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 กองบรรณาธิการหวังเปนอยางยิ่งวา ครู อาจารย นักวิชาการ ผูสรางสรรคงานตลอดจน
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กลวิธีทางวรรณศิลปเพ่ือสื่อแนวคิดความดีงาม 

และความเทาเทียมของมนุษย : ลํานําขับขานวิจารณบทเพลง 

LITERARY TECHNIQUES TO CONVEY VIRTUE AND EQUALITY 

CONCEPTS OF HUMAN: THE SUNG SONG WITH CRITICAL REVIEW 

อัควิทย เรืองรอง0

∗ 

AKHAWIT RUENGRONG 

บทคัดยอ 

 บทเพลงเปนกวีนิพนธประเภทเรื่องเลาท่ีใชภาษาอยางเลือกสรร กลั่นกรองดวย

ความประณีตบรรจง บทเพลง “เธอหมุนรอบฉัน ฉันหมุนรอบเธอ” เม่ือใชแนวทาง

การศึกษาดวยการวิเคราะห วิจารณ และตีความแลว พบลักษณะเดน 2 ประการ คือ 

ลักษณะเดนดานกลวิธีและลักษณะเดนดานเนื้อหาความคิด ดานกลวิธีพิจารณา 2 ประเด็น 

คือ กลวิธีการใชภาษาซ่ึงพบลักษณะสะดุดเดนโดยใชคําเรียบงายในความถ่ีสูงและ         

สื่อความหมายหลายนัย กลวิธีการแตงท่ีใชความเปรียบคูขนานระหวางปรากฏการณ      

ทางธรรมชาติลอไปกับพฤติกรรมของมนุษย ดานเนื้อหาความคิดพบลักษณะเดน 3 ประการ 

คือ ธรรมชาติกับมนุษยมีความสัมพันธอยางแนนแฟน ธรรมชาติ คือ แบบอยางจริยปฏิบัติ

ของมนุษย และสรรพสิ่งลวนมีคุณคาและความสําคัญเทาเทียมกัน ลักษณะเดนดานกลวิธี

และเนื้อหาความคิดดังกลาวขางตน คือ กลวิธีทางวรรณศิลปท่ีเชื่อมโยงกันอยางแนนแฟน

และเปนเอกภาพ 

คําสําคญั : กลวิธีทางวรรณศิลป เน้ือหาความคิด การวิจารณ  
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Abstract 

 A song is a kind of narrative poetry using delicately sifted and selected 

vocabulary. By using critical analysis and interpretative approach, the song 

“Ther Mun Rob Chan, Chan Mun Rob Ther” (I rotate you, you rotate me) has 

been found that there are two outstanding characteristics; 1) Techniques and 

2) Content and Thought. For the techniques, it is found that there are two 

features; firstly, language techniques which frequently use simple vocabulary 

yet convey several meanings, and secondly, composing technique which use 

the parallel comparison between natural phenomenon and human behaviors. 

For content and thought, three outstanding features have been found. They 

are (1) nature and human are firmly connected (2) nature is the ethically 

behavioral model for human and (3) all beings are valuable and equally 

important. Those two outstanding characteristics, techniques as well as 

content and thought, are strongly related and united.  

Keywords: Literary technique, Concept, Criticism 

บทนํา 

 แมบริบทของยุคสมัยจะปรับเปลี่ยนไปอยางไรและสังคมจะเรียกรองตอการพัฒนา

มนุษยใหมีคุณลักษณดีเดนประการใดก็ตาม ความสามารถในเชิงพินิจพิเคราะหหรือ      

ดานการใครครวญวิจารณญาณ ยังเปนคุณลักษณท่ีสังคมคาดหวังตอมนุษยมาทุกยุคทุกสมัย 

โดยเฉพาะในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปจจุบันนี้ นาสังเกตวายุคท่ีมีชองทางการสื่อสาร

ท่ีทันสมัยและหลากหลายไรการควบคุมในปจจุบันนี้เองกลับนําไปสูปญหาเรื่องการบิดเบือน

หลอกลวงผานขอมูลหรือตัว “สาร” มากท่ีสุด ดังปรากฏในสารการโฆษณาผลิตภัณฑ    

เสริมความงามตาง ๆ หรือผลิตภัณฑลดความอวนจนทําใหผูรับสารหลงเชื่ออันนําไปสูจุดจบ

ของชีวิตอยางเศราใจ ลักษณะดังกลาวนี้ชี้ ใหเห็นถึงการประกอบสราง “สาร” ใน

ชีวิตประจําวันวาไมไดซ่ือใสไรเดียงสา หากเต็มไปดวยมายาคติท่ีผูรับสารบริโภคขาวตอง

ครุนคิดใครครวญอยางรอบคอบ ปญหาดังกลาวนี้ผูรับผิดชอบบานเมืองตางตระหนักรูอยางดี

และเรงเราใหมีการพัฒนามนุษยใหมีสติปญญาแข็งแกรงตอการ “รู” เทาทันสารอันซับซอน
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ยอนยอกนี้ดังปรากฏในแผนแมบท ซ่ึงเปนแผนตนแบบในการพัฒนาประเทศ อาทิ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ท่ีกลาวถึงการพัฒนา 

“เด็กวัยเรียนและวัยรุนใหมีลักษณะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ มีความคิดสรางสรรค…” 

(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2559, น. 68) หรือใน

แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 กลาวถึงแนวคิดการจัดการศึกษาดานเปาหมาย

ผู เรียนโดยมุงพัฒนาทุกคนใหมีทักษะการเรียนรู ในศตวรรษท่ี 21 กลาวคือตองเปน      

ผูอานออกเขียนได คิดเลขเปน และคุณลักษณะสําคัญ คือ “การคิดอยางมีวิจารณญาณ  

และการแกปญหา (Critical Thinking and Problem Solving)” (สํานักงานเลขาธิการ 

สภาการศึกษา, 2560, น. 16) 

ในแงนี้อาจกลาวไดวา แมกระบวนทัศนการพัฒนามนุษยเพ่ือสรางคุณลักษณ     

ใหสอดคลองกับยุคสมัยในศตวรรษท่ี 21 หรือประเทศไทย 4.0 อันจะนําไปพัฒนาประเทศ

และสังคมให ทันสมัยและยั่งยืนสักเพียงใดก็ตาม การพัฒนามนุษยให มี คุณลักษณ           

ดานการคิดใครครวญวิพากษวิจารณยังเปนความจําเปนมาทุกยุคทุกสมัย การเรียนการสอน

เพ่ือการพัฒนามนุษยหรือท่ีเรียกวา “พัฒนศึกษา” ในระดับอุดมศึกษานั้นก็สืบทอดแนวคิด

ท่ีเนน “การจัดการเรียนรูใหผูเรียนมีความคิดเชิงสรางสรรคและผลิตภาพ… ประเทศไทย    

มีการผลิตสินคาใหม ๆ ทําใหมีมูลคาทางเศรษฐกิจและเพ่ือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญของ

ประเทศ จากบริโภคนิยมเปนประเทศผูผลิต” (สินธะวา คามดิษฐ, 2559, น. 17) อยางไร   

ก็ตามไพฑูรย สินลารัตน (2559) กลาวไวอยางนาสนใจวา “กอนท่ีจะแปรความคิด

สรางสรรคใหเปนผลิตภาพ (Product) ผูเรียนนั้นตองมีคุณลักษณดานการคิดวิเคราะห 

วิจารณ (Critical Mind) เสียกอน” ดังนั้น หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาแทบทุกคณะ 

โดยเฉพาะคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรจึงมีรายวิชาท่ีเนนการพัฒนาผูเรียนใหมี    

คุณลักษณดานนี้อยางเขมขน เชน หลักสูตรของสาขาวิชาภาษาไทยมีรายวิชา “การอาน

วิเคราะหและตีความ” รายวิชา “วรรณกรรมวิจารณ” เปนตน การคิดวิพากษวิจารณ     

เพ่ือทําความเขาใจ “สาร” สําคัญเปนสิ่งท่ีมีความจําเปนอยางยิ่งในยุคท่ีขอมูลไหลบามา   

ทุกทิศทาง ซ่ึงนอกจากทําความเขาใจสารแลว ยังจําตองรูเทาทันความ “ไมเดียงสา” ของ

สารอีกดวย 
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ลักษณะดังกลาวแสดงใหเห็นถึงความซับซอนยอนยอก ซ่ึงตองใชกระบวนวิจารณ

สารดวยการพินิจพิเคราะหและตีความอันเปนกิจกรรมทางปญญาลักษณะหนึ่งของศาสตร

มนุษยศาสตร เพลง “เธอหมุนรอบฉัน ฉันหมุนรอบเธอ” เปนตัวอยางหนึ่งท่ีผูเขียนเลือก

นํามาชี้ใหเห็นวา “สาร” ท่ีปรากฏในเพลง แสดงความซับซอนยอนยอกอยางนาสนใจ 

โดยเฉพาะการใชความเปรียบเก่ียวกับ “ดาว” และกลวิธีการนําเสนอแบบคูขนานท่ีลอกัน

ไประหวางปรากฏการณทางธรรมชาติกับพฤติกรรมของมนุษย ลักษณะของวรรณศิลป

ดังกลาวนี้นําไปสูการตีความหมายไดอยางแยบคายยิ่ง ดังจะกลาวในลําดับตอไป 

บทเพลงและกวีนิพนธกับพันธกิจทางวรรณศิลป 

 บทเพลงเปนวรรณกรรมหรือเรื่องเลาท่ีใช “ภาษา” เปนวัสดุในการประกอบสราง

เพ่ือมุงสื่อ “สาร” ท้ังอารมณและความคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ภาษาในเพลงเปนภาษาท่ี    

ผูแตงเลือกเฟน คัดสรร และกลั่นกรองเพ่ือใหสื่อสารอยางมีพลังกระทบอารมณและ

ความคิดของผูฟงหรือผูรับสารใหไดมากท่ีสุด เพราะพ้ืนท่ีและเวลาในการนําเสนอมีขอจํากัด

เฉกเชนเดียวกับภาษาในกวีนิพนธท่ีตองเราใหผูอานเกิดอารมณสะเทือนใจ ท้ังกระตุนใหเกิด

ปญญาคูขนานกันไป 
 

“...กวีนิพนธเปนการใชคําใหสื่อสารความจัดเจนหรือความรูสึก

นึกคิดของผูประพันธใหไดผลอยางประณีตละเอียดสุขุมและลึกซ้ึงท่ีสุด 

กวีนิพนธเปนรูปยอดเยี่ยมของวรรณคดี และวรรณศิลปชนิดอ่ืนนอกจาก

กวีนิพนธก็ยอมอาศัยหลักอยางเดียวกัน...” 

 (พระเจาวรวงศเธอกรมหม่ืนนราธิปพงศประพันธ, 2514, น.66) 
 

 ในแงนี้เพลงจึงเปน “วรรณศิลปชนิดอ่ืน” ท่ีอาศัยหลักอยางเดียวกันคือ การคัดสรร

ภาษามาสื่อเพ่ือใหเกิดความซาบซ้ึงหรือรัดรึงตรึงใจแกผูรับ ท้ังยังมีพันธกิจหรือบทบาทหนาท่ี

ดุจเดียวกันคือมุงใหผูอาน ผูฟง หรือผูรับสาร เกิดอุดมการณความคิดอานดานใดดานหนึ่ง 

เชน เขาใจปรากฏการณทางสังคมและชีวิต วิพากษวิจารณการเมืองและสังคม ท้ังเพ่ือ    

ปลุกปลอบ กระตุนเตือนหรือปลุกเราใหฮึกเหิม รวมพลังใหกระทําหรือไมกระทําเรื่องใด ๆ 

เปนตน ทัศนะท่ีชี้ใหเห็นวาบทเพลงกับกวีนิพนธเปนวรรณศิลป ท่ีมีพันธกิจเดียวกัน          

อันสนับสนุนความคิดขางตน คือ 
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“...กวีนิพนธและเพลงเปนขนบวรรณศิลปท่ีมีความสัมพันธกัน

อยางแนบแนน บทเพลงจํานวนมากท้ังเพลงลูกทุงและเพลงลูกกรุงมี

ความดีเดนดานวรรณศิลปไมยิ่งหยอนกวาคีตศิลปและเราไมอาจปฏิเสธ

ไดเลยวาเพลงเพ่ือชีวิตของสุรชัย จันทิมาธร แอด คาราบาว พงษเทพ 

กระโดนชํานาญ พงษสิทธิ์ คัมภีร วงโฮป ฯลฯ มีคุณคาในฐานะพลังทาง

ปญญาท่ีใหความบันเทิงและสรางจิตสํานึกแกสังคม...กวีรุนใหมจํานวนไม

นอยในปจจุบันหันไปเผยแพรบทกวีในรูปบทเพลง” 

(รื่นฤทัย สัจจพันธุ, 2544, น. 27) 
 

ภาษาท่ีรัดรึงตรึงใจในเพลงกับการกระตุนความใฝดีในมนุษย 

 ในแงของการเสพหรือการรังสรรคในรูปของบทเพลงนั้น พลังทางวรรณศิลปอันเปน

พันธกิจสําคัญของกวีนิพนธซ่ึงหมายรวมถึงบทเพลงดวยนั้น ยอมมีอํานาจท่ีจะปลุกเราอารมณ

และกระตุนปญญาไดอยางแยบคายยิ่ง ท้ังนี้เพราะ “เพลง” ประกอบดวยวัตถุสุนทรีย 

(Aesthetics Object) ท่ีหลากหลายท้ังวรรณศิลป (พลังทางภาษา) คีตศิลป (พลังทาง     

การขับรอง) ดุริยางคศิลป (พลังทางดนตรี) หรือบางโอกาสซ่ึงเปนไปไดมากในยุคปจจุบันคือ

การนําเสนอผาน MV (Music Video) ท่ีเห็นท้ังรูปราง หนาตา และทาทางประกอบการรอง 

(พลังนาฏยศิลป) แลววัตถุสุนทรียอันหลากหลายนี้ ยอมเราและกระตุนใหเกิดพลังการสื่อสาร

ไดเยี่ยมยิ่ง 

 อยางไรก็ตามการเลือกพิจารณาเฉพาะ “ตัวบท” ของบทเพลงเปนสิ่งท่ีจะกระทําได

เบื้องตนในการคิดเชิงวิเคราะห วิจารณและตีความผาน “ภาษา” ซ่ึงเปนวัตถุสุนทรียทาง

วรรณศิลปท่ีจะนําไปสูการพัฒนาความคิดของมนุษยอยางมีเหตุผลและปจจัยอ่ืนเชื่อถือได 

ดังในบทความนี้ท่ีไดนําเพลง “เธอหมุนรอบฉัน ฉันหมุนรอบเธอ” มาชี้ชวนใหเห็นเปน

รูปธรรม ดังนี้ 
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        เนื้อเพลง เธอหมุนรอบฉัน ฉันหมุนรอบเธอ 
 

 ดาวนับลานท่ีลอยอยูบนทองฟา  จะมีไหมหนาท่ีลอยอยูเองเฉย ๆ  

 ไมยอมโคจรหมุนไปไหนเลย  ไมเคย ไมเห็นเลยสักดวง 
 

 ดาวของฉันเธอวาหางไกลลิบ ๆ  แตดาวไหน ๆ มันก็อยูไกลกันท้ังนั้น 

ดาวของเธอฉันวาก็เหมือนกัน  ก่ีปแสงนั้นอยานับเลย 

เม่ือดาวโคจรมาเจอะกัน   ฤดูก็เปลี่ยนผัน การหมุนก็ผันแปร 

เม่ือเธอกับฉันมาเจอะกัน    ชีวิตก็เปลี่ยนผัน    

เปลี่ยนไปจากเดิม   เปลี่ยนจังหวะหมุนของหัวใจใหใกลกัน 
 

เกิดอาการเธอหมุนรอบฉัน   ฉันหมุนรอบเธอ  

แตสองดาวก็ยังหมุนรอบตัวเอง  เธอดึงดูดฉัน ฉันดึงดูดเธอ   

และสองดาวยังเปลงแสงอันงดงามใหแกกัน 
 

ดาวนับแสนท่ีมีวงแหวนนับรอย  ท้ังดาวเคราะหนอย ดาวฤกษลอยควาง ๆ 

ดาวทุกดวงนั้นยอมจะแตกตาง  มีเสนทางหมุนของตัวเอง 

เม่ือดาวโคจรมาเจอะกัน   ฤดูก็เปลี่ยนผัน การหมุนก็ผันแปร 

เม่ือเธอกับฉันมาเจอะกัน    ชีวิตก็เปลี่ยนผัน 

เปลี่ยนไปจากเดิม   เปลี่ยนจังหวะหมุนของหัวใจใหใกลกัน 
 

เกิดอาการเธอหมุนรอบฉัน   ฉันหมุนรอบเธอ  

แตสองดาวก็ยังหมุนรอบตัวเอง  เธอดึงดูดฉัน ฉันดึงดูดเธอ  

และสองดาวยังเปลงแสงอันงดงามใหแกกัน   
 

เธอหมุนรอบฉัน     ฉันหมุนรอบเธอ    

แตสองดาวก็ยังหมุนรอบตัวเอง  เธอดึงดูดฉัน ฉันดึงดูดเธอ   

และสองดาวยังเปลงแสงอันงดงามใหแกกัน   

และสองดาวยังเปลงแสงอันงดงามไปท่ัวฟา 

(Siamzone, 2551) 
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เพลง “เธอหมุนรอบฉัน ฉันหมุนรอบเธอ” เปนเพลงของวงเฉลียง ผูแตงคือ     

คุณประภาส ชลศรานนท และวงสครับ (Scrubb) นํามารองใหม (Cover) เหตุท่ีเลือก

เพลงนีม้าพินิจพิเคราะหเพราะเห็นวาภาษาและเนื้อหาตลอดจนกลวิธีการนําเสนอสาระสําคัญ

ของเพลงมีลักษณะเดน นาสนใจ จึงนําไปเปนตัวอยางของการวิเคราะหวิจารณในวิชาการ

อานวิเคราะหและตีความ และวิชาวรรณกรรมวิจารณ แตยังไมไดจัดความคิดใหครอบคลุม

เปนระบบ จึงถือโอกาสอันสําคัญนี้พินิจพิเคราะหลักษณะเดนใน 2 ประเด็นสําคัญ คือ กลวิธี 

และเนื้อหาความคิด ตามลําดับ ดังนี ้

 

         ลักษณะเดนดานกลวิธีในเพลง “เธอหมุนรอบฉัน ฉันหมุนรอบเธอ” พบวาผูแตงใช

กลวิธีใน 2 ลักษณะ คือ กลวิธีการใชภาษาและกลวิธีการแตง ท่ีเรียกวากลวิธีเพราะผูแตง

ตั้งใจจะใหเปนวิธีการอันแยบคายและสื่อความหมายไดลึกซ้ึง กลาวคือผูแตงใชภาษา   

เรียบงายไมไดสรางศัพทแสงอะไรท่ีจะทําใหผูรับสารหรือผูฟงสะดุด เชน ใชคําสรรพนาม    

ท่ีรูจักกันดี คือ เธอ ฉัน ใชคํานาม เชน ดาว ทองฟา ฤดูกาล ปแสง คํากริยา เชน หมุน 

เปลงแสง เปล่ียนผัน โคจร ดึงดูด เปนตน คําเหลานี้ไมมีใครไมรูความหมาย ดังนั้น      

ความฉงนฉงายไมไดอยู ท่ีความหมายแตอยู ท่ีความถ่ีของการใชท่ีมีลักษณะสะดุดเดน 

(Foregrounding) เชน ใชคําวา ดาว จํานวน 16 ครั้ง เชน ดาวนับลาน ดาวของฉัน ดาว

ของเธอ เม่ือดาวโคจร หรือใชคําวา หมุน จํานวน 17 ครั้ง เชน เธอหมุนรอบฉัน ฉันหมุน 

รอบเธอ ไมยอมโคจรหมุนไป ก็หมุนก็ผันแปร เปลี่ยนจังหวะหมุน ใชคําวาเปล่ียนหรือคําท่ี

สื่อความวาเปลี่ยน 10 ครั้ง เชน ฤดูก็เปล่ียนผัน การหมุนก็ผันแปร ชีวิตก็เปล่ียนผัน 

เปล่ียนไปจากเดิม เปนท่ีเขาใจตรงกันวาภาษาท่ีมีลักษณะสะดุดเดน ดวยการซํ้าเชนนี้ยอม

ตองการจะสื่อความหมายในเรื่องนั้น ๆ ใหเปนกรณีพิเศษ เชน ในเพลงนี้ ผูแตงใชคําวา 

“ดาว” ใหมีท้ังความหมายโดยตรงท่ีแสดงขอเท็จจริง ซ่ึงหมายถึงแสงระยิบระยับท่ีเห็น

เปนดวงบนทองฟา มีท้ังดาวเคราะหซ่ึงตองอาศัยแสงจากดาวดวงอ่ืน (ดวงอาทิตย) เชน   

ดาวพุธ ดาวศุกร และดาวฤกษท่ีมีแสงสวางในตัวเอง การใชคําวาดาวในเพลง เชน 
  

ดาวนับลาน   ท่ีลอยอยูบนทองฟา   

จะมีไหมหนาท่ีลอยอยูเองเฉย ๆ …  

เม่ือดาวโคจรมาเจอะกัน     

ฤดูก็เปลี่ยนผัน    การหมุนก็ผันแปร… 
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 ในขณะเดียวกันผูแตงก็ใชคําวา “ดาว” ใหมีความหมายโดยนัย หมายถึง “ความเดน 

ความดัง” ท่ีสื่อไปในทาง “ความดี” เชน 
 

  ดาว ของฉัน   เธอวาหางไกลลิบ ๆ 

  ดาว ของเธอ   ฉันวาก็เหมือนกัน 
 

 นาสังเกตวานอกจากผูแตงจะใชคําวา คํานาม “ดาว” เพ่ือเรียกปรากฏการณทาง

ธรรมชาติและสื่อนัยหมายถึง ความเดน ความดัง อันเชื่อมกับคุณลักษณของมนุษยแลวนั้น 

ยังใชคํากริยา “หมุน” “เปลี่ยน” “เปลี่ยนผัน” “ผันแปร” กับท้ังอธิบายปรากฏการณ

ธรรมชาติและมนุษยรวมกันดวย เชน  
 

ใชกับปรากฏการณธรรมชาติ 

ดาวนับลาน… ไมยอมโคจรหมุนไปไหนเลย 

เม่ือดาวโคจร… ฤดูก็เปล่ียนผัน การหมุนก็ผันแปร 

แตแสงดาว ก็ยังหมุนรอบตัวเอง 
 

ใชกับมนุษย 

เม่ือเธอกับฉันมาเจอะกันชีวิตก็เปล่ียนผัน 

เปล่ียนไปจากเดิม เปล่ียนจังหวะหมุนของหัวใจ 

เกิดอาการเธอหมุนรอบตัวฉัน ฉันหมุนรอบเธอ 
 

ลักษณะเดนดานกลวิธีการแตงเปนอีกลักษณะหนึ่งท่ีพบในเพลงนี้ ผูแตงใชกลวิธี

การนําเสนอ “สาร” หรือเนื้อหาไดอยางโดดเดน นาสนใจดวยการสรางความสมดุลของ

ขอความหรือประโยค และกลวิธีเปรียบเทียบแบบคูขนาน (Pararellistic Pattern) เชน 

การสรางความสมดุลของขอความหรือประโยค 
 

เธอหมุนรอบฉัน ฉันหมุนรอบเธอ 

ดาวของฉันเธอวาหางไกลลิบ ๆ / ดาวของเธอฉันวาก็เหมือนกัน 

เม่ือดาวโคจรมาเจอะกัน / เม่ือเธอกับฉันมาเจอะกัน 

ฤดูก็เปลี่ยนผัน ชีวิตก็ผันแปร / ชีวิตก็เปลี่ยนผัน เปลี่ยนไปจากเดิม 

เธอดึงดูดฉัน / ฉันดึงดูดเธอ 
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สวนกลวิธีเปรียบเทียบแบบคูขนาน เห็นไดจากขอความ ดังนี้ 
 

 เม่ือดาวโคจรมาเจอะกัน ฤดูก็เปลี่ยนผัน การหมุนก็ผันแปร 

เม่ือเธอกับฉันมาเจอะกัน  ชีวิตก็เปลี่ยนผัน เปลี่ยนไปจากเดิม 

เปลี่ยนจังหวะหมุนของหัวใจ  ใหใกลกัน… 

เธอหมุนรอบฉัน ฉันหมุนรอบเธอ แตสองดาวก็ยังหมุนรอบตัวเอง 

เธอดึงดูดฉัน ฉันดึงดูดเธอ และสองดาวยังเปลงแสงอันงดงามไปท่ัวฟา 
 

 ท้ังการสรางความสมดุลของขอความหรือประโยคท่ีมีจํานวนคําในขอความและ

โครงสรางของประโยคท่ีสมดุลเทากันและกลวิธีเปรียบเทียบแบบคูขนานท่ีกลาวถึง

ปรากฏการณทางธรรมชาติของ “ดาว” กับพฤติกรรมของมนุษยขนานกันไปนั้น เปนกลวิธีท่ี

ผูแตงใชอยางแยบคายและสื่อความหมายไดลึกซ้ึง ดังจะกลาวในลักษณะเดนดานเนื้อหา

ตอไป 

 ลักษณะเดนดานเนื้อหาความคิด ซ่ึงสัมพันธกับกลวิธีการใชภาษาและการแตง    

ในท่ีนี้จะไดเชื่อมโยงใหเห็นวา กลวิธีดังกลาวนั้นมุงสื่อเนื้อหาหรือแนวคิดใด ซ่ึงพบวา      

บทเพลงเสนอสําคัญ 3 ประการ คือ ประการแรก ธรรมชาติกับมนุษยมีความสัมพันธกัน

อยางแนนแฟน ผูแตงเลือกอธิบายพฤติกรรมของมนุษยท่ีเก้ือกูลอุดหนุนกันอันกอใหเกิด

แรงกระทบท่ีงดงามและการเปลี่ยนแปลงตอสังคม “เธอหมุนรอบฉัน ฉันหมุนรอบเธอ” 

และ “เม่ือเธอกับฉันมาเจอะกัน ชีวิตก็เปลี่ยนผัน เปลี่ยนไปจากเดิม เปลี่ยนจังหวะหมุนของ

หัวใจ ใหใกลกัน” แมจะเก้ือกูลตอผูอ่ืนและสังคมอยางไรก็ไมละเลยท่ีจะมีหนาท่ีตอตนเอง  

ผูแตงกลาวถึงลักษณะของมนุษยดังกลาวนี้ลอไปกับปรากฏการณของธรรมชาติท่ีวา      

“เม่ือดาวโคจรมาเจอะกัน ฤดูก็เปลี่ยนผัน การหมุนก็ผันแปร” ในแงนี้เห็นไดวาธรรมชาติกับ

มนุษยไมไดแตกตางกันเพราะ “ภาษา” ท่ีผูแตงเลือกมาอธิบายขยายความมีลักษณะ “รวม”      

กันหรืออาจกลาวไดวาเปนชุดของภาษาท่ีสื่อความหมายไปในทางเดียวกัน ประการตอมา

คือ ธรรมชาติคือแบบอยาง จริยปฏิบัติของมนุษย บทเพลงนี้นอกจากจะชี้ใหเห็นวา    

โลกทัศนของผูแตงไมไดมองธรรมชาติและมนุษยแบบแยกสวนและมนุษยมุงเอาชนะ

ธรรมชาติ แบบหมอบราบคาบแกวแลว ในทางตรงกันขามกับนําปรากฏการณของธรรมชาติ

มาเปนแบบอยางดานจริยปฏิบัติของมนุษย พินิจจากกลวิธีเปรียบเทียบแบบคูขนาน       

โดยมุงกลาวปรากฏการณธรรมชาติเปนตัวตั้งแลวตามมาดวยพฤติกรรมหรือการกระทําของ
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มนุษยดวยชุดของภาษาท่ีสื่อความหมายไปในแนวเดียวกัน ท้ังปรากฏการณธรรมชาติและ

พฤติกรรมของมนุษยนั้นยังสื่อความหมายไปในแงโอบเอ้ือเก้ือกูลเพ่ือคนอ่ืนและสังคม      

อีกดวย ดังตัวอยางท่ีแสดงใหเห็นแลวในหัวขอท่ีผานมา 

 เนื้อหาความคิดประการสุดทาย คือ สรรพส่ิงลวนมีคุณคาและความสําคัญ     

เทาเทียมกัน โลกของความเทาเทียมท้ังในเรื่องเชื้อชาติ เพศ ฐานะ และสถานะ เปน     

ความคาดหวังหรือเปาหมายสําคัญของสังคมปจจุบันซ่ึงเห็นถึงความใจกวางและเขาใจวา    

ในโลกหรือสังคมนี้มีความแตกตางและหลากหลาย ทุกองคประกอบยอยยอมมีความสําคัญ

ตอองครวม โดยมีบทบาทหนาท่ีท่ีชัดเจน ดังปรากฏในบทเพลงท่ีผูแตงชี้ใหเห็นวา ไมวา    

จะเปน “ดาวเคราะห” หรือ “ดาวฤกษ” “คนเดนดัง” หรือ “คนธรรมดา” แมจะมี     

ความแตกตางกัน แตก็มีเสนทางของตัวเองท่ียืนยันตัวตนวาสําคัญและมีคุณคาเทาเทียมกัน 
 

  “ดาวนับแสนท่ีมีวงแหวนนับรอย 

ท้ังดาวเคราะหนอย ดาวฤกษลอยควาง ๆ 

ดาวทุกดวงนั้นยอมจะแตกตาง 

มีเสนทางหมุนของตัวเอง” 

 และ “เธอหมุนรอบฉัน ฉันหมุนรอบเธอ 

  เธอดึงดูดฉัน ฉันดึงดูดเธอ” 
 

 เม่ือพิจารณาจาก “ภาษา” ท้ังเธอและฉันในแงของโครงสรางประโยคแลวตาง      

ก็เปนท้ังประธานและกรรม ไมมีใครไดใครเสีย หากแตเปนท้ังฝายใหและรับ อันเหมาะสม

สอดคลองกับยุคปจจุบันซ่ึงจะตองเรียนรู ท่ีจะเปนท้ังผูรับและผูให นั่นคือความสําคัญ        

ท่ีเทาเทียมกัน 
 

สรุป  

 “ดาวคางฟา” “ดาวมหาลัย” “ดาวสภา” ความเปรียบเก่ียวกับดาวเหลานี้ แมจะ   

ดูดาด ๆ (Cliche) แตก็เขาใจความหมายกันโดยท่ัวไปวา ใชเปนความเปรียบเก่ียวกับคนท่ี     

มีความสําคัญโดดเดนกวาคนอ่ืน การผานกระบวนการของความเปน “ดาว” จึงตองมี      

การประกวดแขงขันและการเอาชนะกัน ซ่ึงตางจากดาวในโลกทัศนของผูแตงเพลง       

“เธอหมุนรอบฉัน ฉันหมุนรอบเธอ” ท่ีเชื่อมโยงดาวกับมนุษยทุกผูทุกนามวามีคุณคา 

ความสําคัญท่ีเทาเทียมกัน อันเปน “สาร” สําคัญท่ีปรากฏข้ึน 
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 การนําเสนอสาระสําคัญดังกลาว ผูแตงใช “ดาว” เปนความเปรียบคูขนานกับ

มนุษย โดยใชขอความหรือประโยคท่ีสมดุลกัน ใชความถ่ีของคําใหมีความสะดุดเดนและ

เลือกใชคําแสดงปรากฏการณของธรรมชาติและพฤติกรรมมนุษยไปในทางเดียวกันซ่ึง       

มีนัยไปในทางท่ียิ่งใหญและดีงามตอตนเองและสังคม ในแงนี้จึงอาจกลาวไดวาบทเพลง     

“เธอหมุนรอบฉัน ฉันหมุนรอบเธอ” จึงมีพันธกิจไมตางจากกวีนิพนธท้ังภาษาวรรณศิลป    

ท่ีรัดรึงตรึงใจดวยความเรียบงายแตลึกซ้ึง อันนําไปสูเนื้อหาแนวคิดท่ีซับซอนทาทายตอ   

การพินิจพิเคราะหซ่ึงตองอาศัยกระบวนการรับสารอยางมีวิจารณญาณนั่นเอง 
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การสรางสรรคสื่อทางศิลปะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ 
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การสรางสรรคสื่อทางศิลปะชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุได การจัดทํา    

สื่อทางศิลปะเพ่ือผูสูงอายุสามารถจัดทําไดหลายรูปแบบ ซ่ึงการจัดทํานั้นข้ึนอยูกับเปาหมาย

ท่ีตองการประโยชนทางดานใด ซ่ึงการสรางสรรคสื่อทางศิลปะเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูสูงอายุ

ในท่ีนี้ไดจัดทําสื่อในรูปแบบสมุดภาพระบายสีสําหรับผูใหญ Flowers for You สมุดภาพท่ี

สรางสรรคเก่ียวกับธรรมชาติท่ีมีดอกไมแบงบานท้ังเลม เริ่มจากออกแบบหนาปกท่ีมีพืชพันธุ

ไมดอกท่ีเลื้อยพันเกาะเก่ียวรอยเรียงชูชอก่ิงกานไปตามรูปทรงโคงกลม หมุนวนอยางอิสระ 

วางโครงสีในแบบสีสดใส เพ่ือกระตุนใหเกิดการระบายสีภายในเลมท่ีเรียงลําดับภาพ

ลายเสน ประกอบดวยแบบเหมือนจริงและแบบตัดทอนรูปทรงท่ีผสมผสานเรื่องราวของ

จินตนาการเพ่ือเปนทางเลือกในการลงมือระบายสี รูปทรงของดอกไมท่ีนํามาสรางสรรคใน

ครั้งนี้เขียนดวยลายเสน รอการตกแตงระบายสีเพ่ิมเติมสีสันของรูปภาพใหมีความสมบูรณ  

และใกลเคียงธรรมชาติมากข้ึนตามจินตนาการของผูระบายสี  

สมุดภาพระบายสีชุดนี้ ผูสูงอายุท่ีมีประสบการณทางศิลปะตางกันสามารถนําไปใช

ระบายสีสรางความเพลิดเพลินไดเหมือนกัน ข้ึนอยูกับความชอบและความถนัด เพราะได

ออกแบบใหการระบายสีเปนเรื่องงาย มีความสนุกเพลิดเพลิน สามารถเลือกระบายสีตามท่ี

ตนถนัดและพึงพอใจ ไมมีถูกหรือผิด เนนใหเกิดความสุขและรูสึกผอนคลาย เปนผลงาน

สรางสรรคชิ้นสําคัญ สรางความภาคภูมิใจ เห็นคุณคาในตัวเอง และคุณคาของผลงานท่ีได

สรางสรรคข้ึน ซ่ึงผูสรางสรรคมีความมุงหวังเรื่องของความสุขทางใจเปนสําคัญ กอใหเกิด

ความผูกพันความเปนมิตรภาพใหเกิดข้ึนภายในสังคมและครอบครัวอยางยั่งยืน 

คําสําคญั : สมดุภาพระบายสี สื่อทางศิลปะ คุณภาพชีวิตผูสูงอาย ุ

* วิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี สถาบันบณัฑิตพัฒนศิลป 

  Suphan Buri College of Fine Arts, Bunditpatanasilpa Institute 
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Abstract 

Artistic media can help to improve the quality of life for the elderly. 

This coloring book for the elderly can be formatted in various ways, 

depending on the benefits that one is seeking. To illustrate I am presenting 

here an adult coloring book with a floral pattern “Flower for you.” Its pages 

feature flowers in full bloom. On the cover, flowers and other plants cling to 

one another continuously, raising their branches to form an elegant curve. 

 The free swirl of color shows the book's color scheme and invites 

one to look inside and bring each flower to life with color. The pages of the 

book present contoured, lifelike forms that combine to create fantasy 

stories. The floral shapes only await their embellishment with color to be 

complete. The book brings one close to nature and gives free play to each 

artist's imagination. 

 Seniors with varying backgrounds can enjoy this creative activity in 

accordance with their own experience and aptitude for visual art. It allows 

one to relax and enjoy the process of coloring with no fear of being wrong in 

one's results. The activity is designed to evoke pride in oneself and in the 

value of one's own created work-with the main goal of fostering a deep 

connection and friendship in the community and the family. 

Keywords: Coloring book, Artistic media, Quality of life for the elderly 

บทนํา  

 สภาพสังคมไทยในปจจุบันกําลังกาวเขาสูสังคมท่ีมีผูสูงอายุมากข้ึน อันเนื่องจาก

ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี การดูแลสุขภาพของประชาชนดีข้ึน ทําใหประชาชนอายุ

ยืนยาว เศรษฐกิจและสังคมเมืองในยุคปจจุบัน เกิดการแขงขันสรางความเปลี่ยนแปลง    

ของวิถีทางโลก ทําใหผูสูงอายุบางกลุมขาดคนดูแลเอาใจใสใหมีสุขภาพกายและใจท่ีดี     

การดํารงชีวิตเปนไปอยางลําบาก จากประสบการณท่ีไดดูแลและเขาสัมผัสใกลชิดผูสูงอายุ 



วารสารพัฒนศิลปวิชาการ ปท่ี 3 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562) 15 

ทําใหเกิดแรงบันดาลใจท่ีตองการสรางสรรคสื่อทางศิลปะสําหรับผูสูงอายุ เพ่ือผอนคลาย

ความเหงาและพัฒนาจิตใจใหแจมใส  

การดูแลผูสูงอายุท่ีขาดผูอุปการะดูแลหรือประสบปญหาครอบครัว ในมุมมองของ  

ผูสรางสรรคท่ีไดสัมผัสดูแลผูสูงอายุมาตั้งแตรุนตายาย จนถึงรุนพอแมท่ีอยูในวัยชรา พวก

เขาเหลานี้ตองการความดูแลเอาใจใสเพ่ือใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน นอกเหนือไปจากการดูแล

เรื่องภายนอก คือความสมบูรณทางโภชนาการแลว ท่ีสําคัญเปนหลักใหญคือความสมบูรณ

พูนสุขทางดานจิตใจเปนสิ่งสําคัญอยางมาก เพราะสามารถชวยผอนคลายความเงียบเหงา 

ความเศราหมองท่ีเก่ียวของกับสังขาร และโรคภัยท่ีมาเบียดเบียนในบั้นปลายชีวิต การดูแล

สภาพภายในจิตใจนั้นมีวิธีการหลากหลาย เชน เปดใหฟงรายการธรรม อานหนังสือรวมกัน 

รับประทานอาหารดวยกัน และมีวิธีการหนึ่งท่ีสามารถทําใหผูสูงอายุมีสมาธิและเจริญสต ิ  

ไดดีคือการวาดภาพ หรือการสรางสรรคงานทางดานศิลปะ เพียงแคสรางสรรคผลงานงาย ๆ  

ชิ้นเล็ก ๆ ท่ีมีความงามในแบบของแตละคน นั่นหมายถึงความภาคภูมิใจและเกิดความสุข 

ผานชวงเวลาตึงเครียดท่ีมีท้ังความเหงาและความเจ็บปวยไปไดดวยดี  

จากสาระดังกลาว ทําใหผูสรางสรรคเกิดแรงบันดาลใจและมีแนวคิดท่ีตองการ

จัดทําสื่อทางศิลปะเพ่ือผูสูงอายุไดฝกทําในแบบคอยเปนคอยไป ซ่ึงความยากงายข้ึนอยู    

ในแตละกลุมบุคคล โดยจัดทําเปนรูปเลมในชุด Flower for You สื่อทางศิลปะท่ีตองการ

ออกแบบเริ่มจากการวาดภาพอยางงายและเพ่ิมความซับซอนข้ึนตามลําดับ เพ่ือนําไปเปน

สมุดภาพระบายสี (Coloring Book) การวาดภาพหรือการลงสีท่ีเก่ียวกับดอกไม ตนไม     

ทําใหเกิดความผอนคลายเบิกบานในชั่วขณะหนึ่งและมีผลระยะยาวทางดานจิตใจ โดยได

รวบรวมขอมูลจากการวาดภาพลายเสนและการถายภาพของดอกไมท่ีบันทึกไวเปนตนแบบ

และแรงบันดาลใจ การบันทึกขอมูลทําใหผูสรางสรรคเกิดความสดชื่นเบิกบานและสัมผัสถึง

ความใกลชิดกับธรรมชาติมากยิ่งข้ึน จากความสุข ความประทับใจท่ีไดรับนั้น นํามาถายทอด

เปนสมุดภาพลายเสนสําหรับระบายสีเริ่มจากรูปทรงงาย ๆ ในข้ันตอนท่ีไมซับซอนจนถึง

ขบวนการท่ีมีความละเอียดและสมบูรณในรูปแบบเหมือนจริง และแบบตัดทอนรูปทรงหรือ

การผสมผสานจินตนาการ มุงเนนใหสื่อทางศิลปะท่ีสรางสรรคในครั้งนี้สามารถนําไปใช     

ใหเกิดประโยชนแกผูสูงอายุ ไมวาอยูบาน สถานพักฟน หรือแมกระท่ังในโรงพยาบาล

สามารถนําไปใชระบายสีใหเกิดความจรรโลงใจได 
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ความเพลิดเพลินเปนพ้ืนฐานแหงความสุข ผูสูงอายุสามารถใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชน เปนการเสริมกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับความสุขภายในไดในแนวทางหนึ่ง แพทยหญิง

พัชรินทร สุคนธาภิรมย ณ พัทลุง กลาววา “เรารูกันอยูแลววา ศิลปะสามารถชวยใหรูสึก

ผอนคลายและสนุกสนาน คนไทยสวนใหญมักจะเขาใจวานั่นคือท่ีมาของคําวาศิลปะบําบัด 

ซ่ึงถูกเพียงสวนหนึ่งเทานั้น จริงแลวศิลปะท่ีนํามาใชในการบําบัดสามารถทําไดมากกวานั้น 

ในตางประเทศศิลปะบําบัดไมไดหยุดแคการผอนคลาย บางครั้งไมสนุกดวยซํ้า แตทําเพ่ือ

เปดประตูเขาไปสูปญหา เผชิญหนาแลวเรียนรูท่ีจะจัดการหรือลงมือทําอะไรบางอยาง    

เพ่ือเปลี่ยนแปลงชีวิตใหมีความสุขข้ึน” (พัชรินทร สุคนธาภิรมย ณ พัทลุง, 2561) ในการทํา

ใหชีวิตมีความสุขข้ึนเปนเรื่องท่ีดีและเปนเรื่องสําคัญในชีวิตผูคนในยุคสมัยนี้ โดยเฉพาะการ

มุงเนนการสรางสรรคเพ่ือเพ่ิมประสบการณความสุขในการวาดภาพระบายสี 

วัตถุประสงค 

1. นําความรูความสามารถดานการเขียนภาพลายเสนปรับเปนงานสรางสรรค     

สื่อทางศิลปะแกผูสูงอายุ 

2. เพ่ือพัฒนากระบวนทางศิลปะใหเกิดประโยชนสูชมชุนในแบบท่ีสัมผัสไดจริง 

3. เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีของผูสูงอายุในชุมชนและท่ีอ่ืน ๆ  

กระบวนการสรางสรรค 

วิธีการศึกษาเริ่มจากความตองการและความตั้งใจของผูสรางสรรคท่ีตองการนํา

ศิลปะไปชวยเหลือผูคนเพ่ือใหเกิดประโยชนท้ังทางตรงและทางออม การวาดภาพหรือการ

ไดระบายสีเปนการสงเสริมเพ่ิมพูนประสบการณและความภาคภูมิใจ สรางพลังงานเล็ก ๆ    

ท่ีเกิดความสุขข้ึนได ผูสรางสรรคจึงมีแนวความคิดท่ีตองการจัดทําสมุดภาพระบายส ี        

ในรูปทรงของดอกไมเพ่ือใหมีรูปทรงของรูปแบบดอกไมนานาพันธุท้ังความเหมือนจริงและ

สรางสรรคในแบบจินตนาการ เพ่ือใหเกิดเปนตัวเลือกในการท่ีตองการระบายสี โดยจัดเรียง

จากงายไปถึงข้ันตอนท่ีซับซอนข้ึน เพ่ิมความหลากหลาย สวยงาม สามารถเชื่อมโยง

จินตนาการรวมกันระหวางผูเขียนลายเสนและผูระบายสี ลดความตึงเครียดในการวาดภาพ

เพราะแคการระบายสีก็สามารถสรางความเพลิดเพลินไดทุกชวงเวลาท่ีตองการระบายสี 

ศิลปะไมมีถูกหรือผิด อาจมีเพียงสมบูรณมากหรือนอยแลวแตในมุมมองของผูระบายส ี
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ออกแบบภาพผลงานจํานวน 4 ชุด จัดทํารูปเลมตนฉบับเปนสมุดลายเสนสําหรับ

ระบายสี สมุดภาพระบายสีมีขนาด 30 x 40 เซนติเมตร จํานวน 36 แผน รวมหนาปก  

คัดลอกสําเนา จํานวน 20 เลม เพ่ือนําไปเผยแพรและมอบใหผูสูงอายุไดทดลองฝกระบายสี  

ภายในเลมสามารถเลือกระบายสีไดตามความถนัด และสื่อทางศิลปะชุดนี้เปนการสรางสรรค

เพ่ือการขยายผลเก็บขอมูลความพึงพอใจนําไปใชใหเกิดประโยชนแกผูสูงอายุใหกวางขวาง

มากข้ึน   

การสรางสรรคสมุดภาพระบายสีตนแบบในครั้งนี้ เพ่ือใชเปนสื่อทางศิลปะใหกับ

ผูสูงอายุ สรางทางเลือกในการใชศิลปะบําบัด หรือใชศิลปะเพ่ือความเพลิดเพลินผอนคลาย 

สมุดภาพตนแบบจัดทําเปนรูปเลม และทําสําเนาเพ่ือแจกจายใหผูสูงอายุไดนําไปใชระบายสี 

ภายในเลมมีรูปภาพลายเสนดอกไมท่ีไดออกแบบไวหลากหลายชนิด โดยเลือกรูปทรงท่ีมี

ความหลากหลายในแบบเหมือนจริงและตัดทอนสรางสรรคใหม เนนความงามและธรรมชาติ

ท่ีสามารถสัมผัสไดโดยการระบายสี ซ่ึงไดเรียงลําดับข้ันตอนในสรางสรรคไวดังนี้ 

1. ข้ันตอนการศึกษาหาขอมูล 

ผูสรางสรรคทําการบันทึกขอมูลและเก็บขอมูลเพ่ือการสรางสรรค โดยบันทึก

ขอมูลดวยการถายภาพดอกไมไวเปนขอมูลเบื้องตน ประเภทของดอกไมมีท้ังดอกหญา 

ดอกไมไทย และดอกไมท่ัวไป เพ่ือใหเกิดความหลากหลายในรูปทรงทางความงามท่ีมี

จินตนาการรวมกับการระบายสี การไดบันทึกขอมูลทําใหเกิดความใกลชิดกับธรรมชาต ิ   

มากข้ึน เกิดความสดชื่น มีชีวิตชีวา ท้ังในชวงเวลาบันทึกภาพและการนํามาวิเคราะห  

เพราะดอกไมมีรูปทรงสีสันท่ีงดงามออนโยน ทุกดอกมีความงามในตัวของมันเอง ซ่ึงธรรมชาติ

เปนผูสรางสรรคใหแกมวลมนุษยชาตินั่นเอง นอกจากการบันทึกดวยภาพถายแลว ไดนํา   

การวาดเสนมาใชเพ่ิมเติมขอมูล เพ่ือเพ่ิมเนื้อหาเรื่องราวใหเกิดข้ึนและคนหาลายเสน        

ท่ีตองการแสดงออก โดยจัดรูปทรงและองคประกอบใหเกิดความงามในรูปแบบท่ีตองการ

สื่อสารแบบรอยเรียงจินตนาการ เชน นําดอกไม ท่ีมีความหลากหลายของสายพันธุ 

หลากหลายรูปทรง ตอเติมเปนหมูมวลกลุมเดียวกันเปนการออกแบบรูปทรงข้ึนมาใหม    

การวาดเสนเพ่ือบันทึกขอมูล จึงเปนขอมูลท่ีสําคัญในการสรางสรรคครั้งนี้ 
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2. อุปกรณท่ีใชในการสรางสรรค  

การสรางสรรคสื่อทางศิลปะในครั้งนี้จัดทําเปนหนังสือภาพระบายสีแกผูสูงอายุ 

โดยมีแนวคิดสรางสรรคการทําสื่ออยางงายดวยเนื้อหาและเทคนิควิธีการ จึงเลือกใชเทคนิค

วาดเสนดวยดินสอและปากกาลงบนกระดาษ  

3. การออกแบบรูปเลมสมุดภาพระบายสี  

สมุดภาพระบายสีมีขนาด 30 x 40 เซนติเมตร จํานวน 36 แผนรวมหนาปก  

จัดทําตนฉบับจํานวน 20 เลม และจัดทําสําเนาเพ่ือมอบใหผูสูงอายุในลําดับตอไป ภายใน

ประกอบดวยรูปภาพท่ีเปนรูปทรงของดอกไมนานาพันธุ ชุด Flowers for You ใชเทคนิค

วาดเสนดินสอและปากกา ในรูปแบบเหมือนจริงและตัดทอนเรียงรอยดวยจินตนาการ ดังนี้        

3.1 หนาปกออกแบบใหเปนรูปดอกไมรอยเรียงกันเปนทรงกลม กลุมดอกไม   

ชอใหญท่ีเก่ียวรอยรวมกัน โดยลดทอนและเพ่ิมรายละเอียดในรูปแบบของจินตนาการ      

วางจังหวะและชองไฟใหสัมพันธกัน สีสันเนนสีสดใสเปนการใชสีสองวรรณะสอดสลับกัน    

สสีดเกิดความเดนสะดุดตา คลุมดวยโครงสีท่ีสรางบรรยากาศแบบภาพฝน (ภาพท่ี 1) 

3.2 รูปเลมมีขนาดกลาง ชวยทําใหการระบายสีมีพ้ืนท่ีท่ีเปนอิสระ ไมแออัด   

การออกแบบรูปทรงองคประกอบของรูปภาพนั้น เริ่มจากงายไปถึงข้ันตอนท่ีซับซอนข้ึน 

โดยเริ่มจากรูปทรงดอกไมในแบบเหมือนจริงและแบบตัดทอนท่ีมีการออกแบบใหเกิดรูปทรง

ใหมเพ่ือกระตุนจินตนาการในการระบายสี 

4. การออกแบบภาพภายในเลม 

การออกแบบเรียงลําดับจากภาพลายเสนแบบเหมือนจริงและสรางองคประกอบ

ข้ึนใหมในรูปแบบธรรมชาติกับการจินตนาการ มีท้ังหมด 4 ชุด ดังนี้ 

ชุดท่ี 1 วาดเสนแบบเหมือนจริงเริ่มจากรูปทรงท่ีไมซับซอน สบายตา และงาย

ตอการระบายสี เวนระยะแบบแยกภาพแบบเดี่ยว วาดเสนรูปดอกไมหลากหลายชนิดดวย

ลายเสนงาย ๆ จากนั้นสรางองคประกอบแบบกลุมโดยเขียนใหมีลักษณะเปนชอดอกไม  

เพ่ือไมใหเกิดความนาเบื่อจึงมีรูปทรงของดอกไมใบไมประกอบกัน กระตุนการแตงแตมสีสัน

ใหเกิดกับภาพลายเสนเหลานั้นใหมีชีวิตชีวา การสรางสรรคผลงานนั้นใชเทคนิคลายเสน 

สรางภาพรางจากดินสอจากนั้นตัดเสนดวยปากกา จากขอมูลท่ีเปนภาพถายและวาดจาก

ดอกไมสดซ่ึงเปนดอกไมท่ีพบในทองถ่ิน แยกดอกเดี่ยวและเพ่ิมรายละเอียดเปนชอ 
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ถายทอดในแบบเหมือนจริงและแบบตัดทอนรูปทรงเพ่ืองายตอการระบายสีในรูปทรง       

มีการลดหลั่นจัดองคประกอบท่ีเหมาะสมกับหนากระดาษ (ภาพท่ี 2 และ 3)  

ชุดท่ี 2 ออกแบบโครงสรางของรูปดอกไมท่ีนํามาจากจินตนาการและขอมูลจริง

มาประกอบกันเปนดอกไมดอกใหญท่ีมีลักษณะทรงกลม มีลักษณะการออกแบบลายตาม

จินตนาการจากรูปทรงของดอกไมดอกเล็ก เขียนรวมกันใหเปนดอกใหญ เหมาะสําหรับผูท่ี

ตองการระบายสีแบบไมเนนความเหมือนจริงเพราะเปนเรื่องของจินตนาการ เพ่ิมอิสระ    

ในการสรางสรรคท่ีตองการสรางโครงสีดวยตนเอง สามารถระบายเปลี่ยนแปลงไดตาม

ตองการ (ภาพท่ี 4)   

ชุดท่ี 3 ออกแบบรูปทรงคลายพวงมาลัยและพุมไม เพ่ือเชื่อมโยงรูปทรงของ

ดอกไม ก่ิงกานสาขาเลื้อยสอดสลับดอกไมนานาพันธุท่ีมีความแตกตางแตเม่ือนํามารวมกัน

แลวเกิดความงามของรูปทรงท่ีจัดวางไวอยางลงตัว (ภาพท่ี 5) 

ชุดท่ี 4 การออกแบบในชุดนี้ไดรับแรงบันดาลใจจากลายหมอดอกของอินเดีย 

ตามคติความเชื่อทางพุทธศาสนาแบบอินเดีย โดยมีรูปทรงของมวลดอกไมท่ีตัดทอนเนน  

การสรางจังหวะและลีลาของรูปทรงของดอกไมท่ีวางองคประกอบใหเปนชอมวนสลับกัน 

เพ่ิมความสัมพันธการระบายสีและสมาธิใหมีมากข้ึน เกิดความเบิกบานและผอนคลาย

จรรโลงจิตใจและเห็นคุณคาของผลงานท่ีไดสรางสรรค (ภาพท่ี 6 และ 7) 

การสรางสรรคผลงานใชเทคนิควาดเสน รางดวยดินสอและตัดเสนดวยปากกา 

ซ่ึงมีท้ังภาพลายเสนท่ีวาดจากภาพถายและวาดจากแบบจริงถายทอดในแบบเหมือนจริง 

รวมท้ังการสรางสรรคแบบตัดทอนรูปทรง เพ่ิมความหลากหลายและมีอิสระในการเลือก

ระบายสี การสรางสรรคผลงานท้ัง 4 ชุด นํามาเชื่อมโยงเปนเรื่องเดียวกันเพ่ือแสดงออกถึง

ความงดงามของดอกไมหลากหลายชนิดท่ีมีลักษณะกลีบดอก ก่ิง กาน ใบท่ีแตกตางกัน      

ทําใหการระบายสีเปนเรื่องไมนาเบื่อ 
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ภาพท่ี 1 ออกแบบหนาปก 

ท่ีมา : ผูสรางสรรค 

 

     

  

  
 

ภาพท่ี 2 ออกแบบโครงสรางรูปภาพภายในเลม ชุดท่ี 1 

 ท่ีมา : ผูสรางสรรค 
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ภาพท่ี 3 ออกแบบโครงสรางรูปภาพภายในเลม ชุดท่ี 2 3 และ 4 

ท่ีมา : ผูสรางสรรค 

ผลการสรางสรรค 

การสรางสรรคผลงานในครั้งนี้ ไดตนฉบับจํานวน 1 เลม ชื่อ Flowers for You 

ขนาด 30 x 40 เซนติเมตร ภายในเลมประกอบดวยภาพลายเสน มีท้ังหมด 4 ชุด จํานวน 

36 ชิ้นงาน ผูสรางสรรคมีความมุงหมายในการสรางสรรคสื่อทางศิลปะท่ีนําไปใชใหเกิด

ประโยชนกับผูสูงอายุ โดยเนนเรื่องความงามและประโยชนท่ีไดรับ สามารถนําไปคนควา  

ตอยอดการศึกษาความพึงพอใจในโอกาสตอไป  

การนําผลงานไปใชใหเกิดประโยชนภายหลังเสร็จสิ้นงาน โดยมอบใหแกผูสูงอายุ  

ในชุมชนไดฝกและลงมือวาดภาพระบายสีเพ่ือความเพลิดเพลิน เพ่ือใหบริการทางวิชาการ

แกชุมชนดวยศิลปะท่ีเขาถึงไดงายจากสื่อทางศิลปะในรูปแบบสมุดภาพระบายสี สรางสรรค

ดวยเรื่องของดอกไม แนวทางการสรางสรรคจึงประกอบดวยความงามและประโยชนใชสอย 

เนนการเรียนรูและการตกแตงภาพดวยการระบายสีสรางความเพลิดเพลิน เกิดพลัง และ

ความสุขทางใจรวมกัน  

ในการสรางสรรคงานศิลปะจําเปนตองมีหลักขององคประกอบศิลป ซ่ึงหลักใหญ   

มีท้ังเนื้อหาเรื่องราว และรูปทรงแตละสวนลวนแลวแตมีความสําคัญยิ่งในการสรางสรรค

ผลงานศิลปะ เรื่อง “การสรางสรรคสื่อทางศิลปะเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ”     

ไดสรางสรรคผลงานโดยใชหลักดังกลาว ซ่ึงอธิบายและเรียงลําดับแนวคิดและวิเคราะห   

ทางทัศนธาตุดังนี้  

ชุดท่ี 1 (ภาพท่ี 4 และ 5) 

ผลงานสรางสรรคชุดนี้ใชเทคนิควาดเสนรูปทรงของดอกไมในลักษณะเหมือนจริง 

โดยเรียงลําดับการจัดวางองคประกอบของภาพในแบบเรียบงาย สบายตา ไมซับซอน       
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มีความเหมือนจริงทําใหการรับรูสัมผัสไดโดยงาย สามารถระบายสีตามความเปนจริงท่ีเคยมี

ประสบการณ หรืออาจปรับใหเปนโครงสีท่ีไมเหมือนในธรรมชาติก็สามารถทําได ข้ึนอยูกับ

ความตองการของผูระบายสีท่ีจะรังสรรคใหเปนแบบใด การสรางโครงสีท่ีเหมือนจริงนั้น    

นําพาใหเขาถึงธรรมชาติและเกิดความเบิกบานขณะปฏิบัติงาน สวนการระบายสี การสราง

โครงสีใหมหรือตามจินตนาการนั้นไดความแปลกใหมของชิ้นงาน สามารถแสดงอารมณ

ความรูสึกท่ีมีมิติของเรื่องจินตนาการหรือความฝนเฟองเขาไปรวมดวย และยังสงผลใหเกิด

ความสุขและความเพลิดเพลินอันเปนผลพลอยไดจากการลงมือระบายสี  

การวิเคราะหองคประกอบศิลปในภาพรวมมองเห็นถึงความสําคัญของเสน รูปทรง 

และท่ีวาง ดังนี้ 

เสน ใชเสนเลียนแบบธรรมชาติ เนนเสนโคงท่ีมีความออนโยนแสดงออกถึงความมี

อิสระ สอดคลองกับความงามของธรรมชาติ จัดวางจังหวะของรูปทรง เปนแถวแนวนอน 

เวนชองวางเพ่ือใหรูปทรงกับท่ีวางมีความเชื่อมโยงและอยูดวยกันอยางลงตัว วางรูปทรงของ

ดอกเปนดอกเด่ียว เรียงเปนระเบียบ เนนใหเห็นถึงความเรียบงายและงายตอการลงมือ

ระบายสี  

รูปทรง รูปทรงในชุดนี้ เปนรูปทรงดอกไมท่ีวางเรียงเปนแถวอยางมีระเบียบและ   

ตอเติมก่ิงกานเปนดอกไมเล็กและใหญเรียงลําดับกันไป รูปทรงจึงเปนแบบแนวระนาบ    

เนนวางแบบสมมาตร ท่ีวางท่ีมีความสัมพันธกันกับรูปทรง การกําหนดรูปทรงของดอกไมนั้น

ไมมีแบบแผน ข้ึนอยูกับธรรมชาติของรูปทรงกลีบ ดอก ใบในภาพรวมของกลุมดอกไมท่ี

นํามาวาดดอกไมมีรูปทรงหลากหลาย เพ่ือตองการกระตุนใหเกิดความสนใจในการระบายสี 

จึงเลือกดอกไมท่ีมีอยูท่ัวไป สามารถสัมผัสไดงายเปนการเขาถึงธรรมชาติท่ีมีอยูรอบ ๆ ตัว 

ซ่ึงเปนลายเสนขาวดําท่ีรอการระบายสีเพ่ือเติมเต็มใหแกธรรมชาติดวยรูปทรงของดอกไม   

ท่ีมีความลดหลั่นกัน ดอกเล็ก ดอกใหญ ผลิตูม และบานสะพรั่ง สรางความเพลิดเพลินและ

ทาทายในขณะระบายสี  

ท่ีวาง การสรางสรรคสมุดระบายสี ท่ีวางเปนเรื่องสําคัญ ในท่ีนี้เม่ือสรางรูปทรงท่ี

ออกมาเปนกลุม ชอ ดอกใบ พ้ืนหลังท้ิงใหเปนท่ีวางเพ่ือตองการใหผูระบายสีเปนผูกําหนด

เองเก่ียวกับเรื่องการจัดการท่ีวางท่ีมีอยูนั้นใหเกิดมีสีสันหรือมีการไลคาน้ําหนักเพ่ิมเติม

อยางไร พ้ืนท่ีวางท่ีไดกําหนดไวนั้นอาจระบายสีเพ่ิมหรือไมก็ได เพราะปลอยท้ิงไวก็สามารถ

ทําใหภาพท่ีระบายสีแลวเกิดความเดนมีจุดสนใจไดเหมือนกัน 
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                            ภาพท่ี 4 ภาพลายเสนในรูปแบบเหมือนจริง 

ท่ีมา : ผูสรางสรรค 

   

 
 

 
                    

      ภาพท่ี 5 ภาพลายเสนในรูปแบบเหมือนจริง 

ท่ีมา : ผูสรางสรรค 
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ชุดท่ี 2 (ภาพท่ี 6) 

ผลงานการสรางสรรคในชุดนี้ เริ่มคลี่คลายรูปทรงลดทอนความเหมือนจริงและ

ผสมผสานรูปทรงใหม ประกอบเปนรูปทรงดอกไมดอกใหญ โดยมีท่ีมาจากรูปทรงของ

ดอกไมท่ีกําลังแบงบานจัดวางแบบสมมาตร สามารถระบายสีตามชองหรือไลคาน้ําหนัก  

เพ่ือสรางมิติใหเกิดข้ึนได การสรางสรรคในลักษณะนี้เปนการใชจินตนาการเชื่อมโยง

ความรูสึกท่ีมีตอธรรมชาติ การระบายสีไมมีกฎเกณฑท่ีตายตัวเพราะในรูปแบบท่ีตัดทอน

รูปทรงนี้ การสรางโครงสีท่ีตองการเปนไปตามจินตนาการ สรางเลียนแบบธรรมชาติหรือ

สรางข้ึนมาใหมก็สามารถทําได จึงเปนเรื่องท่ีเปดกวางทางความคิดและมีอิสระมากข้ึน       

ซ่ึงบางคนไมชอบท่ีจะระบายภาพในแบบเหมือนจริงก็สามารถระบายสีในผลงานชุดท่ี 2    

ไดเกิดความผอนคลายและรูสึกสนุกกับการระบายสีมากข้ึน  

ในผลงานชุดนี้เปนการจัดองคประกอบข้ึนมาใหมโดยมีอิทธิพลจากรูปทรงของ

ดอกไมหลากหลายรูปแบบนํามาตัดทอนลดหลั่นประกอบเขาดวยกัน กลายเปนดอกไม         

ในจินตนาการ ดอกใหญกลางพ้ืนท่ีวางจัดรูปทรงแบบสมมาตรใสรายละเอียดท่ีเปนรูปทรง

ยอยใหรวมกันประกอบเปนรูปทรงใหญ 

การวิเคราะหในภาพรวมถึงความสําคัญของเสน รูปทรง และท่ีวาง ดังนี้ 

เสน วางโครงสรางหลักเปนเสนโคงกลมและเสนโครงสรางยอย จัดใหเชื่อมโยง    

ตอเติมใหเกิดรูปทรงของดอกไมดอกใหญในรูปแบบลวดลายในรูปทรงกลม ในรูปแบบท่ี

เรียบงายและมีรายละเอียดท่ีทับซอน เพ่ือเปนทางเลือกในการระบายสี หรือถือไดวาเปน

เรื่องทาทายสําหรับผูท่ีชื่นชอบการระบายสี  

รูปทรง รูปทรงหลักในภาพรวมเปนรูปทรงกลม การสรางรูปทรงเปนองคประกอบ

จากรูปทรงยอยเปนรูปทรงใหญกลายเปนรูปดอกไมท่ีกําลังแบงบาน ในแบบตัดทอนและ

จินตนาการ โดยนํารูปทรงจากใบไมและกลีบดอกนํามาสรางสรรคข้ึนใหม ตอเติมใหเกิด

ความหลากหลาย ซ่ึงเปนการออกแบบใหเกิดข้ึนใหมในแบบลวดลายรูปทรงแปรเปลี่ยนไป

ตามจินตนาการในแตละรูปแบบ เพ่ือใหเกิดความผอนคลายขณะระบายสีท่ีเปนแบบ

จินตนาการ ดอกไมดอกใหญเม่ือเติมสีสันเกิดการปะทะสายตาและความรูสึก ข้ึนอยูกับ      

ผูระบายสีตองการสอดแทรกคูสีแบบใด ความงามความสมบูรณของรูปทรงเกิดข้ึนจาก     

การแตงแตมเติมสีสันนั่นเอง 
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ท่ีวาง การเวนท่ีวางพ้ืนหลังเปนจุดพักสายตาและชวยใหภาพผลงานมีความเดน

มากข้ึน ท่ีวางรองรับรูปทรงท่ีจัดจังหวะตามชองไฟเล็ก ใหญ เปนจุดสําคัญของการออกแบบ

สรางสรรคลายเสนท่ีเปนภาพเพ่ือระบายสีท่ีวางในท่ีนี้เปนสิ่งท่ีสามารถตอเติมจินตนาการ

เพ่ิมข้ึนไดโดยการระบายสีและเขียนเพ่ิมเติม 

 

 
           ภาพท่ี 6 ภาพลายเสนในรูปแบบตัดทอนตามจินตนาการ 

ท่ีมา : ผูสรางสรรค 
 

ชุดท่ี 3 (ภาพท่ี 7 และ 8)   

นําพืชพันธุไมดอกวาดรอยเรียงใหเกิดเปนกลุมชอ พันเลื้อยไปตามจินตนาการ     

โดยมีความหลากหลายของดอกใบอยูรวมกัน มวนกลมคลายพวงมาลัย คลี่คลายรูปทรงใหม 

ละเอียดและทับซอนมากข้ึน เหมาะสําหรับผูท่ีตองการระบายสีในแบบสรางรายละเอียด 

และมุงเนนเรื่องจินตนาการ ซ่ึงมวลดอกไมนั้นอาจมีจริงหรือไมมีอยูจริง เปนการสรางสรรค

ข้ึนใหม การสรางโครงสีสามารถสรางสรรคไดหลากหลายข้ึนอยูกับความตองการ 

เสน วางโครงสรางของภาพผลงานไวเปนแบบทรงกลมและเปนแบบพุมแผกระจาย 

คลายก่ิง กาน สาขา ราก ใบ เชื่อมโยงเสนเปนดอก รวมเปนชอตอเติมก่ิงกานแผสาขาตาม

จินตนาการ สวนใหญเปนเสนโคงเพราะเหมาะกับการสรางสรรคเรื่องดอกไมท่ีแสดงออกถึง

ความออนโยนและความเคลื่อนไหว เสนรางจากดินสอและตัดเสนเขมทึบดวยปากกาเพ่ือ

เพ่ิมคาน้ําหนัก และความมีมิติใหกับตัวผลงาน 

รูปราง รูปทรง ท่ีวาง การสรางสรรคชุดนี้ออกแบบใหรูปทรงเปนรูปทรงกลม 

คลายพวงมาลัยท่ีสรางสรรคดวยการนําดอกไม ก่ิง กาน ใบ รอยเรียงกันตามเสนโคงทรงกลม 

ลดหลั่นและจัดจังหวะของกลุมดอกใบใหมีความสัมพันธกัน รอการเติมแตงดวยสีสันท่ีสดใส 

เพ่ือใหเกิดความสมบูรณของภาพผลงาน นอกจากวางโครงสรางรูปทรงเปนทรงกลมแลว 

รูปทรงของตนไมไดนํามาออกแบบสรางสรรคใหเปนตนไมท่ีมีดอกแบงบานสะพรั่ง ดอกไม

ถูกออกแบบในรูปทรงท่ีตางกันเพ่ือใหเกิดความหลากหลาย กระตุนใหเกิดความตองการท่ีลงมือ
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ระบายสีบนท่ีวางท่ีรองรับรูปทรงในแบบสมมาตรและรูปทรงเคลื่อนไหวอิสระ พ้ืนหลัง   

ชวยใหภาพมีจุดเดน สรางจุดสนใจใหเกิดข้ึนกับภาพลายเสนและรองรับการระบายสีใหเกิด

พลังของสีเดนชัดมากข้ึน 
 

       
 

ภาพท่ี 7 ภาพลายเสนในรูปแบบตัดทอนและจนิตนาการคลายพวงมาลัย 

ท่ีมา : ผูสรางสรรค 
 

  
 

ภาพท่ี 8 ภาพลายเสนในรูปแบบตัดทอนรูปทรงของตนไม 

ท่ีมา : ผูสรางสรรค 
 

ชุดท่ี 4 (ภาพท่ี 9)   

แรงบันดาลใจจากการสรางสรรคผลงานชุดนี้ คือ การศึกษาขอมูลลายหมอดอก

หรือหมอบูรณฆฏะ จากการศึกษาวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการออกแบบลวดลายหมอดอกท่ี

แตละแบบมีรายละเอียดแตกตางกันในรูปทรงของดอกไม รวมถึงเทคนิควิธีการสรางสรรค   

มีท้ังงานปนนูนต่ํา ลายรดน้ํา และจิตรกรรมฝาผนัง ลวดลายท่ีออนชอยของการวางจังหวะ
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รูปทรง มีการเวนระยะจัดจังหวะไดอยางสวยงามเปนท่ีมาของการสรางสรรคงานศิลปะ   

เพ่ือความสุขความสมบูรณทางจิตใจ วิเคราะหองคประกอบศิลป ดังนี้ 

เสน เสนโครงสรางหลักของภาพเปนเสนโคงและเสนตรงเปนรูปทรงสามเหลี่ยม

หนาจั่วและรูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมู เสนการสรางสรรคเปนเสนท่ีออนชอย พลิ้วไหวในลีลา

และจังหวะของการกําหนดรูปทรง เสนเปนตัวนําหลักใหเกิดรูปทรงตามมา เสนมีความสําคัญ

ในการสรางสรรคผลงานชุดนี้ เพราะตองวางโครงสรางท่ีคลายกับการออกแบบลายไทยริ้ว

ลายเสนและการเวนจังหวะชองไฟมีความเปนระเบียบ โดยนําความรูสึกท่ีแสดงออกเหลานี้ 

จัดวางองคประกอบภาพแบบสมมาตร ซายขวามีความสมดุลเก้ือกูลกัน ความอิสระ          

ในการตอเติมลายดอกเกิดข้ึนไดตามท่ีวาง มีความอิสระของรูปทรงท่ีสอดรับกัน 

รูปทรง การวางโครงสรางรูปทรงในแบบของลายหมอดอกมีตนแบบหรือแมแบบ  

ท่ีชัดเจนและหลากหลายในการจัดองคประกอบของรูปทรงดอก ใบ และก่ิงกาน จัดลงใน

หมอหรือไหดอกไม เปนการสรางแนวทางใหตอยอดเชื่อมโยงเรื่องการออกแบบลายดวย

ดอกไมท่ีมีรูปทรงท่ีแตกตางกันอยางอิสระ ในท่ีนี้ไดศึกษารูปทรงของดอกบัว ดอกไมท่ัวไป 

และลายดอกแบบลายไทย เรียงรอยใหเกิดความลดหลั่นของรูปทรงท่ีมีความออนชอย

งดงาม การเวนชองไฟเปนการเวนจังหวะใหเกิดความเคลื่อนไหวของรูปทรงการสรางดอกไม

ในแจกันมีท่ีมาจากลายหมอดอกของลานนา การจัดวางท่ีเนนพ้ืนท่ีวางเพ่ือชวยใหผลงานดู

สบายตา สรางความเพลิดเพลินเกิดข้ึนในขณะลงมือระบายสี อาจเปรียบไดวาตั้งใจสราง

ดอกไมบนแจกันใบใหญเพ่ือเปนสิริมงคลแกชีวิต 
 
 

 
 

ภาพท่ี 9 การออกแบบลวดลายมีท่ีมาจากลายหมอดอก 

ท่ีมา : ผูสรางสรรค 
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ภาพท่ี 10 สมุดภาพระบายสี Flowers for You, 30 x 40 ซม.  

ปากกาและดินสอสีบนกระดาษ 

ท่ีมา : ผูสรางสรรค 

สรุปและอภิปรายผล 

ผลงานสรางสรรค เรื่อง “การสรางสื่อทางศิลปะเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ผูสูงอายุ” จัดทําเปนสมุดภาพระบายสี Flower for You ผูสรางสรรคถายสําเนา นําไปมอบ

ใหแกผูสูงอายุท้ังในชุมชน ท่ีพักคนชรา โรงพยาบาล และผูสนใจในชุมชนอ่ืน ๆ ไดนําไปใช

ระบายสี โดยมุงหมายเพ่ือสรางความเพลิดเพลิน ผอนคลาย และกอใหเกิดความสุขทางใจ 

สอดคลองกับผลงานวิจัยของนฤมล อินทหม่ืน และศิริลักษณ ศุภปติพร (2556) ท่ีพบวา 

ศิลปะบําบัดเปนหนึ่งในรูปแบบของจิตบําบัดท่ีรักษาโดยใชศิลปะเปนเครื่องมือบําบัดฟนฟู

อารมณจิตใจใหดีข้ึน ชวยใหคลายความรูสึกเศราวิตกกังวลในเวลาท่ีไมสบายใจ สามารถ   

ลดภาวะซึมเศราในผูสูงอายุได สวนข้ันตอนการเก็บขอมูลเรื่องของคุณภาพของสมุดภาพ

ระบายสีเปนข้ันตอนตอไปท่ีผูสรางสรรคจะดําเนินการสําหรับเตรียมการวิจัยสรางสรรค    

ตอยอดจากผลงานในครั้งนี้ 

ผลงานสรางสรรคในแบบสมุดภาพระบายสีเปนผลงานท่ีประกอบหนาปกวางโครงสี

ดวยสีสดใสคลุมดวยสีโทนเย็น ภายในเลมประกอบดวยภาพลายเสน เพ่ือใหผูสนใจไดเรียนรู

และลงมือระบายสี โดยสามารถเริ่มจากภาพลายเสนท่ีสรางสรรคในแบบเหมือนจริง และ
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เพ่ิมรายละเอียดซับซอนข้ึนตามลําดับความยากงาย ทําใหเปนตัวเลือกท่ีมีความหลากหลาย

ภายในเลมเปนจุดสนใจท่ีเริ่มตนดวยการเขาถึงท่ีเรียบงาย สามารถเดินทางไปถึงจุดหมาย    

ท่ีอยูในโลกจินตนาการและสมาธิ ท้ังหมดท้ังมวลท่ีกลาวมานั้นเปนเรื่องความสุขทางใจ       

ผลการทดลอง การนําไปใช และการปรับแกไขเปนข้ันตอนตอไป ซ่ึงการสรางสรรคผลงาน 

Flower for You ในครั้งนี้ผูสรางสรรคไดศึกษาคนควาขอมูล ออกแบบ และเรียบเรียง

รวบรวมเปนเลมใหเกิดความสมบูรณและความสวยงาม เพ่ือใหสมุดภาพระบายสี หรือ 

Coloring Book เปนอุปกรณและสื่อท่ีเก่ียวของกับงานศิลปะท่ีสามารถนําไปปรับใชใหกับ

สังคมของผูสูงอายุท่ียังคงขาดแคลนในปจจุบัน ซ่ึงเปนเรื่องของการสรางสรรคท่ีมีข้ันตอน

เรียบงาย เปนกระบวนการจัดการท่ีสามารถนําศิลปะไปสูสังคมสูชุมชนไดโดยงายและยั่งยืน 

และมีความคาดหวังวา ผูสูงอายุจะสามารถเขาถึงไดอยางเปนรูปธรรม หากการกระทําท่ี 

เกิดจากความตั้งใจจริงและมีเปาหมายท่ีชัดเจน สิ่งท่ีสรางสรรคข้ึนเปนเพียงการจุดประกาย    

การเริ่มตนท่ีจะนําไปสูการสรางสรรคสื่อทางศิลปะท่ีสามารถเขาถึงไดกับผูคนในสังคมไทย  

ท่ีอาจมีมากข้ึน สามารถพัฒนาศักยภาพการสรางสรรคใหมีความกาวหนาและหลากหลาย 

เพ่ือผูสูงอายุในสังคมไทยมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ซ่ึงเปนทางเลือกในเรื่องการพัฒนาจิตใจจาก 

ผูสรางสรรคถึงผูตอยอดผลงาน เกิดประสบการณในการสรางสรรคผลงานและรวมเดินทาง

ไปสูจุดมุงหมายเดียวกัน   
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การสรางสรรคผลงานจิตรกรรมรวมสมัยดวยวิธีการจุด 

ชุดสีสันและลวดลายจากเครื่องแตงกายโนรา 

THE CREATION OF CONTEMPORARY PAINTING BY DOT  

SET COLORS AND PATTERNS FROM THE NORA COSTUME 

โสภิต เดชนะ* 

SOPIT DETCHANA 

บทคัดยอ 

 งานวิจัยสรางสรรคนี้เปนการปฏิบัติงานสรางสรรคทางดานจิตรกรรมโดยไดรับ        

แรงบันดาลใจจากสีสันลวดลายของเครื่องแตงกายโนรา ซ่ึงทําดวยลูกปดหลากสีมีสีสันท่ี

สดใสสวยงามเปนเอกลักษณเฉพาะตัวรอยเปนลวดลายและรูปทรงตาง ๆ ดวยลูกปด     

เม็ดเล็ก ๆ เรียงตอกันเปนเสน รูปทรงมีความเปนอิสระ สามารถเคลื่อนไหวไดตามจังหวะ

ของการแสดง ดึงดูดความสนใจของผูชม  

 จากสีสันลวดลายของเครื่องแตงกายโนราดังกลาว จึงไดนํามาสรางสรรคเปนผลงาน

ดานจิตรกรรมจัดวางในรูปแบบใหมดวยสีอะคริลิก โดยใชเทคนิควิธีการจุดจากกรวย        

ในการแสดงออกแทนลูกปดท่ีรอยเปนเสน สี ลวดลาย รูปทรงตาง ๆ ซ่ึงมีลักษณะพ้ืนผิวใหม

เปนจุดเล็ก ๆ ท่ีเกิดจากกรวยเรียงตอกันเปนลวดลาย รูปทรง บนผาใบท่ีแสดงความโดดเดน

ของสีท่ีสดใส สวาง แวววาว และมีความเคลื่อนไหวของจุดท่ีเรียงตอกัน เพ่ือนําเสนอคุณคา

สุนทรียภาพทางดานจิตรกรรมท่ีแสดงออกถึงความงดงามในศิลปะเครื่องแตงกายของโนรา

ซ่ึงเปนการแสดงทองถ่ินของภาคใต  

คําสําคญั : จิตรกรรมรวมสมัย การจุดชุดสีสัน ลวดลาย โนรา 
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Abstract 

 This creative research is a creation of painting, which is inspired by 

colors and patterns of the Nora costume made from colorful, bright, 

beautiful and unique beads. Beads are arranged in lines using various 

patterns and shapes. The shapes are independent, so they can move 

according to the rhythm of the show to attract the audience’s attention. 

 Colors and patterns of Nora costume, therefore, have been created 

as a new painting work using acrylics. By using the dotting technique from 

cones to express instead of beads that are strung into colors, patterns, and 

shapes, a new texture of small dots formed by cones, arranged in patterns 

and shapes will be featured on canvas showing the distinctness of notability, 

shine, vibrant colors, and the movements of the points in sequence.        

The value of visual aesthetics of painting is conveyed to show the beauty of 

costume art of Nora, the traditional performing art in the southern region of 

Thailand. 

Keywords: Contemporary painting, Dot colors set, Patterns and Nora 

บทนํา 

 โนราเปนศิลปะการแสดงพ้ืนบานซ่ึงเปนท่ีนิยมของคนในภาคใต องคประกอบหลัก

ในการแสดงโนรา คือ เครื่องแตงกายและเครื่องดนตรี โดยเฉพาะเครื่องแตงกายท่ีใชสําหรับ

สวมลําตัวแทนเสื้อ ซ่ึงทําดวยลูกปดหลากสี มีสีสันท่ีสดใสสวยงามเปนเอกลักษณเฉพาะตัว 

รอยเปนลวดลาย ดวยลูกปดเม็ดเล็ก ๆ เรียงตอกันเปนเสน เปนลวดลายรูปทรงตาง ๆ ท่ีมี

ความเปนอิสระสามารถเคลื่อนไหวไดตามทาทางและจังหวะของการแสดง ดึงดูดความสนใจ

ของผูชม และไดตระหนักถึงคุณคาของความงามในการแสดงโนรา 

 ในปจจุบันการแสดงโนรามีใหเห็นและไดรับความนิยมนอยลงตามลําดับ และกําลัง

จะเลือนหายไปในท่ีสุด ดวยวิถีชีวิตของผูคนเปลี่ยนไปมีวัฒนธรรมและสื่ออ่ืน ๆ มาแทนท่ี 

โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนแทบจะไมรูจักการแสดงโนรา ซ่ึงในอนาคตเปนท่ีนาหวงวา 

อาจจะไมมีโนราหรือการแสดงพ้ืนบานอ่ืน ๆ ในภาคใตใหไดชมกันอีกตอไป 
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  ผูวิจัยเกิดแรงบันดาลใจจากสีสัน ลวดลาย และรูปทรงของเครื่องแตงกายโนรา 

นํามาสรางสรรคเปนผลงานทางดานจิตรกรรมจัดวางในรูปแบบใหม แสดงออกโดยการใช    

สีอะคริลกิ ดวยวิธีการจุดจากกรวยแทนลูกปดท่ีเปนเม็ดเล็ก ๆ เรียงตอกันเปนเสน ลวดลาย 

ซ่ึงมีลักษณะพ้ืนผิวใหมท่ีเกิดจากกรวยเปนจุดเล็ก ๆ บนผืนผาใบ มีสีสันสดใสใหความรูสึก

เคลื่อนไหวจากจุดท่ีเรียงตอกันเปนเสน ลวดลาย และรูปทรงตาง ๆ จากเครื่องแตงกายโนรา 

เปนการสงเสริมและกระตุนใหเด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไปไดชื่นชมถึงความงดงาม    

ในศิลปะเครื่องแตงกายของโนราในรูปแบบทางดานจิตรกรรม กอใหเกิดการหวงแหนและ

รักษาศิลปะการแสดงทองถ่ินนี้ใหคงอยูสืบไป   

วัตถุประสงค 

  1. เพ่ือปฏิบัติงานสรางสรรคทางดานจิตรกรรมจากแรงบันดาลใจ จากสีสัน และ

ลวดลายของเครื่องแตงกายโนรา ดวยเทคนิคการจุดดวยกรวยบนผาใบ 

  2. เพ่ือทดลองวัสดุในการสรางสรรคผลงานดานจิตรกรรมและเปนสื่อการเรียนรู

ดวยวิธีการจุดตลอดจนสรางสุนทรียภาพ กอใหเกิดการพัฒนาในกระบวนการเรียนการสอน

โดยการจัดทําเปนองคความรู ดวยการเรียบเรียงขบวนการสรางสรรคผลงานเพ่ือถายทอด

กระบวนการสรางสรรคใหกับนักเรียนนักศึกษา เยาวชน และประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ 

กระบวนการสรางสรรค 

  1. ศึกษาสีสันและลวดลายของเครื่องแตงกายโนราเพ่ือกําหนดกรอบแนวคิด       

ในการสรางสรรคผลงานจิตรกรรมรวมสมัยดวยวิธีการจุดชุดสีสันและลวดลายจาก       

เครื่องแตงกายโนรา โดยการชมการแสดงจริงและบันทึกเปนภาพถายของนักแสดงโนรา   

จากนักแสดงในจังหวัดนครศรีธรรมราชและพัทลุง 

  2. ศึกษาทฤษฎอีงคความรูท่ีเก่ียวของประกอบการสรางสรรคผลงานจิตรกรรมดวย

เทคนิคการจุด 

  3. สรางสรรคผลงานจิตรกรรมดวยเทคนิคการจุดดวยกรวย 

  4. วิเคราะหผลงานสรางสรรค 

  5. สรปุการสรางสรรค 
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ท่ีมาและความสําคัญของการสรางสรรค 

 การสรางสรรคผลงานจิตรกรรมรวมสมัยดวยวิธีการจุดชุดสีสันและลวดลายจาก

เครื่องแตงกายโนราไดนําสีสันและลวดลายจากเครื่องแตงกายโนราจากนักแสดงโนรา       

ในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุงมาสรางสรรคเปนผลงานจิตรกรรมรวมสมัย   

ดวยวิธีการจุดจากกรวย ผูวิจัยไดศึกษาการใชสีจากชุดแตงกายโนรา สีท่ีนํามาใชลวนมี  

ความสดใสของสีโดยไมไดลดคาของสีลงมากนัก การประกอบกันของสีบนลวดลายและ

รูปทรงไดใชสีในวรรณะรอนและวรรณะเย็นประกอบอยูในลวดลายรูปทรงเดียวกัน เพ่ือให

เกิดความงามท่ีเหมาะสมไมเกิดความเบื่อหนายในลวดลายนั้น ๆ อีกท้ังยังทําใหสีท่ีนํามาใช

เกิดพลังในลวดลายและรูปทรงนั้น ๆ เม่ือนําสีท้ังสองวรรณะมาผสมผสานกันในสัดสวนท่ี

เหมาะสม ความมีลักษณะเฉพาะของเครื่องแตงกายอีกรูปแบบคือชิ้นสวนตาง ๆ สามารถ

แยกออกจากกันได และนํามาประกอบเปนรูปทรงเครื่องแตงกายบนกายวิภาคของนักแสดง 

ทําใหขณะแสดงเสนและรูปทรงท่ีรอยดวยลูกปดตามชิ้นสวนตาง ๆ มีความเปนอิสระ

เคลื่อนไหวและพลิ้วไหวไปตามจังหวะของทารําในการแสดงของนักแสดง สีสันและ     

ความพลิ้วไหวเหลานี้ชวยดึงดูดความสนใจของผูท่ีไดชม เม่ือนํามาสรางสรรคเปนผลงาน   

ดานจิตรกรรมโดยใชสีอะคริลิกกําหนดจุดเม็ดเล็ก ๆ ดวยกรวยแทนลูกปดเรียงเปนสี เปนเสน 

เปนลวดลาย และรูปทรงตาง ๆ เพ่ือแสดงเอกลักษณเฉพาะใหคงอยูในผลงานจิตรกรรม 

 

 
 

ภาพท่ี 1 การแสดงของนักแสดงโนรา และลวดลายของเคร่ืองแตงกายโนรา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ท่ีมา : ผูวิจัย 
 

 
 



วารสารพัฒนศิลปวิชาการ ปท่ี 3 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562) 35  

 
 

ภาพท่ี 2 ลวดลายของเคร่ืองแตงกายโนรา จังหวัดพัทลุง 

ท่ีมา : ผูวิจัย 

 

อิทธิพลจากศิลปนท่ีไดรับในการสรางสรรค 

  จอร จ  เชอราจ (Georges Seurat) (Jon Kear, 2008) ศิลปนชาวฝรั่ ง เศส      

ศิลปนอิมเพรสชั่นนิสมในศตวรรษท่ี 19 เขียนชิ้นงานท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดโดยใชวิธีการจุด      

คือ “ภาพบายวันอาทิตยบนเกาะลากร็องดฌัต Sunday Afternoon on the Island of 

La Grande Jatte” เขียนข้ึนระหวางป ค.ศ. 1884 ถึง ค.ศ. 1886 ซ่ึงเปนภาพท่ีเปลี่ยน

ทิศทางของศิลปะสมัยใหมเขาสูอิมเพรสชั่นนิสมในยุคหลังและกลายเปนภาพชิ้นสําคัญ 

ศิลปนใชเทคนิคการจุดสรางสรรคผลงาน สรางคาน้ําหนักออนแกจํานวนมากภายในภาพ 

ความหนาแนนของจุดทําใหเกิดคาน้ําหนักท่ีแตกตางกัน และสามารถทําใหเกิดความรูสึก  

ตื้นลกึ ความเปนมิติเกิดข้ึนภายในผลงาน 

จากการใชจุดในการสรางสรรคผลงานของจอรจ เชอราจ (Georges Seurat) และ

ศิลปนอิมเพรสชั่นนิสมดังกลาว ทําใหเห็นความงามท่ีเกิดจากการใชจุด เกิดแรงบันดาลใจ  

ในการสรางสรรคผลงาน ผูวิจัยนําความงามของลวดลายสีสันของเครื่องแตงกายโนรา     

โดยใชจุดจากกรวยในการแสดงออกเพ่ือใหการสรางสรรคจิตรกรรมชุดนี้เกิดความพลิ้วไหว

ในผลงาน 
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ภาพท่ี 3 Seurat “Sunday Afternoon on the Island of La Grande Jatte” (1884-86) 

2.08 m x 3.08 m, Oil paint 

ท่ีมา : Jon Kear (2008) 

 

วิธีการสรางสรรค 

  การสรางสรรคผลงานจิตรกรรมรวมสมัยดวยวิธีการจุดชุดสีสันและลวดลายจาก

เครื่องแตงกายโนรา ผูวิจัยไดนําสีและลวดลายจากเครื่องแตงกายโนรามาสรางสรรคผลงาน

ดานจิตรกรรม โดยใชวิธีการจุดจากกรวยเปนเม็ดเล็ก ๆ มีพ้ืนผิวท่ีนูนออกมาบนผาใบเรียง

ตอกันเปนเสน เปนลวดลายแทนลูกปดจากแบบเครื่องแตงกายโนราจริง จุดเล็ก ๆ ท่ีเกิดจาก

กรวยมีลักษณะนูนออกมาเรียงตอกันสลับกับสีสันท่ีสดใส และผสมผสานกับวัสดุแวววาว

เพ่ือสรางความรูสึกเคลื่อนไหว มีความระยิบระยับเกิดข้ึนในผลงานสรางสรรค ซ่ึงมีข้ันตอน

และกระบวนการดังนี้ 

1. การเตรียมวัสดุอุปกรณในการสรางสรรคผลงาน 

  การเตรียมวัสดุอุปกรณอยางถูกตองเหมาะสมมีความสําคัญในการสรางสรรค

ผลงาน การสรางเครื่องมือดวยกรวยมีความสําคัญในการสรางสรรคงานชุดนี้ เนื่องจาก    

การสรางสรรคผลงานดวยการจุดสีซ่ึงเกิดจากกรวยตองระวังไมใหกรวยมีรอยรั่ว ผูวิจัยได

เตรียมอุปกรณทําจากพลาสติกหนา ใส กําหนดสีแตละสีลงไปในกรวย วางแผนการสรางกรวย 

และทดลองใช เพ่ือไมใหมีรอยรั่วของสีขณะปฏิบัติงาน 
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ภาพท่ี 4 จัดเตรียมเคร่ืองมืออุปกรณตาง ๆ ในการสรางสรรคผลงาน 

ท่ีมา : ผูวิจัย 

  2. กําหนดรูปแบบของผลงานสรางสรรค 

 การสรางสรรคผลงานจิตรกรรมรวมสมัยดวยวิธีการจุดชุดสีสันและลวดลายจาก

เครื่องแตงกายโนราชุดนี้ ผูวิจัยไดนําลักษณะของสี และลวดลายจากเครื่องแตงกายโนรา   

มาสรางสรรคเปนผลงานจิตรกรรม โดยใชวิธีการจุดจากกรวยเปนเม็ดเล็ก ๆ สรางเสน    

สรางลวดลาย และรูปทรงลงบนผาใบ เปนพ้ืนผิวใหมมีลักษณะนูนออกมา เพ่ือใหจุดจากกรวย

แสดงความรูสึกเคลื่อนไหว มีความระยิบระยับท่ีเกิดจากจุดสีท่ีสลับกันและวัสดุแวววาว

ผสมผสานสรางความสนุกสนานในผลงาน เพ่ือนําเสนอคุณคา เรื่องราว ความงดงามของ

เครื่องแตงกายโนราในรูปแบบผลงานดานจิตรกรรม และเพ่ือเกิดการพัฒนาในกระบวนการ

จัดการเรียนการสอนโดยการจัดทําเปนองคความรู เรียบเรียงขบวนการสรางสรรคผลงาน

เพ่ือถายทอดกระบวนการสรางสรรคใหแกนักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนท่ัวไป

 ผูวิจัยไดสรางสรรคผลงานชุดนี้ จํานวน 8 ชิ้น ในมุมมองดานตาง ๆ ของ    

เครื่องแตงกายเพ่ือใหเห็นถึงความงามของสีสันและลวดลาย โดยแบงระยะการทํางาน     

เปน 2 ระยะ ดังนี้ 

 ระยะท่ี 1 ผลงานชิ้นท่ี 1-5 

 ระยะท่ี 2 ผลงานชิ้นท่ี 6-8  

 โดยกําหนดรูปแบบของผลงานในแตละชิ้นดังนี้ 

 ผลงานชิ้นท่ี 1 เปนเรื่องราวรูปทรง ลวดลายของเครื่องแตงกายโนราในสวนของ 

ดานหนา 

 ผลงานชิ้นท่ี 2 เปนเรื่องราว รูปทรง ลวดลายของเครื่องแตงกายโนราในสวน

ของดานขาง 
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 ผลงานชิ้นท่ี 3 เปนเรื่องราว รูปทรง ลวดลายของเครื่องแตงกายโนราขณะแสดง 

ในสวนของดานหลัง 

 ผลงานชิ้นท่ี 4 เปนเรื่องราว รูปทรง ลวดลายของเครื่องแตงกายโนราขณะแสดง  

ในสวนของดานเฉียง 

 ผลงานชิ้นท่ี 5 เปนเรื่องราว รูปทรง ลวดลายของเครื่องแตงกายโนราในสวน

ของดานขางในลักษณะเปนกลุมท่ีรูปทรงซอนกัน 

 ผลงานชิ้นท่ี 6 เปนเรื่องราว รูปทรง ลวดลายของเครื่องแตงกายโนราใน      

สวนตาง ๆ ท่ีนาสนใจและนํามาจัดวางเปนรูปทรงใหมอยางอิสระ 

 ผลงานชิ้นท่ี 7-8 เปนเรื่องราว รูปทรง ลวดลายของเครื่องแตงกายโนราสวนตาง ๆ 

ท่ีนาสนใจและนํามาจัดวางในรูปแบบใหม ลวดลายบางสวนไดนําวัสดุลูกปดจริงมา

ผสมผสานประกอบรวมกับวัสดุทางวิทยาศาสตรประเภทแวววาวในการสรางสรรคผลงาน

ระยะท่ี 2 นี้ 

  3. ข้ันตอนการสรางสรรคผลงาน 

ผูวิจัยดําเนินการสรางสรรคผลงานตามข้ันตอน ดังนี้ 

 1) รางลายเสนบนกระดาษขนาดเล็กเพ่ือหาทิศทางจังหวะ การจัดวางลวดลาย

และรูปทรงตาง ๆ ของเครื่องแตงกายโนราใหลงตัวเหมาะสม และรางภาพสีขนาดเล็ก    

เพ่ือทดลองข้ันตอนการลงสีในแตละชั้น เม่ือจุดดวยกรวยจะใหสีมีความสดสวางมากท่ีสุด 
 

 

ภาพท่ี 5 ภาพรางตนแบบดวยลายเสนและสี ผลงานสรางสรรค ชิ้นท่ี 1  

ท่ีมา : ผูวิจัย 
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ภาพท่ี 6 ภาพรางตนแบบดวยลายเสนและสี ผลงานสรางสรรค ชิ้นท่ี 2 

ท่ีมา : ผูวิจัย 

2) ขยายภาพรางลงบนเฟรมผาใบตามขนาดท่ีกําหนดลงสีโดยรวม และสราง      

คาน้ําหนักออนแก ความแตกตางของสีแตละลวดลายและรูปทรง รวมถึงกําหนดสีพ้ืนหลัง   

ซ่ึงสีภายในภาพประกอบดวยสีวรรณะเย็นท่ีใหความรูสึกสงบ ความสดชื่น ความคิดฝน 

ความเรียบรอย ผสมผสานกับสีวรรณะรอนท่ีใหความรูสึกรอนแรง กระตุนประสาทตาใหเกิด

ความกระปรี้กระเปราและอบอุน ประกอบเรียงเขาดวยกันในผลงานเพ่ือใหสีสรางคาขัดกัน

ไมใหนาเบื่อหนายในผลงานสรางสรรค 

3) ดีดสีพ้ืนเปนจุดเล็ก ๆ ดวยแปรงเพ่ือใหจุดสรางพ้ืนผิวในสวนของพ้ืนหลัง 

สอดรับกับลวดลายของเครื่องแตงกายโนราท่ีบีบจากกรวยอีกครั้งในผลงาน 

4) นํากรวยมาจุดสีตามสีท่ีรองพ้ืนไวในข้ันท่ี 1 สรางเสน ลวดลาย รูปทรง     

ดวยการจุดสีเม็ดเล็ก ๆ จากกรวยท่ัวท้ังภาพ และนําไปเคลือบสีใหเกิดความมันวาว กอนติด

วัสดุทางวิทยาศาสตรประเภทแวววาวลงบนผลงานอีกครั้งในบางลวดลาย เพ่ือใหลวดลาย   

ในผลงานมีความสดใสแวววาวเม่ือโดนแสงและมีความรูสึกเคลื่อนไหวในผลงานสรางสรรค 

5) ผลงานสรางสรรคแบงเปน 2 ระยะ ในระยะแรกผลงานสรางสรรคใชกรวยจุด

สรางคาน้ําหนักความออนแกตามโครงสีของลวดลายและรูปทรงตาง ๆ ท่ีประกอบกันของ

เครื่องแตงกายโนรา กําหนดพ้ืนหลังใหมีน้ําหนักเขม เพ่ือใหสี ลวดลาย และรูปทรงดูเดน

นาสนใจ และนําวัสดุประเภทแวววาวมาประกอบเขากับงานเพ่ือสรางความเคลื่อนไหวและ

ประกายแสงในรูปทรงยามตองแสงหรือเม่ือผูชมเดินผานไปมา สวนผลงานระยะท่ี 2 ผลงาน

สรางสรรคสรางลวดลายรูปทรงตาง ๆ ดวยกรวย เชนเดียวกับระยะท่ี 1 แตไดนําลูกปดจริง

ของเครื่องแตงกายโนรานํามาประกอบเปนลวดลายผสมผสานอยูในผลงานสรางสรรคใน

ระยะชุดหลังนี้ เพ่ือสรางรูปแบบและความเปนอิสระของรูปทรงใหแตกตางไปจากเดิม 
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  ข้ันตอนการสรางสรรคผลงานระยะท่ี 1 
 

 

 

ภาพท่ี 7 ขั้นตอนการสรางสรรคผลงานชิ้นท่ี   2 

ท่ีมา   : ผูวิจัย 

 

  ข้ันตอนการสรางสรรคผลงานระยะท่ี 2 
 

 

 

 

 

ภาพท่ี 8 ขั้นตอนการสรางสรรคผลงานชิ้นท่ี 8 ประกอบดวยลูกปดจริงในผลงาน 

ท่ีมา : ผูวิจัย 
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ปญหาและการแกปญหาในการสรางสรรคผลงาน 

 การสรางสรรคผลงานในแตละชิ้นผูวิจัยไดทําการวิเคราะหในแตละข้ันตอนของ  

การปฏิบัติงานและกระบวนการตาง ๆ เพ่ือประเมินผลของการทํางาน และหาแนวทาง     

ในการพัฒนาผลงานชิ้นถัดไป จากการสรางสรรคผลงานจิตรกรรมรวมสมัยดวยวิธีการจุด  

ชุดสีสันและลวดลายจากเครื่องแตงกายโนรา มีปญหาในขณะสรางสรรคงาน 3 ประการ คือ 

 ปญหาท่ี 1 พ้ืนท่ีวาง ในผลงานชิ้นท่ี 1 ผูวิจัยกําหนดขนาดเปนเฟรมขนาดใหญกวา

คนจริง ลวดลายและรูปทรงตาง ๆ มีขนาดใหญไปทําใหเกิดพ้ืนท่ีวาง ผูวิจัยไดลดขนาดของ

เฟรมใหเล็กลง และเทาแบบคนจริงเพ่ือปรับปรุงแกไขในชิ้นงานตอไป 

 ปญหาท่ี 2 ปญหาซ่ึงเกิดจากสี ดวยสีของเครื่องแตงกายโนรามีความสดใส ซ่ึงผูวิจัย

เลือกสีอะคริลกิเปนสื่อในการแสดงออกเพ่ือความเหมาะสมและสะดวกในการจุดสีจากกรวย 

การสรางสรรคผลงานตองวางแผนในการวางโครงสีข้ันท่ี 1 ไวใหถูกตอง ถึงจะทําใหสีท่ีจุด

จากกรวยอีกครั้งดูสดใส และจะไมลดคาของสีลงมากนัก เพราะจะทําใหสีดูไมสด เชนใน

ผลงานชิ้นท่ี 1 การวางแผนข้ันตอนการกําหนดสียังไมลงตัวทําใหผลงานในชิ้นนี้สียังดูไมสดใส

เทาท่ีตองการและไดหาวิธีการแกไขในชิ้นงานถัดมา 

 ปญหาท่ี 3 การเคลือบสี ผูวิจัยตองการใหสีมีความสดใส การเคลือบสีอีกครั้ง     

เพ่ือความมันวาว จึงมีความจําเปนในการสรางสรรคผลงาน ผูวิจัยตองวิเคราะหข้ันตอน     

การเคลือบสี เนื่องจากผลงานสรางสรรคชุดนี้ใชวัสดุทางวิทยาศาสตรประเภทแวววาวและ

ลูกปดจริงเขามาผสมผสานอีกครั้ง เปนข้ันตอนสุดทายของการทํางาน การเคลือบสีจึงตอง

เคลือบในข้ันตอนท่ีเหมาะสมและไมไปลดคาความสดใสของวัสดุลง 
 

 

 

ภาพท่ี 9 ผลงานเสร็จสมบูรณชิ้นท่ี 2 ผลงานเสร็จสมบูรณชิ้นท่ี 8 และภาพขยายวัสดุลูกปดจริงชิน้ท่ี 8 

ท่ีมา : ผูวิจัย 
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ผลการสรางสรรค 

 ผลการศึกษาคนควาขอมูลและการสรางสรรคผลงาน พบวาขบวนการสรางสรรค

เพ่ือใหเกิดจังหวะความเคลื่อนไหวภายในภาพดวยเทคนิควิธีการจุดจากกรวยใหเกิดเสน 

ลวดลาย รูปทรง และสีสันมีความสดใส เพ่ือแสดงถึงเอกลักษณของเครื่องแตงกายโนรานั้น

ตองมีขบวนการของสีข้ันตอนท่ี 1 เปนสวนสําคัญ และการจุดจากกรวยในสีข้ันตอนท่ี 2 

เพ่ือกําหนดเสน ลวดลาย และรูปทรงซํ้าเรียงตอกัน ประกอบกับวัสดุทางวิทยาศาสตร

ประเภทแวววาวเพ่ือสรางจังหวะการเคลื่อนไหวภายในผลงานใหใกลเคียงกับการแสดงโนรา  

 สีสันท่ีมีความสดใสของเครื่องแตงกายโนรานั้นสามารถดึงดูดความสนใจไดในตัวเอง 

มีความเคลื่อนไหวอยางอิสระของเสนและรูปทรงขณะทําการแสดง ลักษณะการใชสี

ประกอบดวยสีวรรณะรอน เชน สีเหลือง สม-เหลือง สม สม-แดง แดง มวง-แดง และชมพู 

สวนวรรณะเย็นประกอบดวย สีเขียว-เหลือง เขียว น้ําเงิน ฟา มวง เรียงสลับสีผสมผสานกัน

รวมเปนรูปทรง โดยสวนใหญสีดังกลาวไมไดลดคาของสีลง ยังคงสีสันท่ีสดใส การถายทอด

ใหเปนผลงานสรางสรรคทางจิตรกรรมนั้น ตองทําความเขาใจหลักการใชสีของเครื่องแตงกาย

โนราใหเขาใจลําดับข้ันตอนการทํางาน และยังคงยึดหลักรูปแบบของเครื่องแตงกายโนราจริง 

นํามาจัดวางเปนรูปแบบใหมในผลงานจิตรกรรม 

 การประกอบกันของวัสดุทางวิทยาศาสตร วัสดุประเภทแวววาวและลูกปด        

เม่ือนํามารอยเปนเสน ลวดลาย และรูปทรงมาผสมผสานในผลงาน ทําใหผลงานสรางสรรค

เกิดมิติของลวดลายและรูปทรงสรางความสมบูรณเกิดข้ึนภายในภาพ 

สรุปผลการสรางสรรค 

 การวิจัยผลงานสรางสรรค เรื่องการสรางสรรคผลงานจิตรกรรมรวมสมัยดวยวิธีการ

จุดชุดสีสันและลวดลายจากเครื่องแตงกายโนรา ซ่ึงไดแรงบันดาลใจจากศิลปะการแสดง

พ้ืนบานเปนของคนในภาคใต ปจจุบันการแสดงโนรามีใหเห็นและไดรับความนิยมนอยลง

ตามลําดับ โดยวิถีชีวิตของผูคนเปลี่ยนไป มีวัฒนธรรมและสื่ออ่ืน ๆ ท่ีนาสนใจเขามาแทนท่ี 

โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนแทบจะไมรูจักการแสดงโนรา เครื่องแตงกายโนราทําดวยลูกปด

หลากสี มีสีสันท่ีสดใส สวยงามโดดเดนเปนเอกลักษณเฉพาะตัวประกอบดวยลูกปด       

เม็ดเล็ก ๆ เรียงตอกันเปนเสน เปนลวดลาย และรูปทรงตาง ๆ ท่ีมีความเปนอิสระ สามารถ

เคลื่อนไหวไดตามทาทางและจังหวะของการแสดง ผูวิจัยไดตระหนักถึงคุณคาของความงาม
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ในการแสดงและเครื่องแตงกายโนราจากสีสัน ลวดลาย รูปทรงของเครื่องแตงกายโนรา

ดังกลาว นํามาสรางสรรคผลงานทางดานจิตรกรรม จัดวางในรูปแบบใหมแสดงออกดวย      

สีอะคริลิกโดยใชเทคนิคการจุดจากกรวยแทนลูกปดท่ีเปนเม็ดเล็กๆ ท่ีรอยเปนเสน และ

ลวดลายเปนผลงานสรางสรรคทางจิตรกรรมมีลักษณะพ้ืนผิวใหมบนผาใบท่ีเกิดจุดจากกรวย

เปนพ้ืนผิวกอนเล็ก ๆ นูนออกมา นําวัสดุแวววาวมาผสมผสานประกอบกันในผลงานเพ่ือให

รูสึกถึงความเคลื่อนไหว และเปนการเรียนรู เทคนิควิธีการจุดสีจากกรวย กอใหเกิด        

การพัฒนาการเรียนการสอนใหแกนักเรียน นักศึกษา และเปนการสงเสริมกระตุนใหเด็ก 

เยาวชน และประชาชนท่ัวไป ไดชื่นชมถึงความงดงามในศิลปะเครื่องแตงกายของโนรา     

ในรูปแบบทางจิตรกรรม กอใหเกิดการหวงแหนและรักษาศิลปะการแสดงพ้ืนบานนี้ใหคงอยู 

ผลงานในระยะท่ี 2 นําวัสดุมาผสมผสานลงในผลงาน โดยเฉพาะลูกปดจริงจากเครื่องแตงกาย

โนราเพ่ือเพ่ิมความรูสึกเคลื่อนไหวมากยิ่งข้ึน ในการถายทอดผลงานสรางสรรคนี้ไดศึกษา

หลักการสุนทรียศาสตรของจิตรกรรมอิมเพรสชั่นนิสม และผลงานสรางสรรคยังไดรับ

อิทธิพลในการแสดงออกดวยเทคนิคการจุดสี จากศิลปนจอรจ เซอราจ การสรางความรูสึก

เคลื่อนไหวท่ีเกิดจากจุดภายในภาพอีกทางหนึ่งดวย 

ขอเสนอแนะ  

  1. การนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 

 การสรางสรรคผลงานชุดนี้ มีวิธีการสรางสรรคเฉพาะตัวท่ีแตกตางจาก         

การสรางสรรคโดยท่ัวไป โดยวิธีการจุดสีจากกรวยทีละจุดเล็ก ๆ เรียงตอกันเปนสี เสน 

ลวดลาย รูปทรง ฯลฯ ท่ัวท้ังภาพโดยมีท่ีมาจากสีสันเครื่องแตงกายโนรา วิธีการสรางสรรค

ในรูปแบบลักษณะนี้อาจจะมีผูสนใจท่ีจะนําไปใชใหเกิดประโยชน อีกท้ังรูปแบบเนื้อหา

เก่ียวกับสีสันลวดลายของโนราซ่ึงเปนการแสดงพ้ืนบานของคนในภาคใตอาจจะเปน

ประโยชนกับชุมชนในทองถ่ินและแหลงทองเท่ียว ใชเปนแหลงเรียนรูทางศิลปวัฒนธรรม

ของทองถ่ินใหเยาวชนรุนหลังไดเรียนรูถึงศิลปะการแสดงของทองถ่ินภาคใตในรูปแบบ     

การสรางสรรคผลงานจิตกรรมรวมสมัยดวยวิธีการจุดชุดสีสันและลวดลายจากเครื่องแตงกาย

โนรา 

  2. การนําผลการวิจัยไปพัฒนาผลงานทางดานจิตรกรรม 

 ในการวิจัย เรื่องการสรางสรรคผลงานจิตรกรรมรวมสมัยดวยวิธีการจุด ชุดสีสัน

และลวดลายจากเครื่องแตงกายโนรา เปนการคนหาทดลองวิธีการถายทอด ซ่ึงไดใชกรวย  
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ในการจุดสีในการถายทอดแสดงออกเพ่ือใหสอดรับกับเนื้อหาเรื่องราวท่ีนํามาแสดง ผลท่ีได

เปนท่ีนาพอใจโดยเฉพาะผลงานในระยะท่ี 1 ชิ้นท่ี 2-5 ท่ีสามารถสรางสรรคผลงานโดย

กําหนดสีใหสดใสไดตามตองการ และผลงานระยะท่ี 2 ผลงานชิ้นท่ี 7-8 ซ่ึงไดนําลูกปดจริง

เขามาผสมผสานรวมกับจุดเล็ก ๆ ท่ีเกิดจากกรวยทําใหเกิดมิติใหมท่ีนาสนใจในผลงาน

สรางสรรคดานจิตรกรรม และยังสามารถนําผลท่ีไดไปพัฒนาผลงานดานจิตรกรรมตอไป  

รายการอางอิง 

Jon Kear. (2008). The Treasure of The impressionists. London: A Civition of 

The Carlton Publishing Group. 
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ศิลปะเพ่ือบําบัดความเครียดในสถานพินิจและคุมครองเด็ก 

และเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี 

CREATING ART ACTIVITIES FOR STRESS MANAGEMENT 

THERAPY IN JUVENILE OBSERVATION AND PROTECTION 

CENTRE OF SUPHANBURI PROVINCE 

พิเศษ  โพพิศ0

* 

PISET POPIS   

บทคัดยอ  

  การวิจัยสรางสรรคนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบคาความเครียดของเด็ก

และเยาวชนในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี กอนและหลัง  

การใชชุดรูปแบบกิจกรรมการสรางสรรคผลงานศิลปะท่ีผูวิจัยออกแบบข้ึนเอง  โดยใชทฤษฎี

การจัดศิลปะบําบัดของนายแพทยทวีศักดิ์ สิริรัตนเรขา ตามลําดับดังนี้ 1. สรางสัมพันธภาพ  

2. คนหาปญหา 3. ทบทวนประสบการณ 4. เสริมสรางพลังใจ รวมเวลาการจัดกิจกรรมเปน

เวลา 23 สัปดาห (สัปดาหละ 3 ชั่วโมง) จํานวนเด็กและเยาวชนท้ังหมด 30 คน และใช  

แบบประเมินความเครียด ST-5 ของกรมสุขภาพจิตในการประเมิน ผลของการศึกษาพบวา   

1. กอนเขารวมโครงการ  เด็กและเยาวชน  รอยละ 10 มีความเครียดนอย   

 หลังเขารวมโครงการ   เด็กและเยาวชน  รอยละ 20   มีความเครียดนอย 

2. กอนเขารวมโครงการ เด็กและเยาวชน  รอยละ 70.17 มีความเครียดปานกลาง   

 หลังเขารวมโครงการ  เด็กและเยาวชน  รอยละ 73.32 มีความเครียดปานกลาง 

3. กอนเขารวมโครงการ เด็กและเยาวชน  รอยละ 13.15 มีความเครียดมาก   

 หลังเขารวมโครงการ  เด็กและเยาวชน  รอยละ  6.68 มีความเครียดมาก 

4. กอนเขารวมโครงการ เด็กและเยาวชน  รอยละ  6.68 มีความเครียดมากท่ีสุด   

 หลังเขารวมโครงการ  เด็กและเยาวชน  รอยละ  0  มีความเครียดมากท่ีสุด 

   * วิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี  สถาบนับัณฑิตพัฒนศิลป 

     Suphan Buri College of Fine Arts, Bunditpatanasilpa Institute 
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 หลังการเขารวมโครงการ พบวา ไมมีเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุมครอง

เด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรีท่ีมีผลการประเมินความเครียดมากท่ีสุด แตพบวามี      

คาความเครียดนอยเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญถึงรอยละ 10  

คําสําคญั : ศิลปะบําบัด ความเครยีด   

Abstract 

 This creative research aimed to compare the stress of children       

and youth in the Juvenile Observation and Protection Center, Suphanburi 

Province before and after the use of the creative art creation activities       

that the researchers designed themselves by using the art therapy theory     

of Dr. Thaweesak Siriratreka In the following order 1. Establishes Rapport      

2. Exploration 3. Experiencing 4. Empowerment. The total duration of        

the  activity was 23 weeks (3 hours per week). The participants consisted of 

the total of 30 children. The study used the stress assessment form ST-5 of 

the Department of Mental Health to collect data. The results of the study 

showed that 

1. Before joining the project, 10% of the children and youth showed 

low stress. After joining the project 20% of the children and youth showed 

low stress. 

2. Before joining the project, 70.17% of the children and youth 

showed moderate stress. After joining the project, 73.32% of the children 

and youth showed moderate stress.  

3. Before joining the project 13.15% of the children and youth 

showed high stress. After joining the project, 6.68% of the children and 

youth showed high stress.        

4. Before joining the project 6.68% of the children and youth showed 

the highest stress. After joining the project 0% of the children and youth 

showed the highest stress.        
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After the project, it was found that no children and youth in the 

Juvenile Observation and Protection Center, Suphan Buri Province had the 

highest stress on the assessment. However, the result showed that low 

stress was statistically significantly increased to 10 percent. 

Keywords: Art Therapy, Stress   

บทนํา 

 เม่ือกลาวถึงคําวา “ศิลปะ” โดยท่ัวไปเรามักเขาใจกันวา คือ กิจกรรมสรางสรรค

เพ่ือการผอนคลายและความสุขสนุกสนาน แตในปจจุบันศิลปะไดขยายตัวเขาไปสูเขตแดน

ของการแพทยท่ีสามารถนํามาเยียวยาผูคนไดอีกดวย เรียกกันวา “ศิลปะบําบัด” ซ่ึงมี

ความหมายกวาง ๆ คือการใชกิจกรรมทางศิลปะเพ่ือวินิจฉัยหาขอบกพรอง ความผิดปกติ

บางประการของกระบวนการทางจิตใจและชวยในการบําบัดรักษา ฟนฟูสมรรถภาพใหดีข้ึน 

(กองสาราณียกร, 2555) เด็กและเยาวชนท่ีถูกควบคุมไวท่ีสถานพินิจและคุมครองเด็กและ

เยาวชน จังหวัดสุพรรณบุรี แมจะไดรับการดูแลอยางดีตามหลักสิทธิเด็กและเยาวชนตาม

สิทธิข้ันพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต มีเสรีภาพในการติดตอสื่อสารกับบุคคลในครอบครัว 

อยางไรก็ดีโดยธรรมชาติของมนุษยการถูกควบคุมจํากัดอิสรภาพยอมกอใหเกิดความเครียด 

ความกดดัน สิ้นหวังและทอแท และบางรายอาจมีอาการซึมเศราแฝงอยูไมนอย โดยเฉพาะ

วัยรุนซ่ึงเปนวัยหัวเลี้ยวหัวตอ มีการเปลี่ยนแปลงท้ังดานรางกายและจิตใจ การนําโครงการ

หรือกิจกรรมตาง ๆ เขาไปในสถานพินิจฯ เพ่ือชวยเยียวยาจิตใจใหแกเด็กและเยาวชนให

ผอนคลายความเครียดความกังวลจึงจําเปนอยางยิ่ง เพ่ือจะยังประโยชนใหแกผูขาดโอกาส

ทางสังคมไดมากข้ึนตอไป โดยเฉพาะการสรางรากฐานกําลังใจ ความภาคภูมิใจในตนเอง    

ใหเกิดข้ึนกับเด็กและเยาวชนท่ียังเปนหนอออน ประสบการณทางศิลปะท่ีดีสําหรับเด็กและ

เยาวชน (เทวี ประสาท, 2546) ไมเพียงแตจะชวยเสริมสรางพัฒนาการดานอารมณและ

สติปญญาของเด็กเทานั้น แตมีอิทธิพลไปถึงการเกิดสุนทรียภาพ อันหมายถึงความรูสึก

ประทับใจความซาบซ้ึงใจหรือความสะเทือนใจก็ดี สุนทรียภาพมีความสัมพันธเก่ียวของกับ

การเรียนรูของมนุษย มนุษยท่ีมีสุนทรียภาพในการมองโลก มองสังคมจะเกิดกระบวน      

การเรียนรู เกิดความเขาใจสภาวะของตนเอง ผูอ่ืน และสรรพสิ่งรอบตัวควบคูกันไป สงผล

ตอพฤติกรรมการตัดสินใจในการกระทําท่ีมีมิติมุมมองเปลี่ยนไป การสรางพ้ืนท่ีหรือ
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บรรยากาศการเรียนรูท่ีกระตุนใหเด็กและเยาวชนเกิดกระบวนการสรางสุนทรียภาพท่ีดีใน

จิตใจ สามารถยังผลสืบเนื่องท่ีจะชวยลดความเสี่ยงการกออาชญากรรมในเด็กและเยาวชน

ตอไป 

วัตถุประสงค 

1. สรางสรรคกิจกรรมศิลปะเพ่ือบําบัดความเครียดใหแกเยาวชนในสถานพินิจและ

คุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี   

2. ศึกษาเปรียบเทียบคาความเครียดในกลุมเปาหมายกอนและหลังการใช         

ชุดรูปแบบกิจกรรมการสรางสรรค 

3. พัฒนาทักษะท่ีชวยกระตุนกระบวนการเกิดสุนทรียภาพท่ีดีในเด็กและเยาวชน  

อันนําไปสูการพัฒนาตนเองใหมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงคเปนพลเมืองท่ีดีของสังคมตอไป 

วิธีการศึกษา  

  การกําหนดประชากร 

 ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุมครอง

เด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 50 คน 

 การเลือกกลุมตัวอยาง 

 เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุร ี 

จํานวน 30 คน ผูหญิง 5 คน ผูชาย 25 คน อายุระหวาง 14-17 ป 

 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาวิจัย  

1. ชุดรูปแบบกิจกรรมการสรางสรรคงานศิลปะ 

2. แบบประเมินคาคะแนนความเครียด ST-5 ของกรมสุขภาพจิต 

การวิเคราะห   

1. วิเคราะหการทํากิจกรรมในแตละสัปดาหจากผลงานการสรางสรรคและการเขา

รวมกิจกรรมดวยวิธีการสังเกตและสัมภาษณ 

2. เปรียบเทียบคาคะแนนความเครียดกอนและหลังการใชชุดรูปแบบกิจกรรม 
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  กระบวนการศึกษาวิจัย 

ผูวิจัยไดประสานงานกับผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน

จังหวัดสุพรรณบุรีในเบื้องตนและไดรับความรวมมือและยินดีเปนอยางยิ่งท่ีจะใหโครงการนี้

ไดจัดทําข้ึนตามวัตถุประสงคของผูวิจัย เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกเด็กและเยาวชนใน

สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี และเพ่ือสรางการมีสวนรวมของ

วิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรีและสถานพินิจฯ ในการรวมมือกันแกปญหาความเครียดในเด็ก

และเยาวชนท่ีถูกจํากัดและควบคุมอิสรภาพ โดยมีจัดกิจกรรม ดังนี้ 

ครั้งท่ี 1 

จัดกิจกรรมสรางสัมพันธภาพ ละลายพฤติกรรม 

ครั้งท่ี 2  

กิจกรรมปราสาททราย (มีกระบะทรายและอุปกรณเลนทรายใหเด็กและเยาวชน

สรางสรรคอยางอิสระ)       

ครั้งท่ี 3-4  

  กิจกรรมวาดเสน ระบายสี 

- หัวขอเรื่องเพ่ือน  

- หัวขอเรื่องทิวทัศน      

ครั้งท่ี 5-7 

 กิจกรรมเทคนิคในงานศิลปะ 

 - เทคนิคกาวยาง 

- เทคนิคเทียนไข 

- เทคนิคการใชรูปทรง 

ครั้งท่ี 8 

  กิจกรรมสรางสรรคงานศิลปะอิสระตามจินตนาการ (งานกลุม) 

ครั้งท่ี 9-12 

กิจกรรมปนดินน้ํามัน 

- หัวขอสงกรานต 

- หัวขอมนุษยตางดาว 

 - หัวขออิสระตามจินตนาการ 
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ครั้งท่ี 13-14 

- กิจกรรมสรางสรรคงานศิลปะโดยเทคนิคเปาสี หัวขออิสระ 

ครั้งท่ี 15-16 

วาดเสนและระบายสีตามหัวขอท่ีกําหนด 

- กิจกรรมพิจารณาทบทวนตนเองผานการสรางสรรคตัวการตูนหัวขอ “ตัวฉัน” 

- หัวขอความประทับใจในสถานพินิจ ฯ 

ครั้งท่ี 17-21 

- กิจกรรมสรางสรรคนิทานหุนมือในหัวขอ “นิทานชีวิต” โดยแบงผูเขารวม

กิจกรรมเปนกลุม ๆ และใหชวยกันแตงนิทาน โดยมีตัวละครจากหุนมือท่ีแตละคน

สรางสรรคข้ึนจากสัปดาหกอน 

- กิจกรรมละครหุน จัดใหผูเขารวมกิจกรรมผลัดกันออกมาแสดงละครหุนทีละกลุม 

ครั้งท่ี 22  

  กิจกรรมวาดเสนระบายสี 

 - หัวขอสิ่งท่ีวาดหวังในอนาคต 

ครั้งท่ี 23 

 - กิจกรรมเขียนความในใจถึงคนท่ีคิดถึง  
 

กิจกรรมสรางสรรคในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี 
 

 
 

ภาพท่ี 1 กิจกรรมปราสาททราย 

ท่ีมา : ผูวิจัย 
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ภาพท่ี 2 กิจกรรมปราสาททราย 

ท่ีมา : ผูวิจัย 

 

 
 

ภาพท่ี 3 กิจกรรมปราสาททราย 

ท่ีมา : ผูวิจัย 
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ภาพท่ี 4 กิจกรรมวาดเสน ระบายส ี

ท่ีมา : ผูวิจัย 

 

 
 

ภาพท่ี 5 กิจกรรมปนดินน้ํามนั 

ท่ีมา : ผูวิจัย 
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ภาพท่ี 6 กิจกรรมปนดินน้ํามนั 

ท่ีมา : ผูวิจัย 

 

 
 

ภาพท่ี 7 กิจกรรมนําเสนอผลงาน 

ท่ีมา : ผูวิจัย 
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                                   ภาพท่ี 8 กิจกรรมละครหุนนิทานชวิีต 

ท่ีมา : ผูวิจัย 

 

  
 

ภาพท่ี 9 กิจกรรมละครหุนนิทานชีวิต 

ท่ีมา : ผูวิจัย 
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เนื่องจากงานวิจัยนี้มีจุดประสงคเพ่ือศึกษาผลของความเครียดในกลุมเปาหมาย

กอนและหลังการใชรูปแบบกิจกรรมสรางสรรคศิลปะในสถานพินิจและคุมครองเด็กและ

เยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรีวา เม่ือเด็กและเยาวชนไดผานการเขารวมโครงการสรางสรรค

กิจกรรมศิลปะตามแผนการจัดกิจกรรมท่ีผูวิจัยไดออกแบบไวแลวนั้น ผลการประเมิน      

คาความเครียดจะแตกตางกันอยางไร กอนการจัดกิจกรรมผูวิจัยจึงไดเริ่มตนโดยการให

กลุมเปาหมายไดทําแบบประเมินคาความเครียด โดยนํารูปแบบการประเมิน ST-5 มาจาก

กรมสุขภาพจิตเพ่ือใหไดแบบประเมินคาท่ีมีมาตรฐานทางการแพทย   

ผลการศึกษา 

 แบงการศึกษาและวิเคราะหเปน 2 สวน 

  สวนท่ี 1 คือ การใชรูปแบบการประเมินทางทักษะดานสังคม อารมณ และ

สุนทรียภาพเปนหลักเพราะการสรางสรรคกิจกรรมครั้งนี้เนนดานการผอนคลายความเครียด 

มิไดเนนความรูทฤษฎีทัศนศิลป การแสดงออกทางศิลปะ และองคประกอบศิลปะ แตให    

คาความสําคัญของผลท่ีไดรับจากการเขารวมกิจกรรม โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือการคนหา

ความหมาย สํารวจความคิด ความรูสึกท่ีซอนอยูภายในใจใหกลุมเปาหมายไดใชงานศิลปะ

เปนสื่อในการสื่อสารถึงความรูสึกท่ีอยูภายในใจ ไดปลดปลอย ผอนคลาย และมีความหวัง 

เกิดความคิดดานบวก บมเพาะความสามารถดานสุนทรียภาพ   

  สวนท่ี 2 ศึกษาในดานทฤษฎีทัศนศิลป โดยคัดสรรเฉพาะเยาวชนบางคนท่ีมี

ความสามารถเฉพาะทางเปนพิเศษ เพ่ือเปดโอกาสใหผูวาดเขาใจผลงานของตนเองมากข้ึน  

มีเปาหมายไปสูการพัฒนา แกไข ปรับปรุงผลงาน และพัฒนาทักษะฝมือใหดียิ่ง ๆ ข้ึน     

เพ่ือกาวไปสูการเรียนตอในสายอาชีพเฉพาะทางตอไป 

  ผลการประเมินความเครียด  

1. กอนเขารวมโครงการ เด็กและเยาวชน รอยละ 10 มีความเครียดนอย   

หลังเขารวมโครงการ เด็กและเยาวชน รอยละ 20 มีความเครียดนอย 

2. กอนเขารวมโครงการ เด็กและเยาวชน รอยละ 70.17 มีความเครียดปานกลาง   

หลังเขารวมโครงการ เด็กและเยาวชน รอยละ 73.32 มีความเครียดปานกลาง 

3. กอนเขารวมโครงการ เด็กและเยาวชน รอยละ 13.15 มีความเครียดมาก   

หลังเขารวมโครงการ เด็กและเยาวชน รอยละ  6.68 มีความเครียดมาก 
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4. กอนเขารวมโครงการ เด็กและเยาวชน รอยละ 6.68 มีความเครียดมากท่ีสุด   

หลังเขารวมโครงการ เด็กและเยาวชน รอยละ 0 มีความเครียดมากท่ีสุด 

หลังการเขารวมโครงการ พบวาเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุมครองเด็กและ

เยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรีท่ีมีผลการประเมินความเครียดมากท่ีสุด เปนรอยละ 0 และพบวา

มีคาความเครียดนอยเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญถึงรอยละ 10  

สรุปและอภิปรายผล 

ความมุงหมายของการศึกษาวิจัยครั้งนี้ตองการศึกษาการใชการสรางสรรคกิจกรรม

ศิลปะ วาการสรางสรรครูปแบบกิจกรรมตามชุดรูปแบบท่ีผูวิจัยออกแบบสามารถบําบัด

ความเครียดใหแกเยาวชนไดลดลงหรือไม โดยใชเครื่องมือวิจัยแบบประเมินเปรียบเทียบผล

คาคะแนนความเครียดในกลุมเปาหมายกอนและหลังการใชกิจกรรมศิลปะ 

จากผลการประเมินความเครียดพบวา หลังการเขารวมกิจกรรมเด็กและเยาวชนมี

ความเครียดลดลงอยางมีนัยสําคัญ สอดคลองกับท่ีกองสาราณียกร (2555) กลาววา ศิลปะ

บําบัดเปนกิจกรรมทางศิลปะท่ีชวยในการบําบัดรักษา ฟนฟูสมรรถภาพใหดีข้ึน โดยผลจาก

การวิจัยครั้งนี้ท่ีพบวา หลังการเขารวมกิจกรรม เด็กและเยาวชนกลุมท่ีมีความเครียดมาก

ท่ีสุดเปนรอยละ 0 เด็กและเยาวชนกลุมท่ีมีความเครียดมากลดลงถึงรอยละ 6.47 และ      

เด็กและเยาวชนกลุมท่ีมีความเครียดนอยเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญ รอยละ 10 

ตัวเลขจากผลการประเมินสรุปไดวา การศึกษาวิจัยครั้งนี้สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค

ท่ีผูวิจัยมุงหมาย คือ  

1. ไดสรางสรรคกิจกรรมศิลปะเพ่ือบําบัดความเครียดใหแกเยาวชนในสถานพินิจ

และคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรีครบตามเวลาท่ีกําหนดไว   

2. ไดศึกษาเปรียบเทียบคาความเครียดในกลุมเปาหมายกอนและหลังการใชชุด

รูปแบบกิจกรรมการสรางสรรค 

3. ไดพัฒนาทักษะท่ีชวยกระตุนกระบวนการเกิดสุนทรียภาพท่ีดีในเด็กและเยาวชน  

อันนําไปสูการพัฒนาตนเองใหมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงคเปนพลเมืองท่ีดีของสังคมตอไป 
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ขอจํากัดท่ัวไปของการศึกษา 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนกรณีศึกษาเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุมครองเด็ก

และเยาวชนในจังหวัดสุพรรณบุรี ผลการศึกษาแสดงใหเห็นคาประเมินผลความเครียดของ

เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนในจังหวัดสุพรรณบุรีเทานั้น  

ขอมูลท่ีไดจึงไมอาจเปนตัวแทนของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ ท้ังหมด แตอาจใช

สะทอนภาพบางสวนท่ีมีปจจัยพ้ืนฐานรวมกันได 

ขอเสนอแนะ 

  ผลของการศึกษาวิจัยท่ีกลาวมาขางตน ทําใหผูวิจัยมีขอเสนอแนะแนวทาง ดังนี้ 

1. ควรพิจารณาในเรื่องการจัดกิจกรรมศิลปะเพ่ือบําบัดความเครียดเพ่ิมข้ึน  

เพราะจากการศึกษาวิจัยกิจกรรมศิลปะเพ่ือบําบัดความเครียด สงผลใหเด็กและเยาวชนมี

ความเครียดลดลงอยางมีนัยสําคัญ 

2. ควรจัดใหมีการฝกฝนทักษะทางศิลปะใหเด็กและเยาวชนท่ีมีความชื่นชอบ

ทางดานศิลปะไดพัฒนาทักษะและฝมือมีโอกาสในการแขงขัน การเขาประกวด และ     

การเผยแพรผลงานสูสาธารณะเพ่ือสรางความสุข เสริมความม่ันใจ และความภาคภูมิใจ  

รายการอางอิง 

กองสาราณียกร. (2555). “ศิลปะบําบัดศิลปะเยียวยาใจ”. จดหมายขาวอาทิตยอัสดง.     

4, 11 (มกราคม-มีนาคม 2555).  

เทวี ประสาท. (2546). ศิลปะ รากฐานแหงการศึกษา. นครปฐม : เรือนแกวการพิมพ. 
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การออกแบบผลิตภัณฑเพ่ือสืบสานเอกลักษณจากชุมชนไทยทรงดํา 

PRODUCT DESIGN FOR THE IDENTITY FOR  

THE THAI SONG DAM COMMUNITY 

ธนา  น้ําคาง  และนุชนาฏ  อนรักดี* 

THANA NUMKHANG AND NUCHANAT ONRUKDEE 

บทคัดยอ 

 การวิจัยเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑเพ่ือสืบสานเอกลักษณจากชุมชนไทยทรงดํา 

โดยมีวัตถุประสงค 1. เพ่ือนําเอกลักษณและวัฒนธรรมการดําเนินชีวิตของชาวไทยทรงดํา 

มาสรางสรรคผลิตภัณฑเพ่ือประโยชนแกชุมชนและสังคม 2. เพ่ือใหชุมชนไดใชประโยชน

จากผลงานการสรางสรรคท่ีไดจากเอกลกัษณในทองถ่ิน 3. เพ่ือสรางองคความรูและสืบสาน

เอกลักษณจากชุมชนไทยทรงดํา ขอบเขตท่ีใชในการวิจัย คือ 1. พ้ืนท่ีท่ีทําการศึกษา คือ 

ชาวไทยทรงดํา อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 2. ระยะเวลาดําเนินการ คือ ปงบประมาณ 

2562 3. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้มี คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

ไดแก 1. หาคาความสอดคลอง 2. สถิติพ้ืนฐานท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 3. คาเฉลี่ย  

 ผลการวิจัยพบวา 1) ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 123 คน เปนเพศชาย จํานวน   

51 คน (รอยละ 41.46) เพศหญิง จํานวน 72 คน (รอยละ 58.54) สวนใหญอายุอยูในชวง 

31-39 ป จํานวน 41 คน (รอยละ 33.33) และ 2) ระดับความพึงพอใจท่ีมีตอการออกแบบ

ผลิตภัณฑเพ่ือสืบสานเอกลักษณจากชุมชนไทยทรงดํา ภาพรวมมีคาเฉลี่ยท่ี 4.42 สวนสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐานอยูท่ี 0.68 พบวา ผลิตภัณฑมีสีสันสวยงาม มีคาเฉลี่ยสูงสุดท่ี 4.61 

คําสําคญั : การออกแบบผลิตภณัฑ เอกลักษณชุมชน ไทยทรงดํา 
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Abstract 

This research focuses on product design to carry on the uniqueness 

of the Thai Song Dam community. The objective of the research are 1. To 

incorporate the identity and the cultural lifestyle of the Song Dam people 

into the product design for the benefits of the community and the society    

2. To enable the community to take advantage of creative works derived 

from local identities 3. To create knowledge and carry on the cultural 

identity of Thai Song Dam community. As for the scope of the research,       

1. The study location was Thai Song Dam people in U Thong District,       

Suphan Buri Province. 2. The operational period was the fiscal year 2019.     

3. The tools used in this research were questionnaires. Data analysis 

included Index of Congruence, basic statistics and mean score. 

The research found that 1) there were 123 respondents: 51 males or 

(41.46%) and 72 females (58.54 %). Most respondents (41 people) aged 

between 31-39 years which is equal to 33.33 % and 2) In general, the mean 

score of the level of satisfaction with the product design to carry on the 

identity of the Thai Song Dam community was 4.42, with the standard 

deviation of 0.68. The result showed that the respondents rated their 

satisfaction the highest mean score (4.61) to indicate the products contain 

beautiful colors. 

Keywords: Product design, Identity, Community, Thai Song Dam  

บทนํา 

ผลิตภัณฑทองถ่ินโดยท่ัวไปไดกําเนิดมาจากวัฒนธรรมประเพณี ความเปนอยูของ 

แตละชุมชนแตละภาคของประเทศ เม่ือไดรับการสงเสริมจากภาครัฐ เพ่ือนําเขาสูโครงการ 

OTOP จึงมีการต่ืนตัวในดานการพัฒนาการออกแบบใหรับกับวัตถุประสงคของสังคมและ

การใชงาน โดยนโยบายของรัฐบาลรณรงคสรางผลผลิตจากภูมิปญญาของแตละทองถ่ิน 

เพ่ือเปนพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจรากหญา  
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ชาวไทยทรงดําเปนชนกลุมหนึ่งในอดีตไดอพยพมาจากเมืองแถง แถบลุมแมน้ําดํา

และแมน้ําแดงในประเทศเวียดนามเหนือ ไดมีการอพยพเขามาหลายครั้ง ผลจากศึกสงคราม

ในชวงสมัยพระเจากรุงธนบุรีจนถึงสมัยรัชกาลท่ี 5 แหงกรุงรัตนโกสินทร ชาวไทยทรงดํา

หรือลาวโซงท่ีเขามาก็จะมาตั้งถ่ินฐานบานเรือนท่ีมีลักษณะคลายกับทองถ่ินของตนเองใน

จังหวัดเพชรบุรีกอน จากนั้นมาก็ไดขยับขยายไปอยูตามจังหวัดใกลเคียง เชน จังหวัด

สุพรรณบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดชัยนาท จังหวัดนครสวรรค จังหวัดพิษณุโลก และ

จังหวัดพิจิตร เปนตน จากการวิเคราะหการอพยพของชาวไทยทรงดําไปอยูในพ้ืนท่ีจังหวัด

ใกลเคียงนั้น อาจเกิดจากการคิดถึงบานเกิดเมืองนอน ตองการกลับไปเวียดนามนั่นเอง     

แตไมสําเร็จ จึงตั้งรกรากอยูกันสืบมาจนถึงปจจุบัน ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงท้ังสภาพ

บานเมือง สังคมเศรษฐกิจความเปนอยูทําใหชาวไทยทรงดําหรือลาวโซงมีความเปนอยู       

มีบานเรือนลักษณะกลมกลืนไปกับกระแสสังคมปจจุบัน แตก็ยังรักษาวัฒนธรรมประเพณี   

ท่ีมีอยูเดิมอยางเครงครัด เชน ชาวไทยทรงดําท่ีตําบลดอนมะเกลือ อําเภออูทอง จังหวัด

สุพรรณบุรี ยังมีวัฒนธรรมประเพณี คติความเชื่อท่ียึดถือกันมาแตในอดีต ในพิธีการเสนเรือน 

(ไหวผี) พิธีการข้ึนบานใหม พิธีการแตงงาน และพิธีงานศพ เปนตน  

มนุษยอยูรอดไดเพราะเปนผูท่ีมีปญญา ปญญาของมนุษยเกิดจากการเรียนรูสะสม 

และถายทอดใหแกกันในรูปของการปฏิบัติ ซ่ึงกระบวนการเรียนรูสะสมความรู และ

ถายทอดความรูนี้ เรียกวา วัฒนธรรม (ประเวศ วะสี, 2535, น. 13)  

วัฒนธรรมของชาวไทยทรงดําหรือลาวโซงเห็นไดชัดเจนจากการใชผาทอ และ

เครื่องแตงกายท่ีแสดงถึงวัฒนธรรมประเพณี คติความเชื่อตาง ๆ ในการดํารงชีวิตประจําวัน 

ลักษณะท่ีโดดเดนของชาวไทยทรงดํา คือ การแตงกายดวยเสื้อผาสีดําท้ังชายและหญิง

โดยเฉพาะผูหญิงนุงผาซ่ิน 

ปจจุบันนิยมใชสีฟาเปนลายเสนคูและเสนเดี่ยว ซ่ึงผาซ่ินมีคติความเชื่อวา เม่ือผา

กระทบกับแสงแดดจะเกิดประกายเหลือบสีแดง เปนการระลึกของหญิงชาวไทยทรงดําท่ีมี

ตอฝายชายเม่ือออกไปทํางานนอกพ้ืนท่ีเปนเวลานาน ๆ เปนการบอกความในใจ โดยไมได

พูดกันตรง ๆ การนุงผาซ่ินลายแตงโมใสกับเสื้อกอม สวนเสื้อฮีใสเม่ือมีพิธีการ ฝายชายมี

กางเกงสีดําขลับเรียกวากางเกงสวงฮีใสกับเสื้อกอมและเสื้อฮีเหมือนกัน ผลิตภัณฑของ   

ชาวไทยทรงดําท่ีตําบลดอนมะเกลือสวนใหญจะเปนเสื้อผา ขาวของเครื่องใช เสื่อผูก ท่ีนอน 

หมอนทาว เสื่อนั่ง หยั่นหรือมุงผาหลา ผาอุมเด็ก สายคาดเอว มูหรือหมวกเด็ก ผาขันลาว



62  Patanasilpa Journal Vol.3 No.2 (July-December 2019) 

หรือผาเช็ดหนา และถุงยาม ผลิตภัณฑใหมท่ีเพ่ิมมา เชน กระเปาใสของ หมอนอิง ผาแขวน

ผนัง ถุงใสมือถือ ผาทอขายเปนเมตร และพัด เปนตน ซ่ึงผลิตภัณฑเหลานี้กลุมผูซ้ือมักเปน

กลุมชาวไทยทรงดําดวยกัน สวนกลุมนักทองเท่ียวมีนอยท่ีซ้ือไปเปนของท่ีระลึกบางเล็กนอย 

บนผลิตภัณฑแสดงใหเห็นถึงวัฒนธรรมของชาวไทยทรงดําอยางชัดเจน จากการใชสีและ

ลวดลาย การปกและปะผาสีตาง ๆ เชน สีแดง สีสม สีเขียว สีเหลือง และสีขาว เปนตน 

สวนลายท่ีทําเปนลายเฉพาะของกลุม เชน ลายดอกจัน ลายขอกุด ลายดอกแปด เปนตน 

ประเวศ วะสี (2535, น. 13) กลาววา นอกจากมนุษยจะใชปญญาในการคิดสรางสรรคสื่อ

สัญลักษณเพ่ือแสดงความคิด ความเชื่อท่ีอยูภายใตบริบททางสังคม และวัฒนธรรมท่ีตนเอง

อาศัยอยูแลว มนุษยยังมีภูมิปญญาท่ีจะทําสิ่งแวดลอมท่ีมีอยูในพ้ืนท่ีตนอาศัยอยูมา

สรางสรรคเปนผลงานศิลปกรรมท่ีมีเทคนิคและกระบวนการผลิตท่ีเปนเอกลักษณ หรือ

เฉพาะถ่ิน และ วิบูลย ลี้สุวรรณ (2532, น. 129) ไดใหแนวคิดในการสืบสานและดํารงอยู

ของศิลปหัตถกรรมวา ทองถ่ินใดสามารถทํางานศิลปหัตถกรรมมาสงเสริมใหเปนสินคาได 

เทากับเปนการสืบทอดและฟนฟูฝมือดานศิลปหัตถกรรมดั้งเดิม และท่ีสําคัญเปนการเพ่ิม

มูลคาใหแกวัสดุท่ีเปนทรัพยากรทองถ่ินซ่ึงมีอยูเดิมแลว แตยังไมไดใชประโยชนใหคุมคา 

ตอเม่ือนํามาผลิตเปนสินคาของท่ีระลึกก็จะไดราคาดี เพราะนักทองเท่ียวเปนกลุมผูบริโภค 

ท่ีมีกําลังซ้ือสูง รวมท้ังเปนการสรางงาน สรางอาชีพ ใหแกแรงงานทองถ่ินซ่ึงวางงาน หรือ

อาจวางงานในฤดูเก็บเก่ียว โดยสรุปจึงนับเปนการพัฒนาชนบทท่ีไดผลอยางสมบูรณ 

ผลิตภัณฑหัตถกรรมผาทอเปนผลิตภัณฑทองถ่ินท่ีรัฐบาลใหการสงเสริม และ

สนับสนุนทางการตลาดท่ีสามารถพัฒนาใหดีข้ึนได โดยผลิตเปนผลิตภัณฑประเภทเสื้อผา

เครื่องใชสําหรับตกแตงบานและของขวัญของท่ีระลึก ผลิตภัณฑดังกลาวไดรับความสนใจ

จากผูบริโภคท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศ เนื่องจากเปนผลิตภัณฑท่ีสามารถแสดง

เอกลักษณวัฒนธรรมไทย รวมท้ังสภาพความเปนอยูทองถ่ินไดเปนอยางดี เม่ือเปรียบเทียบ

กับชาติพันธุลาวกลุมอ่ืน อาทิ ชาวไทยทรงดํา หรือลาวโซงผลิต ผลิตภัณฑของกลุมไมเปนท่ี

รูจักและแพรหลายมากนัก ราคาแพงกวา และไมไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐจึงทําให

ผลิตภัณฑของชาวไทยทรงดําเปนท่ีรูจักกันนอยมากในสังคมปจจุบัน (สุพรรณ สมไทย, 

2549, น. 3) 

ดังนั้นเพ่ือเปนการอนุรักษและสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี คติความเชื่อตาง ๆ     

ในการดํารงชีวิตประจําวัน ลักษณะท่ีโดดเดน ผูวิจัยจึงไดคิดคนออกแบบผลิตภัณฑเพ่ือ    
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สืบสานเอกลักษณใหกับชุมชนไทยทรงดํา เพ่ือเปนการอนุรักษซ่ึงวัฒนธรรมประเพณี      

การดํารงชีวิตของชาวไทยทรงดําใหคงอยู และยังเปนการสรางความรูความเขาใจใหแก

เยาวชนคนรุนหลังทราบถึงวัฒนธรรม ประเพณี การดํารงชีวิตของชาวไทยทรงดําอีกดวย 

วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือนําเอกลักษณและวัฒนธรรมการดําเนินชีวิตของชาวไทยทรงดําสรางสรรค

ผลิตภัณฑเพ่ือประโยชนแกชุมชนและสังคม 

 2. เพ่ือสรางองคความรูและสืบสานเอกลักษณจากชุมชนไทยทรงดํา 

วิธีการศึกษา 

  กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย/การสรางสรรค  

 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ผลิตภัณฑเพ่ือสืบสานเอกลักษณใหแกชุมชนไทยทรงดํา    

ไดกําหนดตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ผลการศึกษา 

  ผลการวิจัยสรุปไดวา 

 1. ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 123 คน เปนเพศชาย จํานวน 51 คน (รอยละ 

41.46) เพศหญิง จํานวน 72 คน (รอยละ 58.54) อายุสวนใหญอยูในชวง 31-39 ป จํานวน 

41 คน (รอยละ 33.33) รองลงมา คือ กลุมอายุ 40-49 ป จํานวน 34 คน (รอยละ 27.64) 

สวนท่ีเหลือ คือ กลุมอายุต่ํากวา 30 ป จํานวน 29 คน (รอยละ 23.57) กลุมอายุ 50-59 ป 

จํานวน 10 คน (รอยละ 8.14) และอายุ 60 ป หรือมากกวา จํานวน 9 คน (รอยละ 7.32) 

ตามลําดับ 

ตัวแปรอิสระ 

ลักษณะประชากรศาสตร 

      - เพศ 

      - อาย ุ

      - ระดับการศึกษา  

ตัวแปรตาม 

- รูปแบบผลิตภัณฑท่ีสรางมูลคาเพ่ิมใหแกผลิตภัณฑ

ชุมชนไทยทรงดําตามแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคท่ี

ยังคงรักษาไวซึ่งเอกลักษณและวัฒนธรรมการดําเนินชีวิต 

- การออกแบบผลิตภัณฑตามแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค 
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2. ระดับความพึงพอใจท่ีมีตอการออกแบบผลิตภัณฑเพ่ือสืบสานเอกลักษณจาก

ชุมชนไทยทรงดํา ภาพรวมมีคาเฉลี่ยท่ี 4.42 สวนสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูท่ี 0.68 พบวา 

ผลิตภัณฑมีสีสันสวยงาม มีคาเฉลี่ยสูงสุดท่ี 4.61 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู ท่ี 0.77 

รองลงมาคือ ผลิตภัณฑมีคุณภาพเหมาะสม มีคาเฉลี่ยท่ี 4.50 สวนสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

อยูท่ี 0.60 รองลงมาคือรูปแบบ/รูปทรงของผลิตภัณฑมีความทันสมัย มีคาเฉลี่ยท่ี 4.32 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูท่ี 0.66 ลําดับสุดทาย คือ ผลิตภัณฑมีความเหมาะสมกับชุมชน 

มีคาเฉลี่ยต่ําสุดท่ี 4.24 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูท่ี 0.68 

อภิปรายผล 

จากขอคนพบของการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําประเด็นสําคัญมาอภิปรายผลตาม

รายละเอียดดังตอไปนี้ 

 1. จากผลการวิจัยท่ีพบวา การออกแบบผลิตภัณฑเพ่ือสืบสานเอกลักษณจาก

ชุมชนไทยทรงดํา พบวาลวดลายตาง ๆ ไดสืบทอดมาจากบรรพบุรุษและมีบางลวดลายได

คิดคนมาใหม และมีการปรับประยุกตเพ่ือใหเขากับสมัยปจจุบันมากข้ึนแบงได 3 ประเภท

คือ ลายพืช ลายสัตว และลายผสมอ่ืน ๆ สอดคลองกับงานวิจัยของ บุญเสริม ตินตะสุวรรณ

(2545) ท่ีไดศึกษาลวดลายผาและเครื่องนุงหมของชุมชนไทยทรงดํา พบวาโดยท่ัวไปมี

จํานวน 5 ลาย คือ ลายพันธุพฤกษา ลายสัตว ลายเครื่องมือเครื่องใช ลายของสถานท่ี สิ่งของ 

และลายเบ็ดเตล็ด ในสวนของลวดลายผาไทยทรงดําหมูบานไผหูชางและบานดอนขอยท่ีพบ

ในปจจุบันจะมีเพียงบางลวดลายเทานั้น สวนใหญเปนลายพืชซ่ึงเปนการลอกเลียนแบบพืช  

ท่ีอยูใกลตัวจะมีลายท่ีสื่อความหมายถึง ตนไม ใบไม ดอกไม หรือผลไม เปนตน สามารถ

นํามาเปนตนแบบในการสรางลวดลายผาไดโดยเฉพาะลายแตงโมหรือลายชะโด ถือเปนลาย

ท่ีเปนเอกลักษณอันเดนชัดของชาวไทยทรงดํา ในสวนของลายสัตวนั้นเปนลายท่ีไดแนวคิด

มาจากสัตว สวนมากเปนลายท่ีพบเห็นและมีความเก่ียวของในชีวิตประจําวัน และสัตวใน

จินตนาการ ลวดลายท่ีปรากฏบนผาทอของชาวไทยทรงดํา มีความเชื่ออยูหลายลักษณะ 

เชน เชื่อเรื่องบุญคุณ ถ่ินกําเนิด ความยําเกรง ความรัก ความสวยงาม การคุมครอง 

ความคิดถึง อํานาจวาสนา ซ่ึงความเชื่อตามลักษณะดังกลาวสามารถนํามาสรางสรรค

ลวดลายดวยวิธีการทอ ปก ปะ และขิด เพ่ือสื่อความหมายถึงเรื่องราวบนผืนผา เชน       

ลายนาค ลายตานกแกว ลายผีเสื้อ และลายมา เปนตน ซ่ึงในปจจุบันลายสัตวหาดูไดยาก 

เพราะไมมีผูสืบทอด 
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 ในสวนของการสื่อความหมายในการใชสีในการทอผาและประดับตกแตงของ      

ชาวไทยทรงดํา กลุมทอผาหมูบานไผหูชางและบานดอนทองมีการทอผาหลายชนิด เชน 

ผาลายแตงโม ผาลายแตงโมสอดดิ้นเงินหรือดิ้นทอง ผามัดหม่ี ผาขาวมา ผาพ้ืนสีตาง ๆ     

ซ่ึงแตละสีมีความหมายและความเชื่อแตกตางกัน โดยเฉพาะสีครามเปนสีท่ีชาวไทยทรงดํา

ใชเปนสีหลักในพ้ืนท่ีสวนใหญของผืนผา โดยมีความเชื่อวาเกิดจากการเก็บกดทางอารมณ

ของผูยอมโดยแสดงความรูสึกออกมาทางผืนผา หมายถึง ความเดียวดายของกลุมชนไทย

ทรงดําท่ีตองพลัดพรากจากบานเกิดเมืองนอนจนกลายเปนชนกลุมนอยของประเทศไทย

สอดคลองกับงานวิจัยของ บุญเสริม ตินตะสุวรรณ (2545) ไดศึกษาถึงสีท่ีเก่ียวกับความเชื่อ

ของชาวไทยทรงดํามี 6 สี และสอดคลองกับงานวิจัยของ กิตติพัฒน นนทปทมะดุล (2550) 

ท่ีไดอธิบายถึงหลักการสําคัญ 3 ประการของปฏิสัมพันธสัญลักษณอันประกอบดวย          

1. มนุษยมีพฤติกรรมการกระทําตอสิ่งตาง ๆ ข้ึนอยูกับ “การใหความหมาย” ของสิ่งนั้น     

2. การใหความหมายของวัตถุหรือสิ่งตาง ๆ ของมนุษยเปนการกระทําผาน “สัญลักษณ” 

และเปนกระบวนการท่ีเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง 3. การอธิบายใหความหมายตอสิ่งใดๆ นั้นเปน

ผลผลิตอันเกิดจากการมีปฏิสัมพันธทางสังคมของมนุษยในสังคม การใหความหมายของสี

ตามความเชื่อของชาวไทยทรงดํานั้นก็มาจากพฤติกรรมของชาวไทยทรงดําท่ีมีตอสิ่งตาง ๆ 

รอบตัว โดยการอธิบายความหมายของลวดลายและสีของผาทอไทยทรงดําลวนมาจากการมี

ปฏิสัมพันธทางสังคมของชาวไทยทรงดําในสังคมในอดีตนั่นเอง 

 2. จากผลการวิจัยท่ีพบวา การนําเอกลักษณและลวดลายของทองถ่ินมาสรางสรรค

ผลงานใหเกิดประโยชนแกชุมชนและสังคมมีหลักการในออกแบบผลิตภัณฑ ดังนี้ หนาท่ีของ

การนําไปใช (Function) การประหยัด (Economy) ความทนทาน (Durability) วัสดุ 

(Material) โครงสราง (Construction) ความสวยงาม (Beauty) และลักษณะเดนพิเศษเฉพาะ 

(Personality) สอดคลองกับงานวิจัยของ สิริพิชญ วรรณภาส และกําจร แซเจียง (2551)   

ท่ีศึกษาปญหาของการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนประเภทผาผืนและผลิตภัณฑผา พบปญหา

สําคัญคือ 1) ปญหาดานวัตถุดิบ 2) ปญหาดานคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ 3) ปญหา

การออกแบบและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ 4) ปญหาการบริหารจัดการและการตลาด       

5) ปญหาดานการวิจัยและพัฒนา 6) ปญหาองคความรูและนวัตกรรม 7) ปญหาการถายทอด

เทคโนโลยีการฝกอบรม ดังนั้นการพัฒนาผลิตภัณฑผาผืนและผลิตภัณฑอ่ืน ๆ จากผาทอ

ไทยทรงดําตองคํานึงถึงหลักการในการออกแบบผลิตภัณฑดังกลาวดวย 
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 3. ผลการวิจัยพบวา ผลงานการสรางสรรคท่ีไดจากเอกลักษณในทองถ่ินพบวา

ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอการออกแบบผลิตภัณฑเพ่ือสืบสานเอกลักษณจาก

ชุมชนไทยทรงดํามากท่ีสุด คือ ดานผลิตภัณฑ ดานการนําไปใชประโยชน และดาน

เอกลักษณของชุมชน ตามลําดับ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ กานตธิดา ไชยมา (2550)     

ท่ีศึกษารูปแบบผลิตภัณฑหัตถกรรมจากผามอฮอมพบวา ผูบริโภคมีความตองการผลิตภัณฑ

หัตถกรรมท่ีทําจากผามอฮอม 3 ชนิด คือ กระเปาสตรี หมอนอิง และท่ีรองจาน จัดทําเปน

ผลิตภัณฑชนิดละ 3 รูปแบบ พบวากระเปาสตรีรูปทรงสี่เหลี่ยมตกแตงโดยใชเศษผามอฮอม

ท่ีเหลือจากการตัดเย็บตัดเปนชิ้นสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ และใชเทคนิคการปะติดเปนลวดลายลงบน

ชิ้นกระเปาท้ังสองดาน สายกระเปาตกแตงโดยใชสายหนัง และมีการใชเม็ดไม กระดุมกะลา 

ลูกเดือย ปกตกแตง มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจมากท่ีสุด และสอดคลองกับงานวิจัยของ 

ไพโรจน ชาญสิกขกร (2546) ท่ีไดศึกษาความคิดเห็นท่ีมีตอผลิตภัณฑผาจกบานไร จังหวัด

อุทัยธานี ท่ีทําจากผาลายดอกแกว ลายกําขอเล็ก ลายกําขอใหญ ผลิตเปนผลิตภัณฑ         

5 ชนิด ประกอบดวย กลองใสทิชชู แฟมเอกสาร ปลอกหมอนอิง ถุงใสขวดไวน และท่ีใส

ซองจดหมาย ผูประเมินผลิตภัณฑผาจกตัวอยางสวนใหญมีการเลือกซ้ือผลิตภัณฑผาไทย

เพ่ือใชในชีวิตประจําวัน ประเภทผลิตภัณฑท่ีชอบหรือสนใจ คือ เครื่องแตงกายสําเร็จรูป     

ซ่ึงซ้ือจากแหลงผลิตหรือศูนยจําหนาย 

ขอเสนอแนะ  

  ขอเสนอแนะการนําผลการจัดการความรูไปใช  

 ควรมีการเชื่อมโยงและสรางเครือขายชาวไทยทรงดําท้ังในอําเภอตาง ๆ และระดับ

จังหวัดเปนพลังแหงการฟนฟู อนุรักษ และสืบทอดภูมิปญญาการสรางเรือนไทยทรงดํา และ

เชื่อมการติดตอสัมพันธทางวัฒนธรรมเครือญาติ ดวยความภาคภูมิใจในอัตลักษณและชาติ

พันธุไทยทรงดํา  

  ขอเสนอแนะการจัดทําครั้งตอไป  

 1. ควรมีการจัดทํากระบวนการสืบทอดภูมิปญญาการการพัฒนาผลิตภัณฑกับ    

การออกแบบผลิตภัณฑในระดับจังหวัดและระดับประเทศ  

 2. ควรมีการจัดทําการจัดการความรู (KM) ในการอนุรักษและสืบทอดภูมิปญญา

ดานตาง ๆ  
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 3. ควรมีการวิจัยพัฒนาการพัฒนาผลิตภัณฑกับการออกแบบผลิตภัณฑไทยทรงดํา

ในดานอ่ืน ๆ เพ่ือเปนการอนุรักษและสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมของชาวไทยทรงดํา 

อยางตอเนื่อง  

 4. ควรมีการวิจัยเก่ียวกับการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชาวไทยทรงดํา เพ่ือเปน

ชองทางในการอนุรักษและสืบสานประเพณีและวิถีชีวิตของชาวไทยทรงดําอีกท้ังยังเปน  

ชองทางการจําหนายผลิตภัณฑไทยทรงดําอีกดวย 
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ผลของนวัตกรรมวงจรการจัดการความรู SECI Model                 

เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรูรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง               

เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนของนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

EFFECTS OF INNOVATION “SECI MODEL KNOWLEDGE 

MANAGEMENT CYCLE” ON BPI'S STUDENTS’ LEARNING 

PROCESS DEVELOPMENT IN SUFFICIENCY ECONOMY FOR 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT COURSE 

ธัญญาลักษณ ใจเท่ียง0

∗ 

THUNYALUK JAITIANG  

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลของนวัตกรรมวงจรการจัดการความรู 

SECI Model เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรูรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาท่ี

ยั่งยืน กลุมเปาหมายคือนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 

2560 ชั้นปท่ี 1 จํานวน 30 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบบันทึกการเรียนรู     

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู แบบสัมภาษณ แบบสอบถามความพึงพอใจ 

แผนการจัดการเรียนรู สถิติท่ีใช ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย (𝜇) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(𝜎) ผลการวิจัยพบวา  

 1. ผลของนวัตกรรมวงจรการจัดการความรู SECI Model ในการจัดการเรียนการสอน

รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน นักศึกษาเกิดการเรียนรูตามกระบวนการ 

SECI Model 4 ข้ันตอน ดังนี้ (1) ข้ันการแลกเปลี่ยนเรียนรู (Socialization) ผูเรียนไดเรียนรู

เศรษฐกิจพอเพียงจากแหลงความรูหลากหลาย ทักษะการทํางานรวมกัน (2) ข้ันการสราง

ความรูชัดแจง (Externalization) ดวยการสะทอนความรูท่ีมีอยูภายในตนเองออกมา เชน 

การพูด (3) ข้ันการรวมความรู (Combination) เปนการนําความรูชัดแจงมาบันทึกหรือ   

∗ ภาควิชาศึกษาทัว่ไป คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  

  General Education Department, Faculty of Art Education, Bunditpatanasilpa Institute 
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จัดหมวดหมูในรูปแบบเอกสารรวมความรู และจัดเก็บเปนคลังความรู (Knowledge Asset) 

และ (4) ข้ันการนําความรูท่ีชัดแจงมาปฏิบัติ (Internalization) เปนทักษะหรือความสามารถ

ของผูเรียนและกลายเปนความรูฝงลึกในตัวผูเรียนตอไป  

2. ผูเรียนมีความพึงพอใจตอกิจกรรมการเรียนรู ผานผลของนวัตกรรมวงจร          

การจัดการจัดการความรู SECI Model ภาพรวมอยูในระดับมาก (𝜇=4.33, 𝜎=0.55) 

คําสําคญั : การจัดการความรู SECI โมเดล ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

Abstract 

  The objectives of the study was to examine the effects of innovation 

“SECI Model Knowledge Management Cycle” on BPI’s students’ learning 

process in sufficiency economy for sustainable development course in the 

second semester of year 2560 B.E. The target group was 30 first year 

students. Research instruments consisted of learning logs, learning behavior 

observation forms, interview questions, an opinion questionnaire and lesson 

plans. Statistics included percentage, mean (𝜇), and standard Deviation (𝜎). 

The findings reveal that: 

  1. Regarding the effects of innovation “SECI Model Knowledge 

Management Cycle” to develop learning process of BPI’s students in 

sufficiency economy for sustainable development course, it was found that 

the students experienced learning through the SECI Model process in 4 steps 

comprising (1) Socialization; learners got knowledge from various sources and 

gained cooperative working skills, (2) Externalization; learners could reflect 

all inner knowledge such as speaking, (3) Combination; learners took explicit 

knowledge to take notes and make groups in order to keep it as Knowledge 

Asset, (4) Internalization; learners put explicit knowledge to practice and 

they had sustainable skills or abilities. 

    2. The students’ overall satisfaction in the learning activities through 

the application of SECI Model was at a high level (𝜇=4.33, 𝜎=0.55). 

Keywords: Knowledge Management, SECI Model, Sufficiency Economy 



วารสารพัฒนศิลปวิชาการ ปท่ี 3 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562)  71 

บทนํา 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) จัดทําข้ึน

บนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) โดยยึดคนเปนศูนยกลาง

การพัฒนาเพ่ือเสริมสรางใหสังคมไทยสามารถยืนหยัดไดอยางม่ันคง โดยอัญเชิญ “ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง” เปนแนวทางปฏิบัติเพ่ือมุงไปสูความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน (สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2562) ดังนั้น แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติฉบับนี้ใหความสําคัญสูงกับการพัฒนาคุณภาพคนใหมีความพรอมทุกมิติ

อยางสมดุลท้ังทางรางกาย จิตใจ ความรู ทักษะและความสามารถ เพ่ือใหเพียบพรอมท้ัง

คุณธรรมและความรู เพ่ือผลักดันสังคมไทยภูมิปญญาและการเรียนรู เพ่ือใหสอดรับกับ    

การปรับโครงสรางประเทศไทยไปสูไทยแลนด 4.0 ดังนั้น ความรูและการจัดการความรู   

จึงเขามามีบทบาทในฐานะเปนปจจัยพ้ืนฐานในการพัฒนาคุณภาพคน และองคกรตาง ๆ 

เพ่ือรองรับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติใหกาวทันตอความสามารถ      

ในการแขงขันของโลกและกาวทันเศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge Based Economy) 

(คทาวุธ แกวบรรจง, 2561, น. 1-2; สํานักเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน, 2562) 

 การจัดการความรู (Knowledge Management: KM) เปนเครื่องมือหรือกระบวนการ

ท่ีองคกรสมัยใหมนํามาใชเพ่ือวัตถุประสงคหลักในการพัฒนาการปฏิบัติงานในองคกรเพ่ิม

ศักยภาพในการแขงขัน และเพ่ือใหองคกรเผชิญกับความทาทายใหม ๆ ได (Bixler, 2000, 

p. 60) สาเหตุท่ีทําใหองคกรสวนใหญตองมีการจัดการความรูเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง

ของสภาพแวดลอมภายนอกและภายในองคกรท่ีเขามากระทบ ทําใหตองปรับตัวโดยใช   

การจัดการความรูเปนเครื่องมือ (Malhotra, 2018) สถาบันอุดมศึกษาเปนสถาบันท่ีทํา

หนาท่ีในการจัดการศึกษาข้ันสูง ในสภาวะปจจุบันเปนชวงท่ีสถาบันอุดมศึกษาตองรับมือกับ

การเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะเผชิญกับยุคเศรษฐกิจฐานความรูและการแขงขันโดยใช

ฐานความรู นั้นหมายความวาความสําเร็จขององคกรปจจุบันไมไดข้ึนอยูกับข้ันตอนการผลิต

และสินทรัพยประเภททุนดานการเงินอีกตอไป แตตองอาศัยการสรางคุณคาจากสินทรัพย

ประเภทความรูหรือทุนทางปญญา (Intellectual capital) ซ่ึงเปนสินทรัพยท่ีจับตองไมได 

ในงานวิจัยของแอปูฮามิ (Appuhami, 2007) ศึกษากลุมตัวอยางบริษัทกลุมอุตสาหกรรม

การเงินประเทศไทยพบวา ทุนทางปญญามีความสัมพันธในเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญตอ     

ผลกําไร สวนตางจากราคาหลักทรัพย (Capital gain on shares) และยังพบวาความรูและ
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การพัฒนาทุนทางปญญาสามารถทําใหเกิดความไดเปรียบทางการแขงขันในประเทศไทยได 

(Appuhami, 2007, pp. 14-25)  

การจัดการความรูกอใหเกิดประโยชนในหลาย ๆ ดาน กลาวคือ ดานพัฒนางาน         

ทําใหสามารถนําประสบการณความรูท่ีสั่งสมมาใช เพ่ือพัฒนาการทํางานท่ีมีอยูในปจจุบัน

ใหดีข้ึนได กอใหเกิดประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาด ปรับปรุงพัฒนากระบวนการใหทันตอ

สถานการณท่ีเปลี่ยนแปลง กอใหเกิดประสิทธิผล การพัฒนาผลผลิต การลดตนทุนและเกิด

นวัตกรรม พัฒนาการระดมความคิด การนําแนวความคิดใหมมาใชจริง ดานพัฒนาคน 

เนื่องจากองคความรูท่ีสรางนั้น สามารถนําไปถายทอดใหกับบุคคล ทําใหบุคคลนั้น ๆ ไดรับ

การพัฒนาใหเติบโตข้ึน เกิดการเรียนรูและมีความคลองตัวในการทํางาน พัฒนาการใชชีวิต

ตนเองได ดานพัฒนาองคกร องคกรทุกแหงมีความรูมากมายท่ัวไป การจัดการความรู คือ 

การนําเอาสิ่งเหลานั้นมาเรียบเรียงเปนระเบียบเขาใจงายสามารถนํากลับมาใชเพ่ือแกปญหา

ท่ีอาจจะเกิดข้ึน หรือสรางสรรคสิ่งตาง ๆ ได ดังนั้น องคกรใดท่ีมีการจัดการความรูสามารถ

ปฏิบัติภารกิจไดโดยงาย ไมจําเปนตองมาวางแผนซํ้าอีกครั้ง การทํางานเกิดผลลัพธท่ีดี 

องคกรบรรลุเปาหมาย วิสัยทัศน ยุทธศาสตร เพ่ิมรายได และลดคาใชจาย ลูกคาเกิดความ

พึงพอใจ องคกรประสบผลสําเร็จและสามารถแขงขันได (สํานักเสริมสรางความเขมแข็งของ

ชุมชน, 2562; สราวุฒิ พันธุชงค, 2562) 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ. 2545 หมวด 4 มาตราท่ี (2) และ (3) ไดกําหนดแนวทางการศึกษาโดยยึดหลักวา 

ผูเรียนทุกคนมีความรูและสามารถพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด 

กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม

ศักยภาพ ครูผูสอนปรับเปลี่ยนบทบาทหนาท่ี เชน จัดใหผูเรียนไดฝกทักษะกระบวนการคิด 

การจัดการ การเผชิญสถานการณและการประยุกตความรูมาเพ่ือใชปองกันและแกไขปญหา 

และบทบาทสําคัญอีกประการหนึ่งของผูสอน คือ การคิดคนนวัตกรรมการเรียนการสอน 

(Teaching Innovation) เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตนเอง เกิดการเรียนรูอยางสูงสุด

และตอเนื่อง (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2561) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเปนสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมมีหนาท่ี     

จัดการศึกษาและสงเสริมวิชาการตั้งแตระดับพ้ืนฐานจนถึงระดับอุดมศึกษาดานนาฏศิลป          

ดุริยางคศิลป คีตศิลป และชางศิลป ท้ังไทยและสากล ตลอดจนสงเสริม สืบสาน สรางสรรค 
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ทํานุบํารุง เผยแพรศิลปวัฒนธรรมอันเปนเอกลักษณของชาติและศิลปวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย

ของคนในทองถ่ิน (สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป, 2558, น. 1) ดังนั้นคณะศิลปศึกษา สถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลปจึงไดจัดใหมีการเรียนการสอนในรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนา

ท่ียั่งยืน เพ่ือมุงหวังท่ีจะพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาใหเปนบุคคลท่ีรูจักการใชชีวิตไดอยาง

สมดุลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อันนําไปสูการใชชีวิตอยางพอเพียง การรูจัก

อยูรวมกับผูอ่ืน เอ้ือเฟอเผื่อแผและแบงปน มีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม และเห็นคุณคาของ

วัฒนธรรมไทย พ่ึงพาตนเองไดบนฐานภูมิปญญาไทย พรอมรับมือการเปลี่ยนแปลงในสังคม

ยุคโลกาภิวัตน ตลอดจนพัฒนานักศึกษาใหสอดคลองกับหนาท่ีของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  

 จากความสําคัญดังกลาว เพ่ือสรางองคความรูนวัตกรรมการสอนอีกรูปแบบหนึ่ง

ใหกับนักศึกษา ผูวิจัยจึงบูรณาการศาสตรการจัดการความรู (Knowledge Management) 

เขากับการสอนรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยไดนํากระบวนการ

สรางความรู 4 ข้ัน ประกอบดวย 1) การแลกเปลี่ยนเรียนรู (Socialization) 2) การสกัด

ความรูออกจากตัวคน (Externalization) 3) การรวบรวมความรู (Combination) และ     

4) การผนึกฝงความรู (Internalization) เรียกวา “SECI” ของ Nonaka & Takeuchi 

(1995, p. 58) มาประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ผลท่ีไดจากการวิจัยจะทําให

ผูเรียนสามารถนําความรูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีไดรับจากการลงมือปฏิบัติมา

รวบรวมจัดเก็บเปนคลังความรู (Knowledge Asset) และผลิตนวัตกรรม (Innovation)    

ซ่ึงจะสงผลทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน และรูสึกภาคภูมิใจท่ีไดนอมนําหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการเรียน และการดํารงชีวิตท่ีพรอมรองรับ

การเปลี่ยนแปลงในทุกดาน ท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม เทคโนโลยี 

ตลอดจนผูสอนในรายวิชาตาง ๆ สามารถนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในกลุม

สาระการเรียนรูรายวิชาไดท้ังในและนอกหองเรียน เพราะเปนปรัชญาท่ีชี้ถึงแนวการดํารง

อยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ  

วัตถุประสงค 

 เพ่ือศึกษาผลของนวัตกรรมวงจรการจัดการความรู SECI Model เพ่ือพัฒนา

กระบวนการเรียนรูรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนของนักศึกษาสถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลป 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

      ตัวแปรตน     ตัวแปรตาม 

 

 

 

               

 

   
 

 

 

 

 
 

วิธีการศึกษา 

 1. กลุมเปาหมาย 

   กลุมเปาหมาย คือ นักศึกษาชั้นปท่ี 1 คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

จากลงทะเบียนเรียนรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน (รายวิชาเลือก)      

ภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 30 คน 

2. ข้ันตอนการวิจัย 

    การวิจัยใชระยะเวลา 12 สัปดาห ๆ ละ 60 นาที โดยในสัปดาหแรกผูวิจัย      

ซ่ึงเปนอาจารยผูสอนไดชี้แจงวัตถุประสงคของการสอนแกผูเรียนเปนการวิจัยดานการสอน  

ท่ีมีการนําแนวคิดดานการจัดการความรูมาประยุกตใชในการดําเนินงานวิจัย ดังนี้ 

ข้ันแรกผูวิจัยนํากระบวนการสรางความรู SECI Model มาออกแบบกิจกรรม

การเรียนรู ดังตอไปนี้ 

1) การตั้งเปาหมายในการเรียนรวมกัน (Shared vision) เปนกิจกรรมท่ีกระตุน

ใหผูเรียนวิเคราะหเก่ียวกับความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ 

และรวมตั้งเปาหมายในการเรียนกับเพ่ือนในกลุม โดยผูเรียนจะทํากิจกรรมนี้ในสัปดาหแรก

ของการเรียน 

SECI Model กระบวนการสราง

ความรู 4 ข้ัน ประกอบดวย  

1. การแลกเปลีย่นเรยีนรู  

2. การสกัดความรูออกจากตัวคน  

3. การรวบรวมความรู  

4. การผนึกฝงความรู  

- นวัตกรรมการจัดเก็บความรู (Knowledge Asset) 

- ความรูชัดแจง (Explicit Knowledge) 

 

 

 

1. กระบวนการเรียนรู 6 กิจกรรม ประกอบดวย 

   1.1 การตั้งเปาหมายในการเรียนรวมกัน    1.2 การเขียนอยางอิสระ  

   1.3 การอานและประยุกต                    1.4 การแบงปนความรูในเพจ (Page) เศรษฐกิจพอเพียง  

   1.5 ศึกษานอกสถานท่ี                        1.6 การผลตินวัตกรรมสื่อการเรียนรู 

2. ความพึงพอใจของผูเรียนท่ีตอกิจกรรมการเรียนรูนวัตกรรมวงจรการจัดการความรู SECI Model 

 

 

ความรูแบบฝงลึก (Tacit Knowledge) 
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2) การเขียนอยางอิสระ (Free writing) โดยผูสอนมีสวนรวม เปนกิจกรรมท่ี

สงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยผูสอนจะรวมทํากิจกรรมเขียนเรื่องการนําปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชกับหนวยงานตาง ๆ เชน สถานศึกษา เอกชน ภาครัฐ 

บุคคลท่ีประสบความสําเร็จท่ีนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดํารงชีวิต 

จากนั้นท้ังผูสอนและผูเรียนจะรวมแบงปนโดยการอานงานเขียนของตนในชั้นเรียน 

3) การอานและประยุกต (Apply) เปนกิจกรรมท่ีฝกใหผูเรียนเขียนเก่ียวกับ

เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการดํารงชีวิตประจําวันของนักศึกษา และฝกเรียนรู

รวมกับเพ่ือนในชั้นเรียน หลังจากนั้นผูเรียนท่ีมีผลงานการเขียนท่ีดีจะเขียนเลาเคล็ดลับของ

ตนเองท่ีนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจมาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ซ่ึงเปนการสกัดความรู   

ฝงลึก (Tacit Knowledge) ออกมาเปนความรูชัดแจง (Explicit Knowledge) และผูเรียน

ท้ังหมดรวมกันสรุปเคล็ดลับเพ่ือจัดทําเปนเอกสาร และนําไปใชในการเขียนครั้งตอไป 

4) การแบงปนความรูในเพจ (Page) เศรษฐกิจพอเพียงเปนกิจกรรมท่ีสงเสริม

ใหผูเรียนเขียนพระบรมราโชวาท/พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร เก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียงพรอมประสบการณการนําเศรษฐกิจ

พอเพียงมาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน และเทคนิคการเรียนรูของตนเอง หลังจากนั้น

ผูเรียนรวบรวมเทคนิคการเรียนรูหรือเคล็ดลับการฝกฝนการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน    

ในดานตาง ๆ จากขอมูลท่ีแบงปนในเพจเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเรียบเรียงเปนเอกสารรวม

ความรู และนําเทคนิคท่ีไดประยุกตใชกับตนเอง 

5) ศึกษานอกสถานท่ีเปนกิจกรรมเปดโอกาสใหนักศึกษาเรียนรูจากสถานท่ีจริง 

และเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมมากข้ึนจากประสบการณของวิทยากร จากนั้นผูเรียน

รวบรวมขอมูลเก่ียวกับการศึกษาดูงานนอกสถานท่ีมาเรียบเรียงเปนเอกสารรวมความรูเพ่ือ

ผูเรียนนําไปใชในประยุกตใชในการดําเนินชีวิต จัดกิจกรรมในวันท่ี 5 กุมภาพันธ 2561     

ณ ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน (ศูนยเรียนรู Smart Farmer) นายสุชล สุขเกษม 

ตําบลจอมปลวก อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 

6) การผลิตนวัตกรรมสื่อการเรียนรู เปนกิจกรรมท้ังชั้นท่ีผูเรียนเลือกหัวขอท่ี

ตองการศึกษาเพ่ือพัฒนาความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามท่ีได

ตั้งเปาหมายไว จากนั้นผูเรียนชวยกันสืบคนความรูจากแหลงตาง ๆ เพ่ือนํามาสังเคราะห 

เรียบเรียง และสรางกิจกรรมฝกการเขียนนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช  

ในการดํารงชีวิตประจําวัน รวมท้ังบันทึกผลงานนวัตกรรมดังกลาวรวบรวมเปนเอกสาร  
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ข้ันตอนท่ี 2 เขียนสะทอนความคิดหลังจากทํากิจกรรมท้ังในและนอกหองเรียน

ในแบบบันทึกการเรียนรู ขณะเดียวกันผูวิจัยสังเกตการสอนและเขียนบันทึกในแบบบันทึก

การสังเกตการสอนเก่ียวกับกระบวนการเรียนการสอนท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียน รวมถึงกิจกรรม

การสอน บทบาทของผูเรียนและผูสอน ตลอดจนปญหาท่ีพบระหวางการสอน 

ข้ันตอนท่ี 3 สัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ผูเรียน 30 คน เก่ียวกับ

ความคิดเห็นและความรูสึกเก่ียวกับกิจกรรมการเรียนการสอนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ข้ันตอนสุดทาย แจกแบบสอบถามความพึงพอใจเรื่อง การประยุกตใชนวัตกรรม

วงจรการจัดการความรู SECI Model เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรูรายวิชาเศรษฐกิจ

พอเพียงเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนของนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  

3. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือวิจัย ไดแก แผนการสอนรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาท่ี

ยั่งยืน แบบบันทึกการเรียนรู แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู แบบสัมภาษณ 

และแบบสอบถามความพึงพอใจ 

3.1 แผนการสอนรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  

ข้ันตอนการสรางเครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือ 

 1) ศึกษาจากเอกสาร งานวิจัย ตํารา บทความท่ีเก่ียวของกับเศรษฐกิจ

พอเพียง และทฤษฎีแนวคิด การจัดการเรียนรู SECI Model 

2) วิเคราะหแผนการเรียนรู เริ่มตั้งแตคําอธิบายรายวิชา จุดประสงครายวิชา 

สาระการเรียนรูตาม มคอ. 3 ของรายวิชา กระบวนการจดัการเรียนรู  

 3) เขียนแผนการจัดการเรียนรู 6 แผน ดังนี้ แผนการเรียนรูท่ี 1 ความเปนมา

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แผนการเรียนรู ท่ี 2 การนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงมาประยุกตในหนวยงานตาง ๆ แผนการเรียนรูท่ี 3 การนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงมาประยุกตใชในชีวิตประจําวันของนักศึกษา แผนการเรียนรูท่ี 4 หลักการทรงงาน 

พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร แผนการเรียนรูท่ี 5 ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี แผนการเรียนรูท่ี 6 การผลิต

นวัตกรรมสื่อการเรียนรู โดยแตละแผนใชระยะเวลา 2 สัปดาห ๆ ละ 60 นาที  

4) นําแผนการจัดการเรียนเรียนรูใหผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและการพัฒนา 

จํานวน 3 ทาน ตรวจแผนการจัดการเรียนรูมีความเหมาะสม คา IOC อยูในชวง 0.67-1.00  
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5) นําแผนการจัดการเรียนรูทดลองใชกับนักศึกษาท่ีลงทะเบียนรายวิชา

เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน ชั้นปท่ี 3 คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  

6) ปรับปรุง แกไขแผนการเรียนรู กอนนําไปใชจริงกับกลุมเปาหมายตอไป 

3.2 แบบสอบถามความพึงพอใจ 

ข้ันตอนการสรางเครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือ 

1) ศึกษาวรรณกรรมเก่ียวกับการจัดการความรู แนวคิด SECI Model และ

งานวิจัยท่ีเก่ียวของท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศ (ประพนธ ผาสุกยืด, 2550, น. 22; 

จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา และปรียานุช พิบูลสราวุธ, 2553, น. 50-52; วิทยาลัยดุสิตธานี, 

2561; Turban & Volonio, 2004, pp. 104-105) นําขอมูลท่ีไดจากทบทวนวรรณกรรม

และงานวิจัยท่ีเก่ียวของมาสรางแบบสอบถาม (ณัฐพงศ พยัฆคิน, 2561; พรชุลี ลังกา, 2551; 

สิริกร กรมโพธิ์, 2551; Nonaka & Takeuchi, 1995, pp. 60-61) 

 2) สรางแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอกิจกรรมการเรียนรู

ประยุกตใชนวัตกรรมวงจรการจัดการความรู SECI Model แบงออกเปน 3 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป เปนแบบเลือกตอบ (checklist) คําถามเก่ียวกับ

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ สาขาวิชา   

ตอนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับความความคิดเห็นตอการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนการประยุกตใชนวัตกรรมวงจรการจัดการความรู SECI Model เปนมาตรวัดแบบ

ใหคะแนน (rating scale) เกณฑการใหคะแนนแบงออกเปน 5 ระดับ คือ พึงพอใจมากท่ีสุด 

พึงพอใจมาก พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจนอย พึงพอใจนอยท่ีสุด แบงออก 3 ดาน ไดแก 

ดานบรรยากาศ จํานวน 1 ขอ ดานกิจกรรมการเรียนท้ังหมด 6 กิจกรรม จํานวน 6 ขอ    

ดานประโยชนท่ีไดรับ จํานวน 1 ขอ และดานความพึงพอใจในภาพรวม จํานวน 1 ขอ 

ตอนท่ี 3 ลักษณะเปนการเขียนเชิงพรรณนาขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ

อ่ืน ๆ เก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การประยุกตใชนวัตกรรมวงจรการจัดการ

ความรู SECI Model  

3) นําแบบสอบถามท่ีสรางเสร็จแลวใหกรรมการ จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบ

เนื้อหาขอคําถามของแบบสอบถาม ไดคา IOC ระหวาง 0.67-1.00  

4) นําแบบสอบถามสวนท่ีบกพรองมาปรับปรุง แกไข และนําไปทดลองใช

กับนักศึกษาท่ีลงทะเบียนรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน ชั้นปท่ี 3     

คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป จํานวน 10 คน  
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5) นําแบบสอบถามท่ีไดทดลองใชแลว มาหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) 

ของแบบสอบถามดวยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α alpha coefficient) ของ Cronbach 

ไดคาเทากับ 0.95 จากนั้นตรวจสอบความสมบูรณของเนื้อหาโดยผูทรงคุณวุฒิอีกครั้ง 

3.3 แบบการสัมภาษณ 

ข้ันตอนการสรางเครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือ 

1) รวบรวมขอมูลจากเอกสารท่ีเก่ียวของกับการจัดกิจกรรมความรู แนวคิด 

SECI Model เพ่ือออกแบบคําถามท่ีใชในการสัมภาษณเชิงลึก เปนลักษณะคําถามแบบ

ปลายเปด (Open-ended Question) โดยมีประเด็นคําถาม ดังนี้ 

1. นักศึกษามีความคิดเห็นอยางไรกับกิจกรรมตาง ๆ เชน ศึกษาดูงาน

นอกสถานท่ี การแบงปนความรูในเพจเศรษฐกิจพอเพียง การผลิตนวัตกรรม สื่อการเรียนรู  

2. นักศึกษาใชประโยชนจากเอกสารรวมความรูอยางไร 

3. นักศึกษาคิดวาบรรลุเปาหมายตามท่ีตั้งไวกอนเรียนหรือไม อยางไร 

4. นักศึกษาคิดเห็นหรือรูสึกอยางไรกับการเรียนการสอนในรายวิชา 

2) นําแบบสัมภาษณใหผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและการพัฒนา 3 ทาน 

ตรวจประเด็นการสัมภาษณและแบบสัมภาษณ พบวา คา IOC อยูในชวง 0.67-1.00  

 3.4 แบบบันทึกการเรียนรู 

ข้ันตอนการสรางเครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือ 

1) ศึกษาการกิจกรรมการเรียนรูจากแผนการสอนของรายวิชาท้ัง 6 แผน 

เพ่ือเปนแนวกําหนดการวางรปูแบบแบบบันทึกหลังสอน  

2) ศึกษารูปแบบและวิธีการเขียนแบบบันทึกหลังสอน เพ่ือเปนแนวทาง 

สรางแบบบันทึกหลังสอนของผูวิจัย  

3) เขียนแบบบันทึกหลังสอนโดยมีคําชี้แจง และถอยคําการบันทึก 

4) นําแบบบันทึกการเรียนรูเสนอผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม

ของรูปแบบ  

5) นําแบบบันทึกการเรียนรูท่ีไดรับการปรับปรุงจัดพิมพฉบับสมบูรณ เพ่ือใช

เก็บรวบรวมขอมูลรวมกันกับแผนการจัดการเรียนรูตอไป 
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3.5 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู 

ข้ันตอนการสรางเครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือ 

1) ศึกษาแผนการจัดการเรียนรูจากแผนการสอนของรายวิชาท้ัง 6 แผน    

ท่ีสรางข้ึนเพ่ือกําหนดจุดมุงหมายของแบบสังเกต ข้ันตอนการสังเกต พฤติกรรมท่ีจะสังเกต 

เครื่องมือท่ีใชในการสังเกตและผูท่ีจะสังเกต  

2) ศึกษาแนวการสรางแบบสังเกตเก่ียวกับขอบขาย วิธีสรางการดําเนินการ 

มาปรับสรางแบบสังเกตพฤติกรรมของผูวิจัย  

3) เขียนแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูแบบมีโครงสราง  

4) นําแบบสังเกตพฤติกรรมท่ีสรางข้ึนเสนอตอผูเชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบ

ความถูกตอง ความเหมาะสมของรูปแบบ เนื้อหา และภาษาท่ีใช พบวา คา IOC อยูในชวง 

0.67-1.00 

5) นําแบบสังเกตพฤติกรรมท่ีไดรับการปรับปรุงมาจัดพิมพฉบับสมบูรณ 

เพ่ือใชเก็บรวบรวมขอมูลรวมกันกับแผนการจัดการเรียนรู  

4. การเก็บรวบรวมขอมูล  

ผูวิจัยเก็บดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากขอมูลการปฏิบัติจริงในภาคสนาม

กับกลุมเปาหมาย จัดกิจกรรมการเรียนรูจํานวน 6 แผน เพ่ือใหเกิดกระบวนการเรียนรูตาม

นวัตกรรมวงจรการจัดการความรู SECI Model ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 

1. กระบวนการสรางความรูข้ันการแลกเปลี่ยนเรียนรู (Socialization) ข้ันตอน

นี้ผูเรียนไดทํากิจกรรมท่ีสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู 2 กิจกรรม คือ 1) การตั้งเปาหมาย

ในการเรียนรวมกัน และ 2) การเขียนอยางอิสระ โดยผูสอนมีสวนรวมในกิจกรรม รวบรวม

ขอมูลจากเครื่องมือแผนการสอน แบบบันทึกการเรียนรู แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม

การเรียนรู แบบสัมภาษณ  

2. กระบวนการสรางความรู ข้ันการสรางความรูชัดแจงจากความรูฝงลึก 

(Externalization) ข้ันตอนนี้ผูเรียนไดทํากิจกรรมการเรียนรู 3 กิจกรรม คือ 1) การอาน

และเขียนประยุกตเก่ียวกับเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการดํารงชีวิตประจําวันของ

นักศึกษา 2) การแบงปนความรูในเพจเศรษฐกิจ และ 3) การผลิตนวัตกรรมสื่อการเรียนรู 

โดยรวบรวมขอมูลจากเครื่องมือแผนการสอน แบบบันทึกการเรียนรู แบบบันทึกการสังเกต

พฤติกรรมการเรียนรู แบบสัมภาษณ 
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3. กระบวนการสรางความรูข้ันการรวมความรู (Combination) ข้ันตอนการรวม

ความรูเปนข้ันตอนของการนําความรูชัดแจงมาบันทึกและจัดหมวดหมู ในการเรียนวิชา

เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนนี้ ผูเรียนไดผานข้ันตอนการรวมความรูจากการทํา

กิจกรรม 4 ประเภท คือ 1) การรวมความรูจากการอานและประยุกต 2) การรวมความรู

จากการเขียนเพจเศรษฐกิจพอเพียง 3) การรวมความรูจากการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

และ 4) การรวมความรูจากการผลิตนวัตกรรมสื่อการเรียนรู เก็บรวบรวมขอมูลจาก

เครื่องมือแผนการสอน แบบบันทึกการเรียนรู แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู 

แบบสัมภาษณ 

4. กระบวนการสรางความรูข้ันการนําความรูท่ีชัดแจงมาปฏิบัติ (Internalization) 

ข้ันการนําความรูท่ีชัดแจงมาปฏิบัติเปนกระบวนการเปลี่ยนความรูชัดแจงเปนทักษะหรือ

ความสามารถของผูเรียนและกลายเปนความรูฝงลึกในตัวผูเรียนตอไป เก็บรวบรวมขอมูล

จากเครื่องมือแผนการสอน แบบบันทึกการเรียนรู แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม        

การเรียนรู แบบสัมภาษณ และแบบสอบถามความพึงพอใจ 

จากนั้นนําขอมูลท่ีไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลมาสรุป เรียบเรียง จัดหมวดหมู 

บรรยาย ตรวจสอบความถูกตองกอนจัดพิมพเปนรูปเลมตอไป 

5. การวิเคราะหขอมูล 

     สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 

          5.1 ขอมูลท่ัวไป วิเคราะหดวยรอยละ (Percentage) 

          5.2 ขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปนคําถาม

ระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ วิเคราะหดวยคาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard deviation) 

ผลการศึกษา 

 สวนท่ี 1 ผลของนวัตกรรมวงจรการจัดการความรู SECI Model  

  ผลของการพัฒนากระบวนการเรียนรูรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาท่ี

ยั่งยืนของนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ทําใหนักศึกษาเกิดกระบวนการเรียนรู โดยผาน

การทํากิจกรรมท้ัง 6 กิจกรรม ดังนี้ 

  



วารสารพัฒนศิลปวิชาการ ปท่ี 3 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562)  81 

1. กระบวนการสรางความรูข้ันการแลกเปลี่ยนเรียนรู (Socialization) 

ผูเรียนไดรับประโยชนในดานการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงจากแหลงความรู

หลากหลาย ไดฝกทักษะท่ีจําเปนในการทํางานรวมกัน ฝกความกลาแสดงออกทางความคิด

และไดนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

2. กระบวนการสรางความรูข้ันความรูชัดแจงจากความรูฝงลึก (Externalization) 

จากการสังเกตกิจกรรมการสกัดความรูฝงลึกออกมาเปนความรูชัดแจง ทําให

ผูเรียนไดสะทอนความรูท่ีมีอยูภายในตนเองออกมาดวยวิธีการพูด หรือเขียนเลาสูกันฟง 

นอกจากเปนประโยชนตอตนเองในเรื่องของการทบทวนความรูท่ีมีอยูแลวยังเปนประโยชน

ตอผูอ่ืนท่ีไดรับฟงหรือไดอาน นับเปนการสราง “ชุมชนแหงการเรียนรู” สําหรับผูท่ีสนใจใน

เรื่องเดียวกันท่ีจะไดมีโอกาสมาพูดคุย แบงปน และตอยอดความรูกัน 

3. กระบวนการสรางความรูข้ันการรวมความรู (Combination) 

จากการทํากิจกรรมนี้ ผูเรียนไดมีโอกาสรวบรวมความรูชัดแจงและจัดเรียบเรียง

ท้ังในรูปแบบเอกสารรวมความรู ซ่ึงการทํากิจกรรมท้ังหมดเหลานี้เปนการเปดโอกาสให

ผูเรียนไดฝกทักษะการคิดสังเคราะห จัดหมวดหมูและเรียบเรียงขอมูล เพ่ือใหสามารถเขาใจ

ไดงาย และจัดเก็บเปนคลังความรู (Knowledge Asset) ท่ีสามารถนําไปเผยแพรตอไปได 

4. กระบวนการสรางความรูข้ันการนําความรูท่ีชัดแจงมาปฏิบัติ (Internalization) 

จากการทํากิจกรรมการนําความรูชัดแจงไปปฏิบัตินี้ ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติสราง

ผลงานนวัตกรรมสื่อการเรียนรู รวมท้ังไดนําความรูจากเอกสารรวมความรูไปใชจริง 

กระบวนการสรางความรูท้ัง 4 ข้ันผูวิจัยไดใชวิธีการรวบรวมขอมูลจากแบบบันทึก

การเรียนรูการสอบถาม พูดคุย และแบบสังเกต สังเกตแบบมีสวนรวม เรื่องการมีสวนรวม

แสดงความคิดเห็นในกลุมทํางาน การตอบคําถาม การยอมรับความกระตือรือรน การให

ความชวยเหลือกัน ความต้ังใจทํางาน ความรับผิดชอบ ความตรงตอเวลา การนําไปใชใน

ชีวิตประจําวัน ในกระบวนการท่ี 4 หัวขอ กระบวนการเรียนรูและการถายความรูของชุมชน

ท่ีมีตอการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดํารงชีวิตประจําวันในเขตพระนคร 

สมาชิกลงพ้ืนท่ีในชุมชนเขตพระนคร เพ่ือสัมภาษณบุคคลในชุมชน ตามทฤษฎีการเรียนของ

เบนจามิน บลูม และคณะ ไดแก ความจํา ความเขาใจ การประยุกต การวิเคราะห        

การสังเคราะห การประเมินคา ความคิดสรางสรรค 
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สวนท่ี 2 ผลการวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของผูเรียนท่ีตอกิจกรรมการเรียนรู

นวัตกรรมวงจรการจัดการความรู SECI Model 

ผูสอนแจกแบบสอบถามความพึงพอใจแกนักศึกษา จํานวน 30 ชุด ไดรับ

แบบสอบถามกลับคืนมา 30 ชุด (รอยละ 100) สรุปผล ดังตอไปนี้ 

ผูเรียนมีความพึงพอใจตอกิจกรรมการเรียนรูนวัตกรรมวงจรการจัดการความรู 

SECI Model ภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดานพบวาดานบรรยากาศ ผูเรียนมี

ความพึงพอใจในระดับมาก (𝜇=4.25, 𝜎=0.56) ดานกิจกรรมผูเรียนมีความพึงพอใจใน

ระดับมาก (𝜇=4.38, 𝜎=0.59) ดานประโยชนท่ีไดรับผูเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก 

(𝜇=4.27, 𝜎=0.68) ดานภาพรวม ผู เ รียนมีความพึงพอใจในระดับมาก (𝜇=4.33, 

𝜎=0.55) แสดงดังตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1 คาเฉลี่ยและรอยละความพึงพอใจตอกจิกรรมการเรียนรูนวัตกรรมวงจร การจัดการความรู 

SECI Model สรุปภาพรวมความพึงพอใจทุกดาน 

รายการความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

𝜇 𝜎 การแปลผล 

1. ดานบรรยากาศ 4.25 0.56 มาก 

2. ดานกิจกรรม 4.38 0.59 มาก 

   กิจกรรมท่ี 1 การตั้งเปาหมายในการเรยีนรวมกัน  4.30 0.65 มาก 

   กิจกรรมท่ี 2 การเขียนอยางอิสระ 4.28 0.63 มาก 

   กิจกรรมท่ี 3 การอานและประยุกต 4.31 0.60 มาก 

   กิจกรรมท่ี 4 การแบงปนความรูในเพจเศรษฐกิจพอเพียง 4.81 0.40 มากท่ีสุด 

   กิจกรรมท่ี 5 ศึกษานอกสถานท่ี 4.38 0.60 มาก 

   กิจกรรมท่ี 6 การผลิตนวัตกรรมสื่อการเรียนรู 4.21 0.65 มาก 

3. ดานประโยชนท่ีไดรบั 4.27 0.68 มาก 

4. ดานภาพรวม 4.33 0.55 มาก 
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อภิปรายผล 

จากวัตถุประสงคการวิจัย พบวา ผูเรียนเกิดการเรียนรู ผาน SECI Model คือ   

การเปลี่ยนกลับขององคความรู คือเปลี่ยนจากความรูฝงลึก ไปเปนความรูแจงชัด และกลับ

ไปสูลักษณะของความรูฝงลึกอีกครั้ง โดยผานกระบวนการเรียนรู  6 กิจกรรม ท้ังนี้

เนื่องมาจากวา SECI Model เนนความสัมพันธและการหลอมรวมความรูฝงลึกกับความรู 

ชัดแจงใน 4 กระบวนการ เพ่ือยกระดับความรูใหสูงข้ึนอยางตอเนื่องเปนวัฏจักร เริ่มจาก    

การแลกเปลี่ยนเรียนรู (Socialization) การสกัดความรูออกจากตัวคน (Externalization) 

การรวบรวมความรู (Combination) และการผนึกฝงความรู (Internalization) และวน

กลับมาเริ่มตนทําซํ้าท่ีกระบวนการแรก เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอนใหตรงกับ

ความตองการของผูเรียนและผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู สอดคลองกับงานวิจัยของ   

พรชุลี ลังกา (2551) ท่ีไดศึกษาเก่ียวกับผลของการใชโปรแกรมการใหการศึกษาสําหรับ

ผูปกครองในการสรางวินัยในตนเองใหแกเด็กวัยอนุบาลโดยใชรูปแบบ SECI ผลการวิจัย

พบวา หลังการเขารวมโปรแกรมฯ ผูปกครองมีคะแนนความรูเรื่องการสรางวินัยในตนเอง

ใหแกเด็กวัยอนุบาลสูงกวากอนการเขารวมโปรแกรมฯ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.01 โดย SECI Model ประกอบดวย 

1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู (Socialization) ในข้ันตอนนี้ผูเรียนไดรับประโยชน     

ในดานการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงจากแหลงความรูหลากหลาย ไดฝกทักษะท่ีจําเปน      

ในการทํางานรวมกัน ไดฝกความกลาแสดงออกทางความคิดและมีทัศนคติท่ีดีตอการเรียนรู

เศรษฐกิจพอเพียง และจากการสํารวจความพึงพอใจของผูเรียนอยูในระดับมาก ท้ังนี้     

อาจเนื่องมาจากกิจกรรมการเรียนรู ทําใหนักศึกษามีโอกาสแสดงความคิดเห็นและ          

ไดแลกเปลี่ยนความคิดซ่ึงกันและกัน สอดคลองกับแนวคิดของศุภกร แสนสุข (2561) 

กลาวถึง เทคนิคการสอนแบบระดมสมอง เปนกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใหผูเรียนได

ปฏิบัติจริงเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยปรึกษาและรวมกันแสดงความคิดเห็นในกลุม ชวยเหลือ

กันและกัน ทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูเพ่ิมมากข้ึน และสอดคลองกับงานวิจัยของโนทากะ

และทาเคชิ (Nonaka & Takeuchi, 1995) ท่ีไดอธิบายโมเดลของการจัดการความรู SECI 

สามารถสังเคราะหหรือหลอมรวมความรูท่ีฝงลึกยกระดับข้ึนไปเปนความรูท่ีสูงข้ึน ในข้ันท่ี 1 

การแลกเปลี่ยนเรยีนรูระหวางกัน (Socialization) เปนจุดเริ่มตนการแลกเปลี่ยนประสบการณ

ขอคิดเห็นระหวางบุคคลท่ีมีพ้ืนฐานความสนใจท่ีสอดคลองกัน  
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2. การสรางความรูชัดแจงจากความรูฝงลึก (Externalization) ในข้ันตอนนี้ผูเรียน

ไดสะทอนความรูท่ีมีอยูภายในตนเองออกมาดวยการพูด เขียนเลาสูกันฟง เชน การอาน

และการประยุกต และจากการสํารวจความพึงพอใจของผูเรียนอยูในระดับมากถึงมากท่ีสุด 

ท้ังนี้อาจเนื่องจากกิจกรรมเหลานี้สามารถสรางการเรียนรูทําใหนักศึกษามีโอกาสแสดง 

ความคิดเห็นได โดยเฉพาะกิจกรรมการแบงปนความรูในเพจเศรษฐกิจพอเพียงท่ีผูเรียน

สามารถแลกเปลี่ยนความเห็นไดและผูเรียนสามารถบันทึกความรูท่ีอยูในตัวเอง สามารถ

อานงานของเพ่ือนไดตลอดเวลา เชน คอมพิวเตอร แท็บเล็ต สมารทโฟน ผูเรียนจึงมีความ

พึงพอใจมาก สอดคลองกับงานวิจัย ภาณุพงศ บุญรมย (2561) พบวา ระบบการสราง

ความรูแบบ SECI model ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนกลุมทดลองคะแนนสอบสูง

กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และสอดคลองกับแนวคิดของโนทากะ

และทาเคชิ (Nonaka & Takeuchi, 1995) กลาววา การสรางความรูชัดแจงจากความรูฝงลึก 

(Externalization) เปนกระบวนการเชื่อมตอระหวางความรูโดยนัยกับความรูชัดแจง       

เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงองคความรูโดยนัยใหเปนความรูชัดแจงนั้น ตัวองคความรูจะเกิด   

การตกผลึก ซ่ึงสามารถแบงปนใหแกผูอ่ืนได และนับเปนพ้ืนฐานขององคความรูใหม  

3. การรวมความรู (Combination) ในข้ันตอนนี้ผูเรียนนําความรูชัดแจงมาบันทึก 

และจากการสํารวจความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอกิจกรรมเหลานี้ ผูเรียนมีความพึงพอใจ

ตอกิจกรรมอยูในระดับมากถึงมากท่ีสุด ท้ังนี้อาจเนื่องจากการทํากิจกรรมท่ีผูเรียนไดมี

โอกาสรวบรวมความรูชัดแจงและจัดเรียบเรียงในรูปแบบเอกสารรวมความรู ซ่ึงการทํา

กิจกรรมท้ังหมดเหลานี้ เปนการเปดโอกาสใหผู เรียนไดฝกทักษะการคิดสังเคราะห          

จัดหมวดหมูและเรียบเรียงขอมูล เพ่ือใหมีความเหมาะสมกับการจัดทําเปนเอกสารท่ี

สามารถเขาใจไดงาย และจัดเก็บเปนคลังความรู (Knowledge Asset) ท่ีสามารถนําไป

เผยแพรตอไปไดและสอดคลองกับงานวิจัยของโนทากะและทาเคชิ (Nonaka & Takeuchi, 

1995) ไดอธิบายโมเดลของการจัดการความรู SECI ท่ีสามารถสังเคราะหหรือหลอมรวม

ความรูท่ีฝงลึกยกระดับข้ึนไปเปนความรูท่ีสูงข้ึน ลึกซ้ึงข้ึน 

4. การนําความรูท่ีชัดแจงมาปฏิบัติ (Internalization) ในข้ันตอนนี้เปนกระบวนการ

เปลี่ยนความรูชัดแจงเปนทักษะหรือความสามารถของผูเรียนและกลายเปนความรูฝงลึก   

ในตัวผูเรียนตอไป การจัดการความรูเปนการนําความรูฝงลึกภายในตัวบุคคลและจาก   

แหลงความรูชัดแจงตาง ๆ ซ่ึงเปนท่ีประจักษ มาผานกระบวนการสรางความรูโดยเริ่มจาก      
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การแลกเปลี่ยนความรู ซ่ึงกันและกัน จากนั้นรวบรวมและประมวลขอมูลเหลานี้ผาน

กระบวนการวิเคราะหสังเคราะห จัดเรียบเรียงขอมูล บันทึกและจัดเก็บอยางเปนระบบ   

เพ่ือนําความรู ชัดแจงท่ีไดไปปฏิบัติหรือไปสรางเปนนวัตกรรม ท้ังนี้ความรูชัดแจงจาก     

การปฏิบัตินี้ถูกเปลี่ยนเปนความรูฝงลึกในตัวบุคคลตอไป และจากการสํารวจความพึงพอใจ

ของผูเรียนท่ีมีตอกิจกรรมการผลิตนวัตกรรมสื่อการเรียนรู ผูเรียนมีความพึงพอใจตอ

กิจกรรมอยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเนื่องจากการนําความรูชัดแจงไปปฏิบัติเปนการสนับสนุน

การเรียนรูท่ีผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู จากประสบการณตรงเหลานี้ทําใหผูเรียนไดมี

โอกาสเปลี่ยนความรูชัดแจงเปนความรูฝงลึกของตนเองตอไป ซ่ึงเปนข้ันตอนสุดทายของ

กระบวนการสรางความรู สอดคลองกับงานวิจัยของโนทากะและทาเคชิ (Nonaka & 

Takeuchi, 1995) ไดอธิบายโมเดลของการจัดการความรู SECI ท่ีสามารถสังเคราะหหรือ

หลอมรวมความรูท่ีฝงลึกยกระดับข้ึนไปเปนความรูท่ีสูงข้ึน ลึกซ้ึงข้ึนในข้ันการนําความรูท่ี   

ชัดแจงมาปฏิบัติ (Internalization) เปนผลของการเชื่อมโยงแลวนําความรูมาปฏิบัติเปน

การประยุกตใชความรูหรือเปนการสรางนวัตกรรม กอใหเกิดเปนความรูและประสบการณ

ฝงในตัวบุคคลกลายเปนความรูฝงลึกเพ่ือนําไปสูการถายทอดหมุนเวียนตอไป  

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะเพ่ือการนําผลการวิจัยไปใช 

1. ดานการจัดการเรียนรู 

1.1 มีกิจกรรมการต้ังเปาหมายในการเรียนรวมกันโดยอาจเริ่มใหผู เรียน

วิเคราะหจุดเดน จุดดอยของตน รวมถึงวิธีการท่ีจะปรับปรุงหรือแกไขใหดีข้ึน ท้ังนี้สิ่งสําคัญ

ผูสอนควรทําความเขาใจกับผูเรียนใหชัดเจนวา เปาหมายในการเรียนคือเพ่ือพัฒนาตนเอง  

1.2 เปดโอกาสใหผู เรียนแบงปนความรูของตนเองใหกับผู อ่ืนท้ังในและ        

นอกชั้นเรียน กลาวคือ มีการจัดชุมชนแหงการเรียนรู (Community of learners) ท่ีผูเรียน

สามารถมาแลกเปลี่ยนความรู ทักษะ ประสบการณ หรือเรื่องราวตาง ๆ ของแตละบุคคลได  

1.3 การวิจัยมีลักษณะองคความรู ท่ีสามารถสืบสานเศรษฐกิจพอเพียงไปสู    

การปฏิบัติการดําเนินชีวิต ดังนั้นควรใหความสําคัญกับความรูจากบุคคลตนแบบท่ีนอมนํา

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชจากหลาย ๆ แหลงบุคคล ซ่ึงองคความรูท่ีไดรับจะมีลักษณะ

เปนวงรอบขององคความรูตามแนวคิด SECI Model ซ่ึงจะกอใหเกิดการยอมรับและตอยอด

องคความรูอยางยั่งยืน  



86  Patanasilpa Journal Vol.3 No.2 (July-December 2019)  

2. ดานการพัฒนาผูสอน  

2.1 การจัดตั้งชุมชนแหงการเรียนรูในกลุมผูสอนแตละรายวิชาในสถานศึกษา

เดียวกันหรือระหวางสถานศึกษา เพ่ือใหเกิดแนวทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

2.2 จัดใหมีมุมแบงปนความรู (KM Sharing Corner) ในบรรยากาศเปนกันเอง 

เพ่ือเปนเวทีสําหรับผูสอนในการแลกเปลี่ยน ความรู ความคิด และประสบการณ เก่ียวกับ

ความสําเร็จ เพ่ือนําไปสูแนวปฏิบัติท่ีดี (Best practice) ดานการสอนเศรษฐกิจพอเพียง 

ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยตอไป 

ควรใหมีการวิจัยการนํานวัตกรรมการสอนเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช SECI Model 

ไปใชกับการสอนวิชาอ่ืน ๆ และระดับชั้นตาง ๆ มากยิ่งข้ึน  
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แนวทางการบูรณาการองคความรูทางศิลปวัฒนธรรม 

ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปในยุคไทยแลนด 4.0 

GUIDELINES FOR KNOWLEDGE INTEGRATION OF ART AND 

CULTURE OF BUNDITPATANASILPA INSTITUTE IN THE AGE 

OF THAILAND 4.0 

สิริสกุล เกิดมี0

* 

SIRISAKUL KERDMEE   

บทคัดยอ  

  วัตถุประสงคการวิจัยครั้งนี้ เพ่ือศึกษาแนวทางการบูรณาการองคความรูทาง

ศิลปวัฒนธรรมของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปในยุคไทยแลนด 4.0 เปนการวิจัยเชิงสํารวจ 

โดยเก็บขอมูลจากครู อาจารย บุคลากรและนักศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจํานวน 

120 คนจาก 19 หนวยงาน ท่ีเก่ียวของกับการจัดการองคความรู เครื่องมือท่ีใชรวบรวม

ขอมูลเปนแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอแนวทางการบูรณาการองคความรูทาง

ศิลปวัฒนธรรมของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป วิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ คาเฉลี่ยและ

คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา แนวทางการบูรณาการองคความรูทาง

ศิลปวัฒนธรรมของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปในยุคไทยแลนด 4.0 ท่ีมีแนวทางการปฏิบัติท่ีดี

ท่ีสุดอันดับหนึ่ง คือ จัดทําเปนชุดงานเผยแพรสูชุมชนอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยรวม 

4.33 และอันดับสุดทาย คือ บูรณาการสงเสริมทํากิจกรรมรวมกับผูปวยอยูในระดับมาก 

โดยมีคาเฉลี่ยรวม 3.70 

คําสําคญั : การจัดการความรู บูรณาการ องคความรู วัฒนธรรม ไทยแลนด 4.0 
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Abstract 

  The purpose of this research was to study guidelines for knowledge 

integration of art and culture of Bunditpatanasilpa Institute in the age of 

Thailand 4.0. The research was a survey, collecting data from 120 teachers, 

educational personnel, and students from 19 units in Bunditpananasilpa 

Institute that involved knowledge management. The instrument was            

a questionnaire asking the respondents to express their opinion on 

guidelines for knowledge integration of art and culture. The data were 

analyzed for descriptive statistics by using percentage, mean and standard 

deviation. The results reveal that the first ranked or best practice was 

generating publicity to communities through art and culture performances. 

This practice was at a high level with the mean score of 4.33. The last 

ranking practice was promotion of doing activities with patients, which was  

at a high level with the mean score of 3.70. 

Keywords: Knowledge management, Integration, Knowledge, Culture, Thailand 4.0 

บทนํา 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปมีการจัดการศึกษาดานศิลปวัฒนธรรมและการสงเสริม

สรางสรรคผลงานการจัดการความรูเพ่ือเปนองคความรูท่ีมีคุณคาแกสังคม เพ่ือตอบสนอง

พันธกิจ มีการกําหนดกลุมเปาหมายท่ีชัดเจนเพ่ือมุงพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิต

บัณฑิตและดานการวิจัยและยังครอบคลุมในสาขาดานการศึกษา การเรียนการสอน      

การบริหารจัดการองคกร นาฏศิลป ดุริยางคศิลป คีตศิลป และทัศนศิลป โดยดําเนินการ

การจัดการความรูดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ิน ปละประมาณ 20 เรื่อง 

ตลอด 4 ปท่ีผานมา เพ่ือพัฒนาการบูรณาการองคความรูของสถาบันฯ ใหกาวทันตอยุคสมัย

และการพัฒนาศักยภาพทางดานการจัดการองคความรูท่ีชัดเจน ซ่ึงปจจุบันท้ังรัฐบาลและ

กระทรวงวัฒนธรรม มีการมอบนโยบายไทยแลนด 4.0 ใหแกหนวยงานในสังกัดไปพัฒนา  

ตอยอดองคความรูใหเกิดประโยชนสูงสุดและอนุรักษไวซ่ึงศิลปวัฒนธรรมของไทย 
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ดังนั้นสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจําเปนตองมีการเตรียมความพรอมการเปลี่ยนแปลง

กับการจัดการองคความรูใหตอบสนองใน “ยุคไทยแลนด 4.0” โดยควรมีการบูรณาการ   

องคความรูของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปท้ังระบบตั้งแตปจจัยนําเขา กระบวนการ และ

ผลลัพธใหสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนา

องคความรู สามารถพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีสมรรถนะท่ีสามารถแขงขัน

และพรอมรับการเปลี่ยนแปลงในยุคไทยแลนด 4.0 ไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

เพ่ือใหเกิดแนวทางดังกลาวผูวิจัยจึงไดจัดทําโครงการวิจัย เรื่อง การบูรณาการองคความรู

ทางศิลปวัฒนธรรมของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปในยุคไทยแลนด 4.0 มุงหวังเพ่ือศึกษา    

การจัดการองคความรู ทิศทาง และแนวทางในการบูรณาการเพ่ือใหสอดคลองกับการศึกษาไทย

ในยุค 4.0 รวมไปถึงการอนุรักษรักษาไวซ่ึงศิลปวัฒนธรรมของไทย 

วัตถุประสงค 

เพ่ือศึกษาแนวทางการบูรณาการองคความรูทางศิลปวัฒนธรรมของสถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลปในยุคไทยแลนด 4.0 

วิธีการศึกษา 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครู อาจารย บุคลากรทางการศึกษา และ

นักศึกษาท่ีทําการจัดการองคความรูท้ัง 19 หนวย จํานวน 120 คน คือ 

วิทยาลัยนาฏศิลป  4 คน 

วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 20 คน 

วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด 7 คน 

วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ 10 คน 

วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี    7 คน 

วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา  3 คน 

วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบรุ ี   4 คน 

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี   13 คน 

วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง   2 คน 

วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง                       4 คน          

วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรธีรรมราช           3 คน 
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วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม                   11 คน 

วิทยาลัยชางศิลป                               3 คน 

วิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี                  3 คน 

วิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช           4 คน      

คณะศิลปนาฏดุริยางค                        3 คน 

คณะศิลปศึกษา                                4 คน 

คณะศิลปวิจิตร                                 4 คน 

สํานักงานอธิการบดี                            11 คน 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยท่ีผูทําวิจัยใชในครั้งนี้เปนแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอ

แนวทางการบูรณาการองคความรูทางศิลปวัฒนธรรมของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป โดยแบง

ออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ขอมูลเก่ียวกับสถานภาพและขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอแนวทางการบูรณาการองคความรู

ทางศิลปวัฒนธรรมของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปในยุคไทยแลนด 4.0 

ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 

การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดแจกแบบสอบถามพรอมชี้แจงรายละเอียดตาง ๆ 

ใหแกครู อาจารย บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาท่ีทําการจัดการองคความรู ท้ัง 19 

หนวย รวมจํานวนท้ังสิ้น 120 ชุด ไดรับแบบสอบถามกลับคืน จํานวน 120 ชุด และเปน

แบบสอบถามท่ีสมบูรณ จํานวน 120 ชุด (รอยละ100) 

การวิเคราะหขอมูล สถิติท่ีใช คือ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

1. การหาคาความเท่ียงตรง (Content Validity) แบบสอบถามท่ีนํามาใช

การศึกษาครั้งนี้ไดผานการตรวจสอบจากผูชวยศาสตราจารยสมภพ เพ็ญจันทร วิทยาลัย

นาฏศิลปเชียงใหม ผูชวยศาสตราจารยเกษร เอมโอด วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย และ   

ผูชวยศาสตราจารยดวงหทัย พงศประสิทธิ์ คณะศิลปวิจิตร ในการตรวจสอบความเหมาะสม

ในการใชถอยคํา สํานวนภาษา ความชัดเจนของขอคําถาม ความถูกตอง ความสมบูรณของ

เนื้อหา และสามารถวัดไดตรงกับวัตถุประสงคท่ีตองการศึกษาในครั้งนี้ 
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2. การหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใชคาสัมประสิทธิ์

แอลฟาของครอนบาค (Cronbach α-Coefficient) ไดคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม   

ท้ังฉบับเทากับ 0.94 ซ่ึงถือวาเปนแบบสอบถามท่ีมีคุณภาพ 

ผลการศึกษา 

1. สถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

 ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 120 คน เพศหญิง 60 คน (รอยละ 50) เพศชาย  

60 คน (รอยละ 50) สวนใหญอายุต่ํากวา 25 ป 47 คน (รอยละ 39.20) และสวนใหญมี

อาชีพเปนครู อาจารย (รอยละ 54.20) 

2. ลักษณะของศูนยรวบรวมองคความรูทางศิลปวัฒนธรรม 

 ศูนยรวบรวมองคความรูทางศิลปวัฒนธรรมของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปท้ัง 19 

หนวยงาน มีลักษณะเปนหองสมุด (รอยละ 61.70) หนวยจัดเก็บเอกสาร (รอยละ 17.50) 

ศูนยสารสนเทศ (รอยละ 8.30) ยังไมมี (รอยละ 6.70) และอ่ืน ๆ (รอยละ 5.80) ตามลําดับ 

3. ความคิดเห็นท่ีมีตอแนวทางการบูรณาการองคความรูทางศิลปวัฒนธรรมของ

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปในยุคไทยแลนด 4.0 ดังตารางท่ี 1 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 1 แนวทางการบูรณาการองคความรูทางศิลปวัฒนธรรมของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป        

ในยุคไทยแลนด 4.0 

แนวทางการบูรณาการองคความรูทางศิลปวัฒนธรรม 

ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศลิปในยคุไทยแลนด 4.0 x� S.D. แปลผล 

1. จัดทําเปนตําราเรียน 4.23 0.80 มาก 

2. จัดทําเปนตําราเชิงพาณิชย 3.80 0.98 มาก 

3. จัดทําเปนชุดงานเผยแพรสูชุมชน 4.33 0.80 มาก 

4. จัดทําเปนศูนยสารสนเทศทางศลิปวัฒนธรรม 4.27 0.84 มาก 

5. จําหนายออกสูตลาดเชิงพาณิชย 3.78 0.98 มาก 

6. บูรณาการสงเสรมิทํากิจกรรมรวมกับผูสูงวัย 3.88 0.88 มาก 

7. บูรณาการสงเสรมิทํากิจกรรมรวมกับผูปวย 3.70 1.03 มาก 

8. บูรณาการสงเสรมิทํากิจกรรมรวมกับผูพิการ 3.80 0.99 มาก 

9. สามารถนําองคความรูไปสรางรายไดแกชุมชน 4.17 0.82 มาก 

10. สามารถนําองคความรูไปบรรจุในหลักสตูรของหนวยงานน้ัน ๆ 4.26 0.77 มาก 

รวม 4.02 0.74 มาก 
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3.1 จัดทําเปนตําราเรียนอยูในระดับมาก (x�=4.23) คือ องคความรูทาง

ศิลปวัฒนธรรมท่ีมีอยูสามารถนําไปจัดทําเปนตําราเรียนได 

3.2 จัดทําเปนตําราเชิงพาณิชยอยูในระดับมาก (x�=3.80) คือ องคความรูทาง

ศิลปวัฒนธรรมท่ีมีอยูสามารถนําไปจัดทําเปนตําราเชิงพาณิชยได 

3.3 จัดทําเปนชุดงานเผยแพรสูชุมชนอยูในระดับมาก (x�=4.33) คือ องคความรู

ทางศิลปวัฒนธรรมท่ีมีอยูสามารถนําไปจัดทําเปนชุดงานเผยแพรสูชุมชนได 

3.4 จัดทําเปนศูนยสารสนเทศทางศิลปวัฒนธรรมอยูในระดับมาก (x�=4.27) คือ 

องคความรูทางศิลปวัฒนธรรมท่ีมีอยูสามารถจัดทําเปนศูนยสารสนเทศทางศิลปวัฒนธรรมได 

3.5 จําหนายออกสูตลาดเชิงพาณิชย พบวา จําหนายออกสูตลาดเชิงพาณิชย

อยูในระดับมาก (x�=3.78) คือ องคความรูทางศิลปวัฒนธรรมท่ีมีอยูสามารถนําไปจําหนาย

ออกสูตลาดเชิงพาณิชยได 

3.6 บูรณาการสงเสริมทํากิจกรรมรวมกับผูสูงวัย พบวา บูรณาการสงเสริมทํา

กิจกรรมรวมกับผูสูงวัยอยูในระดับมาก (x�=3.88) คือ องคความรูทางศิลปวัฒนธรรมท่ีมีอยู

สามารถนําไปบูรณาการสงเสริมทํากิจกรรมรวมกับผูสูงวัยได 

3.7 บูรณาการสงเสริมทํากิจกรรมรวมกับผูปวย พบวา บูรณาการสงเสริมทํา

กิจกรรมรวมกับผูปวยอยูในระดับมาก (x�=3.70) คือ องคความรูทางศิลปวัฒนธรรมท่ีมีอยู

สามารถนําไปบูรณาการสงเสริมทํากิจกรรมรวมกับผูปวยได 

3.8 บูรณาการสงเสริมทํากิจกรรมรวมกับผูพิการ พบวา บูรณาการสงเสริมทํา

กิจกรรมรวมกับผูพิการอยูในระดับมาก (x�=3.80) คือ องคความรูทางศิลปวัฒนธรรมท่ีมีอยู

สามารถนําไปบูรณาการสงเสริมทํากิจกรรมรวมกับผูพิการได 

3.9 สามารถนําองคความรูไปสรางรายไดแกชุมชน พบวา สามารถนําองคความรู

ไปสรางรายไดแกชุมชนอยูในระดับมาก (x�=4.17) คือ องคความรูทางศิลปวัฒนธรรมท่ีมีอยู

สามารถนําไปสามารถนําองคความรูไปสรางรายไดแกชุมชนได 

3.10 สามารถนําองคความรูไปบรรจุในหลักสูตรของหนวยงานนั้น ๆ พบวา 

สามารถนําองคความรูไปบรรจุในหลักสูตรของหนวยงานนั้น ๆ อยูในระดับมาก (x�=4.26) 

คือ องคความรูทางศิลปวัฒนธรรมท่ีมีอยูสามารถนําองคความรูไปบรรจุในหลักสูตรของ

หนวยงานนั้น ๆ ได 
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สรุปและอภิปรายผล 

แนวทางในการจัดการการบูรณาการองคความรูทางศิลปวัฒนธรรมของสถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลปในยุคไทยแลนด 4.0 ประกอบดวย 10 ดาน ดังนี้ 

1. ชุดงานเผยแพรสูชุมชน พบวา สามารถนําองคความรูไปจัดทําเปนชุดงาน

เผยแพรสูชุมชนในระดับมาก ท้ังนี้เปนเพราะวา องคความรูทางศิลปวัฒนธรรมท่ีมีอยู

สามารถนําไปจัดทําเปนชุดงานเผยแพรสูชุมชนได ซ่ึงสอดคลองกับกระทรวงวัฒนธรรม  

กรมสงเสริมวัฒนธรรม (2561) นําการแสดงพ้ืนบานไทยไปเผยแพรศิลปะการตอสูแบบ

โบราณ หวังแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสานสัมพันธไทย-จีนใหตอเนื่อง ยั่งยืน และสอดคลองกับ

กระทรวงการตางประเทศ (2562) เผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทยในประเทศญ่ีปุนโดยบูรณาการ

ความรวมมือกับกระทรวงวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว สถานกงสุลใหญ 

ณ นครโอซากา และสถานกงสุลใหญ ณ เมืองฟูกูโอกะ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา

สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวงท่ีทรงมีพระมหากรุณาธิคุณยิ่ง          

ในการอนุรักษผาไทย และเปนการเผยแพรเอกลักษณอันดีงามของประเทศไทยใหเปนท่ีรูจัก

กวางขวางยิ่งข้ึนในประเทศญ่ีปุน ซ่ึงเปนศูนยกลางในดานเทคโนโลยีและการออกแบบ

แฟชั่น โดยการสรางความนิยมไทยผานการแสดงแฟชั่นโชวรวมสมัย นิทรรศการเก่ียวกับ 

ผาไทย และการบรรเลงดนตรีไทยรวมสมัย 

2. ศูนยสารสนเทศทางศิลปวัฒนธรรม พบวา สามารถนําองคความรูไปจัดทําเปน

ศูนยสารสนเทศทางศิลปวัฒนธรรมอยูในระดับมาก คือ องคความรูทางศิลปวัฒนธรรมท่ีมี

สามารถนําไปจัดทําเปนศูนยสารสนเทศทางศิลปวัฒนธรรม อาทิ คณะสถาปตยกรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2562) ไดมีโครงการจัดตั้งศูนยสถาปตยกรรมลานนา โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือเปนศูนยกลางในการรวบรวม จัดเก็บ จัดแสดง และศึกษาคนควาขอมูล

ดานประวัติศาสตรสถาปตยกรรมลานนา ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน เปนศูนยกลางสําหรับ   

การเผยแพรความรูแกนักศึกษา นักวิจัย และผูสนใจท่ีสําคัญแหงหนึ่งของภูมิภาค ปจจุบัน

ศูนยสถาปตยกรรมลานนาเปนหนวยงานภายใตงานศิลปวัฒนธรรมและชุมชนของคณะ

สถาปตยกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม ทําหนาท่ีในการวิจัย จัดเก็บ และเผยแพรความรู 

ดานสถาปตยกรรมลานนาและศิลปวัฒนธรรมท่ีเก่ียวเนื่องตั้งอยู ณ อาคารคุมเจาบุรีรัตน 

(มหาอินทร) ซ่ึงเปนอาคารเกาอายุประมาณ 120 ป ซ่ึงคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหมรับบริจาคจากนางสาวเรียงพันธุ ทิพยมณฑล และอาจารยจุลทรรศน   
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กิติบุตร เม่ือวันท่ี 9 มีนาคม พ.ศ. 2544 อาคารคุมเจาบุรีรัตนหรือบางทานเรียกวา               

คุมกลางเวียง เดิมเปนของ เจาบุรีรัตน มหาอินทร หลานของเจาหลวงคําฝน (เจาหลวง

เชียงใหม องคท่ี 3) สันนิษฐานวานาจะสรางข้ึนระหวางป พ.ศ. 2432-2436 ตอมาเจานอย

ชมชื่น ณ เชียงใหม บุตรชายเจาบุรีรัตน มหาอินทร ไดรับมรดกและเปนผูครอบครองอาคาร

ในระหวางป พ.ศ. 2437-2489 และสอดคลองกับมูลนิธิสืบสานลานนา (2562) โฮงเฮียน    

สืบสานภูมิปญญาลานนาเกิดจากความรวมมือของพอครู แมครูภูมิปญญา กลุมศิลปวัฒนธรรม

พ้ืนบาน องคกรพัฒนาเอกชน สถาบันวิชาการ และองคกรชุมชน ท่ีไดเขามามีสวนรวม    

ในการจัด “งานสืบสานลานนา” รวมกันปละครั้ง ๆ ละ 4 วัน ในชวงตนเดือนเมษายน 

นับต้ังแตป 2539-2543 เปนระยะเวลา 5 ปติดตอกันโดยมีเปาหมายรวมท่ีสําคัญ คือ      

การเผยแพรองคความรูและภูมิปญญาในดานตาง ๆ ของลานนาท่ีไดมีการปรับตัวเพ่ือ

ตอบสนองตอการแกไขปญหาในปจจุบัน และนําเสนอกระบวนการสืบทอดองคความรูและ

ภูมิปญญาลานนาในดานตาง ๆ อาทิ ภาษาและวรรณกรรมลานนา งานศิลปวัฒนธรรม    

คีตนาฏการลานนา งานหัตถกรรมพ้ืนบาน สมุนไพร อาหารพ้ืนบาน ฯลฯ ในป 2543 

หลังจากการจัดงานสืบสานลานนาครั้งท่ี 3 ไดมีคําถามจากเด็กท่ีมารวมงานวา “ถาสนใจ 

จะเรียนรูภูมิปญญาลานนาจะเรียนไดท่ีไหน” คณะกรรมการจัดงานพอครูแมครูไดไปขอ

คําแนะนําจากหลวงพอพระพุทธพจนวราภรณ วัดเจดียหลวง จังหวัดเชียงใหม ทานใหแงคิด

วาการสืบสานภูมิปญญานั้นไมใชทําแคปละครั้ง ๆ ละ 4 วัน แตตองทําตลอดเวลา ตองทํา

ทุกลมหายใจ ทานเปรียบการสืบสานภูมิปญญาเสมือนสายน้ําไหล หากน้ําเกาไหลไป น้ําใหม

ไมไหลมา ก็เปนน้ําหาง สายน้ําแหง หากน้ําเกาไมไหลไป น้ําใหมไมไหลมา ก็เปนน้ําเนา 

แมน้ําจะยังคงเปนแมน้ํา เม่ือน้ําเกาไหลไป น้ําใหมไหลมาทดแทนสืบเนื่องกันไป จึงสงผลให

เกิดการตั้งโฮงเฮียนสืบสานภูมิปญญาลานนาข้ึน ปจจุบันโฮงเฮียนสืบสานภูมิปญญาลานนา

ไดดําเนินงานกิจกรรมสืบสานภูมิปญญามาจนเปนท่ียอมรับขององคกร หนวยงานตาง ๆ 

มากข้ึน ในขณะท่ีโฮงเฮียนเองก็ยังมีขอจํากัดในดานบุคลากรและทุนปจจัยเพ่ือใชในการ

ดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ท่ีเพ่ิมมากข้ึนโดยลําดับ ทางคณะกรรมการบริหารโฮงเฮียนสืบสาน

ภูมิปญญาลานนาจึงไดดําเนินการจดทะเบียนจัดตั้ง “มูลนิธิสืบสานลานนา” เพ่ือสรางฐานท่ี

ม่ันคงในการสืบสานภูมิปญญาในระยะยาวและไดรับอนุญาตจัดตั้งเรียบรอยแลวในวันท่ี 16 

มกราคม พ.ศ. 2556 เกือบยี่สิบปท่ีโฮงเฮียนสืบสานภูมิปญญาลานนาไดดําเนินการสืบทอด

องคความรูและภูมิปญญาสูเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษาและผูท่ีสนใจ สนับสนุนการจัด



วารสารพัฒนศิลปวิชาการ ปท่ี 3 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562) 97 

กิจกรรมสืบทอดองคความรูภูมิปญญาลานนาของกลุมเยาวชนสืบสานภูมิปญญาลานนา 

สนับสนุนการพัฒนาศูนยการเรียนรูภูมิปญญาของพอครูแมครู จัดตั้งกองทุนสวัสดิการพอครู

แมครู ตลอดจนไดมีการพัฒนาหลักสูตร 3 ระดับ คือ หลักสูตรเรียนรูภูมิปญญาข้ันพ้ืนฐาน 

หลักสูตรเรียนรูภูมิปญญาเพ่ือพัฒนาอาชีพ และหลักสูตรครูภูมิปญญารุนใหม 

3. หลักสูตรของหนวยงาน พบวา สามารถนําองคความรูไปบรรจุในหลักสูตรของ

หนวยงานนั้น ๆ อยูในระดับมาก คือ องคความรูทางศิลปวัฒนธรรมท่ีมีอยูสามารถนําไป

บรรจุในหลักสูตรของหนวยงานนั้น ๆ ซ่ึงสอดคลองกับคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (2562) ท่ีจัดตั้งหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วัฒนธรรมศึกษาเพ่ือการพัฒนา จุดประสงคเฉพาะมุงสรางบัณฑิตใหมีความรู ความเขาใจ

ในอัตลักษณ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ินรวมท้ังปรับใชคุณคาทางวัฒนธรรม

ใหเกิดมูลคาทางเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค ใหความสําคัญกับการศึกษาวัฒนธรรมทองถ่ิน

อยางเปนองครวม (Holistic) เ พ่ือทําความเขาใจพัฒนาการทางสังคมวัฒนธรรมท่ี

เปลี่ยนแปลง รวมท้ังความสัมพันธระหวางกลุมชาติพันธุในยุคโลกาภิวัตน โดยเฉพาะอาณา

บริเวณแองสกลนคร (อีสานตอนบน) อนุภาคลุมแมน้ําโขงและอาเซียน และสอดคลองกับ

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน (2562) ท่ีมีการจัดตั้งหลักสูตร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาลุมน้ําโขงศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) มุงผลิต

มหาบัณฑิตใหมีองคความรูเก่ียวกับสังคมวัฒนธรรมลุมน้ําโขงอยางถองแทและลุมลึก และมี

ความสามารถในการวิจัย การคิดวิเคราะห สังเคราะหอยางเปนระบบ และการประยุกตใช

องคความรูเพ่ือตอบสนองตอสถานการณปจจุบันของอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ทางดานสังคม 

วัฒนธรรม ประวัติศาสตร ชาติพันธุ ภาษาและวรรณกรรม ปรัชญาและศาสนา โดยยึดหลัก

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณนักวิจัย พรอมทํางานและอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคม 

4. ตําราเรียน พบวา สามารถนําองคความรูไปจัดทําเปนตําราเรียนอยูในระดับมาก 

คือ องคความรูทางศิลปวัฒนธรรมท่ีมีอยูสามารถนําไปจัดทําเปนตําราเรียน ซ่ึงสอดคลอง

กับหนังสือระนาดเอกของ วันกวี สุดใจ (2552) หนังสือระนาดเอก แบบฝกหัดสําหรับฝก

ทักษะการตีระนาดเอกใหแมนยํา เริ่มตั้งแตการไลเสียงไปจนถึงการฝกความชํานาญ รวมถึง

การตีแบบขามโนตระยะตาง ๆ ซ่ึงผูเขียนไดรวบรวมจากประสบการณท่ีเคยฝกมา ถามไถ

จากครูหรือผูรูหลาย ๆ ทาน และท่ีผูเขียนไดคิดข้ึนมา เพ่ือเปนแบบฝกหัดสําหรับนําไปใชใน

การตีระนาดเอก เนื่องจากการเลนดนตรีไทยนั้นบางเพลงจะมีทวงทํานองท่ีคอนขางยาก    
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จึงตองใชความชํานาญและความคลองตัวในการบรรเลง หากมองขามการฝกแบบฝกหัดไป

อาจเกิดปญหาในการบรรเลงได และสอดคลองกับหนังสือซออู ศิรานนท จิโรชจารุวัฒน 

(2552) หนังสือซออูเปนแนวทางในการฝกบรรเลงซออูใหแกผู ท่ีมีความสนใจ และผู ท่ี

ตองการชวยอนุรักษศิลปะการแสดงแขนงหนึ่งของไทย นอกจากใหความบันเทิงแลวยังชวย

ใหมีสมาธิเพ่ิมมากข้ึนอีกดวย สื่อการสอนชุดนี้ จึงเปรียบไดกับประตูบานแรกท่ีพรอมเปด

ตอนรับทุกทานเขาสูโลกแหงเสียงดนตรีไทย ความสนุกสนานในการฝก และไดรับประโยชน

จากสื่อการสอนชุดนี ้

5. สามารถนําองคความรูไปสรางรายไดแกชุมชน พบวา สามารถนําองคความรูไป

สรางรายไดแกชุมชนอยูในระดับมาก คือ องคความรูทางศิลปวัฒนธรรมท่ีมีอยูสามารถ

นําไปสรางรายไดแกชุมชน ซ่ึงสอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.) (2562) ซ่ึงสนับสนุนใหชาวบานชุมชนบาน

ทาเรือซ่ึงสวนใหญทํานาเปนอาชีพหลัก ผลิตเครื่องดนตรีพ้ืนเมืองและทอผาไหมเปน   

อาชีพเสริม โดยรวมกลุมกันผลิตและจําหนายในรูปของวิสาหกิจชุมชน สรางรายไดใหแก

ชาวบานมีชีวิตความเปนอยูแบบพอกินพอใช มีการปลูกพืชผักสวนครัวไวเก็บกิน ชวยลด

รายจายภายในครัวเรือน นอกจากนั้นชาวบานยังรวมตัวกันบริหารจัดการขยะและรักษา

สภาพแวดลอมของชุมชน โดยจัดตั้งเปนเงินกองทุนของชุมชน จนชุมชนบานทาเรือ     

ตําบลทาเรือ อําเภอนาหวา จังหวัดนครพนม ไดรับรางวัลถวยพระราชทานจากสมเด็จ    

พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซ่ึงจุดเดนของ

ชุมชนบานทาเรือ ไดแก การผลิตเครื่องดนตรีอีสานพ้ืนบาน เชน แคน พิณ โหวด        

กลุมศิลปาชีพทอผาไหม และการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมชาวไทย-อีสาน เปนตน และ

สอดคลองกับกรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2562) ไดจัดทําโครงการหมูบานอุตสาหกรรม

สรางสรรค (Creative Industry Village: CIV) ข้ึนตั้งแตป พ.ศ. 2559 จวบจนถึงปจจุบัน     

เพ่ือดึงอัตลักษณของชุมชนผสานกับการใชองคความรูการสรางสรรคและวัฒนธรรมภูมิปญญา

ทองถ่ินผนวกกับองคความรูเทคโนโลยี สรางสรรคเปนผลิตภัณฑและบริการ เชื่อมโยงแหลง

ทองเท่ียวท้ังทางธรรมชาติและแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม บูรณาการเปนแหลงทองเท่ียว

ท่ีเปนเอกลักษณ นําเสนอภาพลักษณของประเทศไทยในมุมมองใหมท่ีแตกตาง เนนคุณคา   

ท่ีนักทองเท่ียวไดรับจากการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมผานวิถีความเปนไทย เพ่ือขยายฐาน   

การทองเท่ียวจากเมืองหลักไปเมืองรอง เพ่ือเพ่ิมรายไดแกชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตของ
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ผูสูงอายุท่ีอยูติดบานในตางจังหวัด ลดปญหาความหนาแนนของประชากรเขามาหางานทํา

ในเขตนิคมอุตสาหกรรมและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก 

6. บูรณาการสงเสริมทํากิจกรรมรวมกับผูสูงวัย พบวา สามารถนําองคความรูมา

บูรณาการสงเสริมทํากิจกรรมรวมกับผูสูงวัยอยูในระดับมาก คือ องคความรูท่ีมีอยูสามารถ

นํามาบูรณาการสงเสริมทํากิจกรรมรวมกับผูสูงวัย ซ่ึงสอดคลองกับสํานักงานประชาสัมพันธ

จังหวัดสตูล (2562) องคการบริหารสวนตําบลควนสตอ อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล โดย

กองสวัสดิการสังคมและการเกษตร รวมกับศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพ

ผูสูงอายุตําบลควนสตอ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานกุบังปะโหลด โรงพยาบาล

ควนโดน กลุมสตรี อสม. และกลุมอาชีพตําบลควนสตอ จัดงานคืนความสุขใหผูสูงอายุตาม

โครงการ “ชีวิตสดใส วัยสูงอายุ” เพ่ือถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินบูรณาการทุกภาคสวน 

เสริมสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับภาคีเครือขาย ไดแก 

กิจกรรมการแขงขันกีฬาผูสูงอายุ เชน ฟุตบอล เปตอง ชักเยอ กอลฟพิสดาร กิจกรรมอบรม

ความรู กิจกรรมสงเสริมอาชีพ เชน การจําหนายสินคาจากกลุมอาชีพตาง ๆ การแขงขัน

สานโคระจําปาดะ การแขงขันทําขนมรายา การนวดแผนไทย รวมถึงกิจกรรมถายทอด     

ภูมิปญญาทองถ่ินโดยผูสูงอายุสอนทําขนมตมจากใบมะพราว ใบกะพอแกกลุมสตรี เด็กและ

เยาวชน มอบเกียรติบัตรใหแกผูสูงอายุดีเดนในสาขาตาง ๆ และสอดคลองกับเทศบาลตําบล

เชิงดอย (2562) จัดทําโครงการพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

(โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย) เพ่ือจัดกิจกรรมการอบรมระยะยาวใหผูสูงอายุไดรับความรู

ท้ังดานการสงเสริมสุขภาพ การสงเสริมอาชีพ วัฒนธรรมภูมิปญญา และเทคโนโลยี เพ่ือสราง

การมีสวนรวมของผูสูงอายุ สงเสริมใหผูสูงอายุสามารถนําความรูท่ีไดจากโครงการไป

ประยุกตใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวัน และเพ่ือพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุในพ้ืนท่ี

เทศบาลตําบลเชิงดอยใหเกิดความยั่งยืน เชน เพ่ือเพ่ิมความรูใหแกผูสูงอายุดานภูมิปญญา

วัฒนธรรม สรางการมีสวนรวมของผูสูงอายุ สงเสริมใหผูสูงอายุสามารถนําความรูท่ีไดจาก

โครงการไปประยุกตใหใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวัน พัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุใน

พ้ืนท่ีเทศบาลตําบลเชิงดอยใหเกิดความยั่งยืนภูมิปญญาทองถ่ินและการนําไปใชในชีวิต 

ประจําวัน การทําโลชั่นสมุนไพร วัฒนธรรมภูมิปญญาลานนา การทําตุงลานนา สมุนไพร

ตะไครหอมไลยุงและประโยชนของสมุนไพร การสืบทอดศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน การจักสาน

ไมไผภูมิปญญาพ้ืนบาน ฯลฯ 
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7. ตําราเชิงพาณิชย พบวา สามารถนําองคความรูไปจัดทําเปนตําราเชิงพาณิชยอยู

ในระดับมาก คือ องคความรูทางศิลปวัฒนธรรมท่ีมีอยูสามารถนําไปจัดทําตําราเชิงพาณิชย 

ซ่ึงสอดคลองกับ พิภัช สอนใย (2559) จัดทําหนังสือ “โนตเพลงไทยสําหรับบรรเลงจะเข” 

โดยมุงหวังใหผูเรียนมองเห็นโครงสรางเพลง ลักษณะทํานองอยางเปนรูปธรรม เขาใจเพลง

ไดเร็วข้ึน เพ่ือชวยประหยัดเวลาในชั้นเรียนและยังสามารถใชทบทวนดวยตนเอง บทเพลงท่ี

นํามาเรียบเรียงในเลมยึดตามเกณฑมาตรฐานดนตรีไทยข้ัน 7 พ.ศ. 2553 สําหรับเครื่องสาย

จํานวน 27 เพลง โดยยกเวนเพลงท่ีซํ้ากับเกณฑฯ ข้ันกอน ตอนทายเลมไดแนบแผนซีดี

บันทึกการบรรเลงจะเข เพ่ือเปนตัวอยางสําหรับผูเริ่มเรียนปฏิบัติจะเข และสอดคลองกับ 

ถาวร สิกขโกศล (2559) จัดทําหนังสือ “เจายุทธจักรดนตรีไทย” นําเสนอเรื่องราวของ   

ยอดฝมือในยุทธจักรดนตรีไทยและความจริงเบื้องหลังการประชันระนาดเอกในภาพยนต 

“โหมโรง” เรื่องราวของพระยาเสนาะดุริยางค (แชม สุนทรสาทิน) ตัวตนจริงของ “ขุนอินทร” 

เรื่องพระยาประสานดุริยศัพท (แปลก ประสานศัพท) ตัวตนจริงของครูเทียน นั้นปรับปรุง

เพ่ิมเติมจากบทความท่ีเขียนลงนิตยสารศิลปวัฒนธรรม เรื่องราวครูหลวงประดิษฐไพเราะ 

โดยไดเขียนเรื่องของพระประดิษฐไพเราะ (ครูมีแขก) เพราะเปนบุคคลสําคัญของดนตรี

สํานักประดิษฐไพเราะ เรื่องของครูชอย สุนทรวาทิน อัจฉริยะศิลปนดนตรีตาบอดและครู

ทานอ่ืนอีกท้ังเรื่องอ่ืน ๆ รวมอยูหลากหลาย อานสนุก นาสนใจ เหมาะสําหรับครู นักศึกษา

วิชาดนตรีไทย และผูสนใจทุกคน 

8. บูรณาการสงเสริมทํากิจกรรมรวมกับผูพิการ พบวา สามารถนําองคความรูมา

บูรณาการสงเสริมทํากิจกรรมรวมกับผูพิการอยูในระดับมาก คือ องคความรูศิลปวัฒนธรรม 

ท่ีมีอยูสามารถนํามาบูรณาการสงเสริมทํากิจกรรมรวมกับผูพิการ ซ่ึงสอดคลองกับธนาคาร 

ยูโอบี จํากัด (มหาชน) (2562) “ศิลปะจากผูพิการทางสายตา สรางคุณคาสงตอเพ่ือสังคม” 

เริ่มนาสนใจข้ึนทันทีท่ีเราเห็นชิ้นงานศิลปะท่ีสรางสรรคโดยสองมือของผูพิการทางสายตา    

ผูพบเห็นตางประทับใจและเริ่มตั้งคําถามกับข้ันตอนการสรางชิ้นงานภายใต โครงการ UOB 

Please Touch หรือ “โครงการกรุณาสัมผัส” ท่ีทางธนาคารยูโอบี (ไทย) ไดรวมกับ บริษัท 

กลองดินสอ จัดข้ึนในป 2559 และดําเนินโครงการตอเนื่องทุกปจนถึงปจจุบันนับเปน       

อีกหนึ่งโครงการท่ีชวยสงเสริมทักษะความรูดานศิลปะใหแกผูพิการทางสายตา สรางโอกาส

สูการเปนศิลปนอาชีพไดมาเขารวมเวิรคช็อป “ศิลปะสัมผัสได” กิจกรรมในโครงการกรุณา

สัมผัส ท่ีนอกจากจะเพ่ิมความรูและทักษะใหผูพิการทางสายตาอายุระหวาง 10-60 ป ท่ีมี
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ความสนใจดานศิลปะแลว ความพิเศษท่ีเพ่ิมข้ึน คือ ทุกชิ้นงานจากทุกการสรางสรรคของ

กลุมผูพิการทางสายตาจะนําไปสงตอใหกับผูอ่ืนกอใหเกิดประโยชน นับเปนสิ่งท่ีสรางคุณคา

ทางจิตใจใหกับกลุมคนรักงานศิลปท่ีอยูในโลกมืดนี้ไดอยางมาก นับเปนหัวใจของการจัด

กิจกรรมในปนี้เลยก็วาได และสอดคลองกับ องคการอนามัยโลก (2562) “การฟนฟู

สมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน แนวทางการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน” 

วัฒนธรรมและศิลปะ มีสวนรวมในกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมมีความสําคัญตอการเติบโต

และพัฒนาการสวนบุคคล เพราะเปนการชวยใหบุคคลเกิดอัตลักษณ ทําใหบุคคลนั้นรูสึกวา 

ตนเองมีสมัครพรรคพวกและยังเปนโอกาสท่ีคนพิการไดสรางสรรคเพ่ือสังคม องคประกอบ

ดานสังคมชี้ใหเห็นอุปสรรคท่ีก้ันขวางไมใหคนพิการสามารถเขารวมในแงมุมทางวัฒนธรรม 

และศิลปะของครอบครัวและชุมชนของตนพรอมท้ังเสนอแนะวิธีการแกไขปญหา นอกจากนี้

ยังพิจารณาบทบาทของวัฒนธรรมและศิลปะในการยืนหยัดทาทายจากการถูกประณามและ

การกีดกันตาง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนกับคนพิการ และสงเสริมใหเกิดความหลากหลาย ครอบคลุม

และมีสวนรวม ลักษณะของการเขารวมคนพิการสามารถเขารวมเปนสวนหนึ่งในวิถีชีวิตดาน

วัฒนธรรมและศิลปะของครอบครัวและชุมชนไดหลายลักษณะดวยกัน กลาวคือ คนพิการ

สามารถมีสวนรวมในกิจกรรมดานวัฒนธรรมและศิลปะในเชิง “รุก”คือ มีบทบาทในฐานะ 

เปนผูผลิต ผูกํากับ ผูเขียนและผูแสดง หรือมีสวนรวมกิจกรรมในเชิง “รับ”คือเปนผูชม

ละคร ภาพยนตร หรือเปนผูสวมใสชุดพ้ืนเมือง เปนตน 

9. จําหนายออกสูตลาดเชิงพาณิชย พบวา สามารถนําองคความรูจําหนายออกสู

ตลาดเชิงพาณิชยอยูในระดับมาก คือ องคความรูทางศิลปวัฒนธรรมท่ีมีอยูจําหนายออกสู

ตลาดเชิงพาณิชย ซ่ึงสอดคลองกับ สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค (องคการมหาชน) 

CEA (สุวิทย วงศรุจิราวาณิชย, 2562) โครงการ Craftsman Shift 2019 หลักสูตรบมเพาะ 

30 ผูประกอบการท่ีตองการเพ่ิมมูลคา คุณคาและชองทางการตลาดใหผลิตภัณฑคราฟต

ของไทยเติบโตอยางยั่งยืน ซ่ึงกระแสการบริโภคงานหัตถกรรม (Craft) หรืองานฝมือคนไทย

มีการเติบโตอยางตอเนื่อง เห็นไดจากผลิตภัณฑสรางสรรคของผูประกอบการท่ีนํารากเหงา

งานชางฝมือภูมิปญญาทองถ่ินของคนไทยมาปรับแนวคิด พลิกวิธีการกระบวนการออกแบบ

เพ่ือสรางสรรคผลิตภัณฑท่ีตอบสนองไลฟสไตลของผูใชในยุคดิจิทัลไดอยางลงตัว เชน     

“โยธกา” แบรนดเฟอรนิเจอรโดยคุณสุวรรณ คงขุนเทียน ท่ีนํางานสานผักตบชวามาพัฒนา

ตอยอดเปนเฟอรนิเจอร “Korakot” โดย กรกต อารมยดี กับการนําภูมิปญญาการทําวาวจุฬา
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ท่ีเรียนรูจากคุณปู พัฒนาเปนของแตงบาน งานออกแบบเฟอรนิเจอร รวมไปถึงการสราง

อาคารไมไผขนาดใหญกับ The Buffalo Café ท่ีอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และ

สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค (องคการมหาชน) CEA (สมคิด อเนกทวีผล, 2562) 

ปน “ดินกระดาษ” สูของแตงบานหลากหลาย กับ 103Paper ซ่ึงชื่อแบรนด “103Paper” 

มาจากรหัสประจําตัวนักศึกษาของ วิทยา ชัยมงคล เจาของแบรนด ซ่ึงตั้งใจไวตั้งแตสมัยนั้น

วาถามีกิจการเปนของตัวเองจะใชเลขนี้เปนชื่อแบรนดเพ่ือระลึกถึง “ชวงเวลาท่ีดีท่ีสุดชวงหนึ่ง

ของชีวิต” สวนคําวา paper ก็บงบอกถึงวัตถุดิบของผลิตภัณฑก็คือกระดาษนั่นเอง ครั้งแรก

ท่ีผลิตภัณฑ 103Paper ออกขาย คือ ในตลาดนัดแหงหนึ่งท่ีมีแนวทางทางการตลาดท่ีมี

ความเฉพาะตัว ซ่ึงผลการตอบรับนั้น วิทยาเผยวา “คอนขางนาพอใจ” แตกลุมเปาหมาย

ลูกคายังไมชัดเจนมากนัก จากนั้นจึงเริ่มเปลี่ยนแนวทาง โดยการเริ่มสงผลงานเขาประกวด 

แมการสงผลงานครั้งแรกจะยังไมไดรับรางวัล แตกลับทําใหไดพบจุดเปลี่ยน คือไดรวมจัด

แสดงผลงานในโครงการท่ีมีผูคนใหความสนใจและใหการยอมรับ จึงสงผลงานเขาประกวด

ไดรับรางวัลตาง ๆ จากหลากหลายหนวยงาน รวมถึงรวมงานออกรานกับหนวยงานของ   

กรมสงเสริมการสงออก และหนวยงานอ่ืน ๆ อีกหลายชองทางประชาสัมพันธ ผานกลุม

หนวยงานของรัฐหรือกิจกรรมสงเสริมธุรกิจ SME ของเอกชนตาง ๆ เปนหลัก เปนชองทาง 

การประชาสัมพันธท่ีคอนขางแข็งแรง ใหความนาเชื่อถือแกกลุมเปาหมายไดดี และยังสามารถ

ตอยอดใหสามารถนําขอมูลสวนนี้ในการประชาสัมพันธชองทางสวนตัว เชน เว็บไซต       

เฟซบุก อินสตาแกรม ไลน หรือชองทางอ่ืน ๆ ไดอีกดวย 

10.  บูรณาการสงเสริมทํากิจกรรมรวมกับผูปวย พบวา สามารถนําองคความรูมา

บูรณาการสงเสริมทํากิจกรรมรวมกับผูปวยอยูในระดับมาก คือ องคความรูทางศิลปวัฒนธรรม

ท่ีมีอยูสามารถนํามาบูรณาการสงเสริมทํากิจกรรมรวมกับผูปวย สอดคลองกับ ปญญา ไขมุก 

(2562) สสส. และทีมผูจัดงานไดเลือก “โขน” มาเปนการแสดงในพิธีเปดเพ่ือตองการสื่อให

เห็นวาโขนไมใชเพียงแคศิลปะประจําชาติไทย แตยังเปนรูปแบบกิจกรรมทางกาย (Physical 

Activity) ท่ีนาสนใจ เนื่องจากรูปแบบ “การเลนโขน-การรําโขน” นั้น ในทางวิทยาศาสตร

ถือวาชวยในเรื่องการบริหารรางกายและกลามเนื้อไดเปนอยางดี นับเปนสวนผสมลงตัว

ระหวางศาสตรและศิลป “การแสดงทวงทาของโขน ผูสวมบทบาทตองอาศัยกําลังกลามเนื้อ

สวนตาง ๆ เพ่ือแสดงออกผานทวงทาตาง ๆ ของตัวละคร ซ่ึงกวาท่ีตัวละครเหลานี้จะข้ึนเวที

ทําการแสดงไดก็ตองผานการฝกฝนอยางหนัก โดยผูท่ีมีรางกายแข็งแรงเทานั้น จึงจะแสดง
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โขนได” ตัวละครในโขน ตัวพระ ตัวนาง ตัวยักษ และตัวลิงนั้น แตละตัวละครมีทาทางลีลา

ท่ีผสมผสานความออนชอยและเขมแข็ง ในทางวิชาการสามารถจําแนกทวงทาเหลานี้ตาม 

“ระดับความหนักเบาของการเคลื่อนไหว” ไดครบท้ัง 3 ระดับ นั่นคือ ระดับเบา ปานกลาง 

และหนัก โดยพิธีเปดครั้งนี้ทางผูจัดหยิบยกโขนตอน “ยกรบ” มาจัดแสดง ซ่ึงเปนหนึ่ง    

ในตอนท่ีเต็มไปดวยชั้นเชิงลีลาทารําท่ีประณีตงดงาม มีเรื่องราวการแสดงท่ีเปนเอกลักษณ 

“ออกกําลังกายดวยโขน” เริ่มท่ีเด็ก ซ่ึงการสนับสนุนใหเด็กและเยาวชนฝกโขนจะชวยลด

พฤติกรรมเนือยนิ่ง ลดการติดมือถือหรือลดการใชชีวิตหนาจอใหกับบุตรหลานได ดังนั้น 

การสนับสนุนเด็ก ๆ ฝกโขนเปนอีกทางเลือกหนึ่งใหแกพอแม ผูปกครอง และสอดคลองกับ 

เจษฎา อานิล (2562) อาจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล ถึงประโยชนการออกกําลังกายในการฝกโขนวา การแสดงโขนโดยท่ัวไป

เปนการประยุกตใชทักษะทางรางกาย การรับรู และประสาทสัมผัส ซ่ึงถาพูดในเชิงสุขภาพ

แลว โขนเปนกิจกรรมทางกายท่ีมีประโยชนมาก เห็นไดจากผูท่ีแสดงโขนนั้นตองใชรางกาย

ผานทาทางของตัวละคร ท้ังตัวพระ ตัวนาง ตัวยักษ ตัวลิง มีการวัดผลในเชิงวิทยาศาสตร

และเชิงสถิติ มีผลจากการ “วัดคากายและคาสมอง” ดวย ท้ังนี้ เรื่อง “การวัดผล” เพ่ือหา

คาทางกายและสมองนั้น แตละตัวละคร แตละทวงทามีการเคลื่อนไหวรางกายแตกตางกัน 

เชน ตัวลิงเปนตัวละครท่ีมีทาทางการเคลื่อนไหวมาก โดยเฉพาะบริเวณขามีคาการเคลื่อนไหว

รางกาย หรือคา PA สูงกวาตัวละครอ่ืน และมีคาทางสมอง หรือ Brain Activity สูงมาก

เชนกัน สวนตัวละครอ่ืน ๆ อยางตัวพระแมจะมีการเคลื่อนไหวไมคอยมาก ทําใหคา PA 

ออกมานอยกวาตัวลิงเล็กนอย แตในสวนคาทางสมองท่ีวัดไดมีคาท่ีสูงกวาตัวลิง เนื่องจาก  

มีการใชทาทางท่ีซับซอน และใชกลามเนื้อรางกายหลายสวน ขณะท่ีตัวนางและตัวยักษ    

คาการเคลื่อนไหวรางกายหรือคา PA กับคาทางสมองนั้น คาท่ีวัดไดอยูในเกณฑกลาง ๆ 

ท้ังนี้และท้ังนั้น โขนนอกจากเปนกิจกรรมท่ีมีประโยชนตอสุขภาพกายแลว ยังชวยใหสมอง

สวนตาง ๆ ทํางานไดดียิ่งข้ึนดวย ทุกตัวละครถามีการเคลื่อนไหว 1 ครั้ง ทําใหสมองมี     

การประสานงานหลายสวน หลัก ๆ เปนสมองท่ีควบคุมสวนเคลื่อนไหว ตามมาดวยสมองท่ี

ควบคุมในเรื่องของการฟง เพราะการแสดงโขนตองฟงและจับจังหวะดวย สุดทายคือสมอง

ท่ีควบคุมการทรงตัว ดังนั้น จึงพูดไดวาโขนดีตอกายแลวยังดีตอการพัฒนาระบบสมองดวย 

เหลานี้เปนอีกหนึ่งกรณีมหัศจรรยแหงโขนการแสดงรูปแบบนี้ท้ังเปนนาฏศิลปชั้นสูง และ  

ยังสามารถชวยใหสุขภาพดีไดดวย 
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สรุป องคความรูทางศิลปวัฒนธรรมของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจํานวนมากเปน

องคความรูทางศิลปวัฒนธรรมอันมีคาของชาติ ซ่ึงไมมีหนวยงานใดในประเทศจะมีไดมาก

ขนาดนี้ และองคความรูทางศิลปวัฒนธรรมของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปยังสามารถบูรณาการ

เขากับยุคไทยแลนด 4.0 ไดอยางดียิ่ง หรือกลาวไดวา “องคความรูทางศิลปวัฒนธรรมของ

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเขาไดกับยุคไทยแลนด 4.0” เปนอยางดี ไมวาจะเปนแนวทาง

การบูรณาการในรูปแบบใด สามารถผสมผสานกันไดเปนอยางดี ดูไดจากผลการวิจัยฉบับนี้ 

ผูวิจัยไดกําหนดแนวทางการบูรณาการไว 10 ขอ ผลท่ีออกมาทุกขออยูในระดับมาก แสดง

ใหเห็นวาองคความรูทางศิลปวัฒนธรรมของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปยังสามารถพัฒนา     

ตอยอดไปใชประโยชนไดอีกมากมาย และยังสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลปจจุบัน       

ท่ีสงเสริมสนับสนุนใหมีการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมของชาติไปสูยุคไทยแลนด 4.0 

ขอเสนอแนะ  

ควรมีการศึกษาแนวทางการบูรณาการองคความรู ทางศิลปวัฒนธรรมของสถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลปในยุคไทยแลนด 4.0 เฉพาะจงเจาะลงไปแตละแนวทาง เพ่ือนําไปใชเปน

แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาตอยอดองคความรูทางศิลปวัฒนธรรมของสถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลปตอไป 

รายการอางอิง   

กรมสงเสริมอุตสาหกรรม. (2562). หมูบานอุตสาหกรรมสรางสรรค (Creative Industry 

Village: CIV). [ออนไลน]. คนเม่ือ 30 เมษายน 2562. เขาถึงจาก 

https://www.dip.go.th/th/news/thumb/2018-06-14-03-26-18  

กระทรวงการตางประเทศ. (2562). โครงการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทยในประเทศญ่ีปุน. 

[ออนไลน]. คนเม่ือ 15 มิถุนายน 2562. เขาถึงจาก https://bit.ly/2CqUtj5  

กระทรวงวัฒนธรรม กรมสงเสริมวัฒนธรรม. (2561). ขาวประชาสัมพันธ เม่ือวันท่ี 29 

พฤศจิกายน 2561. [ออนไลน]. คนเม่ือ 20 กุมภาพันธ 2562. เขาถึงจาก 

https://bit.ly/2ATItGd 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน. (2562). หลักสูตรศิลปศาสตร 

มหาบัณฑิต สาขาวิชาลุมน้ําโขงศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559). 

[ออนไลน]. คนเม่ือ 25 กุมภาพันธ 2562. เขาถึงจาก https://bit.ly/305u7LC  

https://www.dip.go.th/th/news/thumb/2018-06-14-03-26-18%20%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99%2030%20%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%202562


วารสารพัฒนศิลปวิชาการ ปท่ี 3 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562) 105 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. (2562). หลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษาเพ่ือการพัฒนา. [ออนไลน].      

คนเม่ือ 25 กุมภาพันธ 2562. เขาถึงจาก http://hms.snru.ac.th/topics/785  

คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม. (2562). ศูนยสถาปตยกรรมลานนา. 

[ออนไลน]. คนเม่ือ 25 กุมภาพันธ 2562. เขาถึงจาก https://bit.ly/2Wh3xhw 

เจษฎา อานิล. (2562). ภูมิปญญาไทยกับสุขภาพ : โขน. [ออนไลน]. คนเม่ือ 30 มิถุนายน 

2562. เขาถึงจาก https://web.tcdc.or.th/th/Articles/Detail/Craft  

ถาวร สิกขโกศล. (2559). เจายุทธจักรดนตรีไทย. กรุงเทพฯ: ศยาม. 

เทศบาลตําบลเชิงดอย. (2562). โครงการพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต (โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย). [ออนไลน]. คนเม่ือ 30 มิถุนายน 2562. 

เขาถึงจาก http://www.cheongdoi.go.th/img_update/download/64_353_ 

project1.pdf  

ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน). (2562). ศิลปะจากผูพิการทางสายตา สรางคุณคาสงตอ

เพ่ือสังคม. [ออนไลน]. คนเม่ือ 30 มิถุนายน 2562. เขาถึงจาก 

https://bit.ly/2OlKUEM 

ปญญา ไขมุก. (2562). ภูมิปญญาไทยกับสุขภาพ : โขน. [ออนไลน]. คนเม่ือ 30 มิถุนายน 

2562. เขาถึงจาก https://web.tcdc.or.th/th/Articles/Detail/Craft  

พิภัช สอนใย. (2559). โนตเพลงไทยสําหรับบรรเลงจะเข. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

มูลนิธิสืบสานลานนา. (2562). โฮงเฮียนสืบสานภูมิปญญาลานนา. [ออนไลน]. คนเม่ือ     

20 กุมภาพันธ 2562. เขาถึงจาก http://lannawisdoms.in.th/  

วันกวี สุดใจ. (2552). หนังสือระนาดเอก. กรุงเทพฯ: เอ็มไอเอส. 

ศิรานนท จโิรชจารุวัฒน. (2552). หนังสือซออู. กรุงเทพฯ: เอ็มไอเอส. 

สมคิด อเนกทวีผล. (2562). ปน “ดินกระดาษ” สูของแตงบานหลากหลายกับ 103Paper. 

[ออนไลน]. คนเม่ือ 30 มิถุนายน 2562. เขาถึงจาก https://bit.ly/38XtTtV  

สุวิทย วงศรุจิราวาณิชย. (2562). Craft ไทย Craft อยางไร. [ออนไลน]. คนเม่ือ          

30 มิถุนายน 2562. เขาถึงจาก https://web.tcdc.or.th/th/Articles/Detail 

/Craft  

http://hms.snru.ac.th/topics/785
https://web.tcdc.or.th/th/Articles/Detail/Craft
https://www.se-ed.com/product-search/%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A3-%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%A5.aspx?keyword=%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%a3+%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%82%e0%b9%82%e0%b8%81%e0%b8%a8%e0%b8%a5&search=author
https://web.tcdc.or.th/th/Articles/Detail/Craft
https://www.se-ed.com/product-search/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8A-%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%A2.aspx?keyword=%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8A%20%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%A2&search=author
http://lannawisdoms.in.th/


106  Patanasilpa Journal Vol.3 No.2 (July-December 2019) 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(กปร.). (2562). ชุมชนบานทาเรือ. [ออนไลน]. คนเม่ือ 30 เมษายน 2562.     

เขาถึงจาก https://bit.ly/302Wjie 

สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดสตูล. (2562). โครงการ “ชีวิตสดใส วัยสูงอายุ”. 

[ออนไลน]. คนเม่ือ 30 มิถุนายน 2562. เขาถึงจาก https://bit.ly/3eoN4Oc  

องคการอนามัยโลก. (2562). การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน แนวทางการฟนฟู

สมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน. [ออนไลน]. คนเม่ือ 30 มิถุนายน 2562.      

เขาถึงจาก https://bit.ly/2DF6KRD  

 

 
 



วารสารพัฒนศิลปวิชาการ ปท่ี 3 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562) 107 

การพัฒนาทักษะการปฏิบัติทารําของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

ดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน  

และการเสริมแรงทางบวก 

DEVELOPMENT THAI CLASSICAL DANCING SKILLS OF   

GRADE 7 STUDENTS THROUGH PEER ASSISTED LEARNING 

ACTIVITIES AND POSITIVE REINFORCEMENT 

ตวงพร  พจนานนท* 

 TUANGPHON PHOTCHANANON   

บทคัดยอ 

การวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือการพัฒนาทักษะการปฏิบัติทารําของนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 1 ดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน มีวัตถุประสงคเพ่ือ

ศึกษาสาเหตุท่ีผูเรียนไมสามารถปฏิบัติทารําได และเพ่ือพัฒนาทักษะการปฏิบัติทารําของ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน 

และการเสริมแรงทางบวก โดยมีกลุมเปาหมาย ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 จํานวน 

5 คน โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย แบบสัมภาษณ 

และแบบสังเกตพฤติกรรม ผลการวิจัย พบวา  

1. สาเหตุท่ีผูเรียนไมสามารถปฏิบัติทารําได เนื่องจากการจัดการเรียนการสอน   

ในรายวิชานาฏศิลปไทย เนนวิชาทฤษฎีมากกวาเนนการปฏิบัติ ผูเรียนจึงขาดความสนใจ

ฝกฝน อีกท้ังหลักสูตรเนนการเรียนการสอนรายวิชาดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร      

จึงทําใหผูเรียนไมมีความสามารถในทักษะการปฏิบัติไดมากพอสําหรับวิชานาฏศิลปไทย  

2. ผลการศึกษาการพัฒนาทักษะการปฏิบัติทารําของผูเรียนดวยการจัดกิจกรรม

การเรียนรูแบบเพ่ือนชวยเพ่ือนและการเสริมแรงทางบวก พบวาผูเรียนมีทักษะท่ีดีข้ึน     

* โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง จังหวัดระยอง 

Matayomtaksin Rayong School, Rayong  
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โดยผูเรียนสามารถจดจําทารําและปฏิบัติทารําได และภายหลังผูสอนเพ่ิมกระบวนการ    

ในการเสริมแรงทางบวกใหแกผูเรียน พบวาผูเรียนมีพัฒนาการทักษะปฏิบัติท่ีดีมากยิ่งข้ึน 

ผูเรียนทุกคนสามารถจดจําทารําและปฏิบัติทารําได 

คําสําคญั : ทักษะการปฏิบัติ ทาราํ การสอนแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน การเสริมแรงทางบวก 

Abstract 

  The objectives of this research were to analyze why students could 

not practice Thai classical dancing skills and to develop their practices 

(performances) by employing peer assisted learning activities and positive 

reinforcement. The samples were five grade 7 students from Matayomtaksin 

Rayong School in Rayong province.  

The research findings showed that: 1) the reasons that students could 

not practice Thai classical dancing skills were as follows: Thai Performing Art 

courses emphasized theories rather than posture skills, so students seemed 

to lack motivation in their development; and the curriculum focused on 

science and mathematics; 2) after joining the Peer Assisted Learning and 

getting positive reinforcement, students were able to be more skillful in their 

performances.  
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บทนํา 

 นาฏศิลปไทยเปนเอกลักษณของชาติไทยและมรดกทางวัฒนธรรมท่ีมีความสําคัญ

ตามวิถีชีวิตของคนไทย การแสดงความบันเทิงสะทอนถึงลักษณะของสังคมไทยท่ีแตกตาง

จากชนชาติอ่ืน ๆ ซ่ึงในปจจุบันมีคนไทยจํานวนมากท่ีไมเห็นคุณคาวัฒนธรรมของชาติและ

ใหความสําคัญกับวัฒนธรรมตะวันตก จึงทําใหมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทยเริ่มจาง

หายไป ผูวิจัยตระหนักถึงการสงเสริมสนับสนุนการสืบทอดนาฏศิลปไทย เพ่ือมุงเนน

ลักษณะการแสดงท่ีมีความประณีตวิจิตรงดงาม มีลีลาออนชอยตามแบบอยางนาฏศิลปไทย



วารสารพัฒนศิลปวิชาการ ปท่ี 3 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562) 109 

เพ่ือไมใหมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทยสูญหายไป ซ่ึงคนไทยทุกคนควรเห็นคุณคาและ

ความสําคัญรวมกันในการสนับสนุนสงเสริมศิลปะการแสดงนาฏศิลปไทยใหคงอยูคูคนไทย

สืบไป 

 รายวิชานาฏศิลปไทยเปนรายวิชาท่ีมุงเนนพัฒนาใหนักเรียนเกิดการเรียนรูถึง

ความหมายของนาฏศิลปไทย ประวัติความเปนมา และวิวัฒนาการของนาฏศิลป 

องคประกอบของนาฏศิลป ประเภทของนาฏศิลป ลักษณะของนาฏศิลปไทยท่ีแตกตางกัน 

ทาทางการเลียนแบบของสัตว นาฏยศัพทเบื้องตน เขาใจความสัมพันธระหวางนาฏศิลปไทย

และนาฏศิลปของชนชาติอ่ืน ๆ เขาใจนาฏศิลปท่ีมีบทบาททางสังคม เนื้อรอง ทํานองเพลง 

การแตงหนา การแตงกาย สามารถวิเคราะหทารํา ออกแบบทารําของนาฏศิลปใหมี      

ความสรางสรรค ท้ังยังสื่อถึงอารมณในการแสดง รูและเขาใจประโยชนของนาฏศิลป แสดง

ความเขาใจในการชมการแสดง รูหลักและวิธีการแสดง และเห็นคุณคาและความสําคัญของ

นาฏศิลปไทย อนุรักษสืบทอดนาฏศิลปไทย ซ่ึงเปนความรูพ้ืนฐานในการเรียนนาฏศิลปไทย

เพ่ือใหมีศักยภาพตามหลักสูตรและสามารถปฏิบัติและนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 การปฏิบัติทารําการแสดงนาฏศิลปไทยมีความสําคัญชวยพัฒนาบุคลิกภาพของ    

ผูแสดง สงผลใหผูแสดงมีความกลาแสดงออก และมีความม่ันใจมากยิ่ง ข้ึน ทําใหมี         

การเคลื่อนไหวท่ีดูสงางาม ทําใหมีความจําและปฏิภาณดี เกิดความสามัคคีในหมูคณะ 

นาฏศิลปทําใหผูแสดงมีความสามัคคีกัน เพราะผูแสดงรวมกันแสดงทารําทางนาฏศิลป 

เพ่ือใหการแสดงนาฏศิลปนั้นออกมาเรียบรอยและงดงาม และหากมีความรูนาฏศิลปจนเกิด

ความชํานาญจะสามารถปฏิบัติไดดีมีชื่อเสียงหรือยึดเปนอาชีพตอไปได หากผูเรียนปฏิบัติ

ไมไดจะทําใหเกิดความเสื่อมในการแสดงนาฏศิลปไทย ขาดความรูความเขาใจในจารีตท่ี

กํากับอยูอยางเพียงพอ ความงาม ความหมาย และความรูสึกจึงกลายเปนสิ่งท่ีผูชมคิดวา   

จับตองไมได ทําใหขนบธรรมเนียมหรือจารีตเหลานี้ไมเปนท่ีรูจักหรือเขาใจกันอีกตอไป    

อาจมาจากการท่ีขนบธรรมเนียมนั้นไมแพรหลาย ขาดการทํานุบํารุงอยางเพียงพอท่ีจะเปน

ฐานของการรองรับจากการถายทอดทางสังคมไดดีพอ 

 จากการท่ีผูวิจัยเปนผูสอนจัดการเรียนรูรายวิชานาฏศิลปไทยในระดับชั้น

มัธยมศึกษา ปท่ี 1 พบวา มีนักเรียนบางสวนไมสามารถปฏิบัติทารําเพลงชา-เพลงเร็วได 

โดยเพลงดังกลาวเปนพ้ืนฐานในการปฏิบัติทารําทางดานนาฏศิลป โดยมีการปฏิบัติทารํา   

ไมถูกตอง และไมตรงตามจังหวะของเพลง สงผลทําใหการเรียนรูในเนื้อหาติดขัด และอาจ
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สงผลตอการปฏิบัติทารําทาตอ ๆ ไปได อีกท้ังทําใหการเรียนรูของผูเรียนไมเปนไปตาม

ระยะเวลาและเกณฑการเรียนรูท่ีผูวิจัยกําหนด ทําใหผูวิจัยมีความสนใจพัฒนาทักษะ     

การปฏิบัติทารําของนักเรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน โดยเปน

กิจกรรมท่ีใหผูเรียนไดชวยเหลือกันในขณะจัดการเรียนการสอนหรือการทํากิจกรรมแบบ

เพ่ือนชวยเพ่ือนในลักษณะคนเกงชวยคนออน โดยการพัฒนาทักษะทางดานศิลปวัฒนธรรม

นั้น ไดมีผูวิจัยไดใชรูปแบบการจัดการเรียนรูนี้ในการพัฒนาทักษะของผูเรียนดังตัวอยาง 

เชน เสาวรี ภูบาลชื่น (2560) ท่ีไดดําเนินการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอน

แบบทางตรงรวมกับเทคนิคเพ่ือนชวยเพ่ือน เพ่ือสงเสริมความสามารถดานทักษะปฏิบัติ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจวิชาศิลปะ สาระนาฏศิลป สําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 5 และจากการดําเนินการวิจัยพบวา นักเรียนมีทักษะปฏิบัติทางนาฏศิลป

หลังเรียนเพ่ิมมากข้ึนกวากอนเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับดีมาก โดยนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนหลังเรียนเพ่ิมข้ึนกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และมี

ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนาข้ึนในภาพรวม

อยูในระดับมากท่ีสุด  

นอกจากนี้เพ่ือเปนการสรางแรงกระตุนในการเรียนรูและการเสริมสรางกําลังใจ

ใหแกผูเรียน ผูวิจัยจึงวางแผนการดําเนินการพัฒนาทักษะการปฏิบัติทารําของผูเรียนโดยใช

การเสริมแรงทางบวกใหแกผูเรียนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบเพ่ือนชวยเพ่ือนเพ่ือเปน 

การสรางแรงจูงใจใหแกผูเรียน เม่ือสามารถปฏิบัติทารําไดถูกตอง ผานการชื่นชม ใหกําลังใจ 

และการปรบมือจากเพ่ือนภายในชั้นเรียน ดังตัวอยางงานวิจัยของ นาทนภา ตรีอุบล (2558) 

ท่ีไดดําเนินการศึกษาวิธีการเสริมสรางนิสัยฝกฝนตนเองในการฝกทักษะนาฏศิลป โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาวิธีการของนักเรียนในการเสริมสรางนิสัยฝกฝนตนเอง และวิธีการ

ของครูในการเสริมสรางนิสัยฝกฝนตนเองของนักเรียน โดยผลการศึกษาพบวา วิธีการของ

นักเรียนในการเสริมสรางนิสัยฝกฝนตนเองประกอบดวย การกําหนดเปาหมายการฝกซอม 

การเปรียบเทียบกับเพ่ือนคนอ่ืน และการใหบุคคลอ่ืนมีสวนชวยในการฝกซอม วิธีการของ

ครูในการเสริมสรางนิสัยฝกฝนตนเองของนักเรียนประกอบดวย การใหความชวยเหลือ    

ในการฝกซอม การกําหนดเปาหมายของการฝกซอม การสรางทัศนคติท่ีดีตอการเรียน    

การกําหนดรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม การหาตัวชวยในการฝกซอม และการสอน

แบบเสริมแรง 
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จากสภาพปญหาและแนวทางการพัฒนาทักษะทางดานนาฏศิลปขางตน ผูวิจัยจึงมี

ความสนใจนําแนวทางในการจัดการเรียนรูแบบเพ่ือนชวยเพ่ือนและการเสริมแรงมาปรับใช

ในการพัฒนาทักษะการปฏิบัติทารําเพลงชา-เพลงเร็วของผูเรียน เพ่ือใหผูเรียนเกิดทักษะ       

การเรียนรู สามารถปฏิบัติทารําได และเพ่ือเปนแนวทางในการแกปญหาในการเรียน     

การสอนดานนาฏศิลป และการอนุรักษสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติตอไป 

วัตถุประสงค 

 เพ่ือพัฒนาทักษะการปฏิบัติทารําของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ดวยการจัด

กิจกรรมการเรียนรูแบบเพ่ือนชวยเพ่ือนและการเสริมแรงทางบวก โดยมีวัตถุประสงคยอย 

ดังนี้  

 1. เพ่ือศึกษาสาเหตุท่ีผูเรียนไมสามารถปฏิบัติทารําได 

 2. เพ่ือศึกษาผลการพัฒนาทักษะการปฏิบัติทารําของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปท่ี 1 ดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน และการเสริมแรงทางบวก 

วิธีการศึกษา 

งานวิจัยนี้เปนการวิจัยในชั้นเรียน โดยเปนการพัฒนารูปแบบการสอนแบบเพ่ือน 

ชวยเพ่ือน มีวิธีการศึกษา ดังนี้ 

1. กลุมเปาหมาย 

  นักเรียนรายวิชานาฏศิลปไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนมัธยม    

ตากสินระยอง ท่ีไมสามารถปฏิบัติทารําเพลงชา-เพลงเร็วได จํานวน 5 คน 

 2. การสรางและพัฒนาเครื่องมือวิจัย  

 2.1 เครื่องมือในการดําเนินการวิจัย 

  2.1.1 แบบสัมภาษณ 

  2.1.2 แบบสังเกตพฤติกรรม 

 2.2 วิธีการสรางเครื่องมือ และการหาคุณภาพของเครื่องมือ 

  2.2.1 ดําเนินการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

  2.2.2 รางเครื่องมือแบบสัมภาษณ และแบบสังเกตพฤติกรรม 

  2.2.3 นําเครื่องมือท่ีรางใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา 

(Content Validity) 
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  2.2.4 ปรับแกตามขอเสนอแนะ 

  2.2.5 นําเครื่องมือไปเก็บรวบรวมขอมูล 

3. ข้ันตอนในการดําเนินการวิจัย 

 ระยะท่ี 1 การตรวจสอบสภาพปญหาและการวางแผนการวิจัย 

 ข้ันตอนท่ี 1 ผูวิจัยดําเนินการสอนรายวิชานาฏศิลปไทยพบวา มีผูเรียน

จํานวน 5 คน ไมสามารถปฏิบัติทารําเพลงชา-เพลงเร็วได 

 ข้ันตอนท่ี 2 ผูวิจัยสรุปสภาพปญหาและการดําเนินการวางแผนในการศึกษา

สาเหตุของปญหา 

 ข้ันตอนท่ี 3 ผูวิจัยดําเนินการศึกษาสาเหตุของปญหา โดยการสัมภาษณ 

 ข้ันตอนท่ี 4 สรุปสาเหตุของปญหาและวางแผนการแกไขปญหาดวยการสอน

แบบเพ่ือนชวยเพ่ือน โดยผูวิจัยมีข้ันตอนในการวางแผนการดําเนินการดังนี้ 

 4.1 กําหนดวัตถุประสงคสําคัญในการจัดการเรียนรูแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน 

โดยมุงพัฒนาทักษะการปฏิบัติทารําเพลงชา-เพลงเร็วของผูเรียน 

 4.2 กําหนดผูเรียนท่ีจะรับหนาท่ีในการชวยสอนใหแกเพ่ือนท่ีมีปญหา    

ในการปฏิบัติทารํา โดยพิจารณาจากความสามารถและผลการเรียนรูท่ีผานมา 

 4.3 ผูวิจัยพูดคุยและอธิบายแนวทางการจัดการเรียนรูใหผูชวยสอน

เขาใจบทบาท ความสําคัญ และสอบถามถึงความเต็มใจและความพึงพอใจในรูปแบบท่ี

ผูวิจัยไดอธิบาย จากนั้นจึงนําผูเรียนท่ีจะชวยสอนมาพูดคุยรวมกับผูเรียนท่ีรับการพัฒนา

ทักษะ เพ่ือสรางความเขาใจถึงแนวทางการจัดการเรียนการสอนรวมกัน โดยผูสอนมีหนาท่ี

ใหคําแนะนําและจัดกิจกรรมการเรียนรู ท้ังนี้จะมีการจัดรูปแบบการเรียนรูท่ีกําหนดในการ

เรียนรูในรายวิชาทุกวันจันทรและพุธ วันละ 30 นาที เม่ือมีการปฏิบัติทารํา 

 ระยะท่ี 2 การดําเนินการแกไขปญหาตามแผนการดําเนินการท่ีกําหนด 

 ข้ันตอนท่ี 1 ผูวิจัยดําเนินการแกไขปญหาผูเรียนไมสามารถปฏิบัติทารําได

ดวยการสอนแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน ตามแผนการดําเนินการท่ีกําหนด 

 ข้ันตอนท่ี 2 ผูวิจัยดําเนินการตรวจสอบผลการแกไขปญหา โดยการสังเกต 

พบวา ผูเรียนบางสวนสามารถจดจําทารําและทํานองเพลงได โดยมีผูเรียนท่ีปฏิบัติทารําได 

จํานวน 3 คน โดยผูวิจัยไดสอบถามพูดคุยกับผูเรียนท่ีชวยสอนและกลุมท่ีไดรับการพัฒนา 

ถึงความพึงพอใจรูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีกําหนด พบวา ผูเรียนท้ังหมดมีความพึงพอใจ

ตอรูปแบบท่ีผูสอนกําหนด 
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 ข้ันตอนท่ี 3 ผูวิจัยพัฒนาแผนการแกไขปญหา โดยใชรูปแบบการเสริมแรง

ทางบวก รวมกับการสอนแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน โดยการสรางแรงจูงใจเม่ือสามารถปฏิบัต ิ   

ทารําไดถูกตอง ผานการชื่นชม ใหกําลังใจ และการปรบมือจากเพ่ือนภายในชั้นเรียน 

 ระยะท่ี 3 การดําเนินการแกไขปญหาตามแผนการดําเนินการท่ีพัฒนา 

 ข้ันตอนท่ี 1 ผูวิจัยดําเนินการพัฒนาทักษะการปฏิบัติทารําโดยการเสริมแรง

ทางบวกตามแผนการดําเนินการท่ีกําหนด  

 ข้ันตอนท่ี 2 ผูวิจัยดําเนินการตรวจสอบผลการพัฒนา พบวา ผูเรียนท้ังหมด

สามารถปฏิบัติทารําได 

 ข้ันตอนท่ี 3 สรปุและอภิปรายผลและใหขอเสนอแนะ 

  4. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 4.1 ดําเนินการศึกษาสาเหตุของปญหาผูเรียนไมสามารถปฏิบัติทารําได โดยใช

แบบสัมภาษณ 

 4.2 ติดตามผลและการดําเนินการพัฒนาทักษะการปฏิบัติทารําของผูเรียน     

โดยใชแบบสังเกต 

ผลการศึกษา 

 ในการดําเนินการวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการปฏิบัติทารําของนักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 1 ดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน ไดเก็บรวบรวม

ขอมูลจากผูเรียนกลุมเปาหมาย จํานวน 5 คน ของชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ในรายวิชา

นาฏศิลปไทย การวิจัยมีผลการวิเคราะหขอมูลในสวนตาง ๆ ดังนี้  
 

ตารางท่ี 1 การตรวจสอบสภาพปญหาภายในชั้นเรียน  

กลุมเปาหมาย 

ทักษะท่ีสังเกต 

การจดจํา

ทารํา 

การจํา 

ทํานองเพลง 

ลีลาของ 

ทารํา 

ความกลา

แสดงออก 
การปฏิบัติทารํา 

นักเรียนคนท่ี 1 -  - - - 

นักเรียนคนท่ี 2  - - - - 

นักเรียนคนท่ี 3 -  - - - 

นักเรียนคนท่ี 4 - - - - - 

นักเรียนคนท่ี 5 - - - - - 
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 จากตารางท่ี 1 พบวา มีผูเรียนท่ีไมสามารถปฏิบัติทารําไดจํานวน 5 คน เม่ือพิจารณา

เปนรายบุคคล พบวามีผูเรียนท่ีสามารถจดจําทารําได จํานวน 1 คน ผูเรียนท่ีจดจําทํานอง

เพลงได จํานวน 2 คน  

 ผลการศึกษาสาเหตุของปญหาการปฏิบัติทารําไมไดของผูเรียน 

  จากการศึกษาสาเหตุของการปฏิบัติทารําไมไดของผูเรียนโดยการสัมภาษณผูเรียน

ท่ีไมสามารถปฏิบัติทารําเพลงชา-เพลงเร็วได จํานวน 5 คน โดยการใชแบบสัมภาษณ ผูวิจัย

สามารถสรุปสาเหตุท่ีสอดคลองกันได ดังนี้ 

สาเหตุท่ีผูเรียนไมสามารถปฏิบัติทารําไดนั้นเกิดจากการท่ีการจัดการเรียนการสอน

ในรายวิชานาฏศิลปไทยกอนหนานั้นจะเนนการเรียนรูทางดานทฤษฎีมากกวาการปฏิบัติ 

ผูเรียนจึงขาดประสบการณในการปฏิบัติทารําและขาดความสนใจในการฝกฝน อีกท้ัง

หลักสูตรเนนการเรียนการสอนรายวิชาดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร จึงทําใหผูเรียน

ขาดความสนใจในการเรียนรูทางดานนาฏศิลป จึงทําใหขาดทักษะในการปฏิบัติทางดาน

นาฏศิลป 
 

ตารางท่ี 2 แบบสังเกตผลการติดตามการแกปญหาผูเรียนท่ีปฏิบัติทารําไมไดดวยกระบวนการ        

ใชวิธีการสอนแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน  

 

กลุมเปาหมาย 

ทักษะท่ีสังเกต 

การจดจํา 

ทารํา 

การจํา 

ทํานองเพลง 

ลีลาของ 

ทารํา 

ความกลา

แสดงออก 
การปฏิบัติทารํา 

นักเรียนคนท่ี 1 -  - - - 

นักเรียนคนท่ี 2   - -  

นักเรียนคนท่ี 3   -   

นักเรียนคนท่ี 4 - - -  - 

นักเรียนคนท่ี 5   - -  
 

  จากตารางท่ี 2 พบวา ผูเรียนท่ีไมสามารถปฏิบัติทารําได จํานวน 5 คน เม่ือพิจารณา 

เปนรายบุคคลพบวามีผูเรียนท่ีจดจําทารําได จํานวน 3 คน ผูเรียนท่ีจดจําทํานองเพลงได 

จํานวน 4 คน ผูเรียนท่ีปฏิบัติทารําได จํานวน 3 คน และผูเรียนท่ีมีความกลาแสดงออก 

จํานวน 2 คน 
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ตารางท่ี 3 แบบสังเกตผลการติดตามการแกไขปญหาผูเรียนท่ีปฏิบัติทารําไมไดดวยกระบวนการใช

วิธีสอนแบบเสริมแรงทางบวก 

กลุมเปาหมาย 

ทักษะท่ีสังเกต 

การจดจํา 

ทารํา 

การจํา 

ทํานองเพลง 

ลีลาของ 

ทารํา 

ความกลา

แสดงออก 
การปฏิบัติทารํา 

นักเรียนคนท่ี 1   -   
นักเรียนคนท่ี 2   -   
นักเรียนคนท่ี 3      
นักเรียนคนท่ี 4      
นักเรียนคนท่ี 5   -   

   

จากตารางท่ี 3 พบวา ผูเรียนท่ีไมสามารถปฏิบัติทารําได จํานวน 5 คน เม่ือพิจารณา

เปนรายบุคคลพบวา มีผูเรียนท่ีจดจําทารําและทํานองเพลงได จํานวน 5 คน ผูเรียนท่ีจํา

ลีลาของทารําได จํานวน 2 คน โดยผูเรียนทุกคนสามารถปฏิบัติทารําได และมีความกลา

แสดงออก  

สรุปและอภิปรายผล 

  สรุปผล 

 1. จากการศึกษาสาเหตุของผูเรียนท่ีปฏิบัติทารําไมได พบวาการจัดการเรียน     

การสอนในรายวิชานาฏศิลปไทย เนนวิชาทฤษฎีมากกวาเนนการปฏิบัติ เด็กขาดความสนใจ

ฝกฝน และหลักสูตรเนนการเรียนการสอนรายวิชาดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ทําให

ขาดแรงกระตุนใหหม่ันฝกซอม จึงทําใหผูเรียนไมมีความสามารถในทักษะการปฏิบัติใน

รายวิชานาฏศิลปไทย  

 2. จากการติดตามผลการพัฒนาทักษะการปฏิบัติทารําไมไดของผู เรียนดวย

กระบวนการสอนแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน พบวาผูเรียนมีทักษะท่ีดีข้ึนโดยผูเรียนบางคน

สามารถจดจําทารําและปฏิบัติทารําได 

 3. จากการติดตามผลการพัฒนาทักษะการปฏิบัติทารําไมไดของผู เรียนดวย      

การสอนแบบเพ่ือนชวยเพ่ือนรวมกับกระบวนการสอนแบบเสริมแรงทางบวก พบวาผูเรียนมี

พัฒนาการทักษะปฏิบัติท่ีดีมากยิ่งข้ึน โดยผูเรียนทุกคนสามารถจดจําทารําและปฏิบัติทารํา

ไดตามเกณฑท่ีผูสอนกําหนด และเปนไปตามมาตรฐานการเรียนรูของรายวิชา โดยผูสอน

เสริมแรงทางบวกดวยการใชคําชม ทําใหผูเรียนมีกําลังใจในการเรียน 
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  อภิปรายผล  

 1. จากสาเหตุท่ีผูเรียนไมสามารถปฏิบัติทารําได เพราะผูเรียนไมมีความสามารถใน

ทักษะการปฏิบัติ การจัดการเรียนการสอนในรายวิชานาฏศิลปไทยเนนวิชาทฤษฎีมากกวา

เนนการปฏิบัติ เด็กขาดความสนใจฝกฝน และหลักสูตรเนนการเรียนการสอนรายวิชา    

ดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ทําใหขาดแรงกระตุนใหหม่ันฝกซอม จึงทําใหผูเรียนไมมี

ความสามารถในทักษะการปฏิบัติไดมากพอสําหรับวิชานาฏศิลปไทย นาจะเปนเพราะวา

ผูเรียนท้ัง 5 คนนี้ ไมมีความเขาใจในการจัดการเรียนการสอนของวิชานาฏศิลปไทย และ

ไมไดฝกปฏิบัติเปนประจํา จึงทําใหผูเรียนปฏิบัติทารําไมได สอดคลองกับทฤษฎีการเชื่อมโยง

ของธอรนไดค (Connectionism Theory) (สุชา จันทรเอม และสุรางค จันทรเอม, 2523, 

น. 28-43 อางถึงใน จรรยสมร ผลบุญ และมณฑล ผลบุญ, 2561, น. 14) ท่ีพบวา กฎใหญ 

3 ขอ คือ กฎแหงผล กฎแหงการฝก และกฎแหงความพรอม สงผลตอความสามารถของ

ผูเรียน ในการนําทฤษฎีการเชื่อมโยงของธอรนไดคไปใช จึงมีองคประกอบของการเรียนรู 

ไดแก สมรรถภาพ การฝกฝน การจูงใจ ความเขาใจ การถายโยง และการลืม ดังนั้น สาเหตุ

ท่ีผูเรียนไมไดฝกปฏิบัติทารําเปนประจํา ขาดการจูงใจ จึงทําใหผูเรียนปฏิบัติทารําไมได    

หากไดฝกฝนบอย ๆ ทําซํ้า ๆ จะสามารถทําใหทําไดถูกตองสมบูรณและม่ันใจมากข้ึน 

 2. จากการติดตามผลการแกปญหาท่ีผูเรียนไมสามารถปฏิบัติทารําได ดวยการจัด

กิจกรรมการเรียนรูแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน พบวาผูเรียนมีพัฒนาการดียิ่งข้ึน สามารถปฏิบัต ิ 

ทารําไดดีข้ึน ท้ังนี้นาจะเปนเพราะเพ่ือนสามารถชวยเพ่ือนในลักษณะเกงชวยออน ผูเรียน

อาจจะรูสึกกดดันเม่ือปฏิบัติทารําตอหนาครูผูสอน แตรูสึกสบายใจเม่ือไดรับความชวยเหลือ

จากเพ่ือน เม่ือเพ่ือนอธิบายจึงทําใหผูเรียนดีข้ึนเม่ือเห็นวาผูเรียนสามารถปฏิบัติทารําได   

บางแลว จึงใชการเสริมแรงบวกเพ่ือกระตุนการสรางความม่ันใจแกผูเรียนสอดคลองกับ 

สุคนธ สินธพานนท และคนอ่ืน ๆ (2545, น. 37 อางถึงใน บุษยากร ซายขวา, ผาสุข บุญธรรม 

และเพ็ญพิศุทธิ์ ในสนิท, 2560, น. 83) ท่ีกลาววา วิธีการเรียนรูแบบเพ่ือนชวยเพ่ือนเปน

วิธีการสอนวิธีหนึ่งตามปรัชญาการศึกษาเรียนรูจากการลงมือทํา (Learning by Doing) 

ตามแนวทฤษฎีของจอหน ดิวอ้ี (John Dewey) โดยเนนใหนักเรียนรวมกลุมทํางานหรือ

ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนรวมกัน สงผลใหผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ในระดับเกณฑต่ํากวา

ไดรับประโยชนจากเพ่ือนนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์อยูในระดับเกณฑท่ีสูงกวาหรือเกงกวา  
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 3. จากการติดตามผลการท่ีผูเรียนไมสามารถปฏิบัติทารําไดดวยการสอนแบบเพ่ือน

ชวยเพ่ือนรวมกับการเสริมแรงทางบวก พบวา ผูเรียนสามารถปฏิบัติทารําไดดียิ่งข้ึนตาม

เกณฑท่ีผูสอนไดกําหนดตามจุดมุงหมายการเรียนรูรายวิชา นาจะเปนเพราะผูสอนไดให

รางวัลและคําชมแกผูเรียน จึงทําใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจท่ีจะฝกทักษะการปฏิบัติทารําและ

พัฒนาตนเองใหดีกวาเดิมในระดับท่ีผูสอนพึงพอใจ สอดคลองกับ ณัฐพัชร มหายศนันท, 

กานตพิชชา นุมพรม, ทรงพล อินทํา และอุษณีย เขนยทิพย (2561, น. 151) ท่ีวิจัยพบวา 

การใหความสําคัญกับการเตรียมความพรอมดานจิตใจใหแกผูเรียนไดมีความสุข สงผลให

คะแนนทักษะทางดานนาฏศิลปของผูเขารวมหลังการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมสําหรับ

เสริมทักษะทางดานนาฏศิลปเรื่องระบําอาเซียนสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษามีคะแนน

สูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ขอเสนอแนะ 

  จากผลการวิจัยดังกลาวผูวิจัยมีขอเสนอแนะซ่ึงอาจเปนประโยชนตอการจัด      

การเรียนการสอนรายวิชานาฏศิลป ดังนี้ 

  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

 1. ควรมีการศึกษาเก่ียวกับทักษะการเรียนรูของผูเรียนวามีทักษะในดานใดบาง

กอนการดําเนินการวิจัย 

 2. ควรมีการใชกระบวนการสอนโดยผานประสบการณจริงควบคูไปกับการสอน

แบบเพ่ือนชวยเพ่ือน 

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

1. ในการสอนแบบเพ่ือนชวยเพ่ือนผูสอนตองมีการใหคําแนะนําผูเรียนท่ีปฏิบัต ิ   

ทารําไมไดอยางใกลชิด 

2. ควรมีกิจกรรมท่ีนาสนใจท่ีตรงตามปญหาของผูเรียน มาเสริมใหผูเรียนไดปฏิบัติ 

  



118  Patanasilpa Journal Vol.3 No.2 (July-December 2019) 

รายการอางอิง   

จรรยสมร ผลบุญ และมณฑล ผลบุญ. (2561). การพัฒนาระบบการเรียนรูและฝกปฏิบัติ

ทารําท่ีใชในงานนาฏศิลป. สงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 

ณัฐพัชร มหายศนันท, กานตพิชชา นุมพรม, ทรงพล อินทํา และอุษณีย เขนยทิพย. (2561). 

“การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูนาฏศิลปเพ่ือเสริมทักษะเรื่องระบําอาเซียน

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตามทฤษฎีการเรียนรูของซิมพซัน”. 

วารสารวิชาการ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ, 

5, 1: 151-161. 

นาทนภา ตรีอุบล. (2558). “การศึกษาวิธีการเสริมสรางนิสัยฝกฝนตนเองในการฝกทักษะ

นาฏศิลป”. วารสารอิเล็กทรอนิกสทางการศึกษา, 10, 4: 365-377. 

บุษยากร ซายขวา, ผาสุข บุญธรรม และเพ็ญพิศุทธิ์ ในสนิท. (2560). “การจัดกิจกรรม    

การเรียนรูแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน (Peer-assisted Learning) เพ่ือพัฒนาทักษะ   

การพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของนักเรียนชนเผา ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6”. 

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 10, 3: 77-86. 

สุคนธ สินธพานนท และคนอ่ืน ๆ. (2545). การจัดการกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียน

เปนสําคัญตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน. 

สุชา จันทรเอม และสุรางค จันทรเอม. (2523). จิตวิทยาการเรียนรู. กรุงเทพฯ: โอเดียน 

สโตร.  

เสาวรี ภูบาลชื่น. (2560). “การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบทางตรง

รวมกับเทคนิคเพ่ือนชวยเพ่ือน เพ่ือสงเสริมความสามารถดานทักษะปฏิบัติ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจ วิชาศิลปะ สาระนาฏศิลป สําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ีท่ี 5”. วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม, 11, 2: 211-221. 

 



วารสารพัฒนศิลปวิชาการ ปท่ี 3 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562)  119 

การแกปญหานักเรียนรองเพลงไมตรงจังหวะของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 

ปท่ี 4 โรงเรียนมหาวีรานุวัตร โดยใชการสอนแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน 

SOLVING THE PROBLEM OF SINGING OUT OF RHYTHM 

AMONG GRADE 4 STUDENTS OF MAHAWEERANUWAT SCHOOL 

BY EMPLOYING PEER ASSISTED LEARNING METHOD 

นนทชัย จับใจสุข* 

NONTHACHAI JUBJAISOOK 

บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งนี้มีความมุงหมายเพ่ือศึกษาสาเหตุของการรองเพลงไมตรงจังหวะ

ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนมหาวีรานุวัตร และเพ่ือศึกษาผล        

การแกปญหาการรองเพลงไมตรงจังหวะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียน     

มหาวีรานุวัตร โดยวิธีการสอนแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน กลุมเปาหมายท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้    

เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนมหาวีรานุวัตร กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 1    

ปการศึกษา 2562 จํานวน 5 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 

1. สาเหตุท่ีผูเรียนไมสามารถรองเพลงใหตรงจังหวะได เกิดจากการท่ีผูเรียนไม

สามารถจดจําเนื้อเพลงท้ังหมดได ขาดความม่ันใจในการรองเพลง มีปญหาทางดานทํานอง

ของเพลง ท้ังการรองเสียงสูงและเสียงต่ํา และการท่ีผูเรียนไมสามารถรองเพลงใหตรงจังหวะ

ของการย่ําเทาและการปรบมือในขณะปฏิบัติทารําได  

2. ผูเรียนมีทักษะการรองเพลงท่ีดีข้ึน โดยในสัปดาหท่ี 1 ผูเรียนมีทักษะการรอง

เพลงในภาพรวมหลังการสอนแบบเพ่ือนชวยเพ่ือนดีข้ึนกวากอนเริ่มจัดการเรียนการสอน

แบบเพ่ือนชวยเพ่ือน สามารถจดจําเนื้อเพลง ลดอาการประหมา มีความม่ันใจในการรอง

เพลงเพ่ิมมากข้ึน สามารถออกเสียงตามทํานองของเพลง และใหตรงจังหวะของเพลง  

คําสําคญั : การแกไขการรองเพลงไมตรงจังหวะ การสอนแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน 

* โรงเรียนมหาวีรานวุัตร กรุงเทพมหานคร 

  Mahaweeranuwat School, Bangkok 
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Abstract 

  The objectives of this study were to examine the causes of singing 

out of rhythm and the results of solving this problem by employing Peer 

Assisted Learning method. Based on purposive sampling technique, five 

students, who were studying in grade 4 at Mahaweeranuwat School in 

Bangkok, semester 1 of academic year 2019, were selected as its samples. 

The results of this research were as follows:  

  1. The reasons why the students were unable to sing in rhythm were: 

they could not memorize all lyrics; they lacked confidence in singing; they 

had problems with the melody of the song, both high and low sounds; and 

they lacked abilities to sing in rhythm with footsteps and clapping while 

performing dance. 

 2. The results of employing the Peer Assisted Learning method 

showed that: the students had better skills in singing and could remember 

all lyrics; they became more confident to sing and were able to sing in 

melody and rhythm.    

Keywords: Solving the problem of singing out of rhythm, Peer assisted Learning 

บทนํา 

 นาฏศิลป คือ ศิลปะการรองรําทําเพลงท่ีมนุษยเปนผูสรางสรรคโดยประดิษฐข้ึน

อยางประณีตและมีแบบแผนใหความรู ความบันเทิง ซ่ึงเปนพ้ืนฐานสําคัญท่ีแสดงใหเห็นถึง

วัฒนธรรมความรุงเรืองของชาติไดเปนอยางดี (สุมิตร เทพวงษ, 2548, 1-2) มีคุณสมบัติท่ี

งามเดนเปนเอกลักษณของชาติ เปนท้ังศาสตรและศิลปท่ีประกอบดวยเหตุและผลท่ีสามารถ

อธิบายได อีกท้ังยังเปนเครื่องแสดงถึงระเบียบแบบแผนอันละเอียดลออ ผสมผสานระหวาง

วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมท้ังมีข้ันตอนในการศึกษาท่ีเดนชัด (สํานักงานคณะกรรมการ 

วัฒนธรรมแหงชาติ, 2541, 1) จึงควรคาแกการอนุรักษไวโดยเยาวชนไทยจะตองศึกษา

เพ่ือใหเห็นคุณคา ปลูกจิตสํานึกท่ีดีงาม รักความเปนไทย ใหศิลปะแขนงนี้ซ่ึงถือวาเปน

สมบัติของชาติใหคงอยูสืบไป 
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 จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระ       

การเรียนรูศิลปะเปนกลุมสาระท่ีชวยพัฒนาใหผูเรียนมีความคิดสรางสรรค มีจินตนาการ   

ทางศิลปะ ชื่นชมความงามมีสุนทรียภาพ ความมีคุณคา ซ่ึงมีผลตอคุณภาพชีวิตมนุษย 

กิจกรรมทางศิลปะชวยพัฒนาผูเรียนท้ังดานรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคม และ

สงเสริมใหผูเรียนมีความเชื่อม่ันในตนเอง อันเปนพ้ืนฐานในการศึกษาตอหรือประกอบอาชีพ 

แตวิธีการสอนท่ีจะทําใหจุดประสงคการเรียนรูนั้นบรรลุตามเปาหมายตองข้ึนอยูกับ       

การจัดการเรียนรูของผูสอน ความสามารถ และความสนใจของผูเรียนประกอบกันจึงทําให

การเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูศิลปะเปนไปตามจุดประสงคท่ีวางไว คือนักเรียน

จะตองมีความรูความเขาใจในเรื่องของนาฏศิลปและถายทอดความรูใหแกผูอ่ืนได อีกท้ัง    

ยังจะตองสามารถปฏิบัติทารําและการรองเพลงท่ีเปนเอกลักษณของไทยไดอยางถูกตอง 

หากนักเรียนปฏิบัติสิ่งเหลาไดก็จะเห็นคุณคาและมีทัศนคติท่ีดีตอวิชานาฏศิลปไทย 

 สําหรับการสอนนาฏศิลปไทยระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนมหาวีรานุวัตร 

ไดจัดทําแผนการเรียนการสอนเรื่องนาฏศิลปพ้ืนเมืองการแสดงเพลงเตนกํารําเคียว       

การแสดงชุดนี้ ผูแสดงตองปฏิบัติทารําพรอมกับรองเพลงไปดวย และจากการสอนผูวิจัย

พบวา ผูเรียนบางคนรองเพลงไมตรงจังหวะของเพลง สงผลใหผูเรียนไมสามารถปฏิบัติทารํา

ไดตามมาตรฐานท่ีกําหนด และทําใหการแสดงชุดนี้ไมมีความพรอมเพรียงเปนหมูคณะ ท้ังนี้

การรองเพลงและการปฏิบัติทารําจะตองสัมพันธกัน หากผูเรียนรองเพลงไมตรงจังหวะแลว 

การปฏิบัติทารําก็จะไมตรงจังหวะไปดวย สงผลใหเกิดความไมสมบรูณในการแสดง ผูวิจัย   

จึงมีความมุงหมายในการพัฒนาการรองเพลงเตนกํารําเคียวของผูเรียนโดยการนําวิธี     

การสอนแบบเพ่ือนชวยเพ่ือนมาใชในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหผูเรียนท่ีมีทักษะท่ีดี    

ในการรองเพลง ชวยแนะนําเพ่ือนท่ียังมีปญหา ลดอาการเขินอาย ประหมา ท่ีอาจเกิดข้ึน

เม่ือผูสอนเปนผูแนะนําดวยตนเอง เนื่องจากผู เรียนท่ีเปนผูสอนและผู เรียนอยูในวัย           

ท่ีใกลเคียงกันทําใหการสื่อสารเกิดความเขาใจยิ่งข้ึน และพัฒนาผูเรียนท่ีเปนผูสอนใหมี

ความสามารถมากข้ึนอีกทางหนึ่งดวย ในสวนของผูเรียนท่ีไดรับการสอนหรือแนะนําจาก

เพ่ือนจะสงผลใหมีความกลาแสดงความคิดเห็น ไดรับความรูท่ีตรงกัน และยังชวยให

นักเรียนมีปฏิสัมพันธกันภายในกลุมเพ่ือใหรูจักการการทํางานรวมกันอีกดวย 
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วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษาสาเหตุของการรองเพลงไมตรงจังหวะของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 

ปท่ี 4 โรงเรียนมหาวีรานุวัตร  

2. เพ่ือศึกษาผลการแกปญหาการรองเพลงไมตรงจังหวะของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปท่ี 4 โรงเรียนมหาวีรานุวัตร โดยวิธีการสอนแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน 

วิธีการศึกษา 

1. กลุมเปาหมาย 

 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนมหาวีรานุวัตร ภาคเรียนท่ี 1          

ปการศึกษา 2561 ท่ีรองเพลงเตนกํารําเคียวไมตรงจังหวะ จํานวน 5 คน 

2. ตัวแปรท่ีศึกษา 

 ตัวแปรตน  :  วิธีการสอนแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน 

 ตัวแปรตาม :  ความสามารถในการรองเพลงของผูเรียน 

 3. ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย   

 สัปดาหท่ี 2 และ 3 เดือนสิงหาคม 2561 

 4. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

  1) แบบสัมภาษณสาเหตุการรองเพลงไมตรงจังหวะของผูเรียน 

 2) แบบประเมินทักษะการรองเพลง 

  5. ข้ันตอนในการดําเนินการวิจัย 

 ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามข้ันตอนดังนี้ 

 1) ศึกษาสาเหตุของนักเรียนท่ีมีปญหาดานการรองเพลงไมตรงจังหวะ 

 2) เลือกผูเรียนท่ีทําหนาท่ีในการชวยสอน พิจารณาจากทักษะในการรองเพลง

จากการประเมินและการสังเกตในการเรียนเรียนรูกอนหนา จากนั้นอธิบายและสราง     

ความเขาใจรวมกันระหวางผูสอนและผูท่ีจะตองไดรับการสอนจากเพ่ือนภายในชั้นเรียน 

 3) ดําเนินการสอนแบบเพ่ือนชวยเพ่ือนตามแผนการเรียนรูท่ีกําหนดในสัปดาห

ท่ี 1  

 4) ดําเนินการรวบรวมขอมูล ครั้งท่ี 1 โดยการสังเกตทักษะการรองเพลงของ

ผูเรียน ภายหลังจัดการเรียนรูแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน โดยใชแบบประเมินทักษะการรองเพลง 
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 5) ดําเนินการสอนแบบเพ่ือนชวยเพ่ือนตามแผนการเรียนรูท่ีกําหนด 

  6) รวบรวมขอมูล ครั้งท่ี 2 โดยใชแบบประเมินทักษะการรองเพลง เพ่ือใหทราบ

ถึงพัฒนาการของนักเรียนภายหลังจากการสอนแบบเพ่ือนชวยเพ่ือนในสัปดาหท่ี 2   

 แบบประเมินมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ 

การกําหนดการใหคะแนนจากแบบประเมิน ผูวิจัยกําหนดการใหคะแนนดังนี้ 

 คะแนน 1 มีทักษะในการรองเพลงอยูในระดับ นอยท่ีสุด 

 คะแนน 2 มีทักษะในการรองเพลงอยูในระดับ นอย 

 คะแนน 3 มีทักษะในการรองเพลงอยูในระดับ ปานกลาง 

 คะแนน 4 มีทักษะในการรองเพลงอยูในระดับ มาก 

 คะแนน 5 มีทักษะในการรองเพลงอยูในระดับ มากท่ีสุด 

  6. การวิเคราะหขอมูล 

 1) การบรรยายความ 

 2) การใชสถิติอยางงาย ไดแก รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) 

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

ผลการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือการแกปญหานักเรียนรองเพลงไมตรงจังหวะ

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนมหาวีรานุวัตร โดยการสอนแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน 

และจากการดําเนินการวิจัย มีผลการวิจัย ดังนี้ 

ตารางท่ี 1 ผลการศึกษาสาเหตุการเพลงไมตรงจังหวะของผูเรียน 

ผูเรยีน 
ปญหาในการ

จดจําเน้ือเพลง 

ความกังวลใน

การรองเพลง 

ปญหาทาง 

ดานทํานอง 

ปญหา 

ดานจังหวะ 
รอยละ 

ผูเรยีนคนท่ี 1     100 

ผูเรยีนคนท่ี 2    - 75 

ผูเรยีนคนท่ี 3 -    75 

ผูเรยีนคนท่ี 4 -    75 

ผูเรยีนคนท่ี 5     100 
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 จากตารางท่ี 1 พบวา สาเหตุท่ีผูเรียนไมสามารถรองเพลงใหตรงจังหวะได เกิดจาก

สาเหตุในสวนตาง ๆ ดังนี้ 

1. ผูเรียนไมสามารถจดจําเนื้อเพลงท้ังหมดได จึงสงผลทําใหผูเรียนนั้นไมสามารถ

รองเพลงไดถูกตอง  

2. ผูเรียนขาดความม่ันใจในการรองเพลงจึงเกิดความกังวลในการรองเพลง 

 3. ผูเรียนมีปญหาทางดานทํานองของเพลง ท้ังการรองเสียงสูงและเสียงต่ํา 

 4. ผูเรียนไมสามารถรองเพลงใหตรงจังหวะของการย่ําเทาและการปรบมือในขณะ

ปฏิบัติทารําได  

ตารางท่ี 2 ผลการศึกษาทักษะการรองเพลงของผูเรียน ภายหลังจัดการเรียนรูแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน 

ในสัปดาหท่ี 1 

ระดับคะแนน จํานวน (คน) รอยละ 

5 0 0 

4 1 20 

3 3 60 

2 1 20 

1 0 0 

คาเฉลี่ย X  2.8 

คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน S.D. 1.09 

 

 จากตารางท่ี 2 ผลการประเมินทักษะการรองเพลงของผูเรียนท่ีมีปญหาทางดาน

การรองเพลงภายหลังจัดการเรียนรูแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน ในสัปดาหท่ี 1 ผูเรียนสวนใหญมี

ผลการประเมินทักษะการรองเพลงเทากับ 3 (มีทักษะอยูในระดับปานกลาง) มีจํานวน 3 คน 

คิดเปนรอยละ 60 โดยมีผูเรียนท่ีผลการประเมินทักษะการรองเพลงเทากับ 2 (มีทักษะอยู

ในระดับนอย) และอยูเทากับ 4 (มีทักษะอยูในระดับมาก) จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 20 

เทากัน โดยมีคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.8 และ 1.09 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 3 ผลการศึกษาทักษะการรองเพลงของผูเรียน ภายหลังจัดการเรียนรูแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน 

ในสัปดาหท่ี 2 

ระดับคะแนน จํานวน (คน) รอยละ 

5 2 40 

4 2 40 

3 1 20 

2 0 0 

1 0 0 

คาเฉลี่ย X  4.2 

คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน S.D. 0.84 

 

 จากตารางท่ี 3 ผลการประเมินทักษะการรองเพลงของผูเรียนท่ีมีปญหาทางดาน

การรองเพลงภายหลังจัดการเรียนรูแบบเพ่ือนชวยเพ่ือนในสัปดาหท่ี 2 ผูเรียนมีผล       

การประเมินทักษะการรองเพลงเทากับ 4 (มีทักษะอยูในระดับมาก) และระดับ 5 จํานวน    

2 คน คิดเปนรอยละ 40 เทากัน โดยมีผูเรียนท่ีผลการประเมินทักษะการรองเพลงเทากับ 3 

(มีทักษะอยูในระดับปานกลาง) จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 20 โดยมีคาเฉลี่ยและ      

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 4.2 และ 0.84 ตามลําดับ 
 

ตารางท่ี 4 ผลการพัฒนาทักษะการรองเพลงของผูเรียน ภายหลังการจัดการเรียนรูแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน 

ผูเรียน 
การจดจํา 

เนื้อเพลง 

ไมกังวล 

ในการรองเพลง 

รองตรง 

ทํานอง 

รองตรง 

ตามจังหวะ 

ผูเรยีนคนท่ี 1     

ผูเรยีนคนท่ี 2     

ผูเรยีนคนท่ี 3     

ผูเรยีนคนท่ี 4     

ผูเรยีนคนท่ี 5     

 

 จากตารางท่ี 4 พบวา ภายหลังท่ีผูเรียนไดการจัดการเรียนรูแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน

แลวนั้นผูเรียนท้ังหมดสามารถจดจําเนื้อเพลงได ไมมีความกังวลในการรองเพลง รองเพลง

ไดตรงตามทํานองของเพลง และตรงตามจังหวะของเพลง 



126 Patanasilpa Journal Vol.3 No.2 (July-December 2019) 

อภิปรายผล 

จากการศึกษาผลการแกปญหานักเรียนรองเพลงไมตรงจังหวะของนักเรียน        

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนมหาวีรานุวัตร โดยใชการสอนแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน ผูวิจัย

สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 

1. จากการศึกษาสาเหตุท่ีผูเรียนไมสามารถรองเพลงใหตรงจังหวะเกิดจากการท่ี 

ผูเรียนไมสามารถจดจําเนื้อเพลงท้ังหมดได ขาดความม่ันใจในการรองเพลง มีปญหา

ทางดานทํานองของเพลง ท้ังการรองเสียงสูงและเสียงต่ํา และการท่ีผูเรียนไมสามารถ     

รองเพลงใหตรงจังหวะของการย่ําเทาและการตบมือในขณะปฏิบัติทารําได เปนเพราะวา

การท่ีผูเรียนจะรองเพลงใหตรงตามจังหวะไดนั้นจะตองเริ่มจากการท่ีผูเรียนตองสามารถ

จดจําเนื้อเพลงใหไดกอนเพราะหากจดจําเนื้อเพลงไม ไดแลวนั้นจะทําใหผู เรียน            

ขาดความม่ันใจในการรองเพลง จนมีผลตอเนื่องไปถึงการรองเพลงใหถูกตองตามทํานอง

ของเพลง และการรองเพลงใหตรงจังหวะ ซ่ึงเปนทักษะท่ีมีความสัมพันธตอเนื่องกัน        

จึงสงผลใหภาพรวมใหผูเรียนไมสามารถรองเพลงใหตรงจังหวะของเพลงไดสอดคลองกับ       

ชลทิตย ศิริโมทย (2562) ท่ีกลาววา เม่ือตองรองเพลง ผูรองจะตองรูความหมายของ        

บทเพลงนั้น ๆ ทุกคํา ทุกความหมาย รองใหไดอารมณตามนั้น ท่ีสําคัญอารมณนั้นตองสงไป

ถึงผูฟงดวย โดยการฝกรองเพลงควรฝกอยางชา ๆ และใจเย็น ไมควรรีบรอน และงานวิจัย

ของ วรรณิศา ละอองศรี (2562) ท่ีกลาวถึงการรองเพลง ผูรองตองคํานึงถึงองคประกอบท้ัง

การออกเสียงสระและพยัญชนะ ถาปราศจากอันหนึ่งอันใดจะรองเพลงไมไดดีถึงแมจะมี

เสียงไพเราะก็ตาม  

2. ผลจากการแกปญหานักเรียนรองเพลงไมตรงจังหวะ โดยใชการสอนแบบเพ่ือน

ชวยเพ่ือน พบวา ผูเรียนมีทักษะการรองเพลงท่ีดีข้ึน โดยพบวาในสัปดาหท่ี 1 ผูเรียนมี

ทักษะในภาพรวมดีข้ึนกวากอนเริ่มจัดการเรียนการสอนแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน สามารถจดจํา

เนื้อเพลง ลดอาการประหมา มีความม่ันใจในการรองเพลงเพ่ิมมากข้ึน และหลังจากสัปดาห

ท่ี 2 พบวา ผูเรียนท่ีไดรับการพัฒนาท้ังหมดมีทักษะการรองเพลงท่ีดีข้ึน สามารถจดจํา    

เนื้อเพลงท้ังหมดได มีความม่ันใจในการรองเพลง สามารถออกเสียงตามทํานองของเพลง 

และใหตรงจังหวะของเพลง เปนเพราะวา การจัดการเรียนการสอนแบบเพ่ือนชวยเพ่ือนนั้น

ชวยใหผูเรียนไดมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรูจากเพ่ือนในรุนราวคราวเดียวกัน ชวยลด

อาการกลัวหรือประหมาในการพูดคุยหรือรับคําแนะนําจากผูสอน อีกท้ังการทํากิจกรรม
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รวมกับเพ่ือนภายในชั้นเรียนจะชวยใหผูเรียนมีความสนุกสนานและเรียนรูไปพรอมกับเพ่ือน

ไดงายกวาการเรียนรูแบบปกติจากผูสอน สอดคลองกับงานวิจัยของ อติกันต ภูดีทิพย 

(2552) ท่ีไดดําเนินการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและพฤติกรรมคุณธรรม 

จริยธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรู

แบบเพ่ือนชวยเพ่ือน พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปท่ี 3 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบเพ่ือนชวยเพ่ือนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และงานวิจัยของ สายัณห นาคเถ่ือน (2562) ท่ีไดดําเนินการ

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชวิธีการเรียนการสอนแบบเพ่ือนชวยเพ่ือนของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 2-3 พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑท่ีกําหนด     

ทุกคนและกิจกรรมกลุมทําใหเกิดบรรยากาศท่ีดี ชวยใหนักเรียนมีความกระตือรือรน สนใจ 

ตั้งใจ และมีความรับผิดชอบมากข้ึน อีกท้ังยังชวยกระตุนใหนักเรียนมีความกระตือรือรน    

อยูตลอดเวลา ชวยสรางความสามัคคี รูจักแกปญหารวมกัน 

ขอเสนอแนะ  

 จากผลการวิจัยมีประเด็นท่ีสามารถเสนอแนะ ดังนี้ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

จากการวิจัย พบวา วิธีการสอนแบบเพ่ือนชวยเพ่ือนนี้ สามารถแกไขปญหา  

ดานขอจํากัดของเวลา หากเวลาในการเรียนการสอนไมสามารถทําใหผูเรียนนั้นพัฒนา

ทักษะไดตามแผนการเรียนรูท่ีกําหนดไว หรือชั่วโมงในการเรียนมีจํากัด และยังชวยใหผูสอน

และผูเรียนพัฒนาทักษะไปพรอม ๆ กัน 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

ควรศึกษาการแกไขปญหานักเรียนรองเพลงไมตรงจังหวะโดยใชวิธีการแกปญหา   

ในรูปแบบอ่ืนประกอบการจัดการเรียนรูแบบเพ่ือนชวยเพ่ือนควบคูกัน 

รายการอางอิง   

ชลทิตย ศิริโมทย. (2562). การรองเพลงเบ้ืองตน. [ออนไลน]. คนเม่ือ 15 มิถุนายน 2562. 

เขาถึงจาก http://c5700504.blogspot.com/2015/11/blog-post_13.html 

วรรณิศา ละอองศร.ี (2562). เทคนิคการรองเพลง. [ออนไลน]. คนเม่ือ 15 มิถุนายน 2562. 

เขาถึงจาก https://wnslosamxz.wordpress.com/เทคนิคการรองเพลง/ 
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สายัณห นาคเถ่ือน. (2562). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชวิธีการเรียน      

การสอนแบบเพ่ือนชวยเพ่ือนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2-3. [ออนไลน]. 

คนเม่ือ 18 มิถุนายน 2562. เขาถึงจาก https://data.bopp-obec.info/emis/ 

news/news_ view_school.php?ID_New=12832 

สุมิตร เทพวงษ. (2548). นาฏศิลปไทย : นาฏศิลปสําหรับครูประถมศึกษา-อุดมศึกษา. 

กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร. 

สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ. (2541). คูมือและส่ือการพัฒนาจิตพิสัย       

ในระบบการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา. กรุงเทพฯ: การศาสนา. 

อติกันต ภูดีทิพย. (2552). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและพฤติกรรม 

คุณธรรม จริยธรรม พ้ืนฐาน 8 ประการ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3       

ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน. สารนิพนธปริญญาการศึกษา

มหาบัณฑิต สาขาการมัธยมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
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คําแนะนําสําหรับผูเขียน 

 วารสารพัฒนศิลปวิชาการเปนสื่อกลางการเผยแพรและแลกเปลี่ยนความรูระหวางครู อาจารย 

นักวิชาการ และนักสรางสรรคผลงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปและสถาบันหรือหนวยงานอ่ืน ๆ ซึ่งผลงาน

ดังกลาวตองไมเคยลงตีพิมพท่ีใดมากอน และไมอยูระหวางการเสนอเพ่ือพิจารณาตีพิมพในวารสารอ่ืน และมิได

คัดลอก ทําซ้ํา หรือละเมิดลิขสิทธ์ิของผูใด วารสารมีกําหนดตีพิมพปละ 2 ฉบับ โดยกําหนดเผยแพร : ฉบับท่ี 1 

เดือนมกราคม-มิถุนายน และฉบับท่ี 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 

ประเภทของผลงานตีพิมพ ไดแก บทความงานวิจัย งานสรางสรรค หรือบทความวิชาการในสาขาวิชา

ปรัชญากลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

การจัดเตรียมตนฉบับ 

 ตองพิมพดวยโปรแกรม Microsoft Office Words 2003 ข้ึนไป  

1. ตั้งคาหนากระดาษขนาด A4 ระยะขอบดานละ 1” (2.54 ซม.) เฉพาะดานซาย 1.5” (3.81 ซม.) 

2. ตัวอักษรใชแบบอักษร TH SarabunPSK ตัวเลขอารบิก 

3. ระยะหางระหวางบรรทัดปกติ 1 ชวงบรรทัด ยกเวนระยะหางระหวางหัวขอ 1½ ชวงบรรทัด  

4. หมายเลขหนา ขนาด 14 พิมพมุมขวาบน หางจากขอบกระดาษดานบน 0.50 น้ิว 

5. การเขียนอางอิงในเน้ือหาใหใชระบบนาม-ป ตามรูปแบบ APA Style ของ American 

Psychological Association 

6. ความยาวบทความรวมรูปและตาราง ไมเกิน 15 หนา 

 ในบทความประกอบไปดวยหัวขอและรูปแบบการพิมพ ดังน้ี   

1. ชื่อเร่ือง (Title) 

- มีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพใหญ) ขนาด 20 ตัวหนา กลางหนากระดาษ  

2. ชื่อผูเขียน (ทุกคน) 

- พิมพเฉพาะช่ือและนามสกุลเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพใหญ) ขนาด 16 ตัวหนา 

กลางหนากระดาษ ใสเครื่องหมายดอกจัน (*) หลังช่ือผูเขียนเพ่ืออางอิงหนวยงาน ถามีผูเขียนมากกวา 1 คน    

คั่นดวยเครื่องหมายลูกนํ้า (,) และถาผูเขียนอยูตางหนวยงานกันใหใสจํานวนดอกจันตางกัน  

3. บทคัดยอ (Abstract) 

- “บทคัดยอ” และ “Abstract” ขนาด 18 ตัวหนา กลางกระดาษ   

- เน้ือหาบทคัดยอท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 16 point ตัวธรรมดาชิดขอบยอหนา 

โดยจัดทําเปนความเรียงรอยแกวยอหนาเดียว มีความยาวไมเกิน 250 คํา  

- ตองมีคําสําคัญ (Keywords) ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 14 ควรเลือกคําสําคัญ      

ท่ีเก่ียวของกับบทความ 2-5 คํา ระบุไวทายบทคัดยอและทาย Abstract 
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4. ท่ีอยูผูเขียน 

- พิมพเครื่องหมายดอกจัน (*) ตามดวยท่ีอยูผูเขียนเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษขนาด 12 point 

ไวมุมซายดานลางของหนาแรกเพ่ืออางอิงหนวยงาน  

5. สวนเนื้อหาบทความ 

- หัวขอ ขนาด 16 point ตัวหนา ชิดดานซาย 

- เน้ือความ ขนาด 16 point ชิดขอบยอหนา 

- บทความวิจัยหรือวิจัยงานสรางสรรค ควรประกอบดวยหัวขอ ไดแก บทนํา วัตถุประสงค       

วิธีการศึกษา ผลการศึกษา สรุปและอภิปรายผล ขอเสนอแนะ (ถามี) และรายการอางอิง 

- บทความวิชาการ ควรประกอบดวยหัวขอ ไดแก บทนํา เน้ือหา สรปุ และรายการอางอิง 

- บทความงานสรางสรรค ควรประกอบดวยหัวขอ ไดแก บทนํา วัตถุประสงค กระบวนการ

สรางสรรค ผลการสรางสรรค สรุปและอภิปรายผล ขอเสนอแนะ (ถามี) และรายการอางอิง  

- กรณีท่ีมีภาพหรือแผนภูมิ ใตภาพใหระบุคําวา “ภาพท่ี ...” หรือ “แผนภูมิท่ี ...” ใสเลขเรียง

ตามลําดับ ตอดวยขอความบรรยายภาพหรือแผนภูมิ และบรรทัดถัดไปใหระบุท่ีมา หากผูวิจัยจัดทําข้ึนเองใหระบุ

ท่ีมาวา “ท่ีมา : ผูวิจัย” จัดวางใหอยูก่ึงกลางหนากระดาษ (ใชตัวอักษรขนาด 14 หนา)  

- กรณีท่ีมีตาราง ดานบนตารางใหระบุคําวา “ตารางท่ี ...” ใสเลขเรียงตามลําดับ ตอดวย

ขอความบรรยายตาราง ชิดขอบดานซายของหนากระดาษ (ใชตัวอักษรขนาด 14 หนา) และขนาดของตารางตอง

มีขนาดไมเกินระยะขอบกระดาษท่ีกําหนดไว  

6. การเขียนรายการอางอิง 

การเขียนรายการอางอิงเพ่ือระบุแหลงท่ีมาของเอกสารหรือขอมูลของผูอ่ืนหรือจากแหลงงานของ

ผูอ่ืนมาใชในงานของตน เพ่ือใหผูอานทราบวาผูเขียนไดยกงานหรือแนวความคิดของผูใดมาเก่ียวของบาง ทําให

สามารถคนหาและติดตามอานเพ่ิมเติมได ซึ่งวารสารพัฒนศิลปวิชาการกําหนดใหเขียนอางอิงตามระบบนามป 

(Name-Year System) ตามรูปแบบ APA Style ของ American Psychological Association ซึ่งเปนรูปแบบ

สากลท่ีนิยมแพรหลาย ดวยการอางอิงแหลงท่ีมาของขอความแทรกในเน้ือหา สามารถเขียนได 2 ลักษณะ ดังน้ี 

1. อางไวขางหนาขอความ  ใชในกรณีตองการเนนช่ือผูแตงท่ีเปนเจาของขอความหรือแนวคิด 

โดยอางช่ือผูแตง ตามดวยปและระบุเลขหนาของเอกสารท่ีอางใสไวในวงเล็บ จากน้ันตามดวยขอความท่ีอาง  

2. อางไวขางทายขอความ ใชในกรณีตองการเนนขอความหรือแนวคิดท่ีนํามาอาง โดยระบุช่ือ-

นามสกุลของผูแตง ปท่ีพิมพและเลขหนาท่ีนํามาอางอิงตอจากขอความท่ีอางถึงหรือสรุปความใสไวในวงเล็บท้ังหมด   

ตัวอยาง  การอางอิงในเน้ือหาหนาและทายขอความ 

หนาขอความ ทายขอความ 

ช่ือผูแตง (ปท่ีพิมพ, น.  ) (ช่ือผูแตง, ปท่ีพิมพ, น.  ) 

Surname (Date, p.  ) (Surname, Date, p.  ) 

จินตนา  สายทองคํา (2555, น. 50-51) (จินตนา  สายทองคํา, 2555, น. 50-51) 

ประเมษฐ  บุณยะชัย (2543) (ประเมษฐ  บุณยะชัย, 2543) 

Kumar (1996, pp. 56-62) (Kumar, 1996, pp. 56-62) 

James, Slater, and Bucknam (2012, p. 25) (James, Slater, & Bucknam, 2012, p. 25) 
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ในกรณีท่ีเอกสารท่ีนํามาอางอิงไมปรากฏปท่ีพิมพใหระบุ ม.ป.ป. (ไมปรากฏปท่ีพิมพ) ใน

บทความภาษาไทย และ n.d. (no date) ในขอความอางอิงจากเอกสารภาษาตางประเทศ แทนปท่ีพิมพ 

การอางอิงทายเลมใหระบุหัวขอรายการอางอิงวา “รายการอางอิง” และจัดพิมพตามแบบ

มาตรฐานท่ีกําหนด หากรายการอางอิงเปนรายการสัมภาษณหรือเอกสารฉบับตัวเขียน ใหเขียนรวมกับรายการ

อางอิงรายการอ่ืน ๆ โดยไมตองแยกหัวขอเฉพาะ สําหรับรูปแบบการเขียนรายการอางอิงทายบทความใหเขียนดังน้ี 

- ช่ือวารสารหรือช่ือหนังสือใชตัวหนา   

- เริ่มเรียงเอกสารภาษาไทยกอนเอกสารภาษาอังกฤษโดยเรียงช่ือตามลําดับอักษรในพจนานุกรม  

- บรรทัดท่ีสองและบรรทัดตอ ๆ ไปของแตละรายการอางอิงใหยอหนาเขามา 5-7 ตัวอักษร  

หรือประมาณครึ่งน้ิว 

การอางอิงทายเลม ตัวอยาง 

หนังสือท่ัวไป 

ผูแตง. (ปท่ีพิมพ). ชื่อเร่ือง (ครั้งท่ีพิมพ). เมืองท่ีพิมพ : สํานักพิมพ. 

ผูแตงคนเดยีว สุภาพรรณ ณ บางชาง. (2535). ขนบธรรมเนียมประเพณี : ความเชื่อและแนวการปฏิบัติ

ในสมัยสุโขทัยถึงสมัยอยุธยาตอนกลาง. กรุงเทพฯ: สถาบันไทยศกึษา จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลยั. 

ผูแตง 2 คน ธงชัย สันติวงษ และชัยยศ สันติวงษ. (2533). พฤติกรรมบุคคลในองคการ (พิมพครั้งท่ี 2). 
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กองบรรณาธิการตรวจสอบความสมบูรณ 

และความถูกตองของตนฉบับ 

กองบรรณาธิการจัดสงตนฉบับให       

โรงพิมพดําเนินการจัดทํารูปเลม 

กองบรรณาธิการดําเนินการเผยแพร

วารสาร และประกาศรับตนฉบับ 

รับ/แกไข 

สงคืนผูเขียน 

แกไข 

แจงผูเขียน 
(Reject) 

แจงผูเขียนแกไข
ตนฉบับ 

รับ 
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ไมผาน ผูทรงคุณวุฒิอานประเมิน 
(Reviewer)  

 

กองบรรณาธิการ

ตรวจสอบความถูกตอง 

ผานแบบมีเง่ือนไข 
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ช่ือบทความภาษาไทย 

ช่ือบทความภาษาอังกฤษ 

  ช่ือผูเขียนภาษาไทย (ถามีมากกวา 1 คน ใส*,**,***ตามลําดับ) 

ช่ือผูเขียนภาษาอังกฤษ 

บทคัดยอ  

(บทนํา วิธีการศึกษาและผลการศึกษา ประมาณ 200 – 250 คํา) ---------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------ 

คําสําคญั : คําท่ี 1 คําท่ี 2 คําท่ี 3  (จํานวน 2–5 คํา ตัวธรรมดา 14 ชิดซาย) 

Abstract 

 (Introduction Method and Result 200–250 words)----------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Keywords: คําท่ี 1, คําท่ี 2, คําท่ี 3  (จํานวน 2 – 5 คํา ตัวธรรมดา 14 ชิดซาย) 

* ที่อยูผูเขียนคนที่ 1 ภาษาไทย 

  ที่อยูผูเขียนคนที่ 1 ภาษาองักฤษ 
** ทีอ่ยูผูเขียนคนที ่2 ภาษาไทย 

   ที่อยูผูเขียนคนที่ 2 ภาษาอังกฤษ 
*** ที่อยูผูเขียนคนที่ 3 ภาษาไทย 

     ที่อยูผูเขียนคนที่ 3 ภาษาอังกฤษ

(เลขหนาตัวธรรมดา 14  ชิดขวา)  

(ตัวหนา 20 ก่ึงกลาง)  
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(ตัวหนา 16 ก่ึงกลาง)  
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(ตัวธรรมดา 16 กระจายแบบไทย) 

(ตัวธรรมดา 16  กระจายแบบไทย) 

(ตัวธรรมดา 12 ชิดซาย ไวมุมขวาลางสุดของหนาแรก)  

(ตัวหนา 18  ก่ึงกลาง)  

(1½)  

(1½)  

(1½)  

 

(1½)  

 

(1½)  

 

(1½)  

 

(1½)  

 
(1½)  

 

(1½)  

 

1” 

1” 1½” 

1” 

ตัวอยางการเขียน “บทความวิจัย” 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

วิธีการศึกษา 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ตารางท่ี 1 ชื่อตาราง 

ชื่อหัวขอ     

     

     

     

* คําอธิบายคาในตาราง 

ท่ีมา : ระบุแหลงท่ีมา  (อางอิงตามระบบ) 

ตารางท่ี 2 ชื่อตาราง 

ชื่อหัวขอ     

     

     

     

ท่ีมา : ระบุแหลงท่ีมา  (อางอิงตามระบบ) 

(ตัวหนา 16  ชิดซาย)  

(ตัวธรรมดา 16 กระจายแบบไทย)  

(ตัวหนา 16  ชิดซาย)  

(ตัวธรรมดา 16 กระจายแบบไทย)  

(1½)  

 

(1½)  

 

(ตัวหนา 16 ชิดซาย)  

(ตัวธรรมดา 16 กระจายแบบไทย)  

(1½)  

 

(1½)  

 

 

(1½)  

 

(1½)  

 

(1½)  

 



136  Patanasilpa Journal Vol.3 No.2 (July-December 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 ---------------------------------------  (คําอธิบายรูป)  
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รายการอางอิง   
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