บทที่ 4
วิธีดำเนินการวิจัย
!

การวิจัยเชิงสรางสรรค เรื่อง จิตรกรรมสื่อผสม : ความกลัวในวิถีชีวิต เปนการวิจัยแบบวิจัย
และพัฒนา (Research and Development) ซึ่งผูวิจัยดำเนินการตามขั้นตอน คือ ขั้นตอนการวิจัย (R)
และขั้นตอนการพัฒนา (D) ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดออกแบบวิธีดำเนินการวิจัยออกเปน 5 ขั้นตอน
ดังนี้คือ
K
1. ศึกษาองคความรูที่เกี่ยวของและกำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย (R1)
K
2. การสรางสรรคจิตรกรรมสื่อผสม : ความกลัวในวิถีชีวิต (D1)
K
3. การวิเคราะหแบบราง (R2)
K
4. การวิเคราะหผลงานจิตรกรรมสื่อผสม : ความกลัวในวิถีชีวิต (R3)
K
5. การพัฒนาผลงานจิตรกรรมสื่อผสม : ความกลัวในวิถีชีวิต (D2)
4.1 ศึกษาองคความรูที่เกี่ยวของและกำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย
B
การศึกษาองคความรูที่เกี่ยวของและกำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย (R1) ซึ่งผูวิจัยไดแบง
การดำเนินการออกเปน 2 กระบวนการ ดังนี้คือ
K
4.1.1 การศึกษา คนควา และรวบรวมเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ผูวิจัยไดทำการศึกษา คนควา รวบรวมหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวของกับความกลัวในวิถีชีวิต เขารวมกิจกรรมและเขารวมสังเกตการณทางความเชื่อ พิธีกรรม
ตลอดจนศึกษารูปแบบของผลงานทางทัศนศิลปและหลักการแนวคิดทางดานทัศนศิลป ดังนี้คือ
1) แนวคิดที่ใชในการวิจัย ซึ่งไดทำการศึกษา รวบรวมแนวคิดที่เกี่ยวของ คือ
1.1) แนวคิดเกี่ยวกับความกลัว
1.2) แนวคิดวิธีขจัดความกลัว
1.3) แนวคิดเกี่ยวกับความเชื่อและพิธีกรรม
1.4) แนวคิดเกี่ยวกับสีตามความเชื่อ
1.5) แนวคิดเกี่ยวกับดิจิตอลอารต
1.6) แนวคิดเกี่ยวกับงานปะติดศิลปะ
2) ทฤษฎีที่ใชในการวิจัย ซึ่งไดทำการศึกษา รวบรวมทฤษฎีที่เกี่ยวของ ดังนี้คือ
2.1) ทฤษฎีลำดับขั้นของแรงจูงใจของ ฮับราฮัม มาสโลว
2.2) ทฤษฎีจิตวิเคราะหของ ซิกมันต ฟรอยด
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2.3) ทฤษฎีสีของ โคบายาชิ
2.4) ทฤษฎีสีมันเซลล
2.5) ทฤษฎีการรับรูภาพ
2.6) ทฤษฎีการวิเคราะหหาคาความสัมพันธระหวางสวนมูลฐานทางศิลปะ และ
หลักการทางศิลปะของ ยีน มิทเลอร
3) ผลงานศิลปะที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดทำการศึกษา รวบรวมเนื้อหาสาระที่เกี่ยวของ ดังนี้
คือ
3.1) ผลงานศิลปะที่เกี่ยวของทางดานแนวคิดในการสรางสรรค
3.2) ผลงานศิลปะที่เกี่ยวของทางดานรูปแบบในการสรางสรรค
3.3) แนวคิด กระบวนการสรางสรรคผลงานศิลปะของศิลปนแหงชาติ
4) สัญลักษณที่ปรากฏในความเชื่อของคนไทย ซึ่งไดทำการศึกษารวบรวมเนื้อหา สาระ
ของสัญลักษณที่ปรากฎในความเชื่อของคนไทยไดดังนี้คือ
4.1) สัญศาสตร
4.2) ความหมายของสัญลักษณ
4.3) สัญลักษณที่ปรากฏในความเชื่อของคนไทย
K
4.1.2 การกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย
ผูวิจัยนำขอมูลที่ไดมาวิเคราะห สังเคราะห แลวนำมาประมวลสรุป เพื่อกำหนดกรอบ
แนวคิดในการวิจัยเชิงสรางสรรค ดังรายละเอียดในแผนภูมิที่ 1 หนา 11
4.2 การสรางสรรคจิตรกรรมสื่อผสม : ความกลัวในวิถีชีวิต
B
ในกระบวนการสรางสรรคจิตรกรรมสื่อผสม : ความกลัวในวิถีชีวิต (D1) ผูวิจัยไดดำเนินการ
วิจัยตามขั้นตอน ดังตอไปนี้
K
4.2.1 การรวบรวมแนวคิด
ผูวิจัยไดนำหลักการของการสรางเงื่อนไขในการออกแบบและสรางสรรค มาใชในการ
เลือกสรรคุณลักษณะของปจจัยที่เกี่ยวของกับแรงบันดาลใจในการสรางสรรคของผูวิจัย แลวนำ
คุณลักษณะที่ตองการนั้นมาใชในการสรางสรรคผลงานจิตรกรรมสื่อผสม ดังตารางที่ 7
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ตารางที่ 7 เงื่อนไขในการออกแบบและสรางสรรค

K
K
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K
4.2.2 แบบราง
K
นำแนวคิดที่ไดจากการรวบรวมแนวคิด ดวยตารางเงื่อนไขในการออกแบบและ
สรางสรรคมาทำการรางแบบ เพื่อจะไดแบบรางที่มีรูปแบบทางศิลปะทีส่ ามารถสื่อถึง ความคิด ทัศนะ
ความงามที่ตองการแสดงออก
K
4.2.3 การคัดเลือกแบบราง
K
การคัดเลือกแบบรางที่สามารถสื่อถึงความคิด ทัศนะ ความงามที่ตองการแสดงออก
เพื่อนำแบบรางไปสรางสรรคเปนผลงานจิตรกรรมสื่อผสม ผูวิจัยใชทฤษฎีการวิเคราะหหาคาความ
สัมพันธระหวางสวนมูลฐานทางศิลปะและหลักการทางศิลปะของ ยีน มิทเลอร ซึ่งมีองคประกอบใน
การวิเคราะห เพื่อคัดเลือกแบบราง ดังตารางที่ 8
ตารางที่ 8 Desing Chart

K

4.2.4 การสรางสรรคจิตรกรรมสื่อผสม
ผูวิจัยไดใชคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือและใชเทคนิคการวาดภาพดวยสีอะคริลิก เปน
หลักในการสรางสรรค ซึ่งมีลำดับขั้นตอน ดังตอไปนี้
1) รางแบบรางดวยคอมพิวเตอร ผูวิจัยใชโปรแกรมวาดภาพ อะโดบี โฟโตชอป CS5
(Adobe Photoshop CS5) ซึ่งเปนโปรแกรมประยุกตที่มีความสามารถในการวาดภาพ การจัดการ
แกไขและตกแตงรูปภาพ
2) นำผลงานที่สรางสรรคดวยคอมพิวเตอรไปพิมพบนผาใบ (Canvas) เพื่อใหได
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รายละเอียดและคาน้ำหนักสีโดยรวมของผลงานการสรางสรรคจิตรกรรมสื่อผสม
3) นำผลงานสรางสรรคที่พิมพลงบนผาใบ มาตกแตงใสรายละเอียดเพิ่มเติมคา
น้ำหนักสีใหผลงานสรางสรรค ดวยการวาดภาพเทคนิคสีอะคริลิค (Acrylics Paint) และใชการปะติด
สื่อผสมอื่นๆ เชน คริสตัส วัสดุแวววาวอื่นๆ เปนตน
4.3 การวิเคราะหผลงานจิตรกรรมสื่อผสม : ความกลัวในวิถีชีวิต
B
ในการวิเคราะหผลงานจิตรกรรมสื่อผสม : ความกลัวในวิถีชีวิต (R2) ซึ่งผูวิจัยไดดำเนินการ
วิเคราะหผลงานสรางสรรคของตนเองตามลำดับขั้นตอน ดังตอไปนี้คือ
K
4.3.1 การวิเคราะหแนวคิด
แนวคิด คือ การจัดระเบียบเรียบเรียงความคิด ที่สำคัญตองแสดงทัศนะหรือความคิดใน
เรื่องที่ตองการทำ ตองเอาความคิดของตนเองมาตีความวาจะทำอะไร (อิทธิพล ตั้งโฉลก, 2554:
18-20) ดังนั้น ในการวิเคราะหแนวคิดของการวิจัยเชิงสรางสรรคจิตรกรรมสื่อผสมนี้ จึงเปนการนำ
แนวคิดมาตีความ เพื่อใหไดขอมูล ดังนี้คือ
1) ผลงานสรางสรรคจิตรกรรมสื่อผสม : ความกลัวในวิถีชีวิต ตองการแสดงทัศนะ
อยางไร
2) ผลงานสรางสรรคจิตรกรรมสื่อผสม : ความกลัวในวิถีชีวิต ตองการแสดงรูปแบบ
อยางไร
K
4.3.2 การวิเคราะหแบบราง
แบบราง (Sketch) คือ ความคิดที่เปนภาพแทนการคิดดวยถอยคำ เมื่อคิดเปนภาพ
แลวทุกคนจะทำงานศิลปะได (อิทธิพล ตั้งโฉลก, 2554: 18-20) ดังนั้น ในการวิเคราะหแบบราง ซึ่ง
แบบรางก็คือความคิดอีกรูปแบบหนึ่งแตเปนความคิดที่เปนภาพ ผูวิจัยจึงแบงการวิเคราะหแบบราง
ออกเปน 3 สวน โดยประยุกตมาจากวิธีการสรางสรรคผลงานศิลปะตามวิธีการสรางสรรคผลงานศิลปะ
ของ ปรีชา เถาทอง (กรมสงเสริมวัฒนธรรม, 2554: 11-14 และปรีชา เถาทอง สัมภาษณ, 6 ธันวาคม
2554)
1) ความคิดในการสรางสรรค ไดแก แรงบันดาลใจ แนวคิด และการตีความ
2) ความงามของผลงานสรางสรรค ไดแก รูปแบบ เทคนิควิธีการ
3) ความหมายของผลงานสรางสรรค คือ เนื้อหาสาระ
K
4.3.3 การวิเคราะหผลงานสรางสรรค
K
การวิเคราะหผลงานสรางสรรค (R3) ผูวิจัยไดนำทฤษฎีที่เกี่ยวของ ดังเชน ทฤษฎีสีของ
โคบายาชิ และทฤษฎีการวิเคราะหหาคาความสัมพันธระหวางสวนมูลฐานทางศิลปะและหลักการทาง
ศิลปะของ ยีน มิทเลอร โดยไดดำเนินการวิเคราะหผลงานสรางสรรคจิตรกรรมสื่อผสม : ความกลัวใน
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วิถีชีวิต ออกตามหลักการ ดังตอไปนี้คือ
1) การวิเคราะหรูปแบบ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้คือ
1.1) การวิเคราะหองคประกอบศิลป ผูวิจัยใช “Design Chart” ของ ยีน มิลเลอร
เพราะสามารถแสดงใหเห็นไดอยางชัดเจนวา ในผลงานจิตรกรรมสื่อผสมชิ้นนั้นๆ ไดใชสวนมูลฐาน
ทางศิลปะและหลักการทางศิลปะอยางไรบางสรางสรรคผลงาน จนเกิดเปนเอกภาพในผลงาน
1.2) การวิเคราะหสีของผลงานจิตรกรรมสื่อผสม : ความกลัวในวิถีชีวิต เพื่อหาการ
สื่อความหมายดานอารมณ ความรูสึกของสี โดยผูวิจัยไดนำทฤษฎีสีของโคบายาชิ มาใชในการ
วิเคราะหถึงสุนทรียภาพของสี อารมณ ความรูสึกในผลงานจิตรกรรมสื่อผสมของตนเอง
2) การวิเคราะหเทคนิควิธีการ
4.4 การพัฒนาผลงานจิตรกรรมสื่อผสม : ความกลัวในวิถีชีวิต
B
การพัฒนาผลงานสรางสรรคจิตรกรรมสื่อผสม : ความกลัวในวิถีชีวิต (D2) ผูวิจัยไดแบงการ
พัฒนาผลงานการสรางสรรค โดยประยุกตมาจากวิธีการสรางสรรคผลงานศิลปะของ ปรีชา เถาทอง
(กรมสงเสริมวัฒนธรรม, 2554: 11-14 และปรีชา เถาทอง, สัมภาษณ, 6 ธันวาคม 2554) ดังตอไปนี้
คือ
K
4.4.1 การพัฒนาความคิดในการสรางสรรค
1) แรงบันดาลใจ
2) แนวคิด
3) การตีความ
K
4.4.2 การพัฒนาความงามของผลงานสรางสรรค
1) รูปแบบ
2) เทคนิควิธีการ
K
4.4.3 การพัฒนาทางความหมายของผลงานสรางสรรค
การพัฒนาทางความหมายของผลงานสรางสรรค คือ เนื้อหาสาระ

