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บทบรรณาธิการ 

ปจจุบันสถานการณโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 ที่เริ่มต นมาตั้งแตปลายเดือนธันวาคม 2562 กอใหเกิดการสู ญเสียชีวิตประชากรทั่วโลก
มากกวาหนึ่งลานคน สงผลกระทบทั้งดานเศรษฐกิจ สาธารณสุข การดําเนินชีวิตในสังคม รวมถึง
ดานการศึกษาที่ต องปรั บตั วใหส อดคล องกับ สถานการณ มีการใช สื่อเทคโนโลยี เพื่อการศึกษา
ในการจั ด การเรี ย นการสอนมากขึ้ น เป น ทวีคูณ ดังเห็น ได ชัดเจนจากบทความจํานวน 9 เรื่อ ง
ในวารสารฉบับที่ 1 ของป 2563 (มกราคม – มิถุนายน 2563) ปรากฏบทความที่นาสนใจเกี่ยวกับ
การใชเ ทคโนโลยี และสื่ อสังคมออนไลนสู การเรี ย นการสอนในระบบการศึ กษาหลายบทความ
อยางไรก็ตามยังคงมีบทความในลักษณะงานสรางสรรคบนพื้นฐานของการตอยอดองคความรูจาก
การอนุรักษดานนาฏศิลปดนตรี โดยทุกบทความลวนมุงประโยชนตอวงวิชาการทามกลางกระแส
การเปลี่ยนแปลง
กองบรรณาธิ ก ารวารสารพั ฒ นศิ ล ป วิ ช าการตระหนั ก ในความมุ ง มั่ น พั ฒ นาผลงาน
ทางวิชาการและขอเปนกําลังใจใหแกครู อาจารย นักวิชาการ ผูสรางสรรคผลงานทุกทาน ในการทํา
หนาที่พัฒนางานที่รับผิดชอบอยางไมหยุดยั้ง และหวังเปนอยางยิ่งวาคุณประโยชนจากบทความตาง ๆ
ในวารสารฉบับนี้จะกอใหเกิดความกาวหนาในวงการศึกษาที่ตองปรับตัวหาแนวทางในการสราง
คุณคาทางวิชาการและวิชาชีพแกสังคมไทยและสังคมโลกใหกาวไกลอยางยั่งยืนตอไป

รองศาสตราจารย ดร. จินตนา สายทองคํา
บรรณาธิการ
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SOMCHAI FONRAMDEE

บทคัดยอ
ผลงานสรางสรรคนาฏยประดิษฐ : ระบําวานรเตียวเพชรมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
ประวัติความเปน มา สี และลั กษณะหัว โขน บทบาทของวานรเตียวเพชรตัวที่ปรากฏใน
วรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์และศิลปะการแสดงโขน เพื่อพัฒนางานสรางสรรคชุดระบําวานร
เตียวเพชรใหสามารถนําไปใชในการเรียนการสอนและการแสดงนาฏศิลปไทย โดยใชวิธี
ศึกษาขอมูลจากตํารา เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของ การสัมภาษณ ลงภาคสนาม ดําเนินการ
วิพากษและนําขอมูลจากศิลปนแหงชาติ ผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญดานนาฏศิลปไทยและ
ดนตรีไทย มาปรับปรุงแกไขทารําและการแสดงใหสมบูรณตามคําแนะนําและขอเสนอแนะ
จากการศึกษาพบวา วานรเตียวเพชรมีทั้งหมด 9 ตัว ลักษณะหัวโขนเปนลิงโลน ปากหุบ
และสวมผาทองตะบิดเกลียว ซึ่งเปนตัวละครที่ปรากฏชื่อและมีบทบาทในบทละครเรื่อง
รามเกียรติ์อยางมาก แตในปจจุบันไมคอยนําตัวละครเหลานี้มาใชแสดงโขนบนเวที หรือใน
ที่ตาง ๆ ระบําวานรเตียวเพชรไดนํากระบวนทารําที่อยูในแมทาโขนลิง โดยมีแมทาในครึ่ง
ทาหลังนํามาเรียงรอยทารํา ทากราววีระชัยสิบแปดมงกุฎ ทารําตามธรรมชาติ ทารําตาม
บทรอง ทารําหนาพาทยเพลงเสมอขามสมุทร รวมทั้งการแสดงตีลังกาโลดโผน แลวนํามา
ออกแบบสรางสรรคการแสดงชุดระบําวานรเตียวเพชรแสดงในโอกาสตาง ๆ เวลาการแสดง
ประมาณ 8.30 นาที การแสดงแบงออกเปน 1) ออกตามจังหวะตะโพน 2) รําและตีบทตาม
คํารองเพลงกระบี่ลีลามีการตั้งซุม 3) ออกรํา ตีบท และเตนตามบทรองเพลงสารถีชั้นเดียว
ทีละตัว 4) รําและเตนตามจังหวะเพลงเตียวเพชรคลาไคล 5) เตนรับในเพลงขา แสดงออกถึง
ความสนุกสนาน นารัก แสดงใหเห็นถึงความสามารถและความเกงกลาของวานรเตียวเพชร
คําสําคัญ : นาฏยประดิษฐ วานรเตียวเพชร ระบํา
*

วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
Lop Buri College of Dramatic Arts, Bunditpatanasilpa Institute
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Abstract
The research of the creative work of traditional dance invention:
Wanon Tiawpetch Dance, or the Tiawpetch Monkey Dance aimed to study
the history, the colors and the characteristics of Khon Masked Play headgears, the roles of the Wanon Tiawpetch characters, or the Tiawpetch monkey
characters appeared in the Ramayana Epic, and the art of the Khon Masked
Play in order to develop the creative dance, the Tiawpetch Monkey Dance
set to be used in teaching, learning and performing Thai theatrical dances.
The data were collected from literature review and the interviews with Thai
theatrical national artists and experts including field trips. The creative dance
was later created and the national artist highly qualified experts in Thai dance
and Thai music were asked to give comments. The comments were deliberated
and used to improve the dance.
According to the study, it was found out that Tiawpetch Monkeys
consisted of 9 monkeys. The shape of the monkey head-gears are bald.
Their mouths were closed and they wore a gold-thread twisted fabric twine.
The characters existed and had a very important role in the Ramayana Epic
Khon (masked dance-drama) performed in the past. However, at present
these monkey characters are not seen performed in any Khon play or in any
other kind of performance. This performance was choreographed from the
dance routine of Khon Ling in the second half. Wanon Tiawpetch Dance, or
the Dance can be used to perform on various occasions. The dance took
approximately 8:30 minutes. The dance was divided into 5 parts: Part 1 was
the Tiawpetch Monkeys moving out to the Tapone rhythm. Part 2 was the
Tiawpetch Monkeys dance according to the content of the song, the Krabi
Lila Song. Part 3 was the Tiawpetch Monkeys dance according to the 1st level
tempo of the Sarathi Song. Part 4 was the Tiawpetch Monkey dance according
to the rhythm of the song, the Tiawpetch Khla Klai Song. Part 5 was the
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Tiawpetch Monkey dance according to the rhythm of the song called Kha
Song. The dance performance showed the merriment, cuteness, talent and
bravery of the Tiawpetch Monkeys.
Keywords: Traditional Dance Invention, Wanon Tiawpetch, Dance

บทนํา
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงผู ก ภาษาบาลี ขึ้ น เมื่ อ ป พุ ทธศั ก ราช 2517 วา สาธุ โ ข สิ ป ปกํ นาม อป ยาทิ ส กี ทิ สํ
ขึ้น ชื่อว าศิ ล ปะแมเ ช นใดเช น หนึ่ งก็ ยั งประโยชนใหสําเร็จ ได จากปรัชญาพระราชทานนี้
แสดงใหเห็นวาศิลปะทุกแขนงสามารถสรางประโยชนและนําความสําเร็จมาสูหนวยงาน
องคกร หรือบุคคลได ศิลปะการแสดงที่หลากหลายของชาติไทยมีทั้งในระดับราชสํานักและ
ระดับสังคมชาวบาน แสดงถึงวัฒนธรรมที่มีคุณคาและความเปนอารยะชาติ นาฏศิลปไทย
เปนศิลปะการแสดงแขนงหนึ่งที่เชื่อวามีพื้นฐานมาจากสาเหตุสําคัญ 2 ประการ (กรมศิลปากร,
2556, น. 2) คือ
1) เกิดจากพื้นฐานอารมณสะเทือนใจของมนุษย เชน ดีใจก็โลดเตนสงเสียงรอง
เสียใจก็รองไหคร่ําครวญ ตอมาจึงพัฒนาอากัปกิริยาทาทางการแสดงอารมณตาง ๆ เหลานี้
ใหงดงามเปนศิลปะการแสดงในที่สุด
2) เกิดจากความเชื่อทางศาสนาและความศรัทธา เชน เชื่อวาสรรพสิ่งรอบตัวใน
ธรรมชาติมีอํานาจเรนลับแฝงอยูสามารถดลบันดาลใหเกิดเหตุการณตาง ๆ ตอมาพัฒนา
เปนระบบเทพเจา การออนวอนธรรมชาติหรือเทพเจาใหเกิดความพึงพอใจเพื่อประทาน
ผลสําเร็จ จนเกิดเปนตนแบบการสวดออนวอน การขับรองดนตรี และการฟอนรํา
ฉัน ทนา เอี่ ย มสกุ ล (2554, น. 34-35) กลาววา นาฏศิล ปสรางสรรค หมายถึง
การประดิษฐทารําหรือการออกแบบทารําอาจเปนการรําเดี่ยวหรือรําหมู หรือเปนการรายรํา
ของตัวละครที่เกิดจากการประดิษฐหรือออกแบบทารํา การประพันธเพลง การแตงกาย
ขึ้นใหม โดยยังคงโครงสรางแบบแผนเดิมหรือผสมผสานลีลาทาทางตาง ๆ ตามสําเนียงเพลง
ของภาษาอื่น ๆ ตามความเหมาะสมของชุดนาฏศิลปไทย และสุรพล วิรุฬหรักษ (2547,
น. 225) กลาววา นาฏยประดิษฐ คือ การคิดออกแบบและการสรางสรรคแนวคิด รูปแบบ
กลวิธีของนาฏศิลปชุดหนึ่งที่แสดงโดยผูแสดงคนเดียวหรือหลายคน ทั้งนี้รวมถึงการปรับปรุง
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ผลงานในอดีต นาฏยประดิษฐจึงเปนงานที่ครอบคลุมปรัชญา เนื้อหา ความหมาย ทารํา
ทา เต น การแปรแถว การตั้งซุ ม การแสดงเดี่ ยว การแสดงหมู การกําหนดดนตรี เพลง
เครื่องแตงกาย ฉาก และสวนประกอบอื่น ๆ ที่สําคัญ ทําใหนาฏศิลปชุดหนึ่งสมบูรณตามที่
ตั้งใจไว
นาฏศิลปสรางสรรคประเภทระบําที่เกี่ยวของกับตัววานรที่ปรากฏในศิลปะการแสดง
โขนในยุคกรมศิลปากรนําไปประกอบการแสดงโขนมีอยูเพียง 2 ชุด คือระบําวีระชัยสิบแปด
มงกุฎและระบําวานรพงศ เปนชุดการแสดงที่มีตัวละครคือวานรสิบแปดมงกุฎเปนตัวแสดง
ตอมาวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีไดประดิษฐระบําปรีดิ์เปรมวานรขึ้นอีกเปน 3 ชุดการแสดง
และเปนที่ยอมรับของวงการนาฏศิลป รวมทั้งเปนที่ชื่นชอบของประชาชนทั่วไป ระบําที่
เกี่ยวกับวานรทั้ง 3 ชุดเปนวานรตัวเอกสิบแปดมงกุฎและวานรทั่ว ๆ ไป แตวานรเตียวเพชร
ซึ่งมีชื่ออยูจํานวน 9 ตัว เปนตัวละครวานรที่มีบทบาทในบทละครเรื่องรามเกียรติ์ในปจจุบัน
ไมคอยมีการนําตัวละครเหลานี้มาใชแสดงโขนบนเวที จึงสงผลใหประชาชนและเยาวชนทั่วไป
ไมรูจักชื่อและบทบาทตัวละครวานรเตียวเพชร ดังนั้นการสรางสรรคระบําวานรเตียวเพชร
จะเปนอีกแนวทางหนึ่งที่ทําใหประชาชนและเยาวชนทั่วไปที่ชื่นชอบการแสดงโขนไดรูจัก
ตัวละครวานรจําพวกหนึ่งในเรื่องรามเกียรติ์ คือ วานรเตียวเพชร
จากสาเหตุดังกลาวทําใหผูสรางสรรคมีความสนใจศึกษาและสรางสรรคการแสดง
ชุดนาฏยประดิษฐ : ระบําวานรเตียวเพชรขึ้น เพื่อใหเกิดการเรียนรูตัวละครที่มีอยูในเรื่อง
รามเกียรติ์ ทั้งยังเกิดประโยชนตอสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม และตอ
วงการนาฏศิลปไทยโดยเฉพาะสาขาวิชานาฏศิลปโขนลิง ตลอดจนเปนแนวทางสรางสรรค
งานศิลปวัฒนธรรมดานนาฏศิลปไทยของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน
และการแสดงนาฏศิลปไทยตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาประวัติความเปนมา สี ลักษณะหัวโขน และบทบาทของวานรเตียวเพชร
ตัวละครที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์และศิลปะการแสดงโขน
2. เพื่อสรางสรรคระบํา ชุด ระบําวานรเตียวเพชรใหสามารถนําไปใชในการเรียน
การสอนและการแสดงนาฏศิลปไทย
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กระบวนการสรางสรรค
ผลงานสรางสรรคครั้งนี้ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีกระบวนการสรางสรรคดังนี้
1. ศึกษาคนควาขอมูลดานเนื้อหาจากตํารา หนังสือ เอกสาร และแหลงขอมูลตาง ๆ
เกี่ยวกับความรูในการสรางสรรคและการประดิษฐทารําระบําสรางสรรคของวานรที่ใชใน
การแสดงโขนวานรเตียวเพชร แนวคิด ทฤษฎี รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2. ศึกษาขอมูลจากการสัมภาษณศิลปนแหงชาติ ผูเชี่ยวชาญนาฏศิลปไทย (โขนลิง)
นาฏศิลปน ไดแก
1) นายประสิทธิ์ ปนแกว ศิลปนแหงชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลปไทย)
2) นายวิโรจน อยูสวัสดิ์
ผูเชี่ยวชาญนาฏศิลปไทย
3) ดร. นิวัฒน สุขประเสริฐ ผูเชี่ยวชาญนาฏศิลปไทย
4) นายสราชัย ทรัพยแสนดี ผูเชี่ยวชาญนาฏศิลปไทย
5) นายสุรัตน เอี่ยมสะอาด ผูเชี่ยวชาญนาฏศิลปไทย
6) นายประเมษฐ บุณยะชัย ผูเชี่ยวชาญนาฏศิลปไทย
3. นําขอมูลการจากศึกษาเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของ การเก็บขอมูลภาคสนามและ
การสัมภาษณ มาดําเนินการสรางสรรคการแสดง ชุด นาฏยประดิษฐ : ระบําวานรเตียวเพชร
ตามขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ผูสรางสรรคนําบทรองที่ประพันธขึ้นเองไปปรึกษานายประสิทธิ์ ปนแกว
ศิลปนแหงชาติและผูเชี่ยวชาญดานนาฏศิลปโขนลิง เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา
ขั้นตอนที่ 2 ผูสรางสรรคประพันธบทรองและนําไปปรึกษานายวรเทพ บุญจําเริญ
และนางมยุรี ฟอนรําดี เพื่อบรรจุเพลงรองและทํานองเพลง
ขั้นตอนที่ 3 ออกแบบทารําใหเหมาะสมกับบทรองและทํานองเพลง แบงการแสดง
ออกเปน 5 ชวง
ขั้นตอนที่ 4 จัดการประชุมกลุมยอยเพื่อนําเสนอชุดสรางสรรคโดยมีศิลปนแหงชาติ
ผูเชี่ยวชาญดานนาฏศิลปไทย ดุริยางคไทย ตลอดจนผูทรงคุณวุฒิภายนอก ครูผูสอน และ
นักศึกษาในระดับปริญญาตรีรวมกันเสนอความคิดเห็น พรอมทั้งใหขอเสนอแนะ
ขั้นตอนที่ 5 บันทึกทารําการแสดงนาฏยประดิษฐ : ระบําวานรเตียวเพชร
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ขั้นตอนที่ 6 นําขอมูลตาง ๆ มาวิเคราะหและจัดทําเปนเอกสารงานวิจัยเชิงพรรณนา
โดยมีนายประสิทธิ์ ปนแกว และรองศาสตราจารยอมรา กล่ําเจริญ เปนที่ปรึกษาดานวิชาการ
ขั้นตอนที่ 7 นําเสนอผลงานสรางสรรคชุดระบําวานรเตียวเพชรแกสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลปในรูปแบบของวีดทิ ัศนและเอกสารเพื่อเผยแพรตอไป
ผลการสรางสรรค
1. ประวัติค วามเป นมา สี ลักษณะหั วโขน และบทบาทของวานรเตี ยวเพชร
ที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์และศิลปะการแสดงโขน
นาฏยประดิษฐ : ระบําวานรเตียวเพชร เปนพัฒนาการของการแสดงสรางสรรค
ชุดหนึ่งที่ทําใหทราบประวัติ สี และลักษณะหัวโขน ตลอดจนบทบาทของวานรเตียวเพชรที่
ปรากฏในวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์และศิลปะการแสดงโขน โดยสวนใหญปรากฏอยูใน
การจัดกระบวนทัพและการทําสงครามกับฝายอสูร เปนเทพเทวดาแบงภาคลงมาชวยพระราม
ปราบเหลาอสูรและไดรับพรจากพระอิศวรวา ถาสิ้นชีพคราวใดเมื่อกายตองพระพายที่พัดมา
ก็ใหฟนคืนชีพขึ้นได วานรเตียวเพชรมีทั้งหมด 9 ตัว อยูฝายเมืองขีดขิน 7 ตัว ฝายเมืองชมพู
1 ตัว และไมปรากฏวาอยูฝายใด 1 ตัว ดังนี้
ก. ฝายเมืองขีดขิน
ตัวที่ 1 ญาณรสคนธหรือรสคนธ กายสีขาวกะบังหรือขาวใส ลักษณะหัวโลน
ปากหุ บ สวมมาลั ย ผ าทองตะบิ ด เป น เกลี ย ว คื อ ท า วจตุ โ ลกบาลประจํา ทิ ศ ตะวั น ออก
ในตําราวานรพงศของพระเทวาภิ นิมมิต (ฉาย เทียมศิลปชัย ) วาเปน “พระปญจสิงขร”
ฝายเมืองชมพู แบงภาคลงมาเกิด
ตัวที่ 2 ทวิพัท กายสีแดงดอกชบา ลักษณะหัวโลน ปากหุบ สวมมาลัยผาทอง
ตะบิดเปนเกลียว คือ พระโสมราช ในตําราวานรพงศของพระเทวาภินิมมิต (ฉาย เทียมศิลปชัย)
วาเปน “จิตตุเสน” เทพอํามาตยพระอิศวรแบงภาคลงมาเกิดเปนวานรเตียวเพชร
ตัวที่ 3 ปงคลา กายสีเหลืองแกหรือแสดออน ลักษณะหัวโลน ปากหุบ สวม
มาลั ย ผา ทองตะบิ ดเป น เกลีย ว คื อพระยมราช ในตําราวานรพงศของพระเทวาภินิมมิต
(ฉาย เทียมศิลปชัย) วาเปน “จิตตุราช” เทพอํามาตยพระอิศวรแบงภาคลงมาเกิด
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ตัวที่ 4 มหัทวิกัน กายสีหงชาดหรือชมพู ลักษณะหัวโลน ปากหุบ สวมมาลัย
ผาทองตะบิดเปนเกลียว คือ พระประชาบดีเทวบุตร ในตําราวานรพงศของพระเทวาภินิมมิต
(ฉาย เทียมศิลปชัย) วาเปน “จิตุบท” เทพอํามาตยพระอิศวร แบงภาคลงมาเกิด
ตัวที่ 5 วาหุโรม กายสีเหลืองเทา ลักษณะหัวโลน ปากหุบ สวมมาลัยผาทอง
ตะบิ ด เป น เกลี ย ว คื อ พระสั น ดุ สิ ต เทวบุ ต ร ในตํ า ราวานรพงศ ข องพระเทวาภิ นิ ม มิ ต
(ฉาย เทียมศิลปชัย) วาเปน “พระยม” เทพอํามาตยพระอิศวรแบงภาคลงมาเกิดเปนวานร
เตียวเพชร
ตัวที่ 6 อุสุ ภศรราม กายสีขาบหรื อน้ําเงิ น ลักษณะหัวโลน ปากหุ บ สวม
มาลัยผาทองตะบิดเปนเกลียว คือ ทาวเวสสุวัณโลกบาลประจําทิศเหนือ ในตําราวานรพงศ
ของพระเทวาภินิมมิต (ฉาย เทียมศิลปชัย) วาเปน “พระนนที” แบงภาคลงมาเกิด
ตัวที่ 7 มากัญจวิก กายสีมอครามหรือฟาออน ลักษณะหัวโลน ปากหุบ สวม
มาลัยผาทองตะบิดเปนเกลียว คือ จิตตุบท เทพอํามาตยพระอิศวร ในตําราวานรพงศของ
พระเทวาภินิมมิต (ฉาย เทียมศิลปชัย) วาเปน “พระภูมิ” แบงภาคลงมาเกิด
ข. ฝายเมืองชมพู
ตั ว ที่ 8 โชติ มุ ข คื อ กายสีก ามปูห รื อหงเสนแก ลั กษณะหั ว โล น ปากหุ บ
สวมมาลัยผาทองตะบิดเปนเกลียว คือ จิตตุบาท เทพอํามาตยพระอิศวร ในตําราวานรพงศ
ของพระเทวาภินิมมิต (ฉาย เทียมศิลปชัย) วาเปนฝายเมืองขีดขิน จิตตุบาท แบงภาคลงมาเกิด
ค. ไมปรากฏวาเปนฝายใด
ตัวที่ 9 นิลเกศี กายสีแดงดังดอกกมุทบาน ลักษณะหัวโลน ปากหุบ สวม
มาลัยผาทองตะบิดเปนเกลียว
2. เครื่องแตงกาย
สําหรับเครื่องแตงกายยืนเครื่องลิงที่นํามาใชมีรายละเอียดเครื่องแตงกายเพียง
19 รายการ ไมไดนําอาวุธมาประกอบการแสดง ดังนี้ 1) กําไลเทา 2) สนับเพลา 3) ผานุง
4) ห อ ยข า ง 5) หางลิ ง 6) ผ า ห อ ยก น 7) เสื้ อ 8) รั ด สะเอว 9) ห อ ยหน า 10) เข็ ม ขั ด
11) กรองคอ 12) ทั บ ทรวง 13) สั ง วาล 14) ตาบทิ ศ 15) พาหุ รั ด 16) แหวนรอบ
17) ปะวะหล่ํา 18) กําไลแผง และ 19) หัวโขน โดยหัวโขนวานรเตียวเพชรทั้ง 9 สวมมาลัย
ผาตะบิดเปนเกลียวและปากหุบทั้งหมด ตามที่ ประพันธ สุคนธชาติ (2534, น. 90-91)
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กลาวไว โดยไมใชปากอาตามที่บางตํารากลาว สีเครื่องแตงกายที่นํามาใชในงานสรางสรรค
นาฏยประดิษฐ : ระบําวานรเตียวเพชร มีสีกายและลักษณะหัวโขนดังอธิบายไวขางตน
เนื่องจากวานรเตียวเพชรไมใชวานรตัวเอก ดังนั้นเครื่องแตงกายบางรายการ
ใชตางจากตัวเอก กลาวคือ ผานุงหรือภูษาไมใชผายกแตใชผาลาย ทับทรวงใชผาปกดิ้นเลื่อม
สายสังวาลตัดเย็บดวยผาเดินดวยแถบดิ้น ตาบทิศ และประจํายามใชผาปกดิ้นเลื่อม ขอเทา
ไมใชกําไลเทาแบบตัวเอกแตใชขอเทาผาปกดิ้นหนุนลายหรือดิ้นเลื่อม
3. การคัดเลือกผูแสดง
ผูแสดงเปนวานรเตียวเพชร คือ ผูที่เรียนนาฏศิลปโขนลิงเทานั้น ประสิทธิ์ ปนแกว
(2561, 18 ตุลาคม) กลาววา หลักการคัดเลือกผูแสดงที่มีความเหมาะสมกับบทบาทของ
วานรเตียวเพชรมีหลักเกณฑตามที่โบราณจารยไดกลาวไว คือ ผูแสดงตองมีชวงคอที่พอควร
ไมสั้นหรือยาวเกินไป หัวไหลตองผึ่งผาย ไมเปนคนไหลยก หลังไมโกงงอ อกไมแอนจนเกินไป
ลําตั วกลมล่ําสัน พอสมควร พิ จารณาตรวจช วงแขนตองพอเหมาะไมยาวเกิ นตน ขา ไม มี
รางกายผิดปกติ เชน แขนคอกหรือลีบและงอไมได มีสัดสวนที่รับกับลําตัวและขาทั้งสองขาง
นิ้วตองไมหงิกงอหรือพิการแตประการใด มีครบทั้ง 5 นิ้ว แตละนิ้วยาวหรือสั้นพอประมาณ
กลมคลายลําเทียน เมื่อตั้งมือดูนิ้วมือตกทองนาคยิ่งดี ลักษณะของขาทั้งสองขางตองไมโกง
และเก นิ้วเทาตองไมบิดเบี้ยวหรือหงิกงอ ขาทั้งสองตองมีความยาวเทากัน ไมสั้นขางยาวขาง
จึงจะใชได รูปรางเปนคนไมสูงจนเกินไปหรือเตี้ยจนเกินไป สีผิวดําหรือขาวไมจํากัด ควรมี
กลามเนื้อและรูปรางล่ําสัน หรือที่เรียกวามะขามขอเดียว และตองไดรับการคัดเลือกและ
ฝกหัดโขนเบื้องตนเปนตัวลิงมาเปนพื้นฐาน และตองมีความสามารถในดานการแสดงตีลังกา
โลดโผน
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ภาพที่ 1 การตั้งซุมในบทรอง ทหารพระจักรี รามาวตาร
ที่มา : ผูสรางสรรค

4. บทรองและดนตรี
ผูสรางสรรคไดประพันธบทขึ้นและนําไปปรึกษาครูผูมีความสามารถทางดาน
ดนตรีไทยและการขับรอง คือ นายวรเทพ บุญจําเริญ ตําแหนง ครู วิทยฐานะครูชํานาญการ
พิเศษ และนางมยุรี ฟอนรําดี ตําแหนง ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ ขาราชการครู
วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง ในเรื่องทํานองเพลงและการบรรจุเพลงรอง โดยมีการนําดวย
การเลนตะโพนหรือตีตะโพนใหผูแสดงไดออกทาทางโลดโผน แสดงความสามารถในทวงทา
ของวานรและการใชทาหลักในแมทา จากนั้นวางทํานองเพลงใหผูแสดงสามารถจัดระเบียบ
แถวให สวยงาม แล วรําตีบ ท รองเพลงที่ 1 คือ เพลงกระบี่ลีลา 2 ชั้น ซึ่งเปนเพลงเกร็ ด
เพลงหนึ่งใชสําหรับรองและบรรเลงประกอบการแสดงโขน มีความเหมาะสมกับตัวแสดงที่
เปนวานร เพลงที่ 2 คือเพลงสารถีชั้นเดียว เนื่องจากตองการใหทํานองเพลงมีความกระชับ
สนุกสนาน เหมาะแกการรําและการออกทาทางของตัววานร เพลงที่ 3 คือเพลงเตียวเพชร
คลาไคล เพลงนี้ น ายวรเทพ บุ ญ จํ า เริ ญ ได ป ระพั น ธ ขึ้ น ใหม เป น เพลงแนวเดี ย วกั บ
เพลงเสมอลิง และตอทายดวยเพลงขา เปนทวงทํานองที่สนุกสนาน เพื่อใหผูแสดงไดแสดง
อากัปกิริยาตาง ๆ ใหเราใจ และสรางความบันเทิงกอนจบการแสดง ความหมายของบทรอง
กลาวถึงวานรเตียวเพชร 9 ตัว คือเทพที่จุติลงมาเปนทหารของพระราม เพื่อชวยทําสงคราม
วานรแตละตัวมีกายสีตางกันตามพงศวานร มีความเกงกลาสามารถพรอมที่จะออกทําสงคราม
กับทศกัณฐดวยความจงรักภักดี และใชวงปพาทยประกอบในการแสดง บทรองมีดังนี้
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ปพาทยทําเพลงกระบี่ลีลา
รองเพลงกระบี่ลีลา
เกาวานร เตียวเพชร เดชลําพอง สวมผาทอง ตะบิดเกลียว บนเกศา
เทพจุติ เปนกระบี่ มีเดชา
ทหารพระ รามา อวตาร
รองเพลงสารถีชั้นเดียว
หนึ่งคือญาณ รสคนธ กายขาวใส
หนึ่งกระบี่ ทวิพัท ชัดชํานาญ
หนึ่งยอดยิ่ง ปงคลา กลาเกงแท
หนึ่งมหัท - วิกัน ชาญเดชา
หนึ่งสวา วาหุโรม โหมฮึกหาว
หนึ่งอุสุภ - ศรราม ตามพงศพันธุ
หนึ่งคือมา - กัญจวิก กายมอคราม
หนึ่งมีนาม โชติมุข รุกราญรอน
หนึ่งกบินทร นิลเกศี มีผมดํา
ครบเตียวเพชร พานเรศ เดชเกรียงไกร

ฤทธิไกร เกริกแกรง กําแหงหาญ
เชิงชัยชาญ กายสีออก ดอกชบา
มีสีกาย เหลืองแก กปกลา
สีกายา หงชาด กาจฉกรรจ
กายเหลืองเทา พวงพี ทีแข็งขัน
กายานั้น สีขาบ ขุนวานร
ไมครั่นคราม เคี่ยวรบ จบสมร
กายวานร สีกามปู ดูวองไว
สีแดงชาด ฤทธิ์ล้ํา สะทานไหว
เชี่ยวชาญชัย สวามิภักดิ์ พระจักรี

ปพาทยทําเพลงเตียวเพชรคลาไคลออกเพลงขา
5. การออกทารํา
ทารําสําหรับการแสดงระบําวานรเตียวเพชรแบงออกเปน 5 ชวง ดังนี้
ชวงที่ 1 ผูแสดงวานรเตียวเพชรทั้ง 9 ตัว หกคะเมนตีลังกาออกจากเวที ตาม
จังหวะตะโพน ตามความสามารถของผูแสดง แลวตั้งแถวเปนรูปสามเหลี่ยม
ชวงที่ 2 ผูแสดงรําตามบทรองเพลงกระบี่ลีลา กลาวถึงวานรเตียวเพชร 9 ตัว
ออกมารําและเตน รําตีบทตามคํารอง กลาวใหเห็นวาเปนเทพจุติมากําเนิดเปนวานรทหาร
ของพระราม และมีการตั้งซุม
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ชวงที่ 3 ผูแสดงรําตีบทตามบทรองเพลงสารถีชั้นเดียว เมื่อบทรองกลาวนาม
วานรตัวใด ผูแสดงที่รับบทตัวนั้นแสดงทาหกคะเมนตีลังกาตามความสามารถ ออกมารําตีบท
ตรงกลางระหวางแถวจนครบ 9 ตัว สําหรับผูแสดงที่อยูในแถวรําตามกระบวนทาที่พรอมกัน
ชวงที่ 4 ผูแสดงรําเพลงเตียวเพชรคลาไคลพรอมกันและออกทารําตามกระบวน
ทารําจนจบเพลง แสดงใหเห็นการเดินทางในระยะสั้น ๆ และมีความสนุกสนานโดยใชทารํา
ในเพลงหนาพาทยเสมอขามสมุทรและกราวรํามาผสมผสานกัน
ชวงที่ 5 เตนในเพลงขา แสดงความสนุกสนาน นารัก ของวานรเตียวเพชร และ
แสดงใหเห็นถึงความสามารถ ความเกงกลาของวานรเตียวเพชร มีทาการแผลงอิทฺธิฤทธิ์
เหาะเหินเดินอากาศ มีทาแผลงอิทธิฤทธิ์ดําน้ํา ผูแสดงแตละคนหกคะเมนตีลังกาเขาเวที

ภาพที่ 2 ผูแสดงญาณรสคนธ ตีลังกา
ออกรําตีบทตามคํารอง
“หนึ่งคือญาณรสคนธ กายขาวใส”
ที่มา : ผูสรางสรรค

ภาพที่ 3 ผูแสดงปงคลาและมหัทวิกัน
ออกรําตีบทตามคํารอง
“หนึ่งมีนาม โชติมขุ รุกราญรอน”
ที่มา : ผูสรางสรรค
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ภาพที่ 4 ทารําในเพลงเตียวเพชรคลาไคล
ที่มา : ผูสรางสรรค

ภาพที่ 5 แสดงการแผลงฤทธิ์ ในเพลงขา
ที่มา : ผูสรางสรรค

ภาพที่ 6 แสดงการเหาะเหินเดินอากาศในเพลงขา
ที่มา : ผูสรางสรรค

วารสารพัฒนศิลปวิชาการ ปที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2563)
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สรุปและอภิปรายผล
สรุป
1. ประวัติความเปนมา สี ลักษณะหัวโขน และบทบาทของวานรเตียวเพชรที่
ปรากฏในวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์และศิลปะการแสดงโขน
วานรเตียวเพชรในวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์ มีทั้งหมด 9 ตัว เปนเทพเทวดา
แบ ง ภาคลงมาช ว ยพระรามปราบเหล า อสู ร ตามบทพระราชนิ พ นธ เ รื่ อ งรามเกี ย รติ์ ใ น
พระบาทสมเด็ จ พระพุ ทธยอดฟ า จุ ฬาโลกมหาราชนั้น ไมมี การกล าวถึง ตอนเทพอาสา
มาเกิด โดยปรากฏชื่อเปนฝายเมืองขีดขิน 7 ตัว คือ 1) ญาณรสคนธหรือรสคนธ 2) ทวิพัท
3) ปงคลา 4) มหัทวิกัน 5) วาหุโรม 6) อุสุภศรราม และ 7) มากัญจวิก เปนฝายเมืองชมพู
1 ตัว คือ โชติมุข และไมปรากฏวาเปนฝายใด 1 ตัว คือ นิลเกศี
2. การสรางสรรคชุดระบําวานรเตียวเพชรใหสามารถนําไปใชในการเรียน
การสอนและการแสดงนาฏศิลปไทย
ระบําวานรเตียวเพชรสามารถนําไปใชแสดงในโอกาสตาง ๆ เปนงานสรางสรรค
ขึ้นใหม ใชเวลาในการแสดงประมาณ 8.30 นาที โดยมีแนวคิดในการสรางสรรคเพื่อใหระบํา
วานรเตียวเพชรเปนอีกแนวทางหนึ่งที่ทําใหประชาชน เยาวชนทั่วไปที่ชื่นชอบและสนใจ
การแสดงโขนไดรูจักตัวละครวานรเตียวเพชร เนื้อหากลาวถึงชื่อวานรเตียวเพชรแตละตัว
ลักษณะสีกาย แตงกายยืนเครื่องลิง ใชผาลายนุงจีบโจงกนแปน ใชขอเทาปกดิ้นหนุนลาย
และเนื่องจากเปนตัววานรที่อยูในลําดับชั้นต่ํากวาพญาวานรและสิบแปดมงกุฎ กระบวนทารํา
จึงประกอบดวยทารําในแมทาโขนลิง และทารําแมทาครึ่งหลังซึ่งไมคอยนํามาใชประกอบ
ในการแสดงของตัวลิงบอยนัก เชน ทาออกมือ ทาลงวง ทา 5 (ทาผาลา) เปนตน ทารําจาก
ระบําวีระชัยสิบแปดมงกุฎ ทารําตามบท ทารําเลียนแบบลิงตามธรรมชาติ เพื่อใหการแสดง
สามารถนําไปใชในเผยแพรนาฏศิลปไทยในการเรียนการสอนและเปนแนวทางการสรางสรรค
งานศิลปวัฒนธรรมดานนาฏศิลปไทย การแสดงชุดนี้ นายวรเทพ บุญจําเริญ และนางมยุรี
ฟ อนรํ า ดี เป น ผู บ รรจุ เ พลงร องและทํ า นองเพลง ขณะเดีย วกัน นายวรเทพ บุญ จําเริ ญ
ไดประพันธทํานองเพลงเตียวเพชรคลาไคลขึ้นใหมดวย
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ภาพที่ 7 ภาพถายผูสรางสรรค ครูผูชวยฝกซอม และผูแสดงนาฏยประดิษฐ : ระบําวานรเตียวเพชร
(แถวยืนจากซาย) 1. นายกิตติพงษ ยุติธรรม 2. นายภูเบศร คุมทรัพย 3. นายพิทักษ รมโพธิ์ทอง
4. นายสมชาย ฟอนรําดี 5. นายภพธร เจริญสุข 6. นายมนัสชัย พันธะมัง
(แถวนั่งจากซาย) 1. นายภานุวัฒน เรือนแพ 2. นายธีรนัย ขันกะโทก 3. นายภูษณ ฟอนรําดี
4. นายบูรพา คําเขื่อนแกว 5. นายณฐนนท โพธิ์ออน
ที่มา : ผูสรางสรรค

อภิปรายผล
นาฏยประดิษฐ : ระบําวานรเตียวเพชร เปนชุดระบําที่ประดิษฐขึ้นใหมมีกระบวน
การคิดการออกแบบในการสรางสรรค สามารถนําไปใชในการเรียนการสอน และการแสดง
นาฏศิ ลป ไทย เป นชุ ดระบํ า ที่สืบ สานสร า งสรรคศิล ปะอัน เปนมรดกทางศิล ปวัฒนธรรม
ทั้งระดับทองถิ่นและระดับชาติ สอดคลองกับ สุรพล วิรุฬหรักษ (2547, น. 225) กลาวไววา
นาฏยประดิษฐ หมายถึง การคิด การออกแบบ และการสรางสรรคแนวคิดรูปแบบกลวิธีของ
นาฏศิลปชุดหนึ่งที่แสดงโดยผูแสดงคนเดียวหรือหลายคน ทั้งนี้รวมถึงการปรับปรุงผลงาน
ในอดีต นาฏยประดิษฐจึงเปนการทํางานที่ครอบคลุมปรัชญา เนื้อหา ความหมาย ทารํา
ทาเตน การแปรแถว การตั้งซุม เชนเดี ยวกับ กิฟลี วรรณจิยี (2535, น. 13) ที่กลาวว า
ความคิดสรางสรรคเปนความสามารถในการคิดสิ่งใหมแปลกใหมออกไปจากเดิม โดยอาศัย
ประสบการณทุกสิ่งที่มีอยูมาดัดแปลงแกไขและนําไปใชแกปญหาได มีความสามารถนึกคิด
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สิ่งประดิษฐสิ่งใหม ๆ ตลอดจนเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางวัตถุหรือเหตุการณตาง ๆ ได
อยางรอบคอบและมีความถูกตอง ในฐานะที่ผูสรางสรรคเปนครูผูสอนนาฏศิลปโขนลิงและ
นาฏศิลปนดวย จึงตองมีการพัฒนาสรางสรรคอยูเสมอ เพื่อใหงานนาฏศิลปรุงเรืองและ
พัฒนาตอไปอยางไมหยุดยั้ง การริเริ่มสรางสรรคสิ่งใหม การประดิษฐคิดคนสิ่งใหม ๆ ให
เพิ่มพูนอยูเสมอ นอกจากแรงบันดาลใจและแนวคิด ยังตองอาศัยหลักการและทฤษฎีตาง ๆ
มาเป น เครื่ องมื อให การสร า งสรรค เช น ทฤษฎีสุน ทรีย ศาสตร ตามที่ศรีวิไล ดอกจัน ทร
(2529, น. 128-129) ใหความคิดเห็นเกี่ยวกับสุนทรียะวา หมายถึง ความงาม ความไพเราะ
หรือลักษณะอันสุนทรซึ่งมีอยูในธรรมชาติ หรือแมในศิลปะวรรณกรรมตาง ๆ ความงาม
เปนความสัมพันธระหวางวัตถุกับจิตใจ โดยมีความเชื่อวาความงามขึ้นอยูกับคุณคาในตัว
ของผลงานศิลปะนั้น ๆ ซึ่งเปนผลมาจากการสรางสรรคของมนุษยแหลงกําเนิดความงาม
ทางสุนทรียะแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก 1) ความงามในธรรมชาติ และ 2) ความงาม
ของศิลปะหรือสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น
ในขณะเดียวกันการสรางสรรคผลงานของนาฏศิลปนมักมิไดเกิดขึ้นเอง แตเกิดขึ้น
จากองคประกอบที่มีสวนเกี่ยวของในสังคมที่ทํานุบํารุงนาฏศิลปทั้งทางตรงหรือทางออม
การสรางสรรคงานนาฏศิลปใหมีความแปลกใหมดึงดูดความสนใจของคนดู จึงเปนกระแส
ตามธรรมชาติที่ตองมีการประดิษฐคิดคนนาฏศิลปใหใหมและแปลกตาอยูเสมอ การทํางาน
ศิลปะเพื่อศิลปะเปนสําคัญ การสรางสรรคมีสองแบบ คือ 1) การสรางอยูในกรอบจารีตเดิม
2) การสรางแบบนอกกรอบ และคงจะมีเกิดขึ้นอีกตราบใดที่นาฏศิลปนยังคงสรางสรรค
งานศิลปะเพื่อศิลปะในการจรรโลงโลกตอไป
ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาพัฒนาสรางสรรคการแสดงนาฏยประดิษฐ : ระบําวานรเตียวเพชร
ผูสรางสรรคมีขอเสนอแนะดังนี้
1. การพัฒนาสรางสรรคและประดิษฐชุดนาฏศิลปไทยชุดหนึ่งควรไดรับคําแนะนํา
จากผูเชี่ยวชาญดานนาฏศิลปไทยและผูเชี่ยวชาญดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เชน ศิลปนแหงชาติ
ผูเชี่ยวชาญดานนาฏศิลป ดนตรี และคีตศิลปอันเปนการธํารงรักษาภูมิปญญาไทย
2. ควรมีการสนับสนุนใหมีการคิดและประดิษฐเครื่องแตงกายวานรเตียวเพชรใหมี
ลักษณะเฉพาะของตัวละคร
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3. หนวยงานที่เกี่ยวของกับศิลปวัฒนธรรมดานนาฏศิลปดนตรี โดยเฉพาะภาครัฐ
ควรใหการสนับสนุนสงเสริมการพัฒนาสรางสรรคและประดิษฐชุดนาฏศิลปอยางจริงจัง
รายการอางอิง
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การสรางสรรคการแสดง ชุด ระบําพลอสุราอุณาราช มีวั ตถุป ระสงคเ พื่อศึ กษา
ประวั ติ ค วามเป น มาของท า วอุ ณ าราช ตามบทละครเรื่ อ งรามเกี ย รติ์ พระราชนิ พ นธ
ในพระบาทสมเด็ จ พระพุ ท ธยอดฟ า จุ ฬ าโลกมหาราช ที่ ส อดคล อ งกั บ ความเชื่ อ เรื่ อ ง
ทาวกกขนากและเขาวงพระจันทรในตํานานเมืองลพบุรี และเพื่อนํามาสรางสรรคการแสดง
ระบํ า พลอสุ ร าอุ ณ าราช จากการศึ ก ษาพบว า พลยั ก ษ ข องอุ ณ าราชมี ลั ก ษณะรู ป ร า ง
ไมเหมือนกันกับพลยักษทั่วไปในเรื่องรามเกียรติ์ ประกอบดวย 6 หมู ดังนี้ หมูที่ 1 หนา
เปนเสือ กายเปนยักษ หมูที่ 2 หนาเปนยักษ กายเปนเสือ หมูที่ 3 หนาเปนมา กายเปนยักษ
หมูที่ 4 หนาเปนยักษ กายเปนมา หมูที่ 5 หนาเปนสิงห กายเปนยักษ หมูที่ 6 หนาเปนยักษ
กายเปนสิงห ผูสรางสรรคไดนําขอมูลทั้งหมดจากวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของมา
สรางสรรคการแสดง มีลําดับขั้นตอนการแสดงแบงเปน 4 ชวง คือ ชวงที่ 1 “การรําออก”
ผูแสดงรําออกดานหนาเวทีดวยเพลงหนาพาทยรัวสามลา ชวงที่ 2 “การรําแนะนําตัวแสดง”
ผูแสดงรําตีบทตามคํารองประกอบทํานองเพลงเขมรปากทออัตราจังหวะชั้นเดียว ชวงที่ 3
“กระบวนการจัดทัพ” ผูแสดงรําเพลงกราวใน ชวงที่ 4 “การเดินทัพ” ผูแสดงรําเพลงเชิด
ดนตรี ที่ ใ ช เ ป น วงป พ าทย เ ครื่ อ งคู เครื่ อ งแต ง กายเป น ลั ก ษณะแต ง กายแบบยื น เครื่ อ ง
เสนายักษ ถาผูแสดงมีกายเปนยักษ มีหนาเปนสัตว จะสวมเครื่องแตงกายแบบยืนเครื่อง
เสนายักษ สวมเสื้อสีแดง หรือสีเขียว ถาตัวแสดงมีกายเปนสัตว มีหนาเปนยักษ จะสวม
เครื่ อ งแต ง กายแบบยื น เครื่ อ งเสนายั ก ษ สวมเสื้ อ ตามลั ก ษณะของสั ต ว ป ระเภทนั้ น ๆ
ผู แสดงสวมศี ร ษะเป ด หน า แบบหน า แขวะและเขี ย นหน า ตัว แสดงทุก ตัว สวมศี ร ษะที่ มี
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ลักษณะเดียวกัน มีการเขียนหนาเพื่อใหเห็นความสวยงามของศิลปะการแตงหนาโขน ทารํา
ที่ใชในการแสดงใชทารําแมทายักษเปนหลัก ผสมกับลักษณะและกิริยาของสัตวตามบทละคร
ถาตัวแสดงมีกายเปนยักษ มีหนาเปนสัตว ใชทารําหลักเปนทายักษ มือและเทาเปนลักษณะ
ของยักษ แตมีกิริยาเหมือนสัตวประเภทนั้น ๆ ถาตัวแสดงมีกายเปนสัตว มีหนาเปนยักษ
จะใชทา รํ าตามกิ ริ ย าของสั ตว สว นมื อและเทา เปนลักษณะของสัตว แตมีความเขมแข็ง
เหมือนยักษ มีระเบียบเหมือนกองทัพเตรียมออกศึก
คําสําคัญ : การแสดงสรางสรรค พลอสุราอุณาราช ระบํา

Abstract
U-na-raj troops creative dance aimed to study the background of
U-na-raj according to a drama screenplay of the Ramayana epic which was
written by His Majesty King Phra Buddha Yodfa Chulaloke the Great. The
literary work is consistent with the beliefs of Thao-Khok–kha-nak and Khao
Wong Phra Chan hill in the legend of Lopburi province and to create the
dance performance. It was revealed that the appearance of the U-na-raj giants
differed from general giants in the Ramayana epic. The U-na-raj giants consisted
of 6 groups as follows: the giants in the first group had their body as a giant
but their face look like a tiger. The giants in the 2nd group all had a giant face
with a tiger body. The giants in the 3rd group had a face of a horse with a giant
body. The giants in the 4th group had a giant face with a body as a horse.
The giants in the 5th group had a lion face with a giant body while the giants
in the 6th group had a giant face with a lion body. The creator created the
performance from literature and research. The performance sequence was
divided into 4 parts as follow: Part 1 was the series of performers dancing
with Rau-Sam-La song. Part 2 was the introduction of the performers with
the lyric and the 1st level tempo of the Khmer-Pak-Tor song. Part 3 was the
army forces process dance with Ground-Nai song. Part 4 was the marching
dance with Cherd song. The dance performance was accompanied by Piphat
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Kreang Khu band performance. The costumes were in a style/ pattern of
standing giant soldiers. If the actor had a giant body with an animal face, he
would wear a standing giant soldier costume in red or green clothes. If the
actor had an animal body with a giant face, he would wear a standing giant
soldier costume according to his animal character. The actors wore openedface headdress and painted their face to show the Khon Mask painting art.
As for the Dance routine of the main giants, the dance showed the mixture
of giant core dance moves and the character movement of each animal
they were putting on the role. Those dancers with a giant body and an animal
face show feet, hand gestures and their dance moves of the giants but would
act as the animal that they were putting on a role. The dancers with an animal
body and a giant face would show their feet, hand gestures and their dance
moves of animals but behave and act tough and in a disciplined manner as
those solders in a fighting army.
Keywords: Creative Dance, Troops U-NA-RAJ, Dance

บทนํา
นาฏศิลป หมายถึง ศิลปะการฟอนรําหรือความรูแบบแผนของการฟอนรํา เปนสิ่งที่
มนุษยประดิษฐขึ้นดวยความประณีตงดงาม ใหความบันเทิงอันโนมนาวอารมณและความรูสึก
ของผูชมใหคลอยตาม ศิลปะประเภทนี้ตองอาศัยการบรรเลงดนตรี และการขับรองรวมดวย
นาฏศิลปสรางสรรค หมายถึง การประดิษฐทารําหรือออกแบบทารํา อาจเปนการรําเดี่ยว
หรือรําหมู หรือเปนการรายรําของตัวละครที่เกิดจากการประดิษฐหรือการออกแบบทารํา
การประพันธ เพลง การแตงกายขึ้น ใหม โดยอาจยังคงโครงสรางแบบแผนเดิม หรืออาจ
ผสมผสานลีลาทาทางตาง ๆ ตามสําเนียงเพลงของภาษาอื่น ๆ ตามความเหมาะสมของ
ชุดนาฏศิลปไทย (สุรพล วิรุฬหรักษ, 2547, น. 225) ระบํา ความหมายตามพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554, น. 945) หมายถึง การแสดง
ที่ใชทาฟอนรําไมเปนเรื่องราว มุงความสวยงามหรือบันเทิง แสดงคนเดียวหรือหลายคนก็ได
ระบําจําแนกได 2 ประเภท คือ ระบํามาตรฐาน เปนการแสดงที่มีลักษณะการแตงกายยืน
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เครื่องพระ-นาง ทารําเพลงรองและดนตรีมีกําหนดไวเปนแบบแผนที่มีลักษณะเฉพาะตัว
และระบําเบ็ดเตล็ดเปนการแสดงที่แตงกายตามรูปแบบลักษณะการแสดงนั้น ๆ หรือการแสดง
ศิลปะเฉพาะทองถิ่น ตอมามีผูคิดแตงเพลงและประดิษฐทารําและระบํามากขึ้น โดยนํามา
ประกอบการแสดงโขนหรือละครบาง ประดิษฐทารําเปนชุดเบ็ดเตล็ดตาง ๆ บาง (จินตนา
สายทองคํา, 2558, น. 45-46) จากบทละครเรื่องรามเกียรติ์พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช เลม 2 (พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก, 2558,
น. 1236-1247) ไดมีบทประพันธที่กลาวถึงพระรามไดเดินปาไปจนถึงบริเวณอาณาเขต
เมืองสิงขรอันเปนที่อยูของยักษชื่ออุณาราช เปนยักษตนสุดทายที่รบกับพระรามกอนถูก
พระรามแผลงศรกกปกอกตรึงอยูกับหิน สอดคลองกับตํานานเมืองลพบุรีเรื่องทาวกกขนาก
(วรวิทย วงษสุวรรณ, 2556, น. 34-35) ที่วา เมื่อพระรามใชศรแผลงไปยังทาวกกขนาก
ทําใหทาวกกขนากมาตกยังภูเขาเมืองลพบุรีตรงที่เปนเขาวงพระจันทรตอนนี้ พระรามจึงสง
ไกแกวมาคอยดูแลศรที่ปกอกทาวกกขนาก หากวันใดศรเขยื้อนออกใหไกแกวขันขึ้นสามครั้ง
หนุมานจะรีบเหาะมาตอกศรใหแนนดังเดิม จากบทละครไดกลาวถึงการจัดเตรียมทัพของ
อุณาราชเพื่อไปสูรบกับพระรามตามบทประพันธ ดังนี้
เกณฑหมูพลมารชํานาญศึก
หมูหนึ่งหนาเสือขบฟน
หมูหนึ่งกายเปนพยัคฆ
หมูหนึ่งเปนหนาพาชี
หมูหนึ่งนั้นตัวเปนอาชา
หมูหนึ่งหนาสิงหเผนทะยาน
หมูหนึ่งหนาเปนกุมภัณฑ
ลวนถืออาวุธแกวงไกว

เลือกลวนหาวฮึกแข็งขัน
กายนั้นเปนเพศอสุรี
ดวงพักตรเปนหนายักษี
มีกายนั้นเปนกายมาร
หนาเปนอสุราเหี้ยมหาญ
กายเปนกายมารเกรียงไกร
ตัวนั้นเปนสิงหเติบใหญ
เตรียมไวโดยราชบัญชา

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก, 2558, น. 1239-1240)
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จากลักษณะของกองทัพยักษในเรื่องรามเกียรติ์ กองทัพของอุณาราชมีความแปลก
ประหลาด โดยมีลักษณะรูปกายที่มีลักษณะผสมระหวางยักษและสัตวชนิดตาง ๆ ดังนั้น
ผูสรางสรรคจึงสนใจนําแบบแมทายักษมาผสมกับลีลาทาทางของสัตวตาง ๆ ตามบทละคร
มาสรางสรรคการแสดงระบําพลอสุราอุณาราชขึ้น เพื่อใหเกิดประโยชนตอสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม และตอวงการนาฏศิลปไทย เปนแนวทางในการสรางสรรค
งานศิลปวัฒนธรรมดานนาฏศิลปไทยในดานการเรียนการสอน และเกิดประโยชนตอชุมชน
ท องถิ่ น ในจั งหวั ดลพบุ รี ได มีชุ ดการแสดงไว สําหรับ เรีย นรู และเผยแพรใ นเชิงเศรษฐกิ จ
สรางสรรค
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาประวัติความเปนมาของทาวอุณาราชจากบทละครเรื่องรามเกียรติ์
พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชที่สอดคลองกับความเชื่อ
และตํานานเมืองลพบุรี
2. เพื่อสรางสรรคการแสดงระบําพลอสุราอุณาราช ใหสามารถนําไปใชในการแสดง
นาฏศิลปไทยได
กระบวนการสรางสรรค
1. ศึ กษาค น คว า ข อมู ล จากเอกสารและการสั มภาษณ เกี่ย วกับ หลั กและทฤษฎี
การสรางสรรคการแสดงนาฏศิลปไทย ไดแก การสรางสรรค หลักเกณฑ และกระบวนการ
สร า งสรรค ก ารแสดงนาฏศิ ล ป ไ ทย หลั ก การบรรจุ เ พลง ตํ า นานท า วกกขนาก เขาวง
พระจั น ทร จั ง หวั ด ลพบุ รี ลั ก ษณะของพลยั ก ษ ใ นกองทั พ อุ ณ าราชจากบทละครเรื่ อ ง
รามเกี ยรติ์ ลั กษณะของสัตว ที่ป รากฏในบทประพัน ธพลอสุราอุณาราช และแมทายักษ
เบื้องตน
2. นําขอมูลที่ไดจากการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณมาสรางสรรคการแสดง
ระบําพลอสุราอุณาราช นําบทรองและทํานองเพลงที่ผูสรางสรรคบรรจุไวไปปรึกษาผูเชี่ยวชาญ
ดานคีตศิลปไทย คือ ครูทัศนีย ขุนทอง ศิลปนแหงชาติสาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยคีตศิลป) ตรวจสอบความถูกตอง ความไพเราะ และเหมาะสม ผูเชี่ยวชาญ ไดปรับแกไขและ
แนะนําเพิ่มเติมจนไดเพลงที่ใชในการแสดงสรางสรรค ไดแก รัวสามลา เขมรปากทอชั้นเดียว
กราวใน และเชิด
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3. การประดิษฐทารํา ไดนําบทรองและทํานองเพลงมาคิดประดิษฐทารํา ตามหลัก
นาฏศิลปไทยผสมลักษณะของสัตวตรงตามบทประพันธ กลาวคือ มีลักษณะผสมระหวาง
ยักษกับเสือ มา และสิงห ดูความเหมาะสมกับลักษณะตัวแสดงกอนนําไปใหผูเชี่ยวชาญ
ดานนาฏศิลปไทยตรวจสอบปรับปรุงแกไขและนํามาใชในการแสดง ทดลองแสดงบนเวที
เพื่อตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม ความสวยงามในการแสดง และนําขอบกพรองมา
ปรับปรุงแกไข เชน บุคลิก ลักษณะตัวผูแสดง การแปรแถว การใสอารมณในการแสดง เชน
ความฮึกเหิม ดุดัน เปนตน
4. การออกแบบเครื่องแตงกายที่ใช ในการแสดงของผู แสดงแตล ะตัว เนื่องจาก
กองทัพของอุณาราชนั้นมีลักษณะรูปกายที่มีลักษณะผสมระหวางยักษกับเสือ มา และสิงห
ผูสรางสรรคทดลองนําเครื่องแตงกายที่มีอยูมาดัดแปลงและแตงผสมผสานเพื่อใหเกิดชุด
การแสดงที่ เหมาะสมกับผูแสดงแต ละตัว ตามงบประมาณที่ จํากัด โดยผูแสดงสวมศีรษะ
เปดหนาแบบหนาแขวะและเขียนหนา เนื่องจากชวงลําคอของสัตวแตละชนิดไมเหมือนกัน
ตัวแสดงทุกตัวจึงสวมศีรษะที่มีลักษณะเดียวกัน มีการเขียนหนาเพื่อใหเห็นความสวยงาม
ของศิลปะการแตงหนาโขน
5. จัดประชุมกลุมยอยนําเสนอผลงานสรางสรรค ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญและ
ผูท รงคุ ณ วุ ฒิ ด า นนาฏศิ ล ป ดนตรี ไ ทย ด า นภู มิ ปญ ญาท อ งถิ่ น และด า นประวั ติ ศาสตร
จํานวน 14 ทาน เพื่อรับฟงขอเสนอแนะในผลงานสรางสรรค ไดแก
1) นายจตุพร รัตนวราหะ ศิลปนแหงชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลปโขน)
2) นายประเมษฐ บุณยะชัย
ผูเชี่ยวชาญดานนาฏศิลปไทย
3) นายสมศักดิ์ ทัดติ
ผูเชี่ยวชาญดานนาฏศิลปไทย
4) รองศาสตราจารยอมรา กล่ําเจริญ ผูเชี่ยวชาญดานนาฏศิลปการละคร
5) ดร. นิวัฒน สุขประเสริฐ
ผูเชี่ยวชาญดานนาฏศิลปไทย
6) นายวิโรจน อยูสวัสดิ์
ผูเชี่ยวชาญดานนาฏศิลปไทย
7) ดร. ภูษิต รุงแกว
ผูทรงคุณวุฒิดานนาฏศิลปไทย
8) ดร. สมชาย ฟอนรําดี
ผูทรงคุณวุฒิดานนาฏศิลปไทย
9) นายสราชัย ทรัพยแสนดี
ผูเชี่ยวชาญดานนาฏศิลปไทย
10) นายวราเทพ บุญจําเริญ
ผูทรงคุณวุฒิดานดนตรีไทย
11) นายณรงคฤทธิ์ คงปน
ผูทรงคุณวุฒิดานดนตรีไทย
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12) นายดิเรก ทรงกัลยาณวัตร ผูทรงคุณวุฒิดานประวัติศาสตร
13) นางสาวกอแกว เพชรบุตร ผูทรงคุณวุฒิภูมิปญญาทองถิ่น
14) นายวีระศักดิ์ บุญเสริม
ผูทรงคุณวุฒิภูมิปญญาทองถิ่น
6. บันทึกทารําผลงานสรางสรรคการแสดง ชุด ระบําพลอสุราอุณาราชในรูปแบบ
วีดิทัศน และจัดทําเปนเอกสารงานวิจัยสรางสรรคการแสดงแกสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
เพื่อเผยแพรตอไป

ภาพที่ 1 ผูท รงคุณวุฒิ ผูสรางสรรค และนักแสดงในการนําเสนอผลงานสรางสรรค
ที่มา : ผูส รางสรรค

ผลการสรางสรรค
1. ผลการศึกษาประวัติความเปนมา
จากการศึกษาประวัติความเปนมาของทาวอุณาราช พบวา ทาวอุณาราชหรือ
ทาวกกขนาก เดิมเปนเทพบุตรตองโทษเพราะขาดการเขาเฝาพระอิศวร จึงถูกสาปใหเปน
ยักษเจากรุงมหาสิงขร ไมมีผูใดสามารถจะฆาใหตายได เมื่อใดพระนารายณอวตารลงมาเปน
พระรามจะสามารถฆาอุณาราชไดดวยศรกก ครั้นเมื่อพระรามไดเดินปาไปจนถึงบริเวณ
อาณาเขตเมืองมหาสิงขรอันเปนที่อยูของยักษชื่ออุณาราช ซึ่งเปนยักษตนสุดทายที่รบกับ
พระราม กอนจะถูกพระรามแผลงศรกกปกอกตรึงอยูกับหิน ซึ่งในการสูรบนั้นอุณาราชไดสั่ง
ให น นทกาลจั ดเตรี ย มกองทั พเพื่อไปสู ร บกับพระราม พลยักษในกองทัพของอุณาราชมี
ลักษณะรูปกายที่มีลักษณะผสมระหวางยักษและสัตวชนิดตาง ๆ จากการศึกษาดังกลาว

24

Patanasilpa Journal Vol.4 No.1 (January-June 2020)

ผูส รางสรรค จึงนํ าข อมู ลที่ ไดมากํ า หนดรู ปแบบการแสดงสรางสรรค ชุด ระบํ าพลอสุ ร า
อุณาราช จัดอยูในรูปแบบที่อยูในจารีตประเพณี ผสมผสานระหวางจารีตและการประยุกต
จากจารีตเดิม โดยนําทารําแมทายักษของนาฏศิลปไทยโขนมาเปนหลักในการคิด ผสมผสาน
กับลีลาทาทางของสัตวแตละชนิดตามบทประพันธที่กลาวถึงพลยักษของทาวอุณาราชวามี
ลักษณะแตกตางกันไป คือ
หมูที่ 1 หนาเปนเสือ กายเปนยักษ หมูที่ 2 หนาเปนยักษ กายเปนเสือ
หมูที่ 3 หนาเปนมา กายเปนยักษ
หมูที่ 4 หนาเปนยักษ กายเปนมา
หมูที่ 5 หนาเปนสิงห กายเปนยักษ หมูที่ 6 หนาเปนยักษ กายเปนสิงห

ภาพที่ 2 พลอสุราอุณาราชทั้ง 6 หมู
ที่มา : ผูสรางสรรค

2. การสรางสรรคการแสดง ชุด ระบําพลอสุราอุณาราช
ผลการสรางสรรคการแสดงเกิดจากการนําทฤษฎีการสรางสรรคการแสดงของ
ผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญดานนาฏศิลปไทยซึ่งมีแนวทางที่คลายคลึงกัน ประกอบกับ
การศึกษาประวัติความเปนมาของทาวอุณาราช จากบทละครเรื่องรามเกียรติ์ ความเชื่อ
และตํานานเมืองลพบุรีมาเปนแนวทางในการกําหนดรูปแบบ และดําเนินการสรางสรรค
องคประกอบของการแสดง เพื่อใหเกิดผลงานสรางสรรคการแสดงระบําพลอสุราอุณาราช
ที่มีลักษณะสําคัญดังนี้
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2.1 รูปแบบการแสดง
การกําหนดรูปแบบสรางสรรคการแสดง ระบําพลอสุราอุณาราช จัดอยูใน
รู ป แบบที่ อ ยู ใ นจารี ตประเพณี ผ สมผสานระหว างจารีต และการประยุก ตจ ากจารีต เดิ ม
โดยนําทารําแมทายักษของนาฏศิลปไทยโขนมาเปนหลักในการคิด มีการผสมผสานกับลีลา
ทาทางของสัตวแตละชนิดตามบทประพันธ

ภาพที่ 3 การผสมผสานระหวางแมทายักษกับลีลาทาทางของสัตว
ที่มา : ผูสรางสรรค

2.2 ผูแสดง
การสรางสรรคชุดนี้ประกอบดวยผูแสดง 6 หมู ๆ ละ 2 คน รวม 12 คน
บทบาทของผู แ สดงตามบทประพั น ธ คัด เลื อ กจากผู มี ค วามสามารถด า นการแสดงโขน
เป น อย า งดี ดั ง นั้ น จึ งคั ดเลื อกผู แสดงที่มีค วามสามารถและประสบการณ ในการแสดง
นาฏศิ ล ป ไ ทยโขนยั ก ษ และมี รู ป ร า งลั ก ษณะร า งกายเหมาะสมตามบทบาทตั ว แสดง
ตามบทประพันธ ดังนี้

26

Patanasilpa Journal Vol.4 No.1 (January-June 2020)

1) หมูที่ 1 หนาเปนเสือ กายเปนยักษ และหมูที่ 2 หนาเปนยักษ กายเปน
เสือ ผูแสดงตองมีรูปรางลักษณะแข็งแรง ล่ําสัน ลําตัวสูงใหญ
2) หมูที่ 3 หนาเปนมา กายเปนยักษ และหมูที่ 4 หนาเปนยักษ กายเปน
มา ผูแสดงตองมีรูปรางลักษณะแข็งแรง ลําตัวเพรียว สูง คอยาว
3) หมูที่ 5 หนาเปนสิงห กายเปนยักษ และหมูที่ 6 หนาเปนยักษ กายเปน
สิงห ผูแสดงตองมีรูปรางลักษณะแข็งแรง ลําตัวสูงใหญ ทวมเล็กนอย
2.3 การกําหนดโครงสรางของการแสดง
ระบําพลอสุราอุณาราช มีลําดับขั้นตอนในการแสดงแบงออกเปน 4 ชวง
คือ ชวงที่ 1 “การรําออก” ผูแสดงรําออกดานหนาเวที ครั้งละ 2 หมู จํานวน 4 คน ดวย
เพลงหนาพาทย รัวสามลา ครบ 12 คน แปรแถวเปนรูปปากพนังหงาย ชวงที่ 2 “การรํา
แนะนําตัวแสดง” ผูแสดงรําตีบทตามคํารองประกอบทํานองเพลงเขมรปากทออัตราจังหวะ
ชั้นเดียว ผูแสดงรําออกกลางเวทีแลวกลับเขาที่ครั้งละ 1 หมู (จํานวน 2 คน) จนครบ 6 หมู
ชวงที่ 3 “กระบวนการจัดทัพ” ผูแสดงรําเพลงกราวใน มีการเตนสลับการแปรแถวเปนรูป
ปากพนังคว่ํา ชวงที่ 4 “การเดินทัพ” ผูแสดงรําเพลงเชิด การแปรแถวเปนรูปทแยง เตน
หายเขาเวที
2.4 เพลงที่ใชสําหรับการแสดง
เพลงที่ใชไดพิจารณาใหความเหมาะสมกับลักษณะตัวแสดง และการรําทั้ง
4 ชวง คือ ชวงที่ 1 “การรําออก” ใชเพลงหนาพาทย รัวสามลา แสดงถึงความมีอิทธิฤทธิ์
ความเขมแข็ง ชวงที่ 2 “การรําแนะนําตัวแสดง” ตามบทประพันธใชเพลงเขมรปากท อ
อัตราจังหวะชั้นเดียว เพื่อใหเหมาะสมกับลักษณะของตัวแสดงที่ผสมระหวางทาทาง ลีลา
ของยักษและทาทางของสัตวตามบทละคร แสดงถึงความเขมแข็ง สงางาม ความคลองแคลว
ชว งที่ 3 “กระบวนการจัด ทัพ” ใชเ พลงหนา พาทย ทํานองเพลงกราวใน เปนเพลงที่ใช
ในการตรวจพลของตัวยักษ เปนการแสดงถึงความพรอมเพรียง เขมแข็ง คึกคัก ปลุกเรา
ให เ กิ ด ความฮึ กเหิ ม ในการออกไปรบศั ต รู ช ว งที่ 4 “การเดิ น ทั พ ” ใช เ พลงหน า พาทย
เพลงเชิด แสดงถึงความพรอมเพรียงในการเดินทัพ
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2.5 ดนตรีประกอบการแสดง
ดนตรี ที่ใชเ ป นวงป พาทย เครื่องคูเ พื่ อใหเ หมาะสมกั บการบรรเลงที่ ตองมี
การบรรเลงเพลงหนาพาทยและใหเกิดความรูสึกมีความเขมแข็ง กลาหาญ พรอมเพรียง
ของผูแสดงตามบทบาทในบทประพันธ ตัดทอนปนอกออก คงเหลือปเพียงเลาเดียว คือ ปใน
ประกอบดวยเครื่องดนตรี ดังนี้ ปใน ระนาดเอก ระนาดทุม ฆองวงใหญ ฆองวงเล็ก ตะโพน
กลองทัด ฉิ่ง และเครื่องประกอบจังหวะอื่น
2.6 การแตงกายและศีรษะ
เครื่องแตงกายเปนลักษณะแตงกายแบบยืนเครื่องเสนายักษ ตัวแสดงที่มี
กายเป นยั กษ มีห นาเปน สัต วต ามบทละคร สวมเครื่องแต งกายแบบยืน เครื่องเสนายักษ
สวมเสื้อสีแดงหรือสีเขียว ตัวแสดงที่มีกายเปนสัตวตามบทละครมีหนาเปนยักษ สวมเครื่อง
แตงกายแบบยืนเครื่องเสนายักษ สวมเสื้อตามลักษณะของสัตวประเภทนั้น ๆ ไดแก เสือ
สวมเสื้อลายเสือโครง มาสวมเสื้อสีเทา และสิงหสวมเสื้อสีน้ําตาลเขมหรือลายสิงห ศีรษะ
ผูแสดงสวมศี ร ษะเป ดหน า แบบหน าแขวะ และเขียนหนา ตัว แสดงทุกตัว สวมศีร ษะที่มี
ลักษณะเดียวกัน มีการเขียนหนาเพื่อใหเห็นความสวยงามของศิลปะการแตงหนาโขน

ภาพที่ 4 ผูแสดงสวมศีรษะเปดหนา
ที่มา : ผูสรางสรรค
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(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

(จ)

(ฉ)

ภาพที่ 5 ลักษณะเครื่องแตงกาย
(ก) หมูที่ 1 หนาเปนเสือกายเปนยักษ
(ข) หมูที่ 2 หนาเปนยักษกายเปนเสือ
(ค) หมูที่ 3 หนาเปนมากายเปนยักษ
(ง) หมูที่ 4 หนาเปนยักษกายเปนมา
(จ) หมูที่ 5 หนาเปนสิงหกายเปนยักษ
(ฉ) หมูที่ 6 หนาเปนยักษกายเปนสิงห
ที่มา : ผูส รางสรรค
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2.7 อุปกรณการแสดง
อุปกรณที่ใชเปนอาวุธของเสนายักษ ตัวแสดงทุกตัวใชอาวุธชนิดเดียวกัน คือ
กระบอง เพื่อใหเกิดความพรอมเพรียง สวยงาม เปนแบบแผนทางการแสดงของเสนายักษ
ในกองทัพ
2.8 ทารําที่ใชในการแสดง
ท า รํ า ที่ ใ ช ใ นระบํ า พลอสุ ร าอุ ณ าราช ได นํ า ท า รํ า แม ท า ยั ก ษ ม าเป น หลั ก
ผสมกับลักษณะและกิริยาของสัตวตามบทละคร
1) ตัวแสดงที่มีกายเปนยักษ มีหนาเปนสัตว ใชทารําหลักเปนทายักษ มือ
และเทาเปนลักษณะของยักษแตมีกิริยาเหมือนสัตว
2) ตัวแสดงที่มีกายเปนสัตวตามบทละคร มีหนาเปนยักษ ใชทารําตามกิริยา
ของสัตว มือและเทาเปนลักษณะของสัตว แตมีความเขมแข็งเหมือนเสนายักษ มีระเบียบ
เหมือนทหารฝกวินัยในกองทัพ

ภาพที่ 6 การแสดง ชุด ระบําพลอสุราอุณาราช
ที่มา : ผูสรางสรรค
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สรุปและอภิปรายผล
สรุป
จากการศึกษาประวัติความเปนมาของทาวอุณาราช ผูสรางสรรคนําขอมูลทั้งหมด
จากวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของมาสรางสรรคการแสดง ชุด ระบําพลอสุราอุณาราช
มีองคประกอบของการแสดง ดังนี้
1. ผูแสดง กําหนดตามลักษณะที่ปรากฏในบทประพันธ ซึ่งประกอบดวยผูแสดง
6 หมู หมูละ 2 คน รวม 12 คน คัดเลือกจากผูแสดงที่มีความสามารถและประสบการณ
ในการแสดงนาฏศิลปไทยโขนยักษ และมีรูปรางลักษณะรางกายเหมาะสมตามบทบาทของ
ตัวแสดงตามบทประพันธ ดังนี้ 1) หมูที่ 1 หนาเปนเสือ กายเปนยักษ และหมูที่ 2 หนาเปน
ยักษ กายเป น เสื อ ผูแสดงต องมี รู ป ร า งลักษณะแข็งแรง ล่ําสัน ลําตัวสูงใหญ 2) หมู ที่ 3
หน า เป น ม า กายเป น ยั กษ และหมู ที่ 4 หน า เปน ยัก ษ กายเปน มา ผู แสดงตองมี รูป รา ง
ลักษณะแข็งแรง ลําตัวเพรียว สูง คอยาว และ 3) หมูที่ 5 หนาเปนสิงห กายเปนยักษ และ
หมูที่ 6 หนาเปนยักษ กายเปนสิงห ผูแสดงตองมีรูปรางลักษณะแข็งแรง ลําตัวสูงใหญ ทวม
เล็กนอย ซึ่งการแสดงระบําใชจํานวนผูแสดงตั้งแต 2 คนขึ้นไป ในการสรางสรรคการแสดง
ชุด นี้ใชผู แสดง 2 คน แทนกองทั พหนึ่ งหมูตามบทประพันธ จํานวน 6 หมู รวม 12 คน
เพื่อใหสามารถนําไปใชในการแสดงโขนตอนศึกอุณาราชไดอยางเหมาะสมตอไป
2. การกําหนดโครงสรางของการแสดง ชุด ระบําพลอสุราอุณาราช ลําดับขั้นตอน
ในการแสดงแบงออกเปน 4 ชวง คือ ชวงที่ 1 “การรําออก” ผูแสดงรําออกดานหนาเวที
ครั้งละ 2 หมู จํานวน 4 คน ดวยเพลงหนาพาทย รัวสามลา ครบ 12 คน แปรแถวเปนรูป
ปากพนั งหงาย ช ว งที่ 2 “การรํ า แนะนํ า ตั ว แสดง” ผูแสดงรําตีบ ทตามคํารองประกอบ
ทํานองเพลงเขมรปากทออัตราจังหวะชั้นเดียว ผูแสดงรําออกกลางเวทีแลวกลับเขาที่ครั้งละ
1 หมู (จํานวน 2 คน) จนครบ 6 หมู ชวงที่ 3 “กระบวนการจัดทัพ” ผูแสดงรําเพลงกราวใน
มีการเตนสลับการแปรแถวเปนรูปปากพนังคว่ํา ชวงที่ 4 “การเดินทัพ” ผูแสดงรําเพลงเชิด
การแปรแถวเปนรูปทแยง เตนหายเขาเวที
3. ดนตรีและเพลงที่ใชสําหรับการแสดง มีดังนี้ ดนตรีที่ใชเปนวงปพาทยเครื่องคู
ประกอบดวย ปใ น ระนาดเอก ระนาดทุม ฆองวงใหญ ฆองวงเล็ก ตะโพน กลองทัด ฉิ่ง และ
เครื่องประกอบจังหวะอื่น สําหรับเพลงที่ใชไดพิจารณาใหความเหมาะสมกับลักษณะของ
ตัวแสดง และการรําทั้ง 4 ชวง คือ ชวงที่ 1 “การรําออก” ใชเพลงหนาพาทย รัวสามลา

วารสารพัฒนศิลปวิชาการ ปที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2563)

31

แสดงถึงความมีอิทธิฤทธิแ์ ละความเขมแข็ง ชวงที่ 2 “การรําแนะนําตัวแสดง” ใชเพลงเขมร
ปากท อ อั ตราจั งหวะชั้ น เดี ย ว เพื่ อให เ หมาะสมกับ ลักษณะของตัว แสดงที่ผ สมระหวา ง
ทาทางลีลาของยักษและทาทางของสัตวตามบทละครซึ่งแสดงถึงความเขมแข็ง สงางาม
ความคลองแคลว ชวงที่ 3 “กระบวนการจัดทัพ” ใชเพลงหนาพาทย เพลงกราวใน ซึ่งเปน
เพลงที่ใชในการตรวจพลของตัวยักษ เปนการแสดงถึงความพรอมเพรียง เขมแข็ง คึกคัก
เปนการปลุกเราใหเกิดความฮึกเหิมในการออกไปรบศัตรู ชวงที่ 4 “การเดินทัพ” ใชเพลง
หนาพาทย เพลงเชิด แสดงถึงความพรอมเพรียงในการเดินทัพ สําหรับการบรรจุเพลงไดรับ
ความอนุ เ คราะห จากครู ทัศนี ย ขุ น ทอง ศิล ปน แหงชาติ ใหคําแนะนําในการบรรจุ เ พลง
แตละชวงให เหมาะกับคํ าประพันธและบทบาทของตัวแสดงและเปนไปตามรูปแบบของ
การแสดงโขน ทําใหการแสดงระบําพลอสุราอุณาราชมีความพรอมเพรียงและมีความเขมแข็ง
4. การแตงกายและศีรษะ เครื่องแตงกายมีลักษณะแตงกายแบบยืนเครื่องเสนายักษ
ผู แสดงมี ก ายเป น ยั ก ษ มี ห น า เป น สั ตว ต ามบทละคร สวมเครื่องแต งกายแบบยืน เครื่อ ง
เสนายักษ สวมเสื้อสีแดงหรือสีเขียว ตัวแสดงมีกายเปนสัตวตามบทละคร มีหนาเปนยักษ
สวมเครื่องแตงกายแบบยืนเครื่องเสนายักษ สวมเสื้อตามลักษณะของสัตวประเภทนั้น ๆ
ดังนี้ เสือสวมเสื้อลายเสือโครง มาสวมเสื้อสีเทา และสิงหสวมเสื้อสีนํ้าตาลเขมหรือลายสิงห
ผู แสดงสวมศี ร ษะเป ด หน าแบบหน าแขวะและเขี ย นหน า ตัว แสดงทุก ตัว สวมศี ร ษะที่ มี
ลักษณะเดียวกัน มีการเขียนหนาเพื่อใหเห็นความสวยงามของศิลปะการแตงหนาโขน
5. อุปกรณที่ใชในการแสดงเปนอาวุธของเสนายักษ ตัวแสดงทุกตัวใชอาวุธชนิด
เดียวกัน คือ กระบอง เพื่อใหเกิดความพรอมเพรียง สวยงาม เปนแบบแผนของการแสดง
ของเสนายักษในกองทัพ
6. ทารําที่ใชในการแสดงระบําพลอสุราอุณาราชมีแนวคิดในการนําทารําแมทายักษ
มาเปนหลัก ผสมกับลักษณะและกิริยาของสัตวตามบทละคร ถาตัวแสดงมีกายเปนยักษ
มี ห น าเป น สั ตว จ ะใช ท า รํ า หลั กเป น ท า ยั กษ มือและเทาเปน ลักษณะของยักษแตมีกิริย า
เหมือนสัตว ถาตัวแสดงมีกายเปนสัตวตามบทละคร มีหนาเปนยักษจะใชทารําตามกิริยา
ของสัตว มือและเทาเปนลักษณะของสัตว แตมีความเขมแข็งเหมือนยักษ มีระเบียบเหมือน
ทหารฝกวินัยในกองทัพ
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อภิปรายผล
การสรางสรรคการแสดง ชุด ระบําพลอสุราอุณาราช จัดอยูในรูปแบบที่อยูในจารีต
ประเพณี ผสมผสานระหวางจารีตและการประยุกตจากจารีตเดิม โดยนําทารําแมทายักษ
ของนาฏศิลปไทยโขนมาเปนหลักในการคิด ผสมผสานกับลีลาทาทางของสัตวแตละชนิด
ตามบทประพันธมาเปนแนวทางในการกําหนดรูปแบบการสรางสรรค ผลการสรางสรรค
การแสดงเกิดจากการนําทฤษฎีการสรางสรรคการแสดงของผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญ
ดา นนาฏศิ ล ป ไ ทยซึ่ง มี แ นวทางที่ ค ล า ยคลึ ง กั น เป น แนวทางในการกํ าหนดรู ป แบบและ
ดําเนินการสรางสรรค การกําหนดโครงสรางของการแสดงสอดคลองกับหลักเกณฑตามที่
โบราณจารยไดกลาวไววา ระบํามีรูปแบบการแสดงเปนการรําหมูเพื่อแสดงความพรอมเพรียง
ของกระบวนการแปรแถว แสดงใหเห็นทาทางอากัปกิริยาที่เลียนแบบธรรมชาติการเคลื่อนไหว
(กรมศิลปากร, 2551, น. 68) รวมถึงการแตงกายและศีรษะ มีการเขียนหนาเพื่อใหเห็นถึง
ความสวยงามของศิลปะการแตงหนาโขน สอดคลองกับ ประเมษฐ บุณยะชัย (2562, 20
กันยายน) กลาวถึงการแตงกายวา ควรใหผูแสดงสวมศีรษะเปดหนาแบบหนาแขวะ และ
เขียนหนา เนื่องจากลําคอของสัตวแตละชนิดมีความแตกตางกัน เชน มาคอยาวกวาคอสิงห
และคอเสือ เมื่อนํามาใสปดหนาทําใหไมสวยงามไมไดสัดสวนตามธรรมชาติ สวนทารําที่ใช
ในการแสดงมีแนวคิดในการนําทารําแมทายักษมาเปนหลักผสมกับลักษณะและกิริยาของ
สัตวตามบทละครนั้น ตัวแสดงมีกายเปนยักษมีหนาเปนสัตวใชทารําหลักเปนทายักษ มือ
และเทา เปนลักษณะของยักษแตมีกิริยาเหมือนสัตว สวนตัวแสดงที่มีกายเปนสัตวมีหนา
เปนยักษใชทารําตามกิริยาของสัตว มือและเทาเปนลักษณะของสัตว แตมีความเขมแข็ง
เหมือนยักษ สอดคล องกับประสิทธิ์ ปนแกว (2562, 15 กรกฎาคม) ที่กล าววา ลักษณะ
การใชกิริยาทาทางของตัวละครที่เปนสัตวชนิดตาง ๆ ผูแสดงจะใชมือแทนลักษณะเทาของ
สัตวแตละชนิด เชน เสือ สิงห ลิง มา พญาครุฑ เปนตน และสอดคลองกับ จตุพร รัตนวราหะ
(2562, 15 กรกฎาคม) ที่กลาววา การผสมลีลาทาทางระหวางยักษกับสัตวจะใชทายักษเปน
ทาหลักในการแสดงเพื่อใหเห็นถึงความเขมแข็ง ผลงานสรางสรรคการแสดง ระบําพลอสุรา
อุณาราชจึงสามารถนําไปใชในการเรียนการสอนและการแสดงนาฏศิลปไทยเพื่อสืบสาน
สรางสรรคศิลปะอันเปนมรดกทางศิลปวัฒนธรรมสืบไป
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ขอเสนอแนะ
1. การสร า งสรรค ก ารแสดง ชุ ด ระบํ า พลอสุ ร าอุ ณ าราช เป น การสร า งสรรค
ในเชิงอนุ รักษโดยยึ ดจารีตของการแสดงโขนเปนหลักสามารถนําไปใชเปนสว นหนึ่งของ
การแสดงนาฏศิลปโขนเกี่ยวกับตํานานเมืองลพบุรีได
2. การสร า งสรรค ก ารแสดง ชุ ด ระบํา พลอสุ ร าอุณ าราช เป น แนวทางในการ
สร างสรรค การแสดงนาฏศิ ล ป ไทย สามารถนําบทละครเรื่องรามเกียรติ์พระราชนิพนธ
ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชในตอนอื่นมาสรางสรรคการแสดงได
3. การสรางสรรคการแสดง ชุด ระบําพลอสุราอุณาราช สามารถนําไปใชแสดง
ในโขนตอนศึกอุณาราชได
รายการอางอิง
กรมศิลปากร. (2551). ทะเบียนขอมูล : วิพิธทัศนา ชุดระบํา รํา ฟอน เลม 3. กรุงเทพฯ:
อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง.
จินตนา สายทองคํา. (2558). นาฏศิลปไทย รํา ระบํา ละคร โขน. นครปฐม : สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป.
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก. (2558). บทละครเรื่องรามเกียรติ์ เลม 2
(พิมพครั้งที่ 11). กรุงเทพฯ: แสงดาว.
ราชบัณฑิตยสถาน. (2554). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554. กรุงเทพฯ:
นานมีบุคสพับลิเคชั่นส.
วรวิทย วงษสุวรรณ. (2556). ตํานานเมืองลพบุรี (พิมพครั้งที่ 2). สระบุรี : ปากเพรียว
การชางจํากัด.
สุรพล วิรุฬหรักษ. (2547). หลักการแสดงนาฏยศิลปปริทรรศน (พิมพครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ:
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

34

Patanasilpa Journal Vol.4 No.1 (January-June 2020)

รายนามผูใหสัมภาษณ
จตุพร รัตนวราหะ. ศิลปนแหงชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลปไทย). สัมภาษณ,
15 กรกฎาคม 2562.
ประเมษฐ บุณยะชัย. ผูเชี่ยวชาญนาฏศิลปไทย. การประชุมกลุมยอย, 20 กันยายน 2562.
ประสิทธิ์ ปนแกว. ศิลปนแหงชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลปไทย). สัมภาษณ.
15 กรกฎาคม 2562.

วารสารพัฒนศิลปวิชาการ ปที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2563)

35

สัมพันธภาพแมลูกยุคดิจิทัล
RELATIONSHIPS BETWEEN MOTHER AND DAUGHTER
IN THE DIGITAL AGE
พัชรินทร อนวัชประยูร *
0

PATCHARIN ANAWATPRAYOON

บทคัดยอ
งานสร า งสรรค ชุ ด นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ สร า งสรรค ผ ลงานศิ ล ปะในโครงการ
“สัมพันธภาพแมลูกยุคดิจิทัล” ผูวิจัยตองการแสดงออกในเรื่องราวสวนตัว ความสัมพันธ
แม ลู กยุ คดิ จิ ทัล โดยเอามุ มมองจากการถา ยภาพตั ว เอง ภาพแม กับ ลูกสาวกําลั งอยูกั บ
โทรศัพทมือถือ การติดตอสื่อสารของมนุษย การดํารงชีวิตของมนุษยอยูกับมือถือสมารตโฟน
สื่อออนไลน การสื่อสารผานจอ ใชพิกเซล (Pixel Image) เปนการสื่อสารในจอที่ใชความคมชัด
แบบ HD (High Definition) ของดิจิทัล แตความสัมพันธของมนุษยกลับสวนทางกัน พรามัว
ไมคมชัดเหมือนโลกดิจิทัล มนุษยอยูในโลกเสมือนจริง ผูวิจัยกับลูกสาวไดรับผลกระทบจาก
โลกดิจิทัลเชนกัน ผูวิจัยหยิบยกการดําเนินชีวิตของตนเองผานการสรางสรรคผลงานศิลปะ
บอกเลาความสัมพันธแมลูกที่แตกตางจากอดีตเปนความสัมพันธแมลูกยุคดิจิทัล อยูบาน
ใกลชิดกันแตเหมือนมีความหาง การอยูในโลกสวนตัวกมหนากมตากับสื่อมีเดียของตนเอง
โดยหลงลืมการเอาใจใสซึ่งกันและกัน อยูหนาโทรศัพทมือถือมากกวาคนอยูขาง ๆ อยูบน
โลกเสมือนจริงที่เราสรางภาพจริงบางปลอมบางเพื่อใหตัวเองมีความสุข
คําสําคัญ : สัมพันธภาพ แมลูก ยุคดิจิทัล

*

วิทยาลัยชางศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
College of Fine Arts, Bunditpatanasilpa Institute
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Abstract
The objectives of this study were to create an artwork project titled
“Relationships between mother and daughter in the digital age”. The creator
would like to demonstrate personal mother-daughter relationships in the
digital age as seen from self-portraits using a mobile phone. The existence of
a human being with smartphones, online media using Pixel Images is a way
of communication with digital HD (High-Definition) clarity while the relationships
between humans take the opposite direction as they become part of a virtual
world. In family, mother-daughter relationships are also affected.
A series of works that illustrate the transformation of the motherdaughter relationships are different from family traditions in the past.
By concentrating on social media, mobile phone, they live in a separate
private world where not much space is left for intimate family interactions.
Keywords: Relationships, Mother and Daughter, Digital Age

บทนํา
สั ม พั น ธภาพแม ลู ก ยุ ค ดิ จิ ทั ล โลกแห ง อิ น เทอร เ น็ ต ผ า นโทรศั พ ท มื อ ถื อ การติ ด
พฤติ ก รรมออนไลน ครอบครั ว และเด็ ก ๆ กํ า ลั ง เผชิ ญ อยู ใ นโลกดิ จิ ทั ล เข า มาอยู ใ น
ชีวิตประจําวันมีทั้งประโยชนและโทษ แมวาการสื่อสารดวยเทคโนโลยีสมัยใหม เชน การใช
โซเชียลมีเดียจําพวกเฟซบุก ไลน อินสตาแกรม ฯลฯ จะทําใหชีวิตสะดวกสบายมากขึ้น
แตหากนําไปใชในทางที่ผิดก็อาจทําใหชีวิตของตัวเองและคนรอบขางมีปญหาไดเหมือนกัน
แมลูกยุคดิจิทัลนิยมคุยโทรศัพทผานทางไลนมากกวาการพบหนากัน แมติดโซเซียลมีเดีย
และลูกใชเวลากับสื่อดิจิทัลและเกม เด็กเลนทั้งวัน ไมใหก็งอแง ดื้อ ตอตาน และไมยอมทํา
อะไรอยางอื่น เด็กหางเหินกับแมและครอบครัว กระทบตอความสัมพันธในครอบครัวและ
การเรียนรูดานตาง ๆ ความสัมพันธที่ดีในครอบครัวเปนพื้นฐานดานจิตใจที่สําคัญและเปน
สิ่งจําเปนตอการเจริญเติบโตของลูก
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วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางสรรคผ ลงานที่สะทอนแนวความคิดความสัมพั นธระหวางแมลูกใน
ยุคดิจิทัล
2. เพื่อศึกษาแนวทางการสรางสรรคผลงานจิตรกรรมเทคนิคผสมโดยใชสีอะคริลิก
และสีน้ํามันบนผาใบชั้นแรก มีการใชเทคนิคการพิมพซิลคสกรีนลงบนผาลักษณะโปรงใส
และแผนอะคริลิกทับซอนผลงาน เปนรูปแบบงานกึ่งเหมือนจริง โดยใชสัญลักษณพิกเซล
(Pixel) สะทอนความเปนจริงในสังคม ภาพความเปนจริง และโลกเสมือนจริงทับซอนกัน
3. เพื่อศึกษากระบวนการทางรูปแบบทั้งแนวคิด การพัฒนาเทคนิควิธีการ และ
แนวทางการสรางสรรค
สมมติฐาน
การสรางสรรคงานจิตรกรรมสัมพันธภาพแมลูกยุคดิจิทัลผลงานเปนรูปแมและลูก
กําลังอยูกับสื่อดิจิทัลสะทอนเรื่องราวเนื้อหา ความคิด มุมมอง ในความสัมพันธแมลูก เขียน
ในลั กษณะกึ่ ง เหมื อ นจริ ง โดยการคลี่ คลายรู ป เปน การแตกตั ว ของพิ ก เซลและเป น แนว
สั ญลั กษณ (Symbolism) เป น โลกจิ น ตนาการผสมผสานกับ ภาพแม และลู ก การอยูใ น
โลกสวนตัวของทั้งคูกับสื่อดิจิทัล
ขอบเขต
ผูว ิจัยไดกําหนดขอบเขตของการสรางสรรคผลงานศิลปะชุดนี้ ดังนี้
1. เนื้อหาที่สะทอนปญหาความสัมพันธระหวางแมลูกในสังคมยุคดิจิทัล
2. รูปแบบเปนงานจิตรกรรมแบบกึ่งเหมือนจริงและเกินจริงที่สะทอนความเปนจริง
ในสังคม เขียนในเรื่องความสัมพันธแมลูกในสังคมยุคดิจิทัลเสริมจินตนาการสวนตัวเปน
ภาพความเปนจริงและภาพความลวงเปนมายา
3. เทคนิคสร างสรรค งานจิ ต รกรรมเทคนิ คผสมสีอะคริ ลิกและสีน้ํามัน บนผาใบ
ชั้ น แรก จากนั้ น เขี ย นลงบนผ า ไหมแก ว โปรงบางใส 1-2 ชั้น เขีย นแบบจุดเม็ดสีพิกเซล
(Pixel) และชั้นสุดทายคลุมดวยแผนอะคริลิกเปนเสมือนจอสกรีนของสมารตโฟน
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วิธีการศึกษา
1. เก็บรวบรวมขอมูลและศึกษาเรื่องราวของแมลูก ปญหาจากสื่อดิจิทัล การถายทอด
ความรูสึกสวนตัวเกี่ยวกับความสัมพันธแมลูกยุคดิจิทัล โดยรวบรวมขอมูลจากผลงานวิจัย
แหลงขาวสารที่ปรากฏทางเทคโนโลยี โลกอินเทอรเน็ต และบทความวิชาการทางการแพทย
2. การวิเคราะหขอมูล ศึกษาขอมูลจากแหลงตาง ๆ ขอมูลจากหนังสือพิมพ ระบบ
สังคมออนไลน มาวิเคราะห ตีความหมายภาวะอารมณที่รูสึก และสรางเปนภาพรางของ
ผลงานทางศิลปะ
3. พัฒนาแนวคิดจากประสบการณตรง รวมถึงการศึกษาและรวบรวมขอมูลตาง ๆ
จากเอกสาร สรางภาพราง สรางสรรคผลงานจริง ดังนี้
3.1 การรางภาพจากตนแบบภาพถายดวยโปรแกรมตกแตงภาพ
3.2 การระบายสีภาพรวม
3.3 การเก็ บ รายละเอี ย ดผลงานด ว ยวิ ธี ก ารระบายแบบลั ก ษณะจุ ด พิ ก เซล
สร า งสรรค ผ ลงานศิ ล ปะเทคนิ ค ผสม คื อ สร างภาพต น แบบจากโปรแกรมตกแต งภาพ
ใชการผสมผสานกันจากเทคนิคการระบายสีอะคริลิก สีน้ํามัน สีจากปากกาเขียนผา และ
ปากกาโคปกมารเกอร (Copic Maker) ใชวิธีการเขียนแบบพิกเซล (Pixel) ลงบนผาใบและ
บนผ า ไหมแก ว จากนั้ น ใช เ ทคนิ ค ซิ ล ค ส กรี น (Silk Screen) พิ ม พ ล งบนแผ น พลาสติ ก
อะคริลิกใสผสมกับการใชปากกาโคปกมารเกอร สรางเรื่องราวสะทอนความเปนจริงในสังคม
ที่เห็น ปญหาความสั มพัน ธแม ลูกในสังคมยุ คดิจิ ทัลเสริมจินตนาการสวนตัวภาพจากโลก
ความเปนจริงและโลกดิจิทัลเปนโลกเสมือนจริงทับซอนกันอยู ใชสัญลักษณในการแสดงออก
และสื่อความคิดความหมาย นําเสนอเปนผลงานจิตรกรรมเชิงเปรียบเทียบ ประชดประชัน
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3.4 ภาพผลงานสําเร็จ

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการสรางสรรค
(ก) ภาพขั้นตอนการสรางสรรคดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรพิมพลงบนผาใบ
(ข) ภาพขั้นตอนการสรางสรรค ลงสีภาพโดยรวมดวยสีอะคริลิกลงบนผาใบ
(ค) ภาพขัน้ ตอนการสรางสรรคดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรการทําพิกเซล พิมพเทคนิค
ซิลคสกรีน (Silk Screen) ลงบนแผนพลาสติกอะคริลิกใส
(ง) ภาพขัน้ ตอนการสรางสรรค ลงสีภาพใหสมบูรณดวยเทคนิคจิตรกรรม ใชการระบาย
แบบจุดพิกเซลลงลงบนผาใบและบนแผนพลาสติก แผนพลาสติกปดทับซอนบนผาใบ
ที่มา : ผูวิจัย

ผลการศึกษา
1. ที่มาของแนวความคิดและแรงบันดาลใจ
ผูวิจัยตองการแสดงออกในเรื่องราวความสัมพันธแมลูกยุคดิจิทัล โดยนํามุมมอง
จากการถายภาพตัวเองเปนภาพแมกับลูกสาวกําลังสื่อสารกันโดยใชโทรศัพทมือถือสมารตโฟน
ที่มีความคมชัดแบบ HD ของดิจิทัล แตความสัมพันธของแมลูกกลับสวนทางกัน พรามัวลง
ไมคมชัดเหมือนโลกดิจิทัล เพราะมนุษยขาดการติดตอสัมพันธกันจริง ผูวิจัยกับลูกสาวไดรับ
ผลกระทบจากโลกดิจิทัลเชนกัน จึงหยิบยกการดําเนินชีวิตของตนเองผานการสรางสรรค
ผลงานศิ ล ปะ บอกเล า ความสั มพั น ธ แม ลูกที่แตกตางจากอดีต เปน ความสัมพัน ธแมลู ก
ยุคดิจิทัล อยูบานใกลชิดกันแตเหมือนมีความหาง การอยูในโลกสวนตัวกมหนากมตากับ
สื่อมีเดียของตนเอง โดยหลงลืมการเอาใจใสซึ่งกันและกัน อยูหนาโทรศัพทมือถือมากกวา
อยูกับคนขาง ๆ อยูบนโลกเสมือนจริงที่เราสรางภาพจริงบางปลอมบางเพื่อทําใหตัวเองมี
ความสุข
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2. แรงบันดาลใจจากอิทธิพลที่ไดรับ
2.1 บทบาท ผลกระทบความสัมพันธแมลูกยุคดิจิทัล และอิทธิพลจากโลกออนไลน
เทคโนโลยีในโลกปจจุบันกาวหนาไปมาก เปนโลกออนไลน สมารตโฟนเปน
สิ่งที่ทุกคนตองมี ระบบอินเทอรเน็ตมีการพัฒนาอยางรวดเร็วและใชงานไดทุกพื้นที่ สามารถ
เขาถึงสื่อในมือถือไดงาย ไมเวนแมแตเด็กเล็ก ๆ ที่เติบโตมาพรอมเทคโนโลยียุคการสื่อสาร
ไรพรมแดนโดยเฉพาะสื่อออนไลน โลกยุคดิจิทัล ผูวิจัยเปนแมและมีความสัมพันธกับลูกสาว
ในยุ คดิ จิ ทัล มี ความเสี่ ย งและมี ผ ลกระทบเกิดขึ้น แมไมรูวาลูกทําอะไรบนอิน เทอร เ น็ ต
การขาดความรูความเขาใจ โลกออนไลนกลายเปนโลกในชีวิตจริง กลายเปนสิ่งที่นากังวล
มีความเสี่ยงเกิดขึ้น ความสัมพันธแมลูกมีสมารตโฟนอยูเปนสวนหนึ่งชวยในเรื่องการดูแลลูก
แต กลั บ มี ผ ลกระทบกั บ ความสั มพั น ธ ดว ย ความสัมพัน ธที่มีส มารตโฟนเปน ตัว กั้น กลาง
ความสัมพันธ ความสัมพันธแบบกมหนา การไมมีเวลาใหกัน การติดโซเซียลมีเดียไมสนใจ
รอบขางตัวเอง การคุยกันโดยตรงนอยลง
2.2 อิทธิพลจากผลงานศิลปกรรม
กอตตฟรีด เฮลนไวน (Gottfried Helnwein) ศิลปนกรุงเวียนนา ประเทศ
ออสเตรียเขียนภาพที่เหมือนจริงยิ่งกวาภาพถาย เปนแบบ Hyper Realism สุดยอดของ
การลอกเลียนแบบ คือ จําลองความเหมือนของภาพถายความละเอียดสูงดวยการใชมือวาด
ความหมนงามในความโหดราย หดหูและนากลัว เขาไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมอเมริกัน
ในยุค 50 จากหลากหลายของวัฒนธรรมหลังสงครามสงบ สันติ ดนตรี ภาพยนตร และ
การ ตูน จากดิ ส นี ยแลนด ผูวิจั ย มี ความสนใจแนวความคิดที่ใชภ าพของเด็กที่ดูงดงามใน
ความนากลัว ซึ่งเขากลาววาเด็กเปนผูถูกกระทําไดงายจากการลอลวง เขาเขียนความจริงกับ
ความลวงอยูดวยกันกับภาพตัวการตูนของวอลต ดิสนีย
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(ข)

ภาพที่ 2 ภาพผลงานของ กอตตฟรีด เฮลนไวน
(ก) Gottfried Helnwein, Untitled, 2005, Comtemporary
(ข) Gottfried Helnwein, The Murmur of the Innocents 7, 2009,
Mixed on canvas, 165x226 cm
ที่มา : Artnet.com (2019a)

อเล็กซ กรอส (Alex Gross) ศิลปนหนุมชาวอเมริกันอาศัยอยูในเมืองลอสแอนเจลิส
วาดภาพที่สะทอนความเหนือจริง แสดงสัญลักษณของวัฒนธรรมผูบริโภค ผูวิจัยสนใจแนวคิด
ของเขาที่นําเสนอภาพสังคมในยุคดิจิทัล การติดตอสื่อสารของมนุษยที่อยูกับมือถือผานจอ
สกรีนมือถือ มนุษยอยูในโลกเสมือนจริง

(ก)

(ข)

ภาพที่ 3 ภาพผลงานของ อเล็กซ กรอส
(ก) Alex Gross, Zeitgeist, 2015, Oil 0n canvas, 37.5”x60.5”
(ข) Alex Gross, Laurel Canyon Social Network, 2017, Oil 0n canvas, 60”x60”
ที่มา : Gross (2019)
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เท็ตซึยะ อิชิดะ (Tetsuya Ishida) ศิลปนชาวญี่ปุน ผูนิยมการวาดภาพแนวสะทอน
เสียดสีสังคมที่เผยใหเห็นมุมมืดของสังคมยุคใหม ในยุคอุตสาหกรรมเครื่องจักรระบบทุนนิยม
ทําใหเราตองเจ็บปวด ผูคนในสังคมเมืองที่ตองถูกกดดันจากการทํางาน ครอบครัว สังคม
รอบขาง ผูวิจัยสนใจเนื้อหาความคิดรวมถึงการไดรับอิทธิพลแบบลัทธิเหนือจริง (Surrealism)
ในเชิงเสียดสีประชดประชันหรือมุงสะทอนมุมมืดของสังคมยุคใหมผานวัตถุเชิงสัญลักษณ
ในบริบ ทรู ปแบบต าง ๆ การใชโทรศั พทมือถือสมารตโฟน คอมพิวเตอร ผลกระทบจาก
โลกออนไลน โลกโลกาภิวัตน

(ก)

(ข)

ภาพที่ 4 ภาพผลงานของ เท็ตซึยะ อิชิดะ
(ก) Tetsuya Ishida, Untitled, 1973-2005
(ข) Tetsuya Ishida, Untitled, 1973-2005
ที่มา : Artnet.com (2019b)

2.3 อิทธิพลที่ไดรับจากการวาดภาพแบบพิกเซล (Pixel Art)
จุดภาพหรือพิกเซล (Pixel) เปนหนวยพื้นฐานที่เล็กที่สุดของภาพดิจิทัล เทียบ
ไดกับจุดสีของภาพ 1 จุด หลากหลายสี หลาย ๆ จุดที่เรียงชิดติดกัน จุดภาพบนจอแสดงผล
หรือจุดภาพในรูปภาพที่รวมกันเปนภาพขึ้น โดยภาพหนึ่งประกอบดวยจุดภาพหรือพิกเซล
มากมาย แตละภาพที่สรางขึ้นมีความหนาแนนของจุดภาพ หรือบางครั้งแทนวาความละเอียด
ความคมชัดที่แตกตางกันไป จึงใชในการบอกคุณสมบัติของจอภาพหรืออุปกรณแสดงผล
ภาพได จอภาพที่ มีจํ านวนพิ กเซลมาก โดยมากจะระบุจํ านวนแนวนอนคูณแนวตั้ ง เช น
1366x768 พิกเซล พิกเซลมาจากคําวา Picture (รูปภาพ) กับคําวา Element (พื้นฐาน)
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การใหความหมายพิกเซล (Pixel) ในงานศิลปะของผูวิจัย มีการใชพิกเซลเปน
ตัวสื่อความหมายในงาน ใชรูปแบบการสรางสรรคแบบพิกเซลเปนจุดสีหลากหลายสีรวมกัน
ใหเกิดภาพที่มีความรูสึกพรามัวไมชัด

(ก)

(ข)

ภาพที่ 5 ภาพแบบพิกเซล (Pixel Art)
(ก) ตัวอยางภาพเม็ดสีของพิกเซล (Pixel)
(ข) ภาพตัวอยางศิลปนที่ใชรูปแบบการระบายแบบพิกเซล
Christian Faur, Parrish, 2012, digitally disintegrates in 20 percent increments panel
by panel, each 12 feet square
ที่มา : Aboveprint.com (2019)

3. วิเคราะหผลงานสรางสรรค
ในระหวางที่ทําการขยายผลงานมีการพิจารณาวิเคราะหผลงานอยูตลอดเวลา
เปนผลใหตองมีการปรับเปลี่ยนบางสวนในระหวางการขยายผลงาน และเมื่อจบสิ้นกระบวน
การขยายผลงานแลวก็จึงวิเคราะหผลงานทั้งหมด หาจุดบกพรองเพื่อปรับปรุงแกไขและ
เพื่อผลในการสรางสรรคงานครั้งตอไป
งานวิจัยสรางสรรคชุดนี้มี 9 ชิ้น สรางสรรคศิลปกรรมในโครงการ “สัมพันธภาพ
แม ลู ก ยุ ค ดิ จิ ทั ล ” ผู วิ จั ย เอามุ ม มองจากเรื่ องราวของตนเอง ภาพแม กั บ ลู ก ใช รู ป แบบ
เชิงสัญลักษณเปรียบเทียบภาพวาดเปนเหมือนจอสกรีนมือถือ การติดตอสื่อสารของมนุษย
อยูกับมือถือ สื่อออนไลน ผานจอสกรีนมือถือใชพิกเซล (Pixel) เปนการสื่อสารจอสกรีนที่มี
ความคมชัดของดิจิทัลแบบ HD จนถึงแบบ 4K และ 5K แตสิ่งที่พรามัวคือความสัมพันธของ
มนุษยกลับไมชัดเจน แมเขาสูความสัมพันธแมลูก วิถีการดํารงชีวิตโลกดิจิทัล ทําใหมนุษย
ขาดการติ ดต อสั มพั นธ กัน จริง มนุษย อยูในโลกเสมือนจริง ความสัมพั น ธของครอบครั ว
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ผูวิ จัย หยิ บยกการดําเนิน ชีวิ ตของตัว เองผ านงานศิล ปะบอกเลาเรื่องราวความสัมพัน ธ ที่
แตกตางจากเดิม เทคนิควิธีการของความคมชัดการพัฒนาของภาพที่เกิดขึ้นแบบ HD ที่มี
ความคมชัดมาก แตความสัมพันธของมนุษยกลับสวนทางกัน พรามัวลง ไมคมชัดเหมือน
โลกดิจิทัล โดยสรางสรรคผลงานศิลปะเทคนิคผสม คือ สรางภาพตนแบบจากโปรแกรม
ตกแตงภาพผสมผสานกับการระบายสีอะคริลิก สีน้ํามัน สีจากปากกาเขียนผา และปากกา
โคปกมารเ กอร (Copic Maker) ใช วิธี การเขีย นแบบพิกเซล (Pixel) ลงบนผ าใบและบน
ผาไหมแกว จากนั้นใชเทคนิคซิลคสกรีน (Silk Screen) พิมพลงบนแผนพลาสติกอะคริลิกใส
แผ น พลาสติ ก ในความหมายของผูวิ จั ย เปรี ย บเหมื อนจอสกรี น มื อ ถื อที่ เ ป น ตั ว กั้ น กลาง
ความสัมพันธแมลูกยุคดิจิทัล เสริมจินตนาการสวนตัวภาพจากโลกความเปนจริงและโลกดิจิทัล
เปนโลกเสมือนจริงทับซอนกันอยู ใชสัญลักษณในการแสดงออกและสื่อความหมายเปนการเพิ่ม
ความคิด นําเสนอเปนผลงานจิตรกรรมเชิงเปรียบเทียบ ประชดประชัน

ภาพที่ 6 ภาพผลงานชิ้นที่ 1
นิทานกอนนอนจากโลกเสมือนจริง, จิตรกรรมเทคนิคผสม, 2561, 50x70 cm
ที่มา : ผูวิจัย

ผูวิจัยบอกเลาเรื่องราวความสัมพันธที่แตกตางจากเดิม ในอดีตแมเลานิทานกอน
นอนใหลูกฟงซึ่งเปนการสงเสริมความสัมพันธที่ดีในครอบครัว จากนิทานกอนนอนสูเกมมือถือ
ปลอยลูกอยูกับมือถือ เด็กหลงใหลกับเกมบนมือถือ แมติดสังคมออนไลนทําใหแมลูกขาด
ความสัมพันธการพูดคุย อยูในความเงียบกับแสงสีฟาบนเตียงนอนกอนการหลับ อยูใกลแต
เหมือนอยูไกล มีจอสกรีนมือถือกั้นกลางระหวางความสัมพันธโดยตรง
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ภาพที่ 7 ภาพผลงานชิ้นที่ 2
เพื่อนใหมของลูก, จิตรกรรมเทคนิคผสม, 2561, 50x70 cm
ที่มา : ผูวิจัย

ผูวิจัยนําภาพถายแมแบบเซลฟ (Selfie) กับลูกที่ผานการใชโปรแกรมตกแตงภาพ
ในมือถือใหดูดีขึ้น โดยสนใจแตตนเองและหลงลืมลูก ลูกอยูกับโทรศัพทมือถือของตนเอง
มีโลกสวนตัว กลายเปนเด็กติดเกม เปนโลกจินตนาการที่ลูกสรางในชีวิตจริง เลนอยูคนเดียว
โดยสรางตัวการตูนเปนเพื่อน ภัยอันตรายจากการปลอยใหลูกอยูกับสมารตโฟนคนเดียว
ผูวิจัยใชตัวการตูนเปนสัญลักษณการเสี่ยงภัยอันตรายการลวงหลอก เด็กติดสมารตโฟนหรือ
แท็บเล็ตวันละหลายชั่วโมงติดตอกัน สงผลใหกิจวัตรบางอยางไดรับผลกระทบ เปนตนวา
เด็กปฏิเสธที่จะทําการบานถาไมไดเลนเกม หรือดูคลิปในยูทูบเปนการแลกเปลี่ยน หรือเลน
สมารตโฟนอยูบนเตียงจนเผลอหลับไป เปนตน ผูปกครองหลายครอบครัวยอมควักเงินซื้อ
อุปกรณไฮเทคจําพวกสมารตโฟน หรือแท็บเล็ตเพื่อตอยอดการเรียนรูของลูก แตผลลัพธที่
ไดกลายเปนตรงกันขาม เด็กหลายคนติดสมารตโฟนกันงอมแงม จนกระทบกับการเรียน
และพัฒนาการทางรางกายและจิตใจของเด็ก
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ภาพที่ 8 ภาพผลงานชิ้นที่ 3
เหลาเพื่อนใหมในนิยายแหงโลกเสมือนจริงของลูกสาว, จิตรกรรมเทคนิคผสม, 2561, 50x70 cm
ที่มา : ผูวิจัย

ผูวิจัยนําเสนอภาพถายแมกําลังเซลฟกับกระจกภายในหอง ปลอยลูกเลนกับโทรศัพท
มือถือและโลกจินตนาการเสมือนจริงของลูกที่มีตัวการตูนหลุดออกมาจากมือถือ โลกความ
เปนจริงทับซอนกับโลกเสมือนจริง ลูกอยูในโลกสวนตัวมีเพื่อนใหมมากมายจากโทรศัพท
มือถือ เพื่อนจากเกมออนไลน เซลฟเปนเหมือนกระจกที่ใชสองและหลงตัวเอง เซลฟเปน
กระจกสะทอนตัวตนในโลกดิจิทัลที่เกิดจากจินตนาการที่ปลดปลอยตัวเองจากตัวตนในโลก
ดิจิทัลที่เกิดจินตนาการเพื่อปลดปลอยตัวเองจากตัวตนในโลกแหงความเปนจริง ตัวตนใน
โลกดิจิทัลที่เราสรางขึ้นใหมเปนสมมติที่ซอนสมมติเขาไปอีก เซลฟเหมือนกระจกวิเศษใน
ยุ ค ดิ จิ ทั ล สร า งความสวยงามของภาพถ า ยผ า นแอปพลิ เ คชั น แต เ ป น ความลวงหลอก
ความสั ม พั น ธ แ ม ลู ก ที่ แม อ ยู ในห อ งส ว นตั ว ด ว ยกั น แต อ ยู กั บ โทรศั พท มื อ ถือ อยู บ นโลก
เสมือนจริงที่เราสรางภาพจริงบางปลอมบางทําใหตัวเองมีความสุข พวกเรามีความสัมพันธ
ในจอโทรศัพทมากกวาคนอยูขาง ๆ ที่มีความสัมพันธในโลกแหงความเปนจริง
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ภาพที่ 9 ภาพผลงานชิ้นที่ 4
เพื่อนใหมของแม, จิตรกรรมเทคนิคผสม, 2561, 50x70 cm
ที่มา : ผูวิจัย

ผูวิ จั ยนํ า เสนอภาพถา ยแมกับลู ก ใบหนาแมใส ห นากาก สรางภาพสมมุติบุคคล
ผูชาย การแชทผานสังคมออนไลนกับบุคคลในกลอง ซึ่งไมไดอยูดวยกันจริง เปนโลกสวนตัว
ที่มักโกหกซึ่งกันและกัน ภาพใบหนาผูชายเปนใครไมรูที่เราไมสามารถรูจักเขาจริง เราคุยกับ
คนที่ ไม รู จักมากกว าคนที่ อยู ใกล ชิ ด สร างความสัมพัน ธปลอม ๆ ภาพใบหนาผูช ายเปน
จุดหลากสีแบบพิกเซล (Pixel) เปนโลกสมมติที่สรางขึ้นมาใหม โลกไซเบอร โลกแหงจินตนาการ
ในยุคดิจิทัล

ภาพที่ 10 ภาพผลงานชิ้นที่ 5
นอนไดแลวลูก, จิตรกรรมเทคนิคผสม, 2561, 50x110 cm
ที่มา : ผูวิจัย

ผูวิจัยนําเสนอภาพแมกับลูกกอนนอนที่ควรเลานิทานใหลูกฟง แตกลับปลอยลูกอยู
กั บ มื อ ถื อ เด็ กหลงใหลกั บ เกมบนมื อถื อ แม ติ ดสั งคมออนไลน ค วบคู ไ ปกั บ การเลี้ ย งลู ก
การเล น โทรศั พ ท เ ป น เวลานานก อ นนอน แม ลู ก ขาดความสั ม พั น ธ ก ารพู ด คุ ย อยู ใ น
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ความเงียบกับแสงสีฟาบนเตียงนอนกอนการหลับ ตัวการตูนโฟรเซน (Frozen) สีฟาที่เปน
โลกเสมื อนจริ งของลูก ต างคนตา งอยูกับโลกส วนตัว ขาดความใกลชิดทางความสัมพัน ธ
อยูใกล แต เหมือนอยูไกลกัน มีจ อสกรี นมื อถื อกั้ นกลางระหวางความสัมพันธ แสงจากจอ
สกรีนมือถือแสงสีน้ําเงิน (Blue Light) เปนภัยอันตรายกระทบตอดวงตาและความสัมพันธ

ภาพที่ 11 ภาพผลงานชิ้นที่ 6
เซลฟ 1, จิตรกรรมเทคนิคผสม, 2561, 50x110 cm
ที่มา : ผูวิจัย

ผูวิจัยสรางภาพถายเซลฟแมกับลูก การอยูกับตัวเองและลูก อยูกับการถายภาพที่
เหมือนเปนกิจวัตรประจําวัน โดยขาดการเซลฟไมได การถายภาพซ้ํา ๆ กันทุกวันในมุมมอง
ที่ ซ้ํ า กั น จนเกิ ด ความเคยชิ น ขาดการใส ใ จเรื่ อ งอารมณ ความสั ม พั น ธ แ ม ลู ก ความรั ก
ในบรรยากาศที่เปลี่ยนจากความเปนจริง เปนโลกของดิจิทัลแบบโลกพิกเซล

ภาพที่ 12 ภาพผลงานชิ้นที่ 7
เซลฟ 2, จิตรกรรมเทคนิคผสม, 2561, 50x70 cm
ที่มา : ผูวิจัย
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ผูวิจัยสรางภาพถายเซลฟแมกับลูกในบรรยากาศที่เปลี่ยนจากความเปนจริง เปน
โลกของดิ จิ ทัล แบบโลกพิ กเซล ภาพแม ลูกที่ แตกตัว ของเม็ดสีพิกเซล เกิดความพรามั ว
สั่นคลอน

ภาพที่ 13 ภาพผลงานชิ้นที่ 8
เซลฟ 3, จิตรกรรมเทคนิคผสม, 2561, 50x70 cm
ที่มา : ผูวิจัย

ผู วิ จั ย สร า งภาพถ า ยเซลฟ แ ม กั บ ลู ก ในบรรยากาศที่ เ ปลี่ ย นจากความเป น จริ ง
เปนโลกของดิจิทัลแบบโลกพิกเซล

ภาพที่ 14 ภาพผลงานชิ้นที่ 9
เซลฟกับลูกสาว, จิตรกรรมเทคนิคผสม, 2561, 50x70 cm
ที่มา : ผูวิจัย
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ผูวิจัยถายภาพแมกับลูกแบบเซลฟ (Selfie) คําวาเซลฟนั้นก็มาจากคําวาเซลฟ
(Self) ที่ แปลว า ตนเอง คํ า ว า ตนเองนี้ อาจสื่ อความหมายเกี่ย วกับ ตนเองในหลายระดั บ
ทั้งความภู มิใจในตนเอง (Self-Esteem) และตั ว ตนในอุ ด มคติ (Ideal-Self) ซึ่งผูวิจัย ได
ถายทอดให เห็นถึงเรื่องราวที่สะทอนความเปนจริงของตนเอง ภาพถายเซลฟการอยูกับ
ตัว เองมากจนเกิ น ไปโดยหลงลืมลู กสาว ลู กสาวกมหนากมตาอยูกับ โทรศัพทมือถือของ
ตนเองมี โลกส วนตั วและสร า งภาพสมมุติขึ้น ในโลกมายาแหงจินตนาการ การที่เรานิย ม
ถายภาพตนเองมากแคไหน ก็เปนเหตุผลหนึ่งวาเราตองการพื้นที่สวนตัวที่บอกวาตนเอง
เปนใคร และมันสะทอนความหวั่นไหวในจิตใจลึก ๆ ความสัมพันธระหวางแมลูก แมทํา
กิจกรรมอยูรวมกัน แตตางคนตางมีพื้นที่สวนตัวของแตละคน มีชองวางของความหางจาก
ตัวกั้นกลางความสัมพันธจอสกรีนมือถือที่ใชพิกเซลเปนตัวสื่อสาร จอสกรีนที่คมชัดตอน
ถายรูป หรือเมื่อลูกสาวเลน เกมที่คมชั ดมากเสมือนจริง แตความสัมพันธกลับ พรามั วไม
ชัดเจน พวกเราอยูในโลกเสมือนจริงมากเกินไปขาดความสัมพันธกันจริง เทคนิควิธีการ
ความคมชัดของภาพมือถือที่มีความคมชัดมากแตความสัมพันธของมนุษยกับสวนทางกัน
ไมชัดเหมือนโลกดิจิทัล
สรุปและอภิปรายผล
เอกสารประกอบผลงานสรางสรรคนี้ไดรวบรวมเนื้อหาและกระบวนการสรางสรรค
ผลงาน รวมถึงขอมูลตาง ๆ ในโครงการ “สัมพันธภาพแมลูกยุคดิจิทัล” ผูวิจัยไดถายทอดให
เห็นถึงเรื่องราวที่สะทอนความเปนจริงของตัวเองการเลี้ยงลูกของแมในยุคดิจิทัล ยุคสังคม
กมหนา การติ ดโทรศัพท มือถื อที่ควรตระหนั กใสใจ อยามองขามแมเพียงเล็กนอย ตอง
คํานึงถึงความพอดี และไมควรใหสื่อโซเชียลมีเดียมากั้นความสัมพันธได ผูวิจัยมีบทบาท
ในความเปนแมและมีลูกสาว ซึ่งกําลังประสบปญหานี้เชนกัน ไดนําแนวความคิดนี้มาสราง
เปนผลงานจิตรกรรมใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางแมลูกในยุคดิจิทัลที่ใชสื่อโซเซียลมีเดีย
เมื่อมีเวลาวาง แมใชสมารตโฟน ลูกเลนไอแพด เลนมือถือ อยูในบานใกลชิดกัน แตเหมือนมี
ความหาง การอยูในโลกสวนตัว กมหนากับโซเซียลมีเดียของตัวเองโดยหลงลืมการเอาใจใส
ซึ่งกันและกัน ขาดกิจกรรมรวมกัน ความสัมพันธที่แตกตางจากเดิม เทคนิคที่มีความคมชัด
การพัฒนาของภาพที่เกิดขึ้นแบบ HD ที่มีความคมชัดมาก แตความสัมพันธของมนุษยกลับ
สวนทางกัน กลับพรามัวลงไมคมชัดเหมือนโลกดิจิทัล โดยสรางสรรคผลงานศิลปะเทคนิค
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ผสม คือ สรางภาพตนแบบจากโปรแกรมตกแตงภาพจากภาพถายและการผสมผสานกัน
จากเทคนิคการระบายสีอะคริลิก สีน้ํามัน สีจากปากกาเขียนผา และปากกาโคปกมารเกอร
(Copic Maker) ใชวิธีการเขียนแบบพิกเซล (Pixel) ลงบนผาใบและบนผาไหมแกว จากนั้น
ใชเทคนิคซิลคสกรีน (Silk Screen) พิมพลงบนแผนพลาสติกอะคริลิกใส แผนพลาสติกใน
ความหมายของผูวิจัยเปรียบเหมือนจอสกรีนมือถือที่เปนตัวกั้นกลางความสัมพันธแมลูกยุค
ดิจิทัล ผูวิจัยสรางเรื่องราวสวนตัวสะทอนความเปนจริงในสังคมที่เห็นปญหาของตัวเองเปน
ภาพความสัมพันธแมลูกในสังคมยุคดิจิทัลเสริมจินตนาการสวนตัวภาพจากโลกความเปน
จริงและโลกดิจิทัลเปนโลกเสมือนจริงทับซอนกันอยู ใชสัญลักษณในการแสดงออกและสื่อ
ความหมายเปนการเพิ่มความคิด นําเสนอเปนผลงานจิตรกรรมเชิงเปรียบเทียบ ประชด
ประชัน
ผลงานชุ ด นี้ ไ ด ดํ า เนิ น การตามขั้ น ตอนของกระบวนการศึ ก ษาและสร า งสรรค
มาเปนลําดับ ซึ่งบรรลุผลตามเปาหมายและความคาดหวังที่กําหนดไว ผูวิจัยหวังอยางยิ่งวา
ผลงานสรางสรรค ในโครงการนี้ จะเป นประโยชนแกผูส นใจโดยทั่ว ไป อีกทั้งยังมุงหวังที่
จะพัฒนากระบวนการความคิดเพื่อไปสูจุดหมายที่สมบูรณตอไปในอนาคตภายภาคหนา
รายการอางอิง
Aboveprint.com. (2019). pixel. [online]. Retrieved 22 April 2019. from
https://www.aboveprint.com/pixel
Artnet.com. (2019a). Gottfried Helnwein. [online]. Retrieved 22 April
2019. from http://www.artnet.com/artists/gottfried-helnwein/
______. (2019b). Tetsuya Ishida. [online]. Retrieved 22 April 2019. from
http://www.artnet.com/Artists/tetsuya-ishida/
Gross, A. (2019). [online]. Retrieved 22 April 2019. from
http://www.alexgross.com/
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ความสนุกสนานจากสือ่ สังคมออนไลนสูยูทูบ
SOCIAL MEDIA ENJOYMENT FROM YOUTUBE
ศันสนีย รุงเรืองสาคร *
SUNSANEE RUNGRUEANGSAKRON

บทคัดยอ
งานสร า งสรรค นี้ เ ป น ความพยายามในการสรางสรรค ผ ลงานศิล ปะใหส ามารถ
เคลื่อนไหวได จากจุดเริ่มตนของการสรางสรรคผลงานภาพพิมพและจิตรกรรมในอดีตดวย
การวางภาพซ้ํา ๆ อันคอย ๆ เปลี่ยนแปรไปเพื่อลวงตาใหรูสึกวามีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้น
ในศิลปะแบบสองมิติไปสูการสรางสรรคการตูนที่สามารถเคลื่อนไหวไดจริงในรูปแบบของ
คลิป วิดี โอ และด วยเหตุผลที่ตองการให การเผยแพรขยายวงกวางมากกวาการจัดแสดง
นิทรรศการศิลปะในหองแสดงผลงานสรางสรรค ผูวิจัยเลือกโซเชียลมีเดียเผยแพรผลงาน
ผานแอปพลิเคชัน ยูทูบ (YouTube)
แรงบันดาลใจสวนใหญมาจากกระแสความนิยมตาง ๆ ในสื่อสังคมออนไลน เชน
คนดังจากโซเชียลมีเดีย ของเลนที่เด็ก ๆ ชอบ การตูนดัง ฯลฯ นํามาใชเปนเนื้อหาสําคัญ
ในการดําเนินเรื่องราวดวยการสรางภาพการตูนเปนรูปของผูวิจัยเองคอย ๆ เปลี่ยนแปรไป
จํานวนมากดวยการเปลี่ยนภาพไปอยางรวดเร็วเพื่อใหเกิดความเคลื่อนไหวไดจริงแสดงออก
ดวยความสนุกสนานตอสถานการณตาง ๆ ที่กําหนดขึ้น ผลที่ไดรับเปนการตูนเคลื่อนไหวใน
รูปทรงงาย ๆ เคลื่อนไหวดวยการกระทําบางอยางเปนหลัก ไมไดเนนเนื้อหา เพื่อแสดง
ความสุขสนุกสนานตอสังคมโซเชียลมีเดีย และเปนการจุดประกายการสรางสรรคเพื่อพัฒนา
ผลงานชุดตอไป
คําสําคัญ : ความสนุกสนานจากสือ่ สังคมออนไลน ภาพเคลื่อนไหว ยูทูบ

*

วิทยาลัยชางศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
College of Fine Arts, Bunditpatanasilpa Institute
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Abstract
It was an effort to create the work of art as motion pictures to provide
visual experience to achieve emotional impact. The project which started
from previous printing and painting artwork were gradually placed on top of
one another to create illusive impression of changes and movements as
seen in two-dimensional artwork, then was developed into animated cartoons
in a VDO clip format. Apart from having exhibition displays in art galleries,
the creator chose to publish the artwork in a social media called YouTube
to reach a wider audience.
The most inspiration came from viral trends in social media such as
celebrities and popular toys and cartoon movies used to create the main
contents. The story ran with several fun expressions of the motion pictures
of the creator in various predetermined situations. The results achieved by
the work represented artistic fulfillment and the first step toward other work
in the future.
Keywords: Social Media Enjoyment, Animation, YouTube

บทนํา
มีเดีย (Media) หมายถึง สื่อ หรือเครื่องมือที่ใชเพื่อการสื่อสาร โซเชียล (Social)
หมายถึง สังคม ในบริบทของโซเชียลมีเดีย โซเชียล หมายถึง การแบงปนในสังคม ซึ่งอาจ
เปนการแบงปนเนื้อหา (ไฟล รสนิยม ความเห็น) หรือการปฏิสัมพันธในสังคม (การรวมกัน
เปนกลุม) (กานดา รุณนะพงศา สายแกว, 2553) ปจจุบันถือเปนการรวมกลุมที่ขยายใหญ
ของสังคมขึ้นมากกวาชวงไมก่ีปที่ผานมา ผูคนที่อยูหางไกลในมุมตาง ๆ ของโลกสามารถ
สื่อสารกันไดงายกวาในอดีตมาก เปนปรากฏการณใหมที่มาพรอมกับการพัฒนาเทคโนโลยี
การสื่อสารที่กาวหนาไปมากของยุคปจจุบัน ถือเปนโอกาสอันดีในการแสดงตัวตน ความรู
ความสามารถอย า งหลากหลายไม รู จ บของผู ค น ด ว ยรู ป แบบของการแลกเปลี่ ย นที่
หลากหลายมากขึ้น ทั้งขอความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว ฯลฯ
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การทํางานสรางสรรค ชุด “ความสนุกสนานของสื่อสังคมออนไลน” นี้มุงเนนไปที่
โซเชียลมีเดียเปนประการหลักตั้งแตขั้นตอนของการสรางแนวคิดในเบื้องตนไปสูการสราง
เนื้อหา การสรางสรรคทุกองคประกอบ และการเผยแพรเสมือนวงจรที่ยอนกลับไปมา ตั้งแต
เริ่มตนจนจบประบวนการ โดยมุงเนนไปที่แอปพลิเคชันยูทูบเปนหลัก ซึ่งสารานุกรม IT
(2562) กลาวถึงความหมายของยูทูบ (YouTube) ไวดังนี้ “เว็บไซตที่ใหบริการแลกเปลี่ยน
ภาพวิดีโอระหวางผูใชไดฟรี โดยนําเทคโนโลยีของ Adobe Flash Player มาใชในการแสดง
ภาพวิดีโอ โดยผูใชสามารถเขาดูวิดีโอตาง ๆ พรอมทั้งเปนผูอัปโหลดวิดีโอผานยูทูบไดฟรี”
นอกจากฟรี แ ล ว ยั ง มี ข อ มู ล จํ านวนมหาศาลที่ ผู ค นนํ า มาแบ ง ป น กั น ด ว ยเนื้ อ หาต า ง ๆ
มากมายที่ น า สนใจ นอกเหนื อจากสาระความรูตา ง ๆ ในแทบทุ ก ๆ สาขาวิช าชีพแล ว
ยังมีการแสดงออกถึงความสามารถตาง ๆ ดวยความสนุกสนานไมวาจะเปนการรองเพลง
การเลนดนตรี การเตนรํา ฯลฯ เหลานี้ลวนสรางความประทับใจไปแลวใหแกผูคนทั่วโลก
ผูวิจัยมีความประทับใจในการแสดงความสามารถตาง ๆ ของผูคนสังคมโซเชียล
มีเดียจํานวนมากมายที่มาแบงปนทั้งความรู ความสามารถ และความบันเทิงตาง ๆ ใหเราได
ศึกษาเรียนรู ไดมีความสุข สนุกสนานในรูปแบบที่เหมาะสมกับรสนิยมของแตละบุคคลที่
เลือกจะรับรูในสิ่งใด และพรอมกันนั้นผูวิจัยก็มีความคิดที่อยากแบงปนในสวนของตัวเองดวย
เชนกัน นั่นคือการสรางสรรคผลงานขึ้นมาดวยการบันทึกบางชวงกระแสสังคมในรูปของภาพ
การตูนเคลื่อนไหว สรางสรรคดวยแท็บเล็ต (Tablet) โดยการนําหลาย ๆ แอปพลิเคชันมา
ใชเพื่อการวาด การตกแตงภาพ การตัดตอ และการพากยเสียง และไมพลาดในการที่เผยแพร
ออกไปเพื่อสื่อสารกับผูคนในสังคมอีกครั้งดวยยูทูบ
ผลงานที่สรางสรรคนั้นเริ่มตนจากความสุข ความนึกสนุกที่กอรางความคิดในการ
สรางสรรคผลงานแลวสงตอความรูสึกเหลานั้นออกไป มุงหวังใหเกิดความสุขสนุกสนาน
และรอยยิ้มของผูคน ความสุขนี้เปนหวงอารมณแหงสมาธิที่จดจอตอการดูภาพที่เคลื่อนไหว
ตรงหนาที่เดินเรื่องตอเนื่องไป ประกอบกับการใชลายเสนที่นอยลงถูกตัดทอนเปนแบบการตูน
เหลือเพียงไมกี่เสน ทําใหเนื้อหาของผลงานดูเบาสบายไมจริงจัง แลดูสดใสนารักสามารถ
เขาถึงไดงายในทุกเพศทุกวัย ประกอบกับเนื้อหางาย ๆ ที่ตัวละครแสดงออกดวยทาทางตาง ๆ
อยางสัมพันธกันกับรูปทรง ดวยเนื้อหางาย ๆ จากการกระทําของตัวการตูนที่เริ่มตนจาก
การกระทํ า บางอย า งแล ว จบลง และมี การกระทําใหมเ กิดขึ้ น มารับ กั น ไปอย า งนี้ จ นจบ
การกระทํา ที่ เ กิ ดขึ้ น ในภาพเคลื่ อนไหว เปนการกระทํางาย ๆ ที่มีตอวัตถุสิ่งของตาง ๆ
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เริ่มดวยการตามหาของบางอยางแลวเขาไปมีปฏิสัมพันธกับวัตถุนั้น ๆ เชน การบีบสกุชชี่
การจั บสิ่ งของต า ง ๆ การเช็ ดหน า การสะบัดหนา การหันหนา ฯลฯ ภาพผลงานแสดง
การเคลื่อนไหวที่ตอเนื่องกันไปตั้งแตตนจนจบ
ผลงานสรางสรรคครั้งนี้เปนการผสมผสานการสรางสรรคผลงานเขากับแนวคิดของ
กระแสบางอย า งที่ เ กิ ดขึ้ น ในสั งคมออนไลน ด ว ยความรูสึกในแงดีเปน มุมมองแบบบวก
ดวยความประทับใจในโลกของโซเชียลมีเดียสรางแรงบันดาลใจใหนําไปสรางสรรคผลงาน
ในแบบฉบับของตัวเองออกมาสูสังคมดวยความสุขและตอยอดการสรางสรรคตอไปในอนาคต
วัตถุประสงค
1. เพื่ อ สร า งสรรค ผ ลงานภาพเคลื่ อ นไหว (Animation) ด ว ยโปรแกรมวาดรู ป
ในอุปกรณคอมพิวเตอรและไอแพด (iPad)
2. เพื่อสะทอนความรูสึกของความสุขและสนุกสนานที่มีตอสื่อสังคมอินเทอรเน็ต
แสดงเรื่องราวที่เปนความประทับใจของผูวิจัยอันเคยเปนกระแสในสังคมชวงเวลาที่ผานไป
แลว
3. เพื่ อ เผยแพร แ ละพั ฒ นาผลงานศิ ล ปะต อ สาธารณชนด ว ยการเผยแพร ใ น
อินเทอรเน็ต เชน ยูทูบ เฟซบุก ผูที่สนใจ นักเรียน และนักศึกษาศิลปะ
วิธีการศึกษา
ผลงานในชุด “ความสนุกสนานจากสื่อสังคมออนไลน” จุดประกายการสรางสรรค
จากผลงานของศิ ลปนหลายท านซึ่งลวนมี ความเกี่ยวของกั บการสื่อสารในหลายรู ปแบบ
อยางนาสนใจโดยมีรายละเอียดดังนี้
เซล-อะคู ส ติ ก (Self-acoustic) (ภาพที่ 1 ก) เป น ชื่อ ชองยูทูบ ของผู ส ร างสรรค
ชาวเกาหลีที่สรรคสรางการตูนแอนิเมชันจากการวาดลายเสนแบบสองมิติลงบนกระดาษเปลา
แลวระบายดวยสีไมแบบงาย ๆ แลวตัดแตละรูปแยกออกเปนสวน ๆ แลวใชวิธีการเลื่อน
รูป ทรงต าง ๆ เหล านั้ น ไปมาจากนั้น ทํ าการบัน ทึกเปน ภาพถายแบบภาพนิ่งตอเนื่องกัน
จากนั้นทําการตัดตอเพิ่มเสียงตาง ๆ ลงไป
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(ข)

(ค)

(จ)

ภาพที่ 1 (ก) ภาพผลงานของ Self-acoustic, Make-up stop motion/Mirror Ver. Animation, 2018
(ข) ภาพผลงานของ Andy Warhol, John Lennon Portrait, 1985
(ค) ภาพผลงานของ Andy Warhol, Marilyn Monroe, 1967
(ง) ภาพผลงานของ Roy Lichtenstein, In the car, 1963, สีน้ํามันบนผาใบ
(จ) ภาพผลงานของ Natasya Nudnik, summer evening, 1947
ที่มา : (ก) Selfacoustic (2018) (ข) Warhol (1985)
(ค) Warhol (1967)
(ง) Lichtenstein (1963)
(จ) Nudnik (1947)

เนื้ อหาที่ เซล-อะคู ส ติ ก (Self-acoustic) สรางสรรคเปน หลาย ๆ เรื่องราวของ
สถานการณสั้น ๆ โดยสวนใหญเปนเรื่องเกี่ยวกับความเปนอยู การใชชีวิต เชน การแตงหนา
ของผูหญิง การทําอาหาร การทําความสะอาดบาน
เซล-อะคูสติก เธอใชรางกายจริงมาใชรวมกันกับภาพวาดการตูน โดยการนํามือ
เขาไปอยูในสถานการณรวมกันกับรูปทรงการตูนมีปฏิกิริยาตอบสนองดวยกัน เชน การใช
มือหยิบสิ่งของตาง ๆ ที่เปนภาพวาดเหลานั้นดวยการกระทําที่เกี่ยวของกับรูปทรงตาง ๆ
เชน ไมกวาดนําไปทําความสะอาด ถาเปนรูปทรงของอาหารเธอก็ปรุงมัน เปนตน
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แอนดี้ วอรฮอล (Andy Warhol) (ภาพที่ 1 ข, ค) ศิลปน Pop Art เมื่อนําภาพถาย
ของเหลาบรรดาเซเล็ปที่มีชื่อเสียงโดงดังในยุคนั้นอยาง มาริลิน มอนโร เอลวิส เพรสลีย
อลิซาเบธ เทยเลอร มิก แจ็กเกอร เจมส ดีน แจ็กเกอลีน เคนเนดี้ ซึ่งเปนบุคคลที่เขาหลงใหล
มาถายทอดดวยสีสันฉูดฉาดบาดตาแบบเดียวกับงานโฆษณาและลีลาแบบคอลัมนกอสซิบ
ดาราในหนังสือพิมพ ผนวกกับเทคนิคภาพพิมพซิลคสกรีน ชื่อเสียงของ แอนดี้ วอรฮอล
จึงเริ่มโดนใจคนจํานวนมาก (Warhol, 1967)
รอย ลิกเทนสไตน (Roy Lichtenstein) (ภาพที่ 1 ง) ศิลปน Pop Art อีกคนที่มี
ลักษณะเฉพาะตัว ด วยการสรา งงานใหเ ป นแนวการตูน เขาหยิบ ยืมรูป แบบของสิ่งพิมพ
การ ตูน อุต สาหกรรมที่เ ลาเรื่ องเปน ชอง ๆ มีลักษณะพิ เศษอยู ที่การตัดเสน ภาพลายเส น
ดวยเสนทึบดํา สรางสีและน้ําหนักของภาพดวยการใชแถบเม็ดสี แถบริ้วสี (เม็ดสกรีนและ
แพนโทน) บางครั้ง รอย ลิกเทนสไตน นําภาพจากหนังสือการตูนที่วางขายในทองตลาด
มาดัดแปลงเล็กนอยใหเปนผลงานของตัวเอง (วรรณยุทธ มีนะโยธิน, 2553)
แมเขาถูกวิจารณวาลอกเลียนแบบจากภาพการตูน แตผูวิจัยเห็นวาผลงานของรอย
ลิกเทนสไตน มีความแตกตางไปจากเดิมมากเขานําภาพตนแบบนําเสนอใหมดวยการขยาย
ภาพใหมีขนาดใหญขึ้นมาก รวมไปถึงการใชเทคนิควิธีการที่แตกตางไปจากเดิม และบางครั้ง
เขานําผลงานศิลปะของศิลปนทานอื่น ๆ มาเปลี่ยนเทคนิควิธีการใหเปนของเขาเอง ผลงาน
นั้นก็ถูกเปลี่ยนไปเปนรูปแบบใหมตลอดกาล
เนสที อ า น อ ตนิ ค (Natasya Nudnik) (ภาพที่ 1 จ) นํ า ผลงานจิ ต รกรรมมาใช
สัญลักษณแหงโซเชียลมีเดียดวยการนําอิโมจิ (Emoji) มาใชในภาพผลงานของเขา อิโมจิ
เปนรูปสัญลักษณเล็ก ๆ ที่นํามาใชในการเขียนขอความตาง ๆ ในโซเชียลมีเดีย “จุดประสงค
ของการสรางอิโมจิขึ้นเพื่อใหการสื่อสารดวยอีเมลทางโทรศัพทมือถืองายขึ้น เพราะวาระบบ
อีเมลในโทรศัพทมือถือเริ่มแรกนั้นอนุญาตใหเขียนขอความไดเพียงแค 250 ตัวอักษรเทานั้น
และอิโมจิก็ใหสื่อสารไดใจความมากขึ้นในพื้นที่จํากัดนั้น” (บีบีซีนิวส, 2561)
เนสทีอา นอตนิค นําภาพของคนดั งในอดีต เช น มาริลี น มอนโร มาสร างสรรค
ผสมผสานกับการนําสัญลักษณตาง ๆ ของอิโมจิในการสื่อสารอารมณความรูสึกที่ใชทั่วไป
ในอินเทอรเน็ต เชน รอยยิ้ม เศรา หัวเราะ รองไห ฯลฯ ทําใหเกิดลักษณะของการสนทนา
ดวยสัญลักษณตาง ๆ ของตัวคนที่อยูในภาพผลงาน เชน นําหญิงหนาคลายมาริลีน มอนโร
มาอยูในภาพกําลังคุยกับผูชายผมสีทอง (ภาพที่ 1 ง) โดยใชสัญลักษณอิโมจิที่แสดงอารมณ
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ตาง ๆ ซึ่งสัญลักษณเหลานี้เราพบเห็นในแอปพลิเคชันที่ใชสําหรับติดตอสื่อสารดวยการเขียน
โตตอบ และเพื่อเปนการประหยัดเวลาในการพิมพขอความยาว ๆ รูปภาพเล็ก ๆ เหลานี้
ชวยใหเราแสดงอารมณไดชัดเจนยิ่งขึ้น
ขั้นตอนและกระบวนการสรางสรรค
การทํางานในชุด “ความสนุกสนานจากสื่อสังคมออนไลน” มีขั้นตอนการสรางสรรค
หลายขั้นตอนจึงขอแยกกระบวนการทํางานออกเปนขอ ๆ ดังตอไปนี้
1. กําหนดแนวคิด เรื่องราว วางแผนกระบวนการทุกขั้นตอน นับเปนสิ่งสําคัญที่สุด
สิ่งแรก ๆ ของขั้นตอนการทํางานสรางสรรคผลงานศิลปะเลยทีเดียว เนื่องจากแนวคิดเปน
ตัวกําหนดทิศทางของการทํางานอยางชัดเจน ทําใหไมเสียเวลาในการทดลองถูกผิดที่นอก
ประเด็นออกไปจากการทํางาน ดังนั้นขั้นตอนนี้นับเปนสิ่งจําเปนของการทํางานที่สุดก็วาได
2. รวบรวมขอมูลสําหรับการนําไปใชในผลงานสรางสรรค ในชุด “ความสนุกสนาน
จากสื่อสังคมออนไลน” เริ่มตนจากความประทับใจในเรื่องราวตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในสื่อสังคม
ออนไลนที่มีเรื่องราวที่นาสนใจ ความแตกตางที่อยูคนละมุมโลก จากนั้นนําความประทับใจ
มาสรางสรรคเปนผลงานศิลปะ เริ่มตั้งแตการหาขอมูลเพื่อรางภาพกอนการสรางสรรคจริง
ดังตอไปนี้
การหาขอมูล
การสืบคนขอมูลโดยสวนใหญมีที่มาจากสื่อโซเชียลมีเดียในหลายลักษณะ เชน ยูทูบ
เฟซบุก พันทิป ขาว การตูน กูเกิ้ล ฯลฯ โดยคัดเลือกจากเนื้อหาสาระที่นาสนใจในเหตุการณ
ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในช ว งเวลาต า ง ๆ ประเด็ น ดั ง บุ คคลที่นาสนใจ การตูน ดัง ของเลน ยอดนิย ม
เหตุการณสําคัญตาง ๆ ที่ผูคนสวนใหญใหความสนใจนํามาเปนแรงบันดาลใจในการสรางสรรค
ในการ ตูน เขี ย นเอง Ep1: ตอน ตามหาสกุช ชี่จนไดเรื่อง มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ
ความสนุกจากของเลน มีตัวละครหลักคือตัวผูวิจัยเองที่ออกแบบใหมใหกลายเปนตัวการตูน
ภายในผลงานนั้ นมี รูปทรงสําคัญที่เ ปน เนื้อหาหลักในการแสดงออกประกอบอยู 2 สว น
ไดแก สกุชชี่ (Squishy) และตัวการตูนโดราเอมอน (Doraemon)
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ภาพที่ 2 (ก) ของเลนสกุชชี่ เปนที่นิยมมากในหมูเด็กๆ ทั่วโลก
(ข) ภาพของโดราเอมอนการตูนดังจากประเทศญี่ปุน
(ค) ภาพหนาปกของการตูนโดราเอมอน
ที่มา : (ก) บางกูด (2562)
(ข) และ (ค) จักรกฤษณ สิริริน (2561)

สกุชชี่ (ภาพที่ 1 ก) เปนของเลนที่นิยมมากในหมูเด็ก ๆ ทั่วโลก “สกุชชี่มีตนกําเนิด
จากฝงอเมริกา เมื่อกอนเปนของใชทางการแพทยสําหรับบีบเพื่อบริหารกลามเนื้อของคนปวย
ที่เปนอัมพาต เขามาในไทยเมื่อ 5 ปที่แลว ตอนนั้นกระแสเงียบ แตมาเริ่มฮิตไมกี่ปนี้เอง”
(ทีมขาวเฉพาะกิจไทยรัฐออนไลน, 2560) สกุชชี่เปนเรื่องของเลนที่ทําจากฟองน้ําที่นํามา
ตกแต งอย างดี และเมื่อบี บ สกุ ช ชี่จ ะค อ ย ๆ คื น ตัว กลับ ขึ้ น มาใหม อยา งช า ๆ สกุ ช ชี่ถู ก
สรางสรรคดวยรูปทรงตาง ๆ ที่สวยงามนารักเพื่อดึงดูดใหเด็ก ๆ ชอบ
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การตูนโดราเอมอน (ภาพที่ 2 ข) เริ่มตนเปนหนังสือการตูนลายเสนกอน จากนั้น
ถูกทําใหเปนการตูนแอนิเมชัน ภาพเคลื่อนไหว และภาพยนตร ตามลําดับ “โดราเอมอนเริ่ม
ตีพิมพครั้งแรกในญี่ปุนเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2513” (อันโนว, 2555) ตอมาโดราเอมอน
คอย ๆ เปนที่รูจักชื่นชอบเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ และยังเปนที่นิยมอยางมากตอเนื่องมาจนถึง
ในปจจุบัน ตัวการตูนโดราเอมอนมีความนารักดวยเนื้อเรื่องที่สนุกสนาน ใหบทเรียนสอนใจ
และมีของวิเศษจากในโลกอนาคตซึ่งแตละอันลวนมีความนาสนใจ เดินเรื่องดวยความตื่นเตน
และสนุกสนานจนทําใหทั้งเด็กและผูใหญในทั่วทุกมุมโลกตางหลงรักในความสรางสรรคของ
การตูนโดราเอมอน

ภาพที่ 3 (ก) ที่มาและภาพใบหนา (ข) ที่มาและภาพรางกาย (ค) ที่มาและภาพฉาก
ที่มา : ผูวิจัย

3. การรางภาพ ออกแบบตัวละคร ฉาก และทุกสิ่งที่อยูในผลงาน เมื่อกระบวนการ
ของการคนหาขอมูลมีเพียงพอที่จะสรางสรรคแลว กระบวนการที่สําคัญอันดับตอมา คือ
การนําขอมูลที่ไดนั้นมาประกอบกันเพื่อสรางเปนภาพรางขึ้นมากอนที่จะเริ่มตนทํางานจริง
ตอไป การรางภาพนั้นมีความสําคัญมากเนื่องจากเสมือนเปนการวางแผนที่ชัดเจนในการ
ทํางานตอไป
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ภาพที่ 4 (ก) แอปพลิเคชัน Photoshop Mix (ข) เพิ่มสวนของรางกายที่เตรียมไวเขาไป
(ค) ใสใบหนา
(ง) ฉากวาง ๆ ที่เตรียมไว
(จ) เพิ่มตัวการตูนเขาในฉาก
(ฉ) ตัดตอในแอปพลิเคชัน Stop Motion
(ช) เริ่มการตัดตอ
(ซ) เลือกภาพที่เตรียมไวเขาไปในแอป Stop Motion
(ฌ) ทดลองเลนดู
(ญ) ภาพที่ใช
ที่มา : ผูวิจัย

4. วาดสวนประกอบทั้งหมด (ภาพที่ 3 ก - ค) จากขอมูลจริง ไดแก ใบหนา ลําตัว
ฉาก แขน สิ่งของตาง ๆ การวาดภาพตาง ๆ นี้จะใชอยู 2 แอปพลิเคชัน ไดแก Procreate
และ Line Brush
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5. นํ า ภาพที่ ไ ด ม าประกอบกั น (ภาพที่ 4 ก - จ) เมื่ อ วาดรู ป ที่ จํ า เป น จนครบ
หมดแลว นําสวนประกอบตาง ๆ มาประกอบกัน ไดแก สวนหัวกับลําตัว จากนั้นนํารูปทรงคน
ประกอบเขากับฉากหลัง (ภาพที่ ง - จ) โดยใชแอปพลิเคชัน Photoshop Mix
6. จากนั้นนําภาพที่เตรียมไวเรียบรอยแลวเรียงตอกันเพื่อใหเกิดภาพเคลื่อนไหว
ดวยแอปพลิเคชัน Stop Motion ขั้นตอนการทํางานของแอปพลิเคชันเรียงลําดับตอไปนี้
(ภาพที่ 4 ฉ) ที่หนาแอปพลิเคชันกดรูปบวกเพื่อเริ่มงาน (ภาพที่ 4 ช) ที่หองทํางานกดปุม
add Images (ภาพที่ 4 ซ) กดเลือกภาพที่จะใชแลวกดปุม Done จากนั้นภาพที่เลือกก็จะ
เขามาสูในหองทํางานของเรา ทดลองกดปุม Play เพื่อสามารถตรวจสอบผลงานที่ได
7. นําภาพเคลื่อนไหวที่ไดมาตัดตออีกครั้งที่แอปพลิเคชัน iMovie เนื่องจากภาพที่
ตัดตอจากแอปพลิเคชัน Stop Motion ยังไมสมบูรณ จึงนําภาพเคลื่อนไหวที่ไดมาตัดตอ
เพิ่มที่แอปพลิเคชัน iMovie ดวยการจัดเรียงภาพเพิ่มเติม
8. พากยเสียง เมื่อตัดตอภาพทั้งหมดเสร็จสิ้นเปนขั้นตอนสุดทาย เราตองทําการใส
เสียงลงไป โดยเสียงที่ใสนั้น มี 3 ประเภท คือ เสียงพูด เสียงเอฟเฟคตาง ๆ เชน การหันหนา
การสะบัดหนา เปนตน และเสียงดนตรีประกอบ
9. การเผยแพร นํ า ผลงานที่ ไ ด จั ดทํา เสร็จ สมบูร ณนั้ น เผยแพรใ นโซเชี ย ลมี เ ดี ย
อัน ดั บ แรกอัป โหลดวิ ดีโ อขึ้ น ยูทูบ จากนั้น นําไปแชรที่เฟซบุก เราสามารถเห็น ปฏิกิริย า
ความคิดเห็นของผูคนโตตอบในผลงานทันที

ภาพที่ 5 (ก) ไอแพดโปร (ข) แอปเปลเพนซิ้ว (ค) แอปพลิเคชันที่ใชในการสราง
ที่มา : ผูวิจัย
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10. อุปกรณที่ใชในการสรางสรรค สําหรับผลงานในชุดนี้มีหลายชิ้น ดังตอไปนี้
10.1 ไอแพดโปร (IPad Pro รุน 10.5) เปนอุปกรณหลักสําหรับการสรางสรรค
ผลงาน ตั้งแตเริ่มตนไปสูการทํางานในทุก ๆ กระบวนการ สรางสรรคการวาด การตัดตอ
การใสเสียง ไปจนทายสุดคือการเผยแพรผลงานสูสาธารณชนดวยโซเชียลมีเดีย (ภาพที่ 5 ก)
10.2 ปากกา แอปเป ล เพนซิ ล (Apple pencil) นอกจากไอแพดโปรที่ เ ป น
สิ่งจําเปนของการสรางสรรคแลวปากกาแอปเปล เพนซิลก็ยังเปนอีกสิ่งที่สํ าคัญไมแพกัน
เนื่องการวาดรูปทั้งหมดตองใชอุปกรณนี้เปนหลักในทุกรูปทรง (ภาพที่ 5 ข)
10.3 อินเทอรเน็ต (Internet) คือสัญญาณเพื่อรับขอมูลและสงขอมูล นับเปน
อีกสิ่งจําเปนที่ขาดไมไดสําหรับการเผยแพรผลงานสูสาธารณชน
11. แอปพลิเคชัน ที่ใชในการสรางสรรค ดังตอไปนี้
11.1 Stop Motion เปนแอปพลิเคชันที่ใชสําหรับการนําภาพที่เปลี่ยนแปรนั้น
มาเรียงตอกันใหเกิดเปนภาพเคลื่อนไหวแบบการตูนแอนิเมชัน (ภาพที่ 5 ค)
11.2 Line Brush ใชในการวาดรูปการตูน (ภาพที่ 5 ค)
11.3 Photoshop Mix ใชในการปะติดเคลื่อนยายรูปทรง ตัดตอรูปทรง
(ภาพที่ 5 ค)
11.4 Picture ใชในการดูภาพ เช็คภาพ และตกแตงภาพ (ภาพที่ 5 ค)
11.5 Imovie ใชในการตัดตอภาพยนตรการตูนเคลื่อนไหวและใสเสียงเพลง
และพากยเสียงลงบนภาพยนตรการตูน (ภาพที่ 5 ค)
ผลการศึกษา
กอนที่จะมาถึงผลงานในชุด “ความสนุกสนานจากสื่อสังคมออนไลน” ผูวิจัยพยายาม
สรางความเคลื่อนไหวในผลงานศิลปะดวยการใชรูปทรงที่ซ้ํา ๆ กันในผลงานที่เปนสองมิติ
อันมีแนวคิดที่มาจากลักษณะของการทํางานของฟลมภาพยนตร รวมทั้งการตูนเคลื่อนไหวที่
สามารถสรางความเคลื่อนไหวไดแบบสมจริง ภาพเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นมานั้นเกิดจากการใช
ภาพจํานวนมากที่คอย ๆ เปลี่ยนแปรไปนํามาแสดงออกทีละภาพแตคอย ๆ เปลี่ยนไปอยาง
รวดเร็วสามารถลวงตาใหเกิดความเคลื่อนไหวเสมือนจริงขึ้น
ผูวิจัยเริ่มตนแนวคิดโดยแสดงความเคลื่อนไหวในงานศิลปะแบบสองมิติ ดวยการใช
รูปทรงที่เหมือนกันคอย ๆ เปลี่ยนแปรไปทีละนอย มีการซอนทับกัน และเวนระยะหางของ
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รูปทรงเพื่อใหรูสึกวามีการเคลื่อนที่เกิดขึ้นบนผลงานสองมิติ เปนการลวงตาดวยการใชภาพ
ทั้งกอนและหลังเหตุการณนั้น ๆ ตั้งแตเริ่มไปจนจบเหตุการณ โดยที่แตละภาพนั้นไมได
จางหายไปและยังคงอยูในภาพทั้งในชวงเวลากอนหรือหลังของการเคลื่อนไหว ทําใหเกิด
ความรูสึกเคลื่อนไหวชา ๆ ขึ้นในผลงานศิลปะ
ผูวิจัยมีแนวคิดการนําความเคลื่อนไหวมาใชในผลงานศิลปะในสมัยศึกษาระดับ
ปริญญาโทเมื่อป พ.ศ. 2543 ดวยเทคนิคภาพพิมพตะแกรงไหมในผลงานชื่อจริง ความไมมี
สาระ ชื่อเลน ฉันจะไปพัทยา (ภาพที่ 6 ก) แสดงความเคลื่อนไหวดวยการซ้ํากันของรูปทรง
เขามาใชเพื่อลวงตาใหเกิดความเคลื่อนไหว ในภาพเปนผูหญิงเปลือยที่มีใบหนาของผูวิจัยใน
อิริยาบถการเดินแกวงแขนไปมา หากจินตนาตามไปจะเปนการเดินไปขางหนาดวยการขยับ
รางกายทั้งแขน ขา ใบหนา และรางกายนั้น เมื่อเดินไปจนสุดกระโดดลงน้ําไป สังเกตใบหนา
เริ่มตนเปนใบหนาบึ้งตึงไปสูใบหนาที่ดูสดใสราเริง

(ก)

(ข)

(ค)

ภาพที่ 6 (ก) ชื่อผลงาน ชื่อจริง ความไมมีสาระ ชื่อเลน ฉันจะไปพัทยา
(ข) ชื่อผลงาน Never die
(ค) ชื่อผลงาน ฉันคือดอกไม
ที่มา : ผูวิจัย
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จากนั้ น เมื่ อ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโทที่ ค ณะจิ ต รกรรม มหาวิ ท ยาลั ย
ศิลปากรแลว จึงเปลี่ยนเทคนิคในการทํางานไปเปนจิตรกรรมสีอะคริลิก ในป พ.ศ. 2553
ดวยสถานที่และอุปกรณคอนขางจํากัด ผลงาน Never Die (ภาพที่ 6 ข) แมเทคนิควิธีการ
สรางสรรคเปลี่ยนแปลงไปแตแนวคิดของการทํางานยังมีความตอเนื่องมาจากผลงานเดิม
มีลักษณะการซ้ําและเปลี่ยนแปรเพื่อลวงตาใหเกิดความเคลื่อนไหว การทํางานที่เปลี่ยนเปน
จิตรกรรม มีผลทําใหผลงานในชวงนี้จะมีความเปนสามมิติมากขึ้น
จากนั้น ในป พ.ศ. 2557 ผูวิจัยไดเพิ่มเทคนิคการปะติดกระดาษที่มีลวดลาย สีสัน
และน้ํ า หนั ก ที่ เ หมาะสมกั บ รู ป ทรงและความรู สึ ก ที่ ต อ งการแสดงออกมาใช ใ นผลงาน
ผสมผสานกันเขากับเทคนิคจิตรกรรมสีอะคริลิก เชน ผลงาน ฉันคือดอกไม (ภาพที่ 6 ค)
สีสันที่เลือกใชคอนขางสดใส แสดงความสุขและสดชื่นของตัวผูวิจัยที่แทนตัวเองเปนดอกไม
มีการซ้ํารูปทรงในบางจังหวะเพื่อแสดงความเคลื่อนไหวนอย ๆ ประดุจดังมีลมเบา ๆ พัดมา
ปะทะดอกไมใหลูเอนไปตามกระแสของแรงลม
ระยะเวลาทํ า งานศิ ล ปะที่ มี แ นวคิ ด ของความเคลื่ อ นไหวแบบสองมิ ติ ผู วิ จั ย ได
ดําเนินการสรางสรรคในชวงเวลา พ.ศ. 2543-2557 รวมเวลา 14 ป และในระยะเวลานั้น
มีความพยายามในการปรับเปลี่ยนพัฒนาผลงานอยูตลอดเวลา และผลงานในชุดนี้ก็เกิดจาก
แนวคิดที่ตองการพัฒนาผลงานตอไป บนแนวความคิดที่วาหากมีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้น
จริ งในผลงานศิล ปะคงจะนาสนใจไมนอย ผลงานในชุ ด “ความสนุ กสนานจากสื่อสังคม
ออนไลน” จึงไดเกิดขึ้นโดยมีความพยายามทดลองสรางภาพเคลื่อนไหวสั้น ๆ ดวยอุปกรณ
และแอปพลิเคชันที่สามารถหาได และมีความเปนไปไดสูงที่จะทําใหการเคลื่อนไหวสามารถ
เกิดขึ้นไดจริงในงานศิลปะ
ผลงาน ชุด “ความสนุกสนานจากสื่อสังคมออนไลน” มีผลงานจํานวน 2 ชุด คือ
การ ตู น สาลี่ Ep1: ตอนตามสกุ ช ชี่ จ นได เ รื่ อ งและการ ตู น สาลี่ Ep2: ป โ ก ะ ทาโร Pen
Pineapple apple pen (PPAP) Piko taro in Cartoon แตจะขอนํามาวิเคราะหเพียงชุด
เดียวในบทความนี้ ไดแก การตูนสาลี่ Ep1: ตอนตามสกุชชี่จนไดเรื่อง (ภาพที่ 7) คือ ภาพ
หนาปกคลิปที่ถูกเผยแพรใน YouTube ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2562 สามารถดูคลิปเต็มที่
https://www.youtube.com/watch?v=cxuCSXm5TkQ
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ภาพที่ 7 หนาปกคลิป การตูนสาลี่ Ep1: ตอน ตามสกุชชีจ่ นไดเรื่อง
ที่มา : สาลี่ แชลนอล (2562)

เนื้อหาในคลิปตัวละครเริ่มขยับและเคลื่อนไหว มีการเคาะมือที่ขอบลาง จากนั้น
เอื้อมมือขึ้นเพื่อหยิบกอนคําพูดที่อยูเหนือศีรษะดานบนซายของคนดูแลวนําลงมาบีบเลน
แลวปลอยใหคืนรูป แตกอนคําพูดที่บีบนั้นกลับใหญโตขึ้นมามาก ๆ จนแตกกระจายใสหนา
ตัวเอง จากนั้นหันซายหันขวาไปมาเหมือนมองหาอะไรสักอยาง ตอจากนั้นเหมือนคิดอะไร
ออกมาได ทันใดนั้นก็เกิดมีดวงไฟเล็ก ๆ ขึ้นที่เหนือศีรษะขางบนซายของคนดู จึงเอื้อมมือ
หยิบดวงไฟนั้นลงมา แตทันใดนั้นไฟฟากลับดูดเสียกอนทําใหผมพองฟูขึ้น ใบหนาเต็มไป
ดวยเขมาควันสีดํา ๆ จึงเริ่มสะบัด หนาไปมา จากนั้น ผมเริ่มหายพองบางสวน จึงไดโยน
หลอดไฟทิ้ ง ไป ทั น ใดนั้ น มี มื อ ใหญ ส ง ผ า เช็ ด หน า มาให จึ ง เอื้ อ มมื อ ไปหยิ บ มาเช็ ด หน า
หนาสะอาดสวยงาม จากนั้นก็นําผามาปนจนกระทั่งผาเช็ดหนากลายเปนโดราเอมอน
องคประกอบที่ใชในภาพมีแบบเดียวตั้งแตเริ่มตนจนจบ คือ การจัดตําแหนงรูปทรง
หลัก คือ ภาพการตูนรูปคนแบบครึ่งตัวใหอยูตรงใจกลางของภาพ (ภาพที่ 8) เพื่อเนนสีหนา
อารมณ การขยับปากและแขนของตัวละคร และมีการเปลี่ยนแปลงโดยการแทรกรูปทรงอื่น
เขามาบาง เชน การพองของสกุชชี่ที่ใหญขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งปดบังรูปทรงหลักจนหมด
แลวแตกสลายเปนชิ้นเล็กชิ้นนอย
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ภาพที่ 8 องคประกอบภาพแบบคนครึ่งตัว
ที่มา : สาลี่ แชลนอล (2562)

รูป ทรงที่ ใช ถูกออกแบบให รูป เป นการ ตูนซึ่งมี ที่มาจากความเปน จริงเพื่อใหเกิด
ความรูสึกถึงความสนุกสนาน สามารถเขาถึงไดงายในทุกเพศทุกวัย การใชลายเสนงาย ๆ
เพื่อไมดูจริงจังจนเกินไป รูปทรงที่ใชมี 2 กลุมใหญ ๆ ไดแก
1. ตัวการตูนเปนหนาตัวผูวิจัยเองออกแบบดวยลายเสนงาย ๆ เพียงไมกี่เสนดวย
บุคลิกที่จดจําไดงาย เปนรูปผูหญิงผมยาว สวมแวนตา สวมเสื้อยืดสีเหลือง ใชสีโทนสดใส
2. สิ่งของตาง ๆ เขามาประกอบในเรื่องราวดวย ไดแก สกุชชี่ ผาเช็ดหนา หลอดไฟ
และโดราเอมอน
ความยาวของภาพยนตรการตูนเคลื่อนไหว ภาพที่ใชจํานวน 424 ภาพ (ภาพที่ 9)
รวมทั้งไตเติ้ลและตอนปดทายเขาไวดวยแลว เนื้อหาทั้งหมดใชเวลา 3 นาที ในแตละภาพ
คอย ๆ เปลี่ยนแปลงไปทีละนอยและเมื่อนํามาเรียงตอกันทีละภาพทําใหเกิดการลวงตาวามี
ความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นจริง และถึงแมจํานวนภาพมีมากถึง 424 ภาพ แตเวลาของภาพยนต
เพียง 3 นาทีเทานั้น เนื่องจากในแตละภาพที่เปลี่ยนไป ทําใหเกิดความเคลื่อนไหวใชเวลา
เพียงเสี้ยวนาทีเทานั้นทําใหระยะเวลาของภาพยนตรสั้น
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ภาพที่ 9 ภาพทั้งหมดที่อยูในภาพยนตรการตูน ตามหาสกุชชี่จนไดเรื่อง
ที่มา : Salie Channel (2562)

เสียง เพื่อใหเกิดความสมบูรณของผลงานจึงตองมีการใสเสียงตาง ๆ ที่เหมาะสมกับ
เนื้อหาเขาไปในภาพเคลื่อนไหว 3 วิธีการ ไดแก
1. พากยเสียงโดยใชเสียงของผูวิจัยเอง สวนใหญเปนบทสนทนาที่เกี่ยวกับภาพที่
เปนอยูในแตละชวงเวลา เชน เมื่อลูกโปงแตกโดนหนาจะมีเสียงตกใจเกิดขึ้น
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2. เสี ยงของการเคลื่ อนไหวของสิ่งต าง ๆ ที่เ กิ ดขึ้น ดว ยในภาพเคลื่อนไหว เชน
ลูกโปงแตก การสะบัด ไฟฟาดูด เสียงที่ใชสวนใหญสรางขึ้นเอง ดวยการอัดเสียงตาง ๆ เชน
การสะบัดผา
3. เสี ย งเพลงคลอเบา ๆ เพื่ อ ให ภ าพเคลื่ อ นไหวน า สนใจขึ้ น มี แ หล งที่ ม าจาก
ไลบรารีเสียงของ YouTube Studio เนื่องจากการเผยแพรทําใน YouTube เพลงที่ใช
ในภาพเคลื่อนไหวจึงสามารถนํามาใชไดฟรี
สรุปและอภิปรายผล
การเผยแพรและพัฒนาผลงานศิลปะตอสาธารณชนดวยการเผยแพรในอินเทอรเน็ต
คือ ในยูทูบ (YouTube) กอนเปนอันดับแรก แลวนําไปเผยแพรซ้ําในเฟซบุก (Facebookฺ)
เพื่อแนะนําไปยังผูที่สนใจ นักเรียน และนักศึกษาศิลปะ
ผลของการเผยแพรการตูนเขียนเอง Ep1 ตอน ตามหาสกุชชี่จนไดเรื่องในยูทูบ
ตามที่ อ ยู ดั ง นี้ https://www.youtube.com/watch?v=cxuCSXm5TkQ เผยแพร วั น ที่
24 มกราคม พ.ศ. 2562 ยอดเขาชม ณ วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 จํานวน 2,935 ครั้ง
ผลงานในชุด “ความสนุกจากสื่อสังคมออนไลน” คือ ความแปลกใหมในการสรางสรรค
ผลงานศิลปะของผูวิจัย เปนกาวแรกสําหรับการสรางผลงานศิลปะในรูปแบบของการตูน
เคลื่อนไหวอันเกิดจากการสรางภาพนิ่งที่คอย ๆ เปลี่ยนแปลงไปจํานวนมากนํามาวางซอน
ตอเนื่องกันเพื่อใหเกิดมีความเคลื่อนไหวขึ้ นจริงในรูปแบบของคลิปวิ ดีโอเปน การพัฒนา
ผลงานที่แตกตางไปจากผลงานเดิมที่เปนแบบจิตรกรรมสองมิติและภาพพิมพตระแกรงไหม
เปนอยางมาก ดวยการตูนเคลื่อนไหวนั้นนอกจากภาพที่ถูกทําใหดูเคลื่อนไหวไดจริงแลว
ยังประกอบดวยสื่ออื่น ๆ มาประกอบเพื่อใหเกิดความสมบูรณมากขึ้น ไดแก เสียงตาง ๆ
ดนตรี และเสียงพูด
อีกประการหนึ่งผูวิจัยตองการขยายขอบเขตการสื่อสารผลงานศิลปะของตัวเองไปสู
ผูดูผลงานศิลปะที่มักอยูในพิพิธภัณฑ และรอคอยใหผูคนเดินทางมาชมในระยะเวลาที่จํากัด
บางครั้งเปนเดือน เปนอาทิตย เปนวัน สุดทายแลวแตความพรอมของสถานที่จัดแสดงผล
งานศิ ล ปะนั้ น ผู วิ จั ย เลื อ กที่ เ ปลี่ ย นการเข า ถึ ง โดยใช ก ารเผยแพร ใ นโลกออนไลน ซึ่ ง มี
ความสามารถในการแพรกระจายไปสูคนหมูมากในทุกพื้นที่ไมวาจะอยูสถานที่ใด หางไกล
กันแคไหนหากมีสัญญาณอินเทอรเน็ต และอุปกรณในการรับสัญญาณก็สามารถที่จะรับชม
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ผลงานได อีกทั้งยังไมจํากัดเวลาในการชมผลงาน สามารถเขาไปชมไดตลอดหากยังไมมี
การลบขอมูลออกไป ดังนั้น จึงเปนการดีที่เราสามารถเขาถึงผูคนจํานวนมากขึ้นดวยโซเชียล
มีเดีย
การสรางสรรคการตูนเคลื่อนไหวที่ถูกสรางสําเร็จเรียบรอยลงไปแลวดวยดี เปน
ความฝนที่ถูกทําใหเปนจริงขึ้นมาไดเปนอยางดี อยางนอยที่สุดสิ่งที่ไดรับจากการทํางาน
ครั้ งนี้ คือกา วแรกของการพั ฒนาผลงานตอไปในอนาคต ไดเรียนรูและแกปญ หาตาง ๆ
ในการสรางสรรคและแมวาผลงานที่สรางในชุดนี้มีเพียง 2 ชุด แตในอนาคตอันใกลตองมี
ผลงานที่ ถูกพั ฒ นาออกมาอี กอย า งต อเนื่องเพื่อใหผูคนไดรับ ชมตอไปในอนาคต เพราะ
การทํางานนั้นเริ่มตนดวยความสนุก เมื่อเริ่มทํางานก็มีความสุขและเมื่อไดรับความเห็นของ
ผูชมในทางที่ชื่นชมยอมสรางแรงใจใหสรางสรรคผลงานตอไปดวยความสนุก
รายการอางอิง
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การศึกษาสภาพการดําเนินการและแนวทางการบูรณาการงานวิจัยและ
งานสรางสรรคดานศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
THE STUDY OF CONDITIONS AND APPROACHES TO
INTEGRATING RESEARCH AND CREATIVE WORKS IN ARTS
AND CULTURE WITH TEACHING AND LEARNING PROCESS
AT BUNDITPATANASILPA INSTITUTE
กวิตาภัทร มงคลนํา *
KAWITAPAHT MONGKOLNUM

บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) ศึกษาการดํ าเนินการงานวิจัย งานสรางสรรค และ
การจั ด การเรี ย นการสอนของสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป 2) ศึ ก ษาแนวทางที่ เ หมาะสม
ในการบูรณาการงานวิจัยและงานสรางสรรคดานศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน
กลุมเปาหมาย ไดแก ผูบริหาร หัวหนาภาควิชา ครู และอาจารยผูสอน จํานวน 164 คน
เก็บขอมูลดวยแบบสอบถามซึ่ งผานการตรวจสอบคุณภาพโดยการหาความเที่ยงตรงเชิ ง
เนื้อหา และการสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก ไดแก ผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหาร และหัวหนาภาควิชา
ผลการศึกษา พบวา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปดําเนินการงานวิจัยและงานสรางสรรคดาน
ศิล ปวั ฒ นธรรมสอดคลองกับปรัชญาของสถานศึกษาที่ ระบุ ว า “เป นสถาบั นการศึกษาดาน
ศิ ลปะที่ มุ งสร างสรรค ศ าสตร แ ห ง ศิ ล ป ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให มี ค วามเป น เลิ ศ ทางศิ ล ปะควบคู
คุณธรรมเพื่อผดุงรักษาและสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติ” จัดการเรียนการสอนในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยยึดมั่นปรัชญาของแตละ
หลั กสู ตร ยึ ด มั่น ในขนบธรรมเนี ยมประเพณีอันดีงาม สนับ สนุ น การดําเนิน งานวิจัยและ
งานสร า งสรรค จั ด สรรทุ น งานวิ จั ย และงานสร า งสรรค ค รอบคลุ ม กลุ ม การศึ ก ษาด า น
ศิลปวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง
*

กองสงเสริมวิชาการและงานวิจยั สํานักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
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แนวทางการบูรณาการงานวิจัยและงานสรางสรรคดานศิลปวัฒนธรรมกับการจัด
การเรียนการสอนของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป จํานวน 4 แนวทาง มีความเหมาะสมอยูใน
ระดับมากที่สุด ดังนี้ 1) กําหนดใหนักศึกษาศึกษางานวิจัยหรืองานสรางสรรคเพื่อเรียนรู
กระบวนการ 2) นําผลการวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชในการประกอบการสอน 3) นํานักศึกษา
เขาฟงการรายงานผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยและนักวิจัยรับเชิญหรือเขารวม
ประชุมการเสนอผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคระดับชาติหรือนานาชาติ และ 4) นํานักศึกษา
รว มเป น ส วนหนึ่ งในที มวิ จั ยหรื องานสรา งสรรคของอาจารย ส ว นแนวทางการวิ จัย และ
สรางสรรคผลงานในบริบทของสังคมปจจุบันอยางสอดคลองกับปรัชญาของสถาบัน พบวา
มี 3 แนวทางหลัก ๆ ไดแก 1) การอนุรักษยึดถือแนวปฏิบัติขนบธรรมเนียมตามประเพณี
อันดีงาม 2) การผสมระหวางความเกากับความใหม และ 3) การเปดอาณาจักรจินตนาการ
ความคิดสรางสรรคไรขีดจํากัด เพื่อสรางความเปนเลิศทางศิลปะ
คําสําคัญ : งานวิจัย งานสรางสรรค การบูรณาการ ศิลปวัฒนธรรม การเรียนการสอน

Abstract
The purposes of this research were (1) to study research, creative
works, and teaching and learning process at Bunditpatanasilpa Institute and
(2) to investigate appropriate approaches to integrating art and cultural
research and creative works with teaching and learning process. The sample
consisted of 164 key informants including administrators, heads of department,
and lecturers. Data were collected by using questionnaires which had been
verified for quality by content validity and an in-depth interview which was
conducted with key informants comprising experts, administrators and heads
of department.
The research results were found as follows: Bunditpatanasilpa Institute
integrated research and creative works in arts and culture with teaching and
learning process in accordance with the institute's philosophy “Being an
education institution specialized in arts which aims to create knowledge in
arts and produces graduates with knowledge and moral excellence to preserve
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national arts and culture.” The institute provided various curricula including
basic professional level, Bachelor’s degree, Master’s degree and Doctoral
degree. It also preserved good traditions, supported doing research and
creative works, provided funds for research and creative works continually
covering all kinds of art and cultural education.
Four approaches to integrating research and creative works in arts
and culture with teaching and learning process were found to be appropriate
at highest levels as follows: (1) Students learned research or creative works
to understand their process, (2) Lecturers made use of research results or
creative works in part of teaching, (3) Students listened to lecturers’
presentations of research or creative works as well as participated in the
national or international research conferences, (4) Graduate students joined
the lecturer team to do research or creative works. Based on the current
context of society, three main approaches were found to be in accordance
with the institute's philosophy. These are (1) Preserving Thai traditions and
culture, (2) Combining old and new culture, and (3) Exposing to unlimited
imagination and creativity to create artistic excellence.
Keywords: Arts Research, Creative work, Integration, Culture, Teaching Process

บทนํา
การบูรณาการเปนการจัดการเรียนรูแบบหนึ่งที่สอดคลองกับสภาพบริบทการจัด
การศึกษาของสังคมปจจุบัน สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
(2542, น. 2) ซึ่งใหความสําคัญกับผูเรียนและใหใชการเรียนรูแบบบูรณาการเปนแนวทาง
การจัดการเรียนการสอน ดังที่ไดนิยามความหมายของการศึกษา วาเปนกระบวนการเรียนรู
เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถายทอดความรู การฝก การอบรม
การสืบสานทางวั ฒนธรรม การสรางสรรคจ รรโลงความกาวหนาทางวิช าการ การสราง
องคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม สังคมการเรียนรู และปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคล
เรี ย นรู อ ย า งต อ เนื่ อ งตลอดชี วิ ต เช น เดี ย วกั บ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ
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ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
สํานักนายกรัฐมนตรี, 2559, น. 4) ที่มีหลักการสําคัญคือ “ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา”
มุงสรางคุณภาพชีวิตที่ดีสําหรั บคนไทย พัฒ นาคนใหมีความเปนคนที่สมบู รณมีวินัย ใฝ รู
มีความรู มีทักษะ มีความคิดสรางสรรค มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบตอสังคม มีคุณธรรมและ
จริยธรรม สอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560-2564) (กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร, 2559, น. 51) ยุ ท ธศาสตร ที่ 1 พั ฒ นาหลั ก สู ต ร
กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล โดยมีแนวทางการพัฒนากระบวนการเรียน
การสอนที่ มีคุณภาพ และจั ดกิ จ กรรมเสริ มทั กษะพัฒ นาผูเรีย นในรู ปแบบที่ หลากหลาย
ให ส อดคล อ งกั บ ทั กษะที่ จํ าเป น ในศตวรรษที่ 21 และในหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น. 25-26) กลาววา การจัดการเรียนรู
ในสาระการเรียนรูตาง ๆ ใหมีกระบวนการและวิธีการที่หลากหลาย เนนการจัดการเรียน
การสอนตามสภาพจริง การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูรวมกัน การเรียนรูจากธรรมชาติ
การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง และการเรียนรูแบบบูรณาการ การใชการวิจัยเปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการเรียนรู โดยจัดการเรีย นรูในลักษณะองค รวมและใช การบู รณาการเปน
เปาหมายการเรียนรวมกัน ดังนั้น สถานศึกษาจึงมีบทบาทสําคัญในการจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเปนไปตามแผนพัฒนาดังกลาว
ตามเกณฑคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษากําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาแตละแหง
อาจมี จุดเน นในเรื่องการวิจัยที่ แตกตางกั นตามแตพันธกิ จของสถาบัน และจําเปน ตองมี
ระบบและกลไกควบคุมการดําเนินการตามพันธกิจไดอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพตาม
จุดเน น ของสถาบั น สถาบั น บั ณฑิ ตพั ฒ นศิ ล ป ไดดํา เนิน งานวิ จัย เพื่อบรรลุวั ตถุป ระสงค
ดังกลาว โดยมีสวนประกอบที่สําคัญ 3 ประการ คือ 1) มีแผนการวิจัย มีระบบและกลไก
ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรใหสามารถดําเนินการไดตามแผน 2) คณาจารยมีสวนรวม
ในการวิจัยอยางเขมแข็งโดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจ
ดานอื่น ๆ ของสถาบัน และ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชนสนองยุทธศาสตรของชาติ
และมีการเผยแพรอยางกวางขวาง (สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป, 2561, น. 63-76) จากรายงาน
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม พ.ศ. 2554-2558 สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา (องค การมหาชน) (2557, น. 50) พบวา ผลงานวิจั ย และ
นวัตกรรมที่สามารถนําไปตีพิมพเผยแพรและนําไปใชประโยชนยังปรากฏนอย ดังนั้น เพื่อให
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ภารกิจในการจัดการศึกษาและภารกิจในการทําวิจัยและงานสรางสรรคของสถาบันบัณฑิต
พั ฒ นศิ ล ป ป ระสบความสํ า เร็ จ และเกิ ดประโยชน มีคุณ ภาพตามที่กํ าหนดไวนั้ น จึง ตอ ง
มีการศึกษาแนวทางในการบูรณาการงานวิจัยและงานสรางสรรคดานศิลปวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอนเพื่อใชเปนแนวทางใหสถานศึกษาที่จัดการศึกษาดานศิลปวัฒนธรรม
ไดใชอางอิงปฏิบัติตอไป
การศึกษาแนวทางในการบูร ณาการงานวิจัย กับ การเรีย นการสอนมีนักวิชาการ
ทําการศึกษาไวหลายงานดวยกัน อาทิ ศึกษาการเชื่อมโยงวิจัยและการสอนเพื่อประโยชนใน
การเรียนรูของนักเรียน (Healey, 2005, p. 183) พบวา การเชื่อมโยงการวิจัยและการสอน
เปนหัวขอที่นานาชาติใหความสนใจศึกษาแนวทางการบูรณาการหลากหลายรูปแบบและ
สามารถพบไดในสถาบันอุดมศึกษาทุกประเภท อีกทั้งการพัฒนาหลักสูตรจากผลการวิจัย
ดังกลาว ไดสรางความทาทายแกผูวิจัยและคณาจารยเพราะอาจนําไปสูการคนหาวิธีการใหม ๆ
สําหรับทั้งผูสอนและผูเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของ เจนกินส (Jenkins, 2019) ที่กลาววา
การบูรณาการเชื่อมโยงงานวิจัยกับการสอนเปนประเด็นที่สําคัญในการพัฒนาดานการเรียน
การสอน สอดคลองกับงานวิจัยของเบอรกิสะมอลเลย รูว นิลลี และอีวาน (Burke-Smalley,
Rau, Neely & Evans, 2017, p. 501) ที่พบวา สําหรับสถาบันการศึกษา การสนับสนุน
ความสัมพันธระหวางการสอนและการวิจัยสามารถชวยปรับสถานะของการวิจัยและการสอน
ใหเทาเทียมกัน และแสดงใหเห็นความสอดคลองในลําดับความสําคัญมากขึ้นตอทั้งคณาจารย
นักศึกษา และผูมีสวนไดสวนเสียอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ และสอดคลองกับ ธงชัย ยืนยงคีรีมาศ
(2557, น. 3-4) และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2555, น. 6-8) ที่ศึกษา
รูปแบบการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนพบวา สามารถทําไดหลายรูปแบบ ไดแก
การกําหนดใหนักศึกษาเปนสวนหนึ่งในทีมวิจัยของอาจารย เปนผูชวยในโครงการวิจัยของ
อาจารย นั กศึ กษาศึกษางานวิจั ยเพื่ อเรียนรูกระบวนการวิจั ย อาจารยนําผลการวิจั ยไป
ประกอบการสอน เขาฟงการรายงานผลงานวิจัยของอาจารยหรือนักวิจัยคนอื่น ๆ และนิสิต
เขารวมประชุมการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติหรือนานาชาติ ทั้งนี้เพื่อเนนการสรางความรู
ของผูเรียนที่มากกวาการใหเนื้อหาโดยอาจารยเปน ผูกําหนด การบูร ณาการงานวิจัยกับ
การเรี ย นการสอนดั ง กล า วยั งช ว ยให นั กศึก ษาเกิ ดทัก ษะจากการลงมื อปฏิบั ติจ ริง ดัง ที่
เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ และรัชนี สรรเสริญ (2555) ศึกษาพบวา การบูรณาการการเรียน
การสอนกับกระบวนการวิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมจะสงผลดีตอ
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การพั ฒนานักศึ กษาใหเกิ ดการเรียนรูจ ากการปฏิบัติจ ริง ทําใหนักศึกษามีประสบการณ
ในการดําเนิน งานตามสภาพจริง เกิดเครือขายของการเรีย นรู พั ฒนาและเพิ่มพู นทักษะ
การปฏิบัติงานสูมาตรฐานของการทํางานได ดังนั้น จากการศึกษางานวิจัยที่กลาวมาขางตน
การบูรณาการงานวิจัยและการเรียนการสอนจึงเปนเรื่องที่เกิดประโยชนชวยในการพัฒนา
คุณภาพของการเรียนการสอนของสถาบันไดอีกทางหนึ่ง
จากสภาพการณและแนวคิดดังกลาวทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาแนวทางการบูรณาการ
งานวิจัยและงานสรางสรรคดานศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนของสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป เพื่อศึกษางานวิจัย งานสรางสรรค และการจัดการเรียนการสอนของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป เพื่อจะนําไปสูแนวทางการบูรณาการงานวิจัยและงานสรางสรรคดาน
ศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในบริบทแหงสังคมไทย
ยุคปจจุบันตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาการดําเนินการงานวิจัย งานสรางสรรค และการจัดการเรียนการสอน
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
2. เพื่ อศึ กษาแนวทางที่เ หมาะสมในการบูร ณาการงานวิจัย และงานสรางสรรค
ดานศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน
วิธีการศึกษา
วิธีการศึกษาแบงออกเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาขอมูลงานวิจัยและงานสรางสรรคดานศิลปวัฒนธรรม
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
ศึกษาวิเคราะหเอกสาร คูมือ ทบทวนวรรณกรรม ศึกษางานวิจัยและงานสรางสรรค
ดานศิลปวัฒนธรรมที่ไดรับทุนของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ระหวางปงบประมาณ 25582562 จากนั้นจึงทําการวิเคราะหเนื้อหา และออกแบบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาแนวทางการบูรณาการงานวิจัยและงานสรางสรรคดาน
ศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน
พัฒนาแบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการบูรณาการงานวิจัยและงานสรางสรรค
ดา นศิ ล ปวั ฒ นธรรมกั บ การจั ด การเรี ย นการสอนสถาบัน บัณ ฑิตพัฒ นศิล ป ศึกษา โดยมี
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วัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการบูรณาการงานวิจัยและงานสรางสรรค
ดานศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน โดยมีรายละเอียดในการดําเนินการ ดังนี้
กลุมเปาหมาย
กลุมเปาหมายที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. ผูบริหารในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิชาการ ไดแก
รองอธิการบดี ผูชว ยอธิการบดี คณบดี รองคณบดีฝายวิชาการ ผูอํานวยการและรองผูอํานวยการ
ฝายวิชาการของวิทยาลัยที่สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป จํานวน 40 คน
2. หัวหนาภาควิชาในระดับอุดมศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป จํานวน 46 คน
3. ครูและอาจารยผูสอนที่รับทุนวิจัยและงานสรางสรรคของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
ระหวางปงบประมาณ 2558-2562 จํานวน 131 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การวิ จั ย นี้ ใ ช แ บบสอบถามที่ ผู วิ จั ย สร า งขึ้ น เองโดยมี เ นื้ อ หาครอบคลุ ม ตาม
วัตถุประสงค และกรอบแนวคิดของการวิจัย แบงออกเปน 2 ส วน ไดแก แบบสอบถาม
เกี่ยวกับขอมูลทั่วไป จํานวน 5 ขอ ไดแก สังกัด สถานภาพ ระดับการศึกษา ความเชี่ยวชาญ
หรือสาขาวิชา และประสบการณการทํางานวิจัยหรืองานสรางสรรค มีลักษณะเปนขอคําถาม
แบบหลายตัวเลือก (Multiple choices question) โดยระดับ การวัดข อมูลเปน ประเภท
เรี ย งลํ าดั บ (Ordinal Scale) และแบบสอบถามรูป แบบการบูร ณาการงานวิจั ย และงาน
สรางสรรคดานศิล ปวัฒนธรรมกั บการจัดการเรีย นการสอน เปนแบบสอบถามปลายปด
(Close-Ended Response Question) ใชมาตราสวนประมาณคา (Rating scale method)
โดยระดั บ การวั ด ข อ มู ล ประเภทอั น ตรภาค (Interval Scale) เป น ข อ คํ า ถาม 5 หั ว ข อ
มีลักษณะเปนแบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
1. การหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยนําแบบสอบถาม
ปรึกษาผูทรงคุณวุฒิ 3 คน พิจารณาเนื้อหาใหมีความตรงกับวัตถุประสงคและกรอบแนวคิด
การวิจัย โดยใชเกณฑในการตัดสิน คือ ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิตรงกัน 2 ใน 3 คน
2. การหาความเชื่ อมั่น (Reliability) โดยนําแบบสอบถามที่ป รับ ปรุงแลว นําไป
ทดสอบ (Tryout) กั บ กลุ มตั ว อย า งที่ มีลั กษณะใกลเคีย งกับ กลุม ตัว อยา งที่จ ะศึ กษา คื อ
ครู แ ละอาจารย ผู ส อนของสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป หาค าสั ม ประสิ ท ธิ์ ความเที่ ย งของ
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ครอนบาคซแอลฟา (Cronbach’s alpha coefficient) ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
เทากับ 0.94
3. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรใน
การวิเคราะหขอมูล โดยใชคาสถิติ ดังนี้
3.1 แบบสอบถามสวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดย
ใชสถิติพื้นฐาน ไดแก คาความถี่ คารอยละ (Percentage)
3.2 แบบสอบถามส ว นที่ 2 คํ า นวณหาค า เฉลี่ ย ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
คาความถี่ และคารอยละ (Percentage)
ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการบูรณาการงานวิจัยและงาน
สรางสรรคดานศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
ผูวิจัยดําเนินการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) กับผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหาร
และหัวหนาภาควิชาในระดับอุดมศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป เพื่อประกอบการศึกษา
รูปแบบการบูรณาการงานวิจัยและงานสรางสรรคดานศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน
การสอนที่สมบูรณยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดในการดําเนินการ ดังนี้
กลุมตัวอย างที่เปน ผูใหขอมู ลหลัก จํ านวน 8 คน โดยมีเกณฑ การคัดเลือก ดังนี้
มีประสบการณในการทําวิจัยและการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ เปนผูมี
ประสบการณเกี่ยวกับการสอนในระดับปริญญาตรีอยางนอย 5 ป และยินดีใหความรวมมือ
ในการใหขอมูลประกอบการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยใชแบบสัมภาษณในการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้
1. แบบสั ม ภาษณ พั ฒ นามาจากการเก็บ รวบรวมข อมู ล แบบสอบถามแนวทาง
การบูรณาการงานวิจัยและงานสรางสรรคดานศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน
2. ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยนําแบบสัมภาษณที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญ
หรือผูทรงคุณวุฒิพิจารณาเนื้อหาใหมีความตรงกับวัตถุประสงคและกรอบแนวคิดการวิจัย
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณดวยตนเอง
การวิเคราะหขอมูล
นําแบบสัมภาษณที่ไดมาสรุปประเด็น วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)
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ผลการศึกษา
สวนที่ 1 การศึกษาขอมูลงานวิจัยและงานสรางสรรคและการจัดการเรียนการสอน
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
บริบททั่วไปของสถาบัน
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเปนชื่อที่ไดรับพระราชทานนามจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกลาฯ พระราชทาน
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2540 หมายถึง “สถาบันผลิตบัณฑิตทางศิลปะแหงความเจริญ”
เดิมเปนสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ ปจจุบันเปนสถานศึกษา
ในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม มีวัตถุประสงคใหการศึกษาและสงเสริมวิชาการตั้งแตระดับพื้นฐาน
วิชาชีพถึงวิชาชีพชั้นสูงดานนาฏศิลป ดุริยางคศิลป คีตศิลป ชางศิลป และทัศนศิลปทั้งไทย
และสากล รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมระดับทองถิ่นและระดับชาติ ทําการสอน การแสดง วิจัย
และใหบริการทางวิชาการ ตลอดจนสงเสริม สืบสาน สรางสรรค ทะนุบํารุง และเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรมอันเปนเอกลักษณของชาติและศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายของชุมชนใน
ทองถิ่น (พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559, 2559) มีสวนราชการ
ที่จัดการศึกษาในสังกัดจํานวน 18 แหง สาขาวิชาที่เปดสอนมีบริบทความหลากหลายและ
แตกต า งกั น ไปตามเอกลั กษณ ของแต ล ะทอ งถิ่น แต ล ะภูมิภ าค ทั้ง ภาคกลาง ภาคเหนื อ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต
ขอมูลงานวิจัยและงานสรางสรรคของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
ผลการศึกษาขอมูลงานวิจัยและงานสรางสรรคดานศิลปวัฒนธรรมที่ไดรับทุนของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ระหวางปงบประมาณ 2558-2562 ดังสรุปในตารางที่ 1 ดังนี้
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ตารางที่ 1 จํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับทุนจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ปงบประมาณ
พ.ศ. 2558-2562
ปงบประมาณ พ.ศ.
รวม
ดาน
2558
2559
2560
2561
2562
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

1. งานวิจัย
22 100 16 100 8 100 19 100
นาฏศิลป
2 9.09 2 12.50 1 12.50 1 5.26
ดุริยางคศิลป
6 27.27 1 6.25 1 12.50 4 21.05
ทัศนศิลป
1 4.55 6 37.50 6 75.00 4 21.05
การศึกษาทั่วไป
13 59.09 7 43.75 0 0.00 10 52.63
2. งานสรางสรรค 9 100 11 100 14 100 13 100
นาฏศิลป
3 33.33 4 36.36 3 21.43 9 69.23
ดุริยางคศิลป
0 0.00 3 27.27 1 7.14 4 30.77
ทัศนศิลป
6 66.67 4 36.36 10 71.43 0 0.00
3. งานวิจัยการ
0
0
0
0 30 100 24 100
เรียนการสอน
นาฏศิลป
0
0
0
0 2 6.67 3 12.50
ดุริยางคศิลป
0
0
0
0 4 13.33 6 25.00
ทัศนศิลป
0
0
0
0 2 6.67 2 8.33
การศึกษาทั่วไป
0
0
0
0 22 73.33 13 54.17
รวม
31 13.90 27 12.11 52 23.32 56 25.11

18
2
3
9
4
26
10
2
14
13

100
11.11
16.67
50.00
22.22
100
38.46
7.69
53.85
100

83
8
15
26
34
73
29
10
34
67

100
9.64
18.07
31.33
40.96
100
39.73
13.70
46.58
100

3
3
2
5
57

23.08 8 11.94
23.08 13 19.40
15.38 6 8.96
38.46 40 59.70
25.56 223 100

จากตารางที่ 1 ผลการศึกษาขอมูลงานวิจัยของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปยอนหลัง
หาป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562) พบวา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจัดสรรทุนงานวิจัย
และงานสร างสรรค แบ งกลุ มทุ น เป น 3 ประเภท ไดแ ก ทุน งานวิ จัย จํ านวน 83 เรื่อ ง
ทุนงานสรางสรรค จํานวน 73 เรื่อง และทุนงานวิจัยการเรียนการสอน จํานวน 67 เรื่อง
รวมจํานวน 223 เรื่อง สามารถแบงกลุมในภาพรวมงานวิจัยและงานสรางสรรคออกตาม
ลักษณะของงานและการใชประโยชน ดังนี้
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1. การสรางสื่อและการพัฒนาการเรียนการสอน จํานวน 105 เรื่อง
2. สร า งสรรค ผ ลงานด า นศิ ล ปวั ฒ นธรรม จํ า นวน 89 เรื่ อ ง ในจํ า นวนนี้ เ ป น
งานสรางสรรคดานทัศนศิลป 47 เรื่อง การแสดงนาฏศิลป 30 เรื่อง ดุริยางคศิลป 7 เรื่อง
และวรรณกรรม 5 เรื่อง
3. การศึกษาองคความรูภูมิปญญาครูอาจารยหรือภูมิปญญาทองถิ่น จํานวน 21 เรื่อง
4. การพัฒนาองคกร สังคม และคุณภาพชีวิต จํานวน 8 เรื่อง
ส ว นที่ 2 การศึ ก ษาแนวทางการบู ร ณาการงานวิ จั ย และงานสร า งสรรค
ดานศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน
2.1 การศึกษาแนวทางการบูรณาการงานวิจัยและงานสรางสรรคดานศิลปวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอน
2.1.1 ขอมูลทั่วไปของกลุมเปาหมาย
ขอมูลทั่วไปของกลุมเปาหมาย จํานวน 164 คน จากกลุมเปาหมายทั้งหมด
217 คน คิ ดเปน ร อยละ 75.58 ส ว นใหญเปน ผูส อน จํานวน 106 คน (รอยละ 64.63)
หัวหนาภาควิชา จํานวน 33 คน (รอยละ 20.12) และผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 25 คน
(รอยละ 15.24) ระดับการศึกษาของกลุมเปาหมาย พบวา สวนใหญศึกษาระดับปริญญาโท
มากที่สุด จํานวน 128 คน (รอยละ 78.05) ระดับปริญญาตรี จํานวน 28 คน (รอยละ 17.07)
และระดับปริญญาเอก จํานวน 8 คน (รอยละ 4.88) ความเชี่ยวชาญหรือสาขาวิชาของ
กลุมเปาหมาย พบวา แตละกลุมมีจํานวนใกลเคียงกัน เรียงตามลําดับจากมากไปนอย ดังนี้
กลุมดานดุริยางคศิลป จํานวน 46 คน (รอยละ 28.05) กลุมดานนาฏศิลป จํานวน 41 คน
(รอยละ 25) กลุมดานทัศนศิลป จํานวน 39 คน (รอยละ 23.78) กลุมดานการศึกษา จํานวน
36 คน (รอยละ 21.95) และอื่น ๆ จํานวน 2 คน (รอยละ 1.22) สวนใหญมีประสบการณ
การทํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคอยูระหวาง 11-15 ป จํานวน 76 คน (รอยละ 46.34)
ประสบการณ 5-10 ป จํานวน 41 คน (รอยละ 25) ประสบการณ 16-20 ป จํานวน 24 คน
(รอยละ 14.63) ต่ํากวา 5 ป จํานวน 7 คน (รอยละ 4.27) และมากกวา 20 ป จํานวน 16 คน
(รอยละ 9.76)
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2.1.2 ผลการศึกษาแนวทางการบูรณาการงานวิจัยและงานสรางสรรคดาน
ศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน
ผลการศึ ก ษาแนวทางการบู ร ณาการงานวิ จั ย และงานสร า งสรรค ด า น
ศิลปวัฒนธรรม กับการจัดการเรียนการสอน 4 รูปแบบ ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยูใน
ระดับมากที่สุด ( X =3.40) ดังนี้ 1) กําหนดใหนักศึกษาศึกษางานวิจัยหรืองานสรางสรรคเพื่อ
เรียนรูกระบวนการในระดับมากที่สุด ( X =3.50) 2) อาจารยนําผลการวิจัยหรืองานสรางสรรค
ไปใชในการประกอบการสอนอยูระดับมากที่สุด ( X =3.43) 3) นํานักศึกษาเขาฟงการรายงาน
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยและนักวิจัยรับเชิญหรือเขารวมประชุมการเสนอ
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคระดับชาติหรือนานาชาติในระดับมากที่สุด ( X =3.43) และ
4) นํานักศึกษารวมเปนสวนหนึ่งในทีมวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยในระดับมากที่สุด
( X =3.33)
2.2 แนวทางที่ เ หมาะสมในการบู ร ณาการงานวิ จัยและงานสรา งสรรค ดา น
ศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
ผลการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหาร และหัวหนาภาควิชาในระดับอุดมศึกษา
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป จํานวน 8 ทาน โดยใชแบบสัมภาษณเกี่ยวกับประสบการณ
และแนวทางในการบูรณาการงานวิจัยและงานสรางสรรคดานศิลปวัฒนธรรมกับการจัด
การเรียนการสอนของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป โดยสรุปผลจากการสัมภาษณ ดังนี้
1) กําหนดใหนักศึกษาศึกษางานวิจัยหรืองานสรางสรรคเพื่อเรียนรูกระบวนการ
การใหนักศึกษาศึกษางานวิจัยหรืองานสรางสรรคเพื่อเรียนรูกระบวนการ
เปนการบูรณาการโดยใชการจัดการเรียนการสอนเปนหลัก โดยคณาจารยผูสอนนํางานวิจัย
หรืองานสรางสรรค หรือนําประสบการณมาใชพัฒนาหรือประยุกตใชกับการเรียนการสอน
ในชั้นเรียนปกติ ดวยวิธีการเรียนการสอน อาจารยสอนใหนักศึกษาศึกษางานวิจัยเพื่อเรียนรู
องคความรูหลักการและทฤษฎีที่ใชในการวิจัยเรื่องนั้น ๆ หรือชี้แนะแนวทางสรางสรรค
ผลงานเพื่อใหเห็นที่มาแนวทาง แนวคิดหรือแรงบันดาลใจ กระบวนการทํางาน การมอบหมาย
งานศึกษาคนควาตัวอยางงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อมารวมกันอภิปรายแลกเปลี่ยน
เรียนรู ผูสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณนักวิจัย
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2) อาจารยนําผลการวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชในการประกอบการสอน
อาจารย นํ า ผลการวิ จั ย หรื อ งานสร า งสรรค ไ ปประกอบการสอน เช น
การบู ร ณาการโดยใช ก ารวิ จั ย เป น หลั ก โดยคณาจารยผู ส อนทํา วิจั ย ชั้ น เรีย นหรื อสรา ง
นวัตกรรมแลวนําผลที่ไดไปอบรมหรือใหความรูขยายผลในชั้นเรียน หรือนําผลการวิจัยไป
เปน สวนหนึ่งของเนื้อหาในการจัดการเรีย นการสอน หรือนําผลการวิจั ยของอาจารยไป
ประกอบการสอน นักศึกษาจะไดรับรูจากทฤษฎีขอความรูใหม ๆ การถายทอดกระบวนการคิด
จินตนาการ แรงบันดาลใจ และเทคนิคในการสรางสรรคผลงาน หรือนําผลงานวิจัยเปน
กรณีศึกษาและนํามาปรับปรุงเพื่อการสอน การใชงานวิจัยเปนแนวทางในการแกไขและ
ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพ
3) นํ า นั ก ศึ ก ษาเข า ฟ ง การรายงานผลงานวิ จั ย หรื อ งานสร า งสรรค ข อง
อาจารยหรือนักวิจัยรับเชิญ หรือเขารวมประชุมการเสนอผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ระดับชาติหรือนานาชาติ
การเปดโอกาสใหนักศึกษาไดรับฟงแนวคิดและประสบการณมากขึ้น โดย
การใหนักศึกษาเขาฟงการรายงานผลงานวิจัยของอาจารยหรือนักวิจัย หรือสัมมนาเกี่ยวกับ
งานวิจั ย ของอาจารย หรื อนั กวิ จั ย รับ เชิ ญ แลวมอบหมายใหนักศึกษาที่เขารว มรับฟงนํา
ความรูไปถายทอด และแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อนในชั้นไดเรียนรูรวมกัน ยิ่งไดเห็นผลงาน
และรับฟงประสบการณของผูอื่นมากก็ยิ่งเกิดการพัฒนาการของนักศึกษามากขึ้นไปดวย
และหากนักศึกษามีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคเขารวมนําเสนอในการประชุมการเสนอ
ผลงานวิ จั ย ระดั บ ชาติ ห รื อ นานาชาติ ก็ เ ป น การเป ด โอกาสให ไ ด ฝ ก ทั ก ษะและเพิ่ ม พู น
ประสบการณไดมากยิ่งขึ้น
4) นํานักศึกษารวมเปนสวนหนึ่งในทีมวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารย
การให นั กศึ กษาเป น ส ว นหนึ่งในทีมวิจัย หรืองานสรางสรรคของอาจารย
เพื่อไดลงมือปฏิบัติงานวิจัยหรืองานสรางสรรค โดยกําหนดใหนักศึกษาทําโครงการวิจัยหรือ
งานสรางสรรค หรือบางสวนที่เกี่ยวของกับงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารย หรือ
เปนผูช วยในโครงการวิจัยหรืองานสรางสรรค ดวยการมีสวนรวมในกระบวนการดําเนินการ
โดยที่อาจารยมีงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของตนเองรองรับ ทําใหนักศึกษาไดฝกทักษะ
การคิดสรางสรรค ไดฝกปฏิบัติเห็นรูปแบบแนวทางของอาจารยผูสอน และมีสวนรวมใน
ผลงานของอาจารย
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จากการสั ม ภาษณ แ นวทางในการบู ร ณาการงานวิ จั ย และงานสร า งสรรค ด า น
ศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปพบวา ผูใหสัมภาษณ
มีขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. เมื่อคณาจารยผูสอนทําวิจัยชั้นเรียนหรือสรางนวัตกรรมแลวควรนําไปเผยแพร
ขยายผลตอหนวยงาน ชุมชน และสังคม
2. ควรเปดใหมีเวทีการแสดงผลงานสรางสรรคของนักศึกษา
3. เปดรับแนวคิดการสรางสรรคตอยอดใหม ๆ สงเสริมการสรางสรรคผลงานให
เหมาะสมในบริบทของสังคมสมัยใหม และยังคงสอดคลองกับปรัชญาของสถาบันใน 3 แนวทาง
คือ การอนุรักษยึดถือแนวปฏิบัติขนบธรรมเนียมตามประเพณีอันดีงาม สองคือการผสม
ระหวางความเกากับความใหม และสามคือการเปดอาณาจักรจินตนาการความคิดสรางสรรค
ไรขีดจํากัด
นอกจากนี้ วิ ธี ก ารดํ า เนิ น งานการบู ร ณาการงานวิ จั ย และงานสร า งสรรค ด า น
ศิล ปวั ฒ นธรรมกั บ การจั ดการเรี ย นการสอน ควรเริ่มจากการศึกษาหลักสูตร (มคอ. 2)
กําหนดรายวิชาที่จะบูรณาการ วิเคราะหเนื้อหาของรายวิชาที่สอนเพื่อนํากระบวนการวิจัย
มาใชในการเรียนการสอนใหสอดคลองกับเนื้อหาของรายวิชา ระบุกิจกรรมการบูรณาการ
การวิ จั ยกั บ การเรี ย นการสอนไวในหมวดแผนการสอนและการประเมิน ผลของรายวิช า
(มคอ. 3 หรือ มคอ. 4) ดําเนินงานตามแผนการที่วางไว แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในชั้นเรียน
นักศึกษาประเมินผลงานของตนเอง และจัดทํารายงานสรุปผลการเรียนรู อาจารยสังเกต
พฤติกรรม วัดและประเมินผลการเรีย นรูของนักศึกษาจากผลงานของนักศึกษา จากนั้ น
อาจารยผูสอนสรุปผลการเรียนรูและขอเสนอแนะไวใน มคอ. 5 หรือ มคอ. 6 เพื่อใชเปน
แนวทางในการดําเนินงานและพัฒนาปรับปรุงแกไขในปตอไป ซึ่งผูวิจัยนําเสนอแนวทาง
การบูรณาการงานวิจัยและงานสรางสรรคดานศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน
ในรูปของแผนภาพที่ 1
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แนวทางการบูรณาการงานวิจัยและงานสรางสรรคดานศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน
รูปแบบที่ 1
รูปแบบที่ 2
รูปแบบที่ 3
รูปแบบที่ 4
กําหนดใหนักศึกษาศึกษา
อาจารยนําผลการวิจยั หรือ
ใหนักศึกษาเขาฟงการรายงาน นํานักศึกษารวมเปนสวนหนึ่ง
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค
งานสรางสรรคไปใชในการ
ผลงานวิจัย/งานสรางสรรคของ ในทีมวิจัยหรืองานสรางสรรค
เพื่อเรียนรูกระบวนการ
ประกอบการสอน
อาจารย/นักวิจัยรับเชิญ/เขารวม ของอาจารย
ประชุมการเสนอผลงานฯ




อาจารยผูสอนศึกษาหลักสูตร และวิเคราะหเนื้อหารายวิชา (มคอ. 2)




ระบุกิจกรรมการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอนไวในหมวดแผนการสอนและการประเมินผลของรายวิชา (มคอ. 3 หรือ มคอ. 4)




อาจารยผูสอนรวบรวมบทคัดยอ อาจารยผูสอนรวบรวมและ
อาจารยผูสอนกําหนดใหนักศึกษา อาจารยผูสอนดําเนินงาน
ผลงานวิจัยที่เกีย่ วกับเนื้อหาของ คัดเลือกผลงานวิจัย/งาน
เขาฟงการบรรยาย หรือสัมมนา โครงการ วิจยั /งานสรางสรรค
รายวิชาที่สอน เพื่อกระตุนให
สรางสรรคของอาจารยที่
เกี่ยวกับผลความกาวหนาใน
ในปการศึกษาทีจ่ ัดการเรียน
เกี่ยวกับเนื้อหาของรายวิชา
งานวิจัย/งานสรางสรรคของ
นักศึกษาเกิดความสนใจ ใฝรู
การสอนในรายวิชา และ
อาจารยหรือนักวิจยั รับเชิญ หรือ กําหนดใหนักศึกษารวมเปน
อยากแสวงหาคําตอบของงานวิจยั ที่สอน
เขารวมประชุมการเสนอผลงาน สวนหนึ่งในโครงการวิจัย/
รวมทั้งแนะนําวิธีการอานผลงาน
วิจัยฉบับเต็มใหแกนกั ศึกษา
วิจัยระดับชาติหรือนานาชาติ
งานสรางสรรคของอาจารย




อาจารยผูสอนมอบหมายให
อาจารยผูสอนนําผลการวิจยั / นักศึกษาทํากิจกรรมตามใบงานที่ อาจารยผูสอนนําประสบการณ
นักศึกษาคนควางานวิจยั หรือ
งานสรางสรรคของอาจารย
อาจารยผูสอนมอบหมาย
จากการทําวิจัย/งานสรางสรรค
งานสรางสรรคที่เกี่ยวของกับ
มาใชเปนเนื้อหาในการสอน
มาประกอบการบรรยายให
รายวิชา โดยแนะนําแหลงขอมูล
นักศึกษาเขาใจในกระบวนการ
ของงานวิจัย/งานสรางสรรค
อยางครบถวนทุกขั้นตอน
ที่จะตองสืบคน




นักศึกษาศึกษารายงานวิจยั /
อาจารยผูสอนนําผลการวิจยั / นักศึกษาเขารวมนําเสนอ
นักศึกษามีสว นรวมในโครงการ
งานสรางสรรคและสรุปความรู
งานสรางสรรคของอาจารย มาใช ผลงานวิจัย/งานสรางสรรค
วิจยั /งานสรางสรรคของอาจารย
เพื่อนํามาอภิปรายรวมกัน โดย
พัฒนาการเรียนการสอน หรือ
ระดับชาติหรือนานาชาติ
เชน เก็บรวบรวมขอมูลจากกลุม
เนนการนําเสนออยางเชื่อมโยง
นํามาใชพัฒนาผูเรียนในหลักสูตร
ตัวอยาง วิเคราะหขอ มูล โดย
กับเนื้อหาสาระที่กําลังเรียนรู
การเรียนการสอน
อาจารยผูสอนคอยชีแ้ นะ




นักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในชัน้ เรียน




นักศึกษาประเมินผลงานหรือผลการเรียนรูของตนเอง และจัดทําสรุปผลการดําเนินงาน




อาจารยสังเกตพฤติกรรม วัดและประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาจากผลงานของนักศึกษา




อาจารยผูสอนสรุปผลการเรียนรูและขอเสนอแนะไวใน มคอ. 5 หรือ มคอ. 6

ภาพที่ 1 แนวทางการบูรณาการงานวิจัยและงานสรางสรรคดานศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน
ที่มา : ผูวิจัย
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สรุปและอภิปรายผล
จากผลการศึกษา พบวา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปดําเนินการงานวิจัยและงานสรางสรรค
ดานศิลปวัฒนธรรมสอดคลองกับปรัชญาของสถานศึกษาที่ระบุวา “เปนสถาบันการศึกษาดาน
ศิลปะที่มุงสรางสรรคศาสตรแหงศิลป ผลิตบัณฑิตใหมีความเปนเลิศทางศิลปะควบคูคุณธรรม
เพื่อผดุงรักษาและสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติ” โดยในการจัดการเรียนการสอนในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ไดยึดปรัชญาของ
สถาบันและปรัชญาของแตละหลักสูตร ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม มีการสงเสริม
และสนับสนุนการดําเนินงานวิจัยและงานสรางสรรคของสถาบัน มีการจัดสรรทุนงานวิจัย
และงานสรางสรรคครอบคลุมกลุมสาขาดานศิลปวัฒนธรรมและการศึกษาทั่วไปอยางตอเนื่อง
ในระหวางปงบประมาณ 2558-2562 มีจํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับทุนจากสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป รวมจํานวน 223 เรื่อง แบงกลุมตามลักษณะของงานและการใชประโยชน
ดังนี้ 1) การสรางสื่อและการพัฒนาการเรียนการสอน จํานวน 105 เรื่อง 2) สรางสรรคผลงาน
ดานศิลปวัฒนธรรม จํานวน 89 เรื่อง 3) การศึกษาองคความรูภูมิปญญาครูอาจารยหรือ
ภูมิปญญาทองถิ่น จํ านวน 21 เรื่อง และ 4) การพั ฒนาองคกร สังคม และคุณภาพชีวิต
จํานวน 8 เรื่อง
จากขอคนพบที่วา การสงเสริมการสรางสรรคผลงานใหเหมาะสมในบริบทของสังคม
และสอดคลองกับปรัชญาของสถาบัน มี 3 แนวทางหลัก ๆ ไดแก 1) การอนุรักษยึดถือแนว
ปฏิบัติขนบธรรมเนียมตามประเพณีอันดีงาม 2) การผสมระหวางความเกากับความใหม
และ 3) การเปดอาณาจักรจินตนาการความคิดสรางสรรคไรขีดจํากัด เพื่อสรางความเปน
เลิศทางศิลปะควบคูคุณธรรม เนื่องจากปจจุบันมีความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมมากขึ้น
มีการผสมกลมกลืนของวัฒนธรรมจากหลากหลายพื้นถิ่นหลายประเทศ มีความเจริญกาวหนา
ทางด า นเทคโนโลยี ที่ ช ว ยส งเสริ ม และพั ฒ นาการสรางสรรค น วัต กรรมใหม ๆ มากขึ้ น
การสงเสริมการสรางสรรคผลงานนอกจากการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมใหคงอยูแลว
จึงควรสงเสริมการสรางสรรคศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย และเปดจินตนาการความคิดสรางสรรค
โดยไมมีขีดจํากัด สอดรับกับนโยบายการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 (2542, น. 16) มาตรา 57 และ 58 ไดกําหนดใหหนวยงานทางการศึกษาระดม
ทรัพยากรบุคคลในชุมชนใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษา โดยนําประสบการณ ความรอบรู
ความชํานาญ และภูมิปญญาทองถิ่นของบุคคลในพื้นที่มาใชเพื่อเกิดประโยชนทางการศึกษา
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ใหมากที่สุด และสอดคลองกับงานวิจัยของเบญจวรรณ ทิมสุวรรณ และรัชนี สรรเสริญ (2555)
ที่พบวา การบูรณาการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน ผูสอนสามารถชี้แจง
ทําความเขาใจใหนักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของการสืบสาน ธํารงรักษาศิลปวัฒนธรรม
ดานตาง ๆ ของประเทศ เชน ความภูมิใจในชาติหรือสถาบันพระมหากษัตริย ความศรัทธา
ในสถาบันศาสนา อนุรักษศิลปวัฒนธรรม สงเสริมวัฒนธรรมองคกร ขนบธรรมเนียมประเพณี
ความเขาใจในวิถีชีวิตและภูมิปญญาไทย อีกทั้งการจัดการเรียนการสอนของสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลปมีการถายทอดจากผูเชี่ยวชาญทําใหมีความโดดเดนดานการอนุรักษขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงาม
ผลการศึกษาแนวทางการบูรณาการงานวิจัยและงานสรางสรรคดานศิลปวัฒนธรรม
กับ การจั ดการเรี ย นการสอน มี ผลการประเมิน โดยรวมอยูในระดับ มากที่สุดทุกรูป แบบ
สรุปแนวทางที่เหมาะสมในการบูรณาการงานวิจัยและการสรางสรรคดานศิลปวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอนของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป จํานวน 4 รูปแบบ ไดแก 1) กําหนดให
นักศึกษาศึกษางานวิจัยหรืองานสรางสรรคเพื่อเรียนรูกระบวนการ 2) อาจารยนําผลงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคไปใชในการประกอบการสอน 3) นํานักศึกษาเขาฟงการรายงานผลงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคของอาจารยหรือนักวิจัยรับเชิญ หรือเขารวมประชุมการเสนอผลงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคระดับชาติหรือนานาชาติ และ 4) นํานักศึกษารวมเปนสวนหนึ่งในทีมวิจัย
หรืองานสรางสรรคของอาจารย รายละเอียดแตละรูปแบบ ดังนี้
1) กําหนดใหนักศึกษาศึกษางานวิจัยหรืองานสรางสรรคเพื่อเรียนรูกระบวนการ
ของการทําวิจัย
รูปแบบการใหนักศึกษาศึกษางานวิจัยหรืองานสรางสรรคเพื่อเรียนรูกระบวนการ
เปนการบูรณาการโดยใชการจัดการเรียนการสอนเปนหลัก โดยคณาจารยผูสอนนํางานวิจัย
หรืองานสรางสรรค หรือนําประสบการณมาใชพัฒนาหรือประยุกตใชกับการเรียนการสอน
ในชั้นเรียนปกติดวยวิธีการเรียนการสอน เนื่องจากการศึกษากรณีตัวอยางจะทําใหนักศึกษา
ไดเห็นกระบวนการดําเนินงานวิจัยและงานสรางสรรคไดอยางเปนระบบตลอดกระบวนการ
มากขึ้ น สอดคล องกั บ ธงชั ย ยื น ยงคี รี มาศ (2557) และมหาวิ ทยาลั ย มหาจุ ฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย (2555) ที่วา อาจารยสอนใหนักศึกษาศึกษางานวิจัยเพื่อเรียนรูองคความรู
หลักการและทฤษฎีที่ใชในการวิจัยเรื่องนั้น ๆ เชน งานวิจัยใหเห็นถึงวิธีการตั้งโจทยปญหา
วิธีการแกปญหา ผลการวิจัย และการนําผลการวิจัยไปใช วิธีนี้จะทําใหนักศึกษาเขาใจใน
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กระบวนการทําวิจัย สวนงานสรางสรรคเพื่อใหเห็นที่มาแนวทาง แนวคิด หรือแรงบันดาลใจ
กระบวนการทํางาน การศึกษาหาขอมูลเชิงเอกสารและเชิงบุคคลการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
ซึ่งสุดทายนักศึกษาก็ตองนํามาสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธของตนเองเมื่อสําเร็จการศึกษา
นอกจากนี้ในการเรียนการสอน ผูสอนใชวิธีมอบหมายงานใหผูเรียนศึกษาวิเคราะห
ฝกกระบวนการเก็บขอมูลวิจัยงานภาคสนามของตนเองเปนงานรายกลุมหรืองานสวนบุคคล
แลวนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน สอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ผูวิ จั ยด ว ย เช น ไม นํา คํ าพู ดที่ ทํา ให ผูให ขอมู ล เกิดความเสีย หายไปใช เคารพวัฒ นธรรม
ขนบประเพณี ความนอบน อม การพู ดที่ ไม ละลาบละลว ง กลั่น กรองคําพูด คิดกอนพูด
รักษากิ ริ ย ามารยาท ไม ย กตนข มท า น ไม ทํา ตั ว เปน น้ําทว มแกว เนื่ องจากในสภาพจริ ง
เมื่อนักศึกษาออกเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามจะตองทําตัวกลมกลืน และนอบนอมถอมตน
เพื่ อ ให ส ามารถดํ า เนิ น การได ตามวั ตถุ ป ระสงค สอดคล องกั บ งานวิ จั ย ของเบญจวรรณ
ทิมสุวรรณ และรัชนี สรรเสริญ (2555) ที่มีขอคนพบวา การบูรณาการการเรียนการสอนกับ
กระบวนการวิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมจะสงผลดีตอการพัฒนา
นักศึกษาใหเกิดการเรียนรูจากการปฏิบัติ ใหนักศึกษามีประสบการณในการดําเนินงานตาม
สภาพจริง เกิดเครือขายของการเรียนรู พัฒนาและเพิ่มพูนทักษะการปฏิบัติงานสูมาตรฐาน
ของการทํางานได ชวยใหเปนคนใจกวาง กอใหเกิดการประสานประโยชนและลดความขัดแยง
ที่อาจเกิดขึ้นกับผูมีสวนไดสวนเสีย และชวยใหผูเรียนเขาใจถึงความสัมพันธระหวางเนื้อหาวิชา
และความสัมพันธของเนื้อหาวิชาที่เรียนกับการปฏิบัติจริง
2) อาจารยนําผลการวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชในการประกอบการสอน
รูปแบบอาจารยนํ าผลการวิ จัย หรื องานสรางสรรคไปประกอบการสอน เช น
การบูรณาการโดยใชการวิจัยเปนหลัก โดยคณาจารยผูสอนทําวิจัยชั้นเรียนหรือสรางนวัตกรรม
แลวนําไปอบรมหรือใหความรูขยายผลในชั้นเรียน วิธีการนี้ชวยใหเกิดการพัฒนาการเรียน
การสอน เนื่องจากเปนการดําเนินงานวิจัยเพื่อแกปญหาหรือสงเสริมการเรียนการสอนเดิม
ใหดีขึ้น และเปนการนําเทคนิควิธีการใหม ๆ ที่ไดจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคมาพัฒนา
การเรี ย นรู ของนั ก ศึ กษา สอดคล องกั บ ธงชั ย ยืน ยงคีรีมาศ (2557) และมหาวิ ทยาลั ย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2555) ที่วา การนําผลการวิจัยไปเปนสวนหนึ่งของเนื้อหาใน
การจัดการเรียนการสอน หรือนําผลการวิจัยของอาจารยไปประกอบการสอนเพื่อใหนักศึกษา
ไดเรียนรูกระบวนการวิจัย แนวคิ ดทฤษฎี และความรูที่ทันสมัย นักศึกษาจะไดรับรูจาก
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ทฤษฎีขอความรูใหม ๆ เพิ่มขึ้ น ตัวอยางที่พบจากงานวิจัย ครั้งนี้ เช น รายวิช าดนตรีกับ
การแสดงโขนของคณะศิ ล ปนาฏดุ ริ ย างค การถ า ยทอดกระบวนการคิ ด จิ น ตนาการ
แรงบันดาลใจ และเทคนิคในการสรางชิ้นงานดานทัศนศิลปของคณะศิลปวิจิตร สอดคลอง
กับการบูรณาการวิจัยกับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (ชนมณภัทร
เจริญราช, วณิฎา ศิริวรสกุล, และชัชสรัญ รอดยิ้ม, 2559) ที่พบวา การนํางานวิจัยไปปรับ
ใช ให เ กิ ด ประโยชน กับ การเรี ย นการสอน หรื อนํา ผลงานวิ จัย เปน กรณีศึ กษาและนํามา
ปรับปรุงเพื่อการสอน การใชงานวิจัยเปนแนวทางในการแกไขและปรับปรุงกระบวนการ
เรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพ ซึ่งตองระบุรายละเอียดการสอนใน มคอ. 3 ดวย
3) นํานักศึกษาเขาฟงการรายงานผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารย
หรื อ นั ก วิ จั ย รั บ เชิ ญ หรื อ เข า ร ว มประชุ ม การเสนอผลงานวิ จั ย หรื อ งานสร า งสรรค
ระดับชาติหรือนานาชาติ
รูปแบบนี้พบวา เปนการเปดโอกาสใหนักศึกษาไดรับฟงแนวคิดและประสบการณ
มากขึ้น โดยการใหนักศึกษาเขาฟงการรายงานผลงานวิจัยของอาจารยหรือนักวิจัย หรือ
สัมมนาเกี่ยวกับงานวิจัยของอาจารยหรือนักวิจัยรับเชิญ แลวมอบหมายใหนักศึกษาที่เขา
รว มรั บ ฟงนํ าความรู ไปถ ายทอด และแลกเปลี่ย นเรีย นรูกับเพื่อนในชั้นไดเรีย นรูรวมกัน
เนื่องจากการเปดโลกทัศนการเรียนรูใหนักศึกษาไดเห็นมุมมองแนวคิดที่กวางขึ้น จะชวย
สงผลในการพัฒนาการเรียนรูที่เพิ่มขึ้น การมอบหมายใหนักศึกษาสงผลงานเพื่อตีพิมพใน
ฐานขอมูลวารสาร หรือสงผลงานเขารวมประชุมการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติหรือนานาชาติ
ทําใหได ป ระสบการณตรงจากตนเอง ไดเห็นและรับ ฟงประสบการณของผูอื่น ก็ยิ่งเกิด
การพัฒนาการการเรียนรู สรางความแปลกใหม ทําใหมีความสนใจในการเรียนรู สอดคลอง
กับ แนวคิ ดของธงชัย ยื นยงคี รีมาศ (2557) และ Dteve Bell Harkness (อางถึงในนิภ า
กูพงษศักดิ์, 2556) พบวา การใชวิธีการสรางเรื่อง (Storyline Approach) และผสมผสาน
ศาสตรหลาย ๆ อยางเขาดวยกัน เปนการสรางประสบการณตรงหรือการมีสวนรวมของ
ผูเรียน ชวยสงเสริมกระบวนการเรียนรูดวยตนเองและสามารถสรางความพึงพอใจใหแก
ผูเรียน
4) นํานักศึกษารวมเปนสวนหนึ่งในทีมวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารย
การกําหนดใหนักศึกษารวมเปนสวนหนึ่งในทีมวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารย
โดยกําหนดใหนักศึกษาทําโครงการวิจัยหรืองานสรางสรรค หรือบางสวนที่เกี่ยวของกับ
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งานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารย เพื่อไดลงมือปฏิบัติงานวิจัยหรืองานสรางสรรค อาทิ
อาจารยมีเนื้องานที่เปนลักษณะจัดแบงมอบหมายใหนักศึกษาดําเนินการวิจัยหรือสรางสรรค
ผลงานตามความถนัดและความสามารถ อาจารยผูสอนมอบหมายการมีสวนรวมของนักศึกษา
เปนกลุมหรือรายบุคคล และคอยชี้แนะเพื่อใหนักศึกษาเกิดทักษะปฏิบัติและเกิดการเรียนรู
ในการดําเนินงานวิจัยและงานสรางสรรค เนื่องจากวิธีการนี้เปนการฝกปฏิบัติใหนักศึกษาได
ปฏิบัติและสรางผลงานของตนเอง โดยมีอาจารยคอยสนับสนุนหรือเปนที่ปรึกษา เปนการสอน
โดยใหลงมือปฏิบัติจริงทําใหผูเรียนไดแสดงศักยภาพของตนเองออกมาไดเต็มที่ สอดคลองกับ
ธงชัย ยืนยงคีรีมาศ (2557) และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2555) ที่วา
อาจารยกําหนดใหนักศึกษาทําโครงการวิจัยหรือเกี่ยวของกับงานวิจัยของอาจารยดําเนินการ
โดยที่อาจารยมีงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของตนเองรองรับ และกําหนดใหนักศึกษารวมทํา
โครงการวิจัยหรือสรางสรรคผลงานกับอาจารย หรือเปนผูชวยในโครงการวิจัยหรืองานสรางสรรค
ทําใหนักศึกษาไดฝกทักษะการคิดสรางสรรค ไดฝกปฏิบัติ เห็นรูปแบบแนวทางของอาจารย
ผูสอนและมีสวนรวมในผลงานของอาจารย และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ รอซีกีน สาเระ
และคณะ (2560) ที่ พบว า การบู ร ณาการการจัดการเรีย นการสอนกับ กระบวนการวิจัย
บริ การวิ ช าการ และทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมจะสงผลดีตอการพัฒ นานักศึกษาใหเกิ ด
การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง ใหนักศึกษามีประสบการณดําเนินงานตามสภาพจริง เกิดเปน
เครือขายของการเรียนรู พัฒนา เพิ่มพูนทักษะการปฏิบัติงานสูมาตรฐานของการทํางานได
ชวยใหผูเรียนเขาใจถึงความสัมพันธของวิชากับการปฏิบัติจริง และสามารถเชื่อมโยงเปน
เนื้อเดียวกัน และสอดคลองกับงานวิจัยการมีสวนรวมในการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
ของ วิ ฑูรย วี รศิ ลป (2555) ที่ พบว า กิ จกรรมสะทอนให เห็ นสิ่งตาง ๆ เชน บุค ลิก ภาพ
ประสบการณ ความรูสึกนึกคิด เจตคติ แนวความคิด จินตนาการ การใชภาษา ไหวพริบ
ปฏิภาณ ซึ่งผลงานการมีสวนรวมนักศึกษาสามารถนําผลงานไปใชประโยชนตอตัวนักศึกษาได
นอกจากนี้อาจารยควรอธิบายเพิ่มเติมในกระบวนการวิจัยสวนอื่น ๆ ที่นักศึกษาไมไดมีสวน
รวมดวย เพราะวิธีการนี้มีขอเสียหรือชองโหว ดังที่ เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ และรัชนี สรรเสริญ
(2555) กลาววา วิธีนี้มีขอเสียที่ผูเรียนไมไดเรียนรูกระบวนการทําวิจัยครบถวนทุกขั้นตอน
อาจารยควรเติมเต็มดวยวิธีการอธิบายหรือแลกเปลี่ยนเรียนรูดวย
แนวทางทั้ง 4 รูปแบบที่คนพบจากการวิจัยครั้งนี้ ยังสอดคลองกับแนวทางและ
รูปแบบการบูรณาการงานวิจัยเขากับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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(2561) ที่มีแนวทาง ดังนี้ 1) สวนหนึ่งของงานวิจัยใหนักศึกษาทําเปนปญหาพิเศษ หรือ
ทดลองปฏิบัติในชั่วโมงปฏิบัติการ 2) นําผลการวิจัยที่ดําเนินการแลวเสร็จไปใชในการสอน
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 3) กําหนดใหนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเปนสวนหนึ่งในทีมวิจัยอาจารย
4) กําหนดใหนักศึกษาในระดับปริญญาตรีทําโครงการวิจัยที่เกี่ยวของกับงานวิจัยของอาจารย
และ 5) กําหนดใหนักศึกษาเขาฟงบรรยายหรือสัมมนางานวิจัยของอาจารย และการบูรณาการ
แบบนําความรูแ ละประสบการณจากงานวิจัยมาประยุกตใชในการเรียนการสอน รวมถึงระบุ
กิจกรรมการบูรณาการใน มคอ. 3 และสอดคลองกับงานวิจัยของ เจนกินส (Jenkins, 2019)
ที่กลาววา การเชื่อมโยงงานวิจัยกับการสอนเปนประเด็นที่สําคัญในการพัฒนาดานการเรียน
การสอน แนวทางการปฏิ บั ติ ได แสดงใหเห็ น วากิจ กรรมหรือกระบวนการงานวิ จัย ดา น
การเรียนการสอนสามารถเชื่อมโยงไดกับกิจกรรมการเรียนการสอน ทั้งในดานรายบุคคล
ในรายละเอียดของรายวิชา หรือแมแตในหลักสูตรระดับนานาชาติ
อยางไรก็ดีการบูรณาการงานวิจัยและงานสรางสรรคกับการเรียนการสอนควรเริ่ม
พิจารณาจากรายวิชาที่สอนวามีแนวทางจะนํางานวิจัยและงานสรางสรรคมาบูรณาการใชได
ในแนวทางใด ซึ่งควรกําหนดรายละเอียดระบุใน มคอ. 3 แผนการสอน โดยระบุกิจกรรม
การจัดการเรียนการสอนใหชัดเจน กําหนดใบงานที่จะใหนักศึกษาดําเนินการ มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูรวมกัน และมีการวัดและประเมินผลในรูปแบบการบูรณาการแบบตาง ๆ
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช
1. อาจารยผูสอนควรเลือกใชแนวทางการบูรณาการงานวิจัยและงานสรางสรรค
ดานศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนใหเหมาะกับบริบทการเรียนการสอนใน
หลักสูตรและรายวิชาที่มีความเกี่ยวของ ยกตัวอยางเชน
- หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป รายวิชาจิตรกรรม ผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคเทคนิควิธีใหม ๆ สามารถนําไปใชในการประกอบการสอนได
- หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลปไทย อาทิ รายวิชาการวิจัยนาฏศิลป
และรายวิชาศิลปนิพนธ ผลงานวิจัยสรางสรรคนาฏดุริยางคศิลปที่หลากหลายของคณาจารย
เปนผลงานใหนักศึกษาศึกษางานวิจัยหรืองานสรางสรรคเพื่อเรียนรูกระบวนการ และตอ
ยอดงานสรางสรรคได
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2. ผูบริหารสถานศึกษาควรนําขอสรุปที่ผูวิจัยคนพบไปเปนแนวทางการบูรณาการ
งานวิจัยและงานสรางสรรคดานศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน รวมถึงกําหนด
นโยบายในการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน โดยกําหนดใหผูวิจัยถอดองคความรู
ในงานวิ จั ย นั้ น มี ความรูอ ะไรบ า งที่ จ ะนํ า ไปสู นั ก ศึกษาได โดยทําเปน แบบฟอร มการนํ า
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชประโยชนดานการเรียนการสอน และวิธีการบูรณาการ
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคนําไปสูการเรียนการสอนอยางไร
3. สถาบันควรสงเสริมสนับสนุนทุนพัฒนางานวิจัยสรางสรรคของคณาจารยมาก
ยิ่งขึ้น เพราะเปนการสงเสริมการสรางสรรคและพัฒนาศักยภาพคณาจารย ทําใหนักศึกษาได
เห็ น ผลงานหลากหลาย เกิ ดการต อยอดองค ความรู และเมื่ อนําแนวทางการบูร ณาการ
งานวิจัยและงานสรางสรรคที่พบจากงานวิจัยนี้ไปใช จะเปนประโยชนตอการจัดการศึกษา
ของสถาบันตอไป
ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป
1. ควรมี ก ารศึ ก ษาแนวทางการบู ร ณาการงานวิ จั ย และงานสร า งสรรค ด า น
ศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนที่คนพบไปทดลองใชในการเรียนการสอน และ
มีการจดบันทึกผลการใชอยางเปนระบบ
2. ควรมีการศึกษาความแตกตางของการบูรณาการงานวิจัยและงานสรางสรรค
ดานศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนแยกเปนแตละกลุมสาขาวิชา
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การพัฒนาการรายงานผลการใชจายงบลงทุนของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปโดยใชแบบรายงาน
การใชจายงบลงทุนแบบครบวงจร
THE DEVELOPMENT OF THE INVESTMENT BUDGET
EXPENDITURES REPORT OF BUNDITPATANASILPA
INSTITUTE BY USING THE INTEGRATED INVESTMENT
BUDGET EXPENDITURE REPORT FORM
สุริยา เลาประเสริฐ *
0

SURIYA LAOPRASERT

บทคัดยอ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาการรายงานผลการใชจายงบลงทุนของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปโดยใชแบบรายงานการใชจายงบลงทุนแบบครบวงจร” มีจุดมุงหมาย
เพื่อศึกษาสาเหตุของปญหาในการรายงานผลการใชจายงบลงทุนของหนวยงานและสถานศึกษา
ในสังกัดของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปที่ไมเปนไปตามเกณฑที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปกําหนด
และเพื่อพัฒนาการรายงานผลการใชจายงบลงทุนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดําเนิน
การวิจัยในชวงเดือนสิงหาคม - กันยายน 2562 โดยมีกลุมเปาหมาย คือ เจาหนาที่งานแผน
และพัสดุที่ทําหนาที่รายงานผลการใชจายงบลงทุนจากหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัด
ของสถาบั น ฯ จํานวน 19 คน ใช รู ป แบบการวิจัย ปฏิบัติการตามแนวคิดของ Kemmis,
McTaggart และ Nixon ไดแก การวางแผน (Plan) การปฏิบัติ (Act) การสังเกต (Observe)
และการสะท อ นกลั บ (Reflect) เพื่ อ ใช ใ นการแก ป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง ในที่ ทํ า งาน
การวิเคราะหขอมูลใชวิธีการ เชิงปริมาณ ไดแก คาเฉลี่ย ความถี่ และรอยละ และใชวิธีการ
เชิ ง คุ ณ ภาพ ได แ ก การวิ เคราะห เชิ งเนื้ อหา ซึ่ งจากผลการวิ จั ยได ข อสรุ ปว า เจ าหน าที่
*

กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
Policy and planning division, Office of President, Bunditpatanasilpa Institute
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ผูปฏิบัติงานมีความพึงพอใจตอแบบรายงานการใชจายงบลงทุนแบบครบวงจรอยูในระดับมาก
(คาเฉลี่ย = 4.12) โดยแบบรายงานฯ ดังกลาวชวยทําใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานแผนและ
พัสดุของหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัด สถาบัน ฯ รายงานขอมูลไดถูกตอง ละเอีย ด
ครบถวน ชัดเจน และครอบคลุม และตอบสนองทุกความตองการของหนวยงานภายนอก
แบบเบ็ดเสร็จ รวมถึงลดความซ้ําซอนในการสงรายงาน ลดภาระงาน ลดเวลาในการทํางาน
ของหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดได นอกจากนั้นยังชวยใหสามารถใชขอมูลจากตาราง
ใหเปนประโยชนได ใชประชุมติดตามเรงรัดการใชจายงบประมาณของสถาบันฯ ได ตลอดจน
มีคูมืออธิบายการกรอกขอมูลลงแบบรายงานการใชจายงบลงทุนครบวงจรที่เขาใจงาย ทําให
สะดวกในการกรอกขอมูล ลดความผิดพลาดในการกรอกขอมูลไดเปนอยางดี
คําสําคัญ : วิจัยปฏิบตั ิการ แบบรายงานการใชจายงบลงทุนครบวงจร

Abstract
The Action Research “The development of the investment budget
expenditure report of the Bunditpatanasilpa Institute by using the integrated
investment budget expenditure report form” aimed to study the causes of
the problems in reporting investment budget expenditures and to develop
the tool used for reporting the results of the annual budgetary expenditures
of departments or units in the Bunditpatanasilpa Institute. The study was
carried out between August to September 2019. The target group was the
total of 19 staff members of the department of planning and supplies, who
are responsible for reporting the investment budget of the institutes. The
tool that the researcher created was “the Integrated investment budget
expenditure report form”. The action research model based on the concepts
of Kemmis, McTaggart and Nixon, such as Plan, Act, Observe, and Reflect for
solving real problems at work was employed to collect data. The quantitative
data were analyzed using mean, frequency and percentage and the
qualitative data were analyzed by using content analysis. The results of the
action research revealed that the mean score of the satisfactory level of the
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employees was equal to 4.12 which means that their satisfaction was above
the average level. The tool can help them to make data reports accurate,
complete and clear and meet all the need of employee in a comprehensive
way which includes reducing duplication of reporting, workload, and working
time. Moreover, it helps them to make good use of the data from the table.
Aside from using it in the meeting to track and expedite the budget spending
of the Bunditpatanasilpa Institute, they can use this form for other purposes
such as following up or accelerating the approval of the budget. With the
handbook explaining how to fill in the information in the tables, the users
found it easy to understand, convenient to fill in information, and it minimizes
errors in filling in the information as well.
Keywords: Action Research, Integrated Investment Budget Reporting Form

บทนํา
ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมวด 7 การประเมินผลและ
การรายงาน สวนที่ 1 การประเมินผล มาตรา 47 กําหนดใหหนวยรับการจัดสรรงบประมาณ
จั ด ให มี ร ะบบการติ ด ตามและประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานตามแผนการปฏิ บั ติ ง านและ
แผนการใช จ า ยงบประมาณภายในหน ว ยรั บ งบประมาณตามหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารที่
ผูอํานวยการกําหนด และใหถือวาการประเมิน ผลเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
งบประมาณที่ ต อ งดํ า เนิ น การอย า งต อ เนื่ อ งและเป ด เผยต อ สาธารณชน และส ว นที่ 2
การรายงาน มาตรา 50 ให ห น ว ยรั บ งบประมาณรายงานผลการใชจ ายงบประมาณใน
ปงบประมาณในป ที่สิ้น สุดรวมทั้งผลการปฏิบั ติงานใหผู อํานวยการทราบภายใน 45 วั น
นับตั้งแตวันสิ้นปงบประมาณเพื่อใหผูอํานวยการจัดทําผลการใชจายงบประมาณรายจาย
และผลการปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยรั บ งบประมาณเสนอคณะรั ฐ มนตรี ภ ายในเก า สิ บ วั น
นับตั้งแตวันสิ้นปงบประมาณ (พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ, 2561) ดังนั้น เพื่อให
หนวยรับงบประมาณมีผลการเบิกจายเปนไปตามเปาหมายที่รัฐบาลกําหนด คณะรัฐมนตรี
จึงไดมีหนังสือดวนที่สุดที่ นร 0505/ว 590 เรื่องมาตรการดานการงบประมาณเพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรชาติและแผนแมบท คณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบตามที่สํานักงบประมาณเสนอใน
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การกําหนดเปาหมายการใชจายงบประมาณเปนรายไตรมาสประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
โดยรัฐบาลกําหนดเปาหมายการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
สําหรับหนวยรับงบประมาณ ในสวนงบลงทุน งบประจํา และงบประมาณในภาพรวมอยูที่
รอยละ 100
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเปนหนวยรับงบประมาณหนึ่งในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
มีวิ สั ย ทั ศน เ ปน สถาบั น จั ดการศึ กษาชั้น นํ า ด า นนาฏศิล ป ดนตรี คีตศิล ป และทั ศนศิ ล ป
ในระดั บ ชาติ แ ละเป น ศู น ย ก ลางความร ว มมื อ ในระดั บ นานาชาติ ภ ายในป พ.ศ. 2564
(สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป, 2562) ไดจัดระบบติดตามและประเมินผลการใชจายงบประมาณ
รวมถึงมีการกํากั บติดตามการใชจ ายงบลงทุนผานที่ ประชุมคณะกรรมการกํากับติดตาม
เรงรัดการใชจายงบประมาณประจําเดือนเพื่อใหมีเปาหมายการเบิกจายเปนไปตามที่รัฐบาล
กําหนด โดยเฉพาะอยางยิ่งการติดตามงบประมาณในหมวดงบลงทุนที่มักจะมีผลการเบิกจาย
ไมเปนไปตามเปาหมายที่รัฐบาลกําหนดที่รอยละ 100 ทั้งนี้ผูวิจัยไดใชวิธีการสังเกตและ
สัมภาษณเ ชิงลึ กในการรายงานผลการใชจ ายงบประมาณในหมวดงบลงทุนที่ ผานมากับ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานแผนและพัสดุ ผลการศึกษาพบวา รอยละ 50 ของหนวยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดสถาบันฯ ที่ตองรายงานผานแบบฟอรมการติดตามการใชจายงบลงทุน
แบบเดิมไมเปนไปตามเกณฑที่สถาบันฯ กําหนด บางครั้งหนวยงานและสถานศึกษาตอง
รายงานขอมูลมาหลายครั้งตามวัตถุประสงคในการรายงานที่แตกตางกันไป ซึ่งสวนหนึ่ง
เกิดจากเครื่องมือ คือ แบบติดตามการใชจายงบลงทุนในการรายงานผลที่ฝายประสิทธิภาพ
องคกร กองนโยบายและแผนสรางขึ้นยังไมมีประสิทธิภาพ กลาวคือ ตารางสําหรับกรอก
ขอมู ลยังมีขอมูล ไม ครอบคลุมสํ าหรั บใชในการรายงานผู บริห ารและหน วยงานภายนอก
ทําใหเวลาผูบริหารและหนวยงานภายนอกตองการขอมูลเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากตาราง
หนวยงานจะตองใชเวลาในการใหขอมูลเพิ่มเติม ซึ่งเทากับวาเปนการเพิ่มภาระงานของ
หนวยงานและสถานศึกษาในสังกัด อีกทั้งตารางดังกลาวยังไมมีคําอธิบายเพื่อใหผูกรอก
ขอมูลเขาใจ บางครั้งสรางความสับสนในการกรอกขอมูล สอดคลองกับการวิเคราะหปญหา
ที่เกิดขึ้นภายในฝายประสิทธิภาพองคกร กองนโยบายและแผน โดยผูวิจัยใชเทคนิคการจัด
เรียงลําดับความสําคัญดวยการด (card sort) ในการจัดลําดับความสําคัญของปญหา พบวา
มีปญหาที่สําคัญมากที่สุด คือ เครื่องมือติดตามการใชจายงบลงทุนไมมีประสิทธิภาพ
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จากการตรวจเอกสารเกี่ ย วกั บ รูป แบบในการรายงานผลงบลงทุน ผู วิ จั ย พบว า
รูปแบบการรายงานผลการใชจายงบลงทุนที่หนวยงานราชการใชมี 2 แบบ คือ การรายงานผล
ผานตารางติดตามการใชจายงบลงทุนที่หนวยงานกําหนดขึ้น และการรายงานผลผานระบบ
สารสนเทศออนไลนที่หนวยงานพัฒนาขึ้นมา สําหรับในบริบทของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
ดวยขอจํากัดดานความตองการสารสนเทศของผูบริหาร เพื่อประโยชนในการตัดสินใจ และ
ความรวดเร็วของการใชสารสนเทศจากหนวยงานภายนอก รูปแบบการรายผลการใชจาย
งบลงทุนที่เหมาะสม คือ การรายงานผลการติดตามการใชจายงบลงทุนผานตาราง ซึ่งผูวิจัย
ได พัฒ นานวั ตกรรมขึ้ น คื อ “แบบรายงานการใช จายงบลงทุ นครบวงจร” โดยผูวิจัย ได
พั ฒ นาแบบฟอร ม ดั ง กล า วมาจากแบบรายงานการใช จ า ยงบลงทุ น ของสถาบั น บั ณ ฑิ ต
พัฒนศิลปประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่สามารถบูรณาการความตองการจากหลาย
หนวยงาน เชน สํานักงบประมาณ สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปนตน ใหอยูใน
ตารางเดียวในลักษณะครบวงจร เพื่อลดความซ้ําซอนในการทํางาน ไมเพิ่มภาระงานใหแก
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานแผนและพัสดุ และจากการวิเคราะหปญหาที่สําคัญที่สุด คือ เครื่องมือ
ติดตามการใชจายงบลงทุนไมมีประสิทธิภาพ โดยใชเทคนิคแผนภูมิกางปลา (Fishbone
diagram chart) พบวา การที่หนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
รายงานขอมูลไมครบถวน และไมเปนไปตามเกณฑที่สถาบันฯ กําหนดเกิดจากสาเหตุหลัก
ดวยกัน 3 ประการ คือ ตารางกรอกขอมูลไมชัดเจนสรางความสับสนใหเจาหนาที่ที่กรอก
ขอมูล ขาดการบูรณาการขอมูลบางสวนที่ผูบริหาร และหนวยงานภายนอกตองการ เชน
สํานักงบประมาณ สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปนตน รวมถึงไมมีขอมูลสําหรับ
อธิบายวาหนวยงานตองกรอกขอมูลอยางไรใหถูกตอง สงผลทําใหหนวยงานและสถานศึกษา
ในสังกัดของสถาบันฯ ตองกรอกขอมูลหลายครั้งตามความตองการของผูบริหาร และหนวยงาน
ภายนอกที่ตองการใชขอมูล เทากับวาเปนการเพิ่มภาระงานใหแกเจาหนาที่งานแผนและ
พัสดุที่ตองรายงานขอมูลเขามาที่สวนกลางหลายครั้ง
ดวยปญหาดังกลาวขางตนทางผูวิจัยจึงไดทําวิจัยปฏิบัติการ (Action research)
เพื่อแกปญหาจากการทํางานจริงที่เกิดขึ้น โดยผูวิจัยไดพัฒนาเครื่องมือหรือนวัตกรรมที่ใช
ในการรายงานผลการใชจายงบลงทุน ไดแก “แบบรายงานการใชจายงบลงทุนครบวงจร”
ซึ่งบูรณาการความตองการจากหลายฝายหลายหนวยงานที่ตองการขอมูลงบลงทุน ไดแก
ผู บ ริ ห ารของสถาบั น ฯ สํ า นั กงบประมาณ สํ า นั ก ปลั ด กระทรวงวั ฒ นธรรม เข าด ว ยกั น
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เพื่ อประโยชน ของสถาบั น ฯ ที่ จ ะได เ ครื่ องมื อในการรายงานผลการใชจายงบลงทุ น ที่ มี
ประสิทธิภาพ สามารถรายงานขอมูลไดถูกตอง ชัดเจน และตอบสนองทุกความตองการของ
หนวยงานภายนอก รวมถึงลดภาระการรายงานขอมูลสําหรับหนวยงานและสถานศึกษาใน
สังกั ดจากที่ต องกรอกขอมูล หลายตารางตามความตองการที่ห ลากหลายของหนวยงาน
มากรอกขอมูลเพียงตารางเดียว และทําใหหนวยงานและสถานศึกษาเขาใจวิธีการรายงานได
ถูกตอง ชัดเจน และสถาบันยังไดแนวทางในการพัฒนารูปแบบในการติดตามงบประมาณ
ในหมวดอื่ น ๆ เช น งบเงิ น อุ ด หนุ น และงบรายจ ายอื่ น ผ า นรู ป แบบการวิ จั ย ปฏิ บัติ ก าร
เพื่อแกปญหาในที่ทํางานตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาหาสาเหตุของปญหาในการรายงานผลการใชจายงบลงทุนของหนวยงาน
และสถานศึกษาในสังกัดของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปที่ไมเปนไปตามเกณฑที่สถาบันฯ กําหนด
2. เพื่อพัฒนา “การรายงานผลการใชจายงบลงทุน” สําหรับหนวยงานและสถานศึกษา
ในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
นิยามศัพทเฉพาะ
แบบรายงานการใช จ ายงบลงทุน ครบวงจร หมายถึ ง เครื่องมือที่ผูวิจัย สรางขึ้น
สําหรับใหหนว ยงานและสถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิ ตพัฒนศิลปใชในการรายงาน
ขอมูลการใชจายงบลงทุน โดยบูรณาการความตองการจากหนวยงานภายในและหนวยงาน
ภายนอกให ห น ว ยงานสามารถกรอกข อ มู ล ลงในตารางที่ กํ า หนดขึ้ น แค เ พี ย งครั้ ง เดี ย ว
เพื่อลดปญหาความซ้ําซอนในการปฏิบัติงาน ทําใหรายงานขอมูลไดตรงตามความตองการ
ของผูบริหารและหนวยงานภายนอกไดทันทีและอยางถูกตอง โดยลักษณะของตารางกรอก
ขอมูลเปนตาราง Excel มีทั้งหมด 2 แผนงาน (Sheet) คือ 1) ตารางกรอกขอมูลการใชจาย
งบลงทุน และ 2) คูมือการกรอกขอมูลงบลงทุน โดยตารางกรอกขอมูลการใชจายงบลงทุน
ประกอบดวย 6 สวน คือ
สวนที่ 1 คือ ขอมูลทั่วไป ไดแก ชื่อของหนวยงานและสถานศึกษา ประเภทของ
งบลงทุน รหัสงบประมาณในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
ชื่อรายการงบลงทุน จํานวน หนวยนับ และงบประมาณสุทธิที่ไดรับ
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ส วนที่ 2 คื อ ข อมู ล ตามสั ญ ญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ าง ไดแก วิธีการจัดซื้อ จัดจา ง
ชวงเวลาประกาศ (ถามี) เลขที่สัญญา/เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจาง วันเดือนปที่เซ็นสัญญา/วันที่
ลงนามในใบสั่งซื้อสั่งจาง ชื่อคูสัญญา ประเภทของคูสัญญา จังหวัดที่ทําการซื้อ ยี่หอและรุน
(ถามี) วัน เดือน ป ที่เริ่มตนและสิ้นสุดตามสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจาง จํานวนเงินตามสัญญา/
ใบสั่งซื้อสั่งจาง จํานวนงวดงานตามสัญญา วัน เดือน ป ที่สงมอบงาน หรือสงมอบครุภัณฑ
ตามสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจาง จํานวนเงินตามงวดงานที่ระบุในสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจาง เลขที่
PO ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
สวนที่ 3 คือ ขอมูลตามการสงมอบครุภัณฑ/สงมอบงานจริง ไดแก วัน เดือน ป
ที่สงมอบงาน/สงมอบครุภัณฑ วัน เดือน ป ที่ตรวจรับงาน/ตรวจรับครุภัณฑ จํานวนเงิน
ที่เบิกจาย
สวนที่ 4 การรายงานความคืบหนาในการจัดซื้อจัดจาง
สวนที่ 5 ตัวเลขการเบิกจายงบประมาณจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ไดแก ใบสั่งซื้อสั่งจาง ยอดเบิกจาย และยอดคงเหลือ
สวนที่ 6 แผนการแผนการจัดซื้อจัดจางและแผนการเบิกจาย ไดแก วัน เดือน ป
ที่คาดวาจะลงนามในสัญญา วัน เดือน ป ที่คาดวาจะจองเงินในระบบบริหารการเงิน การคลัง
ภาครัฐ แบบอิ เล็ กทรอนิกส (GFMIS) วัน เดือน ป ที่คาดวาสงมอบงาน/สงมอบครุภัณฑ
วัน เดือน ป ที่คาดวาจะตรวจรับงาน/ตรวจรับครุภัณฑ วัน/เดือน/ปที่คาดวาจะเบิกจาย
วงเงินที่คาดวาจะเบิกจาย วงเงินที่คาดวาจะเหลือ คําชี้แจงเพิ่มเติม
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) มีผูวิจัยกําหนดขอบเขตของการวิจัยดังนี้
1. ขอบเขตดานเนื้อหา ผูวิจัยใชรูปแบบการวิจัยปฏิบัติตามแนวคิดของ Kemmis,
McTaggart และ Nixon (2013) ไดแก การวางแผน (Plan) การปฏิบัติ (Act) การสังเกต
(Observe) และการสะทอนกลับ (Reflect) เพื่อใชในการแกปญหาที่เกิดขึ้นจริงในที่ทํางาน
โดยจะทําเปนวงรอบจนกวาจะสามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได
2. ขอบเขตของประชากรในการวิจัย ประชากรในการวิจัยปฏิบัติการในครั้งนี้ ไดแก
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานแผนและพัสดุของหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลปที่ทําหนาที่รายงานผลการใชจายงบลงทุน จํานวน 19 คน
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3. ขอบเขตของระยะเวลาวิจัย โดยระยะเวลาที่ใชในการวิจัยปฏิบัติการในครั้งนี้ คือ
เดือนสิงหาคม – กันยายน 2562
ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย
1. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปไดเครื่องมือในการรายงานผลการใชจายงบลงทุนที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถรายงานขอมูลไดถูกตอง ชัดเจน และตอบสนองทุกความตองการของ
หนวยงานภายนอก รวมถึงผูบริหารของสถาบันฯ
2. ลดภาระการรายงานขอมูลสําหรับหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดจากที่ตอง
กรอกขอมูลหลายตารางตามความตองการที่หลากหลายของหนวยงาน มากรอกขอมูลเพียง
ตารางเดียว รวมถึงทําใหหนวยงานและสถานศึกษาเขาใจวิธีการรายงานไดถูกตอง ชัดเจน
3. สถาบันไดแนวทางในการพัฒนารูปแบบในการติดตามงบประมาณในหมวดอื่น ๆ
เชน งบเงินอุดหนุนและงบรายจายอื่น ผานรูปแบบการวิจัยปฏิบัติการเพื่อแกปญหาในที่
ทํางานตอไป
วิธีการศึกษา
1. การกําหนดประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้เปนเจาหนาที่งานแผนและพัสดุที่ทําหนาที่รายงาน
ผลการใช จายงบลงทุน ของหนว ยงานและสถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิล ป
จํานวน 19 คน ผูวิจัยทําวิจัยกับประชากรทั้งหมด ดําเนินการวิจัยในชวงเดือน สิงหาคม –
กันยายน 2562
2. การดําเนินการวิจัยปฏิบัติการ
ผูวิจัยใชรูปแบบ The action research spiral ของ Kemmis and McTaggart
(2013) ประกอบดวย 4 ขั้นตอน ไดแก ขั้นวางแผน (Plan) ขั้นปฏิบัติ (Action) ขั้นการสังเกต
(Observe) และขั้นสะทอนกลับ (Reflect) โดยในขั้นตอนออกแบบการวิจัยปฏิบัติการผูวิจัย
ไดดําเนินการวิจัยทั้งหมด 2 วงรอบ และใชเวลาแตละวงรอบ 15 วัน
วงรอบที่ 1 การวิเคราะหสาเหตุของปญหาในที่ทํางาน
ขั้ น วางแผน (Plan) ผู วิ จั ย เก็ บ ข อมูล การรายงานขอ มูล ผ านตารางติด ตาม
การใชจายงบลงทุนแบบเดิม กับ เจาหนาที่ ผูปฏิบัติงานแผนและพั สดุของหนวยงานและ
สถานศึ กษาในสั งกั ดสถาบั น จํ า นวน 19 คน โดยเก็บ ขอมูล ในชว งเดือนสิ งหาคม 2562
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ใชวิธีการสังเกตพฤติกรรมการรายงานขอมูลที่เกิดขึ้นจริงและการสัมภาษณ จากนั้นวิเคราะห
ขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) ไดแก ความถี่และรอยละ
ขั้นปฏิบัติ (Action) ผูวิจัยใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานแผนและงานพัสดุรายงาน
ขอมูลการใชจายงบลงทุน ผานการประชุมคณะกรรมการกํากับ ติดตามเรงรัดการใชจาย
งบประมาณประจําเดือนตามแผนที่กําหนดไว
ขั้นสังเกต (Observe) ฝายประสิทธิภาพองคกร กองนโยบายและแผนบันทึก
ผลการรายงานการใชจายงบลงทุนผานแบบสังเกตที่ผูวิจัยกําหนดขึ้น
ขั้นสะทอนผล (Reflect) ผูวิจัยวิเคราะหการรายงานผลของเจาหนาที่โดยใช
การสัมภาษณวาอะไรเปนสาเหตุที่ทําใหการรายงานขอมูลไมเปนตามเกณฑของสถาบันฯ
กําหนด และฝายประสิทธิภาพองคกร กองนโยบายและแผนจะมีวิธีการอยางไรที่จะชวยให
การสงรายงานถูกตอง ไมคลาดเคลื่อน ลดความซ้ําซอนในการทํางานใหกับเจาหนาที่ในการ
รายงานขอมูล จากนั้นใหเจาหนาที่สะทอนความคิดเห็นที่มีตอปญหา/สาเหตุและแนวทาง
แกไขเพื่อนําไปวางแผนทดลองใชนวัตกรรมในวงจรที่ 2 ตอไป
วงรอบที่ 2 การทดลองใชนวัตกรรม
ขั้ น วางแผน (Plan) ผู วิจัย วางแผนในการใชน วั ตกรรม คือ “แบบรายงาน
การใชจายงบลงทุนครบวงจร” เพื่อใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานแผนและพัสดุที่ทําหนาที่
รายงานผลการใชจายงบลงทุนรายงานผลไดอยางถูกตอง และลดภาระความซ้ําซอน ในการ
รายงานขอมูล โดยมีที่มาจากแนวคิดการบูรณาการการทํางานในลักษณะครบวงจร คื อ
ผสานความต องการสารสนเทศจากทุ กฝายที่เกี่ย วของอยูในตารางเดีย ว โดยมีขั้น ตอน
การทดลองใช นวั ตกรรม (แผนการใชน วัต กรรม) ซึ่งผู วิจั ยใหหนวยงานและสถานศึกษา
ทดลองรายงานขอมูลผานแบบรายงานการใชจายงบลงทุนครบวงจรที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้น
จากนั้นผูวิจัยเก็บขอมูลการรายงานการทดลองใชแบบรายงานการใชจายงบลงทุนครบวงจร
ดังกล าวกับ เจ า หน าที่ ผูป ฏิบั ติงานแผนและพัส ดุของหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัด
สถาบันฯ จํานวน 19 คน เก็บขอมูลในชวงเดือนกันยายน 2562 โดยใชวิธีการสัมภาษณ
และการสอบถามความพึงพอใจของประชากร ผานเครื่องมือ คือ แบบสัมภาษณที่มีโครงสราง
และแบบสอบถามความพึงพอใจ และวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive
statistic) ไดแก คาเฉลี่ย ความถี่ รอยละ และการวิเคราะหเนื้อหาในการแปลผล
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ขั้นปฏิบัติ (Action) ผูวิจัยใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานแผนและพัสดุทดลองใช
นวั ต กรรม คื อ แบบรายงานการใช จายงบลงทุน ครบวงจร ในชว งเดือนกัน ยายน 2562
ตามแผนที่กําหนด
ขั้นสังเกต (Observe) ฝายประสิทธิภาพองคกร กองนโยบายและแผนบันทึกผล
การรายงานการใชจายงบประมาณของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานแผนและพัสดุผานแบบ
การรายงานการใชจายงบลงทุนแบบครบวงจร โดยใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ
แบบสัมภาษณที่มีโครงสราง และแบบสอบถามความพึงพอใจ
ขั้นสะทอนผล (Reflect) ผูวิจัยวิเคราะหผลงานของเจาหนาที่จากแบบรายงาน
การใช จายงบลงทุ น แบบครบวงจร สามารถแกปญหาตารางกรอกขอมูล ไมชัดเจน ขาด
การบู ร ณาการข อ มู ล บางส ว นที่ ผู บ ริ ห าร หน ว ยงานภายนอกต อ งการ รวมถึ ง ลดภาระ
ความซ้ํ า ซ อ นของงานใหแ ก เ จ า หน า ที่ ที่ทํ า งานดา นนโยบายและแผนไดห รือ ไม อย างไร
การสัง เกตพฤติ ก รรมของเจ า หน า ที่ว า แสดงออกอย า งไร และการสั ม ภาษณ เ จ าหน า ที่
ผูปฏิบัติงานดานแผนและพัสดุมีความพึงพอใจตอนวัตกรรมในระดับใด
3. ผูวิจัยและเจาหนาที่สะทอนความคิดเห็นที่มีตอการแกปญหา ปญหา/อุปสรรค
และขอเสนอแนะในการนําไปใช จากนั้นสรุปผลที่ไดจากการวิจัย ตามคําถามและวัตถุประสงค
ที่ผูวิจัยตั้งไว
4. การวิเคราะหขอมูล (Data Analysis) การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณใชสถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ไดแก คาเฉลี่ย ความถี่ รอยละ และการวิเคราะห
ขอมูลเชิงคุณภาพ ใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)
ผลการศึกษา
จากที่ผูวิจัยไดพัฒนา “แบบรายงานการใชจายงบลงทุนครบวงจร” ของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลปขึ้นเพื่อแกปญหาเครื่องมือติดตามการใชจายงบลงทุนไมมีประสิทธิภาพ
ซึ่งผูวิจัยไดเสนอผลการวิจัยออกเปน 2 สวน ดังนี้
ผลวิจัยตามวัตถุประสงคการวิจัยขอ 1 เพื่อศึกษาหาสาเหตุของปญหาในการ
รายงานผลการใชจายงบลงทุนของหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดของสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลปที่ไมเปนไปตามเกณฑที่สถาบันฯกําหนด
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วงรอบการวิเคราะหสาเหตุของปญหา
ผู วิ จั ย ไดว างแผนเก็ บ ข อ มู ล ผ า นตารางติ ดตามการใช จายงบลงทุน แบบเดิ มกั บ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานแผนและพัสดุของหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดสถาบันฯ จํานวน
19 คน เพื่อศึ กษาสาเหตุของปญหาที่ เกิด ขึ้น โดยเก็บขอมูล ในชวงเดือนสิงหาคม 2562
ใชวิธีการสังเกตพฤติกรรมการรายงานขอมูลที่เกิดขึ้นจริงผานแบบสังเกตและการสัมภาษณ
ทางโทรศัพท จากนั้นจึงนับปริมาณความถี่ของปญหาที่เกิดขึ้น โดยผลของการศึกษาพบวา
สาเหตุหลักที่สําคัญ คือ ตารางกรอกขอมูลไมชัดเจนสรางความสับสนใหเจาหนาที่ที่กรอก
ขอมูล ขาดการบูรณาการขอมูลบางสวนที่ผูบริหารและหนวยงานภายนอกตองการและไมมี
คํ า อธิ บ ายข อมู ล สํ า หรั บ อธิ บ ายว า หน ว ยงานตอ งกรอกขอมู ล อยา งไรใหถูกต อง ชั ดเจน
รายละเอียด ตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สาเหตุของปญหาการรายงานขอมูลงบลงทุนไมเปนไปตามเกณฑที่สถาบันฯ กําหนด (n=19)
ลําดับ สาเหตุของปญหาการรายงานขอมูลไมเปนไปตามเกณฑที่สถาบันฯกําหนด ความถี่ รอยละ
1 ตารางกรอกขอมูลไมชดั เจนสรางความสับสนใหเจาหนาที่ที่กรอกขอมูล
12
63
2 ขาดการบูรณาการขอมูลบางสวนที่ผูบริหารและหนวยงานภายนอกตองการ 11
58
3 ไมมีคําอธิบายขอมูลสําหรับอธิบายวาหนวยงานตองกรอกขอมูลอยางไร
8
42
ใหถูกตอง ชัดเจน

จากตารางที่ 1 พบวา สาเหตุที่สําคัญการในการรายงานขอมูลงบลงทุนไมเปนไป
ตามเกณฑที่สถาบันฯ กําหนด คือ ตารางกรอกขอมูลไมชัดเจนสรางความสับสนใหเจาหนาที่
ในการกรอกข อ มู ล มากที่ สุ ด ถึ ง ร อ ยละ 63 รองลงมาเป น ขาดขาดการบู ร ณาการข อมู ล
บางสวนที่ผูบริหารและหนวยงานภายนอกตองการรอยละ 58 และไมมีคําอธิบายขอมูล
สําหรับอธิบายวาหนวยงานตองกรอกขอมูลอยางไรใหถูกตองชัดเจน รอยละ 42 ตามลําดับ
จากนั้ น ผู วิ จั ย จึ ง ได ทํ า การสะท อ นคิ ด (Reflect) โดยศึ ก ษาร ว มกั บ เจ า หน า ที่
ผูปฏิบัติงานแผนและงานพัสดุวาสถาบันฯ ถึงวิธีการชวยใหการสงรายงานถูกตอง ไมเกิด
ความคลาดเคลื่อน และลดความซ้ําซอนในการทํางานใหแกเจาหนาที่ในการรายงานขอมูล
ซึ่งจากการสะทอนคิดของเพื่อนรวมงาน พบวา วิธีการชวยใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานรายงาน
ถูกตอง ไมคลาดเคลื่อน และลดความซ้ําซอนในการทํางานใหแกเจาหนาที่ในการรายงาน
ข อ มู ล คื อ พั ฒ นาตารางกรอกข อ มู ล ที่ ง า ยต อ การทํ า ความเข า ใจ สามารถบู ร ณาการ
ความต องการจากหลายหน วยงานเพื่ อลดปญ หาภาระงานของผูป ฏิ บั ติ โดยเครื่องมือนี้
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มีความแตกตางจากแบบเดิม คือ แบบรายงานการใชจายงบลงทุนแบบเดิม สามารถรายงาน
ได เ ฉพาะข อ มู ล การจั ด ซื้ อ จั ด จ า งตามที่ ร ะบุ ใ นสั ญ ญาและการส ง มอบตามจริ ง รวมถึ ง
การรายงานปญหาและอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจาง ซึ่งไมสามารถบูรณาการความตองการ
จากหลายหนวยงานที่ตองการขอมูลสารสนเทศไปใชประโยชน ทําใหหนวยงานและสถานศึกษา
ตองรายงานขอมูลมาหลายครั้งตามวัตถุประสงคในการใชขอมูลที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเครื่องมือ
ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นนั้นไดบูรณาการความตองการจากทุกสวนทั้งผูบริหารและหนวยงานภายนอก
เขามาอยูในตารางเดียว เพื่ออํานวยความสะดวกใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานแผนและพัสดุ
รายงานผลเพียงครั้งเดียว นอกจากนั้นผูวิจัยยังมีคูมืออธิบายการกรอกขอมูลในแบบรายงาน
การใชจายงบลงทุน เพื่อสรางความเขาใจในการกรอกขอมูลใหกับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานแผน
และพัสดุสามารถรายงานผลมาไดอยางถูกตอง
วงจรการทดลองใชนวัตกรรม
ผูวิ จั ย วางแผนเก็ บ ขอมู ล การรายงานการผานแบบรายงานการใชจายงบลงทุน
ครบวงจรกับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานแผนและพัสดุของหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัด
สถาบันฯ จํานวน 19 คน โดยเก็บขอมูลในชวงเดือนกันยายน 2562 ใชวิธีการสัมภาษณ
(Interview) ผานเครื่องมือ คือ แบบสัมภาษณที่มีโครงสราง ผลการสัมภาษณพบวา
1. แบบรายงานการใชจายงบลงทุนครบวงจรชวยทําใหหนวยงานกรอกขอมูลละเอียด
ครบถวน ชัดเจน และครอบคลุม ดังคํากลาวของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานพัสดุคนที่ 1
“ผมชอบตารางแบบนี้ ตารางกรอกขอมูลมีรายละเอียดครบถวนดี กรอกทีเดียว
แลวจบ”
สอดคลองกับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานแผนคนที่ 1 ที่กลาวไววา
“ตารางเกาไมมีชองยี่หอและรุน ซึ่งตอนแรกทราบตอนทําการจัดซื้อในชวงตน
หลังจากนั้นพอไมไดรายงานขอมูลก็ลืมสวนนี้ไป แตพอสวนกลางตองการขอมูลรุนและยี่หอ
ภายหลังในแบบฟอรมที่ตองรายงานสํานักงบ ซึ่งจําไมไดแลว ตองไปคนหาเอกสาร เสียเวลา
มาก ตารางใหมมีชองยี่หอ รุน และอื่น ๆ เพิ่มเติมเขามา ดีตอการกรอกขอมูลไดเบ็ดเสร็จ”
2. แบบรายงานการใชจายงบลงทุนครบวงจรชวยลดความซ้ําซอนในการสงรายงาน
ลดภาระงาน ลดเวลาในการทํางานของหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดได สอดคลองกับ
คําพูดของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานพัสดุคนที่ 2 กลาวไววา
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“ตารางใหม ครบถ ว น กรอกครั้ งเดี ย ว ชว ยลดภาระงานได เปน การชว ยลด
ขั้นตอนในการทํางาน สามารถรายงานผลการดําเนินงาน มีรายละเอียดครบถวน และลด
ความซ้ําซอนในการทํางาน”
และเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานพัสดุคนที่ 3 กลาวไววา
“ตารางตรงตามความตองการ ทําทีเดียวครบทุกอยาง ลดเวลาและความซ้ําซอน”
3. แบบรายงานการใชจ า ยงบลงทุนครบวงจรชว ยหน ว ยงานและสถานศึกษา
ในสังกัดสามารถใชขอมูลจากตารางใหเปนประโยชนไดนอกจากใชประชุมติดตามเรงรัด
การใชจายงบประมาณได สอดคลองกับคําพูดของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานแผนที่กลาวไววา
“ตารางชวยลดภาระได มีหลายชองก็จริงแตขอมูลครบ นอกจากสงรายงานให
สถาบัน ฯ แล ว ยังใชเป นขอมู ลประชุมที่คลังจังหวัดไดอีกด วย เพราะตารางกรอกขอมู ล
มีขอมูลรายละเอียดคลายกับรายงานขอมูลใหจังหวัดทราบเชนกัน ทําใหสามารถดึงขอมูลไป
ใชดวยกันได” เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานแผนคนที่ 2
“ช ว งแรกต อ งกรอกข อ มู ล เยอะก็ จ ริ ง แต เ มื่ อ กรอกข อ มู ล เสร็ จ แล ว เป น
ประโยชน สามารถลดภาระงาน ลดความซ้ําซอนได” เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานพัสดุคนที่ 4
4. แบบรายงานการใช จ า ยงบลงทุน ครบวงจรมี คูมื ออธิ บ ายเขา ใจง าย ทําให
สะดวกในการกรอกขอมูล ลดความผิดพลาดในการกรอกขอมูล สอดคลองกับคําพูดทีว่ า
“ตารางกรอกขอมูลแบบแบบครบวงจร ควบคูกับคําอธิบายฯ ทําใหสามารถ
กรอกขอมูลไดอยางถูกตองและลดความผิดพลาดของขอมูล คําอธิบายเขาใจงาย สําหรับ
ผูกรอกขอมูลที่ไมมีความรูเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง การบริหารพัสดุ สามารถกรอกขอมูล
ในเบื้องตนได” เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานแผนคนที่ 3
“ตารางใหมครอบคลุมดี ชวยทําใหการรายงานสะดวกขึ้น เนื่องจากมีตัวเลือก
ใหคลิก คูมือเขียนบรรยายไดละเอียด อานแลวเขาใจงาย ถาดูจากตารางและศึกษาคูมือแลว
การรายงานไมนาจะมีอะไรผิดพลาด” เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานพัสดุคนที่ 5
รายละเอียดของผลการสัมภาษณแสดงตามตารางที่ 2 โดยจากการสัมภาษณ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานแผนและพัสดุจํานวน 19 ทาน พบวา แบบรายงานการใชจายงบลงทุน
ครบวงจรที่ผูวจิ ัยพัฒนาขึ้นเปนประโยชนกับหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัด โดยมีขอมูล
ละเอียด ครบถวน ชัดเจน และครอบคลุม จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 57.59 ชวยลด
ความซ้ําซอนในการสงรายงานจํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 47.37 ชวยลดภาระงานของ
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หนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 36.84 นอกจากนั้นยังชวย
ใหหนวยงานสามารถใชขอมูลในวัตถุประสงคอื่นที่นอกเหนือจากการประชุมติดตามเรงรัด
งบประมาณ ตลอดจนมีคูมื ออธิ บ ายช ว ยใหเ ข า ใจง าย ทํา ให ส ะดวกในการกรอกข อมู ล
ลดความผิ ดพลาดในการกรอกข อมู ล ลดเวลาในการทํางาน และทําใหทราบถึงขั้นตอน
ในการจัดซื้อจัดจาง ตามลําดับ
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหเนื้อหาจากการสัมภาษณเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานแผนและพัสดุเกี่ยวกับ
การทดลองใชแบบรายงานการใชจายงบลงทุนครบวงจร
ลําดับ
วิเคราะหเนื้อหา
ความถี่ รอยละ
1 ตารางกรอกขอมูลละเอียด ครบถวน ชัดเจน และครอบคลุม
11 57.89
(กรอกขอมูลทีเดียวจบ)
2 ลดความซ้ําซอนในการสงรายงาน
9
47.37
3 ลดภาระงาน/ไมเพิ่มภาระงาน
7
36.84
4 หนวยงานสามารถใชขอมูลจากตารางใหเปนประโยชนไดนอกจากใช
4
21.05
ประชุมติดตามเรงรัดการใชจายงบประมาณ
5 มีคูมืออธิบายเขาใจงาย ทําใหสะดวกในการกรอกขอมูล ลดความ
4
21.05
ผิดพลาดในการกรอกขอมูล
6 กรอกขอมูลในชวงแรกคอนขางมาก แตหลังจากกรอกขอมูลครบแลวจะ
4
21.05
เปนประโยชนมากในการใชขอมูล
7 ลดเวลาในการทํางาน
2
10.53
8 ชวยทําใหทราบถึงสถานะ/ขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจางวาดําเนินการไป
2
10.53
ถึงไหนแลว
9 ถามีใครมาสอบถามสามารถตอบขอมูลไดทันที
1
5.26
10 ไมแสดงความคิดเห็น
2
10.53

จากตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะหเนื้อหาจากการสัมภาษณเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
แผนและพัสดุเกี่ยวกับการทดลองใชแบบรายงานการใชจายงบลงทุนครบวงจร พบวา แบบ
รายงานการใชจายงบลงทุนครบวงจรที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นเปนตารางกรอกขอมูลที่ละเอียด
ครบถ ว น ชั ด เจน และครอบคลุ ม (กรอกข อมู ล ที เ ดี ย วจบ) มากที่ สุ ด ถึ ง รอ ยละ 57.89
รองลงมา ชวยลดภาระความซ้ําซอนในการสงรายงาน และลดภาระงาน/ไมเพิ่มภาระงาน
รอยละ 47.37 และ 36.84 ตามลําดับ
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ผลวิจัยตามวัตถุประสงคการวิจัยขอ 2 เพื่อพัฒนาการรายงานผลการใชจาย
งบลงทุนสําหรับหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
จากการทําวิจัยผูวิจัยไดเครื่องมือในการรายงานผลการใชจายงบลงลงทุนสําหรับ
หนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป คือ แบบรายงานการใชจาย
งบลงทุนครบวงจร จากการสอบถามความพึงพอใจของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานแผนและ
พัสดุมีความพึงพอใจตอแบบรายงานการใชจายงบลงทุนครบวงจร จํานวน 19 คน ผูวิจัยใช
มาตรประมาณคา 5 ระดับ (rating scale) ซึ่งมีระดับคะแนน ดังนี้ 5 เทากับพึงพอใจมาก
ที่สุด 4 เทากับพึงพอใจมาก 3 เทากับพึงพอใจปานกลาง 2 เทากับพึงพอใจนอย และ 1
เทากับพึงพอใจนอยที่สุด ผลการวิจัยพบวา เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานแผนและพัสดุมีความ
พึงพอใจตอแบบการรายงานการใชจายงบลงทุนแบบครบวงจรอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย
(mean) เทากับ 4.12
สรุปและอภิปรายผล
วัตถุประสงคการวิจัยขอ 1 เพื่อศึกษาหาสาเหตุของปญหาในการรายงานผลการใช
จายงบลงทุนของหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปที่ไมเปนไป
ตามเกณฑที่สถาบันฯ กําหนด พบวา สาเหตุของปญหาในการรายงานผลการใชจายงบลงทุน
ของหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปที่ไมเปนไปตามเกณฑที่
สถาบันฯ กําหนด ทั้งนี้เปนเพราะวาเกิดจากสาเหตุหลักดวยกัน 3 ประการ คือ ตารางกรอก
ข อ มู ล ไม ชั ด เจนสร า งความสั บ สนให เ จ า หนา ที่ที่ ก รอกขอ มู ล ขาดการบู ร ณาการข อ มู ล
บางส ว นที่ ผู บ ริ ห ารและหน ว ยงานภายนอกตองการ เชน สํานักงบประมาณ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปนตน รวมถึงไมมีขอมูลสําหรับอธิบายวาหนวยงานตองกรอกขอมูล
อยางไรใหถูกตองชัดเจน
จากวั ตถุ ป ระสงค การวิ จั ย ข อ 2 เพื่อพั ฒ นาการรายงานผลการใชจา ยงบลงทุ น
สําหรับหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป พบวา แบบรายงาน
การใชจายงบลงทุนแบบครบวงจรชวยทําใหหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดสถาบันฯ
รายงานขอมูลไดถูกตอง ละเอียด ครบถวน ชัดเจน ครอบคลุม และตอบสนองทุกความตองการ
ของหนวยงานภายนอกได รวมถึงลดความซ้ําซอนในการสงรายงาน ลดภาระงาน ลดเวลา
ในการทํางานของหนว ยงานและสถานศึ กษาในสังกั ดได ลดภาระจากที่ตองกรอกขอมู ล
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หลายตารางตามความตองการที่หลากหลายของผูบริหารและหนวยงานภายนอก กรอกขอมูล
เพียงตารางเดียว สงเพียงครั้งเดียว และเครื่องมือดังกลาวทําใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานแผน
และพัสดุจะมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.12) โดยผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ในครั้งนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ บริษัท จัดหางาน จอบส ดีบี (ประเทศไทย) จํากัด (2558)
ที่ไดสํารวจดัชนีความสุขของพนักงาน พบวาปจจัยที่ทําใหพนักงานไมมีความสุขในการทํางาน
มากที่สุด คือ การที่องคกรมีขั้นตอนในการทํางานที่มากหรือระบบอนุมัติหลายขั้นตอนอาจมี
สวนบั่นทอนความสุขของคนทํางาน ซึ่งสามารถแปลความไดวาการที่สามารถลดขั้นตอน
ในการทํางานสามารถทําใหคนเกิดความพึงพอใจและมีความสุขในการทํางานและสอดคลอง
กับงานวิจัยของ เกษวรา อินทรฉิม (2558) ที่ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพ
ของบริการเอกสารรายงานวิจัยดวยแนวคิด Lean ผลการวิจัยพบวา ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ลดลง 2 ขั้นตอน ระยะเวลาในการปฏิบัติงานลดลง รอยละ 51.90 ประสิทธิภาพในการ
ใหบ ริการเพิ่ มขึ้น รอยละ 58.57 และความพึ งพอใจตอการเพิ่มประสิทธิภาพของบริการ
เอกสารรายงานวิจัยในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ผลจากการนําแนวคิด Lean มาเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทําใหผูใชบริการไดใชเอกสารรายงานการวิจัยอยางรวดเร็ว
ตรงความต องการ และมี ความพึ งพอใจต อการใหบ ริการของหองสมุด รวมทั้ งหองสมุ ด
สามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ทําใหการปฏิบัติงานของหองสมุดมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. การวิจัยเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้เพื่อแกปญหาการทํางานที่เกิดขึ้นจริงกับผูปฏิบัติงาน
ดานแผนและพัสดุในระดับเจาหนาที่เปนหลัก ดังนั้นปญหาที่เกิดขึ้นจะมาจากผูปฏิบัติงาน
เปนหลักซึ่งเปนการแสดงปญหาในมุมมองดานเดียว โดยการวิจัยปฏิบัติการตอไปในอนาคต
อาจจะมีการสอบถาม การสัมภาษณความคิดเห็นของหัวหนางาน ตลอดจนผูบริหารดาน
นโยบายและแผนที่ เ กี่ ยวข องเพื่ อให การวิ เ คราะหและแกปญ หาในการทํางานไดตรงจุด
มากขึ้น
2. รูปแบบในการติดตามการใชงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณโดยเฉพาะ
งบลงทุนมีหลากหลาย เชน ผานตาราง Excel เปนตน เทคโนโลยีมีความเจริญกาวหนารวดเร็ว
สถาบันฯ อาจพิจารณาประยุกตใชรูปแบบการกรอกขอมูลผานระบบออนไลนที่หนวยงาน
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พัฒนาขึ้นในอนาคตจะเปนประโยชนตอการลดเวลาในการทํางานของผูปฏิบัติงานมากขึ้น
แตมีขอแมวา ระบบที่พัฒนานั้นควรเปนระบบที่งายตอการใชงานและไมสรางภาระงาน
ใหแกผูปฏิบัติงานเพิ่มเติม
3. การศึ กษาสาเหตุ ของป ญหาควรใช การสั งเกตหรือการตรวจสอบผลงานจะมี
ความเหมาะสมกวาใช PAOR (P=Plan, A=Act, O-Observe, R=Reflect)
4. การวิจัยปฏิบัติการโดยใช PAOR (P=Plan, A=Act, O-Observe, R=Reflect)
ควรใชทดลองนวัตกรรม 2 รอบ (cycle)
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การพัฒนาความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ผานการจัดการเรียนการสอนรูปแบบนาฏศิลปสรางสรรค (PIIACR)
THE DEVELOPMENT OF CREATIVITY FOR GRADE 6 STUDENTS
THROUGH CREATIVE DRAMATIC ARTS (PIIACR) TEACHING
กุลรดา พุทธผล ∗
KULRADA PUTTAPHOL

บทคัดยอ
การวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เรื่ อ ง “การพั ฒ นาความคิ ด สร า งสรรค ข องนั ก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผานการจัดการเรียนการสอนรูปแบบนาฏศิลปสรางสรรค (PIIACR)”
มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ดําเนินการ
วิจัยในชวงกรกฎาคม - กันยายน 2562 เนื้อหาที่ใชในการพัฒนาแนวทางการประเมินทักษะ
ความคิ ด สร างสรรคผ านการจั ดการเรี ย นการสอนรู ปแบบนาฏศิล ปส ร า งสรรค (PIIACR)
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ประกอบดวยแผนการเรียนรู จํานวน 8 ชั่วโมง โดยมี
เครื่ องมื อในการวั ดและประเมิ นผล คื อ แบบทดสอบความคิ ด สร า งสรรค ทางนาฏศิ ล ป
แบบประเมินความคิดสรางสรรคในการออกแบบชุดและอุปกรณการแสดง และแบบประเมิน
การปฏิบัติทารํานาฏศิลปสรางสรรคที่ทําการประเมินโดยตนเอง เพื่อนรวมชั้นเรียน และ
ครูผูสอน ซึ่งจากผลการวิจัยไดขอสรุปวา คาพัฒนาสัมพัทธของนักเรียนจากแบบประเมิน
การสรางสรรคกิจกรรมการแสดงและแบบการทดสอบความคิดสรางสรรคทางนาฏศิลป
พบวา นักเรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้น ในขณะที่การวัดคะแนนเทียบกับเกณฑ โดยใชแบบประเมิน
ความคิดสรางสรรคในการออกแบบการแตงกายและอุปกรณการแสดง พบวา นักเรียนมี
ระดับความคิดสรางสรรคอยูในระดับดีขึ้นไปคิดเปนรอยละ 90.32
คําสําคัญ : ความคิดสรางสรรค การสอนรูปแบบนาฏศิลปสรางสรรค (PIIACR)
∗

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ โรงเรียนอนุบาลบานบึง (อํานาจคณูปถัมภ)
Learning Area of Arts, Anubanbanbung School
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Abstract
The Action Research entitled “The Development of Creativity for
Grade 6 Students through Creative Dramatic Arts (PIIACR) Teaching” which
aimed to develop creativity of Grade 6 students was conducted during JulySeptember 2019. The content used to develop guidelines for the assessment
of creative thinking skills through learning management of “PIIACR” creative
dramatic performance for Grade 6 students consisted of an 8-hour learning
plan. The tools used for measurement and evaluation comprised a test of
creativity in dramatic arts, an assessment form for creativity in costume design
and performance equipment, and an assessment form for creativity in dramatic
performance evaluated by performers, roommates and the teacher. The
results from relative gain scores of the performance creativity assessment
and the test of creativity in dramatic performance showed that the students
increased in their creativity. When the scores gained from the assessment of
the costume design and performance equipment were compared to the
criteria, it was found that 90.32 percent of the students had good and excellent
levels of creativity.
Keywords: Creativity, Creative Dramatic Arts (PIIACR) Teaching

บทนํา
ความคิดสรางสรรคเปนกระบวนการคิดของสมองที่สงเสริมความสามารถในการคิด
ไดหลากหลายและแปลกใหมจากเดิมหรือรูปแบบความคิดใหม อีกทั้งยังสามารถมองความคิด
สรางสรรคในหลายรูปแบบ ซึ่งอาจมองในแงที่เปนกระบวนการคิดมากกวาเนื้อหาการคิด
โดยที่สามารถใชลักษณะการคิดสรางสรรคในมิติที่กวางขึ้น เชน ความคิดสรางสรรคในการ
ทํางาน การเรียน หรือกิจกรรมที่ตองอาศัยความคิดสรางสรรคดวย (กระทรวงศึกษาธิการ,
2557) นักจิตวิทยาไดทําการวิจัยความคิดสรางสรรคในเด็กพบวา เหลาเด็ก ๆ ที่โตขึ้นสราง
ผลงานได ม ากล ว นมี ค ะแนนด า นความคิ ด สร า งสรรค สู ง กว า ระดั บ สติ ป ญ ญาถึ ง 3 เท า
หมายความวาในระยะยาวนั้นความคิดสรางสรรคมีโอกาสสรางความสําเร็จในดานผลงานได
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มากกวาระดับสติ ปญญา โดยเชื่อว าทุกคนสามารถไดรับการฝกใหมีความคิดสรางสรรค
สูงขึ้น ได ในการฝ กต องใชวิ ธีการที่ ตอเนื่องและทําอยูส ม่ําเสมอเปน ประจํ า มุ งไปในด าน
การคิดแกปญหา กิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความคิดสรางสรรค การวาดภาพ การประดิษฐ
ชิ้นงาน การเลนบทบาท กิจกรรมเขาจังหวะ และการแสดงออกทางดานจินตนาการ เปนตน
(Torrance, 1950 อางถึงในธเนศ รัตนกุล, 2562)
จากการศึกษาปญหาผูเรียนสวนหนึ่งพบวา การจัดการเรียนการสอนที่เนนการทองจํา
มั ก ตี ก รอบความคิ ด ทํ าให ผู เ รี ย นขาดอิ ส ระทางความคิ ด ขาดความคิด สร า งสรรคแ ละ
จินตนาการ และเกิดความรูสึกเบื่อหนายในการเรียน สงผลกระทบใหคุณภาพผูเรียนต่ํากวา
มาตรฐาน (สยามรัฐออนไลน, 2560) รวมถึงนโยบายพัฒนาการเรียนการสอนของกระทรวง
ศึกษาธิ การที่ มุงเน น กระบวนการในการเรี ย นรู (Active learning) มากกว าเนื้อ หาวิช า
เปนกระบวนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดการสรางสรรคทางปญญา (Constructivism)
เพื่อชวยใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงความรูหรือสรางความรูใหเกิดขึ้นในตนเองดวยการลงมือ
ปฏิบัติจริงผานสื่อหรือกิจกรรมการเรียนรู มีครูผูสอนเปนผูแนะนํา กระตุน หรือทําหนาที่
อํานวยความสะดวกใหผูเรียนเกิดการเรียนรูขึ้น โดยกระบวนการคิดขั้นสูง (สถาพร พฤฑฒิกุล,
2558)
ผูวิจัยและคณะครูผูสอนของกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ประกอบดวยวิชาทัศนศิลป
วิชาดนตรี และวิชานาฏศิลป ไดทําการวิเคราะหสภาพการเรียนการสอน โดยการสํารวจปญหา
และจัดลําดับความสําคัญของปญหาดวยวิธี Priority Needs Index (PNI) แบบปรับปรุง
พบวา มีปญหาที่สําคัญมากที่สุดคือ นักเรียนขาดความคิดสรางสรรค จากนั้นทําการวิเคราะห
สาเหตุของปญหาโดยใชเทคนิคการจัดสนทนากลุม (Focus Group) พบวา การที่นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ไมสามารถสรางสรรคผลงานทางศิลปะนั้นเกิดจาก 2 สาเหตุหลัก
ไดแก ดานผูเรียนมีอุปนิสัยที่สกัดกั้นความคิดสรางสรรคกลาวคือ ขาดความกลาที่จะถาม
หรือแสดงความคิดเห็น ขาดการชางสังเกต และกลัวความผิดพลาด มักจะยึดติดกับความรู
และประสบการณเดิม ๆ สวนสาเหตุ ดานการสอน คือ ขาดการจั ดกิจกรรมการเรียนรูที่
หลากหลาย และกิจ กรรมสว นใหญเปน การจัดกิจ กรรมการเรียนรูที่เนนใหครูผูสอนเปน
ศูน ย กลาง โดยเฉพาะอย า งยิ่ งวิ ช านาฏศิ ล ป เนื่ องจากสภาพการจั ด การเรี ย นการสอน
นาฏศิลปยังคงเนนการสอนที่ครูบอกกฎเกณฑหรือปฏิบัติตามแบบทาทางของครู
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จากปญหาขางตนผูวิจัยจึงไดวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) เพื่อแกปญหา
ในการจัดการเรียนการสอนในวิชานาฏศิลป โดยผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวของพบวา รูปแบบการพัฒนาความคิดสรางสรรคในวิชานาฏศิลปมีหลากหลายวิธี เชน
รูปแบบตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต (Constructivist) รูปแบบซินเนคติคส (Synectics)
รูปแบบซิปปา (CIPPA) รูปแบบโครงงานเปนฐาน (PBL) และรูปแบบนาฏศิลปสรางสรรค
(PIIACR) วิธีที่ผูวิจัยนํามาใชแกปญหานักเรียนขาดความคิดสรางสรรค คือ การจัดการเรียน
การสอนรูปแบบนาฏศิลปสรางสรรค (PIIACR) เนื่องจากมีความเหมาะสมกับการสอนวิชา
นาฏศิลปที่ชวยพัฒนาความคิดสรางสรรคในการออกแบบกระบวนการทารําใหเกิดผลงาน
ใหมสมบูรณ งดงาม อีกทั้งเปนรูปแบบการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลางและ
ชวยใหผูเรียนเปนคนชางสังเกต กลาคิด กลาแสดงออก มีขั้นตอนการเรียนรูประกอบดวย
1. เตรียมพรอมและศึกษา (Preparation) 2. เสริมคาแรงบันดาลใจ (Inspiration) 3. รายรํา
ตามแบบเปนอาจิณ (Imitation) 4. ประยุกตนาฏศิลปใหโสภา (Adaptation) 5. รวมมา
สรางสรรคผลงาน (Creation) 6. สะทอนการปฏิบัติใหชัดเจน (Reflection) (ฉวีวรรณ ตาลสุก,
2556)
นอกจากนี้ผลการวิจัยการจัดการเรียนรูรูปแบบนาฏศิลปสรางสรรค (PIIACR) พบวา
ความสามารถในการสร า งสรรค งานด า นนาฏศิล ปและการปฏิบัติทารําของนักเรีย นที่มี
พื้นฐานตางกันมีพัฒนาการสูงขึ้น รวมทั้งผลสัมฤทธิ์วิชานาฏศิลปของนักเรียนที่มีพ้ืนฐาน
ตางกันอยูในระดับดี การจัดการเรียนรูรูปแบบนาฏศิลปสรางสรรค (PIIACR) จึงสามารถ
พัฒนาความคิดสรางสรรคและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะปฏิบัติของผูเรียนได เนื่องจาก
ฝกใหผูเรียนไดนําองคความรู ทักษะจากการเรียนรู และประสบการณของผูเรียนมาสรางสรรค
ผลงานทางดานนาฏศิลป และสามารถนําไปเปนแนวปฏิบัติและเพื่อเปนการเติมเต็มศักยภาพ
ของผูเรียนใหสูงขึ้นในดานนาฏศิลปไทย
วัตถุประสงค
เพื่ อพั ฒ นาความคิ ดสร า งสรรค ของนั กเรีย นชั้น ประถมศึกษาปที่ 6 ผานการจัด
การเรียนการสอนรูปแบบนาฏศิลปสรางสรรค (PIIACR)
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นิยามศัพทเฉพาะ
1. ความคิดสรางสรรค หมายถึง กระบวนการทางความคิดที่หลากหลายนําไปสู
การคิดคนสิ่งใหมดวยการประยุกตและควบคูไปกับจิตนาการ เพื่อปรับเปลี่ยนใหเกิดสิ่งใหม
รวมทั้ งการประดิษฐคิดค นผลงานและวิธี การในดานต าง ๆ และเปน ประโยชน ตอสังคม
โดยพฤติกรรมที่แสดงออกถึ งบุคคลที่ มีความคิดสรางสรรค ขณะจัดกิจกรรมการเรีย นรู
นาฏศิลปสรางสรรค ผูวิจัยนําทฤษฎีองคประกอบความคิดสรางสรรคของกิลฟอรด (Guilford,
1967) มาใชประกอบดวย 4 องคประกอบ ดังนี้
1) ความคิดริเริ่ม (Originality) เปนลักษณะการสรางสรรคทาทาง ทารํา รูปแบบ
การแปรแถว เครื่องแตงกาย และอุปกรณการแสดงที่แปลก แตกตางจากความคิดเดิมและ
อาจไม เ คยมี ใ ครในชั้ น เรี ย นออกแบบมาก อ น ความคิ ด ริ เ ริ่ ม จํ า เป น ต อ งอาศั ย ลั ก ษณะ
ความกลาคิดกลาลอง เพื่อทดสอบความคิดของตน
2) ความคิดคลองแคลว (Fluency) เปนความสามารถที่ออกแบบทาทาง ทารํา
จากกลุมคําที่กําหนดให ในเวลาที่จํากัด การกําหนดความคิดคลองแคลวเปนความสามารถ
อันดับแรกในการเลือกใหไดความคิดที่ดีและเหมาะสมที่สุดกอน จึงจําเปนตองคิดออกมาให
ไดมากหลาย ๆ อยาง ชวยใหมีขอมูลมากพอในการเลือกสรรและยังมีชองทางอื่นที่เปนไปได
ใหเลือก จึงนับไดวาความคิดคลองแคลวเปนความสามารถพื้นฐานนําไปสูความคิดสรางสรรค
3) ความคิดยืดหยุน (Flexibility) สามารถในการออกแบบการเคลื่อนไหวทาทาง
หรือทารําจากการแปลงความรูหรือประสบการณ สามารถคิดไดหลายรูปแบบหลายทิศทาง
แมวาในเนื้อเพลงมีคําที่มีความหมายคลายกัน แตสามารถออกแบบทารําไดหลายรูปแบบ
และถูกหลักนาฏศิลปไทย ชวยเสริมคุณภาพความคิดใหดีขึ้นได
4) ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) ความคิดในรายละเอียดเปนขั้นตอน
สามารถอธิบายถึงที่มาของแนวคิดในการออกแบบใหเห็นภาพชัดเจนอยางเปนเหตุเปนผล
ตั้ ง แต การออกแบบท า รํ า รู ป แบบการแปรแถว ตลอดจนเครื่ อ งแต ง กาย และอุ ป กรณ
การแสดง ที่สอดคลองกับความหมายของเพลง เปนลักษณะของความพยายามในการใช
ความคิด และประสานความคิดตาง ๆ เขาดวยกันเพื่อใหเกิดความสําเร็จสมบูรณขึ้น
2. การจัดการเรียนการสอนนาฏศิลปรูปแบบ PIIACR หมายถึง รูปแบบที่มุงเนน
การพัฒนาความสามารถของผูเรียนในดานการปฏิบัติหรือการแสดงออกตาง ๆ ผูวิจัยนํา
รูปแบบมาจากแนวคิดของ ฉวีวรรณ ตาลสุก (2556) ที่ทําการสังเคราะหขอมูลเกี่ยวกับ
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วิธีการสรางสรรคความรู (Constructivist Methods) องคประกอบของความคิดสรางสรรค
และวิ ธี การสอนทั กษะการปฏิ บั ติ (Psychomotor) เพื่ อให ได รู ป แบบการสอนนาฏศิ ล ป
สรางสรรค มีขั้นตอนรายละเอียด ดังนี้
ขั้นที่ 1 เตรียมพรอมและศึกษา (Preparation) เปนการเตรียมพรอมกอนเริ่ม
เรี ย นในชั่ วโมงโดยครูมอบหมายให นั กเรี ย นไปศึกษาเกี่ย วกับ การออกแบบการแตงกาย
ทาทาง และทารําของการแสดงนาฏศิลปสรางสรรคมาเบื้องตนดวยตนเอง
ขั้นที่ 2 เสริมคาแรงบันดาลใจ (Inspiration) เปนการนําความรูที่ไดจากการคนควา
ดวยตนเองมารวมสนทนา แลกเปลี่ยนความรู โดยครูเปนผูบรรยาย สรุปและเชื่อมโยงใน
ประเด็นที่นักเรียนไมเขาใจหรือมีขอสงสัย
ขั้นที่ 3 รายรําตามแบบเปนอาจิณ (Imitation) การฝกพื้นฐานนาฏศิลปเบื้องตน
โดยครูเปนผูสาธิตและแกไขขอบกพรองใหแกนักเรียนและใหนักเรียนฝกตามแบบที่ถูกตอง
ขั้นที่ 4 ประยุกตนาฏศิลปใหโสภา (Adaptation) นักเรียนฝกเชื่อมโยง ประยุกต
ทารําใหมีความสวยงามมากขึ้น หรือคิดคนทาทาง ทารําใหสวยงามมากขึ้น
ขั้นที่ 5 รวมมาสรางสรรคผลงาน (Creation) นักเรียนแบงกลุมรวมกันคิดรวมกัน
ทํางาน รวมกันหาแนวคิดในการสรางงาน โดยการสังเกตจากสิ่งแวดลอมใกลตัวมาสรางงาน
ใหสวยงามเหมาะสมตามองคประกอบของนาฏศิลป และครูเปนผูใหคําปรึกษาและอํานวย
ความสะดวกแกผูเรียน
ขั้นที่ 6 สะทอนการปฏิบัติใหชัดเจน (Reflection) จากการนําเสนอผลงานตาม
แนวคิดอยางอิสระ โดยครูและนักเรียนรวมกันสะทอนผลการปฏิบัติงาน และใหขอเสนอแนะ
เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงผลงานใหดียิ่งขึ้น
3. คาพัฒนาสัมพัทธ (Relative Gain Score) คือคาที่เปนตัวเลขจากการเปรียบเทียบ
ผลการวัดคะแนนของแบบทดสอบความคิดสรางสรรคทางนาฏศิลป โดยการหาคาพัฒนา
สัมพัทธจากสัดสวนของผลตางระหวางคะแนนหลังเรียนและกอนเรียน กับผลตางระหวาง
คะแนนเต็มกับคะแนนกอนเรียน
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) ในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาความคิด
สรางสรรคของผูเรียนผานการจัดการเรียนการสอนรูปแบบนาฏศิลปสรางสรรค (PIIACR)
ซึ่งมีขอบเขตของการวิจัย ดังนี้
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1. ขอบเขตดานเนื้อหา เนื้อหาที่ใชในการพัฒนาความคิดสรางสรรค ผานการจัด
การเรียนรูรูปแบบนาฏศิลปสรางสรรค (PIIACR) สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 คือ
เนื้อหาของหลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู ศ 3.1 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู
นาฏศิ ล ป ตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน 2551 หน ว ยการเรี ย นรู เ รื่ อ ง
นาฏศิลปสรางสรรค ประกอบดวยแผนการเรียนรู 4 แผน จํานวน 8 ชั่วโมง ผานการจัด
การเรียนรูรูปแบบนาฏศิลปสรางสรรค (PIIACR)
2. ขอบเขตของกลุมเปาหมายในการวิจัย กลุมเปาหมายในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 โรงเรียน
อนุบาลบานบึง (อํานาจคณูปถัมภ) จํานวน 31 คน
3. ขอบเขตดานระยะเวลาวิจัย โดยระยะเวลาที่ใชในการวิจัยปฏิบัติการในครั้งนี้
คือ ระหวางเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562
ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย
1. ครู ผู ส อนได พัฒ นารู ป แบบแผนการจั ดการเรีย นการสอนนาฏศิล ป สามารถ
นําไปใชพัฒนาความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
2. นั ก เรี ย นได ท ราบถึ งระดั บ ทั ก ษะความคิ ด สร า งสรรค ข องตนเอง และนํ า ผล
การประเมินไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาทักษะความคิดสรางสรรคของตนเอง
วิธีการศึกษา
การวิจัยในครั้งนี้เปนงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยมีเครื่องมือ
ที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลที่หลากหลาย เพื่อศึกษาผลการพัฒนาความคิดสรางสรรคของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผานการจัดการเรียนการสอนรูปแบบนาฏศิลปสรางสรรค
(PIIACR) ผูวิจัยดําเนินการวิจัยตามหลักการและขั้นตอนของการวิจัยปฏิบัติการตามแนวคิด
ของ Kemmis, McTaggart และ McTaggart (2013) ซึ่งในแตว งจรมี จํานวน 4 ขั้น ตอน
ดังนี้
วงจรที่ 1 การวิเคราะหสภาพปญหาในชั้นเรียน
ขั้นวางแผน (Plan) ผูวิจัยเก็บขอมูลจากการประเมินผลการสรางสรรคกิจกรรม
การแสดง (ละครสรางสรรค) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 31 คน วิเคราะห
สภาพปญหาที่พบจากการจัดการเรียนรูในชวงเดือนมิถุนายน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา
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2562 ซึ่งเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบประเมินผลการสรางสรรคกิจกรรม
การแสดง (ละครสรางสรรค) วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic)
ไดแก ความถีแ่ ละรอยละ
ขั้นปฏิบัติ (Action) ครูมอบหมายใหนักเรียนแบงกลุมแตงบทละครสรางสรรค
ใหสอดคลองกับหลักการแตงบทละครที่เรียนในตนชั่วโมงและนําบทละครมาทําการแสดง
ขั้นสังเกต (Observe) ครูบันทึกผลการประเมินการสรางสรรคกิจกรรมการแสดง
(ละครสรางสรรค)
ขั้นสะทอนผล (Reflect) ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลที่ไดจากการประเมิน
พบวา ผลการประเมินการสรางสรรคกิจกรรมการแสดง (ละครสรางสรรค) อยูในระดับพอใช
คณะครูในกลุมสาระการเรียนรูศิลปะจึงรวมกันวิเคราะหสาเหตุพบวา เกิดจาก 2 สาเหตุ
หลักคือ นักเรียนขาดความกลาแสดงออก และกลัวความผิดพลาด ยึดติดกับความรูและ
ประสบการณเดิม ๆ สาเหตุดานการสอน คือ ขาดการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย
ที่กระตุนใหนักเรียนเกิดความคิดสรางสรรค
วงจรที่ 2 การทดลองใชนวัตกรรม
ขั้นวางแผน (Plan) ผูวิจัยวางแผนในการใชนวัตกรรม คือ การจัดการเรียนรู
รูปแบบนาฏศิ ลป ส รางสรรค (PIIACR) ตามแนวคิดของฉวี วรรณ ตาลสุ ก (2556) จากนั้ น
ผูวิจัยทําการสังเคราะหขอมูลจากทฤษฎีการสรรคสรางความรู (Constructivist Methods)
องคประกอบของความคิดสรางสรรคของกิลฟอรดและแนวคิดวิธีการสอนทักษะการปฏิบัติ
(Psychomotor) เพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 สอดคลอง
กับมาตรฐานการเรียนรู ศ 3.1 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูนาฏศิลป ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 หนวยการเรียนรูเรื่องนาฏศิลปสรางสรรคทั้งหมดจํานวน
4 แผนการจัดการเรียนรู โดยมีรายละเอียดดังนี้
แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 โดยใชการจัดการเรียนรูร ูปแบบนาฏศิลปสรางสรรค
(PIIACR) ในขั้นที่ 1 เตรียมพรอมและศึกษา และขั้นที่ 2 เสริมคาแรงบันดาลใจ จํานวน 1
ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 โดยใชการจัดการเรียนรูร ูปแบบนาฏศิลปสรางสรรค
(PIIACR) ในขั้ น ที่ 3 ร า ยรํ า ตามแบบเป น อาจิ ณ และขั้ น ที่ 4 ประยุกตน าฏศิล ป ใหโ สภา
จํานวน 2 ชั่วโมง
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แผนการจั ด การเรี ย นรู ที่ 3 โดยใช ก ารจั ด การเรี ย นรู รู ป แบบนาฏศิ ล ป
สรางสรรค (PIIACR) ในขั้นที่ 5 รวมมาสรางสรรคผลงาน จํานวน 3 ชั่วโมง
แผนการจั ด การเรี ย นรู ที่ 4 โดยใช ก ารจั ด การเรี ย นรู รู ป แบบนาฏศิ ล ป
สรางสรรค (PIIACR) ในขั้นที่ 6 สะทอนการปฏิบัติใหชัดเจน จํานวน 2 ชั่วโมง
จากนั้ นผูวิ จัยเก็บข อมูล จากผลการประเมินความคิดสรางสรรค นักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 31 คน เก็บ ขอมูล ในชว งระหวางเดือนสิ งหาคม - กันยายน
2562 โดยใชแบบทดสอบความคิดสรางสรรคทางนาฏศิลป แบบประเมินความคิดสรางสรรค
ในการออกแบบการแตงกายและอุปกรณการแสดง และแบบประเมินการสรางสรรคกิจกรรม
การแสดง (นาฏศิลปสรางสรรค) โดยตนเอง เพื่อน และครู และวิเคราะหขอมูล ใชสถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive statistic) ไดแก คาเฉลี่ย ความถี่ และรอยละในการแปลผล
ขั้นปฏิบัติ (Action) ครูผูสอนการจัดการเรียนรูรูปแบบนาฏศิลปสรางสรรค
(PIIACR) จํานวน 8 ชั่วโมง ในชวงระหวางเดือนสิงหาคม - กันยายน 2562
ขั้นสังเกต (Observe) ครูบันทึกผลการประเมินความคิดสรางสรรค โดยใช
เครื่ องมือในการเก็บ รวบรวมข อมูล คื อ แบบประเมินการสรางสรรคกิจกรรมการแสดง
(นาฏศิล ปสรางสรรค) แบบทดสอบความคิดสร างสรรค ทางนาฏศิลป และแบบประเมิ น
ความคิดสรางสรรคในการออกแบบการแตงกายและอุปกรณการแสดง
ขั้นสะทอนผล (Reflect) ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดเขียน
สะทอนบันทึกผลการปฏิบัติลงในบันทึกหลังการจัดการเรียนรูพ บวา ในแผนการจัดการเรียนรู
ที่ 1 บรรลุตามวัตถุประสงค จากการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนมีปฏิสัมพันธรวมกับครูและ
เพื่อนรวมชั้นเรียนไดเปนอยางดี ในขณะที่แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 ไมบรรลุตามวัตถุประสงค
นักเรียนมีผลประเมินการสรางสรรคกิจกรรมการแสดงระดับดีมากรอยละ 58.07 ระดับดี
รอยละ 19.35 และระดับควรปรับปรุงรอยละ 22.58 เนื่องจากนักเรียนบางกลุมมีผลการพัฒนา
ที่ลดลง จึงนําขอสะทอนคิดจากคณะครูกลุมสาระการเรียนรูศิลปะมาใชปรับปรุงแผนการจัด
การเรียนรู
วงจรที่ 3 การทดลองใชนวัตกรรม
ขั้นวางแผน (Plan) ผูวิจัยปรับแกแผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 ในสวนของกิจกรรม
การเรีย นรู โดยใชแบบทดสอบความคิดสร างสรรค ทางนาฏศิลป แบบประเมินความคิ ด
สรางสรรคในการออกแบบการแตงกายและอุปกรณการแสดง และแบบประเมินการสรางสรรค
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กิจกรรมการแสดง (นาฏศิลปสรางสรรค) โดยตนเอง เพื่อน และครู และวิเคราะหขอมูลโดย
ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) ไดแก คาเฉลี่ย ความถี่ และรอยละในการแปลผล
ขั้นปฏิบัติ (Action) ครูผูสอนการจัดการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูที่ 3-4
โดยใชการจัดการเรียนรูรูปแบบนาฏศิลปสรางสรรค (PIIACR) ตามที่ไดวางแผนปรับแกไว
ขั้ น สั ง เกต (Observe) ครู บั น ทึ กผลการประเมิน ความคิ ดสรา งสรรค โดยใช
เครื่ องมื อในการเก็ บ รวบรวมข อมู ล คื อ แบบทดสอบความคิ ดสรางสรรคทางนาฏศิล ป
แบบประเมินความคิดสรางสรรคในการออกแบบการแตงกายและอุปกรณการแสดง และ
แบบประเมินการสรางสรรคกิจกรรมการแสดง (นาฏศิลปสรางสรรค)
ขั้นสะทอนผล (Reflect) ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล และเขียนบันทึก
ผลการปฏิบั ติล งในบั น ทึกหลั งการจัดการเรี ยนรู พบวา แผนการจัดการเรีย นรูที่ 3-4 ที่
ปรับแกบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว นักเรียนมีผลประเมินการสรางสรรคกิจกรรมการแสดง
ระดับดีมากคิดเปนรอยละ 58.07 และระดับดีคิดเปนรอยละ 41.93
ผลการศึกษา
จากที่ผูวิจัยไดพัฒนาความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผาน
การจัดการเรียนการสอนรูปแบบนาฏศิลปสรางสรรค (PIIACR) ผูวิจัยจึงไดนําเสนอผลการวิจัย
ดังนี้
ผลของการวัดความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยนําคะแนน
เทียบกับเกณฑและคาพัฒนาสัมพัทธเพื่อดูพัฒนาการของนักเรียน ดังนี้
ตารางที่ 1 ผลประเมินการสรางสรรคกิจกรรมการแสดง
ระดับการสรางสรรคกิจกรรมการแสดง
ดีมาก (16-20 คะแนน)
ดี (11-15 คะแนน)
พอใช (6-10 คะแนน)
ควรปรับปรุง (1-5 คะแนน)

ครั้งที่ 1
0.00
38.71
61.29
0.00

รอยละของนักเรียน
ครั้งที่ 2
58.07
19.35
0.00
22.58

ครั้งที่ 3
58.07
41.93
0.00
0.00
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จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวา ครั้งที่ 1 นักเรียนเรียนรูการแสดงละครสรางสรรค
โดยมอบหมายใหนักเรียนแบงกลุม จํานวน 5 กลุม สมาชิกละ 6 คน จํานวน 4 กลุม และ
สมาชิกละ 7 คน จํานวน 1 กลุม รวมทั้งสิ้น 31 คน จากนั้นแตงบทละครสรางสรรคโดยให
เหมาะสมกับหลักการแตงบทละครที่ไดเรียนในตนชั่วโมง และนําบทละครมาทําการแสดง
ในชั่วโมงตอมา พบวา ระดับการสรางสรรคกิจกรรมการแสดงของนักเรียน ระดับดี รอยละ
38.71 และระดับพอใช รอยละ 61.29 สอดคลองกับผูวิจัยที่มีความเห็นวา นักเรียนยังขาด
ความคิดสรางสรรคกิจกรรมการแสดง
ในวงจรที่ 2 ผูวิจัยไดนําขอคนพบในวงจรที่ 1 มาปรับแกไขโดยใชการจัดการเรียน
การสอนรูปแบบนาฏศิลปสรางสรรค (PIIACR) โดยมีแผนการจัดการเรียนรู จํานวนทั้งหมด
4 แผน หลังจากสิ้นสุดแผนการจัดการเรียนรูที่ 2 ความหมายวาครูจัดการเรียนการสอน
รูปแบบนาฏศิลปสรางสรรค (PIIACR) ตั้งแตขั้นที่ 1 เตรียมพรอมและศึกษา จนถึงขั้นที่ 4
ประยุกตนาฏศิลปใหโสภาเปนที่เรียบรอยแลว จากนั้นไดทําการประเมินการสรางสรรค
กิจกรรมการแสดงเปนครั้งที่ 2 พบวา ระดับการสรางสรรคกิจกรรมการแสดงของนักเรียน
ระดับดีมาก รอยละ 58.07 ระดับดี รอยละ 19.35 และระดับควรปรับปรุง รอยละ 22.58
เห็นไดวาสวนใหญมีพัฒนาการที่ดีขึ้นและบางสวนมีพัฒนาการต่ําลง
ในวงจรที่ 3 ผูวิจัยไดปรับแกไขการจัดการเรียนรูหลังจากไดรับขอสะทอนคิดจาก
คณะครูกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ดังนี้ 1) ปรับแกการจัดสมาชิกในกลุมจากเดิมนักเรียน
จับกลุมกันเอง เปลี่ยนเปนครูจัดกลุมโดยใชเทคนิคเพื่อนชวยเพื่อน (Peer-Assisted Learning)
โดยคละนักเรียนที่มีความคิดสรางสรรคในการสรางสรรคทารําตั้งแตเกง กลาง ออน เพื่อให
ชวยเหลือกันในกลุม 2) ปรับแกแผนการจัดการเรียนรูที่ 3-4 จากเดิมครูเปนผูกําหนดเพลงที่
ใชในการสรางสรรคทารําใหนักเรียน ปรับเปนใหนักเรียนเปนผูกําหนดบทเพลงดวยตนเอง
รูปแบบเพลงตามความชื่นชอบของนักเรียน ซึ่งชวยกระตุนใหสรางสรรคทารําออกมาไดดี
ยิ่ ง ขึ้ น และเมื่ อ ประเมิ น การสร า งสรรค กิ จ กรรมการแสดงเป น ครั้ ง ที่ 3 ในแผนการจั ด
การเรียนรูที่ 4 ขั้นสะทอนการปฏิบัติใหชัดเจน พบวา ระดับดีมาก รอยละ 58.07 และระดับดี
รอยละ 41.93 ซึ่งเห็นไดวานักเรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้น
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ตารางที่ 2 ผลการทดสอบความคิดสรางสรรคทางนาฏศิลป
คะแนนนักเรียน
คะแนนนักเรียน
คนที่
คนที่
กอนเรียน หลังเรียน
RG (%)
กอนเรียน หลังเรียน RG (%)
1.
8
14
50.00
17.
8
18
83.33
2.
9
15
54.54
18.
9
17
72.73
3.
8
15
58.33
19.
13
20
100
4.
9
16
63.63
20.
12
20
100
5.
7
15
61.54
21.
10
17
70.00
6.
5
14
60.00
22.
10
18
80.00
7.
6
14
57.14
23.
9
16
63.63
8.
8
15
58.33
24.
15
20
100
9.
10
18
80.00
25.
11
18
77.78
10.
6
13
50.00
26.
11
18
77.78
11.
10
18
80.00
27.
9
17
72.73
12.
9
18
81.81
28.
9
15
54.54
13.
12
20
100
29.
8
16
66.67
14.
10
19
90.00
30.
7
15
61.54
15.
9
17
72.73
31.
10
18
80.00
16.
12
19
87.50

จากตารางที่ 2 ผลการทดสอบความคิดสรางสรรคทางนาฏศิลป ในวงจรที่ 2 ผูวิจัย
ไดใหนักเรียนทําแบบทดสอบความคิดสรางสรรคทางนาฏศิลปกอนเรียน ในตนชั่วโมงของ
แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 และในวงจรที่ 3 ผูวิจัยไดใหนักเรียนทําแบบทดสอบความคิด
สรางสรรคทางนาฏศิลปหลังเรียนในทายชั่วโมงของแผนการจัดการเรียนรูที่ 4 โดยใชการจัด
การเรียนรูรูปแบบนาฏศิลปสรางสรรค (PIIACR) เห็นไดวานักเรียนชั้นประถมศึกษา ปที่ 6
จํานวน 31 คน มี คะแนนพั ฒนาการความคิดสรางสรรคเทากับหรือมากกวา 50% โดย
คะแนนพัฒนาการของนักเรียนสูงสุดอยูที่ 100% รองลงมา 90.00%, 87.50%, 83.33%,
81.81%, 80.00%, 77.78%, 72.73%, 70.00%, 66.67%, 63.63%, 61.54%, 60.00%,
58.33%, 57.14%, 54.54% และ 50.00% ตามลําดับ
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ตารางที่ 3 ผลการประเมินความคิดสรางสรรคในการออกแบบการแตงกายและอุปกรณการแสดง
ระดับความคิดสรางสรรค
รอยละของนักเรียน
ดีขึ้นไป (11-20 คะแนน)
90.32
พอใช (6-10 คะแนน)
3.22
ควรปรับปรุง (1-5 คะแนน)
6.46

จากตารางที่ 3 ผลการประเมินความคิดสรางสรรคในการออกแบบการแตงกาย
และอุ ป กรณ ก ารแสดง ในวงจรที่ 3 ในระหว า งจั ด การเรี ย นการสอนตามแผนการจั ด
การเรียนรูที่ 3 ผูวิจัยใหนักเรียนออกแบบการแตงกายและอุปกรณการแสดง โดยการวาดภาพ
ใหเหมาะสมกับบทเพลงที่นักเรียนเลือกใช และแนวคิดที่นักเรียนนําเสนอการแสดงพบวา
ระดับดีขึ้นไป รอยละ 90.32 ระดับพอใช รอยละ 3.22 และระดับควรปรับปรุง รอยละ 6.46
สรุปและอภิปรายผล
การวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเรื่ อ ง “การพั ฒ นาความคิ ด สร า งสรรค ข องนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษา ปที่ 6 ผานการจัดการเรียนการสอนรูปแบบนาฏศิลปสรางสรรค (PIIACR)”
มี จุ ด มุ ง หมายเพื่ อ พั ฒ นาความคิ ด สร า งสรรค ข องนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 6 จาก
ผลการวิจัยไดขอสรุป ดังนี้
1. ผลประเมิ น การสร า งสรรค กิจ กรรมการแสดงโดยวัดคะแนนเทีย บกับ เกณฑ
จํานวน 3 ครั้ง พบวาในครั้งที่ 1 ระดับการสรางสรรคกิจกรรมการแสดงของนักเรียน ระดับดี
รอยละ 38.71 และระดับพอใช รอยละ 61.29 ในครั้ งที่ 2 พบวา ระดับการสรางสรรค
กิจกรรมการแสดงของนักเรียน ระดับดีมาก รอยละ 58.07 ระดับดี รอยละ 19.35 และ
ระดับควรปรับปรุง รอยละ 22.58 และในครั้งที่ 3 พบวา ระดับดีมาก รอยละ 58.07 และ
ระดับดี รอยละ 41.93 เห็นไดวานักเรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้น สอดคลองกับนัจกร ผูทรงธรรม
(2560) ที่ ทํา การวิจั ย เพื่ อศึกษาผลของการใชนาฏยประดิษฐ ชุดพฤกษศาสตรโรงเรีย น
เพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคพบวา นักเรียนมีการพัฒนาความคิดสรางสรรคในการสรางสรรค
ผลงานการแสดงนาฏยประดิษฐ ในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. ผลการทดสอบความคิดสรางสรรคทางนาฏศิลปกอนเรียนและหลังเรียน พบวา
นักเรีย นมีคะแนนพั ฒนาการความคิดสรางสรรคเทากับหรือมากกวา 50% โดยคะแนน
พั ฒ นาการของนั ก เรี ย นสู ง สุ ด อยู ที่ 100% รองลงมา 90.00%, 87.50%, 83.33%,

130

Patanasilpa Journal Vol.4 No.1 (January-June 2020)

81.81%, 80.00%, 77.78%, 72.73%, 70.00%, 66.67%, 63.63%, 61.54%, 60.00%,
58.33%, 57.14%, 54.54% และ 50.00% ตามลําดับ สอดคลองกับนัจกร ผูทรงธรรม
(2560) พบวานักเรียนที่ไดเรียนรูการใชนาฏยประดิษฐ ชุด พฤกษศาสตรโรงเรียน กอนและ
หลังการใชกิจกรรมการเรียนรูนาฏยประดิษฐ มีการพัฒนาความคิดสรางสรรคในภาพรวม
ที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ผลการประเมินความคิดสรางสรรคในการออกแบบการแตงกายและอุปกรณ
การแสดงด านนาฏศิ ล ป พบว า นั กเรี ย นอยู ในระดับ ดีขึ้น ไป รอยละ 90.32 ระดั บ พอใช
รอยละ 3.22 และระดับควรปรับปรุง รอยละ 6.46 สอดคลองกับผลการวิจัยจากการจัด
การเรี ย นรู รู ป แบบนาฏศิ ล ป ส ร า งสรรค (PIIACR) ของฉวี ว รรณ ตาลสุ ก (2556) พบว า
ความสามารถในการสร างสรรคงานดา นนาฏศิลป และการปฏิบัติทารําของนักเรีย นที่มี
พื้นฐานตางกันมีพัฒนาการสูงขึ้น
จากการสรุปผลการวิจัยของการวัดความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6 ทั้งรูปแบบการวัดคะแนนเทียบกับเกณฑและวัดคาพัฒนาสัมพัทธ สามารถตอบคําถาม
การวิจัยไดวา การจัดการเรียนการสอนรูปแบบนาฏศิลปสรางสรรค (PIIACR) สามารถพัฒนา
ความคิด สรางสรรค ของนักเรีย นชั้น ประถมศึกษาปที่ 6 ได ซึ่งสอดคลองกั บแนวคิด ของ
ทอแรนซ (Torrance, 1950 อางถึงใน ธเนศ รัตนกุล, 2562) ที่กลาววา กิจกรรมเขาจังหวะ
และการแสดงออกทางดานจินตนาการ เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความคิดสรางสรรคให
สูงขึ้นได ทั้งนี้ตองใชวิธีการที่ตอเนื่องและควรทําอยูเปนประจําอยางสม่ําเสมอ
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาวิจัยไปใช
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรูจําเปนตองใชเวลาในการคิดสรางสรรคคอนขางมาก
ในระยะแรกผลลัพธอาจจะไมเปนไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว ครูผูสอนตองเอาใจใสในการ
ใหคําแนะนํา สรางความมั่นใจ สรางแรงบันดาลใจ เสริมแรงทางบวกใหแกนักเรียน และ
กระตุนใหนักเรียนฝกสรางสรรคงานไดอยางประสบผลสําเร็จมากขึ้น
2. การนําแผนการจัดการเรียนรูไปใชควรปรับปรุงเรื่องสื่อที่ใช ควรมีความหลากหลาย
ทั้งสื่อของจริง สื่อเสมือนจริง และการประยุกตสื่อเทคโนโลยีเขามาใชในการจัดการเรียนรู
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ขอเสนอแนะในการทําการวิจัยครั้งตอไป
ควรศึกษาตัวแปรอื่น ๆ เพื่อเปนการพัฒนาการเรียนรูและเสริมสรางทักษะปฏิบัติ
ทางนาฏศิลปของนักเรียน
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การพัฒนาทักษะการเปาขลุยของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
โดยการสอนเสริม
THE DEVELOPMENT OF KLUI SKILLS OF SECONDARY 1
STUDENTS THROUGH SUPPLEMENTARY TEACHING
พงศจักร ยามสุข *
PONGJAK YAMSUK

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสาเหตุที่เกี่ยวของกับการฝกปฏิบัติดานทักษะ
การเปาขลุยของผูเรียน และพัฒนาทักษะการเปาขลุยโดยใชการสอนเสริม กลุมเปาหมายที่
ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมยที่ปฏิบัติ
เครื่องดนตรีขลุยไมได จํานวน 5 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก 1. แบบบันทึกพฤติกรรม
ในหองเรียน 2. แบบสังเกตพฤติกรรมกอนและหลังเรียน วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ การหา
คารอยละ ผลการวิจัยพบวา
1. สาเหตุที่ผูเรียนไมสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีขลุยไดเกิดจากการที่ผูเรียนขาด
ประสบการณในการเรียนรูทางดานดนตรีหรือเครื่องดนตรี ทําใหไมสามารถจับเครื่องมือ
ขลุยใหถูกตอง ขาดพื้นฐานในการเลนเครื่องดนตรีขลุย ทั้งนี้เมื่อตองการฝกฝนดวยตนเอง
พบว า ขาดผูให คําแนะนํา และขาดเวลาในการฝกฝนเพิ่มเติมนอกเวลาการเรียนรูป กติ
ภายในชั้นเรียน
2. ภายหลังการสอนเสริม พบวา ผูเรียนมีทักษะในการปฏิบัติเครื่องดนตรีขลุยดีขึ้น
มากกวาการสอนปกติ โดยผูเรียนทั้งหมดสามารถจับขลุยได จดจําโนตได อานโนตเพลงได
และเปด-ปดรูในการเปาขลุยไดถูกตอง โดยมีผูเรียนที่สามารถใชลมเปาขลุยในเพลงที่กําหนด
ไดถูกตอง จํานวน 3 คน และมีพัฒนาการที่ดีขึ้นทุกคน
คําสําคัญ : ทักษะการเปาขลุย การสอนเสริม
*

โรงเรียนพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย
Phutthaisong School, Buri Ram
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Abstract
The objectives of this research were: to explore causes relating to
the practice of Klui skills; and to develop the Klui skills by supplementary
teaching. The samples of the research consisted of the five students, who
could not play Klui and studied in grade 7 of Phutthisong School, Buri Ram
province. Its results were as follows:
1. The students could not play Klui instrument because they lacked
experiences in learning music or musical instruments, basic knowledge to
play Klui, instructors, and time outside classes for their personal practices;
2. After supplementary teaching, it was found that the students had
better skills in performing Klui instrument. They could hold Klui, memorized
and read music notes. In addition, they could properly open and close the
Klui holes. Only 3 students were able to play Klui correctly.
Keywords: Klui Skills, Supplementary Teaching

บทนํา
ดนตรีไทยเปนศิลปะแขนงหนึ่งของไทยไดรับอิทธิพลมาจากประเทศตาง ๆ เชน
อินเดีย จีน อินโดนีเซีย และอื่น ๆ เครื่องดนตรีมี 4 ประเภท ไดแก ดีด สี ตี เปา ดนตรีไทย
ถือวาเปนมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ําคาของชนชาติไทยมาตั้งแตครั้งโบราณซึ่งดนตรีไทยมี
การพัฒนามาเรื่อย ๆ ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน (เชาวพันธุ พลชะติน, 2556) โดยดนตรีไทย
เปนศิลปะภูมิปญญาที่มีการสืบทอดจากรุนสูรุนเปนศิลปะที่มีสุนทรียะเปนเอกลักษณของ
ชนชาติไทย เปนสิ่งที่ประเทศอื่นเลียนแบบไดยาก ดนตรีไทยเปนสิ่งที่ชวยในการกลอมเกลา
จิตใจใหมนุษยมีจิตใจที่ออนโยน ชวยผอนคลาย สรางสติ และอารมณที่ดีเนื่องจากดนตรีนั้น
มีการสั่งสมองคความรู พัฒนา และปรับปรุงมาอยางยาวนาน มีเอกลักษณที่แสดงถึงวัฒนธรรม
วิถีชีวิ ตของคนในชาติ เป นอย างดี นอกจากนี้ ดนตรีไทยยังถือเปนภูมิปญ ญาพื้น บานของ
ชาวไทยที่ไดมีการดัดแปลงและประดิษฐเครื่องดนตรีจากไม ไมวาจะเปนระนาดเอกที่พัฒนา
มาจากกรับ และเครื่องดนตรีตาง ๆ เชน ซออู ซอดวง ฆองวงใหญ หรือขลุย เปนตน
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ขลุย เปนเครื่องดนตรีประเภทเปาที่มีมาแตโบราณ นิยมใชเปาเพื่อความบันเทิงใจ
เปนการส วนตัวตอมา จึงใชรวมกับ วงเครื่องสาย วงมโหรี และวงปพาทย จังหวัดที่นิย ม
บรรเลง คือ ทุกจังหวัดในภาคกลาง โอกาสที่บรรเลง ไดแก งานมงคล งานเทศกาลตาง ๆ
และความบันเทิงเฉพาะตัว (พูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล, 2551) ซึ่งจากความสําคัญดังกลาว
สถานศึกษาตาง ๆ จึงนําเปนสวนหนึ่งของการจัดการเรียนรูเพื่อเสริมสรางทักษะพื้นฐาน
ทางดานดนตรีใหแกผูเรียน รวมถึงเพื่อเปนการเสริมสรางการใชเวลาวางใหเปนประโยชน
หรือชวยในการผอนคลายจากเวลาเรียนทางดานวิชาการใหแกผูเรียน ตลอดจนเปนแนวทาง
การอนุรักษศิลปวัฒนธรรมของชาติตอไป ทั้งนี้ในการจัดการเรียนการสอนเครื่องดนตรีขลุย
ผูเรียนจําเปนตองมี 1. สมาธิ 2. ความพยายามในการเรียน และ 3. การฝกฝน จึงจะทําให
การเรียนรูนั้นเกิดประสิทธิผลได และหากผูเรียนขาดความรู ความเขาใจในเกี่ยวกับเทคนิค
การเปาขลุย อาจสงผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอน การเรียนรูในเครื่องดนตรีชิ้นอื่น
และอาจสงผลกระทบตอการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมของชาติได
จากประเด็ นปญหาขางตน ผูวิจัยซึ่ งเปนผูสอนรายวิชาดนตรีที่มีการเรียนรูดาน
การปฏิบัติขลุย พบวา มีผูเรียนบางสวนยังขาดทักษะการเปาขลุย ทําใหเกิดความไมไพเราะ
ในการเปา ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการเรียนการสอน ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจศึกษาแกปญหา
การปฏิบัติขลุยไมไดของผูเรียนโดยใชการสอนเสริมนอกเวลาเรียนปกติ เพื่อสรางประสบการณ
เพิ่มเติม และมีความสามารถในการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น ซึ่งผลการวิจัยที่ไดจะเปนประโยชนตอ
การวางแผนปฏิบัติการ พัฒนาการเรียนการสอนใหมีมาตรฐานและประสิทธิภาพในอนาคต
ตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาสาเหตุที่เกี่ยวของกับการฝกปฏิบัติดานทักษะการเปาขลุยของผูเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนพุทไธสง
2. เพื่อพัฒนาทักษะการเปาขลุยของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนพุทไธสง
โดยใชการสอนเสริม
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ขอบเขตการวิจัย
วิจั ยครั้งนี้เ ปน การทํ าการศึกษาวิจั ยเรื่องพัฒนาทักษะการเปาขลุย ของนักเรีย น
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 วิชาศิลปะ (ดนตรีไทย)
1. กลุ มเป าหมาย คื อ นั กเรี ย นชั้ นมั ธ ยมศึกษาปที่ 1 โรงเรี ย นพุทไธสง จังหวัด
บุรีรัมย ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 จํานวน 5 คน
2. ตัวแปรที่ศึกษา
2.1 ตัวแปรตน
การสอนเสริม
2.2 ตัวแปรตาม
ทักษะการเปาขลุยของผูเรียน
นิยามศัพทเฉพาะ
นักเรียน หมายถึง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กําลังศึกษาอยูโรงเรียนพุทไธสง
จังหวัดบุรีรัมย ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562
การใชลม หมายถึง การเปาขลุยดวยลมหนัก เบา สั้น ยาว เพื่อบังคับใหเสียงนั้น
มีคุณภาพเสียงตามที่ตองการ
การเปด-ปดรูกําหนดเสียง หมายถึง การใชนิ้วทุกนิ้วที่ใชปดรูระดับเสียงขลุยเพื่อให
เกิดเสียงของตัวโนต ด ร ม ฟ ฯลฯ ตามที่ตองการจะใหเกิดเสียงนั้น ๆ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เปนแนวทางในการพัฒนาทักษะทางดานปฏิบัติเครื่องดนตรีของผูเรียน
2. สรางเจตคติที่ดีตอดนตรีไทย เสริมสรางความรักและหวงแหนในศิลปวัฒนธรรม
อันเปนมรดกของชาติไทย
วิธีดําเนินงานวิจัย
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการเปาขลุยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 1
ผูวิจัยดําเนินการวิจัย ตามขั้นตอนดังนี้
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การพัฒนาทักษะการเปาขลุยของผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนพุทไธสง
จังหวัดบุรีรัมย มีขั้นตอนในการวิจัย ดังนี้
1. ศึกษาประเด็นปญหาการเปาขลุยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
2. กําหนดแนวทางเพื่อหาวิธีแกไข ทําความเขาใจ และฝกทักษะปฏิบัติการเปา
ขลุย โดยการสอนเสริม
3. ดําเนินการสอนเสริมนอกเวลาตามแผนการดําเนินการที่กําหนด โดยสอน
เสริมทุกวันจันทร อังคาร และพุธ หลังเลิกเรียน วันละ 1 ชั่วโมง เปนระยะเวลา 1 สัปดาห
4. ดํ า เนิ น การรวบรวมข อ มู ล ครั้ ง ที่ 1 โดยการสั ง เกตทั ก ษะการปฏิ บั ติ
เครื่ อ งดนตรี ข ลุ ย ของผู เ รี ย น ภายหลั ง ได รั บ การสอนเสริ ม โดยใช แ บบสั ง เกตทั ก ษะ
การปฏิบัติ
5. ดําเนินการสอนเสริมนอกเวลาตามแผนการดําเนินการที่กําหนด โดยลด
การสอนเสริ มเป นทุกวันจั นทร และพุธ หลั งเลิ กเรี ยน วันละ 1 ชั่ วโมง เปนระยะเวลา 1
สัปดาห
6. รวบรวมขอมูล ครั้งที่ 2 โดยใชแบบสังเกตทักษะการปฏิบัติ เพื่อใหทราบถึง
พัฒนาการของนักเรียนภายหลังจากการไดรับการสอนเสริม
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล
1. เครื่องมือที่ใช ในการรวบรวมขอมูลครั้งนี้ ไดแก แบบสังเกตทักษะปฏิบั ติ
ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้นเอง
2. ขั้นตอนการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ผูวิจัยใชในการเก็บรวบรวมขอมูลมีขั้นตอนในการสรางดังตอไปนี้
2.1 ศึกษาประเด็นปญหาการเปาขลุยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 1
2.2 นํา ข อมู ล และความรูที่ไดจ ากการสังเกตพฤติกรรมกอนเรีย นมาราง
แบบสังเกตทักษะปฏิบัติ
2.3 นําแบบสั งเกตสั งเกตทักษะปฏิบัติที่ส รางเสร็จ เรีย บรอย ไปปรึกษา
ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา ความถูกตอง แลวนํามาปรับปรุงแกไข
2.4 นํ า แบบสั ง เกตทั ก ษะปฏิ บั ติ ที่ ต รวจแก ไ ขแล ว ไปใช กั บ นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 1 กลุมเปาหมาย
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การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง ขณะดําเนินการสอนปกติภายใน
ชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562
การวิเคราะหขอมูล
- การบรรยายความ
- การใชสถิติอยางงาย ไดแก คารอยละ (Percentage)
ผลการศึกษา
ผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะการเปาขลุยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
โรงเรียนพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย
ตารางที่ 1 ผลการศึกษาสาเหตุการที่ผูเรียนไมสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีขลุยได
มีปญหาดานการ ไมมีพื้นฐาน ไมมผี ูให
ขาดเวลาในการ
ผูเรียน
จับขลุยใหถูกตอง
มากอน คําแนะนํา
ฝกฝนเพิม่ เติม



ผูเรียนคนที่ 1




ผูเรียนคนที่ 2



ผูเรียนคนที่ 3




ผูเรียนคนที่ 4




ผูเรียนคนที่ 5

รอยละ
75
100
75
100
100

จากตารางที่ 1 พบวา สาเหตุที่ผูเรียนไมปฏิบัติเครื่องดนตรีขลุยใหถูกตองไดเกิดจาก
สาเหตุการที่ผูเรีย นยังไมส ามารถจั บเครื่องมือขลุยให ถูกตอง ไมเคยมี พื้นฐานในการเล น
เครื่องดนตรีขลุยมากอน ขาดผูใหคําแนะนํา และขาดเวลาในการฝกฝนเพิ่มเติมนอกเวลา
การเรียนรูปกติภายในชั้นเรียน ตามลําดับ
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ตารางที่ 2 ผลสังเกตทักษะการปฏิบัติการเปาขลุยของผูเรียนที่ไมสามารถเปาขลุยไดรายบุคคล ครั้งที่ 1
การจับ การจดจํา
การอาน การเปด-ปดรู การใชลมเปาขลุย
ผูเรียน
รอยละ
ขลุย
โนตเพลง โนตเพลง ในการเปาขลุย ในเพลงที่กําหนด



ผูเรียนคนที่ 1
X
X
60




ผูเรียนคนที่ 2
X
80



ผูเรียนคนที่ 3
X
X
60



ผูเรียนคนที่ 4
X
X
60




ผูเรียนคนที่ 5
X
80

จากตารางที่ 2 ผลสั งเกตทั กษะการปฏิบัติการเปาขลุย ของผูเรียนที่ไมสามารถ
เป าขลุย ได พบว า ผูเ รีย นทั้ งหมดสามารถจับขลุย ได จดจํ าโนต ได และอานโนต เพลงได
โดยมี ผู เ รี ย นที่ ส ามารถเปด - ป ดรู ในการเปาขลุยไดถูกตอง จํานวน 2 คน และทั้ งหมด
ยังไมสามารถใชลมในการเปาขลุยเพื่อเปาเพลงที่กําหนดได
ตารางที่ 3 ผลสังเกตทักษะการปฏิบัติการเปาขลุยของผูเรียนที่ไมสามารถเปาขลุยไดรายบุคคล ครั้งที่ 2
การใชลมเปา
การจับ การจดจํา การอาน การเปด-ปดรู
ขลุยในเพลง รอยละ
ผูเรียน
ขลุย
โนตเพลง โนตเพลง ในการเปาขลุย
ที่กําหนด




ผูเรียนคนที่ 1
X
80





ผูเรียนคนที่ 2
100





ผูเรียนคนที่ 3
100




ผูเรียนคนที่ 4
X
80





ผูเรียนคนที่ 5
100

จากตารางที่ 3 ผลสั งเกตทั กษะการปฏิบัติการเปาขลุย ของผูเรียนที่ไมสามารถ
เปาขลุยได พบวา ผูเรียนทั้งหมดสามารถจับขลุยได จดจําโนตได อานโนตเพลงได และ
เปด - ปดรูในการเปาขลุยไดถูกตอง โดยมีผูเรียนที่สามารถใชลมเปาขลุยในเพลงที่กําหนด
ไดถูกตอง จํานวน 3 คน แตทั้งหมดมีพัฒนาการที่ดีขึ้น
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สรุปและอภิปรายผล
จากขอสรุปที่ไดจากการดําเนินการพัฒนาทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีขลุยของ
ผูเ รี ย น โดยใช การสอนเสริ มหลั งเลิ กเรี ย นเป น ระยะเวลา 2 สัป ดาห สามารถอภิป ราย
ผลการวิจัยได ดังนี้
1. สาเหตุที่ผูเรี ยนไมสามารถปฏิ บัติเ ครื่องดนตรีขลุยไดเกิดจากการที่ผู เรีย นใน
ระดับมัธยมศึกษาชั้นปที่ 1 ขาดประสบการณในการเรียนรูทางดานดนตรีหรือเครื่องดนตรี
ทําใหไมสามารถจับเครื่องมือขลุยใหถูกตอง ขาดพื้นฐานในการเลนเครื่องดนตรีขลุย ทั้งนี้
เมื่อตองการฝกฝนดวยตนเอง พบวา ขาดผูใหคําแนะนํา และขาดเวลาในการฝกฝนเพิ่มเติม
นอกเวลาการเรียนรูปกติภายในชั้นเรียน เปนเพราะวา การที่ผูเรียนขาดประสบการณในการ
เรียนรูทางดานดนตรีหรือการปฏิบัติเครื่องดนตรียอมมีผลตอประสบการณหรือความพรอม
ในการปฏิบัติเครื่องดนตรีชนิดตาง ๆ อีกทั้งการที่ผูเรียนไมมีเวลาในฝกซอมและผูแนะนํา
อยางใกลชิด ยอมสงผลตอการการพัฒนาทักษะและอาจสงผลตอการมีทัศนคติในการเรียนรู
และการปฏิบัติเครื่องดนตรีของผูเรียนที่ไมดีได สอดคลองกับแนวคิดของ ณรุทธ สุทธจิตต
(2541, น. 98-101) ที่พบวา แรงจูงใจเปนตัวแปรที่สงผลตอการซอมดนตรีที่สําคัญอยาง
หนึ่ ง เพราะสภาวะของความสนใจและตั้ งใจเรีย นทําใหผูเรีย นสามารถเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สอดคลองกับ วรัญญา ศรีวรบุตร (2556) ที่กลาวถึงการเรียนดนตรีใหประสบ
ความสําเร็จผูเรียนตองฝกซอม สนใจสิ่งที่ผูสอนมอบความรู คนควาความรูใหม หมั่นถาม
หมั่นซอม วิเคราะห สังเคราะห ฝกฟง ฝกคิด สิ่งที่สําคัญที่สุดคือฝกซอมอยางถูกตอง โดย
ผู ส อนต อ งหาแนวทางให ผู เ รี ย นและผู ป กครองเกี่ ย วกั บ การเรี ย นดนตรี ข องผู เ รี ย นให
เหมาะสมกับจุดประสงคสุดทายที่ผูเรียนหรือผูปกครองตองการ หาวิธีการสอน ฝกซอมบอย
สนใจพัฒนาการของผูเรียน หาที่แขงขันหรือสอบเลื่อนระดับใหกับผูเรียนสม่ําเสมอ หรือเวที
การแสดง เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง เต็มที่กับผูเรียนในทุกชั่วโมงการเรียน
และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ อุทัย ศาสตรา (2561) ที่ไดศึกษาการสรางสรรคดนตรีไทย
แนวคิด และแนวทางการเรียนการสอน ที่กลาววา แนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
สงเสริมความสามารถในการสรางสรรคดนตรีไทย มีหลักการสําคัญ 5 ประการ คือ 1) การฝก
บรรเลงทํานองหลักของเพลงไทย 2) การสรางความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการสรางสรรคดนตรีไทย
3) การนําเสนอตัวอยางการสรางสรรคทํานองเพลงไทยที่หลากหลาย 4) การจัดโอกาสให
ผูเรียนไดสรางสรรคดนตรีไทยดวยตัวเอง และ 5) การจัดประสบการณการฟงเพลงไทยที่
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หลากหลาย เปนแนวทางหนึ่งสําหรับการประยุกตใชในการสงเสริมการสรางสรรคดนตรีไทย
แกผูเรียน โดยเฉพาะในบริบทสถาบันการศึกษา
2. ผลการพัฒนาทักษะการเปาขลุยของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยการสอนเสริม
พบวา ภายหลังไดรับการสอนเสริมผูเรียนทักษะในการปฏิบัติเครื่องดนตรีขลุยดีขึ้น โดยใน
สัปดาหแรกเมื่อมีการเสริมเสริมในวันจันทร อังคาร และพุธ วันละ 1 ชั่วโมง พบวาผูเรียน
ทั้งหมดสามารถจับขลุยได จดจําโนตและอานโนตเพลงได โดยมีผูเรียนที่สามารถเปด - ปดรู
ในการเปา ขลุย ได ถูกต อง จํ านวน 2 คน และทั้ งหมดยั งไมส ามารถใช ลมในการเป าขลุ ย
เพื่อเปาเพลงที่กําหนดได และเมื่อไดรับการสอนเสริมเพิ่มเติมในสัปดาหที่สองในวันจันทร
และพุธ พบวา ผูเรียนทั้งหมดสามารถจับขลุยได จดจําโนตได อานโนตเพลงได และเปด ปด รู ในการเป า ขลุ ยได ถูกต อง โดยมี ผูเ รีย นที่ส ามารถใชล มเปาขลุยในเพลงที่กําหนดได
ถูกตอง จํานวน 3 คน แตทั้งหมดมีพัฒนาการที่ดีขึ้น นาจะเปนเพราะวา การสอนเสริมนั้น
เปนการเรียนรูนอกเวลาการเรียนรูปกติ มีการเรียนเปนกลุมเล็ก ๆ ผูเรียนสามารถสอบถาม
และขอคํ า แนะนํ า จากผู ส อนได โ ดยสะดวก สอดคล อ งกั บ วิ ร ากร ธนะกิ ต ติ ภู มิ และ
พงษพิทยา สัพโส (2559, น. 191-192) ที่พบวา การจัดการเรียนใหผูเรียนมีสวนรวมใน
การปฏิบัติดนตรีอยางตอเนื่อง ใหความสําคัญกับการปฏิบัติมากกวาเนนไปในดานทฤษฎี
เพียงอยางเดียว และจัดใหมีกิจกรรมทางดนตรีอยางสม่ําเสมอ จะชวยใหผูเรียนมีความรู
ความเขาใจดีขึ้น และผูสอนยังสามารถสังเกตดูแลผูเรียนไดอยางใกลชิด นอกจากนี้การสอน
เสริมยังเปนการชวยใหผูเรียนไดมีโอกาสในการเรียนรูเพิ่มเติมนอกเหนือจากการเรียนรูปกติ
ภายในชั้นเรียน ชวยเสริมสรางประสบการณในการปฏิบัติเครื่องดนตรีขลุยใหแกผูเรียนเพิ่ม
มากขึ้น สอดคลองกับ ณิชัชฌา อาโยวงษ (2557) ที่กลาววาการสอนเสริมเปนการสอน
เพื่อแกไขขอบกพรองกรณีที่ผูเรียนมีความรู ทักษะกระบวนการ หรือเจตคติ / คุณลักษณะ
ไมเปนไปตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด สถานศึกษาตองจัดสอนซอมเสริมเปนกรณีพิเศษ
นอกเหนือไปจากการสอนปกติ เพื่อพัฒนาใหผูเรียนสามารถบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู
หรือตัวชี้วัดที่กําหนดไว เปนการใหโอกาสแกผูเรียนไดเรียนรูและพัฒนา โดยจัดกิจกรรม
การเรียนรูที่หลากหลายและตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล และปฐมพงศ ศุภเลิศ
(2555) ที่กลาวถึงความสําคัญของการสอนซอมเสริม วาการสอนซอมเสริมนั้นมีบทบาท
สําคัญยิ่งในการจั ดการเรีย นการสอนทุ กวิช าใหมีประสิ ทธิภาพทั้งนี้เพราะผูเ รียนมี ความ
แตกตางระหวางบุคคล จึงตองการจัดการเรียนการสอนที่แตกตางกัน
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ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้
ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย
จากการวิจัยพบวา การสอนเสริมชวยใหผูเรียนมีพัฒนาการในทักษะการเปาขลุย
ดีขึ้น ทุกคน และบางคนยังไมส ามารถใชล มเป าขลุยที่ กําหนดไดถูกตอง ดังนั้ นในการจั ด
การเรียนการสอนซอมเสริมผูสอนควรมีการพิจารณาเวลาที่ใชในการสอนเสริมใหเหมาะสม
กับผูเรียนเปนรายบุคคล
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
ควรศึ ก ษาการสอนเสริ ม ร ว มกั บ การสอนแบบเพื่อ นช ว ยเพื่ อนหรื อวิ ธี ก ารสอน
แบบอื่นรวมดวย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการเรียนรูและการสรางโอกาสในการเรียนรู
ใหแกผูเรียน
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การพัฒนาความรู ความเขาใจ เรื่อง ชวงเสียงรอง และประเภทของ
การขับรอง ของผูเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 3
โรงเรียนซางตาครูสคอนแวนท โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมเี ดีย
DEVELOPMENT OF KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING
FOR VOCAL RANGE AND TYPES OF SINGING OF LEARNERS
(STUDENTS) IN GRADE 9 OF SANTA CRUZ CONVENT
SCHOOL BY APPLYING MULTIMEDIA COMPUTING LESSONS
อดิเทพ อินทรสุวรรณ *
ADITEP INSUWAN

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาความรู ความเขาใจ เรื่อง ชวงเสียงรอง และ
ประเภทของการขับรอง โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย กลุมเปาหมายที่ใชในการศึกษา
คนควา เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนซางตาครูสคอนแวนท ภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา 2561 จํานวน 5 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก บทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดีย แบบสังเกต และแบบทดสอบ
ผลการวิจัย พบวา หลังการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียในการเรียนการสอน
ผูเ รี ยนชั้ นมั ธ ยมศึ กษาป ที่ 3 มี ความรูความเขาใจในเนื้อหาที่เรีย นเพิ่มมากขึ้ น สามารถ
ตอบคําถาม และปฏิบัติตามเนื้อหาที่เรียนได และมีผลการทดสอบความรู ความเขาใจ เรื่อง
ชวงเสียงรอง และประเภทของการขับรองไมนอยกวารอยละ 70 ของคะแนนเต็ม 20 คะแนน
โดยมีคาเฉลี่ยเลขคณิตเทากับ 16.4 คิดเปนรอยละ 82 ของคะแนนทั้งหมด
คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรมลั ติมเี ดีย ทักษะการรอง

*

โรงเรียนซางตาครูสคอนแวนท กรุงเทพฯ
Santa Cruz Convent School, Bangkok
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Abstract
The objective of the study was to develop knowledge and understanding
of vocal range by applying multimedia computing lessons. Five students
studying in Grade 9 of Santa Cruz Convent School, semester 2 of academic
2018, were chosen as its samples.
Its results showed that the students were more interested in the
materials and its contents. They could understand the lessons and could
correctly answer the questions. Moreover, the testing results of their
knowledge and understanding of vocal range and the type of chorus were
not less than 70% of the total score of 20, with mean of 16.4, representing
82% of the total score.
Keywords: Multimedia Computer Lessons, Vocal Skills

บทนํา
ดนตรีเปนงานศิลปะที่สําคัญสิ่งหนึ่งที่สรางขึ้นโดยมนุษย มีการใชเสียงเปนสื่อกลาง
ในการถายทอดทวงทํานอง และอารมณของเพลง ดําเนินการบรรเลงไปตามจินตนาการของ
นักประพันธเพลง เพื่อสื่อถึงอารมณ ความคิด ความรูสึกในขณะตาง ๆ ดังนั้นดนตรีจึงเปน
สิ่งที่มีคุณคาตอมนุษยในการปรุงแตงชีวิตใหมีความสุข ผอนคลายความโศกเศรา ตลอดจน
ชวยสรางความสมบูรณในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ใหมีความสมบูรณเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้
ในสังคมและวัฒนธรรมไทยนั้น ดนตรีไทยถือเปนผลงานศิลปวัฒนธรรมที่บงบอกถึงความเปน
ชาติไทย เนื่องจากมีความเปนเอกลักษณเฉพาะของตนเองทั้งรูปแบบการบรรเลง ลักษณะ
การบรรเลง ตลอดจนทวงทํานองตาง ๆ และจากความสําคัญเหลานี้ ในปจจุบันสถานศึกษา
ทั้งภาครัฐและเอกชนจึงใหความสําคัญตอการเรียนรูทางดานดนตรีเพิ่มมากขึ้น เห็นไดจาก
การกําหนดการเรียนรูไวในหลักสูตร รวมถึงการจัดเปนกิจกรรมเสริมในรูปแบบของกิจกรรม
เสริมทักษะหรือชมรม
การเรียนการสอนรายวิชาดนตรีทั้งในระดับ ประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา เปน
การจัดการเรียนรูที่มุงใหผูเรียนไดเห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรมของชาติทางดานดนตรีไทย
กอใหเกิดความรัก หวงแหน และตอยอดไปสูการเปนผูชวยในการอนุรักษ เผยแพรตอไป
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โดยการเรียนรูทางดานดนตรีนั้นจะมีการเรียนทั้งทางดานทฤษฎี และการปฏิบัติเครื่องดนตรี
ชนิดตาง ๆ การขับรองเพลงไทยถือเปนหนึ่งในสาระสําคัญในการเรียนรูที่จะชวยใหผูเรียนมี
ทักษะในการรองเพลง สรางพื้นฐานในการรองเพลงไทยเดิม ชวยสรางใจรักในความเปนไทย
ใหแกเด็กและเยาวชน ชวยในการอนุรักษ เผยแพร ศิลปวัฒนธรรมของชาติ และสามารถ
ตอยอดไปสูการเรียนรูอื่นดานการรองเพลงที่เกี่ยวของไดตอไปไดในอนาคต
กระบวนการจัดการเรียนรูทางดานการรองเพลงไทยในปจจุบันนั้นไดนําสื่อการเรียน
การสอนประเภทตาง ๆ เขามาใชในการจัดการเรียนการสอน เพื่อชวยใหการจัดการเรียน
การสอนมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น สามารถใชรวมกับบทเรียนที่ผูสอนตองการไดอยางมี
คุณภาพ ทั้งสื่อรูปภาพ การบันทึกเสียงตาง ๆ เกม หรือสื่อประเภทคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
สื่อคอมพิวเตอรมัลติมีเดียนี้เปนการนําเอาคอมพิวเตอรมาชวยในการเรียนการสอน
ผูเรียนสามารถเลือกเวลาใดก็ไดไมตองรอกัน เรียนเร็วหรือชาขึ้นอยูกับความสามารถของ
แตละคน ดังนั้นระบบนี้จึงไดรับความนิยมอยางสูงทั้งในยุโรปและอเมริกา มีการผลิตสื่อ
สําหรับใชกับนักเรียนตั้งแตระดับประถมศึกษาถึงระดับมหาวิทยาลัย คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
สามารถนํามาใชในการเรียนการสอนเนื้อหาวิชาตาง ๆ ไดทุกวิชา และยังรวมถึงการวัดผล
การทบทวนทํากิจกรรมทายบทและฝกปฏิบัติ ทั้งนี้ในการใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดียในวิชา
ดนตรีจะเนนการใชเพื่อพัฒนาทางดานทักษะปฏิบัติ เพื่อใหผูเรียนสามารถนํารูปแบบไป
ฝกปฏิบัติไดดวยตนเอง นอกจากนี้การใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดียยังมีขอไดเปรียบในเรื่องของ
สี แสง ภาพ การใหขอมูลยอนกลับ การเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอน
อีกทั้งยังลดปญหาความแตกตางระหวางบุคคลเพราะเปนสื่อที่เสนอบทเรียนในลักษณะ
โตตอบ ซึ่งมีผลใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง
ทั้งนี้จากการที่ผูวิจัยเปนผูสอนในโรงเรียนซางตาครูสคอนแวนท ซึ่งเปนสถานศึกษา
ที่มีความพรอมในดานอุปกรณฮารดแวร และสามารถนํามาใชประโยชนในการเรียนการสอน
ของระบบคอมพิวเตอรมัลติมีเดียไดเปนอยางดี และจากประสบการณการสอนรายวิชาดนตรี
ของผูวิจัยพบวา ผูเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 5 คน ยังขาดความรูความเขาใจ
ในดานการขับรองเพลงทําใหผูวิจัยมีความสนใจศึกษาคนควาและจัดทําบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดีย เรื่องชวงเสียงรอง และประเภทของการขับรอง มาใชในการเรียนการสอนและ
ฝกทั กษะของนั กเรี ย นเพื่ อพั ฒ นาผู เ รี ย นให เกิ ดความรู ความเข าใจทัด เทีย มกับ เพื่อ นใน
ชั้นเรียนเดียวกัน และเปนแนวทางในการพัฒนาผูเรียนดานอื่น ๆ ตอไป
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วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาความรูและความเขาใจของผูเรียนในประเด็นความรู เรื่อง ชวงเสียงรอง
และประเภทของการขับรอง ของผูเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนซางตาครูสคอนแวนท
โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
วิธีการศึกษา
1. กลุมเปาหมาย
กลุมเปาหมายที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน
ซางตาครูสคอนแวนท ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 5 คน
2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือในการดําเนินการวิจัย มีดังนี้
1. บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร มั ล ติ มี เ ดี ย เรื่ อ ง ช ว งเสี ย งร อ ง และประเภทของ
การขับรอง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
2. แบบสังเกต
3. แบบทดสอบ เรื่อง ชวงเสียงรอง และประเภทของการขับรอง
3. ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย
ผูวิจัยไดกําหนดขั้นตอนในการวิจัยไวดังนี้
ระยะที่ 1 การสังเกตสภาพปญหาภายในชั้นเรียน
ขั้น ตอนที่ 1 ผู วิ จั ย สั งเกตความรูของผูเรีย น พบวามีกลุมผูเรีย น จํานวน
3 คน ยังขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับชวงเสียงรอง และประเภทของการขับรอง
ขั้ น ตอนที่ 2 ผู วิ จั ยวางแผนการเรี ย นการสอนเพื่ อ แก ไ ขผู เ รี ย นที่ ยั ง ขาด
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับชวงเสียงรอง และประเภทของการขับรอง โดยการนําบทเรียน
คอมพิว เตอร มัล ติ มีเดี ย เรื่ องช วงเสี ยงร อง และประเภทของการขับรอง มาใช ป ระกอบ
การเรียนรู เปนระยะเวลา 1 สัปดาห
ระยะที่ 2 การดําเนินงานตามแผนการเรียนการสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียที่กําหนด
ขั้นตอนที่ 1 นําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่องชวงเสียงรอง และประเภท
ของการขับรอง มาใชในการจัดการเรียนการสอน
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ขั้ น ตอนที่ 2 ตรวจสอบผลการเปลี่ ย นแปลงของผู เรี ย นที่ ต องการพัฒ นา
ความรูความเขาใจ
ขั้นตอนที่ 3 วางแผนสงเสริมการใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เปนระยะเวลา
2 สัปดาห
ระยะที่ 3 ดําเนินงานตามแผน โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เพิ่มขึ้น
ขั้นตอนที่ 1 ดําเนินงานตามแผนที่ปรับปรุง
ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบผลจากการดําเนินการตามแผนที่ไดปรับปรุง
ขั้นตอนที่ 3 สรุปผลการดําเนินงาน
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบแบบสังเกต ในการสังเกตพฤติกรรม
ของผูเรียนในขณะรวมกิจกรรมการเรียนรูภายในชั้นเรียน การทําใบงาน การตอบคําถาม
ภายในชั้นเรียน และดําเนินการทดสอบผูเรียนภายหลังเรียนตามเนื้อหาที่ไดกําหนด
5. การวิเคราะหขอมูล
การใชสถิติอยางงาย ไดแก จํานวน รอยละ และคาเฉลี่ยเลขคณิต
6. เกณฑการประเมิน
ผูวิจัยกําหนดเกณฑในการประเมินผูเรียนที่อยางนอย รอยละ 70 ของคะแนน
ทดสอบ (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) หมายความวา ผูเรียนมีความรูความเขาใจอยูในระดับดี
ผลการศึกษา
ในการพัฒนาความรู ความเขาใจ เรื่อง ชวงเสียงรอง และประเภทของการขับรอง
ของผู เ รี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 3 โรงเรี ย นซางตาครู ส คอนแวนท โดยใช บ ทเรี ย น
คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย มีผลการวิจัย ดังนี้
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ตารางที่ 1 ผลการติดตามความรู ความเขาใจของผูเรียนภายหลังการเรียนรูโดยใชบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ครั้งที่ 1
ผูเรียนคนที่
ประเด็นที่สังเกต
1
2
3
4
1. ความสนใจในสื่อและเนื้อหาที่เรียน
/
/
/
/
2. ความรูความเขาใจในเนื้อหาที่เรียน
X
/
/
X
3. ความสามารถในการตอบคําถาม
X
/
/
X
4. ความสามารถในการปฏิบตั ิตามเนื้อหาที่เรียนได
X
X
X
X
คิดเปนรอยละ
25
75
75
25
หมายเหตุ /=สามารถปฏิบัตไิ ด X=ไมสามารถปฏิบัตไิ ด

5
/
/
X
X
50

จากตารางที่ 1 พบวา ภายหลังการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียในการเรียน
การสอน ผูเรียนทั้งหมดมีความสนใจในสื่อและเนื้อหาที่เรียนเพิ่มมากขึ้น โดยมีผูเรียนที่มี
ความรูความเขาใจในเนื้อหาที่เรียน จํานวน 3 คน และมีความสามารถในการตอบคําถาม
จํานวน 2 คน ตามลําดับ ทั้งนี้ทุกคนยังไมสามารถในการปฏิบัติตามเนื้อหาที่เรียนได
ตารางที่ 2 ผลการติดตามความรู ความเขาใจของผูเรียนภายหลังการเรียนรูโดยใชบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ครั้งที่ 2
ผูเรียนคนที่
ประเด็นที่สังเกต
1
2
3
4
1. ความสนใจในสื่อและเนื้อหาที่เรียน
/
/
/
/
2. ความรูความเขาใจในเนื้อหาที่เรียน
/
/
/
/
3. ความสามารถในการตอบคําถาม
/
/
/
/
4. ความสามารถในการปฏิบตั ิตามเนื้อหาที่เรียนได
X
/
/
/
คิดเปนรอยละ
75
100 100 100
หมายเหตุ /=สามารถปฏิบตั ิได X=ไมสามารถปฏิบัตไิ ด

5
/
/
/
/
100

จากตารางที่ 2 พบวา ภายหลังการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียในการเรียน
การสอน ผูเรียนทั้งหมดมีความสนใจในสื่อและเนื้อหาที่เรียน มีความรูความเขาใจในเนื้อหา
ที่เรียน และมีความสามารถในการตอบคําถาม ทั้งนี้มีผูเรียนจํานวน 1 คนที่ยังไมสามารถ
ในการปฏิบัติตามเนื้อหาที่เรียนได
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ตารางที่ 3 ผลการทดสอบความรู ความเขาใจของผูเรียนภายหลังการเรียนรูโดยใชบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
ผูเรียนคนที่
คะแนน
รอยละ
รอยละ
คาเฉลี่ยเลขคณิต X
1
18
90
16.4
82
2
15
75
3
16
80
4
16
80
5
17
85

จากตารางที่ 3 ผลการทดสอบความรู ความเขาใจของผูเรียนภายหลังการเรียนรู
โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย พบวา ผูเรียนทั้งหมดมีคะแนนไมนอยกวารอยละ 70
ของคะแนนเต็ม 20 คะแนน โดยมีคาเฉลี่ยเลขคณิตเทากับ 16.4 คิดเปนรอยละ 82 ของ
คะแนนทั้งหมด
สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาการพัฒนาความรู ความเขาใจ เรื่อง ชวงเสียงรอง และประเภทของ
การขับรอง ของผูเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนซางตาครูสคอนแวนท โดยใชบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย พบวา ภายหลังการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียในการเรียน
การสอน ผูเรียนทั้งหมดมีความสนใจในสื่อและเนื้อหาที่เรียน มีความรูความเขาใจในเนื้อหา
ที่เรียน มีความสามารถในการตอบคําถามและมีคะแนนความรูความเขาใจ เรื่อง ชวงเสียงรอง
และประเภทของการขั บร องไม น อยกว ารอยละ 70 ของคะแนนเต็ ม 20 คะแนน โดยมี
คาเฉลี่ยเลขคณิตเทากับ 16.4 คิดเปนรอยละ 82 ของคะแนนทั้งหมด ทั้งนี้เปนเพราะวา
ในการเรียนรูโ ดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียนั้นจะชวยสรางความสนใจในการเรียนรู
ใหแกผูเรียนเพิ่มมากขึ้น จากรูปแบบ สีสัน และความนาสนใจของสื่อ ซึ่งมีความนาสนใจ
เรียนรูมากกวา สอดคลองกับงานวิจัยของสุรีรัตน โพธิสาขา (2556) ที่ไดดําเนินการศึกษา
เกี่ยวกับบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหวิชาภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียน
คอมพิ วเตอรมัล ติมีเดี ยหลังเรีย นสู งกวา กอนเรียนอยางมีนัย สําคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05
รวมถึงงานวิจัยของ สุนทรี มีชํานาญ (2554) ที่ไดดําเนินการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียเรื่องอุทยานประวัติศาสตรพิมาย นักเรียนโครงการยุวอาสาสมัคร
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ชวยเหลือนักทองเที่ยว โรงเรียนพิมายวิทยา ซึ่งจากการวิจัยพบวา นักเรียนที่ใชบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีผลการเรียนตั้งแตรอยละ 80 ของคะแนนเต็ม คิดเปนรอยละ 80
ของนักเรียนทั้งหมด และงานวิจัยของ ธราพงษ ทองกระจาง (2559) ที่ไดดําเนินการพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง สีสันเสียงเครื่องดนตรีสากลประเภทลิ่มนิ้ว สําหรับ
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยผลการศึกษา พบวา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผูเรียนที่เรียน เรื่อง สีสันเสียงเครื่องดนตรีสากลประเภทลิ่มนิ้ว หลังเรียนมี
ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
ควรศึกษาเกี่ยวกับการเพิ่มการเสริมแรงใหผูเรียนรวมดวย เพื่อชวยเสริมสราง
กําลังใจในการพัฒนาความรูความเขาใจของผูเรียนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
ควรมีกิจกรรมที่นาสนใจที่ตรงตามปญหาของผูเรียน มาเสริมใหผูเรียนไดปฏิบัติ
รายการอางอิง
ธราพงษ ทองกระจาง. (2559). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง สีสัน
เสียงเครื่องดนตรีสากลประเภทลิ่มนิ้ว สําหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. รายงานการวิจัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา.
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ประวัติศาสตรพิมาย สําหรับนักเรียนโครงการยุวอาสาสมัครชวยเหลือ
นักทองเที่ยว โรงเรียนพิมายวิทยา. สารนิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขา
เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
สุรีรัตน โพธิสาขา. (2556). บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเพื่อพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะหวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 3. วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตร
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คําแนะนําสําหรับผูเขียน
วารสารพั ฒ นศิ ล ปวิ ช าการเป น สื่ อกลางการเผยแพร แ ละแลกเปลี่ย นความรู ร ะหวา งครู อาจารย
นักวิชาการ และนักสรางสรรคผลงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปและสถาบันหรือหนวยงานอื่น ๆ ซึ่งผลงาน
ดังกลาวตองไมเคยลงตีพิมพที่ใดมากอน และไมอยูระหวางการเสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพในวารสารอื่น และมิได
คัดลอก ทําซ้ํา หรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผูใด วารสารมีกําหนดตีพิมพปละ 2 ฉบับ โดยกําหนดเผยแพร : ฉบับที่ 1
เดือนมกราคม-มิถุนายน และฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม
ประเภทของผลงานตีพิมพ ไดแก บทความงานวิจัย งานสรางสรรค หรือบทความวิชาการในสาขาวิชา
ปรัชญากลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
การจัดเตรียมตนฉบับ
ตองพิมพดวยโปรแกรม Microsoft Office Words 2003 ขึ้นไป
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 นิ้ว
5. การเขียนอางอิงในเนื้อหาใหใชระบบนาม-ป ตามรูปแบบ APA Style ของ American
Psychological Association
6. ความยาวบทความรวมรูปและตาราง ไมเกิน 15 หนา
ในบทความประกอบไปดวยหัวขอและรูปแบบการพิมพ ดังนี้
1. ชื่อเรื่อง (Title)
- มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพใหญ) ขนาด 20 ตัวหนา กลางหนากระดาษ
2. ชื่อผูเขียน (ทุกคน)
- พิมพเฉพาะชื่อและนามสกุลเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพใหญ) ขนาด 16 ตัวหนา
กลางหนากระดาษ ใสเครื่องหมายดอกจัน (*) หลังชื่อผูเขียนเพื่ออางอิงหนวยงาน ถามีผูเขียนมากกวา 1 คน
คั่นดวยเครื่องหมายลูกน้ํา (,) และถาผูเขียนอยูตางหนวยงานกันใหใสจํานวนดอกจันตางกัน
3. บทคัดยอ (Abstract)
- “บทคัดยอ” และ “Abstract” ขนาด 18 ตัวหนา กลางกระดาษ
- เนื้อหาบทคัดยอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 16 point ตัวธรรมดาชิดขอบยอหนา
โดยจัดทําเปนความเรียงรอยแกวยอหนาเดียว มีความยาวไมเกิน 250 คํา
- ตองมีคําสําคัญ (Keywords) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 14 ควรเลือกคําสําคัญ
ที่เกี่ยวของกับบทความ 2-5 คํา ระบุไวทายบทคัดยอและทาย Abstract

154

Patanasilpa Journal Vol.4 No.1 (January-June 2020)

4. ที่อยูผูเขียน
- พิมพเครื่องหมายดอกจัน (*) ตามดวยที่อยูผูเขียนเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษขนาด 12 point
ไวมุมซายดานลางของหนาแรกเพื่ออางอิงหนวยงาน
5. สวนเนื้อหาบทความ
- หัวขอ ขนาด 16 point ตัวหนา ชิดดานซาย
- เนื้อความ ขนาด 16 point ชิดขอบยอหนา
- บทความวิจั ยหรือวิ จัยงานสรางสรรค ควรประกอบดวยหั วขอ ไดแก บทนํา วัตถุป ระสงค
วิธีการศึกษา ผลการศึกษา สรุปและอภิปรายผล ขอเสนอแนะ (ถามี) และรายการอางอิง
- บทความวิชาการ ควรประกอบดวยหัวขอ ไดแก บทนํา เนื้อหา สรุป และรายการอางอิง
- บทความงานสรางสรรค ควรประกอบดวยหัวขอ ไดแก บทนํา วัตถุประสงค กระบวนการ
สรางสรรค ผลการสรางสรรค สรุปและอภิปรายผล ขอเสนอแนะ (ถามี) และรายการอางอิง
- กรณีที่มีภาพหรือแผนภูมิ ใตภาพใหระบุคําวา “ภาพที่ ...” หรือ “แผนภูมิที่ ...” ใสเลขเรียง
ตามลําดับ ตอดวยขอความบรรยายภาพหรือแผนภูมิ และบรรทัดถัดไปใหระบุที่มา หากผูวิจัยจัดทําขึ้นเองใหระบุ
ที่มาวา “ที่มา : ผูวิจัย” จัดวางใหอยูกึ่งกลางหนากระดาษ (ใชตัวอักษรขนาด 14 หนา)
- กรณีที่ มี ตาราง ดา นบนตารางให ระบุ คํา ว า “ตารางที่ ...” ใส เ ลขเรีย งตามลํา ดั บ ต อด ว ย
ขอความบรรยายตาราง ชิดขอบดานซายของหนากระดาษ (ใชตัวอักษรขนาด 14 หนา) และขนาดของตารางตอง
มีขนาดไมเกินระยะขอบกระดาษที่กําหนดไว
6. การเขียนรายการอางอิง
การเขียนรายการอางอิงเพื่อระบุแหลงที่มาของเอกสารหรือขอมูลของผูอื่นหรือจากแหลงงานของ
ผูอื่นมาใชในงานของตน เพื่อใหผูอานทราบวาผูเขียนไดยกงานหรือแนวความคิดของผูใดมาเกี่ยวของบาง ทําให
สามารถคนหาและติดตามอานเพิ่มเติมได ซึ่งวารสารพัฒนศิลปวิชาการกําหนดใหเขียนอางอิงตามระบบนามป
(Name-Year System) ตามรู ปแบบ APA Style ของ American Psychological Association ซึ่งเป นรู ปแบบ
สากลที่นิยมแพรหลาย ดวยการอางอิงแหลงที่มาของขอความแทรกในเนื้อหา สามารถเขียนได 2 ลักษณะ ดังนี้
1. อางไวขางหนาขอความ ใชในกรณีตองการเนนชื่อผูแตงที่เปนเจาของขอความหรือแนวคิด
โดยอางชื่อผูแตง ตามดวยปและระบุเลขหนาของเอกสารที่อางใสไวในวงเล็บ จากนั้นตามดวยขอความที่อาง
2. อางไวขางทายขอความ ใชในกรณีตองการเนนขอความหรือแนวคิดที่นํามาอาง โดยระบุชื่อนามสกุลของผูแตง ปที่พิมพและเลขหนาที่นํามาอางอิงตอจากขอความที่อางถึงหรือสรุปความใสไวในวงเล็บทั้งหมด
ตัวอยาง การอางอิงในเนื้อหาหนาและทายขอความ
หนาขอความ
ทายขอความ
ชื่อผูแตง (ปที่พิมพ, น. )
(ชื่อผูแตง, ปที่พิมพ, 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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ในกรณี ที่ เ อกสารที่ นํ า มาอ า งอิ ง ไม ป รากฏป ที่ พิม พ ใ ห ร ะบุ ม.ป.ป. (ไม ป รากฏป ที่ พิ ม พ ) ใน
บทความภาษาไทย และ n.d. (no date) ในขอความอางอิงจากเอกสารภาษาตางประเทศ แทนปที่พิมพ
การอางอิงทายเลมใหระบุหัวขอรายการอางอิงวา “รายการอางอิง” และจัดพิมพตามแบบ
มาตรฐานที่กําหนด หากรายการอางอิงเปนรายการสัมภาษณหรือเอกสารฉบับตัวเขียน ใหเขียนรวมกับรายการ
อางอิงรายการอื่น ๆ โดยไมตองแยกหัวขอเฉพาะ สําหรับรูปแบบการเขียนรายการอางอิงทายบทความใหเขียนดังนี้
- ชื่อวารสารหรือชื่อหนังสือใชตัวหนา
- เริ่มเรียงเอกสารภาษาไทยกอนเอกสารภาษาอังกฤษโดยเรียงชื่อตามลําดับอักษรในพจนานุกรม
- บรรทัดที่สองและบรรทัดตอ ๆ ไปของแตละรายการอางอิงใหยอหนาเขามา 5-7 ตัวอักษร
หรือประมาณครึ่งนิ้ว
การอางอิงทายเลม
ตัวอยาง
หนังสือทั่วไป
ผูแตง. (ปที่พิมพ). ชื่อเรื่อง (ครั้งที่พิมพ). เมืองที่พิมพ : สํานักพิมพ.
ผูแตงคนเดียว
สุภาพรรณ ณ บางชาง. (2535). ขนบธรรมเนียมประเพณี : ความเชื่อและแนวการปฏิบัติ
ในสมัยสุโขทัยถึงสมัยอยุธยาตอนกลาง. กรุงเทพฯ: สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย.
ผูแตง 2 คน
ธงชัย สันติวงษ และชัยยศ สันติวงษ. (2533). พฤติกรรมบุคคลในองคการ (พิมพครั้งที่ 2).
กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.
ผูแตง 3 คน
James, E. A., Slater, T., & Bucknam, A. (2012). Action research for business,
nonprofit, & public administration: A tool for complex times.
Los Angeles, CA: SAGE.
ผูแตงมากกวา 3 คน สุมน อมรวิวัฒน และคณะ. (2535). ความคิดและภูมิปญญาไทยดานการศึกษา (Thai
Wisdom in Education) (พิมพครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
ผูเขียนที่มีอสิ ริยยศ ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยา. (2555). บันทึกเรื่องความรู
ตาง ๆ (พิมพครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: มูลนิธิเสถียรโกเศศ-นาคะประทีป.
ผูแตงเปนหนวยงาน กรมสงเสริมวัฒนธรรม. (2560). รุกขมรดกของแผนดินใตรมพระบารมี. กรุงเทพฯ:
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ.
บทความหรือบทวิจารณในหนังสือ
บทความในวารสาร เจตน เจริญโท. (2536). “การทองเที่ยวกับสิ่งแวดลอมไทย ทําอยางไรจึงจะยั่งยืน”.
นิตยสารโลกสีเขียว, 2, 4: 16-20.
บทความวิจารณ
สุริชัย หวันแกว. (2536). วิจารณเรื่อง บริษัทญี่ปุนกับการเปน NIC ของประเทศไทย
หนังสือในวารสาร
โดย สุวนิ ัย ภรณวลัย. เอเชียปริทัศน, 11, 2: 79 - 83.
บทความหนังสือพิมพ ประสงค วิสุทธิ์. (19 มีนาคม 1537). “สิทธิของเด็ก”. มติชน. หนา 18.
บทความสารานุกรม ศักดิ์ศรี แยมนัดดา. (2532-2533). “มหาภารตะ”. สารานุกรมไทยฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน 22. 14354-14369.
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การอางอิงทายเลม
ตัวอยาง
วิทยานิพนธ
ชุติมา สัจจานันท. (2520). การสํารวจสถานภาพการทํางานของบัณฑิต (ปการศึกษา
2502-2516). วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาบรรณารักษศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
สัมภาษณ
แมนมาศ ชวลิต, คุณหญิง. นายกสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย. สัมภาษณ,
11 มีนาคม 2537.
สื่ออิเล็กทรอนิกส
“ไอศกรีม”. (2557). [ออนไลน]. คนเมื่อ 30 สิงหาคม 2557. เขาถึงจาก
http://www.car.chula.ac.th/rnis/mkdata96/food-96/ice-cre.html
กลุมพัฒนาและสงเสริมวิทยบริการ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2557). แนวทางการจัดซื้อหนังสือและสื่อสิง่ พิมพ
เพื่อใหบริการในหองสมุดโรงเรียน. [ออนไลน]. คนเมื่อ 8 พฤษภาคม 2557.
เขาถึงจาก http://academic.obec.go.th/new2551/
node/1/163/news_sec_detail/433
การสงตนฉบับ
สงตนฉบับเปนกระดาษขนาด เอ 4 (พิมพหนาเดียว) จํานวน 3 ชุด พรอมแผน CD จํานวน 1 แผน
และแบบฟอรมเสนอบทความที่กองบรรณาธิการกําหนด
การปรับแกตนฉบับ
โดยทั่วไปผูทรงคุณวุฒิอานประเมิน (Reviewer) จะตรวจสอบความถูกตองและครบถวนดานวิชาการ
แลวสงใหผูเขียนปรับแก สิทธิในการปรับแกตนฉบับเปนของผูเขียน แตกองบรรณาธิการสงวนสิทธิ์ในการตีพิมพ
เฉพาะที่ผานความเห็นชอบตามรูปแบบและสาระของกองบรรณาธิการเทานั้น ทั้งนี้จะมีการประสานเพื่อตรวจสอบ
ความถูกตองดานวิชาการและอื่น ๆ จนถูกตองสมบูรณ
การตรวจทานตนฉบับกอนตีพิมพ (Final proof)
ผูเขียนตองตรวจทานพิสูจนอักษรในลําดับสุดทายเพื่อเห็นชอบในความถูกตองครบถวนของเนื้อหากอน
ลงตีพิมพ
ลิขสิทธิ์ในบทความที่ตีพิมพในวารสาร
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ผูเขียนสงตนฉบับมายังกองบรรณาธิการ
กองบรรณาธิการตรวจสอบความสมบูรณ
และความถูกตองของตนฉบับ
รับ/แกไข

แกไข

แจงผูเขียนแกไข
ตนฉบับ

รับ
ผานแบบมีเงื่อนไข
สงคืนผูเขียน
แกไข

ผูทรงคุณวุฒิอานประเมิน
(Reviewer)

ไมผา น

แจงผูเขียน
(Reject)

ผาน
กองบรรณาธิการ
ตรวจสอบความถูกตอง
ผาน
กองบรรณาธิการจัดพิมพตนฉบับ
กองบรรณาธิการจัดสงตนฉบับให
โรงพิมพดําเนินการจัดทํารูปเลม
กองบรรณาธิการดําเนินการเผยแพร
วารสาร และประกาศรับตนฉบับ

สงคืนผูเขียน
แกไข
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ตัวอยางการเขียน “บทความวิจัย”
1”

1½”

(เลขหนาตัวธรรมดา 14 ชิดขวา)

(ตัวหนา 20 กึ่งกลาง)

ชื่อบทความภาษาไทย

(ตัวหนา 20 กึ่งกลาง)

ชื่อบทความภาษาอังกฤษ

(1½)

(1½)

(ตัวหนา 16 กึ่งกลาง)

ชื่อผูเขียนภาษาไทย

(ตัวหนา 16 กึ่งกลาง)

ชื่อผูเขียนภาษาอังกฤษ

(ตัวหนา 18 กึ่งกลาง)

บทคัดยอ

(1½)

(ถามีมากกวา 1 คน ใส*,**,***ตามลําดับ)
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(1½)
(ตัวหนา 18 กึ่งกลาง) Abstract
(1½)
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1½)
Keywords: คําที่ 1, คําที่ 2, คําที่ 3 (จํานวน 2 – 5 คํา ตัวธรรมดา 14 ชิดซาย)
* ที่อยูผูเขียนคนที่ 1 ภาษาไทย
ที่อยูผูเขียนคนที่ 1 ภาษาอังกฤษ
** ทีอ่ ยูผูเขียนคนที่ 2 ภาษาไทย
ที่อยูผูเขียนคนที่ 2 ภาษาอังกฤษ
*** ที่อยูผูเขียนคนที่ 3 ภาษาไทย
ที่อยูผูเขียนคนที่ 3 ภาษาอังกฤษ

(ตัวธรรมดา 12 ชิดซาย ไวมุมขวาลางสุดของหนาแรก)

1”
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(ตัวหนา 16 ชิดซาย)

----------------------------------------------------------------------------------------------------(ตัวธรรมดา 16 กระจายแบบไทย)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1½)

วัตถุประสงค
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(ตัวหนา 16 ชิดซาย)
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1½)
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(ตัวหนา 16 ชิดซาย)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1½)
ตารางที่ 1 ชื่อตาราง
ชื่อหัวขอ

* คําอธิบายคาในตาราง
ที่มา : ระบุแหลงที่มา (อางอิงตามระบบ)
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ตารางที่ 2 ชื่อตาราง
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(1½)
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