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บทคัดย่อ

ในการศึ ก ษาพฤติ ก รรมของมนุ ษ ย์ อาจกล่ า วได้ว่ า มนุ ษ ย์ไ ม่ ว่ า จะอยู่ ใ นช่ ว งวัย ใดก็ ต าม ก็ ส ามารถมี
ความเครี ยดได้เช่นกัน ขึ้นอยูก่ บั ช่วงอายุ เหตุการณ์เผชิญ อุปสรรค์และปัญหา โดยเฉพาะมนุษย์ท่ีอยูใ่ นช่วงวัยทํางาน
มักจะพบและประสบปั ญ หาในภาวะความเครี ยดค่ อ นข้างมากกว่าคนในวัย อื่น ๆ เนื่ อ งจากเป็ นวัย ที่ รับ ภาระจาก
ครอบครัวและคนรอบข้าง อาทิ เรื่ องบิดามารดา เลี้ยงดูบุตร หรื อกําลังสร้างฐานะตนให้มน่ั คงต่อการดํารงชีวิต ซึ่ ง
ปัจจุบนั ยังพบว่า มีแนวโน้มสู งขึ้น จากปัญญาดังกล่าวทําให้ผวู ้ ิจยั มีแนวคิดที่นาํ ความเครี ยดแปรเปลี่ยนให้เกิดงานศิลปะ
เพื่อทําให้ความเครี ยดนั้นผ่อนคลายลงได้บา้ ง ดังนั้นงานวิจยั ฉบับนี้ จึงเป็ นงานวิจยั เพื่อศึกษาสภาวะความเครี ยดจาก
การวิเคราะห์ทศั นะคติของคนวัยทํางานที่มีอายุช่วง 30-40 ปี เพื่อนํามาสร้างสรรค์รูปแบบของงานศิลปกรรม โดยใช้
แบบทดสอบกับผูท้ ี่ มีความเครี ยด เพื่อให้ได้ผลของความรู ้ สึกที่ มีต่อเส้นและสี ที่ได้จากความเครี ยด จากการสํารวจ
แบบสอบถามพบว่า 1. รู ปแบบของเส้นที่ได้จากแบบสอบถามนั้น มีลกั ษณะที่แตกต่างกัน โดยส่ วนมากจะพบเส้นที่มี
ลักษณะคดโค้ง เส้นอิสระ เส้นคลื่น จากการวิเคราะห์แสดงให้เห็ นว่าผูท้ ี่ ทาํ แบบสอบถามมี ภาวะทางอารมณ์ ท่ีไม่
แน่นอน ชี วิตไม่คงที่ สับสนวุ่นวายและพบว่า สี ที่กลุ่มเป้ าหมายนึกถึงมากที่สุดเมื่อเกิดความเครี ยดคือ สี ดาํ และสี ที่
ให้ความรู ้สึกสงบ สบาย ผูต้ อบแบบสอบถามนึกถึงสี เขียวมากที่สุด 2. ผลจากการวิจยั นี้ ส่งผลทําให้ผวู ้ ิจยั นําเส้นและสี
ที่ได้จากแบบสํารวจมาออกแบบเป็ นผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปะต่อไป

ABSTRACT

In the study of human behavior, the human being of any age can be stressful depending on the age range, life
events, and problems. In particular, people in the working age range are often found in stress rather than people of other ages
because this is the age of liability for the family and people around such as children, parents, even creating their stability of life
for themselves. Currently, it also found that there is a high tendency. According to this problem, the researcher brings the
concept of stress changing into the artwork to relieve stress. Therefore, this research is to study stress problem from attitude
analysis of working adults age between 30- 40years to create art forms by using a questionnaire to people with stress to obtain
the feeling of line and the color from stress. From the questionnaire survey found that the formats of the line are different
styles such as curve line, free line, and wave line. The analysis shows that those who complete the questionnaire with a mood
of uncertainty and unstable life. Black color represents a sense of stress; on the other hand, green color is a sense of peace and
calm. The results of this research lead the researcher to design creative work.
คําสําคัญ: ความเครี ยด เส้น สี
Keywords: Stress, Line, Color
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บทนํา

หลายครั้งที่ความเครี ยดสามารถสะท้อนผ่านความคิด และเชื่ อมโยงไปสู่ การแสดงออกของพฤติ กรรมใน
รู ป แบบต่ า ง ๆ ไม่ ว่ า จะเป็ น พฤติ ก รรมจากการแสดงออก คํา พู ด พฤติ ด กรรมท่ า ทางต่ า ง ๆ เป็ นต้น ดั้ง นั้ น
ความเครี ยด จึงเป็ นลักษณะของสภาวะความกดดันในบุคคลที่เกิดขึ้นเมื่อมีผลกระทบจากสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งที่มีผลต่อชีวิต
จิตใจ และอารมณ์ของบุคคลนั้น ๆ ส่ วนใหญ่มกั ขึ้นอยู่กบั สภาพแวดล้อมและสภาพทางสังคมที่เป็ นส่วนประกอบ ซึ่ ง
ก่อให้เกิดภาวะความเครี ยด และในปั จจุบนั โลกได้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ วและต่อเนื่ อง ทําให้
ประชาชนต้องตื่ นตัวและปรั บสภาพตนเองให้ ทัน ต่อการเปลี่ ยนแปลง ทั้งนี้ ก็เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิ จ สังคม
ครอบครัว จากสถิติพบว่า ประชาชนเริ่ มตื่นตัวกันมากกับการแข่งขันในการใช้ชีวิต ทั้งนี้เพื่อความอยู่รอดของตนเอง
และครอบครัวเป็ นสําคัญ ไม่ว่าประเทศไหนก็ตามมักจะเห็นประชาชนของตนมีการปรับตัวมากขึ้น รวมทั้งพบว่าใน
การดําเนินชีวิตของผูค้ นเหล่านั้นอยูท่ ่ามกลางความเครี ยด ความกดดัน การทํางานอย่างหนัก เพื่อมุ่งสู่ความสําเร็ จอย่าง
ที่ต้ งั เป้ าหมายไว้ สภาวะเหล่านี้ ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตทั้งทางร่ างกาย สุ ขภาพและจิตใจ ทําให้เกิดภาวะการใช้
ชีวิตที่ไม่เป็ นปกติ เกิดอารมณ์ที่ไม่เป็ นสุ ข ไม่พอใจ ไม่สบายใจ วิตกกังวล ผิดหวัง ส่งผลให้เกิดความย่อท้อต่อเชีวิต
และปลิดชีวิตตนเองลง กรมสุ ขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุ ข [1] ได้อธิ บายความหมายของความเครี ยดว่าความเครี ยด
เป็ นเรื่ องของร่ างกายและจิตใจที่เกิดการตื่นตัวเตรี ยมรับกับเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ซึ่งเราคิดว่าไม่น่าพอใจเป็ นเรื่ อง
ที่หนักหนาเกินกําลังทรัพยากรที่เรามีอยู่ หรื อเกินความสามารถของเราที่จะแก้ไขได้ ทําให้รู้สึกหนักใจเป็ นทุกข์ใจ
และทําให้เกิดอาการผิดปกติทางร่ างกายและพฤติกรรมตามไปด้วย ซึ่ งความเครี ยดนั้นสามารถเกิดขึ้นกับคนทุกคนแต่
จะมากหรื อน้อยขึ้นอยูก่ บั สภาพปัญหา วิธีคิด และการประเมินสถานการณ์ของแต่ละบุคคล ถ้าเราคิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้น
ไม่ร้ายแรง เราก็จะรู ้สึกเครี ยดน้อย หรื อแม้เราจะรู ้สึกว่าปั ญหานั้นร้ายแรง แต่เราพอจะรับมือไหว ก็จะไม่เครี ยด แต่
ถ้ามองว่าปัญหานั้นใหญ่ แก้ไม่ไหว และไม่มีใครช่วยเราได้ ก็จะเกิดอาการเครี ยดมาก
เมื่อมนุ ษย์เกิดภาวะความเครี ยดแล้วนั้น สําหรับบางคนเท่านั้นที่ สามารถรับรู ้และตั้งตัวได้ทนั และมักจะ
สามารถจัดการกับปั ญหาที่เกิดขึ้นได้ทนั ท่วงที โดยการจัดการความเครี ยดของแต่ละบุคคลก็จะมีการจัดการกับปั ญหา
เหล่านี้ที่แตกต่างกันออกไป อาทิ การออกกําลังกาย การไปเที่ยวสถานที่ต่าง ๆ การอ่านหนังสื อ การเล่นดนตรี การดู
หนัง การทานอาหาร การพักผ่อนตามที่ต่าง ๆ การรักษาศีลฟั งธรรม หรื อแม้แต่การสร้างสรรค์งานทางด้านศิลปะ
เป็ นต้น การทํางานทางด้านศิลปะ สามารถทําให้คนที่มีภาวะความเครี ยดหรื อคนที่เป็ นโรคซึมเศร้ามีอาการที่ดีข้ ึนมาได้
เนื่องจากการสร้างงานศิลปะเป็ นงานที่ตอ้ งใช้สมาธิ เพื่อสร้างสรรค์งานเหล่านั้นออกมา ซึ่ งมีงานวิจยั จากนักวิจยั หลาย
ท่านที่สามารถบอกได้ว่า งานทางด้านศิลปะทําให้คนที่มีภาวะความเครี ยดนั้นมีอาการที่ดีข้ ึน อาทิ
วัชราพร [2] ได้กล่าวว่า การแปรค่าอารมณ์สู่การสร้างสรรค์งานศิลปะ กรณี ศึกษาผลงานศิลปะชุด “ความ
เศร้ าอัน งดงาม” นั้น เป็ นการสร้ างสรรค์งานจากประสบการณ์ ต รง คื อ การได้สู ญ เสี ยลู ก เมื่ อ แรกคลอด ความ
สั่นสะเทือนทางใจที่รุนแรงกลายเป็ นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยวิเคราะห์การใช้สัญญะแทนค่าอารมณ์
ด้วยทัศนธาตุต่าง ๆ ได้แก่ รู ปทรง สี นํ้าหนัก และพื้นที่ว่าง ความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์กบั กระบวนการแสดงออก
ในผลงาน ผลการศึกษาทําให้เห็นความสําคัญของการแปรค่าอารมณ์กบั กระบวนการสร้างสรรค์งาน มีวิธีคิดแบบเป็ น
ภาพ และใช้อารมณ์ความรู ้สึกมากกว่าความคิดที่ เป็ นเหตุผล เมื่อนํามาประเมินคุณค่าตามหลักของ เอ็ด มันด์ เบริ์ ก
เฟลด์แมน (Edmurd Burke Feldman) พบว่าคุณค่าทับซ้อนกันทั้ง 3 ข้อ คือ ความงาม การแสดงออกทางความรู ้สึก
และการยกระดับจิตใจ ประกอบกับระยะเวลาที่ผา่ นพ้นไปพอสมควร จึงเกิดมุมมองการวิเคราะห์ดว้ ยสายตาที่เปิ ดกว้าง
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และกระจ่างแจ้ง จะค้นพบคุณค่าและความหมายของการสร้างสรรค์งานศิลปะที่สะท้อนอารมณ์ที่มีพ้ืนฐานจากชีวิตจริ ง
นัน่ คือ การเข้าถึงทั้งความจริ งในการแสดงออกซึ่งงานศิลปะ และความจริ งในการเอาชนะความทุกข์
ทวีรัตน์ และคณะ [3] ได้กล่าวถึงการพัฒนารู ปแบบกิจกรรมศิลปะเพื่อบําบัดความเครี ยดผูต้ ิดสารเสพติด
โดยใช้ศิลปะจากการวาดเส้นตามจินตนาการ ศิลปะการการปั้ นดินจากแบบที่จดจํา การระบายสี อย่างอิสระ กิจกรรม
เทคนิคคอลลาจฉี กกระดาษตัดแปะ กิจกรรมเทคนิคฟรอททาจ กิจกรรมวาดดอกไม้โดยระบายสี ที่ตดั กัน กิจกรรมการ
สร้างรู ปทรงเรขาคณิ ตสี่ เหลี่ยมที่มีสีสันแตกต่างกัน กิจกรรมการถ่ายทอดสําแดงพลังอารมณ์ กิจกรรมการสร้างสรรค์
ด้วยวิธีอตั โนมัติ กิจกรรมเริ งระบําของสี และดนตรี กิจกรรมพิจารณาตนเองผ่านงานศิลปะ พบว่าการวิจยั นี้ทาํ ให้ผปู ้ ่ วย
ที่มีความเครี ยดจากการติ ดสารเสพติ ดมี อาการดี ข้ ึน มีผลที่ ดีข้ ึน คือ มี ควมเครี ยดที่ ลดลง ซึ่ งงานวิจัยนี้ สามารถนํา
ศิลปะบําบัดนําไปประยุกต์ใช้ร่วมกับหลักการทางด้านจิตเวช เพื่อให้ผูต้ ิดสารเสพติด มีสุขภาพจิตที่ ดีข้ ึน มองเห็ น
คุณค่าในตัวเอง มีความเข้าใจตนเอง และอาจนําไปสู่ การเปลี่ยนแปลงตนเองให้เกิดการปรับตัวและความคิดในการอยู่
ร่ วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้ และจากการศึกษาทดลองกิจกรรมศิลปะบําบัดความเครี ยดผูต้ ิดสารเสพติด กิจกรรมที่มี
ความน่ าสนใจเป็ นอย่างยิ่ ง คื อ การเริ ง ระบําของสี แ ละดนตรี จากการทํากิ จ กรรมพบว่ า เป็ นกิ จ กรรมที่ ส ร้ า ง
จินตนาการและก่อให้เกิดความเพลิดเพลิน มีการเรี ยนรู ้ร่วมกันในกลุ่มประชากรที่ทาํ กิจกรรมร่ วมกันเป็ นอย่างมาก
ชลิดา [4] ได้ศึกษาวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับสี และปั จจัยที่เกี่ยวข้องในศิลปะบําบัดที่มีผลต่อการลดภาวะซึ มเศร้าใน
ผูส้ ู งอายุ ผลการวิจยั พบว่า การออกแบบสื่ อศิลปะบําบัดเพื่อลดภาวะซึ มเศร้าในผูส้ ู งอายุ ก่อนพบแพทย์ สามารถลด
ภาวะซึ มเศร้าระดับต้นในผูส้ ู งอายุได้ ผลการออกแบบกล่องระบายใจ ผูส้ ู งอายุมีความพึงพอใจในระดับมาก ส่ วนผล
การออกแบบสื่ อศิลปะบําบัดกิจกรรมระบายสี กิจกรรมวาดหน้าตนเอง กิ จกรรมสร้างภาพจากภายในใจ กิจกรรม
กล่องแห่งความสุ ข ผูส้ ู งอายุมีระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
จากตัวอย่างงานวิจยั ข้างต้น สามารถแสดงให้เห็นได้ว่า การสร้างงานศิลปะ สามารถทําให้ผูป้ ่ วยที่เป็ นโรค
ซึ มเศร้าและภาวะที่ มีความเครี ยดมี อาการที่ ดีข้ ึนเมื่ อได้ลงมื อปฎิ บัติหรื อได้สัมผัสกับงานศิ ลปะนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็ น
ผูส้ ู งอายุ หรื อแม้แต่นกั โทษที่ถูกคุมขัง ก็ส่งผลให้อาการต่าง ๆ นั้นดีข้ ึนตามลําดับ เมื่อศิลปะเข้ามามีบทบาทที่สามารถ
ทําให้ภาวะความเครี ยดนั้นดีข้ ึนได้ ดังนั้นศิลปะเบื้องต้นที่ สามารถนํามาใช้ในการบําบัดที่เรานึ กถึง คือ การใช้เส้น
และสี เนื่องจากเป็ นองค์ประกอบของศิลป์ เบื้องต้นในการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะ และด้วยการใช้เส้นและสี จากผู ้
ที่มีภาวะความเครี ยดก็สามารถสื่ อสารความรู ้สึกในแต่ละช่วงอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้ดว้ ยเช่นกัน

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาทัศนะคติที่มีต่อความเครี ยดสู่การลากเส้นและสี ของอาจารย์มหาวิทยาลัย อายุ 30-40 ปี
2. เพือ่ วิเคราะห์ผลจากเส้นและสี ที่ได้นาํ ไปสร้างสรรค์งานศิลปะต่อไป

วิธีการวิจัย

การวิจยั เรื่ องนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาแนวทางการสร้างงานศิลปะที่ได้จากภาวะความเครี ยดของอาจารย์
มหาวิทยาลัย ช่วงอายุ 30-40 ปี โดยศึกษาการวิจยั แบบเชิ งคุณภาพ (Qualitative Research) มุ่งศึ กษาวิเคราะห์แปล
ความหมายเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคล เป็ นการอธิ บายความรู ้สึกนึกคิด ความวิตกกังวล ความชอบ จากความรู ้สึก
จากผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นลักษณะของการวิเคราะห์จากส่ วนย่อยแล้วนํามาสรุ ป และใช้การวิจยั แบบเชิ งปริ มาณ
(Quantitative Research) โดยการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม ร่ วมกับการวิจยั โดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive
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Analysis) เพื่อศึกษาและทําความเข้าใจภาวะอารมณ์ของความเครี ยดที่ได้จากการเก็บข้อมูลนํามาวิเคราะห์เพื่อนํามา
สร้างสรรค์งานทางศิลปะต่อไป ซึ่งการวิจยั ครั้งนี้นาํ เสนอวิธีการดําเนินการศึกษาตามหัวข้อดังต่อไปนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ
4. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
5. ระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูล

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

กลุ่ มประชากรที่ ใช้ในการศึ ก ษาวิ จัยครั้ งนี้ คือ อาจารย์ม หาวิท ยาลัย คณะวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่มีอายุช่วง 30-40 ปี จํานวน 50 คน โดยใช้แบบสอบถามแบบเฉพาะเจาะจง

เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย

เครื่ องมื อที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้ งนี้ ผูว้ ิจัยได้สร้ างแบบสอบถาม (Questionnaires) รวบรวม
ข้อมูลความคิดเห็ นของกลุ่มประชากรที่ มีความรู ้ สึกต่อเส้นและสี ต่อภาวะความเครี ยดโดยเลื อกแบบเฉพาะเจาะจง
อาชีพอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จํานวน 50 คน เพื่อเป็ นข้อมูลเสริ มใน
การสร้างสรรค์ในงานวิจยั เพื่อแสดงทัศนะต่อเส้นและสี ที่มีต่อความเครี ยด ซึ่งแบ่งเป็ น 2 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม เป็ นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ
(Checklist) ได้แก่ เพศ อายุ จํานวน 2 ข้อ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความรู ้สึกของเส้นและสี ต่อภาวะความเครี ยด ได้แก่
1. เมื่อท่านเกิดภาวะความเครี ยดท่านจะนึกถึงเส้นลักษณะใด
2. เมื่อพูดถึงความเครี ยด สี ที่ท่านนึกถึงคือสี ใด
3. เมื่อท่านมีความสุ ข สงบ สี ที่ท่านนึกถึงคือสี ใด

ผลการวิจัย

ผลการสํารวจจากแบบสอบถาม อาชีพพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ โดยคําตอบจากแบบสอบถาม
จากผูต้ อบแบบสอบถามจํานวน 50 คน พบว่า
เพศชาย จํานวน 17 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.7 หรื อ คิดเป็ น 34 เปอร์เซ็นต์
เพศหญิง จํานวน 33 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.3 หรื อ คิดเป็ น 66 เปอร์เซ็นต์
ผูต้ อบแบบสอบถามอายุ 30 – 35 ปี จํานวน 22 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.2 หรื อคิดเป็ น 44 เปอร์เซ็นต์
ผูต้ อบแบบสอบถามอายุ 36 – 40 ปี จํานวน 28 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.8 หรื อคิดเป็ น 56 เปอร์เซ็นต์
โดยคําถามทัศนคติต่อสีที่ได้ จากความเครียด เมื่อผู้ตอบแบบสอบถามเกิดความเครียดท่ านจะนึกถึงสีอะไร
จากแบบสอบถามพบว่า สี ที่ส่งผลต่อความเครี ยดของผูต้ อบแบบสอบถามมากที่สุดคือสี ดํา จํานวน 24 คน
คิดเป็ นร้อยละ 1.2 หรื อ 48 เปอร์ เซ็นต์ของผูต้ อบแบบสอบถาม รองลงมาคือ สี แดง จํานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ
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1.1 หรื อ 22 เปอร์ เซ็นต์ จากผูต้ อบแบบสอบถาม และสี เทา แดงเลือดหมู เขียวขี้มา้ เทาดํา ม่วง นํ้าตาล นํ้าเงิน
ตามลําดับ
สีที่ผ้ตู อบแบบสอบถามนึกถึงตอนที่ร้ ูสึกสบาย สงบ และมีความสุ ข ผู้ตอบแบบสอบถามตอบมากที่สุดคือ
สี เขียว จํานวน 16 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.6 หรื อคิดเป็ น 32 เปอร์ เซ็นต์จากผูต้ อบแบบสอบถาม รองลงมา
คือ สี ขาว จํานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.5 หรื อคิดเป็ น 30 เปอร์ เซ็นต์ จากผูต้ อบแบบสอบถาม และสี ฟ้ า สี
เหลือง สี ใส สี น้ าํ เงิน สี แดง สี ม่วง และสี เทาอ่อน ตามลําดับ
จากการสํ ารวจคําถามเมื่ อ เกิด ความเครี ย ดท่ านจะนึ ก ถึงเส้ นลักษณะใด โดยสรุ ป พบว่ าสามารถแบ่ งเส้ น
ออกเป็ นทั้งสิ้น 6 ลักษณะด้ วยกัน คือ
เส้ นตรง / ทแยง จากผูต้ อบแบบสอบถามทั้งสิ้ น 50 คน พบว่าเส้นที่ได้จากความเครี ยดลักษณะเส้นตรง/
ทแยง จํานวน 6 คน คิดเป็ น ร้อยละ 0.6 หรื อ คิดเป็ น 12 เปอร์เซ็นต์
เส้ นฟั น ปลา จากผูต้ อบแบบสอบถามทั้งสิ้ น 50 คน พบว่าเส้น ที่ ได้จากความเครี ยดลักษณะเส้นฟั น ปลา
จํานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 1 หรื อ คิดเป็ น 20 เปอร์เซ็นต์
เส้ นคด / เส้ นคลื่นอิสระ จากผูต้ อบแบบสอบถามทั้งสิ้ น 50 คน พบว่าเส้นที่ได้จากความเครี ยดลักษณะเส้น
คด / เส้นคลื่นอิสระ จํานวน 22 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.2 หรื อ คิดเป็ น 44 เปอร์เซ็นต์
เส้ นคลื่น จากผูต้ อบแบบสอบถามทั้งสิ้น 50 คน พบว่าเส้นที่ได้จากความเครี ยดลักษณะเส้นคลื่น จํานวน 6
คน คิดเป็ นร้อยละ 0.6 หรื อ คิดเป็ น 12 เปอร์เซ็นต์
เส้ นก้ นหอย จากผูต้ อบแบบสอบถามทั้งสิ้ น 50 คน พบว่าเส้นที่ ได้จากความเครี ยดลักษณะเส้นก้นหอย
จํานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.2 หรื อ คิดเป็ น 4 เปอร์เซ็นต์
เส้ นวงกลม จากผูต้ อบแบบสอบถามทั้งสิ้ น 50 คน พบว่าเส้ น ที่ ได้จากความเครี ยดลักษณะเส้ น วงกลม
จํานวน 4 คน คิด เป็ นร้ อยละ 0.4 หรื อ คิ ดเป็ น 8 เปอร์ เซ็ น ต์ โดยมี ตัวอย่างตามตารางของลักษณะเส้ น ที่ มี ต่ อ
ความเครี ยด และสี ที่มีต่อความเครี ยดและความสุ ข ดังตารางที่แสดงต่อไปนี้
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ตารางที่ 1 แสดงตัวอย่างลักษณะเส้นที่ได้จากความเครี ยด
ภาพที่

1.

2.

3.

4.

5.

ลักษณะเส้ น

การวิเคราะห์ ความหมายของเส้ น
ลักษณะของเส้นเป็ นลักษณะของเส้นฟันปลา คือให้
ความรู ้สึกตื่นเต้น เกร็ ง ขัดแย้ง รุ นแรง เร้าใจ โดย
จากการวิ เ คราะห์ สั ง เกตุ จ ากเส้ น ได้ ว่ า ผู ้ ต อบ
แบบสอบถามมี เส้นตรงแนวราบผสมผสานกับเส้ น
ฟั นปลา จึ งทําให้เกิ ดความรู ้สึกไม่มนั่ คง ขัดแย้งใน
ตัวเอง
ลัก ษณะของเส้ น เป็ นลัก ษณะของเส้ น ฟั น ปลาแบบ
สมํ่าเสมอ คื อ ให้ ค วามรู ้ สึ ก ตื่ น เต้น เกร็ ง ขัด แย้ง
รุ นแรง เร้าใจ โดยจากการวิเคราะห์สังเกตุจากเส้น
ได้ว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมี ค วามขัดแย้งและรู ้ สึ ก
ตื่นเต้น เกร็ ง และขัดแย้งในตัวเอง
ลักษณะของเส้นเป็ นลักษณะผสมผสานระหว่างเส้น
โค้ง วงกลมและเส้นเฉียงแบบสมํ่าเสมอ โดยจากการ
วิเคราะห์สังเกตุจากเส้นได้ว่าผูต้ อบแบบสอบถามมี
ภาวะอารมณ์ไม่แน่นอนและเปลี่ยนแปลงทิศทางและ
อารมณ์ตลอดเวลา
ลักษณะของเส้นมีลกั ษณะก้นหอย จากการวิเคราะห์
และสังเกตุลกั ษณะของเส้น ผูต้ อบแบบสอบถามมี
ความรู ้สึกเคลื่อนไหว คลี่คลาย เติบโต ไม่มีที่สิ้นสุ ด
แต่ดว้ ยลักษณะของเส้นมีการวาดแบบทับซ้อนกันจึง
ทําให้ภาวะทางอารมณ์มีความซํ้าซ้อนในอารมณ์
ลักษณะเส้นตรงแบบทแยง จากการวิเคราะห์ลกั ษณะ
ของเส้นสังเกตุได้ว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีภาวะทาง
อารมณ์ ท่ี ไม่หยุดนิ่ งขาดความสมดุ ล สับ สนและไม่
มัน่ คง
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ตารางที่ 2 แสดงลักษณะเส้นที่ได้จากความเครี ยด
ภาพที่

6.

7.

8.

9.

10.

11.

ลักษณะเส้ น

การวิเคราะห์ ความหมายของเส้ น
ลักษณะของเส้นมีการผสมผสานระหว่างเส้นฟันปลา
เส้นโค้ง เส้น ตรง และเส้นอิสระ จากการวิเคราะห์
ลักษณะของเส้นสังเกตุได้ว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมี
ภาวะทางอารมณ์ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงตลอดเวลา ไม่
แน่นอน แต่สุดท้ายก็อยากมีความมัน่ คงและสงบ
ลักษณะของเส้นเป็ นเส้นวงกลมทับซ้อนกัน จากการ
วิ เ คราะห์ ล ั ก ษณ ะของเส้ น สั ง เกตุ ไ ด้ ว่ า ผู ้ ต อบ
แบบสอบถามมีภาวะทางอารมณ์ที่เหมือนถูกบีบ ไม่
แน่นอน สับสน
ลักษณะของเส้นมีการผสมผสานเส้นโค้ง วงกลม ฟัน
ปลา จากการวิ เ คราะห์ สั ง เกตุ จ ากเส้ น ผู ้ ต อบ
แบบสอบถามมี ค วามรู ้ สึ ก ไม่ ม่ัน คง เปลี่ ย นแปลง
สับสนและไม่มนั่ คง
ลัก ษณะของเส้ น มี ก ารผสมผสานเส้ น โค้ง วงกลม
เส้นตรงแบบทแยงแบบทับซ้อนกัน จากการวิเคราะห์
สั ง เกตุ จ ากเส้ น ผู ้ต อบแบบสอบถามมี ค วามรู ้ สึ ก
สั บ สน วุ่ น วาย รุ น แรง ไม่ มั่ น คงและมี การ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ลักษณะของเส้น โค้ง (คลื่ น ) จากการวิเคราะห์และ
สั ง เกตุ ล ัก ษณะของเส้ น ผู ้ต อบแบบสอบถามมี
ความรู ้ สึ กภาวะอารมณ์ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง ไม่
แน่นอน
ลักษณะของเส้นมี การผสมผสานระหว่างเส้นทแยง
และฟั น ปลา จากการวิ เคราะห์ สั ง เกตุ ไ ด้ว่ า ผู ้ต อบ
แบบสอบถามมี ภ าวะทางอารมณ์ ไ ม่ มั่น คง รู ้ สึ ก
รุ นแรง ขัดแย้งขาดความสมดุลทางอารมณ์
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ตารางที่ 3 แสดงลักษณะเส้นที่ได้จากความเครี ยด
ลัก ษณะของเส้ น มี ก ารผสมผสานระหว่ างเส้ น โค้ง
วงกลม เส้นคดที่มีการทับซ้อนกัน จากการวิเคราะห์
สังเกตุได้ว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีภาวะทางอารมณ์
ที่ไม่มน่ั คง ขาดความสมดุลทางอารมณ์

12.

ลักษณะของเส้นมีการผสมผสานกันของเส้นคดโค้ง
เส้นตรงแนวราบ เส้นอิสระ เส้นวงกลมวงแคบ จาก
การวิ เคราะห์ สั ง เกตุ ไ ด้ ว่ า ผู ้ต อบแบบสอบถามมี
ความรู ้สึกไม่มน่ั คง แน่ นอน อ่อนไหว กังวล วุ่นวาย
ทางอารมณ์

13.

ลักษณะของเส้นมี การผสมผสานของเส้น คลื่ น เส้ น
คด เส้ น โค้ง วงกลม แบบไม่ มี ทิ ศ ทาง ทับ ซ้อ นกัน
จากการวิเคราะห์สังเกตุได้ว่าผูต้ อบแบบสอบถามมี
ภาวะทางอารมณ์ ที่ ไม่ แน่ น อน รู ้ สึ กเคลื่ อนไหวไม่
มัน่ คง โดยเส้นที่ปรากฎมีการทับซ้อนกัน บ่งบอกถึง
ความวิตกกังวล ความวุ่นวายทางอารมณ์

14.

ตารางที่ 4 แสดงสี ที่มีทศั นต่อความเครี ยด
สีที่ส่งผลต่ อความเครียด

การวิเคราะห์ ความหมายของสี
สี ที่ให้ความรู ้สึกหรู หรา ความโกรธ ความเศร้าเสี ยใจ ความตาย การถูกคุม
ขัง ความชัว่ ร้าย ความอึดอัด ถ้าใช้สีดาํ มากจนเกินไปจะรู ้สึกอึดอัดไม่สบาย
ใจ และเป็ นการสื่ อถึงความสิ้นสุ ด
สี ที่ ใ ห้ ค วามรู ้ สึ ก ตื่ น เต้น การกระตื อ รื อ ร้ น ความร้ อ น ความโกรธ รู ้ สึ ก
อันตราย ให้ความรู ้สึกก้าวร้าว เมื่อใช้สีแดงมากจนเกินไปแสดงถึงความรู ้สึก
ให้ความตึงเครี ยดและเป็ นอันตรายได้
สี ที่ ให้ ค วามรู ้ สึกถ่ อ มตน ความมี ศ ักดิ์ ศรี ความมั่น คง ความมี ระเบี ยบ มี
สติปัญญา ความเศร้าทําให้จิตใจสงบและมัน่ คง ไร้ชีวิตชี วา การเก็บตัว สี
เทาเป็ นสี ที่ไม่เรี ยกร้องความสนใจ และสามารถสร้างความรู ้สึกผ่อนคลายและ
สงบ
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ตารางที่ 5 แสดงสี ที่มีทศั นต่อความเครี ยด
สีที่ส่งผลต่ อความเครียด

การวิเคราะห์ ความหมายของสี
สี ที่ให้ความรู ้สึกวิตกกังวล ผิดหวัง สี ม่วงเลือดหมูเป็ นสี ท่ีผสมระหว่างสี แดง
และสี ม่วง จะทําให้รู้สึกน่าสงสาร เพราะฉะนั้นสี น้ ี จึงไม่เหมาะกับคนที่เป็ น
โรคซึมเศร้าเรื้ อรัง เพราะจะทําให้รู้สึกหดหู่เพิ่มขึ้น
สี ที่ให้ความรู ้สึกหลุดพ้น ความพอดีและความถ่อมตน และอีกนัยหนึ่งสี เขียว
เข้มหรื อเขียวขี้มา้ เป็ นสี ที่ปฏิเสธต่อความรักและความสนุกสนาน จึงทําให้เกิด
ความรู ้สึกหดหู่ได้
สี ท่ี ให้ ค วามรู ้ สึ ก หรู ห รา ลึ ก ลับ ความเปลี่ ย นแปลง การหลุ ด พ้น ความ
โหดร้าย โอ้อวด ความโศรกเศร้าและอาลัย

ตารางที่ 6 แสดงสี ที่มีทศั นต่อความรู ้สึกสบาย สงบ และมีความสุ ข
สีที่ส่งผลต่ อความรู้สึก
สบาย สงบ และมีความสุ ข

การวิเคราะห์ ความหมายของสี
สี ที่ให้ความรู ้สึกการเริ่ มต้น ความสดชื่ น ความอุดมสมบูรณ์ มีความเห็นอก
เห็นใจ จึงทําให้เกิดความรู ้สึกผ่อนคลายลดความตึงเครี ยดและความกังวลใจ
สี ที่ให้ความรู ้สึกมีความคิดสร้างสรรค์ ความบริ สุทธิ์ ความสงบ การหลุดพ้น
ความว่างเปล่า ความเย็น ความสมบูรณ์ แต่ถา้ ใช้สีขาวมากจนเกินไปจะทําให้
รู ้สึกว่างเปล่าและความรู ้สึกเงียบเหงาได้
สี ที่ให้ความรู ้สึกสงบเงียบ ความมัน่ คงและศรัทธา ให้ความปลอดภัย ซึ่งสี ฟ้า
และนํ้าเงินคนทัว่ ไปจะนิยมนํามาใช้ตกแต่งเป็ นเสื้ อผ้า เนื่องจากเป็ นสี ที่ทาํ ให้
เกิดความมัน่ คงและมัน่ ใจให้กบั ผูส้ วมใส่ได้
สี ที่ให้ความรู ้สึกรื่ นเริ ง เบิกบาน การมองโลกในแง่ดี ให้ความหวังและความ
สดใส เกิดความคิดสร้างสรรค์ แต่ถา้ นําสี เหลืองไปใช้มากเกินไปก็จะทําให้
เกิดความไม่จริ งใจ การทรยศและอันตรายได้

95

วารสารวิจัย มข. สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ฉบับบัณฑิตศึกษา) ปที่ 8 ฉบับที่ 3: กันยายน-ธันวาคม 2563

96

KKU Research Journal of Humanities and Social Sciences (Graduate Studies) Vol. 8 No.: 3 September-December 2020

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย

การวิเคราะห์ขอ้ มูลให้เชื่อมโยงความสัมพันธ์ทางทฤษฏีของการศึกษางานวิจยั กระบวนการวิเคราะห์ลกั ษณะ
ของเส้นและสี ที่มีต่อความเครี ยดของประชากรที่มีอายุช่วง 30 – 40 ปี อาชีพ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์
วัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาทัศนะของเส้นและสี ที่มีต่อความเครี ยด 2. เพื่อนําเส้นและสี ที่ได้จากแบบสอบถามไป
วิเคราะห์รูปแบบของการสร้างสรรค์งานศิลปะต่อไป
จากผลการวิจยั เบื้องต้น พบว่า สี ที่ผตู ้ อบแบบสอบถามคิดว่าเมื่อเกิดความเครี ยดจะนึกสี ดาํ มากที่สุด จากการ
วิเคราะห์ที่ได้ ในทางทฤษฏีให้ความหมายของสี ดาํ คือ เป็ นสี แห่ งความมืดมน ความทุกข์ความเสี ยใจ สี ดาํ จึงอาจ
แทนความรู ้สึกให้ผูต้ อบแบบสอบถามนึ กถึงเมื่อเวลาเกิดความเครี ยดได้ และสี ที่ผูต้ อบแบบสอบถามคิดว่าเมื่อคิดถึง
ความสุ ข ความสงบ ความสบายใจ จะนึกถึงสี เขียว จากการวิเคราะห์ที่ได้ในทางทฤษฏีให้ความหมายของสี เขียว คือ
ความสบายใจ ชุ่มชื่น สดใส ผ่อนคลาย เย็นสบาย สี เขียวจึงอาจแทนความรู ้สึกให้ผตู ้ อบแบบสอบถามนึกถึงเมื่อเกิด
ความรู ้สึกสบาย สงบ และมีความสุ ขที่นึกถึง และจากแบบสอบถามเมื่อผูต้ อบแบบสอบถามเกิดความเครี ยดจะนึกถึง
เส้น ลักษณะใด จากแบบสอบถามพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามนึ กถึ งเส้ นคด เส้ นคลื่ น เส้ นอิสระมากที่ สุ ด จากการ
วิเคราะห์จากทฤษฎีให้ความหมายได้ว่า เส้นคดเส้นโค้ง เส้นคลื่นหรื อเส้นอิสระ จากการวิเคราะห์สังเกตุได้ว่าผูต้ อบ
แบบสอบถามมีภาวะทางอารมณ์ที่ไม่แน่นอน รู ้สึกเคลื่อนไหวไม่มน่ั คง โดยส่ วนมากจากการลากเส้นในแบบสอบถาม
เส้น ที่ ป รากฎมี การทับ ซ้อนกัน บ่ งบอกถึ งความวิตกกังวล ความวุ่น วายทางอารมณ์ จากการวิเคราะห์ ผลการวิจัย
เบื้องต้นสามารถเห็นได้ว่าเส้นและสี สามารถสื่ อสารแทนอารมณ์และความรู ้สึกของมนุ ษย์ได้ ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงเล็งเห็น
ความสําคัญของปัญหาที่เกิดจากความเครี ยดจึงนํามาสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนะที่มีต่อความเครี ยด
ให้ความเครี ยดแปรเปลี่ยนให้เป็ นความงามทางศิลปะต่อไปได้
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