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เรื่อง        :  การสร้างสรรค์วิดีโอน าเสนอวรรณกรรมเยาวชนเรื่องเจ้าชายน้อย 

       ตอนเจ้าชายน้อยกับสุนัขจ้ิงจอก โดยใช้เทคนิคสตอปโมชัน 
  
จุลนิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาวิจัยเพื่อน าไปสู่การผลิตวิดีโอน าเสนอวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง

เจ้าชายน้อย ตอนเจ้าชายน้อยกับสุนัขจ้ิงจอก โดยใช้เทคนิคสตอปโมชัน ความยาว 3 นาที โดยมุ่งเน้น
ศึกษาวิเคราะห์การผลิตวิดีโอโดยใช้เทคนิคสตอปโมชัน ประเภทคัตเอาต์แอนิเมชัน ในทุกขั้นตอนการ
ผลิต เริ่มจากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการผลิต (Pre-production) ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้มี
ประสบการณ์ด้านการอ่านวรรณกรรมเยาวชนเรื่องเจ้าชายน้อย จ านวน 1 ท่าน ด้านการผลิตวิดีโอ
ด้วยเทคนิคสตอปโมชัน จ านวน 1 ท่าน และนักวาดภาพประกอบ จ านวน 1 ท่าน เพื่อน าข้อมูลท่ีได้
จากการศึกษาท้ังหมดมาจัดท าโครงเรื่อง การออกแบบตัวละคร และสตอรี่บอร์ด จากนั้นจึงด าเนินการ
ผลิตวิ ดีโอน าเสนอวรรณกรรมเยาวชนเรื่องเจ้าชายน้อย ตอนเจ้าชายน้อยกับสุนัขจ้ิงจอก             
ความยาว 3 นาที (Production and Post-Production) หลังจากผ่านขั้นตอนการผลิตวิดีโอน าเสนอ
วรรณกรรมเยาวชนเรื่องเจ้าชายน้อย ผู้ศึกษาได้จัดท าการประเมินผลกับกลุ่มเป้าหมาย ผู้ท่ีมีอายุ
ระหว่าง 13-18 ปี จ านวน 5 ท่าน (Evaluation) 

ผลการศึกษาการประเมินผลพบว่า กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ โดยให้เหตุผลว่า
เป็นวิดีโอช้ินงานท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ และใช้ความพยายามในการออกแบบตัวละคร ฉาก รวมถึง
การผลิต ซึ่งกลุ่มตัวอย่างมีความพอใจอย่างมาก ท้ังนี้กลุ่มตัวอย่างยังให้เหตุผลอีกด้วยว่าตัวละคร และ
ฉาก มีความเหมาะสมกับเนื้อหาเรื่องราว ท าให้เข้าใจง่าย ไม่สับสน แต่หากเพิ่มรายละเอียดเข้าไปอีก 
จะให้วิดีโอช้ินงานมีความน่าสนใจมากขึ้นอีก ส่วนส่ิงท่ีกลุ่มตัวอย่างให้ค าแนะน าคือ บทการสนทนา
และค าบรรยายอ่านค่อนข้างยาก ควรท าให้อ่านง่ายและน่าสนใจกว่านี้ รวมถึงอยากให้วิดีโอช้ินงานมี
มิติมากยิ่งขึ้น และปรับเสียงและดนตรีประกอบให้สมดุลกว่านี้ จะท าให้ความน่าสนใจของวิดีโอช้ินงาน
เพิ่มข้ึน 
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ช่วยเหลือจำก อำจำรย์พิมพ์มุก โลหกุล อำจำรย์ที่ปรึกษำผู้ควบคุมดูแลจุลนิพนธ์ ซึ่งตลอดระยะเวลำท่ี
ท ำจุลนิพนธ์นี้ อำจำรย์ได้ให้ค ำแนะน ำท่ีดี ตลอดจนเสียสละเวลำอันมีค่ำมำตรวจแก้ไข นอกจำกนี้ขอ
กรำบขอบพระคุณ อำจำรย์ทัพพ์เทพ ภำปรำชญ์ อำจำรย์ณิภัทรำ ทองปัชโชติ อำจำรย์สกล เตียเจริญ 
และ อำจำรย์ปวำฬ เกษกำญจน์ คณะกรรมกำรตรวจสอบจุลนิพนธ์ ท่ีช่วยเติมเต็มในจุดอ่อนต่ำงๆ   
ให้ค ำแนะน ำ แก้ไขส่วนท่ีบกพร่องจนท ำให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้ส ำเร็จลุล่วงด้วยดี 

ผู้ศึกษำขอกรำบขอบพระคุณคณำจำรย์ทุกท่ำนในคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
ส่ือสำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร ท่ีได้มอบควำมรู้ ควำมเมตตำ รวมถึงประสบกำรณ์ชีวิตอันมีค่ำ จนท ำ
ให้ศิษย์คนนี้ประสบควำมส ำเร็จในกำรศึกษำ 

สุดท้ำยผู้ศึกษำขอกรำบพระคุณ นำยพรพรหม ชีวโมกข์ และนำงสำวหทัยชนก ชีวโมกข์ 
พ่อและพี่สำว ท่ีมอบท้ังควำมรัก ก ำลังใจ กำรดูแล และกำรสนับสนุนในกำรศึกษำจนท ำให้มี
ควำมส ำเร็จในวันนี้ อีกท้ังเพื่อนๆทุกคน รวมถึงพี่เกมท่ีคอยสนับสนุน ให้ควำมช่วยเหลือในกำรถ่ำยท ำ
แ ละ ให้ ก ำ ลั ง ใ จ ม ำ โ ด ย ต ลอ ด  ด้ ว ย ค ว ำม ช่ ว ย เ ห ลื อ แ ละ ก ำ ลั ง ใ จ จ ำ ก ทุ ก คน  ท ำ ใ ห้                               
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บทท่ี1 
 

บทน ำ 
 

ที่มำและควำมส ำคัญ 
เจ้าชายน้อยเป็นหนังสือประเภทนิทานมีคติธรรม เนื้อเรื่องด าเนินไปเรื่อยๆดุจดังดนตรีท่ี

มีสองระดับเสียง ต่างก าลังแสวงหาข้อยุติอยู่ แต่เบ้ืองหลังเสียงแต่ละระดับนี้ หากเราสืบสาวราวเรื่องดู
เราจะพบว่ามีบุคคลเพียงคนเดียวบงการอยู่นั่นคือผู้เขียน ความคิดอันนี้สืบเนื่องมาจากชีวิตในวัยเด็ก
ของเขาซึ่งเป็นช่วงชีวิตท่ีตกต่ าและล าเค็ญมาก เมื่อเขาหวนระลึกถึงชีวิตในวัยเด็กเขามักกล่าวว่า “เมื่อ
ฉันอยู่ในวัยเด็ก ตอนนั้นแต่ละวันก็ดุจเดียวกัน วันเวลามันแสนจะวังเวง เขารอคอยค าตอบท่ีจะให้แก่
ความทุกข์แสนเข็ญและความสงบในดวงจิตของมนุษย์” (สมศักดิ์ ธนาศุภวัฒน์ 2524) 

เจ้าชายน้อย (Le Petit Prince) เป็นวรรณกรรมฝรั่งเศส จัดอยู่ในวรรณกรรมประเภท
จินตนิยาย ผู้เขียนเป็นนักบินชาวฝรั่งเศส ช่ือ อองตวน แซงเต็ก-ซูเปรี (Antoine de Saint-Exupery) 
และเจ้าชายน้อยก็เป็นหนังสือท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของเขา เจ้าชายน้อยถูกตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.1943 
นับได้ว่าเป็นวรรณกรรมยอดนิยมตลอดกาลเลยทีเดียว ปัจจุบันมียอดขายมากกว่า 50 ล้านเล่มแล้ว 
และมีแปลเป็นภาษาต่างๆ เป็นจ านวนมาก รวมท้ังภาษาไทยด้วย ฉบับท่ีถูกแปลเป็นไทยมีผู้แต่ง เช่น 
อ าพรรณ โอตระกูล , พงาพันธุ์ โบบิเยร์ และอาริยา ไพฑูรย์ 

โดยมีเรื่องราวเกี่ยวกับนักบินคนหนึ่งท่ีบังเอิญเครื่องบินเกิดเหตุขัดข้อง จนตกมาอยู่
กลางทะเลทรายอันอ้างว้าง แต่แล้วเขากลับได้พบกับเด็กชายตัวน้อยท่ีเดินทางมาจากดวงดาวอันไกล
โพ้น เพื่อมาแสวงหาค าตอบจากค าถามท่ีเกิดขึ้นภายในจิตใจระหว่างตัวเขากับกุหลาบแสนสวย เขาจึง
ต้องออกค้นหาค าตอบในค าถามในใจนั้น จนสุดท้ายก็มาพบค าตอบท่ีตามหาจนเจอ บนดวงดาวท่ีมีช่ือ
เรียกว่า “โลก” ใบนี้ อีกท้ังยังได้รู้จักค าว่ามิตรภาพเพิ่มไปด้วย 

ผู้เขียนวรรณกรรมเยาวชนเรื่องเจ้าชายน้อยพยายามบอกให้ผู้อ่านได้รับรู้ถึงคุณค่าของ
บางส่ิงบางอย่างท่ีตัวเราเองอาจมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า เฉกเช่นว่าเราจะรู้คุณค่าของบางส่ิงบางอย่างก็
ต่อเมื่อเราได้สูญเสียส่ิงๆนั้นไปแล้ว และเมื่อเรารู้คุณค่าของมันแล้วเราก็ต้องรู้จักท่ีจะดูแลทะนุถนอม
และเอาใจใส่รับผิดชอบต่อส่ิงๆนั้น ดังนั้นแล้วจะเห็นได้ว่าภายใต้หนังสือเล่มนี้มีข้อคิดและอะไรหลายๆ 
อย่างท่ีสอนให้เรารู้จักคิดรู้จักท่ีจะรักและรับผิดชอบต่อส่ิงท่ีตนเองมีเพื่อไม่ให้สูญเสียส่ิงท่ีรักไปในเวลา
อันส้ัน เพราะบางครั้งส่ิงท่ีอยู่ใกล้ตัวเรามากท่ีสุดเราก็อาจมองไม่เห็นหากไม่ยอมเปิดใจมองมัน     
(กวินนา สุขผล 2556) 

การผลิตผลงานในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้เลือกท าตอนเจ้าชายน้อยกับสุนัขจ้ิงจอก ซึ่งเป็น
เรื่องราวเกี่ยวกับการสร้างมิตรภาพ และกล่าวถึงความผูกพันนั้นจะเกิดขึ้นได้ ต้องอาศัยระยะเวลา  
เหตุผลท่ีเลือกตอนนี้มาผลิตนั้น เพราะว่าเยาวชนสามารถน าข้อคิดมาเป็นตัวอย่างในการสร้าง
มิตรภาพ  
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เทคนิค “สตอปโมชัน” (Stop Motion) คือ แอนิเมชัน (Animation) หรือ
ภาพเคล่ือนไหวท่ีผู้สร้าง (Animator) นั้นจะต้องสร้างส่วนประกอบต่างๆของภาพขึ้นด้วยการขยับ
รูปร่างท่าทางของส่วนประกอบเหล่านั้นทีละนิดแล้วใช้กล้องถ่ายไว้ทีละเฟรม  จากนั้นก็น าภาพท่ีได้
จากแต่ละเฟรมนั้นมาประกอบเป็นเรื่องราว (นิจษา สุวรรณพฤษชาติ 2553 : 4) 

เทคนิคสตอปโมชันนั้นมีการท าได้หลายประเภท แต่ในการผลิตงานช้ินนี้ได้ผลิตโดย
เทคนิคสตอปโมชัน ประเภทคัตเอาต์แอนิเมชัน (Cutout animation) ซึ่งเป็นเทคนิคท่ีใช้กระดาษ
หรือผ้า ตัดเป็นรูปต่างๆ และน ามาขยับเพื่อถ่ายเก็บไว้ทีละเฟรม 

ท้ังนี้ผู้ศึกษาได้เห็นว่าวรรณกรรมเยาวชนเรื่องเจ้าชายน้อยส่วนมากนั้นอยู่ในรูปแบบของ
หนังสือ จึงต้องการผลิตออกมาเป็นวีดีโอน าเสนอโดยมีภาพเคล่ือนไหวประกอบ เพื่อจะได้เข้าถึง ง่าย
และดึงดูดกลุ่มเยาวชนได้หันมาสนใจกันมากขึ้น และด้วยเทคนิคสตอปโมชันนั้นมีความน่าสนใจเพราะ
มีการเล่นกับจังหวะของการขยับและการเคล่ือนไหว จึงเป็นการเหมาะสมถ้าหากจะน ามาใช้เป็น
เทคนิคในการน าเสนอวีดีโอช้ินนี้ เพื่อให้ผู้ท่ีได้รับชมรู้สึกเพลิดเพลิน 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาและสร้างสรรค์วีดีโอน าเสนอวรรณกรรมเยาวชนเรื่องเจ้าชายน้อยโดยใช้
เทคนิคสตอปโมชัน 

2. ประเมินความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์ของผู้ชมกลุ่มเป้าหมายท่ีมีต่อส่ือวิดีโอ
สร้างสรรค์ท่ีผลิตขึ้น 
 
ลักษณะและขอบเขตของโครงกำรจุลนิพนธ์ 

การสร้างสรรค์วี ดีโอน าเสนอวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง เจ้าชายน้อยโดยใช้เทคนิค         
สตอปโมชัน โดยศึกษาเนื้อเรื่องของวรรณกรรมเยาวชนเจ้าชายน้อย และศึกษาวิธีการท าสตอปโมชัน 
มีการวางแผนและทดลองก่อนการถ่ายท าจริง โดยกลุ่มผู้ชมมุ่งเน้นไปยังกลุ่มเยาวชนอายุ 13-18 ปี 
โดยผลิตวีดีโอจ านวน 1 ตอน ความยาว 3 นาที 
 
ขั้นตอนกำรศึกษำ 

1. ศึกษาและเสนอหัวข้อจุลนิพนธ์ 
2. รวบรวม ศึกษา และตีความข้อมูล 

-  ศึกษาทฤษฎีและผลงานท่ีเกี่ยวข้อง 
-  ศึกษาและหาข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 

3. ขั้นก่อนการผลิต Pre-Production 
-  Storyboard 
-  จัดเตรียมอุปกรณ์การถ่ายท า 
-  ออกแบบฉาก 
-  ทดลองถ่ายท า 
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4. ขั้นการผลิต Production 
- การถ่ายท าวีดีโอ 

5. ขั้นหลังการผลิต Post-Production 
- ตัดต่อ และ ใส่เทคนิคพิเศษ 

6. การท าวิจัยและประเมินผล 
-  เพื่อรับรู้ถึงความคิดเห็นของผู้ชม และน าไปปรับปรุงในการท างานครั้งต่อๆไป 

7. สรุปผลและจัดท ารูปเล่ม 
 
ข้อจ ำกัดในกำรศึกษำ 

ในการศึกษาครั้งนี้ มีข้อจ ากัดท่ีเป็นอุปสรรคในการผลิตผลงาน ดังนี้ 
1. ข้อจ ากัดด้านระยะเวลาในการศึกษาและการด าเนินงานผลิตวิดีโอ 
2. ข้อจ ากัดด้านเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ท่ีต้องใช้ร่วมกันทุกช้ันปี 
3. ข้อจ ากัดด้านงบประมาณท่ีอาจไม่เพียงพอในการลงทุนเพื่อการผลิตวิดีโอ 

 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. ท าให้ทราบถึงขั้นตอนและวิธีการสร้างสรรค์วิดีโอโดยใช้เทคนิคสตอปโมชัน 
2. ท าให้ทราบว่าหนังสือวรรณกรรมเยาวชนเรื่องเจ้าชายน้อย สามารถน ามาผลิตเป็น

วิดีโอท่ีน่าสนใจในรูปแบบใหม่ๆได้ 
3. ท าให้เยาวชนหันมาสนใจวรรณกรรมเยาวชนเรื่องเจ้าชายน้อยมากข้ึน 
4. เพื่อเป็นแนวทางให้แก่ผู้ท่ีสนใจในการผลิตวิดีโอโดยใช้เทคนิคสตอปโมชัน 
5. ได้รับรู้ถึงปัญหาและอุปสรรคของการผลิต รวมถึงเรียนรู้แนวทางแก้ไขปัญหาในทุก

ขั้นตอน เพือ่น าไปพัฒนาต่อไปในอนาคต 
 

นิยำมศัพท์ 
1. วรรณกรรมเยาวชน หมายถึง หนังสือท่ีเขียนขึ้นเป็นพิเศษส าหรับเด็ก ไม่ว่าจะอยู่ใน

รูปแบบใดๆก็ตาม และรวมถึงหนังสือท่ีเขียนขึ้นส าหรับผู้ใหญ่ท่ีเด็กชอบด้วย ไม่เพียงแต่อ่านแล้วได้รับ
ความรื่นรมย์เท่านั้น แต่ต้องมีคุณภาพทางด้านเนื้อหาและได้มาตรฐานทางศิลปะ เหมาะกับระดับ
ความสามารถในการอ่านและความเข้าใจของเด็กในแต่ละวัย 

2. เจ้าชายน้อย หมายถึง หนังสือวรรณกรรมเยาวนชนแปลเรื่องเยี่ยมของโลกหนังสือ 
แสดงถึงความจริงใจในชีวิตท่ีปรากฏขึ้นอย่างชัดเจน เป็นวรรณกรรมเด็กท่ีต้องการส่ือสารถึงมิตรภาพ
ท่ีสามารถเกิดได้กับทุกคน ทุกสถานท่ี และมิตรภาพที่แท้จริงนั้นก็ยากท่ีจะลบเลือนได้ 

3. สตอปโมชัน (Stop Motion) หมายถึง การสร้างภาพนิ่งเคล่ือนไหวจากการถ่ายภาพ
ไว้ทีละเฟรม (Frame) ซึ่งแต่ละเฟรมนั้นจะมีการเคล่ือนไหวทีละน้อย แล้วน าภาพนิ่งเหล่านั้นมาเรียง
กันอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องโดยใช้หลักภาพลวงตาให้ดูเหมือนว่าภาพนิ่งเหล่านั้นมีการเคล่ือนไหว ท า
ให้ดวงตาเห็นภาพที่มีการเคล่ือนไหวในลักษณะภาพติดตา (Persistence of Vision) 
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บทท่ี 2 
 

ทฤษฎี ผลงาน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การสร้างสรรค์วีดีโอน าเสนอวรรณกรรมเยาวชนเรื่องเจ้าชายน้อย 
ตอนเจ้าชายน้อยกับสุนัขจ้ิงจอก โดยใช้เทคนิคสตอปโมชัน” ผู้ศึกษาได้น าแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจน
งานวิจัยท่ีมีความเกี่ยวข้องมาศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

1. แนวคิดและทฤษฎี 
 1.1 การส่ือสารเพื่อโน้มน้าวใจ 
 1.2 เทคนิคการส่ือสารกับเด็กและวัยรุ่น 
 1.3 การท าแอนิเมชันด้วยกล้องถ่ายภาพ 
 1.4 สตอปโมชันกราฟิก 
 1.5 แนวคิดทฤษฎีสัญวิทยา (Semiology) 
 1.6 ทฤษฎีสี 
 1.7 แนวคิดเกี่ยวกับการเล่าเรื่อง 

2. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
3. ผลงานท่ีเกี่ยวข้อง 
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1. แนวคิดและทฤษฎี 
1.1 แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ 

 วิษณุ สุวรรณเพิ่ม (2523 : 7) ได้กล่าวไว้ว่าการโน้มน้าวใจเป็นส่วนส าคัญในชีวิตประจ าวันของ
มนุษย์ทุกคน เพราะมนุษย์ต้องพึ่งพาอาศัยกันและกันในการด ารงชีวิต ต้องท ากิจกรรมร่วมกับคนอื่น 
มนุษย์ต้องการอาหาร ต้องการการศึกษา ท่ีอยู่อาศัย การขนส่ง เครื่องแต่งกาย และดูแลสุขภาพตัวเอง 
แต่ถ้ามนุษย์อยู่คนเดียวในโลกหรือเป็นสัตว์ท่ีด าเนินชีวิตได้โดยไม่อาศัยการช่วยเหลือจากผู้อื่น  การ
โน้มน้าวใจก็ไม่มีความจ าเป็น เพราะเหตุว่าการโน้มน้าวใจนั้น เป็นส่ิงจ าเป็นในการกระท ากิจกรรม
ร่วมกันของมนุษย์ กล่าวคือ เมื่อการกระท าร่วมกันของมนุษย์เพิ่มมากขึ้น ความต้องการโน้มน้าวใจ
มนุษย์ด้วยกันเองก็เพิ่มมากข้ึนด้วย 

การโน้มน้าวใจคนนั้นไม่ได้รวมอยู่ในสภาพการณ์ต่างๆเสียท้ังหมด ในขณะท่ีเราจัดการกระตุ้น
หรือเร่งเร้าผู้รับสาร เพื่อให้ผู้รับสารเปล่ียนพฤติกรรมไปตามอิทธิพลของสารนั้นได้ กล่าวคือ  สภาพ
ของการรับสารนั้นมีมากแบบ ข้อความหรือสารที่ส่งมายังผู้รับสารนั้นอยู่ในสภาพท่ีต่างกัน ดังนั้น การ
โน้มน้าวใจจึงต้องขึ้นอยู่กับสภาพการณ์ต่างๆเป็นส าคัญด้วยนั่นเอง 

การโน้มน้าวใจ หมายถึง ความพยายามเปล่ียนความเช่ือ ทัศนคติ ค่านิยม และการกระท า
ของบุคคลอื่น โดยใช้กลวิธีท่ีเหมาะสมให้มีผลกระทบใจบุคคลท้ังโดยใช้วัจนภาษา และอวัจนภาษา จน
เกิดการยอมรับและยอมเปล่ียนตามท่ีผู้โน้มน้าวใจต้องการ 

การส่ือสารเพื่อโน้มน้าวใจ คือ พฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นและพบได้บ่อยในชีวิตประจ าวัน ซึ่งค าว่า
การโน้มน้าวใจและการจูงใจต่างมีความหมายท่ีเหมือนกัน คือ มนุษย์ใช้การส่ือสารเป็นเครื่องมือท่ี
ส าคัญอย่างยิ่งในการจูงใจบุคคล ซึ่งเกี่ยวข้องกับสถานการณ์การส่ือสารเพื่อจูงใจ (Persuasive 
Communication Situation) อันเป็นสถานการณ์ท่ีบุคคลท่ีเป็นแหล่งข่าวสาร หวังท่ีจะให้ผู้รับสาร
ก่อปฏิกิริยาตอบสนองต่อข่าวสาร มีจุดมุ่งหมายเพื่อต้องการให้มีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมหรือ
ก่อให้เกิดพฤติกรรมของผู้รับสารให้ด าเนินไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง  (ส านักบริการข้อมูลและ
สารสนเทศ 2554)  

ความหมายของการโน้มน้าวใจโดยแยกประเด็นท่ีชัดเจน มีลักษณะดังนี้  
1. การโน้มน้าวใจเป็นกระบวนการส่ือสารอย่างหนึ่ง ท่ีผู้ส่งสารมีความต้ังใจท่ีจะมีอิทธิพลบาง

ประการเหนือผู้รับสาร หรือต้องการการตอบสนองบางอย่างจากผู้รับสาร 
2. ส่ิงท่ีผู้ส่งสารต้องการคือการเปล่ียนแปลง หรือการสร้าง หรือการรักษาไว้ซึ่งความคิดเห็น 

ทัศนคติ ค่านิยม ตลอดจนอารมณ์ และการกระท าของผู้รับสาร 
3. การโน้มน้าวใจค านึงถึงทางเลือกของผู้รับสาร และพยายามมีอิทธิพลเหนือทางเลือก

เหล่านั้น 
4. การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในตัวผู้รับสารนั้น เป็นไปโดยสมัครใจหรือด้วยความเต็มใจ 

มิใช่อยู่ในสถานการณ์ท่ีจ าต้องยินยอมเพราะถูกบังคับขู่เข็ญผลของการโน้มน้าวใจจะน าไปสู่การ
เปล่ียนแปลงทัศนคติ และพฤติกรรม ซึ่งมนุษย์จะรวมทัศนคติและความเช่ือไว้เมื่อมีการตอบสนองการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดในตัวและความรู้สึกการเปล่ียนแปลงในพฤติกรรม 

จากนิยามต่าง ๆ ของค าว่า การโน้มน้าวใจ ท าให้เห็นว่าความหมายของของการโน้มน้าวใจ
ครอบคลุมถึงองค์ประกอบใน 5 เรื่อง ได้แก่ (Gass & Seiter 1999 : 21 – 29) 
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1. เจตนาของผู้ส่งสาร การโน้มน้าวใจส่วนใหญ่ ผู้ส่งสารโน้มน้าวใจจะท าการส่ือสารโน้มน้าว
ใจโดยมีเจตนา (intentionality) กล่าวคือ มีวัตถุประสงค์ว่าจะโน้มน้าวใจใคร และโน้มน้าวใจไปเพื่อ
อะไร แต่บางครั้งการโน้มน้าวใจอาจเกิดขึ้นโดยผู้ส่งสารไม่มีเจตนาได้ (Unintentionality) ยกตัวอย่าง
เช่น ลูกมักได้รับอิทธิพลทางความคิดและพฤติกรรมจากพ่อและแม่ ท้ังๆท่ีพ่อและแม่เองไม่ได้มีเจตนา
จะปลูกฝังให้เป็นไปเช่นนั้น นอกจากนั้นการโน้มน้าวใจยังอาจเกิดขึ้นเกินไปจากเจตนาและ
วัตถุประสงค์ท่ีต้ังใจไว้ เช่น การท่ีพ่อและแม่เล่านิทานให้ลูกฟังก่อนนอน โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีจะให้ลูก
ได้รับความเพลิดเพลินและนอนหลับไป แต่นอกจากลูกจะได้รับความเพลิดเพลินแล้ว ยังได้เรียนรู้
ความเช่ือและคติต่างๆจากนิทานนั้นด้วย 

2. ผลท่ีเกิดขึ้นจากการโน้มน้าวใจ แม้ว่าผู้ส่งสารโน้มน้าวใจจะมุ่งหวังผลในทางท่ีตนต้องการ
อย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิดขึ้นกับผู้รับสาร  แต่ก็มีการส่ือสารโน้มน้าวใจจ านวนไม่น้อยท่ีไม่ประสบ
ผลส าเร็จหรือล้มเหลว เนื่องจากการส่ือสารโน้มน้าวใจเป็นกระบวนการท่ีมุ่งเปล่ียนแปลงความเช่ือ 
ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้รับสาร ซึ่งเป็นส่ิงท่ีท าได้ค่อนข้างยาก และผลของการส่ือสารโน้มน้าวใจ
มักไม่เกิดขึ้นหลังจากเสร็จส้ินการส่ือสารทันที รวมท้ังยังมีลักษณะท่ีเป็นนามธรรมยากต่อการสังเกต
ผล 

อย่างไรก็ตาม หากต้องการจะประเมินและวัดผลว่าการส่ือสารโน้มน้าวใจท่ีกระท าเสร็จส้ินไป
แล้วนั้นประสบผลส าเร็จหรือไม่ สามารถดูจากปฏิกิริยาตอบสนองของผู้รับสาร ว่าผู้รับสารมีปฏิกิริยา
ตอบสนองตรงกับเจตนาและวัตถุประสงค์ของผู้ส่งสารหรือไม่ เช่น ผู้ส่งสารขอเงินบริจาคสมทบสร้าง
โรงพยาบาล หลังจากส่ือสารโน้มน้าวใจผู้รับสารแล้ว ผู้รับสารยินดีบริจาคเงินหรือปฏิเสธท่ีจะบริจาค
เงิน 

3. ทางเลือกท่ีผู้ส่งสารมีให้แก่ผู้รับสาร ความหลากหลายของทางเลือกท่ีผู้ส่งสารมีให้แก่ผู้รับ
สาร และการท่ีผู้รับสารมีอิสระในการท่ีจะตัดสินใจเลือกทางเลือกนั้น ๆ เป็นองค์ประกอบอีกประการ
หนึ่งของการโน้มน้าวใจ ซึ่งองค์ประกอบข้อนี้จะแยกการโน้มน้าวใจออกจากการบีบบังคับให้ผู้อื่นท า
ตาม การส่ือสารโน้มน้าวใจจะมีทางเลือกอย่างน้อยสองทางขึ้นไป และนอกจากจะพิจารณาจากความ
หลากหลายของทางเลือกแล้ว ยังจะต้องพิจารณาจากการให้อิสระแก่ผู้รับสารท่ีจะเลือกด้วย หากผู้ส่ง
สารเสนอให้ทางเลือกแก่ผู้รับสาร แม้จะมีทางเลือกหลากหลายแต่ถ้าผู้รับสารไม่อยากจะเลือกเลยสัก
ทาง แล้วถูกบังคับให้ต้องเลือกทางใดทางหนึ่ง ย่อมจะไม่เป็นการส่ือสาร โน้มน้าวใจ การส่ือสารโน้ม
น้าวใจจะต้องให้อิสระแก่ผู้รับสารที่จะปฏิเสธสารโน้มน้าวใจด้วย 

4. การใช้สัญลักษณ์ส่ือความหมายในสารโน้มน้าวใจ โดยท่ัวไปในการส่ือสารโน้มน้าวใจย่อม
ใช้ภาษาเป็นเครื่องมือ ภาษาในท่ีนี้เป็นได้ท้ังภาษาพูด ภาษาเขียน วัจนภาษา อวัจนภาษา ภาษา
ท่าทาง หรือแม้แต่รูปภาพ สัญลักษณ์ต่างๆท่ีสามารถส่ือความหมายตามท่ีผู้ส่งสารโน้มน้าวใจต้องการ
ไปยังผู้รับสาร 

5. การโน้มน้าวใจเป็นกิจกรรมของมนุษย์เท่านั้น องค์ประกอบสุดท้ายของการส่ือสาร โน้ม
น้าวใจ คือ การส่ือสารโน้มน้าวใจจะไม่นับรวมถึงการโน้มน้าวใจส่ิงอื่นท่ีไม่ใช่มนุษย์ ซึ่งการส่ือสารโน้ม
น้าวใจสามารถจะเกิดขึ้นได้ภายในตัวบุคคลคนเดียว ซึ่งเรียกว่าการส่ือสารโน้มน้าวใจตนเอง (Self – 
Persuasion) หรือจะเกิดข้ึนระหว่างบุคคลต้ังแต่สองคนหรือมากกว่า ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการส่ือสารโน้ม
น้าวใจระหว่างบุคคลกับบุคคล การส่ือสารโน้มน้าวใจระหว่างบุคคลกับกลุ่ม การส่ือสารโน้มน้าวใจ
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ระหว่างกลุ่มกับกลุ่ม หรือการส่ือสารโน้มน้าวใจระหว่างกลุ่มกับบุคคลก็ตาม การส่ือสารโน้มน้าวใจจะ
ได้รับอิทธิพลจากสังคมและวัฒนธรรม รวมท้ังปริบทแวดล้อมอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ส่งสารและผู้รับสาร
โน้มน้าวใจนั้นด้วยเสมอ 

ดังนั้นการโน้มน้าวใจจึง หมายถึงการส่ือสารที่ผู้ส่งสารมีความต้ังใจท่ีจะมีอิทธิพลต่อจิตใจและ
การกระท าของผู้รับสาร โดยอาศัยสาร ส่ือ และบริบทแวดล้อมในขณะท่ีท าการส่ือสาร เป็นเครื่องมือ
ในการโน้มน้าวใจ โดยผู้รับสารโน้มน้าวใจมีความสามารถท่ีจะประเมินและตัดสินใจเลือกรับสารโน้ม
น้าวใจได้อย่างอิสระในระดับหนึ่ง 

ผลของการส่ือสารเพื่อการโน้มน้าวใจจะสัมฤทธิ์ผลหรือไม่นั้นอาจไม่ทราบผลเห็นใน
ทันทีทันใด เพราะในบางสภาพการณ์นั้นการส่งสารต้องใช้เวลา ใช้ระยะทางผ่านองค์ประกอบอื่นๆ
จนกว่าจะถึงผู้รับสารเพื่อให้ผู้รับสารจะตีความหมายแล้วโต้ตอบหรือแสดงพฤติกรรมออกมา 

สรุปแล้วผู้ศึกษาได้น าทฤษฎีการส่ือสารเพื่อโน้มน้าวใจมาเป็นแนวทางในการผลิตวิดีโอ
น าเสนอวรรณกรรมเยาชนเรื่องเจ้าชายน้อย ในการใช้รูปแบบของภาพ และเนื้อหาเพื่อโน้มน้าวใจให้
กลุ่มเป้าหมายหันมาให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องการสร้างความสัมพันธ์ และสนใจติดตามวรรณกรรม
เยาวชนเรื่องเจ้าชายน้อยมากยิ่งขึ้น  
 

1.2 เทคนิคการสื่อสารกับเด็กและวัยรุ่น 
พัฒนาการของเด็กแต่ละวัย 
วัยทารก (0-1 ปี) 
ทารกไม่สามารถพูดได้ แต่จะส่ือสารโดยการแสดงออกทางท่าทาง เช่น ยิ้มเมื่อพอใจ ร้องไห้

เมื่อไม่พอใจ ส่งเสียงอ้อแอ้ในล าคอ(Cooing)  
วัยเด็กตอนต้น(อายุ 1-6 ปี) 
เด็กจะใช้ท่าทางในการแสดงออกมากกว่าค าพูด เนื่องจากยังพูดได้ไม่มากและส่ือได้ไม่ชัดเจน

นัก เด็กวัยนี้จะพูดได้ 50 ค าตามสัญลักษณ์ท่ีมองเห็น และใช้ไวยากรณ์ยังไม่ถูกต้องนักและจะมีความ
ต้ังใจเพียงส้ันๆ 

วัยเรียน 6-12 ปี 
เด็กจะเข้าใจเหตุผลมากขึ้นในการคิด แต่ยังเข้าใจอะไรในเชิงนามธรรมน้อยและรู้จักใช้ค าพูด

ท่ีถูกต้องตามหลัก ไวยากรณ์มากขึ้น มีทักษะการใช้ภาษามากขึ้น ประเมินระดับความคิดและความ
เข้าใจในเด็กก่อน การอธิบายจึงควรยกตัวอย่างท่ีเป็นรูปธรรมให้เด็กมองเห็นหรือนึกถึงภาพได้ การใช้
วิดีโอเทป ส่ือการสอน รูปภาพ ไดอะแกรมจะช่วยให้เด็กเข้าใจง่ายข้ึน 

เด็กวัยรุ่น 13-19 ปี 
มีทักษะการส่ือสารอย่างสมบูรณ์ มีการคิดในเชิงรูปธรรมและนามธรรมมากขึ้น สามารถ

วิเคราะห์ปัญหาต่างๆได้อย่างเป็นระบบ (Susheewa 2550) 
ปัญหาท่ีพบได้บ่อยมากในอันดับต้นๆท่ีพ่อแม่มาปรึกษา คือ คุยกับลูกวัยรุ่นแล้วไม่เข้าใจกัน 

เมื่อวิเคราะห์สาเหตุแล้วมักหนีไม่พ้นเรื่องของเทคนิคการพูดคุย จะคุยกับวัยรุ่นได้รู้เรื่อง ต้องอาศัย
หลักต่อไปนี้ (วินัดดา ปิยะศิลป์ 2549) 
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1. เข้าใจเขาหน่อยและยอมรับการเปล่ียนแปลง จากเด็กวัยเรียนท่ีอยู่ในโอวาท เริ่มต่อล้อต่อ
เถียง ฉุนเฉียวง่าย ไม่ค่อยยอมท าตามค าส่ังง่ายๆเหมือนสมัยเด็กๆ บางทีก็เหมือนผู้ใหญ่พูดคุยกันรู้
เรื่อง บางครั้งก็ท าตามอ าเภอใจ ไม่ค่อยคิดถึงจิตใจคนอื่น ค าพูดเชือดเฉือน ก้าวร้าว ดูเหมือนไม่มี
มารยาท แต่บทจะพูดหวานก็หวานได้ ขึ้นๆลงๆ เอาแน่นอนไม่ค่อยได้ แต่ก็อยากมีส่วนร่วม  อยาก
แสดงความคิดเห็น และต้องการการยอมรับจากผู้ใหญ่  จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีพ่อแม่จะต้องปรับปรุง 
เปล่ียนแปลงวิธีการ ท้ังกฎเกณฑ์ กติกา วิธีการพูดคุย และลูกเล่นต่างๆให้ทันสมัย พร้อมท่ีจะน ามาใช้
กับลูกวัยรุ่นเพิ่มข้ึน วัยนี้ส่วนใหญ่จะไม่ชอบวิธีการจู้จ้ี ขี้บ่น วุ่นวายกับเรื่องเล็กๆน้อยๆของเขา ยิ่งเข้า
ไปยุ่ง วัยรุ่นจะยิ่งถอยห่าง ไม่ชอบการบังคับตรงๆ ถ้าไม่ใช้เรื่องใหญ่ก็ต้องท าไม่รู้ไม่ช้ีบ้าง แต่ถ้าเป็น
เรื่องท่ีเกินขอบเขต ยอมรับไม่ได้ เช่น หนีโรงเรียน กลับบ้านดึก ก็ต้องจัดการให้ชัดเจน 

2. พูดคุยเปิดเผย เป็นกันเอง เป็นเรื่องท่ีต้องฝึกฝนทักษะนี้มาต้ังแต่เล็กๆ เรียกว่าคุยกันได้ทุก
เรื่องต้ังแต่ไม้จ้ิมฟันยันเรือรบ ท้ังเรื่องท่ีดีและไม่ดี เรื่องท่ีท าส าเร็จและไม่ส าเร็จ เรื่องของความชอบ
และไม่ชอบ คุยกันอย่างเปิดเผยเป็นประจ า บรรยากาศสบายๆ เป็นห่วงเป็นใยพอเหมาะ 

ถ้าน าปัญหาต่างๆมาช่วยกันคิด และรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันจะยิ่งเพิ่มคุณภาพ
การพูดคุยเพิ่มมากขึ้น การใช้เวลาพูดคุยแบบนี้จะท าให้พ่อแม่เข้าใจความคิด ความรู้สึกของวัยรุ่นท่ีมี
ต่อเรื่องต่างๆได้ดี สามารถกระตุ้นให้หัดคิด หัดพูดถึงความคิด ความรู้สึกของตัววัยรุ่นเอง และสะท้อน
ความคิด และความรู้สึก เช่น 

“ลูกคิดถึงเรื่องนี้อย่างไร” (ถามความคิด) 
“เธอรู้สึกอย่างไร ลองบอกครู...........” (ถามความคิด) 
“ลูกต้องการให้เป็นอย่างไร...........” (ถามความคิด) 
“เมื่อลูกโกรธ ลูกคิดจะท าอย่างไรต่อไป” (ถามความคิด) 
เมื่อเด็กตอบว่า “ผมอยากกลับไปชกหน้ามัน” ควรพูดต่อไปว่า “ลูกโกรธมากจนคิดว่า

น่าจะกลับไปชกหน้าเขา” (สะท้อนความคิด) 
“ลูกคงเสียใจ ท่ีคุณครูท าโทษ” (สะท้อนความรู้สึก)  
“หนูรู้สึกอย่างไรบ้าง ท่ีพ่อแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน” (ถามความรู้สึก)  
“เธอรู้สึกอย่างไร ท่ีถูกเพื่อนแกล้ง” (ถามความรู้สึก)  
“ลูกโกรธท่ีถูกเพื่อนแกล้ง” (สะท้อนความรู้สึก)  
“เรื่องท่ีคุยกันนี้คงจะกระทบความรู้สึกของหนูมาก ครูจะคุยกันต่อได้ไหม” (สะท้อน

ความรู้สึก) 
การถามและสะท้อนความรู้สึกและความคิดจะได้ประโยชน์มาก เพราะจะท าให้เด็กรู้สึกว่า 

เราเข้าใจความคิดและความรู้สึกของเขา ท าให้เกิดความสัมพันธ์ท่ีดี เป็นพวกเดียวกัน และจะเปิดเผย
ข้อมูลมากขึ้นชักจูงได้ง่ายข้ึน 

การพูดคุยท่ีดีจะท าให้เขารู้สึกว่า การพูดเล่าเรื่องท้ังเรื่องดีและไม่ดีเป็นเรื่องปกติ  พ่อแม่
และครูควรเป็นตัวอย่างแก่เด็ก ในการบอกความคิดเห็นหรือต้องการของตนเองท่ีชัดเจน เช่น “แม่คิด
ว่า............” “ครูไม่ชอบเลยท่ี ...........” หรือ “พ่อต้องการให้เป็นแบบนี้...........” เป็นต้น  

การท่ีเล้ียงกันมาต้ังแต่เล็ก มิได้หมายความว่าพ่อแม่ลูกจะคิดอะไรได้ตรงกัน หรือท า
เหมือนกัน ให้ยอมรับความคิดเห็นของวัยรุ่นถึงแม้ว่าจะพ่อแม่อาจไม่เห็นด้วยก็ตาม  ให้โอกาสเขาได้
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แสดงความคิดเห็น แสดงความรู้สึกได้ทุกๆเรื่อง แม้ว่าจะเป็นเรื่องท่ีอาจท าผิดพลาดมาก็ต้องชมท่ีเขา
กล้าเปิดเผย แต่การจัดการในเรื่องผิดถูกก็ต้องจัดการไปอีกเรื่องหนึ่ง 

3. เวลา เวลาพูดคุยท่ีมีคุณภาพไม่จ าเป็นต้องมีมาก ควรเป็นเวลาท่ีสบายๆ โดยเอาเหตุการณ์
ในละคร ในภาพยนตร์หรือในประสบการณ์ชีวิตมาคุยต่อเพื่อสังเกตแนวความคิดเห็น  ความเช่ือและ
ค่านิยม ภายใต้บรรยากาศท่ีมองกันในแง่ดีต่อกัน จะท าให้วัยรุ่นรับฟังข้อมูลท่ีพ่อแม่ส่ือสารได้ดีท่ีสุด 
แต่ภายใต้ความกดดัน เครียดหรือมีความโกรธแทรกอยู่ จะท าให้การรับรู้ข้อมูลบิดเบี้ยวไปได้ท้ังสอง
ฝ่าย 

4. ท่าทีของพ่อแม่ ถ้าพ่อแม่รับฟังความคิดเห็นและฟังเหตุผลของวัยรุ่น วัยรุ่นเองก็จะฟังพ่อ
แม่เช่นกัน พ่อแม่ทุกคนพอใจท่ีลูกเช่ือฟัง และไม่พอใจอย่างยิ่งถ้าลูกไม่ท าตามหรือปฏิเสธท่ีจะท า 
ท่าทีของพ่อแม่จึงเป็นเรื่องท่ีมีความส าคัญต่อคุณภาพในการพูดคุยกับวัยรุ่น ควรฝึกให้เด็กคิดเองก่อน
เสมอ เมื่อเด็กคิดไม่ออก ไม่รอบคอบ ไม่กว้าง พ่อแม่ครูอาจช่วยช้ีแนะให้ในตอนท้าย ยอมรับในความ
คิดเห็นท่ีแตกต่าง ยอมรับการปฏิเสธท่ีมีเหตุผล เพราะนั่นหมายความว่าลูกเราเริ่มเป็นตัวของตัวเอง 
แค่ก็มิได้หมายความว่าจะต้องท าตามวัยรุ่นทุกครั้ง เนื่องจากเขายังด้อยประสบการณ์ แต่การพูดกับ
วัยรุ่นโดยไม่แสดงอารมณ์ ปรารถนาดี ใช้เหตุผลแต่ในมุมมองและเหตุผลท่ีแตกต่างออกไป และให้
เวลากลับไปคิด จะช่วยท าให้วัยรุ่นรับข้อมูลของพ่อแม่กลับไปคิดต่อได้  ตัวอย่างการกระตุ้นให้วัยรุ่น
หัดคิดด้วยตนเอง เช่น  

“ลูกคิดว่าปัญหาอยู่ท่ีไหน” (ให้คิดสรุปหาสาเหตุของปัญหา)  
“แล้วเธอจะท าอย่างไรต่อไปดี” (ให้คิดหาทางออก)  
“แล้วทางออกแบบอื่นละ มีวิธีการอื่นหรือไม่” (ให้หาทางเลือกอื่นๆ ความเป็นไปได้อื่นๆ)  
“ท าแบบนี้ แล้วคาดว่าผลจะเป็นอย่างไร” (ให้คิดถึงผลท่ีตามมา)  
“เป็นไปได้ไหม ถ้าจะท าแบบนี้ .....” (แนะน า)... ลูกคิดอย่างไรบ้าง  

5. ช่ืนชมความสามารถ เทคนิคในการพูดคุยกับผู้ใหญ่ได้ดีก็ต้องผ่านการฝึกฝน ซึ่งใน
ระยะแรก อาจพูดไม่เหมาะสมไปบ้างก็ต้องให้อภัย ช้ีให้เห็นความก้าวหน้าในทักษะการเลือกใช้ค าพูด
ท่ีเหมาะสม การใช้เหตุผล การสรุปใจความ แนวคิดต่างๆ การชมต้องให้เกิดความภาคภูมิ ใจตนเอง 
ควรชมให้ผู้อื่นทราบด้วย หรือร่วมช่ืนชมด้วย และเสริมให้เด็กรู้สึกต่อไปว่า เขาคงจะพอใจท่ีตัวเองเป็น
คนดีด้วย ต่อไปเด็กจะช่ืนชมตัวเองเป็น ไม่ต้องรอให้คนอื่นเห็นความดีของตน หรือรอให้คนอื่นชม
เสมอไป ดังตัวอย่างนี้  

“แม่ดีใจมากท่ีลูกช่วยน้องแก้ปัญหา ลูกรู้สึกภูมิใจใช่ไหมจ๊ะ”  
“พวกเราภูมิใจท่ีเธอได้รางวัลครั้งนี้  ช่วยกันตบเมือให้หน่อย เธอคงภูมิใจในตัวเอง

เหมือนกันใช่ไหม”  
แต่ในด้านตรงข้าม เวลาเตือนอย่าให้เกิดความอับอาย ให้ค่อยๆคิด และยอมรับด้วยตัวเอง 

อย่าให้เสียความรู้สึก ควรเตือนเป็นการส่วนตัว ก่อนจะเตือน ควรหาข้อดีของเขาบางอย่าง ชมตรงจุด
นั้นก่อน แล้วค่อยเตือนตรงพฤติกรรมนั้น เช่น  

“ครูรู้ว่าเธอเป็นคนฉลาด แต่การท่ีเธอเอาของเพื่อนไปโดยไม่บอกนี่ไม่ถูกต้อง”  
“ครูเห็นแล้วว่าเธอมีความต้ังใจมาก แต่งานนี้เป็นงานกลุ่มท่ีต้องช่วยกันท าทุกคนนะจ๊ะ”  

6. หลีกเล่ียงการใช้ค าถามท่ีขึ้นต้นว่า “ท าไม” การใช้ค าถามท่ีขึ้นต้นว่า “ท าไม..” เช่น   
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“ท าไมลูกไม่ส่งงาน” จะท าให้วัยรุ่นเข้าใจได้ 2 แบบ คือ  
1. เธอท าไม่ดีเลย ท าไมจึงท าเช่นนั้น 
2. ถ้ามีเหตุผลดีๆ การกระท าเช่นนั้นก็อาจเป็นท่ียอมรับได้ 
ผลท่ีตามมาคือ วัยรุ่นจะพยายามหาเหตุผลเข้าข้างตนเองมากขึ้น เพื่อพยายามยืนยันว่า 

ความคิดและการกระท าของเขาถูกต้อง เป็นการสอนให้เด็กเถียงแบบข้างๆคูๆ  แล้วผู้ใหญ่ก็จะโมโห
เสียเอง ท้ังๆท่ีเป็นคนเริ่มต้นให้เด็กหาเหตุผล แต่เมื่อเด็กแสดงเหตุผล ก็ไม่ยอมรับเหตุผลของเขา ถ้า
ต้องการทราบเหตุผลจริงๆของพฤติกรรม เด็ก ควรถามดังนี้  

“ครูอยากรู้จริงๆว่าอะไรท าให้เธอท าอย่างนั้น”  
“พอจะบอกแม่ได้ไหมว่า ลูกคิดอย่างไรก่อนท่ีจะท าอย่างนั้น”  
“เกิดอะไรขึ้น ท าให้เธอมาโรงเรียนสายในวันนี้”  
“มันเกิดอะไรขึ้น ไหนลองเล่าให้พ่อเข้าใจหน่อย”  

7. การต าหนิ การท่ีมีความคิดเห็นขัดแย้งกันเป็นเรื่องธรรมดาของคนสองคน ความผิดพลาด 
การเถียงข้างๆคูๆ ก็ไม่ต้องไปเอาใจใส่มากนัก อย่าด่วนต าหนิ ดุว่า  ลงโทษก่อนท่ีวัยรุ่นจะพูดจบ 
พยายามสงบใจ ท าความเข้าใจ ให้โอกาส อย่าพูดขัด และสรุปประเด็นให้ตรงกัน จากเรื่องท่ีเขาเล่ามา
ให้ฟังนั้น ถ้าจะต าหนิให้ต าหนิท่ีความคิด การตัดสินใจ หรือพฤติกรรมจะท าให้วัยรุ่นยอมรับและ ไม่
เสียความรู้สึกด้านดีของตนเอง มากกว่าไปต าหนิท่ีตัววัยรุ่นว่าเป็นคนไม่ดี เพราะจะเกิดการต่อต้านไม่
ยอมรับ เช่น  

“การมาโรงเรียนสาย เป็นส่ิงท่ีไม่ดี” ดีกว่า “เธอนี่แย่มาก ข้ีเกียจจังเลยถึงมาสาย”  
“การท าเช่นนั้น ไม่ฉลาดเลย” ดีกว่า “เธอนี่โง่มากนะ ท่ีท าเช่นนั้น”  
“แม่ไม่ชอบท่ีลูกไม่ได้ช่วยงานบ้าน ทุกคนต้องช่วยกัน” ดีกว่า “ลูกเห็นแก่ตัวและชอบเอา

เปรียบ”  
ไม่ควรใช้ค าพูดท านองว่า เป็นนิสัยไม่ดี หรือสันดานไม่ดี เพราะจะเกิดการต่อต้านหรือ

แกล้งเป็นอย่างนั้นจริงๆ หรืออย่าพูดล่วงเกินไปถึงผู้อื่น เช่น “ นิสัยเสียเหมือนพ่อไม่มีผิด”  
เหตุท่ีวัยรุ่นไม่ชอบพูดคุยกับผู้ใหญ่ มักเกิดจาก  
1. ชอบเอาไปเล่าต่อ  
2. จบการพูดคุยด้วยการส่ังสอน อบรม ดุว่า หรือโวยวายโดยท่ียังฟังไม่จบ  
3. ไม่สนใจจริงจังในเนื้อหาท่ีเขาพูดหรือติดยึดแนวความคิดของผู้ใหญ่เพียงแค่ท า ท่ารับฟังไป

อย่างนั้นไม่ได้ต้ังใจท่ีจ าท าความเข้าใจเนื้อหาท่ีเขาพูดออกมา หรือไม่ยอมท่ีจะเข้าใจ  
4. จ้องจับผิด  
5. ไม่เคยสนใจพูดคุยกันมาก่อน พอมีเรื่องขึ้นมาถึงจะมาพูดคุยซักถาม หรือเพื่อหวัง

ผลประโยชน์  
ส่ิงท่ีวัยรุ่นอยากได้รับจากผู้ใหญ่ เวลาพูดคุยกัน คือ  
1. การยอมรับความคิดเห็น ถึงแม้ว่าจะแตกต่างจากผู้ใหญ่  
2. ให้โอกาสแสดงความเป็นตัวของตัวเองโดยไม่ด่วนตัดสินว่าผิดหรือถูก  
3. ให้เกียรติในการคุย เสมอว่าเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่ง  
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4. ถ้าจะดุหรือว่ากล่าวตักเตือนให้พูดตรงๆเฉพาะเรื่องนั้น ให้ตรงประเด็น ไม่ต้องพูดยาว อย่า
เอาความผิดเก่าๆมาพูดซ้ า  

5. คุยกันในบรรยากาศดีๆ สบายๆ ไม่กดดัน  
6. คุยกันได้หลายๆเรื่องอย่างสนุกสนาน และยอมรับในความแตกต่าง  
7. เป็นท่ีปรึกษาได้ในยามท่ีต้องการ  
8. ใกล้ชิดแต่ไม่วุ่นวาย เจ้ากี้เจ้าการ หรือบีบบังคับ  
สรุปแล้วผู้ศึกษาได้น าเทคนิคการส่ือสารกับเด็กและวัยรุ่นมาเป็นแนวทางในการผลิตวิดีโอ

น าเสนอวรรณกรรมเยาวชนเรื่องเจ้าชายน้อย ในเรื่องของการเลือกกลุ่มเป้าหมาย โดยเนื้อเรื่องของ
วรรณกรรมเยาวชนเรื่องเจ้าชายน้อยนั้น จะไม่ได้ส่ือสารความหมายออกมาโดยตรง ผู้อ่านจะต้อง
วิเคราะห์เนื้อหา ดังนั้นในการผลิตวิดีโอน าเสนอวรรณกรรมเยาวชนเรื่องเจ้าชายน้อยนั้นได้มี
กลุ่มเป้าหมายอยู่ในช่วงอายุ 13-18 ปี เพราะในช่วงอายุนี้ทักษะการส่ือสารมีความสมบูรณ์ มีการคิด
ในเชิงรูปธรรมและนามธรรมมากขึ้น สามารถวิเคราะห์ปัญหาต่างๆได้  
 

1.3 การท าแอนิเมชันด้วยกล้องถ่ายภาพ 
หลังจากท่ี โธมัส อัลวา เอดิสัน (Thomas Alva Edison) ประดิษฐ์กล้องถ่ายภาพยนตร์และ

เครื่องฉายภาพขึ้นส าเร็จ การสร้างแอนิเมชันท่ีแท้จริงจึงได้ถือก าเนิดขึ้นโดย Stuart Blackton ได้
น าเสนอหนังส้ัน เรื่อง Humorous Phases of Funny Faces ในป ีค.ศ.1906 โดยวาดหน้าตัวการ์ตูน
บนกระดานด าและถ่ายภาพไว้ จากนั้นก็ลบและวาดใหม่ให้มีอารมณ์แตกต่างจากเดิม การวาดภาพ
ดังกล่าวได้กลายเป็นต้นก าเนิดของเทคนิคการบันทึกภาพหยุดการเคล่ือนไหวของวัตถุท่ีก าลังเคล่ือนท่ี 
(Stop Motion) 

Eadweard J. Muybridge ช่างภาพชาวอเมริกัน ได้ค้นพบการถ่ายภาพหยุดนิ่งในปี ค.ศ. 
1987 (Freeze Frame) จากการจับภาพลักษณะการเคล่ือนไหวของม้าท่ีก าลังวิ่ง โดยใช้กล้องถ่าย
ภาพนิ่งท่ีสามารถจับภาพในเฟรมท่ีก าลังเคล่ือนไหวและเมื่อน ามาเรียงต่อกันท าให้เกิดลักษณะเป็น
ภาพแอนิเมชันได้จริง จากนั้นเอ็ดเวิร์ดก็ได้ศึกษาท่าทางการเคล่ือนไหวของคนลักษณะต่างๆ เช่น คน
อ้วน ผู้หญิง ผู้ชาย นักกีฬา เป็นต้น 
 

 
 

ภาพท่ี 2-1 แสดงภาพตัวอย่างผลงานการถ่ายภาพหยุดนิ่ง (Freeze Frame) ของ Edward J. 
Muybridge 
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ท่ีมา : Edward, J. Galloping Horse. เข้าถึงเมื่อ 23 สิงหาคม 2556 เข้าถึงได้จาก
http://www.masters-of-photography.com/M/muybridge/muybridge.html 

 
การสร้างการเคล่ือนไหวแบบใช้กล้องถ่ายภาพเพียงอย่างเดียว หรือเรียกว่าการบันทึกภาพ

หยุดการเคล่ือนไหวของวัตถุท่ีก าลังเคล่ือนท่ี (Stop Motion) ด้วยความเร็วชัตเตอร์ (Shutter 
Speed) เช่น 1/100 หรือ 1/200 ขึ้นไป ท้ังนี้การก าหนดความเร็วชัตเตอร์ขึ้นอยู่กับการเคล่ือนท่ีของ
วัตถุ เช่น หากต้องการจับภาพคนก าลังเดินอาจจะต้ังค่า 1/60 หรือ คนก าลังวิ่งก็ตั้งค่า 1/200 แต่หาก
ต้องการถ่ายภาพกระสุนปืนให้หยุดนิ่งต้องต้ังค่าความเร็วของชัตเตอร์  1/8000 ขึ้นไปดังนั้นโดย
หลักการแล้วไม่ว่าจะสร้างภาพหรือเฟรมด้วยวิธีใดก็ตาม เมื่อน าภาพดังกล่าวมาฉายต่อกันด้วย
ความเร็วต้ังแต่ 12 เฟรมต่อวินาทขึ้นไปผู้ชมก็จะเห็นภาพดังกล่าวเคล่ือนไหวต่อเนื่องกัน ท้ังนี้เทคนิค
การสร้างแอนิเมชัน แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 

1. การสร้างแอนิเมชันบนพื้นราบแบบสองมิติ ซึ่งบางครั้งอาจใช้วัสดุท่ีมีลักษณะนูนจากพื้น
เพียงเล็กน้อย โดยอาจวางกล้องด้านหน้าฉากหรือติดต้ังตัวกล้องคว่ าไว้โดยหันหน้าเลนส์ลงข้างล่างให้
ต้ังฉากกับวัตถุท่ีจะถ่าย 

2. การสร้างแอนิเมชันแบบสามมิติ เทคนิคนี้จะต้องต้ังกล้องบันทึกภาพบนขาต้ังกล้อง
ข้างหน้าโต๊ะท่ีจะถ่ายท ายกตัวอย่างเช่น การปั้นดินน้ ามัน หุ่นมือ เป็นต้น อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับการ
สร้างการเคล่ือนไหวท้ังสองชนิดคือ กล้องดิจิทัลส าหรับถ่ายภาพขาต้ังกล้อง การจัดไฟให้แสงสว่าง 
ฉากรับภาพและวัสดุอุปกรณ์ท่ีจะสร้างเรื่องราวในการเคล่ือนไหว 

สรุปแล้วเพื่อศึกษาได้น าการท าแอนิเมชันด้วยกล้องถ่ายภาพมาเป็นแนวทางในกระบวนการ
ผลิตเทคนิคสตอปโมชัน 
 

1.4 สตอปโมชันกราฟิก 
สตอปโมชัน มีพื้นฐานมาจาก flip Book เป็นการใช้เทคนิคการถ่ายภาพ หรือ การวาดรูป 

หรือ รูปถ่ายแต่ละขณะของหุ่นจ าลองท่ีค่อย ๆ ขยับเป็นแอนิเมชัน เทคนิคการท าสตอปโมชันมีดังนี้ 
1. เคลย์แอนิเมชัน (Clay Animation) เรียกย่อ ๆ ว่า เคลย์เมชัน คือ แอนิเมชันท่ีใช้หุ่น ซึ่ง

ท าจากดินเหนียว ขี้ผ้ึง หรือวัสดุใกล้เคียง โดยใส่โครงลวดไว้ข้างในเพื่อให้ดัดท่าทางได้ 
2. คัตเอาต์แอนิเมชัน (Cutout animation) เป็นเทคนิคเก่าในการท างาน คือ สมัยก่อน

แอนิเมชันจะท าโดยใช้กระดาษหรือผ้า ตัดเป็นรูปต่างๆ และน ามาขยับเพื่อถ่ายเก็บไว้ทีละเฟรม แต่
ปัจจุบันใช้วิธีวาด หรือ สแกนภาพเข้าไปขยับในคอมพิวเตอร์ได้เลย 

3. กราฟิกแอนิเมชัน (Graphic animation) เป็นเทคนิคท่ีน่าสนใจ เกิดจากการน ากล้องมา
ถ่ายภาพนิ่งต่าง ๆ ท่ีเราเลือกไว้ (จะเป็นภาพจากนิตยสาร หนังสือพิมพ์ ฯลฯ ก็ได้) ทีละภาพทีละ
เฟรม แล้วน ามาตัดต่อเข้าด้วยกันเหมือนเทคนิคคอลลาจ (Collage) โดยอาจใช้เทคนิคแอนิเมชันแบบ
อื่นมาประกอบด้วยก็ได้ เช่น Motion Graphic การท าภาพกราฟิกต่างๆ หลายรูปแบบมา ผสมผสาน
เป็นภาพเคล่ือนไหว ซึ่งเป็นการเช่ือมต่อกันระหว่างงาน Graphic Design กับ Animation 

4. โมเดลแอนิเมชัน (Model animation) เป็นเทคนิคท่ีเกิดจากการท าตัวละครโมเดลขึ้นมา
ขยับ แล้วซ้อนภาพเข้ากับฉากท่ีมีคนแสดงจริง และแบคกราวน์เหมือนจริง 
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5. แอนิเมชันท่ีเล่นกับวัตถุอื่น ๆ (Object animation) เป็นเทคนิคท่ีเกิดจากการใช้วัตถุต่างๆ 
ไม่ว่าจะเป็นของเล่น หุ่น ตุ๊กตา ตัวต่อเลโก้ ฯลฯ อะไรก็ตามท่ีไม่ใช่วัสดุซึ่งดัดแปลงรูปร่างหน้าตาได้
เหมือนดินเหนียว 

6. พิกเซลแอนิเมชัน (Pixel animation) เป็นเทคนิคท่ีเกิดจากการใช้คนจริง ๆ มาขยับ
ท่าทางทีละนิดแล้วถ่ายไว้ทีละเฟรม เทคนิคนี้เหมาะมากถ้าเราท าแอนิเมชันท่ีมีหุ่นแสดงร่วมกับคน  
และอยากให้ทังหุ่นท้ังคนดูเคล่ือนไหวคล้ายคลึงกัน หรือท่ีอยากได้อารมณ์กระตุก ๆ 

โดยหลักแล้วไม่ว่าจะสร้างภาพ หรือเฟรมด้วยวิธีใดก็ตามเมื่อน าภาพดังกล่าวมาฉายต่อกัน
ด้วยความเร็วต้ังแต่ 16เฟรมต่อวินาทีขึ้นไป เราจะเห็นเหมือนว่าภาพดังกล่าวเคล่ือนไหวได้ต่อเนื่องกัน 
ท้ังนี้เนื่องจากการเห็นภาพติดตา 

สรุปแล้วผู้ศึกษาได้เลือกการใช้เทคนิคสตอปโมชัน ประเภทคัตเอาต์แอนิเมชัน (Cutout 
animatiom) มาเป็นแนวทางในการ เพราะจะท าให้มีความแตกต่างและแปลกใหม่แล้ว  ยังเป็นการ
ทดลองผลิตช้ินงานท่ีพบเห็นได้น้อยในประเทศไทยด้วย โดยจะน ากระดาษมาตัดเป็นรูปภาพแล้วน ามา
ขยับทีละเฟรมเพื่อให้เกิดเป็นภาพเคล่ือนไหว  
 

1.5 แนวคิดทฤษฎีสัญวิทยา (Semiology Theories) 
ความหมายและความส าคัญของสัญญะ (Sign) 
ค าว่า “Sign” ในภาษาอังกฤษนั้น มีรากศัพท์มาจากภาษากรีกว่า “to semion” ซึ่งใน

ภาษาไทยแปลว่า “สัญญะ” ซึ่งหมายถึง ส่ิงท่ีถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้มีความหมาย (Meaning) แทนของ
จริง/ตัวจริง (Object) ในตัวบท (Text) และในบริบท (Context) หนึ่งๆ ตัวอย่างเช่น “แหวนหมั้น” 
เป็นสัญญะใช้แทนความหมายท่ีแสดงถึงความผูกพันระหว่างหญิงชายคู่หนึ่งในบริบทของสังคม
ตะวันตก (หากเป็นบริบทของสังคมอื่นก็อาจจะใช้หมู ใช้ก าไล ใช้อื่นๆ เป็นสัญญะแทน และหาก
เปล่ียนสัญญะไปเป็น “แหวนแต่งงาน” ก็จะใช้แทนความหมายของความผูกพันในระดับท่ีสูงและ
ลึกซึ้งกว่าการหมั้นหมาย (กาญจนา แก้วเทพ, 2547 : 105) 

กล่าวถึงคุณูปการของการน าเอาสัญวิทยามาใช้ในศาสตร์สาขาต่างๆ  รวมท้ังศาสตร์ด้าน
ส่ือสารว่านักสังคมศาสตร์ท่ีน าเอาสัญวิทยามาใช้ในงานศึกษาของตนนั้นจะช่วยขยายความเข้าใจ
เกี่ยวกับการศึกษา Objects ต่างๆ ในวัฒนธรรมหนึ่งๆ ว่า Objects เหล่านั้นไม่ใช่เป็นเพียงแต่ 
Objects เฉยๆ เท่านั้น หากแต่ Objects นั้น ยังเป็นตัวหมาย/รูปสัญญะ (Signifier) ของมโนภาพ
บางอย่าง หรือเป็นเนื้อหาสาระ (Message) บางอย่าง ดังเช่นท่ี Caulde Levi Strauss พบว่า พืช 
สัตว์ ท่ีเป็นสัญลักษณ์ (Totem) ของเผ่าต่างๆ ไม่ได้ถูกเลือกมาเป็น Totem เพียงเพราะว่ามันมี
ประโยชน์ เช่น เป็นอาหาร หรือเป็นเครื่องประดับเท่านั้น หากเป็นเพราะพืช สัตว์เหล่านั้นเป็น 
Message ท่ีส่ือภาษาของการท่ีมนุษย์เปรียบเทียบโครงสร้างสังคมกับโครงสร้างของธรรมชาติ ฉะนั้น
ในสายตาของนักสัญวิทยาปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมหนึ่งๆ จะถูกวิเคราะห์ว่าเป็นระบบเชิงสัญญะ 
(Semiological System) ไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งบ้านท่ีเป็นภาษาของเฟอร์นิเจอร์ การแต่งตัวท่ีเป็น
ภาษาของแฟช่ัน การเล่นกีฬาท่ีเป็นภาษาของกีฬา และระบบเหล่านี้สามารถวิเคราะห์เพื่อค้นหา
ความหมายและกฎท่ีควบคุมการจัดระบบสัญญะนั้นได้ 
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มีผู้ให้ความหมายของค าว่าสัญญะเอาไว้หลายแบบ และมีการจ าแนกประเภทของสัญญะ
เอาไว้มากมายหลายประเภท กาญจนา แก้วเทพ (2543) ได้ก าหนดขอบเขตและคุณสมบัติของส่ิงท่ี
เป็นสัญญะเอาไว้ดังนี้ 

1. สัญญะจะต้องมีลักษณะทางกายภาพ ต้องมีรูปธรรม ซึ่งอาจจะเป็นภาพ เสียง อักษร วัตถุ 
หรืออื่นๆ สามารถจับต้องรับรู้ได้ด้วยอวัยวะรับสัมผัส เช่น ตัวอักษร ภาพวาด รับรู้ได้ด้วยตา 
เสียงเพลงรับรู้ได้ด้วยหู เป็นต้น 

2. ผู้ใช้มีความต้ังใจท่ีจะส่งข่าวสารอะไรบางอย่าง ซึ่งคุณสมบัติประการท่ีสองนี้ P.Guiraud 
(1975) ได้ยกตัวอย่างว่า ในความเข้าใจท่ัวไปเราอาจพูดว่า “เมฆด าเป็นสัญญาณว่า ฝนจะตก ควัน
เป็นสัญญาณว่ามีไฟ” แต่ในสัญวิทยาไม่ถือว่าเมฆและควันเป็นสัญญะ เนื่องจากท้ังสองส่ิงไม่ได้มีความ
ต้ังใจท่ีจะส่งข่าวสารอะไร ในทางตรงกันข้ามหากรายการพยากรณ์อากาศในโทรทัศน์ได้ถ่ายรูปเมฆ
ครึ้ม เพื่อท่ีจะบอกว่าวันนี้มีฝนตก เมฆในกรณีนี้จึงจะถือว่าเป็นสัญญะตามความหมายของสัญวิทยา 
เนื่องจากผู้ใช้มีความต้ังใจท่ีจะส่งข่าวสารบางอย่าง 

3. ต้องมีความหมายมากไปกว่าตัวมันเอง และผู้ใช้สัญญะต้องตระหนักว่ารูปธรรมดังกล่าว 
นั้นเป็นสัญญะ เมื่อภาพ เสียง หรือวัตถุ (ลักษณะทางกายภาพ) ถูกผู้ใช้สัญญะน ามาใช้อย่างต้ังใจนั้น 
ความหมายของภาพ เสียง หรือวัตถุนั้น จะต้องมีความหมายมากกว่าไปกว่าตัวมันเอง ด้ังนั้นภาพก้อน
เมฆจึงไม่ได้มีความหมายเพียงแค่ “มีเมฆ” เฉยๆ เท่านั้น หากทว่าภาพดังกล่าวได้หมายความเลยไป
ถึงว่า “วันนี้จะมีฝนตก” 

ถึงแม้ว่าในคุณสมบัติระบุไว้ว่าส่ิงๆ หนึ่งจะเป็นสัญญะได้นั้น จ าเป็นท่ีผู้ใช้สัญญะจะต้องมี
ความต้ังใจหรือตระหนักรู้ อย่างไรก็ตาม ในชีวิตประจ าวันยังมีสัญญะอยู่หลายชนิดท่ีเราใช้ไปราวกับ
เป็นอัตโนมัติ เป็นสามัญส านึกราวกับไม่ได้ต้ังใจเช่น เมื่อรู้ว่าจะต้องไปงานศพ เราก็จะหยิบชุดด ามาใส่
โดยเกือบไม่ได้ต้ังใจ หรือการเหยียบเบรกทันทีท่ีเห็นสัญญาณไฟแดงราวกับอัตโนมัติ แต่ทว่าในโลก
ของการส่ือสารมวลชนโดยเฉพาะในกระบวนการผลิตส่ือ ส่วนใหญ่แล้วในฝ่ายของผู้ผลิตส่ือการสร้าง
และการใช้สัญญะนั้นมักจะต้องเป็นไปอย่างต้ังใจ และมีความซับซ้อนมากกว่าลักษณะการใช้สัญญะใน
ชีวิตประจ าวันของคนท่ัวๆ ไป เช่น ในกรณีของช่างภาพ เมื่อต้องการท่ีจะถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก
ของนายแบบ นางแบบให้ชัดเจนจะต้องเลือกถ่ายใน ระยะ Close-up 

เมื่อกล่าวว่าสัญญะอาจเป็นภาพ เสียง หรือวัตถุ อาจมีค าถามต่อไปว่า “แหวนวงหนึ่ง
เป็นสัญญะหรือไม่” ค าตอบคือ “แหวนวงหนึ่งอาจจะเป็น/หรือไม่เป็นสัญญะ” ก็ได้ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับว่า
แหวนวงดังกล่าวมีคุณสมบัติครบ 3 ประการท่ีได้กล่าวมาหรือไม่ หากสถานภาพของแหวนวงดังกล่าว
เป็นเพียงวัตถุช้ินหนึ่งท่ีวางขายรวมอยู่กับวัตถุช้ินอื่นๆ ในตู้ร้านทอง แหวนวงนั้นก็ยังไม่เป็นสัญญะ
อะไร จนกระท่ังแหวนวงดังกล่าวได้เดินทางเข้าสู่รูปแบบการปฏิบัติทางสังคมบางประการ  (Social 
Practice) เช่น ถูกน าไปสวมนิ้วของเจ้าสาวในวันแต่งงาน และส าหรับตัวเจ้าสาว (Subject) แล้ว 
แหวนวงนั้นไม่ได้เป็นเพียงวัตถุช้ินหนึ่ง (Object) หากทว่ามีความหมายแทนความรัก ความผูกพัน
ระหว่างเธอกับชายผู้เป็นเจ้าบ่าว  จากแหวนวงเดิมในร้านทองท่ียังไม่ได้เป็นสัญญะได้กลายมา
เป็นสัญญะ เมื่ออยู่ในนิ้วนางของเจ้าสาวท้ังๆ ท่ีเป็นแหวนวงเดิม หากทว่าแหวนวงนั้นได้เปล่ียน
สถานภาพเชิงสัญลักษณ์ไปเสียแล้ว โดยท่ีลักษณะทางกายภาพยังคงเหมือนเดิม จากตัวอย่างนี้แสดง
ให้เห็นว่า เรื่องของสัญญะไม่ใช่เป็นเรื่องท่ีจ ากัดอยู่ท่ีตัวองค์ประกอบ (Elements/Material) กล่าวคือ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



15 

ตัววัตถุนั้นจะเป็นอะไรก็ได้ แต่คุณสมบัติส าคัญคือความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ (Relation) โดย
เฉพาะตัวบุคคล (Subject) กับวัตถุ (Object) เช่น แหวนหมั้นนั้นมีความหมายมากไปกว่าตัวมันเองใน
สายตาของใคร (อย่างไรก็ตาม ส าหรับการศึกษาในเชิงวิชาการ ค าว่า “ใคร” นั้น มักจะไม่ได้หมายถึง
ปัจเจกบุคคล หากหมายถึง กลุ่มสังคม วัฒนธรรม) 

สัญวิทยา (Semiology) 
ทฤษฎีสัญวิทยาแปลมาจากภาษาอังกฤษว่า “Semiology” นั้น สามารถถอดความหมายจาก

รากศัพท์เดิมได้ว่าเป็น “ศาสตร์แห่งเครื่องหมาย” (Science of Sign) เป็นสาขาวิชาท่ีได้รับการ
พัฒนาอย่างจริงจังในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ผู้ท่ีบุกเบิกทฤษฎีสัญวิทยามีอยู่ 2 ท่านคือ แฟร์ดินอง เดอร์ 
โซซูร์ (Ferdinand de Saussure) นักภาษาศาสตร์ชาวสวิส (1857 - 1913) ผู้วางรากฐานวิชาสัญ
วิทยาได้ให้ค านิยามส้ันๆ ของวิชาสัญวิทยาไว้ว่า “สัญวิทยาเป็นศาสตร์ท่ีศึกษาถึงในเรื่องเครื่องหมาย
ในสังคมท่ีรับรู้ได้” (“A Science that studies the life of signs within society is 
conceivable” : Ferdinand de Saussure , Course in General Linguistics, 1983 อ้างใน 
Terence Hawkes, 1977 : 123) และ ชาร์ล แซนเดอร์ เพอร์ซ (Charles Sanders Peirce) นัก
ปรัชญาสังคมชาวอเมริกัน (1859-1914) ซึ่งการศึกษาเครื่องหมายของ Peirce จะเรียกว่า Semiotic 
(สัญศาสตร์) ท่ีได้ถูกให้ความหมายว่า สัญศาสตร์เปรียบเสมือนเป็นแบบแผนของเครื่องหมาย ซึ่งมี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับตรรกะ (Semiotic was the formal doctrine of signs, which was 
closely related to logic : Charles Sanders Peirce, 1931 อ้างใน Daniel Chandler, 2003 : 
6) ซึ่งค าสองค านี้ก็มีความหมายไม่แตกต่างกันเท่าใดนัก นั่นคือ หมายถึงสาขาวิชาท่ีศึกษาระบบของ
เครื่องหมาย (A System of Signs) หรือศาสตร์ว่าด้วยเครื่องหมาย (A Science of Signs) 

ในทรรศนะของนักทฤษฎีทางด้านสัญวิทยา เครื่องหมายคืออะไรก็ได้ท่ีก่อให้เกิดความหมาย
โดยการเทียบเคียงให้เห็นถึงความแตกต่างไปจากส่ิงอื่นและคนในสังคมยอมรับหรือเข้าใจ  ในนัยนี้
เครื่องหมายจึงไม่จ าเป็นต้องเป็นเครื่องหมายในภาษาแต่เพียงอย่างเดียว ภาพยนตร์, การเดินของคน
ในเมือง, การสวมรองเท้า/การไม่สวมรองเท้าต่างก็เป็นเครื่องหมายได้ท้ังส้ิน แม้แต่ท่ีว่าง/ความว่าง
เปล่า, อัญประกาศ/เครื่องหมายค าพูด, การเรียงหรือจัดล าดับค าในประโยค ก็ล้วนเป็นเครื่องหมายได้
ท้ังส้ิน หากส่ือหรือให้ความหมายในลักษณะของการเปรียบเทียบและความแตกต่างกัน หน้ากระดาษ
หนังสือพิมพ์รายวันแต่ละหน้าก็คือเครื่องหมายอีกแบบ ท าหน้าท่ีก าหนดความหมาย วางระบบ
ระเบียบการอ่านให้แตกต่างกันไป ความส้ัน-ยาวของกระโปรงผู้หญิง หรือความส้ันยาว-ของทรงผม
ผู้ชายต่างก็เป็นเครื่องหมายชนิดหนึ่ง ส่ือความหมายแตกต่างกันในสังคม หรือในปัจจุบันก็เช่นกันมือท่ี
ถือโทรศัพท์มือถือแนบไว้ท่ีหูขณะพูดในหมู่วัยรุ่นก็คือสัญญะอย่างหนึ่ง ท่ีบ่งบอกถึงความโก้เก๋ ความ
เป็นคนสมัยใหม่ 

สรุปแล้วผู้ศึกษาได้น าแนวคิดสัญวิทยามาเป็นแนวทางในเรื่องของการเปรียบเทียบว่า เจ้าชาย
น้อย และสุขัน จ้ิงจอก เปรียบเหมือนเป็นมนุษย์ ทุกคนบนโลกใบนี้ ท่ีล้วนแต่ต้องมีการสร้าง
ความสัมพันธ์กัน ไม่ว่าจะมนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับสัตว์ หรือสัตว์กับสัตว์ 
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1.6 ทฤษฎีสี 
สีเป็นองค์ประกอบพื้นฐานในการออกแบบท่ีมีรายละเอียดท่ีกว้างขวางจึงได้มีการคิดค้นเป็น 

“ทฤษฎีสี” ไว้เฉพาะ สีไม่เพียงแต่ช่วยโน้มน้าวใจ ช้ีแจงส่ิงท่ีต้องการแสดงให้เห็นผลและเปล่ียน
อารมณ์เท่านั้น แต่สียังเป็นท่ีคุ้นเคยและรู้จักของผู้คนมาต้ังแต่เด็กจนกระท่ังเติบโตเป็นผู้ใหญ่ 
ความคุ้นเคยนี้ได้กลายเป็นความต้องการท่ีขาดไม่ได้ การน าสีมาใช้นั้นทุกคนต่างก็สามารถใช้ได้ ไม่
เพียงจ ากัดอยู่ในแวดวงของบรรดาศิลปินหรือช่างเขียน หากยังรวมไปถึงผู้มีวิชาชีพอื่นๆ ก็ยังต้องรู้จัก
การใช้สีด้วยเช่นกัน แต่การจะใช้อย่างผู้รู้จักใช้สีท่ีดีนั้น ก็ควรจะต้องมีความรู้เรื่องของสีและการใช้สี
เป็นพื้นฐานอยู่บ้าง เพื่อให้การใช้สีสร้างความมีคุณค่ายิ่งขึ้น ประกอบกับในการออกแบบส่ือส่ิงพิมพ์ให้
เกิดความสวยงามนั้นนักออกแบบควรได้มีความรึความเช้าใจเพื่อท าให้การใช้สีส าหรับการออกแบบ
และผลิตผลงานออกมาอย่างสวยงามและมีคุณค่าแก่สายตากลุ่มผู้อ่าน จึงจ าเป็นต้องมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีท่ีครอบคลุมต้ังแต่ความหมายและความส าคัญของสี การเกิดสี ระบบของสี 
แนวคิดการใช้สีตามทฤษฎี องค์ประกอบของสี การรับรู้ความรู้สึกของกลุ่มสีแต่ละสี หลักการใช้สี
ส าหรับการสร้างสรรค์งานศิลปะและงานออกแบบต่างๆตลอดจนระบบการก าหนดสีโดยไม่ใช้และใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์ 

ความหมายของสี 
สี (color) หมายถึงลักษณะแสงสว่างปรากฏแก่ตาให้เห็นเป็นสีขาว ด า แดง เขียวเป็นต้น 

นอกจากนี้สีแต่ละสียังเป็นส่ือเร้าให้เกิดความรู้สึกทางด้านอารมณ์ให้แตกต่างกันอีกด้วย 
ดังนั้นสีจึงเป็นปรากฏการณ์ทางการมองเห็นโดยมีก าลังส่องสว่างของแสงท่ีไปกระทบมวล

วัตถุแล้วสะท้อนเข้าประสาทสัมผัสท่ีเรติน่าในดวงตาเรา และสมองแปลงสภาพการรับรู้เกิดความ
เข้าใจตามท่ีตกลงกันของมนุษย์ เพราะการท่ีสมองท าการแปลและรับความรู้สึกของสีแต่ละสีของแต่
ละคนนั้นแตกต่างกันไปบ้าง ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และการเรียนรู้ของคนๆนั้นท่ีเคยเห็นสีมาก่อน
หรืออาจมีสาเหตุมาจากความบกพร่องของสายตาในการรับคล่ืนแสง เช่น คนตาบอดสี เป็นต้น 

ความส าคัญของสี 
 ทุกวันเราจะมองเห็นสีต่างๆมากมายอยู่รอบตัว และคงต้องยอมรับว่าสีนั้นเป็นองค์ประกอบ

หนึ่งท่ีสร้างความสะดุดตาแก่ผู้ท่ีพบเห็น แม้ว่าตัวสีเองจะไม่ใช่ส่ิงท่ีจ าเป็นในชีวิตในด้านความ เป็น
มนุษย์ แต่ก็มีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิตประจ าวันอย่างมาก คือสามารถแยกแยะส่ิงต่างๆได้ เช่น 
สัญญาณจราจรสีเขียวหมายถึงให้ไปได้ สีแดงหมายถึงหยุด เป็นต้น ด้วยเหตุนี้สีจึงมีความส าคัญ
แตกต่างกันตามทัศนะของบุคคลแต่ละสาขาอาชีพท่ีจะมองบทบาทของสีท่ีจะน าไปใช้ในสาขานั้น ๆ 
เช่น สีส าหรับนักวาดภาพจะหมายถึงเครื่องมือท่ีช่วยในการถ่ายทอดประสบการณ์ของมนุษย์ ถ้าเป็น
นักบริหารการตลาดจะใช้สีเป็นเครื่องมือช่วยกระตุ้นให้ลูกค้า หรือกลุ่มเป้าหมายเกิดความสนใจอยาก
ท่ีจะซื้อสินค้า ส าหรับการออกแบบทางการพิมพ์ สีจะช่วยสร้างอารมณ์ แยกแยะวัตถุ และบอกข้อมูล
ต่างๆได้ เช่น การใส่สีอ่อนๆเพื่อให้เกิดความรู้สึกสงบเงียบ การใส่กรอบส่ีเหล่ียมสีล้อมรอบกลุ่ม
รูปภาพเพื่อท่ีจะแสดงให้เป็นกลุ่มเดียวกัน การพิมพ์ข้อความสีแดงเพื่อให้บอกเป็นค าเตือนให้ระวัง 
เป็นต้น ดังนั้นสีจึงช่วยเพิ่มความส าคัญให้กับงานออกแบบและผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ดังต่อไปนี้ 

1. ดึงดูดความสนใจจากผู้อ่านหรือผู้ท่ีดู การดึงดูดความสนใจผู้อ่านนับเป็นวัตถุประสงค์หลัง
ของการใช้สีในการออกแบบทางการพิมพ์ การใช้สีท่ีให้เกิดความแตกต่างเป็นหลักการอันแรกท่ีจะใช้
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ดึงดูดความสนใจได้แต่จะต้องใช้กับองค์ประกอบส าคัญท่ีสุดท่ีต้องการเน้นและจัดวางอย่างเหมาะสม 
เช่น การใช้สีมากเกินไป และการจัดวางอย่างกระจัดกระจายจะท าให้กลายเป็นการเบี่ยงเบนความ
สนใจจากข้อมูลซึ่งต้องการส่ือสารได้ 

2. สร้างความสัมพันธ์หรือความรู้สึกตามสภาวการณ์จริง โดยธรรมชาติมนุษย์มักจะนึกถึงสี
ต่างๆ ให้เกี่ยวข้องกับสภาวะของส่ิงของต่างๆท่ีมีสีนั้น เช่น เนื้อสดท่ีดีคงจะมีสีแดง ถ้าปรากฏเป็นสี
เขียวเรียกว่าเนื้อช้ินนั้นไม่สด การพิมพ์ภาพดังกล่าวเป็นภาพสีก็จะเพิ่มความรู้สึกตามสภาวะความเป็น
จริงได้ ให้ความสมจริงจากสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถใช้บ่งบอกความรู้สึกร้อนหรื อ
เย็น ความเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ อย่างไรก็ตามความรู้สึกเกี่ยวข้องกับสีท่ีใช้อาจไม่ชัดเจน
แน่นอน ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณและประสบการณ์ของแต่ละบุคคล 

3. ช่วยให้จดจ าได้ง่าย การอธิบายบางส่ิงบางอย่างในเนื้อหา บางครั้งอาจใช้สีประกอบในการ
อ้างอิงถึง เนื่องจากสรสามารถท่ีช่วยนักส่ือสารให้ส่ือสารข้อมูลข่าวสารได้ดี และผู้รับสามารถข าข้อมูล
ข่าวสารนั้นได้ง่ายขึ้น เช่น นักโฆษณามักใช้สีท่ีผู้มองเห็นได้ง่าย เช่น สีเหลืองหรือทีแดงและการใช้สี
นั้นซ้ าทุกครั้งก็จะเป็นการสร้างสีอัตลักษณ์ประจ าให้กับสินค้านั้นได้ นอกจากนี้ยังเป็นการบ่งบอกว่าสี
ส่วนไหนท่ีควรจะอ่านก่อนหลัง เช่น การใส่ข้อความท่ีจะให้อ่านก่อนลงกรอบสี หรือพิมพ์ข้อความเป็น
สี 

4. สร้างบรรยากาศท่ีพึงพอใจ โดยต้องเลือกใช้สีตามหลักการออกแบบ เช่น ความสมดุล 
ความกลมกลืน ความแตกต่าง และจังหวะ เป็นต้น การท่ีท าให้องค์ประกอบศิลป์ดูมีการเคล่ือนไหว 
เช่น การใช้สีส้มและสีน้ าเงินอยู่ด้วยกันจะดูกลมกลืน แต่การใช้สีท่ีผิดพลาดอาจจะท าให้แย่กว่าการ
ไม่ใช่สีเลยก็ได้  

5. รวมหรือแยกกลุ่มเนื้อหา บางครั้งสีอาจจะใช้ในการรวมเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องกันเข้าด้วยกัน 
และแยกกลุ่มเนื้อหาท่ีต่างกันออกจากกัน เช่น สร้างกรอบพื้นสกรีนสีส าหรับข้อความ หรือพิมพ์พื้น
หลังท่ีวางภาพเป็นสี เพื่อจัดให้เป็นกลุ่มเรื่องเดียวกัน นอกจากนี้ยังใช้สีในการแยกส่วนต่างๆ  ของ
ข้อมูลในแผนภูมิ หรือกราฟ เพื่อให้สามารถเข้าในในข้อมูลชัดเจนขึ้น  หรือใช้สีจัดระบบหัวข้อของ
เนื้อหา เช่น การใช้สีเป็นรหัสของหน่วยต่างๆ ของข้อมูลในหนังสือคู่มือ หรือในเอกสารการฝึกอบรม 
เป็นต้น 

หลักการใช้สีสื่อความรู้สึก 
สีนั้นสามารถถ่ายทอดความรู้สึกต่างๆไปสู่ผู้ดูได้อย่างไม่น่าเช่ือ จะเห็นได้ว่าความรู้สึก

สนุกสนาน ความรัก ความเศร้า สามารถแสดงออกได้ด้วยสี จนท าให้สีบางสีกลายเป็นสัญลักษณ์หรือ
เป็นสีท่ีบ่งบอกความรู้สึกและอารมณ์ต่างๆได้ เช่น สีขาวและสีด า เมื่อน ามาใช้เป็นสีของเครื่องแต่ง
กายในบางวัฒนธรรม จะหมายถึง ความตาย ความทุกข์ และความเศร้าโศก นอกจากจะใช้สีเป็นส่ือ
ของอารมณ์แล้ว ยังสามารถใช้เป็นส่ือเกี่ยวกับขนาด ระยะทาง และการเคล่ือนไหวได้อีกด้วย 
นักจิตวิทยาได้พยายามศึกษาเรื่องอิทธิพลของสีท่ีมีความรู้สึกของมนุษย์ไว้มากมาย ส าหรับหลักการใช้
สีเพื่อส่ือความรู้สึกแก่ผู้ดูมีดังนี้ 

1. ความรู้สึกเกี่ยวกับอารมณ์ สีมีพลังท่ีสามารถจะกระตุ้นการตอบสนองทางอารมณ์ของผู้ดู
ได้ดีมาก นักออกแบบจึงมักใช้สีเพื่อชักจูงให้ผู้ดูเกิดอารมณ์ต่างๆตามต้องการได้ อย่างไรก็ตามบุคคล
แต่ละคนอาจะแสดงความรู้สึกต่อสีเดียวกันออกมาแตกต่างกันได้ ท้ังนี้ขึ้นกับการเรียนรู้ ประสบการณ์ 
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แต่โดยท่ัวไปสีท่ีจัดอยู่ในวรรณะร้อน จะให้ความรู้สึกมีชีวิตชีวา ต่ืนเต้นเร้าใจ และสีท่ีจัดอยู่ในวรรณะ
เย็น จะให้ความรู้สึกผ่อนคลาย สงบ ยิ่งกว่านั้น สีแต่สียังมีลักษณะเฉพาะตัวที่มีการน าไปใช้ในลักษณะ
ต่างๆกันได้มาก ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

1.1 สีแดง เป็นสีท่ีมีความร้อนแรงมากท่ีสุด มองเห็นได้รวดเร็วท่ีสุด จึงมักเลือกให้เป็นสีท่ี
ใช้ส าหรับดึงดูดความสนใจมากท่ีสุดสีหนึ่ง สีแดงเป็นสีท่ีให้ความรู้สึกของการมีพละก าลัง ความ
ก้าวร้าว รุนแรง รวดเร็ว และปราดเปรียว จึงนิยมใช้เป็นสีส าหรับรถยนต์สปอร์ต เส้ือทีมส าหรับ
นักกีฬา นอกจากนั้น สีแดงยังเป็นสีท่ีแทนความรู้สึกรักชาติ ความเป็นชาตินิยม จึงมักจะพบว่าสีแดง
เป็นสีประช าชาติขิงหลายชาติ และสีแดงยังใช้เป็นสัญลักษณ์ของความรัก ตลอดจนอารมณ์ต่างๆท่ี
เกี่ยวกับความเร้าร้อน ความขัดแย้ง ทะเลาะวิวาทและอันตราย เป็นต้น 

1.2 สีน้ าเงิน เป็นสีท่ีมีความสว่างสีต่ า ให้ความรู้สึกเยือกเย็น เงียบสงบ ความรับผิดชอบ 
ความจริงใจ สีน้ าเงินเข้มมักเป็นสีท่ีนักบริการช้ันสูงเลือกใช้เป็นสีของรถ เครื่องแต่งกาย ส าหรับสีน้ า
เงินอ่อนหรือฟ้า มักท าให้นึกถึงความสะอาด ความเย็น และผ่อนคลาย มักใช้เป็นสีพื้นหลังบรรจุภัณฑ์
ของผลิตภัณฑ์ท่ีให้ความรู้สึกเย็นและความชุ่มช่ืน เช่น ลูกอมท่ีมีเมนทอลผสม เป็นต้น 

1.3 สีเหลือง เป็นสีท่ีมีความสว่างสีสูง สีเหลืองท่ีสดใสเป็นสัญลักษณ์ของดวงอาทิตย์ให้
ความรู้สึกอบอุ่น ความสนุกสนานร่าเริง ความใหม่ ความทันสมัย สุขภาพท่ีดี แต่ถ้าเป็นสีเหลืองหม่น 
จะให้ความรู้สึกถึงความข้ีขลาด ความอ่อนแอ โรคภัยไข้เจ็บ 

1.4 สีเขียว เป็นสีท่ีให้ความรู้สึกใกล้เคียงกับสีน้ าเงิน คือ รู้สึกผ่อนคลาย สงบ แต่ให้
ความรู้สึกชดช่ืน ความมีชีวิตชีวา การเติบโต ความเป็นธรรมชาติ นิยมใช้เป็นสีส าหรับสินค้าท่ีปลอด
สารเคมี หรือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

1.5 สีม่วง เป็นสีท่ีเกิดจากสีแดงผสมกับสีน้ าเงิน จึงรวมคุณลักษณะของท้ังสองสีเข้า
ด้วยกัน คือความมีอ านาจของสีแดง และความมีคุณธรรม รับผิดชอบของส าน้ าเงิน สีม่วงมักจะให้
ความรู้สึกยิ่งใหญ่ ความหรูหราโอ่อ่า และความประทับใจ 

1.6 สีขาว เป็นสีท่ีมีความสว่างสีสูงสุด ให้ความรู้สึกโปร่งเบา ละเอียดอ่อน บริสุทธิ์ ความ
ดีงาม ความมีคุณธรรม การใช้ธงขาวหมายถึง การยอมแพ้ สงบศึก ในบางประเทศใช้สีขาวแสดงถึง
ความเศร้าโศก การพลัดพราก 

1.7 สีด า เป็นสีท่ีมีความสว่างสีต่ าสุด ให้ความรู้สึกหดหู่ เคร่งขรึม ลึกลับ น่ากลัว ช่ัวร้าย 
ความเป็นอมตะ ในบางประเทศใช้สีด าแสดงถึงความเศร้าหมอง ความตาย 

2. ความรู้สึกเกี่ยวกับขนาด สีอ่อนหรือสีท่ีมีความสว่างสีสูงสุด เช่น วัตถุเหลืองจะให้
ความรู้สึกว่ามีขนาดใหญ่กว่า และน้ าหนักเบากว่าวัตถุมีสีเข้มหรือสีท่ีมาค่าความสว่างสีต่ า เช่น สีน้ า
เงิน แม้ว่าความจริงวัตถุท้ังสองนั้นมีขนาดเท่ากัน 

3. ความรู้สึกเกี่ยวกับระยะ สีแต่ละสีอาจให้ความรู้สึกเกี่ยวกับระยะใกล้ไกลต่างกัน กล่าวคือ 
สีท่ีอยู่ในวรรณะร้อน เช่น สีแดง สีเหลือง สีส้ม จะให้ความรู้สึกว่าอยู่ระยะใกล้ ส่วนสีท่ีอยู่ในวรรณะ
เย็น เช่น สีม่วง สีน้ าเงิน จะให้ความรู้สึกว่าอยู่ระยะไกล 

4. ความรู้สึกเกี่ยวกับการเคล่ือนไหว ส าหรับแนวคิดเกี่ยวกับสีให้ความรู้สึกของการ
เคล่ือนไหวมีดังนี้ 

สีน้ าเงินเป็นสีท่ีสงบ เยือกเย็น มั่นคง ให้ความรู้สึกของการเคล่ือนไหวภายในตัวเอง 
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สีเหลืองเป็นสีท่ีสดใส ชัดเจน ให้ความรู้สึกของการเคล่ือนไหวสู่ภายนอก 
สีเขียวเป็นสีท่ีสดใส ร่มรื่น ให้ความรู้สึกของการเคล่ือนไหวเข้าสู่ศูนย์กลาง 
หากพิจารณาตามกลุ่มสีแล้วพบว่าสีในวรรณะร้อน จะให้ความรู้สึกของการเคล่ือนไหวได้

ดีกว่าสีในวรรณะเย็น 
สรุปแล้วผู้ศึกษาได้น าทฤษฎีสีมาเป็นแนวทางในการเลือกสีของฉาก และตัวละคร โดยจะใช้สี

เพื่อดึงดูดความสนใจ และส่ือความหมาย เช่น สีน้ าเงินท่ีใช้เป็นสีของอวกาศ จะส่ือถึงความเยือกเย็น 
และความเงียบสงบ   
 

1.7 แนวคิดเก่ียวกับการเล่าเร่ือง 
ส าหรับวิธีการวิเคราะห์การเล่าเรื่องนั้น สามารถวิเคราะห์ตามองค์ประกอบของเรื่องเล่าได้

ดังต่อไปนี้  
1. โครงเรื่อง (Plot)  

โครงเรื่อง คือ ลักษณะชุดของเหตุการณ์ท้ังหมดในเรื่องท่ีน ามาเรียงร้อยกัน และด าเนินไป
ต้ังแต่ต้นจนจบ โดยรวบรวมอากัปกิริยาของตัวละคร และเรื่องราวความขัดแย้ง รวมท้ังบทสรุปรวบ
ยอด ซึ่งส าหรับข้ันตอนของวิธีเล่าเรื่องโดยท่ัวไปมักจะแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่ 

1.1 การเริ่มเรื่อง (Exposition) เป็นจุดเริ่มต้นเพื่อชักจูงความสนใจของผู้ชมให้ติดตาม
เรื่องราวต่อไป ซึ่งอาจจะใช้กลยุทธ์การเริ่มเรื่องได้หลายๆแบบ เช่น แนะน าตัวละคร แนะน าฉาก อาจ
มีการเปิดประเด็นปัญหา หรือเผยประเด็นขัดแย้ง เป็นต้น โดยการเริ่มเรื่องนั้นไม่จ าเป็นต้องเรียง
ตามล าดับเหตุการณ์ของเรื่องราวท่ีเกิดขึ้น ซึ่งอาจเป็นการเริ่มจากตอนกลางของเรื่อง หรือเล่าย้อน
จากตอนท้ายเรื่องไปหาตอนต้นเรื่องก็ได้  

1.2 การพัฒนาเหตุการณ์ (Rising Action) เป็นขั้นตอนท่ีเรื่องราวเริ่มด าเนินไปมากขึ้น 
ปมปัญหาและความขัดแย้งเริ่มทวีความรุนแรงหรือเข้มข้นขึ้น สถานการณ์อยู่ในภาวะท่ียุ่งยาก และตัว
ละครเริ่มมีความล าบากใจมากขึ้น  

1.3 ขั้นภาวะวิกฤติ (Climax) เป็นขั้นตอนท่ีความขัดแย้งเพิ่มขึ้นสูงสุดและถึงจุดแตกหัก 
ตัวละครอยู่ในสถานการณ์ท่ีต้องตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่ง 

1.4 ขั้นภาวะคล่ีคลาย (Falling Action) เป็นขั้นตอนหลังจากท่ีจุดวิกฤติได้ผ่านพ้นไป อัน
เนื่องมาจากปัญหาความยุ่งยากหรือเงื่อนง าต่างๆ ได้เปิดเผยหรือแก้ไขได้  

1.5 ขั้นตอนยุติเรื่องราว (Ending) เป็นขั้นตอนสุดท้ายท่ีเรื่องราวได้จบส้ินลง โดยอาจจะมี
จุดจบได้หลายๆแบบ เช่น อาจจะจบอย่างมีความสุข อย่างสูญเสีย หรืออย่างมีปริศนาคาใจ เป็นต้น 

2. ความขัดแย้ง (Conflict)  
ตามปกติแล้วเรื่องเล่านั้นนับเป็นการสานเรื่องราวต่างๆบนความขัดแย้ง  โดยในเรื่องเล่า

เรื่องหนึ่งอาจแฝงไปด้วยปมแห่งความขัดแย้ง อันก่อเกิดมาจากความขัดแย้งอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
มากกว่านั้น ได้แก่ (จตุรงค์ ดวงมณี 2539)  

2.1 ความขัดแย้งระหว่างคนสองคน  
2.2 ความขัดแย้งระหว่างคนคนหนึ่ง กับกลุ่มกลุ่มหนึ่ง  
2.3 ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มสองกลุ่ม  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



20 

2.4 ความขัดแย้งระหว่างคนคนหนึ่งกับธรรมชาติ  
2.5 ความขัดแย้งระหว่างคนคนหนึ่งหรือหลายคนกับอ านาจท่ีไม่อาจหยั่งรู้บางอย่าง  
2.6 ความขัดแย้งระหว่างคนคนหนึ่งกับตัวตนภายในของตนเอง 

3. ตัวละคร (Character)  
ตัวละครเป็นอีกองค์ประกอบส าคัญอย่างหนึ่งในการเล่าเรื่องซึ่งโดยท่ัวไปนั้นตัวละครต้อง

มีองค์ประกอบ 2 ส่วนเสมอ ได้แก่ ส่วนท่ีเป็นความคิด (Conception) และส่วนท่ีเป็นพฤติกรรม
(Presentation) ท้ังนี้ส่ิงส าคัญต่อการพิจารณาว่าการสร้างเรื่องนั้นเป็นไปในเชิงศิลปะการละคร
หรือไม่โดยดูได้จากการสร้างตัวละคร และการแสดงการกระท าของตัวละครนั้นด้วย  

4. แก่นความคิด  
แก่นความคิด หรือแก่นของเรื่อง หมายถึง ความคิดหลักในการด าเนินเรื่อง เป็นแนวคิด

รวบยอดพื้นฐาน หรือแนวคิดส าคัญอันใดอันหนึ่งท่ีถูกถ่ายทอดผ่านทางตัวละคร อาจเป็นท้ังตัวเอง ตัว
รอง และผู้ร้าย ซึ่งแก่นความคิดนี้นับเป็นองค์ประกอบส าคัญในการวิเคราะห์ถึงใจความส าคัญของ
เรื่อง โดยในการด าเนินเรื่องมักจะปรากฏลักษณะส าคัญของแนวคิดท่ีเป็นแก่นเรื่องอย่างสม่ าเสมอ ท้ัง
ยังมีลักษณะส าคัญท่ีคอยเป็นตัวเช่ือมโยงเรื่องราวท้ังหมดเข้าไว้ด้วยกัน สุวิมล วงศ์รัก (2547) ได้จัด
ประเภทของแก่นความคิดหลักของเรื่องไว้ด้วยกัน 5 ประเภท ดังนี้  

4.1 แก่นความคิดหลักเกี่ยวกับศีลธรรม  
4.2แก่นความคิดหลักเกี่ยวกับชีวิต 
4.3 แก่นความคิดหลักเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์  
4.4 แก่นความคิดหลักเกี่ยวกับการวิพากษ์สังคม  
4.5 แก่นความคิดหลักเกี่ยวกับศีลธรรมหรือค าถามเชิงปรัชญา 

5. ฉาก (Setting)  
การเล่าเรื่องจะมีการถ่ายทอดเหตุการณ์ต่างๆโดยมีฉากเป็นสถานท่ีรองรับเหตุการณ์ท่ี

เกิดขึ้น ซึ่งในการด าเนินเรื่องนั้นฉากยังมีความส าคัญในการส่ือความหมายบางอย่างของเรื่อง  ท้ังนี้ 
Sporre (1989) (อ้างถึงใน จตุรงค์ ดวงมณี 2539) ได้แบ่งประเภทการจัดฉากออกเป็น 3 รูปแบบ 
ได้แก่  

5.1 การจัดฉากแบบสมจริง (Realistic)  
5.2 การจัดฉากแบบสัญลักษณ์ (Symbolic/Suggestive)  
5.3 การจัดฉากแบบนามธรรม (Abstract) 

6. มุมมองในการเล่าเรื่อง (Point of view)  
มุมมองในการเล่าเรื่องคือ การมองเหตุการณ์ การเข้าในพฤติกรรมของตัวละครในเรื่อง

โดยผ่านสายตาจองตัวละครตัวใดตัวหนึ่ง ซึ่งแต่ละมุมมองก็จะมีความน่าเช่ือถือต่างกัน มุมมองในการ
เล่าเรื่องนั้นมีความส าคัญต่อการเล่าเรื่องอย่างยิ่งเพราะจะส่งผลต่อความรู้สึกของผู้ชม  และมีผลต่อ
การชักจูงอารมณ์ของผู้เสพเรื่องเล่าให้คล้อยตามไปด้วย  ซึ่งได้แบ่งวิธีการตามจุดยืนของผู้เล่าเรื่อง
ออกเป็น 4 แบบคือ  

6.1 ผู้เล่าท่ีมองไปจากมุมมองของบุรุษท่ีหนึ่ง (The first person narrator) เป็นวิธีเล่า
เรื่องท่ีผู้เล่าวางตัวเองเข้าไปกับตัวเอกของเรื่อง  วิธีการเล่าเรื่องแบบนี้จึงมีข้อเด่นตรงท่ีใกล้ชิด
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เหตุการณ์ ผู้ชมได้ล่วงรู้ถึงความนึกคิดและอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครเอก  แต่ทว่าข้อด้อยก็คือ
อาจจะมีอคติเจือปนอยู่   

6.2 ผู้เล่ามองไปจากมุมมองของบุรุษท่ีสาม (The third-person narrator) ได้แก่ การท่ีผู้
เล่าเรื่องมีความเกี่ยวข้องเช่ือมโยงอยู่กับตัวละครตัวเอก ผู้เล่าเรื่องจึงเล่าเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นกับตัวเอก 
(ไม่ใช่ของผู้เล่าโดยตรง) วิธีการเล่าเรื่องแบบนี้ ผู้เล่าจะไม่ล่วงรู้ถึงส่ิงท่ีอยู่ภายในของตัวละคร  

6.3 การเล่าเรื่องจากมุมมองท่ีเป็นกลาง (The objective) เป็นการเล่าเรื่องท่ีไม่ปรากฏตัว
ผู้เล่าในลักษณะบุคคล แต่เป็นการเล่าจากมุมมองคนวงนอกท่ีสังเกตและรายงานเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น
อย่างเป็นกลาง ตามเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นจริง และปล่อยใหผู้้ชมตัดสินเอาเอง 

6.4 การเล่าเรื่องแบบผู้รอบรู้ไปหมดทุกอย่าง (The omniscient) วิธีการเล่าเรื่องแบบนี้
อาจจะมีจุดร่วมท้ัง 3 วิธีท่ีได้กล่าวมาแล้ว โดยท่ีผู้เล่าอาจจะเคล่ือนย้ายจุดยืนไปเรื่อยๆ เป็นบุรุษท่ี
หนึ่ง บุรุษท่ีสาม หรือมุมมองท่ีเป็นกลาง แต่ลักษณะพิเศษก็คือ ผู้เล่าจะมีลักษณะหยั่งรู้ไปหมดทุก
อย่าง ไม่ว่าจะเป็นความนึกคิด แรงจูงใจ ความรู้สึกของตัวละคร ซึ่งจะอธิบายให้ผู้ชมได้ล่วงรู้ทั้งหมด 

สรุปแล้วผู้ศึกษาได้น าแนวคิดเกี่ยวกับการเล่าเรื่องมาเป็นแนวทางในการวางโครงเรื่องให้
แตกต่างจากเนื้อเรื่องของหนังสือ เพื่อสร้างความแตกต่าง และแปลกใหม่ และท าให้วิดีโอน าเสนอ
วรรณกรรมเยาวชนเรื่องเจ้าชายน้อยนี้ เกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 
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2. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
ในการศึกษาและการสร้างสรรค์วิดีโอน าเสนอวรรณกรรมเยาวชนเรื่องเจ้าชายน้อย ตอนเจ้าชาย

น้อยกับสุขันจิ้งจอก โดยใช้เทคนิคสตอปโมชันนั้น มีผลงานการวิจัยท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาครั้ง
นี้ ดังนี้ 

พรรณวิภา สุขเกษม (2554) ศึกษาการสร้างสรรค์มิวสิควิดีโอเพลงลูกกรุง  โดยใช้เทคนิค          
สตอปโมชัน (Stop Motion) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงขั้นตอนและวิธีการสร้างสรรค์มิวสิควิดีโอโดย
ใช้เทคนิคสตอปโมชันโดยการน าเพลงลูกกรุงมาใช้ในการผลิตมิวสิควิดีโอ เพลงเงินเงินเงิน ซึ่งประพันธ์
ค าร้องโดยคุณแก้ว อัจฉริยะกุล ประพันธ์ท านองโดย คุณนารถ ถาวรบุตร ความยาว 1 นาที 45 วินาที 
ซึ่งได้บรรลุวัตถุประสงค์ในการศึกษา และจุดเด$นของช้ินงานคือการใช้เทคนิคสตอปโมชันให้มี
ความสัมพันธ์กับจังหวะของดนตรีและสอดคล้องกับเนื้อหาของเพลงได้อย่างลงตัว 

สุทธิกานต์ งูทิพย์ (2555) การสร้างสรรค์การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ ส าหรับเด็กเพื่อส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรม (The Creation Of 2D Animation To Encourage Ethic And Morality In 
Children) มีวัตถุประสงค์สร้างสรรค์การ์ตูนเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ให้กับเด็กปฐมวัยอายุ
ระหว่าง 3-5 ปี โดยผลิตการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ โดยใช้เทคนิคการเคล่ือนไหวแบบ  สตอปโมชัน 
(Stop Motion) ประเภทคัตเอาต์แอนิเมชัน (Cut out Animation) เรื่องนานะ ความยาว 5-7 นาที 
ซึ่งได้บรรลุวัตถุประสงค์ในการศึกษา  
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3. ผลงานที่เก่ียวข้อง 
ในการศึกษาและการสร้างสรรค์วิดีโอน าเสนอวรรณกรรมเยาวชนเรื่องเจ้าชายน้อย ตอนเจ้าชาย

น้อยกับสุนัขจ้ิงจอก โดยใช้เทคนิคสตอปโมชันนั้น ผู้ศึกษาได้น าผลงานวิดีโอท่ีใช้เทคนิคสตอปโมชัน 
ประเภทคัตเอาต์แอนิเมชันท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษา ดังนี้ 

1. Construction Paper Stop Motion สร้างสรรค์โดย Mukund Martin  

 

        
 

        
 

ภาพท่ี 2-2 แสดงภาพตัวอย่างวิดีโอ Contruction Paper Stop Motion สร้างสรรค์โดย 
Mukund Martin 

ท่ีมา: Contruction Paper Stop Motion เข้าถึงเมื่อ 23 สิงหาคม 2556 เข้าถึงได้จาก
http://www.youtube.com/watch?v=KaaOuqgAsBg 
 

2. Jeremy Messersmith – Tatooine สร้างสรรค์โดย Eric Power  
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ภาพที่ 2-3 แสดงภาพตัวอย่างวิดีโอ Jeremy Messersmith - Tatooine สร้างสรรค์โดย Eric 
Power 

ท่ีมา: Jeremy Messersmith - Tatooine เข้าถึงเมื่อ 23 สิงหาคม 2556 เข้าถึงได้จาก 
http://vimeo.com/15607283 

 
3. Toh Kay - I've Set Sail สร้างสรรค์โดย Eric Power 

 

      
 

      
 

      
 

ภาพที่ 2-4 แสดงภาพตัวอย่างวิดีโอ Toh Kay - I've Set Sail สร้างสรรค์โดย Eric Power 
ท่ีมา: Toh Kay - I've Set Sail เข้าถึงเมื่อ 23 สิงหาคม 2556 เข้าถึงได้จาก                                     

www.vimeo.com/28786176 
 

จากผลงานท่ีเกี่ยวข้องท้ัง 3 ผลงานนั้น ผู้ศึกษาจะน าไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการผลิตช้ินงาน 
ในเรื่องของการออกแบบตัวละคร ออกแบบฉาก การใช้สี และการเคล่ือนไหวของภาพ 
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บทท่ี 3 
 

ระเบียบวิธีวิจัย และการวางแผนผลิตช้ินงาน 
 

ระเบียบการวิจัยเป็นการวิจัยเพื่อท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการ“การ
สร้างสรรค์วีดีโอน าเสนอวรรณกรรมเยาวชนเรื่องเจ้าชายน้อย ตอนเจ้าชายน้อยกับสุนัขจ้ิงจอกโดยใช้
เทคนิคสตอปโมชัน” โดยมุ่งเน้นศึกษาในเรื่องของเนื้อหา องค์ประกอบด้านศิลปะ เทคนิค การ
วางแผนงานในการผลิต ขั้นตอนกระบวนการผลิต รวมถึงเทคนิคการตัดต่อ ตลอดจนเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ได้แนวทางในการผลิตวิดีโอให้สอดคล้องกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด” 
 

3.1 รูปแบบในการศึกษาวิจัย 
การศึกษาเรื่อง “การสร้างสรรค์วิดีโอน าเสนอวรรณกรรมเยาวชนเรื่องเจ้าชายน้อย 

ตอนเจ้าชายน้อยกับสุนัขจ้ิงจอก โดยใช้เทคนิคสตอปโมชัน” ในครั้งนี้ผู้ศึกษาได้น าวิธีการวิจัยแบบ
ประยุกต์ (Applied Research) ซึ่งเป็นการวิจัยท่ีมุ่งผลไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในทางปฏิบัติเพื่อผลิต
ช้ินงาน โดยผู้ศึกษาได้เลือกใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) มาใช้เป็น
เครื่องมือหลักในการศึกษา หลังจากนั้นจึงน าข้อมูลท่ีรวบรวมได้มาวิเคราะห์ เพื่อเป็นแนวทางในการ
สร้างสรรค์วิดีโอน าเสนอวรรณกรรมเยาวชนเรื่องเจ้าชายน้อย ตอนเจ้าชายน้อยกับสุนัขจ้ิงจอก โดยใช้
เทคนิคสตอปโมชัน รวมถึงท าการประเมินผลด้วยวิธีการสนทนาแบบกลุ่ม (Focus Group) เพื่อเป็น
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขช้ินงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

 
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

3.2.1 ประชากร (Population) ในการศึกษาและผลิตครั้งนี้สามารถแบ่งออกได้
เป็น 2 กลุ่ม ดังต่อไปนี้ 

1. ประชากรท่ีเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการอ่านวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง
เจ้าชายน้อย ด้านการผลิตวิดีโอด้วยเทคนิคสตอปโมชัน และนักวาดภาพประกอบ 

2. ประชากรท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายของการรับชมวิดีโอน าเสนอวรรณกรรม
เยาวชนเรื่องเจ้าชายน้อย หมายถึงบุคคลท่ีมีช่วงอายุระหว่าง 13-18 ปี 

3.2.2 กลุ่มตัวอย่าง (Sampling) ในการศึกษาและผลิตวิดีโอน าเสนอวรรณกรรม    
เยาวชนเรื่องเจ้าชายน้อยครั้งนี้  เก็บข้อมูลโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างเฉพาะเจาะจง (Purposive 
Sampling) ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
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1. กลุ่มตัวอย่างท่ีให้สัมภาษณ์ หมายถึง ผู้มีประสบการณ์ด้านการอ่าน
วรรณกรรมเยาวชนเรื่องเจ้าชายน้อย ด้านการผลิตวิดีโอด้วยเทคนิคสตอปโมชัน  และนักวาด
ภาพประกอบ ดังต่อไปนี้ 

- คุณสุมิตรา จันทร์เงา นักเขียน และคอลัมนิสต์ในเครือมติชน  
- คุณปิติพล ศุขประเสริฐ เจ้าของโรงเรียนสอนศิลปะ มานะ สตูดิโอ 
- คุณพัชรกันย์ พิศาลสุพงศ์ นักวาดภาพประกอบอิสระ 
การสัมภาษณ์ผู้มีประสบการณป์ระชากรท่ีเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการ

อ่านวรรณกรรมเยาวชนเรื่องเจ้าชายน้อย ด้านการผลิตวิดีโอด้วยเทคนิคสตอปโมชัน และนักวาด
ภาพประกอบ ผู้ศึกษาจะสัมภาษณ์ข้อมูล แนวคิด กระบวนการท างานในการผลิต ความคิดเห็น 
รวมถึงข้อเสนอแนะในการสร้างสรรค์วิดีโอ เป็นประโยชน์และจูงใจผู้ชม  ตลอดจนสัมภาษณ์ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการผลิตช้ินงานในปัจจุบัน เนื้อหา ขั้นตอนการท า การวาดออกแบบตัวละคร ฉาก 
องค์ประกอบด้านศิลปะ รวมถึงกระบวนการตัดต่อ เพื่อใหเ้กิดความน่าสนใจและได้ช้ินงานท่ีสมบูรณ ์

2. กลุ่มตัวอย่างท่ีท าการสนทนาแบบกลุ่ม (Focus Group) เพื่อประเมินผล
วิดีโอน าเสนอวรรณกรรมเยาวนชนเรื่องเจ้าชายน้อย หมายถึง กลุ่มตัวอย่างอายุระหว่าง 13-18 ปี 
จ านวน 5 คน โดยท าการเปิดวิดีโอน าเสนอวรรณกรรมเยาวชนเรื่องเจ้าชายน้อยท่ีเสร็จแล้วให้
กลุ่มเป้าหมายรับชม และสัมภาษณ์ถึงข้อเสนอแนะและความพึงพอใจจากการรับชมช้ินงาน เพื่อน ามา
ท าการประเมินผลงานช้ินต่อไป 

 
3.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

ในการศึกษาและผลิตวิดีโอน าเสนอวรรณกรรมเยาวชนเรื่องเจ้าชายน้อยครั้งนี้ ผู้
ศึกษาได้ก าหนดเครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตวิดีโอน าเสนอวรรณกรรมเยาวชนเรื่องเจ้าชายน้อย และเครื่องมือท่ีใช้ใน
การประเมินผลหลังจากการผลิตวิดีโอน าเสนอวรรณกรรมเยาวชนเรื่องเจ้าชายน้อย ดังนี้ 

3.3.1. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตวิดีโอน าเสนอ
วรรณกรรมเยาวชนเรื่องเจ้าชายน้อย มีดังนี้ 

1. แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ส าหรับการ
สัมภาษณ์ผู้มีประสบการณ์ด้านการอ่านวรรณกรรมเยาวชนเรื่องเจ้าชายน้อย โดยมีแนวค าถาม ดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 ประวัติส่วนตัว 
ส่วนท่ี 2 ข้อคิดจากวรรณกรรมเยาวชนเรื่องเจ้าชายน้อย 
ส่วนท่ี 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเล่าเรื่อง 
แนวค าถามส าหรับผู้มีการผลิตวิดีโอด้วยเทคนิคสตอปโมชัน  
ส่วนท่ี 1 ประวัติส่วนตัว 
ส่วนท่ี 2 กระบวนการท างานและขั้นตอนก่อนการผลิต ขั้นตอนการ

ผลิต และขั้นตอนหลังการผลิต 
ส่วนท่ี 3 ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบในการใช้เทคนิคสตอปชัน 
ส่วนท่ี 4 แนวทางการแก้ไข 
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ส่วนท่ี 5 ข้อเสนอแนะในการผลิตวิดีโอโดยใช้เทคนิคสตอปชัน 
แนวค าถามส าหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตการ์ตูนแอนิเมชัน 
ส่วนท่ี 1 ประวัติส่วนตัว 
ส่วนท่ี 2 การออกแบบตัวละครอย่างไรให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 
ส่วนท่ี 3 รูปแบบวิธีการน าเสนอเรื่องราวการ์ ตูนอย่างไรให้มีความ

แปลกใหม่ และแตกต่างจากการ์ตูนตัวอื่นๆ 
ส่วนท่ี 4  ข้อเสนอแนะในการออกแบบตัวละคร 

3.3.2. เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินผลหลังจากการผลิตวิดีโอน าเสนอวรรณกรรม
เยาวชนเรื่องเจ้าชายน้อย ดังนี้ 

การสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยให้ผู้ชมกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้
ประเมินผล เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข บทสรุป และผลอภิปรายท่ีสมบูรณ์ โดยจะท าการสนทนา
เกี่ยวกับความพึงพอใจ จากการรับชมวิดีโอน าเสนอวรรณกรรมเยาวชนเรื่องเจ้าชายน้อย ซึ่งในการ
สนทนากลุ่มนั้น จะประกอบด้วยแนวค าถาม ดังต่อไปนี้ 

1. ความพึงพอใจต่อรูปแบบการน าเสนอ 
2. ความพึงพอใจต่อเนื้อหา 
3. ความพึงพอใจต่อเสียงดนตรีและดนตรีประกอบ 
4. ความพึงพอใจต่อภาพรวม 

 
3.4 การทดสอบเครื่องมือ 

การศึกษาครั้งนี้ได้ใช้แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม  โดยมีแนวค าถามเป็น
เครื่องมือในการศึกษา ค าถามเหล่านี้สร้างขึ้นให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์การศึกษาเพื่อหาความ
เท่ียงตรง(Validity) โดยใหผู้้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้แก ่อาจารย์ท่ีปรึกษาจุลนิพนธ์ ผู้ตรวจสอบความถูกต้อง
เท่ียงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ของค าถามในแต่ละข้อว่าตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
หรือไม่ แล้วน าขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขใหเ้หมาะสมกับการเก็บข้อมูลจริง 

 
3.5. ขั้นตอนและวิธีการเก็บข้อมูล 

ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตวิดีโอน าเสนอวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง
เจ้าชายน้อย และการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลวิดีโอน าเสนอวรรณกรรมเยาวชนเรื่องเจ้าชาย
น้อย ดังต่อไปนี้ 

3.5.1. การเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตวิดีโอน าเสนอวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง
เจ้าชายน้อย 

ขั้นตอนท่ี 1  ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษา ค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ 
เอกสารและบทความต่างๆ ทางด้านวิชาการ จากหอสมุด และอินเทอร์เน็ต รวมไปถึงวิทยานิพนธ์ 
ตลอดจนงานวิจัยต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิต และเทคนิคสตอปโมชัน เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางใน
การผลิตวิดีโอน าเสนอวรรณกรรมเยาวชนเรื่องเจ้าชายน้อย 
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ขั้นตอนท่ี 2 ผู้ศึกษาได้ท าการรับชมวิดีโอท่ีใช้เทคนิคสตอปโมชัน 
ประเภทคัตเอาต์แอนิเมชัน จ านวน 2 เรื่องดังนี้ คือ  

1. วิดีโอ Jeremy Messersmith – Tatooine สร้างสรรค์โดย Eric Power 
2. วิดีโอ Toh Kay - I've Set Sail สร้างสรรค์โดย Eric Power 
เพื่อน ามาวิเคราะห์รูปแบบ และวิธีการน าเสนอ รวมถึงในเรื่องของการ

ออกแบบฉากและตัวละคร เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการผลิตวิดีโอน าเสนอวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง
เจ้าชายน้อย 

ขั้นตอนท่ี 3 ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  (In-Depth 
Interview) กับกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผู้ท่ีมีประสบการณ์เกี่ยวกับอ่านหนังสือวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง
เจ้าชายน้อย ด้านการผลิตวิดีโอด้วยเทคนิคสตอปโมชัน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตการ์ตูน
แอนิเมชัน โดยจะเป็นค าถามแบบปลายเปิด (Open-End Question) เพื่อให้ได้ค าตอบท่ีหลากหลาย 
และขอค าแนะน ารวมถึงความคิดเห็นจากผู้ผลิตและน าผลท่ีได้ไปวิเคราะห์เพื่อน าไปใช้ ในการผลิต
วิดีโอน าเสนอวรรณกรรมเยาวชนเรื่องเจ้าชายน้อยต่อไป 

3.5.2. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลวิดีโอนะเสนอวรรณกรรม
เยาวชนเรื่องเจ้าชายน้อย 

ผู้ศึกษาจะน าเสนอผลงานการสร้างสรรค์วิดีโอนะเสนอวรรณกรรมเยาวชน
เรื่องเจ้าชายน้อย ตอนเจ้าชายน้อยกับสุนัขจ้ิงจอก ต่อกลุ่มเป้าหมายจ านวน 3 คน หลังจากการผลิต
เสร็จส้ินแล้ว ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus group) เกี่ยวกับความพึงพอใจ จากการรับชมวิดีโอ
น าเสนอวรรณกรรมเยาวชนเรื่องเจ้าชายน้อย จากนั้นจึงน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ผลการประเมินผล 
ท้ังในด้านรูปแบบ เนื้อหา การน าเสนอ เทคนิคท่ีใช้ และองค์ประกอบด้านศิลปะ ตลอดจนภาพรวม
ของวิดีโอ เพื่อเป็นแนวทางในการสรุปผลการศึกษาและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย 
 

3.6. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการศึกษาและผลิตวิดีโอน าเสนอวรรณกรรมเยาวชนเรื่องเจ้าชายน้อยในครั้งนี้ ผู้

ศึกษาได้ใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวบข้อมูลในแต่ละส่วน ดังต่อไปนี้ 
3.6.1 ผู้ศึกษาได้ท าการรับชมวิดีโอท่ีใช้เทคนิคสตอปโมชัน ประเภทคัตเอาต์

แอนิเมชัน จ านวน 2 เรื่อง  
3.6.2 ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์ เพื่อขอข้อมูลและความคิดเห็นจาก ผู้มี

ประสบการณ์ด้านการอ่านวรรณกรรมเยาวชนเรื่องเจ้าชายน้อย ด้านการผลิตวิดีโอด้วยเทคนิคสตอป
โมชัน ชัน และนักวาดภาพประกอบ จ านวน 3 ท่าน ต้ังแต่วันท่ี 17 กันยายน 2556 ถึง 27 กันยายน 
2556 เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห ์

3.6.3 ผู้ศึกษาได้ท าการเตรียมการก่อนผลิตวิดีโอน าเสนอวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง
เจ้าชายน้อย เริ่มต้ังแต่การวิเคราะห์เนื้อหา ออกแบบตัวละครและฉาก และท าการผลิต ต้ังแต่วันท่ี 28 
กันยายน 2556 ถึง 29 ธันวาคม 2556 เป็นระยะเวลา 3 เดือน 

3.6.4 ผู้ศึกษาได้ท าการประเมินผลวิดีโอน าเสนอวรรณกรรมเยาวชนเรื่องเจ้าชาย
น้อยด้วยวิธีการสนทนากลุ่มของกลุ่มเป้าหมายจ านวน 5 คน ภายในเดือน ธันวาคม   
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3.7. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการศึกษาและผลิตวิดีโอน าเสนอวรรณกรรมเยาวชนเรื่องเจ้าชายน้อยในครั้งนี้ ผู้

ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน าไปใช้ในการผลิต โดยได้ใช้สถิติบรรยาย (Descriptive 
Statistics) เป็นสถิติพื้นฐานท่ีน าเสนอในการรวบรวมข้อมูล แจกแจงข้อมูล และการบรรยาย
คุณลักษณะของข้อมูล โดยผลท่ีได้จะสรุปบรรยายคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษา ซึ่งจะแบ่งการ
วิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือ การวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการผลิตวิดีโอน าเสนอวรรณกรรม
เยาวชนเรื่องเจ้าชายน้อย และการวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากการผลิตวิดีโอน าเสนอวรรณกรรมเยาวชน
เรื่องเจ้าชายน้อย ดังต่อไปนี้ 

3.7.1. การวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการผลิตวิดีโอน าเสนอวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง
เจ้าชายน้อย 

ขั้นตอนท่ี 1 ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ผลข้อมูลจาการรับชมวิดีโอท่ีใช้
เทคนิคสตอปโมชัน ประเภทคัตเอาต์แอนิเมชัน จากวิธีการน าเสนอเรื่องราว รวมถึงการออกแบบตัว
ละครและฉาก เพื่อวิเคราะห์ให้เห็นถึงข้อดีและข้อบกพร่องท่ีสามารถน ามาปรับใช้ในการผลิตวิดีโอ
น าเสนอวรรณกรรมเยาวชนเรื่องเจ้าชายน้อยได้ 

ขั้นตอนท่ี 2 ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
(In-depth Interview)  โดยการน าค าตอบของผู้มีประสบการณ์ด้านการอ่านวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง
เจ้าชายน้อย ด้านการผลิตวิดีโอด้วยเทคนิคสตอปโมชัน และนักวาดภาพประกอบ ท่ีได้จากการ
สัมภาษณ์ มาวิเคราะห์ค าแนะน าต่างๆ สรุปผลและน ามาปรับใช้พัฒนาเป็นแนวทางในการผลิตต่อไป 
โดยใช้เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการบันทึกเสียง เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีแม่นย าและมีความสมบูรณ์
มากท่ีสุด 

3.7.2. การวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากการผลิตวิดีโอน าเสนอวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง
เจ้าชายน้อย 

ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม (Focus group) เพื่อ
ประเมินผลวิดีโอน าเสนอวรรณกรรมเยาวชนเรื่องเจ้าชายน้อยท่ีได้ผลิตขึ้น โดยน าค าตอบท่ีได้ท้ังใน
ด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์ท่ีได้รับจากการรับชมของกลุ่มเป้าหมาย มาศึกษา
วิเคราะห์ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการและความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมายให้มากท่ีสุด 
 

3.8. การน าเสนอข้อมูลและช้ินงาน 
ในการศึกษาและผลิตวิดีโอน าเสนอวรรณกรรมเยาวชนเรื่องเจ้าชายน้อยในครั้งนี้ ผู้

ศึกษาได้ท าการน าเสนอข้อมูลและช้ินงานท่ีได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลและการผลิตวิดีโอน าเสนอ
วรรณกรรมเยาวชนเรื่องเจ้าชายน้อย โดยแบ่งได้ดังต่อไปนี้ 

3.8.1. การน าเสนอข้อมูลในขั้นตอนก่อนการ 
ในการศึกษาและผลิตวิดีโอน าเสนอสรรณกรรมเยาวชนเรื่องเจ้าชายน้อยใน

ครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการน าเสนอข้อมูลและช้ินงานจากการวิเคราะห์ข้อมูลการผลิตวิดีโอน าเสนอ
วรรณกรรมเยาวชนเรื่องเจ้าชายน้อย โดยแบ่งได้ดังนี้ 
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ส่วนท่ี 1 น าเสนอข้อมูลจากการส ารวจและรับชมวิดีโอท่ีใช้เทคนิคสตอปโม
ชัน ประเภทคัตเอาต์แอนิเมชัน  

ส่วนท่ี 2 น าเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก          
(In-depth interview) ของกลุ่มผู้มีประสบการณ์ด้านการอ่านวรรณกรรมเยาวชนเรื่องเจ้าชายน้อย 
ด้านการผลิตวิดีโอด้วยเทคนิคสตอปโมชัน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตการ์ตูนแอนิเมชัน ตาม
ประเด็นค าถามท่ีก าหนดไว้ 

ส่วนท่ี 3 น าเสนอโครงสร้างของวิดีโอน าเสนอวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง
เจ้าชายน้อย ซึ่งจะประกอบด้วยองค์ประกอบเนื้อหาทุกส่วนของช้ินงาน 

ส่วนท่ี 4 น าเสนอสตอรี่บอร์ด (Storyboard) ของวิดีโอน าเสนอวรรณกรรม
เยาวชนเรื่องเจ้าชายน้อย ตอนเจ้าชายน้อยกับสุนัขจ้ิงจอก 

ส่วนท่ี 5 น าเสนอวิดีโอน าเสนอวรรณกรรมเยาวชนเรื่องเจ้าชายน้อยท่ีเสร็จ
สมบูรณ์ ความยาว 3 นาที 

ส่วนท่ี 6 น าเสนอผลการประเมินการผลิตวิดีโอน าเสนอวรรณกรรมเยาวชน
เรื่องเจ้าชายน้อย ท่ีได้จากการประเมินจากกลุ่มเป้าหมาย น าผลมาสรุปตามประเด็น เพื่อเป็นแนวทาง
ในการสรุปผลการศึกษาและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายท่ีมีต่อวิดีโอน าเสนอวรรณกรรมเยาวชน
เรื่องเจข้าชายน้อยท่ีผลิตขึ้น 
 

3.9. การวางแผนการผลิตช้ินงาน 
ผู้ศึกษาได้วางแผนก่อนการผลิตวิดีโอน าเสนอวรรณกรรมเยาวชนเรื่องเจ้าชายน้อย

โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
1. รวบรวมผลการวิจัยได้จากการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-Depth Interview) การ

แจกแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและน าผลท่ีได้มาจัดท าโครงร่าง         
(Pre-Production Book) และวาดสตอรี่บอร์ด (Storyboard) รวมไปถึงการเตรียมงานก่อนการถ่าย
ท า 

2. จัดท าตารางการด าเนินงานในการผลิต (Time Table) เพื่อให้ทราบถึง
ระยะเวลาและเป้าหมายการด าเนินงาน ต้ังแต่การเก็บรวบรวมข้อมูลไปจนถึงการประเมินผล 
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บทท่ี 4 
 

ผลการศึกษาและการน าเสนอผลงาน 
 

การศึกษาและการผลิต “วิดีโอน าเสนอวรรณกรรมเยาวชนเรื่องเจ้าชายน้อย ตอน
เจ้าชายน้อยกับสุนัขจ้ิงจอก โดยใช้เทคนิคสตอปโมชัน” ใช้วิธีการศึกษาวิจัยแบบวิเคราะห์จากคลิป
ต่างๆในอินเทอร์เน็ต เพื่อศึกษาวิเคราะห์รูปแบบ และวิธีการน าเสนอของคลิปนั้นๆ ตลอดจนศึกษา
และวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ท่ีมีประสบการณ์ด้านการอ่านวรรณกรรม
เยาวชนเรื่องเจ้าชายน้อย ด้านการผลิตวิดีโอด้วยเทคนิคสตอปโมชัน และนักวาดภาพประกอบ เพื่อให้
ได้แนวทางในการผลิตวิดีโอน าเสนอวรรณกรรมเยาวชนเรื่องเจ้าชายน้อย ตอนเจ้าชายน้อยกับสุนัข
จ้ิงจอก โดยใช้เทคนิคสตอปโมชัน ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย
มากท่ีสุด โดยผลจากการวิจัยจากการสัมภาษณ์เชิงลึก มีดังนี้ 

วิเคราะห์บทสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-dept interview) ท่ีมีประสบการณ์ด้านการ
อ่านวรรณกรรมเยาวชนเรื่องเจ้าชายน้อย ด้านการผลิตวิดีโอด้วยเทคนิคสตอปโมชัน  และนักวาด
ภาพประกอบ 

ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพื่อขอข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการผลิต
วิดีโอน าเสนอวรรณกรรมเยาวนชนเรื่องเจ้าชายน้อย ตอนเจ้าชายน้อยกับสุนัขจ้ิงจอก โดยใช้เทคนิค
สตอปโมชัน ซึ่งได้ท าการสัมภาษณ์ 3 ท่าน ดังนี้ 

1. คุณสุมิตรา จันทร์เงา 
นักเขียน และคอลัมน์นิสต์ในเครือมติชน 

2. คุณปิติพล ศุขประเสริฐ 
   เจ้าของโรงเรียนสอนศิลปะมานะสตูดิโอ 
3. คุณพัชรกันย์ พิศาลสุพงศ์ 
    นักวาดภาพประกอบอิสระ 

 
บทสัมภาษณ์ของผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการอ่านวรรณกรรมเยาวชนเร่ืองเจ้าชายน้อย 
ส่วนที่ 1 ประวัติส่วนตัว 

คุณสมิตรา จันทร์ เงา จบการศึกษาจากคณะอักษรศาสตร์  เอกภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปัจจุบันเป็นนักเขียนและคอลัมน์นิสต์ในเครือมติชน 
 
ส่วนที่ 2 กระบวนการสร้างสรรค์วิดีโอ 

คุณสุมิตรา จันทร์เงา ได้กล่าวว่าถึงข้อคิดท่ีได้จากเรื่องเจ้าชายน้อย ตอนเจ้าชายน้อยพบ
กับสุนัขจ้ิงจอกว่า ในตอนนี้ได้ค้นพบความเข้าใจอันลึกซึ้งในประเด็นเรื่องความสัมพันธ์ ท้ังระหว่าง
มนุษย์ กั บมนุษย์  และมนุษย์ กั บ ส่ิ ง ต่ างๆรายรอบตัว  ไม่ ว่ าจะ เป็น ส่ิงมี ชี วิ ตหรื อ ไ ร้ ชี วิ ต
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สุนัขจ้ิงจอกท าให้เจ้าชายน้อยได้ค้นพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงใดส่ิงหนึ่งนั้น 
องค์ประกอบท่ีส าคัญ และยิ่งใหญ่ท่ีสุดคือ การมีความรู้สึกผูกพันภายในต่อกัน ไม่ใช่แค่รูปแบบ
ภายนอก 

ดังนั้นความสัมพันธ์ จึง ต้องการการเรียนรู้ซึ่ งกันและกัน นั่นคือการท าให้ เช่ือง 
ขณะเดียวกันความสัมพันธ์ก็ยังต้องการความสม่ าเสมอของไมตรี ต้องการความอดทนท่ีจะศึกษาท า
ความเข้าใจอีกฝ่าย ต้องซื่อตรงต่อความรู้สึกและทุกการกระท าท่ีมีต่อกัน มันจึงจะเกิดมิตรภาพได้ 

มิตรภาพอันสวยงามท่ีเรามีต่อผู้คนและส่ิงต่างๆ ล้วนเกิดจากการท่ีเราให้คุณค่าต่อส่ิง
เหล่านั้น ยิ่งเราให้ค่าส่ิงใดมากส่ิงนั้นก็จะมีความหมายและความผูกพันกับเรามาก กลายเป็นเครื่อง
เหนี่ยวรั้งพันผูกเราเอาไว้ ไม่ให้อยากจากพราก แต่ไม่ว่าความสัมพันธ์จะหยั่งรากลึกฝังแน่นเพียงใดก็
ไม่มีอะไรจีรังยั่งยืน ในท่ีสุดแล้วทุกส่ิงล้วนเป็นอนิจจัง ไม่ว่าเจ้าชายน้อยจะพานพบผูกพันกับส่ิงใดแนบ
แน่นเพียงไร ในวันหนึ่งก็ต้องมีเหตุผลให้เขาต้องพรากจากส่ิงนั้นไปเป็นธรรมดา 
  
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับชิ้นงาน  

คุณสุมิตรา จันทร์เงา ได้กล่าวว่า การน าเรื่องเจ้าชายน้อยมาจัดท าในรูปแบบวิดีโอ
น่าสนใจอย่างแน่นอน เพราะวรรณกรรมเยาวชนเล่มนี้จัดเป็นงานคลาสสิกประทับใจผู้คนท่ัวโลกหลาย
ล้านคน มียอดพิมพ์มาแล้วหลายล้านเล่ม และยังได้รับความนิยมชมชอบอย่างต่อเนื่องไม่มีตก เนื้อหา
ในหนังสือมีมุมมองลึกซึ้งชวนให้ตีความได้หลากหลาย เมื่อน ามาสร้างเป็นภาพเคล่ือนไหวย่อมให้
อรรถรสแปลกใหม่ และแตกต่างไปจากการอ่าน ชวนให้เกิดจินตนาการกว้างไกลไปกว่าเรื่องราวท่ีบอก
เล่าผ่านตัวอักษรอีกมากมาย 

เจ้าชายน้อยเป็นวรรณกรรมเยาวชนท่ีอ่านง่าย และระดับความเข้าใจของการอ่านก็จะ
หลากหลายขยับไปตามอายุและประสบการณ์ของผู้อ่าน การน าเสนอในรูปแบบวิดีโอเป็นเรื่องชวน
สนุกน่าติดตาม น่าจะช่วยให้กลุ่มเป้าหมายวัยรุ่นตอนกลางและตอนปลาย อายุ 13 - 18 ปี เข้าใจได้ดี 
และการเลือกน าเสนอตอนสุนัขจ้ิงจอกก็เป็นตอนท่ีส่ือความเข้าใจได้ง่าย ไม่ซับซ้อนในประเด็น
เรื่องราวความสัมพันธ์และมิตรภาพ  

ในส่วนของฉากนั้น ในหนังสือเป็นฉากในป่า แต่ถ้าจะน าเสนอในทางอวกาศแทนนั้น 
หากจะมองว่าเป็นการดัดแปลงและไม่สมจริงก็ได้ แต่ในอีกมุมหนึ่งถือเป็นการตีความใหม่ เสริม
จินตนาการให้กว้างไกลออกไปจากหนังสือ ซึ่งในเชิงวรรณกรรมนั้นเจ้าชายน้อยก็เป็นหนังสือท่ีมีความ
โดดเด่นในเรื่องจินตนาการของผู้เขียนท่ีไม่ได้ยึดติดกับความถูกต้องสมจริงอยู่แล้ว แต่เน้นการให้ข้อคิด
ท่ีลึกซึ้งแปลกใหม่ ชวนให้ตีความได้มากมาย ดังนั้นฉากอวกาศกับฉากป่าจะขัดแย้งกันหรือไม่นั้นจึงไม่
เป็นสาระเท่ากับเรื่องราวท่ีจะน าเสนอ 
 
บทสัมภาษณ์ของผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการผลิตวิดีโอด้วยเทคนิคสตอปโมชัน 
ส่วนที่ 1 ประวัติส่วนตัว 

คุณปิติพล ศุขประเสริฐ จบการศึกษาจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขานฤมิตรศิลป์ เอก
เรขศิลป ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันเจ้าของโรงเรียนสอนศิลปะมานะสตูดิโอ 
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ส่วนที่ 2 กระบวนการสร้างสรรค์วิดีโอ 
เนื่องจากคุณปิติพล ศุขประเสริฐ ได้เป็นผู้ควบคุมการผลิตวิดีโอสตอปโมชันแบบคัตเอาต์ 

ของน้องๆโรงเรียนสอนศิลปะมานะ สตูดิโอ โดยข้ันตอนในการผลิตมีดังนี้ 
ขั้นตอนก่อนการผลิต (Pre-Production) ในการท าสตอปโมชันแบบคัตเอาต์นั้นต้องมี

การวางแผนท่ีเยอะพอสมควร ซึ่งเราจะต้องมีการคิดเรื่องราว (Story Board) ออกแบบตัวละคร 
ออกแบบฉาก และตัดกระดาษซึ่งจะมีความละเอียดมาก 

ขั้นตอนการถ่ายท า (Production) ก็จะเป็นขั้นตอนท่ีใช้เวลามากท่ีสุด โดยการถ่ายของ
พี่จะใช้กระดานแขวนอยู่ท่ีก าแพง แปะกระดาษพวกตัวละครฉากของเราด้วยดินกาว ซึ่งมันจะไม่ท าให้
กระดาษขาด และค่อยๆขยับตามเนื้อเรื่อง โดยกล้องจะต้ังนิ่งๆอยู่บนขาต้ังกล้อง 

ส่วนเรื่องของแสงนั้น ในเวลาท่ีถ่ายท านั้นส่วนมากจะเป็นในเวลากลางวัน ท าให้ควบคุม
แสงยากมาก อาจจะต้องหากระดาษด ามาปิดไว้ท่ีหน้าต่าง เพราะเราต้องควบคุมแสงให้ดี เพราะถ้า
แสงเปล่ียน สีของภาพที่เราถ่ายก็จะเปล่ียนไปเลย 

ขั้นตอนหลังการผลิต (Post-Production) ก็น าไฟล์รูปท่ีเราถ่ายท้ังหมดมา import ลง
ในโปรแกรม final cut ซึ่งโปรแกรมนี้มันจะเรียงภาพตามล าดับท่ีถ่ายให้เลย  
 
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับชิ้นงาน 

คุณปิติพล ศุขประเสริฐได้กล่าวว่า ด้วยเทคนิคสตอปโมชันนั้นมีความน่าสนใจ โดย
เทคนิคสตอปโมชันนั้นจะเห็นกระบวนการว่าภาพจะค่อยๆขยับไปทีละเฟรม แล้วคนดูอยู่นั้นก็รู้ว่าการ
ท่ีภาพขยับนั้น เกิดจากการท่ีคนไปขยับมัน ท าให้คนดูรู้ สึกมีความรู้สึกมีส่วนร่วมมากขึ้น ซึ่งการท่ี 
frame rate มันกระตุกนั้นกลายเป็นความน่าสนใจ ในส่วนของเรื่องการท าค าบรรยายหรือพากษ์เสียง
นั้น ต้องดูว่าความยาวเท่าไหร่ ถ้ายาวมากเป็น 10นาที จะใช้เป็นค าบรรยายก็คงจะไม่เหมาะ เพราะว่า
คนดูอ่านจนเมื่อยแน่ๆ และคนดูก็จะเสียความสนใจไปก่อน แต่ถ้าซัก 3 นาทีเราว่าท าได้   
  
บทสัมภาษณ์ของนักวาดภาพประกอบ 
ส่วนที่ 1 ประวัติส่วนตัว  

คุณพัชรกันย์ พิศาลสุพงศ์ จบการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ปัจจุบันเป็นนักวาดภาพประกอบอิสระ และเขียน comic essay ของตัวเองให้กับทางส านักพิมพ์
แซลมอน  
 
ส่วนที่ 2 กระบวนการสร้างสรรค์วิดีโอ 

คุณพัชรกันย์ พิศาลสุพงศ์ได้กล่าวถึงการออกแบบตัวการ์ตูนว่า ตามประสบการณ์ของ
ตนเองนั้น เนื่องจากภาพท่ีพี่วาดมีอยู่แบบเดียว (หน้ากลมๆตาจุดๆเส้นท่ีดูแบบเด็กๆ) กลุ่มเป้าหมาย
ของผู้จ้างก็เลยเป็นช่วง กลุ่ม pre-teen และวัยรุ่น  

เวลาท างานส่ิงท่ีต้องค านึงถึงจะเป็นในเรื่องก็เลยเป็นลักษณะของเส้นในภาพ สัดส่วนตัว
ละคร กับสีท่ีจะใช้ แล้วเนื่องจากเส้นมันเป็นแบบเดียว ก็เลยไปเน้นความแตกต่างไปท่ีพวก
รายละเอียดในภาพแทน อย่างเช่นของ นิตยสารberry เน้นผู้อ่านไปท่ีกลุ่ม pre-teen เลยวาดให้ดู
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เรียบๆกลมๆ ไม่ซับซ้อนมาก เน้นท่าทางตัวละครเยอะๆ ส่วนนิตยาสาร a day ช่วงอายุผู้อ่านกว้างขึ้น 
เลยพยายามเน้นพวกรายละเอียด อย่างเช่นช้ินส่วนในตัวจักรยาน เพื่อไม่ให้มันดูเด็กเกินไป 
 
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับชิ้นงาน 

คุณพัชรกันย์ พิศาลสุพงศ์ได้กล่าวว่า ลักษณะภาพของเรื่องเจ้าชายน้อยนั้นเหมาะสมกับ
การน ามาผลิตเป็นวิดีโอแบบสตอปโมชัน เพราะภาพในเรื่องดูมีรายละเอียดไม่มากนัก ถ้าน ามาท าให้
เป็นภาพขยับได้น่าจะดูน่ารัก และน่าสนใจมากขึ้น โดยรวมแล้วคุณพัชรกันย์ พิศาลสุพงศ์กล่าวว่าน่า
สนเพราะด้วยเนื้อเรื่องนั้นดีมากด้วย 
 
สรุปผลการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In–Depth Interview) ผู้ที่มีประสบการณ์ด้าน
การอ่านวรรณกรรมเยาวชนเร่ืองเจ้าชายน้อย ด้านการผลิตวิดีโอด้วยเทคนิคสตอปโมชัน และนัก
วาดภาพประกอบ 

ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ผู้ท่ีมีประสบการณ์ด้านการอ่านวรรณกรรม
เยาวชนเรื่องเจ้าชายน้อย ด้านการผลิตวิดีโอด้วยเทคนิคสตอปโมชัน  และนักวาดภาพประกอบ 
จ านวน 3 ท่าน สามารถสรุปผลได้ว่าวรรณกรรมเยาวชนเรื่องเจ้าชายน้อยนั้นได้ให้ข้อคิดว่า
ความสัมพันธ์ต้องการการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน นั่นก็คือการท าให้เช่ือง ขณะเดียวกันความสัมพันธ์ก็ยัง
ต้องการความสม่ าเสมอของไมตรี ต้องการความอดทนท่ีจะศึกษาท าความเข้าใจอีกฝ่าย ต้องซื่อตรงต่อ
ความรู้สึกและทุกการกระท าท่ีมีต่อกัน มันจึงจะเกิดมิตรภาพได้ 

ในด้านของการผลิตวิดีโอสตอปโมชันนั้นมีวิธีการผลิต 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนก่อนการ
ผลิต ขั้นตอนการผลิต และขั้นตอนหลังการผลิต โดยในการผลิตนั้นเริ่มจากการวางแผน ออกแบบตัว
ละคร ออกแบบฉาก และวาดสตอรี่บอร์ด จากนั้นลงมือผลิตและแก้ไขปรับปรุง  

โดยผู้ศึกษาจะน าผลการสัมภาษณ์มาปรับใช้ในการคิดสตอรี่บอร์ด การออกแบบฉาก 
และการออกแบบตัวละคร โดยในการออกแบบตัวละครนั้นจากการสัมภาษณ์ท าให้ผู้ศึกษาทราบว่าถ้า
ลายเส้นในการออกแบบตัวละครของผู้ศึกษานั้นดูเด็ก ก็สามารถเพิ่มรายละเอียดในส่วนต่างๆ เพื่อท า
ให้ภาพดูโตขึ้นได้ และในส่วนของฉากนั้นสามารถท าให้แตกต่างจากหนังสือได้ เพราะวรรณกรรม
เยาวชนเรื่องนี้โดดเด่นในเรื่องการใช้จินตนาการ ส าหรับการผลิตวิดีโอสตอปโมชันนั้นส่ิงท่ีผู้ศึกษาต้อง
ระวังจะคือขั้นตอนการผลิต และการควบคุมแสง ซึ่งมีความส าคัญมากต่อช้ินงาน ดังนั้นเพื่อผลงานท่ีดี
ควรมีการวางแผนท่ีดี 
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ขั้นตอนก่อนการผลิต (Pre – Production) 
วิดีโอน าเสนอวรรณกรรมเยาวชนเรื่องเจ้าชายน้อย ตอนเจ้าชายน้อยกับสุนัขจ้ิงจอก โดย

ใช้เทคนิคสตอปโมชัน 
 
เนื้อเร่ือง (Content) 

โดยตอนท่ีได้น ามาผลิตเป็นวิดีโอนั้นคือตอนเจ้าชายน้อยพบกับสุนัขจ้ิงจอก มีเนื้อเรื่อง
ดังนี้ 

สุนัขจ้ิงจอก : สวัสดี 
เจ้าชายน้อย: สวัสดี 
สุนัขจ้ิงจอก : ฉันอยู่ท่ีนี่ 
เจ้าชายน้อย: มาเล่นกับฉันสิ 
สุนัขจ้ิงจอก : ฉันเล่นกับเธอไม่ได้หรอก ฉันยังไม่ถูกท าให้เช่ือง 
เจ้าชายน้อย: ท าให้เขื่องคืออะไร 
สุนัขจ้ิงจอก : มันคือการสร้างความสัมพันธ์ ส าหรับฉันเธอเป็นเพียงเด็กผู้ชายตัว

เล็กๆคนหนึ่ง ซึ่งเหมือนกับเด็กชายคนอื่นๆอีกแสนคน ฉันไม่
ต้องการเธอ เธอไม่ต้องการฉัน เพราะฉันก็เป็นเพียงสุนัขจ้ิงจอก
ธรรมดาตัวหนึ่งเหมือนกับสุนัขจ้ิงจอกอื่นๆแสนตัว แต่ว่าเมื่อใดท่ี
เธอคุ้นเคยใกล้ชิดกับฉัน เมื่อนั้นเราต่างต้องการกันและกัน เธอก็จะ
เป็นเด็กคนเดียวในโลกส าหรับฉัน และฉันก็เป็นสุนัขจ้ิงจอกตัวเดียว
ในโลกส าหรับเธอด้วย 
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ตัวละครหลัก (Main Character) 
1. เจ้าชายน้อย เด็กชายท่ีเป็นตัวแทนของคนทุกคนในวัยเด็ก ท่ีออกเดินทางเพื่อเรียนรู้

ส่ิงต่างๆบนโลกใบนี้ 

 
 

ภาพที่ 4-1 ตัวละครเจ้าชายน้อย 
 

2. สุนัขจ้ิงจอก ตัวละครที่เจ้าชายน้อยได้พบในการออกเดินทางเพื่อเรียนรู้ส่ิงต่างๆ โดย
สุนัขจ้ิงจอกจะเป็นตัวละครที่สอนให้เจ้าชายน้อยได้เรียนรู้ถึงการสร้างความสัมพันธ์ 

 

 
 

ภาพที่ 4-2 ตัวละครสุนัขจ้ิงจอก 
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ฉาก (Scene) 
 

   

 

   

 

 
 

 
ภาพที่ 4-3 โครงร่างฉาก 
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ภาพแสดงเร่ืองราว (Story Board) 
 

      
 

              เจ้าชายน้อยออกเดินทางจากโลก                 ขึ้นไปยังท้องฟ้าท่ีกว้างใหญ ่
 

      
 

     เจ้าชายน้อยได้พบกับประตูท่ีจะไปยังอวกาศ                   ณ อวกาศท่ีเงียบสงัด 

 

      
 

         สุนัขจ้ิงจอก ท่ีอาศัยอยู่บนอวกาศแห่งนี้                    ยานของสุนัขจ้ิงจอก 
 
ภาพที่ 4-4 ภาพแสดงเรื่องราวรูปท่ี 1 
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ภาพแสดงเร่ืองราว (Story Board) 
 

      
 

             ขณะท่ีบอลลูนลอยอยู่อวกาศนั้น                       บอลลูนแตกกระจาย 
           ได้มีอุกกาบาตลงมาเจาะยังบอลลูน 

 

      
 

          ท าให้บอลลูนของเจ้าชายน้อยตกลง                          มายัง ณ ท่ีท่ีหนึ่ง 
 

               

                      ท าให้เจ้าชายน้อยได้พบกับสุนัขจ้ิงจอก               ฉันก็เป็นเพียงเด็กผู้ชายคนหนึ่ง 
      และพูดคุยกันถึงเรื่องการสร้างความสัมพันธ์ 
 
ภาพที่ 4-5 ภาพแสดงเรื่องราวรูปท่ี 2 
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ภาพแสดงเร่ืองราว (Story Board) 
 

      
 

               เหมือนเด็กคนอื่นๆอีกแสนคน               ส่วนฉันก็เป็นเพียงสุนัขจ้ิงจอกตัวหนึ่ง 
 

      
 

            เหมือนสุนัขจ้ิงจอกตัวอื่นๆอีกแสนตัว           ฉันไม่ต้องการเธอ เธอไม่ต้องการฉัน 
                                                                     แต่เมื่อใดท่ีเราคุ้นเคยใกล้ชิดกัน 
                                                                              (ขยับเข้าหากัน) 

 

      
 

          เธอก็จะเป็นเด็กคนเดียวในโลกของฉัน           ฉันก็จะเป็นเด็กคนเดียวในโลกของเธอ 
 
ภาพที่ 4-6 ภาพแสดงเรื่องราวรูปท่ี 3 
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ภาพแสดงเร่ืองราว (Story Board) 
 

      
 

                เขาท้ังสองขยับเข้ามาหากัน              สุนัขจ้ิงจอกเอาบอลลูนใบใหม่มาเปล่ียนให้ 
 

 
 

         และเขาท้ังสองก็ลอยบอลลูนไปด้วยกัน 
              ค่อยๆไกลออกไป จนลับสายตา 
 
ภาพที่ 4-7 ภาพแสดงเรื่องราวรูปท่ี 4 
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บทท่ี 5 
 

ผลการประเมินประสิทธิผล 
วิดีโอน าเสนอวรรณกรรมเยาวชนเรื่องเจ้าชายน้อย 

ตอนเจ้าชายน้อยกับสุนัขจ้ิงจอก โดยใช้เทคนิคสตอปโมชัน 
 

การศึกษาและผลิต “การสร้างสรรค์วิดีโอน าเสนอวรรณกรรมเยาวชนเรื่องเจ้าชายน้อย 
ตอนเจ้าชายน้อยกับสุนัขจ้ิงจอก โดยใช้เทคนิคสตอปโมชัน” ได้ใช้วิธีการวิจัยประเมินผล (Evaluation 
Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลช้ินงานวิดีโอท่ีผู้ศึกษาได้ผลิตขึ้น ด้วยวิธีการสนทนา
กลุ่มในหัวข้อ “ความพึงพอใจและประโยชน์ท่ีได้รับจากการรับชมวิดีโอน าเสนอวรรณกรรมเยาวชน
เรื่องเจ้าชายน้อย ตอนเจ้าชายน้อยกับสุนัขจ้ิงจอก โดยใช้เทคนิคสตอปโมชัน” เพื่อให้ทราบถึงความ
คิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์ท่ีได้รับจากการรับชมวิดีโอของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะน าไปสู่การ
สรุปและการอภิปรายงานวิจัย ตลอดจนการผลิตช้ินงานท่ีเสร็จสมบูรณ์ โดยการประเมินผลวิดีโอใน
ครั้งนี้ โดยกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเพศชายและหญิง อายุระหว่าง 13-18 ปี โดยใช้หลักการของทฤษฎีการใช้
ส่ือเพื่อประโยชน์และความพึงพอใจ ท่ีมองว่าบุคคลจะใช้ส่ือเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง 
ด้วยเหตุผลท่ีแตกต่างกัน จากนั้นจึงน าข้อมูลท่ีได้มาสรุปผลการประเมินต่อไป 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผล 

1. เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่ม (Focus group) ในหัวข้อ “ความพึงพอใจ 
และประโยชน์ท่ีได้รับจากการรับชมวิดีโอน าเสนอวรรณกรรมเยาวชนเรื่องเจ้าชายน้อย ตอนเจ้าชาย
น้อยกับสุนัขจ้ิงจอก โดยใช้เทคนิคสตอปโมชัน” ของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเพศชายและหญิง อายุระหว่าง 
13-18 ปี จ านวน 5 ท่าน 

2. เปิดตัวอย่างวิดีโอน าเสนอวรรณกรรมเยาวชนเรื่องเจ้าชายน้อย ตอนเจ้าชายน้อยกับ
สุนัขจ้ิงจอก โดยใช้เทคนิคสตอปโมชัน ให้กลุ่มเป้าหมายรับชมก่อนเริ่มสนทนากลุ่ม (Focus group) 

3. วิเคราะห์และสรุปผลการประเมินประสิทธิผล 
 
เคร่ืองมือในการประเมินประสิทธิผล 

เครื่องมือท่ีใช้เป็นข้อค าถามในการสนทนากลุ่ม (Focus group) โดยให้กลุ่มเป้าหมาย
รับชมวิดีโอ โดยจะแบ่งข้อค าถามออกเป็น 4 ส่วนได้ดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 ความพึงพอใจต่อรูปแบบ (Format) 
ส่วนท่ี 2 ความพึงพอใจต่อเนื้อหา (Content) 
ส่วนท่ี 3 ความพึงพอใจต่อเสียงและดนตรี (Sound and Music) 
ส่วนท่ี 4 ความพึงพอใจต่อภาพรวมของวิดีโอ (Overview) 

   ส
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ผลการประเมินประสิทธิผลวิดีโอน าเสนอวรรณกรรมเยาวชนเร่ืองเจ้าชายน้อย ตอนเจ้าชายน้อย
กับสุนัขจ้ิงจอก โดยใช้เทคนิคสตอปโมชัน 

ผลวิเคราะห์การสนทนากลุ่มในหัวข้อ “ความพึงพอใจและประโยชน์ท่ีได้รับจากการ
รับชมวิดีโอน าเสนอวรรณกรรมเยาวชนเรื่องเจ้าชายน้อย ตอนเจ้าชายน้อยกับสุนัขจ้ิงจอก โดยใช้
เทคนิคสตอปโมชัน” ของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเพศชายและหญิง อายุระหว่าง 13-18 ปี 

ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ผลการสนทนากลุ่มในหัวข้อ “ความพึงพอใจและประโยชน์  
ท่ีได้รับจากการรับชมวิดีโอน าเสนอวรรณกรรมเยาวชนเรื่องเจ้าชายน้อย ตอนเจ้าชายน้อยกับสุนัข
จ้ิงจอก โดยใช้เทคนิคสตอปโมชัน” เพื่อประเมินผลวิดีโอท่ีผลิตขึ้น ท าให้ได้ข้อมูลทางด้านความ
คิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์ท่ี จ านวนท้ังส้ิน 5 ท่าน ดังนี้ 

1. กานต์กมล ชีวโมกข์ อายุ 13 ปี 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสตรีวิทยา 

2. รัฐพงศ์ โลหะกุล อายุ 14 ปี 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 

3. จันทิมา สุขแสง อายุ 16 ปี 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนธิดานุเคราะห์  

4. ศศิพรรณ พรรณสวัสด์ิ อายุ 18 ปี 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 

5. ชนัญชิดา ต่อไมตรีจิตร 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โงเรียนสตรีวิทยา 

 
ส่วนที่ 1 ความพึงพอใจต่อรูปแบบ (Format) 

ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจท่ีมีต่อการน าเสนอวิดีโอช้ินงานนั้น กลุ่มตัวอย่าง
ท้ัง 5 คน  รู้สึกช่ืนชอบรูปแบบวิธีการน าเสนอของวิดีโอช้ินงาน ซึ่งให้เหตุผลว่ารูปแบบวิธีการน าเสนอ
ของวิดีโอช้ินงานนั้น เป็นรูปแบบวิธีการน าเสนอท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ ใช้เทคนิคท่ีเข้าใจง่ายไม่
ซับซ้อน รวมถึงเรื่องราวมีความน่าสนใจ ท าให้รู้สึกเพลิดเพลินหลังจากได้รับชมวิดีโอช้ินงานแล้ว 
รวมถึงเป็นแรงบันดาลใจในการผลิตช้ินงานอีกด้วย 
 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อเนื้อหา (Content) 

ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจท่ีมีต่อเนื้อหาของวิดีโอช้ินงานนั้น กลุ่มตัวอย่างท้ัง 
5 คน รู้สึกช่ืนชอบและสนใจเนื้อหา ซึ่งให้เหตุผลว่า เนื้อหาของวิดีโอช้ินงานเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ
มิตรภาพของตัวละคร ท่ีส่ือให้เห็นได้อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย ท าให้รู้สึกอยากอ่านวรรณกรรมเยาวชน
เรื่องเจ้าชายน้อยตอนอื่นๆหลังจากได้รับชมวิดีโอช้ินงาน ท้ังนี้ กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่ไม่เคยอ่าน
วรรณกรรมเยาวชนเรื่องเจ้าชายน้อยมาก่อนมีเพียง 1 คนท่ีเคยอ่าน  
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ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อเสียงและดนตรี (Sound and Music) 
ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจท่ีมีต่อดนตรีและเสียงประกอบของวิดีโอช้ินงาน 

กลุ่มตัวอย่างท้ัง 5 คน มีความคิดเห็นว่าดนตรีและเสียงประกอบมีความเหมาะสมกับวิดีโอช้ินงานดี ซึ่ง
ให้เหตุผลว่า เป็นดนตรีที่สบายๆไม่ฉูดฉาดเกินไป เหมาะสมและเข้ากับเนื้อหาเรื่องราวได้ดี ท าให้รู้สึก
เพลิดเพลินมากยิ่งขึ้นในการรับชม แต่อาจมีบางช่วงบางตอน ท่ีอาจต้องใส่ดนตรีและเสียงประกอบ
เพิ่มเข้าไป เพื่อให้วิดีโอช้ินงานมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นอีก 

 
ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจต่อภาพรวมของวิดีโอ (Overview) 

ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจท่ีมีต่อภาพรวมของวิดีโอช้ินงานนั้น กลุ่มตัวอย่าง
ท้ัง 5 คน รู้สึกพอใจกับภาพรวมของวิดีโอช้ินงาน โดยให้เหตุผลว่า เป็นวิดีโอช้ินงานท่ีมีความคิด
สร้างสรรค์ และใช้ความพยายามในการออกแบบตัวละคร ฉาก รวมถึงการผลิต ซึ่งกลุ่มตัวอย่างมี
ความพอใจอย่างมาก ท้ังนี้ กลุ่มตัวอย่างยังให้เหตุผลอีกด้วยว่า ตัวละคร และฉาก มีความเหมาะสม
กับเนื้อหาเรื่องราว ท าให้เข้าใจง่าย ไม่สับสน แต่หากเพิ่มรายละเอียดเข้าไปอีก จะให้วิดีโอช้ินงานมี
ความน่าสนใจมากขึ้นอีก ส่วนส่ิงท่ีกลุ่มตัวอย่างให้ค าแนะน าคือ บทการสนทนาและค าบรรยาย อ่าน
ค่อนข้างยาก ควรท าให้อ่านง่ายและน่าสนใจกว่านี้ รวมถึงอยากให้วิดีโอช้ินงานมีมิติมากยิ่งขึ้น และ
ปรับเสียงและดนตรีประกอบให้สมดุลกว่านี้ จะท าให้ความน่าสนใจของวิดีโอช้ินงานเพิ่มข้ึน  
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บทท่ี 6 
 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาวิจัยและการผลิตช้ินงานในหัวข้อเรื่อง “การสร้างสรรค์วิ ดีโอน าเสนอ
วรรณกรรมเยาวชนเรื่องเจ้าชายน้อย ตอนเจ้าชายน้อยกับสุนัขจ้ิงจอก โดยใช้เทคนิคสตอปโมชัน ” 
เป็นการศึกษาวิจัยและผลิตช้ินงาน ท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา และวิธีการ
น าเสนอวิดีโอท่ีใช้เทคนิคสตอปโมชัน รวมถึงศึกษาข้อมูลความคิดเห็นจากผู้มีประสบการณ์ทางด้าน
การอ่านวรรณกรรมเยาวชนเรื่องเจ้าชายน้อย ผู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับการผลิตสตอปโมชัน และนัก
วาดภาพประกอบ ตลอดจนการประเมินความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์ของผู้ชมกลุ่มเป้าหมายท่ีมี
ต่อวิดีโอสร้างสรรค์ท่ีผลิตขึ้น ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม ซึ่งจากการเก็บรวบรวมข้อมูล ท าให้สามารถสรุป 
อภิปรายผล และอธิบายข้อเสนอแนะ ได้ดังนี้ 

 
สรุปผลการศึกษาวิจัย 

1. การวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้มีประสบการณ์ทางด้านการอ่านวรรณกรรมเยาวชน
เรื่องเจ้าชายน้อย สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 กระบวนการสร้างสรรค์วิดีโอ 
เจ้าชายน้อย ตอนเจ้าชายน้อยพบกับสุนัขจ้ิงจอกนั้น ได้ให้ข้อคิดในประเด็นเรื่อง

ความสัมพันธ์ สุนัขจ้ิงจอกท าให้เจ้าชายน้อยได้พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงใดส่ิงหนึ่งนั้น 
องค์ประกอบท่ีส าคัญและยิ่งใหญ่ท่ีสุดคือ การมีความรู้สึกผูกพันภายในต่อกัน ไม่ใช่แค่รูปแบบ
ภายนอก ดังนั้นความสัมพันธ์จึงต้องการการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และในขณะเดียวกันความสัมพันธ์ก็
ต้องการความสม่ าเสมอของไมตรี ต้องการความอดทนท่ีจะศึกษาท าความเข้าใจอีกฝ่าย ต้องซื่อตรงต่อ
ความรู้สึกและทุกการกระท าท่ีมีต่อกัน มันจึงจะเกิดมิตรภาพได้ 

ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับช้ินงาน 
 มีความน่าสนใจท่ีน าเจ้าชายน้อยมาจัดท าในรูปแบบของวิดีโอ เพราะวรรณกรรม

เยาวชนเรื่องเจ้าชายน้อยนั้นเป็นท่ีประทับใจของคนหลายล้านคนท่ัวโลก เป็นวรรณกรรมท่ีอ่านเข้าใจ
ง่าย และโดยการท่ีเลือกน าเสนอตอนเจ้าชายน้อยพบกับสุนับจ้ิงจอกก็เป็นตอนท่ีส่ือความเข้าใจง่าย ไม่
ซับซ้อนในประเด็นของเรื่องราวและความสัมพันธ์  

2. การวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้มีประสบการณ์ทางด้านการผลิตวิดีโอด้วยเทคนิคสต
อปโมชัน สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 กระบวนการสร้างสรรค์วิดีโอ 
ขั้นตอนในการผลิตวิดีโอด้วยเทคนิคสตอปโมชันมี 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนก่อนการ 

ผลิต (Pre-Production) การท าสตอปโมชันแบบคัตเอาต์ต้องมีการวางแผนท่ีเยอะ ซึ่งเราจะต้องมีการ 
คิดเรื่องราว ออกแบบตัวละคร ออกแบบฉาก และตัดกระดาษ ขั้นตอนการถ่ายท า  (Production)
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เป็นขั้นตอนท่ีใช้เวลามากท่ีสุด โดยการถ่ายแนะน าให้ใช้กระดานแขวนอยู่ท่ีก าแพง แปะกระดาษพวก
ตัวละครและฉากด้วยดินกาว จะท าให้สะดวกในเรื่องของการต้ังกล้อง และขั้นตอนหลังการผลิต 
(Post-Production) แนะน าให้ใช้โปรแกรม final cut ซึ่งโปรแกรมนี้มันจะเรียงภาพตามล าดับท่ีถ่าย 

ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับช้ินงาน 
 เทคนิคสตอปโมชันมีความน่าสนใจ เพราะเทคนิคนี้นั้นจะเห็นกระบวนการว่าภาพจะ

ค่อยๆขยับทีละเฟรม ซึ่งการท่ี frame rate มันกระตุกนั้นกลายเป็นความน่าสนใจ ท าให้คนดูรู้สึกมี
ส่วนร่วมมากขึ้น 

3. การวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของนักวาดภาพประกอบ สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
ส่วนท่ี 1 กระบวนการสร้างสรรค์วิดีโอ 
การออกแบบตัวการ์ตูนนั้นส่ิงท่ีต้องค านึงถึงจะเป็นในเรื่องของลักษณะของเส้นใน

ภาพ สัดส่วนตัวละคร และสีท่ีจะใช้ ถ้าการวาดตัวการ์ตูนของเรานั้นมีแบบเดียวก็ควรเน้นไปท่ีการใส่
รายละเอียดต่างๆในภาพแทน เพื่อไม่ให้ตัวการ์ตูนหรือองค์ประกอบนั้นดูเด็กเกินไป  

ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับช้ินงาน 
 ลักษณะภาพของเรื่องเจ้าชายน้อยนั้นเหมาะสมกับการน ามาผลิตเป็นวิดีโอแบบสต

อปโมชัน เพราะภาพในเรื่องดูมีรายละเอียดไม่มากนัก ถ้าน ามาท าให้เป็นภาพขยับได้น่าจะดูน่ารัก 
และน่าสนใจมากขึ้น 

4. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม เพื่อประเมินประสิทธิผลรายการในหัวข้อ
“ความพึงพอใจและโยชน์ท่ีได้รับจากการรับชมวิดีโอน าเสนอวรรณกรรมเยาวชนเรื่องเจ้าชายน้อย 
ตอนเจ้าชายน้อยกับสุนัขจ้ิงจอก โดยใช้เทคนิคสตอปโมชัน” 
ผู้ศึกษาได้ท าการประเมินผลช้ินงานท่ีได้ผลิตขึ้น ด้วยวิธีการสนทนากลุ่มในหัวข้อ “ความพึงพอใจและ
โยชน์ท่ีได้รับจากการรับชมวิดีโอน าเสนอวรรณกรรมเยาวชนเรื่องเจ้าชายน้อย ตอนเจ้าชายน้อยกับ
สุนัขจ้ิงจอก โดยใช้เทคนิคสตอปโมชัน” จากกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเพศชายและหญิง อายุ 13-18 ปี เป็น
จ านวนท้ังส้ิน 5 ราย ในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2555 นั้น สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 ความพึงพอใจต่อรูปแบบ (Format) 
 ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจท่ีมีต่อการน าเสนอวิดีโอช้ินงานนั้น กลุ่ม

ตัวอย่างท้ัง 5 คน  รู้สึกช่ืนชอบรูปแบบวิธีการน าเสนอของวิดีโอช้ินงาน ซึ่งให้เหตุผลว่ารูปแบบวิธีการ
น าเสนอของวิดีโอช้ินงานนั้น เป็นรูปแบบวิธีการน าเสนอท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ ใช้เทคนิคท่ีเข้าใจง่าย
ไม่ซับซ้อน รวมถึงเรื่องราวมีความน่าสนใจ ท าให้รู้สึกเพลิดเพลินหลังจากได้รับชมวิดีโอช้ินงานแล้ว 
รวมถึงเป็นแรงบันดาลใจในการผลิตช้ินงานอีกด้วย 

ส่วนท่ี 2 ความพึงพอใจต่อเนื้อหา (Content) 
 ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจท่ีมีต่อเนื้อหาของวิดีโอช้ินงานนั้น  กลุ่ม

ตัวอย่างท้ัง 5 คน รู้สึกช่ืนชอบและสนใจเนื้อหาของรายการ ซึ่งให้เหตุผลว่า เนื้อหาของวิดีโอช้ินงาน
เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับมิตรภาพของตัวละคร ท่ีส่ือให้เห็นได้อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย ท าให้รู้สึกอยากอ่าน
วรรณกรรมเยาวชนเรื่องเจ้าชายน้อยตอนอื่นๆหลังจากได้รับชมวิดีโอช้ินงาน ท้ังนี้ กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ไม่เคยอ่านวรรณกรรมเยาวชนเรื่องเจ้าชายน้อยมาก่อน มีเพียง 1 คน ท่ีเคยอ่าน  
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ส่วนท่ี 3 ความพึงพอใจต่อเสียงและดนตรี (Sound and Music) 
ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจท่ีมีต่อดนตรีและเสียงประกอบของวิดีโอ

ช้ินงาน กลุ่มตัวอย่างท้ัง 5 คน มีความคิดเห็นว่าดนตรีและเสียงประกอบมีความเหมาะสมกับวิดีโอ
ช้ินงานดี ซึ่งให้เหตุผลว่า เป็นดนตรีที่สบายๆไม่ฉูดฉาดเกินไป เหมาะสมและเข้ากับเนื้อหาเรื่องราวได้
ดี ท าให้รู้สึกเพลิดเพลินมากยิ่งขึ้นในการรับชม แต่อาจมีบางช่วงบางตอน ท่ีอาจต้องใส่ดนตรีและเสียง
ประกอบเพิ่มเข้าไป เพื่อให้วิดีโอช้ินงานมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นอีก 

ส่วนท่ี 4 ความพึงพอใจต่อภาพรวมของวิดีโอ (Overview) 
ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจท่ีมีต่อภาพรวมของวิดีโอช้ินงานนั้น กลุ่ม

ตัวอย่างท้ัง 5 คน รู้สึกพอใจกับภาพรวมของวิดีโอช้ินงาน โดยให้เหตุผลว่า เป็นวิดีโอช้ินงานท่ีมี
ความคิดสร้างสรรค์ และใช้ความพยายามในการออกแบบตัวละคร ฉาก รวมถึงการผลิต ซึ่งกลุ่ม
ตัวอย่างมีความพอใจอย่างมาก ท้ังนี้ กลุ่มตัวอย่างยังให้เหตุผลอีกด้วยว่า ตัวละคร และฉาก มีความ
เหมาะสมกับเนื้อหาเรื่องราว ท าให้เข้าใจง่าย ไม่สับสน แต่หากเพิ่มรายละเอียดเข้าไปอีก จะให้วิดีโอ
ช้ินงานมีความน่าสนใจมากขึ้นอีก ส่วนส่ิงท่ีกลุ่มตัวอย่างให้ค าแนะน าคือ บทการสนทนาและค า
บรรยาย อ่านค่อนข้างยาก ควรท าให้อ่านง่ายและน่าสนใจกว่านี้ รวมถึงอยากให้วิดีโอช้ินงานมีมิติมาก
ยิ่งขึ้น และปรับเสียงและดนตรีประกอบให้สมดุลกว่านี้ จะท าให้ความน่าสนใจของวิดีโอช้ินงานเพิ่มข้ึน 

  
อภิปรายผลการศึกษาวิจัย 

จากการศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา และวิธีการน าเสนอวิดีโอท่ีใช้เทคนิคสตอป
โมชัน รวมถึงศึกษาข้อมูลความคิดเห็นจากผู้มีประสบการณ์ทางด้านการอ่านวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง
เจ้าชายน้อย ผู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับการผลิตสตอปโมชัน และนักวาดภาพประกอบ ตลอดจนการ
ประเมินความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์ของผู้ชมกลุ่มเป้าหมายท่ีมีต่อวิดีโอสร้างสรรค์ท่ีผลิตขึ้น 
ด้วยวิธีการสนทนากลุ่มนั้น สามารถท าการอภิปรายผลการศึกษาวิจัยได้ดังนี้ 
 

1. แนวคิดและทฤษฎีการส่ือสารเพื่อโน้มน้าวใจ  
ได้น ามาเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์วิดีโอน าเสนอวรรณกรรมเยาวชนเรื่องเจ้าชาย

น้อย ตอนเจ้าชายน้อยกับสุนัขจ้ิงจอก โดยใช้เทคนิคสตอปโมชัน คือวิดี โอช้ินนี้ ต้องการให้
กลุ่มเป้าหมายรับชมแล้ว สนใจอยากอ่านและติดตามวรรณกรรมเยาวชนเรื่องเจ้าชายน้อยตอนอื่นๆ 
รวมถึงการให้ข้อคิดหลังการรับชมด้วย โดยวิษณุ สุวรรณเพิ่ม (2523 : 7) ได้กล่าวไว้ว่าการโน้มน้าวใจ
เป็นส่วนส าคัญในชีวิตประจ าวันของมนุษย์ทุกคน เพราะมนุษย์ต้องพึ่งพาอาศัยกันและกันในการ
ด ารงชีวิต ต้องท ากิจกรรมร่วมกับคนอื่น แต่ถ้ามนุษย์อยู่คนเดียวในโลกหรือเป็นสัตว์ท่ีด าเนินชีวิตได้
โดยไม่อาศัยการช่วยเหลือจากผู้อื่น การโน้มน้าวใจก็ไม่มีความจ าเป็น กล่าวคือ เมื่อการกระท าร่วมกัน
ของมนุษย์เพิ่มมากขึ้น ความต้องการโน้มน้าวใจมนุษย์ด้วยกันเองก็เพิ่มมากข้ึนด้วย 

ความหมายของการโน้มน้าวใจโดยแยกประเด็นท่ีชัดเจนมีลักษณะดังนี้ (ส านักบริการ
ข้อมูลและสารสนเทศ 2554) 

1.1 การโน้มน้าวใจเป็นกระบวนการส่ือสารอย่างหนึ่ง ท่ีผู้ส่งสารมีความ 
ต้ังใจท่ีจะมีอิทธิพลบางประการเหนือผู้รับสาร หรือต้องการการตอบสนองบางอย่างจากผู้รับสาร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



48 

1.2 ส่ิงท่ีผู้ส่งสารต้องการคือการเปล่ียนแปลง หรือการสร้าง หรือการรักษาไว้ซึ่ง
ความคิดเห็น ทัศนคติ ค่านิยม ตลอดจนอารมณ์ และการกระท าของผู้รับสาร 

1.3 การโน้มน้าวใจค านึงถึงทางเลือกของผู้รับสาร  และพยายามมีอิทธิพลเหนือ
ทางเลือกเหล่านั้น 

1.4 การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในตัวผู้รับสารนั้น เป็นไปโดยสมัครใจหรือด้วยความ
เต็มใจ มิใช่อยู่ในสถานการณ์ท่ีจ าต้องยินยอมเพราะถูกบังคับขู่เข็ญผลของการโน้มน้าวใจจะน าไปสู่
การเปล่ียนแปลงทัศนคติ และพฤติกรรม ซึ่งมนุษย์จะรวมทัศนคติและความเช่ือไว้เมื่อมีการตอบสนอง
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดในตัวและความรู้สึกการเปล่ียนแปลงในพฤติกรรม 

 
2. เทคนิคการส่ือสารกับเด็กและวัยรุ่น 

ได้น ามาเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์วิดีโอน าเสนอวรรณกรรมเยาวชนเรื่องเจ้าชาย
น้อย ตอนเจ้าชายน้อยกับสุนัขจ้ิงจอก โดยใช้เทคนิคสตอปโมชัน คือ ในเรื่องของกลุ่มเป้าหมายของ
ผลงานช้ินนี้อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 13 - 18 ปี โดยพัฒนาการของเด็กวัยรุ่นในช่วงอายุประมาณ 13 - 
19 ปีนั้น มีทักษะการส่ือสารอย่างสมบูรณ์ มีการคิดในเชิงรูปธรรมและนามธรรมมากขึ้น สามารถ
วิเคราะห์ปัญหาต่างๆได้อย่างเป็นระบบ (Susheewa 2550) โดยสอดคล้องกับเนื้อหาของวรรณกรรม
เยาวชนเจ้าชายน้อย เพราะเจ้าชายน้อยนั้นจะไม่ได้ส่ือออกมาตรงๆให้เข้าใจ แต่จะต้องวิเคราะห์
เนื้อหา 

 
3. การท าแอนิเมชันด้วยกล้องถ่ายภาพ 

ได้น าเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์วิดีโอน าเสนอวรรณกรรมเยาวชนเรื่องเจ้าชาย
น้อย ตอนเจ้าชายน้อยกับสุนัขจ้ิงจอก โดยใช้เทคนิคสตอปโมชัน คือ ผลงานช้ินนี้ได้ใช้เทคนิคสตอปโม
ชัน โดยการสร้างการเคล่ือนไหวแบบใช้กล้องถ่ายภาพเพียงอย่างเดียว หรือเรียกว่าการบันทึกภาพ
หยุดการเคล่ือนไหวของวัตถุท่ีก าลังเคล่ือนท่ี (Stop Motion) ด้วยความเร็วชัตเตอร์ (Shutter 
Speed) เช่น 1/100 หรือ 1/200 ขึ้นไป ท้ังนี้การก าหนดความเร็วชัตเตอร์ขึ้นอยู่กับการเคล่ือนท่ีของ
วัตถุ เช่น หากต้องการจับภาพคนก าลังเดินอาจจะต้ังค่า 1/60 หรือ คนก าลังวิ่งก็ตั้งค่า 1/200 แต่หาก
ต้องการถ่ายภาพกระสุนปืนให้หยุดนิ่งต้องต้ังค่าความเร็วของชัตเตอร์  1/8000 ขึ้นไปดังนั้นโดย
หลักการแล้วไม่ว่าจะสร้างภาพหรือเฟรมด้วยวิธีใดก็ตาม  เมื่อน าภาพดังกล่าวมาฉายต่อกันด้วย
ความเร็วต้ังแต่ 12 เฟรมต่อวินาทขึ้นไปผู้ชมก็จะเห็นภาพดังกล่าวเคล่ือนไหวต่อเนื่องกัน ท้ังนี้เทคนิค
การสร้างแอนิเมชัน แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะได้แก่ 

3.1 การสร้างแอนิเมชันบนพื้นราบแบบสองมิติ ซึ่งบางครั้งอาจใช้วัสดุท่ีมีลักษณะนูน 
จากพื้นเพียงเล็กน้อย โดยอาจวางกล้องด้านหน้าฉากหรือติดต้ังตัวกล้องคว่ าไว้โดยหันหน้าเลนส์ลง
ข้างล่างให้ต้ังฉากกับวัตถุท่ีจะถ่าย 

3.2 การสร้างแอนิเมชันแบบสามมิติ เทคนิคนี้จะต้องต้ังกล้องบันทึกภาพบนขาต้ัง
กล้องข้างหน้าโต๊ะท่ีจะถ่ายท ายกตัวอย่างเช่น การปั้นดินน้ ามัน หุ่นมือ เป็นต้น อุปกรณ์ท่ีจ าเป็น
ส าหรับการสร้างการเคล่ือนไหวท้ังสองชนิดคือ กล้องดิจิทัลส าหรับถ่ายภาพขาต้ังกล้อง การจัดไฟให้
แสงสว่าง ฉากรับภาพและวัสดุอุปกรณ์ท่ีจะสร้างเรื่องราวในการเคล่ือนไหว 
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4. สตอปโมชันกราฟิก 
ได้น ามาเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์วิดีโอน าเสนอวรรณกรรมเยาวชนเรื่องเจ้าชาย

น้อย ตอนเจ้าชายน้อยกับสุนัขจ้ิงจอก โดยใช้เทคนิคสตอปโมชัน คือ ผลงานช้ินนี้ได้เลือกใช้เทคนิคสต
อปโมชัน ประเภทคัตเอาต์แอนิเมชัน (Cutout animation) คือ สมัยก่อนแอนิเมชันจะท าโดยใช้
กระดาษหรือผ้า ตัดเป็นรูปต่างๆ และน ามาขยับเพื่อถ่ายเก็บไว้ทีละเฟรม  

 
5. แนวคิดทฤษฎีสัญวิทยา (Semiology Theories) 

ได้น ามาเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์วิดีโอน าเสนอวรรณกรรมเยาวชนเรื่องเจ้าชาย
น้อย ตอนเจ้าชายน้อยกับสุนัขจ้ิงจอก โดยใช้เทคนิคสตอปโมชัน  คือ เรื่องของการใช้สัญญะในการ
เปรียบเทียบความสัมพันธ์ของเจ้าชายน้อยและสุนัขจ้ิงจอก โดยมีผู้ให้ความหมายของค าว่าสัญญะ
เอาไว้หลายแบบ และมีการจ าแนกประเภทของสัญญะเอาไว้มากมายหลายประเภท ได้ก าหนด
ขอบเขตและคุณสมบัติของส่ิงท่ีเป็นสัญญะเอาไว้ดังนี้ 

5.1 สัญญะจะต้องมีลักษณะทางกายภาพ ต้องมีรูปธรรม ซึ่งอาจจะเป็นภาพ เสียง 
อักษร วัตถุ หรืออื่นๆ สามารถจับต้องรับรู้ได้ด้วยอวัยวะรับสัมผัส เช่น ตัวอักษร ภาพวาด รับรู้ได้ด้วย
ตา เสียงเพลงรับรู้ได้ด้วยหู เป็นต้น 

5.2 ผู้ใช้มีความต้ังใจท่ีจะส่งข่าวสารอะไรบางอย่าง ซึ่งคุณสมบัติประการท่ีสองนี้ 
P.Guiraud (1975) ได้ยกตัวอย่างว่า ในความเข้าใจท่ัวไปเราอาจพูดว่า “เมฆด าเป็นสัญญาณว่า ฝนจะ
ตก ควันเป็นสัญญาณว่ามีไฟ” แต่ในสัญวิทยาไม่ถือว่าเมฆและควันเป็นสัญญะ เนื่องจากท้ังสองส่ิง
ไม่ได้มีความต้ังใจท่ีจะส่งข่าวสารอะไร ในทางตรงกันข้ามหากรายการพยากรณ์อากาศในโทรทัศน์ได้
ถ่ายรูปเมฆครึ้ม เพื่อท่ีจะบอกว่าวันนี้มีฝนตก เมฆในกรณีนี้จึงจะถือว่าเป็นสัญญะตามความหมาย
ของสัญวิทยา เนื่องจากผู้ใช้มีความต้ังใจท่ีจะส่งข่าวสารบางอย่าง 

5.3 ต้องมีความหมายมากไปกว่าตัวมันเอง และผู้ใช้สัญญะต้องตระหนักว่ารูปธรรม
ดังกล่าว นั้นเป็นสัญญะ เมื่อภาพ เสียง หรือวัตถุ (ลักษณะทางกายภาพ) ถูกผู้ใช้สัญญะน ามาใช้อย่าง
ต้ังใจนั้น ความหมายของภาพ เสียง หรือวัตถุนั้น จะต้องมีความหมายมากกว่าไปกว่าตัวมันเอง ด้ังนั้น
ภาพก้อนเมฆจึงไม่ได้มีความหมายเพียงแค่ “มีเมฆ” เฉยๆ เท่านั้น หากทว่าภาพดังกล่าวได้
หมายความเลยไปถึงว่า “วันนี้จะมีฝนตก” 
 

6. ด้านทฤษฎีสี 
ได้น ามาเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์วิดีโอน าเสนอวรรณกรรมเยาวชนเรื่องเจ้าชาย

น้อย ตอนเจ้าชายน้อยกับสุนัขจ้ิงจอก โดยใช้เทคนิคสตอปโมชัน คือ ผลงานช้ินนี้ใช้สีเพื่อดึงดูดความ
สนใจ และส่ือความหมาย เช่น สีน้ าเงิน (ฉากอวกาศ) ส่ือถึงความเยือกเย็น และความเงียบสงบ ตาม
หลักทฤษฎีสีได้บอกว่าสีนั้นสามารถถ่ายทอดความรู้สึกต่างๆไปสู่ผู้ดูได้อย่างไม่น่าเช่ือ จะเห็นได้ว่า
ความรู้สึกสนุกสนาน ความรัก ความเศร้า สามารถแสดงออกได้ด้วยสี จนท าให้สีบางสีกลายเป็น
สัญลักษณ์หรือเป็นสีท่ีบ่งบอกความรู้สึกและอารมณ์ต่างๆได้ เช่น สีขาวและสีด า เมื่อน ามาใ ช้เป็นสี
ของเครื่องแต่งกายในบางวัฒนธรรม จะหมายถึง ความตาย ความทุกข์ และความเศร้าโศก นอกจาก
จะใช้สีเป็นส่ือของอารมณ์แล้ว ยังสามารถใช้เป็นส่ือเกี่ยวกับขนาด ระยะทาง และการเคล่ือนไหวได้อีก
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ด้วย นักจิตวิทยาได้พยายามศึกษาเรื่องอิทธิพลของสีท่ีมีความรู้สึกของมนุษย์ไว้ มากมาย ส าหรับ
หลักการใช้สีเพื่อส่ือความรู้สึกแก่ผู้ดูมีดังนี้ 

6.1 ความรู้สึกเกี่ยวกับอารมณ์ สีมีพลังท่ีสามารถจะกระตุ้นการตอบสนองทาง
อารมณ์ของผู้ดูได้ดีมาก นักออกแบบจึงมักใช้สีเพื่อชักจูงให้ผู้ดูเกิดอารมณ์ต่างๆตามต้องการได้ 
อย่างไรก็ตามบุคคลแต่ละคนอาจะแสดงความรู้สึกต่อสีเดียวกันออกมาแตกต่างกันได้ ท้ังนี้ขึ้นกับการ
เรียนรู้ ประสบการณ์ แต่โดยท่ัวไปสีท่ีจัดอยู่ในวรรณะร้อน จะให้ความรู้สึกมีชีวิตชีวา ต่ืนเต้นเร้าใจ 
และสีท่ีจัดอยู่ในวรรณะเย็น จะให้ความรู้สึกผ่อนคลาย สงบ ยิ่งกว่านั้น สีแต่สียังมีลักษณะเฉพาะตัวท่ี
มีการน าไปใช้ในลักษณะต่างๆกันได้มาก 

6.2 ความรู้สึกเกี่ยวกับขนาด สีอ่อนหรือสีท่ีมีความสว่างสีสูงสุด เช่น วัตถุเหลืองจะ
ให้ความรู้สึกว่ามีขนาดใหญ่กว่า และน้ าหนักเบากว่าวัตถุมีสีเข้มหรือสีท่ีมาค่าความสว่างสีต่ า เช่น สีน้ า
เงิน แม้ว่าความจริงวัตถุท้ังสองนั้นมีขนาดเท่ากัน 

6.3 ความรู้สึกเกี่ยวกับระยะ สีแต่ละสีอาจให้ความรู้สึกเกี่ยวกับระยะใกล้ไกลต่างกัน 
กล่าวคือ สีท่ีอยู่ในวรรณะร้อน เช่น สีแดง สีเหลือง สีส้ม จะให้ความรู้สึกว่าอยู่ระยะใกล้ ส่วนสีท่ีอยู่ใน
วรรณะเย็น เช่น สีม่วง สีน้ าเงิน จะให้ความรู้สึกว่าอยู่ระยะไกล 

6.4 ความรู้สึกเกี่ยวกับการเคล่ือนไหว ส าหรับแนวคิดเกี่ยวกับสีให้ความรู้สึกของการ
เคล่ือนไหว 
 

7. ด้านแนวคิดเกี่ยวกับการเล่าเรื่อง 
ได้น ามาเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์วิดีโอน าเสนอวรรณกรรมเยาวชนเรื่องเจ้าชาย

น้อย ตอนเจ้าชายน้อยกับสุนัขจ้ิงจอก โดยใช้เทคนิคสตอปโมชัน คือ เมือ่หยิบยกจากหนังสือมาท าเป็น
วิดีโอนั้นไม่สามารถเล่าตามเรื่องในหนังสือได้เลย ดังนั้นควรมีการวางโครงเรื่องท่ีดี เพื่อให้ช้ินงานน่า
ติดตาม ไม่น่าเบ่ือ โดยศึกษาข้ันตอนดังนี้ 

7.1 โครงเรื่อง (Plot)  
โครงเรื่อง คือ ลักษณะชุดของเหตุการณ์ท้ังหมดในเรื่องท่ีน ามาเรียงร้อยกัน 

และด าเนินไปต้ังแต่ต้นจนจบ โดยรวบรวมอากัปกิริยาของตัวละคร และเรื่องราวความขัดแย้ง รวมท้ัง
บทสรุปรวบยอด ซึ่งส าหรับข้ันตอนของวิธีเล่าเรื่องโดยท่ัวไปมักจะแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่  

7.1.1 การเริ่มเรื่อง (Exposition) เป็นจุดเริ่มต้นเพื่อชักจูงความสนใจของผู้ชม
ให้ติดตามเรื่องราวต่อไป ซึ่งอาจจะใช้กลยุทธ์การเริ่มเรื่องได้หลายๆแบบ เช่น แนะน าตัวละคร แนะน า
ฉาก อาจมีการเปิดประเด็นปัญหา หรือเผยประเด็นขัดแย้ง เป็นต้น โดยการเริ่มเรื่องนั้นไม่จ าเป็นต้อง
เรียงตามล าดับเหตุการณ์ของเรื่องราวท่ีเกิดขึ้น ซึ่งอาจเป็นการเริ่มจากตอนกลางของเรื่อง หรือเล่า
ย้อนจากตอนท้ายเรื่องไปหาตอนต้นเรื่องก็ได้  

7.1.2 การพัฒนาเหตุการณ์ (Rising Action) เป็นขั้นตอนท่ีเรื่องราวเริ่มด าเนิน
ไปมากขึ้น ปมปัญหาและความขัดแย้งเริ่มทวีความรุนแรงหรือเข้มข้นขึ้น  สถานการณ์อยู่ในภาวะท่ี
ยุ่งยาก และตัวละครเริ่มมีความล าบากใจมากขึ้น  

7.1.3 ขั้นภาวะวิกฤติ (Climax) เป็นขั้นตอนท่ีความขัดแย้งเพิ่มขึ้นสูงสุดและถึง
จุดแตกหัก ตัวละครอยู่ในสถานการณ์ท่ีต้องตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่ง 
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7.1.4 ขั้นภาวะคล่ีคลาย (Falling Action) เป็นขั้นตอนหลังจากท่ีจุดวิกฤติได้
ผ่านพ้นไป อันเนื่องมาจากปัญหาความยุ่งยากหรือเงื่อนง าต่างๆ ได้เปิดเผยหรือแก้ไขได้  

7.1.5 ขั้นตอนยุติเรื่องราว (Ending) เป็นขั้นตอนสุดท้ายท่ีเรื่องราวได้จบส้ินลง 
โดยอาจจะมีจุดจบได้หลายๆแบบ เช่น อาจจะจบอย่างมีความสุข อย่างสูญเสีย หรืออย่างมีปริศนาคา
ใจ เป็นต้น 

7.2 ความขัดแย้ง (Conflict) 
ตามปกติแล้วเรื่องเล่านั้นนับเป็นการสานเรื่องราวต่างๆบนความขัดแย้ง โดยใน

เรื่องเล่าเรื่องหนึ่งอาจแฝงไปด้วยปมแห่งความขัดแย้ง อันก่อเกิดมาจากความขัดแย้งอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือมากกว่านั้น ได้แก่ (จตุรงค์ ดวงมณี, 2539)  

7.2.1 ความขัดแย้งระหว่างคนสองคน  
7.2.2 ความขัดแย้งระหว่างคนคนหนึ่ง กับกลุ่มกลุ่มหนึ่ง  
7.2.3 ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มสองกลุ่ม  
7.2.4 ความขัดแย้งระหว่างคนคนหนึ่งกับธรรมชาติ  
7.2.5 ความขัดแย้งระหว่างคนคนหนึ่งหรือหลายคนกับอ านาจท่ีไม่อาจหยั่งรู้

บางอย่าง  
7.2.6 ความขัดแย้งระหว่างคนคนหนึ่งกับตัวตนภายในของตนเอง 

7.3 ตัวละคร (Character) 
ตัวละครเป็นอีกองค์ประกอบส าคัญอย่างหนึ่งในการเล่าเรื่องซึ่งโดยท่ัวไปนั้นตัว

ละครต้องมีองค์ประกอบ 2 ส่วนเสมอ ได้แก่ ส่วนท่ีเป็นความคิด (Conception) และส่วนท่ีเป็น
พฤติกรรม (Presentation) ท้ังนี้ส่ิงส าคัญต่อการพิจารณาว่าการสร้างเรื่องนั้นเป็นไปในเชิงศิลปะการ
ละครหรือไม่โดยดูได้จากการสร้างตัวละคร และการแสดงการกระท าของตัวละครนั้นด้วย  

7.4 แก่นความคิด 
แก่นความคิด หรือแก่นของเรื่อง หมายถึง ความคิดหลักในการด าเนินเรื่อง เป็น

แนวคิดรวบยอดพื้นฐาน หรือแนวคิดส าคัญอันใดอันหนึ่งท่ีถูกถ่ายทอดผ่านทางตัวละคร อาจเป็นท้ังตัว
เอง ตัวรอง และผู้ร้าย ซึ่งแก่นความคิดนี้นับเป็นองค์ประกอบส าคัญในการวิเคราะห์ถึงใจความส าคัญ
ของเรื่อง โดยในการด าเนินเรื่องมักจะปรากฏลักษณะส าคัญของแนวคิดท่ีเป็นแก่นเรื่องอย่างสม่ าเสมอ 
ท้ังยังมีลักษณะส าคัญท่ีคอยเป็นตัวเช่ือมโยงเรื่องราวท้ังหมดเข้าไว้ด้วยกัน สุวิมล วงศ์รัก(2547) ได้จัด
ประเภทของแก่นความคิดหลักของเรื่องไว้ด้วยกัน 5 ประเภท ดังนี้  

7.4.1 แก่นความคิดหลักเกี่ยวกับศีลธรรม  
7.4.2 แก่นความคิดหลักเกี่ยวกับชีวิต 
7.4.3 แก่นความคิดหลักเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์  
7.4.4 แก่นความคิดหลักเกี่ยวกับการวิพากษ์สังคม  
7.4.5 แก่นความคิดหลักเกี่ยวกับศีลธรรมหรือค าถามเชิงปรัชญา 

7.5. ฉาก (Setting)  
การเล่าเรื่องจะมีการถ่ายทอดเหตุการณ์ต่างๆโดยมีฉากเป็นสถานท่ีรองรับ 

เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น ซึ่งในการด าเนินเรื่องนั้นฉากยังมีความส าคัญในการส่ือความหมายบางอย่างของ
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เรื่อง ท้ังนี้ Sporre (1989) (อ้างถึงใน จตุรงค์ ดวงมณี, 2539) ได้แบ่งประเภทการจัดฉากออกเป็น     
3 รูปแบบ ได้แก่  

7.5.1 การจัดฉากแบบสมจริง (Realistic)  
7.5.2 การจัดฉากแบบสัญลักษณ์ (Symbolic/Suggestive)  
7.5.3 การจัดฉากแบบนามธรรม (Abstract) 

7.6 มุมมองในการเล่าเรื่อง (Point of view) 
มุมมองในการเล่าเรื่องคือ การมองเหตุการณ์ การเข้าในพฤติกรรมของตัวละคร

ในเรื่องโดยผ่านสายตาจองตัวละครตัวใดตัวหนึ่ง ซึ่งแต่ละมุมมองก็จะมีความน่าเช่ือถือต่างกัน มุมมอง
ในการเล่าเรื่องนั้นมีความส าคัญต่อการเล่าเรื่องอย่างยิ่งเพราะจะส่งผลต่อความรู้สึกของผู้ชม และมีผล
ต่อการชักจูงอารมณ์ของผู้เสพเรื่องเล่าให้คล้อยตามไปด้วย ได้แบ่งวิธีการตามจุดยืนของผู้เล่าเรื่อง
ออกเป็น 4 แบบคือ  

7.6.1 ผู้เล่าท่ีมองไปจากมุมมองของบุรุษท่ีหนึ่ง (The first person narrator) 
เป็นวิธีเล่าเรื่องท่ีผู้เล่าวางตัวเองเข้าไปกับตัวเอกของเรื่อง วิธีการเล่าเรื่องแบบนี้จึงมีข้อเด่นตรงท่ี
ใกล้ชิดเหตุการณ์ ผู้ชมได้ล่วงรู้ถึงความนึกคิดและอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครเอก แต่ทว่าข้อด้อยก็
คืออาจจะมีอคติเจือปนอยู่   

7.6.2 ผู้เล่ามองไปจากมุมมองของบุรุษท่ีสาม (The third-person narrator) 
ได้แก่ การท่ีผู้ 

เล่าเรื่องมีความเกี่ยวข้องเช่ือมโยงอยู่กับตัวละครตัวเอก  ผู้เล่าเรื่องจึงเล่า
เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นกับตัวเอก (ไม่ใช่ของผู้เล่าโดยตรง) วิธีการเล่าเรื่องแบบนี้ ผู้เล่าจะไม่ล่วงรู้ถึงส่ิงท่ีอยู่
ภายในของตัวละคร  

7.6.3 การเล่าเรื่องจากมุมมองท่ีเป็นกลาง (The objective) เป็นการเล่าเรื่องท่ี
ไม่ปรากฏตัวผู้เล่าในลักษณะบุคคล แต่เป็นการเล่าจากมุมมองคนวงนอกท่ีสังเกตและรายงาน
เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นอย่างเป็นกลาง ตามเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นจริง และปล่อยให้ผู้ชมตัดสินเอาเอง 

7.6.4 การเล่าเรื่องแบบผู้รอบรู้ไปหมดทุกอย่าง (The omniscient) วิธีการเล่า
เรื่องแบบนี้อาจจะมีจุดร่วมท้ัง 3 วิธีท่ีได้กล่าวมาแล้ว โดยท่ีผู้เล่าอาจจะเคล่ือนย้ายจุดยืนไปเรื่อยๆ 
เป็นบุรุษท่ีหนึ่ง บุรุษท่ีสาม หรือมุมมองท่ีเป็นกลาง แต่ลักษณะพิเศษก็คือ ผู้เล่าจะมีลักษณะหยั่งรู้ไป
หมดทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นความนึกคิด แรงจูงใจ ความรู้สึกของตัวละคร ซึ่งจะอธิบายให้ผู้ชมได้ล่วงรู้
ท้ังหมด 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ในปัจจุบันเด็กไทยมีการอ่านหนังสือประเภทวรรณกรรมน้อยลง เพื่อให้เด็กได้รับ

ความรู้และแง่คิดต่างๆจากวรรณกรรม ดังนั้นเมื่อน ามาสร้างเป็นภาพเคล่ือนไหวย่อมให้อรรถรสแปลก
ใหม่ และแตกต่างไปจากการอ่าน น่าจะดึงดูดให้เด็กๆหันมาสนใจในวรรณกรรมเยาวชนกันมากขึ้น 

2. การใช้เทคนิคสตอปโมชันประเภทคัตเอาต์นั้น ควรเริ่มศึกษาหาข้อมูล และดูตัวอย่าง
การใช้เทคนิค เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างจุดเด่นให้กับช้ินงาน และท่ีส าคัญการใช้เทคนิคสตอปโมชัน
ต้องมีการวางแผนท่ีดี มีความอดทน และต้องใจเย็นอย่างมาก 
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 ขั้นตอนการด าเนินงานต้ังแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2556 - เดือนมีนาคม พ.ศ.2557 
 

ขั้นตอนการ 
ด าเนินงาน 

                   เดือน 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน (เดือน) 
ก.ค. 
56 

ส.ค. 
56 

ก.ย. 
56 

ต.ค. 
56 

พ.ย. 
56 

ธ .ค.
56 

ม.ค. 
57 

ก.พ. 
57 

มี.ค. 
57 

ศึกษาและเสนอหัวข้อ  
จุลนิพนธ์ 

         

ศึกษาและรวบรวมข้อมูล
ต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง 

         

สัมภาษณ์เชิงลึก          
ด าเนินงานก่อนการผลิต          
ผลิตวิดีโอน าเสนอ
วรรณกรรมเยาวชนเรื่อง
เจ้าชายน้อย 

         

ตัดต่อและใส่เทคนิค          
สรุปผลการด าเนินงาน          
จัดท าเอกสาร          
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ภาคผนวก ข 
แนวค าถามแบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
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แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ส าหรับการสัมภาษณ์ผู้มีประสบการณ์ด้านการ
อ่านวรรณกรรมเยาวชนเรื่องเจ้าชายน้อย โดยมีแนวค าถาม ดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 ประวัติส่วนตัว 
ส่วนท่ี 2 ข้อคิดจากวรรณกรรมเยาวชนเรื่องเจ้าชายน้อย 
ส่วนท่ี 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเล่าเรื่อง 

  แนวค าถามส าหรับผู้มีการผลิตวิดีโอด้วยเทคนิคสตอปโมชัน  
ส่วนท่ี 1 ประวัติส่วนตัว 
ส่วนท่ี 2 กระบวนการท างานและขั้นตอนก่อนการผลิต ขั้นตอน

การผลิต และขั้นตอนหลังการผลิต 
ส่วนท่ี 3 ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบในการใช้เทคนิคสตอปชัน 
ส่วนท่ี 4 แนวทางการแก้ไข 
ส่วนท่ี 5 ข้อเสนอแนะในการผลิตวิดีโอโดยใช้เทคนิคสตอปชัน 

 แนวค าถามส าหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตการ์ตูนแอนิเมชัน 
ส่วนท่ี 1 ประวัติส่วนตัว 
ส่วนท่ี 2 ออกแบบตัวละครอย่างไรให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 
ส่วนท่ี 3 รูปแบบวิธีการน าเสนอเรื่องราวการ์ตูนอย่างไรให้มีความ

แปลกใหม่ และแตกต่างจากการ์ตูนตัวอื่นๆ 
ส่วนท่ี 4  ข้อเสนอแนะในการออกแบบตัวละคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
แนวค าถามการสนทนากลุ่ม 
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แบบสอบถามการสนทนากลุ่ม 
ความพึงพอใจที่ได้จากการรับชมวิดีโอน าเสนอวรรณกรรมเยาวชนเร่ืองเจ้าชายน้อย 

ตอนเจ้าชายนอ้ยกับสุนัขจ้ิงจอก โดยใช้เทคนิคสตอปโมชัน 

 
ส่วนท่ี 1 ความพึงพอใจต่อรูปแบบ 
1. ช่ืนชอบรูปแบบการน าเสนอวิดีโอโดยใช้เทคนิคสตอปโมชันหรือไม่  
(การขยับรูปร่างท่าทางของกระดาษเหล่านั้นทีละภาพ แล้วใช้กล้องถ่ายไว้ทีละเฟรม ) 
 
ส่วนท่ี 2 ความพึงพอใจต่อเนื้อหา 
1. เคยอ่านเจ้าชายน้อยมาก่อนหรือไม่ 
2. เนื้อเรื่องของวิดีโอมีความน่าสนใจหรือไม่ เพราะเหตุใด 
 
ส่วนท่ี 3 ความพึงพอต่อเสียงและดนตรีประกอบ 
1. เสียงและดนตรีประกอบเหมาะสมหรือไม่ 
 
ส่วนท่ี 4 ความพึงพอใจต่อภาพรวม 
1. การออกแบบ ตัวละคร และฉากต่างๆ เหมาะสม กับเรื่องราวหรือไม่ 
2. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลงานช้ินนี้หรือไม่ 
3. ท่านคิดว่า มีส่วนใด ท่ีอยากปรับปรุง แก้ไข เสนอแนะ 
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