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งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและการออกแบบภาพเคลื่อนไหวประกอบ
เสียงดนตรีเพื่อชวยในการสงเสริมการฟนฟูสมรรถภาพรางกายของผูปวยอัมพาตครึ่งซีกและเพื่อ
ศึกษาวิธีการตอบสนองของผูปวยอัมพาตครึ่งซีกเพื่อใหไดสื่อที่เหมาะสมและนําไปเปนแนวทางใน
การสรางงานออกแบบเพื่อชวยสงเสริมการฟนฟูผูปวยอัมพาตครึ่งซีกเกิดความผอนคลายโดยมีวิธี
การศึกษาทั้งดานภาคสนามและภาคเอกสารรวมถึงการสัมภาษณจากผูเชี่ยวชาญถึงรูปแบบที่
เหมาะสมกับผูปวยและนําผลวิเคราะหที่ไดมาประมวลเพื่อใหไดผลงานออกแบบที่สมบูรณและเกิด
ประโยชนสูงสุดแก ผูปวยโดยมีรูปแบบดังนี้
ผลงานออกแบบภาพเคลื่อนไหวประกอบเสียงดนตรีเชิงนามธรรมเปนรูปแบบของสื่อ
ปฏิสัมพันธที่สามารถเลือกระดับความยากงายไดโดยงานออกแบบนี้ใชรูปทรงและการเคลื่อนไหว
ของรูปทรงสะทอนใหเห็นถึงความผอนคลายเพื่อชวยสงเสริมการฟนฟูสมรรถภาพรางกายของ
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เสียงดนตรีนี้ สามารถชวยกระตุนใหผูปวยอัมพาตครึ่งซีกเกิดความผอนคลายและชวยสงเสริม
การฟนฟูสมรรถภาพรางกายได โดยสิ่งที่สามารถชวยกระตุนใหเกิดความผอนคลายมากที่สุดคือ
”ภาพเคลื่อนไหว” และ “ความสัมพันธของภาพเคลื่อนไหวและเสียงดนตรี” ตามลําดับ
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The objectives of this research were to study for a better understanding of patients
with hemiplegia and to create a graphic and audio base interactive test kit that would help
them regain muscle strength while being relax as well.
The method of study used for gathering data were document research and
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interviewed experts such as Music Therapist, Physical Therapist, Psychologist and Interactive
Design Specialist. I designed a sketched design and presented to these experts for gathering
the feedback in order to develop an even more practical interactive design.
The Graphic Audio Therapy come is a form of an interactive test kit with the ability
of the target audience in mind. The participant has a freedom to choose the level of difficulty,
which there are points given once participant reach particular state of the interaction. The
graphic used are organic shapes, forms and movements to express the relaxing sensation
given to the patients with hemiplegia. The interactive test kit is in “.swf” format with running
time of 3 minutes 30 seconds.
As a result, the target audience found that the Graphic Audio Therapy can help
patients with hemiplegia to relax while increasing or regain muscle strength or control after a
stroke.
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การที่ระบบรางกายฝงใดฝงหนึ่งไมสามารถควบคุมไดจากสมองหรือโรคอัมพาตครึ่งซีก
(Hemi Plegia) เปนโรคที่พบไดบอยในผูสูงอายุ เกิดจากสมองขาดเลือดไปเลี้ยงทั้งอาหารและ
ออกซิเจนทําใหเซลลสมองตายอาจเกิดจากหลอดเลือดสมองตีบตันจากไขมันสะสมผนังหลอด
เลือด หรือจากกอนเลือดไปอุดหรือจากเสนเลือดสมองแตกจากโรคความดันโลหิตสูง กอนเลือด
โปงแตก แลวไปกดศูนยประสาทตาง ๆ ของสมองไปดวย สาหตุอีกอยางหนึ่งคือจากกอนเลือดอาจ
หลุดลอยจากที่อื่นไปอุดเสนเลือดในสมองทําใหสมองขาดเลือดไปเลี้ยงไดเชนกัน ภาวะที่สมอง
ขาดเลือดหรือที่นิยมเรียกกันวา Stroke ในทางการแพทยมักจะเรียกกันวา CVD "Cerobro
Vascular Disease" ทําใหเกิดอัมพาต (แขนและขาออนแรงครึ่งซีก) มีปญหาทางดานความคิด
สูญเสียความจํามีปญหาทางดานการพูด อารมณแปรปรวน (สุวิทย เกียรติเสวี, 2555)
กลไกของการเกิดโรคนี้ คือ สมองทําหนาที่เปนศูนยสั่งการทํางานของรางกาย เมื่อ
สมองขาดเลือดจากสาเหตุใดก็ตามจะทําใหหนาที่เสียสั่งงานไมไดศูนยที่ควบคุมการทํางานของ
กลามเนื้อแขนขาเสีย จึงเกิดอัมพาตครึ่งซีกขึ้นไดทันที ภาวะกลุมเสี่ยงไดแกผูสูงอายุพบในเพศชาย
มากกวาเพศหญิง ผูปวยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคที่เกิดจากไขมันสูง เครียดกังวล
เปนประจํา อวน และผูที่มีพฤติกรรมชอบสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอลบอยลวนทําใหเกิดงายขึ้น
ทั้งสิ้น
สําหรับวิธีการรักษาของโรคนี้แพทยจะประเมินจากการตรวจรางกายและจากการแส
กนสมองดวย CT-Scan เพื่อหาสาเหตุวาจะเกิดจากหลอดเลือดในสมองแตกหรือมีกอนเลือดอุด
ตัน แลวรีบวางแผน ชวยเหลือทันทีจากการฉีดสีดูเสนเลือดในสมองเปนวิธีการที่สําคัญอีกอยาง
หนึ่งที่จะชวยใหรูถึงสาเหตุและแนวโนมวาจะเปนไปอยางไรเพื่อใหการรักษาและทํากายภาพบําบัด
ไดอยางถูกตองสมบูรณ
การรักษาดวยวิธีกายภาพบําบัดเปนวิธีการหนึ่งที่ชวยใหผูปวยอาการดีขึ้นจากโรค
ดังกลาว แตสิ่งที่นักกายภาพบําบัดและนักจิตวิทยามักพบปญหากับผูป ว ยโรคนีค้ อื ความตึงเครียด
เนื่องจากสภาะจิตใจที่ ไม สามารถยอมรับกับสภาพรางกายที่เกิดขึ้นได เกิดอาการซึมเศราทําให
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2
ขาดความกระตือรือรนในการรักษาและ ทําใหเปนปญหาในเรื่องการฝกฝนระบบสั่งการของสมอง
ตอระบบกลามเนื้อในรางกาย
สําหรับความเครียดตึงของผูปวยหากปลอยทิ้งไวจะสงผลตอรางกายใหทรุดโทรมมาก
กวาเดิม การบําบัดความเครียดมีหลายรูปแบบอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะชวยบําบัดความเครียดได นั่น
คือการนําดนตรีมา ชวยบําบัดความเครียดใหกับมนุษย เรียกการบําบัดนี้วา Music Therapy หรือ
ดนตรีบําบัด การนําดนตรีมาใชบําบัดรักษาอาการเจ็บปวยทั้งทางกายและทางใจนั้นเปนสิ่งที่มีมา
ตั้งแตสมัยอดีตแลว แตเพิ่งจะนํามาใชอยางมีหลักเกณฑทางวิทยาศาสตรและนิยมใชในวงการ
แพทยไดไมนานมากนักแตทั้งนี้ทั้งนั้นคุณประโยชนตาง ๆ จะเกิดขึ้นไดตองขึ้นอยูกับปจจัยและ
องคประกอบตาง ๆ ของดนตรีที่จะนํามาใชบําบัดซึ่งก็คือ ดนตรีนั้นมีความจําเปนตองเลือกใหมี
ความเหมาะสมกับบุคคลนั้น ๆ รวมทั้งลักษณะของดนตรีก็ควรจะมีความออนนุมฟงแลวเกิดความ
สบายใจ
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วัตถุประสงคของการศึกษา
ศึกษาความเหมาะสมของสื่อสําหรับผูปวยโรคอัมพาตครึ่งซีกและวิเคราะหสวนประกอบ
สําคัญ ของงานออกแบบเพื่อนํามาสรางรูปแบบภาพเคลื่อนไหวรวมกับเสียงดนตรีที่สามารถชวย
กระตุนใหผูปวย ที่เปนโรคอัมพาตครึ่งซีกทํากายภาพบําบัดเกิดความผอนคลาย
สมมุติฐานของการศึกษา
งานออกแบบที่ถูกพัฒนาขึ้นจะสามารถชวยกระตุนใหผูปวยโรคอัมพาตครึ่งซีกลด
ความตึงเครียดลงและทําใหกระบวนการในการทํากายภาพบําบัดเกิดความผอนคลาย
ขอบเขตของการศึกษา
1. ศึกษากลไกและวิธีการรักษาดวยกายภาพบําบัดสวนของโรคอัมพาตครึ่งซีก
2. ศึกษาขอบเขตและความสามารถของผูปวยโรคอัมพาตครึ่งซีกที่สามารถสื่อสารได
และสามารถเริ่มใชอวัยวะสวนแขนและขอมือได อยูในชวงอายุตั้งแต 35 ถึง 65 ป
3. ศึ ก ษาและค น คว า ส ว นประกอบสํ า คั ญ ของงานออกแบบเพื่ อ หารู ป แบบสื่ อ ที่
เหมาะสมรวมกับ เสียงดนตรีสําหรับผูปวยโรคอัมพาตครึ่งซีก
4. ออกแบบภาพเคลื่อ นไหวร ว มกั บ เสี ย งดนตรีสํ า หรับ ผู ป ว ยโรคอั ม พาตครึ่ง ซี ก ที่
สามารถสื่อสารไดและอยูในชวงอายุตั้งแต 35 ถึง 65 ป
5. รวบรวมผลการดําเนินงานเปนภาคเอกสาร
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ขั้นตอนการศึกษา
1. การรวบรวมขอมูลภาคเอกสารและภาคสนาม
1.1 ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับกลไกของผูปวยโรคอัมพาตครึ่งซีกจากแพทยและนัก
กายภาพบําบัด
1.2 ศึกษาขอมูลแบบสัมภาษณถึงที่มาของความเครียดสําหรับผูปวยโรคอัมพาต
ครึ่งซีกจากนักจิตวิทยา
1.3 ศึกษาขอมูลและสัมภาษณถึงขอบเขตความสามารถของผูปวยโรคอัมพาตครึ่ง
ซีกจากพยาบาลและนักกายภาพบําบัดเพื่อนํามาออกแบบภาพเคลื่อนไหวรวมกับเสียงดนตรีเพื่อ
ชวยใหผูปวยเกิด ความผอนคลาย
2. วิ เคราะห ข อมู ลการออกแบบสื่ อที่ ช วยผ อนคลายความตึ งเครี ย ดของผู ป วยโรค
อัมพาตครึ่งซีก
3. นําขอมูลจากการวิเคราะหเพื่อทําการทดลองแบบรางเปนภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
ตามลําดับเพื่อนํามาประกอบกับเสียงดนตรีที่ผานกระบวนการสัมภาษณจากผูเชี่ยวชาญดาน
ดนตรีบําบัด และนําเสนอตอผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของแขนงตาง ๆ เพื่อรับทราบถึงมุมมองและไป
ปรับปรุงแกไขใหเกิดประโยชนกับการสรางงานออกแบบ
4. นํา ขอมูล จากการสรุปผลการศึก ษามาจั ดทํา เปน ภาพเคลื่ อ นไหวงานออกแบบ
ภาพเคลื่อ นไหวร ว มกั บเสี ย งดนตรีที่ส ามารถชว ยกระตุ น ใหผูป ว ยที่เ ปนโรคอัมพาตครึ่ง ซีก ทํา
กายภาพบําบัดเกิดความ ผอนคลาย
5. สรุปผลที่ไดเพื่อนําไปอภิปรายและเผยแพรตอสาธารณะ
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ขอจํากัดของการศึกษา
1. งบประมาณที่ใชในการวิจัยออกแแบบครั้งนี้เปนทุนสวนตัวจึงทําใหผลงานวิจัยและ
สวนประกอบตาง ๆ ที่ชวยเปนเครื่องมือในการวิจัยมีขอบเขตจํากัด
2. ขอมูลการศึกษาเรื่องดนตรีบําบัดนั้นมีรายละเอียดที่ลึกซึ้งกวาที่ผูวิจัยนํามาเปน
ขอมูลสําหรับการทําวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยจึงนําขอมูลดานดนตรีบําบัดเฉพาะที่เกี่ยวของกับงานวิจัย
มาศึกษาถึงความสัมพันธกับงานออกแบบภาพเคลื่อนไหว
3. การเลือกใชเสียงดนตรีประกอบที่นํามาใชเปนเทคนิครวมกับภาพเคลื่อนไหวมีการ
ใชเวลา และ กระบวนการคอนขางมากตอการแสดงผลของงานการออกแบบ ทําใหผลงานออกแบบ
ไมมีทางเลือกสําหรับ เสียงดนตรีประกอบอื่น

4
นิยามศัพยเฉพาะ
1. โรคอัมพาตครึ่งซีก หมายถึง รางกายเกิดจากความผิดปกติของสมองเพียงซีกใดซีก
หนึ่ง ซึ่งจะทําใหแขนขาซีกตรงขามเปนอัมพาต
2. ภาพเเคลื่อนไหว หมายถึง ภาพที่มีการเคลื่อนไหวปรากฏการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
อยางตอเนื่อง
3. การรับรู (Perception) หมายถึง การรูสึกสัมผัสที่ไดรับการตีความใหเกิดความหมาย
แลว
4. สิ่งเรา หมายถึง สิ่งที่มากระตุนใหรางกายมีปฏิกริยาตอบสนองเกิดเปนพฤติกรรมขึ้น
5. การตอบสนอง หมายถึง ปฏิกริยาที่เกิดขึ้นโดยสิ่งกระตุน
6. การผอนคลาย หมายถึง การลดความตึงเครียด การคลายอารมณ
7. การปฏิสัมพันธ หมายถึงการกระทําของกิจกรรมระหวางสิ่งสองสิ่งหรือสิ่งหลายสิ่ง
เพื่อใหไดมาซึ่งผลลัพธของการกระทํา
8. สื่อปฏิสัมพันธ (Interactive) หมายถึง การมีปฏิสัมพันธกันระหวางผูใชสื่อกับ
คอมพิวเตอร โดยผูใชสื่อจะมีการโตตอบปฏิสัมพันธกับคอมพิวเตอร
9. จินตนาการ (จินตนาการ) หมายถึง การสรางภาพขึ้นในจิตใจ
10. สุนทรียศาสตร (Aesthetic) หมายถึง ศาสตร วิชา ที่วาดวยสิ่งที่สวยงามหรือความ
ไพเราะ
11. คอรด (Chord) หมายถึง กลุมของเสียงที่มีความแตกตางกัน ประกอบดวยโนต
ตั้งแต 3 ตัวขึ้นไป ถาเปลงเสียงออกมาพรอมกันจะเปนลักษณะการตีคอรด (Block Chord)
12. คอรดเมเจอร (Major) หมายถึง การนําบันไดเสียงเมเจอรมาสรางคอรด โดยใช
ลําดับที่ 1 ถึง 7 ตามลําดับ จะใหความรูสึกที่สนุกสนาน ฟงสบาย
13. คอรด ไมเนอร (Minor) คือการนําบันไดเสียงเมเจอร (Major) มาสรางคอรด โดยใช
ลําดับที่ 6 ถึง 7 เปนตัว ขึ้นตน ตอดวยลําดับที่ 1 ถึง 5 จะใหความรูสึกที่เศรา เหงา หดหู
14. พฤติกรรม คือ การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม
ทั้งภายนอก รางกาย และภายในรางกายเพื่อการอยูรอดพฤติกรรม
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วของ
งานวิจัยที่เกี่ยวของของการออกแบบภาพเคลื่อนไหวประกอบเสียงดนตรีเพื่อสงเสริม
การฟนฟูสมรรถภาพรางกายของผูปวยอัมพาตครึ่งซีกไดนําทฤษฎีและแนวคิดมาใชเปนแนวทางใน
การวิเคาระหดังนี้
1. ขอมูลเกี่ยวกับกลไกและวิธีการรักษาของผูปวยโรคอัมพาตครึ่งซีก
2. ขอมูลเกี่ยวกับทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรูสิ่งเราและการตอบสนอง
3. ขอมูลเกี่ยวกับทฤษฎีดนตรีบําบัด
4. ขอมูลเกี่ยวกับทฤษฎีการออกแบบและการสื่อความหมาย
5. ขอมูลเกี่ยวกับทฤษฎีทางสุนทรียศาสตรเชิงความคิดและเชิงพฤติกรรม
ขอมูลเกี่ยวกับกลไกและวิธีการรักษาของผูปวยโรคอัมพาตครึ่งซีก
การที่ระบบรางกายฝงใดฝงหนึ่งไมสามารถควบคุมไดจากสมอง หรือโรคอัมพาตครึ่ง
ซีก (Hemi Plegia) เปนโรคที่พบไดบอยในผูสูงอายุ เกิดจากสมองขาดเลือดไปเลี้ยงทั้งอาหารและ
ออกซิเจน ทําใหเซลลสมองตายทําใหเกิดอัมพาตครึ่งซีก

ภาพที่ 1 ภาพสมองที่เปนกลไกสั่งงานการเคลื่อนไหวของรางกาย
ที่มา: Kurzweil accelerating intelligence. Stroke treatments, toxic chemicals in receipts :
brain-hemorrhage, accessed November 11, 2012, available from http://www.kurzweilai.net
5

6
สาเหตุที่ถูกคนพบมีหลายสาเหตุของโรคอัมพาตครึ่งซีก
มีหลายสาเหตุแตที่พบมากที่สุด คือโรคหลอดเลือดสมองซึ่งมี 3 กลุม คือ
1. กลุมโรคหลอดเลือดสมองตีบ (Cerebral thrombosis)
หลอดเลือดในสมองตีบตัน (Cerebral thrombosis) พบมากในคนสูงอายุเนื่องจาก
หลอดเลือดแดงมีการแข็งตัวหรือเสื่อมทําใหมีโอกาสตีบตันไดงายขึ้น นอกจากนี้ผูปวยที่เปนโรค
ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ภาวะไขมันในเลือดสูง คนที่สูบบุหรี่จัด หรือดื่มเหลาจัด หรือคนอวนก็
มีโอกาสเปนโรคนี้ได มากกวา คนปกติ เนื่องจากผูปวยเหลานี้มักมีการเสื่อมและตีบของหลอด
เลือดแดงเร็วขึ้น คนที่มีญาติพี่นอง เปนอัมพาตครึ่งซีกก็อาจมีโอกาสเปนโรคนี้มากกวาปกติสาเหตุ
นี้พบไดบอยกวาสาเหตุอื่น ๆ และไมคอยมีอันตรายรายแรง

ภาพที่ 2 ภาพการเกิดเสนเลือดในสมองตีบตัน
ที่มา: Understanding Stroke -- the Basics : thrombotic stroke. accessed November 11,
2012, available from http://www.webmd.com/stroke/guide/understanding-stroke-basics
2. กลุมโรคหลอดเลือดในสมองมีลิ่มเลือดอุดตัน (Cerebral embolism)
หลอดเลือดในสมองมีลิ่มเลือดอุดตัน (Cerebral embolism) เนื่องจากมีลิ่มเลือด
เล็ก ๆ (embolus) ที่เกิดขึ้นในหลอดเลือดที่อยูนอกสมอง หลุดลอยตามกระแสเลือดขึ้นไปอุดตันใน
หลอดเลือดที่อยูในสมอง มักพบในผูปวยที่เปนโรคหัวใจ เชนโรคหัวใจรูมาติก, กลามเนื้อหัวใจตาย,
หัวใจ เตนผิดจังหวะ เปนตน
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ภาพที่ 3 ภาพการเกิดเสนเลือดในสมองตีบตัน
ที่มา: Clots near the brain : embolic stroke. accessed November 11, 2012, available
from http://www.webmd.com/stroke/guide/understanding-stroke-basics
3. กลุมโรคหลอดเลือดในสมองแตก หรือการตกเลือดในสมอง (Cerebral hemorrhage)
เปนอาการที่หลอดเลือดในสมองฉีกขาด จึงทําใหเลือดออกในสมองที่มีอันตรายรายแรงถึงแกชีวิต
ไดในเวลารวดเร็วมักมีสาเหตุจากโรคความดันโลหิตสูง นอกจากนี้ยังอาจมีสาเหตุจากความ
ผิดปกติของหลอดเลือดแดงที่เปนมาแตกําเนิด (congenital aneurysm) หลอดเลือดฝอยผิดปกติ
แตกําเนิด (arteriovenous malformation/AVM) เปนตน หลอดเลือดผิดปกติเหลานี้มักจะแตกและ
ทําให เกิดอาการอัมพาตเมื่อผูปวยอยู ในวัยหนุมสาวหรือวัยกลางคน โรคที่มีความผิดปกติ
เกี่ยวกับการแข็งตัว เชน ตับแข็ง, โรคเลือดบางชนิด เปนตน บางครั้งก็อาจกลายเปนสาเหตุหนึ่ง
ของการตกเลือดในสมองได หรืออาการของเสนเลือดในสมองแตกจากความดันสูงมักพบวาผูปวย
จะมีอาการปวดศีรษะแตบางรายอาจไมมีก็ได คลื่นไส อาเจียน อาจหมดสติหรือระดับความรูสึกตัว
แขนขาออนแรงขางใดขางหนึ่ง พูดไมชัดหรือถาเกิดในสมองทําใหพูดไมได อาการจะแสดงขึ้นอยู
กับขนาดของกอนเลือด และอาการจะเปนขึ้นอยางรวดเร็ว เฉียบพลัน ผูปวยบางรายอาจมีเสน
เลือดแตกกอนแลวลมลงทําใหเขาใจผิดวาเลือดออกจากศีรษะไดรับการกระแทก
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ภาพที่ 4 ภาพการเกิดเสนเลือดในสมองแตกหรือการตกเลือดในสมอง
ที่มา: Bleeding in the brain : cerebral hemorrhage. accessed November 11, 2012,
available from http://www.webmd.com/stroke/guide/understanding-stroke-basics
วิธีการรักษาผูปวยอัมพาตครึ่งซีก
ผูปวยที่เปนอัมพาตครึ่งซีกควรไปพบแพทยเพื่อรับการวินิจฉัยที่แนนอนกอน แมวา
โดยทั่วไปผูปวย มักจะหายไดเองโดยไมจําเปนตองใชยาพิเศษ อยางไรก็ดี การฟนตัวของ
เสนประสาทและกลามเนื้อของผูปวย แตละรายจะมีความแตกตางกันตามความรุนแรงของโรค
ตั้งแตตน และผูสูงอายุจะฟนตัวชากวาวัยอื่นแตโดย เฉลี่ยอาการจะเริ่มดีขึ้นในชวงสัปดาหที่ 2
และดีขึ้นเรื่อย ๆ ไปตลอดในชวง 2-3 เดือนแลวจึงเริ่มชาลง แตหลัง จากมีอาการนาน 6 เดือนถึง 1
ป โอกาสที่อาการจะดีขึ้นจะลดลงมาก
อยางไรก็ตาม มีความพยายามในการวิจัยเพื่อหายามารักษาใหผูปวยฟนตัวไดเร็วขึ้น
โดยเฉพาะการ ใชยาตานไวรัสและยากลุมสเตียรอยดเพื่อลดการอักเสบ ซึ่งขอมูลของงานวิจัยที่
ผานมา ยืนยันถึงประโยชน ของการใหยาสเตียรอยด เชน การใหยาเพรดนิโซโลน (prednisolone)
เปนเวลา 7-14 วัน จะทําใหเสน ประสาทมีการฟนตัวเร็วขึ้น และลดความพิการจากโรคไดบาง แต
ตองใหยานี้ภายใน 2-3 วัน หลังเกิด อาการขึ้นหากใหชากวานั้นจะไมไดประโยชนเทาไร สวนยา
ตานไวรัส เชน acyclovir พบวา มีประโยชน ไมชัดเจน และหากจะใหก็ควรที่จะใหโดยเร็วเชนกัน
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นอกจากการรักษาดวยวิธีการใชยาแลว การฟนฟูสภาพผูปวยดวยวิธีกายภาพบําบัดก็
เปนอีกทาง เลือกหนึ่งที่มีเปาหมายเพื่อใหผูปวยมีความสามารถที่จะเหลือชวยตัวเอง และมี
คุณภาพชีวิตใกลเคียงปกติ มากที่สุด ผูปวยที่สามารถใหการฟนฟูไดดี เปนผูปวยที่สามารถที่จะ
รับรู เขาใจ และติดตอคําบอกเลา เพราะ “การเรียนรู” เปนขั้นตอนการฝกที่สําคัญของการฟนฟู
สภาพของผูปวย
การฟนฟูสมรรถภาพรางกายผูปวยอัมพาตครึ่งซีก
ผูปวยที่ผลการฟนฟูไดผลดีจะตองมีลักษณะดังนี้คือ
1. ไดรับการสนับสนุนจากครอบครัวและสังคมที่อยูใกลชิดกับผูปวย
2. มีการฟนตัวของความสามารถในการควบคุมการขับถายปสสาวะไดเร็ว ภายใน 1-2
สัปดาห
3. มีการฟนตัวของกลามเนื้อลําตัว สะโพก หัวไหล โดยเร็วโดยเฉพาะกลามเนื้อสวน
ตนไดภายใน 2-4 สัปดาห
4. มีการรับรูที่ดี
5. มีอารมณดี ไมมีอาการซึมเศรา
ปจจัยที่ทําใหเกิดผลลัพธที่แตกตางกันในการฟนฟูสมรรถภาพรางกายของ
ผูปวย
การฟนฟูสมรรถภาพรางกายของผูปวยอัมพาตครึ่งซีกมีผลลัพธที่แตกตางกันออกไป
เนื่องจากมี ปจจัยที่ทําใหเปนปญหาในการฟนฟูสมรรถภาพรางกายของผูปวยแตละรายดังตอไปนี้
1. ปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ อายุที่มากกวา 70 มักมีปญหาเรื่องการฟนฟูรางกาย
2. ตําแหนงของรอยโรค ชนิดและระดับความรุนแรงของโรค
3. ความบกพรองทางกาย ไดแก การรับรู การมองเห็น อาการออนแรง การทรงตัว
4. การสื่อความหมายและความสามารถในการเรียนรู
5. โรคประจําตัวหรือภาวะที่พบรวม
6. ความสามารถในการปรับตัวและลักษณะการปรับตัว
7. ระยะเวลาตั้งแตเปนโรคหลอดเลือดสมองจนถึงเวลาในการฟนฟูสมรรถภาพ
8. ภาวะซึมเศราของผูปวย
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ขอมูลเกี่ยวกับทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรูสิ่งเราและการตอบสนอง
การเรียนรู (Learning)
หมายถึง "การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปจากเดิม อันเปนผลมาจากการไดรับ
ประสบการณพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง" ในที่นี้ มิไดหมายถึงเฉพาะพฤติกรรมทางกายเทานั้น แต
ยัง รวมถึงพฤติกรรมทั้งมวลที่มนุษยแสดงออกมาได ซึ่งจะแยกไดเปน 3 ดาน คือ
1. พฤติกรรมทางสมอง (Cognitive) หรือพุทธิพิสัย เปนการเรียนรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง
(Fact) ความคิดรวบยอด (Concept) และหลักการ (Principle)
2. พฤติกรรมดานทักษะ (Psychromotor) หรือทักษะพิสัย เปนพฤติกรรมทาง
กลามเนื้อ แสดงออกทางดานรางกาย เชน การวายน้ํา การขับรถ อานออกเสียง แสดงทาทาง
3. พฤติกรรมทางความรูสึก (Affective) หรือจิตพิสัย เปนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นภายใน
เชน การเห็นคุณคา เจตคติ ความรูสึกสงสาร เห็นใจเพื่อนมนุษย เปนตน
ทฤษฎีสิ่งเราและการตอบสนอง (S-R Theory)
นักการศึกษาไดศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรูของมนุษยและไดคนพบทฤษฎีที่ทํา
ใหการเรียนรูเกิดประสิทธิผลขึ้น นั่นก็คือ “ทฤษฎีสิ่งเราและการตอบสนอง” ทฤษฎีนี้มีชื่อเรียก
หลายชื่อ ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะในภาษาอังกฤษ มีชื่อเรียกตาง ๆ เชน
Associative Theory, Associationism, Behaviorism เปนตน นักจิตวิทยาที่สําคัญในกลุมนี้ คือ
พาฟลอฟ (Pavlov) วัตสัน (Watson) ธอรนไดค (Thorndike) กัทธรี (Guthrie) ฮัล (Hull) และสกิน
เนอร (Skinner) ทฤษฎีนี้อธิบายวา พื้นฐานการ กระทําซึ่งเปนผลมาจาก การเรียนรูของแตละคน
ขึ้นอยูกับอิทธิพลของสิ่งแวดลอม
หลักการของทฤษฎีสิ่งเราและการตอบสนอง
1. การเสริมแรง (Reinforcement) เปนตัวกระตุนใหเกิดการตอบสนองหรือใหเกิด
พฤติกรรม การเรียนรูตามที่ตองการเชน การใหรางวัล หรือการทําโทษ หรือการชมเชย
2. การฝกฝน (Practice) ไดแกการใหทําแบบฝกหัดหรือการฝกซ้ําเพื่อใหเกิดทักษะใน
การแกปญหาที่สัมพันธกัน โดยเฉพาะวิชาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ
3. การรูผลการกระทํา (Feedback) ไดแก การที่สามารถใหผูเรียนรูไดรูผลการปฏิบัติ
ไดทันที เพื่อจะทําใหผูเรียนไดปรับพฤติกรรมไดถูกตองอันจะเปนหนทางการเรียนรูที่ดีหนาที่ของ
ผูสอนจึงควรจะตองพยายามทําใหวิธีสอนที่สงเสริมใหผูเรียนไดรับประสบการณแหงความสําเร็จ
4. การสรุปเปนกฎเกณฑ (Generaliation) ไดแก การไดรับประสบการณตาง ๆ ที่
สามารถสรางมโนทัศน (Concept) จนกระทั่งสรุปเปนกฎเกณฑที่จะนําไปใชได
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5. การแยกแยะ (Discrimination) ไดแก การจัดประสบการณที่ผูเรียนสามารถแยกแยะ
ความ แตกตางของขอมูลไดชัดเจนยิ่งขึ้นอันจะทําใหเกิดความสะดวกตอการเลือกตอบสนอง
6. ความใกลชิด (Continuity) ไดแก การสอนที่คํานึงถึงความใกลชิดระหวางสิ่งเรา
และการตอบสนองซึ่งเหมาะสําหรับการสอนคํา เปนตน
ผูวิจัยไดทําการศึกษาถึงทฤษฎีการเรียนรู (Learning Theory) ของกาเย (Gagne) ซึ่ง
เปนทฤษฎีที่มี ความสัมพันธกับงานวิจัยนี้โดยมีรายละเอียดดังนี้
แบบการเรียนรูของกาเย (Gagne)
กาเย (Gagne) ไดเสนอหลักที่สําคัญเกี่ยวกับการเรียนรูวาไมมีทฤษฎีหนึ่งหรือทฤษฎี
ใดสามารถอธิบายการเรียนรูของบุคคลไดสมบูรณ ดังนั้น กาเย จึงไดนําทฤษฎีการเรียนรูแบบสิ่ง
เราและการตอบสนอง (S-R Theory) กับทฤษฎีความรู (Cognitive Field Theory) มาผสมผสาน
กันในลักษณะของการจัดลําดับ การเรียนรูดังนี้
1. การเรียนรูแบบสัญญาณ (Signal Learning) เปนการเรียนรูแบบการวางเงื่อนไข
เกิดจากความ ใกลชิดของสิ่งเราและการกระทําซ้ําผูเรียนไมสามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเอง
2. การเรียนรูแบบการตอบสนอง (S-R Learning) คือการเรียนรูที่ผูเรียนสามารถ
ควบคุมพฤติกรรมนั้นไดการตอบสนองเปนผลจากการเสริมแรงกับโอกาสการกระทําซ้ํา หรือฝกฝน
3. การเรียนรูแบบลูกโซ (Chaining Learning) คือการเรียนรูอันเนื่องมาจากการ
เชื่อมโยงสิ่งเรา กับการตอบสนองติดตอกันเปนกิจกรรมตอเนื่องโดยเปนพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการ
เคลื่อนไหว เชนการขับรถ การใชเครื่องมือ
4. การเรียนรูแบบภาษาสัมพันธ (Verbol Association Learning) มีลักษณะ
เชนเดียวกับการเรียน รูแบบลูกโซ หากแตใชภาษา หรือสัญญลักษณแทน
5. การเรียนรูแบบการจําแนก (Discrimination Learning) ไดแกการเรียนรูที่ผูเรียน
สามารถมองเห็นความแตกตางสามารถเลือกตอบสนองได
6. การเรียนรูมโนทัศน (Concept Learning) ไดแกการเรียนรูอันเนื่องมาจาก
ความสามารถ ในการตอบสนองสิ่งตาง ๆ ในลักษณะที่เปนสวนรวมของสิ่งนั้น เชนวงกลม
ประกอบดวยมโนทัศนยอย ที่เกี่ยวกับ สวนโคง ระยะทาง ศูนยกลาง เปนตน
7. การเรียนรูกฏ (Principle Learning) เกิดจากความสามารถเชื่อมโยงมโนทัศน เขา
ดวยกัน สามารถนําไปตั้งเปนกฎเกณฑได
8. การเรียนรูแบบปญหา (Problem Solving) ไดแก การเรียนรูในระดับที่ ผูเรียน
สามารถรวมกฎเกณฑ รูจักการแสวงหาความรู รูจักสรางสรรค นําความรูไปแกปญหาใน
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สถานการณตาง ๆ ไดจากลําดับ การเรียนรูนี้แสดงใหเห็นวา พฤติกรรมการเรียนรูแบบตน ๆ จะ
เปนพื้นฐานของการเรียนรูระดับสูง
การประยุกตใชทฤษฎีการเรียนรู
ทฤษฎีการเรียนรูตาง ๆ สามารถนําไปประยุกตใชเปนหลักในการจัดการเรียนการสอน
ได ในลักษณะตาง ๆ เชน การจัดสภาพที่เหมาะสมสําหรับการเรียนการสอน การจูงใจ การรับรู
การเสริมแรง การถายโยงการเรียนรู ฯลฯ การจัดสภาพที่เอื้อตอการเรียนรูการจัดการเรียนการสอน
ที่สอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรู เพื่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้นจะตองคํานึงถึงหลักการที่สําคัญ
อยู 4 ประการ คือ
1. ใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนอยางกระฉับกระเฉง เชน การใหเรียนดวยการลงมือ
ปฏิบัติ ประกอบกิจกรรม และเสาะแสวงหาความรูเอง ไมเพียงแตจะทําใหผูเรียนมีความสนใจ
สูงขึ้นเทานั้น แตยังทําใหผูเรียนตองตั้งใจสังเกตและติดตามดวยการสังเกต คิดและใครครวญตาม
ซึ่งจะมีผลตอการเพิ่มพูนความรู
2. ใหทราบผลยอนกลับทันทีเมื่อใหผูเรียนลงมือปฏิบัติหรือตัดสินใจทําอะไรลงไปก็จะ
มีผลสะทอนกลับใหทราบวานักเรียนตัดสินใจถูกหรือผิดโดยทันทวงที
3. ใหไดประสบการณแหงความสําเร็จโดยใชการเสริมแรง เมื่อผูเรียนแสดงพฤติกรรม
ที่พึงประสงคหรือถูกตองก็จะมีรางวัลให เพื่อใหเกิดความภาคภูมิใจและแสดงพฤติกรรมนั้นอีก
4. การใหเรียนไปทีละนอยตามลําดับขั้นตองใหผูเรียนตองเรียนทีละนอยตามลําดับขัน้
ที่พอเหมาะกับความสนใจและความสามารถของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล
เปนสําคัญจะทําใหประสบความสําเร็จในการเรียนและเกิดการเรียนรูที่มั่นคงถาวรขึ้น
การจูงใจ (Motivation)
หลักการและแนวคิดที่สําคัญของการจูงใจ คือ
1. การจูงใจเปนเครื่องมือสําคัญที่ผลักดันใหบุคคลปฏิบัติกระตือรือรนและปรารถนาที่
จะรวมกิจกรรมตาง ๆ เพราะการตอบสนองใด ๆ จะเปนผลเพื่อลดความตึงเครียดของบุคคลที่มีตอ
ความตองการนั้น ๆ ดังนั้นคนเราจึงดิ้นรนเพื่อใหไดตามความตองการที่เกิดขึ้นตอเนื่อง กิจกรรม
การเรียนการสอนจึงตองอาศัยการจูงใจ
2. ความตองการทางกาย อารมณ และสังคม เปนแรงจูงใจที่สําคัญตอกระบวนการ
เรียนรูของผูเรียน ผูสอนจึงควรหาทางเสริมแรงหรือกระตุนโดยปรับกิจกรรมการเรียนการสอนที่
สอดคลองกับความตองการเหลานั้น
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3. การเลือกสื่อและกิจกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับความสนใจความสามารถ
และความพึงพอใจแกผูเรียนจะเปนกุญแจสําคัญใหการจัดกระบวนการเรียนรูประสบความสําเร็จ
ไดงาย มีแรงจูงใจสูงขึ้นและมีเจตคติที่ดีตอการเรียนเพิ่มขึ้น
4. การจูงใจผูเรียนใหมีความตั้งใจและสนใจในการเรียนยอมขึ้นอยูกับบุคลิกภาพของ
ผูเรียนแตละคนซึ่งผูสอนจะตองทําความเขาใจลักษณะความตองการของผูเรียนแตละระดับ แตละ
สังคมแตละครอบครัวแลวจึงพิจารณากิจกรรมการเรียนที่จะจัดใหสอดคลองกัน
5. ผูสอนควรจะพิจารณาสิ่งลอใจหรือรางวัลรวมทั้งกิจกรรมการแขงขันใหรอบคอบ
และเหมาะสมเพราะเปนแรงจูงใจที่มีพลังรวดเร็วซึ่งใหผลทั้งทางดานเสริมสรางและการทําลายก็ได
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสถานการณและวิธีการ
ทฤษฎีการจูงใจไดอธิบายเกี่ยวกับสภาวะของบุคคลที่พรอมที่จะสนองความตองการ
หากสิ่งนั้น มีอิทธิพลสําหรับความตองการของเขาทฤษฎีการจูงใจที่สําคัญคือทฤษฎีความตองการ
ของมาสโลว (Maslow`s Theory) ซึ่งอธิบายความตองการของบุคคลวา พฤติกรรมตาง ๆ ของ
บุคคลลวนเปนสิ่งแสดงใหเห็นถึงความพยายามหาวิธีการสนองความตองการใหกับตนเองทั้งสิ้น
และคนเรามีความตองการหลายดาน
มาสโลวไดจําแนกความตองการของคนไวดังนี้ คือ
1. ความตองการทางกาย ไดแก ความตองการปจจัยที่จําเปนพื้นฐานสําหรับการ
ดํารงชีวิต อันไดแก อาหาร น้ํา และ อากาศ
2. ความตองการความปลอดภัย เชน ตองการความสะดวกสบาย การคุมครอง
3. ความตองการความรักและความเปนเจาของ เชน ตองการเปนที่รักของบุคคลอื่น
4. ความตองการใหผูอื่นเห็นคุณคาของตน เชน การยอมรับและยกยองจากสังคม
5. ความตองการเขาใจตนเอง คือความเขาใจสภาวะของตน เชน ความสามารถ ความ
ถนัด ซึ่งสามารถเลือกงานเลือกอาชีพที่เหมาะกับตนเอง
6. ความตองการที่จะรูและเขาใจ คือ พยายามที่จะศึกษาหาความรูและการแสวงหา
สิ่งที่มีความหมายตอชีวิต
7. ความตองการดานสุนทรียะ คือ ความตองการในดานการจรรโลงใจดนตรี ความ
สวยงามและงานศิลปะตาง ๆ มาสโลว ไดอธิบายใหเห็นเพิ่มเติมวาความตองการของคนเราตั้งแต
ลําดับที่ 1-4 นั้นเปนความตองการที่จําเปนซึ่งคนเราจะขาดไมไดและทุกคนจะพยายามแสวงหา
เพื่อสนองความตองการ นั้น ๆ สวนลําดับความตองการที่ 5-7 เปนแรงจูงใจที่มากระตุนใหบุคคล
แสวงหาตอ ๆ ไป เมื่อสามารถสนองความตองการพื้นฐานไดสําเร็จเปนลําดับแลว
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การแขงขัน (Competition)
จะมีคุณคาในดานการจูงใจถาหากรูจักนําไปใชใหเหมาะสมจะเกิดผลดีทางการเรียน
แตถาใชไมถูกตองจะเกิดผลเสียทางอารมณของผูเรียน เบอรนารด (Bernard) ไดใหความเห็นวา
ควรจะเปนการแขงขันกับตนเองในการพัฒนาผลงานใหม ๆ กับที่เคยทํามาแลว ถาหากเปนเกม
การแขงขันระหวางผูเรียนควรจะเนนย้ําการรักษากติกา การยอมรับและมีน้ําใจเปนนักกีฬาให
ผูเรียนเขาจุดมุงหมายเพื่อผลสัมฤทธิ์มากกวาชัยชนะ
การรับรู (Perception)
การรับรูเปนพื้นฐานการเรียนรูที่สําคัญของบุคคลเพราะการตอบสนองพฤติกรรมใด ๆ
จะขึ้นอยูกับการรับรูจากสภาพแวดลอมของตน และความสามารถในการแปลความหมายของ
สภาพนั้น ๆ ดังนั้นการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพจึงขึ้นอยูกับการรับรูและสิ่งเราที่มีระสิทธิภาพซึ่ง
ปจจัยการรับรูประกอบดวยประสาทสัมผัส และปจจัยทางจิต คือ ความรูเดิม ความตองการและ
เจตคติ เปนตน หลักการรับรูสําหรับการ ศึกษาที่สําคัญโดยสรุปมีดังนี้
1. การรับรูจะพัฒนาตามวัย และความสามารถทางสติปญญาที่จะรับรูสิ่งภายนอก
อยางถูกตองและเหมาะสม
2. การรับรูโดยการเห็นจะกอใหเกิดความเขาใจดีกวาการไดยินและประสาทสัมผัสอื่น ๆ
ดังนั้น การเรียนรูโดยผานประสาทสัมผัสไดมากจะกอใหเกิดความเขาใจที่สมบูรณยิ่งขึ้น
3. ลักษณะและวิธีการรับรูของแตละคนจะแตกตางกันตามพื้นฐานของบุคลิกภาพ
และจะแสดงออกตามที่ไดรับรูและเจตคติของเขา
4. การเขา ใจผู เ รีย นทั้ง ในดา นคุณลักษณะและสภาพแวดลอ มจะเปนผลดีตอ การ
จัดการเรียนและการสอน
การเสริมแรง (Reinforcement)
สรุปแนวคิดที่สําคัญของนักจิตวิทยาการศึกษา ดังนี้
1. ธอรนไดค (Thorndike) ใหขอสรุปวา การเสริมแรงจะชวยใหเกิดความกระหายใครรู
เกิดความพอใจและนําไปสูความสําเร็จ
2. สกินเนอร (Skinner) กลาววา "การเสริมแรง จะเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหบุคคลแสดง
พฤติกรรมซ้ํา และพฤติกรรมของบุคคลสวนใหญจะเปนพฤติกรรมการเรียนรูแบบปฏิบัติ (Operant
Learning) และพยายามเนนวาการตอบสนองตอสิ่งเราใด ๆ ของบุคคลสิ่งเรานั้นจะตองมีสิ่ง
เสริมแรงอยูในตัว หากลดสิ่งเสริมแรงลงเมื่อใดการตอบสนองจะลดลงเมื่อนั้น"
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3. กัทธรี (Grthrie) เชื่อวาการเรียนรูจะเปนผลมาจากสิ่งเราและการตอบสนองซึ่งเมื่อ
เกิดขึ้นพรอม ๆ กัน สิ่งเราทุกอยางยอมจะมีลักษณะที่เราและกอใหเกิดพฤติกรรมไดทั้งหมด ดังนั้น
การเสริมแรงไมจําเปนตองนํามาใชสําหรับการตอบสนอง
4. ฮัล (Hull) เชื่อวาการเสริมแรงเปนสิ่งที่ทําใหเกิดความสัมพันธระหวางสิ่งเราและ
การตอบสนองไม มี ก ารเรี ย นใดๆ ที่ มี ค วามสมบู ร ณ ก ารเรี ย นรู เ ป น ลั ก ษณะของการกระทํ า ที่
ตอเนื่องกันจะคอย ๆ สะสมขึ้นเรื่อย ๆ การเสริมแรงทุกครั้งจะทําใหการเรียนรูเพิ่มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
หลักการและแนวคิดที่สําคัญของการเสริมแรง
1. การเรียนรูจะเกิดขึ้นไดตองอาศัยการเสริมแรง การเสริมแรงทางบวกจะดีกวาทางลบ
2. การเรียนรูจะเกิดขึ้นไดตอ งอาศัยความใกลชิดระหวางสิ่งเราและการตอบสนอง
3. การเสริมแรงมีหลายวิธีอาจใชวัตถุสิ่งของหรือถอยคําที่แสดงความรูสึกก็ได ที่
สามารถสรางบรรยากาศกระตุนใหความพึงพอใจใหเกิดความสําเร็จหรือเครื่องบอกผลการกระทํา
วาถูกผิด และอาจเปนการสงเสริมใหเกิดการเสริมแรงตอ ๆ ไป
4. การเสริมแรงควรจะตองใหสม่ําเสมอ นอกจากนั้นหลักการเสริมแรงยังทําให
สามารถปรับพฤติกรรมได
5. ควรจะใหการเสริมแรงทันทีที่มีการตอบสนองไดอยางถูกตอง ซึ่งควรจะเกิดขึ้น
ภายในประมาณ 10 วินาที ถาหากมีการตอบสนองที่ตองการซ้ําหลายครั้ง ๆ ก็ควรเลือกใหมีการ
เสริมแรงเปนบางครั้งบางคราว แทนที่จะเสริมแรงทุกครั้งไป
6. ควรจะจัดกิจกรรมการเรียนใหเปนไปตามลําดับจากงายไปยาก และเปนตอนสั้น ๆ
ที่สอดคลองกับความสามารถของผูเรียน
การถายโยงการเรียนรู (Transfer of learning)
1. ธอรนไดค (Thorndike) กลาวถึง การถายโยงการเรียนรูจากสถานการณหนึ่งไปสู
อีกสถานการณหนึ่งนั้น สถานการณทั้งสองจะตองมีองคประกอบที่คลายคลึงกัน คือ เนื้อหาวิธีการ
และเจตคติที่สัมพันธกันกับสถานการณเดิม
2. เกสตัลท (Gestalt) กลาววา การถายโยงการเรียนรูจะเกิดขึ้นเมื่อผูเรียนไดมองเห็น
รูปรางทั้งหมดของปญหาและรับรูความสัมพันธนั้นเขาไป กลาวคือสถานการณใหมจะตองสัมพันธ
กับสถานการณเดิม
หลักการและแนวคิดที่สําคัญของการถายโยงการเรียนรู
1. การถายโยงควรจะตองปลูกฝงความรู ความคิด เกี่ยวกับกฎเกณฑตาง ๆ เปนพื้นฐาน
ที่สามารถนําไปใชในสถานการณที่คลายคลึงกัน
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2. ผูสอนควรใชวิธีการแกปญหาหรือวิธีการเรียนรูเพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีโอกาสคิด
และเกิดทักษะอยางกวางขวางซึ่งจะเปนวิธีการที่ชวยใหเห็นความสัมพันธของความรู
3. การถายโยงจะเกี่ยวของกับความแตกตางระหวางบุคคล กิจกรรมการเรียนการสอน
จึงตองคํานึงหลักการนี้ดวย
4. การถ า ยโยงที่ อ าศั ย สถานการณ ที่ สั ม พั น ธ กั น ระหว า งสถานการณ เ ดิ ม และ
สถานการณใหมจะชวยใหเกิดการเรียนรูสะดวกขึ้น
องคประกอบของการสื่อความหมาย
การสื่อสารเปนพฤติกรรมอยางหนึ่งของมนุษย เชนเดียวกับพฤติกรรมอยางอื่น เชน
การกินอยู หลับนอน การทํางาน การเลนกีฬา และเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นเปนประจําใน
ชีวิตประจําวันของแตละบุคคล ซึ่งลักษณะการสื่อสารในชีวิตประจําวันของคนเรานั้นอาจเกิดขึ้น
ทั้งการสื่อสารระหวางมนุษยดวยกันเอง สื่อสารกับสัตวอื่น ตลอดถึงการสื่อสารกับเครื่องมือ
โดยเฉพาะปจจุบันไดมีการคนพบและนําคอมพิวเตอรมาใชในงานตาง ๆ อยางมาก จึงมีการ
สื่อสารรูปแบบใหมเกิดขึ้น คือ การสื่อสารกับเครื่องมืออยางไรก็ตาม การสื่อสารระหวางมนุษย
ดวยกันเอง (Human Communication) ถือวาเปนสิ่งสําคัญที่สุด และเปนความหมายที่แทจริงของ
การสื่อสาร
การสื่อสารโดยทั่วไปจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลหนึ่ง ตองการถายทอดหรือสงขาวสารไปยัง
บุคคลอีกคนหนึ่ง ดังนั้นกระบวนการของการสื่อสารจึงตองมีองคประกอบอยางนอยที่สุด 3 สวน
คือ ผูสงสาร (Sender หรือ Source) ขาวสาร (Message)และชองทาง (Channel) ผูรับสาร
(Reciever) ลักษณะการสื่อสารแบบนี้ เปนการสื่อสารอยางงายและสื่อสารเพียงทางเดียว (OneWay Communication) คือเมื่อผูสงสารถายทอดสารไปยังผูรับสารแลว ผูรับสารจะมีความเขาใจ
ตามที่ผูสงสารตองการหรือไมนั้นยังไมอาจทราบได ซึ่งเปนลักษณะของการสื่อสารมวลชน
โดยทั่วไปผูรับสารไมมีโอกาสแสดงปฏิกิริยาตอบสนอง ดังนั้นเพื่อใหบรรลุจุดประสงคของการ
สื่อสารอยางสมบูรณ คือใหผูรับสารมีความรูความเขาใจหรือมีความรูสึกนึกคิดตามที่ผูสงสาร
ตองการนั้น จําเปนตองคํานึงถึงองคประกอบอื่น ๆ เพื่อใหครอบคลุมกระบวนการสื่อสารใหมาก
ที่สุด นักวิชาการดานการสื่อสารไดกําหนดองคประกอบและอธิบายความสัมพันธขององคประกอบ
ตาง ๆ ในกระบวนการของการสื่อสารและแสดงเปนแผนผังองคประกอบที่สมบูรณของการสื่อสาร
ดังนี้
1. ผูสงสาร (SOURCE) หมายถึง แหลงกําเนิดสารอาจเปนบุคคล องคการ สถาบัน
หรือคณะบุคคลที่ทําหนาที่กําหนดสาระ ความรูความคิดที่จะสงไปยังผูรับสาร ดังนั้นการสื่อสารจะ
บรรลุจุดประสงคหรือไม เพียงใด จึงขึ้นอยูกับผูสงสารและสารที่สงเปนสําคัญ
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สาร (Message) หมายถึง เรื่องราวความรูความคิดตาง ๆ ที่ผูสงประสงคจะใหไป
ถึงผูรับมีองคประกอบที่เปนปจจัยชี้ความสําเร็จของการสื่อสาร 3 ประการ คือ
1.1 เนื้อหาของสาร
1.2 สัญลักษณหรือรหัสของสาร
1.3 การเลือกและจัดลําดับขาวสาร
2. ตัวเขารหัสสาร (ENCODER) สารที่จะสงไปยังผูรับนั้น ปกติเปนความรูความคิดที่
ไมอาจจะสงออกไปไดโดยตรง จําเปนตองทําใหสารนั้นอยูในลักษณะที่จะสงได เชน ทําใหเปน
คําพูด สัญญาณ ภาษา ทาทาง หรือรหัสอื่น ๆ การสื่อสารโดยทั่วไปผูสงสารจะทําหนาที่เปน
Encoder ซึ่งอาจเขารหัสโดยตรงโดยตัวผูสงสาร เชน เปนคําพูดหรืออาจจะใชเครื่องมือสื่อสารตาง ๆ
เปนเครื่องชวย เชน โทรเลข วิทยุ โทรทัศน ฯลฯ
3. ชองทางการสื่อสาร (CHANNEL) ขาวสารจากผูสงจะถูกถายทอดโดยอาศัยสื่อหรือ
ตัวกลาง (Media) ซึ่งอาจเปนสื่ออยางงาย เชน การพบปะพูดคุยกันตัวตอตัว การเขียนแสดงกิริยา
ทาทางไปจนถึงการใชสื่อที่มีความซับซอนยิ่งขึ้น เชน วิทยุ โทรทัศน คอมพิวเตอร
4. การแปลรหัสสาร (DECODER) คือ การแปลความหมายของรหัสสัญญาณที่สง
มายังผูรับใหผูรับสามารถเขาใจได หากผูสงใชรหัสสัญญาณ (Encode) ที่ผูรับสามรถแปล
ความหมายไดเองโดยตรง เชน ใชภาษาที่ผูรับเขาใจการสื่อสารก็จะงายขึ้นแตหากผูสงใชรหัส
สัญญาณที่ผูรับไมอาจเขาใจได เชน ใชภาษาที่ผูรับฟงไมเขาใจการสื่อสารก็จะเพิ่มความซับซอน
ยิ่งขึ้นซึ่งยอมจะสงผลตอความสําเร็จของการสื่อสาร
5. ผูรับสาร (RECIEVER) เปนจุดหมายปลายทาง (Destination) ของการสื่อสาร ซึ่ง
จะตองมีการรับรูเขาใจหรือแสดงพฤติกรรมตามที่ผูสงสารตองการ หากไมเปนไปตามนั้นก็ถือวา
การสื่อสารลมเหลว ผูรับสารจะตองมีทักษะการสื่อสาร (Communication Skill) ดีเชนเดียวกับผูสง
สารจึงจะชวยให การสื่อสารบรรลุผลสมบูรณ
6. ปฏิกิริยาของผูรับสารและการตอบสนอง (Response and Feed back) เมื่อผูรับ
ไดรับสารและแปลความหมายเปนที่เขาใจอยางใดอยางหนึ่งแลว ผูรับยอมจะมีปฏิกิริยาตอบสนอง
ตอสารอยางใดอยางหนึ่งดวย เชน เห็นดวย ไมเห็นดวย คลอยตามหรือตอตานซึ่งการตอบสนอง
ของผูรับอาจผิดไปจากที่ผูสงตองการก็ได ปฏิกิริยาตอบสนองของผูรับ หากไดมีการยอนกลับ
(Feed back) ไปยังผูสงสารใหรับรูจะชวยใหเกิดการปรับการสื่อสารใหไดผลดียิ่งขึ้น กรณีเชนนี้
เรียกวา การสื่อสารแบบ 2 ทาง
การตอบสนองของผู รับสารกลับไปยังผูส งสารยอมจะต องเกิดกระบวนการสื่อสาร
เริ่มตนขึ้นอีกครั้งหนึ่ง โดยผูรับจะทําหนาที่เปนผูสงสารและผูสงสารในตอนแรกจะทําหนาที่เปน
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ผูรับสารแทนซึ่งจะตองอาศัยองคประกอบตาง ๆ ของการสื่อสารเชนเดียวกับการสื่อสารในขั้นตอน
แรก การสื่อสารแบบ 2 ทาง ผูสื่อสารจึงทําหนาที่เปนทั้งผูรับและผูสงสารไปพรอม ๆ กัน
อุปสรรคและความสําเร็จของการสื่อสาร
การสื่อสารตองอาศัยองคประกอบหลายอยางดังกลาวมา ดังนั้นองคประกอบแตละ
สวนจึงลวนเปนปจจัยที่จะสงผลใหการสื่อสารประสบความสําเร็จหรือลมเหลวได ซึ่งในที่นี้จะ
กลาวถึงเฉพาะในองคประกอบที่มีความสําคัญ คือ คุณสมบัติของผูสงและผูรับสาร การสื่อสารจะ
ประสบผลเพียงใดนั้นขึ้นอยูกับคุณสมบัติสําคัญของผูรับและผูสงสาร 5 ประการ คือ
1. มีความรูความสามารถทั้งผูสงและผูรับสาร หากมีความรูความสามารถอยูในระดับสูง
จะมีความเชื่อมั่นในตนเอง รับรูและเขาใจสิ่งตาง ๆ ไดรวดเร็วกวาผูที่มีความรูความสามารถต่ํา
หากผูสงสารและผูรับสารมีพื้นฐานความรูแตกตางกัน กรณีผูสงสาร มีความรูความสามารถสูงกวา
ผูรับสารจะใหผลสําเร็จของการสื่อสารดีกวากรณีผูสงสารมีความรูความสามารถต่ํากวาผูรับสาร
2. มีทักษะในการสื่อสาร คือมีความเชี่ยวชาญสามารถในการพูด การแสดงมีจิตวิทยา
ในการจูงใจสูงสามารถใชเครื่องมือสื่อสารตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสิ่งเหลานี้จะตองอาศัย
ความรู ความสามารถและการฝกฝนตนเองเปนสําคัญ
3. มีเจตคติที่ดี ผูสื่อสารที่มีเจตคติที่ดีตอกันจะชวยใหเขาใจซึ่งกันและกันไดงายขึ้น
รูจักวิเคราะหความรู ความคิดขาวสารตาง ๆ ดวยความเปนกลางแตหากผูสื่อสารมีเจตคติที่ไมดีตอ
กันจะมองกันในแงรายและบิดเบือนขาวสาร
4. พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมเนื่องจากสังคม วัฒนธรรม รวมถึง เพศ และอายุ
เปนตัวกําหนดความเชื่อ ความรูสึกนึกคิดของคนในสังคมผูที่จะสื่อสารเขาใจกันไดดีที่สุดนั้น ไดแก
ผูที่มีพื้นฐานทางสังคัมวัฒนธรรมเหมือนกันทั้งผูสงและผูรับ ผูสื่อสารที่มีความแตกตางกันทาง
สังคมวัฒนธรรม อาจทําใหการสื่อสารลมเหลว ทั้งนี้เพราะการพูดหรือการปฏิบัติอยางหนึ่งใน
สังคมหนึ่งอาจแปลความหมายแตกตางออกไปจากอีกสังคมหนึ่ง
การเรียนรูพฤติกรรม
พฤติกรรม คือ การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม ทั้ง
ภายนอกรางกายและภายในรางกายเพื่อการอยูรอดพฤติกรรมจําแนกไดออกเปน 2 ชนิดใหญ ๆ
คือโดยแสดงพฤติกรรมออกมาไดในชวงชีวิตของสิ่งมีชีวิต
1. พฤติกรรมที่มีมาแตกําเนิดและไมเปลี่ยนแปลง (Innate Behavior)
2. พฤติ ก รรมที่ เ กิ ด จากการเรี ย นรู ป รั บ เปลี่ ย นได ขึ้ น กั บ ประสบการณ ใ นช ว งชี วิ ต
(Learned Behavior)
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สมองและไขสันหลังเปนศูนยกลางการควมคุมระบบประสาทของรางกายโดยสมอง จะ
ชว ยใหเ รามี ค วามสามารถในการคิ ดรูสึ กเคลื่อ นไหว จดจํ า มี ค วามสุ ข หรื อเศร า หมองและยั ง
ควบคุมอวัยวะทุกสวนของรางกายที่ทําใหเกิดพฤิกรรมตาง ๆ ได
ขั้นตอนการเกิดพฤติกรรม
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ภาพที่ 5 ภาพการเกิดพฤติกรรม
ที่มา: สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.), การทํางานของระบบ
ประสาท, เขาถึงเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2555, เขาถึงไดจาก http://www.myfirstbrain.com/
student _view.aspx?ID=74726
พฤติกรรมจะสลับซั บซอนมากหรือนอ ยขึ้น กับระดั บการเจริ ญของปจจัย ต าง ๆ ใน
ขั้นตอนการเกิดพฤติกรรมนี้
ขอมูลเกี่ยวกับทฤษฎีดนตรีบําบัด
ความเปนมาของดนตรีบําบัด (บําเพ็ญจิต แสงชาติ, 2528)
ดนตรีมีความสําคัญตอชีวิตจิตใจมนุษยมานานแลว ทั้งในดานความบันเทิงเริงรมย
ทางสังคมวัฒนธรรมและจิตใ ดังจะเห็นไดจากหลักฐานทางประวัติศาสตรที่พิพิธภัณฑสถานใน
กรุงไคโร ประเทศอียิปตจัดแสดงอารยธรรมอียิปตโบราณเมื่อ 5,000 ป มีรูปปนดินเผาเปนนักดนตรี
ซึ่งกําลังดีดพิณ รูปนักรองกําลังใหความบันเทิงแกผูมีฐานะดี รวมเขาไวในสุสานดวย ทางดานกรีก
ก็พบวา การดีดพิณ ของเดวิดชวยปลดอารมณเศราของกษัตริยซอลไดโดยเชื่อวาวิญญาณรายจาก
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เทพที่มีอยูในกษัตริยนั้น ออกจากรางไปเพราะสภาพรางกายมีความสดชื่น แข็งแรงขึ้นจากการฟง
ดนตรี
นอกจากนั้นในทางตะวันตกถือวากรีกเปนชาติแรกที่มีการคนควาและใชดนตรีอยาง
เปนวิทยาศาสตรโดยนักปราชญหลายทานใหความเห็นเกี่ยวกับดนตรีไวดังนี้
โฮเมอร แนะวา ดนตรีสามารถปองกันอารมณที่เปนทางลบทั้งหลายได เชน ความโกรธ
เศรา ความวิตกกังวล ความกลัว และความเหนื่อยลา
ปทากอรัส เชื่อวา ดนตรีในชีวิตประจําวันของมนุษยมีผลกระทบตอสุขภาพ
เพลโต เขียนไวในหนังสือรีพับลิค แสดงความเชื่อมั่นวา สุขภาพกายและสุขภาพจิต
สามารถปรับใหดีขึ้นโดยการใชดนตรีและมีความเห็นไปไกลถึงขั้นที่วาควรนําดนตรีไปเปลี่ยนความ
เปนอยูของมนุษยทั่วโลก โดยวิธีเปลี่ยนหลักมาตราเสียงดนตรีกอน
ซิโนเครติส ซารเปนเตอรและแอเรียน เปนกลุมบุคคลที่นําดนตรีไปเพื่อการบําบัดผูปวย
ทางจิตเวชกอนผูอื่น โดยใชเครื่องดนตรีพิณสงบอารมณคนไขได
เซลซูส ยังแนะนําใหใชดนตรีประเภทสงบเยือกเย็น ฟงแลวสบายใจ แกผูปวยจิตซึมเศรา
ความหมายของดนตรีบําบัด (MUSIC THERAPY)
ดนตรีบําบัด (MUSIC THERAPY) หมายถึงการนําดนตรีและกิจกรรมตาง ๆ ไปใช
บําบัดรักษาผูปวยทั้งทางรางกาย จิตใจและอารมณ โดยคํานึงถึงวัยของผูปวยลักษณะโรคอาการ
เพื่อผูปวยสามารถฟนฟูสมรรถภาพของตนเอง ทําใหการดําเนินชีวิตทั้งตอตนเองและตอสังคม
ตอไปไดอยางปกติสุขเปนขบวนการรักษาที่ตองอาศัยความรูหลายแขนง คือ สาขาแพทยศาสตร
จิตเวช จิตวิทยา พยาบาลศาสตร สังคมวิทยา วิทยาศาสตรดานเสียง และวิชาดนตรีศึกษา ผูทํา
หนาที่บําบัดโดยใชดนตรีเราเรียกวา นักดนตรีบําบัด (MUSIC THERAPY)
สําหรับดนตรีบําบัดทางจิตเวชนั้น นักดนตรีบําบัดตองเขาใจความหมายของดนตรี
อยางลึกซึ้งกอนจึงจะสามารถดําเนินขั้นตอนการบําบัดได ดังตอไปนี้คือ
ดนตรี (MUSIC) มีความสัมพันธกับมนุษยมาตั้งแตเริ่มมีมนุษยชาติแลว ไมวาจะเปน
จังหวะชีพจร การเตนของหัวใจหรือแมแตลมหายใจของมนุษย ลวนแลวแตมีจังหวะที่เราสังเกตได
ทารกที่ อยู ในครรภ มารดากอนคลอด 3 เดือน พัฒนาระบบการฟ ง แลว ทารกจะมี
ปฏิกริยากับเสียง ตาง ๆ ทั้งภายในครรภและภายนอกครรภได (มณี เผือกวิไล, 2529)
ภายหลังการคลอดแลวมนุษยทุกคนเริ่มตั้งแตวัยทารกจวบจนถึงวัยชราก็ตองการสิ่ง
เราที่เปนเสียงเพื่อคลายเหงา เชน ฟงเสียงจากนกรองจากการไหวของกิ่งไมใบไม เสียงสาดซาของ
น้ําตก และเสียงมวนตัวของคลื่นตามชายฝงทะเล เปนตน หรือเพื่อการดํารงชีพอยูไดจากการ
ทํางาน เชน ฟงเสียงเครื่องจักรทํางานวาปกติหรือไม ฟงสัญญาณจากเครื่องคอมพิวเตอร เสียง
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จากการปองกันภัย เชน ไซเรนไฟไหมการรองเรียกใหชวยเหลือยามมีภัยมาตลอดจนการใชเสียง
เพื่อจุดประสงคในการสื่อสารการหาความรูโดยผานสื่อทางเสียง เชน จากวิทยุ โทรทัศน จากการ
บรรยายของครูอาจารย ฯลฯ เปนตน นอกเหนือจากคําพูดที่มีความหมายไพเราะ สุภาพ ออนโยน
และเสียงรองเพลงในขณะที่มีความสุข ความสบายใจแลว
เสียงตาง ๆ ในสิ่งแวดลอมของมนุษยจึงเปนสิ่งเราที่ทําใหเกิดพัฒนาการได มนุษยเกิด
การเรียนรูขึ้นทุกครั้ง โดยเฉพาะอยางยิ่งเสียงดนตรีนั้นจะใหคุณคามากเพราะไดรับการจัดระเบียบ
ของเสียงไวจึงใหความอบอุน ความมั่นคงทางจิตใจไดสูงกวาเสียงที่เกิดขึ้นอยางขาดระเบียบที่เรา
เรียกวา เสียงรบกวน (NOISE)
ปกติทั่วไปแลวเสียงทักทายของพอและแมนั้นยอมสรางความปติยินดีซาบซึ้งแกลูกทุก
คนไมวาจะเปนเชื้อชาติใด ภาษาใด แมจะกาวพนจากวัยเด็กมาสูวัยผูใหญแลวก็ตามการระลึกได
ถึงคุณคาของเสียง เรียกเสียงทักทายของพอแมนั้นยังคงอยู สิ่งฝงใจจากการเลานิทานใหฟงก็ดี
หรือแมแตเพลงกลอมเด็กจะชวยใหเด็กเกิดลักษณะมั่นใจในตนเองเพราะเปนเสียงที่เกิดจาก
ความหวังดี บางครั้งก็ปลอบประโลม สรางความรูสึกซึ้ง เด็กรูจักเสียงที่ดีเหลานี้ตั้งแตยังพูดไมได
ยิ่งมีโอกาสไดยินเสียงพูดคุยของพอและแมหรือเสียงเพลงกลอมเด็กพรอม ๆ กับการเลี้ยงดูปอนนม
และการอุ ม ชู สั ม ผั ส ทางกายแล ว ก็ จ ะเป น สิ่ ง เร า ผสมผสานที่ ช ว ยให เ ด็ ก มี สุ ข ภาพจิ ต ดี เด็ ก มี
ภูมิคุมกันทางสุขภาพจิตตั้งแตเปนทารก
ความหมายของดนตรี
เสียงดนตรีที่มนุษยทําขึ้น แบงเปนสองชนิดใหญ ๆ คือ
1. เสียงดนตรี (SOUND)
2. เสียงรอง (VOICE)
โดยมีองคประกอบดนตรี มีดังนี้
1. จังหวะ (Rhyhm)
จังหวะ หมายถึงการเคลื่อนไหวของเสียงในชวงเวลาหนึ่ง เชน เสียงเตนเปนจังหวะ
ของชีพจร การตีกลองเปนจังหวะรัว เสียงระฆังเคาะเปนจังหวะบอกเวลา เสียงที่ไดจากการเปา
ขลุยเปนเสียงสั้นยาว เปนตน
จังหวะ เปนสิ่งประกอบสําคัญและเปนสิ่งแรกของดนตรีหากจังหวะไมดีแลวดนตรีก็
เสียได โดยเนื้อแทของจังหวะเพียงอยางเดียวเทานั้นก็ทําใหเกิดความรูสึกไดมากมายอาจชักนํา
อารมณไปทางดานใดก็ได เชน ความรูสึกวังเวง จากจังหวะการเคาะระฆังบอกเวลายามค่ําคืนหรือ
รูสึกคึกคักตื่นเตนอยางมีชีวิตชีวาจาก จังหวะมารช ตลอดจนถึงความรูสึกสงบจากจังหวะกาวเดิน
แบบพระเดินจงกรม เปนตน

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

22
2. ระดับเสียง (Pitch)
ระดับเสียง หมายถึงเสียงสูงต่ําที่มีความถี่เปนรอบตอหนึ่งวินาทีมีหนวยเปนเฮิรทซ
(Hertz) เสียงที่มีความถี่สูงก็คือเสียงสูง เสียงที่มีความถี่ต่ําก็คือเสียงต่ํา มนุษยสามารถไดยินเสียง
จาก ความถี่ประมาณ 20 ถึง 20,000 เฮิรทซเสียงที่ต่ํามากจะใหความรูสึกนากลัว ความไมมั่นใจ
หรืออาจสรางบรรยากาศ ที่นาเกรงขามได เสียงที่สูงระดับกลางจะใหความรูสึกสุขสบายแตหากสูง
มากก็จะทําใหเกิดความตื่นเตนเราใจระดับเสียงกอใหเกิดความรูสึกไดเชนเดียวกับจังหวะ เชน
เสียงพูดหรือเสียงรองของมนุษยหากระดับเสียงที่แสดงถึงความมั่นใจ โดยปกติแลวก็จะไมต่ําหรือ
สูงกวาระดับเสียงพูดปกติของแตละคน การกรีดรองเสียงสูงของผูปวยอาจจะทําใหนักบําบัด
ตีความไดหลายอยาง เชน เกิดความเจ็บปวยทางจิตใจอยางรุนแรงหรือการแสดงออกเพื่อทดแทน
ความเศราหรืออาจเพื่อเรียกรองความสนใจก็ได แมแตเสียงเทศนของพระที่มีเสียงทุมต่ําประกอบ
เขากับจังหวะชาเนิบนาบเหมาะสมดียอมมีสวนทําใหผูฟงเกิดความดื่มด่ําในรสพระธรรมยิ่งขึ้น
3. ความดังคอย (Loudness)
ความดังคอย คือปริมาณความเขมของเสียงที่วัดไดเปนหนวยเดซิเบล (decibel)
เชน เสียงใบไมไหวจะดังประมาณ 20 เดซิเบล เสียงพูดคุยระดับปกติจะดังประมาณ 50-60 เดซิ
เบล เสียงรองพลงหางจากผูฟงระยะ 3 ฟุตดังประมาณ 75 เดซิเบล สําหรับเสียงที่ดังจนเปน
อันตรายตอ ประสาทการรับฟงจะมีขนาด 100 เดซิเบลขึ้นไป เชน เสียงเครื่องบินเจ็ทที่มีความดัง
ขนาด 130 เดซิเบล จิตแพทยสามารถรูสภาพจิตใจของผูปวยจากความดังที่ผูปวยพูดเปลงออกมา
เปนพฤติกรรมการแสดงออกที่บงบอกอาการของโรคไดทางหนึ่ง นอกจากจังหวะการพูดวิธีการพูด
แลวผูปวยที่ไมพูดหรือพูดเบามากจนผิดปกติแสดงใหเห็นถึงความยุงยากความไมสบายในจิตใจ
ดังนั้นคุณสมบัติขอหนึ่งของนักดนตรีบําบัดที่ตองมีก็คือ ประสาทการรับรูตองไว กลาวคือ สามารถ
วิเคราะหความดังคอยของเสียงไดอยางละเอียดเพราะในกิจกรรมที่ทําอยูตองเกี่ยวของดวย เชน
หากนักดนตรีบําบัดเสนอแตดนตรีที่มีความดังอยูตลอดเวลายอมสรางความรําคาญหรือดนตรีที่มี
เสียงเบาติดตอกันนานไปก็นาเบื่อหนาย
4. ทํานองเพลง (Melody)
ทํานองเพลงเกิดขึ้นจากนําระดับเสียงสูงๆ ต่ําๆ มาผสมผสานกับจังหวะของแตละ
เสียง กลาวคือ ทํานองเพลงในทางวิชาแตงเพลงนั้นก็หมายถึงการนําเอาระดับเสียงสูงต่ําตางกัน
มาจัดเรียงกันไว อยางมีศิลปะมีชีวิตชีวาโดยคํานึงถึงความสั้นยาวของเสียงแตละเสียงให
สอดคลองสัมพันธกันทํานองเพลง คือ สวนขยายความคิดทางภาษาดนตรีที่เปรียบเหมือนคําพูดที่
เปนวลี ประโยคนั่นเองนักดนตรีหรือนักรองถายทอดความรูสึกนึกคิดอารมณตางๆ ไดโดยผานทาง
ทํานองเพลง การสรางทํานองเพลงที่ดีก็มักเกิดจากแรงขับภายในที่เรียกวา Motif ของผูประพันธ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

23
เพลงนั้นกอนเสมอผูเชี่ยวชาญทางดนตรีจึงวิเคราะหความรูสึกทํานองเพลง เชน ทํานองเพลงที่มี
ลีลาเชื่องชา เสียงไปทางบรรยากาศเศราที่เรียกวา minor mode ใหความรูสึกที่เศราไดตรงกันขาม
ทํานองที่ประกอบดวยจังหวะรวดเร็วและมีบรรยากาศทาง major mode ก็จะทําใหความรูสึกสด
ชื่นรื่นเริงได สวนทํานองเพลงที่มีลักษณะซ้ําอยูบอย ๆ โดยไมมีการพัฒนาเลยแสดงถึงอาการย้ํา
คิดย้ําทําของผูแตง
5. น้ําเสียง (Tone Colour)
เสียงทุกเสียงที่เราไดยินแมวาจะเปนชนิดของแหลงกําเนิดเสียงเดียวกั ก็ใหความ
แตกตางทางลักษณะเสียงได เชน เสียงพูดของพอตางจากลูกชาย เนื่องจากพอมีเสนเสียง (vocal
cords) ที่หนากวาจึงหาวและกังวานกวาลูก เปนตน เสียงพูดของคูฝาแฝดก็ตางกันได เพราะ
โครงสรางของกลองเสียง ตลอดจนอวัยวะชวงลําคอ ปาก ตางกันหรือแมแตเสียงจากเครื่องดนตรี
ตางชนิดที่เลนโนตดนตรีเดียวกัน (ที่ความถี่เทากัน) ก็มีคุณลักษณะเสียงตางกันได เชน เสียงของ
ไวโอลินตางจากเสียงของทรัมเปท เปนตน
น้ํ า เสี ย งจะช ว ยให ด นตรี มี ค วามหลากหลายทํ า ให เ ราเข า ใจว า มนุ ษ ย มี ค วาม
แตกตางกันชัดเจนยิ่งขึ้นผูปวยที่สามารถแยกแยะน้ําเสียงไดแสดงถึงความมีสมาธิดีการทดสอบวา
ผูปวยจะมีสมาธิดีเพียงใดก็สามารถใชน้ําเสียงเปนแบบทดสอบได
6. ทิศทางของเสียง (Direction)
ทิศทางของเสียงดนตรีขึ้นอยูกับการใหทิศทางของแหลงกําเนิดเสียงดนตรี ตัวกลาง
ที่เสียงเดินทางผาน เชน อุณหภูมิในหองความชื้นตลอดจนลักษณะความกวางยาวและสูงของหอง
วัสดุที่ใชของฝาหอง เพดานพื้นหอง เปนตน เสียงดนตรีมีการหักเหการเดินทางไดเชนเดียวกับแสง
ทําใหเกิดความดังความเบาแตกตางกันไปในแตละจุดแตละพื้นที่ของหองที่ใชบําบัด เชน บางจุด
อาจจะไดยินชัดเจนดีมากเมื่อยูใกลหรือเบาจนแทบไมไดยินเมื่ออยูหางออกไป นอกจากนั้นก็มีเรื่อง
ของเสียงกองเสียงสะทอน เปนตน
7. เสียงประสาน (Harmony)
เสียงประสาน หมายถึงแนวทํานองตั้งแตสองแนวขึ้นไปนํามาบรรเลงหรือรองออก
เสียงพรอม ๆ กัน ในชวงเวลาเดียวกันทําใหเกิดลักษณะเสียงผสมขึ้นซึ่งอาจสรางความไพเราะ
เสนาะหูหรือระคายหูก็ไดแลวแตการกระทบของเสียงประสานนั้น ๆ ยิ่งเสียงที่มีความถี่ใกลกัน
มากเทาใด เชน คู E กับ F และ B กับ C ก็จะมีเสียงกระดางมากกวาคู E กับ G และ G กับ B ดังนี้
เปนตน
ในการประพันธดนตรีเมื่อมีเสียงประสานเกิดความเครียดแลว ผูประพันธตอง
กําหนดใหมีการผอนคลายความเครียดดวยดนตรีหรือบทเพลงนั้นจึงจะชวนฟงอยางมีศิลปะ
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8. ความรูสึกทางดนตรี (Expression)
ความรูสึกทางดนตรี หมายถึงการแสดงทางดานความรูสึกทางอารมณ ความคิด
ในขณะปฏิบัติ การเลนดนตรีหรือขับรองซึ่งมีการแสดงออกมากมายเชน จังหวะชาหรือเร็วเทาใด
ความดังคอย การเรงการหนวงใหเสียงดนตรีและเสียงประสานไปในแนวของอารมณตาง ๆ เชน
ความสุขสงบความสบายใจ เศรา ฉุนเฉียว โกรธ ความตื้นเตน ความสงางาม ฯลฯ ผูปวยที่ไดรับ
การบําบัดทางดนตรีจะมีโอกาสรับรู จําแยกแยะเรียนรูทดลองและสรางสรรคอาจทําใหเกิดความ
เพลิดเพลินหรือปรับเปลี่ยนอารมณจิตใจและขบวนความคิดไดขณะเดียวกันผูปวยก็จะเกิดความ
เขาใจในโลกแหงความเปนจริงนั้นมนุษยยอมมีโอกาสพบกับสิ่งที่พอใจและไมพอใจ ความสุขและ
ความทุกขคละเคลากันไป
วิธีการบําบัดทางจิตเวชโดยการใชดนตรี มี 2 วิธี คือ
1. ใชดนตรีโดยตรง วิธีนี้ใชกับผูปวยเปนรายบุคคล โดยจัดดนตรีที่มีลักษณะตรงกับ
โรค เปดจากเทปหรือเครื่องเลนแผนเสียงใหผูปวยฟง อาจจะเปนเพียงแตใหฟงผาน หรือฟงแลวให
วิจารณเพื่อแสดงความรูสึกที่ไดจากการฟงนั้นหรือใหจินตนาการตามดนตรีที่เปดก็ได
2. ใชดนตรีในรูปกิจกรรมดนตรีบําบัดแนวใหมหรือในลักษณะการเรียนดนตรีเปนกลุม
มีขอนาสังเกตคือ กิจกรรมในที่นี้แตกตางจากที่เรามักพบบอยในโรงพยาบาลจิตเวชทั่ว ๆ ไป คือ
ไมใชกิจกรรมดนตรีเพื่อนันทนาการแตเปนกิจกรรมดนตรีที่มีลักษณะผสมผสานระหวางการเรียน
ดนตรีและการบําบัดดวย
การวางแผนการรักษา มีขั้นตอนดังนี้ (Atheneum, 1985: 186)
1. กําหนดระยะเวลาที่จะใชในแตละครั้ง ชวงเชาจะเหมาะสมที่สุด ระหวางเวลา
09.00 น. ถึง 10.30 น. โดยทําตารางเวลาไวเปนกิจลักษณะกําหนดระยะประเมินผลในแตละชวง
และมีการติดตามผลการบําบัดดวย
2. จัดเตรียมบุคลากรที่รับผิดชอบไวพรอม เชน จิตแพทย นักดนตรีบําบัด นักจิตวิทยา
พยาบาลและเจาหนาที่อื่น ๆที่เกี่ยวของ เพื่อทําหนาที่แตละคนใหสมบูรณ เชน มีการจดบันทึก
พฤติกรรมในระหวางทําดนตรีบําบัดโดยพยาบาลเปนผูบันทึก เปนตน
3. จัดเตรียมสถานที่อุปกรณเครื่องดนตรีเครื่องเสียงใหอยูในสภาพดีใชงานไดตามวัน
เวลาที่กําหนดในตารางเวลาการบําบัด
4. เตรียมประวัติผูปวยแตละคนไวเพื่อทราบสภาพการเจ็บปวย การประเมินผลและ
การเปรียบเทียบผลการบําบัดกับการบําบัดอื่น ๆ
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5. ผูปวยไดรับการบอกลวงหนาวาจะมีกิจกรรมดนตรีบําบัดที่จะชวยใหผูปวยดีขึ้น
(ควรจัดเตรียมผูปวยใหพรอมทางดานอื่น ๆ ดวย เชน การแตงตัวควรใชชุดออกกําลังกาย ไมตอง
สวมรองเทาทั้งนี้ เพื่อความคลองตัวในการทํากิจกรรมดนตรีบําบัด เปนตน)
6. การทําดนตรีบําบัดตองทําอยางตอเนื่องสม่ําเสมอและมีการพัฒนาเนื้อหาทางดาน
ดนตรีและการพัฒนาสุขภาพจิตควบคูกันไปดวย
ขอมูลเกี่ยวกับทฤษฎีการออกแบบและการสื่อความหมาย
ความหมายของการออกแบบ
วิถีชีวิตของเราตั้งแตเกิดจนเสียชีวิตมีความสัมพันธกับการออกแบบทั้งสิ้นเพราะในการ
ดํ า รงชี วิ ต ของเราจะต อ งกํ า หนดวางแผนในขั้ น ตอนต า ง ๆ เพื่ อ ให เ กิ ด ความเหมาะสมต อ
สถานการณที่มีความเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาไมวาจะทําการใดๆ หากขาดการวางแผนหรือ
ขั้นตอนการออกแบบแลวก็อาจทําใหกิจกรรมหรืองานนั้นประสบความสําเร็จไดยาก ถาการ
ออกแบบเปนเงาตามตัวของชีวิตเรา
การออกแบบ คือศาสตรแหงการแกปญหาที่มนุษยสรางสรรคขึ้นโดยอาศัยความรูและ
หลักการของศิลปะนํามาใชใหเกิดความสวยงามและมีประโยชนใชสอย ความสวยงามจะเนนดาน
จิตใจเปนหลัก เปนสิ่งแรกที่เราไดสัมผัสกอนคนเราแตละคนตางมีความรับรูเรื่องความสวยงาม กับ
ความพอใจในทั้ง 2 เรื่องนี้ไมเทากัน จึงเปนสิ่งที่ถกเถียงกันอยางมากและไมมีเกณฑในการตัดสิน
ใดๆ เปนตัวที่กําหนดชัดเจน ดังนั้นงานที่เราไดมีการจัดองคประกอบที่เหมาะสมนั้นก็จะมองวา
สวยงามไดเหมือนกันซึ่งผลจากการออกแบบจะทําใหผูที่พบเห็นเกิดความสุขเกิดความพึงพอใจ
การออกแบบประเภทนี้ ไดแก การออกแบบดานจิตรกรรมประติมากรรม ตลอดจนงานออกแบบ
ตกแตงตาง ๆ เชน งานออกแบบตกแตงภายในอาคาร งานออกแบบตกแตงสวนหยอม
ประโยชนใชสอยของการออกแบบ
ผูออกแบบโดยมากจะตองคํานึงถึงประโยชนที่จะไดรับเปนจุดมุงหมายแรกของการ
ออกแบบ ซึ่งประโยชนที่จะไดรับมีทั้งประโยชนในการใชสอย และประโยชนในการติดตอสื่อสาร
การออกแบบเพื่อประโยชนในการใชสอยที่สําคัญ ไดแก ที่อยูอาศัย เครื่องนุงหม ยานพาหนะ
เครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ เชน อุปกรณในการประกอบอาชีพทางการเกษตรมีแห อวน ไถ หรือ
อุปกรณสํานักงานตาง ๆ เชน โตะ เกาอี้ ตู ชั้นวางหนังสือ เปนตน ประโยชนเหลานีจ้ ะเนนประโยชน
ทางกายโดยตรง สวนประโยชนในการติดตอสื่อสาร ไดแก การออกแบบหนังสือ โปสเตอร งาน
โฆษณาสวนใหญมักจะเนนการสื่อสารถึงกันดวยภาษาและภาพซึ่งสามารถรับรูรวมกันไดเปน
อยางดี ูออกแบบจําเปนจะตองมีความรูความสามารถเฉพาะดาน ซึ่งการออกแบบโดยมากมักจะ
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เกี่ยวของกับจิตวิทยาชุมชนประโยชนดานนี้จะเนนทางดานความศรัทธาเชื่อถือและการยอมรับ
ตามสื่อที่ไดรับรูความสําคัญของการออกแบบ ถาการออกแบบสามารถแกไขปญหาของเราได การ
ออกแบบจึงมีความสําคัญและคุณคาตอการดํารงชีวิตของเราทั้งทางดานรางกาย อารมณและ
ทัศนคติ กลาวคือ มีความสําคัญตอการดําเนินชีวิตของเรา โดยแยกเปนรายละเอียดดังนี้
1. การวางแผนการการทํางาน งานออกแบบจะชวยใหการทํางานเปนไปตามขั้นตอน
อยางเหมาะสมและประหยัดเวลาดังนั้นอาจถือวาการออกแบบ คือ การวางแผนการทํางานที่ดี
2. การนําเสนอผลงาน ผลงานออกแบบจะชวยใหผูเกี่ยวของมีความเขาใจตรงกัน
อยางชัดเจน ดังนั้นความสําคัญในดานนี้คือเปนสื่อความหมายเพื่อความเขาใจระหวางกัน
3. สามารถอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับงาน งานบางประเภท อาจมีรายละเอียด
มากมาย ซับซอน ผลงานออกแบบ จะชวยใหผูเกี่ยวของ และผูพบเห็นมีความเขาใจที่ชัดเจนขึ้น
หรืออาจกลาวไดวา ผลงาน ออกแบบ คือ ตัวแทนความคิดของผูออกแบบไดทั้งหมด
4. งานออกแบบจะมีความสําคัญมากถาผูออกแบบกับผูสรางงานหรือผูผลิตเปนคน
ละคนกัน เชน สถาปนิกกับชางกอสรางนักออกแบบกับผูผลิตในโรงงานหรือถาจะเปรียบไปแลวนัก
ออกแบบก็เหมือนกับคนเขียนบทละครนั่นเอง
คุณคางานออกแบบตอวิถีชีวิต
งานออกแบบมีคุณคาตอวิถีชีวิตของมนุษย คือ
1. คุณคาทางกายคุณคาของงานออกแบบที่มีผลทางดานรางกาย คือคุณคาที่มี
ประโยชนใชสอยในชีวิตประจําวันโดยตรง เชน ไถมีไวสําหรับไถนา แกวมีไวสําหรับใสน้ํา
ยานพาหนะมีไวสําหรับเดินทางบานมีไวสําหรับอยูอาศัย เปนตน
2. คุณคาทางอารมณความรูสึกคุณคาของงานออกแบบที่มีผลทางอารมณความรูสึก
เปนคุณคาที่เนนความชื่นชอบพึงพอใจสุขสบายใจหรือความรูสึกนึกคิดดานอื่นๆ ไมมีผลทาง
ประโยชนใชสอยโดยตรง เชน งานออกแบบทางทัศนศิลป การออกแบบตกแตงใบหนาคุณคาทาง
อารมณความรูสึกนี้ อาจจะเปนการออกแบบเคลือบแฝงในงานออกแบบที่มีประโยชนทางกายก็ได
เชน การออกแบบตกแตงบาน ออกแบบตกแตงสนามหญา ออกแบบตกแตงรางกายเปนตน
3. คุณคาทางทัศนคติ คุณคาของงานออกแบบที่มีผลทางทัศนคติ เนนการสราง
ทัศนคติอยางใดอยางหนึ่งตอผูพบเห็น เชน อนุสาวรียสรางทัศนคติใหรักชาติ กลาหาญ หรือทํา
ความดีงานจิตรกรรมหรือประติมากรรมบางรูปแบบอาจจะแสดงความกดขี่ขูดรีดเพื่อเนนการระลึก
ถึงทัศนคติที่ดีในสังคม
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องคประกอบศิลป (Composition)
คือ การนําสิ่งตางๆ มาประยุกตดัดแปลง สรางสรรค จัดรวมเขาดวยกันตามสัดสวน
รูปราง รูปทรงตรงตามคุณสมบัติของสิ่งนั้นๆ เพื่อใหเกิดผลงานที่มีความเหมาะสมสวนจะเกิด
ความงดงามนาสนใจหรือไมนั้น ยอมขึ้นอยูกับการนําเสนอภาพรวมของงาน วามีการสื่อถึง
เรื่องราว วัตถุประสงคในงานการออกแบบของเรา
สวนประกอบขององคประกอบศิลปที่สําคัญ
สวนประกอบขององคประกอบศิลปจะเปนสวนที่เรานํามาเพื่อสรางสรรคผลงานทุก
รูปแบบไดดีใหนาสนใจและมีความสวยงาม ดังนี้
1. จุด (Point, Dot)
คือ สวนประกอบที่เล็กที่สุดเปนสวนเริ่มตนไปสูสวนอื่น ๆ เชน การนําจุดมาเรียงตอ
กันตามตําแหนงที่เหมาะสมและซ้ําๆ กัน จะทําใหเรามองเห็นเปน เสน รูปราง รูปทรง ลักษณะผิว
และการออกแบบที่นาตื่นเตนได จากจุดหนึ่งถึงจุดหนึ่งมีเสนที่มองไมเห็นดวยตาแตเห็นไดดวย
จินตนาการเราเรียกวาเสนโครงสรางนอกจากจุดที่เรานํามาจัดวางเพื่อการออกแบบเราสามารถพบ
เห็นลักษณะการจัดวางจุดจากสิ่งเปนธรรมชาติ ที่อยูรอบ ๆ ตัวเราได เชน ขาวโพด รวงขาว เมล็ด
ถั่ว กอนหิน เปลือกหอย ใบไมลายของสัตวนานา ชนิด ไดแก เสือ ไก นก สุนัข งู และ มาลาย เปน
ตน สิ่งเหลานี้ธรรมชาติไดออกแบบไวอยางสวยงามมีระบบระเบียบมีการซ้ํากันอยาง มีจังหวะและ
มีอิทธิพลตอความคิดของมนุษยเราเปนอยางมาก เชน การออกแบบลูกคิด การรอยลูกปด
สรอยคอ และเครื่องประดับตาง ๆ สิ่งเหลานี้ลวนแลวแตเกิดมาจากจุด ทั้งสิ้น
2. เสน (Line)
เกิ ด จากจุ ด ที่ เ รี ย งต อ กั น หรื อ เกิ ด จากการลากเส น ไปยั ง ทิ ศ ทางต า งๆ มี ห ลาย
ลักษณะ เชน ตั้ง นอน เฉียง โคง ฯลฯ เสนเกิดจากเคลื่อนที่ของจุดหรือถานําจุดมาวางเรียงตอๆกัน
ก็จะเกิดเปนเสนขึ้น เสนมีมิติเดียว คือ ความยาวไมมีความกวางทําหนาที่เปนขอบเขตของที่วาง
รูปราง รูปทรง สี น้ําหนัก รวมทั้งเปนแกนหลักโครงสรางของรูปรางรูปทรงตาง ๆ
เสนเปนพื้นฐานที่สําคัญของงานศิลปะทุกชนิด เสนสามารถใหความหมายแสดง
ความรูสึกและอารมณดวยการสรางเปนรูปทรงตาง ๆ ขึ้น เสนมี 2 ลักษณะคือ เสนตรง (Straight
Line) และ เสนโคง (Curve Line) เสนทั้งสองชนิดนี้เมื่อนํามาจัดวางในลักษณะตาง ๆ กันและให
ความหมายความรูสึกที่แตกตางกันออกไปดวย
ลักษณะของเสน เสนมีจุดเดน ที่นํามาใชไดห ลากหลายรูปแบบทํ าใหเ กิดรูปรา ง
รูปทรงตาง ๆ มากมายเพื่อตองการสื่อใหเกิดความรูสึกทางดานอารมณ จากการสรางสรรคของ
งาน
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1. เสนตั้ง หรือ เสนดิ่ง ใหความรูสึกทางความสูง สงา มั่นคง แข็งแรง หนักแนนเปน
สัญลักษณของความซื่อตรง
2. เสนนอน ใหความรูสึกทางความกวาง สงบ ราบเรียบ นิ่ง ผอนคลาย
3. เสนเฉียง หรือ เสนทะแยงมุม ใหความรูสึก เคลื่อนไหว รวดเร็ว ไมมั่นคง
4. เสนหยัก หรือ เสนซิกแซก แบบฟนปลา ใหความรูสึก คลื่อนไหว อยางเปน
จังหวะ มีระเบียบ ไมราบเรียบ นากลัว อันตราย ขัดแยง ความรุนแรง
5. เสนโคง แบบคลื่น ใหความรูสึก เคลื่อนไหวอยางชา ๆ ลื่นไหล ตอเนื่อง สุภาพ
ออนโยน นุมนวล
6. เสนโคงแบบกนหอย ใหความรูสึกเคลื่อนไหว คลี่คลาย หรือเติบโตในทิศทางที่
หมุนวน ถามองเขาไปจะเห็นพลังความเคลื่อนไหวที่ไมสิ้นสุด
7. เสนโคงวงแคบ ใหความรูสึกถึงพลังความเคลื่อนไหวที่รุนแรงการเปลี่ยนทิศทาง
ที่รวดเร็วไมหยุดนิ่ง
8. เสนประ ใหความรูสึกที่ไมตอเนื่อง ขาดหายไมชัดเจนทําใหเกิดความเครียด
ความสําคัญของเสน
1. ใชในการแบงที่วางออกเปนสวน ๆ
2. กําหนดขอบเขตของที่วาง หมายถึง ทําใหเกิดเปนรูปราง (Shape) ขึ้นมา
3. กําหนดเสนรอบนอกของรูปทรง ทําใหมองเห็นรูปทรง (Form) ชัดขึ้น
4. ทําหนาที่เปนน้ําหนักออนแก ของแสดงและเงา หมายถึง การแรเงาดวยเสน
5. หความรูสึกดวยการเปนแกนหรือโครงสรางของรูป และโครงสรางของภาพ
3. รูปรางและรูปทรง (Shape and Form)
รูปราง คือ พื้นที่ ๆ ลอมรอบดวยเสนที่แสดงความกวางและความยาว รูปรางจึงมี
สองมิติรูปทรง คือ ภาพสามมิติที่ตอเนื่องจากรูปราง โดยมีความหนาหรือความลึกทําใหภาพที่เห็น
มี ความชัดเจนและสมบูรณ
รูปรางและรูปทรงแบงออกเปน 3 ลักษณะใหญ คือ
3.1 รูปเรขาคณิต (Geometric Form) มีรูปรางรูปทรงที่แนนอนมาตรฐาน สามารถ
วัดหรือคํานวณได มีกฎเกณฑ เชนรูปสี่เหลี่ยมรูปวงกลม รูปวงรี หาเหลี่ยม หกเหลี่ยม พีระมิด เปน
ตนรูปเรขาคณิต เปนโครงสรางพื้นฐานของรูปทรงตางๆ ดังนั้นการสรางสรรครูปอื่นๆ ควรศึกษารูป
เรขาคณิตใหเขาใจถองแทเสียกอน
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3.2 รูปทรงธรรมชาติ (Nature Form)เปนการเลียนแบบธรรมชาตินํารูปทรงที่มีอยู
ตามธรรมชาติ รอบตัวเรา เชน ดอกไม ใบไม สัตวตาง ๆ แมลง มนุษย เปนตน มาใชเปนแมแบบใน
การออกแบบและ สรางสรรคโดยยังคงใหความรูสึกและรูปทรงที่เปนธรรมชาติอยูสวนผลงานบาง
ชิ้นที่ลอเลียนธรรมชาติโดยใชรูปทรง เชน ตุกตาหมี การตูน อวัยวะของรางกายเรา เปนตน ยังคง
เปนรูปทรงตามธรรมชาติใหเห็นอยู บางครั้งไดมีการนําวัสดุที่มีอยูตามธรรมชาติ เชน เปลือกหอย
กิ่งไม ขนนก ฯลฯ นํามาออกแบบดัดแปลงสรางสรรคผลงาน รูปทรงก็ไมไดเปลี่ยนแปลงมากนัก
3.3 รูปทรงอิสระ (Free Form) เปนรูปแบบโครงสรางที่ไมแนนอน ใหความรูสึก
เคลื่อนไหว เลื่อนไหล ใหความอิสระ และไดอารมณ ความเคลื่อนไหวเปนอยางดี รูปอิสระอาจเกิด
จากรูปเรขา คณิตหรือรูปธรรมชาติ ที่ถูกกระทําจนมีรูปลักษณะเปลี่ยนไปจากเดิมจนไมเหลือ
สภาพเดิม
4. คาน้ําหนัก (Value)
คือ คาความออนแกของบริเวณที่ถูกแสงสวางและบริเวณที่เปนเงาของวัตถุหรือ
ความออน - ความเขมของสีหนึ่ง ๆ หรือหลายสี เชน สีแดง มีความเขมกวาสีชมพูหรือสีแดงออน
กวาสีน้ําเงิน เปนตน นอกจากนี้ยังหมายถึงระดับความเขมของแสงและระดับความมืดของเงาซึง่ ไล
เรียงจากมืดที่สุด (สีดํา) ไปจนถึงสวางที่สุด (สีขาว) น้ําหนักที่อยูระหวางกลางจะเปนสีเทาซึ่งมี
ตั้งแตเทาแกที่สุดจนถึงเทาออนที่สุด
การใชคาน้ําหนักจะทําใหภาพดูเหมือนจริงและมีความกลมกลืน ถาใชคาน้ําหนัก
หลาย ๆ ระดับจะทําใหมีความกลมกลืนมากยิ่งขึ้นและถาใชคาน้ําหนักจํานวนนอยที่แตกตางกัน
มากจะทําใหเกิดความแตกตาง ความขัดแยง
5. บริเวณวาง (Space)
สวนที่เปนพื้นที่ที่ปราศจากองคประกอบใด ๆ ถาบริเวณที่วางมีนอย ความรูสึกจาก
การรับจะรูสึกแนน แขงขัน แยงชิง ฯลฯ แตถาบริเวณวางมีมากจะใหความรูสึกวางเปลา เงียบเหงา
อางวาง หดหู ฯลฯ แตถาบริเวณวางมีเทากันจะใหความรูสึกพอดี สมดุล เสมอภาค เปนตน
6. สี (Color)
สีเปนคุณลักษณะที่สามารถรับรูไดดวยประสาทตา โดยอาศัยแสงเปนตัวสองสวาง
สีแตละสีมีสมบัติเฉพาะตัวที่สามารถกระตุนเราใหเกิดความรูสึกที่แตกตางกันอกไป เชน สีแดง
ยอมกระตุนเราความรูสึกใหเกิดแตกตางไปจากสีขาวหรือสีดําทําใหความรูจากการรับรูไมเหมือนสี
เขียว เปนตน
7. พื้นผิว (Texture) พื้นผิวอาจเปนเนื้อหยาบหรือเนื้อละเอียด แข็งหรือหยาบ นิ่มหรือ
เรียบ พื้นผิวจะทําใหผูดูเกิดความรูสึกไมวาดวยสายตาหรือรางกาย พื้นผิวเปรียบเสมือนตัวแทน
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ของมวลภายในของวัตถุนั้น จากลักษณะพื้นผิวที่ทําใหความรูสึกที่แตกตางกันทําใหมีการนําเอา
ลักษณะตาง ๆ ของพื้นผิวเขามามีสวนรวมในการสรางงานศิลปะเพื่อกระตุนเราผูดูเกิดความรูสึกที่
ตางกันเมื่อไดสัมผัสภาพผลงานที่มีพื้นผิว ที่ตางกัน
หลักการออกแบบ
การออกแบบมีหลักการพื้นฐานโดยอาศัยสวนประกอบของ “องคประกอบศิลป” คือ
จุด เสน รูปราง รูปทรง น้ําหนัก สี และพื้นผิว ดังที่ไดกลาวมาแลว โดยนํามาจัดวางเพื่อใหเกิด
ความสวยงามแบบมี หลักการ ดังนี้
1. ความเปนหนวย (Unity)
ในการออกแบบ ผูออกแบบจะตองคํานึงถึงงานทั้งหมดใหอยูในหนวยงานเดียวกัน
เปนกลุมกอน หรือมีความสัมพันธกัน ทั้งหมดของงานนั้นๆ และพิจารณาสวนยอยลงไปตามลําดับ
ในสวนยอย ๆ ก็คง ตองถือหลักนี้เชนกัน
2. ความสมดุลหรือความถวง (Balancing) เปนหลักทั่ว ๆ ไปของงานศิลปะทีจ่ ะตอง
ดูความสมดุ ลของงานนั้นๆ ความรูสึกทางสมดุลของงานนี้เ ปน ความรูสึกที่ เกิ ดขึ้น ในสวนของ
ความคิดในเรื่องของความงามในสิ่งนั้นๆ มีหลักความสมดุลอยู 3 ประการ
2.1 ความสมดุลในลักษณะเทากัน (Symmetry Balancing) คือ มีลักษณะเปน
ซาย-ขวา บน-ลาง เปนตน ความสมดุลในลักษณะนี้ดูและเขาใจงาย
2.2 ความสมดุลในลักษณะไมเทากัน (Non-symmetry Balancing) คือ มีลักษณะ
สมดุลกันในตัวเองไมจําเปนจะตองเทากัน แตดูในดานความรูสึกแลวเกิดความสมดุลกันในตัว
ลักษณะการสมดุลแบบนี้ ผูออกแบบจะตองมีการประลองดูใหแนใจในความรูสึกของผูพบเห็นดวย
ซึ่งเปนความสมดุลที่เกิดในลักษณะที่แตกตางกันได เชน ใชความสมดุลดวยผิว (Texture) ดวย
แสง-เงา (Shade) หรือดวยสี (Colour)
2.3 จุดศูนยถวง (Gravity Balance) คือการออกแบบใดๆ ที่เปนวัตถุสิ่งของและ
จะตองใชงานการทรงตัวจําเปนที่ผูออกแบบจะตองคํานึงถึงจุดศูนยถวง ไดแก การไมโยกเอียง
หรือใหความรูสึกไมมั่นคงแข็งแรง ดังนั้นสิ่งใดที่ตองการจุดศูนยถวงแลว ผูออกแบบจะตอง
ระมัดระวังในสิ่งนี้ใหมาก ตัวอยางเชนเกาอี้จะตองตั้งตรงยึดมั่นทั้งสี่ขาเทา ๆ กัน การทรงตัวของ
คน ถายืน 2 ขาก็จะตองมีน้ําหนักลงที่เทาทั้ง 2 ขางเทา ๆ กัน ถายืนเอียงหรือพิงฝา น้ําหนักตัวก็
จะลงเทาขางหนึ่งและสวนหนึ่งจะลงที่หลังพิงฝา รูปปนคนในทาวิ่ง จุดศูนยถวงจะอยูที่ใด
ผูออกแบบจะตองรูและวางรูปไดถูกตอง เรื่องของจุดศูนยถวงจึงหมายถึงการทรงตัวของวัตถุ
สิ่งของนั่นเอง
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3. ความสัมพันธทางศิลปะ (Relativity of Arts)
ในเรื่องของศิลปะนั้นเปนสิ่งที่จะตองพิจารณากันหลายขั้นตอนเพราะเปนเรื่อง
ความรูสึกที่สัมพันธกันอันไดแก
3.1 การเนนหรือจุดสนใจ (Emphasis or Centre of Interest) งานดานศิลปะ
ผูออกแบบจะตองมีจุดเนนใหเกิดสิ่งที่ประทับใจแกผูพบเห็น โดยมีขอบอกกลาว เปนความรูสึกรวม
ที่เกิดขึ้นเองจากตัวของศิลปกรรมนั้นๆ ความรูสึกนี้ผูออกแบบจะตองพยายามใหเกิดขึ้นเหมือนกัน
3.2 จุดสําคัญรอง (Subordinate) คงคลายกับจุดเนนนั่นเอง แตมีความสําคัญรอง
ลงไปตามลําดับ ซึ่งอาจจะเปนรองสวนที่ 1 สวนที่ 2 ก็ได สวนนี้จะชวยใหเกิดความลดหลั่นทาง
ผลงานที่แสดงผูออกแบบจะตองคํานึงถึงสิ่งนี้ดวย
3.3 จังหวะ (Rhythem) โดยทั่ว ๆ ไปสิ่งที่สัมพันธกันในสิ่งนั้นๆ ยอมมีจังหวะ
ระยะหรือความถี่หางในตัวมันเองก็ดี หรือสิ่งแวดลอมที่สัมพันธอยูก็ดี จะเปนเสน สี เงา หรือชวง
จังหวะของการตกแตง แสงไฟ ลวดลายที่มีความสัมพันธกันในที่นั้นเปนความรูสึกของผูพบเห็น
หรือผูออกแบบจะรูสึกในความงามนั่นเอง
3.4 ความตางกัน (Contrast) เปนความรูสึกที่เกิดขึ้นเพื่อชวยใหมีการเคลื่อนไหว
ไมซ้ําซากเกินไป หรือเกิดความเบื่อหนาย จําเจ ในการตกแตงก็เชนกันปจจุบันผูออกแบบมักจะ
หาทาง ใหเกิดความรูสึกขัดกันตางกัน เชน เกาอี้ชุดสมัยใหมแตขณะเดียวกันก็มีเกาอี้สมัยรัชกาลที่
5 อยูดวย 1 ตัว เชนนี้ผูพบเห็นจะเกิดความรูสึกแตกตางกัน ทําใหเกิดความรูสึก ไมซ้ําซาก รสชาติ
แตกตางออกไป
3.5 ความกลมกลืน (Harmomies) ความกลมกลืนในที่นี้หมายถึงพิจารณาใน
สวนรวมทั้งหมด แมจะมีบางอยางที่แตกตางกันการใชสีที่ตัดกันหรือการใชผิวใชเสนที่ขัดกัน
ความรูสึกสวนนอยนี้ ไมทําให สวนรวมเสียก็ถือวาเกิดความกลมกลืนกันในสวนรวม ความ
กลมกลืนในสวนรวมนี้ถาจะแยกก็ไดแก ความเนนไปในสวนมูลฐานทางศิลปะอัน ไดแก เสน
แสง-เงา รูปทรง ขนาด ผิว สี นั่นเอง
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ขอมูลเกี่ยวกับทฤษฎีทางสุนทรียศาสตรเชิงความคิดและเชิงพฤติกรรม
สุนทรียศาสตร (Aesthetics) เปนมาตรฐานเกี่ยวกับการรับรูความงามเปนคุณคาอีก
อยางหนึ่งซึ่งแตกตางจากความดี คุณคาทางความงามเปนเรื่องเกี่ยวกับความคิดจากการสัมผัส
เชน เมื่อเราเห็นภาพ ดวงอาทิตยกําลังจะลับขอบฟาระหวางขอบน้ําทะเลยามเย็น เราจะมองเห็น
ความงามความงามจะทําใหเราเกิด ความพอใจ ความยินดีหรือความสุข เมื่อเราสัมผัสกับสิ่ง
สวยงามทําใหเราสามารถแยกแยะวัตถุ ที่มีความงามวามีความโดดเดนหรือแตกตางจากวัตถุ
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ธรรมดาทั่วไปได ทําใหเราเขาใจวาอะไรทําใหเกิดความงดงามเราก็อาจนําความเขาใจนั้นมาเปน
หลักการสรางความงามหรือสรางสรรคงานศิลปะขึ้นมา
สิ่งสวยงามคือคุณคาของความเปนมนุษยอีกประการหนึ่งที่เราจะละเลยไมไดถึงแม
มนุษยจะประกอบคุณงามความดีเพียงใด แตถาเปนคนที่มีรูปรางหนาตาขี้ริ้วขี้เหร เนื้อตัวเสื้อผา
สกปรกก็ยังคงเปนที่รังเกียจ ของคนทั่วไป ดังนั้น การแตงกายการปรุงเเตงบุคลิกหนาตาจึงเปน
ปจจัยในคุณคาที่สําคัญอีกอยางหนึ่งในความเปนมนุษย พิธีกรรมตาง ๆ ทางศาสนาเปนกิจกรรม
ตองการปรุงแตงใหเกิดความงาม วิหารของเทพเจายอมตองการความงามกวาบานธรรมดา เพลง
สวดเพื่อสรรเสริญเทพเจาตาง ๆ ยอมตอง มีความไพเราะเสนาะหู คุณคาทางดานความงาม
ดังกลาวนี้เราเรียกวา สุนทรียภาพในทางปรัชญาเรียกวา สุนทรียศาสตร
สุนทรียศาสตรเชิงความคิด
ความเขาใจในเรื่องเพศ ความรัก ความงาม เปนสัญชาตญาณเบื้องตนของคนและ
สัตวทั่วไป เราสามารถสังเกตไดจากสัตวประเภทนกบางชนิด เชน นกยูง เมื่อถึงฤดูสืบพันธุตัวผู
จะเริ่มมีขน ปกขนหาง ที่สวยงามกางปกรําแพนหาง พรอมกับสงเสียงขันเจื้อยแจวเพื่อดึงดูดความ
สนใจ จากตัวเมียลักษณะ เหลานี้เกิดขึ้นในทํานองเดียวกันกับสัตวอื่น ๆ อีกหลายชนิด กลาวไดวา
แทที่จริงไมวาจะเปนคนหรือสัตวทั่วไปยอมพอใจยินดีกับสิ่งที่สวยงาม สิ่งที่ไพเราะเพราะพริ้งมา
โดยกําเนิดการศึกษาหาคําตอบเกี่ยวกับศาสตรที่วาดวยความงามจึงไมใชเรื่องยาเพราะเราเขาใจ
ในความงามเปนพื้นฐานของชีวิตอยูแลว การเขาใจลักษณะนี้เปนความเขาใจในสุนทรียศาสตร
หรือการเขาถึงความงามดวยวิธีการคิดเปนเหตุและผล
1. สุนทรียศาสตรเชิงความคิดเเนวตะวันตก
ถาจะตั้งคําถามวา สิ่งแทจริงของความงามอยูที่ใด เชน เมื่อมองเห็นดอกไมงาม
ถาจะถามวาความงามอยูที่กลีบอยูที่สีอยูที่ชอหรืออยูที่ใบหรือวาอยูในใจของเรา ปริศนาคําถาม
เหลานี้ ยอมตองการคําอธิบายมากมาย นักปรัชญาตะวันตกไดมีขอถกเถียงโตแยงในเรือ่ งแกนแท
ของความงามมาหลายศตวรรษมาแลวแมจะยังไมไดขอสรุปหรือคําตอบเปนที่นาพอใจก็พอที่จะ
สรุปความคิดได 2 ทัศนะ คือ
1.1 ปรนัยนิยม (Objiectivism) เปนทัศนะที่อธิบายวา ความงามเปนคุณสมบัติ
ของวัตถุ ความงามอาจเกิดจากรูปราง ทรวดทรง สีสันของวัตถุ แบบแผนลีลาการเคลื่อนไหว
หรือเกิดจากความประสานไพเราะของเสียง วัตถุที่มีความงาม การเคลื่อนไหวที่งดงามหรือเสียงที่
ไพเราะยอมเกิดจากปจจัยคุณสมบัติภายนอก คือ ตัววัตถุซึ่งตรงกับคุณสมบัติของความงามอยูใน
ตัว ความงามเเละความไพเราะและลีลาการเคลื่อนไหวที่งดงามจะตองมีมาตรฐานของตัวเอง
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1.2 อัตนัยนิยม (Subjectivism) เปนทัศนะที่คิดวาความงามเปนเรื่องความรูสึกอยู
ในใจของคนไมไดขึ้นอยูกับวัตถุสิ่งของที่เรามองเห็นหรือสิ่งที่เราไดยิน ใจของเราเปนตัวกําหนดวา
สิ่งที่เรามองเห็นงามหรือไมงาม เสียงที่เราไดยินไพเราะหรือไม ทุกอยางลวนเกิดความคิดในใจ
จากความรูสึกภายในทั้งสิ้น วัตถุชนิดเดียวกันคนหนึ่งอาจเห็นวางามแตอีกคนอาจเห็นวาไมงามก็
ได เชนเดียวกับการฟงเพลงเดียวกันคนหนึ่งบอกวาไพเราะแตอีกคนบอกวาไมไพเราะซึ่งการ
มองเห็นหรือการไดยินของบุคคลทั้งสองถือวาถูกทั้งคู ความงามจึงไมมีมาตรฐานหรือกฎเกณฑที่
แนนอนขึ้นจากความคิดความรูสึกของผูที่สัมผัสเปนหลัก
2. สุนทรียศาสตรเชิงความคิดแนวตะวันออก
โดยพื้นฐานทางความคิดของนักปรัชญาตะวันออกจะแตกตางจากตะวันตก ชาว
ตะวันออกมักมองสิ่งตาง ๆเปนองครวมไมนิยมมองแบบแยกสวนยอยๆ อยางชาวตะวันตก พืน้ ฐาน
ความคิดของชาวตะวันออกจะมีรากเหงามาจากปรัชญาของลัทธิพราหมณซึ่งสนใจองครวมของ
สวนประกอบของสื่อที่จะทําใหเกิดความงามสื่อดังกลาวไดแก
2.1 วัตถุ คือ สิ่งที่สามารถสัมผัสจับตองได ในที่นี้รวมถึงกริยา อาการ และเสียงที่
เราสัมผัสดวย
2.2 ความงาม คือ คุณคาที่แฝงอยูในตัววัตถุสามารถสัมผัสไดจากวัตถุที่มีความ
งาม เสียงที่ไพเราะหรือกริยาทาทางการเคลื่อนไหว ที่มีลีลานาดูนาชม
2.3 มนุษย คือ ผูรับสื่ออันไดแกวัตถุหรือเสียงที่มีความงามหรือความไพเราะ ถา
ไมมีผูรับสื่อก็ไมอาจรูไดวามีความงามอยู
2.4 รสนิยม คือ ความสามารถในการรับรูสามารถแยกแยะระดับความงามความ
ไพเราะไดเชน จิตรกรสามารถรับรูความงามของดวงอาทิตยตกดินหรือคีตกวีสามารถรับรูความ
ไพเราะของเสียงลมพัดที่ประสานกับเสียงนกรอง เปนตน
จะเห็นไดวาตามความคิดเกี่ยวกับความงามแนวตะวันออกเห็นวาความงามและ
ความไพเราะนั้นจะเกิดขึ้นดวยสวนประกอบเพียงสวนเดียวไมได ตองเกิดขึ้นจากองครวมพรอม ๆ กัน
สุนทรียศาสตรเชิงพฤติกรรม
มนุษยไมเคยหยุดนิ่งชอบสรางสรรคสิ่งตางๆ อยูตลอดเวลา เมื่อมนุษยไดสัมผัสคุณคา
ความงามจากธรรมชาติหรือสิ่งที่มนุษยดวยกันสรางขึ้นมากอใหเกิดความคิดและจินตนาการขึ้น
สงผลถึงการแสดงออกเปนพฤติกรรมตาง ๆ เชน การวาดภาพ การปน-แกะสลัก การกอสราง
การประพันธ การรายรํา การเรียบเรียงเสียงประสาน เปนตน พฤติกรรมตางๆ ดังกลาวสงผลให
เกิดเปนผลงานศิลปะขึ้นมามากมาย เมื่อเวลาผานพนไป ความคิด จินตนาการและเทคนิควิธีการ
สรางสรรคผลงานไดรับการสืบทอดตอ ๆ กันมาจนเกิดเปนศิลปวัฒนธรรมของกลุมชนนั้นๆ และ
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พัฒนาตอเนื่องจนอิ่มตัวถึงขั้นเปนแบบอยางเฉพาะของแตละกลุมชน ตั้งแตระดับพื้นบานจนถึง
ระดับชาติพฤติกรรมการสรางสรรควัตถุแหงความงามดังกลาวสามารถจัดรวมเปนหมวดหมูหรือ
อาจจะกลาวไดวาเปนพฤติกรรมที่แสดงออกทางสุนทรียภาพ ได 3 ทางคือ
1. พฤติกรรมทางภาพลักษณ
2. พฤติกรรมทางเสียง
3. พฤติกรรมทางการเคลื่อนไหว
ซึ่งพฤติกรรมดังกลาวของตะวันตก และตะวันออกเกิดจากพื้นฐานความคิดเเละ
จินตนาการที่แตกตางกัน
1. สุนทรียศาสตรเชิงพฤติกรรมแนวตะวันตก
ความคิดและจินตนาการของชาวตะวันตกเกิดขึ้นนับยอนไปตั้งแตสมัยกรีกโบราณ เชื่อวาธรรมชาติ
คือตนแบบของการสรางสรรคผลงานศิลปะตามทัศนะของกรีก คือ การเลียนแบบธรรมชาติ ซึ่งถือ
วาเปนจุดเริ่มตนของการคนหาความสมบูรณของวัตถุสิ่งของตามความเปนจริงหรือตามลักษณะที่
ไดสัมผัสรับรู ภายหลังตอมาการเลียนแบบดังกลาว มิไดจํากัดเฉพาะธรรมชาติ หากแตรวมไปถึง
สิ่งแวดลอมอื่น ๆ อีกดวยบอเกิดของสุนทรียศาสตรเชิงพฤติกรรมแนวตะวันตก พัฒนาจากการ
เลีย นแบบธรรมชาติ ก อ นแล ว จึง พัฒ นาไปสูก ารสรางสรรคเ พื่อคริ ส ตศาสนาจนกระทั่ง ถึง การ
แสดงออกทางอารมณและความรูสึกนึกคิดของศิลปนโดยสวนตัวอยางที่เปนอยูในปจจุบัน
2. สุนทรียศาสตรเชิงพฤติกรรมแนวตะวันออก
ศิลปะตะวันออกแตกตางไปจากศิลปะของโลกตะวันตกซึ่งความจริงแลวความ
แตกตางนี้ก็คือ ความแตกตางทางศาสนาของตะวันออกกับคริตศาสนานั่นเอง ศิลปะตะวันออกมี
พื้นฐานความเชื่อศรัทธาในศาสนา เชน พุทธศาสนา ศาสนาพราหมณ ศาสนาอิสลาม เปนตน
คุณคาทางสุนทรียภาพจึงเปนคุณคาความงามที่เกิดจากความคิดและปรัชญา (Ideal Beauty)
อันมีที่มาจากศาสนานั่นเอง ถึงแมจะมีจุดกําเนิดจากธรรมชาติเชนเดียวกับตะวันตกก็ตามแตผลที่
ออกมากลับแตกตางกันชาวตะวันออกจะเสริมเติมแตงอุดมคติตามความเชื่อของแตละชนชาติไว
ดวยเปนสําคัญ
การสรางสรรคผลงานศิลปะ
คือสิ่งบงชี้ถึงรากเหงาของวัฒนธรรมที่แตกตางกันของตะวันตกและตะวันออก เปน
ผลที่เกิดจากพฤติกรรมเชิงสุนทรียภาพ ภายใตชื่อเรียกวา ศิลปะ ที่ตกทอดมาหลายชั่วอายุคน
ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน (Neufeldlt and Guralnik, 1994)
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ความหมายของศิลปะ
1. ความหมายทั่วไป
คําวา “ศิลปะ” ตรงกับภาษาอังกฤษวา “Art” หมายถึง ฝมือทางการชาง การ
แสดงออกซึ่ ง อารมณ ส ะเทื อ นใจให ป ระจั ก ษ เ ห็ น โดยเฉพาะความหมายถึ ง วิ จิ ต รศิ ล ป
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2530) ก็ไดหรืออาจจะหมายถึงผลแหงพลังความคิดสรางสรรคของมนุษยที่
แสดงออกในรูปลักษณตางๆ ให ปรากฏซึ่งสุนทรียภาพความประทับใจ หรือความสะเทือนอารมณ
ตามอัจฉริยภาพ พุทธิปญญา ประสบการณรสนิยมและทักษะของแตละคน เพื่อความพอ
ใจความรื่นรมย ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีหรือความเชื่อในแตละศาสนา (ราชบัณฑิตยสถาน
, 2530) ก็ได นอกจากนั้นยังหมายถึง งานชางที่แสดงฝมือและความคิดของศิลปน
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2530) รวมทั้งหมายถึง ความสามารถของมนุษยในการสรางสรรคสิ่งตางๆ
โดยไดรับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติบางทาน ใหความหมาย ไววาหมายถึง สิ่งสรางสรรคที่
แสดงออกอยางสวยงามดวยฝมือและความคิดของมนุษย (Hornby and Cowie, 1987)
คําวา “ศิลปะ” จึงมีความหมายกวางมาก อาจสรุปไดวาคือสิ่งที่มนุษยสรางขึน้ ตาม
ความสามารถและทักษะของตนถายทอดผานสื่อตางๆ โดยไดรับแรงดลใจจากธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมกอใหเกิดความประทับใจ ความสะเทือนอารมณ
จากความหมายของศิลปะที่กลาวมาอาจอธิบายไดวา ศิลปะคือ กิจกรรมของ
มนุษยหรือศิลปนที่สรางสรรคขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการและความพึงพอใจใหแกมนุษย
ดวยกันดวยความรูสึกและจิตวิญญาณ
ศิลปะมีรูปแบบแตกตางกันไป อยางนามหัศจรรยรูปราง (Shape) เสียง (Sound)
และการเคลื่อนไหว (Movement) ที่มีอยูแลวในธรรมชาติและสิ่งแวดลอมลวนเปนสิ่งที่จูงใจศิลปน
ใหเกิดความคิดสรางสรรคในการสรางผลงานศิลปะไดทั้งสิ้น ผลงานศิลปะบางชิ้นสวยงาม บาง
ชิ้นนารังเกียจ ศิลปะเปนสิ่งที่ยิ่งใหญสําหรับมนุษยชาติ สามารถสื่อความรูสึกนาเกรงขามมีพลัง
อํานาจนาพิศวงชวนใหอัศจรรยใจสะทอนความยุงยากซับซอนของจักรวาล ศิลปะชวยใหเกิดการ
คนพบและชี้ใหเห็นสิ่งตาง ๆ ไดชัดเจนยิ่งขึ้น
2. ความหมายเฉพาะ
ในปจจุบันเราสามารถทําความเขาใจศิลปะไดจากความหมายตอไปนี้
2.1 ศิลปะ คือ การเลียนแบบธรรมชาติ (Art is the lmitation of Nature) ตาม
ความหมายนี้ศิลปะคือการถายทอดสิ่งที่ไดสัมผัสจากโลกภายนอก (External World) ตามความ
ประทับใจในวัตถุและเหตุการณ โดยที่ศิลปนอาจเลือกถายทอดเทาที่จําเปน ตามที่ศิลปนเห็นวา
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เหมาะสม การเลียนแบบตางจากการลอกแบบอยางมาก เพราะการลอกแบบนั้นมีคุณคาเพียง
ความเหมือนกับตนฉบับที่สุดเทานั้น
2.2 ศิลปะ คือ การสําแดงพลังอารมณ (Art is Expression) ตามความหมายนี้
การแสดงออกทางอารมและความรูสึกเปนพฤติกรรมอยางหนึ่งของมนุษย ศิลปะจึงสะทอนถึง
อารมณและความรูสึกของศิลปนดวย
2.3 ศิลปะ คือ สื่อกลางสากลและเปนภาษาอยางหนึ่ง (Art is Communication
and Language) ตามความหมายนี้ศิลปะเปนตัวกลางระหวางผูสราง (ศิลปน) และผูรับรู(ผูชม)
ตางเขาใจรวมกันไดในรูปแบบที่สื่อออกมา ศิลปะจะไมมีขอจํากัด ศิลปะสื่อความคิดใหผูดู ผูดู
เลือกดูดวยความพอใจมากกวา สัญลักษณเปนสื่อทางกาย ศิลปะเปนสื่อทางใจ
2.4 ศิลปะ คือ รูปทรงที่มีนัยสําคัญ (Art is a singnificant from) ตามความหมาย
นี้ ศิลปะมีคุณคาที่รูปทรงเปนสําคัญ ผลงานศิลปะทุกชิ้นงามไดดวยการจัดองคประกอบตางๆ
เขาดวยกันอยางมีเอกภาพ
กระบวนการสรางสรรคผลงานศิลปะ
ศิลปะที่ดีนั้นนอกจากมีเรื่องราวแลว จะตองใหความงามดานสุนทรียภาพพรอมกับให
ความคิด สติปญญาของศิลปนเปนสําคัญเปนที่ทราบกันดีอยูแลววา ทัศนะของคนเราแตละคนนัน้
มีความแตกตางกันไปขึ้นอยูกับความรูและประสบการณ ดังนั้นการที่จะหวังใหศิลปนแสดงทัศนะ
ใหตรงกับความตองการของผูดูจึงเปนเรื่องที่เปนไปไดยาก ศิลปะก็คือผลงานของการแสดง
ความรูสึกนึกคิดเฉพาะตัวของศิลปน (Self Expression) โดยผานสื่อออกมาเปนผลงานศิลปะเรา
อาจเขียนโครงสรางกระบวนการสรางสรรค ผลงานศิลปะออกมาเปนแผนภูมิใหเขาใจไดดังนี้
มนุษย + สิ่งแวดลอม + สื่อ = ศิลปะ
MAN + ENVIRONMENT + MEDIA = ART
1. มนุษย เปนผูถายทอดผลงานศิลปะ โดยไดรับเเรงบันดาลใจจากธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ดวยความรูสึกประทับใจหรือความสะเทือนอารมณ
2. สิ่งแวดลอม เปนสิ่งเราที่ตัวกระตุนใหมนุษยเกิดอารมณความรูสึกและแสดงออก
ดวยการถายทอดออกมาเปนผลงานศิลปะ ไดแก ธรรมชาติ ความเชื่อทางศาสนา เรื่องราวจาก
วรรณคดีตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี เปนตน
3. สื่อหรือวัสดุ เปนสิ่งที่มนุษยใชถายทอดแรงบันดาลใจที่ไดรับจากสิ่งแวดลอม
ออกมาเปนรูปธรรม ไดแก กระดาษ สี เสียง ทาทางการเคลื่อนไหว เปนตน
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4. ผลงานศิลปะ (ART) เปนผลงานที่เกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจในสิ่งแวดลอมของ
มนุษยโดยผานสื่อใหปรากฏเปนรูปธรรม ที่เรียกวา “ผลงานศิลปะ”
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
งานวิจัยเรื่องการออกแบบภาพเคลื่อนไหวประกอบเสียงดนตรีเพื่อสงเสริมการฟนฟู
สมรรถภาพรางกายของผูปวยอัมพาตครึ่งซีกเปนการวิจัยเพื่อที่จะนําขอมูลและผลจากการวิจัย
นําไปหารูปแบบและลักษณะที่เหมาะสมในการออกแบบโดยมีระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้
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การศึกษาคนควาขอมูลสภาคเอกสาร

1. เพื่อศึกษาขอมูลการออกแบบสื่อที่เหมาะสมและสามารถชวยผอนคลายความตึง
เครียดของผูปวยโรคอัมพาตครึ่งซีกได
2. เพื่อศึกษาขอมูลการออกแบบที่นํามาใชเปนองคประกอบภาพเคลื่อนไหวที่สามาถ
ทํ า ให ผู ป ว ยโรคอั ม พาตครึ่ ง ซี ก เกิ ด ความผ อ นคลายได ป ระกอบด ว ย รู ป ทรง สี วิ ธีก ารจั ด การ
ภาพเคลื่อนไหวและเทคนิคที่ตองใหความรูสึกผอนคลายรวมทั้งพฤติกรรมที่เกิดจากการรับรูและ
การตอบสนองของผูปวยตองานออกแบบ โดยมีแหลงที่มาจากผลงานวิจัยและขอมูลที่ผานการ
วิจัยมาแลวในขั้นทุติยภูมิจากทั้งภายในและตางประเทศ
การวิเคราะหขอมูลภาคเอกสาร
เปนการวิเคราะหขอมูลโดยนําขอมูลที่ไดรวบรวมมาวิเคราะหเพื่อเปนแนวทางในการ
หารูปแบบที่เหมาะสมเพื่อนํามาสรางเปนแบบรางงานออกแบบโดยนําขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ
ทฤษฏี งานออกแบบและการสื่อความหมาย รวมกับทฤษฎีทางสุนทรียศาสตรเชิงความคิด และ
เชิงพฤติกรรม รวมทั้งมุมมองและวิธีคิดของผูเชี่ยวชาญในสาขาตาง ๆ
การวิเคราะหขอมูลภาคสนาม
เปนการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากภาคสนามซึ่งมาจากสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานตาง ๆ
ที่เกี่ยวของกับงานวิจัยทั้งบุคลากรดานกายภาพบําบัด นักดนตรี นักดนตรีบําบัด ผูเชี่ยวชาญดาน
การออกแบบภาพเคลื่อนไหว เพื่อหารูปแบบวิธีการที่ทําใหงานออกแบบสามารถรวมกับเสียงดนตรี
ไดอยางกลมกลืนและชวยกระตุนใหผูปวยอัมพาตครึ่งซีกเกิดความผอนคลายได
38
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การสัมภาษณบุคลากรดานอัมพาตครึ่งซีก
1. พันโทหญิงเพียงใจ โพธิ์ทอง ผูเชี่ยวชาญดานกายภาพบําบัด แผนกเวชศาสตร
ฟนฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
2. พันโทหญิงชัชวระวี ธีรเนตร ผูเชี่ยวชาญดานกายภาพบําบัด แผนกเวชศาสตรฟนฟู
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
3. คุณปรัชญ ปญญามัง ผูเชี่ยวชาญดานกายภาพบําบัด แผนกเวชศาสตรฟนฟู
โรงพยาบาล พระมงกุฎเกลา
การสัมภาษณบุคลากรดานดนตรี
1. อาจารยสมชาย อัศวโกวิทย ผูเชี่ยวชาญดานดนตรีบําบัด ที่ปรึกษาโครงการวง
ดุริยางคออรเคสตราและดนตรีแหงมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและโครงการศิลปกรรมบําบัด
เพื่อเด็กและเยาวชนผูดอยโอกาส และ หัวหนาสาขาดุริยางคศาสตร สากล มหาวิทยาลัย ศรีนคริ
นทรวิโรฒประสานมิตร
2. อาจารยณัฐพล เฟองอักษร อาจารยสอนดนตรีภาคทฤษฎีและปฏิบัติ นักดนตรี
สากล ผูเชี่ยวชาญเครื่องดนตรีแซกโซโฟน
การสัมภาษณบุคลากรดานการออกแบบและภาพเคลื่อนไหว
1. คุณลําเนาว สุดโต ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบภาพเคลื่อนไหว และ เทคนิค
พิเศษภาพยนตรโฆษณา และภาพยนตรไทย
2. นายวิสูตร พิทักษนิตินันท Graphic Animation Director บริษัทเรนเดอรมี จํากัด
ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบภาพเคลื่อนไหว และ เทคนิคพิเศษภาพยนตรไทย
3. คุณนายชลทิศ เวชศิลป Multimedia Developer บริษัทเจดับบลิวที ไทยแลนด
จํากัด
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การออกแบบภาพเคลื่อนไหวประกอบเสียงดนตรีเพื่อผูปวยอัมพาตครึ่งซีก
การสรางแบบรางในการออกแบบภาพเคลื่อนไหว
ในขั้นตอนนี้เปนการรวบรวมขอมูลที่ไดมาจากแหลงตาง ๆ มาวิเคราะห และนํามาเปน
ขอมูลอางอิง (Reference) เพื่อหาทิศทางเแบบรางของงานออกแบบไปปรึกษาผูเชี่ยวชาญดาน
การออกแบบ

40

ภาพที่ 6 ตัวอยางภาพของผลจากการศึกษาขอมูลเพื่อเปนขอมูลอางอิง (Reference) ในการ
กําหนดทิศทางของแบบรางสวนที่เปนรูปทรง
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ภาพที่ 7 ตัวอยางภาพของผลจากการศึกษาขอมูลเพื่อเปนขอมูลอางอิง (Reference) ในการ
กําหนดทิศทางของแบบรางสวนที่เปนรูปทรงและการเคลื่อนไหว
สรางแบบรางเพื่อนําเสนอตอผูเชี่ยวชาญ
หลังจากไดทิศทางในการออกแบบจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานออกแบบแลว
ผูวิจัยไดนําขอมูลจากการสัมภาษณไปวิเคราะหและทําการทดลองสรางแบบราง (Sketch
Design) เพื่อนําไปปรึกษาผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ และ ภาพเคลื่อนไหวอีกครั้ง
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ภาพที่ 8

ตัวอยางการสรางภาพแบบรางชุดที่ 1 กอนนําไปปรึกษาผูเชี่ยวชาญดาน
ภาพเคลื่อนไหว

ภาพที่ 9 ตั ว อย า งการสร า งภาพแบบร า งชุ ด ที่ 2
ภาพเคลื่อนไหว

ก อ นนํ า ไปปรึ ก ษาผู เ ชี่ ย วชาญด า น
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ภาพที่ 10 ตัวอยางการสรางภาพแบบรางชุดที่ 3 กอนนําไปปรึกษาผูเชี่ยวชาญดานภาพเคลื่อนไหว

ภาพที่ 11 ตั ว อย า งการสร า งภาพแบบร า งชุ ด ที่ 4 ก อ นนํ า ไปปรึ ก ษาผู เ ชี่ ย วชาญด า น
ภาพเคลื่อนไหว

44

ภาพที่ 12 ตั ว อย า งการสร า งภาพแบบร า งชุ ด ที่ 5
ภาพเคลื่อนไหว

ก อ นนํ า ไปปรึ ก ษาผู เ ชี่ ย วชาญด า น

ภาพที่ 13 ตั ว อย า งการสร า งภาพแบบร า งชุ ด ที่ 6
ภาพเคลื่อนไหว

ก อ นนํ า ไปปรึ ก ษาผู เ ชี่ ย วชาญด า น
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การแกไขผลงานการออกแบบ
หลั ง จากผู วิ จั ย ได ข อ มู ล การสั ม ภาษณ จ ากผู เ ชี่ ย วชาญทั้ ง หมดแล ว ผู วิ จั ย ได มี ก าร
ปรับปรุงและแกไขงานออกแบบตามคําแนะนําจากมุมมองผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน โดยผูเชี่ยวชาญ
ไดแนะนําใหมีการปรับปรุง ดังตอไปนี้
1. รูปทรง ควรปรับใหรูปทรงดูงาย ไมสับสนวุนวาย
2. การจัดระเบียบ ควรมีอิสระมากกวาเดิม
3. การสื่อความหมาย ไมควรใหเกิดเปนรูปธรรม
4. การใชงาน ไมควรใหเกิดความยุงยาก

ภาพที่ 14 ตัวอยางการสรางภาพแบบรางชุดที่ 7 หลังจากปรึกษาผูเชี่ยวชาญดานภาพเคลื่อนไหว
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ภาพที่ 15 ตั วอย างการสร างภาพแบบร างชุ ดที่ 8
ภาพเคลื่อนไหว

หลั งจากนํ าไปปรึ กษาผู เชี่ ยวชาญด าน

การสรางภาพเคลื่อนไหว
หลังจากที่ผูวิจัยไดแกไขภาพแบบรางตามที่ผูเชี่ยวชาญไดแนะนําแลว ขั้นตอนที่สําคัญ
คือ การนํางานออกแบบที่ได เขาสูกระบวนการสรางภาพเคลื่อนไหวดวยการ “แปลงเสียงเปนภาพ”
โดยนําผลงานออกแบบมาสรางภาพเคลื่อนไหวดวยโปรแกรม “Adobe Flash” ซึ่งไดใชผลลัพธ
ของ งานออกแบบนํามาเปนแนวทางในการกําหนดและควบคุมการเคลื่อนไหว ดวยวิธีการนํา
เสียงดนตรี ประกอบที่ชวยในการบําบัดที่ผานกระบวนการจากทฤษฎีดนตรีและผูเชี่ยวชาญดาน
ดนตรีบําบัดมา แปลงขอมูลเสียงใหเปนภาพ ดวยการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรขั้นสูงในการ
ตรวจจั บความดัง ของเสียงและใชโปรแกรมคอมพิวเตอรแบบเชิงซอนชวยในการควบคุมการ
แสดงผลการเคลื่อนไหว ของภาพเพื่อใหไดผลลัพธในการเคลื่อนไหวตามที่ไดจากแนวทางในการ
ออกแบบ
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ภาพที่ 16 ตัวอยางขั้นตอนการสรางภาพเคลื่อนไหวดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
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ภาพที่ 17 ลําดับขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย

49
ผลการวิเคราะหขอมูล
สําหรับในขั้นตอนของการประเมินผลในการออกแบบเปนสวนการนําเสนอผลงานการ
ออกแบบไปใหผูที่มีความเกี่ยวของกับการทํากายภาพบําบัดและนําเสนอผลงานตอผูเชี่ยวชาญใน
ดานการออกแบบภาพเคลื่อนไหวเพื่อสรุปและประเมินผลงานการออกแบบ
กลุมผูประเมินผลงานการออกแบบ
สําหรับกลุมผูประเมิณงานออกแบบเปนกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) เปนผูปวยอัมภาพครึ่งซีกที่มาทํากายภาพบําบัดที่สามารถสื่อสารไดเขาใจจาก
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาฯ แผนกเวชศาสตรฟนฟูจํานวน 10 คน โดยเปนเพศชาย ทั้ง 10 คน
อายุ ตั้งแต 25 – 65ป

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การศึ กษาค นคว าและการวิ จัยในการออกแบบครั้งนี้มี การศึ กษาจากขอมู ลทั้งภาค
เอกสาร และภาคสนามจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญในสาขาตาง ๆ เพื่อนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห
เพื่อใหได มาซึ่งรูปแบบและเนื้อหาที่เหมาะสมกับงานออกแบบและสังเคราะหออกมาใหไดซึ่ง
ผลงาน ออกแบบโดยมีเนื้อหาขอมูลที่ใชในการศึกษาดังตอไปนี้
ผลสรุปการวิเคราะหรูปแบบของงานออกแบบ
จากการนําเสนอแนวคิดในงานออกแบบของผูวิจัยตอผูเชี่ยวชาญดานกายภาพบําบัด
ผูป ว ยอั มพาตครึ่ง ซีก ถึงความเปนไปไดที่จ ะช วยให ก ระตุน ใหผูป ว ยสามารถฟน ฟูสมรรถภาพ
รางกายไดผูวิจัยจึงไดหาวิธีที่ผูปวยสามารถเคลื่อนไหวกลามเนื้อบริเวณขอมือและแขนได โดย
มุง เน นให ผูปวย สามารถสร า งปฏิสัม พันธกับงานออกแบบได โดยคน พบครึ่ ง มือที่ช วยใหเ กิด
พัฒนาการได นั่นคือ เมาสปากกาสําหรับนักออกแบบ ซึ่งมีคุณลักษณะคลายกับอุปกรณที่ชวยให
ผูปวยไดเรียนรูในการใชอุปกรณที่ใชในชีวิตประจําวันจริงเชน ชอนสอม ปากกา เปนตน
โดยผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบและการออกแบบภาพเคลื่อนไหวไดใหความสนใจ
กับ แบบร า งที่ เ ป น รูป ทรงกลมดว ยเหตุ ผ ลที่ เ ป น รูป ทรงที่ ไม ซับ ซอ น ส ว นองค ป ระกอบอื่น ๆ ที่
กอใหเกิดความผอนคลายตอผูปวยมีดังนี้
แนวความคิด
ผูเชี่ยวชาญทั้งหมดมีความเห็นวางานออกแบบควรเปนไปในทิศทางที่สื่อความหมาย
เปนนามธรรมมากกวารูปธรรม โดยใหเหตุผลที่คลายกันวา การตีความของคนแตละคนมีความหมาย
ที่แตกตางกันออกไป
รูปทรง
สวนรูปทรงนั้นผูเชี่ยวชาญทั้งหมดพิจารณาจากแบบราง (Sketch Design) และขอมูล
งานออกแบบอางอิง (Reference) มีความคิดเห็นวารูปทรงที่เหมาะกับการบําบัดผูปวยไมควรมี
ความ ซับซอนเกินไป โดยแนะนําใหใชรูปทรงที่ดูงายปราศจากเหลี่ยมคมซึ่งอาจจะชวยในการสราง
ภาพ เคลื่อนไหวใหไดมีความนุมนวล
50
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การสื่อความหมาย
สํ า หรั บ การสื่ อ ความหมายได เ ก็ บ ข อ มู ล จากการสั ม ภาษณ ผู เ ชี่ ย วชาญด า นการ
ออกแบบภาพ เคลื่อนไหว ซึ่งไดผลลัพธวาหากตองการใหผูปวยไดรับความผอนคลายสิ่งที่ทําให
เกิดความผอนคลายไดก็คือ “ธรรมชาติ” โดยอยากใหงานออกแบบนี้ไดสะทอนผัสสะที่สามารถ
สรางความนึกคิด หรือจินตนาการใหผูปวยไดมีโอกาสสัมผัส หรือ เขาใกล “ธรรมชาติ” และอยาก
ใหการใชงานไมยุงยาก และซับซอนจนเกินไป
สี
สวนสีที่ใชนั้นผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบไดใหขอมูลวาควรหลีกเลี่ยงสีที่ใหความรูสึก
รอนแรงควรใชสีที่ใหความรูสึกสงบเยือกเย็น

ภาพที่ 18 งานออกแบบภาพเคลื่อนไหวหลังจากผานกระบวนการวิเคราะหหนาเริ่มตน
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ภาพที่ 19 งานออกแบบภาพเคลื่อนไหวหลังจากผานกระบวนการวิเคราะหหนาวิธีการใชงาน

ภาพที่ 20 งานออกแบบภาพเคลื่อนไหวหลังจากผานกระบวนการวิเคราะหหนาเลือกระดับการเลน
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ภาพที่ 21 งานออกแบบภาพเคลื่อนไหวหลังจากผานกระบวนการวิเคราะหหนาการเลน 1

ภาพที่ 22 งานออกแบบภาพเคลื่อนไหวหลังจากผานกระบวนการวิเคราะหหนาการเลน 2
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ภาพที่ 23 งานออกแบบภาพเคลื่อนไหวหลังจากผานกระบวนการวิเคราะหหนาการเลน 3

ภาพที่ 24 งานออกแบบภาพเคลื่อนไหวหลังจากผานกระบวนการวิเคราะหหนาการเลน 4
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ภาพที่ 25 งานออกแบบภาพเคลื่อนไหวหลังจากผานกระบวนการวิเคราะหหนาการเลนไดคะแนน

ภาพที่ 26 งานออกแบบภาพเคลื่อนไหวหลังจากผานกระบวนการวิเคราะหหนาการสรุปคะแนน
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ภาพที่ 27 การตอบขอซักถามจากกลุม ทดลอง
ที่มา: จากการสํารวจของผูว จิ ัย

ภาพที่ 28 สถาณทีเ่ ก็บขอมูลจากกลุมทดลอง
ที่มา: จากการสํารวจของผูว จิ ัย
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ภาพที่ 29 ตัวอยางการเก็บขอมูลจากกลุมทดลองคนที่ 1
ที่มา: จากการสํารวจของผูว จิ ัย

ภาพที่ 30 ตัวอยางการเก็บขอมูลจากกลุมทดลองคนที่ 2
ที่มา: จากการสํารวจของผูว จิ ัย

58

ภาพที่ 31 ตัวอยางการเก็บขอมูลจากกลุมทดลองคนที่ 3
ที่มา : จากการสํารวจของผูว ิจัย

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
จากการวิ จั ยครั้ งนี้ ผู วิ จั ยได พบประเด็ นที่ น าสนใจมากมายที่ อาจทํ าให ผู สนใจการ
สรางสรรคงานออกแบบรวมกับเสียงดนตรีเพื่อใหเปนประโยชนตอผูปวยอัมพาตครึ่งซีกตอไปได
วัตถุประสงคในงานวิจัยครั้งนี้ตองการทราบวางานออกแบบที่ถูกสรางขึ้นมาเปนสื่อใหกับผูปวย
อัมพาตครึ่งซีก สามารถชวยกระตุนใหผูปวยเกิดความผอนคลายไดมากนอยเพียงใด
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สรุปผลการวิจัย
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเพื่อผลงานการออกแบบภาพเคลื่อนไหวรวมกับเสียงดนตรีเพื่อ
ฟนฟูสมรรถภาพรางกายผูปวยอัมพาตครึ่งซีก โดยไดมีการเริ่มตนจากภาคสนามโดยการ
สัมภาษณจากนักกายภาพบําบัดเพื่อทําความเขาใจตอกลไกและวิธีการรักษาผูปวยอัมพาตครึ่งซีก
รวมกับขอมูล ภาคเอกสารไปพรอมกันทําใหมีความคาดหวังในสมมุติฐานวามีโอกาสที่เปนไปได
จึงคนหาขอมูลเพิ่มเติมทั้งภาคเอกสารและภาคสนามจากการณสัมภาษณผูเชี่ยวชาญในสาขาที่มี
ความเกี่ยวของทั้งนักกายกายภาพบําบัด นักจิตวิทยา นักดนตรี นักดนตรีบําบัด นักออกแบบ
ภาพเคลื่อนไหว และทําการวิเคราะหขอมูลเพื่อนํามาจัดทําแบบรางงานออกแบบและนําเสนอแก
ผูเชี่ยวชาญในดาน การออกแบบภาพเคลื่อนไหวและนําปรับปรุงแกไขเพื่อใหงานออกแบบสามารถ
ใชรวมกับเสียงดนตรีไดอยางกลมกลืนและสรางความผอนคลายใหกับผูปวยได โดยไดนํางาน
ออกแบบนี้ไปทดลอง กับกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งเปนผูปวย
อัมพาตครึ่งซีกเพศชายรวม 10 คน เปนผูปวยที่มากายภาพบําบัดในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
แผนกเวชศาสตรฟนฟูและนําผลที่ไดจากการทดลองกับกลุมเปาหมายนํามาอภิปรายผลการวิจัย
ในผลงานการออกแบบนี้เ ปน สื่อปฎิสั ม พั นธรว มกั บเสีย งดนตรีที่ ส ามารถใหผูป ว ย
อัมพาตครึ่งซีกไดทดลองเลนโดยใช“เมาสปากกา” เปนอุปกรณชวยเพื่อฝกฝนการจับอุปกรณ ที่
ตองใชในชีวิตประจําวันโดยใหใชอุปกรณชวย “เคาะจังหวะ” ใหครบ 4 จังหวะ ระหวางที่เสียง
ดนตรีบรรเลงประกอบกับเทคนิคภาพเคลื่อนไหวที่กลมกลืนและมีการเพิ่มคะแนนใหในกรณีที่ทํา
ถูกตองตามกติกา โดยมีระยะเวลาการปฏิสัมพันธกับสื่อ 3 นาที 30 วินาที
59
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อภิปรายผลการวิจัย
งานออกแบบที่เปนสื่อปฎิสัมพันธรวมกับเสียงดนตรีที่สามารถใหผูปวยอัมพาตครึ่งซีก
ได โดยผูวิจัยไดคนพบครึ่งมือที่ชวยกระตุนใหเกิดพัฒนาการจากการสัมภาษณนักกายภาพบําบัด
นั่นคือ “เมาสปากกา” สําหรับนักออกแบบซึ่งมีคุณลักษณะคลายกับอุปกรณที่ชวยใหผูปวยได
เรียนรูในการใชอุปกรณที่ใชในชีวิตประจําวัน จริงเชน ชอนสอม ปากกา เปนตนเพื่อกระตุนการ
ฟนฟูสมรรถภาพรางกายใหผูปวยอัมพาตครึ่งซีกนี้ไดมาจากการวิจัยโดยการสัมภาษณและการ
นําเสนอตอผูเชี่ยวชาญในสาขา ตาง ๆ ที่มีความเกี่ยวของกับกระบวนการทั้งหมดทั้งการเริม่ ตนเก็บ
ขอมูลจนถึงการสรางงานออกแบบโดยมุมมองของผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบสามารถทําใหงาน
ออกแบบมีทิศทางและมีความชัดเจนคอนขางมากสวนเรื่องเทคนิคในการสรางภาพเคลื่อนไหวนั้น
แตละคนตางมีมุมมองของตัวเองซึ่งมีความแตกตางกันออกไปแต มุมมองที่เปนประเด็นสําคัญคือ
ทําอยางไรถึงทําใหผลงานการออกแบบสามารถสรางความผอนคลายใหกับผูปวยได ประเด็นนี้ถูก
นํามาเปนตัวแปรสําคัญ ที่ใหผูวิจัยไดคนหาคําตอบเพื่อใหไดมาซึงผลลัพธที่กอใหเกิด ความผอน
คลาย โดยไดคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญถึงการเคลื่อนไหวที่สมจริงจากการเลียนแบบ “ธรรมชาติ”
หรือทําใหผูปวยที่ไดเห็นงานออกแบบเกิดจินตนาการที่ไดสัมผัสหรือรูสึกใหเกิดประสบการณที่ได
เขาใกล “ธรรมชาติ” เปนตัวแปรสําคัญที่ทําใหเกิดความรูสึกถึงความผอนคลายได สวนในเรื่อง
ของความหลากหลาย ทั้ง “เสียงดนตรี” และ “ภาพเคลื่อนไหว” ที่มีความตองการใหหลากหลาย
มากกวานี้ ผูวิจัยเห็นวาอาจตองใชเวลาในการศึกษาและระยะเวลาในการวิจัยมากกวานี้ถึงจะมี
ความสมบูรณมากขึ้น
โดยผลการวิ จั ยจากการตอบคํ าถามในแบบสอบถามของกลุ ม ตั ว อย างส วนมากมี
ความเห็นวางานออกแบบนี้สามารถชวยกระตุนการฟนฟูสมรรถภาพรางกายใหเกิดความผอนคลาย
ได โดยสิ่งที่ชวยใหผูปวยอัมพาตครึ่งซีกเกิดการความผอนคลายไดมากที่สุดคือ “ภาพเคลื่อนไหว”
และ “ความ สั มพั นธ ของภาพและเสี ยงดนตรี ” ตามลํ าดั บและในทางผลลั พธ ของการรั กษายั ง
กอใหเกิดประโยชน ตอผูปวยในการชวยฟนฟูกลามเนื้อจากการเคลื่อนไหวสวนกลามเนื้อแขนและ
ขอมือไดอีกดวย
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ขอเสนอแนะ
ผูวิจัยเห็นวายังมีอุปกรณที่ทันสมัยอีกมากมายที่ชวยใหงานวิจัยนี้มีความหลากหลาย
ไดมากขึ้น ดังนี้
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1. งานวิจัยนี้สามารถเลือกเพลงที่นํามาใชในบําบัดไดมากกวา 1 เพลง
2. งานวิจัยนี้สามารถเลือกรูปทรง ที่นํามาใชในการเคลื่อนไหวเพิ่มได
3. งานวิจัยนี้สามารถประยุกตใชกับอุปกรณอื่น ๆ ที่สามารถการตรวจจับความ
เคลื่อนไหวได
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รายการอางอิง
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แบบสอบถามความคิดเห็นที่ใชกับกลุม ตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง
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แบบสอบถามเพื่อการวิจั ย
เรื่อง
ประสิทธิผลของงานออกแบบ “Graphic Audio Therapy” สามารถชวยกระตุน ใหผูปวย
โรคอัมพาตครึ่งซีก (Hemiplegia) เกิดความผอนคลาย
10

คําชี้แจง โปรดอ า นและพิ จ ารณาข อ ความในแต ล ะข อ แล ว ทํ า เครื่ อ งหมาย 9ลงในช อ ง
หมายเลข 5 4 3 2 1 ที่ทานเห็นวาตรงตามสภาพความเปนจริง ที่ทานไดเขาไปรวม
ดําเนินการในสถานศึกษา ในแตละขอจะมีหนึ่งเครื่องหมายเทานั้น คะแนนในแตละ
ชองมีความหมายดังนี้
5
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
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มีการดําเนินการตามหลักการบริหารแบบมีสวนรวมอยูในระดับ มากที่สุด
มีการดําเนินการตามหลักการบริหารแบบมีสวนรวมอยูในระดับ มาก
มีการดําเนินการตามหลักการบริหารแบบมีสวนรวมอยูในระดับ ปานกลาง
มีการดําเนินการตามหลักการบริหารแบบมีสวนรวมอยูในระดับ นอย
มีการดําเนินการตามหลักการบริหารแบบมีสวนรวมอยูในระดับ นอยที่สุด

ตัวอยาง
ที่

ผลงานออกแบบ “Graphic Audio Therapy”
ระดับการดําเนินการ
สามารถชวยกระตุนใหผูปวยโรคอัมพาตครึ่งซีก มาก มาก ปาน นอย นอย สําหรับ
(Hemiplegia) เกิดความผอนคลาย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด ผูว ิจัย
จากการทํากายภาพบําบัด
5 4 3 2 1
0 คุ ณ คิ ด ว า งานออกแบบ “Graphic Audio
9
Therapy”
มีส วนสํา คัญตอความผอนคลายของผูปว ยมาก
นอย
เพียงใด
1

2

3
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คําอธิบาย ขอ 0 คุณทําเครื่องหมาย 9 ลงในชองหมายเลข 4 หมายความวา
นักกายภาพบําบัดมีความเห็นวาผลงานออกแบบ “Graphic Audio Therapy” มีสวน
สําคัญ ตอความผอนคลายของผูปวยอยูในระดับมาก
คําชี้แจง โปรดอานและพิจารณาขอความในแตละขอ แลวทําเครื่องหมาย / ลงในชองหมายเลข
ตอนที่ 1 แบบสอบถามการผลการทดลองผลงานออกแบบ “Graphic Audio Therapy”
(สําหรับนักกายภาพบําบัดกองเวชศาสตรฟนฟูโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา)
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ผลงานออกแบบ “Graphic Audio Therapy”
ระดับการดําเนินการ
สามารถ ชวยกระตุนใหผูปว ยโรคอัมพาตครึ่งซีก มาก มาก ปาน นอย นอย สําหรับ
(Hemiplegia) เกิดความผอนคลาย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด ผูว ิจัย
จากการทํากายภาพบําบัด
5 4 3 2 1
คุณมีความเห็นวาผูปวยมีความสนใจทีจ่ ะทํา
กายภาพบําบัดจากสื่อทีถ่ ูกพัฒนาขึ้นมามากนอย
เพียงใด
คุณสังเกตุวา ในขณะที่ผูปว ยมีปฎิสัมพันธกบั
ผลงานออกแบบนี้ สามารถชวยลดความตึงเครียด
ใหผูปวยไดมากนอยเพียงใด
ผลสัมฤทธิ์ของ “ภาพประกอบ” ชวยใหผปู วย ลด
ความตึงเครียดไดมากนอยเพียงใด
ผลสัมฤทธิ์ของ “ภาพเคลื่อนไหว” ชวยใหผูปวย
ลดความตึงเครียดไดมากนอยเพียงใด
ความเหมาะสมที่ใช “เสียงดนตรี” รวมกับผลงาน
ออกแบบมีสวนชวยใหผูปว ยลดความตึงเครียด ได
มากนอยเพียงใด
ความสัมพันธของ ภาพประกอบ, ภาพเคลื่อนไหว
และ เสียงดนตรีชวยใหผูปว ยลดความตึงเครียด
ไดมากนอยเพียงใด
4

ที่

5

6

7

1.

2.

3.
4.
5.

6.
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ผลงานออกแบบ “Graphic Audio Therapy”
ระดับการดําเนินการ
ที่ สามารถ ชวยกระตุนใหผูปว ยโรคอัมพาตครึ่งซีก มาก มาก ปาน นอย นอย สําหรับ
(Hemiplegia) เกิดความผอนคลาย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด ผูว ิจัย
จากการทํากายภาพบําบัด
5 4 3 2 1
7. หลังจากผูปว ยมีปฎิสัมพันธกับผลงานออกแบบ
ผูปวยมีความพึงพอใจมากนอยเพียงใด
8. คุณคิดวาผลงานออกแบบนีม้ ีสวนชวยในการฝก
ผูปวยใหมีการใชกลามเนื้อตามกระบวนการ BioFeedback และ Multi-function ไดมากนอย
เพียงใด
4

5

6

7
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คําชี้แจง โปรดอานและพิจารณาขอความของคําถาม แลวตอบคําถามในชองวาง
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะแนวทางแกปญหาที่เกิดจากผลการ
ทดลองงานออกแบบ “Graphic Audio Therapy” (สําหรับนักกายภาพบําบัดกองเวช
ศาสตรฟนฟูโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา)
ปญหาที่เกิดจาก
ขอเสนอแนะแนวทาง
ขอที่ หลังจากทําการทดลองผลงานออกแบบ
“Graphic Audio Therapy”
การทดลอง
แกปญหา
1 อุปสรรคที่มีผลตอผูปวยในขณะที่ไดทํา ................................. .................................
การทดลองหรือผูปวยที่ไมสามารถทําการ ................................. .................................
................................. ................................
ทดลองไดเนื่องจากสาเหตุใด
.
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คําชี้แจง โปรดอ า นและพิ จ ารณาข อ ความในแต ล ะข อ แล ว ทํ า เครื่ อ งหมาย 9 ลงในช อ ง
หมายเลข
ตอนที่ 1 แบบสอบถามการผลการทดลองผลงานออกแบบ “Graphic Audio Therapy” (สําหรับ
ผูปวยภายในกองเวชศาสตรฟนฟูโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา)

ที่

1.
2.
3.
4.
5.

8

ระดับการดําเนินการ
ผลงานออกแบบ “Graphic Audio Therapy” มาก มาก ปาน นอย นอย สําหรับ
สามารถชวยกระตุนเกิดความผอนคลาย ที่สุด
ที่สุด ผูว ิจัย
กลาง
5 4 3 2 1
ผลงานการออกแบบของสื่อนี้ทําใหคุณรูสึก
อยากทดลองมากนอยเพียงใด
“ภาพประกอบ” ทําใหคุณไดรูสึกผอนคลาย
มากนอยเพียงใด
“ภาพเคลื่อนไหว” ทําใหคุณไดรูสึกผอนคลาย
มากนอยเพียงใด
“เสียงดนตรี” ทําใหคุณไดรูสึกผอนคลาย
มากนอยเพียงใด
ความสัมพันธของภาพประกอบ,
ภาพเคลื่อนไหว และ เสียงดนตรีทําใหคุณได
รูสึกผอนคลายมากนอยเพียงใด
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คําชี้แจง โปรดอานและพิจารณาขอความของคําถาม แลวตอบคําถามในชองวาง
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะแนวทางแกปญหาที่เกิดจากผลการ
ทดลองงานออกแบบ “Graphic Audio Therapy” (สําหรับผูปวยภายในกองเวชศาสตร
ฟนฟูโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา)
ปญหาที่เกิดจาก
ขอเสนอแนะแนวทาง
ขอที่ หลังจากทําการทดลองผลงานออกแบบ
“Graphic Audio Therapy”
การทดลอง
แกปญหา
1. อุปสรรคที่มีผลที่ทําใหไมรูสึก
................................. .................................
................................. .................................
ผอนคลายกับการทดลอง
................................. .................................
เกิดจากสาเหตุใด
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ขอมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับงานวิจัย
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สื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ
ความหมายของมัลติมีเดีย
คําวา มัลติมีเดีย มีผูใหความหมายไวดังตอไปนี้
มัลติมีเดีย คือ ระบบสื่อสารขอมูลขาวสารหลายชนิด โดยผานสื่อทางคอมพิวเตอรซึ่ง
ประกอบดวย ขอความ ฐานขอมูล ตัวเลข กราฟก ภาพเสียง และวีดิทัศน (Jeffcoate, 1995)
มัลติมีเดีย คือ การใชคอมพิวเตอรสื่อความหมายโดยการผสมผสานสื่อหลายชนิด เชน
ขอความ กราฟ ภาพศิลป (Graphic Art) เสียง ภาพเคลื่อนไหว (Animation) และวิดีทัศน เปนตน
ถาผูใชสามารถควบคุมสื่อเหลานี้ใหแสดงออกมาตามตองการได ระบบนี้จะเรียกวา มัลติมีเดีย
ปฏิสัมพันธ (Interactive Multimedia) (Vaughan, 1993)
มัลติมีเดีย คือ โปรแกรมซอฟตแวรที่อาศัยคอมพิวเตอรเปนสื่อในการนําเสนอโปรแกรม
ประยุกตซึ่งรวมถึงการนําเสอนขอความสีสรร ภาพกราฟก (Graphic images) ภาพเคลื่อนไหว
(Animation) เสียง (Sound) และภาพยนตรวีดิทัศน (Full motion Video) สวนมัลติมีเดีย
ปฏิสัมพันธ (Interactive Multimedia) จะเปนโปรแกรมประยุกตที่รับการตอบสนองจากผูใช
คียบอรด (Key board) เมาส (Mouse) เปนตน (Hall, 1996)
มัลติมีเดีย หมายถึง สื่อประสมที่ใชคอมพิวเตอรเปนฐานในการเสนอสารสนเทศ หรือ
การผลิตเพื่อเสนอขอมูลประเภทตาง ๆ เชน ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ตัวอักษรและเสียงในลักษณะ
ของสื่อหลายมิติ โดยที่ผูใชมีการโตตอบกับสื่อโดยตรง (กิดานันท มลิทอง, 2540: 257)
มัลติมีเดีย หมายถึง การอาศัยศักยภาพของคอมพิวเตอรในการนําเสนอทั้งขอความ
กราฟก ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศนและเสียง โดยผูเรียนสามารถโตตอบหรือมีปฏิสัมพันธ
(Interactive) กับบทเรียน พรอมทั้งไดรับผลยอนกลับ (Feedback) อยางทันทีทันใด รวมทั้ง
สามารถประเมินและตรวจสอบความเขาใจของผูเรียนไดตลอดเวลา (พรเทพ เมืองแมน, 2544: 18)
มัลติมีเดีย หมายถึง การนําเสนอเนื้อหาสาระดวยการนําสื่อตาง ๆ มาใชรวมกัน เชน
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ขอความ เสียง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู (สําอางค มั่งคั่ง, 2545:
8)
มัลติมีเดีย หมายถึง การนําคอมพิวเตอรมาควบคุมสื่อตาง ๆ เพื่อใหทํางานรวมกัน เชน
การสรางโปรแกรมใหมีการนําเสนอที่เปนขอความ มีภาพนิ่งและเคลื่อนไหว หรือมีเสียงบรรยาย
ประกอบสลับกันไป มีการปฏิสัมพันธโตตอบระหวางผูใชกับคอมพิวเตอร (นงลักษณ ไหวพรหม,
2543: 12)
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มัลติมีเดีย หมายถึง การเกี่ยวของกับการใชคอมพิวเตอรในการควบคุมการทํางาน
โดยรวมขอความ กราฟก ภาพนิ่ง ภาพยนตร ภาพเคลื่อนไหว เสียง และสารสนเทศชนิดอื่น ๆ ที่
สามารถแสดงผานกระบวนการของคอมพิวเตอรได (Fluckiger, 1995: 5)
มัลติมีเดีย หมายถึง การเสนอขอมูลผานตัวอักษร กราฟก เสียง ภาพเคลือ่ นไหวและวีดิ
ทัศน ที่นํามาใชรวมกัน โดยสวนสําคัญของมัลติมีเดียคือ ผูใชสามารถปฏิสัมพันธกับเครื่อง
คอมพิวเตอรได (Paulissen and Frater, 1994: 3)
จากความหมายของมั ล ติ มี เ ดี ย ที่ นั ก การศึ ก ษาหลายท า นได ใ ห ค วามหมายของ
มัลติมีเดียไวสอดคลองกัน พอจะสรุปไดวา
ในอดีต เมื่อกลาวถึงคําวา สื่อมัลติมีเดีย (Multimedia) หรือสื่อประสม จะหมายถึง
การนําสื่อหลาย ๆ ประเภทมาใชรวมกัน เชน รูปภาพ เครื่องฉายแผนโปรงใส เทปบันทึกเสียง วีดีโอ
ฯลฯ เพื่อใหการเสนอผลงาน หรือการเรียนการสอนดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการเสนอ
เนื้อหาในรูปแบบตาง ๆ นอกจากการบรรยายเพียงอยางเดียว โดยที่ผูฟง หรือผูเรียนมิไดมีปฎิ
สัมพันธตอสื่อนั่นโดยตรง
ในปจจุบัน เมื่อกลาวถึงคําวา สื่อมัลติมีเดีย จะหมายถึง การใชคอมพิวเตอร
แสดงผล ในลักษณะผสมสื่อหลายชนิดเขาดวยกัน โดยเนนที่การเปดโอกาสใหผูเรียนไดเห็น ได
เลือก และรับฟงขอมูลขาวสารผานจอคอมพิวเตอร โดยขอมูล และขาวสารตาง ๆ จะรวมรูปแบบ
ของ ตัวอักษร รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง และ วีดีโอ เพื่อใหผูใชสามารถตอบโต และมีปฎิ
สัมพันธกับสื่อโดยตรงได และเมื่อนําสื่อมัลติมีเดียมาใชกับการศึกษา จึงนิยมเรียกวาสื่อมัลติมีเดีย
เพื่อการศึกษา
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มัลติมีเดียปฏิสัมพันธ
การใชมัลติมีเดียโดยทั่วไป จะพิจารณาคุณสมบัติหลัก 2 ประการ คือ การควบคุมการ
ใชงาน และความสามารถในการมีปฏิสัมพันธกับผูใช
การควบคุมการใชงานเปนคุณสมบัติพื้นฐานของระบบมัลติมีเดีย คือ ผูใชตองสามารถ
ควบคุมระบบและขั้นตอนการนําเสนอไดงายไมซับซอน
ความสามารถในการมีปฏิ สัม พัน ธกับผู ใ ช เป น คุ ณสมบัติที่เ พิ่ ม ขึ้ น มาพรอม ๆ กั บ
พัฒนาการดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ซึ่งชวยใหผูเรียนรูสามารถโตตอบกับคอมพิวเตอรใน
รูปแบบตาง ๆ โดยคอมพิวเตอรจะนําขอมูลจากผูใชไปประมวลผล เพื่อใชเปนขอมูลในการโตตอบ
หรือการประเมิน ซึ่งจะชวยใหการเรียนรูดวยตนเองมีประสิทธิภาพและนาสนใจขึ้น
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มัลติมีเดียปฏิสัมพันธ เปนมัลติมีเดียที่เนนการใหผูใชเปนผูควบคุมการนําเสนอ การ
เลือกเสนทางเดิน (Navigation) การโตตอบ การใหความรู และกิจกรรมที่มีในบทเรียน วัตถุประสงค
เพื่อการเรียนการสอน และการฝกอบรมเปนหลัก หรือสามารถนําไปประยุกตใชในการพัฒนาการ
เรียนการสอนทั้งในและนอกระบบโรงเรียน
ในการออกแบบโปรแกรม ผูออกแบบตองนํา
ความกาวหนา ดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรบูรณาการเขากับแนวคิด ทฤษฎีการเรียนรูและจิตวิทยา
การเรียนรูเพื่อสงทอดไปยังผูเรียน โดยผูเรียนสามารถควบคุมลําดับขั้นตอนการเรียนรู เลือกเนื้อหา
การเรียน กิจกรรมการเรียน ตรวจสอบความกาวหนา และทดสอบความรูดวยตนเอง ซึ่งเมื่อ
เปรียบเทียบกับการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติที่มีครูเปนศูนยกลางและเปนผูควบคุมกิจกรรม
การเรียนการสอน จะเห็นไดวาการเรียนการสอนโดยใชมัลติมีเดียปฏิสัมพันธมีจุดเดนอยูที่การ
ควบคุมกิจกรรมการเรียน การควบคุมเวลาเรียน และการไดมีปฏิสัมพันธกับบทเรียนซึ่งจะสงผลดี
ตอการเรียนเปนรายบุคคล และสอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
ปจจุบันการออกแบบมัลติมีเดียปฏิสัมพันธไดรับการพัฒนาบนระบบคอมพิวเตอรเพียง
ระบบเดียว เนื่องจากความมีประสิทธิภาพที่เทาเทียมกับการนํามาตอพวงรวมกับระบบฮารดแวรอื่น
ๆ ทําใหมีความสะดวกในการใชงานดานการเรียนการสอนในชั้นเรียน หรือการเรียนการสอนแบบ
รายบุคคล ในวงการศึกษาทั่วไปเรียกสื่อประเภทนี้วา มัลติมีเดียปฏิสัมพันธเพื่อการเรียนการสอน
(Interactive Multimedia Instruction หรือ IMI)
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องคประกอบของสื่อมัลติมีเดีย
มัลติมีเดียมีความสามารถในการรวบรวมการนําเสนอของสื่อตาง ๆ ไวดวยกัน โดยใช
คอมพิวเตอรเปนอุปกรณหลักโดยการใชซอฟตแวรโปรแกรมสรางสื่อประสมในการ
นําเสนอ ฉะนั้น คอมพิวเตอรมัลติมีเดียจะตองประกอบดวยองคประกอบที่สําคัญ (กิดานันท มลิ
ทอง, 2548: 194-196; Linda, 1995: 4-6) ดังตอไปนี้
1. ขอความ (Text) หมายถึง ตัวหนังสือและขอความที่สามารถสรางไดหลายรูปแบบ
หลายขนาด การออกแบบใหขอความเคลื่อนไหวใหสวยงาม แปลกตา และนาสนใจไดตามตองการ
อีกทั้งยังสรางขอความใหมีการเชื่อมโยงกับคําสําคัญอื่น ๆ ซึ่งอาจเนนคําสําคัญเหลานั้นดวยสีหรือ
ขีดเสนใต ที่เรียกวา ไฮเปอรเท็กซ (Hypertext) ซึ่งสามารถทําไดโดยการเนนสีตัวอักษร (Heavy
Index) เพื่อใหผูใชทราบตําแหนงที่จะเขาสูคําอธิบาย ขอความ ภาพถาย ภาพวีดิทัศน หรือเสียงตาง ๆ
ได
2. ภาพกราฟก (Graphic) หมายถึง ภาพถาย ภาพเขียน หรือนําเสนอในรูปไอคอน
ภาพกราฟกนับวาเปนสิ่งสําคัญในสื่อประสม เนื่องจากเปนสิ่งดึงดูดสายตาและความสนใจของ

75
ผูชม สามารถสรางความคิดรวบยอดไดดีกวาการใชขอความ และใชเปนจุดตอประสานในการ
เชื่อมโยงหลายมิติไดอยางนาสนใจ ภาพกราฟกที่ใชในสื่อประสมนิยมใชกันมาก 2 รูปแบบ คือ
2.1 ภาพกราฟกแบบบิตแม็ป (Bitmap Graphic) หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา
Raster Graphic เปนกราฟกที่สรางขึ้นโดยใชตารางจุดภาพ (Grid of Pixels) ในการวาดกราฟก
แบบบิตแม็ป จะเปนการสรางกลุมของจุดภาพแทนที่จะเปนการวาดรูปทรงของวัตถุเพื่อเปนภาพ
ขึ้นมา การแกไขหรือปรับแตงภาพจึงเปนการแกไขครั้งละจุดภาพไดเพื่อความละเอียดในการ
ทํางาน ขอไดเปรียบของกราฟกแบบนี้คือ สามารถแสดงการไลเฉดสีและเงาอยางตอเนื่องจึงเหมาะ
สําหรับตกแตงภาพถายและงานศิลปตาง ๆ ไดอยางสวยงาม แตภาพแบบบิตแม็ปมีขอจํากัดอยาง
หนึ่งคือ จะเห็นเปนรอยหยักเมื่อขยายภาพใหญขึ้น ภาพกราฟกแบบนี้จะมีชื่อลงทายดวย .gif, .tiff,
.bmp
2.2 ภาพกราฟกแบบเวกเตอร (Vector Graphic) หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา Draw
Graphic เปนกราฟกเสนสมมติที่สรางขึ้นจากรูปทรงโดยขึ้นอยูกับสูตรคณิตศาสตรภาพกราฟก
แบบนี้จะเปนเสนเรียบนุมนวล และมีความคมชัดหายขยายใหญขึ้น จึงเหมาะสําหรับงานประเภท
ที่ตองการเปลี่ยนแปลงขนาดภาพ เชน ภาพวาดลายเสน การสรางตัวอักษร และการออกแบบตรา
สัญลักษณ ภาพกราฟกแบบนี้จะมีชื่อลงทายดวย .eps, .wmf, .pict
3. ภาพแอนิเมชัน (Animation) เปนภาพกราฟกเคลื่อนไหว โดยใชโปรแกรมแอนิเมชัน
(Animation Program) ในการสราง เราสามารถใชภาพที่วาดจากโปรแกรมวาดภาพ (Draw
Programs) หรือภาพจาก Clip Art มาใชในการสรางภาพเคลื่อนไหวไดโดยสะดวก โดยตองเพิ่ม
ขั้นตอนการเคลื่อนไหวทีละภาพดวย แลวใชสมรรถนะของโปรแกรมในการเรียงภาพเหลานั้นให
ปรากฏเห็นเปนภาพเคลื่อนไหว เพื่อใชในการนําเสนอ
4. ภาพเคลื่อนไหวแบบวีดิทัศน (Full-Motion Video) เปนการนําเสนอภาพเคลื่อนไหว
ดวยความเร็ว 30 ภาพตอวินาทีดวยความคมชัดสูง (หากให 15-24 ภาพตอวินาทีจะเปนภาพ
คมชัดต่ํา) รูปแบบภาพเคลื่อนไหวแบบวีดิทัศนจะตองถายภาพกอนดวยกลองวีดิทัศน แลวจึงตัด
ตอดวยโปรแกรมสรางภาพเคลื่อนไหว เชน Adobe Premiere และ Ulead Video Studio ปกติแลว
ไฟลภาพลักษณะนี้จะมีขนาดใหญมาก จึงตองลดขนาดไฟลใหเล็กลงดวยการใชเทคนิคการบีบอัด
ภาพ (Compression) รูปแบบที่ใชในการบีบอัดทั่วไป ไดแก Quicktime, AVI และ MPEC 1 ใชกับ
แผนวีซีดี MPEC 2 ใชกับแผนดีวีดี และ MPEC 4 ใชในการประชุมทางไกลดวยวีดิทัศน และ
Streaming Media
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5. เสียง (Sound) เสียงที่ใชในมัลติมีเดียไมวาจะเปนเสียงพูด เสียงเพลง หรือเสียงเอ็ฟ
เฟกตตาง ๆ จะตองจัดรูปแบบเฉพาะเพื่อใหคอมพิวเตอรสามารถเขาใจและใชงานได โดยการ
บันทึกลงคอมพิวเตอรและแปลงเสียงจากระบบแอนะล็อกใหเปนดิจิทัล แตเดิมรูปแบบเสียงที่นิยม
ใช มี 2รูปแบบ คือ เวฟ (WAV: Waveform) จะบันทึกเสียงจริงดังเชนเสียงเพลงและเปนไฟลขนาด
ใหญและ มิดี้ (MIDI: Musical Instrument Digital Interface) เปนการสังเคราะหเสียงเพื่อสราง
เสียงใหมขึ้นมา จึงทําใหมีขนาดเล็กกวาไฟลเวฟ แตคุณภาพเสียงจะดอยกวา ในปจจุบันไฟลเสียง
ที่นิยมใชกันอยางแพรหลายอีกรูปแบบหนึ่ง เนื่องจากเปนไฟลขนาดเล็กกวามากคือ MP3
6. การปฏิสัมพันธ (Interactive) นับเปนคุณสมบัติที่มีความโดดเดนกวาสื่ออื่นที่ผูใช
สามารถโตตอบกับสื่อไดดวยตนเอง และเลือกที่จะเขาสูสวนใดสวนหนึ่งของการนําเสนอตามความ
พึงพอใจได ทั้งนี้ การปฏิสัมพันธสามารถเชื่อมตอกับองคประกอบของมัลติมีเดียชนิดตาง ๆ
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คุณลักษณะสําคัญของสื่อมัลติมีเดีย
คุณลักษณะสําคัญ 4 ประการของสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรูดวยตนเองที่สมบูรณ
ไดแก
1. Information (สารสนเทศ)
หมายถึง เนื้อหาสาระ (content) ที่ไดรับการเรียบเรียงแลวเปนอยางดี ซึ่งทําให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูหรือไดรับทักษะอยางหนึ่งอยางใดที่ผูสรางไดกําหนดวัตถุประสงคไว โดย
อาจจะนําเสนอเนื้อหาในลักษณะทางตรงหรือทางออมก็ได
2. Individualization (ความแตกตางระหวางบุคคล)
การตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลทั้งจากบุคลิกภาพ สติปญญา ความ
สนใจ พื้นฐานความรู คือลักษณะสําคัญของคอมพิวเตอรชวยสอน โดยผูเรียนจะมีอิสระในการ
ควบคุมการเรียนของตนเอง รวมทั้งการเลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับตนเองได เชน สามารถควบคุม
เนื้อหา ควบคุมลําดับของการเรียน ควบคุมการฝกปฏิบัติ หรือการทดสอบ เปนตน
3. Interaction (การมีปฏิสัมพันธ)
เนื่องจากผูเรียนจะเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หากไดมีการ
โตตอบหรือปฏิสัมพันธกับผูสอน ดังนั้น สื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาที่ออกแบบมาเปนอยางดีจะ
เอื้ออํานวยใหเกิดการโตตอบระหวางผูเรียนกับคอมพิวเตอรชวยสอนอยางตอเนื่องและตลอดทั้ง
บทเรียน การอนุญาตใหผูเรียนเพียงแตคลิ๊กเปลี่ยนหนาจอไปเรื่อย ๆ ทีละหนา ไมถือวาเปน
ปฏิสัมพันธที่เพียพอสําหรับการเรียนรู แตตองมีการใหผูเรียนไดใชเวลาในสนของการคิดวิเคราะห
และสรางสรรคเพื่อใหไดมาซึ่งกิจกรรมการเรียนนั้น ๆ
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4. Immediate Feedback (ผลปอนกลับโดยทันที)
การให ผ ลป อ นกลั บ นี้ เ ป น สิ่ ง ที่ ทํ า ให ค อมพิ ว เตอร ช ว ยสอนแตกต า งไปจาก
มัลติมีเดีย-ซีดีรอมสวนใหญ ซึ่งไดมีการนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องราวของสิ่งตาง ๆ แตไมไดมี
การประเมินความเขาใจของผูเรียน ไมวาจะอยูในรูปแบบของการทดสอบ แบบฝกหัด หรือการ
ตรวจสอบความเขาใจในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง จึงทําใหมัลติมีเดีย-ซีดีรอมเหลานั้น ถูกจัดวาเปน
มัลติมีเดียเพื่อการนําเสนอขอมูล (Presentation Media) ไมใชคอมพิวเตอรชวยสอน
ขอดีของสื่อมัลติมีเดีย
1. เทคโนโลยีดานสื่อมัลติมีเดียชวยใหการออกแบบบทเรียน ตอบสนองตอแนวคิด
และทฤษฎีการเรียนรูมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสงผลโดยตรงตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การวิจัยที่ผานมา
แสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดียวา สามารถชวยเสริมการเรียนรู ทําใหผูเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นได
2. สื่อมัลติมีเดียในรูปแบบของซีดีรอม ใชงาย เก็บรักษางาย พกพาไดสะดวก และ
สามารถทําสําเนาไดงาย
3. สื่อมัลติมีเดียเปนสื่อการสอนที่เปดโอกาสใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองตาม
ศักยภาพ ความตองการ และความสะดวกของตนเอง สามารถสรางสถานการณจําลอง จําลอง
ประสบการณ ตลอดจนสงเสริมใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับสื่อใหเกิดการเรียนรูดวยตนเอง
4. ในปจจุบันมีโปรแกรมชวยสรางบทเรียน (Authoring Tools) ที่งายตอการใชงานทํา
ใหบุคคลที่สนใจทั่วไปสามารถสรางบทเรียนสื่อมัลติมีเดียใชเองได
5. ผูสอนสามารถใชสื่อมัลติมีเดียเพื่อสอนเนื้อหาใหม เพื่อการฝกฝน เพื่อเสนอ
สถานการณจําลอง และเพื่อสอนการคิดแกปญหา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการนําไปใชเปน
ประการสําคัญ รูปแบบตาง ๆ ดังกลาวนี้จะสงผลดีตอการเรียนรู วิธีการเรียนรู และรูปแบบการคิด
หาคําตอบ
.6สื่อมัลติมีเดียชวยสนับสนุนใหมีสถานที่เรียนไมจํากัดอยูเพียงหองเรียน เทานั้น
ผูเรียนอาจเรียนรูที่บาน ที่หองสมุด หรือภายใตสภาพแวดลอมอื่น ๆ ตามเวลาที่ ตนเองตองการ
7. เทคโนโลยีสื่อมัลติมีเดีย สนับสนุนใหเราสามารถใชสื่อมัลติมีเดียกับผูเรียนได ทุก
ระดับอายุ และความรู หลักสําคัญอยูที่การออกแบบใหเหมาะสมกับผูเรียนเทานั้น
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8. สื่อมั ลติ มีเ ดี ย ที่ มี คุณ ภาพ นอกจากจะชว ยใหเ กิดความคุ ม คาในการลงทุ นของ
โรงเรียน หรือหนวยงานแลว ความกาวหนาของระบบครือขาย ยังชวยสงเสริมใหการใชสื่อ
มัลติมีเดียเปนประโยชนตอสถานศึกษาอื่น ๆ อีกดวย
ประโยชนของมัลติมีเดีย
มัลติมีเดีย ไดเขามามีบทบาทในชีวิตของคนเรามากยิ่งขึ้น โดยมีประโยชน ดังนี้
1. เสนอสิ่งเราใหกับผูเรียน ไดแก เนื้อหา ภาพนิ่ง คําถาม ภาพเคลื่อนไหว
2. นําเสนอขาวสารในรูปแบบที่ไมจําเปนตองเรียงลําดับ เชน บทเรียนมัลติมีเดีย
3. สรางสื่อเพื่อความบันเทิง
4. สรางสื่อโฆษณา หรือประชาสัมพันธ
นอกจากประโยชนดังกลาว เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ยังมีบทบาทตอ
1. การเรียนการสอน อันสงผลใหเกิดระบบหองสมุดแบบดิจิตอล (Digital Library)
การเรียนการสอนทางไกล (Distance Learning) การสรางหองเรียนเสมือนจริง (Virtual
Classroom) และการเรียนการสอนแบบกระจาย อันสงผลใหเกิดการเรียนรูอยางกวางขวาง
2. ธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจรูปแบบใหมที่เรียกวา E-Commerce อันจะชวยใหการ
นําเสนอสินคา มีความนาสนใจมากกวาเดิม
3. การสื่อสารโทรคมนาคม เนื่องดวยเทคโนโลยีมัลติมีเดียตองอาศัยสื่อเพื่อเผยแพร
ขอมูล ดังนั้นเทคโนโลยีนี้ จึงมีความสัมพันธกับระบบการสื่อสารโทรคมนาคม อยางแยกกันไดยากมาก
4. ธุรกิจการพิมพ นับเปนอีกหนึ่งธุรกิจที่สัมพันธกับเทคโนโลยีมัลติมีเดีย อันจะ
สงผลใหหนังสือ สิ่งพิมพตาง ๆ มีความนาสนใจมากขึ้น และปจจุบันก็มี E-Magazine หรือ EBook ออกมาอยางแพรหลาย
5. ธุรกิจการใหบริการขอมูลขาวสาร เมื่อมีการนําเทคโนโลยีมัลติมีเดียมาชวย จะ
ทําใหขอมูลขาวสารที่เผยแพรออกไป มีความนาสนใจมากกวาเดิม
6. ธุรกิจโฆษณา และการตลาด แนนอนวามีความสัมพันธอยางหลีกเลี่ยงไมได อัน
จะชวยดึงดูดคนเขามาชม ดวยเทคโนโลยีใหม ๆ ที่มีความแปลกใหม
7. การแพทยและสาธารณสุข ปจจุบันมีการสรางสื่อเรียนรูดานการแพทย ชวยให
ประชาชนทั่วไป มีความสนใจศึกษา เพื่อสรางความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการดูแล รักษาสุขภาพ
ตนเอง
8. นันทนาการ นับเปนบทบาทที่สําคัญมาก ทั้งในรูปของเกม การเรียนรู และ VR เปน
ตน
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การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธเพื่อการศึกษา
การออกแบบมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ
การออกแบบมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ อยางมีประสิทธิภาพ มีแนวทางแนะนํา 5 แนวทาง
ไดแก
1. กําหนดเปาหมาย (Goal) การกําหนดเปาหมายจะชวยใหสามารถสรางสื่อฯ ไดตรง
กับความตองการมากที่สุด โดยสามารถจําแนกเปาหมายไดดังนี้
1.1 เพื่อถายทอดความรู
1.2 เพื่อสรางทักษะ
1.3 เพื่อสนับสนุนการทํางาน
2. ศึกษาพฤติกรรมของผูเรียน โดยจะตองศึกษาวาผูเรียนคิดอยางไร ยอมรับ
นวัตกรรม ใหมรูปแบบนี้หรือไม ผูเรียนเรียนรูจาก Concept หรือศึกษากระบวนการกอนนําไป
พัฒนาความเขาใจในเนื้อหา
3. พิจารณาถึงประสบการณที่ดีที่สุดของผูเรียน เพื่อใหผูเรียนรูสึกมีสวนรวมกับสื่อฯ
4. ศึกษาความคงทนของเนื้อหา พิจารณาวาเนื้อหามีความคงทนนําไปใชงานไดนาน
แคไหน มีการเปลี่ยนแปลงบอยครั้งหรือไม อยางไร
5. ใชเทคนิคของทีม นําผูเชี่ยวชาญหลาย ๆ ทานนําเสนอความรู ผสมผสานกับผูเรียน
ออกความเห็นของสื่อ
ทั้งนี้สามารถแสดงรายละเอียดยอยของการออกแบบไดเปนหัวขอดังนี้
1. ขั้นตอนการวางแผน
1.1 ประเมินความเหมาะสม ความเปนไปได
1.1.1 วิเคราะหความตองการของผูเรียน/ผูใช
1.1.2 อายุของสื่อ
1.1.3 ประโยชนของสื่อ
1.1.4 ลักษณะเฉพาะของผูเรียน/ผูใช
1.1.5 งบประมาณ
1.1.6 ระยะเวลา
1.2 เลือกชนิดของสื่อ
1.2.1 การนําเสนอ
1.2.2 การถายทอดความรู
1.2.3 CBT เดี่ยว ๆ หรือกลุม
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1.2.4 สงเสริมผูปฏิบัติงาน
1.3 กําหนดรายละเอียด
1.3.1 ขอกําหนดเกี่ยวกับฮารดแวร ซอฟตแวร
1.3.2 การติดตั้งระบบ
1.3.3 กลยุทธิ์การประชาสัมพันธ
2. ขั้นตอนการออกแบบ
2.1 กลยุทธการออกแบบ
2.1.1 สื่อเพื่อทบทวน, ฝกฏิบัติ, สถานการณสมมุติ, เกม, แบบทดสอบฯลฯ
2.1.2 หนาที่ของสื่อ วัตถุประสงค
2.1.3 ขอแนะนําการใช
2.1.4 รูปแบบของสื่อ
2.2 ออกแบบตนแบบ
2.2.1 การเก็บรวบรวมขอมูล
2.2.2 การกําหนดหัวขอ
2.2.3 การออกแบบเนื้อหา
2.2.4 ระดับของปฏิสัมพันธ
2.25 รูปแบบปฏิกิริยาโตกลับ
2.2.6 การแตกยอยเนื้อหา
2.27 ขอบัญญัติของผูเรียน/ผูใช
2.28 แนวทางการแกไข
3. ขั้นตอนการพัฒนา
3.1 ตั้งมาตรฐาน
3.2 กําหนด Story Board
3.3 ผลิตเนื้อหารูปแบบตาง ๆ
3.4 การลงรหัสโปรแกรม
3.5 ตรวจสอบแกไขขอบกพรอง
3.6 ตรวจสอบนํารอง
3.7 ตรวจสอบการนําไปใช
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ขั้นตอนการผลิตสื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธเพื่อการศึกษา
1. ขั้นตอนการเตรียม
2. ขั้นตอนการออกแบบ
3. ขั้นตอนการสรางโปรแกรม
4. ขั้นตอนการประเมิน
5. ขั้นตอนการปรับปรุงขอมูล และการเผยแพรขอมูล
1. ขั้นตอนการเตรียม
1.1 วิเคราะหกลุมเปาหมาย
เปนการวิเคราะหสภาพปญหา และความตองการของกลุมเปาหมาย เพื่อให
ผูสรางสามารถออกแบบสื่อไดสอดคลองเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย โดยคํานึงถึงลักษณะทั่วไป
และลักษณะเฉพาะของกลุมเปาหมายลักษณะทั่วไป ไดแก อายุ ระดับความรู สังคม เศรษฐกิจ
และวัฒนธรรมของกลุมเปาหมาย ถึงแมวา ลักษณะทั่วไปของกลุมเปาหมายจะไมเกี่ยวของกับ
เนื้อหาก็ตาม แตเปนสิ่งที่ชวยใหตัดสินระดับของเนื้อหา และเลือกตัวอยางของเนื้อหาใหเหมาะสม
กับกลุมเปาหมาย สําหรับลักษณะเฉพาะซึ่งไดแก ทักษะที่มีมากอน ทักษะการเรียน ทักษะในการ
เรียน และทัศนคติของกลุมเปาหมาย จะมีผลโดยตรงตอเนื้อหา และวิธีการนําเสนอเนื้อหา
1.2 รวบรวมขอมูล
การรวบรวมขอมูล หมายถึง การเตรียมพรอมทางดานทรัพยากรสารสนเทศ
(Information Resources) ทั้งหมดที่เกี่ยวของกับการผลิต ทั้งในสวนเนื้อหา (Materials) การ
พัฒนา และการออกแบบบทเรียน (Instruction Development) และสื่อในการนําเสนอบทเรียน
(Instructional Delivery Systems) ซึ่งในที่นี้ก็คือคอมพิวเตอรนั่นเอง ทรัพยากรในสวนของเนื้อหา
ไดแก ตํารา หนังสือ วารสารทางวิชาการ หนังสืออางอิง สไลด ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง วิดีโอ
ตาง ๆ สวนทรัพยากรในการออกแบบบทเรียน ไดแก หนังสือการออกแบบบทเรียน กระดาษสําหรับ
เขียนสตอรี่บอรด
ทรัพยากรในสวนของสื่อที่ใชในการนําเสนอไดแก ระบบคอมพิวเตอร ไมวาจะ
เปนเรื่องของระบบปฏิบัติการที่ใช ระบบการจัดเก็บ และเผยแพรสื่อ โปรแกรมคอมพิวเตอรหลัก
และโปรแกรมเสริ ม ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การผลิ ต สื่ อ ชนิ ด ต า ง ๆ อุ ป กรณ ต อ พ ว ง เป น ต น เนื่ อ งจาก
กระบวนการเก็บรวบรวม และพัฒนาขอมูลทั้งหมดนั้นตองใชเวลานาน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความยาก
งายในการไดมาของขอมูล โดยในเบื้องตนนี้ยังไมจําเปนตองมีตัวเนื้อหาจริงพรอมทั้งหมดก็ได
เพราะจุดประสงคหลักในขั้นนี้คือ ขอสรุปของขอบเขตเนื้อหา
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1.3 งบประมาณ
งบประมาณก็ เ ป น อี ก ป จ จั ย หนึ่ ง ที่ ผู อ อกแบบต อ งคํ า นึ ง ในการสร า งสื่ อ
มัลติมีเดียเพื่อการศึกษา ไมวาจะเปนงบประมาณในดานการสรางทีมพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เชน
การจางผลิต หรือสงบุคลากรที่มีอยูไปเรียนรูเพิ่มเติม อีกทั้งงบประมาณในการซื้อโปรแกรมลิขสิทธิ์
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ หรือเลือกใช Shareware แทน และอีกปจจัยหนึ่งที่ผูใชโปรแกรมที่มีความถนัด
หรือเคยชินกับโปรแกรมใดอยูกอนแลว การสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาจะเปนไปไดโดยสะดวก
และรวดเร็วกวาการใชเวลาสรางความเคยชินกับโปรแกรมใหม ทั้งนี้ภายใตเงื่อนไขวาโปรแกรมทั้ง
สองที่มีความเหมาะสมสําหรับการสรางในระดับที่ใกลเคียงกัน
1.4 บุคลากร
คือ ผูที่ทําหนาที่ออกแบบ และพัฒนาสื่อมัลติมีเดียใหสําเร็จ โดยปกติแลว
ควรประกอบดวยทีมของผูชํานาญการดานตาง ๆ เชน ผูออกแบบโครงสรางขอมูล (Information
Architects), นักออกแบบกราฟก (Graphic Designers), ผูรวบรวม และเรียบเรียงเนื้อหา
(Content Editors), ผูเขียนโปรแกรม (Programmer) เปนตน
2. ขั้นตอนการออกแบบ
2.1 กําหนดวัตถุประสงค
การกําหนดวัตถุประสงค คือ การตั้งเปาหมายวาเมื่อผูใชศึกษจนจบ ผูใชจะได
ความรูในเรื่องอะไรบาง นอกจากนี้วัตถุประสงคยังเปนตัวชวยใหผูสราง สามารถออกแบบกิจกรรม
และเลือกหัวขอที่เหมาะสม เลือกวิธีการนําเสนอที่เหมาะสมไดเปนตน
2.2 การออกแบบเนื้อหา
ผูอ อกแบบสื่ อ มั ลติ มี เ ดีย เพื่ อ การศึ ก ษาต อ งมี ค วามรู เ กี่ ย วกั บ เนื้อ หานั้ น ๆ
อยางลึกซึ้ง และควรมีความสามารถในการนําเสนอขอมูล มีกลวิธีนําเสนอ และใหเกิดการเรียนรูได
เปนอยางดี หากผูสรางโปรแกรม และผูออกแบบเนื้อหาไมสามารถเปนบุคคลเดียวกันได ก็ควรจะ
ทํางานรวมกันเปนทีม
2.3 การเขียนผังงาน (Flow Chart)
ผั ง งาน คื อ ชุ ด ของสั ญ ลั ก ษณ ต า ง ๆ ซึ่ ง อธิ บ ายขั้ น ตอนการทํ า งานของ
โปรแกรม การเขียนผังงานเปนสิ่งสําคัญ ทั้งนี้ก็เพราะสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาที่ดี จะตองมี
ปฏิสัมพันธอยางสม่ําเสมอ และปฏิสัมพันธนี้จะถูกถายทอดออกมาไดอยางชัดเจนที่สุด ในรูปของ
สัญลักษณ ซึ่งแสดงกรอบการตัดสินใจ และกรอบเหตุการณ การเขียนผังงานจะไมนําเสนอ
รายละเอียดหนาจอเหมือนการสรางสตอรี่บอรด หากการเขียนผังงานทําหนาที่เสนอขอมูลเกี่ยวกับ
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การเขียนโปรแกรม อาทิเชน อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อผูเรียนตอบคําถามผิด หรือเมื่อไรที่จะมีการจบ
บทเรียน เปนตน
2.4 การเขียนสตอรี่บอรด (Storyboard)
การเขียนสตอรี่บอรดเปนขั้นตอนของการเตรียมการนําเสนอขอความ ภาพ
รวมทั้ง สื่อในรูปของมัลติมีเดียตาง ๆ ลงในกระดาษ เพื่อใหการนําเสนอขอความ และสื่อในรูปแบบ
ตาง ๆ เหลานี้เปนไปอยางเหมาะสมบนหนาจอคอมพิวเตอรตอไป ขณะที่ผังงานนําเสนอลําดับ
และขั้นตอนของการตัดสินใจ สตอรี่บอรดนําเสนอเนื้อหา และลักษณะของการนําเสนอ ขั้นตอน
การสรางสตอรี่บอรดรวมไปถึงการเขียนสคริปต (ซึ่งสคริปตในที่นี้ คือ เนื้อหา) ที่ผูใชจะไดเห็นบน
หนาจอซึ่งไดแก เนื้อหา ขอมูล คําถาม ผลปอนกลับ คําแนะนํา คําชี้แจง ขอความเรียกความสนใจ
ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว ฯลฯ
3. ขั้นตอนการสรางโปรแกรม
ขั้นตอนนี้เปนกระบวนการเปลี่ยนสตอรี่บอรดใหกลายเปนสื่อมัลติมีเดีย โดยนําสตอ
รี่บอรดที่ไดมาแยกประเภทของสื่อ เชน ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง วิดีโอ เปนตน แลวจัดการ
สรางสื่อ หรือแปลงสื่อใหอยูในรูปแบบที่สามารถนํามาใชในคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมที่
เกี่ยวของ เชน Adobe Photoshop, Macromedia Flash เปนตน
หลังจากนั้นจึงนําสื่อที่จัดเตรียมไวแลว มาประกอบเปนโปรแกรมสําเร็จ โดยใช
โปรแกรมชวยสรางสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา เชน Microsoft Power Point, Macromedia
Authoware, Macromedia Dreamweaver, Macromedia Flash, Multimedia ToolBook,
Microsoft FrontPage, ASP.NET, PHP และ PERL เปนตน
ซึ่งในขั้นตอนนี้ผูออกแบบจะตองรูจักเลือกโปรแกรมที่เหมาะสม และตรงกับความ
ตองการ เพื่อจะเปนการลดเวลาในการ สรางไดสวนหนึ่ง ปจจัยหลักในการพิจารณาโปรแกรมชวย
สรางสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาที่เหมาะสม ไดแก ดานของฮารดแวร ลักษณะ และประเภทของ
บทเรียนที่ตองการสราง ประสบการณของผูสราง และดานงบประมาณ เปนตน
4. ขั้นตอนการประเมินผล
4.1 การประเมินคุณภาพตัวสื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ
การประเมินคุณภาพตัวสื่อมัลติมีเดีย ตองกําหนดตัวบงชี้ เกณฑ และ
มาตรฐานที่เหมาะสมกับสื่อมัลติมีเดีย และการกําหนดประเด็นองคประกอบ หรือหัวขอการ
ประเมิน จะตองพิจารณาจากสวนสําคัญ 3 สวน ไดแก คุณภาพดานการออกแบบการสอน การ
ออกแบบหนาจอ และการใชงาน
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