทางาน

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการศึกษาวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้กาหนดกระบวนการหรือแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลใน
2 ลักษณะ ดังต่อไปนี้
3.3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้าเอกสารและสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้วิจัยทาการเก็บรวบรวมข้อ มูลเชิงเอกสารเพื่อการสืบค้น “สื่อปฏิบัติการสมมติ” (RolePlay Action Medium) รูปแบบการสื่อสารเพื่อการเสริมสร้างพลังอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก และผลลัพธ์
ที่เกิดขึ้นทันทีในกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากร ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
วันที่ 3 สิงหาคม - 17 กันยายน พ.ศ. 2552 โดยมีแหล่งข้อมูลในการศึกษา 2 ระดับ ดังนี้
3.3.1.1 ข้อมูลระดับปฐมภูมิ (Primary Sources) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร
การบั นทึ กข้ อมู ลกิ จกรรม ภาพนิ่ง ภาพเคลื่ อ นไหวบางส่ วน รายงานบัน ทึก การประชุม ใบ
ประเมินผล และบันทึกลายลักษณ์อักษรจากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เข้าอบรมในระหว่างการจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการในปี พ.ศ.2552
3.3.1.2 ข้อ มูล ระดับ ทุติ ยภู มิ (Secondary Sources) การเก็ บรวบรวมข้ อ มู ลจาก
แหล่งข้อมูลทางสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ส่วนราชการต่าง ๆ เว็บไซต์ที่ปรากฏบน
อินเตอร์เน็ต ประเภทเอกสารทางวิชาการ รายงานการศึกษาวิจัยและผลงานวิจัยประเภทต่าง ๆ เพื่อ
นามาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบเครื่องมือในการดาเนินการวิจัย
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3.3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก
ผู้วิจัยได้กาหนดแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการขอความร่วมมือจากศูนย์พัฒนา
เด็กก่อนวัยเรียน และ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ สังกัดกรุงเทพมหานคร 3 แห่ง เพื่อ ทาการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key Informants)
จานวน 6 คน โดยใช้คาสาคัญ (Keywords) ออกแบบข้อคาถามสาหรับการวิจัย (Research Design)
ในการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง หรือสัมภาษณ์แบบชี้นา (Semi-Structured or Guided Interview)
เพื่อทาการสืบค้นข้อมูล ผลลัพธ์ปัจจุบันของอาสาสมัครผู้ ดูแลเด็ก (พ.ศ.2558) อันเป็นผลต่อเนื่อง
จากการใช้รูปแบบการสื่อสารของ “สื่อปฏิบัติการสมมติ” ในปี พ.ศ.2552 ในมิติความเปลี่ยนแปลง
ด้านทัศนคติและเจตคติ ด้านบุคลิกภาพและทักษะการแสดงออก ด้านศักยภาพในการบูรณาการ
ด้านการทางานเป็นทีม และด้านแรงจูงใจในการทางาน ซึ่งสะท้อนผ่านทัศนะของผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
ด้วยวิธีการจดบันทึก บันทึกเสียง และภาพนิ่งบางส่วน

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data Analysis) โดยการวิเคราะห์
ข้อมูลจากการศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร (Archival Research) และข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ
ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (In-Depth Interview with Key informants) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
3.4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยเชิงเอกสาร
การวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยเชิงเอกสาร ใช้วิธีดังนี้ 1)โดยการจาแนกและจัดระบบข้อมูล
(Typology and Taxonomy Analysis) ซึ่งเป็นการนาข้อมูลทีไ่ ด้มาจาแนกและจัดหมวดหมู่ออกให้
เป็นระบบ 2) โดยการวิเคราะห์ส่วนประกอบ (Componential Analysis) ซึ่งเป็นการนาข้อมูลทีไ่ ด้มา
ทาการวิเคราะห์ออกให้เห็นเป็นส่วน ๆ และ 3)โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเอกสาร (Content Analysis)
ซึ่งเป็นการนาเอกสารหรือหลักฐานต่าง ๆ มาวิเคราะห์ให้เห็นว่ามุ่งอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น
3.4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล จากการสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก นั้ น โดยใช้ วิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ ส รุ ป อุ ป นั ย
(Analytic Induction) ซึ่งเป็นการนาข้อมูลที่ได้จากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น มาวิเคราะห์เพื่อหา
บทสรุปร่วมกันของเรื่องนั้น
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3.5 การนาเสนอผลการวิจัย
ผู้วิจัยจะนาเสนอข้อมูลการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยบรรยายขั้นตอนการศึกษาวิเคราะห์ ผลการวิจัย จากนั้นทา
การสรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล และปิดท้ายด้วยข้อเสนอแนะ
อนึ่ง ในการอภิปรายผล ผู้วิจัยจะนาประเด็นต่าง ๆ ในสรุปผลการวิจัยมาอภิปรายภายใต้
แนวคิดวิชาการ 6 เรื่อง คือ
1) แนวคิด การสื่อสารระหว่างบุคคลผ่านสื่อบุคคล
2) แนวคิด การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม
3) แนวคิด การเสริมสร้างพลัง
4) แนวคิด ละครสร้างสรรค์ในฐานะสื่อเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา
5) แนวคิด กระบวนการเรียนรู้โดยบทบาทสมมติ
6) แนวคิด สัญญวิทยาและการสร้างความหมาย

3.6 ขั้นตอนในการดาเนินงาน
ผู้วิจัยได้กาหนดขั้นตอนในการดาเนินงาน ดังนี้
1) ศึกษาวิจัยข้อมูลเชิงเอกสาร : ข้อมูลปฐมภูมิ และ ทุติยภูมิ
2) วิเคราะห์ผล จากการวิจัยข้อมูลเชิงเอกสาร
3) ออกแบบเครื่องมือวิจัย : โครงสร้าง และข้อคาถามสาคัญในการสัมภาษณ์
4) ศึกษาวิจัยข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก
5) วิเคราะห์ผล จากการสัมภาษณ์เชิงลึก
6) นาเสนอข้อมูลการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การนาเสนอผลการวิจัย จากการวิเคราะห์ข้อ มูลของ “สื่อ ปฏิบัติการสมมติ” รูปแบบการ
สื่อสารเพื่อการเสริมสร้างพลังอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ในบริบทของการอบรมเชิงปฏิบัติการบทที่ 4 นี้
เป็นการตอบคาถามปัญหานาวิจัย 2 หัวข้อ โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data
Analysis) ซึ่งแยกเป็นประเด็นหลัก และประเด็นย่อย ดังนี้
4.1 รูปแบบการสื่อสารของ "สื่อปฏิบัติการสมมติ" (Role-Play Action Medium) เพื่อการ
เสริมสร้างพลังอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทันทีในการอบรมเชิงปฏิบัติการปี 2552
ผลการศึกษาข้อมูลจากการวิจัยเชิงเอกสาร (Archival Research) พบว่ารูปแบบการสื่อสาร
ของ "สื่อปฏิบัติการสมมติ" (Role-Play Action Medium) มีรายละเอียดแยกเป็นประเด็นย่อย ดังนี้
4.1.1 ลักษณะองค์ประกอบ 5 ประการ ของ"สื่อปฏิบัติการสมมติ"
4.1.1.1 Freedom สภาวะอิสระทางร่างกายและจิตใจ
4.1.1.2 Sensory Recall การกระตุ้นประสาทสัมผัสทั้งห้า
4.1.1.3 Movement & Voice ทักษะการเคลื่อนไหว และการใช้เสียง
4.1.1.4 Creativity การกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์
4.1.1.5 Semiology การสื่อสารความหมายเชิงสัญญะ
4.1.2 ลาดับขั้นตอน 4 ขั้นตอน ในการใช้ "สื่อปฏิบัติการสมมติ"
4.1.2.1 ขั้นตอนที่ 1 Release (ผ่อนคลาย ไร้กลัว)
4.1.2.2 ขั้นตอนที่ 2 Reload (ตัวตน สร้างสรรค์)
4.1.2.3 ขั้นตอนที่ 3 Relate (สัมพันธ์ เรียนรู้)
4.1.2.4 ขั้นตอนที่ 4 Renovate (ฟื้นฟู บูรณาการ)
4.1.3 เป้าหมาย และผลลัพธ์ของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กที่เกิดขึ้นทันที
4.1.3.1 เป้าหมาย และผลลัพธ์ ในขั้นตอนที่ 1: Release
4.1.3.2 เป้าหมาย และผลลัพธ์ ในขั้นตอนที่ 2: Reload
4.1.3.3 เป้าหมาย และผลลัพธ์ ในขั้นตอนที่ 3: Relate
4.1.3.4 เป้าหมาย และผลลัพธ์ ในขั้นตอนที่ 4: Renovate
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4.2 ผลลัพธ์ปัจจุบันของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก (พ.ศ. 2558) อันเป็นผลต่อเนื่องจากการใช้
รูปแบบการสื่อสารของ “สื่อปฏิบัติการสมมติ” ในปี พ.ศ. 2552
ผลการศึกษาข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) โดยใช้คาถามสัมภาษณ์
ที่ออกแบบคาสาคัญ (Keywords) ซึ่งต่อยอดมาจากผลการวิจัยในข้อ 4.1.3 มาทาการสัมภาษณ์ผู้ให้
ข้อมูลสาคัญ พบว่า ผลลัพธ์ปัจจุบันของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก มีประเด็นแยกย่อย ดังนี้
4.2.1 ผลลัพธ์ปัจจุบันของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ด้านทัศนคติ และเจตคติ
4.2.1.1 การปรับทัศนคติในการแสดงออก
4.2.1.2 การปรับเจตคติในวิชาชีพ
4.2.2 ผลลัพธ์ปัจจุบันของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ด้านบุคลิกภาพ และทักษะการ
แสดงออก
4.2.2.1 บุคลิกภาพสะท้อนผ่านทักษะการแสดงออกทางร่างกาย
4.2.2.2 บุคลิกภาพสะท้อนผ่านทักษะการแสดงออกทางการใช้เสียง และภาษา
4.2.2.3 บุคลิกภาพสะท้อนผ่านทักษะการแสดงออกทางอารมณ์
4.2.3 ผลลัพธ์ปัจจุบันของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ด้านศักยภาพในการบูรณาการ
4.2.3.1 ศักยภาพในการบูรณาการ ทางการจัดการเรียนรู้สาหรับเด็ก
4.2.3.2 ศักยภาพในการบูรณาการ ทางการสื่อสารกับเด็กปฐมวัย
4.2.3.3 ศักยภาพในการบูรณาการ ทางการสร้างคุณค่าต่อองค์กร
4.2.4 ผลลัพธ์ปัจจุบันของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ด้านการทางานเป็นทีม
4.2.4.1 การแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ และอิสระ
4.2.4.2 ความพึงพอใจในทีมเวิร์ค และ สานึกในการใช้พลังกลุ่มแก้ปัญหา
4.2.5 ผลลัพธ์ปัจจุบันของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ด้านแรงจูงใจในการทางาน
อนึ่งในการนาเสนอการวิเคราะห์ผลการวิจัย ในบทที่ 4 นี้ ผู้วิจัยมีการใช้คาว่า “ผู้ส่งสาร”
แทนการเรียก วิทยากร และใช้คาว่า “ผู้รับสาร” แทนการเรียก อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กในบางโอกาส
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4.1 รูปแบบการสื่อสารของ "สื่อปฏิบัติการสมมติ" (Role-Play Action Medium) เพื่อ
การเสริมสร้างพลังอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทันทีในการอบรมเชิง
ปฏิบัติการปี พ.ศ. 2552
ในการศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร (Archival Research) ผู้วิจัยได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
เอกสารบันทึกกิจกรรมต่าง ๆ ของการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากร ศูนย์
พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ของ "โครงการยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน โดยการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพขั้นพื้นฐานสาหรับเด็กก่อนวัยเรียน
และจัดอบรมอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก " ระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม - 17 กันยายน พ.ศ. 2552 รวมถึง
หลักฐานจากรายงานการประชุมของ บริษัท ทีไ ทคูน จากัด ที่จัดทานาเสนอสานักพัฒนาสังคม
ตลอดจนเอกสารภาพนิ่ง และภาพเคลื่อ นไหวที่ไ ด้บันทึกกิจกรรมต่าง ๆ ไว้ จากการศึกษาวิจัย
ข้อมูลเชิงเอกสารทั้งหมด พบว่า รูปแบบการสื่อสารของ “สื่อปฏิบัติการสมมติ” (Role-Play Action
Medium) เพื่อการเสริมสร้างพลังอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทันทีในการอบรมเชิง
ปฏิบัติการปี พ.ศ. 2552 มีรายละเอียดแยกเป็นประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
4.1.1 ลักษณะองค์ประกอบ 5 ประการ ในรูปแบบการสื่อสารของ “สื่อปฏิบัติการสมมติ”
ผู้วิจัยได้ทาการสืบค้นข้อมูลเพื่อศึกษารูปแบบการสื่อสารของ “สื่อปฏิบัติการสมมติ” โดย
พิจารณาจากหลักฐานวิจัยเชิงเอกสารที่ได้มา พบว่า รูปแบบการสื่อสารของ “สื่อปฏิบัติการสมมติ”
ประกอบด้วย ลักษณะสาคัญ 5 ประการ ดังนี้
4.1.1.1 Freedom สภาวะอิสระทางร่างกายและจิตใจ
ผู้วิจัยพบว่า รูปแบบการสื่อสารของ “สื่อปฏิบัติการสมมติ” ที่วิทยากร (ผู้ส่งสาร)ใช้
ในการอบรม มีลักษณะที่มีความพยายามนาพาอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก (ผู้รับสาร) เข้าสู่สภาวะอิสระ
ทางร่างกายและจิตใจ (Freedom)โดยวิทยากรให้ความสาคัญต่อองค์ประกอบนี้มาก สังเกตได้จาก
เป็นสิ่งที่ผู้ส่งสารคานึงถึงเป็นอันดับแรก ในการเริ่มเข้าสู่กิจกรรมอบรม ผู้วิจัยพบว่าการที่ผู้ส่งสาร
นาพาผู้รับสารเข้าสู่สภาวะอิสระทางร่างกายและจิตใจนี้ เป็นไปเพื่อขจัดอุปสรรคในการเรียนรู้ของ
อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กที่มาจากสภาพที่ไม่พร้อม ซึ่งสะท้อนมาจากการแสดงออกทางสีหน้า อารมณ์
อากั ป กิ ริ ย าท่ า ทาง และค าพู ด ที่ ป รากฏอยู่ ใ นหลั ก ฐานภาพเคลื่ อ นไหว ซึ่ ง บั น ทึ ก พฤติ ก รรม
อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กไว้ในช่วงก่อนเข้าสู่กิจกรรมการอบรม และจากภาพดังกล่าว ผู้วิจัยได้สะท้อน
ปฏิกิริยาของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กไว้ดังนี้
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1) สีหน้า และอารมณ์
อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กส่วนใหญ่มีสีหน้าเคร่งเครียด ผู้ที่เป็นผู้ใหญ่หรือเป็น
ระดับหัวหน้าจะวางสีหน้าเรียบเฉย กลุ่มที่รู้จักกันจะมีการสื่อสารทักทาย ส่งยิ้มให้กัน แต่จะมีการ
แสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึกน้อยมาก หรือไม่มีการเปิดเผยสื่อสารความรู้สึกที่แท้จริงออกมา
2) อากัปกิริยาท่าทาง
อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กส่วนใหญ่จะจั บกลุ่มพูดคุยกันเบา ๆ อยู่ตามมุมห้อ ง
โดยจับกลุ่มคนรู้จักที่มีเพศ วัย และตาแหน่งงานใกล้เคียงกัน ไม่ทาความรู้จักเพื่อนใหม่ ระมัดระวัง
อากัปกิริยาของตนตลอดเวลา นั่งแยกกลุ่มไทยพุทธ และไทยมุสลิม ผู้ที่มาคนเดียวจะนั่งเงียบ ๆ
แยกตัวไกลจากกลุ่มคน ก้มหน้า ไม่สบตาหรือสื่อสารกับผู้อื่น บางคนนั่งหลับตาไม่พูดจากับใคร
3) การพูด
อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กส่วนใหญ่จะสื่อ สารสนทนาด้วยภาษาแบบทางการที่
ไพเราะ ระมัดระวังการใช้น้าเสียงและภาษาในการสื่อสารกัน ทั้งที่รู้จักกัน หรือมาจากศูนย์เดียวกัน
แต่พูดกันอย่างเกรงอกเกรงใจเหมือนไม่เคยรู้จักกันมาก่อน
จากหลักฐานที่ปรากฏในบันทึกภาพเคลื่อนไหวของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กส่วนใหญ่
สะท้อนให้เห็นว่า สภาวะของร่างกายและจิตใจของผู้รับสารอยู่ในสภาพที่ระมัดระวัง ไม่ผ่อนคลาย
ไม่เป็นธรรมชาติ และไม่เป็นตัวของตัวเอง โดยเป็นลักษณะพฤติกรรมของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก
ส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้น ในช่วงก่อนเข้าสู่กิจกรรมในการอบรมทุกรุ่นในปี พ.ศ. 2552
ด้วยเหตุนี้ วิทยากรจึงทาการปรับสภาพผู้รับสาร ให้มีความผ่อนคลาย จากสีหน้า
อารมณ์ อากัปกิริยาท่าทาง และคาพูดดังกล่าว ด้วยการนาพาผู้รั บสารเข้าสู่สภาวะอิสระทาง
ร่างกายและจิตใจ (Freedom) ซึ่งสะท้อนผ่านการใช้กิจกรรมของวิทยากร ดังนี้
1) การเล่นเกม (Games)
เกมที่วิทยากรใช้ในการอบรมครั้งนี้ เป็นเกมเพื่อการละลายพฤติกรรม และ
เกมเพื่อความสนุกสนานผ่อนคลาย เน้นการเล่นเป็นกลุ่มใหญ่ เล่นได้ทั่วถึงพร้อ มกันทั้ง 100 คน
(จานวนคนต่อรุ่น) ร่วมเล่นด้วยกันได้ โดยไม่จากัดเพศ วัย ศาสนา และตาแหน่งหน้าที่ทางการงาน
มีกติกาที่เข้าใจง่าย ไม่เน้นการคิดซับซ้อน หรือแข่งขันเพื่อมุ่งการเอาชัยชนะ มีความยืดหยุ่นและ
ผ่อนผันในกติกาสูง เน้นความสนุกสนาน การเคลื่อนไหวร่างกาย และการได้ปลดปล่อยพลังเสียง
ของผู้เล่นเกมอย่างเต็มที่อย่างเป็นอิสระ การใช้การเล่นเกมนี้ เป็นวิธีที่ผู้ส่งสารใช้ในการเตรียม
ความพร้อมทางร่างกาย ความคิด จิตใจ และสภาพอารมณ์ของผู้รับสารก่อนนาเข้าสู่กิจกรรมหลัก
ในการอบรม ซึ่งผู้วิจัยค้นพบว่า ผู้ส่งสารยังพิจารณาเลือกรูปแบบของเกมให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
หรือวัตถุประสงค์ในการเริ่มกิจกรรมใด ๆ ในระหว่างการอบรมอีกด้วย
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2) การใช้ลีลาประกอบเพลง (Rhythmic Dance)
วิ ท ยากรได้ น าเอาบทเพลงที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว หรื อ คิ ด ขึ้ น มาใหม่ ซึ่ ง มี เ นื้ อ หา
จังหวะและท่วงทานองที่ร้องง่าย ฟังง่าย เข้ าใจง่าย จดจาง่าย มาสร้างลีลาเพื่อประกอบบทเพลง
และให้ผู้รับสารได้ทาตามลีลาท่าทางนั้น โดยท่าทางดังกล่าวมีลักษณะที่สนุกสนาน ตลกขบขัน
สร้างสรรค์ และปฏิบัติได้ง่าย ซึ่งผู้วิจัยค้นพบว่าส่วนใหญ่ ผู้ส่งสารจะใช้กิจกรรมลีลาประกอบ
เพลง กับช่วงก่อนเริ่มกิจกรรมใด ๆ ในระหว่างการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อกระตุ้นให้ผู้รับสารได้
ผ่อนคลาย สบายใจ รู้สึกอิสระ
3) การใช้ดนตรีคลายเครียด (Relaxation by Music)
วิ ท ยากรได้ ก าหนดให้ ผู้ รั บ สารนอนในท่ า ศพ หรื อ ภาษาโยคะอาสนะ
เรียกว่า ท่าศวาสนะ (Savasana) เป็นท่านอนหงาย แขนทั้งสองวางข้างลาตัว ขาแยกจากกันเล็กน้อย
วิทยากรกาหนดให้ผู้รับสารปล่อยจิตใจให้สบาย ไม่คิดเรื่องใด วิทยากรได้แนะนาวิธีจัดระเบียบ
ร่างกายทุกส่วนของผู้รับสารให้รู้สึกผ่อนคลาย ด้วยการไล่เรียงอวัยวะตั้งแต่ส่วนล่างสุดไปยังส่วน
บนสุด รวมถึงอวัยวะทุกส่วนบนใบหน้า ทุกอวัยวะในร่างกายผ่อนคลายและสบาย ไม่มีส่วนใด
เกร็ง รวมถึงการปล่อยวางทางความคิดและอารมณ์ ผู้ส่งสารแนะนาให้ผู้รับสาร กาหนดลมหายใจ
เข้า และลมหายใจออกให้สม่าเสมอกันอย่างต่อเนื่อง ที่สาคัญทาจิตใจให้ว่าง วางเรื่องทุกอย่างไว้ไม่
นามาคิด หรือห่วงพะวงจนเสียสมาธิ
จากนั้นวิทยากรให้ผู้รับสารหลับตา แล้วให้ผู้รับสารคิดถึงเรื่องดี ๆ ภาพดี ๆ
ในชีวิต โดยผู้ส่งสารได้เลือกหัวข้อ หนึ่งอย่าง เพื่อเป็นทิศทางให้ผู้รับสารได้สร้างมโนภาพด้วย
ตนเอง จากนั้นวิทยากรจึงทาการเปิดเพลงที่มีจังหวะผ่อนคลายสบายหูให้ผู้รับสารฟัง แล้วปล่อย
ให้ผู้รับสารสร้างมโนภาพภายใต้หัวข้อนั้น ๆ ด้วยการปล่อยอารมณ์ไปตามเสียงเพลงที่ได้ยิน
ผู้วิจัยได้ทาการรวบรวมหัวข้อการใช้ภาพความคิดคานึงที่วิทยากรกาหนด
ขอบเขตของเนื้อหาให้ผู้รับสารสร้างในมโนภาพระหว่างฟังเพลง ซึ่งใช้สลับสับเปลี่ยนกันในการ
อบรมเชิงปฏิบัติการของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กในแต่ละรุ่น ดังนี้
(1) เหตุการณ์ ที่มีความสุขในช่วงชีวิตที่ผ่านมาของผู้รับสาร
(2) การกระทา ที่ผู้รับสารวาดหวังไว้ว่าอยากทาให้สาเร็จ
(3) วัตถุ ที่ผู้รับสารคาดหวังว่าอยากมี อยากได้
(4) สถานที่ ที่ผู้รับสารฝันไว้ว่าอยากไป
(5) บุคคล ที่ผู้รับสารต้องการมีความสัมพันธ์อยูใ่ กล้ชิด
(6) ภาพใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความรู้สึกยินดีมีความอิ่มเอมในจิตใจผู้รับสาร
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สรุปผลการวิจัยในหัวข้อนี้ พบว่า วิทยากรผู้ส่งสารให้ความสาคัญในองค์ประกอบที่
ต้องคานึงถึงเป็นอันดับแรกของการเริ่มกิจกรรมการอบรมในทุกครั้ง และทุกรุ่น เป็นลักษณะการ
ปรับสภาวะอิสระทางร่างกายและจิตใจ (Freedom) ของผู้รับสาร เพื่อ ขจัดอุปสรรคในการเรียนรู้
ที่มาจากสภาพภายในผู้รับสารโดยสะท้อนผ่านการใช้เครื่องมือที่เป็นเกม ลีลาประกอบเพลง และ
การใช้ดนตรีคลายเครียด นอกจากนั้น ผู้วิจัยยังพบอีกว่า วิทยากรยังใช้การปรับให้ผู้รับสารเข้าสู่
ลักษณะสภาวะอิสระทางร่างกายและจิตใจ (Freedom) นี้ ในช่วงก่อนเริ่มกิจกรรมใด ๆ ในระหว่าง
การอบรมอีกด้วย
4.1.1.2 Sensory Recall การกระตุ้นประสาทสัมผัสทั้งห้า
ลักษณะสาคัญที่เป็นองค์ประกอบในรูปแบบการสื่อสารของ “สื่อปฏิบัติการสมมติ”
ซึ่งผู้วิจัยได้ค้นพบอีกประการหนึ่ง คือ การที่วิทยากรใช้เครื่องมือสื่อสารต่าง ๆ ในกระตุ้นประสาท
สัมผัสทั้งห้ าของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ได้แก่ ตา หู จมูก ปาก และกายสัมผัส ซึ่งหลักฐานที่
ปรากฏ สะท้อนอยู่ในกิจกรรมต่าง ๆ ที่วิทยากรเลือกใช้ ดังนี้
1) การมโนภาพผ่านจินตนาการ (Fancy from Imagination)
วิท ยากรได้ ใช้ ก ารเล่า เรื่อ งต่า ง ๆ เพื่ อ กระตุ้น ประสาทสั มผั ส ทั้ง ห้ าผ่ า น
จินตนาการของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก โดยก่อนเล่าเรื่อง ผู้ส่งสารจะนาพาผู้รับสารเข้าสู่สภาวะอิสระ
ทางร่างกาย และจิตใจ ด้วยการใช้เกมหรือ ลีลาประกอบเพลงที่ทาให้ผู้รับสารสนุกสุดสุดเต็มที่
แล้วจึงให้ผู้รับสารนอนพัก และหลับตาในท่วงท่าที่สบาย และผ่อนคลาย
จากนั้น วิทยากรได้ทาการเล่าเรื่อ งราวอย่างต่อ เนื่อ ง โดยให้ผู้รับสารสร้าง
มโนภาพตามจินตนาการของตนเอง โดยเนื้อ หาที่วิทยากรใช้ในการเล่ าเรื่อ ง เป็ นการกระตุ้ น
ประสาทสัมผัสทั้งห้า ด้วยการบรรยายภาพของสถานที่ วัตถุ บุคคล การกระทา ความคิด ความ
ต้องการ ที่ผู้รับสารมีความเกี่ยวพันอยู่ในมโนภาพนั้นอย่างชัดเจน และถ่ายทอดลักษณะของ รูป รส
กลิ่น เสียง และสัมผัสที่เกิดกับผู้รับสารอย่างละเอียด
ผู้วิจัยได้ทาการแยกหมวดหมู่ของวิธีการกระตุ้นมโนภาพในจินตนาการที่ผู้
ส่งสารใช้กับผู้รับสาร โดยแบ่งตามลักษณะประสาทสัมผัสทั้งห้า มีรายละเอียดดังนี้
(1) การมองเห็น (ตา)
สิ่งที่วิทยากรบรรยายเพื่อทาการกระตุ้นประสาทสัมผัสทางการมองเห็น
ในมโนภาพผ่านการจินตนาการของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก เป็นรายละเอียดในด้านรูปร่าง รูปทรง
ขนาด ปริมาณ แสง สี และบรรยากาศของภาพที่เห็น เช่น เล็ก -ใหญ่ มาก-น้อย สูง-ต่า ดา-ขาว
รูปทรงกลม-ทรงรี-ทรงเหลี่ยม สว่างสดใส-มืดมน งดงาม-น่าเกลียด น่ารัก -น่าขยะแขยง อบอุ่น
เป็นมิตร-น่ากลัว เป็นต้น
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(2) การได้ยิน (หู)
สิ่งที่วิทยากรบรรยายเพื่อทาการกระตุ้นประสาทสัมผัสทางการได้ยิน ใน
มโนภาพผ่านการจินตนาการของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก เป็นรายละเอียดในด้านระดับเสียง ลักษณะ
ของเสียง คุณภาพของเสียง ทิศทางที่มาของเสียง และการแยกแยะระยะทางแหล่งกาเนิด ของเสียง
ต่าง ๆ ที่ได้ยิน เช่น เสียงดัง-เสียงเบา เสียงสูง-เสียงต่า เสียงเพราะ-เสียงไม่เพราะ เสียงอ่อนหวานเสียงดุดัน เสียงน่าฟัง-เสียงรบกวน เสียงมาจากด้านหน้า ด้านข้าง ด้านหลัง ด้านบน ด้านล่าง หรือ
เสียงใกล้-เสียงไกล เป็นต้น
(3) การได้กลิน่ (จมูก)
สิ่งที่วิทยากรบรรยายเพื่อทาการกระตุ้นประสาทสัมผัสทางการได้กลิ่น
ในมโนภาพผ่านการจินตนาการของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก เป็นรายละเอียดในด้านลักษณะของกลิ่น
ปริมาณของกลิ่น แหล่งที่มาของกลิ่นต่าง ๆ ที่ได้ เช่น กลิ่นหอม-กลิ่นเหม็น-กลิ่นฉุน-กลิ่นอับ
กลิ่นอ่อนเบา-กลิ่นรุนแรง กลิ่นน่าหลงใหล-กลิ่นน่ารังเกียจ กลิ่นสุก-กลิ่นไหม้ เป็นต้น
(4) การรับรู้รส (ปาก)
สิ่งที่วิทยากรบรรยายเพื่อทาการกระตุ้นประสาทสัมผัสทางการรับรู้รส
ในมโนภาพผ่านการจินตนาการของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก เป็นรายละเอียดในด้านลักษณะรสชาติ
ต่าง ๆ ปริมาณความเข้มข้นของรสชาติ และการตอบสนองต่อ รสต่าง ๆ ของอวัยวะในช่อ งปาก
เช่น รสเปรี้ยว รสหวาน รสมัน รสเค็ม รสขม รสเผ็ด รสจืด รสอร่อย รสไม่อร่อย จากปุ่มรับรู้
รสที่ริมฝีปาก ปลายลิ้น กลางลิ้น โคนลิ้น เพดาน หรือ ช่องคอ เป็นต้น
(5) การสัมผัส (กาย)
สิ่งที่วิทยากรบรรยายเพื่อทาการกระตุ้นประสาทสัมผัสทางกายสัมผัส
ในมโนภาพผ่านการจินตนาการของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก เป็นรายละเอียดในด้านการสัมผัสลักษณะ
ที่แตกต่างของพื้นผิว ลักษณะอุณหภูมิรอบตัวที่กระทบผิวกายได้ น้าหนักของวัตถุที่จับต้อง เช่น
เรียบ-ขรุขระ ร้อน-เย็น นุ่ม-แข็ง เล็ก-ใหญ่ เบา-หนัก เป็นต้น รวมถึงปฏิกิริยาที่ร่างกายตอบสนอง
ต่อสิ่งต่าง ๆ ในมโนภาพ เช่น อบอุ่น-เหน็บหนาว อิ่ม-หิว ผ่อนคลาย-เจ็บปวด แข็งแรง-อ่อนแอ
โกรธ-กล้า-กลัว ตลกขบขัน-โศกเศร้าเสียใจ-ดีใจ-ตกใจ-ประหลาดใจ เป็นต้น
ผู้วิจัยพบว่า สิ่งหนึ่งที่วิทยากรเน้นย้า คือการที่ให้ผู้รับสารได้มองเห็น ได้ยิน
ได้ฟัง ได้สูดดม ได้ลิ้มรส และได้สัมผัสจับต้อง จากการจินตนาการเป็นมโนภาพด้วยตัวเอง ไม่ใช่
การเห็นตั วเองอยู่ใ นสถานที่ นั้น หรือ ไม่ใช่การเห็นตัวเองกระทาสิ่ งนั้น นั่ นแสดงว่า ในการใช้
จินตนาการด้วยการมโนภาพ ผู้รับสารต้องมีสถานะในมโนภาพเป็นบุคคลที่ 1 ซึ่งเป็นผู้กระทา
ไม่ใช่มีสถานะบุคคลที่ 3 ซึ่งเป็นผู้สังเกตเห็นตัวเองกาลังกระทา
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2) ปฏิกิริยาตอบสนองผ่านจินตนาการ (Reaction from Imagination)
วิท ยากรได้ ใช้ ก ารเล่า เรื่อ งต่า ง ๆ เพื่ อ กระตุ้น ประสาทสั มผั ส ทั้ง ห้ าผ่ า น
จินตนาการของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก โดยก่อนเล่าเรื่อง ผู้ส่งสารจะนาพาผู้รับสารเข้าสู่สภาวะอิสระ
ทางร่างกายและจิตใจ ด้วยการใช้เกมหรือลีลาประกอบเพลงที่ทาให้ผู้รับสารสนุกสุดสุดเต็มที่ แล้ว
จึงให้ผู้รับสารค่อย ๆ เคลื่อนไหวร่างกายด้วยการเดินเป็นวงกลมเดียวกัน ปรับการเดินให้อยู่ใน
ลักษณะที่สบาย ผ่อนคลาย ไม่เร่งรีบ
จากนั้น วิทยากรได้ทาการเล่าเรื่อ งราวอย่างต่อ เนื่อ ง โดยเมื่อ ผู้รับสารฟัง
เรื่องที่เล่า ก็ปล่อยให้ร่างกายมีปฏิกิริยาตอบสนองตามจินตนาการของตนเอง โดยเนื้อหาที่วิทยากร
ใช้ในการเล่าเรื่อง เป็นการกระตุ้นประสาทสัมผัสทั้งห้า ด้วยการบรรยายภาพของสถานที่ วัตถุ
บุคคล การกระทา ความคิด ความต้องการ โดยไม่ระบุรายละเอียดที่ชัดเจนของ รูป รส กลิ่น
เสียง และสัมผั สที่เกิ ดกับผู้ รับสาร แต่วิทยากรจะใช้วิ ธีการตั้งคาถามปลายเปิดในการกระตุ้ น
ประสาทสัมผัสทั้งห้าของผู้รับสาร ซึ่งผู้รับสารแต่ละคนจะมีคาตอบในจินตนาการที่เป็นรายละเอียด
แตกต่างกันไปในด้านการมองเห็น การได้ยิน การได้กลิ่น การรับรส และการสัมผัส โดยผู้รับสาร
จะแสดงปฏิกิริยาทางร่างกายตอบสนองออกมาตามจินตนาการที่ได้สร้างไว้ในคาตอบของตน
สรุ ป ผลการวิ จั ย ในหัว ข้ อ นี้ พบว่ า วิ ท ยากรผู้ ส่ ง สารใช้ ลั กษณะของการกระตุ้ น
ประสาทสัมผั สทั้งห้ าของผู้รับสาร (Sensory Recall) โดยใช้ การเล่าเรื่ อ งเพื่ อ เปิด มโนภาพผ่า น
จินตนาการของผู้รับสาร และการเล่าเรื่องเพื่อกระตุ้นปฏิกิริยาตอบสนองทางประสาทสัมผัสทั้งห้า
ของผู้รับสารผ่านจินตนาการที่ผู้รับสารกาหนดรายละเอียดด้วยตนเอง
4.1.1.3 Movement & Voice ทักษะการเคลื่อนไหวและการใช้เสียง
ลักษณะองค์ประกอบที่วิทยากรใช้ในรูปแบบการสื่อสารของ “สื่อปฏิบัติการสมมติ”
อีกประการหนึ่ง คือ ทักษะการเคลื่อนไหวและการใช้เสียง (Movement & Voice) โดยวิทยากรเป็น
ผู้อานวยให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาทักษะความสามารถในการใช้ร่างกายอย่างเต็มที่
และการพัฒนาทักษะความสามารถในการใช้เสียงอย่างเหมาะสม ซึ่งหลักฐานที่ปรากฏ สะท้อนอยู่
ในกิจกรรมที่วิทยากรเลือกใช้ โดยกิจกรรมดังกล่าวดาเนินการภายใต้ แบบฝึกหัดทางการแสดง
(Acting Exercises) ซึ่งผู้วิจัยรวบรวมรูปแบบกิจกรรมได้ ดังนี้
1) การเคลื่อนไหวร่างกาย (Movement)
วิทยากรใช้แบบฝึกหัดทางการแสดง ในรูปแบบของการกระตุ้นทักษะการ
เคลื่อนไหวของผู้รับสาร ด้วยการชี้แนะวิธีการยืดหยุ่นและเคลื่อนไหวร่า งกาย ในส่วนต่าง ๆ ของ
ร่างกาย โดยไล่เรียงจากอวัยวะส่วนบนสุดลงไปที่อวัยวะส่วนล่างสุด ซึ่งผู้วิจัยพบว่าในระหว่างการ
ชี้แ นะ วิ ทยากรกระตุ้น ผู้รั บสารด้ว ยการลงมือ ปฏิ บัติ ไ ปพร้ อ มกับ อาสาสมั ครผู้ดู แลเด็ กทุ กคน
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ขณะเดียวกัน วิทยากรจะคอยสังเกตว่าอาสาสมัครผู้ดู แลเด็กคนใดยั งไม่
สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปพร้อมกันได้ หรือยังยืดหยุ่นร่างกายไม่เพียงพอ เพราะสาเหตุความไม่
เข้าใจหรือติดตามในกระบวนการไม่ทัน หรือมีข้อจากัดทางกายภาพ เช่นมีอ าการป่วย ตั้งครรภ์
หรือ ทุ พพลภาพบางส่วน วิ ทยากรก็ จะเข้าไปช่ว ยเหลือ และแก้ไ ขปัญหาของผู้รั บสาร แต่ทั้ ง นี้
วิทยากรไม่ได้เคร่งครัดกับผู้รับสารทุกคน ในการปฏิบัติให้ถูกต้องสมบูรณ์ตามที่ผู้ส่งสารกระทา
เป็นแม่แบบ หากแต่วิทยากรมีความพยายามกระตุ้นให้ผู้รับสารเกิดความเข้าใจในการใช้ร่างกายทุก
ส่วน การเคลื่อนไหวอย่างคล่องตัว และการยืดหยุ่นร่างกายให้มากกว่าที่เคยกระทา ซึ่งผู้วิจัยพบว่า
เป็นเจตนาในการดึงเอาความสามารถในการแสดงออกทางร่างกายของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กแต่ละ
คนออกมา เพื่อให้นาทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายไปใช้ในงานและภารกิจประจาวัน
2) การเล่นท่าใบ้ (Mime)
วิทยากรใช้แบบฝึกหัดทางการแสดง ในรูปแบบของการเล่นท่าใบ้ (Mime)
ซึ่งเป็นการฝึกทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายของผู้รับสารผ่านการกระทา (Action) อากัปกิริยาท่าทาง
(Manner) การแสดงออกทางสายตา สีหน้า และอารมณ์ (Emotion) เพื่อสื่อสารความหมายในการ
กระทา สื่อสารความคิดและความต้อ งการต่าง ๆ ของผู้รับสาร โดยปราศจากการเปล่งเสียงพูด
ผู้วิจัยพบว่า วิทยากรใช้การเล่นท่าใบ้ เพื่อ กระตุ้นให้ผู้รับสารเรียนรู้การ
จัดการ และควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายให้แสดงออกเป็นระบบ โดยทาการสื่อสารความหมาย
ผ่านภาษากายที่ตรงกับภาษาใจ และให้ผู้รับสารได้ใช้ทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายให้มากที่สุด
โดยกระตุ้นให้ผู้รับสารตระหนักว่าภาษาเงียบเป็นภาษาที่ทรงพลังมากที่สุด ขณะเดียวกัน วิทยากร
พยายามกระตุ้นการแสดงออกทางสีหน้า ท่าทาง แววตา และอารมณ์ของผู้รับสารให้เป็นไปในเชิง
บวกมากกว่าการแสดงออกเชิงลบ ซึ่งผู้วิจัยพบว่าวิทยากรเจตนาให้ผู้รับสารนาไปสู่การพัฒนาด้าน
บุคลิกภาพของตนในทางอ้อม
3) การเต้นอิสระ (Dancing Free)
วิทยากรใช้แบบฝึกหัดทางการแสดง ในรูปแบบของการเต้นอิสระ โดยการ
ให้ผู้รับสารได้ใช้ทักษะการเคลื่อ นไหวทางร่างกายในการเต้นอย่างเต็มความสามารถ ด้วยการ
กระตุ้นผู้รับสารให้ทาการเคลื่อนไหวปลดปล่อยร่างกายไปตามเสียงเพลง ค้นพบทักษะในการเต้น
แบบไร้ขีดจากัด ไม่ยึดติดแบบแผน ผู้วิจัยพบว่า ในการพยายามกระตุ้นความสามารถภายในของ
ผู้รับสารดังกล่าว วิทยากรจะทาการชี้แนะผู้รับสารแบบค่อยเป็นค่อยไป ดังนี้
(1) ส่วนการเต้น (Body Parts)
วิทยากรค่อย ๆ ให้ผู้รับสารขยับร่างกายไปตามจังหวะเพลงเพิ่มขึ้ นทีละ
ส่วน เริ่มจากอวัยวะส่วนที่เคลื่อนไหวง่ายที่สุด และเพิ่มการเคลื่อนไหวจนครบทุกส่วน
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(2) ระดับการเต้น (Level)
วิทยากรได้กระตุ้นให้ผู้รับสารเรียนรู้ว่าการเคลื่อนไหวร่างกายไปตาม
เสียงเพลงไม่ได้มีระดับกลางอย่างเดียว แต่มีทั้งระดับสูง สูงมาก สูงสุด มีทั้งระดับต่า ต่ามาก ต่าสุด
(3) ทิศทางการเต้น (Direction)
วิทยากรได้กระตุ้นให้ผู้รับสารเรียนรู้ว่าการเคลื่อนไหวร่างกายไปตาม
เสียงเพลงไม่ได้มีทิศทางเดียว แต่ยังมีแนวระนาบ: ซ้าย-ขวา หน้า-หลัง มีแนวดิ่ง: บน-ล่าง มีแนว
ทแยง: เฉียงขึ้น-เฉียงลง เฉียงซ้าย-เฉียงขวา เฉียงหน้า-เฉียงหลัง
(4) รูปทรงการเต้น (Form)
วิทยากรได้กระตุ้นให้ผู้รับสารเรียนรู้ว่าการเคลื่อนไหวร่างกายไปตาม
เสียงเพลงไม่ได้เป็นเส้นตรงอย่างเดียว แต่มีการเต้นเป็นเหลี่ยม และการเต้นเป็นเส้นโค้ง
(5) จังหวะการเต้น (Rhythm)
วิทยากรได้กระตุ้นให้ผู้รับสารเรียนรู้ว่าการเคลื่อนไหวร่างกายไปตาม
เสียงเพลงไม่ได้เป็นจังหวะเดียวกันตลอดเพลง แต่ในเพลงเดียวกันยังมีความช้า และ ความเร็ว
ผสมผสานในการเต้นนั้นได้
(6) การเต้นอิสระ (Dancing Free)
ในขั้นสุดท้ายของคาชี้แนะในการเต้นอิสระ วิทยากรได้กระตุ้นให้ผู้รับ
สารนาสิ่งที่เรียนรู้มาทั้งหมดมาประยุกต์ในการเคลื่อนไหวร่างกายไปตามเสียงเพลง โดยเน้นว่าใน
การเต้น ไม่จาเป็นต้องยึดติดแบบแผน ไม่ต้องคานึงถึงข้อจากัดทางวิชาการ แต่ให้ผู้รับสารนาการ
เคลื่อนไหวร่างกายที่เป็นธรรมชาติของตน การเคลื่อนไหวร่างกายที่มาจากภายในตัวตน ถ่ายทอด
ผ่านกระบวนการที่ผู้ส่งสารแนะนาไว้ แสดงออกมาด้วยการเต้นที่เป็นอิสระ เต็มที่ ไม่มีขีดจากัด
4) แบบฝึกหัดการเปล่งเสียง (Voice Projection Exercises)
วิทยากรใช้แบบฝึกหัดทางการแสดง ในรูปแบบการฝึกทักษะในการใช้เสียง
ด้วยการนาแบบฝึกหัดการเปล่ง เสียงมาให้ผู้รับสารเรียนรู้การออกเสียงอย่างถูกวิธี กระตุ้นให้เกิด
ทักษะความสามารถทาเสียงที่หลากหลาย วิทยากรยังเสริมเทคนิคการเปล่ง เสียงอย่างมีชีวิตชีวา
และมีพลัง รวมถึงการเลือกใช้ภาษาที่เหมาะสม และเพื่อการสื่อสารพูดจาชัดเจน
ผู้วิจัยได้ทาการรวบรวมกิจกรรมการฝึกทักษะการใช้เสียงของวิทยากรผ่าน
แบบฝึกหัดการเปล่งเสียง ในรูปแบการสื่อสารของ “สื่อปฏิบัติการสมมติ” ดังนี้
(1) การเปล่งเสียง (Project)
วิทยากรกาหนดให้ผู้รับสารจับคู่กัน โดยวางฝ่ามือ หนึ่งลงบนท้องของ
อีกฝ่าย แล้วลองหายใจเข้าออก จากนั้นเปล่งเสียงต่าง ๆ เพื่อ เรียนรู้ที่มาของการใช้เสียงที่ถูกต้อ ง
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วิทยากรเน้ นย้าให้เสี ยงถูก ขับออกมาจากช่ อ งท้อ ง ไม่ใช่ จากช่ อ งอก
โดยให้ผู้รับสารสังเกตว่า เมื่อหายใจเข้าท้องจะพองออก เมื่อเปล่งเสียงออก ท้องจะยุบลง ขณะที่
หน้าอกต้องนิ่ง ไม่ยกขึ้นลงตามจังหวะของท้อง วิทยากรชี้แจงว่าการหายใจแล้วหน้าอกยกขึ้นเป็น
วิธีเก็บลมเข้าปอดของนักกีฬา ไม่ใช่ในวิธีการเปล่งเสียง
(2) การเปิดช่องปาก
วิทยากรกาหนดให้ผู้รับสารย่นย่ออวัยวะบนใบหน้าทุกส่วนให้เล็กที่สุด
พร้อมส่งเสียงว่า "ฮุบ" จากนั้นให้ขยายอวัยวะบนใบหน้า ทุกส่วนให้ใหญ่ที่สุดพร้อ มส่งเสียงว่า
"อ้า" ทาเช่นนี้สลับไปมาประมาณ 5 รอบ ผู้วิจัยพบว่า การปฏิบัติเช่นนี้เป็นการกระตุ้นกล้ามเนื้อ
บนใบหน้าเป็นอย่างดี โดยวิทยากรมีเจตนาให้ผู้รับสารได้เปิดช่องปาก และป้องกันการเกิดอาการ
เกร็ง ขยับปากไม่ได้ และส่งผลให้พูดไม่ชัด
(3) การเปิดช่องเสียง
วิทยากรกาหนดให้ผู้รับสารนาริมฝีปากล่างงับกับริมฝีปากบน พร้อมส่ง
เสีย งว่า "ฮั บ" แล้วเงยหน้า ขึ้นจนรู้ สึกว่ าลาคอตึง จากนั้ นวิท ยากรก าหนดให้ ผู้รั บสารดึง หน้ า
กลับมาระดับปกติพร้อมส่งเสียงในลาคอว่า "อืม" โดยทาเสียงให้ต่าที่สุด แล้วจึงคลายริมฝีปากทั้ง
สองออก โดยวิทยากรให้ผู้รับสารปฏิบัติครบ 5 รอบจนผู้รับสารได้ทาการเปิดช่องเสียงทั่วทุกคน
(4) การทดสอบเสียง
วิทยากรกาหนดให้ผู้รับสารเปิดปากกว้าง ๆ แล้วพูดคาว่า "ช้างตัวโตโต"
โดยหายใจเข้ าช่ อ งท้ อง เปิด ช่ องปากกว้ า ง แล้ว เปล่ งเสีย งออกมาด้ว ยเสี ยงที่ ต่าที่ สุด วิ ท ยากร
กาหนดให้ผู้รับสารพูดช้า ๆ ชัด ๆ ทีละคา พร้อมกับลากเสียงให้ครบลมหายใจออก
สรุ ป ผลการวิ จั ย ในหั ว ข้ อ นี้ พบว่ า วิ ท ยากรผู้ ส่ ง สารใช้ ลั ก ษณะของทั ก ษะการ
เคลื่อนไหวและการใช้เสียง (Movement & Voice) โดยวิทยากรเป็นผู้อานวยให้เกิดกระบวนการ
เรี ย นรู้ ใ นการพั ฒนาทั กษะความสามารถในการใช้ร่ า งกาย และการใช้ เสี ย ง ด้ ว ยกิจ กรรมการ
เคลื่อนไหวร่างกาย การเล่นท่าใบ้ การเต้นอิสระ และแบบฝึกหัดการเปล่งเสียง
4.1.1.4 Creativity การกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์
รูปแบบการสื่อสารของ “สื่อปฏิบัติการสมมติ” ที่วิทยากรใช้ในการอบรม มีลักษณะ
ที่เป็นองค์ประกอบสาคัญอีกประการหนึ่ง ได้แก่ การกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ของ
ผู้รับสาร โดยลักษณะดังกล่าวปรากฏอยู่ในหลักฐานการเลือ กกิจกรรมของวิทยากรเพื่อ นามาใช้
เสริมสร้างพลังให้กับอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการปี พ.ศ. 2552 ซึ่งกิจกรรม
ที่สะท้อนลักษณะของความคิดสร้างสรรค์นี้ ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาวิจัย พบว่าเป็น กิจกรรมการเล่น
บทบาทสมมติ (Role Playing)
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ผู้วิ จั ย พบว่ า วิท ยากรได้ ใช้ กิ จ กรรมการเล่น บทบาทสมมติ (Role Playing) ใน
หลากหลายมิติ ที่สะท้อนลักษณะของการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ไว้ ซึ่งผู้วิจัยได้รวบรวม เป็น
ประเด็นสาคัญไว้ ดังนี้
1) วิทยากรใช้กิจกรรมการเล่นบทบาทสมมติ ในมิติสถานการณ์ปัญหาใน
ชีวิตประจาวันในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ โดยให้ผู้รับสารแสดง
บทบาทสมมติเพื่อสร้างสรรค์วิธีการแก้ปัญหา ด้วยการร่วมกันวางแผนการแสดง การเลือกบทบาท
ตามความเหมาะสม และแก้ไขไปตามความจริงในสถานการณ์ โดยวิทยากรสนับสนุนให้เกิดการ
รวมกลุ่มของผู้รับสาร การแก้ปัญหาผ่านการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์และเป็นอิสระ ไม่ยึดติด
กลวิธีหรือความคิดแบบเดิม ๆ
2) วิทยากรใช้กิจกรรมการเล่น บทบาทสมมติ ในมิติการแสดงรับส่งเพื่ อ
จาลองเหตุการณ์สั้น ๆ ที่วิทยากรยกตัวอย่างขึ้นมาเฉพาะกิจ เพื่อเป็นกรณีศึกษาระหว่างการบรรยาย
โดยให้วิทยากรเลือกบทบาทที่เหมาะกับผู้รับสารและให้แสดงออกไปอย่างอิสระและสร้างสรรค์
3) วิทยากรใช้กิจกรรมการเล่นบทบาทสมมติ ในมิติของการแสดงบทบาท
ตามนิทาน หรือเรื่องที่เล่า โดยวิทยากรจะเป็นผู้ถ่ายทอดเนื้อหา และบรรยายภาพต่าง ๆ ซึ่งไม่ไ ด้
กาหนดรายละเอียดอย่างชัดเจน ผู้รับสารจะทาการอาสาเล่นและสวมบทบาทตามความพึงพอใจ
และแสดงออกแบบด้นสด (Improvisation) โดยวิทยากรไม่มีการคาดหวังผลสรุปปลายทาง หรือไม่
มีการกาหนดเรื่องราวหรือสถานการณ์ตอนจบล่วงหน้า วิทยากรเน้นย้ากับผู้รับสารว่าการด้นสดนี้
ให้เป็นไปโดยไม่เป็นการแสดงออกเพื่อเอาใจใคร หรือ ไม่จงใจทาการแสดงออกโดยมีเป้าหมาย
หวังผลประโยชน์ใด ๆ วิทยากรได้กระตุ้นให้ผู้รับสารแสดงปฏิกิริยาออกจากภายในเพื่อตอบโต้
การเผชิญอุปสรรคและปัญหาในสถานการณ์นั้น ๆ อย่างอิสระและสร้างสรรค์ จากนั้นวิทยากรจะ
เล่าเรื่องหรือเล่านิทานด้วยความต่อเนื่อง
ผู้วิจัยพบว่าการใช้กิจกรรมการเล่นบทบาทสมมติในมิติสุดท้ายนี้ สะท้อน
องค์ประกอบในลักษณะของการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ได้ชัดเจนที่สุด เนื่อ งจากในระหว่าง
การเล่าเรื่อง วิทยากรได้ใช้วิธีการดาเนินเรื่องแบบเล่าไปตั้งคาถามไป โดยให้ผู้รับสารทาการตอบ
คาถามด้วยการแสดงออกทางความคิด ความต้องการของตัวละคร ผ่านการกระทา คาพูด และ
อารมณ์ของผู้รับสาร ซึ่งคาถามดังกล่าวเป็นคาถามปลายเปิด จึงเป็นการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์
ในการแสดงออกของผู้รับสารได้อย่างชัดเจน
สรุ ป ผลการวิจั ย ในหั ว ข้ อ นี้ พบว่ า วิท ยากรใช้ ลัก ษณะของการกระตุ้ น ความคิ ด
สร้างสรรค์ (Creativity) สะท้อนผ่านกิจกรรมการเล่นบทบาทสมมติ ในมิ ติของการแก้สถานการณ์
ปัญหาในชีวิตประจาวัน ในมิติของเหตุการณ์แบบด้นสด และในมิติของนิทานหรือเรื่องเล่าต่าง ๆ
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4.1.1.5 Semiology การสื่อสารความหมายเชิงสัญญะ
ลักษณะองค์ประกอบที่วิทยากรใช้ในรูปแบบการสื่อสารของ “สื่อปฏิบัติการสมมติ”
ประการสุดท้าย คือ การสื่อสารความหมายเชิงสัญญะ (Semiology) ซึ่งลักษณะของสัญญะที่
วิทยากรใช้ในการสื่อสาร เป็นการใช้ข้อ ความต่าง ๆ รวมถึงสัญลักษณ์รูปสัตว์ เพื่อ สื่อสารแทน
ความหมายบางอย่างที่ผู้รับสารแต่ละคน จะมีการตีความตามความเชื่อส่วนบุคคลและมายาคติที่
สร้างผลกระทบทางอารมณ์และความคิดที่แตกต่างกันไป
การใช้ลักษณะการสื่อสารความหมายเชิงสัญญะ (Semiology) นี้ ปรากฏหลักฐานอยู่
ในการใช้กิจกรรมของวิทยากร ดังนี้
1) การบรรยายสรุป (Conclusion)
เป็นการใช้สัญญะแฝงความหมายภายใต้คาพูด และคากล่าว ซึ่งสอดแทรก
อยู่ในสื่อข้อความ (Text) ระหว่างการบรรยายสรุปของวิทยากร เพื่อกระตุ้นการปรับเปลี่ยนทัศนคติ
และการเสริมสร้างแรงจูงใจในการทางานของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก
2) การเล่าเรื่องเชิงสร้างสรรค์ (Creative Story Telling)
เป็ น การใช้ สั ญ ญะแฝงความหมายภายใต้ สั ญ ลั ก ษณ์ รู ป สั ต ว์ ค าศั พ ท์
ภาษาอังกฤษ หรือข้อความ ซึ่งสอดแทรกอยู่ในกิจกรรม “การเล่าเรื่องเชิงสร้างสรรค์” ระหว่างการ
บรรยายของวิทยากร เพื่อสะท้อนความหมายต่าง ๆ ที่วิทยากรต้องการสื่อสารกับผู้รับสาร ในด้าน
ทัศนคติ ความคิด จิตสานึก พฤติกรรม อีกทั้งเทคนิคในการสื่อสารกับเด็กปฐมวัย
ผู้วิจัยพบว่า ในการสื่อสารความหมายเชิงสัญญะ วิทยากรไม่ได้กล่าวบรรยายชี้ชัด
ออกมาตรง ๆ ว่า ทัศนคติหรือเจตคติในวิชาชีพของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กที่มีอยู่เป็นสิ่งที่ผิด สมควร
มี ก ารปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลง หรื อ มี ก ารวิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ บุ ค ลิ ก ภาพหรื อ พฤติ ก รรมเชิ ง ลบ ของ
อาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ขณะเดียวกันวิทยากรไม่ได้จงใจส่งสารในเชิงบังคับอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กให้
มาปรับเปลี่ยนทัศนคติ เจตคติ บุคลิกภาพ หรือพฤตินิสัย รวมถึงวิทยากรไม่ได้ ขอร้องเชิญชวน
โดยตรงให้ อ าสาสมั ค รผู้ ดู แ ลเด็ ก ร่ ว มเสริ ม สร้ า งแรงจู ง ใจในการท างาน แต่ ใ นการสื่ อ สาร
ความหมายเชิ ง สั ญ ญะของวิ ท ยากร เป็ น การสื่ อ สารความหมายบางอย่ า งซึ่ ง จะน าไปสู่ ก าร
ปรับเปลี่ยนพัฒนาตัวตนหรือไม่อย่างไร ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ซึ่งเป็นผู้
ตีความหมายภายใต้สัญญะนั้น นาไปสู่การเกิดผลกระทบต่อความเชื่อและมายาคติด้วยตนเอง
สรุปผลการวิจัยในหัวข้อนี้ พบว่า วิทยากรใช้ลักษณะของการสื่อสารความหมายเชิงสัญญะ
(Semiology) สะท้อนผ่านกิจกรรมการบรรยายสรุป และ การเล่าเรื่องเชิงสร้างสรรค์
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4.1.2 ลาดับขั้นตอน 4 ขั้นตอน ในการใช้รูปแบบการสื่อสารของ “สื่อปฏิบัติการสมมติ”
ผู้วิจัยได้ทาการสืบค้นข้อมูลเพื่อศึกษารูปแบบการสื่อสารของ “สื่อปฏิบัติการสมมติ”โดย
พิจารณาจากหลักฐานวิจัยเชิงเอกสารที่ได้มา พบวิธีการสื่อสารของวิทยากรอย่างเป็นลาดับขั้นตอน
ซึ่งผู้วิจัยได้รวบรวมการดาเนินงานของวิทยากรในบริบทของการอบรมเชิงปฏิบัติครั้งนี้ และทาการ
จัดหมวดหมู่ และจาแนกลาดับขั้นตอนการใช้รูปแบบการสื่อสารของ “สื่อ ปฏิบัติการสมมติ” ได้
ทั้งหมด 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 Release (ผ่อนคลาย ไร้กลัว)
ขั้นตอนที่ 2 Reload (ตัวตน สร้างสรรค์)
ขั้นตอนที่ 3 Relate (สัมพันธ์ เรียนรู้)
ขั้นตอนที่ 4 Renovate (ฟื้นฟู บูรณาการ)
ผู้วิจัยพบว่าในแต่ละขั้นตอน วิทยากรได้ใช้กิจกรรมต่างๆที่อยู่ในผลการวิจัยข้อ 4.1.1 ซึ่งว่า
ด้วยลักษณะองค์ประกอบ 5 ประการ ในรูปแบบการสื่อสารของ “สื่อปฏิบัติการสมมติ” โดยผู้วิจัย
จะได้นากิจกรรมเหล่านั้นมาวิเคราะห์ให้เห็นส่วนประกอบต่าง ๆ ที่วิทยากรใช้ในแต่ละขั้นตอน ซึ่ง
มีผลการวิจัยในรายละเอียด ดังนี้
4.1.2.1 ขั้นตอนที่ 1 Release (ผ่อนคลาย ไร้กลัว)
ผู้วิจัยพบว่า วิทยากรได้ทาการศึกษาข้อมูลกลุ่มเป้าหมายก่อนเข้าสู่การเริ่มกิจกรรม
การอบรม โดยข้อมูลที่วิทยากรรับรู้ในเบื้องต้นคือ ผู้รับสารที่จะมาเข้ารับการอบรมเชิงปฏิ บัติการ
ในครั้งนี้ เป็นอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กจากศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
สังกัดกรุงเทพมหานคร จานวนทั้งหมด 2,035 คน แบ่งการอบรมเป็น 20 รุ่น รุ่นละประมาณ 100 คน
ในจานวนผู้เข้าอบรมแต่ละรุ่น มีอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กที่มีความหลากหลาย ทางตาแหน่งหน้าที่การ
งาน เพศ อายุ และความเชื่อทางศาสนา กล่าวคือ มีอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ที่เป็นผู้อานวยการศูนย์
และครูประจาชั้น มีอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กทั้งเพศหญิง เพศชาย มีอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กที่เป็นวัยรุ่น
วัยกลางคน และผู้อาวุโส มีอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ที่นับถือศาสนาพุทธ คริสต์ และอิสลาม อีกทั้งมี
อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กที่มีลักษณะจากัดทางกายภาพ เช่น เจ็บป่วย ตั้งครรภ์ ทุพพลภาพบางส่วน
เป็นต้น และในแต่ละรุ่นยังเป็นการรวมอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กที่มาจากศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
หลายแห่งเข้ามาเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งหมดคละปนจานวนกันแบบไม่มีสัดส่วนที่แน่นอน
ผู้วิจัยพบว่า ความแตกต่างของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กในลักษณะดังกล่าว มีแนวโน้ม
ก่อ ให้เกิดสภาวะความรู้สึกกลัว ความประหม่าเขินอาย ความเกรงใจ ความอึดอัดใจในสภาพ
ร่างกายอั นจ ากั ด รวมถึง ช่อ งว่ างทางเพศ วัย ตาแหน่ง หน้ า ที่ ทางการงาน ความแตกต่ างทาง
วัฒนธรรม ทางความเชื่อศาสนา และค่านิยมของสังคม
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นอกจากนี้ ในการเดิ น ทางมาอบรมครั้ ง นี้ ผู้ จั ด งานเตรี ย มพาหนะไว้ ส าหรั บ
อาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ซึ่งผู้วิจัยพบว่ามักใช้ระยะเวลาเดินทางนานในช่วงการจราจรคับคั่ง ซึ่งอาจมี
ผลต่อร่างกาย และจิตใจที่เคร่งเครียด ซึ่งรบกวนสมาธิในการเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ของผู้รับสาร
ในการพบปะกั น ครั้ ง แรกของการอบรมทุ ก รุ่ น ระหว่ า งวิ ทยากร (ผู้ ส่ง สาร) กั บ
อาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก (ผู้รับสาร) รวมถึงการรวมตัวกันครั้งแรกระหว่างอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กด้วยกัน
ในการเริ่มเข้าสู่กิจกรรมการอบรม ได้เกิดสภาวะที่เรียกว่า “ช่องว่างระหว่างบุคคล” อันเนื่องจาก
อุปสรรคทางสังคม คือ การไม่เคยรู้จักมักคุ้นกันมาก่อน และความแตกต่างทางกายภาพ ได้แก่ อายุ
เพศ วัย ความจากัดด้านสรีระ ซึ่งก่อให้เกิดการเกร็ง ปิดตัว เขินอาย กลัวการแสดงออก ตลอดจน
ความแตกต่างทางสถานภาพ และตาแหน่งหน้าที่ทางการงาน ทาให้เกิดความเกรงใจ เคร่งเครียด
กลัวทาผิด กลัวเสียภาพพจน์ ไม่เป็นตัวของตัวเอง อีกทั้งความแตกต่างทางศาสนาและวัฒนธรรม
ทาให้เกิดการแบ่งแยก กลัวถูกเข้าใจผิด และกลัวที่จะสื่อสารกับผู้อื่น โดยผลการวิเคราะห์นี้ ได้มา
จากหลั ก ฐานการวิ จั ย เชิ ง เอกสารที่ ป รากฏในบั น ทึ ก ภาพเคลื่ อ นไหว ซึ่ ง บั น ทึ ก พฤติ ก รรม
อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กไว้ในช่วงก่อ นเข้าสู่กิจกรรมการอบรม และ ผู้วิจัยได้นาเสนอรายละเอียด
ปฏิกิริยาของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กไว้ที่หัวข้อ 4.1.1.1 ในหน้า 62-63 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ดังนั้น วิทยากร (ผู้ส่งสาร) จึงให้ความสาคัญใน การปรับสภาพผู้รับสาร หรือผู้เข้า
อบรม ให้เกิดสภาวะร่างกายที่ผ่อนคลาย ให้ปราศจากอาการเกร็ง ความอาย ความกลัว ความตึง
เครียด รวมถึงการปลดเปลื้องอารมณ์ของผู้รับสารออกจากพันธนาการต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคของ
กระบวนการเรียนรู้ วิทยากร (ผู้ส่งสาร) จึงมีการสื่อสารร่วมกับอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก (ผู้รับสาร)
ในการเริ่มเข้าสู่กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยมีเงื่อนไขข้อตกลงร่วมกัน 3 ข้อ ดังนี้
ข้อแรก ผู้รับสารจะไม่คานึงถึงสถานภาพทางสังคมใด ๆ ที่มี และที่เป็นอยู่ทั้งสิ้น
ข้อสอง ผู้รับสารจะเรียนรู้ และปฏิบัติเต็มที่โดยไม่ต้องกลัวผิด กลัวเสียภาพพจน์
ข้อสาม ผู้รับสารจะทาสิ่งต่าง ๆ โดยไม่เอาใจใคร หรือเพื่อส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ
ในการทาความตกลงกันนี้ ผู้วิจัยพบว่าวิทยากรมีความพยายามสร้างความเข้าใจ
ร่วมกัน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาสัมพันธภาพอันดีของผู้รับสาร โดยในบริบทการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ถือ เป็นลักษณะของการสื่อสารระหว่างบุคคล ที่จัดอยู่ในประเภทการสื่อ สารสาธารณะ (Public
Communication) อันมีความหลากหลายของผู้รับสารอยู่มาก อาจทาให้การสื่อสารแบบสองทาง
(Two Way Communication) มีอย่างจากัด ไม่สามารถนาไปสู่กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
ของผู้รับสารได้
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ในขั้นตอนแรกของการอบรมเชิงปฏิบัติการในปีพ.ศ. 2552 นี้ วิทยากรผู้ส่งสารจึง
ได้ใช้กิจกรรม เพื่อจะกระตุ้นให้อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กคลายความเครียดทางร่างกาย และปลดปล่อย
ความกลัวออกจากจิตใจ ซึ่งผู้วิจัยได้เรียกขั้นตอนนี้ว่า Release หรือ ผ่อนคลาย ไร้กลัว
ในขั้นตอนที่ 1 Release (ผ่อนคลาย ไร้กลัว) วิทยากรได้ใช้การเล่นเกม มาทาการ
ปลดปล่อยความเครียดและความกลัวของผู้รับสาร โดยหลักการของกิจกรรมการเล่นเกม อยู่ใน
ผลการวิจัยหัวข้อ 4.1.1.1 หน้า 63 และ การใช้การเล่นเกมของวิทยากรในขั้นตอนนี้ เป็นรูปแบบ
ของเกมละลายพฤติกรรม ซึ่งวิทยากรได้ทาการแบ่งกิจกรรมการเล่นเกมเป็น 2 ช่วง คือช่วงเกริ่นนา
และช่วงสารวจตัวตน โดยช่วงเกริ่นนา มีเกมที่วิทยากรใช้ ดังนี้
1) ลมเพ ลมพัด
วิทยากรให้ผู้รับสารทั้งหมดรวมกันเป็นวงกลม แล้วเริ่มว่า “ลมเพ ลมพัด ”
ผู้รับสารถามกลับว่า “พัดอะไร” วิทยากรจะตอบว่า “พัดคนที่..” โดยกาหนดเงื่อนไขหนึ่งอย่าง ใคร
มีลักษณะที่อยู่ในเงื่อนไขนั้น ก็ต้องวิ่งออกจากที่เดิมพร้อมกับไปหาที่ยืนในตาแหน่งอื่น ผู้ที่ช้าสุด
หรือลืมวิ่ง ก็จะได้รับรางวัล ซึ่งเป็นคาที่วิทยากรเรียกแทนคาว่าแพ้ หรือถูกทาโทษ
2) จังหวะหัวใจ
วิทยากรให้ผู้รับสารทั้งหมดจับมือกันเป็นวงกลมใหญ่ แล้ววิทยากรปลดมือ
ที่จับกันออกจากผู้รับสารคู่หนึ่งให้เกิดช่องว่าง ทาให้คู่นั้นต้องวิ่งไปหาคนอื่นมาเติมเต็มช่องว่าง ใน
ขณะเดียวกัน คู่อื่นที่ถูกดึงคนกลางออกไปก็เกิดช่อ งว่างระหว่างคู่ จึงต้อ งวิ่งไปหาคนอื่นมาเติม
แทนที่เช่นกัน ระหว่างที่กาลังเล่นเกมนั้น จะมีการเปิดเพลงคลอไปด้วย ถ้าเมื่อใดที่เพลงหยุด ใคร
กาลังวิ่งอยู่ ก็จะได้รับรางวัลเช่นกัน
3) Go Inter
วิทยากรให้ผู้รับสารทั้งหมดจับมือกันเป็นวงกลมใหญ่ แล้ววิทยากรแบ่งผู้
เล่นเป็น 2 กลุ่ม โดยนับ 1-2 สลับไป ซึ่งผู้ที่นับ 1 จะยืนระหว่างผู้ที่นับ 2 ซึ่งต้องจดจาตาแหน่งที่ยืน
ไว้ เมื่อเริ่มเกม ให้ผู้เล่นที่นับ 1 ก้าวเข้ามาวงใน โดยกาหนดให้เคลื่อนที่เป็นวงกลมวนทางซ้าย
เมื่อเปิดเพลง ผู้รับสารกลุ่มที่นับ 1 จะเคลื่อนที่ด้วยการเต้นเต็มที่อย่างอิสระ เมื่อเพลงหยุด ให้กลุ่มที่
นับ 1 รีบกลับมาตาแหน่งเดิม วิทยากรดูว่าผู้เล่นคนใดกลับเข้าที่ช้าหรือผิดตาแหน่งไปจากเดิม ก็จะ
ให้รางวัล จากนั้นผู้เล่นกลุ่มที่นับ 2 ก็ทาเช่นเดียวกัน แต่กาหนดให้เคลื่อนที่เป็นวงกลมวนทางขวา
และในรอบสุดท้าย ทั้งสองกลุ่มจะเคลื่อนที่เป็นวงนอกและวงในและเดินทิศทางสวนกัน
ผู้วิ จัย พบว่ า ในการเลื อ กใช้ เกมละลายพฤติ กรรมในช่ ว งเกริ่น น าของวิ ทยากร มี
สาระสาคัญในความพยายามนาไปสู่การคลายเครียด และปลดปล่อยสภาวะความกลัวของผู้รั บสาร
ด้วยรูปแบบการสื่อสารของวิทยากรผ่าน “สื่อปฏิบัติการสมมติ” ดังต่อไปนี้
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(1) เป็ น การสื่ อ สารผ่ า นเกมที่ เ น้ น ความสนุ ก สนาน เน้ น การเคลื่ อ นที่
เคลื่อนไหว การได้เปล่งพลังเสียงอย่างเต็มที่ของผู้รับสาร ไม่เน้นการคิดประมวลผลซับซ้อน เป็น
เกมที่เหมาะกับทุกเพศ ทุกวัย และที่สาคัญที่สุดคือเล่นพร้อมกันได้อย่างทั่วถึง และปลอดภัย รองรับ
กลุ่มเป้าหมายได้ทั้ง 100 คน
(2) วิทยากรสื่อสารกับผู้รับสารด้วยภาษา และบุคลิกที่เป็นกันเอง ทาการ
น าเกมโดยการไม่ ยึ ด ติ ด กติ ก าหรื อ มุ่ ง มั่ น ตั ด สิ น เน้ น เอาชนะ แต่ จ ะสอดแทรกอารมณ์ ขั น อยู่
ตลอดเวลา วิทยากรเรียกผู้ แพ้ในการแข่งขันว่าเป็นผู้ได้รางวัล เป็นการสร้างบรรยากาศในเชิงบวก
ผู้รับสารจะไม่รู้สึกว่าแพ้ ไม่รู้สึกเสียหน้า รู้สึกอับอาย หรือรู้สึกกลัวที่จะทาผิด
(3) วิทยากรได้จัดระบบการเล่นเกมละลายพฤติกรรมในช่วงเกริ่นนานี้
อย่างมีลาดับขั้นตอน ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ซึ่งมีสถานภาพที่
แตกต่างหลากหลาย โดยผู้วิจัยพิจารณาจากเกมแรก คือ ลมเพ ลมพัด ที่ไ ม่มีการสัมผัสจับมือ แต่
ผู้รับสารเริ่มยินยอมที่จะอยู่ในระยะใกล้ชิดกับคนที่ไม่รู้จัก ต่อ ด้วยเกมที่สอง คือ จังหวะหัวใจ ที่
สร้างความสัมพันธ์ด้วยการจับมือกับคนที่ไม่รู้จัก และเกมสุดท้ายในช่วงเกริ่นนานี้ คือ Go Inter ที่
กระตุ้นให้ผู้รับสารสนุกสนานด้วยการพร้อมใจเต้นเป็นกลุ่ม ไม่ยึดติดความเป็นตัวตน
จากนั้น วิทยากรใช้การเล่นเกมละลายพฤติกรรมในช่วงที่สอง คือช่วงสารวจตัวตน
ของผู้รับสาร คือเกม Co.- Q. (คาว่า Co.- Q. เป็นชื่อที่ย่อมาจากคาว่า Co-operation แปลว่าความ
ร่วมมือร่วมใจ และ คาว่า Queue แปลว่า การเรียงแถว การจัดแถว เมื่อรวมความหมายของทั้งสอง
คาเข้าด้วยกัน จะแปลว่า การจัดเรียงแถวด้วยความร่วมมือร่วมใจกัน) วิทยากรแบ่งกลุ่มผู้รับสาร
เป็นจานวนเท่ากัน โดยจัดสรรให้สมาชิกแต่ละกลุ่มมีอ าสาสมัครผู้ดูแลเด็กที่มีลักษณะแตกต่าง
สถานภาพที่หลากหลาย และพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้รับสารที่มีความคุ้นเคยสนิทสนมกันมาอยู่
กลุ่มเดียวกัน เพราะอาจทาให้การละลายพฤติกรรมไม่บรรลุผล
วิทยากรได้กาหนดกติกาเงื่ อนไขในเกม Co.- Q. ให้ผู้รับสารได้สารวจตัวตน เพื่อ
ร่วมกันจัดเรียงแถวของสมาชิก โดยเริ่มจากการสารวจทางสถานภาพภายนอก ไปถึงการสารวจ
บุคลิกภาพภายใน ดังมีหัวข้อการแข่งขันในเงื่อนไขต่อไปนี้
1) เรียงลาดับจาก คนผมสั้น-คนผมยาว
2) เรียงลาดับจาก ชื่อเล่น ก.- ฮ.
3) เรียงลาดับจาก คนชอบดูหนังหลังข่าวน้อยสุด – มากสุด
4) เรียงลาดับจาก คนเสียงเบา – คนเสียงดัง
5) เรียงลาดับจาก คนเรียบร้อย – คนเปรี้ยวซ่า
6) เรียงลาดับจาก คนชอบเต้นน้อยสุด – มากสุด
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ผู้วิจัยพบว่า ในการเลือ กใช้เกมละลายพฤติกรรมในช่วงสารวจตัวตนผู้รับสาร มี
สาระสาคัญในความพยายามนาไปสู่ความคลายเครียด และปลดปล่อยสภาวะความกลัวของผู้รับสาร
ด้วยรูปแบบการสื่อสารของวิทยากรผ่าน “สื่อปฏิบัติการสมมติ” ดังต่อไปนี้
(1) วิ ท ยากรมี ก ารก าหนดเงื่ อ นไขหั ว ข้ อ โดยเลี่ ย งการส ารวจตั ว ตน ที่
เกี่ยวข้องกับสาเหตุที่สร้างความแตกต่างของผู้รับสาร ได้แก่ เพศ วัย ตาแหน่งหน้าที่ และความเชื่อ
ทางศาสนา แต่เลือกหัวข้อที่สร้างความเฮฮาครึกครื้น และคลายเครียด
(2) วิทยากรสื่อสารกับผู้รับสารด้วยภาษาและบุค ลิกที่เป็นกันเอง ในการ
แข่งขันเรียงลาดับแถวของสมาชิกในกลุ่ม โดยกระตุ้นให้ผู้รับสารมีการสื่อสารระหว่างบุคคลเพื่อ
สานสัมพันธ์กับสมาชิกที่ไม่เคยรู้จักกันในกลุ่ม โดยไม่คานึงถึงที่มาและสถานภาพของสมาชิกนั้น
(3) วิทยากรมีการตรวจสอบความถูกต้องในการเรียงลาดับแถวของสมาชิก
แต่ละกลุ่มอย่างผ่อนคลาย สอดแทรกอารมณ์ขัน มีดาเนินการแข่งขันด้วยจังหวะที่สั้นกระชับ เพื่อ
ป้องกันการเกิดความเบื่อหน่ายในกลุ่มผู้รับสาร
(4) วิทยากรมีการกากับดูแลบรรยากาศในระหว่างการเล่นเกม ให้เต็มไป
ด้วยความสนุกสนาน ซึ่งนอกจากจะมีการกระตุ้นผู้รับสารให้แข่งขันกั บเวลา แข่งขันกันระหว่าง
กลุ่มแล้ว และสานสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกแล้ว วิทยากรยังกระตุ้นให้ผู้รับ สารปลดปล่อ ยพลั ง
ภายในตัวตน ด้วยการแสดงออกพร้อมกับผู้รับสาร โดยแสดงออกอย่างจริงใจและเต็มพลัง
(5) โดยสรุป Co.Q. เป็นเกมที่เน้นความสนุกสนาน เหมาะกับทุกเพศ ทุก
วัย และรองรับการเล่นพร้อมกันของผู้รับสารได้อย่างทั่วถึงและปลอดภัย วิทยากรมีการส่งเสริม
และกระตุ้นให้ผู้รับสารได้คิดทบทวนพฤติกรรม และทาการสารวจตัวตนในเบื้องต้น และที่สาคัญ
ที่สุดคือ เป็นเกมที่เน้นการสื่อสารสร้างความสัมพันธ์แบบเสมอภาคระหว่างผู้รับสาร โดยมองข้าม
ข้อจากัด "ช่องว่างระหว่างบุคคล” ออกไป
สรุปผลการวิจัย พบว่าในขั้นตอนที่ 1 Release (ผ่อนคลาย ไร้กลัว) วิทยากรใช้
รูปแบบการสื่อสารของ “สื่อปฏิบัติการสมมติ” ผ่านเกมละลายพฤติกรรมซึ่งมีสองช่วง อันได้แก่
ช่วงเกริ่นนา และช่วงสารวจตัวตน โดยทั้งสองช่วง เป็นการกระตุ้นบรรยากาศในบริบทของการ
อบรมเชิงปฏิบัติการที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานแบบสุด ๆ ไม่เน้นการแข่งขันมุ่งมั่นเอาชัยชนะ
แต่สอดแทรกด้วยอารมณ์ขัน และการสนับสนุนให้ผู้รับสารมีการปลดปล่อ ยพลังที่ซ่อนภายใน
แสดงออกความเป็นตัวตนอย่างอิสระเต็มที่โดยปราศจากความกลัวใด ๆ เป็นขั้นตอนที่วิทยากรใช้
การสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้ส่งสาร และผู้รับสาร รวมถึงระหว่างผู้รับสารด้วยกันเอง
โดยมีเจตนาเพื่อกาจัด “ช่องว่างระหว่างบุคคล” เป็นวิธีการเตรียมพร้อมร่างกายให้คลายจากความ
เกร็ง ความเครียด และปลดปล่อยสภาวะของความกลัวของผู้รับสาร
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4.1.2.2 ขั้นตอนที่ 2 Reload (ตัวตน สร้างสรรค์)
จากการศึกษาข้อมูลของผู้รับสารที่วิทยากรได้รับรู้ในเบื้องต้นอีกประการหนึ่ง คือ
อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กส่วนใหญ่ขาดทักษะในการใช้เครื่องมือสื่อสาร ได้แก่ ร่างกาย เสียง ภาษา และ
อารมณ์ ผู้วิจัยพบว่ า ทักษะการใช้ร่างกาย การเปล่งเสี ยง การสื่อ สารภาษา และการควบคุ ม
อารมณ์ของผู้รับสารยังมีข้อจากัดอยู่ ซึ่งทาให้มีการใช้เครื่องมือสื่อสารอย่างไม่มีประสิทธิภาพ เมื่อ
พิจารณาจากปฏิกิริยาของผู้รับสาร จากกิจกรรมในขั้นตอนที่ 1 ผู้วิจัยสรุปลักษณะพอสังเขปดังนี้
1) ร่างกาย
แม้ว่าผู้รับสารได้รับการกระตุ้นจากวิทยากรให้แสดงออกอย่างเต็มที่ แต่
ผู้รับสารส่วนใหญ่เคลื่อนไหวร่างกายเฉพาะท่อนบน และเป็นไปในระนาบเดียว คือ เคลื่อนไหวใน
ทิศทางซ้าย-ขวา สะท้อนว่าผู้รับสารส่วนใหญ่มีข้อจากัดในการใช้ทักษะการเคลื่อนไหวร่างกาย
2) เสียง
ผู้รับสารตอบสนองความสนุกด้วยการปลดปล่อยเสียงอย่างเต็มที่ ด้วยการ
แผดเสียงดังที่มาจากช่องคอ หลังจากเล่นเกม ผู้รับสารส่วนใหญ่จะมีอาการเจ็บคอ และเกิดอาการ
เสียงแห้งแหบ สะท้อนว่าผู้รับสารส่วนใหญ่มีข้อจากัดในการใช้ทักษะการเปล่งเสียง
3) ภาษา
ผู้รับสารบางคนมีความระมัดระวังในการสื่อสารภาษาในระหว่างเล่นเกม มี
การถ่ า ยทอดภาษาที่ เป็ น ภาษาเขี ยนหรือ ภาษาทางการ ทั้ ง ที่ก าลัง เล่น เกมด้ วยความสนุ ก สุด ๆ
สะท้อนว่าผู้รับสารบางคนมีข้อจากัดในการใช้ทักษะทางการสื่อสารภาษา
4) อารมณ์
ผู้รับสารส่วนใหญ่เกิดอารมณ์ร่วมกับบรรยากาศของความสนุกสนานใน
การเล่นเกมได้เป็นอย่างดี แต่ระหว่างช่วงพักหลังการเล่นเกม บางคนยังคงแสดงออกสีหน้าแววตาที่
เคร่งเครียด สะท้อนว่าผู้รับสารบางคนมีข้อจากัดในการใช้ทักษะทางการควบคุมอารมณ์
ทั้งนี้ วิทยากรมีการรับรู้ข้อมูลในด้านข้อจากัดของผู้รับสารมาก่อนหน้า ซึ่งข้อมูล
ปรากฏอยู่ในเอกสารการวิเคราะห์ปัญหาสถานการณ์ของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กก่อ นการจัดการ
อบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ดังนั้น สิ่งที่วิทยากรดาเนินการสื่อสารในขั้นตอนที่ 2 ของการอบรมเชิง
ปฏิบัติการในปี พ.ศ. 2552 นี้ จึงเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาข้อจากัดในทักษะการใช้เครื่องมือสื่อสาร
ของผู้รับสารในมิติของร่างกาย เสียง ภาษา และอารมณ์ ซึ่งผู้วิจัยได้เรียกขั้นตอนนี้ว่า Reload
หรือ ตัวตน สร้างสรรค์
ในขั้นตอนที่ 2 Reload (ตัวตน สร้างสรรค์) ผู้วิจัยได้ทาการแยกแยะกิจกรรมต่าง ๆ
ของวิทยากร กับการใช้วิธีแก้ข้อจากัดด้านทักษะของผู้รับสารในมิติสาคัญ ดังนี้
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ประการที่ 1 การใช้ทักษะทางร่างกาย (Physical Capability)
ผู้วิจัยพบว่าวิทยากรมีการใช้กิจกรรมในการกระตุ้นการใช้ทักษะทางร่างกายผู้รับสาร
อย่างมีระบบ โดยดาเนินการเป็นลาดับขั้น ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละลาดับขั้นตอน ดังนี้
1) การเคลื่อนไหวร่างกาย (Movement)
ในขั้นแรกของการส่งเสริม การใช้ทักษะทางร่างกายนี้ วิทยากรใช้กิจกรรม
การเคลื่อนไหวร่างกาย ซึ่งผู้วิจัยได้นาเสนอหลักการของกิจกรรมนี้ไว้ในผลการวิจัยหัวข้อ 4.1.1.3
หน้า 67-68 เป็นที่เรียบร้อย วิทยากรทาการWarm Up ผู้รับสาร ด้วยการเคลื่อนไหวร่างกายที่ละ
ส่วน ให้เกิดการยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ พร้อมที่จะเคลื่อนไหวอย่างคล่องแคล่วและอิสระ และมีการ
กระตุ้นด้วยการเดิน 5 ย. คือ ยืด (ยืดสุด) ย่อ (ย่อเข่า) ยุบ (คลาน) ย้วย (กลิ้ง) และ หยุด (อยู่นิ่ง)
2) การมโนภาพผ่านจินตนาการ (Fancy from Imagination)
ขั้นตอนถัดมา ผู้วิจัยได้ทาการกระตุ้นจินตนาการผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า
ของผู้รับสาร ด้วยการให้มโนภาพผ่านจินตนาการตามเรื่องเล่าที่มีการบรรยายต่อเนื่อง ในมิติของ
รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส อย่างละเอียดและชัดเจน ซึ่งผู้วิจัยได้นาเสนอหลักการของกิจกรรมนี้ไว้ใน
ผลการวิจัยหัวข้อ 4.1.1.2 หน้า 65-66 เป็นที่เรียบร้อย โดยสิ่งที่วิทยากรทาในขั้นตอนนี้ เป็นวิธีการ
สร้างสมาธิให้ผู้รับสาร ได้เกิดความพร้อ มทางการใช้ร่างกายในการตอบสนองต่อ จินตนาการใน
ขั้นตอนต่อไป
3) ปฏิกิริยาตอบสนองผ่านจินตนาการ (Reaction from Imagination)
วิทยากรพิจารณาว่าเมื่อผู้รับสารมีการยืดหยุ่นร่างกายเพียงพอ และมีสมาธิ
ต่อจินตนาการแล้ว ขั้นต่อไปจึงกระตุ้นผู้รับสารให้ ปลดปล่อยเคลื่อนไหวร่างกายอย่างอิสระ ตาม
จินตนาการที่มาจากคาบรรยายของวิทยากร ซึ่งผู้วิจัยได้นาเสนอหลักการของกิจกรรมนี้ ไว้ใ น
ผลการวิจัยหัวข้อ 4.1.1.2 หน้า 67 เป็นที่เรียบร้อยโดยโครงสร้างเนื้อหาที่วิทยากรใช้ในขั้นตอนนี้คือ
ชายทะเล: น้าสีฟ้าระยิบระยับ, ทรายสีขาวนุ่ม, กลิ่นไอแสงแดดยามเช้ า, ลุย
น้าทะเลคลื่นกระทบเบา ๆ , เล่นกับปลาในน้าใส, สัมผัสกับบางสิ่งที่เลื้อยผ่านขา, วิ่งหนีขึ้นฝั่ง
ป่าละเมาะ: เดินเท้าเปล่าเหยียบหินกรวดแหลมคม, ร้อนระอุ, ไต่หินไปตาม
เสียงน้าตก, ดื่มน้าดับกระหาย, หาผลไม้ประทังความหิว, สัตว์ป่าขู่คาราม, วิ่งหนีเข้าพงหญ้า
ถ้าใหญ่: ฝนตกหลบเข้าถ้ามืด, สัมผัสกับของเหลวกลิ่นคาว, วิ่งหนีค้างคาว
ดูดเลือด, คลานลอดดงหนาม, กลิ้งตกภูเขา, เจอน้าป่าพัดพาไป, ชีวิตดับสูญ
ใต้พื้นดิน: ร่างเป็นธุลี, กลายเป็นเมล็ดพันธุ์, เติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่, โดน
พายุฟ้าผ่าถล่มแตกกระจาย, เป็นเศษไม้ลอยตามแรงลมและสายน้า, ถูกทับถมแน่นหนา, นิ่งเนิ่นนาน
เป็นล้านปี, ไม่มีชีวิต ไม่มีความรู้สึก เป็นหินก้อนใหญ่ไม่มีภาระ และออกจากห้วงจินตนาการ
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ผู้วิจัยพบว่าการเลือกใช้กิจกรรมของวิทยากร ในมิติการใช้ทักษะทางร่างกายของ
ผู้รับสาร มีสาระสาคัญในความพยายามนาไปสู่การรู้จักยืด หยุ่นร่างกายของผู้รับสาร ด้วยรูปแบบ
การสื่อสารของวิทยากรผ่าน “สื่อปฏิบัติการสมมติ” ดังต่อไปนี้
(1) วิทยากรใช้เทคนิคสร้างสมาธิของผู้รับสาร โดยการ Warm Up ผู้รับ
สารเคลื่อนไหวอย่างเต็มที่ เมื่อร่างกายเหนื่อยอ่อน ผู้รับสารจะเกิดสมาธิ ไม่คิดวิเคราะห์หาเหตุผล
ถึงสาเหตุที่ต้องทา วิทยากรใช้คาว่า Just Do It ในการกระตุ้นผู้รับสารให้คิดอยู่แค่การได้ทาเต็มที่
และมีปฏิกิริยาตอบสนองแสดงออกมาตามความเชื่อที่อยู่ภายในตัวตน ไม่ใช่ทาตามคนอื่น
(2) วิทยากรพยายามกระตุ้นผู้รับสารให้ตามติดฟังเรื่องที่เล่าอย่างต่อเนื่อง
จนไม่มีเวลาคิดกังวลถึงข้อจากัดต่าง ๆ บนร่างกาย สามารถปลดปล่อยร่างกายไปอย่างอิสระ
(3) เรื่องราวที่วิทยากรนามาบรรยาย เน้นการใช้จินตนาการผ่านประสาท
สัมผัสทั้งห้าของผู้รับสาร โดยการกระตุ้นให้เคลื่อนไหวร่างกายอย่างอิสระ ไม่มีการกากับท่าทาง
หรือการวิพากษ์วิจารณ์ถูกผิดในการแสดงออก หรือวิจารณ์ว่าทาได้ดีตีบทแตกหรือไม่
(4) วิทยากรใช้บทบาทความเป็น “ครู- นักแสดง”(Acting-Teacher) ในการ
สื่อสารสร้างจินตนาการบรรยาย รูป รส กลิ่น เสียง และ สัมผัส ที่ชัดเจนราวกับเป็นความจริง ให้
ผู้รับสารยอมจานน มีความเชื่อ และเกิดปฏิกิริยาทางร่างกายตอบสนองจินตนาการได้อย่างเต็มที่
ประการที่ 2 การใช้ทักษะทางเสียง และภาษา (Voice & Diction Capability)
ผู้วิจัยพบว่าวิทยากรมีการใช้กิจกรรมในการกระตุ้นทักษะการใช้เสียงและภาษาของ
ผู้รับสารอย่างมีระบบ โดยดาเนินการเป็นลาดับขั้น ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละลาดับขั้นตอน ดังนี้
1) แบบฝึกหัดการเปล่งเสียง (Voice Projection Exercises)
ในขั้นแรกของการส่งเสริมทักษะในการใช้เสียง และภาษานี้ วิทยากรทาการ
ใช้แบบฝึกทักษะทางการแสดงในการช่วยให้ผู้รับสารใช้วิธีการเปล่งเสียงอย่างถูกต้อง ตามหลักของ
การใช้เสียงในที่สาธารณะ ปราศจากเครื่องทุ่นแรง หรือเครื่องช่วยขยายเสียง ซึ่งผู้วิจัยได้นาเสนอ
หลักการพื้นฐานในการฝึกทักษะการเปล่งเสียงอย่างละเอียดไว้ในผลการวิจัยหัวข้อ 4.1.1.3 หน้า
69-70 เป็นที่เรียบร้อย ในขั้นตอนนี้ วิทยากรได้เสริมกิจกรรมฝึกทักษะในการใช้เสียงด้วยกิจกรรม
ชื่อว่า พี่ไทย – อ้ายลาว โดยวิทยากรให้ผู้รับสารจับคู่ แล้วให้คู่แยกออกจากกันเป็นฝั่ง A และ B
ยืนห่างกันประมาณ 5-6 เมตร โดยหันหน้าเข้าหากัน ฝั่ง A สมมติเป็นตัวแทนของฝั่งไทย และฝั่ง B
สมมติเป็นตัวแทนของฝั่งลาว และผลัดกันส่งภาษาสื่อสารถึงกัน โดยมี Focus (โฟกัสคือการจับจ้อง
เฉพาะที่ใดที่หนึ่ง) อยู่ที่คู่ของตนเท่านั้น
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2) การเล่นบทบาทสมมติ (Role Playing)
วิ ท ยากรใช้ กิ จ กรรมการเล่ น บทบาทสมมติ เ พื่ อ กระตุ้ น ให้ ผู้ รั บ สารได้
พัฒนาการใช้ทักษะของเสียง และภาษาอย่างควบคู่กันไป ซึ่งผู้วิจัยได้นาเสนอหลักการของกิจกรรม
นี้ ไว้ในผลการวิจัยหัวข้อ 4.1.1.4 หน้า 71 เป็นที่เรียบร้อย โดยขั้นตอนการเล่นบทบาทสมมตินี้
วิทยากรได้ใช้การเล่านิทานให้ผู้รับสารฟัง เป็นนิทานซึ่งมีโครงสร้างเนื้อหาจากนิทานเรื่องลูกหมู 3
ตัว และให้ผู้รับสารเลือกสวมบทบาทสมมติเป็นตัวละครในเรื่องตามอัธยาศัย โดยผู้รับสารมีการ
แสดงและพูดบทแบบด้นสด (Improvisation)
ผู้วิจัยพบว่าการเลือกใช้กิจกรรมของวิทยากร ในมิติการใช้ทักษะทางเสี ยงและภาษา
ของผู้รับสาร มีสาระสาคัญในความพยายามนาไปสู่การรู้จักการเปล่งเสียงที่ถูกหลัก และการใช้
ภาษาพูดที่เหมาะสมของผู้รับสาร ด้วยรูปแบบการสื่อสารของวิทยากรผ่าน “สื่อปฏิบัติการสมมติ”
ดังต่อไปนี้
(1) วิทยากรใช้วิธีเล่าเรื่อ งผ่านบทบาทสมมติ เพื่อกระตุ้นให้ผู้รับสารใช้
ทักษะการเปล่งเสียงและการสื่อสารภาษาพูด ซึ่งแตกต่างจากการใช้วิธีการเล่าเรื่องผ่านจินตนาการ
ซึ่งอยู่ที่การกระตุ้นให้ผู้รับสารใช้ทักษะร่างกายและการเคลื่อนไหว
(2) วิทยากรดาเนินการถ่ายทอดเล่าเรื่องราวในนิทานไม่กี่ประโยค แล้วให้
ผู้รับสารเติมแต่งเสียงประกอบ (Sound Effect) บทพูด (Dialogue) และการกระทาของตัวละคร
(Action) ด้วยตัวเอง โดยเป็นการเล่าเรื่องสลับกับการเว้นช่องให้ผู้รับสารเติมคาแบบปลายเปิด ซึ่ง
นิทานเรื่องลูกหมู 3 ตัวที่ถูกนามาใช้ อาจมีเรื่องราวแบบที่เคยได้ยินได้ฟังมา หรืออาจมีการดาเนิน
เรื่องราว ทั้งบทบาท บทพูด และการกระทาของตัวละครที่แตกต่างจากของเดิมอย่างสิ้นเชิง ซึ่ง
ผู้วิ จัย พบว่ า ยิ่ งมี การแสดงบทบาทแตกต่า งจากของเดิม มากเท่ า ไหร่ ยิ่ง สะท้ อ นพลั ง ความคิ ด
สร้างสรรค์จากตัวตนภายในของผู้รับสารมากขึ้นเท่านั้น
(3) วิทยากรมีการใช้การสื่อสารสองทาง (Two Way Communication) ใน
การดาเนินการเล่านิทาน ซึ่งมีการสื่อสารแบบตอบโต้กัน (Interactive) ตลอดเวลาระหว่างผู้ส่งสาร
และผู้รับสาร โดยมีการแสดงออกผ่านบทบาทสมมติด้วยการด้นสดของผู้รับสาร (Improvisation)
ซึ่งเป็นวิธีที่กระตุ้นให้ผู้รับสารใช้ทักษะของการเปล่งเสียง การสื่อสารภาษาพูดที่เหมาะสม และ
การแสดงอันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ โดยไม่มีการกาหนดทิศทางและตอนจบของเรื่องราวไว้
ล่วงหน้า จึงเป็นสิ่งที่วิทยากรไม่สามารถคาดคะเนล่วงหน้าได้ว่าเรื่องราวจะดาเนินไปในรูปแบบ
ใด วิทยากรจึงมีการใช้ปฏิภาณไหวพริบในการสื่อสารตอบโต้กับผู้รับสารอยู่ ทุกขณะ เพื่อให้การ
ดาเนินเรื่องมีความสอดคล้องกับการแสดงออกของผู้รับสารโดยเป็นไปอย่างต่อเนื่องและราบรื่น
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ประการที่ 3 การใช้ทักษะทางการควบคุมอารมณ์ (Emotional Control)
วิทยากรตระหนักดีว่า ผู้รับสารจาเป็นจะต้อ งมีความพร้อ มสูงในด้านของอารมณ์
เนื่องจากต้องทางานภายใต้ความกดดันส่วนตัว ความกดดันจากปัญหาเพื่อนร่วมงาน ความกดดัน
จากผู้ บังคั บบัญชา และภาระหน้าที่ค วามรับผิด ชอบอันมากมายในฐานะอาสาสมัค รผู้ดูแ ลเด็ ก
วิทยากรจึงใช้ กิจกรรมในการสื่อสารที่ช่วยปรับระดับควบคุมอารมณ์ และแนะนาเทคนิคในการ
จัดการความรู้สึกเครียดสะสมของผู้รับสาร ด้วยกิจกรรมดังนี้
1) การใช้ดนตรีคลายเครียด (Relaxation by Music)
วิทยากรใช้กิจกรรมเสียงดนตรีคลายเครียด เพื่อกระตุ้นให้ผู้รับสารได้รู้จัก
วิธีการจัดการปลดปล่อยความเครียดและควบคุมอารมณ์ของตนเอง ซึ่งผู้วิจัยได้นาเสนอหลักการ
ของกิจกรรมนี้ ไว้ในผลการวิจัยหัวข้อ 4.1.1.1 หน้า 64 เป็นที่เรียบร้อย
ในบริบทของการอบรมเชิงปฏิบัติการในปี พ.ศ. 2552 ผู้วิจัยพบว่า วิทยากร
ทาการเลือกลักษณะเพลงเพื่อปรับอารมณ์ของผู้รับสาร โดยเลือกประเภทเพลงบรรเลง ไม่มีคาร้อง
ท่วงทานองเพลงไพเราะ จังหวะเบาสบาย เสียงดนตรีฟังง่าย ไม่ซับซ้อนหรือแปลกแปร่งหู ใน
กิจกรรมนี้วิทยากรใช้เพลงบรรเลงอยู่ 4 ชุด ซึ่งถูกนามาใช้สลับสับเปลี่ยนเวียนในแต่ละรุ่น ซึ่ง
เพลงบรรเลงทุกชุด เป็นของ จารัส เศวตาภรณ์ ได้แก่ เพลงบรรเลงชุดฤดูกาลแห่งชีวิต เพลง
บรรเลงชุดเพลงใบไม้ เพลงบรรเลงชุดเช้าวันใหม่ และ เพลงบรรเลงชุดเสียงเพรียกจากสายลม
ซึ่งทั้ง 4 ชุด มีการบรรเลงด้วยท่วงทานองแนวเดียวกัน
2) การเต้นอิสระ (Dancing Free)
วิทยากรใช้กิจกรรมการเต้นอิสระเป็นลาดับสุดท้ายในขั้นตอนที่ 2 Reload
(ตัวตน สร้างสรรค์) เพื่อกระตุ้นให้ผู้รับสารได้ ปลดปล่อยความเครียดทางร่างกาย และจิตใจไป
พร้อมกัน เพื่อนาไปสู่การควบคุมอารมณ์ที่มีคุณภาพของผู้รับสาร ซึ่งผู้วิจัยได้นาเสนอหลักการของ
กิจกรรมนี้ ไว้ในผลการวิจัยหัวข้อ 4.1.1.3 หน้า 68-69 เป็นที่เรียบร้อย
ในบริบทของการอบรมเชิงปฏิบัติการในปี พ.ศ. 2552 ผู้วิจัยพบว่า วิทยากร
ทาการเลือกลักษณะเพลงเพื่อปลดปล่อ ยอารมณ์ด้วยการเต้นอย่างอิสระของผู้รับสาร โดยเลือ ก
ประเภทเพลงบรรเลง หรือเพลงมีเนื้อร้องที่มีเสียงดนตรีและจังหวะโดดเด่นกว่าคาร้อง เป็นเพลงที่
มีจังหวะชัดเจน เสียงดนตรีคึกคักเร้าใจให้เกิดความรู้สึกอยากปลดปล่ อยอารมณ์ด้วยการเต้น ใน
กิจกรรมนี้วิทยากรใช้เพลงบรรเลงอยู่ 4 ชุด ซึ่งถูกนามาใช้สลับสับเปลี่ยนเวียนในแต่ละรุ่น ได้แก่
เพลงบรรเลงชุด Poetry of the Sea ของ วง Blue Seas Grand Orchestra เพลงบรรเลงแนวลาตินชุด
Musica Latin ของรวมศิลปิน เพลงบรรเลงดนตรีชนเผ่ า ชุด Tribal Bahia ของ Timbalada และ
เพลงมีคาร้องของคิวบาชุด Havana Club ของ Buena Vista Social Club
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ผู้วิจัยพบว่าการเลือกใช้กิจกรรมของวิทยากร ในมิติการใช้ทักษะทางการควบคุม
อารมณ์ของผู้รับสาร มีสาระสาคัญในความพยายามนาไปสู่การจัดการปลดปล่อยความเครียดสะสม
ทางร่างกายและจิตใจ และการรู้จักการควบคุมอารมณ์ที่เหมาะสมของผู้รับสาร ด้วยรูปแบบการ
สื่อสารของวิทยากรผ่าน “สื่อปฏิบัติการสมมติ” ดังนี้
(1) ชุดเพลงบรรเลงที่วิทยากรเลือก มีลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับธรรมชาติ
หรือ ค่านิยมของผู้รับสาร แต่การจงใจเลือกเพลงลักษณะนี้ของวิทยากร ผู้วิจัยพบว่ามีเหตุผลเพื่อ
หลี ก เลี่ ย งการฟั ง เพลงที่ ผู้ รั บ สารคุ้ น เคยหรื อ นิ ย มฟั ง เนื่ อ งจากการได้ ยิ น เพลงที่ เ คยฟั ง ใน
ชีวิตประจ าวัน อาจจะกระตุ้นให้ ผู้รับ สารเกิดความระลึก ถึงเหตุการณ์บางอย่ างที่อ าจพ้ อ งกั บ
ประสบการณ์อันเลวร้าย
(2) วิทยากรจงใจเลือ กใช้ เพลงที่ผู้ รับสารฟัง คาร้ อ งไม่ชัด เจน หรื อ เป็ น
เพลงที่มีคาร้องซึ่งมีเสียงดนตรีหรือ จังหวะโดดเด่นกว่าเนื้อ ร้อง เนื่อ งจากตระหนักว่าการได้ยิน
เนื้อหาของเพลงที่สื่อสารออกมาอย่างชัดเจน อาจก่อให้เกิดการตีความเชื่อมโยงกับความทรงจาเชิง
ลบบางอย่าง ซึ่งนาไปสู่สภาวะความกดดันทางอารมณ์ที่กลับเข้ามาในจิตใจของผู้รับสารอีก
(3) การเต้นอิสระของผู้รับสาร นอกจากจะเป็นวิธีปลดปล่อยอารมณ์อิสระ
ของผู้รับสาร ผู้วิจัยพบว่ายังเป็นวิธีที่วิทยากรกระตุ้นให้ผู้รับสาร ค้นหาศักยภาพและพลังการเต้นที่
ซ่อนอยู่ภายในตัวตนอีกด้วย
สรุปผลการวิจัย พบว่า ในขั้นตอนที่ 2 (ตัวตน สร้างสรรค์) วิทยากรใช้รูปแบบการ
สื่อ สารของ “สื่อปฏิบั ติการสมมติ ” ผ่านแบบฝึกทั กษะทางการแสดง (Acting Exercises) ที่
หลากหลายอย่างมีระบบและเป็นลาดับขั้นตอน เริ่มจากการฝึกเคลื่อ นไหวร่างกาย (Movement)
ตามด้วยการกระตุ้นประสาทสัมผัสทั้งห้า (Sensory Recall) โดยการให้ผู้รับสารสร้างมโนภาพผ่าน
จินตนาการ (Fancy by Imagination) และการกระตุ้นปฏิกิริยาตอบสนองทางร่างกายผ่านจินตนาการ
(Reaction by Imagination) จากนั้น วิทยากรจึงดาเนินการฝึกทักษะในการเปล่งเสียงที่ถูกหลัก
(Voice Projection) ตามด้วยกิจกรรมการเล่นบทบาทสมมติ (Role Playing) แล้วจึงใช้เสียงดนตรี
ผ่อนคลายอารมณ์ผู้รับสาร (Relaxation by Music) และปิดท้ายด้วยการเต้นอิสระ (Dancing Free)
ลาดับขั้นตอนกิจกรรมทั้งหมดที่เป็นผลวิจัยนี้ ในขั้นตอนที่ 2 (ตัวตน สร้างสรรค์)
เป็นรูปแบบของวิทยากรในการสื่อสาร ผ่าน “สื่อปฏิบัติการสมมติ” เพื่อกระตุ้นผู้รับสารมิติการใช้
ทักษะทางร่างกาย (Physical Capability) ทักษะการใช้เสียง และภาษา (Voice & Diction Capability)
และมิติการใช้ทักษะในการควบคุมอารมณ์ (Emotional Control) ซึ่งเป็นทักษะการแสดงออกอัน
สาคัญ และจาเป็นต่อผู้รับสารในด้านร่างกาย เสียง ภาษา และอารมณ์
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4.1.2.3 ขั้นตอนที่ 3 Relate (สัมพันธ์ เรียนรู้)
วิ ท ยากรรั บ รู้ ข้ อ มู ล จากการส ารวจปั ญ หา และสถานการณ์ ด้ า นบุ ค ลิ ก ภาพของ
อาสาสมัครผู้ดู แลเด็ก ในปี พ.ศ. 2552 ว่า ส่ว นใหญ่มี ประสบการณ์ก ารเลี้ย งเด็กเล็ก มาก่ อ น จึ ง
สะท้อนภาพลักษณ์ของการเป็นพี่เลี้ยงมากกว่าความเป็นครู และให้นิยามความเป็นครูสะท้อ น
ความคิด และการแสดงออกแบบดั้งเดิม รวมทั้งอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กบางคนยังมีพฤติกรรมการ
แสดงออกที่ไม่เหมาะสมในการอยู่ร่วมกับเด็กปฐมวัย
ด้วยสาเหตุดังกล่าว วิทยากรจึงได้หาวิธีในการสื่อสารกับอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ด้วย
การปรับบุคลิกภาพในบทบาทครูสาหรับเด็กปฐมวัย โดยคาดหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ที่เหมาะสม รวมทั้งเทคนิคในการสื่อ สารกับเด็กปฐมวัยให้กับอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก โดยการนา
สัญญะมาใช้เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับความเชื่อ และมายาคติของผู้รับสาร เพื่อให้เกิดกระบวนการ
เรียนรู้ ซึ่งผู้วิจัยได้เรียกขั้นตอนนี้ว่า Relate หรือ สัมพันธ์ เรียนรู้
ในขั้นตอนที่ 3 Relate (สัมพันธ์ เรียนรู้) ผู้วิจัยได้แยกแยะกิจกรรมต่าง ๆ ของ
วิทยากร กับการใช้วิธีปรับบุคลิกภาพในบทบาทครู และพฤติกรรมของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ดังนี้
1) การใช้ลีลาประกอบเพลง
วิทยากรได้ใช้กิจกรรมลีลาประกอบเพลงกระตุ้นให้ผู้รับสารเกิดความรู้สึก
ผ่อนคลายทางร่างกายและจิตใจ เนื่องจากขั้นตอนที่ 3 อยู่ในช่วงเริ่มต้นของวันที่สองของการอบรม
จึงต้องมีการปรับสภาพผู้รับสารให้พร้อมกับก่อนการเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ต่อไป ซึ่งผู้วิจัยได้
นาเสนอหลักการของกิจกรรมนี้ไว้ในผลการวิจัยหัวข้อ 4.1.1.1 หน้า 64 เป็นที่เรียบร้อย
ในบริบทของการอบรมเชิงปฏิบัติการในปี พ.ศ. 2552 ผู้วิจัยพบว่า วิทยากร
เลือกใช้ลีลาประกอบเพลง คุณพ่ออับราฮัม ซึ่งมีเนื้อหาในเพลง ดังนี้ “คุณพ่ออับราฮัม มีลูกอยู่ 7 คน
ลูกแต่ละคนไม่มีดีเลยสักคนเดียว คนหนึ่งนั้นสูง นอกนั้นเตี้ยหมดเลย แต่ไม่มีใครฉลาดเลยสักคน
ยกมือซ้าย ยกมือขวา ยกเท้าซ้าย ยกเท้าขวา ผงกหัว ส่ายก้น แลบลิ้น ปลิ้นตา”
ผู้ วิ จั ย พบว่ า ในการเลื อ กใช้ ลี ล าประกอบเพลงดั ง กล่ า ว มี ส าระส าคั ญ ในความ
พยายามนาไปสู่ก ารเตรี ยมพร้อ มร่ างกาย และจิตใจของผู้ รับ สาร ด้ว ยรู ปแบบการสื่อ สารของ
วิทยากรผ่าน “สื่อปฏิบัติการสมมติ” ดังต่อไปนี้
(1) วิทยากรใช้เนื้อหาของเพลงเป็นวิธีการกระตุ้นให้ผู้รับสารตื่นตัว และ
รู้สึกสนุกสนานผ่อนคลายอารมณ์ พร้อมเปิดรับเรื่องราวใหม่ ๆ ในขั้นตอนต่อไป
(2) วิทยากรได้ใช้การเคลื่อนไหวร่างกายในกิจกรรมนี้พร้อมกับผู้รับสาร
และสื่ อ สารพลั ง ให้ ผู้ รั บ สารด้ ว ยการเคลื่ อ นที่ ไ ปทั่ ว ห้ อ ง ซึ่ ง กระตุ้ น ให้ ผู้ รั บ สารใช้ ทั ก ษะการ
เคลื่อนไหวร่างกาย และทักษะการเปล่งเสียงที่ทรงพลังผ่านลีลาประกอบเพลงอย่างเต็มที่เช่นกัน
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2) การเล่าเรื่องเชิงสร้างสรรค์ (Creative Story Telling)
วิทยากรใช้กิจกรรมนี้ในการสะท้อนบุคลิกภาพครู ซึ่งหมายถึงอาสาสมัคร
ผู้ดูแลเด็ก รวมถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการอยู่ร่วมกับเด็กปฐมวัยของผู้รับสาร ซึ่งผู้วิจัยได้
นาเสนอหลักการของกิจกรรมนี้ไว้ ในผลการวิจัยหัวข้อ 4.1.1.5 หน้า 72 เป็นที่เรียบร้อย โดยสัญญะ
ที่วิทยากรใช้ในการเล่าเรื่องสร้างสรรค์ในบริบทของการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เป็นการใช้สัตว์
ประเภทต่าง ๆ 5 ชนิด ได้แก่ 1) ปลาฉลาม 2) นกฮูก 3) แพนด้า 4) ตัวตุ่น และ 5) โลมา
ผู้วิจัยพบว่าในการเลือ กใช้การเล่าเรื่อ งสร้างสรรค์ดังกล่าว มีสาระสาคัญในความ
พยายามนาไปสู่การสะท้อนการปรับบุคลิกภาพในบทบาทครูสาหรับเด็กปฐมวัย ด้วยรูปแบบการ
สื่อสารของวิทยากรผ่าน “สื่อปฏิบัติการสมมติ” ดังต่อไปนี้
(1) ผู้ส่งสารได้สื่อสารเรื่องเล่า ผ่านการแสดงสัญญะของสัตว์ 5 ประเภท
โดยถ่ายทอดเรื่องราวของสัตว์แต่ละประเภท ซึ่งมีลักษณะนิสัยและธรรมชาติที่แตกต่างกันอย่าง
ชัดเจน โดยการที่ผู้ส่ งสารเล่า เรื่อ งสร้ างสรรค์ ด้ว ยลี ลาท่ าทางที่ เป็น ไปอย่า งตลกข าขั น แฝง
ความหมายโดยนัย และใช้การสื่อสารแบบ Interactive
(2) วิทยากรเล่าเรื่องเชิงสร้างสรรค์ ด้วยการใช้ความหมายเชิงสัญญะผ่าน
ลักษณะของสัตว์ 5 ประเภท เพื่อหลีกเลี่ยงการสื่อสารทางตรงในการวิพากษ์วิจารณ์ผู้รับสาร หรือ
หลีกเลี่ยงการสื่อสารเจาะจงเป็นรายบุคคลในการกล่าวตาหนิติเตียน อันอาจทาให้ผู้รับสารเกิดความ
อับอาย หรือมีความคิดต่อต้านภายใน ไม่อยากมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้อีกต่อไป
(3) หลังจากวิทยากรใช้การเล่าเรื่องเชิงสร้างสรรค์ สะท้อนผ่านลักษณะ
นิสัยของสัตว์แต่ละประเภทแล้ว ได้ให้ผู้รับสารทาการเชื่อมโยงความหมายใต้สัญญะดังกล่าว โดย
สัมพันธ์กับลักษณะและพฤติกรรมของครูสาหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งผู้รั บสารได้มีส่วนร่วมกันแสดง
ความคิดเห็นเพื่อสะท้อนบุคลิกภาพของครูอย่างหลากหลาย ซึ่งผู้วิจัยได้รวบรวมข้อ มูล และจัด
หมวดหมู่ตามชนิดของสัตว์ 5 ประเภท ดังนี้
แบบที่ 1 บุคลิกภาพแบบ ครูปลาฉลาม
ผู้รั บ สารท าการสื่อ สารเชื่ อ มโยงลั ก ษณะปลาฉลาม โดยสั ม พัน ธ์ กั บ
บุคลิกภาพครู สาหรับเด็กปฐมวัยว่า เป็นครูที่ชอบส่ง เสียงดัง มีความใจร้อ น อารมณ์หงุดหงิด
ฉุนเฉียวง่าย ยึดติดกับระเบียบวินัย และกฎกติกาอย่างสูงสุด ไม่มีความยืดหยุ่นหรือผ่อนผัน ชอบ
กล่าวว่าตาหนิดุเด็กทันทีที่เด็กทาผิด คิดแต่บทลงโทษรุนแรง มักแสดงอานาจที่เหนือกว่า และ
ชอบใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการทาโทษ
ผู้รับสารร่วมกันแสดงทัศนะว่า บุคลิกภาพแบบครูปลาฉลาม จะทาให้
เด็กกลัว นิ่ง ไม่กล้าแสดงออก อยู่ในวินัยแค่ต่อหน้า แต่ลับหลังมีความไม่เป็นระเบียบมากกว่าเดิม
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แบบที่ 2 บุคลิกภาพแบบ ครูนกฮูก
ผู้ รั บ สารท าการสื่ อ สารเชื่ อ มโยงลั ก ษณะนกฮู ก โดยสั ม พั น ธ์ กั บ
บุคลิ กภาพครูส าหรับเด็ก ปฐมวัย ว่า เป็น ครู ที่เ น้นวิ ชาการเป็ นหลัก มี เป้ าหมายสูง สุดเพื่อ เพิ่ ม
ศักยภาพในการเรียนรู้ของเด็กทางด้านการเสริมเนื้อหาวิชาการ มากกว่าการพัฒนาทางด้านอารมณ์
และจินตนาการ ใช้เวลาในการติดตามผลการเรียนของเด็ก มากกว่าการสังเกตพฤติกรรม และการ
ตอบสนองของเด็ก ให้ความสาคัญกับเด็กที่เรียนเก่ง มากกว่าเด็กที่ประพฤติดี
ผู้รับสารร่วมกันแสดงทัศนะว่า บุคลิกภาพแบบครูนกฮูก จะทาให้เด็ก
เติบโตขึ้นอย่างชาญฉลาด แต่ขาดคุณธรรม และจิตสานึกที่ดีต่อสังคม
แบบที่ 3 บุคลิกภาพแบบ ครูแพนด้า
ผู้ รั บ สารท าการสื่ อ สารเชื่ อ มโยงลั ก ษณะแพนด้ า โดยสั ม พั น ธ์ กั บ
บุคลิกภาพครูสาหรับเด็กปฐมวัยว่า เป็นครูที่ใจดี มีความใจเย็น น้าเสียงไพเราะ เคลื่อนไหวเชื่องช้า
เด็ก ๆ ชอบมากอดเพราะดูอบอุ่น ที่สาคัญ กิจกรรมหลักที่ให้กับเด็กคือ การเล่านิทาน และการ
พัฒนาทางด้านอารมณ์อย่างเดียว ขาดการกระตุ้นการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อเล็กใหญ่ของเด็ก ขาด
ความมีชีวิตชีวา และขาดพลัง
ผู้รับสารร่วมกันแสดงทัศนะว่า บุคลิกภาพแบบครูแพนด้า จะทาให้เด็ก
กลายเป็นคนที่เฉื่อยชา หัวอ่อน ทาตามคาสั่งอย่างเดียว ไม่มีความคิดเป็นของตนเอง ขาดชีวิตชีวา
และขาดพลังความเป็นผู้นาทางความคิด
แบบที่ 4 บุคลิกภาพแบบ ครูตัวตุ่น
ผู้ รั บ สารท าการสื่ อ สารเชื่ อ มโยงลั ก ษณะตั ว ตุ่ น โดยสั ม พั น ธ์ กั บ
บุคลิกภาพครูสาหรับเด็กปฐมวัยว่า เป็นครูที่ชอบอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็ก ไม่ชอบออกไปไหน ไม่ชอบ
การเดินทางไกลเพื่อไปสัมมนาหรือฝึกอบรม ไม่เปิดใจรับฟังเรื่องราวใหม่ ๆ ความคิดใหม่ ๆ หรือ
สนใจเทคโนโลยีใหม่ ไม่ชอบเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เป็นอยู่ พอใจและรู้สึกปลอดภัยกับระบบเดิมที่มี
ผู้รับสารร่วมกันแสดงทัศนะว่า บุคลิกภาพแบบครูตัวตุ่น จะทาให้เด็ก
เกิดความรู้สึกเบื่อ ไม่สนใจในกิจกรรม และจริยธรรมคาสอนของครู ให้ความสาคัญกับเทคโนโลยี
ที่เย้ายวนล้าสมัยมากกว่า หลงใหลในโลกวัตถุนิยม
แบบที่ 5 บุคลิกภาพแบบ ครูโลมา
ผู้ รั บ สารท าการสื่ อ สารเชื่ อ มโยงลั ก ษณะโลมา โดยสั ม พั น ธ์ กั บ
บุคลิกภาพครูสาหรับเด็กปฐมวัยว่า เป็นครูอารมณ์ดี ขี้เล่น เคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว มีความ
กระตือรือร้น เป็นตัวเอง ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ พัฒนาตัวตนเสมอ มีความสามารถในการแสดงออก
มีความฉลาดทางอารมณ์ เป็นอิสระ สร้างสรรค์ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น ปรับตัวง่าย และรวดเร็ว
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ผู้รับสารร่วมกันแสดงทัศนะว่า บุคลิกภาพแบบครูโลมา จะทาให้เด็ก
เป็นคนสรรค์สร้างช่างคิด ไม่ยึดติดกระแส มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีแต่อารมณ์ดี มีวินัย มีจิตใจงาม
และ มีความรับผิดชอบ
แม้ว่าในความเป็นจริง บุคลิกภาพที่เหมาะสมของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ควร
จะมีบุคลิกภาพแบบครูโลมา แต่ในการใช้คาถามปลายเปิดเพื่อถ่ายทอดการเล่าเรื่องสร้างสรรค์ ของ
วิท ยากร ผู้ วิจั ยพบว่า เป็ น การเปิ ดโอกาสให้ ผู้รั บสารได้แ สดงออกทาง ความคิ ด และกระตุ้ น
จิตสานึกอย่ างเต็มที่ โดยวิท ยากรไม่ไ ด้ มีการสื่อ สารเพื่อ ชี้น าคาตอบ หรือ กาหนดทิศทางของ
คาตอบ แต่ปล่อยให้ความหมายใต้สัญญะเหล่านั้นเชื่อมโยงสัมพันธ์ กระทบความรู้สึก และอารมณ์
ของผู้รับสารในการเรียนรู้และเลือกตัดสินใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยตนเอง
3) การบรรยายเทคนิค 5 ประการ
วิทยากรใช้การเล่าเรื่องสร้างสรรค์ให้ผู้รับสารเรียนรู้ เกี่ยวกับเทคนิคกลวิธี
และทักษะการสื่อสารกับเด็กปฐมวัยให้เหมาะสม โดยใช้คาในภาษาอังกฤษ 5 คา แทนการสื่อ
ความหมายเชิงสัญญะ ของเทคนิค 5 ประการ ได้แก่ คาว่า Relaxed , Happy , Free , Safe และ
Love ตามภาพที่ 4.1 ดังนี้

Relaxed

Love

Happy

Safe

Free

ภาพที่ 4.1 ภาษาอังกฤษ 5 คา แทนการสื่อความหมายเชิงสัญญะของเทคนิค 5 ขั้นตอน (Original)

88
ผู้วิจัยพบว่าในการเลือ กใช้การเล่าเรื่อ งสร้างสรรค์ดังกล่าว มีสาระสาคัญในความ
พยายามนาไปสู่การเสนอแนวคิด และเทคนิคในการสื่อสารของผู้รับสารกับเด็กปฐมวัย ด้วยรูปแบบ
การสื่อสารของวิทยากรผ่าน “สื่อปฏิบัติการสมมติ” ดังต่อไปนี้
(1) ผู้ส่งสารได้สื่อสารความหมายผ่านสัญญะที่เป็นคาศัพท์ภาษาอังกฤษ
ทั้ง 5 คา ด้วยการเล่าเรื่องเชิงสร้างสรรค์ โดยขณะถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านี้ วิทยากรได้ใช้คุณสมบัติ
ของความเป็นครูนักแสดง (Acting Teacher) ถ่ายทอดเป็นเรื่องเล่าที่สนุกสนาน ด้วยลีลาท่าทางที่
เป็นไปอย่างตลกขาขัน และแฝงความหมายโดยนัย
(2) ผู้ ส่ ง สารใช้ ก ารสื่ อ สารสองทางแบบ Interactive ที่ มี ก ารใช้ ค าถาม
ปลายเปิดกับผู้รับสารสื่อสารตอบโต้กันไปมาตลอดเวลา เพื่อสะท้อนให้ผู้รับสารทาการเชื่อมโยง
ความหมายใต้ สัญ ญะดั ง กล่ าว โดยสั มพั นธ์ กับ กลวิธี ในการสื่ อ สารกั บเด็ก ปฐมวั ย ซึ่ง ผู้วิ จัย ได้
รวบรวมข้อมูล และแยกประเภทตามคาศัพท์ ที่วิทยากรได้สื่อความหมายเชิงสัญญะ 5 คา ดังนี้
คาที่ 1 Relaxed (ผ่อนคลาย)
ภายใต้สัญญะคาว่า Relaxed ผู้รับสารร่วมกันแสดงทัศนะและเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์กับกลวิธีในการสื่อสารกับเด็กปฐมวัยว่า ก่อนเริ่มทากิจกรรมใด ๆ เด็ก ๆ ต้องรู้สึก
ผ่อนคลายจากความเครียด ความกลัว ความวิตกกังวลต่าง ๆ ซึ่งผู้เป็นครูไม่ควรละเลยต่อขั้นตอนนี้
เด็ดขาด มิฉะนั้นจะต้องเผชิญกับปัญหาหนักในแต่ละวันมากขึ้น สรุปโดยรวมว่า การผ่อนคลายจะ
นาไปสู่การรู้จักปลดปล่อย ในทางตรงกันข้าม ถ้าเด็กไม่รู้สึกผ่อนคลาย เด็กจะเกิดความกดดัน และ
แสดงออกในทางก้าวร้าว
คาที่ 2 Happy (สนุกแบบสุดสุด)
ภายใต้สัญญะคาว่า Happy ผู้รับสารร่วมกันแสดงทัศนะและเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์กับกลวิธีในการสื่อสารกับเด็กปฐมวัยว่า ในแต่ละวันเด็กจาเป็นต้อ งมีการกระตุ้น
ความสุข และสนุกอย่างเต็มที่ ซึ่งเป็นการปลดปล่อยในช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ ทางร่างกายที่ต้องมี
การเคลื่อนไหวอย่างอิสระ คล่องแคล่ว ชีวิตชีวา และมีพลัง ทางน้าเสียงที่สามารถเปล่งออกมาได้
อย่างเต็มที่ ทางอารมณ์ที่สามารถแสดงออกได้อย่างถึงที่สุด สรุปโดยรวมว่า ความสนุกสุดสุด จะ
นามาซึ่งความกล้าแสดงออกอย่างถูกต้อง เหมาะสมซึ่งเป็นที่มาของความมั่นใจ ในทางตรงกันข้าม
หากเด็กรู้สึกไม่สนุก เด็กก็จะแสดงออกอย่างเคอะเขิน ไม่มีพลัง ไม่เป็นตัวของตัวเอง
คาที่ 3 Free (อิสระในการแสดงออก)
ภายใต้ สั ญ ญะค าว่ า Free ผู้ รั บ สารร่ว มกั น แสดงทั ศ นะและเชื่ อ มโยง
ความสัมพันธ์กับกลวิธีในการสื่อสารกับเด็กปฐมวัยว่า เด็ก ๆ มักจะเป็นกังวลในเรื่องการแสดงออก
ที่ครูชอบตัดสินว่าถูกหรือผิด ใช่หรือไม่ใช่ ซึ่งทาให้เด็ก ๆ ขาดอิสรภาพในการแสดงออก
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วิทยากรผู้ส่งสารได้ช่วยเสริมเนื้อ หาในเรื่อ งนี้กับผู้รับสารว่า ความคิด
และการปฏิบัติที่สร้างสรรค์จะหยุดลงทันที ถ้าเด็กถูกดุ และถูกตาหนิ ความกลัวถูกทาโทษ กลัว
ครูไ ม่พอใจ กลัวไม่เป็นที่รักของครู จะทาให้เด็กขาดความมั่นใจ และสานต่อ จินตนาการ และ
ความคิดสร้างสรรค์ในตัวเอง อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กที่ดี ไม่ควรใช้คาว่า ผิด หรือ ไม่ใช่ ในขณะที่
เด็กกาลังแสดงออก แต่ควรใช้คาถามปลายเปิด ที่เปิดโอกาสให้ผู้ตอบได้ใช้จินตนาการทั้งหมดมา
สร้างสรรค์คาตอบ และเมื่อต้องการตั้งคาถามเพื่อหาเหตุผลกับเด็กให้ใช้คาถามว่า “เพราะอะไร”
ที่สื่อสารความอยากรู้ถึงเหตุผล แทนการถามว่า “ทาไม” ที่สื่อสารความรู้สึกตาหนิ
นอกจากนี้ ผู้ส่งสารยังสื่อสารโดยตรงกับผู้รับสารอีกว่า ควรหลีกเลี่ยง
การสะกดจิต หรือครอบงาด้วยการระบุคุณลักษณะของเด็กในเชิงลบ เช่น เด็กดื้อ เจ้าอ้วน ดาดี
สาลีเม็ดใน ขี้อาย ขี้กลัว ขี้เกียจ ขี้งอน ขี้แง อ่อนแอ นิสัยแย่ เห็นแก่ตัว เป็นต้น ที่สาคัญควร
หลีกเลี่ยงการตั้งสมญาเรียกแทนชื่อเด็ก หรือนาสิ่งที่เด็กเกลียดหรือกลัว มาล้อเล่นเป็นเรื่องสนุก
ท่ามกลางความขบขันของคนอื่น จนเด็กมีความรู้สึกเก็บกดฝังลึกอยู่ในจิตใต้สานึก และยังเป็น
สาเหตุของการปิดกั้นจินตนาการของเด็กทั้งสิ้น
สรุ ป โดยรวมว่ า ความมี อิ ส ระ น ามาซึ่ ง จิ น ตนาการ และความคิ ด
สร้างสรรค์ ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสาหรับเด็กวัยนี้ ที่กาลังมีพัฒนาการด้านจินตนาการอย่างสูงสุด ในทาง
ตรงกันข้าม หากมีแต่กฎ กติกา มีแต่การกาหนดถูกผิด เด็กก็จะรู้สึกเก็บกด และปลดปล่อยความคิด
ความต้องการผิดกาลเทศะ และขาดจิตสานึก กลายเป็นปัญหาสังคมต่อไป
คาที่ 4 Safe (ปลอดภัย)
ภายใต้สั ญญะค าว่า Safe ผู้ รับ สารร่ว มกั นแสดงทั ศ นะและเชื่อ มโยง
ความสัมพันธ์กับกลวิธีในการสื่อสารกับเด็กปฐมวัยว่า กิจกรรมใด ๆ ที่กระตุ้นทั้งความสนุกสุดสุด
และให้อิสรภาพ เสรีภาพแก่เด็กมากมายเท่าใดก็ตาม แต่หากไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัย
แล้ว กิจกรรมนั้นถือว่าไม่มีคุณภาพและล้มเหลวโดยสิ้นเชิง เพราะเมื่อใดที่ทากิจกรรมแล้ว เจ็บตัว
รู้สึกอับอาย รู้สึกไม่ปลอดภัย เด็กก็จะไม่กล้าทากิจกรรมใหม่ ๆ อีก
สรุปโดยรวมว่า ความปลอดภัย นามาซึ่งความไว้ใจ ในทางตรงกันข้าม
หากเด็กคนใดไม่ไว้ใจครู ก็จะเกิดการปกป้องตนเอง ทาตัวแปลกแยก ไม่เข้ากับสังคมเพื่อนฝูง
คาที่ 5 Love (ความรัก)
ภายใต้ สัญญะคาว่า Love ผู้รั บสารร่วมกัน แสดงทัศนะและเชื่ อ มโยง
ความสัมพันธ์กับกลวิธีในการสื่อสารกับเด็กปฐมวัยว่า ผู้รับสารต้องเรียนรู้ที่จะสามารถแสดงออก
ถึงความรักต่อเด็กได้หลายทาง ไม่ว่าจะเป็นการกอด การหอมแก้ม การอุ้ม การจูงมือ การสัมผัส
แม้แต่การพูดคุย หรือการรับฟังความคิดเห็นของเด็ก ๆ
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ผู้ส่งสารได้ช่วยเสริมเนื้อหาในเรื่องนี้กับผู้รับสารว่า ความรักของผู้รับ
สารนามาซึ่งการดูแลเอาใจใส่ “จงอย่าได้ปฏิบัติต่อเด็กทุกคนเหมือนกัน แต่จงปฏิบัติต่อเด็กทุกคน
แตกต่างกัน แต่เท่าเทียมกัน ” เพื่อเข้าถึงปัญหาของเด็กแต่ละคนอย่างใกล้ชิด ในทางตรงกันข้าม
หากเด็กไม่ได้รับความรักที่เพียงพอ ก็จะเป็นเด็กที่มีพฤติกรรมเรียกร้องความสนใจในรูปแบบที่ยาก
ต่อการรับมือ กลายเป็นเด็กขี้อิจฉา เอาแต่ใจ และเห็นแก่ตัวไปในที่สุด และพลังความรักที่ยิ่งใหญ่
ของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กที่จะเป็นโอสถรักษาเยียวยาที่ดีที่สุด คือการสื่อสารด้วยการกอด ดังนั้น จึง
ควรกอดเด็ก ๆได้ทุกที่ ทุกเวลา และครบทุกคนโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ
ผู้วิจัยพบว่า การสื่อสารเชิงสัญญะ ด้วยภาษาอังกฤษ 5 คานี้ เป็นรูปแบบ
ที่วิทยากรใช้สื่อสารทางอ้อมให้ผู้รับสารได้สะท้อนกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองในวันแรกของ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยสารวจการเปลี่ยนแปลงภายในตัวตน ด้วยการพิจารณาว่าผู้รับสารผ่าน
กลวิธีสื่อสารด้วยเทคนิค 5 ประการมาแล้วเช่นกัน
สรุปผลการวิจัย พบว่า ในขั้นตอนที่ 3 Reload (สัมพันธ์ เรียนรู้) วิทยากรใช้รูปแบบ
การสื่อสารของ “สื่อปฏิบัติการสมมติ” ผ่านกิจกรรมการใช้ลีลาประกอบเพลง การเล่าเรื่องเชิง
สร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการสื่อสารความหมายเชิงสัญญะ ใน 2 รูปแบบ คือ ใช้สัญญะสัตว์ 5 ประเภท
เป็นวิธีสะท้อนบุคลิกภาพ และพฤติกรรมในบุคลิกภาพของครูสาหรับเด็กปฐมวัย และใช้สัญญะคา
ภาษาอังกฤษในเทคนิค 5 ขั้นตอน เป็นวิธีสะท้อนแนวทางและทักษะในการสื่อสารกับเด็กปฐมวัย
4.1.2.4 ขั้นตอนที่ 4 Renovate (ฟื้นฟู บูรณาการ)
วิทยากรได้รับรู้ข้อมูลที่สาคัญอีกประการ ซึ่งเป็นข้อ มูลจากการวิเ คราะห์ปัญหา
สถานการณ์ของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กก่อนหน้าการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ กล่าวคือ อาสาสมัคร
ผู้ดูแลเด็กมักจะขาดความมั่นใจในการนาเสนอความคิดเห็น และการแสดงออกอย่างอิสระ อีกทั้ง
เกิดความเกรงใจในเพื่อนร่วมงานที่อาวุโสกว่า หรือมีวัยวุฒิมากกว่า จึงไม่กล้าแสดงความสามารถ
ที่มีอยู่ให้เป็นที่ประจักษ์แก่เพื่อนร่วมงาน หรือบางครั้งก็ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นที่แปลกแยกหรือ
แตกต่างไปจากค่านิยมกลุ่ม เนื่องจากกลัวไม่เป็นที่ยอมรับ ซึ่งปัญหาเหล่านี้นาไปสู่อุปสรรคในการ
พัฒนาตัวตนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ให้ติดอยู่ในฟันเฟืองที่ล้าหลัง สร้างภาระให้สังคมด้วยการผลิต
เยาวชนที่คุณภาพไม่ได้มาตรฐาน ในทางกลับกัน อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กบางคนก็ทางานโดยไม่
สนใจทีมเวิร์ค แสดงความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากจนไม่เห็นคุณค่าเพื่อนร่วมงาน รับภาระหน้าที่
ทั้งหมดเป็นความรับผิดชอบของตนเอง ไม่ไว้ ใจผู้อื่น ไม่เปิดโอกาสให้เพื่อนร่วมงานเข้ามาร่วม
แก้ปัญหา ขาดความสามารถในการทางานเป็นทีม ซึ่งปัญหาเหล่านี้นาไปสู่อุปสรรคในการพัฒนา
ตัวตนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กเช่นกัน เนื่องจากไม่สามารถเกิดการบริหารงานแบบภาคีเครือข่ายเพื่อ
สร้างชุมชนให้แข็งแรงอย่างยั่งยืนได้
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ด้วยสาเหตุดังกล่าว ทาให้วิทยากรได้ทาการกระตุ้นให้ผู้รับสารได้ใช้ความสามารถ
ที่ซ่อนอยู่ภายในให้กล้าแสดงออกอย่างอิสระ สร้างเสริมความมุ่งมั่นสู่ความสาเร็จ อีกทั้งสนับสนุน
การทางานเป็นทีมให้ร่วมสร้างสรรค์บูรณาการผลงาน ซึ่งผู้วิจัยเรียกขั้นตอนสุดท้ายในการจั ด
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ว่า Renovate หรือ ฟื้นฟู บูรณาการ โดยในขั้นตอนที่ 4 Renovate
(ฟื้นฟู บูรณาการ) ผู้วิจัยได้ทาการแยกแยะกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยากร ดังนี้
1) ภารกิจ (Mission) 10 หัวข้อ
วิทยากรได้ทาการแบ่งกลุ่ม ผู้รับสารเป็น 10 กลุ่ม มีสมาชิกในกลุ่มเท่ากัน
หรือใกล้เคียงกัน โดยแต่ละกลุ่มจะได้รับภารกิจที่ไม่เหมือนกัน กลุ่มละ 1 ภารกิจ ซึ่งเป็นโจทย์จาก
ภาระหน้าที่ในชีวิตประจาวัน และสถานการณ์ต่าง ๆ ในการทางานของผู้รับสาร โดยให้สมาชิกใน
กลุ่มร่วมกันวางแผน ร่วมกันแสดงออก ด้วยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ที่มีอยู่
รวมทั้งนาสิ่งที่ได้จากกระบวนการเรียนรู้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มาประมวลผล และ
สังเคราะห์ออกมาเป็นรูปธรรม นาเสนอกลุ่มละ 5 นาที โดยมีเงื่อนไขว่าแต่ละกลุ่มต้องปรับปรุง
แก้ไขเป็นกลวิธีใหม่ ให้มีลักษณะร่วมสมัย มีคุณสมบัติในการนาไปประยุกต์ใช้ได้จริง
ภารกิจ (Mission) 10 หัวข้อ ที่วิทยากรกาหนดเป็นโจทย์ มีรายละเอียด ดังนี้
(1) มหัศจรรย์พาฝัน ในวันฟ้าใส ( 2) หนูเอยหัดนับ 1-10 กันนะจ๊ะ (3)โอ๊ะ โอ๊ะ โอ๊ะ หวัด 2009
(4) เกมกิจวัตร (5) สวัสดี / ขอบคุณ / ขอโทษ (6) ลูกไก่เริงระบา (7) นิทานชวนฝัน (8) นิทาน
แสนสนุก (9) เพลงเก่า เล่าใหม่ และ (10) เกมกอด
ผู้วิจัยพบว่าการเลือกใช้กิจกรรมภารกิจ (Mission) 10 หัวข้อดังกล่าว มีสาระสาคัญ
ในความพยายามนาไปสู่การกระตุ้นการกล้าแสดงออกอย่างอิสระ การร่วมกันทางานเป็นทีมของ
ผู้รับสาร ด้วยรูปแบบการสื่อสารของวิทยากรผ่าน “สื่อปฏิบัติการสมมติ” ดังต่อไปนี้
(1) วิทยากรแบ่งกลุ่มผู้รับสารโดยใช้ความหลากหลายทางสถานภาพ เพศ
วัย ศาสนา สถานที่มาจากศูนย์ที่ต่างกัน และพยายามเลี่ยงให้ผู้ที่สนิทสนมอยู่ในกลุ่มเดียวกัน
(2) วิทยากรกระตุ้นให้ผู้รับสารทุกคนในแต่ละกลุ่ม ได้โอกาสแสดงความ
คิ ด เห็ น ร่ ว มกั น วางแผน ร่ ว มกั น ออกแบบ ร่ ว มกั น ผลิ ต ผลงาน ร่ ว มสร้ า งสรรค์ บ ทบาทที่ มี
ความสาคัญเท่าเทียมกัน ร่วมกันแก้ปัญหา และ ร่วมกันออกมานาเสนอเป็นรูปธรรม
(3) วิทยากรตั้งเงื่อ นไขให้ผู้รับสารดึงเอาการแสดงออกทุกมิติในการใช้
ทักษะทางร่างกาย เสียง ภาษา อารมณ์ รวมถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตัวเองในการอบรมมาสังเคราะห์
และประยุกต์เป็นวิธีแก้ปัญหาเพื่อตอบโจทย์ภารกิจอย่างสร้างสรรค์ ที่สาคั ญวิทยากรไม่ได้กาหนด
คาตอบใดไว้ล่วงหน้า หรือพยายามชี้นาให้ผู้รับสารทาภารกิจตามทิศทางที่คาดหวังไว้ รวมถึงไม่มี
การวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงลบ มีเพียงแต่คาแนะนาเพิ่มเติมที่ร่วมแสดงทัศนะกับผู้รับสาร
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ผู้วิจัยได้ทาการรวบรวมข้อมูล ที่ได้จากการนาเสนอผลงานของผู้รับสารจาก
ภารกิจ (Mission) 10 หัวข้อทั้ง 20 รุ่น ซึ่งผู้วิจัยได้ทาการและแยกแยะผลการวิจัยในแต่ละภารกิจ
เป็นสามประเด็นย่อย ได้แก่ โจทย์ภารกิจ การนาเสนอการตอบโจทย์ของผู้รับสาร และคาแนะนา
เพิ่มเติมจากวิทยากรผู้ส่งสาร และสาระสาคัญที่ผู้วิจัยค้นพบ โดยแบ่งตามหัวข้อของภารกิจ ดังนี้
(1) มหัศจรรย์พาฝัน ในวันฟ้าใส
โจทย์ หากอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก มีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเป็นของ
ตัวเอง จะตั้งชื่อสถานที่ และช่วยกันสร้างสรรค์บรรยากาศใหม่ให้เกิดขึ้นอย่างไร
การตอบโจทย์ ผู้รับสารได้ร่วมสร้างสรรค์ ชื่อสถานที่ในศูนย์ โดยใช้
ชื่อของผลไม้ ดอกไม้ สี ตัวการ์ตูน มาตั้งชื่อ สถานที่ต่าง ๆ แทนการเรียก ห้อ งเรียน ห้องน้า โรง
อาหาร ห้องนอน ส่วนบรรยากาศภายในศูนย์จัดทาให้เป็นธรรมชาติ เป็นป่า เป็นสวน หรือเป็น
ดินแดนในเทพนิยายแฟนตาซี ส่วนบรรดาครูแต่งกายเป็นสัตว์ต่าง ๆ หรือ เป็นตัวการ์ตูน
ค าแนะน า วิ ท ยากรเสนอแนะว่ า อาจจะมี ก ารเพิ่ ม เติ ม ในส่ ว นของ
อุปกรณ์เสริมที่จัดหาได้ในท้องถิ่น และร่วมกับการฝีมือ การตกแต่ง การตัดเย็บจากผู้คนในชุมชน
ช่วยสร้างสรรค์สิ่งที่คิดออกมาให้เป็นรูปธรรมได้อย่างประหยัด และเป็นจริง
ผู้วิจัยพบว่าวิทยากรได้กระตุ้นให้ผู้รับสารร่วมกันใช้ความคิดสร้างสรรค์
และแสดงออกเป็นรูปธรรม ซึ่งสามารถนาไปต่อยอด กับการจัดการสร้างเสริมบรรยากาศในศูนย์
พัฒนาเด็กของตนเอง โดยพิจารณาตามบริบทของแต่ละศูนย์
(2) หนูเอยหัดนับ 1-10 กันนะจ๊ะ
โจทย์ ให้ผู้รับสารช่วยกันคิดวิธีการสอนให้เด็กรู้จักนับเลข 1-10 อย่าง
สนุกสนาน ด้วยการกระตุ้นจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์
การตอบโจทย์ ผู้รับสารแต่ละรุ่นมีการเสนอ วิธีสอนการนับเลข 1-10
ที่ ห ลากหลายแตกต่ า งกั น แต่ ส่ ว นใหญ่ มั ก จะใช้ เ รื่ อ งของเพลง และการเคลื่ อ นไหวร่ า งกาย
สร้างสรรค์มาเป็นสัญลักษณ์ ในการนับเลข
คาแนะนา วิทยากรเสนอแนะว่า ผู้รับสารควรใช้ร่างกายให้เต็มที่ชัดเจน
เพื่อให้เด็กมีความสนุกและเรียนรู้ได้เร็ว เนื่องจากส่วนใหญ่ยังใช้ร่างกายไม่เต็มที่ สัญลักษณ์ตัวเลข
อาจปรากฏไม่ชัดเจน
ผู้วิจัยพบว่า ผู้รับสารส่วนใหญ่เลือกวิธีการสื่อสารการนับเลขด้วยการใช้
เครื่องมือสื่อสารทางการใช้ทักษะทางร่างกาย ซึ่งผู้รับสารสามารถยืดหยุ่นร่างกายในระดับ และทิศ
ทางการเคลื่อนไหวที่คล่องตัวขึ้น อีกทั้งมีการใช้ทักษะในการเปล่งเสียงที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
ดูจากการเปล่งเสียงในการนาเสนอการนับเลขของผู้รับสารที่เสียงดังฟังชัดเจน มีพลัง
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(3) โอ๊ะ โอ๊ะ โอ๊ะ หวัด 2009
โจทย์ ให้ผู้รับสารร่วมกันคิดกระบวนการถ่ายทอดวิธีล้างมือ 7 ขั้นตอน
เพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 โดยให้เด็กจดจาง่าย และสามารถปฏิบัติตามได้ผล
(ในปี พ.ศ.2552 เกิดการระบาดของโรคนี้ รัฐบาลจึงมีการรณรงค์ให้ล้างมือ 7 ขั้นตอน)
การตอบโจทย์ ผู้รับสารส่วนใหญ่จะถ่ายทอดท่าทางการล้างมือ โดยใช้
วิธีการเปรียบเทียบกับขนมไทย และธรรมชาติใกล้ตัว โดยค่อย ๆ สอนให้เด็กทาตาม และจดจากับ
ท่าทางของการล้างมือทีละท่า จนครบ 7 ท่า และปิดท้ายด้วยการใช้ลีลาประกอบเพลง ซึ่งส่วนใหญ่
ใช้เพลงจากของเดิมคือ เพลงล้างมือก่อนนะ และเพลงช้าง
ค าแนะน า วิ ท ยากรเสนอแนะว่ า การน าเสนอการล้ า งมื อ โดย
เปรียบเทียบกับขนมไทย และธรรมชาติรอบตัวเป็นสิ่งดีอย่างยิ่ง เพราะทาให้เด็กเข้าใจง่าย จดจาเร็ว
และมีนิสัยช่างสังเกต แต่เด็กหลายคนไม่เคยเห็นหรือรู้จักขนมไทย ที่ถูกนามาเทียบเคียงกับท่าทาง
จึงควรมีวิธีการสื่อสารเพื่อรู้ที่มาที่ไปของท่าทางต่าง ๆ มิฉะนั้นเด็กจะจดจาแบบนกแก้ว นกขุนทอง
ขาดความคิดสร้างสรรค์ และที่สาคัญกระบวนการนี้ไม่ควรถูกทับซ้อนด้วยเนื้อหาของเพลงที่เด็ก
คุ้นเคย หรือเพลงที่เด็กเคยจดจาลีลาท่าเต้นได้แล้ว อีกทั้งไม่ควรเลือกเพลงที่มีเนื้อหาขัดแย้งกับ
ท่าทาง หรือสิ่งที่เปรียบเทียบไว้ เพราะการสื่อสารดังกล่าว จะสร้างความสับสนให้กับเด็ก
ผู้วิจัยพบว่า วิทยากรกระตุ้นให้ผู้รับสารใช้ทักษะความสามารถในการ
สื่อสาร ด้วยการบูรณาการวิธีการสอนเด็กในการรณรงค์ด้านสุขอนามัย โดยผ่านเครื่องมือในการ
สื่อสาร ได้แก่ การใช้ทักษะทางร่างกาย และ การใช้ทักษะทางภาษาของผู้รับสารอย่างสร้างสรรค์
(4) เกมกิจวัตร
โจทย์ ให้ผู้รับสารเลือกกิจวัตรประจาวันในศูนย์มาสามอย่าง แล้วนามา
ทาเป็นเกม โดยไม่ให้ใช้เป็นคาสั่ง
การตอบโจทย์ ผู้รับสารส่วนใหญ่ นาเสนอกิจวัตรประจาวัน โดยใช้
เพลง เช่น เพลงเข้าแถว เพลงดื่มนม เพลงล้างมือ เพลงออกกาลังกายกันเถอะ เป็นต้น ผู้รับสาร
ส่วนใหญ่ ยังคงยึดติดท่วงทานองและเนื้อหาของบทเพลงเดิม อีกทั้งยังใช้วิธีสื่อสารเป็นคาสั่งอยู่
คาแนะนา วิทยากรเสนอแนะว่า เด็กวัยนี้เรียนรู้ทุกอย่างผ่านการเล่น
ดังนั้น กิจวัตรประจาวันของเด็กควรทาเป็นเกม หลีกเลี่ยงการใช้คาสั่ง เช่น เล่น เกมลมเพลมพัด
แทนการออกคาสั่ง หรือ เล่น เกมรถไฟ เกมตัวหนอน แทนการสั่งให้เข้าแถว และแม้แต่หาก
ต้องการหยุดความวุ่นวายต่าง ๆ หรือห้ามไม่ให้ทาสิ่งใดต่อ หลีกเลี่ยงการใช้คาสั่งว่า หยุด หรือ อย่า
ควรใช้คาว่า Freeze แทน (เป็นเกมการเล่นทาตัวแข็งทันทีที่ได้ยินคาว่า Freeze)
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ผู้ วิ จั ย พบว่ า วิ ท ยากรกระตุ้ น ให้ ผู้ รั บ สารร่ ว มกั น บู ร ณาการวิ ธี ก าร
สื่อสารผ่านกิจกรรมการเล่น สนุก เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของเด็ก โดยให้ผู้รับ
สารร่วมกันใช้ความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถที่ซ่อนอยู่สื่อสารออกมาเป็นความสนุก
(5) สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ
โจทย์ ให้ผู้รับสารร่วมกันคิดวิธีการให้เด็กเรียนรู้การ สวัสดี ขอบคุณ
และขอโทษอย่างสนุกสนาน โดยไม่ต้องตั้งเป็นกฎกติกาหรือการบังคับเป็นข้อ ๆ
การตอบโจทย์ ผู้ รั บสารได้น าเสนอออกมาในรู ปแบบของบทบาท
สมมติ การสวัสดีค รู พ่อแม่ หรือ การขอบคุณเมื่อ ผู้ใหญ่ให้ของ และการขอโทษเมื่อ มีเหตุ
ทะเลาะวิวาท
คาแนะนา วิทยากรเสนอแนะว่าการสอนกติกา มารยาท คุณธรรม เป็น
เรื่องของนามธรรม จาเป็นต้องใช้รูปธรรมมาถ่ายทอด การใช้บทบาทสมมติเป็นสิ่งที่เหมาะที่สุด
โดยสามารถต่อยอด การสวัสดี การขอบคุณ และการขอโทษ ในหลาย ๆ สถานการณ์ให้เด็กได้
เรียนรู้อย่างสนุกสนานในแต่ละวันได้ไม่ซ้าเรื่อง หรือกระตุ้นให้เด็กมีส่วนร่วมในการแต่งบท และ
ร่วมแสดงกับครูจะยิ่งเป็นสิ่งที่ดีมาก เพราะทาให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมได้ด้วยตนเอง
ข้อสาคัญ อย่าให้เด็กเรียนรู้ว่าการเป็นคนดีหรือทาดีต้องมีสิ่งของตอบแทน โดยตั้งรางวัลไว้ล่อใจ
เด็ก ๆ เด็ดขาด เพราะเท่ากับว่าผู้รับสารกาลังสร้างระบบติดสินบนให้เด็ก ๆโดยไม่ได้ตั้งใจ
ผู้ วิ จั ย พบว่ า วิ ท ยากรกระตุ้ น ให้ ผู้ รั บ สารร่ ว มกั น ใช้ ค วามสามารถ
ทางการแสดงออก โดยร่วมกันคิดโครงเรื่อ ง ร่วมกาหนดเลือกตัวละคร ร่วมสร้างบทพูด และ
ร่วมกันนาเสนอเป็นการแสดง เพื่อสะท้อนสถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยการแก้ไขปัญหา
จากการเรียนรู้ผ่านบทบาทสมมติ
(6) ลูกไก่เริงระบา
โจทย์ ผู้รับสารจะได้ฟังเพลง Chicken Dance Song แล้วให้ช่วยกันคิด
ลีลาท่าทางประกอบเพลงเพื่อสื่อสารสอนเด็ก โดยสมมุติว่าเด็กเป็นลูกไก่กาลังเต้นรา
การตอบโจทย์ ผู้ รั บ สารได้ คิ ด ประดิ ษ ฐ์ ท่ า ทางออกมามากมาย
หลากหลายลีลา ตามทักษะความสามารถที่มีอยู่ นาเสนอออกมาเป็นท่าเต้นที่น่ารักสนุกสนาน
คาแนะนา วิทยากรเสนอแนะว่า เพลง Chicken Dance Song มีทานอง
และจังหวะที่วนซ้าไปมา จึงไม่ควรคิดท่าที่หลากหลายและยากเกินไป แต่ควรเป็นท่าทางที่ง่าย ๆ
เต้นสนุก และได้เต้นเต็มที่ มีอิสระในการแสดงออกทางอารมณ์ ที่สาคัญควรให้เด็กรู้ที่มาที่ไป
ของแต่ละท่า เพื่อกระตุ้นจิตวิญญาณในการแสดงออกของเด็กให้เป็นไปอย่างอิสระ ใช้พลังเต็มที่
สมวัย และเป็นธรรมชาติ ส่วนความพร้อมเพรียงของเด็กวัยนี้ ยังไม่จาเป็นต้องเคร่งครัด
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ผู้ วิ จั ย พบว่ า วิ ท ยากรกระตุ้ น ให้ ผู้ รั บ สารร่ ว มกั น ใช้ ค วามสามารถ
ทางการแสดงออกผ่านการเต้น โดยเลือกเพลงที่มีท่วงทานองสนุกสนาน และวิทยากรไม่ได้มีการ
ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นคาพูดอย่างเดียว วิทยากรยังยกตัวอย่างวิธีการสื่อสารกับเด็กผ่านการสอนเต้น
เพลง Chicken Dance Song ด้วยการเป็นผู้นากิจกรรมการเต้นเพลงนี้ และให้ผู้รับสารตามติดไป
กับกระบวนการถ่ายทอดการสอนเต้นของวิทยากร โดยวิทยากรได้สมมติว่าผู้เต้นทั้งหมดคือลูกไก่
และมีท่าเต้นทั้งหมด 4 ท่า เพราะง่ายต่อการจดจา และเล่นสนุก ซึ่งวิทยากรพยายามทาความเข้าใจ
กับผู้รับสารว่า ท่า 4 ท่า คือกิริยาอาการของลูกไก่ 4 แบบ ซึ่งผู้รับสารควรสื่อสารให้เด็ก ๆ รู้จักที่มา
ที่ไปแต่ละท่าว่าลูกไก่ทาอะไรในการสื่อ สารท่าดังกล่าว วิธีนี้จะทาให้ผู้รับสารไม่ถูกปิดกั้นด้วย
ท่าทาง เพราะสามารถสร้างสรรค์ต่อ ยอดท่าทาง 4 แบบได้เอง มีอิส ระทางอารมณ์ที่สามารถ
แสดงออกความเป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่ และที่ผู้ส่งสารไม่ได้ละเลยไปจากกระบวนการนี้คือ
การเต้นด้วยลีลาท่าทางที่สนุกแบบสุดสุด และเต็มไปด้วยอารมณ์ขัน เพื่อเป็นตัวอย่างในฐานะที่
เป็นครู-นักแสดง วิทยากรจึงปฏิบัติแบบเต็มที่ แบบไม่กลัวผิด ไม่กลัวอาย หรือ ไม่กลัวที่จะเสีย
ภาพพจน์แต่อย่างใด เพื่อให้ผู้รับสารรับรู้ว่าผู้นากิจกรรมต้องลงมือทาด้วย และทาเต็มที่ จึงจะได้รับ
ความร่วมมือจากผู้ร่วมกิจกรรม
(7) นิทานชวนฝัน
โจทย์ ให้ผู้รับสารร่วมกันแต่งนิทานขึ้นมา 1 เรื่อง เป็นนิทานที่กระตุ้น
จินตนาการของเด็ก ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า ได้แก่ การมอง การได้ยิน การได้กลิ่น การรับรส
การสัมผัส โดยให้เด็กมีส่วนร่วมตลอดเรื่อง
การตอบโจทย์ ผู้ รั บ สารส่ ว นใหญ่ ยั ง ไม่ เ ข้ า ใจวิ ธี ก ารน านิ ท าน
จินตนาการมาใช้ ส่วนใหญ่ยังคงเล่าเอง ตอบเอง หรือไม่ก็กาหนดคาตอบไว้แล้ว เมื่อเด็ก ๆตอบไม่
ตรงกับ ที่ตั้ง ไว้ ก็จะกลายเป็น คาตอบที่ผิด หรือ ไม่ใ ช่ และหากเด็ กคิ ดคาตอบไม่ อ อก ก็ กระตุ้ น
ความคิด โดยการใช้คาถามปลายปิด หรือคาถามชี้นาคาตอบ
คาแนะนา วิทยากรเสนอแนะว่านิทานชวนฝัน เป็นนิทานที่ไม่เน้นการ
ดาเนินเรื่อง หรือเนื้อหาสาระ แต่ควรเป็นนิทานที่มี รายละเอียดให้เด็ก ๆ มีปฏิกิริยาตอบสนอง
ตลอดเวลา ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ในการมองเห็น การฟังเสียงการลิ้มรส การดมกลิ่น การ
สัมผัสผ่านจินตนาการ ร้อน หนาว นุ่ม แข็ง เป็นต้น โดยคาตอบทุกอย่างเป็นไปได้ทั้งหมด ไม่มี
ถูกหรือผิดเป็นตัวปิดกั้นอิสรภาพทางความคิด และจินตนาการ
ผู้วิ จัย พบว่า วิ ทยากรกระตุ้ นให้ ผู้ รับ สารร่ ว มกั นใช้จิ นตนาการผ่ า น
ประสาทสัมผัสทั้งห้า มาบูรณาการสร้างสรรค์เป็นนิทานชวนฝัน เพื่อให้ผู้รับสารสามารถนาไปใช้
ในการสื่อสารเล่านิทานกับเด็ก ๆ อย่างมีคุณภาพมากขึ้น
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(8) นิทานแสนสนุก
โจทย์ ให้ผู้รับสารคิดนิทาน 1 เรื่อง เป็นนิทานกระตุ้นให้เด็ก ๆ ได้
ปลดปล่อยความคิด การเคลื่อนไหวร่างกาย การใช้เสียง ภาษา และการแสดงออกทางอารมณ์
อย่างเต็มที่ ให้สมกับคาว่า Happy สนุกสุดสุด
การตอบโจทย์ ผู้รับสารทากิจ กรรมนี้ ไ ด้อ ย่างดี เพราะใกล้ เคียงกั บ
ประสบการณ์ที่เป็นอยู่ เรื่องราวมักเป็นนิทานที่เกี่ยวกับธรรมชาติ และสัตว์ต่าง ๆ บางกลุ่มก็นา
นิทานจากหนังสือมาดัดแปลง บางส่วนก็แต่งเรื่องขึ้นมาใหม่
คาแนะนา วิทยากรเสนอแนะว่าเนื้อหาของนิทานแสนสนุก ต้องมีความ
น่าตื่นเต้น มีการผจญภัย เพื่อเปิดโอกาสในการแสดงออกอย่างมีพลังมากขึ้น การใช้น้าเสียงที่มี
ชีวิตชีวา และหลากหลายเพื่อพากย์เสียงตามบทบาทของตัวละคร ก็สร้างความน่าสนใจให้กับเด็ก
ไม่น้อย และผู้รับสารควรร่วมเล่นด้วย เพื่อกระตุ้นให้เด็กเกิดพลังในการแสดงออกได้อย่างเต็มที่
ผู้วิจัยพบว่า วิทยากรกระตุ้นให้ผู้รับสารร่วมกันใช้ความสามารถในการ
แสดงออกผ่านเครื่องมือสื่อสาร ได้แก่ ทักษะการใช้จินตนาการผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า ทักษะ
การเคลื่อนไหวร่างกาย ทักษะการใช้เสียงและภาษา ในการดาเนินกิจกรรมนิทานแสนสนุก
(9) เพลงเก่า เล่าใหม่
โจทย์ ผู้รับสารร่วมกันเลือกเพลงที่เคยได้ยินในแต่ละศูนย์มา 1 เพลง
แล้วนามาเรียบเรียงเนื้อหาใหม่ เปลี่ยนทานองใหม่ คิดท่าทางประกอบเพลงใหม่ เพื่อทาให้เด็ก
สนุกสนานกับสิ่งใหม่
การตอบโจทย์ ส่วนมากผู้รับสารจะนาประสบการณ์ที่มีอยู่แล้วออกมา
นาเสนอ เพลงที่นาเสนอนั้นส่วนใหญ่พัฒนาจากลีลาประกอบเพลง "ไก่ย่าง" ซึ่งผู้รับสารทุกคนรู้จัก
กันดี และนามาต่อยอดเป็นลีลาประกอบเพลงรูปแบบต่าง ๆ ที่เคยใช้กันมาแล้ว แต่ก็มีบางกลุ่มที่มี
ความสามารถแต่งเพลงขึ้นมาเอง ร่วมกันคิดท่าใหม่ขึ้นมา
คาแนะนา วิทยากรเสนอแนะว่า ผู้รับสารส่วนใหญ่ ยังคงมีความคิด
แบบเฮไหนเฮนั่น ค่อนข้ างลัง เล ไม่ มีจุดยื น จึง ได้เห็ นผลงานใหม่ ในกิจ กรรมนี้ ค่อ นข้ างน้อ ย
หากแต่ละคน มีความเชื่อมั่น และคิดว่าตัวเองมีความสามารถทาได้ ก็จะมีบทเพลงใหม่ ๆ ท่าเต้น
ใหม่ ๆ ให้เด็กได้เรียนรู้ และสนุกสนานกันอีกมาก
ผู้วิจัยพบว่า วิทยากรกระตุ้นให้ผู้รับสารร่วมกันแลกเปลี่ ยนใช้ความคิด
สร้างสรรค์มาพัฒนาบทเพลงและลีลาประกอบเพลงใหม่ ๆ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กของตน อีกทั้งเป็น
กระตุ้นความสามารถในการแสดงออกผ่านทักษะการเต้นของผู้รับสารให้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ของ
เพื่อนร่วมรุ่น
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(10) เกมกอด
โจทย์ ให้ผู้รับสารร่วมกันคิดเกม 1 เกม เพื่อ กระตุ้ นให้ผู้เข้าแข่งขัน
สามารถกอดกันได้ โดยไม่มีการคิดมาก และไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ในการกอด
การตอบโจทย์ ผู้รับสารได้นาเสนอเกมกอดต่าง ๆ ซึ่งทาให้อาสาสมัคร
ผู้ดูแลเด็กได้สนุกสนานกัน เช่น เกมเกาะมหาสนุก เป็นการใช้สื่อ อุปกรณ์ให้ผู้เล่นในกลุ่มยืน
รวมกันบนหนังสือพิมพ์ที่มีเนื้อที่จากัดโดยการพับขนาดเล็กลงเรื่อย ๆ ทาให้ผู้เล่นต้องใกล้ชิดกันถึง
ขั้นกอดกันแนบแน่น หรือ เกมกอดตามบทเพลง ซึ่งมีคาร้อ งว่า ความรักอยู่สูง ความรักอยู่ต่ า
ความรักอยู่ใกล้ ๆ ความรักอยู่รอบ ๆ โดยผู้รับสารจะเวียนเปลี่ยนคู่กอดไปตามเพลงทั่วทั้งห้อง หรือ
เกมกอดตามจานวน หรือกอดคนที่ถูกขานชื่อ เป็นต้น
ค าแนะน า วิ ท ยากรเสนอแนะว่ า เกมกอดแต่ ล ะเกม มี ค วามสนุ ก
แตกต่างกัน ผู้รับสารสามารถเลือกใช้ได้ตามโอกาส และจังหวะ แต่ที่สาคัญคือต้องกระทาบ่อย ๆ
และทาอย่างทั่วถึงเพราะการกอดเป็นการแสดงออกถึงความรัก และยังทาให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้การ
สัมผัสที่บริสุทธิ์ และจริงใจจากเพื่อน และครู
ผู้วิจัยพบว่า วิทยากรกระตุ้นให้ผู้รับสารร่วมกันสื่อสารความรู้สึกผ่าน
อวัจนภาษาที่ทรงพลังที่สุดนั่นคือการกอดสัมผัสโดยปราศจากเงื่อ นไข ไม่ได้หวังผล เป็นวิธีการ
สื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธภาพแบบไม่มี “ช่องว่างระว่างบุคคล” และผู้ส่งสารยังคาดหวังให้ผู้รับสาร
ยังคงรักษาสัมพันธภาพนี้ไว้อย่างต่อเนื่อง
2) สัญญะแห่งบทสรุป (Conclusion with Semiology)
ในขั้ น ตอนสุ ด ท้ า ยของการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารปี พ.ศ. 2552 เป็ น การ
บรรยายสรุปปิดท้ายของวิทยากร ด้วยการสื่อ สารความหมายเชิงสัญญะสอดแทรกระหว่างการ
บรรยายสรุป ซึ่งผู้วิจัยได้นาเสนอหลักการของกิจกรรมนี้ไว้ ในผลการวิจัยหัวข้อ 4.1.1.5 หน้า 72
เป็นที่เรียบร้อย โดยสัญญะที่วิทยากรใช้ปรากฏเป็นหลักฐานชัดเจนอยู่ในการสื่ อสารข้อความของ
วิทยากร 2 ประเด็น มีรายละเอียด ดังนี้
(1) เจตคติในวิชาชีพ
ในการสื่อสารด้านเจตคติในวิชาชีพกับอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก วิทยากรได้
สื่อสารผ่านข้อความเพื่อกระตุ้นให้ผู้รับสารเกิดความเชื่อภายในตัวตน และตระหนักถึงภาระหน้าที่
ในการเป็นอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กที่มาจากจิตสานึก และเป็นการตั้งคาถามให้ผู้รับสารได้ตัดสินใจ
เลือ กทางของตนเอง ในการที่ จะเป็น ครูแบบที่มีเจตคติเ ดิม และหรือ จะเลื อ กที่จะเปลี่ย นแปลง
บทบาทไปเป็นครูยุคใหม่ที่เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้กับเด็กอยู่เ สมอ โดยวิทยากรได้สื่อสารแสดง
ความหมายผ่านสัญญะ ปรากฏเป็นข้อความภาพที่ 4.2 ดังนี้
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2 วัน 2 ทางเลือก
Try to be…
พยายามที่จะเป็นครูที่ดีในอนาคต
ไปที่ไหนมีแต่คนรู้จัก
หรือ Change…
เปลี่ยนแปลงตัวเอง เรียนรู้สิ่งใหม่เสมอ
ไม่สนใจว่าใครจะเรียกตัวเองว่า “ครู” หรือไม่
… จงเชื่อมั่นในพลังของตัวเอง

ภาพที่ 4.2 ข้อความสื่อความหมายเชิงสัญญะด้านเจตคติในวิชาชีพของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ใน
การอบรมเชิงปฏิบัติการปี พ.ศ. 2552 (Original)
ผู้วิจัยพบว่า สัญญะที่วิทยากรใช้ คือ คาว่า Try to be และคาว่า Change เป็นการ
สื่อสารด้านเจตคติในวิชาชีพของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก โดยวิทยากรตั้งคาถามแบบชี้นาเพื่อให้ผู้รับ
สารตอบโดยตีความหมายโดยนัยของสัญญญะนั้น วิทยากรสื่อสารให้ผู้รับสารเกิดความเชื่อภายใน
ตัวตน และตระหนักถึงภาระหน้าที่ในการเป็นอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กที่มาจากจิตสานึก และสุดท้าย
วิทยากรให้ผู้รับสารเป็นผู้เลือกทางที่เหมาะสมสาหรับอาชีพครูด้วยความเชื่อของตนเอง ดังนี้
1) Try to be สัญญะที่สื่อสารความหมายโดยนัย ของการพยายามเป็นครูที่ดี
ตามค่านิยมแบบเดิมที่เต็มไปด้วยเกียรติยศ พยามยามที่จะมีความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่การงาน
พยายามที่จะยกสถานภาพทางสังคมให้สูงขึ้น ไปที่ไหนมีแต่คนรู้จัก เคารพ กราบไหว้ ยาเกรง
2) Change สัญญะที่สื่อสารความหมายโดยนัย ของการเปลี่ยนแปลงไปสู่
อนาคตที่ ครู ไ ม่ มีย ศศัก ดิ์ แต่ เ ป็น ผู้ อานวยกระบวนการเรี ย นรู้ เปลี่ ย นแปลงตั วเองให้ เ ป็น คนที่
กระตือรื อร้น สนใจสิ่ งใหม่ ๆ รอบตัว เสมอ แสดงออกเต็ม ที่ เป็น อิ สระ มีค วามคิดสร้างสรรค์
พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ มีความสุขกับสิ่งที่ทาอยู่ทุกนาที อารมณ์ดี เป็นที่รักของเด็ก ๆ ไม่สนใจว่าจะ
เป็นที่รู้จักของใคร หรือใครจะเรียกตัวเองว่า “ครู” หรือไม่
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(2) การตระหนักในคุณค่าตนเอง
ในช่วงปิดท้ายของการเรียนรู้ ผู้ส่งสารได้ส่งข้อความเชิงสัญญะ เพื่อให้
ผู้รับสารได้ตระหนักในคุณค่า แห่งตน จนสามารถเป็นพลังเสริมสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ รับสารได้
โดยปรากฏข้อความ เป็นภาพที่ 4.3 ดังต่อไปนี้

ความสาเร็จในการเรียนรู้
อยู่ที่ความเชือ่ ในพลังของตัวเอง..
ความภาคภูมใิ จ สร้างให้เด็กได้เติบโตอย่างมีค่า
คือรางวัลยิ่งใหญ่ ทีป่ ระดับอยูใ่ นหัวใจไปตลอดชีวิต
เด็กมิได้เป็นอย่างที่เราพร่าสอน
แต่ เด็กเป็นอย่างที่เราเป็น

ภาพที่ 4.3 ข้อความสือ่ ความหมายเชิงสัญญะเพื่อการตระหนักในคุณค่าของตน ในการสรุปปิดท้าย
การอบรมมเชิงปฏิบัติการปี พ.ศ. 2552 (Original)
ผู้วิจัยพบว่า สัญญะที่วิทยากรใช้เป็นการสื่อสารความหมายโดยนัย สามารถแยกแยะ
เป็นข้อความต่าง ๆ ดังนี้
1) “ความเชื่อ ในพลั งของตน” ข้อ ความเชิ ง สัญญะที่สื่อ สารความหมาย
โดยนัย ของความเชื่อมั่นในตัวอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ว่าเป็นผู้ มีอิทธิพลสูงกว่าใคร ในการนาพา
ความเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ มาสู่เด็กในทุก ๆ ด้าน
2) “สร้ า งให้ เ ด็ ก ได้ เ ติ บ โตอย่ า งมี ค่ า ” ข้ อ ความเชิ ง สั ญ ญะที่ สื่ อ สาร
ความหมายโดยนัย ของการมุ่งมั่น เดินหน้าสร้างสรรค์ และจุดพลังกับเด็ก สูงสุดของอาชีพ มิใช่
การร่ารวยเงินทอง แต่คือหน้าที่หล่อหลอมเด็กได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นคนดีมีคุณค่าแก่สังคม
3) “เด็กมิได้เป็นอย่างที่เราพร่าสอน แต่ เด็กเป็นอย่างที่เราเป็น ” ข้อความ
เชิงสัญญะที่สื่อสารความหมายโดยนัย ของการรับรู้ในพลังความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ของตน
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สรุปผลการวิจัย พบว่า ในขั้นตอนที่ 4 Renovate (ฟื้นฟู บูรณาการ) วิทยากรใช้
รูปแบบการสื่อสารของ “สื่อปฏิบัติการสมมติ” ผ่านการใช้ กิจกรรมภารกิจ (Mission) 10 หัวข้อ
เพื่อกระตุ้นการแสดงออกอย่างอิสระ ที่อยู่ภายในของผู้รับสารให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณะ และ
เป็นการประมวลความรู้ในมิติของทักษะในการใช้ร่างกาย การเปล่งเสียงและการใช้ภาษา รวมถึง
การใช้จินตนาการผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า โดยเน้นการมีส่วนร่วมทางานเป็นทีมของผู้รับสาร
เพื่อ ร่ว มสร้างสรรค์ บูรณาการกระบวนการเรีย นรู้ในเด็กปฐมวัย ท่ ามกลางการสื่อ สารสัมพัน ธ์
ระหว่างผู้ส่งสาร และผู้รับสารอย่างเป็นกันเองและสนุกสนาน ไม่เคร่งเครียดเป็นวิชาการ
ขั้นตอนปิดท้ายในรูปแบบการสื่อสารของ“สื่อปฏิบัติการสมมติ” เป็นกิจกรรมการ
บรรยายสรุป ที่วิทยากรใช้สัญญะผ่านคา และข้อ ความ ที่สื่อความหมายโดยนัย เป็นวิธีสื่อ สารใน
การสะท้อนทางเลือกด้านเจตคติในวิชาชีพครู และเป็นวิธีการเสริมสร้างแรงจูงใจในการทางานด้วย
การกระตุ้นให้ผู้รับสารตระหนักในคุณค่าแห่งตน
สรุปผลการวิจัย การใช้ "สื่อ ปฏิบัติการสมมติ"รูปแบบการสื่อสารเพื่อการเสริมสร้างพลัง
อาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ในบริบทของการอบรมเชิงปฏิบัติการ มีการดาเนินกิจกรรม 4 ขั้นตอน ซึ่ง
ประกอบด้วยกิจกรรมหลักในแต่ละขั้นตอน โดยผู้วิจัยได้ดาเนินการสรุป และแสดงเป็นภาพที่ 4.4
ดังต่อไปนี้

1.Release

2.Reload

3.Relate

• เกมละลาย
พฤติกรรม

• ร่างกาย
• เสียง
• ภาษา
• อารมณ์

• สัญญะสัตว์
5 ชนิด
• เทคนิค 5
ประการ

4.Renovate
• 10

ภารกิจ
• บรรยาย
สรุป

ภาพที่ 4.4 การดาเนินกิจกรรม 4 ขั้นตอน ของการใช้ "สื่อปฏิบัติการสมมติ" (Original)
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4.1.3 เป้าหมาย และผลลัพธ์ของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กที่เกิดขึ้นทันทีในแต่ละขั้นตอน
ในแต่ละขั้นตอนของ “สื่อ ปฏิบัติการสมมติ” รูปแบบการสื่อสารเพื่อการเสริ มสร้างพลัง
อาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ในบริบทของการอบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งมีอ ยู่ 4 ขั้นตอนนั้น ผู้วิจัยได้พบ
เป้าหมาย และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทันทีในการอบรมเชิงปฏิบัติการเมื่อปี พ.ศ.2552 ของอาสาสมัคร
ผู้ดูแลเด็กในภาพรวมทั้ง 20 รุ่น รวมทั้งนาเสนอข้อสังเกตบางประเด็นที่เป็นปัจจัยสนับสนุนให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงภายในตัวตนของผู้รับสาร ซึ่งผู้วิจัยจะได้นาเสนอผลการวิจัยที่เป็นข้อสังเกตควบคู่
ไปกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทันทีของผู้รับสาร พร้อมกับแสดงภาพประกอบในแต่ละขั้นตอน ดังนี้
4.1.3.1 เป้าหมาย และผลลัพธ์ของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ในขั้นตอนที่ 1: Release
วิท ยากรตระหนั ก ดี ว่ า เมื่ อ อาสาสมัค รผู้ ดู แลเด็ ก ที่มี ลั ก ษณะหลากหลาย เข้ า มา
รวมกันอยู่ในบริบทของการอบรมเชิงปฏิบัติการ ได้พบสภาวะที่นาไปสู่ความเครียด ความเกร็ง
ความอาย ความกลัว และขาดพลังความเชื่อมั่นในการสื่อ สาร ซึ่งมีผลทาให้ไ ม่กล้าแสดงออก
เพราะรู้สึกปลอดภัยกว่า ที่จะทาสิ่งน่าอับอาย ทาแล้วดูไม่ดี ทาแล้วผิด หรือทาแล้วเสียภาพพจน์
จึงทาให้ขาดความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และเปลี่ยนแปลง นับเป็นอุปสรรคสาคัญในการพัฒนา
ตัวตนของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก
ในขั้นตอนที่ 1: Release วิทยากรจึงใช้วิธีเพื่อ ขจัด ปัญหาในการสื่อสารระหว่าง
บุคคลดังกล่าว คือขจัดการเกิดสภาวะ “ช่องว่างระหว่างบุคคล” ด้วยกิจกรรมเกมละลายพฤติกรรม
ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยเกมละลายพฤติ ก รรมช่ ว งเกริ่ น น า ที่ เ น้ น การเคลื่ อ นไหว การเคลื่ อ นที่ การ
ปลดปล่อยร่างกาย เสียง และอารมณ์ อย่างเต็มที่ และการใช้เกมละลายพฤติกรรมช่วงสารวจตัวเอง
ที่เน้นการสื่อสารภายในบุคคล และการสื่อสารสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลอย่างเสมอภาค
ผู้วิจัยพบว่า เป้าหมายในขั้นตอนที่ 1: Release จึงเป็นไปเพื่อการปรับทัศนคติของ
ผู้รับสารให้พร้อมเปิดกว้างต่อการแสวงหาประสบการณ์ใหม่ โดยปรับวิธีคิดให้ผู้รับสารปลดปล่อย
พั น ธนาการทางร่ า งกายและจิ ต ใจ ไม่ ยึ ด ติ ด กั บ สถานภาพส่ ว นบุ ค คล ได้ แ ก่ เพศ วั ย ศาสนา
ตาแหน่งหน้าที่ ปัญหาส่วนตัวต่าง ๆ เช่น ปัญหาการงาน ปัญหาการเงิน ปัญหาครอบครัว รวมถึง
ข้อจากัดอันเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ท่ามกลางบรรยากาศที่เปลี่ยนแปลงไป
ผลลัพธ์ของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กที่เกิดขึ้นทันที ในขั้นตอนที่ 1: Release มีดังนี้ คือ
ผู้รับสารรู้สึกคลายกังวลจากความอาย ความเครียด เกร็ง กลัวเสียภาพลักษณ์ กลัวผิด โดยไม่ยึดติด
ความคิดแตกต่างทางสถานภาพ ไม่กังวลต่อปัญหาส่วนตัวใด ๆ เปิดใจยอมรับประสบการณ์ใหม่
ในการเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นที่พึ่งพบปะเป็นครั้งแรก ผู้รับสารกระตือรือร้นในการให้ความร่วมมือและ
มีความใส่ใจในการทากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ที่สาคัญผู้รับสารมีปฏิกิริยาท่าทางที่เปลี่ยนแปลงไป
ด้วยการแสดงออกอย่างมั่นใจและเต็มที่ ซึ่งสะท้อนให้เห็นความเชื่อว่าตัวเองมีความสามารถที่ทาได้
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ผู้ วิ จั ย พบข้ อ สั ง เกตเพิ่ ม เติ ม ว่ า การเลื อ กใช้ ด นตรี ป ระกอบที่ มี จั ง หวะคึ ก คั ก
สอดคล้ องกับความนิ ยม หรือ เป็ นเพลงที่มี ลีล าและท านองเร้า ใจร่ว มสมั ย รวมถึงการใช้ ลีล า
ประกอบบทคาร้อง และท่ วงทานองแปลกใหม่ จะมีส่วนทาให้ผู้ รับสารเกิด ความพึงพอใจ และ
สร้างความสนใจการร่วมกิจกรรมมากขึ้น และประโยคคาถามจากวิทยากรว่า Are you ready? ซึ่ง
กระตุ้นผู้รับสารด้วยลีลาท่าทาง และน้าเสียงที่ทรงพลัง มีส่วนให้ผู้รับสารเกิด ความกระตือรือร้น
และมีพลังในการแสดงออกเต็มที่

ภาพที่ 4.5 ชุดภาพประกอบผลลัพธ์ของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ในขั้นตอนที่ 1 Release (Original)
4.1.3.2 เป้าหมาย และผลลัพธ์ของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ในขั้นตอนที่ 2: Reload
วิทยากรทราบดีว่าอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กส่วนใหญ่ ขาดความรู้ด้านจิตวิทยาพื้นฐาน
เกี่ยวกับเด็กปฐมวัย ขาดทักษะและกลวิธีในการสื่อ สารกับเด็ก ความสามารถการใช้เครื่อ งมือ
สื่อสารทางร่างกาย เสียง ภาษา และ อารมณ์ มีอยู่ในขอบเขตที่จากัด ได้แก่ การเคลื่อนไหวร่างกาย
การใช้เสียงที่ไม่ถูกต้อง การขาดทักษะในการใช้ภาษาที่เหมาะสมเพื่อสื่อสารกับเด็กปฐมวัย และ
การขาดการควบคุมและปลดปล่อยอารมณ์ให้ถูกกาลเทศะ
ในขั้นตอนที่ 2: Reload วิทยากรจึงใช้วิธีเพื่อขจัดปัญหาข้อจากัดดังกล่าว โดยการ
ใช้กิจกรรมแบบฝึกหัดทางการแสดง (Acting Exercises) เข้ามากระตุ้นผู้รับสารให้เกิดการเรียนรู้
ผ่านทักษะการในการใช้เ ครื่อ งมื อ สื่อ สารทางร่างกาย เสียง ภาษา และ อารมณ์ ของผู้รับ สาร
ผู้วิจัยพบว่า เป้าหมายในขั้นตอนที่ 2: Reload จึงเป็นไปเพื่อการเสริมสร้างทักษะ
ในการแสดงออก ผ่านการใช้เครื่องมือสื่อสารของผู้รับสารให้มีประสิทธิภาพ โดยเตรียมพร้อมและ
กระตุ้นผู้รับสารด้วยกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะในการเคลื่อนไหว การใช้ร่างกาย การ
เปล่งเสียงอย่างถูกวิธี การสื่อสารด้วยภาษาที่เหมาะสม และความสามารถในการปลดปล่อย และ
ควบคุมอารมณ์ของผู้รับสาร
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ผลลัพธ์ของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กที่เกิดขึ้นทันที ในขั้นตอนที่ 2: Reload มีดังนี้ คือ
ผู้รับสารได้รู้จักความสามารถในการเคลื่อ นไหวร่างกายแบบไม่จากัด มีค วามคล่อ งตัว ยืดหยุ่น
และได้เรียนรู้ วิธีเปล่งเสียงอย่างถูก หลัก และการใช้ภาษาที่สอดคล้อ งไปตามตัวละครบทบาท
สมมติ อีกทั้งได้ผ่อนคลายสภาวะความตึงเครียดทางอารมณ์ที่สะสมมานาน เกิดความรู้สึกอิสระทั้ง
กายและใจ ที่สาคัญ ผู้รับสารได้ค้นพบความสามารถในการแสดงออก ที่ซ่อนอยู่ภายใน ถ่ายทอด
ออกมาผ่านกิริยาท่าทาง การพูด การร้อ งเพลง การเต้น การเล่นบทบาทสมมติ การเล่นท่าใบ้
การแสดงออกทางอารมณ์ที่เปิดเผยชัดเจน เป็นธรรมชาติ โดยแสดงออกอย่างจริงใจตามความรู้สึก
นึกคิดที่แท้จริง และแสดงออกด้วยความเป็นตัวของตัวเอง
ผู้วิจัยพบข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า แม้ว่าขั้นตอนนี้จะเป็นการเข้าสู่ กระบวนการเรียนรู้
ด้วยหลักวิชาในสาขาการแสดง แต่วิทยากรจะสื่อสารกับผู้รับสารด้วยภาษาพูดอย่างเป็นกันเอง และ
เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อนในเชิงวิชาการ ไม่มีการใช้ศัพท์เทคนิค ไม่ตีกรอบ หรือตัดสิ นด้วยถูกผิด ซึ่ง
ทาให้ ผู้รับสารเข้าถึง เนื้อหา และเข้าใจทักษะในการใช้เครื่ อ งมือ สื่อ สารได้ อ ย่างรวดเร็ว และ
เปิดเผยตัวตนได้อย่างมั่นใจ และกล้าแสดงออกได้อย่างต่อเนื่อง

ภาพที่ 4.6 ชุดภาพประกอบผลลัพธ์ของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ในขั้นตอนที่ 2 Reload (Original)
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4.1.3.3 เป้าหมาย และผลลัพธ์ของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ในขั้นตอนที่ 3: Relate
วิทยากรรับรู้ว่าบุคลิกภาพของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กส่วนใหญ่ ยังเป็นครูที่มีลักษณะ
แนวคิดแบบเดิม ๆ คือเคร่งครัด วางตัวเป็นครู ไม่ยืดหยุ่น ชอบใช้คาสั่งและมีบทลงโทษชัดเจน
เน้นการศึกษาด้วยเนื้อหาสาระทางวิชาการ กิจกรรมนันทนาการส่วนใหญ่ใช้การเล่านิทานตาม
หนังสือที่มี โดยการสื่อสารทางเดียว
ในขั้นตอนที่ 3: Relate วิทยากรจึงได้หาวิธีที่จะสะท้อนสิ่งเหล่านี้ให้กับผู้รับสาร
โดยใช้การเล่าเรื่องเชิงสร้างสรรค์เพื่อสะท้อนบุคลิกภาพ บทบาท และพฤติกรรมของครู ผ่านสัญญะ
ของสัตว์ 5 ชนิด พร้อมเสนอแนวทางและเทคนิคการสื่อ สารกับเด็กปฐมวัย ผ่านสัญญะของ
คาศัพท์ภาษาอังกฤษ 5 คา จากนั้นให้ผู้รับสารเชื่อมโยงสัมพันธ์และเรียนรู้ด้วยตนเอง
ผู้วิจัยพบว่า เป้าหมายในขั้นตอนที่ 3: Relate จึงเป็นไปเพื่อการปรับบุคลิกภาพใน
บทบาทของครูสาหรับเด็กปฐมวัย เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยให้เหมาะสม รวมถึงการใช้เทคนิค
5 ประการในการสื่อสารกับเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ
ผลลัพธ์ของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กที่เกิดขึ้นทันที ในขั้นตอนที่ 3: Relate มีดังนี้ คือ
ผู้รับสารเกิดผลกระทบทางความคิด อารมณ์ ความรู้สึก และเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของเรื่องที่เล่า
เข้ากับบุคลิกภาพและพฤติกรรมของตนได้ด้วยตัวเอง เกิดจิตสานึกและแรงจูงใจที่จะปรับเปลี่ยน
พฤตินิสัยที่ไม่เหมาะสม และเรียนรูเ้ ทคนิค 5 ประการในการสื่อสารกับเด็กปฐมวัย
ผู้วิจัยพบข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า การสื่อสารแบบปฏิสัมพันธ์ตอบโต้กัน (Interactive)
ระหว่ า งวิ ท ยากรนั ก เล่ า กั บ อาสาสมั ค รผู้ ดู แ ลเด็ ก ผู้ รั บ สารอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยไม่ มุ่ ง ประเด็ น
วิพากษ์วิจารณ์โดยตรง หรือไม่ตาหนิติเตียนเฉพาะรายบุคคล หรือไม่เจาะจงระบุแหล่งที่มาของเรื่อง
ที่สื่อสาร จะสามารถกระตุ้นให้เกิดผลกระทบทางอารมณ์ความรู้สึกอย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพที่ 4.7 ชุดภาพประกอบผลลัพธ์ของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ในขั้นตอนที่ 3 Relate (Original)
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4.1.3.4 เป้าหมาย และผลลัพธ์ของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ในขั้นตอนที่ 4: Renovate
วิทยากรรับรู้ว่าอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กยังขาดอิสระในการแสดงออกถึงความสามารถ
ภายในตัวตนให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะ อีกทั้งยังมีความรู้สึกขาดอิสระในการแสดงออกอย่าง
สร้ า งสรรค์ ภ ายใต้ ก ารท างานในองค์ ก ร นั่ น คื อ การท างานที่ ต้ อ งอาศั ย ระบบที ม เวิ ร์ ค ในการ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
ในขั้นตอนที่ 4: Renovate วิทยากรจึงใช้กิจกรรมการตั้งโจทย์จากกิจวัตรประจาวัน
และสถานการณ์ในการทางานของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก เป็นภารกิจ (Mission) 10 หัวข้อ โดยให้
ผู้รับสารจับกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ระหว่างกัน แล้ว นาเสนอกลวิธีใหม่
หรือปรับปรุงแก้ไขให้ร่วมสมัย เสนอเป็นรูปธรรมซึ่งสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้จริง แล้วจึงปิด
ท้ายการอบรมด้วยการสรุปโดยใช้สัญญะผ่านคา และข้อความ เพื่อสื่อสารความหมายโดยนัยใน
การเสนอทางเลือกในการเป็นครู และกระตุ้นแรงจูงใจในการทางานด้วยการรับรู้คุณค่าของตน
ผู้ วิ จั ย พบว่ า เป้ า หมายในขั้ น ตอนที่ 4: Renovate จึ ง เป็ น ไปเพื่ อ การพั ฒ นาด้ า น
ศักยภาพของผู้รับ สาร โดยการกระตุ้ นความสามารถภายในให้กล้ าแสดงออกอย่า งอิส ระ และ
สร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะ อีกทั้งเป็นไปเพื่อสนับสนุนการทางานเป็นทีม และ
การเห็นความสาคัญในการใช้พลังกลุ่มในการแก้ปัญหา และปิดท้ายบทสรุป ที่มีเป้าหมายเป็นไป
เพื่ อ การปรั บ เจตคติ ใ นวิ ช าชี พ และการสร้ า งแรงจู ง ใจโดยการตระหนั ก ในคุ ณ ค่ า แห่ ง ตน
ผลลัพธ์ของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กที่เกิดขึ้นทันที ในขั้นตอนที่ 4: Renovate มีดังนี้ คือ
ผู้รับสารมีการร่วมนาเสนอผลงานกลุ่ม ด้วยการแสดงออกนอกกฎเกณฑ์ที่ เคยปฏิบัติกันมา โดย
เสนอแนวคิดและวิธีปฏิบัติที่สร้างสรรค์เป็นรูปธรรม และสามารถนาไปใช้ต่อยอดได้จริง ซึ่งผู้วิจัย
ได้กล่าวถึงการตอบโจทย์ภารกิจทั้ง 10 ข้อ ไว้ในหัวข้อ 4.1.2.4 (หน้า 91 -97 ) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
และผลการตอบโจทย์จากภารกิจดังกล่าวได้สะท้อ นศักยภาพของผู้รับสารในการนาเอาสิ่งที่ไ ด้
เรี ยนรู้ ด้ว ยตั ว เองจากการอบรมเชิ งปฏิบั ติ การในครั้ งนี้ ม าประมวลและสัง เคราะห์อ อกมาเป็ น
รูปธรรม ผ่านจินตนาการ ผ่านทักษะในการใช้เครื่อ งมือ สื่อสารทางร่างกาย เสียง ภาษา อารมณ์
และผ่า นการกระทบต่ อสั ญญะที่วิ ทยากรสื่อ สารความหมายโดยนั ย อีก ทั้ง ยังเป็น การสะท้อ น
ความสามารถของผู้รับ สารในการทางานเป็น ทีมกับสมาชิกใหม่ที่พึ่งรู้ จัก โดยร่วมกัน วางแผน
ร่วมกันกาหนดขั้นตอน ร่วมกันดาเนินการนาเสนอและร่วมกันใช้พลังกลุ่มในการแก้ปัญหา ซึ่ง
ผู้รับสารแต่ละคนใช้ศักยภาพของตนในการแสดงออกอย่างอิสระและสร้างสรรค์ให้เป็นที่ประจักษ์
ในกลุ่ม จนสามารถนาเสนอผลงานบูรณาการได้อย่างมีชีวิตชีวา และมีประโยชน์ต่อสาธารณะ
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นอกจากนี้ ผลลัพธ์ที่เป็นผลพลอยได้ในการทางานเป็นทีม คือ ผู้รับสารในแต่ละ
กลุ่มมีการสานต่อความสัมพันธ์เพื่อสร้างเครือข่ายเล็ก ๆ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เพื่อ
ประโยชน์ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของเด็กต่อไป
ผู้วิจัยพบข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า การไม่กาหนดคาตอบที่ถูกต้องที่สุดไว้ ในการตอบ
โจทย์ของผู้รับสาร ทาให้ผลของโจทย์เดียวกัน กลับถูกสร้างสรรค์นาเสนอคาตอบที่แตกต่างกัน
ไปในแต่ละรุ่น ซึ่งไม่ได้มีเพียงวิธีการหรือรูปแบบเดียว สะท้อนว่าเมื่อสนับสนุนความมีอิสระทาง
ความคิด และการกระทาอันสร้างสรรค์แก่ผู้รับสาร จะได้ผลงานบูรณาการคุณภาพที่มีการจัดการ
อย่างที่ไม่ใช่เป็นแบบ (Pattern) เดียวกัน หรือเป็นสูตรสาเร็จเดียวกันทั้งหมด

ภาพที่ 4.8 ชุดภาพประกอบผลลัพธ์ของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ในขั้นตอนที่ 4 Renovate (Original)

107
ผลการวิจัยด้านเป้าหมายในแต่ละขั้นตอนของการใช้ “สื่อปฏิบัติการสมมติ” รูปแบบการ
สื่ อ สารเพื่ อ การเสริ ม สร้ า งพลั ง อาสาสมั ค รผู้ ดู แ ลเด็ ก ในบริ บ ทของการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
สามารถสรุปเป็นตารางที่ 4.1 ได้ดังนี้
ตารางที่ 4.1 ตารางแสดงเป้าหมายในแต่ละขั้นตอนของการใช้ “สื่อปฏิบัติการสมมติ” (Original)
ขั้นตอน

เป้าหมาย

ขั้นที่ 1 Release (ผ่อนคลาย ไร้กลัว)

ด้านทัศนคติ
การเปิดกว้างต่อการแสวงหาประสบการณ์ใหม่

ขั้นที่ 2 Reload (ตัวตน สร้างสรรค์)

ด้านทักษะการแสดงออก
เครื่องมือในการสื่อสาร: ร่างกาย เสียง ภาษา อารมณ์

ขั้นที่ 3 Relate (สัมพันธ์ เรียนรู้)

ด้านบุคลิกภาพ
การสารวจบทบาท พฤติกรรม และเสริมสร้างเทคนิค
การสื่อสารของครูสาหรับเด็กปฐมวัย

ขั้นที่ 4 Renovate (ฟื้นฟู บูรณาการ)

ด้านศักยภาพในการบูรณาการ
ความสามารถในการแสดงออกอย่างอิสระและ
สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาตัวตนและผลงาน
ด้านการทางานเป็นทีม
ความสามารถในการใช้พลังกลุ่มอย่างเป็นระบบ และ
การร่วมกันแก้ปัญหา
ด้านแรงจูงใจในการทางาน
เจตคติในวิชาชีพ และการตระหนักในคุณค่าแห่งตน
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4.2 ผลลัพธ์ปัจจุบันของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก (พ.ศ. 2558) อันเป็นผลต่อเนื่องจากการใช้
รูปแบบการสื่อสารของ “สื่อปฏิบัติการสมมติ”ในปี พ.ศ. 2552
ผู้วิจัยได้ทาการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key Informants)
จานวน 6 คน โดยคัดเลือกจากอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการในปี พ.ศ. 2552
ของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน และศูนย์อ บรมเด็กก่อนเกณฑ์ สังกัดกรุงเทพมหานคร 3 แห่ง
ได้แก่ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบาเพ็ญเหนือ ศูนย์อ บรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีบุญเรือ ง
และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนธรรมานุรักษ์ เพื่อสืบค้นผลลัพธ์ปัจจุบันของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก
(พ.ศ. 2558) อันเป็นผลต่อเนื่องจากการใช้รูปแบบการสื่อสารของ “สื่อปฏิบัติการสมมติ” ในปี พ.ศ.
2552 โดยนาผลการวิจัยที่ค้นพบในเป้าหมายทั้ง 4 ขั้นตอน ในการใช้ “สื่อปฏิบัติการสมมติ” มา
เป็นคาสาคัญ (Keywords) ในคาถามสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญทั้ง 6 คน ได้แก่
1) อาจารย์ รุ่งระวี ชานีหอม (ครูเจี๊ยบ) ปัจจุบัน อายุ 60 ปี
ผู้อานวยการศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบาเพ็ญเหนือ
2) อาจารย์ นาราภัทร งามศักดิ์กุล (ครูนิด) ปัจจุบัน อายุ 58 ปี
หัวหน้าฝ่ายวิชาการศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีบุญเรือง
3) อาจารย์ วิรัชชฎา เลียนขุนทด (ครูดา) ปัจจุบัน อายุ 36 ปี
อาจารย์ประจาชั้นศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีบุญเรือง
4) อาจารย์ สมร สุขถาวร (ครูหมอน) ปัจจุบัน อายุ 43 ปี
พิธีกร / ล่าม / นักจัดรายการวิทยุ / ครูสอนพิเศษภาษา / ที่ปรึกษากฎหมาย
และ อาจารย์ประจาชั้นศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนธรรมานุรักษ์
5) อาจารย์ วินัย บินสอัด (ครูเลาะห์) ปัจจุบัน อายุ 45 ปี
ครูสอนศาสนา และ อาจารย์ประจาชั้นศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนธรรมานุรักษ์
6) อาจารย์ อังคณา มัดยูโก๊ป (ครูอัง) ปัจจุบัน อายุ 38 ปี
ครูสอนศาสนา และ อาจารย์ประจาชั้นศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนธรรมานุรักษ์
โดยผู้วิ จัย ได้ รวบรวมคาให้ สัม ภาษณ์ และทาการจัด หมวดหมู่ พร้ อ มกับ แยกประเด็ น
ผลการวิจัยตามคาสาคัญ (Keywords) ในมิติความเปลี่ยนแปลงของผลลัพธ์ด้านทัศนคติและเจตคติ
บุคลิกภาพและทักษะการแสดงออก ศักยภาพในการบูรณาการ การทางานเป็นทีม รวมถึงแรงจูงใจ
ในการทางาน ซึ่งมีรายละเอียดในผลลัพธ์แต่ละด้านสะท้อนผ่านทัศนะผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ดังนี้
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4.2.1 ผลลัพธ์ปัจจุบันของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ด้านทัศนคติและเจตคติ
ผู้ให้ข้อมูลสาคัญได้แสดงทัศนะในการเปลี่ยนแปลงด้านทัศนคติ และเจคคติในวิชาชีพ ที่
เป็นผลต่อเนื่องมาจากการใช้รูปแบบการสื่อสารของ “สื่อปฏิบัติการสมมติ” ในปี พ.ศ. 2552 ดังนี้
4.2.1.1 การปรับทัศนคติในการแสดงออก
ผู้วิจัยพบว่า ผู้ให้ข้อมูลสาคัญมีความเปลี่ยนแปลงด้านทัศนคติในการแสดงออกต่อ
สาธารณะ โดยไม่คิดกังวลกับเพศ วัย สถานะทางสังคม ความเชื่อทางศาสนา หรือตาแหน่งหน้าที่
ทางการงาน กล่าวคือ จากเดิมที่เคยมีทัศนคติว่า การอยู่ในบทบาทความรับผิดชอบระดับหัวหน้า
หรือการอยู่ในบทบาทของครูสอนศาสนา ไม่ควรแสดงออกมากเกินไป แต่นับจากที่ผู้ให้ข้อมูล
สาคัญผ่านกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบการสื่อ สารของ “สื่อปฏิบัติการสมมติ ” ในปี พ.ศ. 2552
เป็นต้นมา ได้เกิดความเปลี่ยนแปลงจากทัศนคติเดิม ดังนี้
1) มีความมั่นใจในการแสดงออกต่อสาธารณะ
ผู้ให้ ข้อ มูลส าคั ญแสดงทัศ นะว่ า ประโยชน์ที่ไ ด้จ ากการใช้ รูปแบบการ
สื่อสารของ “สื่อปฏิบัติการสมมติ” ในปี พ.ศ. 2552 คือมีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติส่วนตัว จากเดิมที่
ไม่เคยชอบการแสดงออกในที่สาธารณะ เนื่องจากคิดว่าเพราะตัวเองมีวัยวุฒิสูง และอยู่ในตาแหน่ง
หน้าที่การงาน ซึ่งเคยมีทัศนคติส่วนตัวว่าไม่ควรแสดงออกมากเกินไป เพราะทาให้ภาพที่ออกมาดู
ไม่ดี ไม่น่า เคารพยาเกรง จึงนิ ยมการเป็น ผู้นั่ งชมหรือ คอยสนับสนุน การแสดงออกของผู้ที่ยั ง
เยาว์วัย น่าจะเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเองมากกว่า
รุ่งระวี ชานีหอม ได้ให้สัมภาษณ์ว่า “...ยังจา moment ที่ออกไปแสดงแบบ
เดินแฟชั่นได้อยู่เลย ทาให้เราคิดได้ว่าตัวเองก็แสดงอย่างนี้ได้นี่ และไม่ใช่แค่ทาได้ แต่ทาได้ ดีด้วย
กรี๊ดกันสนั่นมาก เลยบอกกับตัวเองว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับวัย ทุกอย่างเริ่มที่ใจ...” หลังจากนั้นจึง
ปรับตัวเองให้เป็นคนกล้าแสดงออกได้ โดยไม่มีเรื่องวัย หรือหน้าที่การงานมาเป็นอุปสรรคปิดกั้น
การแสดงออกอีกต่อไป และยังได้นาวิธีคิดดังกล่าวมาถ่ายทอดให้ครูที่พึ่งเข้าใหม่ ได้เกิดความรู้สึก
กล้าแสดงออกอย่างตน กล้าที่จะลงไปวิ่งเล่นอย่างเด็ก ไม่วางตนเป็นครูเกินไป (รุ่งระวี ชานีหอม,
ผู้อานวยการศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบาเพ็ญเหนือ, การสัมภาษณ์, 12 มิถุนายน 2558)
เช่นเดียวกับ วินัย บินสอัด อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กที่มีบทบาทเป็น ครูสอน
ศาสนาอิสลามด้วย ซึ่งเคยยึดติดภาพลักษณ์ของการเป็นครูสอนศาสนา ที่ทาให้ไม่กล้าแสดงออก
มากนักเมื่อต้องทากิจกรรมกับเด็ก แต่หลัง จากผ่านการเรียนรู้จากการใช้รูปแบบการสื่อสารของ
“สื่อ ปฏิบัติการสมมติ ” ในการอบรมเชิงปฏิบัติการปี พ.ศ. 2552 ทัศนคติของ วินัย บินสอัด ได้
เปลี่ยนไปในเรื่องของการแสดงออกต่อสาธารณะ
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วินัย บินสอัดได้กล่าวในคาให้สัมภาษณ์ว่า “เพราะวันนั้นถูกจับให้ออกไป
แสดงอยู่ข้างหน้า ให้ทาโน่นทานั่น เราเลยกล้า... ความเป็นครูสอนศาสนาทาให้เราไม่เคยแสดงออก
แม้การเต้นจะไม่อ่อนช้อย เพราะเป็นผู้ชาย...แต่โดยรวมถือว่ามีพัฒนาการเคลื่อนไหวดีขึ้นเยอะ...”
นับจากวันนั้นผ่านมา 6 ปี ทัศนคติของ วินัย บินสอัด เปลี่ยนแปลงไป สามารถแยกแยะบทบาท
ความเป็นครูสอนศาสนาออกจากการเป็นครูในศูนย์ได้อย่างชัดเจน มีความยืดหยุ่น และแสดงออก
ในทางสร้างสรรค์ โดยคิดว่ากาลังแสดงออกเพื่อการพัฒนาเด็ก และไม่คานึงว่าตัวเองต้องรักษา
ภาพลักษณ์ที่สุขุมเคร่งขรึมของครูสอนศาสนาอยู่ตลอดเวลา (วินัย บินสอัด, อาจารย์ประจาชั้นศูนย์
พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนธรรมานุรักษ์, การสัมภาษณ์, 26 มิถุนายน 2558)
2) มีการแสดงออกอย่างเต็มที่ไม่กังวลต่อคาวิพากษ์วิจารณ์
ผู้ให้ ข้อ มูลส าคั ญแสดงทัศ นะว่ า ประโยชน์ที่ไ ด้จ ากการใช้ รูปแบบการ
สื่อสารของ “สื่อปฏิบัติการสมมติ” ในปี พ.ศ. 2552 คือมีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ส่วนตัว จากเดิม
ที่ไม่แสดงออกมากนัก เพราะมีความกลัวว่า ถ้าเต้นออกไปแล้วอาจจะดูไม่ดี ดูน่าเกลี ยดในสายตา
ของคนอื่น แต่ในระหว่างอบรมได้ ลงมือปฏิบัติแสดงออกกิริยาอาการท่าทางที่ดูประหลาดและดู
เหมือนจะน่าเกลียดต่าง ๆ ไปพร้อมวิทยากร ก็ไม่รู้สึกว่าน่าอับอาย
วิรัชชฎา เลียนขุนทด กล่าวว่า “ เมื่อกลับมาแล้ว ทาท่าให้เด็ก ๆ ดู ปรากฏ
ว่าเด็กชอบ เด็กสนุก เลยเปลี่ยนความคิด อีกทั้งได้ใช้ความเป็นตัวเองมากขึ้น เวลาให้เด็กได้เรียนรู้
ก็จะไม่เป็นการสอนหรือสั่ง แต่จะเป็นการเล่าและแสดงแทน ซึ่งสื่อกับเด็กได้ดี เด็กให้ความสนใจ”
(วิรัชชฎา เลียนขุนทด, อาจารย์ประจาชั้นศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีบุญเรือง, การสัมภาษณ์,
19 มิถุนายน 2558)
นอกจากนี้ อังคณา มัดยูโก๊ป อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กที่มีบทบาทเป็น ครูสอน
ศาสนาอิสลามด้วย ก็เคยมีทัศนคติเกี่ยวกับการแสดงออกว่า “..เมื่อก่อนคิดว่าทาลงไปแล้ว เด็กจะ
ชอบมั้ย น่าเกลียดมั้ย ปรากฏว่าเค้าชอบมาก ยิ่งน่าเกลียดยิ่งชอบ แล้วก็ทาตามด้วย ให้ความร่วมมือ
เต็มที่ จากวันนั้นจนวันนี้ เราก็ชอบที่จะแสดงออก และอยากอบรมแบบนี้อีก ” อังคณา มัดยูโก๊ป
ยังได้กล่าวเสริมเกี่ยวกับทัศนคติที่เปลี่ยนไปอีกว่า “บางทีก็สงสัยว่า ตอนเราไปอบรมมา เราทาเยอะ
ไปมั้ยสาหรับเด็ก แต่ไม่เลย ยังน้อยไปด้วย จึงเข้าใจเลยที่ วิทยากรให้ทาเยอะๆ ใหญ่ ๆ ทาชัด ๆ
เพราะสาเหตุอะไร”
อังคณา มัดยูโก๊ป ชี้แจงเพิ่มเติมว่า แต่ก่อนขาดความมั่นใจ มีแต่ความกังวล
กับผู้คนรอบข้าง ก่อให้เกิดความเครียดในระดับหนึ่ง เกรงว่าในความเป็นครูสอนศาสนา และเป็น
ผู้หญิงด้วยจะมีใครวิพากษ์วิจารณ์เราในแง่ไม่ดีหรือไม่ แต่เมื่อเรียนรู้จาก “สื่อปฏิบัติการสมมติ” ได้
ปรับเปลี่ยนทัศนคติใหม่ในการแสดงออกอย่างเต็มที่โดยไม่กังวลต่อคาวิพากษ์วิจารณ์
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อังคณา มัดยูโก๊ป ค้นพบว่าแท้จริงแล้ว เป็นการคิดจินตนาการทางลบไปเอง
จึงกล้าแสดงออกแบบเป็นตัวเอง ทาอย่างที่ตัวเองคิด ไม่มีความหนัก ใจใด ๆ หลงเหลือติดค้าง โดย
กล่าวว่า “อย่างพอกลับบ้านแล้ว ถ้าเป็นแต่ก่อน จะคิดกังวลไปเรื่อยว่า วันนี้ดีหรือยัง เต็มที่หรือยัง
มีใครว่ามั้ย จะเข้าใจเรามั้ย น่าจะทาแบบนี้ ไม่น่าทาแบบนี้ คิดสารพัด พอไปอบรม ได้ทาเต็มที่
กลับบ้านก็สบายใจ ไม่มีมานั่งคิดย้อน เพราะรุ่งขึ้นมีอะไรให้คิดให้ทาใหม่อีก ” (อังคณา มัดยูโก๊ป,
อาจารย์ประจาชั้นศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนธรรมานุรักษ์, การสัมภาษณ์, 26 มิถุนายน 2558)
3) เกิดพลังความเชื่อในความสามารถของตน
ผู้ให้ ข้อ มูลส าคั ญแสดงทัศ นะว่ า ประโยชน์ที่ไ ด้จ ากการใช้ รูปแบบการ
สื่อสารของ “สือ่ ปฏิบัติการสมมติ” ในปี พ.ศ. 2552 คือมีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติส่วนตัว จากเดิมที่
ไม่มีความเชื่อมั่นในความสามารถทางการแสดงของตน แต่เมื่อ ทัศนคติมีการเปลี่ยนไป ยังทาให้
ความเชื่อภายในเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย
อังคณา มัดยูโก๊ป แสดงทัศนะว่า นับจากการอบรมเชิงปฏิบตั ิการในปี พ.ศ.
2552 เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2558) เกิดความเปลี่ยนแปลงความเชื่อในตัวตนว่า สิ่งที่ได้แสดง
ออกไปอย่างเต็มที่ ไม่ใช่สิ่งผิด ไม่ต้องรู้สึกกล้า ๆ กลัว ๆ เป็นกังวลอีกต่อไป เวลาอยู่กับเด็ก ได้เป็น
ตัวเองเต็มที่ ผลคือเด็กก็มีความสุข และสนุกสุด ๆ โดย อังคณา มัดยูโก๊ป ยังได้กล่าวข้อมูลเพิ่มเติม
ว่า “...ครูอังคิดว่ามันเป็นการแสดง เวลาเราไม่ได้สอน พอกลับไปบ้าน เราก็แทบไม่ได้คุยกับใครที่
บ้านเลย แต่พอมาที่ศูนย์ปั๊บ เราก็สวมบทของความเป็นครูปุ๊บ มันก็กลายเป็นเหมือนเป็นการแสดง
อีกอย่างหนึ่ง ตั้งแต่เ ริ่มเห็น เด็ก จนตอนนี้กลายเป็นธรรมชาติของเราเอง” (อังคณา มัดยูโก๊ป ,
อาจารย์ประจาชั้นศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนธรรมานุรักษ์, การสัมภาษณ์, 26 มิถุนายน 2558)
สมร สุขถาวร อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กที่มีบทบาทหน้าที่อันหลากหลาย ได้แก่
การเป็นพิธีกร ล่ามภาษาอังกฤษ, อาหรับ, มาเลยเชีย และบังคลาเทศ ครูสอนพิเศษ นักจัดรายการ
และที่ปรึกษาด้านกฎหมาย กล่าวว่า สมัยก่อนขาดความมั่นใจ แต่ปัจจุบันนี้กลายเป็นผู้อยู่แนวหน้า
กล้าแสดงออก ได้แสดงความสามารถที่เคยหลบซ่อนอยู่ให้ปรากฏต่อสาธารณะ เช่น การเป็นพิธีกร
ล่าม ครูสอนพิเศษ มีการพัฒนาจากการเป็นพิธีกรระดับโรงเรียนเป็นระดับเขต และปัจจุบันกาลัง
ขึ้นสู่ระดับประเทศ
สมร สุ ข ถาวร กล่ า วเสริ ม ว่ า เป็ น พิ ธี ก รมา 4 ปี แต่ ล ะครั้ ง มี ปั ญ หาไม่
เหมือนกัน แต่สามารถแก้ปัญหาและผ่านอุปสรรคต่างๆได้โดยไม่กังวล เพราะหลังการเรียนรู้ผ่าน
รูปแบบการสื่อสารของ “สื่อฏิบัติการสมมติ” ในปี พ.ศ. 2552 เกิดความเชื่อมั่นในตัวเองว่าสามารถ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าท่ามกลางผู้ชมจานวนนับร้อยนับพันให้ผ่านพ้นไปได้ (สมร สุขถาวร, อาจารย์
ประจาชั้นศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนธรรมานุรักษ์, การสัมภาษณ์, 26 มิถุนายน 2558)
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4.2.1.2 การปรับเจตคติในวิชาชีพ
ผู้วิจัยพบว่า ผู้ให้ข้อมูลสาคัญมีความเปลี่ยนแปลงด้านเจตคติในวิชาชีพ จากเดิมที่มี
ความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมบางอย่างที่สะท้อนในเชิงลบ แต่เมื่อได้ผ่านการใช้รูปแบบการ
สื่อสารของ “สื่อปฏิบัติการสมมติ” ในปี พ.ศ. 2552 ได้เปลี่ยนแปลงความคิดและความรู้สึกบางอย่าง
ที่ทาให้เกิดการปรับเจตคติในวิชาชีพที่สะท้อนในเชิงบวก เช่นกรณีตัวอย่าง วิรัชชฎา เลียนขุนทด
ได้แสดงทัศนะด้านเจตคติในวิชาชีพของตนที่เปลี่ยนแปลงหลังการอบรมในปี พ.ศ. 2552 มาจนทุก
วันนี้ (พ.ศ. 2558) จากความที่เคยรังเกียจเด็กในเรื่องการขับถ่ายเรี่ยราด ก็สามารถปรับความคิดได้
โดยสามารถให้ความช่วยเหลือทาความสะอาดร่างกายเด็ก และเช็ดพื้นที่สกปรกออกไปทันทีอย่าง
ไม่รู้สึกรังเกียจเหมือนก่อน วิรัชชฎา เลียนขุนทด กล่าวว่า “...แม้ว่า กาลังทานข้าวอยู่ จะลุกไป
จัดการให้ทันที ซึ่งเป็นจุดที่เปลี่ยนไป...จนทุกวันนี้รู้สึกผูกพันกับเด็ก ๆ และรักเค้ามากเหมือ นกับ
เป็นลูก และมีการรับฟังความต้องการเด็กมากขึ้น ” (วิรัชชฎา เลียนขุนทด, อาจารย์ประจาชั้นศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีบุญเรือง, การสัมภาษณ์, 19 มิถุนายน 2558)
สรุปผลการวิจัย ในผลลัพธ์ปัจจุบันของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ด้านทัศนคติและเจตคติ
พบว่าผู้รับสารมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านทัศนคติ โดยมีความมั่นใจในการแสดงออกต่อสาธารณะ
อย่างไม่มีความกลัวใด ๆ และไม่ยึดติดในบทบาทและตาแหน่งหน้าที่ทางการงาน แสดงออกอย่าง
เต็มที่ไม่กังวลต่อคาวิพากษ์วิจารณ์ ได้เป็นตัวของตัวเอง และเกิดพลังความเชื่อ ในความสามารถ
ของตน เชื่อมั่นในสิ่งที่ตนทา นอกจากนี้พบว่าผู้รับสารมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเจตคติ โดยมี
การปรับเปลี่ยนความคิด และพฤตินิสัยที่เหมาะสมในบทบาทความเป็นครูสาหรับเด็กปฐมวัย
4.2.2 ผลลัพธ์ปัจจุบันของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ด้านบุคลิกภาพ และทักษะการแสดงออก
ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ส าคั ญ ได้ แ สดงทั ศ นะในการเปลี่ ย นแปลงด้ า นบุ ค ลิ ก ภาพ และทั ก ษะการ
แสดงออก ที่เป็นผลมาจากการใช้ รูปแบบการสื่อสารของ “สื่อปฏิบัติการสมมติ” ในปี พ.ศ. 2552
โดยการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ได้สะท้อนผ่านทักษะทางการแสดงออก
ของผู้รับสาร ผู้วิจัยจึงนาเสนอผลการวิจัยที่ผสมผสานผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงทั้งสองด้านเข้า
ด้วยกัน แบ่งเป็นทักษะการแสดงออกในด้านต่าง ๆ ดังนี้
4.2.2.1 บุคลิกภาพสะท้อนผ่านทักษะการแสดงออกทางร่างกาย
ผู้วิจัยพบว่า ผู้ให้ข้อมูลสาคัญมีความเปลี่ยนแปลงในบุคลิกภาพสะท้อนผ่านทักษะ
การแสดงออกทางร่างกาย กล่าวคือ จากเดิมการแสดงออกต่อหน้าคนหมู่มาก ร่างกายจะมีปฏิกิริยา
ที่ตื่นกลัวซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ แต่เมื่อผ่านการใช้รูปแบบการสื่อสารของ “สื่อปฏิบัติการสมมติ”
ในปี พ.ศ. 2552 สามารถควบคุมร่างกายให้อยู่ในสภาวะปกติ และสามารถแสดงออกได้เต็มที่
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สมร สุ ขถาวร ได้ ก ล่า วถึ งบุ คลิ กภาพที่ เปลี่ย นไปผ่ านทัก ษะการแสดงออกทาง
ร่ า งกายว่ า “เมื่ อ ก่ อ นตอนแสดงบนเวที หรื อ เป็ น พิ ธี ก รยั ง มี อ าการสั่ น ประหม่ า แต่ พ อผ่ า น
ประสบการณ์จากวิทยากรเมื่อปี 2552 ได้ฝึกทักษะต่าง ๆ ก็รู้สึกมั่นใจ เกิดแรงบันดาลใจ รู้เทคนิค
การน าเสนอให้ ผู้ ค นสนใจ น าความสามารถที่ มี อ ยู่ ใ นตั ว แสดงออกได้ ห ลากหลายรู ป แบบ”
นอกจากนี้ สมร สุขถาวร ยังได้นาสิ่งที่เรียนรู้มาจาก“สื่อปฏิบัติการสมมติ” มาพัฒนาทักษะในการ
เคลื่อนไหวร่างกายในกิจกรรมลีลาประกอบเพลงเพื่อสอนเด็กโดยเฉพาะเพลง Chicken Dance ที่นา
แนวทางการแสดงออกที่เรียนรู้มาใช้นับครั้งไม่ถ้วน แต่มีประสิทธิภาพในทุกครั้ง (สมร สุขถาวร,
อาจารย์ประจาชั้นศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนธรรมานุรักษ์, การสัมภาษณ์, 26 มิถุนายน 2558)
4.2.2.2 บุคลิกภาพสะท้อนผ่านทักษะการแสดงออกทางการใช้เสียง และภาษา
ผู้วิจัยพบว่า ผู้ให้ข้อมูลสาคัญมีความเปลี่ ยนแปลงในบุคลิกภาพสะท้อนผ่านทักษะ
การแสดงออกทางการใช้เสียง และภาษา กล่าวคือ ผู้ให้ข้อมูลสาคัญได้นาพัฒนาการด้านการเปล่ง
เสียงที่ถูกต้อง และการใช้ภาษาที่เหมาะสม มาทาการสื่อสารกับเด็กปฐมวัยในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ และการนาไปใช้ในชีวิตประจาวันของตนเอง
รุ่งระวี ชานี หอม ได้ใ ช้ทั กษะการแสดงออกด้ านเสีย งและภาษาที่ เรี ยนรู้ มาจาก
รูปแบบการสื่อสารของ “สื่อปฏิบัติการสมมติ ” มาสื่อสารการถ่ายทอดเล่านิทานให้เด็กฟัง ด้วย
เสียงพากย์ที่หลากหลาย และมีการใช้การสื่อสารแบบสองทาง (Two Way Communication) กับเด็ก
ในขณะที่เล่านิทานอยู่เสมอ ซึ่งสร้างความน่าสนใจและความสนุกสนานกับเด็ก ๆ เป็นอย่างมาก
ทั้งนี้ รุ่งระวี ชานีหอม ได้กล่าวเสริมเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงทางบุคลิกภาพที่นาใช้ในการเล่า
นิทานว่า “...ความจริงครูเจี๊ยบรู้เรื่องเทคนิคการเล่านิทานอยู่เหมือนกัน ครูเจี๊ยบจบครูมา แต่ไ ม่เคย
ใช้เลยนะ รู้เทคนิค ก็รู้ แต่ไม่ทา จนมาอบรมฝึกทักษะการใช้เสียงในครั้งนั้น ถึงทาเสียงเล็ก เสียง
น้อยเป็น นับเป็นจุดเปลี่ยนแปลงการเล่านิทานให้มีสีสัน มีชีวิตชีวาให้กับเด็ก ” (รุ่งระวี ชานีหอม,
ผู้อานวยการศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบาเพ็ญเหนือ, การสัมภาษณ์, 12 มิถุนายน 2558)
เช่นเดียวกับ วินัย บินสอัด ที่ใช้ทักษะการแสดงออกทางเสียง และการใช้ภาษาใน
กิจกรรมการเล่านิทานให้เด็กฟัง โดยกล่าว่า “ตอนนี้สามารถทาเสียงที่หลากหลาย เสียงสูง -ต่า
เสียงดัง-เบา ซึ่งดึงความสนใจเด็กดีมาก เป็นไปตามที่ครูดึงเข้าโลกจินตนาการได้” (วินัย บินสอัด,
อาจารย์ประจาชั้นศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนธรรมานุรักษ์, การสัมภาษณ์, 26 มิถุนายน 2558)
ส่วน สมร สุขถาวร ได้นาประสบการณ์การเรียนรู้ทักษะในการใช้เสียง และภาษาที่
ได้จากการอบรม มาพัฒนาบุคลิกภาพในการเรียนการสอนเด็กเป็นอย่างมากเช่ นกัน เนื่องจากตน
เป็นครูสอนภาษอังกฤษ เป็นพิธีกร และเป็นล่าม จึงได้นาทักษะด้านเสียงและกระบวนการเรียนรู้
ทางภาษาไปพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองได้อย่างมาก
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สมร สุขถาวร กล่าวเสริ มด้วยความภาคภูมิใจว่า “สิ่งหนึ่งที่ครูหมอนได้ มาจาก
วิทยากร และยังใช้อยู่ทุกวันนี้ คือประโยคที่ถามว่า Are You Ready? ถามเมื่อไหร่เด็กก็จะหยุด
หันมาสนใจ แล้วทุกคนร่วมกันตอบเสียงดังว่า Yeahhh!! ซึ่งเรารู้ว่านี่ล่ะมันใช่เลย”
สมร สุขถาวร กล่าวถึงผลที่มาจากการอบรมในการนาทักษะด้านภาษาไปใช้ในงาน
พิธีกร ว่า “..การไม่ติด Script เลือกใช้ภาษาที่เข้ากับงาน กับผู้ชมผู้ฟัง ต้องทาการบ้านมาหนักมาก
แต่ไม่มีการมาดู Script ทุกอย่างดูใหม่ทุกรอบ สามารถทาทุกอย่างได้ Act ทุกอย่างได้ ทาแบบที่
วิทยากรทาในตอนอบรมครั้งนั้น คือ เอาตัว Present ไปได้เรื่อ ย ๆ ทาทุกอย่าง” (สมร สุขถาวร,
อาจารย์ประจาชั้นศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนธรรมานุรักษ์, การสัมภาษณ์, 26 มิถุนายน 2558)
ส่วน วิรัชชฎา เลียนขุนทด กล่าวว่า หลังจากอบรมผ่านมา 6 ปี รู้สึกว่าตนเองมี
พัฒนาการทางด้านการใช้เสียงและการเปล่งเสียงดีขึ้น โดยเฉพาะการร้องเพลงมีทักษะดีขึ้น และได้
นาการร้องเพลงมาเป็นเทคนิคส่วนตัวในการสร้างความสนใจในช่วงเก็บเด็ก แทนการใช้คาพูดว่า
ฟังทางนี้หน่อย ฟังครูหน่อย ซึ่งเด็ก ๆ มักไม่ฟังหรือหยุด แม้แต่การเคลื่อนไหวร่างกายในการเต้น
วิรัชชฎา เลียนขุนทด ก็มีความกล้ามากขึ้นกล้าโยกตัวเต้นแรงกว่าแต่ก่อน (วิรัชชฎา เลียนขุนทด,
อาจารย์ประจาชั้นศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีบุญเรือง, การสัมภาษณ์, 19 มิถุนายน 2558)
4.2.2.3 บุคลิกภาพสะท้อนผ่านทักษะการแสดงออกทางอารมณ์
ผู้วิจัยพบว่า ผู้ให้ข้อมูลสาคัญมีความเปลี่ยนแปลงในบุคลิกภาพสะท้อนผ่านทักษะ
การแสดงออกทางอารมณ์ กล่าวคือ ผู้ให้ข้อมูลสาคัญได้นากระบวนการเรียนรู้ในการปลดปล่อย
และควบคุมอารมณ์มาปรับเปลี่ยนพฤตินิสัย และบุคลิกภาพของตนเพื่อ ประโยชน์ในการจัดการ
สื่อสารการแสดงออกทางอารมณ์กับผู้คนที่เกี่ยวข้องในงาน และในชีวิตประจาวัน และยังนามาใช้
เป็นกิจกรรมในการเตรียมพร้อมและพัฒนาการแสดงออกทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัยอีกด้วย
สาหรับ รุ่งระวี ชานีหอม ได้นากระบวนการเรียนรู้ที่ได้จากรูปแบบการสื่อสารของ
“สื่อปฏิบัติการสมมติ” ในการใช้เพลงมาเป็นสื่อ เพื่อคลายเครียดทั้งส่วนตัว และกับเด็ ก ๆ โดยได้
เลือกเพลงในประเภทคลาสสิก (เพลงบรรเลงด้วยเครื่องดนตรีในแนว Orchestra) รุ่งระวี ชานีหอม
กล่าวว่ าการใช้เพลงแนวนี้มี ท่วงทานองที่ส ร้างผลในการกระตุ้น ทักษะการแสดงออกทางด้า น
อารมณ์ มากกว่าการใช้เพลงที่มีเนื้อร้ อง หรือท่วงทานองในสมัยใหม่ ซึ่งรุ่งระวี ชานีหอม พบว่า
เพลงสมัยใหม่ไม่เหมาะสมกับการคลายเครียดหรือฝึกทักษะด้านอารมณ์ แต่เหมาะกับการกระตุ้น
ความสนุกสนาน หรือการเป็นเพลงประกอบการแสดงสมัยใหม่ทั่วไป ซึ่งสอดคล้องกับแนวเพลงที่
วิทยากรได้เลือกใช้ในรูปแบบการสื่อ สารของ “สื่อปฏิบัติการสมมติ” ที่เป็นเพลงบรรเลงไม่ร่วม
สมัยและไกลจากค่านิยมของผู้รับสารเช่นกัน (รุ่งระวี ชานีหอม, ผู้อานวยการศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์ในวัดบาเพ็ญเหนือ, การสัมภาษณ์, 12 มิถุนายน 2558)
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สมร สุขถาวร ยัง ให้สัม ภาษณ์ข้ อ มูลความเปลี่ยนแปลงทัก ษะในด้านอารมณ์ว่ า
“ต้องเผชิญปัญหาการทางานกับผู้คนที่หลากหลายในการเรียนการสอน การเป็นพิธีกร ต้องจัดการ
การแสดงออกทางอารมณ์ มีเทคนิคการ Deal กับผู้คนมากขึ้น คนอยากได้ต่างกัน ต่างจิตต่างใจ
ต่างชาติ ต่างศาสนา เลยเดินสายกลางในการควบคุมอารมณ์ และแก้ปั ญหา” (สมร สุขถาวร,
อาจารย์ประจาชั้นศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนธรรมานุรักษ์, การสัมภาษณ์, 26 มิถุนายน 2558)
ส่วน วินัย บินสอัด กล่าวถึงความเปลี่ยนแปลงทางบุ คลิกภาพและทักษะในการ
ควบคุมอารมณ์ว่า ที่จากเดิมมีความเครียดมากกับการดูแลเด็กเล็กในศูนย์ โดยกล่าวให้สัมภาษณ์ว่า
“แต่ก่อนทาอะไรไม่ถูก วิ่งไล่จับเด็ก หลังไปอบรม ได้เรียนรู้ว่าทาอย่างไรเด็กจึงมีระเบียบโดยไม่สั่ง
ทาอย่างไรเราถึงจะไม่ลน ไม่วุ่นวาย ตอนนี้รู้สึกสบายใจคลายเครียด เพราะมีการสื่อสารกับเด็กได้ดี
เอาเด็กอยู่โดยไม่ต้องบังคับ และจัดการกับอารมณ์เราเองได้ ตอนนี้กลายเป็นรักและห่วงเด็กมาก”
(วินัย บินสอัด, อาจารย์ประจาชั้นศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนธรรมานุรักษ์ , การสัมภาษณ์ , 26
มิถุนายน 2558)
สรุปผลการวิจั ย ในผลลัพธ์ปัจจุบันของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ทางด้านบุคลิกภาพและ
ทักษะการแสดงออก พบว่า ผู้รั บสารมีก ารเปลี่ยนแปลงด้า นบุ คลิ กภาพสะท้อ นผ่ านทัก ษะการ
แสดงออกในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ประการแรกเป็นการแสดงออกผ่านทักษะทางร่างกายที่ผู้รับสารมี
บุคลิกภาพความคล่องตัว ยืดหยุ่น และมีความมั่นใจในการเคลื่อนไหวในกิจกรรมการเต้น การเล่น
เกมส์ ลี ล าประกอบเพลงและการใช้ร่ า งกายในการเล่ า นิท านมากขึ้น ประการที่ สองเป็น การ
แสดงออกผ่านทักษะทางการใช้เสียง และภาษาที่ผู้รับสารสามารถสื่อสารด้วยเสียงที่มีพลังและ
ภาษาที่เหมาะสม โดยเฉพาะการใช้บุคลิกภาพของเสียงที่หลากหลายในกิจกรรมการเล่านิทาน
ส่วนประการสุดท้าย เป็นการที่ผู้รับสารรู้จักวิธีจัดการและควบคุมการแสดงออกทางอารมณ์ให้
เป็นไปอย่างเหมาะสมและแสดงออกในทางบวก
4.2.3 ผลลัพธ์ปัจจุบันของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ด้านศักยภาพในการบูรณาการ
ผู้ให้ข้อมูลสาคัญได้แสดงทัศนะในการเปลี่ยนแปลงด้านศักยภาพในการบูรณาการ ที่เป็น
ผลต่อเนื่องมาจากการใช้รูปแบบการสื่อสารของ “สื่อปฏิบัติการสมมติ” ในปี พ.ศ. 2552 ดังนี้
4.2.3.1 ศักยภาพในการบูรณาการ ทางการจัดการเรียนรู้สาหรับเด็ก
ผู้วิจัยพบว่า ผู้ให้ข้อมูลสาคัญมีพัฒนาการทางศักยภาพในการบูรณาการกิจกรรมการ
เรียนรู้สาหรับเด็กหลากหลายมิติ นับแต่การวางแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู้ การกระตุ้น
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก การกระตุ้นทักษะในการเคลื่อนไหว การใช้เสียงและ
ภาษา และการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของเด็ก
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รุ่งระวี ชานีหอม ได้กล่าวถึงกระบวนการเรียนรู้ของเด็ก ๆ ด้วยการนาสิ่งที่เรียนรู้ใน
การอบรมเมื่อ 6 ปีที่แล้ ว มาปรับใช้ในการเรียนการสอน โดยกล่าวว่า “...ครูเจี๊ยบจาได้เลย ที่
วิทยากรพูดว่า เด็กเรียนรู้ทุกอย่างผ่านเกมและความสนุก แล้วต้องไม่ปิดกั้นความคิดด้วยคาว่าผิด
ไม่ตัดสินความคิดสร้างสรรค์ ด้วยผลคะแนน...” นอกจากนี้ รุ่งระวี ชานีหอม ยังได้นาผลงานการ
เขียนตัวอักษรในสมุดของเด็ก ๆ มาแสดง โดยแสดงทัศนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้คะแนนเด็ก ๆ ว่า
“...เขียนออกมาสวย ไม่สวย ไม่เป็นไร แต่ถ้าตั้งใจ ครูเจี๊ยบให้สองดาวเหมือนกัน แต่ปัญหาก็นั่นล่ะ
ครูใ หม่ไ ม่เ ข้าใจแบบเรา ต้ องสวย ต้อ งถู ก ถึ งจะให้ คะแนน ก็เ ป็น ปัญหาเหมือ นกัน อยา กให้
วิทยากรจัดอบรมแบบนี้อีก เพราะพูดไป เค้าไม่เข้าใจ มันต้องเข้ากระบวนการ...”
รุ่งระวี ชานีหอม ยังใช้ศักยภาพในการพัฒนาการเล่านิทาน ซึ่งนอกจากจะใช้ทักษะ
เคลื่อนไหวร่างกายประกอบการเล่านิทานที่มากขึ้น ได้สร้างเนื้อหาด้วยการเชื่อมโยงชีวิตประจาวัน
และประสบการณ์ต่าง ๆ เข้าไป โดยได้จัดเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียนของเด็ก
นอกจากนี้ ยังสอดแทรกวิชาการ เช่น เรื่องการนับเลขในวิชาคณิตศาสตร์ หรือการรู้จักรูปทรงแบบ
ต่าง ๆ สีต่าง ๆ ให้เด็กได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงกับธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมรอบตัว ซึ่งกระบวนการ
เสริม สร้า งการเรี ยนรู้เ หล่า นี้ เป็ น ผลจากการอบรมเมื่อ 6 ปี ที่แ ล้ วทั้ ง สิ้น (รุ่ ง ระวี ชานี หอม,
ผู้อานวยการศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบาเพ็ญเหนือ, การสัมภาษณ์, 12 มิถุนายน 2558)
ในการให้สัมภาษณ์ของ นาราภัทร งามศักดิ์กุล ซึ่งเป็นอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กที่มี
ตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิชาการของศูนย์ กล่าวด้วยความตื้นตันใจก่อนแสดงทัศนะว่าการใช้รูปแบบ
การสื่อสารของ “สื่อปฏิบัติการสมมติ” ในปี พ.ศ. 2552 เป็นสิ่งที่ได้รับประโยชน์มากที่สุดเท่าที่เคย
อบรมกับกทม.มา ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นการอบรมเชิงวิชาการที่เน้นเนื้อหาไม่ได้มีการปฏิบัติ เนื้อหา
จึงซ้าเดิม วิทยากรก็มีทั้งเก่งและไม่เก่งสลับกันไป แต่ในการใช้ “สื่อปฏิบัติการสมมติ” ในปี พ.ศ.
2552 นั้น นาราภัทร งามศักดิ์กุล ได้นาสาระประโยชน์ในทุกแง่ มาใช้ในการบูรณาการทางการ
จัดการเรียนรู้สาหรับเด็ก แต่ที่โดดเด่น คืออิสระในการใช้จินตนาการที่ไม่จากัด ซึ่งทาให้อาจารย์
ประจาศูนย์นาไปต่อยอดในการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กได้อย่างหลากหลาย
นาราภัทร งามศักดิ์กุล กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้รับการฝึกอบรมมานับไม่ถ้วน ซึ่ งก่อน
หน้านี้ตัวเองเป็นตัวแทนของศูนย์เป็นผู้ไปอบรมทุกครั้ง ได้เรียนรู้สิ่งใดมา ก็นามาถ่ายทอดบอกเล่า
ต่อให้เพื่อนครูในศูนย์ร่วมรับฟัง ซึ่งแต่ละคนก็ได้รับรู้สิ่งละอันพันละน้อยจากตนในทุกครั้งที่กลับ
จากการอบรม นาราภัทร งามศักดิ์กุล กล่าวว่า จุดเปลี่ยนเริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2552 นับเป็นปีที่แตกต่าง
เป็นครั้งแรกที่ประสบความสาเร็จอย่างยิ่ ง โดยกล่าวอย่างประทับใจว่า “มันเป็นการกระตุ้นครูทุก
คนให้ไม่เฉื่อยแฉะ ไม่ซังกะตาย ได้พาเด็กทากิจกรรม เค้าไปได้ Idea มา ไม่เหมือนอย่างเวลาครูนิด
ไปอบรมแล้วกลับมาถ่ายทอด เค้าก็อาจเห็นภาพตามที่เราเล่า แต่มันไม่ได้ประสบด้วยตัวเอง”
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นาราภัทร งามศักดิ์กุล อธิบายว่า การได้ไปอบรมด้วยตัวเองของบรรดาครู ทาให้ได้
เรียนรู้และตกผลึกความคิดด้วยตัวเอง และสามารถนาสิ่งที่ได้มาพัฒนา ซึ่งแต่ละคนย่อมมีมุมมองที่
แตกต่างจากตน โดยครูแต่ละคนจะนาสิ่งที่เรียนรู้มาบูรณาการในด้านการจัดการเรียนรู้สาหรับเด็ก
นาราภัทร งามศักดิ์กุล ยังกล่าวถึงประโยชน์ที่ได้จาก “สื่อปฏิบัติการสมมติ” ไม่ว่าจะเป็นความคิด
สร้างสรรค์ในการแต่งเพลง และประดิษฐ์ลีลาท่าเต้นกิจกรรมเข้าจังหวะ รวมถึงเทคนิคการสื่อสาร
กั บ เด็ ก ซึ่ ง ที่ ผ่ า นมา 6 ปี นาราภั ท ร งามศั ก ดิ์ กุ ล ยั ง น าสิ่ ง เรี ย นรู้ ม าใช้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และได้
ยกตัวอย่างกิจกรรมที่วิทยากรได้ให้โจทย์ เป็น เพลงลูกไก่เริงระบา (Chicken Dance) โดยกล่าวว่า
“วิทยากรให้ทานองเพลงมา แล้วครูคิดท่าเอง ซึ่งผลลัพธ์ต่อเนื่องจากการเรียนรู้ในครั้งนั้น ได้ถูกต่ อ
ยอดและปรับใช้ถึงปัจจุบันนี้ จนเรียกได้ว่ าเป็นเพลงประจาศูนย์ เป็นเพลงขวัญใจของเด็ก เพราะ
เด็กได้กระโดดโลดเต้นอย่างมีความสุข และสนุกมาก”
นาราภัทร งามศักดิ์กุล กล่าวว่า ตนมีประสบการณ์สอนมาเกือบ 20 ปี แต่เมื่อผ่าน
การเรียนรู้จาก “สื่อปฏิบัติการสมมติ” แล้วพบว่าสิ่งที่เรียนรู้มายังไม่พอเพียง นาราภัทร งามศักดิ์กุล
ให้สัมภาษณ์ว่า “ เรารู้สึกว่า โอ้ เรายังโง่เยอะ เรายังต้องเติมเต็มในศักยภาพของเรา เราคิดว่าเรา
โอเค เราเยอะแล้วนะ แต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่ การอบรมกับวิทยากรครั้งนั้น เป็นอะไรที่ไม่ต้องเยอะ
วิชาการไม่ได้ล้นเหลือ แต่สิ่งที่ได้มันคือการหลอมความรู้...”
นอกจากนี้ นาราภัทร งามศักดิ์กุล ยังได้ใช้ศักยภาพที่เพิ่มขึ้น ในการบูรณาการ
แนวคิ ด ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของเด็ ก ที่ ควรเน้น กิจกรรมมากกว่า โดยเริ่ มที่ก ารให้
ความสาคัญกับคาว่าสนุก เพื่อการพัฒนากล้ามเนื้อของเด็ก หรือแม้แต่การทาให้เด็กผ่อนคลายด้วย
เสียงดนตรี ก็นับว่ามีประโยชน์ทั้งสิ้น ขณะเดียวกัน นาราภัทร งามศักดิ์กุล มีการกล้าแสดงออกที่
มากขึ้น มีทักษะการเล่านิทานมากขึ้น รู้จักกระตุ้นอารมณ์ที่แสดงออกอย่างมีชีวิตชีวา มีการใช้
ศักยภาพในการบูรณาการปรับเปลี่ยนแผนการเรียนการสอน โดยการลดเนื้อหาที่เป็นวิชาการลง
และเพิ่มการฟังความต้องการของเด็กมากขึ้น ให้เด็กเป็นตัวชี้วัด นาเรื่องบูรณาการมาให้เกิดการ
เล่นมากกว่าเรียน นาวิชาการผสมผสานลงไปในการเล่น เช่น การนับ ผสมผสานอยู่ในการเต้น
หรือ การเขียนพยัญชนะ ก็ให้เด็กเป็นคนเลือกว่าอยากเขียนตัวใดก่อ น (นาราภัทร งามศักดิ์กุล,
หัวหน้าฝ่ายวิชาการศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีบุญเรือง, การสัมภาษณ์, 19 มิถุนายน 2558)
4.2.3.2 ศักยภาพในการบูรณาการ ทางการสื่อสารกับเด็กปฐมวัย
ผู้วิจัยพบว่า ผู้ให้ข้อมูลสาคัญมีพัฒนาการด้านศักยภาพในการบูรณาการ ทางการ
สื่อสารกับเด็กปฐมวัย ด้วยการนาสิ่งที่เรียนรู้ในรูปแบบการสื่อสารของ “สื่อปฏิบัติการสมมติ” ในปี
พ.ศ. 2552 มาใช้ในวิธีการและเทคนิคในการสื่อสารเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เด็กสนใจให้ความร่วมมือ
ในการทากิจกรรม และเป็นการสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่แนบแน่นระหว่างครูกับเด็ก

118
สมร สุขถาวร กล่าวว่า หลังการเรียนรู้ผ่าน “สื่อปฏิบัติการสมมติ” ในปี พ.ศ. 2552
เกิดแรงกระตุ้นว่าทาอย่างไร จึงจะเป็นอย่างที่วิทยากรเป็น ทาอย่างไรให้เด็กรักเรา วิ่งเข้ามากอดเรา
อย่างจริงใจ ในขณะเดียวกันเราก็สามารถกระโดดโลดเต้น ร้องเพลงไปกับเด็กอย่างกลมกลืน เปล่ง
เสียงได้หลากหลาย การหาคาตอบเหล่านี้นาไปสู่ผลลัพธ์การพัฒนาศักยภาพในการบูรณาการ ทั้ง
การพัฒนาตนเอง และการสื่อสารกับเด็ก สมร สุขถาวร กล่าวว่า “ครูต้องทาด้วย เด็กก็จะ Happy
มาก เราต้องรู้วิธีเก็บเด็กอย่างไร...อีกอย่าง หมอนจะใช้คาถามปลายเปิด ให้เด็ก ๆ แชร์ความคิด
แต่ไม่บอกว่าผิดหรือถูก เพราะทาให้เด็กอาจหมดกาลังใจ”
สมร สุขถาวร กล่าวถึงอุปสรรคที่เกิดขึ้นว่า ปัจจุบัน (พ.ศ. 2558) ในศูนย์มีนโยบาย
ใช้ การบู รณาการผ่ านแบบเรีย นของส านั กพิ มพ์ แ ห่ง หนึ่ ง ซึ่ งเป็ นโครงสร้า งส าหรั บครูใ นการ
กาหนดบทเรียนสอนเด็ก แต่การดาเนินการแตกต่างจากการใช้ “สื่อปฏิบัติการสมมติ” ของวิทยากร
ในปี พ.ศ.2552 ที่ไม่เน้นวิชาการ แต่กลับได้วิชาการบูรณาการ และรู้สึกว่าไม่กดดันเพราะเป็น
อิสระ ทว่าการเรียนการสอนที่ต้อ งดาเนินตามนโยบายของศูนย์ในทุกวันนี้ สร้างข้อ ขัดแย้งให้
เกิดขึ้นในใจ โดย สมร สุขถาวร กล่าวในการให้สัมภาษณ์ว่า “บางครั้งเด็กยังไม่พร้อม ทางกาย และ
ใจ ยังไม่ Relaxed เลย ซึ่งผิดกับที่เรียนรู้มาที่ให้เด็ก Relaxed ก่อนจึงจะเริ่มการเรียนรู้ โดยครูต้อง
เป็นตัว Present ทั้งร้อง ทั้งเต้น ทั้งเล่นเกม ทั้งแฝงวิชาการในความสนุกนั้น ” ทั้งนี้ สมร สุขถาวร
ได้แก้ปัญหาโดยใช้ศักยภาพในการบูรณาการ ด้านการใช้เทคนิคการสื่อสารกับเด็กสร้างแรงจูงใจมา
คลายเครียดสร้างความสนุกให้กับเด็กก่อนเข้าบทเรียน และระหว่างเรียนรู้ (สมร สุขถาวร, อาจารย์
ประจาชั้นศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนธรรมานุรักษ์, การสัมภาษณ์, 26 มิถุนายน 2558)
ส่ ว น อั ง คณา มั ด ยู โ ก๊ ป ได้ พั ฒ นาศั ก ยภาพในการสื่ อ สารผ่ า นท่ า ทาง สายตา
สามารถสื่อให้เด็กเข้าใจ และเรียนรู้ร่วมกันได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังคิดค้นประดิษฐ์ลีลาท่าทาง
มาประกอบศัพท์ต่าง ๆ โดยใช้ร่างกายของตัวเป็นการนาเสนอ โดย อังคณา มัดยูโก๊ป ได้กล่าวว่า
“น้องเล็ก ๆ ไม่ค่อยสนใจคาพูด แต่เค้าเรียนรู้ด้วยการสังเกต เค้าจะมีสายตาที่เป็นประกาย ดูท่าทาง
ของเรา ทาอะไร เป็นอะไร ไม่ต้องไปบอกไปพูด ครูอังจะใช้ร่างกายเต็มที่ โดยไม่แคร์สายตาใคร ไม่
สนใจคนรอบข้าง สนใจแต่ว่าน้อง ๆ จะชอบมั้ย สนุกมั้ย ติดตามเราตลอดหรือ ไม่เท่านั้น ” ซึ่ง
การบูรณาการเหล่านี้ ยังสร้างความสุขให้ อังคณา มัดยูโก๊ป มีความรักในงานที่รับผิดชอบมากขึ้น
อังคณา มัดยูโก๊ป ยังได้เล่าประสบการณ์ในการใช้ศักยภาพในการบูรณาการสื่อสาร
กับเด็กเพิ่มเติมว่า “คือน้องเค้าเป็นเด็กเล็ก ๆ เค้าไม่พูด แต่เค้าจะสื่อผ่านสายตาและอารมณ์ว่าชอบ
เรา เราก็จะต้องทาให้เค้า เอ๊ะ เอ๊ะ ตลอด ไม่มีการทาแบบเรื่อย ๆ แบบนะค้า นะคะ เค้าก็จะหลุด
ไปในโลกของเค้าเลย ต้องทาให้เค้าเอ๊ะ เค้าจะหันมามองตลอดว่าครูทาอะไร” (อังคณา มัดยูโก๊ป,
อาจารย์ประจาชั้นศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนธรรมานุรักษ์, การสัมภาษณ์, 26 มิถุนายน 2558)
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4.2.3.3 ศักยภาพในการบูรณาการ ทางการสร้างคุณค่าต่อองค์กร
ผู้วิจัยพบว่า ผู้ให้ข้อมูลสาคัญมีพัฒนาการด้านศักยภาพในการบูรณาการ ทางการ
สร้างคุณค่าต่อองค์กร โดยมีการนาข้อค้นพบจากรูปแบบการสื่อสารของ “สื่อปฏิบัติการสมมติ”ใน
ปี พ.ศ. 2552 มาพัฒนาด้านการบริหารจัดการสถานที่ บุคคล และสิ่งแวดล้อ ม ทาการบูรณาการ
สื่อสารพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และที่สาคัญคือมีแนวทางที่เป็นไปเพื่อความต้องการ
ร่วมกันของทุกคนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน หรือศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ของตน
นาราภัทร งามศักดิ์กุล ได้ให้คาสัมภาษณ์ถึงแรงกระตุ้นที่ได้รับจากการเรียนรู้ผ่าน
“สื่อ ปฏิ บัติการสมมติ ” ในปี พ.ศ. 2552 ก่อ นนาเข้าสู่ป ระเด็นในการสร้างคุ ณค่าต่ อ องค์ กรว่ า
หลังจากการอบรมในครั้งนั้น ทางกทม.ก็มีการจัดอบรมโดยพยายามเลีย นแบบสิ่งที่วิทยากรทาไว้
แต่ก็ไม่สามารถสร้างความประทับใจ หรือสร้างความสาเร็จเหมือนครั้งนั้น นาราภัทร งามศักดิ์กุล
กล่าวว่า “ทุกคนจะนึกถึงการอบรมครั้งนั้นและพยายามเปรียบเทียบว่าความสนุกมันต่างกัน ตอนไป
อบรมที่เค้าจัดกันใหม่ เกิดความเกร็ง มีความทุกข์มากกว่ าความสุข ไม่อยากไปอบรมอีก แต่กับ
ครั้งนั้นไม่อยากให้จบ รู้สึกยังไม่พอ อยากอบรมต่ออีก” ซึ่ง นาราภัทร งามศักดิ์กุล กล่าวเพิ่มเติมว่า
เมื่อกลับมาจากการเรียนรู้ ยังเกิดแรงจูงใจให้ไปหาข้อมูลต่อด้วยความอยากรู้ โดยเล่าเหตุการณ์ให้
ฟังว่า “หลังจากที่วิทยากรบอกว่าเพลงที่ใช้ (ลูกไก่เริงระบา) ยังไม่มีแจก ใครอยากได้ลองไปหา
ข้อมูลเอง พอกลับมาวันรุ่งขึ้นรู้สึก อยากเอาชนะว่าเพลงนั้นคืออะไร เพลงที่วิทยากรนามาใช้อยู่ที่
ไหน มีแรงขับจากข้างในด้วยพลังบางอย่างที่เกิดขึ้น ช่วยกันหากับครูในศูนย์อยู่ครึ่งวันจนเจอ”
จากนั้น นาราภัทร งามศักดิ์กุล ได้นาเข้าสู่ประเด็นการสร้างคุณค่าต่อองค์กรว่า เมื่อ
ปีก่อน (พ.ศ. 2557) มีการประเมินผล ปรากฏว่าทางศูนย์ได้รับการประเมินว่าเป็นศูนย์ที่มี มาตรฐาน
อยู่ในระดับดีมาก โดยวัดผลสัมฤทธิ์ในเด็ก และด้านการเรียนการสอน ทาให้ตระหนักถึงศักยภาพที่
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชัดเจนซึ่งเป็นผลลัพธ์ต่อเนื่องมาจากการใช้ “สื่อปฏิบัติการสมมติ” โดย
กล่าวย้าว่า “มันเป็นการอบรมที่ยอดเยี่ยมมาก เค้าเรียกว่าความประทับใจที่ไ ม่เคยลืม ครูทุกคน
ประทับใจและยังอยู่ในความทรงจา มันเป็นอะไรที่เรียกว่า ตลอดระยะเวลา 30 ปี มีครั้งเดียวที่
ความประทับใจที่เราได้มันยังอยู่ ขณะที่คนอื่นไม่ได้อยู่ ซึ่งเราทุกคนยังโหยหาและต้องการเสมอ”
นาราภัทร งามศักดิ์กุล กล่าวสรุปความรู้สึกที่ตั้งใจสร้างคุณค่าต่อองค์กรทั้งน้าตาว่า
ประสบการณ์ที่ตนได้รับจากการอบรมครั้งนั้นล้นเหลือ ทาให้สามารถปรับใช้ได้ทุ กอย่าง ไม่ว่าจะ
เป็นทักษะส่วนบุคคลที่มากขึ้น มุมมองของประสบการณ์ใหม่ที่นามาใช้ในการบูรณาการในการ
เรียนการสอน การทากิจกรรมของครูและของเด็กในศูนย์ รวมถึงด้านการสร้างคุณค่าต่อองค์กรที่
“สื่อปฏิบัติการสมมติ” มีส่วนอย่างมากในการนาพามาถึงจุดนี้ (นาราภัทร งามศักดิ์กุล, หัวหน้า
ฝ่ายวิชาการศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีบุญเรือง, การสัมภาษณ์, 19 มิถุนายน 2558)
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รุ่งระวี ชานีหอม ได้กล่าวถึงความประทับใจในการเข้าร่วมเรียนรู้ในปี พ.ศ. 2552
เช่นกัน เป็นการได้รับการใช้รูปแบบการสื่อสารที่แตกต่างจากที่เคยมีมา ทาให้เกิดความคิดใหม่ ๆ
เป็นการกระตุ้นให้สิ่งที่มีอยู่ภายใน ได้สะท้อนออกมาเป็นความคิดอันบรรเจิด และที่ประทับใจอีก
เรื่อ ง คือ ปกติในการสื่อสารกับศูนย์อื่น ๆ ในเขตมีนบุรีเป็นเรื่องที่ทากันอยู่เป็นประจา แต่สิ่งที่
เกิดขึ้นหลังจากนั้น คือการได้รู้จักกับสมาชิกกลุ่มใหม่ และขยายสู่กลุ่มที่ใหญ่ขึ้น แม้ว่าอยู่ร่วมกัน
เพียง 2 วัน เป็นระยะเวลาอันสั้น แต่การได้สื่อ สารระหว่างกันตลอดแบบเป็นกันเอง ทาให้ไ ด้
เพื่อนใหม่ ตัวเองก็กล้าที่จะคุยและเล่นกับเพื่อนใหม่อย่างไม่เคอะเขิน ซึ่งประโยชน์ของการได้รู้จัก
สมาชิกใหม่ คือการได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การนาเสนอการแก้ปัญหา และความคิดสร้างสรรค์
ใหม่ ๆ อย่างมากมาย ซึ่งรุ่งระวี ชานีหอม ได้นาสิ่งต่าง ๆ ที่ได้ มาปรับใช้ทั้งด้านการทางานด้าน
บริหารจัดการศูนย์ และการสร้างคุณค่าต่อองค์กรด้วยวิธีต่าง ๆ (รุ่งระวี ชานีหอม, ผู้อานวยการ
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบาเพ็ญเหนือ, การสัมภาษณ์, 12 มิถุนายน 2558)
อังคณา มัดยูโก๊ป ได้ตระหนักถึงศักยภาพของตัวเองในการบูรณาการ เพื่อการสร้าง
คุณค่าต่อองค์กร โดยกล่าวว่า “รู้ว่าตัวเองมีความสามารถบนเวทีที่โดดเด่น จนกลายเป็นว่าทั้งศูนย์
ยกให้เป็นครูฝ่ายสอนการแสดง และไม่ว่าจะอยู่ตรงไหน เจอปัญหาอะไร เราก็แก้ไปเลย ไม่มีการ
เกี่ยงให้คนอื่นทาก่อน อยู่ตรงไหนก็ได้ อยู่ก่อนอยู่หน้าก็ไม่มีปฏิเสธ” แต่ทั้งนี้ปัญหาที่ตามมา คือ
ไม่อ ยากแสดงออกคนเดียว แต่อยากให้ครูรุ่นน้อ งได้มีโอกาสแสดงศักยภาพ แต่ครูคนอื่นโดย
เฉพาะที่ไม่เคยไปอบรมมักเกี่ยงให้ตนรับผิดชอบเพียงผู้เดียว แต่ อังคณา มัดยูโก๊ป พยายามใช้
ศักยภาพในการกระตุ้นครูคนอื่นให้มีความสนใจอย่างที่ตนเองเป็นและเปลี่ยนไป โดยได้ช่วยกันต่อ
ยอดสิ่งที่เรียนรู้มา ในการจัดกิจกรรมเพื่อ ชุมชนในวันเด็ก เนื่องจากเป็นกรรมการชุมชนด้วย จึง
นาเอาการจัดแข่งขันเต้น Hula Hoop มาเป็นกิจกรรมหลัก เพื่อสร้างการร่วมแรงร่วมใจในชุมชน
(อังคณา มัดยูโก๊ป, อาจารย์ประจาชั้นศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนธรรมานุรักษ์ , การสัมภาษณ์, 26
มิถุนายน 2558)
สรุปผลการวิจัย ผลลัพธ์ปัจจุบันของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ด้านศักยภาพในการบูรณาการ
พบว่าผู้รับสารมีพัฒนาการใช้ทักษะความสามารถ และศักยภาพในการบูรณาการทางด้านต่าง ๆ
ดังนี้ ประการแรก ทางการจัดการเรียนรู้สาหรับเด็ก โดยการวางแนวทางในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ สร้างสรรค์กิจกรรมกระตุ้นจินตนาการและทักษะต่าง ๆ ของเด็ก ประการที่สอง ทางการ
สื่อสารกับเด็กปฐมวัย โดยพัฒนาวิธีการและเทคนิคในการสื่อสารเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เด็กในการ
ทากิจกรรม เป็นการสื่อสารสร้างสัมพันธภาพที่แนบแน่นระหว่างครูกับเด็ก ประการสุดท้ายคือ
ทางการสร้างคุณค่าต่อองค์กร โดยการสื่อสารพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และเป็นไป
ตามความต้องการร่วมกันของทุกคนในศูนย์
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4.2.4 ผลลัพธ์ปัจจุบันของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ด้านการทางานเป็นทีม
ผู้ให้ข้อมูลสาคัญได้แสดงทัศนะในการเปลี่ยนแปลงด้านการทางานเป็นทีม ที่เป็นผลต่อ
เนื่องมาจากการใช้รูปแบบการสื่อสารของ “สื่อปฏิบัติการสมมติ” ในปี พ.ศ. 2552 ดังนี้
4.2.4.1 การแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ และอิสระ
ผู้วิ จัย พบว่า ผู้ ให้ ข้อ มูล ส าคั ญมี พัฒ นาการด้า นการท างานเป็ นที ม โดยสามารถ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ปราศจากความกดดัน หรือถูกปิดกั้นทางการแสดงออกจาก
เพื่อนร่วมงาน หรือจากผู้บังคับบัญชา รวมถึงการขาดอิสระจากนโยบายของส่วนกลาง ด้วยการ
แสดงออกทางความคิดเห็น ทางการกระทา การนาเสนอแนวทางการแก้ปัญหา การสร้างสรรค์
ผลงานได้อย่างอิสระ และการแสดงทักษะความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์กับทีมงาน จนเป็นที่
ยอมรับในศักยภาพและความสามารถที่ปรากฏ
วิรัชชฎา เลียนขุนทด กล่าวว่า “สนุกกับการทางานที่นี่ ไม่อยากจะเปลี่ยนไปอยู่ที่อื่น
แม้ว่าจะเงินเดือนเยอะกว่า มาทางานทุกวันด้วยใจรักเด็ก และผูกพันกั นแบบพี่น้อง ไม่ใช่เจ้านาย
ลูกน้อง เพราะหัวหน้า เปิดโอกาสเต็มที่ มีปัญหาก็ให้ความช่วยเหลื อ ” (วิรัช ชฎา เลี ยนขุนทด,
อาจารย์ประจาชั้นศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีบุญเรือง, การสัมภาษณ์, 19 มิถุนายน 2558)
สมร สุขถาวร ได้กล่าวว่า นาสิ่งที่อบรมไปสร้างสรรค์ในการทางานของตน คือ การ
ได้เปิดห้องสอนภาษาอังกฤษร่วมกับทีมงานของตัวเอง เพื่อสานฝันสิ่งที่อยากทา อยากเป็นได้เต็มที่
เนื่อ งจากอิสระของการแสดงออกในการทางานของศูนย์ค่อ นข้างมีข้อจากัด โดย อ.สมรกล่าวว่า
“อยู่ในศูนย์ก็ทางานใน Limit ที่เค้าให้ เพราะนโยบายถูกกาหนดไว้แล้ว แต่การวางผังกิจกรรมกับ
ทีมงานในศูนย์ภาษา สามารถทาได้เป็นอิสระ ได้คิดว่าทาอย่างไรให้เด็กเรียนรู้อย่างสนุก ได้เป็นครู
สร้างสรรค์อย่างเต็มที่ แรงบันดาลใจมาจากรูปแบบการสื่อสารในการอบรมครั้งนั้นเยอะมาก”
อีกประการหนึ่ง คือ เวลาที่อยู่ในผังการเรียนการสอนถูกตีกรอบแล้ว ไม่สามารถทา
กิจกรรมการเล่นได้อย่างเต็มที่ ติดตรงนโยบายของศูนย์ได้กาหนดทิศทางในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้เชิงบูรณาการตามแบบเรียนคุณภาพของสานัก พิมพ์แห่งหนึ่งไปแล้ว สมร สุขถาวร ก็แสดง
ทัศนะส่วนตัวว่า เด็กวัยนี้ควรได้ Learning by Doing ไม่ใช่มาฟังครูบูรณาการผ่านวิชาการหนัก ๆ
(สมร สุขถาวร, อาจารย์ประจาชั้นศูนย์พัฒนาเด็กก่อ นวัยเรียนธรรมานุรักษ์ , การสัมภาษณ์ , 26
มิถุนายน 2558)
เช่นเดียวกับ อังคณา มัดยูโก๊ป เห็นว่า แผนการเรียนการสอนที่ศูนย์ใช้อยู่ยังมีจุดอ่อน
อยู่ที่ภาระหนักอยู่ที่ครูเกินไป และตารางที่เป็นวิชาการเต็มแน่น ไม่สามารถสอดแทรกสิ่งควรทาเข้า
ไปได้อ ย่างที่ค วร ทากิจกรรมแบบเก่าวนมาซ้า ๆ ไม่ ไ ด้ สร้า งสรรค์ สิ่ง ใดใหม่ และแบบเรีย น
ดังกล่าวเป็นสูตรสาเร็จที่เหมาะกับเด็กที่มีศักยภาพสูงหรือเด็กที่ถูกคัดเลือกมา
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อังคณา มัดยูโก๊ป กล่าวว่า “เด็กที่นี่ไม่ใช่เด็กที่ถูกคัดเลือก เพราะเป็นการรับเด็กเล็ก
ทุก รูป แบบ เพื่อ ช่ว ยชุ ม ชนให้ มีโ อกาสส่ งเด็ กเข้า มาเรีย นรู้ อ ย่ า งทั่ วถึ ง ซึ่ง แต่ ละคนมี ศัก ยภาพ
แตกต่างกันมาก แต่หลักสูตรที่ใช้อยู่อาจไม่ลงตัวกับเด็กทุกคน ทั้งนี้ เราก็ทาเต็มที่ในส่วนของเรา”
(อังคณา มัดยูโก๊ป, อาจารย์ประจาชั้นศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนธรรมานุรักษ์ , การสัมภาษณ์, 26
มิถุนายน 2558)
ผู้วิจัยพบว่า จากคาให้สัมภาษณ์ของ สมร สุขถาวร และอังคณา มัดยูโก๊ป สะท้อ น
ผลลัพธ์ของผู้ให้ข้อมูลสาคัญในการขาดอิสระการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ในการมีส่วนร่วม
พัฒนาองค์กรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยปัญหาการถูกปิดกั้นจากนโยบายส่วนกลาง แต่ด้วย
ศักยภาพส่วนบุคคลของผู้ให้ข้อมูลสาคัญทั้งสอง ที่เกิดขึ้นจากแรงกระตุ้นในการใช้รูปแบบการ
สือ่ สารของ “สื่อปฏิบัติการสมมติ” จึงหาวิธีแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ และเป็นอิสระได้ด้วยตนอง
4.2.4.2 ความพึงพอใจในทีมเวิร์ค และ สานึกในการใช้พลังกลุ่มแก้ปญ
ั หา
ผู้วิ จัย พบว่า ผู้ ให้ ข้อ มูล ส าคั ญมี พัฒ นาการด้า นการท างานเป็ นที ม โดยสามารถ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีระบบ ซึ่งก่ อให้เกิดความพึงพอใจในทีมเวิร์ค จนพร้อมใจสร้างสรรค์
ผลงานเชิงบูรณาการร่วมกัน และให้ความสาคัญต่อการรวมพลังเป็นทีม โดยการเอาชนะอุปสรรค
และแก้ไขปัญหาร่วมกัน
การเปลี่ยนแปลงอีกประการหลังการอบรมสาหรับ นาราภัทร งามศักดิ์กุล คือ การมี
แนวคิดและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของทีมครู โดยเมื่อก่อนมีการอบรมในปี พ.ศ. 2552 ทีมครู
ภายในศูนย์มีความแตกแยกแบ่งพรรค แบ่งพวก แต่หลัง การอบรม ประเด็นปัญหาเรื่องแบ่งแยก
แบ่งฝ่ายก็หมดไป สิ่งที่ทาให้ทีมครูกลับมารวมเป็นปึกแผ่นได้ เป็นเพราะการเรียนรู้ จากการใช้
รูปแบบการสื่อสารของ “สื่อปฏิบัติการสมมติ” นาราภัทร งามศักดิ์กุล ให้สัมภาษณ์ข้อมูลสาคัญ ว่า
“ทุกคนมาจากต่างศูนย์ มีความแตกต่างกัน ไม่รู้จักกันมาก่อนยังสามารถโอบกอดกันได้อย่างสนิท
สนมในเวลาอันสั้น ซึ่งสะท้อนกลับมายังครูในศูนย์ที่มีกันอยู่เพียงไม่กี่สิบคน กินข้าวหม้อเดียวกัน
ทาไมจึงทาไม่ได้ ทุกคนจึงเรียนรู้ที่จะทาเพื่อส่วนรวมและทุ่มเทให้องค์กรอย่างจริงใจและจริงจัง”
(นาราภั ทร งามศั กดิ์กุ ล, หัวหน้าฝ่ ายวิชาการศูนย์ อ บรมเด็กก่ อ นเกณฑ์ ในวั ดศรีบุญ เรือ ง, การ
สัมภาษณ์, 19 มิถุนายน 2558)
ส่วน วิรัชชฎา เลียนขุนทด ในฐานะลูกทีมของ นาราภัทร งามศักดิ์กุล กล่าวว่า
หลังการอบรมได้กลับมาอภิปรายกันในทีมว่าเรียนรู้สิ่งใดกันมาบ้าง ทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนรับ
ฟังความคิดเห็นอย่างเปิดใจ ซึ่งไม่เคยเป็นมาก่อน และ ต่อยอดมาเป็นการช่วยกันวางแผนการเรียน
การสอนร่วมกับผู้บริหารและทีมงาน เมื่อ มีปัญหาใดก็ช่วยกันแก้ไ ขหาทางออก และช่วยกันแบ่ง
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบไปตามความสามารถ
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วิรัชชฎา เลียนขุนทด กล่าวในคาสัมภาษณ์ว่า “เช่น ในช่วงเก็บเด็ก คือจัดระบบให้
เด็กเข้าที่พร้อมทากิจกรรม ครูดาจะเป็นคนร้องเพลง หรือใช้เทคนิคการตั้งคาถามให้เด็กหยุดและ
นิ่งเพื่อมาตอบคาถาม โดยไม่มีการใช้คาสั่งหยุด” ซึ่ง วิรัชชฎา เลียนขุนทด ได้ใช้เทคนิคอีกหลาย
อย่าง พัฒนามาจากการใช้รูปแบบการสื่อสารของ “สื่อปฏิบัติการสมมติ” ในปี พ.ศ. 2552 มาร่วม
สร้างสรรค์วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ใหม่ ๆ ให้กับเด็กอย่างมีความสุขในการทางานกับเพื่อนครู
และผู้บริหารซึ่งมีความสามัคคี ความรัก และความผูกพันกันฉันท์พี่น้อง (วิรัชชฎา เลียนขุนทด,
อาจารย์ประจาชั้นศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีบุญเรือง, การสัมภาษณ์, 19 มิถุนายน 2558)
แต่สาหรับ อังคณา มัดยูโก๊ป ผลลัพธ์ปัจจุบัน ที่เกิดขึ้น ในการทางานเป็นทีมกลับ
ตรงกันข้าม ปัญหาที่เกิดขึ้นในศูนย์ คือทัศนคติ ในการแสดงออกของรุ่นน้องที่พึ่งเข้ามาใหม่ แต่
ไม่ได้ไปอบรมกับวิทยากรที่ใช้ “สื่อปฏิบัติการสมมติ” ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเมื่อปี พ.ศ. 2552
แม้ว่าจะเป็นทีมงานใหม่จานวนนับสิบที่มีวุฒิทางด้านครู แต่ยังขาดบุคลิกภาพและทักษะในการ
แสดงออกในบทบาทที่เหมาะสมกับการเป็นครูสาหรับเด็กปฐมวัย อังคณา มัดยูโก๊ปแสดงทัศนะว่า
“ถึงจบครูมา แต่น้องเค้าก็ยังไม่กล้าแสดงออก ตอนนี้จึงทางานแบบช่วย ๆ กันไป คนที่ทาได้ก็คือ
ทา คนที่ทาไม่ได้ก็ทาอย่างอื่น แต่ครูอังก็รู้สึกว่า ในเมื่อน้องใหม่จบมาโดยตรง ก็น่าที่จะเรียนรู้ ที่จะ
แสดงออกเหมือนกัน คงต้องไปอบรม ไปถูกเปิดสวิทซ์ ดึงเอาความรู้สึกความกล้าข้างในออกมา”
(อังคณา มัดยูโก๊ป, อาจารย์ประจาชั้นศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนธรรมานุรักษ์ , การสัมภาษณ์, 26
มิถุนายน 2558)
เช่นเดียวกับ สมร สุขถาวร ที่พบความขัดแย้งกับที มเวิร์คในปัญหาเดียวกัน ซึ่งเป็น
อุปสรรคของแนวคิดที่แตกต่างกันระหว่างคนที่ผ่านการเรียนรู้จาก “สื่อปฏิบัติการสมมติ” กับครูที่
พึ่งเข้ามาใหม่ ซึ่งมีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด แม้ว่าทางศูนย์มีการส่งไปอบรม แต่ไม่ได้มีผลการ
เปลี่ยนแปลงทางบุคลิกภาพ เหมืนครูรุ่นที่เคยไปอบรมเมื่อปี พ.ศ. 2552 โดย สมร สุขถาวร กล่าวว่า
“สไตล์ของครูหมอนจะออกแนวกระตุ้นให้เด็กกระตือรื อร้น และสนุกสนาน Character ที่แตกต่าง
จากครูใหม่ แนวคิดยังไปกันคนละทาง ยังไม่สนิทกันมาก การแบ่งหน้าที่เรื่องการแสดงจึงหนักมา
ทางเรา เพราะคนอื่นทาไม่ได้อย่างเรา เลยเป็นธรรมเนียมว่าถ้าเรื่องเต้นสนุก ๆ ต้องยกให้ครูหมอน”
(สมร สุขถาวร, อาจารย์ประจาชั้นศูนย์พัฒนาเด็กก่อ นวัยเรียนธรรมานุรักษ์ , การสัมภาษณ์ , 26
มิถุนายน 2558)
ส่ ว น วิ นั ย บิ น สอั ด กล่ า วว่ า การได้ เ ห็ น ศั ก ยภาพของเพื่ อ นครู ใ นเรื่ อ งของการ
แสดงออกระหว่างการอบรม ทาให้นามาจัดการแบ่งงาน และทางานเป็นทีม โดยประเมินว่าตนเอง
มีศักยภาพในเรื่องของเกมกีฬา แต่มีจุดอ่อนในเรื่องของการเต้นเพื่อความสวยงาม ซึ่งถึงแม้จะมี
ทักษะการใช้ร่างกายที่ดีขึ้นมาก แต่ขอยกหน้าที่ให้ทีมงานคนอื่นที่เหมาะสมกว่า
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นอกจากนี้ วินัย บินสอัด ยังนาสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ผ่าน “สื่อปฏิบัติการสมมติ” ไป
ใช้ในการทาเพลงเชียร์ ได้แก่ การแต่งเพลง แปลงเพลง คิดท่าเชียร์ ซึ่งเป็นศักยภาพที่พัฒนาขึ้น จน
เป็นที่ยอมรับ และได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดาเนินการในเรื่องนี้เพียงผู้เดียว (วินัย บินสอัด,
อาจารย์ประจาชั้นศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนธรรมานุรักษ์, การสัมภาษณ์, 26 มิถุนายน 2558)
ผู้วิจัยพบว่าในการทางานเป็นทีมของอาจารย์ทั้งสาม ภายใต้ระบบการบริหารจัดการ
ของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนธรรมานุรักษ์ ยังไม่เป็นการประสานความร่วมมือกันอย่างแท้จริง
แต่เป็นการแยกส่วน ต่างฝ่ายต่างรับผิดชอบตามศักยภาพของแต่ละคน ซึ่งทาให้ภาระหน้าที่ตกหนัก
อยู่กับผู้ที่กล้าแสดงออก กลายเป็นว่าการนาความสามารถภายในที่ซ่อนอยู่แสดงออกมาให้ประจักษ์
แก่สายตาของทีมงานเปรียบเสมือนดาบสองคม กล่าวคือ ในด้านดี ผู้ให้ข้อมูลสาคัญทั้งสามคนได้มี
อิสระ เป็นตัวของตัวเอง และมีความสุขในงานที่ทา แต่ในทางกลับกันในด้านลบ ทั้งสามคนต้อง
แบกรับความรับผิดชอบหนัก ไม่มีการกระจายแบ่งภาระหน้าที่อย่างสมดุล ผู้วิจัยพบว่า ทั้งนี้เป็น
เพราะการจัดการบริหารภายในที่ยังไม่ให้ความสาคัญกับทีมเวิร์คในการร่วมแรงร่วมใจของทุกฝ่าย
ตลอดจนไม่เห็นความสาคัญของการใช้พลังกลุ่มในการแก้ปัญหาร่วมกัน
ทางด้าน รุ่งระวี ชานีหอม ได้พบอุปสรรคปัญหาเกี่ยวกับทีมงานใหม่เช่นกัน ใน
ฐานะเป็ น ผู้ อ านวยการศู น ย์ รุ่ ง ระวี ช านี ห อม พยายามบริ ห ารจั ด การกั บ กลุ่ ม ครู ใ หม่ ที่ ไ ม่ มี
ประสบการณ์ และไม่เคยเรียนรู้ผ่าน “สื่อปฏิบัติการสมมติ” ด้วยการจัดประชุมเพื่อทากิจกรรมเกม
ร่วมกัน โดย รุ่งระวี ชานีหอม กล่าวว่า การสื่อสารด้วยการพูดอย่างเดียว เป็นสิ่งที่ไ ม่ไ ด้ผล จึง
พยายามมีการสื่อสารกับครูใหม่ด้วยการรวมกลุ่มเล่นเกม ฉลี่ยประมาณ 2 เดือนต่อครั้ง โดยกล่าวว่า
“...เป็นการเล่นเกมเพื่อละลายพฤติกรรมและปรับทัศนคติครูที่เข้าใหม่ เป็นผลพวงมาจากการไป
อบรมเมื่อ 6 ปีที่แล้วมานั่นล่ะ...” รุ่งระวี ชานีหอม ได้คิดเกมต่าง ๆ เพื่อจะสร้างความสามัคคี และ
สานสัมพันธ์ให้ครูในศูนย์ ทุกคนได้เกิดความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน เกิดทีมเวิร์คที่ดี และเกิดการ
ตระหนักในภาระหน้าที่ของตน โดยได้ยกตัวอย่างเกม เช่น เกมพรายกระซิบ รุ่งระวี ชานีหอม เล่า
ว่า “ให้ครูทั้งหมดนั่งเป็นวงกลม แล้วครูเจี๊ยบจะเลือกข้อความไว้หนึ่งอย่าง เขียนใส่กระดาษไว้
เป็นหลักฐาน แล้วก็กระซิบข้างหูครูคนแรก แล้วก็ให้ครูกระซิบกันต่อ คนสุดท้าย ให้พูดดัง ๆ ให้
ทั้งกลุ่มได้ยิน ผลปรากฏว่า ข้อความที่มาจากคนสุดท้าย เป็นข้อความที่ผิดเพี้ยนจากต้นฉบับเดิม ”
จากนั้นทาการสรุปให้ครูใหม่ฟังว่า คนเรามี 2 หู 2 ตา 2 มือ แต่มี 1 ปาก ดังนั้นควรจะใช้อวัยวะที่มี
ให้สมดุล คือ ฟังให้มาก พูดให้น้อย พูดให้มีความหมาย พูดให้ ถูกต้อง และรับผิดชอบคาพูดที่
ออกจากปากไป เพราะเมื่ อพู ดไปแล้ว ย่อ มมีผ ลต่อ ทุกคน ทั้ งเด็ก หรือ เพื่อ นครูด้ว ยกัน เอง ไม่
สามารถนาคาพูดนั้นกลับคืนมาได้ (รุ่งระวี ชานีหอม, ผู้อานวยการศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด
บาเพ็ญเหนือ, การสัมภาษณ์, 12 มิถุนายน 2558)
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สรุปผลการวิจัย ผลลัพธ์ปัจจุบันของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ด้านการทางานเป็นทีม พบว่า
ผู้รับสารส่วนใหญ่ที่ผ่านการใช้รูปแบบการสื่อสารของ “สื่อปฏิบัติการสมมติ” ในปี พ.ศ. 2552 มี
ความสามารถในการท างานกั บ ผู้ อื่ น ได้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข มี ค วามมั่ น ใจในการแสดงออกถึ ง
ความสามารถที่ซ่อนอยู่ภายในอย่างอิสระ และสร้างสรรค์ จนเป็นที่ประจักษ์และยอมรับของเพื่อน
ร่วมงาน ขณะเดียวกันยังสามารถบริหารจัดสรรภาระหน้าที่อย่างสมดุล และมีความพึงพอใจในการ
ทางานเป็นทีม โดยตระหนักในความสาคัญของการใช้พลังกลุ่มในการแก้ปัญหา แต่ทั้งนี้ผลลัพธ์จะ
กลับในทางตรงกันข้าม หากมีเงื่อนไขหรือปัจจัยภายนอกมากระทบ ได้แก่ปัจจัยทางการบริหาร
จัด การของผู้ บ ริห ารที่ ไม่ เ ห็น ความส าคั ญ ของพลั งกลุ่ ม และปั จจั ย เพื่ อ นร่ วมที มที่ มีทั ศ นคติ ที่
แตกต่างจากผู้ที่เคยผ่านการใช้รูปแบบการสื่อสารของ “สื่อปฏิบัติการสมมติ” ในปี พ.ศ. 2552
4.2.5 ผลลัพธ์ปัจจุบันของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ด้านแรงจูงใจในการทางาน
ผู้ให้ข้อมูลสาคัญได้แสดงทัศนะในการเปลี่ยนแปลง ด้านแรงจูงใจในการทางานที่เป็นผล
ต่อเนื่องมาจากการใช้รูปแบบการสื่อสารของ “สื่อปฏิบัติการสมมติ” ในปี พ.ศ. 2552 เพื่อมุ่งมั่นสู่
ความสาเร็จตามที่ฝันไว้ โดยไม่ย่อ ท้อ ต่ อ อุปสรรค สามารถก้าวข้ามด้ วยความสามารถในการ
แก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยสะท้อนความรู้สึกออกมาผ่านการตระหนักในคุณค่าของตนเอง และ เกิด
เป็นพลังที่จะสร้างสรรค์ผลงานต่าง ๆ มากมาย ซึ่งมีทั้งผลงานที่ดาเนินการสาเร็จ ผลงานที่อยู่ใน
ระหว่างการดาเนินการ ผลงานที่ดาเนินการไปแต่หยุดชะงักเพราะปัญหาจากปัจจัยภายในและ
ภายนอก และผลงานที่ยังคงเป็นโครงการที่วาดฝันไว้เพื่อรอโอกาสที่เหมาะสม
ในการสัมภาษณ์ รุ่งระวี ชานีหอม วัย 60 ปี ด้านแรงจูงใจในการทางาน ท่านได้ให้คาตอบ
ที่น่า สนใจว่า หลั งการอบรมในปี พ.ศ.2552 รู้สึ กมีพ ลังมากมายที่ อ ยากทาตามฝัน ความคิ ด
สร้างสรรค์ต่าง ๆ มากมายที่ถูกวิทยากรกระตุ้นผ่าน “สื่อปฏิบัติการสมมติ” ไว้เมื่อ 6 ปีที่แล้ว นั่นคือ
การออกแบบแผนการเรียนการสอนใหม่ ให้เด็กเรียนรู้ด้วยกิจกรรมที่สนุกสุด ๆ มีการร้อ งเพลง
การเล่านิทานสร้างสรรค์ มีแต่กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์อันชาญฉลาดของเด็ก ด้วยการ
ให้เรียนรู้ด้วยตัวเอง แต่สุดท้าย รุ่งระวี ชานีหอม ดาเนินการสานฝันได้ไม่ถึงครึ่งทาง ไฟที่ถูกจุด
ให้ลุกโชติช่วงในการตั้งความหวัง ค่อย ๆ มอดลง เหลือเพียงพลังอุ่น ๆ ที่คอยหล่อเลี้ยงชีวิตการ
ทางานให้ไปตามฝัน เท่าที่ปัจจัยรอบด้านจะอานวย ทั้งหมดนี้เป็นเพราะอุปสรรคปัญหาที่มาจาก
ปัจจัยภายนอกที่ รุ่งระวี ชานีหอม กล่าวว่าไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งปัญหาปัจจัยภายนอกดังกล่าว
มาจาก 2 ทาง ได้แก่
1) ปัญหาจากการขาดงบประมาณ บุคลากร และสถานที่
2) ปัญหาจากความคาดหวังของผู้ปกครอง
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1) การขาดงบประมาณ บุคลากร และสถานที่
รุ่งระวี ชานีหอม ได้ให้รายละเอียดว่า แผนงานและโครงการหลายอย่างมีอันต้องพับ
เก็บลงกล่องไปเพราะขาดงบประมาณสนับสนุน ขณะเดียวกันสถานที่ในศูนย์ก็มีขนาดพื้นที่ไ ม่
เหมาะสมกับการทากิจกรรรมการเคลื่อนไหวของเด็ก ๆ ซึ่งต้องการความสนุกสุด ๆ เคลื่อนไหวได้
เต็มที่ ทรงพลัง และปลอดภัยไปพร้อมกัน เหมือนกับสิ่งที่ได้เรียนรู้มาจาก “สื่อปฏิบัติการสมมติ”
รุ่ ง ระวี ช านี ห อม อธิ บ ายว่ า ปั ญ หาส าคั ญ คื อ การขาดบุ ค ลากร ที่ มี บุ ค ลิ ก ภาพ
ศักยภาพ และแรงจูงใจในการทางาน ครูที่มีอยู่ตอนนี้เป็นครูใหม่เกือบทั้งหมด เนื่องจากครูคนเก่า
ที่ เ คยอบรมมาด้ ว ยกั น ไม่ มี ใ ครเหลื อ อยู่ เนื่ อ งจากเหตุ ผ ลเรื่ อ งค่ า ตอบแทนที่ ไ ม่ ส มดุ ล กั บ
ภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ จึงได้ลาออกไปหางานอื่นที่มีรายได้ตอบแทนคุ้มค่าเหนื่อยมากกว่า
ซึ่งสิ่งที่ รุ่งระวี ชานีหอม อธิบายว่าทาเพื่อเป็นการแก้ปัญหาด้านบุ คลากร คือ การถ่ายทอดสิ่งที่
เรียนรู้มาให้ครูใหม่ได้เกิดพลังและแรงจูงใจอย่างที่ตนเคยได้รับ แต่ดูเหมือนว่า ความพยายามยังไม่
บรรลุเป้าหมายเท่าที่ควร แต่ยังดีกว่าไม่ได้จัดการแก้ปัญหาใดเลย
2) ปัญหาจากความคาดหวังของผู้ปกครอง
ความฝันเพื่อกิจกรรมสร้างสรรค์สาหรับเด็ กของรุ่งระวี ชานีหอม ต้องถูกระงับไป
เนื่องมาจากความต้องการของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ที่คาดหวังให้การเข้ามาเรียนในศูนย์ของเด็กคือ
การได้อ่านเรียน เขียนเก่ง นับเลขคล่อ ง ท่ อ งศัพท์อังกฤษได้ ต้อ งการให้ลูกหลานของตน มี
ความก้าวหน้าทางวิชาการเป็นรูปธรรม ทาให้ รุ่ งระวี ชานีหอม ต้องลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับ
ผู้ปกครองโดยการแบ่งเป็นวิชาการและกิจกรรมในสัดส่วนที่เท่ากัน ทั้งนี้รุ่งระวี ชานีหอม พยายาม
วางแผนการเรียนการสอน ด้วยการผสมผสานทั้งสองอย่างให้กลมกลืนกันไม่แ ยกออกจากกั น
ชัดเจนเกินไป จึงได้บูรณาการผลงานในรูปแบบของการผสมผสานความเป็นวิชาการเข้าสู่กิจกรรม
สร้างสรรค์ให้มากที่สุด เท่าที่บริบทอันจากัด จะเอื้ออานวย เพื่อ ให้เกิดประสิทธิภาพได้มากที่สุด
ซึ่งสร้างการยอมรับกับผู้ปกครองได้ในระดับหนึ่ง
อย่างไรก็ตาม รุ่งระวี ชานีหอม ก็ไม่ได้ท้อ ถอย ยังสร้างแรงจูงใจและต่อยอดความมุ่ งมั่น
ในการทุ่มเทพลังให้กับกิจกรรมพิเศษในแต่ละปี ซึ่งเปรียบเสมือนวันที่ได้สานฝันที่ตั้งใจ โดยการ
จัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ และงานวันเด็ก ซึ่งงานสังสรรค์ปีใหม่เป็นกิจกรรรมที่จะได้
สื่อสารสัมพันธ์กับผู้ปกครอง ขณะที่งานวันเด็กเป็นวันที่จะได้สร้างความสุ ข สนุกสนานให้เด็ก ๆ
อย่างเต็มที่ดังที่ตั้งใจไว้ ส่วนเทศกาลอื่นไม่ได้จัดกิจกรรมอื่นใดด้วยข้อจากัดดังกล่าว แต่ในฐานะ
ที่ศูนย์มีอาณาเขตอยู่ในบริเวณวัด อาจจะมีกิจกรรมทางศาสนาเพิ่มเติม เช่น พาเด็กไปวัดสวดมนต์
ไหว้ พ ระ นั่ ง สมาธิ ท าบุ ญ ในวั น ส าคั ญ ทางพุ ท ธศาสนาบ้ า งตามสมควร (รุ่ ง ระวี ช านี ห อม,
ผู้อานวยการศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบาเพ็ญเหนือ, การสัมภาษณ์, 12 มิถุนายน 2558)
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สาหรับแรงจูงใจในการทางานของ นาราภัทร งามศักดิ์กุล ได้ให้สัมภาษณ์ ว่า แม้ตัวเองจะ
อายุ 58 ย่าง 59 ปีแล้ว แต่ยังรู้สึกว่ายังมีพลังมากมาย ทุกเช้าตื่นมายังมีความคิดในการตั้งเป้าหมาย
ว่าวันนี้จะสอนอะไร จะทาอะไร โดยจงใจให้ครูลูกทีม ดูเป็นแบบอย่าง แม้กระทั่งการทาความ
สะอาดห้องเรียนหลังเลิก ก็ทาเองโดยไม่ได้ไหว้วานลูกทีม ทั้งทีม่ ตี าแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิชาการ แต่
ไม่เคยใช้ตาแหน่งที่สูงกว่าของตนเพื่อ เอื้อ ประโยชน์ใด ๆ นาราภัทร งามศักดิ์กุล ปฏิบัติภารกิจ
และใช้ชีวิตการทางานทุกอย่างเหมือครูทุกคน ตั้งแต่ การสอน การเก็บเด็ก การทากิจกรรม ป้อน
ข้าว อาบน้า ดูแลความสะอาดทั้งของเด็ก และสถานที่ในศูนย์ ทั้งถูพื้น ทั้งทิ้งขยะ ด้วยความสุข
ปฏิบัติภาระหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และด้วยใจที่ทุ่มเท
นาราภัทร งามศักดิ์กุล ประสบความเหน็ดเหนื่อยอยู่เรื่องเดียว คือ ปัญหาจากผู้ปกครอง ที่
มักจะอ้างว่าไม่มีเวลา ไม่เคยสอนอะไรลูก ไม่สนใจแม้แต่การบ้านลูก จึงแก้ปัญหาด้วยการขอเวลา
ผู้ปกครองให้สนใจสิ่งที่ ลูกได้เ รียนรู้ ถามไถ่พูดคุย กั นเพีย งวันละ 5 นาทีโดยใช้กุศโลบายให้
ผู้ปกครองตระหนักในความสาคัญของเวลาที่ให้กับลูกว่า “ช่วยสละเวลาวันละ 5 นาที รวมทั้งปี จะ
มีค่าเท่าไหร่สาหรับลูกของท่าน” โดยในความคิดของนาราภัทร งามศักดิ์กุล ได้สร้างพลังเชื่อมั่น
ให้กับตัวเอง สร้างแรงจูงใจโดยยืนหยัดความคิดที่ถูกต้องกับผู้ปกครอง ซึ่งบางครั้งนาไปสู่ความ
ขัดแย้ง และความไม่เข้าใจของผู้ปกครอง ซึ่งบางคนถึงกับบ่นว่า “ครูนิดจะอะไรนักหนา ก็แค่เด็ก
อนุบาล” แต่ นาราภัทร งามศักดิ์กุล ก็ยังมุ่งมั่นเอาชนะอุปสรรคในความคิดที่ถูกต้องมาตลอด ด้วย
การสร้างพลังในตัวเองด้วยตนเองว่า “เราเป็นครูที่เค้าส่งลูกมาอยู่กับเรา แสดงว่าเค้าไว้วางใจเรา
ดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องให้เค้า คือการทาเหมือ นเค้าเป็นลูกเรา” ดังนั้น จึงยอมที่ต้อ งสื่อสารกับ
ผู้ปกครองตรง ๆ เพื่อกระตุ้นให้รับรู้ความจริงบางอย่าง ในที่สุดผู้ปกครองก็เห็นใจในการทุ่มเทของ
ผู้ให้ข้อมูลสาคัญท่านนี้ ถือว่าเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ นาราภัทร งามศักดิ์กุล ได้รับความภูมิใจ
และมีความสุขในภาระหน้าที่ของตน (นาราภัทร งามศักดิ์กุล, หัวหน้าฝ่ายวิชาการศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์ในวัดศรีบุญเรือง, การสัมภาษณ์, 19 มิถุนายน 2558)
สาหรับ อังคณา มัดยูโก๊ป ในวัย 38 ปี กล่าวว่าเกิดแรงจูงใจในการทางานที่มากขึ้น แต่ก่อน
บางครั้งเหนื่อยกับการสอนเด็ก แต่พอเรียนรู้ “สื่อปฏิบัติการสมมติ” กับวิทยากร มีความตื่นเต้นใน
การมาทางานมากขึ้น “บางครั้ง มาทางานก็แต่งหน้าทาปากแดง เด็กมาจับหน้า บอกสวยจัง บางวัน
ครูก็จะเป็นลิงตัวใหญ่เล่นไปรอบ ๆ เด็กก็จะสนุกเป็นลิงกันไปหมด สรุปคือตั้งแต่อบรมมา ได้เป็น
ตัวเอง ทาในสิ่งที่คิด คิดมาจากธรรมชาติของตน” สิ่งที่ อังคณา มัดยูโก๊ป ฝันที่จะทา คือการใส่
กิจกรรมลงไปในการเรียนการสอน แต่ทั้งนี้มีอุปสรรคบางอย่างคือ ผังการเรียนการสอนถูก กาหนด
ไว้แล้วจากผู้บริหารโดยต้องทาตามแบบเรียน ทาให้ตารางเวลาประจาของเด็กแน่นเต็ม การจะเสริม
สิ่งใดเพิ่มเป็นเรื่องยาก ทาให้ อังคณา มัดยูโก๊ป ไม่สามารถสร้างศักยภาพให้กับเด็กอย่างเต็มที่
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แม้ว่าภาระรับผิดชอบของ อังคณา มัดยูโก๊ป จะมีมากมาย แต่ด้วยความที่ไม่เ คยย่อท้อต่อ
อุปสรรค ประกอบกับการเป็นครูที่มีความสามารถและทักษะส่วนตัวที่หลากหลาย แต่เมื่อเทียบ
ภาระหน้าที่ที่เพิ่มขึ้นกับค่าตอบแทนอันน้อยนิด ก็ไม่เคยนามาเป็นข้อขัดแย้งในใจ แม้ทุกวันนี้จะได้
ปรับค่าตอบแทนขึ้นจาก 6,000 บาท เป็น 15,000 บาทตามระเบียบของกทม. สาหรับอัตราจ้างผู้จบ
ปริญญาตรี แต่ อังคณา มัดยูโก๊ป ก็ต้องมาแบกรับภาระการกรอกเอกสารมากมายในทุกเช้า ซึ่ง
สร้างความเหน็ดเหนื่อยในเรื่องระบบเอกสาร แต่ภารกิจที่สร้างแรงจูงใจให้ อังคณา มัดยูโก๊ป
ตระหนักในคุณค่าของตนทุกวันนี้ คือ การสร้างทีมแสดงเต้น Hula Hoop ประจาปี ซึ่งประสบ
ความสาเร็จอย่างดียิ่ง ด้วยการสนับสนุนของเขตสวนหลวง โดยดาเนินการสอนเต้นให้เด็กร่วมกับ
สมร สุขถาวร ผู้ซึ่งได้แรงจูงใจจาก “สื่อปฏิบัติการสมมติ ” เช่นกัน (อังคณา มัดยูโก๊ป, อาจารย์
ประจาชั้นศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนธรรมานุรักษ์, การสัมภาษณ์, 26 มิถุนายน 2558)
สาหรับ สมร สุขถาวร วัย 43 ปี ที่ยังเต็มเปี่ยมด้วยพลังกายและพลังใจที่เป็นผลลัพธ์ต่อเนื่อง
จากเมื่อ 6 ปีก่อน ที่ได้รับการกระตุ้นตัวตน จาก “สื่อปฏิบัติการสมมติ” ในปี พ.ศ. 2552 ท่ามกลาง
การเรียนรู้ในบรรยากาศร้อง เล่น เต้น แสดงตามแบบวิทยากร ซึ่ งกลายมาเป็นบุคคลต้นแบบของ
สมร สุขถาวรในการใช้แนวทางสร้างสรรค์การจัดการเรียนรู้ของเด็ก สมร สุขถาวรได้เรียนรู้ และ
เกิด แรงจูงใจในการทางานของตนเอง จนเพื่ อ นครูชื่ นชมและยอมรับ โดยได้ก ล่า วเพิ่ มเติ มว่ า
“เหมือนที่วิทยากรเคยใช้คาว่า ‘ลั้นล้า’ เมื่อ 6 ปีที่แล้ว ยังเป็นคาใหม่ คานี้ชอบมาก การทาให้ทิ้ง
เรื่องทุกอย่างไว้ที่บ้าน เก็บไว้ก่อน พอมาถึงที่ทางานต้องหน้าใส หน้าสวย เราก็เกิดพลังบวกมา
ทางาน Happy ไป” สมร สุขถาวร กล่าวถึงประสบการณ์ในการอบรมว่า ได้ไปอบรมมาหลายที่แต่
ไม่เคยได้อะไรเทียบเท่ากับครั้งนั้น ที่อื่นให้ เอกสารเป็นหนังสือวิชาการ แต่วิทยากรให้ความรู้เป็น
วิชาการที่ไม่เป็นหนังสือ โดยกล่าวว่า “...แล้วแต่คนที่มาอบรมว่าเก็บอะไรได้ การ Lecture กลับมา
อ่าน ก็จบตรงนั้น แต่ของครูเหมียว ไม่ได้จบตรง Lecture แต่กลับนามาต่อยอดบูรณาการถึงทุก
วันนี้เยอะมาก นึกถึงว่าถ้าเราเป็นเด็ก เราอยากเรียนกับครูแบบไหน เราก็สอนแบบนั้น”
สมร สุ ขถาวร ได้แ รงจูง ใจในการทางานตามแบบอย่ างวิทยากรในการใช้รู ปแบบการ
สื่อสารของ “สื่อปฏิบัติการสมมติ” ในครั้งนั้น และกล่าวว่า “...จะจาได้เลยว่า ครูเหมียวไม่อยู่เฉย
เลย ครูเหมียวมันมาก ทั้งร้อง ทั้งเต้น สนุกสนานมากเดินไปรอบห้องเลย ครูหมอนก็ทาแบบนั้น
มาตลอด และเด็กก็ชอบมาก Happy กันสุดสุด” ขณะเดียวกันได้ระบายความอึดอัดใจที่ยังไม่มีการ
อบรมครั้งใด ที่วิทยากรมีการใช้รูปแบบการสื่อ สารเช่นเดียวกับการใช้ “สื่อปฏิบัติการสมมติ” ว่า
“ไม่มีใครอบรมแบบนั้นอีกเลย ครูวิทยากรมาก็เน้นแต่วิชาการ น่าเบื่อมาก ต้องทนนานมาก จริง ๆ
แล้วครูปฐมวัยต้องมีส่วนนี้ด้วย เรื่องวิชาการนั้นเป็นอีกส่วน อย่างการสอนภาษาอังกฤษ หมอนใช้
เกมในการเรียนรู้ศัพท์ตลอด ยังใช้คาว่า Freeze และ Just Do It ที่ครูเหมียวเคยใช้เสมอ”
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ทุกวันนี้ สมร สุขถาวร กล่าวว่ารู้สึกสนุกกับงาน และมีแรงจูงใจในการทางานอยู่เสมอ และ
ยังจดจาประโยคนี้ ที่เป็นข้อความเชิงสัญญะ ในการเป็นนาเป็นแนวคิดและคติประจาใจในการสร้าง
พลังให้ตัวเอง และกล่าวปิดท้ายว่า “Children learn from what you are than what you teach.
เด็กไม่ได้เป็นอย่างที่พร่าสอน แต่เด็กเป็นอย่างที่เราเป็น และขอบคุณครูวิทยากรกับการใช้รูปแบบ
การสื่ อสารของ “สื่อ ปฏิ บัติ ก ารสมมติ ” ในครั้ง นั้น ที่ ท าให้ห มอนมาถึ งวั นนี้ ” (สมร สุ ขถาวร,
อาจารย์ประจาชั้นศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนธรรมานุรักษ์, การสัมภาษณ์, 26 มิถุนายน 2558)
สาหรับ วินัย บินสอัด วัย 45 ปี มีแรงจูงใจก่อให้เกิดโครงการที่อยากสานฝัน คือต้องการ
จัดให้มีวิชากีฬาหนึ่งอย่างในศูนย์ แต่ยังไม่ได้เริ่มดาเนินการ โดยวางแผนว่าอยากให้ครูของศูนย์ได้
ไปอบรมวิชาในสาขากีฬา แล้วกลับมาพัฒนาศูนย์ โดยหวังให้เป็นกีฬาเฉพาะของศูน ย์เอง ซึ่งความ
ตั้งใจยังเป็นเพียงแนวคิด แต่ยังไม่ไ ด้ลงมือปฏิบัติ ทั้งนี้ วินัย บินสอัด กล่าวว่า คงต้อ งได้รับการ
เสริมสร้างพลังให้มากกว่านี้ เพื่อให้เกิดความมุ่งมั่นดาเนินการสานฝันให้สาเร็จ (วินัย บินสอัด,
อาจารย์ประจาชั้นศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนธรรมานุรักษ์, การสัมภาษณ์, 26 มิถุนายน 2558)
สรุปผลการวิจัย ผลลัพธ์ปัจจุบันของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ด้านแรงจูงใจในการทางาน
พบว่าผู้รับสารส่วนใหญ่ได้รับแรงกระตุ้นหลังการอบรมค่อนข้างสูงจนเกิดพลังที่อยากปลดปล่อย
ความสามารถของตน โดยตั้งใจว่าพลังศักยภาพของตนจะสร้างสรรค์ ผลงานตามที่คาดหวังไว้ แต่
เมื่อเวลาผ่านไปถึง 6 ปี แรงจูงใจในการทางานของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กลดลงไป สังเกตได้จาก
จานวนครูที่เคยเรียนรู้ผ่าน “สื่อปฏิบัติการสมมติ” ลดลงไปเหลือจานวนไม่ถึงครึ่ง ด้วยสาเหตุส่วน
ใหญ่มาจากเรื่องค่าตอบแทนที่ไม่สมดุลกับภาระค่าใช้จ่าย อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กเกินครึ่งจึงลาออก
เพื่อ ไปหางานใหม่ ซึ่ง แสดงว่า อิท ธิพ ลเรื่อ งค่ าตอบแทนและความจาเป็ นทางเศรษฐกิ จส่ งผล
มากกว่าอุดมการณ์ในวิชาชีพ อย่างไรก็ตาม บรรดาอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กที่ยังทางานอยู่ก็ยังคงมี
แรงจูงใจในการทางาน และมุ่งมั่นอาชนะปัญหา ฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อ ไปให้ถึงสิ่งที่หวังและตั้งใจ
ด้วยการตระหนักว่าตัวเองมีคุณค่า มีความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร ซึ่งเป็นผลจากการ
กระตุ้นตัวตนผู้รับสารจากการใช้รูปแบบการสื่อสารของ “สื่อปฏิบัติการสมมติ” ในปี พ.ศ.2552
จากผลลัพ ธ์ ก ารเปลี่ ย นแปลงทั้ ง หมด สะท้อ นให้ เห็ น ว่ า “สื่ อ ปฏิ บั ติก ารสมมติ ” เป็ น
รูปแบบการสื่อสารที่มีคุณสมบัติในการเสริมสร้างพลังให้กับผู้รับสารได้ โดยมีผลการเปลี่ยนแปลง
ภายในตัวตนของผู้รับสารส่วนใหญ่ ทั้งด้านทัศนคติและเจตคติ ด้านบุคลิกภาพซึ่งสะท้อนผ่าน
ทักษะการแสดงออกทางร่างกาย เสียง ภาษา และอารมณ์ ด้านศักยภาพในการบูรณาการ ด้านการ
ทางานเป็นทีมโดยแสดงออกอย่างสร้างสรรค์เป็นอิสระ และด้านแรงจูงใจในการทางาน ที่นาไปสู่
การตระหนักในคุณค่าของตน จนสามารถบูรณาการผลงานที่มีประโยชน์ต่อชุมชนได้

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
ในบทสุดท้า ยของการศึ กษาวิ จัย “สื่อ ปฏิ บัติการสมมติ ” (Role-Play Action Medium)
รูป แบบการสื่ อสารเพื่อ การเสริ ม สร้า งพลั ง อาสาสมั ค รผู้ดู แ ลเด็ก ในบริบ ทของการอบรมเชิ ง
ปฏิบัติการ จะเป็นการสรุปผลการวิจัย ในมิติของความหมายตามนิยามศัพท์ ลักษณะองค์ประกอบ
ขั้นตอน เป้าหมาย และสรุปผลลัพธ์ที่เกิดขึ้ นของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก จากนั้นทาการอภิปรายผล
และปิดท้ายด้วยข้อเสนอแนะ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

5.1 สรุปผลการวิจัย
5.1.1 รูปแบบการสื่อสารเพือ่ การเสริมสร้างพลังในบริบทของการอบรมเชิงปฏิบัติการ
นิยามศัพท์คาว่า “สื่อปฏิบัติการสมมติ” หรือ Role-Play Action Medium เกิดจากการหลอม
รวมคาศัพท์ 3 คา ได้แก่ คาว่า “สื่อ” หรือ Medium ครอบคลุมความหมายของบุคคลซึ่งได้แก่
วิทยากร และกิจกรรมซึ่งได้แก่ลักษณะและขั้นตอนของรูปแบบการสื่อสาร คาว่า “ปฏิบัติการ”
หรือ Action เป็นการเรียนรู้จากการลงมือกระทาด้วยตัวเอง และคาว่า “สมมติ” หรือ Role-Play
เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้รับสารได้สะท้อนปฏิกิริยาที่เกิดจากความเชื่อและความสามารถอย่างอิสระ
ผ่านโลกสมมติของวิทยากร ดังนั้น “สื่อปฏิบัติการสมมติ” (Role-Play Action Medium) หมายถึง
รูปแบบการสื่อสารของวิทยากร ในบริบทของการอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้วยการกระตุ้นความเชื่อ
และทักษะความสามารถภายในตัวตน ให้เกิดปฏิกิริยาการกล้าแสดงออกทางร่างกาย เสียง ภาษา
อารมณ์ และความคิดสร้างสรรค์อย่างอิสระ โดยสนับสนุนการเรียนรู้หาประสบการณ์ จากการลง
มือกระทาด้วยตนเอง และไม่ยึดติดกับแบบแผน หรือกฎเกณฑ์เดิม ๆ ไม่คานึงถึงปัจจัยที่ทาให้เกิด
อุปสรรคต่อการแสดงออก ไม่มีการวางแผนตีกรอบจุดหมายปลายทางของผลลัพธ์ไว้ล่วงหน้า ไม่
เป็นการแสดงออกเพื่อเอาใจใคร หรือจงใจทาการแสดงออกโดยมีเป้าหมายหวังผลประโยชน์ใด ๆ
คาว่า “สื่อปฏิบัติการสมมติ” หรือ Role-Play Action Medium เป็นการนิยามศัพท์เฉพาะในงานวิจัย
นี้ เพื่อสื่อสารความหมายเฉพาะในบริบทของการอบรมเชิงปฏิบัติการเมื่อปี พ.ศ. 2552 เท่านั้น
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รูปแบบการสื่อสารของ“สื่อปฏิบัติการสมมติ ” มีลักษณะองค์ประกอบสาคัญ 5 ประการ
ได้แก่
1) Freedom สภาวะอิสระทางร่างกายและจิตใจ
เป็นลักษณะการปรับสภาวะอิสระทางร่ างกายและจิตใจ (Freedom) ของผู้รับสาร
เพื่อ ขจัดอุปสรรคในการเรียนรู้ที่มาจากสภาพภายในผู้รับสาร ได้แก่ ความแตกต่างทางเพศ วัย
ศาสนา ตาแหน่งหน้าที่การงาน และความเชื่อ เป็นการลด “ช่องว่างระหว่างบุคคล” โดยวิทยากร
สะท้อนลักษณะสภาวะอิสระทางร่างกายและจิตใจ (Freedom) นี้ ผ่านการใช้เครื่องมือ ที่เป็นเกม
ลีลาประกอบเพลง และ การใช้ดนตรีคลายเครียด ในช่วงก่อนเริ่มกิจกรรมใด ๆ
2) Sensory Recall การกระตุ้นประสาทสัมผัสทั้งห้า
การใช้เครื่องมือสื่อสารต่าง ๆ ในกระตุ้นประสาทสัมผัสทั้งห้าของอาสาสมัครผู้ดูแล
เด็ก ได้แก่ ตา หู จมูก ปาก และกายสัมผัส โดยวิทยากรใช้ลักษณะของการกระตุ้นประสาทสัมผัส
ทั้งห้าของผู้รับสาร (Sensory Recall) โดยใช้การเล่าเรื่องเพื่อเปิดมโนภาพผ่านจินตนาการของผู้รับ
สาร และการเล่าเรื่องเพื่อกระตุ้นปฏิกิริยาตอบสนองทางประสาทสัมผัสทั้งห้าของผู้รับสารผ่าน
จินตนาการที่ผู้รับสารกาหนดรายละเอียดด้วยตนเอง
3) Movement & Voice ทักษะการเคลื่อนไหว และการใช้เสียง
ทักษะการเคลื่อนไหวและการใช้เสียง (Movement & Voice) โดยวิทยากรเป็นผู้
อานวยให้เ กิด กระบวนการเรีย นรู้ใ นการพัฒนาทั กษะความสามารถทางกาย ด้ว ยกิ จกรรมการ
เคลื่อนไหวร่ างกายให้เกิดการยืดหยุ่นและคล่องตัว การเล่นท่าใบ้เพื่อ รู้จักการสื่อสารภาษากาย
การเต้นอิสระเพื่อการเคลื่อนไหวที่ไร้ขีดจากัด และการพัฒนาทักษะความสามารถในการใช้เสียง
ด้วยแบบฝึกหัดการเปล่งเสียงเพื่อการใช้เสียงที่เหมาะสม
4) Creativity การกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์
การอานวยให้เกิดความสามารถในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ โดยเปิดโอกาส
ให้ผู้รับสารได้กระทาสิ่งต่าง ๆ โดยไม่มีการกาหนดผลลัพธ์ตอนจบล่วงหน้า ไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์
โดยวิทยากรใช้ลักษณะของการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) สะท้อนผ่านกิจกรรมการ
เล่นบทบาทสมมติ ในมิติการแก้สถานการณ์ปัญหา เรื่องเล่าหรือนิทาน แบบด้นสด
5) Semiology การสื่อสารความหมายเชิงสัญญะ
วิทยากรใช้ลักษณะของการสื่อสารความหมายเชิงสัญญะ (Semiology) สะท้อนผ่าน
กิจกรรมการบรรยายสรุป และ การเล่าเรื่องเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งจะนาไปสู่การปรับเปลี่ยนพัฒนา
ตัวตนหรือไม่อย่างไร ขึ้นอยู่กับการพินิจพิจารณาของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ซึ่งเป็นผู้ตีความหมาย
ภายใต้สัญญะนั้น นาไปสู่การเกิดผลกระทบต่ออารมณ์ความรู้สึก ความเชื่อ และมายาคติด้วยตนเอง
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ลาดับขั้นตอนการใช้รูปแบบการสื่อสารของ “สื่อปฏิบัติการสมมติ” มีทั้งหมด 4 ขั้นตอน
ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 Release (ผ่อนคลาย ไร้กลัว)
วิ ท ยากรใช้ รู ป แบบการสื่ อ สารของ “สื่ อ ปฏิ บั ติ ก ารสมมติ ” ผ่ า นเกมละลาย
พฤติก รรมซึ่ งมีส องช่ว ง อัน ได้แ ก่ช่วงเกริ่น นา และช่ วงสารวจตัวตน โดยทั้งสองช่ว ง เป็ นการ
กระตุ้นบรรยากาศในบริบทของการอบรมเชิงปฏิ บัติการที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานแบบสุด ๆ
ไม่เน้นการแข่งขันมุ่งมั่นเอาชัยชนะ แต่สอดแทรกด้วยอารมณ์ขัน และการสนับสนุนให้ผู้รับสารมี
การปลดปล่อยพลังที่ซ่อนภายใน แสดงออกตัวตนอย่างอิสระเต็มที่โดยปราศจากความกลัวใด ๆ
ขั้นตอนที่ 2 Reload (ตัวตน สร้างสรรค์)
วิท ยากรใช้รู ป แบบการสื่ อ สารของ “สื่ อ ปฏิ บัติ ก ารสมมติ ” ผ่ า นแบบฝึ ก ทั ก ษะ
ทางการแสดง (Acting Exercises) ที่หลากหลาย เริ่มจากการฝึกเคลื่อนไหวร่างกาย (Movement)
ตามด้วยการกระตุ้นประสาทสัมผัสทั้งห้า (Sensory Recall) โดยการให้ผู้รับสารสร้างมโนภาพผ่าน
จินตนาการ (Fancy by Imagination) และการกระตุ้นปฏิกิริยาตอบสนองทางร่างกายผ่านจินตนาการ
(Reaction by Imagination) จากนั้น วิทยากรจึงดาเนินการฝึกทักษะในการเปล่งเสียงที่ถูกหลัก
(Voice Projection) ตามด้วยกิจกรรมการเล่นบทบาทสมมติ (Role Playing) แล้วจึงใช้เสียงดนตรี
ผ่อนคลายอารมณ์ผู้รับสาร (Relaxation by Music) และปิดท้ายด้วยการเต้นอิสระ (Dancing Free)
ขั้นตอนที่ 3 Relate (สัมพันธ์ เรียนรู้)
วิทยากรใช้รูปแบบการสื่อสารของ “สื่อปฏิบัติการสมมติ” ผ่านกิจกรรมการใช้ลีลา
ประกอบเพลง การเล่าเรื่องเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการสื่อสารความหมายเชิงสัญญะ ใน 2 รูปแบบ
คือ ใช้สัญญะสัตว์ 5 ประเภท เป็นวิธีสะท้อนบุคลิกภาพ และพฤติกรรมในบุคลิกภาพของครูสาหรับ
เด็กปฐมวัย และใช้สัญญะคาภาษาอังกฤษในเทคนิค 5 ขั้นตอน เป็นวิธีสะท้อนแนวทางและทักษะ
ในการสื่อสารกับเด็กปฐมวัย
ขั้นตอนที่ 4 Renovate (ฟื้นฟู บูรณาการ)
วิทยากรใช้รูปแบบการสื่อ สารของ “สื่อ ปฏิบัติการสมมติ ” ผ่านการใช้ กิจกรรม
ภารกิจ (Mission) 10 หัวข้อ เพื่อกระตุ้นการความสามารถภายในของผู้รับสารให้เป็นที่ประจักษ์แก่
สาธารณะ โดยเน้น การมี ส่ วนร่ ว มท างานเป็ น ทีม ของผู้ รับ สาร เพื่ อ ร่ ว มสร้า งสรรค์บู ร ณาการ
กระบวนการเรียนรู้ในเด็กปฐมวัย และปิดท้ายด้วยกิจกรรมการบรรยายสรุป ที่วิทยากรใช้สัญญะ
ผ่านคา และข้อความ ที่สื่อความหมายโดยนัย เป็นวิธีสื่อสารในการสะท้อนทางเลือกด้านเจตคติใน
วิชาชีพครู และเป็นวิธีการเสริมสร้างแรงจูงใจในการทางานด้วยการกระตุ้นให้ผู้รับสารตระหนักใน
คุณค่าแห่งตน
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ส่วนเป้าหมาย และผลลัพธ์ของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กที่เกิดขึ้นทันทีในแต่ละขั้นตอน มีดังนี้
1) เป้าหมาย และผลลัพธ์ของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ในขั้นตอนที่ 1: Release
เป็ น ไปเพื่ อ การปรั บ ทั ศ นคติ ข องผู้ รั บ สารให้ พ ร้ อ มเปิ ด กว้ า งต่ อ การแสวงหา
ประสบการณ์ใหม่ โดยปรับวิธีคิดให้ผู้รับสารปลดปล่อยพันธนาการทางร่างกายและจิตใจ ไม่ยึดติด
กับสถานภาพส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ วัย ศาสนา ตาแหน่งหน้าที่ และปัญหาส่วนตัวต่าง ๆ ผลลัพธ์
ที่เกิดขึ้นทันที คือ ผู้รับสารรู้สึกคลายกังวลจากความอาย ความเครียด เกร็ง กลัวเสียภาพลักษณ์
กลัวผิด โดยไม่ยึดติดความคิดแตกต่างทางสถานภาพ ไม่กังวลต่อปัญหาส่วนตัวใด ๆ เปิดใจยอมรับ
ประสบการณ์ใหม่ในการเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นที่พึ่งพบปะเป็นครั้งแรก
2) เป้าหมาย และผลลัพธ์ของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ในขั้นตอนที่ 2: Reload
เป็นไปเพื่อการเสริมสร้างทักษะในการแสดงออก ผ่านการใช้เครื่องมือสื่อสารของ
ผู้รับสารให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างทักษะในการเคลื่อนไหว การใช้ร่างกาย การเปล่งเสียง
อย่างถูกวิธี การสื่อสารด้วยภาษาที่เหมาะสม และความสามารถในการปลดปล่อย และควบคุม
อารมณ์ของผู้รับสาร ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทันที คือ ผู้รับสารได้รู้จักความสามารถในการเคลื่อนไหว
ร่างกายแบบไม่จากัด คล่องตัว ยืดหยุ่น ได้เรียนรู้วิธีเปล่งเสียง และการใช้ภาษาที่สอดคล้องไปตาม
ตัว ละครบทบาทสมมติ อีก ทั้ งได้ ผ่อ นคลายสภาวะความตึ งเครีย ดทางอารมณ์ ที่ส ะสมมานาน
แสดงออกอย่างจริงใจตามความรู้สึกนึกคิดที่แท้จริง และเป็นตัวของตัวเอง
3) เป้าหมาย และผลลัพธ์ของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ในขั้นตอนที่ 3: Relate
เป็ น ไปเพื่ อ การปรั บ บุ ค ลิ ก ภาพในบทบาทของครู ส าหรั บ เด็ ก ปฐมวั ย เพื่ อ การ
ปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยให้เหมาะสม รวมถึงการใช้เทคนิคในการสื่อสารกับเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทันที คือ ผู้รับสารเกิดผลกระทบทางความคิด อารมณ์ความรู้สึก และเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ของเรื่องที่เล่า เข้ากับบุคลิกภาพและพฤติกรรมของตนได้ด้วยตัวเอง เกิดจิตสานึก
และแรงจูงใจที่จะปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยที่ไม่เหมาะสม และเรียนรู้เทคนิคการสื่อสารกับเด็กปฐมวัย
4) เป้าหมาย และผลลัพธ์ของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ในขั้นตอนที่ 4: Renovate
เป็นไปเพื่อการพัฒนาด้านศักยภาพของผู้รับสาร เพื่อให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะ
อีกทั้งเป็นไปเพื่อสนับสนุนการทางานเป็นทีม และการเห็นความสาคัญในการใช้พลังกลุ่มในการ
แก้ปัญหา และปิดท้ายบทบรรยายสรุปเชิงสัญญะ เป็นไปเพื่อ การปรับเจตคติในวิชาชีพ และการ
สร้างแรงจูงใจในการทางาน ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทันที คือ ผู้รับสารมีการร่วมนาเสนอผลงานกลุ่มด้วย
การแสดงออกนอกกฎเกณฑ์ที่เคยปฏิบัติกันมา เป็นวิธีปฏิบัติที่สร้างสรรค์นาไปใช้ต่อยอดในชุมชน
ได้จริง เกิดความสัมพันธ์เพื่อสร้างเครือข่ายเล็ก ๆ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และเกิด
ความรู้สึกความต้องการที่จะปรับเปลี่ยนเจตคติในวิชาชีพ และการเสริมสร้างแรงจูงใจในการทางาน
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5.1.2 ผลลัพธ์ปัจจุบันของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก (พ.ศ. 2558) อันเป็นผลต่อเนื่องจากการใช้
รูปแบบการสื่อสารของ “สื่อปฏิบัติการสมมติ” ในปี พ.ศ. 2552
การเปลี่ยนแปลงของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก สะท้อนผ่านทัศนะของผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ดังนี้
1) ด้านทัศนคติ และเจตคติ
ผู้รับสารมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านทัศนคติ โดยมีความมั่นใจในการแสดงออกต่อ
สาธารณะอย่า งไม่มีความกลัว และไม่ยึ ดติดในบทบาทและตาแหน่ง หน้าที่ทางการงาน มีการ
แสดงออกอย่างเต็มที่ไม่กังวลต่อคาวิพากษ์วิจารณ์ ได้เป็นตัวของตัวเอง และเกิดพลังความเชื่อใน
ความสามารถของตน มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเจตคติ และพฤตินิสัยที่เหมาะสมในอาชีพ
2) ด้านบุคลิกภาพ และทักษะการแสดงออก
ผู้รับสารมีการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลิกภาพสะท้อนผ่านทักษะการแสดงออกในด้าน
ต่าง ๆ ได้แก่ ทักษะทางร่างกายที่ผู้รับสารมีบุคลิกภาพความคล่องตัว ยืดหยุ่น มั่นใจ เคลื่อนไหว
อิสระ ทักษะทางการใช้เสียง และภาษาที่ผู้รับสารสามารถสื่อ สารด้วยเสียงที่มีพลังและภาษาที่
เหมาะสม โดยเฉพาะการใช้บุคลิกภาพของเสียงที่หลากหลายในกิจกรรมการเล่านิทาน และทักษะ
ในการควบคุมการแสดงออกทางอารมณ์ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม แสดงออกในทางบวก
3) ด้านศักยภาพในการบูรณาการ
ผู้รับสารมีพัฒนาการใช้ทักษะความสามารถและศักยภาพในการบูรณาการทางด้าน
ต่า ง ๆ ดัง นี้ ทางจั ด การเรีย นรู้ส าหรับ เด็ก โดยการวางแนวทางในการจั ดกระบวนการเรี ย นรู้
สร้างสรรค์กิจกรรมกระตุ้นจินตนาการและทักษะต่าง ๆ ของเด็ก ทางการสื่อสารกับเด็กปฐมวัย
โดยพัฒนาวิธีการและเทคนิคในการสื่อสารเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เด็กในการทากิจกรรม และเป็น
การสื่อสารสร้างสัมพันธภาพที่แนบแน่นระหว่างครูกับเด็ก และทางการสร้างคุณค่าต่อองค์กร โดย
การสื่อสารพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และเป็นไปตามความต้องการร่วมกันของทุกคน
4) ด้านการทางานเป็นทีม
ผู้รับสารส่วนใหญ่ มีความสามารถในการทางานกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีความ
มั่นใจในการแสดงออกถึงความสามารถที่ซ่อ นอยู่ภายในอย่างอิสระ และสร้างสรรค์ จนเป็น ที่
ประจักษ์และยอมรับของเพื่อนร่วมงาน ขณะเดียวกันยังสามารถบริหารจัดสรรภาระหน้าที่อ ย่าง
สมดุล และมีความพึงพอใจในการทางานเป็นทีม โดยตระหนักในความสาคัญของการใช้พลังกลุ่ม
ในการแก้ปัญหา แต่ทั้งนี้ผลลัพธ์จะกลับในทางตรงกันข้าม หากมีเงื่อนไขหรือปัจจัยภายนอกมา
กระทบ ได้แก่ ปัจจัยทางการบริหารจัดการของผู้บริหารที่ไม่เห็นความสาคัญของพลังกลุ่ม และ
ปัจจัยเพื่อนร่วมทีมที่มีทัศนคติและบุลิกภาพที่แตกต่างจากผู้ที่เคยผ่านการใช้รูปแบบการสื่อสารของ
“สื่อปฏิบัติการสมมติ” ในปี พ.ศ. 2552
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5) ด้านแรงจูงใจในการทางาน
ผู้รับสารส่วนใหญ่ได้รับแรงกระตุ้นหลังการอบรมค่อนข้างสูงจนเกิดพลังที่อยาก
ปลดปล่ อยความสามารถของตน จนตั้ง ใจว่ า พลั ง ศัก ยภาพของตนจะสร้า งสรรค์ผ ลงานตามที่
คาดหวังไว้ แต่ด้วยสาเหตุจากเรื่องค่าตอบแทนที่ไม่สมดุล อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กเกินครึ่งจึง ลาออก
เพื่อไปหางานใหม่ อย่างไรก็ตาม บรรดาอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กที่ยังทางานอยู่ก็ยังคงมีแรงจูงใจใน
การท างาน และมุ่ งมั่น อาชนะปั ญหา ฝ่า ฟันอุ ปสรรคเพื่ อ ไปให้ถึ งสิ่ง ที่หวั งและตั้ง ใจ ด้ว ยการ
ตระหนักว่าตัวเองมีคุณค่า มีความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร
จากผลลั พ ธ์ ก ารเปลี่ ย นแปลงทั้ ง หมด สะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ า “สื่ อ ปฏิ บั ติ ก ารสมมติ ” เป็ น
รูปแบบการสื่อสารที่มีคุณสมบัติในการเสริมสร้างพลังให้กับผู้รับสารได้ โดยมีผลการเปลี่ยนแปลง
ภายในตัวตนของผู้รับสาร ทั้งด้านทัศนคติและเจตคติ ด้านบุคลิกภาพซึ่งสะท้อ นผ่านทักษะการ
แสดงออกทางร่างกาย เสียง ภาษา และอารมณ์ ด้านศักยภาพในการบูรณาการ ด้านการทางานเป็น
ทีม และด้านแรงจูงใจในการทางาน ที่นาไปสู่การตระหนักในคุณค่าของตน จนสามารถบูรณาการ
ผลงานที่มีประโยชน์ต่อสาธารณะ
กล่ า วได้ ว่ า “สื่ อ ปฏิ บั ติ ก ารสมมติ ” นั บ เป็ น รู ป แบบการสื่ อ สารเพื่ อ เป้ า หมายในการ
เสริมสร้างพลัง โดยเกิดจากการบูรณาการองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการ ในสาขานิเทศศาสตร์ ได้แก่
การสื่อสารระหว่างบุคคลผ่านสื่อบุคคล การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม การใช้สัญญวิทยาและการ
สร้างความหมาย ในสาขาสังคมศาสตร์และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ การเสริมสร้างพลัง
และในสาขาศิลปะการแสดง ได้แก่ ละครสร้างสรรค์ และบทบาทสมมติ นอกจากนี้ ในการใช้
รูปแบบการสื่อสารของ “สื่อปฏิบัติการสมมติ” สะท้อนการเสริมสร้างพลังและเป็นแนวทางการ
แก้ไขปัญหาสถานการณ์สามประการที่เกิดขึ้นจากการสารวจข้อ มูลของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กเมื่อปี
พ.ศ. 2552 ด้านศักยภาพ ด้านบุคลิกภาพ และด้านแรงจูงใจในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สรุปว่า “สื่อปฏิบัติการสมมติ” เป็นรูปแบบการสื่อสารของวิทยากร เพื่อวัตถุประสงค์ใน
การเสริมสร้างพลังอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ในบริบทของการอบรมเชิงปฏิบัติการ เป็นการกระตุ้น ให้
ผู้รั บสารเกิ ดความมั่น ใจ เป็น ตัว ของตัว เอง รั บรู้ ถึง ความสามารถและพลัง ที่ซ่ อ นอยู่ ในตัว ตน
ปลดปล่อยแสดงออกอย่างอิสระ จนเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ รับรู้ความสาเร็จที่ได้จากการวางแผน
ลงมือกระทา เรียนรู้ด้วยตัวเอง นาไปสู่การการยอมรับนับถือ เข้าใจตัวตน และการตระหนักใน
คุณค่าแห่งตน เกิดพลังความสามารถในการคิดวิเคราะห์ปัญหาที่มาจากปัจจัยภายใน และภายนอก
สามารถปรับทัศนคติและเจตคติ สร้างบุคลิกภาพพฤตินิสัยที่เหมาะสมสาหรับเด็กปฐมวัย และ
กระตือรือร้นในการพัฒนาศักยภาพเพื่อบูรณาการผลงานที่เป็นประโยชน์เพื่อสาธารณะ
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5.2 การอภิปรายผล
ผู้วิจัยได้นาประเด็น ในผลการวิจัยที่ได้จากการวิเคราะห์ “สื่อปฏิบัติการสมมติ” รูปแบบ
การสื่อสารเพื่อการเสริมสร้างพลังอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ในบริบทของการอบรมเชิงปฏิบัติการ มา
ทาการอภิปรายผลภายใต้แนวคิดวิชาการ 6 เรื่อง ซึ่งประเด็นดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้
5.2.1 นิยามศัพท์ คาว่า “สื่อปฏิบัติการสมมติ ” (Role-Play Action Medium) ภายใต้
แนวคิดการเสริมสร้างพลัง
คาว่า “สื่อปฏิบัติการสมมติ” เป็นศัพท์เฉพาะที่ใช้ในกระบวนการวิจัยครั้งนี้ เกิดจากคา 3 คา
ได้แก่ คาแรก “สื่อ” หรือ Medium ครอบคลุมความหมายของบุคคลซึ่งได้แก่วิทยากร และกิจกรรม
ซึ่งได้แก่ลักษณะและขั้นตอนของรูปแบบการสื่อสาร คาที่สองคือ “ปฏิบัติการ” หรือ Action เป็น
การเรียนรู้จากการลงมือกระทาด้วยตัวเอง และคาสุดท้าย “สมมติ” หรือ Role-Play ในงานวิจัยนี้
หมายถึง การสะท้อนปฏิกิริยาของผู้รับสารที่เกิดจากความเชื่อพื้นฐานและความสามารถภายใน
บุคคล ที่ถูกกระตุ้นด้วยรูปแบบการสื่อสารและกิจกรรมผ่านโลกสมมติของวิทยากรในบริบทของ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยแสดงออกได้อย่างสร้างสรรค์และอิสระ เมื่อรวมคาทั้งหมดเข้าด้วยกัน
จะได้นิยามศัพท์คาว่า “สื่อปฏิบัติการสมมติ” หรือ Role-Play Action Medium ซึ่งมีความหมาย
เฉพาะในที่นี้ว่า รูปแบบการสื่อสารของวิทยากร ในบริบทของการอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้วยการ
กระตุ้นความเชื่อและทักษะความสามารถภายในตัวตน ให้เกิดปฏิกิริยาการกล้าแสดงออกทาง
ร่า งกาย เสี ยง ภาษา อารมณ์ และความคิ ดสร้า งสรรค์ อ ย่ า งอิ สระ โดยสนั บ สนุ นการเรีย นรู้ ห า
ประสบการณ์ จากการลงมือกระทาด้วยตนเอง และไม่ยึดติดกับแบบแผน หรือกฎเกณฑ์เดิม ๆ ไม่
คานึงถึงปัจจัยที่ทาให้เกิดอุปสรรคต่อการแสดงออก ไม่มีการวางแผนตีกรอบจุดหมายปลายทางของ
ผลลัพธ์ไว้ล่วงหน้า ไม่เป็นการแสดงออกเพื่อเอาใจใคร หรือจงใจทาการแสดงออกโดยมีเป้าหมาย
หวังผลประโยชน์ใด ๆ โดยเมื่อพิจารณานิยามความหมายของคาว่า "สื่อปฏิบัติการสมมติ" พบว่า มี
ความสอดคล้องกับแนวคิดทางวิชาการเกี่ยวกับเป้าหมายในการเสริมสร้างพลังการทางานของครู
กล่าวคือ เป็นการกระตุ้นศักยภาพจากภายใน ให้ครูมีความกล้าคิด กล้าปฏิบัติ สร้างสรรค์นวัตกรรม
ที่มีประโยชน์ทางการศึกษา ด้วยการกระตุ้นจิตสานึก การสร้างความผูกพันและความรักในการ
ปฏิบัติงาน กระตุ้นให้ครูสามารถรับผิดชอบการทางานด้วยตนเอง มีอิสระในการดาเนินงานอย่าง
คล่องตัว เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป็นการสนับสนุนให้ครูพัฒนาตัวตน มี
การเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพ นาไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ ((Bolin, 1989; Haksever, 2000; &
Lashley, 1997 อ้างถึงใน ศิริพร ใจห้าว. 2556, 15 มิถุนายน))
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5.2.2 ลักษณะองค์ประกอบ ภายใต้แนวคิดละครสร้างสรรค์ในฐานะสิ่อเพื่อการเรียนรู้และ
พัฒนา แนวคิดกระบวนการเรียนรู้โดยบทบาทสมมติ แนวคิดการสื่อสารแบบมี
ส่วนร่วม และแนวคิดสัญญวิทยาและการสร้างความหมาย
ผลการวิจัยพบว่า “สื่อปฏิบัติการสมมติ ” ประกอบด้วยลักษณะสาคัญ 5 ประการ ซึ่งมี
ลักษณะภายใต้แนวคิดที่เหมือนกัน 4 ประการ และ มีลักษณะภายใต้แนวคิดแตกต่างอีก 1 ประการ
โดยแยกตามความสอดคล้องของแนวคิดได้ดังนี้
5.2.2.1 ลักษณะองค์ประกอบ 4 ประการ ของ “สื่อปฏิบัติการสมมติ” ภายใต้แนวคิด
ละครสร้างสรรค์ในฐานะสื่อ เพื่อการเรียนรู้และพัฒนา แนวคิด กระบวนการเรียนรู้โดยบทบาท
สมมติ และแนวคิดการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม
“สื่อปฏิบัติการสมมติ” มีลักษณะองค์ประกอบภายใต้แนวคิดวิชาการที่เหมือนกันอยู่
4 ประการ ลักษณะดังกล่าว คือ 1) Freedom สภาวะอิสระทางร่างกายและจิตใจ 2) Sensory Recall
การกระตุ้นประสาทสัมผัสทั้งห้า 3) Movement & Voice ทักษะการเคลื่อนไหว และการใช้เสียง
และ 4) Creativity การกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งองค์ประกอบทั้งหมดสะท้อนอยู่ในการใช้
กิจกรรมต่าง ๆ ในรูปแบบการสื่อสารของวิทยากร ได้แก่ เกม ดนตรี ลีลาประกอบเพลง การใช้
จินตนาการ การเคลื่อนไหว การเล่นท่าใบ้ การเต้นอิสระ บทบาทสมมติ การเล่าเรื่องสร้างสรรค์
และการใช้แบบฝึกทักษะทางการแสดง ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นการแสดงออกทางร่างกาย เสียง ภาษา
อารมณ์ และความคิดสร้างสรรค์อย่างอิสระ ของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก
ลักษณะองค์ประกอบดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดละครสร้างสรรค์ในฐานะสื่อเพื่อ
การเรียนรู้และพัฒนา ดังที่ ปาริชาติ จึงวิวัฒ นาภรณ์ (2547 อ้างถึงใน ปิยรัฐ มรรคยาธร, 2556)
กล่าวว่า ศาสตร์แห่งการละครนั้น สามารถนามาใช้เป็นวิธีการเรียนรู้ในเชิงกระบวนการได้ การนา
ศิลปะการละครมาประยุกต์เพื่อการเรียนรู้โดยมุ่งเน้นประโยชน์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม (Participants)
มีห ลั ก การอยู่ บ นพื้ น ฐานในการใช้ ศิ ล ปะการละครเพื่ อ สร้ า งประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น
(Experiential Learning) ให้ กับผู้ เข้าร่ วมกิ จกรรม ด้ วยวิธี การของการแสดงละครแบบไม่เป็ น
ทางการภายใต้สถานการณ์สมมุติหรือบทบาทสมมุติที่กาหนด
ปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ์ (2547 อ้างถึงใน ปิยรัฐ มรรคยาธร, 2556) ได้กล่าวเพิ่มเติม
ว่า การใช้ กระบวนการละครสร้ า งสรรค์ ไม่ ไ ด้ เป็ น ไปเพื่ อ การฝึ ก ผู้ร่ ว มกิ จกรรมให้ ก ลายเป็ น
นักแสดงอาชีพ แต่เป็นการนาแบบฝึกหัดการฝึกทักษะในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับละครและการ
แสดงมาใช้พัฒนาศักยภาพของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งทางด้านสติ ปัญญา สังคม และอารมณ์ โดยมี
กระบวนการแนวคิ ด ละครสร้ า งสรรค์ ใ นฐานะสื่ อ เพื่ อ การเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นา เพื่ อ ทั ก ษะการ
แสดงออก ดังนี้
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1) การใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า (Sensory Recall) ซึ่งเป็นการกระตุ้นประสาทสัมผัส
ผู้รับสารทางการ มองเห็น การฟัง การได้กลิ่น การสัมผัส และการลิ้มรส เพื่ อเป็นฐานไปสู่การ
สร้างจินตนาการและจินตภาพ
2) การใช้จินตนาการ (Imagination) เป็นการส่งเสริมให้มีการนาสิ่งที่ปรากฏจากการ
รับรู้จากประสาทสัมผัสทั้งห้า หรือแม้แต่การนาความทรงจาในอดีตมาต่อยอดเป็นจินตภาพใหม่ ๆ
ได้อย่างอิสระ
3) การใช้ความคิด สร้างสรรค์ (Creativity) เป็น การส่ งเสริม การน าจินตนาการที่
เกิดขึ้น มาสร้างสรรค์เป็นวิธีการใหม่ ๆ
4) การเคลื่อนไหวสร้างสรรค์ (Creative Movement) เป็นการกระตุ้นให้ได้ใช้ส่วน
ต่าง ๆ ของร่างกายอย่างครบถ้วน และอิสระเพื่อให้สามารถใช้ร่างกายในการแสดงออกและสื่อสาร
กับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5) การใช้ท่าใบ้ (Pantomime) เป็นการผนวกการใช้จินตนาการและการเคลื่อนไหว
อย่างสร้างสรรค์เพื่อสื่อสารผ่านท่าทางโดยไม่ใช้คาพูด และยังเป็นการปูพื้นฐานสาหรับการสร้าง
ความเชื่อในบทบาท และสถานการณ์สมมติ
6) การพูดด้นสด (Verbal Improvisation) เป็นกิจกรรมการใช้สถานการณ์ที่กาหนด
หรือ บทบาทที่กาหนด เพื่อให้ได้มีการแสดงออกทางความคิดและความรู้สึกผ่านคาพูดและบท
สนทนาแบบฉับพลัน
7) การแสดงละครแบบด้นสด (Improvisational Drama) เป็นการประมวลทักษะ
ทั้งหมดที่ได้ฝึกฝน คือการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า การใช้จินตนาการ การใช้ความคิดสร้างสรรค์
การเคลื่อ นไหวอย่ างสร้างสรรค์ การใช้ท่า ใบ้ และการพู ดด้น สดเพื่อ สามารถแสดงบทบาทใน
สถานการณ์ที่กาหนดให้
ขณะที่ พรรัตน์ ดารุ ง (2547) ได้นาเสนอการศึกษาแนวทางของการจัดกิจกรรม
ละครสร้ า งสรรค์ ใ นแนวคิ ด ละครสร้ า งสรรค์ ใ นฐานะสื่ อ เพื่ อ การเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาไว้ ว่ า
ประกอบด้วย 1) เกม และกิจกรรมการเล่น (Games and Exercises) ได้แก่ การเคลื่อนไหว ทาท่าทาง
ลีลาเพื่อสื่อความหมาย การเล่นเกม และฝึกจินตนาการร่วมกัน 2) กิจกรรมที่ฝึกสมาธิ ความเชื่อ
การฝึกแสดงออก บทบาทสมมติ และการแสดงออก มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้สวมบทบาทเป็นผู้อื่นใน
สถานการณ์ และเงื่อนไขที่วางแผนไว้ ในสถานการณ์ที่กาหนดซึ่งมีความขัดแย้ง และปัญหาที่
ชัดเจน และผู้ทากิจกรรมมีความเข้าใจในปัญหา และต้องใช้ความรู้ และประสบการณ์ของตนในการ
พัฒนาเรื่องราวกับเพื่อนที่ร่วมทากิจกรรม เพื่อไขปัญหา หรือข้อขัดแย้งให้ลุล่วงไป
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นอกจากนี้ ลักษณะองค์ประกอบ 4 ประการที่สะท้อนอยู่ในการใช้กิจกรรมต่าง ๆ ใน
“สื่อปฏิบัติการสมมติ” ยังสอดคล้องกับ เสริมศรี ลักษณศิริ (2540) ในแนวคิดกระบวนการเรียนรู้
โดยบทบาทสมมติว่า บทบาทสมมติในการเรียนรู้เป็ นเครื่องมือและวิธีการอย่างหนึ่ง เพื่อให้ผู้เรียน
ได้มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเรื่องที่เรียนรู้ โดยที่ให้ผู้เรียนรู้ได้แสดงออกมาตามที่ตนคิดว่าควรจะ
เป็น และถือเอาการแสดงออกทั้งทางความรู้และพฤติกรรมของผู้แสดงมาเป็นข้ออภิปรายเพื่อการ
เรียนรู้ ปรับพฤติกรรมของตนอย่างมีประสิทธิภาพในสภาวะต่างๆได้
ส่วนบุญชม ศรีสะอาด (2541) กล่าวในแนวคิ ดกระบวนการเรียนรู้โดยบทบาท
สมมติว่า การแสดงบทบาทสมมติแตกต่างจากเกมจาลองสถานการณ์ตรงที่ไม่มีกฎเกณฑ์และการ
แข่งขัน เป็นการเรียนรู้ที่หยิบยกเอาเหตุการณ์ ประเด็นหรือปัญหาขึ้นมาให้ศึกษา โดยวิธีการให้
ผู้เรียนรู้ได้ เข้าใจถึง สภาพการณ์ และปัญ หาในเหตุก ารณ์นั้น ตลอดจนสามารถแก้ไ ขปัญหาที่
เกิ ด ขึ้ น ซึ่ ง แนวคิ ด กระบวนการเรี ย นรู้ โ ดยบทบาทสมมติ ดั ง กล่ า วสอดคล้ อ งกั บ ลั ก ษณะ
องค์ประกอบ 4 ประการที่สะท้อนในรูปแบบกิจกรรมของ “สื่อปฏิบัติการสมมติ” เช่นกัน
ทั้งนี้เมื่อมองภาพรวม ดูเหมือนว่าแนวคิดในการใช้กิจ กรรมในรูปแบบการสื่อสาร
ของ “สื่อปฏิบัติการสมมติ” จะเหมือนกับรูปแบบกิจกรรมในแนวคิดละครสร้างสรรค์ ในฐานะสื่อ
เพื่อการเรียนรู้และพัฒนา กับแนวคิดกระบวนการการเรียนรู้ด้วยบทบาทสมมติ เกือบทุกด้าน แต่
เมื่อ มองลึกในรายละเอียดของการปฏิบัติ จะพบว่า มีความแตกต่างกันตรงที่ การใช้กิจกรรมใน
รูปแบบการสื่อสารของ “สื่อปฏิบัติการสมมติ” ไม่มีกระบวนการจัดแสดงละครเป็นเรื่องราว ไม่มี
การสร้างบทบาทสมมติเป็นขั้นตอนเต็มรูปแบบ ไม่มีการเน้นผู้ดูผู้ชม หรือผู้วิจารณ์ ไม่มีการเน้น
เนื้อหาวิชาการอย่างชัดเจน ไม่มีการนาเอาการแสดงขึ้นมาทาการวิพ ากษ์เพื่อสะท้อนพฤติกรรมแต่
รูปแบบการสื่อสารของ “สื่อปฏิบัติการสมมติ” เน้นให้ผู้รับสารทาการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
ที่สาคัญ กิจกรรมทั้งหมดที่ใช้ในรูปแบบการสื่อสารของ “สื่อปฏิบัติการสมมติ” จะ
ไม่ใส่ใจในการแสดงตอนจบ แต่ให้ความสาคัญต่อ กระบวนการที่ผู้รับสารได้ลงมือ กระทาและ
เรียนรู้ด้วยตัวเอง ประโยชน์ที่ได้เกิดจากการใช้การพินิจพิจารณาสังเคราะห์ข้อมูลตามความเชื่อ และ
มุมมองของผู้รับสาร ซึ่งเป็นการปฏิบัติที่แตกต่างไปจากแนวคิดละครสร้างสรรค์ ในฐานะสื่อเพื่อ
การเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นา กั บ แนวคิ ด กระบวนการการเรี ย นรู้ ด้ ว ยบทบาทสมมติ ที่ วิ ท ยากรต้ อ ง
รับผิดชอบต่อผลการแสดงในตอนจบ เพื่อการนาเข้าสู่กระบวนการวิพากษ์วิเคราะห์อย่างจริงจัง
นอกจากนี้ ลักษณะองค์ประกอบ 4 ประการที่สะท้อนอยู่ในการใช้กิจกรรมต่าง ๆ ใน
“สื่อ ปฏิบัติการสมมติ ” ยังมีความสอดคล้อ งกับแนวคิดของการสื่อ สารแบบมีส่วนร่วม ซึ่งทาง
กาญจนา แก้วเทพ, กาจร หลุยยะพงศ์, รุจิรา สุภาษา, และวีรพงษ์ พลนิกรกิจ (2543) ได้กล่าวถึง
การสื่อสารชุมชน อันมีลักษณะดังนี้
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1) เป็นการสื่อสารแบบสองทาง ข่าวสารไม่นิ่งอยู่กับที่ มีการไหลเวียนของสารอยู่
ตลอดเวลา ข้อมูลปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ของการตอบโต้ระหว่างผู้ส่งสาร และผู้รับสาร
2) ทิศทางการไหลของข่าวสาร มีการหลั่งไหลของข่าวสารจากทุกทิศทุกทาง ทั้ง
จากบนลงล่าง จากล่างสู่บน และแบบไปมาในแนวราบ
3) เป้าหมายของการสื่อสารชุมชน เพื่อถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารและโน้มน้าวชักจูงใจ
เพื่อเป็นช่องทางการแสดงออกซึ่งตัวตนของชุมชน
4) วัตถุประสงค์ในการสื่อ สารชุมชน เป็นการพัฒนาเพื่อ ตอบสนองความต้องการ
ของชุมชน
5) หน้าที่ของการสื่อสาร ประกอบด้วย หน้าที่ในการแสดงออก คือ ทักษะในการ
สะท้อนลักษณะ หน้าที่ทางสังคม คือ การเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อสร้างเอกภาพ หน้าที่ในการให้ข้อมูล
ข่าวสาร มี กระบวนการแลกเปลี่ย นข้อ มู ลและเพื่อ ถ่ ายทอดความรู้ให้ กันและกัน หน้าที่ ในการ
ควบคุมการปฏิบัติการ การสื่อสารมีผลต่อการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาของทุกคนในชุมชน
นอกจากนั้น กาญจนา แก้วเทพ, กิตติ กันภัย, และปาริชาต สถาปิตานนท์ (2543)
กล่ า วในแนวคิ ด การสื่ อ สารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม ซึ่ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ลั ก ษณะ
องค์ประกอบของ “สื่อปฏิบัติการสมมติ” ดังนี้ เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนตระหนักในคุณค่าของตนเอง
เพื่อสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับชุมชนในการมีส่วนร่วม เพื่อเปิดเวทีให้ชุมชนได้แสดงออกใน
การนาเสนอปัญหาที่เป็นของชุมชน และร่ วมสืบค้นวิเคราะห์หาวิธีแก้ไ ขปัญหาภายใต้บริบทที่
เหมาะสมกับชุมชนกระบวนการสื่อ สารจะส่งผลให้ชุมชนเรียนรู้ไ ด้ชัดเจน เกิดปัญญาและความ
รอบคอบในการตัดสินแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างชาญฉลาด เปิดโอกาสให้มีการสร้างสรรค์สื่อ
ที่เต็มไปด้วยสาระและคุณภาพในปริมาณที่เพิ่มพูนมากขึ้น
5.2.2.2 ลักษณะองค์ประกอบประการสุดท้าย ของ “สื่อ ปฏิบัติการสมมติ” ภายใต้
แนวคิดสัญญวิทยาและการสร้างความหมาย
ลักษณะองค์ประกอบอีกประการ ในรูปแบบการสื่อสารของ “สื่อปฏิบัติการสมมติ”
คือ ลักษณะของ Semiology หรือ การสื่อสารความหมายเชิงสัญญะ ซึ่งสะท้อนอยู่ในกิจกรรมการ
เล่าเรื่องเชิงสร้างสรรค์ และการบรรยายข้อ ความสรุป ซึ่งลักษณะองค์ประกอบดังกล่าวอยู่ภายใต้
แนวคิดสัญญวิทยาและการสร้างความหมาย
ผู้วิจัยพบว่า วิทยากรได้ใช้สัญญะสัตว์ 5 ชนิดแทนลักษณะนิสัยที่แตกต่างกัน ให้
ผู้รับสารได้เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับบุคลิกภาพและเรียนรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยที่เหมาะสม
กับวิชาชีพ นอกจากนั้นวิทยากรยังใช้สัญญะคาศัพท์ภาษาอังกฤษ 5 คา แทนลักษณะกลวิธีในการ
สื่อสาร ให้ผู้รับสารได้เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับเทคนิคในการสื่อสารกับเด็กปฐมวัย
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ลักษณะองค์ประกอบประการสุดท้ายนี้ มีความสอดคล้อ งกับแนวคิ ดสัญญวิทยา
และการสร้างความหมายของ เดอ โซซูร์ (De Saussure, 1974) ซึ่งแบ่งสัญญะออกเป็น 2 ส่วน ส่วน
แรกคือ ตัวหมาย ( Signifier) เป็นรูปแบบทางกายภาพของสัญลักษณ์ และสาหรับส่วนที่สองคือ ตัว
หมายถึง (Signified) คือบริบทภายในใจที่ถูกหมายถึงโดยตัวหมาย เมื่อพิจารณารูปแบบการสื่อสาร
ของ “สื่อปฏิบัติการสมมติ” ตัวหมาย ( Signifier)ได้แก่ สัตว์ 5 ชนิด คาศัพท์ภาษาอังกฤษ 5 คา และ
ข้อความในการบรรยายสรุปของวิทยากร ส่วนตัวหมายถึง (Signified) ได้แก่ บุคลิกภาพและการ
เรียนรู้ใ นการปรั บเปลี่ยนพฤตินิสัย ที่เหมาะสมกับวิ ชาชีพ ลักษณะกลวิธีในการสื่อ สารกับเด็ ก
ปฐมวัย และการกระตุ้นแรงจูงใจในการทางาน ตามลาดับ ซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้เราเรียกว่า การ
สร้างความหมาย
การศึกษาในเชิงสัญญะให้ความสาคัญกับการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวหมายกับ
ตัวหมายถึง โดยในการแสดงความหมายมี 2 ระดับ คือ ระดับแรกการตีความตามความหมายตรง
(Denotation) ซึ่ ง เป็น การตีค วามตามความหมายตรง เป็ น ระดั บ ที่เ กี่ ย วข้อ งกั บความจริ ง ตาม
ธรรมชาติ เป็นการอ้างถึงสามัญสานึกหรือความหมายที่ปรากฏแจ่มแจ้งอยู่แล้วของสัญญะ ( Sign)
และความสัมพันธ์ของสัญญะกับสิ่งที่กล่าวถึงในความหมายที่ชัดแจ้งของสัญญะ และระดับที่สอง
การตีความหมายโดยนัยแฝง (Connotation) การตีความหมายในขั้นนี้จะเป็นการตีความหมายใน
ระดับที่มีปัจจัยทางวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งไม่ได้เกิดจากตัวของสัญญะเอง เป็นการอธิบาย
ถึ ง ปฏิ สั ม พั น ธ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น เมื่ อ สั ญ ญะกระทบกั บ ความรู้ สึ ก หรื อ อารมณ์ ข องผู้ ใ ช้ แ ละคุ ณค่ า ทาง
วัฒนธรรมของเขา ซึ่งสัญญะในขั้นนี้จะทาหน้าที่ 2 ประการ คือ ถ่ายทอดความหมายโดยนัยแฝง
และถ่ายทอดความหมายในลักษณะมายาคติ (De Saussure, 1974)
ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์ ผู้รับสารถึงบุคลิกภาพและพฤติกรรมที่ไ ม่
เหมาะสมในบทบาทของความเป็นครูระดับ ปฐมวัย การขาดทักษะการสื่อสารกับเด็กปฐมวัยของ
ผู้รับสาร รวมถึงการเสริมสร้างแรงจูงใจในการทางานโดยปราศจากการขอร้อ งหรือ การบังคับ
วิทยากรจึงใช้รูปแบบการสื่อสารของ “สื่อปฏิบัติการสมมติ ” ด้วยลักษณะของ Semiology การ
สื่อสารความหมายเชิงสัญญะกับผู้รับสาร ภายใต้แนวคิดสัญญวิทยาและการสร้างความหมาย ซึ่ง
สอดคล้องในการตีความหมายในระดับที่สอง อันเป็นการถ่ายทอดความหมายโดยนัยแฝง ด้วย
กิจกรรมการเล่าเรื่องเชิงสร้างสรรค์ และการบรรยายข้อความสรุป เพื่อให้สัญญะสร้างผลกระทบกับ
อารมณ์ความรู้สึก และความคิด ของผู้รับสาร โดยผู้รับสารจะเป็น ผู้ตีความหมายเอง และเกิดพลัง
ความต้องการที่จะปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพ และพฤตินิสัยที่เหมาะสมในการอยู่ร่วมกับเด็กปฐมวัย
การใช้เทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย รวมถึงสร้างแรงจูงใจในการทางานในบทบาท
ครูสาหรับเด็กปฐมวัยได้ด้วยตัวเอง
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5.2.3 แนวคิดเพิ่มเติมในลาดับขั้นตอนของการใช้ “สื่อปฏิบัติการสมมติ”
ลาดับขั้นตอน 4 ขั้นตอน ในรูปแบบการสื่อสารของ “สื่อปฏิบัติการสมมติ” ประกอบด้วย
กิจกรรมต่าง ๆ ที่สะท้อนลักษณะองค์ประกอบสาคัญ ภายใต้แนวคิดต่าง ๆ ซึ่งได้กล่าวไปในหัวข้อ
5.2.2 ทว่าในขั้นตอนที่ 1 และ ขั้นตอนที่ 4 ของการใช้ “สื่อ ปฏิบัติการสมมติ” มีผลการวิจัยที่มี
ประเด็นน่าสนใจภายใต้แนวคิดเพิ่มเติม ดังนี้
5.2.3.1 ขั้นตอนที่ 1 Release (ผ่อนคลาย ไร้กลัว) ภายใต้แนวคิดละครสร้างสรรค์ใน
ฐานะสื่อเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา และแนวคิดการสื่อสารระหว่างบุคคลผ่านสื่อบุคคล
ในขั้นตอนนี้ วิทยากรใช้รูปแบบการสื่อสารของ “สื่อปฏิบัติการสมมติ” ด้วยการเล่น
เกมละลายพฤติกรรมที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน เต็มไปด้วยอารมณ์ขัน และกระตุ้นให้ผู้รับสาร
ปลดปล่อยพลังที่ซ่อนภายใน แสดงออกความเป็นตัวตนอย่างอิสระเต็มที่ เป็นวิธีการเตรียมพร้อม
ร่างกายให้คลายจากความเกร็ง ความเครียด และปลดปล่อยสภาวะของความกลัวของผู้รับสาร
ซึ่งลักษณะกิจกรรมในขั้นตอนนี้ สอดคล้องกับ พรรัตน์ ดารุง (2547) ที่กล่าวไว้ใน
แนวคิดละครสร้างสรรค์ ในฐานะสื่อเพื่อ การเรียนรู้และพัฒนาว่า ไม่ว่าเป้าหมายของกิจกรรมจะ
เป็นไปในรูปแบบใด สิ่งหนึ่งที่ผู้นากิจกรรมควรจะต้องทาก่อนเสมอในขั้นตอนแรกก็คือ การเตรียม
ความพร้อม หรือวอร์มอัพ (Warm Up) ร่างกายและจิ ตใจ ซึ่งเป็นขั้นตอนสาคัญมากก่อนจะเริ่ม
กิจกรรมหลักอื่น ๆ ซึ่งตรงกับที่วิทยากรใช้รูปแบบการสื่อสารของ “สื่อปฏิบัติการสมมติ” ด้วยเกม
ละลายพฤติกรรมช่วงเกริ่นนา เพื่อทาการผ่อนคลายร่างกายและจิตใจผู้รับสาร
พรรัตน์ ดารุง (2547) กล่าวว่า เมื่อ เตรียมความพร้อ มจึงจะตามด้วยกิจกรรมจูงใจ
(Motivation) หมายถึง การใช้คาถามหรือสื่อ ต่าง ๆ ในการกระตุ้นความสนใจของผู้ร่วมกิจกรรม
เพื่อ ให้ผู้ร่วมกิจกรรมเกิดความต้อ งการที่จะเรียนรู้ หรือ ทาความเข้าใจกับประเด็นที่ไ ด้ถูกหยิบ
ยกขึ้นมา แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) เกม และกิจกรรมเคลื่อนไหว (Movement and Game)
ได้แก่ ท่าใบ้ (Pantomime) การเคลื่อนไหวสร้างสรรค์ (Creative Movement) การเล่นเกม (Games)
การทาท่าทางการเคลื่ อนไหวประกอบจังหวะดนตรีหรือเพลง (Movement with Music and Song)
2) การใช้ภาษา (Language or Word Game) ได้แก่ การถามคาถาม การเล่านิทาน (Story Telling)
ด้วยเทคนิคต่าง ๆ การร้องเพลง (Songs) คาร้องในการละเล่น การใช้คาปริศนาคาทาย (Riddles)
และ 3) การใช้สื่อต่าง ๆ โดยการใช้กิจกรรมในขั้นตอนที่ 1: Release นี้ วิทยากรใช้รูปแบบการ
สื่อสารของ “สื่อปฏิบัติการสมมติ” ด้วยเกมละลายพฤติกรรมช่วงสารวจตัวตน โดยการใช้คาถาม
การกระตุ้นเคลื่อนไหวประกอบเพลง การใช้เสียงดนตรีเพื่อสร้างบรรยากาศความสนุกสนาน เพื่อ
สร้างแรงจูงใจและปลดปล่อยความเครียดของผู้รับสาร ซึ่งสอดคล้ องกับกิจกรรมในแนวคิดละคร
สร้างสรรค์ในฐานะสื่อเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาดังกล่าว
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รูปแบบการสื่อสารที่วิทยากรใช้เพื่อสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้ส่งสารในขั้นตอนนี้
ยังมีกระบวนการที่สอดคล้องกับแนวคิดการสื่อสารระหว่างบุคคลผ่านสื่อบุคคล ที่กล่าวถึงหลักใน
การสร้างความสาเร็จของการสื่อสารว่า ความสาเร็จในการสื่อสารระหว่างบุคคลจะเกิดขึ้นได้จาก
การสื่อสารของบุคคลที่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์และนาไปสู่การพัฒนาสัมพันธภาพ ทาให้คู่สื่อสาร
ได้ปรับตัวให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน ในการการแลกเปลี่ยนข้อดี ข้อเสีย เพื่อการปรับทัศนคติ และ
ปรั บ พฤติก รรมในการสร้า งสั ม พั นธ์ ที่ ดี ต่ อ กั น ในอนาคต (Wood, 2013 อ้ างถึ ง ใน พรพรรณ
ประจักษ์เนตร, 2556) ซึ่งในขั้นตอนที่ 1 นี้วิทยากรได้มีการตกลงเงื่อนไขสามข้อก่อนเข้าสู่กิจกรรม
หลัก และใช้คาสาคัญ (Keyword) ว่า Just Do It และ คาถามว่า Are You Ready? เพื่อก่อให้เกิดความ
เข้าใจร่วมกัน และกระตุ้นความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร
นอกจากนี้ การใช้ Meta-Communication แปลว่าการสื่อสารเกี่ยวกับการสื่อสาร ใน
แนวคิ ด การสื่ อ สารระหว่ า งบุ ค คลผ่ า นสื่ อ บุ ค คล เป็ น การใช้ ก ลวิ ธี ก ารสื่ อ สารเพื่ อ แก้ ปั ญ หา
พฤติกรรมการสื่อสารที่คู่สื่อสารกาลังเผชิญหน้าอยู่ หรือที่ผ่านมาแล้วให้เกิดการเข้าใจ หรือการใช้
กลวิธีการสื่อสารชักนาให้การสื่อสารที่กาลังจะเกิดมีความน่าสนใจ น่าติดตามนาไปสู่ความสัมพันธ์
ที่ดีเป็นกุศโลบายของการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างพลังอวัจนภาษา และวัจนภาษาให้เป็นไปในเชิงบวก
(Wood, 2013 อ้างถึงใน พรพรรณ ประจักษ์เนตร, 2556) ซึ่งในขั้นตอนที่ 1 วิทยากรใช้รูปแบบการ
สื่อสารของ “สื่อปฏิบัติการสมมติ” เพื่อแก้ไขปัญหา “ช่องว่างระหว่างบุคคล” เป็นการสะท้อนการ
แก้ ปั ญ หาในด้ า นทั ก ษะการสื่ อ สารและทั ศ นคติ ข องผู้ รั บ สาร ซึ่ ง เป็ น ลั ก ษณะของ MetaCommunication ภายใต้แนวคิดการสื่อสารระหว่างบุคคลผ่านสื่อบุคคลเช่นกัน
ทั้งนี้ ยังมีแนวคิดของนักวิชาการท่านอื่น ที่กล่าวไว้อย่างสอดคล้องกับ รูปแบบการ
สื่อสารของ “สื่อปฏิบัติการสมมติ” ที่วิทยากรใช้ในขั้นตอนที่ 1 Release (ผ่อนคลาย ไร้กลัว) ภายใต้
แนวคิดการสื่อสารระหว่างบุคคลผ่านสื่อบุคคล ดังนี้
สื่อบุคคลในการสื่อสารระหว่างบุคคลมีอิทธิพลในการสร้างการยอมรับของผู้รับสาร
ก่อให้มีการเปลี่ยนแปลงในทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้รับสาร และยังเป็นการสร้างความเข้าใจใน
สารที่ตรงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Rogers & Svenning, 1969) ขณะที่การสื่อสารระหว่างบุคคล
ผ่านสื่อ บุค คลมีผลต่อ การสร้า งแรงจู งใจในการให้ค วามร่ วมมือ ในกิ จกรรม และส่ง ผลต่อ การ
เปลี่ยนแปลงทางทันคติที่มากกว่าการใช้สื่อมวลชน (Katz & Lazarsfeld, 1955) นอกจากนี้ ยังมี
พจน์ ใจชาญสุข กิจ (2557) กล่ าวไว้ว่ า สื่อ บุ คคลเป็นตั วบุ คคลที่ท าหน้า ที่ เป็ นตั วกลางในการ
สื่อสาร นับว่าเป็นสื่อที่มีอิทธิพลอย่างยิ่งในการสร้างการโน้มน้าว ให้เกิดการยอมรับ เนื่องจากเป็น
การสื่อสารสัมพันธ์ด้วยการใช้คาพูดโดยตรงต่อกลุ่มเป้าหมายผู้รับสาร ซึ่งทั้งหมดสอดคล้องกับการ
ใช้รูปแบบการสื่อสารของวิทยากรโดย “สื่อปฏิบัติการสมมติ” ในขั้นตอนที่ 1

144
5.2.3.2 ขั้นตอนที่ 4 Renovate (ฟื้นฟู บูรณาการ) ภายใต้ แนวคิดการเสริมสร้างพลัง
และแนวคิดการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม
ในขั้นตอนนี้ วิทยากรใช้รูปแบบการสื่อสารของ “สื่อปฏิบัติการสมมติ” ผ่านการใช้
กิจกรรมภารกิจ (Mission) 10 หัวข้อ เป็นการร่วมกันทางานเป็นทีมในการประมวลความรู้เพื่อแสดง
ทักษะความสามารถในการแสดงออก และ พัฒนาศักยภาพในการบูรณาการของผู้รับสาร
ซึ่งแนวคิดที่สอดคล้องกับรูปแบบการสื่อสารของ “สื่อปฏิบัติการสมมติ” ในขั้นตอน
ที่ 4 นี้ อยู่ภายใต้แนวคิดการเสริมสร้างพลัง ซึ่งมีนักวิชาการ กล่าวว่า การเสริมพลังการทางานใน
ความหมายทั้งที่เป็นกระบวนการและผลลัพธ์ มีความสอดคล้องกับแนวคิดของการฝึกอบรม ซึ่งมี
เป้าหมายสาคัญที่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยการจัดกิจกรรมอย่างเป็นระบบเพื่อ เสริมสร้าง
ความรู้ความสามารถ หรือเจตคติของผู้เข้าอบรมก่อ ให้เกิดประโยชน์ในการแก้ปัญหาหรือ พัฒ นา
งานที่ปฏิบัติอยู่ ให้บรรลุ ผลสาเร็จตามความต้อ งการขององค์การ ด้วยเหตุนี้การเสริมพลังการ
ทางานจึงสามารถนามาใช้ในลักษณะของการฝึกอบรมมีลักษณะ ดังนี้ 1) รูปแบบของการเรียนรู้เพื่อ
สร้างความเชื่อในพลังของตนที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับชุมชน และการเรียนรู้ผ่ าน
จินตนาการเพื่อสารวจความสัมพันธ์ของตัวตนกับสถานการณ์แวดล้อม 2) เน้นการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วมอย่างแท้จริงของครู ในทุกขั้นตอนตั้งแต่การเลือกประเด็นที่สนใจและมีความสาคัญ การ
ร่วมวางแผนในกิจกรรม การมีส่วนร่วมในการสื่อสาร การร่วมแสดงออกอย่างเต็มที่และเป็นอิ สระ
3) วิทยากรต้องกระตุ้นและสนับสนุนให้ครูมีการกาหนดกติการ่วมกัน อันจะนาไปสู่การปฏิบัติเพื่อ
การเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งความฉลาดทางอารมณ์ (E.Q.) และพฤตินิสัยที่สะท้อ นผ่าน
บุคลิกภาพของครูแต่ละคน 4) การอบรมต้องมีความยืดหยุ่น และต้องเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่ อง
โดยวิทยากรต้องปรับเนื้อหา วิธีการ และกลยุทธ์การสื่อสารให้เหมาะกับความต้องการของครูแต่ละ
คนจากการลงมือปฏิบัติและเรียนรู้ด้วยตนเองได้ตลอดเวลา 5) การฝึกอบรมต้องสนุกสนานไม่น่า
เบื่อ เทคนิคการฝึกอบรมแบบเสริมพลังการทางาน ส่วนใหญ่ใช้การสนับสนุนให้มีการสนทนา
แลกเปลี่ยนความรู้ความคิด และเป็นปัญหาที่ผู้เรียนสนใจ เป็นเทคนิคที่ทาความเข้าใจและสามารถ
วิเคราะห์ปัญหาที่กาลังศึกษาร่วมกันอย่างเป็นทีมเวิร์ค 6) เครื่องมือที่เป็นกลยุทธ์ในการสื่อสารเพื่อ
เสริมสร้างพลังครูมักอาศัยสื่อละคร ดนตรี เกม และศิลปะการผลิตสื่อสร้างสรรค์ นอกจากนี้ทาให้
ครูได้ผ่อนคลาย ปลดปล่อยความคิดและการแสดงออกอย่างเป็นอิสระเกิดความเชื่อมั่นว่าตนเป็นผู้
มีศักยภาพ และได้รับการยอมรับจากทีมเวิร์ค นาไปสู่ความรู้สึกมีพลัง ตระหนักในคุณค่าแห่งตน
จนสามารถวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ และแก้ไขได้ในที่สุด (Wallerstein & Bernstein, 1988 อ้างถึงใน
นิตยา เพ็ญศิรินภา, 2542)
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ซึ่งแนวคิดดังกล่าวสะท้อนอยู่ในรูปแบบการสื่อสารของ “สื่อปฏิบัติการสมมติ” ใน
ขั้นตอนที่ 4 ที่วิทยากรมีการกระตุ้นให้ผู้รับสารมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และความ
คิดเห็นร่วมกัน ด้วยการแสดงออกทักษะทางการใช้ร่างกาย การเปล่งเสียงและการใช้ภาษา รวมถึง
การใช้จินตนาการผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า สามารถแสดงออกอย่างอิสระและสร้างสรรค์ให้เป็นที่
ประจักษ์แก่ทีมงานจนได้รับการยอมรับ วิทยากรเน้นความร่วมแรงร่วมใจในกลุ่มในการนาเสนอ
ผลงานเพื่อตอบโจทย์ภารกิจด้วยเครื่องมือสื่อสารที่เป็นเกม ละคร นิทาน ดนตรี ลีลาประกอบเพลง
ท่ามกลางบรรยากาศการสื่อสารสัมพันธ์แบบเสมอภาคระหว่างผู้ส่งสาร และผู้รับสารอย่างเป็น
กันเองและสนุกสนาน เต็มไปด้วยอารมณ์ขัน ไม่เคร่งเครียดเป็นวิชาการ
ยังมีแ นวคิด รูปแบบการสื่อ สารในขั้ นตอนนี้ ที่มี ความสอดคล้อ งกั บแนวคิดการ
สื่อสารแบบมีส่วนร่วม ที่ ปาริชาต สถาปิตานนท์ (2549) กล่าวว่า หลักการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม
เพื่อพัฒนาชุมชนประกอบด้วย 1) ความหลากหลายของผู้ร่วมกิจกรรม สะท้อนความคิดเห็นต่าง ๆ
ได้หลายมุมมอง ขณะเดียวกันก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนที่ได้มีส่วนร่วมในการได้แสดงออก
2) ความเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์ สร้างความตระหนักในคุณค่าแห่งตน ว่ามีความสามารถใน
การแก้ปัญหา 3) ความโดดเด่นของสาร ประเด็นที่มีเนื้อหาสาระเหมาะสมกับบริบทของชุมชน
สามารถสะท้อนความคิดความต้องการ และตอบโจทย์ปัญหาที่ชุมชนกาลังเผชิญอยู่ได้ มีประโยชน์
สาหรับชุมชนนั้น ๆ โดยเฉพาะ 4) การปรึกษาหารือ เป็นกระบวนการพูด คุยแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล มุมมอง และทัศนะต่าง ๆ และ 5) การสนับสนุน เป็น
การเปิดโอกาสให้ทุกคนมีได้แสดงออกอย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งลักษณะของแนวคิดดังกล่าวปรากฏอยู่
ในการใช้ภารกิจ 10 หัวข้อของวิทยากร เป็นการหยิบเอาสถานการณ์ปัญหาในชีวิตประจาวันของ
ผู้รับสารมาเป็นโจทย์ เน้นการมีส่วนร่วมทางานเป็นทีม โดยการรวมกลุ่มของสมาชิกที่หลากหลาย
กระตุ้น ความเชื่ อ มั่ นให้ กล้ า ร่ว มแสดงความคิ ด เห็น และร่ วมน าเสนอทางออกอย่ า งอิ ส ระและ
สร้างสรรค์ เพื่อให้ได้มาซึ่งศักยภาพในการบูรณาการ
จุฑาพรรธ์ ผดุงชีวิต (2555) ได้กล่าวในแนวคิดการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อความ
สมดุลและยั่งยืนว่า สิ่งที่ควรคานึงถึงในหลักของการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมที่สาคัญอีกประการคือ
นักสื่อสาร ที่ต้องมีความเข้าใจบทบาทในการรู้จักถามคาถามการกระตุ้นให้เกิดการสะท้อนความคิด
ต่อ กระบวนการการพั ฒนาของกลุ่ม มากกว่ าเป็น การเน้ นการนาเสนอความคิ ด เห็ นของตนใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทางออกปัญหา และคุณสมบัติที่จาเป็นของนักการสื่อสารแบบเน้นการมี
ส่วนร่วม ที่ควรเป็นผู้ที่มีทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลรวมทั้งเป็น ผู้ที่มีความน่าไว้วางใจ มีความ
เข้าอกเข้าใจผู้อื่นและความเข้ าใจในชุดค่า นิยมต่า ง ๆ ของชุ มชน ซึ่ งสอดคล้อ งกั บรูปแบบการ
สื่อสารของวิทยากรที่สะท้อนบทบาทของนักการสื่อสารที่ควรเป็นในขั้นตอนนี้เช่นกัน
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5.2.4 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทันที และผลลัพธ์ปัจจุบันของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ภายใต้แนวคิด
การสื่อสารระหว่างบุคคลผ่านสื่อบุคคล และแนวคิดการเสริมสร้างพลัง
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทันที และผลลัพธ์ปัจจุบันของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก จากการใช้รูปแบบการ
สื่อสารของ “สื่อปฏิบัติการสมมติ” ในปี พ.ศ. 2552 มีผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงของผู้รับสารโดยมีผล
วิจั ยที่ เหมือ นกั น ระหว่ างผลลัพ ธ์ ที่เ กิด ขึ้น ทัน ที และผลลัพ ธ์อั น ต่อ เนื่ อ งมาถึง ปั จจุ บัน ดั งนี้ คื อ
ทางด้ า นทัศ นคติ ที่ ผู้รั บ สารเปิ ด กว้ า งต่อ การแสวงหาประสบการณ์ใ หม่ มีค วามมั่ นใจในการ
แสดงออกอย่างไม่มีความกังวล เป็นตัวของตัวเอง และเกิดพลังความเชื่อในความสามารถของตน
และเชื่อมั่นในสิ่งที่ตนทา ทางด้านเจตคติ ที่ผู้รับสารมีการปรับเปลี่ยนความคิด และพฤตินิสัยที่
เหมาะสมในบทบาทความเป็นครูสาหรับเด็กปฐมวัย ทางด้านบุคลิกภาพและทักษะการแสดงออก
ที่ผู้รับสารใช้เครื่องมือสื่อสารทางร่างกาย เสียง ภาษา อารมณ์ได้อ ย่างมีประสิทธิภาพ ทางด้าน
ศักยภาพในการบูรณาการ ทีผ่ ู้รับสารมีพัฒนาการใช้ทักษะความสามารถและศักยภาพในการบูรณา
การในการจัดการเรียนรู้สาหรับเด็ก ในการสื่อสารกับเด็กปฐมวัย และในการสร้างคุณค่าต่อองค์กร
ด้านการทางานเป็นทีม ที่ผู้รับสารมั่นใจในการแสดงออกถึงความสามารถที่ซ่อนอยู่ภายในอย่าง
อิสระ และสร้างสรรค์ จนเป็นที่ประจักษ์และยอมรับของเพื่อนร่วมงาน และมีความพึงพอใจในการ
ทางานเป็นทีม โดยตระหนักในความสาคัญของการใช้พลังกลุ่ม ซึ่ง ผลลัพธ์ทั้งหมดนาไปสู่การ
ตระหนักในคุณค่าแห่งตนของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก
ผลวิ จั ย ที่ ต่า งกั น ระหว่ า งผลลั พ ธ์ ที่ เ กิด ขึ้ น ทั น ที และผลลัพ ธ์ อั น ต่ อ เนื่ อ งมาถึ ง ปั จ จุ บั น
ดังนี้คือ ทางด้านแรงจูงใจในการทางานของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ กหลังการอบรมทันทีมีสูงมาก แต่
แรงจูงใจในการทางานของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ กในปัจจุบันมีน้อยลง ด้วยสาเหตุส่วนใหญ่มาจาก
สภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย ค่าตอบแทนไม่สมดุลกับภาระความรับผิดชอบที่มากเกินกาลัง
ผลลัพธ์ในมิติการเปลี่ยนแปลงของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ด้านทัศนคติและเจตคติในวิชาชีพ
ด้านบุคลิกภาพและทักษะการแสดงออก ด้านศักยภาพในการบูรณาการ ด้านการทางานเป็นทีม
และด้านแรงจูงใจในการทางานที่กล่าวมานี้ สะท้อ นแนวคิด 2 ด้าน ได้แก่ แนวคิดการสื่อสาร
ระหว่างบุคคลผ่านสื่อบุคคล และแนวคิดการเสริมสร้างพลัง โดยมีนักวิชาการต่าง ๆ สนับสนุน
แนวคิดดังนี้
ชิตาภา สุขพลา (2548) กล่าวในแนวคิดการสื่อสารระหว่างบุคคลผ่านสื่อบุคคล ว่าการจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการ เป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลแบบสาธารณะ (Public Communication) ซึ่งเป็น
การสื่ อ สารระหว่ า งบุ ค คลกลุ่ ม ย่ อ ยที่ มี ส มาชิ ก หลายลั ก ษณะมารวมกั น ในการสื่ อ สาร เพื่ อ
วัตถุประสงค์ในการสร้างการรับรู้ข้อมูล การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร โน้มน้าวชักจูง หรือจัดการ
เรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง
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โดยการใช้รูปแบบการสื่อสารของ “สื่อ ปฏิบัติการสมมติ ”ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ครั้งนี้ มีผลลัพธ์ทาให้ ผู้รับสารเกิดการปรับทัศนคติ เพื่อ เปลี่ยนแปลงเจตคติ และพฤตินิสัยใน
วิชาชีพครูสาหรับเด็กปฐมวัย ชิตาภา สุขพลา (2548) ยังกล่าวว่า ในบริบทของการอบรม อาจมีการ
สื่อสารสองทาง (Two Way Communication) เกิดขึ้นได้ แต่ค่อนข้างจากัด ทาให้ผู้ส่งสารไม่รับรู้
ปฏิกิริยาย้อนกลับได้ทันที ผู้ส่งสารจึงต้องมีการสังเกต และคาดคะเนจากปฏิกิริยาท่าทางของผู้รับ
สาร เพื่อให้ผู้ส่งสารปรับเปลี่ย นกลยุทธ์ในการสื่อ สารได้ ซึ่ง สอดคล้อ งกับการดาเนินการของ
วิทยากรที่นอกจากจะมีบทบาทหน้ าที่เป็น ผู้นากิ จกรรม ยัง ต้อ งมี บทบาทหน้าที่ ในการสังเกต
ปฏิกิริยาตอบโต้จากผู้รับสารอย่างถ้วนทั่ว และคอยปรับรูปแบบการสื่อสารให้เข้ากับสถานการณ์ที่
คาดเดาล่วงหน้ายากอยู่เสมอ แต่ที่แตกต่างจากแนวคิดของ ชิดาภา สุขพลา คือในการใช้รูปแบบ
การสื่อสารของ “สื่อปฏิบัติการสมมติ” เพื่อการเสริมสร้างพลั ง วิทยากรพยายามมีการสื่อสารแบบ
โต้ตอบกันไปมา (Interactive) กับผู้รับสารอยู่อย่างต่อเนื่องและเป็นกันเอง โดยผลลัพธ์จากการใช้
รูปแบบการสื่อสารดังกล่าว เอื้ออานวยให้เกิดความใกล้ชิดสนิทสนมระหว่างวิทยากรและผู้รับสาร
มากขึ้น แม้จะมีจานวนผู้เข้าอบรมจานวน 100 คนต่อวิทยากรหลัก 1 คน แต่มีการใช้การสื่อสาร
สองทาง (Two Way Communication) ซึ่งเกิดขึ้นได้อย่างไม่จากัด เนื่องจากรูปแบบการสื่อสารของ
“สื่อ ปฏิบั ติการสมมติ ” ทาให้ผู้ รับสารเกิดความกล้า และมี ความเชื่อ มั่นในการแสดงออก เปิ ด
โอกาสให้เ กิ ดการสื่อ สารสัม พัน ธ์ กับ วิท ยากรได้โ ดยปราศจาก “ช่ อ งว่า งระหว่ างบุ คคล” และ
ทันท่วงที ในลักษณะที่วิทยากรเข้าหาผู้รับสารหรือผู้รับสารเข้าหาวิทยากรสามารถกระทาได้ทุกเมื่อ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทันที และผลลัพธ์ปัจจุบันของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก จากการใช้รูปแบบ
การสื่อสารของ “สื่อปฏิบัติการสมมติ” ในปี พ.ศ. 2552 ยังสอดคล้องแนวคิดการเสริมสร้างพลังของ
วิชัย ชูจิต (2549, 2 เมษายน) ซึ่งกล่าวว่าเป้าหมายของการเสริมสร้างพลัง คือการสนับสนุนให้ผู้รับ
สารสะท้อนความสามารถและทักษะจากการเรียนรู้ด้วยตัวเอง กระตุ้นให้เกิดอัตมโนทัศน์ (สิ่งที่
บุคคลรู้สึก หรือคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง : จุดแข็ง จุดอ่อน ทัศนคติ คุณค่าฯลฯ) ในเชิงบวก และหยั่งรู้
ในศักยภาพของตน (Positive Self - Esteem) กระทั่งสามารถแสดงออกได้อย่างอิสระ เกิดพลังใน
การกล้าคิด กล้าปฏิบัติ รวมถึงพลังความสามารถในการคิดวิเคราะห์ปัญหาที่มาจากปัจจัยภายใน
และภายนอกจนปรับเปลี่ยนเรียนรู้สร้างพฤตินิสัย ทัศนคติที่เหมาะสมของปัจเจกบุคคลได้ในระดับ
จิ ต ส านึ ก และกระตื อ รื อ ร้ น ในการสร้ า งผลงานเชิ ง บู ร ณาการ และนวั ต กรรมใหม่ ๆ ที่ เ ป็ น
ประโยชน์เพื่อสาธารณะ อันจะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงพัฒนาระดับชุมชน และสังคมที่กว้างขึ้น
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นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับแนวคิดในการเสริมสร้างพลังของนักวิชาการ ที่ เน้นการทางาน
เป็ นที ม เกิด การแลกเปลี่ย นความรู้ ความคิ ด ประสบการณ์ใ ห้ไ ด้ม ากที่สุ ดและทั่ว ถึง การได้
ตระหนั ก ถึ ง พลั ง ส าคั ญ ของเครื อ ข่ า ย ที่ ส ามารถน าพาอุ ป สรรคและปั ญ หา ให้ พ ลิ ก ผั น สู่ ก าร
เปลี่ยนแปลงที่ดี นอกจากนี้การเรียนรู้ก่อให้เกิดเปลี่ยนแปลงทัศนคติ เจตคติ และทักษะ ทั้งการ
เปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น ทั น ที หรื อ การการเปลี่ ย นแปลงที่ ต้ อ งอาศั ย เวลาตกผลึ ก ทางความคิ ด
ปรับเปลี่ยนไปตามประสบการณ์อ ย่างช้า ๆ (Wallerstein & Bernstein, 1988 อ้างถึงใน นิตยา
เพ็ญศิรินภา, 2542)
ทั้ง นี้ผ ลลัพ ธ์ที่ เ กิด ขึ้น ทั นที และผลลัพ ธ์ปั จ จุบั น ของอาสาสมั ค รผู้ ดู แลเด็ ก จากการใช้
รูปแบบการสื่อสารของ “สื่อปฏิบัติการสมมติ” ในปี พ.ศ. 2552 ยังสะท้อนลักษณะภายใต้แนวคิด
การเสริมสร้างพลังของ บายแฮม (Byham, 1988 อ้างถึงใน ศิริพร ใจห้าว, 2556, 15 มิถุนายน ) ที่
ประเมินลักษณะการเปลี่ยนแปลงของบุคคลไว้ว่า บุคคลที่ไ ด้รับ การเสริมพลังการทางาน จะมี
ความรู้สึกเป็นเจ้าของงาน มีค วามรับผิดชอบ สามารถกากับตนเองและควบคุมการทางานของ
ตนเอง มีความไว้วางใจผู้อื่นและทางานเป็นทีมได้ เป็นผู้มีเป้าหมายและมีความสามารถในการ
แก้ปัญหา ขณะที่แนวคิดของ กิ๊บสัน (Gibson, 1993 อ้างถึงใน ศิริพร ใจห้าว, 2556, 15 มิถุนายน)
พิจารณาว่า หลังจากได้รับ การเสริมพลังการทางาน บุคคลจะมีความสามารถรับมือกับอุปสรรค
ปัญ หาต่ าง ๆ ได้ โดยมุ่ ง มั่น ในการเอาชนะอย่ า งไม่ท้ อ ถอย มีค วามเชื่อ ในพลัง ความสามารถ
ตระหนักในคุณค่าแห่งตน รู้บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ตระหนักว่าตนเองมีศักยภาพและ
พลังของตนที่นาไปสู่ความสาเร็จ
นอกจากนี้ ยังมีการสรุปคุณลักษณะของบุคคลที่ได้รับการเสริมพลังการทางาน ตามการ
รวบรวมจากความคิดเห็นของนักวิชาการอีกหลายท่านไว้ ซึ่งสอดคล้องกับผลลัพธ์ของอาสาสมัคร
ผู้ดูแลเด็กในการได้รับการเสริมสร้างพลังจากการใช้รูปแบบการสื่อสารของ “สื่อปฏิบัติการสมมติ”
ในปี พ.ศ. 2552 ดังนี้ คือ มีความรู้สึกเป็นเจ้าของงาน มีความรับผิดชอบ ตระหนักถึงภาระหน้าที่
สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง มีความเป็นอิสระ เป็นตัว ของตัวเอง ตระหนักในคุณค่าแห่งตน
มั่ น ใจในความสามารถว่ า จะท างานได้ ป ระสบผลส าเร็ จ ต้ อ งการเอาชนะอุ ป สรรค มี ค วาม
กระตือรือร้น มุ่งมั่นในการทางานให้ประสบผลสาเร็จ พึงพอใจที่จะทางานร่วมกับผู้อื่น มีจิตสานึก
ในการใช้พลังกลุ่มเพื่อร่วมกันแก้ปัญหา (Byham, 1988; Chandler & Clifford, 1992; Clutterbuck &
Kernaghan, 1995; Dobos, 1990; Gibson, 1991; Gutierrez, 1990; Kanter, 1997; Keiffer, 1984;
Manthey, 1989; Smith, 1996; & Tebbit, 1993 อ้างถึงใน ศิริพรใจห้าว, 2556, 15 มิถุนายน)
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ซึ่งการประเมินผลคุณลักษณะของบุคคลที่ได้รับการเสริมพลังการทางาน สอดคล้องกับ
ผลลัพธ์ปัจจุบันที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ในมิติ
ของการเปลี่ยนแปลงด้านทัศนคติ และเจตคติในวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพและทักษะการแสดงออก
ด้านศักยภาพในการบูรณาการ ด้านการทางานเป็นทีม และด้านแรงจูงใจในการทางาน
ทว่า บางทีผลลัพธ์ในมิติความเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ของผู้รับสารอาจไม่เป็นไปตาม
แนวคิดเสมอไป ด้วยเงื่อนไขหรือปัจจัยภายนอกที่ส่งผลมากระทบ ซึ่งจะให้ผลลัพธ์ในทางตรงข้าม
เช่น ปัจจัยทางการบริหารจัดการของผู้บริหารที่ไม่เล็งเห็นความสาคัญของการใช้พลั งกลุ่ม ทาให้
ภาระหนักตกอยู่กับผู้ที่มีทักษะการแสดงออกและมีความสามารถในการสื่อสารกับเด็ก ปัจจัยเพื่อน
ร่ว มที ม ที่ไ ม่เ คยได้ รับ การเสริ มสร้า งพลั งจาก “สื่อ ปฏิ บั ติก ารสมมติ ” ซึ่ง สะท้ อ นทั ศนคติแ ละ
บุคลิกภาพที่แตกต่างทาให้การสื่อ สารเพื่อ การพัฒนาองค์กรมีแนวทางไม่ไ ปในทิศ ทางเดียวกัน
ปัจจัยการขาดงบประมาณ บุคลากร และสถานที่ ปัจจัยจากความคาดหวังของผู้ปกครองทาให้เกิด
การสะดุดชะงักของโครงการต่าง ๆ หรือปัจจัยทางเศรษฐกิจทาให้เกิดการตัดสินใจเลือกอาชีพอื่นที่
มีค่าตอบแทนสูงกว่าในความรับผิดชอบที่น้อยกว่า ซึ่งปัจจัยดังกล่าวส่งผลกระทบให้ผลลัพธ์การ
เปลี่ยนแปลงด้านแรงจูงใจในการทางานของผู้รับสารบางคนลดน้อยถอยลงไป แม้จะเป็นผู้รับสารที่
เคยได้รับการเสริมสร้างพลังจนมีผลลัพธ์ด้านแรงจูงใจในการทางานที่เต็มเปี่ยมมาแล้วก็ตาม
อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทันที และผลลัพธ์ปัจจุบันของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก จากการ
ใช้ รูป แบบการสื่อ สารของ “สื่ อปฏิบั ติ การสมมติ ” ในปี พ.ศ. 2552 ภายใต้ แ นวคิด การสื่ อ สาร
ระหว่า งบุ คคลผ่ านสื่อ บุคคล และแนวคิด การเสริม สร้ างพลั ง สะท้อ นให้ เห็ นผลการวิจั ยว่ าใน
ท้ า ยที่ สุ ด รู ป แบบการสื่ อ สารของ “สื่ อ ปฏิ บั ติ ก ารสมมติ ” มี คุ ณ สมบั ติ ใ นการเสริ ม สร้ า งพลั ง
อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในทัศนคติ เจตคติ บุคลิกภาพ ศักยภาพ การ
ทางานเป็นทีม และแรงจูงใจในการทางานหน้าที่บทบาทครูสาหรับเด็กปฐมวัยอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยรูปแบบของการสื่อสารระหว่างบุคคลผ่านสื่อบุคคลของ “สื่อปฏิบัติการสมมติ”
สรุปการอภิปรายผลได้ว่า การใช้รูปแบบการสื่อสารของ “สื่อปฏิบัติการสมมติ” ในปี พ.ศ.
2552 จัดว่าเป็นรูปแบบการสื่อสารเพื่อการเสริมสร้างพลังอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ในบริบทของการ
อบรมเชิงปฏิบัติการที่ให้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทันที และผลลัพธ์ปัจจุบันของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ที่มี
ประสิทธิภาพ โดยมีความน่าเชื่อถือภายใต้แนวคิดวิชาการ 6 ประการได้แก่ 1) แนวคิดการสื่อสาร
ระหว่างบุคคลผ่านสื่อบุคคล 2) แนวคิดการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม 3) แนวคิดการเสริมสร้างพลัง
4) แนวคิดละครสร้างสรรค์ในฐานะสื่อเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา 5) แนวคิดกระบวนการเรียนรู้โดย
บทบาทสมมติ และ 6) แนวคิดสัญญวิทยาและการสร้างความหมาย
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5.3 ข้อเสนอแนะ
ในการศึ กษาวิจั ย “สื่ อ ปฏิบั ติ การสมมติ ” รู ป แบบการสื่ อ สารเพื่ อ การเสริ มสร้ างพลั ง
อาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ในบริบทของการอบรมเชิงปฏิบัติการ มีข้อเสนอแนะที่มีสาระสาคัญ ดังนี้
1) “สื่อปฏิบัติการสมมติ” เป็นการบูรณาการองค์ความรู้ในเชิงสหวิทยาการ ซึ่งมี
ประโยชน์ต่อผู้สนใจศึกษารูปแบบการสื่อสารระหว่างบุคคลผ่านสื่อบุคคลเพื่อการพัฒนาตัวตน ใน
มิติของการเสริมสร้างพลัง โดยไม่จากัด เพศ วัย ศาสนา ตาแหน่งหน้าที่การงานของผู้รับสาร โดย
บุคลากรดังกล่าว ได้แก่ อาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก หรือ ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้สาหรับ
เด็กปฐมวัย ซึ่งปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เป็นศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศ
2) “สื่อปฏิบัติการสมมติ” ยังเป็นรูปแบบการสื่อสารที่มีประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานอยู่
ในแวดวงของการจัดอบรมสัมมนาเพื่อ การพัฒนาบุคลากรครูที่สอนระดับปฐมวัย โดยบุคคลที่
ได้รับประโยชน์ทางตรงได้แก่วิทยากร ซึ่งสามารถนารูปแบบกิจกรรม ขั้นตอนและเป้าหมายในการ
ใช้ “สื่อปฏิบัติการสมมติ” ไปเป็นแนวทางในการวางแผนหลักสูตรการฝึก อบรมเชิงปฏิบัติการ ใน
มิติของการเสริมสร้างพลังให้กับบุคลากรครู ในสถานศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั่วประเทศ
นอกจากนี้ บุคคลที่ได้รับประโยชน์ทางอ้อม ได้แก่ ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดาเนินการจัดการ
อบรมและสร้างพื้นที่ในการเรียนรู้ของครูที่สอนระดับปฐมวัย ให้ มีแนวทางในการเลือกใช้รูปแบบ
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถสร้างแรงจูงใจในการร่วมกิจกรรมของผู้เข้าอบรมได้อย่าง
เต็มที่และต่อเนื่อง และมีผลลัพธ์ในการพัฒนาตัวตนและชุมชนที่ไ ด้ผล โดยช่วยให้ไ ม่เป็นการ
สูญเสียงบประมาณอันมหาศาลในการจัดอบรมสัมมนาไปโดยเปล่าประโยชน์
3) ผู้ที่มีความสนใจงานศึกษาวิจัยในแนวนี้ ควรได้ทาการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมในส่วน
ที่งานวิจัยนี้ยังขาดอยู่ กล่าวคือ การศึกษาบทบาท หน้าที่ คุณสมบัติ ทักษะ และลักษณะของวิทยากร
ที่ควรจะเป็น ซึ่งในกระบวนการสื่อ สาร คือ การศึกษาผู้ส่งสารในการใช้ “สื่อ ปฏิบัติการสมมติ”
เพราะเป็นองค์ประกอบสาคัญในการสื่อสาร ที่มีผลให้ “สื่อปฏิบัติการสมมติ” ซึ่งเป็นรูปแบบการ
สื่อสารเพื่อการเสริมสร้างพลัง ในบริบทของการอบรมเชิงปฏิบัติการมีความสาเร็จด้วยดี เพราะ
จุดเด่นของ “สื่อปฏิบัติการสมมติ” อยู่ที่รูปแบบการสื่อสารของวิทยากรผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย
ท่ามกลางการอานวยบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกสนาน ผ่อ นคลาย เต็มไปด้วยอารมณ์ขัน การ
สื่อสารสัมพันธ์แบบเสมอภาค และเสริมสร้างการตระหนักรู้ด้วยความหมายเชิงสัญญะ โดยผู้ที่มี
ความสาคัญในการทาให้ “สื่อปฏิบัติการสมมติ” มีลักษณะดังกล่าว คือ วิทยากรผู้ ส่งสาร ซึ่งเป็น
เรื่องที่น่าสนใจให้ทาการศึกษาวิจัยต่อไป
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
ข้อมูลวิเคราะห์ปัญหาสถานการณ์อาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ในปีพ.ศ. 2552
ในการจัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและศักยภาพอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนา
เด็กก่อนวัยเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร บางแห่งเรียกว่า ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ ในช่วงก่อนปี
พ.ศ. 2552 มักพบปัญหาด้านการสื่อสารในระหว่างทากิจกรรม โดยปัญหาสาคัญประการหนึ่ง เป็น
ปัญ หาที่ เ กิด จากการเลื อกใช้ เครื่อ งมื อ หรือ ช่อ งทางในการสื่ อ สารของวิ ทยากรในระหว่า งการ
ฝึกอบรมที่มักมีการใช้สื่อที่มีรูปแบบซ้า ๆ เดิม ๆ จากข้อมูลของบริษัท ทีไทคูน จากัด (ทีไทคูน,
2552) ได้ทาการสารวจความคิดเห็นของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กในปี พ.ศ. 2552 ซึ่งจากนี้บางครั้งจะ
เรียกว่า "ผู้รับสาร" ซึ่งได้แสดงทัศนะต่อปัญหาการใช้สื่อดังกล่าวไว้หลายข้อ โดยผู้วิจัยสามารถ
สรุปแยกประเภทสื่อตามวัตถุประสงค์ของวิทยากรในการจัดกิจกรรมฝึกอบรม ดังนี้
1) สื่อข้อความ (Text)
ได้แก่ ข้อความที่เป็นคาพูด คาบรรยายของวิทยากร รวมถึงข้อความที่เป็นตัวอักษร
ซึ่งปรากฏเป็นข้อความในลักษณะของเอกสาร หรือผ่านจอโปรเจคเตอร์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
ถ่ายทอดความรู้ เนื้อหารายละเอียดเชิงวิชาการ
อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กส่วนใหญ่แสดงทัศนะว่า การรับข้อมูลที่เป็นข้อความเป็นเรื่อง
ที่ดี แต่การนั่งรับฟังเนื้อหาวิชาการอยู่ด้านเดียว ซึ่งบางครั้งกินเวลายาวนานตลอดวัน เป็นสิ่งที่ต้อง
ใช้สมาธิและความตั้งใจสูงมาก ผลที่ตามมาคือความรู้สึกไม่สนใจ เบื่อหน่าย ไม่สามารถติดตาม
เนื้อหาได้ตลอด
2) สือ่ รูปภาพ (Picture)
ได้แก่ การใช้รูปภาพตัวอย่างจากแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือต่าง ๆ อาทิ ภาพจากหนังสือ
จากภาพถ่ายต่าง ๆ จากภาพโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการถ่ายทอดประสบการณ์
และยกตัวอย่างข้อมูลที่เป็นข้อความให้เป็นรูปธรรมชัดเจน
อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กส่วนใหญ่แสดงทัศนะว่า การรับรู้ผ่านสื่อรูปภาพสามารถสร้าง
ความเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายกว่า และสามารถสร้างการจดจาได้ดีกว่าการรับรู้ผ่านสื่อข้อความ แต่ทั้งนี้
การนั่ ง ฟั ง ค าบรรยายประกอบภาพที่ ใ ช้ เ วลานาน ก็ ท าให้ เ กิ ด สภาวะเบื่ อ หน่ า ย ไม่ น่ า สนใจ
เช่นเดียวกับการใช้สื่อข้อความ

159
3) สื่อแผนภูมิ (Chart)
ได้แก่ การใช้ตารางข้อมูล แผนผังสถิติตัวเลข กราฟแบบต่าง ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ใน
การเปรียบเทียบ และสนับสนุนข้อเท็จจริงในเชิงปริมาณ
อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กส่วนใหญ่แสดงทัศนะว่า การใช้สื่อแผนภาพและแผนภูมิเป็น
สิ่งที่ไม่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับสารซึ่งเป็นนักปฏิบัติอย่างยิ่ง นอกจากเป็นสื่อที่สร้าง
ความไม่น่าสนใจแล้ว ยังสร้างความเคร่งเครียดให้เกิดขึ้นในบรรยากาศของการอบรม เพราะเมื่อมี
การอ้างอิงเป็นสถิติตัวเลข ย่อมต้องมีการใช้ภาษาสื่อสารเชิงวิชาการ ซึ่งไม่สอดคล้องกับค่านิยม
พืน้ ฐานของผู้เข้าอบรมหรือผู้รับสาร
4) สื่อวีดีทัศน์ (Video Clip)
ได้แก่ การใช้คลิปวีดิโอต่าง ๆ เพื่อสะท้อนสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงกับผู้เข้า
อบรม เพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอทางเลือก และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้เข้าอบรม
หรือผู้รับสาร ได้แก้ไขปัญหาโดยการปฏิบัติตาม
อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กส่วนใหญ่แสดงทัศนะว่า การรับชมคลิปวีดิโอเป็นเรื่องที่สร้าง
ความผ่อนคลาย และสร้างอารมณ์ร่วมได้มาก มีความเข้าใจในสถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ มากขึ้น แต่
ปัญหาที่เกิดขึ้นคือบางครั้งสื่อ วีดีทัศน์ ที่นามาเสนอเป็นเนื้อหาเชิงวิชาการมากไป บางเรื่องดูแล้ว
เกินจริงไม่สะท้อนสถานการณ์ที่เกิดขึ้น บางเรื่องก็มีเนื้อหาเก่ามากไม่ร่วมสมัย และที่สาคัญการ
นาเสนอทางเลือก และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในสื่อวีดีทัศน์ บางทีจากัดเงื่อนไข และตีกรอบ
คาตอบไว้แล้วเพื่อให้ดาเนินการปฏิบัติตามแนวทางและแบบแผนเดียวกัน ซึ่งทาให้เกิดปัญหาค้าง
คาใจ ทาให้ไม่ได้แสดงออกถึงสิ่งที่เป็นความคิดภายในและข้อเสนอแนะส่วนตัวที่แตกต่าง
5) สื่ออุปกรณ์ (Props)
ได้แก่ วัสดุการเขียนอ่าน วัสดุการทาศิลปะจาพวกอุปกรณ์สาหรับการวาดภาพ การ
ปั้น การประดิษฐ์ การตกแต่งต่าง ๆ เพื่อ วัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์สื่อ การเรียนการสอน
อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กแสดงทัศนะว่า ชื่นชอบการใช้สื่ออุปกรณ์มากที่สุดเมื่อเทียบ
กับบรรดาสื่อต่าง ๆ ที่วิทยากรนามาใช้ เพราะได้แสดงออกถึงความคิด และตัวตนภายในผ่านการ
สร้างสรรค์อุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างอิสระ ไม่ต้องเป็นฝ่ายนั่งฟังด้านเดียว และไม่ต้องนั่งตัวเกร็งเพื่อฟัง
เนื้อ หาอย่างมี ระเบีย บเรียบร้อย แต่สามารถขยับเขยื้ อ นลุกนั่ งออกจากเก้ าอี้ไ ด้ต ามถนัด และดู
เหมือนว่าวิทยากรเอง ก็รับทราบถึงความต้องการนี้ จึงมีการนาอุปกรณ์ต่าง ๆ มาใช้เป็นสื่อเพื่อให้ผู้
เข้า อบรม หรือ ผู้รั บสารได้ สร้ างสรรค์ ความคิด ของตนอย่า งอิ สระเพื่อ สะท้อ นปั ญหาและแนว
ทางแก้ไขเพิ่มขึ้น
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แต่ผลจากการใช้สื่ออุปกรณ์ถี่มากไป กลับสร้างความรู้สึกซ้าซากจาเจ และเริ่มเบื่อ
หน่ายให้กับผู้รับสาร เปรียบเหมือ นการได้ทานอาหารอร่อ ยแต่ทานติดกันบ่อ ยครั้ง ย่อ มทาให้
อาหารนั้นไม่มีค่าความน่าอร่อยอีกต่อไป
การใช้สื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้ ทั้ง 5 ประเภทดังกล่าว นับว่าเป็นเจตนาที่ดีของ
วิทยากร แต่ผลที่เกิดขึ้นทาให้อาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก จึงเกิดความรู้สึกจาเจ เบื่อหน่าย ไม่สนใจใน
การอบรมหรือ รั บ ฟัง ข้ อ มูล อย่ างต่ อ เนื่ อ ง ท าให้ อ าสาสมั ครผู้ ดู แลเด็ กไม่ เ กิด แรงจู ง ใจในการ
ปรั บ เปลี่ ย นทั ศ นคติ เพื่ อ น าไปสู่ ก ารเปลี่ ย นแปลงเจตคติ และพฤติ นิ สั ย นั บ เป็ น การสู ญ เสี ย
งบประมาณการพัฒนาไปอย่างสิ้นเชิง
จากที่มาของการวิเคราะห์ปัญหา และสถานการณ์ดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่าปัจจัยสาคัญที่
มีผลต่อการจัดอบรมเพื่อพัฒนาอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก คือการเลือกใช้กิจกรรมสาหรับเป็นเครื่องมือ
ของวิทยากรในการฝึกอบรม ซึ่งในมิติของการสื่อสาร นับเป็นการให้ความสาคัญกับรูปแบบการ
สื่อสารที่ผู้ส่งสารใช้ในการอบรม
ในการแสดงออกของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กในฐานะเป็นผู้นากิจกรรมสาหรับเด็กปฐมวัย
จาเป็นต้องมีความคล่องตัว แคล่วคล่อง ว่องไว ร่างกายมีความยืดหยุ่นสูง อีกทั้งต้องรู้จักเทคนิค
การใช้เสียงที่เหมาะกับอาชีพ ซึ่งผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อจากัดต่าง ๆ พอสังเขปดังนี้ (ทีไทคูน, 2552)
1) เจตคติดั้งเดิม ภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรี ยน ทา
ให้ อ าสาสมั ครผู้ดู แลเด็ กยึ ดติ ดกั บส านึ กของความเป็น พี่เ ลี้ย งเด็ก และความเป็น ครู แบบดั้ งเดิ ม
มากกว่าความเป็นครูผู้กระตุ้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาของเด็กปฐมวัย ซึ่งเจตคติใน
วิชาชีพดังกล่าวสะท้อนผ่านบุคลิกภาพส่วนใหญ่ของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก นั่นคือ การนั่งเลี้ยงเด็ก
อยู่กับที่เกือบทั้งวัน การนั่งสอนเด็กอ่านเขียนอย่างเป็นหลักการ การนั่งเล่านิทานให้เด็กฟังอย่าง
เรียบร้อย หรือการวางท่าทางขึงขังควบคุมดูแลระเบียบแถวของเด็ก ๆ ตลอดจนการยืนให้โอวาท
เด็ก ๆ ด้วยด้วยเสียงดังเต็มไปด้วยอานาจน่าสะพรึงกลัว
2) การขาดทักษะ ในการทากิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กส่วน
ใหญ่มักจะขาดความคล่องตัวในการนาเล่นเกม การใช้ลีลาประกอบเพลง การเล่านิทานสร้างสรรค์
รวมถึงการเล่นบทบาทสมมติ สิ่งที่ปรากฏคืออาสาสมัครผู้ดูแลเด็กส่วนใหญ่ มีความถนัดในการ
ขยั บ ร่ า งกายเพี ย งครึ่ ง ท่ อ นบนในท่ ว งท่ า ยื น การเคลื่ อ นไหวอย่ า เชื่ อ งช้ า ในท่ า ทางซ้ า ๆ การ
ออกแบบลีลาประกอบเพลงที่ไม่สอดคล้องกับพลังของเด็กปฐมวัย นอกจากนี้ อาสาสมัครผู้ดูแล
เด็กยังคุ้นเคยกับการใช้เสียงในลักษณะของการตะโกน หรือการแผดเสียงจากลาคอเพื่อทากิจกรรม
ร่วมกับเด็ก ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพเส้นเสียงในระยะยาว
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จากการวิเคราะห์ข้อมูลในการสารวจความคิดเห็นของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กเมื่อ ปี พ.ศ.
2552 ผู้วิ จัยพบว่า อุ ปสรรคในการแสดงความคิดเห็ น และการแสดงออกอย่า งสร้า งสรรค์ของ
อาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก เกิดจากสาเหตุสาคัญ 3 ประการ ดังนี้ (ทีไทคูน, 2552)
1) การถูกปิ ดกั้น จากนโยบาย หลายครั้งที่ แผนการดาเนินงานเพื่อ การพั ฒนา
บุคลากรจากส่วนกลางถูกกาหนดทิศทางไว้อย่างละเอียดตั้งแต่ต้นจนจบ โดยไม่มีการสารวจความ
ต้องการที่แท้จริงอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก เพื่อการวางแผนแบบมีส่วนร่วมก่อนการกาหนดนโยบาย
2) การถูก ปิดกั้นจากผู้บริหาร ผู้บริหารมักเชื่อว่าตนมีคุณวุฒิ วัยวุฒิที่สูงกว่า จึง
ประเมินวัดคุณภาพผลงานของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กด้วยคาดหมายที่เป็นไปตามมาตรฐานของตน
และการตัดสินวิพากษ์วิจารณ์ผลงานด้วยระดับความถูกผิด และระดับความพึงพอใจส่วนตัว
3) การถูกปิดกั้นจากเพื่อนร่วมงาน สิ่งที่ทาให้ความมั่นใจในการนาเสนอความคิด
สร้างสรรค์ของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กถูกทาลาย คือการไม่ได้รับความไว้วางใจจากเพื่อ นร่วมงาน
ด้วยกันเอง การตีกรอบตัดสินคุณค่าความคิดเห็นด้วยค่านิยมส่วนใหญ่ ปราศจากการแบ่งปันความ
คิ ด เห็ น หรื อ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ป ระสบการณ์ ร่ ว มกั น นั บ เป็ น หายนะในการพั ฒ นาทั ก ษะ
ความสามารถของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก
อุปสรรคที่ทาให้ทัศนคติของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กหลาย ๆ คน ไม่เปิดกว้างต่อการแสวงหา
ประสบการณ์ใหม่ เนื่องจากติดกับดักดังต่อไปนี้
1) ตาแหน่งหน้าที่การงาน และ สถานภาพทางสังคม
อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กบางคน มีตาแหน่งหน้าที่ของการงานสูงขึ้น หรือมีสถานภาพ
ทางสังคมอยู่ในระดับสูง มักจะยึดติดกับคาว่าภาพพจน์ ที่จะต้อ งดูดี มีเกียรติ น่านับถือ เป็นที่
เคารพย าเกรง เมื่อ มีสิ่ งใหม่ เข้ ามาให้สั มผั ส ก็ จะไม่ ยอมจ านน กลั วจะท าให้เ กิด การเสื่อ มเสี ย
ภาพพจน์ ภาพลักษณ์ดูไม่ดี ไม่เป็นที่ยาเกรงอีกต่อไป เนื่องจากยึดติดหัวโขนทางสังคม
2) เพศ-วัย
อาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ที่มีวัยวุฒิสูงมักจะไม่กล้าลงมือทาอะไรใหม่ ๆ ทั้งที่ใจเปิดรับ
เนื่องจากเกรงว่าทาไปแล้วจะดูไม่เหมาะสมกับวัย ทาแล้วจะดูไม่ดี จึงไม่สานต่อสิ่งที่ใ หม่ ๆ ปล่อย
ให้เด็กรุ่นหลังเป็นผู้กระทาการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ แทน ส่วนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กที่เป็นชาย (ที่มี
จานวนน้อย) มักจะทาสิ่งใหม่ ๆ ได้ไม่เต็มที่ เนื่องจากมักคิดว่าตัวเองล้อมรอบไปด้วยกลุ่มสตรีที่มี
พลังมากกว่า
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3) ความลังเล ไม่มีจุดยืน
อาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก มักมีความรักเพื่อน รักพวกพ้อง การตัดสินใจทาอะไรแต่ละ
ครั้งต้องดูว่าเพื่อนทาหรือไม่ พรรคพวกไปหรือเปล่า เข้าทานองเฮไหนเฮนั่น จนหลายครั้งทาให้
พลาดโอกาสที่ดีในชีวิตไป
4) ปัญหาชีวิต
อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กส่วนใหญ่มักจะมีปัญหารุมล้อมมากมาย ไม่ว่าจะเป็ น ปัญหา
ส่ว นตั ว ปั ญ หาครอบครั ว ปัญ หาจากการขาดสภาพคล่อ งทางเศรษฐกิ จ เงิ น เดื อ นน้ อ ยไม่ พ อ
ค่าใช้จ่าย หนี้สินมากมาย รวมทั้งปัญหาในการทางาน ปัญหาจากปัจจัยภายนอกและภายในอื่น ๆ อีก
สารพัด ซึ่งก่อให้เกิดสภาวะความกดดันและความเครียดสะสมค่อนข้างสูง จมอยู่ในความทุกข์จน
ระบายออกผิดที่ผิดทาง ผิดเวลา ซึ่งบางครั้งไปปลดปล่อยอารมณ์เก็บกดกับผู้ร่วมงานในศูนย์ หรือ
ระบายโทสะไปกับเด็กเล็กในศูนย์ ที่ร้ายแรงคือสภาวะหมดแรงจูงใจในการดาเนินชีวิต ไม่เปิดรับ
และแสวงหาประสบการณ์ใหม่ หรือ ขาดความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตัวตน แค่ดารงชีวิตไป
เพียงวัน ๆ เพื่อรอรับค่าตอบแทนในแต่ละเดือน
5) ความกลัว
มนุษย์เราทุกคนเกิดมาพร้อมความกลัว ไม่ว่าจะเป็นกลัวตาย กลัวเจ็บ กลัวจน กลัว
คนไม่ รั ก แต่ อุ ป สรรคใหญ่ ที่ ท าให้ อ าสาสมั ค รผู้ ดู แ ลเด็ ก ไม่ เ ปิ ด รั บ สิ่ ง ใหม่ ม าจากความกลั ว
ดังต่อไปนี้
(1) กลัวอาย ท่ามกลางคนแปลกหน้า
(2) กลัวผิด เพราะมีวัยวุฒิสูงกว่าคนอื่น
(3) กลัวแตกต่าง ไม่ลงมือทาเพราะไม่อยากเป็นแกะดาของกลุ่ม
(4) กลัวไม่เป็นที่ยอมรับ แสดงออกโดดเด่นมากไปเกรงเกินหน้าผู้อื่น
(5) กลัวเสียภาพลักษณ์ เพราะมีบุคลิกที่เคร่งขรึม ดูน่าเคารพยาเกรง
สาเหตุของความกลัวเหล่านี้ จึงทาให้อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กตัดสินใจหยุดอยู่กับที่ ไม่
ต้องการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เป็นอยู่ จึงไม่เกิดการพัฒนาตัวตนไม่ว่าด้านใด
6) ความเชื่อ
สังคมมักจะกาหนดบทบาทให้มนุษย์มีความเชื่อยึดถือต่อกันมา ไม่ว่าจะเป็นความ
เชื่อทางด้านศาสนา ค่านิยม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และกฎกติกาบางอย่าง ซึ่งสิ่งต่าง ๆ
เหล่ า นี้ นั บ เป็ น อุ ป สรรคส าคั ญ ที่ ท าให้ อ าสาสมั ค รผู้ ดู แ ลเด็ ก ไม่ ก ล้ า เผชิ ญ หน้ า และแสวงหา
ประสบการณ์ใหม่ ๆ
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การเปลี่ยนแปลง และปรับปรุง ทัศนคติ เพื่อ การพัฒนาตั วตนจะสัม ฤทธิ์ ผลได้ ต่อ เมื่ อ
อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กเตรียมพร้อมในเรื่องเครื่องมือเพื่อการสื่อสารและสร้างสรรค์ให้กับเด็ก ๆ ใน
ความรับผิดชอบ เครื่องมือดังกล่าว ประกอบด้วย ร่างกาย เสียง ภาษา และ อารมณ์ ซึ่งเครื่องมือ
ดังกล่าวเป็นการสะท้อนบุคลิกภาพของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก
จากการวิเคราะห์ปัญหาสถานการณ์ที่ เกิด ขึ้นกับ อาสาสมัค รผู้ดูแลเด็ ก ในปี พ.ศ. 2552
(ทีไทคูน, 2552) ผู้วิจัยพบว่า เนื่องด้วยอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กส่วนใหญ่ มีวัยวุฒิ และคุณวุฒิในระดับ
ต่ากว่าปริญญาตรี จึงขาดความรู้ด้านจิตวิทยาพื้นฐานเกี่ยวกับเด็กปฐมวัย ขาดทักษะ และกลวิธีใน
การสื่อสารกับ เด็ก ความสามารถการใช้และควบคุม ร่างกาย เสียง ภาษา และ อารมณ์ อยู่ใน
ขอบเขตที่จากัด ซึ่งผู้วิจัยได้วิเคราะห์ทักษะการใช้เครื่องมือของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ดังนี้
1) การเคลื่อนไหวร่างกายเป็นไปในทิศทางที่จากัด มักเคลื่อนไหวเพียงส่วนบน
และเคลื่อนไหวซ้า ๆ ในท่าเดิม ซึ่งมักจะสะท้อ นผ่านลีลาประกอบเพลงที่สอนเด็กเล็ก ที่ดูแล้ว
เชื่องช้า น่าเบื่อด้วยท่าทางที่ซ้า ๆ และขาดพลัง
2) การใช้เสียงที่ไม่ถูกต้อ ง ด้วยการตะโกนจากลาคอ หรือแผดเสียงดังเกินควร
สะท้อนให้เห็นว่า อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กไม่มีความรู้ในการเปล่งเสียงอย่ างถูกวิธี อันอาจก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อสุขภาพเส้นเสียงในอนาคต
3) อาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ขาดทักษะในการใช้ภาษาที่เหมาะสมเพื่อสื่อสารกับเด็ก
ปฐมวัย ส่วนใหญ่ยังใช้รูปประโยคที่เป็นภาษาเขียน มากกว่าภาษาพูด และมักใช้ภาษาที่แสดงความ
เหินห่างเป็นทางการสาหรับผู้ใหญ่ มากกว่าภาษาที่แสดงความใกล้ชิดเป็นกันเองสาหรับเด็กเล็ก
4) อาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ยังขาดการควบคุมและปลดปล่อยอารมณ์ให้ถูกกาลเทศะ
ขาดเทคนิคในการผ่อนคลายความเครียดสะสม ขณะเดียวกันก็ขาดความสามารถในการดึงความ
สุนทรีย์ทางอารมณ์ขึ้นมาใช้เป็นเครื่องบาบัดความกดดันภายใน และอุปสรรคภายนอก

ภาคผนวก ข
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ผลลัพธ์จากการใช้ “สื่อปฏิบัติการสมมติ”
ในปีพ.ศ. 2552 ได้มีการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ กาหนดโครงสร้างของการจัดการ
อบรมดังนี้ (ทีไทคูน, 2552)
ชื่อกิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ของโครงการยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน โดยการ
จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพขั้นพื้นฐานสาหรับเด็กก่อนวัยเรียนและอบรมอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก
กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรที่เกี่ยวข้องของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
318 แห่ง จานวน 2,035 คน
วันเวลา : วันที่ 3 สิงหาคม - 17 กันยายน 2552 แบ่งเป็น 20 รุ่นๆ ละ 100 คน และ ในแต่
ละรุ่น ใช้เวลาอบรม 2 วัน ได้แก่ วันจันทร์ -วันอังคาร / วันพุธ-วันพฤหัสบดี และ วันศุกร์ -วันเสาร์
เวลา 9:00-16:00 น. รวมเวลาจัดกิจกรรมอบรมทั้งสิ้น 40 วัน
สถานที่ : สปอร์ต แอนด์ สปา โดย ธารารมณ์ (Sports & Spa by Tararom)
กาหนดการ : การอบรมจัดแบ่งเป็น 2 วัน
วันแรก
หัวข้อที่ 1
หัวข้อที่ 2
หัวข้อที่ 3
วันที่สอง
หัวข้อที่ 4
หัวข้อที่ 5
หัวข้อที่ 6

มีหัวข้อการอบรมดังนี้
การละลายพฤติกรรมกลุ่ม
การปรับทัศนคติ
การเตรียมเครื่องมือเพื่อพัฒนาตัวตน
เทคนิค 5 ขั้นตอน
การปฏิบัติ Workshop 10 หัวข้อ
การสรุป และประเมินผล
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ผู้วิจัยพบกิจกรรมในขั้นตอนสุดท้ายของการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ด้วยการทาแบบ
ประเมินผลของผู้รับสาร เพื่อสารวจความเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม หลังจาก
ผ่านกิจกรรมต่างๆของการอบรมเชิงปฏิบัติการ ที่ใช้ "สื่อปฏิบัติการสมมติ" รูปแบบการสื่อสารเพื่อ
การเสริมสร้างพลัง โดยมีข้อคาถามในการประเมินผลแบบปรนัย ทั้งหมด 10 ข้อ มีรายละเอียด ดังนี้
(อิศราพักตร์ สรรพศาสตร์, 2552, น. 27-28)
1) สิ่งสาคัญอันดับแรกในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของตัวเอง
(1) การแสดงออกทีม่ ีพลัง
(2) ร่างกาย ภาษา อารมณ์
(3) ทัศนคติเปิดกว้างในการแสวงหาประสบการณ์
2) ใคร...สร้างเด็กช่างคิด ไม่ติดกระแส มีความเผื่อแผ่ อารมณ์ดี มีวินัย
(1) ครูโลมา อบอุ่นใจดี ชอบเล่านิทานจนเด็กหลับสนิท
(2) ครูโลมา ปรับตัวง่าย ชอบคลุกคลี และเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ กับเด็ก
(3) ครูโลมา เฉลียวฉลาด คล่องแคล่ว มีคาตอบแม่นยาตามตารา
3) ครูที่ดีมักจะ…
(1) เล่นกับเด็กได้ตลอดเวลา เพราะทุกอย่างเป็นเกม
(2) เล่นกับเด็กเมื่อว่างจากสอนเพราะต้องรับผิดชอบต่อเอกสาร
(3) เล่นกับเด็กในเวลาพัก เพราะเด็กจะได้รู้จักกาลเทศะ
4) ข้อใดช่วยเตรียมพร้อมให้ร่างกายมีประสิทธิภาพสูงสุด
(1) พักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์
(2) Warm Up ให้กล้ามเนื้อยืดหยุ่น และตื่นตัว
(3) เล่นโยคะ ฝึกลมหายใจเข้าออก
5) ข้อใดพึงกระทา
(1) ใช้คาว่า “หยุด” ให้ทันท่วงทีที่ห้องเจี๊ยวจ๊าววุ่นวาย
(2) ตั้งสมญาให้เด็กที่เก่ง ดูดี เพื่อเป็นขวัญใจของเพื่อน
(3) ถามเด็กถึงเหตุผล ว่าเพราะอะไร แทนคาว่า ทาไม
6) ข้อใดไม่พึงกระทา
(1) ควรตั้งรางวัลตอบแทน เด็กที่ทาดี หรือทาอะไรสาเร็จ
(2) รู้ว่าเด็กมีความกลัวสิ่งใด จะระวังมิให้เด็กถูกแกล้งด้วยสิ่งนั้น
(3) กอดเด็กด้วยรัก และบริสุทธิ์ใจได้ทุกเมื่อ
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7) 5 ขั้นตอนที่นาไปสู่พัฒนาการสร้างสรรค์และมีวินัยของเด็ก
(1) body / voice / temper / attitude / character
(2) pressure / painful / force / ignore / hate
(3) relaxed / happy / free / safe / love
8) สิ่งที่นาไปสู่ความมีวินัยในสานึกของเด็กเมื่อโตขึ้น
(1) ครูสอนอบรมเคร่งครัดในศีลธรรม จรรยา และกฎหมาย
(2) ครูปฏิบตั ิต่อเด็กทุกๆคน เหมือนๆกัน
(3) ครูใส่ใจปัญหาที่แตกต่างของเด็กแต่ละคนอย่างใกล้ชิด
9) พลังของครูสัมพันธ์ กับ พลังของเด็กอย่างไร
(1) เกี่ยวกัน เพราะครูพูดอะไร เด็กจะทาตามอย่างว่าง่าย
(2) ไม่เกี่ยว เด็กมีปัญหาใหญ่ที่แก้ไขไม่ได้อยู่ที่บา้ นครูช่วยไม่ได้
(3) เกี่ยวกัน ถ้าเด็กเชื่อในตัวครูเด็กก็จะเป็นอย่างครูไปตลอดชีวิต
10) หลังจบการอบรม คุณเข้าใจว่า
(1) ครูคือคนที่จะสร้างโจรในอนาคต ถ้าระบบยังไม่เปลี่ยนแปลง
(2) ครูคือผู้ให้และเสียสละ จึงควรที่มีพยายามที่จะเป็นครูที่ดีในอนาคต
(3) ครูเท่านั้นที่มีอิทธิพลสูงสุดในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก
ก่อนวัยเรียน
ข้อเฉลยคาตอบทั้ง 10 ข้อ ที่สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้จาก "สื่อปฏิบัติสมมติ"ในการ
อบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ คือ
ข้อ 1) ตอบข้อ (3)
ข้อ 2) ตอบข้อ (2)
ข้อ 3) ตอบข้อ (1)
ข้อ 4) ตอบข้อ (2)
ข้อ 5) ตอบข้อ (3)
ข้อ 6) ตอบข้อ (1)
ข้อ 7) ตอบข้อ (3)
ข้อ 8) ตอบข้อ (3)
ข้อ 9) ตอบข้อ (3)
ข้อ 10) ตอบข้อ (3)
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ผลคะแนนคาตอบของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กที่เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการในปีพ.ศ. 2552 จาก
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน สังกัดกรุงเทพมหานครทั้งหมด 2,035 คน สรุปตาราง ได้ดังนี้
ตาราง แสดงผลคะแนนคาตอบของอาสาสมัครผูด้ ูแลเด็กกับสัดส่วนค่าเฉลี่ย (%)
ผลคะแนนคาตอบ
0
1
2
3
4
5
6

ค่าสัดส่วนเฉลี่ย

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

0.00 %
0.15 %
0.05 %
0.20 %
0.60 %
1.50 %
3.50 %

7 คะแนน

9.20 %

8 คะแนน
9 คะแนน
10 คะแนน

23.50 %
33.70 %
27.60 %

แหล่งที่มา: อิศราพักตร์ สรรพศาสตร์, 2552, น.29.
จากตาราง จะเห็นได้ว่าผู้รับสารส่วนมาก ตอบข้อคาถามได้ 8 - 10 คะแนน นับเป็นสัดส่วน
รวมถึง 84.80% (23.50 + 33.70 + 27.60) แสดงให้เห็นว่าผู้รับสารส่วนใหญ่มีการรับรู้ปรับเปลี่ยน
ทัศนคติ และ มีความเข้าใจในเจตคติในวิชาชีพครูได้เป็นอย่างดี ส่วนผลคะแนนที่ผู้รับสารส่วน
น้อยได้ไม่เกิน 5 คะแนน มีสัดส่วนเพียง 2.50% (0.15 + 0.05 + 0.20 + 0.60 + 1.50) ผู้วิจัย
สันนิษฐานว่า น่าจะมาจากสาเหตุที่ผู้รับสารบางคนมีเจตนารักษาสิทธิ์ของเพื่อนร่วมงานในการรับ
เบี้ยเลี้ยงค่าอบรม ด้วยการทาแบบทดสอบประเมินผลแทนผู้ที่ขาดการอบรม โดยเลือกคาตอบที่
แตกต่างจากของตนให้มากที่สุด แสดงว่าในทางเจตคติ ผู้รับสารส่วนใหญ่มีการรับรู้และเรียนรู้เพื่อ
การพัฒนา แต่ในทางปฏิบัติ ผู้รับสารยังมีแรงจูงใจที่มาจากค่าจ้าง ซึ่งมีอิทธิพลเหนือจรรยาบรรณ
เป็นการสะท้อนว่าในการใช้ "สื่อปฏิบัติการสมมติ" เพื่อการเสริมสร้างพลัง ยังมีจุดอ่อนในการ
สร้างจิตสานึกที่ไม่เพียงพอต่อผู้รับสาร
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เป็นเวลากว่า 6 ปี นับจากการอบรมเชิงปฏิบัติการในปี พ.ศ. 2552 (ปัจจุบัน พ.ศ. 2558)
ผู้วิจัยได้เข้ามาเยือนศูนย์พัฒนาเด็กทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบาเพ็ญเหนือ
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีบุญเรือง และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนธรรมานุรักษ์ เพื่ อทา
การเก็บข้อมูลความเปลี่ยนแปลงของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก โดยก่อนทาการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้
ข้อมูลสาคัญ ผู้วิจัยได้ทาการบันทึกภาพรวมที่เกิดขึ้น โดยแบ่งข้อมูลเป็นประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
ประเด็นที่ 1 Greeting การทักทายต้อนรับ
บรรยากาศของการได้พบกันครั้งแรกในรอบ 6 ปี ระหว่างผู้วิจัยในฐานะที่เคยเป็น
วิทยากรผู้ส่งสาร กับอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กซึ่งเคยผ่านการอบรมในฐานะผู้รับสาร เป็นไปด้วยความ
ครึกครื้น ปนด้วยความโหยหาคิดถึง มีทั้งการสื่อสารด้วยวัจนภาษาที่พร่าบอกถึงความดีใจ ปิติยินดี
อย่างใกล้ชิดเป็นกันเอง มีทั้งการสื่อสารความรู้สึกผ่านอวัจนภาษา ที่แสดงสายตาชื่นชม รอยยิ้มที่
เป็นมิตร เสียงหัวเราะที่เปล่งออกมาจากใจ การสัมผัสจับต้อง และการกอดที่ไม่มีความลังเล หรือ
เคอะเขิน ไม่ว่าอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กจะเป็นหญิง หรือชายจะมีอายุน้อยกว่า หรืออาวุโสกว่าผู้วิจัย
หรือจะนับถือศาสนาใด ก็ไม่มีความแตกต่างในการแสดงออกของการพบหน้ากันครั้งแรก หลังจาก
ห่างหายกันไปหลายปี เปรียบเสมือนกับการได้กลับมาพบกันของสมาชิกในครอบครัวอันเป็นที่รัก
ซึ่งสะท้อนให้เห็น ว่าระยะเวลาไม่ไ ด้ ทาให้ มิตรภาพที่เ กิดขึ้ นในปี พ.ศ. 2552 เลือ นหายไปตาม
กาลเวลา พลั งแห่งความสุข และทัศ นคติที่ป รับเปลี่ย นไป ได้สร้างบุ คลิกภาพที่เปิดเผยให้กั บ
อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กเหล่านี้ ไม่มีคาว่า “ช่องว่าง” ระหว่างบุคคลอีกต่อไป
ประเด็นที่ 2 Requesting การเรียกร้อง
ในการสังเกตความเปลี่ยนแปลงภาพรวมของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กทั้ง 3 ศูนย์ มีสิ่งที่
เหมือนกันทุกแห่ง คือ วัจนภาษา ที่สื่อ สารความต้อ งการเพื่อ เรียกร้อ งให้มีการจัดการอบรมเชิง
ปฏิบัติการในลักษณะเช่นนี้อีก อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กพรั่งพรูความรู้สึกออกมาว่า หลังจากการอบรม
ในปี พ.ศ.2552 ทางกทม.ก็ได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการอีก แต่สิ่งที่ เกิดขึ้นคือ อาสาสมัครผู้ดูแล
เด็ก ไม่เกิดความรู้สึกกระตือรือร้น หรืออยากเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพ และพฤติกรรมในตัวตนใด ๆ
ที่สร้างประสิทธิภาพได้ เหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2552 อีกเลย
อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กทั้ง 3 ศูนย์ ยังพูดเสริมเป็นเสียงเดียวกันว่าการอบรมในปี พ.ศ.
2552 เป็ น ครั้ ง ที่ มี ค วามประทั บ ใจที่ สุ ด สนุ ก มากที่ สุ ด ได้ เ รี ย นรู้ ม ากที่ สุ ด ที่ ส าคั ญ มี ค วาม
เปลี่ยนแปลงทางกาย ใจ และความคิดในตัวตนมากที่สุด ทุกคนจึงเรียกร้องให้ผู้วิจัยจัดกิจกรรม
อบรมขึ้นมาอีก โดยเมื่อสอบถามถึงเหตุผล ผู้วิจัยก็ได้รับคาตอบเป็นสองประเด็นว่า
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1) ตัวบุคคล - วิทยากรผู้ส่งสาร
อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กประทับใจในวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ และบุคลิก
ของวิทยากรซึ่งสวมบทโดยผู้วิจัย ซึ่งมีความเป็นกันเอง ใช้ภาษาพูดง่าย ๆ ไม่เครียด และภาพที่ติด
ตา คือ การที่วิทยากรวิ่งไปรอบ ๆ ห้อง เพื่อ สื่อสารกับผู้เข้าอบรมทั้ง 100 คนอย่างทั่วถึง โดยใช้
ทักษะการพูดจูงใจ การร้องเพลง การเต้นรา และการนาเกม ซึ่งทาให้อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กได้เข้า
สู่กระบวนการเรียนรู้ด้วยความสนุก และเกิดความกระตือรือร้นที่จะตอบสนองสิ่งต่าง ๆ ที่วิทยากร
กระตุ้นอยู่ตลอดเวลา
2) เครื่องมือการสอน - การใช้ “สื่อปฏิบัติการสมมติ”
อาสาสมั ครผู้ ดูแลเด็ กร่ว มแสดงทั ศนะอย่ างมี ชีวิต ชีวาว่า วิ ธีการในการ
อบรมไม่ได้อาศัยการใช้เอกสาร เช่น Sheet หนา ๆ หนังสือ ข้อมูลภาพ หรือข้อมูล Power Point
แต่ ผู้ ส่ ง สารใช้ รู ป แบบกิ จ กรรม ซึ่ ง ท าให้ ไ ม่ ต้ อ งนั่ ง ฟั ง ข้ อ มู ล อยู่ ฝ่ า ยเดี ย ว และมี กิ จ กรรมที่
หลากหลาย ซึ่งทาให้รู้สึกตื่นตัวอยู่เสมอ และไม่ได้ลงมือปฏิบัติแบบเรื่อย ๆ หรือปกติธรรมดา แต่
ถูกกระตุ้นให้ทาอย่างเต็มที่ แบบไม่ต้องเกรงใจใคร ไม่อายใคร ไม่กลัวผิด และไม่ห่วงสวย ไม่
ห่วงหล่อ ไม่กลัวเสียภาพลักษณ์ ซึ่งผู้รับสารจึงปฏิบัติด้วยความสนุกสนาน ไม่เครียด และรู้สึกเกิด
แรงจูงใจอยากแสดงออกด้วยตนเอง เพราะไม่ถูกบังคับหรือกดดันให้ต้องทาสิ่งนั้น สิ่งนี้ตามคาสั่ง
ที่สาคัญไม่โดนตาหนิ หรือถูกวิจารณ์ให้เสียหน้าหรืออับอาย
ประเด็นที่ 3 Surprised ความประหลาดใจ
ในการสังเกตอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กในภาพรวม สิ่งหนึ่งที่สร้างความแปลกใจให้กับ
ผู้วิจัย คือ การจดจาเรื่องราวและเหตุการณ์ในกระบวนการเรียนรู้ของการอบรมเชิงปฏิบัติเมื่อ ปี
2552 ที่ส ะท้อ นผ่า นอาสาสมัค รผู้ดู แลเด็ก โดยผู้ วิจั ยคาดไว้ ว่าอาสาสมั ครผู้ ดูแลเด็ ก น่าจะลื ม
เหตุการณ์ดังกล่าวไปแล้ว และเป็นหน้าที่ของผู้วิจัยที่จะกระตุ้นเตือนความทรงจาด้วยการร้อยเรียง
ภาพเหตุการณ์ในอดีตให้อาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ระลึกภาพความทรงจาเก่า ๆ ขึ้นมาได้ชัดเจนขึ้น
แต่เหตุการณ์กลับตรงกันข้ามกับที่ผู้วิจัยคาดไว้ กล่าวคือ อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กส่วน
ใหญ่ที่ได้เข้ามาร่วมทักทายพูดคุย กลับเป็นผู้เล่าเหตุการณ์ต่าง ๆ ย้อนหลัง ให้ผู้วิจัยเห็นภาพชัดเจน
ขึ้น เนื่องจากสิ่งที่ผู้วิจัยได้เคยบันทึกไว้ เป็นเพียงข้อมูลซึ่งสรุปเป็นภาพรวมของทั้ง 20 รุ่นเท่านั้น
แต่อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กกลับถ่ายทอดเล่าเรื่องราวเกร็ดเล็ก เกร็ดน้อย ที่เป็นภาพรายละเอียดในรุ่นที่
ร่วมกิจกรรม ให้ผู้วิจัยเป็นฝ่ายได้ระลึกถึงความทรงจาเก่า ๆ ได้ชัดเจนแทน
ทั้งนี้ ผู้วิจัยสันนิษฐานว่าสาเหตุที่อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กไม่ลืมผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น
ในปี พ.ศ. 2552 เกิดจากปัจจัย ดังนี้
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1) การบันทึกข้อมูลด้วยตัวเอง
ในการทากิจกรรมเมื่อปี พ.ศ. 2552 แม้ว่าวิทยากรซึ่งสวมบทโดยผู้วิจัยจะ
ไม่มีการบรรยายในลักษณะของการเสนอเป็นสื่อข้อความ แต่ผู้วิจัยได้แนะนาให้อาสาสมัครผู้ดูแล
เด็ก ทาการบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเองเป็นลักษณะของภาพ และสัญลักษณ์เชิงสัญญะ แทนการ
จดเป็นตัวอักษร ซึ่งจะทาให้อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กสามารถจดจาเรื่องราวได้ด้วยภาพ ซึ่งผลที่ได้จาก
การเรีย นรู้ จ ะเกิ ด ขึ้น ตามความเข้า ใจ และคงอยู่ ใ นระดั บจิ ต ส านึก ได้ น านกว่ าการบั นทึ ก เป็ น
ตัวอักษร ซึ่งอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กส่วนมากได้ปฏิบัติตามคาแนะนาของผู้วิจัย
2) หลักฐานจากภาพถ่าย
ในระหว่างการจัดกิจกรรมในปี พ.ศ. 2552 อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กในแต่ละ
ศูนย์มักส่งตัวแทนเข้ามาบันทึกภาพถ่าย และภาพเหตุการณ์ที่เป็นความทรงจาของเพื่อนร่วมศูนย์
จึงมีหลักฐานภาพถ่ายให้ระลึกถึงชัดเจน โดยเชื่อมโยงกับสิ่งที่เป็นบันทึกข้อมูล ของตนเองทาให้ไม่
ลืมเรื่องราวต่าง ๆ ไปโดยง่าย
3) การนาไปใช้
เหตุผลสาคัญที่ทาให้อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กไม่ลืมสิ่งต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้ในปี
พ.ศ. 2552 ได้แก่ การได้รับการเสริมสร้างพลังจาก “สื่อปฏิบัติการสมมติ” นามาต่อยอดบูรณาการ
ในการจัดการเรียนการสอน ในการทางานกับเพื่อนครู และในชีวิตประจาวัน ซึ่งการเรียนรู้ในครั้ง
นั้น ได้สะท้อนอยู่ในบุคลิกภาพ และศักยภาพของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก เป็นการกระตุ้นพลังจากจิต
ใต้สานึกที่ยากจะลืมเลือน
ขณะเดียวกันในทางตรงกันข้ามก็มีอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กส่วนหนึ่ง ที่ยังขาด
การนาประสบการณ์ไปต่อยอดในวิชาชีพของตน ภาพความทรงจาของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กกลุ่มนี้
ก็จะเลือนลางกว่า แต่ไม่ถึงกับลืมไปทั้งหมด เพียงแต่จดจาภาพได้บางส่วนจากภาพถ่าย
4) ภาพประทับใจ
เหตุผลสุดท้าย ที่อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กยังคงจดจาภาพหรือเหตุการณ์ส่วน
ใหญ่ได้ คือ ความรู้สึกประทับใจในการแสดงออกของวิทยากร ซึ่งยังเป็นภาพติดตาฝังใจผู้รับสาร
อยู่เสมอ โดยเฉพาะภาพที่ชัดเจนที่สุด คือ การที่วิทยากรซึ่งสวมบทโดยผู้วิจัย นาเต้นลีลาประกอบ
เพลง “ลูกไก่เริงระบา” (Chicken Dance) ซึ่งมีท่วงทานองที่สนุกสนาน และลีลาท่าทางที่ตลก
ขบขัน สร้างความสุขกับอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กอย่างมาก จนเป็นเหตุผลให้ทุกศูนย์ได้นาเอาเพลงนี้
มาประกอบการออกกาลังกายของเด็ก ๆ จนกลายเป็นเพลงประจาเกือบทุกศูนย์ตลอด 6 ปีที่ผ่านมา
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ประเด็นที่ 4 Colorful Learning สีสันแห่งการเรียนรู้
ข้อมูลภาพรวมของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก จากการเดินสารวจการเรียนการสอนตาม
ห้องของศูนย์ต่าง ๆ ผู้วิจัยพบผลการสังเกตในลักษณะที่เหมือนกัน และแตกต่างกันดังนี้
1) ลักษณะที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน
สิ่งที่อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กแต่ละศูนย์ปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน คือ การให้
ความสาคัญของการทากิจกรรมนาหน้าการเรียนรู้ทางวิชาการ ซึ่งแตกต่างจากเมื่อ 6 ปี ก่อนจัดการ
อบรม ซึ่งขณะนั้นแต่ละศูนย์ เข้มงวดกับการสอนเนื้อหาวิชาการปริมาณที่มากเกินไปสาหรับเด็ก
ปฐมวัย และมีการแบ่งแยกชัดเจน ว่าเรียนคือเรียน เล่นคือ เล่น แต่ปัจจุบันมีการผสมผสานการ
เรียนรู้ทางวิชาการ เข้ากับกิจกรรมการเล่นเกม การร้อ งเพลง ลีลาประกอบจังหวะ การแสดง
บทบาทสมมติ และการเล่านิทาน เข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน ซึ่งสร้างแรงจูงใจและความสนใจให้กับ
เด็กในการเรียนรู้เป็นอย่างมาก โดยแต่ละศูนย์ต่างมีความโดดเด่น ดังนี้
(1) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบาเพ็ญเหนือ (เขตมีนบุรี)
พื้นที่ในการเรียนรู้ของศูนย์นี้ อาจถูกจากัดด้วยอาณาบริเวณที่ไ ม่กว้าง
มากแต่มีบริเวณที่ร่มรื่นเป็นบางส่วน และอยู่ติดวัดบาเพ็ญเหนือ สีสันการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมของ
ศูนย์นี้ จึงเป็นเรื่องของธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมรอบตัว รวมถึงกิจกรรมทางศาสนาพุทธในช่วง
เทศกาลสาคัญ
(2) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีบุญเรือง (เขตบางกะปิ)
พื้นที่ในการเรียนรู้ของศูนย์นี้ ยิ่งถูกจากัดด้วยอาณาบริเวณที่เล็กกว่า ไม่
มีส่วนที่เป็นต้นไม้ เพราะอยู่ในอาคาร 2 ชั้นที่ดัดแปลงมาจากศาสนสถาน แต่ด้วยวิสัยทัศน์ที่เปิด
กว้างต่อการแสวงหาการประสบการณ์ใ หม่ของผู้บริหารอยู่เสมอ ประกอบกับการที่บุคลากรครู
สอนเด็กในศูนย์เคยได้รับการเสริมสร้างพลังที่แข็งแกร่งจากการอบรมเชิงปฏิบัติการเมื่อ ปี พ.ศ.
2552 ด้วย “สื่อปฏิบัติการสมมติ ” จึงทาให้ศูนย์พัฒนาเด็กแห่งนี้มีการพลิกโฉมอย่างชัดเจน
กลายเป็นศูนย์ที่มีสีสันแห่งการเรียนรู้ และสามารถบริหารพัฒนาคุณภาพของศูนย์ จนได้รับรางวัล
1 ใน 10 จากศูนย์พัฒนาเด็กที่มีมาตรฐานจากศูนย์ที่อยู่ในระดับ “ดี” เมื่อปีพ.ศ. 2550 พัฒนาขึ้นมา
เป็นศูนย์ที่ได้มาตรฐานในระดับ “ดีมาก” เมื่อปีพ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา นับเป็นความพยายามของศูนย์
พัฒนาเด็กแห่งนี้ แม้จะมีขนาดเล็ก ๆ แต่เต็มไปด้วยบุคลากรที่เปี่ยมคุณภาพ และศักยภาพที่มากมาย
รวมกันอยู่ศูนย์แห่งนี้ได้ร่วมกันวางแผนการเรียนการสอน เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างมีสีสัน
สร้างสรรค์ โดยการนาเกมส์และกิจกรรมใหม่ ๆ มาให้เด็ก ๆ ได้สนุกกับการเรียนรู้เสมอ

172
(3) ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนธรรมานุรักษ์ (เขตสวนหลวง)
พื้นที่การเรียนรู้ของศูนย์นี้ได้เปรียบกว่าศูนย์อื่น ตรงที่มีอาณาบริเวณ
พื้นที่โล่งในการทากิจกรรมค่อนข้างกว้างขวาง ดังนั้นอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กที่ผ่านการอบรมในปี
พ.ศ. 2552 สามารถนารูปแบบกิจกรรมของ “สื่อปฏิบัติการสมมติ” มาใช้ได้หลายอย่างโดยไม่ต้อง
ปรับเปลี่ยน หรือประยุกต์ใหม่มากนัก ดังนั้นศูนย์นี้จึงมีการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่เป็นลักษณะหมู่
คณะจานวนมากได้พร้อมกันทั้งศูนย์ ในพื้นที่ที่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้เต็มที่ เปล่งพลังเสียง
ได้สนุกสุดสุด และเป็นอิสระ สีสันการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่นี่ จึงเป็นลักษณะของการสื่อสารเพิ่ม
พลังกลุ่มใหญ่
2) ลักษณะที่แตกต่างกัน
สิ่งที่อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กแต่ละศูนย์ ปฏิบัติในทิศทางที่แตกต่างกัน คือ
อิทธิพลที่มีผลต่อโครงสร้างการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยสิ่งที่ทาให้แต่ละศูนย์แตกต่างกันเกิดจาก
อิทธิพลที่ต่างกันดังนี้
(1) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบาเพ็ญเหนือ (เขตมีนบุรี)
ในศูนย์นี้ผู้ทรงอิทธิพลในการจัดวางโครงสร้าง และวางผังการเรียนการ
สอน คือผู้อานวยการศูนย์ เนื่องจากอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กส่วนใหญ่เป็นครูใหม่ที่ยังไม่เคยได้รับการ
สื่อสารเพื่อการเสริมสร้างพลังด้วย “สื่อปฏิบัติการสมมติ” ซึ่งมีประมาณ 90%ของครูทั้งหมด การ
สื่อสารของผู้อานวยการศูนย์ จึงมีลักษณะเป็นการสื่อ สารทางเดียว (One Way Communication)
เป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากครูใหม่ยังไม่มีความกระตือรือร้น และประสบการณ์มากพอ จึงยังไม่เป็นที่
ไว้ใจของผู้อานวยการศูนย์มากนัก
(2) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีบุญเรือง (เขตบางกะปิ)
ในศูน ย์นี้มีก ารใช้ การสื่อ สารแบบมีส่วนร่วมในการกาหนดแผนการ
สอนร่วมกันระหว่างผู้อานวยการศูนย์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และครูพี่เลี้ยงทุกคน ซึ่งครูทุ กคนเป็น
อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กที่เคยผ่านการเสริมสร้างพลังด้วย “สื่อปฏิบัติการสมมติ” มาทั้งหมด มีความ
พร้อมในการใช้เครื่องมือด้านร่างกาย เสียง ภาษา อารมณ์ และความคิดสร้างสรรค์ มีบุคลิกภาพ
และเจตคติที่ดีในวิชาชีพครู มีความกระตือรือร้น และแรงจุงใจในการทางาน มีศักยภาพในการ
พัฒนาเด็ก ทุกคนมีอิสระในการแสดงความเห็นให้เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา และทีมงาน
ดังนั้นการจัดกระบวนการเรียนรู้ของศูนย์นี้จึงไม่หยุดนิ่ง มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงให้ก้าวหน้า
อยู่เสมอ
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(3) ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนธรรมานุรักษ์ (เขตสวนหลวง)
ในศู น ย์ นี้ อาจมี ค วามแตกต่ า งจากศู น ย์ ทั้ ง สองที่ ก ล่ า วมามากที่ สุ ด
เนื่อ งจาก การวางโครงสร้า งในการจัด กระบวนการเรีย นรู้ และผัง ตารางการเรียน เป็ นไปตาม
หลั ก สู ต ร ในแบบเรี ยนของ แผนการจั ด การเรี ย นรู้ ของส านัก พิ ม พ์ เอมพั น ธ์ จ ากัด ซึ่ ง การ
ดาเนินการทุกอย่างต้องอยู่ในขั้นตอนและระบบของแบบเรียนนี้ ดังนั้นกิจกรรมต่าง ๆ ที่อาสาสมัคร
ผู้ดู แลเด็ก นามาใช้ใ ห้ เด็ ก ๆ ได้เ รี ยนรู้จึ ง ต้อ งปรั บใช้ ให้ สอดคล้ อ งกั บตารางเวลากิจ กรรมของ
หลักสูตร
ประเด็นที่ 5 Never Ending Creativity ความคิดสร้างสรรค์ไม่มีวนั สิ้นสุด
สิ่งที่เกิดขึ้นหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการในปี พ.ศ. 2552 ได้ก่อให้เกิดปรากฏการณ์
บางอย่างในตัวตนของผู้รับสาร ซึ่งผู้วิจัยเรียกว่า Never Ending Creativity หมายถึง สภาวะที่
อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กได้รับการเสริมสร้างพลัง ด้วยการกระตุ้นความสามารถ และศักยภาพที่มีอยู่แต่
หลบซ่อนไว้ เพราะมีทัศนคติปิดต่อสาธารณะ แต่เมื่อทัศนคติถูกปรับให้ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
และการแสวงหาประสบการณ์ใหม่ การยอมรับนับถือในความสามารถของตน ได้ค้นพบคุณค่าอัน
ยิ่งใหญ่ในตัวเอง ทาให้กลไกในการคิด และจิตสานึกได้ผลิตผลงาน และการแสดงออกอย่างอิสระ
และสร้างสรรค์ ทาให้อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กรู้ว่าฝันที่มีอยู่ไม่ได้ไกลเกินเอื้อม จึงมุ่งมั่นทาฝันนั้นให้
เป็นรูปธรรม โดยการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่วันสิ้นสุด ปรากฏอยู่ในกิจกรรมต่าง ๆ
ดังนี้
1) การตกแต่งสถานที่
อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กช่วยกันสร้างสรรค์พื้นที่ในห้องเรียนในโรงอาหาร ใน
ห้องน้า ด้วยการตั้งชื่อห้องด้วยชื่อน่ารัก ๆ และตกแต่งอย่างสวยงาม ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากกิจกรรม
มหัศจรรย์ วันฟ้าใส ใน “สื่อปฏิบัติการสมมติ” โดยมีการสร้างสรรค์ตกแต่งรูปแบบใหม่เข้ากับ
บรรยากาศเสมอ
2) การเล่านิทาน
ทุกวันนี้ในศูนย์พัฒนาเด็กทั้ง 3 แห่ง ไม่มีใครเล่านิทานด้วยวิธีการแบบเดิม
แต่อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กใช้ทักษะการเคลื่อนไหวทางร่างกาย การใช้เสียง และภาษา ในกิจกรรรม
จาก “สื่อปฏิบัติการสมมติ” มาพัฒนาการเล่านิทานให้สร้างสรรค์ทั้งเนื้อหาและรูปแบบ อีกทั้งผู้รับ
สารยังใช้การสื่อสารแบบแสดงทาง (Two Way Communication) ที่มีรูปแบบ Interactive คือการ
สื่อสารโต้ตอบไปมาด้วยคาถาม และคาตอบปลายเปิดอยู่ตลอดเวลา
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3) เกม
รู ป แบบของเกมอาจจะยั ง เป็ น การใช้ เ กมเก่ า ที่ มี อ ยู่ แต่ พั ฒ นาการปรั บ
บุคลิกภาพของผู้นาเกมให้สนุกสนาน มีชีวิตชีวา ใช้ร่างกาย และแสดงออกอย่างเต็มที่ เพื่อกระตุ้น
ให้เด็กได้แสดงออกร่วมกัน ซึ่งเป็นผลมาจาก “สื่อปฏิบัติการสมมติ” ที่กระตุ้นอาสาสมัครผู้ดูแล
เด็กให้มีความกล้าแสดงออกอย่างเต็มที่ และเป็นอิสระ
4) เพลง
เพลงเป็นส่วนหนึ่งที่พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กทั้งในการร้อง
เพลงให้เด็กฟัง การเลือกใช้เพลงในกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการเรียนรู้จาก “สื่อปฏิบัติการสมมติ” จน
สามารถแต่งเพลง หรือแปลงเนื้อเพลงขึ้นมาเองได้ เพื่อใช้ในกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
5) ลีลาประกอบเพลง
อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กเกิดการเปลี่ยนแปลงในการใช้กิจกรรมนี้เป็นอย่างมาก
ผู้รับสารมีพั ฒนาการในการแสดงออกผ่านท่ าเต้ น โดยใช้ร่ างกายอย่ างเต็ มที่ มีการใช้ความคิ ด
สร้างสรรค์เพื่อออกแบบท่าทางอันหลากหลาย ที่ไ ม่เน้นความสวยงาม แต่เน้นเพื่อสนองตอบ
ความต้องการ บุคลิกภาพ และพลังของเด็กปฐมวัย ซึ่งอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กทาได้อย่างมีความสุข
และพลิกแพลงลีลาไปตามยุคสมัยได้ดียิ่ง
ประเด็นที่ 6 ครูช่างฝัน
สิ่งที่ทาให้ผู้วิจัยเกิดความรู้สึกซาบซึ้งใจ และได้รับการเสริมสร้างพลังกลับมาจาก
อาสาสมัครผู้ดู แลเด็กในการสังเกตภาพรวมครั้งนี้ คือ ผู้วิจัยได้เห็น ความเปลี่ยนแปลงทางด้า น
ทัศนคติ เจตคติ บุคลิกภาพ และศักยภาพที่เกิดขึ้นภายในตัวอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก และ แม้จะมี
อาสาสมัครส่วนหนึ่งลาออกไป เพราะแรงจูงใจทางค่าตอบแทนไม่พอเพียงกับภาระค่าใช้จ่าย แต่
อาสาสมัค รผู้ดูแลเด็กที่ยังเหลืออยู่กว่ าครึ่ง ก็มีพั ฒนาการอย่างมาก กลายเป็นครูที่กระตือ รือ ร้ น
สนุกสนาน เปิดเผยกล้ าพูด กล้าแสดงความคิดเห็น และอารมณ์บางอย่างเพื่อ ให้เพื่อนร่วมงาน
ได้รับรู้ และกลายเป็นแม่ครู-พ่อครูของเด็ก ๆ ที่เด็กชอบเข้ามาคลุกคลีใกล้ชิด สัมผัสด้วยความรัก
เด็ก ๆ ได้เติบโตผ่านการเรียนรู้กับครูช่างฝันของพวกเขา รุ่นแล้วรุ่นเล่ากว่า 6 ปี ที่ผ่านมา และจะ
ดาเนินต่อไป อย่างไม่มีวันสิ้นสุด

ภาคผนวก ค
ภาพประกอบเพิ่มเติม ในการอบรมเชิงปฏิบัติการปี พ.ศ. 2552

ภาพเวที และ Backdrop การอบรมเชิงปฏิบัติการปี พ.ศ. 2552

ภาพวิทยากรนากิจกรรมโดยให้อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กขึ้นมามีส่วนร่วมแสดงออกบนเวที
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การร่วมนาเสนอกิจกรรมของสมาชิกที่มคี วามหลากหลาย

การร่วมกันนาเสนอกิจกรรมที่สร้างสรรค์โดยแสดงออกอย่างอิสระ

กิจกรรมการผ่อนคลายร่างกาย และจิตใจ
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การกล้าแสดงออกของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก โดยปราศจาก “ช่องว่างระหว่างบุคคล”
การไม่คานึงถึงข้อจากัดทาง เพศ วัย ศาสนา หรือตาแหน่งหน้าที่ทางการงาน
รวมถึง การก้าวข้ามข้อจากัดอุปสรรคทางร่างกาย
เช่น การตั้งครรภ์ การพิการ ข้อเสื่อมจากสภาวะชราภาพ เป็นต้น

ภาคผนวก ง
ภาพประกอบ ผลลัพธ์ปัจจุบันจากการใช้”สื่อปฏิบัติการสมมติ”(พ.ศ. 2558)

อาจารย์ รุ่งระวี ชานีหอม (ครูเจี๊ยบ) ปัจจุบัน อายุ 60 ปี
ผู้อานวยการศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบาเพ็ญเหนือ

อาจารย์ นาราภัทร งามศักดิ์กุล (ครูนิด) ปัจจุบัน อายุ 58 ปี
หัวหน้าฝ่ายวิชาการศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีบุญเรือง
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อาจารย์ สมร สุขถาวร (ครูหมอน)
ปัจจุบัน อายุ 43 ปี
พิธีกร / ล่าม / นักจัดรายการวิทยุ /
ครูสอนพิเศษภาษา
และ อาจารย์ประจาชั้น
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนธรรมานุรักษ์

อาจารย์ วินัย บินสอัด (ครูเลาะห์)
ปัจจุบัน อายุ 45 ปี
ครูสอนศาสนา และ อาจารย์ประจาชั้น
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนธรรมานุรักษ์

อาจารย์ อังคณา มัดยูโก๊ป (ครูอัง)
ปัจจุบัน อายุ 38 ปี
ครูสอนศาสนา และ อาจารย์ประจาชั้น
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนธรรมานุรักษ์
อาจารย์ วิรัชชฎา เลียนขุนทด (ครูดา) ปัจจุบัน อายุ 36 ปี
อาจารย์ประจาชั้นศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีบุญเรือง
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บรรยากาศการเรียนรู้กับครูเจี๊ยบ
เอื้อเฟื้อภาพโดย ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบาเพ็ญเหนือ
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บรรยากาศการเรียนรู้กับครูนิด และครูดา
เอื้อเฟื้อภาพโดย ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีบุญเรือง
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บรรยากาศการเรียนรู้กับครูสมร ครูเลาะห์ และครูอัง
เอื้อเฟื้อภาพโดย ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนธรรมานุรักษ์

ประวัติผู้เขียน
ชื่อ นามสกุล

นางอิศราพักตร์ สรรพศาสตร์

ประวัติการศึกษา

อักษรศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่สาเร็จการศึกษา พ.ศ. 2530
พ.ศ. 2558
นาเสนอผลงานวิจัยในการจัดประชุมวิชาการ
ระดับบัณฑิตศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นาเสนอผลงานวิจัยในการจัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครครั้งที่ 4

ประสบการณ์การทางาน

พ.ศ. 2530-2540
ผู้ช่วยผู้กากับการแสดงละครโทรทัศน์
เขียนบทและกากับสารคดีโทรทัศน์
พิธีกร นักจัดรายการวิทยุ มัคคุเทศก์
รับจ้างอิสระ
พ.ศ. 2540-2548
ครูใหญ่ฝ่ายการแสดงสาหรับเด็ก
Bec-Tero Entertainment (Bangkok drama)
พ.ศ. 2548-ปัจจุบัน
วิทยากรอิสระ
อาจารย์พิเศษคณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี

