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บทคัดย่อ
การวิจยั เทคนิคทีพ่ งึ ประสงค์ของนาฏศิลปินในการใช้วาทศิลป์สำ� หรับละครร�ำ 
โดยการสัมภาษณ์ผเู้ ชีย่ วชาญ และเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรด้านนาฏศิลป์
ต่อเทคนิคทีพ่ งึ ประสงค์ในการใช้วาทศิลป์สำ� หรับละครร�ำ  เพือ่ ศึกษาและเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของบุคลากรด้านนาฏศิลป์ตอ่ เทคนิคทีพ่ งึ ประสงค์ในการใช้วาทศิลป์สำ� หรับ
ละครร�ำ กลุม่ ตัวอย่าง ทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ได้แก่  อาจารย์ประจ�ำสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย
หรือสาขาทีเ่ กีย่ วข้อง นักศึกษาทีเ่ รียนสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ชัน้ ปี ท่ี 4 และศิลปิ น
ทางด้านนาฏศิลป์ไทย เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสัมภาษณ์และ
แบบสอบถาม คือ แบบสอบถามรอบที่ 1 เป็นแบบสัมภาษณ์ แบบสอบถามรอบที่ 2 เป็น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้วธิ หี าค่าฐานนิยม
ค่าเฉลีย่ เลขคณิต และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบว่า 1. ผลการวิเคราะห์
สังเคราะห์เทคนิคทีพ่ งึ ประสงค์ในการใช้วาทศิลป์ส�ำหรับละครร�ำ  จากการสัมภาษณ์
ผูเ้ ชีย่ วชาญ มีความเหมาะสมทุกประเภทละคร 2. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อ
เทคนิ ค ที่พ งึ ประสงค์ข องนาฏศิล ปิ น ในการใช้ว าทศิล ป์ส�ำ หรับ ละครร�ำ  โดยรวมมี
ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก เรียงล�ำดับมากไปน้อยได้แก่  ละครเสภา ละครใน ละครพันทาง
ละครนอก ละครดึกด�ำบรรพ์ และละครชาตรี ตามล�ำดับ และ 3. ผลการการวิเคราะห์
เปรียบเทียบความคิดเห็นทีม่ ตี ่อเทคนิคทีพ่ งึ ประสงค์ในการใช้วาทศิลป์สำ� หรับละครร�ำ 
พบว่า ความคิดเห็นของนักศึกษา อาจารย์และนาฎศิลปิ นทีม่ ตี ่อเทคนิคทีพ่ งึ ประสงค์
ในการใช้วาทศิลป์สำ� หรับละครร�ำ โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
เป็ นไปตามสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้ เมือ่ พิจารณารายด้านพบว่า ความคิดเห็นของนักศึกษา
อาจารย์และนาฎศิลปิ นทีม่ ตี ่อเทคนิคทีพ่ งึ ประสงค์ในการใช้วาทศิลป์ส�ำหรับละครร�ำ
ประเภท ละครนอก ละครใน และละครดึกด�ำบรรพ์ แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ .05 นอกนัน้ ไม่แตกต่างกัน และเมือ่ เปรียบเทียบรายคูข่ องความคิดเห็นนักศึกษา
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อาจารย์และนาฎศิลปินทีท่ ตี อ่ เทคนิคทีพ่ งึ ประสงค์ในการใช้วาทศิลป์สำ� หรับละครร�ำพบว่า
ความคิดเห็นทีม่ ตี อ่ เทคนิคทีพ่ งึ ประสงค์ในการใช้วาทศิลป์สำ� หรับละครร�ำของนักศึกษา
และอาจารย์ แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 นอกนัน้ ไม่แตกต่างกัน   
ค�ำส�ำคัญ : 1.วาทศิลป์. 2. ละครร�ำ. 3. นาฏศิลปิน.
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Desirable Techniques of Dramatic Artists on Rhetorical Adoption
for Dance-drama
Nisa Malanont2
Abstract
This research was aimed to compare the various attitudes of dramatic
personnel on desirable techniques of rhetorical adoption for dance-drama.
The research was conducted through interviewing experts  and comparing
dramatic artists’ attitudes.The sample was conducted through simple random
sampling and determined by Crecy and Morgan’s Table. The sample was 203
people: teachers and students from Thai Music and Dramatic Arts Program as
well as dramatic artists.The research instruments were interview and questionnaires,
which covered both interview and rubric criteria. The data analysis was conducted
through mode, arithmetic and standard deviation. The statistics used for hypothesis
test were One-Way Analysis of Variance.  The researcher had tested to compare
pair difference through Scheffe’s method after data were significantly found
statistically different.The results of this study revealed that: (1) For analysis and
synthesis on desirable techniques of rhetorical adoption for dance-drama
conducted through interviewing the experts, it was appropriate for all kinds of
drama. (2) Concerning attitude analysis on dramatic artists’ desirable techniques
on rhetorical adaption for dance-drama, it was overall at a high level: Lakorn
Sepha, Lakorn Nai, Lakorn Pantang, Lakorn Nok,   Lakorn Duekdamban and
Lakorn Chatri  respectively.(3) For comparative analysis of attitudes of dramatic
personnel on desirable techniques of rhetorical adoption for dance-drama, it was
found that the overall attitudes of teachers, students and dramatic artists were
at the .05 level of significance.The rest were in accordance with the determined
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hypothesis. Considering each particular issue, it was found that the attitudes of
teachers, students and dramatic artists were at the .05 level of significance. And
other kinds of drama were at the same level. For pair comparison on attitudes
of the sample in the part of dance-drama, the attitudes of teachers and students
were at the .05 level of significance. The other kinds of drama were at the same
level.
Keywords: 1. Rhetorical. 2. Dance-drama. 3. Dramatic artists.
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บทน�ำ

การพูดเป็นเครือ่ งมือทีส่ ำ� คัญในการติดต่อสือ่ สารในชีวติ ประจ�ำวัน คนในสังคม
ไม่ว่าจะอยู่ในสาขาวิชาชีพใดจ�ำเป็ นต้องสือ่ สารกับผูเ้ กีย่ วข้องด้วยการพูด เพือ่ ให้เกิด
ความเข้าใจทีต่ รงกัน การพูดเป็นทักษะทางภาษาทีต่ อ้ งใช้มาก  และต้องใช้อยูต่ ลอดเวลา
จึงเป็นเรือ่ งทีท่ กุ คนต้องฝึกฝน คนทีพ่ ดู ได้ดอี ยูใ่ นระดับหนึ่ง เราเรียกว่าเป็นคนมีวาทศิลป์  
ด้วยเหตุน้ีวาทศิลป์จงึ เป็ นทัง้ ศาสตร์และศิลป์ เช่นเดียวกับการพูด เพราะมีกฎเกณฑ์
ทีแ่ น่ นอนหลายอย่างทีใ่ ช้ฝึกฝนทางด้านการพูด โดยอาศัยความสามารถในการฝึกฝน
จนเกิดความช�ำนาญ แต่อกี ส่วนหนึ่งเป็ นความสามารถในการปรุงแต่งถ้อยค�ำส�ำนวน
โวหารจนเกิดเป็ นศิลปะ  
           การแสดงละครเกือบทุกประเภทจะมีการสือ่ ความหมายด้วยวาทศิลป์ผนวกกับ
ภาษาท่ า ทาง และยัง ต้อ งค�ำ นึ ง ว่า ต้อ งเป็ น การสื่อ ความหมายที่ม ีล กั ษณะเฉพาะ
ตามประเภทของละครด้วย (Malanont, 2010: 165) ดังเช่นลักษณะเฉพาะของละครร�ำนัน้
นิยมแต่งด้วยค�ำประพันธ์ทเ่ี รียกว่า กลอนบทละครมาตัง้ แต่โบราณ อาจจะเป็ นเพราะ
กลอนประกอบด้วยฉันทลักษณ์ทม่ี แี บบแผนไม่ยุ่งยาก จึงค่อนข้างง่ายในการแต่งบท
และการขับร้อง ซึง่ ต้องมีการเอือ้ นเสียงประกอบ รวมทัง้ การร่ายร�ำด้วย ถ้าจ�ำนวนค�ำ
ในแต่ละวรรคมากเกินไปจะขาดความไพเราะในการขับร้อง ความหมายก็ไม่ชดั เจนเพราะ
ต้องรวบค�ำให้กระชับ การตีทา่ ร�ำท�ำได้ไม่คล่องตัว ส�ำหรับกลอนบทละครนัน้ แต่ละวรรค
จะประกอบด้วยค�ำเพียง 6-8 ค�ำ เป็ นการใช้คำ� น้อย แต่มคี วามสละสลวยได้ความหมาย
ครบถ้วน เหมาะกับท่าร�ำโดยเฉพาะตอนที่เป็ นบทเจรจา การใช้วาทศิลป์ในละคร
ทีแ่ ต่งด้วยฉันทลักษณ์แบบต่างๆนัน้ ผูแ้ สดงต้องเรียนรูเ้ รือ่ งการสัมผัสของฉันทลักษณ์
แต่ละประเภท ขณะทีเ่ จรจา จะต้องให้ได้อารมณ์ตามบทบาทและให้มสี มั ผัสทีถ่ ูกต้อง
ตามฉันทลักษณ์กำ� หนดไว้ การเพิม่ สัมผัสในจะท�ำให้มคี วามไพเราะมากขึน้
ป จั จุบ นั แม้ว่า การแสดงละครร�ำจะไม่เป็ น ที่นิ ย มดัง ที่เคยรุ่ง เรือ ง ในสมัย
ก่ อ นเปลี่ย นแปลงการปกครอง นอกจากจะไม่ เ ป็ น ที่นิ ย มแล้ ว ยัง หาดู ไ ด้ ย าก
จึงมีการก�ำหนดไว้ว่าละครเป็ นวัฒนธรรมไทยอีกแขนงหนึ่ง โดยกรมศิลปากรเป็ น
หน่วยงานหลักในการอนุรกั ษ์และเผยแพร่ให้อนุชนรุน่ หลังได้รจู้ กั กระทรวงศึกษาธิการ
และกระทรวงวัฒนธรรมได้ก�ำหนดให้สถานศึกษา ร่วมอนุ รกั ษ์และเผยแพร่แล้วก็ตาม
แต่กย็ งั คงไม่แพร่หลาย ข้าพเจ้า(ผูว้ จิ ยั )ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญในเรือ่ งนี้  จึงได้ศกึ ษา
และพัฒนาเทคนิคการใช้วาทศิลป์ในละครร�ำ  อันจะช่วยให้การแสดงละครร�ำน่ าสนใจ
ยิง่ ขึน้ ทัง้ ยังช่วยให้ผเู้ รียนมีแนวทางทีด่ ใี นการเรียนฝึกปฏิบตั ลิ ะครร�ำตลอดจนนาฏศิลปิน
ก็มหี ลักในการแสดงละครร�ำเพิม่ ขึน้ ด้วย
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วัตถุประสงค์ของโครงการวิ จยั
1. เพือ่ ศึกษาเทคนิคทีพ่ งึ ประสงค์ของนาฏศิลปินในการใช้วาทศิลป์สำ� หรับละครร�ำ
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรด้านนาฏศิลป์ต่อเทคนิคที่
พึงประสงค์ในการใช้วาทศิลป์สำ� หรับละครร�ำ
สมมติ ฐานการวิ จยั
สถานภาพบุคลากรนาฏศิลป์ต่างกัน ความคิดเห็นต่อเทคนิคทีพ่ งึ ประสงค์
ในการใช้วาทศิลป์สำ� หรับละครร�ำ ต่างกัน
ขอบเขตของโครงการวิ จยั
การวิจยั นีเ้ ป็นการวิจยั เพือ่ ศึกษาและพัฒนาเทคนิคการใช้วาทศิลป์สำ� หรับละครร�ำ
โดยก�ำหนดขอบเขตไว้ดงั นี้
1. ขอบเขตด้านพืน้ ที   
่
1.1 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และวิทยาลัยนาฏศิลป ในเขตกรุงเทพฯ
เขตภาคกลาง และเขตภาคตะวันออก จ�ำนวน 5 แห่ง คือ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 7
วิทยาลัยนาฏศิลปกรุงเทพฯ (ศาลายา) วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุร ี วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุร ี และวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุร ี
           
1.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพฯ เขตปริมณฑล เขตภาคกลาง
และเขตภาคตะวันออก จ�ำนวน 11 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ จัน ทรเกษม มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ บ้ า นสมเด็จ เจ้า พระยา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร  ี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี
2. ขอบเขตกลุม่ เป้าหมายในการวิจยั
2.1 อาจารย์ประจ�ำสาขาวิชานาฏศิลป์ไทยหรือสาขาทีเ่ กีย่ วข้อง        
2.2 นักศึกษาทีเ่ รียนสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ชัน้ ปีท่ี 4  
2.3 ศิลปินทางด้านนาฏศิลป์ไทยส�ำนักการสังคีต  วิทยาลัยนาฏศิลป์
และมหาวิทยาลัยราชภัฎ
จ�ำนวนประชากร 426 คน และกลุม่ ตัวอย่างจ�ำนวนทัง้ สิน้ 203 คน ดังตาราง
3. ขอบเขตเนื้อหาในการวิจยั
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ตาราง 1 แสดงจ�ำนวนประชากร
สถาบัน

จ�ำนวนอาจารย์ จ�ำนวนศิ ลปิ น

จ�ำนวน
นักศึกษา

วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง

15

0

20

วิทยาลัยนาฏศิลปกรุงเทพฯ(ศาลายา)

18

0

20

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุร  ี

15

0

22

วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุร ี

15

1

19

วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุร ี
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

10

0

20

15

0

28

มหาวิทยาลัยราขภัฏวไลยอลงกรณ์

5

0

10

มหาวิทยาลัยราขภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

6

1

19

มหาวิทยาลัยราขภัฏสวนสุนนั ทา   

10

2

21

มหาวิทยาลัยราขภัฏจันทรเกษม  

7

0

25

มหาวิทยาลัยราขภัฏราชนครินทร์

5

0

16

มหาวิทยาลัยราขภัฏพระนคร   

5

1

24

มหาวิทยาลัยราขภัฏพระนครศรีอยุธยา   

5

1

18

มหาวิทยาลัยราขภัฏสวนดุสติ   

6

0

0

มหาวิทยาลัยราขภัฏธนบุร  ี

5

0

0

ส�ำนักการสังคีต

0

16

0

รวม

426  

ตารางที ่ 2 แสดงจ�ำนวนกลุม่ ตัวอย่าง
สถาบัน

จ�ำนวน จ�ำนวน
อาจารย์ ศิ ลปิ น

จ�ำนวน
นักศึกษา

รวม

วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง

5

0

6

11

วิทยาลัยนาฏศิลปกรุงเทพฯ(ศาลายา)

5

0

6

11

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุร  ี

7

0

7

14

วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุร ี

5

1

6

12
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ตารางที ่ 2 แสดงจ�ำนวนกลุม่ ตัวอย่าง (ต่อ)
สถาบัน

จ�ำนวน จ�ำนวน
อาจารย์ ศิ ลปิ น

จ�ำนวน
นักศึกษา

รวม

วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุร ี
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

5

0

6

11

5

0

6

11

มหาวิทยาลัยราขภัฏวไลยอลงกรณ์

5

0

3

8

มหาวิทยาลัยราขภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

8

1

8

17

มหาวิทยาลัยราขภัฏสวนสุนนั ทา   

9

2

14

25

มหาวิทยาลัยราขภัฏจันทรเกษม  

5

0

14

19

มหาวิทยาลัยราขภัฏราชนครินทร์

3

0

9

12

มหาวิทยาลัยราขภัฏพระนคร   

5

1

7

13

มหาวิทยาลัยราขภัฏพระนครศรีอยุธยา   

5

1

6

12

มหาวิทยาลัยราขภัฏสวนดุสติ   

6

0

0

6

มหาวิทยาลัยราขภัฏธนบุร  ี

5

0

0

5

ส�ำนักการสังคีต

0

16

0

16

83

22

98

203

รวม

3. ขอบเขตเนื้อหาในการวิจยั
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กรอบแนวความคิ ดของโครงการวิ จยั
องค์ความรูจ้ ากผูเ้ ชีย่ วชาญนาฏศิลป์ไทย เรื่องการใช้วาทศิลป์ในละครร�า
(สังเคราะห์จากการสัมภาษณ์และเอกสารงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง)
ระดับความคิดเห็นต่อเทคนิคทีพ่ งึ ประสงค์ในการใช้วาทศิลป์สา� หรับละครร�า
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

สถานภาพบุคลากรด้านนาฏศิลป์ 3 กลุ่ม
1. นาฏศิลปิ น
2. อาจารย์
3. นักศึกษา

ระดับความคิดเห็นต่อเทคนิค
ทีพ่ งึ ประสงค์ในการใช้วาทศิลป์
ส�าหรับละครร�า

ภาพที ่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
นิ ยามศัพท์เฉพาะ
1. วาทศิลป์ หมายถึง ศิลปะในการพูดทีส่ ร้างความประทับใจ
2. ละครร�ำ หมายถึง ละครชาตรี ละครนอก ละครใน ละครดึกด�ำบรรพ์ ละครพันทาง
และละครเสภา ซึง่ เป็นละครร�ำทีม่ มี าตังแต่
้ สมัยโบราณ มีลกั ษณะแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชดั
และยังสามารถหาดูได้ในปจั จุบนั นี้
3. วาทศิลป์สำ� หรับละครร�ำ หมายถึง การใช้คำ� พูดทีม่ ลี ลี า จังหวะ ประกอบกับ
น�้ำเสียง ส�ำเนียงภาษา ลีลา ท่าทาง ภาษาท่านาฏศิลป์ ส�ำหรับละครชาตรี ละครนอก
ละครใน ละครดึกด�ำบรรพ์ ละครพันทาง และละครเสภา
4. เทคนิคทีพ่ งึ ประสงค์ หมายถึง ลักษณะ วิธกี าร หรือรูปแบบในการใช้คำ� พูด
ทีม่ ลี ลี า จังหวะ ประกอบกับน�้ำเสียง เนียงภาษา ลีลา ท่าทาง ภาษาท่านาฏศิลป์ทเ่ี หมาะสม
ส�ำหรับละครชาตรี ละครนอก ละครใน ละครดึกด�ำบรรพ์ ละครพันทาง และละครเสภา
5. ผู้เ ชี่ย วชาญ หมายถึง บุคคลที่ม คี วามรู้ค วามสามารถด้า นนาฏศิลป์
ซึง่ เป็นทีย่ อมรับนับถือของประชาชนโดยทัวไป
่ ประกอบด้วย ครูอาจารย์ทส่ี อนนาฏศิลป์
ศิลปินแห่งชาติ
6. นาฏศิลปิน หมายถึง ศิลปินผูม้ คี วามรูค้ วาม เชีย่ วชาญด้านนาฏศิลป์ไทย  
  
7. นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ชัน้ ปี ท่ี 4 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตกรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล และเขตภาคตะวันออก 11 แห่ง
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และนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ชัน้ ปีท่ี 4 ของวิทยาลัยนาฏศิลป์ในเขตกรุงเทพฯ
เขตภาคกลาง และเขตภาคตะวันออก 5 แห่ง
8. มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตกรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล และเขตภาคตะวันออก
หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏ 11 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ จัน ทรเกษม มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ บ้ า นสมเด็จ เจ้า พระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ   
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ใ นพระบรมราชู ป ถัม ภ์ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ ร�ำ ไพพรรณี
และมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
             9. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และวิทยาลัยนาฏศิลป ในเขตกรุงเทพฯ เขตภาคกลาง
และเขตภาคตะวันออก จ�ำนวน 5 แห่งคือ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปกรุงเทพฯ
(ศาลายา) วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุร  ี วิทยาลัยนาฏศิลปะอ่างทอง วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุร ี
และวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุร              
ี
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม
เพือ่ การวิจยั เรือ่ ง  เทคนิคทีพ่ งึ ประสงค์ในการใช้วาทศิลป์สำ� หรับละครร�ำ จ�ำนวน 2 ฉบับ
คือ
            1. แบบสัมภาษณ์รอบที่ 1 เป็ นแบบสัมภาษณ์สำ� หรับเทคนิคทีพ่ งึ ประสงค์
ในการใช้วาทศิลป์สำ� หรับละครร�ำ  ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้สมั ภาษณ์เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลจากกลุม่ ตัวอย่าง
ซึง่ ได้จากการเลือกแบบเจาะจง จ�ำนวน 15 คน คือ       
     
1.1 นาฏศิลปิน
  
1.2 อาจารย์
            2. แบบสอบถามรอบที่ 2 เป็ นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
ปลายปิด เพือ่ สอบถามเทคนิคทีพ่ งึ ประสงค์ในการใช้วาทศิลป์สำ� หรับละครร�ำ ซึง่ ผูว้ จิ ยั
ใช้วธิ สี ง่ แบบสอบถามไปยังกลุม่ ตัวอย่างเพือ่ ให้ตอบกลับ ได้แก่
2.1 นาฏศิลปิน
2.2 อาจารย์
2.3 นักศึกษา
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นต่อเทคนิคทีพ่ งึ ประสงค์
ในการใช้วาทศิลป์สำ� หรับละครร�ำ มีขนั ้ ตอนดังนี้
           1. น�ำแบบสัมภาษณ์รอบที่ 1 ไปสัมภาษณ์ นาฏศิลปิน และอาจารย์ จ�ำนวน 15 คน
เพือ่ เก็บข้อมูลน�ำมาสร้างเทคนิคทีพ่ งึ ประสงค์
2. น�ำแบบสัมภาษณ์รอบที่ 1 มาวิเคราะห์สงั เคราะห์สร้างเทคนิคทีพ่ งึ ประสงค์
ในการใช้วาทศิลป์สำ� หรับละครร�ำ สร้างเป็ นแบบสอบถามรอบที่ 2
3. น�ำแบบสอบถามรอบที่ 2 ซึง่ เป็ นแบบสอบถามทีม่ คี ณ
ุ ภาพตามมาตรฐาน
น�ำไปเก็บข้อมูลกับกลุม่ ตัวอย่าง
4. น� ำข้อมูลที่ได้จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์ความคิดเห็น
ต่อเทคนิคทีพ่ งึ ประสงค์ในการใช้วาทศิลป์สำ� หรับละครร�ำ และทดสอบสมมติฐานต่อไป     
				
การวิ เคราะห์ข้อมูล
ในการวิจยั ผูว้ จิ ยั ได้น�ำข้อมูลมาวิเคราะห์ประมวลผลด้วยเครือ่ งคอมพิวเตอร์
ใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป ส�ำหรับการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ (Statistical Package for Social
Sciences: SPSS) และประมวลผลโดยใช้สตู รทางสถิตคิ ำ� นวณสถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ครังนี
้ ้
ได้แก่
1. สถิตพิ น้ื ฐานโดยใช้คา่ ฐานนิยม ค่าเฉลีย่ เลขคณิตและส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
2.  สถิตทิ ใ่ี ช้ในการหาค่าความเชือ่ มันของแบบสอบถามความต้
่
องการ โดยใช้
สูตรสัมประสิทธิ ์แอลฟา (Coefficient of Alpha) ตามวิธขี องครอนบาค (Cronbach)
(Srisa-ard, 2002: 85)
3.  สถิตทิ ใ่ี ช้ในการทดสอบสมมติฐาน โดยเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อเทคนิค
ทีพ่ งึ ประสงค์ในการใช้วาทศิลป์สำ� หรับละครร�ำ โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
(One-Way Analysis of Variance) (Vernoy and Vernoy, 1997: 293) เมือ่ ข้อมูลมีความแตกต่าง
อย่า งมีนัย ส�ำ คัญ ทางสถิติ ผู้ว ิจ ยั ได้ท ดสอบเพื่อ เปรีย บเทีย บความแตกต่ า งรายคู่
ตามวิธขี องเชฟเฟ่ (Scheffe’s)
สรุปผลการวิ จยั
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลเทคนิคทีพ่ งึ ประสงค์ของนาฏศิลปินในการใช้วาทศิลป์
ส�ำหรับละครร�ำโดยการสัมภาษณ์ผเู้ ชีย่ วชาญ สรุปได้ดงั นี้
1. ผลการวิเคราะห์สงั เคราะห์เทคนิคทีพ่ งึ ประสงค์ในการใช้วาทศิลป์สำ� หรับ
ละครร�ำ จากการสัมภาษณ์ผเู้ ชีย่ วชาญ จ�ำนวน 15 คน ในรอบที่ 1 มีความเหมาะสมทุกข้อ
ดังนี้
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            เทคนิคทีพ่ งึ ประสงค์ของนาฏศิลปินในการใช้วาทศิลป์สำ� หรับละครร�ำ ประเภท
ละครชาตรี ประกอบด้วย การพูดในละครชาตรี ต้องพูดให้มจี งั หวะหนักแน่น กระแทกกระทัน้
แสดงตัวตนของตนตามบทบาท บทพูดที่เป็ นบทร้อยกรอง ต้องเน้ นความถูกต้อง
ตามฉันทลักษณ์ดว้ ย ในบทเจรจาแทรก มักเป็นร้อยแก้ว ควรพูดให้ชดั ถ้อยชัดค�ำ ผูแ้ สดง
ต้องพูดภายในขอบเขตของเนือ้ เรือ่ งจึงจ�ำเป็นต้องท�ำความเข้าใจกับเนือ้ เรือ่ งทีก่ ำ� หนดทังหมด  
้
ก่อนมีการเจรจาแทรก ผูแ้ สดงต้องร้องทอดเสียงก่อนแล้วจึงหยุดร้อง เพือ่ แทรกการเจรจา
เมือ่ ร้องจบ มีการเจรจาทวนบทร้องด้วยร้อยแก้ว เพือ่ ให้ผชู้ มเข้าใจเนือ้ เรือ่ งดียงิ่ ขึน้   การพูด
การเจรจาต้องใส่อารมณ์ตามเนื้อเรือ่ งให้สอดคล้องกับบุคลิกตัวละคร และเป็ นธรรมชาติ
สมจริงการใช้น้�ำเสียงในการเจรจาของละครชาตรีเช่นเดียวกับละครพืน้ บ้าน เน้นพูดเสียงสูง
และเน้นความหนักเบาของเสียง ส�ำเนียงภาษาของละครชาตรีชาวบ้าน เสียงจะเพีย้ นแปร่ง
ตามท้องถิน่ และการพูด การเจรจาของละครชาตรีแบบหลวง (กรมศิลปากร) จะมีบทพูด
ก�ำหนดอย่างชัดเจน ต่างจากของชาวบ้านทีม่ คี วามเป็ นอิสระมากกว่า
เทคนิคทีพ่ งึ ประสงค์ของนาฏศิลปินในการใช้วาทศิลป์สำ� หรับละครร�ำ ประเภท
ละครนอก ประกอบด้วย ภาษาที่ใช้ในการพูดเป็ นภาษาชาวบ้าน หรือภาษาตลาด
บางครัง้ หยาบคายเพือ่ ให้คนดูสนุกสนาน ผูแ้ สดงต้องมีปฏิภาณไหวพริบ เพราะบางครัง้
ต้องด้นบทเจรจาเองให้ได้ทนั ท่วงที  ผูแ้ สดงต้องมีความสามารถในการขับร้องเพลงไทย
ด้ว ยเพราะบางบทต้อ งร้อ งเอง เจรจาเอง ในการแสดงสามารถพูด นอกบทได้
ั บนั มาสอดแทรกเพือ่ สร้างอรรถรส พูด เจรจาด้วยน�้ำเสียงทีแ่ สดงตัวตน
โดยน�ำเหตุการณ์ปจจุ
ของตนตามบทบาทและบุคลิกตัวละคร บทพูดทีเ่ ป็ นกลอน เน้นแบ่งวรรคให้ถูกต้อง
ไพเราะตาม ฉันทลักษณ์ดว้ ย บทเจรจาแทรกระหว่างบทร้องหรือการร�ำ จะเป็นบทร้อยแก้ว
ต้องเจรจาให้สมจริง เพือ่ ช่วยเปลีย่ นอารมณ์ผชู้ ม ต้องพูด เจรจาใส่อารมณ์ในน�้ำเสียง
ตามบุคลิกและบทบาทของตัวละครให้เป็ นธรรมชาติ  มีการพูด การเจรจาค�ำราชาศัพท์
ตามบทบาทตัวละครแต่ไม่เคร่งครัด และพูดให้มจี งั หวะหนักแน่น และกระแทกกระทันอารมณ์
้
ตามบทบาท
เทคนิคทีพ่ งึ ประสงค์ของนาฏศิลปินในการใช้วาทศิลป์สำ� หรับละครร�ำ ประเภท
ละครในประกอบด้วย พูดและเจรจาค่อนข้างช้า เนิบนาบ ตามลีลาการแสดง การพูด
การเจรจาเน้นความถูกต้องตามแบบแผนและจารีตประเพณี  พูด เจรจาด้วยน�้ำเสียงทีส่ ภุ าพ
และใส่อารมณ์ในน�้ำเสียงไม่มากนัก มีบทพูดไม่มากและการพูดนัน้ เป็นการเน้นลีลาท่าร�ำ
ให้ได้ความหมายดีขน้ึ การพูด การเจรจาต้องใช้นาฏยศัพท์ประกอบ การตีบท เพือ่ ช่วยให้
ท่าร�ำงดงาม   พูด และเจรจาตามบทที่ก�ำหนด ไม่ออกนอกบทมากนัก เคร่งครัด
ทางด้านการใช้ภาษาท่านาฏศิลป์ประกอบการพูด การเจรจาให้ถกู ต้อง การพูดเน้นความถูกต้องชัดเจนของอักขระด้วย การพูดเน้นการใช้คำ� ราชาศัพท์ทถ่ี กู ต้องตามบทบาทและฐานะ
ของตัวละคร บทพูดเป็ นค�ำกลอนทัง้ หมด จึงเน้นให้ไพเราะและถูกต้องตามฉันทลักษณ์
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เทคนิคทีพ่ งึ ประสงค์ของนาฏศิลปินในการใช้วาทศิลป์สำ� หรับละครร�ำ ประเภท
ละครดึกด�ำบรรพ์ ประกอบด้วยผูแ้ สดงต้องร้องเอง พูดเอง เจรจาเองและร�ำเอง เจรจา
ด้วยร้อยแก้ว เน้นให้เหมาะสมกับบุคลิก บทบาท วัยและฐานะของตัวละคร บทพูดทีเ่ ป็ น
ค�ำกลอนเน้นให้ไพเราะและถูกต้องตามฉันทลักษณ์ การพูดต้องใส่อารมณ์พอประมาณ
ตามเนื้อเรือ่ งให้สอดคล้องกับบุคลิก และเป็ นธรรมชาติสมจริง (หนักแน่นกว่าละครใน)
มีการเจรจาเสริมบท เพื่อสร้างบรรยากาศในการแสดง ผูแ้ สดงต้องจ�ำบทให้แม่นย�ำ
ซึง่ ถือเป็ นคุณสมบัตพิ เิ ศษเพราะผูแ้ สดงต้องร้องและเจรจาเอง ผูแ้ สดงต้องมีไหวพริบ
สามารถพูดแก้ปญั หาเฉพาะหน้าได้ทนั ท่วงทีต่อการแสดงบทบาทนัน้ ๆ ลีลาและจังหวะ
ของการพูด ในละครดึกด�ำบรรพ์จะอยูร่ ะหว่างละครนอกกับละครในคือรวดเร็ว กระชับ
แต่ไม่ประณีตเท่าละครใน บทกลอนทีเ่ ป็ นค�ำพูดตัวละครต้องร้องเอง ผูแ้ สดงต้องเจรจา
ด้วยร้อยแก้วหรือค�ำพูดธรรมดาสอด หรือแทรกกับดนตรีและบทร้อง
เทคนิคทีพ่ งึ ประสงค์ของนาฏศิลปินในการใช้วาทศิลป์สำ� หรับละครร�ำประเภท
ละครพันทาง ประกอบด้วยการพูด การเจรจา ต้องชัดถ้อยชัดค�ำด้วยกระแสเสียงส�ำเนียง
ภาษาตามเชือ้ ชาติและบทบาทของตัวละคร ใช้การเจรจาด�ำเนินเรือ่ ง เพือ่ ให้การด�ำเนินเรือ่ ง
รวดเร็ว แสดงลีลาท่าทางประกอบการพูดตามวัย บทบาท เชือ้ ชาติและอารมณ์ของตัวละคร  
บทร้องทีเ่ ป็นค�ำพูดตัวละครต้องร้องเอง การพูดต้องใช้ลลี าท่าทางหรือภาษาท่าประกอบ
แต่ไม่มากนักและเน้นให้เป็นธรรมชาติ  บทพูดทีเ่ ป็นร้อยกรอง ผูแ้ สดงต้องพูดแบ่งวรรคตอน
ให้ถกู ต้องตามฉันทลักษณ์ดว้ ย การพูดมีการตีบทด้วยภาษาท่านาฏศิลป์ แต่ไม่มากนัก
โดยตีบ ทจากค�ำ ที่ม ีค วามหมายส�ำ คัญ ๆ ต้อ งเจรจาตามบทที่ก�ำ หนดเป็ น หลัก
และสามารถเสริมค�ำเจรจาได้โดยไม่ทำ� ให้เนื้อหาและบทบาทเปลีย่ น  มีการเจรจาแทรก
เป็นการสร้างบรรยากาศและให้ผชู้ มเข้าใจเพิม่ ขึน้ ใช้ภาษาท่าประกอบการพูด การเจรจา
ตามเชือ้ ชาติตวั ละครเป็ นหลักด้วยละครเสภา เน้นการเจรจาทีม่ ที งั ้ ส�ำเนียงภาษาไทย
และส�ำเนียงภาษาต่างชาติตามบทบาทตัวละคร การใช้น้ำ� เสียงในการพูดต้องให้เป็นธรรมชาติ
ตรงตามบทบาท บุคลิก วัยและอารมณ์ของตัวละคร การพูด การเจรจาใช้ภาษาสามัญ
เพราะเป็ นละครพื้นบ้าน บทพูดที่เป็ นร้อยกรอง ผูพ้ ูดต้องแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง
ตามฉันทลักษณ์ดว้ ย การพูดการเจรจาต้องใส่อารมณ์ในน�้ำเสียงตามบทบาท ตามเนื้อเรือ่ ง
และให้เป็นธรรมชาติ การพูดมีการตีบทประกอบ โดยใช้ภาษาท่านาฏศิลป์บา้ งแต่ไม่มากนัก
การพูด การเจรจาต้องชัดถ้อยชัดค�ำด้วยกระแสเสียงส�ำเนียงภาษาตามเชือ้ ชาติและ
บทบาทของตัวละคร ต้องพูดและเจรจาตามบททีก่ ำ� หนดเป็นหลักและสามารถเสริมค�ำพูดได้
โดยไม่ทำ� ให้เนื้อหาและบทบาทเปลีย่ นไป มีการเจรจาแทรกเป็นการสร้างบรรยากาศและ
ให้ผชู้ มเข้าใจดีขน้ึ ด�ำเนินเรือ่ งรวดเร็วด้วยบทเจรจาและการขับเสภา
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2. ผลการวิเ คราะห์ค วามคิด เห็น ต่ อ เทคนิ ค ที่พ งึ ประสงค์ข องนาฏศิล ปิ น
ในการใช้วาทศิลป์สำ� หรับละครร�ำ โดยรวมมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก เรียงล�ำดับ
เมือ่ พิจารณาในแต่ละประเภท พบว่า ความคิดเห็นทีม่ ตี ่อเทคนิคทีพ่ งึ ประสงค์
ในการใช้วาทศิลป์ส�ำหรับละครร�ำ  ประเภทละครชาตรี อยู่ในระดับมากและการพูด  
การเจรจาต้องใส่อารมณ์ตามเนื้อเรือ่ งให้สอดคล้องกับบุคลิกตัวละครและเป็ นธรรมชาติ
สมจริง มีความคิดเห็นในระดับมากทีส่ ุด รองลงมาได้แก่ บทพูดทีเ่ ป็ นบทร้อยกรอง
ต้องเน้นความถูกต้องตามฉันทลักษณ์ดว้ ย การใช้น้�ำเสียงในการเจรจาของละครชาตรี
เช่ น เดีย วกับ ละครพื้น บ้ า น เน้ น พู ด เสีย งสู ง และเน้ น ความหนั ก เบาของเสีย ง
และในบทเจรจาแทรก มักเป็ นร้อยแก้วควรพูดให้ชดั ถ้อยชัดค�ำ ตามล�ำดับ
ความคิดเห็นที่มตี ่อเทคนิคที่พงึ ประสงค์ในการใช้วาทศิลป์ส�ำหรับละครร�ำ 
ประเภทละครนอก อยูใ่ นระดับมาก และผูแ้ สดงต้องมีปฏิภาณไหวพริบ เพราะบางครัง้
ต้องด้นบทเจรจาเองให้ได้ทนั ท่วงทีดว้ ย มีความคิดเห็นในระดับมากทีส่ ดุ รองลงมาได้แก่
ภาษาทีใ่ ช้ในการพูดเป็ นภาษาชาว บ้าน หรือภาษาตลาด บางครัง้ หยาบคายเพื่อให้
ั บนั มาสอดแทรก
คนดูสนุกสนาน ในการแสดงสามารถพูดนอกบทได้ โดยน�ำเหตุการณ์ปจจุ
เพือ่ สร้างอรรถรส และบทพูดทีเ่ ป็นกลอน เน้นแบ่งวรรคให้ถกู ต้อง ไพเราะตามฉันทลักษณ์ดว้ ย
ตามล�ำดับ  
ความคิดเห็นที่มตี ่อเทคนิคที่พงึ ประสงค์ในการใช้วาทศิลป์ส�ำหรับละครร�ำ 
ประเภทละครใน อยูใ่ นระดับมาก และการพูด การเจรจาเน้นความถูกต้องตามแบบแผน
และจารีตประเพณี การพูดเน้นความถูกต้อง ชัดเจน ของอักขระด้วย มีความคิดเห็น
ในระดับมากทีส่ ดุ รองลงมาได้แก่ มีบทพูดไม่มาก และการพูดนัน้ เป็ นการเน้นลีลาท่าร�ำ
ให้ได้ความหมายดีขน้ึ บทพูดเป็นค�ำกลอนทังหมด
้ จึงเน้นให้ไพเราะและถูกต้องตามฉันทลักษณ์
และการพูด การเจรจาต้องใช้นาฏยศัพท์ประกอบการตีบท เพื่อช่วยให้ท่าร�ำงดงาม
ตามล�ำดับ
ความคิดเห็นที่มตี ่อเทคนิคที่พงึ ประสงค์ในการใช้วาทศิลป์ส�ำหรับละครร�ำ 
ประเภทละครดึกด�ำบรรพ์ อยู่ในระดับมาก และผูแ้ สดงต้องมีไหวพริบสามารถพูด
ั
แก้ปญหาเฉพาะหน้
าได้ทนั ท่วงทีตอ่ การแสดงบทบาทนัน้ ๆ มีความคิดเห็นในระดับมากทีส่ ดุ
รองลงมาได้แก่ ผูแ้ สดงต้องร้องเอง พูดเอง เจรจาเอง และร�ำเอง ผูแ้ สดงต้องจ�ำบทให้แม่นย�ำ  
ซึง่ ถือเป็นคุณสมบัตพิ เิ ศษ เพราะผูแ้ สดงต้องร้องและเจรจาเอง และบทพูดทีเ่ ป็นค�ำกลอน
เน้นให้ไพเราะ และถูกต้องตามฉันทลักษณ์ ตามล�ำดับ
ความคิดเห็นที่มตี ่อเทคนิคที่พงึ ประสงค์ในการใช้วาทศิลป์ส�ำหรับละครร�ำ 
ประเภทละครพันทางอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ และแสดงลีลาท่าทางประกอบการพูดตามวัย
บทบาท เชื้อ ชาติ และอารมณ์ ข องตัว ละคร มีค วามคิด เห็น ในระดับ มากที่สุ ด
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รองลงมาได้แก่ การพูด การเจรจา ต้องชัดถ้อยชัดค�ำด้วยกระแสเสียงส�ำเนียงภาษา
ตามเชือ้ ชาติและบทบาทของตัว  การพูดมีการตีบทด้วยภาษาท่านาฏศิลป์ แต่ไม่มากนัก
โดยตีบทจากค�ำทีม่ คี วามหมายส�ำคัญๆ และใช้การเจรจาด�ำเนินเรือ่ ง เพือ่ ให้การด�ำเนินเรือ่ ง
รวดเร็ว ตามล�ำดับ
ความคิดเห็นที่มตี ่อเทคนิคที่พงึ ประสงค์ในการใช้วาทศิลป์ส�ำหรับละครร�ำ 
ประเภทละครเสภาอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ และต้องพูดและเจรจาตามบททีก่ ำ� หนดเป็นหลัก
และสามารถเสริมค�ำพูดได้โดยไม่ท�ำให้เนื้อหาและบทบาทเปลีย่ นไป มีความคิดเห็น
ในระดับมากทีส่ ดุ รองลงมาได้แก่ ด�ำเนินเรือ่ งรวดเร็วด้วยบทเจรจา และการขับเสภา
การใช้น้�ำเสียงในการพูดต้องให้เป็ นธรรมชาติ ตรงตามบทบาท บุคลิก วัยและอารมณ์
ของตัวละคร และมีการเจรจาแทรกเป็ นการสร้างบรรยากาศและให้ผูช้ มเข้าใจดีขน้ึ
ตามล�ำดับ
3. ผลการการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นทีม่ ตี ่อเทคนิคทีพ่ งึ ประสงค์
ในการใช้วาทศิลป์สำ� หรับละครร�ำ พบว่า ความคิดเห็นของนักศึกษา อาจารย์และนาฎศิลปิน
ทีม่ ตี ่อเทคนิคทีพ่ งึ ประสงค์ในการใช้วาทศิลป์ส�ำหรับละครร�ำ  โดยรวม แตกต่างกัน
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้ เมือ่ พิจารณารายด้าน
พบว่า ความคิดเห็นของนักศึกษา อาจารย์และ นาฎศิลปิ นทีม่ ตี ่อเทคนิคทีพ่ งึ ประสงค์
ในการใช้วาทศิลป์สำ� หรับละครร�ำ  ประเภทละครนอก ละครใน และละครดึกด�ำบรรพ์
แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 นอกนัน้ ไม่แตกต่างกัน
เปรีย บเทีย บรายคู่ ข องความคิด เห็น นั ก ศึก ษา อาจารย์แ ละนาฎศิล ปิ น
ทีม่ ตี ่อเทคนิคทีพ่ งึ ประสงค์ในการใช้วาทศิลป์สำ� หรับละครร�ำประเภทละครนอกพบว่า  
ความคิดเห็นทีม่ ตี อ่ เทคนิคทีพ่ งึ ประสงค์ในการใช้วาทศิลป์สำ� หรับละครร�ำของนักศึกษา
และอาจารย์ แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 นอกนัน้ ไม่แตกต่างกัน   
ละครร�ำประเภทละครใน พบว่า ความคิดเห็นที่มตี ่อเทคนิคที่พงึ ประสงค์
ในการใช้วาทศิลป์สำ� หรับละครร�ำ ประเภทละครในของนักศึกษาและอาจารย์ แตกต่างกัน
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 นอกนัน้ ไม่แตกต่างกัน
ละครร�ำ ประเภทละครดึก ด�ำ บรรพ์ พบว่ า ความคิด เห็น ที่ม ีต่ อ เทคนิ ค
ทีพ่ งึ ประสงค์ในการใช้วาทศิลป์สำ� หรับละครร�ำ ประเภทละครดึกด�ำบรรพ์ของนักศึกษาแตกต่าง
นาฎศิลปินและอาจารย์ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 นอกนัน้ ไม่แตกต่างกัน  
ข้อเสนอแนะในการวิ จยั
1. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการแสดงละครร�ำของนาฏศิลปิ นมหาวิทยาลัย
ราชภัฎต่าง ๆ ตามกรอบเทคนิคทีพ่ งึ ประสงค์ในการใช้วาทศิลป์สำ� หรับละครร�ำทีไ่ ด้น้ี
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2. ควรมีการวิจยั ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้วาทศิลป์ส�ำหรับละครร�ำของ
นาฏศิลปินท้องถิน่ กับ  นาฏศิลปินในสถาบันการศึกษา นักศึกษาหรืออาชีพนาฏศิลปิน
3. ควรมีการวิจยั ความต้องการมีส่วนร่วมของศิลปิ นสาขาอื่นหรือผูช้ ่นื ชอบ
ในการแสดงนาฎศิลป์ไทยเพือ่ น�ำไปพัฒนาวาทศิลป์สำ� หรับการแสดงละครร�ำแต่ละประเภท
4. ควรมีการวิจยั และเปรียบเทียบวาทศิลป์สำ� หรับละครร�ำของไทยกับการแสดงละคร
ของนาฏศิลป์รว่ มสมัย
5. ควรมีการศึกษาความต้องการพัฒนา หรือผลกระทบทีม่ ตี ่อการแสดงของ
ละครร�ำอันเป็ นวัฒนธรรมของไทย ในสังคมยุคปจั จุบนั

  
								

188

ปีที่่ 36 ฉบับที่ ่ 2 พ.ศ. 2559

วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย

References
Aristotle. (1954). Rhetoric and Politics (W. Rhy  Roberts, Trans.).  New York:
Modern Library.
Banomyong, D.  (1999). Weaving Dream by Songs (สานฝันด้วยเสียงเพลง).
Bangkok: Banpleang.
Atthaphan, B. (1994).  An Analysis of Dance Drama in the King Rama II’s I-nao
(วิ เคราะห์บทละครร�ำ เรื่องอิ เหนา พระราชนิ พนธ์ในพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิ ศหล้านภาลัย). M.A. Thesis, School of Education.
Chalerdpetch, P. (1992).  An Analysis of Lakorn Pantang (วิ เคราะห์บทละคร
พันทาง).  M.A. Thesis. Songkhla Srinakharinwirot University, Bangkok,
Thailand.
Darnsomboon, P. (1995).   Duekdamban Drama of H.R.H Prince
Cudhadhujdharatilok (ละครดึกด�ำบรรพ์ของสมเด็จเจ้าฟ้ าจุฑาธุชธราดิลก).
M.A. Thesis, Faculty of Fine Arts, Chulalongkorn University, Bangkok,
Thailand.
Fine Arts Department. (1961). Thai Masked Dance, Drama and Likae Drama
(บทโขน ละคร และลิ เก).  Bangkok: Sivaporn.
________. (1989). Sepha Khun Chang Khun Phean (เสภาขุนช้างขุนแผน).  
Bangkok: Khurusapha Press.
Klaymook, K. et al.  (2008)  Chatri Drama in Angtong Province (ละครชาตรีใน
จังหวัดอ่างทอง).  Research  Report. The Office of National Culture
Commission, Ministry of Culture.
Kosinanon R. (2001). Natayasap: Language of Thai Dramatic Arts (นาฏยศัพท์
ภาษาท่านาฏศิ ลป์ ไทย). Bangkok: Thaiwattanapanich.
Lapiratanakul, V. (2000).   Rhetoric Teaching and Rhetoric: Theory and
Methodology in New (วาทนิ เทศและวาทศิ ลป์ หลักทฤษฎีและวิ ธีปฏิ บตั ิ
ยุคสหัสวรรษใหม่).  Millenium. Bangkok: Chulalongkorn University Press.
Malanont, N.  (1996). The Analytical Study of Chatri Drama in City of Pead Rio
(การศึกษาและวิ เคราะห์ ละครชาตรีเมืองแปดริ้ ว). Research Report.
Rajanagarindra Rajabhat Institute.
________.  (2009). Teaching Material for Rhetoric of Drama (เอกสารค�ำสอน
รายวิ ชาวาทศิ ลป์ การละคร). n.p. (Copied).
189

เทคนิคทีพ่ งึ ประสงค์ของนาฏศิลปินในการใช้วาทศิลป์

นิสา เมลานนท์

Monroe, A. H. and Ehninger, D. (1969). Principles of Speech Communication.
Glen View, IIIinoise: Scott, Foresman and Company.
Nawaphongthananon, A. et al.  (2012). The Court Play Performed by All Male:
Sangtong in the Scene of Phrasang’s Fish Finding (ละครนอก
แบบหลวง : เรื่องสังข์ทองตอนหาปลา).   Art Thesis, Faculty of Art
Education, Bunditpatanasilpa Institute, Bangkok, Thailand.
Nimnetiphan, S. (2005). Thai Drama (การละครไทย).  Bangkok: Thaiwattanapanich.
Songsiri, Y. (2003). Rhetoric in Literary Works (วาทศิ ลป์ ในวรรณกรรม).
Bangkok: Ramkhamheang  University.
Srisa-ard, B. (2002). Introduction to Research (การวิ จยั เบือ้ งต้น) (7th ed).
Bangkok: Suwiriyasarn.
Verberder, R. F., (1993). Communication (7th ed). California: Wadsworth.
Vernoy , M. and vernoy, J. (1997). Behavioral Statistics in Action. Pacific Grove,
CA: Brooks/Cole Publishing Company.

190

