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บทคััดย่่อ

งานวิิจัยั ครั้้ง� นี้้� มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่อ� เป็็นแนวทางการนำำ�องค์์ความรู้้ท� างด้้านนาฏศิิลป์ไ์ ทยมาสร้้างสรรค์์ด้้วยเทคโนโลยีี
ในรููปแบบโปรแกรมประยุุกต์์ (แอปพลิิเคชั่่�น) สร้้างสรรค์์ผลงานนวััตกรรมสื่่�อการศึึกษารููปแบบโปรแกรมประยุุกต์์
(แอปพลิิเคชััน) กระบวนเล่่นโขนตััวพระ ชุุด ตั้้�งพลัับพลา และประเมิินความพึึงพอใจของผู้้�เรีียน ดำำ�เนิินการวิิจััยโดยศึึกษา
ข้้อมููลจากเอกสาร ข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้อง สััมภาษณ์์ผู้้�ให้้ข้้อมููลสำำ�คััญด้้านเพลงรำำ�และกระบวนรำำ� และด้้านการสร้้างสื่่�อการสอน
ผลการวิิจััยพบว่่า
1. การแสดงโขน ชุุด ตั้้�งพลัับพลา มีีรููปแบบการแสดง 2 รููปแบบ คืือ 1) ตั้้�งพลัับพลา ด้้วยเพลงอััตราจัังหวะ
พิิเศษ(ช้้าปี่่�ใน) และ 2) ตั้้�งพลัับพลา ด้้วยเพลงอััตราจัังหวะ 2 ชั้้�น มีีสถานการณ์์ต่่างๆ เกิิดขึ้้�น ตามที่่�ปรากฏในในบทร้้อง คืือ
การแนะนำำ�ตัวั การว่่าความ ไถ่่ถาม พิิจารณาศึึก การมอบหมาย สั่่ง� การ และยกกองทััพ มีีกระบวนรำำ�ประกอบด้้วย 3 ลัักษณะ
คืือ กระบวนรำำ�ตามจารีีตของเพลง กระบวนรำำ�ตามบทบาทตััวละคร และกระบวนรำำ�ตีีบทตามความหมายของบทร้้อง
2.	สื่่อ� นวััตกรรมการศึึกษากระบวนเล่่นโขนตััวพระ ชุุด ตั้้ง� พลัับพลา มีีรููปแบบเป็็นโปรแกรมประยุุกต์์ (แอปพลิิเคชััน)
จำำ�นวน 17 เพลง ประกอบด้้วย 2 รููปแบบ ได้้แก่่ 1) รููปแบบการฝึึกกระบวนรำำ� และ 2) รููปแบบการฝึึกร้้อง โดยมีีผลการ
ประเมิินด้้านเนื้้�อหาและด้้านสื่่�อการสอน อยู่่�ในระดัับดีีมาก ทั้้�งสองด้้าน
3. ผลการประเมิินความพึึงพอใจของผู้้�เรีียนในภาพรวม อยู่่�ในระดัับดีีมาก 66.3% ระดัับดีี 25.84% ระดัับปาน
กลาง 6.26% ระดัับน้้อย 0.96% และระดัับน้้อยมาก 0.64%
คำำ�สำำ�คััญ: นวััตกรรมการศึึกษา โปรแกรมประยุุกต์์ นาฏศิิลป์์ กระบวนรำำ�ท่่าพระ ตั้้�งพลัับพลา

Abstract

Purpose of this research were 1) To utilize creative technology as a guideline to convey knowledge
of Thai dance in the form of application. 2) To develop an innovative educational media through application
concerning the movements of the hero in Khon of the Tang Plub Pla Series. And 3) To evaluate complacence
students after learning. The research has been conducted by documentary studied, interviews with
1 งานวิิจััยชิ้้�นนี้้�ได้้รัับทุุนสนัับสนุุนจาก สำำ�นัักงานคณะกรรมการวิิจััยแห่่งชาติิ (วช.)
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national artists and experts. Data analysis by quality assessments for innovative media developed in terms
of content, teaching and assessing student satisfaction after experimented. .The result of this research
finding that;
1. There are 2 forms of performances; 1) Tang Plub Pla with special rhythmic music (Cha Phi Nai;
slow), and 2) Tang Plub Pla with normal tempo, with different situations occurring which appear in the
lyrics, that are, introductions, statements, inquiries, battle consultations, assignments, commands and
military mobilizations. The scriptwriter will determine the details of the performance taking into account
various contexts. In each performance, the dance process consists of 3 styles, which are, traditional dance
process in accordance with the song, dance process in accordance to the character’s role, and dance
process in accordance to the meaning of the lyrics.
2. There are 2 forms of this innovative educational media; 1) for dance practices and 2) for singing
practices which consists of 17 sets with very good level in terms of content and innovative media.
3. There are 66.3% for very good level, 25.84% for good level, 6.26% for fair level, 0.96% for
low level and 0.64% for lowest level of complacence of students after learning
Key words: Innovative Education, Application, Dance, The Hero In Khon (Masked Play), The Tang Plub Pla
Series
ตามความต้้องการได้้ทุุกที่่�ทุกุ เวลานั้้�น ต้้องมีีสื่อ่� การเรีียนการ
บทนำำ�
การจััดการศึึกษาในปััจจุบัุ นั กำำ�ลัังมุ่่�งสู่่�การศึึกษาที่่� สอนที่่�ทัันสมััยและสามารถเข้้าถึึงผู้้�เรีียนได้้อย่่างรวดเร็็ว
� ช่� ว่ ยให้้ผู้เ้� รีียนสามารถเรีียนรู้้หรืือ
� สร้้าง
อาศัั ย เทคโนโลยีีใหม่่ ๆ เป็็ น สื่่� อ กลาง อาทิิ เทคโนโลยีี แอปพลิิเคชัันเป็็นสื่่อที่่
คอมพิิวเตอร์์ เทคโนโลยีีสารสนเทศ เทคโนโลยีีการสื่่�อสาร องค์์ความรู้้�ใหม่่ๆ ได้้อย่่างสะดวดและรวดเร็็ว แอปพลิิเคชััน
เทคโนโลยีีดิิจิิทััล ส่่งผลให้้สถานศึึกษาต่่างๆ ในประเทศ เพื่่อ� การศึึกษา แบ่่งออกเป็็น 3 ประเภท คืือ 1. แอปพลิิเคชััน
ทั้้�งในระดัับโรงเรีียน วิิทยาลััย และมหาวิิทยาลััย ต่่างได้้มีกี ารนำำ� รููปแบบเสริิมการเรีียน เช่่น แอปพลิิเคชัันการเรีียนภาษา
การจััดการเรีียนการสอนรููปแบบใหม่่เข้้ามาใช้้ กัันอย่่างกว้้าง อัั ง กฤษ 2. แอปพลิิ เ คชัั น รููปแบบเสริิ ม การสอน เช่่ น
ขวาง (ไพโรจน์์ ตีีรณธนากุุล, ไพบููลย์์เกีียรติิโกมล และ แอปพลิิเคชัันแสดงการไหลเวีียนโลหิิตในร่่างกายมนุุษย์์
เสกสรร แย้้มพิินิิจ, 2542) ซึ่่�งการประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีี และ3. แอพพลิิ เ คชั่่� น รููปแบบสร้้างองค์์ ค วามรู้้� เช่่ น
สารสนเทศเพื่่�อการเรีียนการสอนในรููปแบบนี้้�จะช่่วยให้้ แอปพลิิเคชััน การสร้้างรููปทรงสามมิิติิ เป็็นต้้น (สำำ�นัักงาน
ผู้้�เรีียนมีีความตื่่�นตััวกระตืือรืือร้้นในการแสวงหาความรู้้�อยู่่� คณะกรรมการการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน, 2556 : น. 6-9)
สถาบัันบััณฑิิตพััฒนศิิลป์์ เป็็นสถานศึึกษาที่่�มีี
ตลอดเวลา โดยการศึึกษาหาความรู้้�ด้้วยตนเองจากแหล่่ง
ความรู้้�ต่่างๆ ได้้ทั่่�วโลกที่่�มีีอยู่่�อย่่างมากมายบนเครืือข่่าย จััดการเรีียนการสอนตั้้ง� แต่่ระดัับการศึึกษาขั้้น� พื้้�นฐานจนถึึง
ุ กึ ษา มีีกระบวนการจััดการศึึกษาตามโครงสร้้าง
คอมพิิวเตอร์์ (สัันติิ วิิจัักรจณาลััญฉ์์, 2547) ตลอดจน ระดัับอุดมศึ
สามารถขยายเวลาเรีียนได้้ทั้้ง� 24 ชั่่ว� โมง โดย ไม่่จำำ�กัดั สถาน หลัักสููตรการศึึกษาขั้้น� พื้้�นฐานของสถาบัันบััณฑิิต พััฒนศิิลป์์
ที่่�เรีียน และขอบเขตของเนื้้�อหาสามารถขยายการเรีียนการ โดยยึึดหลัักสููตรการศึึกษา ขั้้น� พื้้�นฐานพุุทธศัักราช 2551 เป็็น
สอนตามความต้้องการของผู้้เ� รีียนได้้ ทุุกที่่�ทุกุ เวลา (ยืืน ภู่่�วร แนวทางโดยเฉพาะกลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้� 8 กลุ่่�ม ด้้านสถาน
วรรณ และสมชาย นำำ�ประเสริิฐชััย, 2546) ดัังนั้้�นสื่่�อการ ศึึกษาจึึงจััดโครงสร้้างของหลัักสููตรให้้สาระการเรีียนรู้้มี� คี วาม
เรีียนการสอนที่่�สามารถอำำ�นวยความสะดวกให้้ผู้้�เรีียนเกิิด เหมาะสมกัับผู้้�เรีียน มีีลัักษณะยืืดหยุ่่�นโดยให้้โอกาสสถาน
ศึึกษาสามารถจััดกลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้ไ� ด้้ตามความเหมาะสม
การเรีียนรู้้ไ� ด้้ทุุกเวลาทุุกสถานที่่� จึึงนัับเป็็นสิ่่ง� ที่่�มีคี วามสำำ�คัญ
ั
มากในการจััดการเรีียนรู้้�สำำ�หรัับผู้้�เรีียนในศตวรรษที่่� 21 ซึ่่�ง ของกลุ่่�มเป้้าหมายอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ สามารถพััฒนาผู้้�
ในการจััดการเรีียนรู้้ที่่� เ� น้้นให้้ผู้เ้� รีียนเกิิดการเรีียนรู้้ด้� ้วยตนเอง เรีียนให้้มีีความสมดุุลทั้้�งร่่างกาย สติิปััญญา อารมณ์์ สัังคม

วารสารสถาบัันวััฒนธรรมและศิิลปะ
มหาวิิทยาลััยศรีีนคริินทรวิิโรฒ
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มีีคุุณธรรม จริิยธรรม มีีความรู้้�ความสามารถทางด้้านศิิลปะ
มีีความคิิดสร้้างสรรค์์ มีีสุุนทรีียภาพและเห็็นคุุณค่่าของ
ศิิลปะ ซึ่่�งเป็็นมรดกทางวััฒนธรรมของชาติิ
กลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�วิิชาชีีพนาฏศิิลป์์โขนพระ
ระดัับชั้้น� มััธยมศึึกษาตอนปลายได้้แบ่่งออกเป็็น 6 สาระ การ
เรีียนรู้้� ดัังนี้้� สาระที่่� 1 รำำ�มาตรฐาน, สาระที่่� 2 ระบำำ�
มาตรฐาน, สาระที่่� 3 รำำ�หน้้าพาทย์์ สาระที่่� 4 ระบำำ�เบ็็ดเตล็็ด,
สาระที่่� 5 การแสดงเป็็นชุุดเป็็นตอน, และ สาระที่่� 6 อนุุรักั ษ์์
เผยแพร่่และ สืืบทอดศิิลปวััฒนธรรมไทย โดยทั้้�ง 6 สาระ
สำำ�คัั ญ กำำ�ห นดให้้ผู้้� เรีียนต้้องศึึ ก ษาและฝึึ ก ปฏิิ บัั ติิ โดยมีี
องค์์ประกอบ ต่่างๆ เช่่น ศึึกษาการประพัันธ์์บทร้้อง ความหมาย
ฝึึ ก การขัั บร้้อ งเพลง ทั้้� ง ทำำ� นองเพลง ทำำ� นองเอื้้� อ น
ฝึึกกระบวนรำำ�ชุดต่
ุ า่ งๆ เช่่น การรำำ�หน้้าพาทย์์ การรำำ�ประกอบ
การพากย์์ เจรจา และสุุ ดท้้ ายจะเป็็ น การนำำ� เนื้้� อห ามา
ประมวลเป็็นการรำำ�เป็็นชุุดเป็็นตอน เป็็นต้้น
กระบวนรำำ� ชุุด ตั้้�งพลัับพลา จััดเป็็นส่่วนหนึ่่�งของ
กระบวนรำำ�เป็็นชุุดเป็็นตอน ในหลัักสููตรได้้กำำ�หนดให้้นำำ�
บทเพลงจากเนื้้�อหาตั้้�งแต่่ระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 4 - 6 มา
รวมเข้้าด้้วยกััน มีีความสำำ�คััญในระดัับเป็็นหััวใจของผู้้�เรีียน
ที่่�ฝึกึ หััดเป็็นตััวพระ ดัังนั้้�นผู้้เ� รีียนและผู้้แ� สดงโขนพระทุุกคน
ต้้องสามารถปฏิิบััติิได้้ ซึ่่�งในกระบวนรำำ�ชุุดนี้้� มีีชุุดเพลงที่่�
กำำ�ห นดเนื้้� อร้้อ งแตกต่่ า งกัั น ตามสถานการณ์์ ข องเรื่่� อ ง
มีีจัังหวะช้้า ทำำ�นองเอื้้�อนยาว เนื้้�อร้้องยาว ใช้้คำำ�ศััพท์์ที่่�มีี
ความยาก ทำำ�ให้้เกิิดปัญั หากัับผู้เ้� รีียนคืือไม่่สามารถร้้องเอื้้อ� นได้้
ไม่่ทราบความหมายของ เนื้้�อร้้อง จึึงส่่งผลให้้ปฏิิบัติั กิ ระบวน
รำำ�ไม่่ถููกต้้อง ปฏิิบััติิกระบวนรำำ�ผิิดไปจากจารีีตเดิิม
ในกิิ จ กรรมการจัั ด การเรีียนรู้้� สำำ�หรัั บผู้้� เรีียนใน
ศตวรรษที่่� 21 มุ่่�งเน้้นให้้ผู้้�เรีียนเกิิดการเรีียนรู้้�ด้้วยตนเอง
ตามความต้้องการได้้ทุุกที่่�ทุกุ เวลานั้้�น ต้้องมีีสื่อ่� การเรีียนการ
สอนที่่�ทัันสมััยและสามารถเข้้าถึึงผู้้�เรีียนได้้อย่่างรวดเร็็ว
แอปพลิิเคชัันเป็็นสื่่�อที่่�ช่่วยให้้ผู้้�เรีียนสามารถสร้้างสรรค์์ชิ้้�น
งานผลงานประกอบการเรีียนรู้้�หรืือสร้้าง องค์์ความรู้้�ใหม่่ ๆ
โดยในปััจจุุบััน แอปพลิิเคชัันเพื่่�อการศึึกษากำำ�ลัังเข้้ามามีี
บทบาทและความสำำ�คััญในการเรีียนการสอน อีีกทั้้�งรััฐบาล
ไทยยัังมีีนโยบายส่่งเสริิมการใช้้สื่่อ� สมััยใหม่่ ในการพััฒนาการ
เรีียนรู้้�ของนัักเรีียนและนัักศึึกษาอีีกด้้วยแอปพลิิเคชัันเพื่่�อ
การศึึกษาสามารถใช้้ประโยชน์์และสร้้างคุุณค่่าทาง การเรีียน
รู้้�ได้้มาก เนื่่�องจากนัักเรีียนส่่วนใหญ่่สามารถเข้้าถึึงข้้อมููลได้้
ง่่ายผ่่านทางโทรศััพท์มืือถืือร
์
ะบบปฏิิบัติั กิ ารสมาร์์ทโฟนหรืือ

แอนดรอยด์์ เพราะมีีความสะดวกสบาย พกพาง่่าย เพีียงแค่่
คุุณมีีโทรศััพท์มืือถืือ
์
แอปพลิิเคชัันนัับเป็็นสิ่่ง� ที่่�จำำ�เป็็นเช่่นกััน
ในด้้านการศึึกษา ไม่่ว่่าจะเป็็นการพััฒนาสื่่�อนวััตกรรมการ
เรีียนการสอน การจััดการเรื่่�องภาษา การจััดระบบทางด้้าน
งานเอกสาร การทำำ�งาน และรวมถึึงด้้านอื่่�น ๆ อีีกมากมาย
ที่่�แอปพลิิเคชัันเหล่่านี้้�เข้้ามามีีบทบาทในวงการการศึึกษา
ของเราทุุกวัันนี้้� (ปวีีณนุุช พุ่่�มจิิต, อัังค์์วรา เหลืืองนภา, 2562,
น. 552)
	จากปััญหาดัังกล่่าว ผู้้วิ� จัิ ยั จึึงมีีแนวทางในการแก้้ไข
ปััญหาโดยจััดทำำ�สื่อ่� นวััตกรรมสื่่อ� การศึึกษารููปแบบโปรแกรม
ประยุุกต์์ (แอปพลิิเคชััน) กระบวนเล่่นโขน (ตััวพระ) ชุุด
ตั้้�งพลัับพลา เพื่่�อช่่วยในการจััดกิิจกรรมการเรีียนการสอน
ระหว่่างครููและผู้้เ� รีียน สามารถใช้้กัับเครื่่อ� งมืือสื่่อ� สารที่่�นิยิ ม
ใช้้กัันโดยทั่่�วไป เช่่น แท็็ปเล็็ต ที่่�สมาร์์ทโฟน เป็็นต้้น ซึ่่�งจะ
สามารถสร้้างแรงจููงใจให้้ผู้้�เรีียนมีีความสนใจในการศึึกษา
ด้้วยตนเอง ช่่วยให้้ผู้้�เรีียนสามารถทบทวนความรู้้�ได้้ตลอด
เวลา และช่่วยลดเวลาเพื่่�อเพิ่่�มผลสััมฤทธิ์์�ในการจััดกิิจกรรม
การสอนของครูู สอดคล้้องการจััดการศึึกษา ในศตวรรษ
ที่่� 21 และการพััฒนาคุุณลัักษณะผู้้�เรีียน ตามนโยบาย
ไทยแลนด์์ 4.0

วััตถุุประสงค์์การวิิจััย

1. เพื่่�อศึึกษาแนวทางการนำำ�องค์์ความรู้้�ทางด้้าน
นาฏศิิลป์์ไทยมาสร้้างสรรค์์ ในรููปแบบโปรแกรมประยุุกต์์
(แอปพลิิเคชััน)
2. เพื่่�อสร้้างสรรค์์ผลงานนวััตกรรมสื่่�อการศึึกษา
รููปแบบโปรแกรมประยุุกต์์ (แอปพลิิเคชััน) กระบวนเล่่นโขน
ตััวพระ ชุุด ตั้้�งพลัับพลา
3. เพื่่อ� ประเมิินความพึึงพอใจของผู้้เ� รีียนภายหลััง
การใช้้โปรแกรมประยุุกต์์ (แอปพลิิเคชััน) กระบวนเล่่นโขน
ตััวพระ ชุุด ตั้้�งพลัับพลา

ขอบเขตการวิิจััย

การวิิจััยในครั้้�งนี้้�ใช้้วิิธีีการคััดเลืือกกลุ่่�มตััวอย่่าง
แบ่่งเป็็น 2 ส่่วน คืือ 1) ผู้้�ให้้ข้้อมููลสำำ�คััญด้้านเพลง กระบวน
รำำ� และด้้านการจััดทำำ�สื่่�อการสอน และ 2) กลุ่่�มตััวอย่่างที่่�
ทดลองใช้้นวััตกรรม การเลืือกกลุ่่�มตััวอย่่างใช้้วิิธีีเลืือกแบบ
เจาะจง เนื่่อ� งด้้วยต้้องเป็็นผู้้มี� คี วามรู้้ค� วามสามารถและสนใจ
เกี่่�ยวกัับกระบวนการแสดงในบทบาทตััวพระ ดัังนี้้�
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1.	ผู้้�ให้้ข้้อมููลสำำ�คััญด้้านเพลง กระบวนรำำ� และ
ด้า้ นการจััดทำำ�สื่อ่� การสอน ได้้แก่่ ศิิลปินิ แห่่งชาติิ ผู้้เ� ชี่่ย� วชาญ
ด้้านการแสดงบทบาทโขนพระ และผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านการจััด
ทำำ�บทการแสดงโขน จำำ�นวน 10 คน
2. กลุ่่�มตัั วอย่่ า งผู้้� ท ดลองใช้้นวัั ต กรรม ได้้ แ ก่่
นัั ก เ รีี ย น นัั ก ศึึ ก ษ า ที่่� ส น ใ จ เ รื่่� อ ง ตั้้� ง พ ลัั บพล า
ในวิิทยาลััยนาฏศิิลปทั่่�วประเทศ และกลุ่่�มเยาวชนอื่่�นๆ ที่่�
สนใจ รวมจำำ�นวน 250 คน

วิิธีีการดำำ�เนิินการวิิจััย

การวิิจััย สร้้างสรรค์์ครั้้�งนี้้�มีีขั้้�นตอนในการเก็็บ
รวบรวมข้้อมููล วิิเคราะห์์ข้้อมููล และสร้้างสรรค์์ เพื่่�อการนำำ�
เสนอ ดัังนี้้�
1.	ศึึกษาค้้นคว้้าและรวบรวมข้้อมููลจากหนัังสืือ
ตำำ�รา เอกสารทางวิิชาการ และเว็็บไซต์์ต่่างๆ
-	ศึึ ก ษ า ท า ง ด้้ า น ท ฤ ษ ฎีีต่่ า ง ๆ แ ล ะ สื่่� อ
อิิเล็็กทรอนิิกส์์
- สถานที่่�ค้้นคว้้าข้้อมููล หอสมุุดแห่่งชาติิ และ
ห้้องสมุุดในสถาบัันการศึึกษาต่่างๆ
2. วิิเคราะห์์ข้้อมููล แยกประเด็็น
3.	ยื่่น� คำำ�ขอรัับรองจริิยธรรมการวิิจัยั ในมนุุษย์์ ต่่อ
คณะกรรมการจริิยธรรมการวิิจััยในมนุุษย์์ มหาวิิทยาลััย
ราชภััฏนครราชสีีมา
4. สร้้างแบบสัั ม ภาษณ์์ สำำ�หรัั บสัั ม ภาษณ์์ ผู้้� ใ ห้้
ข้้อมููลสำำ�คัั ญ และตรวจสอบคุุ ณ ภาพของประเด็็ น การ
สััมภาษณ์์ โดยผู้้เ� ชี่่ย� วชาญ จำำ�นวน 3 คน ซึ่ง่� ผลการตรวจสอบ
ความเที่่�ยงตรงเชิิงเนื้้�อหาของประเด็็นการสััมภาษณ์์ พบว่่า
มีีความสอดคล้้องในทุุกประเด็็นคำำ�ถาม (IOC = 1.00)
5.	นำำ� แบบสัั ม ภาษณ์์ ไ ปดำำ� เนิิ น การสัั ม ภาษณ์์
ศิิ ลปิิ น แห่่ ง ชาติิ ผู้้� เชี่่� ย วชาญ และครููที่่� ป ฏิิ บัั ติิ ก ารสอน
นาฏศิิลป์์โขนพระ ซึ่่�งเป็็นผู้้�ให้้ข้้อมููลสำำ�คััญด้้านเพลงและ
กระบวนการรำำ�
6.	นำำ�แบบสััมภาษณ์์ไปดำำ�เนิินการสััมภาษณ์์ผู้้�มีี
ประสบการณ์์ในการสอนและผู้้ที่่� มี� คี วามชำำ�นาญในการใช้้สื่่อ�
ประยุุกต์์ ด้้วยระบบออนไลน์์ ซึ่่�งเป็็นผู้้�ให้้ข้้อมููลสำำ�คััญด้้าน
การเรีียนการสอน
7.	นำำ�ผลการสััมภาษณ์์มาวิิเคราะห์์ข้้อมููล ด้้วยวิิธีี
การวิิเคราะห์์เนื้้�อหา (Content Analysis) ในแต่่ละประเด็็น
เพื่่�อนำำ�มาออกแบบโครงร่่างเพลงและกระบวนรำำ�

8. เรีียบเรีียงเนื้้�อหาตามลำำ�ดับั ความสำำ�คัญ
ั บัันทึึก
ภาพในลัักษณะภาพนิ่่�งและภาพเคลื่่�อนไหว เพื่่�อจััดทำำ�เป็็น
สื่่�อนวััตกรรมต้้นฉบัับ
9.	นำำ� เนื้้� อห าสร้้างเป็็ น Storyboard และนำำ�
storyboard สร้้างเป็็นสื่่�อนวััตกรรมการศึึกษาโปรแกรม
ประยุุกต์์
10.	นำำ�สื่่�อนวััตกรรมการศึึกษาที่่�สร้้างขึ้้�นไปให้้ผู้้�
เชี่่�ยวชาญทำำ�การประเมิินด้้านเนื้้�อหา และด้้านคุุณภาพของ
สื่่อ� นวััตกรรมการศึึกษา ซึ่่ง� ผลการประเมิิน พบว่่า ด้้านเนื้้�อหา
มีีคุุณภาพดีีมากในทุุกประเด็็น และด้้านคุุณภาพของสื่่�อ
นวััตกรรมการศึึกษามีีคุุณภาพดีีมากทุุกประเด็็น
11.	นำำ�ไปทดลองใช้้กัับกลุ่่�มเป้้าหมาย โดยนำำ�สื่่�อ
นวััตกรรมการศึึกษาไปทดลองใช้้กัับนัักเรีียนสาขานาฏศิิลป์์
ไทยโขนพระ ในวิิทยาลััยนาฏศิิลปทั่่�วประเทศ และกลุ่่�ม
เยาวชนที่่�สนใจ จำำ�นวน 250 คน ด้้วยวิิธีีออนไลน์์ พร้้อมกัับ
การใช้้แบบประเมิินความพึึงพอใจ จากนั้้�นรวบรวมผลการ
ประเมิิน สรุุปผลการประเมิิน วิิเคราะห์์ข้้อมููล นำำ�ข้้อมููลที่่�ได้้
ไปเป็็นแนวทางในการปรัับปรุุงแก้้ไข
12. วิิเคราะห์์ข้้อมููล สรุุปผล และนำำ�เสนอผลการ
วิิจััย

ผลการวิิจััย

1. ผลการศึึกษาแนวทางการนำำ�องค์์ความรู้้ท� าง
ด้้านนาฏศิิลป์ไ์ ทยมาสร้้างสรรค์์ด้้วยเทคโนโลยีี ในรููปแบบ
โปรแกรมประยุุกต์์ (แอปพลิิเคชััน) มีีดัังนี้้�
		 1.1 เพลงและลำำ�ดัั บ การใช้้เพลงในฉากตั้้� ง
พลัับพลา รููปแบบที่่� 1 ตั้้�งพลัับพลา ด้้วยเพลงอััตราจัังหวะ
พิิเศษ(ช้้าปี่่�ใน) สามารถแบ่่งการแสดงฉากตั้้�งพลัับพลาออก
เป็็น 3 รููปแบบย่่อย คืือ
			 1) เริ่่�มต้้นด้้วยเพลงช้้าปี่่� ตามด้้วยเพลง
อััตราจัังหวะ 2 ชั้้น� จากนั้้�นร้้องรื้้อร่
� า่ ย และปิิดท้้ายด้้วยเจรจา
เช่่น ในการแสดงโขนชุุด จองถนน ศึึกมัังกรกััณฐ์์ พรหมมาส
ตร์์ และมณโฑหุุงน้ำำ��ทิิพย์์
			 2) เริ่่�มต้้นด้้วยเพลงช้้าปี่่� ตามด้้วยเพลง
อััตราจัังหวะ 2 ชั้้น� และปิิดท้้ายด้้วยเจรจา เช่่น ในการแสดง
โขน ชุุด สืืบมรรคา
			 3) เริ่่�มต้้นด้้วยเพลงช้้าปี่่� ตามด้้วยเพลง
อััตราจัังหวะ 2 ชั้้�น ร้้องรื้้�อร่่าย และปิิดท้้ายด้้วยเจรจา เช่่น
ในการแสดงโขน ชุุด นางลอย ศููรปนขาหึึง

วารสารสถาบัันวััฒนธรรมและศิิลปะ
มหาวิิทยาลััยศรีีนคริินทรวิิโรฒ
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		 1.2 เพลงและลำำ�ดัั บ การใช้้เพลงในฉากตั้้� ง
พลัับพลา รููปแบบที่่� 2 ตั้้�งพลัับพลา ด้้วยเพลงอััตราจัังหวะ
2 ชั้้�น สามารถแบ่่งออกเป็็น 3 รููปแบบย่่อย คืือ
			 1) เริ่่�มต้้นด้้วยเพลงอััตราจัังหวะ 2 ชั้้�น
จำำ�นวน 2 เพลง จากนั้้�นร้้องร่่าย และปิิดท้้ายด้้วยเจรจา
			 2) เริ่่�มต้้นด้้วยเพลงอััตราจัังหวะ 2 ชั้้�น
ร้้องร่่าย และปิิดท้้ายด้้วยเจรจา
			 3) เริ่่�มต้้นด้้วยเพลงอััตราจัังหวะ 2 ชั้้�น
และปิิดท้้ายด้้วยเจรจา

		 1.3 กระบวนรำำ�ประกอบเพลงในฉากตั้้ง� พลัับพลา
			 ในการแสดงโขนฉากตั้้�งพลัับพลาตามที่่�ผู้้�
วิิจััยได้้ศึึกษา พบเพลงจำำ�นวนมาก แต่่ก็็ได้้เลืือกศึึกษา โดย
พิิจารณาตามรููปแบบของการแสดงฉากตั้้ง� พลัับพลา ใช้้ลำำ�ดับั
เพลงเป็็นแนวทางในการจััดลำำ�ดับั แล้้วให้้ผู้เ้� ชี่่ย� วชาญคืือ นาย
ไพฑููรย์์ เข้้มแข็็ง เป็็นผู้้�คััดเลืือกเพลง และเป็็นผู้้�รำำ�ต้้นแบบ
นั้้�น ได้้เพลงต้้นแบบสำำ�หรัับสร้้างสรรค์์สื่่�อนวััตกรรมจำำ�นวน
17 เพลง ซึ่่ง� เป็็นเพลงที่่�ประกอบในการแสดงโขนทั้้�ง 12 ครั้้ง�
ดัังรายละเอีียดในตารางที่่� 1

ตารางที่่� 1 เพลงในการแสดงโขน ฉากตั้้�งพลัับพลา คััดเลืือกเพลงและบทร้้องโดย นายไพฑููรย์์ เข้้มแข็็ง
ลำำ�ดัับที่่�

ลัักษณะเพลง

ชื่่�อเพลง

ที่่�มา

1.

เพลงอััตราจัังหวะพิิเศษ เพลงช้้าปี่่�(ช้้าปี่่�ใน)1*

การแสดงโขน ชุุด ศึึกพรหมมาสตร์์
มููลนิิ ธิิ ส่่ ง เสริิ ม ศิิ ล ปาชีีพในสมเด็็ จพร ะนางเจ้้าสิิ ริิ กิิ ต ติ์์�
พระบรมราชิินีีนาถ 2552

2.

เพลงอััตราจัังหวะพิิเศษ เพลงช้้าปี่่�(ช้้าปี่่�ใน)2*

การแสดงโขน ชุุด จองถนน
มููลนิิ ธิิ ส่่ ง เสริิ ม ศิิ ล ปาชีีพในสมเด็็ จพร ะนางเจ้้าสิิ ริิ กิิ ต ติ์์�
พระบรมราชิินีีนาถ 2555

3.

อััตราจัังหวะ2ชั้้�น

เพลงช้้าลููกคู่่�

การแสดงโขน ชุุด โมกขศัักดิ์์�
มููลนิิ ธิิ ส่่ ง เสริิ ม ศิิ ล ปาชีีพในสมเด็็ จพร ะนางเจ้้าสิิ ริิ กิิ ต ติ์์�
พระบรมราชิินีีนาถ 2556

4.

เพลงอััตราจัังหวะ2ชั้้�น เพลงแขกไทร

ชุุด นาคบาศ เนื่่�องในงานพระราชพิิธีีพระราชทานเพลิิง
พระศพสมเด็็จพระเจ้้าภคิินีีเธอ เจ้้าฟ้้าเพชรรััตนราชสุุดา
สิิริิโสภาพััณณวดีี 2555

5.

เพลงอััตราจัังหวะ2ชั้้�น

เพลงขึ้้�นพลัับพลา

การแสดงโขน ชุุด สีีดาลุุยไฟ พระรามคืืนนคร
เนื่่�องในงาน การแสดงมหรสพ เนื่่�องในงานพระราชพิิธีีถวาย
พระเพลิิงพระบรมศพพระบาท สมเด็็จพระปรมิินทรมหาภููมิิ
พลอดุุยเดช บรมนาถบพิิตร 2560

6.

เพลงอััตราจัังหวะ2ชั้้�น

เพลงแขกมอญ1*

การแสดงโขน ชุุด ศึึกมัังกรกััณฐ์์
จััดแสดงในพระราชพิิธีีพระเพลิิงพระบรมศพ สมเด็็จพระศรีี
นคริินทรา บรมราชชนนีี 2539
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ลำำ�ดัับที่่�

ชื่่�อเพลง

ที่่�มา

7.

เพลงอััตราจัังหวะ2ชั้้�น

เพลงแขกมอญ2*

การแสดงโขน ชุุด จองถนน
มููลนิิ ธิิ ส่่ ง เสริิ ม ศิิ ล ปาชีีพในสมเด็็ จพร ะนางเจ้้าสิิ ริิ กิิ ต ติ์์�
พระบรมราชิินีีนาถ 2555

8.

เพลงอััตราจัังหวะ2ชั้้�น

เพลงน้ำำ��ลอดใต้้ทราย1* การแสดงโขน ชุุด พรหมมาสตร์์
มููลนิิ ธิิ ส่่ ง เสริิ ม ศิิ ล ปาชีีพในสมเด็็ จพร ะนางเจ้้าสิิ ริิ กิิ ต ติ์์�
พระบรมราชิินีีนาถ 2552

9.

เพลงอััตราจัังหวะ2ชั้้�น

เพลงน้ำำ��ลอดใต้้ทราย2* การแสดงโขน ชุุด โมกขศัักดิ์์�
มููลนิิ ธิิ ส่่ ง เสริิ ม ศิิ ล ปาชีีพในสมเด็็ จพร ะนางเจ้้าสิิ ริิ กิิ ต ติ์์�
พระบรมราชิินีีนาถ 2556

10.

เพลงอััตราจัังหวะ2ชั้้�น

เพลงช้้างประสานงา

การแสดงโขน ชุุด พิิเภกสวามิิภัักดิ์์�
มููลนิิ ธิิ ส่่ ง เสริิ ม ศิิ ล ปาชีีพในสมเด็็ จพร ะนางเจ้้าสิิ ริิ กิิ ต ติ์์�
พระบรมราชิินีีนาถ 2561

11.

เพลงอััตราจัังหวะ2ชั้้�น

เพลงกระบอกทอง

การแสดงโขน ชุุด สีีดาลุุยไฟ พระรามคืืนนคร
การแสดงมหรสพ เนื่่�องในงานพระราชพิิธีีถวายพระเพลิิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็็จพระปรมิินทรมหาภููมิิพลอดุยุ เดช
บรมนาถบพิิตร 2560

12.

เพลงอััตราจัังหวะ2ชั้้�น

เพลงเวสสุุกรรม

การแสดงโขน ชุุด พิิเภกสวามิิภัักดิ์์�
มููลนิิ ธิิ ส่่ ง เสริิ ม ศิิ ล ปาชีีพในสมเด็็ จพร ะนางเจ้้าสิิ ริิ กิิ ต ติ์์�
พระบรมราชิินีีนาถ 2561

13.

เพลงอััตราจัังหวะ2ชั้้�น เพลงโศกตััด

การแสดงโขน ชุุด สืืบมรรคา
มููลนิิ ธิิ ส่่ ง เสริิ ม ศิิ ล ปาชีีพในสมเด็็ จพร ะนางเจ้้าสิิ ริิ กิิ ต ติ์์�
พระบรมราชิินีีนาถ 2562

14.

-

ร่่ายใน1

การแสดงโขน ชุุด ศึึกพรหมมาสตร์์
มููลนิิ ธิิ ส่่ ง เสริิ ม ศิิ ล ปาชีีพในสมเด็็ จพร ะนางเจ้้าสิิ ริิ กิิ ต ติ์์�
พระบรมราชิินีีนาถ 2552

15.

-

ร่่ายใน2

การแสดงโขน ชุุด จองถนน
มููลนิิ ธิิ ส่่ ง เสริิ ม ศิิ ล ปาชีีพในสมเด็็ จพร ะนางเจ้้าสิิ ริิ กิิ ต ติ์์�
พระบรมราชิินีีนาถ 2555

16.

-

รื้้�อร่่าย
(ร้้องแบบทวนบท)

การแสดงโขน ชุุด ศึึกมัังกรกััณฐ์์
จััดแสดงในพระราชพิิธีีพระเพลิิงพระบรมศพ
สมเด็็จพระศรีีนคริินทรา บรมราชชนนีี 2539

วารสารสถาบัันวััฒนธรรมและศิิลปะ
มหาวิิทยาลััยศรีีนคริินทรวิิโรฒ
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ลำำ�ดัับที่่�
17.

-

ชื่่�อเพลง

ที่่�มา

รื้้อร่
� า่ ย (ร้้องแบบไม่่ทวน การแสดงโขน ชุุด มณโฑหุุงน้ำำ��ทิิพย์์
บท)
การแสดงมหรสพ เนื่่�องในงานพระราชพิิธีีถวายพระเพลิิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็็จ
พระปรมิินทรมหาภููมิิพลอดุุยเดช บรมนาถบพิิตร 2560
*หมายถึึงเพลงเดีียวกััน แต่่มีีบทร้้องต่่างกััน
ที่่�มา : ผู้้�วิิจััย สุุขสัันติิ แวงวรรณ. (2565)

	จากตารางแสดงให้้เห็็นว่่า เพลงทั้้�ง 17 เพลง มีี
กระบวนรำำ�ที่่�แตกต่่างกัันไปตามความหมาย และแนวทาง
ปฏิิบััติิของแต่่ละเพลง แต่่ที่่�สำำ�คััญคืือ กระบวนรำำ�ที่่�ปรากฏ
ในนวััตกรรมฯ ชุุดนี้้� นั้้�น เป็็นกระบวนรำำ�ที่่�นายไพฑููรย์์ เข้้ม
แข็็ ง ได้้รัั บ การถ่่ า ยทอดจากบููรพาจารย์์ ผนวกกัั บ
ประสบการณ์์การแสดงในบทบาทของพระรามมาตลอด ใน
การจััดทำำ�สื่อ่� นวััตกรรมชุุดนี้จึ้� งึ ได้้นำำ�กระบวนรำำ�เหล่่านั้้�น มา
เป็็ น กระบวนรำำ�ต้้ นแบบในการบัั น ทึึ ก ภาพ จึึ ง ทำำ� ให้้
นวััตกรรมฯ ชุุดนี้้�มีีความเป็็นมาตรฐาน แสดงถึึงภููมิิปััญญา

ของบรมครููในเชิิงประจัักษ์์ สามารถนำำ�ไปเป็็นต้้นแบบในการ
เรีียนรู้้� สำำ�หรัับผู้้�ที่่�สนใจได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
2. ผลการสร้้างสรรค์์นวััตกรรมสื่่�อการศึึกษารููป
แบบโปรแกรมประยุุกต์์ (แอปพลิิเคชััน) กระบวนเล่่นโขน
ตััวพระ ชุุด ตั้้�งพลัับพลา
		 2.1 นวััตกรรมสื่่�อการศึึกษารููปแบบโปรแกรม
ประยุุกต์์ (แอปพลิิเคชััน) กระบวนเล่่นโขนตััวพระ ชุุด ตั้้�ง
พลัับพลา ประกอบด้้วยกระบวนรำำ�ในเพลงต่่างๆ จำำ�นวน 17
เพลง ปรากฏดัังตารางที่่� 2

ตารางที่่� 2 รหััสคิิวอาร์์ สำำ�หรัับเข้้ารัับชมนวััตกรรมสื่่�อการศึึกษารููปแบบโปรแกรมประยุุกต์์
ลำำ�ดัับที่่�

ชื่่�อเพลง

1

เพลงช้้าปี่่�ใน

2

เพลงช้้าปี่่� (ช้้าปี่่�ใน) 2

เพลงฝึึกร้้อง

กระบวนรำำ�
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ลำำ�ดัับที่่�

ชื่่�อเพลง

3

เพลงช้้าลููกคู่่�

4

เพลงแขกไทร

5

เพลงขึ้้�นพลัับพลา

6

เพลงแขกมอญ 1

7

เพลงแขกมอญ 2

เพลงฝึึกร้้อง

กระบวนรำำ�

วารสารสถาบัันวััฒนธรรมและศิิลปะ
มหาวิิทยาลััยศรีีนคริินทรวิิโรฒ
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ลำำ�ดัับที่่�

ชื่่�อเพลง

8

เพลงน้ำำ��ลอดใต้้ทราย 1

9

เพลงน้ำำ��ลอดใต้้ทราย 2

10

เพลงช้้างประสานงา

11

เพลงกระบอกทอง

12

เพลงเวสสุุกรรม

เพลงฝึึกร้้อง

กระบวนรำำ�
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ลำำ�ดัับที่่�

ชื่่�อเพลง

เพลงฝึึกร้้อง

13

เพลงโศกตััด

14

เพลงร่่ายใน 1

15

เพลงร่่ายใน 2

16

เพลงรื้้�อร่่าย (ร้้องแบบทวนบท)

17

เพลงรื้้�อร่่าย (ร้้องแบบไม่่ทวนบท)

ที่่�มา : ผู้้�วิิจััย สุุขสัันติิ แวงวรรณ. (2565)

กระบวนรำำ�

วารสารสถาบัันวััฒนธรรมและศิิลปะ
มหาวิิทยาลััยศรีีนคริินทรวิิโรฒ
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		 2.2 ผลการประเมิินคุุณภาพนวััตกรรมสื่่อ� การศึึกษารููปแบบโปรแกรมประยุุกต์์ (แอปพลิิเคชััน) กระบวนเล่่นโขน
ตััวพระ ชุุด ตั้้�งพลัับพลา โดยผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านเนื้้�อหาและผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านสื่่�อการสอน ปรากฏดัังตาราง 3
ตารางที่่� 3 ผลการประเมิินคุุณภาพนวััตกรรมสื่่อ� การศึึกษารููปแบบโปรแกรมประยุุกต์์ (แอปพลิิเคชััน) กระบวนเล่่นโขนตััวพระ
ชุุด ตั้้�งพลัับพลา โดยผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านเนื้้�อหาและผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านสื่่�อการสอน
ที่่�

ประเด็็นสอบถาม

ระดัับความพึึงพอใจ (ร้้อยละ)
ดีีมาก

ดีี

ปานกลาง

น้้อย

น้้อยมาก

ด้้านเนื้้�อหา (N=20)
1

เนื้้�อหาถููกต้้องตามหััวข้้อที่่�กำำ�หนด

90.00

10.00

-

-

-

2

เนื้้�อหามีีความครอบคลุุมตามหััวข้้อที่่�กำำ�หนด

90.00

10.00

-

-

-

3

เนื้้�อหามีีความสััมพัันธ์์ต่่อเนื่่�องในแต่่ละเรื่่�อง

100

-

-

-

-

4

ใช้้ภาษาในการบรรยายถููกต้้อง ง่่ายต่่อการทำำ�ความเข้้าใจ

60.00

40.00

-

-

-

5

ความทัันสมััยเหมาะกัับการนำำ�ไปใช้้จริิง

100

-

-

-

-

ด้้านสื่่�อการสอน (N=5)
1

ตััวอัักษรและการใช้้สีี

80.00

20.00

-

-

-

2

การออกแบบ

80.00

20.00

-

-

-

3

ภาพเคลื่่�อนไหวและเสีียง

100

-

-

-

-

4

การใช้้งาน

80.00

20.00

-

-

-

ที่่�มา : ผู้้�วิิจััย สุุขสัันติิ แวงวรรณ. (2565)

3. ผลการประเมิินคุุณภาพนวััตกรรมสื่่อ� การศึึกษาของผู้้�เรีียนภายหลัังการใช้้โปรแกรมประยุุกต์์ (แอปพลิิเคชััน)
กระบวนเล่่นโขนตััวพระ ชุุด ตั้้�งพลัับพลา
		 ผลการประเมิินความพึึงพอใจของผู้้�เรีียน ภายหลัังการใช้้นวััตกรรมการศึึกษากระบวนเล่่นโขนตััวพระ ชุุด
ตั้้�งพลัับพลา สามารถสรุุปตามประเด็็นสอบถาม ปรากฏดัังตารางที่่� 4
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ตารางที่่� 4 ผลการประเมิินความพึึงพอใจของผู้้�เรีียน ภายหลัังการใช้้นวััตกรรมการศึึกษากระบวนเล่่นโขนตััวพระ ชุุด
ตั้้�งพลัับพลา
ที่่�

ประเด็็นสอบถาม

ระดัับความพึึงพอใจ (ร้้อยละ) (N=250)
ดีีมาก

ดีี

ปานกลาง

น้้อย

น้้อยมาก

1 ผู้้�เรีียนสามารถทำำ�ความเข้้าใจได้้ด้้วยตน

56.20

31.20

14.00

1.60

0.00

2 จััดลำำ�ดัับเนื้้�อหาจากง่่ายไปหายาก

58.40

31.20

8.80

0.80

0.80

3 ภาพเคลื่่�อนไหวในบทเรีียนสอดคล้้องกัับเนื้้�อหา

72.80

20.80

5.20

0.80

0.40

4 รููปแบบสื่่�อนวััตกรรมสวยงาม น่่าใช้้

73.20

19.20

60.00

0.80

0.80

5 รููปแบบสื่่�อนวััตกรรมมีีความแปลกใหม่่ น่่าสนใจ

63.20

28.80

6.40

0.80

0.80

6 รููปแบบสื่่�อนวััตกรรมมีีความทัันสมััย

68.40

24.40

5.60

0.80

0.80

7 รููปแบบสื่่อ� นวััตกรรมมีีการใช้้งานง่่ายและสะดวกต่่อการเรีียนรู้้� 70.00

23.60

4.40

1.20

0.80

64.80

28.40

5.20

1.20

0.40

9 รููปแบบสื่่อ� นวััตกรรมมีีสีีสัันสวยงาม ดึึงดููดความสนใจและน่่าติิดตาม 61.60

29.60

7.20

0.80

0.80

10 ภาพเคลื่่�อนไหว เสีียง เนื้้�อหาภายในสื่่�อนวััตกรรมมีีความ 74.40
สอดคล้้องกััน

21.20

2.80

0.80

0.80

25.84

6.26

0.96

0.64

8 รููปแบบสื่่�อนวััตกรรมใช้้ภาษาที่่�เข้้าใจง่่าย ชััดเจน

รวม

66.3
ที่่�มา : ผู้้�วิิจััย สุุขสัันติิ แวงวรรณ. (2565)

สรุุปและอภิิปรายผล

	ขั้้�นตอนที่่� 1 การศึึกษา และวิิเคราะห์์องค์์ความ
รู้้�จากบทการแสดงโขน ในการแสดงฉากตั้้�งพลัับพลา มีี
กระบวนการแสดงจำำ�นวน 2 รููปแบบ รููปแบบที่่� 1 คืือเริ่่ม� การ
แสดงด้้วยเพลงช้้าปี่่� และรููปแบบที่่� 2 คืือเริ่่�ม การแสดงด้้วย
เพลงในอััตราจัังหวะ 2 ชั้้�น จากนั้้�นจึึงจะเป็็นการบรรจุุเพลง
อื่่น� ๆ ต่่อไป ทั้้�งนี้้ขึ้้� น� อยู่่�กัับเนื้้�อเรื่่อ� งใน แต่่ละตอนที่่�ผู้จั้� ดทำ
ั ำ�บท
หรืือ ผู้้บรรจุ
� เุ พลงจะเป็็นผู้้พิ� จิ ารณาความเหมาะสม แต่่มักั จะ
จบกระบวนการในฉาก ตั้้�งพลัับพลาด้้วยบทพากย์์ เจรจา
การตั้้�งพลัับพลารููปแบบที่่� 1 จะเริ่่�มต้้นด้้วยเพลง
ช้้าปี่่�ใน จากนั้้�น ในเพลงลำำ�ดัับที่่� 2 จะเป็็นเพลงในอััตรา
จัังหวะ 2 ชั้้�น ส่่วนในลำำ�ดัับที่่� 3 จะพบการใช้้เพลงแตกต่่าง
กััน คืืออาจจะใช้้เพลงในอััตราจัังหวะ 2 ชั้้�นมาดำำ�เนิินเรื่่�อง
ต่่อไป หรืือ จะเป็็นการร้้องร่่าย หรืือร้้อง รื้้�อร่่าย จากนั้้�น

จะเข้้าสู่่�ลำำ�ดับที่่
ั � 4 ที่่�นิยิ มต่่อด้้วยการพากย์์ เจรจา ตามลำำ�ดับั
ก่่อนที่่�จะดำำ�เนิินเรื่่�องตามบทการแสดงที่่�กำำ�หนดต่่อไป
การตั้้�งพลัับพลารููปแบบที่่� 2 จะเริ่่�มต้้นด้้วยเพลง
ในอััตราจัังหวะ 2 ชั้้น� จากนั้้�นในเพลงลำำ�ดับที่่
ั � 2 จะมีีรููปแบบ
ย่่อย คืือ มีีการนำำ�เพลงในอััตราจัังหวะ 2 ชั้้�นมาเป็็นเพลง
ดำำ�เนิินเรื่่�อง หรืือนำำ�การร้้องร่่าย ร้้องรื้้�อร่่าย และเจรจา มา
ใช้้ในการดำำ�เนิินเรื่่�อง ที่่�ปรากฏในบทการแสดงโขนที่่�ใช้้เป็็น
กรณีีศึึกษาพบว่่า หากในช่่วงที่่� 2 มีีการดำำ�เนิินเรื่่อ� งด้้วยเพลง
ในอััตราจัังหวะ 2 ชั้้�น ในช่่วงที่่� 3 ก็็จะเป็็นการร้้องร่่าย หรืือ
ร้้องรื้้�อร่่าย และในลำำ�ดัับที่่� 4 จึึงจะเป็็น การพากย์์เจรจา แต่่
หากในลำำ�ดับั ที่่� 2 เป็็นการร้้องร่่าย หรืือร้้องรื้้อร่
� า่ ย ในลำำ�ดับั
ที่่� 3 ก็็จะเป็็นพากย์์ เจรจา ในอีีกกรณีีที่่�พบคืือ หากเริ่่�มต้้น
เพลงที่่� 1 ด้้วยเพลงอััตราจัังหวะ 2 ชั้้�น มีีการ นำำ�การพากย์์
เจรจา มาใช้้ในการดำำ�เนิินเรื่่�องในลำำ�ดัับที่่� 2 เช่่นเดีียวกััน

วารสารสถาบัันวััฒนธรรมและศิิลปะ
มหาวิิทยาลััยศรีีนคริินทรวิิโรฒ
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	ขั้้�นตอนที่่� 2 การนำำ�องค์์ความรู้้ไ� ปสร้้างสรรค์์เป็็น
นวััตกรรม ขั้้น� ตอนการสร้้างสรรค์์นวััตกรรมได้แ้ บ่่งเป็็นความ
สำำ�คััญออกเป็็นหััวข้้อคืือ เพลงและบทร้้อง การบัันทึึกเสีียง
และภาพนิ่่�ง ภาพเคลื่่�อนไหว การคััดเลืือกผู้้�รำำ�ต้้นแบบ การ
ออกแบบส่่วนประกอบอื่่�นๆ
การออกแบบสร้้างสรรค์์นวััตกรรมสื่่อ� การศึึกษา ใน
การสร้้างสรรค์์สื่่�อการศึึกษา มีีการสืืบค้้นข้้อมููล ให้้แม่่นยำำ�
สวยงาม น่่าสนใจ ประกอบกัับการให้้ความสำำ�คััญในช่่วงการ
เปิิดตััวสื่่�อ หรืือในช่่วงท้้ายสื่่�อมีีรายละเอีียดของผู้้�สนัับสนุุน
งบประมาณ ที่่�มา ความสำำ�คััญ รวมทั้้�งรายละเอีียดต่่างๆ ที่่�
จะเป็็นองค์์ประกอบให้้สื่อ่� มีีความสมบููรณ์์ จึึงได้้ออกแบบเป็็น
Storyboard นำำ�เสนอประกอบกััน และนำำ�ไปให้้ผู้้�เชี่่�ยวชาญ
พิิจารณาให้้ข้้อเสนอแนะ แล้้วทำำ�การปรัับปรุุง หลัังจากนั้้�น
จึึงดำำ�เนิินการสร้้างสรรนวััตกรรมให้้มีีคุุณภาพ เป็็นที่่�ยอมรัับ
และมีีการนำำ�ไปใช้้ในที่่�สุุด โดยสอดแทรกภาษาต่่างประเทศ
เข้้าไป เพื่่�อเปิิดโอกาสให้้ ผู้้�ที่่�สนใจที่่�เป็็นชาวต่่างชาติิ เข้้าใจ
และสามารถเรีียนรู้้� ในประเด็็นที่่�สำำ�คััญได้้ ซึ่่�งสอดคล้้องกัับ
จิิรารััตน์์ พัันเพ็็ง และคณะ (2560) ที่่�ดำำ�เนิินการสร้้างสื่่อ� การ
ศึึกษาโปรแกรมประยุุกต์์ (แอปพลิิเคชััน) ชุุดระบำำ�ดาวดึึงส์์
โดยใช้้แนวคิิดเกี่่ย� วกัับการสร้้างงานแอปพลิิเคชััน เพื่่อ� ให้เ้ กิิด
ความเข้้าใจในเรื่่� อ ง ระบำำ�ด าวดึึ ง ส์์ โดยการทดลองใช้้
แอปพลิิเคชััน เรื่่�อง ระบำำ�ดาวดึึงส์์ ได้้แบ่่งการทดลองใช้้และ
พััฒนางาน เป็็น 2 ครั้ง้� พบว่่าการทดลองครั้ง้� ที่่� 1 อยู่่�ในระดัับ
ความพึึงพอใจดีี และได้้รัับคำำ�แนะนำำ�จากครููจึึงเป็็นแนวทาง
ในการพััฒนางาน จากนั้้�นจึึงได้้นำำ�ไปทดลองใช้้ครั้้�งที่่� 2 ครูู
ผู้้�สอนผู้้�เรีียนมีีความพึึงพอใจในระดัับดีีมากในทุุก ๆ ด้้าน
	ขั้้�นตอนที่่� 3 การประเมิินความพึึงพอใจของ
ผู้้�เรีียน สรุุปผลการประเมิินความพึึงพอใจของผู้้เ� รีียน พบว่่า
ในภาพรวม อยู่่�ในระดัับดีีมาก 66.3% ระดัับดีี 25.84%
ระดัับปานกลาง 6.26% ระดัับน้้อย 0.96% และระดัับน้้อย
มาก 0.64%
นวััตกรรมสื่่อ� การศึึกษารููปแบบโปรแกรมประยุุกต์์
(แอปพลิิเคชััน) กระบวนเล่่นโขนตััวพระ ชุุด ตั้้ง� พลัับพลา ถืือ
เป็็นแนวคิิดการจััดการศึึกษาที่่�ตอบสนองอุุดมการณ์์การ

จััดการศึึกษาระบบเปิิด ที่่�เป็็นการศึึกษาที่่�เปิิดกว้้างสำำ�หรัับ
ประชาชนทั่่�วโลก โดยความรู้้�นั้้�น มีีการแบ่่งปัันและเป็็นไป
ตามความต้้องการ ความสนใจ ไม่่มีีข้้อจำำ�กัดั ในด้้านนาฏศิิลป์์
การจััดการศึึกษาเรีียนรู้้�ออนไลน์์ ช่่วยลดช่่องว่่างทางการ
ศึึกษาและต่่อยอด การเรีียนรู้้ผ่� า่ นสื่่อ� การศึึกษาตามสาขาวิิชา
ที่่�สนใจ สามารถนำำ�วิิชาการความรู้้�ไปประยุุกต์์ใช้้ในการ
ทำำ�งานและการพััฒนางาน ในองค์์กร ซึ่่�งถืือเป็็นการเพิ่่�ม
สมรรถนะ คนในองค์์ ก รทั้้� ง ในด้้ า นการปฏิิ บัั ติิ ง านที่่� มีี
ประสิิทธิิภาพ การพััฒนาบุุคคลประชาชนทั่่�วไป นัักเรีียน
นัั ก ศึึ ก ษา เพื่่� อ เกิิ ด การสร้้างองค์์ ค วามรู้้� และการสร้้าง
วััฒนธรรมการมีีส่่วนร่่วมอีีกทั้้�ง ยัังเป็็นการเรีียนรู้้ที่่� ส� นัับสนุุน
ปรััชญาการศึึกษาสำำ�หรัับทุุกคนอีีกด้้วย ซึ่่�งสอดคล้้องกัับ
จรรย์์สมร ผลบุุญ (2561) ที่่�พบว่่า ผลการประเมิินผลของ
ระบบจากกลุ่่�มทดลองและกลุ่่�มควบคุุม กลุ่่�มทดลองที่่� 1 และ
ควบคุุม 1 มีีความรู้้�เรื่่�อง นาฏยศััพท์์หลัังการใช้้ระบบการ
เรีียนรู้้�สููงกว่่าก่่อนการใช้้ระบบการเรีียนรู้้�อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
ทางสถิิติที่่ิ ร� ะดัับ .01 เช่่นเดีียวกััน แต่่หากพิิจารณาช่่วงเวลา
กลุ่่�มทดลอง 1 ใช้้เวลาเพีียง 1สััปดาห์์ ในขณะที่่� กลุ่่�มควบคุุม
1 ใช้้เวลา 2 เดืือนหลัังจากเรีียนเพลงช้้า เพลงเร็็วจบนอกจาก
นี้้�นัักศึึกษากลุ่่�มทดลองที่่� 2 มีีคะแนนค่่าเฉลี่่�ยที่่�สููงกว่่ากลุ่่�ม
ควบคุุมที่่� 2 ในทุุกข้้อประเด็็น 4) การประเมิินคุุณภาพและ
ความพึึงพอใจในระบบจััดการเรีียนรู้้�และฝึึกปฏิิบััติิท่่ารำำ�
นาฏศิิลป์์ พบว่่าในเกณฑ์์มีีคุุณภาพความพึึงพอใจมากที่่�สุุด

ข้้อเสนอแนะ

1. ควรมีีการศึึกษาวิิเคราะห์์กระบวนเล่่นโขนใน
ประเด็็นที่่�เป็็นจารีีตการแสดงเฉพาะบทบาทของตััวโขน เช่่น
ยัักษ์์ ลิิง นาง เพื่่�อบัันทึึกในรููปแบบเอกสารวิิชาการ และใน
รููปแบบสื่่�อนวััตกรรมต่่างๆ
2. ควรมีีการศึึกษากระบวนการจััดการแสดงใน
ด้้าน องค์์ประกอบฉากต่่าง ๆ เช่่น ฉากลงกา ฉากปะทะทััพ
โดยมุ่่�งศึึ ก ษาการใช้้พื้้� น ที่่� ตำำ� แหน่่ ง ของการจัั ดตั้้� ง หรืือ
ตำำ�แหน่่งการยืืน ของตััวโขน แล้้วจััดทำำ�เป็็นสื่่�อนวััตกรรมฯ
เผยแพร่่ เพื่่�อเปิิดโอกาสให้้เกิิดการเรีียนรู้้�แก่่บุุคคลทั่่�วไป
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