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การวิจยั ในครัง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมนาฏศิลป์ สากลสาหรับกลุ่มคนทางานสานักงาน2) เพื่อประเมินผล
ก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรมชุดกิจกรรมนาฏศิลป์ สากลสาหรับกลุ่มคนทางานสานักงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ กลุ่มคนทางาน
สานักงานอายุระหว่าง 22 - 40 ปี จานวน 17 คน เป็ นพนักงานบริษัทสังกัด จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จากัด (มหาชน) แผนกดิจิตลั มีเดีย เครื่องมือที่ใช้
ได้แก่ แบบสอบถามสภาพร่างกายของกลุ่มคนทางานสานักงาน (ก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรม) ชุดกิจกรรมทางนาฏศิลป์ สากลสาหรับกลุ่ม
คนทางานสานัก งาน และอุป กรณ์เทคโนโลยี สารสนเทศอื่น ๆ การเก็ บ ข้อมูลวิจัย แบ่ งเป็ น ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการจัดทาเอกสารและติดต่ อ
ประสานงาน และศึกษาข้อมูลขัน้ พืน้ ฐาน ขัน้ ที่ 2 ขัน้ ดาเนินการ ลงพืน้ ที่เก็บข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง โดยระยะเวลาที่ใช้ในกิจกรรมคือ จานวน
12 วัน แบ่งเป็ น 3 รอบต่อวัน รอบละ 5 – 10 นาที และใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลเอกสาร วิเคราะห์ขอ้ มูลจากการประเมินผล
ของการทากิจกรรม และวิเคราะห์ขอ้ มูลจากลักษณะและอาการป่ วยของโรคออฟฟิ ศซินโดรม ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดกิจกรรมสาหรับอาการ
ปวดที่คอ บ่า ไหล่ ทักษะนาฏศิลป์ สากลที่ใช้คือ การยืดและการหดตัวของกล้ามเนือ้ การทรงตัวและการแยกสัดส่วนร่างกาย ระดับความ
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ปวดหลัง ทักษะนาฏศิลป์ สากลที่ใช้คือ การยืดและการหดตัวของกล้ามเนือ้ การเคลื่อนไหวไปตามแรงการทรงตัวและการแยกสัดส่วนร่างกาย
ระดับความเจ็บปวดก่อนเข้าร่วมกิจกรรมสูงสุดคือ ระดับ 4 จานวน 6 คน หลังเข้าร่วมกิจกรรมสูงสุดคือ ระดับ 4 จานวน 1 คน 3) ชุดกิจกรรม
สาหรับอาการปวดและตึงที่ขา ทักษะนาฏศิลป์ สากลที่ใช้คือ การทรงตัว การวางตาแหน่งเท้า การเตะขาและการเต้นกับอุปกรณ์ ระดับความ
เจ็บปวดก่อนเข้าร่วมกิจกรรมสูงสุดคือ ระดับ 4 จานวน 5 คน หลังเข้าร่วมกิจกรรมสูงสุดคือ ระดับ 3 จานวน 2 คน 4) ชุดกิจกรรมสาหรับอาการ
ปวดศี รษะ ทักษะนาฏศิลป์ สากลที่ใช้คือ การยืดและการหดตัวของกล้ามเนือ้ และการควบคุม ลมหายใจ ระดับความเจ็บ ปวดก่อนเข้าร่วม
กิจกรรมสูงสุดคือ ระดับ 5 จานวน 1 คน หลังเข้าร่วมกิจกรรมสูงสุดคือ ระดับ 3 จานวน 5 คน 5) ชุดกิจกรรมสาหรับอาการชาและฝื ดในการ
เคลื่อนไหวที่นิว้ ทักษะนาฏศิลป์ สากลที่ใช้คือ การแยกสัดส่วนร่างกาย การใช้มือ ข้อมือ และการออกแบบตาแหน่งของท่าโดยได้รบั แรงบันดาล
ใจจากนิตยสารต่าง ๆ ระดับความเจ็บปวดก่อนเข้าร่วมกิจกรรมสูงสุดคือ ระดับ 4 จานวน 3 คน หลังเข้าร่วมกิจกรรมสูงสุดคือ ระดับ 3 จานวน
2 คน การอภิปรายพบว่า 1) ระดับความเจ็บปวดก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรม ชุดกิจกรรมสาหรับอาการปวดที่คอ บ่า ไหล่และชุดกิจกรรม
สาหรับอาการชาและฝื ดในการเคลื่อนไหวที่นวิ ้ เป็ นชุดกิจกรรมที่เห็นผลได้ดีที่สุด 2) ชุดกิจกรรมสามารถใช้การสังเกตความยืดหยุุ่นร่างกาย
แทนการทาแบบสอบถามสภาพร่างกายได้ผลระดับหนึ่ง ถ้าความยืดหยุ่นร่างกายพัฒนาจะทาให้สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้มากขึน้ แสดงว่า
อาการเจ็บปวดลดลง 3) รูปแบบของแบบวัดระดับความเจ็บปวด ใช้รูปภาพแสดงถึงสีหน้าความเจ็บปวดแล้วแบ่งเป็ นระดับ 0 ถึงระดับ 5 มีการ
อธิบายการเจ็บปวดแต่ละระดับกากับไว้ในแบบสอบถาม ทาให้กลุ่มตัวอย่างที่กรอกแบบสอบถามมีความเข้าใจและสามารถให้ขอ้ มูลได้ถูกต้อง
ส่วนอาการในแบบสอบถามได้จากการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล 4) ชุดกิจกรรมนาฏศิลป์ สาหรับอาการปวดศีรษะ อาจต้องมีการใช้ศาสตร์
อื่น ๆ เช่น การนวดและกดจุด โยคะ ไทเก๊ ก เป็ น ต้น เข้า มาประยุ ก ต์ เพื่ อ ให้ ผ ลลัพ ธ์ที่ ไ ด้จ ากการท ากิ จ กรรมเห็ น ผลที่ ชั ด เจนมากขึ น้
นอกเหนือไปจากแจ๊สดานซ์, บัลเลต์, นาฏศิลป์ ร่วมสมัย และการเต้นโวค 5) การออกแบบทางนาฏศิลป์ ในชุดกิจกรรมนาฏศิลป์ สาหรับกลุ่ม
คนทางานสานักงาน ไม่มีการทดลองโดยการด้นสดและการประเมินผลจากการด้นสด ตามหลักการออกแบบท่าเต้น ถ้าใช้ 2 หลักการดังกล่าว
ท่าเต้นที่ใช้ในกิจกรรมจะไม่สามารถลดอาการปวดที่พบในการทางานสานักงาน
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The aims of this research are as follows: (1) to develop a set of western dance activities for office workers; and
(2) to assess the pre and post-participation in a set of western dance activities for office workers. The sample group used in the
research consisted of seventeen office workers aged between twenty-two to forty, who worked for GMM Media Public Company
Limited in the Digital Media Division. The research instrument was a questionnaire on the physical condition of office workers
(pre- and post-activity participation), a set of western dance activities for office workers, and other information on technology and
equipment. The research data collection was divided into the following steps: step one consisted of the preparation of
documents, The coordination and the study of basic information and step two involved data collection from the sample group.
The duration of the activities was twelve days, which was divided into three rounds per day, with five to ten minutes in each
round. The data analysis contained an analysis of the documentary data, an analysis of the data from activity evaluation and an
analysis of the data from the characteristics and symptoms of office syndrome. The results of the research revealed the
following: (1)a set of western dance activities for neck and shoulder pain consisted of the stretching and the contraction of
muscles, balance and body proportion. In terms of pre-activity participation, there were five people with the highest pain level of
four. In terms of post–activity participation, there were two people with the highest pain level of three; (2) a set of western dance
activities for back pain consisted of the stretching and the contraction of muscles and movement based on force, balance and
body proportions. In terms of pre- activity participation, there were six people with the highest pain level of four. In terms of post–
activity participation, there was one person with the highest pain level of four; (3) a set of western dance activities for leg pain
and stiffness consisted of balance, leg positioning, kick, and dance using equipment. In pre - activity participation, there were
five people with the highest pain level of four. In post–activity participation, there were two people with the highest pain level of
three; (4) a set of western dance activities for headaches consisted of stretching, contraction of muscles and breath control. With
regard to pre-activity participation, there was one person with the highest pain level of five. With regard to post–activity
participation, there were five people with the highest pain level of three; (5) a set of western dance activities for numbness and
stiffness in finger movements consisted of body proportions, the use of hands and wrists, and posture design inspired by
magazines. Regarding the pre-activity participation, there were three people with the highest pain level of four. In post–activity
participation, there were two people with the highest pain level of three. In conclusion that: (1) to assess the pre and postparticipation; in terms of neck and shoulder pain, numbness and stiffness in finger movements are the most effective activity
sets; (2) the activity sets can be used to observe the flexibility of the body instead of conducting a physical health questionnaire.
If flexibility is developed, the body will be able to move more body, show that the pain is reduced; (3) the form of the pain scale;
use the picture to show the pain expression and then divide it into levels zero through level five, each level of pain is described
in the questionnaire. Make the sample filling the questionnaire understand and able to provide accurate information. The
symptoms in the questionnaires were obtained from the study and data collection; (4) a set of western dance activities for a
headache may have to use other science such as Massage and Acupressure, Yoga, Taijiquan, etc. to apply. In addition to Jazz
Dance, Ballet, Contemporary Dance and Vogue Dance; (5) choreography in a set of western dance activities for office workers
can’t use improvisation, evaluation of improvisation, selective and refinement to the principle of choreography. If using these
principles, the choreography used in the activity will not reduce the pain found in office work.

Keyword : western dance activities, office workers, office syndrome, creative dance
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ปริญญานิพนธ์ฉบับนีส้ าเร็จลุล่วงได้ดว้ ยความกรุณาแนะนาและให้คาปรึกษา ความใส่ใจ
อย่ า งดี ยิ่ ง จาก อาจารย์ ด ร. ธรากร จั น ท น ะส าโร ป ระธาน ที่ ป รึ ก ษ าป ริ ญ ญ านิ พ น ธ์ ,
ผู้ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร. ปิ ยวดี มากพา อาจารย์ท่ี ป รึก ษาร่ ว มปริญ ญานิ พ นธ์ ประธานและ
คณะกรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ ที่ได้กรุ ณาถ่ายทอดความรู ้ แนวคิด วิธีการ คาแนะนา
และตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่ยิ่ง ผูว้ ิจยั กราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูง
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และผู้ช่ วยศาสตราจารย์ ดร. กิต ติกรณ์ นพอุด มพัน ธุ์ ที่ กรุ ณ าถ่ ายทอด แนะนา ตรวจสอบแก้ไข
ข้อบกพร่องต่าง ๆ และแนวทางในการทาวิจยั ด้วยความเอาใจใส่ยิ่ง
ขอขอบพระคุณ ผู้ช่ วยศาสตราจารย์ ดร. วิ ศ รุ ต บุ ต รา ส านัก วิช าวิ ท ยาศาสตร์สุขภาพ
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ขอขอบพระคุณ ฝ่ ายดิจิตัล มีเดีย ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จากัด (มหาชน) ที่ให้ความ
ร่วมมือในการเก็บข้อมูลเป็ นอย่างดี
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บทที่ 1
บทนา
1. ภูมิหลัง
ในปั จจุบันนีเ้ ราไม่ สามารถปฏิเสธได้ว่า มนุษย์และเทคโนโลยีนั้นเป็ นของคู่กัน ยิ่งเกิด
การพัฒนาของเทคโนโลยี ก็ยิ่งส่งผลต่อการดาเนินชีวิตประจาวัน เพราะเทคโนโลยีบางอย่างช่วย
ให้ม นุษย์ใช้ชีวิตได้ส ะดวกสบายขึน้ การใช้เทคโนโลยีท่ีถูกต้อง และใช้อย่างพอดีก็ช่วยอานวย
ความสะดวกให้มนุษย์ เมื่อใดก็ตามที่มนุษย์ใช้เกิดความพอดี ผลเสียที่ตามมาก็เช่นกัน ยกตัวอย่าง
เช่น คอมพิวเตอร์ เป็ นอีกสิ่งหนึ่งที่อานวยความสะดวก ผูกติดกับชีวิตประจาวันของคนทั่วไปอย่าง
เลี่ยงไม่ได้ เพราะคอมพิวเตอร์ถือเป็ นส่วนหนึ่งของการทางานในเกือบทุก ๆ สาขาอาชีพ ในหนึ่งวัน
คนส่วนมากจะใช้เวลาอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ไม่ต่ากว่า 8 ชั่วโมง บางคนอาจจะมากกว่านัน้ (มนรดา
ฉัตรธรรม, 2553, ไม่ปรากฎเลขหน้า) นี่จึงเป็ นสาเหตุท่ีทาให้สุขภาพเสีย การทางานของร่างกาย
ผิดปกติ เกิดอาการปวดหลัง ปวดตา ปวดหัว เมื่อยล้า ฯลฯ เทคโนโลยีจึงอาจย้อนกลั บมาทาร้าย
ทัง้ จิตใจและสุขภาพของมนุษย์ และยิ่งในปัจจุบนั มนุษย์นนั้ ตื่นตัวในเรื่องของสุขภาพน้อยลง ทาให้
มนุษย์เคลื่อนไหวร่างกายและออกกาลังกายน้อยลง เกิดการพัฒนากล้ามเนือ้ ที่ไม่เท่ากันหรือไม่
คงที่ทั้งเด็กและผูใ้ หญ่ โดยเฉพาะอาชีพ ที่ตอ้ งใช้เวลาอยู่กับคอมพิวเตอร์ห รือเทคโนโลยีนาน ๆ
ส่วนใหญ่มกั จะเป็ นคนทางานออฟฟิ ศ ซึ่งต้องนั่งหน้าคอมพิวเตอร์เป็ นระยะเวลานานเกิน 2 ชั่วโมง
และมักมีปัญหากล้ามเนือ้ หลังตึง ปวดหลัง ปวดต้นคอ ปวดสะบักไหล่ การที่กล้ามเนือ้ ของเราถูก
แช่แข็งไว้ในตาแหน่งเดิมนาน ๆ ทาให้เกิดอาการหดตัวของกล้ามเนือ้ นานจนเริ่มเครียดเกร็งแข็ง
(ถือศีล ดิฐวัฒน์โยธิน, 2551, น. 20) เมื่อเกิดอาการเหล่านีส้ ะสม การรักษาก็จะยิ่งหายยากขึน้
กลุ่ม ประชากรที่ อยู่ในช่ วงวัย 15 - 60 ปี ถื อเป็ น กลุ่ม วัย ทางาน ซึ่ง เป็ น วัยที่ก่ อให้เกิ ด
ผลผลิตทางด้านเศรษฐกิจ และมีสว่ นสาคัญต่อฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศ ในสัดส่วนที่สงู กว่า
วัยอื่น ๆ (ร้อยละ 67) แต่อีกไม่กี่ปีขา้ งหน้ากลุ่มคนทางานสานักงานนีจ้ ะค่อย ๆ ลดลงจากอัตรา
การเกิดที่ลดลง และการก้าวเข้าสู่สงั คมสูงอายุอย่างเต็มตัว การเตรียมพร้อมเพื่อการเป็ นผูส้ งู วัยที่
มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี พึ่งตัวเองให้ได้มากที่สดุ และเป็ นภาระต่อสังคมน้อยที่สดุ ถือเป็ นสิ่งสาคัญและ
จาเป็ นต้องให้ความสนใจเป็ นพิเศษ โดยเฉพาะกับกลุ่มวัยทางานที่จะก้าวเข้าสูก่ ารเป็ นผูส้ งู อายุนนั้
ต้องตระหนักและให้ความส าคัญ อย่างมาก ข้อมูลจากการส ารวจเกี่ยวกับ สุขภาพอนามัยของ
สานักงานสถิติแห่งชาติ พบประเด็นน่าสนใจในเรื่องพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของกลุม่ คนทางาน
สานักงาน นอกจากนีก้ ลุ่มคนทางานสานักงานยังออกกาลังกายน้อยกว่ากลุม่ อื่น ๆ อย่างเห็นได้ชดั
แม้จ ะมี ก ารรณรงค์ให้อ อกก าลัง กายเพื่ อ สุข ภาพกัน อย่ า งต่ อ เนื่ อ งก็ ต าม แต่ ก็ ยัง พบว่ า กลุ่ม
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คนท างานส านั ก งานเพี ย ง 1 ใน 5 เท่ า นั้น ที่ อ อกก าลัง กาย (ส านั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ , 2560)
(เอกสารจากเว็บไซต์) เมื่อก้าวเข้าสูช่ ีวิตการทางานนั่นเป็ นวัยที่หนุ่มสาวทัง้ หลายจะมีเวลาพักผ่อน
น้อยลง เพราะต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ กับ การทางาน อาจทาให้ขาดการดูแลสุขภาพของตนเอง
เกี่ยวกับปัญหาที่ว่านี ้
นายแพทย์วิชช์ เกษมทรัพย์ ที่ปรึกษาแผนงานเครือข่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อให้ขอ้ มูลว่า
โรคของกลุ่มคนทางานสานักงานมีสาเหตุหลายอย่าง แต่ท่ีสาคัญคือพฤติกรรมเสี่ยงที่มากับวิถีชีวิต
สมัยใหม่ท่ีมีการบริโภคมากเกิน แต่ขาดกิจกรรมทางกายที่เพียงพอจนก่อให้เกิดโรค เช่น โรคอ้วน
และนา้ หนักเกิน โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคมะเร็ง เป็ นต้น สาเหตุท่ีพบมากที่สดุ ของกลุ่มคนทางาน
สานักงานคือ การนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์นานจนเกินไป คนเราเมื่อนั่งแช่แข็งเกิน 1 - 2 ชั่วโมงโดย
ไม่ขยับลุกออกมาจะส่งผลเสียต่อร่างกายระยะยาว เมื่อทาเป็ นกิจวัตรประจาวันจนเคยชิน หลาย
คนต้องทางานหน้าคอมพิวเตอร์ทงั้ วัน ซึ่งจะทาให้เกิดอาการดวงตาตึงเครียด มองภาพได้ไม่ชดั เจน
และมักจะเกิดอาการปวดศีรษะตามมา ดังนัน้ หากจาเป็ นต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็ นเวลานาน ควรพัก
สายตาทุก 1 ชั่วโมง โดยการมองออกไปในระยะไกลบ้างสัก 3 - 5 นาที การทาแบบนีท้ กุ ชั่วโมงก็จะ
ช่วยลดอาการดังกล่าวได้ นอกจากปั ญหาทางด้านสายตาแล้ว อีกปั ญหาหนึ่งที่หนีไม่พน้ ของหนุ่ม
สาววัยทางานก็คือ อาการปวดหลัง เมื่อยเอว หรือที่เรียกว่าโรคออฟฟิ ศซินโดรม ซึ่งเกิดจากการนั่ง
ทางานนาน ๆ ทาให้มีอาการปวดหลัง ปวดคอ และปวดศีรษะด้วย ดังนัน้ ควรจะเปลี่ยนท่านั่ง และ
ลุกออกไปเดินยืดเส้นยืดสายบ้าง ไม่ควรนั่งอยู่กับที่เป็ นเวลานาน ๆ (สานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริม สุขภาพ, 2560, น. ออนไลน์) และกรมการแพทย์ชีพ้ นักงานออฟฟิ ศควรขยับและ
ปรับอิรยิ าบถการทางานอย่างน้อยวันละ 2 ครัง้
นายแพทย์ส มศักดิ์ อรรฆศิ ล ป์ อธิ บดี กรมการแพทย์ ได้แสดงความคิดเห็นว่า อาการ
บาดเจ็บที่เกิดจากการทางานในชีวิตประจาวันไม่ว่าจะเป็ น ปวดคอ บ่า ไหล่ หลัง เป็ นผลมาจาก
การทางานต่อเนื่องเป็ นเวลานาน ประกอบกับการทางานด้วยความเร่งรีบ บางครัง้ ทาให้ตอ้ งอด
อาหาร อดหลับอดนอน หรือนอนดึกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นอกจากนี ้ การที่พนักงานต้องแบกรับ
ความตึงเครียด และความกดดัน ร่วมกับการทางานในอิริยาบถเดิมต่อเนื่องเป็ นเวลานาน ทาให้
ร่างกายไม่ได้ผ่อนคลาย ดังนัน้ จึงขอแนะนาการออกกาลังกายที่ดีต่อสุขภาพและทุกคนสามารถทา
ได้คือ การวิ่ง หรือการเดินเพื่อสุขภาพและการขยับร่างกายระหว่างวันอย่างสม่า เสมอ นอกจากนี ้
ระหว่างนั่งทางานในแต่ละวัน ควรปรับอิริยาบถด้วยการขยับเดินบ้างในช่วงเช้าและช่วงบ่ายเป็ น
เวลาอย่างน้อย 5 - 10 นาที หรือขยับ ปรับ เปลี่ยนอิริยาบถทุก 1 - 2 ชั่วโมง (ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2560) (เอกสารจากเว็บไซต์)
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นายแพทย์วิศิษฎ์ ตัง้ นภากร อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวง
สาธารณสุขให้สมั ภาษณ์ว่า กรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีนโยบายเร่ง พัฒนาส่งเสริมให้ประชาชน
มีความรู ด้ า้ นสุขภาพอย่างเพียงพอ และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดปั ญหา การเจ็บป่ วย
ลดรายจ่ าย ค่ ารักษาพยาบาลประเทศ ทั้ง นี ้ได้ท าการประเมิ น ระดับ ความรอบรู ้ ด้านสุขภาพ
(Health Literacy) และพฤติกรรมสุขภาพ (Health Behavior) ตามหลัก 3อ. 2ส. ของประชาชน
กลุ่มวัยทางาน ช่วงอายุ 15 – 59 ปี ในปี พ.ศ. 2559 จานวน 15,278 คน ที่อยู่ในหมู่บา้ น ในตาบล
จัดการสุขภาพครอบคลุมทัง้ 76 จังหวัด ที่ดาเนินงานเสริมสร้างการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ตามหลัก 3อ. 2ส. ซึ่งเป็ นวิธี การสร้างสุขภาพดี ลดความเสี่ยงการเกิดโรควิถีชี วิต 5 โรค ได้แก่
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็ง ประกอบด้วยการ
รับประทานอาหาร การออกกาลังกาย อารมณ์ การงดสูบบุหรี่ และงดดื่มสุราผลพบว่าประชาชนวัย
แรงงานส่วนใหญ่ยังมีความเสี่ยงต่อการป่ วยเป็ นโรคเรือ้ รังอย่างมาก (สานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ, 2560) (เอกสารจากเว็บไซต์)
จากข้างต้นจะพบว่าในกลุ่มวัยทางานนัน้ ในแต่ละปี มีผบู้ าดเจ็บ ทุพพลภาพ และเสียชีวิต
จากการท างาน ทั้ ง ในภ าคอุ ต สาหกรรม และภาคเกษตรกรรมเพิ่ ม ขึ ้น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ทัง้ นี ้ เนื่องมาจากสภาพแวดล้อมในการทางาน ยังไม่เอือ้ ต่อความปลอดภัย (Occupational Safety)
ทาให้ภาครัฐต้องเข้ามากากับ ดูแล คุม้ ครองสวั สดิการแรงงาน และพยายามส่งเสริมสุขภาพของ
คนทางานในสถานประกอบการ เพื่อมิให้เกิดการสูญเสียต่อทรัพยากรมนุษย์ของประเทศก่อนวัย
อัน สมควร (ส านัก ที่ ป รึก ษากรมอนามัย , 2560) (เอกสารจากเว็ บ ไซต์) การที่ มี สุข ภาพที่ ดี นั้น
สามารถทาให้เราได้ทาอะไรหลายสิ่งที่เราต้องการ เมื่อใดก็ตามที่มีสุขภาพที่ไม่ดีการใช้ชีวิตและ
จิตใจของเราก็อาจจะย่าแย่ตามไปด้วย จนบางคนนัน้ สามารถเรียกได้ว่า ใช้ชีวิตอยู่บนความทุกข์
เพราะการมีสขุ ภาพที่ไม่แข็งแรงนั่นเอง อยากทาอะไรก็ไม่มีโอกาสที่จะทา ประกอบอาชีพที่ตนเอง
ชอบยังไม่ได้ ทาให้มนุษย์เราเกิดมาล้วนอยากมีสขุ ภาพที่ดี สมบูรณ์แข็งแรง เพื่อจะใช้ชีวิตได้อย่าง
มีความสุขได้ทาอะไรตามใจหวัง ส่วนคนที่มีสขุ ภาพที่ดีอยู่แล้วต้องรูจ้ กั ดูแล รักษา ใส่ใจสุขภาพอยู่
ตลอด มนุษย์เราใช้ชีวิตอย่างเคยชิน จนลืมนึกไปว่าหลาย ๆ ปั จจัยสามารถส่งผลเสียต่อสุขภาพ
มนุษย์ จากการกระทาซา้ ๆ เดิม ๆ
โดยพืน้ ฐานแล้วในชีวิตประจาวันของมนุษย์จะต้องมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา เช่น
การนั่ง การเดิน การวิ่ง ทุกการเคลื่อนไหวล้วนเป็ นกิจกรรมที่ตอ้ งอาศัยสมรรถภาพทางกายทัง้ สิน้
สมรรถภาพทางกาย (Physical Fitness) คือ สภาวะของร่างกายที่อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อที่จะช่วยให้
บุคคลสามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดอัตราความเสี่ยงของปั ญหาทางสุขภาพ (สุพิตร
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สมาหิโต และคณะ, 2555, น. 7) จึงเป็ นสิ่งสาคัญในการชีว้ ดั ว่ามีร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรงหรือไม่
การทดสอบสมรรถภาพของเด็กจึงจาเป็ นเพื่อที่จะพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพต่อไป สมรรถภาพทาง
กายนัน้ แบ่งออกได้เป็ น 2 ชนิด คือ สมรรถภาพทางกายที่สมั พันธ์กับสุขภาพ (Health - Related
Physical Fitness) และสมรรถภาพทางกายที่ สั ม พั น ธ์ กั บ ทั ก ษะ (Skill – Related Physical
Fitness) สมรรถทางกายสามารถวัดได้จากหลายอย่างร่วมกันดังนี ้ ความแข็งแรงของกล้ามเนือ้
(Muscle Strength) ความอดทนของกล้ามเนือ้ (Muscle Endurance) ความอ่อนตัว (Flexibility)
ความอดทนของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด (Cardiovascular Endurance) องค์ประกอบของ
ร่ า งกาย (Body Composition) ความเร็ ว (Speed) ก าลั ง ของกล้ า มเนื ้ อ (Muscle Power)
ความคล่องแคล่วว่ องไว (Agility) การทรงตัว (Balance) เวลาปฏิ กิ ริย า (Reaction Time) การ
ทางานที่ประสานกัน (Coordination) (สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร, 2560) (เอกสารจาก
เว็ บ ไซต์) ในทุ ก วัย จะมี ก ารวัด สมรรถภาพในด้า นต่ า ง ๆ ข้า งต้น แต่ จ ะแตกต่ า งกัน ที่ เกณฑ์
มาตรฐานสมรรถภาพทางกายมีระดับความยาก ความง่ายที่แตกต่างกันไปให้เหมาะกับช่วงอายุ
การออกก าลัง กายจึ ง เป็ น กิ จ กรรมที่ ช่ ว ยเสริม สร้า งให้ร่า งกายคงไว้ซ่ึ ง สุข ภาพและ
ความแข็งแรงของร่างกาย ช่ วยส่งเสริม ความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ และระบบไหลเวียนโลหิ ต
การออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอนอกจากช่วยรักษาโรคได้แล้ว ยังช่วยลดความเครียดได้อีกด้วย
การออกก าลัง กายไม่ ไ ด้ห มายถึ ง การแข่ ง ขัน กี ฬ ากับ ผู้อ่ื น กิ จ กรรมใด ๆ ก็ ต ามที่ ใช้ร่า งกาย
มีการกระตุน้ ระบบไหลเวียนโลหิต สามารถเรียกได้ว่าเป็ นการออกกาลังกาย เช่น การทาความ
สะอาดบ้าน การเดินมาที่ทางาน ยืนคุยโทรศัพ ท์ หรือแม้แต่การเดินช็ อปปิ ้ง (สานักงานกองทุน
สนับ สนุน การสร้า งเสริม สุขภาพ, 2557: 2) การฝึ ก กายบริห ารหรือ ออกก าลัง กายในที่ ท างาน
ถือเป็ นการผ่อนคลายร่างกายที่มีสาเหตุมาจากอาการปวดเมื่อย คลายเครียดจากการทางานมา
เป็ นเวลานานติดต่อกันหลายชั่วโมง กายบริหารในที่ทางานนัน้ จะมีความแตกต่างไปจากการออก
กาลังกาย สามารถทาได้ทุกที่ เช่น เก้าอี ้ โต๊ะ หน้าเครื่องถ่ายเอกสาร เป็ นต้น การบริหารร่างกายใน
ที่ทางานนั้นจะเป็ นการช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจนในกระแสเลือด ซึ่งจะส่งผลต่อร่างกายทาให้มี
ความกระปรีป้ ระเปร่า เพิ่มความสามารถในการทางาน มีสมาธิมากขึน้ ทัง้ หมดนีล้ ว้ นส่งผลให้เกิด
ประสิทธิ ภาพในการทางานดียิ่งขึน้ (ปทัตตา ภริตาธรรม, 2537, น. 10) แต่คนเรามักจะหาข้ออ้าง
ในการหลีกเลี่ยงการออกกาลังกาย เช่น ไม่มีเวลา สถานที่ไม่เอือ้ อานวย ปั ญหาเกี่ยวกับสุขภาพ
ปั ญหาดิน ฟ้า อากาศ จนลืมนึกไปว่าร่างกายนัน้ เริ่มมีอาการที่ไม่ดีจากการสะสมต่าง ๆ ทุกคนจะ
สามารถออกก าลัง กายได้โดยเริ่ม จากการออกก าลัง จากกิ จ วัต รประจ าวัน แต่ อ าจจะท าให้
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เบื่อหน่าย จาเจ การใช้นาฏศิลป์ และศิลปะเข้ามาช่วยในการออกกาลังกาย ลดความตึงเครียดของ
ร่างกาย และยังมีความน่าสนใจมากขึน้
การใช้นาฏศิลป์ เข้ามาส่งเสริมสุขภาพและจิตใจ มีบทบาทมากขึน้ กับมนุษย์ในปั จจุบัน
การใช้นาฏศิลป์ จะช่วยบาบัดและเยียวยาทัง้ ทางร่างกาย สมอง และพฤติกรรมอย่างแท้จริง เพราะ
การทานาฏศิลป์ บาบัดคือ การนากระบวนการในการสร้างสรรค์และการใช้เทคนิคทางนาฏศิลป์ เข้า
มาดาเนินการอย่างเป็ นระบบ เป็ นขัน้ เป็ นตอน ศิลปะจึงเป็ นสื่อกลางที่จะทาให้ผเู้ ข้ารับการบาบัด
ยอมเปิ ดประตูบานสาคัญ ที่ซ่อนเร้นออกมาให้เราได้ศึกษาและทาความ เข้าใจ เพื่อดึงเอาส่วนที่
เป็ นทัศนคติในด้านต่าง ๆ ออกมา ศิลปะจึงเป็ นเครื่องมือที่สาคัญที่มนุษย์ส่วนใหญ่ ใช้ถ่ายทอด
ความคิดและความรู ส้ ึกออกมา เพราะการถ่ายทอดผ่านงานศิลปะจะก่อให้เกิด ความภาคภูมิใจ
เมื่อถูกถ่ายทอดออกมาผ่านอารมณ์ความรูส้ ึก และที่สาคัญเมื่อได้แสดง ความบริสุทธิ์ใจออกมา
มันจะช่วยสะท้อนให้เห็นบุคลิกภาพความน่าสนใจ กระบวนการทางศิลปกรรมจึงนับเป็ นเครื่องมือ
หรือวิธีการที่เหมาะสมที่สดุ ในการฝึ กฝนเพื่อสร้างความเจริญเติบโตอย่างสมดุล ระหว่างความรูส้ ึก
ความคิ ด อารมณ์ และการแสดงออกผ่ า นการสร้า งสรรค์ ขณะเดี ย วกั น ยั ง ช่ ว ยให้ค นที่ มี
ความเครียดสามารถใช้เป็ นเครื่องมือในการบาบัดความเครียดที่เกิดจากสาเหตุทางด้านร่างกาย
และจิ ต ใจ (ทวี รัศ มิ์ พรหมรัต น์ และคณะ, 2559, น. 70) นาฏศิ ล ป์ และศิ ล ปะมี ส่ ว นช่ ว ยใน
การพัฒนามนุษย์ทงั้ ทางด้านร่างกายและจิตใจ แต่นาฏศิลป์ และศิลปะนัน้ มีหลายแขนงสามารถ
แบ่งได้มากมาย ตามเทคนิค หลักการ รู ปแบบ แนวความคิด ซึ่งผูว้ ิจัยได้เลือกวิธีการที่เหมาะสม
ที่สดุ กับงานวิจยั เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมนาฏศิลป์ สากลสาหรับกลุม่ คนทางาน
2. ความมุ่งหมายของการวิจัย
2.1 เพื่อการพัฒนาชุดกิจกรรมนาฏศิลป์ สากลสาหรับกลุม่ คนทางานสานักงาน
2.2 เพื่อประเมินผลก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรมของชุดกิจกรรมนาฏศิลป์ สากลสาหรับ
กลุม่ คนทางานสานักงาน
3. สมมติฐานของการวิจัย
ชุดทักษะกิจกรรมทางด้านนาฏศิลป์ สากลประกอบไปด้วยรู ปแบบของการเคลื่อนไหว
เช่น แจ๊สดานซ์ (Jazz Dance) บัลเลต์ (Ballet) นาฏศิลป์ ร่วมสมัย (Contemporary Dance) หรือ
การเต้นโวค (Vogue Dance) ซึ่งจะช่วยบาบัดกลุ่มคนทางานสานักงานที่มีภาวะของโรคออฟฟิ ศ
ซินโดรม (Office Syndrome) ได้แก่ อาการปวดตึงที่คอ บ่า ไหล่อาการปวดหลัง อาการปวดและ
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ตึงที่ขา อาการปวดศีรษะ และอาการชาและฝื ดในการเคลื่อนไหวที่นิ ้ ว อีกทั้งเป็ นชุดกิจกรรมที่
สามารถปฏิบตั ิได้ในระหว่างการทางานที่ใช้เวลาประมาณ 5 – 10 นาที
4. ขอบเขตของการวิจัย
4.1 กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจัย
กลุ่ม คนท างานส านักงานอายุระหว่าง 22 - 40 ปี จานวน 17 คน ซึ่งเป็ นพนักงาน
บริษัทสังกัด จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จากัด (มหาชน) แผนกดิจิตลั มีเดีย (Digital Media)
4.2 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
4.2.1 ตัวแปรต้น สถานภาพของกลุม่ ตัวอย่าง ประกอบด้วย
1) เพศ จาแนกเป็ นเพศชายและเพศหญิง
2) อายุ ระหว่าง 22 - 40 ปี
4.2.2 ตัวแปรตาม ผลการทดสอบจากการพัฒนาชุดกิจกรรมนาฏศิลป์ สากลสาหรับ
กลุม่ คนทางานสานักงาน ประกอบด้วย
1) กล้ามเนือ้ หลัง
2) กล้ามเนือ้ คอ
3) ศีรษะ
4) กล้ามเนือ้ ขา
5) นิว้ มือและข้อมือ
4.2.3 ตัวแปรอิสระ
1) รูปแบบกิจกรรมทางด้านนาฏศิลป์
5. วิธีดาเนินการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจยั การพัฒนาชุดกิจกรรมนาฏศิลป์ สากลสาหรับกลุม่ คนทางานสานักงาน
ในครัง้ นีค้ ือ
5.1 ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครัง้ นีเ้ ป็ นการวิจัยเพื่อการพัฒ นาชุดกิจกรรมนาฏศิลป์ สากลสาหรับกลุ่ม
คนทางานสานักงาน โดยอาศัยรู ปแบบงานวิจัยเชิงคุณภาพเป็ นหลัก ผสมผสานกับงานวิจัยเชิง
ปริมาณ ซึ่งมีขนั้ ตอนในการวิจยั ดังนี ้
5.1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศ
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5.1.2 สัม ภาษณ์ ผู้ท่ี เกี่ ย วข้อ งกับ งานวิ จัย ในด้า นการออกแบบเครื่ อ งมื อ วิ จัย ชุ ด
กิจกรรมนาฏศิลป์ สากล
5.1.3 น าขั้น ตอนจากข้อที่ 1 - 2 มาสร้า งแบบวิเคราะห์ส าหรับ ตรวจสอบ เพื่ อ ใช้
พัฒนาชุดกิจกรรมนาฏศิลป์ สากลสาหรับกลุม่ คนทางานสานักงาน
5.1.4 ทดลองออกแบบชุดทักษะกิจกรรมทางด้านนาฏศิลป์ สากล และให้ผเู้ ชี่ยวชาญ
หรือผูท้ รงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือวิจยั และชุดกิจกรรมทางนาฏศิลป์ สากล
5.1.5 นารูปแบบทักษะกิจกรรมที่ผ่านการตรวจสอบในข้อที่ 4 ไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง
ของงานวิจยั โดยมีการเก็บผลก่อนและหลังการทากิจกรรมทักษะทางด้านนาฏศิลป์
5.1.6 วิเคราะห์ผลและสรุปผลการวิจยั ตามลาดับ
5.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั การพัฒนาชุดกิจกรรมนาฏศิลป์ สากลสาหรับกลุ่มคนทางาน
สานักงานในครัง้ นีค้ ือ
5.2.1 แบบสารวจข้อมูลเบือ้ งต้นจากเอกสาร หนังสือ งานวิจัยที่เกี่ ยวข้องและ
การสัมภาษณ์ผทู้ ่เี กี่ยวข้อง
5.2.2 แบบวิเคราะห์กิจกรรม และรูปแบบกิจกรรมสาหรับ การพัฒนาชุดกิจกรรม
นาฏศิลป์ สากลสาหรับกลุม่ คนทางานสานักงาน
5.2.3 อุ ป ก รณ์ เท ค โน โล ยี ส ารส น เท ศ เช่ น ก ล้ อ งบั น ทึ ก ภ าพ นิ่ งแ ล ะ
ภาพเคลื่อนไหว เครื่องบันทึกเสียง เครื่องคอมพิวเตอร์
5.3 วิธีการเก็บข้อมูล
ผูว้ ิจยั ดาเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยใช้แบบสารวจข้อมูลที่กาหนดไว้
5.4 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
5.4.1 ผู้วิ จัย ใช้วิ ธี ก ารวิ เคราะห์เนื ้อ หา วิ ธี ก ารวิ เคราะห์เอกสาร และวิ ธี ก าร
เปรียบเทียบผลก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรม
5.4.2 ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการวิเคราะห์เครื่องมือ และสร้างเครื่องมือสาหรับงานวิจยั ครัง้ นี ้
โดยการวิเคราะห์จากแนวคิดเกี่ยวกับโรคออฟฟิ ศซินโดรม (Office Syndrome)
6. ข้อตกลงเบือ้ งต้น
การออกแบบชุดกิจกรรมทางด้านนาฏศิลป์ สากลในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั กาหนดรูปแบบ
ของการเคลื่ อ นไหว เช่ น แจ๊ ส ดานซ์ (Jazz Dance) บั ล เลต์ (Ballet) นาฏ ศิ ล ป์ ร่ ว มสมั ย
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(Contemporary Dance) หรื อ การเต้ น โวค (Vogue Dance) ซึ่ ง ช่ ว ยบ าบั ด กลุ่ ม คนท างาน
สานักงานที่มีภาวะของโรคออฟฟิ ศซินโดรม (Office Syndrome)
7. กรอบแนวคิดในการวิจัย
สภาพปั ญหาสุขภาพของกลุม่ คนทางานสานักงาน
(โรคออฟฟิ ศซินโดรม: Office Syndrome)

เทคนิคทาง
นาฏศิลป์
สากลที่
นามาใช้

ทฤษฎีการ
ออกแบบ
ทางด้าน
นาฏศิลป์

นาฏศิลป์
บาบัด

นาฏศิลป์ ร่วมสมัย ได้แก่ การยืดและการหดตัวของ
กล้ามเนือ้ การหายใจ การรักษาศูนย์กลางลาตัว
แจ๊สดานซ์ ได้แก่ การแยกสัดส่วนร่างกายข
การเคลื่อนไหวพร้อมอุปกรณ์
โวคดานซ์ ได้แก่ การออกแบบท่าโดยรับ
แรงบัลดาลใจจากจิตรกรรมฝาผนัง
บัลเล่ต ์ ได้แก่ การทรงตัว
การวางตาแหน่งเท้า

ความคิด
สร้างสรรค์

ลักษณะกิจกรรมทางด้านนาฏศิลป์ สาหรับพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกายของกลุ่มคนทางานสานักงาน

ภาพประกอบ 1 แผนผังกรอบแนวคิดงานวิจยั
ที่มา: น.ส. ณัฐพร วิศาลธรกุล
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8. นิยามศัพท์เฉพาะ
นาฏศิลป์ สากล ในปริญญานิพนธ์ฉบับนีห้ มายถึง การเคลื่อนไหวของร่างกายที่มีหลาย
รู ป แบบ เช่ น แจ๊ ส ดานซ์ (Jazz Dance) บัล เลต์ (Ballet) นาฏศิ ล ป์ ร่ ว มสมั ย (Contemporary
Dance) หรือการเต้นโวค (Vogue Dance) การเคลื่อนไหวเหล่านีส้ ามารถนามาประยุกต์ใช้ร่วมกัน
ได้
กลุ่ม คนท างานส านั ก งาน ในปริญ ญานิพ นธ์ฉบับนี ้ห มายถึง พนักงานบริษั ทสัง กัด
จี เ อ็ ม เอ็ ม มี เ ดี ย จ ากั ด (มหาชน) แผนกดิ จิ ตั ล มี เดี ย (Digital Media) หรื อ แผนกอื่ น ๆ ที่ มี
กลุม่ คนทางานเข้าข่ายต่อโรคออฟฟิ ศซินโดรม (Office Syndrome)
9. ประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รับจากการวิจัย
9.1 ช่วยบาบัดอาการที่เกิดจากการทางานสานักงาน ได้แก่ ได้แก่ อาการปวดตึงที่คอ บ่า
ไหล่ อาการปวดหลัง อาการปวดและตึ ง ที่ ข า อาการปวดศี ร ษะ และอาการชาและฝื ดใน
การเคลื่อนไหวที่นวิ ้ หรือโรคออฟฟิ ศซินโดรม (Office Syndrome)
9.2 สามารถเป็ น แนวทางในการพั ฒ นาชุ ด กิ จ รรมที่ ใ ช้น าฏศิ ล ป์ สกุ ล อื่ น ๆ ส าหรับ
โรคออฟฟิ ศซินโดรม (Office Syndrome)

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
ในการวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมนาฏศิลป์ สากลสาหรับกลุ่มคนทางานสานักงาน
ผูว้ ิจยั ได้ศกึ ษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง และได้นาเสนอตามหัวข้อต่อไปนี ้
1. แนวคิดเกี่ยวกับโรคออฟฟิ ศซินโดรม (Office Syndrome)
2. แนวคิดเกี่ยวกับเทคนิคนาฏศิลป์ สากล
3. แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบทางด้านนาฏศิลป์
4. แนวคิดเกี่ยวกับนาฏศิลป์ บาบัด
5. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
1. แนวคิดเกี่ยวกับโรคออฟฟิ ศซินโดรม (Office Syndrome)
การที่เรานั่งทางานติดต่อกันเป็ นเวลานาน โดยไม่มีการขยับตัวลุกขึน้ มาเดินบ้าง จะทาให้
เกิดการเสี่ยงต่อการเป็ นโรคออฟฟิ ศซินโดรม (Office Syndrome) ซึ่งในปัจจุบนั มีคนวัยทางานเป็ น
โรคออฟฟิ ศซินโดรมอยู่ไม่นอ้ ย ลักษณะอาการของโรคออฟฟิ ศซินโดรม (Office Syndrome) ที่พบ
(ลี ดงยอบ, 2558, น. 37, 59) (โรงพยาบาลกรุ งเทพ, 2560) (เอกสารจากเว็บไซต์) (โรงพยาบาล
บ ารุ ง ราษฏ์ , 2560) (เอกสารจากเว็ บ ไซต์) (ไทยรัฐ ฉบับ พิ ม พ์ , 2560) (เอกสารจากเว็ บ ไซต์)
มีดงั ต่อไปนี ้
โรคออฟฟิ ศซิมโดรม (Office Syndrome) อาการของโรคนัน้ มีหลายอย่างด้วยกัน แต่เกิด
จากสาเหตุ คือ กระดูกและข้อ เส้นประสาท และกล้ามเนือ้ ซึ่งทางานประสานกันอยู่โดยอาการ
ปวดที่ เกิดจากกระดูกและข้อ เช่ น การขยับ แล้วกระดูกส่งเสียงออกมา หรือขยับ แล้วเจ็ บ แบบ
ความรู ส้ ึกเสียวแปลก ๆ คอยื่นไปข้างหน้า หลังค่อม หลังทรุ ด กระดูกสันหลังคด กระดูกสันหลัง
แอ่นงอ อาการปวดที่เกิดจากเส้นประสาท เช่น กล้ามเนือ้ ไม่ค่อยมีแรง เกิดอาการชา กล้ามเนือ้
กระตุก อาการปวดที่เกิดจากกล้ามเนือ้ จะมีอาการปวดเมื่อย อ่อนล้า ตึง ยึด หรือปวดขึน้ ไปที่ขมับ
กล้ามเนือ้ อักเสบ พังผืดสั่งสมบริเวณกล้ามเนือ้ รวมไปถึงอาการปวดกล้ามเนือ้ ต้นคอ ร้าวขึน้ ไป
บริเ วณขมั บ ปวดไปที่ ก ระบอกตา ซึ่ ง เข้า ใจผิ ด ว่ า เป็ น ไมเกรน โรคออฟฟิ ศซิ ม โดรม (Office
Syndrome) จึงเป็ นโรคที่มีความอันตรายมากสาหรับคนทางานสานักงาน อาการที่พ บได้อย่าง
ละเอียดจาแนกได้ 3 อาการดังต่อไปนี ้
1. ปวดศีรษะและคอ สาเหตุมาจากการก้มมากเกินไป อาการปวดศีรษะเป็ นอาการที่
พบได้บ่อยในทุกเพศทุกวัย เกิดจากสาเหตุท่ีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็ นจากความไวที่มากกว่าปกติ
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ของระบบประสาทเอง ซึ่งทาให้เกิดโรคปวดศีรษะไมเกรน หรือจากความผิดปกติอ่นื ๆ เช่น เนือ้ งอก
ในสมอง เส้นเลือดในสมองแตก ความดันในสมองผิดปกติ ยาหรือสารเคมีบางชนิด เป็ นต้น
การใช้งานสมาร์ทโฟนหรือคอมพิ วเตอร์ท่ีมากเกินไป หรือใช้งานอย่างไม่ถูกท่าทางนั้น
เป็ นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้เกิดอาการปวดศีรษะได้เช่นกัน เพราะการก้มหน้าใช้งานเป็ นเวลานานจะทา
ให้ก ล้ามเนื ้อบริเวณคอเกิ ด อาการเมื่ อยล้า หรือ เกิ ด การเกร็ง ตัวของกล้ามเนื ้อขึ น้ มาเป็ น ก้อ น
อาการปวดที่กล้ามเนือ้ คอนี ้ อาจส่งความปวดไปยังส่วนอื่นที่ใกล้เคียง เช่น ท้ายทอย บริเวณขมับ
รอบกระบอกตา หน้าผาก หรือบางคนอาจมีอาการปวดร้าวมาได้ถึงบริเวณหน้าและขากรรไกรได้
โรคนีเ้ ป็ นโรคที่พบได้บ่อย โดยเฉพาะผูท้ ่ที างานหน้าคอมพิวเตอร์นาน ๆ หรือใช้สมาร์ทโฟนอย่างไม่
เหมาะสม ซึ่งจะรู จ้ ัก กัน ดี ใ นชื่ อ กลุ่ม อาการปวดจากกล้า มเนื ้อ เกร็ง ตัว หรือ Myofascial Pain
Syndrome (MFS)
การก้มหน้าเป็ นระยะเวลานานนัน้ ยังส่งผลกระทบต่อกระดูกต้นคอ ทาให้กระดูกต้นคอ
เกิดการรับนา้ หนักมากกว่าปกติถึง 6 เท่า เกิดภาวะกระดูกคอเสื่อมก่อนวัย หรืออาจถึงขัน้ หมอน
รองกระดูกปลิน้ ออกมากดทับเส้นประสาทได้ ซึ่งถ้าไปกดทับเส้นประสาทสมองระดับที่ 1 - 4 อาจ
ทาเกิดอาการปวดศีรษะที่บริเวณท้ายทอย ขมับ กระบอกตา หน้าผาก รวมถึงกลางกระหม่ อม
มักจะปวดศี รษะด้านเดียว บางรายอาจมี อาการปวดแขนหรือไหล่ การยื่นคอไปด้านหน้าหรือ
การกดบริเวณท้ายทอยอาจกระตุน้ ให้เกิดอาการปวดศีรษะได้ ทางการแพทย์จะเรียกว่าโรคนีว้ ่า
โรคปวดศีรษะ จากความผิดปกติของคอหรือ Cervicogenic Headache (โรงพยาบาลกรุ งเทพ,
2560) (เอกสารจากเว็ บ ไซต์) หมอนรองกระดูก เสี ย หาย ล าคอโค้ง ลงเป็ นรู ป ตัว C กลับ ด้า น
เนื่องจากการอยู่ในท่าก้ม คอนาน ๆ หมอนรองกระดูกสันหลังส่วนคอจะถูกดันไปข้างหลังและ
กระดูกคอจะเริ่ม เปลี่ ย นจากรู ป ตัว C กลายเป็ น เส้น โก่ ง (ลี ดงยอบ, 2558, น. 37) ยิ่ง มี อ าการ
โก่งคอมากเท่าไหร่ก็จ ะยิ่งเป็ นอันตรายต่อหมอนรองกระดูกส่วนคอมากขึน้ เท่านั้ น อาการของ
หมอนรองกระดูกคอจะมีอาการปวดลุกลามเหมือนหมอนรองกระดูกเอวบางรายจะเริ่มมีอาการ
ปวดตรงด้านหลังคอก่อน แต่คนส่วนใหญ่มกั จะเริ่มมีอาการจากการปวดที่ไหล่และแขนมากกว่าที่
คอ เวลาที่ขยับคอแต่ละครัง้ จะรู ส้ ึกปวดชาที่ไหล่กับแขนพร้อมกับปวดจี๊ดไปถึงปลายนิว้ เหมือน
อ่อนแรงและไร้ความรู ส้ ึกในส่วนนั้น ๆ ด้วย (ลี ดงยอบ, 2558, น. 59) กระดูกส่วนคอของคนเรา
เป็ นกระดูกบาง ๆ จึงสามารถได้รบั บาดเจ็บง่าย หากใช้ท่าทางที่ไม่ถูกต้อง ถ้าเกิดการบาดเจ็ บ
อย่างรุนแรง ที่หนักสุดถึงขัน้ ทาลายประสาทไขสันหลังจนเป็ นอัมพาตที่ขาหรือทัง้ ตัวได้
2. ปวดหลังเรือ้ รัง การนั่งทางานนานเกิน 1 ชั่วโมง โดยไม่เปลี่ยนอิริยาบถ จะนามาซึ่ง
โรคปวดเมื่อยเป็ นปั ญหาสุขภาพที่มกั พบบ่อยในกลุ่มคนทางานสานักงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม
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คนทางานออฟฟิ ศที่ตอ้ งนั่งอยู่กบั ที่ และจ้องจอคอมพิวเตอร์เป็ นเวลานาน ๆ ส่วนใหญ่เป็ นอาการที่
เกิดจากการอักเสบ และเกร็งตัวของกล้ามเนือ้ ทาให้เกิดอาการปวดคอ ปวดตามตัวรวมถึงการปวด
หลังเรือ้ รังตามมา
นายแพทย์แ พทริก อิ ริค สัน ไคโรแพรคเตอร์ จากสหรัฐ อเมริก า (2552) (เอกสารจาก
เว็บไซต์) กล่าวว่า อาชีพ ที่เสี่ ยงเป็ นโรคปวดหลังมากที่สุดก็คือ นักกราฟฟิ กดีไซน์ พนักงานคีย์
ข้อมูล และนักบัญชี คนเหล่านีม้ กั จะใช้เวลานั่งอยู่ท่ีโต๊ะคอมพิวเตอร์เป็ นเวลานาน ๆ เกิน 1 ชั่วโมง
บางทีขา้ มคืนเลยก็มี และที่แย่ไปกว่านัน้ ยังมีวิธีการนั่งแบบผิดลักษณะท่าทาง
นายแพทย์สาริจฉ์ ศรีสภุ าพ ศัลยแพทย์กระดูกสันหลัง สถาบันโรคกระดูกสันหลังกรุงเทพ
โรงพยาบาลกรุงเทพ กล่าวว่า การปวดหลังเรือ้ รังถือเป็ น ลักษณะอาการสาคัญอย่างหนึ่งของโรค
ออฟฟิ ศซินโดรม (Office Syndrome) ซึ่งสามารถเกิดขึน้ ได้กบั คนทางานออฟฟิ ศในทุกระดับตัง้ แต่
ผู้บริหาร พนัก งานปฏิบัติก ารรวมถึงงานในสายการผลิต ซึ่งเกิด จากมูลเหตุส าคัญ 2 ประการ
ด้วยกันคือ คุณ ภาพของกล้ามเนือ้ ที่แย่ลง จากการขาดความเอาใส่ใจในการออกกาลังกายและ
ประการที่สองอิริยาบทในการทางานที่ไม่เหมาะสม เช่น การนั่งนาน การนั่งหลังค่อม การนั่งยก
ไหล่ หรือแม้แต่การปรับตาแหน่งจอคอมพิวเตอร์สูง หรือต่าจนเกินไป ส่งผลให้ตอ้ งก้มหรือเงยจน
ก่อให้เกิด อาการปวดคอและปวดหลังเรือ้ รัง โรคออฟฟิ ศซินโดรม (Office Syndrome) สามารถ
ป้องกันได้ดว้ ยการออกกาลังกายอย่างสม่ าเสมอ ต่อเนื่องไม่ ต่ากว่า 30 นาที ทุก ๆ 4 - 5 วันต่อ
สัป ดาห์ เพื่ อ เพิ่ ม ความแข็ ง แรงของกล้า มเนื ้อ นอกจากนี ้ค นท างานออฟฟิ ศที่ ต้อ งนั่ง นาน ๆ
ทัง้ หลายยังควรพักและเปลี่ยนอิริยาบทในทุก ๆ 1 - 2 ชั่วโมง เพื่อให้กล้ามเนือ้ ที่ทางานหนักและล้า
ได้ผ่อนคลายด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างเช่น การบิดขีเ้ กียจหรือที่เรียกว่า การเหยียดกล้ามเนือ้ ให้ตึงและ
ทิง้ ไว้ช่วงระยะเวลาหนึ่ ง เพื่ อเพิ่ ม ความยืดหยุ่น ของกล้ามเนือ้ และลดอาการเกร็งตัว ตลอดจน
อาการปวดกล้ามเนือ้ ได้มาก (โรงพยาบาลกรุงเทพ, 2560) (เอกสารจากเว็บไซต์)
อาการที่พบ ผูป้ ่ วยอาจมีอาการปวดเฉพาะที่หลังเพียงอย่างเดียว หรืออาจมีอาการปวด
หลังร้าวมาที่สะโพกหรือขา อาการปวดขาจะปวดไปตามบริเวณซึ่งถูกเลีย้ งด้วยเส้นประสาทเส้นที่
ถูกกดทับนัน้ ผูป้ ่ วยแต่ละรายอาจมีลกั ษณะความปวดแตกต่างกันไป ผูป้ ่ วยบางรายอธิบายอาการ
ปวดว่ามีลกั ษณะแหลมเหมือนโดนมีดแทง บางรายรูส้ ึกปวดหน่วงและหนักที่ขา หรือ บางรายอาจ
รูส้ ึกเพียงเหน็บชาคล้ายเวลาที่น่ งั ทับขานาน ๆ เท่านัน้ (โรงพยาบาลบารุงราษฏร์, 2560) (เอกสาร
จากเว็บไซต์)
3. โรคนิว้ ล็อก หรือที่เรียกกันว่า โรคนิว้ ไกปื น เป็ นโรคเกี่ยวกับ ความผิดปกติของมือที่ไม่
สามารถงอหรือเหยียดได้ตามปกติ พบในผูห้ ญิงมากกว่าผูช้ าย 2 - 6 เท่า ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 40
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- 60 ปี มักเป็ นกับมือที่ถนัดและใช้งานบ่อย และมักเป็ นนิว้ เดียวที่ถนัด สาเหตุมกั เกิดจากการใช้มือ
บ่อย ๆ เช่น พิมพ์งานทัง้ วัน ถือของหนัก ซักผ้า เกี่ยวข้าว กาของระหว่างทางานหรืออาจจะเกี่ยวกับ
โรคเรือ้ รังอย่างเกาต์ เบาหวาน หรือรูมาตอยด์ก็ได้
นายแพทย์ธี รพล โตพัน ธานนท์ อธิ บ ดี ก รมการแพทย์ เปิ ด เผยว่า โรคที่ พ บบ่ อ ยของ
คนทางานในปั จจุบนั ส่วนใหญ่จะเกิดขึน้ กับผูท้ ่ีทางานบริการ รวมทัง้ พนักงานในออฟฟิ ศ เพราะ
จะต้องนั่งโต๊ะทางาน ใช้คอมพิวเตอร์หรือทางานกับตัวเลขมากกว่าการยืนทางานบนสายพานใน
โรงงานอุ ต ส าหกรรม ซึ่ ง การที่ ต้ อ งนั่ งท างานกั บ คอมพิ วเตอร์ท าให้ น่ ั งเป็ นเวลานาน
มีการเคลื่อนไหวซ า้ ๆ ใช้สายตาและอยู่ในห้องปรับอากาศเป็ นเวลานาน ดังนั้นสิ่งที่คนทางาน
ต้องเผชิญ คือ โรคปวดหลัง โรคของเส้นเอ็นที่มือ และโรคผื่น ภูมิแพ้ ซึ่งการป้องกันโรค เกิดจาก
การทางานในออฟฟิ ศ คือ การนั่งให้ถูกวิธี โดยนั่งเก้าอีค้ วรนั่งหลังตรง มีพนักพิงแขนควรอยู่แนบ
ข้างลาตัว ข้อศอกอยู่ในมุมตัง้ ฉากกับต้นแขน ข้อมือควรทอดตรงไม่ควรงอขึน้ หรือลง หรือบิดเอียง
ไปข้างใดข้างหนึ่งเท้าควรเหยียบพืน้ ทัง้ สองข้าง ถ้าไม่เหยียบพืน้ ควรมีท่ีร องเท้า เพื่อไม่ตอ้ งเขย่ง
เท้า เวลาพิมพ์คอมควรตัง้ ตรง มองไปข้างหน้า ขอบจอคอมพิวเตอร์ดา้ นบนควรอยู่ในแนวสายตา
เมื่อพิมพ์ได้สกั พักควรมีการยืดเหยียดกล้ามเนือ้ การยืนขึน้ และบิดตัว หรือยืดแขนทัง้ สองข้างค้าง
สักครู่ หรือลุกเดิน แล้วค่อยกลับมานั่งพิมต่อ (ไทยรัฐฉบับพิมพ์, 2560) (เอกสารจากเว็บไซต์)
นิว้ ล็อก โรคดังกล่าวนีอ้ าจเกิดขึน้ เพียงนิว้ เดียวหรือหลายนิว้ ก็ได้และจากอาการที่เริ่มขึน้
นับแต่เจ็บบริเวณฐานนิว้ และนิว้ มีความฝื ดในการเคลื่อนไหวขณะที่งอหรือเหยียด จนกระทั่งต่อมา
มีอาการล็อกหรือถ้าจะงอ กานิว้ มือจะไม่สามารถเหยียดออกเอง หากจะเหยียดออกจะมีอาการ
เจ็บปวด หรือบางครัง้ อาจจะเหยียดออกแต่งอนิว้ กลับไม่ได้ หากปล่อยทิง้ ไว้นานนิว้ มือนั้นก็อาจ
เปลี่ยนรูปเป็ นโก่ง งอ บวม เอียง นิว้ อาจแข็งไม่สามารถงอและเหยียดออกได้ทาให้การใช้งานของ
มือในชีวิตประจาวันเป็ นอุปสรรค อีกทัง้ หากทิง้ ไว้เนิ่นนานข้อต่ออาจยึดและข้อเหยียดออกไม่ได้
ฯลฯ ท าให้เกิ ด ความพิ ก าร และจากเดิ ม ที่ มัก พบในกลุ่ม ผู้สูง อายุ กลุ่ม คนท างานส านัก งาน
แต่ปัจจุบันพบขยายไปยังกลุ่ม เด็กซึ่งในวิธีการรักษามีทั้งการผ่าตัดและไม่ผ่าตัด ทั้งนีข้ ึน้ อยู่กับ
อาการและความรุนแรงของโรคดังกล่าว
อาการเหล่า นี ้จ ะมี ด้วยกันหลายระยะ ซึ่ง ก่อนจะเหยีย ดนิ ้วไม่ อ อกจะเริ่ม ด้วยอาการ
เหยียดนิว้ ออกยาก ต่อมาจะเริ่มมีอาการปวดเพิ่มมากขึน้ กระทั่งบางครัง้ มีอาการชาร่วมด้วยและ
หาก มีอาการเพิ่มมากขึน้ ก็อาจถึงขัน้ เหยียดนิว้ ไม่ออก กล้ามเนือ้ บริเวณนัน้ จะเกร็งงอและลีบลง
การรักษามี ด้วยกันหลายวิธี ในกรณี ท่ีผูป้ ่ วยมีอาการไม่รุนแรงสามารถรักษา ได้ทั้งการทานยา
ฉีดยา และทากายภาพบาบัด เพื่อลดอาการปวดและบวมของเส้นเอ็น ฯลฯ
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โรคดังกล่าวพบเห็นมากขึน้ ต่างจากเดิม อีกทัง้ พบว่าเริ่มเกิดขึน้ กับเด็กและยังพบอาการ
ปวดไหล่ตามมาร่วมด้วย ซึ่งแต่เดิมนัน้ จะพบในผูป้ ่ วยวัยทางาน ส่วนสาเหตุของโรคเกิดจากการใช้
งานของมือทัง้ หิว้ ถุงหนักนาน ๆ กาบีบเครื่องมือต่าง ๆ ใช้มืออย่างรุนแรงจนทาให้เกิดการบาดเจ็บ
ของนิว้ มือ อย่างการหิว้ ของหนักใช้เฉพาะเพียงแค่นิว้ มือเพียงไม่กี่นวิ ้ พฤติกรรมที่ทาซา้ ๆ เหล่านีก้ ็
จะทาให้กล้ามเนือ้ บริเวณนัน้ เกิดมีพงั ผืดเกาะยึดได้ ฯลฯ
ผู้วิ จัย มี ค วามเห็ น ว่ า อาการข้า งต้น ของโรคออฟฟิ ศซิ น โดรม (Office Syndrome) นี ้
สามารถเกิดขึน้ ได้ตลอดเวลา และถ้าปล่อยให้อาการเจ็บปวดมากขึน้ จะส่งผลต่อการดาเนินชีวิต
เป็ นอย่างมาก การที่จะลดอาการบาดเจ็บทางร่างกายนัน้ ควรจะเป็ นกิจกรรมที่ทาได้ง่าย สามารถ
ทากิจกรรมลดอาการบาดเจ็บได้ตลอดเวลา อีกทัง้ ควรมีความน่าสนใจ เผื่อไม่ให้เกิดการเบื่อหน่าย
ในการท ากิ จ กรรม และผู้วิ จัย จะน าอาการเหล่ านี ้ม าใช้ในแบบสอบถามสภาพร่า งกายที่ พ บ
เพื่อเป็ นการคัดกรองกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ในครัง้ นี ้
1.1 แนวคิดเกี่ยวกับสภาพปั ญหาทางด้านร่างกายหรือสุขภาพของกลุ่มคนทางาน
สานักงาน
เพื่ อ ให้ได้ข้อ มูล ที่ ถูก ต้อ งและตรงประเด็ น ผู้วิจัย ได้ศึก ษาเกี่ ย วกับ สภาพปั ญ หา
ทางด้านร่างกายหรือสุขภาพของกลุม่ คนทางานสานักงาน โดยแบ่งหัวข้อรายละเอียดดังนี ้
1.1.1 ความหมายของวัยทางาน
หลายบุคคลและหน่วยงาน ได้ให้ความหมายของกลุ่ม คนทางานสานักงานไว้
ต่างกัน ดังต่อไปนี ้
ส านัก โภชนาการ กระทรวงสาธารณสุข (2560) (เอกสารจากเว็บ ไซต์) ได้ให้
ความหมายไว้ว่า วัยทางาน หมายถึง วัยผูใ้ หญ่ อายุตงั้ แต่ 19 - 60 ปี เป็ นวัยที่ตอ้ งหารายได้ เพื่อ
เลีย้ งตัวเอง และครอบครัว ดังนัน้ การมีสขุ ภาพที่ดีจึงเป็ นสิ่งที่สาคัญ ซึ่งขึน้ อยู่กบั การกินอาหารให้
ถูกหลักโภชนาการคือ การกินอาหารให้หลากหลาย กินให้สมดุล และกินให้พอดี โดยความพอดี
ของแต่ละคนนัน้ ขึน้ อยู่กบั อายุ เพศ และกิจกรรมด้วย
สานักงานสถิติแห่งชาติ (2560) (เอกสารจากเว็บไซต์) ได้ให้ความหมายไว้ว่า
วัยแรงงาน 15 - 59 ปี เป็ นวัยที่ก่อให้เกิดผลผลิตทางด้านเศรษฐกิจ และมีส่ วนสาคัญต่อฐานะทาง
เศรษฐกิจของประเทศในสัดส่วนที่สงู กว่าวัยอื่น ๆ (ร้อยละ 67) แต่อีกไม่กี่ปีขา้ งหน้า กลุม่ คนทางาน
สานักงานนี ้ จะค่อย ๆ ลดลงจากอัตราการเกิดที่ลดลง และก้าวเข้าสูส่ งั คมสูงอายุอย่างเต็มตัว
สุ ริ น ธร กลั ม พ ากร, อาภ าพ ร เผ่ า วั ฒ นา และวี ณ า เที่ ยงธรรม (2555,
น. บทคัดย่อ) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ประชากรกลุ่ม วัยทางาน ซึ่งคือ ประชากรที่มีอายุระหว่าง
15 - 60 ปี ที่กาลังประกอบอาชีพอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามความรู ้ และทักษะเฉพาะของตน

15
ผูว้ ิจัยสามารถนาข้อมูลข้างต้นมาสรุ ปความหมายของกลุ่มคนทางานสานักงาน
ได้ว่า หมายถึง บุคคลที่มีอายุอยู่ในช่วง 15 - 60 ปี เป็ นวัยที่ตอ้ งประกอบอาชีพ เพื่อหารายได้ดารง
ชี พ ต่ อ ไป และเป็ น ช่ วงอายุท่ี มี ค วามส าคัญ ทางด้านเศรษฐกิ จ เป็ น อย่ างมาก กลุ่ม คนท างาน
สานักงานล้วนเป็ นบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการเป็ นโรค มีการใส่ใจสุขภาพที่นอ้ ยลง
1.2 สภาพปั ญหาทางร่างกายหรือสุขภาพที่พบในกลุ่มคนทางานสานักงาน
กลุ่ม คนท างานส านัก งานนั้น เป็ น วัย ที่ ต้อ งหารายได้ เพื่ อ การด ารงชี วิ ต ในสัง คม
บางคนนั้น เลี ้ย งตนเองอย่ า งเดี ย ว แต่ บ างคนอาจจะต้อ งดูแ ลครอบครัว ด้วย ภาระหน้าที่ ก็ มี
ความหนัก ขึน้ จึ ง ทาให้ค นวัย นี ้ใส่ใจต่อ สุขภาพน้อ ยลง เพราะมี ความสนใจในส่วนของหน้าที่
การงานมากกว่า พอรูส้ ึกตัวอีกทีก็เกิดอาการเจ็บปวด เมื่อยล้า และโรคต่าง ๆ เข้ามาในชีวิตแล้ว
ปัญหาทางร่างกายที่กลุ่มคนทางานสานักงานส่วนใหญ่จะพบ (หมอชาวบ้าน, 2560) (เอกสารจาก
เว็บไซต์) (ข่าวประชาสัมพันธ์, 2560) (เอกสารจากเว็บไซต์) (ปทัตตา ภริตาธรรม, 2537, น. 236)
(เจาะลึกระบบสุขภาพ, 2558) (เอกสารจากเว็บ ไซต์) (โรงพยาบาลยัน ฮี , 2560) (เอกสารจาก
เว็บไซต์) (โรงพยาบาลกรุงเทพ, 2560) (เอกสารจากเว็บไซต์) (กรุงเทพธุรกิจ, 2560) (เอกสารจาก
เว็บไซต์) มีดงั ต่อไปนี ้
1.2.1 โรคซี วี เ อ ส ห รื อ คอ ม พิ วเต อ ร์ วิ ช่ั น ซิ น โด รม (Computer Vision
Syndrome: CVS)
วัยทางานเป็ นช่วงเวลาที่มีความจาเป็ นต้องใช้สายตามากกว่าช่วงเวลาอื่น ดังนัน้
การดูแลถนอมดวงตาให้ปลอดภัยจากโรคต่าง ๆ จึงเป็ นสิ่งจาเป็ น โรคตาที่พบได้บ่อยในวัยทางาน
ที่ควรรู จ้ ัก ได้แก่ สายตาผิดปกติ ปั ญหาจากการใช้คอมพิวเตอร์ ต้อลมและต้อเนือ้ อุบัติเหตุกับ
ดวงตา (หมอชาวบ้าน, 2560) (เอกสารจากเว็บไซต์)
เภสัชกรหญิงวิชชุลดา ผรณเกียรติ์ (2560) (เอกสารจากเว็บไซต์) กล่าวว่า ดวงตา
ถือเป็ นอวัยวะที่ละเอียดอ่อน เราจึงต้องดูแลและให้ความใส่ใจเป็ นพิเศษ โดยเฉพาะในยุคปั จจุบนั
ที่เราต้องใช้ดวงตาในการทางานมาก ทั้งการทางานหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็ นเวลานาน ๆ การที่
ดวงตาต้องกระทบแสงแดดโดยตรง การดูโทรทัศน์ในระยะใกล้เกินไป หรือแม้แต่การใช้สมาร์ทโฟน
ตลอดเวลา ก็ล ้วนแล้วแต่ทาลายดวงตาของเราด้วยกันทั้งสิ น้ แต่พ ฤติกรรมการใช้งานหน้าจอ
คอมพิ วเตอร์และสมาร์ทโฟนดูเหมื อนจะเป็ นปั จ จัยหลัก ที่ส่งผลต่อสายตาของหนุ่ม สาวในยุค
ปั จจุบนั ซึ่งพบว่าโรคซีวีเอส หรือ คอมพิวเตอร์วิช่ นั ซินโดรม (Computer Vision Syndrome: CVS)
กลายเป็ นโรคยอดฮิตของคนยุคดิจิตลั ไปอาการที่พบได้ในโรคนีค้ ือ
มีอาการแสบตา เคืองตา คันตา โดยปกติคนเราจะต้องกระพริบตาอยู่ตลอดเวลา
โดยมีอัตราการกระพริบตาประมาณ 20 ครัง้ ต่อนาที เพื่อเกลี่ยนา้ ตาให้คลุมผิวตาให้ท่ ัว แต่หาก
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จ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนเป็ นเวลานาน ๆ จะทาให้เรากระพริบตาลดลงกว่า 60%
ทาให้ผิวตาแห้ง แสบตา เคืองตา คันตา หากเป็ นมากจะเกิดอาการตาแดง ตาสูแ้ สงไม่ได้ ปวดเบ้า
ตา มีอาการอ่อนล้าทางประสาทตาได้
ตาพร่ามัว มองเห็นภาพซ้อน มักเกิดกับคนที่ใช้สายตาจ้องมองหน้าจอ เป็ นเวลา
นาน ๆ ติดต่อกันโดยเฉลี่ยมากกว่า 3.5 ชั่วโมงขึน้ ไป การเพ่งมากจนกล้ามเนือ้ ตาอ่อนล้า ทาให้ใน
เริ่มแรกอาจมีอาการคล้ายคนสายตาสัน้ ต้องจองมองใกล้ ๆ ต่อมาจะรูส้ ึกตาพร่ามัว มองเห็นเป็ น
ภาพซ้อน แต่อาการจะดีขนึ ้ หากได้พกั สายตา
เมื่อยตา ตากระตุก เมื่อดวงตาต้องเพ่งหรือจับจ้องอยู่กับหน้าจอที่มีแสงจ้าหรือ
แสงสะท้อนเป็ นเวลานาน ๆ หรือการใช้คอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนในห้องที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอ
จะส่ ง ผลให้ก ล้ามเนื ้อ หนัง ตาเกร็ง ตัวจนผิ ด ปกติ อาการเริ่ม ต้น อาจมี แ ค่ ก ารกระตุก เกร็ง ของ
กล้ามเนือ้ ตาไม่มาก ทาให้กระพริบตาถี่ขึน้ กว่าปกติ หากเป็ นมากขึน้ กล้ามเนือ้ หนังตาจะเกร็งจน
ต้องกระพริบตาแรง ๆ
ปวดกระบอกตา การใช้สายตาเป็ นเวลานาน ๆ ในการจ้องและเพ่งหน้าจอเกิน
กว่า 6 ชั่วโมง เป็ นสาเหตุสาคัญ ที่ทาให้เกิดอาการปวดกระบอกตา โดยจะมีอาการปวดบริเวณ
ระหว่างหัวคิว้ ไปจนถึงศรีษะ หากยังคงใช้สายตาจ้องมองต่อไป จะทาให้มีอาการรุ นแรงมากขึน้
เช่น ตามัว วิงเวียน และมีอาการคลื่นไส้ อาเจียนได้ (กรุงเทพธุรกิจ, 2560) (เอกสารจากเว็บไซต์)
ปวดหลัง ปวดไหล่ ปวดคอ ที่มกั เกิดขึน้ ร่วมกันได้บ่อย ๆ
โร ค นี ้ มี ส า เห ตุ ข อ ง ก า ร เกิ ด โร ค ส่ ว น ให ญ่ จ ะ ขึ ้ น อ ยู่ กั บ ตั ว เร า เอ ง
และสภาพแวดล้อม ที่อ ยู่ สาเหตุของโรค (โรงพยาบาลกรุ งเทพ, 2560) (เอกสารจากเว็บ ไซต์)
มีดงั ต่อไปนี ้
ผูใ้ ช้คอมพิวเตอร์ไม่ ค่อยกระพริบตา ปกติแล้วเราทุกคนจะต้องกระพริบตาอยู่
เสมอ เป็ นการเกลี่ยนา้ ตาให้คลุมผิวตาให้ท่ วั ๆ โดยมีอัตราการกระพริบ 20 ครัง้ ต่อนาที หากเรา
อ่านหนังสือหรือนั่งจ้องคอมพิวเตอร์ อัตราการกระพริบจะลดลง โดยเฉพาะการจ้องคอมพิวเตอร์
การกระพริบตาจะลดลงกว่าร้อยละ 60 ทาให้ผิวตาแห้ง ก่อให้เกิดอาการแสบตา ตาแห้ง รูส้ ึกฝื ด ๆ
ในตา
แสงจ้า และแสงสะท้อนจากจอคอมพิวเตอร์ ทาให้ตาเมื่อยล้า ทัง้ แสงจ้าและแสง
สะท้อนมายังจอภาพ อาจเกิดจากแสงสว่างไม่พอเหมาะ
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การออกแบบและการจัดภาพ ระยะนั่งท างานที่ห่างจากจอภาพให้เหมาะสม
ควรจัดจอภาพให้อยู่ในระยะพอเหมาะที่ตามองสบาย ๆ ไม่ ต้องเพ่ ง โดยเฉลี่ยระยะจากตาถึง
จอภาพควรเป็ น 0.45 ถึง 0.50 เมตร ตาอยู่สงู กว่าจอภาพ
อาการเหล่านี ้ หากปล่อยทิง้ ไว้อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อดวงตาได้ในระยะยาว
เสี่ยงต่อโรคดวงตาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นจอประสาทตาเสื่อม ต้อกระจก และต้อหินได้ ซึ่งจะส่งผลให้
ตาบอดเมื่อสูงอายุได้ ดังนัน้ จึงควรเริ่มจากการปรับพฤติกรรมการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
โดยอย่าจ้องมองหน้าจออุปกรณ์เป็ นเวลานาน ๆ ติดต่อกัน และควรพักสายตาทุก ๆ 15 - 20 นาที
และปรับความสว่างหน้าจอให้เหมาะสม ไม่จา้ จนเกินไป อาจจะเลือกใช้ฟิล์มกรองแสงที่หน้าจอ
เพื่อลดแสงจ้าที่สะท้อนสู่ดวงตา ไม่ควรใช้สมาร์ทโฟนในห้องนอนที่มืดหรือมีแสงสว่างไม่เพียงพอ
ควรเว้นระยะห่างของหน้าจอและสายตาให้เหมาะสมโดยประมาณ 20 - 30 ซม. และควรวาง
หน้าจอ ในมุม ที่ พ อดี กับ หน้า อย่ าวางหน้า จอต่ า เกิ น ไปหรือ สูง เกิ น ไป (กรุ ง เทพธุ รกิ จ , 2560)
(เอกสารจากเว็บไซต์)
1.2.2 โรคกระเพาะอาหาร เป็ นอีกหนึ่งโรคยอดฮิตของกลุ่มคนทางานสานักงาน
สาเหตุของการเกิดโรคกระเพาะนั้นมาจากหลายสาเหตุ มี ทั้งปั จ จัยภายในร่างกายและปั จ จัย
ภายนอกที่ส่งผลให้การหลั่งกรดในกระเพาะอาหารในปริมาณมากกว่าปกติ การรับรูส้ ิ่งกระตุน้ ไว
กว่ า ปกติ ความผิ ด ปกติ ข องฮอร์โมนในทางเดิ น อาหาร รวมถึ ง การเคลื่ อ นไหวที่ ผิ ด ปกติ ข อง
กระเพาะและลาไส้เล็กส่วนต้น โดยมีสิ่งกระตุน้ ที่ทาให้อาการแย่ลงเช่น ความเครียดทางกายและ
จิตใจ การรับประทานอาหารบางประเภท เช่น อาหารมัน อาหารรสจัด แอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่
เป็ นต้น อย่างไรก็ตามยังมีโรคอื่น ๆ ที่อาจทาให้เกิดอาการปวดท้องคล้ายโรคกระเพาะแปรปรวนได้
เช่น อาการของโรคกระเพาะอาหารอักเสบหรือแผลในกระเพาะอาหาร (ข่าวประชาสัมพันธ์, 2560)
(เอกสารจากเว็บไซต์) จากการรับประทานอาหารไม่ตรงเวลา หรืออาจเกิดมาจากความเครียดของ
การทางาน (ปทัตตา ภริตาธรรม, 2537, น. 236) ส่วนอาการของโรคกระเพาะนั้นมี หลายแบบ
ดังต่อไปนี ้
อาการปวดท้องจากโรคกระเพาะอาหารนั้น ผูป้ ่ วยจะปวดจุก แสบ แน่นบริเวณ
เหนือสะดือกลางท้องหรือบริเวณลิน้ ปี่ โดยอาจเป็ นได้ทั้งการปวดแบบเฉียบพลันและปวดแบบ
เรือ้ รัง
ปวดท้องเฉียบพลัน เป็ นการปวดรุ นแรงที่ไม่เคยเกิดขึน้ มาก่ อนซึ่งแพทย์ตอ้ งให้
ความสนใจเป็ นพิเศษ เพราะอาจเกิดจากโรคอื่น ๆ นอกเหนือจากโรคกระเพาะก็ได้ เช่น นิ่วในถุง
นา้ ดี เป็ นต้น
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ปวดท้องเรือ้ รัง เป็ นอาการที่พ บได้บ่อยที่สุด นั่นคือปวดอยู่เรื่อย ๆ มี อาการไม่
น้อยกว่าหนึ่งเดือน เป็ นการปวดท้องที่เกี่ยวข้องกับมื อ้ อาหาร เช่ น ปวดขณะหิวหรืออิ่ม แต่เป็ น
การปวดแบบทนได้
โรคในกระเพาะอาหารที่เกี่ยวข้องกับการปวดแบบเรือ้ รังนั้น นายแพทย์สิริวฒ
ั น์
อธิบายเพิ่มเติมว่าสามารถแบ่งออกได้เป็ นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของกระเพาะอาหาร เช่น
เป็ นแผลในกระเพาะ เป็ นแผลในลาไส้เล็กส่วนต้น กระเพาะอาหารอั กเสบ หรือมะเร็งในกระเพาะ
อาหาร ซึ่งอัตราการเกิดโรคเหล่านีม้ ีประมาณร้อยละ 20 - 25 ของผูป้ ่ วยโรคกระเพาะเรือ้ รัง (หมอ
ชาวบ้าน, 2560) (เอกสารจากเว็บไซต์)
1.2.3 โรคอ้ ว น เวลาในการท างานส่วนมากจะเป็ น การนั่ง มากกว่ าท่ า ทางอื่ น ๆ
อาจทาให้เกิดความเครียด และยิ่งบางคนเมื่อมีความเครียดแล้วยิ่งกินมากขึน้ เพื่อเป็ นการระบาย
ความเครียดสามารถแก้ไขโดยหลังจากที่รบั ประทานอาหารมือ้ เที่ยงเสร็จ แล้วหากยังมีเวลาพัก
เหลืออยู่บา้ งสามารถออกกาลังกายได้แบบง่าย โดยการเดินขึน้ – ลงบันได ในระยะทางที่ไม่มาก
จนเกินไป (ปทัตตา ภริตาธรรม, 2537, น. 237)
แพทย์ ห ญิ งนภาพรรณ วิ ริ ย ะอุ ต สาหกุ ล ผู้ อ านวยการส านั ก โภชนาการ
กรมอนามัย (2555) (เอกสารจากเว็บ ไซต์) เปิ ด เผยสถิ ติ ค นอ้วนและอ้ว นลงพุง ในรอบ 5 ปี ว่ า
กลุ่มคนทางานสานักงานมีภาวะอ้วนถึงร้อยละ 40 จัดเป็ นอันดับหนึ่งของวัยต่าง ๆ และเมื่อสารวจ
พบว่า กรุงเทพมหานครมีสดั ส่วนคนอ้วนลงพุงมากที่สดุ
นายแพทย์พ รเทพ ศิ ริว นารัง สรรค์ อธิ บ ดี ก รมอนามั ย เปิ ดเผยว่ า จากการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และภัยธรรมชาติ ทาให้ประชากรวัยทางานมี
ความเสี่ยงทางสุขภาพ ได้แก่ โรคอ้วน เกิดจากการขาดการออกกาลังกายและ การรับประทาน
อาหารที่มีนา้ ตาลมากเกินไป และประชากรวัยทางานสามารถดูแลสุขภาพของตนเองได้ดว้ ยการ
รับ ประทานอาหารอย่ า งถูก ต้อ งเหมาะสม โดยเฉพาะอาหารเช้า เป็ น มื ้อ ที่ ส าคัญ มาก ถ้า ไม่
รับประทานอาหารเช้าร่างกายจะเกิดภาวะขาดนา้ ตาล มีผลให้ความคิดตือ้ ตัน สมองไม่ปลอดโปร่ง
เกิดความวิตกกังวล ใจสั่น อ่อนเพลีย หงุดหงิด โมโหง่าย ควรเลือกรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่
ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก ผลไม้ รับประทานนา้ ตาลไม่เกิน 4 - 6 ช้อนชา เกลือน้อยกว่า 1 ช้อนชา
ผัก 4 - 6 ทัพพี ผลไม้สดรสไม่หวานประมาณ 15 คา งดอาหารทอด หรือผัด งดอาหารระหว่างมือ้
นอกจากนี ้ ควรออกกาลังกายเพื่อลดนา้ หนักและรอบพุงโดยออกกาลังกายระดับปานกลางวันละ
30 - 60 นาที อย่างน้อย 5 วันต่อสัปดาห์ ทากิจกรรมเคลื่อนไหวในที่ทางาน เช่น บริหารร่างกายยืด
เหยี ย ดกล้า มเนื ้อ แขน ขา คอ ประมาณ 5 นาที 2 ครั้ง ต่ อ วัน เดิ น ขึ น้ บัน ไดแทนการใช้ลิ ฟ ต์
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ขี่จกั รยานหรือเดินไปทางาน เป็ นต้น รูจ้ กั จัดการความเครียด โดยการทางานอดิเรก เช่น ปลูกต้นไม้
อ่านหนังสืออ่านเล่น ฝึ กการหายใจ การนั่งสมาธิ มองโลกในแง่ดีและคิดบวก หลีกเลี่ย งการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่ (เจาะลึกระบบสุขภาพ, 2558) (เอกสารจากเว็บไซต์)
1.2.4 โรคริดสีดวง (โรงพยาบาลยันฮี, 2560) (เอกสารจากเว็บไซต์) เป็ นอีกโรคหนึ่ง
ที่เกิด จากการดารงชีวิตที่ไม่ถูกสุขลักษณะนัก หลายคนมักจะเรียกโรคนีว้ ่าเป็ นโรคหนึ่งของกลุ่ม
คนทางานสานักงาน เพราะส่วนใหญ่แล้วคนวัยนีม้ กั จะไม่มีเวลาให้กบั ตัวเอง ทาอะไรเร่งรีบ รีบรับ
ประอาหารโดยไม่ เ ลื อ กอาหาร นั่ ง นาน ๆ โดยไม่ ส นใจเวลา ปล่ อ ยให้ก ระเพาะและระบบ
การขับถ่ายมีปัญหาจนยากแก่การรักษา ซึ่งจุดนีแ้ หละที่ทาให้โรคริดสีดวงทวารถามหาคุณได้แบบ
ง่าย ๆ เลย
โรคริดสีดวงทวารคือ การโตขึน้ ของกลุ่มเส้นเลือดและเนือ้ เยื่อบริเวณส่วนปลาย
ของลาไส้ตรง ซึ่งปกติแล้วเนือ้ เยื่อริดสีดวงนีจ้ ะมีหน้าที่ป้องกันกล้ามเนือ้ ของทวารหนักและหูรูดใน
ระหว่างที่เราขับถ่าย และช่วยให้ทวารหนักสามารถปิ ดได้สนิทในขณะที่เราอยู่เฉย ๆ ส่วนสาเหตุท่ี
ทาให้กลุ่มเส้นเลือดหรือเนือ้ เยื่อในบริเวณนัน้ มันโตขึน้ ได้ นั่นก็เป็ นเพราะความผิดปกติของหลอด
เลือดบริเวณนัน้ และการเกิดแรงความดันต่อกระบังลมด้านล่างนาน ๆ ไม่ว่าจะเป็ นการเบ่งอุจจาระ
แรง ๆ ท้องผูก ยกของหนัก หรือ ยืน นาน รวมถึง ในหญิ ง ตั้ง ครรภ์ท่ี อาจทาให้เลือ ดไหลกลับ ไม่
สะดวกด้วย ซึ่ง นอกจากปั จ จัย ที่ ท าให้เกิ ด โรคนี ้จ ะมาจากที่ ก ล่ า วมาแล้ว เรื่อ งของการเลื อ ก
รับประทานก็มี ส่วนเกี่ ยวข้อง เช่ น ไม่ ช อบรับ ประทานผักผลไม้ เป็ นคนอ้วน หรือชอบดื่ม เหล้า
ก็เป็ นสาเหตุของการเกิดโรคด้วยกันทัง้ นั้น โรคนีส้ ามารถพบได้ทงั้ ในผูช้ ายและผูห้ ญิง กลุ่มคนวัย
30 ปี ขนึ ้ ไปจนถึงช่วง 50 ปี ที่สาคัญคนไข้สว่ นใหญ่ท่รี ูว้ ่าตัวเองเป็ นโรคริดสีดวงทวารจะไม่ค่อยกล้า
มาพบแพทย์ จึงทาให้เกิดอาการรุนแรงจนต้องผ่าตัด
สาหรับโรคริดสีดวงทวารนีจ้ ะสามารถเกิดขึน้ ได้ 2 แบบ ทัง้ แบบภายในและแบบ
ภายนอก โดยแบบภายในจะเกิดขึน้ เหนือเส้นเด็นเทท (Dentate Line) เป็ นเส้นที่แบ่งทวารหนักเป็ น
ส่วนบนและส่วนล่าง คลุมด้วยเยื่อบุทวารหนักไม่ใช่ผิวหนังชัน้ นอกจะไม่มีอาการปวดให้เห็นชัดเจน
นักหากคนไข้ไม่ สังเกตก็จะไม่ ค่อยรู ต้ ัวว่าตัวเองเป็ น หากเป็ นมากมักจะมี ก้อนยื่ นออกมาขณะ
ขับถ่ายซึ่งคนไข้ตอ้ งดันก้อนนัน้ กลับเข้าไปเอง ส่วนโรคริดสีดวงทวารแบบภายนอก จะเกิดบริเวณ
ใต้เส้นเด็นเทท (Dentate Line) มีลกั ษณะเป็ นก้อนที่คนไข้สามารถมองเห็นได้ อยู่บริเวณด้านนอก
และจะมีผิวหนังหุม้ ก้อนริดสีดวงไว้แบบภายนอกนีค้ นไข้จะรูส้ กึ เจ็บและคันกว่าแบบภายใน
อาการของโรคนีท้ ่ีสามารถสังเกตได้ดว้ ยตัวเอง โดยแบ่งระดับความรุ นแรงของ
โรคได้ตั้งแต่ ระดับแรกจะมีเลือดออกขณะถ่ายอุจจาระ แต่จะยังไม่เห็นก้อนริดสีดวงยื่นออกมา
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ระดับที่สองคนไข้จะสังเกตได้ถึงก้อนที่ย่ืนออกมาแต่กอ้ นนัน้ จะหดกลับเข้าไปเองได้ ระดับที่สาม
ก้อนที่เราเห็นว่ายื่นออกมานัน้ จะไม่สามารถกลับเข้าไปได้เอง คนไข้ตอ้ งดันกลับเข้าไป และสุดท้าย
ระยะนีก้ อ้ นริดสีดวงทวารจะอยู่ภายนอกและไม่สามารถดันกลับเข้าไปได้อีกเลย ส่วนอาการอื่น ๆ
ที่อาจมีร่วมด้วยคือ อาการเจ็บไม่ว่าจะนั่งหรือเดิน อาการเจ็บในขณะถ่ายอุจจาระ หรืออาการคัน
บริเวณรอบปากทวารหนัก เป็ นต้น
ส่วนวิธี ก ารรักษาริดสี ดวงทวารนี ้จ ะขึน้ อยู่กับ ระดับ ความรุ น แรงของโรค ซึ่ง ก็
สามารถรักษาได้ห ลายวิธี ตั้ง แต่การรักษาแบบเบือ้ งต้นเหมาะกับ คนที่มี อาการไม่ รุน แรงมาก
แพทย์จ ะแนะน าให้ค นไข้รับ ประทานอาหารที่ มี พ วกเส้น ใยมากอย่ างผัก ผลไม้ ดื่ ม น ้ามาก ๆ
เพื่อช่วยให้อจุ จาระนิ่มขึน้ หรือให้ยาขับถ่ายมารับประทานร่วมด้วยเพื่อให้ขบั ถ่ายได้ง่ายขึน้ โดยไม่
ต้องออกแรงเบ่งมาก หรืออาจมีการใช้ยาเหน็บและยาทาเพื่อบรรเทาอาการปวดและลดอาการ
อักเสบ ส่วนในคนไข้บางรายแพทย์จาเป็ นต้องใช้วิธีการรักษาอื่น ๆ ประกอบกันด้วย ไม่ว่าจะเป็ น
การใช้ยาฉีด บริเวณที่เป็ นริดสีดวงทวารเพื่อทาให้เกิดพังผืดรัดหลอดเลือดและหัวริดสีดวงทวาร
ยุบตัวลง โดยจะฉีดเข้าในบริเวณชัน้ ใต้เยื่อบุในระดับที่อยู่เหนือเส้นเด็นเทท (Dentate Line) และ
จะฉีดซา้ ทุก 2 - 4 สัปดาห์จนเริ่มดีขึน้ การใช้ยางรัดริดสีดวงทวาร วิธีการรักษาแบบนีจ้ ะช่วยให้หัว
ริดสีดวงทวารขาดเลือดหล่อเลีย้ งและหลุดออกมาเอง โดยยางรัดริดสีดวงทวารจะรัดที่ขวั้ ริดสีดวง
ซึ่งจะอยู่เหนือเส้นเด็นเทท (Dentate Line) ประมาณ 1 เซนติเมตร รัดทุก 3 - 4 สัปดาห์ หลังจากใช้
ยางรัดริดสีดวงทวารแล้วอาจมีเลือดออกในช่วง 3 - 7 วัน และจะหยุดไปเอง อาจมีการระคายเคือง
และปวดในช่วง 2 - 4 วันแรก และที่สาคัญวิธีนีจ้ ะใช้ได้ ก็ต่อเมื่อหัวริดสีดวงมีขนาดเหมาะที่จะรัด
ได้เท่านั้น ไม่ควรทาในรายที่มีภูมิคมุ้ กันไม่ปกติ และหากมีอาการเจ็บมากในบริเวณที่รดั ควรเอา
ยางรัดออกและปรึกษาแพทย์ การจีร้ ิดสีดวงทวารด้วยอินฟราเรด แพทย์จะจีใ้ นตาแหน่งเหนือเส้น
เด็นเทท (Dentate Line) ประมาณ 1 เซนติเมตร โดยจะจีร้ ิดสีดวงทวารด้วยอินฟราเรด 3 จุดต่อ 1
หัว ทุก 3 - 4 สัป ดาห์ เพื่อให้ริดสี ดวงทวารยุบ ลง หลังจากจีร้ ิด สีดวงทวารด้วยอินฟราเรดจะมี
เลือดออกในบริเวณที่จี ้ 1 - 2 สัปดาห์แรก และจะหยุดไปเอง การผ่าตัดริดสีดวง โดยจะเป็ นการ
ผ่ าตัด เอาหัวริด สี ด วงออก การผ่ าตัด นี ้จ ะท าในคนไข้รายที่ มี อ าการหนัก มาก ก่ อ นการผ่ าตัด
ริดสีดวงทวารแพทย์จะสวนทวารหนักก่อน แล้วจึงฉีดยาชาเข้าช่องไขสันหลัง และให้ยาชาเฉพาะที่
เสร็จแล้วจึงค่อยทาการผ่าตัดเอาริดสีดวงทวารออก หลังจากผ่าตัดคนไข้ตอ้ งสวนปัสสาวะในช่วง 2
- 3 วัน แรก และอาจมี เลื อดออกในช่ วงแรกแต่ จ ะหยุด ไปเอง ซึ่งเมื่ อกลับ บ้านได้แล้วแพทย์จ ะ
แนะนาให้คนไข้รบั ประทานยาระบายหล่อลื่น ยาเพิ่ ม กากใยอาหาร เพื่อช่ วยในการขับ ถ่ายใน
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ช่วงแรก รับประทานยาแก้ปวดเมื่อมีอาการปวดแผลผ่าตัดและนอกจากวิธีท่ีได้กล่าวไปแล้วนัน้ ยัง
มีวิธีอ่นื ๆ เช่น การจีด้ ว้ ยความเย็นสูง การจีด้ ว้ ยความร้อนจากไฟฟ้า การจีด้ ว้ ยแสงเลเซอร์ เป็ นต้น
แต่ไม่ ว่าคุณ จะรักษาให้หายได้ด้วยวิธี ใดก็ตาม เหนื อสิ่ งอื่นใดคุณ ควรเริ่ม ต้น
จากการดูแลตัวเองเพื่ อไม่ ให้เกิ ด โรคเสีย ก่อ น ไม่ ว่าจะเป็ นการออกกาลัง กายอย่ างสม่ าเสมอ
การรับประทานอาหารที่มี กากใยสูง ดื่ม นา้ ให้เพียงพอ 6 - 8 แก้วต่อวัน หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด
กาแฟ หรือเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ หากจาเป็ นต้องนั่งทางานนาน ๆ หรือยืนนาน ๆ ควรหาเวลา
เปลี่ ย นอิริย าบถบ้าง และสุดท้ายควรขับ ถ่ายอุจ จาระให้เป็ นเวลาอย่ างสม่ าเสมอ ซึ่งการปรับ
พฤติกรรมแค่นีไ้ ม่เพียงแต่คุณ จะห่างไกลจากโรคริดสีดวงทวารแล้ว คุณยังจะมี สุขภาพที่ดีจาก
ภายในสูภ่ ายนอกอีกด้วย (โรงพยาบาลยันฮี, 2560) (เอกสารจากเว็บไซต์)
จากแนวคิดเกี่ยวกับโรคออฟฟิ ศซินโดรม (Office Syndrome) ที่กล่าวมาข้างต้น
ผูว้ ิจยั มีความเห็นโดนสรุปว่า ปั ญหาทางร่างกายสุขภาพหรือสุขภาพของกลุ่มคนทางานสานักงาน
ข้างต้นจะพบโรคและอาการต่าง ๆ เกิดจากกิจวัตรประจาวันที่เราทาแบบเดิมซา้ อย่างหลี กเลี่ยง
ไม่ได้ การแก้ไขเพื่อที่จะบรรเทาอาการและโรคนัน้ ควรจะเป็ นสิ่งที่แฝงอยู่ในกิจวัตร ใช้เวลามานาน
สามารถทาได้ทุกที่ บางอาการเป็ นสาเหตุของโรคต่าง ๆ ที่อนั ตราย ดังนัน้ วัยทางานจึงควรใส่ใจต่อ
สุขภาพเป็ นอย่างมาก ถ้าเกิดการสะสมของอาการปวดต่าง ๆ จะทาให้ร่างกายมี ประสิทธิภาพใน
การทางานและการใช้ชีวิตที่นอ้ ยลง ผูว้ ิจยั จึงเล็งเห็นว่าเหมาะแก่การนามาทาวิจยั อย่างยิ่ง เพราะ
ในปั จจุบันจะสามารถพบโรคเหล่านีไ้ ด้ง่ายกว่าปกติ และคนให้ความสนใจต่อร่างกายที่น้อยลง
เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่ทาให้เกิดความเครียด ความเหนื่อยล้า ส่งผลต่อการดูแลร่างกายตนเอง
เป็ นอย่างมาก
2. แนวคิดเกี่ยวกับเทคนิคนาฏศิลป์ สากล
นาฏศิลป์ เป็ นส่วนสาคัญในงานวิจัย ฉบับนี ้ ผูว้ ิจัยจึงได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับนาฏศิลป์
แบบสังเขปไว้ โดยรายละเอียดดังนี ้
2.1 รู ปแบบของนาฏศิลป์ สากล
รู ป แบบของนาฏศิ ล ป์ นั้น มี ห ลากหลายรู ป แบบ ซึ่ ง อาจเปลี่ ย นไปตามช่ ว งเวลา
แต่รูปแบบของนาฏศิลป์ ที่เป็ นที่รูจ้ กั กันอย่างกว้างขวาง มีดงั ต่อไปนี ้
2.1.1 บั ล เลต์ (Ballet) บัล เลต์เป็ นศิ ล ปะการเต้น ร าอย่ า งหนึ่ ง ที่ แ สดงออกถึ ง
เรื่องราวและความรู ส้ ึกโดยใช้ร่างกายในการสื่อความหมายและถ่ายทอดความรู ส้ ึกให้กับผูช้ ม
โดยลักษณะของการแสดงบัลเลต์นนั้ เป็ นการนาเอาศิลปะหลายประเภทเข้ามาประกอบกันได้แก่
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การเต้นรา ดนตรี การขับร้อง กวีนิพนธ์ เครื่องแต่งกาย เครื่องประกอบฉาก เป็ นต้น (รสิกา ไฝขาว,
2559, น. 6)
บัลเลต์ (Ballet) มาจากคาในภาษาอิตาเลียนว่าบัลลี (Balli) แปลว่าการเต้นรา
หรือนาฏศิลป์ ซึ่งมีการพัฒนาการมาจากการจัดการแสดงในราชสานักที่นิยมกันในอาณาจักรหรือ
แว่นแคว้นของเจ้าผูค้ รองนครเหล่านัน้ และต่อมาการจัดการแสดงก็ได้แพร่หลายเข้าไปเจริญงอก
งามในประเทศฝรั่งเศส (นราพงษ์ จรัสศรี , 2559, น. 5) ในสมัยของพระเจ้าหลุยส์ท่ี 14 การแสดง
ศิลปะในสมัยนัน้ บางโอกาสก็ใช้เพื่อแสดงเหตุผลทางด้านการเมืองและขุนนางต้องเข้าร่วมกิจกรรม
เหล่านี ้ เช่น การเต้นรา การอ่านบนกวี นับตัง้ แต่นนั้ มาการจัดการแสดงทางด้านนาฏศิลป์ ซึ่งเริ่ม
ผลิตผลงานตัง้ แต่ยคุ เรอแนซซองซ์ (Renaissance) ก็ได้มีการพัฒนาต่อไปจนเป็ นการแสดงบัลเลต์
(Ballet) ที่มีรูปแบบแบบแผนที่ชดั เจน ซึ่งประกอบไปด้วยการใช้เทคนิคการเต้น ทฤษฎีท่มี ีแบบแผน
ที่ถูกออกแบบคิดค้นและพัฒนาการมาจากครู อาจารย์ทางด้านนาฏศิลป์ อีกหลายท่าน ทฤษฎีท่ี
เรียกได้ว่าเป็ นแบบแผนและยังใช้กันอยู่ในปั จจุบนั นีค้ ือ ทฤษฎีดอง เดกอ (The Danse D'école)
จะมีเนือ้ หาในเรื่องของกิริยาบัญญัติศพั ท์อย่างเป็ นทางการ และการบัญญัติศพั ท์บลั เลต์ (Ballet)
อย่างเป็ นทางการในครัง้ นี ้ท่ีส าคัญ ที่สุดและก็ได้มี อิท ธิพ ลมาจนถึงปั จ จุบัน (นราพงษ์ จรัสศรี ,
2559, น. 5) จึงทาให้บัลเลต์ (Ballet) มีกฎระเบียบเคร่งครัดที่เข้มงวดมากขึน้ ในด้านของการจัด
วางร่างกาย ความสมดุลของสรีระของร่างกาย การควบคุมลีลา การเคลื่อนไหว
2.1.2 นาฏศิ ล ป์ ร่ ว มสมั ย ( Contemporary Dance ) เป็ นการเต้น ที่ แ สดง
ความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของศิลปิ นแต่ละคนอย่างชัดเจน ทัง้ เทคนิคและท่าทางความหนัก
เบาของการเต้น อีกทัง้ ยังรวมไปถึงความถนัดในด้านต่าง ๆ ของศิลปิ น ศิลปิ นมีความต้องการที่จะ
ถ่ายทอดวิธีการคิด การออกแบบ การสร้างสรรค์ นาเสนอรูปแบบวัฒนธรรมแนวใหม่ให้แก่สงั คม
นาฏศิล ป์ ร่วมสมัย (Contemporary Dance) มี ความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่าง
การออกแบบท่าเต้น (Dramatic Choreographed) ที่ทาการแสดงบนเวที กับ การเคลื่อนไหวเชิง
เทคนิค (Technically Oriented Movement) ที่ทาการเรียนการสอนในห้องเรียน แต่ทงั้ สองอย่าง
ควรจะมีความสัมพันธ์ซ่ึงกันและกัน ในขณะที่ความต้องการในการเรียนเต้นมีมากขึน้ ผูส้ อนเอง
ควรนาเอาการเต้นทัง้ สองอย่างนีม้ าผสมผสานให้เกิดเป็ นรูปแบบใหม่ท่ีไม่เคยมีมาก่อน นาฏศิลป์
ร่วมสมัย (Contemporary Dance) เป็ นการฝึ กฝนเพื่อเตรียมพร้อมกับความต้องการออกแบบท่า
เต้นในปั จจุบัน การสอนเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้เทคนิคต่าง ๆ เป็ นการเต้นที่ออก
ก าลัง กายอย่ า งหนั ก หน่ ว ง แต่ ใ นทางเดี ย วกั น ก็ ท าให้เราฝึ ก ฝนตั ว เองได้เป็ นอย่ า งดี แ ละมี
ความสามารถที่มากขึน้ แต่ก็ยังมีกฎข้อห้ามต่าง ๆ อยู่บา้ งเล็กน้อย นั่นคือ จะต้องไม่ฝืนร่างกาย
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ตนเองจนทาให้เจ็ บตัว หรือเกิดอุบตั ิเหตุ ส่วนในเรื่องของรู ปแบบหรือการออกแบบท่าทางก็ไม่มี
ข้อจากัดใด ๆ ทัง้ สิน้ (Cohan, 1997, p. 22)
2.1.3 แจ๊สดานซ์ (Jazz Dance) มักเชื่อกันว่ามากจากชาวแอฟริกนั อเมริกนั จนมา
สู่โลกตะวันตก ทาให้ได้มีการผสมผสานกันจนทาให้เกิดแจ๊สดานซ์ (Jazz Dance) ขึน้ โดยประวัติ
ความเป็ นมาของแจ๊สดานซ์ (Jazz Dance) มีดงั ต่อไปนี ้
ศิริม งคล นาฏยกุล (2557, น. 30) ได้ก ล่าวถึงแจ๊ สดานซ์ (Jazz Dance) ไว้ว่า
เป็ นศิลปะการเต้นราชนิดหนึ่งที่มีรากเหง้าสืบต่อกันมาจากกลุ่มทาสแอฟริกัน อเมริกัน ที่นาเอา
ศิลปะการเต้นราแจ๊สดานซ์ (Jazz Dance) เข้าสูป่ ระเทศในกลุ่มลาตินอเมริกาเป็ นครัง้ แรกเมื่อราว
ต้นปี ค.ศ. 1510 ด้วยการโดยสารทางเรือ เพื่อมายังหมู่เกาะต่าง ๆ เช่น เฮติ ก่อนที่จะสิน้ สุดจุด
ปลายทางของพวกเขาทัง้ หลายในพืน้ ที่ทางตอนเหนือของอเมริกา ในเวลาต่อมาเมื่อรูปแบบดนตรี
ของชาวยุ โรปเข้า มามี อิ ท ธิ พ ลต่ อ รสนิ ย มของทาสชาวแอฟริกัน จึ ง กลายเป็ น จุ ด เริ่ม ต้น ของ
การหลอมรวมประเพณี นิ ยมในด้านดนตรีและการเต้น ราแบบแอฟริกันให้ส อดประสานอย่ าง
กลมกลืนกับโครงสร้างทางด้านดนตรีของชาวยุโรปที่ส่งผลต่อการพัฒนารูปแบบแจ๊สดานซ์ (Jazz
Dance) ในกลุ่มคนผิวดาแอฟริกัน อเมริกัน และคนผิวขาวในสหรัฐอเมริกา ภายหลังต่อมาคาว่า
แจ๊สดานซ์ (Jazz Dance) เริ่มใช้กนั ในช่วงสงความโลกครัง้ ที่ 1 และในช่วงประมาณปี ค.ศ. 1920
เป็ นต้นมา แจ๊สดานซ์ (Jazz Dance) ก็กลายเป็ นการเต้นราประเภทหนึ่งของคนผิวขาว
ผูว้ ิจยั สามารถสรุปแจ๊สดานซ์ (Jazz Dance) ได้ว่า มีตน้ กาเนิดมาจากคนผิวดา
และส่งต่อผ่านอิทธิพล หรือผ่านการคมนาคมมายังคนผิวขาว สามารถบอกได้ว่าแจ๊สดานซ์ (Jazz
Dance) หรือดนตรีแจ๊สนัน้ เป็ นรูปแบบอเมริกนั ทัง้ หมด แต่รากเหง้าหรือต้นกาเนิดนัน้ มาจากทวีป
แอฟริกาทัง้ สิน้ โดยทาสชาวแอฟริกนั ได้นาเอามาเต้นมาสู่อเมริกา และเผยแพร่มาในรูปแบบของ
การเต้นบอร์ดเวย์ (Boardway) หรือในภาพยนตร์ต่าง ๆ
2.1.4 โวคดานซ์ (Vogue Dance) คือเป็ นการเต้นของกลุ่ม บุคคลที่มี ความหลาก
หลายทางเพศ (LGBT) ที่เป็ นคนผิวสี มี ทั้งคนผิวดาและคนลาติน ในย่านฮาร์เล็ม ของมหานคร
นิวยอร์ค ช่วงปี ค.ศ. 1980 การเต้นนีม้ ีวิวฒ
ั นาการมาจากเดอะ ฮาเร็ม บอลลูม ซีน (The Harlem
Ballroom Scene) นีค้ ือ อีเวนท์เฉพาะของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ที่เปิ ด
โอกาสให้แต่ละคนได้แสดงออกถึงแรงขับดันภายในที่ไม่อาจแสดงได้อย่างเปิ ดเผยในโลกภายนอก
ไม่ ว่าจะเป็ นการแต่งกายอย่างวิจิตรอลังการ การเต้น การโพสท่า หรือแม้แต่การเดิน ที่นาไปสู่
การประกวดประขัน การให้รางวัล ไม่ ต่ างกับ การประกวดนางงาม หรือการได้โพสท่ าถ่ายปก
นิตยสาร ซึ่งในโลกแห่งความเป็ นจริงในยุคนัน้ นอกจากจะไม่มีพืน้ ที่แสดงออกให้กลุ่มบุคคลที่มี
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ความหลากหลายทางเพศ (LGBT) อย่างเด็ดขาดแล้ว การเป็ นเพศที่สาม สี่ หรือ ห้า จะไม่ได้รบั
การยอมรับในสังคมและเป็ นสิ่งที่โดนดูถูกเหยียดหยาม ถูกรังแกมาโดยตลอด แค่จดุ เริ่มต้นก็เดาได้
แล้วว่า เป็ นวัฒนธรรมระดับใต้ดินของคนกลุ่มน้อยที่ถูกกดดันในสังคมอเมริกนั อย่างมากเพราะใน
โลกของการเหยียดผิวเหยียดเพศ การเกิดมาเป็ นเพศที่สามก็โดนกดขี่มากอยู่แล้ว ยิ่งเป็ นคนผิวสี
ซึ่งมักถูกกดให้ต่าชัน้ สุดๆในโลกของคนผิวขาวเข้าไปอีก ยิ่งไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่า คนกลุม่ นีจ้ ะระเบิด
ความอัดอั้นตันใจออกมาผ่ านศิลปะการแสดงได้เสียดแทงเพียงใด จึงเป็ นที่มาของการเต้นโวค
(Vogue Dance) ที่ผสานท่าทางการโพสท่าอย่างนางแบบบนปกนิตยสารโวค (Vogue) ที่เรียกกัน
ว่าการทาโวคกิง้ (Voguing) ผสานกับแรงบันดาลใจจากท่าทางในจิ ตรกรรมฝาผนังอักษรภาพ
เฮียโรกลีฟิกของอารยธรรมอิยิปต์
จากที่มาและแรงบันดาลใจนี ้ ทาให้เข้าใจได้ไม่ยากว่าโวคดานซ์ (Vogue Dance)
เป็ นมากกว่าการเต้นราธรรมดา แต่เป็ นการแสดงออกถึงจุดยืนทางสังคม การเรียกร้องสิทธิในพืน้ ที่
ต่าง ๆ ที่กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) โดยเฉพาะคนผิวสีมกั ถูกมองข้าม ไม่ว่า
จะเป็ นบนหน้าปกนิตยสารแฟชั่นชื่อดัง บนรันเวย์ของงานแฟชั่นวีค หรือแม้แต่ในจิตรกรรมฝาผนัง
ยุคโบราณก็ไม่มีใครจารึกเรื่องของเขาเอาไว้ ความพยายามที่จะผงาดขึน้ มาสูค่ วามเป็ นหลักสาคัญ
ของวัฒ นธรรมโวค (Vogue) จึ ง เป็ น การเปลี่ ย นแปลงพลัง แห่ ง ความเคี ย ดแค้น โกรธเกรี ย้ ว
ในการทวงคืนเกียรติยศศักดิ์ศรีความเป็ นมนุษย์ และสิทธิเสรีภาพ ที่สงั คมเคยปล้นชิงจากพวกเขา
กลับคืนมาในรู ปแบบของการแสดงออกที่เข้ม ข้น ร้อนแรง สนุกสนานและมี สีสัน (Artbangkok,
2562) (เอกสารจากเว็บไซต์)
จากรู ปแบบของนาฏศิลป์ สากลที่กล่าวมาทั้งหมดนี ้ ผูว้ ิจัยสามารถสรุ ปได้ดังนี ้
การพัฒนาการทางนาฏศิลป์ นัน้ มีการเปลี่ยนไปตามยุคสมัยให้ทันยุคปั จจุบนั มีแนวทางการเต้น
และรู ปแบบการเต้นที่ชัดเจนมากขึน้ แต่ก็ยังใช้หลักพืน้ ฐานการเต้นอยู่ เพื่อนามาประยุกต์และ
พัฒ นาต่อไปเรื่อย ๆ การเต้นบัลเลต์ (Ballet) จะมีแบบแผนที่ชัดเจนมาก ซึ่งแตกต่างกับการเต้น
นาฏศิลป์ ร่วมสมัย (Contemporary Dance) ที่เน้นการเคลื่อนไหวของร่างกายที่อิสระ การเลือกใช้
ประเภท รูปแบบ เทคนิคทางนาฏศิลป์ นัน้ นอกจากจะขึน้ อยู่กบั นักเต้นแล้วยังขึน้ อยู่กบั จุดประสงค์
ของการแสดงอี ก ด้ว ย นอกจากแจ๊ ส ดานซ์ (Jazz Dance) จะมี ต้น ก าเนิ ด มาจากคนผิ ว ด า
มีลักษณะการเต้นที่เน้นความสนุกสนาน การแยกส่วนของร่างกายให้มีความชัดเจนในการเต้น
เป็ นการเต้นที่จัดระเบียบร่างกายให้มีความสมดุลได้เป็ นอย่างดี มักจะเต้นกับเพลงที่มีจังหวะเร็ว
และได้รบั ความนิยมอย่างแพร่กลายจากภาพยนต์และการแสดงบอร์ดเวย์ (Boardway) นอกจากที่
กล่าวข้างต้นแล้ว ในปั จ จุบัน การเต้นมี หลากหลายรู ปแบบ การเต้นที่เริ่ม เป็ นที่นิยมมากขึน้ คือ
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โวคดานซ์ (Vogue Dance) เกิดจากกลุม่ คนที่ในตอนนัน้ ยังไม่ได้รบั การยอมรับเท่าที่ควร มีการเต้น
ที่รอ้ นแรง สนุกสนานและมีสีสนั ซึ่งได้รบั ความนิยมมากขึน้ ในปัจจุบนั นี ้
2.2 เทคนิคสาคัญของนาฏศิลป์ สากล
เทคนิคเป็ นสิ่งสาคัญในการเต้นทุกรูปแบบ ผูว้ ิจยั สามารถสรุปเทคนิคที่สาคัญได้ดงั นี ้
2.2.1 เทคนิคทีส่ าคัญของบัลเลต์ (Ballet Technique) เช่น การเปิ ดปลายเท้าออก
(Turn Out), การจัดสมดุลของร่างกาย (Balance), การยืนบนปลายเท้า รวมถึงการวางตาแหน่ง
เท้า (Feet Position) ที่ต่างจากการเต้นรู ปแบบอื่น ๆ มีแบบแผนที่ชัดเจน เน้นความสง่างาม โดย
ควบคุม การเคลื่ อ นไหวของร่า งกายผ่ า นท่ าทางให้พ ลิ ว้ ไหวไปตามเสี ย งดนตรีเพลงคลาสสิ ค
(Bangkok Dance, 2561) (เอกสารจากเว็บไซต์) ดังภาพประกอบต่อไปนี ้

ภาพประกอบ 2 การเปิ ดปลายเท้าออก (Turn Out)
ที่มา: https://energetiks.squarespace.com/blog/2014/1/28/turnout
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ภาพประกอบ 3 การยืนบนปลายเท้าของบัลเล่ต์
ที่ ม า : https://i.pinimg.com/originals/f3/3b/88/f33b88cee14b89aa0a1413c01
ccc3a53.jpg

ภาพประกอบ 4 การวางตาแหน่งเท้าของบัลเล่ต์
ที่มา: https://www.pinterest.com/pin/219620919315453298/?nic=1
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2.2.2 เทคนิคที่สาคัญของนาฏศิลป์ ร่วมสมัย (Contemporary Dance Technique)
เป็ นการรวมเทคนิคของโมเดิรน์ ดานซ์ (Modern Dance Technique) กับบัลเล่ตค์ ลาสสิก (Ballet
Classic Technique) เข้าด้วยกัน เน้นการแสดงออกของความรู ส้ ึกภายในของผูแ้ สดง ใช้การหด
และคลายตัวของกล้ามเนือ้ (Contraction and Release) การเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้แกนกลาง
เป็ นหลั ก (Center) และการเต้น ตามแรงโน้ ม ถ่ ว ง หรื อ แรงเหวี่ ย ง (Bangkok Dance, 2561)
(เอกสารจากเว็บไซต์) ไม่มีกฎเกณฑ์ในการเคลื่อนไหว สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ การเต้น
ในรูปแบบนีไ้ ม่จาเป็ นต้องนาเสนอออกมาเป็ นเรื่องราว อีกทัง้ การควบคุมลมหายใจก็เป็ นสิ่งเด่นชัด
ของนาฏศิลป์ ร่วมสมัย (Contemporary Dance) ในการแสดงบางครัง้ สามารถใช้ลมหายใจเป็ นตัว
กาหนดการแสดงได้อีกด้วย ดังภาพประกอบต่อไปนี ้

ภาพประกอบ 5 การเคลื่อนไหวอย่างอิสระของเต้นนาฏศิลป์ ร่วมสมัย
ที่มา: https://bit.ly/32kpZHl
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ภาพประกอบ 6 การเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้แกนกลางเป็ นหลัก
ที่มา: https://bit.ly/32kpZHl
2.2.3 เทคนิ คที่สาคัญของแจ๊สดานซ์ (Jazz Dance Technique) การเคลื่อนไหว
ในแบบต่าง ๆ ที่แปลกออกไป คือ การแยกส่วนในการเคลื่อนไหว (Isolation) และจะเน้นการเต้นใน
ด้านของพาราเรล (Parallel) หรือคู่ขนาน มี ท่าทางการเคลื่อนไหวที่แข็งแรง คมชัด รวดเร็วและ
กระชับ เน้นอารมณ์สนุกสนาน การเต้นในรู ปแบบนีจ้ ะมีเรื่องราวที่ใช้ในการแสดง ไม่ มีอิสระใน
การเคลื่ อนไหวเหมื อนการเต้นนาฏศิลป์ ร่วมสมัย (Contemporary Dance) ทาให้ลีล าการเต้น
แจ๊ ส จะมี ก ารเคลื่ อ นไหวในแบบต่างๆ ที่ แปลกออกไป (Bangkok Dance, 2561) (เอกสารจาก
เว็บไซต์) ดังภาพประกอบต่อไปนี ้

ภาพประกอบ 7 การแยกส่วนในการเคลื่อนไหว
ที่มา: https://www.washingtonpost.com/graphics/2018/entertainment/bestmovie-dance-scenes/
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ภาพประกอบ 8 การเต้นในด้านของพาราเรล
ที่มา: https://bit.ly/2Bi950h
2.2.4 เทคนิ ค ที่ ส าคั ญ ของโวคดานซ์ (Vogue Dance) เป็ นแนวการเต้น ที่ มี
เอกลักษณ์ชัดเจนมาก นิยมใช้การผสมผสานท่าทางการหยุดนิ่งของท่าทางอย่างนางแบบบนปก
นิตยสาร หรือจากจิตรกรรมฝาหนัง ลักษณะของนิว้ มือจะมีการกรีดกราย หักข้อมือบ้าง ลักษณะ
ของการเดิ น ที่ ย่ อ เข้า ท่ า ทิ ง้ ตัวกับ พื ้น ที่ เรีย กว่ า เดธดร็อ ป (Death Drop) (Artbangkok, 2562)
(เอกสารจากเว็บไซต์) ดังภาพประกอบต่อไปนี ้

ภาพประกอบ 9 โวคดานซ์ (Vogue Dance)
ที่มา: https://www.sugatifashion.com/post/186791783674/who-is-suitable-for-voguing
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ภาพประกอบ 10 โวคดานซ์ (Vogue Dance)
ที่มา: https://22dance.ru/course/vogue/#
ผูว้ ิจยั มีความเห็นเกี่ยวกับเทคนิคของนาฏศิลป์ สากลดังนี ้ เทคนิคนัน้ เป็ นสิ่งสาคัญที่
ทาให้การเต้นสมบูรณ์ เกิดความลื่นไหลและความสวยงามในการเคลื่อนไหวร่างกาย เมื่ อเกิด
การผิดพลาดในการเคลื่อนไหว เทคนิคต่าง ๆ ในทุกรูปแบบของการเต้นและช่วยลดอาการบาดเจ็บ
ของร่างกาย การเรียนรูเ้ ทคนิค การนาเทคนิคมาใช้ให้ถูกต้องจึงเป็ นสิ่งที่นักเต้นทุกคนควรนึกถึง
ผูว้ ิจยั ได้นาเทคนิคที่กล่าวมาข้างต้นมาใช้ในการออกแบบชุดกิจกรรมนาฏศิลป์ สากลทัง้ หมด โดย
เลือกเทคนิคตามความเหมาะสมของแต่ละอาการ
2.3 ประโยชน์ของนาฏศิลป์
ผูว้ ิจยั คิดว่านาฏศิลป์ นัน้ ให้ทงั้ คุณค่าและประโยชน์ต่อมนุษย์เราดังต่อไปนี ้ (ทีมงาน
ทรูปลูกปัญญา, 2557) (เอกสารจากเว็บไซต์) (Childrenlovetha, 2561) (เอกสารจากเว็บไซต์)
2.3.1 ทาให้มนุษย์แต่ละคนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
2.3.2 นาฏศิลป์ สามารถเป็ นที่ยดึ เหนี่ยวจิตใจมนุษย์ได้
2.3.3 นาฏศิลป์ ช่วยจรรโลงจิตใจมนุษย์
2.3.4 นาฏศิลป์ เป็ นการสื่อสารในอีกรูปแบบหนึ่งที่มีความน่าสนใจ แปลกใหม่อยู่
เสมอตามยุคสมัย
2.3.5 นาฏศิลป์ รักษาคงไว้ ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมของมนุษย์
2.3.6 นาฏศิลป์ สามารถขัดเกลาจิตใจมนุษย์ได้
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2.3.7 นาฏศิ ล ป์ เป็ น การออกกาลังกายในอีก รู ป แบบหนึ่ ง เพราะร่างกายจะมี
การเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา
2.3.8 นาฏศิลป์ เป็ นตัวกลางที่ช่วยในการสื่อสารระหว่างบุคคล รวมทั้งระหว่าง
สังคมด้วย
จากหัวข้อประโยชน์ของนาฏศิลป์ ผูว้ ิจยั มีความเห็นว่า สิ่งสาคัญที่สดุ คือ การพัฒนา
นาฏศิ ล ป์ อย่างไม่ สิ น้ สุด เพื่ อให้เกิดความน่ าสนใจมากขึน้ เป็ นการเผยแพร่น าฏศิ ลป์ ไปในตัว
สามารถนานาฏศิล ป์ มาประยุกต์ใช้กับศาสตร์อ่ืนๆ ได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ถือเป็ นส่วน
สาคัญมากที่จะช่วยทาให้นาฏศิลป์ นัน้ คงอยู่ไว้
3. แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบทางด้านนาฏศิลป์
นาฏศิลป์ นัน้ มีความหลากหลายทัง้ เรื่องของความหมาย รูปแบบ การนาไปใช้ เนื่องจาก
ในแต่ละพืน้ ที่จะมีเอกลักษณ์ท่ีแตกต่างกันออกไป ตามการดารงชีวิต ความเป็ นอยู่ ประเพณี ฯลฯ
แต่ในการแสดงนั้น ผู้ออกแบบการแสดงจะต้องมี หลักการ แนวคิ ดการออกแบบทางนาฏศิลป์
เพื่ อ ที่ ก ารแสดงจะมี ค วามสมบู ร ณ์ ม ากที่ สุด ดัง นั้น ผู้วิ จัย ได้ร วบรวมข้อ มู ล แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ
การออกแบบทางนาฏศิลป์ ไว้ดงั นี ้
3.1 ความหมายของการออกแบบท่าเต้น
สุ ร พล วิ รุ ฬ ห์ รัก ษ์ (2547, น. 225) ได้ ก ล่ า วไว้ ว่ า การคิ ด การออกแบบและ
การสร้างสรรค์ แนวคิดรูปแบบกลวิธีของนาฏยศิลป์ ชุดหนึ่ง ที่แสดงโดยผูแ้ สดงคนเดียวหรือหลาย
คน ทั้งนีร้ วมถึง การปรับปรุ งผลงานในอดีตนาฏยศิลป์ จึงเป็ นการทางานที่ครอบคลุม ปรัช ญา
เนื ้อ หา ความหมาย ท่ า ร า ท่ า เต้น การแปรแถว การตั้ ง ซุ ้ม การแสดงเดี่ ย ว การแสดงหมู่
การกาหนด ดนตรี เพลง เครื่องแต่งกาย ฉาก และส่วนประกอบอื่น ๆ
ดาริณี ชานาญหมอ (2545, น. 59) ได้กล่าวไว้ว่า นาฏศิลป์ เป็ นศิลปะแขนงหนึ่งที่
ต้องผ่านกระบวนการทางความคิดและการสร้างสรรค์ เพื่อให้ได้ผลงานที่มีคณ
ุ ภาพ ซึ่งกระบวนการ
ดัง กล่าวต้อ งอาศัย องค์ป ระกอบหลายอย่ า งที่ จ ะท าให้ผ ลงานมี ค วามสมบู รณ์ การสร้างงาน
นาฏศิลป์ มีทงั้ ในรูปแบบวิธีตามจารีตเดิม การนางานแบบดัง้ เดิมมาปรับปรุงใหม่ หรือการทดลอง
สร้างสรรค์ง านขึน้ ใหม่ โดยการแสดงต่ าง ๆ ที่น าเสนอนั้น อาจสอดแทรกความหมายปรัช ญา
แนวความคิ ด อุด มคติ ของผู้ก ากับ ลงในงานตามแต่ โอกาส ซึ่ง ต้อ งค านึ ง ถึ ง จุด ประสงค์ข อ ง
การแสดงว่า จัดขึน้ เนื่องจากจุดประสงค์ใด เพื่ออะไร ทัง้ นีก้ ารสร้างสรรค์งานแสดงแต่ละงานยัง
มองถึงส่วนประกอบการแสดงให้ครอบคลุมด้วย อาทิ ฉาก แสง เสียง ดนตรี และเครื่องแต่งกาย
ให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้งานสาเร็จบรรลุตามจุดประสงค์ท่ตี งั้ ไว้
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พิ ชญ าภ า วิ ศิ ษ ฎ์ ศิ ล ป์ (2559, น. 10) ได้ ก ล่ า วไว้ ว่ า การออกแบบ ท่ า เต้ น
(Choreography) เป็ นกระบวนการความคิ ด ในการน าเสนอผลงานที่ ป ระกอบด้ว ยท่ า ทาง
การเคลื่อนไหวร่างกายที่เป็ นไปอย่างอิสระ ผ่านพืน้ ฐานกระบวนความคิดทางนาฏยศิลป์ นามาคิด
และพัฒนาออกแบบให้มีรูปแบบการเคลื่อนไหวท่าทางต่างๆ ด้วยจินตนาการ และการออกแบบท่า
เต้น ขึ น้ อยู่กับ โจทย์ท่ี ไ ด้รบั ในการสร้างสรรค์ผ ลงาน ซึ่ง มี จัง หวะเพลงและเครื่อ งแต่ ง กายเป็ น
องค์ประกอบและสามารถถ่ายทอดให้กับนักเต้นได้ เพื่อให้ผูช้ มได้รบั สุนทรียภาพผ่านการสื่อสาร
ทางการเคลื่อนไหวร่างกาย
จากความหมายของการออกแบบท่ า เต้น ในข้า งต้น ผู้วิ จั ย สามารถสรุ ป ได้ ว่ า
การออกแบบท่ า เต้น คื อ การน ากระบวนการทางความคิ ด มา มาสื่ อ สารในรู ป แบบของการ
เคลื่ อนไหวทางร่างกาย ซึ่งการออกแบบท่าเต้นนั้นจะประกอบไปด้วยหลายองค์ประกอบ เช่ น
ท่วงทานอง เนือ้ ร้อง ฉาก เครื่องแต่งกาย แสงไฟ ล้วนเป็ นสิ่งที่จะช่วยการออกแบบท่าเต้นในงาน
นาฏศิลป์ นัน้ มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึน้ การออกแบบท่าเต้นนัน้ ไม่ใช่ว่าจะทาอะไรก็ได้ แต่ตอ้ งทา
ให้บรรลุเป้าหมายหรือจุดประสงค์ของการแสดงให้ได้
3.2 ขั้นตอนในการออกแบบท่าเต้น
ขัน้ ตอนในการออกแบบท่าเต้นเป็ นส่วนสาคัญที่จะทาให้ผลงานนัน้ มีความน่าสนใจ
การสร้างงานแต่ละชิน้ นัน้ สามารถลาดับขัน้ ตอนการทางานได้ (ดาริณี ชานาญหมอ, 2545, น. 62)
ดังต่อไปนี ้
3.2.1 แรงบันดาลใจ (Stimuli) หรือ ปั จจัยกระตุ้น เกิดได้จากหลายสิ่งรอบกายทัง้
จากการได้ยิน การมองเห็น บางทีอาจเกิดความรูส้ ึกส่วนตนหรือจากส่วนรวม แรงกระตุน้ อาจเป็ น
สิ่งที่เกิดขึน้ ภายในจิตใจของผูก้ ากับเอง หรือจากวิถีชีวิต สภาพสังคม สิ่งแวดล้อม ศาสนา ฯลฯ
เป็ น สิ่ งเริ่ม ต้นที่ จ ะจุด ประกายให้สร้างงานออกมาในรู ปแบบใดรู ป แบบหนึ่ ง ทั้งนีค้ วรคานึงถึ ง
จุดประสงค์หลักของการแสดงที่กล่าวไว้ขา้ งต้น และการริเริ่ม การคิดงานก็ควรทราบถึงภาวะและ
ศักยภาพของนักแสดงเป็ นสิ่งสาคัญ
สิ่งเร้าที่ทาให้เกิดแรงบันดาลใจ แรงบันดาลใจคือสิ่งแรกที่ทาให้ศิลปิ น ลุกขึน้ มา
สร้า งงาน สิ่ ง เร้า จิ ต ใจหรื อ จิ ต วิ ญ ญาณที่ ท าให้เกิ ด ความคลั่ง ไคล้ท่ี จ ะท ากิ จ กรรมต่ อ ไปได้
ซึ่งสามารถจาแนกได้ต่อไปนี ้ (นราพงษ์ จรัสศรี, ม.ป.ป. อ้างถึงใน พิชญาภา วิศิษฎ์ศิลป์ , 2559,
น. 18)
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1) สิ่ ง เร้า ทางด้า นเสี ย ง (Auditory Stimuli) เป็ น สิ่ ง เร้า ที่ คุ้น เคยใกล้ชิ ด กับ
การแสดงอยู่แล้ว โดยเฉพาะการเต้นรา นักออกแบบท่าเต้นหลายคนได้สร้างผลงานภายหลัง จาก
ที่ได้ประทับใจกับบทเพลง
2) สิ่งเร้าด้านภาพ (Visual Stimuli) คือสิ่งเร้าที่มาจากภาพหรือรูปที่เห็น
3) สิ่ งเร้าด้านลี ล าการเคลื่อ นไหว (Kinesthetic Stimuli) การแสดงที่ ได้รับ
แรงบันดาลมาจากลีลาการเคลื่อนไหวล้วน ๆ
4) สิ่งเร้าด้านคุณภาพของลีลาท่าเต้น (Tactile Stimuli)
5) สิ่ ง เร้า ด้ า นความคิ ด เรื่ อ งราว (Ideational Stimuli) เป็ นการแสดงที่
สามารถชักนาให้เข้าใจในเรื่องราว ความคิด
3.2.2 ประเภทของการเต้ น ราที่ จ ะน าเสนอ (Types of Dances) การเลือ กวิธี
การที่ จ ะน าเสนอ (Presentation) ว่ า จะให้อ อกมาในรู ป แบบใด ซึ่ ง โดยปกติ ผู้ก ากั บ ลี ล ามั ก
สร้า งสรรค์ ง านออกมาจากความถนั ด ของตน หรื อ อาจจะเป็ นการทดลองงานแนวใหม่
(Experimental Dance) ซึ่งทัง้ หมดสามารถสรุปได้เป็ นแนวทาง คือ
1) การแสดงตามแบบเดิม คือการแสดงที่มีรูปแบบค่อนข้างตายตัวตามจารีตเดิม
เพียงแต่นามาปรับให้เหมาะกับองค์ประกอบที่จะต้องเกิดขึน้ ใหม่ เช่น เวลา สถานที่
2) การประยุกต์จากงานแบบดั้งเดิมให้เกิดงานใหม่เป็ นการสร้างสรรค์ โดยนา
เพี ย งเอกลัก ษณ์ ท่ า ทาง ลัก ษณะเด่ น จากงานแบบดั้ง เดิ ม มาเป็ น หลัก เช่ น ลัก ษณะมื อ ของ
นาฏศิ ล ป์ ไทย การเต้น บนปลายเท้า ของบัล เลต์ (Ballet) มาออกแบบท่ า ทางขึ น้ ใหม่ ใ ห้เกิ ด
ลัก ษณะเฉพาะและร้อยเรีย งให้กลมกลื น จนเกิด งานใหม่ ท่ี น่ า สนใจแตกต่ างไปจากเดิม เช่ น
นาฏศิลป์ ไทยร่วมสมัย (Thai Contemporary Dance)
3) การผสมผสานงานนาฏศิลป์ หลายแขนงให้เกิดงานขึน้ ใหม่ เช่น การนาบัลเลต์
(Ballet) มาผสมกับแจ๊ส (Jazz Dance) การนานาฏศิลป์ อินเดียมาผสมกับโมเดิรน์ ดานซ์ (Modern
Dance) เป็ นต้น แต่โดยพืน้ ฐานแล้วจะสามารถแยกกันให้เห็นได้ชัดว่าส่วนไหนใช้รูปแบบดั้งเดิม
อะไร
4) การทดลองสร้างสรรค์งานขึน้ ใหม่โดยไม่ได้อยู่บนพืน้ ฐานเดิม
3.2.3 การทดลองโดยการด้น สด (Improvisation) การด้นสดนั้นเป็ นส่วนช่วยที่
สาคัญอย่างหนึ่งสาหรับการสร้างงาน โดยสามารถทาได้ทงั้ ผูก้ ากับลีลาและนักแสดง โดยการตัง้
โจทย์ขึ น้ มาแล้ว ลองปลดปล่ อ ยความคิ ด กับ ร่า งกายให้ส อดคล้อ งกับ เพลงหรื อ สถานการณ์
ที่ ก าหนด โดยมิ ไ ด้ เ ตรี ย มตั ว ไว้ก่ อ น ซึ่ ง นั ก แสดงต้ อ งอาศั ย ความสามารถและไหวพริ บ
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ในการสร้างสรรค์ท่าทาง การด้นสดอาจทาได้ห ลายครัง้ ซึ่งแต่ล ะครัง้ อาจท าให้ผู้กากับ เห็ นถึ ง
ศักยภาพของนักแสดงแต่ละคนรวมถึงได้แนวคิดและมุมมองที่กว้างขึน้
3.2.4 การประเมินผลจากการด้นสด และการเลือกจุดที่น่าสนใจ มาขัดเกลา
(Evaluation of Improvisation, Selective and Refinement) ห ลั ง จ าก ที่ ได้ ร วบ รวม ข้ อ มู ล
จากการด้นสดแล้ว ก็ต้องมี การประเมิ นผลที่ได้รบั ว่าส่วนใดดีหรือไม่ อย่างไร น่าจะสอดแทรก
แนวทางความคิ ด (Idea) เพิ่ ม ที่ ต รงไหน เพื่ อ ให้ก ารแสดงสื่ อ ออกมาสมบู ร ณ์ การเลื อ กจุ ด ที่
น่าสนใจจากการด้นสดมาขัดเกลานัน้ ก็เป็ นอีกวิธีหนึ่งที่นิยมทา โดยเฉพาะในงานทดลอง เพราะ
ลีลาที่ได้เกิดขึน้ จากตัวนักแสดงเอง เวลาแสดงก็จะสบายตัวไม่รูส้ ึกกังวล เนื่องจากนักแสดงแต่ละ
คน มีความสามารถ ความชานาญและความถนัดในเทคนิคที่แตกต่างกัน ทัง้ นีผ้ ูก้ ากับลีลาควรมี
การขัดเกลาให้การเคลื่ อนไหวดูเป็ นไปได้ด้วยดีไม่ ติดขัดให้ราบรื่นและกลมกลืน หลังจากนั้นก็
ปะติดปะต่องานให้เป็ นรูปร่างขึน้ มา
3.2.5 ด าเนิ น การก ากั บ ให้ มี รู ป แบบทางการแสดง (Motif) เมื่ อ ได้ลัก ษณะ
การเคลื่อนไหวเป็ นโครงแบบคร่าว ๆ แล้ว ก็รอ้ ยเรียงให้ลงตัวและจัดวางระเบียบของการแสดงว่า
ช่วงไหนมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึน้ โดยอาจแบ่งลาดับการสร้างงานจริงได้อีกดังนี ้
1) กาหนดโครงสร้างรวม เป็ นการลาดับเหตุการณ์ท่ีจะเกิดขึน้ โดยอาจเริ่มจาก
การท างานในแผ่ น กระดาษก่ อนเพื่ อเห็น ภาพรวมได้ชัดเจนขึน้ ช่ วยประหยัด เวลาท างานและ
การฝึ กซ้อมได้
2) การแบ่งช่วงอารมณ์ ในแต่ละการแสดงย่อมมีการแบ่งช่วงของการแสดงว่า
ช่วงใดต้องการให้เกิดอารมณ์แบบใด ต้องการสื่ออะไร ต้องการเน้นช่วงไหน โดยอาจสัน้ หรือยาว
ตามความเหมาะสม
3) ท่าทางและทิศทาง แต่ละการแสดงมักมีท่าทางที่ออกแบบเพื่อการแสดงนัน้ ๆ
ซึ่งได้มาจากการคิดใหม่ของผูอ้ อกแบบหรือจากการด้นสดที่กล่าวมา ดังนัน้ ต้องมีการปรับแต่ละ
ช่วงให้เข้าที่กลมกลืนและเหมาะสม ส่วนทิศทางหมายถึงการเดินทางของนักแสดงในแต่ละฉาก
รวมถึงการเข้าออกจากเวทีดว้ ย
4) การลงรายละเอียด คือฝึ กซ้อมให้นักแสดงพิถีพิ ถันในความถูกต้องมากขึน้
ซ้อมให้เกิดความเคยชินเพื่อที่จ ะได้ไม่เกิดความผิดพลาดในขณะที่แสดง ซึ่งในระหว่างการซ้อม
อาจมีการปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงบางอย่างได้ตามความเหมาะสม แต่โดยส่วนใหญ่แล้วจะไม่มี
การเปลี่ยนเค้าโครงเดิมมากนัก มักจะปรับเข้าที่เพียงเท่านัน้ (Clean Up) และช่วงสุดท้ายที่ทางาน
ร่วมกับทุกฝ่ ายพร้อมกัน เช่ นทางานฝ่ ายแสง แจ้งจุดที่นักแสดงต้องอยู่เพื่อจะได้ไม่ ตกไฟ หรือ
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ทางานกับฝ่ ายฉาก เพื่อที่จะได้ทราบถึงตาแหน่งที่ควรระวังบนเวที และสุดท้ายคือการซ้อมแบบ
เหมือนจริง (Run Through) เพื่อตรวจสอบภาพรวมและปัญหาอีกครัง้
จากข้างต้นกระบวนการออกแบบทุกขั้นตอนล้วนมีความสัมพันธ์กันเป็ นอย่าง
มาก สามารถนามาสรุปเป็ นแผนผังได้ดงั ต่อไปนี ้
แรงบันดาลใจ (Stimuli)
ประเภทของการเต้นราที่จะนาเสนอ (Types of Dances)
การทดลองโดยการด้นสด (Improvisation)
การประเมินผลจากการด้นสด (Evaluation of Improvisation)
การเลือกจุดที่น่าสนใจ มาขัดเกลา (Selective and Refinement)

ดาเนินการกากับให้มีรูปแบบทางการแสดง (Motif)

ภาพประกอบ 11 กระบวนการออกแบบทางนาฏศิลป์
ที่มา: ดาริณี ชานาญหมอ. (2545). ระบา รา เต้น, น. 61
3.3 ข้อคานึงถึงการออกแบบท่าเต้น
ในการออกแบบท่าเต้นนั้นสิ่งจะทาให้การแสดงนั้นดูสมบูรณ์ม ากที่สุด ต้องอาศัย
หลักการอยู่หลายอย่างด้วยกัน ข้อคานึงในการออกแบบท่าเต้นนัน้ จึงเป็ นสิ่งสาคั ญที่จะทาให้งาน
แสดงเกิดความสมบูรณ์ท่สี ดุ
อภิธรรม กาแพงแก้ว (2544, น. 21) ได้กล่าวไว้ว่า งานออกแบบท่าเต้น คือการสร้าง
ท่าเต้นขึน้ มาใหม่ หรือนาท่าเต้นที่เป็ นแบบมาตรฐานที่มี อยู่ม าจัดวางเรียงลาดับ เพื่อก่อให้เกิด
แนวความคิด จินตนาการ ความรูส้ ึกต่อผูช้ ม ตามความต้องการของนักออกแบบได้อย่างลงตัวกับ
งานแสดง โดยรวมการออกแบบท่าเต้นให้ได้ดีและประสบความสาเร็จ นักออกแบบท่าเต้นจึงต้องมี
ความรู แ้ ละฝึ กฝนการเต้นและการคิดค้นท่าเต้นมาพอสมควร และยังสามารถที่จะแนะนาให้กับ
นักเต้นของตนให้เคลื่อนไหวได้อย่างถูกต้อง สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดให้กับนักเต้นของตนได้
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นอกจากนีน้ ักออกแบบท่าเต้นควรมีความเข้าใจในเรื่องของเพลงและดนตรีพอสมควร เพราะงาน
แสดงด้านการเต้นราเป็ นสิ่งที่ควบคู่ไปกับดนตรี หรืออย่างน้อยที่สดุ งานเต้นนัน้ ต้องไม่มีการขัดแย้ง
กันระหว่างลีลาการเคลื่อนไหวกับจังหวะดนตรี นอกจากนีน้ ักออกแบบท่าเต้นต้องคานึงถึงปั จจัย
ต่า ง ๆ ที่ มี ผ ลต่ อการรับ ชม ต่ อความรู ส้ ึก หรือ ทัศ นคติ ท่ี เกิ ด ขึ น้ ความรู ส้ ึก เหล่านี ้ท่ี เกิ ด ขึน้ นั้น
แม้ไม่ใช่ปัจจัยหลักในการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบท่าเต้นโดยตรง แต่หากนักออกแบบท่าเต้นได้
คานึงไว้บา้ งก็จะเป็ นผลดีในการนาผลงานชิน้ นั้น ๆ ออกสู่สายตาผูช้ ม นักออกแบบท่าเต้นควร
คานึงถึงสิ่งต่าง ๆ (อภิธรรม กาแพงแก้ว, 2544, น. 21 - 28) ดังต่อไปนี ้
3.3.1 พื้นที่ที่ใช้ในการแสดง คือ บริเวณที่นักเต้นใช้เคลื่อนไหวแสดงลีลาท่าเต้น
ซึ่งอาจเป็ นบริเวณเดียวกับผูช้ มก็ได้ ดังนัน้ พืน้ ที่จึงมีความสาคัญเพราะมีผลต่อการเคลื่อนไหวของ
นักแสดง เช่นความกว้างความยาวของพืน้ ที่ใช้ในการแสดงจะมีผลต่อทิศทางการเคลื่อนไหวของ
นักแสดงว่ามีพืน้ ที่ให้นกั เต้นเคลื่อนที่ไปทางไหนได้มากเท่าไหร่ เช่น การแสดงที่ให้มีการเคลื่อนไหว
ไปด้านหน้าโดยตลอด แบบการแสดงที่เคลื่อนที่ไปตามท้องถนน นักออกแบบท่าเต้นจึงต้องกาหนด
ท่ าทางให้ล งตัวในการเคลื่ อ นที่ แล้ว ก าหนดลี ล าการแสดงเป็ น ระยะเพื่ อ ให้ผู้ช มได้ดู เป็ น ต้น
นอกจากนีข้ นาดของพืน้ ที่ใหญ่หรือพืน้ ที่เล็กจะส่งผลต่อจานวนนักแสดงเป็ นอย่างมาก ว่าควรจะใช้
จานวนนักแสดงมากน้อยเท่าไร ในกรณี เป็ นเวทีท่ีมี ขนาดเล็กมากการใช้นักแสดงจานวนมาก
เกินไป จะส่งผลให้เกิดความวุ่นวายต่อสายตาขณะชมการแสดง และตัวนักเต้นเองก็เคลื่อนไหว
อย่ า งไม่ ส ะดวก เนื่ อ งจากระยะห่ า งระหว่ า งผู้เต้น แต่ ล ะคนชิ ด เกิ น ไป หรือ ในกรณี ต รงข้า ม
ขนาดของพืน้ ที่ในการแสดงมีความกว้างใหญ่ มาก อีกทั้งผูช้ มอยู่ไกลการมองเห็นไม่ชัดเจน เช่น
การแสดงกลางสนาม ก็ส่งผลให้ตอ้ งใช้จานวนนักแสดงมากตามขนาดของพืน้ ที่ไปด้วย หากใช้
จานวนนักแสดงน้อยเกินไป ความตระการตาของขนาดพืน้ ที่จะขัดแย้งกับจานวนของนักแสดงและ
ผูช้ มจะมองเห็น การเคลื่อนไหวของนักเต้นไม่ชดั เจน
รู ป ทรงของพื ้น ที่ เวที ก็ จ ะเป็ นตั ว ส่ ง ผลต่ อ การออกแบบท่ า เต้น ด้ว ยเช่ น กั น
เนื่องจากนักออกแบบ ท่าเต้นโดยทั่วไปจะออกแบบงานบนพืน้ ที่ราบเป็ นหลัก เมื่อเวทีมีลกั ษณะ
เป็ นบันไดหรือต่างระดับ การใช้ทุกระดับพืน้ ที่ให้เป็ นประโยชน์จะสร้างความรู ส้ ึกว่าการแสดงนี ้
เหมาะสมและสอดคล้องกับระดับของเวที ดังนัน้ นักออกแบบท่าเต้นต้องทราบระดับความต่างของ
ความสูง จ านวนและขนาดของเวที แ ต่ ล ะระดับ เพื่ อ ก าหนดท่ า ทางการเคลื่ อ นไหวได้อ ย่ า ง
เหมาะสม อีกกรณี ท่ีน่าสนใจคือในขณะที่มี การแสดงอยู่นั้นพื ้นที่ก็กาลังเปลี่ยนรู ปทรงไป เช่ น
การหมุ น การยกระดั บ การเปลี่ ย นฉาก ก ารสร้า งท่ า เต้ น ที่ เ หมาะสมให้ ส อดคล้ อ งกั บ
การเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ ้น นี ้ จ ะยิ่ ง สร้า งความรู ้สึ ก ที่ ดี ต่ อ ผู้ ช มได้ การละเลยจะส่ ง ผลให้
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ความน่าสนใจในลีลาของการแสดงลดน้อยลง และยิ่งการเปลี่ยนแปลงของเวทีและฉากรวดเร็ว
เด่นชัดมากเท่าไร ความน่าสนใจของผูช้ มก็จะถูกดึงไปหมด ในขณะที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
ระดับพืน้ ที่นนั้ ผูอ้ อกแบบท่าเต้นควรคานึงถึงว่าจะมีผลกระทบต่อนักเต้นหรือไม่ ลีลาบางอย่างไม่
สามารถนามาใช้ได้ เนื่องจากอาจก่อให้เกิดอันตราย หรือเกิดความหวาดเสียว น่าตื่นเต้นแบบไม่
จงใจได้
ระดับทิศทางในการรับชม ก็เป็ นสิ่งสาคัญที่นกั ออกแบบท่าเต้นต้องคานึงถึงการที่
ผู้ช มเห็ น การเคลื่ อ นไหวได้อ ย่ า งชัด เจน การสื่ อ สารผลงานการเต้น ก็ เป็ น ไปได้ง่ า ย อาจเป็ น
เช่นเดียวกับงานทัศนศิลป์ อื่น ๆ ที่พยายามจับจุดการมองเห็นง่าย การมองเห็นชัด จุดดึงดูดสายตา
มาใช้ให้เป็ นประโยชน์ ในทางการแสดงนาฏศิลป์ คือ ทิศทางการมองเข้าสู่เวทีย่อมเป็ นปั จจัยที่ควร
คานึงถึงการแสดงที่ผชู้ มอยู่รอบด้านนัน้ นักออกแบบท่าเต้นก็ตอ้ งให้ความสาคัญกับผูช้ มทุกด้าน
แม้ไม่เท่าเทียมกันแต่ก็ตอ้ งคานึงถึงบ้าง การให้ความสาคัญกับผูช้ มเพียงด้านเดียวนัน้ ส่งผลให้
ผูช้ มที่อยู่ดา้ นอื่นลดความสนใจในงานแสดงลงไป หรื อในกรณีท่ีเวทีเป็ นพืน้ ที่ยกสูงมาก การแสดง
ท่าเต้นที่ราบไปกับพืน้ ก็จะถูกบดบัง ทาให้ความน่าสนใจน้อยลง เช่น การแสดงลาวกระทบไม้บน
พืน้ ยกสูง การเห็นและความตื่นเต้นก็จะลดหายไป เป็ นต้น
3.3.2 ผู้ ช มหรื อ ผู้ สนใจ ในงานที่นักออกแบบท่าเต้นจะนาเสนอ โดยทั่วไปจะไม่
ทราบว่ากลุ่ม ผู้ชมเป็ นใคร งานออกแบบท่าเต้นจึงค่อนข้างจะเน้นให้บุคคลทั่วไปชม ซึ่งในทาง
การตลาดแล้วถือว่าเป็ นการสร้างงานที่ไม่มีกลุ่มเป้าหมายโดยตรง แต่หากมีกลุ่มเป้าหมายแล้ว
สินค้าก็จะมีลกั ษณะจาเพาะขึน้ ในงานออกแบบท่าเต้นแม้จะไม่ชดั เจนมากเท่าทางการค้า แต่หาก
งานที่สร้างมีความจาเพาะต่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง การสร้างงานให้ได้ผลสาเร็จนักออกแบบท่าเต้นจึง
ควรคิดถึงกลุ่มผูช้ มด้วย เช่น กลุ่มผูช้ มที่เป็ นวัยรุน่ ดังนัน้ ท่าเต้นที่ออกแบบมาควรเน้นความกระชับ
ว่องไว ตื่นเต้น หากกลุ่มผูช้ มเป็ นเด็ก ท่าเต้นก็ควรเรียบง่าย กระทาตามได้ไม่ยาก เข้าใจและสื่อ
ความหมายได้ชดั หากกลุ่มผูช้ มเป็ นผูใ้ หญ่ ความสงบและสุภาพจึงเป็ นข้อที่ควรคานึงถึง แม้ไม่ใช่
กฎเกณฑ์ท่ีตายตัวเสมอไป แต่การคานึงถึงผูช้ มไว้ก็เป็ นสิ่งที่น่าสนใจในการออกแบบท่าเต้น หรือ
ในกรณี ท่ี ก ลุ่ม ผู้ช มมี ลัก ษณะร่ว ม เช่ น กลุ่ม ท างานเดี ย วกัน กลุ่ม ความคิ ด ความเชื่ อ เดี ย วกัน
ลักษณะของผลงานการออกแบบท่าเต้นนัน้ จึงน่าที่จะเน้นการเข้าใกล้กบั ผูช้ มไม่ว่าจะเป็ นท่าเต้น
แนวความคิด เรื่องที่นาเสนอ เพราะการดูงานแล้วผูช้ มเข้าใจ จะเป็ นผลดีและประสบผลสาเร็จใน
ผลงาน การออกแบบท่าเต้นได้ง่ายกว่า
3.3.3 ลั ก ษณะของเพลง เพลงหรื อ จัง หวะเป็ น สิ่ ง ส าคัญ อี ก อย่ า งหนึ่ ง ที่ น ามา
ประกอบกับงานออกแบบท่าเต้น นักออกแบบท่าเต้นแม้จะสามารถเล่นดนตรีได้ แต่อย่างน้อยก็
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ต้องมีความรูท้ างด้านดนตรีอยู่บา้ งก็จะดี ด้วยเหตุผลที่ในประเทศไทยยังหานักประพันธ์เพลงให้กบั
การแสดงเต้นที่ออกแบบท่าเต้นไว้แล้วได้ย าก ส่วนใหญ่ จะเป็ นการประพันธ์เพลงขึน้ มาก่อนแล้ว
จึงออกแบบท่าเต้นให้เข้ากับเพลงนัน้ ๆ เพลงที่ประพันธ์ขึน้ ใหม่ หรือเพลงที่มีอยู่แล้ว การตีความ
ของนักออกแบบท่าเต้น ผูเ้ ต้น และนักดนตรี อาจตีความไม่ตรงกัน สิ่งที่นักออกแบบท่าเต้นต้อง
เข้าใจให้ได้มากที่สุดในดนตรี คือ บรรยากาศ อารมณ์ท่ีซ่อนอยู่ จินตนาการต่อเพลง เนื่องจากใน
เพลงต่าง ๆ นัน้ จะมีความชัดเจนในบางสิ่งบางอย่างที่นกั ออกแบบท่าเต้นไม่สามารถละเลยได้ เช่น
เพลงที่บ่งบอกภูมิลาเนาหรือถิ่นฐานที่ชัดเจนมาก บางเพลงให้ความรูส้ ึกชัดเจนในอารมณ์ เศร้า
สนุก สบาย แตกต่างกันออกไป หรือบางเพลงมี ภ าพลักษณ์แฝงปนอยู่ เช่ น ม้าย่อง บางเพลง
บ่ งบอกกาลเวลาหรือเทศกาล เช่ น เพลงปี ใหม่ ลอยกระทง ดัง นั้น เพลงจึ งกลายเป็ น กรอบใน
การสร้างสรรค์งานได้ สิ่งสาคัญที่สุดคือนักออกแบบท่าเต้นควรเป็ นนักฟั งเพลงที่ดี และเข้าใจถึง
ธรรมชาติของเพลง
เพลงที่นามาประกอบการเต้นนัน้ จังหวะและอารมณ์ท่ีแฝงมากับเพลงนัน้ ๆ หาก
ขาดการคานึงถึงจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อความรู ส้ ึกในการรับชม มีเพลงบางชนิดที่จะบ่งบอก
ลักษณะแนวทางของท่าเต้นไว้ เช่น ถ้าเพลงเป็ นลักษณะของพืน้ เมืองประจาถิ่น ก็ควรออกแบบท่า
เต้นเป็ นพืน้ เมืองหรือพืน้ เมืองประยุกต์ มิเช่นนัน้ จะเกิดการขัดแย้งกันระหว่างท่าเต้นกับเสียงเพลง
หรือเพลงที่มีท่าเต้นเอกลักษณ์ เช่น เพลงร็อค เพลงแจ๊ส หรือเพลงบอลรูมต่าง ๆ ในการออกแบบ
ท่ า เต้ น นั้ น ก็ ค วรที่ จ ะมี ท่ า เต้ น พื ้ น ฐาน หรื อ ท่ า เต้ น ที่ ดั ด แปลงจากพื ้ น ฐานเดิ ม เพื่ อ สร้า ง
ความกลมกลื น ไปกั บ เพลง บางครั้ ง เพลงอาจบ่ ง บอกสถานที่ เช่ น ความเป็ น ตะวัน ตกหรื อ
ตะวันออก นักออกแบบท่าเต้นก็ควรเข้าใจถึงลักษณะที่แตกต่างของทั้งสองภูมิ ภาคด้วย บางที
เพลงอาจบ่งบอกลักษณะธรรมชาติ เช่น ฝนตก ใต้นา้ นา้ ไหล ป่ าใหญ่ นกร้อง นั่นก็หมายความว่า
นักออกแบบ ท่าเต้นควรนาเสนอภาพของสิ่งเหล่านั้นออกมาในงานแสดง เพื่อสร้างจินตนาการ
เพลงบางเพลงอาจมีลักษณะที่แฝงเร้นอยู่ดว้ ยความรู ส้ ึกหรืออารมณ์ท่ีโศกเศร้า เย็นสบาย หรือ
สนุกสนาน การออกแบบท่าเต้นให้กลมกลืนกันไประหว่างเพลงกับท่าทางจะทาให้ผลงานดูดีขนึ ้ ได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพลงบางเพลงอาจมีลกั ษณะพิเศษเช่นเป็ นเพลงที่มีเนือ้ ร้อง เพลงกล่อมเด็ก
หรือเป็ นเพลงที่รูจ้ ักกันอย่างแพร่หลายเช่นเพลงที่ใช้ในงานเทศกาล ต่าง ๆ ไม่ ว่าจะเป็ นปี ใหม่
ลอยกระทง จังหวะของท่าเต้นที่นามาใช้นนั้ จึงต้องเหมาะสม เพื่อสร้างจินตนาการควบคู่ไปกับบท
เพลงให้มากที่สุด จนบางครัง้ มักมีคนพูดว่า การเต้นราก็คือสิ่งหนึ่งที่สอดประสานไปกับเสียงของ
บทเพลง เพี ย งแต่ แ สดงออกมาเป็ นภาพการเคลื่ อ นไหวที่ ม องเห็ น ได้ชั ด การที่ ง านแสดง
สอดประสานไปกับบทเพลงได้ดีจะประสบผลสาเร็จมากกว่า
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3.3.4 บรรยากาศงานแสดง คือ ลักษณะโดยรวมของสถานที่ใช้จัดแสดง ว่าจัด
แสดงนัน้ เพื่ออะไร ในโอกาสใด ซึ่งบรรยากาศของงานจะเป็ นตัวบ่งบอกว่างานการแสดงเต้นรานัน้
เหมาะสมที่จะนาเสนอต่อผูช้ มหรือไม่ บรรยากาศงานแสดงนัน้ มักถูกกาหนดโดยเวลาและสถานที่
ซึ่งในกรณีนีน้ กั ออกแบบท่าเต้นต้องสร้างงานให้กลมกลืนกับบรรยากาศบ้าง และคงไม่ถึงกับขัดกับ
บรรยากาศของงาน เช่น เป็ นไปตามเทศกาลต่าง ๆ อาทิ ฉลองวันเกิด วันปี ใหม่ วันแห่งความรัก
หรืองานรื่นเริงต่าง ๆ นอกจากนีบ้ รรยากาศของงานจะเป็ นตัวกาหนดว่างานการแสดงเหมาะสมกับ
สถานที่หรือไม่ เช่น จัดในรัว้ ในวัง หรือจัดตามวัดวา หรือแหล่งบันเทิงอื่น ๆ ดังนัน้ นั กออกแบบท่า
เต้นจะประสบผลสาเร็จจากผลงานได้นั้น บางครัง้ ความสอดคล้องกับบรรยากาศของงานตาม
โอกาสและสถานที่ จะทาให้งานการออกแบบท่าเต้นมีจดุ เด่นยิ่งขึน้
3.3.5 ส่ ว นประกอบของการแสดง คื อ สิ่ ง ที่ น ามาประกอบกับ งานแสดงเต้น
เพื่อทาให้การแสดงเต้นนัน้ น่าชมยิ่งขึน้ เช่น เครื่ องแต่งกาย การแต่งหน้า ฉาก แสง หรืออุปกรณ์
ประกอบการเต้น เนื่ อ งจากการเต้น ราเป็ น การเคลื่ อ นไหวที่ มี ลัก ษณะพิ เศษ ความคล่ อ งตั ว
ในการเคลื่อนไหวของร่างกายมีความจาเป็ นมาก สิ่งต่าง ๆ ที่นามาประกอบการแสดงของนักเต้น
นัน้ จะต้องไม่มาขัดขวางการเต้น หรือการเคลื่อนไหว เช่ น เสือ้ ผ้าที่ใช้ รองเท้า เครื่องประดับตาม
ร่างกาย เครื่องประดับศีรษะ ของเหล่านีต้ ้องมี ความกระชับและรัดกุม ไม่ หลุดง่าย เพราะอาจ
ก่อให้เกิดความกังวลในขณะเต้นราได้ ความระโยงระยางของสายพันต่าง ๆ กระโปรงที่แคบและ
รองเท้า ที่ สู ง มากจะท าให้เ ป็ น ตั ว ลดความสามารถในการเต้ น โดยรวมลงไป เช่ น การหมุ น
การกระโดด การเตะขาสูง นอกจากนีเ้ สือ้ ผ้าหรือเครื่องประดับที่ใช้ตอ้ งสอดคล้องกับท่าทางการ
เคลื่อนไหว เช่น การสวมหมวกหรือเครื่องประดับศีรษะที่สูงใหญ่ จะมีผลอย่างมากต่อท่าหมุนตัว
และท่าก้มตัวซึ่งทาให้หลุดได้ พืน้ ที่ลื่น โยกคลอน และเป็ นหลุ มเป็ นร่อง จะทาให้นกั เต้นเป็ นกังวล
จนลดระดับความสามารถลงอีกได้ หรือการที่ให้นกั เต้นสวมแว่นกันแดด ความชัดในการมองเห็น
กลุ่มนักเต้นก็จะขาดหายไป หรือการเต้นราในสถานที่ท่ีมีแสงมืดสลัว และจากสาเหตุเหล่านีห้ าก
นักออกแบบท่าเต้นได้คานึงถึงบ้างก็จะเป็ นสิ่งที่ดี
บางกรณี ท่ี เสื ้อ ผ้า และเครื่ อ งประดั บ เป็ น จุ ด เด่ น ของการแสดงและโดดเด่ น
มากกว่าท่าเต้น อีกทัง้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเสือ้ ผ้าและเครื่องประดับให้สะดวกกับการเต้นเป็ นไป
ได้ยาก นักออกแบบท่าเต้นจะพบงานประเภทนีใ้ นงานแสดงแบบเสือ้ ผ้าหรือสิ่งของ ท่าเต้นที่คิดขึน้
ควรเหมาะสม เป็ นไปได้กบั เสือ้ ผ้าและเครื่องประดับนัน้ ๆ
ในเรื่องของฉาก แสง และเทคนิ คพิ เศษ นัก ออกแบบเท่ าเต้น อาจมี ค วามรู ไ้ ม่
เพียงพอ แต่อาจใช้หลักของการฝึ กฝนการเต้นโดยรวมมาเป็ นหลักยึด คือ ต้องคานึงให้นักแสดงดู
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แล้วสูงโปร่ง และรูปร่างเพรียว หลีกหนีการก่อให้เกิดความรูส้ ึกที่มองดูนกั แสดงแล้วเกิดความรูส้ ึก
ว่านักเต้นอ้วนเตีย้ หรือรูปร่างไม่สมส่วน นักออกแบบท่าเต้นอาจต้องรีบแก้ไขท่าเต้นที่ออกแบบไว้
เพื่อลดปัญหาดังกล่าว
3.3.6 หลักการออกแบบท่าเต้น คือ การนาท่าเต้นที่มีอยู่แล้วหรือท่าเต้นที่คิดค้น
ขึน้ ใหม่ มาเรียงร้อยต่อเชื่อมกันอย่างสอดคล้องและมีจังหวะที่ลงตัว เพื่อให้เกิดความสวยงาม
ความตื่นตา หรือเกิดความเข้าใจถึงเรื่องราวที่นาเสนอในรู ปแบบการเคลื่อนไหว การออกแบบ
ท่าเต้นให้ได้ดีนั้น เริ่ม ต้นจากการสร้างรู ปแบบการเคลื่อนไหวเฉพาะตนขึน้ มา เพื่อให้เหมาะกับ
การแสดงนัน้ หรือการสรุปความคิดในการนาเสนอเรื่องราว เพื่อสร้างเป็ นแนวทางของท่าทางและ
ลีลาการเคลื่อนไหว นั่นคือผูอ้ อกแบบท่าเต้นก็จะมีท่าต้นแบบเพื่อพัฒนาเป็ นท่าเต้น ชุดการแสดง
หรือนาเสนอเรื่องราวที่คิดขึน้ ท่าเต้นแบบดังกล่าวอาจนามาจากธรรมชาติ เช่น สายนา้ ดอกไม้
การเคลื่ อ นไหวของสัต ว์ หรือ ภาพจากจิ น ตนาการและความเชื่ อ ไม่ ว่ าจะเป็ น นางฟ้ า เทวดา
การบูช า ในบางครัง้ นักออกแบบท่าเต้นอาจะใช้นามธรรมเป็ นตัวก่อกาเนิดความคิด เพื่อใช้ใน
การเคลื่ อนไหว เช่ น ความรัก ความตาย ความกลัว ซึ่ง นักออกแบบท่ าเต้นต้องแปลค าเหล่านี ้
ออกมาเป็ นท่าทางที่เหมาะสม
การคิดค้นท่าเต้นให้เกิดขึน้ ใหม่นนั้ มีหลายวิธี เช่น เพิ่มท่าโดยการดัดแปลงจาก
ท่าทางที่มีอยู่แล้ว หรือการคิดท่าโดยเลียนแบบธรรมชาติ คิดท่าโดยเลียนแบบการเคลื่อนไหวตาม
กิจ กรรมของบุคคล แต่โดยรวมแล้วท่ าทางในการเคลื่อนไหวร่างกายจะมี ลัก ษณะที่ ก่อให้เกิ ด
ความสวยงามได้นนั้ มีความแตกต่างจากท่าทางการเคลื่อนไหวของคนปกติท่ วั ไป โดยอาจอาศัย
หลักการเคลื่ อนไหวร่างกายทางนาฏศิลป์ เพื่ อก่อให้เกิดความสวยงาม เช่ น การใช้เกลียวข้าง
เกลียวหน้า การกันศอก กันเข่า เขย่งเท้า การเปิ ดไหล่ การเก็บหน้าท้อง อันจัดเป็ นพืน้ ฐานของ
การฝึ กฝนนาฏศิ ล ป์ และสร้างสรรค์ความสวยงามให้กับท่าทาง การเคลื่อนไหวนั้น ๆ การจะใช้
หลักการจัดระเบียบร่างกาย เพื่อสร้างท่าเต้นให้สวยได้ ขึน้ อยู่กบั ความสามารถและประสบการณ์
ของ นักออกแบบท่าเต้น ดังนัน้ นักออกแบบท่าเต้นที่ดีจึงต้องมีประสบการณ์ทางด้านการเต้นและ
สามารถแนะนานักแสดงของตนได้
ท่าเต้นในทางนาฏศิลป์ โดยส่วนใหญ่ ประกอบด้วยท่าเคลื่อนไหว (Movement)
และท่ าหยุด นิ่ ง (Post) ดัง นั้น การฝึ ก ออกแบบท่ า เต้น จึ ง ประกอบไปด้ว ยการฝึ ก ออกแบบท่ า
เคลื่ อ นไหวและฝึ ก ออกแบบท่ านิ่ ง แล้วจึ ง น าท่ าทางทั้ง หมดมาประกอบเรีย งร้อ ยเข้า ด้วยกัน
แล้วจัดสร้างด้วยการแปรขบวนแถว ให้เกิดเป็ นรูปหรือภาพตามที่นกั ออกแบบท่าเต้นต้องการ
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3.3.7 การแปรขบวนแถว คื อ การเคลื่ อ นที่ ข องนัก เต้น หรือ นัก แสดง ให้ได้ภ าพ
เคลื่อนที่ของนักเต้นหรือนักแสดงตามที่ได้ออกแบบเอาไว้ ซึ่งทางการละครมักเรียกว่าเคลื่อนที่ นีว้ ่า
บล็อกกิง้ (blocking) ในการละครนัน้ เนื่องจากตัวแสดงมักมีจานวนน้อย การเคลื่อนที่ของนักแสดง
นัน้ ส่วนใหญ่เพื่อก่อให้เกิดมิติของสถานที่ให้มากที่สดุ แต่ในด้านการเต้นราแล้ว เนื่องจากผูแ้ สดง
อาจมีจานวนมาก จึงต้องการความเป็ นระเบียบในการเคลื่อนที่ หรืออาจต้องการเพิ่มความละลาน
ตาให้เกิดขึน้ กับเวที ในระยะเริ่มแรกของการศึกษาการแปรขบวนแถวนั้น นักออกแบบท่าเต้นไม่
ควรนึ ก ถึ งท่ าเต้น เพราะอาจท าให้ก ารแปรแถวมี ปั ญ หาในการเคลื่ อนที่ ได้ จึ ง ควรนึ ก ถึ ง ภาพ
โดยรวมของการแปรขบวนแถวเสียก่อน
ขบวนแถวในการแสดงการเต้นรานัน้ มีความสาคัญมาก เนื่องจากเป็ นสิ่งที่เปลี่ยน
จุดสนใจของสายตาผูช้ มไปยังจุดต่าง ๆ บนพืน้ ที่ท่ใี ช้แสดงแล้ว ระดับความน่าสนใจที่สร้างขึน้ จาก
ขบวนแถว ยังช่วยทาให้ท่าทางการเคลื่อนไหวเพิ่ม ความน่าสนใจมากยิ่งขึน้ ดังนั้นนักออกแบบ
ท่าเต้นควรคานึงถึงขบวนแถวในการออกแบบท่าเต้นด้วย
ผูว้ ิจัยมีความเห็นว่า ข้อคานึงที่กล่าวมาข้างต้ นได้แก่ พืน้ ที่ ผูช้ ม ลักษณะของ
เพลง บรรยากาศงานแสดง ส่วนประกอบการแสดง หลักการออกแบบท่าเต้น และการแปรขบวน
แถวนัน้ ทุกส่วนมีความสาคัญ และความสัมพันธ์กันเป็ นอย่างมาก ถ้าผูอ้ อกแบบท่าเต้นข้ามหรือ
ลืมข้อใดข้อหนึ่งไปนั้น อาจจะส่งผลเสียต่อการแสดงก็เป็ นไปได้สูง และในงานวิจัยนีเ้ พื่อให้ชุด
กิจกรรมนาฏศิลป์ จาเป็ นต้องใช้หลักการออกแบบข้างต้น มาใช้ในการออกแบบท่าชุดกิจกรรม
ทัง้ หมด เพื่อให้ชดุ กิจกรรมมีความสมบูรณ์ในการออกแบบท่ามากที่สดุ
4. แนวคิดเกี่ยวกับนาฏศิลป์ บาบัด
การวิจัยเรื่อง “การพัฒ นาชุดกิจกรรมนาฏศิลป์ สากลสาหรับกลุ่มคนทางานสานักงาน”
ถื อเป็ น การใช้ศิ ล ปะบาบัดอย่างหนึ่ง โดยผ่ านนาฏศิ ลป์ บ าบัด ผู้วิจัยศึกษาและรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับแนวคิดของนาฏศิลป์ บาบัดไว้ดงั นี ้
4.1 ความเป็ นมาของนาฏศิลป์ บาบัด
ศิ ล ปะบ าบัด ด้ว ยนาฏศิ ล ป์ (Dance Movement Therapy: DMT) การบ าบัด ด้ว ย
นาฏศิ ล ป์ เป็ น การบ าบัด โดยใช้ค วามสร้า งสรรค์แ ละการรัก ษาทางการแพทย์เข้า มาช่ ว ยเป็ น
ความสัมพันธ์ระหว่างการเคลื่อนไหวและอารมณ์เป็ นแรงขับเคลื่อนผ่านรายบุคคล ซึ่งสามารถทา
ได้โดยตัวเราเองและฝึ กฝนจนเชี่ยวชาญ
การบ าบั ด ด้ ว ยน าฏ ศิ ล ป์ (Dance Movement Therapy) เป็ นสิ่ ง ให ม่ ร วมถึ ง
การบาบัดอื่นเช่น ศิลปะบาบัด ดนตรีบาบัด และ ละครบาบัด ในขณะที่การบาบัดด้วยนาฏศิลป์
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เป็ นสิ่งสุดท้ายที่ได้รบั ความสนใจในสังคม แต่ปัจจุบนั มันได้ผลแล้วเฉกเช่นกับศิลปะบาบัด เพราะ
มั น มี ก ารฝึ ก ฝนที่ ชัด เจน ศิ ล ปะบ าบั ด นั้น จะเขี ย นกระบวนการแบบเป็ นขั้น เป็ น ตอนเพราะ
มันค่อนข้างละเอียดอ่อนกว่าจะเข้าใจกระบวนการของการบาบัดของแต่ละชนิดนี ้ (Payne, 2004,
p. Preface)
เฮเลน เพย์ (Payne, 2004, p. Preface) กล่าวว่า การบาบัดด้วยนาฏศิลป์ (Dance
Movement Therapy) ผ่ า นการใช้ก ารสนับ สนุ น ทางด้า นเทคนิ ค ในรู ป แบบของการสรรเสริญ
จากนักบาบัดโรคซึ่งมีความเสี่ยงในเด็กและคุณแม่ การใช้กระบวนการนีค้ วรใช้อย่างระมัดระวัง
และตั้งในกรอบที่กาหนดไว้ เพราะการปรับเปลี่ยนธรรมเนียมมัน เกี่ ยวข้องเชิ งบรรทัดฐานทาง
วัฒ นธรรมและสังคม โมนิกา สแตนเนอร์ (Monika Steiner) อธิบายถึงโมเดลที่มี ความน่าสนใจ
ซึ่งประกอบด้วยการเรียนรู ท้ างสังคมอัตถิภาวนิยมแบบองค์รวมและจิตบาบัด แรงสนับสนุนของ
โมนิ ก า สแตนเนอร์ (Monika Steiner) อธิ บ ายให้เห็ น ถึ ง บทบาทของการบ าบัด ด้ว ยนาฏศิ ล ป์
(Dance Movement Therapy) ในชุมชนบาบัด ในกลุม่ ของจิตเวชแสดงให้เห็นว่า ที่พกั ฟื ้ นสามารถ
เป็ นสะพานเชื่อมคนเหล่านีไ้ ว้ดว้ ยกันได้ ปั ญหาคือเราจะป้องกันอย่างไรไม่ให้เกิดปั ญหาและมีวิธี
รักษาชุมชนเอาไว้ได้เช่นไร หากการเต้นยังคงถูกแบ่งแยกออกจากสังคมเช่นนี ้
ในปี ค.ศ. 1985 การฝึ กอบรมอเมริกนั ถูกนามาใช้ในสถาบันลาบานเซ็นเตอร์ (Laban
Centre) และในปี ค.ศ. 1987 การฝึ กอบรมวิทยาลัยที่ไม่เป็ นภัยถูกนามาใช้กับโรงเรียนเฟรอเบิล
โรลแฮมตัน (Froebel Roehampton) ซึ่ง ถูก สอนโดยแพทย์ช าวอเมริกัน ซึ่ง ช่ ว งปี นี ้ส ถาบัน ก็ มี
การพัฒนาคอร์สต่าง ๆ อีกมากมาย เช่น การเต้นแบบสร้างสรรค์ (Creative Dance) การเต้นแบบ
ประเพณี (Classic Dance) และนาฏศิ ล ป์ สมั ย ใหม่ (Modern Dance) การรัก ษาด้ว ยท่ า ทาง
การวิจัยแนวกลุ่ม การบ าบัด แบบไรค์ห รือ ไรเคี ย นเธราพี (Reichian) และทฤษฎี แบบจุน เกี ย น
(Jungian) สถาบันได้ร่วมมือกันหลากหลายที่ เพื่อทาให้การศึกษากระจายอย่างแพร่ หลาย อีกทัง้
ยังมีหลักสูตรที่สูงกว่าปริญ ญาตรี ซึ่งมี ศิลปะบาบัด ดนตรีบาบัด ละครบาบัดอีกด้วย โดยได้รบั
รางวัล การัน ตี จ ากสภาวิ ช าการแห่ ง ชาติ (Council for National Academic Awards: CNAA)
ในปี ค.ศ. 1988 สถาบันค่อย ๆ ขยับขยายมาเรื่อย ๆ จนเติบโตคลอบคลุมหลายประเทศในทวีป
ยุโรป แพทย์ช าวอัง กฤษมี ปั ญ หาค่ อ นข้า งเล็ ก น้อ ยในการสอน แต่ ก็ ไ ด้รับ การสนั บ สนุ น จาก
ประชาชนในสังคม ทาให้รอยต่อ ต่าง ๆ สมานกันก่อเกิดเป็ นสถาบันที่ยิ่งใหญ่มาจวบจนปัจจุบนั
ในทางอเมริกานัน้ เรื่องราวค่อนข้างแตกต่างออกไป การบาบัดด้วยการเต้นเริ่มต้นใน
ทศวรรษที่ 1960 เป็ นสถาบันนาฏบาบัดแห่งอเมริกา (American Dance Therapy Association:
ADTA) ภายใต้การควบคุมของ มาเรียน เบส (Marian Bass) ซึ่งก่อตั้งในปี ค.ศ. 1966 สถาบันมี
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สมาชิกกว่า 500 คน และแบ่งออกเป็ นสองระดับ เป็ นนิสิตชัน้ ปี ท่สี ี่ไปแล้วกว่า 350 คน ซึ่งปัจจุบนั ก็
ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนให้ดทู นั สมัยมากยิ่งขึน้ คอร์สมีมากมายกว่าสิบแบบและอีกเจ็ดแบบ
ในระดับ ปริญ ญาโท ก่ อ นหน้า นี ้ไม่ ได้รับ กองทุน จากรัฐ บาลในสาขาการบ าบัด ด้วย นาฏศิ ล ป์
(Dance Movement Therapy) ในทวี ป ยุ โ รป แต่ บ างพื ้ น ที่ ท่ี เ ป็ นที่ ส่ ว นตั ว ก็ เ ริ่ ม ที่ จ ะมี บ้ า ง
มีเครือข่ายของแพทย์ท่ีมีความเชี่ยวชาญในประเทศฮอลแลนด์ ที่เข้ามาสอนเกี่ยวกับการบาบัด
ด้วยนาฏศิลป์ (Dance Movement Therapy) หลังจากนั้นประเทศต่างๆก็ให้รบั ความสนใจ เช่น
เยอรมัน ฝรั่งเศส สวีเดน และ อิตาลี (สถาบันศิลปะบาบัดอิตาเลียนา) โดยรวมคือมีการพัฒนาใน
ด้านของการบาบัดดังกล่าวในหลายปี ท่ผี ่านมา (Payne, 2004, p. 11)
ในปัจจุบนั มีการเพิ่มขึน้ ของผูค้ นที่สนใจในศิลปะบาบัดด้วยการเต้น บางคนแทบไม่มี
หวังเลยอย่างบางคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับทางจิต ปั ญหาทางการรับรู ้ หรือ ความพิการทางร่างกาย
รวมถึงเด็กที่เคยกระทาผิดหรือเด็กที่มีอารมณ์ค่อนข้างรุนแรงไปจนถึงวัยรุ่น ผูป้ ่ วยทางจิต ปั ญหา
ครอบครัวและอื่ น ๆ ซึ่ง ก็ ยัง เป็ น การพัฒ นาต่ อ มาเรื่อ ยๆ แต่ ก ารบ าบัด ด้ว ยนาฏศิ ล ป์ (Dance
Movement Therapy) ก็เป็ นตัวที่ทาให้ผปู้ ่ วยเหล่านีร้ ูส้ ึกขึน้ ดีได้ ยังมีความสับสนระหว่างการสอน
เต้นและการบาบัดด้วยนาฏศิลป์ เฮเลน (Helen) อธิบายถึงความตึงเครียดในการสอน ณ โรงเรียน
พิเศษซึ่งเธอสอนวิชาการบาบัดทางการเต้นรา
การบ าบั ด ด้ ว ยนาฏศิ ล ป์ (Dance Movement Therapy) มี ก ารเรี ย นการสอนที่
แตกต่างจากการสอนนาฏศิลป์ ปกติ แบ่งออกเป็ นหลาย ๆ หลักสูตรเพื่อให้เข้ากับอาการป่ วยของ
คนแต่ละประเภท บางครัง้ ก็ทางานกันเป็ นกลุ่มในการจะบาบัดเพราะเชื่อในเรื่องของการเข้าสังคม
จะช่ วยฟื ้ นฟูได้เป็ นอย่างดี บางครัง้ ผู้ป่ วยไม่ สามารถปฏิบัติตามที่ เราสอนได้เราก็ไม่ ห ยุดที่ จะ
พัฒนาและศึกษาคนแต่ละคนให้เข้าใจเป็ นถ่องแท้ว่า เขาต้องการการรักษาแบบไหน ซึ่งทางแพทย์
ก็มีเทคนิคต่าง ๆ ที่นามารักษาได้เป็ นอย่างดี บางครัง้ ผูป้ ่ วยที่ขาดความเชี่ยวชาญหรือไม่มีพืน้ ฐาน
เลยก็มักจะท้อแท้และสิน้ หวัง แต่การทางานอย่างเป็ นกลุ่มก้อนก็ช่วยพวกเขาได้น่ ันเอง (Payne,
2004, p. 13)
ในอนาคตนีก้ ารสารวจเรื่องการบาบัดด้วยนาฏศิลป์ (Dance Movement Therapy)
นัน้ ส่วนใหญ่ตอ้ งการให้มีการสนับสนุนจากหลาย ๆ พืน้ ที่ กระบวนการ การฝึ กฝน การประเมินผล
และการสารวจการเคลื่อนไหวในทฤษฎีการบาบัดด้วยนาฏศิลป์ ซึ่งหลังจากนัน้ ทาให้กระบวนการ
บาบัดดังกล่าวมีคณ
ุ ค่ามากยิ่งขึน้ หลังจากนัน้ ก็แพร่หลายไปยังสาธารณรัฐอเมริกา ในพืน้ ที่ท่ีมีผล
สารวจ จากคลินิกต่างๆ ที่อยู่ในพืน้ ที่ชนบท เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงในการถูกนามาวิจารณ์และ
เผยแพร่ออกไปในทางที่ ผิ ดแปลกหรือประหลาดไปจากเดิม บทเรียนจะคานึงถึงการบ าบั ดจิ ต
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การมองภาพลั ก ษณ์ ภ ายนอก หรื อ การสื่ อ สารแบบไร้เสี ย ง โดยสอดคล้อ งกั บ ทฤษฎี ข อง
เฮอร์เบิรต์ สเปนเซอร์และฮันนา (Herbert Spencer and Hannah) ที่กล่าวถึงความอุดมสมบูรณ์
ของร่างกายต้องมาจากการฝึ กฝนและพัฒนาตนเองอยู่เรื่อย ๆ การพัฒนาของเขาจะเชื่อมโยงถึง
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์อีกหลายรูปแบบซึ่งในอนาคตก็จะประเมินค่าไม่ได้ (Payne, 2004,
p. 15)
ความเป็ นมาของนาฏศิลป์ บาบัดนัน้ ผูว้ ิจัยได้มีความคิดเห็นว่า นาฏศิลป์ บาบัดนั้น
เป็ นส่วนหนึ่งของศิลปะบาบัด ซึ่งการบาบัดในรู ปแบบนีจ้ ากการนาเอาความรู ้ วิชาการทางด้าน
การแพทย์ วิทยาศาสตร์ และศาสตร์อ่ืน ๆ เข้ามาช่วยในการบรรเทาความเจ็บป่ วยทัง้ ทางร่างกาย
และจิตใจ ในปั จจุบนั ได้รบั ความนิยมเป็ นอย่างมาก มีการยอมรับการบาบัดนีม้ ากขึ น้ ผูว้ ิจยั เห็นว่า
การวิจยั นีถ้ า้ นานาฏศิลป์ บาบัดมาช่วยในการวิจยั จะทาให้การวิจยั นีม้ ีความน่าสนใจมากขึน้
4.2 รู ปแบบของศิลปะบาบัด
ศิลปะบาบัดนั้นมี หลายรู ปแบบ ในแต่ละแบบมี ความแตกต่างกัน ตามการใช้งาน
ผูบ้ าบัดจาต้องเลือกใช้ศิลปะบาบัดให้ตรงจุดประสงค์และต้องดูผูเ้ ข้ารับการบาบัดด้วยผูว้ ิจัยได้
สรุปรูปแบบศิลปะบาบัดไว้พอสังเขป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
4.2.1 การบ าบั ด ด้ ว ยศิ ล ปะสร้ า งสรรค์ (Creative Arts Therapies) อื่ น ๆ เช่ น
ศิล ปะบ าบัด ดนตรีบ าบัด เป็ น รากฐานส าคั ญ ของการส ารวจในเรื่อ งของการประยุกต์ใช้ท าง
การแพทย์ ซึ่ ง กล่ า วถึ ง ดนตรี เ ป็ นหลั ก ที่ ส ามารถเข้า ถึ ง ผู้ค นได้ อ ย่ า งกว้า งขวางมากที่ สุ ด
เป็ นประโยชน์ทางการแพทย์ร่วมกับคุณภาพของชีวิตและอารมณ์ของผูป้ ่ วยมะเร็ง ความสร้างสรรค์
คือกระบวนการที่สามารถประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ได้ดี ท่ีสุด ซึ่งเกี่ยวโยงกับการมีสขุ ภาพที่ดีและ
การดูแลตนเองอย่างเชี่ยวชาญ ทาให้ผูค้ นเกิดความคิดทางบวกและเป็ นประโยชน์ในการทางาน
นั่นเอง (Goodill, 2005, p. 28)
4.2.2 เวชศาสตร์ศิลป์ (Arts Medicine) สิ่งที่เกี่ยวข้องกับการบาบัด คือ เวชศาสตร์
ศิลป์ มีความสัมพันธ์ท่ีลึกซึง้ กับศิลปะบาบัดและการฝึ กฝนทางร่างกายมีความเกี่ยวโยงกันในด้าน
ของศิลปะและสุขภาพ ซึ่งประกอบไปด้วยประวัติศาสตร์การใช้ยาในเชิงศิลปะ สุนทรียศาสตร์ทาง
สุขภาพและสิ่งแวดล้อม ศิลปะของบุคคลทั่วไปที่อยู่ร่วมกับโรคร้ายแรง และศิลปะที่เ กี่ยวข้องกับ
การบริการคนป่ วย ในเวชศาสตร์ศิลป์ สากลมี จุดประสงค์หลักอยู่ 8 ข้อ ก็เพื่อโปรโมทความคิด
สร้างสรรค์ในการบาบัด ซึ่งกระบวนการต่าง ๆค่อนข้างมีขนั้ ตอนที่ว่นุ วาย แต่ความเป็ นสากลก็ทา
ให้ความคิดสร้างสรรค์สามารถเผยแพร่ออกไปได้อย่างเรื่อย ๆ การศึกษาแนวนีค้ ่อนข้างเป็ นที่น่า
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พอใจโดยเฉพาะในวงการแพทย์ ซึ่ง ถื อว่ าประสบความส าเร็จ เป็ น อย่ า งมาก (Goodill, 2005,
p. 29)
4.2.3 จิตวิทยาและสุขภาพ (Health Psychology) จิตวิทยาและสุขภาพถูกก่อตั้ง
โดยเป็ นการแบ่ ง แยกออกมาจากสมาคมจิ ต วิ ท ยาอเมริ กั น (American Psychological
Association: APA) ในปี ค.ศ. 1978 ซึ่งเป็ นหลักสูตรที่ดเู หมือนว่าจะเข้าใจกับการรักษาและบาบัด
ร่างกายมากที่ สุด เพราะเป็ น การเรียนให้เข้าใจถึงสุขภาพ การป่ วยผ่านการส ารวจจากคลิ นิ ก
การเรียนรู ด้ ว้ ยตนเอง และบริการทางสังคมต่าง ๆ เพื่อเป็ นการกระตุน้ ให้เกิดข้อมูลชีวการแพทย์
จิตวิทยาและสุขภาพนีเ้ ป็ นการแยกย่อยของความรับผิดชอบจากโรงพยาบาลอีกอย่างหนึ่งเช่นกัน
โดยให้ทฤษฎีและแนวคิดในการทางานอยู่ในกรอบความคิดที่คานึงถึงการป่ วยและการรับผิดชอบ
ต่ อ คนไข้ รวมถึ ง การดูแลหลัง จากที่ ค นไข้ห ายอี ก ด้ว ย ฉะนั้น ส่วนใหญ่ ในบทที่ 2 จะกล่ าวถึ ง
การทางานและการร่วมมือกันของจิตวิทยาและสุขภาพ (Goodill, 2005, p. 30)
4.2.4 นาฏศิลป์ และการเคลื่อนไหวร่างกาย (Dance and Movement) อีกอย่าง
หนึ่ ง ของการบ าบัด ด้วยนาฏศิ ล ป์ คือ การศึก ษาเกี่ ย วกับ นาฏศิ ล ป์ และรู ป แบบการเคลื่อ นไหว
ร่างกาย นาฏศิลป์ แบบเดี่ยวดูจะทาให้เกิดประโยชน์มากกว่าเพราะจะทาให้คลายความกังวลลงไป
ได้ นาฏศิลป์ แบบหมู่คณะจะเกิดการแสดงออกและต้องเกิดการทดสอบ แต่นาฏศิลป์ ทัง้ สองแบบก็
ทาให้พฒ
ั นาสุขภาพและร่างกายกันได้ทงั้ นัน้ การใช้การรักษาด้วยนาฏศิลป์ ดูจะมีความสากลมาก
ยิ่ ง ขึ น้ และมี ส่ วนประกอบเป็ น การบ าบัด ด้วยนาฏศิ ล ป์ (Dance Movement Therapy) นั่น เอง
การเคลื่อนไหวร่างกายเช่น โยคะ หรือ ชี่กง เป็ นต้น รู ปแบบในการบาบัดที่มีการบูรณาการทาง
การแพทย์เรียบร้อยแล้ว (Goodill, 2005, p. 30) ซึ่งได้แก่ดงั ต่อไปนี ้
1) การบูรณาการของความคิด ร่างกาย อารมณ์ ความคิดสร้างสรรค์ และจิ ต
วิญญาณ
2) การบูรณาการของการพักผ่อน การหายใจ (Breathwork) และจิ นตนาการ
รวมถึงกระบวนการการรักษา
3) การใช้การสัมผัส การส่องกระจก ความไหลลื่นและการเอาใจใส่รา่ งกาย
4) การทุจริตในการทางานต่อรูปแบบใหม่ของการเผชิญความเครียดทางร่างกาย
และอารมณ์
5) การส่งเสริมการรักษาทางอารมณ์
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การแบ่งลักษณะเฉพาะของการเต้นและการเคลื่อนไหวร่างกายที่มาจากกายภาพ
ทางสัง คมที่ ส นับ สนุ น การแทรกแซงของการตั้ง ค่ า การดูแ ลสุข ภาพทางการแพทย์โดยทั่ ว ไป
(Goodill, 2005, p. 30) ได้แก่
1) การรวมตัวของร่างกายเข้ากับขัน้ ตอนการบาบัดทางจิตอายุรเวท
2) การก่อตัวของความสัมพันธ์ของร่างกายผูป้ ่ วย
3) การส่งเสริมการจัดตัง้ หรือการสร้างความสัมพันธ์ในเชิงบวกระหว่างผูป้ ่ วยและ
ร่างกาย
4) การใช้ ค วามคิ ด สร้า งสรรค์ ใ นการเคลื่ อ นไหวเพื่ อ แสดงออกให้ เห็ น ถึ ง
สุขภาพที่ดี
การบาบัดด้วยนาฏศิลป์ (Dance Movement Therapy) แบ่งออกเป็ นการควบคุม
ร่างกายและสมองความคิดความอ่าน โดยศึกษาเฉพาะลงไปในตัวผูป้ ่ วยเองให้ได้ผลลัพธ์ท่ีแน่นอน
ว่าเขามีการแสดงออกอย่างไรตอบสนองต่อการรักษา การบาบัดเช่นนีป้ กติจะขึน้ อยู่กับคนป่ วย
ว่าเขาสามารถอดทนต่อแรงกดดันได้แค่ไหน โดยใช้เวลาในการรักษา นี่เป็ นความแตกต่างที่ทาให้
เห็นว่าการรักษาแบบทั่วไปก็ไม่สามารถทาได้ดีเท่าการรักษาแบบการบาบัดด้วยนาฏศิลป์ (Dance
Movement Therapy) ร่างกายและจิ ต ใจจะเป็ น ตัวเยีย วยารัก ษาตัวคนไข้เอง เราเพี ย งแต่ต้อ ง
ฝึ กฝนเขาและให้เวลาค่อนข้างจะระยะหนึ่งเพื่อผลลัพธ์ท่ีดี ความคิดสร้างสรรค์ในการบาบัดทาง
ศิล ปะเป็ นสิ่ งที่ ไม่ เหมื อนใครและค่ อนข้างกระทบกับจิ ต ใจโดยตรง ดัง นั้นการเอาใจใส่คือสิ่ง ที่
สาคัญมากที่สดุ (Goodill, 2005, p. 30)
ประวิทย์ ฤทธิบูลย์ (2558, น. 11) ได้กล่าวไว้ว่า ขั้นตอนในการใช้นาฏศิลป์ บาบัด
(Dance Movement Therapy) นักบาบัดจะฝึ กให้ผรู้ บั การบาบัดไม่ว่าจะเป็ นเด็กหรือผูใ้ หญ่รูจ้ กั วิธี
คลายกล้ามเนือ้ อีกทั้งยังสอนให้รบั รู ผ้ ลกระทบทางจิตใจต่อกล้ามเนือ้ ผูร้ ั บการบาบัดสามารถ
แสดงออกถึงความรู ส้ ึกภายในมากขึน้ โดยไม่ตอ้ งใช้คาพูดแต่จะใช้วิธีการเคลื่อนไหว ซึ่งมีดนตรี
ประกอบ เมื่ อ การบ าบัด พั ฒ นาขึ น้ ก็ อ าจจะน าการเคลื่ อ นไหวมาตี ค วาม อภิ ป ราย หรื อ สื่ อ
ความหมายเพื่อให้คาปรึกษา ในช่วงแรกของการบาบัด นักบาบัดต้องเข้าร่วมกิจกรรมโดยทาตาม
รู ปแบบตามที่ผูร้ บั การบาบัดจัดขึน้ มาเอง นักบาบัดจะเริ่ม เรียนรู ก้ ารแก้ไขปั ญ หาและพยายาม
ประสานการรับรูท้ ่ีเกิดขึน้ กับการเคลื่อนไหวครัง้ ต่อ ๆ ไป สาหรับผูร้ บั การบาบัดที่มีอาการทางจิตที่
รุนแรง หรือผูท้ ่ีมีร่างกายพิการ นักบาบัดต้องมีความชานาญพิเศษเกี่ยวกับการออกแบบท่าเต้น
หรือท่าการเคลื่อนไหว เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ ข้ารับการบาบัดโดยไม่ตอ้ งใช้คาพูดได้

47
นอกจากนีย้ ังสรุปได้ว่า นาฏศิลป์ บาบัด (Dance Movement Therapy) เป็ นรู ปแบบ
และวิ ธี ข องการสื่ อ สารอย่ า งหนึ่ ง ที่ ม นุ ษ ย์เลื อ กใช้ ซึ่ง เป็ น การสร้า งความพอใจในความต้ อ ง
การพืน้ ฐานของมนุษย์ท่ีมีความต้องการจะสื่อสารให้บุคคลอื่นรับรูอ้ ารมณ์และความรู ส้ ึก จึงต้อง
หาวิธีเพื่อช่วยผูร้ บั การบาบัด ทาให้มีการสร้างเอกลักษณ์ เพื่อให้เข้าใจการรักษาแบบนาฏศิลป์
บ าบัด (Dance Movement Therapy) การบ าบัด นี ้คื อ การท าให้เกิ ด การใช้ภ าษาพู ด บรรยาย
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็ นรู ปแบบหนึ่งของการแสดงออกของกลุ่ม และกระบวนการของแต่ละกลุ่ม การใช้
จังหวะการเคลื่อนไหวร่างกายที่มีดนตรีประกอบ โดยจะนาการเคลื่อนไหวมาตีความ อภิปราย และ
ช่วยเหลือผูม้ ีปัญ หาทางจิต หรือมีปัญ หาความสัม พันธ์กับผูอ้ ่ืน ตลอดจนนามาใช้บาบัดอาการ
เจ็บปวดที่รุนแรงบางอย่าง
ผูว้ ิจัยเล็งเห็นว่า ศิลปะบาบัดแต่ละชนิดมีความสาคัญ และจุดเด่นในการบาบัดที่
แตกต่ า งออกไป คุณ ประโยชน์ข องการบ าบัด นอกจากช่ ว ยส่ ง เสริม จิ ต ใจ อารมณ์ ความคิ ด
ยัง ส่ ง เสริม ร่า งกายให้มี สุข ภาพที่ ดี ขึ น้ หรือ ช่ ว ยการเข้าสัง คมของบุ ค คลนั้น ๆ ผู้วิ จัย ได้เลื อ ก
นาฏศิลป์ บาบัดนามาพัฒนาในรูปแบบใหม่ โดยเพิ่มเติมเทคนิคที่หลากหลายของนาฏศิลป์ สากล
เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี ้ และผูเ้ ข้ารับบาบัดมีปัญ หาด้านสุขภาพที่เหมาะกับ
การใช้นาฏศิลป์ บาบัด
4.3 ประโยชน์ของนาฏศิลป์ บาบัด
นายแพทย์ทวีศกั ดิ์ สิรริ ตั น์เรขา (2560) (เอกสารจากเว็บไซต์) ได้กล่าวถึงประโยชน์ไว้
ว่า การบาบัดมุ่งเน้นให้เกิดความสมดุลของชีวิต ช่วยบรรเทาปั ญหา เยียวยาจิตใจ และเสริมสร้าง
ศักยภาพการดาเนินชีวิตในด้านต่างๆ อย่างรอบด้าน ทัง้ ทางร่างกาย สติปัญญา จิตใจ สังคมและ
สุน ทรีย ศาสตร์ไปพร้อ ม ๆ กัน โดยถ่ วงน ้าหนักให้แ ตกต่ างกัน ตามสภาพปั ญ หาของแต่ ล ะคน
การบาบัดนัน้ มีประโยชน์หลากหลาย ขึน้ อยู่กบั วัตถุประสงค์ท่ตี อ้ งการและกลุม่ เป้าหมายที่นาไปใช้
4.3.1 เพื่ อ การเยี ย วยาจิ ต ใจ ช่ วยผ่ อนคลายความตึง เครียด ขจัด ความขัด แย้ง
ภายในส่ว นลึ ก ของจิ ต ใจ ช่ ว ยให้มี ระดับ อารมณ์ ค งที่ ดี ขึ น้ ไม่ ฉุ น เฉี ย ว หรือ โศกเศร้า มากนั ก
สามารถเข้าใจและจัดการกับอารมณ์ได้ดีขึน้ เมื่อมีสิ่งกระตุน้ ต่างๆ เข้ามากระทบ นามาใช้ในกลุ่ม
เด็กที่มีปัญหาด้านการควบคุมอารมณ์และพฤติกรรม
4.3.2 เสริมสร้ างทั ก ษะการเคลื่ อนไหว ช่วยในการตอบสนองต่อความต้องการ
ตามธรรมชาติท่ีจะเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ช่วยพัฒนากล้ามเนือ้ มัดเล็กให้สามารถทา
กิจกรรมที่ละเอียด มีความซับซ้อนมากขึน้ ช่วยให้มีการทางานประสานกันของกล้ามเนือ้ มัดต่าง ๆ
อย่างคล่องแคล่ว และช่วยควบคุมทิศทางการเคลื่อนไหวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ นามาใช้ในกลุ่ม
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เด็กสมองพิ การ หรือ ซีพี (Cerebral Palsy) ซึ่งมี ปัญ หาเรื่องการเคลื่อนไหว และกลุ่ม แอสเพอร์
เกอร์ (Asperger's Syndrome) ซึ่งมีปัญหาเรื่องกล้ามเนือ้ มัดเล็กร่วมด้วย
4.3.3 ช่วยเสริมสร้างทักษะการสื่อสาร เนื่องจากศิลปะเป็ นภาษาสากลที่สามารถ
เข้าใจตรงกันได้ แม้จะใช้ภาษาพูดแตกต่ างกัน เด็กสามารถเรียนรู ค้ วามคิดรวบยอด (Concept)
ในเรื่องต่าง ๆ ผ่ านทางศิลปะได้เร็ว นามาใช้ในกลุ่ม เด็กที่มี ปั ญ หาด้านการพูดและการสื่อสาร
(Communication Disorder) กลุ่มเด็กออทิสติก (Autistic Disorder) และกลุ่มที่มีความบกพร่อง
ทางสติปัญญา (Intellectual Disabilities)
4.3.4 ช่วยเสริมสร้างทักษะสังคม ช่วยให้เข้าใจอารมณ์ ความคิดของตนเองและ
เข้าใจความรู ส้ ึก ของผู้อ่ืน มี ทัก ษะการสร้างมนุษ ยสัม พัน ธ์ มี ทักษะการแก้ปั ญ หาที่ เหมาะสม
สามารถปรับตัวในสังคมได้อย่างเหมาะสม เน้นการใช้รูปแบบศิลปะบาบัดแบบกลุ่ม เป็ นการเปิ ด
โอกาสให้มีการทากิจกรรมร่วมกับผูอ้ ่ืนเพิ่มขึน้ ช่วยให้สมาชิกในกลุ่มเรียนรูก้ ารทากิจกรรมร่วมกัน
รูจ้ ักการรอคอยผลัดกันทากิจกรรม เรียนรู ก้ ารช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในกลุ่ม ให้การยอมรับ
ผู้อ่ืน และได้รับ การยอมรับ จากผู้อ่ื น น ามาใช้ในกลุ่ม เด็ ก ที่ มี ค วามบกพร่อ งด้า นทัก ษะสัง คม
(Social Skill Deficit) และการปรับตัวอยู่รว่ มกับผูอ้ ่นื
ผูว้ ิจัยได้เล็งเห็นถึง การใช้ศิลปะมาบาบัดถือเป็ นสิ่งที่ มีประโยชน์ มีการพัฒ นา
และเกิดคุณ ค่าสูงสุด สามารถนามาใช้ได้จริง ใช้ได้กับทุกเพศ ทุกวัย ประโยชน์ท่ีได้รบั ทาให้เกิด
การพัฒนาในหลาย ๆ ด้าน ไม่ใช่ได้รบั การพัฒนาแค่ดา้ นใดด้านหนึ่งการบาบัดนีอ้ าจไม่ได้ทาให้
มนุษย์เราหายจากการเป็ นโรคอย่างถาวร แต่อย่างน้อยก็ช่วยบรรเทาอาการของโรคต่าง ๆ ที่จะ
เกิดขึน้ ได้ ในงานวิจัยชุด กิจ กรรมนี ้การนานาฏศิล ป์ และการเคลื่อนไหวบ าบัด จะช่ วยส่งเสริม
การพักผ่อน การหายใจ คลายเครียดไปพร้อมกับการบาบัดร่างกานที่เกิดการเจ็บปวดจาก การ
ทางาน
5. งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
การศึกษาข้อมูลในวิจยั เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมนาฏศิลป์ สากลสาหรับกลุ่มคนทางาน
สานักงาน ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั เพื่อเป็ นแนวทางในการศึกษาวิจยั นี ้ และวิจยั
ที่มีความเกี่ยวข้องกับการวิจยั ครัง้ นีส้ ามารถสรุปได้ดงั นี ้
5.1 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับกลุ่มคนทางานสานักงาน
5.1.1 งานวิ จั ย เรื่ อ ง กลุ่ ม อาการที่ เกิ ด ต่ อ ร่ า งกายจากการใช้ค อม พิ ว เตอร์ใ น
การปฏิบตั ิงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยนครพนม (The Physical Symptoms that
Occur from Using Computer of Support Staffs of Nakorn Phanom University) (น ร า ก ร
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พลหาญ, สมสมร เรือ งวรบรู ณ์ , โกมล บุ ญ แก้ว , และอนุ พ งษ์ ศรี วิรัต น์ , 2557, น. บทคัด ย่ อ )
การวิจัยนีม้ ีจุดประสงค์เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน การรับรู ถ้ ึง
กลุ่ ม อาการที่ เ กิ ด จากการใช้ค อมพิ ว เตอร์แ ละกลุ่ ม อาการที่ เกิ ด จากการใช้ค อมพิ ว เตอร์
ในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยนครพนม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
คือ บุค ลากรสายสนับ สนุน มหาวิทยาลัน นครพนม คัดเลือกกลุ่ม ตัวอย่างตามต าแหน่ ง งานที่
ปฏิบตั ิงานโดยใช้คอมพิวเตอร์ จานวน 264 ตัวอย่าง จากการรวบรวมข้อมูล ได้ขอ้ มูลจากตัวอย่าง
ทัง้ สิน้ 227 ตัวอย่าง จากจานวนตัวอย่างทัง้ หมด คิดเป็ นร้อยละ 85.98 วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติ
เชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า
กลุ่มตัวอย่างใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบตั ิงาน 5 วันต่อสัปดาห์ ร้อยละ 57.7 มีระยะเวลาในการใช้
คอมพิวเตอร์ในการปฏิบตั ิงาน 8 ชั่วโมง/วัน ร้อยละ 32.6 ใช้คอมพิวเตอร์แบบตัง้ โต๊ะ ร้อยละ 75.3
ไม่ใช้ฟิล์มกรองแสงเพื่อลดแสงจากคอมพิวเตอร์ ร้อยละ 86.8 โต๊ะที่ใช้ในการปฏิบตั ิงานเป็ นแบบ
ธรรมดา (ไม่ มี ลิ ้น ชั ก เก็ บ แป้ น พิ ม พ์ แ ละเมาส์) ร้อ ยละ 53.7 ลั ก ษณะการใช้ค อมพิ ว เตอร์
ในการปฏิ บั ติ ง าน ใช้ส าหรับ พิ ม พ์ ง าน ร้อ ยละ 100 ใช้ส าหรับ ค้น คว้า ข้อ มู ล ร้อ ยละ 88.5
ติดต่อสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต ร้อยละ 87.2 ใช้สาหรับจัดรูปแบบข้อความตัดต่อภาพ ร้อยละ 35.7
ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ ร้อยละ 9.3 อื่น ๆ ได้แก่ โปรแกรมการเงิน/บัญชี ร้อยละ 8.4 การรับรูถ้ ึงกลุ่ม
อาการที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู อ้ ยู่ในระดับ ปานกลาง ร้อยละ
73.6
กลุ่มตัวอย่างมีอาการทางกล้ามเนือ้ และกระดูกที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ ได้แก่
อาการปวดคอมากที่สดุ ร้อยละ 83.7 อาการปวดไหล่ ร้อยละ 79.7 อาการปวดหลังส่วนบน ร้อยละ
63.0 อาการปวดท้ายทอย ร้อยละ 62.1 อาการปวดหลังส่วนล่าง ร้อยละ 48.5 อาการปวดข้อมือ/
มือ ร้อยละ 46.7 อาการปวดข้อศอก ร้อยละ 24.2 อาการปวดสะโพก/ต้นขา ร้อยละ 22.5 อาการ
ปวดเข่า ร้อยละ 20.3 และอาการปวดข้อเท้า ร้อยละ 15.0 กลุ่ม อาการต่อดวงตาและระบบการ
มองเห็น ได้แก่ อาการปวดศีรษะซึ่งพบเกือบทุกครัง้ ที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน ร้อยละ
41.9 อาการนา้ ตาไหลพบเป็ นบางครัง้ ร้อยละ 57.3 อาการเห็นภาพซ้อนพบเป็ นบางครัง้ ร้อยละ
56.4 อาการตาพร่ามัวพบเป็ นบางครัง้ ร้อยละ 48.9 อาการระคายเคืองตาพบเป็ นบางครัง้ ร้อยละ
40.5 อาการตาสูแ้ สงไม่ ได้พ บเป็ นบางครัง้ ร้อยละ 39.2 อาการแสบตาพบเป็ นบางครัง้ ร้อยละ
33.9 และอาการปวดตาพบเป็ นบางครัง้ ร้อยละ 31.3
ผูว้ ิจยั ขอวิเคราะห์และสังเคราะงานวิจยั เรื่อง กลุ่มอาการที่เกิดต่อร่างกายจากการใช้
คอมพิวเตอร์ในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยนครพนม (The Physical
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Symptoms that Occur from Using Computer of Support Staffs of Nakorn Phanom
University) ดังต่อไปนี ้
1. จุ ด อ่ อ นของงานวิ จั ย นี ้คื อ การใช้เครื่ อ งมื อ เป็ นแบบสอบถามเป็ นแบบ
ปลายเปิ ด ซึ่งในการสอบถามสภาพและลักษณะทั่วไปนั้นสามารถใช้ได้ แต่ในการสอบถามถึง
พฤติ ก รรมการใช้ค อมพิ ว เตอร์นั้น ควรเป็ น แบบสอบถามแบบปลายปิ ดอย่ า งเดี ย วมากกว่ า
และอาจจะมีการสังเกตการณ์รว่ มด้วย ซึ่งในบางครัง้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจยั อาจไม่รูว้ ่ ากาลัง
ทาพฤติกรรมแบบใดอยู่ จึงทาให้ขอ้ มูลที่ได้นนั้ ไม่ครบถ้วน
2. จุดแข็งของงานวิจยั นีค้ ือ การสรุปผลการวิจยั ทัง้ หมด ซึ่ง มีการจาแนกกลุ่มของ
ข้อมูลและแจกแจงจานวนที่ชัดเจน สามารถศึกษาแล้วเข้าใจได้ถึงผลวิจยั รายละเอียดของข้อมูล
ในแต่ละอาการมีความละเอียดมาก
3. แนวทางในการประยุกต์ใช้กับงานวิจัยฉบับนี ้ สามารถนาวิธีการสรุ ปผลและ
อภิปราย รวมถึงการนาข้อมูลอาการที่พบจากการใช้คอมพิวเตอร์ใ นการปฏิบัติงาน และวิธีการ
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง มาเป็ นแนวทางในงานวิจัยการพัฒ นาชุดกิจกรรมนาฏศิลป์ สากลสาหรับ
กลุม่ คนทางานสานักงาน
5.1.2 งานวิจัยเรื่อง ปั จ จัยที่ ส่งผลให้พ นัก งานออฟฟิ ศทางานติด ต่อกันเป็ น ระยะ
เวลานานและเป็ นโรคคอมพิวเตอร์ซินโดรม (The Study of Work Conditions that Contribute to
The Severity of Computer Syndrome) (ธันยวงศ์ เศรษฐ์พิทักษ์, 2558, น. บทคัดย่อ) งานวิจยั นี ้
ศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุของการทางานติดต่อกันเป็ นระยะเวลานานและเกิดโรคคอมพิวเตอร์ซินโดรม
ในกลุ่ม พนัก งานออฟฟิ ศ ซึ่ง มี อ าการโรคคอมพิ วเตอร์ซิ น โดรมส่ วนใหญ่ จ ะเกิ ด ความรู ส้ ึ ก ไม่
สะดวกสบายยากต่อการเคลื่อนไหว ทรมานในการใช้ชีวิตประจาวันในระยะยาวส่งผลต่อความ
สูญเสียทางเศรษฐกิจและประสิทธิภาพของการทางาน ทัง้ นีป้ ั จจุบันองค์กรต่าง ๆ ยังคงไม่ได้ให้
ความสาคัญ กับปั ญ หานีเ้ ท่าที่ควร โดยขาดความเข้าใจถึงสาเหตุ การวางกลยุทธ์ แนวทางการ
ป้องกันการเกิดโรคคอมพิวเตอร์ซินโดรมภายในองค์กร จึงเป็ นความท้าทายที่จะศึกษา ถึงแนวโน้ม
สาเหตุ เพื่อเป็ นข้อมูลสร้างให้องค์กรเกิดความเข้าใน ตระหนักถึง และนาเอาประเด็นเกี่ยวกับการ
เจ็บป่ วยสะสมจากการทางานเข้ามาเป็ นส่วนหนึ่งของการดาเนินงานและบริหารจัดการทรัพยากร
มนุษย์ภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
งานวิจัยเรื่องปั จจัยที่ส่งผลให้พนักงานออฟฟิ ศทางานติดต่อกันเป็ นระยะเวลานาน
และเป็ นโรคคอมพิวเตอร์ซินโดรม เป็ นงานวิจยั เชิงปริมาณ โดยใช้วิธีเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม
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ผ่านวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็ นพนักงานออฟฟิ ศที่ปฏิบัติงานอยู่ในพืน้ ที่กรุ งเทพมหานคร
จานวน 420 คน
ทัง้ นีจ้ ากผลวิจยั พบว่า ปัจจัยด้านการเรียกร้องด้านผลการปฏิบตั ิงาน (Performance
Demands) ปั จ จั ย ด้า นบทลงโทษจากกความผิ ด พลาดในการท างาน (Failure) ปั จ จั ย ด้า น
ความสามารถในการปฏิบตั ิงานของตนเอง (Self - Efficacy) ปั จจัยด้านอานาจและความสามารถ
ในการควบคุ ม งาน (Control) ปั จ จั ย ด้า นบรรยากาศการท างานหนั ก ในองค์ก ร (Overwork
Climate) และปั จ จัยด้านการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน (Co - Worker Approval) ต่างส่งผลต่อ
การเกิดโรคคอมพิวเตอร์ซินโดรมตามลาดับ
ผู้วิ จัย ขอวิเคราะห์แ ละสัง เคราะงานวิ จัย เรื่อ ง ปั จ จัย ที่ ส่ง ผลให้พ นัก งานออฟฟิ ศ
ท างานติ ด ต่ อ กัน เป็ น ระยะเวลานานและเป็ น โรคคอมพิ ว เตอร์ซิ น โดรม (The Study of Work
Conditions that Contribute to The Severity of Computer Syndrome) ดังต่อไปนี ้
1. จุดอ่อนของงานวิจยั นีค้ ือ การใช้เครื่องมือแบบสอบถามเป็ นแบบการกระจาย
สอบถาม ไม่ ส ามารถครอบคลุม ทุก พื ้น ที่ ได้อย่ างกว้างขวาง จึ ง ท าให้ข้อมูล ที่ ไ ด้นั้น อาจจะไม่
ครบถ้วน
2. จุดแข็งของงานวิจยั นีค้ ือ การสรุปผลการวิจยั ทัง้ หมด ซึ่งมีการจาแนกกลุ่มของ
ข้อมูลและแจกแจงจานวนที่ชัดเจน สามารถศึกษาแล้วเข้าใจได้ถึงผลวิจยั รายละเอียดของข้อมูล
ในแต่ละอาการมีความละเอียดมาก
3. แนวทางในการประยุกต์ใช้กับ งานวิจัย ฉบับ นี ้ ในการวิจัย ปั จ จัยที่ ส่ง ผลให้
พนักงานออฟฟิ ศทางานติดต่อกันเป็ นระยะเวลานานและเป็ นโรคคอมพิวเตอร์ซินโดรม (The Study
of Work Conditions that Contribute to The Severity of Computer Syndrome) ไ ด้ มี ก า ร
ประยุกต์แบบประเมินความรุนแรงของระดับความเจ็บปวด ซึ่งเป็ นการประยุกต์เพื่อให้เข้าถึงกลุ่ม
ตัวอย่างได้ง่ายขึน้ และสามารถระบุความเจ็บปวดได้ชัดเจน ผูว้ ิจัยได้นาการประยุกต์นีม้ าเป็ น
แนวทางในการประยุกต์แบบวัดระดับความเจ็บปวดของงานวิจยั ฉบับนี ้
5.2 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับชุดกิจกรรมนาฏศิลป์
5.2.1 งานวิจยั เรื่อง การศึกษาท่ารานาฏศิลป์ สาหรับเด็กดาวน์ซินโดรม: ศึกษาเฉพาะ
การเคลื่ อ นไหวกล้ า มเนื ้ อ มั ด ใหญ่ (Study of Thai Dance For Down Syndrome Children:
Specific Focusing on the Movement of Gross Motor) (จุ ฑ า ภ รณ์ จั น ท บ า ล , 2553, น .
บทคัดย่อ) การศึกษาครัง้ นีม้ ี จุดมุ่ง หมายเพื่ อศึกษาท่ารานาฏศิลป์ ไทย เฉพาะการเคลื่อนไหว
กล้ามเนือ้ มัดใหญ่สาหรับเด็กดาวน์ซินโดรม อายุระหว่าง 6 – 9 ปี เชาวน์ปัญญาระหว่าง 50 – 70
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หลังจากฝึ กกิจกรรมนาฏศิลป์ ไทย โดยใช้เ พลงระบาเก็บใบชา เพลงระบางูกินหาง เพลงเซิง้ กะติ๊บ
และเพลงตาลีกีปัส และเปรียบเทียบความสามารถในการใช้กล้ามเนือ้ มัดใหญ่ของเด็กกลุม่ อาการ
ดาวน์ซินโดรมระหว่างก่อนและหลังการฝึ กด้วยกิจกรรมนาฏศิลป์ ไทย ที่กาลังศึกษาอยู่ในศูนย์
การศึกษาพิเศษ จังหวัดเลย จานวน 8 คน โดยเลื อกแบบเจาะจง ระยะเวลาทาการทดลอง 12
สัปดาห์ สัป ดาห์ล ะ 5 วัน วันละ 30 นาที รวม 60 ครัง้ เครื่องมื อที่ ใช้ในการวิจัยครัง้ นีเ้ ป็ นแผน
การสอนการใช้กิ จ กรรมนาฏศิ ล ป์ ไทยและแบบประเมิ น กล้า มเนื ้อ มัด ใหญ่ ข องคู่มื อ ส่ ง เสริม
พั ฒ นาการเด็ ก ของโรงพยาบาลราชานุ กู ล การวิ เคราะห์ข้อ มู ล ใช้ส ถิ ติ แ บบ The Wilcoxon
Matched Pair Signed – Ranks Test
พบการวิจยั พบว่าหลังจากเด็กกลุม่ อาการดาวน์ซินโดรม ระดับเชาว์ปัญญา 50 – 70
อยู่ในระดับดี และหลังจากที่ได้รบั การฝึ กด้วยโปรแกรมนาฏศิลป์ ไทยกล้ามเนือ้ มัดใหญ่ในเด็กกลุ่ม
อาการดาวน์ซินโดรม มีพัฒนาการที่ดีขึน้ ก่อนการฝึ กกิจกรรมนาฏศิลป์ ไทยอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติท่รี ะดับ .05
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยครัง้ นี ้ ควรมีการวิจัย ความสามารถใน
การใช้กล้ามเนือ้ มัดใหญ่ ของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาประเภทอื่น ๆ โดยใช้กิจกรรม
นาฏศิล ป์ ไทยและควรมี การวิจัยความสามารถในการใช้กล้ามเนือ้ มัดใหญ่ ของเด็กกลุ่ม อาการ
ดาวน์ซินโดรมในระดับอายุอ่ืน ๆ โดยใช้กิจกรรมนาฏศิลป์ ไทย เช่น การใช้กิจกรรมนาฏศิลป์ ไทย
เพื่อเพิ่มความตึงตัวของกล้ามเนือ้ สาหรับบุคคลกลุม่ อาการดาวน์ซินโดรมวัยผูใ้ หญ่
ผูว้ ิจัยขอวิเคราะห์และสังเคราะงานวิจัยเรื่อง การศึกษาท่ารานาฏศิลป์ สาหรับเด็ก
ดาวน์ซินโดรม: ศึกษาเฉพาะการเคลื่อนไหวกล้ามเนือ้ มัดใหญ่ (Study of Thai Dance For Down
Syndrome Children: Specific Focusing on the Movement of Gross Motor) ดังต่อไปนี ้
1. จุดอ่อนของงานวิจยั นีค้ ือ จานวนของกลุ่มตัวอย่างควรมี 10 คนขึน้ ไป เพื่อให้
ได้ผลการวิจยั ที่ชดั เจนยิ่งขึน้
2. จุดแข็งของงานวิจยั นีค้ ือ การสรุปผลการวิจยั ทัง้ หมด ซึ่งมีการจาแนกกลุ่มของ
ข้อมูลและแจกแจงจานวนที่ชัดเจน สามารถศึกษาแล้วเข้าใจได้ถึงผลวิจยั รายละเอียดของข้อมูล
ในแต่ละอาการมีความละเอียดมาก
3. แนวทางในการประยุก ต์ใช้กับ งานวิ จัย ฉบับ นี ้ ในการวิ จัย การศึก ษาท่ ารา
นาฏศิลป์ สาหรับเด็กดาวน์ซินโดรม: ศึกษาเฉพาะการเคลื่อนไหวกล้ามเนือ้ มัดใหญ่ (Study of Thai
Dance For Down Syndrome Children: Specific Focusing on the Movement of Gross
Motor) ได้มีการนากิจกรรมนาฏศิลป์ ไทยมาช่วยพัฒนากล้ามเนือ้ มัดใหญ่ โดยมีระยะเวลาของการ
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แบ่งทากิจกรรมที่มีความน่าสนใจ การเลือกระบาที่ให้เหมาะกับกล้ามเนือ้ มัดใหญ่ การวิเคราะห์
กล้ามเนือ้ ที่ได้รบั การพัฒนาอย่างชัดเจน ผูว้ ิจัยได้นาการกระบวนการวิจัยนีม้ าเป็ นแนวทางของ
งานวิจยั ฉบับนี ้

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
ในการวิจยั การพัฒนาชุดกิจกรรมนาฏศิลป์ สากลสาหรับกลุ่มคนทางานสานักงานผูว้ ิจัย
ใช้วิ ธี ก ารวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพและเชิ ง ปริ ม าณ โดยใช้ก ารศึ ก ษาวิ เ คราะห์ข้อ มู ล ทางวิ ช าการ
จากเอกสารงานวิจยั หนังสือทางวิชาการ เอกสารสิ่งพิมพ์ รวมถึงข้อมูล ทางออนไลน์ ร่วมกับการ
สัมภาษณ์กลุ่มคนทางานสานักงาน และการทากิจกรรมทางนาฏศิลป์ จากนัน้ จึงทาการวิเคราะห์
และสังเคราะห์เนือ้ หา แล้วอภิปรายผลการวิจยั เพื่อทาให้การวิจยั บรรลุตามวัตถุประสงค์ ผูว้ ิจยั ได้
ดาเนินการวิจยั ดังต่อไปนี ้
1. การกาหนดประชากรและเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
3. การเก็บรวมรวบข้อมูล
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. การกาหนดประชากรและเลือกกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ กลุ่มคนทางานสานักงานอายุระหว่าง 22 – 40 ปี โดยมี
การคัดเลือกในครัง้ แรกจากจานวนทัง้ สิน้ ไม่น้อยกว่า 30 คน เพื่อให้ได้ประชากร กลุ่มตัวอย่างที่
เข้าข่ายโรคออฟฟิ ศซิ นโดรม (Office Syndrome) ซึ่งเป็ นพนักงานบริษั ทสังกัด จีเอ็ม เอ็ม มี เดีย
จากัด (มหาชน) แผนกดิจิตลั มีเดีย (Digital Media) หรือแผนกอื่น ๆ
1.2 กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ม คนท างานส านักงานอายุระหว่าง 22 - 40 ปี จานวน 17 คน ซึ่งเป็ นพนักงาน
บริษั ท สัง กั ด จี เ อ็ ม เอ็ ม มี เ ดี ย จ ากั ด (มหาชน) แผนกดิ จิ ตั ล มี เดี ย (Digital Media) ที่ มี ก ลุ่ ม
คนทางานเข้าข่ายต่อโรคออฟฟิ ศซินโดรม (Office Syndrome) หรือการนั่งทางานหน้าคอมพิวเตอร์
เกิน 1 – 2 ชั่วโมง แบบไม่มีการพักหยุด โดยเป็ นการคัดเลือกจากจานวนทัง้ สิน้ ไม่นอ้ ยกว่า 30 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่อ งมื อ ที่ ใช้ใ นการวิ จัย เรื่ อ ง การพั ฒ นาชุ ด กิ จ กรรมนาฏศิ ล ป์ สากลส าหรับ กลุ่ ม
คนทางานสานักงาน
2.1 แบบสอบถามสภาพร่ า งกายของกลุ่ ม คนท างานส านั ก งาน โดยสร้า ง
แบบสอบถามนี ้ จ ากการส ารวจข้ อ มู ล เบื ้ อ งต้ น เอกสาร หนั ง สื อ งาน วิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
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และการสัมภาษณ์ผทู้ ่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งผูว้ ิจยั เป็ นผูส้ มั ภาษณ์ดว้ ยตนเอง เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ตรงประเด็น
ที่ตอ้ งการศึกษา จากนัน้ นาข้อมูลที่ได้แบบสอบถามมาสรุปผล วิเคราะห์ขอ้ มูล
2.2 ชุดกิจกรรมทางนาฏศิลป์ สากล สาหรับพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกายของกลุ่ม
คนทางานสานักงาน การออกแบบชุดกิจกรรมนีผ้ วู้ ิจยั นาข้อมูลที่ศึกษาค้นคว้า แนวคิดและทฤษฎี
แบบสอบถามสภาพร่างกายของกลุ่มคนทางานสานักงาน และแบบทดสอบที่วัดสมรรถภาพทาง
ร่างกายของกลุ่มคนทางานสานักงาน แล้วนาเสนอผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาหา
ค่าดัช นีความสอดคล้องระหว่างกิจกรรมกับวัตถุประสงค์และความเที่ยงตรงในการวิจัย (IOC)
และตรวจสอบความเหมาะสมของรู ป แบบแล้วนาไปทดลองใช้ ซึ่ง ผู้ท รงคุณ วุฒิ แต่ ละท่ านให้
คะแนนตามเกณฑ์ดงั นี ้
ให้คะแนน +1 หมายถึง แน่ใจว่ากิจกรรมนัน้ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจยั
ให้คะแนน 0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่ากิจกรรมนัน้ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจยั
ให้คะแนน -1 หมายถึง แน่ใจว่ากิจกรรมนัน้ ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจยั
เกณฑ์ท่ใี ช้ในการประเมินผล IOC จากผูท้ รงคุณวุฒิ จะพิจารณาดังนี ้
ข้อคาถามที่มี ค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 – 1.00 หมายถึง มี ความเที่ยงตรงและสามารถ
นาไปใช้ได้
ข้อคาถามที่มีค่า IOC ต่ากว่า 0.50 หมายถึง ต้องนาไปปรับปรุ งและยังไม่สามารถ
นาไปใช้ได้
จากนั้นนามาปรับปรุ งแก้ไข เพื่อให้ได้รูปแบบกิจกรรมที่สมบูรณ์ก่อนนาไปทดลองจริง
ซึ่งในการวิจยั ครัง้ นีผ้ วู้ ิจยั ได้นาชุดกิจกรรมทางนาฏศิลป์ สากล เป็ นการเคลื่อนไหวที่มีความสัมพันธ์
กับกล้ามเนือ้ ทุกส่วนของร่างกาย ซึ่งเป็ นรูปแบบหนึ่งของการออกกาลังกายและเพิ่มสมรรถภาพ
ทางร่างกายได้อีกด้วย
2.3 อุ ป กรณ์เทคโนโลยี ส ารสนเทศ เช่ น กล้องบัน ทึกภาพนิ่ ง และภาพเคลื่ อ นไหว
เครื่องบันทึกเสียง เครื่องคอมพิวเตอร์
2.4 แบบวัดระดับความเจ็บปวด (Pain Scale) ที่พฒ
ั นามาจากแนวคิดทางการแพทย์
เป็ นเครื่องมือที่ช่วยในการประเมินความปวดของผูป้ ่ วย โดยที่ผปู้ ่ วยจะเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลความปวดที่
ถูกออกแบบมาเฉพาะในบางครัง้ ด้วยความช่วยเหลือของแพทย์ ผูป้ ่ วย และผูป้ กครอง แบบวัด
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ระดับการเจ็บปวด (Pain Scale) นีบ้ างครัง้ มีการใช้ในการรับผูป้ ่ วยเข้าโรงพยาบาล ในระหว่างไป
พบแพทย์ การประเมินทางกายภาพ หรือหลังจากเข้ารับการผ่าตัด แพทย์จะใช้แบบวัดระดับการ
เจ็บปวด (Pain Scale) เพื่อเข้าใจถึงลักษณะความปวดบางอย่างของผูป้ ่ วย ในที่ นีอ้ าจหมายถึง
ระยะเวลา ความรุ นแรง และชนิดของความปวด ดังนั้นแบบวัดระดับการเจ็บปวด (Pain Scale)
จึงเป็ นเครื่องมื อที่ช่วยให้แพทย์ทาการวินิจ ฉัยโรคได้อย่างถู กต้อง สามารถวางแผน การรักษา
ระยะเวลาในการรักษา เพื่อให้การรักษานัน้ มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง ระดับความเจ็บปวดนีม้ ีอยู่
ทุ ก ช่ ว งอายุ ตั้ง แต่ แ รกเกิ ด จนถึ ง ผู้สูง อายุ รวมถึ ง ผู้ท่ี มี ทัก ษะสื่ อ สารบกพร่อ ง (Cirino, 2017)
(document from website) จากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จานวน 17 คน พบว่า แต่ละคนนั้น
อาการที่พบมีหลายอาการด้วยกัน ในระดับความเจ็บปวดที่ต่างกัน แต่อาการเริ่มต้นนัน้ ส่วนใหญ่
พบอาการปวดศีรษะและคอ ปวดหลัง และอาการนิว้ ล็อก อาการข้างต้นที่กล่าวมานีเ้ ป็ นแค่ส่วน
หนึ่ งของโรคออฟฟิ ศซิ น โดรม เนื่ องจากสภาพทางร่างกายของแต่ล ะคนไม่ เท่ ากัน จึ งมี อาการ
เจ็บปวดที่ต่างกัน นอกจากโรคออฟฟิ ศซินโดรมแล้วยังมีโรคอื่นที่สามารถเกิดจากการนั่งทางานที่
นานเกินไปหรือคนทางานสานักงานบางคนอาจมีอาการหรือโรคดัง ต่อไปนี ้ ร่วมกับกับโรคออฟฟิ ศ
ซินโดรม (Office Syndrome) ได้แก่ โรคกระเพาะอาหาร โรคอ้วน โรคริดสีดวง เป็ นต้น คนทางาน
สานักงานบางคนอาจมีอาการเพิ่มเติมจากที่กล่าวมา ผูว้ ิจัยได้ศึกษาการวัดระดับความปวดทาง
การแพทย์ ซึ่งเบือ้ งต้นนัน้ สามารถใช้ในการวัดระดับความเจ็บปวดของอาการที่เกิดจากการทางาน
สานักงาน ในทางการแพทย์นนั้ การวัดประเมินระดับความเจ็บปวด ถือว่าข้อมูลที่ได้จากผูท้ าแบบ
ประเมินจะเป็ นข้อมูลที่น่าเชื่อถือที่สดุ แบบวัดระดับความเจ็บปวดนีม้ ีอยู่หลายแบบด้วยกัน โดยมี
รายละเอียดของเครื่องการวัดความปวดดังนี ้

ภาพประกอบ 12 Pain Scales
ที่มา: https://pantip.com/topic/3776930
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การบอกความรู ้สึ ก เป็ นตั ว เลข (Numerical Rating Scales: NRS) เป็ นการประเมิ น
ความเจ็บปวดด้วยตัวเลข ถ้าไม่ปวดเลยแทนด้วยเลข 0 และปวดรุนแรงมากแทนด้วยเลข 10 หรือ
100 อย่างใดอย่างหนึ่งให้ผูป้ ่ วยเลือกว่าปวดตอนนีอ้ ยู่ท่ีเลขใด ใช้ในผูป้ ่ วยเด็กโต (อายุมากกว่า 8
ปี ) หรือผูป้ ่ วยวัยผูใ้ หญ่ท่ีสามารถบอกความเจ็บปวดออกเป็ นตัวเลขได้ โดยทั่วไปพบว่า ผูป้ ่ วยให้
คะแนนความปวด (Pain Scale) (ชาญ ทอง บุ ษ ยวิ ไ ลมาศ, 2561) (เอกสารจากเว็ บ ไซต์ )
แบบประเมินนีเ้ ป็ นที่นิยม คะแนนความเจ็บปวดมีดงั นี ้
0
คือ ไม่มีอาการปวดเลย (No Pain)
1-3
คือ ปวดในระดับน้อย (Mild Pain)
4-6
คือ ปวดในระดับปานกลาง (Moderate Pain)
7 - 10 คือ ปวดในระดับรุนแรง (Severe Pain)
ที่มา: Naiyarat Prasongsook (2559) (เอกสารจากเว็บไซต์)
เฟเชี ย ล สเกล (Facial Scales) คื อ การใช้รู ป ภาพแสดงสี ห น้ า บอกความรู ้สึ ก ปวด
เริ่มตัง้ แต่ไม่ปวดแทนด้วยภาพสีหน้ายิม้ ปวดพอทนแทนด้วยภาพสีหน้านิ่วคิว้ ขมวด ปวดมากที่สดุ
แทนด้วยใบหน้าที่มีนา้ ตาไหล วิธีนีน้ ิยมใช้ในผูป้ ่ วยเด็กเล็ก คนชรา หรือคนที่ไม่ส ามารถสื่อสารได้
ด้วยคาพูด ให้ผูป้ ่ วยชี ภ้ าพหน้าที่ตรงกับความรู ส้ ึกขณะนั้นว่าอยู่ท่ีระดับใด โดยนามาแทนเป็ น
คะแนนตามที่กากับไว้ใต้ภาพ (ชาญทอง บุษยวิไลมาศ, 2561) (เอกสารจากเว็บไซต์)
เฟซ เพน สเกล (Face Pain Scale: FPS) เหมาะกับเด็กที่มีอายุ 3 ปี – 8 ปี และผูป้ ่ วยที่มี
ปั ญหาในการสื่อสาร เช่น เด็กหรือผูป้ ่ วยวัยผูใ้ หญ่ท่ีไม่สามารถบอกความเจ็บปวดออกเป็ นตัวเลข
ได้ การแบ่งค่าระดับ ความเจ็ บปวดแบบ เฟซ เพน สเกล (Face Pain Scale) แบ่งออกได้เป็ น 6
ระดับ (ชาญทอง บุษยวิไลมาศ, 2561) (เอกสารจากเว็บไซต์)
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ตาราง 1 เฟซ เพน สเกล (Face Pain Scale: FPS)
สีหน้า

คะแนน

ความหมาย

0

ไม่ปวดเลย (No Pain)

2

ปวดเล็กน้อย (Mild Pain)

4

ปวดปานกลาง (Moderate Pain)

6

ปวดค่อนข้างมาก (Severe Pain)

8

ปวดมาก (Very Severe Pain)

10

ปวดมากที่สดุ (Worst Possible Pain)

ที่มา: http://www.thethaicancer.com/Webdocument/GP_article/GP_article_003.html
2.5 การจ าแนกเครื่ อ งมื อ แต่ ล ะอาการของโรคออฟ ฟิ ศซิ น โดรม (Office
Syndrome) ในแต่ละอาการมีความแตกต่างกันของแนวคิดที่นามาใช้ในการออกแบบชุดกิจกรรม
นาฏศิลป์ สากลสาหรับกลุม่ คนทางานสานักงานดังรายละเอียดต่อไปนี ้
2.5.1 อาการปวดทีค่ อ บ่า ไหล่
1) แนวคิดในการออกแบบกิจกรรมสาหรับอาการปวดที่คอ บ่า ไหล่ ผูว้ ิจยั ได้เริ่ม
ออกแบบท่ าโดยเรียงล าดับจากคอ บ่ า ไหล่ ส่วนจัง หวะที่ ใช้เริ่ม จากการทาท่ าที่ 1 อย่างช้า ๆ
และค่อยเปลี่ยนเป็ นจังหวะปานกลางในท่าที่ 2 และ 3 จนถึงท่าที่ 4 เป็ นจังหวะเร็ว และท่าที่ใช้นนั้
เน้นการยืดของกล้ามเนือ้ ช่วงคอ บ่า ไหล่ เพื่อให้กล้ามเนือ้ ได้เกิดการผ่อนคลายจากการนั่งทางาน
2) ทักษะทางนาฏศิลป์ สากลที่นามาใช้ในการออกแบบกิจกรรมสาหรับอาการ
ปวดที่คอ บ่า ไหล่ ได้แก่ นาฏศิลป์ ร่วมสมัย (Contemporary Dance) เช่น การยืดและการหดตัว
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ของกล้ า มเนื ้ อ (Contraction and Release), บั ล เล่ ต์ (Ballet) เช่ น การทรงตั ว (Balance),
แจ๊สดานซ์ (Jazz Dance) เช่น การแยกสัดส่วนร่างกาย (Isolation)
3) เพลงที่ใช้ในการประกอบกิจกรรมสาหรับอาการปวดที่คอ บ่า ไหล่ ผูว้ ิจัยได้
เลือกเพลงที่มีจงั หวะของห้องเพลงชัดเจน จังหวะของเพลงไม่ชา้ หรือเร็วจนเกินไป และเป็ นเพลงที่
ไม่ มี เนื ้อ ร้อ งช่ ว ยให้เกิ ด การผ่ อ นคลายมากขึ น้ เนื่ อ งจากการคลายกล้า มเนื ้อ นั้น ควรมี ก าร
เคลื่ อ นไหวที่ ไ ม่ เร็ ว มาก ท าให้ผู้วิ จัย ใช้เพลงประกอบกิ จ กรรมนี ้คื อ To The Top – Hip Hop
Instrumental ของ Bluntedbeatz และให้เหมาะกับรูปแบบการเต้นที่ใช้
2.5.2 อาการปวดหลัง
1) แนวคิดในการออกแบบกิจกรรมสาหรับอาการปวดหลัง ผูว้ ิจยั ได้เริ่มออกแบบ
ท่ า โดยใช้ก ารเคลื่ อ นไหวที่ เป็ น จัง หวะช้า แค่ จัง หวะเดี ย วทั้ง 4 ท่ า เพื่ อ ให้มี เกิ ด การจดจ่ อ กับ
การเคลื่อนไหวของร่างกายในส่วนนั้น ๆ เพราะการออกแบบท่าที่ใช้ร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งนา
อวัยวะส่วนอื่นจาเป็ นต้องมีสมาธิในการเคลื่อนไหวและท่าที่ใช้นนั้ จะเน้นการยืดของกล้ามเนื ้อหลัง
ทัง้ ด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลัง เพื่อให้กล้ามเนือ้ ได้เกิดการผ่อนคลายจากการนั่งทางาน
2) ทักษะทางนาฏศิลป์ สากลที่นามาใช้ในการออกแบบกิจกรรมสาหรับอาการ
ปวดหลัง ได้แ ก่ นาฏศิ ล ป์ ร่ว มสมั ย (Contemporary Dance) เช่ น การยื ด และการหดตัว ของ
กล้ามเนือ้ (Contraction and Release) การเคลื่อนไหวไปตามแรง, บัลเล่ต์ (Ballet) เช่น การทรง
ตัว (Balance), แจ๊สดานซ์ (Jazz Dance) เช่น การแยกสัดส่วนร่างกาย (Isolation)
3) เพลงที่ใช้ในการประกอบกิจกรรมสาหรับอาการปวดหลัง ผูว้ ิจยั ได้เลือกเพลงที่
มีจงั หวะปานกลางและจังหวะสลับกับไป เพื่อไม่ให้เกิดความเบื่อหน่ายในการทากิจกรรม และเป็ น
เพลงที่ ไม่ มี เนือ้ ร้องช่ วยให้เกิ ดการผ่ อนคลายมากขึน้ เนื่ องจากการคลายกล้ามเนื ้อนั้น ควรมี
การเคลื่ อ นไหวที่ ไม่ เร็วมาก ท าให้ผู้วิ จัย ใช้เพลงประกอบกิ จ กรรม นี ้คื อ Upbeat Instrumental
Work Music | Background Happy Energetic Relaxing Music for Working Fast & Focus
ของ Live Better Media และให้เหมาะกับรูปแบบการเต้นที่ใช้
2.5.3 อาการปวดและตึงทีข่ า
1) แนวคิดในการออกแบบกิจกรรมสาหรับอาการปวดและตึงที่ขา ผูว้ ิจัยได้เริ่ ม
ออกแบบท่ า โดยเรี ย งจาก ปลายเท้า ส้น เท้า น่ อ งและขาด้า นหลั ง ขาด้า นใน ขาด้า นหน้ า
ตามลาดับ ในท่าที่ 1 2 และท่าที่ 4 ของกิจกรรมนีน้ นั้ จะใช้จงั หวะช้า จังหวะปานกลาง และจังหวะ
เร็ว ส่วนท่าที่ 3 นัน้ จะใช้จังหวะช้าแค่จงั หวะเดียวในการเคลื่อนไหว และท่าที่ใช้นนั้ จะเน้นการยืด
ของกล้า มเนื ้อขา เพื่ อให้ก ล้ามเนื ้อ ได้เกิ ด การผ่ อ นคลายจากการนั่ง ท างาน และเกิ ด การขยับ
ช่วงล่าง
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2) ทักษะทางนาฏศิลป์ สากลที่นามาใช้ในการออกแบบกิจกรรมสาหรับอาการ
ปวดและตึงที่ขา ได้แก่ บัล เล่ต์ (Ballet) เช่ น การทรงตัว (Balance) การวางตาแหน่งเท้า (Feet
Position), แจ๊สดานซ์ (Jazz Dance) เช่น การเตะขาแบบพาราเรล (Pararrell) การเต้นกับอุปกรณ์
3) เพลงที่ใช้ในการประกอบกิจกรรมสาหรับอาการปวดและตึงที่ขา ผูว้ ิจยั ได้เลือก
เพลงที่มีจังหวะของห้องเพลงชัดเจน และที่ใช้คือ จังหวะปานกลางและจังหวะเร็วกับไป เพื่อไม่ให้
เกิดความเบื่อหน่ายในการทากิจกรรม และเป็ นเพลงที่ไม่มีเนือ้ ร้องช่วยให้เกิดการผ่อนคลายมาก
ขึน้ เนื่องจากผูว้ ิจัยต้องการให้ขามีการขยับตลอดเวลา และลดการปวดตึงของขา ทาให้ผูว้ ิจัยใช้
เพลงประกอบกิ จ กรรมนี ้ คื อ Nu Lounge Bar Music 2017 By Featured Artist Ehrling ของ
Nocopyrightmusic และให้เหมาะกับรูปแบบการเต้นที่ใช้
2.5.4 อาการปวดศีรษะ
1) แนวคิ ด ในการออกแบบกิ จ กรรมส าหรับ อาการปวดศี ร ษะ ผู้วิ จั ย ได้เริ่ ม
ออกแบบท่าเน้นถึงการผ่ อนคลายของกล้ามเนือ้ ตา ศีรษะ รวมถึงการผ่อนคลายทางความคิ ด
ให้ร่างกายไปอย่างช้า ๆ สบาย ๆ ไม่ให้เกิดการเกร็งที่ส่วนใดส่วนหนึ่ง เคลื่อนไหวไปตามแรงของ
อวัยวะส่วนที่นา จังหวะที่ใช้นนั้ ในทุกท่าการเคลื่อนไหวใช้จงั หวะช้าเป็ นจังหวะเดียว ในกิจกรรมนี ้
นอกจากจะผ่อนคลายร่างกายแล้ว ต้องให้ความคิดและจิตใจเกิดความผ่อนคลายด้วย เพื่อลด
ความตึงเครียดที่เกิดจากการทางานในสานักงาน
2) ทักษะทางนาฏศิลป์ สากลที่นามาใช้ในการออกแบบกิจกรรมสาหรับอาการ
ปวดศี รษะ ได้แก่ นาฏศิ ล ป์ ร่วมสมัย (Contemporary Dance) เช่ น การยื ด และการหดตัวของ
กล้ามเนือ้ (Contraction and Release) การควบคุมลมหายใจ
3) เพลงที่ใช้ในการประกอบกิจกรรมสาหรับอาการปวดศีรษะ ผูว้ ิจยั ได้เลือกเพลง
ที่ไม่มีเนือ้ ร้อง และอารมณ์ของเพลงเน้นเกิดการผ่อนคลายทัง้ ร่างกายและความคิด ทาให้ผเู้ ข้าร่วม
กิจกรรมปลดปล่อยร่างกายและความคิดไปกับเพลง เนื่องจากในกิจกรรมนีม้ ีความแตกต่างจาก
กิจกรรมอื่น เพลงที่ใช้เป็ นจังหวะช้า ทาให้ผวู้ ิจยั ใช้เพลงประกอบกิจกรรมนีค้ ือ Light Music - Soft,
Uplifting, Work, Focus ของ Nocopyrightmusic และให้เหมาะกับรูปแบบการเต้นที่ใช้
2.5.5 อาการชาและฝื ดในการเคลื่อนไหวทีน่ ิว้
1) แนวคิดในการออกแบบกิจกรรมสาหรับอาการชาและฝื ดในการเคลื่อนไหวที่
นิว้ ผูว้ ิจยั ได้เริ่มออกแบบท่าเน้นที่มือและข้อมือ เพื่อให้ลดอาการชาและฝื ดท่าที่ใช้นนั้ จะมีการขยับ
ตลอด ในท่าที่ 1 และ 2 นั้นจะเคลื่อนไหวโดยใช้จังหวะปานกลาง ส่วนท่าที่ 3 และ 4 นั้นจะใช้
จังหวะปานกลางและจังหวะเร็วในการเคลื่อนไหว
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2) ทักษะทางนาฏศิลป์ สากลที่นามาใช้ในการออกแบบกิจกรรมสาหรับอาการชา
และฝื ด ในการเคลื่ อ นไหวที่ นิ ้ว ได้แ ก่ แจ๊ ส ดานซ์ (Jazz Dance) เช่ น การแยกสัด ส่วนร่างกาย
(Isolation), โว๊กดานซ์ (Vogue Dance) เช่น การใช้มือ ข้อมือ และการออกแบบตาแหน่งของท่า
โดยได้รบั แรงบันดาลใจจากนิตยสารต่าง ๆ
3) เพลงที่ใช้ในการประกอบกิจกรรมสาหรับอาการชาและฝื ดในการเคลื่อนไหวที่
นิว้ ผูว้ ิจยั ได้เลือกเพลงที่ไม่มีเนือ้ ร้อง และอารมณ์ของเพลงเน้นเกิดความสนุกสนาน เพลงที่ใช้เป็ น
จังหวะปานกลางและจังหวะเร็วสลับกับไป ทาให้ผูว้ ิจัยใช้เพลงประกอบกิจกรรมนีค้ ือ Electronic
Music for Studying Concentration | Chill Out Electronic Study Music Instrumental Mix |
ของ Gravity Music และให้เหมาะกับรูปแบบการเต้นที่ใช้
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ ิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง โดยใช้แบบสอบถาม
สภาพร่างกายที่พบของกลุม่ คนทางานสานักงานที่กาหนดไว้ตามขัน้ ตอนดังนี ้
3.1 ขั้นเตรียมการ
3.1.1 ผูว้ ิจยั ดาเนินการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานของกลุม่ ตัวอย่างที่ศกึ ษาและ
เก็บข้อมูล เพื่อเข้าพบและชีแ้ จงวัตถุประสงค์และขอความร่วมมือในการทาวิจยั
3.1.2 กาหนดวันเวลาในการทาแบบสอบถามสภาพร่างกายของกลุม่ คนทางาน
สานักงานในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1.3 จัดท าหนัง สื อ ขออนุญ าตการทาวิจัย ในมนุษ ย์ เรื่อ งการพัฒ นาชุด กิจ กรรม
นาฏศิลป์ สากลสาหรับกลุม่ คนทางานสานักงาน จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3.1.4 จัดทาหนังสื อทางราชการขอความร่วมมื อในการจัดกิจกรรมและเก็บข้อมูล
กลุม่ ตัวอย่าง จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไปยังสานักงานดังกล่าว
3.2 ขั้นดาเนินการ
3.2.1 ผูว้ ิจยั ลงพืน้ ที่และชีแ้ จงกิจกรรม เพื่อเก็บข้อมูลโดยการทาแบบสอบถามสภาพ
ร่างกายที่พบของกลุม่ คนทางานสานักงาน (ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม)
3.2.2 ผูว้ ิจัยนาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามสภาพร่างกายที่พบของกลุ่มคนทางาน
สานักงาน (ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม) มาวิเคราะห์และสรุ ปผลแบบสอบถาม เพื่อจัดทาชุดกิจกรรม
นาฏศิลป์ สากลสาหรับกลุม่ คนทางานสานักงาน
3.2.3 ผูว้ ิจัยได้ออกแบบชุดกิจกรรมทางนาฏศิลป์ สากล เพื่อการพัฒนาร่างกายของ
กลุ่ม คนท างานส านัก งาน โดยน าข้อ มูล จากแบบสอบถามสภาพร่า งกายที่ พ บในการท างาน
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ส านัก งาน (ก่ อ นเข้า ร่ว มกิ จ กรรม) มาเป็ น หลัก การออกแบบชุด กิ จ กรรมทางนาฏศิ ล ป์ สากล
ซึ่งผูว้ ิจยั ได้กาหนดกิจกรรมไว้ 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน โดยในแต่ละวันจะทากิจกรรมจานวน 3
ครัง้ ครัง้ ละประมาณ 5 - 10 นาที โดยที่ผวู้ ิจยั เป็ นผูด้ าเนินการในการทากิจกรรมด้วยตนเอง
3.2.4 ภายหลังจากการทากิจกรรมเสร็จสิน้ แล้ว ผูว้ ิจัยได้ทาการเก็บข้อมูลกับกลุ่ม
ตัวอย่างครัง้ สุดท้าย โดยการให้กลุ่ม ตัวอย่างกรอกแบบสอบถามสภาพร่างกายที่พ บของกลุ่ม
คนทางานสานักงาน (หลังเข้าร่วมกิจกรรม) แล้วนาข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมมาจากกลุ่มตัวอย่างไป
วิเคราะห์ สรุปผลและนาเสนอผลงานวิจยั
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิจัย ครั้ง นี ้ผู้วิ จัย ได้ท าการวิเคราะห์ข้อ มูล ที่ ได้เก็ บ รวบรวมข้อ มูล มาจากกลุ่ม
ตัว อย่ า ง โดยน าข้อ มู ล ที่ ไ ด้เก็ บ รวบรวมจากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งมาจ าแนกออกเป็ น ก่ อ นและหลัง
การทดลอง เพื่อดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยมีขนั้ ตอนในการวิเคราะห์ดงั นี ้
4.1 วิเคราะห์ขอ้ มูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับชุดกิจกรรมนาฏศิลป์ สากลสาหรับกลุ่ม
คนทางานสานักงาน
4.2 วิ เ ค ราะข้ อ มู ล จ า ก ก ารป ระ เมิ น ผ ล ก ารเข้ า ร่ ว ม กิ จ ก รรม ก่ อ น แ ล ะ ห ลั ง
โดยการเปรียบเทียบข้อมูลจากแบบสอบถามสภาพร่างกายที่พบจากการทางานสานักงาน
4.3 วิ เ คราะห์ข้อ มู ล จากลัก ษณะและอาการป่ วยของโรคออฟฟิ ศซิ น โดรม (Office
Syndrome) เพื่อสร้างเครื่องมือชุดกิจกรรมทางนาฏศิลป์ สากลสาหรับกลุม่ คนทางานสานักงาน

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยเรื่อง การพัฒ นาชุดกิจกรรมนาฏศิลป์ สากลส าหรับกลุ่ม คนทางานส านักงาน
ผู้วิ จัย ด าเนิ น การโดยใช้ระเบี ยบวิธี วิจัย ที่ ก าหนดเอาไว้ เพื่ อ ด าเนิ น การหาค าตอบงานวิจัย ให้
สอดคล้องและตรงกับ จุดมุ่งหมายของการวิจัย ดังนั้นผู้วิจัยขอนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ออกเป็ นดังต่อไปนี ้
1. อาการปวดตึงที่คอ บ่า ไหล่
2. อาการปวดหลัง
3. อาการปวดและตึงที่ขา
4. อาการปวดศีรษะ
5. อาการชาและฝื ดในการเคลื่อนไหวที่นิว้
1. อาการปวดตึงทีค่ อ บ่า ไหล่
1.1 การพัฒนาชุดกิจกรรมนาฏศิลป์ สากลสาหรับอาการปวดตึงทีค่ อ บ่า ไหล่
1.1.1 การใช้เทคนิคนาฏศิลป์ สากล
ในกิจ กรรมนาฏศิ ล ป์ สากลส าหรับ อาการปวดตึง ที่ ค อ บ่ า ไหล่ นี ้ ผู้วิจัย ได้น า
เทคนิคของการเต้นในรูปแบบต่าง ๆ มาผสมผสานกันให้เกิดความลงตัวและให้ตรงวัตถุประสงค์
ของ การจัด ท าชุ ด กิ จ กรรมมากที่ สุด ได้แ ก่ นาฏศิ ล ป์ ร่ว มสมั ย (Contemporary Dance) เช่ น
การยืดและการหดตัวของกล้ามเนือ้ (Contraction and Release) เพื่อให้รา่ งกายได้ใช้กล้ามเนือ้ ใน
การเคลื่อนไหวได้อย่างถูกวิธี, บัลเล่ต์ (Ballet) เช่น การทรงตัว (Balance) ในการเคลื่อนไหวเพื่อให้
การทรงตัวนัน้ สมดุล จะต้องรักษาศูนย์กลางของลาตัว (Center) อีกทัง้ ยังสามารถช่วยลดอาการ
บาดเจ็บที่เกิดจากการเคลื่อนไหวที่ผิดพลาดได้, แจ๊สดานซ์ (Jazz Dance) เช่น การแยกสัดส่วน
ร่างกาย (Isolation) โดยจะมีการจัดระเบียบร่างกายที่คมชัดสวยงาม เน้นการเคลื่อนไหวร่างกาย
เฉพาะจุดคือ หัวไหล่และบ่า ลักษณะการเคลื่อนไหวมีความชัดเจน ดูแข็งแรง กระชับ
1.1.2 กระบวนการพัฒนาชุดกิจกรรมสาหรับอาการปวดตึงที่คอ บ่า ไหล่ตาม
ทฤษฎีการออกแบบท่าเต้น / นาฏศิลป์ บาบัด
ผูว้ ิจัยได้เริ่มออกแบบท่าโดยเรียงลาดับจากคอ บ่า ไหล่ ส่วนจังหวะที่ใช้เริ่มจาก
การทาท่าที่ 1 อย่างช้า ๆ และค่อยเปลี่ยนเป็ น จัง หวะปานกลางในท่าที่ 2 และ 3 จนถึงท่ าที่ 4
จะเป็ น จัง หวะเร็ว และหลัก ในการออกแบบท่ าเต้น ได้น าเรื่อ งของระดับ มาใช้ในการออกแบบ
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การเคลื่อนไหว เพื่อให้ดมู ีมิติและแปลกใหม่ในการเคลื่อนไหว ระดับเป็ นสิ่งที่ช่วยให้ดนู ่าสนใจมาก
ขึน้ ในหนึ่ ง ท่ านั้น สามารถท าได้ห ลายระดับ หลายทิ ศ ทาง เช่ น การเอีย งศี รษะ สามารถเอี ย ง
เล็กน้อย เอียงมาก หรือเอียงในระดับอื่น ๆ โดยใช้ลาตัวเป็ นตัวช่วยในการเคลื่อนไหว รวมถึงเรื่อง
ของ การท าซ ้า และจุ ด เริ่ ม ต้ น - การเร่ ง – การหยุ ด (Start – Speed - Stop) คื อ การท าท่ า
เคลื่อนไหวเดิมในจังหวะที่ต่างกัน เช่น การเริ่มบิดไหล่ท่ีชา้ - เร็วขึน้ เล็กน้อย - เร็วมาก แต่ไม่ใช่ว่า
จะเป็ นจั ง หวะ ช้า – ปานกลาง – เร็ว เสมอไป ทั้ ง ที่ ยั ง ขึ ้น อยู่ กั บ ผู้ อ อกแบบท่ า เต้น ท่ า ทาง
การเคลื่ อนไหว อารมณ์ในการแสดง ฯลฯ และการในออกแบบผู้วิจัยยัง คานึ งการลื่ นไหลของ
การเคลื่อนไหว ท่าทางการเคลื่อนไหวของร่างกายในท่าที่ 3 มีความแตกต่างจากท่าที่ 1 และท่าที่ 2
เนื่องจากมีการเคลื่อนไหวที่มีหลายระดับมากกว่า ลักษณะการเคลื่อนไหวคมชัดกว่า ผูว้ ิจัยได้ใช้
การนับห้องเพลงของนาฏศิลป์ ที่เรียกว่า การนับแปด ชุดกิจกรรมนีม้ ีทงั้ หมด 20 แปด
1.1.3 ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมสาหรับอาการปวดตึงทีค่ อ บ่า ไหล่
1.1.3.1 การออกแบบกิจกรรมนาฏศิลป์ สากลสาหรับอาการปวดตึงที่คอ บ่า ไหล่
ท่าที่ 1 มีรายละเอียดดังนี ้
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ลาดับท่า

ด้านข้าง

ด้านหน้า

ด้านข้าง

1

2

3

ภาพประกอบ 13 อาการปวดตึงที่คอ บ่า ไหล่ (ท่าที่ 1)
ที่มา: ณัฐพร วิศาลธรกุล
เริ่มจากการนั่งหลังตรงและยกมือทั้งสองขึน้ มาให้อยู่ระดับอก จากนัน้ ประสาน
มือกัน แล้วพลิกมือที่ประสานกันโดยหลังมือทัง้ สองจะหันเข้าหาตัว ค่อย ๆ เหยียดแขนทัง้ สองให้
ตรงและก้มหน้าเล็กน้อยแล้วดันแผ่นหลังไปทางด้านหลัง จากนัน้ เลื่อนมือที่ประสานกันขึน้ ด้านบน
ให้แขนทัง้ สองข้างอยู่ขา้ งใบหน้าพร้อมกับยืดหลังให้ตรง
ลดมือที่ประสานกันอยู่ ลงมาวางช่วงต้นคอและค่อย ๆ กดนา้ หนักมือลงที่ตน้ คอ
พร้อมกับก้มหน้าลง โดยที่คางจะติดกับตัว และคลายมือที่ประสานกันออกจากต้นคอ มาวางบน
โต๊ะ แล้วกดนา้ หนักมาที่ฝ่ามือทัง้ สอง โดยที่ยังก้มหน้าอยู่ จากนัน้ ดันตัวไปด้านหน้าเล็กน้อยและ
ค่อย ๆ ยกศีรษะและหน้าอกขึน้ ตามลาดับพร้อมกับเงยหน้ามองเพดาน
การวิเคราะห์กลุ่มกล้ามเนือ้ พบว่า กลุ่มกล้ามเนือ้ ที่บาบัด ได้แก่ กล้ามเนือ้ ต้น
แขนด้า นล่ า ง (Flexor Carpi Radialis), กล้ามเนื ้อ คอ (Sternocleidomastoid, Upper Trapezius),
กล้ามเนือ้ หลังด้านข้าง (Latissimus Dorsi)
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1.1.3.2 การออกแบบกิจกรรมนาฏศิลป์ สากลสาหรับอาการปวดตึงที่คอ บ่า ไหล่
ท่าที่ 2 มีรายละเอียดดังนี ้
ลาดับท่า

ด้านข้าง

ด้านหน้า

ด้านข้าง

1

2

3

ภาพประกอบ 14 อาการปวดตึงที่คอ บ่า ไหล่ (ท่าที่ 2)
ที่มา: ณัฐพร วิศาลธรกุล
เริ่มจากนั่งตัวตรง วางมือทัง้ สองบนโต๊ะ แล้วค่อยก้มหน้าลงเล็กน้อย จากนัน้ ค่อย
ๆ เอียงคอมาทางด้านขวาหรือซ้ายก็ได้ แล้วเปิ ดหน้าขึน้ เล็กน้อย ทิง้ นา้ หนักตัวไปฝั่ งที่เอียงคออยู่
ในขณะที่ มื อ ทั้ง สองข้างจับ โต๊ ะ ไว้ จากนั้น เหยี ย ดแขนที่ อ ยู่ต รงข้า มกับ ศี รษะที่ เอี ยงอยู่ใ ห้ต รง
ส่วนอีกแขนวางบนโต๊ะในเหมือนในท่าเริ่ม เพื่อช่วยรองรับนา้ หนักที่ถูกถ่ายเทมา จากนั้น ค่อย ๆ
นาตัวกลับขึน้ มาในท่าเริ่ม โดยที่ท่านีจ้ ะต้องทาทัง้ สองข้าง จะเริ่มจากขวาหรือซ้ายก่อนก็ได้
การวิเคราะห์กลุ่มกล้ามเนือ้ พบว่า กลุ่มกล้ามเนือ้ ที่บาบัด ได้แก่ กล้ามเนือ้ คอ
(Sternocleidomastoid, Upper Trapezius)
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1.1.3.3 การออกแบบกิจกรรมนาฏศิลป์ สากลสาหรับอาการปวดตึงที่คอ บ่า ไหล่
ท่าที่ 3 มีรายละเอียดดังนี ้
ลาดับท่า

ด้านข้าง

ด้านหน้า

ด้านข้าง

1

2

3

ภาพประกอบ 15 อาการปวดตึงที่คอ บ่า ไหล่ (ท่าที่ 3)
ที่มา: ณัฐพร วิศาลธรกุล
เริ่มจากนั่งตัวตรง วางมือทัง้ สองบนโต๊ะ และขยับมือทัง้ สองให้ปลายนิว้ มือหันเข้า
หากัน จากนัน้ ค่อยๆ โน้มลาตัวมาด้านหน้า
จากนัน้ ยกลาตัวขึน้ มาพร้อมกับหมุนหัวไหล่ไปทางด้านหลังให้ ทาท่าหมุนหัวไหล่
นีเ้ ป็ น 3 ระดับจากต่ามาสูง โดยที่ระดับแรกจะหมุนหัวไหล่เป็ นวงกลมเล็ก ๆ ระดับกลางหมุนไหล่
ให้มีวงกลมใหญ่ขนึ ้ กว่าระดับแรก และระดับสุดท้ายลาตัวจะมีลกั ษณะนั่งตัวตรงเหมือนท่าเริ่มและ
หมุนหัวไหล่ให้วงกลมใหญ่ท่สี ดุ เท่าที่จะทาได้
การวิ เคราะห์ก ลุ่ม กล้ามเนื ้อ พบว่ า กลุ่ม กล้า มเนื ้อที่ บ าบัด ได้แก่ กล้ามเนื ้อ
บริเวณบ่าและหลังส่วนบน (Trapezius)
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1.1.3.4 การออกแบบกิจกรรมนาฏศิลป์ สากลสาหรับอาการปวดตึงที่คอ บ่า ไหล่
ท่าที่ 4 มีรายละเอียดดังนี ้
ลาดับท่า

ด้านข้าง

ด้านหน้า

ด้านข้าง

1

2

ภาพประกอบ 16 อาการปวดตึงที่คอ บ่า ไหล่ (ท่าที่ 4)
ที่มา: ณัฐพร วิศาลธรกุล
เริ่ม จากการวางมื อไว้บนโต๊ะทั้งสองข้าง โดยเหยียดแขนทั้งสองให้ตรง ออกไป
ด้านหน้ามุมเฉียง จากนัน้ บิดไหล่ดา้ นใดด้านหนึ่งมาด้านหน้า แล้วค่อย ๆ นาตัวกลับมาในท่าเริ่ม
และทาสลับข้าง
การวิ เคราะห์ก ลุ่ม กล้ามเนื ้อ พบว่ า กลุ่ม กล้า มเนื ้อที่ บ าบัด ได้แก่ กล้ามเนื ้อ
บริเวณบ่าและหลังส่วนบน (Trapezius)
จากการออกแบบกิจกรรมทางนาฏศิลป์ ช่วยลดอาการปวดตึงที่คอ บ่า ไหล่ ผูว้ ิจยั
ได้นาการยืดและการหดตัวของกล้ามเนือ้ (Contraction and Release) ซึ่งเป็ นหลักการสาคัญใน
การเต้นรูปแบบนาฏศิลป์ ร่วมสมัย (Contemporary Dance) อีกทัง้ ยังมีในเรื่องของการควบคุมลม
หายใจ การเคลื่อนไหวตามความรูส้ ึกและจังหวะของเสียงดนตรี มีการผสมผสานการแยกสัดส่วน
ของร่างกาย (Isolation) ที่อยู่ในการเต้นแจ๊สดานซ์ (Jazz Dance) รวมถึงหลักการออกแบบทาง
นาฏศิลป์ เช่น ระดับ ทิศทาง พืน้ ที่ท่ใี ช้ เป็ นต้น
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1.2 การวิเคราะห์ผลก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมนาฏศิลป์ สากลสาหรับ
อาการปวดตึงทีค่ อ บ่า ไหล่
1.2.1 เปรียบเทียบระดับความเจ็บปวดรายบุคคลของอาการปวดตึงคอ บ่า ไหล่ ใน
แต่ละระดับ (ก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรม) สามารถสรุปได้ดงั นี ้
ตาราง 2 เปรียบเทียบระดับความเจ็บปวดรายบุคคลของอาการปวดตึงคอ บ่า ไหล่ ในแต่ละระดับ
(ก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรม)
ผูเ้ ข้าร่วม
กิจกรรม
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q

ระดับความเจ็บปวด
ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
1
4
3
3
4
3
4
3
3
4
1
5
2
4
3
3
3

ที่มา: ณัฐพร วิศาลธรกุล

ระดับความเจ็บปวด
หลังเข้าร่วมกิจกรรม
0
2
2
2
2
2
3
1
2
3
0
2
1
2
1
2
2

ความยืดหยุ่นร่างกาย
หลังเข้าร่วมกิจกรรม
=
>
>
>
>
>
=
>
>
>
=
>
>
>
>
>
>
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1.2.2 เปรียบเทียบระดับความเจ็บปวดของอาการปวดตึงคอ บ่า ไหล่ ในแต่ละระดับ
(ก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรม) สามารถสรุปได้ดงั นี ้
ตาราง 3 เปรียบเทียบระดับความเจ็บปวดของอาการปวดตึงคอ บ่า ไหล่ ในแต่ละระดับ (ก่อนและ
หลังเข้าร่วมกิจกรรม)
เปรียบเทียบระดับความเจ็บปวดของอาการปวดตึงคอ บ่า ไหล่ ในแต่ละระดับ
(ก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรม)
ระดับอาการที่พบ
5

4

3

2

1

0

ก่อน

หลัง

ก่อน

หลัง

ก่อน

หลัง

ก่อน

หลัง

ก่อน

หลัง

ก่อน

หลัง

1

0

5

0

8

2

1

10

2

3

0

2

ที่มา: ณัฐพร วิศาลธรกุล
จากตารางที่ผวู้ ิจยั ได้นาเสนอโดยสรุปมาข้างต้น ผูว้ ิจยั สามารถสรุปผลได้ว่า
1) ความยืดหยุ่นของร่างกายหลังเข้าร่วมกิจกรรมพบว่า ร่างกายมีความยืดหยุ่น
มากขึน้ จานวน 14 คน และความยืดหยุ่นของร่างกายเท่าเดิมจานวน 3 คน
2) ก่ อ นเข้า ร่ว มกิ จ กรรมนั้น ระดับ ความเจ็ บ ปวดสูง สุด พ บว่ า อยู่ ใ นระดั บ 4
จานวน 5 แต่จานวนคนที่พบมากสุดอยู่ในระดับ 3 จานวน 8 คน
3) หลังเข้าร่วมกิจกรรมระดับความเจ็บปวดสูงสุดพบว่า อยู่ท่ีระดับ 3 จานวน 2
คน แต่จานวนคนที่พบมากสุดอยู่ในระดับ 2 จานวน 10 คน
4) ผลเฉลี่ ยระดับ ความเจ็บ ปวดที่ ลดลงอยู่ท่ี 1 ระดับ จากตารางเปรียบเที ยบ
ระดับความเจ็บปวดรายบุคคล
2. อาการปวดหลัง
2.1 การพัฒนาชุดกิจกรรมนาฏศิลป์ สากลสาหรับอาการปวดหลัง
2.1.1 การใช้เทคนิคนาฏศิลป์ สากล
ในกิ จ กรรมนาฏศิ ล ป์ สากลส าหรับ อาการปวดหลัง นี ้ ผู้วิจัย ได้น าเทคนิ ค ของ
การเต้นในรูปแบบต่าง ๆ มาผสมผสานกันให้เกิดความลงตัวและให้ตรงวัตถุประสงค์ของการจัดทา
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ชุดกิจกรรมมากที่สุด ได้แก่ นาฏศิลป์ ร่วมสมัย (Contemporary Dance) เช่น การยืดและการหด
ตัวของกล้ามเนือ้ (Contraction and Release) การควบคุมลมหายใจที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวของ
ก ล้ า ม เนื ้ อ ก ารเค ลื่ อ น ไห วไป ต าม แ รง , บั ล เล่ ต์ (Ballet) เช่ น ก ารท รงตั ว (Balance)
ในการเคลื่อนไหวนัน้ ถ้าเมื่อใดก็ตามที่เกิดอาการเสียสมดุลของร่างกายจะทาให้การเคลื่อนไหวมี
ความเสี่ ย งต่ อ การบาดเจ็ บ ของร่า งกาย อี ก ทั้ ง การรัก ษาสมดุ ล จะท าให้ก ารเคลื่ อ นไหวนั้ น
เกิดความสวยงาม, แจ๊สดานซ์ (Jazz Dance) เช่น การแยกสัดส่วนร่างกาย (Isolation) เพื่อให้ได้
เห็นท่าทางการเคลื่อนไหวได้ชัดเจนว่า แต่ละการเคลื่อนไหวเราใช้ร่างกายในส่วนใดเป็ นตัวนา
ร่างกายส่วนใดตาม และเคลื่ อนไหวโดยใช้เท้าแบบพาราเรล (Parallel) คื อเท้าที่ วางขนานกัน
หันปลายเท้าไปทางเดียวกัน
2.1.2 กระบวนการพั ฒ นาชุ ด กิ จ กรรมส าหรั บ อาการปวดหลั ง ตามทฤษฎี
การออกแบบท่าเต้น / นาฏศิลป์ บาบัด
ผูว้ ิจัยได้เริ่มออกแบบท่าโดยใช้การเคลื่อนไหวที่เป็ นจังหวะช้าแค่จงั หวะเดียวทัง้
4 ท่า ในทุกการเคลื่อนไหวมี การควบคุม ลมหายใจ ความลื่นไหลและการเอาใจใส่ของร่างกาย
ซึ่งเป็ นรูปแบบในการบาบัดทางการแพทย์ของนาฏศิลป์ และการเคลื่อนไหวร่างกาย หรือที่รูจ้ ักกัน
คือ นาฏศิลป์ บาบัด (Dance Movement Therapy) และหลักของการออกแบบท่าเต้นที่ผูว้ ิจัยได้
นามาปรับใช้นั้นได้นาเรื่องของลักษณะของการนั่งทางาน การออกแบบท่าโดยอ้างอิงจากกิริยา
ท่าทางของมนุษ ย์ในการชี วิตประจาวัน และพื ้น ที่ ท่ีใช้ในการแสดง ซึ่งเป็ น อีกหนึ่ งข้อจากัด ใน
การออกแบบของทุก ๆ การแสดง ผูว้ ิจยั ได้ใช้การนับห้องเพลงของนาฏศิลป์ ที่เรียกว่า การนับแปด
ชุดกิจกรรมนีม้ ีทงั้ หมด 22 แปด
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2.1.3 ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมสาหรับอาการปวดหลัง
2.1.3.1 การออกแบบกิจกรรมนาฏศิลป์ สากลสาหรับอาการปวดหลัง ท่าที่ 1 มี
รายละเอียดดังนี ้
ลาดับท่า

ด้านข้าง

ด้านหน้า

ด้านข้าง

1

2

3

4

ภาพประกอบ 17 อาการปวดหลัง (ท่าที่ 1)
ที่มา: ณัฐพร วิศาลธรกุล
เริ่ม จากนั่งตัวตรง วางมื อทั้งสองข้างไว้บนโต๊ะ แล้วเหยียดแขนทั้งสองข้างมา
ข้างหน้า โดยจะต้องเหยียดแขนให้ตรง
จากนั้นวาดแขนข้างใดข้างหนึ่งไปด้านข้างให้เป็ นวงกลม แขนอีกข้างยังเหยียด
ตรงอยู่เหมือนเดิม โดยที่เริ่มจากแขนขวาหรือซ้ายก่อนก็ได้ แล้วนามือไปวางไว้ท่ีเอว กดข้อศอกลง
มาแตะขอบโต๊ะ พร้อมกับก้มหน้าและโค้งตัวเล็กน้อย
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ค่อยๆ เปิ ดตัวขึน้ โดยการยืดอกและดันข้อศอกไปทางด้านหลัง จากนัน้ วาดแขน
ให้เป็ นวงกลมกลับมาวางมือให้อยู่ในท่าเริ่ม แล้วเริ่มทาอีกข้างนึง
การวิเคราะห์กลุ่มกล้ามเนือ้ พบว่า กลุ่มกล้ามเนือ้ ที่บาบัด ได้แก่ กล้ามเนือ้ หลัง
ส่วนบน (Trapezius), กล้ามเนือ้ อก (Pectoralis Major)
2.1.3.2 การออกแบบกิจกรรมนาฏศิลป์ สากลสาหรับอาการปวดหลัง ท่าที่ 2 มี
รายละเอียดดังนี ้
ลาดับท่า

ด้านข้าง

ด้านหน้า

1

2

3

4

ภาพประกอบ 18 อาการปวดหลัง (ท่าที่ 2)
ที่มา: ณัฐพร วิศาลธรกุล

ด้านข้าง
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เริ่มจากท่านั่งหลังตรง วางมือทั้งสองไว้ท่ีโต๊ะ จากนัน้ ค่อย ๆ เคลื่อนที่โดยให้ใช้
กล้ามเนือ้ อกเป็ น ตัวน า เคลื่ อ นที่ ให้เป็ น ครึ่ง วงกลม เริ่ม จากค่ อย ๆ ยืด อกขึน้ มาทางด้านหน้า
แล้วไปด้านข้าง (ซ้ายหรือขวาก่อนก็ได้) ค่อย ๆ ดันอกไปทางด้านหลัง จากนัน้ เริ่มยืดแผ่นหลัง ขึน้
อีกครัง้ เคลื่อนไปด้านข้างอีกข้าง (คนละด้านกับที่เริ่มทาในตอนแรก) และวาดอกกลับมาทางด้าน
หน้า นั่งหลังตรงในท่าเริ่ม แล้วเริ่มทาอีกครัง้ ในด้านตรงข้าม
การวิเคราะห์กลุ่มกล้ามเนือ้ พบว่า กลุ่มกล้ามเนือ้ ที่บาบัด ได้แก่ กล้ามเนือ้ อก
(Pectoralis Major), กล้ามเนื อ้ หน้าท้อง (Rectus Abdomens), กล้ามเนือ้ หลัง ส่วนล่าง (Lower
Trapezius)
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2.1.3.3 การออกแบบกิจกรรมนาฏศิลป์ สากลสาหรับอาการปวดหลัง ท่าที่ 3 มี
รายละเอียดดังนี ้
ลาดับท่า

ด้านข้าง

ด้านหน้า

1

2

3

4

5

ภาพประกอบ 19 อาการปวดหลัง (ท่าที่ 3)
ที่มา: ณัฐพร วิศาลธรกุล

ด้านข้าง
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เริ่ ม จากยื น ตั ว ตรง ควรยื น อยู่ ด้ า นข้ า งของเก้ า อี ้ เพื่ อความสะดวกใน
การเคลื่อนไหวร่างกาย หันตัวไปด้านข้าง จะเริ่มซ้ายหรือขวาก่อนก็ได้ พร้อมเปิ ดส้นเท้าขาที่อยู่ขา้ ง
หลัง และนามือมาประสานกันด้านหน้าระดับหน้าอก พลิกมือให้หลังมือเข้าหาตัว
จากนั้น ยื่ น แขนทั้ง สองออกไปให้ตึ ง ดัน ตัว กดหน้า อกลงและทิ ้ง น ้า หนั ก มา
ทางด้านหลังแ พร้อมกับวางส้นเท้าลงให้เต็มเท้า งอเข่าขาที่อยู่ขา้ งหลัง ปลายเท้าหลังเปิ ดออก
ด้านข้างเล็กน้อย ขาที่อยู่ขา้ งหน้าเหยียดให้ตรง ปลายเท้าหน้าชีไ้ ปด้านหน้า ทิง้ นา้ หนักตัวไว้ท่ีขา
ข้างหลัง
ค่อยๆ ยื ดอก ยื ดหลังให้ตรงและยกแขนทั้งสองให้ตรง แขนจะอยู่ข้างใบหน้า
พร้อมเปิ ดส้นเท้าขาที่อยู่ขา้ งหลัง ขาทัง้ สองเหยียดเข่าให้ตึง ทิง้ นา้ หนักตัวไว้ท่ีขาข้างหน้า จากนัน้
หันตัวกลับมาที่ท่าเริ่ม วางนา้ หนักให้เต็มทัง้ สองเท้า ค่อยๆ ลดมือลงมา อยู่ในตาแหน่งท่าเริ่ม แล้ว
เริ่มทาใหม่อีกครัง้ ในด้านตรงข้าม
การวิเคราะห์กลุ่มกล้ามเนือ้ พบว่า กลุ่มกล้ามเนือ้ ที่ บาบัด ได้แก่ กล้ามเนือ้ ขา

(Quadriceps, Gastrocnemius),กล้า มเนื้อ หลัง (Lower Trapezius), กล้า มเนื้อ หลัง ส่ ว นข้า ง
(Latissimus Dorsi), กล้ามเนือ้ ต้นแขนส่วนล่าง (Flexor Carpi Radialis)
2.1.3.4 การออกแบบกิจกรรมนาฏศิลป์ สากลสาหรับอาการปวดหลัง ท่าที่ 4 มี
รายละเอียดดังนี ้
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ลาดับท่า

ด้านข้าง

ด้านหน้า

ด้านข้าง

1

2

3

ภาพประกอบ 20 อาการปวดหลัง (ท่าที่ 4)
ที่มา: ณัฐพร วิศาลธรกุล
เริ่ม จากยื น ตั ว ตรง ควรยื น อยู่ ด้า นข้า งของโต๊ ะ ท างาน เพื่ อ ความสะดวกใน
การเคลื่อนไหวร่างกาย ปลายเท้าชีไ้ ปด้านหน้าทัง้ สองข้าง แล้วค่อย ๆ ย่อเข่าลงพร้อมกับโค้งตัว
ไล่จากหลังส่วนล่างขึน้ ไปหลังส่วนบน ต้นคอ และศีรษะเป็ นอันดับสุดท้าย ก้มตัวลงจนสุด ให้ลาตัว
ติดหัวเข่าหรือเท่าที่จะทาได้
จากนั้นค่อย ๆ ดันตัวขึน้ มายืนในท่าเริ่ม ไล่จากหลังส่วนล่างขึน้ ไปหลังส่วนบน
ต้นคอ และศีรษะเงยหน้าเป็ นลาดับสุดท้าย
การวิเคราะห์กลุ่มกล้ามเนือ้ พบว่า กลุ่มกล้ามเนือ้ ที่บาบัด ได้แก่ กล้ามเนือ้ หลัง
(Erector Spinae), กล้ามเนือ้ คอและหลังส่วนบน (Upper Trapezius), กล้ามเนือ้ ขา (hip flexor,
Quadriceps)
จากการออกแบบกิ จ กรรมทางนาฏศิ ล ป์ ช่ ว ยลดอาการปวดหลัง ผู้วิจัยได้น า
การยืดและการหดตัวของกล้ามเนือ้ (Contraction and Release) และจุดศูนย์กลางของร่างกาย
(Center) มาใช้ในเคลื่อนไหวที่มากขึน้ ซึ่งเป็ นหลักการสาคัญในการเต้นรูปแบบนาฏศิลป์ ร่วมสมัย
(Contemporary Dance) อี ก ทั้ ง ยั ง มี ใ นเรื่ อ งของการควบคุ ม ลมหายใจ การเคลื่ อ นไหวตาม
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ความรูส้ ึกและจังหวะของเสียงดนตรี มีการผสมผสานการเต้นแจ๊สดานซ์ (Jazz Dance) เทคนิค
การแยกสัดส่วนของร่างกาย (Isolation) การวางตาแหน่งร่างกายให้ดูสวยงาม น่าสนใจ เมื่อนา
การเต้นมาผสมผสานกันจึงเกิดท่าที่มีความลื่นไหลมากขึน้ แต่ยงั คงความแข็งแรงไว้
2.2 การวิเคราะห์ผลก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมนาฏศิลป์ สากลสาหรับ
อาการปวดหลัง
2.2.1 เปรียบเทียบระดับความเจ็บปวดรายบุคคลของอาการปวดหลังในแต่
ละระดับ (ก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรม) สามารถสรุปได้ดงั นี ้
ตาราง 4 เปรียบเทียบระดับความเจ็บปวดรายบุคคลของอาการปวดหลังในแต่ละระดับ (ก่อนและ
หลังเข้าร่วมกิจกรรม)
ผูเ้ ข้าร่วม
กิจกรรม
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q

ระดับความเจ็บปวด
ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
1
3
3
3
4
3
4
2
3
3
1
4
3
4
4
4
3

ที่มา: ณัฐพร วิศาลธรกุล

ระดับความเจ็บปวด
หลังเข้าร่วมกิจกรรม
0
1
0
2
2
2
0
1
0
2
0
2
2
1
2
4
2

ความยืดหยุ่นร่างกาย
หลังเข้าร่วมกิจกรรม
>
>
>
=
>
>
>
>
>
=
>
>
>
>
>
>
>
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2.2.2 เปรียบเทียบระดั บ ความเจ็ บ ปวดของอาการปวดหลังในแต่ละระดั บ
(ก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรม) สามารถสรุปได้ดงั นี ้
ตาราง 5 เปรียบเทียบระดับความเจ็บปวดของอาการปวดหลังในแต่ละระดับ (ก่อนและหลังเข้า
ร่วมกิจกรรม)
เปรียบเทียบระดับความเจ็บปวดของอาการปวดหลังในแต่ละระดับ
(ก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรม)
ระดับอาการที่พบ
5

4

3

2

1

0

ก่อน

หลัง

ก่อน

หลัง

ก่อน

หลัง

ก่อน

หลัง

ก่อน

หลัง

ก่อน

หลัง

0

0

6

1

8

0

1

8

2

3

0

5

ที่มา: ณัฐพร วิศาลธรกุล
จากตารางที่ผวู้ ิจยั ได้นาเสนอโดยสรุปมาข้างต้น ผูว้ ิจยั สามารถสรุปผลได้ว่า
1) ความยืดหยุ่นของร่างกายหลังเข้าร่วมกิจกรรมพบว่า ร่างกายมีความยืดหยุ่น
มากขึน้ จานวน 15 คน และความยืดหยุ่นของร่างกายเท่าเดิมจานวน 2 คน
2) ก่ อ นเข้า ร่ว มกิ จ กรรมนั้น ระดับ ความเจ็ บ ปวดสูง สุด พบว่ า อยู่ ใ นระดั บ 4
จานวน 6 แต่จานวนคนที่พบมากสุดอยู่ในระดับ 3 จานวน 8 คน
3) หลังเข้าร่วมกิจกรรมระดับความเจ็บปวดสูงสุดพบว่า อยู่ท่ีระดับ 4 จานวน 1
คน แต่จานวนคนที่พบมากสุดอยู่ในระดับ 2 จานวน 8 คน
4) ผลเฉลี่ ย ระดั บ ความเจ็ บ ปวดที่ ล ดลงพบว่ า อยู่ ท่ี 1 ระดั บ จากตาราง
เปรียบเทียบระดับความเจ็บปวดรายบุคคล
5) จากตารางเปรียบเทียบระดับความเจ็บปวดรายบุคคลพบว่า มีกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 1 คน ที่เข้าร่วมกิจกรรมแล้วระดับความเจ็บปวดของอาการนัน้ ไม่เปลี่ยนแปลง
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3. อาการปวดและตึงทีข่ า
3.1 การพัฒนาชุดกิจกรรมนาฏศิลป์ สากลสาหรับอาการปวดและตึงทีข่ า
3.1.1 การใช้เทคนิคนาฏศิลป์ สากล
ในกิจกรรมนาฏศิลป์ สากลสาหรับอาการปวดและตึงที่ขานี ้ ผูว้ ิจัยได้นาเทคนิค
ของการเต้นในรู ปแบบต่าง ๆ มาผสมผสานกันให้เกิดความลงตัวและให้ตรงวัตถุประสงค์ของ
การจัดทาชุดกิจกรรมมากที่สดุ ได้แก่ บัลเล่ต์ (Ballet) เช่น การทรงตัว (Balance) การวางตาแหน่ง
เท้า (Feet Position) ในทุ ก ๆ การเคลื่ อ ไหวของเท้า ของการเต้น รู ป แบบนี ้นั้น จะแตกต่ า งกับ
การเต้นรู ปแบบอื่นอย่างมาก เพราะการถ่ายเทนา้ หนักที่เท้า เพื่อรักษาความสมดุลของร่างกาย
ระหว่ างการเคลื่ อ นไหว ต าแหน่ ง เท้าที่ เป็ น จุด เด่ น ของการเต้น บัล เล่ต์ (Ballet) จะมี ทั้ง หมด 6
ตาแหน่ง แต่ในชุดกิจกรรมนีน้ ามาใช้แค่ 2 ตาแหน่ง คือ ตาแหน่งที่ 1 (First) จะหันปลายเท้าออก
ด้านข้าง โดยที่สน้ เท้าจะชิดกัน ตาแหน่งที่ 2 (Second) การวางตาแหน่งเท้าเหมือนตาแหน่งแรก
แต่ยืนแยกขาออกจากกัน ส้นเท้าจะไม่ติดกัน, แจ๊สดานซ์ (Jazz Dance) เช่น การเตะขาแบบพารา
เรล (Parallel) คื อ การวางเท้า ที่ หัน ปลายเท้าไปทางเดี ย วกัน วางแบบคู่ข นานกัน จะต่ า งจาก
การวางเท้าในบัลเล่ต์ (Ballet) ถ้าเตะขาขึน้ กลางอากาศ ปลายเท้าทัง้ คู่ก็ยังคงขนานกัน แต่อยู่ใน
ระดับที่ต่างกัน และการเต้นกับอุปกรณ์ อุปกรณ์ท่เี ป็ นเอกลักษณ์ของแจ๊สดานซ์ (Jazz Dance) คือ
ไม้เท้าและเก้าอี ้ ในที่นีผ้ วู้ ิจยั ได้นาเก้าอีม้ าใช้ เทคนิคนี ้การเคลื่อนไหวร่างกายไปพร้อมไปอุปกรณ์
โดยทาให้อุปกรณ์เป็ นส่วนหนึ่งของร่างกาย เพื่อให้ออกแบบท่าการเคลื่อนไหวที่ดูน่าสนใจ และ
สามารถทรงตัวได้ง่ายขึน้
3.1.2 กระบวนการพั ฒ นาชุ ด กิ จ กรรมส าหรั บ อาการปวดและตึ งที่ ข าตาม
ทฤษฎี การออกแบบท่าเต้น / นาฏศิลป์ บาบัด
ผูว้ ิจยั ได้เริ่มออกแบบท่าโดยเรียงจาก ปลายเท้า ส้นเท้า น่อง ขาด้านหลัง ขาด้าน
ใน และขาด้านหน้า ตามลาดับ ในท่าที่ 1 ท่าที่ 2 และท่าที่ 4 ของกิจกรรมนีน้ ั้นจะใช้ จังหวะช้า
จังหวะปานกลาง และจังหวะเร็ว ส่วนท่าที่ 3 นัน้ จะใช้จงั หวะช้าแค่จงั หวะเดียวใน การเคลื่อนไหว
ส่ ว นการออกแบบการเคลื่ อ นไหว ผู้วิ จัย มี ก ารค านึ ง ถึ ง การเคลื่ อ นไหวที่ ส ามารถท าได้ทุ ก ที่
ตามจุดมุ่งหมายของการวิจยั ภายใต้ขอ้ จากัดของพืน้ ที่ในสานักงาน และใช้การทาซา้ แต่ให้จงั หวะ
ของการเคลื่อนไหวที่ต่างกัน และใช้หลักการของนาฏศิลป์ บาบัดในเรื่องของการบูรณาการของ
ความคิด ร่างกาย ความคิดสร้างสรรค์ เมื่อต้องเคลื่อนไหวไปกับอุปกรณ์ท่ีใช้ประกอบ การแสดง
เพื่อให้เกิดความเป็ นหนึ่งเดียวกับอุปกรณ์ชิน้ นัน้ ต้องใช้จินตนาการเข้ามาช่วยและทาให้ร่างกาย
ขยับ ไปพร้อ มกับ อุป กรณ์ ชิ น้ นั้น จะท าให้เกิด การลื่น ไหลของร่างกาย และปลดปล่อ ยอารมณ์
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ความคิดไปตามการเคลื่อนไหวนัน้ ๆ ผูว้ ิจัยได้ใช้การนับห้องเพลงของนาฏศิลป์ ที่เรียกว่า การนับ
แปด ชุดกิจกรรมนีม้ ีทงั้ หมด 25 แปด
3.1.3 ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมสาหรับอาการปวดและตึงทีข่ า
3.1.3.1 การออกแบบกิ จ กรรมนาฏศิล ป์ สากลส าหรับ อาการปวดและตึงที่ ข า
ท่าที่ 1 มีรายละเอียดดังนี ้
ลาดับท่า

ด้านข้าง

ด้านหน้า

ด้านข้าง

1

2

3

ภาพประกอบ 21อาการปวดและตึงที่ขา (ท่าที่ 1)
ที่มา: ณัฐพร วิศาลธรกุล
เริ่มด้วยการนั่งหลังตรงในท่าปกติ นามือทั้งสองไปจับโต๊ะหรือจับเก้าอีท้ ่ีน่ ังได้
จากนัน้ ค่อย ๆ เปิ ดปลายเท้าทัง้ สองขึน้ ทิง้ นา้ หนักไว้ท่ีสน้ เท้าทัง้ สองข้าง แล้ววางเท้าลงตามปกติ
ค่อย ๆ เปิ ดส้นเท้าทัง้ สองข้างขึน้ และนา้ หนักจะอยู่ท่ปี ลายเท้าทัง้ สอง แล้ววางเท้าลงตามปกติ
การวิเคราะห์กลุ่มกล้ามเนือ้ พบว่า กลุ่มกล้ามเนือ้ ที่บาบัด ได้แก่ กล้ามเนือ้ น่อง
(Gastrocnemius), กล้ามเนือ้ หน้าแข้ง (Tibiallis Anterior)
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3.1.3.2 การออกแบบกิจกรรมนาฏศิลป์ สากลสาหรับอาการปวดและตึงที่ขาท่าที่
2 มีรายละเอียดดังนี ้
ลาดับท่า

ด้านข้าง

ด้านหน้า

ด้านข้าง

1

2

3

ภาพประกอบ 22 อาการปวดและตึงที่ขา (ท่าที่ 2)
ที่มา: ณัฐพร วิศาลธรกุล
เริ่มด้วยการนั่งหลังตรงในท่าปกติ นามือทั้งสองไปจับโต๊ะหรือจับเก้าอีท้ ่ีน่ ังได้
จากนั้ น ดั น เก้า อี ้ไ ปด้า นหลัง โดยเหยี ย ดขาทั้ ง สองให้ต รง เปิ ดปลายเท้า ทั้ง สองขึ น้ ค่ อ ย ๆ
กดปลายเท้าลงมาให้เท้าทัง้ สองติดพืน้ ในขณะที่ตวั และขายังอยู่ท่ีเดิม จากนัน้ เลื่อนเก้าอีก้ ลับมา
ให้อยู่ในท่าเริ่ม
การวิเคราะห์กลุ่มกล้ามเนือ้ พบว่า กลุ่มกล้ามเนือ้ ที่บาบัด ได้แก่ กล้ามเนือ้ น่อง
(Gastrocnemius), กล้ามเนือ้ หน้าแข้ง (Tibiallis Anterior), กล้ามเนือ้ ต้นขา (Quadriceps)
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3.1.3.3 การออกแบบกิจกรรมนาฏศิลป์ สากลสาหรับอาการปวดและตึงที่ขาท่าที่
3 มีรายละเอียดดังนี ้
ลาดับท่า

ด้านข้าง

ด้านหน้า

1

2

3

ภาพประกอบ 23 อาการปวดและตึงที่ขา (ท่าที่ 3)
ที่มา: ณัฐพร วิศาลธรกุล
เริ่มด้วยการนั่งหลังตรงในท่าปกติ นามือทั้งสองไปจับโต๊ะหรือจับเก้าอีท้ ่ีน่ ังได้
จากนัน้ เหยียดขาตรงออกมาด้านหน้าและวาดขาโดยลากเท้าให้ติดพืน้ ตลอด เป็ นครึ่งวงกลมไป
ด้านข้างเหยีย ดขาข้างใดก่อ นก็ ได้ ส่วนขาอีก ข้างให้อยู่ในต าแหน่ง เดิ ม แต่ ป ลายเท้าเปิ ด ออก
ด้านข้าง
ค่อย ๆ เปิ ดปลายเท้าของข้างที่เหยียดออกไป นามือทั้งสองข้างไปวางเหนือเข่า
ทัง้ สองข้าง กดนา้ หนักลง ออกแรงจากต้นแขนไปยังขาที่เหยียดไว้ พร้อมกับบิดลาตัวให้ตวั หันไปใน
ทิศทางตรงข้ามกับขาที่เหยียดออกไป จากนัน้ นาตัวกลับขึน้ มาในท่านั่งหลังตรง และค่อย ๆ วางขา
โดยลากเท้าให้ติดพืน้ ตลอด เป็ นครึง่ วงกลมกลับมาอยู่ในท่าเริ่ม และเริ่มทาอีกข้างหนึ่ง
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การวิเคราะห์กลุม่ กล้ามเนือ้ พบว่า กลุ่มกล้ามเนือ้ ที่บาบัด ได้แก่ กล้ามเนือ้ ต้นขา
(Hip Flexor), กล้ามเนือ้ หลังส่วนข้าง (Latissimus Dorsi), กล้ามเนือ้ หน้าท้องด้านข้าง (Internal External Oblique)
3.1.3.4 การออกแบบกิจกรรมนาฏศิลป์ สากลสาหรับอาการปวดและตึงที่ขาท่าที่
4 มีรายละเอียดดังนี ้
ลาดับท่า

ด้านข้าง

ด้านหน้า

1

2

3

ภาพประกอบ 24 อาการปวดและตึงที่ขา (ท่าที่ 4)
ที่มา: ณัฐพร วิศาลธรกุล
เริ่มด้วยการนั่งหลังตรงในท่าปกติ นามือทั้งสองไปจับโต๊ะหรือจับเก้าอีท้ ่ีน่ ังได้
จากนัน้ ยกขาข้างใดข้างหนึ่งขึน้ มาระดับประมาณ 90 องศาจากพืน้ โดยขานัน้ จะต้องเหยียดเข่าให้
ตรง พร้อ มกับ เปิ ด ปลายเท้าให้นิ ้วเท้า ชีไ้ ปที่ เพดาน จากนั้น ค่ อ ย ๆ ลดขาลงกลับ มาในถ้าเริ่ม
ในขณะที่ลดขาลงนัน้ ให้สลับขาอีกข้างขึน้ โดยทาแบบข้างก่อนหน้า
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พอทาครบทัง้ สองข้างแล้วให้กลับมานั่งในท่าเริ่ม แล้วค่อย ๆ เปิ ดส้นเท้าหรือเขย่ง
เท้าขึน้ ข้างใดก่อนก็ได้ ส่วนเท้าอีกข้างวางติดพืน้ แล้วทาสลับกันและกลับสูท่ ่านั่งในท่าเริ่ม
การวิเคราะห์กลุ่มกล้ามเนือ้ พบว่า กลุ่มกล้ามเนือ้ ที่บาบัด ได้แก่ กล้ามเนือ้ น่อง
(Gastrocnemius), ข้อเข่า (Patella)
จากการออกแบบกิจกรรมทางนาฏศิลป์ ช่วยลดอาการปวดและตึงที่ขา ผูว้ ิจัยได้นา
เทคนิคของแจ๊ ส ดานซ์ (Jazz Dance) ที่มี การเคลื่อนไหวประกอบกับอุป กรณ์ชนิดต่าง ๆ มาใช้
เพื่อให้เกิดความน่าสนใจสาหรับกลุ่มคนทางานสานักงานมากขึน้ ผสมผสานหลักการเต้นพร้อม
อุปกรณ์ เทคนิคการใช้เท้า การวางตาแหน่งขาและการใช้กล้ามเนือ้ ของบัลเลต์ (Ballet) การเตะขา
(Kick) ของบัลเลต์ (Ballet) และแจ๊สดานซ์ (Jazz Dance) กิจกรรมนีก้ ารเคลื่อนไหวของร่างกาย
นั้น ต้องรวมเป็ นหนึ่ งเดีย วกับ อุป กรณ์ ได้แก่ เก้าอี ้ ซึ่งในกิ จ กรรมแรก ๆ นั้น เก้าอีเ้ ป็ น ที่ รองรับ
นา้ หนักของผูเ้ ต้น แต่ในกิจกรรมที่ผ่านมาผูว้ ิจยั ได้ใส่เทคนิคเพิ่มเติม ทาให้เก้าอีจ้ ะมีการเคลื่อนไหว
เปลี่ยนทิศทางได้และในบางท่าสามารถทาให้ยืดได้มากขึน้ กว่าเดิม
3.2 การวิเคราะห์ผลก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมนาฏศิลป์ สากลสาหรับ
อาการปวดและตึงทีข่ า
3.2.1 เปรียบเทียบระดับความเจ็บปวดรายบุคคลของอาการปวดและตึงที่ขา
ในแต่ละระดับ (ก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรม) สามารถสรุปได้ดงั นี ้
ตาราง 6 เปรียบเทียบระดับความเจ็บปวดรายบุคคลของอาการปวดและตึงที่ขาในแต่ละระดับ
(ก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรม)
ผูเ้ ข้าร่วม
กิจกรรม
A
B
C
D
E
F
G
H

ระดับความเจ็บปวด
ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
2
3
4
1
4
2
4
1

ระดับความเจ็บปวด
หลังเข้าร่วมกิจกรรม
1
1
2
0
2
0
3
1

ความยืดหยุ่นร่างกาย
หลังเข้าร่วมกิจกรรม
=
>
>
=
>
>
=
=
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ตาราง 6 (ต่อ)
ผูเ้ ข้าร่วม
กิจกรรม
I
J
K
L
M
N
O
P
Q

ระดับความเจ็บปวด
ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
4
2
2
4
3
3
2
3
2

ระดับความเจ็บปวด
หลังเข้าร่วมกิจกรรม
3
1
2
0
2
0
0
2
1

ความยืดหยุ่นร่างกาย
หลังเข้าร่วมกิจกรรม
>
>
=
>
>
>
>
>
=

ที่มา: ณัฐพร วิศาลธรกุล
3.2.2 เปรียบเทียบระดับความเจ็บปวดของอาการปวดและตึงที่ขาในแต่ละ
ระดับ (ก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรม) สามารถสรุปได้ดงั นี ้
ตาราง 7 เปรียบเทียบระดับความเจ็บปวดของอาการปวดและตึงที่ขาในแต่ละระดับ (ก่อนและหลัง
เข้าร่วมกิจกรรม)
เปรียบเทียบระดับความเจ็บปวดของอาการปวดและตึงที่ขาในแต่ละระดับ
(ก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรม)
ระดับอาการที่พบ
5

4

3

2

1

0

ก่อน

หลัง

ก่อน

หลัง

ก่อน

หลัง

ก่อน

หลัง

ก่อน

หลัง

ก่อน

หลัง

0

0

5

0

4

2

6

5

2

5

0

5

ที่มา: ณัฐพร วิศาลธรกุล
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จากตารางที่ผวู้ ิจยั ได้นาเสนอโดยสรุปมาข้างต้น ผูว้ ิจยั สามารถสรุปผลได้ว่า
1) ความยืดหยุ่นของร่างกายหลังเข้าร่วมกิจกรรมพบว่า ร่างกายมีความยืดหยุ่น
มากขึน้ จานวน 11 คน และความยืดหยุ่นของร่างกายเท่าเดิมจานวน 6 คน
2) ก่ อ นเข้า ร่ว มกิ จ กรรมนั้น ระดับ ความเจ็ บ ปวดสูง สุด พบว่ า อยู่ ใ นระดั บ 4
จานวน 5 แต่จานวนคนที่พบมากสุดอยู่ในระดับ 2 จานวน 6 คน
3) หลังเข้าร่วมกิจกรรมระดับความเจ็บปวดสูงสุดพบว่า อยู่ท่ีระดับ 3 จานวน 2
คน แต่ จ านวนคนที่ พ บมากสุ ด อยู่ ใ นระดั บ 2 ระดั บ 1 และระดั บ 0 ในจ านวนที่ เท่ า กั น คื อ
จานวน 5 คน
4) ผลเฉลี่ ย ระดั บ ความเจ็ บ ปวดที่ ล ดลงพบว่ า อยู่ ท่ี 1 ระดั บ จากตาราง
เปรียบเทียบระดับความเจ็บปวดรายบุคคล
5) จากตารางเปรียบเทียบระดับความเจ็บปวดรายบุคคลพบว่า มีกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 2 คน ที่เข้าร่วมกิจกรรมแล้วระดับความเจ็บปวดของอาการนัน้ ไม่เปลี่ยนแปลง
4. อาการปวดศีรษะ
4.1 การพัฒนาชุดกิจกรรมนาฏศิลป์ สากลสาหรับอาการปวดศีรษะ
4.1.1 การใช้เทคนิคนาฏศิลป์ สากล
ในกิจ กรรมนาฏศิลป์ สากลส าหรับอาการปวดศีรษะนี ้ ผู้วิจัยได้นาเทคนิคของ
การเต้นต่าง ๆ มาทาให้เกิดความลงตัวในการเคลื่อนไหวและให้ตรงวัตถุประสงค์ของการจัดทาชุด
กิ จ กรรมมากที่ สุด ได้แ ก่ ได้แ ก่ นาฏศิ ล ป์ ร่ว มสมัย (Contemporary Dance) เช่ น การยื ด และ
การหดตัวของกล้ามเนือ้ (Contraction and Release) การควบคุม ลมหายใจ การเคลื่อนไหวใน
กิ จ กรรมนี ้ไ ม่ เ น้ น ท่ า ที่ ใ ช้ใ นการเคลื่ อ นไหว จะเน้ น การผ่ อ นคล ายมากกว่ า และฝึ ก สมาธิ
การควบคุมลมหายใจคือสิ่งที่สาคัญมากในการทาชุดกิจกรรมนี ้
4.1.2 กระบวนการพั ฒ นาชุ ดกิ จ กรรมสาหรับ อาการปวดศีรษะตามทฤษฎี
การออกแบบท่าเต้น / นาฏศิลป์ บาบัด
ในชุดกิจกรรมนีน้ อกจากจะต้องผ่อนคลายร่างกายในการเคลื่อนไหวแล้ว จะต้อง
ผ่อนคลายความคิด และอารมณ์ เพื่อลดอาการปวดศีรษะอันเนื่องมาจากปั จจัยภายนอก อาการนี ้
จึ งกับ การใช้น าฏศิล ป์ บ าบัด ที่สุด หลักในการแบบการเต้น ที่ผู้วิจัยได้น ามาใช้ยังมี ในเรื่องของ
การออกแบบท่าทางการเคลื่อนไหว โดยนามาจากกิจวัตรประจาวัน และการออกแบบโดยคานึง
พันที่ท่ีใช้ในการแสดง เนื่องจากบนโต๊ะทางานมักจะมีทงั้ คอมพิวเตอร์ เอกสาร และอื่น ๆ จึงทาให้
ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้มาก ผูว้ ิจยั จึงออกแบบท่าการเคลื่อนไหวโดยที่ตอ้ งสามารถเคลื่อนไหวบน
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โต๊ะทางานได้ ผูว้ ิจัยได้ใช้การนับห้องเพลงของนาฏศิลป์ ที่เรียกว่า การนับแปด ชุดกิจกรรมนีม้ ี
ทัง้ หมด 20 แปด
4.1.3 ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมสาหรับอาการปวดศีรษะ
4.1.3.1 การออกแบบกิจกรรมนาฏศิลป์ สากลสาหรับอาการปวดศีรษะ ท่าที่ 1 มี
รายละเอียดดังนี ้
ลาดับท่า

ด้านข้าง

ด้านหน้า

1

2

ภาพประกอบ 25 ปวดศีรษะ (ท่าที่ 1)
ที่มา: ณัฐพร วิศาลธรกุล
เริ่มจากท่านั่งหลังตรง วางมือทัง้ สองไว้ท่ีโต๊ะ แล้วเหยียดแขนข้างใดข้างหนึ่งให้
ตรงบนโต๊ะ จากนั้น ฟุบ ตัวลงนอน โดยน าศี รษะพิ ง ลงบนแขนที่ เหยี ยดตรง น ามื อ อีก ข้า งสอด
ระหว่างศีรษะกับแขนที่เหยียดตรง และหลับตาลง เป็ นการพักสายตาจากความเหนื่อยล้า ต้นเหตุ
ของอาการปวดศีรษะ
การวิเคราะห์กลุ่มกล้ามเนือ้ พบว่า กลุ่มกล้ามเนือ้ ที่บาบัด ได้แก่ กล้ามเนือ้ ตา
(Ocular Muscle)
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4.1.3.2 การออกแบบกิจกรรมนาฏศิลป์ สากลสาหรับอาการปวดศีรษะ ท่าที่ 2 มี
รายละเอียดดังนี ้
ลาดับท่า

ด้านข้าง

ด้านหน้า

ด้านข้าง

1

2

3

ภาพประกอบ 26 ปวดศีรษะ (ท่าที่ 2)
ที่มา: ณัฐพร วิศาลธรกุล
เริ่มจากท่านั่งหลังตรง วางมือทัง้ สองไว้ท่ีโต๊ะ จากนัน้ มือทัง้ สองข้างประสานนิว้
กันและนาไปวางไว้ตน้ คอ แล้วกดนา้ หนักจากมือที่ประสานกันลงที่ตน้ คอจนก้มหน้าลงเล็กน้อย
นาศอกไปทัง้ สองข้างวางลงบนโต๊ะ และค่อย ๆ หลับตาลง มือยังคงประสานกัน
จากนั้น เงยหน้า ขึ ้น เล็ ก น้ อ ย โดยยัง คงหลับ ตาและประสานมื อ อยู่ ท่ี ต้น คอ
เหมือนเดิม แล้วค่อย ๆ ลืมตา มือทัง้ สองแยกออกจากกัน และกลับมาในท่าเริ่ม
การวิเคราะห์กลุ่มกล้ามเนือ้ พบว่า กลุ่มกล้ามเนือ้ ที่บาบัด ได้แก่ กล้ามเนือ้ ตา
(Ocular Muscle), กล้ า มเนื ้ อ คอ (Sternocleidomastoid, Upper Trapezius), กล้ า มเนื ้ อ หลั ง
ส่วนบน (Trapezius)
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4.1.3.3 การออกแบบกิจกรรมนาฏศิลป์ สากลสาหรับอาการปวดศีรษะ ท่าที่ 3 มี
รายละเอียดดังนี ้
ลาดับท่า

ด้านข้าง

ด้านหน้า

ด้านข้าง

1

2

3

ภาพประกอบ 27 ปวดศีรษะ (ท่าที่ 3)
ที่มา: ณัฐพร วิศาลธรกุล
เริ่ม จากท่ านั่ง หลัง ตรง วางมื อทั้งสองไว้ท่ี โต๊ ะ ค่ อย ๆ หลับ ตาลงแล้วก้ม หน้า
เล็กน้อย จากนัน้ นามือทัง้ สองข้างมาจับไว้ท่ีดา้ นข้างศีรษะ (ช่วงขมับ) ก้มหน้าลงเล็กน้อย นาศอก
ไปทัง้ สองข้างวางลงบนโต๊ะ และบิดหน้าไปทางซ้าย – ขวาเล็กน้อยและทาอย่างช้า ๆ เมื่อทาครบ
แล้วให้นาศีรษะกลับมาตรงกลาง ค่อย ๆ ลืมตาขึน้ มาและกลับมาอยู่ในท่าเริ่ม
การวิเคราะห์กลุ่มกล้ามเนือ้ พบว่า กลุ่มกล้ามเนือ้ ที่บาบัด ได้แก่ กล้ามเนือ้ ตา
(Ocular Muscle), กล้ามเนือ้ คอและบ่า (Sternocleidomastoid, Upper Trapezius)
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4.1.3.4 การออกแบบกิจกรรมนาฏศิลป์ สากลสาหรับอาการปวดศีรษะ ท่าที่ 4 มี
รายละเอียดดังนี ้
ลาดับท่า

ด้านข้าง

ด้านหน้า

ด้านข้าง

1

2

3

ภาพประกอบ 28 อาการปวดศีรษะ (ท่าที่ 4)
ที่มา: ณัฐพร วิศาลธรกุล
เริ่มจากท่านั่งหลังตรง วางมือทัง้ สองไว้ท่ีโต๊ะ มือทัง้ สองข้างประสานนิว้ กันและ
นาไปวางไว้ท่ตี น้ คอ ก้มหน้าลงเล็กน้อยและค่อย ๆ หลับตาลง
จากนั้นวางข้อศอกทั้งสองข้างลงบนโต๊ะ ส่วนมื อยังคงประสานกันอยู่ แล้วยก
ศอกข้างใดข้างหนึ่งขึน้ และเปิ ดไปด้านหลังพร้อมบิดตัวและหน้ าตามไปด้วย หลังจากนัน้ ค่อย ๆ
ลดข้อศอกลงมาวางที่โต๊ะ และเปลี่ยนทาอีกด้านหนึ่ง หลังจากทาครบสองด้านแล้วค่อย ๆ ลืมตา
ขึน้ มา และกลับมาอยู่ในท่าเริ่ม
การวิเคราะห์กลุ่มกล้ามเนือ้ พบว่า กลุ่มกล้ามเนือ้ ที่บาบัด ได้แก่ กล้ามเนือ้ ตา
(Ocular Muscle), กล้ามเนื ้อคอและบ่ า (Sternocleidomastoid, Upper Trapezius), กล้ามเนื ้อ
หลังส่วนข้าง (Latissimus Dorsi), กล้ามเนือ้ ต้นแขนส่วนล่าง (Flexor Carpi Radialis)
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จากการออกแบบกิ จ กรรมทางนาฏศิ ล ป์ ช่ ว ยลดอาการปวดศี ร ษะ ผู้วิ จั ย ได้น า
การเต้นในรูปแบบนาฏศิลป์ ร่วมสมัย (Contemporary Dance) มาใช้ในกิจกรรม บอกเล่าท่าทาง
อาการผ่านการเคลื่อนไหวของร่างกาย ในกิจกรรมนีจ้ ะเน้นที่การผ่อนคลายทางด้านอารมณ์ จิตใจ
และร่างกาย รวมถึงการควบคุมลมหายใจในการเคลื่อนไหว ซึ่งเป็ นพืน้ ฐานที่สาคัญของการเต้นใน
รูปแบบนาฏศิลป์ ร่วมสมัย (Contemporary Dance)
4.2 การวิเคราะห์ผลก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมนาฏศิลป์ สากลสาหรับ
อาการปวดศีรษะ
4.2.1 เปรียบเทียบระดับความเจ็บปวดรายบุคคลของอาการปวดศีรษะในแต่
ละระดับ (ก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรม) สามารถสรุปได้ดงั นี ้
ตาราง 8 เปรียบเทียบระดับความเจ็บปวดรายบุคคลของอาการปวดศีรษะในแต่ละระดับ (ก่อนและ
หลังเข้าร่วมกิจกรรม)
ผูเ้ ข้าร่วม
กิจกรรม
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O

ระดับความเจ็บปวด
ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
2
3
2
2
1
1
3
2
3
4
1
5
1
4
1

ระดับความเจ็บปวด
หลังเข้าร่วมกิจกรรม
1
1
0
1
0
0
0
1
0
3
0
3
1
2
0

ความยืดหยุ่นร่างกาย
หลังเข้าร่วมกิจกรรม
=
>
=
=
=
=
>
>
>
>
>
>
=
>
=
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ตาราง 8 (ต่อ)
ผูเ้ ข้าร่วม
กิจกรรม
P
Q

ระดับความเจ็บปวด
ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
4
4

ระดับความเจ็บปวด
หลังเข้าร่วมกิจกรรม
3
3

ความยืดหยุ่นร่างกาย
หลังเข้าร่วมกิจกรรม
=
=

ที่มา: ณัฐพร วิศาลธรกุล
4.2.2 เปรียบเทียบระดับความเจ็บปวดของอาการปวดศีรษะในแต่ละระดับ
(ก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรม) สามารถสรุปได้ดงั นี ้
ตาราง 9 เปรียบเทียบระดับความเจ็บปวดของอาการปวดศีรษะในแต่ละระดับ (ก่อนและหลังเข้า
ร่วมกิจกรรม)
เปรียบเทียบระดับความเจ็บปวดของอาการปวดศีรษะในแต่ละระดับ
(ก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรม)
ระดับอาการที่พบ
5

4

3

2

1

0

ก่อน

หลัง

ก่อน

หลัง

ก่อน

หลัง

ก่อน

หลัง

ก่อน

หลัง

ก่อน

หลัง

1

0

4

0

3

5

4

0

5

5

0

7

ที่มา: ณัฐพร วิศาลธรกุล
จากตารางที่ผวู้ ิจยั ได้นาเสนอโดยสรุปมาข้างต้น ผูว้ ิจยั สามารถสรุปผลได้ว่า
1) ความยืดหยุ่นของร่างกายหลังเข้าร่วมกิจกรรมพบว่า ร่างกายมีความยืดหยุ่น
มากขึน้ จานวน 8 คน และความยืดหยุ่นของร่างกายเท่าเดิมจานวน 9 คน
2) ก่ อ นเข้า ร่ว มกิ จ กรรมนั้น ระดับ ความเจ็ บ ปวดสูง สุด พบว่ า อยู่ ใ นระดั บ 5
จานวน 1 แต่จานวนคนที่พบมากสุดอยู่ในระดับ 1 จานวน 5 คน
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3) หลังเข้าร่วมกิจกรรมระดับความเจ็บปวดสูงสุดพบว่า อยู่ท่ีระดับ 3 จานวน 5
คน แต่จานวนคนที่พบมากสุดอยู่ในระดับ 0 จานวน 7 คน
4) ผลเฉลี่ ย ระดั บ ความเจ็ บ ปวดที่ ล ดลงพบว่ า อยู่ ท่ี 1 ระดั บ จากตาราง
เปรียบเทียบระดับความเจ็บปวดรายบุคคล
5) จากตารางเปรียบเทียบระดับความเจ็บปวดรายบุคคลพบว่า มีกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 1 คน ที่เข้าร่วมกิจกรรมแล้วระดับความเจ็บปวดของอาการนัน้ ไม่เปลี่ยนแปลง
5. อาการชาและฝื ดในการเคลื่อนไหวที่นิว้
5.1 การพั ฒ นาชุ ด กิ จ กรรมนาฏศิ ล ป์ สากลส าหรั บ อาการ ชาและฝื ดใน
การเคลื่อนไหวทีน่ ิว้
5.1.1 การใช้เทคนิคนาฏศิลป์ สากล
ในกิจกรรมนาฏศิลป์ สากลสาหรับอาการปวดและตึงที่ขานี ้ ผูว้ ิจัยได้นาเทคนิค
ของการเต้นในรู ปแบบต่าง ๆ มาผสมผสานกันให้เกิดความลงตัวและให้ตรงวัตถุประสงค์ของ
การจัด ทาชุดกิจ กรรมมากที่สุด ได้แก่ แจ๊ สดานซ์ (Jazz Dance) เช่ น การแยกสัดส่วนร่างกาย
(Isolation) ที่เน้นความชัดเจน หนักแน่น กระชับ แข็งแรง มีการเคลื่อนไหวเฉพาะส่วนของร่างกาย
ทาให้ภาพการเคลื่อนไหวจะมีความคมชัด, โว๊กดานซ์ (Vogue Dance) เช่น การใช้มือ ข้อมือ และ
การออกแบบตาแหน่งของท่าโดยได้รบั แรงบันดาลใจจากนิตยสารต่าง ๆ
5.1.2 ก ระบ วน ก ารพั ฒ น าชุ ด กิ จก รรม ส าห รั บ อ าการ ช าแล ะฝื ด ใน
การเคลื่อนไหวทีน่ ิว้ ตามทฤษฎีการออกแบบท่าเต้น / นาฏศิลป์ บาบัด
ผู้วิ จั ย ได้ เ ริ่ ม ออกแบบท่ า ใช้ เรื่ อ งของจั ง หวะ โดยในท่ า ที่ 1 และ 2 นั้ น จะ
เคลื่อนไหวโดยใช้จงั หวะปานกลาง ส่วนท่าที่ 3 และ 4 นัน้ จะใช้จงั หวะปานกลางและจังหวะเร็วใน
การเคลื่อนไหว และการทาซ า้ แต่แตกต่างกันด้วยทิศทาง ระดับ จังหวะ เพิ่มความน่าสนใจใน
การเคลื่อนไหว และการออกแบบโดยคานึงพันที่ท่ีใช้ในการแสดง เนื่องจากบนโต๊ะทางานมักจะมี
ทั้งคอมพิวเตอร์ เอกสาร และอื่น ๆ จึงทาให้ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ม าก ผูว้ ิจัยจึงออกแบบท่า
การเคลื่อนไหวโดยที่ตอ้ งสามารถเคลื่อนไหวบนโต๊ะทางานได้ ผูว้ ิจัยได้ใช้การนับห้องเพลงของ
นาฏศิลป์ ที่เรียกว่า การนับแปด ชุดกิจกรรมนีม้ ีทงั้ หมด 37 แปด
5.1.3 ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมสาหรับอาการชาและฝื ดในการเคลื่อนไหวทีน่ ิว้
5.1.3.1 การออกแบบกิ จ กรรมนาฏศิ ล ป์ สากลส าหรับ อาการชาและฝื ดใน
การเคลื่อนไหวที่นวิ ้ ท่าที่ 1 มีรายละเอียดดังนี ้
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ลาดับท่า

ด้านข้าง

ด้านหน้า

1

2

3

4

5

6

ภาพประกอบ 29 อาการชาและฝื ดในการเคลื่อนไหวที่นิว้ (ท่าที่ 1)
ที่มา: ณัฐพร วิศาลธรกุล
เริ่มด้วยการนั่งหลังตรงในท่าปกติ มือทัง้ สองวางบน แล้วค่อย ๆ ยกนิว้ มือขึน้ จาก
โต๊ะ แต่ฝ่ามือยังคงวางอยู่บนโต๊ะ โดยยกไล่จากนิว้ หัวแม่มือไปถึงนิว้ ก้อยทีละนิว้ พอครบทัง้ 5 นิว้
แล้วให้วางที ล ะนิ ้วลงบนโต๊ ะ เริ่ม จากนิ ้วก้อ ยไปถึ งนิ ้วหัวแม่ มื อ โดยที่ ข้อ มื อ ยัง วางอยู่บ นโต๊ ะ
และกลับมาสูท่ ่าเริ่ม
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จากนั้น ท า 2 มื อ ไปพร้อ มกัน ค่ อ ย ๆ กรีด นิ ้ว เข้า หาตัว เริ่ม จากนิ ้ว ก้อ ยไปถึ ง
นิว้ หัวแม่มือทีละนิว้ จนกลายเป็ นท่ากามือ หมุนข้อมือออกจากตัว และแบมือทัง้ สองวางลงบนโต๊ะ
กลับสูท่ ่าเริ่มต้น
การวิเคราะห์กลุ่มกล้ามเนือ้ พบว่า กลุม่ กล้ามเนือ้ ที่บาบัด ได้แก่ กล้ามเนือ้ ฝ่ ามือ
(Lumbricals and Interossei)
5.1.3.2 การออกแบบกิ จ กรรมนาฏศิ ล ป์ สากลส าหรับ อาการชาและฝื ดใน
การเคลื่อนไหวที่นวิ ้ ท่าที่ 2 มีรายละเอียดดังนี ้
ลาดับท่า

ด้านข้าง

ด้านหน้า

ด้านข้าง

1

2

3

4

5

ภาพประกอบ 30 อาการชาและฝื ดในการเคลื่อนไหวที่นิว้ (ท่าที่ 2)
ที่มา: ณัฐพร วิศาลธรกุล

97

เริ่มด้วยการนั่งหลังตรงมือทัง้ สองวางประกบกันเป็ นแนวนอนระดับอก จากนัน้ ยืด
แขนทัง้ สองข้างไปด้านหน้าให้ตรง (จะนามือข้างไหนมาประกบด้านหน้าก่อนก็ได้ ท่านีต้ อ้ งสลับทา
ทัง้ สองข้าง) ค่อย ๆ ย้ายมือที่ประกบกันอยู่ให้ตงั้ ขึน้ (มือที่อยู่ดา้ นหน้านิว้ ทัง้ ห้าจะชีล้ งพืน้ ส่วนมือที่
อยู่ดา้ นหลังตัง้ ข้อมือขึน้ นิว้ จะชีข้ นึ ้ เพดาน) ระดับของแขนบนประมาณไหล่ และแขนทัง้ สองต้องยืด
ให้ตรง จากนัน้ ยกแขนทัง้ สองขึน้ มาอยู่เหนือศี รษะ โดยที่มือยังประกบกันเป็ นแนวนอนมือที่ประกบ
อยู่ดา้ นหน้าต้องขึน้ ไปอยู่ดา้ นบน
ปล่อยมือที่ประกบทัง้ สองออกด้านข้างและลดระดับแขนลงให้อยู่ระดับไหล่ของ
ตน จากนัน้ นามือไปประกบกันเหมือนตอนแรกที่ขา้ งลาตัว (ประกบกันในฝั่ งที่ตรงข้ามกับมือที่อยู่
ด้านหน้า) แขนทัง้ สองเหยียดตรง และย้ายแขนทัง้ สองข้างกลับมาด้านหน้า ท่า นีช้ ่วยยืดกล้ามเนือ้
ฝ่ ามือ กล้ามเนือ้ แขนและกล้ามเนือ้ หลังด้านข้าง
การวิเคราะห์กลุ่มกล้ามเนือ้ พบว่า กลุม่ กล้ามเนือ้ ที่บาบัด ได้แก่ กล้ามเนือ้ ฝ่ ามือ
(Lumbricals and Interossei),กล้า มเนื ้อ หลัง ส่ ว นข้า ง (Latissimus Dorsi), กล้า มเนื ้อ ต้น แขน
ส่วนล่าง (Flexor Carpi Radialis)
5.1.3.3 การออกแบบกิ จ กรรมนาฏศิ ล ป์ สากลส าหรับ อาการชาและฝื ดใน
การเคลื่อนไหวที่นวิ ้ ท่าที่ 3 มีรายละเอียดดังนี ้
ลาดับท่า

ด้านข้าง

ด้านหน้า

ด้านข้าง

1

2

ภาพประกอบ 31 อาการชาและฝื ดในการเคลื่อนไหวที่นิว้ (ท่าที่ 3)
ที่มา: ณัฐพร วิศาลธรกุล
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เริ่มด้วยการนั่งหลังตรงในท่าปกติ มือทั้งสองวางบนโต๊ะ จากนั้นขยับนิว้ ขึน้ ลง
โดยแต่ละนิว้ จะขึน้ ลงสลับกัน และค่อย ๆ ไต่มาด้านหน้าทีละข้าง และไต่กลับไปยังท่าเริ่ม (การไต่
นั้นมี 3 ระดับตามเส้นแบ่ งดังรู ป ระดับแรกเป็ นการไต่ท่ีต้องยืดแขนให้ตึง ไต่ม าให้ได้ม ากที่สุด
ระดับต่อมาจะไต่ไปไม่ตอ้ งไกลเหมือนระดับแรก และสุดท้ายเป็ นการไต่เล็ก ๆ หลังจากนัน้ สลับทา
อีกข้างหนึ่ง
การวิเคราะห์กลุ่มกล้ามเนือ้ พบว่า กลุม่ กล้ามเนือ้ ที่บาบัด ได้แก่ กล้ามเนือ้ ฝ่ ามือ
(Lumbricals and Interossei),กล้า มเนื ้อ หลัง ส่ ว นข้า ง (Latissimus Dorsi), กล้า มเนื ้อ ต้น แขน
ส่วนล่าง (Flexor Carpi Radialis)
5.1.3.4 การออกแบบกิ จ กรรมนาฏศิ ล ป์ สากลส าหรับ อาการชาและฝื ดใน
การเคลื่อนไหวที่นวิ ้ ท่าที่ 4 มีรายละเอียดดังนี ้
ลาดับท่า

ด้านข้าง

ด้านหน้า

1

2

3

ภาพประกอบ 32 อาการชาและฝื ดในการเคลื่อนไหวที่นิว้ (ท่าที่ 4)
ที่มา: ณัฐพร วิศาลธรกุล
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เริ่มด้วยการนั่งหลังตรงในท่าปกติ มือทัง้ สองวางบนโต๊ะ จากนัน้ กามือทัง้ สองหัน
เข้าหาตัว และวางศอกลงบนโต๊ะ ค่อย ๆ กรีดนิ ้วทีละนิว้ ทีละมื อ จะเริ่ม จากข้างไหนก่อนก็ได้
ไล่จากนิว้ หัวแม่มือไปถึงนิว้ ก้อยทีละนิว้ และไล่จากนิว้ ก้อยกลับมาที่นิว้ หัวแม่มือ ทัง้ ให้ครบทัง้ สอง
ข้าง
การวิเคราะห์กลุ่มกล้ามเนือ้ พบว่า กลุม่ กล้ามเนือ้ ที่บาบัด ได้แก่ กล้ามเนือ้ ฝ่ ามือ
(Lumbricals and Interossei)
จากการออกแบบกิ จ กรรมทางนาฏศิ ล ป์ ช่ ว ยลดอาการอาการชาและฝื ด ใน
การเคลื่ อนไหวที่ นิ ้ว ผู้วิจัยได้น าการเต้นในรู ป แบบแจ๊ ส ดานซ์ (Jazz Dance) และการเต้น โวค
(Vogue) ซึ่งเป็ นการเต้นรูปแบบใหม่ท่ีเน้นการใช้มือและข้อมือในการเคลื่อนไหวมากกว่าส่วนอื่นๆ
ในกิจกรรมนีย้ งั มีเทคนิคการเต้นที่เรียกว่า เทคนิคการแยกสัดส่วนของร่างกาย (Isolation) เพื่อช่วย
ให้การเคลื่อนไหวน่าสนใจมากขึน้
5.2 การวิเคราะห์ผลก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมนาฏศิลป์ สากลสาหรับ
อาการชาและฝื ดในการเคลื่อนไหวที่นิว้
5.2.1 เปรียบเทียบระดั บ ความเจ็ บ ปวดรายบุ คคลของอาการชาและฝื ดใน
การเคลื่อนไหวทีน่ ิว้ ในแต่ละระดับ (ก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรม) สามารถสรุปได้ดงั นี ้
ตาราง 10 เปรียบเทียบระดับความเจ็บปวดรายบุคคลของอาการชาและฝื ดในการเคลื่อนไหวที่นวิ ้
ในแต่ละระดับ (ก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรม)
ผูเ้ ข้าร่วม
กิจกรรม
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

ระดับความเจ็บปวด
ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
1
3
2
1
1
1
4
2
4
1

ระดับความเจ็บปวด
หลังเข้าร่วมกิจกรรม
0
1
0
0
0
0
3
1
0
0

ความยืดหยุ่นร่างกาย
หลังเข้าร่วมกิจกรรม
=
>
>
=
>
=
>
>
>
=
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ตาราง 10 (ต่อ)
ผูเ้ ข้าร่วม
กิจกรรม
K
L
M
N
O
P
Q

ระดับความเจ็บปวด
ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
1
3
1
2
2
4
2

ระดับความเจ็บปวด
หลังเข้าร่วมกิจกรรม
0
0
1
0
1
3
1

ความยืดหยุ่นร่างกาย
หลังเข้าร่วมกิจกรรม
>
>
=
>
>
>
>

ที่มา: ณัฐพร วิศาลธรกุล
5.2.2 เปรี ย บเที ย บระดั บ ความเจ็ บ ปวดของอาการชาและฝื ดในการ
เคลื่อนไหวทีน่ ิว้ ในแต่ละระดับ (ก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรม) สามารถสรุปได้ดงั นี ้
ตาราง 11 เปรียบเทียบระดับความเจ็บปวดของอาการชาและฝื ดในการเคลื่อนไหวที่นิว้ ในแต่ละ
ระดับ (ก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรม)
เปรียบเทียบระดับความเจ็บปวดของอาการชาและฝื ดในการเคลื่อนไหวที่นวิ ้ ในแต่ละระดับ
(ก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรม)
ระดับอาการที่พบ
5

4

3

2

1

0

ก่อน

หลัง

ก่อน

หลัง

ก่อน

หลัง

ก่อน

หลัง

ก่อน

หลัง

ก่อน

หลัง

0

0

3

0

2

2

5

0

7

5

0

10

ที่มา: ณัฐพร วิศาลธรกุล
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จากตารางที่ผวู้ ิจยั ได้นาเสนอโดยสรุปมาข้างต้น ผูว้ ิจยั สามารถสรุปผลได้ว่า
1) ความยืดหยุ่นของร่างกายหลังเข้าร่วมกิจกรรมพบว่า ร่างกายมีความยืดหยุ่น
มากขึน้ จานวน 12 คน และความยืดหยุ่นของร่างกายเท่าเดิมจานวน 5 คน
2) ก่ อ นเข้า ร่ว มกิ จ กรรมนั้น ระดับ ความเจ็ บ ปวดสูง สุด พบว่ า อยู่ ใ นระดั บ 4
จานวน 3 แต่จานวนคนที่พบมากสุดอยู่ในระดับ 1 จานวน 7 คน
3) หลังเข้าร่วมกิจกรรมระดับความเจ็บปวดสูงสุดพบว่า อยู่ท่ีระดับ 3 จานวน 2
คน แต่จานวนคนที่พบมากสุดอยู่ในระดับ 0 จานวน 10 คน
4) ผลเฉลี่ ย ระดั บ ความเจ็ บ ปวดที่ ล ดลงพบว่ า อยู่ ท่ี 1 ระดั บ จากตาราง
เปรียบเทียบระดับความเจ็บปวดรายบุคคล
5) จากตารางเปรียบเทียบระดับความเจ็บปวดรายบุคคลพบว่า มีกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 1 คน ที่เข้าร่วมกิจกรรมแล้วระดับความเจ็บปวดของอาการนัน้ ไม่เปลี่ยนแปลง

บทที่ 5
สรุ ปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
จากการวิ จั ย เรื่ อ ง “การพั ฒ นาชุ ด กิ จ กรรมนาฏศิ ล ป์ สากลส าหรับ กลุ่ ม คนท างาน
สานักงาน” ผูว้ ิจยั ดาเนินการวิจยั เพื่อให้งานวิจยั ได้สอดคล้องและตรงกับจุดมุ่งหมายของการวิจยั
และมี การดาเนินงานวิจัยและพัฒนาชุดกิจกรรมนาฏศิลป์ สากลสาหรับกลุ่มคนทางานสานักงาน
สรุปได้ดงั ต่อไปนี ้
1. สรุปผล
การวิ จั ย มี ค วามมุ่ ง หมายเพื่ อ พั ฒ นาชุ ด กิ จ กรรมนาฎศิ ล ป์ ส าหรับ กลุ่ ม คนท างาน
สานักงาน และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ กลุ่มคนทางานสานักงานอายุระหว่าง 22 - 40 ปี
จานวน 17 คน ซึ่งเป็ นพนักงานบริษัทสังกัด จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จากัด (มหาชน) แผนกดิจิตัล มีเดีย
(Digital Media) ที่ มี ก ลุ่ม คนท างานเข้า ข่ ายต่ อ โรคออฟฟิ ศซิ น โดรม (Office Syndrome) โดยมี
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามสภาพร่างกายที่พ บของกลุ่มคนทางานสานักงาน
(ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมและหลังเข้าร่วมกิจกรรม) และชุดกิจกรรมทางนาฏศิลป์ สากลสาหรับอาการ
ที่พบจากการทางานสานักงาน มีทงั้ หมด 5 ชุดกิจกรรม ได้แก่
กิจกรรมทางนาฏศิลป์ สากลสาหรับอาการปวดตึงที่คอ บ่า ไหล่
กิจกรรมทางนาฏศิลป์ สากลสาหรับอาการปวดหลัง
กิจกรรมทางนาฏศิลป์ สากลสาหรับอาการปวดและตึงที่ขา
กิจกรรมทางนาฏศิลป์ สากลสาหรับอาการปวดศีรษะ
กิจกรรมทางนาฏศิลป์ สากลสาหรับอาการชาและฝื ดในการเคลื่อนไหวที่นวิ ้
และอุป กรณ์ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ เช่ น กล้อ งบั น ทึ ก ภาพนิ่ ง และภาพเคลื่ อ นไหว
เครื่องบันทึกเสียง เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลทัง้ หมด
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจัย มีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย การพัฒนาชุดกิจกรรม
นาฏศิลป์ สากลสาหรับกลุม่ คนทางานสานักงาน มีรายละเอียดดังนี ้
การเก็บรวมรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ ยวข้องทั้ งในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผูเ้ ชี่ยวชาญในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เขี่ยวข้องกับ
การวิจัย โดยมีวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต ถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว บันทึกเสียงและการจด
บันทึก
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การเก็บ รวบรวมข้อ มูล จากการสัง เกตและสอบถามกลุ่ม ตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัย
โดยมีวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต ถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว บันทึกเสียงและการจดบันทึก
การเก็ บรวบรวมข้อมูล จากแบบสอบถามสภาพร่างกายที่พ บของกลุ่ม คนทางาน
สานักงานทัง้ ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมและหลังเข้าร่วมกิจกรรม
การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จากในระหว่ า งการท ากิ จ กรรม การพั ฒ นาชุ ด กิ จ กรรม
นาฏศิลป์ สากลสาหรับกลุม่ คนทางานสานักงาน
ข้ อ มู ล ที่ ต้ อ งใช้ ใ นการวิ จั ย มี จ ากหลายแหล่ ง ข้ อ มู ล และข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม านั้ น จะมี
ความหลากหลายทางเนื ้อหา ต้อ งผ่ า นการวิเคราะห์แ ละแยกแยะข้อมูล ที่ จ าเป็ น ต่ อ งานวิ จัย
การเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดนั้น จาเป็ นต้องผ่านกระบวนการหรือวิธีในการวิจัยที่ผูว้ ิจัยได้วาง
แบบแผนงานวิจยั ได้ดงั นี ้
ขั้น เตรี ย มการ ผู้วิ จั ย ได้ด าเนิ น การติ ด ต่ อ ประสานกั บ หน่ ว ยของกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
และติ ด ต่ อ ขออนุญ าตการท าวิจัย ในมนุ ษ ย์ รวมถึ ง จัด ท าหนัง สื อ ขอความร่ว มมื อ ในการวิ จัย
ดังกล่า ว อี ก ทั้ง การจัด เตรีย มชุด กิ จ กรรมและเอกสารที่ ใช้ในการสอบถามกลุ่ม ตัว ย่ างที่ ใช้ใน
การวิจยั
ขัน้ ดาเนินการ ผูว้ ิจยั ได้ลงพืน้ ที่ เพื่อชีแ้ จงรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการวิจยั และให้
กลุ่ม ตัวอย่างทาแบบสอบถามสภาพร่างกายที่พ บของกลุ่ม คนทางานสานักงาน (ก่อนเข้าร่วม
กิจกรรม) จากนัน้ ผูว้ ิจยั นาข้อมูลมาที่ได้จากแบบสอบถามมาเป็ นแนวทางในการจัดทาชุดกิจกรรม
นาฏศิลป์ สากลสาหรับกลุม่ คนทางานสานักงาน ภายหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรมผูว้ ิจยั ได้นาแบบ
แบบสอบถามสภาพร่างกายที่พบของกลุม่ คนทางานสานักงาน (หลังเข้าร่วมกิจกรรม) เพื่อให้กลุ่ม
ตัวอย่างได้ทาแบบสอบถามอีกครัง้ ซึ่งเป็ นการเก็บข้อมูลครัง้ สุดท้ายจากกลุ่ม ตัวอย่าง ก่อนนา
ข้อมูลที่ได้มาสรุปผลและอภิปรายผลการวิจยั
ผลการทดลองใช้ ชุ ด กิ จ กรรมนาฏศิ ล ป์ สากลส าหรับ กลุ่ ม คนท างานส านั ก งาน
จากจุดมุ่งหมายของการวิจัย ชุดกิจกรรมนาฏศิลป์ สากลสาหรับกลุ่มคนทางานสานักงานเป็ นสิ่ง
ส าคัญ ในการวิ จัย เป็ น อย่ า งมาก เมื่ อ ผู้วิ จัย ได้ข้อ มูล จากการเก็ บ รวมรวบข้อ มูล จากเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยว สอบถาม และสัมภาษณ์ ผูท้ รงคุณวุฒิและผูเ้ ชี่ยวชาญแล้ว จะพบว่า การเหยียด
ของกล้ามเนือ้ การยืดของกล้ามเนือ้ และการขยับตัวเพื่อเป็ นท่วงท่าจังหวะช้า - เร็ว เป็ นสิ่งสาคัญ
มาก ดังนัน้ การจัดทาชุดกิจกรรมนาฏศิลป์ สากลสาหรับกลุ่มคนทางานสานักงาน ผูว้ ิจยั ได้เล็ง เห็น
ถึ ง รู ป แบบการเต้น และเทคนิ ค ต่ า ง ๆ ของแต่ ล ะรู ป แบบ มาปรับ ใช้กับ แต่ ล ะอาการ ท่ ว งท่ า
เพื่อให้ชุดกิจกรรมนีส้ ามารถใช้ได้กบั ทุกเพศ ทุกวัย และที่สาคัญสุด การใช้กล้ามเนือ้ ให้ถูกจุดกับ
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อาการที่พบ เพื่อให้ชดุ กิจกรรมนาฏศิลป์ สากลสาหรับกลุ่มคนทางานสานักงานสามารถนาไปใช้ ได้
จริง และสามารถปฏิ บัติ ไ ด้ทุ ก ที่ ผู้วิ จัย ได้ท ดลองใช้ ชุด กิ จ กรรมนาฏศิ ล ป์ สากลส าหรับ กลุ่ ม
คนทางานสานักงาน โดยมีผลการเปรียบเทียบสภาพร่างกายก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรมของแต่
ละอาการที่ พ บในการท างานส านัก งาน พบว่ า ผลจากแบบสอบถามสภาพร่า งกายที่ พ บใน
การทางานสานักงาน (หลังจากที่เข้าร่วมกิจกรรม) มีระดับความเจ็บปวดของแต่ละอาการมีระดับ
ความเจ็ บปวดที่ลดลง และไม่ พ บอาการเจ็บปวดเลย ส่วนท่าที่ใช้ในกิจกรรมนั้นสามารถทาได้
ทุกเพศ ทุกวัย แต่ท่าที่ใช้ในกิจกรรม กลุ่ม ตัวอย่างบางคนอาจจะไม่ สามารถหรือทาท่าได้น้อย
ในขณะที่กลุ่ม ตัวอย่างบางคนสามารถทาได้ ความสามารถในการทาท่าในกิจ กรรมขึน้ อยู่กับ
ความสามารถทางด้านร่างกายพืน้ ฐานของแต่ละบุคคล เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างนัน้ มีความแตกต่าง
กันทัง้ เรื่องเพศ และวัย รวมถึงสภาพร่างกาย ชุดกิจกรรมนาฏศิลป์ ที่ผูว้ ิจัยได้ออกแบบมีประเด็น
สาคัญที่สามารถอภิปรายได้ดงั นี ้
กิจกรรมทางนาฏศิลป์ สากลสาหรับอาการปวดตึงที่คอ บ่า ไหล่ ผูว้ ิจัยได้นาการยืด
และการหดตัว ของกล้า มเนื ้อ (Contraction and Release) ซึ่ ง เป็ น หลัก การส าคัญ ในการเต้น
รูปแบบนาฏศิลป์ ร่วมสมัย (Contemporary Dance) อีกทัง้ ยังมีในเรื่องของการควบคุมลมหายใจ
การเต้นนัน้ เมื่อนักเต้นรู จ้ ักการควบคุมลมหายใจจะสามารถทาให้ควบคุมร่างกายได้ง่ายมากขึน้
และยังทาให้อาการเหนื่อยล้าจากการเต้นแสดงออกมาน้อยลงกว่าปกติ กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็ นกลุ่ม
คนทางานสานักงานการออกกาลังกายหรือการขยับตัวที่ มากเกินปกติ จะทาให้เจ็บปวดมากขึน้
และมีอาการเหนื่อยล้าของร่างกายที่มากกว่าปกติ การควบคุมลมหายใจจึงเป็ นเทคนิคหนึ่งที่ควร
นามาใช้ การเคลื่อนไหวตามความรูส้ ึกและจังหวะของเสียงดนตรี มีการผสมผสานการแยกสัดส่วน
ของร่างกาย (Isolation) ที่อยู่ในการเต้นแจ๊สดานซ์ (Jazz Dance) จะทาให้กลุ่มตัวอย่างรูจ้ ักและ
โฟกัส (Focus) ร่างกายได้มากขึน้ สามารถทาท่าในชุดกิจกรรมได้มากขึน้ เพื่อให้กิจกรรมไม่เกิด
ความน่าเบื่อสาหรับกลุม่ ตัวอย่าง ในแต่ละท่านัน้ ผูว้ ิจยั ได้ใส่จงั หวะที่แตกต่างกันออกไป
กิจกรรมทางนาฏศิลป์ สากลสาหรับอาการปวดหลัง ผูว้ ิจยั ได้นาการยืดและการหดตัว
ของกล้ามเนือ้ (Contraction and Release) และจุดศูนย์กลางของร่างกายมาใช้ในเคลื่อนไหวที่
มากขึน้ ผูว้ ิจัยเล็งเห็นถึงการควบคุมร่างกายที่เกิดความสมดุล เมื่อใดนักเต้นไม่มีความสมดุลใน
ร่างกาย จะทาให้เกิดอุบตั ิเหตุได้ง่ายขึน้ และกลุ่มตัวอย่างเป็ นกลุ่มคนที่การรักษาสมดุลในร่างกาย
อาจจะยังไม่เพียงพอต่อการเคลื่อนไหวร่างกายในชุดกิจกรรมนาฏศิลป์ นี ้ ผู้วจิ ยั ต้องการสร้างความ
แข็งแรง การรูจ้ กั สมดุลให้มากขึน้ การฝึ กสมดุลในชุดกิจกรรมนีจ้ ึงมีความจาเป็ นอย่างมาก อีกทัง้
ยังมีในเรื่องของการควบคุมลมหายใจ การเคลื่ อนไหวตามความรู ส้ ึกและจังหวะของเสียงดนตรี
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เทคนิคดังกล่าวข้างต้นเป็ นหลักการสาคัญในการเต้นรู ปแบบนาฏศิลป์ ร่วมสมัย (Contemporary
Dance) ผูว้ ิจยั ได้เพิ่มการผสมผสานการเต้นแจ๊สดานซ์ (Jazz Dance) เทคนิคการแยกสัดส่วนของ
ร่างกาย (Isolation) ซึ่ ง กล่า วไปในกิ จ กรรมทางนาฏศิ ล ป์ ส าหรับ อาการปวดตึ ง ที่ ค อ บ่ า ไหล่
นอกเหนื อจากนั้น ยัง ท าให้การวางต าแหน่ ง ร่างกายให้ดูส วยงาม น่ าสนใจ เมื่ อ น าการเต้น มา
ผสมผสานกันจึงเกิดท่าที่มีความลื่นไหลมากขึน้ แต่ยงั คงความแข็งแรงไว้
กิจกรรมทางนาฏศิลป์ ส าหรับอาการปวดและตึงที่ขา ในกิจกรรมนีน้ อกเหนือจาก
เทคนิคพืน้ ฐานที่กล่าวในกิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรมข้างต้น ผูว้ ิจัยได้นาเทคนิคการใช้เท้า เป็ นตัวนา
การวางตาแหน่งขาของบัลเลต์ (Feet Position) รวมถึงการวางนา้ หนักในแต่ละการเคลื่อนไหวจะมี
ความแตกต่ า งกั น และแจ๊ ส ดานซ์ (Jazz Dance) เช่ น การเตะขา การเต้น กั บ อุ ป กรณ์ ท่ี เป็ น
เอกลักษณ์ของแจ๊สดานซ์ (Jazz Dance) ซึ่งสาคัญสุดสาหรับกิจกรรมนี ้ ในการเคลื่อนไหวร่างกาย
พร้อมอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็ นอุปกรณ์แบบใดก็ตาม การเคลื่อนไหวของร่างกายนัน้ จะต้องรวมเป็ น
หนึ่งเดียวกับอุปกรณ์ ได้แก่ เก้าอี ้ ซึ่งในกิจกรรมแรก ๆ นัน้ เก้าอีจ้ ะเป็ นที่รองรับนา้ หนักของผูเ้ ต้น
แต่ในกิจกรรมที่ผ่านมาผูว้ ิจัยได้ใส่เทคนิคเพิ่มเติม และการเคลื่อนไหวของเก้ าอีใ้ ห้มากขึน้ กว่า 2
กิจกรรมที่ผ่านมา ทาให้เก้าอีจ้ ะมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนทิศทางได้ และในบางท่าสามารถทาให้ยืด
ได้มากขึน้ กว่าเดิม
กิจกรรมทางนาฏศิลป์ สากลสาหรับอาการปวดศีรษะ ผูว้ ิจัยได้นาการเต้นในรูปแบบ
นาฏศิ ล ป์ ร่ ว มสมั ย (Contemporary Dance) มาใช้ใ นกิ จ กรรม บอกเล่ า ท่ า ทาง อาการผ่ า น
การเคลื่ อนไหวของร่างกาย ในกิจ กรรมนี ้จ ะเน้นที่ ก ารผ่อ นคลายทางด้านอารมณ์ จิ ตใจ และ
ร่างกาย ปล่อยให้ร่างกายขยับไปตามแรง เน้นหลักตามธรรมชาติของร่างกาย ไม่มี ขอ้ จากัดใน
การเคลื่อนไหวหรือ มี กฎเกณฑ์เหมื อนการเต้นในรู ปแบบบัลเล่ต์ สามารถทาการเคลื่อนไหวได้
ทุกรู ปแบบตาม ความต้องการของร่างกาย นี่คือจุดที่ทาให้การเต้นในรู ปแบบนาฏศิลป์ ร่วมสมัย
(Contemporary Dance) แตกต่างจากรู ปแบบอื่น และเหมาะกับกิจกรรมทางนาฏศิลป์ ส าหรับ
อาการปวดศีรษะ และเทคนิคที่สาคัญคือ การควบคุมลมหายใจในการเคลื่อนไหว ซึ่งเป็ นพืน้ ฐานที่
สาคัญของการเต้นในรูปแบบนาฏศิลป์ ร่วมสมัย (Contemporary Dance)
กิจกรรมทางนาฏศิลป์ สากลสาหรับอาการชาและฝื ดในการเคลื่อนไหวที่นิว้ ผูว้ ิจยั ได้
นาการเต้นในรู ปแบบแจ๊สดานซ์ (Jazz dance) และการเต้นโวค (Vogue Dance) ซึ่งเป็ นการเต้น
รูปแบบใหม่ (New Dance) ที่เน้นการใช้มือและข้อมือในการเคลื่อนไหวมากกว่าส่วนอื่นๆ ซึ่งผูว้ ิจยั
เล็งเห็นว่ามีความเหมาะสมกับ กิจกรรมทางนาฏศิลป์ สาหรับอาการชาและฝื ดในการเคลื่อนไหว
ที่นิว้ ในกิจกรรมนีย้ ังมีเทคนิคการเต้นที่เรียกว่า เทคนิคการแยกสัดส่วนของร่างกาย (Isolation)
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เพื่อช่วยให้การเคลื่อนไหวน่าสนใจมากขึน้ กิจกรรมนีจ้ ะมีความแตกต่างจากกิจกรรม 4 กิจกรรม
ข้างต้นตรงจังหวะที่ใช้ในการเคลื่อนไหวของนิว้ จะมีความเร็วกว่ากิจกรรมอื่น ๆ เพื่อลดอาการชา
และฝื ดในการเคลื่อไหวที่นวิ ้
ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมนาฏศิลป์ สากลสาหรับกลุม่ คนทางานสานักงานผูว้ ิจยั ได้พัฒนา
ชุดกิจกรรมนาฏศิลป์ สากลสาหรับกลุม่ คนทางานสานักงาน โดยจัดทาในรูปแบบที่น่าสนใจมากขึน้
มีรูปแบบของนาฏศิลป์ และทักษะทางนาฏศิลป์ สากลที่หลากหลาย อันได้แก่ แจ๊สดานซ์ (Jazz
Dance) บัลเลต์ (Ballet) นาฏศิลป์ ร่วมสมัย (Contemporary Dance) โวคดานซ์ (Vogue Dance)
นามาปรับใช้ให้เข้ากับอาการและกลุม่ คนทางานสานักงาน การพัฒนาชุดกิจกรรมนาฏศิลป์ สาหรับ
กลุ่มคนทางานสานักงานนีม้ ีระยะเวลาที่ใช้ในกิจกรรมนีเ้ ป็ นจานวน 12 วัน ในแต่ละวันนั้นจะทา
กิจ กรรมทั้ง หมด 3 รอบ รอบละ 5 – 10 นาที เพื่ อ ให้ต รงตามหลัก การแพทย์ ผู้วิจัย ได้ผ ลสรุ ป
แบบสอบถามสภาพร่างกายที่พบในการทางานสานักงาน กลุ่มตัวอย่างมีระดับความเจ็บปวดของ
แต่ละอาการไปในทางที่ดีขนึ ้ ดังนี ้
กิจกรรมทางนาฏศิลป์ สากลสาหรับอาการปวดตึงที่คอ บ่า ไหล่ ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
กลุ่มตัวอย่างมีระดับความปวดที่มากที่สุดอยู่ท่ี ระดับ 3 จานวน 8 คน และหลังเข้าร่วมกิจกรรม
กลุม่ ตัวอย่างมีระดับความปวดที่มากที่สดุ อยู่ท่ี ระดับ 2 จานวน 10 คน
กิ จ กรรมทางนาฏศิ ล ป์ สากลส าหรับ อาการปวดหลัง ก่ อ นเข้า ร่ว มกิ จ กรรมกลุ่ม
ตัวอย่างมีระดับความปวดที่มากที่สุดอยู่ท่ี ระดับ 3 จานวน 8 คน และหลังเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
ตัวอย่างมีระดับความปวดที่มากที่สดุ อยู่ท่ี ระดับ 2 จานวน 8 คน
กิจกรรมทางนาฏศิลป์ สากลสาหรับอาการปวดและตึงที่ขา ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
ตัวอย่างมีระดับความปวดที่มากที่สุดอยู่ท่ี ระดับ 2 จานวน 6 คน และหลังเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
ตัวอย่างมีระดับความปวดที่มากที่สดุ อยู่ท่ี ระดับ 0, 1 และ 2 จานวน 5 คน
กิจ กรรมทางนาฏศิ ล ป์ สากลส าหรับ อาการปวดศี รษะ ก่อ นเข้าร่วมกิจ กรรมกลุ่ม
ตัวอย่างมีระดับความปวดที่มากที่สุดอยู่ท่ี ระดับ 1 จานวน 5 คน และหลังเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
ตัวอย่างมีระดับความปวดที่มากที่สดุ อยู่ท่ี ระดับ 0 จานวน 7 คน
กิจกรรมทางนาฏศิลป์ สากลสาหรับอาการชาและฝื ดในการเคลื่อนไหวที่นิว้ ก่อนเข้า
ร่วมกิจกรรมกลุ่มตัวอย่างมีระดับความปวดที่มากที่สุดอยู่ท่ี ระดับ 1 จานวน 7 คน และหลังเข้า
ร่วมกิจกรรมกลุม่ ตัวอย่างมีระดับความปวดที่มากที่สดุ อยู่ท่ี ระดับ 0 จานวน 10 คน
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นอกจากผลสรุปข้างต้นแล้ว ในแต่ล ะอาการระดับความเจ็บอื่น ๆ ก็ได้มีค่าระดับความ
เจ็บปวดที่ลงลดเช่นกัน จากการเข้าร่วมกิจกรรมผูว้ ิจัยพบว่า ชุดกิจกรรมมี ความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการวิจยั
2. อภิปรายผล
ในการวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมนาฏศิลป์ สากลสาหรับกลุ่มคนทางานสานักงาน
ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการตามลาดับขัน้ ตอน โดยในแต่ละขัน้ ตอนนัน้ ผูว้ ิจยั พบประเด็นที่สาคัญ จึงนามา
อภิปรายผลดังนี ้
2.1 ระดับความเจ็บปวดก่อนและหลังเข้าร่วมชุดกิจกรรมนาฏศิลป์ สาหรับกลุ่ม
คนทางานสานักงาน
2.1.1 ระดับความเจ็บปวดทีม่ ีความเปลี่ยนแปลงมากทีส่ ุด
จากผลการวิจัย ชุด กิ จ กรรมนาฏศิล ป์ สากลส าหรับ กลุ่ม คนท างานส านัก งาน
ผูว้ ิจยั พบว่า ชุดกิจกรรมนาฏศิลป์ สาหรับอาการปวดตึงคอ บ่า ไหล่ มีระดับความเจ็บปวดที่ลดลง
อยู่ท่ี ระดับ 2 จานวน 10 คน และชุดกิจกรรมนาฏศิลป์ สาหรับอาการชาและฝื ดในการเคลื่อนไหวที่
นิว้ มีระดับความเจ็บปวดที่ลดลงอยู่ท่ี ระดับ 0 จานวน 10 คนนัน้ เห็นได้ว่าระดับความเจ็บปวดที่
ลดลงมากกว่าชุดกิจกรรมอื่น ๆ ในขณะที่ชุดกิจกรรมอื่นมีความเจ็บปวดที่ลดลงแบบกระจายระดับ
ความเจ็บปวด ผูว้ ิจยั จึงถือว่า ชุดกิจกรรมสาหรับ 2 อาการข้างต้นนี ้ เป็ นชุดกิจกรรมที่เห็นผลได้ดี
ที่สดุ จากชุดกิจกรรมทัง้ หมด
2.1.2 ระดับความเจ็บปวดทีม่ ีความเปลี่ยนแปลงน้อยทีส่ ุด
จากผลการวิจัย ชุด กิ จ กรรมนาฏศิล ป์ สากลส าหรับ กลุ่ม คนท างานส านัก งาน
ผูว้ ิจยั พบว่า ชุดกิจกรรมนาฏศิลป์ สาหรับอาการปวดและตึงที่ขา มีระดับความเจ็บปวดที่ลดลงอยู่ท่ี
ระดับ 2 ระดับ 1 และระดับ 0 ในจ านวนที่ เท่ า กัน คื อ 5 คนในแต่ ล ะระดับ แสดงให้เห็ น ว่ าชุ ด
กิจกรรมนีไ้ ม่สามารถลดอาการปวดและตึงที่ขาได้เท่าที่ควร ส่วนชุดกิจกรรมสาหรับอาการปวด
หลังและปวดศีรษะนั้น มีระดับความเจ็ บปวดที่ลดลงอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีกว่าชุดกิจ กรรมนาฏศิลป์
สาหรับอาการปวดและตึงที่ขา แต่นอ้ ยกว่าชุดกิจกรรมนาฏศิลป์ สาหรับอาการปวดตึงคอ บ่า ไหล่
และชุดกิจกรรมนาฏศิลป์ สาหรับอาการชาและฝื ดในการเคลื่อนไหวที่นวิ ้
2.2 ความยืดหยุ่นหลังจากทาชุดกิจกรรมนาฏศิลป์ สาหรับกลุ่มคนทางาน
สานักงาน
จากผลการวิจัยชุดกิจกรรมนาฏศิลป์ สากลสาหรับกลุ่มคนทางานสานักงาน ผูว้ ิจัย
พบว่า การเคลื่อนไหวในแต่ละกิจกรรมนั้นนอกจากช่ วยบรรเทาอาการความเจ็บปวดที่เกิดขึน้
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ยังสามารถทาให้ร่างกายเกิดความเกิดความยืดหยุ่นมากขึน้ และผูว้ ิจยั พบอีกว่า การที่ร่างกายเกิด
ความยืดหยุ่นส่วนมากนัน้ จะทาให้ร่างกายสามารถทาการเคลื่อนไหวได้มากขึน้ และอาการความ
เจ็ บ ปวดลดลง แต่ในกลุ่ม ตัวอย่างบางคนอาการเจ็ บ ปวดลดลง ความยื ดหยุ่น ของร่างกายไม่
เปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ ยนแปลงน้อยมาก ทั้งนีข้ ึน้ อยู่กับพืน้ ฐานความยืดหยุ่นร่างกายของแต่ละ
บุคคล
ในการทาชุดกิจกรรมนีก้ ่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรมมีการทาแบบสอบถาม สภาพ
ร่างกายที่พบในการทางานสานักงาน เพื่อวัดระดับความเจ็บปวดแต่ละอาการว่ามีอาการเจ็บปวด
เปลี่ ย นแปลงหรือ ไม่ ภายหลังจากการวิเคราะห์ข้อ มูลวิจัย ผู้วิจัยมี ค วามเห็ น ว่า ในการท าชุด
กิจ กรรมนั้น สามารถใช้การสังเกตความยื ด หยุ่น ของร่างกายแทนการท าแบบสอบถามสภาพ
ร่างกายที่พบในการทางานสานักงานได้ผลระดับนึง ถ้าความยืดหยุ่นของร่างกายพัฒนาจะทาให้
สามารถเคลื่อนไหวในท่าต่าง ๆ ได้มากขึน้ แสดงว่าอาการเจ็บปวดลดลงไม่มากก็นอ้ ย เพราะถ้า
ร่างกายเกิดความเจ็บปวดจะทาให้ไม่สามารถเคลื่อนไหวในท่าต่าง ๆ ได้มากเท่าที่ควร
2.3 รู ปแบบของแบบวัดระดับความเจ็บปวด (Pain Scale)
จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับปั ญหาหรือสุขภาพที่พ บในการทางานสานักงาน พบว่า
ในปั จจุบันปั ญ หาทางร่างกายที่พบจากการทางานสานักงานนั้นมีมากขึน้ ในทุก ๆ ปี มีทั้งอาการ
เจ็บปวด เมื่อยล้า และโรคต่างๆ สาเหตุลว้ นเกิดจาการการนั่ งทางานในสานักงานติดต่อกันนาน
จนเกิน ไป ทาให้ไม่ ค านึ งถึงผลเสี ยต่อสุขภาพที่เกิด ขึน้ การที่จ ะรัก ษา บรรเทาอาการเจ็ บปวด
เหล่านีใ้ ห้ลดลง ควรทาเป็ นประจา โดยใช้ระยะเวลาไม่นาน 5 – 10 นาที ทุก ๆ 2 หรือ 3 ชั่วโมง
เพื่อที่จะละเว้นจากการทางาน อาการส่วนใหญ่ท่ีพบในการทางานสานักงาน ได้แก่ อาการปวดตึง
ที่คอ บ่า ไหล่ อาการปวดหลัง อาการปวดและตึงที่ขา อาการปวดศีรษะ และอาการชาและฝื ดใน
การเคลื่ อนไหวที่ นิว้ ซึ่ง เกิดจากกระดูกและข้อ เส้น ประสาท และกล้ามเนื ้อ อาการเหล่านี ้เมื่ อ
เกิดขึน้ จะมีการสะสมความเจ็บปวดไปเรื่อย ๆ จนในบางทีไม่สามารถที่จะทนทางานต่อได้
ผูว้ ิจัยยังได้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับอาการที่พบในการทางานสานั กงาน
หรือโรคออฟฟิ ศซินโดรม (Office Syndrome) ได้ทราบว่า ในทางการแพทย์นั้นมักจะใช้แบบวัด
ระดับความเจ็บปวด (Pain Scale) ซึ่งเป็ นการวัดผลความเจ็บปวดจากผูท้ ่ีรูส้ ึกเจ็บปวด เนื่องจาก
จะรู ร้ ะดับ ความเจ็ บ ของตนเองได้ดี ท่ี สุด แบบวัด ระดับ ความเจ็ บ ปวด (Pain Scale) นี ้มี ห ลาย
รู ป แบบ เช่ น แบบวั ด ระดั บ ความเจ็ บ ปวด (Pain Scale) ที่ มี แ ต่ เส้ น และตั ว เลขที่ บ่ ง บอก
ความเจ็ บ ปวดของอาการต่าง ๆ โดยเริ่ม ตั้งแต่ 0 – 10 และแบบวัดระดับ ความเจ็ บ ปวด (Pain
Scale) ที่ใช้รูปภาพแสดงถึงสีหน้าของความเจ็บปวดหรือที่เรียกว่า Facial Scales จะเริ่มตั้งแต่
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ภาพใบหน้าที่มีรอยยิม้ ไปจนถึงภาพใบหน้าที่มีนา้ ตา ซึ่งเป็ นระดับอาการที่เจ็บปวดที่สุด แต่แบบ
วัดระดับความเจ็บปวด (Pain Scale) แบบนีก้ ็จะมีตัวเลขกากับด้วยเช่นกัน ทั้ง 2 แบบที่ผูว้ ิจัยได้
กล่าวมาข้างต้นนั้น นอกจากตัวเลขและใบหน้าแล้ว จะมีคาอธิบายถึงระดับความเจ็บปวดโดย
เปรียบเทียบกับตัวเลข 0 - 10 เพื่อให้เข้าใจอย่างชัดเจนและมีความถูกต้อง การใช้แบบวัดระดับ
ความเจ็ บ ปวด (Pain Scale) ทางการแพทย์นั้น ยัง มี ก ารแบ่ ง ใช้ต ามช่ ว งอายุ การวัด แบบใช้
เครื่องมือหรือไม่ใช้เครื่องมือ แต่สามารถปรับใช้ตามความสะดวกและให้เหมาะสมกับกับบุคคล
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลและอาการความเจ็บปวดนัน้ ๆ ได้
ผู้วิ จั ย จึ ง น าข้อ มู ล ข้า งต้ น มาปรับ ใช้ใ นแบบสอบถามสภาพร่ า งกายที่ พ บใน
การทางานสานักงาน ทัง้ ก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรม โดยที่ยึดหลักอาการในแบบสอบถามจาก
การศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล และนาแบบวัดระดับความเจ็บปวด (Pain Scale) ที่ใช้รูปภาพ
แสดงถึงสีหน้าของความเจ็บปวด มาแบ่งเป็ นระดับความเจ็บปวด ระดับที่ 0 - ระดับที่ 5 โดยมี
การอธิบายการเจ็บปวดแต่ละระดับกากับไว้ในแบบสอบถามสภาพร่างกายที่พบในการทางาน
สานักงาน ทาให้กลุ่มตัวอย่างที่กรอกแบบสอบถามมีความง่ายและเข้าใจ สามารถให้ขอ้ มูลความ
เจ็บปวดของอาการที่พบได้ถกู ต้อง
2.4 ชุดกิจกรรมนาฏศิลป์ สากลสาหรับกลุ่มคนทางานสานักงาน
ผู้วิ จั ย ได้ จั ด ท าชุ ด กิ จ กรรมนาฏศิ ล ป์ สากลส าหรับ กลุ่ ม คนท างานส านั ก งาน
ตามอาการที่พบ 5 อาการ ได้แก่ อาการปวดตึงที่คอ บ่า ไหล่ อาการปวดหลัง อาการปวดและตึง
ที่ขา อาการปวดศีรษะ อาการชาและฝื ดในการเคลื่อนไหวที่นิว้ อาการทั้งหมดนีเ้ มื่ อทดลองใช้
นาฏศิ ล ป์ ในรู ป แบบต่ า ง เช่ น แจ๊ ส ดานซ์ (Jazz Dance) บัล เลต์ (Ballet) นาฏศิ ล ป์ ร่ว มสมั ย
(Contemporary Dance) ฯลฯ ผู้วิจัยได้พ บว่า การจัด ท ากิ จ กรรมนาฏศิ ลป์ ส าหรับ อาการปวด
ศีรษะนัน้ เนื่องจากแนวคิดเกี่ยวกับโรคออฟฟิ ศซินโดรม (Office Syndrome) มีขอ้ มูลของอาการ
ปวดศีรษะว่า สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการก้มตัวทางานมากเกินไป ซึ่งส่วนนีน้ ั้นเป็ นเกี่ยวกับทาง
กายภาพ และยัง มี อี ก หลายสาเหตุท่ี ก ารท ากิ จ กรรมนาฏศิ ล ป์ นี ้ไม่ ส ามารถส่ง ผลโดยตรงได้
เท่าที่ควร คือ สาเหตุจากความไวที่มากกว่าปกติของระบบประสาทเองอาจ ซึ่งทาให้เกิดโรคปวด
ศีรษะไมเกรน หรือจากความผิดปกติอ่ืน ๆ เช่น เนือ้ งอกในสมอง เส้นเลือดในสมองแตก ความดัน
ในสมองผิ ดปกติ ยาหรื อสารเคมี บ างชนิด เป็ น ต้น กิจ กรรมนาฏศิลป์ ส าหรับอาการปวดศีรษะ
อาจจะต้องมี การใช้ศาสตร์อ่ืน ๆ เช่น การนวดและกดจุด โยคะ ไทเก๊ก เป็ นต้น เข้ามาประยุกต์
เพื่อให้ผลลัพธ์ท่ไี ด้จากการทากิจกรรมเห็นผลที่ชดั เจนมากขึน้
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2.5 การออกแบบทางนาฏศิลป์ ในชุดกิจกรรมนาฏศิลป์ สาหรับกลุ่มคนทางาน
สานักงาน
จากแนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบท่าเต้นนัน้ จะมีหลักขัน้ ตอน เพื่อเป็ นแนวทางในการ
ออกแบบท่าเต้นให้มีความสมบูรณ์แบบมากที่สดุ ผูว้ ิจยั ได้พบว่า ในการออกแบบท่าเต้นที่ใช้ในชุด
กิจกรรมนาฏศิลป์ สากลสาหรับกลุม่ คนทางานสานักงาน เริ่มจากแรงบันดาลใจ (Stimuli) ในส่วนนี ้
ผูว้ ิจยั ได้มีแรงบันดาลใจส่วนหนึ่งมาจากการริเริ่มทาวิจยั และการพัฒนาชุดกิจกรรมนาฏศิลป์ สากล
สาหรับกลุ่ม คนทางานส านักงาน เพื่อลดอาการเจ็ บปวดที่พ บ การออกแบบท่าเต้นจึงคานึงถึง
อาการที่ พ บ ประเภทของการเต้น ราที่ จ ะน าเสนอ (Types of Dances) ผู้วิ จัย ได้เลื อ กรู ป แบบ
การเต้นราที่เหมาะสมกับอาการในแต่ละอาการ รู ปแบบของนาฏศิลป์ ที่ใช้ในแต่ละอาการจึงมี
ความเหมือนและแตกต่างกันออกไปตามสมควร การเลือกจุดที่น่าสนใจ มาขัดเกลา (Selective
and Refinement) การเลือกอาการ ท่าเต้นที่ใช้ รวมถึงจังหวะมาปรับให้เกิดความลื่นไหล สวยงาม
ก่อนจะดาเนินการกากับให้มีรูปแบบทางการแสดง (Motif) เป็ นการสรุ ปรวมท่าเต้น รู ปแบบทาง
นาฏศิลป์ เพลง และอาการที่ใช้ ต้องนาทัง้ หมดมาจัดการให้เป็ นชุดกิจกรรมนาฏศิลป์ สากลสาหรับ
กลุม่ คนทางานสานักงาน
ในงานวิ จัย นี ้ขั้น ตอนในการออกแบบที่ ไม่ พ บคื อ ไม่ มี ก ารทดลองโดยการด้น สด
(Improvisation) และการประเมิ น ผลจากการด้น สด (Evaluation of Improvisation) ตามหลัก
การออกแบบท่าเต้น ซึ่งเป็ นสิ่งจาเป็ นสาหรับการออกแบบทางนาฏศิลป์ เนื่องจากการวิจัยเรื่อง
การพัฒนาชุดกิจกรรมนาฏศิลป์ สากลสาหรับกลุ่มคนทางานสานักงาน มีความเป็ นต้องคานึงถึง
ท่าเต้นทางนาฏศิลป์ ที่ตอ้ งผ่านการวิเคราะห์ให้เหมาะสมกับช่วงอายุ เพศ สาคัญที่สุดคือ อาการ
แต่ละอาการที่พบ ถ้าผูว้ ิจยั ใช้การทดลองโดยการด้นสด (Improvisation) และ การประเมินผลจาก
การด้นสด (Evaluation of Improvisation) ท่าเต้นที่ใช้ในกิจกรรมจะไม่สามารถลดอาการปวดที่
พบในการทางานสานักงาน และท่าเต้นที่เกิดขึน้ จะมีความแตกต่างกันไปเฉพาะตัวบุคคล ส่งผลต่อ
การประเมินและไม่สามารถสรุปผลการวิจยั ได้
3. ข้อเสนอแนะ
3.1 ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้และสาหรับผู้ทจี่ ะทาการวิจัยต่อไป
จากการศึกษาวิจยั เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมนาฏศิลป์ สากลสาหรับกลุ่มคนทางาน
สานักงานนี ้ ผูว้ ิจยั สามารถสรุปข้อเสนอแนะของงานวิจยั นีไ้ ด้ดงั ต่อไปนี ้
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3.1.1 ในการศึกษาครัง้ ต่อไปผูว้ ิจัยควรศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึน้ รวมถึง
การศึกษาข้อมูล ในศาสตร์อ่ืน ๆ ศิลปะในแขนงต่าง ๆ นาฏศิลป์ สากลในรู ปแบบใหม่ เทคนิคที่
แตกต่างจากเดิมที่สามารถนามาปรับใช้ได้ เพื่อให้ได้ชดุ กิจกรรมแบบใหม่
3.1.2 ชุด กิ จ กรรมนาฏศิ ล ป์ สากลส าหรับ กลุ่ม คนท างานส านัก งานนี ้ผู้วิจัย มี
ความเห็นว่า สามารถสลับท่าในแต่ละกิจกรรมได้ หรือสามารถสลับชุดกิจกรรม เช่น ในการบริหาร
ครั้งแรกน ากิ จ กรรมอาการปวดคอ บ่ า ไหล่ , อาการปวดและตึง ที่ ขา และอาการชาและฝื ดใน
การเคลื่อนไหวที่นวิ ้ ส่วนในครัง้ ต่อไปนากิจกรรมอาการปวดศีรษะ, อาการปวดหลัง
3.1.3 ท่าที่ใช้ในชุดกิจ กรรมทั้งหมดสามารถปรับเปลี่ยนจานวนครัง้ ในการท า
กิจกรรม รวมไปถึงจานวนท่า แต่ควรมีขนั้ ต่าสุดอย่างน้อย 5 นาทีในการปฏิบตั ิกิจกรรมชุดนี ้
3.1.4 สาหรับผูท้ ่ีมีอาการความเจ็บปวดใกล้เคียงกับโรคออฟฟิ ศซินโดรม (Office
Syndrome) สามารถนาชุดกิจกรรมนีน้ าชุดกิจกรรมไปใช้ได้ โดยไม่จาเป็ นต้องใช้แบบสอบถาม
สภาพร่างกายที่พบในการทางานสานักงาน

บรรณานุ กรม

บรรณานุกรม
Artbangkok. (2561). Vogue Dance & Life of Thai’s Voguer Sunya Phitthaya Phaefuang.
Retrieved from https://www.artbangkok.com/?p=46316
Artbangkok. (2561). Vogue Dance. Retrieved from https://www.artbangkok.com/
?p=46316
Bangkok Dance. (2561). คอนเทมโพรารี แดนซ์. Retrieved from http://bangkokdance
academy.com/class/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0
%B8%97%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B2%
E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%8B
%E0%B9%8C/
Bangkok Dance. (2561). แจ๊สแดนซ์. Retrieved from http://bangkokdanceacademy.com/
class/%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b9%8a%e0%b8%aa-%e0%b9%81%
e0%b8%94%e0%b8%99%e0%b8%8b%e0%b9%8c/
Bangkok Dance. (2561). บัลเล่ต.์ Retrieved from http://bangkokdanceacademy.com/
class/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0
%B9%88%E0%B8%95%E0%B9%8C/
Childrenlovethai. (2561). ประโยชน์ของนาฏศิลป์ . Retrieved from http://lovenattasinthai.
blogspot.com/p/blog-page_65.html
Cirino, E. (2017). PAIN SCALE. Retrieved from https://www.healthline.com/health/
pain-scale?fbclid=IwAR2LINuv1UvC_m-5Ni4EuaVswI3oj9NA949CvPBTUTM
mrWB7GZQKW6uh8NM
Cohan, R. (2540). THE DANCE WORKSHOP. London: Gaia Books Ltd.
Goodill, S. W. (2005). An Introduction to Medical Dance/Movement Therapy. Great Britain:
Athenaeum Press, Gateshead, Tyne and Wear.
Naiyarat Prasongsook. (2559). แบบวัดระดับความเจ็บปวด (pain scale). Retrieved from

113
http://www.thethaicancer.com/Webdocument/GP_article/GP_article_003.html
Payne, H. (2004). Dance movement therapy: theory and practice. New York: BrunnerRoutledge Taylor & Francis Group Hove And New York.
กรุงเทพธุรกิจ. (2560). สัญญาณเตือน ตาเสือ่ ม. สืบค้นจาก http://www.bangkokbiznews.com/
news/detail/599360
ข่าวประชาสัมพันธ์. (2560). โรคยอดฮิตของวัยทางาน. สืบค้นจาก https://bit.ly/2BJQASI/
จุฑาภรณ์ จันทบาล และชมนาด กิจขันธ์. (2553). การศึกษาท่ารานาฏศิลป์ ไทยสาหรับเด็กดาวน์ซิน
โดรม: ศึกษาเฉพาะการเคลื่อนไหวกล้ามเนือ้ มัดใหญ่. วารสารศิลปกรรมบูรพา, 13(1).
เจาะลึกระบบสุภาพ. (2558). กรมอนามัยเผย 10 ความเสีย่ งรุมเร้าสุขภาพวัยทางาน. สืบค้นจาก
https://www.hfocus.org/content/2015/05/9895
ชาญทอง บุษยวิไลมาศ. (2561). แบบวัดระดับความเจ็บปวด. สืบคืนจากhttp://
www.errama.com/system/spaw2/uploads/files/EstimationofpaininED.pdf
ดาริณี ชานาญหมอ. (2545). ระบา รา เต้น. กรุงเทพฯ: ไอเดียสแควร์.
ถือศีล ดิฐวัฒน์โยธิน. (2551). โยคะบาบัด สาหรับชาวออฟฟิ ศ. กรุงเทพฯ: เนชั่นบุ๊คส์.
ทวีรศั มิ์ พรหมรัตน์, นิรชั สุดสังข์, ปรีชา ปั้นกล่า, และกุณฑล ตรียะวรางพันธ์. (2559). การพัฒนา
รูปแบบกิจกรรมศิลปะเพื่อบาบัดความเครียดผูต้ ิดสารเสพติด. วารสารวิชาการศิลปะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 7(1).
ทวีศกั ดิ์ สิริรตั น์เรขา. (2550). ศิลปะบาบัด ศาสตร์และศิลป์ แห่งการบาบัด. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ครุ ุ
สภาลาดพร้าว.
ทีมงานทรูปลูกปัญญา. (2557). ประโยชน์ของนาฏศิลป์ . สืบค้นจาก http://
www.trueplookpanya.com/new/asktrueplookpanya/questiondetail/8138
ไทยรัฐฉบับพิมพ์. (2560). โรคนิว้ ล็อกวัยทางาน. สืบค้นจาก https://www.thairath.co.th/content/
840673
ธันยวงศ์ เศรษฐ์พิทกั ษ์. (2558). ปัจจัยทีส่ ง่ ผลให้พนักงงานออฟฟิ ศทางานติดต่อกันเป็ นระยะ
เวลานานและเป็ นโรคคอมพิวเตอร์ซินโดรม. (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์

114
และการบัญชี). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพฯ.
นรากร พลหาญ, สมสมร เรืองวรบูรณ์, โกมล บุญแก้ว, และอนุพงษ์ ศรีวิรตั น์. (2557). กลุม่ อาการที่
เกิดต่อร่างกายจากการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยนครพนม. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี), 6(12).
นราพงษ์ จรัสศรี. (2559). ประวัตนิ าฏยศิลป์ ตะวันตก. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
ปทัตตา ภริตาธรรม. (2537). สุขภาพดี all in office กายบริหารและวิธีปฏิบตั ติ น เพือ่ คุณภาพชีวติ
ของวัยทางาน. กรุงเทพฯ: แพรธรรม.
พิชญาภา วิศิษฎ์ศิลป์ . (2559). แนวคิดและกระบวนการออกแบบท่าเต้นเพือ่ สร้างภาพลักษณ์ศลิ ปิ น:
กรณีศกึ ษา: อภิสราฐ์ เพชรเรืองรอง. (ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
ศิลปะการแสดงศึกษา). บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.
มนรดา ฉัตราธรรม. (2553). 100 tricks กระดิกกายหน้าคอม. กรุงเทพฯ. ยูโรป เพรส บจก.
มัญชิมา มะกรวัฒนะ. (2560). โรคตาของวัยทางาน. สืบค้นจาก https://www.xn--12c4bzbza
2bj4p.com/single-post/www-%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%
B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B2com%E0%B8%AD%E0%B8%B
2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8
%B0%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%
B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0
%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%
E0%B8%99
รสิกา ไฝขาว. (2559). การศึกษาเปรีบเทียบการเรียนการสอนของโรงเรียนบัลเล่ตใ์ นเขต
กรุงเทพมหานคร. (ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดงศึกษา).
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.
โรงพยาบาลกรุงเทพ. (2560). โรคซีวเี อส. สืบค้นจาก http://www.bangkokhealth.com/health/
article/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0

115
%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0B8%AD%E0%B8%AA-1455
โรงพยาบาลกรุงเทพ. (2560). อาการปวดศีรษะ. สืบค้นจาก http://www.bangkokhealth.com/
health/article/%E0%B8%9B%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A8%E0%B8%
B5%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8
%81%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%
B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0
%B8%B2-2365
โรงพยาบาลกรุงเทพ. (2560). อาการปวดหลังเรือ้ รัง. สืบค้นจากhttps:/
/www.bangkokhospital.com/index.php/th/diseases-treatment/-35
โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์. (2560). โรคนิว้ ล็อก. สืบค้นจากhttp://www.saintlouis.or.th/
article/show/_21-3-2017-14:9
โรงพยาบาลบารุงราษฏ์. (2560). อาการปวดหลังเรือ้ รัง. สืบค้นจากhttps://
www.bumrungrad.com/th/spine-institute-surgery-bangkok-thailand-bestjci/conditions/back-pain
โรงพยาบาลยันฮี. (2560). โรคริดสีดวงทวาร. สืบค้นจาก http://th.yanhee.net/operation/
188/14/th
โรงพยาบาลราชวิถี. (2560). โรคนิว้ ล็อก. สืบค้นจาก http://110.164.68.234/news_raja/
index.php?mode=topicshow&tp_id=6586
ลี ดงยอบ. (2558). รู ก้ ่อนสาย พฤติกรรมทาร้ายกระดูกสันหลัง. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
เลิศศิรริ ์ บวรกิตติ. (2553). ศิลปกรรมบาบัด สังเขป. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ศิรมิ งคล นาฏยกุล. (2557). นาฏยศิลป์ ตะวันตกปริทศั น์. ขอนแก่น: คลังนานาวิทยา.
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร. (2560). สมรรถภาพทางกาย. สืบค้นจาก http://
www.ipecp.ac.th/ipecp/cgibinn/vni/Program/unit4/p2.html
สานักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ. (2557). สมองสดใส...ร่างกายแข็งแรง. กรุงเทพฯ:
บริษัท เพจเมคเกอร์ จากัด.

116
สานักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ. (2560). วัยทางานเสีย่ งโรคเรือ้ รังคุกคาม. สืบค้น
จาก http://www.thaihealth.or.th/Content/35323%E0%B8%A7%E0%B8%
B1%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8
%99%20%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%
E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%A3
%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%
87%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8
%A1.Html
สานักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ. (2560). สุขภาพกลุ่มวัยทางาน. สืบค้นจาก
http://www.thaihealth.or.th/Content/30835-6%20%E0%B8%9E%E0%B8%A4%
E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%
AD%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B
8%B2%E0%B8%9E%20%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B9%88
%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A7%E0%B8%
B1%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8
%99%20.html
สานักงานสถิติแห่งชาติ. (2560). วัยทางานกับการดูแลสุขภาพ. สืบค้นจาก http://service.
nso.go.th/nso/nsopublish/citizen/news/news_work.jsp
สานักที่ปรึกษากรมอนามัย. (2560). สุขภาพกลุ่มวัยทางาน. สืบค้นจาก http://advisor.
anamai.moph.go.th/main.php?filename=env105
สานักโภชนาการ กระทรวงสาธารณสุข. (2560). วัยทางาน. สืบค้นจาก http://
www.suvarnachad.co.th/article_22.php
สุพิตร สมาหิโต. (2555). แบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกาย สาหรับเด็กไทย อายุ
7-18 ปี . กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์สมั ปชัญญะ.
สุรพล วิรุฬรักษ์. (2547). หลักการแสดงนาฏยศิลป์ ปริทศั น์. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.

117
สุรนิ ธร กลัมพากร, อาภาพร เผ่าวัฒนา, และวีณา เที่ยงธรรม. (2555). งานวิจยั ด้านการสร้างเสริม
สุขภาพวัยทางาน: ผลจากการทบทวนบทความวิจยั ที่ตีพิมพ์ในวารสารพยาบาลสาธาณณ
สุข. วารสารพยาบาลสาธารณสุข, 26(2).
หมอชาวบ้าน. (2525). โรคกระเพาะ. สืบค้นจาก https://www.doctor.or.th/article/detail/7205
อภิธรรม กาแพงแก้ว. (2554). งานออกแบบท่าเต้น. วารสารศิลปกรรมศาสตร์, 9(1): 21-28.

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
- หนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูลในการทางานวิจัย
- ใบรับรองการทาวิจัยในมนุษย์
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ภาคผนวก ข
่ บในการทางานสานักงาน
- แบบสอบถามสภาพร่างกายทีพ
่ บในการทางานสานักงาน หลังเข้าร่วมกิจกรรม
- แบบสอบถามสภาพร่างกายทีพ
- แบบประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรม
นาฏศิลป์ สากลสาหรับกลุ่มคนทางานสานักงาน
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่ บในการทางานสานักงาน
แบบสอบถามสภาพร่างกายทีพ
ชื่อ-นามสกุล.................................................................................................................. อายุ.................. ปี
นา้ หนัก................................................................. ส่วนสูง...........................................................................
ตาแหน่ง.............................................................. แผนก……………………………………….....…………….
เวลาเข้างาน...................................................... เวลาออกงาน......................................................................
ระยะเวลาในการทางาน................................................................... ปี ................................................ เดือน
ระยะเวลาในการทางานต่อวัน…………………………….……………...........................………............………
ระยะเวลาที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการทางานต่อวัน..............................................................................................

ลาดับ

อาการ

5

4

่ บ
ระดับอาการทีพ
3
2

1

0

1
อาการปวดตึงที่คอ บ่าและ ไหล่
2
อาการปวดหลัง
3
อาการปวดและตึงที่ขา
4
อาการปวดศรีษะ
5
อาการชาและฝื ดในการเคลื่อนไหวที่นวิ ้
หมายเหตุ**
5 = ระดับอาการที่พบเป็ นประจาทุกวัน และเจ็บปวดจนไม่สามารถทางานได้
4 = ระดับอาการที่พบบ่อยครัง้ และเจ็บปวดทัง้ ขณะทางานและพัก
3 = ระดับอาการที่พบปานกลาง และเจ็บปวดแบบสามารถทนทางานต่อได้
2 = ระดับอาการที่พบนาน ๆ ครัง้ และเจ็บปวดเมื่อทางาน
1 = ระดับอาการที่พบน้อยมาก และเจ็บปวดเล็กน้อยเมื่อทางาน
0 = ไม่พบอาการเจ็บปวดเลย
ข้อเสนอแนะ

..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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่ บในการทางานสานักงาน
แบบสอบถามสภาพร่างกายทีพ
หลังเข้าร่วมกิจกรรม
ชื่อ-นามสกุล............................................................................................................... อายุ.......................................................................... ปี
จานวนที่เข้าร่วมกิจกรรม............................................................................................................................................................................วัน
ความรู้สกึ หลังเข้าร่วมกิจกรรม........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................

ลาดับ

อาการ

1

อาการปวดตึงทีค่ อ บ่าและ ไหล่

2

อาการปวดหลัง

3

อาการปวดและตึงทีข่ า

4

อาการปวดศีรษะ

5

อาการชาและฝื ดในการเคลื่อนไหวที่นวิ ้

5

ระดับอาการที่พบ
4 3 2 1

0

ความยืดหยุ่นของร่างกาย หลังเข้าร่วม
กิจกรรม

หมายเหตุ**
5 = ระดับอาการที่พบเป็ นประจาทุกวัน และเจ็บปวดจนไม่สามารถทางานได้
4 = ระดับอาการที่พบบ่อยครัง้ และเจ็บปวดทัง้ ขณะทางานและพัก
3 = ระดับอาการที่พบปานกลาง และเจ็บปวดแบบสามารถทนทางานต่อได้
2 = ระดับอาการที่พบนานๆครัง้ และเจ็บปวดเมื่อทางาน
1 = ระดับอาการที่พบน้อยมาก และเจ็บปวดเล็กน้อยเมื่อทางาน
0 = ไม่พบอาการเจ็บปวดเลย

ข้อเสนอแนะ........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
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แบบประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุด
กิจกรรมนาฏศิลป์ สากลสาหรับกลุ่มคนทางานสานักงาน
คาชี้แจง แบบประเมินความเที่ยงตรง (IOC) ของเครื่องมือการวิจัยชิน้ ที่ 1 ชุดกิจกรรมนาฏศิลป์
สากลสาหรับกลุ่มคนทางานสานักงาน เพื่อประเมินความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีต่อชุดกิจกรรม
ว่า มีความเหมาะสมในการนาไปใช้เป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ซึ่งจะทาการ
ประเมิณความเที่ยง ตรงโดยได้กาหนดเกณฑ์ในการพิจารณาความเที่ยงตรง ดังนี ้
+1
= แน่ใจว่าคาถามเหมาะสม
0
= ไม่แน่ใจว่าคาถามเหมาะสมหรือไม่
-1
= แน่ใจว่าคาถามไม่เหมาะสม
โปรดใช้เครื่องหมาย / ลงในช่องระดับความคิดเห็นของท่านว่าข้อคาถามมีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของงานวิจยั หรือมี ความถูกต้องเพียงใด

ข้อที่

ข้อคาถาม

1
ข้อเสนอแนะ

ชุดกิจกรรมตรงต่อวัตถุประสงค์

2
ข้อเสนอแนะ

ชุดกิจกรรมมีความเหมาะสมกับอาการแต่ละอาการ

3
ข้อเสนอแนะ

ชุดกิจกรรมนีแ้ ต่ละกิจกรรมมีระยะเวลาที่เหมาะสม

4
ข้อเสนอแนะ

ชุดกิจกรรมเหมาะสมกับกลุ่มคนทางานสานักงาน

ความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
เห็นด้วย
ไม่แน่ใจ
ไม่เห็นด้วย
+1
0
-1
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ข้อที่

ข้อคาถาม

5
ข้อเสนอแนะ

ชุดกิจกรรมเหมาะสมกับทุกเพศ

6
ข้อเสนอแนะ

ชุดกิจกรรมสามารถช่วยลดอาการเจ็บปวดและความเสี่ยงต่อโรคออฟฟิ ศซิมโดรม

7
ข้อเสนอแนะ

การเคลื่อนไหวร่างกายในชุดกิจกรรมมีความต่อเนื่อง และการเคลือ่ นไหวร่างกายทีส่ มดุล

8
ข้อเสนอแนะ

การเคลื่อนไหวร่างกายในชุดกิจกรรมมีการใช้กล้ามเนือ้ ทางร่างกายได้ตรงจุดกับอาการที่พบ

9
ข้อเสนอแนะ

ระยะเวลาระหว่างกิจกรรมแต่ละกิจกรรม

10
ข้อเสนอแนะ

ระยะเวลาในการลงพืน้ ที่เก็บรวบรวมข้อมูล

ความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
เห็นด้วย
ไม่แน่ใจ
ไม่เห็นด้วย
+1
0
-1

ขอขอบคุณผูเ้ ชี่ยวชาญเป็ นอย่างสูงค่ะ นางสาวณัฐพร วิศาลธรกุล ผูว้ ิจยั

ภาคผนวก ค
- ค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC
่ บในการทางานสานักงาน (หลังเข้าร่วมกิจกรรม)
- สรุ ปแบบสอบถามสภาพร่างกายทีพ
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ตาราง 12 ค่าดัชนีความสอดคล้อง ioc ของแบบประเมินโดยผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือการ
วิจยั เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมนาฏศิลป์ สากลสาหรับกลุม่ คนทางานสานักงาน
ข้อที่

คนที่ 1

คนที2่

คนที3่

IOC

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

1.00
1.00
0.66
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.66
1.00

ตาราง 13 สรุปแบบสอบถามสภาพร่างกายที่พบในการทางานสานักงาน (หลังเข้าร่วมกิจกรรม)
ของวิจยั เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมนาฏศิลป์ สากลสาหรับกลุม่ คนทางานสานักงาน
อาการ
อาการปวดตึงที่คอ บ่าและ ไหล่
อาการปวดหลัง
อาการปวดและตึงที่ขา
อาการปวดศีรษะ
อาการชาและฝื ดในการเคลื่อนไหวที่นวิ ้

ระดับ
ที5่
0

ระดับ
ที4่
1

0
0
0
0

0
0
1
0

่ บ
ระดับอาการทีพ
ระดับ
ระดับ
ที3่
ที2่
6
7
6
4
4
3

5
3
1
1

ระดับ
ที1่
1

ระดับ
ที0่
2

1
5
4
4

5
5
7
9

ภาคผนวก ง
- ภาพกิ จ กรรมงานวิจั ย “การพั ฒ นาชุ ดกิ จกรรมนาฏศิลป์ สากลสาหรั บ กลุ่ม คนท างาน
สานักงาน”

135

กิจกรรมงานวิจยั “การพัฒนาชุดกิจกรรมนาฏศิลป์ สากลสาหรับกลุม่ คนทางานสานักงาน”

136

กิจกรรมงานวิจยั “การพัฒนาชุดกิจกรรมนาฏศิลป์ สากลสาหรับกลุม่ คนทางานสานักงาน”

137

กิจกรรมงานวิจยั “การพัฒนาชุดกิจกรรมนาฏศิลป์ สากลสาหรับกลุม่ คนทางานสานักงาน”

138

กิจกรรมงานวิจยั “การพัฒนาชุดกิจกรรมนาฏศิลป์ สากลสาหรับกลุม่ คนทางานสานักงาน”

ประวัติผู้เ ขีย น

ประวัติผู้เขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานทีเ่ กิด
วุฒกิ ารศึกษา

ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน

นางสาวณัฐพร วิศาลธรกุล
28 พฤศจิกายน 2536
กรุงเทพมหานคร
2555 – 2558
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)
สาขาวิชานาฏศิลป์ – สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2559 - 2563
การศึกษามหาบัณฑิต
สาขาศิลปศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
135 ซ.นครสวรรค์ 6 ถ.นครสวรรค์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรู
พ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

