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บทคัดย่อ
ด้วยความศรัทธาพระพุทธศาสนา ทาให้พุทธศาสนิกชนนิยมทาบุญด้วยการสร้างวัดส่งผลให้มีการก่อสร้างวัดและ
อาคารเสนาสนะเพิ่มมากขึ้น โดยขาดการควบคุมดูแลที่เหมาะสมก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ติดตามมา ผลการศึกษาวิจัยนี้ จึงได้สรุป
เป็นข้อเสนอ แนะแนวทางการบริหารจัดการ 2 แนวทาง คือ 1.) แนวทางการส่งเสริมและกากับดูแล หน่วยงานภาครัฐให้มี
นโยบายและให้ความสาคัญเรื่องการออกแบบก่อสร้างอาคารทางศาสนามากขึ้น กับกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง และ 2.) แนวทางการ
กากับดูแล ให้มีการปรับเปลี่ ยนขั้นตอนการดาเนินการ และควรมีกฎหมายควบคุมอาคารทางศาสนาเรื่องความปลอดภัยของ
โครงสร้างอาคาร ส่วนด้านรูปแบบสถาปัตยกรรมเสนอให้มีการพิจารณารูปแบบก่อนการก่อสร้างโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ร่วมกับมหาเถรสมาคม และสถาบันการศึกษา
คาสาคัญ: สถาบันศาสนา, พุทธศาสนิกชน, พัฒนาการด้านออกแบบ, เขตเสนาสนะภายในวัด

Abstract
With profound faith in Buddhism, some devout Buddhists make merit by constructing new
temples and religious buildings. However, the construction is carried out without supervision; hence there
are a number of problems in both the design and the construction processes.
Based on the findings, the following recommendations can be made. First, promotional measures
should be devised by the public sector which would give more significance to the design and construction
of temples. And secondary, legal measures should be imposed to ensure the safety and the strength of the
structure. For example, the temple may have to seek permission to construct large and significance
structure. Also, a panel of experts, including architects, representatives from related government agencies,
and representatives from educational institutes, and local committees taking charge of their own areas.
Keywords: Religious, Buddhists, Design Development, in existing temples area

ความสาคัญ และความเป็นมาของปัญหา
ในปัจจุบันการก่อสร้างอาคารทางศาสนา ได้รับการยกเว้นผ่อนผันการควบคุมทางกฎหมายไม่ต้องมีการขออนุญาต
ก่อสร้าง โดยเนื้อหากฎหมายตามกฎกระทรวงฉบับที่ 9 ข้อ 1(4) ออกความตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ซึ่งให้
อานาจรัฐมนตรีมีอานาจออกกฎกระทรวง แต่ในปัจจุบันยังไม่มีการออกกฎหมายมาใช้ควบคุมอาคารทางศาสนา โดยขั้นตอน
กระบวนการในปัจจุบันจึงเป็นเพียงการส่งแบบเพื่อแจ้งให้ทราบเท่านั้น จึงทาให้เกิดช่องว่างและเกิดปัญหาขึ้นในกระบวนการ
ออกแบบและก่อสร้างวัดเริ่มตั้งแต่การขออนุญาตก่อสร้าง ช่วงการออกแบบ ช่วงระหว่างการก่อสร้าง ช่วงหลังก่อสร้าง ซึ่งปัญหา
เหล่านี้ ควรจะได้รับการศึกษาเพื่อให้เข้าถึงสาเหตุของการเกิดปัญหา ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อเสนอแนะแนวทางลดและแก้ไข
ปัญหาในปัจจุบัน
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.

เพื่อศึกษากระบวนการออกแบบและก่อสร้างวัดในสภาวะปัจจุบัน
เพื่อศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการแต่ละขั้นตอนในการออกแบบและก่อสร้างวัด
เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุและปัจจัยที่มีส่วนทาให้เกิดปัญหา
เสนอแนะแนวทางการลดและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
เสนอแนะแนวทางการจัดการโครงการออกแบบและก่อสร้างวัดที่เหมาะสมกับสภาวะในปัจจุบัน

ขอบเขตของการศึกษา
1. ศึกษาวัดพระพุทธศาสนาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนโบราณสถานและอยู่ในความดูแลของสานักงาพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2. ศึกษากระบวนการออกแบบและก่อสร้างวัดในเรื่องของขั้นตอนการดาเนินการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. ศึกษางานด้านสถาปัตยกรรมและงานทางด้านการบริหารจัดการเท่านั้น

ระเบียบวิธีการวิจัย
1. การเก็บข้อมูลเบื้องต้น จะใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานจากข้อมูลประเภทต่างๆเพื่อใช้เป็นความรู้พื้นฐานสาหรับการวิเคราะห์
ซึ่งประเด็นที่ต้องการศึกษาคือ
1.1 การออกแบบและการก่อสร้างงานสถาปัตยกรรมประเภทวัด
1.2 วิธีการบริหารและการจัดการโครงการ
1.3 ลักษณะทางกายภาพของวัดในปัจจุบัน
1.4 กระบวนการและขั้นตอนของการดาเนินงานสร้างวัดในปัจจุบัน
1.5 ปัญหาที่เกิดขึ้นของกระบวนการและขั้นตอนของการดาเนินงานสร้างวัดในปัจจุบัน
โดยลักษณะของข้อมูลที่ศึกษาจะแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ
ข้อมูลทางด้านเอกสาร ได้แก่ ตาราวิชาการภาษาไทย หนังสืออ้างอิง วิทยานิพนธ์ และเอกสารอื่นๆ เช่น วารสาร
หนังสือพิมพ์ เอกสารทางราชการ เป็นต้น
ข้อมูลจากการสัม ภาษณ์ ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่เป็นผู้มี ความรู้ค วามเชี่ย วชาญและประสบการณ์ใ น
กระบวนการออกแบบและก่อสร้างวัด การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มคือ
1. นักวิชาการและผู้มีความรู้ประสบการณ์ทางด้านสถาปัตยกรรมไทยประเภทวัด
2. นักวิชาการศาสนา-พระสงฆ์-เจ้าอาวาส
3. หน่วยงานราชการ
บุคคลากรในหน่วยงาน สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
บุคคลากรในหน่วยงาน กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
4. ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการบริหารจัดการ
การศึกษาขั้นตอนการดาเนินโครงการออกแบบและก่อสร้างวัดในปัจจุบัน
มูลเหตุการสร้างวัดในประเทศไทย
คนไทยนับถือพระพุทธศาสนา ลัทธิเถรวาทหรือหินยานรับอิทธิพลจากลังกา การสร้างวัดจึงสืบทอดแบบอย่ างการ
สร้างศาสนสถานแบบอิทธิพลลังกา โดยมักสร้างวัดเพื่อเป็นศาสนสถานที่เอื้ออานวยต่อการกระทาศาสนพิธี และเป็นผลสืบเนื่อง
จากคาสอนใน “ไตรภูมิ”เป็นเรื่องที่พรรณนาเกี่ยวกับ สวรรค์และนรก การปลูกฝังความคิด ในเรื่องดังกล่าวนี้ มีผลต่อพฤติกรรม
การดาเนินชีวิตของคนไทย บนพื้นฐานความเชื่อในเรื่องบุญและกรรม และความเชื่อที่ว่าการทาบุญให้ได้อานิสงส์มากที่สุดคือ
การสร้างวัด ดังนั้นคนไทยจึงนิยมสร้างวัดกันมาทุกยุคทุกสมัย การสร้างวัดในประเทศไทยนั้น นอกจากจะเป็นการสร้างตามคติ
โบราณ และเพื่อสืบทอดพระ พุทธศาสนาแล้ว ในกาลต่อมายังมีเหตุปัจจัยบางประการที่จูงใจไปสู่การสร้างวัด เช่น สร้างเพื่อให้
เป็นสิ่งคู่บ้านคู่เมือง สร้างเพื่อให้เป็นวัดประจาวัง สาหรับพระมหากษัตริย์ เพื่อประกอบพระราชพิธี สร้างขึ้นเพื่อให้เป็นวัดประจา
2
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รัชกาล หรือสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ เพื่อเป็นการอุทิศกุศลบุญแห่งการถวายที่ดินและการสร้าง นั้นแด่ผู้ล่วงลับไปแล้ว สร้างขึ้น
ณ ที่ปรากฏเหตุการณ์สาคัญ สร้างขึ้นตามคติประเพณีนิยม (แน่งน้อย ศักดิ์ศรี, 2539)
กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการออกแบบและก่อสร้างวัด
จากการศึกษากฎหมายที่มีผลบังคับใช้กับอาคารทางศาสนา พบว่า ในปัจจุบันไม่มีกฎหมายที่มีผลบังคับใช้โดยเฉพาะ
แม้จะมีกฎหมายให้อานาจออกกฎกระทรวงไว้ใน พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 จนถึงปัจจุบันยังไม่มีการออก
กฎหมาย หรือมาตรการควบคุมใดเพื่อบังคับใช้กับอาคารทางศาสนา
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
โอนความรับผิด ชอบในส่วนของการกรมการศาสนาเดิม เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับพุทธมณฑลแยกออกมาเป็น สานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึง่ ขึ้นตรงกับสานักนายกรัฐมนตรี ส่วนกรมการศาสนาเดิมยังมีความรับผิดชอบดูแลในส่ว นของกิจการ
ศาสนาอื่นๆ นอกเหนือจากงานพระพุทธศาสนา
พระราชกฤษฎีกา โอนกิจการบริหารและอานาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไป ตาม
พระราชบัญญัติ ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545
เนื้อหากฎหมายที่เ กี่ยวข้อง ให้โอนบรรดากิจ การ อานาจหน้าที่ ทรัพย์สิ น งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพั น
ข้า ราชการ ลู ก จ้ า ง และอั ต ราก าลั งของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เฉพาะที่ เ กี่ ย วกั บส่ ว นราชการดั งต่ อ ไปนี้ มาเป็ น ของส านั ก
นายกรัฐมนตรี และกระทรวงวัฒนธรรม
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505, พ.ศ. 2532
เนื้อหากฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือ ความหมายและการแบ่งประเภทของวัด , ระเบียบและขั้นตอนดาเนินการ ในขั้นตอน
การสร้างวัด การตั้งวัด การรวมวัด การย้าย การยุบเลิกวัด และการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมาให้เป็นไปตามวิธีการที่กาหนด
โดยเขียนไว้อย่างละเอียด ในกฎกระทรวง 1 และกฎกระทรวง 2 ออกตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505, พ.ศ. 2532
หน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการดาเนินโครงการ
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี จากการปรับเปลี่ยนอานาจหน้าที่ของหน่วยราชการ ทาให้
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีหน้าที่ดูแลเกี่ยวข้องงานทางด้านพุทธมณฑลซึ่งเกี่ยวกับงานด้านคณะสงฆ์และการทานุบารุง
ศาสนา การบริหารและการจัดการเรื่องศาสนาวัตถุและศาสนาสมบัติของวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับการออกแบบและการ
ก่อสร้างโดยตรง “ฝ่ายออกแบบและก่อสร้าง กองพุทธศาสนสถาน” ทาหน้าที่ออกแบบอาคาร วางผังวัดและอาคารเสนาสนะ
รวมถึงงานประมาณราคาและงานควบคุมการก่อสร้าง, “สานักเลขาธิการมหาเถรสมาคม” จัดและสนับสนุนการศึกษาและอบรม
พระสังฆาธิการ
กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ดูแลในส่วนของงานที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ และมีหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการออกแบบและก่อสร้างวัด 2 หน่วยงาน คือ “สานักสถาปัตยกรรม” มีหน้าที่ให้บริการในเรื่องการออกแบบที่
เกี่ยวข้องกับศิลปะและวัฒนธรรมรวมทั้งการออกแบบ ก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์วัด และ “สานักโบราณคดี” ซึ่งมีหน้าที่
รับผิดชอบสาหรับโครงการออกแบบก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์วัดหรืออาคารอื่นที่ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน
มหาเถรสมาคม มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานเกี่ยวกับการคณะสงฆ์ทั้งหมด ส่งเสริมและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ในส่วน
ของมหาเถรสมาคมที่เกี่ยวข้องกับโครงการออกแบบและก่อสร้างนั้น มหาเถรสมาคมมีหน้าที่พิจารณาการขออนุญาต สร้างวัด
ที่ตั้งวัด การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ฯลฯ โดยการดาเนินการร่วมกับสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทาให้มหาเถร
สมาคมสามารถเป็นตัวกลางหรือเป็นผู้ควบคุม หรือออกกฎระเบียบเพื่อให้คณะสงฆ์ปฏิบัติตามได้
เจ้าอาวาส คือ พระสังฆาธิการระดับวัดเป็นผู้นาของพระภิกษุ สามเณรและคฤหัสถ์ที่มีอยู่ในวัด มีความสาคัญต่อความ
เจริญรุ่งเรือง สันติสุขและความมั่นคงของวัด โดยทาหน้าที่เป็นผู้บริหารกิจการของวัด
ไวยาวัจกร คือ ผู้ทากิจธุระแทนพระภิ กษุสงฆ์ ผู้ทาการขวนขวายแทนพระภิกษุสงฆ์ ผู้ช่วยขวนขวายทากิจธุระ ผู้ช่วย
เหลือรับใช้พระ มีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา ที่เป็นบทบัญญัติสาหรับภิษษุสงฆ์ ซึ่งเป็นภาระหน้าที่ดูแล
หลักของสานักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (กองแผนงาน. กรมการศาสนา, 2551)
คณะกรรมการวัด คณะบุคคลซึ่งทางวัดตั้งขึ้นมาช่วยดูแลกิจการ และงานเกี่ยวกับวัด เช่นการจัดงานบุญ การดูแล
การใช้พื้นที่ของวัด การจัดงานเทศกาลรื่นเริงต่างๆ และรวมถึงการดูแลและมีส่วนร่วมในโครงการออกแบบและก่อสร้างด้วย ซึ่ง
คณะกรรมการวัดจะประกอบด้วยกลุ่มบุคคลหลายกลุ่มทั้งในส่วนของพระสงฆ์ ผู้บริจาคปัจจัย ผู้ออกแบบก่อสร้าง ประชาชนใน
ท้องที่ หรือเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานของราชการ
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สถาปนิก ผู้ออกแบบ และวิศวกร ในโครงการออกแบบและก่อสร้างวัดผู้ออกแบบวัด ไม่จาเป็นจะต้องเป็นสถาปนิกที่
มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือเรียนจบในสาขาสถาปัตยกรรม ผู้ออกแบบวัดในปัจจุบันจึงมาจากหลากหลายพื้นฐาน การ
ก่อสร้างวัดในกรณีที่ไม่ได้ใช้แบบมาตรฐานจากหน่วยงานราชการต่างๆ โดยส่วนมากจะใช้ผู้รับเหมาก่อสร้างหรือช่างท้องถิ่นที่มี
ประสบการณ์ในการก่อสร้างวัดเป็นทั้งผู้ออกแบบและก่อสร้างด้วยตนเอง โดยมีแนวทางจากเจ้าอาวาสเป็นผู้บอกจุดประสงค์
รูปทรงและลักษณะตามความต้องการ
ผู้รับเหมาก่อสร้างและช่างท้องถิ่น โดยมากจะเป็นกลุ่มผู้ผ่านประสบการณ์ทางวัดการสร้างวัด การติดต่องานจะใช้
วิธีการบอกต่อกัน จากวัดหรือเจ้าอาวาสแนะนากันต่อไปหรือในบางกรณีในกรณีที่วัดมีเจ้าอาวาสหรือพระสงฆ์ที่มีความรู้ทางด้าน
การออกแบบวัดหรือเคยผ่านการคุมงานประเภทการก่อสร้างวัดจนมีประสบการณ์มากพอสมควร
ขั้นตอนในการดาเนินการโครงการออกแบบก่อสร้างวัดในปัจจุบัน
จากกระบวนการออกแบบและก่อสร้างวัดในปัจจุบัน พบว่า สามารถแบ่งการก่อสร้างได้ 2 แบบ
1. โครงการออกแบบและก่อสร้างวัดใหม่ทั้งหมด การออกแบบก่อสร้างวัดในกรณีที่เป็นการสร้างวัดใหม่ทั้งหมด จาก
การศึกษาพบว่า มีกฎหมายควบคุมในบางส่วนของขั้นตอนการดาเนินการขออนุญาตกับสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติใน
เรื่องการขออนุญาตสร้างวัด ตั้งวัดและการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ตามกฎกระทรวงที่ 1 ออกความตามพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 ซึ่งการดาเนินการเป็นเพียงขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อแจ้งให้ทราบเท่านั้น มีการจัดส่งแบบ แต่ไม่มีการ
ตรวจสอบแบบ เมื่อก่อสร้างจริง
2. โครงการออกแบบและก่อสร้างอาคารเสนาสนะเพิ่มขึ้นในเขตวัดเดิม จากการศึกษาพบว่าไม่มีการมาตรการควบคุม
หรือกฎหมายใดเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการดาเนินการดังกล่าว ในการก่อสร้างทางวัดสามารถดาเนินการก่อสร้างได้เองโดยไม่
ต้องมีการขออนุญาตหรือแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
การดาเนินขั้นตอนออกแบบก่อสร้างวัดในปัจจุบัน
สามารถแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ
ช่วงการเริ่มต้นโครงการ การเริ่มต้นโครงการนี้จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเตรียมการขออนุญาตเตรียมเอกสารและ
การติดต่อราชการ ซึ่งในช่วงของการขออนุญาตนี้จะกระทาเฉพาะในโครงการก่อสร้างวัดใหม่ เท่านั้น ส่วนในโครงการของการ
ก่อสร้างอาคารเสนาสนะอื่นขึ้นในวัดนั้นไม่ต้องดาเนินโครงการ เอกสารแบบก่อสร้างที่จะต้องใช้เสนอในการขออนุญาตสร้างวัด
นั้น ในปัจจุบันขั้นตอนดังกล่าวเพียงแจ้งให้ทราบเท่านั้น
ช่วงออกแบบโครงการ พบว่าในขั้นตอนการดาเนินการมีความซับซ้อนในเรื่องของการออกแบบคือ มีการนาแบบที่
ไม่ใช่แบบในการก่อสร้างจริงไปดาเนินการขออนุญาตแล้ว จึงกลับมาเริ่มการออกแบบก่อสร้าง
ลักษณะของโครงการออกแบบและก่อสร้างวัด
สามารถแบ่งได้ 5 ประเภท ดังนี้
1. โครงการที่มีศักยภาพในการดาเนินการก่อสร้างได้เอง
ผูเ้ ริ่มโครงการ

เจ้าอาวาส
คณะกรรมการวัด

สถาปนิ ก / วิ ศวกร
หมายเหตุ : จัดจ้ างสถาปนิก /วิศวกร/ผู้
ควบคุมงาน ภายนอกที่ความความรู้และ
ผูร้ บั เหมาก่อสร้าง
ประสบการณ์
แผนภาพที่ 1
โครงการพัฒนาวัดที่มีศักยภาพในการดาเนินการก่อสร้างได้เอง
วัดในลักษณะนี้ส่วนมากจะเป็ นวัดขนาดใหญ่หรือเป็นวัดในเมือง อาจจะเป็นวัดที่มีความเก่าแก่หรือเป็นพระอาราม
หลวงมีสถานที่ท่องเที่ยวหรือเป็นวัดที่มีชื่อเสียงทางด้านใดด้านหนึ่ง การบริหารจัดการของวัดมีคณะกรรมการวัดซึ่งมาจาก
หลากหลายหน่วยงานและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลและการบริหารจัดการ วัดในประเภทนี้จะเป็น
วัดที่มีความพร้อมทางด้านปัจจัย สามารถจัดหาผู้ออกแบบและผู้รับเหมาที่มีความรู้ทางด้านสถาปัตยกรรมไทย
ปัญหาที่เกิดขึ้นสาหรับโครงการในลักษณะนี้ คือ
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1. ในกรณีที่ทางวัดว่าจ้างสถาปนิกมาแต่พบว่าสถาปนิก นั้นไม่มีความรู้ในออกแบบวัดที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
สังคม ถึงแม้ว่าจะไม่มีปัญหาในเรื่องการก่อสร้างและความปลอดภัย
2. ปัญหาเรื่องปัจจัยที่บริจาคส่งผลต่อการก่อสร้างอาคารสถาปัตยกรรมในลักษณะของความสวยงามเกินควรมีการ
ตกแต่งประดับประดาจนในบางครั้งกลายเป็นอาคารที่ไม่เหมาะกับอาคารทางศาสนา
3. ป้ายหรือสิ่งอานวยความสะดวกนั้น มีการออกแบบไม่มีสอดคล้องและเหมาะสมกับวัด
2. โครงการที่มีผู้เชียวชาญเข้ามาดูแล
เจ้าอาวาส

ผูเ้ ริ่มโครงการ
หมายเหตุ : เจ้ าอาวาสเป็ นผู้ควบคุมงานผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้ านการออกแบบมาดูเป็ นครัง้ คราว
แผนภาพที่ 2

สถาปนิ ก / วิ ศวกร
ผูร้ บั เหมาก่อสร้าง
โครงการพัฒนาวัดที่มีผเู้ ชียวชาญเข้ามาดูแล

วัดในลักษณะนี้ เป็นวัดวัดขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่พอจะสามารถหาผู้มีความรู้ หรือประสบการณ์ทางด้ านการ
ออกแบบเข้ามาช่วยในการออกแบบและก่อสร้างได้ โดยอาศัยติดต่อจากคนรู้จักแนะนามา ประกอบกับเจ้าอาวาส โดยส่วนใหญ่
เจ้าอาวาส จึงเป็นผู้ดูแลและควบคุมงานกับผู้รับเหมา ซึ่งเป็นช่างท้องถิ่นที่มีประสบการณ์ร่วมกันทางาน
ปัญหาที่เกิดขึ้นสาหรับโครงการในลักษณะนี้ คือ
1. ปัญหาเรื่องการติดต่อและเริ่มต้นโครงการ เนื่องจากทางวัดไม่ทราบว่าจะเริ่มดาเนินการอย่างไร
2. ปัญหาในเรื่องของการก่อสร้าง บางครั้งช่างไม่มีประสบการณ์เพียงพอในการทางาน ถึงแม้ว่าทางวัดจะได้ผู้ออกแบบ
ที่มีความรู้มาออกแบบให้เหมาะสมกับวัด แต่การก่อสร้างจริงอาจไม่เป็นไปตามแบบ
3. ผู้บริจาคเงินเข้ามามีส่วนในการกาหนดรูปแบบของอาคาร โดยที่ทางวัดไม่สามารถคัดค้านได้ เนื่องจากไม่มีกาลัง
ทรัพย์ จึงต้องยอมเพื่อให้มีการก่อสร้างและพัฒนาในแบบของผู้บริจาคเป็นใหญ่
3. โครงการทีใ่ ช้แบบมาตรฐานในการก่อสร้างวัด
เจ้าอาวาส

ผูเ้ ริ่มโครงการ
หมายเหตุ : ผู้ควบคุมงานจากหน่วยงาน
ผู้ควบคุมงานของวัดเอง/ เจ้ าอาวาส

สานักพุทธฯ

กรมศิ ลปากร

ผูร้ บั เหมาก่อสร้าง
แผนภาพที่ 3

โครงการพัฒนาวัดที่ใช้แบบมาตรฐานในการก่อสร้างวัด

วัดในลักษณะนี้มักจะเป็นวัดขนาดเล็ก และอยู่ในพื้นที่ชนบทและมีปัจจัยในการก่อสร้างเล็กน้อย จึงต้องใช้แบบของทาง
ราชการในการก่อสร้าง การก่อสร้างประเภทนี้จะใช้ช่างท้องถิ่นในพืน้ ที่เป็นผู้ดาเนินงาน
ปัญหาที่เกิดขึ้นสาหรับโครงการในลักษณะนี้ คือ
1. ในบางครั้งช่างไม่มีประสบการณ์เพียงพอในการทางาน การอ่านแบบในการก่อสร้างคลาดเคลื่อน ก่อสร้างอาจจะไม่
เป็นไปตามแบบ มีการบิดเบือนในบางรูปทรงและองค์ปะกอบต่างๆ
2. ส่วนมากเป็นวัดที่อยู่ในเขตชนบทการดาเนินทางในการขอข้อมูลหรือความช่วยเหลือทางด้านต่างๆเป็นไปได้ยากจึง
เป็นการก่อสร้างตามกาลังและประสบการณ์ ของผู้รับเหมาเอง
3. โครงการวัดที่เจ้าอาวาสเป็นผู้ออกแบบ
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ผูเ้ ริ่มโครงการ

เจ้าอาวาสออกแบบ

หมายเหตุ : เจ้ าอาวาสเป็ นผู้ควบคุมงาน

ผู้รับเหมาก่ อสร้ าง

แผนภาพที่ 4
โครงการพัฒนาวัดที่เจ้าอาวาสเป็นผู้ออกแบบ
ส่วนมากจะเป็นวัดขนาดเล็กอยู่ตามชนบท เจ้าอาวาสเป็นผู้ที่มีความรู้ท างด้านการก่อสร้างวัดมากพอสมควร คือ
อาจจะมีพื้นฐานก่อนการบวช หรือผ่านการก่อสร้างโบสถ์ หรืออาคารทางด้านศาสนามาแล้ว ทาให้สามารถเขียนและออกแบบได้
เอง ประกอบกับ มีช่างท้องถิน่ ที่เคยทางานด้วยกันมาอย่างคุ้นเคย
ปัญหาที่เกิดขึ้นสาหรับโครงการในลักษณะนี้ คือ
1. ปัญหาเรื่องการติดต่อและการเริ่มต้นโครงการ
2. เจ้าอาวาสเป็นผู้ออกแบบเองซึ่งอาจจะมีความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม
5. โครงการที่เจ้าอาวาสดาเนินการก่อสร้างจัดจ้างผูร้ ับเหมาดาเนินการทัง้ ออกแบบและก่อสร้าง
เจ้าอาวาส

ผูเ้ ริ่มโครงการ
หมายเหตุ : เจ้ าอาวาสเป็ นผู้ควบคุมงาน

ผูร้ บั เหมาก่อสร้าง

แผนภาพที่ 5

โครงการพัฒนาวัดที่เจ้าอาวาสดาเนินการก่อสร้างจัดจ้างผูร้ ับเหมาดาเนินการทั้งออกแบบและ
ก่อสร้าง
ส่วนมากจะเป็น วัด ขนาดเล็ กอยู่ ตามชนบท เจ้ าอาวาสไม่ มีความรู้ท างด้า นการก่อ สร้ างวั ด อาศั ยช่ างท้อ งถิ่ น และ
ผู้รับเหมาเป็นผู้ดาเนินการทั้งหมด
ปัญหาที่เกิดขึ้นสาหรับโครงการในลักษณะนี้คือ
1. ปัญหาเรื่องการติดต่อ และการเริ่มต้นโครงการ
2. ช่างท้องถิ่น หรือผู้รับเหมาไม่มีความรู้เพียงพอในการออกแบบก่อสร้าง
3. ปัญหาเนื่องจากเจ้าอาวาสไม่มีความรู้พอ และไม่สามารถชี้แนะผูร้ ับเหมาก่อสร้างในการควบคุมงาน
ปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้นในโครงการออกแบบ และก่อสร้างวัด
ปัญหาที่เกิดขึ้นช่วงก่อนการก่อสร้างโครงการ

รองนายกรัฐมนตรี

ตัวแทนของวัด (พระ)

ผูม้ จี ติ ศรัทธา (บริจาค)

นายอาเภอ

เจ้าคณะอาเภอ

ผูว้ ่าราชการจังหวัด

เจ้าคณะจังหวัด

สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

มหาเถรสมาคม

ประชาชนผูข้ ออนุญาต
แผนภาพที่ 6 แสดงขั้นตอนการดาเนินการขออนุญาตสร้างวัด
ที่มา : กองแผนงาน. กรมการศาสนา, 2551
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ช่วงเริ่มต้นโครงการ
1. การเริ่มต้นโครงการ ผู้เริ่มต้นโครงการไม่ทราบว่าควรจะเริ่มต้นดาเนินการอย่างไรและจะต้องติดต่อหน่ วยงานใด
ส่วนมากจะเกิดการสับสนระหว่างสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและกรมศิลปากร ซึ่งกรมศิลปากรจะรับผิดชอบและดูแลวัด
เฉพาะวั ดที่ ขึ้น ทะเบีย นเป็น โบราณสถานเท่ านั้ น ดังนั้ นในการเริ่ มต้ นติ ด ต่อ หรื อขออนุญ าตจะต้ องติด ต่อ โดยตรงกั บส านั กงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ เว้นแต่ในกรณีที่วัดต้องการความช่วยเหลือในเรื่องของแบบก่อสร้าง สามารถขอแบบก่อสร้างได้ทั้ง 2
หน่วยงาน
2. การดาเนินการขออนุญาต พบว่า มีปัญหาในเรื่องของการดาเนินงานล่าช้า เนื่องจากการขออนุญาตสร้างวัดทั่ว
ประเทศมุ่งตรงสู่ส่วนกลางคือสานักพระพุทธฯเพียงแห่งเดียวทาให้การดาเนินการล่าช้า ด้วยเหตุนี้ทาให้ทางวัดจะต้องหาผู้ออกแบบ
และก่อสร้างเอง ซึ่งในบางครั้งผู้ออกแบบและก่อสร้างไม่มีความรู้เพียงพอ จึงทาให้เกิดเป็นปัญหาตามมาภายหลัง
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบของรัฐบาล หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่อ งของการออกแบบและการก่อสร้างวัด มี
หน่วยงานทางรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง 2 หน่วยงาน ได้แก่ สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี และสานัก
สถาปัตยกรรม กรมศิลปากร
สาเหตุและปัจจัยของปัญหา มักจะมาจากนโยบายของรัฐซึ่งพบว่าไม่มีการสนับสนุนหรือให้ความสาคัญ กับการทานุ
บารุงสถาปัตยกรรมทางศาสนาอย่างแท้จริง และยังพบว่ารัฐยังมีนโยบายที่จะลดจานวนบุคลากรให้มีจานวนน้อยลงอีกซึ่งใน
อนาคตหากมีการลดลงจริง การให้บริการของงานในประเภทนี้คงจะมีประสิทธิภาพลดลงและไม่สามารถดูแลได้ทั่วถึง ข้อมูลอีก
หนึ่ งประเด็ น ที่ ส ามารถยื น ยั น ได้ ใ นเรื่ อ งนโยบายของรั ฐ คื อ ปั จ จุ บั น มหาวิ ท ยาลัย ของภาครั ฐ ได้ มี ก ารเปิ ด สอน หลั ก สู ต ร
สถาปัตยกรรมไทยโดยทุนของรัฐบาลโดยตรง แต่เมื่อจบการศึกษาไม่มีบรรจุ หรือจัดหางานที่เกี่ยวข้องตรงตามหลักสูตรที่เรียน
ช่วงการออกแบบโครงการ
ปัญหาเรื่องการออกแบบวางผังวัด
1. การแบ่งพุทธาวาสสังฆาวาสไม่ชัดเจนที่ตั้งอาคารเสนาสนะไม่สอดคล้องตามพุทธบัญญัติ
2. สิ่งปลูกสร้างไม่เหมาะสม เกิดปัญหาการวางตาแหน่งสิ่งก่อสร้างที่เกิดขึ้นภายหลังไปทาลายหรือบดบังความสง่างาม
ของอาคารหลักหรืออาคารเดิม ความไม่เหมาะสมของรูปแบบ ขนาดและสัดส่วนอาคาร
3. การใช้ประโยชน์ที่ดินข้างเคียง เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินข้างเคียงเป็นที่พักอาศัยและประกอบการค้าขายมักจะเกิด
ขึ้นกับวัดซึ่งตั้งอยู่ในย่านชุมชนหรือตัวเมือง มีการปลูกสร้างอาคารพาณิชย์เป็นตึกแถวสูง โอบล้อมบริเวณวัดหรือกินเข้ามาในเขต
วัด
4. ความหนาแน่นของอาคาร มักจะเกิดขึ้นกับวัดในเมืองซึ่งมีพื้นที่จากัดในการก่อสร้างในขณะที่วัดมีการขยายตัว
เติบโต ได้รับการบริจาคและการทาบุญจากพุทธศาสนิกชน ส่วนมากมักจะไปหนาแน่นในเขตสังฆาวาสในส่วนของหมู่กุฏิ และใน
เขตพื้ น ที ธ รณี ส งฆ์ ซึ่ ง มี ก ารแบ่ ง พื้ น ที่ ใ ห้ เ ช่ า เพื่ อ ประกอบธุ ร กรรมทั้ งภาครั ฐ และเอกชน ปั ญ หาความหนาแน่ น นี้ ส่ ง ผลถึ ง
สภาพแวดล้อมภายในวัด และเรื่องความปลอดภัย เช่น ในกรณีเกิดเพลิงไหม้ทาให้เกิดไฟลุกลามได้รวดเร็วและเป็นอุปสรรคต่อ
ความช่วยเหลือ
สาเหตุการเกิดขึ้นของปัญหา ส่วนใหญ่มาจากไม่มีเตรียมการหรือวางผังแม่บทในการก่อสร้างวัดทั้งหมดทาให้การ
ก่อสร้างอาคารที่เกิดขึ้นภายหลังส่งผลกระทบกับอาคารเดิมและมีส่วนทาให้รูปแบบของผังเสียไป ปัจจัยที่มีส่วนในการผลักดันให้
เกิดสิ่งก่อสร้างมากขึ้น คือ การบริจาคเงินของพุทธศาสนิกชนที่ต้องการสร้างอาคารขึ้นในวัดและเจ้าอาวาสไม่สามารถขัดจิต
ศรัทธาได้จึงจาเป็นต้องใช้เงินบริจาคในส่วนนั้นเพื่อการพัฒนาวัด แสดงออกมาในรูปของอาคารและการก่อสร้าง และความรู้
ความเข้าใจของผู้ออกแบบและเจ้าอาวาสไม่เพียงพอ
ปัญหาเรื่องรูปแบบสถาปัตยกรรม
1. ปั ญ หาเรื่ อ งความเหมาะสมในการใช้ ฐ านานุ ศั ก ดิ์ ของสถาปั ต ยกรรม พบว่ า ในบางวั ดได้ น าองค์ ป ระกอบทาง
สถาปัตยกรรมที่ใช้กับสถาบันพระมหากษัตริย์มาใช้กับสถาปัตยกรรมวัด เช่น การนาเครื่องยอดชั้นสูง ฉัตรและใช้จานวนชั้นของ
ฉัตรเท่ากับที่ใช้กับพระราชวังมาใช้ประดับหลังคาโบสถ์
2. ปัญหาเรื่องรูปแบบสถาปัตยกรรมที่เปลี่ยนแปลง โดยวัดในปัจจุบันนั้นมีการก่อสร้างอาคารทางศาสนาในลักษณะที่
เปลี่ยนแปลงไปจากประเพณีเดิมหรือคติความเชื่อในการสร้างวัดที่ในอดีต
ลักษณะของอาคารเริ่มมีการใช้รูปทรงที่ฉีกแนว
เปลี่ยนไป การใช้วัสดุประเภทใหม่ที่ไม่คุ้นเคยกับอาคารทางศาสนา ซึ่งจะเป็นปัญหาหรือไม่ขึ้นอยู่กับมุมมองและแนวคิดของ
สังคมในยุคนั้นเป็นเครื่องตัดสิน
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3. ปัญหาเรื่องความไม่เหมาะสมของสถาปัตยกรรมท้องถิ่น ซึ่งการก่อสร้างวัดบางพื้นที่มีการก่อสร้างตามแบบวัดภาค
กลางโดยใช้แบบมาตรฐานของรัฐ ซึ่งเป็นแบบมาตรฐานของภาคกลางเท่านั้น
สาเหตุและปัจจัยที่เกิดขึ้นของปัญหา โดยจากการศึกษาและสัมภาษณ์พบว่า สาเหตุของการมีรปู แบบทาง
สถาปัตยกรรมทีเ่ ปลี่ยนแปลงมีปัจจัยใหญ่ 4 อย่างคือ
1. เจ้าอาวาส คือ ผู้ที่จะต้องควบคุมดูแล และบอกความต้องการกับผู้ออกแบบ อาจจะได้แบบและแรงบันดาลใจจากวัด
อื่น หรือเจ้าอาวาสเองมีความต้องการที่จะสร้างให้งดงามวิจิตรตระการตาหรือมีขนาดใหญ่ ทั้งนี้เพื่อสร้างความแปลกเพื่อและ
ดึงดูดให้คนเข้าวัด
2. ผู้ออกแบบ อาจจะเป็นสถาปนิกที่เรียนโดยตรงหรือเป็นช่างท้องถิ่นผู้มีประสบการณ์และมีความชานาญ ปัญ หาที่
เกิดขึ้นบางส่วนอาจเกิดจาก ผู้ออกแบบไม่มีความรู้ทางด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมวัดอย่างถูกต้องเหมาะสมตลอดจนการ
ออกแบบสัดส่วนขนาดของอาคาร
3. ผู้บริจาคเงิน บางครั้งความต้องการสร้างอาคารอาจไม่เหมาะสม หรือต้องการแบบที่ใหญ่และวิจิตรตระการตาทาให้
เกิดลักษณะอาคารที่แปลกและเปลี่ยนแปลงจากเดิม
4. ผู้รับเหมาก่อสร้าง ทั่วไปวัดจะใช้ผู้รับเหมาที่มีความชานาญ แต่ในบางครั้งหายากจึงทาให้การก่อสร้างของวัดบางวัด
ทีใ่ ช้ช่างไม่มีประสบการณ์เพียงพอ ทาให้การก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานหรือการออกแบบมีความไม่งดงามเหมาะสม
ปัญหาด้านภูมิทัศน์
ปัญหาการขาดความร่มรื่ นในบริเวณวัด แต่เดิมวัดมีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่นเป็นสถานที่สงบเหมาะสาหรับการปฏิ บัติ
ธรรมของสงฆ์และพุทธศาสนิกชน ในระยะหลังวัดต่างๆได้มีการตัดต้นไม้บางส่วนเพื่อนาที่ดินไปใช้ประโยชน์ทางด้านอื่นทาให้วัด
บางแห่งขาดความร่มรื่น กลายเป็นสภาพป่าคอนกรีตไม่ต่างจากอาคารทั่วไป
การจัดแต่งภูมิทัศน์ภายในบริเวณวัด ไม่ได้รับความสนใจ เช่น ป้ายชื่อวัด ป้ายชี้ทาง โคมไฟ ถังขยะ ลานจอดรถ
และห้องสุขาหรือแม้กระทั่งการสร้างฌาปนสถานขึ้นในบริเวณวัดก็ควรจะคานึงถึงรูปแบบให้เสริมแต่งภูมิทัศน์ของบริเวณวัดให้
สวยงาม
สาเหตุและปัจจัยที่เกิ ดขึ้นของปัญหา จะมาจากการมองข้ามปัญหาโดยรวมที่เกิดขึ้น โดยมุ่งไปให้ความสาคัญงาน
ก่อสร้างอาคารเสนาสนะขนาดใหญ่ หรือสิ่งอื่นที่มีความสาคัญมากกว่า โดยไม่ได้หันกลับมาคานึงถึงความเหมาะสมและความ
กลมกลืนของสภาพวัดในปัจจุบัน
ปัญหาที่เกิดขึ้นช่วงการก่อสร้างโครงการ
ปัญหาทางด้านการก่อสร้าง
เกิดปัญหาในกลุ่มของผู้รับเหมาก่อสร้างที่ไม่เคยผ่านงานการก่อสร้างวัด ไม่รู้ในองค์ประกอบและรายละเอียดในการ
ก่อสร้างจึงสร้างเท่าที่จะทาได้ หรือผู้ก่อสร้างไม่มีความรู้พอที่จะอ่านแบบและไม่ สามารถก่อสร้างให้ได้ตรงตามแบบ อีกทั้ง เรื่อง
ของในโครงการขาดผู้ควบคุมงาน ที่มีความรู้และประสิทธิภาพการควบคุม
ปัญหาเรื่องมาตรฐานความปลอดภัย
การก่อสร้างวัดขนาดเล็กตามชนบทมักจะพบปัญหาในเรื่องของโครงสร้างสถาปัตยกรรม เนื่องจากไม่มี ผู้ออกแบบหรือ
วิศวกรที่มีความรู้และออกแบบคานวณโครงสร้างที่ถูกต้องเหมาะสมให้ ถึงแม้จะใช้ช่างหรือผู้รับเหมาท้องถิ่นที่มีความชานาญและ
ประสบการณ์ในการก่อสร้างวัด ก็ยังไม่สามารถรับรองความปลอดภัยในโครงสร้างได้ จากสถิติสานักงานพระพุทธ ศาสนา
แห่งชาติพบว่าการก่อสร้างอาคารของวัดในเขตชนบท 20% เกิดปัญหาทางด้านโครงสร้างชารุดเสียหาย ถึงแม้จะไม่รุนแรงถึงขั้น
พังหรือถล่ม แต่ก็มีปัญหาทางด้านการแตกของคอนกรีตซึ่งมีความเสี่ยงสูงมากทางด้านความปลอดภัย
ข้อเสนอแนะจากการศึกษาและการสัมภาษณ์
ข้อเสนอแนะโดยรวมของโครงการออกแบบและก่ อสร้างวัดนั้ น จากการศึกษาวิจัยและการสัมภาษณ์ผู้มีความรู้
เชี่ยวชาญทางด้านสถาปัตยกรรมไทยและผู้ที่ปฏิบัติวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในโครงการ มีความเห็นว่า “ควรจะมีการควบคุมการ
ก่อสร้างอาคารทางศาสนา” โดยอาจจะมีการออกกฎหมายใหม่เพื่อใช้บังคับการก่อสร้างอาคารทางศาสนาโดยเฉพาะ หรืออาจจะ
แทรกตามกฎหมายเดิมที่มีความเกี่ยวข้อง เช่น พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 2522 หรือกฎมหาเถรสมาคม
ในเรื่องของการควบคุมการก่อสร้างนั้น ควรจะควบคุมในเรื่องของโครงสร้างความปลอดภัยของอาคาร ในเรื่องของลักษณะและ
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รูปแบบสถาปัตยกรรมนั้น ไม่มีความจาเป็นที่ต้องมีการควบคุม ด้านกฎหมาย แต่ในการกากับดูแลแล้วควรมีการส่งแบบเพื่อ
พิจารณาความเหมาะสม
ช่ วงเริ่ มต้ นโครงการ

ปั ญหาเรื่ องการเริ่ มต้ นโครงการ
ปั ญหาเรื่ องขันตอนในการด
้
าเนินการขออนุญาต

นโยบายรัฐ

ปั ญหาเรื่ องหน่วยงานที่รับผิดชอบของรัฐบาล

ช่ วงออกแบบโครงการ
การ

ปั ญหาเรื่ องการออกแบบการวางผังวัด
 ปั ญหาเรื่ องการแบ่งพุทธาวาสสังฆาวาส
ปั ญหาสิง่ ปลูกสร้ างไม่เหมาะสม
 ปั ญหาการใช้ ประโยชน์ที่ดินข้ างเคียง
 ปั ญหาเรื่ องการสร้ างอาคารใหม่บดบัง
ทัศนียภาพของอาคารเก่า

ปั ญหาเรื่ องรูปแบบสถาปั ตยกรรม
 ปั ญหาเรื่ องความเหมาะสมในการใช้
ฐานานุศกั ดิข์ องสถาปั ตยกรรม
 ปั ญหาเรื่ องรูปแบบสถาปั ตยกรรมที่
เปลีย่ นแปลง
 ปั ญหาเรื่ องความไม่เหมาะสมของ
สถาปั ตยกรรมท้ องถิ่น

ปั ญหาด้ านภูมิทศั น์
 ปั ญหาก ารข าด คว ามร่ มรื่ นใ น
บริ เวณวัด
 การจัด แต่ง ภูมิทัศ น์ ภายในบริ เ วณ
วัดมักไม่คอ่ ยได้ รับความสนใจ

ช่ วงก่ อสร้ างโครงการ
การ

เจ้ าอาวาส
ผู้ออกแบบ
ผู้บริจาค
ผู้รับเหมา

ปั ญหาการทางด้ านการก่อสร้ าง
ปั ญหาทางด้ านมาตรฐานความปลอดภัย

ผู้ออกแบบ
ผู้รับเหมา
ผู้ควบคุม
งาน

แผนภาพที่ 7 แสดงปัญหาและสาเหตุของปัญหาในโครงการออกแบบและก่อสร้างวัด
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ข้อเสนอแนะจากการศึกษา
ข้อเสนอแนะสาหรับปัญหาเรื่องการเริ่มต้นโครงการ
ก า ร
ประชาสั มพั นธ์ ซึ่ งปั ญหาในปัจ จุบั นคื อ การไม่ท ราบขอบเขตความรั บผิ ดชอบของหน่ วยงานที่จ ะดู แลในเรื่อ งของวัด ทั่ ว
ราชอาณาจักร ว่าเป็นหน้าที่ของหน่วยงานใด สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติซึ่งมีหน้าที่โดยตรงจะต้องมีการประสานกับ
เครือข่ายและองค์กรทางศาสนาที่มีอยู่ในปัจจุบันประชาสัมพันธ์ ให้ทราบถึงการดาเนินการและข่าวสาร
ข้อเสนอแนะสาหรับปัญหาเรื่องขั้นตอนในการดาเนินการขออนุญาต
การดาเนินการในปัจจุบัน มุ่งเข้าหาส่วนกลางเพียงแห่งเดียว คือ สานักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ข้อเสนอแนะสาหรับ
ปัญหานี้ คือ เสนอให้มีการกระจายอานาจและหน้าที่ ความรับ ผิดชอบจากเดิมทุอย่างจะต้องส่งเข้า ส่วนกลาง มาเป็นแยก
กระจายอานาจมาในส่วนของสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ซึ่งในปัจจุบันมีโครงข่ายของสานักพุทธศาสนาจังหวัดกระจายอยู่
แทบทุกจังหวัด
ข้อเสนอแนะสาหรับปัญหาเรื่องหน่วยงานในความรับผิดชอบของรัฐ
นโยบาย และการวางผังโครงสร้างงาน ปัญหาโดยตรงคือจานวนบุคลากรมีจานวนน้อย ข้อเสนอแนะจึงต้องแก้ไ ขใน
เรื่องของนโยบายของทางภาครัฐ ซึ่งจะต้องให้หลายๆหน่วยงานกระตุ้นและส่งเรื่องไปเพื่อปรับแต่งนโยบาย เสนอแนะเพิ่ม
บุคลากรหรืออบรมบุคลากรเดิมที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ใ นเรื่องของการออกแบบและก่อสร้างวัด ในฝ่ายออกแบบและก่อสร้ าง
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ข้อเสนอแนะสาหรับปัญหาเรื่องการออกแบบและการวางผังวัด
การออกแบบและการวางผังวัดนั้น สามารถแบ่งความสาคัญได้ใน 2 ประเด็นคือ ปัญหาที่มีผลกระทบในเรื่องความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน นั่นคือในปัญหาเรื่องความหนาแน่นของอาคาร อาจจะทาให้สภาพแวดล้อมไม่ดี หรือเป็นอุปสรรค
ในการกู้ภัยช่วยชีวิตและปัญหาเรื่องทัศนียภาพของวัด ข้อเสนอแนะคือให้มีการส่งผังที่ใช้ในการก่อสร้าง ซึ่งแสดงตาแหน่งของ
ที่ตั้งอาคารเดิม และอาคารใหม่ เพื่อขออนุมัติในการก่อสร้าง
ข้อเสนอแนะสาหรับปัญหาเรื่องรูปแบบสถาปัตยกรรม
รูปแบบสถาปัตยกรรม ถึงแม้ว่ายังจะเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ถึงลักษณะและรูปแบบที่ใช้ การก่อสร้างในลักษณะใดถูกหรือ
ผิดหรือมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด จึงทาให้รูปแบบของสถาปัตยกรรมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาขึ้นอยู่ กับการ
ดาเนินชีวิตและความต้องการของสังคมในขณะนั้น ต้องให้สังคมเป็นผู้ตัดสินว่ายังอยู่ในขอบเขตที่สังคมพอจะรับได้หรือไม่
ข้อเสนอแนะดังกล่าวนี้เป็นเพียงการกากับดูแลในเบื้องต้นเท่านั้น โดยเสนอแนะให้มีขั้นตอนการส่งแบบเพื่อพิจารณารูปแบบ
สถาปัตยกรรม และเสนอแนะให้มีการจัดตั้งกลุ่มผู้มีความรู้และความเชียวชาญทางด้านงานสถาปัตยกรรมไทย และกลุ่มผู้ปฏิบัติ
วิชาชีพเพื่อให้มีการพิจารณารูปแบบสถาปัตยกรรมก่อนดาเนินการก่อสร้าง
ข้อเสนอแนะสาหรับปัญหาด้านภูมิทัศน์
สภาพแวดล้อม เสนอแนะว่าให้ทางวัดจัดการในเรื่องระบบการบริหารจัดการ โดยกลุ่มหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้
ความรู้ด้านภูมิสถาปัตยกรรม ทั้งเรื่องพันธุ์ไม้และการวางผัง
ข้อเสนอแนะสาหรับปัญหาทางด้านการก่อสร้าง
ผู้รับเหมาก่อสร้างที่ไม่มีความรู้เพียงพอ หรือไม่มีประสบการณ์ในการทางาน ต้องยอมรับว่าในปัจจุบันจะหาผู้รับเหมาที่
มีประสบการณ์ยาก ในบางครั้งผู้รับเหมาไม่สามารถอ่านแบบได้ ดังนั้น ข้อเสนอแนะนี้จึงเน้นไปที่ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง คือ การ
ก่อสร้าง ควรจะต้องมีผู้ควบคุมงานก่อสร้างที่สามารถอ่านแบบได้ และมีความเข้าใจในงานก่อสร้างวัดพอสมควร
ข้อเสนอแนะสาหรับปัญหาทางด้านมาตรฐานความปลอดภัย
การก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐาน มีความเสี่ยงต่อการชารุดและการพังทลาย มีผลต่อชีวิตและทรัพย์สิน จึงเสนอให้มีการขอ
อนุญาตก่อนการก่อสร้าง โดยจะต้องมีวิศวกรเซ็นรับรองความปลอดภัย ส่วนหน่วยงานที่รับผิดชอบและดูแลในเรื่องนี้ เสนอให้
เป็น หน่วยงานท้องถิน่ ของรัฐเป็นผู้ดูแลและอนุมัติในเรื่องของการก่อสร้าง
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แนวทางการจัดการโครงการออกแบบและก่อสร้างวัดในปัจจุบัน
สามารถแบ่งเป็น 2 แนวทาง ดังนี้
แนวทางการส่งเสริม เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะยาว โดยการเสนอแนะต่อรัฐบาลในเรื่องของนโยบายและ
การเผยแพร่ความรู้ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องในโครงการออกแบบและก่อสร้างวัด โดยจะต้องมีการร่วมมือของหน่วยงานหลาย
ฝ่าย ได้แก่ สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมศิลปากร มหาเถรสมาคม สถาบันการศึกษาและองค์การการปฏิบัติวิชาชีพ
ได้แก่สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น
แนวทางการกากับดูแล เป็นแนวทางการจัดการทางด้านกายภาพของวัด ในลักษณะของการควบคุมการก่อสร้าง มี
กระบวนการและขั้นตอนที่ชัดเจน และสอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริม หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินโครงการ
จะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อการแก้ไขปัญหาที่ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด
การศึกษาต่อเนื่องในอนาคต
จากการศึกษาวิจัยในเรื่องโครงการออกแบบและก่อสร้างอาคารทางศาสนานี้ ผู้วิจัยมีขอบเขตในการศึกษาเฉพาะใน
เรื่องของการออกแบบและการก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารจัดการสถาปัตยกรรม ซึ่งผู้วิจัยได้เสนอแนะแนวทางในการ
บริหารจัดการโครงการในระดับที่เป็นแนวคิดในการดาเนินโครงการ การศึกษาต่อเนื่องในอนาคตควรจะมีการศึกษาลงลึ ก
รายละเอียดในเรื่องดังต่อไปนี้ กฎหมายที่ควรออกบังคับใช้กับอาคารศาสนานั้นควรเป็นกฎหมายใด ทั้งในเรื่องของการควบคุม
โครงสร้างและรูปแบบสถาปัตยกรรม
1. ขนาดของอาคารที่จะต้องมีการขออนุญาตควรเป็นอาคารประเภทใด เป็นการออกกฎหมายใหม่หรือออกขยาย
ความจากกฎหมายเดิม
2. ประเภทและขนาดของอาคารที่จะต้องมีการควบคุม
3. หน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบโดยตรง
4. ขนาดของพระประธานขนาดใหญ่ ที่ เ ป็ น ลั ก ษณะรู ป ปั้ น ทั้ งในเชิ งสถาปั ต ยกรรมและวิ ศ วกรรม ที่ ต้ อ งให้
ความสาคัญในด้านของความแข็งแรงของโครงสร้างภายใน
5. สัดส่วนของจานวนวัดต่อประชาชนภายในชุมชน เพื่อมิให้เกิดเป็นภาระต่อชุมชนมากเกินไป
ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการโครงการออกแบบและก่อสร้างวัด สามารถดาเนินการได้จริงและเป็นประโยชน์ต่อสังคม
ในปัจจุบัน
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ประชาชนผู้มจี ิตศรัทธา

เจ้ าอาวาส
มหาเถรสมาคม
สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
แบบที่ใช้ ในการขออนุญาต
 ผังวัดและผังทีต่ งอาคาร
ั้
 แบบสถาปั ตยกรรม

ตังคณะกรรมการท้
้
องถิ่น
พิจารณารูปแบบทางสถาปั ตยกรรม
ง
 สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
 หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้ องกับ
ศิลปวัฒนธรรม
 กรมศิลปากร(ส่วนภูมิภาค)
 สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
 สถาบันการศึกษา
 ตัวแทนจากคณะสงฆ์หรื อมหาเถร
สมาคม อสร้างอาคารเสนาสนะ
จบโครงการออกแบบและก่

ผ่านการพิจารณารูปแบบ

ส่งแบบเพื่อขออนุญาตก่อสร้ างแก่
หน่วยงานส่วนท้ องถิ่น
แบบที่ใช้ ในการขออนุญาต
 ผังวัดและผังทีต่ งอาคาร
ั้
 แบบสถาปั ตยกรรม
 แบบทางวิศวกรรม

ในเขตวัดเดิม
การดาเนินโครงการขออนุญาตสาหรับโครงการ
ออกแบบและก่อสร้างวัดใหม่

ดาเนินการก่อสร้ างอาคาร

สานักงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติ

อนุญาตสร้ างวัด
อนุญาตตัง้ วัด
ขอพระราชทานวิสุงคามสีมา

แผนภาพที่ 8 แสดงการเสนอแนะขั้นตอนการดาเนินการโครงการออกแบบและก่อสร้างในส่วนภูมภิ าค
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ประชาชนผูม้ จี ติ ศรัทธา

เจ้าอาวาส
แบบที่ใช้ ในการขออนุญาต
 ผังวัดและผังทีต่ งอาคาร
ั้
 แบบสถาปั ตยกรรม

มหาเถรสมาคม
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผ่านการพิจารณารูปแบบ

ตังคณะกรรมการส่
้
วนกลาง
พิจารณารู
สานักงานพระพุ
ทธศาสนาแห่
งชาติ
ปแบบทางสถาปั
ตยกรรม
 กรมศิลปากร ง
 สานักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ
 สถาบันการศึกษา
 ตัวแทนจากคณะสงฆ์หรื อมหาเถร
สมาคม

ส่งแบบเพื่อขออนุญาตก่อสร้ างแก่
หน่วยงานส่วนท้ องถิ่น
แบบที่ใช้ ในการขออนุญาต
 ผังวัดและผังทีต่ งอาคาร
ั้
 แบบสถาปั ตยกรรม
 แบบทางวิศวกรรม

จบโครงการออกแบบและก่อสร้างอาคารเสนาสนะ
ในเขตวัดเดิม
การดาเนินโครงการขออนุญาตสาหรับโครงการ
ออกแบบและก่อสร้างวัดใหม่

ดาเนินการก่อสร้ างอาคาร

สานักงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติ

อนุญาตสร้ างวัด
อนุญาตตัง้ วัด
ขอพระราชทานวิสุงคามสีมา
แผนภาพที่ 9 แสดงการเสนอแนะขั้นตอนในการดาเนินการโครงการออกแบบและก่อสร้างในส่วนกลาง
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บทคัดย่อ
งานวิจั ยนี้เป็นการศึกษากระบวนการผลิต และสมบัติของแผ่นฝ้าและผนังฉนวนกันความร้อนจากพืชในเขตพื้นที่
ประเทศไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์วิจัย 2 ประการ คือ 1. เพื่อศึกษาคุณสมบัติของเส้นใยพืชในเขตพื้นที่ประเทศไทย ที่เหมาะสมใน
การพัฒนาและกระบวนการผลิตด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การขึ้ นรูปวัสดุจากพืชเป็นแผ่นฝ้าและผนังฉนวนกันความร้อน 2. เพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นฝ้าและผนังฉนวนกันความร้อนจากพืช โดยให้ความสาคัญกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ผลการวิจัยพบว่า
1. ด้านการศึกษาคุณลักษณะของเส้นใย พบว่า หญ้าค้า ธูปฤๅษีและกระถินยักษ์ มีความเหนี ยวอยู่ในตัวมีความ
เหมาะสมที่จะพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ ซึ่งสามารถนามาใช้ประโยชน์ได้ เช่นทาสี ทากลิ่น และนาไปผลิตเป็นของตกแต่งบ้าน ด้วย
วิธีการถักทอ การอัดเป็นแผ่น ปั้นและการหล่อขึ้นรูป
2. ด้านการพัฒนาแผ่นฝ้าและฉนวนกันความร้อน พบว่า ตัวประสานที่เหมาะสม คือ กาวลาเท็กซ์ น้ายางพารา ยูรีเทน
ถือเป็นวัสดุประสานที่มีความโปร่งใส มีน้าหนักเบา กันน้า กันแมลง ส่วนกรรมวิธีการผลิตที่เหมาะสมควรใช้การอัดเป็นแผ่น และ
การหล่อขึ้นรูป สาหรับแผ่นฝ้าและฉนวนกันความร้อนจากเส้นใยพืชที่ได้จากการทดลองจัดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีประเภทหนึ่ง โดย
การวิเคราะห์และทดสอบสมบัติของวัสดุต้านแรงดึงสูงสุด พบว่า วัสดุ Sample 1 (A) มีค่าเฉลี่ยความต้านแรงดึงสูงสุด 0.84
เมกะพาสคัล (กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร) และมีค่าเฉลี่ยการยืดตัว ณ จุดขาดร้อยละ 3.36 Sample 2 (B) มีค่าเฉลี่ย
ความต้านแรงดึงสูงสุด 1.00 เมกะพาสคัล (กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร) และมีค่าเฉลี่ยการยืดตัว ณ จุดขาดร้อยละ 5.22
Sample 3 (C) มีค่าเฉลี่ยความต้านแรงดึงสูงสุด 1.06 เมกะพาสคัล (กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร) และมีค่าเฉลี่ยการยืด
ตัว ณ จุดขาดร้อยละ 6.50 และการวิเคราะห์และทดสอบสมบัติของวัสดุสภาพนาความร้อน พบว่า วัสดุ มีค่าเฉลี่ยสภาพนาความ
ร้อนอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ในช่วง 23.56 (วัตต์ต่อเมตร-เคลวิน) และมีค่าเฉลี่ยสภาพนาความร้อน ณ อุณหภูมิร้อยละ
0.043 หลังจากนั้น ผู้วิจัยได้แบ่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกเป็น 2 แบบ คือ แผ่นฝ้าและฉนวนกันความร้อน โดยนาวัสดุแผ่นเส้นใย
พืช+ตัวประสาน ในสัดส่วน 70: 30 และยังได้นาวัสดุที่ได้จากการทดลองมาทดลองผลิตเป็นของใช้ และของตกแต่งบ้านเพิ่มเติม
ทั้งนี้ผู้วิจัยจากการประเมินความคิดเห็นของกลุ่มผู้ผลิต จาหน่ายผลิตภัณฑ์ และผู้บริโภคในภาพรวม พบว่า เห็นด้วยในระดับมาก
ที่สุด
คาสาคัญ: สมบัติเชิงความร้อน สมบัติเชิงกายภาพ สมบัติเชิงกล
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Abstract
This research studied the manufacturing process and properties of insulating ceiling boards and walls made
from plants in Thailand with two major purposes: (1) to study the properties of plant fibers in Thailand
which were suitable for product development and various methods of manufacturing such as forming
ceiling boards and walls from plant materials, and (2) to develop insulating ceiling boards and walls from
plants under the energy-saving and environment conservation concept.
The following were found from the study:
(1) In terms of properties, the fibers from Cogon grass, Typha Angustifolia and White Popinac were
strong and proper to be developed into the products. They could be painted, scented,
overlaid, formed and combined with other materials. The derived products could be used as
house decorations through weaving, compressing and forming processes.
(2) Regarding the development of insulating ceiling boards and walls, the appropriate binders were
latex glue, rubber latex and urethane which are transparent, lightweight, waterproof and insectresistant. The appropriate manufacturing processes were overlaying and forming. The insulating
ceiling boards and walls made from plants developed by this study were considered good
products. Based on the test and analysis of their ultimate tensile strength, Sample A had the
average tensile strength of 0.84 megapascal (kilogram-force per square centimeter) with the
value of elongation at break averagely at 3.36%; Sample B had the average tensile strength of
1.00 MPa with the value of elongation at break averagely at 5.22%; and Sample C had the
average tensile strength of 1.06 MPa with the value of elongation at break averagely at 6.50%.
Additionally, based on the test and analysis of their thermal conductivity, the average value at
100° C is 23.56 (watts per meter Kelvin or W/mK) and 0.043%. The researcher separately
developed two products - ceiling boards and insulation, using fiber sheets and binders in the
proportion of 70:30. Then the materials obtained from the experiment were used for producing
utensils and additional home decorations. From the evaluation of the opinions of product
manufacturers, sellers and consumers, the results were at the ‘most agree’ level.
Keywords: ceiling board and wall, insulation, plant fiber

บทนา
ภาวะโลกร้อน ไม่ใช่เรื่องที่เพิ่งพูดกันหรือเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ แต่ปัญหาโลกร้อนได้เริ่มขึ้นเมื่อประมาณ 100 ปี
มาแล้ว นับแต่ที่มนุษย์เริ่มรู้จักเครื่องจักรไอน้าและนาเอาเชื้อ เพลิงฟอสซิล อันได้แก่ ถ่านหิน และน้ามันขึ้นมาใช้ และนั่นคือ
จุดเริ่มต้นของการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศในปริมาณมาก โดยน้ามือของมนุษย์ เป็นปัญหาใหญ่ของ
โลกเราในปัจจุบัน สังเกตได้จากอุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้นเรื่อยๆ สาเหตุหลักของปัญหานี้ มาจาก ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse
gases) ปรากฏการณ์เรือนกระจก (จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. 2554 ; เวปไซต์)
ปัจจุบันการปรับปรุงบ้านให้เกิดสภาวะน่าสบายโดยการเลือกใช้วัสดุกันความร้อน ก็จะช่วยทาให้ประหยัดพลังงานได้
ปัจจุบันเกือบทุกอาคารหรือในบ้านพักอาศัยใช้ฉนวนกันความร้อน เพื่อควบคุมอุณหภูมิภายในอาคารหรือในบ้านให้อยู่ในช่วงที่
ต้องการ ซึ่งการเลือกใช้ฉนวนควรพิจารณาจากความสามารถในการป้องกันความร้อน ลักษณะของฉนวน เช่น เป็นม้วน , เป็น
แผ่น หรือเป็นฝอย เป็นต้น ต่อมาคือ ความหนาแน่นและน้าหนัก กรณีฉนวนที่มีความหนามาก ราคาก็จะแพงกว่า ถ้าใช้ติดตั้งทา
ให้พื้นที่ใช้สอยน้อยลง แต่จะประหยัดพลังงานได้มาก ดังนั้น การเลือกใช้ควรจะคานึงถึงความจาเป็นในการติดตั้งเป็นสาคัญ และ
การเลือกใช้ฉนวนควรพิจารณาจากช่วงอุณหภูมิของการใช้งาน การยืดหดตัวเมื่อได้รับความร้อน การกันน้าและความชื้น
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และความสามารถต่อแรงอัดและความทนทาน ซึ่งฉนวนกันความร้อนแต่ละประเภทก็จะมีคุณสมบัติ และลักษณะการใช้งานที่
แตกต่างกัน (จากคอลัมน์ ส่องโลกพลังงาน หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์. 2548 ; เวปไซต์)
แผ่นใยไม้อัดผสมระหว่างโฟมพอลิสไตรีนเหลือทิ้งกับเส้นใยธรรมชาติ อาทิเช่น เส้นใยอ้อย (มาลินี ชัยศุภกิจสินธ์ และ
คณะ. 2547 ; Chaisupakitsin & Apichatsopit, 2005, 2006) เส้นใยมะพร้าว (มาลินี ชัยศุภกิจสินธ์ และ
ประวิทย์อรุณโชควัฒนา. 2550, 2551, 2550) เส้นใยสับปะรด (ประภาพรรณ หมั่นทา และคณะ. 2549) และเส้นใยกล้วย
(อัญชลี แท่นนิล และคณะ. 2550) เป็นวัสดุคอมพอสิตที่มีสมบัติลดทอนเสียงได้โดยมีกาวยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์หรือฟีนอลฟอร์มาดี
ไฮด์เป็นสารยึดติดเส้นใยธรรมชาติเป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมีอยู่เป็นจานวนมาก ไม่เป็นพิษ มีราคาถูก ย่อยสลายได้ทาง
ชีวภาพและเป็นฉนวนความร้อน ประเทศไทยมีเส้นใยธรรมชาติอยู่มากมายหลายชนิดและได้ถูกนามาใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ
เช่น เส้นใยจากต้นกล้วยนามาทากระดาษ (มาลินี ชัยศุภกิจสินธ์ และคณะ. 2549) เส้นใยจากอ้อยนามาทากระดาษและแผ่นใย
ไม้อัด (วรธรรม อุ่นจิตติชัย และจรัล ทองสถิตย์. 2538)สามารถเตรียมแผ่นใยไม้อัดจากแกลบ (Ajiwe & Okeoke, 1998)ใบชา
ใช้แล้ว (Yalinkilic et al., 1998) ฟางข้าว (Yang & Kim,2002) และฟางข้าวสาลี (Han et al., 1998) (จากมาลินี ชัยศุภกิจ
สินธ์, ทิพย์รัตน์ พิฑูรทัศน์, พนิดา พุทธชาดสมบัติ และ รัชมาลิณี สุเริงฤทธิ์ / วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา. 15 (2553). 2 : 57-66)
ปัจจุบันได้มีการพัฒนาวัตถุดิบจากส่วนต่างๆ ของพืชเพื่อใช้ประโยชน์ เช่น ลาต้น ใบ ก้านใบ ดอก ผล เส้นใยพืช เป็น
ต้น โดยนามาปรับปรุงคุณสมบัติและแปรรูปให้เป็นวัสดุที่เหมาะสมต่อการนาไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ เช่น ผ้า เสื้อผ้า
เครื่องเรือน และเครื่องใช้ เป็นต้น ดังนั้น การพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นฝ้าและผนังฉนวนกันความร้อนจากพืชในเขตพื้นที่ประเทศไทย
เพื่อให้ได้วัสดุที่เหมาะสมต่อการนามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งนอกจากจะเป็นการแก้ปัญหาด้านการ
ขาดแคลนวัตถุดิบ การลดต้นทุนการผลิต ยังเป็นการแก้ปัญหาอีกทางหนึ่งในการรณรงค์ใช้วัสดุธรรมชาติเพื่อลดภาวะโลกร้อน
โดยใช้หลักการและทฤษฎีของกระบวนการออกแบบเป็นแนวทางในการดาเนินการวิจัย อันมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อพัฒนาการ
ของผลิตภัณฑ์ เนื่องจากเป็นการนาวัสดุจากธรรมชาติมาศึกษาและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่วัสดุในท้องถิ่น ผลิ ตภัณฑ์จาก
ธรรมชาตินั้นอาจมีศักยภาพสูงและมีลู่ทางในการสร้างตลาด แต่ทั้งนี้จะต้องมีแนวทางการพัฒนาทั้งในด้านวัตถุดิบ กระบวนการ
ผลิตและการออกแบบ ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาวัตถุดิบจากธรรมชาติ เพื่อการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาคุณสมบัติของเส้นใยพืชในเขตพื้นที่ประเทศไทย ที่เหมาะสมในการพัฒนาและกระบวนการผลิตด้วยวิธีการ
ต่างๆ เช่น การขึ้นรูปวัสดุจากพืชเป็นแผ่นฝ้าและผนังฉนวนกันความร้อน
2. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นฝ้าและผนังฉนวนกันความร้อนจากพืช โดยมุ่งเน้นอนุรักษ์ใช้พลังงานและสิ่งแวดล้อม

สาเหตุของการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยต้องการศึกษาและพัฒนาวัตถุดิบจากพืชพันธุ์ต่างถิ่นรุกรานที่ร้ายแรง ได้แก่ ธูปฤๅษี ที่แพร่
ระบาดหนักในเขตพื้น ที่ประเทศไทย โดยการศึก ษาลักษณะทางกายภาพ การปรับ ปรุงคุณ สมบัติแ ละแปรรูปวัตถุ ดิบจา ก
ส่วนประกอบต่างๆ ของพืชพันธุ์ต่างถิ่น เช่น ก้านใบ เพื่อให้ได้วัสดุที่เหมาะสมต่อการนามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นฝ้าและผนังฉนวนกันความร้อนจากพืช โดยมุ่งเน้นอนุรักษ์ใช้พลังงานและสิ่งแวดล้อม

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการศึกษาพัฒนาและกระบวนการผลิตด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การขึ้นรูปวัสดุจากพืชเป็นแผ่นฝ้าและผนังฉนวนกัน
ความร้อน เป็นการศึกษาผลิตภัณฑ์แผ่นฝ้าและผนังฉนวนกันความร้อนจากพืชที่แพร่ระบาดหนักในเขตพื้นที่ประเทศไทย เพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นฝ้าและผนังฉนวนกันความร้อนจากพืช โดยมุ่งเน้นอนุรักษ์ใช้พลั งงานและสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยภูมิปัญญา
ดั้งเดิมของชาวบ้านในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน ซึ่งมีข้อคานึง 3 ด้าน ดังนี้
ด้านที่ 1 ความงามทางศิลปะตามเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
ด้านที่ 2 กระบวนการผลิต
ด้านที่ 3 ประโยชน์ใช้สอยที่ตอบสนองความต้องการของสังคมปัจจุบัน
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วิธีการดาเนินการวิจัย
ผู้วิจัยได้ดาเนินการสารวจแหล่งวัตถุดิบ วิธีการเก็บวัตถุดิบ กระบวนการแยกเส้นใย และการขึ้นรูปวัสดุเส้นใยพืชเพื่อ
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์แผ่นฝ้าและผนังฉนวนกันความร้อน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.การสารวจแหล่งวัตถุดิบ
วิธีการเก็บวัตถุดิบจากการสารวจแหล่งกาเนิดวัตถุดิบเส้นใยพืชในเขตพื้นที่ประเทศไทย ธูปฤๅษี พบว่า
ธูปฤๅษีเติบโตในที่ลมุ่ เป็นกลุ่มหนาแน่น ที่มีมากเป็นพิเศษ คือ พื้นที่ชุ่มชื้นหรือมีน้าขัง พบมากตามบริเวณน้าท่วมถึง เช่น คลอง
ริมถนน คลองส่งน้าของกรมชลประทาน
2.วิธีการเก็บวัตถุดิบ
ธูปฤๅษี ควรเลือกก้านใบที่มีขนาดความยาวตั้งแต่ 30 เซนติเมตร ขึ้นไป ความอ่อนแก่ของก้านใบจะมีผลต่อสีผิวของ
ผลิตภัณฑ์ ถ้าเป็นต้นแก่เมื่อตากแห้งแล้วจะเป็นสีน้าตาลอ่อน ถ้าเป็นต้นอ่อนเมื่อตากแห้งแล้วจะเป็นสีขาวนวล โดยดึงขึ้นมาจาก
น้าทั้งกอจนได้จานวนมากพอตามที่ต้องการและล้างน้าให้สะอาด
3.กระบวนการแยกเส้นใยพืช
จากการศึกษาข้อมูลเส้นใยพืชที่ไม่ใช่เนื้อไม้ พบว่า เส้นใยที่ใช้กันอยู่โดยทั่วไปมีมากมายหลายชนิดที่ได้มาจากส่วนต่างๆ
ของพืชมาผ่านกระบวนการแยกเส้นใยเพื่อให้ได้วัสดุเส้นใยพืชที่เหมาะสมกับการผลิตผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
3.1 การพิจารณาคัดเลือกวัตถุดิบ ธูปฤๅษี ตัดก้านใบที่มีขนาดความยาวตั้งแต่ 30 เซนติเมตร ขึ้นไป ความอ่อนแก่ของ
ก้านใบจะมีผลต่อสีผิวของผลิตภัณฑ์ ควรตัดก้านใบถึงปลายโคนและตัดให้ถึงปลายใบเพื่อจะได้ก้านใบธูปฤๅษี ยาวเต็มที่และล้าง
น้าให้สะอาด
4.การเตรียมวัตถุดิบ
เตรียมก้านใบธูปฤๅษี ซึ่งเป็นส่วนที่ให้เส้นใยมากที่สุด ตัดก้านใบถึงปลายโคนและตัดให้ถึงปลายใบเพื่อจะได้ก้านใบธูป
ฤๅษี ยาวเต็มที่และล้างน้าให้สะอาด
5.วิธีการแยกเส้นใย
เตรียมก้านใบธูปฤๅษี นาเปลือกและก้านใบที่ลอกไว้และตัดแต่งก้านใบนาไปตากแดดประมาณ 1-3 วัน แล้วนาไปใน
แช่น้าอีก 1 วัน นาไปต้มใช้เวลาต้ม 5 ชั่วโมง เติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์หรือโซดาไฟ ใส่ในอัตราส่วน น้า ½ ถัง ต่อ
โซดาไฟ 30 กรัม เมื่อต้มได้ประมาณ 1 ชั่วโมง จึงใช้ไม้คนพลิกวัตถุดิบด้านล่างขึ้นด้านบนเพื่อกระจายความร้อนให้ทั่วถึง
เมื่อครบกาหนดเวลาใช้นิ้วมือบีบวัตถุดิบเพื่อทดสอบว่าเปื่อยตามที่ต้องการหรือไม่ และควรสวมถุงมือยางขณะทางาน
เมื่อต้มวัตถุดิบจนเปื่อยได้ตามที่ต้องการแล้ว นามาล้างน้าบนตะแกรงเพื่อล้างโซดาไฟออก จากนั้นนามาทุบหรือตาใน
ครก การทุบหรือตาเป็นการช่วยแยกเส้นใยออกจากเนื้อเยื่อของเปลือกในเบื้องต้น แล้วจึงนาไปล้างน้าในตะแกรงอีกครั้งแล้วนา
เส้นใยใส่ถังพลาสติกไว้เพื่อรอการฟอกขาวต่อไป
6. วิธีการบดก้านใบ
การเตรียมวัสดุจากก้านใบเพื่อนาไปตากแดดประมาณ 1-3 วัน จากนั้นนาวัสดุที่ได้เข้าเครื่องบด ควรตัดวัสดุเป็นชิ้นเล็ก
ประมาณ 10 ซ.ม โดยประมาณ ซึ่งจะทาให้เครื่องบดทางานได้ดียิ่งขึ้นและนาวัสดุที่ได้เก็บไว้ในถังพลาสติก เพื่อรอขั้นตอนการขึ้น
รูปต่อไป
7.การพัฒนาวัสดุเส้นใยพืช
ผู้วิจัยนาวัตถุดิบที่ผ่านกระบวนการแยกเส้นใยแล้ ว มาดาเนินการพัฒนาเป็นวัสดุเบื้องต้นที่สามารถนามาขึ้นรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการต่างๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
การฟอกขาว คือ นาเส้นใยธูปฤๅษีที่ผ่านกระบวนการแยกเส้นใย นาเอาเส้นใยใส่ภาชนะ เช่น กะละมังพลาสติก
เติมน้าเปล่าและใช้สารเคมีที่มีคุณสมบัติฟอกสีที่เรียกว่า คลอรีนชนิดผง นาคลอรีนผสมกับน้าเปล่าในอัตราส่วน คลอรีน 10
ส่วน ต่อน้า 100 ส่วน คนในเข้ากัน จากนั้นนาเส้นใยพืชลงแช่ระยะเวลาประมาณ 60 นาที ระหว่างนั้นใช้ไม้คนเพื่อช่วย
คลอรีนฟอกขาวเส้นใยได้ดียิ่งขึ้น เมื่อครบตามระยะเวลาตามที่ต้องการแล้ว นาเส้นใยมาล้างน้าให้สะอาดในตะแกรง จากนั้น
บีบน้าออกและนาเส้นใยพักไว้ การเก็บรักษาไว้ในถังพลาสติก รอการขึ้นรูปต่อไป
การช้อนเป็นแผ่น คือ นาก้อนเส้นใยธูปฤๅษี มาแช่ในน้าแล้วใช้ตะแกรง ขนาด 60x60 ซม. และหนา 200 - 400 มม.
ช้อนเป็นแผ่น โดยใช้วิธีเดียวกันกั บการช้อนกระดาษสา แล้วนาไปตากแดดจนแห้งสนิท ซึ่งเส้นใยที่ได้สามารถเกาะตัวกันเอง
เป็นแผ่นทึบแสง หยาบ เกาะตัวติดแน่น
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การโรยเป็นแผ่น คือ นาผงเส้นใยธูปฤๅษีโรยลงบนแผ่นแม่ ขนาด 30x30 ซม. และหนา 200 - 400 มม. จากนั้นใช้ตัว
ประสานจากน้ายางพาราชนิดน้า พ้นให้ทั่ วแผ่นแล้วนาไปตากแดดจนแห้งสนิท ซึ่งเส้นใยและน้ายางสามารถเกาะตัวกันเองเป็น
แผ่นทึบ หยาบ เกาะตัวติดแน่น จากคุณสมบัติดังกล่าวผู้วิจัยจึงนามาทดลองขึ้นรูปโดยใช้วัสดุประสานชนิดต่างๆ ซึ่งจะกล่าวใน
หัวข้อต่อไป
8.การทดลองขึ้นรูปวัสดุเส้นใยพืชโดยใช้วัสดุประสาน
จากการทดลองเพื่อพัฒนาเส้นใยธูปฤๅษี โดยช้อนเส้นใยให้เป็นแผ่นและโรยเป็นแผ่นเป็นวัสดุเบื้องต้น แต่ไม่สามารถ
ขึ้นรูปแบบอื่นๆ จึงจาเป็นต้องอาศัยวัสดุประสานเป็นตัวช่วย ผู้วิจัยจึงนามาทดลองขึ้นรูปด้วย เรซินชนิดใส กาวอะครีลิค น้า
ยางพารา กาวลาเท็กซ์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ทาเรซินชนิดใสผสม คือ ตัวเร่งปฏิกิริยา ด้วยแปรงลงในแม่พิมพ์ซิลิโคน (Silicone Rubbers) โรยผงเส้นใยพืชลงไป
ตามส่วนต่างๆ พร้อมกับทาเรซินทับ ทาซ้าๆ จนทั่วแม่พิมพ์ ทิ้งไว้ประมาณ 1 วัน เมื่อแห้งดีแล้วแกะออกจากแม่พิมพ์
ตกแต่งบริเวณขอบเรซินให้เรียบร้อยโดยใช้ใบเจียร ชิ้นงานที่ได้มีความโปร่งแสง มีน้าหนักเบา กันน้า ทนความร้อน สามารถ
พัฒนาเป็นงานตกแต่งได้หลายประเภท เช่น ผนังและตกแต่งภายใน เป็นต้น
กาวอะครีลิค คือ นาผงเส้นใยผสมกาวอะครีลิคในอัตราส่วน 1 ต่อ 1 กวนให้เป็นเนื้อเดียวกัน จากนั้นนามาขึ้นรูป
ด้วยการอัดลงในแม่พิมพ์ ตากไว้ในที่ร่มจนแห้งจึงแกะออกจากแม่พิมพ์ แล้วจึงตกแต่งผิวเคลือบด้วยสารเคลือบเงาเพื่อความ
สวยงามและกันความชื้น สามารถพัฒนาเป็นงานตกแต่งได้หลายประเภท เช่น ผลิตภัณฑ์ประดับผนัง เป็นต้น
พ่นน้ายางพารา คือ นาแผ่นเส้นใยเตรียมไว้ จากนั้นพ่นน้ายางพาราห่างประมาณ 1 ฟุต และไม่ควรพ่นน้ายางพาราซ้า
มากจนเกินไปเพราะเนื้อน้ายางพาราจะจับตัวกันเป็นก้อน ให้พ่นทั่วทั้งแผ่นเพื่อความแข็งแรง ตากแดดทิ้งไว้ให้แห้ง สามารถ
พัฒนาเป็นงานตกแต่งได้หลายประเภท เช่น ผลิตภัณฑ์ประดับผนัง เป็นต้น
นากาวลาเท็กซ์และน้าที่เตรียมมาผสมในถัง อัตราส่วน 1 ต่อ 1 และคนให้เป็นเนื้อเดียวกัน นาแผ่นเส้นใยไปจุ่มลงในถัง
จากนั้นนาไปตากแดดให้แห้ง

การวิเคราะห์และทดสอบสมบัติของวัสดุ
จากผลการศึกษาทดลองขึ้นรูปวัสดุเส้นใยพืชด้วยวิธีการหล่อเรซินแบบใส เพื่อนามาใช้ใ นการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ (จินตมัย สุวรรณประทีป. 2547) หากชิ้นงานที่ขึ้นรูปมีขนาดใหญ่และมีความหนามากกว่า 3.20 มิลลิเมตร ควรมี
การทดสอบความทนทานต่อการใช้งาน ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์เรซิน มผช. 336/2547 และผลิตภัณฑ์ไฟ
เบอร์กลาส มผช. 584/2547 (สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. 2547) โดยผู้วิจัยได้ผลิตตัวอย่างวัสดุ จานวน 3
สูตร ตัวอย่างละ 6 ชิ้น ซึ่งมีรูปร่างชิ้นทดสอบตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ เพื่อดาเนินการวิเคราะห์และทดสอบสมบัติต่างๆ ของ
วัสดุ ซึ่งได้แก่
1. ทดสอบความต้านแรงดึงสูงสุด
2. ทดสอบสภาพนาความร้อน
ณ ห้องปฏิบัติการทดสอบสมบัติทางกล งานเครื่องมือทดสอบทั่วไป โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์
บริการ (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) เพื่อให้ได้ข้อมูลซึ่งเป็นแนวทางสาหรับการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

การวิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง
วัสดุทั้ง 3 ชนิดมีลักษณะใกล้เคียงกัน ช้อนเป็นแผ่นและโรยเป็นแผ่นมีลักษณะโปร่งเกาะตัวกันไม่แน่นจนเกินไป ขึ้นรูป
โดยใช้วัสดุประสาน ดังนี้
Sample 1 (A) เส้นใยพืช+ยูรีเทน ชิ้นงานที่ได้จะทึบแสง มีน้าหนักเบา และทนความชื้น เก็บรายละเอียดระหว่าง
รอยต่อชิ้นส่วนได้สะดวก หรือตกแต่งด้วยสีและสารเคลือบเงา จากผลการทดสอบวัสดุ พบว่า Sample 1 (A) มีค่าเฉลี่ยต้าน
แรงดึงและค่าเฉลี่ยสภาพนาความร้อน Sample 2 (B) เส้นใยพืช+ยางพาราและ Sample 3 (C) เส้นใยพืช+กาวลาเท็กซ์ ซึ่งมีผล
ต่อการนาไปใช้งานผลิตภัณฑ์ประดับตกแต่งผนังหรือฉนวนรักความร้อนและงานเฟอร์นิเจอร์ จึงสามารถผลิตงานขนาดใหญ่และมี
รายละเอียด หรือพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์
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1. เครื่องทดสอบ ASTM C 518 ทดสอบสภาพนาความร้อน 2. เครื่องทดสอบ ASTM ความต้านแรงดึงสูงสุด
รูปที่ 1 เครื่องทดสอบสภาพนาความร้อนและความต้านแรงดึงสูงสุด ที่มา: ถ่ายภาพเมื่อ กันยายน 2554.
แนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อนาเอาส่วนประกอบต่างๆ ของพืชในเขตพื้นที่ประเทศไทย ซึ่งได้แก่ ก้านใบธูปฤๅษี ที่
มีความเหมาะสมต่อการนามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ ผลการศึกษา พบว่า มีส่วนประกอบที่ผ่านการปรับปรุงคุณสมบัติ แปรรูปและ
ทดสอบคุณสมบัติ ที่สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้ แผ่นเส้นใยธูปฤๅษี ผงเส้นใยธูปฤๅษี มีลักษณะทางกายภาพแตกต่างกัน เพื่อ
นาไปสู่ขั้นตอนการออกแบบงานและเก็บข้อมูลในแต่ละช่วงและนาข้อ มูลที่ได้ทาการศึกษาเอกสาร การศึกษาภาคสนาม นามา
วิเคราะห์ผล สรุปผล และการเสนอแนะกับผู้ที่ต้องการศึกษาในประเด็นต่างๆ นอกเหนือจากงานวิจัยชิ้นนี้ รวมถึงการนาผลสรุป
ไปสู่ชุมชนเพื่อสามารถนาไปวางแผนการผลิตแผ่นฝ้าและผนังฉนวนกันความร้อน เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการก่อสร้ างที่อยู่อาศัย
ด้วยวัสดุจากเส้นใยธูปฤๅษี กรณีศึกษาบ้านดิน ณ บริเวณด้านข้างศูนย์วัฒนธรรมเดิม มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยได้
ดาเนิ น การออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ โ ดยก าหนดไว้ 4 ขั้ น ตอน ได้ แ ก่ การวิ เ คราะห์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ การออกแบบ, ศิ ล ปะและ
สุนทรียศาสตร์, องค์ประกอบของการออกแบบผลิตภัณฑ์ , การออกแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เมื่อได้ข้อสรุปที่ชัดเจนเกี่ยวกับ
รูปแบบของชิ้นงานแล้ว จึงดาเนินการตามขั้นตอนการผลิตอย่างมีระบบจนได้ชิ้นงานที่มีความสมบูรณ์ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ทวีเกียรติ ไชยยงยศ. (2528 : 3). กล่าวถึง สุนทรียศาสตร์ก็คือความพยายามยกระดับของการสร้างสรรค์และความ
สนใจในศิลปะซึ่งเป็นไปตามสัญชาตญาณนั้นให้เป็นพฤติกรรมที่เต็มไปด้วยปัญญา ทั้งนี้ก็เพื่อให้เข้าใจถึงหลักการขั้นมูลฐานของ
พฤติกรรมเกี่ยวกับศิลปะ ดังนั้น สุนทรียศาสตร์จึงเริ่มเรื่องด้วยการพิจารณาจากความสนใจในศิลปะและการสร้างสรรค์ศิลปะ
จตุพร ตั้งศิริสกุล. (2550 : บท คัดย่อวิทยานิพนธ์) กล่าวถึง ปัจจุบันการสร้างบ้านดินเริ่มเป็นสถาปัตยกรรมทางเลือก
หนึ่งสาหรับผู้มีรายได้น้อยในประเทศไทย และวิธีที่นิยมใช้ในการก่อสร้าง คือ การก่อด้วยก้อนอิฐดินดิบ แต่การผลิตก้อนอิฐดินดิบ
ยังขาดเกณฑ์ในการกาหนดสัดส่วนผสมที่เป็นมาตรฐาน ซึ่งจากการศึกษา พบว่า วัสดุทางการเกษตร เช่น แกลบ และใยของเศษ
ไม้ต่าง ๆ สามารถเพิ่มคุณสมบัติต่าง ๆ แก่ก้อนอิฐ ดังนั้น การวิจัยนึ้จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อนาวัสดุทางการเกษตรดังกล่าวมาใช้ใน
การพัฒนาก้อนอิฐดินดิบให้มีคุณสมบัติที่ดีขึ้น และมีมาตรฐานสาหรับการใช้งาน
วิทยา วัชรไตรรงค์. (2545 : วิทยานิพนธ์) กล่าวถึง สถาปัตยกรรมธรรมชาติเกิดขึ้นมาคู่กับมนุษย์และได้เรียนรู้การ
ก่อสร้างที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยพื้นฐานการดารงชีวิตมาอย่างยาวนาน การสร้างที่อยู่อาศัยจากวัสดุชิ้นส่วนจากธรรมชาติ
หมายถึงการนาเอาสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติเช่น หิน ไม้ ดิน น้า นามาสร้างที่อยู่อาศัยซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ในการหาวัสดุในการ
ก่อสร้าง เช่นในแถบขั้วโลกเหนือจะใช้เกล็ดน้าแข็งทาเป็นที่อยู่อาศัย
นวลน้อย บุญวงษ์. (2542 : 5). กล่าวถึง รูปทรงเรขาคณิตเป็นรูปทรงที่มนุษย์สร้างขึ้นมาตามกฎเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์
มีลักษณะตายตัว ได้แก่ รูปทรงกลม รูปสี่เหลี่ยม เป็นต้น มักปรากฏให้เห็นตามสิ่งต่างๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น อาคาร เครื่องเรือน
เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ในงานออกแบบอุตสาหกรรมมักใช้รูปทรงเรขาคณิต เนื่องจากเป็นรูปทรงที่ มีลักษณะสมดุลช่วยให้
สะดวกต่อการทางาน และเป็นลักษณะรูปทรงที่มีประโยชน์ใช้สอยดี
ชลูด นิ่มเสมอ. (2531 : 8). กล่าวถึง รูปทรงว่า คือส่วนที่เป็นรูปธรรมของงานศิลปะ รูปทรงเป็นตัวการสาคัญที่สื่อ
ความหมายจากผู้สร้างงานไปสู่ผู้ดู และด้วยรูปทรงเพียงส่วนเดียวก็สามารถสื่ อความหมายได้อย่างสมบูรณ์โดยไม่ต้องอาศัยเรื่อง
หรือเนื้อเรื่องใดๆ รูปทรงจึงมีความสาคัญที่สุดจนกล่าวได้ว่า รูปทรง คือ งานศิลปะ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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1.กลุ่มผลิตภัณฑ์ฝ้าและผนังฉนวนกันความร้อน เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการก่อสร้างที่อยู่อาศัยด้วยวั สดุจากเส้นใย
ธูปฤๅษี กรณีศึกษาบ้านดิน
1.1 ใช้แนวคิดผสมผสานระหว่างการแสดงออกถึงประเพณีไทย และการจัดองค์ประกอบให้มีเรื่องราวในชิ้นงาน
ซึ่งเป็นงานประติมากรรมไทยร่วมสมัย เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม
1.2 ใช้แนวคิดผสมผสานระหว่างการแสดงออกถึงธรรมชาติและการจัดองค์ประกอบให้มีเรื่องราวในชิ้นงาน ซึ่งเป็น
งานประติมากรรมร่วมสมัย เพื่อเป็นการสร้างมุมมองใหม่ๆ ให้กับฝ้าและผนังบ้านดิน
1.3 ใช้แนวคิดผสมผสานระหว่างการใช้ชีวิตของผู้คนที่อาศัยในบ้านหรือคอนโดมิเนียม ที่มักมีปัญหาเรื่องการ
ตกแต่งผนังห้องและการติดตั้ง นามาออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์แผ่นตกแต่งผนังฉนวนกันความร้อน มีขนาดมาตรฐาน 60X60 ซม.
60X120 ซม. มีขนาด 2 มม. 3 มม. 4 มม. 5 มม. และ 10 มม. โดยขึ้นรูปทรงเรขาคณิตปรับเปลี่ยนการใช้งานได้หลากหลาย
รูปแบบ นอกจากนั้นยังช่วยเรื่องการลดใช้พลังงานและสิ่งแวดล้อม

รูปที่ 2 แบบร่างกลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทแผ่นฝ้าและผนังฉนวนกันความร้อน ที่มา: ถ่ายภาพเมื่อ กันยายน 2554.

รูปที่ 3 แบบร่างกลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องใช้สอย ที่มา: ถ่ายภาพเมื่อ กันยายน 2554

ภาพที่ 4 แบบร่างกลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทงานประติมากรรมร่วมสมัย ทีม่ า: ถ่ายภาพเมื่อ กันยายน 255
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การออกแบบผลิตภัณฑ์
จากการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์จนได้แนวทางการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่บนความหลากหลายด้านวัสดุในเขต
พื้นที่ประเทศไทย ผู้วิจัยได้นาแบบร่างแนวคิดที่ผ่านการพิจารณาร่วมกับผู้ผลิต ซึ่งจะช่วยทาให้แบบร่างต่างๆ มีความเป็นไปได้ใน
การผลิต ชลูด นิ่มเสมอ. (2531 : 8 ). ได้พูดถึงรูปทรงว่า คือส่วนที่เป็นรูปธรรมของงานศิลปะ รูปทรงเป็นตัวการสาคัญที่สื่อ
ความหมายจากผู้สร้างงานไปสู่ผู้ดู และด้วยรูปทรงเพียงส่วนเดียวก็สามารถสื่อความหมายได้อย่างสมบูรณ์โดยไม่ต้องอาศัยเรื่อง
หรือเนื้อเรื่องใดๆ รูปทรงจึงมีความสาคัญที่สุดจนกล่าวได้ว่า รูปทรง คือ งานศิลปะ ซึ่งผู้วิจัยได้ดาเนินการจัดทาผลิตภัณฑ์
ต้นแบบ จาแนกออกเป็น 3 กลุ่ม
PROTOTYPE
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รูปที่ 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ประเภทแผ่นฝ้าและผนังฉนวนกันความร้อน ที่มา: ถ่ายภาพเมื่อ กันยายน 2554.
PROTOTYPE

PROTOTYPE

5

PROTOTYPE

4

6

Concept Design :

Concept Design :

Concept Design :
3

4
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THE DEVELOPMENT OF CEILING AND INSULATION PLANTS FOR HEAT PROTECTION IN AREAS OF THAILAND

รูปที่ 6 กลุ่มผลิตภัณฑ์ต้นแบบประเภทเครื่องใช้สอย ที่มา: ถ่ายภาพเมื่อ กันยายน 2554.

รูปที่ 7 กลุ่มผลิตภัณฑ์ต้นแบบประเภทบ้านดิน (งานประติมากรรมไทยร่วมสมัย) ที่มา: ถ่ายภาพเมื่อ กันยายน 2554.
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สรุปผลการวิจัย
จากข้อสรุปข้างต้น ผู้วิจัยได้นาข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวทางออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นฝ้าและผนังฉนวนกัน
ความร้อนจากพืชในเขตพื้นที่ประเทศไทย โดยแสดงให้เห็นถึงกระบวนการออกแบบและการพัฒนาผลิตที่มีการผสมผสานระหว่าง
ขนบธรรมเนียมแบบดั้งเดิมและแบบร่วมสมัย การประดิษฐ์และสร้างสรรค์วัสดุ รูปแบบและกระบวนการผลิตที่สร้างความ
แตกต่า ง อันเป็นเอกลักษณ์ เฉพาะของตั วผลิตภั ณฑ์เองและในผลิตภั ณฑ์ประเภทเดียวกั นด้วย คือ การใช้วั สดุต่างชนิดมา
ผสมผสานกันในการผลิต การใช้วัสดุทดแทนเส้นใยสังเคราะห์ การใช้วัสดุเป็นโครงสร้างรับแรงดึงสูงสุดและสภาพนาความร้อน
คานึงประโยชน์ใช้สอย และรูปแบบของผลิตภัณฑ์ เป็นต้น ซึ่งผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ได้มีหลายประเภท ได้แก่
1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทแผ่นฝ้าและผนังฉนวนกันความร้อน เช่น แผ่นฝ้าและผนังฉนวนกันความร้อน
2. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องใช้สอยเป็นผลพลอยได้จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นฝ้าและผนังฉนวนกันความร้อน
เช่น โคมไฟตั้งพื้น ฉากบังตา ชุดเก้าอี้ชา-กาแฟ โต๊ะชา-กาแฟ
3. กลุ่มผลิตภัณฑ์ต้นแบบประเภทบ้านดิน เช่น งานประติมากรรมไทยร่วมสมัยและผนัง

ข้อเสนอแนะ
ผู้วิจัยได้พัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นฝ้าและผนังฉนวนกันความร้อนจากพืชในเขตพื้นที่ประเทศไทย ซึ่งมี 3 ชนิดอยู่ในบัญชี
ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น ได้แก่ ธูปฤๅษี ซึ่งมีความแตกต่างกันในด้านชนิดพันธุ์ รวมถึงส่ วนประกอบต่างๆ ของพืชแต่ละชนิด ดังนั้น จึง
จาเป็นต้องได้รับการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อคัดเลือกส่วนประกอบต่างๆ ของพืช เช่น ก้านใบ เพื่อให้ได้วัสดุที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นอัน
เหมาะสมต่อการนามาทดลองปรับปรุงคุณสมบัติ แปรรูป และทดสอบคุณสมบัติวัสดุดังนี้
1. มีการปรับปรุงกระบวนการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับภูมิปัญญาชาวบ้านและสภาพแวดล้อมในแต่
ละท้องถิ่น และคานึงถึงความต้องการของผู้บริโภคด้วยอันเป็นประโยชน์ในด้านการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ในชุมชนพัฒนาแผ่น
ฝ้าและผนังฉนวนกันความร้อน พบว่า ตัวประสานที่เหมาะสม คือ กาวลาเท็กซ์ น้ายางพารา ยูรีเทน ถือเป็นวัสดุประสานที่มี
ความโปร่งใส มีน้าหนักเบา กันน้า กันแมลง ซึ่งอาจจะทาให้เกิดการเพิ่มมูลค่าแก่วัสดุอย่างแท้จริง เพราะนอกจากจะผลิตเพื่อใช้
เองหรือเพื่อความประหยัดแล้วยังอาจพัฒนาเป็นสินค้าหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตาบลที่สร้างรายได้เ สริมให้แก่ชุมชน ลดปริมาณขยะ
ลดมลพิษอันเกิดจากการเผาทาลาย
2. สามารถนาข้อมูลเบื้องต้นไปพัฒนาวัตถุดิบเส้นใยพืชชนิดอื่นๆ เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นฝ้า
และผนังฉนวนกันความร้อน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ผลิตในชุมชนในด้านการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์
3. จากศึกษาทางด้านพลังงานแล้ว การศึกษาคุณสมบัติด้านอื่น ๆ ของแผ่นฉนวนและแผ่นผนังภายในที่ทาจากวัสดุทั้ง
สองก็สาคัญเช่นกัน โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐาน JIS ประเภท Insulation Board และ Medium Insulation Fiber (MDF) ใน
ด้านความชื้น การดูดซึมน้าการพองตัวเมื่อแช่น้า มองดูลัสแตกร้าว มอดูลัสยืดหยุ่น และความต้านทานแรงดึงตั้งฉาก ซึ่งพบว่า
แผ่นฉนวนและแผ่นผนังที่ทาจากต้นมันสาปะหลังจะมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ได้กล่าวแล้วในทุกข้อ ยกเว้นเรื่องความชื้น
และการพองตัวเมื่อแช่น้าที่สูงกว่ามาตรฐาน รวมถึงการป้องกันแมลง การกันไฟ และประเมินอายุการใช้งาน ซึ่งอาจต้องมีการ
พัฒนาเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องนี้ต่อไป สาหรับการผลิตในเชิงพาณิชย์ นอกจากนั้นยังมีปัญหาในการควบคุมการผลิตโดยเฉพาะเรื่อง
ความหนาแน่นของแผ่นวัสดุแต่ละแผ่นที่ไม่คงที่ และการระคายเคืองจากกาวที่เป็นตัวประสานด้วยซึ่งผู้วิจัยเห็นว่ าหากเข้าสู่
กระบวนการทางอุตสาหกรรมที่มีเครื่องจักรช่วยในการควบคุมกรรมวิธีการอัดแผ่น ปัญหาในเรื่องดังกล่าวน่าจะได้รับการแก้ไข
4. ปัจจุบันฉนวนที่ผลิตจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรหลายชนิดยังคงอยู่ในวงการศึกษาวิจัย และหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้องเท่านั้น เช่น กลุ่มงานพัฒนาอุตสาหกรรมไม้และป้องกันรักษาเนื้อไม้ สานักงานวิจัยการจัดการป่าไม้กรมป่าไม้ แต่ยังขาด
หน่วยงานในระดับท้องถิ่นที่มีความสนใจอย่างจริงจัง ที่จะลองนาผลที่ได้จากการวิจัยไปทดลองผลิตเป็นวัสดุทางเลือกสาหรับ
ชุมชนที่มีวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นจานวนมาก ซึ่ งอาจจะทาให้เกิดการเพิ่มมูลค่าแก่วัสดุเหลือใช้อย่างแท้จริง เพราะ
นอกจากจะผลิตเพื่อใช้เองหรือเพื่อความประหยัดแล้วยังอาจพัฒนาเป็นสินค้าหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตาบลที่สร้างรายได้เสริมให้แก่
ชุมชน ลดปริมาณขยะ ลดมลพิษอันเกิดจากการเผาทาลาย อีกทั้งยังสะท้อนอัตลักษณ์แห่ง สถาปัตยกรรมของท้องถิ่นนั้นได้เป็น
อย่างดีอีกด้วย
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1.) ศึกษาอัตราส่วนผสมและสมบัติทางกายภาพของเนื้อดินจากผงหินภูเขาไฟกระโดง
ที่เหมาะสมในการผลิตเครื่องปั้นดินเผา 2.) ออกแบบผลิตภัณฑ์เครือ่ งปั้นดินเผาบุรรี ัมย์ โดยใช้เนื้อดินจากผงหินภูเขาไฟกระโดง
ที่ได้จากการทดลอง 3.) ประเมินความพึงพอใจ ผู้จาหน่าย และผูบ้ ริโภค ที่มตี ่อรูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบุรีรมั ย์ โดย
ใช้เนื้อดินจากผงหินภูเขาไฟกระโดง ที่ได้ออกแบบแล้ว โดยมีวิธีดาเนินการวิจัย ขั้นตอนที่ 1 คือ การศึกษาอัตราส่วนผสมและ
สมบัติทางกายภาพ ของเนื้อดินจากผงหินภูเขาไฟกระโดง อัตราส่วนผสมที่ใช้ในการวิจัยได้อ่านค่าวัตถุดิบ 3 ชนิด คือ ผงหิน
ภูเขาไฟ ดินดา และดินขาว ที่เหมาะสมสาหรับการขึ้นรูปแบบหล่อน้าดิน ขั้นตอนที่ 2 คือ ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็น
เอกลักษณ์ของเครื่องปั้นดินเผาบุรรี ัมย์ โดยใช้เนื้อดินจากผงหินภูเขาไฟกระโดง ที่ได้จากการทดลอง ขั้นตอนที่ 3 คือ การ
ประเมินความพึงพอใจของผู้จาหน่าย ผู้บริโภค ทั้งหมด 5 ด้านคือ ด้านลักษณะเฉพาะถิ่น ด้านวัตถุประสงค์ในการผลิต
ด้านกรรมวิธีในการผลิต ด้านขนาดสัดส่วน และด้านความสวยงาม
ผลการทดลอง โดยใช้ตารางสามเหลี่ยมด้านเท่า จานวน 36 จุด ได้สูตรอัตราส่วนผสม จุดที่ 8 มีสมบัติทาง
กายภาพที่มีความเหมาะสมในการขึ้นรูปแบบหล่อน้าดินและได้ตามมาตรฐานของเนื้อดินสโตนแวร์ดที สี่ ุด และจากปริมาณอัตรา
ส่วนผสมในเนื้อดิน ที่มีปริมาณวัตถุดิบในท้องถิ่น คือ ผงหินภูเขาไฟ ถึงร้อยละ 50 ทาให้สามารถลดต้นทุนในการผลิต
เครื่องปั้นดินเผาได้มาก และได้นามาออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบุรรี ัมย์ โดยใช้เนื้อดินจากผงหินภูเขาไฟกระโดง ที่ได้
จากการทดลอง จานวน 3 รูปแบบ โดยใช้รูปแบบและลวดลายของเคลือบดินเผาบุรรี ัมย์ ใช้กรอบแนวคิดด้านการออกแบบ
จานวน 5 ด้าน ในการประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน พบว่า โดยภาพรวมรูปแบบที่ 3 มีความเหมาะสมมากที่สดุ และ
การประเมินความพึงพอใจของ ผู้จาหน่าย และผู้บริโภค ที่มตี ่อรูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบุรรี ัมย์ โดยใช้เนื้อดินจากผง
หินภูเขาไฟกระโดง ที่ได้ออกแบบแล้ว พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากเหมือนกัน
คาสาคัญ : อัตราส่วนผสม, ผงหินภูเขาไฟ, ออกแบบเครื่องปั้นดินเผา
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Abstract
The objectives of this study were 1) study the most appropriated compositions and physical
qualifications of basalt stone clay body from Kradong hill for ceramics products, 2) design Buriram ceramics
products using experimented basalt stone clay body from Kradong hill, and 3) evaluate the satisfactions of
distributors and customers with the ceramics product design. The research methodology can be divided
into three steps. First, the researcher studied the compositions and physical qualifications of basalt stone
clay body from Kradong hill. The study focused on the three compositions for molding the casting slip
which were basalt stone, ball clay, and kaolin. Then, the researcher designed the Buriram pattern ceramics
products using the experimented basalt stone clay body. Finally, the satisfactions of distributors and
customers for the product design were evaluated in the following aspects: local identity, production
objective, production process, size, and beauty.
The 36-points triaxial blend was used to find out the most appropriated ingredient compositions.
The eighth point was finally chosen because the physical qualification was most appropriated to mould the
casting slip which would provide the standard stoneware products. At this composition, the Kradong hill
basalt stone was used at 50% ratio of the clay body which showed the reduction of production cost. Three
patterns of ceramics products were then designed using the experimented basalt stone clay body. Buriram
ceramics patterns and designs were used along with the five concept designs which were evaluated by five
specialists. The third pattern was considered most appropriated for ceramics products. Moreover, the study
showed that the distributors and customers were satisfied with the product design at a high level.
Keywords: Compositions, basalt stone, ceramics design

บทนา
จังหวัดบุรีรมั ย์ได้ชื่อว่าเมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่นอีสานใต้ และสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจของชาวบุรีรัมย์ คือ ในอดีตเคยเป็นแหล่งอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผาที่ใช้
กันแพร่หลายในท้องถิ่นจนผลิตได้ทั้งปริมาณและคุณภาพ ส่งออกไปจาหน่ายยังต่างประเทศเป็นจานวนมาก ดังปรากฏหลักฐาน
คือ การพบเตาเครื่องเคลือบดินเผากระจายอยู่ ในแทบทุกอาเภอในจังหวัดบุรีรัมย์ รวมแล้วกว่า 200 เตา (กรมศิลปากร.
2532:5) เครื่องเคลือบดินเผาที่พบมากในจังหวัดบุรีรมั ย์ มีอายุระหว่างพุทธศตวรรษที่ 13 – 20 จึงได้มีการเรียกชื่อว่า
“เครื่องเคลือบพันปี” ผลิตภัณฑ์ในแถบนี้ได้รับอิทธิพลมาจากช่างจีนหรืออาจจะทาโดยช่างจีนในระยะแรกแต่ภายหลังได้พัฒนา
รูปแบบจนเป็นรูปแบบของตนเอง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการใช้สอย ตามลักษณะการดาเนินชีวิต ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และวัฒนธรรมของท้องถิ่น แสดงถึงการมีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ สามารถนาวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น คือดินมา
ประยุกต์เป็นเครื่องใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างรอบด้าน ตลอดจนมีการตกแต่งให้เกิดความสวยงาม
จังหวัดบุรีรัมย์เป็นจังหวัดที่มีซากของภูเขาไฟครอบคลุมอยู่หลายพื้นที่ เช่น ภูเขาไฟพนมรุ้ง ภูเขาไฟอังคาร ภูเขาไฟ
กระโดง เป็นต้น (ประวัติศาสตร์เมืองบุรีรัมย์. 2551 : 8 ) ภูเขาไฟแต่ละแนวเป็นภูเขาไฟที่ดับแล้ว มีอายุที่แตกต่างกันไป ที่
เก่าแก่ที่สุดคือประมาณไม่เกิน 2 ล้านปี มีสัณฐานและร่องรอยการไหลของธารลาวาถูกทาลายเกือบหมด หินที่ผุกร่อนง่าย
สลายกลายเป็นดินหมดแล้ว คงเหลือแต่หินที่แข็งแกร่งเท่านั้น และหินที่น่าสนใจคือหินภูเขาไฟ เป็นหินที่ใช้เป็นวัสดุก่อสร้างที่
สาคัญของเขตอีสานใต้ มีการเปิดเหมืองระเบิดและย่อยหินภูเขาไฟเพื่อสร้างถนน ทางรถไฟ ตลอดจนเป็นวัสดุผสมคอนกรีต
ก่อสร้างอาคารต่าง ๆ เช่น เหมืองหินศิลาชัย เหมืองหินศิลาทอง เหมืองหินศิลาเพชร เป็นต้น การใช้ประโยชน์ของหินภูเขา
ไฟเพื่อใช้เป็นวัสดุก่อสร้างซึ่งมีราคาถูก และในการบดย่อยหินภูเขาไฟนั้นจะมีส่วนที่เป็นฝุ่นหินหรือผงหินซึ่งมี มูลค่าต่าในเชิง
พาณิชย์และยังมีผลต่อสิ่งแวดล้อมในเรื่องของมลภาวะทางอากาศ และจากการศึกษาวิเคราะห์ในเบื้องต้นพบว่าหินภูเขาไฟมี
ส่วนผสมของซิลิกาอยู่เป็นจานวนมาก น่าที่จะนามาใช้ทาเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเซรามิกส์ได้
จากข้อมูลดังกล่าว ผู้วิจัยได้นาองค์ความรู้ด้ านเทคโนโลยีและการออกแบบเซรามิกส์ จึงมีแนวคิดที่จะทาการศึกษา
วิจัยการนาผงหินภูเขาไฟมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเนื้อดินในงานเครื่องปั้นดินเผาโดยการทดลองหาอัตราส่วนผสมของสูตรเนื้อ
ดินจากผงหินภูเขาไฟ โดยคัดเลือกอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมในการผลิตเครื่องปั้นดินเผา เพื่อนามาออกแบบผลิตภัณฑ์
26
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เครื่องปั้นดินเผา โดยใช้รูปแบบและลวดลายของเครื่องเคลือบดินเผาบุรีรัมย์ เพื่อเป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา
ที่ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นมาผลิตเครื่องปั้นดินเผา และเป็นการเพิ่มมูลค่าของผงหินภูเขาไฟที่นามาเปลี่ยนสภาพโดยกระบวนการทาง
เซรามิกส์ ให้เป็นวัตถุดิบที่มีมูลค่าสูงขึ้น เป็นแนวทางในการสร้างรายได้โดยการเพิ่มศักยภาพของผงหินภูเขาไฟเป็นสินค้า
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา เป็นการลดต้นทุนการผลิตในอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาโดยตรง และยังเป็นการลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ทั้งยังสามารถพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและชุมชนที่สนใจในการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาเป็นสินค้า
ของชุมชนต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาอัตราส่วนผสมและสมบัติทางกายภาพของเนื้อดินจากผงหินภูเขาไฟกระโดง ที่เหมาะสมในการผลิต
เครื่องปั้นดินเผา
2. เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบุรีรมั ย์ โดยใช้เนื้อดินจากผงหินภูเขาไฟกระโดง ที่ได้จากการทดลอง
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจ ผู้จาหน่าย และผู้บริโภค ที่มตี ่อรูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบุรรี ัมย์ โดยใช้เนื้อ
ดินจากผงหินภูเขาไฟกระโดง ที่ได้ออกแบบแล้ว

สมมุติฐานการวิจัย
1. เนื้อดินและผงหินภูเขาไฟกระโดง สามารถนามาผลิตเครื่องปั้นดินเผาได้
2. กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบุรรี ัมย์ที่ออกแบบแล้ว โดยใช้เนื้อดินจากผงหินภูเขาไฟ
กระโดง อยู่ในเกณฑ์มาก

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้อตั ราส่วนผสมของเนื้อดินทีม่ ีผงหินภูเขาไฟกระโดงเป็นส่วนผสมของวัตถุดิบที่สามารถผลิตเครื่องปั้นดินเผาได้
2. สามารถเพิ่มมูลค่า ของวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น นามาผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาได้
3. ได้รปู แบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบุรีรมั ย์ ที่มีคุณค่า ความเป็นเอกลักษณ์และความภาคภูมิใจ ของจังหวัด
บุรีรัมย์
4. สามารถพัฒนาและส่งเสริมให้ผปู้ ระกอบการและชุมชนที่สนใจในการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบุรีรัมย์เป็น
สินค้าของชุมชนได้

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยนี้มีผู้วิจัยใช้แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
1. แนวคิดด้านการทดลองหาอัตราส่วนผสมของวัตถุดิบ การผสมเนื้อดินโดยใช้ตารางสามเหลีย่ มด้านเท่า(Triaxial
Blend) โดยผู้วิจัยใช้วัตถุดิบหลัก 3 ชนิด คือ ผงหินภูเขาไฟ ดินขาว และดินดา การทดสอบสมบัติทางกายภาพของเนื้อดิน
ซึง่ ผู้วิจัยนามาใช้เป็นแนวทางในการศึกษา 6 ด้านดังนี้ สีหลังการเผา ความหดตัว ความทนไฟ ความแกร่ง การดูดซึมน้า
และ ความเหมาะสมในการขึ้นรูปแบบหล่อน้าดิน (ไพจิตร อิ่งศิริวฒ
ั น์. 2541 : 244)
2. แนวคิดการออกแบบโครงสร้างเครื่องปั้นดินเผา ขนาดสัดส่วนของงานเครื่องปั้นดินเผา และปัจจัยที่มีผลต่อการ
ออกแบบเครื่องปั้นดินเผา ซึ่งผู้วิจยั ได้นามาเป็นแนวทางในการศึกษา 5 ด้าน ดังนี้ ด้านลักษณะเฉพาะถิ่น
ด้าน
วัตถุประสงค์ในการผลิต ด้านกรรมวิธีในการผลิต ด้านขนาดสัดส่วน และด้านความสวยงาม (ศักดิช์ ัย เกียรตินาคิน. 2537 :
211 ) และ (สุขุมาล เล็กสวัสดิ์. 2548 : 261)
3. แนวคิดด้านประเมินความพึงพอใจ ผู้วิจัยใช้ทฤษฎี ข้อคานึงในการออกแบบผลิตภัณฑ์ และหลักเกณฑ์พิจารณา
งานออกแบบ ซึ่งผู้วิจัยนามาใช้เป็นแนวทางการศึกษา ดังนี้ ด้านประโยชน์ใช้สอย ด้านความสวยงาม และด้านขนาดสัดส่วน
(ศักดิ์ชัย เกียรตินาคิน. 2537 : 115) และ (นวลน้อย บุญวงศ์. 2545 : 117)
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ขอบเขตการวิจัย
1. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
1.1 ประชากรที่ศึกษาแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ได้แก่
ขั้นตอนที่ 1 ได้แก่ ผู้เชีย่ วชาญด้านเทคโนโลยีเซรามิกส์ ที่มีความรู้ ประสบการณ์ ความชานาญที่เกี่ยวข้อง
กับกระบวนการทดสอบทางเซรามิกส์ ไม่ต่ากว่า 15 ปี
ขั้นตอนที่ 2 ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านออกแบบเครื่องปัน้ ดินเผา ที่มีความรู้ ประสบการณ์ ความชานาญในการ
ออกแบบเครื่องปั้นดินเผา ไม่ต่ากว่า 15 ปี
ขั้นตอนที่ 3 ได้แก่ ผู้จาหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทตกแต่ง ของที่ระลึก บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
และ ผู้บริโภค นักท่องเที่ยวผู้เข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ได้แก่
ขั้นตอนที่ 1 ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเซรามิกส์ จากสถาบันระดับอุดมศึกษาในประเทศ
จานวน 5 คน
ขั้นตอนที่ 2 ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านออกแบบเครื่องปั้นดินเผา จากสถาบันระดับอุดมศึกษาในประเทศ
จานวน 5 คน
ขั้นตอนที่ 3 ได้แก่ ผู้จาหน่ายผลิตภัณฑ์ ประเภทตกแต่ง ของที่ระลึก บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
จานวน 51 คน และ ผู้บริโภค นักท่องเที่ยวผู้เข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งจานวน 100 คน
2. ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัย
2.1 อัตราส่วนผสมและสมบัติทางกายภาพของเนื้อดินปั้น (ไพจิตร อิ่งศิริวัฒน์. 2541 : 272) ได้แก่
การผสมเนื้อดินโดยใช้ตารางสามเหลี่ยมด้านเท่า (Triaxial Blend) จานวน 36 สูตร และ สีหลังการเผา ความหดตัว
ความทนไฟ ความแกร่ง การดูดซึมน้า และความเหมาะสมในการขึ้นรูปแบบหล่อน้าดิน
2.2 ความพึงพอใจของ ผู้จาหน่าย และผู้บริโภค ที่มีต่อการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบุรรี มั ย์
โดยใช้เนื้อดินจากผงหินภูเขาไฟกระโดง

นิยามศัพท์
1. อัตราส่วนผสมที่เหมาะสม หมายถึง เนื้อดินปั้นที่ได้จากการหาอัตราส่วนผสมจุดทีด่ ีที่สุด ตามคุณสมบัติของเนื้อ
ดินสโตนแวร์ จากตารางสามเหลีย่ มด้านเท่า (Triaxial Blend) จานวน 36 สูตร
2. เนื้อดินจากผงหินภูเขาไฟ หมายถึง เนื้อดินที่ได้จากอัตราส่วนผสม 3 ชนิด คือ ผงหินภูเขาไฟ ,ดินดา และ ดินขาว
3. ผงหินภูเขาไฟกระโดง หมายถึง ผงหินบะซอลต์ ผ่านตะแกรงร่อน 100 เมช ที่ได้จากเหมืองหินศิลาชัย บริเวณ
ภูเขาไฟกระโดง จ.บุรีรัมย์
4. ออกแบบเครื่องปั้นดินเผาบุรีรมั ย์ หมายถึง ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา โดยใช้เนื้อดินจากผงหินภูเขา
ไฟกระโดง ที่ได้จากการทดลอง โดยใช้รูปแบบและลวดลายจากเครื่องเคลือบดินเผาบุรีรมั ย์ และมีประโยชน์ใช้สอยที่เหมาะสม
กับคุณสมบัติของวัตถุดิบ

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาและออกแบบเครื่องปั้นดินเผา จากส่วนผสมของเนื้อดินและผงหินภูเขาไฟ มีจุดมุ่งหมาย
เพื่อหาอัตราส่วนผสมและสมบัติทางกายภาพของเนื้อดินจากผงหินภูเขาไฟกระโดง เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา
บุรีรัมย์ และเพื่อหาความพึงพอใจ ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบุรีรัมย์ ที่ออกแบบใหม่ ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิจัยตามขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 คือ การศึกษาอัตราส่วนผสมและสมบัติทางกายภาพ ของเนื้อดินจากผงหินภูเขาไฟกระโดง
อัตรา
ส่วนผสมที่ใช้ในการวิจัยได้อ่านค่าวัตถุดิบ 3 ชนิด คือ ผงหินภูเขาไฟ ดินดา และดินขาว โดยใช้ตารางสามเหลี่ยม ด้านเท่า
(Triaxial Blend) โดยสุ่มตัวอย่าง อย่างมีระบบให้วัตถุดิบในแต่ละด้านเท่ากัน มีค่าแตกต่างกันจุดละ 10 จาก 0 ถึง 100 ได้
จานวน 36 อัตราส่วนผสม และทดสอบสมบัติทางกายภาพของเนื้อดิน เพื่อหาอัตราส่วนผสมที่ดีที่สุดเพื่อใช้ในการขึ้นรูป
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา
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ภาพที่ 1 แสดงอัตราส่วนผสมของวัตถุดิบบนตารางสามเหลี่ยมด้านเท่า จานวน 36 จุด
ขั้นตอนที่ 2 คือ ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบุรีรัมย์ โดยใช้เนื้อดินจากผงหินภูเขาไฟกระโดง ที่ได้จากการ
ทดลอง ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการออกแบบรูปทรงผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา ทาการออกแบบสร้างภาพจาลองแนวคิดการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา ตามกรอบแนวคิด เพื่อนาไปออกแบบภาพจาลอง จานวน 3 รูปแบบ นาไปให้
ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเครื่องปั้นดินเผา จานวน 5 ท่าน ประเมินและขอคาแนะนาเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์
เครื่องปั้นดินเผาบุรรี ัมย์ ที่ใช้เนื้อดินจากผงหินภูเขาไฟกระโดง นารูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ผา่ นการประเมินทีไ่ ด้รับค่าเฉลี่ยสูงสุด
มาทาการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อดาเนินการผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบุรรี ัมย์ ตามแบบ
ประเมินการออกแบบของผู้เชี่ยวชาญ แล้วนาต้นแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินผาบุรีรัมย์ มาทาการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
จากผู้เชี่ยวชาญ
ขั้นตอนที่ 3 คือ ประเมินความพึงพอใจของผู้จาหน่าย ผู้บริโภค ทั้งหมด 5 ด้านคือ ด้านลักษณะเฉพาะถิ่น ด้าน
วัตถุประสงค์ในการผลิต ด้านกรรมวิธีในการผลิต ด้านขนาดสัดส่วน และด้านความสวยงาม ขั้นตอนสุดท้าย คือ วิเคราะห์
สรุปและอภิปรายผล

ผลการวิจัย
ในการวิจัยเรื่องการศึกษาและออกแบบเครื่องปั้นดินเผา จากส่วนผสมของเนื้อดินและผงหินภูเขาไฟ สามารถสรุป
ผลการวิจัยได้ดังนี้
1. ผลการทดลองขั้นตอนศึกษาอัตราส่วนผสมและสมบัติทางกายภาพของเนื้อดินจากผงหินภูเขาไฟกระโดงหลังเผา
แกร่งที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส ที่เหมาะสมในการผลิตเครื่องปั้นดินเผา สามารถสรุปผลการทดลอง จากอัตราส่วนผสม
เนื้อดินจากอัตราส่วนผสมทั้ง 36 จุด ปรากฏว่ามีจุดใกล้เคียงเกณฑ์มาตรฐานของเนื้อดินสโตนแวร์ (ศูนย์พฒ
ั นาอุตสาหกรรม
เครื่องเคลือบดินเผา. 2544 : 95 ) จานวน 3 จุดได้แก่จดุ ที่ 8, 9 และจุดที่ 10 มีค่าการหดตัวร้อยละ 14, 12 และร้อยละ 13
ค่าการดูดซึมน้าร้อยละ 1.88, 2.24 และร้อยละ 2.28 ตามลาดับ มีค่าความแข็งแรงหลังการเผาในระดับอุณหภูมิ 1,200
องศาเซลเซียส มีค่าความแข็งแรงอยู่ที่ 304.75, 304.80 และ 292.20 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
ผลการทดลองการทาผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง จากอัตราส่วนผสมที่ใกล้เคียงเกณฑ์มาตรฐานของเนื้อดินสโตนแวร์มากที่สดุ
ผู้วิจัยได้นาอัตราส่วนผสมที่มีคณ
ุ สมบัติใกล้เคียงเกณฑ์มาตรฐานของเนื้อดินสโตนแวร์จานวน 3 จุดได้แก่จุดที่ 8, 9 และจุดที่
10 มาทาการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง และเมื่อนาไปทดลองหล่อเป็นผลิตภัณฑ์ตัวอย่างปรากฏว่าจุดที่ 9 และจุดที่ 10 เกิดการ
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บิดเบี้ยวที่บริเวณขอบปากชิ้นงาน จุดที่ 8 สามารถหล่อขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ได้ดี และเมื่อนาไปเผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศา
เซลเซียส ปรากฏว่าเนื้อดิน สามารถทรงตัวของผลิตภัณฑ์ได้ดีไม่บิดเบี้ยว หลังจากการเผาแกร่ง ซึง่ เป็นคุณสมบัติของเนื้อดินที่
เหมาะสมในการผลิตเครื่องปั้นดินเผา โดยมีอัตราส่วนผสมประกอบด้วย ผงหินภูเขาไฟ ร้อยละ 50 , ดินดา ร้อยละ 20 และ
ดินขาว ร้อยละ 30 ซึ่งมีผลการทดสอบอัตราการหล่อ
จากการนาเนื้อดินสูตรที่ 8 นามาทดสอบอัตราการหล่อ โดยการเตรียมพิมพ์ปูนปลาสเตอร์ ที่มีขนาดและรูปแบบ
เดียวกัน จานวน 3 ชุด โดยทาการทดลองหล่อ 3 ช่วงเวลา คือ ช่วง 10 นาที ช่วง 20 นาที และช่วง 30 นาที พบว่า
ช่วงเวลา 10 นาทีได้ความหนา 0.25เซนติเมตร ช่วงเวลา 20 นาที ได้ความหนา 0.4 เซนติเมตร และช่วงเวลา 30 นาที
ได้ความหนา 0.5 เซนติเมตร เมื่อถอดชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์ พบว่า เนื้อดินสามารถทรงตัวได้ ไม่ยุบ ไม่บิดเบีย้ ว และเมื่อ
นาไปเผาแกร่งในระดับอุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เนื้อดินสามารถทนความร้อนได้ดี
เมื่อให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเซรามิกส์ได้ประเมินสมบัติทางกายภาพของเนื้อดินนั้น ผู้เชี่ยวชาญได้ประเมินผล และสรุป
ระดับความเหมาะสมดังนี้
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความเหมาะสม ที่มีต่ออัตราส่วนผสมและสมบัติทางกายภาพ
ของเนื้อดินจากผงหินภูเขาไฟกระโดง ที่เหมาะสมในการผลิตเครื่องปั้นดินเผา
ข้อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ความคิดเห็น
ความเหมาะสมในการขึ้นรูปด้วยวิธีการหล่อน้าดิน
การหดตัวของเนื้อดิน
ความทนไฟของเนื้อดิน
สีของเนื้อดิน
ความแกร่งของเนื้อดิน
การดูดซึมน้าของเนื้อดิน
ปริมาณน้าที่ใช้ในการขึ้นรูป
อัตราการหล่อของเนื้อดิน
เฉลี่ยรวม

ˉx

S.D

ความเหมาะสม

4.40
4.00
4.60
4.80
3.40
3.80
4.20
2.40
4.00

0.55
0.71
0.55
0.45
0.82
0.84
0.45
0.55
0.58

มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
ปานกลาง
มาก
มาก
น้อย
มาก

2. ผลการวิเคราะห์ขั้นตอนออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบุรรี ัมย์โดยใช้เนื้อดินจากผงหินภูเขาไฟกระโดทีไ่ ด้จาก
การทดลอง
การออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบุรีรัมย์ โดยใช้เนื้อดินจากผงหินภูเขาไฟกระโดง ที่ได้จากการทดลอง จากผล
การศึกษาอัตราส่วนผสมและสมบัติทางกายภาพของเนื้อดินจากผงหินภูเขาไฟกระโดง ที่เหมาะสมในการผลิตเครื่องปั้นดินเผา
โดยทาการศึกษาตามกรอบแนวคิดและทฤษฎีการศึกษา โดยใช้รูปแบบและลวดลายของเครื่องเคลือบ ดินเผาบุรีรัมย์ (วัชระ
วชิรภัทรกุล และคณะ. 2550 ) มาเป็นแนวคิดในการออกแบบ ผู้วิจัยได้สรุปสู่แนวทางของรูปแบบเครื่องปั้นดินเผาบุรีรัมย์
จากส่วนผสมของเนื้อดินผงหินภูเขาไฟ ได้ 3 รูปแบบ ดังนี้
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รูปแบบที่ 1

รูปแบบที่ 2

รูปแบบที่ 3

ภาพที่ 2 รูปแบบภาพจาลองเครื่องปั้นดินเผาบุรีรมั ย์ ที่ได้ออกแบบ
ผลการประเมินภาพแบบจาลองการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบุรรี ัมย์ โดยใช้เนื้อดินจากผงหินภูเขาไฟ
กระโดง ที่ได้จากการทดลอง
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการออกแบบเครื่องปั้นดินเผาใน
การประเมินภาพจาลองการออกแบบทั้ง 3 รูปแบบ (N=5)
รายละเอียด
xˉ
1.ด้านลักษณะเฉพาะถิ่น
1.1 เครื่องปั้นดินเผาแสดงถึง
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
1.2 เครื่องปั้นดินเผามีความ
เป็นเอกลักษณ์แตกต่างจาก
แหล่งผลิตอื่น
1.3 เครื่องปั้นดินเผาแสดงถึง
ความกลมกลืนของลวดลาย
รูปทรง สีสัน ที่เป็นเอกลักษณ์
ของท้องถิ่น
รวม
2. ด้านวัตถุประสงค์ในการ
ผลิต
2.1 เหมาะสมกับการใช้งาน
ได้จริง
2.2 ทาความสะอาดได้ง่าย
2.3 มีความมั่นคงแข็งแรง
2.4 มีความแข็งแกร่งทนทาน
รวม
3. ด้านกรรมวิธีการผลิต
3.1 กรรมวิธีการขึ้นรูป
เหมาะกับรูปทรง

รูปแบบที่ 1
SD.
ระดับ

xˉ

รูปแบบที่ 2
SD.
ระดับ

xˉ

รูปแบบที่ 3
SD. ระดับ

4.60 0.55

มากที่สุด

4.20 0.84

มาก

4.60 0.55

มากที่สุด

4.20 0.84

มาก

4.40 0.55

มาก

4.80 0.45

มากที่สุด

4.20 0.45
4.30 0.61

มาก
มาก

4.40 0.55
4.33 0.61

มาก
มาก

4.80 0.45
4.73 0.48

มากที่สุด
มากที่สุด

3.00
2.40
4.40
3.40
3.30

0.71
0.55
0.55
0.55
0.59

ปานกลาง
น้อย
มากที่สุด
ปานกลาง
ปานกลาง

3.20 0.45

ปานกลาง

3.00
2.60
3.20
3.20
3.00

0.71
0.57
0.45
0.84
0.64

3.00 0.71

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.00
2.80
3.40
3.20
3.50

0.71
0.79
0.55
0.84
0.54

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ปานกลาง 3.80

0.45

มาก

31

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 เมษายน – กันยายน 2555
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.2 ลวดลายง่ายต่อการ
ตกแต่ง
3.3 สามารถผลิตซ้าได้ใน
ปริมาณและคุณภาพเดิม
รวม

4.40 0.55

มาก

4.60

0.55

มากที่สุด

4.80 0.45

มากที่สุด

4.40 0.55
3.93 0.60

มาก
มาก

4.20
4.20

0.45
0.48

มาก
มาก

4.80 0.45
4.27 0.45

มากที่สุด
มาก

ตารางที่ 2 (ต่อ)
รายละเอียด
xˉ
4. ด้านขนาดสัดส่วน
4.1 รูปทรงขนาดสัดส่วน
เหมาะสม
4.2 สะดวกต่อการขนย้าย
ขนส่ง
4.3 ขนาดสัดส่วนเหมาะสมกับ
การนาไปใช้งาน
4.4 ขนาดสัดส่วนสามารถ
ผลิตได้ง่าย
รวม
5. ด้านความสวยงาม
5.1 ลวดลายมีความสวยงาม
กลมกลืน
5.2 รูปทรงได้สดั ส่วนสวยงาม
5.3 สีสันมีความสวยงาม
เหมาะสม
5.4 ลวดลาย รูปทรง สีสัน
มีความสวยงาม กลมกลืนกัน
รวม
รวมทุกด้าน

รูปแบบที่ 1
SD.
ระดับ

xˉ

รูปแบบที่ 2
SD.
ระดับ

xˉ

รูปแบบที่ 3
SD. ระดับ

2.60 0.55

ปานกลาง 3.40 0.55

ปานกลาง 4.80 0.45

มากที่สุด

3.00 0.71

ปานกลาง 3.20 0.84

ปานกลาง 3.20 0.83

ปานกลาง

3.20 0.67

ปานกลาง 2.80 0.84

ปานกลาง 4.80 0.52

มากที่สุด

2.80 0.84
2.90 0.69

ปานกลาง 4.00 0.71
ปานกลาง 3.35 0.83

มาก
3.40 0.55
ปานกลาง 4.20 0.58

ปานกลาง
มาก

3.00 0.71
2.80 0.45

ปานกลาง 3.20
ปานกลาง 2.60

0.44 ปานกลาง 4.80 0.48
0.55 ปานกลาง 4.80 0.48

มากที่สุด
มากที่สุด

0.89 ปานกลาง 4.80 0.48

มากที่สุด

4.20

0.45

มาก

3.40

2.80 0.45 ปานกลาง 3.20 0.45 ปานกลาง 4.60 0.55 มากที่สุด
3.20 0.51 ปานกลาง 3.10 0.58 ปานกลาง 4.75 0.47 มากที่สุด
3.40 0.61 ปานกลาง 3.49 0.65 ปานกลาง 4.19 0.54 มาก

การออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบุรีรมั ย์ โดยใช้เนื้อดินจากผงหินภูเขาไฟกระโดง ที่ได้จากการทดลอง ซึ่ง
จากผลการประเมินภาพจาลองทั้ง 3 รูปแบบ โดยผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการออกแบบเครื่องปั้นดินเผา ซึ่งรูปแบบที่ 3 เป็นรูปแบบ
ที่มีความเหมาะสมมากทีส่ ุด ดังนั้นผู้วิจัยจึงปรับแก้ไขตามคาแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญสู่การสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา
บุรีรัมย์ โดยใช้เนื้อดินจากผงหินภูเขาไฟกระโดง ที่ได้จากการทดลอง พบว่า
ผลการประเมินต้นแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบุรีรมั ย์ โดยใช้เนื้อดินจากผงหินภูเขาไฟกระโดง ที่ได้จากการ
ทดลอง โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (xˉ = 4.19 , S.D = 0.54) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความ
สวยงาม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (xˉ = 4.75 , S.D = 0.47) ด้านลักษณะเฉพาะถิ่น มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มากที่สุด (xˉ = 4.73 , S.D = 0.48) รองลงมา คือ ด้านขนาดสัดส่วน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (xˉ = 4.20 , S.D = 0.58)
ด้านกรรมวิธีในการผลิตมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (xˉ = 4.27, S.D = 0.45) น้อยที่สุด คือ ด้านวัตถุประสงค์ในการผลิต
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (xˉ = 3.35 , S.D = 0.48)
ผลการประเมินต้นแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบุรีรมั ย์ โดยใช้เนื้อดินจากผงหินภูเขาไฟกระโดง ที่ได้จากการ
ทดลอง โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (xˉ = 4.20 , S.D = 0.55) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านลักษณะ
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เฉพาะถิ่นมีความเหมาะสมมากที่สดุ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (xˉ = 4.67 , S.D = 0.51) ด้านกรรมวิธีในการผลิต มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สดุ (xˉ = 4.67 , S.D = 0.51) รองลงมา คือ ด้านความสวยงาม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
(xˉ = 4.40 , S.D = 0.52) ด้านขนาดสัดส่วน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (xˉ = 4.15 , S.D = 0.62) น้อยที่สุดคือ ด้าน
วัตถุประสงค์ในการผลิต มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง (xˉ = 3.35 , S.D = 0.59)
3. ผลการวิเคราะห์ขั้นตอนประเมินความพึงพอใจของ ผู้จาหน่าย และผูบ้ ริโภค ที่มีต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์
เครื่องปั้นดินเผาบุรรี ัมย์ โดยใช้เนือ้ ดินจากผงหินภูเขาไฟกระโดง ที่ได้ออกแบบ แล้ว
ตารางที่ 3 ลักษณะทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้จาหน่าย
ผู้บริโภค
รวม

จานวน (คน)
51
100
151

ร้อยละ
33.77
66.23
100

ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ระดับความพึงพอใจของ ผู้จาหน่าย และผู้บริโภค ที่มตี ่อรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบุรรี ัมย์ โดยใช้เนื้อดินจากผงหินภูเขาไฟกระโดง ที่ได้ออกแบบแล้ว
ผู้จาหน่าย
ผู้บริโภค
รายละเอียด
N = 51
N = 100
S.D
ระดับ
ระดับ
xˉ
xˉ S.D
1. ด้านประโยชน์ใช้สอย
1.1 รูปแบบมีความเหมาะสมกับการนาไปใช้งาน
3.40 0.87 ปานกลาง 3.46 0.70 ปานกลาง
1.2 สามารถจัดเข้าชุดหรือจัดแยกชิ้นได้
4.04 0.63
มาก
4.20 0.71
มาก
1.3 สามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่า
3.43 0.88 ปานกลาง 3.45 0.85 ปานกลาง
รวม
3.62 0.79
มาก
3.70 0.75
มาก
2. ด้านความสวยงาม
2.1 ลวดลาย รูปทรง สีสัน มีความสวยงาม กลมกลืนกัน
4.20 0.75
มาก
4.54 0.63 มากที่สุด
2.2 รูปแบบมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์
4.54 0.67 มากที่สุด 4.65 0.59 มากที่สุด
2.3 รูปแบบสามารถสร้างแรงดึงดูดในการตัดสินใจเลือก
3.41 0.80 ปานกลาง 3.70 0.93
มาก
รวม
4.06 0.73
มาก
4.30 0.72
มาก
3. ด้านขนาดสัดส่วน
3.1 รูปทรงขนาดสัดส่วนเหมาะสม
4.35 0.66
มาก
4.30 0.66
มาก
3.2 สะดวกต่อการขนย้าย ขนส่ง
3.84 0.73
มาก
3.34 0.94 ปานกลาง
3.3 ขนาดสัดส่วนเหมาะสมกับการนาไปใช้งาน
3.94 0.73
มาก
4.15 0.73
มาก
รวม
4.05 0.71
มาก
3.93 0.77
มาก
รวมทุกด้าน
3.91 0.74
มาก
3.98 0.75
มาก
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษาและออกแบบเครื่องปั้นดินเผา จากส่วนผสมของเนื้อดินและผงหินภูเขาไฟ ผู้วิจัยได้วเิ คราะห์ข้อมูลตาม
วัตถุประสงค์ ดังนี้
ผลการศึกษาอัตราส่วนผสมและสมบัติทางกายภาพของเนื้อดินจากผงหินภูเขาไฟกระโดง
ที่เหมาะสมในการผลิต
เครื่องปั้นดินเผา อัตราส่วนผสม 3 ชนิด คือ ผงหินภูเขาไฟ ดินดา และดินขาวระนอง จากการทดลอง โดยใช้ตาราง
สามเหลี่ยมด้านเท่า จานวน 36 จุด ได้สตู รอัตราส่วนผสม จุดที่ 8 มีสมบัติทางกายภาพที่มีความเหมาะสมในการขึ้นรูปแบบ
หล่อน้าดินและได้ตามมาตรฐานของเนื้อดินสโตนแวร์ดที ี่สดุ โดยมีอัตราส่วนผสม คือ ผงหินภูเขาไฟ ร้อยละ 50 ดินดา ร้อย
ละ 20 และดินขาว ร้อยละ30 ปริมาณน้า ร้อยละ 30 สารช่วยกระจายตัว ร้อยละ 0.3 ความหนาแน่น 1.72 มีสมบัติ
ทางกายภาพของเนื้อดิน คือ สีหลังเผา สีน้าตาลเข้ม การหดตัวหลังเผา ร้อยละ 14 ความทนไฟ 1,200 องศาเซลเซียส
การดูดซึมน้า ร้อยละ 1.88 ความแกร่งหลังเผา อยู่ที่ 304.75 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร และจากปริมาณอัตราส่วนผสม
ในเนื้อดิน ที่มีปริมาณวัตถุดิบในท้องถิ่น คือ ผงหินภูเขาไฟ ถึงร้อยละ 50 ทาให้สามารถลดต้นทุนในการผลิตเครื่องปั้นดินเผา
ได้มาก
ผลการวิจัยการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบุรีรัมย์ โดยใช้เนื้อดินจากผงหินภูเขาไฟกระโดง ที่ได้จากการ
ทดลอง สรุปสู่แนวทางของรูปแบบเครื่องปั้นดินเผาบุรรี ัมย์ จากส่วนผสมของเนื้อดินและผงหินภูเขาไฟ ได้ 3 รูปแบบ โดยใช้
รูปแบบและลวดลายของเคลือบดินเผาบุรรี ัมย์ ใช้กรอบแนวคิดด้านการออกแบบ จานวน 5 ด้าน ในการประเมินผลโดย
ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน พบว่า โดยภาพรวมรูปแบบที่ 3 มีความเหมาะสมมากที่สดุ ด้านความสวยงาม และด้านกรรมวิธีในการ
ผลิต มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ รูปแบบที่ 2 และรูปแบบที่ 1 ตามลาดับ ซึ่งจากผลการประเมินของ
ผู้เชี่ยวชาญนั้นสอดคล้องกัน คือเป็นรูปแบบที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของเครื่องเคลือบดินเผาบุรรี ัมย์ที่ชัดเจนมากที่สดุ
ผลการประเมินความพึงพอใจของ ผู้จาหน่าย และผู้บริโภค ที่มีต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบุรีรัมย์ โดยใช้
เนื้อดินจากผงหินภูเขาไฟกระโดง ที่ได้ออกแบบแล้ว พบว่า ระดับความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์เครือ่ งปั้นดินเผาบุรรี ัมย์ โดย
ใช้เนื้อดินจากผงหินภูเขาไฟกระโดง ที่ได้ออกแบบแล้ว ของ ผู้จาหน่าย และผู้บริโภค โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก เหมือนกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้จาหน่าย มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านความสวยงาม ด้าน
ขนาดสัดส่วน และด้านประโยชน์ใช้สอย ตามลาดับ สาหรับผู้บริโภค มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกด้าน เช่นเดียวกัน ใน
ด้านความสวยงาม ด้านขนาดสัดส่วน และด้านประโยชน์ใช้สอย ตามลาดับ
สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์
ในส่วนของอัตราส่วนผสมและสมบัติทางกายภาพของเนื้อดินจากผงหินภูเขาไฟ
กระโดง ทีผ่ ่านการทดลอง สามารถที่จะขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เครื่องปัน้ ดินเผาที่ออกแบบให้มเี อกลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์ โดยใช้
แนวคิดในการออกแบบ จากรูปทรงและลวดลายเครื่องเคลือบดินเผาบุรรี ัมย์ได้
และในด้านความพึงพอใจของผู้จาหน่าย
ผู้บริโภค ก็มีความพึงพอใจในด้านรูปแบบและความสวยงามของผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา ที่ได้ออกแบบขึ้นมา ซึ่งจะมีแนวทาง
ในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ของทีร่ ะลึกจังหวัดบุรรี ัมย์อีกทางหนึ่ง

ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
1. การนาอัตราส่วนผสมของเนื้อดินหล่อจากผลการทดลองไปใช้ในระบบอุตสาหกรรม ควรมีการทดลองซ้าก่อน
นาไปใช้งาน
2. รูปแบบของผลิตภัณฑ์ สามารถออกแบบให้มีความหลากหลาย มีประโยชน์ใช้สอย เพื่อรองรับความต้องการของ
ผู้บริโภค

ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการพัฒนาต่อยอด ในส่วนของน้าเคลือบที่มีความเหมาะสมกับเนื้อดินจากผงหินภูเขาไฟ
2. ควรมีหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน นาผลงานวิจัยไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนในพื้นที่ ด้านการ
พัฒนาอาชีพของประชาชนที่สนใจต่อไป
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บทคัดย่อ
กำรวิจัยครังนีมีจุดประสงค์ 1) เพื่อศึกษำปัจจัยในกำรตัดสินใจซือของผู้บริโภคที่มีต่อบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์กล้วยตำก 2)
เพื่อพัฒนำบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์กล้วยตำก 3) เพื่อเปรียบเทียบควำมพึงพอใจบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์กล้วยตำกรูปแบบเดิมกับภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์กล้วยตำกรูปแบบใหม่
กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย คือ นักท่องเที่ยว ณ วัดพระศรีรัตนมหำธำตุวรมหำวิหำร (วัดใหญ่ ) จังหวัดพิษณุโลก
จ้ำนวน 222 คน จำกจ้ำนวนนักท่องเที่ยวทังหมดใน 1 สัปดำห์ เครื่องมือที่ใช้เป็น แบบสอบถำมปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรตัดสินใจ
ซือผลิตภัณฑ์กล้วยตำก น้ำข้อมูลที่ได้มำวิเครำะห์ โดยหำค่ำควำมถี่ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์และกำรถดถอยพหุคูณ เพื่อหำปัจจัยในกำรตัดสินซือที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำบรรจุภัณฑ์ และแบบสอบถำมควำมพึง
พอใจของผู้บริโภคที่มีต่อบรรจุภัณฑ์รูปแบบเดิม และรูปแบบใหม่ โดยใช้กลุ่มนักท่องเที่ยว ณ วัดพระศรีรัตนมหำธำตุวรมหำวิหำร
(วัดใหญ่) จังหวัดพิษณุโลก จ้ำนวน 222 คนเช่นกัน
ผลกำรวิจัยสรุปได้ว่ำ ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจซือผลิตภัณฑ์กล้วยตำก ด้ำนบรรจุภัณฑ์ อย่ำงมีนัยส้ำคัญทำงสถิติ
ได้แก่คือ กำรเก็บรักษำผลิตภัณฑ์ ตรำสินค้ำ และกรำฟิกบนบรรจุภัณฑ์ มีส่วนร่วมกับควำมแปรปรวนและส่งผลต่อกำรตัดสินใจ
ซือผลิตภัณฑ์กล้วยตำกของผู้บริโภคอย่ำงมีนัยส้ำคัญทำงสถิติ โดยปัจจัยทัง 3 มีส่วนร่วมเท่ำกับ 16 % (R2 = 0.160) สำมำรถ
เขียนสมกำรท้ำนำยได้ดังนี ในรูปคะแนนดิบ ̂ =.282 +.573 + -.712 และในรูปคะแนนมำตรฐำน ได้แก่ ̂ = .227 + .436
+ -.608
กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ต้นแบบโดยใช้ปัจจัยในกำรตัดสินใจซือมำผนวกกับหลักกำรกำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ แนวคิดที่
น้ำเอำเอกลักษณ์ของท้องถิ่นมำรวมกับกำรออกแบบที่ดูมีควำมทันสมัย และค้ำนึงถึงควำมสะดวกในกำรใช้งำนของบรรจุภัณฑ์ ใช้
โทนสีเหลือง ตรำสินค้ำมีรูปใบตองที่สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมำจำกกล้วย ใช้ตัวอักษรที่มีควำมเป็นไทย ภำพประกอบที่ใช้
บนบรรจุภัณฑ์เป็นภำพถ่ำยจริง อีกทังยังค้ำนึงถึงต้นทุนกำรผลิตที่เหมำะสมกับรำคำผลิตภัณฑ์
กำรเปรียบเทียบควำมพึงพอใจของผู้บริโภคในบรรจุภัณฑ์รูปแบบเดิม และรูปแบบใหม่นัน พบว่ำควำมพึงพอใจในบรรจุ
ภัณฑ์ รูปแบบเดิม และรูปแบบใหม่ โดยภำพรวมมีควำมแตกต่ำงของปัจจัย โดยที่ผู้บริโภคมีควำมพึงพอใจในรูปแบบใหม่มำกกว่ำ
รูปแบบเดิม
คาสาคัญ : ปัจจัยทีม่ ีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ ผลิตภัณฑ์กล้วยตาก บรรจุภัณฑ์ต้นแบบ
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Abstract
This study aims 1) to examine factors in purchasing decisions of consumers on packaging, products,
dried banana, 2) to develop packaging products, dried banana, 3) to compare the quality of packaging
products, bananas, dried form. The dried banana product packaging with the new format.
The sample used in this research area is the Wat Phra Sri Ratana Mahathat (Wat Yai) in Phitsanulok
province, 222 people used. The factors associated with the product dried banana. The data were analyzed.
By frequency, percentage, mean and standard deviation. Pearson correlation and multiple regressions
(Multiple Regression) of consumers were satisfied with the old-style packaging and a new-style.
The study concluded that factors affecting the decision to buy dried banana. The packaging
statistically significant, including the storage of the product brand and graphics on the packaging. Contribute
to the variability and influence buying decisions, consumer products, and dried banana statistically
significant. The three factors are equal to 16% (R2 = 0.160) prediction equation can be written as follows.
The raw score = .282 + .573 + - .712 = .227, and standard scores were 0.436 + - 0.608.
Packaging design, prototype, using a combination of factors in the decision to design the packaging.
The idea to bring a unique combination of local designs with a modern look. And taking into account the
ease of use of the package. The color yellow. A banana logo on the products made from bananas leaf. The
letter to the Thai-style. The illustration on the packaging is an actual photograph. They also take into
account the cost of production for money products.
Comparison of consumer satisfaction in the old packaging and the new format. Find satisfaction in
old-style packaging and a new-style. Overall, there is a difference of a factor. The consumer satisfaction in
the new format than the original model.
Keywords: Factors that influence purchase decisions. Dried banana products. Original packaging.

บทนา
อำหำรเป็นสิ่งที่มีควำมส้ำคัญต่อมนุษย์ ในสังคมไทยนันได้มีกำรน้ำเอำทรัพยำกรที่มีอยู่ตำมธรรมชำติมำบริโภค เช่น
สัตว์ป่ำ พืช ผัก และผลไม้ต่ำงๆ ต่อมำได้มีกำรปรับปรุง คิดค้น และพัฒนำกำรบริโภคให้ดีขึน รู้จักกำรเก็บรักษำให้อำหำรมีอำยุ
ในกำรรับประทำนได้นำนขึน และถ่ำยทอดให้กับลูกหลำนสืบต่อกันมำหลำยชั่วอำยุคน ทังนี เนื่องจำกผู้ปรุงแต่งอำหำรได้ทดลอง
ปฏิบัติจนเกิดควำมช้ำนำญ และเป็นที่ยอมรับในรสชำติจำกผู้บริโภคอื่นๆ ในสังคม ในหลำยพืนที่มีภูมิปัญญำสำมำรถท้ำให้อำหำร
นันเก็บรักษำไว้ได้นำน ซึ่งในแต่ละพืนที่จะมีควำมคล้ำยคลึงกัน เช่น กำรดอง กำรตำกแห้ง เป็นต้น
แต่กำรเก็บรักษำนัน บำงครังกำรถนอมอำหำรเพียงอย่ำงเดียวคงไม่พอที่จะเก็บรักษำไว้ได้นำนจ้ำเป็นต้องพึ่งบรรจุภัณฑ์
(Package) หำกกล่ำวถึง บรรจุภัณฑ์นัน มีมำนำนกว่ำหลำยทศวรรษ ตังแต่ยุคหินที่มนุษย์ล่ำสัตว์ได้ ก็จะใช้หนังสัตว์ หรือใบไม้
ห่อหุ้มสัตว์ที่ล่ำ เพื่อป้องกันแมลง แดด และฝน แรกเริ่มที่มนุษย์อยู่รวมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ ด้วยกำรอำศัยผลิตผลจำกกำรเพำะปลูก
หรือกำรเลียงสัตว์เพียงจ้ำนวนไม่มำก มีกำรพึ่งพำอำศัยและติดต่อกันในกลุ่มใกล้เคียงเท่ำนัน กำรเคลื่อนย้ำยสิ่งของในกำร
แลกเปลี่ยน ก็อำศัยภำชนะตำมพืนบ้ำนที่ใช้กัน แต่ต่อมำเมื่อกำรแลกเปลี่ยนขยำยขอบเขตวงกว้ำงออกไปมำกขึน บรรจุภัณฑ์
ใหม่ๆจึงเริ่มเข้ำมำมีบทบำท
ปัจจุบันได้มีกำรพัฒนำและเพิ่มควำมหลำกหลำยของรูปแบบบรรจุภัณฑ์มำกขึน เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของ
ผู้บริโภค ถึงแม้ว่ำกำรใช้งำนนันมีไว้ ส้ำหรับกำรบรรจุและเก็บรักษำผลิตภัณฑ์ก็ตำม ทังนีเนื่องจำกควำมก้ำวหน้ำของเครือข่ำย
คมนำคมขนส่งที่ดีขึน รวมไปถึงควำมซับซ้อนของกำรค้ำปลีกสมัยใหม่ ท้ำให้บรรจุภัณฑ์มีควำมส้ำคัญมำกที่สุดในกำรเก็บรักษำ
และป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์เกิดควำมเสียหำย ระหว่ำงกำรขนส่งจำกแหล่งผลิตจนถึงผู้บริโภค นอกจำกนี บรรจุภัณฑ์ยังใช้เป็นสื่อ
โฆษณำที่สำมำรถเคลื่อนที่ได้ แสดงรำยละเอียดของผลิตภัณฑ์ รวมเป็นถึงภำพลักษณ์ บุคลิกภำพ ควำมคุ้มค่ำต่อผู้บริโภค และ
ควำมสำมำรถในกำรจูงใจผู้บริโภคในกำรเลือกซือ
กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ บำงครังเรำต้องค้ำนึงถึงรำคำต้นทุนของผลิตภัณฑ์ ตลำดที่จะน้ำไปขำย และวัสดุที่ใช้บรรจุ
ภัณฑ์ เพื่อให้มีควำมเหมำะสมกับผลิตภัณฑ์ หำกบรรจุภัณฑ์มีรำคำที่สูงกว่ำผลิตภัณฑ์ จะท้ำให้เกิดกำรขำดดุลทำงกำรค้ำได้ หรือ
37
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บรรจุภัณฑ์มีสภำพที่แย่ หรือดูไม่ดี จะส่งผลต่อกำรซือของผู้บริโภค และภำพลักษณ์ของตัวผลิตภัณฑ์ กับผู้ผลิต สอดคล้องกับกำร
วิเครำะห์ของกลุ่มเคหะกิจเกษตร (กรมส่งเสริมกำรเกษตร, 2541) กล่ำวถึงสำเหตุที่ท้ำ ให้อำหำรเกษตรแปรรูปของกลุ่มแม่บ้ำน
เกษตรกรไม่สำมำรถแข่งขันกับคู่แข่งได้ เกิดจำกปัญหำด้ำนรูปแบบบรรจุภัณฑ์ไม่สำมำรถดึงดูดควำมสนใจของผู้บริโภค
ภำยในประเทศ รวมทังยังขำดเอกลักษณ์เฉพำะตัวที่ท้ำ ให้คนจดจ้ำ ตรำสินค้ำได้
กล้วยตำกเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกกำรถนอมอำหำรอย่ำงง่ำยที่ได้จำกกำรตำกให้แห้ง ซึ่งสำมำรถท้ำกันได้ในครัวเรือน
เนื่องจำกกล้ว ย เป็นพืชพืนบ้ำนของไทยที่ถูกน้ำมำใช้ป ระโยชน์ในทุ กยุคทุกสมัย เพรำะทุกส่วนของกล้วยสำมำรถน้ำมำใช้
ประโยชน์ได้อย่ำงเหมำะสม ไม่ว่ำจะเป็นอำหำร ขนม ของตกแต่ง กระทง หรือภำชนะ อีกทังคนไทยยังรู้จักกำรแปรรูปกล้วยให้มี
อำยุในกำรเก็บรักษำนำนขึน
ปัจจุบัน กล้วยตำก เป็นผลิตภัณฑ์ของฝำกที่ได้รับควำมสนใจในท้องตลำด และยังมีกำรพัฒนำด้ำนบรรจุภัณฑ์ให้มีควำม
สวยงำม และเก็บรักษำผลิตภัณฑ์ให้คงคุณภำพได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ แต่แบบของบรรจุภัณฑ์นันนันยังไม่มีควำมน่ำสนใจ จึงไม่
ประสบผลส้ำเร็จเท่ำที่ควร เมื่อผู้ประกอบกำรบำงรำยที่ท้ำกำรพัฒนำบรรจุภัณฑ์แล้วท้ำให้มีรำคำสูงขึน ผู้บริโภคเกิดควำมรู้สึก
และทัศนคติที่ไม่ดีต่อผลิตภัณฑ์ เนื่องจำกกล้วยตำกเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีรำคำสูงมำกนัก และสำมำรถผลิตได้ง่ำยในครัวเรือน
ดังนัน กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่จะส่งผลให้สินค้ำมีศักยภำพในกำรดึงดูดควำมสนใจผู้บริโภคมีประสิทธิภำพ และเกิด
ควำมพึงพอใจทังผู้ผลิตและผู้บริโภคนัน จ้ำเป็นต้องอำศัยประสบกำรณ์ อันเกิดจำกกำรทดลอง เปรียบเทียบ ซึ่งนักออกแบบที่ไม่
มีประสบกำรณ์ในกำรท้ำงำนนันสำมำรถท้ำได้ค่อนข้ำงยำก หรืออำท้ำไม่ได้เลย ซึ่งนักออกแบบที่มีประสบกำรณ์ อำจทรำบถึง
รูปทรงและวัสดุที่ใช้ขึนรูปบรรจุภัณฑ์ได้ในระยะเวลำอันรวดเร็ว หรือมีวิธีกำร และเทคนิคส่วนตั วในกำรค้นหำ และคัดเลือก
รูปทรงกับวัสดุที่จะน้ำมำใช้กับบรรจุภัณฑ์ จำกควำมช้ำนำญและประสบกำรณ์ น้ำไปสู่กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ดึงดูดควำม
สนใจ และเกิดควำมพึงพอใจทังผู้ผลิตและผู้บริโภค
ด้วยเหตุผลดังกล่ำว ผู้วิจัยจึงเห็นควำมส้ำคัญที่จะท้ำวิจัยเกี่ยวกับกำรศึกษำปัจจัยในกำรตัดสินใจซือของผู้บริโภคที่มีต่อ
กำรพัฒนำบรรจุภัณฑ์กล้วยตำก ส้ำหรับใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำบรรจุภัณฑ์ให้มีควำมสนใจ มีประสิทธิภำพ และเกิดควำมพึง
พอใจทังผู้ผลิตและผู้บริโภค

วัตถุประสงค์การวิจัย
กำรวิจัยครังนี ผู้วิจัยด้ำเนินกำรศึกษำตำมวัตถุประสงค์ 3 ประกำร ได้แก่
1. เพื่อศึกษำปัจจัยในกำรตัดสินใจซือของผู้บริโภคที่มีต่อบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์กล้วยตำก
2. เพื่อพัฒนำบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์กล้วยตำก จังหวัดพิษณุโลก
3. เพื่อเปรียบเทียบควำมพึงพอใจบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์กล้วยตำกรูปแบบเดิมกับภัณฑ์ผลิตภัณฑ์กล้วยตำกรูปแบบใหม่

สมมุติฐานการวิจัย
1. อำยุ เพศ รำยได้ ทัศนคติที่มีต่อผลิตภัณฑ์ วัสดุบรรจุภัณฑ์ กรำฟิกบนบรรจุภัณฑ์ กำรเก็บรักษำผลิตภัณฑ์ รูปทรง
บรรจุภัณฑ์ ตรำสินค้ำ เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจซือของผู้บริโภคที่มีต่อบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์กล้วยตำก
2. ผู้บริโภคมีควำมพึงพอใจรูปแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์กล้วยตำกรูปแบบใหม่สูงกว่ำบรรจุภณ
ั ฑ์ผลิตภัณฑ์กล้วยตำก
รูปแบบเดิม

ขอบเขตการวิจัย
กำรวิจัยครังนีจะเน้นกำรศึกษำปัจจัยทำงด้ำนบรรจุภัณฑ์ ที่ส่งอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจซือของผู้บริโภค และควำมพึง
พอใจบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์
1. ขอบเขตด้ำนพืนที่
กำรวิจัยมีขอบเขตพืนที่ในกำรศึกษำปัจจัยที่มีผลในกำรตัดสินใจซือ อยู่ที่บริเวณวัดพระศรีรัตน-มหำธำตุวรมหำวิหำร
(วัดใหญ่) จังหวัดพิษณุโลก เนื่องจำกเป็นสถำนที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง มีผู้คนจำกต่ำงสถำนที่เดินทำงมำท่องเที่ยว เยี่ยมชมวัด
และภำยในวัดมีบริเวณส้ำหรับกำรซือสินค้ำต่ำงๆ
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2. ขอบเขตด้ำนเนือหำ
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยในกำรตัดสินใจซือของผู้บริโภค
2.1.1 ลักษณะของผู้ซือ
2.1.2 กระบวนกำรตัดสินใจซือ
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
2.2.1 โครงสร้ำงบรรจุภัณฑ์
- วัสดุที่ใช้ท้ำบรรจุภัณฑ์
- รูปทรงของบรรจุภณ
ั ฑ์
กำรเก็บรักษำผลิตภัณฑ์
2.2.2 กรำฟิกบนบรรจุภัณฑ์
- ตรำสินค้ำ
- กรำฟิกบนบรรจุภัณฑ์
2.2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
วัน เดือน ปี
- ข้อมูลโภชนำกำร
- ประโยชน์ และกำรเก็บรักษำ
2.3 สินค้ำผลิตภัณฑ์กล้วยตำก
ในงำนวิจัยครังนีจะท้ ำกำรศึกษำเกี่ยวกับ กล้วยตำก เนื่องจำกกล้วยตำกเป็นผลิ ตภัณฑ์ที่ผลิตง่ำย และ
สำมำรถผลิตได้ในครัวเรือน อีกทังยังสำมำรถพัฒนำรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีควำมแปลกใหม่เพิ่มขึนได้ ซึ่งในปัจจุบัน
กล้วยตำกก็ได้มีกำรท้ำบรรจุภัณฑ์หลำกหลำยรูปแบบที่มีควำมน่ำสนใจในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
3. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
: ประชำกร นักท่องเที่ยวบริเวณวัดพระศรีรัตนมหำธำตุวรมหำวิหำร (วัดใหญ่) จังหวัดพิษณุโลก จ้ำนวน 500 คน
ต่อสัปดำห์
: กลุ่มตัวอย่ำง ได้จำกกลุม่ ประชำกร 500 คน จำกนันแทนค่ำสูตรของ Yamane (1973) ได้กลุ่มตัวอย่ำง 222 คน
แล้วจึงท้ำกำรสุม่ ตัวอย่ำงโดยบังเอิญ (accidental sampling) ณ บริเวณวัดพระศรีรตั นมหำธำตุ
วรมหำวิหำร (วัดใหญ่) จังหวัดพิษณุโลก
กำรพัฒนำและเก็บข้อมูล เป็นกำรเก็บข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องของกำรตัดสินใจซือกล้วยตำก เพื่อน้ำไป
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยศึกษำตัวแปรต้น และตัวแปรตำม ดังนี แบ่งเป็น 2 ตอนได้แก่ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยด้ำนกำร
ตัดสินใจซือ
: ตัวแปรต้น ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อำยุ เพศ รำยได้
ปัจจัยด้ำนกำรตัดสินใจซือบรรจุภณ
ั ฑ์ ได้แก่ ทัศนคติที่มีต่อผลิตภัณฑ์ กำรเก็บรักษำผลิตภัณฑ์ รูปทรง
ของบรรจุภณ
ั ฑ์ วัสดุที่ใช้ท้ำบรรจุภัณฑ์ กรำฟิกบนบรรจุภณ
ั ฑ์ และตรำสินค้ำ
: ตัวแปรตำม คือ ปัจจัยในกำรซือของผู้บริโภคที่มีผลต่อกำรพัฒนำบรรจุภัณฑ์กล้วยตำก
กำรทดสอบ และวิเครำะห์ข้อมูล คือหลังจำกกำรกำรศึกษำปัจจัยแล้วท้ำกำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ จำกนัน
เปรียบเทียบพึงพอใจของผู้บริโภคในบรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่ และรูปแบบเดิม
: ตัวแปรต้น คือ บรรจุภณ
ั ฑ์กล้วยตำก (บรรจุภัณฑ์ชันที่ 2)
: ตัวแปรตำม คือ ควำมพึงพอใจในบรรจุภัณฑ์รูปแบบเดิมกับรูปแบบใหม่
ประโยชน์ที่จะได้รับ
กำรวิจัยครังนี ผู้วิจัยหวังว่ำประโยชน์ที่จะได้รับจำกกำรศึก ษำปัจจัยในกำรตัดสินใจซือของผู้บริโภค ที่มีผลต่อกำร
พัฒนำบรรจุภัณฑ์กล้วยตำก จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งจะท้ำให้เกิดประโยชน์ทำงด้ำนเศรษฐกิจจำกผลของกำรวิจัยที่ได้
39
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ทรำบถึงปัจจัยในกำรตัดสินใจซือในผลิตภัณฑ์กล้วยตำก อันน้ำไปสู่กำรแบบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์กล้วยตำก
รูปแบบใหม่ ที่ดึงดูดควำมสนใจ และเกิดควำมพึงพอใจในบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์กล้วยตำกมำกกว่ำรูปแบบเดิม
วิธีดาเนินการวิจัย
กำรวิจัยครังนีเป็นกำรศึกษำปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจซือผลิตภัณฑ์กล้วยตำกของผู้บริโภค ด้ำนบรรจุภัณฑ์ เพื่อ
น้ำมำพัฒนำ เป็นแนวทำงในกำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้ตรงกับควำมต้องกำรหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจซือของผู้บริโภค
โดยจะแบ่งกำรวิจัยออกเป็น 2 ช่วงคือ 1) ช่วงกำรเก็บรวบรวมข้อมูล และพัฒนำ กับ 2) ช่วงทดสอบ และวิเครำะห์
ข้อมูล
ระยะกำรเก็บรวบรวมข้อมูล และพัฒนำ เป็นกำรศึกษำปัจจัยที่ในกำรตัดสินใจซือของผู้ บริโภคที่ส่งผลต่อกำรออกแบบ
บรรจุ ภั ณ ฑ์ โดยผู้ วิ จั ย ท้ ำกำรศึ ก ษำปัจ จั ย และกระบวนกำรกำรตั ด สิ น ใจซื อของผู้ บ ริโ ภค แล้ ว ท้ำ กำรออกแบบ เครื่ อ งมื อ
แบบสอบถำมแบบเลือกใช้ข้อมูล เพื่อน้ำไปศึกษำ และเก็บของมูลปัจจัยในกำรตัดสินใจซือผลิตภัณฑ์กล้วยตำก จำกกลุ่มตัวอย่ำง
ได้แก่ นักท่องเที่ยว จ้ำนวน 222 คน ณ วัดพระศรีรัตนมหำธำตุวรมหำวิหำร จังหวัดพิษณุโลก จำกนันท้ำกำรวิเครำะห์ และแจก
แจงควำมสัมพันธ์ระหว่ำง หลักกำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ กับปัจจัยที่ได้ศึกษำ แล้วจึงน้ำมำออกแบบบรรจุภัณฑ์ตำมหลักกำรที่ได้
ค้นพบ
ในระยะนีผู้วิจัยวิเครำะห์ข้อมูลแบบสอบถำมควำมคิดเห็นต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์ โดยวิเครำะห์กำรถดถอยพหุคูณ
(Multiple regression) ศึกษำว่ำกลุ่มผู้บริโภคมีควำมต้องกำรซือในรูปแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์กล้วยตำกรูปแบบใด เพื่อเป็น
ข้อมูลในกำรพัฒนำ แบบสอบถำมจะเน้นที่รูปแบบของบรรจุภัณฑ์ โดยมีปัจจัยที่น้ำมำวิเครำะห์ ดังนี อำยุ เพศ รำยได้ วัสดุที่ใช้
ท้ำบรรจุภัณฑ์ กรำฟิกบนบรรจุภัณฑ์ ทัศนคติที่มีต่อผลิตภัณฑ์ กำรเก็บรักษำผลิตภัณฑ์ รูปทรงของบรรจุภัณฑ์ และตรำสินค้ำ
อีกทังยังส้ำรวจกำรจัดเรียงสินค้ำของร้ำนค้ำ ดังภำพที่ 1-2 เพื่อแนวทำงในกำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ในเหมำะสมกับพืนที่ ในกำร
จัดเรียงสินค้ำ

ภาพที่ 1-2 การลงพื้นที่ เก็บข้อมูลการศึกษาปัจจัย
ระยะทดสอบ และวิเครำะห์ข้อมูล คือหลังจำกกำรกำรศึกษำปัจจัยในกำรตัดสินซือผลิตภัณฑ์กล้วยตำก แล้วท้ำกำร
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ จำกนันท้ำกำรลงพืนที่อีกครัง เพื่อเปรียบเทียบพึงพอใจของผู้บริโภคในบรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่ และ
รูปแบบเดิม จำกกลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ นักท่องเที่ยว จ้ำนวน 222 คน ณ วัดพระศรีรัตน-มหำธำตุวรมหำวิหำร จังหวัดพิษณุโลก
โดยใช้กำรหำค่ำที (t-test dependent samples) กรณีกลุ่มตัวอย่ำงไม่เป็นอิสระแก่กัน เพื่อเปรียบเทียบกำรตัดสินใจซือและ
ควำมพึงพอใจของบรรจุภัณฑ์ต้นแบบกับบรรจุภัณฑ์สินค้ำแบบเดิม โดยผู้บริโภค หลังจำกได้รูปแบบที่เหมำะสม ผู้วิจัยจะ
ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของกำรออกแบบในด้ำนควำมพึงพอใจ ระหว่ำงรูปแบบใหม่กับรูปแบบเดิม
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ผลการวิจัย
กำรด้ำเนินงำนวิจัย เรื่อง กำรศึกษำปัจจัยในกำรตัดสินใจซือของผู้บริโภคที่มีต่อกำรพัฒนำบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์กล้วย
ตำก สรุปผลกำรวิจัยโดยแบ่งกำรศึกษำออกเป็น 3 ส่วนตำมวัตถุประสงค์ที่ตังได้ดังนี
ส่วนที่ 1 ศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กล้วยตาก
ตารางที่ 1 แสดงสถานภาพของผู้ตอบ
สถานภาพ

ความถี่ (f)

ร้อยละ (%)

เพศชำย

79

35.59

เพศหญิง

143

64.41

18 - 24 ปี

107

48.20

25 - 30 ปี

79

35.59

31 - 35 ปี

0

-

36 - 40 ปี

15

6.0

41 - 45 ปี

0

-

46 ปีขึนไป

21

9.46

222

100

5,000-10,000 บำท/เดือน

116

52.25

10,001-15,000 บำท/เดือน

49

22.07

15,001- 20,000บำท/เดือน

29

13.07

20,001-25,000บำท/เดือน

0

-

25,001-30,000บำท/เดือน

7

3.15

30,000 บำท/เดือนหรือมำกกว่ำ

21

9.46

รวม

รวม
222
100
จำกตำรำงที่ 1 พบว่ำ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 143 คน คิดเป็นร้อยละ 64.41 เพศชำย 79 คน คิดเป็นร้อยละ 35.59
ส่วนใหญ่มีช่วงอำยุ 18-24 ปี จ้ำนวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 48.20 รองลงมำมีช่วงอำยุ 25-30 ปี จ้ำนวน 79 คน คิดเป็นร้อย
ละ 35.59 ช่วงอำยุ 46 ปีขึนไป มีจ้ำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 9.46 และช่วงอำยุ 36-40 ปี จ้ำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ
6.76 รำยได้ส่วนใหญ่มีรำยได้ 5,000-10,000 บำท/เดือน จ้ำนวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 52.25 รองลงมำมีรำยได้ 10,00115,000 บำท/เดือน จ้ำนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 22.07 รำยได้ 15,001- 20,000 บำท/เดือน จ้ำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ
13.07 รำยได้ 30,000 บำท/เดือนขึนไป จ้ำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 9.46 และรำยได้ 25,001-30,000 บำท/เดือน จ้ำนวน 7
คน คิดเป็นร้อยละ 3.15
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ตารางที่ 2 ตารางแสดงผลค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านบรรจุภัณฑ์ กับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์กล้วยตาก
ปัจจัยด้านบรรจุภัณฑ์
กับการตัดสินใจซื้อ ทัศนคติ การเก็บรักษา
วัสดุ
รูปทรง
กราฟิก ตราสินค้า
การซื้อ
ผลิตภัณฑ์กล้วยตาก
ผลิตภัณฑ์
ทัศนคติ
1.000
0.496**
0.395**
0.455**
0.458**
0.439**
0.026
รักษาผลิตภัณฑ์
1.000
0.090
0.774**
0.577**
0.461**
0.160*
วัสดุ
1.000
0.329**
0.316**
0.187**
-0.039
รูปทรง
1.000
0.725**
0.562**
0.076
กราฟิก
1.000
0.759**
0.051
ตราสินค้า
1.000
-0.206**
การซื้อ
1.000
* มีนัยส้ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05
**มีนัยส้ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01
จำกตำรำงที่ 2 พบว่ำปัจจัยด้ำนบรรจุภัณฑ์ที่มีควำมสัมพันธ์กับกำรตัดสินใจซือผลิตภัณฑ์กล้วยตำกอย่ำงมีนัยส้ำคัญที่
0.05 คือ กำรเก็บรักษำผลิตภัณฑ์ รูปทรง กรำฟิก ทัศนคติ ตรำสัญลักษณ์ และวัสดุ โดยมีค่ำสัมประสิทธิ์เท่ำกับ 0.160, 0.076,
051, 026, -.206 และ -.039 ตำมล้ำดับ หำกพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรอิสระด้วยกัน พบว่ำ รูปทรง และกำรเก็บ
รักษำผลิตภัณฑ์มีควำมสัมพันธ์กันมำกที่สุด (r= 0.774)
ตารางที่ 3 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ เพื่อหาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินซื้อผลิตภัณฑ์กล้วยตาก
ด้านบรรจุภัณฑ์
แหล่งควำมแปรปรวน
Regression
Residual
Total
Multiple R
R Square
Adjusted R Square
Standard Error
ตัวแปรที่มสี ่วนร่วม
ตัวแปรคงที่
บรรจุภัณฑ์
กรำฟิก
ตรำสัญสินค้ำ
ตัวแปรที่ไม่มีส่วนร่วม
ทัศนคติ
วัสดุ
รูปทรง

SS
18.527
82.825
101.351
0.428a
0.183
0.160
0.620
R2
0.011
0.003
0.002
Beta
.042
-.078
-.067

df
6
215
221

B
1.802
.282
.573
-.712

MS
3.088
.385

Std. Error
.510
.136
.152
.114
t
.527
-1.043
-.553

*P<0.05 มีนัยส้ำคัญทำงสถิติ
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F
8.015

Beta
.227
.436
-.608

P
.000a

t
3.532*
2.079*
3.780*
-6.259*

Sig
.001
.039
.000
.000
Sig
.599
.298
.581
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จำกตำรำงที่ 3 พบว่ำปัจจัยด้ำนบรรจุภัณฑ์ที่คำดว่ำจะมีผลต่อกำรตัดสินใจซือผลิตภัณฑ์กล้วยตำกของผู้บริโภค ตัวแปร
ได้แก่ กำรเก็บรักษำผลิตภัณฑ์ รูปทรงของบรรจุภัณฑ์ ทัศนคติที่มีต่อผลิตภัณฑ์ ตรำสินค้ำ กรำฟิกบนบรรจุภัณฑ์ และวัสดุที่ใช้ท้ำ
บรรจุภัณฑ์ จำกกำรศึกษำพบว่ำมีปัจจัย 3 ปัจจัย คือ กำรเก็บรักษำผลิตภัณฑ์ ตรำสินค้ำ และกรำฟิกบนบรรจุภัณฑ์ มีส่วน
ร่วมกับควำมแปรปรวนและส่งผลต่อกำรตัดสินใจซือผลิตภัณฑ์กล้วยตำกของผู้บริโภคอย่ำงมีนัยส้ำคัญทำงสถิติ โดยปัจจัยทัง 3 มี
ส่วนร่วมเท่ำกับ 16 % (R2 = 0.160) สำมำรถเขียนสมกำรท้ำนำยได้ดังนี ในรูปคะแนนดิบ ̂ =.282 +.573 + -.712 และใน
รูปคะแนนมำตรฐำน ได้แก่ ̂ = .227 + .436 + -.608
จำกข้อมูลเบืองต้นนันแสดงให้เห็นถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจซือของผู้บริโภคด้ำนบรรจุภัณฑ์ โดยจะเห็นว่ำ ปัจจัย
ทัง 6 ปัจจัย กำรเก็บรักษำผลิตภัณฑ์ รูปทรงของบรรจุภัณฑ์ ทัศนคติที่มีต่อผลิตภัณฑ์ ตรำสินค้ำ กรำฟิกบนบรรจุภัณฑ์ และวัสดุ
ที่ใช้ท้ำบรรจุภัณฑ์ ส่งผลต่อกำรตัดสินใจซือตำมล้ำดับ
ส่วนที่ 2 การออกแบบบรรจุภัณฑ์
จำกกำรศึกษำปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจซือของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์กล้วยตำก ด้ำนบรรจุภัณฑ์แล้วท้ำกำรแยกปัจจัย
เป็นข้อย่อย โดยแบ่งตำมหน้ำที่ของบรรจุภัณฑ์ ปัจจัยที่ส่งผลทำงตรงและทำงอ้อม กำรน้ำส่วนประกอบของบรรจุภัณฑ์มำใช้ใน
กำรออกแบบตำมปัจจัยที่ได้ศึกษำ เพื่อน้ำมำสร้ำงหลักกำรกำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ส้ำหรับผลิตภัณฑ์กล้วยตำก
ตารางที่ 4 ตารางแสดงผลการศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจซื้อที่ส่งผลต่อการออกแบบ บรรจุ-ภัณฑ์กล้วยตาก
ผลการศึกษาปัจจัย

การออกแบบบรรจุภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์มีขนำดที่เหมำะสมกับ บรรจุภัณฑ์ขนำด 13 x 17 x 5 ซม. เนื่องจำกบรรจุผลิตภัณฑ์กล้วยตำกบรรจุซองแยกชิน
จ้ำนวนผลิตภัณฑ์
จ้ำนวน 7 ชิน
บรรจุภัณฑ์สำมำรถเก็บรักษำ
ผลิตภัณฑ์ได้อย่ำงมิดชิด

บรรจุภัณฑ์ชันที่ 1 คือซองพลำสติก ส้ำหรับแยกชินผลิตภัณฑ์กล้วยตำกบรรจุภัณฑ์รวม
หน่วยคือ กล่องกระดำษ เนื่องจำกกล่องกระดำษสำมำรถผลิตได้ง่ำย และมีรำคำต้นทุนที่ต่้ำ

บรรจุภัณฑ์สำมำรเปิด - ปิดได้ มีฝำส้ำหรับเปิด – ปิดบรรจุภัณฑ์ ที่ง่ำยในกำรเปิดครังแรก เนื่องจำกบำงครังบรรจุภัณฑ์
หลังจำกกำรใช้งำน
เปิดครังแรกยำกท้ำให้เกิดกำรฉีกขำดของบรรจุภัณฑ์ได้
บรรจุภัณฑ์มีรูปทรงทีส่ ะดวกต่อ
กำรใช้งำน

มีรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ำ หนำ 5 ซม. เพรำะง่ำยต่อกำรหยิบจับที่พอดีมือ มีที่จับ อีกทัง
รูปทรงยังช่วยในกำรประหยัดพืนที่ในกำรขนส่งอีกด้วย

กรำฟิกบนบรรจุภณ
ั ฑ์มีควำม
สวยงำม น่ำสนใจและดูทันสมัย

กรำฟิกต้องมีภำพจริงมำประกอบ เพื่อท้ำให้เกิดมิติของบรรจุภัณฑ์ มีกำรไล่สีพืนหลัง
สถำนที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเพื่อเพิ่มควำมน่ำสนใจ

กรำฟิกมีเอกลักษณ์ท้องถิ่น

มีกำรน้ำเรื่องรำว หรือลวดลำยของท้องถิ่นมำประกอบ และประยุกต์ให้มีควำมทันสมัย

บรรจุภัณฑ์สำมำรถเห็นได้ชัดเจน
และโดดเด่น

เลือกใช้สีที่สื่อถึงผลิตภัณฑ์กล้วยตำก โดยใช้เป็นโทนสีเหลืองออกน้ำตำล

จำกตำรำงที่ 4 พบว่ำกำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ทตี่ อบสนองปัจจัยนัน สำมำรถสรุปเป็นหลักกำรได้ ดังนี
1. บรรจุภัณฑ์ขนำด 13 x 17 x 5 cm. เนื่องจำกบรรจุผลิตภัณฑ์กล้วยตำกบรรจุซองแยกชิน จ้ำนวน 7 ชิน
2. บรรจุภัณฑ์ชันที่ 1 คือซองพลำสติก ส้ำหรับแยกชินผลิตภัณฑ์กล้วยตำก บรรจุภัณฑ์รวมหน่วยคือ กล่องกระดำษ
เนื่องจำกกล่องกระดำษสำมำรถผลิตได้ง่ำย และมีรำคำต้นทุนที่ต่้ำ
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3. มีฝำส้ำหรับเปิด – ปิดบรรจุภัณฑ์ ที่ในกำรเปิดครังแรก เนื่องจำกบำงครังบรรจุภัณฑ์เปิดครังแรกยำกท้ำให้เกิดกำร
ฉีกขำดของบรรจุภัณฑ์ได้
4. มีรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ำ ที่มีควำมหนำ 5 cm. เพรำะง่ำยต่อกำรหยิบจับที่พอดีมือ มีที่จับ อีกทังรูปทรงยังช่วยในกำร
ประหยัดพืนที่ในกำรขนส่งอีกด้วย
5. กรำฟิกต้องมีภำพจริงมำประกอบ เพื่อท้ำให้เกิดมิติของบรรจุภัณฑ์ มีกำรไล่สีพืนหลัง มีกำรใส่สถำนที่ท่องเที่ยวของ
จังหวัดเพื่อเพิ่มควำมน่ำสนใจ
6. มีกำรน้ำเรื่องรำว หรือลวดลำยของท้องถิ่นมำประกอบ และประยุกต์ให้มีควำมทันสมัย
7. เลือกใช้สีที่สื่อถึงผลิตภัณฑ์กล้วยตำก โดยใช้เป็นโทนสีเหลืองออกน้ำตำล
จำกหลักปัจจัยที่ได้นัน จะทดลองใช้ผลิตภัณฑ์กล้วยตำก ตรำสุภำภรณ์ เป็นข้อมูลเปรียบเทียบ เนื่องจำกกล้วยตำกสุภำ
ภรณ์นัน เป็นกล้วยตำกที่ผลิตภัณฑ์ในจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งจะสอดคล้องกับสถำนที่เก็บข้อมูลด้ำนปัจจัยในกำรตัดสินใจ อีกทัง
ผู้ผลิตยังไม่มีกำรปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ รำคำไม่สูงจนเกินไป เหมำะสมกับกำรซือเป็นของฝำก
วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านการตลาด (Marketing Data)
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ Product / SWOT (strength, weakness, opportunity, threat):
Strength (จุดแข็งของสินค้ำ) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในท้องถิ่น รำคำต้นทุนที่ต่้ำ
Weakness (จุดอ่อนของสินค้ำ) บรรจุภัณฑ์ไม่ดึงดูด และไม่น่ำสนใจเท่ำที่ควร
Opportunity (โอกำสของสินค้ำ) ปัจจุบันผลิตภัณฑ์กล้วยตำกสำมำรถพัฒนำต่อยอดได้
Threat (อุปสรรคของสินค้ำ) มีจ้ำนวนคู่แข่งทำงกำรตลำดสูง
กลุ่มเป้าหมายทางการตลาด (Main Target):
Target Group

Demographic
-เพศหญิง

Psychographic
- เป็นนักท่องเที่ยวที่ต้องกำรของฝำก
จำกจังหวัดพิษณุโลก

- อำยุ 18 – 24 ปี
- มีรำยได้ 5,000 – 10,000 บำท/เดือน
Design concept:
Concept
Mood & Tone
Element

easy
Usage

Gift from locality
modern
Solar dried banana
Composition
Illustration
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การออกแบบและสร้างสรรค์

ภาพที่ 3 บรรจุภณ
ั ฑ์กล้วยตาก ตราสุภาภรณ์ (แบบใหม่)

ภาพที่ 4 ภาพคลี่บรรจุภณ
ั ฑ์กล้วยตาก ตราสุภาภรณ์ รูปแบบใหม่
จำกกำรศึกษำปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์กล้วยตำก ผู้วิจัยได้วิเครำะห์แนวทำง และได้
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ตำมผลที่ได้ โดยใช้แนวคิดในกำรออกแบบ ตรำสินค้ำ น้ำก้ำนกล้วยมำประยุกต์กับลำยไทย เพื่อให้เกิดควำม
ทันสมัย แต่มีควำมเป็นไทย สีที่ใช้ในกำรออกแบบ เลือกสีน้ำตำลมำเพื่อให้สื่อถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นกล้วยตำก กรำฟิคบนบรรจุภัณฑ์
มีกำรน้ำเรือนแพมำตัดทอนให้มีควำมเป็นไทย อีกทังยังจัดวำงให้ดูทันสมัย (ดังภำพที่ 3-4)
ส่วนที่ 3 การประเมินความพึงพอใจรูปแบบบรรจุภัณฑ์กล้วยตากรูปแบบเดิมกับรูปแบบใหม่
จำกกำรน้ำหลักกำรกำรออกแบบบรรจุภัณฑ์กล้วยตำกที่ได้มำออกแบบรรจุภัณฑ์ใหม่จำกนันจึงน้ำมำประเมินควำมพึง
พอใจของผู้บริโภค โดยจะเปรียบบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบใหม่กับบรรจุภัณฑ์เดิม ในกำรวิเครำะห์ควำมพึงพอใจครังนีผู้วิจัยส้ำรวจ
จำกกลุ่มตัวอย่ำงนักท่องเที่ยว ณ วัดพระศรีรัตนมหำธำตุวรมหำวิหำร จังหวัดพิษณุโลก จ้ำนวน 222 คน ได้ดังนี
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ภาพที่ 5 บรรจุภณ
ั ฑ์กล้วยตาก ตราสุภาภรณ์ (แบบเดิม และแบบใหม่)
กำรประเมินควำมพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่ำง 222 คน โดยวิเครำะห์โดยภำพรวมของปัจจัยที่เกี่ยวข้อง จ้ำนวนทัง 9 ด้ำน
(ดังตำรำงที่ 5) และใช้เกณฑ์กำรวัดระดับควำมพึงพอใจ ดังนี
1.00 – 1.80 ไม่ไม่พอใจ
1.81 – 2.60 มีควำมพึงพอใจต่้ำ
2.61 – 3.40 มีควำมพึงพอใจปำนกลำง
3.41 – 4.20 มีควำมพึงพอใจสูง
4.21 – 5.00 มีควำมพึงพอใจสูงมำก
ตารางที่ 5 ตารางเปรียบเทียบความพึงพอใจรูปแบบบรรจุภัณฑ์เก่า และใหม่ (n = 222)
รายละเอียด
ความพึงพอใจ
รูปแบบเก่า
รูปแบบใหม่
t
p
SD
แปลผล
SD แปลผล


บรรจุภั ณฑ์สำมำรถเก็ บรักษำ 2.71 0.74
พอใจ
3.81 0.60 พอใจ 17.19* 0.00
ผลิตภัณฑ์ได้อย่ำงมิดชิด
ปำนกลำง
มำก
บรรจุภัณฑ์มีขนำดเหมำะสม
พอใจ
2.87 0.73
4.08 0.67 พอใจ 18.3* 0.00
กับจ้ำนวนผลิตภัณฑ์
ปำนกลำง
มำก
บรรจุ ภั ณ ฑ์ ส ำมำรถเปิ ด -ปิ ด 2.47 0.85
พอใจ
3.44 0.85 พอใจ 11.90* 0.00
ง่ำย
ปำนกลำง
มำก
บรรจุ ภั ณ ฑ์ มี รู ป ทรงที่ ส ะดวก 3.07 0.93
พอใจ
4.09 0.79 พอใจ 12.46* 0.00
ต่อกำรใช้งำน
ปำนกลำง
มำก
บรรจุ ภั ณ ฑ์ มี ค วำมสวยงำม 3.02 0.95
พอใจ
4.27 0.74 พอใจ 15.52* 0.00
น่ำสนใจ
ปำนกลำง
มำก
บ ร ร จุ ภั ณ ฑ์ เ ห็ นไ ด้ ชั ด เ จ น 3.28 0.90
พอใจ
4.01 0.60 พอใจ 10.01* 0.00
สะดุดตำ
ปำนกลำง
มำก
บรรจุ ภั ณ ฑ์ มี ข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วกั บ 2.96 0.73
พอใจ
4.15 0.63 พอใจ 18.46* 0.00
ผลิตภัณฑ์อย่ำงครบถ้วน
ปำนกลำง
มำก
บรรจุ ภั ณ ฑ์ มี เ อกลั ก ษณ์ ข อง 2.88 0.77
พอใจ
3.64 0.66 พอใจ 11.22* 0.00
ท้องถิ่น
ปำนกลำง
มำก
บรรจุภัณฑ์มีรูปแบบที่ทันสมัย 3.03 0.70
พอใจ
3.90 0.68 พอใจ 13.36* 0.00
ปำนกลำง
มำก
รวม
พอใจ
2.93 0.27
3.86 0.26 พอใจ 36.72* 0.00
ปำนกลำง
มำก
*P<0.05 แตกต่ำงอย่ำงนัยส้ำคัญทำง
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จำกตำรำงที่ 5 พบว่ำควำมพึงพอใจในบรรจุภัณฑ์ รู ปแบบเก่ำ และรูปแบบใหม่มีควำมแตกต่ำงปัจจัยทุกข้อ โดยมีค่ำ
sig. ที่ค้ำนวณได้คือ 0.00 ซึ่งต่้ำกว่ำค่ำนัยส้ำคัญทำงสถิติที่ 0.05 อีกทัง ภำพรวมทังหมดของ รูปแบบ บรรจุภัณฑ์ รูปแบบเก่ำ
และใหม่ โดยมีค่ำ sig. ที่ค้ำนวณได้คือ 0.00 ซึ่งต่้ำกว่ำค่ำนัยส้ำคัญทำงสถิติที่ 0.05
ดังนัน จึงสรุปได้ว่ำ ผู้บริโภคมีควำมพึงพอใจในรูปแบบบรรจุภัณฑ์กล้วยตำก รูปแบบเก่ำ และรูปแบบใหม่แตกต่ำงกัน
อีกทังผู้บริโภคมีควำมพึงพอใจในรูปแบบใหม่มำกกว่ำรูปแบบเดิมและจะพบว่ำทุกปัจจัยที่วิเครำะห์ได้จะเห็นควำมแตกต่ำงในเชิง
พัฒนำที่สอดคล้องกันอย่ำงเป็นล้ำดับขัน
อภิปรายผลการวิจัย
จำกกำรศึกษำปัจจัยในกำรตัดสินใจซือผลิตภัณฑ์กล้วยตำกของผู้บริโภคพบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
จ้ำนวน 143 คน (64.41%) มีอำยุ 18 – 24 ปี มีรำยได้ 5,000 – 10,000 บำทต่อเดือน ปัจจัยด้ำนกำรเก็บรักษำผลิตภัณฑ์ ตรำ
สินค้ำ และกรำฟิกบนบรรจุภัณฑ์ มีส่วนร่วมกับควำมแปรปรวน และส่งผลต่อกำรตัดสินใจซือผลิตภัณฑ์กล้วยตำก ได้ร้อยละ 16
ของส่วนร่วมกับกำรตัดสินใจซือของผู้บริโภค ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของรุ่งนภำ หล่อยืนยง (2546) กำรเปรียบเทียบกำร
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ขนมขบเคียวของไทยและญี่ปุ่น ที่มีต่อกำรตัดสินใจเลือกซือของนักศึกษำ พบว่ำ กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์
ขนมขบเคียวของไทยและญี่ปุ่น ในด้ำนของสี ลวดลำยกรำฟิก และระบบพิมพ์ จะมีลักษณะกำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ใกล้เคียงกัน
ยกเว้นน้ำหนักสุทธิของผลิตภัณฑ์รวม และรำคำสินค้ำ ผลกำรศึกษำกำรเลือกซือของนักศึกษำพบว่ำ นักศึกษำเกินครึ่งจะเลือกซือ
ขนมขบเคียวชนิดพองกรอบ หรืออบกรอบที่ผลิตในประเทศไทย และรับประทำนขนมขบเคียว 1- 2 ครังต่อวัน นักศึกษำส่วนมำก
เลือกซือขนมขบเคียว เพรำะอยำกทดลองสิ่งแปลกใหม่ และรสชำติของผลิตภัณฑ์ที่ปรำกฏอยู่บนบรรจุภัณฑ์ เมื่อให้นักศึกษำ
พิจำรณำบรรจุภัณฑ์ตัวอย่ำงของสินค้ำไทยและญี่ปุ่น นักศึกษำส่วนใหญ่ตัดสินใจเลือกซือขนมขบเคียวที่ผลิตในไทยโดยเลือกจำก
ลวดลำยกรำฟิกบนบรรจุภัณฑ์
กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์กล้วยตำก แนวคิดที่น้ำเอำเอกลักษณ์ของท้องถิ่นมำรวมกับกำรออกแบบที่ดูมีควำมทันสมัย
และค้ำนึงถึงควำมสะดวกในกำรใช้งำนของบรรจุภัณฑ์ ใช้โทนสีเหลือง ตรำสัญลักษณ์มีรูปใบตองที่สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
มำจำกกล้วย ใช้ตัวอักษรที่มีควำมเป็นไทย ภำพประกอบที่ใช้บนบรรจุภัณฑ์เป็นภำพถ่ำยจริง อีกทังยังค้ำนึงถึงรำคำต้นทุนกำร
ผลิต แนวคิดนีสอดคล้องกับงำนวิจัยของ สุรพงษ์ ประเสริฐศักดิ์ (2552) ได้กล่ำวไว้ในงำนวิจัย องค์ประกอบบรรจุภัณฑ์ที่ส่งผลให้
สำมำรถเพิ่มมูลค่ำสินค้ำว่ำ ระดับสินค้ำทำงกำรตลำดมีตังแต่ระดับล่ำงไปจนถึงระดับสูง ในกำรออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้ำที่มี
ระดับทำงกำรตลำดในระดับล่ำงนันไม่ยุ่งยำกเท่ำใดนัก เนื่องจำกสินค้ำในระดับล่ำงเป็นสินค้ำ ที่มีต้นทุนค่อนข้ำงน้อย ทังต้นทุน
ของตัวสินค้ำเอง และเงินทุนของกำรผลิตบรรจุภัณฑ์ เช่น เงินทุนของวัสดุที่น้ำมำใช้ขึนรูปบรรจุภัณฑ์ เงินทุนค่ำออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ เงินทุนกำรพิมพ์ เป็นต้น จึงท้ำให้กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์มีข้อจ้ำกัดทำงด้ำนวัสดุ กำรพิมพ์และเทคนิคกำรพิมพ์ โดยต้อง
ค้ำนึงถึงรำคำต้นทุนเป็นหลัก ซึ่งท้ำให้นักออกแบบท้ำงำนได้ง่ำยและรวดเร็วขึน อีกทังกำรออกแบบเลขศิลป์บนบรรจุภัณฑ์ที่
ตรงไปตรงมำ ไม่มีควำมซับซ้อนมำกนัก เช่น ต้องกำรให้ผู้บริโภคสะดุดตำ ก็ใช้สีที่ฉูดฉำด โดดเด่น หรือต้องกำรให้ผู้บริโภครับรู้ถึง
ควำมน่ำรับประทำนก็ใช้ภำพประกอบให้ดูน่ำรับประทำน ใช้ตัวหนังสือแสดงข้อควำมสื่อควำมหมำยให้รู้สึกถึงควำมอร่อย น่ำ
รับประทำนโดยใช้ขนำดตัวอักษรที่ใหญ่ ดูโดดเด่น ชัดเจน สะดุดตำ เป็นต้น
จำกกำรเปรียบเทียบควำมพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อบรรจุภัณฑ์รูปแบบเดิม และรูปแบบใหม่ พบว่ำ ผู้บ ริโภคมีควำม
พึงพอใจในรูปแบบบรรจุภัณฑ์กล้วยตำก รูปแบบเก่ำ และรูปแบบใหม่แตกต่ำงกัน อีกทังผู้บริโภคมีควำมพึงพอใจโดยภำพรวม
ของบรรจุภัณฑ์กล้วยตำกรูปแบบใหม่มำกกว่ำรูปแบบเดิม และมีเกณฑ์ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมำก ซึ่งสอดคล้องกับ
งำนวิจัยของ นภสร ลิมไชยำวัฒน์ (2545) ได้ศึกษำ ประสิทธิผลของกำรออกแบบกรำฟิกบนบรรจุภัณฑ์ที่มีต่อผู้บริโภค พบว่ำ
1. บรรจุภัณฑ์ที่มีภำพวัตถุ มีควำมแตกต่ำงจำกบรรจุภัณฑ์ที่ไม่มีภำพวัตถุ ในด้ำนควำมดึงดูดใจ ควำมชอบและควำม
ตังใจซือของผู้บริโภค
2. บรรจุภัณฑ์ที่เน้นส่วนของภำพวัตถุมำกกว่ำส่วนของอักษร มีควำมแตกต่ำงจำกบรรจุภัณฑ์ที่เน้นส่วนขออักษร
มำกกว่ำภำพวัตถุ ในด้ำนควำมดึงดูดใจ และควำมชอบของผู้บริโภค
3. บรรจุภัณฑ์ที่เห็นสัดส่วนของภำพวัตถุทังหมด มีควำมแตกต่ำงจำกบรรจุภัณฑ์ที่เห็นภำพวัตถุเพียงบำงส่วนในด้ำน
ควำมดึงดูดใจ ควำมสนใจ ควำมชอบและควำมตังใจซือของผู้บริโภค
4. บรรจุภัณฑ์ที่แสดงภำพวัตถุเหมือนจริง (ภำพถ่ำย) ไม่มีควำมแตกต่ำงจำกบรรจุภัณฑ์ที่แสดงภำพวัตถุไม่เหมือนจริง
(ภำพกรำฟิก) ในด้ำนควำมดึงดูดใจ ควำมสนใจ ควำมชอบและควำมตังใจซือของผู้บริโภค
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ข้อเสนอแนะ
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะจำกกำรวิจัย ดังนี ในด้ำนกรำฟิกของบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์กล้วยตำกควรมีกำรพัฒนำ ให้มีควำม
เป็นสำกลมำกขึน เพื่อเป็นกำรกระตุ้นยอดขำย และเป็นกำรสร้ำงตลำดใหม่ต่อไปในอนำคต ควรมีกำรสร้ำงเอกลักษณ์ให้แก่ทำง
กลุ่ม เพื่อให้ผู้บริโภคจดจ้ำภำพลักษณ์ได้ ด้ำนโครงสร้ำงควรมีขนำดที่พอดีกับผลิตภัณฑ์ เพื่อที่จะสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีให้กับตัว
ผลิตภัณฑ์และผู้ผลิต
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครังต่อไป ดังนี
1. บรรจุภัณฑ์กล้วยตำกควรมีกำรเจำะให้เห็นผลิตภัณฑ์ข้ำงใน หรือมีกำรแสดงให้ผู้บริโภคทรำบถึงผลิตภัณฑ์ข้ำงใน
เพื่อเป็นกำรเพิ่มควำมเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์มำกขึน
2. ควรมีกำรศึกษำกำรใช้ภำพประกอบกล้วยตำกที่ดูน่ำรับประทำนมำกที่สุด เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรออกแบบมี
ประสิทธิผลมำกที่สุด
3. วันเดือนปีที่ผลิต และวันหมดอำยุ บนบรรจุภัณฑ์ควรมีขนำดที่พอดีกับตรำปั้มวันที่
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การศึกษาและพัฒนาภาพลักษณ์และรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อของผู้บริโภค :
กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ชุมชน ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่ยา ในโครงการหนึ่งตาบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ทิพวรรณ มะโฮงคำ1 อุดมศักดิ์ สำริบุตร 2 เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง3

Study and develop product identity and packaging which influence consumer’s
purchasing decision: A case study of community products of the One Tambon One
Product project in Amphoe Meung Nakhonrahasima Province.
Tippawan Mahongkum1 Udomsak Saributr 2 Kriangsak Khiaomang3
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บทคัดย่อ
กำรศึ ก ษำและพั ฒ นำภำพลั ก ษณ์ แ ละรู ป แบบบรรจุ ภั ณ ฑ์ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ ของผู้ บ ริ โ ภค
กรณีศึกษำ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่ยำ ในโครงกำรหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ
วัตถุประสงค์ของงำนวิจัยคือ เพื่อศึกษำภำพลักษณ์และรูปแบบบรรจุภัณฑ์ ที่มีผลต่อกำรตัดสินใจเลือกซื้อของผู้บริโภคกรณีศึกษำ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่ยำ 4 ประเภท คือ 1) ผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำดผิวหน้ำผิวกำย 2) ผลิตภัณฑ์บำรุงและ
ดูแลผิวหน้ำ/ผิวกำย 3) ผลิตภัณฑ์ดูแลผม 4) ผลิตภัณฑ์เพื่อควำมหอมของร่ำงกำย เพือ่ พัฒนำภำพลักษณ์และรูปแบบบรรจุภัณฑ์
โดยมีกรณีศึกษำคือ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่ยำ ในโครงกำรหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ อำเภอเมือง จังหวัด
นครรำชสีมำ เพื่อประเมินควำมพึงพอใจและกำรตัดสินใจเลือกซื้อของผู้บริโภคผู้บริโภคที่มีต่อภำพลักษณ์และรูปแบบบรรจุภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทสมุนไพรไม่ใช่ยำ
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงเพื่อศึกษำด้ำนข้อมูลควำมเบื้องต้นของผู้ผลิต คือ กลุ่มตัวแทนกลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่
ยำ โครงกำรหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ในอำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ จำนวน 5 กลุ่ม รวมทั้งสิ้น 5 คน ด้ำนกำรออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ คือ กลุ่มผู้เชี่ยวชำญจำนวน 5 คน ด้ำนควำมพึงพอใจและกำรตัดสินใจเลือกซื้อ คือ กลุ่มผู้บริโภคจำนวน 30 คน
วิเครำะห์ข้อมูลด้วยค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน
ผลกำรวิ จั ย วิ เ ครำะห์ ข้ อ มู ล ควำมต้ อ งกำรเบื้ อ งต้ น กลุ่ ม ผู้ ผ ลิ ต พบว่ ำ ภำพลั ก ษณ์ ที่ เ ป็ น เอกลั ก ษณ์ ข องจั ง หวั ด
นครรำชสีมำ ด้ำนสถำปัตยกรรมคือ อนุสำวรีย์ท้ำวสุรนำรี ปรำสำทหินพิมำย ร้อยละ 100.00 ด้ำนขนบธรรมเนียมประเพณีคือ
ผ้ำไหมปักธงชัย ร้อยละ 85.70 เครื่องปั้นดินเผำด่ำนเกวียน ร้อยละ 51.10 รูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดกำรตัดสินใจเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่ยำคือ ขวด หลอด ร้อยละ 40.00 และกระปุก ร้อยละ 20.00
ผลกำรประเมินควำมเหมำะสมโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชำญ ด้ำนกำรถ่ำยทอดเอกเอกลักษณ์ของจังหวัดนครรำชสีมำ ควำม
เหมำะสมระดับมำกที่สุด ค่ำเฉลี่ย ( X = 4.56) ด้ำนโครงสร้ำงบรรจุภัณฑ์ ควำมเหมำะสมระดับมำก ค่ำเฉลี่ย ( X = 4.46) ด้ำน
กรำฟิกบนบรรจุภัณฑ์ ควำมเหมำะสมระดับมำกที่สุด ค่ำเฉลี่ย ( X = 4.60) ด้ำนประโยชน์กำรใช้สอย ควำมเหมำะสมระดับมำก
ค่ำเฉลี่ย ( X = 4.30)
ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจที่มีผลต่อกำรตัดสินใจเลือกซื้อ โดยกลุ่มผู้บริโภค บรรจุภัณฑ์มีผลก่อให้เกิดกำรตัดสินใจ
เลือกซื้อ ค่ำเฉลี่ย( X = 4.20) รูปแบบบรรจุภัณฑ์ สำมำรถสร้ำงควำมดึงดูดควำมสนใจ ทำให้รู้สึกว่ำสินค้ำมีคุณภำพ ค่ำเฉลี่ย( X
= 4.26) บรรจุภัณฑ์สำมำรถสร้ำงควำมเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ ค่ำเฉลี่ย( X = 4.20) กรำฟิกมีควำมน่ำสนใจเหมำะสมกับผลิตภัณฑ์
ค่ำเฉลี่ย( X = 4.33) กรำฟิกสำมำรถถ่ำยถอดเอกลักษณ์ของจังหวัดนครรำชสีมำ ค่ำเฉลี่ย( X = 4.20) ตรำสัญลักษณ์สำมำรถ
สร้ำงควำมเชื่อมั่นในตัวผลิตภัณฑ์ ค่ำเฉลี่ย( X = 4.33) ภำพประกอบมีควำมเหมำะสมกับผลิตภัณฑ์ ค่ำเฉลี่ย ( X = 4.36) ควำม
เหมำะสมของขนำดปริมำณที่บรรจุสะดวกในกำรใช้งำน และเหมำะสมกับพฤติกรรมผู้บริโภค ค่ำเฉลี่ย ( X = 4.30) สรุปด้ำน
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ควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรตัดสินใจเลือกซื้อโดยรวม ค่ำเฉลี่ย ( X = 4.28) ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.=0.64) ควำมพึงพอใจระดับ
มำก ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่พัฒนำภำพลักษณ์และรูปแบบบรรจุภัณฑ์ขึ้นใหม่ ร้อยละ 96.70
คาสาคัญ : บรรจุภัณฑ์,ภาพลักษณ์,ผลิตภัณฑ์ชุมชน,นครราชสีมา

ABSTRACT
This research is Study and develop product identity and packaging which influence consumer’s
purchasing decision: A case study of community products of the One Tambon One Product project in
Amphoe Meung Nakhonrahasima Province.The aim of this researching has 3 aims.
This studying about identity and packaging which influence consumer’s purchasing decision that’s
case study are 4 packages. First, Product about face and body cleaning. Second, Product about face and
body care. Third, product about perfume for body. And last, product about hair care. Researcher want to
study packages for development identity and packaging which influence consumer’s purchasing decision
(Case Study: community products of the One Tambon One Product project in Amphoe Meung
Nakhonrahasima Province) and appraisement about satisfy of customer with packages especially new
community products packaging.
People and sampling group are basic desiring in development about community products (Meung,
Nakoratchasima) of storekeeper are 5 persons, specialist about designing packages are 5 persons and
customers who’re deciding with purchasing packages are 30 persons. About analysis information is using
percentage and standard percentage.
The result of this researching are: First, Storekeepers are using identify of Nakonratchasima
architecture that’s Tow Suranaree Monument. This result is 100 percent. This result of Phimai historical park
is 100 percent. In the part of culture and tradition that’s Pak Tong Chai silk cloth is 85.70 percent. In the
part of Dan kwian Pottery is 51.10 percent.
Specialist group have any idea about this research especially in the part of transmitting about
identitycation of Nakonratchasima. It’s suitable with designing and it has average that’s totally high is 4.56. In
the part of packages forms has average that’s high level is 4.46. In the part of graphic on packages has
average that’s high level is 4.60. In the part of benefit has average that’s highest is 4.30.
In the part of customer have opinion about Illustration has suitable for otop community products
and it's attraction and effects for customer about purchase around is 4.20 That's satisfication is high The
suitable for size of products, convenience in using, and suitable for customer. Then it has effects for
purchasing that's 4.26 is high level. About graphic that's interesting and it has effects to their purchasing is
4.33. it's high level of satisfication. Graphic can transmit about identification of Nakonratchasima province
and it has effect to deciding about purchase is 4.20. it's high level of satisfication. logo of products can help
its to make confidence about these products and it has effect to deciding about purchaseing is 4.33 it's high
level of satisfication illustration is suitable for community products and it's attractant to customer. It's effect
to deciding about purchasing is 4.36 it's high level of satisfication. The satisfication in purchasing is 4.28 that's
high level It has s.d O.64 and the packaging that’s new development has effect to consuming of customer is
average 96.70 percents.
Keyword: Packaging / Identity / Community product / Nakhonratchasima
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บทนา
โครงกำรหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เป็นโครงกำรระดับประเทศที่รัฐบำลมุ่งเน้นให้ประชำชนชำวไทย ในตำบลต่ำงๆ มี
ควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมีกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนต่อเนื่อง สำมำรถดำรงชีวิตด้วยตนเองและยังลดกำรพึ่งพำสินค้ำต่ำงประเทศ เป็น
ผลให้เศรษฐกิจของประเทศไทยมีลักษณะเศรษฐกิจที่พอเพียงและมีรำกฐำนที่มั่นคงตลอดจนลดปัญหำกำรอพยพย้ำยถิ่นฐำนเข้ำ
สู่เมือง ดังนั้นกำรที่โครงกำรหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์จะประสบผลสำเร็จได้นั้น กำรยอมรับผลิ ตภัณฑ์ของผู้บริโภคเป็นปัจจัยที่
สำคัญอย่ำงหนึ่ง กลุ่มอนุรักษ์หัตถกรรมไทย(เมืองย่ำโม) อำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่จัดตั้งเพื่อสนอง
นโยบำยหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ ปีพุทธศักรำช 2541 เป็นต้นมำ ดำเนินงำนภำยใต้ชื่อตรำสินค้ำศศิธร (Sasiton) ผลิต
สินค้ำประเภทเครื่องสำอำง เช่น ผลิตภัณฑ์จำกสำรสกัดน้ำนมแพะ ได้แก่ สบู่ เกลือขัดผิว โลชั่นบำรุงผิว เป็นต้น ผลิตภัณฑ์จำก
สำรสกัดน้ำนมข้ำว ได้แก่ สบู่น้ำนมข้ำว(สำหรับผิวหน้ำ) โลชั่นบำรุงผิวน้ำนมข้ำว เป็นต้น ผลิตภัณฑ์จำกสำรสกัดสมุนไพร ได้แก่
แชมพูสำรสกัดจำกดอกอัญชัน น้ำมันสปำ เป็นต้น ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอำงเป็นที่นิยมของผู้บริโภคเป็นอย่ำงมำก จำกสภำวะกำร
ฟื้นตัวทำงเศรษฐกิจ และกระแสควำมนิยมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอำงที่ผลิตจำกสมุนไพรธรรมชำติ แต่ขณะเดียวกันสภำวะกำรตลำด
ของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอำง มีกำรแข่งขันสูง และมีรูป แบบบรรจุภัณฑ์ที่หลำกหลำยอันเป็นกลยุทธ์ทำงกำรตลำดในปัจจุบัน
เพรำะสภำพสังคม กำรดำรงชีวิต ที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้บริโภคเป็นผู้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ให้ สอดคล้องกับกำรดำรงชีวิตประจำวัน
เหล่ำนั้นด้วยตัวเอง จำก ห้ำงสรรพสินค้ำ ซุปเปอร์มำร์เกต เป็นต้น
ธุร กิ จขนำดย่ อมช่ วยให้ เกิ ด กำรกระจำยรำยได้จ ำกกลุ่ มผู้ ผ ลิต ไปสู่ ก ลุ่ มผู้ บ ริโ ภคในระดั บต่ ำ งๆ ซึ่ งเป็ นตั ว ช่ว ยให้
โครงสร้ำงทำงเศรษฐกิจและสังคมดีขึ้น ในช่วงภำวะเศรษฐกิจที่ซบเซำที่ผ่ำนมำธุรกิจผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยกลับเป็นธุรกิจที่มีกำร
เติบโตสวนกระแส โดยมีอัตรำกำรเจริญเติบโตไม่ต่ำกว่ำ 20%- 30% ต่อปี มีมูลค่ำตลำดประมำณ 30,000 ล้ำนบำท อันเกิดจำก
กระแสควำมนิยมของผู้บริโภคที่หันกลับไปใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชำติแทนสำรเคมี สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอำงสำรสกัดจำก
ธรรมชำติมีมูลค่ำตลำดประมำณ 2,000 ล้ำนบำท จำกกำรวิเครำะห์กำรแข่งขันในอุตสำหกรรมและศักยภำพในกำรทำกำไรใน
อนำคต พบว่ำอุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอำงสำรสกัดจำกธรรมชำติ ยังมีศักยภำพในกำรทำกำไรที่ดี ทั้งยังมีอำนำจต่อรอง
ระหว่ำงผู้ผ ลิตและผู้บริ โภคในระดับที่ น่ำ พึงพอใจ จำกสภำวะกระแสควำมนิย มดั งกล่ ำว จึงเป็น เหตุเอื้ ออ ำนวยต่ อกำรน ำ
ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอำงสำรสกัดจำกธรรมชำติออกสู่ตลำดไปยังผู้บริโภคในระดับต่ำงๆ จำกกำรวิเครำะห์แข่งขันของคู่แข่งใน
ลักษณะกำรดำเนินธุรกิจเดียวกัน พบว่ำหำกสร้ำงควำมแตกต่ำงให้กับผลิตภัณฑ์ให้ชัดเจนในสำยตำของผู้บริโภค และสร้ำงควำม
เชื่อมั่นในตรำสินค้ำอย่ำงต่อเนื่อง ก็จะเป็นกำรรักษำศักยภำพในกำรสร้ำงกำไรระยะยำวอย่ำงมั่นคง (อุมำพร สุเมธกิจกำร.2545)
ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอำงสำรสกัดจำกธรรมชำติ จำหน่ำยผลิตภัณฑ์เครื่องสำอำงสำรสกัดจำกธรรมชำติ ที่มีคุณภำพสูง สู่
สังคมไทยด้วยรูปแบบที่ทันสมัย มีคุณค่ำต่อสุขภำพและเหมำะสมกับวิถีชีวิตปัจจุบัน เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรและสร้ำงควำม
พึงพอใจให้แก่ผู้บริโภค แต่ธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมบำงส่วนยังประสบปัญหำด้ำนคุณภำพของวัสดุไม่ดีพอ ปัญหำด้ำน
กำรตลำด และปัญหำเงินทุน กล่ำวถึงปัญหำด้ำนกำรตลำดเกี่ยวกับกำรแข่งขัน ผู้ผลิตต้องเน้นกลยุทธ์กำรสร้ำงควำมแตกต่ำงใน
ผลิตภัณฑ์ อำทิ ลักษณะคุณภำพ รูปแบบ กำรสร้ำงตรำสินค้ำให้แข็งแกร่ง กำรปรับปรุงพัฒนำบรรจุภัณฑ์ให้สวยงำมทันสมัยเพื่อ
สร้ำงอิทธิพลต่อผู้บริโภคและเกิดกำรได้เปรียบในกำรแข่งขันทำงตลำด ดังนั้นบรรจุภัณฑ์ควรได้รับกำร พัฒนำอยู่ตลอดเวลำ
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งสินค้ำเครื่องสำอำง (ไว จำรมำน. 2547) ซึ่งกำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ตรงกับภำพลักษณ์ของเครื่องสำอำง
และต้องมีส่วนสร้ำงแรงจูงใจในกำรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอำง นักออกแบบจึงควรเน้นรูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีรูปทรงที่
สวยงำม ง่ำยต่อกำรใช้งำน เพื่อไม่ให้ผู้บริโภครู้สึกยุ่งยำกในกำรใช้งำน ในกำรออกแบบกรำฟิกรูปแบบของตัวอักษรที่ใช้กับบรรจุ
ภัณฑ์ ตัวอักษรที่สำมำรถสื่อควำมหมำยที่แตกต่ำงกันไปตำมลักษณะของตัวอักษรที่ใช้ เช่น ลักษณะตัวอักษรแบบตัวพิพม์หนำจะ
สื่อถึงควำมแข็งแกร่งของสินค้ำ ลักษณะตัวอักษรแบบตัวเขียนที่ประณีตจะสื่อถึงควำมอ่อนนุ่ม นุ่มนวล (นภวรรณ คณำนุรักษณ์
2547) สิ่งสำคัญก่อนทำกำรออกแบบบรรจุภัณฑ์เรำควรที่จะเข้ำใจและทำควำมรู้จักกับผู้ซื้อให้ดีเสียก่อนว่ำเขำต้องกำรและมอง
หำสินค้ำแบบไหน เพื่อนำมำออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สำมำรถดึงดูดควำมสนใจ เร้ำควำมรู้สึกกระตุ้นกำรตัดสินใจ และสร้ำงกำร
จดจำให้กับผู้บริโภคสินค้ำนั้นได้ (ชัยรัตน์ อัศวำงกูร. 2548)
สำหรั บกำรตลำดที่เ กี่ ย วข้ อ งกับ พฤติก รรมกำรตัด สิ น ใจซื้ อ ของผู้ บ ริโ ภค ตั ว อย่ำ งกำรวิ จั ยกำรเลื อ กซื้ อ
โทรศัพท์มือถือ Kotler (2000)ได้อธิบำยถึง ควำมสำคัญของปัจจัยส่วนผสมทำงกำรตลำดที่ผู้ บริโภคใช้ในกำรตัดสินใจซื้อ
ประกอบด้วย ด้ำนผลิตภัณฑ์ รำคำ ช่องทำงจำหน่ำยและกำรส่งเสริมกำรตลำด ในกำรตัดสินใจเลือกซื้อสินค้ำ ผู้บริโภคจะใช้
ลักษณะบำงประกำรที่สำคัญของสินค้ำที่มีผลต่อคุณภำพและกำรทำงำนของสินค้ำเป็นเกณฑ์ในกำรตัดสินใจเลือกซื้อสินค้ำ ซึ่ง
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ลักษณะดังกล่ำว สัญลักษณ์ที่เป็นตัวบ่งชี้คุณภำพและกำรทำงำนของสินค้ำ (Product cue) ซึ่งแบ่งเป็นสัญลักษณ์ภำยนอกที่ใช้
ในกำรบ่งชี้คุณภำพและกำรทำงำนของสินค้ำ (Extrinsic Cue) หมำยถึงลักษณะของสิ้นค้ำที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของตัวสินค้ำและ
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคุณภำพและกำรทำงำนของสินค้ำโดยตรง แต่ผู้บริโภคนิยมจะใช้เป็นเกณฑ์ในกำรตัดสินใจซื้อเนื่องจำกสังเกตได้
ง่ำย เช่น รำคำ ตรำสินค้ำ รูปทรง ข้อควำมต่ำงๆ ในโฆษณำและบรรจุภัณฑ์เป็นต้น ในขณะที่ผู้บริโภคอำจใช้สัญลักษณ์ภำยนอก
เป็นตัวเบ่งชี้คุณภำพและกำรทำงำนของสินค้ำเป็นเกณฑ์ในกำรตัดสินใจซื้อ สัญลักษณ์ภำยในที่บ่งชี้คุณภำพและกำรทำงำนของ
สินค้ำหมำยถึงคุณภำพของสินค้ำที่มีผลต่อคุณภำพและกำรทำงำนของสินค้ำโดยตรง เช่น กำรออกแบบ รสชำติ คุณภำพหรือ
ลักษณะทำงกำยภำพที่จับต้องได้เป็นต้น เมื่อผู้บริโภคไม่คุ้นเคยกับสินค้ำละเป็นกำรยำกที่จะระบุสัญลักษณ์ภำยในที่เป็นตัวบ่งชี้
คุณภำพและกำรทำงำนของสินค้ำผู้บริโภคมีแนวโน้มจะใช้สัญลักษณ์ภำยนอกของสินค้ำในกำรประเมินคุณภำพของสินค้ำและกำร
ตัดสินใจซื้อสินค้ำ
จำกมู ลเหตุ ดั งกล่ ำ วผู้ วิ จั ย ได้ เ ห็ นควำมสำคั ญ ของกำรตอบสนองควำมต้ องกำรของผู้ บริ โ ภค โดยผ่ำ นกำรเรี ย นรู้
พฤติกรรมของผู้บริโภคในกำรตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนสมุนไพรไม่ใช่ยำ รูปแบบบรรจุภัณฑ์และกรำฟิกบนบรรจุภัณฑ์ ที่
สำมำรถถ่ ำ ยทอดเอกลั กษณ์ เ ฉพำะถิ่น ของจั งหวัด นครรำชสี มำให้ เ หมำะสมกั บ กำรรับ รู้ ข องผู้ บ ริโ ภค เพื่ อ ประชำสั ม พั น ธ์
ภำพลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนครรำชสีมำ และเป็นแนวทำงสำหรับให้ผู้ผลิตในกำรพัฒนำกลยุทธ์ทำงกำรตลำดให้มี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษำภำพลักษณ์และรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีผลต่อกำรตัดสินใจเลือกซื้อของผู้บริโภค : กรณีศึกษำ ผลิตภัณฑ์
ชุมชน ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่ยำ ในโครงกำรหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ 4 ประเภทคือ
1) ผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำดผิวหน้ำ/ผิวกำย
2) ผลิตภัณฑ์บำรุงและดูแลผิวหน้ำ/ผิวกำย
3) ผลิตภัณฑ์เพื่อควำมหอมของร่ำงกำย
4) ผลิตภัณฑ์ดูแลผม
2. เพื่อพัฒนำภำพลักษณ์และรูปแบบบรรจุภัณฑ์ กรณีศึกษำ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่ยำ ในโครงกำร
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ 4 ประเภทคือ
1) ผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำดผิวหน้ำ/ผิวกำย
2) ผลิตภัณฑ์บำรุงและดูแลผิวหน้ำ/ผิวกำย
3) ผลิตภัณฑ์เพื่อควำมหอมของร่ำงกำย
4) ผลิตภัณฑ์ดูแลผม
3. เพื่อประเมินควำมพึงพอใจและกำรตัดสินใจเลือกซื้อของผู้บริโภคที่มีต่อภำพลักษณ์และรูปแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์
ชุมชนประเภทสมุนไพรไม่ใช่ยำ ตรำศศิธร (SASITRON)

วิธีดาเนินการวิจัย
กำรศึ กษำและพัฒ นำภำพลัก ษณ์ และรูป แบบบรรจุภั ณฑ์ ที่ มีผ ลต่ อกำรตัด สิ นใจเลือ กซื้ อของผู้ บริ โภคกรณี ศึก ษำ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่ยำ ในโครงกำรหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ ผู้วิจัย
ดำเนินกำรวิจัยดังต่อไปนี้
1.ศึกษำข้อมูลเบื้องต้น ประกอบไปด้วย ศึกษำประวัติและศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดนครรำชสีมำ ศึกษำผลิตภัณฑ์
สมุนไพรทีไ่ ม่ใช่ยำ ศึกษำศิลปะพื้นบ้ำน ศึกษำหลักกำรกำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ ศึกษำพฤติกรรมของผู้บริโภค ศึกษำกรรมวิธีกำร
ผลิตบรรจุภัณฑ์ และวิเครำะห์ข้อมูล โดยทำกำรเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถำมควำมต้ องกำรเบื้องต้นของผู้ผลิต ที่มีต่อบรรจุภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประเภท สมุนไพรที่ไม่ใช่ยำ ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัยและเก็บข้อมูลควำมต้องกำรเบื้องต้นของผู้ผลิต คือ กลุ่ม
ผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่ยำ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ ประกอบด้วย 5 กลุ่มคือ กลุ่มปฏิพันธ์
น้ำนมข้ำว กลุ่มสุริยะฟำร์ม กลุ่มแปรรูปสมุนไพรหนองบัว กลุ่มอำชีพโพธิ์กลำง และกลุ่มอนุรักษ์หัตถกรรมไทย(เมืองย่ำโม) ผู้วิจัย
ใช้ วิธี แบบเจำะจงในกำรคัด เลื อกเพื่ อเป็ นตั วแทนของกลุ่ม กลุ่ ม ประชำกรทั้งหมด กลุ่ม ตัว อย่ ำงคือ ตั วแทนของกลุ่ม ผู้ผ ลิ ต
ผลิตภัณฑ์ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่ยำ กลุ่มละ 1 คน จำกทั้งหมด 5 กลุ่ม รวมทั้งสิ้น 5 คน
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ผู้วิจัยได้ทำกำรศึกษำเอกลักษณ์ของจังหวัดนครรำชสีมำจำกข้อมูลทุติยภูมิและได้ทำกำรวิเครำะห์ข้อมูล จำก
กำรเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถำมควำมต้องกำรเบื้องต้นของผู้ผลิตที่มี ต่อบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประเภท สมุนไพรที่ไม่ใช่ยำ
ในโครงกำรหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ทรำบถึงภำพลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนครรำชสีมำ รูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่
ก่อให้เกิดกำรตัดสินใจเลือกซื้อของผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประเภท สมุนไพรที่ไม่ใช่ยำ ในโครงกำรหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
วิเครำะห์ข้อมูลเพื่อนำไปสู่กระบวนกำรออกแบบ
2. ทำกำรออกแบบร่ำงฉลำกบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่ยำ 4 ประเภทคือ 1) ผลิตภัณฑ์ทำ
ควำมสะอำดผิวหน้ำ/ผิวกำย 2) ผลิตภัณฑ์บำรุงและดูแลผิวหน้ำ/ผิวกำย 3) ผลิตภัณฑ์เพื่อควำมหอมของร่ำงกำย 4) ผลิตภัณฑ์
ดูแลผม ผู้วิจัยนำผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกแบบสอบถำมควำมต้องกำรเบื้องต้นของผู้ผลิตที่มีต่อบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ประเภท สมุนไพรที่ไม่ใช่ยำ โดยออกแบบฉลำกบนบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประเภทสมุนไพรไม่ใช่ยำ รวมทั้งสิ้น 4 ประเภท
รูปแบบบรรจุภัณฑ์ 3 ประเภทคือ ขวด หลอด และกระปุก
3. ทำกำรประเมินแบบภำพร่ำงฉลำกบนบรรจุภัณฑ์จำนวน 3 แบบ โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรออกแบบบรรจุภัณฑ์
จำนวน 4 คน และตัวแทนผู้ผลิตคือ ตัวแทนกลุ่มอนุรักษ์หัตถกรรมไทย (เมืองย่ำโม) จำนวน 1 คน รวมทั้งสิ้น 5 โดยกำรประเมิน
ด้ำนควำมเหมำะสมของกำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ ประกอบด้วย
ด้ำนกำรถ่ำยทอดภำพลักษณ์อันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนครรำชสีมำ ด้ำนรูปแบบบรรจุภัณฑ์ ด้ำนกรำฟิกบนบรรจุภัณฑ์ และ
ด้ำนประโยชน์ใช้สอย
4. วิเครำะห์ข้อมูล ปรับปรุงแบบร่ำงฉลำกบนบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่ยำ ตำมข้อเสนอแนะ
ของผู้เชี่ยวชำญ และสร้ำงต้นฉลำกบรรจุภณ
ั ฑ์
5. ประเมินผลด้ำนควำมพึงพอใจที่มีผลต่อกำรตัดสินใจเลือกซื้อ ของผู้บริโภคที่มีต่อบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่ยำ 4 ประเภท ที่ได้รับกำรพัฒนำขึ้นใหม่ ภำยใต้ตรำสินค้ ำ ศศิธร (Sasitron) ประชำกรที่ใช้ในกำร
ประเมินควำมพึงพอใจที่มีผลต่อกำรตัดสินใจเลือกซื้อของผู้บริโภค คือประชำกรในจังหวัดนครรำชสีมำ ที่มำเที่ยวงำนวันฉลองชัย
ชนะท้ำวสุรนำรี วิธีกำรสุ่มแบบเจำะจงเพื่อเลือก กลุ่มตัวอย่ำง จำนวน 30 คน คือ ผู้บริโภคที่กำลังสนใจและเลือกซื้อสินค้ำ
ประเภทผลิตภัณฑ์ชุมชนไม่ใช่ยำ ในงำน และในเวลำที่กำหนด และวิเครำะห์ข้อมูล
6. นำเสนอผลงำนวิจยั และอภิปรำยผล

ภาพที่ 1 กำรเก็บข้อมูลด้ำนควำมต้องกำรเบื้องต้นของผู้ผลิตที่มีต่อบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่ยำ
ที่มา ถ่ำยภำพโดนนำงสำวทิพวรรณ มะโฮงคำ เมื่อวันที่ 14 มิถุนำยน 2554
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ภาพที่ 2 ผลิตภัณฑ์ชุมชนสมุนไพรที่ไม่ใช่ยำของกลุ่มอนุรักษ์หัตถกรรมไทย(เมืองย่ำโม)
ที่มา ถ่ำยภำพโดยนำงสำวทิพวรรณ มะโฮงคำ เมื่อวันที่ 14 มิถุนำยน 2554

ภาพที่ 3 กำรออกแบบภำพร่ำงบรรจุภณ
ั ฑ์
ที่มา ถ่ำยภำพโดยนำงสำวทิพวรรณ มะโฮงคำ เมื่อวันที่ 27 สิงหำคม 2554
แนวควำมคิดในกำรออกแบบรูปแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนในครั้งนี้ คือ กำรนำเอำเอกลักษณ์ของ
จังหวัดนครรำชสีมำ ประกอบด้วย ปรำสำทหินพิมำย เครื่องปั้นดินเผำ และผ้ำไหมปักธงชัยนำมำเป็นกรำฟิกบนฉลำกบรรจุภัณฑ์
นำสีจริงของผลิตภัณฑ์และภำพเพือ่ แสดงถึงสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ชุมชน นำคำขวัญประจำจังหวัดนครำช
สีมำคือ เมืองหญิงกล้ำ ผ้ำไหมดี หมี่โครำช ปรำสำทหิน ดินด่ำนเกวียน แสดงบนฉลำกบรรจุภณ
ั ฑ์ เพื่อประชำสัมพันธ์ให้คนทั่วไป
รู้จักจังหวัดนครรำชสีมำ
54

วำรสำรวิชำกำร ศิลปะสถำปัตยกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 เมษำยน – กันยำยน 2555
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ภาพที่ 4 กำรออกแบบรูปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ครั้งที่ 1
ที่มา ถ่ำยภำพโดยนำงสำวทิพวรรณ มะโฮงคำ เมื่อวันที่ 9 กันยำยน 2554

ภาพที่ 5 กำรออกแบบรูปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ครั้งที่ 2
ที่มา ถ่ำยภำพโดยนำงสำวทิพวรรณ มะโฮงคำ เมื่อวันที่ 15 กันยำยน 2544
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ภาพที่ 6 กำรออกแบบรูปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์สุดท้ำย
ที่มา ถ่ำยภำพโดยนำงสำวทิพวรรณ มะโฮงคำ เมื่อวันที่ 20 ตุลำคม 2554

ภาพที่ 7 รูปแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่ยำ ตรำศศิธร(Sasitron)
ที่มา ถ่ำยภำพโดยนำงสำวทิพวรรณ มะโฮงคำ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกำยน 2554
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย มี 3 แบบ ได้แก่
แบบที่ 1 แบบสอบถำมควำมต้องกำรเบื้องต้นของผู้ผลิตที่มีต่อบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประเภทสมุนไพร
ที่ไม่ใช่ยำ เป็นคำถำมแบบตรวจสอบรำยกำร (Check list) ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ ข้อมูลส่วนตัว ประกอบด้วย เพศ อำยุ
สถำนภำพ ระดับกำรศึกษำ ระยะเวลำดำเนินธุรกิจ รำยได้ต่อเดือน ภูมิลำเนำ คำถำมข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ชุมชน ประเภท
สมุนไพรทีไ่ ม่ใช่ยำ ประกอบไปด้วย เหตุผลที่ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่ยำ และเหตุผลที่
ผู้บริโภคไม่ตัดสินใจเลือกซื้อ สำเหตุกำรตัดสินใจเลือกซื้อของผู้บริโภค ควำมถี่ในกำรซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่
ยำ ของผู้บริโภค แหล่งจำหน่ำยสินค้ำ ประเภทผลิตภัณฑ์ชุมชน ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่ยำ ที่ผู้บริโภคเลือกซื้อ และคำถำม
เกี่ยวกับภำพลักษณ์อันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนครรำชสีมำ และรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดกำรตัดสินใจซื้อของผลิตภัณฑ์
ชุมชน ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่ยำ
แบบที่ 2 แบบประเมินควำมเหมำะสมด้ำนกำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ (แบบร่ำง) จำนวน 3 แบบ สำหรับ
ผู้เชี่ยวชำญ เป็นแบบ (Rating scale) แต่ละข้อแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ตำมหลักกำรวัดของลิเคทสเกล อ้ำงใน (บุญธรรม กิจปรีดำ
บริสุ ทธิ์.2549) ประเด็ นประเมิ นประกอบไปด้ว ย 4 ด้ำนคือ ด้ำนกำรถ่ำ ยทอดภำพลั กษณ์ อันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวั ด
นครรำชสีมำ ด้ำนโครงสร้ำงบรรจุภัณฑ์ ด้ำนกรำฟิกบนบรรจุภัณฑ์ และด้ำนประโยชน์ใช้สอย
แบบที่ 3 แบบประเมินควำมพึงพอใจและกำรตัดสินใจเลือกซื้อของผู้บริโภคที่มีต่อบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์
ชุมชน ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่ยำ ตรำศศิธร (Sasitron) 4 ประเภท ที่พัฒนำขึ้นใหม่ เป็นภำพประกอบจำนวน 1 ชุด ประกอบไป
ด้วย บรรจุภัณฑ์ รูป ขวด หลอด และกระปุก เป็นแบบ (Rating scale) แบบสอบถำมประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนตัว
ประกอบด้วย เพศ อำยุ สถำนภำพ ระดับกำรศึกษำ อำชีพ รำยได้ต่อเดือน ส่วนที่ 2 คือ ข้อมูลเบื้องต้นในกำรตัดสินใจเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่ยำ ประกอบด้วย ควำมสนใจในผลิตภัณฑ์ชุมชน ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่ยำ เหตุผลใน
กำรตัดสินใจเลือกซื้อ ผลิ ตภัณฑ์ชุมชน ประเภทสมุ นไพรที่ไม่ใช่ยำ เหตุผลที่ไม่ตัดสินใจเลือกซื้อ สำเหตุที่ตัดสิ นใจเลือกซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่ยำ ระยะควำมถี่ในกำรซื้อแต่ละครั้ง แหล่งเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน ประเภทสมุนไพรที่
ไม่ใช่ยำ ส่วนที่ 3 ด้ำนควำมพึงพอใจที่มีผลต่อกำรตัดสินใจเลือกซื้อ ประกอบด้วย บรรจุภัณฑ์มีผลก่อให้เกิดกำรตัดสินใจเลือกซื้อ
ค่ำเฉลี่ย รูปแบบบรรจุภัณฑ์ สำมำรถสร้ำงควำมดึงดูดควำมสนใจ ทำให้รู้สึกว่ำสินค้ำมีคุณภำพ บรรจุภัณฑ์สำมำรถสร้ำงควำม
เชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ กรำฟิกมีควำมน่ำสนใจเหมำะสมกับผลิตภัณฑ์ กรำฟิกสำมำรถถ่ำยถอดเอกลักษณ์ของจังหวัดนครรำชสีมำ
ตรำสัญลักษณ์สำมำรถสร้ำงควำมเชื่อมั่นในตัวผลิตภัณฑ์ ภำพประกอบมีควำมเหมำะสมกับผลิตภัณฑ์ ควำมเหมำะสมของขนำด
ปริมำณที่บรรจุสะดวกในกำรใช้งำน และเหมำะสมกับพฤติกรรมผู้บริโภคและกำรตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่พัฒนำรูปแบบ
บรรจุภัณฑ์ขึ้นใหม่
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
จำกจำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม 30 คน พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 57.70 % และเพศชำย ร้อย
ละ 43.30% อำยุส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 18-25% ปี ร้อยละ 33.30% ช่วงอำยุ 34-40 ปี และช่วงอำยุ 41 ปีขึ้นไป ร้อยละ 26.70%
และช่วงอำยุ 26-33 ปี ร้อยละ 13.30% สถำนภำพส่วนใหญ่โสด ร้อยละ 76.70% สมรส 23.30% และไม่มีกำรหย่ำร้ำง ระดับ
กำรศึกษำส่วนใหญ่ปริญญำตรี ร้อยละ 53.30% สูงกว่ำปริญญำตรี ร้อยละ 33.30% และต่ำกว่ำปริญญำตรี ร้อยละ 13.40%
รำยได้ต่อเดือนส่วนใหญ่ มำกกว่ำ200,001บำทขึ้นไป ร้อยละ 36.70% ช่วงรำยได้ 5,000 – 10,000 บำท ร้อยละ 30.00% ช่วง
รำยได้ 15,001 – 200,000บำท ร้อยละ23.30% และช่วงรำยได้10,001 – 15,000บำท ร้อยละ 10.00% อำชีพส่วนใหญ่เป็น
พนักงำนรำชกำร ร้อยละ 36.80 %นักศึกษำ ร้อยละ 33.30% ประกอบธุรกิจส่วนตัวขนำดเล็ก ร้อยละ 13.30% ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัวขนำดใหญ่ ร้อยละ 10.00% และพนักงำนเอกชน ร้อยละ 6.60%
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อของผู้บริโภค
จานวน
(n=30)

ประเด็นคาถาม
1. ท่ำนมีควำมสนใจในผลิตภัณฑ์ชุมชน ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่ยำ
สนใจ
ไม่สนใจ
รวม
2. ท่ำนมีเหตุผลใดในกำรตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่ยำ
ผลิตภัณฑ์มีสรรพคุณตรงตำมควำมต้องกำร
เชื่อมั่นในคุณภำพของตัวผลิตภัณฑ์ชุมชน
บรรจุภัณฑ์มีควำมน่ำสนใจ มีประโยชน์ใช้สอย
เพือ่ ส่งเสริมกำรขำยสินค้ำผลิตภัณฑ์ชุมชน
รวม
3. ท่ำนมีเหตุผลใดที่ไม่ตัดสินใจเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์ไม่มีสรรพคุณตรงตำมควำมต้องกำร
ไม่เชื่อมั่นในคุณภำพของตัวผลิตภัณฑ์ชุมชน
บรรจุภัณฑ์ไม่มีควำมน่ำสนใจ
กรำฟิกไม่สำมำรถดึงดูดควำมน่ำสนใจได้
รวม
4. จุดประสงค์ที่ทำให้ท่ำนตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่ยำ (เลือกตอบได้
มำกกว่ำ 1 ข้อ)
มีควำมพึงพอใจในสรรพคุณผลิตภัณฑ์
เพื่อเป็นของฝำก
แรงจูงใจจำกพนักงำนขำย
อื่นๆ คือ.....................................................
5. ระยะควำมถี่ในกำรซื้อผลิตภัณฑ์ในแต่ละครั้ง
เดือนละครั้ง
2 เดือนครั้ง
3 เดือนครั้ง
มำกกว่ำ 4 เดือนต่อครั้ง
รวม
6. แหล่งเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่ยำ
ตัวแทนจำหน่ำย
ห้ำงสรรพสินค้ำ
ซุปเปอร์มำร์เกต
งำนแสดงสินค้ำโครงกำรหนึง่ ตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
รวม
7. ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่ยำ ที่ท่ำนเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำดผิวกำย/หน้ำ ได้แก่ สบู่ โฟมล้ำงหน้ำ
ผลิตภัณฑ์บำรุงและดูแลผิวกำย/หน้ำ ได้แก่ โลชั่นบำรุงผิว
ผลิตภัณฑ์เพื่อควำมหอมของร่ำงกำย
ผลิตภัณฑ์ดูแลผม
รวม

ร้อยละ

27
3
30

90.00
10.00
100.00

18
6
4
2
30

60.00
20.00
13.30
6.70
100.00

11
5
9
5
30

36.60
16.70
30.00
16.70
100.00

23
4
1
2
-

76.70
13.30
3.30
6.70
-

12
10
4
4
30

40.10
33.30
13.30
13.30
100.00

3
13
1
13
30

10.10
43.30
3.30
43.30
100.00

8
14
1
7
30

26.70
46.70
3.30
23.30
100.00

จำกตำรำงที่ 1 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลเบื้องต้นที่มีผลต่อกำรตัดสินใจเลือกซื้อของผู้บริโภค กรณีศึกษำ : ผลิตภัณฑ์
ชุมชน ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่ยำ ในโครงกำรหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ พบว่ำกลุ่มผู้บริโภคมี
ควำมสนใจในผลิตภัณฑ์ชุมชน ร้อยละ90.00% และไม่มีควำมสนใจ ร้อยละ 10.00% เหตุผลในกำรตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
ชุมชน ผลิตภัณฑ์มีสรรพคุณตรงตำมควำมต้องกำร ร้อยละ 60.00% เชื่อมั่นในคุณภำพของตัวผลิตภัณฑ์ ชุมชน ร้อยละ 20.00%
บรรจุภัณฑ์มีควำมน่ำสนใจ มีประโยชน์ใช้สอย ร้อยละ 13.30% และเพื่อส่งเสริมสินค้ำ ผลิตภัณฑ์ชุมชนในโครงกำรหนึ่งตำบล
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หนึ่งผลิตภัณฑ์ ร้อยละ 6.70% เหตุผลที่ไม่ตัดสินใจเลือกซื้อส่วนใหญ่คือ ผลิตภัณฑ์ไม่มีสรรพคุณตรงตำมควำมต้องกำร ร้อยละ
36.60% ไม่เชื่อมั่นในคุณภำพของตัวผลิตภัณฑ์ ชุมชน ร้อยละ 16.70% บรรจุภัณฑ์ไม่มีควำมน่ำสนใจ ร้อยละ 30.00% และ
กรำฟิกไม่สำมำรถดึงดูดควำมน่ำสนใจได้ ร้อยละ 16.70% จุดประสงค์ในกำรที่ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน ควำมพึงพอใจ
ในสรรพคุณผลิตภัณฑ์(กำรซื้อซ้ำ) ร้อยละ 76.70% เพื่อเป็นของฝำก ร้อยละ 13.30% แรงจูงใจจำกพนักงำนขำย ร้อยละ 3.30
% และอื่นๆ ร้อยละ 6.70 % ประกอบด้วย ควำมอยำกทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ กระแสควำมนิยมของสังคม ระยะควำมถี่ในกำรซื้อ
ผลิตภัณฑ์ในแต่ละครั้ง ระยะ 1เดือนครั้ง ร้อยละ 40.10% ระยะ2 เดือนครั้ง ร้อยละ 33.30% ระยะ 3 เดือนครั้ง ร้อยละ
13.30% และระยะมำกกว่ำ 6 เดือนในแต่ละครั้ง ร้อยละ 13.30 แหล่งเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน ห้ำงสรรพสินค้ำ และงำนแสดง
สินค้ำโครงกำรหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ร้อยละ 43.30% ตัวแทนจำหน่ำย ร้อยละ 10.10% และซุปเปอร์มำร์เกต ร้อยละ
3.30% ประเภทของผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่ยำ ที่ตัดสินใจเลือกซื้อ ประเภทผลิตภัณฑ์บำรุงและดูแล
ผิวกำย/หน้ำ ร้อยละ 46.70% ประเภทผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำดผิวกำย/หน้ำ ร้อยละ 26.70% ประเภทผลิตภัณฑ์ดูแลผม ร้อย
ละ 23.30% และประเภทผลิตภัณฑ์เพื่อควำมหอมของร่ำงกำย ร้อยละ 3.30%
ตารางที่ 2 ผลกำรวิเครำะห์แบบสอบถำมด้ำนควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรตัดสินใจเลือกซื้อ
ผู้บริโภค
ประเด็นคาถาม ด้านความพึงพอใจที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
(n=30)
ระดับความพึง
พอใจ
S.D.
X
1. บรรจุภณ
ั ฑ์มผี ลก่อให้เกิดกำรตัดสินใจเลือกซื้อ
4.20 0.61
มำก
2. รูปแบบบรรจุภัณฑ์ สำมำรถสร้ำงควำมดึงดูดควำมสนใจ ทำให้รสู้ ึกว่ำสินค้ำมี
4.26 0.63
มำก
คุณภำพ
3. บรรจุภณ
ั ฑ์สำมำรถสร้ำงควำมเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์
4. กรำฟิกมีควำมน่ำสนใจเหมำะสมกับผลิตภัณฑ์
5. กรำฟิกสำมำรถถ่ำยถอดเอกลักษณ์ของจังหวัดนครรำชสีมำ
6. ตรำสัญลักษณ์สำมำรถสร้ำงควำมเชื่อมั่นในตัวผลิตภัณฑ์
7. ภำพประกอบมีควำมเหมำะสมกับผลิตภัณฑ์
8.ควำมเหมำะสมของขนำดปริมำณที่บรรจุสะดวกในกำรใช้งำน และเหมำะสมกับ
พฤติกรรมผู้บริโภค
รวม
ประเด็นคาถาม การตัดสินใจเลือกซื้อ

4.20
4.33
4.26
4.33
4.36

0.66
0.66
0.58
0.71
0.61

มำก
มำก
มำก
มำก
มำก

4.30

0.70

มำก

4.28 0.64
จานวน
(n=30)

มาก
ร้อยละ

9. ท่ำนตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่พัฒนำภำพลักษณ์รูปแบบบรรจุภัณฑ์ขึ้นใหม่
หรือไม่
ซื้อ
29
96.70
ไม่ซื้อ
1
3.30
รวม
30
100.00
ผลกำรวิเครำะห์แบบสอบถำมด้ำนควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรตัดสินใจเลือกซื้อ พบว่ำ บรรจุภัณฑ์มีผลก่อให้เกิดกำร
ตัดสินใจเลือกซื้อ ค่ำเฉลี่ย( X = 4.20) มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก รูปแบบบรรจุภัณฑ์ สำมำรถสร้ำงควำมดึงดูดควำมสนใจ
ทำให้รู้สึกว่ำสินค้ำมีคุณภำพ ค่ำเฉลี่ย( X = 4.26) มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก บรรจุภัณฑ์สำมำรถสร้ำงควำมเชื่อมั่นใน
ผลิตภัณฑ์ ค่ำเฉลี่ย( X = 4.20) มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก กรำฟิกมีควำมน่ำสนใจเหมำะสมกับผลิตภัณฑ์ ค่ำเฉลี่ย( X =
4.33) มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก กรำฟิกสำมำรถถ่ำยถอดเอกลักษณ์ของจังหวัดนครรำชสีมำ ค่ำเฉลี่ย( X = 4.21) มีควำม
พึงพอใจอยู่ในระดับมำก ตรำสัญลักษณ์สำมำรถสร้ำงควำมเชื่อมั่นในตัวผลิตภัณฑ์ ค่ำเฉลี่ย( X = 4.33) มีควำมพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมำก ภำพประกอบมีควำมเหมำะสมกับผลิตภัณฑ์ ค่ำเฉลี่ย( X = 4.36) มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก ควำมเหมำะสม
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ของขนำดปริมำณที่บรรจุสะดวกในกำรใช้งำน และเหมำะสมกับพฤติกรรมผู้บริโภค ค่ำเฉลี่ย ( X = 4.30) มีควำมพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมำก
สรุปด้ำนควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรตัดสินใจเลือกซื้อโดยรวม ค่ำเฉลี่ย ( X = 4.28) ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.=0.64)
ควำมพึงพอใจมำก และกำรตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคทีต่ ัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่พัฒนำภำพลักษณ์และรูปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ขึ้น
ใหม่ ถึงร้อยละ 96.70 และไม่ตัดสินใจเลือกซื้อ ร้อยละ 3.30
สรุปและอภิปรายผล
จำกกำรที่ผู้วิจัยทำกำรศึกษำและพัฒนำภำพลักษณ์และรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีผลต่อกำรตัดสินใจเลือกซื้อของผู้บริโภค
: กรณีศึกษำผลิตภัณฑ์ชุมชน ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่ยำ ในโครงกำรหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ
สำมำรถสรุปและอภิปรำยผลได้ว่ำ
สรุปผลกำรศึกษำด้ำนภำพลักษณ์ทเี่ ป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนครรำชสีมำ ของกลุ่มผู้ผลิต สรุปผลได้ว่ำ ภำพลักษณ์อัน
เป็ น เอกลั ก ษณ์ ข องจั งหวั ด นครรำชสี ม ำ ด้ ำ นสถำปั ต ยกรรม คื อ อนุ ส ำวรี ย์ ท่ ำ นท้ ำ วสุ ร นำรี และปรำสำทหิ น พิ ม ำย ด้ ำ น
ขนบธรรมเนียมประเพณี คือ เครื่องปั้นดินเผำด่ำนเกียวน และผ้ำไหมปักธงชัย ซึ่งเป็นที่รู้จักกันของคนโดยทั่วไป ผู้วิจัยใช้กรอบ
แนวควำมคิดในกำรศึกษำเอกลักษณ์จำกแนวควำมคิดของวิบูลย์ ลี้สุวรรณ (2539) ที่กล่ำวว่ำ กำรจะให้ทรำบถึงเอกลักษณ์พื้นถิ่น
ควรศึกษำคุณลักษณะศิลปหัตถกรรมพื้นบ้ำนและควรศึกษำปัจจัยแวดล้อมกำรดำรงชีวิตประกอบกัน ผู้วิจยั จำเป็นต้องยกเลิกกำร
นำรูปอนุสำวรีย์ท่ำนท้ำวสุรนำรีนำมำใช้เพื่อออกแบบกรำฟิก สำเหตุอันเนื่องมำจำกข้อห้ำมของจังหวัดนครรำชสีมำ ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2554 เป็นต้นมำ ว่ำด้วยกำรห้ำมนำรูปอนุสำวรีย์ท่ำนท้ำวสุรนำรี เป็นสัญลักษณ์ในกำรออกแบบเพื่อกำรโฆษณำ ประชำสัมพันธ์
เพื่อกำรค้ำ หรือเพื่อเอื้อประโยชน์ กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ดั งนั้นกำรออกแบบกรำฟิกบนฉลำกบรรจุภัณฑ์ ในงำนวิ จัยครั้งนี้
เอกลักษณ์ประจำจังหวัดนครรำชสีมำจึงประกอบไปด้วย ปรำสำทหินพิมำย เครื่องปั้นดินเผำด่ำนเกียวน และผ้ำไหมปักธงชัย กำร
ออกแบบตรำสัญลักษณ์ศศิธร (Sasitron) เอกลักษณ์ที่นำมำออกแบบคือ ประตูชุมพล
สรุ ป ด้ำ นกำรถ่ ำ ยทอดเอกเอกลั กษณ์ ข องจั งหวั ด นครรำชสี ม ำ กลุ่ มผู้ ผ ลิ ตมี ค วำมเห็ นด้ ว ยเป็ น อย่ ำ งยิ่งในกำรน ำ
เอกลักษณ์ของจังหวัดนครรำชสีมำ สู่ออกแบบกรำฟิกบนฉลำกบรรจุภัณฑ์ กลุ่มผู้เชี่ยวชำญ เห็น เหมำะสมมำกที่สุด และกลุ่ม
ผู้บริโภคมีควำมพึงพอใจในระดับมำก
อภิปรำยผลได้ว่ำ ภำพลักษณ์ ที่เป็นเอกลักษณ์ของนครรำชสีมำก่อ ให้เกิดกำรตัดสินใจซื้อได้ อี กทั้งสำมำรถสร้ำ ง
แรงจูงใจให้เกิดกำรตัดสินใจซื้อเลือกได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สำเหตุเนื่องมำจำกผู้บริโภคในจังหวัดนครรำชสีมำมีควำมรู้ ค วำม
เข้ำใจ และสำมำรถจดจำเอกลักษณ์ของจังหวัดนครรำชสีมำได้เป็นอย่ำงดี โดยผู้วิจัยได้มีกำรศึกษำกำรรับรู้ด้ำนกำรถ่ำยทอด
เอกลักษณ์รูปแบบภำพจริงและรูปแบบภำพกรำฟิก พบว่ำ ผู้บริโภคมีกำรรับรู้รูปแบบภำพจริงได้ดีและเร็วกว่ำรูปแบบกรำฟิก แต่
กลับสร้ำงกำรยอมรับในตัวผลิตภัณ ฑ์ได้น้อย เมื่อเปรียบเทียบกับรูปแบบภำพกรำฟิกที่แสดงรำยละเอียดของเอกลักษณ์เพียง
เล็กน้อย กลับเป็นกำรสร้ำงแรงจูงใจให้เกิดกำรตัดสินใจซื้อได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด สำเหตุอันเนื่องมำจำกกำรรับรู้ของ
ผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่ยำนั้น ผู้บริโภครับรู้และต้องกำรสร้ำงควำมเข้ำใจระหว่ำงผลิตภัณฑ์ และ
กำรทำงำนของผลิตภัณฑ์โดยตรง แม้ภำพกรำฟิกจะสร้ำงแรงดึงดูดใจได้ประเด็นแรก แต่กลับเป็นประเด็นรองที่ผู้บริโภคสนใจ
เพรำะผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่ยำเป็นประเภทผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคให้ควำมสนใจหลักที่คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
และลักษณะกำรใช้งำน อันเนื่องมำจำกผลิตภัณฑ์ดังกล่ำวมีลักษณะกำรใช้งำนที่สัมผัสกับร่ำงกำยของผู้บริโภคโดยตรง อีกทั้ง
ผู้บริ โภคยั งเป็น ผู้ใ ช้งำนเพี ยงผู้เ ดีย ว จึงต้ องกำรควำมปลอดภั ยและกำรป้ องกันอั นตรำยที่ จำกผลิต ภัณ ฑ์ที่ ไม่ ได้ มำ ตรฐำน
เครื่องหมำยรับรองสินค้ำซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญบนฉลำกบรรจุภัณฑ์ ช่วยก่อให้เกิดกำรตัดสินใจเลือกซื้อได้
สรุปผลกำรออกแบบกรำฟิกบรรจุภัณฑ์ กรำฟิกและสีสันของบรรจุภัณฑ์เหมำะสมกับผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทสมุนไพร
ที่ไม่ใช่ยำ กลุ่มผู้เชี่ยวชำญเห็นว่ำมีควำมเหมำะสมมำก รูปแบบกรำฟิกสื่อควำมหมำยให้กลุ่มผู้บริโภครับรู้ถึงผลิตภัณฑ์ชุมชน
สมุนไพรที่ไม่ใช่ยำและกำรทำงำนของผลิตภัณฑ์ กลุ่มผู้เชี่ยวชำญเห็นว่ำมีควำมเหมำะสมมำก ตัวอักษรมีควำมเหมำะสมกับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่ยำ กลุ่มผู้เชี่ยวชำญเห็นว่ำมีควำมเหมำะสมมำก
อภิปรำผลได้ว่ำ กำรใช้รูปแบบตัวอักษรในกำรออกแบบกรำฟิกบนบรรจุภัณฑ์ช่วยก่อให้เกิดกำรตัดสินใจซื้อได้ ผู้วิจัยนำ
รูปแบบตัวอักษรกิตติธำดำ (Kittithada) ทั้งภำษำไทย และภำษำอังกฤษ บนฉลำกบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทสมุนไพรที่
ไม่ใช่ยำ สอดคล้องกับควำมต้องกำรและกำรรับรู้ ของกลุ่มผู้บริโภคมีต่อรูปแบบตัวอักษรที่อ่ำนง่ำย ชัดเจนได้เป็นอย่ำงดี ใน
ขณะเดียวกันรูปแบบตัวอักษรที่พลิ้วไหว มีผลต่อกำรรับรู้ของผู้บริโภคไปในแนวทำงสับสน วุ่นวำย ไม่สบำยตำ เนื่องจำกผู้บริโภค
มีควำมต้องกำรรู้ รำยละเอียดส่วนต่ำงๆของผลิตภัณฑ์ ผลกำรรับรู้ของกลุ่มผู้บริโภค ลักษณะใช้งำนของผลิตภัณฑ์ที่ต้องสัมผัสกับ
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ทุกส่ว นของร่ำ งกำยโดยตรง ตัว อักษรจำเป็นต้ องแสดงรำยละเอี ยดของผลิตภั ณฑ์ให้ ชัดเจน เพื่อ สร้ำงควำมรู้สึ กปลอดภั ย
น่ำเชื่อถือในคุณภำพผลิตภัณฑ์
สรุปผลกำรศึกษำด้ำนรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีผลต่อกำรตัดสินใจเลือกซื้อของกลุ่มผู้ผลิต ผู้วิจัยพบว่ำ รูปแบบบรรจุภัณฑ์
เป็นที่ต้องกำรของผู้บริโภคมีจำนวน 3 ประเภท ประกอบด้วย ขวด หลอด กระปุก และมีคุณคุณลักษณะของวัสดุ คือ พลำสติกใส
ผู้วิจัยจึงนำรูปแบบดังกล่ำวมำพัฒนำรูปแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่ยำ ซึ่งสอดคล้ องกับผลิตภัณฑ์
ตรำศศิธร (Sasitron) มีจุดเด่นคือ กำรเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติ ใส เพื่อโชว์เนื้อสีของผลิตภัณฑ์ เป็นกลยุทธ์ทำงกำรตลำด
และเป็นที่ยอมรับของในกลุ่มผู้บริโภคเดิม จำกกำรศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลด้ำนกำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์
ชุมชน อภิปรำยผลได้ว่ำกำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ให้กับตรำศศิธร(Sasitron) สำมำรถสร้ำงเอกลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน
ตรำศศิธร (Sasitron) ได้จริง ขณะเดียวกันก็สร้ำงภำระต้นทุนกำรผลิตที่สูงเกินควำมจำเป็น สำหรับลักษณะกำรประกอบธุรกิจ
ขนำดย่อม เพรำะกระบวนกำรกำรผลิตต้นแบบบรรจุภัณ ฑ์ มีต้นทุนกำรผลิตที่สูงมำก และผลงำนกำรออกแบบดังกล่ำวก็ไม่
สำมำรถเกิดขึ้นและถูกนำไปใช้แก้ไขปัญหำได้จริง ให้กับกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจขนำดเล็กและขนำดย่อมมีต้นทุนในกำรผลิตที่ไม่สูง
มำก และมีกำรพัฒนำกลยุทธ์ทำงกำรตลำด ด้ำนรูปแบบรรจุภัณฑ์ ผู้วิจัยทำกำรสำรวจตลำดบรรจุ ภัณฑ์ในเขตกรุงเทพมหำนคร
พบว่ำมีมำกบริเวณ ถนนหลำนหลวง แขวงคลองมหำนำค เขตป้อมปรำบ กรุงเทพมหำนคร ซึ่งเป็นสถำนที่ตั้งของห้ำงร้ำน บริษัท
จำนวนมำก ประกอบธุรกิจจำหน่ำย นำเข้ำ และผลิตบรรจุภัณฑ์ประเภทเครื่องสำอำง อำทิเช่น ร้ำนดีเบล โกลเด้นแบล็ค สินไทย
พลำสติก ยูนิแพคเซ็นเตอร์ ยู.ดี.บรรจุภัณฑ์ บจก.นครินทร์บรรจุภัณฑ์ โอ้วโถ่ฮง เจริญชัย อี้เหวิน แพ็คเกจดีดี เป็นต้น บริษัทกลุ่ม
ตัวอย่ำงที่รับผลิตบรรจุภัณฑ์ ประเภทฉีด เช่น บริษัท วี อำร์ พี อินเตอร์แพคจำกัด ลัคกี้เบอร์รี่ เป็นต้น
อภิ ปรำยผลได้ ว่ำ รูป แบบบรรจุภั ณ ฑ์ไ ด้แ ก่ ขวด หลอด กระปุ ก สำมำรถก่อ ให้ เ กิด กำรตัด สิ นใจซื้อ ได้ เนื่ อ งจำก
พฤติกรรมกำรใช้งำนผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวนั้น เกิดกำรใช้งำนในหลำยรูปแบบ หลำยเวลำ และหลำยสถำนที่ อันเกิดจำกพฤติกรรม
กำรดำรงชีวิตประจำวันที่หลำกหลำยของสภำพสังคมในปัจจุบัน บรรจุภัณฑ์ชนิดขวดเหมำะสมกับกำรใช้งำนปริ มำณจำนวนมำก
บรรจุภั ณฑ์ชนิด หลอดเหมำะสมกับรู ปแบบกำรใช้ งำนแบบพกพำที่ต้องกำรใช้ งำนในปริมำณน้อย บรรจุภั ณฑ์ชนิด กระปุ ก
เหมำะสมกับรูปแบบกำรใช้งำนที่ผู้บริโภคเป็นผู้กำหนดปริมำณในกำรใช้งำนในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ควำมเหมำะสมของรูปแบบบรรจุ
ภัณฑ์ ขวด หลอด กระปุก มีรูปแบบกำรใช้งำนที่หลำกหลำยขึ้นอยู่กับขนำดปริมำณที่บรรจุ และคุณสมบัติวัสดุพลำสติกใส
สำมำรถก่อให้เกิดกำรตัดสินใจเลือกซื้อได้เป็นอย่ำงดี เนื่องจำกคุณสมบัติในกำรโชว์เนื้อผลิตภัณฑ์จริง ทำให้ผู้บริโภครับรู้ถึง สีสั น
จริงของผลิตภัณฑ์ สีสันจำกส่วนผสมจำกสำรสกัดสมุนไพรจำกธรรมชำติ เป็นกำรตอกย้ำถึงคุณภำพของสินค้ำ และมำตรฐำนใน
กำรผลิตด้วยกำรประเมินทำงสำยตำ
สรุปผลด้ำนควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรตัดสินใจเลือกซื้อของผู้บริโภค พบว่ำ กรำฟิกมีควำมน่ำสนใจเหมำะสมกับ
ผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก กรำฟิกสำมำรถถ่ำยถอดเอกลักษณ์ของจังหวัดนครรำชสีมำ ผู้บริโภคมีควำม
พึงพอใจอยู่ในระดับมำก ตรำสัญลักษณ์สำมำรถสร้ำงควำมเชื่อมั่นในตัวผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก
ภำพประกอบมีควำมเหมำะสมกับผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก ควำมเหมำะสมของขนำดปริมำณที่บรรจุ
สะดวกในกำรใช้งำน และเหมำะสมกับพฤติกรรมผู้บริโภค ผู้บริโภคมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก และผู้บริโภคตัดสินใจเลือก
ซื้อผลิตภัณฑ์ที่พัฒนำบรรจุภัณฑ์ขึ้นใหม่ มำกถึงร้อยละ 96.70% และไม่ตัดสินใจเลือกซื้อ ร้อยละ 3.30%
อภิปรำยผลได้ว่ำ ภำพลักษณ์และรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบสำมำรถก่อให้เกิดกำรตัดสินใจซื้อได้ เนื่องมำจำก
รูปแบบบรรจุภัณฑ์มีลักษณะ เป็นชุด 1 ชุด ประกอบไปด้วย ขวด หลอด กระปุก ทำให้ผู้บริโภครับรู้ถึงลักษณะกำรใช้งำนและ
ควำมเป็นเอกภำพของผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่ยำ และกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นเพศหญิงมีกำรยอมรับในรูปแบบใหม่
ของผลิตภัณฑ์ได้ดีและเร็วกว่ำเพศชำย กลุ่มผู้บริโภคเพศหญิงมักถูกจูงใจจำกสิ่งเร้ำภำยนอก(ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทสมุนไพรที่
ไม่ใช่ยำ) เมื่อถูกกระตุ้นด้วยกำรมีสีสัน รูปแบบที่ดึงดูดใจ ทำให้เกิดควำมอยำกลองและก่อให้เกิดกำรตัดสินใจซื้อในเวลำอันสั้น ได้
ง่ำยกว่ำเพศชำย อีกทั้งกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นเพศหญิงมีควำมหยั่งถึงจิตใจของคนอื่นได้ดีกว่ำเพศชำย เนื่องมำจำกเมื่อเกิดกำร
ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แล้วนั้น ผู้บริโภคเพศหญิงยังมีควำมต้องซื้อผลิตภัณฑ์เหล่ำนั้นเพิ่มขึ้นเพื่อใช้เป็นของฝำกเพื่อน ญำติ พี่
น้อง เป็นต้น
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานสินค้าของที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติ จ.พิษณุโลก 2) เพื่อ
พัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ
เพื่อพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจสาหรับสินค้าของที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติ และเพื่อประเมินความ
พึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มผู้บริโภคสินค้าและผู้ประกอบการของที่
ระลึกจากวัสดุธรรมชาติจากแหล่งจาหน่ายสินค้าของที่ระลึกภายในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุฯ อ.เมือง จ.พิษณุโลก จากสถิติกลุ่ม
ผู้บริโภคสินค้าของที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติ จานวน 72 คน ภายในระยะเวลา 5 วัน โดยใช้วิธีการสุ่มโดยบังเอิญ เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย คือ แบบสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง
การพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจสาหรับสินค้าของ ที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติ มีวิธีการดาเนินการวิจัย
ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เว็บไซต์ เพื่อให้ได้ความรู้และข้อมูลพื้นฐานสร้างแนวความคิดและ
กาหนดกรอบการศึกษาข้อมูล สภาพทั่วไปของบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจสาหรับสินค้าของที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติ ขั้นตอน
ที่ 2 ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลภาคสนาม ภายใต้กรอบแนวความคิดจากการศึกษาเอกสารเว็บไซต์และสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ โดยเข้า
สู่พื้นที่แหล่งผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงแหล่งการจัดจาหน่าย ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาเอกสารเว็บไซต์ สัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญ และข้อมูลจากการลงพื้นที่ ผลจากแบบสอบถามของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อกาหนดแนวความคิดในการออกแบบบรรจุภัณฑ์
เชิงนิเวศเศรษฐกิจสาหรับสินค้าของที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติ ขั้นตอนที่ 4 กระบวนการพัฒนาออกแบบและสร้างสรรค์ ภายใต้
กรอบแนวความคิดการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เชิงนิเวศเศรษฐกิจสาหรับสินค้าของที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติ จากการกาหนดใน
เบื้องต้น มาออกแบบและสร้างผลงานการออกแบบ ขั้นตอนที่ 5 สรุปประเมินผล อภิปราย นาเสนอผลงาน แนวทางการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจสาหรับสินค้าของที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติ
ผลการวิจัยสรุปว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์แบบใหม่มากกว่าแบบเดิมอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาความพึงพอใจเป็นรายด้าน พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจโดยรวมต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์เดิม
อยู่ในระดับน้อย ส่วนรูปแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่อยู่ในระดับมาก
คาสาคัญ : การออกแบบบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ, สินค้าของที่ระลึก, คุณภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

Abstract
The purposes of this study were to: 1) learn the basics of natural products at Phitsanulok; 2) to
develop the Eco-packaging; 3) the satisfaction of consumers with eco packaging. The development of
prototype eco packaging for souvenirs made of natural material and to assess the quality of the samples
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have developed a package. The sample group of consumers and entrepreneurs are a gift from natural
materials of the gift shop inside the Wat Phra Sri Ratana Mahathat amphur muang Phitsanulok of Statistics
Consumer goods were souvenirs made of natural material 72 people within 5 days by accidental sampling.
Tools used in this study were satisfied with the sample.
The development of prototype eco packaging for souvenirs made of natural material is how to
conduct research as a process of documentation and research on the web site to obtain the basic
knowledge and concepts and the framework for the study. The general condition of eco packaging for
souvenirs made of natural material step 2 into the area to collect field data. Under the concept of literature
and expert interviews. Other products by visiting the area. Source distribution to analyze data from the
Phase 3 study sites.Interviews with experts and from the area. The results of the expert. To define the
concept of eco packaging for souvenirs made of natural material. Step 4 process development, design and
creativity. Under the concept of eco packaging for souvenirs made of natural material. Of the primary. The
design and construction of the design step 5 Summary of the discussion presented the prototype eco
packaging for souvenirs made of natural material
The study revealed that the samples aresatisfactory in the form of new packaging
thanconventional statistical significance level of 0.05was considered to be satisfactory. Sample were
satisfied with the overall pattern in the original packaging and the new packaging is a high level.

บทนา
ในอดีตของที่ระลึกคือการแลกเปลี่ยนแบ่งปันสิ่งของต่างๆ เริ่มแรกอาจเป็นการแลกเปลี่ยนสิ่งของที่จาเป็นต่อการ
ดารงชีพ เช่น อาหาร เครื่องนุ่งห่ม หรือเครื่องมือในการประกอบอาชีพ ของที่ระลึกจึงมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของมนุษย์ สามารถ
ส่งผ่านความรู้สึกดีๆให้แก่กัน ต่อมาการขยายตัวของประชากรและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ทาให้ของที่ระลึกเป็นสินค้าเพื่อการ
จ าหน่ า ย โดยมี ก ารพั ฒ นารู ป แบบและคุ ณ ภาพของสิ น ค้ า เพิ่ ม ขึ้ น เรื่ อ ยๆ ในขณะเดี ย วกั น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ หล่ า นี้ ก็ ต้ อ งใช้
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นฐานในการผลิตและการพัฒนา ส่งผลกระทบให้เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังก่อให้เกิดปัญหาขยะจากบรรจุภัณฑ์ซึ่ง เป็นปัญหาที่ซับซ้อนยากที่จะแก้ไข จึงเริ่มมีการสนับสนุนด้านการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมขึ้นเพื่อแก้ไขสถานการณ์ปัญหาและลดปริมาณขยะจากบรรจุภัณฑ์
ปัจจุบันโลกให้ความสนใจกับการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งของการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม
เชิงรุก โดยมุ่งเน้นการลดปริมาณกากของเสีย ยืดระยะเวลาการใช้งาน และเพิ่มปริมาณการนากลับมาใช้ใหม่ ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยง
ผลเสียที่จะตามมาภายหลังตลอดช่วงชีวิตของผลิตภัณฑ์หรือบริการ รวมถึงการให้ความสาคัญทางเศรษฐกิจในแง่ของการค้าและ
การส่งออก แต่ตลอดช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาบรรจุภัณฑ์ที่ใช้บรรจุสินค้ากลับไม่ได้ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้เลย จึงเริ่ม
มีการสร้างบรรจุภัณฑ์ที่สอดคล้องกับแนวคิดเชิงนิเวศเศรษฐกิจ เพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการซื้อสินค้าโดยคานึงถึงผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยังช่วยลดต้นทุนในการผลิตโดยตรง บรรจุภัณฑ์เป็นต้นทุน
ทางตรงที่สาคัญตัวหนึ่งในการผลิตสินค้ารองลงมาจากตัววัตถุดิบ ถ้าสามารถลดค่าใช้จ่ายบรรจุภัณฑ์ให้ต่าลงได้ ก็จะทาให้ต้นทุน
สินค้าต่อหน่วยต่าลงด้วย การตลาดเชิงนิเวศเศรษฐกิจจึง เป็นแนวคิดที่ยึดหลักการพิจารณาความจาเป็น ความต้องการและความ
สนใจของตลาดเป้าหมาย โดยไม่สร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเป็นพิษ เพื่อความพึงพอใจของผู้บริโภคและสังคมในระยะยาว

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึกษาข้อมูลพื้นฐานสินค้าของที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติ จ.พิษณุโลก
2. พัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ
3. ประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ
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สมมุติฐานการวิจัย
1. ต้นแบบบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจมีคุณภาพในด้านนิเวศเศรษฐกิจสูงกว่าบรรจุภัณฑ์แบบเดิม
2. ผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อต้นแบบบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจสูงกว่าบรรจุภัณฑ์แบบเดิม

ประโยชน์ที่จะได้รับ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยหวังว่าประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษา การพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์เชิง
นิเวศเศรษฐกิจสาหรับสินค้าของที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติ
1. ทาให้ทราบถึงข้อมูลพื้นฐานสินค้าของที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติ จ.พิษณุโลก
2. ได้ต้นแบบบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ
3. กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ ต่อบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ

ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้จะศึกษาข้อมูลทั่วไป และองค์ประกอบออกแบบบรรจุภัณฑ์ เชิงนิเวศเศรษฐกิจ เพื่อ
พัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจสาหรับสินค้าของที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติ
1. ขอบเขตด้านพื้นที่ในงานวิจัย หมายถึง สินค้าของที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติ จ.พิษณุโลก
1.1 ศึกษาข้อมูลทั่วไป และองค์ประกอบออกแบบบรรจุภัณฑ์ เชิงนิเวศเศรษฐกิจสาหรับสินค้าของที่ระลึก
จากวัสดุธรรมชาติ จากแหล่งจาหน่ายสินค้าของที่ระลึกภายในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุฯ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
1.2 พัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจสาหรับสินค้าของที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติโดยพิจารณา
แนวคิดบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ
2. ขอบเขตด้านต้นแบบบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจสาหรับสินค้าของที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติ จ.พิษณุโลก
โดยผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการวิจัยมีการคัดเลือกโดยพิจารณาจากทางผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์แบบเดิมที่ยังขาด
คุณภาพ และผลิตภัณฑ์ที่เลือกที่ยังสามารถมีศักยภาพในการแข่งขันทางการตลาดรวมทั้งความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมได้มากกว่าที่
เป็นอยูจ่ านวน 5 ชิ้น แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
2.1 ประเภทของใช้
2.1.1 เกราะคุ้มภัย 90/1 หมู่ 1 ต.ดอนทอง จ.พิษณุโลก
2.1.2 ไม้นวดกดจุด ถ.พุทธบูชา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
2.2 ประเภทของตกแต่ง
2.2.1 รถสามล้อไม้ไผ่ ถ.พุทธบูชา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
2.2.2 กระปุกออมสินจากกะลามะพร้าว ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
2.3.3 นกลูกหมาก ถ.พุทธบูชา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

วิธีดาเนินงานวิจัย
สาหรับงานวิจัยในครั้งนี้ เป็นงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์เพื่องานออกแบบ โดยเริ่มจากการศึกษาค้นคว้า รวบรวมเพื่อให้
ได้มาซึ่งข้อมูลต่างๆอย่างเป็นระบบ แล้วนามาวิเคราะห์เพื่อหาข้อสรุป ซึ่งมีขั้นตอนการดาเนินงาน ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เว็บไซต์ เพื่อให้ได้ความรู้และข้อมูลพื้นฐานสร้าง
แนวความคิดและกาหนดกรอบการศึกษาข้อมูล สภาพทั่วไปของบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจสาหรับสินค้าของที่ระลึกจากวัสดุ
ธรรมชาติ
ขั้นตอนที่ 2 ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลภาคสนาม ภายใต้กรอบแนวความคิดจากการศึกษาเอกสารเว็บไซต์และสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญ โดยเข้าสู่พื้นที่แหล่งผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงแหล่งการจัดจาหน่าย
ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาเอกสารเว็บไซต์ สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และข้อมูลจากการลงพื้นที่ ผลจาก
แบบสอบถามของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อกาหนดแนวความคิดในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เชิงนิเวศเศรษฐกิจสาหรับสินค้าของที่ระลึก
จากวัสดุธรรมชาติ
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ขั้นตอนที่ 4 กระบวนการพัฒนาออกแบบและสร้างสรรค์ ภายใต้กรอบแนวความคิดการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เชิง
นิเวศเศรษฐกิจสาหรับสินค้าของที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติ จากการกาหนดในเบื้องต้น มาออกแบบและสร้างผลงานการออกแบบ
ขั้นตอนที่ 5 สรุปประเมินผล อภิปราย นาเสนอผลงาน แนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เชิงนิเวศเศรษฐกิจสาหรับ
สินค้าของที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ในการวิเคราะห์ข้อมูลของคุณภาพของต้นแบบบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ โดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percent) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การ
วิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพของต้นแบบบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจกับบรรจุภัณฑ์แบบเดิม โดยใช้ สถิติ t-test dependent
samples

เครื่องมือและการพัฒนาเครื่องมือ
การวิจัยเรื่องการพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจสาหรับสินค้าของที่ระลึกจากธรรมชาติ ในการวิจัยครั้ง
นี้ ผู้วิจัยจะจาแนกเครื่องมือในการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
1. เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไป และองค์ประกอบออกแบบบรรจุภัณฑ์ เชิงนิเวศเศรษฐกิจ เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบ
สัมภาษณ์ โดยแบบสัมภาษณ์มีโครงสร้างเกี่ยวกับข้อมูลเพื่อการออกแบบประกอบด้วย แนวคิดของผลิตภัณฑ์ รูปแบบผลิตภัณฑ์
และแนวคิดการออกแบบบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ
2. เพื่อพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ สาหรับสินค้าของที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติ ใช้การสอบถาม
ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อประเมินคุณภาพของบรรจุภัณฑ์ที่ทาการออกแบบ
3. เพื่อประเมินบรรจุภัณฑ์การออกแบบต้นแบบบรรจุภัณฑ์ เชิงนิเวศเศรษฐกิจ ของที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติ ซึ่ง
แบบสอบถามเกณฑ์การประเมินคุณภาพของบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ ทั้งนี้ผู้วิจัยได้กาหนดค่าในการวัดคือ มาตรวัดแบบลิ
เคิร์ท (Likert-type Scale) ดังนี้
4.50 – 5.00 หมายถึง
มีความพึงพอใจมากที่สุด
3.50 – 4.49 หมายถึง
มีความพึงพอใจมาก
2.50 – 3.49 หมายถึง
มีความพึงพอใจปานกลาง
1.50 – 2.49 หมายถึง
มีความพึงพอใจน้อย
1.00 – 1.49 หมายถึง
มีความพึงพอใจน้อยที่สุด

ผลการวิจัย
การดาเนิน การวิจั ยเรื่อง การพั ฒนาบรรจุ ภัณ ฑ์เชิ งนิ เวศเศรษฐกิจ สาหรับ สิน ค้าของที่ระลึก จากวัส ดุธรรมชาติ
สามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้
1. สภาพข้อมูลพื้นฐานสินค้าของที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติ จ.พิษณุโลก
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ภาพ 1-5 ผลิตภัณฑ์นกลูกหมาก ผลิตภัณฑ์ไม้นวดกดจุด ผลิตภัณฑ์เกราะคุ้มภัย
ผลิตภัณฑ์กระปุกออมสินกะลามะพร้าว ผลิตภัณฑ์รถสามล้อไม้ไผ่
กลุ่มผลิตภัณฑ์นกลูกหมากมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นาลูกหมากมาประดิษฐ์เป็นตัวนก ซึ่งลูกหมากนั้นชาวล้านนาให้
ความสาคัญในด้านพิธีกรรม ความเชื่อ เป็นสื่อกลางการรับรู้เรื่องราวต่างๆ ของผู้คนชาวล้านนาในสมัยก่อน สาหรับผลิตภัณฑ์นก
ลูกหมากจึงกลายเป็นของที่ระลึกเพื่อ ใช้ประดับตกแต่งและยังสามารถปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้กลายเป็นดีได้ตามความเชื่อของชาว
ล้านนาอีกด้วย
กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้นวดกดจุด การนวดกดจุดมีตั้งแต่ 3,000 ปีที่ประเทศจีน เพราะชาวจีนเชื่อว่าการนวดกดจุด
สามารถใช้รักษาหรือร่วมกับการรักษาโรคในปัจจุบัน อย่างได้ผล โดยการนวดกดจุดสามารถช่วยปรั บการทางานของอวัยวะให้สู่
สภาพสมดุลตามปกติ สามารถบาบัดโรค และฟื้นฟูสุขภาพได้อีกทางหนึ่ง ดังนั้น จึงเกิดภู มิปัญญาคิดค้นไม้นวดกดจุดขึ้น เพื่อให้
เกิดความสะกวด และการใช้งานที่ง่ายในการนาไปปฏิบัติใช้งานจริง โดยปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ไม้กดจุดมักกลายเป็นของที่ระลึกหรือ
ของฝาก ให้สาหรับคนที่เราเป็นห่วงเป็นใย เพื่อให้ผู้รับได้มีการดูแลรักษาสุขภาพที่ดีขึ้น
กลุ่มผลิตภัณฑ์เกราะคุ้มภัย ในสมัยโบราณ ชาวบ้านส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร จึงต้องมีสัตว์เลี้ยง
เป็นสิ่งที่ใช้ในการทางาน เช่น วัว ควาย ช้าง ม้า จึงทาเกราะผูกคอไว้เพื่อเป็นการสืบทอด และอนุรักษ์สิ่งที่มีค่าในสังคม เพื่อชน
รุ่นหลัง จะได้รู้จักรักษาภูมิปัญญาไว้ตลอดไป จึงได้ทาเกราะให้มีขนาดเล็กลง โดยใช้แขวนไว้ในทิศทางที่ลมพัดผ่าน เป็นโมบาย
ตกแต่งบ้าน เวลาลมพัดผ่านจะมีเสียงดังไพเราะ หรือใช้เป็นของฝาก ของที่ระลึกเพื่อคอยคุ้มภัยอันตรายต่างๆได้ตามความเชื่อ
กลุ่มผลิตภัณฑ์กระปุกออมสินกะลามะพร้าว คนไทยนามะพร้าวมาผูกพันกับชีวิตประจาวันหลายอย่าง เช่น นามา
บริโภค ใช้ในงานพิธีต่าง ๆ ถ้าจะพูดถึงประโยชน์ของมะพร้าวโดยละเอียดเราจะพบว่าทุกส่วนของต้นมะพร้าวสามารถนามาใช้
ประโยชน์ได้ทั้งสิ้น ลูกมะพร้าวจึงเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นวัสดุเหลือใช้เป็นเศษวัสดุที่ไม่ค่อยมีราคาเท่าไร คนสมัยก่อนมักนาไปใช้ทา
เชื้อเพลิง หรือเอาไปทาเครื่องใช้ใน ต่อมาภูมิปัญญาไทยหลายคนหลายแหล่งทั่วทุกภาคของประเทศ ได้คิดประดิษฐ์เพิ่มคุณค่า
จากกะลาที่ไร้ค่ามาเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ ที่นอกจากจะทาเป็นเครื่องใช้ในครัวเรือนแล้ว ยังประดิษฐ์เป็นเครื่องตกแต่งบ้าน
เครื่องประดับ เครื่องแต่งกายสุภาพสตรี ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นที่นิยมของชาวไทย และชาวต่างชาติ สร้างรายได้เพิ่มพูนให้คน
ไทยได้เป็นอย่างดี
กลุ่มผลิตภัณฑ์รถสามล้อไม้ไผ่ รถสามล้อเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตในสังคมไทยเป็น ภาพลักษณ์ ของความ ภาคภูมิใจ
ในความสามารถ แห่งการประดิษฐ์ของคนไทย ที่นาไปประยุกต์เข้ากับการประกอบอาชีพได้อย่างกลมกลืน พ.ศ. 2476 รถสามล้อ
ถือกาเนิดเกิดขึ้น ในประเทศไทย เป็นครั้งแรกที่ จังหวัด นครราชสีมา โดย นาวาเอก เลื่อน พงษ์โสภณ นา "รถลาก" หรือ "รถ
เจ๊ก" มาดัดแปลงร่วมกับรถจักรยาน รถสามล้อ หัตถกรรมไม้ไผ่ที่ประดิษฐ์ได้เหมือนจริงล้อหมุนได้ สามล้อถีบเป็นสัญลักษณ์ของ
ไทยอย่างนึง จึงได้ถูกประดิษฐ์ด้วยฝีมือของชาวไทยที่สั่งสมประสบการณ์จากภูมิปัญญาของท้องถิ่น เริ่มจากการคัดสรรไม้ไผ่ การ
ใส่ใจในการประดิษฐ์ ทุกชิ้นถูกขัด เหลาด้วยใจที่มุ่งมั่นจนเป็นของโชว์ที่สวยงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะ
2. การพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ
2.1 ลักษณะกลุ่มสีในงานออกแบบบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ จะใช้สี earth tone เป็นหลัก โดยมีการเลือกใช้
สีในการออกแบบ 1-3 สี เพราะถ้าใช้สีที่มากเกินไป จะทางานงานออกแบบดูเลอะเทอะ ไม่สะอาดตา อีกทั้งยังมีความสิ้นเปลือง
ในเรื่องต้นทุนอีกด้วยซึ่งไม่เหมาะสมสาหรับงานออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
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ภาพ 6-7 สีแบบ earth tone ตัวอักษรรูปแบบ san serif
2.2 ลักษณะการใช้ตัวอักษรในงานออกแบบบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ จะใช้ตัวอักษรรูปแบบ san serif ซึ่งมี
การพัฒนาจาก serif ให้มีการลดทอนตัดส่วน serif ออกจนดูทันสมัย เรียบง่าย ซึ่งทาให้สอดคล้องกับงานออกแบบเชิงนิเวศ
เศรษฐกิจที่มีรูปแบบการออกแบบที่เรียบง่าย
2.3 ลักษณะรูปแบบบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ จะศึกษาปัจจัยทางด้านบรรจุภัณฑ์ที่มผี ลต่อการตัดสินใจเลือก
ซื้อของผู้บริโภค และปัจจัยทางด้านบรรจุภัณฑ์ ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม
2.4 รูปแบบพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ ผลิตภัณฑ์นกลูกหมาก ผลิตภัณฑ์เกราะคุ้มภัย ผลิตภัณฑ์
แบบจาลองสามล้อ ผลิตภัณฑ์กระปุกออมสินกะลามะพร้าว และผลิตภัณฑ์ไม้นวดกดจุด ที่เสร็จสมบูรณ์

ภาพ 8-9 ขนาดบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจผลิตภัณฑ์นกลูกหมาก

ภาพ 10-11 ขนาดบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจผลิตภัณฑ์ไม้นวดกดจุด
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ภาพ 12-13 ขนาดบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจผลิตภัณฑ์เกราะคุ้มภัย

ภาพ 14-15 ขนาดบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจผลิตภัณฑ์กระปุกออมสินกะลามะพร้าว

ภาพ 16-17 ขนาดบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจผลิตภัณฑ์รถสามล้อไม้ไผ่

ภาพ 18-19 ต้นแบบบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจผลิตภัณฑ์นกลูกหมาก และผลิตภัณฑ์ไม้นวดกดจุด
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ภาพ 20-21 ต้นแบบบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจผลิตภัณฑ์เกราะคุ้มภัยและผลิตภัณฑ์กระปุกออมสินกะลามะพร้าว

ภาพ 22 ต้นแบบบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจผลิตภัณฑ์รถสามล้อไม้ไผ่
3. ประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ
ตาราง 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไป
รายการ
จานวน (คน)
1. เพศ
ชาย
34
หญิง
38
รวม
72
2. อายุ
26-35 ปี
57
36-45 ปี
11
46-55 ปี
4
รวม
72
3. การศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
6
มัธยมศึกษาตอนปลาย
26
ปริญญาตรี
40
รวม
72
4. อาชีพ
นักเรียน นักศึกษา
5
พนักงานเอกชน
34
พนักงานของรัฐ
29
อาชีพธุรกิจส่วนตัว
4
รวม
72
70

ร้อยละ
47.2
52.8
100
79.2
15.3
5.6
100
8.3
36.1
55.6
100
6.9
47.2
40.3
5.6
100
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จากตารางที่ 1 พบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย อายุอยู่ระหว่าง 26-35 ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญา
ตรี ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน
ตาราง 2 สรุปค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านความพึงพอใจบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจผลิตภัณฑ์นกลูกหมากรูป
แบบเดิมและรูปแบบใหม่ จานวน 72 คน (ผลงานการออกแบบแสดงตามภาพ 18)
รายการประเมิน
รูปแบบเดิม
รูปแบบใหม่
ˉx

SD

ˉx

SD

2.01

0.66

3.61

0.68

1.63
1.45
1.27

0.56
0.52
0.45

3.59
3.59
3.84

0.79
0.79
0.52

1.83

0.62

3.56

0.78

4. การพกพาบรรจุภัณฑ์
4.1 มีความสะดวกในการเคลื่อนย้าย

1.87

0.62

3.56

0.78

5.การนาไปใช้งานจริง
5.1 บรรจุภัณฑ์สามารถนาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้

1.72

0.67

3.75

0.64

1.63

0.73

3.81

0.84

7.1 บรรจุภัณฑ์ ง่ายต่อการหยิบจับใช้สอย

2.02

0.55

3.91

0.40

7.2 บรรจุภัณฑ์สามารถเปิดและปิดได้ง่าย

1.40

0.49

3.93

0.42

2.36

0.65

3.62

0.70

2.93
2.98

0.65
0.72

3.63
3.38

0.48
0.70

ปัจจัยด้านบรรจุภัณฑ์ที่มผี ลต่อการเลือกซื้อของผู้บริโภค ประกอบด้วย
1. การป้องกัน
1.1 บรรจุภัณฑ์มีความแข็งแรง ปกป้องผลิตภัณฑ์ภายในได้อย่างดี
2. การนาเสนอ
2.1สีที่ใช้ในบรรจุภัณฑ์เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์วัสดุจากธรรมชาติ
2.2 ลวดลายที่ใช้ประกอบในบรรจุภัณฑ์มีความสวยงาม
2.3 มีรูปแบบและขนาดตัวอักษรที่มองเห็นได้ชัดเจน
3. สัดส่วนของบรรจุภัณฑ์
3.1 บรรจุภัณฑ์มีขนาดเหมาะสมตามผลิตภัณฑ์ภายใน

6. ข้อกาหนดในบรรจุภัณฑ์
6.1บรรจุภัณฑ์บอกรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ภายในได้อย่างครบถ้วน
7. การใช้งานบรรจุภัณฑ์

8.การสนับสนุนการขาย
8.1 บรรจุภัณฑ์มีรูปแบบเฉพาะส่วนตัวโดดเด่น น่าสนใจ
ปัจจัยด้านบรรจุภัณฑ์ ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมประกอบด้วย
1. การผลิต
1.1 มีการใช้สีในบรรจุภัณฑ์น้อย
1.2 บรรจุภัณฑ์มีรูปแบบที่เรียบง่าย ไม่ซับซ้อน
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2. การนาไปใช้
2.1 บรรจุภัณฑ์มีน้าหนักเบา
2.2 รูปทรงของบรรจุภัณฑ์ สามารถขนส่งได้สะดวก
3. การกาจัด
3.1 วัสดุในการผลิตบรรจุภัณฑ์ สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้ง่าย
3.2 วัสดุที่ใช้ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม
รวม

3.30

0.72

3.86

0.45

2.06

0.69

3.08

0.68

1.94

0.68

3.83

0.96

1.75

0.72

3.61

0.54

2.00

0.62

3.65

0.65

จากตารางที่ 2 พบว่ารูปแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์นกลูกหมากรูปแบบเดิมมีความพึงพอใจน้อย ( ˉx = 2.00) และ
รูปแบบใหม่มีความพึงพอใจมาก (xˉ = 3.65) เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินที่ได้กาหนด
ตาราง 3 สรุปผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจผลิตภัณฑ์นกลูกหมากรูปแบบเดิมและ
รูปแบบใหม่ จานวน 72 คน (ผลงานการออกแบบแสดงตามภาพ 18)
รายการ
รูปแบบเดิม
รูปแบบใหม่
t
Sig.
SD
SD
ˉx
ˉx
1.ปัจจัยด้านบรรจุภัณฑ์ที่มผี ลต่อการเลือกซื้อขอผู้บริโภค
2.ปัจจัยด้านบรรจุภัณฑ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม
รวม
สรุปเมื่อ P<0.05 แตกต่างอย่างนัยสาคัญทางสถิต

1.74
2.49
2.00

0.59
0.69
0.62

3.70
3.56
3.65

0.66
0.63
0.65

19.73* 0.00
9.37* 0.00
16.07* 0.00

ดังนั้น จากผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่า ผู้บริโภคมีความพึงพอใจ ในรูปแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์นกลูกหมากรูปแบบ
ใหม่ ในกลุ่มตัวอย่าง ทั้ง 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยทางด้านบรรจุภัณฑ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อของผู้บริโภค และปัจจัยทางด้าน
บรรจุภัณฑ์ ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม มากกว่ารูปแบบเดิม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ 0.05
ตาราง 4 สรุปค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านความพึงพอใจบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ไม้นวดกดจุดรูปแบบใหม่และ
รูปแบบเดิม จานวน 72 คน (ผลงานการออกแบบแสดงตามภาพ 19)
รายการประเมิน
รูปแบบเดิม
รูปแบบใหม่

ปัจจัยด้านบรรจุภัณฑ์ที่มผี ลต่อการเลือกซื้อของผู้บริโภค ประกอบด้วย
1. การป้องกัน
1.1 บรรจุภัณฑ์มีความแข็งแรง ปกป้องผลิตภัณฑ์ภายในได้อย่างดี
2. การนาเสนอ
2.1สีที่ใช้ในบรรจุภัณฑ์เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์วัสดุจากธรรมชาติ
2.2 ลวดลายที่ใช้ประกอบในบรรจุภัณฑ์มีความสวยงาม
2.3 มีรูปแบบและขนาดตัวอักษรที่มองเห็นได้ชัดเจน
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ˉx

SD

ˉx

SD

1.93

0.63

3.59

0.68

1.56
1.37
1.27

0.57
0.48
0.45

3.87
3.55
3.70

0.80
0.78
0.68
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3. สัดส่วนของบรรจุภัณฑ์
3.1 บรรจุภัณฑ์มีขนาดเหมาะสมตามผลิตภัณฑ์ภายใน

1.90

0.67

3.54

0.77

4. การพกพาบรรจุภัณฑ์
4.1 มีความสะดวกในการเคลื่อนย้าย

1.88

0.61

3.54

0.85

5.การนาไปใช้งานจริง
5.1 บรรจุภัณฑ์สามารถนาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้

1.80

0.70

3.62

0.77

1.69

0.76

3.73

0.85

7.1 บรรจุภัณฑ์ ง่ายต่อการหยิบจับใช้สอย

2.18

0.53

3.90

0.47

7.2 บรรจุภัณฑ์สามารถเปิดและปิดได้ง่าย

1.58

0.74

3.93

0.51

2.08

0.68

3.44

0.80

2.91
2.90

0.66
0.73

3.59
3.43

0.62
0.72

3.31

0.74

3.76

0.54

2.00

0.67

3.05

0.72

2.01

0.75

3.80

0.94

1.91

0.86

3.50

0.62

2.01

0.66

3.62

0.71

6. ข้อกาหนดในบรรจุภัณฑ์
6.1บรรจุภัณฑ์บอกรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ภายในได้อย่างครบถ้วน
7. การใช้งานบรรจุภัณฑ์

8.การสนับสนุนการขาย
8.1 บรรจุภัณฑ์มีรูปแบบเฉพาะส่วนตัวโดดเด่น น่าสนใจ
ปัจจัยด้านบรรจุภัณฑ์ ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมประกอบด้วย
1. การผลิต
1.1 มีการใช้สีในบรรจุภัณฑ์น้อย
1.2 บรรจุภัณฑ์มีรูปแบบที่เรียบง่าย ไม่ซับซ้อน
2. การนาไปใช้
2.1 บรรจุภัณฑ์มีน้าหนักเบา
2.2 รูปทรงของบรรจุภัณฑ์ สามารถขนส่งได้สะดวก
3. การกาจัด
3.1 วัสดุในการผลิตบรรจุภัณฑ์ สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้ง่าย
3.2 วัสดุที่ใช้ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม
รวม

จากตารางผลการเปรียบเทียบนั้นของกลุ่มผู้บริโภคจานวน 72 คน พบว่ารูปแบบบรรจุภัณฑ์ไม้นวดกดจุดรูปแบบเดิม
มีความพึงพอใจน้อย ( ˉx = 2.01) และรูปแบบใหม่มีความพึงพอใจมาก (xˉ = 3.62) เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินที่ได้กาหนด
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ตาราง 5 สรุปผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจผลิตภัณฑ์ไม้นวดกดจุดรูปแบบเดิมและ
รูปแบบใหม่ จานวน 72 คน (ผลงานการออกแบบแสดงตามภาพ 19)
รายการ
รูปแบบเดิม
รูปแบบใหม่
t
Sig.
SD
SD
ˉx
ˉx
1.ปัจจัยด้านบรรจุภัณฑ์ที่มผี ลต่อการเลือกซื้อขอผู้บริโภค
2.ปัจจัยด้านบรรจุภัณฑ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม
รวม
สรุปเมื่อ P<0.05 แตกต่างอย่างนัยสาคัญทางสถิต

1.74
2.50
2.01

0.62
0.73
0.66

3.67
3.52
3.62

0.72
0.69
0.71

12.86* 0.00
8.27* 0.00
14.24* 0.00

ดังนั้น จากผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่า ผู้บริโภคมีความพึงพอใจ ในรูปแบบบรรจุภัณฑ์ไม้นวดกดจุดรูปแบบใหม่ ใน
กลุ่มตัวอย่าง ทั้ง 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยทางด้านบรรจุภัณฑ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อของผู้บริโภค และปัจจัยทางด้านบรรจุ
ภัณฑ์ ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม มากกว่ารูปแบบเดิม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ 0.05
ตาราง 6 สรุปค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านความพึงพอใจบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เกราะคุ้มภัยรูปแบบใหม่และ
รูปแบบเดิม จานวน 72 คน (ผลงานการออกแบบแสดงตามภาพ 20)
รายการประเมิน

รูปแบบเดิม

รูปแบบใหม่

ˉx

SD

ˉx

SD

1.93

0.58

3.52

0.73

1.48
1.94
1.27

0.53
0.66
0.45

3.63
3.79
3.70

0.81
0.76
0.68

1.90

0.67

3.65

0.77

4. การพกพาบรรจุภัณฑ์
4.1 มีความสะดวกในการเคลื่อนย้าย

1.86

0.63

3.54

0.85

5.การนาไปใช้งานจริง
5.1 บรรจุภัณฑ์สามารถนาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้

1.93

0.71

3.36

0.77

1.79

0.71

3.36

0.77

ปัจจัยด้านบรรจุภัณฑ์ที่มผี ลต่อการเลือกซื้อของผู้บริโภค ประกอบด้วย
1. การป้องกัน
1.1 บรรจุภัณฑ์มีความแข็งแรง ปกป้องผลิตภัณฑ์ภายในได้อย่างดี
2. การนาเสนอ
2.1สีที่ใช้ในบรรจุภัณฑ์เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์วัสดุจากธรรมชาติ
2.2 ลวดลายที่ใช้ประกอบในบรรจุภัณฑ์มีความสวยงาม
2.3 มีรูปแบบและขนาดตัวอักษรที่มองเห็นได้ชัดเจน
3. สัดส่วนของบรรจุภัณฑ์
3.1 บรรจุภัณฑ์มีขนาดเหมาะสมตามผลิตภัณฑ์ภายใน

6. ข้อกาหนดในบรรจุภัณฑ์
6.1บรรจุภัณฑ์บอกรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ภายในได้อย่างครบถ้วน
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7. การใช้งานบรรจุภัณฑ์
7.1 บรรจุภัณฑ์ ง่ายต่อการหยิบจับใช้สอย

2.31

0.76

3.69

0.59

7.2 บรรจุภัณฑ์สามารถเปิดและปิดได้ง่าย

1.58

0.74

3.93

0.51

1.97

0.69

3.37

0.77

3.01
3.04

0.66
0.77

3.77
3.51

0.67
0.80

3.33

0.82

3.62

0.59

1.87

0.69

2.91

0.78

2.19

0.89

3.77

0.87

1.73

0.87

3.63

0.75

2.06

0.69

3.57

0.73

8.การสนับสนุนการขาย
8.1 บรรจุภัณฑ์มีรูปแบบเฉพาะส่วนตัวโดดเด่น น่าสนใจ
ปัจจัยด้านบรรจุภัณฑ์ ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมประกอบด้วย
1. การผลิต
1.1 มีการใช้สีในบรรจุภัณฑ์น้อย
1.2 บรรจุภัณฑ์มีรูปแบบที่เรียบง่าย ไม่ซับซ้อน
2. การนาไปใช้
2.1 บรรจุภัณฑ์มีน้าหนักเบา
2.2 รูปทรงของบรรจุภัณฑ์ สามารถขนส่งได้สะดวก
3. การกาจัด
3.1 วัสดุในการผลิตบรรจุภัณฑ์ สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้ง่าย
3.2 วัสดุที่ใช้ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม
รวม

จากตารางผลการเปรียบเทียบนั้นของกลุ่มผู้บริโภคจานวน 72 คน พบว่ารูปแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เกราะคุ้มภัย
รูปแบบเดิมมีความพึงพอใจน้อย ( ˉx = 2.06) และรูปแบบใหม่มีความพึงพอใจมาก (xˉ = 3.57) เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินที่
ได้กาหนด
ตาราง 7 สรุปผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจผลิตภัณฑ์เกราะคุ้มภัยรูปแบบเดิมและ
รูปแบบใหม่ จานวน 72 คน (ผลงานการออกแบบแสดงตามภาพ 20)
รายการ
รูปแบบเดิม
รูปแบบใหม่
t
Sig.
SD
SD
ˉx
ˉx
1.ปัจจัยด้านบรรจุภัณฑ์ที่มผี ลต่อการเลือกซื้อขอผู้บริโภค
2.ปัจจัยด้านบรรจุภัณฑ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม
รวม
สรุปเมื่อ P<0.05 แตกต่างอย่างนัยสาคัญทางสถิต

1.81
2.52
2.06

0.64
0.78
0.69

3.59
3.53
3.57

0.72
0.74
0.73

15.54* 0.00
7.61* 0.00
12.74* 0.00

ดังนั้น จากผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่า ผู้บริโภคมีความพึงพอใจ ในรูปแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เกราะคุ้มภัย รูปแบบ
ใหม่ ในกลุ่มตัวอย่าง ทั้ง 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยทางด้านบรรจุภัณฑ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อของผู้บริโภค และปัจจัยทางด้าน
บรรจุภัณฑ์ ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม มากกว่ารูปแบบเดิม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ 0.05
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ตาราง 8 สรุปค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านความพึงพอใจบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์กระปุกออมสินกะลามะพร้าว
รูปแบบใหม่และรูปแบบเดิม จานวน 72 คน (ผลงานการออกแบบแสดงตามภาพ 21)
รายการประเมิน
รูปแบบเดิม
รูปแบบใหม่
ˉx

SD

ˉx

SD

1.81

0.71

3.43

0.72

1.59
1.75
1.25

0.59
0.70
0.43

3.47
3.45
3.59

0.82
0.85
0.74

1.90

0.67

3.63

0.77

4. การพกพาบรรจุภัณฑ์
4.1 มีความสะดวกในการเคลื่อนย้าย

1.94

0.66

3.65

0.84

5.การนาไปใช้งานจริง
5.1 บรรจุภัณฑ์สามารถนาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้

2.13

0.89

3.48

0.83

1.81

0.77

3.65

0.96

7.1 บรรจุภัณฑ์ ง่ายต่อการหยิบจับใช้สอย

2.48

0.73

3.69

0.57

7.2 บรรจุภัณฑ์สามารถเปิดและปิดได้ง่าย

2.01

0.91

3.95

0.65

1.69

0.68

3.27

0.79

2.36
2.76

0.86
1.11

3.51
3.51

0.75
0.75

3.13

0.92

3.63

0.79

1.90

0.80

3.00

0.90

ปัจจัยด้านบรรจุภัณฑ์ที่มผี ลต่อการเลือกซื้อของผู้บริโภค ประกอบด้วย
1. การป้องกัน
1.1 บรรจุภัณฑ์มีความแข็งแรง ปกป้องผลิตภัณฑ์ภายในได้อย่างดี
2. การนาเสนอ
2.1สีที่ใช้ในบรรจุภัณฑ์เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์วัสดุจากธรรมชาติ
2.2 ลวดลายที่ใช้ประกอบในบรรจุภัณฑ์มีความสวยงาม
2.3 มีรูปแบบและขนาดตัวอักษรที่มองเห็นได้ชัดเจน
3. สัดส่วนของบรรจุภัณฑ์
3.1 บรรจุภัณฑ์มีขนาดเหมาะสมตามผลิตภัณฑ์ภายใน

6. ข้อกาหนดในบรรจุภัณฑ์
6.1บรรจุภัณฑ์บอกรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ภายในได้อย่างครบถ้วน
7. การใช้งานบรรจุภัณฑ์

8.การสนับสนุนการขาย
8.1 บรรจุภัณฑ์มีรูปแบบเฉพาะส่วนตัวโดดเด่น น่าสนใจ
ปัจจัยด้านบรรจุภัณฑ์ ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมประกอบด้วย
1. การผลิต
1.1 มีการใช้สีในบรรจุภัณฑ์น้อย
1.2 บรรจุภัณฑ์มีรูปแบบที่เรียบง่าย ไม่ซับซ้อน
2. การนาไปใช้
2.1 บรรจุภัณฑ์มีน้าหนักเบา
2.2 รูปทรงของบรรจุภัณฑ์ สามารถขนส่งได้สะดวก
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3. การกาจัด
3.1 วัสดุในการผลิตบรรจุภัณฑ์ สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้ง่าย
3.2 วัสดุที่ใช้ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม
รวม

2.04

0.86

3.76

0.86

1.79

0.73

3.59

0.78

2.02

0.76

3.54

0.78

จากตารางผลการเปรียบเทียบนั้นของกลุ่มผู้บริโภคจานวน 72 คน พบว่ารูปแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์กระปุกออมสิน
กะลามะพร้าวรูปแบบเดิมมีความพึงพอใจน้อย ( ˉx = 2.02) และรูปแบบใหม่มีความพึงพอใจมาก (xˉ =3.54) เมื่อเทียบกับเกณฑ์
การประเมินที่ได้กาหนด
ตาราง 9 สรุปผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจผลิตภัณฑ์กระปุกออมสินกะลามะพร้าว
รูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ จานวน 72 คน (ผลงานการออกแบบแสดงตามภาพ 21)
รายการ

รูปแบบเดิม

1.ปัจจัยด้านบรรจุภัณฑ์ที่มผี ลต่อการเลือกซื้อขอผู้บริโภค
2.ปัจจัยด้านบรรจุภัณฑ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม
รวม
สรุปเมื่อ P<0.05 แตกต่างอย่างนัยสาคัญทางสถิต

รูปแบบใหม่

ˉx

SD

ˉx

SD

1.85
2.33
2.02

0.70
0.88
0.76

3.56
3.50
3.54

0.77
0.80
0.78

t

Sig.

13.94* 0.00
8.55* 0.00
12.04* 0.00

ดังนั้น จากผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่า ผู้บริโภคมีความพึงพอใจ ในรูปแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์กระปุกออมสิน
กะลามะพร้าวรูปแบบใหม่ ในกลุ่มตัวอย่าง ทั้ง 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยทางด้านบรรจุภัณฑ์ที่มผี ลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อของผู้บริโภค
และปัจจัยทางด้านบรรจุภัณฑ์ ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม มากกว่ารูปแบบเดิม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ 0.05
ตาราง 10 สรุปค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านความพึงพอใจบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์รถสามล้อไม้ไผ่รูปแบบใหม่และ
รูปแบบเดิม จานวน 72 คน (ผลงานการออกแบบแสดงตามภาพ 22)
รายการประเมิน

รูปแบบเดิม

ปัจจัยด้านบรรจุภัณฑ์ที่มผี ลต่อการเลือกซื้อของผู้บริโภค ประกอบด้วย
1. การป้องกัน
1.1 บรรจุภัณฑ์มีความแข็งแรง ปกป้องผลิตภัณฑ์ภายในได้อย่างดี
2. การนาเสนอ
2.1สีที่ใช้ในบรรจุภัณฑ์เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์วัสดุจากธรรมชาติ
2.2 ลวดลายที่ใช้ประกอบในบรรจุภัณฑ์มีความสวยงาม
2.3 มีรูปแบบและขนาดตัวอักษรที่มองเห็นได้ชัดเจน
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รูปแบบใหม่

ˉx

SD

ˉx

SD

1.93

0.56

3.59

0.78

1.58
1.75
1.36

0.66
0.70
0.48

3.69
3.45
3.76

0.89
0.85
0.83
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3. สัดส่วนของบรรจุภัณฑ์
3.1 บรรจุภัณฑ์มีขนาดเหมาะสมตามผลิตภัณฑ์ภายใน

2.09

0.79

3.80

0.86

4. การพกพาบรรจุภัณฑ์
4.1 มีความสะดวกในการเคลื่อนย้าย

2.27

0.79

3.77

0.84

5.การนาไปใช้งานจริง
5.1 บรรจุภัณฑ์สามารถนาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้

2.26

0.88

3.26

0.91

1.81

0.69

3.70

0.94

7.1 บรรจุภัณฑ์ ง่ายต่อการหยิบจับใช้สอย

2.58

0.76

3.73

0.55

7.2 บรรจุภัณฑ์สามารถเปิดและปิดได้ง่าย

2.37

1.02

3.81

0.75

1.61

0.66

3.15

0.76

3.05
3.85

0.66
0.86

3.79
3.76

0.73
0.79

3.26

0.91

3.77

0.82

1.83

0.85

2.83

0.78

1.70

0.89

3.66

0.83

1.73

0.71

3.52

0.76

2.17

0.75

3.59

0.80

6. ข้อกาหนดในบรรจุภัณฑ์
6.1บรรจุภัณฑ์บอกรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ภายในได้อย่างครบถ้วน
7. การใช้งานบรรจุภัณฑ์

8.การสนับสนุนการขาย
8.1 บรรจุภัณฑ์มีรูปแบบเฉพาะส่วนตัวโดดเด่น น่าสนใจ
ปัจจัยด้านบรรจุภัณฑ์ ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมประกอบด้วย
1. การผลิต
1.1 มีการใช้สีในบรรจุภัณฑ์น้อย
1.2 บรรจุภัณฑ์มีรูปแบบที่เรียบง่าย ไม่ซับซ้อน
2. การนาไปใช้
2.1 บรรจุภัณฑ์มีน้าหนักเบา
2.2 รูปทรงของบรรจุภัณฑ์ สามารถขนส่งได้สะดวก
3. การกาจัด
3.1 วัสดุในการผลิตบรรจุภัณฑ์ สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้ง่าย
3.2 วัสดุที่ใช้ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม
รวม

จากตารางผลการเปรียบเทียบนั้นของกลุ่มผู้บริโภคจานวน 72 คน พบว่ารูปแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์รถสามล้อไม้ไผ่
รูปแบบเดิมมีความพึงพอใจน้อย ( ˉx = 2.17) และรูปแบบใหม่มีความพึงพอใจมาก (xˉ =3.59) เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินที่
ได้กาหนด
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ตาราง 11 สรุปผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจผลิตภัณฑ์รถสามล้อไม้ไผ่รูปแบบเดิมและ
รูปแบบใหม่ จานวน 72 คน (ผลงานการออกแบบแสดงตามภาพ 22)
รายการ
รูปแบบเดิม
รูปแบบใหม่
t
Sig.
SD
SD
ˉx
ˉx
1.ปัจจัยด้านบรรจุภัณฑ์ที่มผี ลต่อการเลือกซื้อขอผู้บริโภค
2.ปัจจัยด้านบรรจุภัณฑ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม
รวม
สรุปเมื่อ P<0.05 แตกต่างอย่างนัยสาคัญทางสถิต

1.96
2.57
2.17

0.72
0.81
0.75

3.60
3.55
3.59

0.81
0.78
0.80

12.86* 0.00
8.27* 0.00
14.24* 0.00

ดังนั้น จากผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่า ผู้บริโภคมีความพึงพอใจ ในรูปแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์รถสามล้อไม้ไผ่
รูปแบบใหม่ ในกลุ่มตัวอย่าง ทั้ง 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยทางด้านบรรจุภณ
ั ฑ์ที่มผี ลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อของผู้บริโภค และปัจจัย
ทางด้านบรรจุภัณฑ์ ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม มากกว่ารูปแบบเดิมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05

อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์การพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจสาหรับสินค้าของที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติจากการ
รวบรวมข้อมูลทั้งเอกสารและการลงพื้นที่ภาคสนาม มีดังนี้
ความเป็นมาของของที่ระลึก มิได้มีหลักฐานใด ๆ กล่าวไว้โดยตรง แต่อาศัยพฤติกรรมของมนุษย์ ที่มีการแลกเปลี่ยน
แบ่งปัน สิ่งของต่าง ๆ แก่กันและกันสืบเนื่องมาเป็นเวลายาวนาน ของที่ระลึกคือสิ่งที่ทาให้เกิดความนึกถึงและคิดถึง เพื่อเป็น
เกียรติในวาระและโอกาสต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับ ประเสริฐ ศีลรัตนา (2531) ที่กล่าวว่าของที่ระลึก คือ สิ่งที่นามาใช้เป็นแรงจูงใจ
ความคิดถึง นึกถึงเรื่องราวที่ผ่านมาในอดีต รวมถึงแทนบุคคล เหตุการณ์ เรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในอาจมีชื่อเรียกที่แตกต่างกัน
ไป ตามแต่โอกาสนั้น ๆ ในปัจจุบันไปของที่ระลึกได้กลายมาเป็นการผลิตสินค้าที่ระลึกเพื่อการจาหน่าย มีการพัฒนารูปแบบและ
คุณภาพของสินค้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค
ประชิด ทิณบุตร (2531) กล่าวว่าในการออกแบบของที่ระลึก ของขวัญ ของกานัล ของใช้เฉพาะทางนั้นนักออกแบบ
ได้อาศัยการตั้งแนวคิด วิธีคดิ หรือจะเรียกว่าเป็นหลักคิดเพื่อเป็นหลักยึด หรือเป็นแนวทางการแตกแขนงทางความคิดออกไป
หลากหลายทิศทาง โดยนาแนวคิดหลักไปสู่การสร้างผลงานออกมาอย่างมีเอกลักษณ์ วิธีคดิ ง่ายๆของการทางานตามแนวทางนี้ก็
คือ การคิดหาหลักหรือสัญลักษณ์แทนความคิดของเรา ซึ่งอาจจะเริม่ ต้นหาคาสาคัญ การกาหนดความคิดดังกล่าวจะทาให้เราได้
แนวทางการผลิตชิ้นงานหรือได้เอกลักษณ์ทางความคิดออกมา เพื่อใช้เป็นแนวการเขียนเอกสารอื่นๆ ที่จะเกี่ยวข้องตามมา
นับตั้งแต่การตั้งชื่อความคิด เพื่อนาไปสู่การสื่อสาร การผลิตเป็นผลงานอื่นๆตามมาอีกมากมาย ซึ่งหากไม่กาหนดแนวความคิด
หลักหรือไม่มหี ลักยึดแล้วอาจจะหลงทาง ซึ่งเมื่อสร้างงานออกมาแล้ว ตัวผลงานจะสะท้อนความคิดที่เป็นเอกลักษณ์หรือระดับ
สติปัญญาของนักออกแบบนั่นเองซึ่งประเภทของสินค้าที่ระลึก (ประเสริฐ ศิลรัตนา 2531) สามารถจาแนกประเภทตาม
จุดประสงค์ของการนาไปใช้ ได้ดังนี้
1. ประเภทอาหาร สิง่ ของประเภทนี้ มีการแบ่งปันกันมาตั้งแต่อดีต เนื่องจากไม่สามารถเก็บไว้ได้นาน และบริโภค
ในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ จึงไม่ค่อยยอมรับว่าเป็นของที่ระลึก ต่อมาในภายหลัง สินค้าประเภทของกินได้พัฒนารูปแบบ คุณภาพ
การเก็บรักษาและบรรจุภัณฑ์ให้มคี วามเหมาะสม สวยงาม น่าสนใจ จนสินค้าที่ระลึกประเภทนี้ ได้รับความนิยมและความสนใจ
จากผู้ซื้อจานวนมาก
2. ประเภทของใช้ เช่นเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจาวัน ปัจจุบันกลายเป็นสินค้าที่ระลึก ที่ได้รับความนิยมมาก
เช่นกัน เครื่องใช้บางชนิดมีการประดิษฐ์ ตกแต่งให้งดงามเป็นพิเศษ จึงมักถูกนาไปใช้เป็นของที่ระลึกมากกว่าการนาไปใช้
ประโยชน์
3. ประเภทตกแต่ง ประเภทนี้สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองต่อจิตใจเป็นส่วนใหญ่ เช่นการตกแต่งร่างกาย ได้แก่เครื่องประดับ
ต่าง ๆ หรือสาหรับใช้ในการตกแต่งอาคารสถานที่ หรือใช้ในพิธีการต่าง ๆ ดังนั้นสินค้าที่ระลึกประเภทนี้ ต้องมีการออกแบบที่ดี
มีสีและรูปทรงส่วนประกอบต่าง ๆ ประณีต สวยงาม ดึงดูดล่อใจผู้ซื้อ
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ประเสริฐ ศีลรัตนา (2531:65) การออกแบบสินค้าของที่ระลึกที่ดีต้องศึกษาข้อมูลพื้นฐานของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ
ออกแบบ และต้องศึกษากลุ่มผู้เป้าหมาย เพื่อให้การออกแบบที่พัฒนาขึ้นตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก ซึ่ง
สอดคล้องกับ วิรุณ ตั้งเจริญ (2544) ที่กล่าวว่า การออกแบบของที่ระลึก เป็นการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางความนึกคิด เพื่อให้การ
ออกแบบสอดคล้องกับความเป็นจริง หรืออาจให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงไม่มากก็น้อย งานออกแบบสินค้าของที่ระลึกจึงต้อง
ใช้หลักทางจิตวิทยาในทางชี้ชวน หรือการออกแบบทางทัศนศิลป์ที่ต้องสร้างความรู้สึกสานึกคิดอย่างใดอย่างหนึ่งให้เกิดขึ้นต่อ
ผู้ชม การศึกษาเฉพาะด้านจึงจาเป็นต้องศึกษาแนวคิดทางจิตวิทยานั้นด้วยเช่ นกัน การออกแบบของที่ระลึก เป็นงานศิลปะใน
แบบประยุกต์ศิลป์ เนื่องเพราะเป็นการผสมผสานโดยการสร้างสรรค์รูปแบบให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้านความงาม และประโยชน์
ใช้สอย โดยคานึงถึงความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลัก
จากการศึกษาการพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจสาหรับสินค้าของที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติ ผู้วิจัยได้ทา
การรวบรมข้อมูลเพื่อใช้วิเคราะห์ ด้านต่างๆ ซึ่งถือเป็นแนวทางในการศึกษารูปแบบในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและสามารถเพิ่มมูลค่าทางการตลาดได้

ข้อเสนอแนะ
1. เนื่องจากผลิตภัณฑ์สินค้าของที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติเป็นสินค้าที่ใช้มือทา ทาให้ขนาดของตัวผลิตภัณฑ์มีความ
แตกต่างกันบ้างเล็กน้อย ทาให้การออกแบบตัวบรรจุภัณฑ์ต้องเผื่อขนาดไว้บ้าง เพื่อป้องกันการใส่ผลิตภัณฑ์ไม่ได้ แต่ก็ส่งผลให้
ผลิตภัณฑ์บางส่วนจะไม่พอดีกับบรรจุภัณฑ์พอดี
2. การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ของที่ระลึกแต่ละประเภทมีความหลากหลายกันมาก ทาให้ทิศทางในการพัฒนา
ค่อนข้างลาบาก ในการทาให้ลักษณะของบรรจุภัณฑ์มีทิศทางการออกแบบเดียวกัน
3. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์มีการใช้การพิมพ์ซิลล์สกรีนเพราะมีต้นทุนที่ต่ามากแต่ต้องอาศัยความชานาญโดยเฉพาะ
ทาให้กลุ่มผู้ผลิตบางรายอาจจะทาได้ไม่ชานาญนัก ทาให้บรรจุภัณฑ์ออกมาไม่ดีเท่าที่ควร ซึ่งอาจแก้ปัญหาด้วยการใช้เครื่องปริ้น
เลเซอร์ที่ใช้หมึกที่ผลิตจากถั่วเหลืองในการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ เพราะใช้งานง่าย มีความสะดวกรวดเร็ว ได้ภาพที่คมชัด และราคา
ต้นทุนในการปริ้นเลเซอร์สูงกว่าการพิมพ์ซิลล์สกรีนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาและออกแบบลายผ้าเพื่อนามาใช้ในการผลิตเสื้อสาเร็จรูปชายวัยทางาน
2. ศึกษาการรับรู้ของผู้บริโภคแบบลายผ้าที่เหมาะสมกับเสื้อสาเร็จรูปชายวัยทางาน 3. เสนอแนะการออกแบบลายผ้าที่เหมาะสม
กับเสื้อสาเร็จรูปชายวัยทางาน ผู้วิจัยศึกษาและออกแบบแบบลายผ้าแนวโน้มของแบบลายผ้าปี 2556 คอลเลคชั่นฤดูร้อน
กลุ่มตัวอย่างคือ ลายผ้าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ด้วยแบบบันทึก พบว่า ลายผ้าที่มีอยู่ในท้องตลาดมี 2 ประเภท คือ ลายผ้า
พื้นฐาน และลายแนวโน้มของแบบลายผ้าปี 2556 ผู้วิจัยประเมินความต้องการลายผ้าที่เหมาะสมกับเสื้อสาเร็จรูปชายวั ยทางาน
พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ อายุ 26 – 30 ปี ระดับการศึกษาที่ปริญญาตรี และมีรายได้ 20,001 – 30,000 บาท มีความต้องการ
สวมใส่เสื้อขนาด 38 นิ้ว (M) ปัจจัยที่ต้องการเลือกซื้อคือคุณภาพของเสื้อสาเร็จรูป เสื้อสาเร็จรูปสาหรับใส่ทางานที่มีลายริ้ว สีฟ้า
เนื้อผ้าฝ้าย 100% รูปแบบเรียบง่าย ธรรมดา รูปทรงเข้ารูป เป็นเสื้อแขนยาว ที่มีขอบแขนธรรมดา ปกธรรมดาและส่วนบน
ด้านหน้าตกแต่งด้วยกระเป๋า และเสื้อสาเร็จรูปสาหรับใส่ลาลองที่มีลาย Virtual Trip สีฟ้า เนื้อผ้าฝ้าย 100% และมีรายละเอียด
ของแบบตามกระแสนิยม เสื้อสาเร็จรูปทรงเข้ารูป เป็นเสื้อแขนยาว ที่มีขอบแขนธรรมดา ปกธรรมดา และตกแต่ง ด้านหน้า
ข้างบนด้วยกระเป๋า ตัดต่อ และอื่นๆ เช่น การปักหรือการพิมพ์ ผู้วิจัยศึกษาลายผ้าที่เหมาะสมกับเสื้อสาเร็จรูปชายวัยทางาน
สาหรับใส่ทางานและลายผ้าที่เหมาะสมกับเสื้อสาเร็จรูปชายวัยทางานสาหรับใส่ลาลอง ด้วยการสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญจานวน
7 ท่าน พบว่า ลายผ้าที่เหมาะสม กับเสื้อสาเร็จรู ปชายวัยทางาน สาหรับใส่ทางาน คือลายผ้าพื้นฐาน รูปแบบลายริ้วแบบที่ 1
ที่จังหวะลายผ้าเท่ากัน มีความกลมกลืนของแบบลายผ้ากับเสื้อสาเร็ จรูปชายวัยทางาน และลายผ้าที่เหมาะสมกับเสื้อสาเร็จรูป
ชายวัยทางาน สาหรับใส่ลาลอง คือ ลายแนวโน้มของแบบลายผ้าปี 2556 รูปแบบลาย Virtual Trip ที่มีจังหวะลายที่ไม่เท่ากัน
ลักษณะของลายมีจุดเด่น น่าสนใจ ผู้วิจัยสอบถามการรับรู้ของผู้บริโภคชายวัยทางานบริษัทเอกชนจานวน 105 คน ต่อลายผ้าที่
เหมาะสมทั้ง 2 รูปแบบ 6 ด้าน คือ ความงามในการจัดองค์ประกอบ ความงามอย่างเหมาะสมกับประเภทของงาน ความมี
คุณค่า-ราคา ความมีเอกลักษณ์น่าสนใจ สี และความทันสมัย วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ลายผ้าที่เหมาะสมกับเสื้อสาเร็จรูปชายวัยทางานสาหรับใส่ทางานโดยภาพรวมในระดับ
มาก ด้านความเหมาะสมของลายผ้าของเสื้อเชิ้ตชายวัยทางานมากที่สุด และรับรู้ลายผ้าที่เหมาะสมกับเสื้อสาเร็จรูปชายวัยทางาน
สาหรับใส่ลาลองโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านรูปแบบลายผ้ามีจุดเด่น เป็นที่น่าสนใจมากที่สุด
คาสาคัญ : ลายผ้า เสื้อสาเร็จรูปชายวัยทางาน
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Abstract
This research aims to 1. Study and design for the cloth patterns that will apply in the production of
working men ready-to-wear cloth 2. Study the perception of consumers on the cloth patterns that suit to
the working men ready-to-wear cloth 3. Suggest for the design of cloth patterns that suit to the working
men ready-to-wear cloth, The researcher studies and designs the cloth patterns, cloth patterns designing
trend of 2013, summer collection. The sample group is the cloth patterns from the past until present. By
using the recording form, and found that the cloth patterns presence in the market are in two types, basic
patterns and trendy patterns of 2013. The researcher evaluates the needs of cloth patterns that suit for the
working men ready-to-wear cloth and found that the majority consumers are those with age between 26 –
30 years old with the educational level of Bachelor degree and income range between 20,001 – 30,000 baht
need to wear the cloth in size 38 inches (M) and the factor in selection to buy is the quality of ready-towear cloth. The ready-to-wear cloth for work with the stripe in blue color in 100% cotton skin with the
simple form, normal, cut in shape and long sleeves with the normal sleeves edge and neck, while the front
top decorate with pocket. And the ready-to-wear casual wear with the Virtual Trip in blue color in 100%
cotton and the details of fashion, cut in shape and long sleeves with the normal sleeves edge and neck,
while the front top decorate with attaching of pocket piece, and others such as embroidery or printing.
The researcher studies the cloth patterns and form two set of questionnaires, the cloth patterns
that suit to make the working men ready-to-wear cloth and the patterns that suit to make the working men
ready-to-wear casual cloth. In the cloth patterns design, the information providing group is seven
professionals that use the questionnaire of mixing cloth patterns that relates to four sides of ready-to-wear
cloth which are form and pattern, shape and figure, position and shape dimension and domination. It was
found that the suitable cloth patterns to produce the working men ready-to-wear cloth for work wear is the
cloth patterns the stripe pattern in form 1 with the equal cloth pattern with the well blending of cloth
patterns for working men ready-to-wear cloth and for their casual wear in cloth patterns designing trend of
2013, summer collection in Virtual Trip pattern that has unequal patterns which is the dominant one and
interesting. Then bringing the stripe pattern 1 and Virtual Trip of pattern 2 to evaluate in the questionnaire
on the consumer perception in six dimensions, which are the wonderful composition organizing, the
suitable for work type, valuable and cost, uniqueness, color, and fashionable. The sample group is the men
in working age from the private company for 105 people, which is the former group. The research tool is the
questionnaire on individual factors and the consumer perceptions toward the suitable cloth pattern for the
working mean wear. The statistics employed here are percentage, average, and SD. It can be concluded that
in the overall picture, the sample group perceived on the suitable cloth patterns for working mean readyto-wear cloth in the high level. For the suitable side of shirt pattern for working men is the highest and
perceived on the cloth pattern that suit for the working men ready-to-wear casual wear is in high level, for
the dominant of cloth pattern is the most interesting one
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บทนา
เนื่องจากปัจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคโลกาวิวั ฒน์ ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี มีผลทาให้การ
ติดต่อสื่อสารส่งผลให้ผู้บริโภคได้รับรู้ข่าวสารต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วทั่วโลก ผู้บริโภคจึงทราบความเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลง
ของแฟชั่นในรูปแบบต่างๆ ตลอดเวลา ทาให้ผู้ประกอบธุรกิจเสื้อผ้าสาเร็จรูปต้องติดตามความเคลื่ อนไหวของการเปลี่ยนแปลง
ค่านิยมของผู้บริโภค เพื่อวิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในช่วงนั้น ธุรกิจเสื้อผ้า
สาเร็จรูปที่ประสบความสาเร็จส่วนหนึ่งมาจากการศึกษาพฤติกรรมความต้องการของผู้บริโภค
อุตสาหกรรมเสื้อผ้าสาเร็จรูปถือว่าเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีการแข่งขันสูงในตลาดโลก มีความสาคัญต่อเศรษฐกิจ
โดยรวมและเป็นสินค้าที่จาเป็นในชีวิตโลกปัจจุ บัน จากการสารวจทัศนคติ ความคิดเห็นผู้บริโภค ในเรื่องความงามแฟชั่นและ
เสื้อผ้า Patricia M. Mulridic แห่งภาควิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนิวยอร์คที่เป็นผู้สอนวิชา Business Merchandising
และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาสังคมด้านแฟชั่น สรุปว่า โดยทั่วไปเสื้อผ้าที่สวมใส่แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ คือเสื้อผ้าสั่งตัด และ
เสื้อผ้าสาเร็จรูป เสื้อผ้าสั่งตัดเป็นเสื้อผ้าที่มีความประณีต ข้อดีคือรูปแบบที่ออกแบบมีความเป็นเอกลักษณ์ สามารถกาหนดขนาด
ได้โดยเฉพาะ ผู้สวมใส่สามารถเลือกเนื้อผ้าและสีได้ตามต้องการ แต่ข้อเสียคือใช้ระยะเวลาการนานในการสั่งตัด และมีราคา
ค่อนข้างสูง ส่วนเสื้อผ้าสาเร็จรูปเป็นเสื้อผ้าที่ผลิตตามสมัยนิยม มีการแข่งขันทางด้านรูปแบบมาก ข้อดีคือสามารถเลือกซื้อได้ง่าย
สะดวกและรวดเร็ ว ราคาไม่ สู งมาก ข้ อ เสีย คื อ มี รูป แบบที่ ซ้ ากั นในการจ าหน่า ย ขนาดจะไม่ พอดี ต ามสรี ร ะของผู้บ ริ โ ภค
แต่อย่างไรก็ดีผู้บริโภคส่วนใหญ่ก็มีความนิยมที่จะบริโ ภคเสื้อผ้าสาเร็จรูปมากกว่าเพราะสะดวกในการซื้อและราคาไม่สูงมาก
(ศรีกาญจนา พลอาสา. 2540:1)
การทาธุรกิจเสื้อผ้าสาเร็จรูปในปัจจุบันส่วนใหญ่มีการแบ่งประเภทกลุ่มสินค้าตามลักษณะของอายุกลุ่มคน เช่น เสื้อผ้า
สาหรับวัยเด็ก เสื้อผ้าสาหรับวัยรุ่น เสื้อผ้าสาหรับวัยทางานและเสื้อผ้าสาหรับวัยชรา เป็นต้น ตลาดเสื้อผ้าสาหรับวัยรุ่นและวัย
ทางานเป็นตลาดที่ใหญ่ และท้าทายความสามารถของผู้ประกอบการที่เข้ามาแข่งขัน เนื่องด้วยกลุ่มผู้บริโภคนี้เป็นกลุ่มที่มี
พฤติกรรมการบริโภคและความต้องการที่จะบริโภคสินค้าเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองจากวัยรุ่นสู่วัยทางาน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่
รวดเร็วของแฟชั่น ทาให้เสื้อผ้าสาเร็จรูปสาหรับวัยรุ่นและวัยทางานมีหลายแบบ หลายสไตล์ หลายเนื้อผ้า และหลายลายผ้า
เพื่อตอบสนองความพึงพอใจในการเลือกซื้อ ซึ่งทาให้แต่ละผู้ประกอบการพยายามคิดค้นหากลยุทธ์ต่างๆ ทั้งด้านการออกแบบ
ด้ า นการตลาด ด้ า นการผลิ ต เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของผู้ บ ริ โ ภคได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง แต่ ก็ ยั ง ต้ อ งยึ ด เอกลั ก ษณ์ ห รื อ
ลักษณะเฉพาะของตัวเอง (ศูนย์ข้อมูลเชิงลึก สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ. 2554)
จากข้อมูลข้างต้นทาให้ผู้วิจัยมีแรงจูงใจศึกษาลายผ้าที่เหมาะสมกับรูปลักษณ์เสื้อสาเร็จรูปชายวัยทางาน เนื่องจากลาย
ผ้ามีผลต่อรูปแบบเสื้อสาเร็จรูปชายวัยทางาน และมีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อเสื้อสาเร็จรูปชายวัยทางาน จากการสอบถามข้อมูล
เบื้องต้นจากผู้บริโภค เกี่ยวกับปัจจัยแบบลายที่เหมาะสมกับรูปลักษณ์เสื้อสาเร็จชายวัยทางาน ที่ส่งผลต่อการรับรู้และการ
ตัดสินใจซื้อ พบว่าแบบลายมีผลต่อเสื้อสาเร็จรูปวัยรุ่นชายวัยทางานมากกว่าหญิงวัยทางาน เนื่องจากว่าเสื้อผ้าสาเร็จรูปวัยรุ่นเพศ
ชายมีรูปแบบเสื้อผ้าที่เดิมๆ เพศชายจึงตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อสาเร็จรูปชายวัยทางานจากลายผ้ามากกว่ารูปลักษณ์เสื้อสาเร็จรูป
ซึ่งต่างกับเพศหญิงมีรูปแบบของเรื่องผ้ าที่หลากหลายจึงมีผลต่อการรับรู้และการตัดสินใจซื้ อที่ขึ้นอยู่กับเวลา และค่านิย ม
และความต้องการในเวลานั้นๆ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ออกแบบแบบลายผ้าเพื่อนามาใช้ในการผลิตเสื้อสาเร็จรูปชายวัยทางาน
2. ศึกษาการรับรู้ของผู้บริโภคที่มตี ่อแบบลายผ้าที่เหมาะสมกับเสื้อสาเร็จรูปชายวัยทางาน
3. เสนอแนะการออกแบบลายผ้าที่เหมาะสมกับเสื้อสาเร็จรูปชายวัยทางาน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
รูปแบบลายผ้าที่เหมาะสมต่อการนามาใช้ในการผลิตเสื้อผ้าสาเร็จรูปวัยทางานในอดีตและปัจจุบัน และแนวโน้มการ
ออกแบบลายผ้าปี 2556 คอลเลคชั่นฤดูร้อน ตลอดจนปัจจัยทางด้านลายผ้าที่เหมาะสมกับเสื้อสาเร็จรูปชายวัยทางาน ด้าน
หลักการออกแบบลายผ้าและการผสมผสานลายผ้ากับรูปแบบเสื้อสาเร็จรูปชายวัยทางานที่มีผลต่อการเลือกซื้อ และนาไปสู่การ
เสนอแนะเกณฑ์การออกแบบลายผ้าที่เหมาะสมกับเสื้อผ้าสาเร็จรูปชายวัยทางาน
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยนี้มผี ู้วิจัยใช้แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับแบบลายผ้าที่นามาใช้ในการผลิตเสื้อสาเร็จรูปชายวัยทางาน เป็นการศึกษาความเป็นมาของการ
ออกแบบลายผ้าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะแนวโน้มและทิศทางของแบบลายผ้าในปี 2556 คอลเลคชั่นฤดูร้อน
(Collection Summer 2013)
2. แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบลายผ้า ประกอบด้วยหลักใหญ่ๆ 2 ด้าน ดังนี้
2.1 หลักการออกแบบลายผ้า ประกอบด้วย ด้านการสร้างรูปแบบมาตรฐานต้นแบบหรือการสร้างแม่ลาย ด้านการ
ใช้จังหวะ และการใช้หลักการต่อลวดลาย
2.2 การผสมผสานแบบลายผ้าที่สัมพันธ์กับเสื้อสาเร็จรูป 4 ด้าน คือ รูปแบบและลวดลาย รูปร่างและรูปทรง
ตาแหน่งและสัดส่วน และจุดเด่นหรือจุดเน้น
3. การรับรู้แบบลายที่เหมาะสมกับเสื้อสาเร็จรูป ผู้วิจัยใช้แนวคิดเรือ่ งเกณฑ์การประเมินผลการ ทั้งหมด 6 ด้าน คือ
ความงามในการจัดองค์ประกอบ ความงามอย่างเหมาะสมกับประเภทของงาน ความมีคณ
ุ ค่า-ราคา ความมีเอกลักษณ์น่าสนใจ
ความงามของสีและความทันสมัย

ขอบเขตการวิจัย
1. การศึกษาและออกแบบลายผ้าที่จะนาไปใช้ในการผลิตเสื้อสาเร็จรูปชายวัยทางาน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษา คือ แบบลายผ้าต่างๆ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันและโดยเฉพาะแนวโน้มและ
ทิศทางของแบบลายผ้าแนวโน้มและทิศทางของแบบลายผ้าในปี 2556 คอลเลคชั่นฤดูร้อน
ตัวแปรต้น คือ แบบลายผ้าตามกระแสนิยม
ตัวแปรตาม คือ ลายผ้าแนวโน้มและทิศทางของแบบลายผ้าในปี 2556 คอลเลคชั่นฤดูร้อน
2. การศึกษาการรับรู้แบบลายผ้าที่เหมาะสมกับเสื้อสาเร็จรูปชายวัยทางาน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยกาหนดประชากรที่จะใช้ในการศึกษาเป็นพนักงานจากบริษัทเอกชนจานวน
3 แห่ง อายุตั้งแต่ 26-35 ปี (รายงานผลการสารวจทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคต่อเสื้อผ้าชุดทางาน. 2550) และได้กลุ่ม
ตัวอย่างจากจานวนประชากรที่ใช้ของ Yamane 1973 ที่ความเชื่อมั่นเป็น 95% จานวน 105 คน
ตัวแปรต้น คือ รูปแบบเสื้อผ้าจากการนาเสนอลายผ้าที่ออกแบบมาผสมผสานกับรูปแบบเสื้อสาเร็จรูปชาย
วัยทางาน
ตัว แปรตาม คื อ การรั บ รู้ข องผู้ บ ริ โภคจากการน าเสนอลายผ้ า ที่อ อกแบบมาผสมผสานกั บ รูป แบบเสื้ อ
สาเร็จรูปชายวัยทางาน
ระดับความเหมาะสมจากการนาเสนอลายผ้าที่ออกแบบมาผสมผสานกับรูปแบบเสื้อสาเร็จรูปชายวัยทางาน คือ
4.51 – 5.00 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด
3.51 – 4.50 หมายถึง เหมาะสมมาก
2.51 – 3.50 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง
1.51 – 2.50 หมายถึง เหมาะสมน้อย
1.00 – 1.50 หมายถึง เหมาะสมน้อยที่สุด

นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
1.5.1 แบบลายผ้าที่เหมาะสม หมายถึง เส้นที่ทาให้เกิดลวดลายที่เหมาะสมกับเสื้อสาเร็จรูปชายวัยทางานที่ใช้ใส่ทางาน
และใส่ลาลอง
1.5.2 รูปลักษณ์ หมายถึง รูปทรงของเสื้อสาเร็จรูปมี 2 ลักษณะได้แก่ รูปทรงธรรมดาและรูปทรงเข้ารูป
1.5.3 รูปทรงธรรมดา หมายถึง รูปทรงเสื้อเชิ้ตที่มีขนาดพอดีไม่หลวมหรือคับตัวจนเกินไป
1.5.4 รูปทรงเข้ารูป หมายถึง รูปทรงเสื้อเชิ้ตทีม่ ีขนาดพอดีเน้นเข้ารูปแนบกระชับกับรูปร่าง
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1.5.5 เสื้อสาเร็จรูป หมายถึง ผลิตภัณฑ์เสื้อเชิ้ตที่ได้รับการตัดเย็บเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมใส่ จาหน่ายตามขนาด
มาตรฐานมีขนาดบอกเป็นเลขคู่ตั้งแต่ 32-48
1.5.6 ชายวัยทางาน หมายถึง ชายไทยอายุตั้งแต่ 26-35 ปี ที่เลือกซื้อเสื้อสาเร็จรูปชายวัยทางานและใส่ลาลอง
1.5.7 เสื้อใส่ทางาน หมายถึง เสื้อเชิ้ตที่เป็นทางการ เรียบง่าย สุภาพ สาหรับใส่ไปทางานในกลุ่มอาชีพด้านธุรกิจ
1.5.8 เสื้อใส่ลาลอง หมายถึง เสื้อเชิ้ตที่ใช้ใส่ในบางโอกาส ใส่วันหยุดพักผ่อน ใส่ตามสบาย

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยประยุกต์ (Applied Research) และการวิจัยพัฒนา (Develop Research) ซึ่งเป็นการวิจัย
ที่ศึกษาความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่อดีตจนถึงปันจุบันเพื่อหาข้อสรุปหรือแนวโน้มในอนาคต เรื่องออกแบบลวดลายกับรูปลักษณ์ของ
ผลิตภัณฑ์ : ศึกษาเฉพาะรูปแบบลายผ้าที่เหมาะสมกับรูปลักษณ์เสื้อสาเร็จรูปชายวัยทางาน ซึ่งผู้วิจัยดาเนินตามขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 คือ ศึกษาและออกแบบแบบลายผ้าที่จะนามาใช้ในการผลิตเสื้อสาเร็จรูปชายวัยทางาน โดยเริ่มจาก
การศึกษาข้อมูล ด้านลายผ้าที่มีอยู่ในท้องตลาดตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะแนวโน้มของแบบลายผ้าปี 2556 คอลเลคชั่นฤดูร้อน
ขั้นตอนที่ 2 คือ และการประเมินแบบสอบถามความต้องการลายผ้าที่เหมาะสมกับเสื้อสาเร็จรูปชายวัยทางาน เพื่อนา
ผลที่ได้ไปเป็นแนวทางออกแบบลายผ้า
ขั้นตอนที่ 3 คือ ออกแบบลายผ้าที่เหมาะสมกับเสื้อสาเร็จรูปชายวัยทางาน ผู้วิจัยออกแบบจานวน 2 ชุด คือ ลายผ้าที่
เหมาะสมกับเสื้อสาเร็จรูปชายวัยทางานสาหรับใส่ทางานและลายผ้าที่เหมาะสมกับเสื้อสาเร็จรูปชายวัยทางานสาหรับใส่ลาลอง
ขั้นตอนที่ 4 คือ ประเมินรูปแบบลายผ้าโดยผู้เชี่ยวชาญ 7 ท่าน ด้านการผสมผสานแบบลายผ้าที่สมั พันธ์กับเสื้อ
สาเร็จรูป 4 ด้าน คือ รูปแบบและลวดลาย รูปร่างและรูปทรง ตาแหน่งและสัดส่วน และจุดเด่นหรือจุดเน้น
ขั้นตอนที่ 5 คือ ประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจผู้บริโภคทั้งหมด 6 ด้านคือ ความงามในการจัดองค์ประกอบ
ความงามอย่างเหมาะสมกับประเภทของงาน ความมีคุณค่า-ราคา ความมีเอกลักษณ์น่าสนใจ สี และความทันสมัย
ขั้นตอนที่ 6 คือ วิเคราะห์ สรุปและอภิปรายผล เพื่อเสนอแนะการออกแบบลายผ้าที่เหมาะสมกับเสื้อสาเร็จรูปชายวัย
ทางาน

ผลการวิจัย
ในการวิจัยเรื่อง ออกแบบลวดลายกับรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ : ศึกษาเฉพาะรูปแบบลายผ้าที่เหมาะสมกับรูปลักษณ์
เสื้อสาเร็จรูปชายวัยทางาน สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. ลายผ้าที่มีอยู่ในท้องตลาดที่นามาใช้ในการผลิตเสื้อสาเร็จรูปชายวัยทางานตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันแบ่งออกเป็น 2
ประเภทคือ ลายพื้นฐาน และลายตามแนวโน้มของแบบลายผ้าปี 2556 ดังนี้

ภาพที่ 1-2 ลายผ้าพื้นฐาน ลายตารางและลายริ้ว

Vritual Trip

White Normad
Color Time
ภาพที่ 3-4 ลายผ้าตามกระแสนิยม
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2. ผลสรุปความต้องการของผู้บริโภคเสื้อสาเร็จรูปชายวัยทางานสาหรับใส่ทางาน พบว่าลายผ้าที่เลือกเป็นลายริ้ว สีฟ้า
เนื้อผ้าฝ้าย 100% และมีรายละเอียดของแบบเป็นแบบธรรมดา เสื้อสาเร็จรูปทรงเข้ารูป แขนยาว ขอบแขนธรรมดา ปกธรรมดา
และตกแต่งด้านหน้าข้างบนด้วยกระเป๋า เสื้อมีขนาด 38 นิ้ว (M)
ผลสรุปความต้องการของผู้บริโภคเสื้อสาเร็จรูปชายวัยทางานสาหรับใส่ลาลอง พบว่าลายผ้าที่เลือกเป็นลาย Virtual
Trip สีฟ้า เนื้อผ้าฝ้าย 100% และมีรายละเอียดของแบบตามกระแสนิยม เสื้อสาเร็จรูปทรงเข้ารูป แขนยาว ขอบแขนธรรมดา
ปกธรรมดา และตกแต่งด้านหน้าข้างบนด้วยกระเป๋า ตัดต่อ และอื่นๆ เสื้อมีขนาด 38 นิ้ว (M)
3. ผลการออกแบบลายผ้าที่นามาใช้ในการผลิตเสื้อสาเร็จรูปชายวัยทางาน
จากผลการวิเคราะห์ แบบสอบถามความต้องการของผู้บริโภคเสื้อผ้าสาเร็จรูปชายวัยทางานผู้วิจัยได้นาผลสรุปการ
วิเคราะห์และทฤษฎีที่ศึกษามาใช้ในการออกแบบร่างแบบลายผ้าดังนี้
3.1 ออกแบบร่างลายผ้าโดยใช้หลักการออกแบบคือ การใช้จังหวะที่เท่ากันตามภาพที่ 1, 5 การใช้จังหวะที่ไม่เท่ากัน
ตามภาพที่ 2, 6 การต่อลายแนวตั้งตามภาพที่ 3, 7 และการต่อลายแนวนอนตามภาพที่ 4, 8 ทั้งหมด 2 ชุด ดังนี้
ชุดที1่ แบบร่างลายผ้ากับเสื้อสาเร็จรูปชายวัยทางานสาหรับใส่ทางาน ผู้วิจัยได้ออกแบบ 4 รูปแบบ ดังนี้

ภาพที่ 5-6 แบบร่างลายผ้ากับเสือ้ สาเร็จรูปชายวัยทางานสาหรับใส่ทางาน แบบที่ 1, แบบที่ 2

ภาพที่ 7-8 แบบร่างลายผ้ากับเสือ้ สาเร็จรูปชายวัยทางานสาหรับใส่ทางาน แบบที่ 3, แบบที่ 4
ชุดที2่ แบบร่างลายผ้ากับเสื้อสาเร็จรูปชายวัยทางานสาหรับใส่ลาลอง ผู้วิจัยได้ออกแบบ 4 รูปแบบ ดังนี้

ภาพที่ 9-10 แบบร่างลายผ้ากับเสื้อสาเร็จรูปชายวัยทางานสาหรับใส่ลาลอง แบบที่ 1, แบบที่ 2
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ภาพที่ 11-12 แบบร่างลายผ้ากับเสื้อสาเร็จรูปชายวัยทางานสาหรับใส่ลาลอง แบบที่ 3, แบบที่ 4
ที่มา : เรือนขวัญ หรุ่นเริงใจ (2555)
3.2 จากแบบร่างลายผ้ากับเสื้อสาเร็จรูปชายวัยทางานสาหรับใส่ทางานและสาหรับใส่ลาลอง ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ
ทั้งหมด 4 ด้าน คือ รูปแบบและลวดลาย รูปร่างและรูปทรง ตาแหน่งและสัดส่วน และจุดเด่นหรือจุดเน้น โดยได้ผลการวิเคราะห์
ดังนี้
จากผลการวิเคราะห์แบบสอบถามการออกแบบร่างลายผ้า โดยผู้เชี่ยวชาญ สรุปผลการวิเคราะห์ ดังนี้
การออกแบบลายผ้าที่เหมาะสมกับรูปลักษณ์เสื้อสาเร็จรูปชายวัยทางาน สาหรับใส่ทางานพบว่า ด้านความกลมกลืน
ของลายผ้า และความสัมพันธ์ของลายผ้ากับเสื้อ ลายริ้วที่มีขนาดลาย และขนาดพื้นเท่ากัน มีความเหมาะสมกับรูปลักษณ์เสื้อ
มากที่สุด จังหวะการวางลายที่เท่ากันและการต่อลายแนวตั้งมีความเหมาะสมด้านระยะจังหวะการจัดวางลายผ้า การต่อลายผ้าที่
สอดคล้องกับรูปแบบเสื้อมากที่สุด และการต่อลายแนวนอน จังหวะไม่เท่ากันของสี เป็นการเพิ่มความน่าสนใจของการวางแบบ
ลายกับเสื้อเพื่อสร้างจุดเด่นมากที่สุด
การออกแบบลายผ้าที่เหมาะสมกับรูปลักษณ์เสื้อ สาเร็จรูปชายวัยทางาน สาหรับใส่ลาลองพบว่า ด้านความกลมกลืน
ของลายผ้า ลายที่มีขนาดของลายเท่ากัน มีความเหมาะสมกับรูปลักษณ์เสื้อมากที่สุด ลายที่มีขนาดเท่ากัน และลายที่ต่อลาย
แนวตั้ง มีขนาดไม่เท่ากัน มีความเหมาะสม ด้านความสัมพันธ์ของลายผ้ากับเสื้อ มากที่สุด ด้านระยะจังหวะการจัดวางลายผ้า
การต่อลายผ้าที่สอดคล้องกับรูปแบบเสื้อ และด้านการเพิ่มความน่าสนใจของการวางแบบลายกับเสื้อเพื่อสร้างจุดเด่นจังหวะการ
ต่อลายไม่เท่ากันมีความเหมาะสมกับรูปลักษณ์เสื้อสาเร็จรูปชายวัยทางานมากที่สุด

ภาพที่ 13-14 ผลลายผ้าที่เหมาะสมกับเสื้อเชิ้ตสาหรับใส่ทางาน คือ แบบที่ 1และผลลายผ้าที่เหมาะสมกับเสื้อเชิ้ตสาหรับ
ใส่ลาลอง คือ แบบที่ 2
4. ผู้วิจัยสรุปแบบลายผ้าที่เหมาะสมกับเสื้อสาเร็จรูปชายวัยทางานสาหรับใส่ทางานและใส่ลาลอง และได้นาลายผ้าไป
พิมพ์ลงบนผ้าเพื่อไปผลิตเป็นเสื้อสาเร็จรูป แล้วนาไปประเมินความพึงพอใจผู้บริโภคชายวัยทางานเป็นพนักงานจากบริษัทเอกชน
จานวน 3 แห่ง จานวน 105 คน ได้ผลการวิเคราะห์ ดังนี้
ตารางที่ 4 แสดงจานวนและค่าร้อยละสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไป
รายละเอียด
1. อายุ
26 ปี – 30 ปี
31 ปี – 35 ปี
รวม
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จานวน
68
37

ร้อยละ
64.76
35.24

105

100
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2. ระดับการศึกษา

ตารางที่ 4 (ต่อ)
ข้อมูลทั่วไป
3. รายได้

4. ขนาดเสื้อที่สวมใส่

ปวส. หรือเทียบเท่า
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
สูงกว่าปริญญาโท
อื่นๆ

1
75
27
2
0

0.95
71.43
25.72
1.90
0

รวม

105

100

รายละเอียด
10,000 - 15,000 บาท
15,001 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
30,001 – 40,000 บาท
40,001 ขึ้นไป

จานวน
2
19
40
21
23

ร้อยละ
1.90
18.10
38.10
20.00
21.90

รวม
32 นิ้ว (XXS)
34 นิ้ว (XS)
36 นิ้ว (S)
38 นิ้ว (M)
40 นิ้ว (L)
42 นิ้ว (XL)
44 นิ้ว (XXL)
46 นิ้ว (XXXL)

105
0
3
19
51
23
9
0
0

100
0
2.86
18.10
48.57
21.90
8.57
0
0

รวม

105

100

จากตาราง 4.8 พบว่าอายุ 26 – 30 ปี จานวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 64.76 และรองลงมาอายุ 31 – 35 ปี จานวน
37 คน คิดเป็นร้อยละ 35.24 ระดับส่วนใหญ่ระดับปริญญาตรี จานวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 71.43 รองลงมาระดับปริญญาโท
จานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 25.72 ระดับสูงกว่าปริญญาโทและปวส. หรือเทียบเท่า จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.85 ส่วน
ใหญ่รายได้ 20,001 - 30,000 บาท จานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 38.10 รองลงมารายได้ 40,001 บาทขึ้นไป จานวน 23 คน
คิดเป็นร้อยละ 21.90 และส่วนน้อยรายได้ 30,001 - 40,000 บาท จานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 ตามลาดับ ขนาดเสื้อที่
สวมใส่ส่วนใหญ่ ขนาด 38 นิ้ว (M) จานวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 48.57 รองลงมาขนาด 40 นิ้ว (L) จานวน 23 คน คิดเป็นร้อย
ละ 21.90 และส่วนน้อยขนาด 36 นิ้ว (S) จานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 18.10
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ร้อยละ

ความถี่รวม

0.63

40 40 65 65 0

0

0

0 105 4.38

0.49

0

ความถี่

105 4.08

ร้อยละ

0

ความถี่

0

ร้อยละ

0

ความถี่

ความถี่

1. ความสัมพันธ์ของขนาดลายเส้นสีฟ้า
และพื้นสีขาว
2. ความเหมาะสมของลายผ้ากับเสื้อ

ร้อยละ

26 26 62 62 17 17 0

ความถี่

ร้อยละ

ตารางที่ 5 แสดงผลประเมินการรับรู้ ลายผ้าที่เหมาะสมกับเสื้อสาเร็จรูปชายวัยทางานสาหรับใส่ทางาน เป็นค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
5
4
3
2
1
ข้อกาหนดการรับรู้ลายผ้าที่เหมาะสมกับ
S.D
X
เสื้อสาเร็จรูปสาหรับใส่ทางาน

0

ความถี่

ร้อยละ

ความถี่รวม

ร้อยละ

ความถี่

0

0

0 105 4.07

0.78

4. รูปแบบลายผ้ามีจดุ เด่น เป็นที่น่าสนใจ

33 33 30 30 35 35 7

7

0

0 105 3.85

0.95

5. ลายผ้าทันสมัยเป็นที่นิยม

25 25 40 40 33 33 7

7

0

0 105 3.79

0.88

4.03

0.23

ร้อยละ

ความถี่

35 35 43 43 27 27 0

ร้อยละ

ความถี่

3. ลายผ้าสร้างให้เกิดมูลค่าราคาของเสื้อ

ร้อยละ

ความถี่

ตารางที่ 5 แสดงผลประเมินการรับรู้ ลายผ้าที่เหมาะสมกับเสื้อสาเร็จรูปชายวัยทางานสาหรับใส่ทางาน เป็นค่าความถี่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ต่อ)
5
4
3
2
1
ข้อกาหนดการรับรู้ลายผ้าที่เหมาะสมกับ
S.D
X
เสื้อสาเร็จรูปสาหรับใส่ทางาน

ค่าเฉลี่ยรวม

จากตาราง 5 การรับรู้ลายผ้าที่เหมาะสมกับเสื้อสาเร็ จรูปโดยภาพรวมมีความเหมาะสมมาก ค่าเฉลี่ย X =4.03 และ
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความเหมาะสมของลายผ้ากับเสื้ออยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย X =4.38 รองลงมาคือ ความสัมพันธ์
ของขนาดลายเส้นสีฟ้าและพื้นสีขาวอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย X =4.08 และด้านที่มีความเหมาะสมต่าที่สุด คือ ลายผ้าทันสมัย
เป็นที่นิยม ค่าเฉลี่ย X =3.79

ความถี่รวม

ร้อยละ

ความถี่

0

0 105

3.84

0.74

14 14 62 62 27 27 2 2

0

0 105 3.84

0.67

ร้อยละ

ความถี่

1

ร้อยละ

ความถี่

ร้อยละ
ความถี่

1. ความสัมพันธ์ของขนาดลายเส้นสีฟ้า
และพื้นสีขาว
2. ความเหมาะสมของลายผ้ากับเสื้อ

ร้อยละ

ความถี่

ตารางที่ 6 แสดงผลประเมินการรับรู้ ลายผ้าที่เหมาะสมกับเสื้อสาเร็จรูปชายวัยทางานสาหรับใส่ลาลอง เป็นค่าความถี่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
5
4
3
2
1
ข้อกาหนดการรับรู้ลายผ้าที่เหมาะสมกับ
S.D
X
เสื้อสาเร็จรูปสาหรับใส่ลาลอง
19 19 48 48 37 37 1
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3. ลายผ้าสร้างให้เกิดมูลค่าราคาของเสื้อ

21 21 56 56 28 28 0

0

0

0 105 3.94

0.69

4. รูปแบบลายผ้ามีจดุ เด่น เป็นที่น่าสนใจ

17 17 74 74 13 13 1

1

0

0 105 4.02

0.57

5. ลายผ้าทันสมัยเป็นที่นิยม

17 17 39 39 47 47 2

2

0

0 105 3.70

0.77

ค่าเฉลี่ยรวม

3.87 0.12

จากตาราง 6 การรับรู้ลายผ้าที่เหมาะสมกับเสื้อสาเร็จรูปโดยภาพรวมมีความเหมาะสมมาก ค่าเฉลี่ย X =3.87 และ
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าลายผ้ามีจุดเด่น เป็นที่น่าสนใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย X =4.02 รองลงมาคือลายผ้าสร้างให้เกิด
มูลค่าราคาของเสื้ออยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย X =3.94 และด้านที่มีความเหมาะสมต่าที่สุด คือลายผ้าทันสมัยเป็นที่นิยม ค่าเฉลี่ย
X =3.70

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ลายผ้าที่ใช้ในอดีตและปัจจุบันพบว่า ลายผ้าที่มีอยู่ในท้องตลาดมี 2 ประเภท คือ ลายผ้าพื้นฐาน และลายแนวโน้มของ
แบบลายผ้าปี 2556 ผู้บริโภคชายวัยทางานส่วนใหญ่ อายุ 26 – 30 ปี มีระดับการศึกษาที่ปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีรายได้
20,001 – 30,000 บาท และต้องการสวมใส่เสื้อขนาด 38 นิ้ว (M) ปัจจัยที่ต้องการเลือกซื้อคือคุณภาพของเสื้อสาเร็จรูป เสื้อ
สาเร็จรูปสาหรับใส่ทางานที่มีลายริ้ว สีฟ้า เนื้อผ้าฝ้าย 100% รูปแบบเรียบง่าย ธรรมดา รูปทรงเข้ารูป เป็นเสื้อแขนยาว ที่มีขอบ
แขนธรรมดา ปกธรรมดาและส่วนบนด้านหน้าตกแต่งด้วยกระเป๋า และเสื้อสาเร็จรูปสาหรับใส่ลาลองที่มีลาย Virtual Trip สีฟ้า
เนื้อผ้าฝ้าย 100% และมีรายละเอียดของแบบตามกระแสนิยม เสื้อสาเร็จรูปทรงเข้ารูป เป็นเสื้อแขนยาว ที่มีขอบแขนธรรมดา
ปกธรรมดา และตกแต่งด้านหน้าข้างบนด้วยกระเป๋า ชิ้นปะ และอื่นๆ
ผลการออกแบบลายผ้า ลายผ้าที่เหมาะสมกับเสื้อสาเร็จรูปชายวัยทางาน สาหรับใส่ทางาน คือ ลายริ้วแบบที่ 1 ที่
จังหวะลายผ้าเท่ากันและมีความกลมกลืนของแบบลายผ้ากับเสื้อสาเร็จรูปชายวัยทางาน เนื่องจากในภาพรวมของเสื้อใส่ทางาน
นั้น การวางลายที่เป็นแฟชั่นมากเกินไปจะทาให้ยากที่จะเลือกที่นามาสวมใส่ เช่น ลายผ้าขวาง จะไม่เหมาะกับรูปร่างซึ่งจะทาให้ดู
อ้วนและลายผ้าที่เหมาะสมกับเสื้อสาเร็จรูปชายวัยทางานสาหรับใส่ลาลอง คือลาย Virtual Trip แบบที่ 2 ที่มีจังหวะลายที่ไม่
เท่ากัน เป็นลายที่มีจุดเด่น น่าสนใจ สามารถใส่ได้กับทุกรูปร่าง และลายตามกระแสนิยมที่ไม่ต้องต่อลายผ้าในตัวเสื้อ จะมีต่อ
ต้นทุนในการผลิต ทาให้ต้นทุนในการผลิตลดลง
ผลการประเมินการรับรู้ของผู้บริโภคทีมีต่อแบบลายผ้า ผู้วิจัยใช้ลายริ้วแบบที่ 1 และลาย Virtual Trip แบบที่ 2 การ
รับรู้ของผู้บริโภคสาหรับเสื้อใส่ทางาน โดยภาพรวมการรับรู้ลายผ้าที่เหมาะสมกับเสื้อสาเร็จรูปชายสาหรับใส่ทางานมีคว าม
เหมาะสมมาก ส่วนใหญ่รับรู้ด้านความเหมาะสมของลายผ้ากับเสื้อ และการรับรู้โดยภาพรวมของผู้บริโภคสาหรับเสื้อสาเร็จรูป
ใส่ลาลองมีความเหมาะสมมาก และส่วนใหญ่รับรู้ด้านลายผ้ามีจุดเด่น เป็นที่น่าสนใจ
ปัจจัยที่ต้องการเลือกซื้อคือคุณภาพของเสื้อสาเร็จรูปเสื้อสาเร็จรูปสาหรับใส่ทางานที่มีลายริ้ว สีฟ้า เนื้อผ้าฝ้าย 100%
รูปแบบเรียบง่าย ธรรมดา รูปทรงเข้ารูป เป็นเสื้อแขนยาว ที่มีขอบแขนธรรมดา ปกธรรมดาและส่วนบนด้านหน้าตกแต่งด้วย
กระเป๋าและเสื้อสาเร็จรูปสาหรับใส่ลาลองที่มีลาย Virtual Trip สีฟ้า เนื้อผ้าฝ้าย 100% และมีรายละเอียดของแบบตามกระแส
นิยม เสื้อสาเร็จรูปทรงเข้ารูป เป็นเสื้อแขนยาว ที่มีขอบแขนธรรมดา ปกธรรมดา และตกแต่งด้านหน้าข้างบนด้วยกระเป๋า ชิ้นปะ
และอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของณัฏฐริกา รัตทา (2548) ศึกษาเรื่อง ทัศนคติที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าบุรุษ
Jockey Casual ของผู้บริโภคชายในเขตกรุงเทพมหานคร มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคชายใน
กรุงเทพมหานครที่มีต่อเสื้อผ้าบุรุษ พบว่า ผู้บริโภคชายมีทัศนคติต่อส่วนประสมทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
สถานที่และช่องทางการจัดจาหน่ายอยู่ในระดับปานกลาง และมีแรงจูงใจในการซื้อเสื้อผ้า คือ เหมาะสมกับบุคลิกภาพของตนเอง
และปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือ คุณภาพของสินค้าตรงกับความต้องการที่นาไปใช้งาน
จากผลข้างต้นผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า นักออกแบบควรคานึงถึงความต้องการของผู้บริโภค นาไปเป็นแนวทางในการ
ออกแบบที่ตอบรับถึงความต้องของผู้บริโภคและลดการออกแบบที่ไม่สื่อถึงความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งมีผลต่อการลดต้นทุน
และมีผลต่อการประมาณการสั่งวัตถุดิบที่จะนามาใช้ในการผลิตที่เกินกว่าความต้องการ
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ลายผ้าที่เหมาะสมกับเสื้อสาเร็จรูปชายวัยทางานสาหรับใส่ทางาน คือลายริ้วแบบที่ 1 ที่จังหวะลายผ้าเท่ากัน ที่มีความ
กลมกลืนของแบบลายผ้ากับเสื้อสาเร็จรูปชายวัยทางาน เนื่องจากในภาพรวมของเสื้อใส่ทางานนั้น การวางลายที่เป็นแฟชั่นมาก
เกินไปจะทาให้ยากที่จะเลือกที่นามาสวมใส่ เช่น ลายผ้าขวางจะไม่เหมาะกับรูปร่างซึ่งจะทาให้ดูอ้วน ซึ่งสอดคล้องกับ ศูนย์ข้อมูล
เชิงลึก สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (2550) ศึกษาการสารวจทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคเสื้อผ้าชุดทางาน โดยจาแนก
ตามลักษณะตลาดของการบริโภคภายในประเทศ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ในภาพรวมทัศนคติของผู้บริโภค
ชุดทางานทางด้านภาพลักษณ์ของลักษณะทางผลิ ตภัณฑ์ มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคที่เลือกซื้อชุดทางาน โดยเฉพาะ
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ จากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความเหมาะสมเรื่องลวดลายพื้นฐานของคนวัยทางานจะเน้นที่ ลาย
ริ้ว ลายเรียบๆ ซึ่งเป็นลายที่สุภาพ เรียบร้อย
ลายผ้าที่เหมาะสมกับเสื้อสาเร็จรูปชายวัยทางานสาหรับใส่ลาลอง คือลาย Virtual Trip แบบที่ 2 ที่มีจังหวะลายที่ไม่
เท่ากัน เป็นลายที่มีจุดเด่น น่าสนใจ สามารถใส่ได้กับทุกรูปร่างและลายตามกระแสนิยมที่ไม่ต้องต่อลายผ้าในตัวเสื้อจะมีต่อต้นทุน
ในการผลิต ทาให้ต้นทุนในการผลิตลดลง ซึ่งสอดคล้องกับศูนย์ข้อมูลเชิงลึกของสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (2550) ทีศ่ ึกษา
การสารวจทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคเสื้อผ้าแฟชั่น โดยจาแนกตามลักษณะตลาดของการบริโภคภายในประเทศ ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อเสื้อผ้าแฟชั่น เป็นไปตามความเหมาะสมของตลาด รู ปแบบ
ความทันสมัยของเสื้อผ้า ราคา มีเหตุผลของการเลือกซื้อที่โดยส่วนใหญ่จะซื้อเมื่อชอบทางด้านความสวยงาม รูปแบบ ความ
ทันสมัยของสินค้า ที่เป็นที่น่าสนใจ ในการออกแบบลายผ้าที่เหมาะสมกับเสื้อสาเร็จรูปชายวัยทางานสาหรับใส่ลาลองว่าลายผ้า
จะต้องมีจุดเด่น น่าสนใจ ดังนั้นการผสมผสานลายผ้ากับรูปแบบเสื้อสาเร็จรูปชายวัยทางาน จะต้องคานึงถึงการความเหมาะสม
ของลายผ้ากับรูปลักษณ์เสื้อสาเร็จรูป เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกลายผ้ามาใช้กับรูปลักษณ์เสื้อสาเร็จรูปชายวัยทางาน ได้อย่าง
ลงตัว
การรับรู้ของผู้บริโภคสาหรับเสื้อใส่ทางาน โดยภาพรวมการรับรู้ลายผ้าที่เหมาะสมกับเสื้อสาเร็จรูปชายสาหรับใส่ทางาน
มีความเหมาะสมมาก ส่วนใหญ่รับรู้ด้ านความเหมาะสมของลายผ้ากับเสื้อ และการรับรู้โดยภาพรวมของผู้บริโภคสาหรับเสื้อ
สาเร็จรูปใส่ลาลองมีความเหมาะสมมาก และส่วนใหญ่รับรู้ด้านลายผ้ามีจุดเด่น เป็นที่น่าสนใจ สอดคล้ องกับศูนย์ข้อมูลเชิงลึก
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (2554) ศึกษาการสารวจการบริโภคเครื่องนุ่งห่มของไทยปี 2553/2554 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติในการเลือกซื้อเครื่องนุ่งห่มของผู้บริโภค พบว่า ในด้านปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อ
เครื่องนุ่งห่ม ปัจจัยที่มีความสาคัญต่อการเลือกซื้อเสื้อผ้า คือ รูปแบบที่สวยงาม ความจาเป็นในการใช้งาน ดังนั้นนักออกแบบ
ควรคานึงถึงการรับรู้ของผู้บริโภค และนามาออกแบบที่สื่อถึงความต้องการของผู้บริโภค เพื่อเพิ่มจุดขายของสินค้า
ข้อเสนอแนะการออกแบบลายผ้าที่เหมาะสมกับเสื้อสาเร็จรูปชายวัยทางาน
1. รูปแบบลายผ้าที่นามาใช้ในการผลิตเสื้อผ้าสาเร็จรูปชายวัยทางานในอดีตจนถึงปัจจุบัน ลายผ้าเรียบ พื้นฐาน
เหมาะสมกับเสื้อเชิ้ตชายสาหรับใส่ทางาน ซึ่งเป็นลายผ้าที่สามารถนาไปผลิตเสื้อสาเร็จรูปชายวัยทางานสาหรับใส่ทางานได้ใน
ทุกปี ทุกคอลเลคชั่น
2. รูปแบบลายผ้าแนวโน้มการออกแบบลายผ้าปี 2556 คอลเลคชั่นฤดูร้อน เหมาะสมกับเสื้อเชิ้ตชายสาหรับใส่ลาลอง
และต้องมีการพัฒนารูปแบบลายผ้าเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค
3. ขนาดของตัวเสื้อมีผลต่อผู้ประกอบการในการคานวณการสั่งวัตถุดิบให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภค
เพื่อลดต้นทุนในการเก็บวัตถุดิบ
4. รูปแบบเสื้อสาเร็จรูปชายวัยทางานที่เรียบ ธรรมดาและการตกแต่ง สื่อให้เห็นถึงความต้องการของผู้บริโภค ซึ่ง
ผู้ประกอบการสามารถนาไปใช้ในการออกแบบเสื้อสาเร็จรูปชายวัยทางานได้ ในด้านการตัดองค์ประกอบของตัวเสื้อ ที่ไม่จาเป็น
ออก ส่งผลต่อการลดต้นทุนการผลิต เช่น เสื้อสาเร็จรูปชายวัยทางานสาหรับใส่ทางาน ผ้าลายริ้ว ตกแต่งกระเป๋า ปริมาณการใช้
ผ้าคือ หน้าผ้า 40 – 45 นิ้ว ใช้ 1.5 เมตร ต่อ 1 ตัว และ หน้าผ้า 58 – 60 นิ้ว ใช้ 1.3 เมตร ต่อ 1 ตัว ส่วนเสื้อสาเร็จรูปชายวัย
ทางานสาหรับใส่ลาลอง ผ้าลาย Virtual Trip ตกแต่งชิ้นปะบ่า กระเป๋า ตัดต่อกลางหลังปริมาณการใช้ผ้าคือ หน้าผ้า 40 – 45
นิ้ว ใช้ 1.8 เมตร ต่อ 1 ตัว และ หน้าผ้า 58 – 60 นิ้ว ใช้ 1.6เมตร ต่อ 1 ตัว

ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยต่อไป
1. ในการประเมินการรับรู้ลายผ้าที่เหมาะสมกับเสื้ อสาเร็จรูปชายวัยทางานสาหรับใส่ทางานและสาหรับใส่ลาลองที่
ผู้วิจัยได้ทาการประเมินจากกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคชายวัยทางาน อายุ 26-35 ปี เป็นพนักงานจากบริษัทเอกชนจานวน 3 แห่ง
91

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 เมษายน – กันยายน 2555
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

จานวน 105 คน ถือว่าผลที่ได้ยังไม่สมบูรณ์ เนื่องจากการประเมินได้ความเหมาะสมของลายผ้ากับเสื้ อสาเร็จรูปชายวัยทางาน
เท่านั้น แต่ผลประเมินควรจะต้องมีการประเมินการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค และผู้ผลิตในด้าน วัตถุดิบ ขั้นตอน และต้นทุนการ
ผลิต จะทาให้ผลการประเมินการรับรู้ที่ได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
2. ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยการรับรูเ้ รื่องแนวทางการออกแบบเพียงอย่างเดียว แต่ผู้วิจยั ยังขาดการศึกษาปัจจัยการ
ผลิตเสื้อสาเร็จรูปชายวัยทางาน ได้แก่ กลุ่มผู้บริโภค แนวทางการออกแบบ วัตถุดิบ ขั้นตอนการผลิต ต้นทุน เป็นต้น
รูปแบบแบบตัดเสื้อสาเร็จรูปชายวัยทางานสาหรับใส่ทางาน
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาข้อมูลการใช้ประโยชน์ของต้นจาก และเพื่อศึกษาทดลองพัฒนากระบวนการผลิต
งานหัตถกรรมจากเส้นใยจากเพื่อ นามาเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หัตถกรรม และประเมินผลความเหมาะสมของ
ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ผลิต ผู้จาหน่าย และผู้บริโภคผลิตภัณฑ์จากเส้นใยพืช ด้วยเครื่องมือแบบสอบถาม โดยใช้กลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 60 คน
ผลการศึกษาพบว่า ส่วนของต้นจากที่สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้แก่ส่วนของใบ ก้านใบ โคนก้านใบ ก้านช่อดอก
ก้านช่อผล ดอก และ ผล ส่วนของโคนก้านใบต้นจากมีเส้นใยที่สามารถนามาแปรรูปด้วยการฟั่นเป็น เส้นเชือกและนาไปใช้
ประโยชน์เป็นวัสดุในงานหัตถกรรมถัก ทอ และสานได้ ในการพัฒนาคุณภาพของเส้นใยจากได้ทดลองนาเส้นใยจากไปผสมเส้น
ใยพืชอื่น ได้แก่ ป่านศรนารายณ์ ผักตบชวา กก และกล้วย ในอัตราส่วนที่ต่างกันแล้วนาไปทดสอบค่าการรับแรงดึงสูงสุด พบว่า
เส้นใยจากผสมกับเส้นใยป่านศรนารายณ์อัตราส่วน 50:50 มีค่าการรับแรงดึงสูงสุด เส้นใยจากผสมเส้นใยกล้วยอัตราส่วน 75:25
และเส้นใยจากผสมเส้นใยกกอัตราส่วน 75:25 มีค่าการรับแรงดึงสูงรองลงมาตามลาดับ ซึ่งเหมาะสมนาไปใช้ทาผลิตภัณฑ์ที่รับ
น้าหนักมากได้ การนาเส้นใยมาพัฒนาขึ้นรูปเป็นผลิตภั ณฑ์ทาได้ 3 วิธี คือ การขึ้นรูปทรงอิสระ การทอเป็นแผ่น และการขึ้น
รูปทรงด้วยแบบพิมพ์หรือโครง การประเมินความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ จากเส้นใยจากใน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านประโยชน์และ
ความเหมาะสมในการใช้งาน ขนาดของผลิตภัณฑ์เหมาะต่อการใช้งาน ผลิตภัณฑ์มีความสวยงาม มีความเป็นไปได้ในการผลิต
มีความพึงพอใจกับผลิตภัณฑ์จากเส้นใยจาก และมีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยประเมินจากผลิตภัณฑ์เส้น
ใยจาก 12 ชนิด พบว่าผลิตภัณฑ์จากเส้นใยจากทั้ง 12 ชนิด มีความเหมาะสมในระดับมากในทุกด้าน
คาสาคัญ: เส้นใยพืช การออกแบบ งานหัตถกรรม

ABSTRACT
This research aims to study the advantage of Nipah and to develop a production process of
handicraft products from its fiber in order to use as a guideline to improve the handicraft work, and to
evaluate the suitability of the products from sample groups including producer, distributor, and consumer
of fiber product by using the questionnaire as a tool to collect data from 60 samples.
Study results reveal that parts of Nipah that can be used are leaf, leaf stalk, leaf stalk base, flower
cluster base, fruit cluster base, flower, and fruit. The leaf stalk base of Nipah contain of fibers which can be
processed by spinning into a rope. This rope can be used as a material for craft, knitting and weaving works.
In term of quality improvement of Nipah fiber, the fiber was combind with fiber from other plants included
sisal, water hyacinth, sedge, and banana in different ratio. After that the ultimate tensile strength was
tested. It appeared that Nipah fiber woven with sisal fiber at the ratio of 50:50 had the maximum ultimate
tensile strength, followed by Nipah fiber woven with banana fiber at the ratio of 75:25, and Nipah fiber
woven with sedge fiber at the ratio of 75:25, which is suitable to be used as products that can carry heavy
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weighted object. Forming the fiber into the product can be done in 3 ways: free forming, weaving as a
sheet, and mold or frame forming. The suitability of product was evaluated in 6 aspects: advantage and
suitability in using, size of product suitable to the use, product’s beauty, possibility in producing, satisfactory
toward Nipah fiber product, and perceptive to marketing strategy. The evaluation was done with 12 types of
Nipah fiber products and it appeared that all 12 types of product’s suitability were in high level in every
aspects.
Keyword: plant fiber, design, handicraft

บทนา
ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจานวนมากในปัจจุบันนิยมผลิตจากวัสดุเส้นใยของพืช โดยนาวัสดุเส้นใยพืชไปผ่านกระบวนการถัก
ทอ หรือสานเป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ทัน สมัยตามความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ส่งผลให้งานหัตถกรรมเส้นใยพืชได้รับความนิยมสูงขึ้น และสร้างรายได้ให้ผู้ผลิตจานวนมากในแต่ละปี ซึ่งกรณี
ดังกล่าวสอดคล้องกับกระแสโลกในปัจจุบันที่หลายประเทศให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติมากขึ้น ในส่วนของ
การศึกษาพัฒนาเกี่ยวกับการนาเส้นใยพืชไปใช้ประโยชน์ ได้มีการศึกษาวิจัยนาเยื่อตอซังข้าวและยอดใบอ้อยเหลือทิ้งมาผ่าน
กระบวนการลอกเนื้อเยื่อ นาไปย้อมสีและสร้างกลิ่นจากพืช ได้วัสดุที่มีกลิ่นหอมสามารถนามาอัดแผ่นทาเป็นวัสดุทดแทนไม้และ
นาไปผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์ได้ (ทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา 2552) มีการวิจัยนาพืชวงศ์หญ้าในภาคอีสานหลายชนิดมาทดลองแปรรูป
ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การจัก การเลียด การอัดรีด และการฟั่น พบว่าหญ้า 18 ชนิด มีความเหมาะสมนามาใช้ในงานหัตถกรรมขึ้น
รูปทรงพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยประเภทสิ่งของเครื่องใช้และสิ่งของประดับตกแต่งภายในอาคารได้ (วุฒิพงษ์ โรจน์เขษมศรี
2551) ผู้วิจัยได้สารวจผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากเส้นใยพืชที่มีจาหน่ายในปัจจุบันพบว่ามีการใช้เส้นใยพืชจากลาต้น ใบ และผลของ
พืชหลายชนิดมาทาเป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจาหน่ายจนเป็นที่นิยมกันมาก เช่น เส้นใยจากป่านศรนารายณ์ สับปะรด เตยหนาม
ปอแก้ว กก ผักตบชวา กาบกล้วย นามาทาเป็นผลิตภัณฑ์กระดาษ กระเป๋า หมวก โคมไฟ และสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ จึงจูงใจให้
มีการศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเส้นใยพืชอย่างต่อเนื่อง จนเกิดผลิตภัณฑ์ที่สวยงามมากมายสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
จากการลงพื้นที่เพื่อศึกษาข้อมูลพืชเส้นใยชนิดใหม่ที่อาจนามาใช้เป็นวัสดุผลิตงานหัตถกรรมในท้องถิ่นภาคกลางได้
พบว่าต้นจากเป็นพืชที่ชาวบ้านนิยมนามาทาเป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ สาหรับใช้ในชีวิตประจาวันมาเป็นเวลานาน ปริมาณต้น
จากจากข้อมูลสามะโนเกษตร พ.ศ. 2546 สานักงานสถิติแห่งชาติ ได้รายงานข้อมูลเนื้อที่เพาะปลูกและจานวนของต้นพืช
ประเภทต้นจากในภาคกลาง พบว่ามีการปลูกต้นจากเป็นกลุ่มจานวน 175,920 ต้น และปลูกปะปนกันจานวน 34,212 ต้น ใน
เนื้อที่เพาะปลูก 1,762 ไร่ (สานักงานสถิติแห่งชาติ 2547) พบว่าภาคกลางของประเทศไทยมีปริมาณต้นจากอยู่จานวนมาก
(นพรัตน์ บารุงรักษ์ 2544:23) ได้ศึกษาความสาคัญทางเศรษฐกิจของต้นจากรายงานว่า ในอดีตประชาชนที่อาศัยอยู่ชายฝั่ง
ทะเลได้ใช้ประโยชน์จากต้นจากอย่างกว้างขวาง เช่น อาศัยใบจากในการทาฝาบ้าน มุงหลังคา มวนบุหรี ทาภาชนะต่าง ๆ เช่น หมวก
ภาชนะตักน้า ไม้กวาด เป็นต้น
จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น ผู้วิจัย พบว่า ต้น จากมีคุณสมบัติและประโยชน์ที่ดีหลายประการ แต่ยังมีปัญหาจาก
เศษเหลือทิ้งจานวนมากในธรรมชาติ ซึ่งเกิดจากชาวบ้านนาใบจากและก้านใบไปใช้ประโยชน์แล้วทิ้งส่วนของโคนก้านใบที่เหลือ
ติดกับกอจานวนมากและไม่ได้นาไปใช้ประโยชน์ปล่อยให้เปื่อยผุไปเองตามธรรมชาติ จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยได้เล็งเห็นว่าส่วน
โคนก้านใบของต้นจากที่เหลือทิ้ง น่าจะนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการผลิตงานหัตถกรรมได้ ซึ่งจะเป็นการช่วยเพิ่มมูลค่า ให้กับ
วัสดุเหลือทิ้งจากการใช้ประโยชน์อื่นเพิ่มมูลค่ า ในการนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาเบื้องต้นแล้วพบว่า ส่วนของโคนก้านใบต้นจากมีเส้นใย
อยู่ภายในจานวนมาก เส้นใยเหล่านี้มีลักษณะเด่นคือ เป็นเส้นกลม ยาว มีผิวและสีสวยงามตามธรรมชาติ มีความเหนียว หากมี
การนาเส้นใยจากโคนก้านใบต้นจากไปพัฒนาให้มีคุณสมบัติเหมาะสม แล้วนาไปเผยแพร่สาหรับการผลิตงานหัตถกรรมถัก ทอ
และสาน จะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่วัสดุเหลือทิ้งที่มีอยู่จานวนมาก
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. ศึกษาคุณสมบัติด้านต่างๆ ของต้นจาก และการใช้ประโยชน์จากต้นจากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
2. พัฒนากระบวนการผลิตงานหัตถกรรมเส้นใยจากเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

สมมุติฐานการวิจัย
กลุ่มผูผ้ ลิต ผู้จาหน่าย และผูซ้ ื้อ มีความเห็นว่าผลิตภัณฑ์จากเส้นใยจากมีความเหมาะสมในระดับมาก

ขอบเขตการวิจัย
ประชากร คือ ผู้ผลิต ผู้จาหน่าย ผู้ซื้อ และประชาชนทั่วไป จากกลุ่มอาชีพผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เส้นใยพืชในปี 2554 จานวน
11 กลุ่มอาชีพ ในจังหวัดสมุทรสงคราม ราชบุรี และเพชรบุรี
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ผลิต ผูจ้ าหน่าย ผู้บริโภค และประชาชนทั่วไป จากกลุ่มอาชีพผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์เส้นใยพืช 3 กลุ่ม
อาชีพ ในจังหวัดสมุทรสงคราม ราชบุรี และเพชรบุรี ซึ่งสุ่มแบบเจาะจง จานวน 60 คน
ตัวแปรต้น ได้แก่ รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบและผลิตจากเส้นใยจาก จานวน 12 ชนิด
ตัวแปรตาม ได้แก่ ความเห็นด้านความเหมาะสมต่อผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากเส้นใยต้นจาก

วิธีการดาเนินการวิจัย
การศึกษารวบรวมข้อมูลด้านคุณลักษณะทางพฤกษศาสตร์ คุณลักษณะทางกายภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการนาต้น
จากไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งศึกษาวัสดุเส้นใยพืชอื่นๆ ในท้องถิ่นที่อาจนามาผสมกับเส้นใยจาก โดยศึกษาจากเอกสาร รายงานการ
วิจัย สืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องทางระบบออนไลน์ และจากการลงพื้นที่สารวจเก็บรวบรวมข้อมูล ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
เพื่อศึกษากระบวนการดึงเส้นใยและพัฒนาคุณภาพเส้นใยจาก โดยการนาเส้นใยจากผสมกับเส้นใยพืชชนิดอื่น ศึกษาและทดลอง
ผลิตงานหัตถกรรมรูปแบบต่าง ๆ จากเส้นใยพืช เช่น ถักฟั่นตีเกลียว การถักเปีย การถัก ทอ สานเส้นใยพืช สาหรับการนาไป
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ทดสอบคุณสมบัติวัสดุเส้นใยและประเมินความเหมาะสมในการนามาทาผลิตภัณฑ์ โดยการนาเส้นเชือกที่
แปรรูปจากเส้นใยจากไปทดสอบด้านความเหนียวด้วยการทดสอบแรงดึง สรุปผลการศึกษาด้านวัสดุและรูปแบบผลิตภัณฑ์
และพั ฒ นาด าเนิ น การออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละจั ด ท าผลิ ต ภั ณฑ์ ต้ น แบบ น าผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต้ น แบบไปประเมิ น ความเหมาะสม
และจัดทารายงานผลการวิจัย

ผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอนการวิจัยที่กาหนด สามารถสรุปผลได้ ดังนี้
1. การศึกษาการใช้ประโยชน์จากส่วนต่างๆ ของต้นจาก พบว่า มีการใช้ประโยชน์จากส่วนของต้นจากในด้านต่างๆ
ดังนี้
1.1 การใช้ประโยชน์ด้านที่อยู่อาศัย พบว่ามีการใช้ใบจากแก่ในการเย็บจาก เพื่อใช้ในการมุงหลังคาและกั้นห้องหรือทา
ฝาบ้าน ดังภาพที่ 1 และภาพที่ 2

ภาพที่ 1 การเย็บตับจาก

ภาพที่ 2 การใช้ตับจากมุงหลังคาและกั้นฝาบ้าน
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1.2 การใช้ประโยชน์ด้านอาหาร พบว่ามีการนาส่วนต่างๆ ของต้นจากมาใช้เกี่ยวกับอาหาร ดังนี้
1) น้าหวานจากก้านช่อดอกอ่อนของต้นจาก ได้มาจากการปาดก้านช่อดอกอ่อนหรืองวงต้นจาก แล้วนาภาชนะ
มารองรับได้น้าตาลสด นาน้าตาลสดมาเคี่ยวให้แห้งได้น้าตาลจาก หรือนามาหมักได้น้าส้มสายชู หรือนาไปใช้ทาแอลกอฮอล์
2) ขนมจาก ใช้ใบแก่จากห่อขนมที่ทาจากข้าวเหนียวผสมมะพร้าวและน้าตาลจาก แล้วนาไปปิ้งไฟจนสุก
3) ลูกจากลอยแก้ว ได้จากเนื้อในเมล็ด (เอนโดสเปร์ม) นามาเชื่อมน้าตาลเป็นขนมหวาน
4) แกงนกจาก โดยนาช่อดอกอ่อน ที่เรียกว่านกจาก มาใช้ทาแกงเผ็ด
1.3 การใช้ประโยชน์ด้านการทาเป็นผลิตภัณฑ์สิ่งของเครือ่ งใช้
1) ใบจากแก่ ใช้ทาหมวกกันแดดและฝน สานภาชนะต่าง ๆ
2) ยอดจาก หรือใบอ่อน ตัดเป็นแผ่น ใช้มวนบุหรีสูบ หรือสานเป็นภาชนะตักน้าเรียกว่า หมาจาก
3) ก้านใบใช้สานเสวียนหม้อ ภาชนะสิ่งของเครื่องใช้ เช่น กระเช้า ตะกร้าใส่ของ
4) ก้านช่อดอก หรือก้านช่อผล นามาใช้ทาแส้ปัดแมลง

ภาพที่ 3 โคนก้านใบต้นจากที่นาไปใช้ดึงเส้นใย

ภาพที่ 4 การดึงเส้นใยสดออกจากท่อนโคนก้านใบ

2. การสรุปผลการดึงแยกเส้นใยโดยการแช่หมักโคนก้านใบในนา จากงานวิจัยนี้เป็นการดึงเส้นใยออกจากท่อนของ
โคนก้านใบที่หมักในน้าเป็นเวลา 15 วัน ผลที่ได้เนื้อเยื่อของโคนก้านใบจะเปื่อย และพบว่าการดึงแยกเส้นใยออกจากท่อนโคน
ก้านใบจะทาได้ง่าย และเร็ว เส้นใยที่ได้มีความสมบูรณ์ไม่ฉีกขาดขณะที่ดึงเส้นใย โดยมีวิธีการทา ดังนี้
2.1 ตัดท่อนโคนก้านใบที่อยู่วงนอกสุดจากต้นจาก ดังภาพที่ 3
2.2 ปอกเปลือกแข็งด้านนอกออก
2.3 ผ่าซีกโคนก้านใบ
2.4 แช่หมักโคนก้านใบน้าเปล่า 15 วัน ดังภาพที่ 5 พบว่ามีเส้นใยที่สามารถดึงแยกออกจากโคนก้านใบได้ ดังภาพที่ 6
2.5 ดึงแยกเส้นใยออกจากท่อนโคนกานใบด้วยมือ ดังภาพที่ 4
2.6 นาเส้นใยไปตากแดดทาให้เกิดสีอ่อนหรือเข้ม หรือนาไปฟอกสี
2.7 เส้นใยแห้งนาไปแปรรูปโดยการถักฟั่นตีเกลียวเป็นเส้นเชือกหรือถักเปีย

ภาพที่ 5 การแช่หมักท่อนโคนก้านใบในน้าเปล่า

ภาพที่ 6 ลักษณะเส้นใยจากโคนก้านใบของต้นจาก
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3. การทดลองพัฒนาคุณภาพเส้นใยจากส่วนของโคนก้านใบต้นจาก
ผู้วิจัยพบว่า เส้นใยที่ดึงแยกมาจากโคนก้านใบต้นจากมีคุณสมบัติเป็นเส้นยาวประมาณ 90-110 เซนติเมตร มีความแข็ง
และเหนียว มีลักษณะกลมขนาดเล็ก ไม่เหมาะในการนาเส้นใยเส้นเดียวไปใช้ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ ควรมีการพัฒนาคุณภาพเส้นใยโดย
การนาเส้นใยพืชอื่นๆ เช่น เส้นใยป่านศรนารายณ์ ผักตบชวา กก และเส้นใยกล้วยมาผสมกับเส้นใยจาก ถักฟั่นตีเกลียวเป็นเส้น
เชือก เพื่อให้เส้นใยผสมที่มีความเหนียวมากขึ้นเหมาะที่จะนาไปใช้ทาผลิตภัณฑ์ที่ต้องการรับน้าหนัก มาก หรือให้เส้นใยผสมมี
ความอ่อนนุ่ม หรือมีสีสวยงาม ดังภาพที่ 7

ภาพที่ 7 เส้นใยผสมเส้นใยจากกับเส้นใยป่านศรนารายณ์ในอัตราส่วน 50 : 50 และ 75 : 25
ในการนี้ เพื่อให้วัสดุเส้นใยมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการใช้งานยิ่งขึ้น ผู้วิจัยได้ทดลองผสมเส้นใยจากกับเส้นใยพืชอื่น ๆ
4 ชนิด ได้แก่ เส้นใยจากกับเส้นใยป่านศรนารายณ์ ผักตบชวา กก และเส้นใยกล้วย ในอัตราส่วนเส้นใยจากกับเส้นใยพืชอื่น 50 :
50 และ 75 : 25 แล้วนาไปแปรรูปถักฟั่นตีเกลียวเป็นเส้นเชือกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.30-2.50 มิลลิเมตร แล้วนาไปทดสอบ
หาค่าการรับแรงดึงสูงสุดเพื่อทดสอบค่าความเหนียวของเส้นใย ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบหาค่าการรับแรงดึงสูงสุดของวัสดุเส้นเชือกผสมระหว่างเส้นใยโคนก้านใบจากกับเส้นใยของพืช
แต่ละชนิดโดยเครื่อง Universal Testing Machine Amsler ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มวัสดุเส้นเชือกที่ทดสอบ
1. เส้นใยโคนก้านใบต้นจาก
2. เส้นใยโคนก้านใบต้นจากผสมกับเส้นใยป่าน
ศรนารายณ์ (50:50)
3. เส้นใยโคนก้านใบต้นจากผสมกับเส้นใยป่าน
ศรนารายณ์ (75:25)
4. เส้นใยโคนก้านใบต้นจากผสมกับเส้นใย
ผักตบชวา (50:50)
5. เส้นใยโคนก้านใบต้นจากผสมกับเส้นใย
ผักตบชวา (75:25)
6. เส้นใยโคนก้านใบต้นจากผสมกับเส้นใยกก
(50:50)
7. เส้นใยโคนก้านใบต้นจากผสมกับเส้นใยกก
(75:25)
8. เส้นใยโคนก้านใบต้นจากผสมกับเส้นใย
กล้วย (50:50)
9. เส้นใยโคนก้านใบต้นจากผสมกับเส้นใย
กล้วย (75:25)

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของวัสดุ
(มิลลิเมตร) mm.
2.45

ค่ารับแรงดึงสูงสุด
(กิโลกรัมแรง) kgsmm.
12.8

2.40

17.3***

2.30

14.4

2.45

6.9

2.45

13.9

2.30

9.9

2.35

15.6*

2.50

11.3

2.45

16.7**
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หมายเหตุ : *** เส้นใยที่รับแรงดึงได้มากทีส่ ุด
** เส้นใยที่รับแรงดึงได้มากลาดับที่ 2
* เส้นใยที่รับแรงดึงได้มากลาดับที่ 3
จากตารางที่ 1 ผลการทดสอบคุณภาพความเหนียวของเส้นใยผสมเส้นใยจากกับเส้นใยพืชอื่นๆ สรุปได้ว่า เส้นใย
ผสมระหว่างเส้นใยโคนก้านใบต้นจากกับเส้นใยป่านศรนารายณ์ อัตราส่วน 50:50 มีค่าความสามารถในการรับแรงดึงสูงสุด
รองลงมาได้แก่ เส้นใยโคนก้านใบต้นจากผสมเส้นใยกล้วย อัตราส่วน 75:25 และเส้นใยโคนก้านใบต้นจากผสมเส้นใยกก
อัตราส่วน 75:25 ตามลาดับ
ดังนั้นหากต้องการนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการผลิต ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมที่ต้องรับน้าหนักมาก เช่น โต๊ะ เก้าอี้
ชั้นวางของ ควรใช้เส้นใยจากผสมเส้นใยป่านศรนารายณ์ อัตราส่วน 50:50 ซึ่งมีความเหนียวมากที่สุด และใช้เส้นใยผสมที่มี
ความเหนียวลาดับรองลงมา ได้แก่ เส้นใยผสมเส้นใยจากกับเส้นใยกล้วย และเส้นใยกก ในอัตราส่วน 75:25 ส่วนผลิตภัณฑ์ที่ไม่
ต้องใช้การรับนาหนักมากก็อาจใช้เส้นใยผสมที่มีค่าการรับแรงดึงในลาดับรองลงมา
4. การนาเส้นใยแปรรูปเพื่อพัฒนาขึนรูปเป็นผลิตภัณฑ์ มีวิธีการขึ้นรูปที่เหมาะสมจานวน 3 วิธี คือ
4.1 การขึ้นรูปทรงอิสระ เป็นการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยการนาเส้นใยที่แปรรูปมาใช้สานทั้งเส้นตั้ง และเส้นนอน โดยไม่
ต้องใช้แบบพิมพ์ในการขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เหมาะสาหรับใช้ในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการสานและงานสาน

สายกระเป๋ าทาจากผ้ า
โลหะ
ผ้ าลายสีธรรมชาติ

ห่ วงเหล็ก

วัสดุธรรมชาติ
เส้นใยต้ นจาก
วัสดุหนัง

ภาพที่ 8 การขึ้นรูปทรงอิสระ

4.2 การขึ้นรูปด้วยการทอเป็นแผ่น เป็นการขึ้นรูปโดยทอบนกี่ทอเสือ่ ใช้วัสดุเส้นเชือก เส้นปอ หรือเส้นเชือกไนล่อนมาขึงเป็น
เส้นแนวตั้ง ส่วนเส้นแนวนอนจะใช้วัสดุชนิดเดียวกันหรือแตกต่างจากเส้นตั้ง เช่น เส้นเชือกจากเส้นใยจากก็ได้ เมื่อทอได้เป็น
แผ่นแล้วนาแผ่นวัสดุที่ทอไปขึ้นรูปโดยการเย็บหุม้ ขอบด้วยผ้าเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
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วัสดุธรรมชาติ
ซิป
ห่วงโลหะ

วัสดุธรรมชาติจาก
เส้นใยจาก

ดอกไม้ ประดิษฐ์
ทาจากผ้ า

ภาพที่ 9 การขึ้นรูปด้วยการทอเป็นแผ่น
4.3 การขึ้นรูปทรงด้วยแบบพิมพ์หรือโครง เป็นการขึ้นรูปด้วยวิธีการถัก หรือสานบนแบบพิมพ์หรือโครง ที่ทาจากไม้
ไผ่ หวาย พลาสติก หรือโลหะตามที่ต้องการ จะทาให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีรูปทรงตามแบบพิมพ์ที่นามาใช้ถัก หรือสาน

เส้นใยธรรมชาติ
จากต้ นจาก

โคมไฟ

โครงเหล็ก

หลอดไฟ

ฐานไม้
ผ้ าขาวบุด้านใน

ภาพที่ 10 การขึ้นรูปโคมไฟด้วยการถักเส้นใยจากโดยใช้โครงลวด
5. การประเมินความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
ภายหลังผู้วิจัยได้ดาเนินการออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบแล้ว ได้ประเมินเพื่อศึกษาความเหมาะสมของ
ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมต้นแบบที่ผลิตจากเส้นใยจากโคนก้านใบต้นจาก ด้วยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน คือ แบบสอบถามเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยประเมินจากผู้ผลิต ผู้จาหน่าย และผู้ซื้อผลิตภัณฑ์จากเส้นใยพืช เป็น
รายเฉพาะด้าน ได้แ ก่ ด้า นมีประโยชน์และความเหมาะสมในการนาไปใช้งาน ผลิ ตภัณ ฑ์มีขนาดพอเหมาะต่อ การใช้งาน
ผลิตภัณฑ์มีความสวยงาม มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาด มีความเป็นไปได้ในการผลิต และโดยภาพรวมมีความ
พึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ และในภาพรวมทุกด้าน ด้วยการหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อผลิตภัณฑ์
โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมาย ดังนี้
4.50-5.00
หมายถึง มีความเหมาะสมมากที่สุด
3.50-4.49
หมายถึง มีความเหมาะสมมาก
2.50-3.49
หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง
1.50-2.49
หมายถึง มีความเหมาะสมน้อย
1.00-1.49
หมายถึง มีความเหมาะสมน้อยที่สุด
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จากผลการประเมินความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์จากเส้นใยโคนก้านใบต้นจาก 12 รายการ สรุปได้ว่าในภาพรวม
ผู้ตอบแบบประเมินมีความคิดเห็นว่าผลิตภัณฑ์ต้นแบบมีความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ด้วยค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นในระดับมาก
และสามารถเรียงลาดับความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์เฉพาะด้านเรียงตามลาดับคะแนนเฉลี่ยได้ ดังนี้
ลาดับที่ 1 มีประโยชน์และความเหมาะสมในการนาไปใช้งาน
ลาดับที่ 2 มีความเป็นไปได้ในการผลิต
ลาดับที่ 3 ผลิตภัณฑ์มีขนาดพอเหมาะต่อการใช้งาน
ลาดับที่ 4 โดยภาพรวมมีความพึงพอใจกับผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้
ลาดับที่ 5 ผลิตภัณฑ์มีความสวยงาม
ลาดับที่ 6 มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาด
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมต่อผลิตภัณฑ์ต้นแบบในภาพรวมเป็นรายชิ้น
ผลิตภัณฑ์
ลาดับที่

S.D

R

ระดับความเหมาะสมของ
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

4.11

0.63

4

มาก

4.38

0.70

2

มาก

4.32

0.65

3

มาก

4.41

0.66

1

มาก

4.08

0.75

5

มาก

รายการผลิตภัณฑ์

1

โคมไฟตั้งโต๊ะ
2
หมวกสตรีปีกกว้าง
3

กระเป๋าสตรี แบบที่ 1
4
กระเป๋าสตรี แบบที่ 2
5

กระเป๋าสตรี แบบที่ 3
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมต่อผลิตภัณฑ์ต้นแบบในภาพรวมเป็นรายชิ้น (ต่อ)
ผลิตภัณฑ์
ลาดับที่

S.D

R

ระดับความเหมาะสมของ
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

4.01

0.72

7

มาก

3.60

0.87

12

มาก

4.01

0.79

7

มาก

3.88

0.88

10

มาก

4.06

0.89

6

มาก

3.72

0.92

11

มาก

3.93

0.96

9

มาก

รายการผลิตภัณฑ์

6
กระเป๋าใส่ธนบัตรหรือ
สิ่งของขนาดเล็ก แบบที่ 1
7
กระเป๋าใส่ธนบัตรหรือ
สิ่งของขนาดเล็กแบบที่ 2
8
ถาดเอนกประสงค์
9

ถาดใส่ผลไม้
10
เสื่อลายขิดปูบนโต๊ะอาหาร
11

กระเป๋าใส่เอกสาร
12

กระเป๋าใส่ไอแพด (ipad)
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จากตารางที่ 2 พบว่ากลุ่มตัวอย่าง ผู้ผลิต ผูจ้ าหน่าย และผู้ซื้อ มีความเห็นว่าผลิตภัณฑ์ต้นแบบมีความเหมาะสมในภาพรวม
ระดับมากทุกผลิตภัณฑ์ สรุปได้วา่ ผลิตภัณฑ์ต้นแบบทีผ่ ลิตจากเส้นใยจาก ทั้ง 12 รายการมีความเหมาะสมในการนาเส้นใยจาก
โคนก้านใบต้นจากไปใช้ทาเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยสามารถจาแนกออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 1) ส่วนของการศึกษาคุณสมบัติในด้านต่างๆ ของต้นจาก และการใช้
ประโยชน์ ของต้นจากตั้งแต่อดี ตจนถึง ปัจจุบัน พบว่า การน าส่วนของต้นจากไปใช้ประโยชน์ในด้านการทาเป็นสิ่งของเครื่องใช้
สามารถนาส่วนของต้นจากไปใช้ประโยชน์ได้หลายส่วน เช่น ในส่วนของใบย่อยแปรรูปด้วยการกรีดแล้วนามาสานหรือเย็บขึ้นรูปเป็น
หมวก กระจาดใส่ของหรือของเด็กเล่น เช่น นก ปลาตะเพียน เป็นต้น ส่วนก้านใบย่อยแปรรูปด้วยการเหลา และจั ก นาไปใช้
ขึ้ น รู ป เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ พ วกตะกร้ า ใส่ ข อง ฝาชี เสวี ย นหม้ อ ส่ ว น เส้ น ใยของโคนก้ า นใบนาไปแปรรู ป ด้ ว ยการถัก ฟั่นตี
เกลียวเป็นเส้นเชือก และถักเปีย สามารถนามาใช้ขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้ทั้งการถัก ทอและสาน เป็นสิ่งของเครื่องใช้พวกโคมไฟ
หมวก กระเป๋า และถาดใส่สิ่งของต่าง ๆ เป็นต้น จากส่วนต่างๆ ของต้นจาก ดังกล่าว พบว่าส่วนโคนก้านใบของต้นจากมีเส้นใย
ที่มีความเหมาะสมในการนาไปใช้เป็น วัสดุสาหรับผลิตงานหัตถกรรมมากที่สุดเนื่องจากเส้นใยมีความเหนียว แข็ง มีผิวและสี
สวยงามตามธรรมชาติ หากนาไปผสมเส้นใยพืชอื่นๆ จะทาให้มีคุณสมบัติในการนาไปใช้เป็นวัสดุทาผลิตภัณฑ์ได้ดียิ่งขึ้น และ
ส่วนที่ 2) การพัฒนากระบวนการผลิตงานหัตถกรรมจากเส้นใยจากเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พบว่า วิธีการดึง
เส้นใยออกจากโคนก้านใบต้นจากมี 2 วิธี คือการดึงเส้นใยสด และการดึงเส้นใยที่แช่ หมักเส้นใยในน้า โดยการดึงเส้นใยที่แช่
หมักในน้าเป็นวิธีที่เหมาะสมในการดึงเส้นใยมากที่สุด เนื่องจากสามารถดึงเส้นใยได้เร็วและได้เส้นใยที่สมบูรณ์ เส้นใยไม่ขาดง่าย
ในขณะที่ดึงเส้นใย การนาเส้นใยมาขึ้นรูปเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ สามารถทาได้ 3 วิธี คือ 1) การขึ้นรูปทรงอิสระ 2) การทอ
เป็นแผ่น และ 3) การขึ้นรูปทรงด้วยแบบพิมพ์หรือโครง สาหรับแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากต้นจากมีข้อแนะนา
ดังนี้
ในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์จากเส้นใยต้นจาก เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีข้อควรคานึงถึงสาหรับเป็นแนวทางในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมโดยสรุป 3 ประการ ดังนี้
1) ด้านความเหมาะสมของเส้นใยจากที่จะนาไปใช้แปรรูป ควรพิจารณาเลือกจากส่วนโคนก้านใบต้นจากที่มีอายุ แก่
ที่สุดจากต้นจากแต่ละกอ ซึ่งได้แก่โคนก้านใบที่อยู่วงชั้นนอกสุดของกอจาก ส่วนโคนก้านใบที่อยู่วงถัดเข้ามาก็จะมีอายุน้อยลง
มาตามลาดับ เนื่องจากเส้นใยจากท่อนโคนก้านใบที่มีอายุแตกต่างกันจะมีขนาดและความเหนียวที่ต่างกัน เส้นใยจากท่อนโคน
ก้านใบอ่อนจะเปราะและฉีกขาดได้ง่ายในขณะดึง ส่วนท่อนโคนก้านใบที่แก่จะได้เส้นใยที่มีความเหนียวมากกว่า
2) ด้านคุณสมบัติของเส้นใย เส้นใยจากเส้นเดี่ยวมีขนาดเล็ก มีคุณสมบัติที่เปราะหักได้หากมีการนาไปใช้พับงอมาก
จึงไม่เหมาะในการนาไปใช้ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โดยการถักและสาน แต่สามารถนาไปขึ้นรูปได้โดยการทอ จึงควรมีการแปรรูปเส้นใย
โดยการถักฟั่นตีเกลียวเป็นเส้นเชือก หรือถักเปียก่อนในไปใช้ขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ซึ่งการถักฟั่นเส้นใยเป็นเส้นเชือกจะได้เส้นเชือก
ที่มีความเหนียวมากขึ้น และการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ทาได้ง่าย ได้ผลิตภัณฑ์มีความสวยงาม
3) ด้านการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ ขนาดของเส้นใยที่แปรรูปเป็นเส้นเชือกแล้วและวิธีขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ควรมีความสัมพันธ์
กัน เนื่องจากวิธีการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์จะเหมาะสมกับขนาดเส้นเชือกเกลียวที่มีขนาดแตกต่างกัน เช่น การขึ้นรูปด้วยวิธีการถัก
ควรใช้เส้นเชือกที่มีขนาดเล็กเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1.5 มิลลิเมตร จะทาให้สามารถผูกหรือพันเส้นเชือกได้ง่าย ส่วนการขึ้นรูป
ผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการสานควรใช้เส้นเชือกที่มีขนาดใหญ่กว่าการถัก โดยมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2-3 มิลลิเมตร ส่วนการขึ้นรูป
ผลิตภัณฑ์ด้วยการทออาจขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ได้ด้วยเส้นใยเดี่ยว ๆ หรือเส้นเชือกที่ถักฟั่นที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5-3 มิลลิเมตร
เป็นต้น

ข้อเสนอแนะ
1) ด้านการนาเส้นใยไปพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมสิ่งทอ จากการศึกษาเส้นใยขนาดเล็กที่ของโคนก้านใบต้นจาก พบว่า
มีคุณสมบัติด้านต่าง ๆ ของเส้นใย เช่น ด้านความละเอียดของเส้นใย ความเหนียว การยืดตัวของเส้นใย มีค่าใกล้เคียงกับค่าของ
เส้นใยพืชที่ใช้ในการทอผ้า ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาทดลองในด้านการนาเส้นใยจากไปผสมกับพืชเส้นใยอื่น ที่สามารถปั่นเป็น
เส้นด้าย และนาไปใช้ในการทอผ้าเพื่อพัฒนาเป็นผ้าชนิดใหม่ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ที่เกิดจากเส้นใยโคนก้านใบต้นจาก
2) ด้านพัฒนาคุณภาพวัสดุ วัสดุเส้นใยจากโคนก้านใบต้นจากมีคุณสมบัติด้านความเหนียวที่สามารถนาไปใช้เป็นวัสดุ
ผลิตงานหัตถกรรมได้หลายชนิด หากมีการศึกษาพัฒนาคุณภาพวัสดุเพิ่มขึ้นโดยใช้เส้นใยโคนก้านใบต้นจากไปผสมผสานกับเส้น
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ใยสังเคราะห์ หรือเคลือบด้วยสารอื่น ๆ เช่น พลาสติก เรซิน หรือยางพืชบางชนิด ทาให้มีความเหนียวเพิ่มขึ้นอีกทั้งยังสามารถ
คงทนต่อการสัมผัสกับความชื้นและน้าได้โดยไม่เปื่อย หรือไม่เกิดเชื้อราก็จะเป็นคุณสมบัติที่นาไปใช้ทาผลิตภัณฑ์ใช้ประโยชน์ได้
กว้างขวางมากยิ่งขึ้น
3) ด้านการศึกษาพัฒนา การศึกษาวิจัยนี้เป็นศึกษาเกี่ยวกับการนาเส้นใยจากส่วนของโคนก้านใบต้นจาก ไปพัฒนา
เป็นวัสดุสาหรับใช้ในงานหัตถกรรมถัก ทอ และสาน ซึ่งผลจากการศึกษาพบว่าสามารถนาเส้นใยไปใช้เป็นวัสดุชนิดใหม่ที่ใช้ใน
งานถัก ทอ และสานได้ดี แต่ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงความเหมาะสม ในการนาเนื้อเยื่อของโคนก้านใบต้นจากไปใช้ประโยชน์
ในด้านอื่น เช่น การนาไปใช้ผลิตเป็นกระดาษ หรือนาไปใช้ผสมกับวัสดุอื่น ๆ ผลิตเป็นแผ่นไม้เพื่อใช้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ หรือ
สิ่งของใช้ต่าง ๆ หรือผลิตเป็นแผ่นวัสดุที่ใช้ในการดูดซับเสียงเพื่อใช้บุผนังห้อง เป็นต้น จะเป็นการนาส่วนของโคนก้านใบต้นจาก
มาใช้ประโยชน์ได้คุ้มค่าสูงสุด เพราะจะไม่มีส่วนเหลือทิ้งจากการนาโคนก้านใบต้นจากไปใช้ประโยชน์ ทั้งนี้เพราะในการดึงเส้น
ใยแยกออกจากท่อนโคนก้านใบต้นจากแต่ละครั้ง จะมีส่วนของเนือ้ เยื่อรวมทั้งเส้นใยขนาดกลางและขนาดเล็กที่ต้องลอกทิ้งไม่ได้
นาไปใช้ประโยชน์เป็นจานวนมาก
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสารช่วยติดจากยางกล้วยน้าว้าดิบที่มีผลต่อการยึดติดสีครามกับเส้นใยฝ้าย และเพื่อ
ศึกษากระบวนการย้อมครามตามภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้ยางกล้วยน้าว้าดิบเป็นสารช่วยติดย้อมก่อน ย้อมหลัง และย้อมพร้อม
กันกับย้อมคราม หลังจากนั้นนาผ้าไปทดสอบด้วยสารฟอกขาว ผงซักฟอก น้ายาปรับผ้านุ่ม น้ายารีดผ้าเรียบ รีดด้วยเตารีด และ
ตากแดด แล้วนาไปทดสอบคุณภาพสี
ผลการตรวจสอบคุณภาพสีย้อมครามด้วยเครื่อง Hunter Lab พบว่าผ้าที่ย้อมด้วยยางกล้วยน้าว้าดิบเป็นสารช่วยติด
ย้อมก่อน ย้อมหลัง และย้อมพร้อมกันกับย้ อมคราม มีค่าตามลาดับดังนี้ ค่าเฉดสีของผ้า C*=20.42, 17.56, 22.03, ค่าแสดง
ความสว่างของสี L*=35.65, 27.05, 49.53, แสดงว่าผ้าที่ย้อมสีครามก่อนย้อมด้วยยางกล้วยน้าว้าดิบจะมีการยึดติดของสีคราม
มากที่สุด รองลงมาคือย้อมด้วยยางกล้วยก่อน และย้อมพร้อมกันกับย้อมสีคราม
สรุปว่ายางกล้วยน้าว้าดิบย้อมทับหลังย้อมด้วยสีครามจะช่วยให้การเกาะติดของสีครามในผ้าฝ้ายดีขึ้น และยังช่วยลด
จานวนครั้งในการย้อม มีความคงทนของสีต่อแสงแดดและต่อการซักล้างที่ดีกว่าการย้อมแบบเดิม
ค้าส้าคัญ: ผ้าย้อมคราม ยางกล้วยน้าว้าดิบ สารช่วยติด

Abstract
This research aims to study banana sap for indigo dyes on cotton as natural mordant and
investigate Thai local wisdom indigo dyeing process. The experiment included using banana sap as natural
mordant before dyeing process, after dyeing process, and during the dyeing process. After the dyeing
process, fabric samples were tested with bleach, detergent, fabric softener, ironing, and sunlight according
to the Hunter lab standard.
The results of 3 samples, by using banana sap before dyeing process, after dyeing process, and
during the dyeing process the are as the following; C* (Color fastness) are 20.42, 17.56, 22.03, and L*
(Brightness of the color) are 35.65, 27.05, 49.53. The results showed that using banana sap as natural
mordant after indigo dyeing process increase the most color fastness.
The research concluded that using banana sap will allow adhesion of indigo on cotton. It also
reduces the over dye of indigo dyeing process and increase colorfastness to light and to washing than
conventional dyes.
Keywords: indigo fabrics, banana sap, natural mordant.
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บทน้า
เครื่องนุ่งห่มเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ของมนุษย์ มนุษย์ใช้ภูมิปัญญาในการนาพืชหรือสัตว์มาประดิษฐ์เป็นเครื่องนุ่งห่ม จาก
การผลิตด้วยมือจนถึงการผลิตด้วยเครื่องจักร ในอดีตชาวชนบทจะผลิตเครื่องนุ่งห่มจากวัสดุธรรมชาติ สร้างสรรค์ด้วยสีธรรมชาติ
สีครามเป็นสีย้อมธรรมชาติที่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมากกว่า 6,000 ปี มีการทาสีครามจากต้นไม้ชนิด ต่าง ๆ ตาม
ภูมิภาคนั้น ๆ สีครามคุณภาพดีมีแหล่งผลิตในเอเชีย เช่นสีครามจากประเทศอินเดียเป็นที่นิยมของคนอังกฤษมากกว่าสีครามที่ได้
จากประเทศเยอรมันและฝรั่งเศส เมื่อสีสังเคราะห์ถูกพัฒนาขึ้นการใช้สีธรรมชาติจึงค่อยๆลดลง โดยเฉพาะการใช้สีคราม ลดลง
เหลือเพียง 4 % ในโลก เมื่อปี พ.ศ. 2457
ในประเทศไทยมีผ้าย้อมครามใช้ตั้งแต่เมื่อใดไม่มีหลักฐานชัดเจน แต่ภาพถ่ายเก่า ๆ ของคนในชนบท หรือแม้แต่ชุมชน
ที่ยังรักษาวัฒนธรรมการแต่งกายไว้ ยังปรากฏผ้าย้อมครามอย่างต่อเนื่อง เพียงแต่ใช้ในชุมชนเท่านั้นจนเป็นสัญลักษณ์ของคน
ชนบท ประมาณปี 2535 สกลนครจึงเป็นแห่งแรกในประเทศไทยที่ฟื้ นฟูและบารุงผ้าย้อมครามจากภูมิปัญญาที่ถูกแฝงไว้ด้วย
วัฒนธรรมชนบทสมัยใหม่ (อนุรัตน์ สายทอง และคณะ, 2549 : 34)
ผ้าย้อมครามเป็นผ้าที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัวในเรื่องกลิ่นและสีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะผืนแล้ว ยังเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงการ
ทุ่มเทแรงกายและแรงใจของผู้ทาซึ่งในการย้อมเพื่อให้ได้สีครามที่เข้มตามต้องการนั้นจะต้องใช้เวลาในการย้อมซ้าหลายๆ ครั้งทา
ให้เสียเวลาในการย้อมมาก แต่ก็ทาให้ผลิตภัณฑ์จากผ้าย้อมสีครามธรรมชาติกลายเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ได้รับความนิยมจากชาว
ต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรปและญี่ปุ่น (สานักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ. 2550 :
เว็บไซต์) ผ้าย้อมครามธรรมชาติเป็นงานหัตถกรรมที่มีสีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะผืน แต่มีข้อจากัดในด้านความคงทนของสีผ้าต่อการ
ซักล้าง ตกสีง่าย
จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยสนใจที่จะนายางกล้วยน้าว้าดิบมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผ้าย้อมครามเพื่อสืบสานภูมิ
ปัญญาท้ องถิ่นเกี่ย วกั บครามให้ มีก ารพั ฒนา และคิด ว่า ยางกล้วยเป็ นสารช่ วยติด ในกระบวนการผ้ าย้ อมคราม เพื่ อพั ฒนา
กระบวนการย้อมครามให้สีคงทนต่อการซักล้าง และเพื่อประหยัดเวลาในการย้อมแต่ยังคงผ้าครามที่สวยงามและผลิตได้ทันความ
ต้องการ

วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสารช่วยติดจากยางกล้วยน้าว้าที่มีผลต่อการยึดติดของสีคราม
2. เพือ่ ศึกษาความคงทนของสีครามต่อแสง และต่อการซักล้าง
3. เพือ่ พัฒนาผ้าทอมือจากสีธรรมชาติ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้ทราบถึงคุณสมบัติของยางกล้วยน้าว้าที่ช่วยในการยึดติดของสีคราม
2. ได้ผา้ ย้อมครามทีม่ ีความคงทนต่อแสงและต่อการซักล้าง
3. ได้แนวทางในการพัฒนาผ้าทอมือจากสีธรรมชาติ

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษากระบวนการผ้าย้อมครามโดยใช้ยางกล้วยเป็นสารช่วยติด เป็นการศึกษาในเชิงอนุรักษ์และพัฒนางานย้อม
คราม เพื่อการใช้สอยไปสู่การผลิตเพื่อการจาหน่าย โดยอาศัยภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวบ้าน ซึ่งมีข้อที่คานึง ถึงประเด็นสาคัญ
ได้แก่
คุณสมบัติของยางกล้วยน้าว้าที่ช่วยในการยึดติดของสีคราม
การลดเวลาของการย้อมช่วยลดต้นทุนและเพิ่มความคงทนของสี
แนวทางการพัฒนาผ้าทอมือจากสีธรรมชาติ
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ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้จะทาการศึกษายางกล้วยน้าว้าดิบที่ได้จาก บ้านดอนกอย อาเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
การเตรี ย มน้ าย้ อ มครามเป็ น การเตรี ย มน้ าย้ อ มจากภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น จากบ้ า นดอนกอย อ าเภอพรรณนานิ ค ม
จังหวัดสกลนคร
วิธีการด้าเนินการวิจัย
1. ศึกษาข้อมูลกระบวนการผ้าย้อมครามจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมทางระบบออนไลน์
ทาให้ทราบว่าพืชที่ให้สีครามเป็นพืชคนละสกุลกัน ภาคอีสานใช้ต้นคราม ซึ่งเป็นพืชล้มลุกชนิดหนึ่ง อยู่ในพืชตระกูลถั่วมีชื่อ
พฤกษศาสตร์ : Indigofera tinctoria Linn. ชื่อวงศ์: LEGUMINOSAE ชื่อพื้นเมือง : คราม ชื่อสามัญ: Indigo ส่วนภาคเหนือจะ
ใช้ ต้ น ห้ อ มซึ่ ง เป็ น ไม้ ล้ ม ลุ ก มี ลั ก ษณะเป็ น ไม้ พุ่ ม ขนาดเล็ ก ล าต้ น สู ง ประมาณ 50-100 เซนติ เ มตร ชื่ อ พฤกษศาสตร์ :
Strobilanthes cusia (Nees) Kuntze ชื่อวงศ์: ACANTHACEAE ชื่อพื้นเมือง : ห้อม ห้อมเมือง ส่วนไม้เถาเลื้อยหรือไม้พุ่มเลื้อย
ชื่อพฤกษศาสตร์ : Marsdenia tinctoria ชื่อวงศ์ : ASCLEPLADACEAE ชื่อพื้นเมือง : เบือก (อีสาน) ครามเถา ย่านคราม (ใต้)
เบิก (เหนือ) พืชทั้งสามชนิดมีกระบวนการหมักคล้ายคลึงกัน แตกต่างกันที่ส่วนผสมและระยะเวลาหมัก และยังไม่พบพืชชนิดอื่น
ที่ให้สีคราม
2. เก็บข้อมูลภาคสนามกระบวนการย้อมครามจากประสบการณ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ผ้า
ย้อมครามและผ้าทอมือจากสีธรรมชาติจากแหล่งต่างๆ โดยการสัมภาษณ์ และการสังเกต พบว่ากระบวนการก่อหม้อครามของแต่ละ
ท้องถิ่นจะมีส่วนผสมใกล้เคียงกัน ต่างกันที่เอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละท้องถิ่น
3. หาแนวทางแก้ ปั ญ หาข้ อ จ ากั ด ของผ้ า ย้ อ มครามในด้ า นความคงทนของสี ผ้ า ต่ อ การซั ก ล้ า งตกสี ง่ า ยและการ
ประหยัดเวลาในการย้อม
4. ทดสอบกระบวนการย้อมครามโดยใช้ยางกล้วยน้าว้าดิบเป็นสารช่วยติด
เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ว่า ยางกล้วยน้าว้าดิบช่วยทาให้สีย้อมครามยึดเกาะติดผ้าย้อมได้ดีขึ้น โดยผู้วิจัยได้แบ่งการ
ทดลองออกเป็น 4 การทดลองดังนี้
การทดลองที่ 1 การเตรียมเนื้อคราม โดยการตัดใบครามที่มีอายุประมาณ 3-4 เดือน พับใบครามเป็นฟ่อนเพื่อแช่ใน
น้าอัตราส่วนใบครามพร้อมกิ่ง 6.5 กิโลกรัม ต่อน้า 21 กิโลกรัม แช่ใบครามพร้อมกิ่งไว้นาน 18 ชั่วโมง แยกกากใบครามออกทิ้ง
เหลือไว้แต่น้าใส ๆ สีเขียว เติมปูนแดงลงไปในอัตราส่วน 10 มิลลิลิตร : ปูนแดง 1 กรัม ปั่นของผสมด้วยไม้ไผ่สาน จนกระทั่งเกิด
ฟองและฟองจมลงอย่างรวดเร็ว ทิ้งไว้ให้ของเหลวส่วนบนใส จึงแยกส่วนที่ใสออกหรือกรองเอาเนื้อคราม
การทดลองที่ 2 การก่อหม้อคราม จะใช้วิธีการก่อหม้อเปรียบเทียบกัน 2 สูตร คือ สูตรควบคุม (กลุ่มบ้านดอนกอย อาเภอ
พรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร กับ สูตรทดลอง โดยมีส่วนผสมดังนี้
ตารางที่ 1 สูตรการก่อหม้อคราม
สูตรควบคุม
น้าต้มเปลือกไม้
2 ลิตร
น้าด่าง
500 ลิตร
เนื้อคราม
300 ลิตร
ปูนแดง
100 กรัม

สูตรทดลอง
น้าต้มเปลือกไม้
น้าด่าง
เนื้อคราม
ปูนแดง
ยางกล้วยน้าว้า

2 ลิตร
500 ลิตร
300 ลิตร
100 กรัม
300 มิลลิลิตร

ทั้งสองสูตรกวนผสมให้เข้ากันแล้วโจกคราม 4-5 ครั้ง จึงพักไว้ ทาการโจกคราม เช้า-เย็น ทุกวันใช้เวลาประมาณ 3-4 สัปดาห์
จึงย้อมได้
การทดลองที่ 3 กระบวนการย้อมผ้าคราม โดยการนาผ้าฝ้ายที่ต้มน้าที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส นานเป็นเวลา 3 นาที
เพื่อสลายไขมัน แบ่งผ้าที่ผ่านการต้มแล้วออกเป็น 5 ชิ้น ขนาด 1515 เซนติเมตร แล้วนามาย้อมตามกระบวนการย้อมตามที่กาหนด
ดังแสดงในตารางที่ 2
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ย้ อมคราม

ย้ อมยางกล้ วย
รูปที่ 1 การย้อมครามและการย้อมยางกล้วย

ตารางที่ 2
ผ้าชินที่
1
2
3
4
5

กาหนดวิธีการย้อมผ้าครามแต่ละชิ้น
วิธีการย้อม
ย้อมครามเพียงอย่างเดียว
ย้อมยางกล้วยก่อนย้อมคราม
ย้อมครามก่อนย้อมยางกล้วย
ย้อมครามด้วยสูตรทดลอง
ย้อมครามด้วยสูตรควบคุม

จ้านวนครังที่ย้อม
4
4
4
4
4

เวลาย้อม (นาที)
5
5
5
5
5

หมายเหตุ
ย้อมสูตรควบคุม
ย้อมยางกล้วย 1 ชั่วโมง
ย้อมยางกล้วย 1 ชั่วโมง

หลังจากย้อมเสร็จแล้วนาผ้าทั้ง 5 ชิ้น มาผึ่งแดดให้แห้งเป็นระยะเวลา 2 ชั่วโมง แล้วนาผ้าผืนที่ 2, 3, 4, 5 ไปทดสอบความ
คงทนในการเกาะยึดของสีครามในผ้าฝ้ายต่อไป

รูปที่ 2 การนาผ้าทดลองมาผึ่งแดดให้แห้ง ใช้เวลา 2 ชั่วโมง
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การทดลองที่ 4 การทดสอบประสิทธิภาพการเกาะยึดของสีครามในผ้าฝ้าย
1. การทดสอบด้วยสารฟอกขาว นาผ้าฝ้ายชิ้นที่ 2, 3, 4, 5 มาแช่ในสารฟอกผ้าขาว โดยอัตราส่วนสารฟอกผ้าขาว 10
มิลลิลิตร : น้าสะอาด 1,000 มิลลิลติ ร แช่นาน 1 ชั่วโมง

รูปที่ 3 การทดสอบผ้าฝ้ายทดลองด้วยสารฟอกขาว
2. การทดสอบด้วยผงซักฟอก นาผ้าฝ้ายชิ้นที่ 2, 3, 4, 5 มาซักด้วยเครื่องซักผ้า โดยอัตราส่วนของผงซักฟอก 10 กรัม
: น้าสะอาด 1,000 มิลลิลิตร ซัก 3 ครั้ง ครั้งละ 15 นาที
3. การทดสอบด้วยน้ายาปรับผ้านุ่ม นาผ้าฝ้ายชิ้นที่ 2, 3, 4, 5 มาแช่น้ายาปรับผ้านุ่ม โดยอัตราส่วนของน้ายาปรับผ้า
นุ่ม 10 มิลลิลิตร : น้าสะอาด 1,000 มิลลิลิตร แช่นาน 1 ชั่วโมง
4. การทดสอบด้วยน้ายารีดผ้าเรียบ นาผ้าฝ้ายชิ้นที่ 2, 3, 4, 5 ใส่น้ายารีดผ้าเรียบ แล้วรีดด้วยอุณหภูมิ 30 องศา
เซลเซียสนาน 2 นาที ต่อผ้า 1 ชิ้น

รูปที่ 4 การทดสอบผ้าฝ้ายทดลองด้วยน้ายารีดผ้าเรียบและความร้อน
5. การทดสอบด้วยการผึ่งแดด นาผ้าฝ้ายชิ้นที่ 2, 3, 4, 5 มาผึ่งแดดตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. เป็นเวลา 7 วัน
หลังจากทดสอบความคงทนของสีครามในผ้าฝ้ายย้อมคราม (ซ้าทั้งหมด 5 ซ้า) เรียบร้อยแล้ว ก็นาผ้าที่ผ่านการ
ทดสอบแล้วมาวัดค่าความเข้มของสีโดยใช้เครื่อง Hunter Lab แล้วนาค่าทีไ่ ด้มาเปรียบเทียบดังแสดงในตารางที่ 3

109

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 เมษายน – กันยายน 2555
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ครอบชิ้นงานเพื่อควบคุมแสง

ตัดผ้ารูปวงกลมให้เข้ากับแท่นตรวจ

รูปที่ 5 ทดสอบความคงทนของสีย้อมครามในผ้าฝ้ายด้วย เครื่อง Hanter Lab
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย C* L* h* a* และ b* ที่ได้จากเครื่องวัดสี (Hunter Lab)
ชินที่

1
2
3
4
5

ชื่อ

ควบคุม
K1 (ย้อมยางกล้วยก่อนย้อมคราม)
K2 (ย้อมครามก่อนย้อมยางกล้วย)
K3 (ย้อมครามในสูตรควบคุม)
K4 (ย้อมครามในสูตรทดลอง)

C*

L*

h*

a*

b*

15.78
20.42
17.56
22.25
22.03

27.45
35.65
27.05
49.80
49.53

258.30
262.29
262.35
262.41
262.66

-3.20
-2.73
-2.31
-2.90
-2.76

-15.46
-20.23
-17.39
-22.05
-21.85

หมายเหตุ C* หมายถึงค่าที่บอกเฉดสีของผ้า L* หมายถึงค่าแสดงความสว่างของสี อยู่ในช่วง 0-100 (0 หมายถึงมืด ถ้า 100หมายถึงสว่าง) h*
หมายถึงค่ามุมของสี 0 องศา (สีแดง) 90 องศา (สีเหลือง) 180 องศา (สีเขียว) และ 270 องศา (สีน้าเงิน) a* หมายถึง แสดงสีแดงและสี
เขียว (ถ้า a เป็นบวกหมายถึงสีแดง และถ้า a เป็นลบ หมายถึงสีเขียว) b* หมายถึง แสดงสีเหลืองและ สีน้าเงิน (ถ้า b เป็นบวกหมายถึงสี
เหลือง และถ้า b เป็นลบ หมายถึงสีน้าเงิน)

รูปที่ 6 แผนภูมิแท่งแสดงค่ามุมของสี (h*) ที่ได้จากเครื่องวัดสี (Hunter Lab)
จากรูป 6 แสดงให้เห็นว่าผ้าฝ้ายย้อมครามทุกชิ้นแสดงเฉดสีน้าเงิน เนื่องจากค่า h* จะเป็นค่ามุมสีที่ให้มาในหน่วย
ขององศาโดยค่ามีตั้งแต่ 0 องศา (สีแดง) 90 องศา (สีเหลือง) 180 องศา (สีเขียว) และ270 องศา (สีน้าเงิน) ซึ่งค่าที่ได้พบว่าค่า
110

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 เมษายน – กันยายน 2555
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

h* ของผ้าฝ้าย K1-K4 มีค่าดังนี้ 262.29, 262.35, 262.41, 262.66 ตามลาดับ ซึ่งค่า h* ของแต่ละผืนอยู่ในช่วงประมาณ 262
องศา เป็นสีน้าเงินเขียวซึ่งค่าไม่แตกต่างกันมาก

รูปที่ 7 แผนภูมิแท่งแสดงความเข้มของสีผ้าย้อมคราม (C*) ที่ได้จากเครื่องวัดสี (Hunter Lab)
จากรูปที่ 7 แสดงให้เห็นว่าผ้าฝ้ายย้อมครามทุกชิ้นแตกต่างกันที่ค่า C* เป็นค่าที่บอกให้ทราบว่าผ้าฝ้ายเป็นสีน้าเงิน
เขียวมากน้อยเท่าไร ซึ่งจากแผนภูมิแท่งพบว่าค่า C* ของผ้าฝ้าย K1-K4 มีค่าเท่ากับ 20.42, 17.56, 22.25, 22.03 ตามลาดับ
พบว่าผ้าฝ้าย K3 และK4 จะมีความเป็นสีน้าเงินเขียวมากที่สุด รองลงมาคือผ้าฝ้าย K1 และ K2 ตามลาดับ

รูปที่ 8 แผนภูมิแท่งแสดงค่า (L*) ที่ได้จากเครื่องวัดสี (Hunter Lab)
จากรูปที่ 8 แสดงให้เห็นว่าจากการตรวจสอบคุณภาพของสีผ้าฝ้ายย้อมครามด้วยเครื่องวัดสี (Hunter Lab) ได้ค่า L*
ซึ่งเป็นค่าที่ใช้บอกความเข้มของสีหรือความสว่างของสีผ้า ถ้าค่า L* มีค่ามากจะมีค่าความสว่างของสีมากซึ่งส่งผลให้ผ้าซีด แต่ถ้า
ค่า L* มีค่าน้อยหรือมีความสว่างน้อยจะทาให้สีของผ้ามีความเข้มขึ้นจากแผนภูมิแท่งพบว่าค่า L* ของผ้าฝ้าย K1-K4 มีค่าดังนี้
35.65, 27.05, 49.80, 49.53 ตามลาดับ ซึ่งพบว่าค่า L* ของผ้าฝ้าย K2 มีความเข้มของสีมากที่สุด รองลงมาคือ K1, K4 และ
K3 ตามลาดับ
จากการตรวจสอบคุณภาพการเกาะยึดของสีครามในผ้าฝ้ายด้วยเครื่อง Hunter Lab) ได้ค่า L*, h*และ C* ซึ่งค่า C*
และ h* เป็นค่าที่ใช้บอกเฉดสีของผ้า พบว่าค่า h* ของผ้าฝ้ายชิ้นที่ 2-5 ของแต่ละผืนอยู่ในช่วงประมาณ 262 องศา เป็นสีน้าเงิน
เขียวซึ่งค่าไม่แตกต่างกันมาก แต่จะแตกต่างกันที่ค่า C* เป็นค่าที่บอกให้ทราบว่าผ้าฝ้ายเป็นสีน้าเงินเขียวมากน้อยเท่าไร ซึ่งจาก
ผลการทดลองพบว่าค่า C* ของผ้าชิ้นที่ 2-5 มีค่า 20.42, 17.56, 22.25, 22.03 ตามลาดับ จะเห็นว่าผ้าชิ้นที่ 4 และชิ้นที่ 5 จะมี
ความเป็นสีน้าเงินเขียวมากที่สุด รองลงมาคือ ชิ้นที่ 2 และ3 ตามลาดับ ดังนั้นค่า C* และค่า h* ที่ได้จากเครื่องวัดสี จึงบอกให้
111

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 เมษายน – กันยายน 2555
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ทราบว่าผ้าฝ้ายทดลองทั้ง 4 ชิ้น จะอยู่ในเฉดสีน้าเงินเขียว ส่วนค่า L* ซึ่งเป็นค่าที่ใช้บอกความเข้มของสีหรือความสว่างของสีผ้า
จากผลการทดลองพบว่าค่า L* ของผ้าฝ้ายชิ้นที่ 2-5 มีค่าดังนี้ คือ 35.65, 27.05, 49.80, 49.53 ตามลาดับ ซึ่งพบว่า ค่า L* ของ
ผ้าชิ้นที่ 3 มีความเข้มของสีมากที่สุด รองลงมาคือชิ้นที่ 2 ชิ้นที่ 5 และชิ้นที่ 4 ตามลาดับ
จากการทดลองพบว่าผ้าฝ้ายย้อมครามที่ใช้ยางกล้วยน้าว้าดิบในกระบวนการย้อมผ้าครามจะมีการตกสีของสีครามจากน้อย
ไปหามากดังนี้ ผ้าชิ้นที่ 3 ย้อมครามแล้วย้อมยางกล้วยน้าว้าดิบมีการตกสีของสีครามน้อยที่สุด รองลงมาคือผ้าฝ้ายชิ้นที่ 2 ที่ย้อมยาง
กล้วยน้าว้าดิบก่อนแล้วย้อมคราม ส่วนผ้าฝ้ายชิ้นที่ 4 ย้อมด้วยสูตรควบคุมและชิ้นที่ 5 ย้อมด้วยสูตรทดลอง ความเข้มของสีไม่
แตกต่างกันมาก ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า การใช้ยางกล้วยน้าว้าดิบย้อมหลังการย้อมครามทาให้การยึดเกาะของสีครามดีกว่าการย้อมก่อน
แต่ทั้งสองวิธีมีผลช่วยในการยึดเกาะของสีครามในผ้าฝ้ายได้ดี

รูปที่ 6 สีของผ้าฝ้ายย้อมครามชิน้ ที่ 1 ชิ้นมาตรฐาน

ผ้าฝ้ายชิ้นที่ 2 แช่ยางกล้วยก่อนย้อมคราม

ผ้าฝ้ายชิ้นที่ 3 ย้อมครามก่อนแช่ยางกล้วย

ผ้าฝ้ายชิ้นที่ 4 ย้อมครามสูตรควบคุม

ผ้าฝ้ายชิ้นที่ 5 ย้อมครามสูตรทดลอง

รูปที่ 7 สีของผ้าฝ้ายย้อมครามชิน้ ที่ 2-4
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อภิปรายและสรุปผล
การพัฒนากระบวนการผ้าย้อมครามที่ช่วยแก้ข้อจากัดในด้านความคงทนของสีผ้าต่อการซักล้าง ตกสีง่าย ซึ่ง เหมาะสม
กับการผลิตในชุมชน พบว่ายางกล้วยน้าว้าดิบนามาย้อมหลังการย้อมครามจะทาให้การยึดติดของสีครามในฝ้ายได้ดีทาให้สีคราม
ที่ย้อมมีความเข้มขึ้น ทนต่อการซักล้างและทนต่อแสงแดด และช่วยประหยัดเวลาในการย้อมแต่ยังคงผ้าครามที่สวยงามและผลิต
ได้ทันความต้องการ เพราะยางกล้วยน้าว้าดิบมีสารแทนนินช่วยทาให้สีย้อมยึดติดกับผ้าได้ดีขึ้น เพราะในยางกล้วยน้าว้าดิบน่าจะมี
สารประกอบแทนนินที่ถูกออกซิไดซ์จากออกซิเจนในอากาศแล้วเปลี่ยนไปเป็นสารประกอบที่ไม่ชอบน้า hydrophobic (ไฮโดรโฟ
บิก (hydrophobic) ซึ่งหมายถึง ไม่ชอบน้า สารเหล่านี้ไม่สามารถแตกตัวให้ไอออนได้หรือเป็นโมเลกุลที่ไม่มีขั้วจึงไม่สามารถยึดติด
กับโมเลกุลของน้าได้) หรือ nonpolar substance จึงทาให้ติดแน่นซักไม่ออก แทนนิน (tannin) เป็นสารที่มีโมเลกุลใหญ่และ
โครงสร้างซับซ้อน มีสถานะเป็นกรดอ่อน และเฝื่อนลิ้น เช่น ลูกหมาก เปลือกเพกา เปลือกสีเสียด เปลือกผลทับทิม เปลือกประดู่
ใบยูคาลิปตัส ใบเหมือดแอ เป็นต้น ซึ่งสารดังกล่าวมีคุณสมบัติช่วยให้สีติดกับเส้นด้ายได้ดีขึ้น โดยการต้มสกัดน้าฝาด หรือแทน
นินจากพืชดังกล่าว แล้วนาเส้นด้ายต้มย้อมกับน้าฝาดก่อน จากนั้นจึงนาเส้นด้ายไปย้อมกับน้าสีย้อมอีกครั้งแทนนินมี 2 ชนิด คือ
คอนเดนส์แทนนิน (condensed tannins) หรือเรียกอีกอย่างว่า โปรแอนโทรไซยานิน (proanthrocyanin) พบได้ในส่วนเปลือก
ต้น และแก่นไม้เป็นส่วนใหญ่ และสารไฮโดรไลซ์แทนนิน (hydrolysable tannins) คือแบบที่สามารถถูกแยกออกเป็นโมเลกุลเล็ก
ๆ ได้ พบมากในส่วนใบ ฝัก และส่วนที่ปูดออกมาจากปกติ
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาข้อมูลอ้างอิงวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวของชุมชนรอบอุทยานประวัติศาสตร์
สุโขทัย ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนรอบอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และเพื่อศึกษาความพึง
พอใจที่มีต่อการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนรอบอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัย คือ กลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วไปจานวน 100 คน โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ(Accidental Sampling)
ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวภายในชุมชนรอบอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1. แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับ
การศึกษาวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวของชุมชนรอบอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 2. แบบประเมินผลการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนรอบอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และ 3. แบบประเมินผลความพึงพอใจที่มีต่อสื่อ
สิ่งพิมพ์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนรอบอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย สถิติที่ผู้วิจัยได้ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใน
ครั้งนี้ คือ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ผลการวิจัย พบว่า การประเมินการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทคู่มืออัตลักษณ์โดยรวมมีค่าการประเมิน อยู่ในระดับ
มาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.08 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.36 หัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยค่าการประเมินมากที่สุด คือ สื่อมีความน่าสนใจและสื่อ
เหมาะสมใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ย 4.40 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55 การประเมินผลการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ประเภท แผ่นพับ พบว่า โดยรวมมีค่าการประเมินอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.08 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.41 หัวข้อที่
มีค่าเฉลี่ยค่าการประเมินมากที่สุด คือ สื่อมีเนื้อหาเข้ าใจง่ายมีค่าเฉลี่ย 4.60 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55 การประเมินผล
การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทโปสเตอร์ พบว่าโดยรวมมีค่าการประเมิน อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.78 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.38 หัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยค่าการประเมินมากที่สุด คือ สื่อมีความน่าสนใจ สื่อดึงดูดใจ/ สื่อความหมายได้ดี และสื่อ
เหมาะสมใช้เป็นสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ย 4.00 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.00 สื่อมีเนื้อหาเข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ย
4.00 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71 และการประเมินผลการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทแผนที่ พบว่าโดยรวมมีค่าการประเมิน
อยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ย 3.78 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.44 หัวข้อที่มี ค่าเฉลี่ยค่าการประเมินมากที่สุดคือ สื่อมีปริมาณ
เนื้อหาเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 4.40 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55
การประเมินผลความพึงพอใจคู่มืออัตลักษณ์พบว่าโดยรวมมีค่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.01
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67 การประเมินผลการออกแบบ แผ่นพับ พบว่าโดยรวมมีค่าความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ย 4.14 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71 การประเมินผลความพึงพอใจโปสเตอร์ พบว่า โดยรวมมีค่าความพึงพอใจอยู่ ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.92 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75 และการประเมินผลความพึงพอใจแผนที่ พบว่า โดยรวมมีค่า
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.06 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.77
คาสาคัญ : สื่อสิ่งพิมพ์, การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม, อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
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Abstract
The purpose of this research to study the culture of the communities around the Sukhothai
Historical Park. Development rights to the cultural community of the Sukhothai Historical Park. The sample
used in the study was. Population living in communities around the Sukhothai Historical Park.
Accommodation includes a restaurant and souvenir shop And local products. And a sample group. Group of
100 tourists who were recruited by means of a specific way in which communities around the park as a
tourist Sukhothai Historical tools used in this study was the first anointer view about the study of cultural
tourism to the community round in Sukhothai Historical Park. Two, the design of the print media for cultural
tourism Sukhothai Historical Park. three, the surrounding community. And three of satisfaction with the
media to the destination Sukhothai Historical Park and the surrounding communities. The statistics were
used to analyze the data in this percentage and average and standard deviation. It was found that the
assessment is designed to identify media type. The total value of the high level. The mean level of 4.08
and 0.36 standard flat section at an average cost of most. And media interest. Media as the media has an
average 4.40 flat fee standard deviation 0.55. Assessment, design, brochures, media publications that the
total value of the high level. The mean level of 4.08 and 0.41 standard flat section at an average cost of
most. Media content is easy to understand 4.60 flat fee standard deviation 0.55. Evaluation of media
publications, posters, found that overall, the assessment a high level. The mean level of 3.78 and 0.38
standard flat sectional an average cost of most. The media interest. Media tours / interpretation as well. The
media and the media to promote the level of 4.00 with an average of only 0.00 standard media content
simple mean of 4.00 and 0.71 standard deviation band. Design and evaluation of media types that include a
map of the high level. The mean level of 3.78 and 0.44 standard flat section at an average cost of most.
The amount of media content, the average value of 4.40 standard deviation 0.55 flat. The identity of user
satisfaction with the overall satisfaction level. The mean value of 4.01 standard deviation 0.67 flat. The
leaflets showed that satisfaction with the overall satisfaction level. The mean value of 4.14 standard
deviation 0.71 flat. The evaluation found that overall satisfaction with the poster of satisfaction in that. The
mean value of 3.92 standard deviation 0.75 flat. And the map showed that satisfaction with the overall
satisfaction level. The mean value of 4.06 standard deviation 0.77 flat.
Key words : Publications, Cultural Tourism DC, Sukhothai Historical Park

บทนา
สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ ถื อ ว่ า เป็ น สื่ อ เก่ า แก่ ที่ ม นุ ษ ย์ ไ ด้ น ามาใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการด าเนิ น กิ จ กรรมใดๆ ของตนให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทุกกลุ่ม มีต้นทุนในการผลิตต่าซึ่งผู้ประกอบธุรกิจและบริการมีการเลือกใช้เป็นสื่อ
อันดับแรกจากสื่อชนิดอื่น (ปวินท์ ระมิงค์วงศ์ 2551 : 1) สิ่งพิมพ์จึงถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ความสาคัญยิ่งควบคู่มากับการพัฒนาการ
ของมนุษยชาติ และจัดเป็นสื่อมวลชนประเภทหนึ่งที่มีความสาคัญมาตลอดนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในการถ่ายทอดความรู้
วิชาการ และเพื่อการติดต่อสื่อสารสาหรับมนุษยชาติ
สื่อสิ่งพิมพ์นับเป็นสื่อประเภทหนึ่งที่สามารถสร้างการรับรู้ ความ
เข้าใจให้แก่ผู้รับสารได้ นักท่องเที่ยวที่ลงไปยังพื้นที่อาจจะยังไม่มีข้อมูลเบื้องต้นของพื้นที่และสถานที่แต่ละแห่ง บทบาทของสื่อ
สิ่งพิมพ์ในด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์จึงมีความเหมาะสม เพราะนอกจากจะสามารถสร้างการรับรู้แล้ว ยังสามารถให้
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รายละเอียดข้อมูลได้ โดยผู้ที่สนใจสามารถเก็บไว้อ่านดูได้หลายครั้ง สามารถเก็บไว้ได้เป็นเวลานาน และประชาสัมพันธ์ให้คนอื่น
ต่อไปได้ นอกจากนี้สถานที่ท่องเที่ยวยังสามารถเก็บสิ่งพิมพ์นี้ไว้สาหรับใช้ในการให้ข้อมูลเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งมอบ
หรือเก็บไว้เป็นของที่ระลึกได้ (ถนอมนวล สีหะกุลัง 2550 : 1)
ความสาคัญของการท่องเที่ยวนอกจากจะเป็นแหล่งที่มาของรายได้ในรูปของเงินตรา ยังช่วยลดปัญหาการขาด
ดุลการค้ากับต่างประเทศ ช่วยสร้างอาชีพและการว่าจ้างงานก่อให้เกิดการกระจายรายได้ก่ อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
เศรษฐกิจของท้องถิ่น และก่อให้เกิดการกระตุ้นการผลิต ช่วยยกมาตรฐานการครองชีพในท้องถิ่น ช่วยสร้างความเจริญทางสังคม
ให้แก่ท้องถิ่น ช่วยอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านการศึกษา ช่วยลดปัญหาการอพยพย้ายถิ่น
ของชุมชน ช่วยกระตุ้นให้มีการผลิตคิดค้นการนาทรัพยากรส่วนเกินที่ไร้ค่ามาประดิษฐ์เป็นสินค้า และของที่ระลึกจาหน่าย และ
ช่วยสร้างสันติภาพ ความสามัคคีให้เกิดขึ้นแก่คนในสังคม (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 2542 : 25) การท่องเที่ยวที่ได้
มาตรฐานจะต้องประกอบด้วย แหล่ งท่องเที่ยวที่สวยงามคงประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ดารงเอกลักษณ์ของไทย สิ่งแวดล้อม
ปลอดมลพิษ มีความปลอดภัยจากอาชญากรรม มีระบบสาธารณูปโภค สิ่งอานวยความสะดวก มีการคมนาคมที่ติดต่อถึงกันได้ทุก
ระบบ และความพร้อมที่จะให้บริการ และมีส่วนร่วมอย่างสูงสุด การบารุงรักษาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการ
ท่องเที่ยว การพัฒนาการบริการการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว ต้องสอดคล้องกับการพัฒนา และจะต้องพัฒนาไปพร้อม
กับทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรทางวัฒนธรรม (วรรณา วงษ์วานิช 2535 : 2)
แหล่งท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ซึ่งมีศิลปกรรม สถาปัตยกรรมที่งดงาม และมีความ โดดเด่นทางด้าน
วัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของอาณาจักรสุโขทัย สุโขทัยเป็นเมืองประวัติศาสตร์ เป็นราชธานีแห่ง
แรกของไทย ประมาณ 700 ปี ล่วงมาแล้ว ปัจจุบันราชธานีแห่งนี้กลายเป็น ดินแดนประวัติศาสตร์ที่ยังเหลือซากโบราณสถาน
และโบราณวัตถุมากมายที่สร้างขึ้นในสมัยสุโขทัยเป็นราชธานี ล้วนแต่แสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีต ทั้งศิลปกรรม
สถาปัตยกรรม วัฒนธรรม จนองค์การยูเนสโกประกาศให้อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2534 นั่นก็
หมายถึง สถานที่ที่มีคุณค่าอย่างสูง ประมาณค่ามิได้ที่จะหาสถานที่อื่นใดมาแทนที่ได้ และไม่ได้เป็นของชนชาติใดชาติหนึ่ง
เท่านั้น หากแต่เป็นของมนุษยชาติทั้งปวง เนื่องจากทรัพยากรทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เป็นทรัพยากรที่เป็นรากฐานที่
สาคัญยิ่งของการท่องเที่ยวที่ไม่อาจประเมินค่าได้ เช่น แหล่งประวัติศาสตร์ และโบราณคดี วิถีชีวิตของชุมชนต่าง ๆ และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีจากอดีตถึงปัจจุบันที่ผ่านมา การพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน
ปัจจุบันจึงจาเป็นที่จะต้องศึกษา และทาการวิจัยเชิงลึก เพื่อพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนการจัดการเชิงระบบการ
ท่องเที่ยว เพื่อนาไปสู่การศึกษาถึงศักยภาพ และความสามารถในการรองรับของแหล่งท่องเที่ยว เพื่อตอบสนองความต้องการ
ทางด้านเศรษฐกิจ ตามความสามารถในการรองรับของแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนการพั ฒนาสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมโดยเน้นให้การประชาคมชุมชนรอบ ๆ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีการจัดทาแผนสร้างสรรค์สื่อ
สิ่งพิมพ์อย่างมีส่วนร่วม
ด้วยเหตุดังกล่าวผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวั ฒนธรรมของชุมชนรอบ
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ให้มีศักยภาพรองรับการท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนหนึ่งของผลการศึกษาจะประกอบ
เป็นข้อมูลในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาข้อมูลอ้างอิงวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวของชุมชนรอบอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
2. เพื่อพัฒนาและออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนรอบอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนรอบอุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัย
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ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตด้านพื้นที่ ชุมชนรอบอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
1.1 ชุมชนตระพังทองหลาง
1.7 ชุมชนบ้านใหม่ตระพังทอง
1.2 ชุมชนแม่ราพัน
1.8 ชุมชนรามใหญ่
1.3 ชุมชนบ้านใต้
1.9 ชุมชนศรีชุม
1.4 ชุมชนสุโขทัยนคร 1
1.10 ชุมชนวัดป่ามะม่วง
1.5 ชุมชนสุโขทัยนคร 3
1.11 ชุมชนลิไท
1.6 ชุมชนบ้านเหนือ
1.12 ชุมชนรามเล็ก
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา ข้อมูลเชิงวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว
2.1 ประเภทมุขปฐะ
2.2 ประเภทศิลปะการแสดง
2.3 ประเภทประเพณีและพิธีกรรม
2.4 ประเภทจักรวาลและธรรมชาติ
2.5 ประเภทงานช่าง
3. ขอบเขตด้านการพัฒนาและการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
3.1 คู่มืออัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว
3.2 แผ่นพับเพื่อการท่องเที่ยว
3.3 โปสเตอร์เพื่อการท่องเที่ยว
3.4 แผนที่เพื่อการท่องเที่ยว
4. ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง (Sample) คือ กลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วไปจานวน 100 คน โดยใช้วิธีการเลือก กลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ
(Accidental Sampling) ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวภายในชุมชนรอบอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
5. ขอบเขตด้านตัวแปร
ตัวแปรต้น ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ จานวน 4 รูปแบบ ประกอบด้วย คู่มือ อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว
แผ่นพับเพื่อการท่องเที่ยว โปสเตอร์เพื่อการท่องเที่ยว แผนที่เพื่อการท่องเที่ยวที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
ตัว แปรตาม ได้ แก่ ความพึ งพอใจของนั กท่ องเที่ ย วที่ มีต่ อการพั ฒนาและการออกแบบสื่อ สิ่ งพิ มพ์ เพื่ อการ
ท่องเที่ยว

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้รูปแบบโปสเตอร์และแผ่นพับเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนรอบอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยของ
12 ชุมชน
2. ได้รูปแบบคู่มืออัตลักษณ์ ด้านข้อมูลคือ สินค้าพื้นเมือง แหล่งหัตถกรรมพื้นบ้าน ข้อมูลอาหารพื้ นบ้าน พัฒนา
ข้อมูลเทศกาลและ งานประเพณีพัฒนาข้อมูลชีวิตความเป็นอยู่เพื่อพัฒนาสิ่งดึงดูดการท่องเที่ยว
3. ได้รูปแบบแผนที่เพื่ออานวยความสะดวก เส้นทางการเดินทางระหว่างท่าอากาศยานหรือสถานีขนส่งกับที่พัก
4. ได้ผลสรุปจากการออกแบบและ การสารวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อเป็นท่องเที่ยว
ชุมชนรอบอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
5. ผลการวิจัยสามารถขยายผลไปสู่การพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการท่องเที่ยวของชุมชนอื่นได้
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วิธีดาเนินการวิจัย
การพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนรอบอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เพื่อ ผลิตสื่อ
สิ่งพิมพ์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนรอบอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ซึ่งผู้วิจัยได้ทาการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนรอบอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย โดยการสัมภาษณ์กับประชาชนที่อาศัยอยู่ร อบอุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัย และศึกษาจากเอกสารข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ซึ่งประกอบด้วย คู่มืออัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว แผ่นพับเพื่อการท่องเที่ยว โปสเตอร์เพื่อการท่องเที่ยวและแผนที่เพื่อการท่องเที่ยว จากนั้นทา
การประเมินผลการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนรอบอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และประเมิน
ความพึงพอใจที่มีต่อสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนรอบอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย โดยกลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ คือ กลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วไปจานวน 100 คน โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ซึ่งเป็น
นักท่องเที่ยวภายในชุมชนรอบอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย แล้วนามาวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล

ผลการวิจัย
ผลจากการวิจัยการสืบค้นข้อมูลอ้างอิงวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัยในปี พ.ศ. 2551 - 2554 พบว่า
ชุมชนรอบอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย มีทั้งสิ้น 12 ชุมชนล้วนเป็นชุมชนประกอบอาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวอุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัย และชุมชนซึ่งเป็นเจ้าขององค์ความรู้และเป็นเจ้าของพื้นที่ รวมกันใช้องค์ความรู้ทางด้านวัฒนธรรม อัน
ได้แก่
มุขปาฐะ ศิลปะการแสดง งานช่างฝีมือพื้นบ้าน ธรรมชาติและจักรวาล และประเพณีพิธีกรรม ร่วมกันในการพัฒนา
ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จะสามารถให้นักท่องเที่ยวได้มีทางเลือกมากขึ้น และยังจะเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับองค์ความรู้ทนี่ าไปสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสุโขทัยที่ยั่งยืน รวมทั้งก่อให้เกิดรายได้เข้ามาสู่จังหวัดสุโขทัยได้
มากยิ่งขึ้น
สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ ชุมชนรอบอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

ภาพที่ 1 ผลงานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนรอบอุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัย ประเภทคูม่ ืออัตลักษณ์
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ภาพที่ 2-3 ผลงานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนรอบอุทยาน
ประวัติศาสตร์สโุ ขทัย ประเภทแผ่นพับ

ภาพที่ 4 ผลงานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนรอบอุทยาน
ประวัติศาสตร์สโุ ขทัย ประเภทโปสเตอร์
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ภาพที่ 5 ผลงานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนรอบอุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัย ประเภทแผนที่

ตารางที่ 1 ผลการประเมินการออกแบบสื่อสิง่ พิมพ์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนรอบอุทยานประวัติศาสตร์
สุโขทัย
รายการ
คู่มืออัตลักษณ์
แผ่นพับ
โปสเตอร์
แผนที่
S.D.
S.D
S.D
S.D.
X
X
X
X
1. สื่อมีความน่าสนใจ
4.40 0.55 4.40 0.55 4.00 0.00 4.00 0.00
2. เนื้อหาเข้าใจง่าย
4.20 0.45 4.60 0.55 4.00 0.71 4.20 0.45
3. ปริมาณเนื้อหาเหมาะสม
4.00 0.00 4.40 0.55 3.80 0.45 4.40 0.55
4. ขนาดของตัวอักษรเหมาะสม
4.00 0.00 4.20 0.45 3.80 0.45 3.60 0.55
5. รูปแบบตัวอักษรเหมาะสม
3.40 0.55 3.80 0.45 3.80 0.45 3.60 0.55
6. สีตัวอักษรและภาพสวยงาม
4.20 0.45 4.00 0.00 3.40 0.55 3.40 0.55
7. ภาพประกอบมีความเหมาะสม
4.20 0.45 4.00 0.71 3.80 0.45 3.40 0.55
8. ภาพสวยงามและคมชัด
4.20 0.45 4.00 0.71 3.40 0.55 3.80 0.45
9. ภาพกับตัวหนังสือสัมพันธ์กัน
4.00 0.00 3.80 0.45 3.60 0.55 3.20 0.45
10. ขนาดสื่อเหมาะสม/ถนัดมือ
3.80 0.45 3.80 0.45 3.80 0.45 3.80 0.45
11. สื่อดึงดูดใจ/สื่อความหมายได้ดี
4.20 0.45 4.00 0.00 4.00 0.00 4.00 0.71
12.เหมาะสมใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์
4.40 0.55 4.00 0.00 4.00 0.00 4.00 0.00
เฉลี่ยรวม
4.08 0.36 4.08 0.41 3.78 0.38 3.78 0.44
จากตารางที่ 1 สรุปผลการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนรอบอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ได้ดังนี้
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1. จากความเห็นโดยรวมของนักท่องเที่ยวมีความเห็นในสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเภทคู่มืออัต
ลักษณ์ โดยรวมมีค่าการประเมินอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงลาดับ ดังนี้คือ สื่อมีความน่าสนใจ สื่อเหมาะสมใช้เป็นสื่อ
ประชาสัมพันธ์ สื่อมีเนื้อหาเข้าใจง่าย สื่อมีสีและตัวอักษรเหมาะสม สื่อ มีภาพประกอบมีความเหมาะสม สื่อมีภาพสวยงามและ
คมชัด และสื่อดึงดูดใจ/สื่อความหมายได้ดี สื่อมีปริมาณเนื้อหาเหมาะสม สื่อมีขนาดของตัวอักษรที่เหมาะสม และสื่อมีภาพกับ
ตัวหนังสือสัมพันธ์กัน สื่อมีขนาดสื่อเหมาะสม/ถนัดมือ โดยมีข้อที่ได้รับการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง คือ สื่อมีรูปแบบ
ตัวอักษรเหมาะสม ตามลาดับ
2. จากความเห็นโดยรวมของนักท่องเที่ยวมีความเห็นในสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อการ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเภทแผ่น
พับ โดยรวมมีค่าการประเมินอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ ยเรียงลาดับ ดังนี้คือ สื่อมีเนื้อหาเข้าใจง่าย สื่อมีความน่าสนใจ สื่อมี
ปริมาณเนื้อหาเหมาะสม สื่อมีขนาดของตัวอักษรเหมาะสม สื่อมีสีตัวอักษรและภาพสวยงาม สื่อดึงดูดใจ/สื่อความหมายได้ดี สื่อ
เหมาะสมใช้เป็นสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ สื่อมีภาพประกอบมีความเหมาะสม สื่อมีภาพสวยงามและคมชัด สื่อมีรูปแบบ
ตัวอักษรเหมาะสม สื่อมีภาพกับตัวหนังสือสัมพันธ์กัน สื่อมีขนาดสื่อเหมาะสม/ถนัดมือ ตามลาดับ
3. จากความเห็นโดยรวมของนักท่องเที่ยวมีความเห็นในสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อการ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเภท
โปสเตอร์ โดยรวมมีค่าการประเมิ นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงลาดับ ดังนี้คือ สื่อมีความน่าสนใจ สื่อดึงดูดใจ/สื่อ
ความหมายได้ดี สื่อเหมาะสมใช้เป็นสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ สื่อมีเนื้อหาเข้าใจง่าย สื่อมีปริมาณเนื้อหาเหมาะสม สื่อมีขนาด
ของตัวอักษรเหมาะสม สื่อมีรูปแบบตัวอักษรเหมาะสม สื่อมีภาพประกอบมีความเหมาะสม สื่อมีขนาดสื่อเหมาะสม/ถนัดมือ สื่อ
มีภาพกับตัวหนังสือสัมพันธ์กัน โดยมีข้อที่ได้รับการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง คือ สื่อมีสีตัวอักษรและภาพสวยงาม และสื่อมี
ภาพสวยงามและคมชัด ตามลาดับ
4. จากความเห็นโดยรวมของนักท่องเที่ยวมีความเห็นในสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อการ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเภทแผนที่
โดยรวมมีค่าการประเมินอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงลาดับ ดังนี้คือ สื่อมีปริมาณเนื้อหาเหมาะสม สื่อมีเนื้อหาเข้าใจง่าย
สื่อมีความน่าสนใจ สื่อเหมาะสมใช้เป็นสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ สื่อดึงดู ดใจ/สื่อความหมายได้ดี สื่อมีภาพสวยงามและคมชัด
สื่อมีขนาดสื่อเหมาะสม/ถนัดมือ สื่อมีขนาดของตัวอักษรเหมาะสม สื่อมีรูปแบบตัวอักษรเหมาะสม สื่อมีสีตัวอักษรและภาพ
สวยงาม โดยมีข้อที่ได้รับการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง คือ สื่อมีภาพประกอบมีความสวยงาม และสื่อมีภาพกับ ตัวหนังสือ
สัมพันธ์กัน ตามลาดับ
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อ สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของชุมชนรอบอุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัย
คู่มืออัตลักษณ์
แผ่นพับ
โปสเตอร์
แผนที่
รายการประเมิน
S.D.
S.D.
S.D.
S.D.
X
X
X
X
1. ช่วยในการเผยแพร่ ข้อมูล
4.14 0.57 4.18 0.72 4.10 0.73 4.14 0.73
ข่าวสาร และความเข้าใจ
2. ช่วยในการกระจาย ข่าวสาร
3.90 0.69 4.16 0.66 3.81 0.73 4.05 0.72
3. สร้างความสนใจ และดึงดูด 3.73 0.63 3.91 0.74 3.77 0.74 3.82 0.83
ความสนใจ
4. ส่งเสริมและสร้าง ภาพลักษณ์ 4.09 0.68 4.31 0.69 4.04 0.78 4.20 0.80
การท่องเทีย่ วของแหล่งชุมชน
5. ส่งเสริมและสร้าง ภาพลักษณ์ 4.21 0.78 4.12 0.72 3.90 0.76 4.08 0.75
การท่องเที่ยวโดยรวม
เฉลี่ยรวม
4.01 0.67 4.14 0.71 3.92 0.75 4.06 0.77
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จากตารางที่ 2 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อสื่อ สิ่งพิมพ์เพื่อการท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรมของชุมชนรอบ
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ได้ดังนี้
1. ความพึงพอใจของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีต่อสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเภทคู่มืออัตลักษณ์
มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กลุ่มนักท่องเที่ยวมีความ พึงพอใจในด้านสื่อสามารถ
ช่วยส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์ การท่องเที่ยวโดยรวมมากที่สุด รองลงมาคือ สื่อช่วยในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความ
เข้าใจ สื่อส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของแหล่งชุมชน สื่อช่วยในการกระจายข่ายสาร และสื่อสร้างความสนใจและ
ดึงดูดความสนใจ ตามลาดับ
2. ความพึงพอใจของกลุ่มนักท่องเที่ยว ที่มีต่อสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเภท แผ่นพับ มีความ
พึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กลุ่มนักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในด้ านสื่อส่งเสริมและสร้าง
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของแหล่งชุมชน รองลงมาคือ สื่อช่วยในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความเข้าใจ สื่อช่วยในการ
กระจายข่าวสาร สื่อส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวโดยรวม และสื่อสร้างความสนใจและดึงดูดความสนใจ
ตามลาดับ
3. ความพึงพอใจของกลุ่มนักท่องเที่ยว ที่มีต่อสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเภทโปสเตอร์ มีความ
พึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กลุ่มนักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในด้าน สื่อช่วยในการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความเข้าใจ รองลงมาคือ สื่อส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของแหล่งชุมชน สื่อส่งเสริม
และสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวโดยรวม สื่อช่วยในการกระจายข่าวสาร และสื่อสร้างความสนใจและดึงดูดความสนใจ
ตามลาดับ
4. ความพึงพอใจของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีต่อสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเภทแผนที่มีความพึง
พอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กลุ่มนักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในด้าน สื่อส่งเสริมและสร้าง
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ของแหล่งชุมชน รองลงมาคือ สื่อช่วยในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความเข้าใจ สื่อส่งเสริมและ
สร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวโดยรวม สื่อช่วยในการกระจายข่าวสาร และสื่อสร้างความสนใจและดึงดูดความสนใจ ตามลาดับ

อภิปรายผล
1. ผลการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน รอบอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
1.1 จากผลการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนรอบอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
ประเภทคู่มืออัตลักษณ์ ผู้วิจัยได้ทาการออกแบบ โดยการนาเอาอัตลักษณ์การออกแบบกราฟิกด้วยการเน้น การนาเสนอด้วยภาพ
และข้อมูลที่เก็บรวบรวมในแต่ละด้าน และออกแบบให้คู่มืออัตลักษณ์รวบรวมเอาวัฒนธรรมด้านต่า งๆ ของชุมชนรอบอุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัยให้ เป็นสื่อเพื่อการท่องเที่ยวของทั้ง 12 ชุมชน เพื่อเป็นการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการท่องเที่ยวของชุมชน
รอบอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ด้วยการสื่อสารสารผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการท่องเที่ยวนี้ และจากความเห็นในการประเมินผ ล
งานออกแบบโดยนักท่องเที่ยว ในภาพรวมพบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยมีความเห็นในด้านสื่อมีความน่าสนใจ และ
ด้านสื่อเหมาะสมใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากเท่ากัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเนื่องมาจากการใช้รูปภาพ
และสีที่มีการจัดวางองค์ประกอบที่มีรูปแบบ โดยการกาหนดขนาดและสัดส่วนของงานที่จะผลิต ให้เกิดความสมดุล และทาให้
เกิดการกลมกลืนกันของภาพ และสีสันของสื่อสิ่งพิมพ์ ซึ่งสอดคล้องกับ วันชัย ศิริชนะ (2539 : 253-255) ได้กล่าวว่า ในการ
พิจารณาเพื่อการออกแบบ และการจัดวางองค์ป ระกอบทางศิล ปะในงานผลิต สื่ อสิ่งพิมพ์ เป็นหลัก การพื้น ฐานที่นั กศึกษา
จาเป็นต้องทาความเข้าใจ และยึดเป็นหลักการสาคัญในงานออกแบบเพื่อผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ทุกชนิด ไม่ว่าจะ
เป็น โปสเตอร์ แผ่นพับ แผ่นปลิว เอกสารเย็บเล่ม ฯลฯ เพื่อให้เกิดสิ่งพิมพ์ที่ผลิตมีความสวยงาม และสื่อความหมายได้ตรงตาม
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ความต้องการที่จะถ่ายทอดต่อไป สอดคล้องกับ วรพงศ์ วรชาติอุดมพงศ์ (2540 :105) ได้กล่าวว่า สิ่งดลใจในการกาหนดสัดส่วน
ต่างๆ ที่ปรากฏขึ้นบนภาพหรือชิ้นงานได้แก่จากสิ่งที่อยู่รอบตัว จากธรรมชาติ จากวัสดุสิ่งของมาเป็นแนวคิดการสร้างสัดส่วนที่
แปลกตาออกไปย่อมจะมีผลสะท้อนให้เกิดความน่า สนใจ สอดคล้องกับ วิจิตร อาวะกุล (2539 : 85) สิ่งพิมพ์เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ต้องจัดทาให้มีลักษณะ ที่เมื่อคนเห็นแล้วเกิดอารมณ์ปรารถนาอยากจะหยิบอยากจะอ่าน ติดตามตั้งแต่หน้าแรก
จนถึงหน้าสุดท้าย โดยให้เทคนิคความคิด การออกแบบให้สี ฯลฯ มีรสนิยมดี มีสาระให้ความรู้สติปัญญา นักท่องเที่ยวมีความเห็น
ในด้านรูปแบบตัวอักษรเหมาะสม ว่ามีความเหมาะสมน้อยกว่าด้านอื่น ๆ อาจเป็นเพราะขนาดของตัวอักษรมีขนาดเล็กเกินไป
และรูปแบบของตัวอักษรมีความหลากหลายน้อยเกินไป จึงทาให้อ่านข้อความยาก และรูปแบบของตัวอักษรขาดความจูงใจใน
การอ่าน
1.2 จากผลการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนรอบอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
ประเภทแผ่นพับ ผู้วิจัยได้ทาการออกแบบโดยการนาเอารูปภาพมาจัดวาง รวมกับข้อมูล รายระเอียด ตราสัญลักษณ์ ให้มีราย
ระเอียดสั้นเข้าใจง่าย รวมการจัดวางองค์ประกอบของกราฟิกให้มีความสวยงาม และจากความเห็นในการประเมินผลงาน
ออกแบบโดยนักท่องเที่ยว ในภาพรวมพบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยมีความเห็นในด้านเนื้อหาเข้าใจง่ายมาก
ที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเนื่องมาจากการจัดวางข้อความที่มีข้อมูลรายระเอียดที่ชัดเจนรายครบถ้วน ซึ่งสอดคล้องกับ ศักดิ์ชัย
เกียรตินาคินทร์ (2540 : 16)
ได้กล่าวว่า องค์ประกอบของแผ่นพับ ประกอบด้วยข้อความ ข้อมูลรายระเอียดสินค้า
บริการ หรือการประชาสัมพันธ์ อย่างชัดเจนครบถ้วน เพื่อโน้มน้าวให้ผู้อ่านเชื่อถือในสินค้าหรือบริก ารนั้นๆ นักท่องเที่ยวมี
ความเห็นในด้านรูปแบบของตัวอักษรเหมาะสม ภาพกับตัวหนังสือสัมพันธ์กัน และขนาดสื่ อเหมาะสม/ถนัดมือ ว่ามีความ
เหมาะสมน้อยกว่าด้านอื่นๆ อาจเป็นเพราะขนาดของตัวอั กษรเล็กเกินไป ทาให้ขนาดของภาพกับ ตัวอักษรไม่สัมพันธ์กัน และ
ขนาดของสื่อใหญ่เกินไป จึงทาให้อ่านข้อความยาก และถือไม่ถนัดมือ
1.3 จากผลการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนรอบอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
ประเภทโปสเตอร์ ผู้วิจัยได้ทาการออกแบบ โดยการนาเอารูปภาพมาจัดวางรวมกับข้อมูลรายละเอียด ตราสัญลักษณ์ ให้มีรายระ
เอียดสั้นเข้าใจง่าย รวมการจัดวางองค์ประกอบของกราฟิกให้มีความสวยงาม และจากความเห็นในการประเมินผลงานออกแบบ
โดยนักท่องเที่ยว ในภาพรวมพบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยมีความเห็นในด้านสื่อมีความน่าสนใจ เนื้อหาเข้าใจง่าย
สื่อดึงดูดใจ/สื่อความหมายได้ดี และเหมาะสมใช้ เป็นสื่อประชาสัมพันธ์อยู่ในระดับมากเท่ากัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเนื่องมาจาก
การใช้รูปภาพ และสีที่มีการจัดวางองค์ประกอบที่มีรูปแบบ โดยการกาหนดขนาดและสัดส่วนของงานที่จะผลิต ให้เกิดความ
สมดุล และทาให้เกิดการกลมกลืนกันของภาพ และสีสันของสื่อสิ่งพิมพ์ รวมกับข้อมูลรายระเอียด ตราสัญลักษณ์ ให้มีรายระ
เอียดสั้นเข้าใจง่าย รวมการจัดวางองค์ประกอบของกราฟิกให้มีความสวยงาม ซึ่งสอดคล้องกับ วันชัย ศิริชนะ (2539 : 253-255)
ได้กล่าวว่า ในการพิจารณาเพื่อการออกแบบ และการจัดวางองค์ประกอบทางศิลปะในงานผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เป็นหลักการพื้นฐานที่
นักศึกษาจาเป็นต้องทาความเข้าใจ และยึดเป็นหลักการสาคัญในงานออกแบบเพื่อผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ทุกชนิด
ไม่ว่าจะเป็น โปสเตอร์ แผ่นพับ แผ่นปลิว เอกสารเย็บเล่ม ฯลฯ เพื่อให้เกิดสิ่งพิมพ์ที่ผลิตมีความสวยงาม และสื่อความหมายได้
ตรงตามความต้องการที่ จะถ่ายทอดต่อไป สอดคล้องกับ วรพงศ์ วรชาติอุดมพงศ์ (2540 : 105) ได้กล่าวว่า สิ่งดลใจในการ
กาหนดสัดส่วนต่างๆ ที่ปรากฏขึ้นบนภาพหรือชิ้นงานได้แก่จากสิ่งที่อยู่รอบตัว จากธรรมชาติ จากวัสดุสิ่งของมาเป็นแนวคิดการ
สร้างสัดส่วนที่แปลกตาออกไปย่อมจะมีผลสะท้อนให้เกิดความหน้าสนใจ สอดคล้องกับ วรพงศ์ วรชาติอุดมพงศ์ (2540 : 28)
ได้กล่าวว่า แผ่นภาพหรือแผ่โปสเตอร์ เป็นสื่อที่มีบทบาทต่อการโฆษณา และการประชาสัมพันธ์เป็นอย่างมาก ทั้งนี้เพราะสื่อ
ประเภทนี้สามารถเผยแพร่ได้สะดวก และกว้างขวาง สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทุกพื้นที่ สื่อสารได้กับผู้บริโภคทุกเพศ ทุกวัย
ทุกระดับการศึกษา มีความยืดหยุ่นในตัวของสื่อได้เป็นอย่างดี ในด้านการออกแบบ สามารถสร้างสรรค์รูปแบบภาพประกอบ
ตลอดจนแนวทางการออกแบบกราฟิกได้อย่างอิสระ และสวยงาม เร้าใจหรือการโน้มน้าวความรู้สึกได้อย่างเต็มที่ ลักษณะเฉพาะ
ของโปสเตอร์ จะสามารถน าเสนอข้ อ มูล รายละเอีย ดได้ มากพอสมควร ผลิ ตง่ าย ใช้ส ะดวก ในการโฆษณาสิ นค้ า หรื อการ
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ประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อสิ่งพิมพ์จึงเป็นที่นิยมมาตลอดมา นักท่องเที่ยวมีความเห็นในด้านปริมาณเนื้อหาเหมาะสม และภาพกับ
ตัวหนังสือสัมพันธ์กัน ว่ามีความเหมาะสมน้อยกว่าด้านอื่นๆ อาจเป็นเพราะ ปริมาณเนื้อหามีน้อยเกินไปทาให้สื่อเกิดความ
ไม่สัมพันธ์กันของภาพและเนื้อหา
2. ผลการประเมินความพึง พอใจที่มี ต่อ สื่อสิ่ งพิม พ์ เพื่ อการท่ องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรมของชุมชนรอบอุท ยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัย
2.1 จากผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนรอบอุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัย การประเมินความความพึงพอใจพบว่า สื่อสิ่งพิมพ์ทั้ง 4 ประเภทมีการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ คือ ช่วยในการกระจายข่าวสาร สร้างความสนใจและดึงดูดความสนใจได้ ส่งเสริมและสร้าง
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของแหล่งชุมชน และส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวโดยรวม
2.2 การประเมินความพึงพอใจโดยนักท่องเที่ยวต่อสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนรอบ
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย พบว่า โดยรวมมีความพึงพอใจในด้านช่วยในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารมากที่สุด และออกแบบให้
สื่อสิ่งพิมพ์รวบรวมเอาวัฒนธรรมด้านต่างๆ ของชุมชนรอบอุทยาน ประวัติศาสตร์สุโขทัยให้ เป็นสื่อเพื่อการท่องเที่ยวของทั้ง 12
ชุมชน เพื่อเป็นการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการท่องเที่ยวของชุมชนรอบอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ด้วยการสื่อสารสารผ่านสื่อ
สิ่งพิมพ์เพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับ สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ (2546 : 16) ได้กล่าวว่า แผ่นโฆษณาต่างๆ มีจุดมุ่งหมายที่สาคัญคือ
การให้ข่าวสาร ข้อมูล หรือชักจูงผู้อ่าน ผู้เห็น ให้เข้าใจหรือคล้อยตามข้อความในโฆษณานั้น ในเวลาอันรวดเร็วและภาพที่จะใช้
นั้นต้องสั้น กระชับและให้ได้ใจความ ตลอดจนสื่อความหมายมากที่สุด
2.3 ผู้วิจัยยังพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในด้านสร้างความสนใจ และดึงดูดความสนใจ ในระดับค่าเฉลี่ย
ที่น้อยกว่าทุกด้าน อาจเป็นเพราะการกาหนดสัดส่วน ขนาดของสื่อสิ่งพิมพ์ และการจัดวางองค์ประกอบย่อย ด้านข้อความ
สัญลักษณ์ และภาพประกอบ ขาดความสมดุลไปเป็นบางส่วน จนทาให้สื่อสิ่งพิมพ์ขาดความสนใจ และดึงดูดความสนใจไป
ซึ่งสอดคล้องกับ วรพงศ์ วรชาติอุดมพงศ์ (2540 : 105) กล่าวว่า งานชิ้นแรกในการออกแบบสิ่งพิมพ์ก็คือ การกาหนดขนาดและ
สัดส่วนของงานที่จะผลิตเพื่อเป็นแนวทางในการจัดวางองค์ประกอบย่อยอื่น ๆ เช่น ข้อความ สัญลักษณ์หรือภาพประกอบเพื่อให้
มีขนาด สัดส่วนที่พอเหมาะกับองค์ประกอบโดยส่วนรวม การกาหนดกรอบขอบเขตหรือขนาดของสิ่งพิมพ์โดยให้มีส่วนสูงและ
ความกว้างที่สัมพันธ์กันดี ก็จะทาให้สื่อสิ่งพิมพ์นั้นดูน่าสมใจ สัดส่วน ไม่เพียงแต่จะใช้ในการกาหนดขนาดความกว้างยาวของ
สิ่งพิมพ์เท่านั้นแต่สามารถในการใช้กาหนดสัดส่วนของขนาดองค์ประกอบย่อยๆ ในสิ่งพิมพ์ด้วยเช่นกัน สิ่งดลใจในการกาหนด
สัดส่วนต่างๆ ที่ปรากฏขึ้นบนภาพหรือชิ้นงานได้แก่จากสิ่ งที่อยู่รอบตัว จากธรรมชาติ จากวัสดุสิ่งของมาเป็นแนวคิดการสร้าง
สัดส่วนที่แปลกตาออกไปย่อมจะมีผลสะท้อนให้เกิดความหน้าสนใจ และชวนมองยิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดการออกแบบย้อนกลับของรายวิชาใน
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เพื่อพัฒนาต้นแบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้การออกแบบย้อนกลับใน
รายวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 1 สาหรับหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต และเพื่อทดลองใช้ต้นแบบการเรียนการสอนผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้การออกแบบย้อนกลับในรายวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 1 สาหรับหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
ประชากร คือ 1) กลุ่มอาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ทางด้านการออกแบบ จานวน 12 สาขาวิชา โดยเป็น
อาจารย์ที่ทาการสอนอยู่ใ นปัจจุบัน ในรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ จานวน 85 ท่าน โดยผู้วิจัยจะใช้อาจารย์ทั้งหมดในกลุ่ ม
ประชากรในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 2) นิสิตที่เรียนในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
ชั้น ปีที่ 2 คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย นเรศวร กลุ่ม ตัว อย่า งที่ ใช้ ใ นการทดลอง คื อ นิสิ ต ที่เ รีย นในหลั กสู ต ร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ชั้นปีที่ 2 โดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจงเลือกนิสิตที่ลงทะเบียน
เรียนในรายวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 1 ภาคเรียนที่ 2 ประจาปีการศึกษา 2553 จานวน 30 คน ผลการวิจัย พบว่าอาจารย์ที่
สอนในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตไม่ได้ออกแบบการเรียนรู้ตามขั้นตอนของการออกแบบย้อนกลับ และผลการพิจารณา
ของผู้เชี่ยวชาญพบว่าต้นแบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งพัฒนาโดยผู้วิจัยโดยใช้แนวคิดการออกแบบย้อนกลับ ใน
รายวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 1 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมมาก โดยมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่ 4.70
และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมอยู่ที่ 0.50 และผลทดลองต้นแบบพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตที่เรียนรู้จากต้นแบบ
การเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้แนวคิดการออกแบบย้อนกลับ ในรายวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 1 ก่อนเรียน
และหลังเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น และการ
ประเมินความเข้าใจที่คงทนยั่งยืนจากผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 3 ครั้ง พบว่าพัฒนาการเรียนรู้ 3 ครั้งมีความแตกต่างกัน
อย่ างมีนั ยส าคัญ ทางสถิติ ที่ ระดับ .05 และจากการศึก ษาความพึ งพอใจของนิ สิต ที่มี ต่ อต้ นแบบการเรี ยนการสอนผ่ านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้การออกแบบย้อนกลับ ในรายวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 1 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต พบว่านิสิต
มีความพึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.30 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมอยู่ที่ 0.69
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Abstract
This study was aimed at analyzing backward design instruction among courses in a bachelor of Fine
and Applied Arts program in order to develop a prototype of E-learning instruction using backward design in
the Package Design I of a bachelor of Fine Arts and Applied Arts program. The E-learning prototype of
backward instruction was experimented with the Package Design I, which is a bachelor level course of the
Fine and Applied Arts program. The population included 1) a cohort of 85 lecturers from the bachelor of
Fine and Applied Arts programs in Design from 12 academic fields of study who were currently teaching the
major-subject. All of these lecturers were used as the sample of the study. 2) sophomore students in the
bachelor of Fine and Applied Arts Program majoring in Product and Package Design, Faculty of Architecture,
Naresuan University. The sample included 30 sophomore students in the Fine and Applied Arts Program,
majoring in Product and Package Design, these students were selected through the purposive-sampling
technique from those who enrolled in the course Package Design I in the second semester of the academic
year 2011. Then, students’ learning achievement and satisfaction were evaluated. The findings revealed that
the teaching procedure of the lecturers in the Bachelor of Fine and Applied Arts Program was not consistent
with the backward design procedure. According to experts' judgment, this e-learning backward design
instruction prototype was very appropriate with the total average score of 4.70 and the total standard
deviation of 0.50. The results from the experimentation showed that the average post-test score of the
students who learned through the e-learning backward design instruction in the course Package Design I was
statistically higher than the average pre-test score at .01 level of significance. According to the evaluation of
the three dimensions learning outcome from the package design I course at 3 points in time, there is a
significant improvement (p<.05). Regarding the students’ satisfaction with the e-learning backward design
instruction in the course Package Design I, it was found that their satisfaction was at the “high” level with
the average score of 4.30 and the standard deviation of 0.69.

ความเป็นมา
ทิศทางการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 ได้มุ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดย
ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” และกาหนดแนวทางการพัฒนาสมรรถนะและทักษะแรงงานให้รองรับ กับการแข่งขันของ
ประเทศ โดยเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการทางาน (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2549:
53) ซึ่งสถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่สอนและถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสาเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีความรู้
สามารถในการทางาน เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2551: 1) จากแนวคิดข้างต้นจะเห็นได้
ว่าสังคมมีความมุ่งหวังในตัวบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาว่าจะมีทั้งความรู้ความสามารถและคุณสมบัติเฉพาะตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการจัดการเรียนรู้การออกแบบย้อนกลับที่เน้นกระบวนการออกแบบการจัดการเรียนรู้เป็นขั้นตอนโดยเริม่
จากการกาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง แล้วกาหนดหลักฐานการเรียนรู้ และวิธกี ารประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน หลังจากนั้น
จึงวางแผนและออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน (Wiggins and McTighe, 2005) ขั้นตอนข้างต้นจะช่วยให้ผู้สอนสามารถที่
จะตรวจสอบไว้ว่ากิจกรรมการเรียนรู้ที่กาหนดไว้นั้นสามารถทาให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามผลการเรียนรู้ที่ตงั้ เป้าหมายไว้
หรือไม่ การจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษานั้นหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตมุ่งจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้
และทักษะความชานาญในศาสตร์ด้านศิลปกรรม (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2551) เพื่อผลิตบัณฑิตด้านศิลปกรรม
ศาสตร์ที่มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ รวมทั้งสามารถบูรณาการความรู้ไปใช้ในการปฎิบัติงานสร้างสรรค์ศิลปกรรมได้
อย่างมีประสิทธิภาพโดยอาศัยกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ และ
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ทักษะทางวิชาชี พเพื่อที่ผู้เรียนจะได้มีความรู้ค วามสามารถเข้ าสู่ชีวิตการทางานได้ต่อไป แต่ในปัจจุบัน ผู้เ รียนในหลักสูต ร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขานี้มักประสบปัญหาในด้านการมีความรอบรู้ และความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและ
ความคิดสร้างสรรค์ (วิริญญา รุ่งอานนท์, 2549) ซึ่งทาให้ผู้เรียนไม่สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพได้มาตรฐานของผลงาน
ศิลปกรรม ดังนั้นหากผู้สอนนาแนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยการออกแบบย้อนกลับ มาประยุกต์ใช้ก็จะช่วยให้ผู้เรียนในหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตสามารถที่จะบรรลุเป้าหมายของการเรียนรู้ได้อย่างแท้จริง และเมื่อนารูปแบบการเรียนการสอนมา
ถ่ายทอดเนื้อหาผ่านการเรียนการสอนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็จะยิ่งทาให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงความรู้ได้ในหลายลักษณะทั้ง ใน
ด้านการแสดงผลข้อมู ลเนื้ อหาที่เป็ นตัว อักษร ภาพ เสีย ง และภาพเคลื่ อ นไหว ซึ่งสิ่ งนี้จ าเป็ นในผู้เรี ยนที่ เรีย นในหลัก สูต ร
ศิลปกรรม ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของไวส์แซมเพล (Weishampel, 1989) ที่ได้ทาการศึกษาความเข้าใจของผู้เรียนที่มีต่อ
การนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการเรี ยนศิลปะ พบว่าผู้เรียนสามารถเรียนรู้ที่จะใช้คอมพิวเตอร์ใน การสร้าง
งานศิลปะที่มีองค์ประกอบหรือความหลากหลายได้เหมือนหรือมากกว่าการสร้างผลงานโดยใช้กระดาษ ซึ่งแนวคิดด้านการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนการสอนในด้านศิลปะนั้นสอดคล้องกับ ผลงานวิจัยของปุณณรัตน์
พิชญไพบูลย์ (ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์, 2538) ว่าการนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สาหรับเป็นเครื่องช่วยนักศึกษาศิลปะสามารถ
พัฒนาเทคนิคการสร้างสรรค์แนวคิดและการแสดงออกเป็นรูปแบบของงานศิลปะแบบใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา
จากข้อมูลข้างต้นผู้วิจัยจึงเห็นว่ากระบวนการออกแบบย้อนกลับ และการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในรูปของการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะช่วยให้ ผู้เรียนในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตสามารถบรรลุผลลัพ ธ์
ปลายทางของการเรียนรู้ในศาสตร์สาขานี้และมีความรู้ความสามารถพร้อมที่จะเข้าสู่โลกของการทางานได้อย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดการออกแบบย้อนกลับของรายวิชาในหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
2. เพื่อพัฒนาต้นแบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้การออกแบบย้อนกลับในรายวิชา
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 1 สาหรับหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
3. ทดลองใช้ต้นแบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้การออกแบบย้อนกลับในรายวิชาการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 1 สาหรับหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

ขอบเขตการวิจัย
1. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์ในงานวิจัยนี้เป็นหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตทางด้านการออกแบบ
จานวน 12 สาขาวิชา ที่ได้เปิดสอนในมหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศไทย จานวน 8 มหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์
มหาวิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า เจ้ า คุ ณ ทหาร
มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยบูรพา (สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา, 2551)
2. รายวิชาที่ใช้ในการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของผู้เรียนคือรายวิชาการออก
แบบบรรจุภัณฑ์1 ที่อยู่ในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในงานวิจัยนี้เป็นคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน และคะแนนประเมินความ
เข้าใจที่คงทนยั่งยืนจากการประเมินผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์จานวน 3 ครั้ง จากพัฒนาการความเข้าใจที่คงทนยั่งยืนตาม
กระบวนการออกแบบย้อนกลับ 6 ด้าน ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่ม 3 กลุ่มคือ กลุ่ม 1 ด้านการอธิบายและตีความ กลุ่มที่ 2 ด้านการ
ประยุกต์ใช้และการมีมุมมองที่หลากหลาย และกลุ่มที่ 3 ด้านความเข้าใจความต้องการของผู้อื่นและความเข้าใจในตนเองของ
นิสิตกลุ่มตัวอย่าง
4. ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อต้นแบบการเรียนการสอนที่สร้างขึ้น 3 ด้าน คือ 1) ความพึงพอใจต่อการ
ทางานของระบบ 2) ความพึงพอใจต่อรูปแบบการนาเสนอและ 3) ความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับ
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วิธีการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการพัฒนาต้นแบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้การออกแบบย้อนกลับสาหรับ
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ประชากร
1.1 อาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ทางด้านการออกแบบ จานวน 12 สาขาวิชาที่
ได้เปิดสอนในมหาวิทยาลัยของรัฐ ในประเทศไทย จานวน 8 มหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ทาการสอนอยู่ใน
ปัจจุบัน ในรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ จานวน 85 ท่าน ซึ่งจะใช้อาจารย์ทั้งหมดในกลุ่มประชากรสาหรับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้
1.2 นิสิตหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ชั้นปีที่ 2 คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

2. กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการทดลอง
นิสิตหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ชั้นปีที่ 2 คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจาปีการศึกษา 2553 จานวน 30 คน ใน
รายวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 1

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.1 แบบสอบถามอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ทาการสอนอยู่ในปัจจุบัน ในรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ ใน
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
3.2 แบบประเมินต้นแบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้การออกแบบย้อนกลับใน
รายวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 1 สาหรับหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาหรับให้ผู้เชี่ยวชาญใช้ประเมินต้นแบบ โดยมี
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้านหลักสูตรและการสอน และด้านการสอนในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
จานวน 9 ท่าน
3.3 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ในการสร้างผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ในงานวิจัยนี้ประกอบด้วย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามกระบวนการออกแบบย้อนกลับ 6 ด้าน ซึ่งงานวิจัยนีแ้ บ่งเป็นกลุ่ม 3 กลุ่มคือ กลุ่ม 1 ด้านการอธิบาย
และตีความ ให้เกิดความหมายที่ชัดเจน กลุ่มที่ 2 ด้านการประยุกต์ใช้และการมองข้อดี ข้อเสียจากมุมมองที่หลากหลาย และกลุ่ม
ที่ 3 ด้านความเข้าใจความต้องการของผู้อื่นและความเข้าใจในตนเองของนิสิตกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้เกณฑ์การประเมินแบบรูบิค
3.4 แบบสอบถามความพึงพอใจ โดยพิจารณาจากความพึงพอใจต่อการทางานของต้นแบบ ความพึง
พอใจต่อรูปแบบการนาเสนอข้อมูลเนื้อหา และความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับ โดยการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ
ดังกล่าว ผู้วิจัยได้ใช้เทคนิคการสร้างแบบสอบถามตามวิธีการของ Likert ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale)

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4.1 การเก็บรวมรวมข้อมูลด้วยการสอบถาม เพื่อสารวจรายวิชาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตที่
มีการเรียนการสอนด้วยแนวคิดการออกแบบย้อน โดยสอบถามจากกลุ่มประชากรที่เป็นกลุ่มอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ทาการ
สอนอยู่ในปัจจุบัน ในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ จานวน 85 ท่าน จาก 8 มหาวิทยาลัย/สถาบัน
4.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการทดลองใช้ต้นแบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้
การออกแบบย้อนกลับ ในรายวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 1 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่สร้างขึ้น โดยทาการเก็บข้อมูล จากการสังเกต และสัมภาษณ์ จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนิสิตหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบสื่อนวัตกรรม ชั้นปีที่ 2 จานวน 5 คน เพื่อทดสอบคุณภาพเบื้องต้น และนาข้อมูลที่ได้มา
ปรับปรุงแก้ไขสาหรับทดลองในขั้นต่อไป
4.3 การเก็บข้อมูลโดยทดสอบหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 โดยทาการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัยนี้ โดยทาการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนิสิตในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภัณฑ์ ชั้นปีที่ 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจาปีการศึกษา
2553 จานวน 30 คน เพื่อหาประสิทธิภาพของต้นแบบที่สร้างขึ้น
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4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน และคะแนนประเมินความเข้าใจที่
คงทนยั่งยืนจากการประเมินผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์และความพึงพอใจของนิสิตที่ได้ทดลองใช้ต้นแบบที่สร้างขึ้น

การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยวิเคราะห์หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. การวิเคราะห์ข้อมูลการทดลองใช้ต้นแบบการเรียนการสอนด้วยการออกแบบย้อนกลับโดยใช้การเรียน
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้การออกแบบย้อนกลับในรายวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 1 โดยการวิเคราะห์ เนื้อหาจากการ
สัมภาษณ์และสังเกต และวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมโดยวิธีการการวิเคราะห์ข้อมูลแบบการสร้างข้อสรุป และนาเสนอโดยการ
บรรยาย
3. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการหาประสิทธิภาพของต้นแบบ โดยกาหนดให้ประสิทธิภาพของกระบวนการ
ที่จัดไว้ในชุดการเรียนและประสิทธิภาพของผลลัพธ์ทางการเรียนหลังเรียนเป็นร้อยละของค่าเฉลี่ยของคะแนนการทาแบบฝึกหัด
และการประกอบกิจกรรมของผู้เรียนทั้งหมดต่อร้อยละของค่าเฉลี่ยของคะแนนผลลัพธ์ทางการเรียนหลังเรียนของผู้เรียนทั้งหมด
คือ E1/E2 คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการ/ ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2520)
4. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมินแบบผลสัมฤทธ์ทางการเรียน โดยใช้การวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย t-test แบบ dependent ระหว่างคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
5. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมินความเข้าใจที่คงทนยั่งยืน โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็น
คะแนนจากการประเมินพัฒนาการในการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 3 ครั้ง ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากการประเมิน ผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ในแต่ละด้านตามแนวคิดการ
ออกแบบย้อนกลับ โดยใช้สถิติทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียวของการวัดซ้า (one-way repeated measure ANOVA)
และคานวนค่าคะแนนการพัฒนาการสัมพันธ์ ของคะแนนในด้านต่างๆ 3 ครั้ง เพื่อพิจารณาพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียนใน
ด้านต่างๆ ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น
6. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสอบถามความพึงพอใจ โดยใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย
ผู้วิจัยขอนาเสนอโดยแบ่งออกเป็น 5 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์จากแบบสอบถามอาจารย์ประจารายวิชาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิตที่มีการออกแบบการเรียนรู้ด้วยกระบวนการออกแบบย้อนกลับ
ผลการวิเคราะห์รายวิชาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตที่มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การออกแบบย้อนกลับ
จากการวิจัยพบว่าอาจารย์ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นอาจารย์ที่สอนในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตพบว่าอาจารย์ส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์การสอนต่ากว่า 10 ปี และมีตาแหน่งอาจารย์ สังกัดอยู่ใน คณะศิลปกรรมศาสตร์ จานวนรายวิชาที่อาจารย์ผู้ตอบ
แบบสอบถาม มีทั้งหมด 92 รายวิชา แต่จากการสอบถามพบว่า พบว่าอาจารย์ที่สอนในหลักสูตรศิล ปกรรมศาสตรบัณฑิตไม่ได้
ออกแบบการเรียนรู้ตามขั้นตอนของการออกแบบย้อนกลับ คือการกาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กาหนดหลักฐานการเรียนรู้
และวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน และวางแผนและออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์การประเมินต้นแบบการเรีย นการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ แนวคิดการออกแบบ
ย้อนกลับในรายวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 1
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ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยความเหมาะสมของต้นแบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้แนวคิดการ
ออกแบบย้อนกลับสาหรับรายวิชากการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 1 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
รายการประเมินความเหมาะสม
ค่าเฉลีย่
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
1. ด้านเนื้อหาในรายวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์ 1
1.1 ความเหมาะสมของประมวลรายวิชา
1.1.1 ความเหมาะสมในการกาหนดหัวข้อ
5.00
0.00
และลาดับของหัวข้อในประมวลรายวิชา
1.1.2 ความเหมาะสมในการกาหนดผลลัพธ์
4.30
0.40
ทางการเรียนรู้ด้านความรู้ที่คงทนยั่งยืน
1.1.3 ความเหมาะสมในการกาหนดผลลัพธ์
4.70
0.50
ทางการเรียนรู้ด้านความรู้หรือทักษะที่
จาเป็น และด้านความรู้ที่ควรรู้
1.1.4 ความเหมาะสมในการกาหนดแผน
4.70
0.50
การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยความเหมาะสมของต้นแบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้แนวคิด
การออกแบบย้อนกลับสาหรับรายวิชากการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 1 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต (ต่อ)
รายการประเมินความเหมาะสม
ค่าเฉลี่ย
ค่าเบีย่ งเบน
มาตรฐาน
1.1.5 วิธีการและเทคนิคการจัดกิจกรรมการ
4.70
0.40
เรียนรู้ตามหลักแวร์ทู (WHERETO)
1.1.6 ความเหมาะสมในการกาหนดแผน
4.70
0.40
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
1.2 ความเหมาะสมของบทเรียนและกิจกรรม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
1.2.1 ความเหมาะสมของเนื้อหาที่ต้องเรียนรู้
4.70
0.50
1.2.2 ความเหมาะสมของเนื้อหาที่ควรเรียนรู้
4.70
0.50
1.2.3 ความเหมาะสมของแบบฝึกหัด
4.30
0.50
1.2.4 ความเหมาะสมของแบบทดสอบก่อน
4.70
0.50
และหลังเรียน
1.2.5 ความเหมาะสมของเกณฑ์การประเมินผลงาน
4.70
0.30
2. ด้านการออกแบบและจัดวางรูปแบบของบทเรียน
2.1 ความเหมาะสมของการจัดวางรูปแบบของ
บทเรียน
2.1.1 ความเหมาะสมในการดึงดูดความสนใจ
5.00
0.40
2.1.2 ความเหมาะสมในการใช้สี
5.00
0.70
2.1.3 ความเหมาะสมในการใช้ภาพประกอบ
5.00
0.40
2.1.4 ความเหมาะสมในการออกแบบหน้าจอ
4.70
0.70
2.1.5 ความเหมาะสมในการจัดวางเนื้อหาบทเรียน
5.00
0.40
2.1.6 ความเหมาะสมใน การจัดวางเมนูต่าง ๆ
4.70
0.70
2.2 ความเหมาะสมของการนาทางและการเชื่อมโยง
2.2.1 การนาทางภายในบทเรียน
2.2.2 การเชื่อมโยงภายในบทเรียน
ค่าเฉลี่ย

4.30
5.00
4.70

0.70
0.40
0.50

ความ
เหมาะสม
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก

ความ
เหมาะสม
มาก
มาก

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก

จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่ าผู้เชี่ย วชาญมี ความคิ ดเห็น เกี่ยวกั บความเหมาะสมต้นแบบการเรียนการสอนผ่านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้การออกแบบย้อนกลับสาหรับรายวิชากการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 1 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต อยู่ใน
ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.70 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมมาก
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์จากการทดลองใช้ต้นแบบเพื่อประเมินประสิ ทธิภาพของต้นแบบการเรียนการสอนผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้การออกแบบย้อนกลับในรายวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 1 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
ผลการทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพของต้นแบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้การออกแบบย้อนกลับใน
รายวิชาการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ 1 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต โดยทดลองกับผู้เรียนจานวน 30 คน พบว่าประสิทธิภาพ
ของต้นแบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ฯ มีค่าประสิทธิภาพอยู่ที่ (E1/ E2) 84.4 / 85.2
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนิสิตที่เรียนจากต้นแบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
โดยใช้การออกแบบย้อนกลับในรายวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 1 หลักสูตรศิลปกรรม ศาสตรบัณฑิต
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความเข้าใจที่คงทนยั่งยืนในแต่
ละด้าน
ครั้งที่ประเมิน
ความเข้าใจที่คงทนยั่งยืน
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
Mean
SD
Mean
SD
Mean
SD
ด้านการอธิบายและตีความ
2.65
1.09
4.75
1.05
6.35
0.94
ด้านการประยุกต์ใช้และมีมมุ มองที่หลากหลาย
4.10
2.01
8.80
2.72
12.70
1.88
ด้านความเข้าใจความต้องการของผู้อื่นและความ
2.65
1.02
4.95
1.05
6.85
0.76
เข้าใจในตนเอง
รวม
3.13
0.85
6.17
1.07
8.63
1.07
จากตารางที่ 2 พบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนความเข้าใจที่คงทนยั่งยืนจากผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ในด้านการ
อธิบายและตีความ นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในการประเมินครั้งที่ 3 โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 6.35 คะแนน จากคะแนนเต็ม 7.50
คะแนน รองลงมาได้แก่ คะแนนเฉลี่ยจากการประเมินครั้งที่ 2 และครั้งที่ 1 คือ 4.75 และ 2.65 คะแนน ตามลาดับ ค่าเฉลี่ยของ
คะแนนความเข้าใจที่คงทนยั่งยืนในด้านการประยุกต์ใช้และมีมุมมองที่หลากหลาย นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในการประเมินครั้งที่
3 โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 12.70 คะแนน จากคะแนนเต็ม 15.00 คะแนน รองลงมาได้แก่ คะแนนเฉลี่ยจากการประเมินครั้งที่ 2 และ
ครั้งที่ 1 คือ 8.80 และ 4.10 คะแนน ตามลาดับ ค่าเฉลี่ยของคะแนนความเข้าใจที่คงทนยั่งยืนในด้านความเข้าใจความต้องการ
ของผู้อื่นและความเข้าใจในตนเอง นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในการประเมินครั้งที่ 3 โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 6.85 คะแนน จากคะแนน
เต็ม 7.50 คะแนน รองลงมาได้แก่ คะแนนเฉลี่ยจากการประเมินครั้งที่ 2 และครั้งที่ 1 คือ 4.95 และ 2.65 คะแนน ตามลาดับ
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าเฉลี่ยของคะแนนความเข้าใจที่คงทนยั่งยืนในแต่ละด้านจาก
คะแนนทั้ง 3 ครั้ง
Source
SS
df
MS
F
Sig
คะแนนด้านที่ 1 ด้านการอธิบายและตีความ
คะแนนด้านที่ 2 ด้านการประยุกต์ใช้และมีมุมมองที่
หลากหลาย
คะแนนด้านที่ 3 ด้านความเข้าใจความต้องการของผู้อื่นและ
ความเข้าใจในตนเอง
รวม

206.00
92.03
298.63
1112.60
433.80
1546.40

2.00
87.00
89.00
2.00
87.00
89.00

103.30
1.06

97.66*

.00

556.30
4.99

111.57*

.00

455.36
87.10
542.46
455.36
87.10
542.46

2.00
87.00
89.00
2.00
87.00
89.00

132.70
0.91

146.46*

.00

227.68
1.00

227.42*

.00

* p<.05 มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าเฉลี่ยของคะแนนความเข้าใจที่คงทนยั่งยืนในแต่ละด้านจาก
คะแนนทั้ง 3 ครั้ง พบว่า ค่าเฉลีย่ ของคะแนนผลการประเมินผลงานออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ในด้านการอธิบายและตีความ ด้านการ
ประยุกต์ใช้และมีมมุ มองที่หลากหลายและด้านความเข้าใจความต้องการของผู้อื่นและความเข้าใจในตนเอง มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05
ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของคะแนนความเข้าใจที่คงทนยั่งยืนด้านการอธิบายและตีความ
ด้วยวิธีการเปรียบเทียบพหุคณ
ู แบบ LSD
Time
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 1
-2.10*
-3.70*
ครั้งที่ 2
-1.60*
ครั้งที่ 3
* p<.05
จากตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของคะแนนความเข้าใจที่คงทนยั่งยืนด้านการอธิบายและตีความด้วย
วิธีการเปรียบเทียบพหุคณ
ู แบบ LSD พบว่าค่าเฉลี่ยของผลการประเมินผลงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้านการอธิบายและตีความใน
ครั้งที่ 3 เพิ่มขึ้นจากครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 และค่าเฉลี่ยของผลการประเมินผลงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้านการอธิบายและ
ตีความในครั้งที่ 2 เพิ่มขึ้นจากครั้งที่ 1 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05
ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของคะแนนความเข้าใจที่คงทนยั่งยืนด้านประยุกต์ใช้และมีมุมมอง
ที่หลากหลายด้วยวิธีการเปรียบเทียบพหุคูณแบบ LSD
Time
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 1
-4.70*
-8.60*
ครั้งที่ 2
-3.90*
ครั้งที่ 3
* p<.05
จากตารางที่ 15 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของคะแนนความเข้าใจที่คงทนยั่งยืนด้านประยุกต์ใช้และมีมุมมองที่
หลากหลายด้วยวิธีการเปรียบเทียบพหุคูณแบบ LSD พบว่าค่าเฉลี่ยของผลการประเมินผลงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้าน
ประยุกต์ใช้และมีมุมมองที่หลากหลายในครั้งที่ 3 เพิ่มขึ้นจากครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 และค่าเฉลี่ยของผลการประเมินผลงาน
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้านประยุกต์ใช้และมีมุมมองที่หลากหลายในครั้งที่ 2 เพิ่มขึ้นจากครั้งที่ 1 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
ตารางที่ 6 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของคะแนนความเข้าใจที่คงทนยั่งยืนด้านความเข้าใจความ
ต้องการของผู้อื่นและความเข้าใจในตนเองด้วยวิธีการเปรียบเทียบพหุคูณแบบ LSD
Time
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 1
-2.30*
-4.20*
ครั้งที่ 2
-1.90*
ครั้งที่ 3
* p<.05
จากตารางที่ 16 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของคะแนนความเข้าใจที่คงทนยั่งยืนด้านความเข้าใจความต้องการ
ของผู้อื่นและความเข้าใจในตนเองด้วยวิธีการเปรียบเทียบพหุคูณแบบ LSD พบว่าค่าเฉลี่ยของผลการประเมินผลงานออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ด้านความเข้าใจความต้องการของผู้อื่นและความเข้าใจในตนเองในครั้งที่ 3 เพิ่มขึ้นจากครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 และ
ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินผลงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้านความเข้าใจความต้องการของผู้อื่นและความเข้าใจในตนเองในครั้งที่
2 เพิ่มขึ้นจากครั้งที่ 1 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์จากแบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิต ที่เรียนรู้จากต้นแบบการเรียนการสอนผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้การออกแบบย้อนกลับ ในรายวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 1 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
จากผลการวิจัยพบวานิสิตที่เรียนรู้จากต้นแบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้การออกแบบย้อนกลับ ใน
รายวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 1 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์ มีความพึงพอใจในต้นแบบการเรียนการสอนอยู่ในระดับพึงพอใจ
มาก

อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตที่เรียนรู้ด้วยต้นแบบการเรียนการสอนผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้การออกแบบย้อนกลับในรายวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 1 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต พบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตที่เรี ยนรู้จากบทเรียนผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์โดยใช้ก ารออกแบบย้ อนกลับ ในรายวิชาการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ในด้านต่างๆ ของความเข้าใจที่คงทนยั่งยืนโดยพิจารณาจากคะแนนพัฒนาการ
เรียนรู้จากการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้อง
กับเคน เพอเนล (Ken Purnell, 2007) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการปฏิบัติงานภาคสนามด้านภูมิศาสตร์ : การสร้างความแตกต่างเพื่อ
เสริมสร้างการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการออกแบบย้อนกลับ แล้วพบว่าการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการออกแบบย้อนกลับจะ
เป็น แนวทางในการช่ วยเพิ่ม ประสิทธิ ผลของการเรีย นรู้ใ ห้สูงขึ้น และสอดคล้ องกั บเบญจลั กษ์ พงศ์พัชรศัก ดิ์ (2553) ที่ไ ด้
ศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษาและความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5
ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบBackward Design แล้วพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
Backward Design มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาหลังการทดลอง สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01
2. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อต้นแบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้
การออกแบบย้อนกลับในรายวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 1 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต พบว่านิสิตมีความพึงพอใจในด้าน
ต่างๆทั้ง 3 ด้าน คือ 1) ความพึงพอใจในการทางานของต้นแบบ 2) ความพึงพอใจในรูปแบบการนาเสนอข้อมูลเนื้อหาและ 3)
ความพึงพอใจในประโยชน์ที่ได้รับ โดยมีระดับความพอใจรวมอยู่ในระดับมาก และมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.30 โดยหากพิจารณาผล
การวิเคราะห์ความพึงพอใจของนิสิตแยกในแต่ละด้านจะพบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการทางานของต้นแบบอยู่ที่ 4.24
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในรูปแบบการนาเสนอข้อมูลเนื้อหาอยู่ที่ 4.34 และค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในประโยชน์ที่ได้รับอยู่ที่ 4.37
ซึ่งจะเห็นได้ว่าค่าความพึงพอใจในด้านประโยชน์ที่ได้รับ และด้านรูปแบบการนาเสนอข้อมูลเนื้อหาอยู่ในระดับที่สูง ซึ่งรายการ
สอบถามความพึงพอใจของแบบสอบถามนี้จะมีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับรูปแบบโดยรวมของการแสดงข้อมูลในหน้าแ รก ความ
เหมาะสม ชัดเจน ความสวยงาม ความเหมาะสมของการจัดวางตาแหน่งส่วนประกอบต่างๆ การใช้ภาษาหรือสัญลักษณ์ใน
หน้าจอ ความน่าสนใจของหน้าจอภาพ ช่วยให้มีความสนใจในเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ช่วยให้มีการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่
และความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน สอดคล้องกับที่
วิเลียม และ แคทเธอรีน ฮอร์ตัน (William and Katherine Horton, 2003) กล่าวว่า หากเนื้อหาการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ไม่มีสื่อก็จะทาให้เนื้อหาการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถสื่อสารไปถึงผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนประกอบที่
สาคัญสาหรับสร้างสื่อเป็นเครื่องมือสาหรับสร้าง และนาภาพ เสียง ตัวอักษร ภาพเคลื่อนไหว วีดีโอและสื่ออื่นๆ เข้าไปใส่ใน
เนื้อหาของการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะช่วยให้การเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถดึงดูดความสนใจผู้เรียน
ทาให้เกิดความแปลกใหม่ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารกับผู้เรียน
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ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. เนื่องจากผลการวิจัยครั้งนี้พบว่าการเรียนด้วยต้นแบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้
การออกแบบย้อนกลับสาหรับหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนได้ และผู้เรียน
มีความคิดเห็นต่อบทเรียนอยู่ในระดับดี ดังนั้นหน่วยงานที่ดูแลด้านการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพั ฒนาการศึกษา ใน
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หน่วยงานและคณาจารย์ในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตสามารถนาต้นแบบ
บทเรียนนี้ไปใช้เป็นแนวทาง ประยุกต์ใช้ หรือต่อยอดองค์ความรู้ไปใช้กับรายวิชาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
2. สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งเจ้าของโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยควรให้การ
สนับสนุนงบประมาณโครงการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะนี้ต่อไป และสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาซอฟแวร์
และนาซอฟแวร์ไปประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการพัฒนาและความคุ้มค่าที่ได้ลงทุนด้านงบประมาณไปก่อนห น้านี้
ผู้วิจัยในฐานะอาจารย์ที่สอนในระดับอุดมศึกษา และผู้ใช้งานซอฟแวร์ของมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย เห็นว่าซอฟแวร์นี้มีข้อดีใน
การใช้งานหลายประการ ทั้งในด้านความยืดหยุ่นของรูปแบบการใช้งานต่างๆ มีความคล่ องตัว มีรูปแบบการใช้งานที่ครบถ้วน
ตามความต้องการใช้งานปกติ และที่สาคัญคือเป็นซอฟแวร์ของไทยซึ่งช่วยลดการขาดดุลทางการค้ากับต่างชาติ เพราะซอฟแวร์
ลิขสิทธิ์ที่เป็นระบบบริหารจัดการเรียน และระบบบริหารจัดการรายวิชาที่ให้บริการในเชิงธุรกิจนั้นต้องใช้งบประมาณเพื่อเช่าใช้
งานซอฟแวร์ลิขสิทธิ์ดังกล่าวในจานวนเงินที่สูงมาก ดังนั้นการที่หน่วยงานของรัฐมีโครงการเพื่อสร้างและพัฒนาทรัพยากร
การศึกษาของชาติขึ้นมาเองถือว่าเป็นสิ่งที่ดีและน่าชื่นชม แต่วิทยาการด้านเทคโนโลยีสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้นมีการพัฒนาไปอย่าง
รวดเร็วจึงจาเป็นที่จะต้องมีการสนับสนุนทั้งทางด้านงบประมาณ และทรัพยากรต่างๆ เพื่อให้ ซอฟแวร์ของมหาวิทยาลัยไซเบอร์
ไทยมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการใช้งานอยู่เสมอ
3. การพัฒนาต้นแบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้การออกแบบย้อนกลับ ในรายวิชา
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 1 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตจัดเป็นการสร้างสื่อการสอนที่ต้องลงทุนและใช้อุปกรณ์ดาเนินการที่
มีราคาสู ง อีกทั้ งต้องมี การวางแผนและดาเนิ นการอย่างเป็ นระบบ ดังนั้น สถาบันอุ ดมศึกษาควรสนับสนุน ให้มีหน่ วยงานที่
รับผิดชอบและทาหน้าที่ในการพัฒนา ซึ่งปัจจุบันการพัฒนาบนพื้นฐานซอฟต์แวร์ของมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (Thailand
Cyber University) อันเป็นซอฟต์แวร์ที่เป็นสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ในโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ของสานักงาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา โดยมุ่ ง ที่ จ ะช่ ว ยขยายโอกาสทางอุ ด มศึ ก ษาแก่ ผู้ ส นใจ ด้ ว ยการสร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ
สถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ซึ่งมหาวิทยาลัยนเรศวรก็เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ได้ร่วมมือกับโครงการดังกล่าว เพื่อ
ร่วมกันจัดการเรียการสอนทางไกลโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก ดังนั้นการที่มีผู้นาซอฟต์แวร์ของมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
มาประยุกต์ใช้และต่อยอดจะเป็นสิ่งที่ช่วยยกระดับและต่อยอดการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการ
เรียนการสอนทางไกล เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศไปสู่ “สังคมฐานความรู้” เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวที
อาเซียนและเวทีโลก

ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยต่อไป
1. การศึกษาครั้งนี้ ในกระบวนการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนิสิตพิจารณาจากการ
สร้างสรรค์ผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ของนิสิต 3 ครั้ง ซึ่งเป็นการประเมินความเข้าใจที่คงทนยั่งยืน ตามแนวคิดการ
ออกแบบย้อนกลับในที่ผลลัพธ์ปลายทางของการเรียนรู้ โดยประเมินจากผลงานสร้างสรรค์การออกแบบบรรจุภัณฑ์ แต่หาก
ผู้สนใจต้องการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตลอดภาคการศึกษา ผู้สนใจสามารถนากระบวนการจัดทาแฟ้มสะสมงาน เพื่อ
เป็นเครื่องมือในการบันทึกและติดตามพัฒนาการความเข้าใจที่คงทนยั่งยืนของนิสิตจะช่วยให้ง่ายต่อการเก็บรวบรวมหลักฐานการ
เรียนรู้
2. การศึกษาในครั้งนี้เป็นการนาแนวคิดการออกแบบย้อนกลับมาใช้เพื่อพัฒนาต้นแบบการเรียนการ
สอน ในปีพ.ศ. 2555 ที่ทางสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้นากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF: HEd) ใช้
กับหลักสูตรในระดับอุดมศึกษาของไทย ผู้สนใจสามารถนาวิธีการดาเนินการวิจัย และผลของการวิจัยฉบับนี้มาเป็นแนวทางใน
การประยุกต์ใช้และต่อยอดในการจัดการเรียนการสอนสาหรับรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตรที่พัฒนาภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับ อุดมศึกษา ซึ่งมีลักษณะของพั ฒนาหลักสู ตรและการจัด การเรียนการสอนที่ มุ่งเน้ นผลลัพธ์ ปลายทางของการเรียนรู้
เช่นเดียวกับกระบวนการออกแบบย้อนกลับ
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บทคัดย่อ
การศึกษาประวัติและพัฒนาการของการออกแบบอุตสาหกรรมเป็นประเด็นการศึกษาที่จาเป็นอย่างยิ่ง เพราะทาให้เรา
ทราบที่มาของแนวคิดทางการออกแบบ ซึ่งเป็นฐานความรู้สาหรับนักออกแบบรุ่นใหม่นาไปปรับใช้ในการออกแบบได้อย่างดี
ในบทความนี้ได้กล่าวถึงผลงานออกแบบอุตสาหกรรมที่มีความโดดเด่นและลักษณะเฉพาะตัว เพื่อเป็นตัวอย่างและแนวทางต่อ
การออกแบบ โดยเนื้อหาแบ่งออกเป็น 3 ยุค คือ 1) ยุคการประดิษฐ์คิดค้น ซึ่งเป็นช่วงของการค้นหารูปทรง และการ
ตรงไปตรงมาของรูปแบบที่เป็นไปตามประโยชน์ใช้สอย 2) ยุคการออกแบบสมัยใหม่ ยังคงเป็นยุคของรูปทรงที่เรียบง่าย มีการ
พัฒนาทางเทคโนโลยีวัสดุสังเคราะห์พลาสติก จึงทาให้เกิดลักษณะเฉพาะของรูปทรงในแบบเพรียวลม ที่ได้รับความนิยมเป็น
อย่างสูง เกิดนักออกแบบขึ้นหลากหลายกลุ่ม แต่ยังคงจุดเด่นของแนวคิดอยู่ที่ประโยชน์ใช้สอยและความคิดสร้างสรรค์เป็นหลัก
และ 3) ยุคการออกแบบอย่างยั่งยืน เป็นยุคที่งานออกแบบต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือถ้าส่งผลกระทบก็ให้น้อยที่สุด
ทุกยุคทุกสมัยที่กล่าวถึงต้องมีจุดร่วมเดียวกันในผลงานการออกแบบก็คือ การรับผิดชอบกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสังคม
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม เพื่อความยั่งยืนของทุกสิ่งบนโลกนี้
คาสาคัญ: การออกแบบอุตสาหกรรม, การประดิษฐ์คิดค้น, การออกแบบสมัยใหม่, การออกแบบอย่างยั่งยืน

Abstract
The study of the history and developments of the Industrial Design is a very necessary issue, since
we need to understand the sources of the design concepts. These are the knowledge bases in which young
designers can usefully apply and utilize in the new design processes. This article intends to present the
product samples of Industrial Design which are outstanding and unique characteristics, so that they can be
examples and guidelines for new designs. The content can be divided into three periods; 1) Invention Age:
The acts of the searching and experimenting of forms which lead to the ideal of “Form follows function”. 2)
Modern Design Age: The maintaining with the simplicity of form. The technological development of
synthetic plastic-materials that cause the unique design character, “Streamline”, which is highly popularly
accepted and employed. Though there are various groups of the designers, they mostly concern on
practical concepts of functionality and creativity. 3) Sustainable Design Age: the design must not provide
any negative effect to the environment, or as less effect as possible. Each industrial design period, which
mentioned above, must shared one major concentration point that is the responsibilities with the effects on
the society, economics, environment, and culture; in order to carry on the sustainability of the world.
Keywords: Industrial Design, Invention, Modern Design, Sustainable Design
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บทนา
พัฒนาการของการออกแบบอุตสาหกรรม ได้แสดงให้เห็นถึงการก่อเกิดของอารยธรรมและความเจริญที่เกี่ยวกับการ
ประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือเครื่องจักร และกรรมวิธีซึ่งมีผลต่อการออกแบบเป็นอย่างยิ่ง แต่ถ้าพิจารณาถึงงานออกแบบที่จาเป็น
สาหรับการดารงอยู่ของมนุษย์ ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน อันได้แก่ สิ่งของเครื่องใช้ อุปกรณ์เครื่องมือ ก็จะพบว่าคนที่สร้าง
ผลงานจะเป็นศิลปินและช่างฝีมือเสียส่วนใหญ่ ที่สร้างสรรค์ด้วยความชานาญและด้วยเครื่องมือช่างเท่าที่มีอยู่ ผลงานของเหล่า
ศิลปินและช่างฝีมือจึงมีจานวนจากัด หากลูกค้าเป็นผู้มีฐานะก็จะสามารถว่าจ้างให้มีการออกแบบประดับประดาลวดลาย และ
แกะสลักด้วยความวิจิตรบรรจงได้ ต่อมาเมื่อเครื่องจักรถูกนาเข้ามาใช้ผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม และมีประสิทธิภาพในการ
ผลิตสิ่งของที่มีลักษณะเหมือนกันทุกชิ้น เป็นจานวนมากอย่างรวดเร็วกว่าการใช้ช่างฝีมือ และเมื่อเครื่องจักรมีบทบาทมากยิ่งขึ้น
ในการผลิตสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจาวัน จึงเกิดการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่เพิ่มขึ้น เช่น เครื่องบวกเลข เครื่องพิมพ์ดีด
กล้องถ่ายรูป รถจักรยาน และรถยนต์ เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรมก็มีผลกระทบ
โดยตรง ต่อทั้งลักษณะงานออกแบบและวิธีการทางานออกแบบ และมีพัฒนาการตามยุคสมัยมาเป็นเวลานับศตวรรษ ทั้งความ
หลากหลายในด้านรูปแบบ และการสร้างแนวทางใหม่ในการออกแบบจากเดิมที่เคยมีมาในอดีต ปรากฏเป็นงานออกแบบ
สมัยใหม่ (Modern Design) ให้เห็นในศตวรรษที่ 20 ทั้งทางด้านเทคโนโลยี แนวความคิดด้านประโยชน์ใช้สอย มีการก่อตั้ง
สถาบัน Bauhaus
เป็นโรงเรียนของการออกแบบยุคใหม่ ได้สร้างนักออกแบบที่ช่วยสร้างมาตรฐานในงานออกแบบ
อุตสาหกรรม และเผยแพร่ผลงานจนเป็นที่ประจักษ์ เกิดการออกแบบโดยอาศัยรูปแบบทางศิลปะให้เกิดสไตล์ห ลากหลายขึ้น
เกิดการผสมผสานทั้งความมีเหตุผลทางประโยชน์ใช้สอย จินตนาการความคิดสร้างสรรค์ และมีรูปแบบที่เปิดโอกาสให้ผู้บริโภค
สามารถซื้อได้อย่างอิสระ จนกระทั่งมาถึงยุคปัจจุบัน กับศตวรรษที่ 21 ที่ทุกคนต้องตระหนักในเรื่อง Green Design
การประหยัดพลังงาน การทาลายสิ่งแวดล้อม การออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นแนวทางการออกแบบโดยคานึงถึง
ผู้ผลิตและผู้บริโภคเป็นสาคัญ และพัฒนาแนวความคิดไปสู่การออกแบบที่มีความยั่งยืน (Sustainability) สิ่งที่นักออกแบบ
คานึงถึงเมื่อเวลาสร้างสรรค์ผลงาน ไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้ทรัพยากรที่ปราศจากพิษภัยอันจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
การใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากรในการผลิตให้น้อยที่สุด แต่ให้ได้มาซึ่งคุณภาพเท่าเดิมหรือสูงกว่า การนาของเก่าที่ไร้คุณค่านา
กลับมาใช้ใหม่ หรืออาจจะนาวัสดุเดิมมาออกแบบปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เหล่านี้ล้วนแสดงให้เห็นถึงรูปแบบ
และพัฒนาการทางแนวความคิดในการออกแบบอุตสาหกรรม ที่มีผลต่อสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม
ของมนุษยชาติ
การศึกษาถึงประวัติความเป็นมาของการออกแบบอุตสาหกรรม จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะทาให้เราทราบถึงที่มาและที่ไป
อันจะนาไปสู่การปรับใช้แนวความคิดให้เข้ากับยุคสมัยนั้นๆ และถึงแม้ว่าในปัจจุบัน พัฒนาการทางด้านการออกแบบจะก้าวไป
ข้างหน้าเพียงใดก็ตาม อย่างน้อยที่สุดการศึกษาถึงประวัติศาสตร์ของการออกแบบอุตสาหกรรมเพื่อเป็นฐานความรู้และนามา
ปรับใช้ ในการสร้างสรรค์ผลงานของบุคคลที่เกีย่ วข้องก็น่าจะเป็นประโยชน์ไม่น้อย ในบทความนี้จะขอกล่าวถึงผลิตภัณฑ์ที่โดด
เด่นและมีลักษณะเฉพาะตัว เพื่อเป็นตัวอย่างของแนวทางการออกแบบแต่ละยุคสมัย เริ่มตั้งแต่ในยุคของการประดิษฐ์คิดค้น
ยุคของการออกแบบสมัยใหม่ และในยุคปัจจุบันกับ กระแสการออกแบบอย่างยั่งยืน เพื่อนามาเป็นแนวทางของนักออกแบบ
รุ่นใหม่ และผู้ที่สนใจโดยทั่วไป

ยุคการประดิษฐ์คิดค้น (Invention Age)
ในศตวรรษที่ 19 การออกแบบอุตสาหกรรมจะมีวิธีคิดที่เน้นตรงประโยชน์ใช้สอยเป็นสาคั ญ และถือเป็นช่วงสาคัญ
ของการปฏิวัติอุตสาหกรรม ทั้งในเรื่องของการออกแบบและระบบการผลิต ผู้คิดค้นจะเป็นวิศวกรเสียส่วนใหญ่ ดังนั้นการ
เกิดขึ้นของผลิตภัณฑ์ในยุคสมัยนี้ จะเป็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการคิดค้นวัสดุ และนวัตกรรมใหม่ๆ ทางด้านการใช้งาน
และการเกิดขึ้นของต้นแบบผลิตภัณฑ์เรื่อยมาจนถึงยุคปัจจุบัน และนาไปสู่การวิจัยและพัฒนา (Research and Development)
ทั้งด้านรูปแบบ ประดิษฐกรรม และนวัตกรรมใหม่ คือ การนาเอาสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นพื้นฐานดั้งเดิมมาพัฒนาใหม่ในรูปแบบต่างๆ
ให้สามารถถูกใจในตลาดที่กาหนดไว้ โดยการเชื่อมต่อกับผู้ใช้ที่ง่ายและสะดวกขึ้น การใช้วัสดุ โครงสร้ าง กลไก เพื่ออานวย
ความสะดวกและมีประสิทธิภาพในการใช้งานเพิ่มมากขึ้น ยุควิคตอเรียน มีวัสดุใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย ทาให้เกิดการออกแบบ
เครื่องใช้ในรูปแบบใหม่ และเกิดการลอกเลียนแบบโดยใช้วัสดุที่คิดค้นขึ้นทดแทนวัสดุเดิมที่มีอยู่ เช่น ในปี ค.ศ. 1865 ได้มีการ
คิดค้นเซลลูลอยด์ (Celluloid) และได้ทาเป็นกล่องเก็บปิ่นปักผมขึ้นเป็นชิ้นแรกในโลก ในปี ค.ศ. 1888 ซึ่งเดิมทีเครื่องใช้ส่วน
ใหญ่ทามาจากเขาสัตว์ ซึ่งเป็นวัสดุที่คุ้นเคยกันในยุคสมัยนี้
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สิ่งประดิษฐ์ที่นับว่าเป็นนวัตกรรมในยุคสมัยนี้ ที่เห็นการพัฒนารูปแบบได้ค่อนข้ างชัดเจนก็คือ จักรยานรุ่นแรก
(Safety Bicycle) ซึ่งได้วิวัฒนาการมาจาก Hobby Horse ที่เป็นจักรยานแบบไม่มีบันได พัฒนาต่อเป็น Penny-Farthing
ซึ่งมีล้อหน้าใหญ่กว่าล้อหลัง คันถีบอยู่ติดกับแกนกลางของล้อใหญ่ ข้อเสีย ของ Penny-Farthing คือขี่ยาก ต้องอาศัยความ
ชานาญและความสามารถพิเศษในการขี่เป็นอย่างมาก

ภาพที่ 1 จักรยาน Hobby Horse, 1817 และ จักรยาน Penny-Farthing, 1879
(ที่มา: My Learning. 2009, Unorthodox Studios. 2010 )
ในปี ค.ศ.1870 ได้พัฒนาเป็นจักรยานที่ขับขี่ด้วยโซ่ (ภาพที่ 2A) และหลังจากนั้นรูปแบบของจักรยานแทบไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงเลยจนกระทั่งปัจจุบัน เช่น Singer Safety Bicycle ในปี ค.ศ.1890 (ภาพที่ 2B) และจักรยาน Raleigh
ในปี ค.ศ.1905 (ภาพที่ 3A) จุดแข็งของการออกแบบจักรยาน คือ มีการคิดคานวณและทดสอบในด้านโครงสร้างที่เสถียรและ
มั่นคง ทาให้รูปแบบนี้อยู่ได้นานจนถึงปัจจุบัน ในช่วงเวลานั้นก็ได้มีการคิดค้นโดยนาเอาเครื่องยนต์มาติดจักรยาน ซึ่งต่อมาเป็น
วิวัฒนาการของจักรยานยนต์รุ่นแรก ที่ใช้กันมาถึงในปัจจุบัน (ภาพที่ 3B)

ภาพที่ 2 จักรยานใช้โซ่คันแรก, 1873-74 (A) และ จักรยาน Singer,1890 (B)
(ที่มา: Lucie-Smith. 1983)

ภาพที่ 3 จักรยาน Raleigh, 1905 (A) และ จักรยานยนต์ Holden, 1897 (B)
(ที่มา: Andy's Random Recollections. 2009, Super Stock. 2011)
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การประดิษฐ์คิดค้นหลอดไฟฟ้า ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 2 แบบ คือ หลอดไส้ คาร์บอนของ Adison ในปี ค.ศ.1879
และหลอดไส้ของ Ediswan ในปี ค.ศ.1890 มีการออกแบบที่แตกต่างกันน้อยมากและเป็นต้นแบบของหลอดไฟในปัจจุบัน
โดยหลอดไส้ของ Ediswan มีการออกแบบให้เหมาะสมกับการผลิตจานวนมาก โดยตัวขาของหลอดมีการดัดแปลงให้เกิดความ
สะดวกสบายในการใช้งานและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และเนื่องจากมีการค้นพบหลอดไฟในช่วงเวลานี้ ทาให้เกิดการออกแบบขา
เชิงโคมไฟ และที่มาของการออกแบบโคมไฟหลากหลายรูปแบบในปัจจุบัน

ภาพที่ 4 หลอดไฟของ Adison, 1879 และ หลอดไฟของ Ediswan, 1890
(ที่มา: Technology & Inventions. 2009, Super Stock. 2011)
ในปี ค.ศ.1839 Fox Talbox เป็นผู้คิดค้นการถ่ายรูปโดยใช้ฟิล์ม Negative เพื่อถ่ายทอดลงกระดาษ Positive
กล้อง Daguerrotype เป็นกล้องที่ใช้แผ่นกระดาษเป็นเครื่องผลิตภาพ Positive ได้เพียงภาพเดียว และในปี ค.ศ.1865
กล้องถ่ายรูปเพลทเปียก (Wet-Plate Camera) เป็นกล้องถ่ายรูปที่ใช้กระจกเคลือบสารเคมีเปียก เพื่อรับแสงและสามารถ
ก่อให้เกิดภาพ Negative บนแผ่นกระจกนั้น สามารถผลิตภาพ Positive ได้ไม่จากัดจานวน และต่อมาในปี ค.ศ.1886 เริ่มมี
การผลิตฟิล์มม้วนด้วยแผ่นเซลลูลอยด์ (Celluloid) และเริ่มมีการออกแบบกล้องถ่ายรูปยุคใหม่เกิดขึ้น เช่น กล้อง Kodak Box
เป็นต้น

ภาพที่ 5 กล้องถ่ายรูป Daguerrotype, 1839 และ กล้องถ่ายรูปเพลทเปียก (Wet-Plate Camera), 1865
(ที่มา: Science & Society Picture Library, Early Photography. 2011)
ในปี ค.ศ.1898 ได้มีการคิดค้นเครื่องบวกเลขในสานักงานขึ้นแบบไม่ใช้ไฟฟ้าและไมโครชิพ (Microchip) แต่ใช้
หลักการทางด้านกลไก ออกแบบเรียบง่าย เน้นการใช้งานเป็นหลัก โดยแป้นพิมพ์วางแบบลาดเอียงเพื่อสามารถมองเห็นได้ใน
ระยะห่างที่เท่าๆ กันทุกแป้นพิมพ์ และสามารถถอดออกเพื่อทาการซ่อมแซมได้ เน้นการแสดงถึงกลไกภายใน โดยด้านข้างเป็น
แผ่นกระจกมองทะลุได้ ถือเป็นต้นแบบของเครื่องคิดเลขในยุคต่อมา
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ภาพที่ 6 เครื่องบวกเลข Burroughs, 1910 และ เครื่องพิมพ์ดดี Sholes and Glidden, 1874
(ที่มา: John Wolff's Web Museum. 2010, Early Office Museum. 2011)
เครื่องใช้สานักงานที่เป็นตัวอย่างของการคิดค้นอีกประเภทหนึ่งก็คือ เครื่องพิมพ์ดีด ในยุคแรกนั้นเครื่องพิมพ์ดีดมีการ
ออกแบบลวดลายตกแต่งสวยงามคล้ายกับ ลวดลายบนจักรเย็บผ้า เนื่องจากผู้ใช้งานเป็นสตรี ผลิตในปี ค.ศ.1874 โดยบริษัท
Lemington มีชื่อว่า Sholes and Glidden เป็นเครื่องพิมพ์ดีดที่มีกลไกต่างจากเครื่องพิมพ์ดีดในปัจจุบันอย่างสิ้นเชิง แต่มี
ลักษณะแป้นพิมพ์ที่คล้ายคลึงกันกับแป้นพิมพ์ในปัจจุบัน หลังจากนั้นก็มีการปรับปรุงและทดลองทางด้านกลไกอย่างต่อเนื่อง
เช่นในปี ค.ศ.1889 ได้เกิดเครื่องพิมพ์ดีดสองแถว Bar Lock No.7 ซึ่งยังคงการตกแต่งประดับประดาลวดลายเหมือนเดิม
เป็นแบบรอคโคโค (Rococo) ลายนูนต่า
แนวความคิดในการออกแบบรถยนต์ ในยุ คแรก จะมี รูปแบบที่เ กี่ยวข้องกับรถเที ยมม้ าและเครื่องยนต์ ซึ่ งเป็ น
เครื่องยนต์ที่มีการจุดระเบิดภายในและเครื่องยนต์แบบใช้ไอน้า มีการออกแบบและสร้างตัวถังรถในรูปแบบเดียวกัน เป็น
รูปแบบที่สืบทอดมายังรถยนต์รุ่นแรกที่เปลี่ยนจากการใช้เครื่องจักรไอน้ามาใช้น้ามันแทน ค.ศ.1871 มีการดัดแปลงโดยการ
นาเอาหัวจักรเทียมรถกึ่งรถตู้นามาวิ่งบนถนน และมีการดั ดแปลงเครื่องจักรไอน้าที่มีกาลังม้าเพียง 1 แรงม้า สาหรับลากรถ
ผู้โดยสาร 2 คน

ภาพที่ 7 รถกึ่งโดยสาร Omnibus ใช้รถจักรลาก, 1871
(ที่มา: Lucie-Smith. 1983)
การเปลี่ยนแปลงจากการใช้เครื่องจักรไอน้ามาเป็นเครื่องยนต์จุดระเบิดภายใน เป็นไปอย่างช้า ๆ เนื่องจากความ
จาเป็นทางด้านกลไกของเครื่องยนต์และความต้องการของผู้ใช้ ที่ยังคุ้นเคยกับรถเทียมม้าที่มีความงดงามและประหยัด และใน
ยุคนี้ มีการผลิตยานพาหนะในจานวนมากพอที่ทาให้ราคาลดลง ที่คนส่วนใหญ่สามารถหาซื้อ และเป็นเจ้าของได้ ด้วยวิธีการ
ทางด้านการปฏิวัติระบบภายในโรงงานเอง โดยมีการนาเอาระบบสายงานผลิตมาใช้ (Assembly Line) ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของ
การเปลี่ยนแปลงทางด้านแนวคิดการออกแบบอุตสาหกรรมมาถึงยุคปัจจุบัน

141

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 เมษายน – กันยายน 2555
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ภาพที่ 8 สายงานผลิต (Assembly Line) รถยนต์ Ford รุ่น Model T, 1914
(ที่มา: Lucie-Smith. 1983)
ในการออกแบบรถยนต์นั้นมีความแตกต่างกันเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีความซับซ้อนในการออกแบบชิ้นส่วนต่างๆ
แต่ละชิ้น นามาประกอบกันอย่างถูกต้องและแม่นยา จาเป็นต้องมีการจัดระเบียบ ซึ่งไม่เคยมีในลักษณะนี้มาก่อน ในช่วงต้น
ของการสร้างโรงงานผลิตรถยนต์นั้น ไม่ได้พยายามเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตให้สอดคล้องกับลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เทคโนโลยี และไม่ ไ ด้ สนใจทางด้ านการตลาดด้ว ย แต่ เ ป็ นการตัด สิ น ใจเลื อกของผู้ผ ลิ ต เอง และในที่ สุ ด นั ก ออกแบบ
อุตสาหกรรมก็เข้ามามีส่วนสาคัญในกระบวนการผลิต และเป็นกลุ่มคนซึ่งมีความแตกต่างจากวิศวกรโดยสิ้นเชิง แต่ในยุคนั้น
ความสัมพันธ์ระหว่างนักออกแบบอุตสาหกรรมกับวิศวกรก็ยังมีความไม่ชัดเจนอยู่ จนกระทั่งมีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบค่อนข้าง
ชัดเจน จึงนาไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกันในเวลาต่อมา
ยุคการออกแบบสมัยใหม่ (Modern Design Age)
การออกแบบอุตสาหกรรมในยุคสมัยใหม่ มีระยะเวลาเกือบหนึ่งศตวรรษ ตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมา
งานออกแบบสมัยใหม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และหลากหลายทั้งในด้านรูปแบบ ความเป็นมา การสร้างแนวความคิด
และการสร้างแนวทางใหม่ในการออกแบบจากเดิมที่เคยมีมาในอดีต ลักษณะรูปแบบของงานที่ปรากฏให้เห็นนั้น มีที่มาจาก
3 ด้านหลักสาคัญ ดังนี้
1. พัฒนาการทางเทคโนโลยี หลังจากมีการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องจักรกล ทางด้านพลังงานไอน้าและไฟฟ้า ต่อมา
ทาให้มีการเปลี่ยนแปลงกับระบบการผลิต จากการใช้แรงคนมีการแบ่งแผนกการผลิตที่แยกตามความชานาญ มีการประกอบ
ชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ที่เป็นระบบมากยิ่งขึ้น
2. แนวความคิ ดด้ า นประโยชน์ ใช้ ส อย (Functionalism) นั ก ออกแบบคนส าคั ญ คื อ Peter Behren
กลุ่ม The German Werkbund ได้เสนอแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าของบริษัท AEG ในเยอรมัน ให้มีรูปทรง
ที่สอดคล้องกับการผลิตและสะดวกต่อการใช้สอย และในปี ค.ศ. 1919 เมื่อมีการก่อตั้งสถาบัน Bauhaus โดยความคิดริเริ่ม
ของ Walter Gropius เป็นโรงเรียนของการออกแบบยุคใหม่ ที่นับว่าเป็นสถานบันแห่งแรกในการออกแบบซึ่งจัดระบบที่
ชัดเจน และได้สร้างนักออกแบบที่ช่วยสร้างมาตรฐานในงานออกแบบอุตสาหกรรม และเผยแพร่ผลงานที่มีลักษณะเรียบง่าย แต่
มีคุณค่าทางการใช้สอยอย่างชัดเจน

ภาพที่ 9 พัดลมและกาต้มน้าไฟฟ้าของบริษัท AEG ออกแบบโดย Peter Behren
(ที่มา: p4A.com, ltd, Encyclopaedia Britannica. 2011)
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3. ลักษณะรูปแบบจากงานศิลปะ ศิลปะรูปแบบ Cubism และ de Stijl มีบทบาทเป็นอย่างมากกับการออกแบบ
สมัยใหม่ องค์ประกอบที่ใช้มีเพียงเส้นตั้ง เส้นนอน สีขาว-ดา โดยจัดองค์ประกอบแบบไม่สมดุลเพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหว
เกิดการออกแบบใหม่สไตล์ Art Deco ชื่อที่ใช้เรียกมาจากชื่องานนิทรรศการในกรุงปารีส ที่จัดขึ้นในปี ค.ศ. 1925 เพื่อฉลอง
รูปแบบใหม่ในงานออกแบบตกแต่งภายในและงานสถาปัตยกรรม Art Deco เป็นความเคลื่อนไหวทางการออกแบบที่แสดงความ
ชื่นชอบต่อการใช้สีสดใส การใช้วัสดุโลหะที่มีความมันวาว ตลอดจนการใช้ลวดลายที่เกิดจากเส้นตรงหักเป็นมุม ได้แรงบันดาล
ใจมาจากงานศิลปะของอียิปต์และอินเดียนแดง
สิ่งที่เ ชื่อ มโยงลั ก ษณะการออกแบบของ Bauhaus ที่ แสดงให้เ ห็น อี กชิ้ นหนึ่งก็ คือ เครื่ องเรื อ นที่ ทาจากโลหะ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากท่อเหล็กที่อาศัยหลักการใช้แรงงัดของวัสดุ (Cantilever) แนวความคิดของ Marcel Breuer ในการใช้
โลหะทาเครื่องเรือน เพื่อที่จะให้ได้ภาพลักษณ์ของพื้นที่ที่แสดงออกถึงความรู้สึกของความเป็นสมัยใหม่ จะเห็นได้ว่าเก้าอี้ที่มี
การยัดนุ่นหนาและมีน้าหนักมากนั้น ก็มีการเปลี่ยนมาใช้การหุ้มด้วยผ้าและใช้สปริงภายในแทน ตลอดจนมีบ างส่วนซึ่งทดแทน
ด้วยโครงโลหะ เป็นอลูมิเนียมที่มีน้าหนักเบา ถึงแม้ว่าจะต้องมีการใช้งานอย่างหนักก็ตาม ลักษณะบางเบาของเครื่องเรือนจะ
ทาให้เกิดความยืดหยุ่น ทุกชิ้นส่วนได้รับการสร้างขึ้นมาในมาตรฐานเดียวกัน เพราะสามารถนามาเปลี่ยนหรือใช้ร่วมกันได้
ตลอดเวลา และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี

ภาพที่ 10 Wassily Armchair ออกแบบโดย Marcel Breuer, 1925
(ที่มา: Classic Design (Europe) Ltd. 2011)
ในยุ ค ของการออกแบบสมั ย ใหม่ นี้ มี ก ารลงทุ น ค้ น คว้ า ทางเทคโนโลยี ทั้ ง ทางด้ า นวั ส ดุ แ ละกรรมวิ ธี ก ารผลิ ต
เพื่อตอบสนองผู้บริโภค จึงเกิดวัสดุสังเคราะห์ชนิดใหม่เป็นพลาสติก และได้รับการพัฒนาปรับปรุงคุณสมบัติจนสามารถนามาใช้
กันอย่างกว้างขวางตั้งแต่ของชิ้นเล็กจนถึงของชิ้นใหญ่ เนื่องจากคุณสมบัติที่เหมาะสม มีความแข็งแรง คงรูป สีสันสดใส
สามารถผสมในเนื้อวัสดุจึงติดทนถาวร และสามารถหล่อขึ้นรูปได้อย่างอิสระ จึงทาให้รูปแบบ Streamline ซึ่งเป็นผลมาจาก
การศึกษาเรื่องอากาศพลศาสตร์ เพื่อใช้ในการออกแบบเรือและเครื่องบิน ถูกนามาใช้กับยานพาหนะที่แล่นบนพื้นดิน เช่นรถไฟ
และรถยนต์ เป็นต้น
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ภาพที่ 11 หัวรถจักร Pennsylvania Railroad's ออกแบบโดย Raymond Loewy, 1946
(ที่มา: Richard Leonard. 2011)
ผลงานออกแบบวิทยุ Patriot ของ Norman Bel Geddes ที่ออกแบบสื่อสารให้เห็นถึงคนอเมริกันรักชาติ ผ่านรูปทรง
และสีสันของวิทยุ แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าและความสามารถทางเทคโนโลยีของประเทศสหรัฐอเมริกาในสมัยนั้นได้เป็น
อย่างดี ส่วนผลงาน Soda King cocktail syphon เป็นการใช้รูปแบบ Streamline กับผลิตภัณฑ์ภายในครัวเรือนโดยทั่วไป

ภาพที่ 12 Patriot Radio, 1939, Soda King cocktail syphon, 1935
(ที่มา: Graphic Design Through Time. 2011)
ลักษณะเฉพาะของรูปทรงในแบบ Streamline เป็นการใช้เส้นโค้งเพื่อลดแรงเสียดทานขณะที่ผิวของวัตถุเคลื่อนที่ฝ่า
กระแสลมหรือกระแสน้า ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงเนื่องจากลักษณะรูปทรงและหน้าตาที่ดึงดูด และสร้างความน่าสนใจได้ดี
ดูเป็นมิตรกั บผู้ใช้ ประกอบกับกรรมวิธีการผลิตและการคิดค้นวัสดุ ทาให้รูปแบบนี้ถูกนาไปประยุกต์ใช้ออกแบบอุปกรณ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือนด้วย เช่น ตู้เย็น เตารีด เครื่องปิ้งขนมปัง ฯลฯ และนอกจากอุปกรณ์ภายในบ้านแล้ว ยังมีการ
ออกแบบอุปกรณ์ภายในสานักงานด้วย เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องอัดสาเนา เครื่องเก็บเงิน และที่เหลาดินสอ และพัฒนา
แนวความคิดในการทางานโดยการสร้างสภาพแวดล้อมใหม่ ด้วยการใช้เครื่องจักรกลผ่อนแรงและวิธีเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทางานด้วย
แนวทางการออกแบบในตอนกลางปี ค.ศ. 1960 ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ออกแบบเพื่อประโยชน์ใช้สอยเพียงอย่าง
เดียวไม่เพียงพอ จาเป็นต้องมีรูปแบบที่หลากหลายให้เลือกตามความหลากหลายของกลุ่มเป้าหมาย งานออกแบบในช่วงนี้จึงมี
ลักษณะที่ฉาบฉวย ใช้แล้วทิ้ง หรือมีอายุการใช้งานที่สั้น เกิดการเผยแพร่แนวความคิดเกี่ยวกั บสิทธิเสรีภาพและวัฒนธรรม
สมัยใหม่ วัยรุ่นชอบดนตรี Rock’n Roll จึงทาให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายนี้เป็นสาคัญ เช่น เสื้อผ้า
สาเร็จรูปสีฉูดฉาด รถจักรยานยนต์ วิทยุและเครื่องเสียง จุดขายก็คือราคาที่อยู่ในช่วงที่วัยรุ่นมีกาลังซื้อและมีความเหมาะสม
กับรูปแบบการใช้ชีวิต

ภาพที่ 13 เก้าอี้เด็ก Spotty Chair ทาด้วยกระดาษแข็งพิมพ์ลายและเคลือบผิวด้วยสารโพลีเอททีลีน
ออกแบบโดย Peter Murdoch, 1950 (ที่มา: Funke. 2011)
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การออกแบบสมัยใหม่เป็นระยะเวลานาน ตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 20 มีตัวกาหนดมาตรฐานงานออกแบบสมัยใหม่ว่า
จะต้องมีลักษณะเรียบง่าย ใช้รูปทรงเรขาคณิต และการใช้วัสดุสมัยใหม่โดยแสดงตัวตนอย่างแท้จริงโดยไม่ปิดบัง ทาให้เกิด
ความเบื่ อ หน่ ายในความซ้ าซากจ าเจ จากกลุ่ มนั ก ออกแบบหลายกลุ่ ม และเกิด กระแสการต่อ ต้า นขึ้ น เช่ น กลุ่ม PostModernism ก็มีวิธีการออกแบบโดยการตกแต่งรูปทรงเรขาคณิตแต่ใช้วัสดุสมัยใหม่ ตลอดจนการจัดองค์ประกอบที่ขัดแย้งด้วย
ลักษณะตรงกันข้าม นอกจากนี้ก็ยังมีผลงานออกแบบจากหลากหลายกลุ่ม มีความหลากหลายทางความคิดสร้างสรรค์ หรือ
แม้กระทั่งงานที่ไม่มีคุณค่าทางการออกแบบเลย มุ่งเน้นแต่รูปร่างหน้าตาหรือความสนุกสนานของผลิตภัณฑ์ ก็ยังเป็นที่ต้องการ
ของผู้บริโภค เพราะผู้ซื้อไม่ได้ต้องการใช้งาน แต่ต้องการที่จะแสดงออกถึงสถานะของตนเองเท่านั้น
ความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เกิดขึ้นใหม่ตามกาลเวลาทั้งในด้านการสื่อสารและเครื่องจักรกล ทาให้มีประสิทธิภาพ
สูงขึน้ แต่ขนาดเล็กลง ทาให้ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า กลายเป็นของใช้ส่วนตัวมากยิ่งขึ้น การออกแบบจึงต้องเน้นลักษณะดึงดูด
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และการออกแบเพื่อสื่อสารให้ข้อมูลก็มีความสาคัญมากในยุคนี้

ภาพที่ 14 โฆษณาสินค้าเครื่องใช้ภายในบ้านยี่ห้อดังของอิตาลี บริษทั Alessi
(ที่มา: GVP Directory. 2011)
แนวทางการออกแบบในช่วง ค.ศ.1990 เป็นการผสมผสานทั้งความมีเหตุผลทางประโยชน์ใช้สอย อย่างเหมาะสมกับ
จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ และมีรูปแบบที่เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคสามารถซื้อได้อย่างอิสระ เนื่องจากผู้บริโภครุ่นใหม่เลือก
ซื้อสินค้าตามความพอใจของตนเองมากกว่าจะมีการชักจูงจากผู้ใด
ยุคการออกแบบอย่างยั่งยืน (Sustainable Design Age)
กระแสและแนวทางการออกแบบอุตสาหกรรมของโลกในช่วงศตวรรษที่ 21 มีการนาแนวความคิดเรื่อง Green
Design การประหยัดพลังงาน การทาลายสิ่งแวดล้อม การออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มาสร้างผลงานการออกแบบ
โดยคานึงถึงผู้ผลิตและผู้บริโภคเป็นสาคัญ และได้มีการสานต่อแนวความคิดไปสู่การออกแบบที่มีความยั่งยืน (Sustainability)
ตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ขนาดเล็กภายในบ้าน ไปจนถึงการออกแบบสิ่งก่อสร้างในลักษณะสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่
และการออกแบบสภาพแวดล้อมด้วย แนวความคิดในการออกแบบจึงต้องหาวิธีการและทางเลือกอันเหมาะสม เพื่อให้ตอบโจทย์
ในยุคปัจจุบัน สิ่งที่นักออกแบบและผู้ผลิตคานึงถึงหรือใส่ใจ เมื่อเวลาสร้างสรรค์ผลงาน อาจแยกได้ดังนี้
1. การเลือกใช้ทรัพยากร (Low-impact Materials) หมายถึง การรู้จักที่จะเลือกใช้ทรัพยากรที่ปราศจากพิษ ภัย
อันจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรง การคิดค้นวัสดุใหม่ที่นาทรัพยากรทางธรรมชาติมาใช้แทนจากการสังเคราะห์ หรือการ
เลือกใช้ทรัพยากรที่สามารถนากลับมาใช้ได้อีก หรือประหยัดพลังงานไปด้วย เป็นต้น
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2. การลดปริมาณการใช้ (Reduce) หมายถึง การใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากรในการผลิตให้น้อยที่สุด แต่ให้ได้มาซึ่ง
คุณภาพเท่าเดิมหรือสูงกว่า ลดการใช้ปริมาณพลังงานอย่างสิ้นเปลือง และการเลือกใช้พลังงานสะอาด เช่น พลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานน้า พลังงานลม แทนพลังงานที่กลั่นออกมาจากน้ามันปิโตรเลียม เป็นต้น
3. การใช้ซาและการนากลับมาใช้ใหม่ (Reuse, Recycle) หมายถึง การนาของเก่าที่ไร้คุณค่านากลับมาใช้ใหม่
บางประเภทอาจจะต้องผ่านกระบวนการรีไซเคิล อย่างเช่น การหลอมละลายแก้วแล้วนากลับมาใช้ใหม่ หรืออาจจะนาวัสดุเดิม
มาออกแบบปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น เศษเหล็กหรือเศษไม้ ที่ตัดเหลือใช้จากอุตสาหกรรมมาทาเป็นเครื่อง
เรือนหรือผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในบ้าน เป็นต้น
ความยั่งยืนไม่ได้แบ่งเป็นหมวดหมู่ดังที่กล่าวมาเท่านั้น ตัวอย่างของแนวความคิดที่น่าจะเอาเป็นแบบอย่างได้ ภายใต้
คาขวัญที่ว่า “เปลี่ยนโลกได้เริ่มต้นจากชุดชั้นในของคุณ ” กับโครงการพิเศษ PACT underwear ที่ผลิตผลงานออกแบบเพื่อ
สิ่งแวดล้อม ของ Yves Behar นักออกแบบจากซานฟรานซิสโกกับกลุ่มเพื่อนนักธุรกิจ โดยสนับสนุนให้เกษตรกรที่ปลูกผ้าฝ้าย
แบบออร์แกนิก ผลิตโดยใช้แรงงานที่เป็นธรรม และกาไรที่ได้จากการผลิตส่วนหนึ่งมอบให้องค์กรเพื่อสิ่งแวดล้อมโลก ส่วนใน
เรื่องของการออกแบบกับคอลเลคชั่นพิเศษ ออกแบบโดย David Adjaye โดยรายได้จากการขายชุดชั้นใน 1 ตัว จะนาไปปลูก
ต้นไม้ในแอฟฟริกาจานวน 20 ต้น

ภาพที่ 15 โฆษณาชุดชั้นใน PACT
ที่มา: (Dexigner. 2009)
ตัวอย่างของแนวความคิดที่ใกล้เคียงกันของความยั่งยืน ก็คือ Maruni Wood Industry แบรนด์ของเครื่องเรือนไม้ใน
เมืองฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1950 หลังจากที่ซบเซาจากสภาพเศรษฐกิจอยู่นาน ก็สามารถพลิกฟื้น
กลับมามีชื่อเสียงและยอดขายจากทั่วโลกได้อีกครั้งหนึ่ง ด้วยการดึงนักออกแบบอย่าง Jasper Morrison มาออกแบบคอล
เลคชั่นพิเศษ ผสมผสานงานฝีมือเชิงช่าง และแนวความคิดเรื่องการปลูก ป่าทดแทน โดยต้นไม้ที่ตัดไปหนึ่งต้นเพื่อผลิตเครื่อง
เรือน บริษัทก็จะปลูกทดแทนอีกนับร้อยต้นในป่าของชุมชน ด้วยมือของพนักงานเอง

ภาพที่ 16 Maruni Collection 2011/Autumn
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ที่มา: (Maruni. 2011)
บริษัทผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้ายักษ์ใหญ่อย่าง Philips ก็หันมาใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและได้พัฒนาหลอดไฟแอลอีดี
(LED) และออกแบบโคมไฟประเภทต่างๆ ไปจนกระทั่งงานออกแบบตกแต่งภายในที่เกี่ยวข้องกับแสงสีในการสร้างบรรยากาศ
ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้บริโภค และมีแนวโน้มว่าจะพัฒนาต่อไปอีก

ภาพที่ 17 LED Lamps by Philips
ที่มา: (Zine Zite.com. 2010)
ในด้านของการออกแบบยานพาหนะก็ตื่นตัวในแนวความคิดแบบยั่งยืนเหมือนกัน บริษัทรถยนต์เรโนลต์ (Renault)
ของฝรั่งเศส ได้ ร่วมมือกั บเว็ บไซต์ด้า นการออกแบบ Designboom จัดการประกวดออกแบบเพื่อหาแนวความคิ ดใหม่
แห่งอนาคตจากรูปแบบรถในตานาน ที่เคยมียอดขายสูงสุดตลอดกาลของฝรั่งเศส รุ่น Renault 4 โดยผลงานจะต้องให้เห็นถึง
เอกลักษณ์ของรถรุ่นนี้ในแบบล้าสมัย และการผลิตที่คานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย ผลปรากฏว่าผลงานชนะเลิศเป็น
ของ Mark Cunningham จากประเทศอังกฤษ ผลงานชื่อ R4Volution ด้วยแนวความคิดของการผลิตแบบยั่งยืน ชิ้นส่วน
ต่างๆ รวมทั้งเครื่องยนต์ สามารถเปลี่ยนใหม่หรืออัพเกรดได้ตลอดเวลา ทาให้ไม่มีความจาเป็นที่จะต้องซื้อรถคันใหม่ นับว่าเป็น
แนวความคิดทีจ่ ะต้องนามาใช้จริงในระบบอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ในไม่ช้านี้

ภาพที่ 18 The Renault 'R4Volution
ที่มา: (Designboom. 2011)
ส่วนการออกแบบที่ยั่งยืนในประเทศไทย ก็มีนักออกแบบหลายคนหลากหลายแบรนด์ เริ่มมีผลงานและแนวความคิด
ที่ชัดเจนเฉพาะตัว อย่างเช่น ผลงานของ Peakchan ออกแบบโดยฐิติพร ฌานวังศะ แนวทางการออกแบบก็คือนาเชือกปอมา
ผสมผสานกับหินแม่น้าแล้วถักเป็นพรม และพัฒนาจากพรมซึ่งมีลักษณะเป็นสองมิติให้กลายเป็นสามมิติ ด้วยผลิตภัณฑ์แจกัน
และตะกร้า เป็นต้น หรือความยั่งยืนในมุมมองของ ดร.สิงห์ อินทรชูโต นักออกแบบกับแบรนด์ Osisu ที่มีผลงานมากมาย
เกี่ยวกับการออกแบบจากเศษวัสดุ ภายใต้แนวคิดที่ว่าการออกแบบผลิตภัณฑ์ขึ้นมาแต่ละอย่าง ต้องคานึงถึงที่มาที่ไปของวัสดุที่
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จะนามาใช้ มีการผลิตที่ส่งผลกระทบอะไร และใช้เสร็จแล้วจะไปไหน เกิดผลกระทบอะไรตามมา นับว่าเป็นกลยุทธ์ในการ
สร้างแบรนด์สินค้าได้เป็นอย่างดี

ภาพที่ 19 พรมทอมือ และแจกันทาจากเชือกปอ ผลงานของแบรนด์ Peakchan และ ที่ใส่ของชิ้นเล็ก
ฐานทาจากเศษเหล็กที่เหลือใช้จากการก่อสร้าง ด้านบนเป็นเศษรากไม้ที่เหลือจากการตัด
ผลงานของแบรนด์ Osisu ที่มา: (Peakchandesign, Osisu. 2554)

บทสรุป
ยุคการประดิษฐ์คิดค้น (Invention Age) เป็นยุคแห่งการค้นหารูปทรงที่เรียบง่าย ตรงไปตรงมา เป็นไปตาม
ประโยชน์ใช้สอยค่อนข้างชัดเจน การเปลี่ยนแปลงในด้านเครื่องมือ เครื่องจักรกล ส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการสร้างผลงาน
จากศิลปินและช่างฝีมือ เป็นการออกแบบและการผลิตที่มีการวางแผนงานเป็นระบบมากยิ่งขึ้น
ยุคการออกแบบสมัยใหม่ (Modern Design Age) เป็นยุคของรูปทรงเรียบง่าย รูปทรงเรขาคณิต และการใช้วัสดุ
สมัยใหม่โดยแสดงตัวตนอย่างแท้จริงโดยไม่ปิดบัง เรียกว่าแนวความคิดด้านประโยชน์ใช้สอย (Functionalism) มีการก่อตั้ง
สถาบัน Bauhaus อันเป็นโรงเรียนของการออกแบบยุคใหม่ และได้สร้างนักออกแบบที่ช่วยสร้างมาตรฐานในงานออกแบบ
อุต สาหกรรม ที่มี ชื่อ เสี ย งตลอดมาจนถึงยุค ปัจ จุ บัน มีก ารพั ฒนาทางเทคโนโลยีด้ า นวั สดุ สังเคราะห์พ ลาสติ ก ท าให้เ กิ ด
ลักษณะเฉพาะของรูปทรงในแบบ Streamline ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง ด้วยรูปทรงและหน้าตาที่ดึงดูด สร้างความ
น่าสนใจและเป็นมิตรกับผู้ใช้ รูปแบบนี้ จึงถูกนาไปประยุกต์ใช้ออกแบบทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือนและอุปกรณ์ภายใน
สานักงานด้วย ยุคสมัยนี้เกิดผลิตภัณฑ์ที่สนองเกี่ยวกับด้านสิทธิเสรีภาพและวัฒนธรรมสมัยใหม่ มีอายุการใช้งานทีส่ ั้นตามความ
หลากหลายของกลุ่มผู้บริโภค และด้วยระยะเวลาอันยาวนานของยุคสมัย ทาให้ มีกลุ่มนักออกแบบเกิดขึ้นหลากหลายกลุ่ม
แต่แนวทางของการออกแบบสมัยใหม่ ก็ยังคงมีจุดเด่นอยู่ที่การผสมผสานระหว่างประโยชน์ใช้สอยและจินตนาการความคิด
สร้างสรรค์เป็นหลัก
ยุ ค การออกแบบอย่ า งยั่ ง ยื น (Sustainable Design Age) เป็ น ยุ ค ของการใส่ ใ จสิ่ งแวดล้ อ ม เพราะการ
เปลี่ยนแปลงของโลก ที่มนุษย์เราทาลายกันเอง มีแนวคิดเกี่ยวกับการเลือกใช้ทรัพยากร ลดปริมาณ การใช้ซ้าและนากลับมา
ใช้ใหม่ และยังมีกระบวนการจัดการอีกมากมายที่ทุกภาคส่ว นต้องสนับสนุนและเอื้อต่อกันเป็นวงจรในการทางาน สรุปก็คือ
การออกแบบอย่างยั่งยืนเป็นการออกแบบที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือถ้าส่งผลกระทบ ก็ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทาได้
จะเห็นได้ว่าลักษณะรูปแบบของการออกแบบในแต่ละยุคสมัยนั้นมีพัฒนาการ และจุดเด่นที่แตกต่างกัน อันเกิดขึ้นจาก
หลายปัจจัย แต่ที่น่าจะเหมือนกันก็คือเรื่องของความรับผิดชอบกับผลงานการออกแบบ ที่นักออกแบบรุ่นถัดจากนี้ไป จะต้อง
คานึงถึงว่าผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมานั้น นอกจากจะมีประโยชน์ใช้สอยและดึงดูดใจแล้ว ยังจะต้องคิดถึงผลกระทบที่เกิดกับ
สังคม ช่วยยกระดับในเรื่องรสนิยม ความชอบ ช่วยปัญหาความยากจน สร้างโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้น หรือพึงเคารพสิทธิ
มนุษยชน องค์ประกอบต่อมาคือ เศรษฐกิจ ที่ควรช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ทั้งด้านอาหาร ที่อยู่อาศัย การช่วยเหลือเพื่อน
มนุษย์ด้วยกันเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ต้องคิดทั้งกระบวนการ ตั้งแต่การผลิต การปล่อยของเสียออกสู่
ธรรมชาติ การเลือกใช้วัสดุที่สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้ ตลอดจนการขนส่งและหีบห่อที่ใช้พลังงานสิ้นเปลืองให้น้อยที่สุด
สุดท้ายเป็นในส่วนของ วัฒนธรรม การส่งเสริมทางศิลปวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติ หรือความหลากหลายทางวัฒนธรรม
การอนุรักษ์ฟื้นฟู ผ่านแนวความคิดทางการออกแบบ ก็จะสามารถคาดเดาได้ว่า วงการออกแบบอุตสาหกรรม มีแนวโน้ม
สาหรับศตวรรษหน้าเป็นแบบไหนและอย่างไร
148

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 เมษายน – กันยายน 2555
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

เอกสารอ้างอิง
นวลน้อย บุญวงศ์. หลักการออกแบบ. กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2539
สุวิทย์ วงศ์รุจิราวาณิชย์. ดีไซน์…เปลี่ยนโลก. กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ. 2554
Lucie-Smith, Edward. A history of Industrial Design. New York: A Van Nostrand Reinhold Company Inc. 1983
Office of Product Value Promotion, Thailand. Sustainability: When Design Save the World. Design Vision.
October 2011: 5-13
Andy's Random Recollections. Mines magazine By Colorado School of Mines (online) 2009
(อ้างเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2554). จาก http://andysrandomrecollections.blogspot.com
Classic Design (Europe) Ltd. Bauhaus Designer Furniture (online) 2011 (อ้างเมื่อ 29 ตุลาคม 2554).
จาก http://www.classic-design24.com/uk/armchairs/breuer-marcel/armchair-wassily-50-125-bymarcel-breuer-1925.html
Designboom. R4 by mark Cunningham (online) 2011 (อ้างเมื่อ 2 พฤศจิกายน 2554).
จาก http://www.designboom.com/weblog/cat/8/view/15654/r4-by-mark-cunningham-renault-4-evershortlisted-entry.html
Dexigner. Yves Behar Flips Underwear Category on Its Head with Launch of PACT (online) 2009
(อ้างเมื่อ 2 พฤศจิกายน 2554).
จาก http://media.dexigner.com/article/18722/PACT_Underwear.jpg
Early Office Museum. The Earliest Writing Machines (online) 2011(อ้างเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2554).
จาก http://www.officemuseum.com/IMagesWWW/1874_Sholes__Glidden_NMAH_SI_OM.jpg
Early Photography. Improved Kinnear (online) 2011 (อ้างเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2554).
จาก http://www.earlyphotography.co.uk/site/entry_C84.html
Encyclopaedia Britannica. Teakettle (online) 2011 (อ้างเมื่อ 29 ตุลาคม 2554).
จาก http://www.britannica.com/EBchecked/media/95004/Octagonal-electric-teakettle-of-hammeredsilver-with-cane-wicker-handle
Funke, Erika. The Antikvarlden Magazine, antikvarlden (online) 2011 (อ้างเมื่อ 29 ตุลาคม 2554).
จาก http://www.antikvarlden.se/inenglish/index.aspx?category=116
Graphic Design Through Time. Norman Bel Geddes’ Futurama (online) 2011(อ้างเมื่อ 29 ตุลาคม 2554).
จาก http://designhistorylab.com/students/dickens/?p=724
GVP Directory. Alessi, Italy 2011(อ้างเมื่อ 29 ตุลาคม 2554).
จาก http://www.globalvillagedirectory.info/Italy/Crusinallo-Vb/Alessi.aspx
John Wolff's Web Museum. The Burroughs Adding Machine Company (online) 2010(อ้างเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2554).
จาก http://home.vicnet.net.au/~wolff/calculators/Burroughs/ BurroughsModel9RH-806-IMG_2571-5.jpg
Maruni. Maruni Collection 2011/Autumn (online) 2011
(อ้างเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2554). จาก http://www.maruni.com/en/
My Learning. Science and Transport Car Constructor (online) 2009 (อ้างเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2554).
จาก http://www.mylearning.org/science-and-transport--car-constructor/images/4-2275/
Osisu.Product (online) 2011 (อ้างเมื่อ 2 พฤศจิกายน 2554). จาก http://www.osisu.com/main.html
Peakchandesign. vase&basket (online) 2011 (อ้างเมื่อ 2 พฤศจิกายน 2554).
จาก http://www.peakchandesign.com/2011/About_Us.html
p4A.com, ltd., Find current values for your antiques. (online) 2000-2011 (อ้างเมื่อ 29 ตุลาคม 2554).
จาก http://www.prices4antiques.com/kitchen-household/fans/Fan-AEG-Peter-Behrens-Brass-BladesCast-Iron-Pedestal-16-inch-D9721979.htm
Richard Leonard. Steam Photo Collection (online) 2011(อ้างเมื่อ 29 ตุลาคม 2554).
149

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 เมษายน – กันยายน 2555
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

จาก http://www.railarchive.net/randomsteam/prr5526.htm
Science & Society Picture Library. Giroux's daguerreotype camera, 1839 (online) 2011(อ้างเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2554).
จาก http://www.ssplprints.com/image/84197/nmpft-photo-studio-girouxs-daguerreotype-camera-1839
Super Stock. Holden motor bicycle (online) 2011 (อ้างเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2554).
จาก http://www.superstock.com/stock-photos-images/1895-4698
-------. Two Ediswan type lamps (online) 2011 (อ้างเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2554).
จาก http://www.superstock.com/stock-photos-images/1895-4253
Technology & Inventions. Thomas Alva Edison, inventor (online) 2009 (อ้างเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2554).
จาก http://www.kidcyber.com.au/topics/edison.htm
Unorthodox Studios. Penny farthing visual research (online) 2010 (อ้างเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2554).
จาก http://unit1research.blogspot.com/2010/03/penny-farthing-visual-research.html
Zine Zite.com. New Atmosphere LED Lamps by Philips (online) 2010 (อ้างเมื่อ 2 พฤศจิกายน 2554).
จาก http://www.zinezite.com/lighting-design/new-atmosphere-led-lamps-by-philips/

150

หลักเกณฑ์และคำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทควำม
วารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Art and Architecture Journal
Naresuan University (AJNU) เป็นวารสารที่ตีพิมพ์เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ความก้าวหน้าของผลงานวิชาการ
บทความวิจัย และบทความวิชาการทางสาขาศิล ปกรรมและสถาปัตยกรรม ให้แก่คณาจารย์ นิสิ ต และ
นักวิชาการทั้งในและนอกสถาบัน
และนอกจากนั้นยังใช้เป็นสื่อกลางรายงานและแลกเปลี่ยนผลการวิจัย
แนวความคิด หรือความรู้ที่เป็นประโยชน์และมีคุณค่าที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิชาการ และการวิจัยทางสาขา
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม ซึ่งวารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร มี
หลักเกณฑ์ในการนาผลงานมาตีพิมพ์ในวารสารฯ โดยจะต้องได้รับการตรวจสอบทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ก่อน เพื่อให้วารสารมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล สามารถนาไปใช้ประโยชน์และอ้ างอิงได้ต่อไปในอนาคต
ผลงานที่ส่งมาตีพิมพ์จึงต้องมีสาระน่าสนใจ เป็นผลงานที่ทบทวนความรู้เดิมหรือองค์ความรู้ใหม่ที่ทันสมัย และ
จะต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยเสนอหรือกาลังเสนอเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการใดมาก่อน โดยวารสารวิชาการ
ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับตีพิมพ์ต้นฉบับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
1. ประเภทของผลงำนที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร
1.1 บทควำมวิชำกำร (Article) เป็นบทความที่เขียนขึ้นในลักษณะวิเคราะห์วิจารณ์ หรือเสนอแนวคิด
ใหม่ๆ จากพื้นฐานทางวิชาการที่ได้เรียบเรียงจากผลงานทางวิชาการของตนเองหรือของผู้อื่น หรือเป็นบทความ
ทางวิชาการที่เขียนขึ้นเพื่อเป็นความรู้ที่มีประโยชน์แก่คนทั่วไป
1.2 บทควำมวิจัย (Research Article) เป็นบทความที่มีการค้นคว้าอย่างมีระบบและมีความมุ่งหมาย
ชัดเจน เพื่อให้ได้ข้อมูลหรือหลักการบางอย่างที่จะนาไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือการนาวิชาการมา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ บทความวิจัยมีลักษณะเป็นเอกสารที่มีรูปแบบของการวิจัยตามหลักวิชาการ เช่น
มีการตั้งสมมติฐานหรือมีการกาหนดปัญหาที่ชัดเจนสมเหตุผล โดยจะต้องระบุ วัตถุประสงค์ที่เด่นชัดแน่นอน มี
การรวบรวมข้อมูล พิจารณาวิเคราะห์ ตีความและสรุปผลการวิจัยที่สามารถให้คาตอบหรือบรรลุวัตถุประสงค์
ตามที่ต้องการได้
2. กำรจัดเตรียมต้นฉบับ
2.1 บทความภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 14 และสาหรับบทความ
ภาษาไทยให้ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 14 ในการจัดเตรียมบทความ
2.2 ใส่เลขหน้ากากับทุกหน้าตรงด้านล่างตรงกลางของกระดาษ A4
2.3 ชื่อเรื่อง: ไม่ควรเกิน 100 ตัวอักษรรวมเว้นวรรค
2.4 ชื่อผู้เขียนบทความ: อยู่ถัดมาจากชื่อเรื่อง หากมีผู้เขียนบทความหลายคนที่สังกัดต่างหน่วยงานกัน
ให้ใช้ตัวอักษรอารบิคตัวเล็กกากับเหนือตัวอักษรสุดท้ายของนามสกุลแต่ละคนใส่เครื่องหมายจุลภาค (comma)
ถัดจากตัวอักษรอารบิค ตามด้วยเครื่องหมายดอกจัน (asterisk) สาหรับผู้เขียนบทความสาหรับติดต่อ
2.5 ที่อยู่ผู้เขียนบทความ: อยู่ถัดลงมาจากชื่อผู้เขียนบทความ ให้เขียนเรียงลาดับตามตัวอักษรอารบิคที่
กากับไว้ในส่วนของชื่อผู้เขียนบทความ
2.6 อีเมล์ผู้เขียนบทความ: อยู่ถัดจากที่อยู่ของผู้เขียนบทความ ให้ใส่อีเมล์ของผู้เขียนบทความที่
สามารถติดต่อได้ในระหว่างดาเนินการ
2.7 บทคัดย่อ: ให้มีเพียงย่อหน้าเดียว โดยไม่ใช้หัวข้อย่อยในบทคัดย่อ หากเป็นบทความภาษาไทย
ต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผู้เขียนบทความควรกาหนดคาสาคัญ (keywords) ของเรื่อง
แต่ไม่ควรเกิน 5 คา

2.8 องค์ประกอบของบทความ
3.8.1 บทความวิชาการ ประกอบด้วย
1.บทนา ชื่อเรื่อง
- ชื่อผู้เขียนบทความ
- ที่อยู่ผู้เขียนบทความ
- ผู้เขียนบทความสาหรับติดต่อ
- บทสรุป (Summary)
- คาสาคัญ (Keywords ) จานวนไม่เกิน 5 คา
2.เนื้อหา บทนา (Introduction) เพื่อกล่าวถึงความน่าสนใจของเรื่องที่นาเสนอก่อน
เข้าสู่เนื้อหาในแต่ละประเด็น
3.บทสรุป (Conclusion) เพื่อขมวดปมเรื่องที่นาเสนอ พร้อมข้อเสนอแนะจากผู้เขียนบทความเกี่ยวกับ
เรื่องดังกล่าวสาหรับให้ผู้อ่านได้พิจารณาประเด็นที่น่าสนใจต่อไป
3.8.2 บทความวิจัย ประกอบด้วย
1.หน้าชื่อเรื่อง - ชื่อเรื่อง
- ชื่อผู้เขียนบทความ
- สังกัด (ภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัย จังหวัด) และอีเมล์ผู้เขียนบทความ
2.บทคัดย่อ
บทคั ด ย่ อ ต้ อ งระบุ ถึ ง ความส าคั ญ ของเรื่ อ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ วิ ธี ก ารศึ ก ษา
ผลการศึกษา และบทสรุป ความยาวไม่เกิน 300 คา
3.เนื้อหาบทความ- บทนา (ความสาคัญของที่มา ปัญหาของงานวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย)
วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
ผลการศึกษา
อภิปรายผลการศึกษา
สรุปผลการศึกษา
กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)
3.9 เอกสารอ้างอิง: เอกสารที่นามาอ้างอิงควรได้มาจากแหล่งที่มีการตีพิมพ์ชัดเจน อาจเป็นวารสาร
หนังสือหรือข้อมูลอินเตอร์เน็ตก็ได้ ทั้งนี้ผู้เขียนบทความต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องของเอกสารอ้างอิง
ทั้งหมด ก่อนส่งต้นฉบับ ผู้เขียนบทความควรตรวจสอบถึงความถูกต้องของการอ้างอิงเอกสาร เพื่อป้องกัน
ความล่าช้าในการตีพิมพ์บทความ เนื่องจากบทความที่การอ้างอิงไม่ถูกต้องจะไม่ได้รับการส่งต่ อเพื่อพิจารณา
โดยผู้ทรงคุณวุฒิจนกว่าการอ้างอิงเอกสารจะได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง รูปแบบของการอ้างอิงเอกสาร มีดังนี้
3.9.1 กำรอ้ำงอิงจำกหนังสือ
รูปแบบ : ชื่อผู้แต่ง. ชื่อเรื่อง. ครั้งที่พิมพ์. สถานที่พิมพ์ : โรงพิมพ์. ปีที่พิมพ์
ตัวอย่ำง : นิรัช สุดสังข์. กำรออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์โอเดียนสโตร์. 2548
3.9.2 กำรอ้ำงอิงจำกวำรสำร
รูปแบบ : ชื่อผู้เขียนบทความ. ชื่อบทควำม. ชื่อวารสาร. ปีที่ (เดือน ปี): เลขหน้า
ตัวอย่ำง : สาลินี ศุกลรัตนเมธ. กำรอนุรักษ์ย่ำนสำคัญทำงประวัติศำสตร์ ในสหรัฐอเมริกำ. วารสารวิชาการ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. ฉบับที่ 8/2552: 1-9
3.9.3 กำรอ้ำงอิงจำกสื่ออิเล็กทรอนิกส์
รูปแบบ : ชื่อผู้แต่ง. ชื่อเรื่อง (ออนไลน์) ปีที่พิมพ์ (วัน เดือน ปีที่อ้าง) จาก ระบุชื่อ Website.
ตัวอย่ำง : ประพัทธ์พงษ์ อุปลา. กำรขนส่งในเมือง (ออนไลน์) 2550 (อ้างเมื่อ 15 มกราคม 2551). จาก
http://www.arch.kmitl.ac.th/prapatpong/

สามารถขอหลักเกณฑ์และคาแนะนาสาหรับผู้เขียนบทความวิชาการ ที่ งานวิชาการ คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร หรือดูข้อมูลจากเว็บไซด์ที่ www.arch.nu.ac.th/ajnu และสามารถส่ง file
ทางE-mail ได้ทAี่ JNU@hotmail.co.th หรือส่งไปรษณีย์มายัง
คุณศรีอุรา เสือทะยาน
ผู้ประสานงานวารสารวิชาการ
ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (AJNU)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก
จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-964334 E-mail : fiat_jung15@hotmail.com
หรือ
รศ.ดร.นิรัช สุดสังข์
หัวหน้ากองบรรณาธิการ
วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (AJNU)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก
จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-964300
E-mail : drnirat@hotmail.com

