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การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อถายทอดอารมณ และศึกษาแนวทางการสรางอารมณ

ผานการสื่อสารแบบทางเดียว (One-Way Communication) ดวยตัวอักษรเคลื่อนไหวใหมี

ประสิทธิภาพ โดยทําการสุมกลุมตัวอยาง ประชาชนทั่วไปจํานวน 200 คน เพื่อเก็บขอมูลลักษณะการ

เคลื่อนไหวที่มีผลตอการรับรูทางดานอารมณ ทั้ง 4 ชนิด ไดแก อารมณสุข (Happy), อารมณเศรา 

(Sad), อารมณโกรธ (Angry) และอารมณกลัว (Fear) เพื่อนําขอมูลที่ไดมาศึกษา และวิเคราะหหา

แนวทางในการออกแบบ โดยแบงการวิเคราะหลักษณะของการเคลื่อนไหวออกเปน 4 ปจจัย ไดแก 

ระยะเวลา (Timing), จังหวะ (Dynamic), ทิศทาง (Direction) และ รูปแบบ (Format) จากน้ันนํา

ขอมูลที่ไดไปสอบถาม และสัมภาษณในเชิงลึก (In-depth Interview) จากกลุมผูเช่ียวชาญ เพื่อศึกษา 

และเก็บขอมูลในเรื่ององคประกอบ ที่มีความเหมาะสมในการออกแบบตัวอักษรเคลื่อนไหว ที่สงผลตอ

การรับรูทางดานอารมณ นําผลของขอมูลที่ไดจากกลุมตัวอยาง และกลุมผูเช่ียวชาญ มาวิเคราะหหา

ความสัมพันธของขอมูล และหาขอสรุป เพื่อเปนแนวทางในการออกแบบภายใตคําปรึกษาจาก

ผูเช่ียวชาญ กอนจะนําผลงานที่ไดไปประเมินเพื่อวัดผลกับกลุมตัวอยางจํานวน 200 คน โดยขอมูลที่

ไดอยูในรูปคารอยละ คาเฉลี่ย และสรุปผลเชิงพรรณา 

ผลการวิจัยพบวา ตัวอักษรที่เคลื่อนไหวผานการสื่อสารแบบทางเดียว (One-Way 

Communication) ดวยปจจัยในการเคลื่อนไหวเรื่องระยะเวลา (Timing), จังหวะ (Dynamic), 

ทิศทาง (Direction) และรูปแบบ (Format) ที่มีการเลือกใชอยางถูกตอง และเหมาะสม สามารถ

ถายทอดอารมณ และชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการรับรูทางดานอารมณที่แตกตางกันได ในอารมณ

สุข (Happy), อารมณเศรา (Sad), อารมณโกรธ (Angry) และอารมณกลัว (Fear) นอกจากน้ี การ

เลือกใชระดับของการเคลื่อนไหวที่แตกตางกันในแตละปจจัยทั้ง 4 ไดอยางถูกตอง และเหมาะสม ยัง

สามารถสรางระดับการรับรูของอารมณใหรูสึก มาก ปานกลาง หรือนอย แตกตางกันไดตามระดับของ

อารมณแตละชนิดอีกดวย 
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The objective of this research is to study a Kinetic Typography design in a 

form of one-way communication that affects human emotional perception. The 

research methodology started from randomly selecting 200 samples in Bangkok. 

Then, showing them examples of kinetic typography design and get response how 

they affected their emotional perception through the visual design. The four types of 

emotional perception consist of Happy, Sad, Angry, and Fear. The data gathered from 

samples will then be analyzed to design into the types of movement based on 4 

controllable factors; which are Timing, Dynamic, Direction, and Format. The in-depth 

interview with experts will be the next step in order to collect additional data and 

evaluate the appropriated factors in designing kinetic typography that will most 

effectively influences audiences’ emotional perception. Those qualitative data from 

samples and experts will be used to find the relation and conclusion in designing 

before evaluating back with the 200 samples again. The final data will be finally 

analyzed in percentage, average mean, and descriptive conclusion. 

It is found out from the result that the One-Way communication of 

kinetic typography under the factors of appropriated Timing, Dynamic, Direction, and 

Format has a significant affect in emotional perception. In addition, the appropriated 

kinetic typography can create the emotional perception in different ways; Happy, 

Sad, Angry, and Fear. Lastly, the appropriated level of movement in kinetic 

typography can create different level of emotional states which are high, moderate, 

and low level. 
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วิทยานิพนธฉบับน้ี สําเร็จลุลวงดวยดีจากความอนุเคราะหช้ีแนะ และใหคําปรึกษาจาก

คณาจารยในภาควิชาออกแบบนิเทศศิลปทุกทาน อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธทั้ง 2 ทาน ไดแก

อาจารยกัญชลิกา กัมปนานนท และ รศ.ชัยนันท ชะอุมงาม ที่ใหความกรุณาแสดงความคิดเห็น

เสนอแนะ งานวิจัยที่เกี่ยวของตลอดจนวิทยานิพนธน้ี สําเร็จลุลวงไปดวยดี  

ขอขอบคุณผูเช่ียวชาญ และผูใหสัมภาษณทุกทาน ที่ใหความกรุณาสละเวลาใหความ

คิดเห็น และมุมมองในแงมุมตางๆ เพื่อเปนประโยชนในงานวิจัยเปนอยางสูงสุด และขอขอบคุณผูที่

ใหความรวมมือสละเวลา ในการตอบแบบสอบถาม แบบทดสอบในการวิจัย ครั้งน้ี 

ขอขอบคุณพี่ๆ เพื่อนๆ ปริญญาโท รุนที่ 13 มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกคน ที่คอย

ชวยเหลือในดานตางๆ 

สุดทายขอกราบขอบพระคุณครอบครัวที่มีสวนชวยอยางมาก ทั้งกําลังกาย และกําลงัใจ

ที่มีใหเสมอมา ซึ่งใหโอกาสทางการศึกษาของขาพเจา ในการศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตน้ี

อยางที่ต้ังใจไว ตลอดการศึกษาในครั้งน้ี และสําเร็จลุลวงไปได 
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บทท่ี 1 

 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 

  การสื่อสาร หรือ การสื่อความหมาย (Communication) คือ การถายโยงความคิดหรือ

ความรูสึกใหเห็นพองตองกันของบุคคลหน่ึงไปยังบุคคลหน่ึง โดยผานชองทางตางๆ เชน การพูดคุย 

กริยา ทาทาง การแสดงสีหนา ภาษาเขียน ภาษาภาพ (Webster's Dictionary 1978 : 98) ซึ่งการสื่อ

ความหมายจะไดผลดีที่สุดก็ตอเมื่อผูรับสามารถเขาใจตรงกันกับที่ผูสงตองการ บอยครั้งเรามักพบวา

การสื่อสารทางเดียว (One-Way Communication) ที่เปนการสงขาวสาร หรือการสื่อความหมาย ไป

ยังผูรับแตเพียงฝายเดียว โดยที่ผูรับไมสามารถมีการตอบสนองในทันที (Immediate Response)  

มักไมสามารถสื่อสารทางอารมณกับผูรับสารได โดยเฉพาะอยางย่ิงการสื่อสารที่มิใชวาจา หรือ "อวจน

ภาษา" (Nonverbal Communication) ตัวอยางที่เห็นไดชัดคือ  อวัจนภาษาในการสื่อสารยุค

ปจจุบันจะเห็นไดวาสื่อตางๆ ไดถูกคนคิดและพัฒนาข้ึนเพื่อประโยชนแกการสื่อสาร ที่สามารถสง

ขาวสารแกผูรับสารไดในพื้นที่กวาง และมีจํานวนมากโดยใชเวลาอันสั้น สื่อดังกลาวเรียกวาสื่อมวลชน

อันไดแก สื่อสิ่งพิมพ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และสื่อไอที หรือคอมพิวเตอรอินเตอรเน็ต 

  บอยครั้งเรามักพบวาสื่อตางๆ ที่แสดงดวยภาพเคลื่อนไหว หรือมีเสียงประกอบเพื่อ

ถายทอดอารมณมักจะไดรับความสนใจมากกวาสื่อที่เปนเพียงภาพน่ิง หรือขอความตัวอักษร ที่ไม

สามารถสงตออารมณไปถึงผูรับสารได จากปญหาดังกลาว จึงมีการนําเอาการเคลื่อนไหวเขามาใชกับ

งานที่ตองการจะถายทอดอารมณใหกับขอความ หรือตัวอักษรเพื่อที่จะขยายชองทางในการสื่อสาร

แบบทางเดียว (One-Way Communication) ใหมีประสิทธิภาพ เพื่อใหผูสงสารสามารถแฝงอารมณ

ลงไปในความหมายของคํา หรือวลี เพื่อแสดงเจตนาที่แทจริงของขอมูลไปยังผูรับสารได (Stone et 

al., 2004; Wong, 1996) 

  ตัวอักษรที่มีการเคลื่อนไหวอาจจะเรียกดวยช่ือตางๆ กันไปเชน ขอความเคลื่อนไหว 

(Animated Text) ตัวอักษรว่ิง (moving text) หรือ ตัวอักษรที่เคลื่อนที่ (type in motion) ซึ่งใน

บทความน้ีขอใชคําจํากัดความวา ตัวอักษรเคลื่อนไหว (Kinetic Typography) ซึ่งเปนศัพทเฉพาะที่ใช

เรียกการเคลื่อนไหวของตัวอักษร (Moving Type) โดยมีหลักการคลายคลึงกับการออกแบบการจัด

วางตัวอักษรทั่วไปแตสิ่งหน่ึงที่นาสนใจ และแตกตางก็คือการศึกษา การเคลื่อนไหวของตัวอักษร 
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(Kinetic Typography) น้ันจะใหความสําคัญกับการทําความเขาใจถึงผลกระทบของระยะเวลาในการ

เคลื่อนไหวและที่วาง (Time & Space) บวกกับองคประกอบตางๆ ในงานออกแบบที่สามารถสงผล

ตอการถายทอดอารมณการรับรู จินตนาการ และความรูสึก ใหแกผูชม ผานตัวอักษร เปนหลัก 

  ซึ่งปจจุบันจะเห็นไดวางานออกแบบตัวอักษรเคลื่อนไหว (Kinetic Typography) ไดเขา

มามีบทบาทในงานออกแบบสื่อประเภทตางๆ เปนอยางมาก ที่พบเห็นสวนใหญ ไดแก สวนนํา

ภาพยนตร, มิวสิควีดีโอ, งานโฆษณาทางโทรทัศน และเว็บไซต โดยสวนใหญมุงหวังเพื่อที่จะถายทอด

อารมณ และความรูสึก ผานทาง ตัวอกัษรเคลื่อนไหวเหลาน้ี ใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่จะสื่อสาร 

หรือเพื่อใหเกิดการรับรูทางดานอารมณ 

 งานวิจัยช้ินน้ี ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญดังกลาวจึงไดหยิบยกประเด็นน้ีข้ึนมาศึกษาโดย

ละเอียดโดยเนนการศึกษาเจาะลึกที่รูปแบบการเคลื่อนไหวของตัวอักษรที่มีผลตอการรับรูทางดาน

อารมณ เปนสําคัญ 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย  

 1. เพื่อถายทอดอารมณ ผานการสื่อสารแบบทางเดียว (One-Way Communication) 

ดวยตัวอักษรเคลื่อนไหวใหมีประสิทธิภาพ 

 2. เพื่อศึกษาแนวทางการสรางอารมณในการออกแบบตัวอักษรเคลื่อนไหว (Kinetic 

Typography)  

 

สมมติฐานของการวิจัย 

  ตัวอักษรที่มีการเคลื่อนไหวสามารถสรางการรับรูทางดานอารมณใหกับผูรับสารได 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

  1. การวิจัยในครั้งน้ีมุงศึกษาเฉพาะองคประกอบของการเคลื่อนไหว 4 ปจจัย ไดแก 

ระยะเวลา (Timing), จังหวะ (Dynamic), ทิศทาง (Direction) และ รูปแบบ (Format) 

  2. การวิจัยในครั้งน้ีมุงศึกษาเฉพาะ การรับรูทางดานอารมณพื้นฐาน 4 ชนิด ไดแก 

อารมณสุข  (Happy), อารมณเศรา (Sad), อารมณโกรธ (Angry) และ อารมณกลัว (Fear) 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 เพื่อใหผูที่สนใจสามารถนําผลการศึกษาไปเปนแนวทางในการออกแบบตัวอักษร

เคลื่อนไหวที่มีผลตอการสื่อสารทางดานอารมณ ในงานออกแบบตางๆ ที่เกี่ยวของได 
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ขั้นตอนการวิจัย 

 1. ศึกษารวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ 

  1.1 ขอมูลประเภทเอกสาร  

   1.1.1 ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการออกแบบตัวอักษรเคลื่อนไหว 

   1.1.2 ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับปจจัยในการเคลื่อนไหว 

   1.1.3 ขอมูลเกี่ยวกับประเภทของอารมณ 

   1.1.4 ขอมูลเกี่ยวกับทฤษฎีการสื่อสาร 

   1.1.5 ขอมูลเกี่ยวกับทฤษฎีการรับรู  

  1.2 ขอมูลประเภทบุคคล 

   1.2.1 จากแบบสอบถาม และทดสอบกลุมตัวอยางเรื่องการเคลื่อนไหว 

   1.2.2 จากแบบสัมภาษณเชิงลึกจากผูเช่ียวชาญดานการออกแบบ 

 2. วิเคราะหและหาความสัมพันของขอมูลเบื้องตน  

 3. หาแนวทางในการออกแบบผลงาน เพื่อใชในการวัดผล ภายใตการดูแลจากผูเช่ียวชาญ 

 4. ออกแบบผลงานเพื่อใชเปนเครื่องมือในการวัดผล 

 5. สรางแบบสอบถามเพื่อใชประเมินผลงานออกแบบ 

 6. นําผลงานออกแบบ และแบบสอบถามที่ไดไปประเมินผลกับกลุมตัวอยาง 

 7. วิเคราะหขอมูลที่ได อภิปรายผลการศึกษา 

 8. สรุปผลการศึกษา และขอเสนอแนะ 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

      1. ตัวอักษรเคลื่อนไหว (Kinetic Typography) ในงานวิจัยครั้งน้ีหมายถึง ขอความ

เคลื่อนไหว (Animated Text) ตัวอักษรว่ิง (Moving text) หรือตัวอักษรที่เคลื่อนที่ (Type in 

Motion) ที่มีการเคลื่อไหว และสามารถถายทอดการรับรูทางดานอารมณได  

      2. อารมณพื้นฐานในงานวิจัยครั้งน้ีหมายถึง อารมณสุข  (Happy), อารมณเศรา (Sad), 

อารมณโกรธ (Angry) และ อารมณกลัว (Fear) (Emotion Researcher, Jaak Panksepp, 1982) 

      3. ปจจัยในการเคลื่อนไหวในงานวิจัยครั้งน้ีหมายถึงปจจัย 4 ประเภท ไดแก ระยะเวลา 

(Timing), จังหวะ (Dynamic), ทิศทาง (Direction) และ รูปแบบ (Format) (โกสุม สายใจ, 2547) 
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บทท่ี 2 

 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

การวิจัยครั้งน้ีเพื่อหาแนวทางในการศึกษาการออกแบบตัวอักษรเคลื่อนไหวที่มีผลตอ

การรับรูทางดานอารมณ (Kinetic Typography) ซึ่งมีทฤษฎีและองคความรูที่เกี่ยวของในดานตางๆ

จึงไดแยกเปนประเด็นเพื่อใหสะดวกตอการทําความเขาใจดังตอไปน้ี  

1. ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการออกแบบตัวอักษรเคลื่อนไหว 

2. ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับปจจัยในการเคลื่อนไหว 

3. ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับประเภทของอารมณ 

4. ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับทฤษฎีการสื่อสาร 

5. ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับทฤษฎีการรับรู 

 

ความหมายของตัวอักษร 

       อักษร (อังกฤษ: alphabet) คือ สัญลักษณ หรือ เครื่องหมาย สําหรับใชแทนหนวย

เสียง ในภาษาหน่ึงๆ โดยเรียกรวมทั้งชุดหรือทั้งระบบ โดยทั่วไป อักษรแตละตัว มักจะใชแทนหนวย

เสียงหน่ึงๆ ซึ่งอาจเปนเสียงสระ พยัญชนะ หรือหนวยเสียงปลีกยอยอื่นๆ เชน อักษรโรมัน อักษรไทย 

อักษรมอญ โดยทั่วไปเรียกกันวา "ตัวหนังสือ" 

       อยางไรก็ตาม สัญลักษณแทนเสียงในบางภาษาอาจใชแทนเสียงของพยางค หรือคํา ก็ได 

เชน อักษรจีน หรือตัวหนังสือจีน (นักวิชาการบางสํานักไมถือวาตัวหนังสือจีน เปน "อักษร" ตามนิยาม

ของคําวา alphabet ในภาษาอังกฤษ แตเรียกวา ideogram คือสัญลักษณแทนคํา หรือหนวยคํา) 

       แบบแผนวาดวยตัวหนังสือน้ัน ในตําราภาษาไทย เรียกวา อักขรวิธี ซึ่งวาดวยการเขียน 

การอาน การประสมอักษร และการใชอักษรอยางถูกตอง 

       อักษรอาจใชสําหรับภาษาหน่ึง ๆ หรือใชกับหลายภาษาก็ได ดวยเหตุน้ี จึงมักจะมีความ

เขาใจสับสน ระหวาง คําวา อักษร และภาษา อยูเสมอ ตัวอยางเชน อักษรโรมัน ใชเขียนภาษาตางๆ 

หลายภาษาในยุโรป โดยมีการดัดแปลงเล็กๆ นอยๆ เพื่อใหสามารถแทนเสียงในภาษาของตนได เชน 

ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาสเปน เปนตน รวมทั้งภาษาในภูมิภาคอื่นๆ เชน ภาษามลายู 

ภาษาจีน และภาษาเวียดนาม (ดัดแปลงตัวอักษร) เปนตน 
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       มีหลายประเทศใชอักษรที่แตกตางกันตามเวลาเชน อักษรในสมัยโบราณ เมื่อเวลาผาน

ไป ก็เปลี่ยนรูปรางไปเปนอักษรปจจุบัน หรือเปลี่ยนไปใชอักษรชนิดอื่นโดยสิ้นเชิง 

 

รูปแบบตัวอักษร 

       ตัวอักษรเปนสวนหน่ึงที่มีบทบาทในการสื่อสาร แสดงเน้ือหา และ ถายทอดอารมณ

ผานลักษณะของตัวอักษรได ซึ่งรูปแบบ และลักษณะน้ันมีหลากหลายมากมาย แลวแตจะเลือกใชให

เขากับความเหมาะสม และเงื่อนไขตางๆ ถามีการนําไปใชใหเกิดความพอดี เหมาะสมแลว ก็จะชวย

สนับสนุนงานออกแบบใหสามารถ สื่อความหมาย เรื่องราว อารมณ ไดอยางเต็มที่ ชนิดตัวอักษร 

(Type Style) สามารถแบงไดดังน้ี 

       ตัวอักษรมีเชิง (Serif) เปนตัวอักษรที่มีเสนย่ืนของฐาน และปลายตัวอักษรในทางราบ

ที่เรียกวา Serif ลักษณะตัวอักษรมีความหนาบาง ไมตางกันนัก จุดเดนคือตัวอักษรมีหัว มีเทา ดูเปน

ทางการ เหมาะจะใชเปนรายละเอียดเน้ือหา แตตัวอักษรประเภทน้ีไมคอยเหมาะจะใชกับตัวหนา 

 

 

 

ภาพที่ 1 ตัวอักษรมีเชิง (Serif) 

 

  ตัวอักษรแบบไมมีเชิง (Sans Serif) เปนลักษณะตัวอักษรอีกแบบหน่ึงที่มีรูปแบบ

เรียบงายดัดแปลงเอาหัว และเทาออกใหดูเรียบ ทันสมัยกวาแบบแรก มีความหนาบางไมแตกตางกัน

นัก ตัวอักษรแบบ Sans Serif เปนตัวอักษรที่ไดรับความนิยมในการออกแบบเปนอยางมาก เพราะดู

เรียบงาย ทันสมัย เหมาะแกการนําไปใชในงานออกแบบ เพราะอานงาย 
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ภาพที่ 2 ตัวอักษรแบบไมมีเชิง (Sans Serif) 

 

  ตัวอักษรแบบลายมือ (Script) เปนตัวอักษรที่มีรูปแบบลายมือเขียน ซึ่งมีลักษณะ

หางโยงตอเน่ืองกันระหวางตัวอักษร และมีขนาดเสนอักษรหนา และบางแตกตางกัน ตัวอักษรแบบน้ี

ใหความรูสึกที่ไมเปนทางการ อิสระ เสนสายของตัวอักษรใหความรูสึกสนุกสนาน ไรกฏเกณฑที่

แนนอนตายตัว เหมาะสําหรับกลุมวัยรุน ในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพมักไมนิยมใชตัวอักษรลักษณะน้ี

เปนตัวเน้ือหาใหอาน เพราะทําใหอานยาก และลําบาก 

 

 

 

ภาพที่ 3 ตัวอักษรแบบลายมือ (Script) 
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  ตัวอักษรประดิษฐ (Display Type) เปนตัวอักษรที่ไดรับการตกแตงใหโดดเดน 

บางตัวเปนภาพสัญลักษณ ตัวอักษรประดิษฐน้ันมีรูปแบบที่หลากหลาย ยากที่จะจํากัดความ การ

เลือกใชสุดแลวแตนักออกแบบ เพราะแตละแบบ แตละชนิดใหความรูสึก อารมณ และสื่อความหายที่

แตกตางกัน ไมเหมาะสมในการใชพิมพขอความเน้ือหา นิยมใชในขอความสั้นๆ หรือหัวเรื่อง 

 

 

 

ภาพที่ 4 ตัวอักษรประดิษฐ (Display Type) 

 

ตระกูลหรือสกุลของตัวอักษร (Family of Type) 

  ตระกูลหรือสกุลของตัวอักษร (font/type family) มีความหมายกวางกวาไทปเฟซ 

กลาวคือ แบบตัวอักษรช่ือเดียวกันที่อาจมีรูปแบบตางๆ กัน ถือเปนแบบอักษรตระกูลเดียวกัน 

แบงเปนลักษณะตางๆ ดังน้ี 

  ตัวเสนหนา (Bold) เปนตัวพิมพที่มีเสนหนา จําทําใหงานออกแบบดูมีนํ้าหนักมาก

ข้ึนนิยมใชในการพิมพหัวเรื่อง นอกจากน้ันยังมีตัวที่หนามาก (Extrabold) หรือหนาพิเศษ 

(Ultrabold) รวมถึงตัวกึ่งหนา (Semi bold) ดวย 

  ตัวเสนหนัก (Medium Face) เปนตัวพิมพที่มีเสนหนานอยกวาตัวเสนหนา 

  ตัวพิมพเนื้อเรื่อง (Book Face) เปนตัวพิมพปรกติ ทําข้ึนสําหรับใชอาน จึง

เหมาะสมในการพิมพสวนที่เปนเน้ือหามากที่สุด 

  ตัวเสนบาง (Light Face) มีความบางกวาตัวพิมพเน้ือเรื่อง ทําใหตัวหนังสือบาง 
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   ตัวเอน (Italic) เปนตัวพิมพที่เอนไปทางขวา ทําใหดูนุมนวล ใชพิมพขอความที่มี

จํานวนตัวอักษรมาก 

  ตัวโย (Backlant Face) เปนตัวพิมพที่ไมต้ังตรง แตเอนไปทางซาย สวนใหญไม

คอยเปนที่นิยมใช เพราะขัดกับธรรมชาติในการอาน 

  ตัวแคบ (Condensed Face) เปนตัวพิมพที่บีบในแนวนอน ทําใหดูเปนตัวอักษรที่

กวางนอยกวาปรกติ 

  ตัวกวาง (Extended Face) เปนตัวอักษรที่มีความกวางมากกวาปรกติ 

 

 
 

ภาพที่ 5 ตระกูลของตัวอักษร (Family of Type) 

 

รูปแบบของตัวอักษรเคลื่อนไหว 

  รูปแบบของการเคลื่อนไหว ไมวาจะเปน ภาพตัวอักษร กลุมคํา ประโยค ไปใน

ทิศทางใดทิศทางหน่ึง และรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง ซึ่งรูปแบบการเคลื่อนที่โดยทั่วไป จะมีลักษณะตาม

แผนภูมิ ดังน้ี 

การกําเนิด (Born)   ---->   มีชีวิต (Life)   ---->   ตาย (Dead) 

 

  การกําเนิด (Born) เปนการเคลื่อนทีป่รากฏเริ่มตนบนจอทีม่ีทิศทาง รปูแบบที่กําลัง

จะเปดเผยสิง่ทีจ่ะสือ่เพื่อใหเห็น และสามารถเขาใจ 
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  มีชีวิต (Life) เปนการเคลื่อนที่เพื่อแสดงใหเห็นขอมูลที่จะสื่อใหผูชมไดเห็นและ

เขาใจในขอมูลที่จะสื่อ แตมีเวลาในการนําเสนอที่ถูกจํากัด 

  ตาย (Dead) เปนการเคลื่อนที่สุดทายที่มีทิศทาง รูปแบบที่แสดงขอมูล ที่กําลังจะ

หายไปจากจอ 

  จากรูปแบบการเคลื่อนที่สามารถแบงแยกลักษณะการเคลื่อนไหวไดดังน้ี 

  1. การเคลื่อนไหวแบบสมดุล Dynamics เปนการเคลื่อนไหวทางกายภาพ 

สามารถแบงได 3 รูปแบบ คือ 

     1.1 แบบเกิดข้ึนจริง (RealTime) เปนการเคลื่อนไหวที่มีรูปแบบการเคลื่อน 

ที่ และเวลาที่เปนจริง ที่จับภาพในขณะน้ัน ตัวอยางเชน การจับภาพของกลองวิดีโอ ที่จับภาพใบไม

ลวงจากตนไม (Action) หลนบนผิวนํ้าแลวทําใหเกิด Refiective บนผิวนํ้า ทําใหเกิดแรงกระเพื่อม

ของนํ้ารอบๆ ใบไม ภาพที่จับไดจากการเก็บภาพที่เห็นในแตละเฟรมน้ันเปนเวลาจริง 

 

 

 

ภาพที่ 6 การเคลื่อนไหวแบบเกิดข้ึนจริง (Real Time) 

ที่มา: Matt Woolman, Motion Design (Switzerland: Rotovision, 2004), 48-49. 

 

     1.2 แบบเหมือนจริง (Implied) เปนการเคลื่อนไหวที่มีรูปแบบการเคลื่อนไหวที่

ถูกสรางข้ึนเพื่อนใหเหมือนจริง เลียนแบบ โดยยึดความจริงของการเคลื่อนไหว และเวลา ตัวอยางเชน

การจับภาพใบไมลวงบนผิวนํ้าที่เกิดข้ึนจริง และนําภาพน้ันมาสรางใหมดดยการวาด หรือใชเทคนิค

ทางภาพมาตัดทอน หรือบิดเบือน แตยังคงการเคลื่อนไหว และเวลาที่เปนจริง 
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ภาพที่ 7 การเคลื่อนไหวแบบเหมือนจริง (Implied) 

ที่มา: Matt Woolman, Motion Design (Switzerland: Rotovision, 2004), 48-49. 

 

     1.3 แบบนามธรรม (Abstract) เปนการเคลื่อนไหวที่สรางข้ึนโดยไมอางอิงความ

เปนจริงของการเคลื่อนไหว และเวลาจริง 

 

 

 

ภาพที่ 8 การเคลื่อนไหวแบบนามธรรม (Abstract) 

ที่มา: Matt Woolman, Motion Design (Switzerland: Rotovision, 2004), 48-49. 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



11 

 

 
 

  2. การเคลื่อนไหวแบบมีทิศทาง (Direction) เปนการเคลื่อนที่จากจุดหน่ึงไปจุด

หน่ึง สามารถทําใหผูชมเห็นขอมูลไดงายตรงไปตรงมา โดยไมตองมองตามการเคลื่อนไหว เชน

ตัวหนังสือที่ว่ิงเคลื่อนที่จากมุมจอขวาไปซาย ผูชมไดเห็นขอมูลที่เขียนโดยไมตองกลอกสายตาอานเอง

ซึ่งแตกตางจากการอานหนังสือธรรมดา ที่ไมเคลื่อนไหว ซึ่งการเคลื่อนไหวแบบน้ีสามารถแบงได 

3 แบบ ดังน้ี 

     2.1 การเคลื่อนที่แบบตรงไปตรงมา (Straight) เปนการเคลื่อนที่ไปในทิศทาง

เดียวอยางสม่ําเสมอ เชน ทิศทางจากทางซายไปขวา หรือทางขวาไปซาย ทิศทางจากบนลงลาง หรือ

ลางข้ึนบน  

     2.2 การเคลื่อนที่แบบโคง (Curved) เปนการเคลื่อนที่ในทิศทางที่โคงเปนวงกลม 

หรือเปนคลื่นคลึ่งวงกลม 

     2.3 การเคลื่อนที่แบบลอยตัว (Spatial) เปนการเคลื่อนที่จากมุมมองของผูชม 

จากดานหลังมาดานหนาในทิศทางของผูชมเหมือนการลวงหลนลงไปจากระดับสายตาสูพื้นหลัง 

Background 

 

 
 

ภาพที่ 9 การเคลื่อนไหวแบบมีทิศทาง (Direction) 

ที่มา: Matt Woolman, Moving Type Designing for Time and Space (Switzerland: 

Rotovision, 2000), 46. 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



12 

 

 
 

  3. การเคลื่อนไหวแบบกําหนดทิศทาง (Orientation) เปนการจากจุดหน่ึงไป   

อีกจุดหน่ึง โดยมีการกําหนดเสนทาง หรือทิศทางของภาพหรือตัวอักษร ผูชมตองกลอกสายตาอาน

ตัวหนังสือ หรือภาพน้ัน โดยจะกําหนดทิศทางใหผูชมมีสวนรวม โดยที่ผูชมตองมองตามการ

เคลื่อนไหวของภาพ หรือตัวอักษร จึงจะรับสารที่สื่อมาไดครบถวน แบงได 4 แบบ ดังน้ี 

     3.1 Upright คือ การเลื่อนข้ึนของภาพ หรือตัวตัวหนังสือจากลางข้ึนบน 

     3.2 Radial คือ การเคลื่อนที่ของภาพ หรือตัวหนังสือ เลื่อนเขาหาศูนยกลางหรือ 

ออกจากศูนยกลางของจอ 

     3.3 Inverted  คือ การเคลื่อนที่ของภาพ หรือตัวหนังสือในแนวต้ัง 

     3.4 Skewed คือ การเคลื่อนที่ของภาพ หรือตัวหนังสือเปนมุมทแยง 

 

 
 

ภาพที่ 10 การเคลื่อนไหวแบบกําหนดทิศทาง (Orientation) 

ที่มา: Matt Woolman, Moving Type Designing for Time and Space (Switzerland: 

Rotovision, 2000), 46. 

 

  4. การเคลื่อนไหวแบบหมุน (Rotation) เปนการเคลื่อนไหวของภาพ หรือ

ตัวหนังสือที่มีลักษณะที่มีการหมุนรอบตัวเอง โดยมีจุดหมุนอยูที่ตัวเอง ที่เกิดไดในแนวต้ัง แนวราบ 

หรือ อิสระ แบงได 3 แบบ ดังน้ี 

     4.1 Flat คือ การหมุนแบบหมุนรอบตัวเองแบบมุมมองแนวราบ 

     4.2 Spatial  คือ การหมุนปบบหมุนรอบตัวเองแบบลอยตัวในอากาศ หมุนแบบ

พลิกกลับ เพื่อใหเห็นดานทุกมุมไปในทิศทางใดทิศทางหน่ึง 
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     4.3 Ramdom คือ การหมุนแบบหมุนรอบตัวเองแบบกลุม เปนการหมุนแบบ

อิสระ คาดเดาไมได 

 

 
 

ภาพที่ 11 การเคลื่อนไหวแบบหมุน (Rotation) 

ที่มา: Matt Woolman, Moving Type Designing for Time and Space (Switzerland: 

Rotovision, 2000), 47. 

 

  5. การเคลื่อนไหวแบบชิดติดกัน (Proximity) เปนการเคลื่อนไหวตัวอักษร 

กลุมคํา หรือภาพ ที่มีการเคลื่อนที่เปลี่ยนแปลงระยะหางของตัวอักษร หรือ ชองไฟที่ชิดติดกัน จน

กระจายออกเปนคํา หรือประโยค หรือ การเกิดและหายที่มีชวงเวลาที่ใกลเคียงกัน อยูชิดติดกัน ที่

สามารถอาน หรือมองเพื่อใหเปะติปะตอกันเปนกลุมคํา หรือรูปราง จนผูชมสามารถอานเขาใจได โดย

แบางเปน 2 แบบ ดังน้ี    

     5.1 Spatial คือ การเคลื่อนไหวแบบชิดติดกันแบบลอยตัว โดยที่ระยะหางของ

ตัวอักษร หรือชองไฟที่ชิดติดกันคอยๆ เริ่มกระจายออกเปน คํา หรือประโยค จนทําใหผูชมสามารถ

อานเขาใจได 

     5.2 Sequential คือ การเคลื่อนไหวตัวอักษร กลุมคํา หรือภาพแบบตอเน่ือง 

เปนการเกิด และหายที่มีชวงเวลาที่ใกลเคียงกัน อยูชิดติดกัน โดยสามารถอาน หรือมองเพื่อใหปะติ
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ปะตอกัน เปนกลุมคํา หรือรูปราง จนผูชมสามารถอานเขาใจได เชน ตัวอักษร หรือกลุมคํา ที่เกิดข้ึน

เปนชุดๆ ซึ่งชุดแรกเกิดข้ึนแลวจางหายไป ในขณะที่ชุดอื่นเกิดตามกันมาแลวหายใจตามลําดับ 

 

 
 

ภาพที่ 12 การเคลื่อนไหวแบบชิดติดกัน (Proximity) 

ที่มา: Matt Woolman, Moving Type Designing for Time and Space (Switzerland: 

Rotovision, 2000), 48. 

 

  6. การเคลื่อนไหวแบบชิดรวมกลุม (Grouping) เปนการเคลื่อนไหวที่คลายกับ

การเคลื่อนไหวแบบชิดติดกัน (Proximity) มีการเคลื่อนที่โดยมีการเปลี่ยนแปลงของระยะความหาง

ของชองไฟ แตมีการจัดกลุมของขอความที่เปนกลุมใหญ จนเปนกลุมประโยค สามารถแบงลักษณะ

การเคลื่อนไหวแบบกลุม ได 4 แบบ ดังน้ี 

     6.1 แบบสมมาตร (Symmetrical) เปนการเคลื่อนที่แบบมีการจัดกลุม มีการจัด

แถว เปนการเคลื่อนที่แบบกลุมที่สมดุล ไปในทิศทางเดียวกัน ต้ังแตเกิด แสดง และหายไป 
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ภาพที่ 13 การเคลื่อนไหวแบบสมมาตร (Symmetrical) 

ที่มา: Matt Woolman, Moving Type Designing for Time and Space (Switzerland: 

Rotovision, 2000), 49. 

 

     6.2 แบบไมสมมาตร (Asymmetrical) เปนการเคลื่อนไหวที่มีการจัดกลุม โดยที่

แถว หรือกลุมน้ันเคลื่อนไหวไปคนละทิศทางไมสมดุล หรือมีความแตกตางของขนาด รูปแบบการ

เคลื่อนที่ เกิด และจางหายไป 
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ภาพที่ 14 การเคลื่อนไหวแบบไมสมมาตร (Asymmetrical) 

ที่มา: Matt Woolman, Moving Type Designing for Time and Space (Switzerland: 

Rotovision, 2000), 50. 

 

     6.3 แบบประสานกัน (Consonance) เปนการเคลื่อนไหวที่มีการจัดกลุม โดยที่

แถว หรือกลุมน้ันเคลื่อนไหวไปคนละทิศทางไมสมดุล หรือมีความแตกตางของขนาด รูปแบบการ

เคลื่อนที่ เกิด และจางหายไป 

 

 

 

ภาพที่ 15 การเคลื่อนไหวแบบประสานกัน (Consonance) 

ที่มา: Matt Woolman, Moving Type Designing for Time and Space (Switzerland: 

Rotovision, 2000), 51. 
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     6.4 แบบกระจัดกระจาย (Dissonance) เปนการเคลื่อนไหวที่แบบกระจัด

กระจายจากทุกทิศทาง แลวมารวมตัวกัน ซึ่งการจัดกลุมแบบน้ีมักผสมผสานรูปแบบหลายๆ อยางใน

การเคลื่อนไหว เชน รูปแบบประสานกัน (Consonance) เปนตน 

 

 

 

ภาพที่ 16 การเคลื่อนไหวแบบกระจัดกระจาย (Dissonance) 

ที่มา: Matt Woolman, Moving Type Designing for Time and Space (Switzerland: 

Rotovision, 2000), 51. 

 

  7. การเคลื่อนไหวแบบซอนทับ (Layering) เปนการเคลื่อนไหวที่ซอนทับของ

ตัวอักษรหรือภาพ ซอนทับกันเปนช้ันๆ ภาพที่ไดจะคลุมเครือ ไมโปรงแสง แบงได 4 แบบ ดังน้ี 

     7.1 Opaque คือ การซอนทับกันแบบทึบแสง ดูคลุมเครือ โดยที่สวน 

ประกอบทึบแสงมาบดบังขอความ หรือภาพ ใหดูคลุมเครือ แตยังสามารถสื่อสาร และเขาใจได 

     7.2 Translucentคือ การซอนทับกันแบบกึ่งโปรงแสง การซอนทับของภาพ หรือ

ตัวอักษรที่มีลักษณะกึ่งโปรงแสง เปนลักษณะฝา มัว มาซอนทับทัน 

     7.3 Transparent คือ การซอนทับกันแบบโปรงแสง การซอนทับกันของภาพ 

หรือตัวอักษรที่มีลักษณะโปรงแสง เปนลักาณะที่แสงทะลุผาน เหมือนกระจกสีใสซอนทับกัน สามารถ

มองเห็นทั้งหมดไดเมื่อวางซอนกัน 

     7.4 Synthesis of Techniques คือ การซอนทับกันแบบรวมเทคนิคตางๆ ไว

ดวยหันหลายๆ แบบ เชน Opaque, Translucent, Transparent 
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ภาพที่ 17 การเคลื่อนไหวแบบซอนทับกัน (Layering) 

ที่มา: Matt Woolman, Moving Type Designing for Time and Space (Switzerland: 

Rotovision, 2000), 52. 

 

การเคลื่อนไหว (Movement) 

       ความหมายของคําวา “การเคลื่อนไหว” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. 

2525 ใหความหมายของคําวา การเคลื่อนไหว หมายถึง ไมอยูน่ิง ไมคงที่ แสดงกิริยา ปฏิกิริยา อยาง

ใดอยางหน่ึง เทียนชัย ต้ังพรประเสริฐ ใหความหมายของการเคลื่อนไหวไววา การเคลื่อนไหว 

หมายถึง การแสดงทาทางใหเกิดการเคลื่อนไหว รับรู ดวยการเห็น สวนคําวา  ธรรมชาติ  หมายถึง  

สิ่งที่เกิดมีและเปนอยูตามธรรมดาของสิ่งน้ันๆ ภาพภูมิประเทศ สิ่งที่เปนไปเองโดยมิไดปรุงแตง เชน 

สีธรรมชาติ เปนตน (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2525: 415) 

       การเคลื่อนไหวตามธรรมชาติ สามารถเกิดข้ึนไดทั้งภายในและภายนอกของตัวมันเอง 

การเคลื่อนตัวภายในของมนุษยและสิ่งตางๆ ทั้งที่มีชีวิตและไมมีชีวิต เชน การกําเนิด เจริญเติบโต 

แลวแกตัวหรือตาย หรือแตกสลายไป  สวนการเคลื่อนตัวภายนอกดวยตัวมันเอง เปนปรากฏการณ

เชิงกายภาพ ดังเชน คนเดิน มาว่ิง นกบิน นํ้าไหล ฯลฯ 

       สุชาติ สุทธิ (2535: 8) ไดกลาวถึง การเปลี่ยนแปลง หรือการเคลื่อนของสรรพสิ่งใน

ธรรมชาติ  ทําใหเกิดปรากฏการณที่มนุษยสามารถรับรูได 4 อยาง คือ 

       1. การเคลื่อนของสรรพสิ่งตางๆ (Natural Movement) เชน คน สัตวคลื่นในทะเล 

การเคลื่อนไหวของใบหญา ใบไม เปนตน  
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       2. เสียงท่ีเกิดจากการเคลื่อน (Natural Sound) การเคลื่อนของวัตถุธาตุลวนเปนบอ

เกิดของเสียง เชน เสียงคลื่น เสียงนํ้าทะเล สายลม เสียงรถยนต เสียงตีเกาะเคาะไม ฯลฯ เหลาน้ีเกิด

จากการสั่นสะเทือนของวัตถุธาตุทั้งสิ้น 

       ทุกครั้งที่เกิดเสียง มนุษยจะรับรูไดจากเสียงเหลาน้ัน รูจักที่จะแยกแยะความเหมือน 

ความตางของเสียง  ธรรมชาติของเสียงกับการรับรูของมนุษย มีความสัมพันธอยูตลอดเวลา จะเห็นได

จากชีวิตประจําวัน 

       3. ภาพลักษณท่ีเกิดจากการเคลื่อน (Natural Imagery) การเคลื่อนของสรรพสิ่ง

ตางๆ  บางครั้งทําใหมนุษยมองเปนภาพลักษณตางๆ ได เชน การเคลื่อนของกอนเมฆที่เราสามารถ

มองไดวาเปนน่ันเปนน่ี  หรือการไหวพริ้วของนํ้าทะเลที่ปรากฏเปนเกลียว  หรือยอดหญาที่ไหวตัวเปน

คลื่นจากสายลมหรือรอยเคลื่อนไหวของงูที่เลื้อยไปบนทราย  เหลาน้ีเปนภาพลักษณที่ปรากฏใหเห็น

กันอยูโดยทั่วไป และเปนเหตุใหมนุษยไดใชหรือเกิดจินตนาการไดอีกมากมายซึ่งก็กลาวไดวาเกิดจาก

การรับรู อันเกิดจากการเคลื่อนในสวนที่สามน้ีดวยเหมือนกัน 

       4.  ทิศทาง และจังหวะชา  เ ร็ว ตามธรรมชาติของการเคลื่ อน  (Natural 

Movement) การเคลื่อนตามธรรมชาติทั้งภายในและภายนอก ซึ่งเปนปรากฏการณที่มนุษยสามารถ

รับรูไดน้ัน เปนที่มาของศิลปะ (Art) มนุษยสามารถเรียนรูจากประสบการณทางการรับรูสู

ประสบการณทางสุนทรียภาพ  ที่มีตอความงดงามของบรรยากาศชายทะเลหรือธรรมชาติอื่น ๆ ที่ได

พบเห็น ดังน้ัน ฐานศาสตรของศิลปะแลวถายทอดสิ่งที่ถูกรูหรือสิ่งที่ตนรูลงสูผลงานและดวยกรรมวิธี

หรือกระบวนการแบบใดก็ตาม ศักยภาพทาง เชาวนปญญาของผูสรางสรรคศิลปะจะรวมตัวกันออกมา

ใหเห็นวาเปนความรู (Knowledge) แฝงอยูเบื้องหลังผลงานที่ปรากฏ 

 

ความหมายของการเคลื่อนไหวในทางทัศนศิลป 

       การเคลื่อนไหวที่เกิดข้ึนในงานทัศนศิลป ไมวาจะเปนสาขา จิตรกรรม ประติมากรรม

ศิลปะ ภาพพิมพ หรืองานออกแบบใดๆ ก็ตาม เปนอารมณความรูสึกแกผูดูไดโดย รับรูจากสิ่งที่อยูน่ิง 

(Static) ไดดวย การเห็นหรือดวยประสาท สัมผัสทางตา วาสิ่งน้ัน มีการเคลื่อนไหว ไมใชการ

เคลื่อนไหวที่เกิดข้ึนจริง เพราะงานทัศนศิลปโดยทั่วไป จะไมมีการเคลื่อนไหว แตลักษณะของทัศน

ธาตุ รวมทั้งองคประกอบ ทางศิลปะ ทําใหรูสึกวามีการเคลื่อนไหว ผานจักษุสัมผัส และความรูสึกของ

การเคลื่อนไหวน้ัน สวนหน่ึง ก็เกิดจาก ประสบการจากการรับรู ของมนุษยจากธรรมชาติ เชนเดียวกัน 

       การเคลื่อนไหว ที่เกิดจากลักษณะของทัศนธาตุ รวมทั้งองคประกอบทางศิลปะ อาจจะ

แบงออกไดเปน 3 ลักษณะคือ 
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       1. การเคลื่อนไหวท่ีถวงดุลซึ่งกันและกัน เปนการเคลื่อนไหวมกีารผลกั และตาน

พรอมๆ กัน เหมือนเรือกําลงั โตกับคลื่นลม ในมหาสมุทร หรือคนกําลังตอสูดึงดันกัน โดยที่ยัง ไมมี

ผูใดเพลี่ยงพล้ํา เปนการถวงดุลไมลมไปขางใดขางหน่ึง ใหความรูสึก ตึงเครียด การเคลื่อนไหวลักษณะ

น้ี ใหความรูสึกเคลี่อนไหวที่รุนแรง กดดัน แตหยุดน่ิงอยูกบัที ่

       2. การเคลื่อนไหวท่ีไมมีแรงตานทาน เปนการเคลื่อนไหวที่ไมมีการตานทาน ทําใมีการ

เคลื่อนไหวผานไป ไดโดยตลอด เชนเดียวกับการว่ิงของรถ ที่ผานไปอยางรวดเร็ว การเคลื่อนไหว

ลักษณะน้ี ใหความรูสึกเคลี่อนไหวทีร่วดเร็ว รุนแรง ไมหยุดน่ิง มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา 

       3. การเคลื่อนไหวท่ีซ้าํและผอนคลาย เปนการเคลือ่นไหวที่มีพลังนอย เฉ่ือย ผอน

คลาย มืลักษณะเปนการซ้ํา เปนลําดับ อยางตอเน่ือง เหมอืนเมื่อทํานบหรือเข่ือนพัง ในชวงแรกพลัง

นํ้า จะไหลบาอยางรวดเร็วลงไปสูระดับนํ้าที่ตํ่ากวา แตเมื่อระดับนํ้าสองขางอยูใน ระดับที่ใกลเคียงกัน

แลว จังหวะการไหลของนํ้ากเ็ฉ่ือยลง จังหวะของคลื่นก็มกีารซ้ํา อยางเปนระเบียบ 

 

ลักษณะของการเคลื่อนไหวในการออกแบบทางทัศนศลิป 

       ลักษณะของการเคลื่อนไหวของสรรพสิ่งตางๆ รอบตัวเรา มนุษย ไดสังเกตุสิ่งเหลาน้ัน 

และไดนํามาเปนหลักการในการออกแบบทัศนศิลป ใหมีความรูสึกเคลื่อนไหว ทั้ง ๆ ทั่ภาพที่ปรากฎ

น้ันอยู น่ิง (Static) ซึ่งจะทําใหงานออกแบบน้ัน มีความนาสนใจ หรือ มีความสอดคลอง กับ

จุดประสงคที่กําหนดไว และแตละแนวทางตอไปน้ี ก็ใหพลังของ การเคลื่อนไหวแตกตางกันออกไป 

ตามลักษณะการเคลื่อนไหวใน 3 ลักษณะ ดังกลาวมาแลว 

       1. การเคลื่อนไหวแบบคาดลวงหนา (Anticipated Movement) รูปรางมีการจัด

วางตําแหนง หรือมีกริยาทาทางไมคงที่ เหมือนกําลังจะ ไปทางใดทางหน่ึง จะเปนการช้ีนําใหเรา รูสกึ

เคลื่อนไหวติดตามและ คาดเดา สิ่งทกีําลงัจะปรากฎตอมา หรือกําลังจะเปนไป ความรูสกึเชนน้ี เกิด

จากประสบการณ ที่เคยเห็นกริยาอาการ เหลาน้ีมาแลว 

       2. การเคลื่อนไหวของเสนท่ีพุงเปนทาง (Fuzzy Outlines) ในสิ่งแวดลอมรอบตัว 

เมื่อเรามองเห็นรปูราง หรือวัตถุใดๆ เคลื่อนไหว ผานหนาไปอยางรวดเร็วเราจะเห็น รปูรางน้ันไม

ชัดเจน ความรูสึกน้ีได สัง่สมจนเปนประสบการณ ที่บงบอกแทนความหมายวา รูปราง ที่ไมชัด 

โดยเฉพาะเสนขอบที่พรามัวพุงเปนทางจะ เปนลักษณะ ของการเคลื่อนไหว ในทางทัศนศิลป จึงไดใช

แนวทางดังกลาว เปนแนวทางหน่ึง สําหรับ สรางความ เคลือ่นไหว 

       3. ภาพท่ีเหลื่อมซอนหลายๆ ภาพ (Multiple Image) สิ่งที่เหมือนกัน ที่มกีารจัดวาง

ตอเน่ือง ซอนๆ กัน เชน เราเห็นจากภาพบุคคล หรือรางกาย ที่แสดงกริยาอาการเคลื่อนไหวเปนชุด 

ตอเน่ืองเหลื่อมซอนกัน เราจะรูสึกไดวามีการเคลื่อนไหว ตามกริยาอาการน้ัน หลักการน้ี เหมอืนกับ
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การนําแผนระนาบหลายๆ แผนมาซอนตอเน่ืองกันไป กจ็ะสรางความรูสกึเคลื่อนไหว ตอเน่ือง จาก

ระนาบดานหนา (Foreground) เขาไปยังระนาบที่อยูดานหลงัสุด และถาระนาบที่เหลื่อมซอนกันน้ัน 

มีขนาดเล็กลงเรือ่ยๆ ก็จะสรางความรูสึกเคลื่อนไหว ในทางลึกที่ชัดเจนข้ึน 

       4. การเคลื่อนไหวทางสายตา (Optical Movement) โดยธรรมชาติ สายตาของ

คนเรามักจะเคลื่อนไหวติดตาม องคประกอบ ของภาพ เชน เสน รูปราง นํ้าหนัก สี ทิศทาง ที่มีบุคลิ

คลกัษณะ ของการเคลื่อนไหวเสมอ เชน รปูรางที่มี สวนประกอบของเสนโคง ซึ่งเสนโคง เปนเสนที่ มี

บุคลิค ของการเคลื่อนไหวไมหยุดน่ิง จะทําใหสายตาเราเคลือ่นไหว ติดตาม เลื่อนไหลไปตาม แนวของ 

เสนโคงน้ัน 

       5. การเคลื่อนไหวโดยภาพลวงตา (Optical Illusions) ภาพลวงตา เชนศิลปะแบบ

ออปอารท (Op Art) เปนการ ลวงตา ทีเ่กิดจากการซ้ําของเสน รปูราง หรือนํ้าหนัก จะทําใหสายตา 

มองเห็นมกีารเคลื่อนไหวเกิดข้ึนตลอดเวลาในภาพน้ัน 

       6. การเคลื่อนไหวโดยการกระจายหรือลดหลั่น (Gradiation) การลดหลั่นกรือการ

กระจายของสวนประกอบศิลปะ นอกจาก จะสรางระยะ ความลึก เชน การลดหลั่น ของขนาด และ

ทิศทาง ทําใหเกิดทัศนียภาพ (Linear Perspective) การลดหลั่นของสี จากสีโทนรอนมาโทนเย็น 

และจากสีเขม มายังสีออน สรางระยะความลึก ของบรรยากาศ (Arial Perspective) การลดหลั่นยัง

สามารถสรางความสนใจ และความรูสึกของการเคลื่อนไหวได เชน การลดหลั่น หรือการไลนํ้าหนักแก

มายังนํ้าหนักออน ทําใหสายตาเคลือ่นไหวไลตามนํ้าหนักน้ันได 

 

การเคลื่อนไหวในศลิปะการแสดง 

       การเคลื่อนไหวสามารถใหอารมณ ความรูสึกแกผูดูได โดยเฉพาะเกี่ยวกับการแสดง

ทาทางการเคลื่อนไหวในลักษณะตางๆ เชน การเคลื่อนที่ไปขางหนา การสั่นไหว ความเร็ว การพวย

พุง บิดงอ เปนตน (เทียนชัย ต้ังพรประเสริฐ, 2542: 23) การเคลื่อนไหวในศิลปะการแสดง มีรากฐาน

มากจากการเคลื่อนไหวในธรรมชาติ มนุษยใชการเคลื่อนไหวเพื่อเลียนแบบธรรมชาติ เชน การ

เคลื่อนไหวของตนไม ใบหญา กิริยาทาทางของสัตว ตลอดจนอิริยาบทตางๆ ของมนุษยเพราะการ

เคลื่อนไหว เปนภาษาหน่ึง นอกเหนือไปจากภาษาพูด สามารถใชถายทอดอารมณ ความรูสึกนึกคิด 

 

ความรูเบื้องตนเก่ียวของการเคลื่อนไหว 

       การเลียนแบบ อิริยาบทตางๆ อันเปนธรรมดาสามัญของมนุษย ทําใหเกิดเปนภาษาทา

นาฏศิลปที่สวยงาม เปนภาษาอยางหน่ึงที่วิวัฒนาการมาจากธรรมชาติ เพราะการแสดงความหมาย

จากความคิด ความรูสึกที่ใหผูอื่นเขาใจน้ันมิไดใชคําพูดอยางเดียว มนุษยยอมใชทาทางการออกไม
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ออกมือ ตลอดจนสีหนาประกอบดวย และในบางครั้งการใชทาน้ีมีผลกวางไดความหมายสมบูรณ โดย

ไมตองอาศัยคําพูดเลยและไดเลียนแบบธรรมชาติ โดยใกลเคียงที่สุด (ดรุณี สัจจากุล, มปป. : 2-3) 

 

คุณสมบัติของการเคลือ่นไหว 

       1. ทาทาง ทาทางเปนเรื่องของความสามารถที่รางกายเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่ใน

ลักษณะอาการตางๆ ดังน้ี    

  1.1 เคลื่อนที่ไปในพื้นที่วาง เชน การเดิน ว่ิง กระโดด หรือการรวมกันของทาทาง  

ตางๆ เปนตน 

  1.2 เคลื่อนไหวอยูกับที่ เชน การบิดกาย การโนมตัว การเอี้ยวตัว หรือการรวมกัน

ของทาทางตางๆ เปนตน 

  1.3 การถายเทนํ้าหนักจากสวนตางๆ ของรางกาย เชน การถายเทนํ้าหนักจากเทา

ซายสูเทาขวา การเหว่ียงแขนใหนําหนักไปอยู ณ สวนปลายของแขน คือ บริเวณมือ เปนตน 

  1.4 การรับนํ้าหนักจากสวนตางๆ ของรางกาย คือ ผลของการถายเทนํ้าหนักจาก

สวนหน่ึงไปสูอีกสวนหน่ึง เชน การถายเทนํ้าหนักจากเทาซายมาสูเทาขวา เทาขวาจึงเปนเทารับ

นํ้าหนัก  เปนตน 

  1.5 การสนับสนุนนํ้าหนัก ไดแก การใชสวนอื่นๆ ของรางกายในการสนับสนุนหรือ

พยุงนํ้าหนัก เชน การกางขาเล็กนอยเวลาหมุนตัว เพื่อชวยพยุงนํ้าหนักที่ถายเทไปตามสวนตาง ๆ  

ของรางกาย เปนตน 

  1.6 การยกกาย หรือทาทางที่ถายเทนํ้าหนักกายใหสูงข้ึน ทําใหดูคลายกับตัวเบา

ลอยอยูในอากาศ เชน การกาวเทาไปขางหนาเล็กนอย และเหว่ียงแขนทั้งสองสูงข้ึนไปขางหนาทําให

นํ้าหนักไปอยูที่ปลายแขน คลายกับการจะลอยข้ึนจากพื้น เปนตน กลาวงายๆ คือ ทาทางที่ทําใหดูตัว

เบาไมมีนํ้าหนัก 

  1.7 ทาทางในขณะเริ่มตนการเคลื่อนไหวและในขณะหยุดการเคลื่อนไหว ซึ่งควร

สัมพันธตอเน่ืองกัน และแลดูมั่นคงมิใชดูเหมือนจะลมหรือมีการเคลื่อนไหวที่ไมสมควรเกิดข้ึน เชน  

การต้ังทาเริ่มว่ิง และการหยุดว่ิง ถาการถายเทนํ้าหนักไมสัมพันธกับทาทาง ยอมจะดูไมมั่นคงเวลาจะ

ออกว่ิง หรือหยุดดูคลายจะลม หรือเซไปทางใดทางหน่ึง เปนตน 

       2. ทิศทาง การเคลื่อนไหวยอมมีสวนเกี่ยวของกับทิศทางที่รางกายจะเคลื่อนที่ไปดวย  

กลาวคือเกี่ยวของกับพื้นที่วางๆ ทั้งในลักษณะของการเคลื่อนไหวคนเดียวและการเคลื่อนไหวเปนกลุม  

ลักษณะของการเคลื่อนไหวตามทิศทางตางๆ มีดังน้ี 

  2.1 การเคลื่อนไหวที่ใชพื้นที่เฉพาะของตนเอง ซึ่งมักเปนการเคลื่อนไหวอยูกับที่ 
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  2.2 การเคลื่อนไหวในลักษณะของการเคลื่อนที่ไปในพื้นที่วาง 

  2.3 การเคลื่อนที่ไปในทิศทางตางๆ เชน เดินหนา ถอยหลัง เปนตน 

  2.4 การเคลื่อนที่ไปในแนวทางตางๆ กัน เชน การเคลื่อนที่เปนเสนตรง เสนโคง       

และวงกลม เปนตน 

  2.5 การเคลื่อนไหวในระดับที่ตางกัน เชน ระดับพื้น ระดับน่ัง และระดับยืน เปนตน 

  2.6 การเคลื่อนไหวในมิติที่ตางกัน เชน การทํารางกายใหกวาง ใหสูง เชน การนอน

ราบ การยืนชูมือ เปนตน  

  2.7 การเคลื่อนไหวที่สัมพันธกับทาทางตางๆ ในชีวิตประจําวัน 

       3. การควบคุม การเคลื่อนไหวสัมพันธกับการควบคุมสวนตางๆ ของรางกาย ทั้งในขณะ

กระทําทาทางหน่ึง และการเปลี่ยนทาทางหน่ึงไปสูอีกทาทางหน่ึง ซึ่งควรสัมพันธตอเน่ืองกันโดยตลอด

การควบคุมรางกายจึงเกี่ยวของกับสิ่งตอไปน้ี 

  3.1 เวลา การเคลื่อนไหวควรตอเน่ืองกันไปตลอดตามเวลาที่ผานไป ในแตละชวง

ของการเคลื่อนไหว กลาวอีกนัยหน่ึงคือ การเคลื่อนไหวตองสัมพันธกับบทเพลงที่บรรเลงไป 

  3.2 แรง การเคลื่อนไหวควรควบคุมนํ้าหนักหรือแรงที่ใชในแตละทาทางใหเหมาะสม

เพื่อทาทางที่สวยงาม หรือสงางามตามที่ควรจะเปน 

  3.3 ความตอเน่ืองของทาทาง โดยปกติการเคลื่อนไหวควรเกี่ยวของกับการควบคุม

ทาทางตางๆ จากทาทางหน่ึงไปสูอีกทาทางหน่ึงอยางตอเน่ืองสัมพันธ ดูแลวไมกระโดกกระเดก หรือ

เห็นเปน ทาทางแตละทาแยกจากกันเปนตอนๆ 

 

องคประกอบของการเคลื่อนไหว  

       ดังไดกลาวแลว ในเรื่องคุณสมบัติของการเคลื่อนไหววาประกอบดวยลักษณะพื้นฐาน

สามประการคือ ทาทาง ทิศทาง และการควบคุม ลักษณะพื้นฐานทั้งสามประการน้ี เปนผลทําใหเกิด

องคประกอบของการเคลื่อนไหวข้ึน ซึ่งเปนหลักเบื้องตนในการเคลื่อนไหวที่ผูเรียนควรฝกปฏิบัติและ

ใชเปนหลักในการคิดทาทางการเคลื่อนไหวที่สลับซับซอนลึกซึ้งตอไป องคประกอบของการเคลือ่นไหว

ที่สําคัญควรที่ผูเรียนหรือผูสอนช้ีนําใหผูเรียนวิเคราะหไดแก เรื่องของการใชแรง ทาทาง ทิศทางของ

การเคลื่อนไหวและเวลา 

       1. องคประกอบเก่ียวกับการใชแรง แรงในที่น้ีอาจหมายถึงพลังความสามารถ   

นํ้าหนักหรือการไมอยูน่ิง  การใชแรงในการเคลื่อนไหวเกี่ยวของกับการบังคับและการคลายกลามเน้ือ

ตามสวนตางๆ ของรางกายอยางเปนข้ันตอนตามทาทางการเคลื่อนไหว ลักษณะของการเคลื่อนไหวไม

วาในทาทางใดที่ใชแรงไป มีสวนทําใหการเคลื่อนไหวน้ันๆ ดูดีหรือมีคุณภาพเสมอ ลักษณะของการ
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เคลื่อนไหวโดยใชแรงอาจอธิบายไดโดยเกี่ยวของกับกิริยา หรือคําตางๆ เหลาน้ี เชน เกร็ง หนัก  

แข็งแรง แข็งกราว ในลักษณะของการตรงกันขามกับกิริยาเหลาน้ี คือ ผอนคลาย ตามสบาย เบาๆ  

คอยๆ เรื่อยๆ ออนๆ เปนตน   

       การเปลี่ยนระดับการใชแรง อาจเปนไปในลักษณะคอยเปนคอยไปหรือเปลี่ยนไปในทันที

ซึ่งสามารถใชคําศัพทดานดนตรีมาใชอธิบายอาการที่แสดงได เชน คอยๆ แรงข้ึน (crescendo) คอยๆ 

ผอนคลาย (diminuendo) แรง - เบา (forte - piano) 

       2. องคประกอบเก่ียวกับทาทาง ดังที่กลาวมาแลว ในเรื่องคุณสมบัติของการเคลื่อนไหว

วา ทาทางเปนความสามารถของการเคลื่อนไหวที่รางกายทําได ซึ่งเกี่ยวของกับการเคลื่อนไหวใน

ลักษณะอาการตางๆ ของรางกายสวนตางๆ  ไดแก ศีรษะ ลําตัว แขน ขา มือ เทา เพียงอยางเดียว 

และการเคลื่อนไหวที่รวมเอาการเคลื่อนไหวในลักษณะตางๆ ดังกลาวเขาดวยกัน เชน การเคลื่อนไหว

ศีรษะพรอมกับแขน และเทาเปนตน 

  ทาทางในการเคลื่อนไหวอาจอยูในลักษณะที่รางกายของผูน้ันอยูในแนวต้ังหรือ

แนวราบกับพื้นก็ได การวิเคราะหและสังเกตอาการเคลื่อนไหวของรางกายสวนตางๆ ของตนเอง

สามารถชวยใหผูน้ันเขาใจการเคลื่อนไหวและคิดทาทางตางๆ จากการเคลื่อนไหวที่เปนพื้นฐานได 

       3. องคประกอบเก่ียวกับทิศทางการเคลื่อนไหว  มีหลายลักษณะดังน้ี 

  3.1 ทิศทางการเคลื่อนไหว ไดแก การเคลื่อนที่ไปขางหนา ขางหลัง ขางขาง การ

เคลื่อนที่ในแนวเฉียง การหมุน การมวนเขาตัว การปด การเคลื่อนไหวข้ึน-ลง 

  3.2 มิติของการเคลื่อนไหว คือขนาด ความกวาง หรือความมากนอย ไดแก การ

เคลื่อนไหวแสดงถึงความกวางใหญ ความสูง ความเล็ก ความตํ่าหรือเต้ีย ความแคบ เปนตน 

  3.3 ระดับในการเคลื่อนไหว มีหลายระดับคือ ระดับตํ่า กลาง สูง  ลักษณะลอยตัว 

รวมทั้งทาทางของรางกาย เชน ยืดกาย น่ัง คุกเขา ยืน ยืดตัว เปนตน 

  3.4 แนวทางของการเคลื่อนไหว ไดแก การต้ังตัวตรง การโนมตัวใหโคง การบิดตัว 

เปนตน 

  3.5 ลักษณะของการเคลื่อนไหว เชน การเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆ ในลักษณะตางๆ การ

เคลื่อนที่ในระยะไกล ใกล การเคลื่อนไหวในลักษณะเขาหาตัว และออกจากตัว 

       4. องคประกอบเก่ียวกับเวลาในการเคลื่อนไหว  เกี่ยวกับเรื่องเวลาในการเคลื่อนที่มี

ลักษณะคลายกับเรื่องของดนตรี คือ เรื่องเกี่ยวกับจังหวะซึ่งสามารถกลาวเปนขอๆ ไดดังน้ี 

  4.1 ความเร็วในการเคลื่อนไหว ไดแก การเคลื่อนไหวชา ปานกลาง และเร็ว 

  4.2 การเปลี่ยนความเร็วในการเคลื่อนที่อาจเปนในลักษณะคอยๆ เร็วข้ึน  หรือชาลง 

หรือ เปลี่ยนความเร็วในทันที 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



25 

 

 
 

  4.3 การเคลื่อนไหวในลักษณะของอัตราจังหวะเดียวกัน 

  4.4 การเคลื่อนไหวในลักษณะของอัตราจังหวะที่แตกตางกัน 

  4.5 การเคลื่อนไหวในลักษณะอื่นๆ เชน การเคลื่อนไหวในลักษณะของเด็ก  การ

เคลื่อน ไหวของระลอกคลื่น 

       การเรียนรูและวิเคราะหองคประกอบของการเคลื่อนไหวทั้งสี่ประการน้ี สามารถชวยให

ผูเรียนเกิดความเขาใจเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของตนเอง และมีสวนชวยในการปรับปรุงการ

เคลื่อนไหวของตนเองใหมีลีลาที่สวยงาม หรือสงางามข้ึนได  และสามารถใชเปนพื้นฐานในการ

สรางสรรคทาทางตางๆ ไดตอไป 

 

รูปแบบการเคลื่อนไหวขั้นพ้ืนฐาน  

       รูปแบบการเคลื่อนไหวในลักษณะตางๆ สามารถใชในการเรียนรูฝกทักษะการ

เคลื่อนไหวในลักษณะเบื้องตนไมสลับซับซอนจนเกินไป และใชเปนพื้นฐานการเคลื่อนไหว ตอไปได 

  1. การเคลื่อนไหวเพื่อเรียนรูเกี่ยวกับพื้นที่และทิศทาง การเคลื่อนไหวพื้นฐานที่

นํามาใช ปฏิบัติได ดังน้ี 

       1.1 เคลื่อนไหวและหยุดตามสัญญาณและใหคงอยูในทาที่หยุด 

       1.2 เคลื่อนไหวโดยการใชจังหวะตางๆ คือ เร็ว ชา และการคอยๆ เปลี่ยน

จังหวะจากชาเปนเร็ว หรือจากเร็วเปนชา 

       1.3 เคลื่อนไหวโดยการใชแรงมาก แรงนอย และการใชแรงเพิ่มข้ึนหรือลดลง 

       1.4 เคลื่อนไหวโดยการเปลี่ยนระดับจากระดับตํ่าเปนระดับสูง ในทางกลับกัน 

       1.5 เคลื่อนไหวในทิศทางตางๆ เปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนไหวตามสัญญาณ   

       1.6 เปลี่ยนทาทางและรูปแบบของสวนตางๆ 

       1.7 ปฏิบัติสิ่งที่กลาวมาแลวพรอมกันสองลักษณะหรือหลายลักษณะ 

  2. รูปแบบของการเคลื่อนที่เพื่อเรียนรูเกี่ยวกับทาทาง การเคลื่อนไหวแบบการ

เคลื่อนที่โดยใชทาทางตางๆ เชน 

       2.1 เคลื่อนที่ไปในทิศทางที่กําหนดใหจนถึงที่หมายและกลับมายังจุดเริ่มตน 

       2.2 เคลื่อนที่ไปยังที่หมายสองถึงสามแหงในลักษณะตางๆ และกลับมาที่เดิม 

       2.3 เคลื่อนที่ไปยังที่หมายและถอยหลังหรือเอียงขางเคลื่อนที่กลับมาที่เดิม 

       2.4 เคลื่อนที่ไปยังกึ่งกลางของจุดหมายหันหลังกลับและเคลื่อนที่ถอยหลังตอไป

ยังจุดหมาย 
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       2.5 เคลื่อนที่เปนวงกลม สามเหลี่ยม เสนคดเสนโคง ในลักษณะเดินหนา ถอย

หลัง  เอียง ขาง 

       2.6 เคลื่อนที่ในลักษณะตางๆ ตามที่คิดไดใหเขากับจังหวะไปในทิศทางตางๆ   

       การเคลื่อนไหวในลักษณะตางๆ ตามที่กลาวมาน้ีจัดไดวาเปนการเคลื่อนไหวเบื้องตน

สามารถฝกปฏิบัติไดอยางเสรี ผูปฏิบัติจะคอยๆ เรียนรูถึงทักษะการเคลื่อนไหวไปเอง อยางไรก็ตาม

บางครั้งอาจมีผูสอนทําตัวแบบใหดูและใหผูเรียนปฏิบัติตามและคิดสรางสรรคจากทาทางที่ไดเห็น  ซึ่ง

การทําทาทางตางๆ ที่กลาวมาน้ีเปนการทําทาทางประกอบเพลงไดทั้งสิ้น 

 

อารมณ (Emotion) 

       Young (1973) ไดเสนอนิยามดังตอไปน้ี อารมณคือกระบวนการ หรือสภาวะทางดาน

ความรูสึกที่ถูกทําใหหว่ันไหว ซึ่งแสดงออกมาโดยการเปลี่ยนแปลงของรางกายในกลามเน้ือเรียบ  

(Smooth mussels) ตอมตางๆ และพฤติกรรมรวม (Gross behavior) (โยธิน ศันสนยุทธ, 2533: 

155) 

       การศึกษาเรื่องอารมณเปนเรื่องยาก เน่ืองจากตองอนุมานจากพฤติกรรมที่ไมสามารถ

สังเกตไดโดยตรง นักจิตวิทยาไดสังเกตลักษณะของอารมณพบวา อารมณเปนภาวะที่ไมคงที่มี

ลักษณะที่สําคัญ 4 ประการคือ (มุกดา ศรียงค, 2542: 255-256) 

  1. อารมณไมใชพฤติกรรมภายนอกหรือความคิดเฉพาะอยางแตอารมณเปน

ประสบการณความรูสึกสวนบุคคล 

  2. อารมณเปนความรูสึกที่รุนแรงและมีการแสดงออกทางอารมณที่แตกตางไปจาก

การกระทําปกติทั่วไป เชน เมื่อมีอารมณกลัวจะมือสั่น 

  3. อารมณมีความซับซอนกวาความรูสึกทางรางกายอื่นๆ บุคคลจะมีการประเมิน

หรือแปลความหมายของสถานการณที่เกี่ยวของแลวจึงจะเกิดอารมณน้ันๆ เชน ชายคนหน่ึงเห็นสิงโต

แลวมีความรูสึกอยางไรข้ึนอยูกับวา ชายคนน้ันเห็นสิงโตเปนสัตวเลี้ยงที่เช่ืองหรือสัตวปาที่กําลังหิว

กระหาย 

  4. อารมณจะเกิดรวมกับการเปลี่ยนแปลงทางสรีระ เชน เมื่อเรารูสึกประหลาดใจ  

จะเบิ่งตาโต ปากอา อาจยกมือปดหนา สวนการตอบสนองภายในจะมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการเตน

ของหัวใจ 
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       โรเบิรต พลูทชิค (Robert Plutchik. 1980) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องอารมณ และเช่ือ

วามีอารมณ พื้นฐานอยู 8 ชนิด คือกลัว (Fear) ประหลาดใจ (Surprise) เศราเสียใจ (Sadness) 

รังเกียจ (Disgust) โกรธ (Anger) คาดหวัง (Anticipation) รื่นเริง (Joy) ยอมรับ (Acceptance) 

       อารมณพื้นฐานทั้ง 8 ชนิดน้ี ยังแปรเปลี่ยนไปตามระดับความเขม ของอารมณ  และยัง

มีช่ือเรียกแตกตางออกไปอีก เชน อารมณเศรา จะมีระดับต้ังแต เศรา เสียใจ ทุกขใจ เปนตน  อารมณ

ทีมีระดับความเขมนอยๆ จะแยกไมออกวาเปนอารมณอะไร นอกจากน้ีอารมณพื้นฐานทั้ง 8 ชนิดยัง

อาจผสมผสานกันเปนอารมณที่ซับซอนข้ึนไปอีก เชน เด็กคนหน่ึงกําลังรับประทานคุกกี้อยู  อาจรูสึก

รื่นเริงผสมกับความรูสึกกลัว ซึ่งก็คือความรูสึกผิด (Guilt) เพราะคุกกี้ที่กําลังกินอยูน้ันไดขโมยมา

น่ันเอง อารมณอิจฉาก็เปนอารมณผสมกันระหวาง รัก โกรธ และกลัว เปนตน 

 

 
 

ภาพที่ 18 แสดงระดับความเขมของอารมณพื้นฐานของ Plutchik 

ที่มา: Douglas A. Bernstein, Psychology (Boston: Houghton Mifflin Company, 1988), 

446. 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



28 

 

 
 

       จาค แพงคเซปป (Jaak Panksepp. 1982) ไดเสนอแนวคิดในการจําแนกอารมณที่

แตกตางจากพลูทซิค แพงคเซปปเช่ือวา อารมณพื้นฐานมีอยู 4 ชนิดคือ คาดหวัง (Expectancy) 

เดือดดาล (Rage) ต่ืนตระหนก (Panic) หวาดกลัว (Fear) อารมณพี้นฐานแตละชนิดเกิดข้ึนสัมพันธ

กับตําแหนงในสมองที่ต้ังอยูบริเวณไฮโปธาลามัส ซึ่งแตละจุดบนสมองจะสนองตอบตออารมณตาง

ชนิดกัน  โดยอาศัยการแปลขอมูลที่ถูกกระตุนจากสิ่งแวดลอมเปนกระแสประสาทสงไปยังประสาท

มอรเตอร  ทําใหเกิดอากัปกิริยาที่สอดคลองกับอารมณตางๆ ดังภาพที่ 19 

       จะเห็นวาการจําแนกอารมณเปนเรื่องยุงยาก เพราะคนเรามีสภาวะอารมณหลายอยาง

เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา และอารมณแตละชนิดก็ยังมีระดับความรุนแรงแตกตางกันไป เปนตนวา  

อารมณโกรธจะเริ่มจากความรูสึกรําคาญใจ ไปจนถึงโกรธเกรี้ยวเดือดดาล หรืออารมณกลัวจะมีความ

รุนแรงต้ังแตหว่ันกลวัไปจนถึงกลัวอยางขนพองสยองเกลา นอกจากน้ีเรายังมีอารมณหลายๆ อารมณ

ในเวลาเดียวกันจนแยกไมออกวาเปนอารมณอะไรบาง บอกไดแตเพียงวา รูสึกไมสบายใจ เชน ความ

วิตกกังวลซึ่งเปนความรูสึกที่คละเคลาปนเปกันระหวางความกลัว โกรธ เศรา สํานึกผิด อับอาย 

 

 
 

ภาพที่ 19 การจําแนกอารมณของ Panksepp สวนตรงกลางคืออารมณพื้นฐาน 4 ชนิด 

ที่มา: Douglas A. Bernstein, Psychology (Boston: Houghton Mifflin Company, 1988), 

447. 
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อารมณกับพลังจูงใจ 

       ตามธรรมชาติของความสมัพันธระหวางพลังจงูใจและอารมณยังไมอาจช้ีใหชัดเจนได

อยางเด็ดขาดวาเปนพวกเดียวกัน หรือตางกัน คนสวนมากจะพูดวาความโกรธ (Anger) ความกลัว 

(Fear) ความสุข (Joy) และความเศราโศก (Grief) เปนพวกอารมณ แตจะจัดความหิว (Hunger) 

ความกระหาย (Thirsty) และความออนเพลีย (Fatigue) ของรางกายเปนพวกพลงัจงูใจ สองพวกน้ี

แตกตางกันหรือไม และทําไมเราไมจัดความหิวเปนพวกอารมณ 

       อยางไรก็ดี มีสิ่งที่พอจะแยกความแตกตางระหวางอารมณกับพลงัจงูใจคือ อารมณเกิด

จากการกระตุนของสิง่เราภายนอกอินทรีย ซึ่งการแสดงออกของอารมณน้ัน จะแสดงตอสิง่เราน้ัน

โดยตรง แตพลังจูงใจสวนมากเกิดจากสิง่เราภายในอินทรีย และโดยปกติการแสดงออกของพลังจูงใจ

น้ันมักจะพุงไปยังวัตถุสิ่งของตางๆ รอบตัวเรา เชน อาหาร นํ้า เปนตน แตก็ยังไมสามารถแยกแยะให

เห็นถึงความแตกตางระหวางอารมณและพลังจูงใจไดทั้งหมด ดังตัวอยางของสิง่ลอใจภายนอก เชน 

การไดเห็นหรือไดกลิ่นอาหารที่อรอย ก็สามารถทําใหเกิดความหิวข้ึนมาไดโดยปราศจากสิง่ชักนําของ

ความหิวภายในรางกาย ในทํานองเดียวกันสิง่เราภายใน เชน การขาดอาหารอยางรุนแรงก็สามารถ

เปนตัวกระตุนใหเกิดอารมณได 

       การแสดงพฤติกรรมเน่ืองจากพลงัจงูใจน้ันมักจะมีความรูสกึ (Affect) หรืออารมณรวม

ไปดวยเมื่อพูดถึงพลังจูงใจเราเนนเฉพาะการกระทําทีมุ่งสูเปาประสงค (Goal Directed Activity) แต

เมื่อเอยถึงอารมณน้ันความสนใจของเราอยูที่ความรูสกึที่แสดงออกมาควบคูกบัพฤติกรรม 

       ในอดีตนักจิตวิทยาพยายามแยกอารมณออกมาเปนระดับตางๆ เชน ความเศราโศก 

ความชิงชัง ความประหลาดใจ อิจฉาริษยา เปนตน แตการแยกดังกลาวก็ไมไดใหคุณคาอะไร 

ฉะน้ัน เพื่อใหมีความหมายย่ิงข้ึน เราจงึแยกอารมณออกเปนพวกที่กอใหเกิดความพึงพอใจ พวกหน่ึง 

(Pleasant) เชน ความสุข ความรัก สวนอกีพวกหน่ึงกเ็ปนความไมพึงพอใจ (Unpleasant) เชน 

ความโกรธ ความกลัว เปนตน การแยกอารมณเชนน้ีเรามุงประเด็นที่อยากเขาหา  (Approach) และ

อารมณที่อยากหลีกเลี่ยง (Avoidance) นอกจากน้ันอารมณยังสามารถแบงออกไดตามระดับความ

เขม เชน จากไมพอใจจนถึงโกรธจัด (Displeasure - Rage) เศราโศกถึงเสียใจ (Grief - Sadness) ซึ่ง

นักจิตวิทยาบางคนก็พยายามแยกอารมณมากกวา 2 ระดับดังกลาวซึง่อันทีจ่รงิแลวก็ไมมีความจําเปน

ที่จะช้ีเฉพาะ วาจุดใดทีอ่ารมณระดับหน่ึงๆ เริม่แตเราหันมาพจิารณาถึงประสบการณความรูสึกที่

แตกตางกันออกไปจะดีกวา 
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ทฤษฏีตางๆ เก่ียวกับอารมณ 

       จากตัวอยาง และการอธิบายเกี่ยวกับอารมณ ทําใหมองเห็นภาพคราวๆ วาขณะที่คนมี

อารมณน้ันไดมีการเปลี่ยนแปลงทางรางกายไปดวย อยางไรก็ตามมีปญหาเกิดข้ึนวาการเปลี่ยนแปลง

ทั้งในดานอารมณ และรางกายน้ันมีความสัมพันธตอกันอยางไร สมองหรือระบบประสาทสวนกลาง

ตางๆ มีสวนรวมในกิจกรรมทางอารมณบางหรือไม ซึ่งก็มีทั้งนักจิตวิทยา นักสรีรวิทยาไดใหความ

สนใจศึกษาเกี่ยวกับเรื่องอารมณอยางลึกซึ้ง และสรุปเปนทฤษฎีเกี่ยวกับอารมณไวตางๆ กัน 

ดังตอไปน้ี 

 

ทฤษฎีของ เจมส - เลงก  (James - Lange Theory of Emotion) 

       จากสามัญสํานึกของบุคคลทั่วไปจะรูสึกวาขณะที่บุคคลเกิดอารมณตางๆ กันน้ันจะเปน

ผลใหรางกายแสดงพฤติกรรมตางๆ กัน เชน หัวเราะ รองไห ตัวสั่น เปนตน แตวิลเลียม เจมส  

(William James, 1842-1910) ซึ่งเปนนักสรีรวิทยาและนักจิตวิทยาชาวอเมริกันไมเห็นดวยกับ

คําอธิบายอยางงายๆ น้ี เขามีความเช่ือวา เมื่อรางกายไดรับการกระตุนจากสิ่งเราจะแสดงปฎิกิริยา

โตตอบตอสิ่งเราน้ันทันที พฤติกรรมดังกลาวจะเปนตัวจักรที่ระบุวาตัวบุคคลน้ันกําลังเผชิญกับสภาพ

อารมณชนิดใด เชน ทันทีที่เผชิญหนากับสัตวรายโดยไมคาดฝน บุคคลจะมีพฤติกรรมหรืออาการตัว

สั่นและว่ิงหนี หลังจากพฤติกรรมดังกลาวเกิดข้ึนแลวจึงรูสึกตัววา "กลัว"  ตัวอยางดังกลาวอาจเกิดข้ึน

ในชีวิตประจําวันไดบอยๆ เชน ขณะที่เดินลงบันได บังเอิญเทาสะดุดขอบบันไดพฤติกรรมของบุคคลที่

เกิดข้ึนคือ รีบควาราวบันไดไวกอนแลวจึงรูสึกตัววาใจหายหรือ "กลัว" เปนตน 

       เปนความบังเอิญที่ในระยะเวลาไลเลี่ยกันน้ัน คารล เลงก (Carl Lange, 1834-1900) 

ซึ่ ง เ ป น นั ก ส รี ร วิ ทย าชา ว เ ดนม าร ค  ก็ ไ ด เ ผ ยแ พร ค ว าม คิดขอ ง เ ขาล ง ในห นั ง สื อ ช่ื อ 

Om Sindsbevaegelser  ในป ค.ศ. 1885 และมีขอความสวนหน่ึงที่ระบุวา อารมณน้ันเปนผลที่เกิด

จากการมีปฏิกิริยาโตตอบตอสิ่งเราตางๆ มากกวาจะเปนสาเหตุที่ทําใหรางกายแสดงพฤติกรรมตางๆ 

ออกมา  

       เมื่อสรุปจากแนวความคิดของบุคคลทั้งสองจึงอธิบายไดวา สิ่งเราตางๆ ที่แวดลอม

อินทรียอยูน้ันเปนตัวการสําคัญที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาอันหมายถึงการเปลีย่นแปลง

กิจกรรมของระบบอวัยวะภายใน และพฤติกรรมการแสดงออกที่สามารถสังเกตไดอยางชัดเจนการ

เปลี่ยนแปลงทั้งหลายเหลาน้ันเปนสิ่งกระตุนใหประสาทสัมผัสภายใน ไดรับสัมผัสขอมูลเพื่อรูสํานึกใน

การแปลความรูสึกเปนอารมณตางๆ เชน เสียใจ โกรธ กลัว เกิดข้ึนไดเพราะรองไห ทุบตี หรือตัวสั่น 

ตามลําดับ อยางไรก็ดีสําหรับ เลงก ไดเนนเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางสรีระอันเกี่ยวเน่ืองกับขนาด

ของหลอดโลหิตเทาน้ัน 
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       ผลพลอยไดสําคัญที่ตามมาจากการเสนอทฤษฎีการเกิดอารมณตามแนว เจมส - เลงก ก็

คือทําใหมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับอารมณ เพื่อคัดคานหรือสนับสนุนแนวทฤษฎีดังกลาวอีกหลายทฤษฎี 

 

 

 

ภาพที่ 20 ทฤษฏีอารมณของ James-Lang 

ที่มา: Douglas A. Bernstein, Psychology (Boston: Houghton Mifflin Company, 1988), 

451. 

 

ทฤษฎีของ แคนนอน - บารด   (Cannon - Bard) 

       ในชวง 30 ปหลังจากทฤษฎีของ เจมส - เลงก ไดรับการเผยแพรออกไปก็มีนักจิตวิทยา

หลายคนไดพยายามคนควาหาขอมูลเพื่ออธิบายเกี่ยวกับการเกิดอารมณใหรัดกุมย่ิงข้ึน ในป ค.ศ.

1929 วอลเตอร บี แคนนอน (Water B. Cannon, 1971-1945) ไดวิพากษวิจารณแนวทฤษฎีของ 

เจมส- เลงกวามีจุดออนอยูหลายประการโดยเฉพาะอยางย่ิงในสวนของการเปลี่ยนแปลงระบบการ

ทํางานของอวัยวะภายในและตอมตางๆ (Viscera) เชน หัวใจเตนเร็วข้ึน เหงื่อออกมาผิดปกติ เปน

ประสบการณของอารมณตางๆ กันกลาวคืออาจจะกลัว โกรธ หรือต่ืนเตนก็ได ซึ่งก็จะมีอาการ 

เหมือนๆ กัน ดังน้ันจึงเปนไปไดยากที่จะระบุวาอารมณใดอารมณหน่ึงเกิดจากการเปลี่ยนแปลงระบบ
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การทํางานชนิดใดๆ เฉพาะเจาะจงลงไป เพราะการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเกี่ยวของสัมพันธกับอารมณ

หลายๆ อยาง และเพื่อยืนยันในความคิดน้ี แคนนอนไดทดลองแยกสวนของอวัยวะภายในรางกาย

ออกจากระบบประสาทสวนสมองก็ยังปรากฎวาสัตวยังแสดงอารมณตางๆ ออกมาไดดังเดิม

นอกจากน้ันแคนนอนยังไดช้ีใหเห็นวา ระบบอวัยวะภายในรางกาย เชน ระบบยอยอาหาร น้ันเปน

ระบบที่ทํางานโดยอาศัยกลามเน้ือเรียบซึ่งการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนไดชา และอาจจะชาเกินกวาที่จะ

นํามาเช่ือมเปนความรูสึกหรืออารมณตางๆ ได  

 สเตนเลย แชคเตอร (Stanley Schacter, 1975: 530) ไดเขียนสรุปขอวิจารณของแคนนอน

ที่ไมเห็นดวยกับทฤษฎีของ เจมส-เลงก ไวดังน้ี 

  1. การแยกระบบอวัยวะภายในออกจากระบบประสาทสวนกลางโดยสิ้นเชิงน้ัน มิได

แสดงใหเห็นวาจะเกิดพฤติกรรมทางอารมณตางๆ กันออกไป 

  2.การเปลี่ยนแปลงทางระบบอวัยวะภายในน้ันเกิดกับสภาวะของอารมณตางๆ กัน

หรือในบางครั้งแมไมมีสภาวะทางอารมณก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงของระบบอวัยวะภายใน 

  3. การเปลี่ยนแปลงทางอวัยวะภายในน้ันยากตอการสังเกตเปนอยางย่ิง 

  4. การเปลี่ยนแปลงทางอวัยวะภายในน้ันเปนไปอยางเช่ืองชาซึ่งอาจไมมีผลเพียง

พอที่จะเปนตัวบงช้ีอารมณหรือความรูสึกตางๆ  

  5. การใชสารเคมีเขาสูระบบตางๆ ของรางกาย เชน ยา หรือ ฮอรโมนอาจจะเปนผล

ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางอวัยวะภายในได โดยที่มิไดมีความเกี่ยวของกับอารมณชนิดใดๆ เลย 

 

       ความคิดเห็นตางๆ ที่ไมสอดคลองกับทฤษฎีของ เจมส- เลงก ทําใหแคนนอนไดเสนอ

แนวทฤษฎีทางประสาทสรีรวิทยาข้ึนมาอีกทฤษฎีหน่ึงซึ่งเบด (Beck, 1975: 339) เรียกวาทฤษฎีศูนย

ประสาท (Central Neural Theory) โดยกลาวถึงสิ่งเราในสภาวะแวดลอมตางๆ จะเปนตัวกระตุนให

เกิดกระสวนของพฤติกรรม ในศูนยของสมองช้ันตํ่าอันไดแก ทาลามัส (ในสมัยน้ันยังไมมีการแยก

ออกเปนไฮโปทาลามัสอีกสวนหน่ึง) เปนอันดับแรก กระแสประสาทจากทาลามัสจะถูกสงไปยังสมอง

สวนผิว (Crebral Cortex) ทําใหรับรูสภาพอารมณตางๆ และขณะเดียวกันกระแสประสาทจากทา

ลามัสอีกสวนหน่ึงจะถูกสงไปยังระบบประสาทอัตบาล และอวัยวะภายในรางกาย ซึ่งทราบตอมา

ภายหลังวาถูกควบคุมโยสมองสวนไฮโปทาลามัส (Hypothalamus) ณ จุดน้ีทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาตางๆ เชน การเปลี่ยนแปลงความดันโลหิต อัตราการเตนของหัวใจ ฯลฯ 

ซึ่งสอดคลองกับการเกิดอารมณหรือความรูสึกตางๆ ในขณะเดียวกัน อันจะเห็นไดวาแตกตางไปจาก

ทฤษฎีของ เจมส - เลงก  
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       แนวทฤษฎีของแคนนอน ไดรับการสนับสนุนจากผลการศึกษาของ ฟลิป บารด  

(Philip Bard, 1939: 204) นักสรีรวิทยาชาวอเมริกันอีกคนหน่ึงที่ไดศึกษาเกี่ยวกับสมองสวนทาลามัส 

ทฤษฎีน้ีไดรับการสรุปวาเปนทฤษฎีแคนนอน - บารด ที่กลาววา สมองมีศูนยกลางเฉพาะที่ทําหนาที่

เกี่ยวกับกระบวนการทางอารมณ ศูนยกลางดังกลาวอยูในบริเวณทาลามิค - ไฮโปทาลามิค 

(Thalamic - Hypothalamic Region) (Morris, 1979: 394) ซึ่งเปนผลใหการตอบสนองทางกาย

และอารมณที่เกิดข้ึนเปนไปในเวลาเดียวกัน กลาวคือ หลังจากรับรูสิ่งเราแลวกระแสจะผานไปยังทา

ลามัส แลวสวนหน่ึงจะแยกสูกลามเน้ือและระบบอวัยวะภายใน ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการทํางาน

ของระบบตางๆ น้ันไปพรอมๆ กัน 

 

 

 

ภาพที่ 21 ทฤษฏีอารมณของ Cannon-Bard 

ที่มา: Douglas A. Bernstein, Psychology (Boston: Houghton Mifflin Company, 1988), 

454. 
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ทฤษฎีการรูคิด (Cognitive Theory) 

       จากขอโตแยงของแคนนอนตอทฤษฎีเจมส - เลงกที่วาการนําสารเคมีเขาสูรางกายทําให

เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและการทํางานของระบบอวัยวะภายในแตอาจจะไมมีการเช่ือมโยง

กับอารมณใดๆ ก็ไดสอดคลองกับการศึกษาของมารานอน (Maranon, 1924) (Beck, 1978: 340) 

และตอมา แคนทริลกับฮันท (Cantril and Hunt, 1932) (Schacter, 1975: 531) ซึ่งพบวาเมื่อฉีด

แอดรีนาลินเขารางกายของผูรับการทดลองแลวปรากฎวามีอาการทางกายเปลี่ยนไป แตอารมณไม

เปลี่ยน 

       ผลจากการทดลองดังกลาวเปนขอสังเกตใหแชคเตอร (Schacter) ไดศึกษาความ

เกี่ยวเน่ืองกันระหวางอารมณ  สภาพทางกาย และการรับรูขอมูลตางๆ เขาไปประกอบในการตัดสิน

สภาพอารมณ กลาวคือ ผูรับการทดลองยอมรูวาตนเองถูกฉีดแอดรีนาลินเขาไปและบางคนก็มี

ประสบการณเกี่ยวกับผลของ แอดรีนาลินมาบางแลว แมจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอยางเกิดข้ึน แต

เปนที่นาสังเกตวาอารมณของผูเขาทําการทดลองสวนมากไมเปลี่ยนแปลง ซึ่งแชดเตอรไดสรุปวา เกิด

จากผูรับทําการทดลองไดใชความรู ความคิด (Cognition) เขามาประกอบในการระบุสภาวะอารมณ

ของตนดวย หลังจากศึกษาและสังเกตดวยตนเองหลายครั้งแชคเตอรไดสรุปเปนทฤษฎีกับกับอารมณ

อีกแนวหน่ึงวา เมื่อรางกายของบุคคลไดรับการกระตุนแลวก็ไมแนเสมอไปวาจะเกิดอารมณ

เชนเดียวกันทุกครั้งไป หรือกลาวอีกนัยหน่ึงการเกิดอารมณข้ึนอยูกับสภาพการณน้ันๆ เชน ถาสภาพ

ทางสรีระถูกกระตุนดวยสิ่งหน่ึงตอหนาเพศตรงขาม อารมณที่เกิดตอนน้ันอาจจะเปนความรักชอบ แต

ถาเราถูกกระตุนโดยสิ่งเราชนิดเดียวกันในขณะที่ตองเผชิญกับสัตวรายเราอาจจะเกิดความกลัวข้ึนใน

ขณะน้ันก็ได ฉะน้ันสิ่งเราที่กระตุนรางกายชนิดเดียวกันแตอาจจะทําใหเกิดอารมณตางๆ กันไดเมื่ออยู

ในสภาพการณตางๆ กัน 

       ฉะน้ันอารมณตางๆ น้ันจึงเปนสิ่งที่แตละบุคคลกําหนดข้ึนบนพื้นฐานของประสบการณ

ของสิ่งที่มากระตุนซึ่งตางคนตางใหความหมายของสิ่งเดียวกันตางๆ กันออกไป เราจึงพบเสมอวาเรา

กลัวในบางสิ่งบางอยางที่เพื่อนเราไมกลัวและในทํานองเดียวกัน สิ่งที่เรากลัววันน้ีอาจจะไมมีผลตอ

อารมณของเราในเวลาตอมาเลยก็ได สิ่งของที่ไมมีความหมายในวันน้ีอาจจะมีความหมายตอตัวเรา

อยางมากในวันขางหนาก็มีอยูมากมาย ทั้งน้ีสืบเน่ืองมาจากบุคคลไดใชประสบการณในการรับรู

สภาพแวดลอมเขามามีสวนในการตัดสินอารมณ น่ันก็คืออารมณตางๆ เกิดข้ึนโดยมีสาเหตุมาจาก

ความเกี่ยวของสัมพันธของแรงกระตุนภายในและกระบวนการรูการคิดของบุคคล 

       แชคเตอรและซิงเกอร (Schachter and Singer, 1962) ไดทําการทดลองเพื่อศึกษา

เกี่ยวกับการเกิดอารมณของบุคคลที่ใชสิ่งกระตุนเหมือนกัน คือการฉีดแอดรีนาลินแตบุคคลแตละกลุม

น้ีทราบความหมายของสิ่งกระตุนตางกัน คือกลุมหน่ึงไดรับการบอกเลาวา สิ่งที่ฉีดเขาไปน้ันอาจจะทํา
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ใหเทาชา แตอีกกลุมหน่ึงไดรับการบอกเลาขอมูลเกี่ยวกับยาที่ฉีดเขาไปตามความเปนจริงผลการ

ทดลองพบวากลุมที่ไดรับการบอกเลาผิดๆวายาทําใหเทาชาแสดงอารมณมากกวากลุมที่ไดรับขอมูล

จริงๆ ทั้งๆ ที่สิ่งที่กระตุนน้ันเหมือนกันทั้ง 2 กลุม 

       ดังน้ันจะเห็นไดวาอารมณเกิดข้ึนตอการเราตางๆ กันข้ึนอยูกับกระบวนการคิดที่ให

ความหมายตอสิ่งเราที่มากระตุนรางกาย ซึ่งจะแตกตางกันไปในแตละคน ดังน้ันแตละคนจึงมีอารมณ

ตอสิ่งเราที่มากระตุนชนิดเดียวกันตางกัน 

 

 

 

ภาพที่ 22 ทฤษฏีอารมณของ Schachter 

ที่มา: Douglas A. Bernstein, Psychology (Boston: Houghton Mifflin Company, 1988), 

457. 

 

       แมกดา อารโนลด (Magda Arnold, 1960) ก็เช่ือวากระบวนการรับรูการคิดน้ันเปน

กลไกที่ควบคุมการตีความหมายของความรูสึกและปฏิกิริยาตออารมณน้ันๆ โดยเฉพาะอยางย่ิง
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องคประกอบทางการรูการคิดดานการประเมินคุณคา กลาวคือบุคคลจะประเมินคาสิ่งเราที่รับรูทันที

วา “ดี” “เลว” “เฉยๆ” ฯลฯ ซึ่งถาดีก็จะมพีฤติกรรมเขาหา เลวก็มีพฤติกรรมถอยหนีแตถาเฉยๆ ก็ไม

สนใจ เหลาน้ีเปนตน การประเมินคุณคาน้ีเกิดข้ึนจากการใชขอมูลทางความจําประสบการณเกาๆ 

และจินตนาการตางๆ แลวแตความสามารถทางสติปญญาแตละบุคคล การประเมินคุณคาน้ีเกิดข้ึน

อยางรวดเร็วมาก และกอนการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา ความรูสึกอารมณหรือการทํากิจกรรมใด ๆ  

ก็ตาม จากตัวอยางที่บุคคลกําลังเดินไปตามถนนและเห็นสุนัขกําลังว่ิงเขามาทาทางดุราย ในสวนของ

ความคิดของบุคคลน้ันจะบอกวาภยันอันตรายจะเกิดข้ึนจึงตองเปลบี่ยนพฤติกรรมรูปหน่ึงรูปใดให

เหมาะสมกับสถานการณน้ันและบุคคลน้ันก็คงเกิดความ “กลัว” ไปพรอมๆ กันดวย 

       ลาซาลัส (Lazarus) เห็นดวยกับอารโนลดและเพิ่มเติมสวนยอยอีกเล็กนอย คือ แมวา

พฤติกรรมการตอบสนองทางอารมณจะใชความรูความความคิดในการประเมินสิ่งเรา แตก็เช่ือวา

อารมณแตละชนิดมีลักษณะของการประเมินตาง ๆ กันอออกไป นอกจากน้ันลาซาลัสยังไดแยก

อารมณออกเปนองคประกอบยอยๆ ตางๆ อีกหลายอยางทั้งในดารพฤติกรรมทางสรีรวิทยา ลักษณะ

ทางอารมณแนวคิดทฤษฎีทางดานอารมณคงยังไมจบสิ้นเพียงเทาน้ี อยางไรก็ตามแตละทฤษฎีก็ยังคง

เนนความสัมพันธระหวางอารมณและการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา 

 

ความหมายของการสื่อสาร 

การสื่อสาร หรือ การสื่อความหมาย (Communication) เปนคําที่รากศัพทมาจาก

ภาษาลาตินวา "communius" หมายถึง "พรอมกัน" หรือ "รวมกัน" (common) หมายความวา เมื่อ

มีการสื่อสารระหวางกันเกิดข้ึน คนเราพยายามที่จะสราง "ความพรอมกันหรือความรวมกัน" ทางดาน

ความคิดเรื่องราวเหตุการณ ทัศนคติ ฯลฯ กับบุคคลที่เรากําลังสื่อสารดวยน้ัน ดังน้ัน การสื่อสารจึง

หมายถึง การถายทอดเรื่องราว การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแสดงออกของความคิด และ

ความรูสึก ตลอดรวมไปถึง "ระบบ" (เชน ระบบโทรศัพท) เพื่อการติดตอสื่อสารขอมูลซึง่กันและกัน 

(Webster's Dictionary, 1978: 98) นอกจากน้ี การสื่อสารยังเปนการทีบุ่คคลในสังคมมีปฏิสัมพันธ

โตตอบกันโดยผานทางขอมูลขาวสาร สัญลักษณตลอดจนเครื่องหมายตางๆ ดวย (Fiske, 1985: 2)

อริสโตเติล (Aristotle) นักวาทวิทยาไดนิยามการสื่อสารไววา “คือการแสวงหาวิธีการชักจูงใจที่พึงมี

อยูทุกรูปแบบ”  

เอ็ดเวิรดซารพีร (Edward Sapir, 1921: 47) กลาววา “การสื่อสาร คือการตีความ 

หมายโดยสัญชาตญาณตอทาทางที่แสดงเปนสัญลักษณโดยไมรูตัว ตอความคิด และตอพฤติกรรม

ของบุคคล”  
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รอรเรน ดับเบิลยู วีเวอร (Warren W.Weaver, 1949: 94) ใหความหมายการสื่อสาร

วา “การสื่อสารเปนคําที่มีความหมายกวางและครอบคลุมถึงกระบวนการทุกอยางที่จิตใจของคนๆ 

หน่ึง อาจมีผลตอจิตใจของคนอีกคนหน่ึงการสื่อสารจึงไมไดหมายความแตเพียงการเขียนและการพูด

เทาน้ันหากยังรวมไปถึงดนตรี ภาพ การแสดง และพฤติกรรมทุกพฤติกรรมของมนุษยอีกดวย”  

เจอรเกน รอยซ และ เกรกอรี เบทีสัน (Jurgan Ruesch and Gregory Bateson, 

1951: 21) ใหความเห็นเกี่ยวกับการสื่อสารวา “การสื่อสารไมไดหมายความถึงการถายทอดสารดวย

ภาษาพูดและภาษาเขียนที่ชัดแจงและแสดงเจตนารมณเทาน้ันแตยังหมายรวมถึงกระบวนการ

ทั้งหลายที่คนมีอิทธิพลตอกันดวย” คํานิยามน้ียึดหลักที่วาการกระทําและเหตุการณทั้งหลายมี

ลักษณะเปนการสื่อสาร หากมีผูเขาใจการกระทําและเหตุการณเหลาน้ันหมายความวา ความเขาใจที่

เกิดข้ึนแกคนๆ หน่ึงน้ัน ไดเปลี่ยนแปลงขาวสารที่คนๆน้ันมีอยูและมีอิทธิพลตอบุคคลผูน้ัน”  

จอรจ เอ มิเลอร (George A Miller, 1951: 6) กลาววา “การสื่อสารหมายถึงการ

ถายทอดขาวสารจากที่หน่ึงไปยังอีกที่หน่ึง”    

จอรจ เกิรบเนอร (George Gerbner, 1956: 31) นิยามการสื่อสารไววา “การสื่อสาร 

คือการแสดงปฏิสัมพันธทางสังคม (Social Interaction) โดยใชสัญลักษณและระบบสาร (Message 

System)  

คารล ไอฮอฟแลนด (Carl I. Hovland, 1953: 12) และคณะกลาวถึงการสื่อสารวา 

“การสื่อสารคือกระบวนการที่บุคคลหน่ึง (ผูสงสาร) สงสิ่งเรา (โดยปกติเปนภาษาพูดหรือภาษาเขียน) 

เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลอื่น (ผูรับสาร)”  

โคลินเชอร (Colin Cherry, 1966: 19) นิยามการสื่อสารวา “การสื่อสารเปนการ

กระทําซึ่งเครื่องหมายอันแรก (สิ่งเรา) กอใหเกิดเครื่องหมายอันที่สองปฏิกิริยาตอบสนองซึ่งข้ึนอยูกับ

ผูรับสิ่งเราเปนรายๆไปวาจะมีปฏิกิริยาตอบสนองอยางไรตามลักษณะนิสัยของเขาซึ่งไดมาจาก

ประสบการณในอดีต”  

วิลเบอรชแรมม (Wilbur Schramm, 1956: 121-122) กลาวถึงการสื่อสารวา “การ

สื่อสาร คือ การมีความเขาใจรวมกันตอ เครื่องหมายที่แสดงขาวสาร (Information Signs)”  

ชารลลอี ออสกูด (Charles E.Osgood, 1990: 8) ใหความหมายการสื่อสารวา “ใน

ความหมายโดยทั่วไปแลวการสื่อสารเกิดข้ึนเมื่อฝายใดฝายหน่ึง คือผูสงสารมีอิทธิพลตออีกฝายหน่ึง 

คือผูรับสาร โดยใชสัญลักษณตางๆ ซึ่งถูกสงผานสื่อที่เช่ือมระหวางทั้งสองฝาย”  
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องคประกอบของการสื่อสาร 

กระบวนการสื่อสารน้ันจะตองประกอบดวยสวนสําคัญๆ 4 สวนดวยกัน คือ ผูสงสาร 

(Sender) สาร (Message) ชองทางการสื่อสาร (Channel) และผูรับสาร (Receiver) ดังจะได

กลาวถึงรายละเอียดขององคประกอบทั้งหมดเพื่อใหผูอานไดเขาใจดังน้ี 

       1. ผูสงสาร (Sender) ผูสงสารเปนองคประกอบที่สําคัญในกระบวนการสื่อสาร มี

คําศัพทหลายคําที่ใชในความหมายของผูสงสารในลักษณะที่เหมือนกันและใกลเคียงกัน เชน ตน

แหลงขอมูลขาวสาร (Information Source) แหลงสาร (Source) ผูสื่อสาร (Communicator) ผู

เขารหัส (Encoder) ผูพูด (Speaker) หรือผูเลาเรื่อง (Generator) เปนตน 

นักวิชาการไดใหคํานิยามของผูสงสารไววา หมายถึงบุคคลหรือกลุมบุคคลที่มีความคิดมี

ความตองการมีความต้ังใจที่จะสงขาวสาร อารมณ ความรูสึกนึกคิด ความคิดเห็น ทัศนคติความเช่ือ 

และอื่นๆ ไปยังผูรับสารเพื่อกอใหเกิดผลอยางใดอยางหน่ึงตอผูรับสาร 

ดังน้ัน ผูสงสารจึงเปนองคประกอบที่มีความสัมพันธกับองคประกอบอื่นๆทั้งในแงของ

การเปนผูเเลือกขอมูลขาวสารที่จะ ถายทอดไป การเลือกวิธีการและชองทางที่จะทําใหสารไปถึงผูรับ

สารรวมทั้งการเลือกและพยายามกําหนดตัวผูรับสารที่จะเปนผูรับขอมูลขาวสารโดยมีวัตถุประสงค

เพื่อตองการใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับใดระดับหน่ึงหรือในดานใดดานหน่ึง กับบุคคลที่ตน

สื่อสารดวย เชน การเปลี่ยนแปลงการรับรูการเปลี่ยนแปลงความเช่ือ ทัศนคติ และพฤติกรรมของ

บุคคล กลุม หรือสังคมเปนตน 

       2. สาร (Message) สารเปนองคประกอบที่สําคัญอีกอยางหน่ึงในกระบวนการสื่อสาร

ซึ่งมีคําที่อาจหมายถึงสารอยูหลายคํา เชน ขาว (News) ขอมูล (Information) และอื่นๆ ดังน้ันสารจึง

หมายถึงเรื่องราวอันมีความหมายและแสดงออกมาโดยอาศัยภาษาหรือ สัญลักษณใดๆ ก็ตามที่

สามารถทําใหเกิดการรับรูรวมกันไดระหวางผูสงสารและผูรับสารสารจะเปนตัวเราใหผูรับสารเกิดการ

รับรู ความหมายและมีปฏิกิริยาตอบสนองซึ่งโดยทั่วไปแลวสารจะประกอบดวยสวนสําคัญ 3 สวน คือ 

 2.1 รหัสสาร (Message Codes) คือ ภาษา (Language) หรือสัญลักษณ 

(Symbol) หรือสัญญาณ (Signal) ที่มนุษยคิดข้ึนเพื่อแสดงออกแทนความคิด ความรูสึก ความเช่ือ 

คานิยม วัตถุประสงคตางๆของผูสงสาร ซึ่งรหัสสารอาจถูกแสดงออกมา เปนสารที่เปนภาษาพูดภาษา

เขียน (Verbal Message Codes) และรหัสของสารที่ไมใชภาษาพูดหรือภาษาเขียน (Non Verbal 

Message Codes) เชน กิริยาทาทาง อากัปกิริยาอาการ ภาพ ฯลฯอยางไรก็ตาม การที่ผูสงสาร

เลือกใชรหัสสารแบบใดน้ันข้ึนอยู กับระบบ สังคมวัฒนธรรม สภาพถ่ินที่อยูอาศัยของทั้งบุคคลผูสง

สารและผูรับสารวาจะสามารถเขาใจความหมายจากรหัสสารรวมกันไดมากนอยเพียงใด 
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 2.2 เนื้อหาของสาร (Message Content) หมายถึง เรื่องราวสิ่งตางๆ ที่ผูสง

ตองการจะถายทอดหรือสงไปยังผูรับสาร ซึ่งเน้ือหาของสารน้ันอาจแบงออกไดเปนหลายประเภท 

หลายลักษณะตามเน้ือหาของสารในรูปแบบตางๆ เชน เน้ือหาโดยทั่วไป และเน้ือหาเฉพาะเน้ือหาเชิง

วิชาการตางๆ และเน้ือหาที่ไมใชวิชาการหรืออาจเปนเน้ือหาประเภทบอกเลากับเน้ือหาประเภทความ

คิดเห็น เน้ือหาที่เปนขาวเน้ือหาบันเทิง เน้ือหาชักจูงใจ เปนตน 

 2.3 การจัดเรียบเรียงลําดับสาร (Message Treatment) หมายถึง  รูปแบบ

วิธีการในการนํารหัสสารมาเรียบเรียง เพื่อใหไดใจความตามเน้ือหาที่ตองการ ซึ่งมักจะข้ึนอยูกับ

ลักษณะโครงสรางของภาษา (Structure) และบุคลิกลักษณะ ของแตละบุคคลซึ่งสวนใหญการจัด

เรียงลําดับสารจะออกมาในรูปแบบลีลา (Styles) สวนตัวที่ข้ึนอยูกับบุคคลิกลักษณะ ของผูสงแตละ

คนวามีบุคคลิกลักษณะแตกตางกันไปอยางไรเชน คนที่อารมณเย็น มักจะพูดจาดวยวิธีการที่สุภาพ 

สุขุม เยือกเย็น ในขณะที่คนอารมณรอนมักจะใชคําพูดรวบรัดสรุปเพื่อใหจบเร็วๆ เปนตน 

       3. ชองทางการสื่อสารหรือ สื่อ (Channel or Media) ชองทางการสื่อสารหรือสื่อ 

เปนองคประกอบที่สําคัญของการสื่อสารซึ่งอาจหมายถึงพาหนะที่นํา หรือพา ขาวสารจาก ผูสงสารไป

ยังผูรับสาร ดังน้ัน ชองทางการสื่อสารอาจหมายถึงประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของมนุษยที่รับรูความหมาย

จากสิ่งตางๆ อันไดแกการมองเห็น การไดยิน การดมกลิ่น การสัมผัส และการลิ้มรส เปนตน 

       4. ผูรับสาร (Receiver) มีคําที่ใชเรียกผูรับสารหลายคํา เชน Receiver, Decoder, 

Listener, Audience หรือ Mass Audience เปนตน 

เน่ืองจากผูรับสารเปนบุคคลที่สําคัญมากในการสื่อสารดังคําที่วาการสื่อสารจะมี

ความหมายอยางไร จะประสบ ความสําเร็จหรือไมข้ึนอยูกับผูรับสารวาจะเลือกรับสาร หรือเลือกที่จะ

ตีความตอขาวสารน้ันอยางไรดังน้ัน จะเห็นไดวาแมการสื่อสารจะเริ่มตนจากผูสงสารแตบุคคลที่จะทํา

ใหการสื่อสารประสบความสําเร็จไดน้ันข้ึนอยูกับผูรับสาร เชนถาผูรับสารตองการสารในขณะน้ันหรือ

ผูรับสารมีความรูในการที่จะทําความเขาใจตอสารก็จะทําใหการสื่อสารสําเร็จไดงาย ในทางตรงกัน

ขามหากผูรับสารขาดความสนใจปดกั้นการรับขาวสาร หรือผูรับไมสามารถทําความเขาใจในสารทีผู่สง

สงใหไดก็จะทําใหการสื่อสารน้ันลมเหลวดังน้ันในการสื่อสารทุกครั้งสิ่งที่ผูสงจะตองพิจารณาอยางมาก

คือผูรับสารซึ่งเราอาจพิจารณาถึง ผูรับสารในลักษณะตางๆ ไดหลายประเภทซึ่งแตละประเภทจะมี

ลักษณะของการเปนผูรับสารในลักษณะที่แตกตางกัน 

 

รูปแบบของการสื่อสาร 

รูปแบบของการสื่อสาร แบงไดเปน 2 รูปแบบ คือ 
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       1. การสื่อสารทางเดียว (One-Way Communication) เปนการสงขาวสารหรือการ

สื่อความหมายไปยังผูรับแตเพียงฝายเดียว โดยที่ผูรับไมสามารถมีการตอบสนองในทันที (immediate 

response) ใหผูสงทราบได แตอาจจะมีปฏิกิริยาสนองกลับ (feedback) ไปยังผูสงภายหลังได การ

สื่อสารในรูปแบบน้ีจึงเปนการที่ผูรับไมสามารถมีปฏิสัมพันธตอกันไดทันที จึงมักเปนการสื่อสารโดย

อาศัยสื่อมวลชน เชน การฟงวิทยุ หรือการชมโทรทัศน เหลาน้ีเปนตน 

 

 
 

ภาพที่ 23 การติดตอสื่อสารแบบ One-Way Communication 

 

       2. การสื่อสารสองทาง (Two-Way Communication) เปนการสือ่สารหรือการสื่อ

ความหมายทีผู่รบัมีโอกาสตอบสนองมายังผูสงไดในทันที โดยที่ผูสงและผูรับอาจจะอยูตอหนากันหรือ

อาจอยูคนละสถานที่ก็ได แตทั้งสองฝายจะสามารถมกีารเจรจาหรือการโตตอบกันไปมา โดยที่ตางฝาย

ตางผลัดกันทําหนาที่เปนทั้งผูสง และผูรับในเวลาเดียวกัน เชน การพูดโทรศัพท การประชุม เปนตน 

 

 
 

ภาพที่ 24 การติดตอสื่อสารแบบ Two-Way Communication 
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ภาษาท่ีใชในการสื่อสาร 

ภาษา คือ สัญลักษณที่กําหนดข้ึนเพื่อใชเปนเครื่องมือที่สําคัญที่สุดในการสื่อความเขาใจ

ระหวางกันของคนในสังคม ชวยสรางความเขาใจอันดีตอกัน  ชวยสรางความสัมพันธของคน ในสังคม 

ถาคนในสังคมพูดกันดวย ถอยคําที่ดีจะชวยใหคนในสังคมอยูกันอยางปกติสุข  ถาพูดกันดวยถอยคํา

ไมดี จะทําใหเกิดความบาดหมางนํ้าใจกัน ภาษาจึงมีสวนชวยสรางมนุษยสัมพันธ ของคนในสังคม 

ภาษาเปนสมบัติของสังคม ภาษาที่ใชในการสื่อสารมี 2 ประเภท คือ วัจนภาษา และอวัจนภาษา 

       1. วัจนภาษา (Verbal Language) วัจนภาษา หมายถึง ภาษาถอยคํา ไดแก คําพูด

หรือตัวอักษรที่กําหนดใชรวมกันในสังคม ซึ่งหมายรวมทั้งเสียง และลายลักษณอักษร ภาษาถอยคํา

เปนภาษาที่มนุษยสรางข้ึนอยางมีระบบ มีหลักเกณฑทางภาษา หรือไวยากรณซึ่งคนในสังคมตอง

เรียนรู และใชภาษาในการฟง พูด  อาน เขียนและคิด การใชวัจนภาษาในการสื่อสารตองคํานึงถึง

ความชัดเจนถูกตองตามหลักภาษา และความเหมาะสมกับลักษณะ การสื่อสาร ลักษณะงาน 

เปาหมาย สื่อและผูรับสาร  

        วัจนภาษาแบงออกเปน  2  ชนิด  คือ 

 1.1 ภาษาพูด ภาษาพูดเปนภาษาที่มนุษยเปลงเสียงออกมาเปนถอยคําเพื่อสื่อสาร

กับผูอื่น นักภาษาศาสตรถือวาภาษาพูดเปนภาษาที่แทจริงของมนุษย สวนภาษาเขียนเปนเพียง

วิวัฒนาการข้ันหน่ึงของภาษาเทาน้ัน  มนุษยไดใชภาษาพูดติดตอสื่อสารกับผูอื่นอยูเสมอ ทั้งในเรื่อง

สวนตัว สังคม และหนาที่การงาน ภาษาพูดจึงสามารถสรางความรัก ความเขาใจ และชวยแกไข

ปญหาตางๆ ในสังคมมนุษยไดมากมาย 

 1.2 ภาษาเขียน ภาษาเขียนเปนภาษาที่มนุษยใชอักษรเปนเครื่องหมายแทน

เสียงพูดในการสื่อสาร  ภาษาเขียนเปนสัญลักษณของการพูด  ภาษาเขียนน้ันเปนสิ่งที่มนุษยประดิษฐ

ข้ึนมาเพื่อใชบันทึกภาษาพูด เปนตัวแทนของภาษาพูดในโอกาสตางๆ แมนักภาษาศาสตรจะถือวา

ภาษาเขียนมิใชภาษาที่แทจริงของมนุษย แตภาษาเขียนเปนเครื่องมือสําคัญในการสื่อสารของมนุษย  

มาเปนเวลาชานาน  มนุษยใชภาษาเขียนสื่อสารทั้งในสวนตัว สังคม และหนาที่การงาน ภาษาเขียน

สรางความรัก ความเขาใจ และชวยแกปญหาตางๆ ในสังคมมนุษยไดมากมายหากมนุษยรูจักเลือกใช

ใหเหมาะสมกับบุคคล โอกาส และสถานการณ 

       2. อวัจนภาษา (Non-Verbal Language) อวัจนภาษา หมายถึง การสื่อสารโดยไมใช

ถอยคํา ทั้งที่เปนภาษาพูดและภาษาเขียน เปนภาษาที่มนุษยใชสื่อสารกัน โดยใชอากัปกิริยา ทาทาง 

นํ้าเสียง สายตาหรือใชวัตถุ การใชสัญญาณ และ สิ่งแวดลอมตางๆ หรือแสดงออกทางดานอื่นที่

สามารถรับรูกันได สามารถแปลความหมายไดและทําความเขาใจตอกันได  
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       ในกระบวนการสื่อสาร การสื่อความหมายดวยอวัจนภาษาของคนเราน้ันอาจปรากฏ

ออกมาไดในหลายๆ ลักษณะ โดยไมตองพูดหรือไมตองเขียน ผูสงสารอาจใชกิริยาทาทางสัญลักษณ 

รหัส หรือบุคลิกลักษณะแบบตางๆ ที่ผูรับสารสามารถทําความเขาใจได ใชเปนเครื่องมือในการสื่อสาร

รวมกัน  

 

บทบาททางการสื่อสารเชิงอวัจนภาษา 

       การสื่อสารเชิงอวัจนภาษา มีความสําคัญและมีบทบาทในการสื่อสารอยางมาก ทั้งในแง

ของการยนระยะเวลาในการทํา ความเขาใจกับสิ่งตางๆ ที่เกิดข้ึน และทําใหสิ่งที่กําลังสื่อความหมาย

น้ันมีความชัดเจนมากย่ิงข้ึนดวย 

อารคแมน และ ฟริสเซน (Paul Ekman and W.V. Friesen) ไดกลาววา การสื่อสาร

เชิงอวัจนภาษามีความสัมพันธ กับการสื่อสารเชิงวัจนภาษา 5 ลักษณะ ดังน้ี 

       1. หนาท่ีซ้ํากัน เปนการใชอวัจนะในการยํ้าเพื่อใหความหมายจากคําพูด (การสื่อสาร

เชิงวัจนะ) ของผูพูดมีความ หนักแนนชัดเจนข้ึน เชน ในขณะที่เราพูดแนะนํานักทองเทียวถึงเสนทางที่

พวกเขาจะตองไป เราอาจช้ีมือประกอบไปดวย เชนช้ีมือใหเขาเดินตรงไป หรือเลี้ยวซาย เปนตน 

       2. ทําหนาท่ีแยงกัน ในบางกรณีที่การสื่อสารในขณะน้ันขาดความนาสนใจจากผูฟง แต

ผูฟงไมกลาพูดความเปนจริง ตามที่รูสึก ทําใหการแสดงออกทางวัจภาษากับอวัจนภาษาขัดแยงกัน 

เชน เราชวนเพื่อนไปเที่ยวแตเพื่อนไมคอยสนุกสนานเมื่อ เราถามวาเบื่อหรือเปลา เขาอาจตอบวา 

เปลา ก็ได ทั้งๆ ที่ทาทางเขาแสดงความรูสึกวากําลังเบื่อมาก เปนตน 

       3. ทําหนาท่ีแทนกัน ในบางกรณีที่เราอาจไมตองการใชการพูด ซึ่งอาจเปนเพราะความ

ไมพรอม เชน เสียงแหบแหงจาก อาการเจ็บคอ หรืออยูในที่ๆ ไมอาจพูดได เชน ในหองประชุมเรา

อาจใชมือหรือใชสายตาแทนคําพูดในการสื่อความหมายแทนได 

       4. ทําหนาท่ีเสริมกัน เปนการใชอวัจนภาษาในการเพิ่มนํ้าหนักความนาสนใจ นาต่ืนเตน 

ใหกับวัจนภาษาใหมากย่ิงข้ึน เชน เมื่อเลาถึงเหตุการณเราอาจใชมือแสดงทาทางประกอบเพื่อให

เน้ือหาที่เลา มีความนาสนใจ หรือชัดเจนมากย่ิงข้ึนไปอีกก็ได เชน เราแสดงทาทางกางมือออกหรือหุบ

มือลงเพื่อบรรยายวาสิ่งที่เราเห็นน้ันมีขนาด ใหญมาก หรือเล็กมาก เปนตน 

       5. การทําหนาท่ีเนนกัน เปนการใชอวัจนะภาษาในการเนน ยํ้า ในจุดที่สําคัญๆ และ

ตองการใหเกิดความเดนชัดใหมาก เชน การขีดเสนใตดวยหมึกสีแดงใตใจความสําคัญ หรือการพูด

ดวยนํ้าเสียงทีช่าและดังกวาคําหรือประโยคอื่นๆ เชน ฉันตองการใหเธอหยุดพูดเด๋ียวน้ี เปนตน 
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ความหมายของการรับรู 

การรับรู (Perception) เปนกระบวนการทางความคิดและจิตใจของมนุษยที่แสดงออก

มาถึงความรูสึกนึกคิด ความเขาใจตอสิ่งเราที่ผานเขามาทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ การไดเห็น การ

ไดยิน การสัมผัส การลิ้มรส และการไดกลิ่น แลวมีการแสดงพฤติกรรมออกมาอยางมีจุดมุงหมาย 

โดยมีแรงผลักดันจากความรูและประสบการณเดิม  

เพื่อความเขาใจในความหมายการรับรู ผูวิจัยจึงไดทําการรวบรวมนิยามของการรับรู

ของนักวิชาการและนักจิตวิทยาไวหลายทาน ดังน้ี 

กรรณิการ ภูประเสริฐ (2537: 97) ไดใหความหมาย การรับรู คือ ผลของการเรียนรูกับ

ความรูสึกที่ไดจากการสัมผัส โดยอาศัยอวัยวะรับการสัมผัสผานการแปลความหมายของการสัมผัส

น้ันออกมาโดยอาศัยประสบการณเดิมหรือความรูเดิมเปนพื้นฐาน ทําใหบอกไดวาสิ่งเราที่มีสัมผัสน้ัน

คืออะไร และมีความหมายวาอยางไร 

สันติชัย ฉํ่าจิตรช่ืน (2549) กลาววา การรับรู คือ ขบวนการที่เกี่ยวของกับข้ันตอนการ

เลือกสิ่งเรา (Selection) การประมวลสิ่งเรา (Organization) และการแปลผลตีความสิ่งเรา 

(Interpretation) นอกจากน้ีการรับรูยังเปนขบวนการที่มีสวนเกี่ยวโยงกับความจํา (Memory) ใน

ตอนที่แปลผลตีความสิ่งเราจะตองเทียบเคียงกับประสบการณเดิมในความจํา 

การรับรูเปนพื้นฐานที่สําคัญที่ทําใหเกิดการเรียนรูอันนําไปสูความคิด ความรู ความ

เขาใจเชิงเหตุผลและการที่บุคคลนึกคิดหรือเขาใจสิ่งใดสิ่งหน่ึง ซึ่งอาจจะมีเหตุผลหรือไมก็ตามจะทํา

ใหบุคคลมีแนวโนมที่จะปฏิบัติตามแนวคิด หรือการรับรูน้ันๆ (จรรยา สุวรรณทัต, 2527 อางถึงใน

ธมนวรรณ สุวภาพ, 2542: 32) 

ศิลปะ เปนผลงานอันเกิดจากกระบวนการสรางสรรคของมนุษย ที่ใชทั้งกระบวนการ

ทางสติปญญาและความคิดอันละเอียดออน  กระทําผานกระบวนการทางทักษะใหเปนผลงานดวย

ความเพียรพยายาม  ผลงานที่ถูกเรียกวาศิลปะไมวาแขนงใดๆ จึงกลายเปนสื่อกระตุนหรือสิ่งเรา 

(Motivation) ใหผูสัมผัสเกิดการรับรู เรียนรู เห็นความงามหรือสุนทรียภาพ นําไปสูการเห็นคุณคา

ของความงามของผลงานศิลปะน้ันๆ ตามประสบการณทางสุนทรียภาพของแตละบุคคลในที่สุด ทั้งน้ี

ก็เพราะผลงานศิลปะที่ศิลปนในแตละสาขาสรางสรรคข้ึน ไดแฝงจุดประสงคและเจตนาที่ปารถนาให

ผูอื่นรับรู ช่ืนชมและกระตุนผูรับรูใหเกิดอารมณสะเทือนใจ 

 

กระบวนการรบัรู 

กระบวนการรับรูจะเกิดข้ึนไดตองมีครบทั้ง 3 องคประกอบ คือ สิ่งเรา (Stimulus) 

ประสาทสัมผัส (Sense Organs) และประสบการณเดิมหรือความรูเดิมเกี่ยวกับสิ่งเราที่ไดสัมผัส 
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กระบวนการของการรับรูเปนกระบวนการที่คาบเกี่ยวกันระหวางความเขาใจ ความคิด ความจํา การ

รูสึก การเรียนรู การตัดสินใจ การแสดงพฤติกรรม การรับรูแทรกอยูระหวางสิ่งเรากับ การตอบสนอง

สิ่งเรา ดังภาพที่ 25 ดังน้ี  

 

 
 

ภาพที่ 25 กระบวนการของการรับรู 

ที่มา: กันยา สุวรรณแสง, จิตวิทยาท่ัวไป (กรุงเทพฯ: รวมสาสน, 2540), 29. 

 

การรับรู  (Perception) ของมนุษย นักจิตวิทยาจัดใหมีลักษณะเปนกระบวนการ 

(Process) มีองคประกอบ (Composition) ซึ่งประกอบดวย สิ่งเราภายนอก ที่สามารถสัมผัสผาน

อวัยวะรับรู ทางตาดวยการมองเห็น ทางหูดวยการไดยิน ทางจมูกดวยกลิ่น และทางกายดวยการแตะ

ตอง ปจจัยสิ่งเราภายนอกดังกลาวจึงมีสถานะที่เปนวัตถุ เชน ลักษณะของจุด เสนรูปราง รูปทรง 

สีสัน และลักษณะผิว และสถานะที่ไมเปนวัตถุ ไดแก เสียง อุณหภูมิ และกลิ่น นอกจากองคประกอบ

ของสิ่งเราภายนอกแลว การรับรูยังตองมีตัวประกอบที่เปน สิ่งเราภายใน อันไดแก ความรูสึกชอบ ไม

ชอบ ที่อยูภายในจิตใจของบุคคลเมื่อผานกระบวนการสัมผัสในกระบวนการรับรูของมนุษยแลว จะ

เกิดกระบวนการเรียนรูข้ึน (Processor Knowledge) ดวยการสงสภาพสัมผัสผานอวัยวะสัมผัสและ

ระบบประสาทสัมผัสไปยังสมอง (Brain) สวนตางๆ ที่ทําหนาที่ตางกัน อาทิ การตีความ, การแปรคา, 

สังเคราะห, วิเคราะหตลอดจนการจัดเก็บหรือจดจํา (Memory) เปนตน 

จากกระบวนการรับรูดังกลาว ทําใหผูรับรูเกิดความรูสึก อารมณ ความเขาใจ มีทัศนะ

คติตอบโตตอสิ่งรับรู และแสดงความรูสึกจากสิ่งที่ตนรับรูน้ันออกมา (โสภา ชพิกุลชัย, 2521: 129)     

หรือกลาวอีกนัยหน่ึงก็คือ มนุษยเกิดการเรียนรูจากสิ่งที่รับรูน้ัน จากน้ันก็จะคัดเลือกประสบการณ

จากการรับรูและการเรียนรูไวเปนความรูแหงตน แตความรู ความเขาใจ ความคิด ความรูสึกและ

ทัศนะคติ จะมีผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมากนอยเพียงใด ข้ึนอยูกบัลักษณะประสบการณการ
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รับรู  เปนรากฐานที่จะทําใหผูรับรู เกิดสุนทรียภาพจัดเก็บเปนประสบการณทางสุนทรียภาพ 

(Aesthetic  Experience) ซึ่งคนเราตองมีความสามารถในการรับรูสิ่งน้ัน จนเกิดความรัก ความ

ซาบซึ้ง (Appreciation) ในสิ่งที่เรารับรูได (มะลิฉัตร เอื้ออานันท, 2530: 31) 

 

ลักษณะของสิ่งเรา 

ลักษณะของสิ่งเราน้ันพิจารณาจาก การที่บุคคลจะเลือกรับรูสิ่งใด กอนหรือหลัง มาก

หรือนอยเพียงใดน้ันข้ึนอยูกับวา สิ่งเราดึงดูด ความสนใจ ความต้ังใจมากนอยเพียงใด หรือไม 

ลักษณะของสิ่งเราที่มีอิทธิพลตอการรับรูมีดังน้ี  

1. สิ่งเราภายนอกท่ีดึงดูดความสนใจและความต้ังใจ  ไดแก คุณสมบัติและ

คุณลักษณะของสิ่งเราที่จะทําใหเกิดการรับรูซึ่งถาสิ่งเรามีคุณสมบัติและลักษณะที่สนองธรรมชาติใน

การรับรูของคนเราก็จะทําใหมีความต้ังใจในการรับรูดี 

  1.1 ขนาดความเขมขนหรือความหนักเบาของสิ่งเรา ถาสิ่งเรามีความเขมมาก ก็

รับรูไดมาก บังเกิดการรับรูไดชัดแจง ความชัดเจน ของสิ่งที่มองเห็นก็ดี ความดังของเสียงก็ดี การ

สัมผัสทางผิวหนังอยางหนักก็ดี กลิ่นที่ฉุนจัดก็ดี เหลาน้ีเปน ความเขมขน ที่ทําใหเกิด ความรูสึกจาก

การสัมผัสที่จัดแจงทั้งสิ้น ในสิ่งเราชนิดเดียวกันบุคคลจะเลือก รับรูสิ่งเราที่มีความเขมขนมากกวา 

กอนสิ่งที่มีความเขม นอยกวา เชน ปายโฆษณาสีสดใสดึงดูดความต้ังใจดีกวาสีที่ไมเดน ขณะน่ังเขียน

หนังสือเพลินอยู มีเสียงคนคุยกัน เสียงนกรอง จิ้งจกรอง เสียงพิมพดีดและเสียงพลุดังที่สุด เราจะ

เลือกรับรูเสียงพลุกอนเสียงอื่น และถามีคนมาถามวา เราไดยินเสียงอะไรบาง คําตอบแรกคือ ไดยิน

เสียงพลุ ครูที่สอนเสียงดังๆ นาสนใจมากกวาครูที่สอนดวยเสียงคอยๆ แผวเบา เพื่อเรียกรองความ

สนใจ และใหรับรู ตองจัดใหอยูในลักษณะเดนกวาเพื่อน แสงไฟจายอมไดรับ ความสนใจกวาแสงไฟ

ออนๆ ภาพที่มีแสงและเงาชัดเจน จะมองเห็นเดนกวา สวนที่ใชแสงและเงาที่มีความเขมนอย 

  1.2 ความเปลี่ยนแปลงหรือความเคลื่อนไหวของสิ่งเรา สิ่งเราที่มีการเปลี่ยน-

แปลง จะดึงความต้ังใจไดดีกวาสิ่งเรา ที่ไมมีการ เปลี่ยนแปลง สิ่งเคลื่อนไหวดึงความต้ังใจไดดีกวา

ของที่อยูในลักษณะหยุดน่ิง ภาพยนตมีประสิทธิภาพในการทําใหคนต้ังใจดูได มากกวาภาพน่ิง แผง

ไฟโฆษณาที่มีไฟกระพริบ หรือเปลี่ยนที่กระพริบเหมือนว่ิงวนอยูเสมอ ยอมไดรับความสนใจมากกวา 

ไฟดวงที่เปด อยูเฉยๆ เรายืนบนตึก 10 ช้ัน จะเห็นรถที่กําลังว่ิงอยูในถนนไดงายกวาคันที่จอดอยู

เฉยๆ ตุกตาไขลานเรียกรองความสนใจไดดีกวา ตัวที่ต้ังอยูเฉยๆ บนโตะ 

  1.3 การกระทําซ้ําๆ ของสิ่งเรา สิ่งเราที่เกิดข้ึนซ้ําซาก เรียกรองใหเราสนใจ ไดมาก 

เชน การโฆษณาสินคาซ้ําบอยๆ จะเปน ทางวิทยุ โทรทัศนก็ตามทําใหเกิดความสนใจ บีบแตรรถถ่ีๆ 
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หลายๆ ครั้งทําใหคนหันมาดู กริ่งที่ประตูบานดังถ่ีๆ ติดกันทําให รีบรอนออกไปเปดประตูมากกวาดัง

ครั้งเดียว 

  1.4 ความกวางขวางหรือขนาดของสิ่งเรา ถาสิ่งเรามีขอบเขตจํากัดเกินไป เราก็รับ

สัมผัสไดยา เราจะรับสัมผัสไดดี ถาสิ่งเรามีขนาด หรือมีอาณาเขตกวางขวางพอสมควร สิ่งเราที่มี

ขนาดใหญนาสนใจกวาที่มีขนาดเล็ก เชนคนอวนใหญคนมักจะมองปายโฆษณา ที่มีขนาดใหญยอม

ดึงดูดความสนใจไดมากกวาปายโฆษณาที่มีขนาดเล็กๆ 

  1.5 ความแปลกใหม สิ่งเราที่ไมเปนไปตามปกติทําใหเกิดความต้ังใจมากกวา เชน 

แกะดําในฝูงแกะสีนํ้าตาล ควายเผือกในฝูง ควายสีดํา คนมี 2 ศีรษะ สินคาที่ออกใหมคนสนใจใครรู 

ฝรั่งนิโกร เดินอยูในกลุมคนไทย คนไทยเห็นแปลกจะสนใจ มองดูมากกวา ดูคนไทย 

  1.6 ความคงทน สิ่งเราที่เราในระยะเวลาสั้นจะทําใหเรารับสัมผัสไดยาก เราจะรับ

สัมผัสได ถาสิ่งเราน้ันเราอยูนานพอสมควร ตัวอยาง เชน การยกบัตรคําใหเด็กอาน ถายกใหดูแปบ

เดียวระยะเวลาสั้นเกินไป เด็กจะมองเห็นไมชัดเจนและมักจะเกิดการรับรู ที่คลาดเคลื่อน 

  1.7 ระยะทาง เปนระยะทางพอสมควรไมใกล หรือไกลเกินไป 

  1.8 ลักษณะการตัดกัน (Contrast) ของสิ่งเรา ตามปกติภาพ (Figure) ควรใหสี

เดนข้ึนพื้น (Ground) สีจางลง สิ่งเราที่ตัดกัน จะดึงดูดความสนใจ ไดมากกวาสิ่งที่คลายคลึงกัน การ

พาดหัวขาวของหนังสือพิมพใชตัวอักษรขนาดโตกวาปกติ และหรือใชสีตางๆ เพื่อเรียกรองความสนใจ

ของผูอาน 

  1.9 สี แตละสีมีประสิทธิภาพในการดึงดูสายตาไดตางกัน สีที่เกิดจากคลื่น ชวงยาว 

เชน สีแดง เหลือง ยอมดึงดูดความต้ังใจไดดีกวา สีที่มีชวงสั้น เชน สีมวง สีฟา 

 

ลักษณะของการรับรูจากการมองเห็น 

  จากผลของการวิจัยเกี่ยวกับผลของการรับรูของมนุษย โดยประสาทสัมผัส ทั้งหา อัน

เปนที่ยอมรับกัน แพรหลายวา 

  1. จักษุสัมผัส (การมองเห็น) มีประสิทธิภาพสูงสุด 75%  

  2. รองลงไปตามลําดับ คือ โสตสัมผัส (การไดยิน) 15%  

  3. กายสัมผัส (การสัมผัส) 5%  

  4. ชิวหาสัมผัส (การชิมรส) 3%  

  5. ฆานะสัมผัส (การดมกลิ่น) 2% 
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  มนุษยรับรูจากจักษุสัมผัส หรือจากการมองเห็น มากที่สุดโดยการรับรูน้ัน ผาน

อวัยวะสําคัญ คือดวงตา ซึ่งสงผลการรับรูไปยังสมอง โดยการับรู ทางการมองเห็นน้ัน ทางจิตวิทยา 

แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

  1. การมอง (Looking) การมอง เปนปฎิกริยาของมนุษยตอสิ่งแวดลอม โดย

ปราศจาก การพินิจพิจารณาอยางถองแท เปนปฏิกริยา ของการใชจักษุประสาท เปนไปเพื่อบรรลุ

วัตถุประสงคหน่ึง เทาน้ัน เชน เมื่อเรากําลังจะขามถนน วัตถุประสงคของเราก็คือ ตองการขามถนน

อยางปลอดภัย เราก็เพียงมองดู ใหแนใจ วารถที่ว่ิงผานไปมาน้ัน มีชวงจังหวะ ที่เราจะขามไดแลว จึง

จะเดินขามโดยที่ในชวงเวลาเหลาน้ันเราไมไดสนใจวารถที่ว่ิงผานไปมาน้ัน เปนสีอะไรหรือมีคนน่ังกี่

คน ลักษณะการใชจักษุประสาทแบบน้ีเรียกวาการมอง (Looking)  

 2. การเห็น (Seeing) การเห็น เปนการรับรูของมนุษย กับสิ่งแวดลอม โดยใชความ

พินิจพิจารณา อยางถองแท เปนการรับรู โดยการใชจักษุประสาท ที่สามารถใหรายละเอียด จากสิ่งที่

เห็นได เชน รถที่ว่ิงผานสายตาไปน้ัน สีอะไร มีคนน่ัง กี่คน เปนตน ลักษณะการใชจักษุประสาทแบบ

น้ีเรียกวา การเห็น (Seeing) แบงออกไดเปน 3 ประเภท คือ 

  2.1 การเห็นธรรมดา (Operation  seeing) เปนการมองเห็นในระดับตน  ที่

จะทําใหเกิดสภาพรับรูในกายภาพของสิ่งที่เห็น เชน ขนาด สีสัน รูปราง การรับรูข้ันน้ีสามารถ บอก

วาเปนอะไรเทาน้ัน ตามทฤษฎีความรูของ เมเชีย (Maccia) จัดใหเปนช้ันความรูพื้นฐาน (Knowing 

that one) เทาน้ัน (มะลิฉัตร เอื้ออานนท.2530: 2-3) 

  2.2 การเ ห็นความสัมพันธของสวนละเอียดกับประสบการณ เดิม 

(Perception Associational Seeing) เปนข้ันของการรับรูที่ละเอียดข้ึนกวาเดิม และเกี่ยวของกับ

ลักษณะล้ําลึก  ที่เปรียบเทียบหาความสัมพันธกับประสบการณเดิมได ตามทฤษฎีเมเชีย  จัดใหเปน

ความรูในข้ันที่ 2 คือการรูสวนประกอบตางๆ มีโครงสราง มีเกณฑเปนอยางไรบาง  สามารถ

ตรวจสอบเปรียบเทียบหลักฐานกับสิ่งตางๆ ได และนับเปนความรูเชิงปริมาณ (มะลิฉัตร เอื้ออานนท.

2530: 2-3) ซึ่งการรับรูน้ีจะเกี่ยวพันธกับประสบการณเดิมของผูมองเห็น  โดยการนําภาพที่เห็นมา

คิดรําลึก (Recognitive) ถึงประสบการณเดิมหรือความรูเดิมที่มีอยู 

  2.3 การเห็นทะลุปรุโปรง รูแจงเห็นจริง (Pure Seeing) ถือเปนการรับรูข้ัน

สุดทายเพราะนอกจากผูเห็น ผูรับรู จะไดใชความรูความคิด นําประสบการณเดิมมาเปรียบเทียบหา

ความสัมพันธของสิ่งที่เห็นแลว ยังตองเกี่ยวของกับความเช่ือ ทัศนคติของบุคคลน้ันเขามารวม

ประเมินคาของสิ่งที่เห็น 
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 มนุษยรับรูความงามจากวัตถุที่ปรากฏไดดวยการเห็น  กอใหเกิดการรู  ความเขาใจ

และทัศนคติ  มคีวามรูสึกตอบโตตอภาพปรากฏน้ันๆ แลวสงผลตอไปยังอารมณสะเทือนใจ  อันเปน

อารมณทางความงาม (อารมณสุนทรีย)  ในที่สุด 

 

การรับรูทางการเห็น 

  เปนกระบวนการทางธรรมชาติ ของจักษุสัมผัส กับ ประสบการณ ของมนุษย ตอสิ่ง

เราภายนอก กอใหเกิดการรับรู ตอภาพที่ปรากฎ ในจักษุประสาท เปนไปในลักษณะแตกตาง กัน

ออกไป ตามทฤษฎีของการเห็น (VisualTheory) มนุษยจะมีการ รับรู ตามลําดับข้ันตอน ดังตอไปน้ี 

  1. การรับรูจากรูปและพ้ืน (Figure and Ground) องคประกอบแรกที่มนุษย

มองเห็นและเกิดการรับรู จากวัตถุตางๆ ในธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม เมื่อมนุษย มองเห็นวัตถุใดใน

สนามภาพ (Visual Field) สิ่งที่ปรากฎน้ันจะประกอบควยรูป (Figure) และ พื้น (Ground) โดยการ

จะกําหนดวาสวนใดเปนรูป และสวนใดเปนพื้น ก็อาจพิจารณา ตามแนวทาง ดังน้ี 

  รูป (Figure) คือ องคประกอบที่ปรากฎตอสายตา เปนที่ใหความสนใจ เปนสิ่งแรก 

เชนเรามองคนขามถนน สิ่งแรกที่สนใจคือ รูปคน ที่กําลังเดิน มากกวาสิ่งแวดลอมรอบคนน้ัน รูปคน

กําลังขามถนนน้ัน คือ รูป (Figure) สวนสิ่งแวดลอม เชนรถที่ว่ิงไปมา หรือถนน อาคาร คือ พื้น 

(Ground) 

  นอกจากน้ีการกําหนดวาสวนใดคือรูปและสวนใดคือพื้น ก็อาจเกิดจาก ความหมาย

ในตัววัตถุน้ันเอง คือถาวัตถุน้ันเราจําไดหรือรูจักวามันเปน สิ่งใดแลว จะแยกไดชัดเจนวาสิ่งน้ันเปน

รูป และสวนอื่นก็จะกลายเปนพื้น 

 2. การเห็นแสงและเงา (Light and Shadow) แสงและเงาเปนองคประกอบการ

รับรูลําดับข้ันตอมา ที่ทําใหการรับรู สมบูรณข้ึน โดยเฉพาะการรับรูจากรูปทรง 3 มิติ เชน จาก

ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม เพราะเมื่อมีแสงสวางก็มีนํ้าหนักออน แก มีระยะ มีความลึก ทําให

สามารถ แยกรูปและพื้นออกจากกันใดชัดเจนข้ึน 

 ในงานออกแบบทางทัศนศิลป แสงและเงา นอกจากจะมีความสําคัญตอการรับรู 

ดังกลาวขางตนแลว แสงและเงา ยังมีผลตออารมณ ความซาบซึ้ง ในงานศิลปะ เชน กอใหเกิด

ความรูสึก นุมนวล เราใจ ต่ืนเตน เปนตน โดยเฉพาะ การออกแบบนิเทศศิลป สาขาการถายภาพ ไม

วาจะเปนภาพน่ิงหรือ ภาพเคลื่อนไหว แสงและเงาเปน องคประกอบที่สําคัญที่สุด ในการสรางงาน 

 3. การเห็นตําแหนงและสัดสวน (Position and Proportion) ในองคประกอบ

การรับรูของมนุษย จากธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นอกจาก จะรับรู ในรูป พื้น และแแสงเงาแลว 

วัตถุแหงการรัรูเหลาน้ัน ยังมีตําแหนง ที่แตกตางกันออกไป เชนตําแหนงตรงกลาง ซาย ขวา บน ลาง 
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ใกล ไกล เปนตน นอกจากน้ีตําแหนงในการมองของมนุษย ยังมีความสัมพันธ กับตําแหนงของวัตถุ 

เชนถาเขาใกลวัตถุ ก็จะมองเห็นชัดและวัตถุน้ัน มีขนาดใหญ แตถาอยูไกล วัตถุก็มีขนาดเล็ก เห็น

รายละเอียดไมชัดเจน ถามุมมองอยูตํ่ากวาวัตถุ จะทําใหวัตถุน้ันใหญกวาความเปนจริง เปนตนน 

 องคประกอบของการรับรูในขอน้ี มีสวนสําคัญ ตอการสราง งานทัศนศิลปในดานการ

กําหนดระยะ ความลึกในภาพ การสรางอารมณของภาพ เชนหลักการทัศนียวิทยา (Perspective) 

ในการเขียนภาพ การกําหนด มุมกลอง (Camera Angle)ในการถายภาพ เปนตน 

 4. การเห็นความเคลื่อนไหว (Motion) การเคลื่อนไหวเปนองคประกอบการรับรู ที่

มนุษย มองเห็นธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม จากการ เคลื่อนไหว ของวัตถุเอง หรือ เพราะตําแหนง ใน

การมอง มีการเคลื่อนไหว การเคลื่อนไหวน้ีนอกจากจะ มีสวนทําให การรับรูของมนุษยดีข้ึน มีความ

นาสนใจ ย่ิงข้ึนแลว ยังมีผลตอองคประกอบการรับรูขออื่นๆ คือ การเคลื่อนไหวทําให รูปและพื้น 

แสงเงา และตําแหนง สัดสวน มีการเปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา องคประกอบของการเคลื่อนไหวน้ีมี

ความ สําคัญ ตอการสรางงานทัศนศิลป ในดานการสราง ความเคลื่อนไหว ไมหยุดน่ิง เปนการสราง

อารมณ ความรูสึก ไปในทางที่ตองการได โดยเฉพาะทัศนศิลป ประเภทนิเทศศิลป นําไปใชเปน

ประโยชนมากในการถายภาพยนตร และวิดีทัศน เชน หลักการเคลื่อนไหวของกลอง (Camera 

Movement) เปนตน 
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บทท่ี 3 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

การวิจัยเรื่อง "การออกแบบตัวอักษรเคลื่อนไหวที่มีผลตอการรับรูทางดานอารมณ" ใน

ครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อถายทอดอารมณ และศึกษาแนวทางการสรางอารมณผานการสือ่สารแบบทาง

เดียว (One-Way Communication) ดวยตัวอักษรเคลื่อนไหวใหมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีข้ันตอนในการ

ดําเนินการวิจัย ดังน้ี 

 

1. แหลงขอมูลท่ีใชในการศึกษา 

       การเก็บรวบรวมขอมลู แบงเปน 2 สวน ดังน้ี 

1.1 ขอมูลประเภทเอกสาร และสิง่พิมพอเิล็กทรอนิกส   

 1.1.1 ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการออกแบบตัวอักษรเคลื่อนไหว 

 1.1.2 ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับปจจัยในการเคลื่อนไหว 

 1.1.3 ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับประเภทของอารมณ 

 1.1.4 ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับทฤษฎีการสื่อสาร 

 1.1.5 ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับทฤษฎีการรับรู 

1.2 ขอมูลประเภทบุคคล   

                      1.2.1 กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางประชาชนทั่วไปจํานวน 200 คน ที่อาศัยอยูใน

กรุงเทพฯ เพื่อเก็บขอมูลเรื่องลักษณะการเคลื่อนไหวที่ทําใหเกิดการรับรูทางดานอารมณ ทั้ง 4 

ชนิด ไดแก อารมณสุข (Happy), อารมณเศรา (Sad), อารมณโกรธ (Angry), อารมณกลัว (Fear) 

                      1.2.2 กลุมผูเช่ียวชาญ ทางดานการออกแบบภาพเคลื่อนไหว และกํากับภาพ เพื่อ

เก็บขอมูล และศึกษาเทคนิค วิธีการ ขอเสนอแนะ และวิธีการวิเคราะหปจจัยตางๆ ของการ

ออกแบบตัวอักษรเคลื่อนไหวที่มีผลตอการรับรูทางดานอารมณ ที่มีความรูความสามารถในดาน

ตางๆ เพื่อใชเปนแนวทาง และกรณีศึกษาใหกับงานวิจัย 

 

2. วิธีการรวบรวมขอมลู 

       2.1 ขอมูลดานเอกสาร และสิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกส มีวิธีการรวบรวม 2 วิธี คือ 
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             2.1.1 ศึกษาคนควาขอมูล จากหนังสอื, เอกสาร, บทความทางวิชาการ และ

งานวิจัยที่เกี่ยวของ  

             2.1.2 ใชระบบสืบคนขอมูล (Search Engine) เพื่อคนหาสิ่งพิมพ หรือวารสาร

อิเล็กทรอนิกสในหัวขอตางๆ ที่มีความเกี่ยวของ และสอดคลองตามตองการจากเว็บไซตตางๆ 

       2.2 ขอมูลประเภทบุคคล แบงออกเปน 2 กลุม คือ 

             2.2.1 กลุมตัวอยาง สอบถาม และทดสอบ ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางประชาชน

ทั่วไปจํานวน 200 คน ที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพฯ เพื่อเก็บขอมูล สัมภาษณ สอบถาม ในเรื่องของ

ลักษณะการเคลื่อนไหวที่มีผลตอการรับรูทางดานอารมณ ทั้ง 4 ชนิด ไดแก อารมณสุข (Happy), 

อารมณเศรา (Sad), อารมณโกรธ (Angry) และ อารมณกลัว (Fear) เพื่อเก็บขอมูลที่ไดไปใชใน

การศึกษา และวิเคราะหหาแนวทางในการออกแบบ โดยวิธีการเก็บขอมูลใชแบบสอบถาม และ

แบบทดสอบ แบงการวิเคราะหลักษณะของการเคลื่อนไหวออกเปน 4 ปจจัย ไดแก ระยะเวลา 

(Timing), จังหวะ (Dynamic), ทิศทาง (Direction) และ รูปแบบ (Format) โดยแบบสอบถามจะแบง

ออกเปน 2 สวน คือ 

           สวนที่หน่ึง : มีวัตถุประสงคเพื่อใหทราบถึงขอมูลทางประชากรของกลุมเปาหมาย 

           สวนที่สอง : เปนแบบทดสอบเพื่อศึกษาถึงปจจัยในการเคลื่อนไหวที่มีผลตอการรับรู

ทางดานอารมณทั้ง 4 ชนิด ไดแก อารมณสุข (Happy), อารมณเศรา (Sad), อารมณโกรธ (Angry) 

และ อารมณกลัว (Fear) โดยในแบบทดสอบจะใหกลุมตัวอยาง ดูคลิปวีดีโอการเคลื่อนไหวของวัตถุ

ทรงกลมที่อยูในจอภาพ โดยการเคลื่อนไหวของวัตถุทรงกลมน้ันจะอยูบนปจจัยในการเคลื่อนไหวทั้ง 4 

ปจจัย ที่แตกตางกัน แลวใหกลุมตัวอยางเลือกตอบวาลักษณะการเคลื่อนไหวดังกลาวสงผลตอการรบัรู

ทางดานอารมณใดแบงตามการเคลื่อนไหวที่ไดศึกษา และรวบรวมขอมูลในแตละปจจัย ออกเปน 60 

ขอ เพื่อศึกษาขอมูลตางๆ ไดแก 

                               2.2.1.1 ระยะเวลา (Timing) เพื่อศึกษาขอมูลในเรื่องปจจัยของระยะเวลา 

ในการเคลื่อนไหวที่มีผลตอการรับรูทางดานอารมณ จํานวน 15 ขอ 

                               2.2.1.2 ทิศทาง (Direction) เพื่อศึกษาขอมูลในเรื่องปจจัยของทิศทาง ใน

การเคลื่อนไหวที่มีผลตอการรับรูทางดานอารมณ จํานวน 15 ขอ 

                               2.2.1.3 จังหวะ (Dynamic)  เพื่อศึกษาขอมูลในเรื่องปจจัยของจังหวะ ใน

การเคลื่อนไหวที่มีผลตอการรับรูทางดานอารมณ จํานวน 15 ขอ 

                               2.2.1.4 รูปแบบ (Format) เพื่อศึกษาขอมูลในเรื่องปจจัยของ รูปแบบ  ใน

การเคลื่อนไหวที่มีผลตอการรับรูทางดานอารมณ จํานวน 15 ขอ 
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             2.2.2 กลุมผูเช่ียวชาญ โดยแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณในเชิงลึก (In-depth 

Interview) เพื่อศึกษาแนวทาง และหาองคประกอบที่มีความเหมาะสมในการออกแบบ จากกลุม

ผูเช่ียวชาญ (Expert) ในดานการออกแบบภาพเคลื่อนไหว (Visual Artist) และกํากับภาพที่มี

ประสบการณในสายอาชีพมาแลว 5 ป ประกอบดวย     

  นายณัฐพงษ มงคลสวัสด์ิ  ผูอํานวยการฝายผลิตรายการ 

  นางสาวจิตตมาส เอกวิภพ  ผูจัดการฝายผลิตรายการ 

  นายจินตเจษฎ จันทรเพ็ญ  Project Producer 

  นายสุริยา งามวงษ  Motion Graphic Designer 

  นายวีรยุทธ แกวจินดา  Motion Graphic Designer 

โดยในแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณจะแบงออกเปน 3 สวน คือ  

สวนที่หน่ึง : มีวัตถุประสงคเพื่อใหทราบถึงขอมูลทางประชากรของกลุมผูเช่ียวชาญ 

                     สวนที่สอง : เปนแบบสัมภาษณเพื่อศึกษา และเก็บขอมูลในเรื่ององคประกอบที่มี

ความเหมาะสมในการออกแบบตัวอักษรเคลื่อนไหว โดยใหผูเช่ียวชาญประเมินระดับความสําคัญของ

องคประกอบดวยการใหคาระดับความสําคัญ (Rating Scale) 

                     สวนที่สาม : เปนแบบสัมภาษณเชิงลึกเพื่อเก็บขอมูล และศึกษาแนวทาง ในการ

ออกแบบตัวอักษรเคลื่อนไหวที่มีผลตอการรับรูทางดานอารมณ ไดแก อารมณสุข (Happy), อารมณ

เศรา (Sad), อารมณโกรธ (Angry) และ อารมณกลัว (Fear) ภายใตปจจัยในการเคลื่อนไหว 4 ปจจัย 

ไดแก 

                               2.2.2.1 ระยะเวลา (Timing) เพื่อศึกษาแนวทางในการออกแบบตัวอักษร

เคลื่อนไหวที่มีผลตอการรับรูทางดานอารมณ ภายใตปจจัยในเรื่อง ระยะเวลา 

                               2.2.2.2 ทิศทาง (Direction) เพื่อศึกษาแนวทางในการออกแบบตัวอักษร

เคลื่อนไหวที่มีผลตอการรับรูทางดานอารมณ ภายใตปจจัยในเรื่อง ทิศทาง 

                               2.2.2.3 จังหวะ (Dynamic)  เพื่อศึกษาแนวทางในการออกแบบตัวอักษร

เคลื่อนไหวที่มีผลตอการรับรูทางดานอารมณ ภายใตปจจัยในเรื่อง จังหวะ 

                               2.2.2.4 รูปแบบ (Format) เพื่อศึกษาแนวทางในการออกแบบตัวอักษร

เคลื่อนไหวที่มีผลตอการรับรูทางดานอารมณ ภายใตปจจัยในเรื่อง รูปแบบ 

       2.3 นําขอมูลจากเอกสาร กลุมตัวอยาง และผูเชียวชาญที่ไดมาวิเคราะห หาความสมัพนัธ

ของขอมูล และหาขอสรุปเพื่อหาแนวทางในการออกแบบ 

       2.4 นําขอมูลที่ได มาออกแบบ และปรับปรุงผลงานเพื่อใชเปนเครื่องมือในการวัดผล 

ภายใตคําปรึกษาจากผูเช่ียวชาญ โดยผลงานออกแบบจะแบงออกเปน 2 สวน คือ 
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                     สวนที่หน่ึง : ออกแบบตัวอักษรเคลื่อนไหว เพื่อศึกษาการรับรูทางดานอารมณ โดย

งานออกแบบจะใชตัวอักษรภาษาไทย กขคงจ ที่เปนตัวอักษรสีดํา บนพื้น Background สีขาว ที่อาน

งาย และไมช้ีนําไปในทิศทางของอารมณใดอารมณหน่ึงมาทําการเคลื่อนไหวบนปจจัยการเคลือ่นไหวที่

ไดศึกษา และวิเคราะหในขอ 2.3 แลวใหกลุมตัวอยางเลือกตอบวาลักษณะการเคลื่อนไหวดังกลาว

สงผลตอการรับรูทางดานอารมณใดในอารมณทั้ง 4 ชนิด ไดแกอารมณสุข (Happy), อารมณเศรา 

(Sad), อารมณโกรธ (Angry) และ อารมณกลัว (Fear)  

                     สวนที่สอง : ออกแบบตัวอักษรเคลื่อนไหวในรูปของ “คํา” เพื่อศึกษาถึงการสราง

ระดับการรับรูที่แตกตางของอารมณทั้ง 4 ชนิด โดยใชตัวอักษรสีดํา บนพื้น Background สีขาว ที่อาน

งาย และไมช้ีนําไปในทิศทางของอารมณใดอารมณหน่ึง มาเคลื่อนไหวบนปจจัยที่มีผลตออารมณทั้ง 4 

ชนิด โดยอารมณสุข ใชคําวา “เฮ” อารมณเศรา ใชคําวา “เฮอ” อารมณโกรธ ใชคําวา “โวย” และ

อารมณกลัว ใชคําวา “กรี๊ด” แบงแยกลักษณะของอารมณแตละชนิดโดยการออกแบบตัวอักษร

เคลื่อนไหวเปน 3 ระดับ ไดแก ระดับนอย, ระดับปานกลาง และ ระดับมาก โดยแตละระดับจะมีความ

แตกตางกันในเชิงการเลือกใชปจจัยทั้ง 4 ชนิด แลวทําการทดสอบ โดยใหกลุมตัวอยางเลือกตอบวา

ลักษณะการเคลื่อนไหวดังกลาวสงผลตอการรับรูทางดานอารมณใด ในระดับเทาไหร 

       2.5 นําผลงานออกแบบที่ได ในขอ 2.4 ไปทดสอบกับกลุมตัวอยาง จํานวน 200 คน ที่

อาศัยอยูในเขตกรุงเทพฯ เพื่อเก็บขอมูล โดยนําผลที่ไดมาวิเคราะห และสรุปผลการศึกษาพรอม

อภิปราย 

 

3. เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

       เครื่องมือที่ใชในการศึกษา แบงเปน 3 ประเภท คือ 

       3.1 แบบสอบถาม และทดสอบความคิดเห็นของกลุมตัวอยางประชาชนทั่วไปจํานวน 

200 คน ที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพฯ โดยใชแบบสอบถามแบบปลายปดเพื่อเก็บขอมูลเรื่องการ

เคลื่อนไหวที่ทําใหเกิดการรับรูทางดานอารมณ ทั้ง 4 ชนิด ไดแก อารมณสุข (Happy), อารมณเศรา 

(Sad), อารมณโกรธ (Angry), อารมณกลัว (Fear) แบงการวิเคราะหออกเปนปจจัยในการเคลื่อนไหว 

4 ปจจัย ไดแก ระยะเวลา (Timing), จังหวะ (Dynamic), ทิศทาง (Direction), รูปแบบ (Format) ซึ่ง

แบบสอบถามแบงเปน 2 สวน ดังน้ี 

             3.1.1 แบบสอบถามขอมลูทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

             3.1.2 แบบสอบถามเพื่อเกบ็ลกัษณะการเคลื่อนไหวทีม่ผีลตอการรบัรูทางดาน

อารมณ  
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       3.2 แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณในเชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อศึกษา

แนวทาง และหาองคประกอบที่มีความเหมาะสมในการออกแบบ โดยใชแบบสอบถามแบบกึง่ปลายเปด 

(Pre-Coded Question)  และคําถามแบบปลายเปด (Open-Ended Questionnaire) เพื่อเกบ็ขอมลู

เกี่ยวกับความคิดเห็นที่ใชเปนขอมูลเพิ่มเติมทางดานการออกแบบ ซึ่งแบบสอบถามแบงเปน 2 สวน 

ดังน้ี 

             3.2.1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

             3.2.2 แบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางในการออกแบบตัวอักษรเคลื่อนไหว 

       3.3 แบบประเมินผลงานการออกแบบในกลุมตัวอยาง ใชประเมินความคิดเห็นจากกลุม

ตัวอยางประชาชนทั่วไปจํานวน 200 คน ที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพฯ โดยใชแบบสอบถามแบบ

ปลายเปดและปด (Pre-Coded Question) สอบถามความคิดเห็นของกลุมเปาหมายเพื่อเก็บขอมูล 

และความคิดเห็นเกี่ยวกับงานออกแบบ โดยใหกลุมตัวอยางดูผลงานการออกแบบ แลวตอบ

แบบสอบถาม เพื่อนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห ซึ่งแบบสอบถามแบงเปน 2 สวน ดังน้ี 

             3.3.1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

             3.3.2 แบบสอบถามประเมินผลงานการออกแบบตัวอักษรเคลื่อนไหว 

 

4. การวิเคราะหขอมูล 

       การวิเคราะหขอมูลในการศึกษาครั้งน้ี แบงการวิเคราะหขอมูลออกเปน 2 สวน ดังน้ี 

       4.1 การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม และแบบทดสอบเพื่อหาแนวทางในการ

ออกแบบจากกลุมตัวอยาง จํานวน 200 คน และกลุมผูเช่ียวชาญกอนการออกแบบผลงานเพื่อเก็บ

ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะของการเคลื่อนไหว และปจจัยตางๆ ที่ใชในการออกแบบตัวอักษรเคลื่อนไหวที่

สามารถทําใหเกิดการรับรูทางดานอารมณ ทั้ง 4 ชนิด ไดแก อารมณสุข (Happy), อารมณเศรา 

(Sad), อารมณโกรธ (Angry), อารมณกลัว (Fear)  โดยแบงการวิเคราะหออกเปนปจจัยในการ

เคลื่อนไหว 4 ปจจัย ไดแก ระยะเวลา (Timing), จังหวะ (Dynamic), ทิศทาง (Direction), รูปแบบ 

(Format)   โดยวิเคาระหขอมูลในเชิงสถิติคารอยละ (Percentage) โดยสูตรที่ใชหาคารอยละ คือ 

             คารอยละ = F x 100 

                                         N 

             โดยกําหนดให 

             F = ความถ่ีที่ตองการแปลงใหเปนคารอยละ 

             N = จํานวนความถ่ีทั้งหมด 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



55 

 

 

       4.2 การวิเคราะหขอมูลจากแบบประเมินกลุมตัวอยางเกี่ยวกับการรับรูทางดานอารมณ

ทั้ง 4 ชนิด ไดแก อารมณสุข (Happy), อารมณเศรา (Sad), อารมณโกรธ (Angry), อารมณกลัว 

(Fear) ในงานออกแบบตัวอักษรเคลื่อนไหวเพื่อใชในการวัดผล จํานวน 200 คน ดวยสถิติรอยละ 

(Percentage) และประเมินความสามารถในการรับรูถึงระดับของความแตกตางของอารมณทั้ง 4 

ชนิด แบงเปน 3 ระดับ ไดแก ระดับนอย, ระดับปานกลาง และระดับมาก โดยใชคาเฉลี่ย (X) และคา

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อเก็บขอมูล โดยมีเกณฑการวัดระดับของความแตกตางทางดาน

อารมณ ดังน้ี  

 

             คาเฉลี่ย  ระดับคุณภาพของแบบสอบถาม 

             1.00-1.80  นอยที่สุด 

             1.81-2.60  นอย 

             2.61-3.40  ปานกลาง 

             3.41-4.20  ดี 

              4.21-5.00  ดีมาก 

   ส
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บทท่ี 4 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 การวิเคราะหขอมูลในงานวิจัยเรื่อง "การออกแบบตัวอักษรเคลื่อนไหวที่มีผลตอการรับรู

ทางดานอารมณ" ในครั้งน้ี ไดศึกษาขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับปจจัยในการเคลื่อนไหวที่มีผลตอการรับรู

ทางดานอารมณ  เพื่อหาลักษณะ และแนวทางในการออกแบบที่เหมาะสม โดยวิเคราะห และศึกษา

เหตุผล และเงื่อนไขในการออกแบบ นําเสนอขอมูลดวยการบรรยาย ประกอบตาราง และ

ภาพประกอบ โดยผลการวิเคราะหขอมูลแบงเปน 2 สวน ดังน้ี 

 

1. การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามกอนการออกแบบ 

 วิเคราะหขอมูลเบื้องตน จากแบบสอบถามและแบบทดสอบกลุมตัวอยางจํานวน 200 คน 

โดยในแบบทดสอบจะใหกลุมตัวอยาง ดูคลิปวีดีโอการเคลื่อนไหวของวัตถุทรงกลมที่อยูในจอภาพที่

เคลื่อนไหวบนปจจัยการเคลื่อนไหว 4 ปจจัย ไดแก ระยะเวลา (Timing), จังหวะ (Dynamic), ทิศทาง 

(Direction) และ รูปแบบ (Effect) แลวใหกลุมตัวอยางเลือกตอบวาลักษณะการเคลื่อนไหวดังกลาว

สงผลตอการรับรูทางดานอารมณใดในอารมณ 4 ชนิด ไดแก อารมณสุข (Happy), อารมณเศรา 

(Sad), อารมณโกรธ (Angry) และ อารมณกลัว (Fear) เพื่อเก็บขอมูลที่ไดไปใชในการออกแบบ

เครื่องมือในการวัดผล วิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ และสรุปผลเชิงพรรณนา โดยสรุปไดดังน้ี 

 
ตารางที่ 1 ตารางแสดงจํานวน และรอยละของสถานะภาพทั่วไปของกลุมตัวอยาง 

สถานะภาพท่ัวไป 
จํานวน 

(คน) 
รอยละ 

เพ
ศ 1. ชาย 110 55% 

2. หญิง 90 45% 

    

อา
ย ุ

1. ตํ่ากวา 20 ป 5 2.5% 

2. 20 - 30 ป 68 34% 

3. 30 - 40 ป 109 54.5% 
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงจํานวน และรอยละของสถานะภาพทั่วไปของกลุมตัวอยาง (ตอ) 

สถานะภาพท่ัวไป 
จํานวน 

(คน) 
รอยละ 

อา
ย ุ 4. มากกวา 40 ป 13 6.5% 

5. ไมตองการบอก 5 2.5% 

 

    จากตารางที่ 1 แสดงขอมูลสถานะภาพทั่วไปของกลุมตัวอยาง จํานวน 200 คน พบวา     

รอยละ 55 เปนเพศชาย และรอยละ 45 เปนเพศหญิง สวนใหญอายุ 30 - 40 ป (รอยละ 54.55) 

รองลงมาที่อายุอยูระหวาง 20 - 30 ป (รอยละ 34.09) อายุมากกวา 40 ป (รอยละ 6.82) และอายุตํ่า

กวา 20 ป (รอยละ 2.27) 

 

    1.1 ระยะเวลา (Timing) 

   

ตารางที่ 2 ตารางผลการวิเคราะหความสมัพันธของปจจัยการเคลือ่นไหวเรื่องระยะเวลาที่มผีลตอการ 

             รับรูทางดานอารมณประเภทตางๆ 

ระยะเวลา (Timing) 

อารมณ (Emotion) 

(โดยคิดผลการสํารวจเปนรอยละ) 

สุข เศรา โกรธ กลัว 

การเคลื่อนไหวแบบรวดเร็ว 50 2.27 31.82 15.91 

การเคลื่อนไหวแบบรวดเร็วสลับปานกลาง 43.18 4.55 31.82 20.45 

การเคลื่อนไหวแบบรวดเร็วมากข้ึนเรื่อยๆ 29.55 4.55 38.64 27.27 

การเคลื่อนไหวแบบเช่ืองชา 22.73 72.73 4.55 0 

การเคลื่อนไหวเช่ืองชาสลบัปานกลาง 29.55 52.27 11.36 6.82 

การเคลื่อนไหวแบบเช่ืองชาลงเรื่อยๆ 9.09 79.55 6.82 4.55 

การเคลื่อนไหวแบบรวดเร็วมาก 11.36 0 68.18 20.45 

การเคลื่อนไหวแบบรวดเร็วมากสลบัรวดเร็ว 20.45 2.27 63.64 13.64 

การเคลื่อนไหวแบบรวดเร็วมาก มากข้ึนเรื่อยๆ 15.91 0 68.18 15.91 

การเคลื่อนไหวแบบปานกลาง 63.64 4.55 11.36 20.45 

การเคลื่อนไหวแบบปานกลาง สลบั เร็ว-ชา 29.55 29.55 15.91 25 

การเคลื่อนไหวแบบปานกลาง สลบั เร็ว-ชา ข้ึนเรื่อยๆ 18.18 34.09 13.64 34.09 

   ส
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ตารางที่ 2 ตารางผลการวิเคราะหความสมัพันธของปจจัยการเคลือ่นไหวเรื่องระยะเวลาที่มผีลตอการ 

             รับรูทางดานอารมณประเภทตางๆ (ตอ) 

ระยะเวลา (Timing) 

อารมณ (Emotion) 

(โดยคิดผลการสํารวจเปนรอยละ) 

สุข เศรา โกรธ กลัว 

การเคลื่อนไหวแบบรวดเร็วสลับชามาก 9.09 11.36 34.09 45.45 

การเคลื่อนไหวแบบชามากสลับเร็วๆ ชาๆ 18.18 13.64 27.27 40.91 

การเคลื่อนไหวแบบชาลงเรื่อยๆ แลวเร็วมาก 4.55 20.45 20.45 54.55 

 

    1.2 จังหวะ (Dynamic) 

 

ตารางที่ 3 ตารางผลการวิเคราะหความสมัพันธของปจจัยการเคลือ่นไหวเรื่องจังหวะที่มผีลตอการรับรู 

             ทางดานอารมณประเภทตางๆ 

จังหวะ (Dynamic) 

อารมณ (Emotion) 

(โดยคิดผลการสํารวจเปนรอยละ) 

สุข เศรา โกรธ กลัว 

การเคลื่อนไหวในจงัหวะสูงข้ึนลงแบบตอเน่ือง 86.36 0 11.37 2.27 

การเคลื่อนไหวในจงัหวะสูงซ้ําไปซ้ํามา 18.18 0 77.27 4.55 

การเคลื่อนไหวในจงัหวะสูงทีล่ดหลั่นไปมา 40.91 0 43.18 15.91 

การเคลื่อนไหวในจงัหวะตํ่า ราบเรียบ แบบตอเน่ือง 22.73 63.64 4.55 9.09 

การเคลื่อนไหวในจงัหวะตํ่าสลบัปานกลางจนหยุดน่ิง 20.45 59.09 4.55 15.91 

การเคลื่อนไหวในจงัหวะตํ่าลงเรื่อยๆ จนจางหายไป 13.64 68.18 2.27 15.91 

การเคลื่อนไหวในจงัหวะรุนแรงแบบตอเน่ือง 15.91 0 75 9.09 

การเคลื่อนไหวในจงัหวะรุนแรงซ้ําไปซ้ํามา 11.36 0 79.55 9.09 

การเคลื่อนไหวในจงัหวะทีรุ่นแรงลดหลั่นไปมา 20.45 0 65.91 13.64 

การเคลื่อนไหวในจงัหวะปานกลางแบบตอเน่ือง 70.45 6.82 13.64 9.09 

การเคลื่อนไหวในจงัหวะปานกลางสลับรุนแรงซ้ําไปซ้ํามา 36.36 9.09 31.82 22.73 

การเคลื่อนไหวในจงัหวะปานกลางสลับลดลง 25 56.82 2.27 15.91 

การเคลื่อนไหวในจงัหวะรุนแรงสลับตํ่า 11.36 27.27 15.91 45.45 

การเคลื่อนไหวในจงัหวะปานกลาง สลบัเร็ว แลวตํ่าลง 11.36 34.09 11.36 43.18 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 3 ตารางผลการวิเคราะหความสมัพันธของปจจัยการเคลือ่นไหวเรื่องจังหวะที่มผีลตอการรับรู 

             ทางดานอารมณประเภทตางๆ (ตอ) 

จังหวะ (Dynamic) 

อารมณ (Emotion) 

(โดยคิดผลการสํารวจเปนรอยละ) 

สุข เศรา โกรธ กลัว 

การเคลื่อนไหวในจงัหวะตํ่ามากๆ แลวคอยๆ รุนแรง 9.09 25 29.55 36.36 

 

    1.3 ทิศทาง (Direction) 

 

ตารางที่ 4 ตารางผลการวิเคราะหความสมัพันธของปจจัยการเคลือ่นไหวเรื่องทิศทางทีม่ีผลตอการ 

             รับรูทางดานอารมณประเภทตางๆ 

ทิศทาง (Direction) 

อารมณ (Emotion) 

(โดยคิดผลการสํารวจเปนรอยละ) 

สุข เศรา โกรธ กลัว 

การเคลื่อนไหวในทิศทางที่ข้ึน-ลง  65.91 4.55 27.27 2.27 

การเคลื่อนไหวในทิศทางที่หมุนเปนวงกลม 47.73 0 31.82 20.45 

การเคลื่อนไหวในทิศทางที่เปนลกูคลื่น หรือเสนโคง 65.91 0 25 9.09 

การเคลื่อนไหวในทิศทางที่ตํ่าลง รวงหลนไปดานลาง 9.09 75 2.27 13.64 

การเคลื่อนไหวในทิศทางที่กระจายตัวออกจากกัน  11.36 77.27 0 11.36 

การเคลื่อนไหวในทิศทางที่พุงด่ิงในแนวตรงจนลบัสายตา 13.64 43.18 4.55 38.64 

การเคลื่อนไหวแบบไรทิศทาง ไมเปนระเบียบ 15.91 0 77.27 6.82 

การเคลื่อนไหวในทิศทางที่พุงเขาหาสายตา 18.18 2.27 54.55 25 

การเคลื่อนไหวในทิศทางที่กระจายออกนอกกรอบ 47.73 2.27 34.09 15.91 

การเคลื่อนไหวในทิศทางที่ข้ึนๆ ลงๆ สลับอยูกับที ่ 25 13.64 15.91 45.45 

การเคลื่อนไหวในทิศทางที่เดินหนาสลับถอยหลังไปมา 15.91 6.82 34.09 43.18 

การเคลื่อนไหวในทิศทางที่เหว่ียงไปเหว่ียงมา 27.27 52.27 6.82 13.64 

การเคลื่อนไหวในทิศทางที่ทะแยงมุมสลับซาย-ขวา 43.18 29.55 4.55 22.73 

การเคลื่อนไหวในทิศทางที่พุงข้ึนแลวหายไป 29.55 38.64 9.09 22.73 

การเคลื่อนไหวในทิศทางที่เปนสามเหลี่ยม 59.09 2.27 18.18 20.45 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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    1.4. รูปแบบ (Format) 

 

ตารางที่ 5 ตารางผลการวิเคราะหแสดงความสมัพันธของปจจัยการเคลื่อนไหว เรือ่งรูปแบบในการ 

              เคลื่อนไหวกับการรับรูทางอารมณ 

รูปแบบ (Format) 

อารมณ (Emotion) 

(โดยคิดผลการสํารวจเปนรอยละ) 

สุข เศรา โกรธ กลัว 

การเคลื่อนไหวที่มีขนาดเล็ก-ใหญ สลับไปมา 45.45 4.55 18.18 31.82 

การเคลื่อนไหวที่มกีารกระโดดข้ึนๆ ลงๆ 65.91 6.82 18.18 9.09 

การเคลื่อนไหวที่มีความยืดหยุน ยืด-หด ของสวนสงู 77.27 2.27 15.91 4.55 

การเคลื่อนไหวที่มีความเขม- ความจาง 6.82 47.73 9.09 36.36 

การเคลื่อนไหวที่มกีารกระจายตัวแยกออกจากกันแลวจางหาย 11.36 77.27 0 11.36 

การเคลื่อนไหวที่มกีารไลระดับความชัดเจนจากมากไปหานอย 9.09 63.64 0 27.27 

การเคลื่อนไหวที่มกีารที่มีการเขยา การสั่นสะเทอืน 18.18 2.27 65.91 13.64 

การเคลื่อนไหวที่มกีารซูมขยายขนาดจนหลุดออกไปนอกกรอบ 11.36 0 40.91 47.73 

การเคลื่อนไหวที่มกีารเลนซ้ําๆ หลายๆ ครั้ง 25 4.55 50 20.45 

การเคลื่อนไหวที่มกีารเคลื่อนที่มาซอนทับกันเรื่อยๆ 27.27 9.09 27.27 36.36 

การเคลื่อนไหวที่มกีารสั่นไหวไปเรื่อยๆ 22.73 6.82 34.09 36.36 

การเคลื่อนไหวที่กระจายและมีการเบลอ 4.55 25 2.27 68.18 

การเคลื่อนไหวที่มกีารยืดขยายแผออกดานขาง 56.82 11.36 11.36 20.45 

การเคลื่อนไหวที่มกีารกระชากไปมาในแนวทะแยง 15.91 0 75 9.09 

การเคลื่อนไหวที่มกีารไตอยูรอบกรอบของภาพ 45.45 2.27 29.55 23.73 

 

      จากตารางการประเมินผลจากแบบสอบถาม และแบบทอดสอบกลุมตัวอยางจํานวน 

200 คน ถึงปจจัยในการเคลื่อนไหวทั้ง 4 ปจจัย ไดแก ระยะเวลา (Timing), จังหวะ (Dynamic), 

ทิศทาง (Direction) และ รูปแบบ (Format) ที่สามารถทําใหเกิดการรับรูทางดานอารมณทั้ง 4 ชนิด 

ไดแก อารมณสุข (Happy), อารมณเศรา (Sad), อารมณโกรธ (Angry) และ อารมณกลัว (Fear) 

สามารถสรุปลักษณะการเคลื่อนไหวตามปจจัยตางๆ ที่ทําใหเกิดการรับรูทางดานอารมณประเภท

ตางๆ ไดดังน้ี 

 

   ส
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ตารางที่ 6 แสดงความสัมพันธของปจจัยในการเคลื่อนไหวทีม่ีผลตออารมณสุข 

อารมณสุข 

ปจจัยในการเคลื่อนไหว ลักษณะการเคลือ่นไหว 

ระยะเวลา (Timing) 

- การเคลื่อนไหวแบบรวดเรว็ 

- การเคลื่อนไหวแบบรวดเร็วสลับปานกลาง 

- การเคลื่อนไหวแบบปานกลาง 

- การเคลื่อนไหวแบบปานกลาง สลบั เร็ว-ชา 

จังหวะ (Dynamic) 

- การเคลื่อนไหวในจงัหวะสูงข้ึนลงแบบตอเน่ือง 

- การเคลื่อนไหวในจงัหวะปานกลางแบบตอเน่ือง 

- การเคลื่อนไหวในจงัหวะปานกลางสลบัรุนแรงซ้ําไปซ้ํามา 

ทิศทาง (Direction) 

- การเคลื่อนไหวในทิศทางที่ข้ึน-ลง 

- การเคลื่อนไหวในทิศทางทีห่มุนเปนวงกลม 

- การเคลื่อนไหวในทิศทางที่เปนลูกคลื่น หรือเสนโคง 

- การเคลื่อนไหวในทิศทางที่กระจายออกนอกกรอบ 

- การเคลื่อนไหวในทิศทางที่ทะแยงมมุสลับซาย-ขวา 

รูปแบบ (Format) 

- การเคลื่อนไหวทีม่ีขนาดเลก็-ใหญ สลับไปมา 

- การเคลื่อนไหวทีม่ีการกระโดดข้ึนๆ ลงๆ 

- การเคลื่อนไหวทีม่ีความยืดหยุน ยืด-หด ของสวนสงู 

- การเคลื่อนไหวทีม่ีการยืดขยายแผออกดานขาง 

- การเคลื่อนไหวทีม่ีการไตอยูรอบกรอบของภาพ 

 

     จากตารางที่ 6 พบวา การเคลื่อนไหวที่สงผลตอการรับรูทางดานอารมณสุข ปจจัยใน

เรื่องระยะเวลา (Timing) ควรมรีะดับความเร็วปานกลาง-รวดเร็ว สวนปจจัยเรื่องจังหวะ (Dynamic) 

ควรมีจังหวะปานกลาง-สูงแบบตอเน่ือง ในขณะที่ปจจัยเรื่องทิศทาง (Direction) ควรเคลื่อนไหวใน

ทิศทางที่ข้ึน-ลง หรือเปนเสนโคง หมุนเปนวงกลม หรือกระจายออก สวนปจจัยเรื่อง รูปแบบ 

(Format) พบวาการเปลี่ยนแปลงของขนาดเล็ก-ใหญ สลับไปมา หรือการกระโดดข้ึนลง และมีความ

ยืดหยุน หรือหดตัวของสวนสูง สามารถทําใหเกิดการรับรูทางดานอารมณสุข ไดดีที่สุด 
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ตารางที่ 7 แสดงความสัมพันธของปจจัยในการเคลื่อนไหวทีม่ีผลตออารมณเศรา 

อารมณเศรา 

ปจจัยในการเคลื่อนไหว ลักษณะการเคลือ่นไหว 

ระยะเวลา (Timing) 

การเคลื่อนไหวแบบเช่ืองชา 

การเคลื่อนไหวเช่ืองชาสลบัปานกลาง 

การเคลื่อนไหวแบบเช่ืองชาลงเรื่อยๆ 

การเคลื่อนไหวแบบปานกลาง สลบั เร็ว-ชา 

การเคลื่อนไหวแบบปานกลาง สลบั เร็ว-ชา ข้ึนเรื่อยๆ 

จังหวะ (Dynamic) 

การเคลื่อนไหวในจงัหวะตํ่า ราบเรียบ แบบตอเน่ือง 

การเคลื่อนไหวในจงัหวะตํ่าสลบัปานกลางจนหยุดน่ิง 

การเคลื่อนไหวในจงัหวะตํ่าลงเรื่อยๆ จนจางหายไป 

การเคลื่อนไหวในจงัหวะปานกลางสลับลดลง 

ทิศทาง (Direction) 

การเคลื่อนไหวในทิศทางที่ตํ่าลง รวงหลนไปดานลาง 

การเคลื่อนไหวในทิศทางที่กระจายตัวออกจากกัน 

การเคลื่อนไหวในทิศทางที่พุงด่ิงในแนวตรงจนลบัสายตา 

การเคลื่อนไหวในทิศทางที่เหว่ียงไปเหว่ียงมา 

การเคลื่อนไหวในทิศทางที่พุงข้ึนแลวหายไป 

รูปแบบ (Format) 

การเคลื่อนไหวที่มีความเขม - ความจาง 

การเคลื่อนไหวที่มกีารกระจายตัวแยกออกจากกันแลวจางหาย 

การเคลื่อนไหวที่มกีารไลระดับความชัดเจนจากมากไปหานอย 

 

      จากตารางที่ 7 พบวา การเคลื่อนไหวที่สงผลตอการรับรูทางดานอารมณเศรา ปจจัยใน

เรื่องระยะเวลา (Timing) ควรมรีะดับความเร็วชา-ปานกลาง สวนปจจัยเรื่องจังหวะ (Dynamic) ควร

มีจังหวะตํ่า-ปานกลางแบบตอเน่ือง จนหยุดน่ิงแลวหายไป ในขณะที่ปจจัยเรื่องทิศทาง (Direction) 

ควรเคลื่อนไหวในทิศทางที่ ตํ่าลง หรือด่ิงลง จนลับสายตา หรือกระจายตัวออก สวนปจจัยเรื่อง 

รูปแบบ (Format) พบวาความเขม-ความจาง และการกระจายแยกออกจากกันแลวจางหายไป 

สามารถทําใหเกิดการรับรูทางดานอารมณเศรา ไดดีที่สุด 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



63 

 

 
 

ตารางที่ 8 แสดงความสัมพันธของปจจัยในการเคลื่อนไหวทีม่ีผลตออารมณโกรธ 

อารมณโกรธ 

ปจจัยในการเคลื่อนไหว ลักษณะการเคลือ่นไหว 

ระยะเวลา (Timing) 

การเคลื่อนไหวแบบรวดเร็วมากข้ึนเรื่อยๆ 

การเคลื่อนไหวแบบรวดเร็วมาก 

การเคลื่อนไหวแบบรวดเร็วมากสลบัรวดเร็ว 

การเคลื่อนไหวแบบรวดเร็วมาก มากข้ึนเรื่อยๆ 

จังหวะ (Dynamic) 

การเคลื่อนไหวในจงัหวะสูงซ้ําไปซ้ํามา 

การเคลื่อนไหวในจงัหวะสูงทีล่ดหลั่นไปมา 

การเคลื่อนไหวในจงัหวะรุนแรงแบบตอเน่ือง 

การเคลื่อนไหวในจงัหวะรุนแรงซ้ําไปซ้ํามา 

การเคลื่อนไหวในจงัหวะทีรุ่นแรงลดหลั่นไปมา 

ทิศทาง (Direction) 
การเคลื่อนไหวแบบไรทิศทาง ไมเปนระเบียบ 

การเคลื่อนไหวในทิศทางที่พุงเขาหาสายตา 

รูปแบบ (Format) 

การเคลื่อนไหวที่มกีารที่มีการเขยา การสั่นสะเทอืน 

การเคลื่อนไหวที่มกีารเลนซ้ําๆ หลายๆ ครั้ง 

การเคลื่อนไหวที่มกีารกระชากไปมาในแนวทะแยง 

 

      จากตารางที่ 8 พบวา การเคลื่อนไหวที่สงผลตอการรับรูทางดานอารมณโกรธ ปจจัยใน

เรื่องระยะเวลา (Timing) ควรมรีะดับความเร็ว-เร็วมากข้ึนเรื่อยๆ สวนปจจัยเรื่องจังหวะ (Dynamic) 

ควรมีจังหวะสูงแบบรุนแรง ซ้ําไปซ้ํามาแบบตอเน่ือง ในขณะที่ปจจัยเรื่องทิศทาง (Direction) ควร

เคลื่อนไหวในทิศทางที่ไมเปนระเบียบ ไรทิศทาง หรือพุงเขาหาสายตา สวนปจจัยเรื่อง รูปแบบ 

(Format) พบวาลักษณะของการสั่นสะเทือน เขยา หรือกระชากไปมา ซ้ําๆ หลายๆ ครั้ง สามารถทํา

ใหเกิดการรับรูทางดานอารมณโกรธ ไดดีที่สุด 
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ตารางที่ 9 แสดงความสัมพันธของปจจัยในการเคลื่อนไหวทีม่ีผลตออารมณกลัว 

อารมณกลัว 

ปจจัยในการเคลื่อนไหว ลักษณะการเคลือ่นไหว 

ระยะเวลา (Timing) 

การเคลื่อนไหวแบบปานกลาง สลบั เร็ว-ชา ข้ึนเรื่อยๆ 

การเคลื่อนไหวแบบรวดเร็วสลับชามาก 

การเคลื่อนไหวแบบชามากสลับเร็วๆ ชาๆ 

การเคลื่อนไหวแบบชาลงเรื่อยๆ แลวเร็วมาก 

จังหวะ (Dynamic) 

การเคลื่อนไหวในจงัหวะรุนแรงสลับตํ่า 

การเคลื่อนไหวในจงัหวะปานกลาง สลบัเร็ว แลวตํ่าลง 

การเคลื่อนไหวในจงัหวะตํ่ามากๆ แลวคอยๆ รุนแรง  

ทิศทาง (Direction) 
การเคลื่อนไหวในทิศทางที่ข้ึนๆ ลงๆ สลับอยูกับที ่

การเคลื่อนไหวในทิศทางที่เดินหนาสลับถอยหลังไปมา 

รูปแบบ (Format) 

การเคลื่อนไหวที่มกีารซูมขยายขนาดจนหลุดออกไปนอกกรอบ 

การเคลื่อนไหวที่มกีารเคลื่อนที่มาซอนทับกันเรื่อยๆ 

การเคลื่อนไหวที่มกีารสั่นไหวไปเรื่อยๆ 

การเคลื่อนไหวที่กระจายและมีการเบลอ 

 

      จากตารางที่ 9 พบวา การเคลื่อนไหวที่สงผลตอการรับรูทางดานอารมณกลัว ปจจัยใน

เรื่องระยะเวลา (Timing) ควรมรีะดับความเร็ว-ชาสลับไปมา  สวนปจจัยเรื่องจังหวะ (Dynamic) ควร

มีจังหวะรุนแรง สลับจังหวะตํ่า กลับไปกลับมา ในขณะที่ปจจัยเรื่องทิศทาง (Direction) ควร

เคลื่อนไหวในทิศทางที่ ข้ึนๆ ลงๆ เดินหนา สลับถอยหลัง หรืออยูกับที่  สวนปจจัยเรื่อง รูปแบบ 

(Format) พบวาลักษณะของการสั่นไหวไปเรื่อยๆ หรือมีการซอนทับกัน หรือการเบลอและกระจาย

ตัว สามารถทําใหเกิดการรับรูทางดานอารมณโกรธ ไดดีที่สุด 

 

      ผลการประเมินแบบสอบถามจากกลุมผูเช่ียวชาญจํานวน 5 ทาน โดยวิเคราะหเหตุผล

และเงื่อนไขในการใชองคประกอบที่เหมาะสมในการออกแบบตัวอักษรเคลื่อนไหวที่มีผลตอการรับรู

ทางดานอารมณ นําเสนอผลวิเคราะหประกอบตารางมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) โดยมี

คาตัวแปร ดังน้ี 
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ตารางที่ 10 ตารางคาระดับความสําคัญของตัวแปร 

คาระดับความสําคัญ ระดับ 

5 มากที่สุด 

4 มาก 

3 ปานกลาง 

2 นอย 

1 นอยที่สุด 

 

จากน้ันนําคะแนนที่ไดมาหาคาเฉลี่ยโดยมีการแปลผล ดังน้ี 

  สูตรหาคาเฉลี่ย    

 

X = คาเฉลี่ย 

∑x = ผลรวมของคาระดับ 

N = จํานวนผูตอบแบบสัมภาษณ  

 

ตารางที่ 11 ตารางคาเฉลี่ยแปรผลการวิจัย 

คาเฉลี่ย ระดับ 

4.50 – 5.00 มากที่สุด 

3.50 – 4.49 มาก 

2.50 – 3.49 ปานกลาง 

1.50 – 2.49 นอย 

1.49 – ลงไป นอยที่สุด 

 

โดยสรปุขอมลูจากแบบสัมภาษณความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญได ดังน้ี 

 

แนวทางดานองคประกอบท่ีเหมาะสม 

      เก็บรวบรวมขอมูลทางดานองคประกอบที่เหมาะสม เพื่อเปนแนวทางในการออกแบบ

ตัวอักษรเคลื่อนไหวที่มีผลตอการรับรูทางดานอารมณ จากแบบสอบถามกลุมผูเช่ียวชาญจํานวน       

5 ทานไดขอสรุป ดังน้ี 

   ส
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ตารางที่ 12  แสดงความสัมพันธขององคประกอบทีเ่หมาะสม 

องคประกอบท่ีเหมาะสม 

จํานวน 

ผูเชียวชาญ 

(คน) 
คาเฉลีย่ ระดับ 

5 4 3 2 1 

ควรอานไดงาย (Legibility) 4 1 - - - 4.8 มากที่สุด 

เขาใจงาย (Readability) 1 4 - - - 4.2 มาก 

มีความสวยงามนาสนใจ (Beautifullity) 1 3 1 - - 4.0 มาก 

รูปแบบตัวอักษร (Type Face) 

ขนาดของตัวอักษร (Size) 

ความกลมกลืนของตัวอักษร (Unity) 

ลักษณะ และอารมณของตัวอักษร (Type Carecter) 

1 

2 

1 

1 

4 

1 

3 

3 

- 

2 

1 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4.2 

4.0 

4.0 

4.0 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

การแปลความหมายของคํา (Interpretation) - 4 1 - - 3.8 มาก 

ลักษณะของโทนเสียง (Intonation) 1 2 2 - - 3.8 มาก 

 

      จากตารางที่ 12 พบวา ความสัมพันธขององคประกอบในการออกแบบตัวอักษร

เคลื่อนไหวที่เหมาะสม ควรอานงาย (คิดเปนคาเฉลี่ย 4.8) เขาใจงาย (คิดเปนคาเฉลี่ย 4.2) มีความ

สวยงามนาสนใจ (คิดเปนคาเฉลี่ย 4.0) รูปแบบตัวอักษร (คิดเปนคาเฉลี่ย 4.2) ขนาดตัวอักษร (คิด

เปนคาเฉลี่ย 4.0) มีความกลมกลืน (คิดเปนคาเฉลี่ย 4.0) อารมณของตัวอักษร (คิดเปนคาเฉลี่ย 4.0) 

ความหมายของคํา (คิดเปนคาเฉลี่ย 3.8) และลักษณะของโทนเสียง (คิดเปนคาเฉลี่ย 3.8) 

      แนวทางเกี่ยวกับการออกแบบตัวอักษรเคลื่อนไหวบนปจจัยทีจ่ะสรางการรับรูทีเ่หมาะสม

ของอารมณแตละชนิดจากแบบสอบถามกลุมผูเช่ียวชาญจํานวน 5 ทานไดขอสรุป ดังน้ี 

 

ตารางที่ 13 ขอมูลสัมภาษณผูเช่ียวชาญถึงปจจัยการเคลื่อนไหวที่มีผลตออารมณสุข 

อารมณสุข 

ปจจัยในการเคลื่อนไหว ลักษณะการเคลือ่นไหว 

ระยะเวลา (Timing) 

เคลื่อนไหวรวดเร็ว หรือ รวดเร็วสลบัปานกลาง คํานึงถึงปจจัยของ

ระยะเวลาที่ตัวอักษรเคลื่อนไหว เขา-ออก ข้ึน-ลง ที่เร็ว หรอืสลบัเร็ว 

ชา ตามความเหมาะสม แตสามารถอานจบและตีความได 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 13 ขอมูลสัมภาษณผูเช่ียวชาญถึงปจจัยการเคลื่อนไหวที่มีผลตออารมณสุข (ตอ) 

อารมณสุข 

ปจจัยในการเคลื่อนไหว ลักษณะการเคลือ่นไหว 

จังหวะ (Dynamic) 

จังหวะที่แรงตอเน่ือง  เปนจงัหวะที่ไมเปนระเบียบ ไหลลื่น ในจังหวะที่

สูงๆ ตํ่าๆ แตจะคอนไปทางเร็วแรง มากกวาชา หรือตํ่า ไมตายตัว 

เปลี่ยนแปลงหรือซ้ําไปซ้ํามา แบบตอเน่ือง สม่ําเสมอ  

ทิศทาง (Direction) 

ทิศทางในลกัษณะที่เปนเสนโคง หรือคลื่น หรือหมุนตัวเปนวงกลม การ

เคลื่อนไหวที่ข้ึนๆ ลงๆ มากกวาหน่ึงรปูแบบ แตไมยุงเหยิงจนสับสน มี

การเคลื่อนไหวในทิศทางที่หลากหลาย ไมตายตัว  

รูปแบบ (Format) 

เคลื่อนไหวโดยใชลกัษณะของรปูแบบที่เล็กๆ ใหญๆ  หรือ ยืดๆ หดๆ มี

การขยายของขนาด ความสูงหรือ ความกวาง รูปแบบตองชัดเจนและ

นําเสนอไดในเวลาอันสั้น 

 

 

ตารางที่ 14 ขอมูลสัมภาษณผูเช่ียวชาญถึงปจจัยการเคลื่อนไหวที่มีผลตออารมณเศรา 

อารมณเศรา 

ปจจัยในการเคลื่อนไหว ลักษณะการเคลือ่นไหว 

ระยะเวลา (Timing) 
เคลื่อนไหวแบบชาๆ ถึงชามาก เนิบๆ หรอื ชาลงเรื่อยๆ จนหยุดน่ิง 

ยาวนาน ทิ้งระยะเวลา หยุดหรือแช 

จังหวะ (Dynamic) 

เคลื่อนไหวในจงัหวะที่ตํ่า จนตํ่าลงเรื่อยๆ จนหยุดน่ิง หรือตํ่า ราบเรียบ

ตอเน่ือง ยาวนาน ทิ้งจงัหวะแบบทอดยาว หยุดน่ิง จังหวะปานกลาง

จนถึงตํ่าลงเรื่อยๆ เพื่อทอดเวลาใหยาวนานจนคอยๆ รับรูถึงอารมณ 

ทิศทาง (Direction) 

ทิศทางที่แยก หรือกระจายจากกัน กระจายออกจากกลุม หรือกระจาย

ออกจากจุดกึง่กลาง เควงควางไรทิศทาง ตกลง หรือ ด่ึงลงดานลาง 

หรือจุดศูนยกลาง ทิ้งตัวลงสูดานลาง  

รูปแบบ (Format) 
ลักษณะของการเขม Fade in-out หรือจางหาย Dissalve คอยจาง

หายไป หรอืการลดลง การเบลอ Blur หายไป 
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ตารางที่ 15 สัขอมลูสมัภาษณผูเช่ียวชาญถึงปจจัยการเคลื่อนไหวที่มีผลตออารมณโกรธ 

อารมณโกรธ 

ปจจัยในการเคลื่อนไหว ลักษณะการเคลือ่นไหว 

ระยะเวลา (Timing) 
เคลื่อนไหว แบบเร็วมาก หรอืเร็วข้ึนเรื่อยๆ  เร็วมากสลบั เรว็มากข้ึน 

หรือสลบัชา เร็วกวาการเคลือ่นไหวในรูปแบบของอารมณสขุ 

จังหวะ (Dynamic) 

จังหวะที่รุนแรง ซ้ําไปซ้ํามา รุนแรงซ้ําๆ กระชากไปมา ไมหยุดน่ิง 

ตอเน่ืองแบบรุนแรง รุนแรงแบบลดหลั่นไปมาของจงัหวะ เปนจังหวะที่

ไรระเบียบตายตัว หรือรุนแรงแบบถ่ีสงูๆ  

ทิศทาง (Direction) 
ทิศทางที่ไรระเบียบ แบบแผน พุงเขาหาสายตา หรอืแตกแยกกระจาย

ไปคนละทิศ ละทาง ไรทิศทาง พุงจากจุดศูนยกลาง ไมเปนระเบียบ 

รูปแบบ (Format) 

การเคลื่อนไหวที่มกีารสั่นสะเทอืน เขยา กระชากตัวไปมา การเลนซ้ํา

หลายๆ ครัง้ การขยายตัว หรือยอตัวแบบไมเปนระเบียบ การแตก

กระจายตัว แกวงตัว 

 

ตารางที่ 16 ขอมูลสัมภาษณผูเช่ียวชาญถึงปจจัยการเคลื่อนไหวที่มีผลตออารมณกลัว 

อารมณกลัว 

ปจจัยในการเคลื่อนไหว ลักษณะการเคลือ่นไหว 

ระยะเวลา (Timing) 

การเคลื่อนไหวที่ชา สลับปานกลาง หรอื เร็วสลับกับชา 

ใหความรูสกึที่กลับไปมากลับมาของระยะเวลา ชาแบบทอดยาวแลว

สลบัมาเร็วกอนจะกลับไปชา มีการแทรกของระยะเวลา 

จังหวะ (Dynamic) 

เคลื่อนไหวในจงัหวะชา หรือ ตํ่า สลบักับจังหวะปานกลาง มีจังหวะตํ่า

ที่ขาดๆ หายๆ หรือหยุงน่ิง สะดุดแลวเคลือ่นไหวตอในจงัหวะกลบัไป

กลับมาระหวาง สงู ตํ่า  

ทิศทาง (Direction) 
ทิศทางทีเ่คลื่อนไหวแบบไรรูปแบบตายตัว ไมมีการเรียงลําดับตาม

หลักการอาน เดินหนาถอยหลัง หรือลองลอย ไรทิศทาง 

รูปแบบ (Format) 

การเคลื่อนไหวที่มกีารเบลอเขามาชวย หรือมีการสั่นไหว การสั่นตัว 

พลิ้วไหว หรือลองลอย การกระจายตัว มีการจาง การเขม Fade in-

out หรือ หายตัว ขาดๆ หายๆ  

   ส
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      จากขอมูลเบื้องตนทั้งหมดที่ไดจากแบบสอบถาม แบบทดสอบ และแบบสัมภาษณกลุม

ตัวอยาง และกลุมผูเช่ียวชาญ เกี่ยวกับลักษณะของการเคลื่อนไหวบนปจจัยทั้ง 4 ปจจัย ไดแก 

ระยะเวลา (Timing), จังหวะ (Dynamic), ทิศทาง (Direction) และ รูปแบบ (Format) ที่สงผลตอ

การรับรูทางดานอารมณทั้ง 4 ชนิด ไดแก อารมณสุข (Happy), อารมณเศรา (Sad), อารมณโกรธ 

(Angry) และ อารมณกลัว (Fear) สามารถวิเคราะห และหาความสัมพันธของขอมูล เพื่อสรุปเปน

แนวทางในการออกแบบผลงานเพื่อใชเปนเครื่องมือในการวัดผล ไดดังน้ี 

 

ตารางที่ 17 สรปุความสัมพันธของขอมลูเบื้องตน จากกลุมตัวอยาง และกลุมผูเช่ียวชาญ 

ตารางสรุปความสัมพันธ 

อา
รม

ณ
สุข

 

กลุมตัวอยาง กลุมผูเช่ียวชาญ สรปุ 

เคลื่อนไหวแบบรวดเร็ว ใน

จังหวะตอเน่ือง ทิศทางข้ึนลง 

หรือเสนโคง หรอืหมุนเปน

วงกลม มรีูปแบบขนาดสลับ

ไปมา ยืดหยุน หดตัว 

เคลื่อนไหวรวดเร็ว แตยัง

อาน และตีความได ใน

จังหวะไมตายตัว ทิศทางที่

มากกวาหน่ึงรูปแบบยืด-หด 

ชัดเจน นําเสนอในเวลาสั้น 

การเคลื่อนไหวทีร่วดเร็ว    

แตสามารถตีความ และเขาใจ

ไดในเวลาสั้น ในทิศทาง และ

จังหวะที่ไมตายตัว มีรูปแบบที่ 

ยืด – หด หรือยืดหยุน  

อา
รม

ณ
เศ

รา
 

เคลื่อนไหวแบบเช่ืองชา ใน

จังหวะที่ตํ่า ราบเรียบ ทิศทาง

ที่ตํ่าลง หรือด่ิงลง กระจาย

ออกจากกัน ในรูปแบบ      

ที่เขม - จาง จางหาย 

เคลื่อนไหวชาทิ้งเวลานานๆ 

ในจังหวะตํ่าๆ ทอดเวลา

เพื่อรบัรูอารมณ ทิศทาง

แยกกระจายออก หรือเควง

ควาง Fade in - out หรือ 

Dissalve หรือการเบลอ 

การเคลื่อนไหวที่ชา ในจังหวะ

ตํ่าๆ ทิศทางที่แยกออกจาก

กัน หรือด่ิงลง เควงควาง มี

รูปแบบของการ เขม – จาง 

หรือ การเบลอ 

อา
รม

ณ
โก

รธ
 

เคลื่อนไหวแบบรวดเร็วมาก 

ในจังหวะที่รุนแรง ซ้ําไปมา 

ทิศทางไมเปนระเบียบ พุงหา

สายตา มีรูปแบบของการสั่น 

เขยา กระชาก หรอืการเลน

ซ้ําๆ ไปมาหลายครัง้ 

เคลื่อนไหวแบบเร็วมาก ใน

จังหวะที่รุนแรง ไรระเบียบ 

ทิศทางที่พุงหาสายตา หรอื

แตกกระจายไปคนละทิศ 

รูปแบบสั่น เขยา แตก

กระจาย หรือเลนซ้ําๆ  

การเคลื่อนไหวทีเ่ร็วมากๆ ใน

จังหวะที่รุนแรง ไมเปน

ระเบียบ ทิศทางที่พุงเขาหา

สายตา มีรปูแบบของการสั่น 

กระชาก หรือการเลนซ้ําๆ  

 

 

   ส
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ตารางที่ 17 สรปุความสัมพันธของขอมลูเบื้องตน จากกลุมตัวอยาง และกลุมผูเช่ียวชาญ (ตอ) 

ตารางสรุปความสัมพันธ 

อา
รม

ณ
กล

ัว 

กลุมตัวอยาง กลุมผูเช่ียวชาญ สรปุ 

การเคลื่อนไหวที่ชา สลับปาน

กลาง ในจงัหวะทีส่ลับไปมา

ทิศทางที่ข้ึนๆ ลงๆ สลบัอยู

กับที่ ในรปูแบบที่เบลอ สั่น

ไหว กระจายตัว 

เคลื่อนไหวที่ชา สลับไป

สลบัมา  ในจังหวะที่ขาดๆ 

หายๆ หรือหยุดน่ิง ทิศทาง

ไรรูปแบบ ไมเรียงลําดับการ

อาน มีรูปแบบของการ

เบลอ การสั่น จาง - เขม 

การเคลื่อนไหวที่ชา สลับไปมา 

ในจังหวะที่ขาดๆ หายๆ หรือ

หยุดน่ิง ทิศทางไมเปน

ระเบียบ ไมเรียงลําดับการ

อาน มีรูปแบบการเบลอ การ

สั่น การจาง - เขม 

 

 

2. การวิเคราะหขอมูลจากผลการออกแบบ 

      จากผลการวิเคราะห และหาความสัมพันธของขอมูลจากแบบสอบถามกลุมตัวอยาง 

จํานวน 200 คน และกลุมผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 ทาน เกี่ยวกับลักษณะการเคลื่อนไหวบนปจจัยในการ

เคลื่อนไหว 4 ปจจัย ไดแก ระยะเวลา (Timing), จังหวะ (Dynamic), ทิศทาง (Direction) และ 

รูปแบบ (Format) ที่มีผลตอการรับรูทางดานอารมณ 4 ชนิด ไดแก อารมณสุข (Happy), อารมณ

เศรา (Sad), อารมณโกรธ (Angry) และอารมณกลัว (Fear) สามารถออกแบบผลงานเพื่อใชเปน

เครื่องมือในการวัดผล ภายใตคําปรึกษาของผูเช่ียวชาญ โดยแบงผลงานออกแบบเปน 2 ชุด ดังน้ี 

 

ผลงานออกแบบชุดท่ี 1  

      ชุดผลงานการออกแบบตัวอักษรเคลื่อนไหว เพื่อทดสอบการรับรูทางดานอารมณ โดย

งานออกแบบจะอยูในรูปแบบของวีดีโอคลิป ที่ใชตัวอักษรภาษาไทย กขคงจ ที่เปนตัวอักษรสีดํา บน

พื้น Background สีขาว ที่อานงาย และไมช้ีนําไปในทิศทางของอารมณใดอารมณหน่ึง มาทําการ

เคลื่อนไหวบนปจจัยการเคลื่อนไหวที่ไดศึกษา วิเคราะห และสรุปความสัมพันธของขอมูล จากน้ันนํา

ผลงานออกแบบที่ได มาทดสอบกับกลุมตัวอยางจํานวน 200 คน โดยใหกลุมตัวอยางเลือกตอบวา

ลักษณะการเคลื่อนไหวดังกลาว สงผลตอการรับรูทางดานอารมณใดในอารมณทั้ง 4 ชนิด ไดแก

อารมณสุข (Happy), อารมณเศรา (Sad), อารมณโกรธ (Angry) และ อารมณกลัว (Fear) 
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2.1 ชุดการออกแบบตัวอักษรเคลื่อนไหวทีม่ีผลตอการรบัรูทางดานอารมณสุข 

 

 

 

ภาพที่ 26 ตัวอักษรเคลื่อนไหวที่มีผลตอการรับรูทางดานอารมณสุข 

   ส
ำนกัหอ
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2.2 ชุดการออกแบบตัวอักษรเคลื่อนไหวทีม่ีผลตอการรบัรูทางดานอารมณเศรา 

 
 

ภาพที่ 27 ตัวอักษรเคลื่อนไหวที่มีผลตอการรับรูทางดานอารมณเศรา 
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2.3 ชุดการออกแบบตัวอักษรเคลื่อนไหวทีม่ีผลตอการรบัรูทางดานอารมณโกรธ 

 

 
 

ภาพที่ 28 ตัวอักษรเคลื่อนไหวที่มีผลตอการรับรูทางดานอารมณโกรธ 

 

   ส
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2.4 ชุดการออกแบบตัวอักษรเคลื่อนไหวทีม่ีผลตอการรบัรูทางดานอารมณกลัว 

 

 
 

ภาพที่ 29 ตัวอักษรเคลื่อนไหวที่มีผลตอการรับรูทางดานอารมณกลัว 

 

   ส
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ตารางที่ 18 แสดงผลเปนจํานวน และรอยละของการรับรูในอารมณสุข จากกลุมตัวอยาง 200 คน 

ตัวอักษรเคลือ่นไหวที่มผีลตอการรับรูทางดานอารมณสุข (Happy) 

อารมณ (Emotion) จํานวน (คน) คิดเปนรอยละ 

อารมณสุข (Happy) 178 89% 

อารมณเศรา (Sad) - - 

อารมณโกรธ (Angry) 16 8% 

อารมณกลัว (Fear) - - 

ไมสามารถตอบได 6 3% 

 

      จากตารางที่ 18 ผลการประเมินการออกแบบตัวอักษรเคลื่อนไหวที่ถายทอดอารมณสุข 

จากการศึกษาปจจัยการเคลื่อนไหวทั้ง 4 ชนิด ที่ไดศึกษา และรวบรวมมาทดสอบกับกลุมตัวอยาง

จํานวน 200 คน พบวา กลุมตัวอยางสามารถรับรูถึงอามรณสุขไดมากที่สุด (คิดเปนรอยละ 89) ซึ่ง

ตรงกับลักษณะของการเคลื่อนไหวในงานออกแบบที่ตองการจะถายทอดอารมณสุข รองลงมาคือ

อารมณโกรธ (คิดเปนรอยละ 8) ในขณะที่ อารมณเศรา และอารมณกลัว ซึ่งไมมีใครเลือกตอบ (คิด

เปนรอยละ 0) และไมสามารถตอบได (คิดเปนรอยละ 3) 

 

ตารางที่ 19 แสดงผลเปนจํานวน และรอยละของการรับรูในอารมณเศรา จากกลุมตัวอยาง 200 คน 

ตัวอักษรเคลือ่นไหวที่มผีลตอการรับรูทางดานอารมณเศรา (Sad) 

อารมณ (Emotion) จํานวน (คน) คิดเปนรอยละ 

อารมณสุข (Happy) 6 3% 

อารมณเศรา (Sad) 172 86% 

อารมณโกรธ (Angry) - - 

อารมณกลัว (Fear) 22 11% 

ไมสามารถตอบได - - 

 

      จากตารางที่ 19 ผลการประเมินการออกแบบตัวอักษรเคลื่อนไหวที่ถายทอดอารมณเศรา 

จากการศึกษาปจจัยการเคลื่อนไหวทั้ง 4 ชนิด ที่ไดศึกษา และรวบรวมมาทดสอบกับกลุมตัวอยาง

จํานวน 200 คน พบวา กลุมตัวอยางสามารถรับรูถึงอารมณเศราไดมากที่สุด (คิดเปนรอยละ 86) ซึ่ง
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ตรงกับลักษณะของการเคลื่อนไหวในงานออกแบบที่ตองการจะถายทอดอารมณเศรา รองลงมาคือ

อารมณกลัว (คิดเปนรอยละ 11) และอารมณสุข (คิดเปนรอยละ 3) ในขณะที่ อารมณโกรธ ซึ่งไมมี

ใครเลือกตอบ (คิดเปนรอยละ 0)  

 

ตารางที่ 20 แสดงผลเปนจํานวน และรอยละของการรับรูในอารมณโกรธ จากกลุมตัวอยาง 200 คน 

ตัวอักษรเคลือ่นไหวที่มผีลตอการรับรูทางดานอารมณโกรธ (Angry) 

อารมณ (Emotion) จํานวน (คน) คิดเปนรอยละ 

อารมณสุข (Happy) 25 12.5% 

อารมณเศรา (Sad) - - 

อารมณโกรธ (Angry) 125 62.5% 

อารมณกลัว (Fear) 44 22% 

ไมสามารถตอบได 6 3% 

 

      จากตารางที่ 20 ผลการประเมินการออกแบบตัวอักษรเคลื่อนไหวที่ถายทอดอารมณ

โกรธ จากการศึกษาปจจัยการเคลื่อนไหวทั้ง 4 ชนิด ที่ไดศึกษา และรวบรวมมาทดสอบกับกลุม

ตัวอยางจํานวน 200 คน พบวา กลุมตัวอยางสามารถรับรูถึงอารณโกรธไดมากที่สุด (คิดเปนรอยละ 

62.5) ซึ่งตรงกับลักษณะของการเคลื่อนไหวในงานออกแบบที่ตองการจะถายทอดอารมณโกรธ 

รองลงมาคืออารมณกลัว (คิดเปนรอยละ 22) และอารมณสุข (คิดเปนรอยละ 12.5) ในขณะที่ 

อารมณเศรา ซึ่งไมมีใครเลือกตอบ (คิดเปนรอยละ 0) และไมสามารถตอบได (คิดเปนรอยละ 3) 

 

ตารางที่ 21 แสดงผลเปนจํานวน และรอยละของการรับรูในอารมณกลัว จากกลุมตัวอยาง 200 คน 

ตัวอักษรเคลือ่นไหวที่มผีลตอการรับรูทางดานอารมณกลัว (Fear) 

อารมณ (Emotion) จํานวน (คน) คิดเปนรอยละ 

อารมณสุข (Happy) - - 

อารมณเศรา (Sad) 25 12.5% 

อารมณโกรธ (Angry) 12 6% 

อารมณกลัว (Fear) 144 72% 

ไมสามารถตอบได 19 9.5% 

   ส
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      จากตารางที่ 21 ผลการประเมินการออกแบบตัวอักษรเคลื่อนไหวที่ถายทอดอารมณกลัว 

จากการศึกษาปจจัยการเคลื่อนไหวทั้ง 4 ชนิด ที่ไดศึกษา และรวบรวมมาทดสอบกับกลุมตัวอยาง

จํานวน 200 คน พบวา กลุมตัวอยางสามารถรับรูถึงอารณกลัวไดมากที่สุด (คิดเปนรอยละ 72) ตรง

กับลักษณะของการเคลื่อนไหวในงานออกแบบที่ตองการจะถายทอดอารมณกลัว รองลงมาคืออารมณ

เศรา (คิดเปนรอยละ 12.5) และอารมณโกรธ (คิดเปนรอยละ 6) ในขณะที่ อารมณสุข ซึ่งไมมีใคร

เลือกตอบ (คิดเปนรอยละ 0) และไมสามารถตอบได (คิดเปนรอยละ 9.5) 

 

ผลงานออกแบบชุดท่ี 2  

      ชุดผลงานการออกแบบตัวอักษรเคลื่อนไหว เพื่อทดสอบถึงระดับการรับรูที่แตกตางของ

อารมณทั้ง 4 ชนิด โดยการออกแบบจะใชตัวอักษรเคลื่อนไหวในรูปของ “คํา” ที่ใชตัวอักษรสีดํา บน

พื้น Background สีขาว ที่อานงาย และไมช้ีนําไปในทิศทางของอารมณใดอารมณหน่ึง มาเคลื่อนไหว

บนปจจัยที่มีผลตออารมณทั้ง 4 ชนิด โดยอารมณสุข ใชคําวา “เฮ” อารมณเศรา ใชคําวา “เฮอ” 

อารมณโกรธ ใชคําวา “โวย” และอารมณกลัว ใชคําวา “กรี๊ด” แบงแยกลักษณะของอารมณ แตละ

ชนิดโดยการออกแบบตัวอักษรเคลื่อนไหวเปน 3 ระดับ ไดแก ระดับนอย เชน สุขนอย, ระดับปานกลาง 

เชน สุขปานกลาง และ ระดับมาก เชน สุขมาก โดยแตละระดับจะมีความแตกตางกันในเชิงการเลอืกใช

ปจจัยทั้ง 4 ชนิด แลวทําการทดสอบกับกลุมตัวอยาง จํานวน 200 คน โดยในการทดสอบจะใหกลุม

ตัวอยางเลือกตอบวาลักษณะการเคลื่อนไหวดังกลาวสงผลตอการรับรูทางดานอารมณประเภทใด และ

มีผลตอการรับรูในระดับเทาไหร สามารถอธิบายเปนรูปแบบตารางได ดังน้ี 

 

ตารางที่ 22 แสดงปจจัยในการเคลื่อนไหวที่มีผลตอระดับการรับรู 3 ระดับ ในอารมณทั้ง 4 ชนิด 

อารมณ คําที่ใช ผลงานออกแบบ ปจจัยการเคลื่อนไหว 

อา
รม

ณ
สุข

 

เฮ 

ช้ินที่ 1 สุขนอย 
ระยะเวลา (Timing) 

ทิศทาง (Direction) 

ช้ินที่ 2 สุขปานกลาง 

ระยะเวลา (Timing) 

จังหวะ (Dynamic) 

ทิศทาง (Direction) 

ช้ินที่ 3 สุขมาก 

ระยะเวลา (Timing) 

จังหวะ (Dynamic) 

ทิศทาง (Direction) 

รูปแบบ (Format) 

   ส
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ตารางที่ 22 แสดงปจจัยในการเคลื่อนไหวที่มีผลตอระดับการรับรู 3 ระดับ ในอารมณทั้ง 4 ชนิด (ตอ) 

อารมณ คําที่ใช ผลงานออกแบบ ปจจัยการเคลื่อนไหว 

อา
รม

ณ
เศ

รา
 

เฮอ 

ช้ินที่ 1 เศรานอย 
ระยะเวลา (Timing) 

ทิศทาง (Direction) 

ช้ินที่ 2 เศราปานกลาง 

ระยะเวลา (Timing) 

จังหวะ (Dynamic) 

ทิศทาง (Direction) 

ช้ินที่ 3 เศรามาก 

ระยะเวลา (Timing) 

จังหวะ (Dynamic) 

ทิศทาง (Direction) 

รูปแบบ (Format) 

อา
รม

ณ
โก

รธ
 

โวย 

ช้ินที่ 1 โกรธนอย 
ระยะเวลา (Timing) 

จังหวะ (Dynamic) 

ช้ินที่ 2 โกรธปานกลาง 

ระยะเวลา (Timing) 

จังหวะ (Dynamic) 

ทิศทาง (Direction) 

ช้ินที่ 3 โกรธมาก 

ระยะเวลา (Timing) 

จังหวะ (Dynamic) 

ทิศทาง (Direction)  

รูปแบบ (Format) 

อา
รม

ณ
กล

ัว 

กรี๊ด 

ช้ินที่ 1 กลัวนอย 
ระยะเวลา (Timing) 

จังหวะ (Dynamic) 

ช้ินที่ 2 กลัวปานกลาง 

ระยะเวลา (Timing) 

จังหวะ (Dynamic) 

ทิศทาง (Direction) 

ช้ินที่ 3 กลัวมาก 

ระยะเวลา (Timing) 

จังหวะ (Dynamic) 

ทิศทาง (Direction)  

รูปแบบ (Format) 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2.5 ชุดการออกแบบตัวอักษรเคลื่อนไหวที่แบงระดับการรบัรูออกเปน 3 ระดับ ในอารมณสุข 

 
 

ภาพที่ 30 ตัวอักษรเคลื่อนไหวที่มีผลตอระดับการรับรูทางในอารมณสุข 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 23 แสดงจํานวน และรอยละ ของผลการรบัรูถึงอารมณสุข จากกลุมตัวอยาง 200 คน 

ตัวอักษรเคลือ่นไหวที่มผีลตอการรับรูทางดานอารมณสุข (Happy) 

อารมณ (Emotion) จํานวน (คน) คิดเปนรอยละ 

อารมณสุข (Happy) 179 89.5% 

อารมณเศรา (Sad) - - 

อารมณโกรธ (Angry) 17 8.5% 

อารมณกลัว (Fear) 4 2% 

ไมสามารถตอบได - - 

 

      จากตารางที่ 23 ผลการประเมินการออกแบบตัวอักษรเคลื่อนไหวที่ถายทอดอารมณสุข 

จากการศึกษากลุมตัวอยางจํานวน 200 คน พบวา กลุมตัวอยางสามารถรับรูถึงอารณสุขไดมากที่สุด 

(คิดเปนรอยละ 89.5) ซึ่งตรงกับลักษณะของการเคลื่อนไหวที่ตองการจะถายทอดอารมณสุข 

รองลงมาคืออารมณโกรธ (คิดเปนรอยละ 8.5) และอารมณกลัว (คิดเปนรอยละ 2) ในขณะที่ อารมณ

เศรา ซึ่งไมมีใครเลือกตอบ (คิดเปนรอยละ 0 ) และไมสามารถตอบได (คิดเปนรอยละ 0) 

 

ตารางที่ 24 แสดงจํานวน และคาเฉลี่ย ของระดับการรบัรูในอารมณสุข จากกลุมตัวอยาง 200 คน 

ระดับอารมณสขุ 
จํานวน (คน) 

คาเฉลีย่ ระดับ 
5 4 3 2 1 

งานออกแบบช้ินที่ 1 6 12 13 113 56 1.99 นอย 

งานออกแบบช้ินที่ 2 - - 138 56 6 2.66 ปานกลาง 

งานออกแบบช้ินที่ 3 150 38 - 12 - 4.63 มากที่สุด 

 

      จากตารางที่ 24 ผลการประเมินการออกแบบตัวอักษรเคลื่อนไหวที่แสดงอารมณสุขโดย

การเลือกใชปจจัยในการเคลื่อนไหวที่แตกตางกันในระดับที่ นอย ปานกลาง และมาก พบวา กลุม

ตัวอยางสามารถรับรูไดถึงระดับความแตกตางของอารมณ โดย ผลงานออกแบบช้ินที่ 1 ใหผลของ

ระดับการรับรูทางดานอารมณในระดับที่นอย (คิดเปนคาเฉลี่ย 1.99) สวนผลงานออกแบบช้ินที่ 2 

ใหผลของระดับการรับรูทางดานอารมณในระดับที่ปานกลาง (คิดเปนคาเฉลี่ย 2.66) และ ผลงานช้ินที่ 

3 สามารถใหผลของระดับการรับรูทางดานอารมณในระดับที่มากที่สุด (คิดเปนคาเฉลี่ย 4.63)  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2.6 ชุดการออกแบบตัวอักษรเคลื่อนไหวที่แบงระดับการรบัรูออกเปน 3 ระดับ ในอารมณเศรา 

 

 
 

ภาพที่ 31 ตัวอักษรเคลื่อนไหวที่มีผลตอระดับการรับรูทางในอารมณเศรา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 25 แสดงจํานวน และรอยละ ของผลการรบัรูถึงอารมณเศรา จากกลุมตัวอยาง 200 คน 

ตัวอักษรเคลือ่นไหวที่มผีลตอการรับรูทางดานอารมณเศรา (Sad) 

อารมณ (Emotion) จํานวน (คน) คิดเปนรอยละ 

อารมณสุข (Happy) - - 

อารมณเศรา (Sad) 184 92% 

อารมณโกรธ (Angry) - - 

อารมณกลัว (Fear) 16 8% 

ไมสามารถตอบได - - 

 

      จากตารางที่ 25 ผลการประเมินการออกแบบตัวอักษรเคลื่อนไหวที่ถายทอดอารมณเศรา 

จากการศึกษากลุมตัวอยางจํานวน 200 คน พบวา กลุมตัวอยางสามารถรับรูถึงอารณเศราไดมากที่สุด 

(คิดเปนรอยละ 92) ซึ่งตรงกับลักษณะของการเคลื่อนไหวที่ตองการจะถายทอดอารมณเศรา 

รองลงมาคืออารมณกลัว (คิดเปนรอยละ 8) ในขณะที่ อารมณเศรา และอารมณโกรธซึ่งไมมีใคร

เลือกตอบ (คิดเปนรอยละ 0 ) และไมสามารถตอบได (คิดเปนรอยละ 0) 

 

ตารางที่ 26 แสดงจํานวน และคาเฉลี่ย ของระดับการรบัรูในอารมณเศรา จากกลุมตัวอยาง 200 คน 

ระดับอารมณเศรา 
จํานวน (คน) 

คาเฉลีย่ ระดับ 
5 4 3 2 1 

งานออกแบบช้ินที่ 1 12 6 38 76 68 2.09 นอย 

งานออกแบบช้ินที่ 2 44 44 106 6 - 3.63 ปานกลาง 

งานออกแบบช้ินที่ 3 94 70 18 6 12 4.14 มาก 

 

      จากตารางที่ 26 ผลการประเมินการออกแบบตัวอักษรเคลื่อนไหวที่แสดงอารมณเศรา

โดยการเลือกใชปจจัยในการเคลื่อนไหวที่แตกตางกันในระดับที่ นอย ปานกลาง และมาก พบวา กลุม

ตัวอยางสามารถรับรูไดถึงระดับความแตกตางของอารมณ โดย ผลงานออกแบบช้ินที่ 1 ใหผลของ

ระดับการรับรูทางดานอารมณในระดับที่นอย (คิดเปนคาเฉลี่ย 2.09) สวนผลงานออกแบบช้ินที่ 2 

ใหผลของระดับการรับรูทางดานอารมณในระดับที่ปานกลาง (คิดเปนคาเฉลี่ย 3.63) และ ผลงานช้ินที่ 

3 สามารถใหผลของระดับการรับรูทางดานอารมณในระดับที่มาก (คิดเปนคาเฉลี่ย 4.14)  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2.7 ชุดการออกแบบตัวอักษรเคลื่อนไหวที่แบงระดับการรบัรูออกเปน 3 ระดับ ในอารมณโกรธ 

 

 
 

ภาพที่ 32 ตัวอักษรเคลื่อนไหวที่มีผลตอระดับการรับรูทางในอารมณโกรธ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



84 

 

 
 

ตารางที่ 27 แสดงจํานวน และรอยละ ของผลการรบัรูถึงอารมณโกรธ จากกลุมตัวอยาง 200 คน 

ตัวอักษรเคลือ่นไหวที่มผีลตอการรับรูทางดานอารมณโกรธ (Angry) 

อารมณ (Emotion) จํานวน (คน) คิดเปนรอยละ 

อารมณสุข (Happy) 6 3% 

อารมณเศรา (Sad) - - 

อารมณโกรธ (Angry) 172 86% 

อารมณกลัว (Fear) 22 11% 

ไมสามารถตอบได - - 

 

      จากตารางที่ 27 ผลการประเมินการออกแบบตัวอักษรเคลื่อนไหวที่ถายทอดอารมณ

โกรธ จากการศึกษากลุมตัวอยางจํานวน 200 คน พบวา กลุมตัวอยางสามารถรับรูถึงอารณโกรธได

มากที่สุด (คิดเปนรอยละ 86) ซึ่งตรงกับลักษณะของการเคลื่อนไหวที่ตองการจะถายทอดอารมณ

โกรธ รองลงมาคืออารมณกลัว (คิดเปนรอยละ 11) และอารมณสุข (คิดเปนรอยละ 3) ในขณะที่ 

อารมณเศรา ซึ่งไมมีใครเลือกตอบ (คิดเปนรอยละ 0 ) และไมสามารถตอบได (คิดเปนรอยละ 0) 

 

ตารางที่ 28 แสดงจํานวน และคาเฉลี่ย ของระดับการรบัรูในอารมณโกรธ จากกลุมตัวอยาง 200 คน 

ระดับอารมณโกรธ 
จํานวน (คน) 

คาเฉลีย่ ระดับ 
5 4 3 2 1 

งานออกแบบช้ินที่ 1 6 6 13 75 100 1.71 นอย 

งานออกแบบช้ินที่ 2 12 38 119 31 - 3.15 ปานกลาง 

งานออกแบบช้ินที่ 3 175 6 13  6 4.72 มากที่สุด 

 

      จากตารางที่ 28 ผลการประเมินการออกแบบตัวอักษรเคลื่อนไหวที่แสดงอารมณโกรธ

โดยการเลือกใชปจจัยในการเคลื่อนไหวที่แตกตางกันในระดับที่ นอย ปานกลาง และมาก พบวา กลุม

ตัวอยางสามารถรับรูไดถึงระดับความแตกตางของอารมณ โดย ผลงานออกแบบช้ินที่ 1 ใหผลของ

ระดับการรับรูทางดานอารมณในระดับที่นอย (คิดเปนคาเฉลี่ย 1.71) สวนผลงานออกแบบช้ินที่ 2 

ใหผลของระดับการรับรูทางดานอารมณในระดับที่ปานกลาง (คิดเปนคาเฉลี่ย 3.15) และ ผลงานช้ินที่ 

3 สามารถใหผลของระดับการรับรูทางดานอารมณในระดับที่มากที่สุด (คิดเปนคาเฉลี่ย 4.72)  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2.8 ชุดการออกแบบตัวอักษรเคลื่อนไหวที่แบงระดับการรบัรูออกเปน 3 ระดับ ในอารมณกลัว 

 

 
 

ภาพที่ 33 ตัวอักษรเคลื่อนไหวที่มีผลตอระดับการรับรูทางในอารมณกลัว 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 29 แสดงจํานวน และรอยละ ของผลการรบัรูถึงอารมณกลัว จากกลุมตัวอยาง 200 คน 

ตัวอักษรเคลือ่นไหวที่มผีลตอการรับรูทางดานอารมณกลัว (Fear) 

อารมณ (Emotion) จํานวน (คน) คิดเปนรอยละ 

อารมณสุข (Happy) 6 3% 

อารมณเศรา (Sad) - - 

อารมณโกรธ (Angry) 31 15.5% 

อารมณกลัว (Fear) 163 81.5% 

ไมสามารถตอบได - - 

 

      จากตารางที่ 29 ผลการประเมินการออกแบบตัวอักษรเคลื่อนไหวที่ถายทอดอารมณกลัว 

จากการศึกษากลุมตัวอยางจํานวน 200 คน พบวา กลุมตัวอยางสามารถรับรูถึงอารณกลัวไดมากที่สุด 

(คิดเปนรอยละ 81.5) ซึ่งตรงกับลักษณะของการเคลื่อนไหวที่ตองการจะถายทอดอารมณกลัว 

รองลงมาคืออารมณโกรธ (คิดเปนรอยละ 15.5) และอารมณสุข (คิดเปนรอยละ 3) ในขณะที่ อารมณ

เศรา ซึ่งไมมีใครเลือกตอบ (คิดเปนรอยละ 0 ) และไมสามารถตอบได (คิดเปนรอยละ 0) 

 

ตารางที่ 30 แสดงจํานวน และคาเฉลี่ย ของระดับการรบัรูในอารมณกลัว จากกลุมตัวอยาง 200 คน 

ระดับอารมณกลัว 
จํานวน (คน) 

คาเฉลีย่ ระดับ 
5 4 3 2 1 

งานออกแบบช้ินที่ 1 12 - 31 63 94 1.86 นอย 

งานออกแบบช้ินที่ 2 - 30 100 63 7 2.76 ปานกลาง 

งานออกแบบช้ินที่ 3 94 82 18 - - 4.26 มาก 

 

      จากตารางที่ 30 ผลการประเมินการออกแบบตัวอักษรเคลื่อนไหวที่แสดงอารมณกลัวโดย

การเลือกใชปจจัยในการเคลื่อนไหวที่แตกตางกันในระดับที่ นอย ปานกลาง และมาก พบวา กลุม

ตัวอยางสามารถรับรูไดถึงระดับความแตกตางของอารมณ โดย ผลงานออกแบบช้ินที่ 1 ใหผลของ

ระดับการรับรูทางดานอารมณในระดับที่นอย (คิดเปนคาเฉลี่ย 1.86) สวนผลงานออกแบบช้ินที่ 2 

ใหผลของระดับการรับรูทางดานอารมณในระดับที่ปานกลาง (คิดเปนคาเฉลี่ย 2.76) และ ผลงานช้ินที่ 

3 สามารถใหผลของระดับการรับรูทางดานอารมณในระดับที่มาก (คิดเปนคาเฉลี่ย 4.26)  

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทท่ี 5 

 

สรุปผลการศึกษา และขอเสนอแนะ 

 

การวิจัยเรื่อง "การออกแบบตัวอักษรเคลื่อนไหวที่มีผลตอการรับรูทางดานอารมณ" ใน

ครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อถายทอดอารมณ และศึกษาแนวทางการสรางอารมณผานการสือ่สารแบบทาง

เดียว (One-Way Communication) ดวยตัวอักษรเคลือ่นไหวใหมีประสิทธิภาพ โดยการศึกษาวิจัยใน

ครั้งน้ี จะใชกลุมตัวอยางประชาชนทั่วไป จํานวน 200 คน ที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพฯ และกลุม

ผูเช่ียวชาญจํานวน 5 ทาน มาวิเคราะหขอมูล โดยใชคารอยละ คาเฉลี่ย และสรุปผลเชิงพรรรนา 

ข้ันตอนการศึกษาวิจัยในครั้งน้ีแบงเปน 4 ข้ันตอน ไดแก 

ข้ันตอนที่ 1 เก็บรวบรวมขอมูล 

 1.1 ขอมูลเอกสาร ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการออกแบบตัวอักษรเคลื่อนไหว ปจจัยใน

การเคลื่อนไหว ประเภทของอารมณ ทฤษฎีการสื่อสาร ทฤษฎีการรับรู 

 1.2 ขอมูลบุคคล ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับ แนวทาง และลักษณะของการเคลื่อนไหวที่

ทําใหเกิดการรับรูทางดานอารมณ ทั้ง 4 ชนิด ไดแก อารมณสุข (Happy), อารมณเศรา (Sad), 

อารมณโกรธ (Angry), อารมณกลัว (Fear) จากกลุมตัวอยาง และกลุมผูเชียวชาญ 

ข้ันตอนที่ 2 วิเคราะหขอมูล เพื่อหาแนวทางการออกแบบและสรางเครื่องมือในการวิจัย 

ข้ันตอนที่ 3 ดําเนินการออกแบบและทดสอบกับกลุมตัวอยาง 

ข้ันตอนที่ 4 ประเมิน และสรุปผลงานออกแบบ 

   จากผลการวิเคราะหขอมูลสามารถแบงผลสรุป ได 2 สวน คือ 

 

สวนท่ี 1 : ลักษณะท่ีเหมาะสมในการออกแบบตัวอักษรเคลื่อนไหวท่ีสื่ออารมณท้ัง 4 ชนิด 

 จากการประเมินผลจากแบบสอบถาม แบบทดสอบ จากกลุมตัวอยางและกลุมผูเช่ียวชาญ 

เกี่ยวกับปจจัยในการเคลื่อนไหว 4 ปจจัย ไดแก ระยะเวลา (Timing), จังหวะ (Dynamic), ทิศทาง 

(Direction) และ รูปแบบ (Format) ที่สงผลตอการรับรูทางดานอารมณทั้ง 4 ชนิด ไดแก อารมณสุข 

(Happy), อารมณเศรา (Sad), อารมณโกรธ (Angry) และ อารมณกลัว (Fear) พบวาปจจัยในการ

เคลื่อนไหวที่ สามารถสื่ออารมณที่เหมาะสม สามารถสรุปไดดังน้ี 
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 1.1 ตัวอักษรเคลื่อนไหวท่ีมีผลตอการรบัรูทางดานอารมณสุข (Happy) 

 พบวาลักษณะของการเคลื่อนไหวบนปจจัยในเรื่องระยะเวลาที่รวดเร็ว แตยังคงสามารถ

ตีความ และเขาใจความหมายไดในเวลาสั้น ที่เคลื่อนไหวดวยปจจัยเรื่องทิศทาง และจังหวะที่ไม

ตายตัว และมีปจจัยเรื่องรูปแบบที่ ยืด-หด หรือยืดหยุน เขามาเสริมสามารถถายทอดการรับรูของ

อารมณสุขไดดีที่สุด 

 1.2 ตัวอักษรเคลื่อนไหวท่ีมีผลตอการรบัรูทางดานอารมณเศรา (Sad) 

 พบวาลักษณะของการเคลื่อนไหวบนปจจัยในเรื่องระยะเวลาที่ชา ทอดระยะเวลายาวนาน 

เพื่อทิ้งเวลาในการสรางอารมณ เคลื่อนไหวดวยจังหวะที่ตํ่า ในทิศทางที่แยกออกจากกัน ด่ิงลง หรือ

เควงควาง และมีปจจัยเรื่องรูปแบบที่ใชการเขม - จาง Fade in - out หรือการเบลอ เขามาเสริม

สามารถถายทอดการรับรูของอารมณเศราไดดีที่สุด 

 1.3 ตัวอักษรเคลื่อนไหวท่ีมีผลตอการรบัรูทางดานอารมณโกรธ (Angry) 

 พบวาลักษณะของการเคลื่อนไหวบนปจจัยในเรื่องระยะเวลาที่รวดเร็วมากๆ หรือรวดเร็ว

มากข้ึนเรื่อยๆ ในจังหวะที่รุนแรง และไมเปนระเบียบ ในทิศทางที่พุงเขาหาสายตา หรือด่ิงลง บน

ปจจัยเรื่องรูปแบบที่ใชการสั่นไหว การกระชาก หรือการเลนซ้ําๆ เขามาเสริมสามารถถายทอดการ

รับรูของอารมณโกรธไดดีที่สุด 

 1.4 ตัวอักษรเคลื่อนไหวท่ีมีผลตอการรบัรูทางดานอารมณกลัว (Fear) 

 พบวาลักษณะของการเคลื่อนไหวบนปจจัยในเรื่องระยะเวลาที่ชา และสลับไปมา ใน

จังหวะที่ไมตอเน่ือง ขาดๆ หายๆ หรือหยุดน่ิง บนทิศทางที่ไมเปนระเบียบ ไมเรียงลําดับในการอาน 

โดยใชปจจัยเรื่องรูปแบบที่ใชการสั่นไหว เขม- จาง Fade in - out หรือการเบลอ เขามาเสริม

สามารถถายทอดการรับรูของอารมณกลัวไดดีที่สุด 

 

สวนท่ี 2 : ลักษณะของการเคลื่อนไหวท่ีมีผลตอระดับการรับรูทางดานอารมณท้ัง 4 ชนิด 

 จากการประเมินผลจากแบบสอบถาม แบบทดสอบ จากกลุมตัวอยางจํานวน 200 คน 

เกี่ยวกับระดับการเลือกใชปจจัยในการเคลื่อนไหว 4 ปจจัย ไดแก ระยะเวลา (Timing), จังหวะ 

(Dynamic), ทิศทาง (Direction) และ รูปแบบ (Format) ที่สงผลตอระดับการรับรูที่แตกตางกัน

ทางดานอารมณทั้ง 4 ชนิด ไดแก อารมณสุข (Happy), อารมณเศรา (Sad), อารมณโกรธ (Angry) 

และ อารมณกลัว (Fear) โดยแบงระดับการรับรูออกเปน 3 ระดับ ไดแก ระดับมาก, ระดับปานกลาง 

และ ระดับนอย จากการศึกษาพบวาการเลือกใชปจจัยในการเคลื่อนไหวที่ใหระดับความสําคัญที่

แตกตางกันในการออกแบบ สามารถสื่อระดับอารมณที่มาก นอย แตกตางกันได สามารถสรุปไดดังน้ี 
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 2.1 ตัวอักษรเคลื่อนไหวท่ีมีผลตอระดับการรับรูทางดานอารมณสขุ (Happy) 

 พบวาลักษณะของการเคลื่อนไหวบนปจจัยที่มีการเลือกใชในระดับที่แตกตางกันสามารถ

ถายทอดอารมณสุข ไดเปน 3 ระดับ ดังน้ี 

  2.1.1 ตัวอักษรเคลื่อนไหวที่สามารถแสดงอารมณสุขในระดับนอย โดยการเลือกใช

ปจจัยการเคลื่อนไหวในเรื่องระยะเวลา (Timing) และทิศทาง (Direction) มาใชในการเคลื่อนไหวที่

เหมาะสม พบวาสามารถถายทอดอารมณสุขในระดับที่นอยได  

  2.1.2 ตัวอักษรเคลื่อนไหวที่สามารถแสดงอารมณสุขในระดับปานกลาง โดยการ

เลือกใชปจจัยการเคลื่อนไหวในเรื่องระยะเวลา (Timing), จังหวะ (Dynamic) และทิศทาง 

(Direction) มาใชในการเคลื่อนไหวที่เหมาะสม พบวาสามารถถายทอดอารมณสุขในระดับที่ปาน

กลางได  

  2.1.3 ตัวอักษรเคลื่อนไหวที่สามารถแสดงอารมณสุขในระดับมาก โดยการเลือกใช

ปจจัยการเคลื่อนไหวในเรื่องระยะเวลา (Timing), จังหวะ (Dynamic), ทิศทาง (Direction) และ

รูปแบบ (Format)  มาใชในการเคลื่อนไหวที่เหมาะสม พบวาสามารถถายทอดอารมณสุขในระดับที่

มากที่สุดได  

 

 2.2 ตัวอักษรเคลื่อนไหวท่ีมีผลตอระดับการรับรูทางดานอารมณเศรา (Sad) 

 พบวาลักษณะของการเคลื่อนไหวบนปจจัยที่มีการเลือกใชในระดับที่แตกตางกันสามารถ

ถายทอดอารมณเศรา ไดเปน 3 ระดับ ดังน้ี 

  2.2.1 ตัวอักษรเคลื่อนไหวที่สามารถแสดงอารมณเศราในระดับนอย โดยการเลือกใช

ปจจัยการเคลื่อนไหวในเรื่องระยะเวลา (Timing) และทิศทาง (Direction) มาใชในการเคลื่อนไหวที่

เหมาะสม พบวาสามารถถายทอดอารมณเศราในระดับที่นอยได  

  2.2.2 ตัวอักษรเคลื่อนไหวที่สามารถแสดงอารมณเศราในระดับปานกลาง โดยการ

เลือกใชปจจัยการเคลื่อนไหวในเรื่องระยะเวลา (Timing), จังหวะ (Dynamic) และทิศทาง 

(Direction) มาใชในการเคลื่อนไหวที่เหมาะสม พบวาสามารถถายทอดอารมณเศราในระดับที่ปาน

กลางได  

  2.2.3 ตัวอักษรเคลื่อนไหวที่สามารถแสดงอารมณเศราในระดับมาก โดยการเลือกใช

ปจจัยการเคลื่อนไหวในเรื่องระยะเวลา (Timing), จังหวะ (Dynamic), ทิศทาง (Direction) และ

รูปแบบ (Format)  มาใชในการเคลื่อนไหวที่เหมาะสม พบวาสามารถถายทอดอารมณเศราในระดับที่

มากได  
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 2.3 ตัวอักษรเคลื่อนไหวท่ีมีผลตอระดับการรับรูทางดานอารมณโกรธ (Angry) 

 พบวาลักษณะของการเคลื่อนไหวบนปจจัยที่มีการเลือกใชในระดับที่แตกตางกันสามารถ

ถายทอดอารมณโกรธ ไดเปน 3 ระดับ ดังน้ี 

  2.3.1 ตัวอักษรเคลื่อนไหวที่สามารถแสดงอารมณโกรธในระดับนอย โดยการ

เลือกใชปจจัยการเคลื่อนไหวในเรื่องระยะเวลา (Timing) และจังหวะ (Dynamic) มาใชในการ

เคลื่อนไหวที่เหมาะสม พบวาสามารถถายทอดอารมณโกรธในระดับที่นอยได  

  2.3.2 ตัวอักษรเคลื่อนไหวที่สามารถแสดงอารมณโกรธในระดับปานกลาง โดยการ

เลือกใชปจจัยการเคลื่อนไหวในเรื่องระยะเวลา (Timing), จังหวะ (Dynamic) และทิศทาง 

(Direction) มาใชในการเคลื่อนไหวที่เหมาะสม พบวาสามารถถายทอดอารมณโกรธในระดับที่ปาน

กลางได  

  2.3.3 ตัวอักษรเคลื่อนไหวที่สามารถแสดงอารมณโกรธในระดับมาก โดยการเลือกใช

ปจจัยการเคลื่อนไหวในเรื่องระยะเวลา (Timing), จังหวะ (Dynamic), ทิศทาง (Direction) และ

รูปแบบ (Format)  มาใชในการเคลื่อนไหวที่เหมาะสม พบวาสามารถถายทอดอารมณโกรธในระดับที่

มากได  

 

 2.4 ตัวอักษรเคลื่อนไหวท่ีมีผลตอระดับการรับรูทางดานอารมณกลัว (Fear) 

 พบวาลักษณะของการเคลื่อนไหวบนปจจัยที่มีการเลือกใชในระดับที่แตกตางกันสามารถ

ถายทอดอารมณกลัว ไดเปน 3 ระดับ ดังน้ี 

  2.4.1 ตัวอักษรเคลื่อนไหวที่สามารถแสดงอารมณกลัวในระดับนอย โดยการเลือกใช

ปจจัยการเคลื่อนไหวในเรื่องระยะเวลา (Timing) และจังหวะ (Dynamic) มาใชในการเคลื่อนไหวที่

เหมาะสม พบวาสามารถถายทอดอารมณกลัวในระดับที่นอยได  

  2.4.2 ตัวอักษรเคลื่อนไหวที่สามารถแสดงอารมณกลัวในระดับปานกลาง โดยการ

เลือกใชปจจัยการเคลื่อนไหวในเรื่องระยะเวลา (Timing), จังหวะ (Dynamic) และทิศทาง 

(Direction) มาใชในการเคลื่อนไหวที่เหมาะสม พบวาสามารถถายทอดอารมณกลัวในระดับที่ปาน

กลางได  

  2.4.3 ตัวอักษรเคลื่อนไหวที่สามารถแสดงอารมณกลัวในระดับมาก โดยการเลือกใช

ปจจัยการเคลื่อนไหวในเรื่องระยะเวลา (Timing), จังหวะ (Dynamic), ทิศทาง (Direction) และ

รูปแบบ (Format)  มาใชในการเคลื่อนไหวที่เหมาะสม พบวาสามารถถายทอดอารมณกลัวในระดับที่

มากได  
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ขอเสนอแนะ 

 จากงานวิจัยที่ผูวิจัยไดศึกษา พบวายังมีรายละเอียดบางอยางที่สามารถนําไปเปนประโยชน

ตอการศึกษาในครั้งตอไป โดยพิจารณา และเสนอแนะ ดังน้ี 

 1. การศึกษาเรื่องการออกแบบตัวอักษรเคลื่อนไหวที่มีผลตอการรับรูทางดานอารมณ ครั้งน้ี 

มุงศึกษาเฉพาะการรับรูใน อารมณ 4 ชนิด ไดแก อารมณสุข (Happy), อารมณเศรา (Sad), อารมณ

โกรธ (Angry) และ อารมณกลัว (Fear) เทาน้ัน หากมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติม ในสวนของอารมณ

ประเภทอื่นๆ ดวย จะทําใหมีความหลากหลาย และครอบคลุมมากย่ิงข้ึน 

2. การศึกษาเรื่องการออกแบบตัวอักษรเคลื่อนไหวที่มีผลตอการรับรูทางดานอารมณ ครั้งน้ี 

สามารถศึกษาตอยอดเพื่อเปนประโยชน กับกลุมตัวอยางอื่นๆ เชน บุคคลผูพิการทางการไดยิน ที่เปน

กลุมตัวอยางที่นาสนใจในการศึกษาเรื่องการรับรูผานทางตัวอักษรที่เคลื่อนไหว ดวยลักษณะ และ

แนวทางในการศึกษาทีค่ลายคลึงกัน เพื่อใชแกไขปญหา หรือสรางประโยชนตอไปในอนาคตได    ส
ำนกัหอ
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รายการอางอิง 
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ภาคผนวก ก 

งานออกแบบตัวอักษรเคลื่อนไหวท่ีมีผลตอการรับรูทางดานอารมณ 
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ชุดการออกแบบตัวอักษรเคลื่อนไหวที่มผีลตอการรับรูทางดานอารมณสุข (Happy) 

 

 
 

ภาพที่ 34 ตัวอักษรเคลือ่นไหวที่มผีลตอการรับรูทางดานอารมณสุข 
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ชุดการออกแบบตัวอักษรเคลื่อนไหวที่มผีลตอการรับรูทางดานอารมณเศรา (Sad) 

 

 
 

ภาพที่ 35 ตัวอักษรเคลือ่นไหวที่มผีลตอการรับรูทางดานอารมณเศรา 
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ชุดการออกแบบตัวอักษรเคลื่อนไหวที่มีผลตอการรับรูทางดานอารมณโกรธ (Angry) 

 

 
  

ภาพที่ 36 ตัวอักษรเคลือ่นไหวที่มผีลตอการรับรูทางดานอารมณโกรธ 
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ชุดการออกแบบตัวอักษรเคลื่อนไหวที่มีผลตอการรับรูทางดานอารมณกลัว (Fear) 

 

 
 

ภาพที่ 37 ตัวอักษรเคลือ่นไหวที่มผีลตอการรับรูทางดานอารมณกลัว  
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ชุดการออกแบบตัวอักษรเคลื่อนไหวที่มีผลตอระดับการรับรูทางดานอารมณสุข (Happy) 

 

 
 

ภาพที่ 38 ตัวอักษรเคลือ่นไหวที่มผีลตอระดับการรับรูทางดานอารมณสุข 
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ชุดการออกแบบตัวอักษรเคลื่อนไหวที่มีผลตอระดับการรับรูทางดานอารมณเศรา (Sad) 

 

 
 

ภาพที่ 39 ตัวอักษรเคลือ่นไหวที่มผีลตอระดับการรับรูทางดานอารมณเศรา 
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ชุดการออกแบบตัวอักษรเคลื่อนไหวที่มีผลตอระดับการรับรูทางดานอารมณโกรธ (Angry) 

 

 
 

ภาพที่ 40 ตัวอักษรเคลือ่นไหวที่มผีลตอระดับการรับรูทางดานอารมณโกรธ 
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ชุดการออกแบบตัวอักษรเคลื่อนไหวที่มีผลตอระดับการรับรูทางดานอารมณกลัว (Fear) 

 

 
 

ภาพที่ 41 ตัวอักษรเคลือ่นไหวที่มผีลตอระดับการรับรูทางดานอารมณกลัว 
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ภาคผนวก ข 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
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แบบประเมนิผลงานวิจัย 

 

หัวขอวิจัย : การออกแบบตัวอักษรเคลื่อนไหวที่มผีลตอการรับรูทางดานอารมณ 

ผูวิจัย : นายอนุพงษ สุขศรีวงศ  นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

คําชี้แจง : โปรดทําเครื่องหมาย (x) ลงในชองตามที่ทานเหน็วาเหมาะสมทีสุ่ด 

................................................................................................................................................................ 

 

สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล 

1.1   เพศ         ชาย         หญิง 

1.2   อายุ         ตํ่ากวา 18 ป         18-25 ป         26-35 ป         36-60 ป         60 ปข้ึนไป 

 

สวนท่ี 2 แบบประเมินผลงานการออกแบบตัวอักษรเคลื่อนไหวท่ีมีผลตอการรับรูทางดานอารมณ 

(โดยใหดูผลงานการออกแบบตัวอักษรทีเ่คลื่อนไหว จากน้ันใหตอบแบบสอบถาม) 

 

ผลงานการออกแบบชุดท่ี 1 

 

2.1 ทานรูสึกถึงอารมณใดเมื่อดูการเคลื่อนไหวของตัวอักษรในผลงานการออกแบบชุดที่ 1 

 

ผลงานออกแบบตัวอักษรเคลื่อนไหว 
ประเภทของอารมณ 

สุข เศรา โกรธ กลัว ไมทราบ 

รูปแบบตัวอักษรเคลื่อนไหวที่ 1.1      

รูปแบบตัวอักษรเคลื่อนไหวที่ 1.2      

รูปแบบตัวอักษรเคลื่อนไหวที่ 1.3      

รูปแบบตัวอักษรเคลื่อนไหวที่ 1.4      

 

ผลงานการออกแบบชุดท่ี 2 

 

2.2 ทานรูสึกถึงอารมณใดเมื่อดูการเคลื่อนไหวของตัวอักษรทั้ง 3 แบบ ในงานการออกแบบชุดที่ 2.1 

         อารมณสุข          อารมณเศรา          อารมณโกรธ          อารมณกลัว          ไมทราบ 
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   จงประเมินระดับของอารมณในงานออกแบบตัวอักษรเคลือ่นไหวทั้ง 3 รูปแบบ 

ผลงานออกแบบตัวอักษรเคลื่อนไหว 
ระดับของอารมณ 

1 2 3 4 5 

รูปแบบตัวอักษรเคลื่อนไหวที่ 1      

รูปแบบตัวอักษรเคลื่อนไหวที่ 2      

รูปแบบตัวอักษรเคลื่อนไหวที่ 3      

    ระดับการใหคะแนน 5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = นอย, 1 = นอยที่สุด 

 

2.3 ทานรูสึกถึงอารมณใดเมื่อดูการเคลื่อนไหวของตัวอักษรทั้ง 3 แบบ ในงานการออกแบบชุดที่ 2.2 

         อารมณสุข          อารมณเศรา          อารมณโกรธ          อารมณกลัว          ไมทราบ 

 

   จงประเมินระดับของอารมณในงานออกแบบตัวอักษรเคลือ่นไหวทั้ง 3 รูปแบบ 

ผลงานออกแบบตัวอักษรเคลื่อนไหว 
ระดับของอารมณ 

1 2 3 4 5 

รูปแบบตัวอักษรเคลื่อนไหวที่ 1      

รูปแบบตัวอักษรเคลื่อนไหวที่ 2      

รูปแบบตัวอักษรเคลื่อนไหวที่ 3      

    ระดับการใหคะแนน 5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = นอย, 1 = นอยที่สุด 

 

2.4 ทานรูสึกถึงอารมณใดเมื่อดูการเคลื่อนไหวของตัวอักษรทั้ง 3 แบบ ในงานการออกแบบชุดที่ 2.3 

         อารมณสุข          อารมณเศรา          อารมณโกรธ          อารมณกลัว          ไมทราบ 

 

   จงประเมินระดับของอารมณในงานออกแบบตัวอักษรเคลือ่นไหวทั้ง 3 รูปแบบ 

ผลงานออกแบบตัวอักษรเคลื่อนไหว 
ระดับของอารมณ 

1 2 3 4 5 

รูปแบบตัวอักษรเคลื่อนไหวที่ 1      

รูปแบบตัวอักษรเคลื่อนไหวที่ 2      

รูปแบบตัวอักษรเคลื่อนไหวที่ 3      

    ระดับการใหคะแนน 5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = นอย, 1 = นอยที่สุด 

2.5 ทานรูสึกถึงอารมณใดเมื่อดูการเคลื่อนไหวของตัวอักษรทั้ง 3 แบบ ในงานการออกแบบชุดที่ 2.4 
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         อารมณสุข          อารมณเศรา          อารมณโกรธ          อารมณกลัว          ไมทราบ 

 

   จงประเมินระดับของอารมณในงานออกแบบตัวอักษรเคลือ่นไหวทั้ง 3 รูปแบบ 

ผลงานออกแบบตัวอักษรเคลื่อนไหว 
ระดับของอารมณ 

1 2 3 4 5 

รูปแบบตัวอักษรเคลื่อนไหวที่ 1      

รูปแบบตัวอักษรเคลื่อนไหวที่ 2      

รูปแบบตัวอักษรเคลื่อนไหวที่ 3      

    ระดับการใหคะแนน 5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = นอย, 1 = นอยที่สุด 

 

2.6 ขอเสนอแนะ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
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แบบสัมภาษณผูเชียวชาญ 

 

การวิจัยเรื่อง "การออกแบบตัวอักษรเคลื่อนไหวที่มีผลตอการรับรูทางดานอารมณ"  

แบบสัมภาษณความคิดเห็นน้ีจัดทําข้ึนเพื่อเก็บขอมูลจากผูเช่ียวชาญ โดยตองการ

สอบถามเกี่ยวกับแนวทางการออกแบบตัวอักษรเคลื่อนไหว โดยจะสอบถามเกีย่วกบัความคิดเหน็ทีเ่ปน

ขอมูลดานการใชทฤษฏีเทคนิค และวิธีการในดานการออกแบบตัวอักษรเคลื่อนไหว เพื่อนําไปวิเคราะห

ขอมลู และเปรียบเทียบในการออกแบบตอไป 

สามารถแบงแบบสอบถามได3สวนดังน้ี 

สวนที่ 1 แบบสัมภาษณขอมลูทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

สวนที่ 2 แบบสัมภาณเพื่อศึกษาแนวทางดานองคประกอบศิลปในการออกแบบ 

สวนที่ 3 แบบสัมภาษณเพือ่ศึกษาแนวทางดานการเคลื่อนไหว 

 

สวนท่ี 1 แบบสัมภาณขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสมัภาษณ 

ช่ือ / นามสกุล ….................................................................................................................................... 

อาชีพ / ตําแหนง…................................................................................................................................. 

ประสบการณ .................. ป 

ผลงาน..................................................................................................................................................... 

 

สวนท่ี 2 แบบสัมภาษณเพ่ือศึกษาแนวทางดานองคประกอบศิลปในการออกแบบ 

2.1 ทานคิดวาการออกแบบตัวอกัษรเคลื่อนไหวทีม่ผีลตอการรบัรูทางดานอารมณ ตอง

คํานึงถึงสิง่ใดบาง จงใหความสําคัญตอองคประกอบทีเ่หมาะสม  

คําช้ีแจง : โปรดทําเครื่องหมาย (x) ลงในชองตามที่ทานเห็นวาเหมาะสมที่สุด 

ระดับการใหคะแนน 5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = นอย, 1 = นอยที่สุด 

 

ความสําคัญตอองคประกอบทีเ่หมาะสม 
ระดับ 

1 2 3 4 5 

ควรอานไดงาย (Legibility)      

เขาใจงาย (Readability)      

มีความสวยงาม นาสนใจ (Beautifullity)      

รูปแบบตัวอักษร (Type Face)      
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ขนาดของตัวอักษร (Size)      

ความกลมกลืนของตัวอักษร (Unity)      

ลักษณะและอารมณของตัวอักษร (Type Carecter)      

การแปลความหมายของคํา (interpretation)      

ลักษณะของโทนเสียง, นํ้าเสียงของคํา (Intonation)      

 

ขอเสนอแนะ 

....................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

สวนท่ี 3 แบบสัมภาษณเพ่ือศึกษาแนวทางดานการเคลื่อนไหว 

3.1 ทานคิดวาตัวอักษรที่มีการเคลื่อนไหวบนปจจัยที่เหมาะสม (ระยะเวลา, จังหวะ, ทิศทาง, 

รูปแบบ) สามารถสรางการรับรูของอารมณสุข, อารมณเศรา, อารมณโกรธ, อารมณกลัว ไดหรือไม 

อยางไร จงอธิบาย 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

3.2 ทานคิดวาลักษณะของการเคลื่อนไหวบนปจจัยในการเคลื่อนไหวแตละชนิด (ระยะเวลา, จังหวะ, 

ทิศทาง, รูปแบบ) ของอารมณสุข, อารมณเศรา, อารมณโกรธ, อารมณกลัว ควรเปนอยางไร (อธิบาย

ทีละประเภท) 

 

3.2.1 การเคลื่อนไหวที่แสดงอารมณสุข 

ระยะเวลา (Timing)................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

จังหวะ (Dynamic) ................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
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ทิศทาง (Direction) ............................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

รูปแบบ (Effect) …….............................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

3.2.2 การเคลื่อนไหวที่แสดงเศรา 

ระยะเวลา (Timing) .............................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

จังหวะ (Dynamic) ................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

ทิศทาง (Direction) ............................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

รูปแบบ (Effect) .................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

3.2.3 การเคลื่อนไหวที่แสดงอารมณโกรธ 

ระยะเวลา (Timing) .............................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

จังหวะ (Dynamic) ………....................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

ทิศทาง (Direction) .............................................................................................................................. 
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................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

รูปแบบ (Effect) .................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

3.2.4 การเคลื่อนไหวที่แสดงอารมณกลัว 

ระยะเวลา (Timing) .............................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

จังหวะ (Dynamic) ................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

ทิศทาง (Direction) ............................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

รูปแบบ (Effect) .................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
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