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บทคััดย่่อ

งานวิิจััยนี้้�มีีวััตถุุประสงค์์ คืือ 1.เพื่่�อสร้้างสื่่�อความรู้้�ในการเผยแพร่่วิิธีีการป้้องกัันตนเองจากโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา
สายพัันธุ์์�ใหม่่และฐานวิิถีีชีีวิิตใหม่่ด้้วยนาฏศิิลป์์สร้้างสรรค์์ สำำ�หรัับเจเนอเรชัันซีีในโซเชีียลมีีเดีีย และ 2.เพื่่�อวััดความรู้้�ความ
เข้้าใจและความพึึงพอใจหลัังรัับชมนาฏศิิลป์์สร้้างสรรค์์ จากเจเนอเรชัันซีีในโซเชีียลมีีเดีีย ใช้้รููปแบบงานวิิจััยเชิิงคุุณภาพ
เป็็นหลััก ผสมผสานกัับงานวิิจัยั เชิิงปริิมาณ กลุ่่�มตััวอย่่าง คืือ เจเนอเรชัันซีีจำำ�นวน 400 คน เก็็บข้้อมููลระหว่่างเดืือนมิิถุนุ ายนกัันยายน พ.ศ.2564 วิิธีวิี เิ คราะห์์ข้อ้ มููล ได้้แก่่ วิิธีกี ารวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลเชิิงบรรยาย (Descriptive Research) ใช้้วิธีิ กี ารวิิเคราะห์์
เอกสาร (Document Analysis) และวิิธีีการวิิเคราะห์์ข้้อมููลโดยการสัังเกต (Observation Analysis) ร่่วมกัับการวิิเคราะห์์
เชิิงสถิิติิพื้้�นฐาน
ผลการวิิจััยพบว่่า 1.การออกแบบการเผยแพร่่วิิธีีการป้้องกัันโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่และฐานวิิถีีชีีวิิต
ใหม่่สู่่�เจเนอเรชัันซีีโดยใช้้นาฏศิิลป์์สร้้างสรรค์์แบ่่งออกเป็็น 8 องค์์ประกอบ คืือ บทการแสดงที่่�นำำ�เสนอเรื่่�อง วิิธีีการป้้องกััน
ตนเองจากโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่และฐานวิิถีชีี วิี ติ ใหม่่ นัักแสดง ลีีลาการเคลื่่อ� นไหว เสื้้อ� ผ้้าเครื่่อ� งแต่่งกาย ดนตรีี
ประกอบการแสดง สถานที่่�ประกอบการแสดง และอุุปกรณ์์ประกอบการแสดง สำำ�หรัับกระบวนการสร้้างและพััฒนางาน
นาฏศิิลป์์สร้้างสรรค์์สู่่�รููปแบบสื่่อ� ออนไลน์์ใช้้แนวทางจากองค์์ความรู้้�ด้า้ นนิิเทศศาสตร์์ ในรููปแบบคลิิปวิิดีโี อสั้้น� ที่่�เผยแพร่่ผ่า่ น
เฟซบุ๊๊�ก โดยมีีความยาว 4.27 นาทีี และ 2.การวััดความรู้้�ความเข้้าใจก่่อนและหลัังการรัับชมรวมไปถึึงความพึึงพอใจหลัังการ
รัับชม พบว่่าความรู้้ค� วามเข้้าใจก่่อนการรัับชมผลงานนาฏศิิลป์์สร้้างสรรค์์ผู้้�ชมมีีความรู้้ค� วามเข้้าใจที่่�ค่า่ เฉลี่่ย� 15.14 และหลััง
การรัับชมผลงานมีีความรู้้�ความเข้้าใจที่่�ค่่าเฉลี่่�ย 21.53 โดยพบว่่าค่่าคะแนนเฉลี่่�ยความรู้้�ความเข้้าใจหลัังรัับชมการเผยแพร่่
ความรู้้เ� กี่่ย� วกัับการป้้องกัันโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่และฐานวิิถีชีี วิี ติ ใหม่่สู่่�เจเนอเรชัันซีี โดยใช้้นาฏศิิลป์์สร้้างสรรค์์
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ในโซเชีียลมีีเดีียมีีความแตกต่่างกัันและสููงกว่่าก่่อนรัับชม อย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั ทางสถิิติที่่ิ ร� ะดัับ .05 นอกจากนี้้�พบว่่ากลุ่่�มตััวอย่่าง
มีีการแสดงความพึึงพอใจอยู่่�ที่่�ภาพรวมที่่�ค่่าเฉลี่่�ย 4.90 อยู่่�ในระดัับมากที่่�สุุด
การอภิิปรายผลที่่�น่า่ สนใจ พบว่่า การออกแบบลีีลาการเคลื่่อ� นไหวโดยใช้้การเคลื่่อ� นไหวในชีีวิติ ประจำำ�วันั (Everyday
Movement) มาเป็็นหลัักในการออกแบบลีีลาการเคลื่่�อนไหว เนื่่�องจากมีีลีีลาการเคลื่่�อนไหวที่่�เข้้าใจได้้ง่่าย ไม่่ซัับซ้้อน เพื่่�อ
ความถููกต้้องของเนื้้�อหาสำำ�คััญที่่�ต้้องการจะสื่่�อสาร อีีกทั้้�งยัังคำำ�นึึงถึึงการได้้รัับประโยชน์์และการนำำ�ความรู้้�ความเข้้าใจที่่�ได้้
จากการรัับชมไปใช้้ในการดำำ�รงชีีวิิตในการป้้องกัันตนเองจากโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่และฐานวิิถีีชีีวิิตใหม่่
คำำ�สำำ�คััญ: นาฏศิิลป์์สร้้างสรรค์์ โรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่ ฐานวิิถีีชีีวิิตใหม่่ เจเนอเรชัันซีี ศิิลปะการแสดง
การออกแบบสื่่�อสำำ�หรัับวััยรุ่่�น

Abstract

This research aimed 1. To create learning media for disseminating methods for self-protection
from the novel coronavirus disease and new normal through creative dance for Generation Z on social
media; and 2. To measure their cognition and satisfaction after watching the creative dances from
Generation Z on social media. Qualitative research model was mainly used in this research in combination
with quantitative research. The sample group consisted of 400 Generation Z. Data was collected between
June-September 2021. Data analysis methods were descriptive research, document analysis, and
observation analysis, which were used together with basic statistical analysis.
The results revealed that 1. The design and dissemination of prevention methods for novel
coronavirus infections and new normal for Generation Z by using creative dance, which is divided into 8
components: acting roles, actors, movement styles, clothing, music, venue, and equipment. The approach
based on the knowledge of communication arts in the form of a video published via Facebook was
applied in the process of creating and developing creative dance works into online media formats, and
2. Cognitive measurements before and after viewing, as well as satisfaction after viewing, revealed that
the cognition before viewing creative dance had a mean of cognition of 15.14 and a mean of cognition
of 21.53 after viewing. It was found that the average cognitive scores after viewing the dissemination of
knowledge about the prevention of novel coronavirus and new normal for Generation Z by using creative
dance on social media was significantly different and higher than before viewing at the.05 level. In addition,
it was found that the samples showed overall satisfaction at a mean of 4.90, which is at the highest level.
An interesting result discussion revealed that the design of the style of movement is based on
everyday movement as the basis for the design of movement style, as there is a movement style that
is easy to understand and not complicated for the accuracy of the important content that needs to be
communicated. In addition, it also takes into account the benefits and application of the insights gained
from watching people live their lives in order to protect themselves from the new coronavirus infection
and to adopt a new way of life.
Keywords: Creative dance, Novel Coronavirus infection, New Normal, Generation Z, Performing arts Media
design for teenagers
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บทนำำ�

โรคติิ ด เชื้้� อ ไวรัั ส โคโรนาสายพัั น ธุ์์�ใหม่่ หรืื อ โควิิ ด 19
(COVID-19) ตามที่่�องค์์การอนามััยโลก (WHO) ได้้ตั้้�งชื่่�อไว้้
อย่่างเป็็นทางการให้้กัับไวรััสชนิิดนี้้� เป็็นโรคที่่�เกิิดจากไวรััส
โคโรนาที่่�มีีการเริ่่�มต้้นในปีี พ.ศ. 2562 ถููกค้้นพบขึ้้�นครั้้�งแรก
ในเมืืองอู่่�ฮั่่�น มณฑลหููเป่่ย์์ สาธารณรััฐประชาชนจีีน ซึ่่�ง
เป็็นการระบาดไปทั่่�วโลก สำำ�หรัับสถานการณ์์โรคติิดเชื้้อ� ไวรััส
โคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่ในประเทศไทย พบว่่ามีียอดผู้้�ติิดเชื้้�อ
และเสีียชีีวิิตเพิ่่�มขึ้้�นในแต่่ละวััน (กรมควบคุุมโรค กระทรวง
สาธารณสุุข, 2563) สำำ�หรัับวิิธีีการป้้องกัันตนเองจากโรค
ติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่ สามารถปฏิิบััติิได้้ด้้วย
ตนเองเพื่อ่� เป็็นการป้้องกัันตนเอง รวมไปถึึงลดความเสี่่ย� งใน
การแพร่่กระจายของเชื้้�อไวรััส ทั้้�งนี้้�หากมีีอาการป่่วยโดยมีี
อาการที่่�มีีลัักษณะไอ เจ็็บคอ น้ำำ��มููกไหล ให้้รีีบเข้้าพบแพทย์์
ทัันทีี อีีกทั้้�งวิิธีีการป้้องกัันการติิดเชื้้�อไวรััสที่่�สามารถปฏิิบััติิ
ได้้ด้้วยตนเองคืือการล้้างมืือให้้ถููกวิิธีี การสวมใส่่หน้้ากาก
อนามััยที่่�ถููกต้้อง ลัักษณะของการไอ จาม ที่่�ถููกวิิธีี อีีกทั้้�งยััง
ต้้องยืืน หรืือนั่่�ง ห่่างกัันเป็็นระยะประมาณ 2 เมตร (กรม
ควบคุุมโรค กระทรวงสาธารณสุุข, 2563) เพื่่�อเป็็นการลด
ความเสี่่ย� งในการแพร่่กระจายของเชื้้อ� ไวรััส นอกจากวิิธีกี าร
ป้้องกัันตนเองจากโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่
การเตรีียมตััวปรัับเปลี่่�ยนวิิธีีการดำำ�รงชีีวิิตในปััจจุุบัันต้้องมีี
การเปลี่่�ยนแปลงและปฏิิบััติิตามอีีกเช่่นกััน
การเปลี่่�ยนแปลงของการดำำ�รงชีีวิิตหลัังจากเกิิด
การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่ คืือ
การดำำ�รงชีีวิติ และปฏิิบัติั ติ นเองในช่่วง ฐานวิิถีชีี วิี ติ ใหม่่ (New
Normal) ซึ่่�งเป็็นการปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมทั้้�งของตนเอง
ครอบครััว รวมไปถึึงสัังคม ส่่งผลให้้ธุุรกิิจ และการประกอบ
การมีีการจััดการและการปฏิิบััติิหน้้าที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปเช่่น
กัั น ทั้้� ง ในส่่ ว นของการจัั ด ตั้้� ง จุุ ด คัั ด กรองและบริิ ก าร
แอลกอฮอล์์ฆ่่าเชื้้�อในทุุกจุุดก่่อนเข้้าใช้้บริิการ อาคารและ
สถานที่่� การงดการออกนอกที่่�พัักอาศััยด้้วยการใช้้บริิการ
ขนส่่งจััดส่่งถึึงบ้้าน หรืือหากมีีความจำำ�เป็็นในการออกนอก
ที่่�พักั อาศััยหรืือเคหสถาน จะต้้องมีีการสวมหน้้ากากอนามััย
ในทุุกครั้้�ง การจััดการเรีียนการสอนในรููปแบบออนไลน์์และ
การทำำ�งานนอกสถานที่่�ตั้้�งหรืือทำำ�งานที่่�บ้้าน (กรมควบคุุม
โรค กระทรวงสาธารณสุุข, 2563) จึึงมีีบทบาทในการดำำ�รง
ชีี วิิ ต ในช่่ ว งฐานวิิ ถีี ชีี วิิ ต ใหม่่ เ ป็็ น อย่่ า งมาก เนื่่� อ งจาก
สถานการณ์์มีีการเปลี่่�ยนแปลงได้้ค่่อนข้้างเร็็ว ทำำ�ให้้การใช้้

เทคโนโลยีีในการรัับรู้้ข้� อ้ มููลข่่าวสารมีีความจำำ�เป็็นอย่่างมาก
สำำ�หรัับเยาวชนในสถานการณ์์ปัจจุ
ั บัุ นั ข้้อมููลข่่าวสารที่่�ได้้รับั
ต้้องมีีความครบถ้้วนชััดเจนและถููกต้้อง เพื่่�อเป็็นการดึึงดููด
ความสนใจในอีีกรููปแบบหนึ่่�ง เพื่่�อให้้มีีความสร้้างสรรค์์ใน
การนำำ�เสนอข้้อมููลข่่าวสารให้้สอดคล้้องกัับประชาชนและ
เยาวชนคนรุ่่�นใหม่่อย่่างเจเนอเรชัันซีีในปััจจุุบัันจะแบ่่งกลุ่่�ม
ของเจเนอเรชัันออกเป็็น 4 กลุ่่�มเจเนอเรชััน ได้้แก่่ กลุ่่�มที่่� 1
คืือ เจเนอเรชัันบีี คืือ กลุ่่�มคนที่่�เกิิดตั้้�งแต่่ช่่วง พ.ศ. 24892505 กลุ่่�มที่่� 2 คืือ เจเนอเรชัันเอ็็กซ์์ คืือ กลุ่่�มคนที่่�เกิิดตั้้ง� แต่่
ช่่วง พ.ศ. 2506-2523 กลุ่่�มที่่� 3 คืือ เจเนอเรชัันวาย คืือ กลุ่่�ม
คนที่่�เกิิดตั้้�งแต่่ช่่วง พ.ศ. 2524-2537 และกลุ่่�มสุุดท้้าย คืือ
เจเนอเรชัันซีี คืือ กลุ่่�มคนที่่�เกิิดตั้้�งแต่่ช่่วง พ.ศ. 2538-2552
โดยเจเนอเรชัันซีีในปััจจุุบัันไม่่ให้้ความสนใจกัับสื่่�อออนไลน์์
ที่่�มีีลัักษณะเป็็นข้้อความที่่�เป็็นเนื้้�อหา แต่่จะให้้ความสนใจ
อย่่างมากกัับสื่่�อจำำ�พวกคลิิปวิิดีีโอสั้้�นที่่�มีีความน่่าสนใจ ใน
องค์์ประกอบของคลิิปวิิดีีโอสั้้�นทั้้�งในเรื่่�องของความบัันเทิิง
ประกอบการให้้ข้้อมููลหรืือรููปแบบนาฏศิิลป์์สร้้างสรรค์์ที่่�
ทำำ�ให้้เนื้้�อหาข้้อมููลที่่�นำำ�เสนอมีีความน่่าสนใจ สามารถที่่�จะ
ดึึ ง ความสนใจของเด็็ ก เจเนอเรชัั น ซีี ใ นการรัั บ ชมข้้ อ มููล
ข่่าวสารพร้้อมกัับได้้ข้้อมููลที่่�ถููกต้้องตามความเข้้าใจของเด็็ก
ในยุุคสมััยนี้้�
การใช้้นาฏศิิลป์์สร้้างสรรค์์เป็็นการใช้้กระบวนการ
ออกแบบลีีลาท่่าทางทางด้้านนาฏศิิลป์์เพื่่�อให้้เกิิดมุุมมอง
และให้้แง่่คิิดต่่าง ๆ ผ่่านงานนาฏศิิลป์์ อีีกทั้้�งนาฏศิิลป์์
สร้้างสรรค์์คือื งานที่่�พัฒ
ั นาขึ้้น� มาจากแรงบัันดาลใจหรืือสิ่่ง� ที่่�
ต้้องการที่่�จะนำำ�เสนอ นำำ�มาพััฒนาขึ้้�นเป็็นงานนาฏศิิลป์์
ความสร้้ า งสรรค์์ ใ นการสร้้ า งสรรค์์ ผ ลงานมากหรืื อ น้้อ ย
ต่่างขึ้้น� อยู่่�กัับผู้้ส� ร้้างสรรค์์ผลงาน (ดาริิณีี ชำำ�นาญหมอ, 2557
: 29) นาฏศิิลป์์สร้้างสรรค์์จำำ�เป็็นที่่�จะต้้องใช้้องค์์ประกอบที่่�
ใช้้ ใ นการแสดงในการสร้้ า งสรรค์์ ผ ลงานเพื่่� อ ให้้ ผ ลงาน
นาฏศิิลป์์สร้้างสรรค์์มีคี วามน่่าสนใจและเข้้าถึึงความต้้องการ
ในแต่่ละบุุคคล
	จากข้้ อ มููลดัั ง กล่่ า ว จะเห็็ น ได้้ ว่่ า เนื่่� อ งด้้ ว ย
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนาสาย
พัันธุ์์�ใหม่่ ได้้มีีการแพร่่ระบาดอย่่างรุุนแรงไปทั่่�วโลก ดัังนั้้�น
การป้้องกัันตนเองจากโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่
รวมไปถึึ ง รููปแบบฐานวิิ ถีี ชีี วิิ ต ใหม่่ เป็็ น การลดการแพร่่
กระจายของเชื้อ้� ไวรััสจึึงเป็็นสิ่่ง� สำำ�คัญ
ั อย่่างมาก แต่่เนื่่�องจาก
ข้้อมููลเนื้้�อหาจากสื่่�อมีีวิิธีีการและรููปแบบการนำำ�เสนอที่่�ไม่่มีี

วารสารสถาบัันวััฒนธรรมและศิิลปะ
มหาวิิทยาลััยศรีีนคริินทรวิิโรฒ
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ความน่่าสนใจในเนื้้�อหาเมื่่อ� เปรีียบเทีียบกัับฐานวิิถีกี ารใช้้ชีวิี ติ
และความต้้องการของเจเนอเรชัันซีีเพราะเจเนอเรชัันนี้้�จะให้้
ความสำำ�คัั ญ กัั บ เนื้้� อ หาที่่� เ ป็็ น ตัั วอัั ก ษรและเริ่่� ม ที่่� จ ะใช้้ สื่่� อ
โทรทัั ศน์์ น้้ อ ยลง สนใจเฉพาะสื่่� อ ออนไลน์์ ที่่� มีี เ นื้้� อ หาที่่�
สนุุกสนาน และน่่าสนใจ ผู้้�วิิจััยจึึงสนใจการเผยแพร่่วิิธีีการ
ป้้องกัันโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่และฐานวิิถีีชีีวิิต
ใหม่่สู่่�เจเนอเรชัันซีีด้้วยนาฏศิิลป์์สร้้างสรรค์์ เนื่่�องจากการ
สร้้างสื่่�อจากนาฏศิิลป์์สร้้างสรรค์์จะเป็็นการพััฒนาความน่่า
สนใจของข้้อมููลและเนื้้�อหาเกี่่�ยวกัับการป้้องกัันตนเองจาก
โรคติิดเชื้อ้� ไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่และฐานวิิถีชีี วิี ติ ใหม่่ให้้มีี
ความน่่าสนใจและสอดคล้้องกัับฐานวิิถีีการดำำ�รงชีีวิิตใน
ปััจจุบัุ นั อีีกทั้้�งยัังสามารถที่่�จะให้้ทุกุ คนได้้เข้้าใจในการปฏิิบัติั ิ
ตนเอง และลดความเสี่่�ยงในการแพร่่กระจายของเชื้้�อไวรััส
โคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่

วััตถุุประสงค์์ของการวิิจััย

1. เพื่่� อ สร้้ า งสื่่� อ ความรู้้� ใ นการเผยแพร่่ วิิ ธีี ก าร
ป้้องกัันตนเองจากไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่และฐานวิิถีชีี วิี ติ
ใหม่่ด้้วยนาฏศิิลป์์สร้้างสรรค์์ สำำ�หรัับเจเนอเรชัันซีีในโซเชีียล
มีีเดีีย
2. เพื่อ่� วััดผลความรู้้ค� วามเข้้าใจและความพึึงพอใจ
หลัังชมการเผยแพร่่วิิธีีป้้องกัันตนเองจากโรคติิดเชื้้�อไวรััส
โคโรนาสายพัั น ธุ์์� ใ หม่่ แ ละฐานวิิ ถีี ชีี วิิ ต ใหม่่ ด้้ ว ยนาฏศิิ ล ป์์
สร้้างสรรค์์ จากเจเนอเรชัันซีีในโซเชีียลมีีเดีีย

อุุปกรณ์์และวิิธีีดำำ�เนิินการวิิจััย

1. ขั้้�นตอนการวิิจััย
		 1.1	ศึึ ก ษาข้้ อ มููลที่่� เ กี่่� ย วกัั บ การออกแบบ
สร้้างสรรค์์การเผยแพร่่วิธีิ กี ารป้้องกัันโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา
สายพัั น ธุ์์�ใหม่่ แ ละฐานวิิ ถีี ชีี วิิ ต ใหม่่ สู่่� เจเนอเรชัั น ซีี โ ดยใช้้
นาฏศิิลป์์สร้้างสรรค์์
1.2	ผู้้วิ� จัิ ยั ทำำ�การสร้้างเครื่่อ� งมืือสำำ�หรัับการเผยแพร่่
วิิธีีการป้้องกัันโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่และ
ฐานวิิถีีชีีวิิตใหม่่สู่่�เจเนอเรชัันซีีโดยใช้้นาฏศิิลป์์สร้้างสรรค์์
		 1.3	ผู้้วิ� จัิ ยั สร้้างแบบวััดความรู้้ค� วามเข้้าใจและ
แบบสอบถามความพึึ ง พอใจหลัั ง รัั บ การเผยแพร่่ วิิ ธีี ก าร
ป้้องกัันโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่และฐานวิิถีชีี วิี ติ
ใหม่่สู่่�เจเนอเรชัันซีีโดยใช้้นาฏศิิลป์์สร้้างสรรค์์ในโซเชีียลมีีเดีีย
		 1.4 นำำ�เครื่่อ� งมืือที่่ไ� ด้้ออกแบบขึ้้น� ทำำ�การตรวจสอบ
และเสนอต่่อผู้้�เชี่่�ยวชาญจำำ�นวน 3 ท่่าน

		 1.5 ปรัั บ ปรุุ ง เครื่่� อ งมืื อ ตามคำำ� แนะนำำ�ข อง
ผู้้�เชี่่�ยวชาญ
		 1.6 เผยแพร่่วิิธีีการป้้องกัันโรคติิดเชื้้�อไวรััส
โคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่และฐานวิิถีีชีีวิิตใหม่่สู่่�เจเนอเรชัันซีี
โดยใช้้นาฏศิิลป์์สร้้างสรรค์์ในโซเชีียลมีีเดีีย และวััดความรู้้�
ความเข้้าใจรวมไปถึึงสอบถามความพึึงพอใจหลัังรัับชม
2. เครื่่อ� งมืือในการวิิจัยั เครื่่อ� งมืือที่่�ใช้้ในการวิิจัยั
มีีดัังนี้้�
		 2.1 เอกสารประกอบการออกแบบและสร้้าง
เกี่่�ยวกัับการเผยแพร่่วิิธีีการป้้องกัันโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา
สายพัั น ธุ์์�ใหม่่ แ ละฐานวิิ ถีี ชีี วิิ ต ใหม่่ สู่่� เจเนอเรชัั น ซีี โ ดยใช้้
นาฏศิิลป์์สร้้างสรรค์์
		 2.2	สื่่�อการเผยแพร่่วิิธีีการป้้องกัันโรคติิดเชื้้�อ
ไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่และฐานวิิถีชีี วิี ติ ใหม่่สู่่�เจเนอเรชัันซีี
โดยใช้้นาฏศิิลป์์สร้้างสรรค์์ในโซเชีียลมีีเดีีย
		 2.3 แบบวััดความรู้้�ความเข้้าใจก่่อน และหลััง
การรัับชมนาฏศิิลป์์สร้้างสรรค์์ที่่ผ่� า่ นการตรวจสอบเครื่่อ� งมืือ
จากผู้้�เชี่่�ยวชาญ
		 2.4 แบบสำำ� รวจความพึึ ง พอใจหลัั ง รัั บ ชม
นาฏศิิ ล ป์์ ส ร้้ า งสรรค์์ ที่่� ผ่่ า นการตรวจสอบเครื่่� อ งมืื อ จาก
ผู้้�เชี่่�ยวชาญ
3. การเก็็บรวบรวมข้้อมููล ผู้้�วิิจััยได้้ดำำ�เนิินการ
เก็็บรวมรวบข้้อมููลจากกลุ่่�มตััวอย่่าง คืือ เจเนอเรชัันซีีโดยใช้้
แบบสอบถามเป็็นเครื่่�องมืือในการเก็็บรวบรวมข้้อมููลจาก
กลุ่่�มตััวอย่่างจำำ�นวน 400 คน ด้้วยวิิธีีการเลืือกแบบตาม
ความสะดวก (Convenient Sampling) มีีขั้้�นตอนดัังนี้้�
		 3.1	ผู้้วิ� จัิ ยั ได้้ดำำ�เนิินเรื่่อ� งขอหนัังสืือการทำำ�วิิจัยั
ในมนุุษย์์ เพื่่�อเป็็นหนัังสืือรัับรองว่่าสามารถเผยแพร่่วิิธีีการ
ป้้องกัันโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่และฐานวิิถีชีี วิี ติ
ใหม่่สู่่�เจเนอเรชัันซีีโดยใช้้นาฏศิิลป์์สร้้างสรรค์์ในโซเชีียลมีีเดีีย
สามารถดำำ�เนิินการต่่อไปได้้
		 3.2	ผู้้� วิิ จัั ย ได้้ จัั ด ทำำ� แบบสอบถามเกี่่� ย วกัั บ
ความรู้้ค� วามเข้้าใจและความพึึงพอใจในการรัับชมการเผยแพร่่
วิิธีีการป้้องกัันโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่และ
ฐานวิิถีีชีีวิิตใหม่่สู่่�เจเนอเรชัันซีีโดยใช้้นาฏศิิลป์์สร้้างสรรค์์ใน
โซเชีียลมีีเดีีย
		 3.3	ผู้้วิ� จัิ ยั ทำำ�การกระจายแบบสอบถามให้้กับั
กลุ่่�มตััวอย่่าง จำำ�นวน 400 คน หลัังจากที่่�ได้้รับั ชมการเผยแพร่่
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วิิธีกี ารป้้องกัันโรคติิดเชื้อ้� ไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่และฐานวิิถีี
ชีีวิิตใหม่่สู่่�เจเนอเรชัันซีีโดยใช้้นาฏศิิลป์์สร้้างสรรค์์
		 3.4 รวบรวมแบบสอบถามและนำำ�ข้้อมููลที่่�ได้้
ไปวิิเคราะห์์ผลด้้วยวิิธีีการทางสถิิติิ นำำ�ข้้อมููลที่่�ได้้ไปสรุุปผล
4.	วิิธีีการวิิเคราะห์์ข้้อมููล
		 4.1 การวิิเคราะห์์ข้้อมููลเชิิงคุุณภาพ
			ผู้้�วิิจััยใช้้วิิธีีการวิิเคราะห์์ข้้อมููลโดยใช้้วิิธีี
การวิิเคราะห์์ข้้อมููลเชิิงบรรยาย (Descriptive Research)
ใช้้วิิธีีการวิิเคราะห์์เอกสาร (Document Analysis) และวิิธีี
การวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลโดยการสัังเกต (Observation Analysis)
โดยผู้้วิ� จัิ ยั ออกแบบการวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลด้้วยตััวผู้วิ้� จัิ ยั เอง แบ่่ง
ออกเป็็น 3 ส่่วน ดัังนี้้�
			 4.1.1 วิิเคราะห์์วิธีิ กี ารป้้องกัันตนเองจาก
ไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่และฐานวิิถีีชีีวิิตใหม่่
			 4.1.2 วิิ เ ค ร า ะ ห์์ อ ง ค์์ ป ร ะ ก อ บ
กระบวนการและความสำำ�คััญของของนาฏศิิลป์์สร้้างสรรค์์
			 4.1.3 วิิเคราะห์์การรัับรู้้�ข้้อมููลข่่าวสาร
ของเจเนอเรชัันซีีจากสื่่�อข้้อมููลต่่าง ๆ
		 4.2 การวิิเคราะห์์ข้้อมููลเชิิงสถิิติิ
			สำำ� หรัั บ การวิิ เ คราะห์์ ข้้ อ มููลจากการ
แบบสอบถามของกลุ่่�มตััวอย่่าง ผู้้�วิิจััยได้้ทำำ�การวิิเคราะห์์
ข้้อมููล โดยใช้้โปรแกรมทางสถิิติิสำำ�เร็็จรููปในการวิิเคราะห์์
ข้้อมููล โดยได้้จำำ�แนกข้้อมููลทั้้�งก่่อนและหลัังการทดลอง โดย
ได้้ทำำ�การวิิเคราะห์์ขั้้�นตอนดัังต่่อไปนี้้�
			 4.2.1 วิิ เ คราะห์์ คุุ ณ ภาพของเครื่่� อ งมืื อ
โดยการใช้้สููตร IOC เพื่่�อหาค่่าดััชนีีนาฏศิิลป์์สร้้างสรรค์์ใน
การเผยแพร่่วิธีิ กี ารป้้องกัันตนเองจากโรคติิดเชื้อ้� ไวรััสโคโรนา
สายพัันธุ์์�ใหม่่และฐานวิิถีชีี วิี ติ ใหม่่ แบบวััดความรู้้ค� วามเข้้าใจ
ก่่อนและหลัังการรัับชม รวมไปถึึงแบบสอบถามหลัังการรัับ
ชมสื่่อ� ว่่าสื่่อ� ความรู้้�มีคี วามสอดคล้้องกัับวััตถุุประสงค์์ที่่ตั้้� ง� ไว้้
มากน้้อยเพีียงใด
			 4.2.2 วิิเคราะห์์ความเหมาะสมของการ
เผยแพร่่วิิธีีการป้้องกัันโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่
และฐานวิิถีชีี วิี ติ ใหม่่สู่่�เจเนอเรชัันซีีโดยใช้้นาฏศิิลป์์สร้้างสรรค์์
โดยใช้้สถิิติพื้้ิ น� ฐาน ได้้แก่่ ค่่าเฉลี่่ย� (Mean) และค่่าความเบี่่�ยง
เบนมาตรฐาน (Standard deviation)
			 4.2.3	นำำ�ข้้อมููลที่่�ได้้นำำ�มาวิิเคราะห์์ข้อ้ มููล
โดยใช้้วิิธีีการทางสถิิติิ

5. การขอจริิยธรรมสำำ�หรัับโครงการวิิจัยั ที่่ทำ� ำ�ใน

มนุุษย์์
		 การวิิจัยั เรื่่อ� งนี้้� เป็็นการวิิจัยั ศึึกษาความรู้้ค� วาม
เข้้าใจในกลุ่่�มตััวอย่่างหรืือเจเนอเรชัันซีี โดยเก็็บรวบรวม
ข้้อมููลในการวิิจััยจากมนุุษย์์ จึึงจำำ�เป็็นที่่�จะต้้องมีีการขอ
อนุุมัติั จิ ากคณะกรรมการจริิยธรรมสำำ�หรัับพิิจารณาโครงการ
วิิจััยที่่�ทำำ�ในมนุุษย์์ เพื่่�อพิิจารณาถึึงหลัักความปลอดภััยใน
การเก็็บรวบรวมข้้อมููล รวมไปถึึงแนวทางในการปฏิิบััติิตาม
หลัักจริิยธรรมที่่�ทำำ�การวิิจััยในมนุุษย์์ โดยมีีรายละเอีียดดััง
ต่่อไปนี้้�
		 5.1	ขั้้� น ตอนการขอจริิ ย ธรรมสำำ� หรัั บ
โครงการวิิจััยที่่�ทำำ�ในมนุุษย์์
			 5.1.1 ฝึึกอบรมโครงการจริิยธรรมการ
วิิจััยในมนุุษย์์
			 5.1.2	ส่่งเอกสารแบบเสนอโครงการวิิจัยั
เพื่่�อขอการรัับรองจากคณะกรรมการจริิยธรรมการวิิจััยใน
มนุุษย์์ มหาวิิทยาลััยศรีีนคริินทรวิิโรฒ ก่่อนการเก็็บรวบรวม
ข้้อมููลในงานวิิจััย
		 5.2 รายละเอีียดของจริิ ย ธรรมสำำ� หรัั บ
โครงการวิิจััยที่่�ทำำ�ในมนุุษย์์ของงานวิิจััย
			 รหััสโครงการวิิจััย : SWUEC-022/2564
			 หน่่ ว ยงานต้้ น สัั ง กัั ด : คณะศิิ ล ปกรรม
ศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยศรีีนคริินทรวิิโรฒ
			 ผลการพิิจารณา : รัับรอง ณ วัันที่่� 24
พฤษภาคม 2564 โดยโครงการวิิจัยั นี้้�เป็็นโครงการที่่�เข้้าข่่าย
ยกเว้้น (Research with Exemption from SWUEC)
			ยืืนยัันโดย : คณะกรรมการจริิยธรรม
สำำ�หรัับพิิจารณาโครงการวิิจััยที่่�ทำำ�ในมนุุษย์์ มหาวิิทยาลััย
ศรีีนคริินทรวิิโรฒ
6. ขอบเขตการวิิจััย
		 ประชากรที่่�ใช้้ในการวิิจัยั ครั้้ง� นี้้�เป็็นเจเนอเรชัันซีี
โดยกลุ่่�มตััวอย่่างที่่�ใช้้ในการศึึกษาครั้้ง� นี้้�เป็็นเด็็กเจเนอเรชัันซีี
จำำ� นวน 400 คน ซึ่่� ง กำำ� หนดขนาดกลุ่่�มตัั ว อย่่ า งตาม
ตารางของทาโร่่ ยามาเน่่ (Taro Yamane) ที่่�ประชากรไม่่
แน่่นอน และสุ่่�มอย่่างง่่ายเลืือกตััวอย่่าง ผู้้�ทำำ�แบบทดสอบ
แบบออนไลน์์ 400 คนแรก โดยผู้้วิ� จัิ ยั ขอความอนุุเคราะห์์ใน
การเก็็บข้้อมููลผ่่านลิิงค์์ (Link) ที่่�ส่ง่ ให้้ทางสื่่อ� ออนไลน์์ต่า่ ง ๆ
ช่่วยส่่งต่่อข้้อมููลกัันในกลุ่่�มวิิธีีการป้้องกัันตนเองจากไวรััส
โคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่ด้้วยนาฏศิิลป์์สร้้างสรรค์์

วารสารสถาบัันวััฒนธรรมและศิิลปะ
มหาวิิทยาลััยศรีีนคริินทรวิิโรฒ
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7. กรอบแนวคิิดการวิิจััย
โรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่
และฐานวิิถีีชีีวิิตใหม่่

วิิธีีดููแลและป้้องกัันตนเองจากโรคติิด
เชื้้�อไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่

เจเนอเรชัันซีี

รููปแบบการใช้้ชีีวิิต
แบบฐานวิิถีีชีีวิิตใหม่่

กระแสการรัับรู้้�ของเยาวชน
และประชาชน

สื่่�อโซเชีียลมีีเดีีย

นาฏศิิลป์์สร้้างสรรค์์

การเผยแพร่่วิิธีีป้้องกัันโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่และวิิถีีชีีวิิตใหม่่
สู่่�เจเนอเรชัันซีีโดยใช้้นาฏศิิลป์์สร้้างสรรค์์ในโซเชีียลมีีเดีีย
ที่่�มา : ผู้้�วิิจััย

การวิิเคราะห์์ข้้อมููล

การวิิจััยเรื่่�อง การเผยแพร่่วิิธีีการป้้องกัันตนเอง
จากโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่และฐานวิิถีชีี วิี ติ ใหม่่
ด้้วยนาฏศิิลป์์สร้้างสรรค์์สู่่�เจเนอเรชัันซีี สามารถวิิเคราะห์์
ข้้อมููลได้้ดัังนี้้�
1. ผลจากการสร้้างสื่่อ� ความรู้้ใ� นการเผยแพร่่วิธีีิ
การป้้องกัันตนเองจากโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�
ใหม่่และฐานวิิถีีชีีวิิตใหม่่ด้้วยนาฏศิิลป์์สร้้างสรรค์์ สำำ�หรัับ
เจเนอเรชัันซีีในโซเชีียลมีีเดีีย มีี 3 ขั้้�นตอน ดัังต่่อไปนี้้�
		 1.1 การสร้้างสื่่อ� เผยแพร่่ความรู้้เ� กี่่ย� วกัับการ
ป้้องกัันโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่และฐานวิิถีี
ชีีวิิตใหม่่สู่่�เจเนอเรชัันซีีโดยใช้้นาฏศิิลป์์สร้้างสรรค์์ ผู้้�วิิจััย
ได้้ศึึกษาแนวคิิดและทฤษฎีีตามองค์์ประกอบทางนาฏศิิลป์์
ดัังนี้้�

		
1.1.1 บทการแสดง ผู้้�วิิจััยนำำ�ข้้อมููลที่่�ได้้
จากการคััดเลืือกวิิธีีการป้้องกัันตนเองจากโรคติิดเชื้้�อไวรััส
โคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่และฐานวิิถีชีีี วิี� ติ ใหม่่ ประกอบไปด้้วย วิิธีกี าร
ป้้องกัันตนเองจากโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่ 6 ข้้อ
ฐานวิิถีีชีีวิิตใหม่่ 6 ข้้อ จากกรมควบคุุมโรค กระทรวง
สาธารณสุุขนำำ�มาออกแบบโครงเรื่่อ� ง ทำำ�การเรีียบเรีียงจััดวาง
เนื้้�อหาเพื่่อ� เป็็นการกำำ�หนดเนื้้�อหาสาระของงานวิิจัยั เรื่่อ� งการ
เผยแพร่่ความรู้้�เกี่่�ยวกัับการป้้องกัันโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา
สายพัั น ธุ์์�ใหม่่ แ ละฐานวิิ ถีี ชีี วิิ ต ใหม่่ สู่่� เจเนอเรชัั น ซีี โ ดยใช้้
นาฏศิิลป์์สร้้างสรรค์์ และออกแบบช่่วงการแสดง 2 ช่่วงการ
แสดง ดัังนี้้�
			ช่่วงการแสดงที่่� 1 วิิธีีการป้้องกัันตนเอง
จากโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่ ประกอบด้้วย
1. การเว้้นระยะห่่างทางสัังคม 2. การไอ หรืือจามอย่่างถููกวิิธีี
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3. การสวมหน้้ากากอนามััยอย่่างถููกวิิธีี 4. หลีีกเลี่่�ยงการ
สััมผััสบริิเวณใบหน้้า 5. การล้้างมืืออย่่างถููกวิิธีี ประกอบด้้วย
2 วิิธีี คืือ การล้้างมืืออย่่างถููกวิิธีี 7 ขั้้�นตอน และการล้้างมืือ
ด้้วยแอลกอฮอล์์ฆ่่าเชื้้�อ และ 6. การกัักตััว
			ช่่ ว งการแสดงที่่� 2 ฐานวิิ ถีี ชีี วิิ ต ใหม่่
ประกอบด้้ ว ย 1. ใช้้ บ ริิ ก ารจัั ด ส่่ ง ถึึ ง บ้้ า นหรืื อ บริิ ก าร
ดิิลิเิ วอรีี 2. จััดการเรีียนการสอนในรููปแบบออนไลน์์ 3. เวิิร์ก์
ฟรอม โฮม (Work From Home) หรืือการทำำ�งานที่่�บ้้าน
4. สวมหน้้ากากอนามััยทุุกครั้้�ง ขณะออกนอกเคหสถาน
5. จััดตั้้�งจุุดคััดกรองก่่อนเข้้าใช้้บริิการ หรืืออาคาร สถานที่่�
ต่่าง ๆ และ 6. บริิการแอลกอฮอล์์ฆ่่าเชื้้�อในทุุกจุุดก่่อนเข้้า
ใช้้บริิการ หรืืออาคาร
			 1.1.2 การคัั ด เลืือกนัั ก แสดง ผู้้� วิิ จัั ย
กำำ�หนดขอบเขตจำำ�นวนนัักแสดงหลัักไม่่เกิิน 10 คน และได้้
ทำำ�การคััดเลืือกนัักแสดงหลัักจนเหลืือ 7 คน ใช้้วิิธีีการคััด
เลืือกแบบทรายเอาท์์ (tryout) ในการดึึงทัักษะความสามารถ
ของนัั ก แสดงออกมาให้้ ไ ด้้ ม ากที่่� สุุ ด อีี ก ทั้้� ง จำำ� นวนนี้้� เ ป็็ น
จำำ� นวนที่่� ไ ม่่ ม ากและไม่่ น้้ อ ยจนเกิิ น ไปในการออกแบบ
นาฏศิิ ล ป์์ ส ร้้ า งสรรค์์ อีี ก ทั้้� ง เพื่่� อ ความปลอดภัั ย ในการ
ออกแบบนาฏศิิลป์์สร้้างสรรค์์ และปฏิิบััติิตามมาตรการใน
เรื่่อ� งของการเว้้นระยะห่่างทางสัังคมอย่่างเคร่่งครััด เนื่่�องจาก
อยู่่�ในช่่วงพระราชบััญญััติกิ ารบริิหารราชการ ในสถานการณ์์
ฉุุกเฉิิน
			 1.1.3 การออกแบบลีีลาการเคลื่่�อนไหว
ผู้้�วิิจััยได้้ออกแบบลีีลาการเคลื่่�อนไหวด้้วยทฤษฎีีทางด้้าน
นาฏศิิลป์์ให้้สอดคล้้องกัับสาระสำำ�คััญที่่�ต้้องการนำำ�เสนอ
ทำำ�การออกแบบลีีลาการเคลื่่อ� นไหวในหััวข้้อการป้้องกัันโรค
ติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่และฐานวิิถีีชีีวิิตใหม่่ โดยมีี
รายละเอีียดดัังต่่อไปนี้้�
			ช่่วงการแสดงที่่� 1 วิิธีีการป้้องกัันตนเอง
จากโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่ ประกอบไปด้้วย
			 1) การเว้้นระยะห่่างทางสัังคม ผู้้�วิิจััย
ออกแบบลีีลาการเคลื่่�อนไหว โดยใช้้รููปแบบของนาฏศิิลป์์
ร่่วมสมััย (Contemporary Dance) โดยมีีการใช้้วิิธีีการ
ออกแบบลีีลาการเคลื่่อ� นไหวที่่�หลากหลาย การออกแบบลีีลา
การเคลื่่�อนไหวที่่�รวมไปถึึงการจััดตำำ�แหน่่งของนัักแสดงใช้้
การจััดวางตำำ�แหน่่งการเว้้นระยะห่่างในการเคลื่่�อนไหว
ร่่างกายเป็็นระยะ 1-2 เมตร เพื่่�อนำำ�เสนอให้้เห็็นถึึงการเว้้น
ระยะห่่างทางสัังคมได้้อย่่างชััดเจน

			 2) การไอ หรืือจามอย่่างถููกวิิธีี ผู้้�วิิจััย
ออกแบบลีีลาการเคลื่่�อนไหวโดยใช้้หลัักของท่่าทางปกติิใน
ชีีวิติ ประจำำ�วันั (Everyday Movement) ซึ่่ง� เป็็นรููปแบบการ
เ ค ลื่่� อ น ไ ห ว ใ น ลัั ก ษ ณ ะ ห นึ่่� ง ใ น รูู ป แ บ บ ก า ร แ ส ด ง
โพสต์์โมเดิิร์น์ ดานซ์์ (Post Modern Dance) ผู้้วิ� จัิ ยั ได้้นำำ�ท่า่
ปฏิิ บัั ติิ ก ารไอ และจามอย่่ า งถููกวิิ ธีี ข องกรมควบคุุ ม โรค
กระทรวงสาธารณสุุ ข นำำ� มาผสมผสานกัั บ หลัั ก ในการ
ออกแบบลีีลาท่่าทางโดยการทำำ�ซ้ำำ��			
			 3) การสวมหน้้ากากอนามััยอย่่างถููกวิิธีี
ผู้้วิ� จัิ ยั ออกแบบลีีลาการเคลื่่อ� นไหว โดยใช้้หลัักของท่่าทางปกติิ
ในชีีวิติ ประจำำ�วันั ซึ่่ง� เป็็นการนำำ�ท่า่ ทางในชีีวิติ ประจำำ�วันั ของ
การสวมหน้้ากากอนามััยอย่่างถููกวิิธีตี ามหลัักกรมควบคุุมโรค
กระทรวงสาธารณสุุข ทำำ�การเก็็บจัังหวะให้้สอดคล้้องกัับ
ดนตรีีประกอบการแสดงเพื่่�อเป็็นการเพิ่่�มความน่่าสนใจใน
วิิธีีการนำำ�เสนอของการสวมใส่่หน้้ากากอนามััยอย่่างถููกวิิธีี
			 4) หลีี ก เลี่่� ย งการสัั ม ผัั ส บริิ เวณใบหน้้ า
ผู้้�วิิจััยออกแบบลีีลาการเคลื่่�อนไหวโดยใช้้หลัักเทคนิิคของ
การเต้้นในรููปแบบนาฏศิิลป์์การละคร หรืือ ดานซ์์เธีียเตอร์์
(Dance Theater) ผู้้�วิิจััยได้้นำำ�มาผสมผสานเข้้ากัับการใช้้
หลัักของท่่าทางในชีีวิติ ประจำำ�วันั เนื่่�องจากผู้้วิ� จัิ ยั ต้้องการนำำ�
ท่่าทางการสััมผััสกัับจุุดสััมผััสร่่วมในแต่่ละจุุด
			 5) การล้้างมืืออย่่างถููกวิิธีี แบ่่งออกเป็็น 2
วิิธีี ได้้แก่่
			 การล้้างมืืออย่่างถููกวิิธีี 7 ขั้้�นตอน ผู้้�วิิจััย
ออกแบบลีีลาการเคลื่่อ� นไหวโดยใช้้รููปแบบการเต้้นโวกดานซ์์
(Vogue Dance) ซึ่่�งสามารถนำำ�เสนอให้้เห็็นถึึงการล้้างมืือ
อย่่างถููกวิิธีีในแต่่ละขั้้�นตอนได้้อย่่างชััดเจน ผสมผสานกัับ
รููปแบบการเต้้นแจซดานซ์์ (Jazz Dance) ที่่�มีีการแยก
สััดส่่วนของร่่างกายในการเคลื่่�อนไหว (Isolation) เพื่่�อ
เป็็นการแยกส่่วนเพื่่�อเน้้นในส่่วนของแขนและมืือเป็็นหลััก
อีีกทั้้�งยัังใช้้หลัักในการออกแบบลีีลาท่่าทางโดยการทำำ�ซ้ำำ��
และทิิศทางเพื่่อ� เป็็นการออกแบบลีีลาการเคลื่่อ� นไหวในหนึ่่�ง
ท่่าสามารถที่่�จะเคลื่่อ� นไหวไปได้้หลายทิิศทาง และเน้้นย้ำำ��ถึงึ
วิิธีีการล้้างมืืออย่่างถููกวิิธีีในแต่่ละขั้้�นตอน
			 การล้้างมืือด้้วยแอลกอฮอล์์ฆ่่าเชื้้�อ ผู้้�วิิจััย
ออกแบบลีีลาการเคลื่่อ� นไหวโดยการใช้้หลัักเทคนิิคของการ
เต้้นในรููปแบบนาฏศิิลป์์การละคร หรืือ ดานซ์์เธีียเตอร์์ ผู้้วิ� จัิ ยั
ได้้นำำ�มาผสมผสานกัับการรููปแบบการเต้้นแจซดานซ์์ ที่่�มีกี าร
แยกสััดส่่วนของร่่างกายในการเคลื่่�อนไหว (Isolation) โดย
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เน้้นในส่่วนของแขนและมืือเป็็นหลัักเพื่่อ� ให้้เห็็นวิิธีกี ารล้้างมืือ
ด้้วยแอลกอฮอล์์ฆ่่าเชื้้�อ อีีกทั้้�งยัังใช้้หลัักในการออกแบบ
ลีีลาท่่าทางโดยการทำำ�ซ้ำำ��และทิิศทาง ผู้้�วิิจััยยัังใช้้อุุปกรณ์์
ประกอบการแสดง คืือ แอลกอฮอล์์ฆ่่าเชื้้�อ ความเข้้มข้้นขั้้�น
ต่ำำ�� 70 เปอร์์ เซ็็ น ต์์ มาใช้้ เ พื่่� อ ให้้ เ ห็็ น วิิ ธีี ก ารล้้ า งมืื อ ด้้ ว ย
แอลกอฮอล์์ฆ่่าเชื้้�อ
			 6) การกัักตััว ผู้้�วิิจััยออกแบบลีีลาการ
เคลื่่อ� นไหวของการกัักตััว โดยใช้้หลัักของท่่าทางปกติิในชีีวิติ
ประจำำ�วััน ซึ่่�งเป็็นการนำำ�ท่่าทาง กิิจวััตรประจำำ�วััน หรืือ
กิิจกรรมขณะกัักตััวมาออกแบบลีีลาการเคลื่่�อนไหว ผสม
ผสานกัับหลัักเทคนิิคของการเต้้นในรููปแบบนาฏศิิลป์์การ
ละคร หรืือ ดานซ์์เธีียเตอร์์ ที่่�เป็็นการนำำ�แนวคิิดในเรื่่�องของ
ความเสมืือนจริิง (Realism) จะทำำ�ให้้การออกแบบลีีลาการ
เคลื่่�อนไหวของวิิธีีการกัักตััวสามารถแสดงอารมณ์์ของการ
เคลื่่�อนไหวร่่างกายออกมาได้้มากกว่่าการใช้้คำำ�พููด
			ช่่ ว งการแสดงที่่� 2 ฐานวิิ ถีี ชีี วิิ ต ใหม่่
ประกอบด้้วย
			 1) การใช้้บริิการดิิลิิเวอรี่่� ผู้้�วิิจััยออกแบบ
ลีีลาการเคลื่่อ� นไหวโดยใช้้หลัักของท่่าทางปกติิในชีีวิติ ประจำำ�
วััน (Everyday Movement) ซึ่่�งเป็็นการนำำ�ลัักษณะท่่าทาง
ของอาการหิิว การใช้้โทรศััพท์์มืือถืือ การส่่งของ ซึ่่�งเป็็น
ท่่าทางการเคลื่่อ� นไหวที่่�เป็็นการเคลื่่อ� นไหวในชีีวิติ ประจำำ�วันั
นำำ�มาออกแบบลีีลาการเคลื่่�อนไหว
			 2) จัั ด การเรีี ย นการสอนในรููปแบบ
ออนไลน์์ และเวิิร์์ก ฟอร์์ม โฮม หรืือการทำำ�งานที่่�บ้้าน ผู้้�วิิจััย
ออกแบบลีีลาการเคลื่่�อนไหวโดยใช้้หลัักของท่่าทางปกติิใน
ชีีวิิตประจำำ�วััน เป็็นการนำำ�ท่่าทางการทำำ�งานหรืือการเรีียน
ผ่่านระบบออนไลน์์ ผสมผสานกัับหลัักเทคนิิคของการเต้้น
ในรููปแบบนาฏศิิลป์์การละคร หรืือ ดานซ์์เธีียเตอร์์ ผู้้�วิิจััยยััง
ใช้้ชุุดคำำ�สั่่�ง ซููม มีีตติ้้�ง (Zoom Meeting) เพื่่�อเป็็นการช่่วย
ให้้การออกแบบลีีลาการเคลื่่�อนไหวสามารถแสดงให้้เห็็นถึึง
การทำำ�งาน การประชุุม หรืือการเรีียนในรููปแบบออนไลน์์ได้้
ชััดเจนมากยิ่่�งขึ้้�น
			 3) สวมหน้้ากากอนามััยทุุกครั้้ง� ขณะออก
นอกเคหสถาน ผู้้วิ� จัิ ยั ออกแบบลีีลาการเคลื่่อ� นไหวโดยใช้้หลััก
ของท่่าทางปกติิในชีีวิิตประจำำ�วััน ผู้้�วิิจััยยัังใช้้หลัักในการ
ออกแบบลีีลาการเคลื่่�อนไหวในเรื่่�องของการใช้้พื้้�นที่่�ในการ
แสดง เพื่่อ� เป็็นการจััดตำำ�แหน่่งของนัักแสดงเพื่่อ� เห็็นการเว้้น
ระยะห่่าง 1-2 เมตร ตามข้้อปฏิิบััติิการเว้้นระยะห่่างทาง

สัังคมที่่�ช่่วยให้้เห็็นถึึงการออกแบบลีีลาการเคลื่่�อนไหวของ
การสวมหน้้ากากอนามััย
			 4) จััดตั้้�งจุุดคััดกรองก่่อนเข้้าใช้้บริิการ
อาคาร และสถานที่่� ผู้้�วิิจััยออกแบบลีีลาการเคลื่่�อนไหวโดย
ใช้้หลัักของท่่าทางปกติิในชีีวิิตประจำำ�วััน เป็็นการนำำ�ท่่าทาง
การเคลื่่อ� นไหวของการใช้้บริิการจุุดคััดกรอง การวััดอุุณหภููมิิ
รวมไปถึึงการสแกนคิิวอาร์์โค้้ด (QR Code) ก่่อนเข้้าใช้้
บริิ ก ารอาคาร หรืื อ สถานที่่� นำำ� มาออกแบบลีี ล าการ
เคลื่่อ� นไหว ผสมผสานกัับหลัักเทคนิิคของการเต้้นในรููปแบบ
นาฏศิิลป์์การละคร หรืือ ดานซ์์เธีียเตอร์์ ผู้้�วิิจััยยัังใช้้หลัักใน
การออกแบบลีีลาการเคลื่่�อนไหวในเรื่่�องของการใช้้พื้้�นที่่�ใน
การแสดง อีีกทั้้�งยัังใช้้อุุปกรณ์์ประกอบการแสดง คืือ เครื่่�อง
วััดอุุณหภููมิิ อุุปกรณ์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์ คิิวอาร์์โค้้ด เพื่่�อช่่วยให้้
เห็็นถึึงการออกแบบลีีลาการเคลื่่�อนไหวของการใช้้บริิการ
ของการจััดตั้้�งจุุดคััดกรองก่่อนเข้้าใช้้บริิการ อาคาร และ
สถานที่่�
			 5) บริิการแอลกอฮอล์์ฆ่า่ เชื้้อ� ในทุุกจุุดก่่อน
เข้้าใช้้บริิการ อาคาร และสถานที่่� ผู้้วิ� จัิ ยั ได้้ออกแบบลีีลาการ
เคลื่่�อนไหวโดยใช้้หลัักของท่่าทางปกติิในชีีวิิตประจำำ�วััน นำำ�
มาออกแบบลีีลาการเคลื่่อ� นไหว ใช้้การแยกส่่วนของร่่างกาย
ในส่่วนของแขน และมืือ ประกอบกัับการใช้้อุุปกรณ์์การ
แสดงคืือ แอลกอฮอล์์ฆ่่าเชื้้�อความเข้้มข้้น 70 เปอร์์เซ็็นต์์
		 1.1.4 การออกแบบเครื่่อ� งแต่่งกาย ผู้้วิ� จัิ ยั
เลืือกใช้้สีที่่ี นำ� ำ�สีขี าว มาใช้้เป็็นสีีหลััก ที่่�แสดงถึึงความสะอาด
ความปลอดภััย รวมไปถึึงการใช้้สีีดำำ�ที่่�แสดงถึึงความสง่่า มีี
รสนิิยม มาเป็็นแนวทางในการออกแบบเครื่่�องแต่่งกายใน
งานนาฏศิิลป์์สร้้างสรรค์์ในครั้้ง� นี้้� ผู้้วิ� จัิ ยั จึึงได้้ทดลองออกแบบ
เครื่่อ� งแต่่งกายทั้้�งเครื่่อ� งแต่่งกายหลัักในการแสดง และเครื่่อ� ง
แต่่งกายในช่่วงการแสดงที่่�นำำ�เสนอถึึงการล้้างมืืออย่่างถููกวิิธีี
7 ขั้้�นตอน จากนั้้�นในการถ่่ายทำำ�นาฏศิิลป์์สร้้างสรรค์์ในการ
วิิจัยั ในครั้้ง� นี้้� ผู้้วิ� จัิ ยั ได้้นำำ�เครื่่อ� งแต่่งกายจริิงโดยอ้้างอิิงตามที่่�
ได้้ อ อกแบบไว้้ นำำ� มาให้้ นัั ก แสดงสวมใส่่ จริิ ง เพื่่� อ ถ่่ า ยทำำ�
นาฏศิิลป์์สร้้างสรรค์์ รวมไปถึึงตรวจสอบความสะดวกสบาย
ในการเคลื่่� อ นไหวร่่ า งกาย อุุ ป สรรคที่่� จ ะเกิิ ด ขึ้้� น ในการ
เคลื่่�อนไหวในการถ่่ายทำำ�นาฏศิิลป์์สร้้างสรรค์์
			 1.1.5 การออกแบบเสีียงประกอบการ
แสดง ผู้้�วิิจััยทำำ�การคััดเลืือกดนตรีีประกอบการแสดง โดย
เริ่่�มจากการวิิเคราะห์์โครงสร้้างของบทบาทการแสดง การ
เคลื่่�อนไหวลีีลาท่่าทาง ลัักษณะของรููปแบบงานนาฏศิิลป์์
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สร้้างสรรค์์ ซึ่่�งดนตรีีประกอบการแสดงที่่�นำำ�มาสร้้างสรรค์์
งานนาฏศิิลป์์สร้้างสรรค์์เป็็นดนตรีีที่่�มีีอยู่่�เพีียงแต่่นำำ�มาตััด
ต่่อใหม่่ เช่่น เพิ่่�มความช้้า เร็็ว และเปลี่่ย� นบทร้้องเป็็นจัังหวะ
ของดนตรีี แ ทน เพื่่� อ ยัั ง คงรููปแบบไว้้ อีี ก ทั้้� ง ยัั ง นำำ� ดนตรีี
ประเภทเคพอปมาใช้้สร้้างสรรค์์งานนาฏศิิลป์์สร้้างสรรค์์
เนื่่�องจากเป็็นการวััดความรู้้�ความเข้้าใจสำำ�หรัับเจเนอเรชัันซีี
ดนตรีีที่่�นำำ�มาใช้้จึึงต้้องอ้้างอิิงจากเจเนอเรชัันซีีเป็็นหลัักใน
การแสดงทั้้�ง 2 ช่่วงการแสดง โดยดนตรีีที่่�ใช้้ประกอบการ
แสดงมีีความยาว 4.27 นาทีี
		
1.1.6 การออกแบบพื้้� น ที่่� สำำ� หรัั บ การ
แสดง ผู้้�วิิจััยได้้เลืือกใช้้บริิเวณโดยรอบของมหาวิิทยาลััย
ศรีีนคริินทรวิิโรฒ ประสานมิิตร จุุดเด่่นคืือให้้ลัักษณะถึึง
ความเปิิดโล่่ง สามารถใช้้บริิเวณได้้โดยรอบในการเคลื่่อ� นไหว
ร่่างกายได้้อย่่างอิิสระ เป็็นบริิเวณที่่�มีเี จเนอเรชัันซีีเข้้าถึึงและ
ใช้้งานอยู่่�เป็็นประจำำ� อีีกทั้้�งยัังมีีบริิเวณ หรืือจุุดสััมผััสร่่วมที่่�
มีีผู้้�คนสััมผััสเป็็นจำำ�นวนมาก จึึงทำำ�ให้้การออกแบบลีีลา
ท่่าทางสามารถนำำ�เสนอในเรื่่�องราวเกี่่�ยวกัับการป้้องกัันโรค
ติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่และฐานวิิถีชีี วิี ติ ใหม่่ได้้อย่่าง
ครบถ้้วน อีีกทั้้�งบทบาทของมหาวิิทยาลััยศรีีนคริินทรวิิโรฒ
เป็็นสถาบัันการศึึกษารัับใช้้สัังคม ดัังนั้้�นผู้้�วิิจััยจึึงเลืือกใช้้
มหาวิิทยาลััยศรีีนคริินทรวิิโรฒเพื่่�อตอบโจทย์์แนวคิิดของ
สถาบััน
		
1.1.7 การออกแบบแสงสำำ� หรัั บ การ
แสดง ผู้้�วิิจััยเลืือกใช้้แสงในช่่วงเวลากลางวััน เนื่่�องจากเป็็น
แสงในช่่วงเวลาที่่�ผู้้�คนทั่่�วไปได้้ออกมาใช้้ชีีวิิตประจำำ�วััน อีีก
ทั้้�งแสงธรรมชาติิในช่่วงเวลากลางวัันยัังสอดคล้้องกัับโครง
เรื่่�องและเรื่่�องราวที่่�ผู้้�วิิจััยต้้องการที่่�จะนำำ�เสนอ
		
1.1.8 การออกแบบอุุปกรณ์์การแสดง
ผู้้วิ� จัิ ยั จะเน้้นไปที่่�อุปุ กรณ์์ที่่ช่� ว่ ยป้้องกัันตนเองจากโรคติิดเชื้้อ�
ไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่และฐานวิิถีีชีีวิิตใหม่่เป็็นอุุปกรณ์์
หลััก ส่่วนอุุปกรณ์์ประกอบการแสดงอื่่�น ๆ จะเป็็นอุุปกรณ์์
ที่่�ใช้้ในชีีวิิตประจำำ�วััน ซึ่่�งผู้้�วิิจััยเลืือกใช้้อุุปกรณ์์การแสดง 4
อย่่าง ได้้แก่่ 1. หน้้ากากอนามััย 2. แอลกอฮอล์์ฆ่่าเชื้้�อ 3.
อุุปกรณ์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์ 4. เครื่่�องวััดอุุณหภููมิิ ผู้้�วิิจััยต้้องการ
เน้้นถึึงอุุปกรณ์์ประกอบการแสดงที่่�ช่่วยป้้องกัันตนเองจาก
โรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่และฐานวิิถีชีี วิี ติ ใหม่่เป็็น
หลััก เพื่่�อเป็็นการบอกถึึงวิิธีีการใช้้งานของอุุปกรณ์์ ข้้อมููล
ของการใช้้งานอุุปกรณ์์ เพื่่�อให้้ผู้้�ชมได้้รัับสาระสำำ�คััญที่่�ถููก
ต้้องครบถ้้วน

		 1.2 การเผยแพร่่ผลงานนาฏศิิลป์์สร้้างสรรค์์สู่่�
กลุ่่�มตัั ว อย่่ า งการวิิ จัั ย ผู้้� วิิ จัั ย ได้้ ศึึ ก ษาพฤติิ ก รรมการใช้้
อิินเทอร์์เน็็ตและโซเชีียลมีีเดีียของกลุ่่�มเจเนอเรชัันซีี ทั้้�งในปีี
พ.ศ. 2562 และปีี พ.ศ. 2563 จากสำำ�นักั ยุุทธศาสตร์์ สำำ�นักั งาน
พัั ฒ นาธุุ ร กรรมทางอิิ เ ล็็ ก ทรอนิิ ก ส์์ กระทรวงดิิ จิิ ทัั ล เพื่่� อ
เศรษฐกิิจและสัังคม สรุุปได้้ว่่าผู้้�วิิจััยเลืือกช่่องทางในการเผย
แพร่่ความรู้้�เกี่่�ยวกัับการป้้องกัันโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนาสาย
พัันธุ์์�ใหม่่และฐานวิิถีีชีีวิิตใหม่่สู่่�เจเนอเรชัันซีีโดยใช้้นาฏศิิลป์์
สร้้างสรรค์์ผ่่านเฟซบุ๊๊�ก (Facebook) เนื่่�องจากเป็็นช่่องทางที่่�
กลุ่่�มเจเนอเรชัันซีีมีีการเข้้าถึึงและมีีการใช้้งานมากที่่�สุุด
1.3 การพััฒนาผลงานนาฏศิิลป์์สร้้างสรรค์์สู่่�
รููปแบบโซเชีียลมีีเดีีย ผู้้วิ� จัิ ยั ทำำ�การออกแบบและสร้้างสตอรี่่�
บอร์์ด จากนั้้�นผู้้วิ� จัิ ยั ได้้ใช้้ชุดุ คำำ�สั่่ง� ในการพััฒนางานนาฏศิิลป์์
สร้้ า งสรรค์์ สู่่�รูู ปแบบคลิิ ป วิิ ดีี โ อสั้้� น 2 ชุุ ด คำำ�สั่่� ง ได้้ แ ก่่
ชุุดคำำ�สั่่�ง อะโดบีี พรีีเมีียร์์ โปร (Adobe Premiere Pro)
และชุุดคำำ�สั่่�ง โซนีี เวกััส โปร (Sony Vegas Pro) เป็็นต้้น
เนื่่�องจากเป็็นการเสริิมการตััดต่่อ เพิ่่�มองค์์ประกอบเสีียง
พิิ เ ศษ และคุุ ณ ภาพของการพัั ฒ นาผลงานนาฏศิิ ล ป์์
สร้้างสรรค์์ให้้เกิิดประสิิทธิิภาพสููงสุุด
		จากนั้้�นผู้้�วิิจััยนำำ�เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการวิิจััยไป
ตรวจสอบประสิิทธิิภาพหาความเที่่�ยงตรง และได้้มีีการ
แนะนำำ�ให้้ปรัับปรุุงแก้้ไขตามพิิจารณาของผู้้ท� รงคุุณวุุฒิโิ ดยมีี
คะแนนค่่าเฉลี่่�ยจากผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ จำำ�นวน 3 ท่่าน สรุุปได้้ว่่า
ผู้้ท� รงคุุณวุุฒิมีิ คี วามคิิดเห็็นว่่าองค์์ประกอบ และความเหมาะสม
ของสื่่�อความรู้้�ในการเผยแพร่่วิิธีีการป้้องกัันตนเองจากโรค
ติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่และฐานวิิถีีชีีวิิตใหม่่ด้้วย
นาฏศิิลป์์สร้้างสรรค์์ สำำ�หรัับเจเนอเรชัันซีีในโซเชีียลมีีเดีีย มีี
ความสอดคล้้องกัับวััตถุุประสงค์์ จากนั้้�นนำำ�แบบประเมิินและ
นำำ�ผลที่่�ได้้มาดำำ�เนิินการปรัับปรุุงแก้้ไขอีีกครั้้ง� ให้้สมบููรณ์์เพื่อ่�
ประสิิทธิิภาพของเครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการทดลองจริิง

ภาพที่่� 1 การออกแบบลีีลาการเคลื่่�อนไหว
หััวข้้อวิิธีีการป้้องกัันตนเองจากโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่
ที่่�มา : ผู้้�วิิจััย

วารสารสถาบัันวััฒนธรรมและศิิลปะ
มหาวิิทยาลััยศรีีนคริินทรวิิโรฒ
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ภาพที่่� 2 การออกแบบลีีลาการเคลื่่�อนไหวหััวข้้อฐานวิิถีีชีีวิิตใหม่่
ที่่�มา : ผู้้�วิิจััย

2. ผลจากการวััดความรู้้�ความเข้้าใจและความ
พึึงพอใจหลัังรัับชมการเผยแพร่่วิธีีิ การป้้องกัันตนเองจาก
โรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่และฐานวิิถีีชีีวิิตใหม่่

ด้้วยนาฏศิิลป์์สร้้างสรรค์์ จากเจเนอเรชัันซีีในโซเชีียลมีีเดีีย
มีีรายละเอีียดดัังต่่อไปนี้้�
		 2.1 การวััดความรู้้�ความเข้้าใจก่่อนและหลััง
รัับชมผลงานนาฏศิิลป์์สร้้างสรรค์์ พบว่่าก่่อนการรัับชมผล
งานนาฏศิิลป์์สร้้างสรรค์์ผู้้�ชมมีีความรู้้�ความเข้้าใจที่่�ค่่าเฉลี่่�ย
15.14 และยัั ง พบว่่ า หลัั ง การรัั บ ชมผลงานนาฏศิิ ล ป์์
สร้้างสรรค์์ผู้้�ชมมีีความรู้้ค� วามเข้้าใจที่่�ค่า่ เฉลี่่ย� 21.53 โดยพบ
ว่่าค่่าคะแนนเฉลี่่ย� ความรู้้ค� วามเข้้าใจหลัังรัับชมการเผยแพร่่
ความรู้้�เกี่่�ยวกัับการป้้องกัันโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�
ใหม่่และฐานวิิถีีชีีวิิตใหม่่สู่่�เจเนอเรชัันซีี โดยใช้้นาฏศิิลป์์
สร้้างสรรค์์ในโซเชีียลมีีเดีียมีีความแตกต่่างกัันและสููงกว่่า
ก่่อนรัับชม อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิที่่�ระดัับ .05

ตารางที่่� 1 คะแนนเฉลี่่ย� ความรู้้ค� วามเข้้าใจก่่อนและหลัังรัับชมการเผยแพร่่ความรู้้เ� กี่่ย� วกัับการป้้องกัันโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา
สายพัันธุ์์�ใหม่่และฐานวิิถีีชีีวิิตใหม่่สู่่�เจเนอเรชัันซีี โดยใช้้นาฏศิิลป์์สร้้างสรรค์์ในโซเชีียลมีีเดีีย
การทดสอบ

N

χ

S.D.

t.

Sig.

Pre-test

400

15.14

4.078

28.923

.000

Post-test

400

21.53

2.312
ที่่�มา : ผู้้�วิิจััย

	จากผลการวิิเคราะห์์ข้้อมููลตามตารางที่่� 1 พบว่่า
กลุ่่�มตััวอย่่างมีีค่า่ เฉลี่่ย� ความรู้้ค� วามเข้้าใจก่่อนรัับชมการเผย
แพร่่ความรู้้�เกี่่�ยวกัับการป้้องกัันโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนาสาย
พัันธุ์์�ใหม่่และฐานวิิถีีชีีวิิตใหม่่สู่่�เจเนอเรชัันซีีโดยใช้้นาฏศิิลป์์
สร้้างสรรค์์ในโซเชีียลมีีเดีีย พบว่่าค่่าคะแนนเฉลี่่�ยความรู้้�
ความเข้้ า ใจหลัั ง รัั บ ชมการเผยแพร่่ ค วามรู้้� เ กี่่� ย วกัั บ การ
ป้้องกัันโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่และฐานวิิถีชีี วิี ติ
ใหม่่สู่่�เจเนอเรชัันซีีโดยใช้้นาฏศิิลป์์สร้้างสรรค์์ในโซเชีียลมีีเดีีย
มีีความแตกต่่างกัันและสููงกว่่าก่่อนรัับชม อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
ทางสถิิติิที่่�ระดัับ .05
		 2.2 การสำำ�รวจความพึึงพอใจหลัังการรัับชม
ผลงานนาฏศิิลป์์สร้้างสรรค์์ พบว่่ามีีความพึึงพอใจหลัังรัับ
ชมการเผยแพร่่ความรู้้�เกี่่�ยวกัับการป้้องกัันโรคติิดเชื้้�อไวรััส
โคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่และฐานวิิถีีชีีวิิตใหม่่จากเจเนอเรชัันซีี
โดยใช้้นาฏศิิลป์์สร้้างสรรค์์ในโซเชีียลมีีเดีียโดยภาพรวมที่่�ค่า่
เฉลี่่�ย 4.90 อยู่่�ในระดัับมากที่่�สุุด
	ดัังนั้้�น จึึงสรุุปได้้ว่า่ การเผยแพร่่ความรู้้เ� กี่่ย� วกัับการ
ป้้องกัันโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่และฐานวิิถีชีี วิี ติ

ใหม่่สู่่�เจเนอเรชัันซีีโดยใช้้นาฏศิิลป์์สร้้างสรรค์์มีคี วามเหมาะสม
สอดคล้้อง มีีความพึึงพอใจภาพรวมอยู่่�ที่่�ระดัับมากที่่�สุุด
และมีีพััฒนาการทั้้�งแง่่การวิิเคราะห์์เชิิงคุุณภาพและเชิิง
ปริิมาณ

สรุุปและอภิิปรายผล

ในการวิิจัยั เรื่่อ� ง การเผยแพร่่วิธีิ กี ารป้้องกัันตนเอง
จากโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่และฐานวิิถีชีี วิี ติ ใหม่่
ด้้วยนาฏศิิลป์์สร้้างสรรค์์สู่่�เจเนอเรชัันซีี สามารถอภิิปรายผล
การวิิจััยได้้ดัังนี้้�
1. ผลจากการสร้้างสื่่อ� ความรู้้ใ� นการเผยแพร่่วิธีีิ
การป้้องกัันตนเองจากโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�
ใหม่่และฐานวิิถีีชีีวิิตใหม่่ด้้วยนาฏศิิลป์์สร้้างสรรค์์ สำำ�หรัับ
เจเนอเรชัันซีีในโซเชีียลมีีเดีีย สามารถอภิิปรายผลการวิิจััย
ได้้ 3 ขั้้�นตอน ดัังต่่อไปนี้้�
		 1.1 การสร้้างสื่่อ� เผยแพร่่ความรู้้เ� กี่่ย� วกัับการ
ป้้องกัันโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่และฐานวิิถีี
ชีีวิิตใหม่่สู่่�เจเนอเรชัันซีีโดยใช้้นาฏศิิลป์์สร้้างสรรค์์ ผู้้�วิิจััย
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ศึึกษาแนวคิิดและทฤษฎีีตามองค์์ประกอบทางนาฏศิิลป์์ ที่่�
ประกอบไปด้้วย 8 องค์์ประกอบ ที่่�เป็็นการนำำ�องค์์ความรู้้ใ� น
เรื่่� อ งของวิิ ธีี ป้้ อ งกัั น ตนเองจากโรคติิ ด เชื้้� อ ไวรัั ส โคโรนา
สายพัั น ธุ์์� ใ หม่่ แ ละฐานวิิ ถีี ชีี วิิ ต ใหม่่ จากกรมควบคุุ ม โรค
กระทรวงสาธารณสุุ ข นำำ� มาออกแบบสร้้ า งสรรค์์ ผ่่ า น
แนวคิิด และทฤษฎีีตามองค์์ประกอบทางด้้านนาฏศิิลป์์ เพื่่อ�
เสริิมสร้้างความรู้้ค� วามเข้้าใจในวิิธีป้ี อ้ งกัันตนเองจากโรคติิด
เชื้้�อไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่และฐานวิิถีีชีีวิิตใหม่่สำำ�หรัับ
เจเนอเรชัันซีีเพิ่่�มมากขึ้้น� ด้้วยนาฏศิิลป์์สร้้างสรรค์์ ซึ่่ง� สอดคล้้อง
กัับงานวิิจัยั ของสรร ถวััลย์์วงศรีี ที่่�ได้้ศึกึ ษาเกี่่ย� วกัับนาฏศิิลป์์
สร้้ า งสรรค์์ กล่่ า วไว้้ ว่่ า การวิิ เ คราะห์์ รูู ปแบบของการ
สร้้างสรรค์์ตามองค์์ประกอบของศิิลปะการแสดงทั้้�ง 8 องค์์
ประกอบ อัันได้้แก่่ บทการแสดง การคััดเลืือกนัักแสดง การ
ออกแบบนาฏลีีลา ดนตรีีและเสีียงประกอบการแสดง การ
ออกแบบพื้้�นที่่�การแสดง การออกแบบอุุปกรณ์์การแสดง
การออกแบบเครื่่�องแต่่งกาย และการออกแบบแสง (สรร
ถวััลย์์วงศรีี, 2559 : 317)
		 โดยการออกแบบลีีลาการเคลื่่�อนไหวของการ
วิิจััยเรื่่�องนี้้� ผู้้�วิิจััยได้้ใช้้รููปแบบนาฏศิิลป์์สมััยใหม่่ โดยใช้้การ
เคลื่่อ� นไหวในชีีวิติ ประจำำ�วันั มาเป็็นหลัักในการออกแบบลีีลา
การเคลื่่�อนไหวมากกว่่าการเต้้นในรููปแบบอื่่�น ๆ เนื่่�องจาก
ผู้้วิ� จัิ ยั ต้้องการสื่่อ� สารสาระสำำ�คัญ
ั ในวิิธีป้ี อ้ งกัันตนเองจากโรค
ติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่และฐานวิิถีีชีีวิิตใหม่่ผ่่าน
นาฏศิิลป์์สร้้างสรรค์์ โดยมีีลีลี าการเคลื่่อ� นไหวที่่�เข้้าใจได้้ง่า่ ย
ไม่่ซัับซ้้อน เพื่่�อความถููกต้้องของเนื้้�อหาสำำ�คััญที่่�ต้้องการจะ
สื่่�อสาร อีีกทั้้�งยัังคำำ�นึึงถึึงการได้้รัับประโยชน์์และการนำำ�
ความรู้้�ความเข้้าใจที่่�ได้้จากการรัับชมไปใช้้ในการดำำ�รงชีีวิิต
ในการป้้องกัันตนเองระหว่่างเกิิดโรคระบาด
		ซึ่่�งสอดคล้้องกัับงานวิิจัยั ของนััฏภรณ์์ พููลภัักดีี
ที่่�กล่่าวถึึงการออกแบบลีีลาการเคลื่่�อนไหวไว้้ว่่า นาฏยศิิลป์์
ในลัักษณะของการเคลื่่�อนไหวในชีีวิิตประจำำ�วััน เป็็นการ
สื่่�อสารทางร่่างกายที่่�ตรงไปตรงมา เพื่่�อสามารถถ่่ายทอด
อารมณ์์ในการแสดงให้้ผู้้�ชมเข้้าใจได้้ สมััยใหม่่ มีีลักั ษณะที่่�ให้้
ความสำำ�คัั ญ กัั บ ความเรีี ย บง่่ า ยและใช้้ ลีี ล าท่่ า ทางอย่่ า ง
ประหยััด มุ่่�งเน้้นไปที่่�การแสดงออกอย่่างเป็็นธรรมชาติิ มีี
ความธรรมดาสามััญ สื่่�อสารอย่่างตรงไปตรงมา (นััฏภรณ์์
พููลภัักดีี, 2562 : 49)		
1.2 การพััฒนาผลงานนาฏศิิลป์์สร้้างสรรค์์สู่่�
รููปแบบโซเชีียลมีีเดีีย เนื่่�องจากผู้้วิ� จัิ ยั ทำำ�การเผยแพร่่วิธีิ กี าร

ป้้องกัันตนเองจากโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่และ
ฐานวิิถีชีี วิี ติ ใหม่่ด้ว้ ยนาฏศิิลป์์สร้้างสรรค์์สู่่�เจเนอเรชัันซีี ผ่่าน
ช่่องทางโซเชีียลมีีเดีียที่่�เรีียกว่่า เฟซบุ๊๊�ก จึึงจำำ�เป็็นที่่�จะต้้อง
ทำำ�ให้้ผลงานนาฏศิิลป์์สร้้างสรรค์์กลายเป็็นรููปแบบของวิิดีโี อ
เพื่่อ� ใช้้ในการเผยแพร่่ มีีการออกแบบก่่อนการถ่่ายทำำ�โดยใช้้
ทฤษฎีีและแนวคิิดองค์์ประกอบทางด้้านนาฏศิิลป์์ รวมไปถึึง
การสร้้างสตอรี่่�บอร์์ด เพื่่�อนำำ�ผลงานนาฏศิิลป์์สร้้างสรรค์์สู่่�
รููปแบบของคลิิปวิิดีโี อสั้้น� จากนั้้�นผู้้วิ� จัิ ยั ได้้ใช้้ชุดุ คำำ�สั่่ง� ในการ
พััฒนางานนาฏศิิลป์์สร้้างสรรค์์สู่่�รููปแบบคลิิปวิิดีีโอสั้้�น เพื่่�อ
เป็็นการเสริิมการตััดต่่อ เพิ่่�มองค์์ประกอบเสีียงพิิเศษ และ
คุุณภาพของการพััฒนาผลงานนาฏศิิลป์์สร้้างสรรค์์ให้้เกิิด
ประสิิทธิิภาพสููงสุุด อีีกทั้้�งยัังเป็็นการบููรณาการความหลาก
หลายของรููปแบบการแสดง โดยนำำ�องค์์ความรู้้�หลายแขนง
มาใช้้ร่่วมกัันในการสร้้างสรรค์์ผลงาน ซึ่่�งสอดคล้้องกัับงาน
วิิจััยของดารีีณีี ชำำ�นาญหมอ ที่่�ได้้ศึึกษาเกี่่�ยวกัับการบููรณา
ศิิ ล ปะในแต่่ ล ะแขนงสร้้ า งสรรค์์ ผ ลงาน กล่่ า วไว้้ ว่่ า ใน
ประเด็็นการใช้้ความหลากหลายของรููปแบบการแสดง การ
ใช้้แนวคิิดศิิลปะหลัังสมััยใหม่่ที่่เ� ด่่นชััดในเรื่่อ� งการสร้้างสรรค์์
ที่่�อาศััยองค์์ความรู้้�ที่่�หลากหลายเข้้ามาเกี่่�ยวข้้อง โดยนำำ�
ศิิลปะหลายแขนงมาใช้้ร่่วมกััน (ดารีีณีี ชำำ�นาญหมอ, 2557
: 188)
2. ผลจากการวััดความรู้้�ความเข้้าใจและความ
พึึงพอใจหลัังรัับชมการเผยแพร่่วิธีีิ การป้้องกัันตนเองจาก
โรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่และฐานวิิถีีชีีวิิตใหม่่
ด้้วยนาฏศิิลป์์สร้้างสรรค์์ จากเจเนอเรชัันซีีในโซเชีียลมีีเดีีย
สามารถอภิิปรายผลการวิิจััยได้้ดัังนี้้�
2.1 การวััดความรู้้�ความเข้้าใจก่่อนและหลััง
รัับชมผลงานนาฏศิิลป์์สร้้างสรรค์์ พบว่่ากลุ่่�มตััวอย่่างคืือ
เจเนอเรชัันซีีจำำ�นวน 400 คน ทำำ�การวััดผลความรู้้ค� วามเข้้าใจ
ก่่ อ นการรัั บ ชมการเผยแพร่่ วิิ ธีี ก ารป้้ อ งกัั น ตนเองจาก
โรคติิดเชื้อ้� ไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่และฐานวิิถีชีี วิี ติ ใหม่่ด้ว้ ย
นาฏศิิลป์์สร้้างสรรค์์ได้้ค่่าเฉลี่่�ย 15.14 ส่่วนผลการวััดความรู้้�
ความเข้้ า ใจหลัั ง การรัั บ ชมการเผยแพร่่ วิิ ธีี ก ารป้้ อ งกัั น
ตนเองจากโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่และฐานวิิถีี
ชีีวิิตใหม่่ด้้วยนาฏศิิลป์์สร้้างสรรค์์ได้้ค่่าเฉลี่่�ย 21.53 โดยพบ
ว่่าค่่าคะแนนเฉลี่่�ยความรู้้�ความเข้้าใจหลัังรัับชมการเผยแพร่่
ความรู้้�เกี่่�ยวกัับการป้้องกัันโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�
ใหม่่ แ ละฐานวิิ ถีี ชีี วิิ ต ใหม่่ สู่่� เจเนอเรชัั น ซีี โ ดยใช้้ น าฏศิิ ล ป์์
สร้้างสรรค์์ในโซเชีียลมีีเดีียมีีความแตกต่่างกัันและสููงกว่่าก่่อน

วารสารสถาบัันวััฒนธรรมและศิิลปะ
มหาวิิทยาลััยศรีีนคริินทรวิิโรฒ
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รัับชม อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิที่่�ระดัับ .05 ผลการวิิจััยเป็็น
ไปตามสมมติิฐานที่่�ตั้้�งไว้้ ซึ่่�งสอดคล้้องกัับงานวิิจััยของวิิทวััส
กรมมณีีโรจน์์ ที่่�ได้้ศึึกษาเกี่่�ยวกัับการใช้้นาฏศิิลป์์สร้้างสรรค์์
กล่่าวถึึงการสร้้างสรรค์์ผลงานโดยใช้้นาฏศิิลป์์สร้้างสรรค์์ไว้้
ว่่า การสร้้างสรรค์์ผลงานทางด้้านนาฏยศิิลป์์ ถืือเป็็นส่่วนหนึ่่�ง
ของผลงานทางด้้ า นศิิ ล ปะที่่� ส ามารถสะท้้ อ นให้้ เ ห็็ น ถึึ ง
สถานการณ์์ หรืือความเป็็นมาของสัังคมในแต่่ละยุุคสมััย
ดัั ง นั้้� น ผู้้� วิิ จัั ย จึึ ง คำำ�นึึ ง ถึึ ง การสะท้้ อ นสภาพสัั ง คมผ่่ า นการ
สร้้างสรรค์์นาฏยศิิลป์์เพื่่�อสัังคม ดัังที่่�ปรากฏอยู่่�ในบทบาท
การแสดง ลีีลานาฏยศิิลป์์ และอุุปกรณ์์การแสดง อีีกทั้้�งยััง
เป็็นประโยชน์์เพื่่อ� ความรู้้� ความเข้้าใจเกี่่ย� วกัับการยอมรัับ อีีก
ทั้้�งนาฏยศิิลป์์จึงึ ควรสร้้างสรรค์์การแสดงที่่�สามารถสื่่�อสารมุุม
มองหรืือแง่่คิิดที่่�เป็็นประโยชน์์แก่่สัังคม โดยนำำ�เสนอมุุมมอง
ความคิิดที่่�ก่อ่ ให้้เกิิดการเปลี่่ย� นแปลงแก่่คนในสัังคมได้้ (วิิทวััส
กรมมณีีโรจน์์, 2560 : 312)
		จากการเปรีียบเทีียบความรู้้�ความเข้้าใจก่่อน
และหลัังการรัับชม เจเนอเรชัันซีีมีคี วามรู้้ค� วามเข้้าใจเกี่่ย� วกัับ
วิิธีีการป้้องกัันโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่และ
ฐานวิิถีชีี วิี ติ ใหม่่เพิ่่�มมากขึ้้น� สามารถแบ่่งอภิิปรายผลได้้ดังั นี้้�
		 ความรู้้ค� วามเข้้าใจเกี่่ย� วกัับวิิธีกี ารป้้องกัันตนเอง
จากโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่ โดยผลการสำำ�รวจ
จากหลัังการรัับชมการเผยแพร่่วิธีิ กี ารป้้องกัันตนเองจากโรค
ติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่และฐานวิิถีีชีีวิิตใหม่่ด้้วย
นาฏศิิลป์์สร้้างสรรค์์ พบว่่าเจเนอเรชัันซีีมีีความเข้้าใจในข้้อ
“การล้้างมืือด้้วยแอลกอฮอล์์ฆ่า่ เชื้อ้� ด้้วยความเข้้มขั้้น� ต่ำำ�� 70%
ใช้้เวลา 15-25 วิินาทีี” อยู่่�ในหััวข้้อ วิิธีกี ารป้้องกัันตนเองจาก
โรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่ในข้้อ “การล้้างมืืออย่่าง
ถููกวิิ ธีี ด้้ ว ยแอลกอฮอล์์ ฆ่่ า เชื้้� อ ” ของกรมควบคุุ ม โรค
กระทรวงสาธารณสุุข” ซึ่่�งเป็็นข้้อที่่�มีีความรู้้�ความเข้้าใจเพิ่่�ม
มากขึ้้�นที่่�สุุดในหััวข้้อวิิธีีการป้้องกัันตนเองจากโรคติิดเชื้้�อ
ไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่ โดยก่่อนการรัับชมมีีความรู้้�ความ
เข้้าใจที่่�ร้้อยละ 24.50 หลัังการรัับชมมีีความรู้้�ความใจอยู่่�ที่่�
ร้้อยละ 95.75 เพิ่่�มมากขึ้้�น คิิดเป็็นร้้อยละ 71.25 เนื่่�องจาก
ในกระบวนการออกแบบและสร้้างสรรค์์ผลงานในข้้อนี้้� ผู้้วิ� จัิ ยั
ออกแบบลีีลาการเคลื่่�อนไหวโดยการใช้้รููปแบบของการเต้้น
นาฏศิิลป์์การละคร หรืือดานซ์์เธีียเตอร์์ (Dance Theater)
ซึ่่�งสอดคล้้องกัับจารุุณีี หงส์์จารุุ กล่่าวถึึงการเคลื่่�อนไหวกัับ
การละครไว้้ว่่า ดานซ์์เธีียเตอร์์เป็็นรููปแบบการแสดงเวทีีที่่�
สำำ�รวจทดลอง และสร้้างสรรค์์การแสดงจากการผสมผสาน

ศาสตร์์เต้้นรำำ�เข้้ากัับศาสตร์์ละคร นำำ�เสนอและสร้้างความ
โดดเด่่นให้้เกิิดเป็็นเอกลัักษณ์์เฉพาะตััวของชิ้้�นงาน การ
เคลื่่�อนไหวในละครไว้้ว่่า ใช้้ในการเล่่าเรื่่�องช่่วยให้้เข้้าใจเรื่่�อง
ราวได้้ง่่ายและสั้้�นกว่่าการใช้้รููปแบบการเจรจาที่่�ยืืดยาวได้้
(จารุุณีี หงส์์จารุุ, 2562 : 150) จึึงทำำ�ให้้เจเนอเรชัันซีีมีีความ
รู้้�ความเข้้าใจในสาระสำำ�คััญเรื่่�องดัังกล่่าวมากยิ่่�งขึ้้�น
		 ความรู้้ค� วามเข้้าใจเกี่่ย� วกัับฐานวิิถีชีี วิี ติ ใหม่่ โดย
ผลการสำำ�รวจจากหลัังการรัับชมการเผยแพร่่วิิธีีการป้้องกััน
ตนเองจากโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่และฐานวิิถีี
ชีีวิติ ใหม่่ด้ว้ ยนาฏศิิลป์์สร้้างสรรค์์ พบว่่าเจเนอเรชัันซีีมีคี วาม
เข้้าใจในข้้อ “ไม่่จำำ�เป็็นที่่�จะต้้องสวมหน้้ากากอนามััยก่่อน
ออกจากบ้้านทุุกครั้้�ง” อยู่่�ในหััวข้้อฐานวิิถีีชีีวิิตใหม่่ในข้้อ
“สวมหน้้ากากอนามััยทุุกครั้้ง� ขณะออกนอกเคหสถาน” ของ
กรมควบคุุมโรค กระทรวงสาธารณสุุข ซึ่่�งเป็็นข้้อที่่�มีีความรู้้�
ความเข้้าใจเพิ่่�มมากขึ้้�นที่่�สุุดในหััวข้้อฐานวิิถีีชีีวิิตใหม่่ โดย
ก่่อนการรัับชมมีีความรู้้�ความเข้้าใจที่่�ร้้อยละ 49 หลัังการรัับ
ชมมีีความรู้้�ความใจอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 90.25 เพิ่่�มมากขึ้้�น คิิดเป็็น
ร้้ อ ยละ 41.25 เนื่่� อ งจากในกระบวนการออกแบบและ
สร้้างสรรค์์ผลงานในข้้อนี้้� ผู้้วิ� จัิ ยั ออกแบบลีีลาการเคลื่่อ� นไหว
โดยการใช้้หลัักของท่่าทางปกติิในชีีวิติ ประจำำ�วันั เป็็นการนำำ�
ท่่าทางการสวมใส่่หน้้ากากอนามััย และการใช้้ชีวิี ติ ขณะออก
นอกเคหสถาน โดยที่่�สวมใส่่หน้้ากากอนามััยตลอดเวลา ทำำ�ให้้
เจเนอเรชัันซีีที่่รั� บั ชมมีีความเข้้าใจในสาระสำำ�คัญ
ั ดัังกล่่าวมาก
ที่่�สุุด ซึ่่�งสอดคล้้องกัับงานวิิจััยของธนกร สรรย์์วราภิิภูู กล่่าว
ไว้้ ว่่ า ใช้้ วิิ ธีี เ ลืื อ กท่่ า ทางในชีี วิิ ต ประจำำ�วัั น (Everyday
Movement) นำำ�มาพััฒนาต่่อยอดในกระบวนการสร้้างสรรค์์
เพื่่�อการสื่่�อสารที่่�กระตุ้้�นผู้้�ชมให้้เกิิดการตีีความและแลก
เปลี่่ย� นประสบการณ์์อันั เป็็นแนวคิิดหนึ่่�งของนาฏยศิิลป์์สมััย
ใหม่่ ลีีลาการเคลื่่�อนไหวต่่าง ๆ จึึงได้้รัับแรงบัันดาลใจจาก
การเคลื่่�อนไหวที่่�สามารถพบเห็็นได้้ในชีีวิิตประจำำ�วััน (ธนกร
สรรย์์วราภิิภูู, 2560 : 14) ส่่งผลให้้เจเนอเรชัันซีีมีคี วามรู้้ค� วาม
เข้้าใจในสาระสำำ�คััญเรื่่�องดัังกล่่าวมากยิ่่�งขึ้้�น
		 2.2 การสำำ�รวจความพึึงพอใจหลัังการรัับชม
ผลงานนาฏศิิลป์์สร้้างสรรค์์ พบว่่ากลุ่่�มตััวอย่่างคืือเจเนอเร
ชัันซีีมีีความพึึงพอใจโดยมีีภาพรวมที่่�ค่่าเฉลี่่�ย 4.90 อยู่่�ใน
ระดัับมากที่่�สุุด เมื่่�อพิิจารณาเป็็นรายข้้อพบว่่ากลุ่่�มตััวอย่่าง
ในเจเนอเรชัันซีีมีีความพึึงพอใจอยู่่�ในระดัับมากที่่�สุุดทุุกข้้อ
โดยเรีียงลำำ�ดับั ความพึึงพอใจหลัังการรัับชม จากมากที่่�สุดุ ไป
หาน้้อยที่่�สุดุ ได้้แก่่ ด้้านรููปแบบการนำำ�เสนอมีีความน่่าสนใจ
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ด้้านข้้อมููลเนื้้�อหาที่่�นำำ�เสนอเป็็นประโยชน์์ ด้้านเนื้้�อหามีี
ความเหมาะสมกัับช่่วงวััย ด้้านความเข้้าใจในเนื้้�อหา ด้้าน
ความเหมาะสมของช่่องทางในการเผยแพร่่เนื้้�อหา ด้้านความ
ถููกต้้องของเนื้้�อหา ด้้านความน่่าเชื่่อ� ถืือของเนื้้�อหา ด้้านความ
ครบถ้้ ว นของเนื้้� อ หา ด้้ า นความทัั น สมัั ย ของเนื้้� อ หา ซึ่่� ง
สอดคล้้องกัับงานวิิจััยของวีีรวรรณ แซ่่จ๋๋าว กล่่าวถึึงความ
รู้้�สึึกพึึงพอใจจากการเปิิดรัับรู้้�สื่่�อผ่่านทางโซเชีียลมีีเดีีย การ
เข้้าถึึงข้้อมููลและความถููกต้้องของเนื้้�อหา ล้้วนแล้้วแต่่มีี
อิิทธิิพลกัับพฤติิกรรมของกลุ่่�มตััวอย่่าง ดัังนั้้�นการรัักษา
ระดัับความรู้้�สึึกพึึงพอใจในเรื่่�องของรููปแบบความน่่าสนใจ
ความถููกต้้องของเนื้้�อหา และการเข้้าถึึงข้้อมููล ถืือเป็็นเรื่่�อง
สำำ�คััญต่่อผู้้�รัับสารเป็็นอย่่างมาก (วีีรวรรณ แซ่่จ๋๋าว, 2557 :
106)
การเผยแพร่่วิิธีีการป้้องกัันตนเองจากโรคติิดเชื้้�อ
ไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่และฐานวิิถีชีี วิี ติ ใหม่่ด้ว้ ยนาฏศิิลป์์
สร้้างสรรค์์สู่่�เจเนอเรชัันซีี เป็็นอีีกแนวทางหนึ่่�งในการเผย
แพร่่ความรู้้� หรืือข้้อมููลข่่าวสารโดยใช้้นาฏศิิลป์์สร้้างสรรค์์
อีีกทั้้�งยัังเป็็นการบููรณาการองค์์ความรู้้�ในแต่่ละด้้าน เข้้ามา
มีีส่ว่ นช่่วยในการออกแบบ สร้้างสรรค์์ และเผยแพร่่ผ่า่ นช่่อง
ทางโซเชีียลมีีเดีีย เนื่่�องจากในปััจจุุบัันเป็็นยุุคที่่�เทคโนโลยีี
เป็็นส่่วนหนึ่่�งของการดำำ�รงชีีวิิตประจำำ�วััน ส่่งผลให้้เจเนอเร
ชัันซีีมีีความเข้้าใจในวิิธีีป้้องกัันตนเองจากโรคติิดเชื้้�อไวรััส
โคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่และฐานวิิถีีชีีวิิตใหม่่เพิ่่�มมากขึ้้�น

ข้้อเสนอแนะ

1. ข้้อเสนอแนะในการนำำ�ไปใช้้
		 1.1	ผู้้�ดำำ�เนิินการสำำ�หรัับการเผยแพร่่วิิธีีการ
ป้้องกัันตนเองจากโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่และ
ฐานวิิถีีชีีวิิตใหม่่สู่่�เจเนอเรชัันซีีโดยใช้้นาฏศิิลป์์สร้้างสรรค์์

เอกสารอ้้างอิิง

ต้้องเป็็นผู้้�ที่่มี� คี วามรู้้ค� วามเข้้าใจเกี่่ย� วกัับนาฏศิิลป์์สร้้างสรรค์์
ควรมีีการเตรีียมการ และวางแผนก่่อนที่่�จะทำำ�การลงพื้้�นที่่�
ทางสื่่�อโซเชีียลมีีเดีีย เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินการ และการเก็็บ
รวบรวมข้้อมููลเกิิดข้้อผิิดพลาดน้้อยที่่�สุดุ อีีกทั้้�งยัังบรรลุุตาม
เป้้าหมายที่่�ตั้้�งไว้้
		 1.2 การเผยแพร่่วิธีิ กี ารป้้องกัันตนเองจากโรค
ติิ ด เชื้้� อ ไวรัั ส โคโรนาสายพัั น ธุ์์� ใ หม่่ แ ละฐานวิิ ถีี ชีี วิิ ต ใหม่่ สู่่�
เจเนอเรชัันซีีโดยใช้้นาฏศิิลป์์สร้้างสรรค์์ ควรศึึกษากลุ่่�ม
ตััวอย่่างที่่�นำำ�มาใช้้ และนำำ�เครื่่อ� งมืือที่่�ผู้วิ้� จัิ ยั สร้้างทุุกชิ้้น� ไปใช้้
งาน เพื่่�อหาค่่าความรู้้�ความเข้้าใจที่่�เพิ่่�มมากขึ้้�น รวมไปถึึง
ความพึึงพอใจหลัังรัับชมนาฏศิิลป์์สร้้างสรรค์์ เพื่่�อให้้เกิิด
ความเหมาะสมและประสิิทธิิภาพสููงสุุด
2.	ข้้อเสนอแนะในการทำำ�วิิจััยครั้้�งต่่อไป
		 2.1 การเผยแพร่่วิธีิ กี ารป้้องกัันตนเองจากโรค
ติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่และฐานวิิถีีชีีวิิตใหม่่ด้้วย
นาฏศิิลป์์สร้้างสรรค์์สู่่�เจเนอเรชัันซีี จำำ�เป็็นที่่�จะต้้องมีีการ
ปรัับปรุุงข้้อมููลให้้สอดคล้้องกัับสถานการณ์์ในปััจจุบัุ นั ทั้้�งใน
รููปแบบการใช้้ชีีวิิตแบบฐานชีีวิิตวิิถีีถััดไป (Next Normal)
เพื่่�อให้้ข้้อมููลมีีความถููกต้้องและทัันต่่อสถานการณ์์
		 2.2	นำำ�การเผยแพร่่วิิธีีการป้้องกัันตนเองจาก
โรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่และฐานวิิถีชีี วิี ติ ใหม่่ด้ว้ ย
นาฏศิิลป์์สร้้างสรรค์์ไปประยุุกต์์ใช้้สำำ�หรัับบุุคคลทั่่�วไปนอก
เหนืือจากเจเนอเรชัันซีี เพื่่�อเป็็นการวััดความรู้้�ความเข้้าใจ
ของกลุ่่�มคนในช่่วงอายุุที่่�แตกต่่างกััน
		 2.3 สามารถนำำ� การเผยแพร่่ วิิ ธีี ก ารป้้ อ งกััน
ตนเองจากโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่และฐานวิิถีี
ชีีวิิตใหม่่ด้้วยนาฏศิิลป์์สร้้างสรรค์์สู่่�เจเนอเรชัันซีีนี้้�ไปปรัับใช้้
กัับการเผยแพร่่องค์์ความรู้้แ� ละวััดความรู้้ค� วามเข้้าใจในเรื่่อ� ง
อื่่�น ๆ ได้้โดยการใช้้นาฏศิิลป์์สร้้างสรรค์์
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