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--------------------------------บทคัดย่ อ
โดยธรรมชาติมนุ ษย์ตอ้ งการการยอมรับจากสังคมที่ตนเองอยู่ จึงมีความพยายามสร้างตัวตนตาม
ค่านิ ยมทางสังคม แต่เป็ นไปไม่ได้ที่จะทาตามสิ่ งที่ผอู ้ ื่นคาดหวังทั้งหมด หากบุคคลยอมรับไม่ได้เมื่อตนจริ ง
(real self) ในปั จจุบนั ไม่ตรงกับตนในอุดมคติ (ideal-self) ที่สร้างไว้ ก็จะเกิดปั ญหาความเครี ยดสะสม แม้
ปั ญ หานี้ จะเกิ ด ขึ้ นได้กับ ทุ ก คนแต่ มัก ถู ก มองข้า มเนื่ อ งจากยัง ไม่ ใ ช่ โ รค งานวิ จัย เชิ ง คุ ณ ภาพนี้ จึ ง มี
วัตถุ ประสงค์ห ลักเพื่อผลิ ต สื่ อ ที่ ช่วยสร้ างความตระหนักถึ ง ความสาคัญ ของการยอมรั บในตนเอง โดย
เลือกใช้หลักสัญศาสตร์ มาช่วยในการสื่ อสารเรื่ องที่เป็ นนามธรรมผ่านสื่ อมิวสิ กวิดีโอเพลง Stand Out Fit In
วงONE OK ROCK ในรู ปแบบแอนิเมชัน เพื่อให้เป็ นสื่ อบันเทิงเข้าถึงได้ง่าย ซึ่ งผูร้ ับชมในกลุ่มเป้ าหมายช่วง
อายุ 12-40ปี จานวน 45คน มีความพึงพอใจในคุณภาพของมิวสิ กวิดีโอ เกินกว่าร้อยละ 60 สามารถเข้าใจสาร
ที่สื่อผ่านการใช้สัญญะได้ และสามารถตระหนักได้ถึงความสาคัญของการยอมรับในตนเอง จึ งคาดหวังว่า
สื่ อมิ วสิ กวิดีโอนี้ จะเหมาะแก่การนาไปเผยแพร่ ในวงกว้างจากความพยายามในการลดข้อจากัดด้านภาษา
และประสบการณ์ จ าเพาะที่ ต ้อ งใช้เ พื่ อ การตี ค วามด้ว ยการใช้สั ญ ญะที่ ออกแบบขึ้ น เอง และสามารถ
เปลี่ยนเป็ นแอนิ เมชันที่มีบทพูดตรงไปตรงมา หากต้องการให้เด็กซึ่ งพัฒนาการคิดเชิงนามธรรมน้อยเข้าใจ
ง่ายขึ้น
คาสาคัญ: แอนิเมชัน 2 มิติ, มิวสิ กวิดีโอ, การยอมรับในตนเอง, สัญศาสตร์

ABSTRACT
Human beings, by nature, seek acceptance from their society. As a result, there is a push to
create the ideal-self in accordance with social values, despite the fact that meeting everyone's expectations
is impossible. If a person cannot accept his current real self, which is incongruent with his ideal-self, stress
will build up. Although anyone can be affected by this issue, it is frequently overlooked because it is not
yet a disease. The main objective of this qualitative research is to create media that help raise awareness of
the significance of self-acceptance by applying semiotic principles to communicate an abstract theme
through the animated music video of ONE OK ROCK's Stand Out Fit, making it an easy-to-access
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entertainment medium. A sample of 45 audiences aged 12 to 40 are satisfied with the quality of the music
video, and more than 60% understand the message conveyed through the use of signs and can grasp the
significance of self-acceptance after watching the music video. We anticipate that due to efforts to
minimize the specific experience necessary for interpretation and language barriers through the use of
customized signs, this media will be suitable for broad dissemination. It can also be turned into an
animated film with direct dialogue to make it easier for kids with limited abstract thinking skills to
understand.
Keywords: 2D Animation, Music Video, Self-Acceptance, Semiotics
1. บทนา
ปั ญหาการไม่ยอมรั บในตนเองเป็ นปั ญหาที่ สามารถเกิ ดขึ้ นได้กบั ทุ กคน เพราะมนุ ษย์เป็ นสัตว์
สังคม จึงต้องการการยอมรับจากคนในสังคมที่ตนเองอยู่ โดยในสังคมมักมีกฎเกณฑ์วา่ สิ่ งใดยอมรับได้ หรื อ
ไม่ได้ ซึ่ งพื้นฐานของกฎเหล่านั้นก็คือค่านิ ยมซึ่ งเป็ นเพียงความเชื่อเชิงประมาณ (Marini, 2020) หมายความ
ว่าไม่ได้ให้ความสาคัญกับข้อเท็จจริ ง แต่ให้ความสาคัญตามความพึงพอใจ ทาให้ค่านิ ยมกลายเป็ นดาบสอง
คม เมื่ อบางคนเลือกที่ จะยึดให้ค่านิ ยมเฉพาะที่ตนเองรู้จกั เป็ นเกณฑ์ในการให้ค่าผูอ้ ื่น และตนเอง ตั้งเป็ น
เป้ าหมายให้เป็ นสิ่ งที่ตนเองต้องการจะเป็ น ซึ่ งจะเกิดปั ญหาหากยอมรับไม่ได้เมื่อตนจริ ง (real self) ใน
ปั จจุ บนั ไม่ตรงกับตนในอุดมคติ (ideal-self) ที่ สร้ างไว้ และเลื อกที่ จะใช้กลไกป้ องกันตนเองทางจิ ตที่ ไม่
เหมาะสม เพราะมีความคิดว่าตนเองล้มเหลว และผูอ้ ื่นจะไม่ยอมรับ จนเกิดการสะสมความเครี ยด และความ
กังวลระยะยาว ซึ่ งมักถูกมองข้าม เกิดเป็ นปัญหาสุ ขภาพจิตตามมา (Strickland, 2001)
เพื่อทาให้ผูค้ นที่ มีโอกาสเผชิ ญปั ญหาการไม่ยอมรั บในตนเอง โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่ น และวัย
ผูใ้ หญ่ ต อนต้น (ช่ ว งอายุ 12-40 ปี ) ซึ่ งอยู่ใ นช่ ว งของการแสวงหาอัต ลัก ษณ์ และการยอมรั บ เพื่ อ สร้ า ง
ความสัมพันธ์ (Erikson, 1958 อ้างใน McLeod, 2018) ตระหนักถึงความสาคัญของการยอมรับในตนเอง และ
แนะนามุมมองบางส่ วนที่ ช่วยในการยอมรับในตนเอง สื่ อ (media) ซึ่ งเป็ นหนึ่ งในสิ่ งที่ส่งผลต่อทัศนคติ
ความคิดของคนจึงเหมาะแก่การนามาช่วยสร้างความตระหนักดังกล่าว โดยเฉพาะในรู ปแบบสื่ อมัลติมีเดีย
อย่างมิ วสิ กวิดีโอ ที่ มีท้ งั ภาพ ภาพเคลื่ อนไหว เสี ยง ฯลฯ ซึ่ งสามารถดึ งดูดความสนใจ เร้ าอารมณ์ และ
สื่ อ สารได้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในเวลาอัน สั้ น อี ก ทั้ง ยัง เป็ นที่ นิ ย มของกลุ่ ม วัย รุ่ น และผูใ้ หญ่ ต อนต้น
เนื่องจากสามารถทาให้มีสถานะเป็ นสื่ อบันเทิงมากกว่าจะเป็ นสื่ อการเรี ยนรู ้โดยตรง
เนื่ องจากสื่ อมัลติ มีเดี ยส่ วนมากที่ สื่อเนื้ อหาด้านอารมณ์ สุ ขภาพจิ ต ค่านิ ยม หรื อการยอมรั บใน
ตนเอง นิ ยมใช้การยกตัวอย่างสถานการณ์ จาเพาะหนึ่ ง ๆ ขึ้ นมา ซึ่ งผูร้ ั บชมบางส่ วนอาจเพ่งความสนใจ
เฉพาะตัวสถานการณ์ จาเพาะที่ ยกมา และมี ความรู ้ สึกร่ วมได้ก็ต่อเมื่ อตรงกับประสบการณ์จริ งของตนเอง
โดยมองข้า มสารโดยรวมที่ ส ามารถน าไปประยุก ต์ใ ช้กับ สถานการณ์ อื่ น ๆ ได้ ในจุ ด นี้ การดึ ง สั ญ ญะ
(sign/representamen) ในทางสัญศาสตร์ (semiotics) ซึ่ งเป็ นศาสตร์ ที่วา่ ด้วยเรื่ องการแทนความหมาย (Curtin,
2009) เข้ามาช่วย ก็จะเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถสื่ อสารเรื่ องที่มีความเป็ นนามธรรม และช่วยให้ผชู ้ มมุ่ง
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ความสนใจไปที่ขอ้ ความที่ตอ้ งการสื่ อมากกว่าสถานการณ์จาเพาะ ซึ่ งจะทาให้นาสารที่ได้ไปประยุกต์ใช้กบั
สถานการณ์ของตนได้ต่อไป
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาจิตวิทยาการยอมรับในตนเอง และผลกระทบของการไม่ยอมรับในตนเอง
2.2 เพื่อศึกษาวิธีการตีความผ่านหลักสัญศาสตร์
2.3 เพื่อสร้างมิวสิ กวิดีโอในรู ปแบบแอนิ เมชันซึ่ งนาหลักสัญศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ในการสื่ อสาร
ให้ผดู ้ ูเกิดความตระหนักถึงความสาคัญของการยอมรับในตนเอง
3. การดาเนินการวิจัย
งานวิจยั นี้ เป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพ มีกลุ่มเป้ าหมาย เป็ นวัยรุ่ น และผูใ้ หญ่ตอนต้น ซึ่ งอยูใ่ นช่วงอายุ
12-40ปี โดยใช้การสุ่ มตัวอย่างแบบบังเอิญ (accidental sampling) เพื่อให้ได้ผใู้ ห้ขอ้ มูลหลักจานวน 45คน
จากกลุ่มผูใ้ ช้ facebook ช่วงอายุ 12-40ปี ในประเทศไทย (พ.ศ. 2564) ถือเป็ นกลุ่มประชากรที่มีความพร้อม
ในการรับชมมิวสิ กวิดีโอ และทาแบบประเมิน ที่บนแพลตฟอร์ มออนไลน์ ซึ่ งเป็ นแพลตฟอร์ มเป้ าหมายใน
การเผยแพร่ วิดีโอ ลดการแทรกแซงสภาพแวดล้อมของกลุ่มตัวอย่างเมื่ อเที ยบกับการจัดสถานที่ ให้รับชม
หรื อสัมภาษณ์ เหมาะสมกับข้อจากัดด้านทรัพยากร และสถานการณ์ในระหว่างการทาการวิจยั
ในส่ วนของกระบวนการออกแบบเครื่ องมื อวิจยั คื อมิ วสิ กวิดีโอในรู ปแบบแอนิ เมชัน สามารถ
แบ่งเป็ น 3ขั้นตอนหลัก เหมือนการสร้างสื่ อภาพยนตร์ ทวั่ ไป ได้แก่ ขั้นตอนเตรี ยมการผลิต (pre-production),
ขั้นตอนการผลิต (production) และขั้นตอนหลังการผลิต (post-production) โดยจะมีรายละเอียด ดังนี้
3.1 ขั้นตอนเตรี ยมการผลิต (pre-production)
3.1.1 สร้างแนวคิด พัฒนาเนื้อเรื่ อง และเขียนบท
ทาการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับจิตวิทยาการยอมรับในตนเอง ได้ขอ้ สรุ ปคือ การยอมรับใน
ตนเอง คือการยอมรับตัวตนของตนเองในลักษณะที่วา่ เป็ นข้อเท็จจริ ง ยอมรับทั้งส่ วนที่ตนเองมองว่าดี และ
ไม่ดีท้ งั หมดโดยไม่มีเงื่ อนไข (Bernard, 2013) ซึ่ งเมื่อยอมรั บได้ว่าตนมีส่วนที่ ไม่ดีเป็ นแค่การยอมรั บ
ข้อเท็จจริ ง ไม่ใช่การรองรับว่าชอบข้อเสี ย แต่จะนาไปสู่ การปรับปรุ งพัฒนาตนเอง (Rogers,1959) โดยการ
ยอมรั บในตนเองมี ความสาคัญในแง่ของการส่ งเสริ มให้เกิ ดสุ ขภาพจิ ตที่ ดี ลดความเครี ยด และวิตกกังวล
(Strickland, 2001) โดยมีแนวทางที่จะนาไปสู่ การยอมรับในตนเองที่หลากหลาย ซึ่ งหนึ่ งในนั้นคือการไม่ใช้
เกณฑ์ ข องคนอื่ น มาตัด สิ น ตนเอง และอย่ า ใช้ค วามพยายามไปกับ การท าให้ ผู ้อื่ น พอใจมากเกิ น ไป
(Rogers,1961) ในส่ วนของการศึ กษาข้อมูลในหัวข้อ การตี ความผ่านหลักสัญ ศาสตร์ ได้ขอ้ สรุ ปคื อ สั ญ
ศาสตร์ เป็ นศาสตร์ ซ่ ึ งศึกษากระบวนการทาความเข้าใจความหมายของสัญญะ โดยกระบวนการนี้ มีปัจจัย
สาคัญ คื อประสบการณ์ ของผูต้ ี ความ (Curtin, 2009) ในทางภาพยนตร์ ส ามารถสร้ างสั ญ ญะได้จาก
องค์ประกอบภาพ / เสี ยง , การวางกรอบ (framing elements), การเล่าเรื่ อง / การลาดับแต่ละส่ วนย่อย และ
เส้นเวลา (Stockinger, 2011) ซึ่ งจากการศึกษาการใช้สัญญะ เช่นในแอนิ เมชันสั้นเรื่ อง Nuggets (Filmbilder
& Friends, 2014) สังเกตเห็นว่าผูส้ ร้างสามารถค่อย ๆ สร้างประสบการณ์ให้ผรู ้ ับชมเรี ยนรู ้ไปพร้อม ๆ กันได้
ว่าสิ่ งแทนความที่ถกู นาเสนอในภาพยนตร์ เรื่ องนี้ สามารถอ้างถึงวัตถุอา้ งอิงอะไร แม้จะเป็ นการสร้างสัญญะ
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ขึ้นมาใหม่เพื่อภาพยนตร์ เรื่ องนี้ โดยเฉพาะ นอกจากนี้ ยงั ได้ทาการศึกษาเพลง Stand Out Fit In (ONE OK
ROCK, 2018) ซึ่ งเป็ นเพลงที่จะนามาใช้ในการสร้างมิวสิ กวิดีโอในงานวิจยั นี้ดว้ ย
จากนั้นจึงพัฒนาข้อความที่ตอ้ งการสื่ อคือการไม่ยอมรับในตนเองจากความพยาพยามที่
จะเป็ นตามที่ผอู ้ ื่นต้องการมากเกินไป เป็ นปั ญหาในด้านสุ ขภาพจิตจากการสะสมความเครี ยด ความอึดอัดใจ
และช่วยให้ตระหนักว่าในสังคมที่มีค่านิ ยมหลากหลาย และยังขัดแย้งกันเอง จึงเป็ นไปไม่ได้ที่จะสร้างตัวตน
ตามที่สังคมคาดหวัง เป็ นการดีกว่าหากจะยอมรับในตนเองในปั จจุบนั และค่อยปรับปรุ งตนเองอย่างค่อยเป็ น
ค่อยไป แล้วจึงนามาพัฒนาเป็ นบทโดยเล่าเรื่ องผ่านตัวละคร ‘เพลิน’ เด็กหัวมนุษย์ที่โตมาในสังคมหัวกล่อง
ดอกยี่โถ เพลินวาดตอุดมคติของตนให้เป็ นหัวดอกยี่โถตามคนอื่น เมื่อเป็ นได้ไม่ทนั ใจก็แสร้งเป็ นไปก่อน
ไม่ทนั ไรก็พบว่าสังคมรอบตัวไม่ได้เป็ นหัวดอกยีโ่ ถแล้ว พยายามเปลี่ยนหน้ากากดอกไม้ของตนตามเท่าไหร่
ก็ไม่สามารถเข้าได้กบั ทุกสังคมที่มีค่านิ ยมหัวกล่องดอกหลากหลายชนิ ด และยังเปลี่ยนไปมา สร้างความอึด
อัดใจสะสม จนกระทัง่ เพลินสังเกตเห็นกลุ่มสังคมที่สมาชิกมีหวั แตกต่างกันแต่กส็ ามารถอยูด่ ว้ ยกันได้ ทาให้
คิดได้วา่ ไม่จาเป็ นที่ทุกคนจะต้องคิด และทาเหมือนกันทั้งหมดเพื่อให้ได้รับการยอมรับ จึงเลือกที่จะยอมรับ
ในหัวมนุษย์ที่แตกต่างของตน ทิ้งหน้ากากดอกไม้ที่แสนอึดดอัดไป แล้วค่อยพัฒนาตนเอง
ตารางที่ 1 แสดงสัญญะที่ออกแบบมาใช้ในเรื่ อง
สัญญะ
ความแปล
ขยายความแนวคิดในการเลือกใช้สัญญะ
-มีสีสันสดใสเพื่อแสดงภาพลักษณ์วา่ เป็ นสิ่ งที่ดี สวยงาม เป็ นสิ่ งที่เป็ นที่
ต้องการ
-มีหลากหลายรู ปแบบ เพื่อสื่ อถึงความหลากหลายของค่านิยมในสังคมต่าง ๆ
ดอกไม้/
-เป็ นสิ่ งที่ดูเปราะบาง เพื่อสื่ อถึงความไม่คงเส้นคงวา
ค่านิยม
iconดอกไม้
-ดอกไม้ที่เลือกใช้บางส่ วนยังมีความหมายที่สื่อในทางลบได้ (ตาม
floriographyของบางวัฒนธรรม เช่น ดอกยีโ่ ถสื่ อถึงความปรารถนา ดอกมอร์
นิ่งกลอรี่ สื่อถึงความตาย ฯลฯ) เพื่อสื่ อความสาหรับผูท้ ี่รู้อีกทางว่าค่านิยมที่
เห็นอาจไม่ใช่สิ่งที่ดีงามหมดจดตามรู ปลักษณ์
หน้ากาก
การปิ ดบัง
ปิ ดบังตนจริ งเอาไว้ แล้วแสดงออกเฉพาะค่านิยมที่มองว่าสังคมต้องการ
(ดอกไม้)
เสแสร้ง
-เพลินรับรู ้ผคู ้ นรอบตัวอย่างจากัด โดยสนใจมองแต่ค่านิยมที่ถูกแสดง
ออกมา
(หัว)กล่อง
การจากัด -การจากัดความคิด หรื อคาพูดที่สามารถแสดงออกมาให้ผอู ้ ื่นรับรู ้เพียงทีละ
อย่างในแต่ละช่วงขณะ
-การถูกจากัดอยูใ่ นกรอบสังคม
เป็ นพฤติกรรมที่ไม่ตอ้ งการยกตัวอย่างว่าคือพฤติกรรมอะไร ถูกหรื อผิด จึง
การวาดด้วย พฤติกรรมที่
แสดงออกมาด้วยการวาดเป็ นดอกไม้ที่สื่อถึงพฤติกรรมตามค่านิ ยมที่ตวั
สี ชอล์ค
แสดงออก
ละครนั้นเชื่อ
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สัญญะ

ความแปล

กระจก

การพิจารณา
ตนเอง

พิราบบิน

อิสระ

การจมน้ า
มือบีบคอ

ความอึดอัด
กดดัน
การเพิ่ม
ความอึดอัด
ความเครี ยด

บอลลูน
คาพูด

คาพูด

การวิ่ง

หนี

สี
อัตราส่ วน
ภาพแคบลง
การกอด

ขยายความแนวคิดในการเลือกใช้สัญญะ
แทนทฤษฎีตวั ตนในทางจิตวิทยาสังคมซึ่ งมีการกล่าวถึง ตัวตนสะท้อน
(reflective self) ด้วยการให้ฉนั ในฐานะประธาน (I) สังเกต วิเคราะห์ และ
จัดการตัวฉันในฐานะกรรม (me) โดยฉันและตัวฉันแยกออกจากกัน
เป็ นอิสระจากการไม่เอาตนเองไปผูกไว้กบั ความคาดหวังของคนอื่น อิสระ
จากการต้องเสแสร้งเป็ นผูอ้ ื่น อิสระจากความรู ้สึกกังวล เครี ยด
ถูกกดันจากรอบข้าง อึดอัดเหมือนจมน้ า และยิง่ นานเข้าก็จะทนไม่ไหว
เหมือนขาดอากาศหายใจ
โดยใช้มือตนเองในการบีบคอ เพื่อสื่ อว่าเป็ นความคิด หรื อการมองโลกของ
ตนเอง ที่ช่วยในการสร้างความเครี ยดความกดดันจากคนรอบข้างไปอีกขั้น
ทาให้การขาดอากาศในขณะที่จมน้ าเกิดไวขึ้น
เป็ นคาพูดที่ไม่เจาะจง อาจเป็ นการสั่งสอนโดยตรง หรื อแค่การแสดง
ความเห็นว่าอะไรถูกผิด แต่กเ็ ป็ นสิ่ งที่ตวั ละครได้ยนิ และเก็บนามาคิด
หลีกหนีสิ่งที่ตนเองตื่นกลัว ซึ่ งในที่น้ ีคือความหวาดกลัวว่าผูอ้ ื่นจะไม่ยอมรับ
ในสิ่ งที่ตนเองแตกต่าง
สี ในโทนเทาซึ่ งเป็ นสี หลักของเรื่ อง สื่ อถึงอารมณ์ในด้านลบที่เกิดกับตัว
ละคร โดยความเข้มยิง่ มากสื่ อถึงอารมณ์ความรู ้สึกที่แย่ลง ในทางกลับกันสี ที่
สว่างก็สื่อถึงอารมณ์ในทางบวก

อารมณ์ของ
ตัวละคร
หลัก
ความรู้สึก
สื่ อถึงความรู้สึกอึดอัด กดดันจากรอบข้าง เหมือนโดนตีกรอบ
อึดอัด
ตัวละครหลักกอดตนในอุดมคติซ่ ึ งทิ้งหน้ากากดอกไม้ไปแล้ว คือการยอมรับ
การยอมรับ
ตนในปั จจุบนั ที่เห็นอย่างที่เป็ นจริ ง ๆ

3.1.2 ออกแบบ ด้วยโปรแกรม Paint Tool SAI, Adobe Photoshop และ Krita
ตัวละครออกแบบโดยคานึงถึงกลุ่มอายุเป้ าหมาย และเนื้อเรื่ อง โดยออกแบบให้มีความ
unisexเพื่อให้ผชู ้ มเข้าถึงได้ง่าย ใช้เส้นบางสี ค่อนอ่อนเพื่อแสดงถึงความเปราะบางของตัวละคร ในส่ วนของ
ตัวประกอบมีหวั เป็ นกล่องแสดงสัญลักษณ์ดอกไม้ ซึ่ งมักแทนสิ่ งสวยงาม แต่กย็ งั แทนความเปราะบาง และ
บ้างยังมีความหมายตาม floriographyในเชิงลบ สื่ อถึงค่านิยมต่าง ๆ ซึ่ งดูสวยงาม แต่กใ็ ช่วา่ จะดี จะเหมาะกับ
ทุกคนไปเสี ยหมด ซึ่ งไม่ได้ช้ ีจาเพาะว่าเป็ นค่านิ ยมอะไร ถูกผิดหรื อไม่
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รู ปที่ 1 แสดงโมเดลชีท ‘เพลิน’ ซึ่ งเป็ นตัวละครหลักในวัยต่าง ๆ

รู ปที่ 2 แสดงโมเดลชีทตัวประกอบหัวกล่องดอกไม้
ออกแบบฉาก อารมณ์ และโทนสี ดว้ ยแนวคิดที่วา่ เหตุการณ์ในมิวสิ กวิดีโอนี้เป็ นการ
ให้ความสนใจที่ความคิดความรู้สึกของตัวละครหลัก เป็ นหลัก เป็ นการมองโลกผ่านการประมวลผลของตัว
ละครหลัก ฉากในมิวสิ กวิดีโอนี้จึงออกแบบให้ช่วยแสดงถึงอารมณ์ความรู ้สึกของตัวละครที่ค่อนไปทาง
หม่นหมอง ด้วยสี ลว้ นโทนขาว-เทา และแทรกสี อื่นเล็กน้อยเพื่อดึงความสนใจ
ออกแบบ concept art โดยนาแนวคิดเนื้อเรื่ อง และการออกแบบทั้งตัวละคร ฉาก
อารมณ์ และโทนสี ขา้ งต้น มารวมเป็ นภาพที่สามารถสื่ อสารข้อความ และอารมณ์สาคัญที่ตอ้ งการได้ภายใน
ภาพเดียว
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รู ปที่ 3 แสดง concept art
3.1.3 เขียนบทภาพ (storyboards) และสร้างแอนิเมติก (animatics)

รู ปที่ 4 แสดงตัวอย่าง storyboardบางส่ วน ซึ่ งนาไปสร้าง animatic
3.2 ขั้นตอนการผลิต (production) ด้วยโปรแกรม Krita
ร่ างเส้นทดสอบการเคลื่อนไหว (pencil tests) ด้วยการร่ าง key pose ของตัวละครก่อน ตามด้วย
inbetweens และแทรกการแอนิ เมทแบบตรงไปข้างหน้าในบางส่ วน โดยการดึงหลักการของแอนิ เมชัน 12
ประการ (Johnston & Thomas, 1981) เข้ามาช่วย และคานึ งถึงตาแหน่งสัมพันธ์กบั การเคลื่อนกล้อง และฉาก
แวดล้อมที่จดั วางไว้ดว้ ย เมื่อเป็ นที่น่าพอใจจึงทาความสะอาดเส้น ตัดเส้น และลงสี และใส่ special effect
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รู ปที่ 5 แสดง pencil tests ก่อน และหลังเพิ่ม in-betweens และการดูความสัมพันธ์กบั ฉากแวดล้อม
3.3 ขั้นตอนหลังการผลิต (post-production)
รวมองค์ประกอบภาพ (compositing) ด้วยโปรแกรม Adobe After Effects และ Krita ในส่ วนที่มี
การวาดแยกองค์ประกอบของตัวละคร, ฉากแวดล้อม และเทคนิคพิเศษ นามารวมเป็ นภาพเดียวกัน และ
คานึงถึงการจัดวางตาแหน่ง แล้วจึงนาแต่ละซี นไปตัดต่อ (editorial) ด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro เข้า
กันตามจังหวะเวลาของเพลงที่วางแผนไว้ในแอนิ เมติก สุ ดท้ายจึงทาการ render วิดีโอออกมาในรู ปแบบไฟล์
.mp4

–
รู ปที่ 6 แสดงซี นหลังรวมองค์ประกอบภาพ
3.4 เผยแพร่ และออกแบบประเมิน
เผยแพร่ สื่อในรู ปแบบวิดีโอผ่านทางแพลตฟอร์ มออนไลน์ เช่น Youtube, Facebook Google form
ฯลฯ โดยไม่บอกว่าวิดีโอดังกล่าวเกี่ยวกับการยอมรับในตนเอง และออกแบบประเมินด้วย Google form โดย
ในฟอร์มมีมิวสิ ก วิดีโอ ภาพตัวละคร และภาพconcept artให้รับชม ก่อนจะมีคาถามให้ดงั ต่อไปนี้
ตารางที่ 2 แสดงคาถามในแบบประเมินที่ใช้ใน Google form
คาถาม
ตัวเลือกคาตอบ
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
(1.1) กลุ่มอายุ
ต่ากว่า 12 ปี
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12-17 ปี
18-40 ปี
มากกว่า 40 ปี
LGBTQIA+
หญิง
ชาย

(1.2) เพศ

ส่ วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับมิวสิ กวิดีโอ
(2.1) คะแนนความคิดเห็น
ความคิดเห็นในแต่ละด้าน

ดีมาก
(5)

คะแนนความคิดเห็น
ดี
ปานกลาง พอใช้
(4)
(3)
(2)

ปรับปรุ ง
(1)

ด้านการออกแบบ
แบบตัวละครมีความสวยงาม
เหมาะสมกับเนื้ อหา
แบบฉาก และอุปกรณ์ประกอบ
มีความสวยงามเหมาะสมกับ
เนื้อหา
แสงสี มีความสวยงาม
ด้านการเคลื่อนไหวแอนิเมชัน
จังหวะการเคลื่อนไหวแอนิเมชัน
เหมาะสม
การเปลี่ยนผ่าน (transition) แต่
ละซี นเหมาะสม
ด้านเนื้อหา
เข้าใจเนื้อเรื่ องโดยภาพรวม
สามารถเข้าใจสัญลักษณ์ และ
ประเด็นที่ตอ้ งการจะสื่ อ
เพลงที่เลือกใช้มีความเหมาะสม
กับประเด็นที่สื่อ
(2.2) ผูร้ ับชมคิดว่ามิวสิ กวิดีโอนี้ สื่อถึงประเด็นอะไร (คาถามปลายเปิ ด บังคับตอบ)
(2.3) ผูร้ ับชมสังเกตเห็นสัญญะ*ใดบ้าง และคิด
(คาถามปลายเปิ ด บังคับตอบ)
ว่าสัญญะนั้นแทนสิ่ งใด
*สัญญะ คือสิ่ งแทนความ เช่น รู ปยกนิ้วโป้ งแทนการ
แสดงความถูกใจ ฯลฯ
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(2.4) ผูร้ ับชมมีความรู ้สึกอย่างไรขณะรับชม
มิวสิ กวิดีโอนี้
ส่ วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่ตอ้ งการสื่ อ
(3.1) หากประเด็นที่ผอู้ อกแบบต้องการสื่ อคือการ
ยอมรับในตนเอง ผูร้ ับชมมีความเห็นว่าการยอมรับ
ในตนเองเป็ นเรื่ องสาคัญหรื อไม่
(3.2) จากคาตอบข้อ (3.1) สาคัญ หรื อไม่สาคัญ
อย่างไร
(3.3) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

(คาถามปลายเปิ ด ไม่บงั คับตอบ)

สาคัญ
ไม่สาคัญ
(คาถามปลายเปิ ด ไม่บงั คับตอบ)
(คาถามปลายเปิ ด ไม่บงั คับตอบ)

3.5 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.5.1 วิเคราะห์ผลคุณภาพสื่ อมิวสิ กวิดีโอด้วยค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนใน
แต่ละด้านจากแบบประเมินส่ วนประมาณค่า (Rating scale) โดยแปลผลดังนี้
ตารางที่ 3 แสดงการแปลผลค่าเฉลี่ยคะแนนตาม และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่าเฉลี่ยคะแนน
คะแนน
4.50 – 5.00
3.50 – 4.49
2.50 – 3.49
1.50 – 2.49
1.00 – 1.49

ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
S.D.
แปลผล
>1.75
แตกต่างมาก

แปลผล
ดีมาก
ดี
ปานกลาง*
พอใช้
ปรับปรุ ง

1.25-1.75

แตกต่างค่อนข้างมาก

<1.75

แตกต่างน้อย**

*ใช้ค่าเฉลี่ยคะแนนปานกลางขึ้นไปเป็ นเกณฑ์วา่ สื่ อมิวสิ กวิดีโอมีคุณภาพในด้านนั้น ๆ
**ใช้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่แปลผลได้วา่ มีความแตกต่างของคะแนนน้อย เป็ นเกณฑ์วา่ คะแนนชุดนั้น
น่าเชื่อถือ
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3.5.2 วิเคราะห์ประสิ ทธิภาพในการสื่ อสารของมิวสิ กวิดีโอผ่านการใช้สัญญะนี้ โดยการ
เปรี ยบเทียบคาตอบจากคาถามปลายเปิ ดในแบบประเมิน กับคาสาคัญในสารที่ตอ้ งการสื่ อ ได้แก่ การยอมรับ
ในตนเอง, การเป็ นตัวของตัวเอง, รักในสิ่ งที่ตนเองเป็ น, การไม่ยอมรับในตนเอง, ปิ ดบังตัวตน, ปั ญหา
สุ ขภาพจิต, ความเครี ยด, ความอึดอัดใจ, ซึ มเศร้า, ความคาดหวังจากสังคม และค่านิยม หรื อคาใกล้เคียงที่สื่อ
ความหมายเดียวกัน โดยหากมีจานวนผูร้ ับชมจากกลุ่มตัวอย่างสามารถตอบได้ตรง หรื อใกล้เคียงคาสาคัญ
มากกว่าร้อยละ 60 ถือเป็ นเกณฑ์วา่ สื่ อมิวสิ กวิดีโอนี้มีประสิ ทธิ ภาพในการสื่ อสารประเด็นที่เป็ นนามธรรม
3.5.3 หากผูร้ ับชมเลือกคาตอบว่าสาคัญ จากคาถามข้อ (3.1) มากกว่าร้อยละ 60 ของผูท้ ี่เข้าใจสารที่
ต้องการสื่ อ จะแปลผลว่าสื่ อมีส่วนในการสร้างความตระหนักถึงความสาคัญของการยอมรับในตนเองได้
4. ผลการวิจัย และการอภิปรายผล
ผลจากแบบประเมินมิวสิ กวิดีโอรู ปแบบแอนิเมชัน เกี่ยวกับการยอมรับในตนเอง เพลง Stand Out
Fit In ของวงONE OK ROCK ความยาว 3นาที 35วินาที โดยกลุ่มตัวอย่างจากประชากรเป้ าหมายจานวน 45
คน มีดงั นี้
4.1 ผูต้ อบแบบประเมินอยูใ่ น กลุ่มวัยรุ่ น อายุ 12-17ปี จานวน 2คน (ร้อยละ 4.44) และกลุ่มผูใ้ หญ่
ตอนต้น อายุ 18-40ปี จานวน 43คน (ร้อยละ 95.56)
4.2 ผูต้ อบแบบประเมินเป็ นเพศ LGBTQIA+จานวน 4คน (ร้อยละ 8.89), เพศหญิง จานวน 28คน
(ร้อยละ 62.22) และเพศชาย จานวน 14คน (ร้อยละ 31.11)
4.3 คุณภาพสื่ อมิวสิ กวิดีโอจากแบบประเมินส่ วนประมาณค่า (โดยพิจารณาเฉพาะกลุ่มเป้ าหมาย)
เป็ นดังนี้
ตารางที่ 4 แสดงคุณภาพมิวสิ กวิดีโอในแต่ละด้าน
คะแนนแต่ละด้าน
S.D.
ด้านการออกแบบ
แบบตัวละคร
0.49
แบบฉาก และอุปกรณ์ประกอบ
0.66
แสงสี
0.79
ด้านการเคลื่อนไหวแอนิเมชัน
จังหวะการเคลื่อนไหวแอนิเมชัน
0.75
การเปลี่ยนผ่าน (transition)
0.62
ด้านเนื้อหา
ความเข้าใจเนื้ อเรื่ องโดยรวม
0.87
ความเข้าใจสัญลักษณ์ และ
0.89
ประเด็นที่ตอ้ งการสื่ อ
ความเหมาะสมของเพลง
0.55
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ค่าเฉลี่ยคะแนน

แปลผลคุณภาพ

4.62
4.42
4.13

ดีมาก
ดี
ดี

4.27
4.40

ดี
ดี

4.13

ดี

4.29

ดี

4.71

ดีมาก
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จากตารางที่ 4 สามารถเห็ นได้ว่าคะแนนด้านการออกแบบในแต่ละส่ วนอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดี มาก
คะแนนด้านการเคลื่อนไหวแอนิ เมชันในแต่ละส่ วนอยูใ่ นเกณฑ์ดี และคะแนนด้านเนื้ อหาในแต่ละส่ วนอยู่
ในเกณฑ์ดีถึงดีมากโดยมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานทั้งหมดต่ากว่า 1.75 แปลว่าข้อมูลชุดนี้ มีการกระจายน้อย
ทาให้คะแนนจากแบบประเมินนี้ อยูใ่ นเกณฑ์น่าเชื่อถือ จึ งสรุ ปผลว่าสื่ อมิวสิ กวิดีโอในงานนี้ มีคุณภาพตาม
เกณฑ์ของผูจ้ ดั ทา
4.4 จากคาถามปลายเปิ ดในประเด็นของความเข้าใจสาร และสัญญะที่ตอ้ งการสื่ อ มีผรู้ ับชมที่ตอบ
ได้ตรงหรื อใกล้เคียงคาสาคัญ*จานวน 33คน (ร้อยละ 73.33) มีผทู ้ ี่ตอบเกี่ยวกับประเด็นรองในเนื้ อเรื่ องซึ่ งยัง
ไม่ใช่สารหลักที่ ตอ้ งการสื่ อ** จานวน 10คน (ร้อยละ 22.22) และมี ผทู ้ ี่ คาตอบไม่ตรงหรื อไม่ใกล้เคียงคา
สาคัญ จานวน 2คน (ร้อยละ 4.44) จึงสรุ ปผลว่าสื่ อมิวสิ กวิดีโอซึ่ งสื่ อสารผ่านสัญญะนี้ มีประสิ ทธิ ภาพใน
การสื่ อสารประเด็นที่เป็ นนามธรรม เช่นเดียวกับสื่ อมิวสิ กวิดีโออื่น และสื่ อรู ปแบบอื่นที่มีการนาสัญญะเข้า
มาช่วยไม่มากก็นอ้ ยในการสื่ อสารเรื่ องที่เป็ นนามธรรม และได้รับการแปลความไปในทิศทางเดียวกันจากผู ้
รับชมส่ วนมาก รวมถึงสื่ อที่ใช้สัญญะซึ่ งออกแบบจาเพาะต่อสื่ อนั้น เช่น แอนิ เมชันสั้นเรื่ อง Nuggets ที่ได้
กล่าวถึงข้างต้น
*ตัวอย่างคาตอบที่มีความใกล้เคียงกับคาสาคัญ เช่น การถูกตีกรอบจากค่านิ ยมจนศูนย์เสี ยตัวตน
การออกนอกกรอบ การออกจากคาพูดคาตัดสิ นของผูอ้ ื่น ฯลฯ
**ตัวอย่างคาตอบที่เป็ นประเด็นรอง เช่น การค้นหาตัวตน การเติบโต ความแตกต่าง ฯลฯ
4.5 สัญญะที่ผรู ้ ับชมสังเกตเห็น และแปลความได้ถูกต้องหรื อใกล้เคียง ได้แก่ ดอกไม้แทนกรอบ
ของสังคม ดอกไม้แทนหน้ากากที่อยากให้คนอื่นเห็น นกแทนอิสรภาพ และการจมน้ าแทนความกดดัน โดย
ในส่ ว นของดอกไม้ เป็ นสั ญ ญะหลัก ที่ อ อกแบบขึ้ น จ าเพาะส าหรั บ ใช้ใ นวิ ดีโ อนี้ โดยมี ผูส้ ั ง เกตเห็ น ว่า
ผูอ้ อกแบบต้องการใช้ดอกไม้เป็ นสัญญะแทนสิ่ งอื่น จานวน 35คน (ร้ อยละ 77.78) แต่มีผูท้ ี่ สามารถแปล
ความสัญญะนั้นได้ตามที่ผอู ้ อกแบบต้องการจานวนเพียง 19 คน (ร้อยละ 54.28ของจานวนผูท้ ี่สังเกตเห็น) ซึ่ ง
สาเหตุที่บางส่ วนไม่เข้าใจอาจแบ่งได้เป็ น 2กลุ่ม คือปั จจัยจากสื่ อวิดีโอ เช่น ความเร็ วในการดาเนิ นเนื้ อหาเร็ ว
เกินไป ลาดับการดาเนิ นภาพสลับไปมา ฯลฯ และปั จจัยจากผูร้ ับชม เช่น พื้นฐานด้านวัฒนธรรมที่ใช้ดอกไม้
เป็ นสัญญะแทนสิ่ งอื่นแต่ตน้ อย่างภาพลักษณ์ผหู้ ญิง ฯลฯ
4.6 จากคาถามเรื่ องความสาคัญของการยอมรั บในตนเอง มี ผรู ้ ั บชมตอบว่าสาคัญ จานวน 45คน
(ร้อยละ100) และผูร้ ับชมบางส่ วนขยายความถึงความสาคัญของการยอมรับตนเองไว้ เช่น การยอมรับใน
ตนเองเป็ นจุดเริ่ มต้นของการใช้ชีวิต การทาให้ตนเองมีความสุ ข เข้าใจในตนเอง เติบโต ฯลฯ ซึ่ งเป็ นคาตอบ
ที่ ไ ปในทิ ศ ทางเดี ย วกับ การศึ ก ษาทางจิ ต วิ ท ยา จึ ง สรุ ป ผลว่า สื่ อ มิ ว สิ ก วิ ดี โ อนี้ มี ส่ ว นในการสร้ า งความ
ตระหนักถึงความสาคัญของการยอมรับในตนเองได้
4.7 ความรู ้สึกผูช้ มบางส่ วน เช่น อึดอัด กดดัน เศร้า งงต้องดูซ้ าถึงเข้าใจ ดูเพลินดี รอติดตาม ชอบ
การสื่ อความหมายสะท้อนสังคม เป็ นการพัฒนาตัวละครที่ดี รู ้สึกว่าการที่คนคนหนึ่ งจะเติบโตขึ้นมาเป็ นตัว
ของตัวเองมันยากนะ ฯลฯ
4.8 ผูร้ ับชมยังมีขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติมที่น่าสนใจ สรุ ปได้เช่น อยากให้ลดความซับซ้อนของเนื้ อหา
หรื อเปลี่ยนลาดับการเล่าเรื่ องเพื่อลดความสับสน อยากให้มีตอนจบปลายเปิ ดเล็กน้อยอย่างการให้ตวั ละคร
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หลักเห็ นเด็กที่ เป็ นเหมื อนตนเองเพื่อให้เห็ นว่ามี คนอื่นที่ ตอ้ งพยายามเปลี่ยนตนเอง อยากให้ผูส้ ร้ างเฉลย
ความหมาย
5. บทสรุ ป และข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาข้อมูลเรื่ องการยอมรับตนเองในทางจิตวิทยา ซึ่ งมีประเด็นสาคัญคือการยอมรับทั้ง
ส่ วนที่ดี และไม่ดีของตนเองในรู ปแบบข้อเท็จจริ ง ช่วยลดความเครี ยดสะสมที่เกิดได้จากการไม่ยอมรับใน
ตนเอง และเรื่ องการตีความผ่านหลักสัญศาสตร์ ซึ่ งมีประเด็นสาคัญคือการทาความเข้าใจสัญญะต้องอาศัย
ประสบการณ์ของผูต้ ีความ แต่ประสบการณ์น้ นั ก็สามารถเรี ยนรู ้ไปพร้อมกันได้ในระหว่างดาเนิ นเนื้ อเรื่ อง
ในภาพยนต์ ทาให้ผวู ้ ิจยั สามารถนาข้อมูลที่ได้มาพัฒนาเป็ นสารที่ สื่อผ่านการใช้สัญญะ เพื่อนามาสร้างมิว
สิ กวิดีโอรู ปแบบแอนิ เมชันเกี่ยวกับการยอมรับในตนเอง เพลง Stand Out Fit In ของวงONE OK ROCK
ความยาว 3นาที 35วินาที ซึ่ งได้ผลการประเมิ นจากกลุ่มวัยรุ่ น และผูใ้ หญ่ตอนต้น (ช่วงอายุ 12-40ปี ) ว่ามี
คุ ณภาพทั้งในด้านการออกแบบ การเคลื่ อนไหวแอนิ เมชัน และเนื้ อหา โดยในส่ วนของการนาหลักสัญ
ศาสตร์ มาใช้สามารถช่วยให้สื่อสารเรื่ องที่เป็ นนามธรรมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และผูท้ ี่เข้าใจเนื้ อหาจากการ
ชมมิวสิ กวิดีโอนี้ตระหนักได้ถึงความสาคัญของการยอมรับในตนเอง
สื่ อมิวสิ กวิดีโอแอนิ เมชันซึ่ งสามารถสร้างความตระหนักถึงความสาคัญของการยอมรับในตนเอง
ได้น้ ี สามารถนาไปใช้เป็ นสื่ อส่ งเสริ มการยอมรั บในตนเองให้แก่ประชาชนทัว่ ไปไม่ จากัดช่ วงอายุ โดย
สามารถเปลี่ยนเป็ นแอนิเมชันแบบมีบทพูดตรงไปตรงมาหากจะให้เด็กซึ่ งพัฒนาการคิดเชิงนามธรรมยังน้อย
เข้าใจง่ายขึ้น และเหมาะแก่การนาไปเผยแพร่ ในระดับสากลจากการเลือกประเด็น และเพลงที่ค่อนข้างเป็ น
สากล ร่ วมกับความพยายามในการลดข้อจากัดด้านภาษา และประสบการณ์จาเพาะที่ตอ้ งใช้เพื่อการตีความ
ด้วยการใช้สัญญะที่กาหนดขึ้นเองซึ่ งเน้นการสื่ อสารด้วยภาพ
เอกสารอ้ างอิง
Bernard, M. E. (Ed.). (2013). The strength of self-acceptance: Theory, practice and research. Dordrecht:
Springer.
Curtin, B. (2009). Semiotics and visual representation. Semantic Scholar. Filmbilder & Friends. (2014,
October 13). Nuggets. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=HUngLgGRJpo
Johnston, O., & Thomas, F. (1981). The illusion of life: Disney animation. New York: Disney Editions.
Marini, M. M. (2020). Social values and norms. In Encyclopedia of sociology. Retrieved from
https://www.encyclopedia.com/social-sciences/ encyclopedias-almanacs-transcripts-andmaps/social-values-and-norms
McLeod, S. A. (2018, May 03). Erik erikson's stages of psychosocial development. Simply Psychology.
Retrieved from https://www.simplypsychology.org/Erik-Erikson.html
ONE OK ROCK. (2018, November 23). ONE OK ROCK: Stand Out Fit In [OFFICIAL VIDEO].
Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=IGInsosP0Ac

วันพฤหัสบดีที ่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

หน้า 374

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ
ครัง้ ที่ ๑๖ ปี การศึกษา ๒๕๖๔

Rogers, C. R. (1961). On becoming a person: A therapist's view of psychotherapy. Boston: Houghton
Mifflin.
Rogers, C. R. (1959). A theory of therapy, personality and interpersonal relationships as developed in the
client-centered framework. In S. Koch (Ed.), Psychology: A study of a science. (Vol. 3). New
York: McGraw Hill.
Stockinger, P. (2011). Semiotics of audiovisual discourse. I: The Analysis of Audiovisual Topics.
Retrieved from https://www.academia.edu/3521726/
Strickland, B. B. (2001). The Gale encyclopedia of psychology (2nd ed.). Detroit, MI: Gale Group.

วันพฤหัสบดีที ่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

หน้า 375

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

