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 บทบรรณาธกิาร  

 

 ปจจุบันสถานการณโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 ท่ีเริ่มตนมาตั้งแตปลายเดือนธันวาคม 2562 กอใหเกิดการสูญเสียชีวิตประชากรท่ัวโลก

มากกวาหนึ่งลานคน สงผลกระทบท้ังดานเศรษฐกิจ สาธารณสุข การดําเนินชีวิตในสังคม รวมถึง

ดานการศึกษาท่ีตองปรับตัวใหสอดคลองกับสถานการณ มีการใชสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา      

ในการจัดการเรียนการสอนมากข้ึนเปนทวีคูณ ดังเห็นไดชัดเจนจากบทความจํานวน 9 เรื่อง       

ในวารสารฉบับท่ี 1 ของป 2563 (มกราคม – มิถุนายน 2563) ปรากฏบทความท่ีนาสนใจเก่ียวกับ

การใชเทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลนสูการเรียนการสอนในระบบการศึกษาหลายบทความ 

อยางไรก็ตามยังคงมีบทความในลักษณะงานสรางสรรคบนพ้ืนฐานของการตอยอดองคความรูจาก

การอนุรักษดานนาฏศิลปดนตรี โดยทุกบทความลวนมุงประโยชนตอวงวิชาการทามกลางกระแส

การเปลี่ยนแปลง 

 กองบรรณาธิการวารสารพัฒนศิลปวิชาการตระหนักในความมุงม่ันพัฒนาผลงาน        

ทางวิชาการและขอเปนกําลังใจใหแกครู อาจารย นักวิชาการ ผูสรางสรรคผลงานทุกทาน ในการทํา

หนาท่ีพัฒนางานท่ีรับผิดชอบอยางไมหยุดยั้ง และหวังเปนอยางยิ่งวาคุณประโยชนจากบทความตาง ๆ 

ในวารสารฉบับนี้จะกอใหเกิดความกาวหนาในวงการศึกษาท่ีตองปรับตัวหาแนวทางในการสราง

คุณคาทางวิชาการและวิชาชีพแกสังคมไทยและสังคมโลกใหกาวไกลอยางยั่งยืนตอไป 

 

 

 รองศาสตราจารย ดร. จินตนา  สายทองคํา 

 บรรณาธิการ 



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

  



วารสารพัฒนศิลปวิชาการ ปท่ี 4 ฉบับท่ี 1 (มกราคม-มิถุนายน 2563) ช 
 

สารบัญ : Contents 
  หนา 

1 นาฏยประดิษฐ : ระบําวานรเตียวเพชร 

TRADITIONAL DANCE INVENTION: WANON TIAWPETCH DANCE 

สมชาย  ฟอนรําดี (SOMCHAI FONRAMDEE) 

1 

2 การสรางสรรคการแสดง ชุด ระบําพลอสุราอุณาราช 

U-NA-RAJ TROOPS CREATIVE DANCE  

เชาวนาท  เพ็งสุข (CHAWVANAT PENGSOOK) 

17 

3 สัมพันธภาพแมลูกยุคดิจิทัล 

RELATIONSHIPS BETWEEN MOTHER AND DAUGHTER 

IN THE DIGITAL AGE 

พัชรินทร อนวัชประยูร (PATCHARIN ANAWATPRAYOON) 

35 

4 ความสนุกสนานจากสื่อสังคมออนไลนสูยูทูบ 

SOCIAL MEDIA ENJOYMENT FROM YOUTUBE 

ศันสนีย รุงเรืองสาคร (SUNSANEE RUNGRUEANGSAKRON) 

53 

5 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) 

73 

 
 

  



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

สารบัญ : Contents 
  หนา 

6 การพัฒนาการรายงานผลการใชจายงบลงทุนของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

โดยใชแบบรายงานการใชจายงบลงทุนแบบครบวงจร 

THE DEVELOPMENT OF THE INVESTMENT BUDGET EXPENDITURES 

REPORT OF BUNDITPATANASILPA INSTITUTE BY USING THE 

INTEGRATED INVESTMENT BUDGET EXPENDITURE REPORT FORM 

สุริยา  เลาประเสริฐ (SURIYA LAOPRASERT) 

99 

7 การพัฒนาความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 

ผานการจัดการเรียนการสอนรูปแบบนาฏศิลปสรางสรรค (PIIACR)  

THE DEVELOPMENT OF CREATIVITY FOR GRADE 6 STUDENTS 

THROUGH CREATIVE DRAMATIC ARTS (PIIACR) TEACHING 

กุลรดา พุทธผล (KULRADA PUTTAPHOL) 

117 

8 การพัฒนาทักษะการเปาขลุยของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1  

โดยการสอนเสริม  

THE DEVELOPMENT OF KLUI SKILLS OF SECONDARY 1 STUDENTS 

THROUGH SUPPLEMENTARY TEACHING 

พงศจักร ยามสุข (PONGJAK YAMSUK) 

133 

9 การพัฒนาความรู ความเขาใจ เรื่อง ชวงเสียงรอง และประเภทของการขับรอง 

ของผูเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนซางตาครูสคอนแวนท โดยใชบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

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) 

145 

 

 



วารสารพัฒนศิลปวิชาการ ปท่ี 4 ฉบับท่ี 1 (มกราคม-มิถุนายน 2563) 1 

นาฏยประดิษฐ : ระบําวานรเตียวเพชร 

TRADITIONAL DANCE INVENTION: WANON TIAWPETCH DANCE 

สมชาย  ฟอนรําด0ี

* 

SOMCHAI FONRAMDEE 

บทคัดยอ 

ผลงานสรางสรรคนาฏยประดิษฐ : ระบําวานรเตียวเพชรมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา
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วรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์และศิลปะการแสดงโขน เพ่ือพัฒนางานสรางสรรคชุดระบําวานร

เตียวเพชรใหสามารถนําไปใชในการเรียนการสอนและการแสดงนาฏศิลปไทย โดยใชวิธี

ศึกษาขอมูลจากตํารา เอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวของ การสัมภาษณ ลงภาคสนาม ดําเนินการ 

วิพากษและนําขอมูลจากศิลปนแหงชาติ ผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญดานนาฏศิลปไทยและ

ดนตรีไทย มาปรับปรุงแกไขทารําและการแสดงใหสมบูรณตามคําแนะนําและขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาพบวา วานรเตียวเพชรมีท้ังหมด 9 ตัว ลักษณะหัวโขนเปนลิงโลน ปากหุบ 

และสวมผาทองตะบิดเกลียว ซ่ึงเปนตัวละครท่ีปรากฏชื่อและมีบทบาทในบทละครเรื่อง

รามเกียรติ์อยางมาก แตในปจจุบันไมคอยนําตัวละครเหลานี้มาใชแสดงโขนบนเวที หรือใน  

ท่ีตาง ๆ ระบําวานรเตียวเพชรไดนํากระบวนทารําท่ีอยูในแมทาโขนลิง โดยมีแมทาในครึ่ง 

ทาหลังนํามาเรียงรอยทารํา ทากราววีระชัยสิบแปดมงกุฎ ทารําตามธรรมชาติ ทารําตาม 

บทรอง ทารําหนาพาทยเพลงเสมอขามสมุทร รวมท้ังการแสดงตีลังกาโลดโผน 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 

คําสําคญั : 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 head-

gears, 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 

ทรงผูกภาษาบาลีข้ึนเม่ือปพุทธศักราช 2517 วา สาธุโข สิปปกํ นาม อป ยาทิสกี ทิส ํ      

ข้ึนชื่อวาศิลปะแมเชนใดเชนหนึ่งก็ยังประโยชนใหสําเร็จได จากปรัชญาพระราชทานนี้ 

แสดงใหเห็นวาศิลปะทุกแขนงสามารถสรางประโยชนและนําความสําเร็จมาสูหนวยงาน 

องคกร หรือบคุคลได ศิลปะการแสดงท่ีหลากหลายของชาติไทยมีท้ังในระดับราชสํานักและ

ระดับสังคมชาวบาน แสดงถึงวัฒนธรรมท่ีมีคุณคาและความเปนอารยะชาติ นาฏศิลปไทย 

เปนศิลปะการแสดงแขนงหนึ่งท่ีเชื่อวามีพ้ืนฐานมาจากสาเหตุสําคัญ 2 ประการ (กรมศิลปากร, 

2556, น. 2) คือ    

  1) เกิดจากพ้ืนฐานอารมณสะเทือนใจของมนุษย เชน ดีใจก็โลดเตนสงเสียงรอง 

เสียใจก็รองไหคร่ําครวญ ตอมาจึงพัฒนาอากัปกิริยาทาทางการแสดงอารมณตาง ๆ เหลานี้

ใหงดงามเปนศิลปะการแสดงในท่ีสุด  

  2) เกิดจากความเชื่อทางศาสนาและความศรัทธา เชน เชื่อวาสรรพสิ่งรอบตัวใน

ธรรมชาติมีอํานาจเรนลับแฝงอยูสามารถดลบันดาลใหเกิดเหตุการณตาง ๆ ตอมาพัฒนา

เปนระบบเทพเจา การออนวอนธรรมชาติหรือเทพเจาใหเกิดความพึงพอใจเพ่ือประทาน

ผลสําเร็จ จนเกิดเปนตนแบบการสวดออนวอน การขับรองดนตรี และการฟอนรํา 

 ฉันทนา เอ่ียมสกุล (2554, น. 34-35) กลาววา นาฏศิลปสรางสรรค หมายถึง     

การประดิษฐทารําหรือการออกแบบทารําอาจเปนการรําเดี่ยวหรือรําหมู หรือเปนการรายรํา

ของตัวละครท่ีเกิดจากการประดิษฐหรือออกแบบทารํา การประพันธเพลง การแตงกาย   

ข้ึนใหม โดยยังคงโครงสรางแบบแผนเดิมหรือผสมผสานลีลาทาทางตาง ๆ ตามสําเนียงเพลง

ของภาษาอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมของชุดนาฏศิลปไทย และสุรพล วิรุฬหรักษ (2547,     

น. 225) กลาววา นาฏยประดิษฐ คือ การคิดออกแบบและการสรางสรรคแนวคิด รูปแบบ

กลวิธีของนาฏศิลปชุดหนึ่งท่ีแสดงโดยผูแสดงคนเดียวหรือหลายคน ท้ังนี้รวมถึงการปรับปรุง
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ผลงานในอดีต นาฏยประดิษฐจึงเปนงานท่ีครอบคลุมปรัชญา เนื้อหา ความหมาย ทารํา    

ทาเตน การแปรแถว การตั้งซุม การแสดงเด่ียว การแสดงหมู การกําหนดดนตรี เพลง 

เครื่องแตงกาย ฉาก และสวนประกอบอ่ืน ๆ ท่ีสําคัญ ทําใหนาฏศิลปชุดหนึ่งสมบูรณตามท่ี

ตั้งใจไว  

  นาฏศิลปสรางสรรคประเภทระบําท่ีเก่ียวของกับตัววานรท่ีปรากฏในศิลปะการแสดง

โขนในยุคกรมศิลปากรนําไปประกอบการแสดงโขนมีอยูเพียง 2 ชุด คือระบําวีระชัยสิบแปด

มงกุฎและระบําวานรพงศ เปนชุดการแสดงท่ีมีตัวละครคือวานรสิบแปดมงกุฎเปนตัวแสดง 

ตอมาวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีไดประดิษฐระบําปรีดิ์เปรมวานรข้ึนอีกเปน 3 ชุดการแสดง 

และเปนท่ียอมรับของวงการนาฏศิลป รวมท้ังเปนท่ีชื่นชอบของประชาชนท่ัวไป ระบําท่ี

เก่ียวกับวานรท้ัง 3 ชุดเปนวานรตัวเอกสิบแปดมงกุฎและวานรท่ัว ๆ ไป แตวานรเตียวเพชร 

ซ่ึงมีชื่ออยูจํานวน 9 ตัว เปนตัวละครวานรท่ีมีบทบาทในบทละครเรื่องรามเกียรติ์ในปจจุบัน

ไมคอยมีการนําตัวละครเหลานี้มาใชแสดงโขนบนเวที จึงสงผลใหประชาชนและเยาวชนท่ัวไป 

ไมรูจักชื่อและบทบาทตัวละครวานรเตียวเพชร ดังนั้นการสรางสรรคระบําวานรเตียวเพชร

จะเปนอีกแนวทางหนึ่งท่ีทําใหประชาชนและเยาวชนท่ัวไปท่ีชื่นชอบการแสดงโขนไดรูจัก   

ตัวละครวานรจําพวกหนึ่งในเรื่องรามเกียรติ์ คือ วานรเตียวเพชร 

  จากสาเหตุดังกลาวทําใหผูสรางสรรคมีความสนใจศึกษาและสรางสรรคการแสดง

ชุดนาฏยประดิษฐ : ระบําวานรเตียวเพชรข้ึน เพ่ือใหเกิดการเรียนรูตัวละครท่ีมีอยูในเรื่อง

รามเกียรต์ิ ท้ังยังเกิดประโยชนตอสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม และตอ

วงการนาฏศิลปไทยโดยเฉพาะสาขาวิชานาฏศิลปโขนลิง ตลอดจนเปนแนวทางสรางสรรค

งานศิลปวัฒนธรรมดานนาฏศิลปไทยของหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอน

และการแสดงนาฏศิลปไทยตอไป 

วัตถุประสงค     

 1. เพ่ือศึกษาประวัติความเปนมา สี ลักษณะหัวโขน และบทบาทของวานรเตียวเพชร

ตัวละครท่ีปรากฏในวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์และศิลปะการแสดงโขน     

 2. เพ่ือสรางสรรคระบํา ชุด ระบําวานรเตียวเพชรใหสามารถนําไปใชในการเรียน

การสอนและการแสดงนาฏศิลปไทย 
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กระบวนการสรางสรรค 

 ผลงานสรางสรรคครั้งนี้ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีกระบวนการสรางสรรคดังนี้ 

1. ศึกษาคนควาขอมูลดานเนื้อหาจากตํารา หนังสือ เอกสาร และแหลงขอมูลตาง ๆ 

เก่ียวกับความรูในการสรางสรรคและการประดิษฐทารําระบําสรางสรรคของวานรท่ีใชใน

การแสดงโขนวานรเตียวเพชร แนวคิด ทฤษฎี รวมท้ังงานวิจัยท่ีเก่ียวของ  

  2. ศึกษาขอมูลจากการสัมภาษณศิลปนแหงชาติ ผูเชี่ยวชาญนาฏศิลปไทย (โขนลิง) 

นาฏศิลปน ไดแก 

1) นายประสิทธิ์  ปนแกว   ศิลปนแหงชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลปไทย) 

2) นายวิโรจน  อยูสวัสดิ ์  ผูเชี่ยวชาญนาฏศิลปไทย  

3) ดร. นิวัฒน  สุขประเสริฐ   ผูเชี่ยวชาญนาฏศิลปไทย  

4) นายสราชยั  ทรัพยแสนดี   ผูเชี่ยวชาญนาฏศิลปไทย  

5) นายสุรัตน  เอ่ียมสะอาด   ผูเชี่ยวชาญนาฏศิลปไทย  

6) นายประเมษฐ บุณยะชัย   ผูเชี่ยวชาญนาฏศิลปไทย  

3. นําขอมูลการจากศึกษาเอกสารตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ การเก็บขอมูลภาคสนามและ

การสัมภาษณ มาดําเนินการสรางสรรคการแสดง ชุด นาฏยประดิษฐ : ระบําวานรเตียวเพชร 

ตามข้ันตอนดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี 1 ผูสรางสรรคนําบทรองท่ีประพันธข้ึนเองไปปรึกษานายประสิทธิ์ ปนแกว 

ศิลปนแหงชาติและผูเชี่ยวชาญดานนาฏศิลปโขนลิง เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา   

ข้ันตอนท่ี 2 ผูสรางสรรคประพันธบทรองและนําไปปรึกษานายวรเทพ บุญจําเริญ

และนางมยุรี ฟอนรําดี เพ่ือบรรจุเพลงรองและทํานองเพลง 

ข้ันตอนท่ี 3 ออกแบบทารําใหเหมาะสมกับบทรองและทํานองเพลง แบงการแสดง

ออกเปน 5 ชวง 

ข้ันตอนท่ี 4 จัดการประชุมกลุมยอยเพ่ือนําเสนอชุดสรางสรรคโดยมีศิลปนแหงชาติ 

ผูเชี่ยวชาญดานนาฏศิลปไทย ดุริยางคไทย ตลอดจนผูทรงคุณวุฒิภายนอก ครูผูสอน และ

นักศึกษาในระดับปริญญาตรีรวมกันเสนอความคิดเห็น พรอมท้ังใหขอเสนอแนะ 

ข้ันตอนท่ี 5 บันทึกทารําการแสดงนาฏยประดิษฐ : ระบําวานรเตียวเพชร 
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ข้ันตอนท่ี 6 นําขอมูลตาง ๆ มาวิเคราะหและจัดทําเปนเอกสารงานวิจัยเชิงพรรณนา

โดยมีนายประสิทธิ์ ปนแกว และรองศาสตราจารยอมรา กล่ําเจริญ เปนท่ีปรึกษาดานวิชาการ  

ข้ันตอนท่ี 7 นําเสนอผลงานสรางสรรคชุดระบําวานรเตียวเพชรแกสถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลปในรูปแบบของวีดทัิศนและเอกสารเพ่ือเผยแพรตอไป 

ผลการสรางสรรค 

1. ประวัติความเปนมา สี ลักษณะหัวโขน และบทบาทของวานรเตียวเพชร 

ท่ีปรากฏในวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์และศิลปะการแสดงโขน 

 นาฏยประดิษฐ : ระบําวานรเตียวเพชร เปนพัฒนาการของการแสดงสรางสรรค

ชุดหนึ่งท่ีทําใหทราบประวัติ สี และลักษณะหัวโขน ตลอดจนบทบาทของวานรเตียวเพชรท่ี

ปรากฏในวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์และศิลปะการแสดงโขน โดยสวนใหญปรากฏอยูใน

การจัดกระบวนทัพและการทําสงครามกับฝายอสูร เปนเทพเทวดาแบงภาคลงมาชวยพระราม

ปราบเหลาอสูรและไดรับพรจากพระอิศวรวา ถาสิ้นชีพคราวใดเม่ือกายตองพระพายท่ีพัดมา

ก็ใหฟนคืนชีพข้ึนได วานรเตียวเพชรมีท้ังหมด 9 ตัว อยูฝายเมืองขีดขิน 7 ตัว ฝายเมืองชมพู 

1 ตัว และไมปรากฏวาอยูฝายใด 1 ตัว ดังนี้ 

ก. ฝายเมืองขีดขิน 

  ตัวท่ี 1 ญาณรสคนธหรือรสคนธ กายสีขาวกะบังหรือขาวใส ลักษณะหัวโลน  

ปากหุบ สวมมาลัยผาทองตะบิดเปนเกลียว คือ ทาวจตุโลกบาลประจําทิศตะวันออก        

ในตําราวานรพงศของพระเทวาภินิมมิต (ฉาย เทียมศิลปชัย) วาเปน “พระปญจสิงขร”  

ฝายเมืองชมพู แบงภาคลงมาเกิด  

  ตัวท่ี 2 ทวิพัท กายสีแดงดอกชบา ลักษณะหัวโลน ปากหุบ สวมมาลัยผาทอง 

ตะบิดเปนเกลียว คือ พระโสมราช ในตําราวานรพงศของพระเทวาภินิมมิต (ฉาย เทียมศิลปชัย) 

วาเปน “จิตตุเสน” เทพอํามาตยพระอิศวรแบงภาคลงมาเกิดเปนวานรเตียวเพชร  

  ตัวท่ี 3 ปงคลา กายสีเหลืองแกหรือแสดออน ลักษณะหัวโลน ปากหุบ สวม

มาลัยผาทองตะบิดเปนเกลียว คือพระยมราช ในตําราวานรพงศของพระเทวาภินิมมิต     

(ฉาย เทียมศิลปชัย) วาเปน “จิตตุราช” เทพอํามาตยพระอิศวรแบงภาคลงมาเกิด  
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  ตัวท่ี 4 มหัทวิกัน กายสีหงชาดหรือชมพู ลักษณะหัวโลน ปากหุบ สวมมาลัย    

ผาทองตะบิดเปนเกลียว คือ พระประชาบดีเทวบุตร ในตําราวานรพงศของพระเทวาภินิมมิต  

(ฉาย เทียมศิลปชัย) วาเปน “จิตุบท” เทพอํามาตยพระอิศวร แบงภาคลงมาเกิด        

  ตัวท่ี 5 วาหุโรม กายสีเหลืองเทา ลักษณะหัวโลน ปากหุบ สวมมาลัยผาทอง

ตะบิดเปนเกลียว คือ พระสันดุสิตเทวบุตร ในตําราวานรพงศของพระเทวาภินิมมิต       

(ฉาย เทียมศิลปชัย) วาเปน “พระยม” เทพอํามาตยพระอิศวรแบงภาคลงมาเกิดเปนวานร    

เตียวเพชร      

  ตัวท่ี 6 อุสุภศรราม กายสีขาบหรือน้ําเงิน ลักษณะหัวโลน ปากหุบ สวม

มาลัยผาทองตะบิดเปนเกลียว คือ ทาวเวสสุวัณโลกบาลประจําทิศเหนือ ในตําราวานรพงศ

ของพระเทวาภินิมมิต (ฉาย เทียมศิลปชัย) วาเปน “พระนนที” แบงภาคลงมาเกิด     

  ตัวท่ี 7 มากัญจวิก กายสีมอครามหรือฟาออน ลักษณะหัวโลน ปากหุบ สวม

มาลัยผาทองตะบิดเปนเกลียว คือ จิตตุบท เทพอํามาตยพระอิศวร ในตําราวานรพงศของ

พระเทวาภินิมมิต (ฉาย เทียมศิลปชัย) วาเปน “พระภูมิ” แบงภาคลงมาเกิด    

  ข. ฝายเมืองชมพู 

  ตัวท่ี 8 โชติมุข คือ กายสีกามปูหรือหงเสนแก ลักษณะหัวโลน ปากหุบ   

สวมมาลัยผาทองตะบิดเปนเกลียว คือ จิตตุบาท เทพอํามาตยพระอิศวร ในตําราวานรพงศ

ของพระเทวาภินิมมิต (ฉาย เทียมศิลปชัย) วาเปนฝายเมืองขีดขิน จิตตุบาท แบงภาคลงมาเกิด 

ค. ไมปรากฏวาเปนฝายใด 

  ตัวท่ี 9 นิลเกศี กายสีแดงดังดอกกมุทบาน ลักษณะหัวโลน ปากหุบ สวม

มาลัยผาทองตะบิดเปนเกลียว   

2. เครื่องแตงกาย 

  สําหรับเครื่องแตงกายยืนเครื่องลิงท่ีนํามาใชมีรายละเอียดเครื่องแตงกายเพียง 

19 รายการ ไมไดนําอาวุธมาประกอบการแสดง ดังนี้ 1) กําไลเทา 2) สนับเพลา 3) ผานุง   

4) หอยขาง 5) หางลิง 6) ผาหอยกน 7) เสื้อ 8) รัดสะเอว 9) หอยหนา 10) เข็มขัด       

11) กรองคอ 12) ทับทรวง 13) สังวาล 14) ตาบทิศ 15) พาหุรัด 16) แหวนรอบ               

17) ปะวะหล่ํา 18) กําไลแผง และ 19) หัวโขน โดยหัวโขนวานรเตียวเพชรท้ัง 9 สวมมาลัย

ผาตะบิดเปนเกลียวและปากหุบท้ังหมด ตามท่ี ประพันธ สุคนธชาติ (2534, น. 90-91) 
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กลาวไว โดยไมใชปากอาตามท่ีบางตํารากลาว สีเครื่องแตงกายท่ีนํามาใชในงานสรางสรรค

นาฏยประดิษฐ : ระบําวานรเตียวเพชร มีสีกายและลักษณะหัวโขนดังอธิบายไวขางตน  

  เนื่องจากวานรเตียวเพชรไมใชวานรตัวเอก ดังนั้นเครื่องแตงกายบางรายการ   

ใชตางจากตัวเอก กลาวคือ ผานุงหรือภูษาไมใชผายกแตใชผาลาย ทับทรวงใชผาปกดิ้นเลื่อม 

สายสังวาลตัดเย็บดวยผาเดินดวยแถบดิ้น ตาบทิศ และประจํายามใชผาปกดิ้นเลื่อม ขอเทา

ไมใชกําไลเทาแบบตัวเอกแตใชขอเทาผาปกดิ้นหนุนลายหรือดิ้นเลื่อม 

3. การคัดเลือกผูแสดง 

  ผูแสดงเปนวานรเตียวเพชร คือ ผูท่ีเรียนนาฏศิลปโขนลิงเทานั้น ประสิทธิ์ ปนแกว 

(2561, 18 ตุลาคม) กลาววา หลักการคัดเลือกผูแสดงท่ีมีความเหมาะสมกับบทบาทของ

วานรเตียวเพชรมีหลักเกณฑตามท่ีโบราณจารยไดกลาวไว คือ ผูแสดงตองมีชวงคอท่ีพอควร

ไมสั้นหรือยาวเกินไป หัวไหลตองผึ่งผาย ไมเปนคนไหลยก หลังไมโกงงอ อกไมแอนจนเกินไป 

ลําตัวกลมล่ําสันพอสมควร พิจารณาตรวจชวงแขนตองพอเหมาะไมยาวเกินตนขา ไมมี

รางกายผิดปกติ เชน แขนคอกหรือลีบและงอไมได มีสัดสวนท่ีรับกับลําตัวและขาท้ังสองขาง 

นิ้วตองไมหงิกงอหรือพิการแตประการใด มีครบท้ัง 5 นิ้ว แตละนิ้วยาวหรือสั้นพอประมาณ

กลมคลายลําเทียน เม่ือตั้งมือดูนิ้วมือตกทองนาคยิ่งดี ลักษณะของขาท้ังสองขางตองไมโกง

และเก นิ้วเทาตองไมบิดเบี้ยวหรือหงิกงอ ขาท้ังสองตองมีความยาวเทากัน ไมสั้นขางยาวขาง

จึงจะใชได รูปรางเปนคนไมสูงจนเกินไปหรือเตี้ยจนเกินไป สีผิวดําหรือขาวไมจํากัด ควรมี

กลามเนื้อและรูปรางล่ําสัน หรือท่ีเรียกวามะขามขอเดียว และตองไดรับการคัดเลือกและ

ฝกหัดโขนเบื้องตนเปนตัวลิงมาเปนพ้ืนฐาน และตองมีความสามารถในดานการแสดงตีลังกา

โลดโผน 
 



วารสารพัฒนศิลปวิชาการ ปท่ี 4 ฉบับท่ี 1 (มกราคม-มิถุนายน 2563) 9 

 
 

ภาพท่ี 1 การต้ังซุมในบทรอง ทหารพระจกัรี รามาวตาร 

ท่ีมา : ผูสรางสรรค 
 

4. บทรองและดนตรี  

  ผูสรางสรรคไดประพันธบทข้ึนและนําไปปรึกษาครูผูมีความสามารถทางดาน

ดนตรีไทยและการขับรอง คือ นายวรเทพ บุญจําเริญ ตําแหนง ครู วิทยฐานะครูชํานาญการ

พิเศษ และนางมยุรี ฟอนรําดี ตําแหนง ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ ขาราชการครู

วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง ในเรื่องทํานองเพลงและการบรรจุเพลงรอง โดยมีการนําดวย 

การเลนตะโพนหรือตีตะโพนใหผูแสดงไดออกทาทางโลดโผน แสดงความสามารถในทวงทา

ของวานรและการใชทาหลักในแมทา จากนั้นวางทํานองเพลงใหผูแสดงสามารถจัดระเบียบ

แถวใหสวยงาม แลวรําตีบท รองเพลงท่ี 1 คือ เพลงกระบี่ลีลา 2 ชั้น ซ่ึงเปนเพลงเกร็ด 

เพลงหนึ่งใชสําหรับรองและบรรเลงประกอบการแสดงโขน มีความเหมาะสมกับตัวแสดงท่ี

เปนวานร เพลงท่ี 2 คือเพลงสารถีชั้นเดียว เนื่องจากตองการใหทํานองเพลงมีความกระชับ 

สนุกสนาน เหมาะแกการรําและการออกทาทางของตัววานร เพลงท่ี 3 คือเพลงเตียวเพชร

คลาไคล เพลงนี้นายวรเทพ บุญจําเริญไดประพันธ ข้ึนใหม เปนเพลงแนวเดียวกับ        

เพลงเสมอลิง และตอทายดวยเพลงขา เปนทวงทํานองท่ีสนุกสนาน เพ่ือใหผูแสดงไดแสดง

อากัปกิริยาตาง ๆ ใหเราใจ และสรางความบันเทิงกอนจบการแสดง ความหมายของบทรอง

กลาวถึงวานรเตียวเพชร 9 ตัว คือเทพท่ีจุติลงมาเปนทหารของพระราม เพ่ือชวยทําสงคราม 

วานรแตละตัวมีกายสีตางกันตามพงศวานร มีความเกงกลาสามารถพรอมท่ีจะออกทําสงคราม

กับทศกัณฐดวยความจงรักภักดี และใชวงปพาทยประกอบในการแสดง บทรองมีดังนี้ 
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ปพาทยทําเพลงกระบ่ีลีลา 

รองเพลงกระบ่ีลีลา 

   เกาวานร เตียวเพชร เดชลําพอง สวมผาทอง  ตะบิดเกลียว บนเกศา 

  เทพจุติ เปนกระบี่  มีเดชา   ทหารพระ รามา อวตาร  

รองเพลงสารถีช้ันเดียว 

  หนึ่งคือญาณ รสคนธ กายขาวใส   ฤทธิไกร เกริกแกรง กําแหงหาญ   

 หนึ่งกระบี่ ทวิพัท ชัดชํานาญ  เชิงชัยชาญ กายสีออก ดอกชบา 

 หนึ่งยอดยิ่ง ปงคลา กลาเกงแท   มีสีกาย เหลืองแก กปกลา  

 หนึ่งมหัท - วิกัน ชาญเดชา    สีกายา หงชาด กาจฉกรรจ  

 หนึ่งสวา วาหุโรม โหมฮึกหาว     กายเหลืองเทา พวงพี ทีแข็งขัน 

 หนึ่งอุสุภ - ศรราม ตามพงศพันธุ  กายานั้น สีขาบ ขุนวานร 

 หนึ่งคือมา - กัญจวิก กายมอคราม  ไมครั่นคราม เค่ียวรบ จบสมร 

 หนึ่งมีนาม โชติมุข รุกราญรอน  กายวานร สีกามปู ดูวองไว 

 หนึ่งกบินทร นิลเกศี มีผมดํา   สีแดงชาด ฤทธิ์ล้ํา สะทานไหว  

 ครบเตียวเพชร พานเรศ เดชเกรียงไกร เชี่ยวชาญชัย สวามิภักดิ์ พระจักรี 

ปพาทยทําเพลงเตียวเพชรคลาไคลออกเพลงขา 

5. การออกทารํา 

 ทารําสําหรับการแสดงระบําวานรเตียวเพชรแบงออกเปน 5 ชวง ดังนี้ 

  ชวงท่ี 1 ผูแสดงวานรเตียวเพชรท้ัง 9 ตัว หกคะเมนตีลังกาออกจากเวที ตาม

จังหวะตะโพน ตามความสามารถของผูแสดง แลวตั้งแถวเปนรูปสามเหลี่ยม 

 ชวงท่ี 2 ผูแสดงรําตามบทรองเพลงกระบี่ลีลา กลาวถึงวานรเตียวเพชร 9 ตัว 

ออกมารําและเตน รําตีบทตามคํารอง กลาวใหเห็นวาเปนเทพจุติมากําเนิดเปนวานรทหาร

ของพระราม และมีการตั้งซุม 
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 ชวงท่ี 3 ผูแสดงรําตีบทตามบทรองเพลงสารถีชั้นเดียว เม่ือบทรองกลาวนาม

วานรตัวใด ผูแสดงท่ีรับบทตัวนั้นแสดงทาหกคะเมนตีลังกาตามความสามารถ ออกมารําตีบท

ตรงกลางระหวางแถวจนครบ 9 ตัว สําหรับผูแสดงท่ีอยูในแถวรําตามกระบวนทาท่ีพรอมกัน 

 ชวงท่ี 4 ผูแสดงรําเพลงเตียวเพชรคลาไคลพรอมกันและออกทารําตามกระบวน

ทารําจนจบเพลง แสดงใหเห็นการเดินทางในระยะสั้น ๆ และมีความสนุกสนานโดยใชทารํา

ในเพลงหนาพาทยเสมอขามสมุทรและกราวรํามาผสมผสานกัน  

 ชวงท่ี 5 เตนในเพลงขา แสดงความสนุกสนาน นารัก ของวานรเตียวเพชร และ

แสดงใหเห็นถึงความสามารถ ความเกงกลาของวานรเตียวเพชร มีทาการแผลงอิทฺธิฤทธิ์ 

เหาะเหินเดินอากาศ มีทาแผลงอิทธิฤทธิ์ดําน้ํา ผูแสดงแตละคนหกคะเมนตีลังกาเขาเวที  

 

 
 

 ภาพท่ี 2 ผูแสดงญาณรสคนธ ตีลังกา    ภาพท่ี 3 ผูแสดงปงคลาและมหัทวิกัน 

 ออกรําตีบทตามคํารอง ออกรําตีบทตามคํารอง 

 “หนึ่งคือญาณรสคนธ กายขาวใส” “หนึ่งมีนาม โชติมขุ รุกราญรอน” 

  ท่ีมา : ผูสรางสรรค ท่ีมา : ผูสรางสรรค 
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ภาพท่ี 4 ทารําในเพลงเตียวเพชรคลาไคล 

ท่ีมา : ผูสรางสรรค 
 

 
 

ภาพท่ี 5  แสดงการแผลงฤทธิ์ ในเพลงขา 

ท่ีมา : ผูสรางสรรค 
 

 
 

ภาพท่ี 6 แสดงการเหาะเหินเดินอากาศในเพลงขา 

ท่ีมา : ผูสรางสรรค 
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สรุปและอภิปรายผล 

 สรุป 

 1. ประวัติความเปนมา สี ลักษณะหัวโขน และบทบาทของวานรเตียวเพชรท่ี

ปรากฏในวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์และศิลปะการแสดงโขน 

วานรเตียวเพชรในวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์ มีท้ังหมด 9 ตัว เปนเทพเทวดา 

แบงภาคลงมาชวยพระรามปราบเหลาอสูร ตามบทพระราชนิพนธเรื่องรามเกียรติ์ใน

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชนั้น ไมมีการกลาวถึงตอนเทพอาสา 

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

ข้ึนใหม ใชเวลาในการแสดงประมาณ 8.30 นาที โดยมีแนวคิดในการสรางสรรคเพ่ือใหระบํา

วานรเตียวเพชรเปนอีกแนวทางหนึ่งท่ีทําใหประชาชน เยาวชนท่ัวไปท่ีชื่นชอบและสนใจ  

การแสดงโขนไดรูจักตัวละครวานรเตียวเพชร เนื้อหากลาวถึงชื่อวานรเตียวเพชรแตละตัว 

ลักษณะสีกาย แตงกายยืนเครื่องลิง ใชผาลายนุงจีบโจงกนแปน ใชขอเทาปกดิ้นหนุนลาย 

และเนื่องจากเปนตัววานรท่ีอยูในลําดับชั้นต่ํากวาพญาวานรและสิบแปดมงกุฎ กระบวนทารํา

จึงประกอบดวยทารําในแมทาโขนลิง และทารําแมทาครึ่งหลังซ่ึงไมคอยนํามาใชประกอบ   

ในการแสดงของตัวลิงบอยนัก เชน ทาออกมือ ทาลงวง ทา 5 (ทาผาลา) เปนตน ทารําจาก

ระบําวีระชัยสิบแปดมงกุฎ ทารําตามบท ทารําเลียนแบบลิงตามธรรมชาติ เพ่ือใหการแสดง

สามารถนําไปใชในเผยแพรนาฏศิลปไทยในการเรียนการสอนและเปนแนวทางการสรางสรรค

งานศิลปวัฒนธรรมดานนาฏศิลปไทย การแสดงชุดนี้ นายวรเทพ บุญจําเริญ และนางมยุรี 

ฟอนรําดี เปนผูบรรจุเพลงรองและทํานองเพลง ขณะเดียวกัน นายวรเทพ บุญจําเริญ       

ไดประพันธทํานองเพลงเตียวเพชรคลาไคลข้ึนใหมดวย    
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ภาพท่ี 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 

ท่ีมา : ผูสรางสรรค 

  อภิปรายผล  

  นาฏยประดิษฐ : ระบําวานรเตียวเพชร เปนชุดระบําท่ีประดิษฐข้ึนใหมมีกระบวน 

การคิดการออกแบบในการสรางสรรค สามารถนําไปใชในการเรียนการสอน และการแสดง

นาฏศิลปไทย เปนชุดระบําท่ีสืบสานสรางสรรคศิลปะอันเปนมรดกทางศิลปวัฒนธรรม      

ท้ังระดับทองถ่ินและระดับชาติ สอดคลองกับ สุรพล วิรุฬหรักษ (2547, น. 225) กลาวไววา 

นาฏยประดิษฐ หมายถึง การคิด การออกแบบ และการสรางสรรคแนวคิดรูปแบบกลวิธีของ

นาฏศิลปชุดหนึ่งท่ีแสดงโดยผูแสดงคนเดียวหรือหลายคน ท้ังนี้รวมถึงการปรับปรุงผลงาน  

ในอดีต นาฏยประดิษฐจึงเปนการทํางานท่ีครอบคลุมปรัชญา เนื้อหา ความหมาย ทารํา   

ทาเตน การแปรแถว การตั้งซุม เชนเดียวกับ กิฟลี วรรณจิยี (2535, น. 13) ท่ีกลาววา

ความคิดสรางสรรคเปนความสามารถในการคิดสิ่งใหมแปลกใหมออกไปจากเดิม โดยอาศัย

ประสบการณทุกสิ่งท่ีมีอยูมาดัดแปลงแกไขและนําไปใชแกปญหาได มีความสามารถนึกคิด
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สิ่งประดิษฐสิ่งใหม ๆ ตลอดจนเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางวัตถุหรือเหตุการณตาง ๆ ได

อยางรอบคอบและมีความถูกตอง ในฐานะท่ีผูสรางสรรคเปนครูผูสอนนาฏศิลปโขนลิงและ

นาฏศิลปนดวย จึงตองมีการพัฒนาสรางสรรคอยูเสมอ เพ่ือใหงานนาฏศิลปรุงเรืองและ

พัฒนาตอไปอยางไมหยุดยั้ง การริเริ่มสรางสรรคสิ่งใหม การประดิษฐคิดคนสิ่งใหม ๆ ให

เพ่ิมพูนอยูเสมอ นอกจากแรงบันดาลใจและแนวคิด ยังตองอาศัยหลักการและทฤษฎีตาง ๆ 

มาเปนเครื่องมือใหการสรางสรรค เชน ทฤษฎีสุนทรียศาสตร ตามท่ีศรีวิไล ดอกจันทร 

(2529, น. 128-129) ใหความคิดเห็นเก่ียวกับสุนทรียะวา หมายถึง ความงาม ความไพเราะ 

หรือลักษณะอันสุนทรซ่ึงมีอยูในธรรมชาติ หรือแมในศิลปะวรรณกรรมตาง ๆ ความงาม  

เปนความสัมพันธระหวางวัตถุกับจิตใจ โดยมีความเชื่อวาความงามข้ึนอยูกับคุณคาในตัว

ของผลงานศิลปะนั้น ๆ ซ่ึงเปนผลมาจากการสรางสรรคของมนุษยแหลงกําเนิดความงาม

ทางสุนทรียะแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก 1) ความงามในธรรมชาติ และ 2) ความงาม

ของศิลปะหรือสิ่งท่ีมนุษยสรางข้ึน   

  ในขณะเดียวกันการสรางสรรคผลงานของนาฏศิลปนมักมิไดเกิดข้ึนเอง แตเกิดข้ึน

จากองคประกอบท่ีมีสวนเก่ียวของในสังคมท่ีทํานุบํารุงนาฏศิลปท้ังทางตรงหรือทางออม   

การสรางสรรคงานนาฏศิลปใหมีความแปลกใหมดึงดูดความสนใจของคนดู จึงเปนกระแส

ตามธรรมชาติท่ีตองมีการประดิษฐคิดคนนาฏศิลปใหใหมและแปลกตาอยูเสมอ การทํางาน

ศิลปะเพ่ือศิลปะเปนสําคัญ การสรางสรรคมีสองแบบ คือ 1) การสรางอยูในกรอบจารีตเดิม 

2) การสรางแบบนอกกรอบ และคงจะมีเกิดข้ึนอีกตราบใดท่ีนาฏศิลปนยังคงสรางสรรค   

งานศิลปะเพ่ือศิลปะในการจรรโลงโลกตอไป  

ขอเสนอแนะ 

 จากการศึกษาพัฒนาสรางสรรคการแสดงนาฏยประดิษฐ : ระบําวานรเตียวเพชร   

ผูสรางสรรคมีขอเสนอแนะดังนี้ 

 1. การพัฒนาสรางสรรคและประดิษฐชุดนาฏศิลปไทยชุดหนึ่งควรไดรับคําแนะนํา

จากผูเชี่ยวชาญดานนาฏศิลปไทยและผูเชี่ยวชาญดานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ เชน ศิลปนแหงชาติ  

ผูเชี่ยวชาญดานนาฏศิลป ดนตรี และคีตศิลปอันเปนการธํารงรักษาภูมิปญญาไทย 

 2. ควรมีการสนับสนุนใหมีการคิดและประดิษฐเครื่องแตงกายวานรเตียวเพชรใหมี

ลักษณะเฉพาะของตัวละคร   
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  3. หนวยงานท่ีเก่ียวของกับศิลปวัฒนธรรมดานนาฏศิลปดนตรี โดยเฉพาะภาครัฐ 

ควรใหการสนับสนุนสงเสริมการพัฒนาสรางสรรคและประดิษฐชุดนาฏศิลปอยางจริงจัง 
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การสรางสรรคการแสดง ชุด ระบําพลอสุราอุณาราช 

U-NA-RAJ TROOPS CREATIVE DANCE 

เชาวนาท  เพ็งสุข0

* 

CHAWVANAT PENGSOOK 

บทคัดยอ 

การสรางสรรคการแสดง ชุด ระบําพลอสุราอุณาราช มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 

ประวัติความเปนมาของทาวอุณาราช ตามบทละครเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ  

ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ท่ีสอดคลองกับความเชื่อเรื่อง       

ทาวกกขนากและเขาวงพระจันทรในตํานานเมืองลพบุรี และเพ่ือนํามาสรางสรรคการแสดง

ระบําพลอสุราอุณาราช จากการศึกษาพบวา พลยักษของอุณาราชมีลักษณะรูปราง         

ไมเหมือนกันกับพลยักษท่ัวไปในเรื่องรามเกียรติ์ ประกอบดวย 6 หมู ดังนี้ หมูท่ี 1 หนา  

เปนเสือ กายเปนยักษ หมูท่ี 2 หนาเปนยักษ กายเปนเสือ หมูท่ี 3 หนาเปนมา กายเปนยักษ 

หมูท่ี 4 หนาเปนยักษ กายเปนมา หมูท่ี 5 หนาเปนสิงห กายเปนยักษ หมูท่ี 6 หนาเปนยักษ

กายเปนสิงห ผูสรางสรรคไดนําขอมูลท้ังหมดจากวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวของมา

สรางสรรคการแสดง มีลําดับข้ันตอนการแสดงแบงเปน 4 ชวง คือ ชวงท่ี 1 “การรําออก”   

ผูแสดงรําออกดานหนาเวทีดวยเพลงหนาพาทยรัวสามลา ชวงท่ี 2 “การรําแนะนําตัวแสดง” 

ผูแสดงรําตีบทตามคํารองประกอบทํานองเพลงเขมรปากทออัตราจังหวะชั้นเดียว ชวงท่ี 3 

“กระบวนการจัดทัพ” ผูแสดงรําเพลงกราวใน ชวงท่ี 4 “การเดินทัพ” ผูแสดงรําเพลงเชิด 

ดนตรีท่ีใชเปนวงปพาทยเครื่องคู เครื่องแตงกายเปนลักษณะแตงกายแบบยืนเครื่อง 

เสนายักษ ถาผูแสดงมีกายเปนยักษ มีหนาเปนสัตว จะสวมเครื่องแตงกายแบบยืนเครื่อง

เสนายักษ สวมเสื้อสีแดง หรือสีเขียว ถาตัวแสดงมีกายเปนสัตว มีหนาเปนยักษ จะสวม

เครื่องแตงกายแบบยืนเครื่องเสนายักษ สวมเสื้อตามลักษณะของสัตวประเภทนั้น ๆ   

ผูแสดงสวมศีรษะเปดหนาแบบหนาแขวะและเขียนหนา ตัวแสดงทุกตัวสวมศีรษะท่ีมี

* วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

Lop Buri College of Dramatic Arts, Bunditpatanasilpa Institute   
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ลักษณะเดียวกัน มีการเขียนหนาเพ่ือใหเห็นความสวยงามของศิลปะการแตงหนาโขน ทารํา

ท่ีใชในการแสดงใชทารําแมทายักษเปนหลัก ผสมกับลักษณะและกิริยาของสัตวตามบทละคร 

ถาตัวแสดงมีกายเปนยักษ มีหนาเปนสัตว ใชทารําหลักเปนทายักษ มือและเทาเปนลักษณะ

ของยักษ แตมีกิริยาเหมือนสัตวประเภทนั้น ๆ ถาตัวแสดงมีกายเปนสัตว มีหนาเปนยักษ  

จะใชทารําตามกิริยาของสัตว สวนมือและเทาเปนลักษณะของสัตว แตมีความเขมแข็ง

เหมือนยักษ มีระเบียบเหมือนกองทัพเตรียมออกศึก 

คําสําคญั : 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 opened-

face 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 เปนสิ่งท่ี

มนุษยประดิษฐข้ึนดวยความประณีตงดงาม ใหความบันเทิงอันโนมนาวอารมณและความรูสึก

ของผูชมใหคลอยตาม ศิลปะประเภทนี้ตองอาศัยการบรรเลงดนตรี และการขับรองรวมดวย 

นาฏศิลปสรางสรรค หมายถึง การประดิษฐทารําหรือออกแบบทารํา อาจเปนการรําเด่ียว

หรือรําหมู หรือเปนการรายรําของตัวละครท่ีเกิดจากการประดิษฐหรือการออกแบบทารํา 

การประพันธเพลง การแตงกายข้ึนใหม โดยอาจยังคงโครงสรางแบบแผนเดิม หรืออาจ

ผสมผสานลีลาทาทางตาง ๆ ตามสําเนียงเพลงของภาษาอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมของ    

ชุดนาฏศิลปไทย (สุรพล วิรุฬหรักษ, 2547, น. 225) ระบํา ความหมายตามพจนานุกรม 

ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554, น. 945) หมายถึง การแสดง

ท่ีใชทาฟอนรําไมเปนเรื่องราว มุงความสวยงามหรือบันเทิง แสดงคนเดียวหรือหลายคนก็ได 

ระบําจําแนกได 2 ประเภท คือ ระบํามาตรฐาน เปนการแสดงท่ีมีลักษณะการแตงกายยืน
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เครื่องพระ-นาง ทารําเพลงรองและดนตรีมีกําหนดไวเปนแบบแผนท่ีมีลักษณะเฉพาะตัว 

และระบําเบ็ดเตล็ดเปนการแสดงท่ีแตงกายตามรูปแบบลักษณะการแสดงนั้น ๆ หรือการแสดง

ศิลปะเฉพาะทองถ่ิน ตอมามีผูคิดแตงเพลงและประดิษฐทารําและระบํามากข้ึน โดยนํามา

ประกอบการแสดงโขนหรือละครบาง ประดิษฐทารําเปนชุดเบ็ดเตล็ดตาง ๆ บาง (จินตนา 

สายทองคํา, 2558, น. 45-46) จากบทละครเรื่องรามเกียรติ์พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จ

พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช เลม 2 (พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก, 2558, 

น. 1236-1247) ไดมีบทประพันธท่ีกลาวถึงพระรามไดเดินปาไปจนถึงบริเวณอาณาเขต 

เมืองสิงขรอันเปนท่ีอยูของยักษชื่ออุณาราช เปนยักษตนสุดทายท่ีรบกับพระรามกอนถูก

พระรามแผลงศรกกปกอกตรึงอยูกับหิน สอดคลองกับตํานานเมืองลพบุรีเรื่องทาวกกขนาก 

(วรวิทย วงษสุวรรณ, 2556, น. 34-35) ท่ีวา เม่ือพระรามใชศรแผลงไปยังทาวกกขนาก   

ทําใหทาวกกขนากมาตกยังภูเขาเมืองลพบุรีตรงท่ีเปนเขาวงพระจันทรตอนนี้ พระรามจึงสง

ไกแกวมาคอยดูแลศรท่ีปกอกทาวกกขนาก หากวนัใดศรเขยื้อนออกใหไกแกวขันข้ึนสามครั้ง 

หนุมานจะรีบเหาะมาตอกศรใหแนนดังเดิม จากบทละครไดกลาวถึงการจัดเตรียมทัพของ

อุณาราชเพ่ือไปสูรบกับพระรามตามบทประพันธ ดังนี ้
 

เกณฑหมูพลมารชํานาญศึก เลือกลวนหาวฮึกแข็งขัน 

หมูหนึ่งหนาเสือขบฟน   กายนั้นเปนเพศอสุรี 

หมูหนึ่งกายเปนพยัคฆ   ดวงพักตรเปนหนายักษี 

หมูหนึ่งเปนหนาพาชี   มีกายนั้นเปนกายมาร 

หมูหนึ่งนั้นตัวเปนอาชา   หนาเปนอสุราเหี้ยมหาญ 

หมูหนึ่งหนาสิงหเผนทะยาน  กายเปนกายมารเกรียงไกร 

หมูหนึ่งหนาเปนกุมภัณฑ   ตัวนั้นเปนสิงหเติบใหญ 

ลวนถืออาวุธแกวงไกว   เตรียมไวโดยราชบัญชา 
 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก, 2558, น. 1239-1240) 
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  จากลักษณะของกองทัพยักษในเรื่องรามเกียรติ์ กองทัพของอุณาราชมีความแปลก

ประหลาด โดยมีลักษณะรูปกายท่ีมีลักษณะผสมระหวางยักษและสัตวชนิดตาง ๆ ดังนั้น    

ผูสรางสรรคจึงสนใจนําแบบแมทายักษมาผสมกับลีลาทาทางของสัตวตาง ๆ ตามบทละคร

มาสรางสรรคการแสดงระบําพลอสุราอุณาราชข้ึน เพ่ือใหเกิดประโยชนตอสถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม และตอวงการนาฏศิลปไทย เปนแนวทางในการสรางสรรค

งานศิลปวัฒนธรรมดานนาฏศิลปไทยในดานการเรียนการสอน และเกิดประโยชนตอชุมชน

ทองถ่ินในจังหวัดลพบุรีไดมีชุดการแสดงไวสําหรับเรียนรูและเผยแพรในเชิงเศรษฐกิจ

สรางสรรค 

วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือศึกษาประวัติความเปนมาของทาวอุณาราชจากบทละครเรื่องรามเกียรติ์

พระราชนพินธในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชท่ีสอดคลองกับความเชื่อ

และตํานานเมืองลพบุร ี 

2. เพ่ือสรางสรรคการแสดงระบําพลอสุราอุณาราช ใหสามารถนําไปใชในการแสดง

นาฏศิลปไทยได 

กระบวนการสรางสรรค 

           1. ศึกษาคนควาขอมูลจากเอกสารและการสัมภาษณเก่ียวกับหลักและทฤษฎี 

การสรางสรรคการแสดงนาฏศิลปไทย ไดแก การสรางสรรค หลักเกณฑ และกระบวนการ

สรางสรรคการแสดงนาฏศิลปไทย หลักการบรรจุเพลง ตํานานทาวกกขนาก เขาวง

พระจันทร จังหวัดลพบุรี ลักษณะของพลยักษในกองทัพอุณาราชจากบทละครเรื่อง

รามเกียรติ์ ลักษณะของสัตวท่ีปรากฏในบทประพันธพลอสุราอุณาราช และแมทายักษ

เบื้องตน  

  2. นําขอมูลท่ีไดจากการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณมาสรางสรรคการแสดง 

ระบําพลอสุราอุณาราช นําบทรองและทํานองเพลงท่ีผูสรางสรรคบรรจุไวไปปรึกษาผูเชี่ยวชาญ

ดานคีตศิลปไทย คือ ครูทัศนีย ขุนทอง ศิลปนแหงชาติสาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย- 

คีตศิลป) ตรวจสอบความถูกตอง ความไพเราะ และเหมาะสม ผูเชี่ยวชาญ ไดปรับแกไขและ

แนะนําเพ่ิมเติมจนไดเพลงท่ีใชในการแสดงสรางสรรค ไดแก รัวสามลา เขมรปากทอชั้นเดียว 

กราวใน และเชิด  
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3. การประดษิฐทารํา ไดนําบทรองและทํานองเพลงมาคิดประดิษฐทารํา ตามหลัก

นาฏศิลปไทยผสมลักษณะของสัตวตรงตามบทประพันธ กลาวคือ มีลักษณะผสมระหวาง

ยักษกับเสือ มา และสิงห ดูความเหมาะสมกับลักษณะตัวแสดงกอนนําไปใหผูเชี่ยวชาญ 

ดานนาฏศิลปไทยตรวจสอบปรับปรุงแกไขและนํามาใชในการแสดง ทดลองแสดงบนเวที 

เพ่ือตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม ความสวยงามในการแสดง และนําขอบกพรองมา

ปรับปรุงแกไข เชน บุคลิก ลักษณะตัวผูแสดง การแปรแถว การใสอารมณในการแสดง เชน

ความฮึกเหิม ดุดัน เปนตน 

4. การออกแบบเครื่องแตงกายท่ีใชในการแสดงของผูแสดงแตละตัว เนื่องจาก

กองทัพของอุณาราชนั้นมีลักษณะรูปกายท่ีมีลักษณะผสมระหวางยักษกับเสือ มา และสิงห 

ผูสรางสรรคทดลองนําเครื่องแตงกายท่ีมีอยูมาดัดแปลงและแตงผสมผสานเพ่ือใหเกิดชุด  

การแสดงท่ีเหมาะสมกับผูแสดงแตละตัวตามงบประมาณท่ีจํากัด โดยผูแสดงสวมศีรษะ    

เปดหนาแบบหนาแขวะและเขียนหนา เนื่องจากชวงลําคอของสัตวแตละชนิดไมเหมือนกัน 

ตัวแสดงทุกตัวจึงสวมศีรษะท่ีมีลักษณะเดียวกัน มีการเขียนหนาเพ่ือใหเห็นความสวยงาม

ของศิลปะการแตงหนาโขน  

5. จัดประชุมกลุมยอยนําเสนอผลงานสรางสรรค ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญและ

ผูทรงคุณวุฒิดานนาฏศิลป ดนตรีไทย ดานภูมิปญญาทองถ่ิน และดานประวัติศาสตร 

จํานวน 14 ทาน เพ่ือรับฟงขอเสนอแนะในผลงานสรางสรรค 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) นายสราชยั ทรัพยแสนดี ผูเชี่ยวชาญดานนาฏศิลปไทย  

 10) นายวราเทพ บุญจําเริญ ผูทรงคุณวุฒิดานดนตรีไทย 

 11) นายณรงคฤทธิ์ คงปน  ผูทรงคุณวุฒิดานดนตรีไทย 
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 12) นายดิเรก ทรงกัลยาณวัตร ผูทรงคุณวุฒิดานประวัติศาสตร 

     13) นางสาวกอแกว เพชรบุตร  ผูทรงคุณวุฒิภูมิปญญาทองถ่ิน 

     14) นายวีระศักดิ์ บุญเสริม          ผูทรงคุณวุฒิภูมิปญญาทองถ่ิน 

6. บันทึกทารําผลงานสรางสรรคการแสดง ชุด ระบําพลอสุราอุณาราชในรูปแบบ     

วีดิทัศน และจัดทําเปนเอกสารงานวิจัยสรางสรรคการแสดงแกสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  

เพ่ือเผยแพรตอไป 
 

 

ภาพท่ี 1 ผูทรงคุณวุฒิ ผูสรางสรรค และนักแสดงในการนําเสนอผลงานสรางสรรค 

ท่ีมา : ผูสรางสรรค 

ผลการสรางสรรค 

1. ผลการศึกษาประวัติความเปนมา  

    จากการศึกษาประวัติความเปนมาของทาวอุณาราช พบวา ทาวอุณาราชหรือ 

ทาวกกขนาก เดิมเปนเทพบุตรตองโทษเพราะขาดการเขาเฝาพระอิศวร จึงถูกสาปใหเปน

ยักษเจากรุงมหาสิงขร ไมมีผูใดสามารถจะฆาใหตายได เม่ือใดพระนารายณอวตารลงมาเปน

พระรามจะสามารถฆาอุณาราชไดดวยศรกก ครั้นเม่ือพระรามไดเดินปาไปจนถึงบริเวณ

อาณาเขตเมืองมหาสิงขรอันเปนท่ีอยูของยักษชื่ออุณาราช ซ่ึงเปนยักษตนสุดทายท่ีรบกับ

พระราม กอนจะถูกพระรามแผลงศรกกปกอกตรึงอยูกับหิน ซ่ึงในการสูรบนั้นอุณาราชไดสั่ง

ใหนนทกาลจัดเตรียมกองทัพเพ่ือไปสูรบกับพระราม พลยักษในกองทัพของอุณาราชมี

ลักษณะรูปกายท่ีมีลักษณะผสมระหวางยักษและสัตวชนิดตาง ๆ จากการศึกษาดังกลาว 
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ผูสรางสรรคจึงนําขอมูลท่ีไดมากําหนดรูปแบบการแสดงสรางสรรค ชุด ระบําพลอสุรา 

อุณาราช จัดอยูในรูปแบบท่ีอยูในจารีตประเพณี ผสมผสานระหวางจารีตและการประยุกต

จากจารีตเดิม โดยนําทารําแมทายักษของนาฏศิลปไทยโขนมาเปนหลักในการคิด ผสมผสาน

กับลีลาทาทางของสัตวแตละชนิดตามบทประพันธท่ีกลาวถึงพลยักษของทาวอุณาราชวามี

ลักษณะแตกตางกันไป คือ  

หมูท่ี 1 หนาเปนเสือ กายเปนยักษ หมูท่ี 2 หนาเปนยักษ กายเปนเสือ  

หมูท่ี 3 หนาเปนมา กายเปนยักษ หมูท่ี 4 หนาเปนยักษ กายเปนมา   

หมูท่ี 5 หนาเปนสิงห กายเปนยักษ หมูท่ี 6 หนาเปนยักษ กายเปนสิงห  
 

 
 

ภาพท่ี 2 พลอสุราอุณาราชท้ัง 6 หมู 

ท่ีมา : ผูสรางสรรค 
 

2. การสรางสรรคการแสดง ชุด ระบําพลอสุราอุณาราช 

ผลการสรางสรรคการแสดงเกิดจากการนําทฤษฎีการสรางสรรคการแสดงของ 

ผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญดานนาฏศิลปไทยซ่ึงมีแนวทางท่ีคลายคลึงกัน ประกอบกับ

การศึกษาประวัติความเปนมาของทาวอุณาราช จากบทละครเรื่องรามเกียรต์ิ ความเชื่อ 

และตํานานเมืองลพบุรีมาเปนแนวทางในการกําหนดรูปแบบ และดําเนินการสรางสรรค 

องคประกอบของการแสดง เพ่ือใหเกิดผลงานสรางสรรคการแสดงระบําพลอสุราอุณาราช  

ท่ีมีลักษณะสําคัญดังนี ้
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2.1 รูปแบบการแสดง   

การกําหนดรูปแบบสรางสรรคการแสดง ระบําพลอสุราอุณาราช จัดอยูใน

รูปแบบท่ีอยูในจารีตประเพณีผสมผสานระหวางจารีตและการประยุกตจากจารีตเดิม  

โดยนําทารําแมทายักษของนาฏศิลปไทยโขนมาเปนหลักในการคิด มีการผสมผสานกับลีลา

ทาทางของสัตวแตละชนิดตามบทประพันธ   
 

 
 

ภาพท่ี 3 การผสมผสานระหวางแมทายักษกับลลีาทาทางของสัตว 

ท่ีมา : ผูสรางสรรค 
 

2.2 ผูแสดง  

การสรางสรรคชุดนี้ประกอบดวยผูแสดง 6 หมู ๆ ละ 2 คน รวม 12 คน 

บทบาทของผูแสดงตามบทประพันธคัดเลือกจากผูมีความสามารถดานการแสดงโขน 

เปนอยางดี ดังนั้น จึงคัดเลือกผูแสดงท่ีมีความสามารถและประสบการณในการแสดง

นาฏศิลปไทยโขนยักษ และมีรูปรางลักษณะรางกายเหมาะสมตามบทบาทตัวแสดง 

ตามบทประพันธ ดังนี้ 
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1) หมูท่ี 1 หนาเปนเสือ กายเปนยักษ และหมูท่ี 2 หนาเปนยักษ กายเปน

เสือ ผูแสดงตองมีรูปรางลักษณะแข็งแรง ล่ําสัน ลําตัวสูงใหญ 

2) หมูท่ี 3 หนาเปนมา กายเปนยักษ และหมูท่ี 4 หนาเปนยักษ กายเปน

มา ผูแสดงตองมีรูปรางลักษณะแข็งแรง ลําตัวเพรียว สูง คอยาว 

3) หมูท่ี 5 หนาเปนสิงห กายเปนยักษ และหมูท่ี 6 หนาเปนยักษ กายเปน

สิงห ผูแสดงตองมีรูปรางลักษณะแข็งแรง ลําตัวสูงใหญ ทวมเล็กนอย 

2.3  การกําหนดโครงสรางของการแสดง  

ระบําพลอสุราอุณาราช มีลําดับข้ันตอนในการแสดงแบงออกเปน 4 ชวง 

คือ ชวงท่ี 1 “การรําออก” ผูแสดงรําออกดานหนาเวที ครั้งละ 2 หมู จํานวน 4 คน ดวย

เพลงหนาพาทย รัวสามลา ครบ 12 คน แปรแถวเปนรูปปากพนังหงาย ชวงท่ี 2 “การรํา

แนะนําตัวแสดง” ผูแสดงรําตีบทตามคํารองประกอบทํานองเพลงเขมรปากทออัตราจังหวะ

ชั้นเดียว ผูแสดงรําออกกลางเวทีแลวกลับเขาท่ีครั้งละ 1 หมู (จํานวน 2 คน) จนครบ 6 หมู 

ชวงท่ี 3 “กระบวนการจัดทัพ” ผูแสดงรําเพลงกราวใน มีการเตนสลับการแปรแถวเปนรูป

ปากพนังคว่ํา ชวงท่ี 4 “การเดินทัพ” ผูแสดงรําเพลงเชิด การแปรแถวเปนรูปทแยง เตน

หายเขาเวที 

2.4 เพลงท่ีใชสําหรับการแสดง  

เพลงท่ีใชไดพิจารณาใหความเหมาะสมกับลักษณะตัวแสดง และการรําท้ัง 

4 ชวง คือ ชวงท่ี 1 “การรําออก” ใชเพลงหนาพาทย รัวสามลา แสดงถึงความมีอิทธิฤทธิ์

ความเขมแข็ง ชวงท่ี 2 “การรําแนะนําตัวแสดง” ตามบทประพันธใชเพลงเขมรปากทอ 

อัตราจังหวะชั้นเดียว เพ่ือใหเหมาะสมกับลักษณะของตัวแสดงท่ีผสมระหวางทาทาง ลีลา

ของยักษและทาทางของสัตวตามบทละคร แสดงถึงความเขมแข็ง สงางาม ความคลองแคลว 

ชวงท่ี 3 “กระบวนการจัดทัพ” ใชเพลงหนาพาทย ทํานองเพลงกราวใน เปนเพลงท่ีใช      

ในการตรวจพลของตัวยักษ เปนการแสดงถึงความพรอมเพรียง เขมแข็ง คึกคัก ปลุกเรา    

ใหเกิดความฮึกเหิมในการออกไปรบศัตรู ชวงท่ี 4 “การเดินทัพ” ใชเพลงหนาพาทย     

เพลงเชิด แสดงถึงความพรอมเพรียงในการเดินทัพ 
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2.5 ดนตรีประกอบการแสดง  

ดนตรีท่ีใชเปนวงปพาทยเครื่องคูเพ่ือใหเหมาะสมกับการบรรเลงท่ีตองมี 

การบรรเลงเพลงหนาพาทยและใหเกิดความรูสึกมีความเขมแข็ง กลาหาญ พรอมเพรียง 

ของผูแสดงตามบทบาทในบทประพันธ ตัดทอนปนอกออก คงเหลือปเพียงเลาเดียว คือ ปใน  

ประกอบดวยเครื่องดนตรี ดังนี้ ปใน ระนาดเอก ระนาดทุม ฆองวงใหญ ฆองวงเล็ก ตะโพน 

กลองทัด ฉ่ิง และเครื่องประกอบจังหวะอ่ืน 

 2.6 การแตงกายและศีรษะ   

                    เครื่องแตงกายเปนลักษณะแตงกายแบบยืนเครื่องเสนายักษ ตัวแสดงท่ีมี

กายเปนยักษ มีหนาเปนสัตวตามบทละคร สวมเครื่องแตงกายแบบยืนเครื่องเสนายักษ  

สวมเสื้อสีแดงหรือสีเขียว ตัวแสดงท่ีมีกายเปนสัตวตามบทละครมีหนาเปนยักษ สวมเครื่อง

แตงกายแบบยืนเครื่องเสนายักษ สวมเสื้อตามลักษณะของสัตวประเภทนั้น ๆ ไดแก เสือ 

สวมเสื้อลายเสือโครง มาสวมเสื้อสีเทา และสิงหสวมเสื้อสีน้ําตาลเขมหรือลายสิงห ศีรษะ    

ผูแสดงสวมศีรษะเปดหนาแบบหนาแขวะ และเขียนหนา ตัวแสดงทุกตัวสวมศีรษะท่ีมี

ลักษณะเดียวกัน มีการเขียนหนาเพ่ือใหเห็นความสวยงามของศิลปะการแตงหนาโขน 
 

 
 

ภาพท่ี 4 ผูแสดงสวมศีรษะเปดหนา 

ท่ีมา : ผูสรางสรรค 
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 (ก) (ข) 

   
 (ค) (ง) 

    
 (จ) (ฉ) 

ภาพท่ี 5 ลักษณะเคร่ืองแตงกาย 

 (ก) หมูท่ี 1 หนาเปนเสือกายเปนยักษ (ข) หมูท่ี 2 หนาเปนยักษกายเปนเสือ 

 (ค) หมูท่ี 3 หนาเปนมากายเปนยักษ (ง) หมูท่ี 4 หนาเปนยักษกายเปนมา 

 (จ) หมูท่ี 5 หนาเปนสิงหกายเปนยักษ (ฉ) หมูท่ี 6 หนาเปนยักษกายเปนสิงห 

ท่ีมา : ผูสรางสรรค 
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 2.7 อุปกรณการแสดง  

อุปกรณท่ีใชเปนอาวุธของเสนายักษ ตัวแสดงทุกตัวใชอาวุธชนิดเดียวกัน คือ 

กระบอง เพ่ือใหเกิดความพรอมเพรียง สวยงาม เปนแบบแผนทางการแสดงของเสนายักษ

ในกองทัพ 

 2.8 ทารําท่ีใชในการแสดง  

ทารําท่ีใชในระบําพลอสุราอุณาราช ไดนําทารําแมทายักษมาเปนหลัก    

ผสมกับลักษณะและกิริยาของสัตวตามบทละคร   

1) ตัวแสดงท่ีมีกายเปนยักษ มีหนาเปนสัตว ใชทารําหลักเปนทายักษ มือ 

และเทาเปนลักษณะของยักษแตมีกิริยาเหมือนสัตว  

2) ตัวแสดงท่ีมีกายเปนสัตวตามบทละคร มีหนาเปนยักษ ใชทารําตามกิริยา

ของสัตว มือและเทาเปนลักษณะของสัตว แตมีความเขมแข็งเหมือนเสนายักษ มีระเบียบ

เหมือนทหารฝกวินัยในกองทัพ  
 

 
 

ภาพท่ี 6 การแสดง ชุด ระบําพลอสุราอุณาราช 

ท่ีมา : ผูสรางสรรค 

  



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

สรุปและอภิปรายผล 

 สรุป 

  จากการศึกษาประวัติความเปนมาของทาวอุณาราช ผูสรางสรรคนําขอมูลท้ังหมด

จากวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวของมาสรางสรรคการแสดง ชุด ระบําพลอสุราอุณาราช  

มีองคประกอบของการแสดง ดังนี้ 

 1. ผูแสดง กําหนดตามลักษณะท่ีปรากฏในบทประพันธ ซ่ึงประกอบดวยผูแสดง  

6 หมู หมูละ 2 คน รวม 12 คน คัดเลือกจากผูแสดงท่ีมีความสามารถและประสบการณ     

ในการแสดงนาฏศิลปไทยโขนยักษ และมีรูปรางลักษณะรางกายเหมาะสมตามบทบาทของ

ตัวแสดงตามบทประพันธ ดังนี้ 1) หมูท่ี 1 หนาเปนเสือ กายเปนยักษ และหมูท่ี 2 หนาเปน

ยักษกายเปนเสือ ผูแสดงตองมีรูปรางลักษณะแข็งแรง ล่ําสัน ลําตัวสูงใหญ 2) หมูท่ี 3  

หนาเปนมา กายเปนยักษ และหมูท่ี 4 หนาเปนยักษ กายเปนมา ผูแสดงตองมีรูปราง

ลักษณะแข็งแรง ลําตัวเพรียว สูง คอยาว และ 3) หมูท่ี 5 หนาเปนสิงห กายเปนยักษ และ

หมูท่ี 6 หนาเปนยักษ กายเปนสิงห ผูแสดงตองมีรูปรางลักษณะแข็งแรง ลําตัวสูงใหญ ทวม

เล็กนอย ซ่ึงการแสดงระบําใชจํานวนผูแสดงตั้งแต 2 คนข้ึนไป ในการสรางสรรคการแสดง

ชุดนี้ใชผูแสดง 2 คน แทนกองทัพหนึ่งหมูตามบทประพันธ จํานวน 6 หมู รวม 12 คน 

เพ่ือใหสามารถนําไปใชในการแสดงโขนตอนศึกอุณาราชไดอยางเหมาะสมตอไป  

 2. การกําหนดโครงสรางของการแสดง ชุด ระบําพลอสุราอุณาราช ลําดับข้ันตอน  

ในการแสดงแบงออกเปน 4 ชวง คือ ชวงท่ี 1 “การรําออก” ผูแสดงรําออกดานหนาเวที 

ครั้งละ 2 หมู จํานวน 4 คน ดวยเพลงหนาพาทย รัวสามลา ครบ 12 คน แปรแถวเปนรูป

ปากพนังหงาย ชวงท่ี 2 “การรําแนะนําตัวแสดง” ผูแสดงรําตีบทตามคํารองประกอบ

ทํานองเพลงเขมรปากทออัตราจังหวะชั้นเดียว ผูแสดงรําออกกลางเวทีแลวกลับเขาท่ีครั้งละ 

1 หมู (จํานวน 2 คน) จนครบ 6 หมู ชวงท่ี 3 “กระบวนการจัดทัพ” ผูแสดงรําเพลงกราวใน 

มีการเตนสลับการแปรแถวเปนรูปปากพนังคว่ํา ชวงท่ี 4 “การเดินทัพ” ผูแสดงรําเพลงเชิด 

การแปรแถวเปนรูปทแยง เตนหายเขาเวที   

 3. ดนตรีและเพลงท่ีใชสําหรับการแสดง มีดังนี้ ดนตรีท่ีใชเปนวงปพาทยเครื่องคู

ประกอบดวย ปใน ระนาดเอก ระนาดทุม ฆองวงใหญ ฆองวงเล็ก ตะโพน กลองทัด ฉ่ิง และ

เครื่องประกอบจังหวะอ่ืน สําหรับเพลงท่ีใชไดพิจารณาใหความเหมาะสมกับลักษณะของ 

ตัวแสดง และการรําท้ัง 4 ชวง คือ ชวงท่ี 1 “การรําออก” ใชเพลงหนาพาทย รัวสามลา 
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แสดงถึงความมีอิทธิฤทธิแ์ละความเขมแข็ง ชวงท่ี 2 “การรําแนะนําตัวแสดง” ใชเพลงเขมร 

ปากทอ อัตราจังหวะชั้นเดียว เพ่ือใหเหมาะสมกับลักษณะของตัวแสดงท่ีผสมระหวาง

ทาทางลีลาของยักษและทาทางของสัตวตามบทละครซ่ึงแสดงถึงความเขมแข็ง สงางาม

ความคลองแคลว ชวงท่ี 3 “กระบวนการจัดทัพ” ใชเพลงหนาพาทย เพลงกราวใน ซ่ึงเปน

เพลงท่ีใชในการตรวจพลของตัวยักษ เปนการแสดงถึงความพรอมเพรียง เขมแข็ง คึกคัก 

เปนการปลุกเราใหเกิดความฮึกเหิมในการออกไปรบศัตรู ชวงท่ี 4 “การเดินทัพ” ใชเพลง

หนาพาทย เพลงเชิด แสดงถึงความพรอมเพรียงในการเดินทัพ สําหรับการบรรจุเพลงไดรับ

ความอนุเคราะหจากครูทัศนีย ขุนทอง ศิลปนแหงชาติ ใหคําแนะนําในการบรรจุเพลง 

แตละชวงใหเหมาะกับคําประพันธและบทบาทของตัวแสดงและเปนไปตามรูปแบบของ    

การแสดงโขน ทําใหการแสดงระบําพลอสุราอุณาราชมีความพรอมเพรียงและมีความเขมแข็ง 

 4. การแตงกายและศีรษะ เครื่องแตงกายมีลักษณะแตงกายแบบยืนเครื่องเสนายักษ 

ผูแสดงมีกายเปนยักษ มีหนาเปนสัตวตามบทละคร สวมเครื่องแตงกายแบบยืนเครื่อง     

เสนายักษ สวมเสื้อสีแดงหรือสีเขียว ตัวแสดงมีกายเปนสัตวตามบทละคร มีหนาเปนยักษ    

สวมเครื่องแตงกายแบบยืนเครื่องเสนายักษ สวมเสื้อตามลักษณะของสัตวประเภทนั้น ๆ 

ดังนี้ เสือสวมเสื้อลายเสือโครง มาสวมเสื้อสีเทา และสิงหสวมเสื้อสีน้ําตาลเขมหรือลายสิงห 

ผูแสดงสวมศีรษะเปดหนาแบบหนาแขวะและเขียนหนา ตัวแสดงทุกตัวสวมศีรษะท่ีมี

ลักษณะเดียวกัน มีการเขียนหนาเพ่ือใหเห็นความสวยงามของศิลปะการแตงหนาโขน  

  5. อุปกรณท่ีใชในการแสดงเปนอาวุธของเสนายักษ ตัวแสดงทุกตัวใชอาวุธชนิด

เดียวกัน คือ กระบอง เพ่ือใหเกิดความพรอมเพรียง สวยงาม เปนแบบแผนของการแสดง

ของเสนายักษในกองทัพ 

 6. ทารําท่ีใชในการแสดงระบําพลอสุราอุณาราชมีแนวคิดในการนําทารําแมทายักษ

มาเปนหลัก ผสมกับลักษณะและกิริยาของสัตวตามบทละคร ถาตัวแสดงมีกายเปนยักษ      

มีหนาเปนสัตวจะใชทารําหลักเปนทายักษ มือและเทาเปนลักษณะของยักษแตมีกิริยา

เหมือนสัตว ถาตัวแสดงมีกายเปนสัตวตามบทละคร มีหนาเปนยักษจะใชทารําตามกิริยา

ของสัตว มือและเทาเปนลักษณะของสัตว แตมีความเขมแข็งเหมือนยักษ มีระเบียบเหมือน

ทหารฝกวินัยในกองทัพ  
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 อภิปรายผล 

  การสรางสรรคการแสดง ชุด ระบําพลอสุราอุณาราช จัดอยูในรูปแบบท่ีอยูในจารีต

ประเพณี ผสมผสานระหวางจารีตและการประยุกตจากจารีตเดิม โดยนําทารําแมทายักษ

ของนาฏศิลปไทยโขนมาเปนหลักในการคิด ผสมผสานกับลีลาทาทางของสัตวแตละชนิด

ตามบทประพันธมาเปนแนวทางในการกําหนดรูปแบบการสรางสรรค ผลการสรางสรรค  

การแสดงเกิดจากการนําทฤษฎีการสรางสรรคการแสดงของผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญ

ดานนาฏศิลปไทยซ่ึงมีแนวทางท่ีคลายคลึงกันเปนแนวทางในการกําหนดรูปแบบและ

ดําเนินการสรางสรรค การกําหนดโครงสรางของการแสดงสอดคลองกับหลักเกณฑตามท่ี

โบราณจารยไดกลาวไววา ระบํามีรูปแบบการแสดงเปนการรําหมูเพ่ือแสดงความพรอมเพรียง

ของกระบวนการแปรแถว แสดงใหเห็นทาทางอากัปกิริยาท่ีเลียนแบบธรรมชาติการเคลื่อนไหว 

(กรมศิลปากร, 2551, น. 68) รวมถึงการแตงกายและศีรษะ มีการเขียนหนาเพ่ือใหเห็นถึง

ความสวยงามของศิลปะการแตงหนาโขน สอดคลองกับ ประเมษฐ บุณยะชัย (2562, 20 

กันยายน) กลาวถึงการแตงกายวา ควรใหผูแสดงสวมศีรษะเปดหนาแบบหนาแขวะ และ

เขียนหนา เนื่องจากลําคอของสัตวแตละชนิดมีความแตกตางกัน เชน มาคอยาวกวาคอสิงห

และคอเสือ เม่ือนํามาใสปดหนาทําใหไมสวยงามไมไดสัดสวนตามธรรมชาติ สวนทารําท่ีใช

ในการแสดงมีแนวคิดในการนําทารําแมทายักษมาเปนหลักผสมกับลักษณะและกิริยาของ

สัตวตามบทละครนั้น ตัวแสดงมีกายเปนยักษมีหนาเปนสัตวใชทารําหลักเปนทายักษ มือ 

และเทา เปนลักษณะของยักษแตมีกิริยาเหมือนสัตว สวนตัวแสดงท่ีมีกายเปนสัตวมีหนา

เปนยักษใชทารําตามกิริยาของสัตว มือและเทาเปนลักษณะของสัตว แตมีความเขมแข็ง

เหมือนยักษ สอดคลองกับประสิทธิ์ ปนแกว (2562, 15 กรกฎาคม) ท่ีกลาววา ลักษณะ    

การใชกิริยาทาทางของตัวละครท่ีเปนสัตวชนิดตาง ๆ ผูแสดงจะใชมือแทนลักษณะเทาของ

สัตวแตละชนิด เชน เสือ สิงห ลิง มา พญาครุฑ เปนตน และสอดคลองกับ จตุพร รัตนวราหะ 

(2562, 15 กรกฎาคม) ท่ีกลาววา การผสมลีลาทาทางระหวางยักษกับสัตวจะใชทายักษเปน

ทาหลักในการแสดงเพ่ือใหเห็นถึงความเขมแข็ง ผลงานสรางสรรคการแสดง ระบําพลอสุรา

อุณาราชจึงสามารถนําไปใชในการเรียนการสอนและการแสดงนาฏศิลปไทยเพ่ือสืบสาน

สรางสรรคศิลปะอันเปนมรดกทางศิลปวัฒนธรรมสืบไป 
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ขอเสนอแนะ 

1. การสรางสรรคการแสดง ชุด ระบําพลอสุราอุณาราช เปนการสรางสรรค       

ในเชิงอนุรักษโดยยึดจารีตของการแสดงโขนเปนหลักสามารถนําไปใชเปนสวนหนึ่งของ   

การแสดงนาฏศิลปโขนเก่ียวกับตํานานเมืองลพบุรีได 

2. การสรางสรรคการแสดง ชุด ระบําพลอสุราอุณาราช เปนแนวทางในการ

สรางสรรคการแสดงนาฏศิลปไทย สามารถนําบทละครเรื่องรามเกียรติ์พระราชนิพนธ      

ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชในตอนอ่ืนมาสรางสรรคการแสดงได 

3. การสรางสรรคการแสดง ชุด ระบําพลอสุราอุณาราช สามารถนําไปใชแสดง    

ในโขนตอนศึกอุณาราชได 
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สัมพันธภาพแมลูกยุคดจิิทัล 

RELATIONSHIPS BETWEEN MOTHER AND DAUGHTER 

IN THE DIGITAL AGE 

พัชรินทร อนวัชประยูร0

* 

PATCHARIN ANAWATPRAYOON 

บทคัดยอ 

งานสรางสรรคชุดนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางสรรคผลงานศิลปะในโครงการ

“สัมพันธภาพแมลูกยุคดิจิทัล” ผูวิจัยตองการแสดงออกในเรื่องราวสวนตัว ความสัมพันธ   

แมลูกยุคดิจิทัล โดยเอามุมมองจากการถายภาพตัวเอง ภาพแมกับลูกสาวกําลังอยูกับ

โทรศัพทมือถือ การติดตอสื่อสารของมนุษย การดํารงชีวิตของมนุษยอยูกับมือถือสมารตโฟน 

สื่อออนไลน การสื่อสารผานจอ ใชพิกเซล (Pixel Image) เปนการสื่อสารในจอท่ีใชความคมชัด

แบบ HD (High Definition) ของดิจิทัล แตความสัมพันธของมนุษยกลับสวนทางกัน พรามัว 

ไมคมชัดเหมือนโลกดิจิทัล มนุษยอยูในโลกเสมือนจริง ผูวิจัยกับลูกสาวไดรับผลกระทบจาก

โลกดิจิทัลเชนกัน ผูวิจัยหยิบยกการดําเนินชีวิตของตนเองผานการสรางสรรคผลงานศิลปะ 

บอกเลาความสัมพันธแมลูกท่ีแตกตางจากอดีตเปนความสัมพันธแมลูกยุคดิจิทัล อยูบาน

ใกลชิดกันแตเหมือนมีความหาง การอยูในโลกสวนตัวกมหนากมตากับสื่อมีเดียของตนเอง

โดยหลงลืมการเอาใจใสซ่ึงกันและกัน อยูหนาโทรศัพทมือถือมากกวาคนอยูขาง ๆ อยูบน

โลกเสมือนจริงท่ีเราสรางภาพจริงบางปลอมบางเพ่ือใหตัวเองมีความสุข  

คําสําคญั : สัมพันธภาพ แมลูก ยคุดิจิทัล 
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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 mother-

daughter 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 

         สัมพันธภาพแมลูกยุคดิจิทัล โลกแหงอินเทอรเน็ตผานโทรศัพทมือถือ การติด

พฤติกรรมออนไลน ครอบครัวและเด็ก ๆ กําลังเผชิญอยู ในโลกดิจิทัล เขามาอยูใน

ชีวิตประจําวันมีท้ังประโยชนและโทษ แมวาการสื่อสารดวยเทคโนโลยีสมัยใหม เชน การใช 

โซเชียลมีเดียจําพวกเฟซบุก ไลน อินสตาแกรม ฯลฯ จะทําใหชีวิตสะดวกสบายมากข้ึน    

แตหากนําไปใชในทางท่ีผิดก็อาจทําใหชีวิตของตัวเองและคนรอบขางมีปญหาไดเหมือนกัน 

แมลูกยุคดิจิทัลนิยมคุยโทรศัพทผานทางไลนมากกวาการพบหนากัน แมติดโซเซียลมีเดีย

และลูกใชเวลากับสื่อดิจิทัลและเกม เด็กเลนท้ังวัน ไมใหก็งอแง ดื้อ ตอตาน และไมยอมทํา

อะไรอยางอ่ืน เด็กหางเหินกับแมและครอบครัว กระทบตอความสัมพันธในครอบครัวและ

การเรียนรูดานตาง ๆ ความสัมพันธท่ีดีในครอบครัวเปนพ้ืนฐานดานจิตใจท่ีสําคัญและเปน

สิ่งจําเปนตอการเจริญเติบโตของลูก  
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วัตถุประสงค 

           1. เพ่ือสรางสรรคผลงานท่ีสะทอนแนวความคิดความสัมพันธระหวางแมลูกใน   

ยุคดิจิทัล 

  2. เพ่ือศึกษาแนวทางการสรางสรรคผลงานจิตรกรรมเทคนิคผสมโดยใชสีอะคริลิก

และสีน้ํามันบนผาใบชั้นแรก มีการใชเทคนิคการพิมพซิลคสกรีนลงบนผาลักษณะโปรงใส

และแผนอะคริลิกทับซอนผลงาน เปนรูปแบบงานก่ึงเหมือนจริง โดยใชสัญลักษณพิกเซล 

(Pixel) สะทอนความเปนจริงในสังคม ภาพความเปนจริง และโลกเสมือนจริงทับซอนกัน  

 3. เพ่ือศึกษากระบวนการทางรูปแบบท้ังแนวคิด การพัฒนาเทคนิควิธีการ และ

แนวทางการสรางสรรค      

สมมติฐาน 

          การสรางสรรคงานจิตรกรรมสัมพันธภาพแมลูกยุคดิจิทัลผลงานเปนรูปแมและลูก 

กําลังอยูกับสื่อดิจิทัลสะทอนเรื่องราวเนื้อหา ความคิด มุมมอง ในความสัมพันธแมลูก เขียน

ในลักษณะก่ึงเหมือนจริงโดยการคลี่คลายรูปเปนการแตกตัวของพิกเซลและเปนแนว

สัญลักษณ (Symbolism) เปนโลกจินตนาการผสมผสานกับภาพแมและลูก การอยูใน    

โลกสวนตัวของท้ังคูกับสื่อดิจิทัล    

ขอบเขต 

          ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการสรางสรรคผลงานศิลปะชุดนี้ ดังนี้ 

1. เนื้อหาท่ีสะทอนปญหาความสัมพันธระหวางแมลูกในสังคมยุคดิจิทัล  

2. รูปแบบเปนงานจิตรกรรมแบบก่ึงเหมือนจริงและเกินจริงท่ีสะทอนความเปนจริง

ในสังคม เขียนในเรื่องความสัมพันธแมลูกในสังคมยุคดิจิทัลเสริมจินตนาการสวนตัวเปน  

ภาพความเปนจริงและภาพความลวงเปนมายา  

 3. เทคนิคสรางสรรคงานจิตรกรรมเทคนิคผสมสีอะคริลิกและสีน้ํามันบนผาใบ   

ชั้นแรก จากนั้นเขียนลงบนผาไหมแกวโปรงบางใส 1-2 ชั้น เขียนแบบจุดเม็ดสีพิกเซล

(Pixel) และชั้นสุดทายคลุมดวยแผนอะคริลิกเปนเสมือนจอสกรีนของสมารตโฟน 
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วิธีการศึกษา  

          1. เก็บรวบรวมขอมูลและศึกษาเรื่องราวของแมลูก ปญหาจากสื่อดิจิทัล การถายทอด

ความรูสึกสวนตัวเก่ียวกับความสัมพันธแมลูกยุคดิจิทัล โดยรวบรวมขอมูลจากผลงานวิจัย 

แหลงขาวสารท่ีปรากฏทางเทคโนโลยี โลกอินเทอรเน็ต และบทความวิชาการทางการแพทย 

          2. การวิเคราะหขอมูล ศึกษาขอมูลจากแหลงตาง ๆ ขอมูลจากหนังสือพิมพ ระบบ

สังคมออนไลน มาวิเคราะห ตีความหมายภาวะอารมณท่ีรูสึก และสรางเปนภาพรางของ

ผลงานทางศิลปะ 

 3. พัฒนาแนวคิดจากประสบการณตรง รวมถึงการศึกษาและรวบรวมขอมูลตาง ๆ 

จากเอกสาร สรางภาพราง สรางสรรคผลงานจริง ดังนี้ 

  3.1 การรางภาพจากตนแบบภาพถายดวยโปรแกรมตกแตงภาพ  

 3.2 การระบายสีภาพรวม 

 3.3 การเก็บรายละเอียดผลงานดวยวิธีการระบายแบบลักษณะจุดพิกเซล 

สรางสรรคผลงานศิลปะเทคนิคผสม คือ สรางภาพตนแบบจากโปรแกรมตกแตงภาพ       

ใชการผสมผสานกันจากเทคนิคการระบายสีอะคริลิก สีน้ํามัน สีจากปากกาเขียนผา และ

ปากกาโคปกมารเกอร (Copic Maker) ใชวิธีการเขียนแบบพิกเซล (Pixel) ลงบนผาใบและ

บนผาไหมแกว จากนั้นใชเทคนิคซิลคสกรีน (Silk Screen) พิมพลงบนแผนพลาสติก

อะคริลิกใสผสมกับการใชปากกาโคปกมารเกอร สรางเรื่องราวสะทอนความเปนจริงในสังคม

ท่ีเห็นปญหาความสัมพันธแมลูกในสังคมยุคดิจิทัลเสริมจินตนาการสวนตัวภาพจากโลก

ความเปนจริงและโลกดิจิทัลเปนโลกเสมือนจริงทับซอนกันอยู ใชสัญลักษณในการแสดงออก

และสื่อความคิดความหมาย นําเสนอเปนผลงานจิตรกรรมเชิงเปรียบเทียบ ประชดประชัน  
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3.4 ภาพผลงานสําเร็จ     
 

 
(ก)                         (ข)   (ค)            (ง) 

 

ภาพท่ี 1 ขั้นตอนการสรางสรรค 

(ก) ภาพขั้นตอนการสรางสรรคดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรพิมพลงบนผาใบ  

(ข) ภาพขั้นตอนการสรางสรรค ลงสีภาพโดยรวมดวยสอีะคริลิกลงบนผาใบ  

(ค) ภาพขัน้ตอนการสรางสรรคดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรการทําพิกเซล พิมพเทคนิค

ซิลคสกรีน (Silk Screen) ลงบนแผนพลาสติกอะคริลิกใส  

(ง) ภาพขัน้ตอนการสรางสรรค ลงสีภาพใหสมบูรณดวยเทคนิคจติรกรรม ใชการระบาย

แบบจุดพิกเซลลงลงบนผาใบและบนแผนพลาสติก แผนพลาสติกปดทับซอนบนผาใบ                

ท่ีมา : ผูวิจัย 

 

ผลการศึกษา  

  1. ท่ีมาของแนวความคิดและแรงบันดาลใจ 

              ผูวิจัยตองการแสดงออกในเรื่องราวความสัมพันธแมลูกยุคดิจิทัล โดยนํามุมมอง

จากการถายภาพตัวเองเปนภาพแมกับลูกสาวกําลังสื่อสารกันโดยใชโทรศัพทมือถือสมารตโฟน

ท่ีมีความคมชัดแบบ HD ของดิจิทัล แตความสัมพันธของแมลูกกลับสวนทางกัน พรามัวลง

ไมคมชัดเหมือนโลกดิจิทัล เพราะมนุษยขาดการติดตอสัมพันธกันจริง ผูวิจัยกับลูกสาวไดรับ

ผลกระทบจากโลกดิจิทัลเชนกัน จึงหยิบยกการดําเนินชีวิตของตนเองผานการสรางสรรค

ผลงานศิลปะ บอกเลาความสัมพันธแมลูกท่ีแตกตางจากอดีต เปนความสัมพันธแมลูก         

ยุคดิจิทัล อยูบานใกลชิดกันแตเหมือนมีความหาง การอยูในโลกสวนตัวกมหนากมตากับ    

สื่อมีเดียของตนเอง โดยหลงลืมการเอาใจใสซ่ึงกันและกัน อยูหนาโทรศัพทมือถือมากกวา

อยูกับคนขาง ๆ อยูบนโลกเสมือนจริงท่ีเราสรางภาพจริงบางปลอมบางเพ่ือทําใหตัวเองมี

ความสุข  
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  2. แรงบันดาลใจจากอิทธิพลท่ีไดรับ 

           2.1 บทบาท ผลกระทบความสัมพันธแมลูกยุคดิจิทัล และอิทธิพลจากโลกออนไลน 

            เทคโนโลยใีนโลกปจจุบันกาวหนาไปมาก เปนโลกออนไลน สมารตโฟนเปน

สิ่งท่ีทุกคนตองมี ระบบอินเทอรเน็ตมีการพัฒนาอยางรวดเร็วและใชงานไดทุกพ้ืนท่ี สามารถ

เขาถึงสื่อในมือถือไดงาย ไมเวนแมแตเด็กเล็ก ๆ ท่ีเติบโตมาพรอมเทคโนโลยียุคการสื่อสาร

ไรพรมแดนโดยเฉพาะสื่อออนไลน โลกยุคดิจิทัล ผูวิจัยเปนแมและมีความสัมพันธกับลูกสาว

ในยุคดิจิทัล มีความเสี่ยงและมีผลกระทบเกิดข้ึน แมไมรูวาลูกทําอะไรบนอินเทอรเน็ต           

การขาดความรูความเขาใจ โลกออนไลนกลายเปนโลกในชีวิตจริง กลายเปนสิ่งท่ีนากังวล     

มีความเสี่ยงเกิดข้ึน ความสัมพันธแมลูกมีสมารตโฟนอยูเปนสวนหนึ่งชวยในเรื่องการดูแลลูก 

แตกลับมีผลกระทบกับความสัมพันธดวย ความสัมพันธท่ีมีสมารตโฟนเปนตัวก้ันกลาง

ความสัมพันธ ความสัมพันธแบบกมหนา การไมมีเวลาใหกัน การติดโซเซียลมีเดียไมสนใจ

รอบขางตัวเอง การคุยกันโดยตรงนอยลง  

 2.2 อิทธิพลจากผลงานศิลปกรรม        

กอตตฟรีด เฮลนไวน (Gottfried Helnwein) ศิลปนกรุงเวียนนา ประเทศ

ออสเตรียเขียนภาพท่ีเหมือนจริงยิ่งกวาภาพถาย เปนแบบ Hyper Realism สุดยอดของ

การลอกเลียนแบบ คือ จําลองความเหมือนของภาพถายความละเอียดสูงดวยการใชมือวาด 

ความหมนงามในความโหดราย หดหูและนากลัว เขาไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมอเมริกัน   

ในยุค 50 จากหลากหลายของวัฒนธรรมหลังสงครามสงบ สันติ ดนตรี ภาพยนตร และ

การตูนจากดิสนียแลนด ผูวิจัยมีความสนใจแนวความคิดท่ีใชภาพของเด็กท่ีดูงดงามใน  

ความนากลัว ซ่ึงเขากลาววาเด็กเปนผูถูกกระทําไดงายจากการลอลวง เขาเขียนความจริงกับ

ความลวงอยูดวยกันกับภาพตัวการตูนของวอลต ดิสนีย 
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(ก)      (ข) 

 

ภาพท่ี 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 

ท่ีมา : Artnet.com (2019a) 

 

อเล็กซ กรอส (Alex Gross) ศิลปนหนุมชาวอเมริกันอาศัยอยูในเมืองลอสแอนเจลิส 

วาดภาพท่ีสะทอนความเหนือจริง แสดงสัญลักษณของวัฒนธรรมผูบริโภค ผูวิจัยสนใจแนวคิด

ของเขาท่ีนําเสนอภาพสังคมในยุคดิจิทัล การติดตอสื่อสารของมนุษยท่ีอยูกับมือถือผานจอ

สกรีนมือถือ มนุษยอยูในโลกเสมือนจริง 

 

 
(ก)           (ข) 

 

ภาพท่ี 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” 

ท่ีมา : Gross (2019) 
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 เท็ตซึยะ อิชิดะ (Tetsuya Ishida) ศิลปนชาวญี่ปุน ผูนิยมการวาดภาพแนวสะทอน

เสียดสสีังคมท่ีเผยใหเห็นมุมมืดของสังคมยุคใหม ในยุคอุตสาหกรรมเครื่องจักรระบบทุนนิยม

ทําใหเราตองเจ็บปวด ผูคนในสังคมเมืองท่ีตองถูกกดดันจากการทํางาน ครอบครัว สังคม

รอบขาง ผูวิจัยสนใจเนื้อหาความคิดรวมถึงการไดรับอิทธิพลแบบลัทธิเหนือจริง (Surrealism) 

ในเชิงเสียดสีประชดประชันหรือมุงสะทอนมุมมืดของสังคมยุคใหมผานวัตถุเชิงสัญลักษณ  

ในบริบทรูปแบบตาง ๆ การใชโทรศัพทมือถือสมารตโฟน คอมพิวเตอร ผลกระทบจาก     

โลกออนไลน โลกโลกาภิวัตน 
 

 
(ก)      (ข) 

 

ภาพท่ี 4 ภาพผลงานของ เท็ตซึยะ อิชิดะ 

(ก) Tetsuya Ishida, Untitled, 1973-2005  

(ข) Tetsuya Ishida, Untitled, 1973-2005 

ท่ีมา : Artnet.com (2019b) 
 

            2.3 อิทธิพลท่ีไดรับจากการวาดภาพแบบพิกเซล (Pixel Art) 

                จุดภาพหรือพิกเซล (Pixel) เปนหนวยพ้ืนฐานท่ีเล็กท่ีสุดของภาพดิจิทัล เทียบ

ไดกับจุดสีของภาพ 1 จุด หลากหลายส ีหลาย ๆ จุดท่ีเรียงชิดติดกัน จุดภาพบนจอแสดงผล 

หรือจุดภาพในรูปภาพท่ีรวมกันเปนภาพข้ึน โดยภาพหนึ่งประกอบดวยจุดภาพหรือพิกเซล

มากมาย แตละภาพท่ีสรางข้ึนมีความหนาแนนของจุดภาพ หรือบางครั้งแทนวาความละเอียด 

ความคมชัดท่ีแตกตางกันไป จึงใชในการบอกคุณสมบัติของจอภาพหรืออุปกรณแสดงผล

ภาพได จอภาพท่ีมีจํานวนพิกเซลมาก โดยมากจะระบุจํานวนแนวนอนคูณแนวตั้ง เชน 

1366x768 พิกเซล พิกเซลมาจากคําวา Picture (รูปภาพ) กับคําวา Element (พ้ืนฐาน) 
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             การใหความหมายพิกเซล (Pixel) ในงานศิลปะของผูวิจัย มีการใชพิกเซลเปน

ตัวสื่อความหมายในงาน ใชรูปแบบการสรางสรรคแบบพิกเซลเปนจุดสีหลากหลายสีรวมกัน

ใหเกิดภาพท่ีมีความรูสึกพรามัวไมชัด              
                                                                                   

 
(ก)          (ข) 

 

ภาพท่ี 5 ภาพแบบพิกเซล (Pixel Art) 

(ก) ตัวอยางภาพเม็ดสีของพิกเซล (Pixel)  

(ข) ภาพตัวอยางศิลปนท่ีใชรูปแบบการระบายแบบพิกเซล 

Christian Faur, Parrish, 2012, digitally disintegrates in 20 percent increments panel 

by panel, each 12 feet square 

ท่ีมา : Aboveprint.com (2019) 
 

  3. วิเคราะหผลงานสรางสรรค 

ในระหวางท่ีทําการขยายผลงานมีการพิจารณาวิเคราะหผลงานอยูตลอดเวลา 

เปนผลใหตองมีการปรับเปลี่ยนบางสวนในระหวางการขยายผลงาน และเม่ือจบสิ้นกระบวน 

การขยายผลงานแลวก็จึงวิเคราะหผลงานท้ังหมด หาจุดบกพรองเพ่ือปรับปรุงแกไขและ   

เพ่ือผลในการสรางสรรคงานครั้งตอไป 

            งานวิจัยสรางสรรคชุดนี้มี 9 ชิ้น สรางสรรคศิลปกรรมในโครงการ “สัมพันธภาพ

แมลูกยุคดิจิทัล” ผูวิจัยเอามุมมองจากเรื่องราวของตนเอง ภาพแมกับลูก ใชรูปแบบ       

เชิงสัญลักษณเปรียบเทียบภาพวาดเปนเหมือนจอสกรีนมือถือ การติดตอสื่อสารของมนุษย

อยูกับมือถือ สื่อออนไลน ผานจอสกรีนมือถือใชพิกเซล (Pixel) เปนการสื่อสารจอสกรีนท่ีมี

ความคมชัดของดิจิทัลแบบ HD จนถึงแบบ 4K และ 5K แตสิ่งท่ีพรามัวคือความสัมพันธของ

มนุษยกลับไมชัดเจน แมเขาสูความสัมพันธแมลูก วิถีการดํารงชีวิตโลกดิจิทัล ทําใหมนุษย

ขาดการติดตอสัมพันธกันจริง มนุษยอยูในโลกเสมือนจริง ความสัมพันธของครอบครัว      
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ผูวิจัยหยิบยกการดําเนินชีวิตของตัวเองผานงานศิลปะบอกเลาเรื่องราวความสัมพันธท่ี

แตกตางจากเดิม เทคนิควิธีการของความคมชัดการพัฒนาของภาพท่ีเกิดข้ึนแบบ HD ท่ีมี

ความคมชัดมาก แตความสัมพันธของมนุษยกลับสวนทางกัน พรามัวลง ไมคมชัดเหมือน 

โลกดิจิทัล โดยสรางสรรคผลงานศิลปะเทคนิคผสม คือ สรางภาพตนแบบจากโปรแกรม

ตกแตงภาพผสมผสานกับการระบายสีอะคริลิก สีน้ํามัน สีจากปากกาเขียนผา และปากกา

โคปกมารเกอร (Copic Maker) ใชวิธีการเขียนแบบพิกเซล (Pixel) ลงบนผาใบและบน   

ผาไหมแกว จากนั้นใชเทคนิคซิลคสกรีน (Silk Screen) พิมพลงบนแผนพลาสติกอะคริลิกใส 

แผนพลาสติกในความหมายของผูวิจัยเปรียบเหมือนจอสกรีนมือถือท่ีเปนตัวก้ันกลาง

ความสัมพันธแมลูกยุคดิจิทัล เสริมจินตนาการสวนตัวภาพจากโลกความเปนจริงและโลกดิจิทัล

เปนโลกเสมือนจริงทับซอนกันอยู ใชสัญลักษณในการแสดงออกและสื่อความหมายเปนการเพ่ิม

ความคิด นําเสนอเปนผลงานจิตรกรรมเชิงเปรียบเทียบ ประชดประชัน   

 

 
 

ภาพท่ี 6 ภาพผลงานชิ้นท่ี 1 

นิทานกอนนอนจากโลกเสมือนจริง, จิตรกรรมเทคนิคผสม, 2561, 50x70 cm 

ท่ีมา : ผูวิจัย 
 

         ผูวิจัยบอกเลาเรื่องราวความสัมพันธท่ีแตกตางจากเดิม ในอดีตแมเลานิทานกอน

นอนใหลูกฟงซ่ึงเปนการสงเสริมความสัมพันธท่ีดีในครอบครัว จากนิทานกอนนอนสูเกมมือถือ 

ปลอยลูกอยูกับมือถือ เด็กหลงใหลกับเกมบนมือถือ แมติดสังคมออนไลนทําใหแมลูกขาด

ความสัมพันธการพูดคุย อยูในความเงียบกับแสงสีฟาบนเตียงนอนกอนการหลับ อยูใกลแต

เหมือนอยูไกล มีจอสกรนีมือถือก้ันกลางระหวางความสัมพันธโดยตรง 
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ภาพท่ี 7 ภาพผลงานชิ้นท่ี 2 

เพ่ือนใหมของลูก, จิตรกรรมเทคนิคผสม, 2561, 50x70 cm 

ท่ีมา : ผูวิจัย 
 

          ผูวิจัยนําภาพถายแมแบบเซลฟ (Selfie) กับลูกท่ีผานการใชโปรแกรมตกแตงภาพ

ในมือถือใหดูดีข้ึน โดยสนใจแตตนเองและหลงลืมลูก ลูกอยูกับโทรศัพทมือถือของตนเอง   

มีโลกสวนตัว กลายเปนเด็กติดเกม เปนโลกจินตนาการท่ีลูกสรางในชีวิตจริง เลนอยูคนเดียว

โดยสรางตัวการตูนเปนเพ่ือน ภัยอันตรายจากการปลอยใหลูกอยูกับสมารตโฟนคนเดียว 

ผูวิจัยใชตัวการตูนเปนสัญลักษณการเสี่ยงภัยอันตรายการลวงหลอก เด็กติดสมารตโฟนหรือ

แท็บเล็ตวันละหลายชั่วโมงติดตอกัน สงผลใหกิจวัตรบางอยางไดรับผลกระทบ เปนตนวา

เด็กปฏิเสธท่ีจะทําการบานถาไมไดเลนเกม หรือดูคลิปในยูทูบเปนการแลกเปลี่ยน หรือเลน

สมารตโฟนอยูบนเตียงจนเผลอหลับไป เปนตน ผูปกครองหลายครอบครัวยอมควักเงินซ้ือ

อุปกรณไฮเทคจําพวกสมารตโฟน หรือแท็บเล็ตเพ่ือตอยอดการเรียนรูของลูก แตผลลัพธท่ี

ไดกลายเปนตรงกันขาม เด็กหลายคนติดสมารตโฟนกันงอมแงม จนกระทบกับการเรียน

และพัฒนาการทางรางกายและจิตใจของเด็ก 
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ภาพท่ี 8 ภาพผลงานชิ้นท่ี 3 

เหลาเพ่ือนใหมในนิยายแหงโลกเสมือนจริงของลกูสาว, จิตรกรรมเทคนิคผสม, 2561, 50x70 cm 

ท่ีมา : ผูวิจัย 

 

ผูวิจัยนําเสนอภาพถายแมกําลังเซลฟกับกระจกภายในหอง ปลอยลูกเลนกับโทรศัพท 

มือถือและโลกจินตนาการเสมือนจริงของลูกท่ีมีตัวการตูนหลุดออกมาจากมือถือ โลกความ

เปนจริงทับซอนกับโลกเสมือนจริง ลูกอยูในโลกสวนตัวมีเพ่ือนใหมมากมายจากโทรศัพท 

มือถือ เพ่ือนจากเกมออนไลน เซลฟเปนเหมือนกระจกท่ีใชสองและหลงตัวเอง เซลฟเปน

กระจกสะทอนตัวตนในโลกดิจิทัลท่ีเกิดจากจินตนาการท่ีปลดปลอยตัวเองจากตัวตนในโลก

ดิจิทัลท่ีเกิดจินตนาการเพ่ือปลดปลอยตัวเองจากตัวตนในโลกแหงความเปนจริง ตัวตนใน

โลกดิจิทัลท่ีเราสรางข้ึนใหมเปนสมมติท่ีซอนสมมติเขาไปอีก เซลฟเหมือนกระจกวิเศษใน 

ยุคดิจิทัลสรางความสวยงามของภาพถายผานแอปพลิเคชัน แตเปนความลวงหลอก 

ความสัมพันธแมลูกท่ีแมอยูในหองสวนตัวดวยกัน แตอยูกับโทรศัพทมือถืออยูบนโลก 

เสมือนจริงท่ีเราสรางภาพจริงบางปลอมบางทําใหตัวเองมีความสุข พวกเรามีความสัมพันธ

ในจอโทรศัพทมากกวาคนอยูขาง ๆ ท่ีมีความสัมพันธในโลกแหงความเปนจริง  
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ภาพท่ี 9 ภาพผลงานชิ้นท่ี 4 

เพ่ือนใหมของแม, จิตรกรรมเทคนิคผสม, 2561, 50x70 cm 

ท่ีมา : ผูวิจัย 
 

          ผูวิจัยนําเสนอภาพถายแมกับลูก ใบหนาแมใสหนากาก สรางภาพสมมุติบุคคล

ผูชาย การแชทผานสังคมออนไลนกับบุคคลในกลอง ซ่ึงไมไดอยูดวยกันจริง เปนโลกสวนตัว

ท่ีมักโกหกซ่ึงกันและกัน ภาพใบหนาผูชายเปนใครไมรูท่ีเราไมสามารถรูจักเขาจริง เราคุยกับ

คนท่ีไมรูจักมากกวาคนท่ีอยูใกลชิด สรางความสัมพันธปลอม ๆ ภาพใบหนาผูชายเปน      

จุดหลากสีแบบพิกเซล (Pixel) เปนโลกสมมติท่ีสรางข้ึนมาใหม โลกไซเบอร โลกแหงจินตนาการ

ในยุคดิจิทัล 
 

 
 

ภาพท่ี 10 ภาพผลงานชิ้นท่ี 5 

นอนไดแลวลูก, จิตรกรรมเทคนิคผสม, 2561, 50x110 cm 

ท่ีมา : ผูวิจัย 
 

          ผูวิจัยนําเสนอภาพแมกับลูกกอนนอนท่ีควรเลานิทานใหลูกฟง แตกลับปลอยลูกอยู

กับมือถือ เด็กหลงใหลกับเกมบนมือถือ แมติดสังคมออนไลนควบคูไปกับการเลี้ยงลูก      

การเลนโทรศัพทเปนเวลานานกอนนอน แมลูกขาดความสัมพันธการพูดคุย อยู ใน       



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

ความเงียบกับแสงสีฟาบนเตียงนอนกอนการหลับ ตัวการตูนโฟรเซน (Frozen) สีฟาท่ีเปน

โลกเสมือนจริงของลูก ตางคนตางอยูกับโลกสวนตัวขาดความใกลชิดทางความสัมพันธ      

อยูใกลแตเหมือนอยูไกลกันมีจอสกรีนมือถือก้ันกลางระหวางความสัมพันธ แสงจากจอ

สกรีนมือถือแสงสีน้ําเงิน (Blue Light) เปนภัยอันตรายกระทบตอดวงตาและความสัมพันธ 
 

 
 

ภาพท่ี 11 ภาพผลงานชิ้นท่ี 6 

เซลฟ 1, จิตรกรรมเทคนิคผสม, 2561, 50x110 cm 

ท่ีมา : ผูวิจัย 
 

  ผูวิจัยสรางภาพถายเซลฟแมกับลูก การอยูกับตัวเองและลูก อยูกับการถายภาพท่ี

เหมือนเปนกิจวัตรประจําวัน โดยขาดการเซลฟไมได การถายภาพซํ้า ๆ กันทุกวันในมุมมอง

ท่ีซํ้ากันจนเกิดความเคยชิน ขาดการใสใจเรื่องอารมณ ความสัมพันธแมลูก ความรัก         

ในบรรยากาศท่ีเปลี่ยนจากความเปนจริง เปนโลกของดิจิทัลแบบโลกพิกเซล 
 

 
 

ภาพท่ี 12 ภาพผลงานชิ้นท่ี 7 

เซลฟ 2, จิตรกรรมเทคนิคผสม, 2561, 50x70 cm 

ท่ีมา : ผูวิจัย 



วารสารพัฒนศิลปวิชาการ ปท่ี 4 ฉบับท่ี 1 (มกราคม-มิถุนายน 2563) 49 

          ผูวิจัยสรางภาพถายเซลฟแมกับลูกในบรรยากาศท่ีเปลี่ยนจากความเปนจริง เปน

โลกของดิจิทัลแบบโลกพิกเซล ภาพแมลูกท่ีแตกตัวของเม็ดสีพิกเซล เกิดความพรามัว

สั่นคลอน 
 

 
 

ภาพท่ี 13 ภาพผลงานชิ้นท่ี 8 

เซลฟ 3, จิตรกรรมเทคนิคผสม, 2561, 50x70 cm 

ท่ีมา : ผูวิจัย 
 

  ผูวิจัยสรางภาพถายเซลฟแมกับลูกในบรรยากาศท่ีเปลี่ยนจากความเปนจริง      

เปนโลกของดิจิทัลแบบโลกพิกเซล 
 

 
 

ภาพท่ี 14 ภาพผลงานชิ้นท่ี 9 

เซลฟกับลูกสาว, จิตรกรรมเทคนิคผสม, 2561, 50x70 cm 

ท่ีมา : ผูวิจัย 
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            ผูวิจัยถายภาพแมกับลูกแบบเซลฟ (Selfie) คําวาเซลฟนั้นก็มาจากคําวาเซลฟ 

(Self) ท่ีแปลวาตนเอง คําวาตนเองนี้อาจสื่อความหมายเก่ียวกับตนเองในหลายระดับ       

ท้ังความภูมิใจในตนเอง (Self-Esteem) และตัวตนในอุดมคติ (Ideal-Self) ซ่ึงผูวิจัยได

ถายทอดใหเห็นถึงเรื่องราวท่ีสะทอนความเปนจริงของตนเอง ภาพถายเซลฟการอยูกับ

ตัวเองมากจนเกินไปโดยหลงลืมลูกสาว ลูกสาวกมหนากมตาอยูกับโทรศัพทมือถือของ

ตนเองมีโลกสวนตัวและสรางภาพสมมุติข้ึนในโลกมายาแหงจินตนาการ การท่ีเรานิยม

ถายภาพตนเองมากแคไหน ก็เปนเหตุผลหนึ่งวาเราตองการพ้ืนท่ีสวนตัวท่ีบอกวาตนเอง 

เปนใคร และมันสะทอนความหวั่นไหวในจิตใจลึก ๆ ความสัมพันธระหวางแมลูก แมทํา

กิจกรรมอยูรวมกัน แตตางคนตางมีพ้ืนท่ีสวนตัวของแตละคน มีชองวางของความหางจาก

ตัวก้ันกลางความสัมพันธจอสกรีนมือถือท่ีใชพิกเซลเปนตัวสื่อสาร จอสกรีนท่ีคมชัดตอน

ถายรูป หรือเม่ือลูกสาวเลนเกมท่ีคมชัดมากเสมือนจริง แตความสัมพันธกลับพรามัวไม

ชัดเจน พวกเราอยูในโลกเสมือนจริงมากเกินไปขาดความสัมพันธกันจริง เทคนิควิธีการ

ความคมชัดของภาพมือถือท่ีมีความคมชัดมากแตความสัมพันธของมนุษยกับสวนทางกัน   

ไมชัดเหมือนโลกดิจิทัล 

สรุปและอภิปรายผล 

เอกสารประกอบผลงานสรางสรรคนี้ไดรวบรวมเนื้อหาและกระบวนการสรางสรรค

ผลงาน รวมถึงขอมูลตาง ๆ ในโครงการ “สัมพันธภาพแมลูกยุคดิจิทัล” ผูวิจัยไดถายทอดให

เห็นถึงเรื่องราวท่ีสะทอนความเปนจริงของตัวเองการเลี้ยงลูกของแมในยุคดิจิทัล ยุคสังคม

กมหนา การติดโทรศัพทมือถือท่ีควรตระหนักใสใจ อยามองขามแมเพียงเล็กนอย ตอง

คํานึงถึงความพอดี และไมควรใหสื่อโซเชียลมีเดียมาก้ันความสัมพันธได ผูวิจัยมีบทบาท    

ในความเปนแมและมีลูกสาว ซ่ึงกําลังประสบปญหานี้เชนกัน ไดนําแนวความคิดนี้มาสราง

เปนผลงานจิตรกรรมใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางแมลูกในยุคดิจิทัลท่ีใชสื่อโซเซียลมีเดีย

เม่ือมีเวลาวาง แมใชสมารตโฟน ลูกเลนไอแพด เลนมือถือ อยูในบานใกลชิดกัน แตเหมือนมี

ความหาง การอยูในโลกสวนตัว กมหนากับโซเซียลมีเดียของตัวเองโดยหลงลืมการเอาใจใส

ซ่ึงกันและกัน ขาดกิจกรรมรวมกัน ความสัมพันธท่ีแตกตางจากเดิม เทคนิคท่ีมีความคมชัด 

การพัฒนาของภาพท่ีเกิดข้ึนแบบ HD ท่ีมีความคมชัดมาก 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

ความหมายของผูวิจัยเปรียบเหมือนจอสกรีนมือถือท่ีเปนตัวก้ันกลางความสัมพันธแมลูกยุค

ดิจิทัล ผูวิจัยสรางเรื่องราวสวนตัวสะทอนความเปนจริงในสังคมท่ีเห็นปญหาของตัวเองเปน

ภาพความสัมพันธแมลูกในสังคมยุคดิจิทัลเสริมจินตนาการสวนตัวภาพจากโลกความเปน

จริงและโลกดิจิทัลเปนโลกเสมือนจริงทับซอนกันอยู ใชสัญลักษณในการแสดงออกและสื่อ

ความหมายเปนการเพ่ิมความคิด นําเสนอเปนผลงานจิตรกรรมเชิงเปรียบเทียบ ประชด

ประชัน                                                                                      

ผลงานชุดนี้ไดดําเนินการตามข้ันตอนของกระบวนการศึกษาและสรางสรรค       

มาเปนลําดับ ซ่ึงบรรลุผลตามเปาหมายและความคาดหวังท่ีกําหนดไว ผูวิจัยหวังอยางยิ่งวา

ผลงานสรางสรรคในโครงการนี้จะเปนประโยชนแกผูสนใจโดยท่ัวไป อีกท้ังยังมุงหวังท่ี            

จะพัฒนากระบวนการความคิดเพ่ือไปสูจุดหมายท่ีสมบูรณตอไปในอนาคตภายภาคหนา 

รายการอางอิง 
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ความสนุกสนานจากสือ่สังคมออนไลนสูยูทูบ 

SOCIAL MEDIA ENJOYMENT FROM YOUTUBE 

ศันสนีย รุงเรืองสาคร* 

SUNSANEE RUNGRUEANGSAKRON 

บทคัดยอ 

  งานสรางสรรคนี้เปนความพยายามในการสรางสรรคผลงานศิลปะใหสามารถ

เคลื่อนไหวได จากจุดเริ่มตนของการสรางสรรคผลงานภาพพิมพและจิตรกรรมในอดีตดวย

การวางภาพซํ้า ๆ อันคอย ๆ เปลี่ยนแปรไปเพ่ือลวงตาใหรูสึกวามีการเคลื่อนไหวเกิดข้ึน   

ในศิลปะแบบสองมิติไปสูการสรางสรรคการตูนท่ีสามารถเคลื่อนไหวไดจริงในรูปแบบของ

คลิปวิดีโอ และดวยเหตุผลท่ีตองการใหการเผยแพรขยายวงกวางมากกวาการจัดแสดง

นิทรรศการศิลปะในหองแสดงผลงานสรางสรรค ผูวิจัยเลือกโซเชียลมีเดียเผยแพรผลงาน

ผานแอปพลิเคชัน ยูทูบ (YouTube) 

 แรงบันดาลใจสวนใหญมาจากกระแสความนิยมตาง ๆ ในสื่อสังคมออนไลน เชน 

คนดังจากโซเชียลมีเดีย ของเลนท่ีเด็ก ๆ ชอบ การตูนดัง ฯลฯ นํามาใชเปนเนื้อหาสําคัญ   

ในการดําเนินเรื่องราวดวยการสรางภาพการตูนเปนรูปของผูวิจัยเองคอย ๆ เปลี่ยนแปรไป

จํานวนมากดวยการเปลี่ยนภาพไปอยางรวดเร็วเพ่ือใหเกิดความเคลื่อนไหวไดจริงแสดงออก

ดวยความสนุกสนานตอสถานการณตาง ๆ ท่ีกําหนดข้ึน ผลท่ีไดรับเปนการตูนเคลื่อนไหวใน

รูปทรงงาย ๆ เคลื่อนไหวดวยการกระทําบางอยางเปนหลัก ไมไดเนนเนื้อหา เพ่ือแสดง

ความสุขสนุกสนานตอสังคมโซเชียลมีเดีย และเปนการจุดประกายการสรางสรรคเพ่ือพัฒนา

ผลงานชุดตอไป 

คําสําคญั : ความสนุกสนานจากสือ่สังคมออนไลน 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.   
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บทนํา 

  มีเดีย (Media) หมายถึง สื่อ หรือเครื่องมือท่ีใชเพ่ือการสื่อสาร โซเชียล (Social) 

หมายถึง สังคม ในบริบทของโซเชียลมีเดีย โซเชียล หมายถึง การแบงปนในสังคม ซ่ึงอาจ

เปนการแบงปนเนื้อหา (ไฟล รสนิยม ความเห็น) หรือการปฏิสัมพันธในสังคม (การรวมกัน

เปนกลุม) (กานดา รุณนะพงศา สายแกว, 2553) ปจจุบันถือเปนการรวมกลุมท่ีขยายใหญ

ของสังคมข้ึนมากกวาชวงไมก่ีปท่ีผานมา ผูคนท่ีอยูหางไกลในมุมตาง ๆ ของโลกสามารถ

สื่อสารกันไดงายกวาในอดีตมาก เปนปรากฏการณใหมท่ีมาพรอมกับการพัฒนาเทคโนโลยี

การสื่อสารท่ีกาวหนาไปมากของยุคปจจุบัน ถือเปนโอกาสอันดีในการแสดงตัวตน ความรู

ความสามารถอยางหลากหลายไมรูจบของผูคน ดวยรูปแบบของการแลกเปลี่ยนท่ี

หลากหลายมากข้ึน ท้ังขอความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว ฯลฯ 
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  การทํางานสรางสรรค ชุด “ความสนุกสนานของสื่อสังคมออนไลน” นี้มุงเนนไปท่ี

โซเชียลมีเดียเปนประการหลักตั้งแตข้ันตอนของการสรางแนวคิดในเบื้องตนไปสูการสราง

เนื้อหา การสรางสรรคทุกองคประกอบ และการเผยแพรเสมือนวงจรท่ียอนกลับไปมา ตั้งแต

เริ่มตนจนจบประบวนการ โดยมุงเนนไปท่ีแอปพลิเคชันยูทูบเปนหลัก ซ่ึงสารานุกรม IT 

(2562) กลาวถึงความหมายของยูทูบ (YouTube) ไวดังนี้ “เว็บไซตท่ีใหบริการแลกเปลี่ยน

ภาพวิดีโอระหวางผูใชไดฟรี โดยนําเทคโนโลยีของ Adobe Flash Player มาใชในการแสดง

ภาพวิดีโอ โดยผูใชสามารถเขาดูวิดีโอตาง ๆ พรอมท้ังเปนผูอัปโหลดวิดีโอผานยูทูบไดฟรี” 

นอกจากฟรีแลวยังมีขอมูลจํานวนมหาศาลท่ีผูคนนํามาแบงปนกัน ดวยเนื้อหาตาง ๆ 

มากมายท่ีนาสนใจ นอกเหนือจากสาระความรูตาง ๆ ในแทบทุก ๆ สาขาวิชาชีพแลว       

ยังมีการแสดงออกถึงความสามารถตาง ๆ ดวยความสนุกสนานไมวาจะเปนการรองเพลง 

การเลนดนตรี การเตนรํา ฯลฯ เหลานี้ลวนสรางความประทับใจไปแลวใหแกผูคนท่ัวโลก 

 ผูวิจัยมีความประทับใจในการแสดงความสามารถตาง ๆ ของผูคนสังคมโซเชียล

มีเดียจํานวนมากมายท่ีมาแบงปนท้ังความรู ความสามารถ และความบันเทิงตาง ๆ ใหเราได

ศึกษาเรียนรู ไดมีความสุข สนุกสนานในรูปแบบท่ีเหมาะสมกับรสนิยมของแตละบุคคลท่ี

เลือกจะรับรูในสิ่งใด และพรอมกันนั้นผูวิจัยก็มีความคิดท่ีอยากแบงปนในสวนของตัวเองดวย

เชนกัน นั่นคือการสรางสรรคผลงานข้ึนมาดวยการบันทึกบางชวงกระแสสังคมในรูปของภาพ

การตูนเคลื่อนไหว สรางสรรคดวยแท็บเล็ต (Tablet) โดยการนําหลาย ๆ แอปพลิเคชันมา

ใชเพ่ือการวาด การตกแตงภาพ การตัดตอ และการพากยเสียง และไมพลาดในการท่ีเผยแพร

ออกไปเพ่ือสื่อสารกับผูคนในสังคมอีกครั้งดวยยูทูบ 

 ผลงานท่ีสรางสรรคนั้นเริ่มตนจากความสุข ความนึกสนุกท่ีกอรางความคิดในการ

สรางสรรคผลงานแลวสงตอความรูสึกเหลานั้นออกไป มุงหวังใหเกิดความสุขสนุกสนาน 

และรอยยิ้มของผูคน ความสุขนี้เปนหวงอารมณแหงสมาธิท่ีจดจอตอการดูภาพท่ีเคลื่อนไหว

ตรงหนาท่ีเดินเรื่องตอเนื่องไป ประกอบกับการใชลายเสนท่ีนอยลงถูกตัดทอนเปนแบบการตูน

เหลือเพียงไมก่ีเสน ทําใหเนื้อหาของผลงานดูเบาสบายไมจริงจัง แลดูสดใสนารักสามารถ

เขาถึงไดงายในทุกเพศทุกวัย ประกอบกับเนื้อหางาย ๆ ท่ีตัวละครแสดงออกดวยทาทางตาง ๆ 

อยางสัมพันธกันกับรูปทรง ดวยเนื้อหางาย ๆ จากการกระทําของตัวการตูนท่ีเริ่มตนจาก

การกระทําบางอยางแลวจบลง และมีการกระทําใหมเกิดข้ึนมารับกันไปอยางนี้จนจบ     

การกระทําท่ีเกิดข้ึนในภาพเคลื่อนไหว เปนการกระทํางาย ๆ ท่ีมีตอวัตถุสิ่งของตาง ๆ     
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เริ่มดวยการตามหาของบางอยางแลวเขาไปมีปฏิสัมพันธกับวัตถุนั้น ๆ เชน การบีบสกุชชี่ 

การจับสิ่งของตาง ๆ การเช็ดหนา การสะบัดหนา การหันหนา ฯลฯ ภาพผลงานแสดง    

การเคลื่อนไหวท่ีตอเนื่องกันไปตั้งแตตนจนจบ   

  ผลงานสรางสรรคครั้งนี้เปนการผสมผสานการสรางสรรคผลงานเขากับแนวคิดของ

กระแสบางอยางท่ีเกิดข้ึนในสังคมออนไลน ดวยความรูสึกในแงดีเปนมุมมองแบบบวก     

ดวยความประทับใจในโลกของโซเชียลมีเดียสรางแรงบันดาลใจใหนําไปสรางสรรคผลงาน   

ในแบบฉบับของตัวเองออกมาสูสังคมดวยความสุขและตอยอดการสรางสรรคตอไปในอนาคต 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสรางสรรคผลงานภาพเคลื่อนไหว (Animation) ดวยโปรแกรมวาดรูป      

ในอุปกรณคอมพิวเตอรและไอแพด (iPad) 

2. เพ่ือสะทอนความรูสึกของความสุขและสนุกสนานท่ีมีตอสื่อสังคมอินเทอรเน็ต 

แสดงเรื่องราวท่ีเปนความประทับใจของผูวิจัยอันเคยเปนกระแสในสังคมชวงเวลาท่ีผานไป

แลว 

3. เพ่ือเผยแพรและพัฒนาผลงานศิลปะตอสาธารณชนดวยการเผยแพรใน

อินเทอรเน็ต เชน ยูทูบ เฟซบุก ผูท่ีสนใจ นักเรียน และนักศึกษาศิลปะ  

วิธีการศึกษา 

 ผลงานในชุด “ความสนุกสนานจากสื่อสังคมออนไลน” จุดประกายการสรางสรรค 

จากผลงานของศิลปนหลายทานซ่ึงลวนมีความเก่ียวของกับการสื่อสารในหลายรูปแบบ  

อยางนาสนใจโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 เซล-อะคูสติก (Self-acoustic) (ภาพท่ี 1 ก) เปนชื่อชองยูทูบของผูสรางสรรค   

ชาวเกาหลีท่ีสรรคสรางการตูนแอนิเมชันจากการวาดลายเสนแบบสองมิติลงบนกระดาษเปลา 

แลวระบายดวยสีไมแบบงาย ๆ แลวตัดแตละรูปแยกออกเปนสวน ๆ แลวใชวิธีการเลื่อน

รูปทรงตาง ๆ เหลานั้นไปมาจากนั้นทําการบันทึกเปนภาพถายแบบภาพนิ่งตอเนื่องกัน 

จากนั้นทําการตัดตอเพ่ิมเสียงตาง ๆ ลงไป 
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ภาพท่ี 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, สนี้ํามันบนผาใบ 

(จ) ภาพผลงานของ Natasya Nudnik, summer evening, 1947 

ท่ีมา : (ก) Selfacoustic (2018)    (ข) Warhol (1985) 

(ค) Warhol (1967)      (ง) Lichtenstein (1963) 

(จ) Nudnik (1947) 
 

  เนื้อหาท่ี เซล-อะคูสติก (Self-acoustic) สรางสรรคเปนหลาย ๆ เรื่องราวของ

สถานการณสั้น ๆ โดยสวนใหญเปนเรื่องเก่ียวกับความเปนอยู การใชชีวิต เชน การแตงหนา

ของผูหญิง การทําอาหาร การทําความสะอาดบาน  

  เซล-อะคูสติก เธอใชรางกายจริงมาใชรวมกันกับภาพวาดการตูน โดยการนํามือ 

เขาไปอยูในสถานการณรวมกันกับรูปทรงการตูนมีปฏิกิริยาตอบสนองดวยกัน เชน การใช

มือหยิบสิ่งของตาง ๆ ท่ีเปนภาพวาดเหลานั้นดวยการกระทําท่ีเก่ียวของกับรูปทรงตาง ๆ 

เชน ไมกวาดนําไปทําความสะอาด ถาเปนรูปทรงของอาหารเธอก็ปรุงมัน เปนตน 

(ก)                                         (ข)                            (ค)       

(ง)                                                            (จ)             
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แอนดี้ วอรฮอล (Andy Warhol) (ภาพท่ี 1 ข, ค) ศิลปน Pop Art เม่ือนําภาพถาย

ของเหลาบรรดาเซเล็ปท่ีมีชื่อเสียงโดงดังในยุคนั้นอยาง มาริลิน มอนโร เอลวิส เพรสลีย     

อลิซาเบธ เทยเลอร มิก แจ็กเกอร เจมส ดีน แจ็กเกอลีน เคนเนดี้ ซ่ึงเปนบุคคลท่ีเขาหลงใหล 

มาถายทอดดวยสีสันฉูดฉาดบาดตาแบบเดียวกับงานโฆษณาและลีลาแบบคอลัมนกอสซิบ

ดาราในหนังสือพิมพ ผนวกกับเทคนิคภาพพิมพซิลคสกรีน ชื่อเสียงของ แอนดี้ วอรฮอล      

จึงเริ่มโดนใจคนจํานวนมาก (Warhol, 1967) 

รอย ลิกเทนสไตน (Roy Lichtenstein) (ภาพท่ี 1 ง) ศิลปน Pop Art อีกคนท่ีมี

ลักษณะเฉพาะตัวดวยการสรางงานใหเปนแนวการตูน เขาหยิบยืมรูปแบบของสิ่งพิมพ 

การตูนอุตสาหกรรมท่ีเลาเรื่องเปนชอง ๆ มีลักษณะพิเศษอยูท่ีการตัดเสนภาพลายเสน    

ดวยเสนทึบดํา สรางสีและน้ําหนักของภาพดวยการใชแถบเม็ดสี แถบริ้วสี (เม็ดสกรีนและ

แพนโทน) บางครั้ง รอย ลิกเทนสไตน นําภาพจากหนังสือการตูนท่ีวางขายในทองตลาด    

มาดัดแปลงเล็กนอยใหเปนผลงานของตัวเอง (วรรณยุทธ มีนะโยธิน, 2553) 

 แมเขาถูกวิจารณวาลอกเลียนแบบจากภาพการตูน แตผูวิจัยเห็นวาผลงานของรอย 

ลิกเทนสไตน มีความแตกตางไปจากเดิมมากเขานําภาพตนแบบนําเสนอใหมดวยการขยาย

ภาพใหมีขนาดใหญข้ึนมาก รวมไปถึงการใชเทคนิควิธีการท่ีแตกตางไปจากเดิม และบางครั้ง

เขานําผลงานศิลปะของศิลปนทานอ่ืน ๆ มาเปลี่ยนเทคนิควิธีการใหเปนของเขาเอง ผลงาน

นั้นก็ถูกเปลี่ยนไปเปนรูปแบบใหมตลอดกาล 

 เนสทีอา นอตนิค (Natasya Nudnik) (ภาพท่ี 1 จ) นําผลงานจิตรกรรมมาใช

สัญลักษณแหงโซเชียลมีเดียดวยการนําอิโมจิ (Emoji) มาใชในภาพผลงานของเขา อิโมจิ 

เปนรูปสญัลักษณเล็ก ๆ ท่ีนํามาใชในการเขียนขอความตาง ๆ ในโซเชียลมีเดีย “จุดประสงค

ของการสรางอิโมจิข้ึนเพ่ือใหการสื่อสารดวยอีเมลทางโทรศัพทมือถืองายข้ึน เพราะวาระบบ

อีเมลในโทรศัพทมือถือเริ่มแรกนั้นอนุญาตใหเขียนขอความไดเพียงแค 250 ตัวอักษรเทานั้น 

และอิโมจิก็ใหสื่อสารไดใจความมากข้ึนในพ้ืนท่ีจํากัดนั้น” (บีบีซีนิวส, 2561) 

 เนสทีอา นอตนิค นําภาพของคนดังในอดีต เชน มาริลีน มอนโร มาสรางสรรค 

ผสมผสานกับการนําสัญลักษณตาง ๆ ของอิโมจิในการสื่อสารอารมณความรูสึกท่ีใชท่ัวไป 

ในอินเทอรเน็ต เชน รอยยิ้ม เศรา หัวเราะ รองไห ฯลฯ ทําใหเกิดลักษณะของการสนทนา

ดวยสัญลักษณตาง ๆ ของตัวคนท่ีอยูในภาพผลงาน เชน นําหญิงหนาคลายมาริลีน มอนโร 

มาอยูในภาพกําลังคุยกับผูชายผมสีทอง (ภาพท่ี 1 ง) โดยใชสัญลักษณอิโมจิท่ีแสดงอารมณ
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ตาง ๆ ซ่ึงสัญลักษณเหลานี้เราพบเห็นในแอปพลิเคชันท่ีใชสําหรับติดตอสื่อสารดวยการเขียน

โตตอบ และเพ่ือเปนการประหยัดเวลาในการพิมพขอความยาว ๆ รูปภาพเล็ก ๆ เหลานี้

ชวยใหเราแสดงอารมณไดชัดเจนยิ่งข้ึน  

   ข้ันตอนและกระบวนการสรางสรรค 

 การทํางานในชุด “ความสนุกสนานจากสื่อสังคมออนไลน” มีข้ันตอนการสรางสรรค

หลายข้ันตอนจึงขอแยกกระบวนการทํางานออกเปนขอ ๆ ดังตอไปนี้ 

   1. กําหนดแนวคิด เรื่องราว วางแผนกระบวนการทุกข้ันตอน นับเปนสิ่งสําคัญท่ีสุด

สิ่งแรก ๆ ของข้ันตอนการทํางานสรางสรรคผลงานศิลปะเลยทีเดียว เนื่องจากแนวคิดเปน

ตัวกําหนดทิศทางของการทํางานอยางชัดเจน ทําใหไมเสียเวลาในการทดลองถูกผิดท่ีนอก

ประเด็นออกไปจากการทํางาน ดังนั้นข้ันตอนนี้นับเปนสิ่งจําเปนของการทํางานท่ีสุดก็วาได 

 2. รวบรวมขอมูลสําหรับการนําไปใชในผลงานสรางสรรค ในชุด “ความสนุกสนาน

จากสื่อสังคมออนไลน” เริ่มตนจากความประทับใจในเรื่องราวตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสื่อสังคม

ออนไลนท่ีมีเรื่องราวท่ีนาสนใจ ความแตกตางท่ีอยูคนละมุมโลก จากนั้นนําความประทับใจ

มาสรางสรรคเปนผลงานศิลปะ เริ่มตั้งแตการหาขอมูลเพ่ือรางภาพกอนการสรางสรรคจริง 

ดังตอไปนี้ 

  การหาขอมูล 

 การสืบคนขอมูลโดยสวนใหญมีท่ีมาจากสื่อโซเชียลมีเดียในหลายลักษณะ เชน ยูทูบ 

เฟซบุก พันทิป ขาว การตูน กูเก้ิล ฯลฯ โดยคัดเลือกจากเนื้อหาสาระท่ีนาสนใจในเหตุการณ

ท่ีเกิดข้ึนในชวงเวลาตาง ๆ ประเด็นดัง บุคคลท่ีนาสนใจ การตูนดัง ของเลนยอดนิยม 

เหตุการณสําคัญตาง ๆ ท่ีผูคนสวนใหญใหความสนใจนํามาเปนแรงบันดาลใจในการสรางสรรค 

 ในการตูนเขียนเอง Ep1: ตอน ตามหาสกุชชี่จนไดเรื่อง มีเนื้อหาสาระเก่ียวกับ

ความสนุกจากของเลน มีตัวละครหลักคือตัวผูวิจัยเองท่ีออกแบบใหมใหกลายเปนตัวการตูน 

ภายในผลงานนั้นมีรูปทรงสําคัญท่ีเปนเนื้อหาหลักในการแสดงออกประกอบอยู 2 สวน 

ไดแก สกุชชี่ (Squishy) และตัวการตูนโดราเอมอน (Doraemon) 
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ภาพท่ี 2 (ก) ของเลนสกชุชี่ เปนท่ีนิยมมากในหมูเด็กๆ ท่ัวโลก 

(ข) ภาพของโดราเอมอนการตูนดังจากประเทศญ่ีปุน 

(ค) ภาพหนาปกของการตูนโดราเอมอน 

ท่ีมา : (ก) บางกูด (2562) 

(ข) และ (ค) จักรกฤษณ สิริริน (2561) 
 

 สกุชชี่ (ภาพท่ี 1 ก) เปนของเลนท่ีนิยมมากในหมูเด็ก ๆ ท่ัวโลก “สกุชชี่มีตนกําเนิด

จากฝงอเมริกา เม่ือกอนเปนของใชทางการแพทยสําหรับบีบเพ่ือบริหารกลามเนื้อของคนปวย

ท่ีเปนอัมพาต เขามาในไทยเม่ือ 5 ปท่ีแลว ตอนนั้นกระแสเงียบ แตมาเริ่มฮิตไมก่ีปนี้เอง”  

(ทีมขาวเฉพาะกิจไทยรัฐออนไลน, 2560) สกุชชี่เปนเรื่องของเลนท่ีทําจากฟองน้ําท่ีนํามา

ตกแตงอยางดี และเม่ือบีบสกุชชี่จะคอย ๆ คืนตัวกลับข้ึนมาใหมอยางชา ๆ สกุชชี่ถูก

สรางสรรคดวยรูปทรงตาง ๆ ท่ีสวยงามนารักเพ่ือดึงดูดใหเด็ก ๆ ชอบ 
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 การตูนโดราเอมอน (ภาพท่ี 2 ข) เริ่มตนเปนหนังสือการตูนลายเสนกอน จากนั้น

ถูกทําใหเปนการตูนแอนิเมชัน ภาพเคลื่อนไหว และภาพยนตร ตามลําดับ “โดราเอมอนเริ่ม

ตีพิมพครั้งแรกในญี่ปุนเม่ือเดือนมกราคม พ.ศ. 2513” (อันโนว, 2555) ตอมาโดราเอมอน

คอย ๆ เปนท่ีรูจักชื่นชอบเพ่ิมมากข้ึนเรื่อย ๆ และยังเปนท่ีนิยมอยางมากตอเนื่องมาจนถึง

ในปจจุบัน ตัวการตูนโดราเอมอนมีความนารักดวยเนื้อเรื่องท่ีสนุกสนาน ใหบทเรียนสอนใจ 

และมีของวิเศษจากในโลกอนาคตซ่ึงแตละอันลวนมีความนาสนใจ เดินเรื่องดวยความตื่นเตน

และสนุกสนานจนทําใหท้ังเด็กและผูใหญในท่ัวทุกมุมโลกตางหลงรักในความสรางสรรคของ

การตูนโดราเอมอน 
 

 
 

ภาพท่ี 3 (ก) ท่ีมาและภาพใบหนา (ข) ท่ีมาและภาพรางกาย (ค) ท่ีมาและภาพฉาก 

ท่ีมา : ผูวิจัย 
 

3. การรางภาพ ออกแบบตัวละคร ฉาก และทุกสิ่งท่ีอยูในผลงาน เม่ือกระบวนการ

ของการคนหาขอมูลมีเพียงพอท่ีจะสรางสรรคแลว กระบวนการท่ีสําคัญอันดับตอมา คือ 

การนําขอมูลท่ีไดนั้นมาประกอบกันเพ่ือสรางเปนภาพรางข้ึนมากอนท่ีจะเริ่มตนทํางานจริง

ตอไป การรางภาพนั้นมีความสําคัญมากเนื่องจากเสมือนเปนการวางแผนท่ีชัดเจนในการ

ทํางานตอไป 
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 ภาพท่ี 4 (ก) แอปพลิเคชัน Photoshop Mix  (ข) เพ่ิมสวนของรางกายท่ีเตรียมไวเขาไป 

(ค) ใสใบหนา  (ง) ฉากวาง ๆ ท่ีเตรียมไว  

(จ) เพ่ิมตัวการตูนเขาในฉาก (ฉ) ตัดตอในแอปพลิเคชัน Stop Motion  

(ช) เร่ิมการตัดตอ  (ซ) เลือกภาพท่ีเตรียมไวเขาไปในแอป Stop Motion 

(ฌ) ทดลองเลนดู  (ญ) ภาพท่ีใช 

ท่ีมา : ผูวิจัย 
 

 4. วาดสวนประกอบท้ังหมด (ภาพท่ี 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. นําภาพท่ีไดมาประกอบกัน (ภาพท่ี 4 ก - จ) เม่ือวาดรูปท่ีจําเปนจนครบ

หมดแลว นําสวนประกอบตาง ๆ มาประกอบกัน ไดแก สวนหัวกับลําตัว จากนั้นนํารูปทรงคน 

ประกอบเขากับฉากหลัง (ภาพท่ี ง - จ) โดยใชแอปพลิเคชัน Photoshop Mix 

 6. จากนั้นนําภาพท่ีเตรียมไวเรียบรอยแลวเรียงตอกันเพ่ือใหเกิดภาพเคลื่อนไหว 

ดวยแอปพลิเคชัน Stop Motion ข้ันตอนการทํางานของแอปพลิเคชันเรียงลําดับตอไปนี้ 

(ภาพท่ี 4 ฉ) ท่ีหนาแอปพลิเคชันกดรูปบวกเพ่ือเริ่มงาน (ภาพท่ี 4 ช) ท่ีหองทํางานกดปุม 

add Images (ภาพท่ี 4 ซ) กดเลือกภาพท่ีจะใชแลวกดปุม Done จากนั้นภาพท่ีเลือกก็จะ

เขามาสูในหองทํางานของเรา ทดลองกดปุม Play เพ่ือสามารถตรวจสอบผลงานท่ีได 

 7. นําภาพเคลื่อนไหวท่ีไดมาตัดตออีกครั้งท่ีแอปพลิเคชัน iMovie เนื่องจากภาพท่ี

ตัดตอจากแอปพลิเคชัน Stop Motion ยังไมสมบูรณ จึงนําภาพเคลื่อนไหวท่ีไดมาตัดตอ

เพ่ิมท่ีแอปพลิเคชัน iMovie ดวยการจัดเรียงภาพเพ่ิมเติม 

 8. พากยเสียง เม่ือตัดตอภาพท้ังหมดเสร็จสิ้นเปนข้ันตอนสุดทาย เราตองทําการใส

เสียงลงไป โดยเสียงท่ีใสนั้น มี 3 ประเภท คือ เสียงพูด เสียงเอฟเฟคตาง ๆ เชน การหันหนา 

การสะบัดหนา เปนตน และเสียงดนตรีประกอบ 

 9. การเผยแพร นําผลงานท่ีไดจัดทําเสร็จสมบูรณนั้นเผยแพรในโซเชียลมีเดีย 

อันดับแรกอัปโหลดวิดีโอข้ึนยูทูบ จากนั้นนําไปแชรท่ีเฟซบุก เราสามารถเห็นปฏิกิริยา   

ความคิดเห็นของผูคนโตตอบในผลงานทันที 
 

 
 

ภาพท่ี 5 (ก) ไอแพดโปร (ข) แอปเปลเพนซ้ิว (ค) แอปพลิเคชันท่ีใชในการสราง 

ท่ีมา : ผูวิจัย 
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 10. อุปกรณท่ีใชในการสรางสรรค สําหรับผลงานในชุดนี้มีหลายชิ้น ดังตอไปนี้ 

      10.1 ไอแพดโปร (IPad Pro รุน 10.5) เปนอุปกรณหลักสําหรับการสรางสรรค

ผลงาน ต้ังแตเริ่มตนไปสูการทํางานในทุก ๆ กระบวนการ สรางสรรคการวาด การตัดตอ 

การใสเสียง ไปจนทายสุดคือการเผยแพรผลงานสูสาธารณชนดวยโซเชียลมีเดีย (ภาพท่ี 5 ก) 

      10.2 ปากกา แอปเปลเพนซิล (Apple pencil) นอกจากไอแพดโปรท่ีเปน

สิ่งจําเปนของการสรางสรรคแลวปากกาแอปเปลเพนซิลก็ยังเปนอีกสิ่งท่ีสําคัญไมแพกัน 

เนื่องการวาดรูปท้ังหมดตองใชอุปกรณนี้เปนหลักในทุกรูปทรง (ภาพท่ี 5 ข) 

      10.3 อินเทอรเน็ต (Internet) คือสัญญาณเพ่ือรับขอมูลและสงขอมูล นับเปน 

อีกสิ่งจําเปนท่ีขาดไมไดสําหรับการเผยแพรผลงานสูสาธารณชน 

 11. แอปพลิเคชัน ท่ีใชในการสรางสรรค ดังตอไปนี้ 

 11.1 Stop Motion เปนแอปพลิเคชันท่ีใชสําหรับการนําภาพท่ีเปลี่ยนแปรนั้น 

มาเรียงตอกันใหเกิดเปนภาพเคลื่อนไหวแบบการตูนแอนิเมชัน (ภาพท่ี 5 ค) 

 11.2 Line Brush ใชในการวาดรูปการตูน (ภาพท่ี 5 ค) 

 11.3 Photoshop Mix ใชในการปะติดเคลื่อนยายรูปทรง ตัดตอรูปทรง 

(ภาพท่ี 5 ค) 

 11.4 Picture ใชในการดูภาพ เช็คภาพ และตกแตงภาพ (ภาพท่ี 5 ค) 

 11.5 Imovie ใชในการตัดตอภาพยนตรการตูนเคลื่อนไหวและใสเสียงเพลง 

และพากยเสียงลงบนภาพยนตรการตูน (ภาพท่ี 5 ค) 

ผลการศึกษา 

  กอนท่ีจะมาถึงผลงานในชุด “ความสนุกสนานจากสื่อสังคมออนไลน” ผูวิจัยพยายาม

สรางความเคลื่อนไหวในผลงานศิลปะดวยการใชรูปทรงท่ีซํ้า ๆ กันในผลงานท่ีเปนสองมิติ

อันมีแนวคิดท่ีมาจากลักษณะของการทํางานของฟลมภาพยนตร รวมท้ังการตูนเคลื่อนไหวท่ี

สามารถสรางความเคลื่อนไหวไดแบบสมจริง ภาพเคลื่อนไหวท่ีเกิดข้ึนมานั้นเกิดจากการใช

ภาพจํานวนมากท่ีคอย ๆ เปลี่ยนแปรไปนํามาแสดงออกทีละภาพแตคอย ๆ เปลี่ยนไปอยาง

รวดเร็วสามารถลวงตาใหเกิดความเคลื่อนไหวเสมือนจริงข้ึน  

 ผูวิจัยเริ่มตนแนวคิดโดยแสดงความเคลื่อนไหวในงานศิลปะแบบสองมิติ ดวยการใช

รูปทรงท่ีเหมือนกันคอย ๆ เปลี่ยนแปรไปทีละนอย มีการซอนทับกัน และเวนระยะหางของ
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รูปทรงเพ่ือใหรูสึกวามีการเคลื่อนท่ีเกิดข้ึนบนผลงานสองมิติ เปนการลวงตาดวยการใชภาพ

ท้ังกอนและหลังเหตุการณนั้น ๆ ตั้งแตเริ่มไปจนจบเหตุการณ โดยท่ีแตละภาพนั้นไมได   

จางหายไปและยังคงอยูในภาพท้ังในชวงเวลากอนหรือหลังของการเคลื่อนไหว ทําใหเกิด

ความรูสึกเคลื่อนไหวชา ๆ ข้ึนในผลงานศิลปะ  

 ผูวิจัยมีแนวคิดการนําความเคลื่อนไหวมาใชในผลงานศิลปะในสมัยศึกษาระดับ

ปริญญาโทเม่ือป พ.ศ. 2543 ดวยเทคนิคภาพพิมพตะแกรงไหมในผลงานชื่อจริง ความไมมี

สาระ ชื่อเลน ฉันจะไปพัทยา (ภาพท่ี 6 ก) แสดงความเคลื่อนไหวดวยการซํ้ากันของรูปทรง

เขามาใชเพ่ือลวงตาใหเกิดความเคลื่อนไหว ในภาพเปนผูหญิงเปลือยท่ีมีใบหนาของผูวิจัยใน

อิริยาบถการเดินแกวงแขนไปมา หากจินตนาตามไปจะเปนการเดินไปขางหนาดวยการขยับ

รางกายท้ังแขน ขา ใบหนา และรางกายนั้น เม่ือเดินไปจนสุดกระโดดลงน้ําไป สังเกตใบหนา

เริ่มตนเปนใบหนาบึ้งตึงไปสูใบหนาท่ีดูสดใสราเริง 
 

 
 

ภาพท่ี 6 (ก) ชื่อผลงาน ชื่อจริง ความไมมีสาระ ชื่อเลน ฉันจะไปพัทยา 

(ข) ชื่อผลงาน Never die   

(ค) ชื่อผลงาน ฉันคือดอกไม 

ท่ีมา : ผูวิจัย 
 

 
(ก) 

   
(ข)                                                              (ค) 
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 จากนั้นเม่ือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีคณะจิตรกรรม มหาวิทยาลัย

ศิลปากรแลว จึงเปลี่ยนเทคนิคในการทํางานไปเปนจิตรกรรมสีอะคริลิก ในป พ.ศ. 2553 

ดวยสถานท่ีและอุปกรณคอนขางจํากัด ผลงาน Never Die (ภาพท่ี 6 ข) แมเทคนิควิธีการ

สรางสรรคเปลี่ยนแปลงไปแตแนวคิดของการทํางานยังมีความตอเนื่องมาจากผลงานเดิม    

มีลักษณะการซํ้าและเปลี่ยนแปรเพ่ือลวงตาใหเกิดความเคลื่อนไหว การทํางานท่ีเปลี่ยนเปน

จิตรกรรม มีผลทําใหผลงานในชวงนี้จะมีความเปนสามมิติมากข้ึน 

 จากนั้น ในป พ.ศ. 2557 ผูวิจัยไดเพ่ิมเทคนิคการปะติดกระดาษท่ีมีลวดลาย สีสัน

และน้ําหนักท่ีเหมาะสมกับรูปทรงและความรูสึกท่ีตองการแสดงออกมาใชในผลงาน

ผสมผสานกันเขากับเทคนิคจิตรกรรมสีอะคริลิก เชน ผลงาน ฉันคือดอกไม (ภาพท่ี 6 ค) 

สีสันท่ีเลือกใชคอนขางสดใส แสดงความสุขและสดชื่นของตัวผูวิจัยท่ีแทนตัวเองเปนดอกไม

มีการซํ้ารูปทรงในบางจังหวะเพ่ือแสดงความเคลื่อนไหวนอย ๆ ประดุจดังมีลมเบา ๆ พัดมา

ปะทะดอกไมใหลูเอนไปตามกระแสของแรงลม 

 ระยะเวลาทํางานศิลปะท่ีมีแนวคิดของความเคลื่อนไหวแบบสองมิติผูวิจัยได

ดําเนินการสรางสรรคในชวงเวลา พ.ศ. 2543-2557 รวมเวลา 14 ป และในระยะเวลานั้น    

มีความพยายามในการปรับเปลี่ยนพัฒนาผลงานอยูตลอดเวลา และผลงานในชุดนี้ก็เกิดจาก 

แนวคิดท่ีตองการพัฒนาผลงานตอไป บนแนวความคิดท่ีวาหากมีความเคลื่อนไหวเกิดข้ึน

จริงในผลงานศิลปะคงจะนาสนใจไมนอย ผลงานในชุด “ความสนุกสนานจากสื่อสังคม 

ออนไลน” จึงไดเกิดข้ึนโดยมีความพยายามทดลองสรางภาพเคลื่อนไหวสั้น ๆ ดวยอุปกรณ 

และแอปพลิเคชันท่ีสามารถหาได และมีความเปนไปไดสูงท่ีจะทําใหการเคลื่อนไหวสามารถ

เกิดข้ึนไดจริงในงานศิลปะ  

 ผลงาน ชุด “ความสนุกสนานจากสื่อสังคมออนไลน” มีผลงานจํานวน 2 ชุด คือ 

การตูนสาลี่ Ep1: ตอนตามสกุชชี่จนไดเรื่องและการตูนสาลี่ Ep2: ปโกะ ทาโร Pen 

Pineapple apple pen (PPAP) Piko taro in Cartoon แตจะขอนํามาวิเคราะหเพียงชุด

เดียวในบทความนี้ ไดแก การตูนสาลี่ Ep1: ตอนตามสกุชชี่จนไดเรื่อง (ภาพท่ี 7) คือ ภาพ

หนาปกคลิปท่ีถูกเผยแพรใน YouTube ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2562 สามารถดูคลิปเต็มท่ี 

https://www.youtube.com/watch?v=cxuCSXm5TkQ 
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ภาพท่ี 7 หนาปกคลิป การตูนสาลี่ Ep1: ตอน ตามสกชุชีจ่นไดเร่ือง 

ท่ีมา : สาลี่ แชลนอล (2562) 
 

  เนื้อหาในคลิปตัวละครเริ่มขยับและเคลื่อนไหว มีการเคาะมือท่ีขอบลาง จากนั้น 

เอ้ือมมือข้ึนเพ่ือหยิบกอนคําพูดท่ีอยูเหนือศีรษะดานบนซายของคนดูแลวนําลงมาบีบเลน 

แลวปลอยใหคืนรูป แตกอนคําพูดท่ีบีบนั้นกลับใหญโตข้ึนมามาก ๆ จนแตกกระจายใสหนา 

ตัวเอง จากนั้นหันซายหันขวาไปมาเหมือนมองหาอะไรสักอยาง ตอจากนั้นเหมือนคิดอะไร 

ออกมาได ทันใดนั้นก็เกิดมีดวงไฟเล็ก ๆ ข้ึนท่ีเหนือศีรษะขางบนซายของคนดู จึงเอ้ือมมือ 

หยิบดวงไฟนั้นลงมา แตทันใดนั้นไฟฟากลับดูดเสียกอนทําใหผมพองฟูข้ึน ใบหนาเต็มไป

ดวยเขมาควันสีดํา ๆ จึงเริ่มสะบัดหนาไปมา จากนั้นผมเริ่มหายพองบางสวน จึงไดโยน 

หลอดไฟท้ิงไป ทันใดนั้นมีมือใหญสงผาเช็ดหนามาให จึงเอ้ือมมือไปหยิบมาเช็ดหนา       

หนาสะอาดสวยงาม จากนั้นก็นําผามาปนจนกระท่ังผาเช็ดหนากลายเปนโดราเอมอน 

  องคประกอบท่ีใชในภาพมีแบบเดียวตั้งแตเริ่มตนจนจบ คือ การจัดตําแหนงรูปทรง

หลัก คือ ภาพการตูนรูปคนแบบครึ่งตัวใหอยูตรงใจกลางของภาพ (ภาพท่ี 8) เพ่ือเนนสีหนา

อารมณ การขยับปากและแขนของตัวละคร และมีการเปลี่ยนแปลงโดยการแทรกรูปทรงอ่ืน

เขามาบาง เชน การพองของสกุชชี่ท่ีใหญข้ึนเรื่อย ๆ จนกระท่ังปดบังรูปทรงหลักจนหมด 

แลวแตกสลายเปนชิ้นเล็กชิ้นนอย 
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ภาพท่ี 8 องคประกอบภาพแบบคนคร่ึงตัว 

ท่ีมา : สาลี่ แชลนอล (2562) 
 

  รูปทรงท่ีใชถูกออกแบบใหรูปเปนการตูนซ่ึงมีท่ีมาจากความเปนจริงเพ่ือใหเกิด 

ความรูสึกถึงความสนุกสนาน สามารถเขาถึงไดงายในทุกเพศทุกวัย การใชลายเสนงาย ๆ 

เพ่ือไมดูจริงจังจนเกินไป รูปทรงท่ีใชมี 2 กลุมใหญ ๆ ไดแก 

 1. ตัวการตูนเปนหนาตัวผูวิจัยเองออกแบบดวยลายเสนงาย ๆ เพียงไมก่ีเสนดวย

บุคลิกท่ีจดจําไดงาย เปนรูปผูหญิงผมยาว สวมแวนตา สวมเสื้อยืดสีเหลือง ใชสีโทนสดใส 

 2. สิ่งของตาง ๆ เขามาประกอบในเรื่องราวดวย ไดแก สกุชชี่ ผาเช็ดหนา หลอดไฟ 

และโดราเอมอน 

 ความยาวของภาพยนตรการตูนเคลื่อนไหว ภาพท่ีใชจํานวน 424 ภาพ (ภาพท่ี 9) 

รวมท้ังไตเติ้ลและตอนปดทายเขาไวดวยแลว เนื้อหาท้ังหมดใชเวลา 3 นาที ในแตละภาพ

คอย ๆ เปลี่ยนแปลงไปทีละนอยและเม่ือนํามาเรียงตอกันทีละภาพทําใหเกิดการลวงตาวามี

ความเคลื่อนไหวเกิดข้ึนจริง และถึงแมจํานวนภาพมีมากถึง 424 ภาพ แตเวลาของภาพยนต

เพียง 3 นาทีเทานั้น เนื่องจากในแตละภาพท่ีเปลี่ยนไป ทําใหเกิดความเคลื่อนไหวใชเวลา

เพียงเสี้ยวนาทีเทานั้นทําใหระยะเวลาของภาพยนตรสั้น 
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ภาพท่ี 9 ภาพท้ังหมดท่ีอยูในภาพยนตรการตูน ตามหาสกุชชี่จนไดเร่ือง 

ท่ีมา : Salie Channel (2562) 

 

 เสียง เพ่ือใหเกิดความสมบูรณของผลงานจึงตองมีการใสเสียงตาง ๆ ท่ีเหมาะสมกับ 

เนื้อหาเขาไปในภาพเคลื่อนไหว 3 วิธีการ ไดแก 

 1. พากยเสียงโดยใชเสียงของผูวิจัยเอง สวนใหญเปนบทสนทนาท่ีเก่ียวกับภาพท่ี

เปนอยูในแตละชวงเวลา เชน เม่ือลูกโปงแตกโดนหนาจะมีเสียงตกใจเกิดข้ึน 
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 2. เสียงของการเคลื่อนไหวของสิ่งตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนดวยในภาพเคลื่อนไหว เชน 

ลูกโปงแตก การสะบัด ไฟฟาดูด เสียงท่ีใชสวนใหญสรางข้ึนเอง ดวยการอัดเสียงตาง ๆ เชน 

การสะบัดผา  

 3. เสียงเพลงคลอเบา ๆ เพ่ือใหภาพเคลื่อนไหวนาสนใจข้ึน มีแหลงท่ีมาจาก

ไลบรารีเสียงของ YouTube Studio เนื่องจากการเผยแพรทําใน YouTube เพลงท่ีใช    

ในภาพเคลื่อนไหวจึงสามารถนํามาใชไดฟรี 

สรุปและอภิปรายผล 

 การเผยแพรและพัฒนาผลงานศิลปะตอสาธารณชนดวยการเผยแพรในอินเทอรเน็ต 

คือ ในยูทูบ (YouTube) กอนเปนอันดับแรก แลวนําไปเผยแพรซํ้าในเฟซบุก (Facebook ฺ) 

เพ่ือแนะนําไปยังผูท่ีสนใจ นักเรียน และนักศึกษาศิลปะ  

 ผลของการเผยแพรการตูนเขียนเอง Ep1 ตอน ตามหาสกุชชี่จนไดเรื่องในยูทูบ 

ตามท่ีอยู ดังนี้  https://www.youtube.com/watch?v=cxuCSXm5TkQ เผยแพรวันท่ี 

24 มกราคม พ.ศ. 2562 ยอดเขาชม ณ วันท่ี 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 จํานวน 2,935 ครั้ง 

ผลงานในชุด “ความสนุกจากสื่อสังคมออนไลน” คือ ความแปลกใหมในการสรางสรรค

ผลงานศิลปะของผูวิจัย เปนกาวแรกสําหรับการสรางผลงานศิลปะในรูปแบบของการตูน

เคลื่อนไหวอันเกิดจากการสรางภาพนิ่งท่ีคอย ๆ เปลี่ยนแปลงไปจํานวนมากนํามาวางซอน

ตอเนื่องกันเพ่ือใหเกิดมีความเคลื่อนไหวข้ึนจริงในรูปแบบของคลิปวิดีโอเปนการพัฒนา

ผลงานท่ีแตกตางไปจากผลงานเดิมท่ีเปนแบบจิตรกรรมสองมิติและภาพพิมพตระแกรงไหม

เปนอยางมาก ดวยการตูนเคลื่อนไหวนั้นนอกจากภาพท่ีถูกทําใหดูเคลื่อนไหวไดจริงแลว   

ยังประกอบดวยสื่ออ่ืน ๆ มาประกอบเพ่ือใหเกิดความสมบูรณมากข้ึน ไดแก เสียงตาง ๆ 

ดนตรี และเสียงพูด 

  อีกประการหนึ่งผูวิจัยตองการขยายขอบเขตการสื่อสารผลงานศิลปะของตัวเองไปสู

ผูดูผลงานศิลปะท่ีมักอยูในพิพิธภัณฑ และรอคอยใหผูคนเดินทางมาชมในระยะเวลาท่ีจํากัด 

บางครั้งเปนเดือน เปนอาทิตย เปนวัน สุดทายแลวแตความพรอมของสถานท่ีจัดแสดงผล

งานศิลปะนั้น ผูวิจัยเลือกท่ีเปลี่ยนการเขาถึงโดยใชการเผยแพรในโลกออนไลนซ่ึงมี

ความสามารถในการแพรกระจายไปสูคนหมูมากในทุกพ้ืนท่ีไมวาจะอยูสถานท่ีใด หางไกล

กันแคไหนหากมีสัญญาณอินเทอรเน็ต และอุปกรณในการรับสัญญาณก็สามารถท่ีจะรับชม
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ผลงานได อีกท้ังยังไมจํากัดเวลาในการชมผลงาน สามารถเขาไปชมไดตลอดหากยังไมมี  

การลบขอมูลออกไป ดังนั้น จึงเปนการดีท่ีเราสามารถเขาถึงผูคนจํานวนมากข้ึนดวยโซเชียล

มีเดีย 

  การสรางสรรคการตูนเคลื่อนไหวท่ีถูกสรางสําเร็จเรียบรอยลงไปแลวดวยดี เปน

ความฝนท่ีถูกทําใหเปนจริงข้ึนมาไดเปนอยางดี อยางนอยท่ีสุดสิ่งท่ีไดรับจากการทํางาน 

ครั้งนี้ คือกาวแรกของการพัฒนาผลงานตอไปในอนาคต ไดเรียนรูและแกปญหาตาง ๆ      

ในการสรางสรรคและแมวาผลงานท่ีสรางในชุดนี้มีเพียง 2 ชุด แตในอนาคตอันใกลตองมี 

ผลงานท่ีถูกพัฒนาออกมาอีกอยางตอเนื่องเพ่ือใหผูคนไดรับชมตอไปในอนาคต เพราะ    

การทํางานนั้นเริ่มตนดวยความสนุก เม่ือเริ่มทํางานก็มีความสุขและเม่ือไดรับความเห็นของ

ผูชมในทางท่ีชื่นชมยอมสรางแรงใจใหสรางสรรคผลงานตอไปดวยความสนุก 
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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) ศึกษาการดําเนินการงานวิจัย งานสรางสรรค และ   

การจัดการเรียนการสอนของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 2) ศึกษาแนวทางท่ีเหมาะสม        

ในการบูรณาการงานวิจัยและงานสรางสรรคดานศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน 

กลุมเปาหมาย ไดแก ผูบริหาร หัวหนาภาควิชา ครู และอาจารยผูสอน จํานวน 164 คน 

เก็บขอมูลดวยแบบสอบถามซ่ึงผานการตรวจสอบคุณภาพโดยการหาความเท่ียงตรงเชิง

เนื้อหา และการสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก ไดแก ผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหาร และหัวหนาภาควิชา 

ผลการศึกษา พบวา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปดําเนินการงานวิจัยและงานสรางสรรคดาน

ศิลปวัฒนธรรมสอดคลองกับปรัชญาของสถานศึกษาท่ีระบุวา “เปนสถาบันการศึกษาดาน

ศิลปะท่ีมุงสรางสรรคศาสตรแหงศิลป ผลิตบัณฑิตใหมีความเปนเลิศทางศิลปะควบคู

คุณธรรมเพ่ือผดุงรักษาและสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติ” จัดการเรียนการสอนในระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยยึดม่ันปรัชญาของแตละ

หลักสูตร ยึดม่ันในขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม สนับสนุนการดําเนินงานวิจัยและ     

งานสรางสรรค จัดสรรทุนงานวิจัยและงานสรางสรรคครอบคลุมกลุมการศึกษาดาน

ศิลปวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง  
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แนวทางการบูรณาการงานวิจัยและงานสรางสรรคดานศิลปวัฒนธรรมกับการจัด 

การเรียนการสอนของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป จํานวน 4 แนวทาง มีความเหมาะสมอยูใน

ระดับมากท่ีสุด ดังนี้ 1) กําหนดใหนักศึกษาศึกษางานวิจัยหรืองานสรางสรรคเพ่ือเรียนรู

กระบวนการ 2) นําผลการวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชในการประกอบการสอน 3) นํานักศึกษา

เขาฟงการรายงานผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยและนักวิจัยรับเชิญหรือเขารวม

ประชุมการเสนอผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคระดับชาติหรือนานาชาติ และ 4) นํานักศึกษา

รวมเปนสวนหนึ่งในทีมวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารย สวนแนวทางการวิจัยและ

สรางสรรคผลงานในบริบทของสังคมปจจุบันอยางสอดคลองกับปรัชญาของสถาบัน พบวา 

มี 3 แนวทางหลัก ๆ ไดแก 1) การอนุรักษยึดถือแนวปฏิบัติขนบธรรมเนียมตามประเพณี   

อันดีงาม 2) การผสมระหวางความเกากับความใหม และ 3) การเปดอาณาจักรจินตนาการ

ความคิดสรางสรรคไรขีดจํากัด เพ่ือสรางความเปนเลิศทางศิลปะ   

คําสําคญั : งานวิจัย งานสรางสรรค การบูรณาการ ศลิปวัฒนธรรม การเรยีนการสอน  

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  

 การบูรณาการเปนการจัดการเรียนรูแบบหนึ่งท่ีสอดคลองกับสภาพบริบทการจัด

การศึกษาของสังคมปจจุบัน สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

(2542, น. 2) ซ่ึงใหความสําคัญกับผูเรียนและใหใชการเรียนรูแบบบูรณาการเปนแนวทาง 

การจัดการเรียนการสอน ดังท่ีไดนิยามความหมายของการศึกษา วาเปนกระบวนการเรียนรู      

เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถายทอดความรู การฝก การอบรม     

การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ การสราง     

องคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม สังคมการเรียนรู และปจจัยเก้ือหนุนใหบุคคล

เรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต เชนเดียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ      
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ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560-2564 (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

สํานักนายกรัฐมนตรี, 2559, น. 4) ท่ีมีหลักการสําคัญคือ “ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา” 

มุงสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีสําหรับคนไทย พัฒนาคนใหมีความเปนคนท่ีสมบูรณมีวินัย ใฝรู      

มีความรู มีทักษะ มีความคิดสรางสรรค มีทัศนคติท่ีดี รับผิดชอบตอสังคม มีคุณธรรมและ

จริยธรรม สอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 

2560-2564) (กระทรวงศึกษาธิการ, 2559, น. 51) ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาหลักสูตร 

กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล โดยมีแนวทางการพัฒนากระบวนการเรียน

การสอนท่ีมีคุณภาพ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาผูเรียนในรูปแบบท่ีหลากหลาย     

ใหสอดคลองกับทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 และในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา      

ข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 (กระทรวงศึกษาธกิาร, 2551, น. 25-26) กลาววา การจัดการเรียนรู  

ในสาระการเรียนรูตาง ๆ ใหมีกระบวนการและวิธีการท่ีหลากหลาย เนนการจัดการเรียน    

การสอนตามสภาพจริง การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูรวมกัน การเรียนรูจากธรรมชาติ 

การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง และการเรียนรูแบบบูรณาการ การใชการวิจัยเปนสวนหนึ่ง

ของกระบวนการเรียนรู โดยจัดการเรียนรูในลักษณะองครวมและใชการบูรณาการเปน

เปาหมายการเรียนรวมกัน ดังนั้น สถานศึกษาจึงมีบทบาทสําคัญในการจัดการเรียนการสอน

แบบบูรณาการเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเปนไปตามแผนพัฒนาดังกลาว 

 ตามเกณฑคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษากําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาแตละแหง

อาจมีจุดเนนในเรื่องการวิจัยท่ีแตกตางกันตามแตพันธกิจของสถาบัน และจําเปนตองมี

ระบบและกลไกควบคุมการดําเนินการตามพันธกิจไดอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพตาม

จุดเนนของสถาบัน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปไดดําเนินงานวิจัยเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค

ดังกลาว โดยมีสวนประกอบท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ 1) มีแผนการวิจัย มีระบบและกลไก 

ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรใหสามารถดําเนินการไดตามแผน 2) คณาจารยมีสวนรวม 

ในการวิจัยอยางเขมแข็งโดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจ

ดานอ่ืน ๆ ของสถาบัน และ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชนสนองยุทธศาสตรของชาติ

และมีการเผยแพรอยางกวางขวาง (สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป, 2561, น. 63-76) จากรายงาน

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม พ.ศ. 2554-2558 สํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (2557, น. 50) พบวา ผลงานวิจัยและ

นวัตกรรมท่ีสามารถนําไปตีพิมพเผยแพรและนําไปใชประโยชนยังปรากฏนอย ดังนั้น เพ่ือให
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ภารกิจในการจัดการศึกษาและภารกิจในการทําวิจัยและงานสรางสรรคของสถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลปประสบความสําเร็จและเกิดประโยชนมีคุณภาพตามท่ีกําหนดไวนั้น จึงตอง          

มีการศึกษาแนวทางในการบูรณาการงานวิจัยและงานสรางสรรคดานศิลปวัฒนธรรมกับ     

การจัดการเรียนการสอนเพ่ือใชเปนแนวทางใหสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาดานศิลปวัฒนธรรม

ไดใชอางอิงปฏิบัติตอไป 

การศึกษาแนวทางในการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนมีนักวิชาการ

ทําการศึกษาไวหลายงานดวยกัน อาทิ ศึกษาการเชื่อมโยงวิจัยและการสอนเพ่ือประโยชนใน

การเรียนรูของนักเรียน (Healey, 2005, p. 183) พบวา การเชื่อมโยงการวิจัยและการสอน

เปนหัวขอท่ีนานาชาติใหความสนใจศึกษาแนวทางการบูรณาการหลากหลายรูปแบบและ

สามารถพบไดในสถาบันอุดมศึกษาทุกประเภท อีกท้ังการพัฒนาหลักสูตรจากผลการวิจัย

ดังกลาว ไดสรางความทาทายแกผูวิจัยและคณาจารยเพราะอาจนําไปสูการคนหาวิธีการใหม ๆ 

สําหรับท้ังผูสอนและผูเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของ เจนกินส (Jenkins, 2019) ท่ีกลาววา 

การบูรณาการเชื่อมโยงงานวิจัยกับการสอนเปนประเด็นท่ีสําคัญในการพัฒนาดานการเรียน

การสอน สอดคลองกับงานวิจัยของเบอรกิสะมอลเลย รูว นิลลี และอีวาน (Burke-Smalley, 

Rau, Neely & Evans, 2017, p. 501) ท่ีพบวา สําหรับสถาบันการศึกษา การสนับสนุน

ความสัมพันธระหวางการสอนและการวิจัยสามารถชวยปรับสถานะของการวิจัยและการสอน

ใหเทาเทียมกัน และแสดงใหเห็นความสอดคลองในลําดับความสําคัญมากข้ึนตอท้ังคณาจารย 

นักศึกษา และผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ และสอดคลองกับ ธงชัย ยืนยงคีรีมาศ 

(2557, น. 3-4) และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2555, น. 6-8) ท่ีศึกษา

รูปแบบการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนพบวา สามารถทําไดหลายรูปแบบ ไดแก 

การกําหนดใหนักศึกษาเปนสวนหนึ่งในทีมวิจัยของอาจารย เปนผูชวยในโครงการวิจัยของ

อาจารย นักศึกษาศึกษางานวิจัยเพ่ือเรียนรูกระบวนการวิจัย อาจารยนําผลการวิจัยไป

ประกอบการสอน เขาฟงการรายงานผลงานวิจัยของอาจารยหรือนักวิจัยคนอ่ืน ๆ และนิสิต

เขารวมประชุมการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติหรือนานาชาติ ท้ังนี้เพ่ือเนนการสรางความรู

ของผูเรียนท่ีมากกวาการใหเนื้อหาโดยอาจารยเปนผูกําหนด การบูรณาการงานวิจัยกับ    

การเรียนการสอนดังกลาวยังชวยใหนักศึกษาเกิดทักษะจากการลงมือปฏิบัติจริง ดังท่ี  

เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ และรัชนี สรรเสริญ (2555) ศึกษาพบวา การบูรณาการการเรียน

การสอนกับกระบวนการวิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมจะสงผลดีตอ 
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การพัฒนานักศึกษาใหเกิดการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง ทําใหนักศึกษามีประสบการณ      

ในการดําเนินงานตามสภาพจริง เกิดเครือขายของการเรียนรู พัฒนาและเพ่ิมพูนทักษะ    

การปฏิบัติงานสูมาตรฐานของการทํางานได ดังนั้น จากการศึกษางานวิจัยท่ีกลาวมาขางตน 

การบูรณาการงานวิจัยและการเรียนการสอนจึงเปนเรื่องท่ีเกิดประโยชนชวยในการพัฒนา

คุณภาพของการเรียนการสอนของสถาบันไดอีกทางหนึ่ง 

 จากสภาพการณและแนวคิดดังกลาวทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาแนวทางการบูรณาการ

งานวิจัยและงานสรางสรรคดานศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนของสถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลป เพ่ือศึกษางานวิจัย งานสรางสรรค และการจัดการเรียนการสอนของสถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลป เพ่ือจะนําไปสูแนวทางการบูรณาการงานวิจัยและงานสรางสรรคดาน

ศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนในบริบทแหงสังคมไทย

ยุคปจจุบันตอไป 

วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือศึกษาการดําเนินการงานวิจัย งานสรางสรรค และการจัดการเรียนการสอน

ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

 2.  เพ่ือศึกษาแนวทางท่ีเหมาะสมในการบูรณาการงานวิจัยและงานสรางสรรค     

ดานศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน 

วิธีการศึกษา 

วิธีการศึกษาแบงออกเปน 3 ข้ันตอน ดังนี้ 

  ข้ันตอนท่ี 1 การศึกษาขอมูลงานวิจัยและงานสรางสรรคดานศิลปวัฒนธรรม

ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

  ศึกษาวิเคราะหเอกสาร คูมือ ทบทวนวรรณกรรม ศึกษางานวิจัยและงานสรางสรรค

ดานศิลปวัฒนธรรมท่ีไดรับทุนของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ระหวางปงบประมาณ 2558-

2562 จากนั้นจึงทําการวิเคราะหเนื้อหา และออกแบบแบบสอบถามเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล 

  ข้ันตอนท่ี 2 การศึกษาแนวทางการบูรณาการงานวิจัยและงานสรางสรรคดาน

ศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน 

  พัฒนาแบบสอบถามเก่ียวกับแนวทางการบูรณาการงานวิจัยและงานสรางสรรค

ดานศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปศึกษา โดยมี
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วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาแนวทางท่ีเหมาะสมในการบูรณาการงานวิจัยและงานสรางสรรค 

ดานศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน โดยมีรายละเอียดในการดําเนินการ ดังนี้ 

 กลุมเปาหมาย 

  กลุมเปาหมายท่ีมีคุณสมบัติ ดังนี้  

1. ผูบริหารในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานวิชาการ ไดแก 

รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี รองคณบดีฝายวิชาการ ผูอํานวยการและรองผูอํานวยการ 

ฝายวิชาการของวิทยาลัยท่ีสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป จํานวน 40 คน 

2. หัวหนาภาควิชาในระดับอุดมศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป จํานวน 46 คน  

3. ครูและอาจารยผูสอนท่ีรับทุนวิจัยและงานสรางสรรคของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

ระหวางปงบประมาณ 2558-2562 จํานวน 131 คน  

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

การวิจัยนี้ ใชแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึนเองโดยมีเนื้อหาครอบคลุมตาม

วัตถุประสงค และกรอบแนวคิดของการวิจัย แบงออกเปน 2 สวน ไดแก แบบสอบถาม

เก่ียวกับขอมูลท่ัวไป จํานวน 5 ขอ ไดแก สังกัด สถานภาพ ระดับการศึกษา ความเชี่ยวชาญ

หรือสาขาวิชา และประสบการณการทํางานวิจัยหรืองานสรางสรรค มีลักษณะเปนขอคําถาม

แบบหลายตัวเลือก (Multiple choices question) โดยระดับการวัดขอมูลเปนประเภท

เรียงลําดับ (Ordinal Scale) และแบบสอบถามรูปแบบการบูรณาการงานวิจัยและงาน

สรางสรรคดานศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน เปนแบบสอบถามปลายปด 

(Close-Ended Response Question) ใชมาตราสวนประมาณคา (Rating scale method) 

โดยระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาค (Interval Scale) เปนขอคําถาม 5 หัวขอ         

มีลักษณะเปนแบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ  

 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

1. การหาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยนําแบบสอบถาม

ปรึกษาผูทรงคุณวุฒิ 3 คน พิจารณาเนื้อหาใหมีความตรงกับวัตถุประสงคและกรอบแนวคิด

การวิจัย โดยใชเกณฑในการตัดสิน คือ ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิตรงกัน 2 ใน 3 คน  

2. การหาความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยนําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลวนําไป

ทดสอบ (Tryout) กับกลุมตัวอยางท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางท่ีจะศึกษา คือ     

ครูและอาจารยผูสอนของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป หาคาสัมประสิทธิ์ความเท่ียงของ    
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ครอนบาคซแอลฟา (Cronbach’s alpha coefficient) ไดคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม

เทากับ 0.94  

3. การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิจัย ผูวิจัยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรใน

การวิเคราะหขอมูล โดยใชคาสถิติ ดังนี้ 

3.1 แบบสอบถามสวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดย

ใชสถิติพ้ืนฐาน ไดแก คาความถ่ี คารอยละ (Percentage)  

3.2 แบบสอบถามสวนท่ี 2 คํานวณหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

คาความถ่ี และคารอยละ (Percentage)  

  ข้ันตอนท่ี 3 การศึกษาแนวทางท่ีเหมาะสมในการบูรณาการงานวิจัยและงาน

สรางสรรคดานศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

 ผูวิจัยดําเนินการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) กับผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหาร 

และหัวหนาภาควิชาในระดับอุดมศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป เพ่ือประกอบการศึกษา

รูปแบบการบูรณาการงานวิจัยและงานสรางสรรคดานศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน

การสอนท่ีสมบูรณยิ่งข้ึน โดยมีรายละเอียดในการดําเนินการ ดังนี้ 

 กลุมตัวอยางท่ีเปนผูใหขอมูลหลัก จํานวน 8 คน โดยมีเกณฑการคัดเลือก ดังนี้    

มีประสบการณในการทําวิจัยและการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ เปนผูมี

ประสบการณเก่ียวกับการสอนในระดับปริญญาตรีอยางนอย 5 ป และยินดีใหความรวมมือ

ในการใหขอมูลประกอบการวิจัย  

 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

  ผูวิจัยใชแบบสัมภาษณในการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 

1. แบบสัมภาษณพัฒนามาจากการเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถามแนวทาง

การบูรณาการงานวิจัยและงานสรางสรรคดานศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน  

2. ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยนําแบบสัมภาษณท่ีสรางข้ึนไปใหผูเชี่ยวชาญ

หรือผูทรงคุณวุฒิพิจารณาเนื้อหาใหมีความตรงกับวัตถุประสงคและกรอบแนวคิดการวิจัย 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณดวยตนเอง 

การวิเคราะหขอมูล 

 นําแบบสัมภาษณท่ีไดมาสรุปประเด็น วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)  
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ผลการศึกษา 

 สวนท่ี 1 การศึกษาขอมูลงานวิจัยและงานสรางสรรคและการจัดการเรียนการสอน

ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

  บริบทท่ัวไปของสถาบัน 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเปนชื่อท่ีไดรับพระราชทานนามจากสมเด็จพระกนิษฐา-   

ธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกลาฯ พระราชทาน 

เม่ือวันท่ี 27 มีนาคม พ.ศ. 2540 หมายถึง “สถาบันผลิตบัณฑิตทางศิลปะแหงความเจริญ” 

เดิมเปนสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ ปจจุบันเปนสถานศึกษา

ในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม มีวัตถุประสงคใหการศึกษาและสงเสริมวิชาการตั้งแตระดับพ้ืนฐาน 

วิชาชีพถึงวิชาชีพชั้นสูงดานนาฏศิลป ดุริยางคศิลป คีตศิลป ชางศิลป และทัศนศิลปท้ังไทย

และสากล รวมท้ังศิลปวัฒนธรรมระดับทองถ่ินและระดับชาติ ทําการสอน การแสดง วิจัย 

และใหบริการทางวิชาการ ตลอดจนสงเสริม สืบสาน สรางสรรค ทะนุบํารุง และเผยแพร

ศิลปวัฒนธรรมอันเปนเอกลักษณของชาติและศิลปวัฒนธรรมท่ีหลากหลายของชุมชนใน

ทองถ่ิน (พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559, 2559) มีสวนราชการ

ท่ีจัดการศึกษาในสังกัดจํานวน 18 แหง สาขาวิชาท่ีเปดสอนมีบริบทความหลากหลายและ

แตกตางกันไปตามเอกลักษณของแตละทองถ่ินแตละภูมิภาค ท้ังภาคกลาง ภาคเหนือ           

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต 

 ขอมูลงานวิจัยและงานสรางสรรคของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

  ผลการศึกษาขอมูลงานวิจัยและงานสรางสรรคดานศิลปวัฒนธรรมท่ีไดรับทุนของ

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ระหวางปงบประมาณ 2558-2562 ดังสรุปในตารางท่ี 1 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 1 จํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีไดรับทุนจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2558-2562 

ดาน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 
รวม 

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 18 100 83 100 

นาฏศิลป 2 9.09 2 12.50 1 12.50 1 5.26 2 11.11 8 9.64 

ดุริยางคศลิป 6 27.27 1 6.25 1 12.50 4 21.05 3 16.67 15 18.07 

ทัศนศิลป 1 4.55 6 37.50 6 75.00 4 21.05 9 50.00 26 31.33 

การศึกษาท่ัวไป 13 59.09 7 43.75  0 0.00 10 52.63 4 22.22 34 40.96 

2. งานสรางสรรค 9 100 11 100 14 100 13 100 26 100 73 100 

นาฏศิลป 3 33.33 4 36.36 3 21.43 9 69.23 10 38.46 29 39.73 

ดุริยางคศลิป  0 0.00 3 27.27 1 7.14 4 30.77 2 7.69 10 13.70 

ทัศนศิลป 6 66.67 4 36.36 10 71.43  0 0.00 14 53.85 34 46.58 

3. งานวิจัยการ

เรียนการสอน 

0 0 0 0 30 100 24 100 13 100 67 100 

นาฏศิลป 0 0 0 0 2 6.67 3 12.50 3 23.08 8 11.94 

ดุริยางคศลิป 0 0 0 0 4 13.33 6 25.00 3 23.08 13 19.40 

ทัศนศิลป 0 0 0 0 2 6.67 2 8.33 2 15.38 6 8.96 

การศึกษาท่ัวไป 0 0 0 0 22 73.33 13 54.17 5 38.46 40 59.70 

รวม 31 13.90 27 12.11 52 23.32 56 25.11 57 25.56 223 100 

 

  จากตารางท่ี 1 ผลการศึกษาขอมูลงานวิจัยของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปยอนหลัง

หาป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562) พบวา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจัดสรรทุนงานวิจัย

และงานสรางสรรค แบงกลุมทุนเปน 3 ประเภท ไดแก ทุนงานวิจัย จํานวน 83 เรื่อง       

ทุนงานสรางสรรค จํานวน 73 เรื่อง และทุนงานวิจัยการเรียนการสอน จํานวน 67 เรื่อง 

รวมจํานวน 223 เรื่อง สามารถแบงกลุมในภาพรวมงานวิจัยและงานสรางสรรคออกตาม

ลักษณะของงานและการใชประโยชน ดังนี้ 
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 1. การสรางสื่อและการพัฒนาการเรียนการสอน จํานวน 105 เรื่อง  

 2. สรางสรรคผลงานดานศิลปวัฒนธรรม จํานวน 89 เรื่อง ในจํานวนนี้เปน       

งานสรางสรรคดานทัศนศิลป 47 เรื่อง การแสดงนาฏศิลป 30 เรื่อง ดุริยางคศิลป 7 เรื่อง 

และวรรณกรรม 5 เรื่อง  

 3. การศึกษาองคความรูภูมิปญญาครูอาจารยหรือภูมิปญญาทองถ่ิน จํานวน 21 เรื่อง  

 4. การพัฒนาองคกร สังคม และคุณภาพชีวิต จํานวน 8 เรื่อง  
 

 สวนท่ี 2 การศึกษาแนวทางการบูรณาการงานวิจัยและงานสรางสรรค          

ดานศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน 

 2.1 การศึกษาแนวทางการบูรณาการงานวิจัยและงานสรางสรรคดานศิลปวัฒนธรรม

กับการจัดการเรียนการสอน 

 2.1.1 ขอมูลท่ัวไปของกลุมเปาหมาย 

  ขอมูลท่ัวไปของกลุมเปาหมาย จํานวน 164 คน จากกลุมเปาหมายท้ังหมด 

217 คน คิดเปนรอยละ 75.58 สวนใหญเปนผูสอน จํานวน 106 คน (รอยละ 64.63) 

หัวหนาภาควิชา จํานวน 33 คน (รอยละ 20.12) และผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 25 คน 

(รอยละ 15.24) ระดับการศึกษาของกลุมเปาหมาย พบวา สวนใหญศึกษาระดับปริญญาโท

มากท่ีสุด 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) และอ่ืน 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 

  ผลการศึกษาแนวทางการบูรณาการงานวิจัยและงานสรางสรรคดาน

ศิลปวัฒนธรรม กับการจัดการเรียนการสอน 4 รูปแบบ ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยูใน

ระดับมากท่ีสุด ( X =3.40) ดังนี้ 1) กําหนดใหนักศึกษาศึกษางานวิจัยหรืองานสรางสรรคเพ่ือ

เรียนรูกระบวนการในระดับมากท่ีสุด ( X =3.50) 2) อาจารยนําผลการวิจัยหรืองานสรางสรรค

ไปใชในการประกอบการสอนอยูระดับมากท่ีสุด ( X =3.43) 3) นํานักศึกษาเขาฟงการรายงาน

ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยและนักวิจัยรับเชิญหรือเขารวมประชุมการเสนอ

ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคระดับชาติหรือนานาชาติในระดับมากท่ีสุด ( X =3.43) และ     

4) นํานักศึกษารวมเปนสวนหนึ่งในทีมวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยในระดับมากท่ีสุด    

( X =3.33)  

 2.2 แนวทางท่ีเหมาะสมในการบูรณาการงานวิจัยและงานสรางสรรคดาน

ศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

  ผลการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหาร และหัวหนาภาควิชาในระดับอุดมศึกษา

ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป จํานวน 8 ทาน โดยใชแบบสัมภาษณเก่ียวกับประสบการณ

และแนวทางในการบูรณาการงานวิจัยและงานสรางสรรคดานศิลปวัฒนธรรมกับการจัด 

การเรียนการสอนของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป โดยสรุปผลจากการสัมภาษณ ดังนี้ 

 1) กําหนดใหนักศึกษาศึกษางานวิจัยหรืองานสรางสรรคเพ่ือเรียนรูกระบวนการ  

  การใหนักศึกษาศึกษางานวิจัยหรืองานสรางสรรคเพ่ือเรียนรูกระบวนการ

เปนการบูรณาการโดยใชการจัดการเรียนการสอนเปนหลัก โดยคณาจารยผูสอนนํางานวิจัย 

หรืองานสรางสรรค หรือนําประสบการณมาใชพัฒนาหรือประยุกตใชกับการเรียนการสอน

ในชั้นเรียนปกติ ดวยวิธีการเรียนการสอน อาจารยสอนใหนักศึกษาศึกษางานวิจัยเพ่ือเรียนรู

องคความรูหลักการและทฤษฎีท่ีใชในการวิจัยเรื่องนั้น ๆ หรือชี้แนะแนวทางสรางสรรค

ผลงานเพ่ือใหเห็นท่ีมาแนวทาง แนวคิดหรือแรงบันดาลใจ กระบวนการทํางาน การมอบหมาย 

งานศึกษาคนควาตัวอยางงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพ่ือมารวมกันอภิปรายแลกเปลี่ยน

เรียนรู ผูสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณนักวิจัย  
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2) อาจารยนําผลการวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชในการประกอบการสอน  

  อาจารยนําผลการวิจัยหรืองานสรางสรรคไปประกอบการสอน เชน     

การบูรณาการโดยใชการวิจัยเปนหลัก โดยคณาจารยผูสอนทําวิจัยชั้นเรียนหรือสราง

นวัตกรรมแลวนําผลท่ีไดไปอบรมหรือใหความรูขยายผลในชั้นเรียน หรือนําผลการวิจัยไป

เปนสวนหนึ่งของเนื้อหาในการจัดการเรียนการสอน หรือนําผลการวิจัยของอาจารยไป

ประกอบการสอน นักศึกษาจะไดรับรูจากทฤษฎีขอความรูใหม ๆ การถายทอดกระบวนการคิด 

จินตนาการ แรงบันดาลใจ และเทคนิคในการสรางสรรคผลงาน หรือนําผลงานวิจัยเปน

กรณีศึกษาและนํามาปรับปรุงเพ่ือการสอน การใชงานวิจัยเปนแนวทางในการแกไขและ

ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพ  

 3) นํานักศึกษาเขาฟงการรายงานผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของ

อาจารยหรือนักวิจัยรับเชิญ หรือเขารวมประชุมการเสนอผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค

ระดับชาติหรือนานาชาติ 

  การเปดโอกาสใหนักศึกษาไดรับฟงแนวคิดและประสบการณมากข้ึน โดย

การใหนักศึกษาเขาฟงการรายงานผลงานวิจัยของอาจารยหรือนักวิจัย หรือสัมมนาเก่ียวกับ

งานวิจัยของอาจารยหรือนักวิจัยรับเชิญ แลวมอบหมายใหนักศึกษาท่ีเขารวมรับฟงนํา

ความรูไปถายทอด และแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพ่ือนในชั้นไดเรียนรูรวมกัน ยิ่งไดเห็นผลงาน

และรับฟงประสบการณของผูอ่ืนมากก็ยิ่งเกิดการพัฒนาการของนักศึกษามากข้ึนไปดวย 

และหากนักศึกษามีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคเขารวมนําเสนอในการประชุมการเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติหรือนานาชาติ ก็เปนการเปดโอกาสใหไดฝกทักษะและเพ่ิมพูน

ประสบการณไดมากยิ่งข้ึน   

4) นํานักศึกษารวมเปนสวนหนึ่งในทีมวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารย  

  การใหนักศึกษาเปนสวนหนึ่งในทีมวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารย   

เพ่ือไดลงมือปฏิบัติงานวิจัยหรืองานสรางสรรค โดยกําหนดใหนักศึกษาทําโครงการวิจัยหรือ

งานสรางสรรค หรือบางสวนท่ีเก่ียวของกับงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารย หรือ

เปนผูชวยในโครงการวิจัยหรืองานสรางสรรค ดวยการมีสวนรวมในกระบวนการดําเนินการ

โดยท่ีอาจารยมีงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของตนเองรองรับ ทําใหนักศึกษาไดฝกทักษะ

การคิดสรางสรรค ไดฝกปฏิบัติเห็นรูปแบบแนวทางของอาจารยผูสอน และมีสวนรวมใน

ผลงานของอาจารย  
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  จากการสัมภาษณแนวทางในการบูรณาการงานวิจัยและงานสรางสรรคดาน

ศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปพบวา ผูใหสัมภาษณ

มีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้  

1. เม่ือคณาจารยผูสอนทําวิจัยชั้นเรียนหรือสรางนวัตกรรมแลวควรนําไปเผยแพร

ขยายผลตอหนวยงาน ชุมชน และสังคม  

2. ควรเปดใหมีเวทีการแสดงผลงานสรางสรรคของนักศึกษา 

3. เปดรับแนวคิดการสรางสรรคตอยอดใหม ๆ สงเสริมการสรางสรรคผลงานให

เหมาะสมในบริบทของสังคมสมัยใหม และยังคงสอดคลองกับปรัชญาของสถาบันใน 3 แนวทาง 

คือ การอนุรักษยึดถือแนวปฏิบัติขนบธรรมเนียมตามประเพณีอันดีงาม สองคือการผสม

ระหวางความเกากับความใหม และสามคือการเปดอาณาจักรจินตนาการความคิดสรางสรรค

ไรขีดจํากัด 

  นอกจากนี้วิธีการดําเนินงานการบูรณาการงานวิจัยและงานสรางสรรคดาน

ศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน ควรเริ่มจากการศึกษาหลักสูตร (มคอ. 2) 

กําหนดรายวิชาท่ีจะบูรณาการ วิเคราะหเนื้อหาของรายวิชาท่ีสอนเพ่ือนํากระบวนการวิจัย

มาใชในการเรียนการสอนใหสอดคลองกับเนื้อหาของรายวิชา ระบุกิจกรรมการบูรณาการ

การวิจัยกับการเรียนการสอนไวในหมวดแผนการสอนและการประเมินผลของรายวิชา 

(มคอ. 3 หรือ มคอ. 4) ดําเนินงานตามแผนการท่ีวางไว แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในชั้นเรียน 

นักศึกษาประเมินผลงานของตนเอง และจัดทํารายงานสรุปผลการเรียนรู อาจารยสังเกต

พฤติกรรม วัดและประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาจากผลงานของนักศึกษา จากนั้น

อาจารยผูสอนสรุปผลการเรียนรูและขอเสนอแนะไวใน มคอ. 5 หรือ มคอ. 6 เพ่ือใชเปน

แนวทางในการดําเนินงานและพัฒนาปรับปรุงแกไขในปตอไป ซ่ึงผูวิจัยนําเสนอแนวทาง

การบูรณาการงานวิจัยและงานสรางสรรคดานศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน

ในรูปของแผนภาพท่ี 1 
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แนวทางการบูรณาการงานวจิัยและงานสรางสรรคดานศิลปวัฒนธรรมกับการจดัการเรยีนการสอน 

รูปแบบที ่1 

กําหนดใหนักศึกษาศึกษา

งานวิจัยหรืองานสรางสรรค  

เพ่ือเรียนรูกระบวนการ 

รูปแบบที ่2 

อาจารยนําผลการวิจยัหรือ

งานสรางสรรคไปใชในการ

ประกอบการสอน 

รูปแบบที ่3 

ใหนักศึกษาเขาฟงการรายงาน

ผลงานวิจัย/งานสรางสรรคของ

อาจารย/นักวิจัยรบัเชิญ/เขารวม

ประชุมการเสนอผลงานฯ 

รูปแบบที ่4 

นํานักศึกษารวมเปนสวนหน่ึง

ในทีมวิจัยหรืองานสรางสรรค

ของอาจารย 

    
อาจารยผูสอนศึกษาหลักสูตร และวิเคราะหเนื้อหารายวิชา (มคอ. 2) 

    
ระบุกิจกรรมการบูรณาการการวจิัยกับการเรียนการสอนไวในหมวดแผนการสอนและการประเมินผลของรายวิชา (มคอ. 3 หรือ มคอ. 4) 

    
อาจารยผูสอนรวบรวมบทคัดยอ

ผลงานวิจัยที่เกีย่วกับเนื้อหาของ

รายวิชาที่สอน เพื่อกระตุนให

นักศึกษาเกิดความสนใจ ใฝรู 

อยากแสวงหาคําตอบของงานวิจยั 

รวมทั้งแนะนําวธิีการอานผลงาน 

วิจัยฉบับเต็มใหแกนกัศึกษา 

อาจารยผูสอนรวบรวมและ

คัดเลือกผลงานวิจัย/งาน

สรางสรรคของอาจารยที่

เกี่ยวกับเนื้อหาของรายวิชา     

ที่สอน  

อาจารยผูสอนกาํหนดใหนักศึกษา

เขาฟงการบรรยาย หรือสัมมนา

เกี่ยวกบัผลความกาวหนาใน

งานวิจัย/งานสรางสรรคของ

อาจารยหรือนักวิจยัรับเชิญ หรือ

เขารวมประชุมการเสนอผลงาน 

วิจัยระดับชาติหรือนานาชาติ  

อาจารยผูสอนดําเนินงาน

โครงการ วิจยั/งานสรางสรรค    

ในปการศึกษาทีจ่ัดการเรียน   

การสอนในรายวิชา และ

กําหนดใหนักศึกษารวมเปน   

สวนหนึ่งในโครงการวิจัย/     

งานสรางสรรคของอาจารย 

    
อาจารยผูสอนมอบหมายให

นักศึกษาคนควางานวิจยัหรือ    

งานสรางสรรคที่เกี่ยวของกับ

รายวิชา โดยแนะนาํแหลงขอมูล

ของงานวิจัย/งานสรางสรรค       

ที่จะตองสืบคน 

อาจารยผูสอนนําผลการวิจยั/  

งานสรางสรรคของอาจารย      

มาใชเปนเนื้อหาในการสอน 

นักศึกษาทํากิจกรรมตามใบงานที่

อาจารยผูสอนมอบหมาย 

อาจารยผูสอนนําประสบการณ

จากการทําวิจัย/งานสรางสรรค

มาประกอบการบรรยายให

นักศึกษาเขาใจในกระบวนการ

อยางครบถวนทกุขั้นตอน 

    
นักศึกษาศึกษารายงานวิจยั/     

งานสรางสรรคและสรุปความรู 

เพื่อนํามาอภิปรายรวมกัน โดย  

เนนการนําเสนออยางเชื่อมโยง   

กับเนื้อหาสาระที่กําลังเรียนรู 

อาจารยผูสอนนําผลการวิจยั/ 

งานสรางสรรคของอาจารย มาใช

พัฒนาการเรียนการสอน หรือ

นํามาใชพัฒนาผูเรียนในหลักสูตร

การเรียนการสอน 

นักศึกษาเขารวมนําเสนอ

ผลงานวิจัย/งานสรางสรรค

ระดับชาติหรือนานาชาติ 

นักศึกษามีสวนรวมในโครงการ 

วิจยั/งานสรางสรรคของอาจารย 

เชน เก็บรวบรวมขอมูลจากกลุม

ตัวอยาง วิเคราะหขอมูล โดย

อาจารยผูสอนคอยชีแ้นะ 

    
นักศึกษาแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันในชัน้เรียน 

    
นักศึกษาประเมินผลงานหรือผลการเรียนรูของตนเอง และจัดทําสรุปผลการดําเนินงาน 

    
อาจารยสังเกตพฤติกรรม วัดและประเมนิผลการเรียนรูของนักศึกษาจากผลงานของนักศึกษา 

    
อาจารยผูสอนสรุปผลการเรียนรูและขอเสนอแนะไวใน มคอ. 5 หรือ มคอ. 6 

  ภาพท่ี 1 แนวทางการบูรณาการงานวิจัยและงานสรางสรรคดานศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน 

ท่ีมา : ผูวิจัย 
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สรุปและอภิปรายผล 

จากผลการศึกษา พบวา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปดําเนินการงานวิจัยและงานสรางสรรค

ดานศิลปวัฒนธรรมสอดคลองกับปรัชญาของสถานศึกษาท่ีระบุวา “เปนสถาบันการศึกษาดาน

ศิลปะท่ีมุงสรางสรรคศาสตรแหงศิลป ผลิตบัณฑิตใหมีความเปนเลิศทางศิลปะควบคูคุณธรรม

เพ่ือผดุงรักษาและสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติ” โดยในการจัดการเรียนการสอนในระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ไดยึดปรัชญาของ

สถาบันและปรัชญาของแตละหลักสูตร ยึดม่ันในขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม มีการสงเสริม

และสนับสนุนการดําเนินงานวิจัยและงานสรางสรรคของสถาบัน มีการจัดสรรทุนงานวิจัย

และงานสรางสรรคครอบคลมุกลุมสาขาดานศิลปวัฒนธรรมและการศึกษาท่ัวไปอยางตอเนื่อง 

ในระหวางปงบประมาณ 2558-2562 มีจํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีไดรับทุนจากสถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลป รวมจํานวน 223 เรื่อง แบงกลุมตามลักษณะของงานและการใชประโยชน 

ดังนี้ 1) การสรางสื่อและการพัฒนาการเรียนการสอน จํานวน 105 เรื่อง 2) สรางสรรคผลงาน

ดานศิลปวัฒนธรรม จํานวน 89 เรื่อง 3) การศึกษาองคความรูภูมิปญญาครูอาจารยหรือ    

ภูมิปญญาทองถ่ิน จํานวน 21 เรื่อง และ 4) การพัฒนาองคกร สังคม และคุณภาพชีวิต 

จํานวน 8 เรื่อง 

จากขอคนพบท่ีวา การสงเสริมการสรางสรรคผลงานใหเหมาะสมในบริบทของสังคม

และสอดคลองกับปรัชญาของสถาบัน มี 3 แนวทางหลัก ๆ ไดแก 1) การอนุรักษยึดถือแนว

ปฏิบัติขนบธรรมเนียมตามประเพณีอันดีงาม 2) การผสมระหวางความเกากับความใหม 

และ 3) การเปดอาณาจักรจินตนาการความคิดสรางสรรคไรขีดจํากัด เพ่ือสรางความเปน

เลิศทางศิลปะควบคูคุณธรรม เนื่องจากปจจุบันมีความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมมากข้ึน 

มีการผสมกลมกลืนของวัฒนธรรมจากหลากหลายพ้ืนถ่ินหลายประเทศ มีความเจริญกาวหนา

ทางดานเทคโนโลยีท่ีชวยสงเสริม และพัฒนาการสรางสรรคนวัตกรรมใหม ๆ มากข้ึน      

การสงเสริมการสรางสรรคผลงานนอกจากการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมใหคงอยูแลว    

จึงควรสงเสริมการสรางสรรคศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย และเปดจินตนาการความคิดสรางสรรค

โดยไมมีขีดจํากัด สอดรับกับนโยบายการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2542 (2542, น. 16) มาตรา 57 และ 58 ไดกําหนดใหหนวยงานทางการศึกษาระดม

ทรัพยากรบุคคลในชุมชนใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษา โดยนําประสบการณ ความรอบรู 

ความชํานาญ และภูมิปญญาทองถ่ินของบุคคลในพ้ืนท่ีมาใชเพ่ือเกิดประโยชนทางการศึกษา
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ใหมากท่ีสุด และสอดคลองกับงานวิจัยของเบญจวรรณ ทิมสุวรรณ และรัชนี สรรเสริญ (2555) 

ท่ีพบวา การบูรณาการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน ผูสอนสามารถชี้แจง

ทําความเขาใจใหนักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของการสืบสาน ธํารงรักษาศิลปวัฒนธรรม

ดานตาง ๆ ของประเทศ เชน ความภูมิใจในชาติหรือสถาบันพระมหากษัตริย ความศรัทธา

ในสถาบันศาสนา อนุรักษศิลปวัฒนธรรม สงเสริมวัฒนธรรมองคกร ขนบธรรมเนียมประเพณี 

ความเขาใจในวิถีชีวิตและภูมิปญญาไทย อีกท้ังการจัดการเรียนการสอนของสถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลปมีการถายทอดจากผูเชี่ยวชาญทําใหมีความโดดเดนดานการอนุรักษขนบธรรมเนียม

ประเพณีอันดีงาม  

ผลการศึกษาแนวทางการบูรณาการงานวิจัยและงานสรางสรรคดานศิลปวัฒนธรรม

กับการจัดการเรียนการสอน มีผลการประเมินโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุดทุกรูปแบบ    

สรุปแนวทางท่ีเหมาะสมในการบูรณาการงานวิจัยและการสรางสรรคดานศิลปวัฒนธรรมกับ

การจดัการเรียนการสอนของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป จํานวน 4 รูปแบบ ไดแก 1) กําหนดให

นักศึกษาศึกษางานวจิัยหรืองานสรางสรรคเพ่ือเรียนรูกระบวนการ 2) อาจารยนําผลงานวิจัย

หรืองานสรางสรรคไปใชในการประกอบการสอน 3) นํานักศึกษาเขาฟงการรายงานผลงานวิจัย 

หรืองานสรางสรรคของอาจารยหรือนักวิจัยรับเชิญ หรือเขารวมประชุมการเสนอผลงานวิจัย

หรืองานสรางสรรคระดับชาติหรือนานาชาติ และ 4) นํานักศึกษารวมเปนสวนหนึ่งในทีมวิจัย

หรืองานสรางสรรคของอาจารย รายละเอียดแตละรูปแบบ ดังนี้ 

  1) กําหนดใหนักศึกษาศึกษางานวิจัยหรืองานสรางสรรคเพ่ือเรียนรูกระบวนการ

ของการทําวิจัย  

  รูปแบบการใหนักศึกษาศึกษางานวิจัยหรืองานสรางสรรคเพ่ือเรียนรูกระบวนการ

เปนการบูรณาการโดยใชการจัดการเรียนการสอนเปนหลัก โดยคณาจารยผูสอนนํางานวิจัย 

หรืองานสรางสรรค หรือนําประสบการณมาใชพัฒนาหรือประยุกตใชกับการเรียนการสอน

ในชั้นเรียนปกติดวยวิธีการเรียนการสอน เนื่องจากการศึกษากรณีตัวอยางจะทําใหนักศึกษา

ไดเห็นกระบวนการดําเนินงานวิจัยและงานสรางสรรคไดอยางเปนระบบตลอดกระบวนการ

มากข้ึน สอดคลองกับ ธงชัย ยืนยงคีรีมาศ (2557) และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ     

ราชวิทยาลัย (2555) ท่ีวา อาจารยสอนใหนักศึกษาศึกษางานวิจัยเพ่ือเรียนรูองคความรู

หลักการและทฤษฎีท่ีใชในการวิจัยเรื่องนั้น ๆ เชน งานวิจัยใหเห็นถึงวิธีการต้ังโจทยปญหา 

วิธีการแกปญหา ผลการวิจัย และการนําผลการวิจัยไปใช วิธีนี้จะทําใหนักศึกษาเขาใจใน
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กระบวนการทําวิจัย สวนงานสรางสรรคเพ่ือใหเห็นท่ีมาแนวทาง แนวคิด หรือแรงบันดาลใจ 

กระบวนการทํางาน การศึกษาหาขอมูลเชิงเอกสารและเชิงบุคคลการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 

ซ่ึงสุดทายนักศึกษาก็ตองนํามาสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธของตนเองเม่ือสําเร็จการศึกษา 

  นอกจากนี้ในการเรียนการสอน ผูสอนใชวิธีมอบหมายงานใหผูเรียนศึกษาวิเคราะห

ฝกกระบวนการเก็บขอมูลวิจัยงานภาคสนามของตนเองเปนงานรายกลุมหรืองานสวนบุคคล

แลวนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน สอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ

ผูวิจัยดวย เชน ไมนําคําพูดท่ีทําใหผูใหขอมูลเกิดความเสียหายไปใช เคารพวัฒนธรรม

ขนบประเพณี ความนอบนอม การพูดท่ีไมละลาบละลวง กลั่นกรองคําพูด คิดกอนพูด 

รักษากิริยามารยาท ไมยกตนขมทาน ไมทําตัวเปนน้ําทวมแกว เนื่องจากในสภาพจริง            

เม่ือนักศึกษาออกเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามจะตองทําตัวกลมกลืน และนอบนอมถอมตน

เพ่ือใหสามารถดําเนินการไดตามวัตถุประสงค สอดคลองกับงานวิจัยของเบญจวรรณ          

ทิมสุวรรณ และรัชนี สรรเสริญ (2555) ท่ีมีขอคนพบวา การบูรณาการการเรียนการสอนกับ

กระบวนการวิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมจะสงผลดีตอการพัฒนา

นักศึกษาใหเกิดการเรียนรูจากการปฏิบัติ ใหนักศึกษามีประสบการณในการดําเนินงานตาม

สภาพจริง เกิดเครือขายของการเรียนรู พัฒนาและเพ่ิมพูนทักษะการปฏิบัติงานสูมาตรฐาน

ของการทํางานได ชวยใหเปนคนใจกวาง กอใหเกิดการประสานประโยชนและลดความขัดแยง

ท่ีอาจเกิดข้ึนกับผูมีสวนไดสวนเสีย และชวยใหผูเรียนเขาใจถึงความสัมพันธระหวางเนื้อหาวิชา 

และความสัมพันธของเนื้อหาวิชาท่ีเรียนกับการปฏิบัติจริง 

2) อาจารยนําผลการวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชในการประกอบการสอน  

  รูปแบบอาจารยนําผลการวิจัยหรืองานสรางสรรคไปประกอบการสอน เชน      

การบูรณาการโดยใชการวิจัยเปนหลัก โดยคณาจารยผูสอนทําวิจัยชั้นเรียนหรือสรางนวัตกรรม

แลวนําไปอบรมหรือใหความรูขยายผลในชั้นเรียน วิธีการนี้ชวยใหเกิดการพัฒนาการเรียน

การสอน เนื่องจากเปนการดําเนินงานวิจัยเพ่ือแกปญหาหรือสงเสริมการเรียนการสอนเดิม

ใหดีข้ึน และเปนการนําเทคนิควิธีการใหม ๆ ท่ีไดจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคมาพัฒนา 

การเรียนรูของนักศึกษา สอดคลองกับ ธงชัย ยืนยงคีรีมาศ (2557) และมหาวิทยาลัย     

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2555) ท่ีวา การนําผลการวิจัยไปเปนสวนหนึ่งของเนื้อหาใน

การจัดการเรียนการสอน หรือนําผลการวิจัยของอาจารยไปประกอบการสอนเพ่ือใหนักศึกษา

ไดเรียนรูกระบวนการวิจัย แนวคิดทฤษฎี และความรูท่ีทันสมัย นักศึกษาจะไดรับรูจาก
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ทฤษฎีขอความรูใหม ๆ เพ่ิมข้ึน ตัวอยางท่ีพบจากงานวิจัยครั้งนี้ เชน รายวิชาดนตรีกับ   

การแสดงโขนของคณะศิลปนาฏดุริยางค การถายทอดกระบวนการคิด จินตนาการ               

แรงบันดาลใจ และเทคนิคในการสรางชิ้นงานดานทัศนศิลปของคณะศิลปวิจิตร สอดคลอง

กับการบูรณาการวิจัยกับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (ชนมณภัทร 

เจริญราช, วณิฎา ศิริวรสกุล, และชัชสรัญ รอดยิ้ม, 2559) ท่ีพบวา การนํางานวิจัยไปปรับ

ใชใหเกิดประโยชนกับการเรียนการสอน หรือนําผลงานวิจัยเปนกรณีศึกษาและนํามา

ปรับปรุงเพ่ือการสอน การใชงานวิจัยเปนแนวทางในการแกไขและปรับปรุงกระบวนการ

เรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพ ซ่ึงตองระบุรายละเอียดการสอนใน มคอ. 3 ดวย 

 3) นํานักศึกษาเขาฟงการรายงานผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารย

หรือนักวิจัยรับเชิญ หรือเขารวมประชุมการเสนอผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค

ระดับชาติหรือนานาชาติ 

  รูปแบบนี้พบวา เปนการเปดโอกาสใหนักศึกษาไดรับฟงแนวคิดและประสบการณ

มากข้ึน โดยการใหนักศึกษาเขาฟงการรายงานผลงานวิจัยของอาจารยหรือนักวิจัย หรือ

สัมมนาเก่ียวกับงานวิจัยของอาจารยหรือนักวิจัยรับเชิญ แลวมอบหมายใหนักศึกษาท่ีเขา

รวมรับฟงนําความรูไปถายทอด และแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพ่ือนในชั้นไดเรียนรูรวมกัน 

เนื่องจากการเปดโลกทัศนการเรียนรูใหนักศึกษาไดเห็นมุมมองแนวคิดท่ีกวางข้ึน จะชวย

สงผลในการพัฒนาการเรียนรูท่ีเพ่ิมข้ึน การมอบหมายใหนักศึกษาสงผลงานเพ่ือตีพิมพใน

ฐานขอมูลวารสาร หรือสงผลงานเขารวมประชุมการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติหรือนานาชาติ

ทําใหไดประสบการณตรงจากตนเอง ไดเห็นและรับฟงประสบการณของผูอ่ืน ก็ยิ่งเกิด           

การพัฒนาการการเรียนรู สรางความแปลกใหม ทําใหมีความสนใจในการเรียนรู สอดคลอง

กับแนวคิดของธงชัย ยืนยงคีรีมาศ (2557) และ Dteve Bell Harkness (อางถึงในนิภา     

กูพงษศักดิ์, 2556) พบวา การใชวิธีการสรางเรื่อง (Storyline Approach) และผสมผสาน

ศาสตรหลาย ๆ อยางเขาดวยกัน เปนการสรางประสบการณตรงหรือการมีสวนรวมของ

ผูเรียน ชวยสงเสริมกระบวนการเรียนรูดวยตนเองและสามารถสรางความพึงพอใจใหแก

ผูเรียน   

4) นํานักศึกษารวมเปนสวนหนึ่งในทีมวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารย  

  การกําหนดใหนักศึกษารวมเปนสวนหนึ่งในทีมวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารย 

โดยกําหนดใหนักศึกษาทําโครงการวิจัยหรืองานสรางสรรค หรือบางสวนท่ีเก่ียวของกับ
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งานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารย เพ่ือไดลงมือปฏิบัติงานวิจัยหรืองานสรางสรรค อาทิ 

อาจารยมีเนื้องานท่ีเปนลักษณะจัดแบงมอบหมายใหนักศึกษาดําเนินการวิจัยหรือสรางสรรค

ผลงานตามความถนดัและความสามารถ อาจารยผูสอนมอบหมายการมีสวนรวมของนักศึกษา

เปนกลุมหรือรายบุคคล และคอยชี้แนะเพ่ือใหนักศึกษาเกิดทักษะปฏิบัติและเกิดการเรียนรู

ในการดําเนินงานวิจัยและงานสรางสรรค เนื่องจากวิธีการนี้เปนการฝกปฏิบัติใหนักศึกษาได

ปฏิบัติและสรางผลงานของตนเอง โดยมีอาจารยคอยสนับสนุนหรือเปนท่ีปรึกษา เปนการสอน

โดยใหลงมือปฏิบัติจริงทําใหผูเรียนไดแสดงศักยภาพของตนเองออกมาไดเต็มท่ี สอดคลองกับ 

ธงชัย ยืนยงคีรีมาศ (2557) และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2555) ท่ีวา 

อาจารยกําหนดใหนักศึกษาทําโครงการวิจัยหรือเก่ียวของกับงานวิจัยของอาจารยดําเนินการ

โดยท่ีอาจารยมีงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของตนเองรองรับ และกําหนดใหนักศึกษารวมทํา

โครงการวิจัยหรือสรางสรรคผลงานกับอาจารย หรือเปนผูชวยในโครงการวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ทําใหนักศึกษาไดฝกทักษะการคิดสรางสรรค ไดฝกปฏิบัติ เห็นรูปแบบแนวทางของอาจารย

ผูสอนและมีสวนรวมในผลงานของอาจารย และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ รอซีกีน สาเระ 

และคณะ (2560) ท่ีพบวาการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับกระบวนการวิจัย 

บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมจะสงผลดีตอการพัฒนานักศึกษาใหเกิด     

การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง ใหนักศึกษามีประสบการณดําเนินงานตามสภาพจริง เกิดเปน

เครือขายของการเรียนรู พัฒนา เพ่ิมพูนทักษะการปฏิบัติงานสูมาตรฐานของการทํางานได 

ชวยใหผูเรียนเขาใจถึงความสัมพันธของวิชากับการปฏิบัติจริง และสามารถเชื่อมโยงเปน

เนื้อเดียวกัน และสอดคลองกับงานวิจัยการมีสวนรวมในการเรียนการสอนแบบบูรณาการ

ของ วิฑูรย วีรศิลป (2555) ท่ีพบวา กิจกรรมสะทอนใหเห็นสิ่งตาง ๆ เชน บุคลิกภาพ 

ประสบการณ ความรูสึกนึกคิด เจตคติ แนวความคิด จินตนาการ การใชภาษา ไหวพริบ

ปฏิภาณ ซ่ึงผลงานการมีสวนรวมนักศึกษาสามารถนําผลงานไปใชประโยชนตอตัวนักศึกษาได 

นอกจากนี้อาจารยควรอธิบายเพ่ิมเติมในกระบวนการวิจัยสวนอ่ืน ๆ ท่ีนักศึกษาไมไดมีสวน

รวมดวย เพราะวิธีการนี้มีขอเสียหรือชองโหว ดังท่ี เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ และรัชนี สรรเสริญ 

(2555) กลาววา วิธีนี้มีขอเสียท่ีผูเรียนไมไดเรียนรูกระบวนการทําวิจัยครบถวนทุกข้ันตอน 

อาจารยควรเติมเต็มดวยวิธีการอธิบายหรือแลกเปลี่ยนเรียนรูดวย 

  แนวทางท้ัง 4 รูปแบบท่ีคนพบจากการวิจัยครั้งนี้ ยังสอดคลองกับแนวทางและ

รูปแบบการบูรณาการงานวจิัยเขากับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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(2561) ท่ีมีแนวทาง ดังนี้ 1) สวนหนึ่งของงานวิจัยใหนักศึกษาทําเปนปญหาพิเศษ หรือ

ทดลองปฏิบัติในชั่วโมงปฏิบัติการ 2) นําผลการวิจัยท่ีดําเนินการแลวเสร็จไปใชในการสอน

ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 3) กําหนดใหนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเปนสวนหนึ่งในทีมวิจัยอาจารย 

4) กําหนดใหนักศึกษาในระดับปริญญาตรีทําโครงการวิจัยท่ีเก่ียวของกับงานวิจัยของอาจารย 

และ 5) กําหนดใหนักศึกษาเขาฟงบรรยายหรือสัมมนางานวิจัยของอาจารย และการบูรณาการ

แบบนําความรูและประสบการณจากงานวิจัยมาประยุกตใชในการเรียนการสอน รวมถึงระบุ

กิจกรรมการบูรณาการใน มคอ. 3 และสอดคลองกับงานวิจัยของ เจนกินส (Jenkins, 2019) 

ท่ีกลาววา การเชื่อมโยงงานวจิัยกับการสอนเปนประเด็นท่ีสําคัญในการพัฒนาดานการเรียน

การสอน แนวทางการปฏิบัติไดแสดงใหเห็นวากิจกรรมหรือกระบวนการงานวิจัยดาน     

การเรียนการสอนสามารถเชื่อมโยงไดกับกิจกรรมการเรียนการสอน ท้ังในดานรายบุคคล   

ในรายละเอียดของรายวิชา หรือแมแตในหลักสูตรระดับนานาชาติ 

  อยางไรก็ดีการบูรณาการงานวิจัยและงานสรางสรรคกับการเรียนการสอนควรเริ่ม

พิจารณาจากรายวิชาท่ีสอนวามีแนวทางจะนํางานวิจัยและงานสรางสรรคมาบูรณาการใชได

ในแนวทางใด ซ่ึงควรกําหนดรายละเอียดระบุใน มคอ. 3 แผนการสอน โดยระบุกิจกรรม

การจัดการเรียนการสอนใหชัดเจน กําหนดใบงานท่ีจะใหนักศึกษาดําเนินการ มีการแลกเปลี่ยน

เรียนรูรวมกัน และมีการวัดและประเมินผลในรูปแบบการบูรณาการแบบตาง ๆ  
 

ขอเสนอแนะ  

  ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 

1. อาจารยผูสอนควรเลือกใชแนวทางการบูรณาการงานวิจัยและงานสรางสรรค

ดานศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนใหเหมาะกับบริบทการเรียนการสอนใน

หลักสูตรและรายวิชาท่ีมีความเก่ียวของ ยกตัวอยางเชน  

- หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป รายวิชาจิตรกรรม ผลงานวิจัยหรือ

งานสรางสรรคเทคนิควิธีใหม ๆ สามารถนําไปใชในการประกอบการสอนได 

- หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลปไทย อาทิ รายวิชาการวิจัยนาฏศิลป       

และรายวิชาศิลปนิพนธ ผลงานวิจัยสรางสรรคนาฏดุริยางคศิลปท่ีหลากหลายของคณาจารย 

เปนผลงานใหนักศึกษาศึกษางานวิจัยหรืองานสรางสรรคเพ่ือเรียนรูกระบวนการ และตอ

ยอดงานสรางสรรคได  
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2. ผูบริหารสถานศึกษาควรนําขอสรุปท่ีผูวิจัยคนพบไปเปนแนวทางการบูรณาการ

งานวิจัยและงานสรางสรรคดานศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน รวมถึงกําหนด

นโยบายในการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน โดยกําหนดใหผูวิจัยถอดองคความรู     

ในงานวิจัยนั้นมีความรูอะไรบางท่ีจะนําไปสูนักศึกษาได โดยทําเปนแบบฟอรมการนํา

ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชประโยชนดานการเรียนการสอน และวิธีการบูรณาการ

ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคนําไปสูการเรียนการสอนอยางไร 

3. สถาบันควรสงเสริมสนับสนุนทุนพัฒนางานวิจัยสรางสรรคของคณาจารยมาก

ยิ่งข้ึน เพราะเปนการสงเสริมการสรางสรรคและพัฒนาศักยภาพคณาจารย ทําใหนักศึกษาได

เห็นผลงานหลากหลาย เกิดการตอยอดองคความรู และเม่ือนําแนวทางการบูรณาการ

งานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีพบจากงานวิจัยนี้ไปใช จะเปนประโยชนตอการจัดการศึกษา

ของสถาบันตอไป 

ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป 

1. ควรมีการศึกษาแนวทางการบูรณาการงานวิจัยและงานสรางสรรคดาน

ศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนท่ีคนพบไปทดลองใชในการเรียนการสอน 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  เลาประเสริฐ0

* 

SURIYA LAOPRASERT 

บทคัดยอ 

 การวิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาการรายงานผลการใชจายงบลงทุนของ

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปโดยใชแบบรายงานการใชจายงบลงทุนแบบครบวงจร” มีจุดมุงหมาย

เพ่ือศึกษาสาเหตุของปญหาในการรายงานผลการใชจายงบลงทุนของหนวยงานและสถานศึกษา

ในสังกัดของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปท่ีไมเปนไปตามเกณฑท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปกําหนด 

และเพ่ือพัฒนาการรายงานผลการใชจายงบลงทุนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดําเนิน 

การวิจัยในชวงเดือนสิงหาคม - กันยายน 2562 โดยมีกลุมเปาหมาย คือ เจาหนาท่ีงานแผน

และพัสดุท่ีทําหนาท่ีรายงานผลการใชจายงบลงทุนจากหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัด

ของสถาบันฯ จํานวน 19 คน ใชรูปแบบการวิจัยปฏิบัติการตามแนวคิดของ Kemmis, 

McTaggart และ Nixon ไดแก การวางแผน (Plan) การปฏิบัติ (Act) การสังเกต (Observe) 

และการสะทอนกลับ (Reflect) เ พ่ือใช ในการแกปญหา ท่ีเ กิด ข้ึนจริงใน ท่ีทํางาน            

การวิเคราะหขอมูลใชวิธีการ เชิงปริมาณ ไดแก คาเฉลี่ย ความถ่ี และรอยละ และใชวิธีการ

เชิงคุณภาพ ไดแก การวิเคราะหเชิงเนื้อหา ซ่ึงจากผลการวิจัยไดขอสรุปวา เจาหนาท่ี

* กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป   

  Policy and planning division, Office of President, Bunditpatanasilpa Institute 
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ผูปฏิบัติงานมีความพึงพอใจตอแบบรายงานการใชจายงบลงทุนแบบครบวงจรอยูในระดับมาก 

(คาเฉลี่ย = 4.12) โดยแบบรายงานฯ ดังกลาวชวยทําใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานแผนและ

พัสดุของหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดสถาบันฯ รายงานขอมูลไดถูกตอง ละเอียด 

ครบถวน ชัดเจน และครอบคลุม และตอบสนองทุกความตองการของหนวยงานภายนอก

แบบเบ็ดเสร็จ รวมถึงลดความซํ้าซอนในการสงรายงาน ลดภาระงาน ลดเวลาในการทํางาน

ของหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดได นอกจากนั้นยังชวยใหสามารถใชขอมูลจากตาราง    

ใหเปนประโยชนได ใชประชุมติดตามเรงรัดการใชจายงบประมาณของสถาบันฯ ได ตลอดจน

มีคูมืออธิบายการกรอกขอมูลลงแบบรายงานการใชจายงบลงทุนครบวงจรท่ีเขาใจงาย ทําให

สะดวกในการกรอกขอมูล ลดความผิดพลาดในการกรอกขอมูลไดเปนอยางดี 

คําสําคญั : วิจัยปฏิบัติการ 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 สวนท่ี 1 การประเมินผล มาตรา 47 กําหนดใหหนวยรับการจัดสรรงบประมาณ

จัดใหมีระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและ

แผนการใชจายงบประมาณภายในหนวยรับงบประมาณตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี

ผูอํานวยการกําหนด และใหถือวาการประเมินผลเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร

งบประมาณท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่องและเปดเผยตอสาธารณชน และสวนท่ี 2       

การรายงาน มาตรา 50 ใหหนวยรับงบประมาณรายงานผลการใชจายงบประมาณใน

ปงบประมาณในปท่ีสิ้นสุดรวมท้ังผลการปฏิบัติงานใหผูอํานวยการทราบภายใน 45 วัน

นับต้ังแตวันสิ้นปงบประมาณเพ่ือใหผูอํานวยการจัดทําผลการใชจายงบประมาณรายจาย

และผลการปฏิบัติงานของหนวยรับงบประมาณเสนอคณะรัฐมนตรีภายในเกาสิบวัน

นับตั้งแตวันสิ้นปงบประมาณ (พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ, 2561) ดังนั้น เพ่ือให

หนวยรับงบประมาณมีผลการเบิกจายเปนไปตามเปาหมายท่ีรัฐบาลกําหนด คณะรัฐมนตรี

จึงไดมีหนังสือดวนท่ีสุดท่ี นร 0505/ว 590 เรื่องมาตรการดานการงบประมาณเพ่ือขับเคลื่อน

ยุทธศาสตรชาติและแผนแมบท คณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบตามท่ีสํานักงบประมาณเสนอใน
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การกําหนดเปาหมายการใชจายงบประมาณเปนรายไตรมาสประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

โดยรัฐบาลกําหนดเปาหมายการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สําหรับหนวยรับงบประมาณ ในสวนงบลงทุน งบประจํา และงบประมาณในภาพรวมอยูท่ี

รอยละ 100  

 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเปนหนวยรับงบประมาณหนึ่งในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม

มีวิสัยทัศนเปนสถาบันจัดการศึกษาชั้นนําดานนาฏศิลป ดนตรี คีตศิลป และทัศนศิลป     

ในระดับชาติและเปนศูนยกลางความรวมมือในระดับนานาชาติภายในป พ.ศ. 2564 

(สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป, 2562) ไดจัดระบบติดตามและประเมินผลการใชจายงบประมาณ 

รวมถึงมีการกํากับติดตามการใชจายงบลงทุนผานท่ีประชุมคณะกรรมการกํากับติดตาม

เรงรัดการใชจายงบประมาณประจําเดือนเพ่ือใหมีเปาหมายการเบิกจายเปนไปตามท่ีรัฐบาล

กําหนด โดยเฉพาะอยางยิ่งการติดตามงบประมาณในหมวดงบลงทุนท่ีมักจะมีผลการเบิกจาย

ไมเปนไปตามเปาหมายท่ีรัฐบาลกําหนดท่ีรอยละ 100 ท้ังนี้ผูวิจัยไดใชวิธีการสังเกตและ

สัมภาษณเชิงลึกในการรายงานผลการใชจายงบประมาณในหมวดงบลงทุนท่ีผานมากับ

เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานแผนและพัสดุ ผลการศึกษาพบวา รอยละ 50 ของหนวยงานและ

สถานศึกษาในสังกัดสถาบันฯ ท่ีตองรายงานผานแบบฟอรมการติดตามการใชจายงบลงทุน

แบบเดิมไมเปนไปตามเกณฑท่ีสถาบันฯ กําหนด บางครั้งหนวยงานและสถานศึกษาตอง

รายงานขอมูลมาหลายครั้งตามวัตถุประสงคในการรายงานท่ีแตกตางกันไป ซ่ึงสวนหนึ่ง   

เกิดจากเครื่องมือ คือ แบบติดตามการใชจายงบลงทุนในการรายงานผลท่ีฝายประสิทธิภาพ

องคกร กองนโยบายและแผนสรางข้ึนยังไมมีประสิทธิภาพ กลาวคือ ตารางสําหรับกรอก

ขอมูลยังมีขอมูลไมครอบคลุมสําหรับใชในการรายงานผูบริหารและหนวยงานภายนอก      

ทําใหเวลาผูบริหารและหนวยงานภายนอกตองการขอมูลเพ่ิมเติมท่ีนอกเหนือจากตาราง 

หนวยงานจะตองใชเวลาในการใหขอมูลเพ่ิมเติม ซ่ึงเทากับวาเปนการเพ่ิมภาระงานของ

หนวยงานและสถานศึกษาในสังกัด อีกท้ังตารางดังกลาวยังไมมีคําอธิบายเพ่ือใหผูกรอก

ขอมูลเขาใจ บางครั้งสรางความสับสนในการกรอกขอมูล สอดคลองกับการวิเคราะหปญหา

ท่ีเกิดข้ึนภายในฝายประสิทธิภาพองคกร กองนโยบายและแผน โดยผูวิจัยใชเทคนิคการจัด

เรียงลําดับความสําคัญดวยการด (card sort) ในการจัดลําดับความสําคัญของปญหา พบวา

มีปญหาท่ีสําคัญมากท่ีสุด คือ เครื่องมือติดตามการใชจายงบลงทุนไมมีประสิทธิภาพ  
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 จากการตรวจเอกสารเก่ียวกับรูปแบบในการรายงานผลงบลงทุนผูวิจัยพบวา

รูปแบบการรายงานผลการใชจายงบลงทุนท่ีหนวยงานราชการใชมี 2 แบบ คือ การรายงานผล

ผานตารางติดตามการใชจายงบลงทุนท่ีหนวยงานกําหนดข้ึน และการรายงานผลผานระบบ

สารสนเทศออนไลนท่ีหนวยงานพัฒนาข้ึนมา สําหรับในบริบทของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

ดวยขอจํากัดดานความตองการสารสนเทศของผูบริหาร เพ่ือประโยชนในการตัดสินใจ และ

ความรวดเร็วของการใชสารสนเทศจากหนวยงานภายนอก รูปแบบการรายผลการใชจาย 

งบลงทุนท่ีเหมาะสม คือ การรายงานผลการติดตามการใชจายงบลงทุนผานตาราง ซ่ึงผูวิจัย

ไดพัฒนานวัตกรรมข้ึน คือ “แบบรายงานการใชจายงบลงทุนครบวงจร” โดยผูวิจัยได

พัฒนาแบบฟอรมดังกลาวมาจากแบบรายงานการใชจายงบลงทุนของสถาบันบัณฑิต    

พัฒนศิลปประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ท่ีสามารถบูรณาการความตองการจากหลาย

หนวยงาน เชน สํานักงบประมาณ สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปนตน ใหอยูใน

ตารางเดียวในลักษณะครบวงจร เพ่ือลดความซํ้าซอนในการทํางาน ไมเพ่ิมภาระงานใหแก

เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานแผนและพัสดุ และจากการวิเคราะหปญหาท่ีสําคัญท่ีสุด คือ เครื่องมือ

ติดตามการใชจายงบลงทุนไมมีประสิทธิภาพ โดยใชเทคนิคแผนภูมิกางปลา (Fishbone 

diagram chart) พบวา การท่ีหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

รายงานขอมูลไมครบถวน และไมเปนไปตามเกณฑท่ีสถาบันฯ กําหนดเกิดจากสาเหตุหลัก

ดวยกัน 3 ประการ คือ ตารางกรอกขอมูลไมชัดเจนสรางความสับสนใหเจาหนาท่ีท่ีกรอก

ขอมูล ขาดการบูรณาการขอมูลบางสวนท่ีผูบริหาร และหนวยงานภายนอกตองการ เชน 

สํานักงบประมาณ สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปนตน รวมถึงไมมีขอมูลสําหรับ

อธิบายวาหนวยงานตองกรอกขอมูลอยางไรใหถูกตอง สงผลทําใหหนวยงานและสถานศึกษา

ในสังกัดของสถาบันฯ ตองกรอกขอมูลหลายครั้งตามความตองการของผูบริหาร และหนวยงาน

ภายนอกท่ีตองการใชขอมูล เทากับวาเปนการเพ่ิมภาระงานใหแกเจาหนาท่ีงานแผนและ

พัสดุท่ีตองรายงานขอมูลเขามาท่ีสวนกลางหลายครั้ง  

 ดวยปญหาดังกลาวขางตนทางผูวิจัยจึงไดทําวิจัยปฏิบัติการ (Action research) 

เพ่ือแกปญหาจากการทํางานจริงท่ีเกิดข้ึน โดยผูวิจัยไดพัฒนาเครื่องมือหรือนวัตกรรมท่ีใช

ในการรายงานผลการใชจายงบลงทุน ไดแก “แบบรายงานการใชจายงบลงทุนครบวงจร” 

ซ่ึงบูรณาการความตองการจากหลายฝายหลายหนวยงานท่ีตองการขอมูลงบลงทุน ไดแก 

ผูบริหารของสถาบันฯ สํานักงบประมาณ สํานักปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เขาดวยกัน       
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เพ่ือประโยชนของสถาบันฯ ท่ีจะไดเครื่องมือในการรายงานผลการใชจายงบลงทุนท่ีมี

ประสิทธิภาพ สามารถรายงานขอมูลไดถูกตอง ชัดเจน และตอบสนองทุกความตองการของ

หนวยงานภายนอก รวมถึงลดภาระการรายงานขอมูลสําหรับหนวยงานและสถานศึกษาใน

สังกัดจากท่ีตองกรอกขอมูลหลายตารางตามความตองการท่ีหลากหลายของหนวยงาน    

มากรอกขอมูลเพียงตารางเดียว และทําใหหนวยงานและสถานศึกษาเขาใจวิธีการรายงานได

ถูกตอง ชัดเจน และสถาบันยังไดแนวทางในการพัฒนารูปแบบในการติดตามงบประมาณ   

ในหมวดอ่ืน ๆ เชน งบเงินอุดหนุนและงบรายจายอ่ืนผานรูปแบบการวิจัยปฏิบัติการ       

เพ่ือแกปญหาในท่ีทํางานตอไป 

วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือศึกษาหาสาเหตุของปญหาในการรายงานผลการใชจายงบลงทุนของหนวยงาน

และสถานศึกษาในสังกัดของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปท่ีไมเปนไปตามเกณฑท่ีสถาบันฯ กําหนด 

 2. เพ่ือพัฒนา “การรายงานผลการใชจายงบลงทุน” สําหรับหนวยงานและสถานศึกษา

ในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  

นิยามศัพทเฉพาะ 

 แบบรายงานการใชจายงบลงทุนครบวงจร หมายถึง เครื่องมือท่ีผูวิจัยสรางข้ึน 

สําหรับใหหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปใชในการรายงาน

ขอมูลการใชจายงบลงทุน โดยบูรณาการความตองการจากหนวยงานภายในและหนวยงาน

ภายนอกใหหนวยงานสามารถกรอกขอมูลลงในตารางท่ีกําหนดข้ึนแคเพียงครั้งเดียว      

เพ่ือลดปญหาความซํ้าซอนในการปฏิบัติงาน ทําใหรายงานขอมูลไดตรงตามความตองการ

ของผูบริหารและหนวยงานภายนอกไดทันทีและอยางถูกตอง โดยลักษณะของตารางกรอก

ขอมูลเปนตาราง Excel มีท้ังหมด 2 แผนงาน (Sheet) คือ 1) ตารางกรอกขอมูลการใชจาย

งบลงทุน และ 2) คูมือการกรอกขอมูลงบลงทุน โดยตารางกรอกขอมูลการใชจายงบลงทุน

ประกอบดวย 6 สวน คือ 

 สวนท่ี 1 คือ ขอมูลท่ัวไป ไดแก ชื่อของหนวยงานและสถานศึกษา ประเภทของ

งบลงทุน รหัสงบประมาณในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 

ชื่อรายการงบลงทุน จํานวน หนวยนับ และงบประมาณสุทธิท่ีไดรับ  
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  สวนท่ี 2 คือ ขอมูลตามสัญญา/ใบสั่งซ้ือสั่งจาง ไดแก วิธีการจัดซ้ือจัดจาง 

ชวงเวลาประกาศ (ถามี) เลขท่ีสัญญา/เลขท่ีใบสั่งซ้ือสั่งจาง วันเดือนปท่ีเซ็นสัญญา/วันท่ี    

ลงนามในใบสั่งซ้ือสั่งจาง ชื่อคูสัญญา ประเภทของคูสัญญา จังหวัดท่ีทําการซ้ือ ยี่หอและรุน 

(ถามี) วัน เดือน ป ท่ีเริ่มตนและสิ้นสุดตามสัญญา/ใบสั่งซ้ือสั่งจาง จํานวนเงินตามสัญญา/

ใบสั่งซ้ือสั่งจาง จํานวนงวดงานตามสัญญา วัน เดือน ป ท่ีสงมอบงาน หรือสงมอบครุภัณฑ

ตามสัญญา/ใบสั่งซ้ือสั่งจาง จํานวนเงินตามงวดงานท่ีระบุในสัญญา/ใบสั่งซ้ือสั่งจาง เลขท่ี 

PO ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)  

  สวนท่ี 3 คือ ขอมูลตามการสงมอบครุภัณฑ/สงมอบงานจริง ไดแก วัน เดือน ป 

ท่ีสงมอบงาน/สงมอบครุภัณฑ วัน เดือน ป ท่ีตรวจรับงาน/ตรวจรับครุภัณฑ จํานวนเงิน    

ท่ีเบิกจาย  

  สวนท่ี 4 การรายงานความคืบหนาในการจัดซ้ือจัดจาง  

  สวนท่ี 5 ตัวเลขการเบิกจายงบประมาณจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ

แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ไดแก ใบสั่งซ้ือสั่งจาง ยอดเบิกจาย และยอดคงเหลือ  

  สวนท่ี 6 แผนการแผนการจัดซ้ือจัดจางและแผนการเบิกจาย ไดแก วัน เดือน ป 

ท่ีคาดวาจะลงนามในสัญญา วัน เดือน ป ท่ีคาดวาจะจองเงินในระบบบริหารการเงิน การคลัง

ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) วัน เดือน ป ท่ีคาดวาสงมอบงาน/สงมอบครุภัณฑ   

วัน เดือน ป ท่ีคาดวาจะตรวจรับงาน/ตรวจรับครุภัณฑ วัน/เดือน/ปท่ีคาดวาจะเบิกจาย 

วงเงินท่ีคาดวาจะเบิกจาย วงเงินท่ีคาดวาจะเหลือ คําชี้แจงเพ่ิมเติม 

ขอบเขตของการวิจัย 

 การวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) มีผูวิจัยกําหนดขอบเขตของการวิจัยดังนี้ 

 1. ขอบเขตดานเนื้อหา ผูวิจัยใชรูปแบบการวิจัยปฏิบัติตามแนวคิดของ Kemmis, 

McTaggart และ Nixon (2013) ไดแก การวางแผน (Plan) การปฏิบัติ (Act) การสังเกต 

(Observe) และการสะทอนกลับ (Reflect) เพ่ือใชในการแกปญหาท่ีเกิดข้ึนจริงในท่ีทํางาน 

โดยจะทําเปนวงรอบจนกวาจะสามารถแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได  

 2. ขอบเขตของประชากรในการวิจัย ประชากรในการวิจัยปฏิบัติการในครั้งนี้ ไดแก 

เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานแผนและพัสดุของหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลปท่ีทําหนาท่ีรายงานผลการใชจายงบลงทุน จํานวน 19 คน 
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 3. ขอบเขตของระยะเวลาวิจัย โดยระยะเวลาท่ีใชในการวิจัยปฏิบัติการในครั้งนี้ คือ 

เดือนสิงหาคม – กันยายน 2562  

ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย 

 1. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปไดเครื่องมือในการรายงานผลการใชจายงบลงทุนท่ีมี

ประสิทธิภาพ สามารถรายงานขอมูลไดถูกตอง ชัดเจน และตอบสนองทุกความตองการของ

หนวยงานภายนอก รวมถึงผูบริหารของสถาบนัฯ 

 2. ลดภาระการรายงานขอมูลสําหรับหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดจากท่ีตอง

กรอกขอมูลหลายตารางตามความตองการท่ีหลากหลายของหนวยงาน มากรอกขอมูลเพียง

ตารางเดียว รวมถึงทําใหหนวยงานและสถานศึกษาเขาใจวิธีการรายงานไดถูกตอง ชัดเจน 

 3. สถาบันไดแนวทางในการพัฒนารูปแบบในการติดตามงบประมาณในหมวดอ่ืน ๆ 

เชน งบเงินอุดหนุนและงบรายจายอ่ืน ผานรูปแบบการวิจัยปฏิบัติการเพ่ือแกปญหาในท่ี

ทํางานตอไป 

วิธีการศึกษา 

1. การกําหนดประชากร 

 ประชากรท่ีใชในการวิจัยในครั้งนี้เปนเจาหนาท่ีงานแผนและพัสดุท่ีทําหนาท่ีรายงาน

ผลการใชจายงบลงทุนของหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

จํานวน 19 คน ผูวิจัยทําวิจัยกับประชากรท้ังหมด ดําเนินการวิจัยในชวงเดือน สิงหาคม – 

กันยายน 2562  

 2. การดําเนินการวิจัยปฏิบัติการ  

 ผูวิจัยใชรูปแบบ The action research spiral ของ Kemmis and McTaggart 

(2013) ประกอบดวย 4 ข้ันตอน ไดแก ข้ันวางแผน (Plan) ข้ันปฏิบัติ (Action) ข้ันการสังเกต 

(Observe) และข้ันสะทอนกลับ (Reflect) โดยในข้ันตอนออกแบบการวิจัยปฏิบัติการผูวิจัย

ไดดําเนินการวิจัยท้ังหมด 2 วงรอบ และใชเวลาแตละวงรอบ 15 วัน  

 วงรอบท่ี 1 การวิเคราะหสาเหตุของปญหาในท่ีทํางาน  

 ข้ันวางแผน (Plan) ผูวิจัยเก็บขอมูลการรายงานขอมูลผานตารางติดตาม     

การใชจายงบลงทุนแบบเดิม กับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานแผนและพัสดุของหนวยงานและ

สถานศึกษาในสังกัดสถาบันจํานวน 19 คน โดยเก็บขอมูลในชวงเดือนสิงหาคม 2562         
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ใชวิธีการสังเกตพฤติกรรมการรายงานขอมูลท่ีเกิดข้ึนจริงและการสัมภาษณ จากนั้นวิเคราะห

ขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) ไดแก ความถ่ีและรอยละ  

 ข้ันปฏิบัติ (Action) ผูวิจัยใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานแผนและงานพัสดุรายงาน

ขอมูลการใชจายงบลงทุน ผานการประชุมคณะกรรมการกํากับ ติดตามเรงรัดการใชจาย

งบประมาณประจําเดือนตามแผนท่ีกําหนดไว 

 ข้ันสังเกต (Observe) ฝายประสิทธิภาพองคกร กองนโยบายและแผนบันทึก

ผลการรายงานการใชจายงบลงทุนผานแบบสังเกตท่ีผูวิจัยกําหนดข้ึน 

 ข้ันสะทอนผล (Reflect) ผูวิจัยวิเคราะหการรายงานผลของเจาหนาท่ีโดยใช

การสัมภาษณวาอะไรเปนสาเหตุท่ีทําใหการรายงานขอมูลไมเปนตามเกณฑของสถาบันฯ

กําหนด และฝายประสิทธิภาพองคกร กองนโยบายและแผนจะมีวิธีการอยางไรท่ีจะชวยให

การสงรายงานถูกตอง ไมคลาดเคลื่อน ลดความซํ้าซอนในการทํางานใหกับเจาหนาท่ีในการ

รายงานขอมูล จากนั้นใหเจาหนาท่ีสะทอนความคิดเห็นท่ีมีตอปญหา/สาเหตุและแนวทาง 

แกไขเพ่ือนําไปวางแผนทดลองใชนวัตกรรมในวงจรท่ี 2 ตอไป 

วงรอบท่ี 2 การทดลองใชนวัตกรรม 

 ข้ันวางแผน (Plan) ผูวิจัยวางแผนในการใชนวัตกรรม คือ “แบบรายงาน     

การใชจายงบลงทุนครบวงจร” เพ่ือใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานแผนและพัสดุท่ีทําหนาท่ี

รายงานผลการใชจายงบลงทุนรายงานผลไดอยางถูกตอง และลดภาระความซํ้าซอน ในการ

รายงานขอมูล โดยมีท่ีมาจากแนวคิดการบูรณาการการทํางานในลักษณะครบวงจร คือ 

ผสานความตองการสารสนเทศจากทุกฝายท่ีเก่ียวของอยูในตารางเดียว โดยมีข้ันตอน      

การทดลองใชนวัตกรรม (แผนการใชนวัตกรรม) ซ่ึงผูวิจัยใหหนวยงานและสถานศึกษา 

ทดลองรายงานขอมูลผานแบบรายงานการใชจายงบลงทุนครบวงจรท่ีผูวิจัยไดพัฒนาข้ึน 

จากนั้นผูวิจัยเก็บขอมูลการรายงานการทดลองใชแบบรายงานการใชจายงบลงทุนครบวงจร

ดังกลาวกับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานแผนและพัสดุของหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัด

สถาบันฯ จํานวน 19 คน เก็บขอมูลในชวงเดือนกันยายน 2562 โดยใชวิธีการสัมภาษณ 

และการสอบถามความพึงพอใจของประชากร ผานเครื่องมือ คือ แบบสัมภาษณท่ีมีโครงสราง 

และแบบสอบถามความพึงพอใจ และวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

statistic) ไดแก คาเฉลี่ย ความถ่ี รอยละ และการวิเคราะหเนื้อหาในการแปลผล  
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 ข้ันปฏิบัติ (Action) ผูวิจัยใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานแผนและพัสดุทดลองใช

นวัตกรรม คือ แบบรายงานการใชจายงบลงทุนครบวงจร ในชวงเดือนกันยายน 2562           

ตามแผนท่ีกําหนด 

 ข้ันสังเกต (Observe) ฝายประสิทธิภาพองคกร กองนโยบายและแผนบันทึกผล

การรายงานการใชจายงบประมาณของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานแผนและพัสดุผานแบบ

การรายงานการใชจายงบลงทุนแบบครบวงจร โดยใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ 

แบบสัมภาษณท่ีมีโครงสราง และแบบสอบถามความพึงพอใจ 

ข้ันสะทอนผล (Reflect) ผูวิจัยวิเคราะหผลงานของเจาหนาท่ีจากแบบรายงาน

การใชจายงบลงทุนแบบครบวงจร สามารถแกปญหาตารางกรอกขอมูลไมชัดเจน ขาด

การบูรณาการขอมูลบางสวนท่ีผูบริหาร หนวยงานภายนอกตองการ รวมถึงลดภาระ     

ความซํ้าซอนของงานใหแกเจาหนาท่ีท่ีทํางานดานนโยบายและแผนไดหรือไมอยางไร      

การสังเกตพฤติกรรมของเจาหนาท่ีวาแสดงออกอยางไร และการสัมภาษณเจาหนาท่ี

ผูปฏิบัติงานดานแผนและพัสดุมีความพึงพอใจตอนวัตกรรมในระดับใด 

 3. ผูวิจัยและเจาหนาท่ีสะทอนความคิดเห็นท่ีมีตอการแกปญหา ปญหา/อุปสรรค

และขอเสนอแนะในการนาํไปใช จากนั้นสรุปผลท่ีไดจากการวิจัย ตามคําถามและวัตถุประสงค

ท่ีผูวิจัยตั้งไว  

  4. การวิเคราะหขอมูล (Data Analysis) การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณใชสถิติ

เชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ไดแก คาเฉลี่ย ความถ่ี รอยละ และการวิเคราะห

ขอมูลเชิงคุณภาพ ใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)  

ผลการศึกษา 

 จากท่ีผูวิจัยไดพัฒนา “แบบรายงานการใชจายงบลงทุนครบวงจร” ของสถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลปข้ึนเพ่ือแกปญหาเครื่องมือติดตามการใชจายงบลงทุนไมมีประสิทธิภาพ   

ซ่ึงผูวิจัยไดเสนอผลการวิจัยออกเปน 2 สวน ดังนี้ 

 ผลวิจัยตามวัตถุประสงคการวิจัยขอ 1 เพ่ือศึกษาหาสาเหตุของปญหาในการ

รายงานผลการใชจายงบลงทุนของหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดของสถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลปท่ีไมเปนไปตามเกณฑท่ีสถาบันฯกําหนด 
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 วงรอบการวิเคราะหสาเหตุของปญหา  

  ผูวิจัยไดวางแผนเก็บขอมูลผานตารางติดตามการใชจายงบลงทุนแบบเดิมกับ

เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานแผนและพัสดุของหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดสถาบันฯ จํานวน 

19 คน เพ่ือศึกษาสาเหตุของปญหาท่ีเกิดข้ึน โดยเก็บขอมูลในชวงเดือนสิงหาคม 2562      

ใชวิธีการสังเกตพฤติกรรมการรายงานขอมูลท่ีเกิดข้ึนจริงผานแบบสังเกตและการสัมภาษณ

ทางโทรศัพท จากนั้นจึงนับปริมาณความถ่ีของปญหาท่ีเกิดข้ึน โดยผลของการศึกษาพบวา 

สาเหตุหลักท่ีสําคัญ คือ ตารางกรอกขอมูลไมชัดเจนสรางความสับสนใหเจาหนาท่ีท่ีกรอก

ขอมูล ขาดการบูรณาการขอมูลบางสวนท่ีผูบริหารและหนวยงานภายนอกตองการและไมมี

คําอธิบายขอมูลสําหรับอธิบายวาหนวยงานตองกรอกขอมูลอยางไรใหถูกตอง ชัดเจน 

รายละเอียด ตามตารางท่ี 1  
 

ตารางท่ี 1 สาเหตุของปญหาการรายงานขอมลูงบลงทุนไมเปนไปตามเกณฑท่ีสถาบันฯ กําหนด (n=19) 

ลําดับ สาเหตุของปญหาการรายงานขอมูลไมเปนไปตามเกณฑท่ีสถาบันฯกําหนด ความถี่ รอยละ 

1 ตารางกรอกขอมลูไมชัดเจนสรางความสับสนใหเจาหนาท่ีท่ีกรอกขอมูล 12 63 

2 ขาดการบูรณาการขอมูลบางสวนท่ีผูบริหารและหนวยงานภายนอกตองการ 11 58 

3 ไมมีคําอธิบายขอมูลสําหรับอธิบายวาหนวยงานตองกรอกขอมูลอยางไร    

ใหถูกตอง ชัดเจน 

  8 42 

  

 จากตารางท่ี 1 พบวา สาเหตุท่ีสําคัญการในการรายงานขอมูลงบลงทุนไมเปนไป

ตามเกณฑท่ีสถาบันฯ กําหนด คือ ตารางกรอกขอมูลไมชัดเจนสรางความสับสนใหเจาหนาท่ี

ในการกรอกขอมูลมากท่ีสุดถึงรอยละ 63 รองลงมาเปนขาดขาดการบูรณาการขอมูล

บางสวนท่ีผูบริหารและหนวยงานภายนอกตองการรอยละ 58 และไมมีคําอธิบายขอมูล

สําหรับอธิบายวาหนวยงานตองกรอกขอมูลอยางไรใหถูกตองชัดเจน รอยละ 42 ตามลําดับ 

 จากนั้นผูวิจัยจึงไดทําการสะทอนคิด (Reflect) โดยศึกษารวมกับเจาหนาท่ี

ผูปฏิบัติงานแผนและงานพัสดุวาสถาบันฯ ถึงวิธีการชวยใหการสงรายงานถูกตอง ไมเกิด

ความคลาดเคลื่อน และลดความซํ้าซอนในการทํางานใหแกเจาหนาท่ีในการรายงานขอมูล 

ซ่ึงจากการสะทอนคิดของเพ่ือนรวมงาน พบวา วิธีการชวยใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานรายงาน

ถูกตอง ไมคลาดเคลื่อน และลดความซํ้าซอนในการทํางานใหแกเจาหนาท่ีในการรายงาน

ขอมูล คือ พัฒนาตารางกรอกขอมูลท่ีงายตอการทําความเขาใจ สามารถบูรณาการ           

ความตองการจากหลายหนวยงานเพ่ือลดปญหาภาระงานของผูปฏิบัติ โดยเครื่องมือนี ้      
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มีความแตกตางจากแบบเดิม คือ แบบรายงานการใชจายงบลงทุนแบบเดิม สามารถรายงาน

ไดเฉพาะขอมูลการจัดซ้ือจัดจางตามท่ีระบุในสัญญาและการสงมอบตามจริง รวมถึง            

การรายงานปญหาและอุปสรรคในการจัดซ้ือจัดจาง ซ่ึงไมสามารถบูรณาการความตองการ

จากหลายหนวยงานท่ีตองการขอมูลสารสนเทศไปใชประโยชน ทําใหหนวยงานและสถานศึกษา

ตองรายงานขอมูลมาหลายครั้งตามวัตถุประสงคในการใชขอมูลท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยเครื่องมือ

ท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนนั้นไดบูรณาการความตองการจากทุกสวนท้ังผูบริหารและหนวยงานภายนอก

เขามาอยูในตารางเดียว เพ่ืออํานวยความสะดวกใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานแผนและพัสดุ

รายงานผลเพียงครั้งเดียว นอกจากนั้นผูวิจัยยังมีคูมืออธิบายการกรอกขอมูลในแบบรายงาน

การใชจายงบลงทุน เพ่ือสรางความเขาใจในการกรอกขอมูลใหกับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานแผน

และพัสดุสามารถรายงานผลมาไดอยางถูกตอง 

วงจรการทดลองใชนวัตกรรม  

ผูวิจัยวางแผนเก็บขอมูลการรายงานการผานแบบรายงานการใชจายงบลงทุน    

ครบวงจรกับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานแผนและพัสดุของหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัด

สถาบันฯ จํานวน 19 คน โดยเก็บขอมูลในชวงเดือนกันยายน 2562 ใชวิธีการสัมภาษณ 

(Interview) ผานเครื่องมือ คือ แบบสัมภาษณท่ีมีโครงสราง ผลการสัมภาษณพบวา  

1. แบบรายงานการใชจายงบลงทุนครบวงจรชวยทําใหหนวยงานกรอกขอมูลละเอียด 

ครบถวน ชัดเจน และครอบคลุม ดังคํากลาวของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานพัสดุคนท่ี 1  

 “ผมชอบตารางแบบนี้ ตารางกรอกขอมูลมีรายละเอียดครบถวนดี กรอกทีเดียว

แลวจบ”  

สอดคลองกับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานแผนคนท่ี 1 ท่ีกลาวไววา 

“ตารางเกาไมมีชองยี่หอและรุน ซ่ึงตอนแรกทราบตอนทําการจัดซ้ือในชวงตน

หลังจากนั้นพอไมไดรายงานขอมูลก็ลืมสวนนี้ไป แตพอสวนกลางตองการขอมูลรุนและยี่หอ

ภายหลังในแบบฟอรมท่ีตองรายงานสํานักงบ ซ่ึงจําไมไดแลว ตองไปคนหาเอกสาร เสียเวลา

มาก ตารางใหมมีชองยี่หอ รุน และอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมเขามา ดีตอการกรอกขอมูลไดเบ็ดเสร็จ”  

2. แบบรายงานการใชจายงบลงทุนครบวงจรชวยลดความซํ้าซอนในการสงรายงาน 

ลดภาระงาน ลดเวลาในการทํางานของหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดได สอดคลองกับ

คําพูดของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานพัสดุคนท่ี 2 กลาวไววา  
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“ตารางใหมครบถวน กรอกครั้งเดียว ชวยลดภาระงานได เปนการชวยลด

ข้ันตอนในการทํางาน สามารถรายงานผลการดําเนินงาน มีรายละเอียดครบถวน และลด

ความซํ้าซอนในการทํางาน”  

และเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานพัสดุคนท่ี 3 กลาวไววา 

“ตารางตรงตามความตองการ ทําทีเดียวครบทุกอยาง ลดเวลาและความซํ้าซอน”  

3. แบบรายงานการใชจายงบลงทุนครบวงจรชวยหนวยงานและสถานศึกษา      

ในสังกัดสามารถใชขอมูลจากตารางใหเปนประโยชนไดนอกจากใชประชุมติดตามเรงรัด   

การใชจายงบประมาณได สอดคลองกับคําพูดของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานแผนท่ีกลาวไววา  

“ตารางชวยลดภาระได มีหลายชองก็จริงแตขอมูลครบ นอกจากสงรายงานให

สถาบันฯ แลว ยังใชเปนขอมูลประชุมท่ีคลังจังหวัดไดอีกดวย เพราะตารางกรอกขอมูล     

มีขอมูลรายละเอียดคลายกับรายงานขอมูลใหจังหวัดทราบเชนกัน ทําใหสามารถดึงขอมูลไป

ใชดวยกันได” เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานแผนคนท่ี 2 

“ชวงแรกตองกรอกขอมูลเยอะก็จริง แตเม่ือกรอกขอมูลเสร็จแลว เปน

ประโยชน สามารถลดภาระงาน ลดความซํ้าซอนได” เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานพัสดุคนท่ี 4 

4. แบบรายงานการใชจายงบลงทุนครบวงจรมีคูมืออธิบายเขาใจงาย ทําให

สะดวกในการกรอกขอมูล ลดความผิดพลาดในการกรอกขอมูล สอดคลองกับคําพูดท่ีวา  

“ตารางกรอกขอมูลแบบแบบครบวงจร ควบคูกับคําอธิบายฯ ทําใหสามารถ

กรอกขอมูลไดอยางถูกตองและลดความผิดพลาดของขอมูล คําอธิบายเขาใจงาย สําหรับ    

ผูกรอกขอมูลท่ีไมมีความรูเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง การบริหารพัสดุ สามารถกรอกขอมูล  

ในเบื้องตนได” เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานแผนคนท่ี 3 

“ตารางใหมครอบคลุมดี ชวยทําใหการรายงานสะดวกข้ึน เนื่องจากมีตัวเลือก

ใหคลิก คูมือเขียนบรรยายไดละเอียด อานแลวเขาใจงาย ถาดูจากตารางและศึกษาคูมือแลว

การรายงานไมนาจะมีอะไรผิดพลาด” เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานพัสดุคนท่ี 5 

รายละเอียดของผลการสัมภาษณแสดงตามตารางท่ี 2 โดยจากการสัมภาษณ

เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานแผนและพัสดุจํานวน 19 ทาน พบวา แบบรายงานการใชจายงบลงทุน

ครบวงจรท่ีผูวจิัยพัฒนาข้ึนเปนประโยชนกับหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัด โดยมีขอมูล

ละเอียด ครบถวน ชัดเจน และครอบคลุม จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 57.59 ชวยลด

ความซํ้าซอนในการสงรายงานจํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 47.37 ชวยลดภาระงานของ
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หนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 36.84 นอกจากนั้นยังชวย

ใหหนวยงานสามารถใชขอมูลในวัตถุประสงคอ่ืนท่ีนอกเหนือจากการประชุมติดตามเรงรัด

งบประมาณ ตลอดจนมีคูมืออธิบายชวยใหเขาใจงาย ทําใหสะดวกในการกรอกขอมูล       

ลดความผิดพลาดในการกรอกขอมูล ลดเวลาในการทํางาน และทําใหทราบถึงข้ันตอน      

ในการจัดซ้ือจัดจาง ตามลําดับ 

ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะหเนื้อหาจากการสัมภาษณเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานแผนและพัสดุเกี่ยวกับ  

การทดลองใชแบบรายงานการใชจายงบลงทุนครบวงจร  

ลําดับ วิเคราะหเนื้อหา ความถี่ รอยละ 

1 ตารางกรอกขอมลูละเอียด ครบถวน ชัดเจน และครอบคลุม  

(กรอกขอมูลทีเดียวจบ) 

11 57.89 

2 ลดความซ้ําซอนในการสงรายงาน 9 47.37 

3 ลดภาระงาน/ไมเพ่ิมภาระงาน 7 36.84 

4 หนวยงานสามารถใชขอมูลจากตารางใหเปนประโยชนไดนอกจากใช

ประชุมตดิตามเรงรดัการใชจายงบประมาณ 

4 21.05 

5 มีคูมืออธิบายเขาใจงาย ทําใหสะดวกในการกรอกขอมูล ลดความ

ผิดพลาดในการกรอกขอมูล 

4 21.05 

6 กรอกขอมูลในชวงแรกคอนขางมาก แตหลังจากกรอกขอมลูครบแลวจะ

เปนประโยชนมากในการใชขอมูล 

4 21.05 

7 ลดเวลาในการทํางาน 2 10.53 

8 ชวยทําใหทราบถึงสถานะ/ข้ันตอนในการจัดซื้อจัดจางวาดําเนินการไป

ถึงไหนแลว 

2 10.53 

9 ถามีใครมาสอบถามสามารถตอบขอมูลไดทันที 1   5.26 

10 ไมแสดงความคดิเห็น 2 10.53 
 

  จากตารางท่ี 2 แสดงผลการวิเคราะหเนื้อหาจากการสัมภาษณเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน 

แผนและพัสดุเก่ียวกับการทดลองใชแบบรายงานการใชจายงบลงทุนครบวงจร พบวา แบบ

รายงานการใชจายงบลงทุนครบวงจรท่ีผูวิจัยไดพัฒนาข้ึนเปนตารางกรอกขอมูลท่ีละเอียด 

ครบถวน ชัดเจน และครอบคลุม (กรอกขอมูลทีเดียวจบ) มากท่ีสุดถึงรอยละ 57.89 

รองลงมา ชวยลดภาระความซํ้าซอนในการสงรายงาน และลดภาระงาน/ไมเพ่ิมภาระงาน 

รอยละ 47.37 และ 36.84 ตามลําดับ   
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 ผลวิจัยตามวัตถุประสงคการวิจัยขอ 2 เพ่ือพัฒนาการรายงานผลการใชจาย

งบลงทุนสําหรับหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

 จากการทําวิจัยผูวิจัยไดเครื่องมือในการรายงานผลการใชจายงบลงลงทุนสําหรับ

หนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป คือ แบบรายงานการใชจาย    

งบลงทุนครบวงจร จากการสอบถามความพึงพอใจของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานแผนและ

พัสดุมีความพึงพอใจตอแบบรายงานการใชจายงบลงทุนครบวงจร จํานวน 19 คน ผูวิจัยใช

มาตรประมาณคา 5 ระดับ (rating scale) ซ่ึงมีระดับคะแนน ดังนี้ 5 เทากับพึงพอใจมาก

ท่ีสุด 4 เทากับพึงพอใจมาก 3 เทากับพึงพอใจปานกลาง 2 เทากับพึงพอใจนอย และ 1

เทากับพึงพอใจนอยท่ีสุด ผลการวิจัยพบวา เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานแผนและพัสดุมีความ

พึงพอใจตอแบบการรายงานการใชจายงบลงทุนแบบครบวงจรอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 

(mean) เทากับ 4.12  

สรุปและอภิปรายผล 

 วัตถุประสงคการวิจัยขอ 1 เพ่ือศึกษาหาสาเหตุของปญหาในการรายงานผลการใช

จายงบลงทุนของหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปท่ีไมเปนไป

ตามเกณฑท่ีสถาบันฯ กําหนด พบวา สาเหตุของปญหาในการรายงานผลการใชจายงบลงทุน

ของหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปท่ีไมเปนไปตามเกณฑท่ี

สถาบันฯ กําหนด ท้ังนี้เปนเพราะวาเกิดจากสาเหตุหลักดวยกัน 3 ประการ คือ ตารางกรอก

ขอมูลไมชัดเจนสรางความสับสนใหเจาหนาท่ีท่ีกรอกขอมูล ขาดการบูรณาการขอมูล

บางสวนท่ีผูบริหารและหนวยงานภายนอกตองการ เชน สํานักงบประมาณ สํานักงาน

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปนตน รวมถึงไมมีขอมูลสําหรับอธิบายวาหนวยงานตองกรอกขอมูล

อยางไรใหถูกตองชัดเจน  

 จากวัตถุประสงคการวิจัยขอ 2 เพ่ือพัฒนาการรายงานผลการใชจายงบลงทุน

สําหรับหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป พบวา แบบรายงาน   

การใชจายงบลงทุนแบบครบวงจรชวยทําใหหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดสถาบันฯ 

รายงานขอมูลไดถูกตอง ละเอียด ครบถวน ชัดเจน ครอบคลุม และตอบสนองทุกความตองการ

ของหนวยงานภายนอกได รวมถึงลดความซํ้าซอนในการสงรายงาน ลดภาระงาน ลดเวลา 

ในการทํางานของหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดได ลดภาระจากท่ีตองกรอกขอมูล
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หลายตารางตามความตองการท่ีหลากหลายของผูบริหารและหนวยงานภายนอก กรอกขอมูล

เพียงตารางเดียว สงเพียงครั้งเดียว และเครื่องมือดังกลาวทําใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานแผน

และพัสดุจะมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.12) โดยผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

ในครั้งนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ บริษัท จัดหางาน จอบส ดีบี (ประเทศไทย) จํากัด (2558) 

ท่ีไดสํารวจดัชนีความสุขของพนักงาน พบวาปจจัยท่ีทําใหพนักงานไมมีความสุขในการทํางาน

มากท่ีสุด คือ การท่ีองคกรมีข้ันตอนในการทํางานท่ีมากหรือระบบอนุมัติหลายข้ันตอนอาจมี

สวนบั่นทอนความสุขของคนทํางาน ซ่ึงสามารถแปลความไดวาการท่ีสามารถลดข้ันตอน    

ในการทํางานสามารถทําใหคนเกิดความพึงพอใจและมีความสุขในการทํางานและสอดคลอง

กับงานวิจัยของ เกษวรา อินทรฉิม (2558) ท่ีไดทําการวิจัยเก่ียวกับการเพ่ิมประสิทธิภาพ

ของบริการเอกสารรายงานวิจัยดวยแนวคิด Lean ผลการวิจัยพบวา ข้ันตอนการปฏิบัติงาน

ลดลง 2 ข้ันตอน ระยะเวลาในการปฏิบัติงานลดลง รอยละ 51.90 ประสิทธิภาพในการ

ใหบริการเพ่ิมข้ึนรอยละ 58.57 และความพึงพอใจตอการเพ่ิมประสิทธิภาพของบริการ

เอกสารรายงานวิจัยในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ผลจากการนําแนวคิด Lean มาเพ่ิม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทําใหผูใชบริการไดใชเอกสารรายงานการวิจัยอยางรวดเร็ว        

ตรงความตองการ และมีความพึงพอใจตอการใหบริการของหองสมุด รวมท้ังหองสมุด

สามารถลดข้ันตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ทําใหการปฏิบัติงานของหองสมุดมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 1. การวิจัยเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้เพ่ือแกปญหาการทํางานท่ีเกิดข้ึนจริงกับผูปฏิบัติงาน

ดานแผนและพัสดุในระดับเจาหนาท่ีเปนหลัก ดังนั้นปญหาท่ีเกิดข้ึนจะมาจากผูปฏิบัติงาน

เปนหลักซ่ึงเปนการแสดงปญหาในมุมมองดานเดียว โดยการวิจัยปฏิบัติการตอไปในอนาคต

อาจจะมีการสอบถาม การสัมภาษณความคิดเห็นของหัวหนางาน ตลอดจนผูบริหารดาน

นโยบายและแผนท่ีเก่ียวของเพ่ือใหการวิเคราะหและแกปญหาในการทํางานไดตรงจุด   

มากข้ึน 

 2. รูปแบบในการติดตามการใชงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณโดยเฉพาะ

งบลงทุนมีหลากหลาย เชน ผานตาราง Excel เปนตน เทคโนโลยีมีความเจริญกาวหนารวดเร็ว

สถาบันฯ อาจพิจารณาประยุกตใชรูปแบบการกรอกขอมูลผานระบบออนไลนท่ีหนวยงาน
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พัฒนาข้ึนในอนาคตจะเปนประโยชนตอการลดเวลาในการทํางานของผูปฏิบัติงานมากข้ึน 

แตมีขอแมวา ระบบท่ีพัฒนานั้นควรเปนระบบท่ีงายตอการใชงานและไมสรางภาระงาน

ใหแกผูปฏิบัติงานเพ่ิมเติม 

 3. การศึกษาสาเหตุของปญหาควรใชการสังเกตหรือการตรวจสอบผลงานจะมี

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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การพัฒนาความคิดสรางสรรคของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 

ผานการจัดการเรียนการสอนรูปแบบนาฏศิลปสรางสรรค (PIIACR)  

THE DEVELOPMENT OF CREATIVITY FOR GRADE 6 STUDENTS 

THROUGH CREATIVE DRAMATIC ARTS (PIIACR) TEACHING  

กุลรดา พุทธผล∗ 

KULRADA PUTTAPHOL 

บทคัดยอ  

 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาความคิดสรางสรรคของนักเรียน          

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ผานการจัดการเรียนการสอนรูปแบบนาฏศิลปสรางสรรค (PIIACR)” 

มีจุดมุงหมายเพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ดําเนินการ

วิจัยในชวงกรกฎาคม - กันยายน 2562 เนื้อหาท่ีใชในการพัฒนาแนวทางการประเมินทักษะ

ความคิดสรางสรรคผานการจัดการเรียนการสอนรูปแบบนาฏศิลปสรางสรรค (PIIACR) 

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ประกอบดวยแผนการเรียนรู จํานวน 8 ชั่วโมง โดยมี

เครื่องมือในการวัดและประเมินผล คือ แบบทดสอบความคิดสรางสรรคทางนาฏศิลป      

แบบประเมินความคิดสรางสรรคในการออกแบบชุดและอุปกรณการแสดง และแบบประเมิน

การปฏิบัติทารํานาฏศิลปสรางสรรคท่ีทําการประเมินโดยตนเอง เพ่ือนรวมชั้นเรียน และ

ครูผูสอน ซ่ึงจากผลการวิจัยไดขอสรุปวา คาพัฒนาสัมพัทธของนักเรียนจากแบบประเมิน

การสรางสรรคกิจกรรมการแสดงและแบบการทดสอบความคิดสรางสรรคทางนาฏศิลป

พบวา นักเรียนมีพัฒนาการท่ีดีข้ึน ในขณะท่ีการวัดคะแนนเทียบกับเกณฑ โดยใชแบบประเมิน

ความคิดสรางสรรคในการออกแบบการแตงกายและอุปกรณการแสดง พบวา นักเรียนมี

ระดับความคิดสรางสรรคอยูในระดับดีข้ึนไปคิดเปนรอยละ 90.32 

คําสําคญั : ความคิดสรางสรรค การสอนรูปแบบนาฏศลิปสรางสรรค (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 July-

September 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 

 ความคิดสรางสรรคเปนกระบวนการคิดของสมองท่ีสงเสริมความสามารถในการคิด

ไดหลากหลายและแปลกใหมจากเดิมหรือรูปแบบความคิดใหม อีกท้ังยังสามารถมองความคิด

สรางสรรคในหลายรูปแบบ ซ่ึงอาจมองในแงท่ีเปนกระบวนการคิดมากกวาเนื้อหาการคิด 

โดยท่ีสามารถใชลักษณะการคิดสรางสรรคในมิติท่ีกวางข้ึน เชน ความคิดสรางสรรคในการ

ทํางาน การเรียน หรือกิจกรรมท่ีตองอาศัยความคิดสรางสรรคดวย (กระทรวงศึกษาธิการ, 

2557) นักจิตวิทยาไดทําการวิจัยความคิดสรางสรรคในเด็กพบวา เหลาเด็ก ๆ ท่ีโตข้ึนสราง

ผลงานไดมากลวนมีคะแนนดานความคิดสรางสรรคสูงกวาระดับสติปญญาถึง 3 เทา

หมายความวาในระยะยาวนั้นความคิดสรางสรรคมีโอกาสสรางความสําเร็จในดานผลงานได
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มากกวาระดับสติปญญา โดยเชื่อวาทุกคนสามารถไดรับการฝกใหมีความคิดสรางสรรค

สูงข้ึนได ในการฝกตองใชวิธีการท่ีตอเนื่องและทําอยูสมํ่าเสมอเปนประจํา มุงไปในดาน    

การคิดแกปญหา กิจกรรมท่ีสงเสริมใหเกิดความคิดสรางสรรค การวาดภาพ การประดิษฐ

ชิ้นงาน การเลนบทบาท กิจกรรมเขาจังหวะ และการแสดงออกทางดานจินตนาการ เปนตน 

(Torrance, 1950 อางถึงในธเนศ รัตนกุล, 2562) 

 จากการศึกษาปญหาผูเรียนสวนหนึ่งพบวา การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนการทองจํา

มักตีกรอบความคิด ทําใหผูเรียนขาดอิสระทางความคิด ขาดความคิดสรางสรรคและ

จินตนาการ และเกิดความรูสึกเบื่อหนายในการเรียน สงผลกระทบใหคุณภาพผูเรียนต่ํากวา

มาตรฐาน (สยามรัฐออนไลน, 2560) รวมถึงนโยบายพัฒนาการเรียนการสอนของกระทรวง 

ศึกษาธิการท่ีมุงเนนกระบวนการในการเรียนรู (Active learning) มากกวาเนื้อหาวิชา     

เปนกระบวนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดการสรางสรรคทางปญญา (Constructivism)      

เพ่ือชวยใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงความรูหรือสรางความรูใหเกิดข้ึนในตนเองดวยการลงมือ

ปฏิบัติจริงผานสื่อหรือกิจกรรมการเรียนรู มีครูผูสอนเปนผูแนะนํา กระตุน หรือทําหนาท่ี

อํานวยความสะดวกใหผูเรียนเกิดการเรียนรูข้ึน โดยกระบวนการคิดข้ันสูง (สถาพร พฤฑฒิกุล, 

2558)  

 ผูวิจัยและคณะครูผูสอนของกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ประกอบดวยวิชาทัศนศิลป 

วิชาดนตรี และวิชานาฏศิลป ไดทําการวิเคราะหสภาพการเรียนการสอน โดยการสํารวจปญหา

และจัดลําดับความสําคัญของปญหาดวยวิธี Priority Needs Index (PNI) แบบปรับปรุง

พบวา มีปญหาท่ีสําคัญมากท่ีสุดคือ นักเรียนขาดความคิดสรางสรรค จากนั้นทําการวิเคราะห

สาเหตุของปญหาโดยใชเทคนิคการจัดสนทนากลุม (Focus Group) พบวา การท่ีนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ไมสามารถสรางสรรคผลงานทางศิลปะนั้นเกิดจาก 2 สาเหตุหลัก

ไดแก ดานผูเรียนมีอุปนิสัยท่ีสกัดก้ันความคิดสรางสรรคกลาวคือ ขาดความกลาท่ีจะถาม

หรือแสดงความคิดเห็น ขาดการชางสังเกต และกลัวความผิดพลาด มักจะยึดติดกับความรู

และประสบการณเดิม ๆ สวนสาเหตุดานการสอน คือ ขาดการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี

หลากหลาย และกิจกรรมสวนใหญเปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนใหครูผูสอนเปน

ศูนยกลาง โดยเฉพาะอยางยิ่งวิชานาฏศิลป เนื่องจากสภาพการจัดการเรียนการสอน

นาฏศิลปยังคงเนนการสอนท่ีครูบอกกฎเกณฑหรือปฏิบัติตามแบบทาทางของครู 
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 จากปญหาขางตนผูวิจัยจึงไดวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) เพ่ือแกปญหา

ในการจัดการเรียนการสอนในวิชานาฏศิลป โดยผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยท่ี

เก่ียวของพบวา รูปแบบการพัฒนาความคิดสรางสรรคในวิชานาฏศิลปมีหลากหลายวิธี เชน 

รูปแบบตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต (Constructivist) รูปแบบซินเนคติคส (Synectics) 

รูปแบบซิปปา (CIPPA) รูปแบบโครงงานเปนฐาน (PBL) และรูปแบบนาฏศิลปสรางสรรค 

(PIIACR) วิธีท่ีผูวิจัยนํามาใชแกปญหานักเรียนขาดความคิดสรางสรรค คือ การจัดการเรียน 

การสอนรูปแบบนาฏศิลปสรางสรรค (PIIACR) เนื่องจากมีความเหมาะสมกับการสอนวิชา

นาฏศิลปท่ีชวยพัฒนาความคิดสรางสรรคในการออกแบบกระบวนการทารําใหเกิดผลงาน

ใหมสมบูรณ งดงาม อีกท้ังเปนรูปแบบการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลางและ

ชวยใหผูเรียนเปนคนชางสังเกต กลาคิด กลาแสดงออก มีข้ันตอนการเรียนรูประกอบดวย     

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

ความสามารถในการสรางสรรคงานดานนาฏศิลปและการปฏิบัติทารําของนักเรียนท่ีมี

พ้ืนฐานตางกันมีพัฒนาการสูงข้ึน รวมท้ังผลสัมฤทธิ์วิชานาฏศิลปของนักเรียนท่ีมีพ้ืนฐาน

ตางกันอยูในระดับดี การจัดการเรียนรูรูปแบบนาฏศิลปสรางสรรค (PIIACR) จึงสามารถ

พัฒนาความคิดสรางสรรคและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะปฏิบัติของผูเรียนได เนื่องจาก

ฝกใหผูเรียนไดนําองคความรู ทักษะจากการเรียนรู และประสบการณของผูเรียนมาสรางสรรค

ผลงานทางดานนาฏศิลป และสามารถนําไปเปนแนวปฏิบัติและเพ่ือเปนการเติมเต็มศักยภาพ 

ของผูเรียนใหสูงข้ึนในดานนาฏศิลปไทย 

วัตถุประสงค 

เพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ผานการจัด     

การเรียนการสอนรูปแบบนาฏศิลปสรางสรรค (PIIACR) 
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นิยามศัพทเฉพาะ 

 1. ความคิดสรางสรรค หมายถึง กระบวนการทางความคิดท่ีหลากหลายนําไปสู 

การคิดคนสิ่งใหมดวยการประยุกตและควบคูไปกับจิตนาการ เพ่ือปรับเปลี่ยนใหเกิดสิ่งใหม 

รวมท้ังการประดิษฐคิดคนผลงานและวิธีการในดานตาง ๆ และเปนประโยชนตอสังคม      

โดยพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงบุคคลท่ีมีความคิดสรางสรรค ขณะจัดกิจกรรมการเรียนรู

นาฏศิลปสรางสรรค ผูวิจัยนําทฤษฎีองคประกอบความคิดสรางสรรคของกิลฟอรด (Guilford, 

1967) มาใชประกอบดวย 4 องคประกอบ ดังนี้ 

1) ความคิดริเริ่ม (Originality) เปนลักษณะการสรางสรรคทาทาง ทารํา รูปแบบ 

การแปรแถว เครื่องแตงกาย และอุปกรณการแสดงท่ีแปลก แตกตางจากความคิดเดิมและ

อาจไมเคยมีใครในชั้นเรียนออกแบบมากอน ความคิดริเริ่มจําเปนตองอาศัยลักษณะ     

ความกลาคิดกลาลอง เพ่ือทดสอบความคิดของตน  

2) ความคิดคลองแคลว (Fluency) เปนความสามารถท่ีออกแบบทาทาง ทารํา

จากกลุมคําท่ีกําหนดให ในเวลาท่ีจํากัด การกําหนดความคิดคลองแคลวเปนความสามารถ

อันดับแรกในการเลือกใหไดความคิดท่ีดีและเหมาะสมท่ีสุดกอน จึงจําเปนตองคิดออกมาให

ไดมากหลาย ๆ อยาง ชวยใหมีขอมูลมากพอในการเลือกสรรและยังมีชองทางอ่ืนท่ีเปนไปได

ใหเลือก จึงนับไดวาความคิดคลองแคลวเปนความสามารถพ้ืนฐานนําไปสูความคิดสรางสรรค 

3) ความคิดยืดหยุน (Flexibility) สามารถในการออกแบบการเคลื่อนไหวทาทาง

หรือทารําจากการแปลงความรูหรือประสบการณ สามารถคิดไดหลายรูปแบบหลายทิศทาง 

แมวาในเนื้อเพลงมีคําท่ีมีความหมายคลายกัน แตสามารถออกแบบทารําไดหลายรูปแบบ

และถูกหลักนาฏศิลปไทย ชวยเสริมคุณภาพความคิดใหดีข้ึนได 

4) ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) ความคิดในรายละเอียดเปนข้ันตอน 

สามารถอธิบายถึงท่ีมาของแนวคิดในการออกแบบใหเห็นภาพชัดเจนอยางเปนเหตุเปนผล 

ตั้งแตการออกแบบทารํา รูปแบบการแปรแถว ตลอดจนเครื่องแตงกาย และอุปกรณ      

การแสดง ท่ีสอดคลองกับความหมายของเพลง เปนลักษณะของความพยายามในการใช

ความคิด และประสานความคิดตาง ๆ เขาดวยกันเพ่ือใหเกิดความสําเร็จสมบูรณข้ึน  

 2. การจัดการเรียนการสอนนาฏศิลปรูปแบบ PIIACR หมายถึง รูปแบบท่ีมุงเนน

การพัฒนาความสามารถของผูเรียนในดานการปฏิบัติหรือการแสดงออกตาง ๆ ผูวิจัยนํา

รูปแบบมาจากแนวคิดของ ฉวีวรรณ ตาลสุก (2556) ท่ีทําการสังเคราะหขอมูลเก่ียวกับ
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วิธีการสรางสรรคความรู (Constructivist Methods) องคประกอบของความคิดสรางสรรค 

และวิธีการสอนทักษะการปฏิบัติ (Psychomotor) เพ่ือใหไดรูปแบบการสอนนาฏศิลป

สรางสรรค มีข้ันตอนรายละเอียด ดังนี้ 

  ข้ันท่ี 1 เตรียมพรอมและศึกษา (Preparation) เปนการเตรียมพรอมกอนเริ่ม

เรียนในชั่วโมงโดยครูมอบหมายใหนักเรียนไปศึกษาเก่ียวกับการออกแบบการแตงกาย 

ทาทาง และทารําของการแสดงนาฏศิลปสรางสรรคมาเบื้องตนดวยตนเอง 

  ข้ันท่ี 2 เสริมคาแรงบันดาลใจ (Inspiration) เปนการนําความรูท่ีไดจากการคนควา

ดวยตนเองมารวมสนทนา แลกเปลี่ยนความรู โดยครูเปนผูบรรยาย สรุปและเชื่อมโยงใน

ประเด็นท่ีนักเรียนไมเขาใจหรือมีขอสงสัย 

  ข้ันท่ี 3 รายรําตามแบบเปนอาจิณ (Imitation) การฝกพ้ืนฐานนาฏศิลปเบื้องตน

โดยครูเปนผูสาธิตและแกไขขอบกพรองใหแกนักเรียนและใหนักเรียนฝกตามแบบท่ีถูกตอง 

  ข้ันท่ี 4 ประยุกตนาฏศิลปใหโสภา (Adaptation) นักเรียนฝกเชื่อมโยง ประยุกต

ทารําใหมีความสวยงามมากข้ึน หรือคิดคนทาทาง ทารําใหสวยงามมากข้ึน 

  ข้ันท่ี 5 รวมมาสรางสรรคผลงาน (Creation) นักเรียนแบงกลุมรวมกันคิดรวมกัน

ทํางาน รวมกันหาแนวคิดในการสรางงาน โดยการสังเกตจากสิ่งแวดลอมใกลตัวมาสรางงาน

ใหสวยงามเหมาะสมตามองคประกอบของนาฏศิลป และครูเปนผูใหคําปรึกษาและอํานวย

ความสะดวกแกผูเรียน 

  ข้ันท่ี 6 สะทอนการปฏิบัติใหชัดเจน (Reflection) จากการนําเสนอผลงานตาม

แนวคิดอยางอิสระ โดยครแูละนักเรียนรวมกันสะทอนผลการปฏิบัติงาน และใหขอเสนอแนะ

เพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงผลงานใหดียิ่งข้ึน  

 3. คาพัฒนาสัมพัทธ (Relative Gain Score) คือคาท่ีเปนตัวเลขจากการเปรียบเทียบ

ผลการวัดคะแนนของแบบทดสอบความคิดสรางสรรคทางนาฏศิลป โดยการหาคาพัฒนา

สัมพัทธจากสัดสวนของผลตางระหวางคะแนนหลังเรียนและกอนเรียน กับผลตางระหวาง

คะแนนเต็มกับคะแนนกอนเรียน 

ขอบเขตของการวิจัย 

 การวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) ในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาความคิด 

สรางสรรคของผูเรียนผานการจัดการเรียนการสอนรูปแบบนาฏศิลปสรางสรรค (PIIACR)    

ซ่ึงมีขอบเขตของการวิจัย ดังนี้ 
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 1. ขอบเขตดานเนื้อหา เนื้อหาท่ีใชในการพัฒนาความคิดสรางสรรค ผานการจัด 

การเรียนรูรูปแบบนาฏศิลปสรางสรรค (PIIACR) สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 คือ 

เนื้อหาของหลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู ศ 3.1 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู

นาฏศิลป ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2551 หนวยการเรียนรู เรื่อง

นาฏศิลปสรางสรรค ประกอบดวยแผนการเรียนรู 4 แผน จํานวน 8 ชั่วโมง ผานการจัด 

การเรียนรูรูปแบบนาฏศิลปสรางสรรค (PIIACR)  

 2. ขอบเขตของกลุมเปาหมายในการวิจัย กลุมเปาหมายในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีกําลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2562 โรงเรียน

อนุบาลบานบึง (อํานาจคณูปถัมภ) จํานวน 31 คน 

 3. ขอบเขตดานระยะเวลาวิจัย โดยระยะเวลาท่ีใชในการวิจัยปฏิบัติการในครั้งนี้ 

คือ ระหวางเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562  

ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย 

 1. ครูผูสอนไดพัฒนารูปแบบแผนการจัดการเรียนการสอนนาฏศิลป สามารถ

นําไปใชพัฒนาความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 

 2. นักเรียนไดทราบถึงระดับทักษะความคิดสรางสรรคของตนเอง และนําผล     

การประเมินไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาทักษะความคิดสรางสรรคของตนเอง 

วิธีการศึกษา 

 การวิจัยในครั้งนี้เปนงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยมีเครื่องมือ    

ท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีหลากหลาย เพ่ือศึกษาผลการพัฒนาความคิดสรางสรรคของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ผานการจัดการเรียนการสอนรูปแบบนาฏศิลปสรางสรรค 

(PIIACR) ผูวิจัยดําเนินการวิจัยตามหลักการและข้ันตอนของการวิจัยปฏิบัติการตามแนวคิด

ของ Kemmis, McTaggart และ McTaggart (2013) ซ่ึงในแตวงจรมีจํานวน 4 ข้ันตอน 

ดังนี้ 

 วงจรท่ี 1 การวิเคราะหสภาพปญหาในชั้นเรียน  

 ข้ันวางแผน (Plan) ผูวิจัยเก็บขอมูลจากการประเมินผลการสรางสรรคกิจกรรม 

การแสดง (ละครสรางสรรค) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 จํานวน 31 คน วิเคราะห

สภาพปญหาท่ีพบจากการจัดการเรียนรูในชวงเดือนมิถุนายน ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 
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2562 ซ่ึงเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบประเมินผลการสรางสรรคกิจกรรม

การแสดง (ละครสรางสรรค) วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) 

ไดแก ความถ่ีและรอยละ  

 ข้ันปฏิบัติ (Action) ครูมอบหมายใหนักเรียนแบงกลุมแตงบทละครสรางสรรค

ใหสอดคลองกับหลักการแตงบทละครท่ีเรียนในตนชั่วโมงและนําบทละครมาทําการแสดง 

 ข้ันสังเกต (Observe) ครูบันทึกผลการประเมินการสรางสรรคกิจกรรมการแสดง 

(ละครสรางสรรค) 

 ข้ันสะทอนผล (Reflect) ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีไดจากการประเมิน 

พบวา ผลการประเมินการสรางสรรคกิจกรรมการแสดง (ละครสรางสรรค) อยูในระดับพอใช 

คณะครูในกลุมสาระการเรียนรูศิลปะจึงรวมกันวิเคราะหสาเหตุพบวา เกิดจาก 2 สาเหตุ

หลักคือ นักเรียนขาดความกลาแสดงออก และกลัวความผิดพลาด ยึดติดกับความรูและ

ประสบการณเดิม ๆ สาเหตุดานการสอน คือ ขาดการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีหลากหลาย   

ท่ีกระตุนใหนักเรียนเกิดความคิดสรางสรรค 

วงจรท่ี 2 การทดลองใชนวัตกรรม 

 ข้ันวางแผน (Plan) ผูวิจัยวางแผนในการใชนวัตกรรม คือ การจัดการเรียนรู

รูปแบบนาฏศิลปสรางสรรค (PIIACR) ตามแนวคิดของฉวีวรรณ ตาลสุก (2556) จากนั้น

ผูวิจัยทําการสังเคราะหขอมูลจากทฤษฎีการสรรคสรางความรู (Constructivist Methods) 

องคประกอบของความคิดสรางสรรคของกิลฟอรดและแนวคิดวิธีการสอนทักษะการปฏิบัติ 

(Psychomotor) เพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 สอดคลอง

กับมาตรฐานการเรียนรู ศ 3.1 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูนาฏศิลป ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 หนวยการเรียนรูเรื่องนาฏศิลปสรางสรรคท้ังหมดจํานวน 

4 แผนการจัดการเรียนรู โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 โดยใชการจัดการเรียนรูรูปแบบนาฏศิลปสรางสรรค 

(PIIACR) ในข้ันท่ี 1 เตรียมพรอมและศึกษา และข้ันท่ี 2 เสริมคาแรงบันดาลใจ จํานวน 1 

ชั่วโมง  

 แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 โดยใชการจัดการเรียนรูรูปแบบนาฏศิลปสรางสรรค 

(PIIACR) ในข้ันท่ี 3 รายรําตามแบบเปนอาจิณ และข้ันท่ี 4 ประยุกตนาฏศิลปใหโสภา 

จํานวน 2 ชั่วโมง 
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 แผนการจัดการเรียนรู ท่ี 3 โดยใชการจัดการเรียนรูรูปแบบนาฏศิลป

สรางสรรค (PIIACR) ในข้ันท่ี 5 รวมมาสรางสรรคผลงาน จํานวน 3 ชั่วโมง 

 แผนการจัดการเรียนรู ท่ี 4 โดยใชการจัดการเรียนรูรูปแบบนาฏศิลป

สรางสรรค (PIIACR) ในข้ันท่ี 6 สะทอนการปฏิบัติใหชัดเจน จํานวน 2 ชั่วโมง 

 จากนั้นผูวิจัยเก็บขอมูลจากผลการประเมินความคิดสรางสรรค นักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 6 จํานวน 31 คน เก็บขอมูลในชวงระหวางเดือนสิงหาคม - กันยายน 

2562 โดยใชแบบทดสอบความคิดสรางสรรคทางนาฏศิลป แบบประเมินความคิดสรางสรรค

ในการออกแบบการแตงกายและอุปกรณการแสดง และแบบประเมินการสรางสรรคกิจกรรม

การแสดง (นาฏศิลปสรางสรรค) โดยตนเอง เพ่ือน และครู และวิเคราะหขอมูล ใชสถิต ิ   

เชิงพรรณนา (Descriptive statistic) ไดแก คาเฉลี่ย ความถ่ี และรอยละในการแปลผล  

 ข้ันปฏิบัติ (Action) ครูผูสอนการจัดการเรียนรูรูปแบบนาฏศิลปสรางสรรค 

(PIIACR) จํานวน 8 ชั่วโมง ในชวงระหวางเดือนสิงหาคม - กันยายน 2562 

 ข้ันสังเกต (Observe) ครูบันทึกผลการประเมินความคิดสรางสรรค โดยใช

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบประเมินการสรางสรรคกิจกรรมการแสดง 

(นาฏศิลปสรางสรรค) แบบทดสอบความคิดสรางสรรคทางนาฏศิลป และแบบประเมิน

ความคิดสรางสรรคในการออกแบบการแตงกายและอุปกรณการแสดง  

ข้ันสะทอนผล (Reflect) ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดเขียน

สะทอนบันทึกผลการปฏิบัติลงในบันทึกหลังการจัดการเรียนรูพบวา ในแผนการจัดการเรียนรู

ท่ี 1 บรรลุตามวัตถุประสงค จากการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนมีปฏิสัมพันธรวมกับครูและ

เพ่ือนรวมชั้นเรียนไดเปนอยางดี ในขณะท่ีแผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 ไมบรรลุตามวัตถุประสงค 

นักเรียนมีผลประเมินการสรางสรรคกิจกรรมการแสดงระดับดีมากรอยละ 58.07 ระดับดี

รอยละ 19.35 และระดับควรปรับปรุงรอยละ 22.58 เนื่องจากนักเรียนบางกลุมมีผลการพัฒนา

ท่ีลดลง จึงนําขอสะทอนคิดจากคณะครูกลุมสาระการเรียนรูศิลปะมาใชปรับปรุงแผนการจัด 

การเรียนรู 

 วงจรท่ี 3 การทดลองใชนวัตกรรม 

  ข้ันวางแผน (Plan) ผูวิจัยปรับแกแผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 ในสวนของกิจกรรม

การเรียนรู โดยใชแบบทดสอบความคิดสรางสรรคทางนาฏศิลป แบบประเมินความคิด

สรางสรรคในการออกแบบการแตงกายและอุปกรณการแสดง และแบบประเมินการสรางสรรค
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กิจกรรมการแสดง (นาฏศิลปสรางสรรค) โดยตนเอง เพ่ือน และครู และวิเคราะหขอมูลโดย

ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) ไดแก คาเฉลี่ย ความถ่ี และรอยละในการแปลผล 

  ข้ันปฏิบัติ (Action) ครูผูสอนการจัดการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูท่ี 3-4 

โดยใชการจัดการเรียนรูรูปแบบนาฏศิลปสรางสรรค (PIIACR) ตามท่ีไดวางแผนปรับแกไว 

  ข้ันสังเกต (Observe) ครูบันทึกผลการประเมินความคิดสรางสรรค โดยใช

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบทดสอบความคิดสรางสรรคทางนาฏศิลป   

แบบประเมินความคิดสรางสรรคในการออกแบบการแตงกายและอุปกรณการแสดง และ

แบบประเมินการสรางสรรคกิจกรรมการแสดง (นาฏศิลปสรางสรรค) 

  ข้ันสะทอนผล (Reflect) ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล และเขียนบันทึก

ผลการปฏิบัติลงในบันทึกหลังการจัดการเรียนรู พบวา แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3-4 ท่ี

ปรับแกบรรลตุามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว นักเรียนมีผลประเมินการสรางสรรคกิจกรรมการแสดง

ระดับดีมากคิดเปนรอยละ 58.07 และระดับดีคิดเปนรอยละ 41.93 

ผลการศึกษา 

 จากท่ีผูวิจัยไดพัฒนาความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ผาน

การจัดการเรียนการสอนรูปแบบนาฏศิลปสรางสรรค (PIIACR) ผูวิจัยจึงไดนําเสนอผลการวิจัย

ดังนี้ 

 ผลของการวัดความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โดยนําคะแนน

เทียบกับเกณฑและคาพัฒนาสัมพัทธเพ่ือดูพัฒนาการของนักเรียน ดังนี้  
 

ตารางท่ี 1 ผลประเมินการสรางสรรคกิจกรรมการแสดง 

ระดับการสรางสรรคกิจกรรมการแสดง 
รอยละของนกัเรียน 

คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 

ดีมาก (16-20 คะแนน) 0.00 58.07 58.07 

ดี (11-15 คะแนน) 38.71 19.35 41.93 

พอใช (6-10 คะแนน) 61.29 0.00 0.00 

ควรปรับปรุง (1-5 คะแนน) 0.00 22.58 0.00 
 

  



วารสารพัฒนศิลปวิชาการ ปท่ี 4 ฉบับท่ี 1 (มกราคม-มิถุนายน 2563) 127 

 จากตารางท่ี 1 แสดงใหเห็นวา ครั้งท่ี 1 นักเรียนเรียนรูการแสดงละครสรางสรรค        

โดยมอบหมายใหนักเรียนแบงกลุม จํานวน 5 กลุม สมาชิกละ 6 คน จํานวน 4 กลุม และ

สมาชิกละ 7 คน จํานวน 1 กลุม รวมท้ังสิ้น 31 คน จากนั้นแตงบทละครสรางสรรคโดยให

เหมาะสมกับหลักการแตงบทละครท่ีไดเรียนในตนชั่วโมง และนําบทละครมาทําการแสดง 

ในชั่วโมงตอมา พบวา ระดับการสรางสรรคกิจกรรมการแสดงของนักเรียน ระดับดี รอยละ 

38.71 และระดับพอใช รอยละ 61.29 สอดคลองกับผูวิจัยท่ีมีความเห็นวา นักเรียนยังขาด

ความคิดสรางสรรคกิจกรรมการแสดง 

 ในวงจรท่ี 2 ผูวิจัยไดนําขอคนพบในวงจรท่ี 1 มาปรับแกไขโดยใชการจัดการเรียน

การสอนรูปแบบนาฏศิลปสรางสรรค (PIIACR) โดยมีแผนการจัดการเรียนรู จํานวนท้ังหมด 

4 แผน หลังจากสิ้นสุดแผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 ความหมายวาครูจัดการเรียนการสอน

รูปแบบนาฏศิลปสรางสรรค (PIIACR) ตั้งแตข้ันท่ี 1 เตรียมพรอมและศึกษา จนถึงข้ันท่ี 4 

ประยุกตนาฏศิลปใหโสภาเปนท่ีเรียบรอยแลว จากนั้นไดทําการประเมินการสรางสรรค

กิจกรรมการแสดงเปนครั้งท่ี 2 พบวา ระดับการสรางสรรคกิจกรรมการแสดงของนักเรียน 

ระดับดีมาก รอยละ 58.07 ระดับดี รอยละ 19.35 และระดับควรปรับปรุง รอยละ 22.58 

เห็นไดวาสวนใหญมีพัฒนาการท่ีดีข้ึนและบางสวนมีพัฒนาการต่ําลง 

 ในวงจรท่ี 3 ผูวิจัยไดปรับแกไขการจัดการเรียนรูหลังจากไดรับขอสะทอนคิดจาก

คณะครูกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ดังนี้ 1) ปรับแกการจัดสมาชิกในกลุมจากเดิมนักเรียน   

จับกลุมกันเอง เปลี่ยนเปนครูจัดกลุมโดยใชเทคนิคเพ่ือนชวยเพ่ือน (Peer-Assisted Learning) 

โดยคละนักเรียนท่ีมีความคิดสรางสรรคในการสรางสรรคทารําตั้งแตเกง กลาง ออน เพ่ือให

ชวยเหลือกันในกลุม 2) ปรับแกแผนการจัดการเรียนรูท่ี 3-4 จากเดิมครูเปนผูกําหนดเพลงท่ี

ใชในการสรางสรรคทารําใหนักเรียน ปรับเปนใหนักเรียนเปนผูกําหนดบทเพลงดวยตนเอง

รูปแบบเพลงตามความชื่นชอบของนักเรียน ซ่ึงชวยกระตุนใหสรางสรรคทารําออกมาไดดี

ยิ่งข้ึน และเม่ือประเมินการสรางสรรคกิจกรรมการแสดงเปนครั้งท่ี 3 ในแผนการจัด       

การเรียนรูท่ี 4 ข้ันสะทอนการปฏิบัติใหชัดเจน พบวา ระดับดีมาก รอยละ 58.07 และระดับด ี

รอยละ 41.93 ซ่ึงเห็นไดวานักเรียนมีพัฒนาการท่ีดีข้ึน 
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ตารางท่ี 2  ผลการทดสอบความคิดสรางสรรคทางนาฏศิลป 

คนท่ี 
คะแนนนักเรียน 

คนท่ี 
คะแนนนักเรียน 

กอนเรียน หลังเรียน RG (%) กอนเรียน หลังเรียน RG (%) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

8 

9 

8 

9 

7 

5 

6 

8 

10 

6 

10 

9 

12 

10 

9 

12 

14 

15 

15 

16 

15 

14 

14 

15 

18 

13 

18 

18 

20 

19 

17 

19 

50.00 

54.54 

58.33 

63.63 

61.54 

60.00 

57.14 

58.33 

80.00 

50.00 

80.00 

81.81 

100 

90.00 

72.73 

87.50 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

8 

9 

13 

12 

10 

10 

9 

15 

11 

11 

9 

9 

8 

7 

10 

18 

17 

20 

20 

17 

18 

16 

20 

18 

18 

17 

15 

16 

15 

18 

83.33 

72.73 

100 

100 

70.00 

80.00 

63.63 

100 

77.78 

77.78 

72.73 

54.54 

66.67 

61.54 

80.00 

  

 จากตารางท่ี 2 ผลการทดสอบความคิดสรางสรรคทางนาฏศิลป ในวงจรท่ี 2 ผูวิจัย

ไดใหนักเรียนทําแบบทดสอบความคิดสรางสรรคทางนาฏศิลปกอนเรียน ในตนชั่วโมงของ

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 และในวงจรท่ี 3 ผูวิจัยไดใหนักเรียนทําแบบทดสอบความคิด

สรางสรรคทางนาฏศิลปหลังเรียนในทายชั่วโมงของแผนการจัดการเรียนรูท่ี 4 โดยใชการจัด 

การเรียนรูรูปแบบนาฏศิลปสรางสรรค (PIIACR) เห็นไดวานักเรียนชั้นประถมศึกษา ปท่ี 6 

จํานวน 31 คน มีคะแนนพัฒนาการความคิดสรางสรรคเทากับหรือมากกวา 50% โดย

คะแนนพัฒนาการของนักเรียนสูงสุดอยูท่ี 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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ตารางท่ี 3 ผลการประเมินความคิดสรางสรรคในการออกแบบการแตงกายและอุปกรณการแสดง 

ระดับความคิดสรางสรรค รอยละของนกัเรียน 

ดีข้ึนไป (11-20 คะแนน) 90.32 

พอใช (6-10 คะแนน) 3.22 

ควรปรับปรุง (1-5 คะแนน) 6.46 
 

 จากตารางท่ี 3 ผลการประเมินความคิดสรางสรรคในการออกแบบการแตงกาย

และอุปกรณการแสดง ในวงจรท่ี 3 ในระหวางจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัด       

การเรียนรูท่ี 3 ผูวิจัยใหนักเรียนออกแบบการแตงกายและอุปกรณการแสดง โดยการวาดภาพ

ใหเหมาะสมกับบทเพลงท่ีนักเรียนเลือกใช และแนวคิดท่ีนักเรียนนําเสนอการแสดงพบวา 

ระดับดีข้ึนไป รอยละ 90.32 ระดับพอใช รอยละ 3.22 และระดับควรปรับปรุง รอยละ 6.46  

สรุปและอภิปรายผล 

 การวิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษา ปท่ี 6 ผานการจัดการเรียนการสอนรูปแบบนาฏศิลปสรางสรรค (PIIACR)”             

มีจุดมุงหมายเพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 จาก

ผลการวิจัยไดขอสรุป ดังนี้ 

1. ผลประเมินการสรางสรรคกิจกรรมการแสดงโดยวัดคะแนนเทียบกับเกณฑ 

จํานวน 3 ครั้ง พบวาในครั้งท่ี 1 ระดับการสรางสรรคกิจกรรมการแสดงของนักเรียน ระดับดี 

รอยละ 38.71 และระดับพอใช รอยละ 61.29 ในครั้งท่ี 2 พบวา ระดับการสรางสรรค

กิจกรรมการแสดงของนักเรียน ระดับดีมาก รอยละ 58.07 ระดับดี รอยละ 19.35 และ

ระดับควรปรับปรุง รอยละ 22.58 และในครั้งท่ี 3 พบวา ระดับดีมาก รอยละ 58.07 และ

ระดับดี รอยละ 41.93 เห็นไดวานักเรียนมีพัฒนาการท่ีดีข้ึน สอดคลองกับนัจกร ผูทรงธรรม 

(2560) ท่ีทําการวิจัยเพ่ือศึกษาผลของการใชนาฏยประดิษฐ ชุดพฤกษศาสตรโรงเรียน           

เพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรคพบวา นักเรียนมีการพัฒนาความคิดสรางสรรคในการสรางสรรค

ผลงานการแสดงนาฏยประดิษฐ ในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

2. ผลการทดสอบความคิดสรางสรรคทางนาฏศิลปกอนเรียนและหลังเรียน พบวา 

นักเรียนมีคะแนนพัฒนาการความคิดสรางสรรคเทากับหรือมากกวา 50% โดยคะแนน

พัฒนาการของนักเรียนสูงสุดอยู ท่ี 100% รองลงมา 90.00% , 87.50% , 83.33% , 
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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) พบวานักเรียนท่ีไดเรียนรูการใชนาฏยประดิษฐ ชุด พฤกษศาสตรโรงเรียน กอนและ

หลังการใชกิจกรรมการเรียนรูนาฏยประดิษฐ มีการพัฒนาความคิดสรางสรรคในภาพรวม    

ท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

3. ผลการประเมินความคิดสรางสรรคในการออกแบบการแตงกายและอุปกรณ   

การแสดงดานนาฏศิลปพบวา นักเรียนอยูในระดับดีข้ึนไป รอยละ 90.32 ระดับพอใช      

รอยละ 3.22 และระดับควรปรับปรุง รอยละ 6.46 สอดคลองกับผลการวิจัยจากการจัด    

การเรียนรูรูปแบบนาฏศิลปสรางสรรค (PIIACR) ของฉวีวรรณ ตาลสุก (2556) พบวา 

ความสามารถในการสรางสรรคงานดานนาฏศิลป และการปฏิบัติทารําของนักเรียนท่ีมี

พ้ืนฐานตางกันมีพัฒนาการสูงข้ึน  

จากการสรุปผลการวิจัยของการวัดความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปท่ี 6 ท้ังรูปแบบการวัดคะแนนเทียบกับเกณฑและวัดคาพัฒนาสัมพัทธ สามารถตอบคําถาม

การวิจัยไดวา การจัดการเรียนการสอนรูปแบบนาฏศิลปสรางสรรค (PIIACR) สามารถพัฒนา

ความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ได ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ    

ทอแรนซ (Torrance, 1950 อางถึงใน ธเนศ รัตนกุล, 2562) ท่ีกลาววา กิจกรรมเขาจังหวะ 

และการแสดงออกทางดานจินตนาการ เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมใหเกิดความคิดสรางสรรคให

สูงข้ึนได ท้ังนี้ตองใชวิธีการท่ีตอเนื่องและควรทําอยูเปนประจําอยางสมํ่าเสมอ  

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาวิจัยไปใช 

 1. การจัดกิจกรรมการเรียนรูจําเปนตองใชเวลาในการคิดสรางสรรคคอนขางมาก

ในระยะแรกผลลัพธอาจจะไมเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีต้ังไว ครูผูสอนตองเอาใจใสในการ

ใหคําแนะนํา สรางความม่ันใจ สรางแรงบันดาลใจ เสริมแรงทางบวกใหแกนักเรียน และ

กระตุนใหนักเรียนฝกสรางสรรคงานไดอยางประสบผลสําเร็จมากข้ึน 

 2. การนําแผนการจัดการเรียนรูไปใชควรปรับปรุงเรื่องสื่อท่ีใช ควรมีความหลากหลาย 

ท้ังสื่อของจริง สื่อเสมือนจริง และการประยุกตสื่อเทคโนโลยีเขามาใชในการจัดการเรียนรู  
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 ขอเสนอแนะในการทําการวิจัยครั้งตอไป       

 ควรศึกษาตัวแปรอ่ืน ๆ เพ่ือเปนการพัฒนาการเรียนรูและเสริมสรางทักษะปฏิบัติ

ทางนาฏศิลปของนักเรียน 
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การพัฒนาทักษะการเปาขลุยของผูเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

โดยการสอนเสริม 

THE DEVELOPMENT OF KLUI SKILLS OF SECONDARY 1 

STUDENTS THROUGH SUPPLEMENTARY TEACHING 

พงศจักร ยามสุข* 

PONGJAK YAMSUK 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสาเหตุท่ีเก่ียวของกับการฝกปฏิบัติดานทักษะ 

การเปาขลุยของผูเรียน และพัฒนาทักษะการเปาขลุยโดยใชการสอนเสริม กลุมเปาหมายท่ี

ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมยท่ีปฏิบัติ

เครื่องดนตรีขลุยไมได จํานวน 5 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยไดแก 1. แบบบันทึกพฤติกรรม

ในหองเรียน 2. แบบสังเกตพฤติกรรมกอนและหลังเรียน วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ การหา

คารอยละ ผลการวิจัยพบวา  

 1. สาเหตุท่ีผูเรียนไมสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีขลุยไดเกิดจากการท่ีผูเรียนขาด

ประสบการณในการเรียนรูทางดานดนตรีหรือเครื่องดนตรี ทําใหไมสามารถจับเครื่องมือ

ขลุยใหถูกตอง ขาดพ้ืนฐานในการเลนเครื่องดนตรีขลุย ท้ังนี้เม่ือตองการฝกฝนดวยตนเอง 

พบวา ขาดผูใหคําแนะนํา และขาดเวลาในการฝกฝนเพ่ิมเติมนอกเวลาการเรียนรูปกติ

ภายในชั้นเรียน 

 2. ภายหลังการสอนเสริม พบวา ผูเรียนมีทักษะในการปฏิบัติเครื่องดนตรีขลุยดีข้ึน

มากกวาการสอนปกติ โดยผูเรียนท้ังหมดสามารถจับขลุยได จดจําโนตได อานโนตเพลงได 

และเปด-ปดรูในการเปาขลุยไดถูกตอง โดยมีผูเรียนท่ีสามารถใชลมเปาขลุยในเพลงท่ีกําหนด

ไดถูกตอง จํานวน 3 คน และมีพัฒนาการท่ีดีข้ึนทุกคน 

คําสําคญั : 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 และอ่ืน ๆ เครื่องดนตรีมี 4 ประเภท ไดแก ดีด สี ตี เปา ดนตรีไทย 

ถือวาเปนมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ําคาของชนชาติไทยมาตั้งแตครั้งโบราณซ่ึงดนตรีไทยมี

การพัฒนามาเรื่อย ๆ ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน (เชาวพันธุ พลชะติน, 2556) โดยดนตรีไทย

เปนศิลปะภูมิปญญาท่ีมีการสืบทอดจากรุนสูรุนเปนศิลปะท่ีมีสุนทรียะเปนเอกลักษณของ 

ชนชาติไทย เปนสิ่งท่ีประเทศอ่ืนเลียนแบบไดยาก ดนตรีไทยเปนสิ่งท่ีชวยในการกลอมเกลา

จิตใจใหมนุษยมีจิตใจท่ีออนโยน ชวยผอนคลาย สรางสติ และอารมณท่ีดีเนื่องจากดนตรีนั้น

มีการสั่งสมองคความรู พัฒนา และปรับปรุงมาอยางยาวนาน มีเอกลักษณท่ีแสดงถึงวัฒนธรรม 

วิถีชีวิตของคนในชาติเปนอยางดี นอกจากนี้ดนตรีไทยยังถือเปนภูมิปญญาพ้ืนบานของ    

ชาวไทยท่ีไดมีการดัดแปลงและประดิษฐเครื่องดนตรีจากไม ไมวาจะเปนระนาดเอกท่ีพัฒนา

มาจากกรับ และเครื่องดนตรีตาง ๆ เชน ซออู ซอดวง ฆองวงใหญ หรือขลุย เปนตน  
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ขลุย เปนเครื่องดนตรีประเภทเปาท่ีมีมาแตโบราณ นิยมใชเปาเพ่ือความบันเทิงใจ

เปนการสวนตัวตอมา จึงใชรวมกับวงเครื่องสาย วงมโหรี และวงปพาทย จังหวัดท่ีนิยม

บรรเลง คือ ทุกจังหวัดในภาคกลาง โอกาสท่ีบรรเลง ไดแก งานมงคล งานเทศกาลตาง ๆ 

และความบันเทิงเฉพาะตัว (พูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล, 2551) ซ่ึงจากความสําคัญดังกลาว

สถานศึกษาตาง ๆ จึงนําเปนสวนหนึ่งของการจัดการเรียนรูเพ่ือเสริมสรางทักษะพ้ืนฐาน

ทางดานดนตรีใหแกผูเรียน รวมถึงเพ่ือเปนการเสริมสรางการใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

หรือชวยในการผอนคลายจากเวลาเรียนทางดานวิชาการใหแกผูเรียน ตลอดจนเปนแนวทาง 

การอนุรักษศิลปวัฒนธรรมของชาติตอไป ท้ังนี้ในการจัดการเรียนการสอนเครื่องดนตรีขลุย 

ผูเรียนจําเปนตองมี 1. สมาธิ 2. ความพยายามในการเรียน และ 3. การฝกฝน จึงจะทําให

การเรียนรูนั้นเกิดประสิทธิผลได และหากผูเรียนขาดความรู ความเขาใจในเก่ียวกับเทคนิค

การเปาขลุย อาจสงผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอน การเรียนรูในเครื่องดนตรีชิ้นอ่ืน 

และอาจสงผลกระทบตอการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมของชาติได  

จากประเด็นปญหาขางตน ผูวิจัยซ่ึงเปนผูสอนรายวิชาดนตรีท่ีมีการเรียนรูดาน   

การปฏิบัติขลุย พบวา มีผูเรียนบางสวนยังขาดทักษะการเปาขลุย ทําใหเกิดความไมไพเราะ

ในการเปา ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอการเรียนการสอน ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจศึกษาแกปญหา

การปฏิบัติขลุยไมไดของผูเรียนโดยใชการสอนเสริมนอกเวลาเรียนปกติ เพ่ือสรางประสบการณ 

เพ่ิมเติม และมีความสามารถในการปฏิบัติมากยิ่งข้ึน ซ่ึงผลการวิจัยท่ีไดจะเปนประโยชนตอ

การวางแผนปฏิบัติการ พัฒนาการเรียนการสอนใหมีมาตรฐานและประสิทธิภาพในอนาคต

ตอไป 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษาสาเหตุท่ีเก่ียวของกับการฝกปฏิบัติดานทักษะการเปาขลุยของผูเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนพุทไธสง  

2. เพ่ือพัฒนาทักษะการเปาขลุยของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนพุทไธสง

โดยใชการสอนเสริม 
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ขอบเขตการวิจัย 

วิจัยครั้งนี้เปนการทําการศึกษาวิจัยเรื่องพัฒนาทักษะการเปาขลุยของนักเรียน    

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 วิชาศิลปะ (ดนตรีไทย) 

1. กลุมเปาหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนพุทไธสง จังหวัด

บุรีรัมย ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2562 จํานวน 5 คน  

2. ตัวแปรท่ีศึกษา  

2.1 ตัวแปรตน 

การสอนเสริม 

2.2 ตัวแปรตาม 

ทักษะการเปาขลุยของผูเรียน 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 นักเรียน หมายถึง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 กําลังศึกษาอยูโรงเรียนพุทไธสง 

จังหวัดบุรีรัมย ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2562 

 การใชลม หมายถึง การเปาขลุยดวยลมหนัก เบา สั้น ยาว เพ่ือบังคับใหเสียงนั้น    

มีคุณภาพเสียงตามท่ีตองการ 

 การเปด-ปดรูกําหนดเสียง หมายถึง การใชนิ้วทุกนิ้วท่ีใชปดรูระดับเสียงขลุยเพ่ือให

เกิดเสียงของตัวโนต ด ร ม ฟ ฯลฯ ตามท่ีตองการจะใหเกิดเสียงนั้น ๆ 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  

1. เปนแนวทางในการพัฒนาทักษะทางดานปฏิบัติเครื่องดนตรีของผูเรียน 

2. สรางเจตคติท่ีดีตอดนตรีไทย เสริมสรางความรักและหวงแหนในศิลปวัฒนธรรม

อันเปนมรดกของชาติไทย 

วิธีดําเนินงานวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการเปาขลุยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 1 

ผูวิจัยดําเนินการวิจัย ตามข้ันตอนดังนี้ 
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การพัฒนาทักษะการเปาขลุยของผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนพุทไธสง 

จังหวัดบุรีรัมย มีข้ันตอนในการวิจัย ดังนี้ 

1. ศึกษาประเด็นปญหาการเปาขลุยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 

2. กําหนดแนวทางเพ่ือหาวิธีแกไข ทําความเขาใจ และฝกทักษะปฏิบัติการเปา

ขลุย โดยการสอนเสริม 

3. ดําเนินการสอนเสริมนอกเวลาตามแผนการดําเนินการท่ีกําหนด โดยสอน

เสริมทุกวันจันทร อังคาร และพุธ หลังเลิกเรียน วันละ 1 ชั่วโมง เปนระยะเวลา 1 สัปดาห 

4. ดําเนินการรวบรวมขอมูล ครั้ง ท่ี  1 โดยการสังเกตทักษะการปฏิบัต ิ     

เครื่องดนตรีขลุยของผู เรียน ภายหลังไดรับการสอนเสริม โดยใชแบบสังเกตทักษะ         

การปฏิบัติ 

5. ดําเนินการสอนเสริมนอกเวลาตามแผนการดําเนินการท่ีกําหนด โดยลด    

การสอนเสริมเปนทุกวันจันทรและพุธ หลังเลิกเรียน วันละ 1 ชั่วโมง เปนระยะเวลา 1 

สัปดาห 

6. รวบรวมขอมูล ครั้งท่ี 2 โดยใชแบบสังเกตทักษะการปฏิบัติ เพ่ือใหทราบถึง

พัฒนาการของนักเรียนภายหลังจากการไดรับการสอนเสริม   

  เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 

1. เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลครั้งนี้ ไดแก แบบสังเกตทักษะปฏิบัต ิ       

ซ่ึงผูวิจัยสรางข้ึนเอง  

2. ข้ันตอนการสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีผูวิจัยใชในการเก็บรวบรวมขอมูลมีข้ันตอนในการสรางดังตอไปนี้  

2.1 ศึกษาประเด็นปญหาการเปาขลุยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปท่ี 1  

2.2 นําขอมูลและความรูท่ีไดจากการสังเกตพฤติกรรมกอนเรียนมาราง  

แบบสังเกตทักษะปฏิบัติ 

2.3  นําแบบสังเกตสังเกตทักษะปฏิบัติท่ีสรางเสร็จเรียบรอย ไปปรึกษา

ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา ความถูกตอง แลวนํามาปรับปรุงแกไข 

2.4 นําแบบสังเกตทักษะปฏิบัติท่ีตรวจแกไขแลวไปใชกับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 1 กลุมเปาหมาย   
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   การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง ขณะดําเนินการสอนปกติภายใน   

ชั้นเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2562 

  การวิเคราะหขอมูล 

 - การบรรยายความ 

- การใชสถิติอยางงาย ไดแก คารอยละ (Percentage)  

ผลการศึกษา 

 ผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะการเปาขลุยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 

โรงเรียนพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย   
 

ตารางท่ี 1 ผลการศึกษาสาเหตุการท่ีผูเรียนไมสามารถปฏิบัติเคร่ืองดนตรีขลุยได 

ผูเรยีน 
มีปญหาดานการ

จับขลุยใหถูกตอง 

ไมมีพ้ืนฐาน

มากอน 

ไมมผีูให

คําแนะนํา 

ขาดเวลาในการ

ฝกฝนเพ่ิมเตมิ 
รอยละ 

ผูเรยีนคนท่ี 1 -    75 

ผูเรยีนคนท่ี 2     100 

ผูเรยีนคนท่ี 3 -    75 

ผูเรยีนคนท่ี 4     100 

ผูเรยีนคนท่ี 5     100 
 

 จากตารางท่ี 1 พบวา สาเหตุท่ีผูเรียนไมปฏิบัติเครื่องดนตรีขลุยใหถูกตองไดเกิดจาก

สาเหตุการท่ีผูเรียนยังไมสามารถจับเครื่องมือขลุยใหถูกตอง ไมเคยมีพ้ืนฐานในการเลน

เครื่องดนตรีขลุยมากอน ขาดผูใหคําแนะนํา และขาดเวลาในการฝกฝนเพ่ิมเติมนอกเวลา

การเรียนรูปกติภายในชั้นเรียน ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 2 ผลสังเกตทักษะการปฏิบัติการเปาขลุยของผูเรียนท่ีไมสามารถเปาขลุยไดรายบุคคล คร้ังท่ี 1 

ผูเรียน 
การจับ

ขลุย 

การจดจํา

โนตเพลง 

การอาน

โนตเพลง 

การเปด-ปดรู

ในการเปาขลุย 

การใชลมเปาขลุย

ในเพลงท่ีกําหนด 
รอยละ 

ผูเรยีนคนท่ี 1    X X 60 

ผูเรยีนคนท่ี 2     X 80 

ผูเรยีนคนท่ี 3    X X 60 

ผูเรยีนคนท่ี 4    X X 60 

ผูเรยีนคนท่ี 5     X 80 
  

จากตารางท่ี 2 ผลสังเกตทักษะการปฏิบัติการเปาขลุยของผูเรียนท่ีไมสามารถ    

เปาขลุยได พบวา ผูเรียนท้ังหมดสามารถจับขลุยได จดจําโนตได และอานโนตเพลงได     

โดยมีผูเรียนท่ีสามารถเปด - ปดรูในการเปาขลุยไดถูกตอง จํานวน 2 คน และท้ังหมด      

ยังไมสามารถใชลมในการเปาขลุยเพ่ือเปาเพลงท่ีกําหนดได 
 

ตารางท่ี 3 ผลสังเกตทักษะการปฏิบัติการเปาขลุยของผูเรียนท่ีไมสามารถเปาขลุยไดรายบุคคล คร้ังท่ี 2 

 

ผูเรียน 

การจับ

ขลุย 

การจดจํา

โนตเพลง 

การอาน

โนตเพลง 

การเปด-ปดรู

ในการเปาขลุย 

การใชลมเปา

ขลุยในเพลง

ท่ีกําหนด 

รอยละ 

ผูเรยีนคนท่ี 1     X 80 

ผูเรยีนคนท่ี 2      100 

ผูเรยีนคนท่ี 3      100 

ผูเรยีนคนท่ี 4     X 80 

ผูเรยีนคนท่ี 5      100 
  

จากตารางท่ี 3 ผลสังเกตทักษะการปฏิบัติการเปาขลุยของผูเรียนท่ีไมสามารถ       

เปาขลุยได พบวา ผูเรียนท้ังหมดสามารถจับขลุยได จดจําโนตได อานโนตเพลงได และ   

เปด - ปดรูในการเปาขลุยไดถูกตอง โดยมีผูเรียนท่ีสามารถใชลมเปาขลุยในเพลงท่ีกําหนด   

ไดถูกตอง จํานวน 3 คน แตท้ังหมดมีพัฒนาการท่ีดีข้ึน  
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สรุปและอภิปรายผล 

 จากขอสรุปท่ีไดจากการดําเนินการพัฒนาทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีขลุยของ

ผูเรียน โดยใชการสอนเสริมหลังเลิกเรียนเปนระยะเวลา 2 สัปดาห สามารถอภิปราย

ผลการวิจัยได ดังนี้  

 1. สาเหตุท่ีผูเรียนไมสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีขลุยไดเกิดจากการท่ีผูเรียนใน

ระดับมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 1 ขาดประสบการณในการเรียนรูทางดานดนตรีหรือเครื่องดนตรี 

ทําใหไมสามารถจับเครื่องมือขลุยใหถูกตอง ขาดพ้ืนฐานในการเลนเครื่องดนตรีขลุย ท้ังนี้

เม่ือตองการฝกฝนดวยตนเอง พบวา ขาดผูใหคําแนะนํา และขาดเวลาในการฝกฝนเพ่ิมเติม

นอกเวลาการเรียนรูปกติภายในชั้นเรียน เปนเพราะวา การท่ีผูเรียนขาดประสบการณในการ

เรียนรูทางดานดนตรีหรือการปฏิบัติเครื่องดนตรียอมมีผลตอประสบการณหรือความพรอม

ในการปฏิบัติเครื่องดนตรีชนิดตาง ๆ อีกท้ังการท่ีผูเรียนไมมีเวลาในฝกซอมและผูแนะนํา

อยางใกลชิด ยอมสงผลตอการการพัฒนาทักษะและอาจสงผลตอการมีทัศนคติในการเรียนรู

และการปฏิบัติเครื่องดนตรีของผูเรียนท่ีไมดีได สอดคลองกับแนวคิดของ ณรุทธ สุทธจิตต  

(2541, น. 98-101) ท่ีพบวา แรงจูงใจเปนตัวแปรท่ีสงผลตอการซอมดนตรีท่ีสําคัญอยาง

หนึ่ง เพราะสภาวะของความสนใจและต้ังใจเรียนทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดอยางมี

ประสิทธิภาพ สอดคลองกับ วรัญญา ศรีวรบุตร (2556) ท่ีกลาวถึงการเรียนดนตรีใหประสบ

ความสําเร็จผูเรียนตองฝกซอม สนใจสิ่งท่ีผูสอนมอบความรู คนควาความรูใหม หม่ันถาม 

หม่ันซอม วิเคราะห สังเคราะห ฝกฟง ฝกคิด สิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดคือฝกซอมอยางถูกตอง โดย

ผูสอนตองหาแนวทางใหผู เรียนและผูปกครองเก่ียวกับการเรียนดนตรีของผูเรียนให

เหมาะสมกับจุดประสงคสุดทายท่ีผูเรียนหรือผูปกครองตองการ หาวิธีการสอน ฝกซอมบอย 

สนใจพัฒนาการของผูเรียน หาท่ีแขงขันหรือสอบเลื่อนระดับใหกับผูเรียนสมํ่าเสมอ หรือเวที

การแสดง เพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง เต็มท่ีกับผูเรียนในทุกชั่วโมงการเรียน

และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ อุทัย ศาสตรา (2561) ท่ีไดศึกษาการสรางสรรคดนตรีไทย  

แนวคิด และแนวทางการเรียนการสอน ท่ีกลาววา แนวทางการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ

สงเสริมความสามารถในการสรางสรรคดนตรีไทย มีหลักการสําคัญ 5 ประการ คือ 1) การฝก 

บรรเลงทํานองหลักของเพลงไทย 2) การสรางความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการสรางสรรคดนตรีไทย 

3) การนําเสนอตัวอยางการสรางสรรคทํานองเพลงไทยท่ีหลากหลาย 4) การจัดโอกาสให

ผูเรียนไดสรางสรรคดนตรีไทยดวยตัวเอง และ 5) การจัดประสบการณการฟงเพลงไทยท่ี

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5
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หลากหลาย เปนแนวทางหนึ่งสําหรับการประยุกตใชในการสงเสริมการสรางสรรคดนตรีไทย

แกผูเรียน โดยเฉพาะในบริบทสถาบันการศึกษา 

 2. ผลการพัฒนาทักษะการเปาขลุยของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยการสอนเสริม 

พบวา ภายหลังไดรับการสอนเสริมผูเรียนทักษะในการปฏิบัติเครื่องดนตรีขลุยดีข้ึน โดยใน

สัปดาหแรกเม่ือมีการเสริมเสริมในวันจันทร อังคาร และพุธ วันละ 1 ชั่วโมง พบวาผูเรียน

ท้ังหมดสามารถจับขลุยได จดจําโนตและอานโนตเพลงได โดยมีผูเรียนท่ีสามารถเปด - ปดรู

ในการเปาขลุยไดถูกตอง จํานวน 2 คน และท้ังหมดยังไมสามารถใชลมในการเปาขลุย     

เพ่ือเปาเพลงท่ีกําหนดได และเม่ือไดรับการสอนเสริมเพ่ิมเติมในสัปดาหท่ีสองในวันจันทร

และพุธ พบวา ผูเรียนท้ังหมดสามารถจับขลุยได จดจําโนตได อานโนตเพลงได และเปด - 

ปดรูในการเปาขลุยไดถูกตอง โดยมีผูเรียนท่ีสามารถใชลมเปาขลุยในเพลงท่ีกําหนดได

ถูกตอง จํานวน 3 คน แตท้ังหมดมีพัฒนาการท่ีดีข้ึน นาจะเปนเพราะวา การสอนเสริมนั้น

เปนการเรียนรูนอกเวลาการเรียนรูปกติ มีการเรียนเปนกลุมเล็ก ๆ ผูเรียนสามารถสอบถาม

และขอคําแนะนําจากผูสอนไดโดยสะดวก สอดคลองกับ วิรากร ธนะกิตติภูมิ และ        

พงษพิทยา สัพโส (2559, น. 191-192) ท่ีพบวา การจัดการเรียนใหผูเรียนมีสวนรวมใน  

การปฏิบัติดนตรีอยางตอเนื่อง ใหความสําคัญกับการปฏิบัติมากกวาเนนไปในดานทฤษฎี

เพียงอยางเดียว และจัดใหมีกิจกรรมทางดนตรีอยางสมํ่าเสมอ จะชวยใหผูเรียนมีความรู

ความเขาใจดีข้ึน และผูสอนยังสามารถสังเกตดูแลผูเรียนไดอยางใกลชิด นอกจากนี้การสอน

เสริมยังเปนการชวยใหผูเรียนไดมีโอกาสในการเรียนรูเพ่ิมเติมนอกเหนือจากการเรียนรูปกติ

ภายในชั้นเรียน ชวยเสริมสรางประสบการณในการปฏิบัติเครื่องดนตรีขลุยใหแกผูเรียนเพ่ิม

มากข้ึน สอดคลองกับ ณิชัชฌา อาโยวงษ (2557) ท่ีกลาววาการสอนเสริมเปนการสอน   

เพ่ือแกไขขอบกพรองกรณีท่ีผูเรียนมีความรู ทักษะกระบวนการ หรือเจตคติ / คุณลักษณะ 

ไมเปนไปตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด สถานศึกษาตองจัดสอนซอมเสริมเปนกรณีพิเศษ

นอกเหนือไปจากการสอนปกติ เพ่ือพัฒนาใหผูเรียนสามารถบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู 

หรือตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว เปนการใหโอกาสแกผูเรียนไดเรียนรูและพัฒนา โดยจัดกิจกรรม   

การเรียนรูท่ีหลากหลายและตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล และปฐมพงศ ศุภเลิศ 

(2555) ท่ีกลาวถึงความสําคัญของการสอนซอมเสริม วาการสอนซอมเสริมนั้นมีบทบาท

สําคัญยิ่งในการจัดการเรียนการสอนทุกวิชาใหมีประสิทธิภาพท้ังนี้เพราะผูเรียนมีความ

แตกตางระหวางบุคคล จึงตองการจัดการเรียนการสอนท่ีแตกตางกัน 
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ขอเสนอแนะ 

  จากผลการวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

 ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย 

 จากการวิจัยพบวา การสอนเสริมชวยใหผูเรียนมีพัฒนาการในทักษะการเปาขลุย   

ดีข้ึนทุกคน และบางคนยังไมสามารถใชลมเปาขลุยท่ีกําหนดไดถูกตอง ดังนั้นในการจัด     

การเรียนการสอนซอมเสริมผูสอนควรมีการพิจารณาเวลาท่ีใชในการสอนเสริมใหเหมาะสม

กับผูเรียนเปนรายบุคคล 

 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

 ควรศึกษาการสอนเสริมรวมกับการสอนแบบเพ่ือนชวยเพ่ือนหรือวิธีการสอน   

แบบอ่ืนรวมดวย เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการจัดการเรียนรูและการสรางโอกาสในการเรียนรู

ใหแกผูเรียน 
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาความรู ความเขาใจ เรื่อง ชวงเสียงรอง และ

ประเภทของการขับรอง โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย กลุมเปาหมายท่ีใชในการศึกษา

คนควา เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนซางตาครูสคอนแวนท ภาคเรียนท่ี 2     

ปการศึกษา 2561 จํานวน 5 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก บทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดีย แบบสังเกต และแบบทดสอบ  
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ตอบคําถาม และปฏิบัติตามเนื้อหาท่ีเรียนได และมีผลการทดสอบความรู ความเขาใจ เรื่อง 

ชวงเสียงรอง และประเภทของการขับรองไมนอยกวารอยละ 70 ของคะแนนเต็ม 20 คะแนน 

โดยมีคาเฉลี่ยเลขคณิตเทากับ 16.4 คิดเปนรอยละ 82 ของคะแนนท้ังหมด  

คําสําคญั: บทเรียนคอมพิวเตอรมลัติมเีดีย ทักษะการรอง 
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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 

ดนตรีเปนงานศิลปะท่ีสําคัญสิ่งหนึ่งท่ีสรางข้ึนโดยมนุษย มีการใชเสียงเปนสื่อกลาง

ในการถายทอดทวงทํานอง และอารมณของเพลง ดําเนินการบรรเลงไปตามจินตนาการของ

นักประพันธเพลง เพ่ือสื่อถึงอารมณ ความคิด ความรูสึกในขณะตาง ๆ ดังนั้นดนตรีจึงเปน

สิ่งท่ีมีคุณคาตอมนุษยในการปรุงแตงชีวิตใหมีความสุข ผอนคลายความโศกเศรา ตลอดจน

ชวยสรางความสมบูรณในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ใหมีความสมบูรณเพ่ิมมากข้ึน ท้ังนี้   

ในสังคมและวัฒนธรรมไทยนั้น ดนตรีไทยถือเปนผลงานศิลปวัฒนธรรมท่ีบงบอกถึงความเปน

ชาติไทย เนื่องจากมีความเปนเอกลักษณเฉพาะของตนเองท้ังรูปแบบการบรรเลง ลักษณะ

การบรรเลง ตลอดจนทวงทํานองตาง ๆ และจากความสําคัญเหลานี้ ในปจจุบันสถานศึกษา

ท้ังภาครัฐและเอกชนจึงใหความสําคัญตอการเรียนรูทางดานดนตรีเพ่ิมมากข้ึน เห็นไดจาก

การกําหนดการเรียนรูไวในหลักสูตร รวมถึงการจัดเปนกิจกรรมเสริมในรูปแบบของกิจกรรม

เสริมทักษะหรือชมรม              

 การเรียนการสอนรายวิชาดนตรีท้ังในระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา เปน    

การจัดการเรียนรูท่ีมุงใหผูเรียนไดเห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรมของชาติทางดานดนตรีไทย 

กอใหเกิดความรัก หวงแหน และตอยอดไปสูการเปนผูชวยในการอนุรักษ เผยแพรตอไป 
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โดยการเรียนรูทางดานดนตรีนั้นจะมีการเรียนท้ังทางดานทฤษฎี และการปฏิบัติเครื่องดนตรี

ชนิดตาง ๆ การขับรองเพลงไทยถือเปนหนึ่งในสาระสําคัญในการเรียนรูท่ีจะชวยใหผูเรียนมี

ทักษะในการรองเพลง สรางพ้ืนฐานในการรองเพลงไทยเดิม ชวยสรางใจรักในความเปนไทย

ใหแกเด็กและเยาวชน ชวยในการอนุรักษ เผยแพร ศิลปวัฒนธรรมของชาติ และสามารถ   

ตอยอดไปสูการเรียนรูอ่ืนดานการรองเพลงท่ีเก่ียวของไดตอไปไดในอนาคต  

 กระบวนการจดัการเรยีนรูทางดานการรองเพลงไทยในปจจุบันนั้นไดนําสื่อการเรียน

การสอนประเภทตาง ๆ เขามาใชในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือชวยใหการจัดการเรียน

การสอนมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน สามารถใชรวมกับบทเรียนท่ีผูสอนตองการไดอยางมี

คุณภาพ ท้ังสื่อรูปภาพ การบันทึกเสียงตาง ๆ เกม หรือสื่อประเภทคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

 สื่อคอมพิวเตอรมัลติมีเดียนี้เปนการนําเอาคอมพิวเตอรมาชวยในการเรียนการสอน 

ผูเรียนสามารถเลือกเวลาใดก็ไดไมตองรอกัน เรียนเร็วหรือชาข้ึนอยูกับความสามารถของ   

แตละคน ดังนั้นระบบนี้จึงไดรับความนิยมอยางสูงท้ังในยุโรปและอเมริกา มีการผลิตสื่อ

สําหรับใชกับนักเรียนตั้งแตระดับประถมศึกษาถึงระดับมหาวิทยาลัย คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย

สามารถนํามาใชในการเรียนการสอนเนื้อหาวิชาตาง ๆ ไดทุกวิชา และยังรวมถึงการวัดผล 

การทบทวนทํากิจกรรมทายบทและฝกปฏิบัติ ท้ังนี้ในการใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดียในวิชา

ดนตรีจะเนนการใชเพ่ือพัฒนาทางดานทักษะปฏิบัติ เพ่ือใหผูเรียนสามารถนํารูปแบบไป   

ฝกปฏิบัติไดดวยตนเอง นอกจากนี้การใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดียยังมีขอไดเปรียบในเรื่องของ

สี แสง ภาพ การใหขอมูลยอนกลับ การเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอน 

อีกท้ังยังลดปญหาความแตกตางระหวางบุคคลเพราะเปนสื่อท่ีเสนอบทเรียนในลักษณะ

โตตอบ ซ่ึงมีผลใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง 

 ท้ังนี้จากการท่ีผูวิจัยเปนผูสอนในโรงเรียนซางตาครูสคอนแวนท ซ่ึงเปนสถานศึกษา

ท่ีมีความพรอมในดานอุปกรณฮารดแวร และสามารถนํามาใชประโยชนในการเรียนการสอน

ของระบบคอมพิวเตอรมัลติมีเดียไดเปนอยางดี และจากประสบการณการสอนรายวิชาดนตรี

ของผูวิจัยพบวา ผูเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 5 คน ยังขาดความรูความเขาใจ

ในดานการขับรองเพลงทําใหผูวิจัยมีความสนใจศึกษาคนควาและจัดทําบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดีย เรื่องชวงเสียงรอง และประเภทของการขับรอง มาใชในการเรียนการสอนและ  

ฝกทักษะของนักเรียนเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเกิดความรูความเขาใจทัดเทียมกับเพ่ือนใน       

ชั้นเรียนเดียวกัน และเปนแนวทางในการพัฒนาผูเรียนดานอ่ืน ๆ ตอไป 
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วัตถุประสงค 

เพ่ือพัฒนาความรูและความเขาใจของผูเรียนในประเด็นความรู เรื่อง ชวงเสียงรอง 

และประเภทของการขับรอง ของผูเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนซางตาครูสคอนแวนท 

โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

วิธีการศึกษา 

  1. กลุมเปาหมาย 

 กลุมเปาหมายท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียน

ซางตาครูสคอนแวนท ท่ีกําลังศึกษาอยูในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 5 คน 

2. การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือในการดําเนินการวิจัย มีดังนี้ 

 1. บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง ชวงเสียงรอง และประเภทของ        

การขับรอง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

 2. แบบสังเกต 

 3. แบบทดสอบ เรื่อง ชวงเสียงรอง และประเภทของการขับรอง 

3. ข้ันตอนการดําเนินงานวิจัย  

ผูวิจัยไดกําหนดข้ันตอนในการวิจัยไวดังนี้ 

 ระยะท่ี 1 การสังเกตสภาพปญหาภายในชั้นเรียน 

 ข้ันตอนท่ี 1 ผูวิจัยสังเกตความรูของผูเรียน พบวามีกลุมผูเรียน จํานวน        

3 คน ยังขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับชวงเสียงรอง และประเภทของการขับรอง 

 ข้ันตอนท่ี 2 ผูวิจัยวางแผนการเรียนการสอนเพ่ือแกไขผูเรียนท่ียังขาด

ความรูความเขาใจเก่ียวกับชวงเสียงรอง และประเภทของการขับรอง โดยการนําบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่องชวงเสียงรอง และประเภทของการขับรอง มาใชประกอบ    

การเรียนรู เปนระยะเวลา 1 สปัดาห 

 ระยะท่ี 2 การดําเนินงานตามแผนการเรียนการสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดียท่ีกําหนด 

 ข้ันตอนท่ี 1 นําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่องชวงเสียงรอง และประเภท

ของการขับรอง มาใชในการจัดการเรียนการสอน 
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 ข้ันตอนท่ี 2 ตรวจสอบผลการเปลี่ยนแปลงของผูเรียนท่ีตองการพัฒนา

ความรูความเขาใจ 

 ข้ันตอนท่ี 3 วางแผนสงเสริมการใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เปนระยะเวลา    

2 สัปดาห 

 ระยะท่ี 3 ดําเนินงานตามแผน โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียท่ีเพ่ิมข้ึน 

 ข้ันตอนท่ี 1 ดําเนินงานตามแผนท่ีปรับปรุง 

 ข้ันตอนท่ี 2 ตรวจสอบผลจากการดําเนินการตามแผนท่ีไดปรับปรุง 

 ข้ันตอนท่ี 3 สรุปผลการดําเนินงาน 

  4. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบแบบสังเกต ในการสังเกตพฤติกรรม

ของผูเรียนในขณะรวมกิจกรรมการเรียนรูภายในชั้นเรียน การทําใบงาน การตอบคําถาม

ภายในชั้นเรียน และดําเนินการทดสอบผูเรียนภายหลังเรียนตามเนื้อหาท่ีไดกําหนด  

5. การวิเคราะหขอมูล 

 การใชสถิติอยางงาย ไดแก จํานวน รอยละ และคาเฉลี่ยเลขคณิต 

6. เกณฑการประเมิน 

 ผูวิจัยกําหนดเกณฑในการประเมินผูเรียนท่ีอยางนอย รอยละ 70 ของคะแนน

ทดสอบ (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) หมายความวา ผูเรียนมีความรูความเขาใจอยูในระดับดี  

ผลการศึกษา 

ในการพัฒนาความรู ความเขาใจ เรื่อง ชวงเสียงรอง และประเภทของการขับรอง 

ของผู เรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนซางตาครูสคอนแวนท โดยใชบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย มีผลการวิจัย ดังนี้ 
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ตารางท่ี 1 ผลการติดตามความรู ความเขาใจของผูเรียนภายหลังการเรียนรูโดยใชบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย คร้ังท่ี 1 

ประเด็นท่ีสังเกต 
ผูเรียนคนท่ี 

1 2 3 4 5 

1. ความสนใจในสื่อและเน้ือหาท่ีเรียน / / / / / 

2. ความรูความเขาใจในเน้ือหาท่ีเรียน X / / X / 

3. ความสามารถในการตอบคาํถาม X / / X X 

4. ความสามารถในการปฏิบัติตามเน้ือหาท่ีเรียนได X X X X X 

คิดเปนรอยละ 25 75 75 25 50 

หมายเหต ุ /=สามารถปฏิบัตไิด X=ไมสามารถปฏิบัตไิด 
 

จากตารางท่ี 1 พบวา ภายหลังการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียในการเรียน

การสอน ผูเรียนท้ังหมดมีความสนใจในสื่อและเนื้อหาท่ีเรียนเพ่ิมมากข้ึน โดยมีผูเรียนท่ีมี

ความรูความเขาใจในเนื้อหาท่ีเรียน จํานวน 3 คน และมีความสามารถในการตอบคําถาม

จํานวน 2 คน ตามลําดับ ท้ังนี้ทุกคนยังไมสามารถในการปฏิบัติตามเนื้อหาท่ีเรียนได 

 

ตารางท่ี 2 ผลการติดตามความรู ความเขาใจของผูเรียนภายหลังการเรียนรูโดยใชบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย คร้ังท่ี 2 

ประเด็นท่ีสังเกต 
ผูเรียนคนท่ี 

1 2 3 4 5 

1. ความสนใจในสื่อและเน้ือหาท่ีเรียน / / / / / 

2. ความรูความเขาใจในเน้ือหาท่ีเรียน / / / / / 

3. ความสามารถในการตอบคาํถาม / / / / / 

4. ความสามารถในการปฏิบัติตามเน้ือหาท่ีเรียนได X / / / / 

คิดเปนรอยละ 75 100 100 100 100 

หมายเหตุ /=สามารถปฏิบัติได X=ไมสามารถปฏิบัตไิด 
 

จากตารางท่ี 2 พบวา ภายหลังการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียในการเรียน

การสอน ผูเรียนท้ังหมดมีความสนใจในสื่อและเนื้อหาท่ีเรียน มีความรูความเขาใจในเนื้อหา

ท่ีเรียน และมีความสามารถในการตอบคําถาม ท้ังนี้มีผูเรียนจํานวน 1 คนท่ียังไมสามารถ   

ในการปฏิบัติตามเนื้อหาท่ีเรียนได 
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ตารางท่ี 3 ผลการทดสอบความรู ความเขาใจของผูเรียนภายหลังการเรียนรูโดยใชบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

ผูเรยีนคนท่ี คะแนน รอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต X  รอยละ 

1 18 90 16.4 82 

2 15 75 

3 16 80 

4 16 80 

5 17 85 
 

จากตารางท่ี 3 ผลการทดสอบความรู ความเขาใจของผูเรียนภายหลังการเรียนรู

โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย พบวา ผูเรียนท้ังหมดมีคะแนนไมนอยกวารอยละ 70 

ของคะแนนเต็ม 20 คะแนน โดยมีคาเฉลี่ยเลขคณิตเทากับ 16.4 คิดเปนรอยละ 82 ของ

คะแนนท้ังหมด 

สรุปและอภิปรายผล 

  จากการศึกษาการพัฒนาความรู ความเขาใจ เรื่อง ชวงเสียงรอง และประเภทของ

การขับรอง ของผูเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนซางตาครูสคอนแวนท โดยใชบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย พบวา ภายหลังการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียในการเรียน

การสอน ผูเรียนท้ังหมดมีความสนใจในสื่อและเนื้อหาท่ีเรียน มีความรูความเขาใจในเนื้อหา

ท่ีเรียน มีความสามารถในการตอบคําถามและมีคะแนนความรูความเขาใจ เรื่อง ชวงเสียงรอง 

และประเภทของการขับรองไมนอยกวารอยละ 70 ของคะแนนเต็ม 20 คะแนน โดยมี

คาเฉลี่ยเลขคณิตเทากับ 16.4 คิดเปนรอยละ 82 ของคะแนนท้ังหมด ท้ังนี้เปนเพราะวา    

ในการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียนั้นจะชวยสรางความสนใจในการเรียนรู

ใหแกผูเรียนเพ่ิมมากข้ึน จากรูปแบบ สีสัน และความนาสนใจของสื่อ ซ่ึงมีความนาสนใจ

เรียนรูมากกวา สอดคลองกับงานวิจัยของสุรีรัตน โพธิสาขา (2556) ท่ีไดดําเนินการศึกษา

เก่ียวกับบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหวิชาภาษาไทย   

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

รวมถึงงานวิจัยของ สุนทรี มีชํานาญ (2554) ท่ีไดดําเนินการศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียเรื่องอุทยานประวัติศาสตรพิมาย นักเรียนโครงการยุวอาสาสมัคร
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ชวยเหลือนักทองเท่ียว โรงเรียนพิมายวิทยา ซ่ึงจากการวิจัยพบวา นักเรียนท่ีใชบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีผลการเรียนตั้งแตรอยละ 80 ของคะแนนเต็ม คิดเปนรอยละ 80 

ของนักเรียนท้ังหมด และงานวิจัยของ ธราพงษ ทองกระจาง (2559) ท่ีไดดําเนินการพัฒนา

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง สีสันเสียงเครื่องดนตรีสากลประเภทลิ่มนิ้ว สําหรับ

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยผลการศึกษา พบวา ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของผูเรียนท่ีเรียน เรื่อง สีสันเสียงเครื่องดนตรีสากลประเภทลิ่มนิ้ว หลังเรียนมี

ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ขอเสนอแนะ  

 จากการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

ควรศึกษาเก่ียวกับการเพ่ิมการเสริมแรงใหผูเรียนรวมดวย เพ่ือชวยเสริมสราง

กําลังใจในการพัฒนาความรูความเขาใจของผูเรียนใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

ควรมีกิจกรรมท่ีนาสนใจท่ีตรงตามปญหาของผูเรียน มาเสริมใหผูเรียนไดปฏิบัติ 

รายการอางอิง   

ธราพงษ ทองกระจาง. (2559). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง สีสัน

เสียงเครื่องดนตรีสากลประเภทล่ิมนิ้ว สําหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. รายงานการวิจัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา. 

สุนทรี มีชํานาญ. (2554). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเรื่องอุทยาน 

ประวัติศาสตรพิมาย สําหรับนักเรียนโครงการยุวอาสาสมัครชวยเหลือ

นักทองเท่ียว โรงเรียนพิมายวิทยา. สารนิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขา

เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  

สุรีรัตน โพธิสาขา. (2556). บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเพ่ือพัฒนาทักษะการคิด 

วิเคราะหวิชาภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3. วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตร 

มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรี.  
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คําแนะนําสําหรับผูเขียน 

 วารสารพัฒนศิลปวิชาการเปนสื่อกลางการเผยแพรและแลกเปลี่ยนความรูระหวางครู อาจารย 

นักวิชาการ และนักสรางสรรคผลงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปและสถาบันหรือหนวยงานอ่ืน ๆ ซึ่งผลงาน

ดังกลาวตองไมเคยลงตีพิมพท่ีใดมากอน และไมอยูระหวางการเสนอเพ่ือพิจารณาตีพิมพในวารสารอ่ืน และมิได

คัดลอก ทําซ้ํา หรือละเมิดลิขสิทธ์ิของผูใด วารสารมีกําหนดตีพิมพปละ 2 ฉบับ โดยกําหนดเผยแพร : ฉบับท่ี 1 

เดือนมกราคม-มิถุนายน และฉบับท่ี 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 

ประเภทของผลงานตีพิมพ ไดแก บทความงานวิจัย งานสรางสรรค หรือบทความวิชาการในสาขาวิชา

ปรัชญากลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

การจัดเตรียมตนฉบับ 

 ตองพิมพดวยโปรแกรม Microsoft Office Words 2003 ข้ึนไป  

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

2. ตัวอักษรใชแบบอักษร TH SarabunPSK ตัวเลขอารบิก 

3. ระยะหางระหวางบรรทัดปกติ 1 ชวงบรรทัด ยกเวนระยะหางระหวางหัวขอ 1½ ชวงบรรทัด  

4. หมายเลขหนา ขนาด 14 พิมพมุมขวาบน หางจากขอบกระดาษดานบน 0.50 น้ิว 

5. การเขียนอางอิงในเน้ือหาใหใชระบบนาม-ป ตามรูปแบบ APA Style ของ American 

Psychological Association 

6. ความยาวบทความรวมรูปและตาราง ไมเกิน 15 หนา 

 ในบทความประกอบไปดวยหัวขอและรูปแบบการพิมพ ดังน้ี   

1. ชื่อเร่ือง (Title) 

- มีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพใหญ) ขนาด 20 ตัวหนา กลางหนากระดาษ  

2. ชื่อผูเขียน (ทุกคน) 

- พิมพเฉพาะช่ือและนามสกุลเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพใหญ) ขนาด 16 ตัวหนา 

กลางหนากระดาษ ใสเครื่องหมายดอกจัน (*) หลังช่ือผูเขียนเพ่ืออางอิงหนวยงาน ถามีผูเขียนมากกวา 1 คน    

คั่นดวยเครื่องหมายลูกนํ้า (,) และถาผูเขียนอยูตางหนวยงานกันใหใสจํานวนดอกจันตางกัน  

3. บทคัดยอ (Abstract) 

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

- เน้ือหาบทคัดยอท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 16 point ตัวธรรมดาชิดขอบยอหนา 

โดยจัดทําเปนความเรียงรอยแกวยอหนาเดียว มีความยาวไมเกิน 250 คํา  

- ตองมีคําสําคัญ (Keywords) ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 14 ควรเลือกคําสําคัญ      

ท่ีเก่ียวของกับบทความ 2-5 คํา ระบุไวทายบทคัดยอและทาย Abstract 



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

4. ท่ีอยูผูเขียน 

- พิมพเครื่องหมายดอกจัน (*) ตามดวยท่ีอยูผูเขียนเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษขนาด 12 point 

ไวมุมซายดานลางของหนาแรกเพ่ืออางอิงหนวยงาน  

5. สวนเนื้อหาบทความ 

- หัวขอ ขนาด 16 point ตัวหนา ชิดดานซาย 

- เน้ือความ ขนาด 16 point ชิดขอบยอหนา 

- บทความวิจัยหรือวิจัยงานสรางสรรค ควรประกอบดวยหัวขอ ไดแก บทนํา วัตถุประสงค       

วิธีการศึกษา ผลการศึกษา สรุปและอภิปรายผล ขอเสนอแนะ (ถามี) และรายการอางอิง 

- บทความวิชาการ ควรประกอบดวยหัวขอ ไดแก บทนํา เน้ือหา สรปุ และรายการอางอิง 

- บทความงานสรางสรรค ควรประกอบดวยหัวขอ ไดแก บทนํา วัตถุประสงค กระบวนการ

สรางสรรค ผลการสรางสรรค สรุปและอภิปรายผล ขอเสนอแนะ (ถามี) และรายการอางอิง  

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

ตามลําดับ ตอดวยขอความบรรยายภาพหรือแผนภูมิ และบรรทัดถัดไปใหระบุท่ีมา หากผูวิจัยจัดทําข้ึนเองใหระบุ

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

- กรณีท่ีมีตาราง ดานบนตารางใหระบุคําวา “ตารางท่ี ...” ใสเลขเรียงตามลําดับ ตอดวย

ขอความบรรยายตาราง ชิดขอบดานซายของหนากระดาษ (ใชตัวอักษรขนาด 14 หนา) และขนาดของตารางตอง

มีขนาดไมเกินระยะขอบกระดาษท่ีกําหนดไว  

6. การเขียนรายการอางอิง 

การเขียนรายการอางอิงเพ่ือระบุแหลงท่ีมาของเอกสารหรือขอมูลของผูอ่ืนหรือจากแหลงงานของ

ผูอ่ืนมาใชในงานของตน เพ่ือใหผูอานทราบวาผูเขียนไดยกงานหรือแนวความคิดของผูใดมาเก่ียวของบาง ทําให

สามารถคนหาและติดตามอานเพ่ิมเติมได ซึ่งวารสารพัฒนศิลปวิชาการกําหนดใหเขียนอางอิงตามระบบนามป 

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

สากลท่ีนิยมแพรหลาย ดวยการอางอิงแหลงท่ีมาของขอความแทรกในเน้ือหา สามารถเขียนได 2 ลักษณะ ดังน้ี 

1. อางไวขางหนาขอความ  ใชในกรณีตองการเนนช่ือผูแตงท่ีเปนเจาของขอความหรือแนวคิด 

โดยอางช่ือผูแตง ตามดวยปและระบุเลขหนาของเอกสารท่ีอางใสไวในวงเล็บ จากน้ันตามดวยขอความท่ีอาง  

2. อางไวขางทายขอความ ใชในกรณีตองการเนนขอความหรือแนวคิดท่ีนํามาอาง โดยระบุช่ือ-

นามสกุลของผูแตง ปท่ีพิมพและเลขหนาท่ีนํามาอางอิงตอจากขอความท่ีอางถึงหรือสรุปความใสไวในวงเล็บท้ังหมด   

ตัวอยาง  การอางอิงในเน้ือหาหนาและทายขอความ 

หนาขอความ ทายขอความ 

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

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

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

ประเมษฐ  บุณยะชัย (2543) (ประเมษฐ  บุณยะชัย, 2543) 

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

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

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

การอางอิงทายเลมใหระบุหัวขอรายการอางอิงวา “รายการอางอิง” และจัดพิมพตามแบบ

มาตรฐานท่ีกําหนด หากรายการอางอิงเปนรายการสัมภาษณหรือเอกสารฉบับตัวเขียน ใหเขียนรวมกับรายการ

อางอิงรายการอ่ืน ๆ โดยไมตองแยกหัวขอเฉพาะ สําหรับรูปแบบการเขียนรายการอางอิงทายบทความใหเขียนดังน้ี 

- ช่ือวารสารหรือช่ือหนังสือใชตัวหนา   

- เริ่มเรียงเอกสารภาษาไทยกอนเอกสารภาษาอังกฤษโดยเรียงช่ือตามลําดับอักษรในพจนานุกรม  

- บรรทัดท่ีสองและบรรทัดตอ ๆ ไปของแตละรายการอางอิงใหยอหนาเขามา 5-7 ตัวอักษร  

หรือประมาณครึ่งน้ิว 

การอางอิงทายเลม ตัวอยาง 

หนังสือท่ัวไป 

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

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

ในสมัยสุโขทัยถึงสมัยอยุธยาตอนกลาง. กรุงเทพฯ: สถาบันไทยศกึษา จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลยั. 

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

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) (พิมพครั้งท่ี 2). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั. 

ผูเขียนท่ีมีอิสริยยศ ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยา. (2555). บันทึกเร่ืองความรู

ตาง ๆ (พิมพครั้งท่ี 3). กรุงเทพฯ: มูลนิธิเสถียรโกเศศ-นาคะประทีป. 

ผูแตงเปนหนวยงาน กรมสงเสรมิวัฒนธรรม. (2560). รุกขมรดกของแผนดินใตรมพระบารม.ี กรุงเทพฯ: 

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ. 

บทความหรือบทวิจารณในหนังสือ  

บทความในวารสาร เจตน เจริญโท. (2536). “การทองเท่ียวกับสิ่งแวดลอมไทย ทําอยางไรจึงจะยั่งยืน”.  

นิตยสารโลกสีเขยีว, 2, 4: 16-20. 

บทความวิจารณ

หนังสือในวารสาร 

สุริชัย หวันแกว. (2536). วิจารณเร่ือง บริษัทญ่ีปุนกับการเปน NIC ของประเทศไทย 

โดย สุวินัย ภรณวลัย. เอเชียปริทัศน, 11, 2: 79 - 83. 

บทความหนังสือพิมพ ประสงค วิสุทธ์ิ. (19 มีนาคม 1537). “สิทธิของเด็ก”. มติชน. หนา 18. 

บทความสารานุกรม ศักดิ์ศรี แยมนัดดา. (2532-2533). “มหาภารตะ”. สารานกุรมไทยฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน 22. 14354-14369. 
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ผูเขียนสงตนฉบับมายังกองบรรณาธิการ 

กองบรรณาธิการตรวจสอบความสมบูรณ 

และความถูกตองของตนฉบับ 

กองบรรณาธิการจัดสงตนฉบับให       

โรงพิมพดําเนินการจัดทํารูปเลม 

กองบรรณาธิการดําเนินการเผยแพร

วารสาร และประกาศรับตนฉบับ 

รับ/แกไข 

สงคืนผูเขียน 

แกไข 

แจงผูเขียน 
(Reject) 

แจงผูเขียนแกไข
ตนฉบับ 

รับ 

แกไข 

ไมผาน ผูทรงคุณวุฒิอานประเมิน 
(Reviewer)  

 

กองบรรณาธิการ

ตรวจสอบความถูกตอง 

ผานแบบมีเง่ือนไข 

ผาน 

ผาน 

กองบรรณาธิการจัดพิมพตนฉบับ 

สงคืนผูเขียน
แกไข 
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ช่ือบทความภาษาไทย 

ช่ือบทความภาษาอังกฤษ 

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

ช่ือผูเขียนภาษาอังกฤษ 

บทคัดยอ  

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

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

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

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

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

Abstract 

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

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

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

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

* ที่อยูผูเขียนคนที่ 1 ภาษาไทย 

  ที่อยูผูเขียนคนที่ 1 ภาษาอังกฤษ 
** ทีอ่ยูผูเขียนคนที ่2 ภาษาไทย 

   ที่อยูผูเขียนคนที่ 2 ภาษาอังกฤษ 
*** ที่อยูผูเขียนคนที่ 3 ภาษาไทย 

     ที่อยูผูเขียนคนที่ 3 ภาษาอังกฤษ

(เลขหนาตัวธรรมดา 14  ชิดขวา)  

(ตัวหนา 20 ก่ึงกลาง)  

(ตัวหนา 20 ก่ึงกลาง)  

(ตัวหนา 16 ก่ึงกลาง)  

(ตัวหนา 16 ก่ึงกลาง)  

(ตัวหนา 18 ก่ึงกลาง)  

(ตัวธรรมดา 16 กระจายแบบไทย) 

(ตัวธรรมดา 16  กระจายแบบไทย) 

(ตัวธรรมดา 12 ชิดซาย ไวมุมขวาลางสุดของหนาแรก)  

(ตัวหนา 18  ก่ึงกลาง)  

(1½)  

(1½)  

(1½)  

 

(1½)  

 

(1½)  

 

(1½)  

 

(1½)  

 
(1½)  

 

(1½)  

 

1” 

1” 1½” 

1” 

ตัวอยางการเขียน “บทความวิจัย” 
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บทนํา 

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

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

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

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

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

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

วัตถุประสงค 

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

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

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

วิธีการศึกษา 

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

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

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

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

ตารางท่ี 1 ชื่อตาราง 

ชื่อหัวขอ     

     

     

     

* คําอธิบายคาในตาราง 

ท่ีมา : ระบุแหลงท่ีมา  (อางอิงตามระบบ) 

ตารางท่ี 2 ชื่อตาราง 

ชื่อหัวขอ     

     

     

     

ท่ีมา : ระบุแหลงท่ีมา  (อางอิงตามระบบ) 

(ตัวหนา 16  ชิดซาย)  

(ตัวธรรมดา 16 กระจายแบบไทย)  

(ตัวหนา 16  ชิดซาย)  

(ตัวธรรมดา 16 กระจายแบบไทย)  

(1½)  

 

(1½)  

 

(ตัวหนา 16 ชิดซาย)  

(ตัวธรรมดา 16 กระจายแบบไทย)  

(1½)  

 

(1½)  

 

 

(1½)  

 

(1½)  

 

(1½)  
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ภาพท่ี 1 ---------------------------------------  (คําอธิบายรูป)  

ท่ีมา : (ถานํารูปภาพจากแหลงท่ีมาอ่ืน ไมไดสรางขึ้นเองใหอางอิงแหลงท่ีมาดวย เพราะมีลิขสิทธิ์) 

ผลการศึกษา 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

สรุปและอภิปรายผล 

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

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

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

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

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

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

 

(ตัวหนา 16  ชิดซาย)  

(ตัวธรรมดา 16 กระจายแบบไทย)  

(1½)  

 

(ตัวหนา 16  ชิดซาย)  

(ตัวธรรมดา 16 กระจายแบบไทย)  

(1½)  

 

(1½)  

 

(1½)  
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ขอเสนอแนะ (ถามี) 

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

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

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

รายการอางอิง   

---------------------------------- (การอางอิงใชรูปแบบ APA)-------------------------------------------- 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

(ตัวหนา 16 ชิดซาย)  

(ตัวธรรมดา 16  กระจายแบบไทย)  

(1½)  

 

(ตัวหนา 16  ชิดซาย)  

(ตัวธรรมดา 16  กระจายแบบไทย)  

(1½)  

 

(1½)  
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