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เต็มที่จนทําให้อุณหภูมิอากาศภายในห้องพักสูงเกินไปรวมทั้งอุณหภูมิที่ผิวผนังและอุณหภูมิที่ผิวฝ้าเพดานภายในห้องพักมีค่า
สูงด้วยแนวทางการปรับปรุงคือการปรับกรอบอาคารให้มีค่าการต้านทานความร้อนที่ดีขึ้นโดยการติดตั้งฉนวนใยแก้วที่ผนังและ
ฝ้ า เพดาน ตลอดจนการติ ด ตั้ ง แผงกั น แดดบริ เ วณระเบี ย งห้ อ งเมื่ อ ได้ ทํ า การประเมิ น ผลการปรั บ ปรุ ง โดยใช้ โ ปรแกรม
คอมพิวเตอร์ (Ottvee) คํานวณค่าการส่งผ่านความร้อนรวมผ่านผนังอาคาร (OTTV) และค่าการส่งผ่านความร้อนรวมผ่าน
หลังคาอาคาร (RTTV)เป็นเกณฑ์ในการประเมินพบว่าหลังการปรับปรุงค่า OTTV ลดลงไปได้ 27.5 % สําหรับห้องพักที่อยู่
บริเวณกลางอาคาร และค่า OTTV ลดลงไปได้ 42 % สําหรับห้องพักที่อยู่ด้านริมอาคาร และค่า RTTV ลดลงไปได้ถึง 75 %
สําหรับห้องพักที่อยู่บริเวณชั้นบนสุดของอาคาร
ปัญหาที่เกิดจากระบบการระบายอากาศของห้องพักที่ยังไม่เหมาะสมกระแสลมธรรมชาติจึงพัดผ่านเข้ามาได้
อย่างจํากัดทําให้ในห้องพักมีความชื้นที่อยู่ในระดับสูงแนวทางการปรับปรุงอาคารคือการเพิ่มจํานวนช่องเปิดเหนือและใต้
หน้าต่างบานเลื่อนเดิมของห้องนอนเล็กให้มากขึ้นเพิ่มขนาดและจํานวนของหน้าต่างบานเกล็ดกระจกฝ้าภายในห้องน้ําเพื่อให้
สามารถรับลมและแสงธรรมชาติได้มากยิ่งขึ้นรวมทั้งการเปลี่ยนชนิดของบานเปิดในห้องนอนใหญ่และในห้องครัวจากเดิมที่
เป็นหน้าต่างบานเลื่อนเป็นหน้าต่างบานเปิดเพื่อให้กระแสลมสามารถพัดผ่านเข้ามาได้มากขึ้นเมื่อได้ทําการประเมินผลแนว
ทางการปรับปรุงโดยการเปรียบเทียบค่าความเร็วลมในอาคารจริงกับค่าความเร็วลมในอุโมงค์ลม (Wind tunnel) พบว่าใน
การวัดค่าความเร็วลมในอาคารจริงนั้นค่าความเร็วลมโดยเฉลี่ยสําหรับห้องที่มีกระแสลมพัดผ่านเข้ามาได้น้อยที่สุดมีค่าร้อยละ
ของความเร็วลมจากภายนอกที่สามารถพัดเข้าสู่ภายในตัวอาคารได้คิดเป็นค่าที่ต่ําสุดคือ 1.08% และมีค่าที่สูงที่สุดคือ 2.00%
แต่หลังจากการแก้ไขปรับปรุงแล้วนําไปทดสอบค่าความเร็วลมภายในอุโมงค์ลมโดยใช้การจําลองสภาพด้วยหุ่นจําลองพบว่า
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สําหรับห้องที่มีกระแสลมพัดผ่านเข้ามาได้น้อยที่สุดนั้นมีค่าร้อยละของความเร็วลมจากภายนอกซึ่งสามารถพัดเข้าสู่ภายในตัว
อาคารเพิ่มมากขึ้น โดยมีค่าที่ต่ําสุดคือ 2.94% และค่าที่สูงสุด 49.06%
ปัญ หาที่เ กิ ด จากค่ า ความส่ อ งสว่า งจากแสงธรรมชาติใ นอาคารยั ง ไม่ มีป ระสิท ธิ ภ าพเพี ยงพอแนวทางการ
ปรับปรุงมีอยู่สองแนวทาง คือ พื้นที่ที่มีค่าความส่องสว่างมากเกินไป สามารถแก้ไขได้โดยการติดตั้งแผงกันแดดเพิ่มที่ บริเวณ
ระเบียงห้องพักเพื่อลดปริมาณแสงสว่างลง แนวทางที่สองสําหรับพื้นที่ที่มีค่าส่องสว่างน้อยเกินไปสามารถแก้ไขได้ โดยการการ
เพิ่มจํานวนช่องเปิดเหนือและใต้หน้าต่างบานเลื่อนเดิมของห้องนอนเล็กให้มากขึ้น รวมทั้งการเพิ่มขนาดและจํานวนของ
หน้าต่างบานเกล็ดกระจกฝ้าภายในห้องน้ําให้มากขึ้นเพื่อให้แสงธรรมชาติส่องผ่านข้ามาในอาคารได้มากขึ้นเมื่อได้ทําการ
ประเมินผลแนวทางการปรับปรุงโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Dialux) คํานวณค่าการส่องสว่างของแสง ธรรมชาติเป็นเกณฑ์
ในการประเมิน พบว่าที่บริเวณห้องนั่งเล่นที่อยู่ติดกับระเบียงก่อนการปรับปรุงมีค่าความส่องสว่างเฉลี่ยอยู่ที่ 559.18 lux เมื่อ
ได้ทําการปรับปรุงอาคารโดยการติดตั้งแผงกันแดดที่ระเบียงแล้วพบว่าค่าความส่องสว่างเฉลี่ยมีค่าลดลงเล็กน้อยอยู่ที่ 548.35
lux ที่ห้องนอนเล็กก่อนการปรับปรุงมีค่าความส่องสว่างเฉลี่ยอยู่ที่ 226.47 lux เมื่อได้ทําการปรับปรุงอาคารโดยการเพิ่ม
จํานวนช่องเปิดของห้องนอนเล็กให้มากขึ้นพบว่าค่าความส่องสว่างเฉลี่ยมีค่า เพิ่มขึ้นอยู่ที่ 358.84 lux และที่ห้องน้ํา ก่อน
การปรับปรุงมีค่าความส่องสว่างเฉลี่ยอยู่ที่ 285.13 lux เมื่อได้ทําการปรับปรุงอาคารโดยการเพิ่มขนาดและจํานวนของ
หน้าต่างบานเกล็ดในห้องน้ําให้มากขึ้นพบว่าค่าความส่องสว่างเฉลี่ยมีค่าเพิ่มขึ้นอย่างมากอยู่ท่ี 676.8 lux
คําสําคัญ : สภาวะน่าสบาย, อาคารชุดอยู่อาศัยรวม, การสร้างสภาวะน่าสบายด้วยวิธีปรับเย็นแบบธรรมชาติ

Abstract
As an applied research, energy conservation by passive cooling methods for creating thermal
comfort in apartments has the main objective to determine the passive cooling methods that are
suitable for building characteristics of apartments. To do this, previous studies about multi-storey
residential buildings were reviewed to analyze several passive cooling methods in terms of their
applications and limitations. The researchers then developed the passive cooling method suitable for
apartments in Phitsanulok by using a residential building, Mono Nivet no.5 as the case study. This
reinforced concrete building has nine storeys. Its open form (U-shaped plan) allows all residential units to
connect to outdoor environment. With single load corridor which all units are on one side, the corridor
itself opens to the surroundings. Four major energy-related problems due to poor building design can be
concluded as follows:
1. Excess heat load on the wall structure. As the apartment’s walls are exposed to sunlight
for a long time during a day, a large amount of heat transferred to exterior wall and ceiling, leading to
high temperature in each residential unit. All the building envelope components should therefore be
higher heat resistant. To increase R-value, insulating walls and ceiling and installing external shading
devices can effectively reduce heat transfer rate. Calculated overall thermal transfer value (OTTV) and
roof thermal transfer value (RTTV) by using Ottvee software, it is found that the OTTV decreases by 27.5%
for the units in the middle of U-plan and 42% for the units in two wings of the building with building
retrofit. The RTTV also decreases by 42% for the units on the top floor.
2. Inadequate ventilation. Due to the small amount of fresh air flowing through, the unit
contains high moisture. To solve this problem, increasing the number of opening above and below the
2
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existing sliding windows of small bedrooms and enlarging frosted louvered window of toilet help to allow
more air and daylight entering the rooms. Replacing the sliding windows of master bedrooms and
kitchens with double-hung windows also increase air movement inside the unit. The improvement of air
flow rate was tested by comparing wind velocity measured in the building with that measured in wind
tunnel. The percentage of wind velocity from the exterior to the interior measured in the building ranges
from 1.08% to 2.00% for the room with the lowest air flow. With changes in window sizes and number,
the percentage of wind velocity from the exterior to the interior measured in the wind tunnel increases,
the lowest value is 2.94% and the highest value is 49.06%.
3. Problems with natural light. Two improvements can be made to reduce heat gain caused
by poor daylighting design. To protect the front door of each unit from the exposure to excessive light,
the first improvement is to install shading devices at the corridor. On the other hand, inadequate natural
lighting was found at the small bedrooms and toilets due to the small areas of glazing, leading to
increased use of artificial light and high heat gain from the light bulbs. The improvement of ventilation
can immediately increase daylight as more glazing in small bedrooms and toilets allow more visible light
to penetrate further into the rooms. Assessed the results of two improvements by using Dialux software,
the researchers found that the illumination of the living area adjacent to the corridor decreased from
559.18 lux to 548.35 lux and the illumination of a small bedroom increased to 358.84 lux. More glazing in
toilet can significantly increase the illumination from 285.13 lux to 676.8 lux.
4. High humidity due to rain splashing on the corridor and hallway in front of the residential
units. Horizontal shading devices should be installed to protect the building from the rain. The shading
should be made of aluminum with overlapping louvers.
Keywords: thermal comfort, multi-storey residential buildings, passive cooling methods

บทนํา
อาคารแบบอยู่อาศัยรวมเป็นวิถีการดํารงชีวิตแบบใหม่สําหรับคนไทยในสังคมเมืองการอยู่อาศัยร่วมกันของหลายๆ
ครอบครัวหรือผู้คนจํานวนมากในอาคารเดียวกันย่อมส่งผลให้เกิดการใช้พลังงานในอาคารเป็นปริมาณมากการแสวงหา
แนวทางเพื่อจัดการให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารอยู่อาศัยรวมจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับสภาพ
สังคมในปัจจุบัน
สําหรับมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งตั้งอยู่ที่ต.หนองอ้อ อ.เมือง จ.พิษณุโลก บนพื้นที่ประมาณ 1,284 ไร่ มีหลักสูตรการ
เรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก มีจํานวนนิสิตทั้งสิ้นประมาณ 23,976 คน มีบุคลากรทั้ง
อาจารย์และเจ้าหน้าที่ประมาณ 2,865 คน (ข้อมูลจากการสํารวจ ณ วันที่ 5 กค. 2550) ด้วยปริมาณของทั้งนิสิตและบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยนเรศวรที่มีอยู่เป็นจํานวนมากจึงทําให้พื้นที่ในมหาวิทยาลัยและบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยได้รับการบุกเบิก
และเจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว มีการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยอาคารพาณิชยกรรมตลอดจนระบบสาธารณูปโภคต่างๆขึ้น
มากมายเพื่อรองรับการขยายตัวของประชากรที่อพยพโยกย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่ทั้งในและรอบๆบริเวณมหาวิทยาลัยนเรศวร
พื้นที่ในมหาวิทยาลัยนเรศวรก็ได้รับการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วเช่นกันเพื่อรองรับการอยู่อาศัยของนิสิตและบุคลากร
ทั้งหมด 26 อาคารที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ (ซึ่งตามแผนการขยายตัวของมหาวิทยาลัยนเรศวรในอนาคตจะต้องมีการก่อสร้างอาคาร
3
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หอพักนิสิตและอาคารอยู่อาศัยรวมของบุคลากร เพิ่มขึ้นอีกเป็นจํานวนมาก) จัดเป็นอาคารขนาดใหญ่ที่จําเป็นต้องใช้พลังงาน
ในการอยู่อาศัยเป็นจํานวนมากทั้งการนําพลังงานไปใช้กับการให้แสงสว่าง การนําพลังงานไปใช้กับระบบการทําความเย็นใน
อาคารและการนําพลังงานไปใช้สําหรับการสัญจรในแนวดิ่ง (สําหรับอาคารสูงที่จําเป็นต้องมี ลิฟต์) ส่วนที่เหลืออีกบางส่วนจะ
ถูกใช้ไปกับอุปกรณ์อํานวยความสะดวกต่างๆ เช่น โทรทัศน์ เครื่องซักผ้า ตู้เย็น เป็นต้น
จากการศึกษาพบว่าพลังงานในที่พักอาศัยจะถูกใช้ไปกับระบบการทําความเย็นในอาคารเป็นส่วนใหญ่ทั้งนี้ เนื่องจาก
ประเทศไทยเป็น ประเทศที่มี ภูมิอ ากาศแบบร้อนชื้น อากาศร้อ นอบอ้า วและมีแ สงแดดจัด เกือบตลอดทั้ง ปี พั ด ลม และ
เครื่องปรับอากาศจึงถูกนํามาใช้เพื่อสร้างสภาวะน่าสบายขึ้นภายในอาคาร โดยเฉพาะเครื่องปรับอากาศ ซึ่งจะทําหน้าที่ปรับ
อุณหภูมิและความชื้นในอาคารให้อยู่ในระดับที่เย็นสบายอย่างรวดเร็ว การใช้เครื่องปรับอากาศเพื่อสร้าง ความสบายนี้เป็น
วิธีการที่ทําได้ง่าย สะดวกรวดเร็วจึงได้รับความนิยมมากขึ้นแต่เครื่องปรับอากาศก็เป็นตัวการสําคัญในการเผาผลาญพลังงาน
ไปอย่างสิ้นเปลืองเช่นกัน
กล่าวสําหรับอาคารอยู่อาศัยรวม มน.นิเวศน์ 5 ซึ่งใช้เป็นอาคารพักอาศัยของอาจารย์สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ
ครอบครัว สร้างเสร็จและเริ่มใช้งาน ในปี พ.ศ. 2543 จนถึงปัจจุบนั จัดเป็นอาคารขนาดใหญ่ประกอบด้วยห้องพัก จํานวนมาก
ในแต่ละห้องพักจะแบ่งเป็นห้องชุดอยู่อาศัยสําหรับหนึ่งครอบครัวภายในห้องชุดจะประกอบด้วย 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ํา 1
ห้องครัว 1 ห้องรับแขกและ 1 ห้องเก็บของอาคารทั้งหลังมีห้องชุดรวมทั้งสิ้น 96 ห้อง โดยอาคาร ในชั้นที่ 1-5 มีห้องพักชั้นละ
12 ห้อง อาคารชั้นที่ 6-7 มีห้องพักชั้นละ 10 ห้อง อาคารชั้นที่ 8-9 มีห้องพักชั้นละ 8 ห้อง ปัจจุบันมีครอบครัวเข้ามาพัก
อาศัยเต็มหมดแล้วทุกห้อง ในห้องพักเกือบทุกห้องมีเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนสําหรับระบบการทําความเย็นภายในห้อง
และเนื่องจากเป็นอาคารที่สูงถึง 9 ชั้น จึงต้องมีระบบลิฟต์สําหรับการสัญจรในแนวดิ่งโดยมีลิฟต์ส่วนกลางจํานวน 2 ตัวสําหรับ
การใช้งานขึ้นลงในอาคาร
อาคารอยู่อาศัยรวมมน.นิเวศน์ 5 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 9 ชั้น ระบบโครงสร้างหลักคือเสาและ คาน
ระบบเปลือกอาคารเป็นผนังก่ออิฐครึ่งแผ่นฉาบปูนเรียบทาสี มีกระจกหน้าต่างบานเลื่อนทุกห้องหลังคาเป็นกระเบื้องคอนกรีต
โดยมีผนังลิฟต์เป็นผนังคอนกรีตรับแรงเฉือน อาคารถูกออกแบบให้อยู่ในรูปแบบของอาคารที่มีทางสัญจรเดี่ยว (Single Load
Corridor) ซึ่งมีทางเดินจ่ายไปตามห้องพักต่างๆที่เกาะติดอยู่กับทางเดินเพียงด้านเดียวอีกด้านหนึ่งของทางเดินจะเป็นระเบียง
เปิดโล่งสัมผัสกับบรรยากาศตามธรรมชาติอย่างเต็มที่ รูปร่างอาคารมีลักษณะที่ แคบยาวเปิดโอกาสให้ใช้ประโยชน์จาก
กระแสลมธรรมชาติได้เป็นอย่างดีและมีศักยภาพในการนําแสงจากธรรมชาติมาใช้ร่วมกับแสงประดิษฐ์ในอาคารได้อย่าง
เหมาะสม อาคาร มน.นิเวศ 5 จึงเป็นอาคารที่มีรูปแบบที่เหมาะสําหรับใช้เป็นอาคารกรณีศึกษาในเรื่องการศึกษาแนวทางการ
ประหยัดพลังงานในอาคารโดยการสร้างสภาวะน่าสบายด้วยวิธีปรับเย็น แบบธรรมชาติตลอดจนมีความเหมาะสมในการใช้
เป็นอาคารสําหรับศึกษาแนวทางการนํากระแสลมธรรมชาติเข้ามาใช้ประโยชน์ในการหมุนเวียนและระบายอากาศในอาคาร
จากข้อมูลดังกล่าวทําให้ผู้วิจัยสนใจที่จะทําการศึกษาลักษณะและรูปแบบทางสถาปัตยกรรมผลกระทบข้อดี ข้อเสีย
ตลอดจนวิธีการสร้างสภาวะน่าสบายด้วยวิธีปรับเย็นแบบธรรมชาติของอาคารอยู่อาศัยรวม มน.นิเวศน์ 5 มหาวิทยาลัย
นเรศวร เพื่อนําความรู้ที่ได้จากการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการนําไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาและออกแบบอาคารอยู่
อาศัยรวมที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในเขตภาคเหนือตอนล่างตลอดจนนําข้อมูลบางส่วนไปใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการเรียน
การสอนในหลักสูตรสถาปั ตยกรรมศาสตรบัณฑิต ซึ่งจะเป็นการเผยแพร่และส่งต่อความรู้สํ าหรับแนวทางการประหยัด
พลังงานในอาคารด้วยวิธีปรับเย็นแบบธรรมชาติสู่สถาปนิกรุ่นใหม่ต่อไปในอนาคต
โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัย เพื่อศึกษาลักษณะและรูปแบบทางสถาปัตยกรรมตลอดจนแนวทาง ข้อดี ข้อเสีย ของ
วิธีการสร้างสภาวะน่าสบายด้วยวิธีปรับเย็นแบบธรรมชาติท่ีนํามาใช้กับอาคารอยู่อาศัยรวม มน.นิเวศน์ 5 รวมทั้งเพื่อศึกษา
แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาระบบการสร้างสภาวะน่าสบายด้วยวิธีปรับเย็นแบบธรรมชาติที่เหมาะสมกับอาคารอยู่อาศัยรวม
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มน.นิเวศน์ 5 และเพื่อศึกษาแนวทางการนําไปประยุกต์ใช้กับการออกแบบทางสถาปัตยกรรมเพื่อพัฒนาอาคารอยู่อาศัยรวม
และอาคารอยู่อาศัยประเภทอื่นๆที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในเขตภาคเหนือตอนล่างต่อไป
วัสดุอุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยครั้ง นี้เป็นงานวิจัยที่เน้นการสํา รวจรัง วัดการเก็บข้อมูลภาคสนามและการทดลองแต่ต้อ งมีขั้นตอนใน
การศึกษาข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบความเป็นมาทฤษฎีลักษณะและรูปแบบทางสถาปัตยกรรม
ของอาคารอยู่อาศัยรวม รวมทั้งศึกษาวิถีการดํารงชีวิต สภาพเศรษฐกิจ สังคม ของครอบครัวที่พักอาศัย อยู่ในอาคาร
ตลอดจนการตรวจสอบสภาพภูมิอากาศทั้งในระดับ Macro Climate และในระดับ Micro Climate ของพื้นที่เป้าหมาย เพื่อ
ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการออกแบบทางสถาปัตยกรรมต่อไป
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาสํารวจและเก็บข้อมูลอาคารกรณีศึกษา
ขั้นตอนในการสํารวจและเก็บข้อมูลอาคารกรณีศึกษา จะดําเนินการด้วยการถ่ายภาพ สํารวจรังวัด จัดทําแผนผัง
ผังบริเวณ ผังอาคาร รูปด้าน รูปตัด และรายละเอียดของอาคาร การเก็บข้อมูลทางด้านสภาวะน่าสบายจะใช้เครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร์ในการเก็บข้อมูลตัวแปรต่างๆ ที่เกิดขึ้นในอาคารกรณีศึกษาและบริเวณโดยรอบ เช่น อุณหภูมิ อากาศ อุณหภูมิ
ผิวผนัง ความชื้น ความเร็วลมธรรมชาติระดับค่าความสว่างของแสงธรรมชาติ เป็นต้น ตลอดจนการเก็บข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์สมาชิกที่อยู่อาศัยภายในห้องพัก เพื่อรวบรวมข้อมูลทางด้านลักษณะการใช้ชีวิตประจําวัน การแต่งกาย อาชีพการ
งาน และการใช้พลังงานในชีวิตประจําวัน โดยเลือกสํารวจและเก็บข้อมูลทั้งหมด 7 ห้อง ได้แก่ 103 107 311 404 406 706
และ 906 เป็นห้องกรณีศึกษา ซึ่งจะกระจายไปตามชั้นต่างๆ และมีตําแหน่งของห้องที่แตกต่างกัน เพื่อให้การสํารวจและ
วิเคราะห์ปัญหาครอบคลุมมากที่สุด โดยจะทําการวัดค่าต่างๆ ภายในห้องละ 10 จุดและภายนอกห้อง 2 จุด
การเก็บข้อมูลตัวแปรที่มีผลต่อความรู้สึกร้อนหนาวของมนุษย์รวมทั้งตัวแปรทางด้านสภาวะน่าสบายนั้นสามารถเก็บ
บันทึกข้อมูลได้โดยใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ในการเก็บข้อมูลตัวแปรต่างๆ ที่เกิดขึ้นในอาคารอยู่อาศัยรวมและบริเวณ
โดยรอบ ได้แก่ การเก็บข้อมูลอุณหภูมิอากาศภายในและนอกอาคารการเก็บข้อมูลอุณหภูมิพื้นผิวของวัสดุ พื้น ผนัง ฝ้า และ
วัตถุโดยรอบการเก็บข้อมูลความชื้นสัมพัทธ์ภายในและนอกอาคารการเก็บข้อมูลความเร็วของกระแสลมภายในและนอก
อาคาร ตลอดจนการเก็บข้อมูลความส่องสว่างของแสงธรรมชาติภายในและนอกอาคารโดยใช้เครื่องมือสําหรับเก็บข้อมูล
อุณหภูมิอากาศและความชื้นสัมพัทธ์ยี่ห้อ Testo รุ่น 625 เครื่องมือสําหรับเก็บข้อมูลอุณหภูมิ พื้นผิวยี่ห้อ Testo รุ่น 830-T1
เครื่องมือสําหรับเก็บข้อมูลค่าความส่องสว่างยี่ห้อ Testo รุ่น 545 เครื่องมือสําหรับเก็บ ข้อมูลความเร็วลมยี่ห้อTesto รุ่น 425

ภาพ 1 ลักษณะของอาคารกรณีศึกษา (อาคารอยู่อาศัยรวม มน.นิเวศน์ 5)

เมื่อได้สํารวจและเก็บข้อมูลจนครบถ้วนแล้วจะนํามาจัดทําเป็นแผนผัง และแผนที่ต่างๆให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐาน
ทางสถาปัตยกรรม โดยแสดงรายละเอียดทางด้านสถาปัตยกรรมที่ชัดเจนแสดงแบบร่วมกับภาพถ่ายที่ได้จากการสํารวจ
สําหรับข้อมูลตัวแปรทางด้านสภาวะน่าสบายที่ได้สํารวจไว้จะนํามาจัดเก็บในรูปของแผนภูมิและตารางต่างๆ เพื่อความสะดวก
ในการวิเคราะห์ต่อไป
5

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ตุลาคม 2555 – มีนาคม 2556
_______________________________________________________________________________________________________
ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์ และประเมินผล อาคารกรณีศึกษา
ในขั้นตอนนี้เมื่อรวบรวมข้อมูลได้ครบถ้วนแล้วจะวิเคราะห์ข้อมูลอาคารกรณีศึกษาโดยมุ่งเน้นไปที่แนวทางการ ปรับ
สู่สภาวะน่าสบายด้วยวิธีปรับเย็นแบบธรรมชาติที่แสดงถึงความสัมพันธ์กับลักษณะและรูปแบบทางสถาปัตยกรรมลักษณะการ
ออกแบบช่องเปิดและเปลือกอาคารตลอดจนคุณสมบัติของวัสดุต่างๆที่นํามาใช้ในอาคารตัวแปรหลักที่จะนํามาใช้ประกอบการ
วิเคราะห์และประเมินผล คือ ตัวแปรที่ส่งผลกระทบต่อสภาวะน่าสบายทางด้านอุณหภูมิ (Thermal Comfort) ซึ่งจะส่งผลต่อ
ความรู้สึกร้อนหนาวและความรู้สึกน่าสบายของผู้อยู่อาศัยในอาคารมากที่สุด รวมทั้งตัวแปรที่ส่งผลกระทบต่อความส่องสว่าง
ของแสงธรรมชาติในอาคารด้วย
เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลแล้วจะทําการประเมินผลของอาคารกรณีศึกษาโดยประเมินถึงผลกระทบตลอดจนข้อดีข้อเสีย
ของวิธีการสร้างสภาวะน่าสบายด้วยวิธีปรับเย็นแบบธรรมชาติที่นํามาใช้กับอาคารกรณีศึกษาและพิจารณาปัญหา ที่ต้องทํา
การปรับปรุงแก้ไข
ขั้นตอนที่ 4 เสนอวิธีการปรับปรุงอาคารกรณีศึกษา พร้อมทั้งประเมินแนวทางในการปรับปรุง
เมื่อประเมินผลกระทบ ข้อดี ข้อเสียแล้วจะเสนอวิธีการปรับปรุงอาคารกรณีศึกษาโดยใช้เกณฑ์ทางด้านเทคนิค การ
ก่อสร้าง และความเป็นไปได้ในการดําเนินการจริงที่สอดคล้องกับหลักการอนุรักษ์พลังงานในอาคารคือการประหยัดพลังงาน
แต่ยังคงไว้ซ่งึ คุณภาพชีวิตที่ดีของผู้อยู่อาศัยเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเสนอแนวทางในการปรับปรุง
เมื่อเสนอแนวทางในการปรับปรุงอาคารแล้ว จะทําการประเมินผลแนวทางที่เสนอโดยการทดลองในห้องทดลองใช้
เทคนิคในการจําลองสภาพโดยการทําหุ่นจําลองที่มีลักษณะเหมือนจริงแต่มีขนาดย่อส่วนนํามาทําการทดสอบด้วยอุปกรณ์วัด
ความเร็วลมในอุโมงค์ลม ผลการทดลองจะแสดงให้เห็นถึงสภาพและลักษณะของกระแสลมธรรมชาติที่จะพัดผ่านเข้ามาใน
อาคารว่ามีมากน้อยเพียงใดในกระบวนการทดลองหุ่นจําลองจะถูกนํามาปรับเปลี่ยนลักษณะทางกายภาพให้อยู่ในรูปแบบ
ต่างๆตามวิธีการที่ได้เสนอปรับปรุงไว้และทําการประเมินผลวัดค่าความเร็วลมที่เปลี่ยนไปในแต่ละรูปแบบ
นอกจากการทดลองด้วยอุปกรณ์วัดความเร็วลมในอุโมงค์ลม เพื่อตรวจสอบลักษณะของกระแสลมธรรมชาติที่ พัด
ผ่านเข้ามาในอาคารแล้วยังได้ทําการประเมินผลการนําแสงธรรมชาติเข้ามาใช้ประโยชน์ในอาคารอีกด้วยโดยการทดลองด้วย
หุ่นจําลองเช่นเดียวกันแต่จะเป็นหุ่นจําลองที่ทดสอบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะเน้นเฉพาะหน้าต่างและช่องเปิดบนผนัง
ที่อยู่ในลักษณะต่างๆตามรูปแบบที่ได้มีการเสนอปรับปรุงไว้และทําการประเมินผลวัดค่าความส่องสว่างของแสงธรรมชาติที่
เปลี่ยนไปในแต่ละรูปแบบ
สําหรับการประเมินผลด้านอุณหภูมิความร้อนและความชื้นที่ผ่านเปลือกอาคารทั้งทางผนังทึบหน้าต่างหรือทาง
หลังคานั้นจะได้ทําการทดสอบโดยใช้เทคนิคการคํานวณและจําลองสภาพในโปรแกรมคอมพิวเตอร์และทําการประเมินผลวัด
ค่าอุณหภูมิความร้อนและความชื้นที่เปลี่ยนไปในแต่ละรูปแบบ

ภาพ 2 อุโมงค์ลมสําหรับทดลองและเก็บข้อมูลความเร็วของกระแสลมที่ผ่านเข้าไปในอาคารโดยใช้หุ่นจําลอง
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ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลการปรับปรุงอาคารที่เหมาะสมตามแนวทางต่าง ๆ
คณะวิจัยจะทําการสรุปผลการปรับปรุงอาคารที่เหมาะสมตามแนวทางต่าง ๆ พร้อมทั้งนําเสนอรายงานวิจัยโดยการ
เขียนบรรยายประกอบภาพถ่าย แผนที่ แผนภูมิ กราฟต่างๆ ตลอดจนแผนผังและรายละเอียดทาง สถาปัตยกรรม
ผลการศึกษาและอภิปรายผล
ผลการศึกษาพบว่าอาคารพักอาศัยรวมมน.นิเวศน์ 5 ซึ่งมีลักษณะของอาคารเป็นรูปทรงแบบเปิด(Open form)
ห้องพักต่างๆภายในอาคารสามารถสัมผัสกับธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งยังมีรูปแบบของอาคารพักอาศัยรวมที่เป็นแบบทาง
สัญจรเดี่ยว(Single Load Corridor)ซึ่งมีทางเดินจ่ายไปตามห้องพักต่างๆที่เกาะติดอยู่กับทางเดินเพียงด้านเดียวอีกด้านหนึ่ง
ของทางเดินจะเป็นระเบียงเปิดโล่งสัมผัสกับบรรยากาศภายนอกได้อย่างเต็มที่จึงทําให้สามารถรับกระแสลมจากธรรมชาติได้
ค่อนข้างดี แต่ในขณะเดียวกันก็ทําให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาอีกมากมาย ทั้งแสงแดดที่สาดส่องเข้ามาในอาคารได้อย่างเต็มที่
รวมทั้งน้ําฝนที่ซัดสาดเข้ามาได้อย่างเต็มที่เช่นกัน ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อการพักอาศัยในอาคารมน.นิเวศน์5นี้มาก
เช่นกันโดยผู้วิจัยได้ทําการสรุปปัญหาและนําเสนอแนวทางการปรับปรุงตลอดจนการประเมินผลแนวทางการปรับปรุงต่างๆ
ดังนี้
o การปรับปรุงอาคารเพื่อลดปัญหาอุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบและอุณหภูมิอากาศที่สูงเกินไป
จากการสํารวจอุณหภูมิภายในห้องพักต่างๆในอาคารกรณีศึกษานั้นพบว่าอุณหภูมิที่ผิวผนังบางด้านมีค่าสูงเกินไป
ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะพบที่บริเวณผนังด้านหน้าและด้านหลังของห้องพักเกือบทุกห้อง เนื่องจากเป็นผนังภายนอกอาคารและอยู่
ในทิศทางที่สัมผัสกับแสงแดดและความร้อนโดยตรงจึงเกิดการสะสมความร้อนไว้ที่ผนัง ทําให้ผิวผนัง ดังกล่าวมีอุณหภูมิที่สูง
ในช่วงบ่ายถึงเย็น สําหรับห้องอยู่ที่ชั้นบนสุดติดกับหลังคานั้น (ห้อง906) อุณหภูมิผิวที่สูงที่สุดคืออุณหภูมิที่ ผิวของฝ้าเพดาน
เนื่องจากอยู่ติดกับหลังคาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกรอบอาคารที่สัมผัสกับแสงแดดและความร้อนโดยตรง จึงเกิดการสะสมความ
ร้อนที่หลังคาและแผ่รังสีความร้อนมายังฝ้าเพดานส่งผลให้อุณหภูมิผิวฝ้าเพดานสูงเกือบตลอดทั้งวันโดยเฉพาะในช่วงบ่ายถึง
เย็น อุณหภูมิพื้นผิวที่สูงมากนี้จะส่งผลกระทบต่อ อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบอาคาร (MRT)อย่างมาก ถึงแม้ว่าอุณหภูมิอากาศ
ภายในห้องจะอยู่ในระดับสภาวะน่าสบาย แต่ถ้าพื้นผิวผนังโดยรอบห้องนั้นๆมีอุณหภูมิที่สูงมากผู้ใช้อาคารก็จะรู้สึกว่าร้อนได้
พื้นผิวที่ร้อนมากขึ้นนั้นส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการถูกแสงแดดเป็นเวลานานๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัสดุที่ใช้ทําผนังอาคาร
กรณีศึกษานั้นทําด้วยผนังก่ออิฐฉาบปูน ซึ่งจัดเป็นวัสดุที่มีมวลสารมากเป็นตัวกักเก็บและสะสมความร้อนได้อย่างดีในส่วน
หลังคาของอาคารกรณีศึกษาใช้หลังคากระเบื้องคอนกรีตเป็นวัสดุมุง ซึ่งจัดเป็นหลังคาที่มีมวลสารมากเก็บสะสมความร้อนจาก
แสงแดดได้เป็นอย่างดี จึงสามารถแผ่รังสีความร้อนลงมาสู่ฝ้าเพดานที่ทําจากยิบซั่มบอร์ดได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน

อุณหภูมิผิวฝ้าเพดาน (องศาเซลเซียส)

33
32

ห้ อง 103

31

ห้ อง 107

30

ห้ อง 311

29

ห้ อง 404

28

ห้ อง 406

27

ห้ อง 706

26

ห้ อง 906

25
10.00น.

11.00น.

12.00น.

13.00น.

14.00น.

15.00น.

16.00น.

17.00น.

เวลาทีทําการวัด

แผนภูมิที่ 1 การเปรียบเทียบอุณหภูมทิ ี่ผิวของฝ้าเพดานของทุกห้องทีท่ ําการสํารวจ
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แนวทางการออกแบบปรับปรุงตัวอาคารเพื่อแก้ปัญหาเรื่องอุณหภูมิพื้นผิวโดยรอบที่สูงเกินไปจึงมุ่งเน้นไปที่การ
ปรับปรุงกรอบอาคารให้มีการต้านทานความร้อนที่สูงขึ้นด้วยการติดตั้งฉนวนใยแก้วหนา 0.10 เมตร เพิ่มขึ้นที่บริเวณผนังก่อ
อิฐฉาบปูนด้านที่ได้รับแสงแดดและความร้อนโดยตรงและใช้ผนังเบาสําเร็จรูปมาปิดทับอีกชั้นเพื่อความเรียบร้อย สวยงามและ
ในส่วนของห้องพักที่อยู่ชั้นบนสุดก็จะนําฉนวนใยแก้วมาปูทับลงบนฝ้าเพดานยิบซั่มอีกชั้นหนึ่งด้วย ฉนวน ใยแก้วนี้จะทําหน้าที่
ช่วยลดการส่งผ่านและการสะสมความร้อนที่ผิววัสดุลดการแผ่รังสีความร้อนเข้าสู่ภายในห้องและช่วยลดอุณหภูมิอากาศ
ภายในห้องพักลงได้อีกด้วย

ภาพ 3 ลักษณะของฉนวนใยแก้วที่นาํ มาติดตั้งบริเวณผนังและฝ้าเพดานของอาคารกรณีศึกษา

สําหรับปัญหาอุณหภูมิอากาศภายในห้องพักที่สูงเกินไปนั้น จากการสํารวจอาคารกรณีศึกษาพบว่าปัญหาส่วนใหญ่
จะเกิดขึ้นที่บริเวณระเบียงหลังห้องพัก เนื่องจากเป็นพื้นที่เปิดโล่ง ซึ่งความร้อนที่ส่องผ่านเข้ามาสู่ระเบียงหลังห้องนี้
จะสามารถส่งผ่านเข้าสู่ภายในห้องพักได้ทั้งโดยการนําความร้อนการพาความร้อน และการแผ่รังสีความร้อน ส่งผล
ให้อุณหภูมิอากาศในห้องครัวมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน เนื่องจากทั้งระเบียงและห้องครัวเป็นพื้นที่ที่อยู่ติดกันจึง
สามารถส่งผ่านความร้อนถึงกันได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งระบบการระบายอากาศของอาคารกรณีศึกษาที่ยังไม่ดีพอจึงส่งผลให้
อุณหภูมอิ ากาศในบริเวณห้องดังกล่าวสูงขึ้นมากในช่วงเวลาตั้งแต่บ่ายถึงเย็น(แสดงผลอุณหภูมิอากาศภายในห้องพักหมายเลข
406 เป็นตัวอย่างดังแผนภูมิที่ 4)
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35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25

จุดที่ 1
จุดที่ 2
จุดที่ 3
จุดที่ 4
จุดที่ 5
จุดที่ 6
จุดที่ 7

10.00 น.

11.00 น.

12.00 น.

13.00 น.

14.00 น.

15.00 น.

16.00 น.

ภายนอก

ภายใน

ภายนอก

ภายใน

ภายนอก

ภายใน

ภายนอก

ภายใน

ภายนอก

ภายใน

ภายนอก

ภายใน

ภายนอก

ภายใน

ภายนอก

จุดที่ 8
ภายใน

อุณหภูมิอากาศ(องศาเซลเซียส)
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17.00 น.

จุดที่ 9
จุดที่ 10
จุดที่ 11
จุดที่ 12

เวลาที่ทําการวัด

แผนภูมิที่ 2 อุณหภูมิอากาศภายในส่วนต่างๆของห้องพักหมายเลข 406

แนวทางการออกแบบปรับปรุงอาคารเพื่อแก้ปัญหาเรื่องอุณหภูมิอากาศที่สูงเกินไป นอกจากการใช้วิธีร่วมกับ การ
ปรับปรุงกรอบอาคารให้มีค่าการต้านทานความร้อนที่สูงขึ้น ด้วยการติดตั้งฉนวนใยแก้วที่ผนังและฝ้าเพดานแล้ว การ ติดตั้ง
แผงกันแดดเพิ่มเติม เพื่อลดการส่องผ่านของความร้อนที่มากับแสงแดดโดยตรงลง ก็เป็นอีกวิธีการที่ผู้วิจัยได้นํามาใช้ โดย
เลือกใช้การติดตั้งแผงกันแดดแนวนอน แบบระแนง วัสดุอะลูมิเนียมที่มีน้ําหนักเบา ซึ่งจะช่วยให้ลมพัดผ่านได้ โดยใช้ ผสมกับ
แผงกันแดดแนวตั้ง ซึ่งใช้วัสดุที่เป็นอะลูมิเนียมมีน้ําหนักเบาเช่นเดียวกัน โดยติดตั้งที่บริเวณผนังภายนอกอาคารที่ ได้รับ
แสงแดดและความร้อนโดยตรง ซึ่งวิธีการใช้แผงกันแดดเพื่อป้องกันความร้อนนี้จะช่วยลดปริมาณความร้อนที่จะเข้า สู่ตัว
อาคารได้ดีกว่าการใช้กระจกตัดแสงหรือติดตั้งม่านมู่ลี่ภายในอาคาร (ตรึงใจ บูรณสมภพ: 2539) เพราะจะช่วย ป้องกัน
แสงแดดไว้ก่อนที่จะเข้ามากระทบถูกกับตัวอาคาร ในกรณีที่เลือกใช้กระจกตัดแสงหรือการติดตั้งม่านไว้ในอาคาร แสงแดดก็
จะต้องมากระทบถูกตัวอาคารแม้จะป้องกันความร้อนไว้ได้ก็เพียงบางส่วนเท่านั้น ส่วนที่เหลือก็จะยังคงมีการ สะสมไว้ที่ผิว
ผนัง หรือที่ผิวของวัสดุกลายเป็นแหล่งสะสมความร้อนไว้อยู่ดี

ภาพ 4 ลักษณะเดิมของระเบียงเปิดโล่งหลังห้องพักที่ได้รับ ความร้อนจากแสงแดดโดยตรง
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ภาพ 5 ภาพจําลองสามมิติจากคอมพิวเตอร์แสดงลักษณะแผงกันแดดแนวตัง้ ผสมแนวนอนติดตั้งที่ระเบียงหลังห้องพัก

ลักษณะของแผงกันแดดที่นํามาใช้นั้น เกิดจากการออกแบบโดยคํานวณจากการเปิดค่า มุมเงาแดด (Profile Angle) คือ
มุมที่ผู้สังเกตเงาแดดหันหน้าไปในทิศทางขนานกับผนังอาคารที่ถูกแดด ซึ่งจะนําไปใช้ในการคํานวณหาขนาด ของแผงกันแดด
จากรูปตัด และมุมอะซิมุทของผนัง (Wall-Solar Azimuth) คือมุมที่วัดจากตําแหน่งดวงอาทิตย์ในแนว ระนาบกับแนวตั้งฉาก
กับผนัง ซึ่งจะนําไปใช้ในการคํานวณหาขนาดของแผงกันแดดจากแปลน จากตารางแสดงตําแหน่ง ดวงอาทิตย์และมุมที่
เกี่ยวข้องสําหรับละติจูด 16 องศาเหนือในทิศตะวันตกเฉียงใต้ ห้องพักของอาคารกรณีศึกษานั้น มีค่า Profile Angle เท่ากับ
41 องศา และมีมุม Wall-Solar Azimuth เท่ากับ 38 องศา ดังภาพที่ 6

ภาพ 6 การคํานวณขนาดและรูปร่างของแผงกันแดดทีท่ ําการปรับปรุง (สําหรับติดตั้งด้านทีอ่ ยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้) โดยเลือกใช้ แผงกัน
แดดแบบยื่นยาว 0.50 ม. (รวมพื้นระเบียงที่จัดเป็นแผงกันแดดด้วยจะยาว 2.00 ม.) และหักมุมด้านปลายลงมาอีก 1.00 ม.

จากการคํานวณตําแหน่งดวงอาทิตย์และมุมที่เกี่ยวข้องสําหรับพื้นที่ในเขตจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งอยู่ที่ละติจูด 16 องศา
เหนือ เมื่อศึกษาเฉพาะผนังห้องด้านที่อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ของอาคารกรณีศึกษานั้น พบว่ามีค่า Profile Angle
เท่ากับ 51 องศา (ดังภาพที่ 7) เมื่อคํานวณแล้วจะได้แผงกันแดดที่ยื่นยาว ประมาณ 0.80 ม. จึงจะสามารถกัน แดดได้ตั้งแต่
เวลาเช้า แต่เพื่อความสวยงามและเหมาะสมจึงลดขนาดความยาวของแผงกันแดดลงเหลือ 0.50 ม. (รวมพื้น ระเบียงที่จัดเป็น
แผงกันแดดแนวนอนด้วยจะยื่นยาว 2.00 ม.) และใช้วิธีหักมุมด้านปลายลงมาอีก 1.00 ม. ซึ่งลักษณะ และขนาดของแผงกัน
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แดดนี้จะใช้เป็นขนาดเดียวกันกับแผงกันแดดด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ เพื่อความเรียบร้อยสวยงามทั้ง อาคาร และเลือกใช้วัสดุ
ที่มีน้ําหนักเบา สามารถติดตั้งได้ง่าย คืออลูมิเนียม

ภาพ 7 การคํานวณขนาดและรูปร่างของแผงกันแดดทีท่ ําการปรับปรุง (สําหรับติดตั้งด้านทีอ่ ยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ) โดยเลือกใช้ แผง
กันแดดแบบยื่นยาว 0.50 ม. (รวมพื้นระเบียงที่จัดเป็นแผงกันแดดด้วยจะยาว 2.00 ม.) และหักมุมด้านปลายลงมาอีก 1.00 ม. เหมือนด้านที่
อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เพื่อความเรียบร้อยสวยงามทัง้ อาคาร

เมื่อนําแผงกันแดดขนาดนี้ไปใช้ป้องกันแสงแดดด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ จะพบว่าสามารถป้องกันแสงแดดได้ใน ช่วง
ระยะเวลาตั้ง 10.00 น. ไปจนถึง 14.00 น. ซึ่งถือว่ามีความเหมาะสมดี เนื่องจากก่อนเวลา 10.00 น. ทิศทางของแดด ยังไม่
ส่งผลกระทบต่อห้องพักที่อยู่ในทิศนี้มากนัก และจากผลของการวัดอุณหภูมิอากาศจากอาคารกรณีศึกษา อุณหภูมิ อากาศ
หลังเวลา 14.00 น. ไปแล้วจะไม่สูงมากนัก ซึ่งเวลาที่อุณหภูมิอากาศสูงที่สุด ที่ส่งผลให้ห้องพักอยู่อาศัยไม่สบาย คือ ในช่วง
เวลา 12.00 – 14.00 น.
เมื่อได้เสนอแนวทางการออกแบบปรับปรุงอาคารเพื่อแก้ปัญหาเรื่องอุณหภูมิอากาศที่สูงเกินไป โดยการใช้วิธี การ
ปรับปรุงกรอบอาคารให้มีค่าการต้านทานความร้อนที่สูงขึ้น ด้วยการติดตั้งฉนวนใยแก้วที่ผนังและฝ้าเพดาน ร่วมกับวิธี การ
ติดตั้ง แผงกันแดดเพิ่มที่บริเวณระเบียงห้ องพัก แล้ว ผู้วิจั ยจึง ได้ทําการประเมินผลแนวทางการปรับปรุงดังกล่า ว โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการจําลองสภาพและช่วยคํานวณค่าการส่งผ่านความร้อนรวมผ่านผนังอาคาร (OTTV) และค่า การ
ส่งผ่านความร้อนรวมผ่านหลังคาอาคาร (RTTV) ว่าก่อนการปรับปรุงและหลังการปรับปรุงมีค่าการส่งผ่านความร้อน รวม
ลดลงมากน้อยเพียงใด และจากการคํานวณพบว่าหลังการปรับปรุงตามแนวทางที่ผู้วิจัยได้นําเสนอนั้น ค่าการส่งผ่าน ความ
ร้อนรวมลดลงไปได้อย่างมาก สามารถช่วยให้ภายในห้องพักมีอุณหภูมิลดลงไปด้วยเช่นกัน
ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ค่า OTTV และ RTTV หลังการปรับปรุงด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
กรณีที่ทําการทดลอง

รูปแบบแผงกันแดด

รูปแบบผนัง

ห้องพักอยู่กลางทางด้านปีกขวา
โดยมีผนังห้องนอนอยู่ติดกับภายนอก
เพียงด้านเดียว
ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้

แบบเดิม
มีแผงกันแดด คสล. แนวนอน ยื่นยาว
1.50 ม.

แบบเดิม
ก่ออิฐฉาบปูน หนา 10 ซม. หน้าต่าง
กระจกใส หนา 6 มม.

78.07

แบบใหม่
มีแผงกันแดดแนวนอนยื่นยาว 2.00 ม.

แบบเดิม
ผนังก่ออิฐฉาบปูน หนา10 ซม.
หน้าต่างกระจกใส หนา 6 มม.

73.10

และปลายแผงหักมุมลงอีก 1.00 ม.
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ห้องพักอยู่กลางทางด้านปีกขวา
โดยมีผนังห้องนอนอยู่ติดกับภายนอก
เพียงด้านเดียว
ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้

แบบใหม่

ห้องพักอยู่กลางทางด้านปีกซ้าย โดย
มีผนังห้องนอนอยู่ติดกับภายนอก เพียง
ด้านเดียว
ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

แบบเดิม

มีแผงกันแดดแนวนอนยื่นยาว 2.00 ม.
และปลายแผงหักมุมลงอีก 1.00 ม.

มีแผงกันแดด คสล. แนวนอน ยื่นยาว
1.50 ม
แบบใหม่
มีแผงกันแดดแนวนอนยื่นยาว 2.00 ม.
และปลายแผงหักมุมลงอีก 1.00 ม.

ห้องพักอยู่ปลายอาคาร(ห้องริม)
ทางด้านปีกขวา
โดยมีผนังห้องนอนอยู่ติดกับภายนอก
สองด้าน
ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้และ ทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ

ห้องพักอยู่ปลายอาคาร(ห้องริม)
ทางด้านปีกซ้าย
โดยมีผนังห้องนอนอยู่ติดกับภายนอก
สองด้าน
ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือและ
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

แบบใหม่
ผนังก่ออิฐฉาบปูน หนา10 ซม. เสริม
โครงเคร่าแผ่นยิบซั่มบอร์ดภายใน บุ
ฉนวนใยแก้วหน 10 ซม. หน้าต่าง
กระจกใส หนา 6 มม.
แบบเดิม
ผนังก่ออิฐฉาบปูน หนา 10 ซม.
หน้าต่างกระจกใส หนา 6 มม.

56.32

แบบเดิม
ผนังก่ออิฐฉาบปูน หนา 10 ซม.
หน้าต่างกระจกใส หนา 6 มม.

68.37

แบบใหม่
แบบใหม่
มีแผงกันแดดแนวนอนยื่นยาว 2.00 ม. ผนังก่ออิฐฉาบปูนหนา 10 ซม. เสริม
และปลายแผงหักมุมลงอีก 1.00 ม.
โครงเคร่าแผ่นยิบซั่มบอร์ดภายใน บุ
ฉนวนใยแก้วหนา10 ซม. หน้าต่าง
กระจกใสหนา 6 มม.
แบบเดิม
แบบเดิม
มีแผงกันแดด คสล. แนวนอน ยื่นยาว
ผนังก่ออิฐฉาบปูน หนา 10 ซม.
1.50 ม. ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้และไม่ หน้าต่างกระจกใส หนา 6 มม.
มีแผงกันแดด ทางทิศตะวันตกเฉียง
เหนือ
แบบใหม่
แบบเดิม
แผงกันแดดแนวนอนยื่นยาว 2.00 ม.
ผนังก่ออิฐฉาบปูน หนา 10 ซม.
และปลายแผงหักมุมลงอีก 1.00 ม. ด้าน หน้าต่างกระจกใส หนา 6 มม.
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ และไม่มีแผงกัน
แดด ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
แบบใหม่
แบบใหม่
แผงกันแดดแนวนอนยื่นยาว 2.00 ม.
ผนังก่ออิฐฉาบปูน หนา 10 ซม. เสริม
และปลายแผงหักมุมลงอีก 1.00 ม. ด้าน โครงเคร่าแผ่นยิบซั่มบอร์ดภายใน บุ
ทิศตะวันตกเฉียงใต้และไม่มีแผงกันแดด ฉนวนใยแก้ว หนา 10 ซม.
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
หน้าต่างกระจกใส หนา 6 มม.
แบบเดิม
แบบเดิม
ผนัง
มีแผงกันแดด คสล. แนวนอน ยื่นยาว
ก่ออิฐฉาบปูน หนา 10 ซม. หน้าต่าง
1.50 ม. ด้านทิศตะวันออก เฉียงเหนือ กระจกใส หนา 6 มม.
และไม่มีแผงกันแดดทางทิศ ตะวันตก
เฉียงเหนือ
แบบใหม่
แบบเดิม
แผงกันแดดแนวนอนยื่นยาว 2.00 ม.
ผนังก่ออิฐฉาบปูน หนา 10 ซม.
และปลายแผงหักมุมลงอีก 1.00 ม. ด้าน หน้าต่างกระจกใส หนา 6 มม.
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือและไม่มี แผง
กันแดดทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
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ห้องพักอยู่ชั้นบนสุดของอาคาร (ชั้น
ที่9)
โดยมีฝ้าเพดานและหลังคาห้องนอนอยู่
ติดกับภายนอก

แบบใหม่
แผงกันแดดแนวนอนยื่นยาว 2.00 ม.
และปลายแผงหักมุมลงอีก 1.00 ม. ด้าน
ทิศตะวันออก เฉียงเหนือและไม่มีแผง
กันแดดทางทิศ ตะวันตกเฉียงเหนือ
แบบเดิม
มีฝ้าเพดานบนห้องนอน หนา 10 มม.
แบบใหม่
มีฝ้าเพดานบนห้องนอน หนา 10 มม.
และปูฉนวนใยแก้ว หนา 10 ซม. เหนือ
ฝ้าเพดาน

แบบใหม่
ผนังก่ออิฐฉาบปูนหนา 10 ซม. เสริม
โครงเคร่าแผ่นยิบซั่มบอร์ดภายใน บุ
ฉนวนใยแก้วหนา 10 ซม. หน้าต่าง
กระจกใสหนา 6 มม.
แบบเดิม
หลังคาคอนกรีต
แบบเดิม
หลังคาคอนกรีต

30.98

40.11
10.40

จากตารางแสดงผลการวิเคราะห์ค่า OTTV และค่า RTTV โดยแยกผลการคํานวณไปตามทิศทางต่างๆที่ผนัง อาคาร
ในแต่ละห้องตั้งอยู่ตามสภาพความเป็นจริง พบว่าค่าการส่งผลความร้อนรวมผ่านผนังของอาคารเดิมมีค่าที่สูงมาก เมื่อได้ทํา
การปรับปรุงอาคารโดยการติดตั้งแผงกันแดดพบว่า ค่า OTTV ที่คํานวณได้มีค่าลดลงในระดับหนึ่ง และเมื่อใช้วิธี ติดตั้งแผงกัน
แดดร่วมกับการเพิ่มฉนวนที่ผนังอาคาร ค่า OTTV ที่คํานวณได้จะลดลงไปได้อีกมาก โดยค่า OTTV ลดลงไป ได้ประมาณ
27.5% สําหรับห้องพักที่อยู่บริเวณกลางอาคาร และ ค่า OTTV ลดลงไปได้ประมาณ 42% สําหรับห้องพักที่ อยู่ด้านริมอาคาร
สําหรับห้องพักที่อยู่ชั้นบนสุดเมื่อได้ปรับปรุงอาคารโดยการติดตั้งฉนวนใยแก้วบนฝ้าเพดานแล้วก็พบว่า มีค่า RTTV ลดลงไป
ได้อย่างมากเช่นกัน โดยค่า RTTV ลดลงไปได้ถึงประมาณ 75% ภายหลังการปรับปรุง
o การปรับปรุงอาคารโดยการเพิ่มความเร็วของกระแสลมเพื่อนํามาช่วยในการระบายอากาศและใช้ในการ ปรับ
เย็นแบบธรรมชาติ
จากการสํารวจความเร็วของกระแสลมและความชื้นสัมพัทธ์ที่เกิดขึ้นในอาคารกรณีศึกษา พบว่าปัญหาที่เกิด จาก
ระบบการระบายอากาศของอาคารที่ยังไม่เหมาะสมทําให้มีกระแสลมธรรมชาติพัดผ่านเข้ามาในอาคารได้น้อย และมี ความชื้น
สัมพัทธ์ที่อยู่ในระดับสูง ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะพบภายในห้องน้ําทั้งสองห้องและห้องนอนเล็ก เนื่องจากมีขนาดและ จํานวนของ
ช่องเปิดน้อย รวมทั้งชนิดและตําแหน่งของช่องเปิดยังไม่เหมาะสม จึงส่งผลให้ภายในห้องดังกล่าวไม่มีการ ระบายอากาศที่ดี
กระแสลมธรรมชาติรวมทั้งแสงธรรมชาติสามารถผ่านเข้ามาในห้องได้น้อยมาก ทําให้ในห้องมีความ อับชื้น และไม่อยู่ใน
สภาวะน่าสบาย
ดังนั้นแนวทางการออกแบบปรับปรุงอาคารเพื่อแก้ปัญหาเรื่องการระบายอากาศ จึงเน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิ-ภาพ
ในระบบการระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติ โดยการเพิ่มจํานวนช่องเปิดเหนือและใต้หน้าต่างบานเลื่อนเดิมของห้อง นอนเล็ก
ให้มากขึ้น และเพิ่มขนาดและจํานวนของหน้าต่างบานเกล็ดกระจกฝ้าปรับมุมภายในห้องน้ําทั้งสองห้อง เพื่อให้ สามารถรับ
ลมและแสงธรรมชาติได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการนํากระแสลมธรรมชาติมา ใช้ประโยชน์ให้
ได้มากขึ้น จึงได้เสนอแนวทางการปรับปรุงอาคารโดยการเปลี่ยนชนิดของบานเปิดในห้องนอนใหญ่และใน ห้องครัว จากเดิมที่
เป็นหน้าต่างบานเลื่อนซึ่งกระแสลมสามารถพัดผ่านเข้ามาได้เพียง 45% เป็นหน้าต่างบานเปิดที่กระแส ลมสามารถพัดผ่านได้
ถึง 90% การออกแบบที่ทําให้ช่องลมเข้ามีปริมาณกระแสลมที่เข้ามาได้มากขึ้นจะช่วยทําให้การหมุน เวียนของกระแสลม
ภายในห้องทั่วถึงขึ้น และช่วยให้เกิดการถ่ายเทและระบายอากาศได้ดีขึ้นด้วย
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ภาพ 8 ลักษณะเดิมของช่องเปิดในห้องนอนเล็กและห้องน้ําที่มีขนาดเล็กและจํานวนน้อย

ภาพ 9 ภาพจําลองสามมิติจากคอมพิวเตอร์แสดงการปรับปรุงช่องเปิดบริเวณห้องน้ําและห้องนอนเล็ก

ภาพ 10 ลักษณะเดิมของช่องเปิดในห้องนอนใหญ่และในห้องครัวที่เป็นบานเปิดแบบเลื่อน
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ภาพ 11 ภาพจําลองสามมิติจากคอมพิวเตอร์ แสดงการปรับปรุงช่องเปิดบริเวณห้องครัวและห้องนอนใหญ่เป็นบานเปิด

เมื่อได้เสนอแนวทางการออกแบบปรับปรุงอาคารเพื่อแก้ปัญหาเรื่องการระบายอากาศ โดยการเพิ่มจํานวนช่องเปิด
เหนือและใต้หน้าต่างบานเลื่อนเดิมของห้องนอนเล็กให้มากขึ้น และเพิ่มขนาดและจํานวนของหน้าต่างบานเกล็ด กระจกฝ้า
ปรับมุมภายในห้องน้ําทั้งสองห้อง เพื่อให้สามารถรับลมและแสงธรรมชาติได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังได้เสนอ แนวทางการ
ปรับปรุงอาคารโดยการเปลี่ยนชนิดของบานเปิดในห้องนอนใหญ่และในห้องครัว จากเดิมที่เป็นหน้าต่างบาน เลื่อน เป็น
หน้าต่างบานเปิดเพื่อให้กระแสลมสามารถพัดผ่านเข้ามาได้มากขึ้นแล้ว ผู้วิจัยจึงได้ทําการประเมินผลแนวทาง การปรับปรุง
ดังกล่าว โดยใช้การจําลองสภาพด้วยหุ่นจําลอง และนําไปวัดค่าความเร็วลมภายในอุโมงค์ลม (Wind tunnel) พร้อมกับการ
อ่านค่าความเร็วลมภายในอาคารจําลองด้วยเครื่องวัดความเร็วลม เพื่อตรวจสอบว่าหลังการ ปรับปรุงช่องเปิดด้วยวิธีการ
ดังกล่าวแล้ว กระแสลมธรรมชาติจะพัดผ่านเข้ามาในอาคารได้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด และจาก การทดลองในอุโมงค์ลมพบว่า
หลังการปรับปรุงตามแนวทางที่ผู้วิจัยได้นําเสนอนั้น ค่าความเร็วของกระแสลมที่พัดผ่าน เข้ามาในอาคาร ค่อนข้างจะดีขึ้น
พอสมควร โดยการเปรียบเทียบสัดส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์ของปริมาณกระแสลมที่พัดเข้ามา ภายในอาคารกับปริมาณของกระแส
ลมที่พัดอยู่ภายนอกอาคาร

แผนภูมิที่ 5 แสดงการวัดค่าความเร็วของกระแสลมโดยการวัดจากหุ่นจําลองภายในอุโมงค์ลม โดยแสดงผลเป็นการเปรียบเทียบค่าร้อยละ
ของความเร็วลมภายนอกที่พัดเข้าสู่หอ้ งพักทุกห้องจากกระแสลมที่มาทางทิศตะวันตก
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จากการสํารวจความเร็วของกระแสลมลมโดยการเข้าไปวัดค่าในอาคารจริงพบว่า โดยเฉลี่ยห้องที่มีกระแสลมพัด
ผ่านเข้ามาได้น้อยที่สุดจะมีค่าร้อยละของความเร็วลมจากภายนอกที่สามารถพัดเข้าสู่ภายในตัวอาคารได้คิดเป็นค่าที่ต่ําสุดคือ
1.08% และมีค่าที่สูงที่สุดคือ 2.00% แต่หลังจากการแก้ไขปรับปรุงโดยการปรับเปลี่ยนช่องบานเปิดแล้วนําไปทดสอบ ภายใน
อุโมงค์ลมโดยใช้หุ่นจําลองนั้น พบว่าในห้องที่มีความเร็วลมน้อยที่สุดนั้น มีค่าร้อยละของความเร็วลมจากภายนอก ซึ่งสามารถ
พัดเข้าสู่ภายในตัวอาคารเพิ่มมากขึ้น โดยมีค่าที่ต่ําสุดคือ 2.94% และค่าที่สูงสุด 49.06% จะเห็นว่าค่าความ เร็วลมที่ได้จาก
การทดลองมีค่าเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้น ถึงแม้ว่าค่าที่ต่ําสุดของการวัดในหุ่นจําลองจะสูงกว่าค่าสูงสุดจากการ วัดในอาคารจริงไม่
มากนัก
o การปรับปรุงอาคารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนําแสงสว่างธรรมชาติเข้ามาใช้งานในอาคาร
จากการสํารวจอาคารกรณีศึกษา พบว่าปัญหาที่เกิดจากค่าความส่องสว่างของแสงธรรมชาตินั้นยังไม่มีประสิทธิ
ภาพเพียงพอ มีทั้งพื้นที่ที่มีแสงสว่างมากและน้อยเกินไป พื้นที่ที่มีค่าความส่องสว่างมากเกินไปนั้นส่วนใหญ่จะพบที่บริเวณ
ระเบียงหลังห้อง ซึ่งแสงธรรมชาติที่ส่องเข้ามามากเกินไปจะนําความร้อนเข้ามาสู่พื้นที่ดังกล่าวและจะส่งผ่านความร้อนไปสู่
ห้องนั่งเล่นที่มีพื้นที่ติดกันกับระเบียงได้ อีกทั้งแสงที่สว่างมากเกินไปอาจทําให้เกิดแสงจ้าบาดตาได้ ปัญหาที่เกิดจากค่า ความ
ส่องสว่างที่น้อยเกินไปจนไม่เพียงพอต่อการใช้งานในพื้นที่ต่างๆของห้องพักนั้น ส่วนใหญ่แล้วจะพบภายในห้องนอน เล็กและ
ภายในห้องน้ําทั้งสองห้อง เนื่องจากห้องดังกล่าวมีจํานวนช่องเปิดน้อย รวมถึงชนิดและตําแหน่งของช่องเปิดยัง ไม่เหมาะสม
หากปรับปรุงช่องเปิดของห้องนอนเล็กและห้องน้ําเช่นเดียวกับการออกแบบปรับปรุงอาคารที่เกิดจาก ปัญหาระบบการระบาย
อากาศ ก็จะทําให้แสงธรรมชาติส่องเข้ามาถึงบริเวณห้องนอนเล็กและห้องน้ําได้ มากขึ้นอีกด้วย
ดังนั้นแนวทางการออกแบบปรับปรุงอาคารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนําแสงสว่างธรรมชาติเข้ามาใช้งานใน
อาคาร จึงมีแนวทางในการปรับปรุงอยู่สองแนวทางคือแนวทางแรกสําหรับพื้นที่ที่มีค่าความส่องสว่างมากเกินไป แก้ไขได้โดย
การใช้วิธีแก้ปัญหาที่เป็นวิธีการเดียวกันกับการปรับปรุงอุณหภูมิอากาศที่สูงเกินไป คือการติดตั้งแผงกันแดดเพิ่มที่บริเวณ
ระเบียงห้องพัก ซึ่งแผงกันแดดจะช่วยป้องกันแสงแดดและช่วยป้องกันแสงสว่างไม่ให้เข้ามาในอาคารมากเกินไป ด้วยเช่นกัน
แนวทางที่สองสําหรับพื้นที่ที่มีค่าส่องสว่างน้อยเกินไปสามารถแก้ไขได้โดยการใช้วิธีแก้ปัญหาที่เป็นวิธีการ เดียวกันกับการ
ปรับปรุงระบบระบายอากาศ คือการเพิ่มจํานวนช่องเปิดเหนือและใต้หน้าต่างบานเลื่อนเดิมของห้องนอนเล็กให้มากขึ้น
รวมทั้งการเพิ่มขนาดและจํานวนของหน้าต่างบานเกล็ดกระจกฝ้าภายในห้องน้ําให้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยทําให้ สามารถรับกระแส
ลมธรรมชาติได้ดีขึ้น ในขณะที่แสงธรรมชาติก็จะส่องผ่านข้ามาในอาคารได้มากขึ้นเช่นกัน
เมื่อได้เสนอแนวทางการออกแบบปรับปรุงอาคารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนําแสงสว่างธรรมชาติเข้ามาใช้ งานใน
อาคาร คือการติดตั้งแผงกันแดดเพิ่มที่บริเวณระเบียงห้องพักเพื่อลดปริมาณความส่องสว่างลง และการเพิ่มจํานวน ช่องเปิด
เหนือและใต้หน้าต่างบานเลื่อนเดิมของห้องนอนเล็กให้มากขึ้น รวมทั้งการเพิ่มขนาดและจํานวนของหน้าต่าง บานเกล็ด
กระจกฝ้าภายในห้องน้ําให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มปริมาณความส่องสว่างแล้ว ผู้วิจัยจึงได้ทําการประเมินผลแนวทาง การปรับปรุง
ดังกล่าว โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจําลองสภาพและช่วยคํานวณค่าความส่องสว่างของแสง ธรรมชาติ ว่าก่อนการ
ปรับปรุงและหลังการปรับปรุงมีค่าความส่องสว่างลดลงและเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด และจากการ คํานวณพบว่าหลังการ
ปรับปรุงตามแนวทางที่ผู้วิจัยได้นําเสนอนั้น ค่าความส่องสว่างบริเวณห้องนั่งเล่นที่อยู่ติดกับระเบียง มีค่าลดลงไปเล็กน้อย
ส่วนค่าความส่องสว่างบริเวณห้องนอนเล็กและห้องน้ํามีค่าเพิ่มขึ้นอย่างมาก
จากการวิเคราะห์ค่าความส่องสว่างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยคํานวณจากตัวแทนของห้องพักที่อยู่ตามทิศ
ต่างๆ ที่ห้องตั้งอยู่ตามสภาพความเป็นจริง โดยเลือกคํานวณเฉพาะในวันที่ 21 มิถุนายนและวันที่ 21 ธันวาคมซึ่งเป็นวันที่
ดวงอาทิตย์อ้อมเหนือและอ้อมใต้มากที่สุดของปี พบว่าที่บริเวณห้องนั่งเล่นที่อยู่ติดกับระเบียงก่อนการปรับปรุงมีค่าความ ส่อง
สว่างเฉลี่ยอยู่ที่ 559.18 lux เมื่อได้ทําการปรับปรุงอาคารโดยการติดตั้งแผงกันแดดที่ระเบียงแล้วพบว่า ค่าความส่อง สว่าง
เฉลี่ยมีค่าลดลงเล็กน้อยอยู่ที่ 548.35 lux ที่บริเวณห้องนอนเล็กก่อนการปรับปรุงมีค่าความส่องสว่างเฉลี่ยอยู่ที่ 226.47 lux
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เมื่อได้ทําการปรับปรุงอาคารโดยการเพิ่มจํานวนช่องเปิดเหนือและใต้หน้าต่างบานเลื่อนเดิมของห้องนอนเล็ก ให้มากขึ้น
พบว่า ค่าความส่องสว่างเฉลี่ยมีค่าเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 358.84 lux และที่บริเวณห้องน้ํา ก่อนการปรับปรุงมีค่าความ ส่องสว่างเฉลี่ย
อยู่ที่ 285.13 lux เมื่อได้ทําการปรับปรุงอาคารโดยการเพิ่มขนาดและจํานวนของหน้าต่างบานเกล็ดกระจก ฝ้าภายในห้องน้ํา
ให้มากขึ้น พบว่าค่าความส่องสว่างเฉลี่ยมีค่าเพิ่มขึ้นอย่างมากอยู่ที่ 676.8 lux
สรุปผลการศึกษา
อาคารอยู่ อ าศั ย รวมเป็ น ประเภทอาคารที่ เกิ ด ขึ้น เป็น จํา นวนมากในปั จ จุบั น เป็ น การตอบสนองความต้ อ งการ
ที่พักอาศัยและวิถีชีวิตแบบใหม่ ซึ่งมีผู้คนอยู่อาศัยรวมกันเป็นจํานวนมาก จึงทําให้มีการใช้พลังงานภายในอาคารปริมาณมาก
ดังนั้นในการศึกษาวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทางสถาปัตยกรรม แนวทางในการสร้างสภาวะน่าสบาย
ด้วยวิธีปรับเย็นแบบธรรมชาติกับอาคารกรณีศึกษาคืออาคารอยู่อาศัยรวม มน.นิเวศน์ 5 ซึ่งมีลักษณะและรายละเอียด
ของตัวอาคารดังที่กล่าวไปข้างต้น และยังสามารถนําการศึกษาแนวทางและการปรับปรุงไปประยุกต์ใช้กับการออกแบบ
ทางสถาปัตยกรรมเพื่อพัฒนาอาคารพักอาศัยรวมและอาคารอยู่อาศัยประเภทอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
ในเขตภาคเหนือตอนล่างต่อไป โดยสามารถสรุปเป็นประเด็นสําคัญได้ดังนี้
ปรับกรอบอาคารให้มีค่าการต้านทานความร้อนโดยการติดตั้งฉนวนใยแก้วที่ผนังและฝ้าเพดานตลอดจนการติดตั้ง
แผงกันแดดบริเวณระเบียงห้องทําให้ค่าการส่งผ่านความร้อนรวมผ่านผนังอาคาร (OTTV) และค่าการส่งผ่านความร้อนรวม
ผ่านหลังคาอาคาร (RTTV) ลดลงทั้งห้องพักที่อยู่บริเวณกลางและริมอาคาร สําหรับห้องพักชั้นบนสุดของอาคารก็มีค่า RTTV
ที่ลดลงเช่นกัน อีกทั้งยังช่วยลดปริมาณแสงสว่างบริเวณห้องนั่งเล่นซึ่งอยู่ติดกันให้มีความเหมาะสมกับการใช้งานมากขึ้น
รวมทั้งลดการเกิดแสงบาดตานอกจากจะลดปัญหาเรื่องความร้อนแล้วยังช่วยลดปัญหาเรื่องฝนซัดสาดเข้าสู่บริเวณดังกล่าวได้
อีกด้วย
การเพิ่มจํานวนช่องเปิดเหนือและใต้หน้าต่างบานเลื่อนเดิมของห้องนอนเล็กให้มากขึ้นเพิ่มขนาดและจํานวน ของ
หน้าต่างบานเกล็ดกระจกฝ้าภายในห้องน้ํา เพื่อให้สามารถรับลมและแสงธรรมชาติได้มากยิ่งขึ้นรวมทั้งการเปลี่ยนชนิดของ
บานเปิดในห้องนอนใหญ่และในห้องครัว จากเดิมที่เป็นหน้าต่างบานเลื่อนเป็นหน้าต่างบานเปิดเพื่อให้กระแสลม ธรรมชาติ
สามารถพัดผ่านเข้ามาได้มากขึ้น ส่งผลให้เกิดการระบายอากาศที่ดี ทําให้ภายในห้องพักมีความชื้นที่เหมาะสม อีกทั้งยังส่งผล
ให้แสงธรรมชาติส่องผ่านข้ามาในห้องพักได้มากขึ้น และมีค่าความส่องสว่างที่เหมาะสมกับการใช้งาน
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้เพื่อเข้าไปมีส่วนช่วยเหลือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนจังหวัดขอนแก่น
เนื่องจากชุมชนประสบปัญหาจากการมีวัตถุดิบอยู่เป็นจํานวนมากแต่คนในชุมชนไม่มีความรู้ในการเอาวัตถุดิบเหล่านั้นมาสร้าง
รายได้ให้แก่ชุมชนจากจุดนี้เองทําให้ผู้วิจัยเกิดแนวคิดในการพัฒนาหรือสร้างรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้เป็นแนวทางให้แก่ชุมชน โดยได้
ตั้งแนวทางในการทํางานวิจัยไว้ 4 ส่วนคือ 1) เพื่อศึกษาบริบทชุมชนโดยรอบเขื่อนอุบลรัตน์แหล่งเพาะเลี้ยงหอบกาบ 2) เพื่อหา
แนวทางนําเปลือกหอยกาบที่เหลือใช้มาทําการออกแบบสร้างผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชน 3) เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ประดับตกแต่ง
ด้วยวัสดุจากเปลือกหอยกาบเพื่อเป็นแนวทางการสร้างอาชีพให้กับชุมชนรอบเขื่อนอุบลรัตน์ 4) เพื่อศึกษาความพอใจจาก
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่สร้างขึ้น
ในการดําเนินการครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทําการวางแผนดําเนินงานโดยเริ่มจากการศึกษาข้อมูลที่ใช้สื่ออินเตอร์เน็ตและลงพื้นที่
วิจัยเพื่อช่วยในการสืบค้นข้อมูลปัญหาและความต้องการของชุมชนรวมทั้งทําการวางแผนลงพื้นที่เจาะลึกเพื่อหาข้อมูลการผลิต
ประเภทต่างๆเพื่อที่จะนํามาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์รวมทั้งทําการวางแผนในการสํารวจการยอมรับความพึงพอใจของ
ผู้บริโภคโดยใช้เครื่องมือที่ใช้ในวิจัยเป็นแบบสอบถามสํารวจสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
จากนั้นผู้วิจัยได้นําข้อมูลทั้งหมดมาทําการวิเคราะห์เพื่อหาข้อสรุปในการทําต้นแบบตัวอย่าง โดยผลการสร้างงานครั้งนี้
ผู้วิจัยคาดหวังว่ารูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับจากการออกแบบไว้จะมีประโยชน์ต่อกลุ่มชุมชนต่างๆ ที่สามารถนํามาสร้างจริงรวมทั้ง
คาดหวังว่ากลุ่มชุมชนจะสามารถนํารูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้ออกแบบไว้นี้มาทําการดัดแปลงหรือทําการพัฒนาต่อยอดเพื่อนําไปสู่
การคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นรวมทั้งสามารถสร้างงานที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนนั้นๆ ต่อไปได้
Abstract
The objective of the research project is to help and improve quality of people’s life in khon kaen
province. Due to the fact that, there are many resources in the community, but people lack of the
knowledge to apply and adept their resources to be any products for earning and making the revenue
From this problem, their are 4 paths that the researcher set to improve and create the products for the
community 1) to study social context around The Ubol Ratana Dam where is the source of clam culture
2) to search the way to produce the products from clam shell 3)to create the new products from clam
shell to be another way for making people career 4)to study the people’s satisfaction from the new original
products.
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The first step of the research is to study all of information from the internet then, observe and
classify the problems and what people want in their community, including planning to seek and identify the
method of production information to originate the products.
The inspection will be next step to survey the consumer satisfaction, by using questionnaire to
record the statistic before analyzing as the frequency, percentage and average.
Finally, all information will be analyzed to find the result in the making sample. The researcher
hope the products which was originated to be an usefulness to any community and hope that people can
also create, adept and produce by themselves as their new products and also to be the new unique
character of the community.

บทนํา
ความสําคัญของปัญหา
การพัฒนาชุมชนเป็นบูรณาการศาสตร์ ซึ่งรวมเอาปรัชญา แนวคิด หลักการจากสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์หลาย
สาขา เช่น สังคมวิทยา มานุษยวิทยา รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ชาติพันธุ์ วรรณคดี ปรัชญา จิตวิทยา การบริหารและการศึกษา
เข้ามาผสมผสานแล้วสร้างองค์ความรู้ขึ้นมาใหม่ ดังนั้น การศึกษาวิชาการทางด้านการพัฒนาชุมชนจึงต้องมีความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับศาสตร์ต่าง ๆ เหล่านี้เป็นอย่างดี เนื้อหาสาระในวิชานี้จึงประกอบด้วยมิติทางวิชาการหลายมิติที่ซ้อนทับ เคลื่อนไหว และ
มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน รวมทั้งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาผู้ที่ศึกษาจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจในทุกบริบทที่เกี่ยวข้อง
จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลและลงพื้นที่เพื่อทําการสัมภาษณ์คนในท้องถิ่นเบื้องต้นบริเวณเขื่อนอุบลรัตน์ หมู่6 บ้าน
หนองผือ ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่นชาวบ้านได้ให้สัมภาษณ์ว่าภายในชุมชนบ้านหนองผือชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพ
เกษตรและประมงแต่ก็ไม่ได้มีรายได้มากนักซึ่งชาวบ้านที่ทําอาชีพเกษตรนั้นเมื่อหมดหน้านาก็จะมีชาวบ้านบางกลุ่มที่ไม่มีงานทํา
ชาวบ้านจึงมีความต้องการที่จะมีรายได้เสริมเพิ่มมากขึ้นจากการสังเกตุพบว่าภายในเขื่อนอุบลรัตน์มีสัตว์น้ําจําพวกปลาและหอย
หลายชนิด และเนื่องจากอยู่ใกล้แหล่งน้ําผู้คนจึงให้ความสําคัญกับสัตว์น้ําจําพวกปลาที่หาได้ง่ายในละแวกนั้นซึ่งสามารถนํามา
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารออกวางจําหน่าย เช่น ส้มปลาตอง ปลาแดดเดียว ปลาแผ่น ปลาสายเดี่ยว ไข่ปลา และหม่ําไข่ปลา
เป็นต้น จึงพบว่าจํานวนเปลือกหอยกาบที่มีอยู่มากมายหลากหลายชนิดในเขื่อนอุบลรัตน์ นั้นถูกทิ้งและไม่ได้นําไปใช้ประโยชน์
เพราะเนื้อหอยกาบเป็นได้เพียงอาหารของชาวบ้าน ดังนั้นเปลือกหอยกาบจึงเป็นวัสดุเหลือที่ไม่ได้ถูกใช้งานเป็นจํานวนมาก
หลังจากที่มีการศึกษาและพูดคุยกับชาวบ้านทําให้พบว่าเปลือกหอยนั้นมีศักยภาพและจํานวนเพียงพอที่จะนําไปใช้
ประโยชน์ได้ ประกอบกับชาวบ้านเล่าว่ามีบุคคลที่ทําการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการแปรรูปเปลือกหอย คือ รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์
คํา อาจารย์คณะ ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ศึกษาค้นคว้าและทดลองนําเปลือกหอยกาบที่เหลือใช้นี้มาประยุกต์
โดยการตกแต่งปิดผิวพระพุทธรูป "พระเจ้าใหญ่ศรีมงคล" ห่อหุ้มด้วยเปลือกหอยกาบ ที่ศาลาของวัดศรีมงคล หมู่ 6 บ้านหนอง
ผือ ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่นจากข้อมูลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะนําเปลือกหอยกาบเหลือใช้เหล่านี้มาประยุกต์ให้
เปลือกหอยเหล่านี้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ประจําพื้นที่หรือสินค้าโอทอปที่สามารถนําออกวางจําหน่ายในชุมชนหรือส่งออกไปขายใน
ต่างพื้นที่ เพื่อเป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่เหลือใช้นั้นคือจํานวนเปลือกหอยที่เหลืออยู่มากมาย นํามาสร้างผลิตภัณฑ์เป็น
สินค้าออกวางจําหน่าย เป็นการสนับสนุนอาชีพให้แก่กลุ่มแม่บ้านที่ไม่ได้ประกอบอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านในชุมชน
พื้นที่นั้นอีกด้วย

20

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ตุลาคม 2555 – มีนาคม 2556
________________________________________________________________________________________

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาบริบทชุมชนรอบเขื่อนอุบลรัตน์แหล่งเพาะเลี้ยงหอยกาบ
2.เพื่อหาแนวทางนําเปลือกหอยกาบที่เหลือใช้มาทําการออกแบบสร้างผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชุน
3.เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์สนามประดับตกแต่งด้วยวัสดุจากเปลือกหอยกาบเพื่อเป็นแนวทางการสร้าง
อาชีพให้กับชุมชนรอบเขื่อนอุบลรัตน์
4.เพื่อศึกษาความพอใจจากผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่สร้างขึ้น

สมมุติฐานของการศึกษา
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่สร้างขึ้นสามารถเป็นแนวทางการสร้างอาชีพได้รวมทั้งได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค

ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาเกี่ยวกับการนําวัสดุเหลือใช้จากชุมชนนั้นๆมาประยุกต์จนก่อให้เกิดรายได้มาพัฒนาท้องถิ่น โดยจํานวนหอย
กาบที่มีมาก และ การผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนโดยปัจจุบันในท้องถิ่นที่ทําการศึกษา ยังไม่พบว่ามีการใช้
ประโยชน์ จ ากหอยกาบที่ มี อ ยู่ จํ า นวนมาก จึ ง มี แ นวคิ ด ที่ จ ะนํ า วั ส ดุ เ หลื อ ใช้ ใ นท้ อ งถิ่ น มาแปรรู ป เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เครื่ อ งใช้
ออกจําหน่ายและนํามาซึ่งรายได้สู่ชุมชนซึ่งกําหนดขอบเขตการศึกษาดังต่อไปนี้
1.ศึกษาและวิเคราะห์การนําหอยกาบมาใช้ประโยชน์
2.ทําการออกแบบเป็น 2 ระยะ
2.1สร้างแบบชิ้นที่1 ทําการออกแบบ
2.2ปรับปรุงแบบจาก 2 แบบ เป็น 4 แบบ แล้วจึงนํามาสอบถามผู้บริโภค จนเหลือเพียง 1 แบบ และผ่าน
อาจารย์ที่ปรึกษาจนเหลือแบบสุดท้าย
3 สร้างโมเดลจําลอง 1ชุด 4 แบบ ประกอบด้วย ม้านั่งยาว เก้าอี้ โต๊ะ กระถางต้นไม้ 2 ชิ้น
4 สร้างต้นแบบขึ้นมา 2 ชิ้น จาก 4 ชิ้น
5 ศึกษาความพึงพอใจจากผู้ผลิต และผู้บริโภค
6 สรุปรายงานผลการวิจัย

วิธีดําเนินการวิจัย
ระเบียบวิธีวิจัย
1. รวบรวมข้อมูล โดยการค้นคว้าจากข้อมูลวิจัย
1.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหอยกาบ
1.2 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้าง ลักษณะ และองค์ประกอบของหอยกาบ
1.3 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากเปลือกหอยกาบที่มีในท้องตลาดปัจจุบัน
1.4 ศึกษาหาแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเปลือกหอยกาบ
1.5 ศึกษางานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.6 ศึกษาแนวคิดและทฤษฏีในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้ตกแต่งภายนอกบ้าน
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2. สร้างเครื่องมือวิจัย การสังเกต และสัมภาษณ์
2.1 สัมภาษณ์และหาข้อมูลด้านต่างๆจากผู้อาศัยในชุมชนใกล้เคียงเขื่อนอุบลรัตน์ เพื่อหาข้อกําหนดในการ
ออกแบบ (Criteria)
2.2 สัมภาษณ์และหาข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญท้องถิ่นในเรื่องของหอยกาบ
2.3 สังเกตและวิเคราะห์เกี่ยวกับจํานวนหอยกาบที่มีอยู่ และเข้าไปมีส่วนร่วมในการงมหอย(Participant to
Observation) เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบจํานวนหอยกาบที่จะนํามาใช้ทําเป็นผลิตภัณฑ์จริงว่ามีจํานวนวัสดุมาก
พอที่จะใช้ทําผลิตภัณฑ์สําหรับออกวางจําหน่าย
2.4สัมภาษณ์ความต้องการจากผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากหอยกาบ
3. วิเคราะห์ข้อมูล
3.1 วิเคราะห์ข้อจํากัดของการนําหอยกาบมาทําเป็นผลิตภัณฑ์
3.2 วิเคราะห์หลักการการออกแบบผลิตภัณฑ์ของใช้และตกแต่งบ้านที่สามารถนํามาประโยชน์ได้จริง
3.3 วิเคราะห์แนวทางการนําวัสดุจากหอยมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์
4. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล
5. การออกแบบ
ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้และของตกแต่งบ้านเป็นแนวทางตัวอย่าง โดยดําเนินการตามผลการวิจัยและผล
สัมภาษณ์จากแบบสอบถามเป็นสําคัญ
6. การเสนอแนะ
ประเมินผลการวิจัยตลอดจนทําการอภิปราย เพื่อเสนอแนะความคิดเห็นของผู้วิจัย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.นําข้อมูลและผลการวิเคราะห์ที่ได้ศึกษาค้นคว้ามาเป็นแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้และของตกแต่ง
บ้านที่ทําจากวัสดุเปลือกหอยเพื่อช่วยพัฒนารายได้และส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้านในชุมชน
2.ได้องค์ความรู้ใหม่เพื่อเป็นกรณีศึกษาและต้นแบบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อื่นๆต่อไป
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เริม่ ต้น

ภาพ 1 แสดงแผนผังวิธีดําเนินงานวิจัย
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สรุปผลการวิจัย
ตอนที่1
แบบสอบถามที่1 จากการเข้าไปสํารวจกลุ่มชาวบ้านผู้ผลิต พบว่า เพศชายและเพศหญิง มีอัตราที่ใกล้เคียงกัน มีอายุ
ระหว่าง 31-43 ปี มีสถานภาพสมรสแล้ว ประกอบอาชีพทํานา มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 1,000-5,000 บาท ซึ่งทุกคนมีความ
สนใจที่จะเพิ่มรายได้ให้กับตนเองจากโครงการนี้ โดยส่วนใหญ่สนใจผลิตสินค้าในรูปแบบ OTOP และเฟอร์นิเจอร์ตกแต่ง
แบบสอบถามที่2 ผลการวิเคราะห์กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายจํานวน 100 คน โดยการเก็บข้อมูลออนไลน์ผ่านเว็ปไซต์
www.surveymonkey.com เป็นวัยกลางคน มีสถานภาพโสด ส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และธุรกิจส่วนตัว มี
รายได้ต่อเดือนอยู่ที่ 10,000-20,000 บาท เหตุผลหลักในการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์หรือของตกแต่งบ้าน คือ ต้องการตกแต่งบ้าน
หรือห้องใหม่ และปัจ จัยในการเลือกซื้อขึ้นอยู่กับความสวยงามและคุณ ภาพ ซึ่ง ส่ วนมากสนใจของตกแต่งภายในบ้า นเป็น
“โซฟา” ส่วนของตกแต่งภายนอกเป็น “ม้านั่งยาว” ส่วนใหญ่สนใจซื้อสินค้าแบบชิ้นเดียว ในด้านราคา กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย มี
ความเห็นว่า ราคา 5,000-15,000 บาท/1ชุด (โต๊ะ เก้าอี้ ม้านั่งยาว กระถางต้นไม้) และ 1,000-3,000 บาท/1ชิ้น เป็นราคาที่
เหมาะสมที่สุด
ตาราง 1. ตารางแสดงลําดับความสําคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
ลําดับความสําคัญในการ
ตัดสินใจเลือกซื้อ
คุณภาพ
ยี่ห้อ
ราคา
วัตถุดิบ
ความสวยงาม
ความเข้ากันกับสินค้า
ชิ้นอื่นๆที่มีอยู่เดิม

สําคัญ
ที่สุด
41.1%
0.0%
11.4%
3.2%
41.8%
11.5%

สําคัญ
อันดับ2
23.3%
2.2%
22.7%
17.2%
24.2%
14.6%

สําคัญ
อันดับ3
20.0%
5.4%
26.1%
24.7%
16.5%
10.4%

สําคัญ
อันดับ4
13.3%
10.8%
21.6%
29.0%
8.8%
14.6%

สําคัญ
อันดับ5
1.1%
28.0%
14.8%
18.3%
5.5%
25.0%

สําคัญ
น้อยที่สุด
1.1%
53.8%
3.4%
7.5%
3.3%
24.0%

Rating
Average
4.87
1.74
3.84
3.35
4.78
3.01

ตอนที่ 2
เป็นผลการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากพื้นที่จริงโดยการเก็บข้อมูลจากการสังเกตและสัมภาษณ์จากผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ
ดังนี้
1. รศ.ดร.อุทัยวรรณ โกวิทวที ผู้ เชี่ยวชาญด้านหอยกาบน้ําจืด คณะสัตววิทยา มหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร์แ ละ
อาจารย์จุฑามาศ จิวาลักษณ์ อาจารย์คณะสัตว์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เป็นผู้ทําวิจัยเรื่องหอยน้ําจืดของไทยและการใช้ประโยชน์จากเปลือกหอยน้ําจืดในประเทศไทยพบว่าหอยน้ําจืดนั้นมี
การแพร่พันธุ์อย่างรวดเร็วและจํานวนมาก เพียงพอที่จะทําเป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้และยังสามารถนําทุกส่วนของหอยมาใช้
ประโยชน์ได้ทั้งหมด
2. ผศ.ดร.สมเจตน์ พัชรพันธ์ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุศาสตร์ จากการสัมภาษณ์ได้แนวทางด้านวัสดุใหม่คือการนําเอาเปลือกหอยกาบมาบดละเอียด
ไปผสมกับเนื้อเรซิ่นเพื่อทํามุขเทียมแต่จากการทดลองไม่ได้ผลดีอย่างที่คิดไว้จึงต้องเปลี่ยนเป็นวิธีอื่นแทน
24
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3.บริษัท ชาลี มารีนจํากัด จํากัด ผู้ผลิตและจัดจําหน่ายของชําร่วยจากเปลือกหอย
จากการศึกษาในเรื่องของการปรับแต่งเปลี่ยนสีเปลือกหอยกาบนั้นใช่วิธีย้อมสีเปลือกหอยดีที่สุดเพราะนอกจากจะได้
สีสันสวยงามแล้วยังแสดงถึงลวดลายบนเปลือกหอยได้ ซึ่งระยะเวลาในการย้อมจะมีผลต่อความเข้มของสีด้วย
4. กลุ่มหมู่บ้านเครื่องจักรสานจังหวัดขอนแก่น
จากการทดลองใช้เครื่องจักรสานรัดเปลือกหอยนั้นพบว่าผลออกมาไม่ดีเท่าที่ควรเนื่องจากเครื่องจักสานไม่สามารถรัด
เปลือกหอยให้แน่นหนา ทําได้เพียงเว้นช่องและติดเปลือกหอยเข้าไปประดับเท่านั้นเอง
5. อาจารย์จักรกริศษ์ สุขสวัสดิ์ ครูภูมิปัญญาไทยด้านศิลปกรรม สํานักงานเลขาธิกาสภาการศึกษา (ช่างประดับมุก)
กระทรวงศึกษาธิการ
ได้แนะนําวิธีการเขียนลวดลายบนชิ้นผิวเปลือกหอยซึ่งต้องใช้เวลาและความเชี่ยวชาญในการแกะลวดลาย จึงสรุปได้ว่า
ไม่ควรนํามาใช้ในการผลิตแต่อาจใช้ในการต่อยอดและเพิ่มคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนได้
6. นายโสภณ รอดคลองตัน ช่างประดับมุก
ผู้วิจัยได้ทําการทดลองการวางมุกและเคลือบผิวมุกในรูปแบบ Pattern พบว่าสามารถผลิตได้ตามแบบที่วางไว้ทุก
ประการซึ่งเป็นวิธีที่รวดเร็วและได้มาตรฐานคุณภาพใกล้เคียงกันทุกชิ้นและวิธีผลิตก็ไม่ซับซ้อน
7. นายพงษ์คักดิ์ พนาพุฒิกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท พงษ์พนา จํากัด ผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุไฟเบอร์กลาสและวัตถุดิบ
ที่เกี่ยวข้องในท้องตลาด
ผู้วิจัยได้ทําการทดลองโดยใช่ไฟเบอร์กลาสในการผลิตพบว่าสามารถทําได้คล้ายเคียงกับการใช้ไม้และคอนกรีต ต่างกัน
เพียงต้องใช้น้ํายาเรซิ่นเคลือบผิวทับอีกขั้นตอนหนึ่ง ลงแล้วได้ทั้งความเงางามและแน่นหนาไม่ร่อน
8. นาย สมเกียรติ ประเสริฐสม ช่างทํากระถางต้นปูนจากบล็อกไม้ นาง กัญญารัตน์ ยอดพฤกชา ขึ้นมือ ช่างทําโต๊ะ
เก้าอี้ปูนโดยการขึ้นโครงรวดแล้วปั้นด้วยมือ นาย นิวัฒน์ ใจแก้วมา โมปูน ช่างทํากระถางต้นไม้ปูนจากบล็อคปูน
จากการทดลองเรื่องคอนกรีตพบว่าการใช้บล็อคปูนได้ชิ้นงานเฟอร์นิเจอร์ออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดเนื่องจากบล็อกไม้ไม่
สามารถขึ้นรูปทรงที่เป็น ORGANICFORM ได้จะทําได้ดีเฉพาะรูปทรงเหลี่ยมและการขึ้นลวกเหล็กปั้นมือนี้ผลิตได้ช้าแล้วได้
ชิ้นงานออกมาไม่ได้มาตรฐาน เหมือนกันทุกชิ้น
9. นายสุรสีห์ กุลละวณิชย์ ผู้จัดการบริหารและบุคคล บริษัทสยามวิจัยและนวตกรรม จํากัด
ผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุคอนกรีตและปูนซีเมนต์
จากการปรึกษาและทดลองนําเอาโฟมเม็ดและโฟมแผ่นผสมกับปูนซีเมนต์สามารถทําให้ชิ้นงานมีน้ําหนักเบาขึ้นถึง30
เปอร์เซ็นซึ่งช่วยในเรื่องของการเคลื่อนย้ายได้ดีกว่าการใช้ปูนซีเมนต์แบบ100เปอร์เซ็น
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความสนใจของกลุ่มชาวบ้านผู้ผลิตบริเวณพื่นที่วิจัยและแบบสัมภาษณ์ของผู้เชี่ยวชาญ
ทางเรื่องหอยน้ําจืดและผู้เชี่ยวชาญด้านการนําเปลือกหอยกาบมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ รวมถึงแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้บริโภคและกลุ่มเป้าหมายก่อนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเปลือกหอยกาบ
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ตอนที่ 3
ผลการขึ้นแบบจําลองสามมิติที่ได้จากการสังเคราะห์ข้อมูล
จากการวิเคราะห์แบบสอบถามกลุ่มที่ 1และ2 ซึ่งได้แก่ กลุ่มชาวบ้านผู้ผลิต และกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย ควบคู่กับการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ศึกษาและค้นคว้าจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญวัสดุเปลือกหอยกาบ สามารถสังเคราะห์ขึ้นเป็นเฟอร์นิเจอร์ได้ 7 ชุด
โดยใช้คอมพิวเตอร์สร้างแบบจําลองสามมิติ ดังนี้

ภาพ 2 แสดงแบบร่างเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจความเหมาะสม ด้านความงาม การใช้งาน แล้วการผลิต
แบบสอบถามที่3
จากผลการประเมินการออกแบบชุดเฟอร์นิเจอร์ทั้ง 7 ชุด โดยผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 9 คน พบว่าแต่ละคนเลือกแบบตาม
เกณฑ์ด้านความสวยงาม ด้านการใช้งาน และด้านการผลิต เป็นไปในแนวโน้มเดียวกันคือ แบบที่ 6 และแบบที่ 7 เพราะเป็นแบบ
ที่มีความเหมาะสมต่อการใช้งานและการผลิต เนื่องจากมีความคิด และการออกแบบที่ดี น้ําหนักเบา สามารถใช้งานได้จริง
ตาราง 2.การเลือกแบบผ่านผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแบบ
เกณฑ์

แบบที่ 1

แบบที่ 2

แบบที่ 3

แบบที่ 4

แบบที่ 5

แบบที่ 6

แบบที่ 7

ด้านความสวยงาม
ด้านการใช้งาน
ด้านการผลิต

1
1
-

1
-

2
1
1

2
2
1

1
2
1

9
9
9

9
9
9
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ตอนที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลหลังการออกแบบและพัฒนา ปรับเปลี่ยนจากผู้เชี่ยวชาญและตรวจสอบโดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่

ภาพ 3 แสดงแบบไหมไทย

ภาพ 4 แสดงแบบจักสาน
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ภาพ 5 แสดงแบบขาวม้า

ภาพ 6 แสดงแบบทรงอีสาน
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ตอนที่ 5
จากแบบสอบถามกลุ่มที่ 4 ซึ่งเป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ จํานวน 100 คน โดยการเก็บ
ข้อมูลออนไลน์ผ่านเว็ปไซต์ www.surveymonkey.com
พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 25-30 ปี มีสถานภาพโสด อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้อยู่ที่ 20,001-30,000 บาท
ซึ่งส่วนใหญ่เน้นความสวยงามเป็นหลัก โดยเลือกแบบที่ 1 มีความสวยงามที่สุด ในด้านราคา กลุ่มเป้าหมาย มีความเห็นว่า ราคา
15,001-25,000 บาท/1ชุด (โต๊ะ เก้าอี้ ม้านั่งยาว กระถางต้นไม้) และ 3,000-4,000 บาท/1ชิ้น เป็นราคาที่เหมาะสมที่สุด ส่วน
สถานที่จัดจําหน่าย กลุ่มเป้าหมายคิดว่า เว็ปไซต์ เหมาะสมที่สุด
ตาราง 3 ผลสรุปความพึ่งพอใจจากผู้บริโภค
คะแนนความเหมาะสมต่อผลิตภัณฑ์

แบบที่ 1

แบบที่ 2

แบบที่ 3

แบบที่ 4

ความสวยงาม
การใช้งาน

39.0%
22.0%

30.0%
19.0%

11.0%
23.0%

20.0%
36.0%

แนวความคิด

23.0%

27.0%

22.0%

28.0%

ความเป็นไปได้ในท้องตลาด
ความประทับใจโดยรวม
รวม

24.0%
34.0%
142

22.0%
26.0%
124

28.0%
16.0%
100

26.0%
24.0%
134

ตาราง 4.ราคาความเหมาะสมของเฟอร์นิเจอร์ 1 ชุดที่มีผลต่อผู้บริโภค
ระดับราคาที่คุณคิดว่าเหมาะสมสําหรับ
เฟอร์นิเจอร์ แฮนด์เมด ที่ใช้เปลือกหอย
ตกแต่งพื้นผิว 1 ชุด
7,000-10,000
10,001-15,000
15,001-25,000
25,001-30,000
30,000 ขึ้นไป
อื่นๆ
รวม

ค่าร้อยละ
(Percentage)
26.0%
31.0%
36.0%
6.0%
1.0%
0.0%
100
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ค่าความถี่
(Frequency)
26
31
36
6
1
0
100
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ตาราง 5 ราคาความเหมาะสมของเฟอร์นิเจอร์ 1 ชิ้นที่มีผลต่อผู้บริโภค
ระดับราคาที่คุณคิดว่าเหมาะสมสําหรับ
เฟอร์นิเจอร์ แฮนด์เมด ที่ใช้เปลือกหอย
ตกแต่งพื้นผิว 1 ชิ้น
2,000-3,000
3,001-4,000
4,001-5,000
5,001-7,000
7,000 ขึ้นไป
อื่นๆ
รวม

ค่าร้อยละ
(Percentage)
32.0%
34.0%
20.0%
10.0%
4.0%
0.0%
100.0%

ค่าความถี่
(Frequency)
32
34
20
10
4
0
100

ภาพ 7.แสดงผลผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มผู้บริโภคพึงพอใจ
อภิปรายผลการวิจัย
ในส่วนของงานวิจัยนี้ ได้ใช้หลักแนวคิดของการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ตามรูปแบบของท้องถิ่น คือการนําวัสดุที่มีอยู่ใน
ชุมชนจังหวัดขอนแก่น มาเป็นส่วนประกอบหลักของชิ้นงาน ได้แก่ วัสดุเปลือกหอยกาบ รวมไปถึงการศึกษาและสังเกตวิถีชีวิต
และรูปแบบความเป็นอยู่ของท้องถิ่นนั้น คู่กันกับการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ตามแบบสมัยนิยม โดยมีการคํานึงถึงรูปทรงและการใช้
สีของเฟอร์นิเจอร์ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน ได้แก่ การใช้ปูนเป็นวัสดุหลักของเฟอร์นิเจอร์นี้ เนื่องจากสอดคล้องกับความ
ต้องการของลูกค้าและการใช้งานในชีวติ ประจําวันในยุคสมัยนี้
30
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จากผลสรุปความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการสร้างผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์จากวัสดุเปลือกหอยกาบเพื่อส่งเสริม
การเพิ่มมูลค่าทางอาชีพของกลุ่มชุมชนละแวกเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น สามารถทําได้สําหรับผู้ประกอบการรายย่อยซึ่ง
การออกแบบและพัฒนาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดําเนินกระบวนการออกแบบ โดยมีแนวความคิดที่จะนําเสนอรูปแบบร่วมสมัย โดยการ
ประยุกต์ใช้แนวคิดของการใช้วัสดุปูน และการออกแบบให้ใช้งานง่ายสอดคล้องกับความต้องการของตลาดร่วมสมัย ควบคู่กับ
ศิลปะการออกแบบเฟอร์นิเจอร์โดยการใช้ลวดลายจากศิลปะภาคอิสานที่แสดงถึงเอกลักษณ์ภาคอิสาน ซึ่งคํานึงถึงความเป็นไปได้
ในการผลิตเป็นหลักในด้านของรูปแบบที่ปรากฏในผลการออกแบบนั้นล้วนมีที่มาจากหลักคิดและแนวทางในการออกแบบที่ได้
สังเคราะห์ รวมถึงความต้องการทางด้านการตลาดของผู้บริโภค สามารถยืนยันได้จากผลสํารวจการยอมรับความคิดเห็นมีพื้น
ฐานข้อมูลไปทิศทางเดียวกันในเชิงบวก และการนําเสนอผลงานต่อกลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้พบประเด็นข้อเสนอแนะที่มีความ
หลากหลาย เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับศิลปะภาคอิสานแตกต่างกันโดยสถานะต่างๆของกลุ่มตัวอย่าง แต่
ผลรวมที่สรุปได้ คือ การนําหลักคิดต่างๆ ที่ได้จากการสังเคราะห์นั้นมาใช้ในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากวัสดุเปลือกหอยกาบ
โดยมีแนวโน้มที่สามารถผลิตได้จริงจากผู้ประกอบการรายย่อย
ทิศทางการนําความรู้จากหลักคิดในงานวิจัยนี้เพื่อส่งเสริมการสร้างมูลค่าทางอาชีพของกลุ่มชมชนละแวกเขื่อนอุบล
รัตน์ จังหวัดขอนแก่น ควรได้รับการนําไปใช้กับกลุ่มสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องต่อไปซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการขายสินค้า
ภาคอิสานให้เป็นหนึ่งในสินค้าที่ได้รับความนิยมทั่วไป
ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ความรู้ทั้งในด้านการสร้างบรรจุภัณฑ์จากวัสดุเปลือกหอยกาบ และ
ความรู้เกี่ยวกับศิลปะการออกแบบ ซึ่งผู้วิจัยได้เห็นประโยชน์จากความรู้ทั้งสองสาขาที่สามารถนํามาประยุกต์ และทําให้เกิด
แนวทางในการออกแบบการสร้างผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์จากวัสดุเปลือกหอยกาบเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์กลุ่มชุมชนภาคอิสานให้
แสดงออกซึ่งเอกลักษณ์ประจําภาค โดยนําเสนอความงานและเอกลักษณ์ไทยภาคอิสานในรูปแบบของเฟอร์นิเจอร์จากวัสดุ
เปลือกหอยกาบ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างมูลค่าให้กับการส่งออกทางวัฒนธรรมได้อีกทางหนึ่งด้วย
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
การดําเนินการวิจัยครั้งนี้มีสองส่วนที่ทําให้เกิดผลการวิจัยดังกล่าว ส่วนแรกคือการศึกษาและสํารวจข้อมูลเพื่อรวบรวม
สังเคราะห์เป็นรูปแบบการสร้างผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์จากวัสดุเปลือกหอยกาบ และผลการออกแบบโดยการพิจารณาจากหลักคิด
แบบต่างๆมาใช้ในการออกและส่วนที่สองคือการสํารวจความคิดเห็นแบบสอบถามเรื่อง “แบบสอบถามความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมายผู้บริโภคที่มีต่อเฟอร์นิเจอร์จากวัสดุเปลือกหอยกาบ” จากผลการศึกษาข้างต้นทําให้เกิดแนวความคิดประเด็น
เพิ่มเติมในการศึกษาเรื่องการออกแบบสร้างผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์จากวัสดุเปลือกหอยกาบเพื่อส่งเสริมการสร้างมูลค่าทางรายได้
ให้แก่กลุ่มชุมชนเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น พบว่าสามารถสรุปประเด็นข้อเสนอแนะจากโครงการวิจัยในครั้งนี้ ได้ดังนี้
1 ควรมีการเผยแพร่และให้คําแนะนําในเรื่องของการสร้างผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์จากวัสดุในท้องถิ่นว่ามีความสําคัญ และสามารถ
เพิ่มมูลค่าให้กับการจําหน่ายวัสดุที่มีอยู่ในชุมชนแก่ผู้ผลิตและผู้จําหน่าย
2 วัตถุดิบที่ใช้ในการบรรจุภัณฑ์ควรเป็นวัตถุดิบที่หาง่ายและมีอยู่ในท้องถิ่นที่ผู้ผลิตและผู้จําหน่ายสามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้
3 ควรจัดให้งบประมาณการจัดสรรให้วิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตเฟอร์นิเจอร์โดยสาธิตวิธีการทําอย่าง
ละเอียด เพื่อให้กลุ่มผู้ผลิตและผู้จําหน่ายสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่อไป
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บทคัดย่อ
การวิจัยผลการทดลองวัสดุเหลือใช้เพื่อการพัฒนาเฟอร์นิเจอร์แบ่งเป็นวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษากระบวนการขึ้นรูปและ
ผลิ ต เฟอร์ นิ เ จอร์ จากวั ส ดุ เ หลื อ ใช้ ป ระเภทถุ ง พลาสติ ก และกระดาษ และเพื่ อ ทดสอบความพึ ง พอใจของผู้ บ ริ โ ภคที่ มี ต่ อ
เฟอร์นิเจอร์จากวัสดุเหลือใช้ประเภทถุงพลาสติกและกระดาษ โดยการขึ้นรูปเฟอร์นิเจอร์แบ่งเป็น 3 ขั้นตอนหลัก คือ1. นํา
สังกะสีมาตัด พับ ตามขนาดของผลิตภัณฑ์ทั้งสี่ด้าน และยึดขอบทั้งสี่ด้านเพื่อความแข็งแรงด้วยไม้ จากนั้นนําสังกะสีพับตาม
ขนาดทั้งสี่ด้านในส่วนด้านในมีลักษณะทรงสี่เหลี่ยม นําดินเหนียวมาปิดรอยต่อระหว่างช่องว่าง เพื่อป้องกันการรั่วซึม 2. เตรียม
วัสดุเหลือใช้ประเภทกระดาษและถุงพลาสติก ตัด หรือฉีกเป็นรูปทรงตามความต้องการ 3. ขึ้นรูปเฟอร์นิเจอร์ ประกอบด้วย (1)
น้ํายา PC-600-S หรือสารโพลิเอสเตอร์ (2) ตัวช่วยเร่งปฏิกิริยา (3) ตัวทําแข็ง และ (4) วัสดุเหลือใช้ประเภทกระดาษและ
ถุงพลาสติก ผสมให้เข้ากันในภาชนะ และ 4. การเทลงพิมพ์ที่เตรียมไว้ โดยรอให้เกิดการแข็งตัว ประมาณ 20 นาที จึงถอดพิมพ์
สังกะสีออกจะได้รูปทรงเฟอร์นิเจอร์ ประเภทเก้าอี้สาธารณะ ตามแบบ และนําไปขัดแต่งพื้นผิวตามความต้องการ จากนั้นนําไป
ทดสอบความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อเฟอร์นิเจอร์จากวัสดุเหลือใช้ประเภทถุงพลาสติกและกระดาษพบว่ามีคะแนนเฉลี่ย
4.02 (0.68) ผู้บริโภค มีความพึงพอใจมาก
คําสําคัญ : ผลของการทดลอง ; วัสดุเหลือใช้ ; การพัฒนาเฟอร์นิเจอร์
Abstract
The research of the testing on the waste products to develop furniture was divided on the
purpose: to study the process of mould and production furniture from plastic bag and paper wastes and to
test the consumers’ satisfaction in them which the mould furniture could has been divided into three
main steps: 1. bring and cut the corrugated iron sheet and fold it in four sides following the size of the
product then hold on the four sides with wood to make sure that it is strong after that bring the corrugated
iron sheet and fold it following the four sides which is a spare character than stop the joints with some clay
to protect the leak. 2. Provide the paper and plastic wastes than cut or tear them to be what shape you
like. 3.To mould the furniture have been included with (1) the PC-600-S chemical solution (2) reaction (3)
solidifying factor and (4) the paper and plastic waste things mixed each other in household utensils and (5)
Pouring them in the provided mould and waiting for twenty minutes until it get solidity and then take the
simulator of galvanized iron off you will get the shape of furniture, the public chair according to whatever
the mould is , than polish and decorate its surface as well as you like, after that make a testing it, the

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ตุลาคม 2555 - มีนาคม 2556
___________________________________________________________________________________

consumers’ satisfaction for the product had been found that 4.02(0.68) by overage which the consumers
have got a lot of satisfactions.
Key words: the result of testing; the waste things; the development of furniture.

บทนํา
ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันมีความแปรปรวนจากสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมอย่าง โดยสภาพอากาศบนโลกที่
เปลี่ยนแปลงทําให้เกิดภัยธรรมชาติในระดับที่รุนแรงเพิ่มขึ้นในขณะที่ ระบบอุตสาหกรรมปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ
ก๊าซเรือนกระจกประกอบด้วย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ร้อยละ 60 มีเธนร้อยละ 15 ฟรีออนร้อยละ 12 โอโซนร้อยละ 8 และไน
ตรัสออกไซด์ร้อยละ 5 เป็นผลให้เกิดภาวะโลกร้อนภาวะดังกล่าวมีความสัมพันธ์ต่อสิ่งแวดล้อม และสิ่งมีชีวิต ซึ่งต้นไม้เป็นปัจจัย
สําคัญในการต่อต้านกับปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะต้นไม้ยืนต้นสามารถ ดูดซับและขจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่มนุษย์มีส่วน
ในการสร้างขึ้นในแต่ละวัน เช่นการใช้กระดาษในชีวิตประจําวันผลิตจากเยื่อไม้ ซึ่งในการผลิตกระดาษ 1 ตันจะใช้ต้นไม้ 17 ต้น
ใช้น้ํามัน 31,500 ลิตร ใช้กระแสไฟฟ้า 4,100 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง และใช้น้ํา 3,000,000 ลิตร และมีปริมาณการทิ้งกระดาษที่ใช้
แล้วซึ่งพบเห็นได้ทั่วไปเป็น ปัญหาของสิ่ง แวดล้อม รวมถึงการทิ้งขยะของเสียที่หมักหมมกันนานจะเกิด ก๊าซมีเธนส่งผลต่อ
สิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกัน ขยะที่เกิดจากพลาสติกเป็นวัสดุที่ได้รับความนิยม ต่อผู้ผลิตในระบบอุตสาหกรรม และผู้บริโภคมีการ
เจริญเติบโตที่รวดเร็วมากในปัจจุบันอุตสาหกรรมพลาสติกของไทยมีการเจริญที่รวดเร็ว ตามสถิติในปี พ.ศ. 2512 มีโรงงาน
พลาสติกในประเทศไทยเพียง 36 โรงงาน ในปี พ.ศ. 2434 มีโรงงานพลาสติก 2,027 ซึ่งในปัจจุบันไม่เพียงแต่ผลิตสินค้าชดเชย
การนําเข้า ยังสามารถสามารถส่งสินค้าประเภทพลาสติกสู่ต่างประเทศได้ (สมไทย วงษ์เจริญ,2543 หน้า 50)
วัสดุประเภทกระดาษและพลาสติกมีปริมาณการนํามาใช้อย่างต่อเนื่อง การทดลองนําวัสดุมาใช้ในการออกแบบเพื่อนํา
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่เป็นวิธีการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต ในปัจจุบันการนําขยะประเภทกระดาษและ
พลาสติกนํามาพัฒนาเพื่อสามารถกลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้ง โดยผ่านขั้นตอนการคิดวิเคราะห์ตามกระบวนการออกแบบจะ
นําไปสู่การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีความสัมพันธ์ต่อการดําเนินชีวิตโดยคํานึงถึงหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยคํานึงถึง ด้าน
ประโยชน์ใช้สอยการพิจารณาความเหมาะสมด้านการใช้สอย ความสะดวกสบาย ความปลอดภัย วัสดุ และกรรมวิธีการผลิต
(อุดมศักดิ์ สาริบุตร,2549 หน้า 10) เป็นกระบวนการที่สามารถนําวัสดุเหลือใช้ประเภทถุงพลาสติกและกระดาษมาใช้ประโยชน์
ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เป็นหน่วยงานที่มีปริมาณวัสดุเหลือใช้ประเภทถุงพลาสติกและกระดาษเนื่องจากเป็น
สถาบันให้บริการด้านวิชาการทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์มีเนื้อที่ประมาณ 108 ไร่ 3 งาน 52 ตารางวา ปัจจุบันปี
พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีจํานวนคณะ 5 คณะประกอบด้วย คณะครุศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(คู่มือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์,2552) เป็นหน่วยงานหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์ที่มีปริมาณคนและอาคารสถานที่
เพื่อประกอบกิจกรรมทางการศึกษา ทําให้มีการใช้วัสดุประเภทกระดาษ และถุงพลาสติกอย่างต่อเนื่องส่งผลต่อการเกิดขยะ
ประเภทดังกล่าวในปริมาณมากที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม
ดังนั้นการศึกษาผลการทดลองนําวัสดุเหลือใช้ประเภทกระดาษ และพลาสติกจากถุงเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์
เป็นวิธีการแปรรูปขยะในมหาวิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัง หวัดนครสวรรค์โดยศึกษากระบวนการขึ้นรูปเพื่อนํา กลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่ ซึ่งคํานึงถึงหน้าที่ใช้สอย ความสวยงามและการเลือกใช้วัสดุตามหลักการออกแบบ อันจะส่งผลต่อการช่วยลด
ปัญหาสิ่งแวดล้อม และกระตุ่นเตือนการใช้วัสดุทางธรรมชาติอย่างคุ้มค่าในปัจจุบันโดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษากระบวนการขึ้นรูปและผลิตเฟอร์นิเจอร์ จากวัสดุเหลือใช้ประเภทถุงพลาสติกและกระดาษ
2. เพื่อทดสอบความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อเฟอร์นิเจอร์จากวัสดุเหลือใช้ประเภทถุงพลาสติกและกระดาษ

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจยั
กรอบแนวคิดที่ ใช้ในการวิจั ยผลการทดลองวัส ดุเหลือใช้เพื่อการพัฒนาเฟอร์นิ เจอร์ โดยนํา วัส ดุเหลือใช้ป ระเภท
กระดาษและพลาสติกศึกษากระบวนการขึ้นรูป ซึ่งมีอยู่ 2 ประเด็นดังนี้
1. การขึ้นรูปทรงผลิตภัณฑ์ใหม่
กระบวนการขึ้นรูปและผลิตเฟอร์นิเจอร์ โดยการแปรรูปขยะประเภทกระดาษและถุงพลาสติก กับสูตรส่วนผสมเพื่อขึ้น
รูปทรงผลิตภัณฑ์ใหม่ (ไพฑูรย์ ทองทรัพย์,2549 หน้า 25 ) ประกอบด้วยวัสดุเหลือใช้ประเภท กระดาษและพลาสติก 6 ส่วน
ผสมกับน้ํายา PC-600-S 4 ตัวช่วยเร่งปฏิกิริยา 0.5% และตัวทําให้แข็ง 1-2%
2. ทดสอบความพึงพอใจ
การทดสอบความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อเฟอร์นิเจอร์จากวัสดุเหลือใช้ประเภทถุงพลาสติกและกระดาษโดย พิจารณา
จากเกณฑ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อให้งานออกแบบประสบผลสําเร็จ (นวลน้อย บุญวงษ์,2542 หน้า 121) กําหนดประเด็น
การทดสอบความพึงพอใจดังนี้
1. ความพึงพอใจด้านประโยชน์ใช้สอย
2. ความพึงพอใจด้านคุณค่าทางความงาม
3. ความพึงพอใจด้านการเลือกใช้วัสดุ

ขอบเขตของการวิจัย
ผู้วิจัยศึกษาวิจัยผลการทดลองวัสดุเหลือใช้เพื่อการพัฒนาเฟอร์นิเจอร์ ประกอบด้วยประชาการและกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
กลุ่มประชากรคือ
ประชากรที่ใช้ในศึกษาผลของการทดลองวัสดุเหลือใช้เพื่อการพัฒนาเฟอร์นิเจอร์ ประกอบด้วย
1. จํานวนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จํานวน 7,714 คน
2. อาจารย์/เจ้าหน้าที่/บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จํานวน 569 คน
กลุ่มตัวอย่างคือ
กลุ่มตัวอย่างแบ่งออกเป็นหกกลุ่มดังนี้ กลุ่มตัวอย่างทดสอบความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการแปรรูปเฟอร์นิเจอร์จาก
วัสดุเหลือใช้ประเภทถุงพลาสติกและกระดาษ โดยการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบกําหนดสัดส่วน (Quota sampling)
ซึ่งประกอบด้วย
1. นักศึกษาคณะครุศาสตร์ 20 คน
2. นักศึกษาคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 20 คน
3. นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 20 คน
4. นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20 คน
5. นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 20 คน
6. อาจารย์/เจ้าหน้าที่/บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 20 คน
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นิยามศัพท์เฉพาะทีใ่ ช้ในการวิจัย
1. วัสดุเหลือใช้ หมายถึงวัสดุที่เป็นของที่ใช้แล้วประเภทกระดาษและถุงพลาสติก
2. การพัฒนาเฟอร์นิเจอร์ หมายถึงการนําวัสดุเหลือใช้ประเภทถุงพลาสติกและกระดาษที่ใช้แล้วมาทําการออกแบบใหม่
3. ความพึงพอใจ หมายถึงผู้บริโภคมีความความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่ออกแบบพัฒนาขึ้นจากวัสดุเหลือใช้ประเภท
ถุงพลาสติกและกระดาษ ประกอบด้วยความพึงพอใจด้านประโยชน์ใช้สอย ความงาม และการเลือกใช้วัสดุ

เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยผลของการทดลองวัสดุเหลือใช้เพื่อการพัฒนาเฟอร์นิเจอร์ตามวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย
1. เครื่องมือศึกษากระบวนการขึ้นรูปและผลิตเฟอร์นิเจอร์ จากวัสดุเหลือใช้ประเภทถุงพลาสติกและกระดาษ ผู้วิจัยออกแบบและ
คัดเลือกโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินค่าจากแบบสอบถามโดยพิจารณาใน 5 ระดับ (Rating Scale)
2. เครื่องมือทดสอบความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อเฟอร์นิเจอร์จากวัสดุเหลือใช้ประเภทถุงพลาสติกและกระดาษโดยการใช้
เครื่องมือจากแบบสอบถาม ถามผู้บริโภคพิจารณาประเมินค่าใน 5 ระดับ (Rating Scale)

สรุปผลการวิจยั
ผลการวิจัยสรุปตามขั้นตอนของวัตถุประสงค์ คือศึกษากระบวนการขึ้นรู ปเพื่อผลิตเฟอร์นิเจอร์จากวัส ดุเหลื อใช้
ประเภทถุงพลาสติกและกระดาษ และทดสอบความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อเฟอร์นิเจอร์จากวัสดุเหลือใช้ประเภทถุงพลาสติก
และกระดาษ โดยสรุปผลกระบวนการขึ้นรูป ดังตารางต่อไปนี้
ตาราง 1 แสดงผลขั้นตอนการทําพิมพ์เพื่อขึ้นรูปผลิตเฟอร์นิเจอร์ จากวัสดุเหลือใช้ประเภทถุงพลาสติกและกระดาษ
ลําดับ

ภาพตัวอย่าง

รายละเอียด

1

นําสังกะสีพับตามขนาดของผลิตภัณฑ์ทั้งสี่ด้านในส่วนขนาดด้าน
นอก

2

ยึดขอบทั้งสี่ด้านเพื่อความแข็งแรงของรูปทรง ด้านนอก ด้วยไม้
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3

นํ า สั ง กะสี พั บ ตามขนาดของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ทั้ ง สี่ ด้ า นในส่ ว นในเพื่ อ
รูปทรงของผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะทรงสี่เหลี่ยม

4

นําดินเหนียวมาปิดรอยต่อระหว่างช่องว่างโดยทั่ว เพื่อป้องกัน
การรั่วซึมในขณะเข้าสู่ขั้นตอนการหล่อต่อไป

5

เมื่อนําดินเหนียวมาปิดรอยต่อตามจุดต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว ควร
ยึดติดความแข็งแรงทั้งสี่มุมด้วยดินเหนียวเพื่อป้องกันการผิดพลาดของ
รูปทรง ในขั้นตอนการหล่อ

ตาราง 2 แสดงผลขั้นตอนการจัดเตรียมวัสดุเหลือใช้ประเภทถุงพลาสติกและกระดาษ
ลําดับ
1

2

ภาพตัวอย่าง

รายละเอียด
วัสดุเหลือประเภทกระดาษและถุงพลาสติก

เตรียมภาชนะ และกรรไก หรืออุปกรณ์อื่นๆ ตามความเหมาะสม
เพื่อเปลี่ยนสภาพวัสดุเหลือใช้ประเภทกระดาษและพลาสติก แล้วเก็บ
ไว้เพื่อขั้นตอนการหล่อต่อไป
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3

เปลี่ ย นสภาพวั ส ดุ เ หลื อ ใช้ ป ระเภทกระดาษและพลาสติ ก ด้ ว ย
วิธีการตัด

4

รูปทรงและขนาดของวัสดุเหลือใช้ประเภทกระดาษและพลาสติก
อาจแต่งต่างกันตามความต้องการของผู้ผลิต

5

วัสดุเหลือใช้ประเภทกระดาษและพลาสติกที่ตัดเสร็จจะมีขนาด
เล็ก และมีรูปทรง แตกต่างกัน

ตาราง 3 แสดงผลขั้นตอนการขึ้นรูปผลิตเฟอร์นิเจอร์ จากวัสดุเหลือใช้ประเภทถุงพลาสติกและกระดาษ
ลําดับ
1

2

ภาพตัวอย่าง

รายละเอียด
การหล่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ก้ า อี้ ส าธารณะประกอบด้ ว ยอุ ป กรณ์ ดั ง นี้
(1) น้ํายาเรซิน PC-600-S (2) ตัวช่วยเร่งปฏิกิริยา (3) ตัวทําแข็ง (4)
วัสดุเหลือใช้ประเภทกระดาษและพลาสติก

การผสมส่ ว นต่ า งๆ ในอั ต ราส่ ว นดั ง ภาพ ประกอบด้ ว ย
(1) น้ํายาเรซิน PC-600-S (2) ตัวช่วยเร่งปฏิกิริยา (3) ตัวทําแข็ง
(4) วัสดุเหลือใช้ประเภทกระดาษและพลาสติก
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3

ผสมให้เข้ากันโดยทั่วในภาชนะ ที่ประกอบด้วย (1) น้ํายาเรซิน
PC-600-S (2) ตัวช่วยเร่งปฏิกิริยา (3) ตัวทําแข็ง (4) วัสดุเหลือใช้
ประเภทกระดาษและพลาสติก

4

เทลงพิมพ์ที่เตรียมไว้ โดยรอให้เกิดการแข็งตัว ประมาณ 20 นาที
จนเสร็จสิ้น

5

เมื่ อ เทลงพิ ม พ์ เ สร็ จ สิ้ น และทิ้ ง ช่ ว งเวลาการแข็ ง ตั ว ประมาณ
20
นาที จึงถอดพิ มพ์สังกะสี ออกจะได้รูปทรงผลิตภัณฑ์เก้า อี้
สาธารณะ ตามแบบ และนําไปขัดแต่งพื้นผิวตามต้องการ

สรุปขั้นตอนกระบวนการขึ้นรูปและผลิตเฟอร์นิเจอร์ จากวัสดุเหลือใช้ประเภทถุงพลาสติกและกระดาษ สามารถ
แบ่งเป็น 3 ขั้นตอนหลัก ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1.การนําสังกะสีมาตัด พับ ตามขนาดของผลิตภัณฑ์ทั้งสี่ด้านในส่วนด้านนอก และยึดขอบทั้งสี่ด้านเพื่อความ
แข็งแรงของรูปทรงด้านนอกด้วยไม้ หลังจากนั้นนําสังกะสีพับตามขนาดของผลิตภัณฑ์ทั้งสี่ด้านในส่วนที่เป็นด้านใน ตามรูปทรง
ของผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะทรงสี่เหลี่ยม เพื่อความแข็งแรงของพิมพ์สังกะสี ควรนําดินเหนียวมาปิดรอยต่อระหว่างช่องว่างโดยทั่ว
เพื่อป้องกันการรั่วซึมในขณะเข้าสู่ขั้นตอนการหล่อ
ขั้นตอนที่ 2. ขั้นตอนการจัดเตรียมขยะประเภทกระดาษและพลาสติก โดยเตรียมภาชนะ และอุปกรณ์ เช่นกรรไกร
หรือ อื่น ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อตัด หรือฉีกเป็นรูปทรงต่าง ๆ แต่งต่างกันตามความต้องการ
ขั้นตอนที่ 3. ขั้นตอนการการขึ้นรูปผลิตเฟอร์นิเจอร์ ประกอบด้วยวัสดุ (1) น้ํายาเรซิน PC-600-S (2) ตัวช่วยเร่ง
ปฏิกิริยา (3) ตัวทําแข็ง และ (4) วัสดุเหลือใช้ประเภทกระดาษและพลาสติก ผสมแต่ละส่วนให้เข้ากันในภาชนะ
ขั้นตอนที่ 4. การเทลงพิมพ์ที่เตรียมไว้ โดยรอให้เกิดการแข็งตัว ประมาณ 20 นาที เมื่อเสร็จสิ้นจึงถอดพิมพ์สังกะสี
ออกจะได้รูปทรงเฟอร์นิเจอร์ ประเภทเก้าอี้สาธารณะ ตามแบบ และนําไปขัดแต่งพื้นผิวตามความต้องการ
นอกจากการนําวัสดุประเภทกระดาษและพลาสติกมาสร้างสรรค์วัสดุใหม่เพื่อนําไปใช้งานด้านการออกแบบรูปทรง
เฟอร์นิเจอร์แล้วคุณสมบัติการใช้งานที่เกิดจากการขึ้นรูป ยังคงสามารถนําวัสดุอื่นมาผสมได้อย่างหลากหลาย ซึ่งข้อมูลด้านวัสดุ
ที่เกิดจากผลการวิจัย มีความสอดคล้องกับวัสดุ (Material Connexion Bangkok) ได้อธิบายถึงแผ่นเรซินสําหรับตกแต่ง มีความ
โปร่ง แสงลวดลายทําด้วยวัสดุสังเคราะห์และวัสดุธรรมชาติที่ฝังอยู่ภายในแผ่นโดยมีส่วนประกอบจากวัสดุรีไซเคิล 40-100%
สามารถใช้แทนกระจกหรือวัสดุโปร่งแสงอื่น ได้ ลักษณะการใช้งานเหมาะสําหรับทําผนังกั้นพื้นที่บานประตู เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์
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ให้แสงสว่าง ตกแต่งร้าน และป้ายสื่อความหมายในพื้นที่ ที่มีการสัญจรสูง เช่นศูนย์การค้า โรงแรม ภัตตาคาร สนามบิน และ
สามารถนําวัสดุเส้นใยแบบอื่นมาผสมเพื่อการพัฒนารูปแบบ
สรุปผลการคัดเลือกรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ เพื่อใช้ในการผลิต โดยออกแบบภาพร่างแนวคิดเฟอร์นิเจอร์ประเภทเก้าอี้
สาธารณะ สร้างแนวทางเลือกแบ่งเป็นสามรูปแบบและคัดเลือกรูปแบบที่มีความเหมาะสมที่สุดโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

รู ปแบบที่ 1

รู ปแบบที่ 2

รู ปแบบที่ 3

ภาพ 1 รูปแบบเก้าอี้สาธารณะ ทั้ง 3 รูปแบบ
สรุปผลการคัดเลือกรูปแบบผลิตภัณฑ์เก้าอี้สาธารณะพบว่าแนวทางเลือกในรูปแบบที่ 3 มีความเหมาะสมที่สุดเนื่องจาก
ง่ายต่อกระบวนการขึ้นรูปเฟอร์นิเจอร์จากวัสดุเหลือใช้ประเภทกระดาษ และถุงพลาสติก
ตาราง 4 สรุปผลการคัดเลือกรูปแบบผลิตภัณฑ์เก้าอี้สาธารณะ (N=3)
รายการ

x

1. รูปแบบที่ 1
1. รูปแบบที่ 2
1. รูปแบบที่ 3

3.22
4.11
4.28

S.D.
0.43
0.58
0.57

ความหมาย
เหมาะสมปานกลาง
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก

จากตารางที่ 4 สรุปผลข้อมูลเพื่อคัดเลือกรูปแบบผลิตภัณฑ์เก้าอี้สาธารณะพบว่าแนวทางเลือกในรูปแบบที่ 3 มีคะแนน
เฉลี่ย ( x = 4.28 ) มีความหมายคือเหมาะสมมาก โดยการวิเคราะห์รูปแบบของผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพัฒนากระบวนการขึ้นรูป
เฟอร์นิเจอร์จากวัสดุเหลือใช้ประเภทกระดาษ และถุงพลาสติกและพัฒนารูปแบบให้เหมาะสมต่อการขึ้นรูปตามข้อเสนอแนะโดย
คํานึงถึงรูปทรงไม่ซับซ้อน ง่ายต่อขั้นตอนการขึ้นรูป และสามารถเพิ่มลายลงบนพื้นผิวเพิ่มความน่าสนใจ ต่อจากนั้นนําไปสู่
การศึกษากระบวนการขึ้นรูปและผลิตเฟอร์นิเจอร์ จากวัสดุเหลือใช้ประเภทถุงพลาสติกและกระดาษ
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ตาราง 5 แสดงขนาดและการผลิตเฟอร์นิเจอร์ จากวัสดุเหลือใช้ประเภทถุงพลาสติกและกระดาษ
ลําดับ

ภาพตัวอย่าง

รายละเอียด

1

ภาพแสดงรูปทรง และขนาดของเฟอร์นิเจอร์เก้าอี้สาธารณะ จากวัสดุ
เหลือใช้ประเภทถุงพลาสติกและกระดาษ

2

ภาพแสดงการนําสังกะสีมาพับทําพิมพ์ตามขนาดของผลิตภัณฑ์ทั้งด้าน
ในและด้านนอก ตามรูปทรงที่มีลักษณะสี่เหลี่ยม แล้วยึดขอบทั้งสี่ด้านเพื่อ
เพิ่มความแข็งแรงของแม่พิมพ์ด้วยไม้

3

ภาพตัด แสดงการเทน้ํายาเรซิน PC-600-S
ตัวช่วยเร่ง ปฏิกิริยา
ตัวทําแข็ง วัสดุเหลือใช้ประเภทกระดาษและพลาสติกผสมให้เข้ากันแล้ว
เทลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ โดยรอให้เกิดการแข็งตัว ประมาณ 20 นาที เมื่อ
เสร็จสิ้นจึงถอดพิมพ์สังกะสีออก แล้วนําไปขัดแต่งพื้นผิว

การทดสอบความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อเฟอร์นิเจอร์จากวัสดุเหลือใช้ประเภทถุงพลาสติกและกระดาษโดยกลุ่มตัวอย่าง
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ภาพ 2 ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อเฟอร์นิเจอร์จากวัสดุเหลือใช้ประเภทถุงพลาสติกและกระดาษ
ตาราง 6 สรุปผลความพึงพอใจที่มีต่อเฟอร์นิเจอร์จากวัสดุเหลือใช้ประเภทถุงพลาสติกและกระดาษ (n =120)
สังกัด / คณะ

4.12
4.08
3.97
3.89
3.69
4.12

S.D.
0.65
0.66
0.80
0.66
0.63
0.64

ความพึงพอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.02

0.68

มาก

x

1. นักศึกษาคณะครุศาสตร์
2. นักศึกษาคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
4. นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6. อาจารย์/เจ้าหน้าที/่ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
รวม

สรุปผลการทดสอบความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อเฟอร์นิเจอร์จากวัสดุเหลือใช้ประเภทถุงพลาสติกและกระดาษโดย
กลุ่มตัวอย่างซึ่งประกอบด้วย นักศึกษาคณะครุศาสตร์พบว่ามีความพึงพอใจมาก มีคะแนนเฉลี่ย 4.12(0.65)นักศึกษาคณะมนุษย์
ศาสตร์และสังคมศาสตร์มีความพึงพอใจมากมีคะแนนเฉลี่ย 4.08 (0.66) นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมีความพึงพอใจมาก มี
คะแนนเฉลี่ย 3.97 (0.80) นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความพึงพอใจมากมีคะแนนเฉลี่ย 3.89 (0.66) นักศึกษา
คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตรและเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม พบว่ า มี ค วามพึ ง พอใจมาก มี ค ะแนนเฉลี่ ย 3.69 (0.63) อาจารย์
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เจ้าหน้าที่ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์พบว่ามีความพึงพอใจมาก มีคะแนนเฉลี่ย 4.12 (0.64) สรุปโดยรวมในการ
ทดสอบความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อเฟอร์นิเจอร์จากวัสดุเหลือใช้ประเภทถุงพลาสติกและกระดาษ มีคะแนนเฉลี่ย 4.02
(0.68) ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมาก

อภิปรายผล
การศึกษาวิจัยผลการทดลองวัสดุเหลือใช้เพื่อการพัฒนาเฟอร์นิเจอร์ โดยใช้วัสดุเหลือใช้ประเภทถุงพลาสติกและ
กระดาษเพื่อนํากลับมาใช้ใหม่โดยวิธีการขึ้นรูปผลิตเฟอร์นิเจอร์ ประเภทเก้าอี้สาธารณะ โดยคํานึงถึงหน้าที่ใช้สอย ความสวยงาม
และการเลือกใช้วัสดุ อันจะส่งผลต่อการช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการใช้วัสดุทางธรรมชาติอย่างคุ้มค่า ซึ่งเป็นการ
คิดค้นทางเลือกใหม่เพื่อนําวัสดุและกระบวนการผลิตไปใช้ประโยชน์ต่อผู้บริโภค
การนําวัสดุเหลือใช้ประเภทถุงพลาสติกและกระดาษ นําไปใช้ประโยชน์โดยขึ้นรูปเพื่อผลิตเฟอร์นิเจอร์ประเภทเก้าอี้
สาธารณะพบว่าผู้บริโภคมีความพึงพอใจมาก เนื่องจากวัสดุที่เลือกใช้มีความแปลกใหม่และผู้บริโภคให้ความสําคัญต่อการรักษา
สิ่งแวดล้อมซึ่งมีผลต่อการช่วยแก้ปัญหาสภาวะโลกร้อน และให้ความสําคัญต่อการนําวัสดุเหลือใช้มาคิดสร้างสรรค์เพื่อใช้
ประโยชน์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ (อุดมศักดิ์ สาริบุตร,2550 หน้า 76) ได้กล่าวว่า “วัสดุสําหรับทําเฟอร์นิเจอร์ในปัจจุบันมี
มากเนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทําให้มีวัสดุที่แปลกใหม่เสมอ ซึ่งสามารถตอบสนองการออกแบบที่แปลกใหม่ได้
อย่างเต็มที่” การทดลองหาวัสดุ นํามาใช้เพื่อความแปลกใหม่มีความสอดคล้องกับ (สุวิทย์ วิทยาจักษ์,2555 หน้า 56) ได้กล่าวว่า
การนําเรซินมาผสมกับผงแคลเซียม ผงทัลคัม และผงเบา เป็นที่นิยมใช้กันอยู่แล้วนอกจากนี้เรซิน ยังผสมกับวัสดุประเภท ผงจาก
การบดของถ่าน ผงละเอียดจากอิฐ ผงขี้เลื่อย เศษธนบัตรเก่า หินสีชนิดต่าง ๆ ผงโลหะ ซึ่งการนําวัสดุแต่ละชนิดมาผสมกับเรซิน
จะทําให้เกิดสีสันที่แปลกใหม่และความแข็งแกร่งสร้างคุณค่าทางความงามเพิ่มขึ้นในประเด็นดังกล่าวแสดงถึงผู้บริโภคต้องการ
งานออกแบบเฟอร์นิเจอร์ที่ประกอบด้วยความแปลกใหม่ทางด้านวัสดุ และการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างคุ้มค่า มีความ
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ (จรรยาวรรณ จรรยาธรรม และประทับใจสิกขา,2555 หน้า 104) ได้กล่าวว่า หากจะมีการพัฒนา
คุณภาพวัสดุเพิ่มขึ้นโดยใช้เส้นใย จากโคนก้านใบ ใยสังเคราะห์ หรือการเคลือบด้วยสาร เช่น พลาสติก เรซิน จะทําให้มีความ
เหนียวเพิ่มขึ้นอีกทั้งยังสามารถคงทน การพัฒนาเพิ่มมูลค่าจากวัสดุเหลือใช้ประเภทถุงพลาสติกและกระดาษสามารถใช้วัสดุ
ประเภทเส้นใยจากธรรมชาติมาผสมเพื่อความหลากหลายได้ โดยคํานึงถึงหลักการออกแบบที่ดีเพื่อให้งานประสบผลสําเร็จในช่วง
ของการเริ่มต้นร่างภาพแนวคิดในการออกแบบ จนถึงขั้นตอนการผลิตและการทดสอบความพึงพอใจ ซึ่งกําหนดประเด็นหลักการ
ออกแบบตามแนวคิดของ (นวลน้อย บุญวงษ์,2542 หน้า 121) ได้กล่าวว่าหลักในการออกแบบจะต้องคํานึงถึง ประโยชน์ใช้สอย
คุณค่าทางความงาม การเลือกใช้วัสดุ ซึ่งจะทําให้ผลงานการออกแบบประสบความสําเร็จ และผลของการวิจัยพบว่าผู้บริโภคมี
ความพึงพอใจต่อประเด็นหลักการออกแบบดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับ (อุดมศักดิ์ สาริบุตร,2549 หน้า 10) ได้กล่าวถึงหลักทั่วไปที่
นักออกแบบจะต้องคํานึงถึง คือ การใช้สอย วัสดุ ความสวยงาม ซึ่งสอดคล้องกับ (นิรัช สุดสังข์,2548 หน้า4)ได้กล่าวว่า
หลั ก เกณฑ์ ก ารพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ จ ะต้ อ งคํ า นึ ง ถึ ง การใช้ ส อย ความงาม และการสื่ อ สาร การใช้ วั ส ดุ เ หลื อ ใช้ ป ระเภท
ถุงพลาสติกและกระดาษสามารถสื่อสารต่อผู้บริโภคในประเด็นการนําของเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่และเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยรักษา
สิ่งแวดล้อมได้ การสร้างสรรค์รูปแบบเฟอร์นิเจอร์ ประเภทเก้าอี้สาธารณะพบว่า ผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อการสร้างความ
หลากหลายของการประยุกต์การจัดวางที่หลากหลายกับสถานที่ต่างกันและเกิดความกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมช่วยเพิ่มคุณค่าการ
ใช้งานได้มากขึ้น ซึ่งมีความสอดคล้องกับ(สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ,2550หน้า49)ได้กล่าวว่าหลักการออกแบบโดยการประยุกต์
งานออกแบบจาการศึกษาค้นคว้าจากแนวคิดของตน สามารถนํามาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน ซึ่งเป็น
หลักในการประยุกต์นําเอาวัสดุเหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ใหม่และประยุกต์การใช้งานได้หลากหลายกับสถานที่ต่างๆ
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วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ตุลาคม 2555 - มีนาคม 2556
___________________________________________________________________________________

วิธีการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์จากวิธีการดําเนินการวิจัย ในการผสมส่วนต่าง ๆ ในอัตราส่วนที่เหมาะสม ประกอบด้วย (1)
น้ํายา PC-600-S (2) ตัวช่วยเร่งปฏิกิริยา (3) ตัวทําแข็ง (4) วัสดุเหลือใช้ประเภทถุงพลาสติกและกระดาษสามารถพัฒนาขึ้นรูป
เฟอร์นิเจอร์ ประเภทเก้าอี้สาธารณะ เพื่อการใช้งานได้เป็นอย่างดี และผู้บริโภคมีความพึงพอใจมาก ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ (ไพฑูรย์ ทองทรัพย์,2549 หน้า 49) ได้กล่าวว่าส่วนประกอบของสูตรมีความเหมาะสมต่อการทําผลิตภัณฑ์
ตกแต่งภายใน และภายนอก และสามารถพัฒนาส่วนผสมที่นอกเหนือจากวัสดุประเภทถุงพลาสติกและกระดาษซึ่งสอดคล้องกับ
(ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ,2552 หน้า 368) ที่กล่าวว่าการขึ้นรูปโดยการหล่อ เริ่มจากการผสมเรซินเหลวกับส่วนผสมอื่น จากเทลง
แบบหล่อโดยไม่ต้องอาศัยแรงดันใดช่วย จากนั้นปล่อยให้แห้งตามปกติ ซึ่งสามารถออกแบบสร้างสรรค์ เฟอร์นิเจอร์ ผลิตภัณฑ์
ตกแต่งภายใน และภายนอกได้อย่างหลากหลาย ดังนั้นผลการทดลองวัสดุเหลือใช้เพื่อการพัฒนาเฟอร์นิเจอร์พบว่าผู้บริโภคมี
ความพึงพอใจมาก โดยไม่เกิดความรู้สึกด้านลบต่อคุณค่าของวัสดุจากขยะเหลือทิ้ง

ข้อเสนอแนะ
ผู้ วิ จั ย มี ข้ อ เสนอแนะผลของการทดลองวั ส ดุ เ หลื อ ใช้ เ พื่ อ การพั ฒ นาเฟอร์ นิ เ จอร์ เพื่ อ การนํ า ผลวิ จั ย ไปใช้ และ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้คือ ควรศึกษาและพัฒนาเฟอร์นิเจอร์โดยวัสดุเหลือใช้ในเรื่องการใส่สีของผลงานเพื่อสร้าง
ความน่าสนใจเป็นทางเลือกที่หลากหลายของกลุ่มผู้บริโภค และควรทดสอบความพึงพอใจของผู้บริโภคเปรียบเทียบกับวัสดุ
ประเภทอื่น เช่นเปรียบเทียบระหว่างการใช้วัสดุประเภทขยะ กับวัสดุประเภทไม้ เป็นต้น รวมทั้งควรทดสอบประสิทธิภาพตาม
มาตรฐานการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ เพื่อความปลอดภัยต่อกลุ่มผู้บริโภค ด้านความแข็งแรงในการรับน้ําหนัก และผลกระบทที่มี
ต่อสุขภาพ
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ศึกษาและพัฒนาเตียงนอนพักกลางวันสําหรับเด็กปฐมวัยจากกระดาษรีไซเคิล
พลอยไพลิน นารี1 อุดมศักดิ์ สาริบุตร 2 และ นพคุณ นิศามณี 3

Study and Development of “Crib for Siesta” by Recycled Paper Material
Ploypailin naree 1 Udomsak Saributr2 and Noppakun Nisamani 3
1

นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
2
รองศาสตราจารย์ ประจําสาขาวิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง
3
รองศาสตราจารย์ ประจําภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาและพัฒนาเตียงนอนพักกลางวันสําหรับเด็กปฐมวัยจากกระดาษรีไซเคิล 2)
ทดสอบประสิทธิภาพของเตียงนอนพักกลางวันสําหรับเด็กปฐมวัยจากกระดาษรีไซเคิลตามมาตรฐาน( มอก. 1154 –2536 ) 3)
ประเมินความพึงพอใจของครู และครูผู้ช่วยที่มีต่อเตียงนอนพักกลางวันสําหรับเด็กปฐมวัยจากกระดาษรีไซเคิล กลุ่มตัวอย่าง
2 กลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลประกอบด้วย (1) แบบสอบถามประเมินความคิดเห็นโดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ด้าน
ประกอบด้วย ด้านการออกแบบ ด้านการผลิตและด้านวัสดุ (2) เครื่องทดสอบประสิทธิภาพเตียงนอนพักกลางวันสําหรับเด็ก
ปฐมวัยจากกระดาษรีไซเคิล (3) แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของครูและครูผู้ช่วย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
1) การประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบโดยรวมคะแนนพอใจในรูปแบบที่ 2 อยู่ในระดับมาก
( X = 4.16 )
2) ผลทดสอบประสิทธิภาพเตียงนอนพักกลางวันสําหรับเด็กปฐมวัยจากกระดาษรีไซเคิล ผ่านการทดสอบทุกด้าน ซึ่ง
ประกอบด้วย (1) ลักษณะทั่วไป พื้นผิวที่สัมผัสได้ง่าย ต้องเรียบเกลี้ยง ปราศจากตําหนิหรือข้อบกพร่องใดๆ ที่อาจทําให้เกิด
อันตรายต่อเด็ก ขอบหรือมุมเหลี่ยมต้องมนไม่มีคม ชิ้นส่วนต่างๆ ของเตียงต้องออกแบบให้ยึดติดกันแน่น และเมื่อประกอบเข้า
ด้วยกันแล้ว ต้องไม่มีส่วนใดหลวมคลอนอันอาจจะหลุดออกจากกันได้ (2) คุณสมบัติทางกลต้องเสถียรภาพ โดยขาเตียงด้านตรง
ข้ามกับที่กันเลื่อนต้องไม่ยกขึ้นจากพื้น (3) คุณลักษณะทางเคมีของสารเคลือบผิว ค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด
3) ความพึงพอใจของครูและครูผู้ช่วยที่มีต่อผลิตภัณฑ์ด้านรูปลักษณ์และคุณภาพของเตียงนอนพักกลางวันสําหรับเด็ก
ปฐมวัยจากกระดาษรีไซเคิล อยู่ในระดับมาก ( X = 4.19)
คําสําคัญ : เตียงนอนพักกลางวันสําหรับเด็กปฐมวัย ,กระดาษรีไซเคิล
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Abstract
The purposes of this research were : 1) to conduct a study & development of lunch break bed for
early childhood children from recycle paper 2) to conduct an effectiveness test of the lunch break bed for
early childhood children from recycle paper in accordance with the standard (Thai Industrial Standard 11542536) 3) to evaluate the satisfaction level of the teachers and assistant teachers towards the lunch break
bed for early childhood children from recycle paper. There were two sampling groups. The devices
instrumental for data collection were comprised of (1) a questionnaire form to evaluate the opinions of 3
aspects comprising of design aspect, production aspect, material aspect; (2) the test devices of the crib for
siesta early childhood children from recycle paper; (3) The Questionnaire Form to evaluate the satisfaction
level of the teachers and assistant teachers. Statistics used in the data analysis were percentage, average
(mean) and standard deviation.
The results of the research were with the following findings:
1) The evaluation of the overall opinions of the design experts selected rating Format of No. 2
with the satisfaction marks level as high ( X = 4.16 )
2) The result of the effectiveness test of the lunch break bed for early childhood children made
from recycle paper passed through the test of all aspects which comprising of : (1) The general
appearance shall be with easily touchable, evenly smooth, free from the defects or flaws which can be
endangering to children, the frames or ridges must be round, no sharpness, all parts of the bed of which
must be designed to firmly coupled or fastened together. Once fully assembled together, no parts shall be
loose and likely to fall apart. (2) Mechanical stability property. the bed posts opposite with the fall/sliding
prevention shall not lift up from the ground/floor. (3) Chemical property aspect. the solution extracted
from surface coating materials shall not exceed stipulated standard
3) The satisfaction of the teachers and assistant teachers towards the products in respect of
appearance and quality of siesta bed for early childhood children made from recycle paper was of the a
high ( X = 4.19)
Keywords:: Resting bed after lunch for primary educational children from recycle paper, recycle
paper.

บทนํา
จากการสํารวจเบื้องต้นของผู้วิจัย พบว่ากิจกรรรมของเด็กปฐมวัยอายุตั้งแต่ 1- 5 ปี มีการจัดกิจกรรมในโรงเรียนที่
เหมือนกันในหลายประการคือการจัดให้เด็กได้มีการนอนหลับพักกลางวันหลังจากรับประทานอาหารเที่ยงเรียบร้อยแล้ว และจาก
การสัมภาษณ์ครูและครูผู้ช่วยยังพบว่า ประมาณร้อยละ 10 ถ้าเด็กนอนหลับผักผ่อนไม่เพียงพอเมื่อตื่นขึ้นมาจะงอแง หงุดหงิด
ง่าย ร้องไห้โยเย หรือบางคนมีอาการซึมเศร้า ซึ่งส่งผลตอนตื่นนอนเด็กทํากิจกรรมได้ไม่เต็มที่ ทั้งนี้ผลสํารวจของ Olaf Lahl และ
คณะจากมหาวิทยาลัย Dusseldorf ประเทศเยอรมนี (ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Sleep Research ฉบับเดือนมีนาคม
2008) [online] พบว่าการนอนหลับกลางวันช่วยให้สมองจดจําสิ่งต่างๆได้ดียิ่งขึ้น การนอนหลับจะทําให้การเรียนรู้ตรึงแน่นอยู่ในสมอง
ทั้งยังส่งเสริมให้เด็กมีอารมณ์และพฤติกรรมทางสังคมดี การนอนหลับอย่างเพียงพอของเด็กมีความสําคัญเป็นพิเศษต่อการมี
อารมณ์ดีในระหว่างวัน แต่คนที่เหนื่อยเพลียมักจะหงุดหงิดและอารมณ์เสียง่าย ซึ่งสอดคล้องกับ ปภาดา ชิโนภาษ (2552:16)
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ได้กล่าวไว้ว่าเด็กจะต้องได้นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ เพราะเด็กที่นอนหลับไม่เพียงพอจะเติบโตช้า รวมทั้งมีปัญหาด้านการ
เรียนรู้และอารมณ์ตามมาเด็กวัยแรกเกิดจนถึงอายุ 5 ปี ควรฝึกให้นอนตอนบ่ายทุกวันแต่จะให้นอนแค่ไหน เวลาใด ให้ดูจาก
ความเหมาะสมตามอายุของเด็กและความต้องการของเด็กประกอบกันไปด้วย
ในการนอนเตียงนอนจึงเป็นอุปกรณ์ที่สําคัญอย่างหนึ่งเพราะเตียงที่ดีทําให้เด็กนอนหลับสบายอย่างต่อเนื่อง การตื่น
นอนแตกต่างกัน เด็กเล็ก ๆ จะมีช่วงเวลาการตื่นนอนสั้น ๆ ลักษณะการนอนหลับจะมีผลต่ออุปนิสัย สุขภาพและการเจริญเติบโต
ของเด็ก (สถาบันจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน กุมารเวชศาสตร์, 2554) [online]
การนอนช่วงเวลาพัก กลางวัน เป็น ส่ว นหนึ่ ง ของกิจ กรรมประจํา วัน ที่ กํ า หนดขึ้ น โดยสถานศึก ษา และได้รับ การ
ตรวจสอบจากกระทรวงศึกษาธิการ เพราะเด็กปฐมวัยต้องมีการนอนพักผ่อนให้เพียงพอ หลังจากที่ทํากิจกรรมต่างๆ จนเหนื่อย
จึงต้องมีการพักผ่อนในตอนกลางวัน โรงเรียนเอกชนบางโรงเรียนจึงได้จัดซื้อเตียงนอนพักกลางวันสําหรับเด็กปฐมวัยโดยเฉพาะ
เพื่อเป็นการยกระดับความน่าเชื่อถือจากผู้ปกครอง และเพื่อการจัดเก็บที่สะดวกรวดเร็วและดูเป็นระเบียบเรียบร้อย แต่เนื่องจาก
วัสดุที่นํามาใช้ในการผลิตเตียงส่วนมากจะเป็นโลหะหรือวัสดุสังเคราะห์เช่น พลาสติกเคลือบสีสังเคราะห์ ซึ่งวัสดุบางประเภทไม่
เหมาะสมในการนํามาผลิตเป็นเครื่องเรือนสําหรับเด็กปฐมวัย และพบว่าปัจ จุบัน เทคโนโลยีต่า งๆ มีก ารเปลี่ย นแปลงอย่า ง
รวดเร็ว ความสามารถทางเทคโนโลยีมีศักยภาพสูง แต่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น หากจะมุ่งสู่การพัฒนาอย่าง
ยั่ง ยืน แล้ว ต้อ งมองในภาพกว้า งถึง ผลกระทบที่อ าจตามมา และปลูก ฝัง แนวคิด ทางด้า นสิ่ง แวดล้อ มให้กับ ผู้อ อกแบบ
ผลิต ภัณ ฑ์ (หลัก การการออกแบบเพื่อ มวลชน ย่อ และเรีย บเรีย งจากเอกสารประกอบการฝึก อบรม เรื่อ ง Universal
Design เขียนโดย Assistant Professor Nicolo Del Castillo, University of the Philippines: 1999) [online]
ดังนั้นคงต้องยอมรับความจริงที่น่ากังวลว่า ภาวะโลกร้อนและกําลังร้อนขึ้นเรื่อยๆ จึงทําให้มนุษย์เราต้องหาวัสดุที่
ทดแทนการตัดไม้ กระดาษจึงถูกแปรสภาพให้คงทน และสามารถออกแบบทําเป็นผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ได้หลายประเภท และ
ถอดประกอบได้ง่าย การใช้เฟอร์นิเจอร์กระดาษจะทําให้โยกย้ายได้อย่างสะดวกลดค่าใช้จ่าย (ชาติภักดี อนัคฆเวช, 2550)
[online] ในการออกแบบนักออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ควรคํานึงถึงความเหมาะสมกับผู้ใช้ โครงสร้างมีความแข็งแรงในการรับ
น้ําหนักและแลดูให้ความรู้สึกเข้มแข็ง การออกแบบโครงสร้างต้องมีความเหมาะสมสัมพันธ์กับสถานที่และสภาพของสังคมนั้น
และการจัดโครงสร้างให้เหมาะสมกับวัสดุและเครื่องมือในการผลิต (อุดมศักดิ์ สาริบุตร, 2550: 29 – 30)
จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะศึกษาและพัฒนาเตียงนอนพัก
กลางวันสําหรับเด็กปฐมวัยขึ้น เพื่อให้เด็กได้รับการดูแลเอาใจใส่ในด้านการพักผ่อนนอนหลับอย่างถูกสุขลักษณะและปลอดภัย
เป็นการเสริมสร้างพัฒนาการด้านสมองและในทุกๆด้าน อีกทั้งยังช่วยลดการใช้ทรัพยากรต้นไม้และส่งเสริมให้เกิดภาวะที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยการนํากระดาษรีไซเคิลมาใช้กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเหมาะสมกับสภาวะ
ปัจจุบัน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1) เพื่อศึกษาและพัฒนาเตียงนอนพักกลางวันสําหรับเด็กปฐมวัยจากกระดาษรีไซเคิล
2) เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของเตียงนอนพักกลางวันสําหรับเด็กปฐมวัยจากกระดาษรีไซเคิลตามมาตรฐาน
( มอก. 1154 - 2536 )
3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของครู และครูผู้ช่วยที่มีต่อเตียงนอนพักกลางวันสําหรับเด็กปฐมวัยจากกระดาษรีไซเคิล
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กรอบแนวคิดทีใช้ในการวิจัย
การวิจัยเรื่องศึกษาและพัฒนาเตียงนอนพักกลางวันสําหรับเด็กปฐมวัย จากกระดาษรีไซเคิล ผู้วิจัยได้ใช้กรอบแนวคิดเป็น
แนวทางการศึกษาดังนี้
1) กรอบแนวคิดในด้านการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ อุดมศักดิ์ สาริบุตร (2550 : 18) กล่าวว่า การออกแบบเฟอร์นิเจอร์
นักออกแบบจะต้องพิจารณาในด้านหลักการออกแบบทั้งหมด 12 ด้าน ผู้วิจัยได้เลือกกรอบแนวคิดมาใช้ในการออกแบบเตียง
นอนพักกลางวันสําหรับเด็กปฐมวัย 8 ด้าน คือ (1) หน้าที่ใช้สอย (2) ความปลอดภัย (3) ความทนทาน (4) ประหยัด (5)
โครงสร้าง (6) ความสะดวกสบายในการใช้ (7) ความสวยงาม (8) การซ่อมบํารุงรักษา
2) กรอบแนวคิดในด้านประสิทธิภาพการทดสอบประสิทธิภาพเตียงนอนพักกลางวันสําหรับเด็กปฐมวัยจากกระดาษรี
ไซเคิล ทดสอบหาคุณสมบัติความแข็งแรง ความคงทน ซึ่งสามารถนํามาเทียบเคียงกับเตียงนอนพักกลางวันสําหรับเด็กปฐมวัย
ตามมาตรฐาน ( มอก. 1154 - 2536 ) ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นได้ โดยมีองค์ประกอบ 3 ประการดังนี้
(1) ลักษณะทั่วไป
- พื้นผิวที่สัมผัสได้ง่าย ต้องเรียบเกลี้ยง ปราศจากตําหนิหรือข้อบกพร่องใดๆ ทีอาจทําให้เกิดอันตรายต่อเด็ก
ขอบหรือเหลี่ยมต้องมน ไม่มีคม
- ชิ้นส่วนต่างๆ ของเตียงต้องออกแบบให้ยึดติดกันแน่น และเมื่อประกอบเข้าด้วยกันแล้ว ต้องไม่มีส่วนใด
หลวมคลอนอันอาจจะหลุดออกจากกันได้
(2) สมบัติทางกล
- เสถียรภาพเมื่อทดสอบขาเตียงด้านตรงข้ามกับที่กันเลื่อนต้องไม่ยกขึ้นจากพื้น
(3) คุณลักษณะทางเคมี
- สารเคลือบผิว ปริมาณโลหะหนักในสารละลายที่สกัดได้จากสารเคลือบผิวต้องไม่เกินเกณฑ์ที่กําหนดวิธี
ทดสอบและวิเคราะห์ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 685 เล่ม 3
3) กรอบแนวคิดความพึงพอใจด้านรูปลักษณ์และคุณภาพของเตียงนอนพักกลางวันสําหรับเด็กปฐมวัยจากกระดาษรี
ไซเคิลผู้วิจัยหาความพึงพอใจด้านรูปลักษณ์ และคุณภาพโดยใช้กรอบแนวคิดทั้งหมด 5 ด้านคือ หน้าที่ใช้สอย ความปลอดภัย
ความสะดวกสบายในการใช้ความสวยงาม และการซ่อมบํารุงรักษา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มี 2 กลุ่ม คือ
1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่างด้านการศึกษาข้อมูลเพื่อพัฒนาเตียงนอนพักกลางวันสําหรับเด็กปฐมวัย
1 ) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเพื่อพัฒนาเตียงนอนพักกลางวันสําหรับเด็กปฐมวัยเป็นลักษณะของเตียงและเด็กจาก
โรงเรียนในเขตมีนบุรีจํานวน 9 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนมีนบุรีศึกษาจํานวน 43 คน โรงเรียนอนุบาลจิตรเกษมจํานวน 40 คน
โรงเรียนนาดาวิทยาทาน จํานวน 33 คน โรงเรียนมีนประสาทวิทยา จํานวน 45 คน โรงเรียนสุดใจวิทยาจํานวน 47 คน โรงเรียน
คุ้มเกล้าสุวินทวงศ์ จํานวน 92 คน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศมีนบุรี จํานวน 194 คน โรงเรียนเด็กสากลนิมิตรใหม่ จํานวน 103 คน
และโรงเรียนภูมิสมิทธ์ จํานวน 44 คน รวม 641 คน
2 ) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยกําหนดโดยใช้สูตรของ Yamane (1967: 886 ) ดังนั้นการวจิยครังนี้ใช้กลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 246 คน เมื่อได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างแล้วจึงดําเนินการสุ่มแบบชั้นภูมิอย่างมีสัดส่วน (Proportional Stratified
Random Sampling ) โดยใช้วิธีแบ่งชั้นตามโรงเรียน 9 แห่ง จากนัน้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย ( Sample Random
Sampling)( พวงรัตน์ ทวีรัตน์.2543:62 ) โดยการจับฉลาก
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2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการหาความพึงพอใจ
1 ) ประชากรที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจด้านรูปลักษณ์และคุณภาพของเตียงสําหรับเด็กปฐมวัย ประกอบด้วยครู
และครูผู้ช่วยจากโรงเรียนในเขตมีนบุรี จํานวน 9 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนมีนบุรีศึกษาจํานวน 6 คน โรงเรียนอนุบาลจิตรเกษม
จํานวน 6 คน โรงเรียนนาดาวิทยาทาน จํานวน 6 คน โรงเรียนมีนประสาทวิทยา จํานวน 6 คน โรงเรียนสุดใจวิทยา จํานวน 6
คน โรงเรียนคุ้มเกล้า สุวินทวงศ์ จํานวน 12 คน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศมีนบุรี จํานวน 24 คน โรงเรียนเด็กสากลนิมิตรใหม่
จํานวน 12 คน และโรงเรียนภูมิสมิทธ์ จํานวน 6 คน รวม 84 คน เนื่องจากประชากรมีจํานวนน้อย
2 ) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการหาความพึงพอใจด้านรูปลักษณ์และคุณภาพของเตียงสําหรับเด็กปฐมวัย ผู้วิจัยจึงใช้
ประชากรทั้ง 84 คน เป็นกลุ่มตัวอย่างเพื่อประเมินความพึงพอใจ

ตัวแปรในการวิจัย
ตัวแปรต้น คือ เตียงนอนพักกลางวันสําหรับเด็กปฐมวัยจากกระดาษรีไซเคิล
ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพของเตียงนอนเด็กปฐมวัยตามมาตรฐาน มอก. 1154 – 2536 และ ความพึงพอใจของครูและครู
ผู้ช่วยด้านรูปลักษณ์ และคุณภาพ

เครื่องมือทีใช้ในการวิจัย
1) เครื่องมือด้านการออกแบบและพัฒนาเตียงนอนพักกลางวันจากกระดาษรีไซเคิล โดยใช้การสังเกตพฤติกรรมการ
นอนของเด็ก และแบบสอบถามในการออกแบบ โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ ด้านวัสดุ และด้านการผลิต
แล้วนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผลเพื่อนํามาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบแล้วนําไปให้อาจารย์
ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ตรวจจากนั้นจากนั้นจึงนําไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจแบบ
2) เครื่องมือในการทดสอบเครื่องเรือนตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. 1154 - 2536)
3) เครื่องมือประเมินความพึงพอใจด้านรูปลักษณ์ และคุณภาพของเตียงนอนพักกลางวัน โดยใช้กรอบด้านต่างๆของ
การออกแบบ 9 ด้านและด้านคุณภาพ 3 ด้าน ตามความคิดเห็นของครูและครูผู้ช่วยจาก 9โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบมาตรา
ส่วนประเมินค่า (Rating scale)โดยกําหนดน้ําหนัก 5 ระดับ โดยผู้วิจัยสร้างขึ้นมาใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม เพื่อหาความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ และประเมินความพึงพอใจของด้านคุณภาพของเตียงนอนพักกลางวัน ตามความคิดเห็นของครู
และครูผู้ช่วยในด้านคุณภาพ

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการการสํารวจข้อมูลนั้นผู้วิจัยได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเป็นขั้นตอนดังต่อไปนี้
1) วิธีการค้นคว้าข้อมูลเชิงเอกสาร
2) ศึกษาจากผลิตภัณฑ์จริงที่ใช้ในปัจจุปัน
3) การสังเกตพฤติกรรมการนอนของเด็ก การใช้งานของครูผู้สอนและครูผู้ช่วยสอน
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การวิเคราะห์ข้อมูล
1) วิเคราะห์จากผลิตภัณฑ์ เดิมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ทั้งด้านรูปลักษณ์ วัสดุที่ใช้ในการผลิต ลักษณะการใช้งานของครูและ
ครูผู้ช่วย ขณะจัดวางเตียงและการใช้งานขณะจัดเก็บเตียง และพฤติกรรมการนอนของเด็กเนื่อง จากเด็กในแต่ละวัยที่มีการนอน
และลักษณะท่าทางที่แตกต่างกัน
2) แนวความคิดที่ใช้ในการออกแบบคือการช่วยลดภาวะโลกร้อนโดยการนํากระดาษรีไซเคิลมาใช้ในการออกแบบเตียง
นอนพักกลางวันซึ่งเป็นเฟอร์นิเจอร์ประเภทที่ต้องเคลื่อนย้ายบ่อย ตัวกระดาษมีนํ้าหนักเบารองรับนํ้าหนักได้ดี ขนย้ายได้สะดวก
รูปทรงที่ใช้ในการออกแบบเป็นรูปทรงเลขาคณิต ทรงสี่เหลี่ยมสามารถวางเตียงต่อกันได้โดยไม่เปลืองพื้นที่และสามารถวางเขาได้
กับทุกมุมของห้องเรียน โครงสร้างภายนอกและภายในทําจากกระดาษลูกฟูกลอน BC ปะหน้าด้วยกระดาษKA กระดาษคราฟท์สี
เหลืองทองสําหรับทําผิวกล่อง มีความแข็งแรงทนทานเป็นพิเศษเตียงมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมหัวและท้ายเตียงโค้งมลเพื่อป้องกัน
การกระแทกและวิ่งชนของเด็ก ใต้เตียงออกแบบมาให้มีส่วนโค้งสําหรับสอดมือเพื่อหยิบยกเตียงขณะจัดเก็บ เนื่องจากเป็น
โครงสร้างเป็นสีเหลี่ยมทําให้ตัวกระดาษรองรับนํ้าหนักได้ดีมีความแข็งแรงมากกว่ารูปทรงอื่น ภายนอกหุ้มด้วยพีวีซีเพื่อป้องกัน
ของเหลวจากปัสสาวะและนํ้านม การจัดเก็บสามารถวางซ้อนกันเป็นชั้นๆ ได้อย่างเป็นระเบียบ
ผลการวิจัยพบว่า การประเมินความคิดเห็นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ ด้านการผลิต และด้านวัสดุรีไซเคิล
สําหรับเด็กปฐมวัยจากกระดาษรีไซเคิล มีระดับผลการประเมินโดยรวม คะแนนรูปแบบที่ 2 มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยม หัวและท้าย
เตียงโค้งมลเพื่อป้องกันการกระแทกและวิ่งชนของเด็กใต้เตียงออกแบบมาให้มีส่วนโค้งสําหรับสอดมือเพื่อหยิบยกเตียงขณะ
จัดเก็บ โครงสร้างภายนอกและภายในทําจากกระดาษลูกฟูกลอน BC ปะหน้าด้วยกระดาษKA กระดาษคราฟท์สีเหลืองทอง
สําหรับทําผิวกล่อง มีความแข็งแรงทนทานเป็นพิเศษ อยู่ใน ระดับ มาก ( X = 4.00 ) ด้านการออกแบบเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า เมื่อเรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ระดับแรก คือ จัดวางและจัดเก็บได้สะดวกสบาย ( X = 4.67 ) รองลงมา
คือ สีที่ใช้สอดคล้องกับเตียงนอนเด็กปฐมวัย ( X = 4.33 ) รูปแบบของเตียงมีความสอดคล้องกับพฤติกรรมการนอนของเด็ก
ปฐมวัย ( X = 4.00 ) รูปทรงมีความเหมาะสมกับสรีระของเด็กปฐมวัย ( X = 4.00) ขนาดความกว้าง ยาว สูง เหมาะสมกับขนาด
สัดส่วนของเด็กปฐมวัย(X = 4.00 ) โครงสร้างมีความแข็งแรง และรองรับนํ้าหนักได้ดี ( X = 4.00 ) และมีนํ้าหนักเบา
เคลื่อนย้ายได้สะดวก ( X = 4.00 ) ตามลําดับ ด้านการผลิตมีระดับผลการประเมินโดยรวมคะแนนรูปแบบที่ 2 อยู่ในระดับ มาก
( X = 4.20 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เมื่อเรียงลําดับผลการประเมินตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ระดับแรก
คือ กระดาษที่นํามาใช้ขึ้นรูปแบบการผลิตได้ง่าย ( X =4.67 ) รองลงมา คือ กระบวนการผลิตสามารถใช้เครื่องจักรในระบบ
อุตสาหกรรมได้ ( X =4.33 ) กระดาษที่ใช้ในการผลิตมีราคาที่เหมาะสม ( X = 4.00 ) ระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตมีความ
เหมาะสม ( X = 4.00 ) และวางแผนการผลิตได้เป็นระบบอุตสาหกรรม ( X = 4.00 ) ตามลําดับ ด้านวัสดุรีไซเคิล มีระดับผล
การประเมินโดยรวมคะแนนรูปแบบที่ 2 อยู่ในระดับ มาก ( X = 4.28 )เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เมื่อเรียงลําดับผลการ
ประเมินตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ระดับแรก คือ วัสดุที่นํามาใช้มีความแข็งแรงเหมาะสมต่อการใช้งาน ( X = 4.67
) วัสดุที่นํามาใช้สะดวกในการผลิต( X = 4.67 ) วัสดุหลักเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ( X = 4.67 ) รองลงมา คือ วัสดุที่นํามาใช้หา
ได้ง่ายและมีจํานวนเพียงพอต่อความต้องการ ( X = 4.00 ) วัสดุที่นํามาใช้มีราคาที่เหมาะสมกับการนํามาผลิต ( X = 4.00 )
และวัสดุที่นํามาใช้ง่ายต่อการทําความสะอาดและซ่อมแซม ( X =3.67 ) ตามลําดับ
การวิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์เตียงนอนพักกลางวันที่มีอยู่ในปัจจุบัน และจากพฤติกรรมการนอนของเด็กปฐมวัย พฤติกรรมการ
ใช้งานขณะจัดวางการจัดเก็บเตียงของครู และครูผู้ช่วย
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ภาพ 1 แสดงพฤติกรรมการนอนของเด็กปฐมวัย พฤติกรรมการใช้งานขณะจัดวางการจัดเก็บเตียงของครู และครูผู้ช่วย
แนวความคิดรูปแบบที่ 2 ที่ได้คะแนนจากผู้เชี่ยวชาญมากที่สุดพร้อมหุ่นจําลองเตียงนอนพักกลางวันสําหรับเด็กปฐมวัยที่ทําการ
พัฒนารูปแบบเรียบร้อยแล้วด้านในทําจากกระดาษรีไซเคิลหุ้มด้วย PVC เพื่อปกกันของเหลวจากปัสสาวะและนํ้านมหกใส่

ภาพ 2 แสดงภาพร่างแนวความคิดรูปแบบที่ 2 ที่ได้คะแนนจากผู้เชี่ยวชาญมากที่สุดพร้อมหุ่นจําลองเตียงนอนพักกลางวัน
สําหรับเด็กปฐมวัยที่ทําการพัฒนารูปแบบเรียบร้อยแล้วด้านในทําจากกระดาษรีไซเคิลหุ้มด้วย PVC
การนําเตียงนอนพักกลางวัน จากกระดาษรีไซเคิล ไปประเมินความพึงพอใจ

ภาพ 3 แสดงภาพถ่ายการนําเตียงนอนพักกลางวัน จากกระดาษรีไซเคิล ไปประเมินความพึงพอใจ
การทดสอบประสิทธิภาพเตียงนอนพักกลางวัน จากกระดาษรีไซเคิล โดยหาคุณสมบัติความแข็งแรง ความคงทน ซึ่งสามารถ
นํามาเทียบเคียงกับมาตรฐาน ( มอก. 1154 - 2536 )โดยบริษัท เอสจีแอส ประเทศไทย จํากัด
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ภาพ 4 แสดงภาพถ่ายการทดสอบประสิทธิภาพเตียงนอนพักกลางวัน จากกระดาษรีไซเคิล โดยหาคุณสมบัติความแข็งแรง
ความคงทน ซึ่งสามารถนํามาเทียบเคียงกับมาตรฐาน ( มอก. 1154 - 2536 )
การประเมินความพึงพอใจ ของครูและครูผู้ช่วย ผู้วิจัยได้ดํานินการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้
ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความพึงพอใจเตียงนอนพักกลางวันสําหรับเด็กปฐมวัย จากกระดาษรีไซเคิล
n = 84
ข้อคําถาม
SD
X
1. ด้านหน้าที่ใช้สอย
1.1 รูปทรงมีความเหมาะสมกับสรีระของเด็กปฐมวัย
4.40
0.61
1.2 รูปแบบของเตียงสอดคล้องกับพฤติกรรมการนอนของเด็กปฐมวัย
4.40
0.65
2. ด้านความปลอดภัย
2.1 โครงสร้างมีความแข็งแรง และรองรับน้ําหนักได้ดี
4.82
0.81
2.2 ขนาดความกว้าง ยาว สูง เหมาะสมกับขนาดสัดส่วนของเด็กปฐมวัย
4.72
0.67
3. ด้านความสะดวกสบายในการใช้งาน
3.1 มีน้ําหนักเบา เคลื่อนย้ายได้สะดวก
3.12
0.74
4. ด้านความสวยงาม
4.1 รูปแบบของเตียงดึงดูดความสนใจ
4.21
0.64
4.2 โทนสีมีความสอดคล้องกับเตียงนอนพักกลางวันสําหรับเด็กปฐมวัย
4.79
0.67
5. ด้านการบํารุงรักษา
5.1 สามารถซ่อมแซมได้สะดวก
3.60
0.80
5.2 ทําความสะอาดได้ง่าย
4.60
0.67
รวม
4.19
0.77

ระดับ

มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก

จากตารางข้างต้น ผู้วิจัย พบว่า ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจเตียงพักกลางวันสําหรับเด็กปฐมวัย จากกระดาษ
รีไซเคิล ตามความคิดเห็นของครูและครูผู้ช่วย โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.19) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
หน้าที่ใช้สอย มีข้อคําถาม 2 ข้อ ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน คือ รูปทรงมีความเหมาะสมกับสรีระของเด็กปฐมวัย และรูปแบบของ
เตียงสอดคล้องกับพฤติกรรมการนอนของเด็กปฐมวัย ( X = 4.40 ) มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
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ด้านความปลอดภัย มีข้อคําถาม 2 ข้อ เรียงลําดับจากคะแนนมากไปหาน้อย คือ โครงสร้างมีความแข็งแรง และ
รองรับน้ําหนักได้ดี ( X = 4.82 ) มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และขนาดความกว้าง ยาว สูง เหมาะสมกับขนาดสัดส่วน
ของเด็กปฐมวัย ( X = 4.72 ) มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ตามลําดับ
ด้านความสะดวกสบายในการใช้งาน มีข้อคําถาม 1 ข้อ คือ มีน้ําหนักเบา เคลื่อนย้ายได้สะดวก ( X = 3.12 ) มี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง
ด้านความสวยงาม มีข้อคําถาม 2 ข้อ เรียงลําดับจากคะแนนมากไปหาน้อย คือ โทนสีมีความสอดคล้องกับเตียงนอน
พักกลางวันสําหรับเด็กปฐมวัย ( X = 4.79 ) มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และรูปแบบของเตียงดึงดูดความสนใจ
( X = 4.21 ) มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ด้านการบํารุงรักษา มีข้อคําถาม 2 ข้อ เรียงลําดับจากคะแนนมากไปหาน้อย คือ ทําความสะอาดได้ง่าย
( X =4.60 ) มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และสามารถซ่อมแซมได้สะดวก( X = 3.60 ) มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ตามลําดับ
การศึกษาและรวบรวมข้อมูลการพัฒนาเตียงนอนพักกลางวันสําหรับเด็กปฐมวัย จากกระดาษรีไซเคิลได้ผลการสรุป
ดังนี้
1) การออกแบบเตียงนอนพักกลางวันสําหรับเด็กปฐมวัย จากกระดาษรีไซเคิล 3 รูปแบบ ผลการประเมินความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญโดยรูปแบบที่ 2 มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยม หัวและท้ายเตียงโค้งมลเพื่อป้องกันการกระแทกและวิ่งชนของเด็ก ใต้
เตียงออกแบบมาให้มีส่วนโค้งสําหรับสอดมือเพื่อหยิบยกเตียงขณะจัดเก็บ โครงสร้างภายนอกและภายในทําจากกระดาษลูกฟูก
ลอน BC ปะหน้าด้วยกระดาษKA กระดาษคราฟท์สีเหลืองทองสําหรับทําผิวกล่อง มีความแข็งแรงทนทานเป็นพิเศษ มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก
2) ความพึงพอใจของครูและครูผู้ช่วยที่มีต่อเตียงนอนพักกลางวันสําหรับเด็กปฐมวัย จากกระดาษรีไซเคิลอยู่ในระดับมาก
อภิปรายผลการวิจัย
1) การประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบโดยรวมได้ให้คะแนนพอใจในรูปแบบที่ 2 อยู่ในระดับ
มาก (X = 4.16)
2) ผลทดสอบประสิทธิภาพเตียงนอนพักกลางวันสําหรับเด็กปฐมวัยจากกระดาษรีไซเคิล ผ่านการทดสอบทุกด้านซึ่ง
ประกอบ (1) ลักษณะทั่วไป พื้นผิวที่สัมผัสได้ง่าย ต้องเรียบเกลี้ยง ปราศจากตําหนิหรือข้อบกพร่องใดๆ ที่อาจทําให้เกิดอันตราย
ต่อเด็ก ขอบหรือเหลี่ยมต้องมน ไม่มีคม ชิ้นส่วนต่างๆ ของเตียงต้องออกแบบให้ยึดติดกันแน่น และเมื่อประกอบเข้าด้วยกันแล้ว
ต้องไม่มีส่วนใดหลวมคลอนอันอาจจะหลุดออกจากกันได้ (2) สมบัติทางกลเสถียรภาพ ขาเตียงด้านตรงข้ามกับที่กันเลื่อนต้องไม่
ยกขึ้นจากพื้น (3) คุณลักษณะทางเคมี สารเคลือบผิว พลวง สารหนู แบเรียม แคดเมียม โครเมียม ตะกั่ว ปรอท ปริมาณโลหะ
หนักในสารละลายที่สกัดได้จากสารเคลือบผิว ต้องไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด
3) ความพึงพอใจของครูและครูผู้ช่วยที่มีต่อผลิตภัณฑ์ด้านรูปลักษณ์และคุณภาพของเตียงนอนพักกลางวันสําหรับเด็ก
ปฐมวัยจากกระดาษรีไซเคิล กลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการสํารวจเป็นเพศหญิงเป็นเปอร์เซ็นต์โดยช่วงอายุ 31-40 ปี มากที่สุดคิดเป็น
ร้อยละ 64.70 วุฒกิ ารศึกษาปริญญาตรีเปอร์เซ็นต์สอนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 44.70 ระดับความพึง
พอใจของครูและครูผู้ช่วยที่มีต่อเตียงนอนพักกลางวันสําหรับเด็กปฐมวัย อยู่ในระดับมาก ( X = 4.19) พิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ในด้านหน้าที่ใช้สอยรูปทรงของเตียงนอนมีความสอดคล้องกับสรีระของเด็กปฐมวัยและพฤติกรรมของเด็กปฐมวัย อยู่ใน
ระดับมาก ด้านความปลอดภัยโครงสร้างมีความแข็งแรงและรองรับนํ้าหนักได้ดี ขนาดความก้วาง ยาว สูง เหมาะสมกับขนาด
สัดส่วนของเด็กปฐมวัยมากที่สุด ด้านความสะดวกสบายในการใชงานมีนํ้าหนักเบาเคลื่อนย้ายได้สะดวกอยู่ในระดับปานกลาง
ด้านความสวยงามรูปแบบของเตียงดึงดูดความสนใจอยู่ในระดับดีมาก สีสันมีความสอดคล้องกับเตียงนอนพักกลางวันสําหรับเด็ก
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ปฐมวัยอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการบํารุงรักษาสามารถซ่อมแซมได้สะดวกอยู่ในระดับดีมาก สามารถทําความสะอาดได้ง่ายอยู่
ในระดับมากที่สุด
ข้อเสนอแนะเพื่อนําผลงานวิจัยไปใช้
1) การนําผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากกระดาษรีไซเคิล ควรมีการพัฒนา หรือ
เปลี่ยนแปลงชนิดกระดาษให้มีนํ้าหนักลดลง แต่ยังคงความแข็งแรงไว้เช่นเดิม
2) การนําผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์กระดาษรีไซเคิล ควรศึกษาโครงสร้าง และออกแบบ
ชิ้นส่วนต่างๆ ให้ยึดติดกันแน่น และเมื่อประกอบเข้าด้วยกันแล้ว ต้องไม่มีส่วนใดหลวมหรือหลุดออกจากกันได้ ซึ่งอาจทําให้เกิด
อันตรายขณะใช้งาน
ข้อเสนอแนะเพื่อทําการวิจัยต่อไป
1) ควรมีการศึกษาเตียงนอน และเฟอร์นิเจอร์อื่นๆ โดยเลือกใช้วัสดุรีไซเคิลประเภทอื่นเพิ่มเติม โดยคํานึงถึงวัสดุที่มีใน
ท้องถิ่น วัสดุนั้นต้องสามารถนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและจําเป็นต้องหาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนการนํามาผลิตจึงจะสามารถ
ใช้งานได้จริงและมีความเหมาะสมต่อคุณลักษณะของเตียงนอน และเฟอร์นิเจอร์อื่นๆ ก่อนการออกแบบ
2) ควรศึกษาการออกแบบโมเดลกระดาษให้ประกอบง่ายยิ่งขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถซื้อแล้วนําไปประกอบใช้และ
ถอดเก็บเมื่อไม่ใช้ได้โดยสะดวก
3) ควรมีการพัฒนาการออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ให้มีสะดวกในการบรรจุเตียงและการขนส่งได้สะดวกและไม่เกิดความ
เสียหายขณะขนส่ง
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ และสํารวจความต้องการผู้บริโภค 2) เพื่อ
ออกแบบสินค้าของที่ระลึกจําหน่ายในร้านค้าพิพิธภัณฑ์ ที่ตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายและ3) เพื่อ
ประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย ที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่ผู้วิจัยได้ทําการออกแบบ
โดยมีลําดับขั้นตอนการดําเนินการวิจัย ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามปลายเปิดสอบถาม
เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ และเก็บข้อมูลความต้องการผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย สมาชิกมิวเซียมสยามเฟสบุ๊คแฟนเพจใช้เวลา 2 สัปดาห์
มีผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 100 คน ตอบครบ 88 คน โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List) และแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale)
2) สอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ จํานวน 5 คน และผู้เชี่ยวชาญประจํา
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ จํานวน 2 คน ใช้วิธีเลือกโดยจงใจ (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม
มาตราส่วนประเมินค่า 3) สอบถามความพึงพอใจของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่ผู้วิจัยออกแบบ
ได้แก่ สมาชิกมิวเซียมสยามเฟสบุ๊คแฟนเพจ ใช้เวลา 2 สัปดาห์ มีผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 100 คน ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติความถี่ และร้อยละเพื่อ
วัดผลความพึงพอใจของผู้บริโภค แล้วจึงนํามาแปรผลโดยการบรรยาย
ผลการวิจัยพบว่า ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ที่ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจมากที่สุด มี 2 แบบ คิดเป็นร้อยละ
64.7 เท่ า กั น คื อ 1) ชิ้ น งาน “เกาะรั ต นโกสิ น ทร์ ”นาฬิ ก าแขวนผนั ง รู ป จํ า ลองสถานที่ สํ า คั ญ ในเกาะรั ต นโกสิ น ทร์ เ ช่ น
พระบรมมหาราชวัง เสาชิงช้า อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เป็นต้น วัสดุที่ใช้ทําจากพลาสติกอะคิลิก ผลิตโดยการตัดเลเซอร์ติดเครื่อง
นาฬิกา และตัวแขวนด้านหลัง 2) ชิ้นงาน “สยามไอคอน”ชุดแม่เหล็กสําหรับตั้งรูปหรือติดตู้เย็น วัสดุที่ใช้ทําจากพลาสติกอะคิลิก
ผลิตโดยการตัดเลเซอร์ ติดแม่เหล็กด้านหลัง สัญลักษณ์ตัวแทนกรุงเทพฯ เช่น เสาชิงช้าเรือสุพรรณหงส์ ยักษ์ และรถตุ๊กตุ๊ก
คําสําคัญ: การออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก / ร้านค้าพิพิธภัณฑ์ / พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ / มิวเซียมสยาม
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Abstract
Purposes of this research are 1) searching the MUSEUM SIAM data and investigating the target
customer needs. 2) For design the museum souvenirs, which serve the consumer and 3) For evaluate
customer’s satisfaction of the museum souvenirs design.
The process of the study are following 1) Collecting data by using the open questionnaire for the
MUSEUM SIAM officer and using the research tools is check listed questionnaire and the rating scaled
questionnaire collect costumer needs data from target group which are the MUSEUM SIAM's fans on the
facebook social network, this process took time 2 weeks with the 100 users, answer complete 88 users by
simple random sampling. 2) Collecting comments and asking for the suggestions from the professional
product designer 5 people and 2 MUSEUM SIAM specialists by purposive sampling, the research tool is rating
scale questionnaire.

3) Collecting data of user satisfaction which are the MUSEUM SIAM 's fans on the

facebook social network, This process was taken 2 weeks with the 100 users, by the random sampling. The
research tools were the checked listing questionnaire for asking the user satisfaction with the new museum
souvenir designs which designed by researcher. The data was analyzed by percentage and descriptive
statistics following the research results.
The result have two most satisfaction designs with 64.7 percents that are
1) "Rattanakosin island" are the wall clock, made from the laser cutting acrylic, come with the landmarks in
Rattanakosin island such as the Grand palace, the Giant swing, The democratic monument. 2) "Siam icons"
are the magnet for holding the photo or stick with the refrigerator made from the laser cutting acrylic, come
with the symbols of Bangkok such as the Giant swing, Supannahong boat, the Bangkok giant guardian and
Tuk Tuk.
Keywords: Museum souvenirs design / Museum shop / MUSEUM SIAM

บทนํา
ของที่ระลึก (ประเสริฐ ศีลรัตนา : 2531) เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม และศิลปะ เพราะเป็นสิ่งที่แสดงถึง
ผลรวมของลักษณะเฉพาะของท้องถิ่น ซึ่งทําให้สิ่งนั้นเป็นที่รู้จักจดจําได้ เป็นการใช้ความสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและ
บริการ ตามแนวทางของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) จากร่างกรอบทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 ซึ่งจะนํามาใช้ในปี พ.ศ. 2555 - 2559 (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,
2554)
จากแนวทางในการสืบสาน และดํารงอยู่ของศิลปหัตถกรรมกล่าวไว้ว่า ท้องถิ่นใดที่สามารถนํางานศิลปหัตถกรรมมา
ส่งเสริมให้กลายเป็นสินค้าของที่ระลึก จึงเท่ากับเป็นการสืบทอดและฟื้นฟูฝีมือด้านศิลปหัตถกรรมดั้งเดิม และที่สําคัญเป็นการ
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เพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุที่เป็นทรัพยากรท้องถิ่นเพราะนักท่องเที่ยวเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีกําลังซื้อสูง รวมทั้งเป็นการสร้างงานสร้าง
อาชีพให้กับแรงงานในท้องถิ่น หรืออาจว่างงานในฤดูเก็บเกี่ยว (วิบูลย์ ลี้สุวรรณ : 2532)
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้หรือมิวเซียมสยามถือเป็นแหล่งการเรียนรู้หนึ่งที่เน้นจุดมุ่งหมายในการแสดงตัวตนของชนในชาติ
ซึ่งจะทําให้ผู้เข้าชม กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ คนไทย ประกอบด้วยเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป กลุ่มเป้าหมาย
รอง คือ คนต่างประเทศ นักท่องเที่ยว ได้เรียนรู้รากเหง้าของชาวไทย ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันโดยเน้นไปที่กลุ่มชนในเขตเมือง
บางกอกหรือที่เรียกในปัจจุบันว่ากรุงเทพมหานครเป็นสําคัญ (จุลลดา มีจุล : 2550)
นอกเหนือจากการให้ความรู้ในรูปแบบทางพิพิธภัณฑ์แล้วพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ยังมีร้านของที่ระลึก ชื่อ MUSE SHOP
จําหน่ายหนังสือ และของที่ระลึกซึ่งตั้งอยู่บริเวณปีกซ้ายของอาคารพิพิธภัณฑ์สินค้าของที่ระลึกที่จําหน่ายภายในร้านมีทั้งสินค้า
ศิลปหัตถกรรมและสินค้าออกแบบสมัยใหม่ โดยผู้ประกอบการนํามาฝากจําหน่ายที่ร้านและเสียค่าฝากแก่ร้านค้าเมื่อจําหน่าย
สินค้าได้ ซึ่งรายได้ของการขายสินค้าในร้านค้าพิพิธภัณฑ์ นับว่าเป็นงบประมาณส่วนหนึ่งที่จะนําไปใช้ในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์
ต่อไป สินค้าของที่ระลึกในร้านค้าพิพิธภัณฑ์ แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 1) สินค้า ที่ระลึกถึงการมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
เช่น สินค้าที่มีตราสัญลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่มิวเซียมสยามผลิตจําหน่ายเอง เป็นต้น และ 2) สินค้าที่ระลึก
ถึงสยามประเทศ หมายถึง สินค้าที่มีลักษณะให้ระลึกถึง สถานที่, ศิลปะ, วัฒนธรรม, ประเพณี ของสยาม เป็นต้น ซึ่งผู้วิจัยได้
เลือกออกแบบในประเภทที่ 2 สินค้าที่ระลึกถึงสยามประเทศโดยอ้างอิงเนื้อหาจากการจัดแสดงนิทรรศการ เพื่อเป็นประโยชน์ ทั้ง
แก่มิวเซียมสยาม และผู้ประกอบการที่จะนําสินค้ามาฝากขา
จากการสํารวจเปรียบเทียบรายได้รวมการขายสินค้าที่ระลึกในพิพิธภัณฑ์อื่น ที่มีสินค้าลักษณะเดียวกันเช่น ร้านค้าที่
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (The shop @ TCDC) และนิทรรศรัตนโกสินทร์ มิวเซียมสยามมีรายได้รวมน้อยกว่าที่อื่น ส่งผลให้
ไม่จูงใจให้ผู้ประกอบการนําสินค้ามาฝากขาย ภายหลังการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Target Group) ทําให้ทราบว่ามีความ
แตกต่างจากที่อื่นที่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยกลุ่มเป้าหมายของมิวเซียมสยาม เป็นนักเรียนนักศึกษา และผู้หญิงกลุ่มทํางาน
ซึ่งมีความแตกต่างทั้ง เชื้อชาติ อายุ และรายได้
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก เพื่อจําหน่ายในร้านค้ามิวเซียม
สยาม ตามหลักของ วิบูลย์ ลี้สุวรรณ (2532: 129-136) ดังนี้
1.พยายามใช้วัสดุภายในท้องถิ่นให้มากที่สุด
2.ผลงานที่ผลิตจะต้องแสดงออกถึงลักษณะเฉพาะของท้องถิ่นได้
3.ขนาด น้ําหนัก ของสินค้าสามารถพกพาไปได้สะดวกและเหมาะสมกับการจัดวางในร้าน
4.สินค้าควรมีทั้งความสวยงามและแฝงไปด้วยประโยชน์ใช้สอยเพราะจะได้เปรียบในการตัดสินใจซื้อได้มากกว่าสินค้า
สวยงามเพียงอย่างเดียว
5.ประดิษฐ์คิดค้นรูปแบบสินค้าใหม่ๆโดยยังคงรักษาเค้าโครงเดิมของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นหรือสอดแทรกอยู่บ้าง
ผู้วิจัยต้องการออกแบบของที่ระลึกให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดมีกรรมวิธีการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็น
ระบบอุตสาหกรรม (นิรัช สุดสังข์ :2548) ตลอดจนมีส่วนช่วยในการปลูกฝังจิตสํานึกเรื่องการเห็นคุณค่าทางวัฒนธรรมไทยเพื่อ
เป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานวัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืนตลอดจนเป็นงานวิจัยต้นแบบในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเพื่อ
จําหน่ายในร้านค้าพิพิธภัณฑ์อื่นๆ หรือผู้ประกอบการขนาดเล็กที่มีความสนใจ
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วัตถุประสงค์
1.เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้(มิวเซียมสยาม)รวมทั้งสํารวจความคิดเห็นความต้องการผู้บริโภค
กลุ่มเป้าหมาย
2.เพื่ อ ออกแบบสิ น ค้ า ของที่ ร ะลึ ก เพื่ อ จํ า หน่ า ยในร้ า นค้ า พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ที่ ต อบสนองความพึ ง พอใจของผู้ บ ริ โ ภค
กลุ่มเป้าหมาย
3.เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่ผู้วิจัยได้ทําการ
ออกแบบ

ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยนี้เป็น เป็นแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเพื่อจําหน่ายในร้านค้าพิพิธภัณฑ์ MUSE SHOP ที่ตั้งอยู่
ในบริเวณพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ (มิวเซียมสยาม) การจากวิเคราะห์ความต้องการเลือกซื้อของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย ที่ได้จาก
แบบสอบถาม ผู้วิจัยพิจารณาเลือกออกแบบร่างสินค้า 2 ประเภท ได้แก่ เครื่องเขียนและสินค้าของตกแต่งบ้าน ให้ผู้เชี่ยวชาญ
เลือก ได้สินค้ารวม 12 รูปแบบที่นําเสนอภาพลักษณ์ของที่ระลึกถึงสยามประเทศ โดยอ้างอิงเนื้อหาการจัดแสดงนิทรรศการถาวร
ในมิวเซียมสยาม ให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย คือ สมาชิกแฟนเพจเฟสบุ๊กมิวเซียมสยาม จํานวน 100
คน จากระยะเวลาการเก็บข้อมูล 2 สัปดาห์ในการเก็บข้อมูลแต่ละครั้ง

นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย
1.พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้หรือมิวเซียมสยาม หมายถึง พิพิธภัณฑสถานประเภท ชาติพันธุ์วิทยาและประเพณีพื้นเมือง
แสดงถึงความเป็นมา ชีวิตความเป็นอยู่ในทางวัฒนธรรม และสังคมของชนชาติไทย แสดงเรื่องราวของ “คน” เพื่อให้รู้และเข้าใจ
รากเหง้าเหล่ากอ ตลอดจนความเป็นมาของบรรพชน ซึ่งล้วนเป็นคนพื้นเมืองของภูมิภาคอุษาอาคเนย์โบราณคนพวกนี้ประสม
ประสารกันทางเผ่าพันธุ์ สังคม และ วัฒนธรรม แล้วก่อบ้านสร้างเมืองขึ้นเป็นแว่นแคว้นหรือรัฐ จนเป็นอาณาจักร แล้วดํารงเป็น
ประเทศสืบมาถึงทุกวันนี้ (ปรามินทร์ เครือทอง : 2550)
2.ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก เพื่อจําหน่ายในพิพิธภัณฑ์ ในงานวิจัยนี้ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสิ่งแสดงถึงผลรวมของ
ภาพลักษณ์ ของเนื้อหานิทรรศการทั้ง 17 ห้อง ในมิวเซียมสยามซึ่งทําให้เป็นที่รู้จักจดจําและมีวัตถุประสงค์เพื่อจําหน่ายในร้านค้า
พิพิธภัณฑ์ MUSE SHOP (มิวเซียมสยาม สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ :2555)
3.เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) หมายถึงแนวคิดแนวปฏิบัติที่สร้างมูลค่าของสินค้าและบริการโดยที่ไม่
ต้องใช้ทรัพยากรมากนักใช้ความคิดและความสร้างสรรค์ (จอห์น ฮาวกินส์:2552)
4.ร้านค้าพิพิธภัณฑ์หรือร้านจําหน่ายของที่ระลึกภายในพิพิธภัณฑ์ ในงานวิจัยนี้หมายถึงร้าน MUSE SHOPภายใน
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ (MUSEUM SIAM)
5.พิพิธภัณฑสถานชาติพันธุ์วิทยาและประเพณีพื้นเมือง หมายถึง พิพิธภัณฑ์ที่แสดงชีวิตความเป็นอยู่ในทางวัฒนธรรม
และสังคมของมนุษย์และชาติพันธุ์ต่างๆ แบ่งออกเป็น 1) พิพิธภัณฑสถานพื้นบ้าน (พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น) โดยจัดแสดงข้าวของ
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เครื่องใช้พื้นบ้าน 2) พิพิธภัณฑสถานกลางแจ้ง เป็นการจําลองภาพในอดีตด้วยการนําอาคารเก่า หรือจําลองสิ่งปลูกสร้างต่างๆ
มาไว้ในบริเวณเดียวกัน โดยพยายามสร้างสภาพแวดล้อมรวมถึงบรรยากาศ (คลังปัญญาไทย :2554)

ภาพ 1 แสดงวิธีดําเนินการวิจัย
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ตามวัตถุประสงค์ที่ 1 ได้แก่
1.เก็บข้อมูลปฐมภูมิ โดยใช้แบบสอบถามแบบอัตนัยสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญจากพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้(มิวเซียมสยาม) และ
เจ้าหน้าที่ร้านค้าพิพิธภัณฑ์ (MUSE SHOP) เพื่อเก็บข้อมูลข้อมูลนโยบายและความต้องการจากมิวเซียมสยาม
2.เก็บข้อมูลปฐมภูมิ จากผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย คือ สมาชิกแฟนเพจเฟสบุ๊กมิวเซียมสยามสัปดาห์ตั้งแต่วันที่ 28
กันยายน 2554 – 12 ตุลาคม 2554 มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 100 คน (ตอบคําถามครบถ้วน 88 คน) โดยใช้แบบสอบถาม
ปรนัย ประกอบภาพถ่าย เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ผ่านทางเว็บไซต์ www.surveymonkey.com เพื่อสอบถามความ
คิดเห็น ความต้องการของผู้บริโภคที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่จําหน่ายในร้านค้าพิพิธภัณฑ์
3.เก็บข้อมูลทุติยภูมิ จากการเอกสารตํารางานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ
ตามวัตถุประสงค์ที่ 2 ได้แก่
1.สร้างแบบสอบถามออนไลน์ผ่า นทางเว็บไซต์ www.surveymonkey.com โดยผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ที่
ปรึกษา
2.เก็บข้อมูลปฐมภูมิ โดยใช้แบบสอบถามแบบปรนัยประกอบภาพผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบ เพื่อสอบถามความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ จากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ 5 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญจากมิวเซียมสยาม 2 ท่าน ผ่านทางเว็บไซต์
www.surveymonkey.com
ตามวัตถุประสงค์ที่ 3 ได้แก่
การเก็บข้อมูลปฐมภูมิ โดยใช้แบบสอบถามแบบปรนัย ประกอบภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้พัฒนาหลังจากได้รับคําแนะนํา
จากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสอบถามความพึงพอใจของจากผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย สมาชิกแฟนเพจเฟสบุ๊กมิวเซียมสยาม ระยะเวลาเก็บ
ข้อมูล 2 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2555 – 1 ตุลาคม 2555 มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 100 คน (ตอบคําถามครบถ้วน
88 คน) โดยใช้แบบสอบถามปรนัย ประกอบภาพถ่าย เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ผ่านทางเว็บไซต์
www.surveymonkey.com

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ และค่าร้อยละ

ผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยนําข้อมูลมาวิเคราะห์ โดยแบ่งตามวัตถุประสงค์เป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1
1.ผลวิเคราะห์ การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ (มิวเซียมสยาม)
จากการสัมภาษณ์ คุณอลิสา ภู่ชอุ่ม หัวหน้าฝ่ายธุรกิจพิพิธภัณฑ์ได้ผลสรุปข้อมูลแนวทางการผลิตสินค้าที่ระลึกของ
มิวเซียมสยามนั้นอยากผลิตเป็นชุด (Collection)แต่มีข้อจํากัด คือไม่สามารถแบกต้นทุนการผลิตเองได้ทั้งหมด คือไม่อยากให้มี
การตุนสินค้า (Stock) และอยากได้พันธมิตรในการผลิตสินค้า(B to B Partner)ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายในปัจจุบันได้แก่ เด็ก
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นักเรียน นักศึกษา เป็นส่วนใหญ่ ทําให้กําลังการซื้อมีจํากัดอยู่ที่สินค้าที่ราคาไม่แพง เช่น เสื้อ หมวก ส่วนกลุ่มเป้าหมายใหม่ที่
สนใจ คือ กลุ่มลูกค้าที่มาเป็นครอบครัว พ่อแม่มีกําลังซื้อสูง ซึ่งสนใจสินค้าที่เกี่ยวกับการสอน
ผู้วิจัยได้คัดเลือกกระบวนการผลิตที่สามารถผลิตจํานวนน้อย (Rob Thompson : 2011) มาเป็นแนวทางในการผลิต
สินค้า แล้วจึงมาคัดเลือกวัสดุให้สอดคล้องกับการผลิตภายหลัง
จากการสัมภาษณ์ คุณจารุนี แย้มชื่น นักจัดการความรู้ / เจ้าหน้าที่ระบบสมาชิกสัมพันธ์ สรุปข้อมูลสถิติการเข้าชม
มิวเซียมสยามแต่ละปี ได้ดังนี้ ผู้เข้าชม ส่วนใหญ่ ได้แก่ นักเรียน/ผู้สูงอายุแบบกลุ่ม ร้อยละ 25, ผู้ใหญ่ ร้อยละ 20, นักเรียน/
ผู้สูงอายุ ร้อยละ 18 ตามลําดับ
จากการสัมภาษณ์ คุณปิ่นมุข หนูนุ่ม นักจัดการความรู้ / ฝ่ายธุรกิจพิพิธภัณฑ์ ได้ข้อมูลลูกค้าร้านค้าของที่ระลึก ส่วน
ใหญ่ ได้แก่ กลุ่มเด็กนักเรียน ซื้อสินค้าประเภท เครื่องเขียน ที่ราคาไม่แพงข้อมูลสถิติการจําหน่ายสินค้าของร้านค้าพิพิธภัณฑ์
MUSE SHOP แสดงให้เห็นว่าหมวดสินค้าประเภทเครื่องเขียนและอุปกรณ์สํานักงานมีมูลค่าการขายรวมมากที่สุด
จากการสัมภาษณ์ คุณภูษิต ช่วยชูฤทธิ์ ผู้ช่วยปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ดูแลการสื่อสารหลักของมิวเซียมสยาม
ได้แก่ เว็บไซต์ มิวเซียมสยาม เฟสบุ๊กมิวเซียมสยามแฟนเพจ (Facebook Museum Siam Fan Page) มีสมาชิก 65,946 คน
ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน2554 ถึง 11 ธันวาคม 2555 จํานวน ส่วนใหญ่เป็นคนไทย 65,213 คน ผู้หญิงร้อยละ 61 กลุ่มช่วง
อายุที่มากที่สุด ได้แก่ 18-24 ปี ร้อยละ 36 และรองมา อายุ 25-34 ปี ร้อยละ 33
2.ผลการสํารวจความคิดเห็น ความต้องการผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย
ได้แก่ สมาชิกแฟนเพจเฟสบุ๊คมิวเซียมสยาม ระยะเวลาการสํารวจ 2 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2554 ถึง 12
ตุลาคม 2554 มีผู้ตอบแบบสอบถาม 100 คน (ตอบคําถามครบถ้วน 88 คน)ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดเป็นคนไทย เป็นผู้หญิง
ร้อยละ 71.6 อายุ 21-45 ปี คิดเป็นร้อยละ 93.2, โสด ร้อยละ 90.9, อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 37.5, ส่วนใหญ่
เงินเดือน น้อยกว่า 15,000 บาท ร้อยละ 34.
สรุปข้อมูลจากคําถามเกี่ยวกับความประทับใจ นิทรรศการถาวร ทั้ง 17

ห้อง ของมิวเซียมสยาม ได้ผลดังนี้ ห้อง

นิทรรศการที่ผู้บริโภคประทับใจมากที่สุด 2 อันดับ คือ 1) ห้องไทยแท้ ร้อยละ 18.4 และ 2) ห้องสีสันตะวันตก ร้อยละ 17.2
ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกการนําเสนอแบบ ห้องไทยแท้ ซึ่งเป็นการนําเสนอแบบชูจุดเด่น (Icon) ความเป็นตัวแทนกรุงเทพฯ เข่น รถตุ๊กตุ๊ก
สนามมวยราชดําเนิน หาบเร่ริมทาง เป็นต้น
สรุปข้อมูลจากคําถามเกี่ยวกับสัญลักษณ์ตัวแทนกรุงเทพฯ โดยคัดเลือกจากข้อมูลนิทรรศการถาวร ทั้ง 17 ห้อง ของ
มิวเซียมสยาม ระยะเวลาสํารวจ 2 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2554 ถึง 12 ตุลาคม 2554 มีผู้ตอบแบบสอบถาม 100 คน
ส่วนใหญ่คือ พระบรมมหาราชวัง คิดเป็นร้อยละ 65.5 ผู้วิจัยเลือกออกแบบโดยมีความคิดรวบยอด (Concept) จากบริเวณ
พระบรมมหาราชวัง และเกาะรัตนโกสินทร์
ผู้วิจัยได้เลือกวิจัยสินค้าประเภทเครื่องเขียนและอุปกรณ์สํานักงาน และสินค้าตกแต่งบ้าน แม้จะอยู่ในลําดับที่ 3 แต่
จากข้อมูลสถิติการจําหน่ายสินค้าของร้านค้าพิพิธภัณฑ์ MUSE SHOP สินค้าประเภทเครื่องเขียนและอุปกรณ์สํานักงาน เป็น
หมวดที่มีมูลค่าการขายรวมมากที่สุด
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ภาพ 2 แสดงลําดับความสนใจเลือกซื้อสินค้า
สรุปข้อมูลสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการจากของที่ระลึกมิวเซียมสยาม มีต้องการเรียงตามลําดับดังนี้ 1) ร้อยละ 87.1 มีขาย
เฉพาะที่มิวเซียมสยาม 2) ร้อยละ 81.2 ต้องมีประโยชน์ใช้สอย เป็นต้น
ขั้นตอนที่ 2
จากผลการวิเคราะห์ การออกแบบสินค้าของที่ระลึกเพื่อจําหน่ายในร้านค้าพิพิธภัณฑ์ ได้ข้อกําหนดและแนวทางในการ
ออกแบบ ดังนี้

ภาพ 3 แสดงข้อกําหนดในการออกแบบ
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ภาพ 4 แสดงแนวทางในการออกแบบ
ผู้วิจัยออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทเครื่องเขียนอุปกรณ์สํานักงาน และ สินค้าตกแต่งบ้าน
รวม 12 แบบ และภายหลังขอคําแนะนําจากผู้ทรงคุณวุฒิ คัดเลือกเหลือ 10 แบบ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์
จํานวน 5 ท่าน ดังนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. นิยม วงศ์พงษ์คํา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, รองศาสตราจารย์
ดร. นิรัช สุดสังข์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ซิสิกกา วรรณจันทร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, อาจารย์ ดร.จตุรงค์ เลาหะเพ็ญแสง ประธานสาขาวิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง,

อาจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง

อาจารย์ประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
และผู้เชี่ยวชาญประจําพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ (มิวเซียมสยาม) จํานวน 2 ท่าน คือคุณปิ่นมุข หนูนุ่ม นักจัดการความรู้ / ฝ่ายธุรกิจ
พิพิธภัณฑ์, คุณจารุนี แย้มชื่น นักจัดการความรู้ / เจ้าหน้าที่ระบบสมาชิกสัมพันธ์
มีการพัฒนาปรับปรุงแบบตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญในรายละเอียดแต่ละชิ้นงาน ดังนี้
แบบที่ 1. "เจ้าพระยา" ที่วางจดหมาย/กระดาษโน้ต-"Chao Phraya" Letter/Memo Stand การพัฒนาแบบ : เพิ่ม
รายละเอียดคลื่นในกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มลักษณะเฉพาะของลายไทย, เพิ่มเรือสุพรรณหงส์ (ออกแบบลดทอน) ซึ่งเป็น
สัญลักษณ์สําคัญของแม่น้ําเจ้าพระยา, ปรับการการออกแบบให้ตั้งกระดาษโน้ตได้ตรง
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แบบที่ 2. "เสาชิงช้า" ที่ใส่กระดาษโน้ต - "Giant Swing" Memo Paper Holder การพัฒนาแบบ : ปรับแบบให้ฐาน
สูงขึ้น เพื่อเพิ่มความแข็งแรง และหุ้มกระดาษโน้ตได้ดีขึ้น
แบบที่ 3-1 "แม่ช้างเผือก" ที่ใส่สก็อตเทป - "Royal White Elephant" Tape Dispenser การพัฒนาแบบ : เพิ่มส่วน
ฝาปิดเทปด้านข้างเพื่อความเรียบร้อยสวยงาม
แบบที่ 3-2 "ลูกช้างเผือก" ที่ใส่คลิปหนีบกระดาษ - "Royal White Elephant" Magnetic Paper Clip Holder (ไม่
ต้องปรับแบบ)
แบบที่ 4 “กําแพงแก้ว” ไม่พัฒนาแบบต่อ เนื่องจากรูปแบบและการใช้งานไม่เหมาะสมกัน และยังขาดความงาม
แบบที่ 5 "เรือหางยาว" ที่วางดินสอ พร้อมแม่เหล็กติดคลิปหนีบกระดาษที่ท้ายเรือ - "Long Tail Boat" Pencil Tray
with Magnetic Paper Clip Holder การพัฒนาแบบ : พัฒนารูปแบบของเรือให้เป็นเรือหางยาวมากขึ้น
แบบที่ 6 "บางกอกไอคอน" ที่ตั้งรูปถ่าย/กระดาษโน้ต (แยกชิ้นเป็นแม่เหล็กติดตู้เย็นได้ 2 ชิ้น) - "Bangkok Icon"
Magnetic Photo/Memo Stand การพัฒนาแบบ :

ลดทอนรายละเอียด และเพิ่มสัญลักษณ์ยักษ์วัดพระแก้ว

แบบที่ 7 โต๊ะ/ตู้ข้าง “ประจํายาม” ไม่พัฒนาแบบต่อ ด้วยเหตุผลว่า มีขนาดที่ไม่เหมาะสมกับการจัดวางในร้านขายของ
ที่ระลึก
แบบที่ 8 "สนามหลวง" บอร์ดเหล็กท้องฟ้าพร้อม แม่เหล็กรูปเมฆและว่าวจุฬา - "sanamlaung"
Metal blue sky Board with Magnetic Clouds and Chula Kites การพัฒนาแบบ : ปรับขนาดเหล็กพื้นหลังที่เป็น
สัญลักษณ์แทนท้องฟ้า ให้มีขนาดเล็กลง เพื่อลดต้นทุนการผลิต แต่ยังคงการใช้งานได้ดี เหมาะสมกับการนําไปติดตั้งบริเวณโต๊ะ
ทํางาน และปรับกระบวนการผลิตให้มีการพับเหล็กด้านข้าง เพื่อซ่อนตะปูขณะแขวนใช้งาน
แบบที่ 9 "สุพรรณหงส์" ชั้นวางหนังสือ - "Suphannahong" Shelf: (ไม่ต้องปรับแบบ)
แบบที่ 10 "ประจํายาม" นาฬิกาติดผนังแบบมีแม่เหล็ก ขนาด 8x8 cm. - "Prajumyam" Magnetic Mini Clock การ
พัฒนาแบบ : ปรับขนาดให้เป็นนาฬิกาติดผนังขนาดเล็ก เป็นการควบคุมต้นทุนให้ลดลงเพื่อง่ายแก่การจําหน่าย, เพิ่มแม่เหล็ก
ด้านหลัง 2 จุด เพื่อการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้น และสามารถติดได้หลายองศา
แบบที่ 11 "เกาะรัตนโกสินทร์" นาฬิกาติดผนัง ขนาด 40x37 cm.-"Rattanakosin" wall clock การพัฒนาแบบ :
ลดทอนรายละเอียด เพื่อลดต้นทุน และเวลาที่ใช้ในกระบวนการตัดเลเซอร์
แบบที่ 12 ชุดที่แขวนเสื้อ “บางกอก” ไม่พัฒนาแบบต่อ ด้วยเหตุผลว่าเป็นสัญลักษณ์สําคัญ ที่ไม่เหมาะสมจะใช้เป็นที่
แขวนเสื้อ
นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังได้พัฒนาปรับเปลี่ยนการใช้สีโดยยึดหลักตาม สีไทย (ไพโรจน์ ทิพยเมธี :2551) เพื่อเป็นการอนุรักษ์
ภูมิปัญญาไทย และยังเป็นการเพิ่มคุณค่าของผลิตภัณฑ์ได้อีกด้วย
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ภาพ 5 แสดงแนวคิด การออกแบบ คําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญ และการพัฒนาแบบหลังได้รับคําแนะนํา
ขั้นตอนที่ 3
ผลการวิเคราะห์ การประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภค ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ที่ผู้วิจัยได้ทําการออกแบบ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจซึ่งมีผลต่อการเลือกซื้อของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
สมาชิกแฟนเพจเฟสบุ๊คมิวเซียมสยาม ระยะเวลาเก็บข้อมูล 2 สัปดาห์ ตั้งแต่ วันที่ 11 กันยายน 2555 – 25 กันยายน 2555 มี
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ผู้ตอบแบบสอบถาม 106 คน (ตอบครบถ้วน 104 คน) ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดเป็นคนไทยจํานวน 106 คน (ตอบครบถ้วน
104 คน) เป็นผู้หญิง ร้อยละ 66.7 ส่วนใหญ่ อายุ 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 57.4, โสด ร้อยละ 83.3 ส่วนใหญ่อาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน ร้อยละ 29.6, เงินเดือน 15,000-25,000 บาท และ 20,001-40,000 บาท มีจํานวนเท่ากันร้อยละ 35.2 เรียง
ตามลําดับความพึงพอใจเป็นรายชิ้น ได้ผลสรุปดังนี้
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่ได้รับความพึงพอใจในระดับ มาก ได้แก่ 1) ร้อยละ 65.4 เกาะรัตนโกสินทร์ : นาฬิกาแขวนผนัง
ทําจากไม้อัด หรือ อะคริลิค ผลิตด้วยการตัดเลเซอร์ เก็บงานด้วยน้ํายารักษาเนื้อไม้ หรือ สีวัสดุอะคริลิคติดตั้งอุปกรณ์แขวนผนัง
ที่ด้านหลัง 2) ร้อยละ 65.4 สยามไอคอน : ชุดแม่เหล็กสัญลักษณ์ตัวแทนกรุงเทพมหานคร สําหรับตั้งรูป หรือกระดาษโน้ต
สามารถติดได้กับพื้นผิวเหล็กทั่วไป และยังเป็น ของขวัญซื้อฝากที่ราคาไม่สูง วัสดุไม้จริง (solid) เก็บงานด้วยน้ํายารักษาเนื้อไม้
เพื่อคงความเป็นธรรมชาติของวัสดุ หรือ พลาสติกอะคริลิคขึ้นรูปชิ้นงานด้วยการตัดเลเซอร์ 3) ร้อยละ 62.3 สุพรรณหงส์ : ชั้น
วางหนังสือ 4) ร้อยละ 60.4 เสาชิงช้า : ที่ใส่กระดาษโน้ต 5) ร้อยละ 55.8 ช้างเผือก : ที่ใส่เทปกาว 6) ร้อยละ 54.7 สนามหลวง
: บอร์ดเหล็กพร้อมแม่เหล็กรูปว่าว/เมฆ 7) ร้อยละ2 ช้างเผือก : ที่ใส่คลิปหนีบกระดาษ

ภาพ 6 แสดงผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่ได้รับความพึงพอใจในระดับมาก
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความพึงพอใจในระดับ มาก ถึง ปานกลาง ได้แก่ 8) ร้อยละ 38.5 ประจํายาม : นาฬิกาติดแม่เหล็ก
และผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความพึงพอใจในระดับ ปานกลาง ได้แก่ 9) ร้อยละ 52.8 เจ้าพระยา : ที่วางกระดาษโน้ต รูปแม่น้ํา
เจ้าพระยา 10) ร้อยละ 47.2 เรือหางยาว : ที่วางปากกามีแม่เหล็กติดคลิป

ภาพ 7 แสดงผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่ได้รับความพึงพอใจในระดับ มากถึงปานกลาง และระดับปานกลาง
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อภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์มิวเซียมสยามทั้งเนื้อหาการจัดแสดงนิทรรศการทั้ง 17 ห้อง และ
ความต้องการผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกของมิวเซียมสยามโดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง ทําให้ทราบข้อมูลความต้องการ
ส่งเสริมให้ใช้การออกแบบ เพื่อตอบสนองนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยอ้างอิงเนื้อหาและหลักการของมิวเซียมสยาม นั่นคือ
เป็นไทยแต่ไม่ล้าสมัย ดังนั้นการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกมิวเซียมสยาม จึงไม่ควรเป็นลักษณะไทยเดิม หรือศิลปหัตถกรรม
ชาวบ้าน หากแต่ควรมีการตีความ สอดแทรกแนวคิดเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม รวมถึงทําให้ผู้บริโภคระลึกถึงกรุงเทพ หรือการ
มาเยี่ยมชมมิวเซียมสยามได้
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกในร้านค้าพิพิธภัณฑ์ หมวดสินค้าที่มีมูลค่าการขายรวมมากที่สุดคือสินค้าประเภทเครื่อง
เขียนอุปกรณ์สํานักงาน และยังศึกษาความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายทําให้ทราบว่าต้องการซื้อสินค้าที่มีหน้าที่การใช้
งาน (Function) เหมาะสมกับบริบทวิถีชีวิตสมัยใหม่ มากกว่าสินค้าที่มีแต่ความงามเพื่อตั้งโชว์เพียงอย่างเดียว
ดังนั้นผู้วิจัยจึงวางแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเพื่อจําหน่ายในร้านค้าพิพิธภัณฑ์ ว่าต้องมีความงาม
ควบคู่กับสอดแทรกเนื้อหาในนิทรรศการถาวรของมิวเซียมสยาม คือ การเป็นของที่ระลึกตัวแทนกรุงเทพฯ เพื่อมีส่วนช่วยในการ
ปลู ก ฝั ง จิ ต สํ า นึ ก เรื่ อ ง การเห็ น คุ ณ ค่ า ทางวั ฒ นธรรมไทย เพื่ อ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการสื บ สานวั ฒ นธรรมไทยให้ ยั่ ง ยื น แต่ ใ น
ขณะเดียวกันก็มีความทันสมัย มีการใช้งานตอบรับกับความต้องการของตลาดในปัจจุบัน ทั้งยังต้องตอบรับกับกรรมวิธีการผลิต
สมัยใหม่ สมารถผลิตได้ในท้องถิ่นกรุงเทพฯ ตลอดจนเป็นงานวิจัยต้นแบบในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกอัตลักษณ์ไทย
เพื่อจําหน่ายในร้านค้าพิพิธภัณฑ์อื่น ๆ หรือผู้ประกอบการขนาดเล็กที่มีความสนใจ

ข้อเสนอแนะ
1.การแบ่งหมวดหมู่สินค้าในร้านค้า MUSE SHOPอาจจําแนกให้มีความละเอียดมากกว่านี้จะช่วยให้การวิจัยชัดเจนมาก
ขึ้น
2.ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย ของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกในวิจัยนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง เด็กนักเรียน นักศึกษา และพนักงาน
บริษัท การผลิตเพื่อจําหน่ายจริง อาจเลือกใช้สีสันอื่นๆ เช่น กลุ่มสีหวาน สีสดใส เป็นต้น นอกจากผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เพื่อเป็น
ทางเลือกให้กับผู้บริโภคโดยคํานึงถึงโทนสีไทยเพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและยังเป็นการเพิ่มคุณค่าของผลิตภัณฑ์ได้อีก
ด้วย
3.การออกแบบในงานวิจัยนี้ออกแบบโดยคํานึงถึงการนําไปผลิตที่ใช้กระบวนการผลิตแบบจํานวนน้อย (Low Volume
Production) ดังที่แนะนําในงานวิจัยนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิตที่มีทั้งหมดที่ผู้วิจัยคัดเลือกมาให้เหมาะสมกับการ
ผลิตภายใต้เงื่อนไขที่ได้จากการเก็บข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญของมิวเซียมสยาม ในกรณีที่มิวเซียมสยามอาจจะต้องเป็นผู้ผลิตสินค้า
นั้นเอง คือต้องการผลิตจํานวนน้อย ต้นทุนไม่สูง และมีราคาไม่แพงนักดังนั้นหากผู้ประกอบการในชุมชนที่ มีความสนใจ และมี
กําลังการผลิตอาจใช้กระบวนการผลิตวิธีอื่นที่เหมาะสมกับตน เช่น โรงงานพลาสติก อาจใช้กระบวนการฉีดพลาสติก เพื่อให้ได้
งานจํานวนมากแต่มีราคาที่ถูกลงหรือนําข้อมูลความชื่นชอบห้องสีสันตะวันตกมาเป็นแนวคิดในการออกแบบ เป็นต้น
การเพิ่มยอดขายของสินค้ามิอาจแก้ได้ด้วยการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียวอาจต้องมีการพัฒนาใน
ส่วน อื่นควบคู่กันไปด้วยดังจะพบได้จากแบบสอบถามผู้บริโภคกลุ่ม เป้าหมายครั้งที่ 1 เช่น สถานที่จัดจําหน่ายควรอยู่ในจุด
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เหมาะสม หากแก้ไขด้วยการย้ายสถานที่ลําบาก อาจมีการปรับผังทางเดินชม นิทรรศการ (Circulation) โดยบังคับให้การเดินมา
จบลงที่ ร้ า นค้ า พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ การประชาสั ม พั น ธ์ ที่ ดี การจั ด โปรโมชั่ น สิ น ค้ า หรื อ แม้ กระทั่ ง การทํ า การตลาดเพื่ อ ขยาย
กลุ่มเป้าหมาย เช่น การเพิ่มช่องทางการจําหน่ายสินค้าออนไลน์ ซึ่งกําลังเป็นวิธีที่นิยมขึ้นเรื่อย ๆ ในปัจจุบันเนื่องจากผู้ซื้อมีความ
สะดวกไม่ต้องเดินทาง ทั้งยังเป็นการลงทุนร้านค้าที่ต่ําที่สุด เนื่องจากมิวเซียมสยามมีฐาน สมาชิกกลุ่มนี้อยู่แล้วเป็นจํานวนมาก
หรือ การประชาสัมพันธ์ใน กลุ่มนักท่องเที่ยวต่างประเทศ ถึงแม้จะเป็นกลุ่มเป้าหมายรอง แต่ก็มี กําลังการซื้อมาก โดยอาจมีการ
ร่วมมือกับองค์กรอื่น ๆ ในลักษณะ การทําธุรกิจการค้าระหว่างหน่วยงานธุรกิจกับหน่วยธุรกิจ Business to Business(B2B)
หรือ ระหว่างหน่วยงานธุรกิจกับ รัฐบาล business to government (B2G) ซึ่งมีปริมาณการซื้อขายสูงกว่า แบบที่เกิดจากหน่วย
ธุรกิจกับผู้บริโภค business to consumers (B2C) อย่างมาก เช่น การทําการตลาดร่วมมือกับสายการบิน หรือ บริษัททัวร์ที่จัด
ชมสถานที่สําคัญในพื้นที่ใกล้เคียง เป็นต้น
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Tableware design for A-LA-CARTE menu thai helps user to perceive it contains more food than
it actuall does by using op art technique
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการควบคุมปริมาณอาหารโดยใช้ศิลปะ ออฟอาร์ต(Op art)เข้ามาช่วยใน
การควบคุมปริมาณอาหารของผู้ที่ต้องการจะลดน้ําหนักโดยวิธีการควบคุมอาหาร และภาชนะใส่อาหารประเภทอาหารจานเดียว
ที่ช่วยให้ดูมีปริมาณอาหารมากขึ้นโดยใช้ศิลปะ อ็อปอาร์ตทําให้ผู้บริโภคคํานึงถึงการรับประทานอาหาร ให้ครบ 5 หมู่ และทําให้
ผู้ใช้ปรับพฤติกรรมการกิน โดยสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญทางด้าน ออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 ท่าน และโภชนาการ 4 ท่าน และนําไป
ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างโดยวิเคราะห์โดย ค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละ จากการวิจัยพบว่า
1. จานลักษณะกลม และลักษณะอิสระ มีลําดับความพึงพอใจมากที่สุด ได้ค่าร้อยละ 42.9 โดยบริเวณของ
ลวดลายที่มีลําดับความพึงพอใจมากที่สุดคือ บริเวณที่วางข้าวและต่อจากที่วางข้าว ลายเฉพาะบริเวณขอบจาน และลายทั้งจาน
ทั้งหมดได้ค่าร้อยละ 28.6 และลวดลายที่ได้รับความพึงพอใจมากที่สุดคือ ลวดลาย ธรรมชาติจากเมล็ดข้าวนํามาออกแบบเป็น
ศิลปะภาพลวงตาแบบ ลวงตาที่ทําให้เกิดความผิดพลาดในการกําหนด ทิศทางของเส้น (Poggendorff Illusion) มีค่าร้อยละ 85.7
2. จากผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย พบว่ากลุ่มบุคคลทั่วไป 120 คน กลุ่มผู้เชียวชาญทางด้าน
โภชนาการ 5 คน กลุ่มผู้ที่ต้องการจะลดน้ําหนัก 25 คน มีความพึงพอใจต่อ จานลักษณะกลม ลวดลายธรรมชาติ(เมล็ดข้าว)ที่
เรียงลําดับจากเมล็ดข้าวขนาดเล็กไปหาใหญ่ออกจากจุดศูนย์กลาง ที่มีการลวงตาแบบ Illusory Contours (เป็นสิ่งลวงตา ในลักษณะ
ที่เป็นโครงร่าง)และลวดลายบริเวณที่วางข้าวและต่อจากที่วางข้าว เป็นอันดับที่ 1 มีคะแนนความพึงพอใจ 63 คะแนน ซึ่งการ
ออกแบบนี้คํานึงถึง สี ลักษณะ รูปทรง ลวดลาย และสัดส่วนระหว่างพื้นกับลวดลาย โดยนําองค์ประกอบเหล่านี้มาจัดวางใน
รูปแบบศิลปะภาพลวงตา(Op art) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับจิตวิทยาการรับรู้ ทําให้รูปแบบของชุดรับประทานอาหารมีส่วนช่วยในการ
จํากัดปริมาณอาหาร
คําสําคัญ : อ็อป อาร์ต,ภาชนะใส่อาหาร,ศิลปะภาพลวงตา
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Abstract
This research studies the dietary control by employing the Op Art technique to control the amount of food
for those who are on the weight loss plan by reducing consumption, and design the dining set that helps
control the amount of food to match the personal needs. The psychological technique is employed to
indulge person to consume foods that provide all essential nutrition and help adjust the dining behavior by
consulting seven professionals and simulate the usage with the sample group and analyze mean and
percentage ratio. The research found that
1. The rounded-shape and independent-shaped plate have the most satisfaction ratio, which is
42.9 percent. The most satisfied design patterns are rice plate and its adjacent areas, the design on the edge
of the plate and the overall pattern of the plate, all of them receive 28.6 percent. The most favorite design
is the illusive art of the rice kernel, which has been designed by using Poggendorff Illusion method,which
received 85.7 percent.
2. From the satisfaction analysis of the target group, 120 of individuals, five of nutritional
experts, and 25 of people who are on weight reduction plan are satisfies with the rounded-shape plate and
the natural design (the rice kernel) that sort ascendingly from the middle, the design is Illusory Countours
(the structural illusive) and the design on the rice plate and next to it, which receive 63 percent. The design
considers color, characteristics, shape, patterns, and the ratio between the plate and patterns. All objects
are placed by using the Op art technique which relates to psychological cognitive, that makes the shape of
this dining set able to control food volume.
key word : op art, tableware,illusive art

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
ในปัจจุบันเป็นที่รู้กันโดยทั่วไปว่าอาหารกับสุขภาพนั้นมีความเกี่ยวข้องกันอย่างมาก การรับประทานอาหาร ก็เป็น
ส่วนหนึ่งของการดํารงชีวิตของมนุษย์และมีความจําเป็นต่อร่างกายที่ใช้ในการทํากิจกรรมต่างๆในแต่ละวันเพราะฉะนั้นการ
รับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์นั้นก็มีความสําคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน การเลือกรับประทานอาหารที่ดีและการรับประทาน
อาหารให้ถูกหลัก โภชนาการจึงเป็นเรื่องสําคัญและจําเป็นอย่างยิ่งแต่ในภาวะปัจจุบันการใช้ชีวิตที่เร่งรีบทําให้ผู้บริโภคนั้นขาด
การดูแลตัวเองที่ดีและมีความใส่ใจต่อการ รับประทานอาหารน้อยลง บางกรณีการรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ การ
รับประทานอาหารไม่ตรงเวลา และการรับประทาน อาหารที่เกินความพอดีหรือการรับประทานอาหารที่เกินความต้องการของ
ร่างกายนั้น ก็ทําให้เกิด โทษต่อร่างกายได้เช่นกัน โดยกรณีการรับประทานอาหารที่เกินความจําเป็นของร่างกายและ เมื่อ
ร่างกายไม่ได้ใช้พลังงานส่วนนั้นร่างกายจึงเปลี่ยนเป็นอาหารจากแป้งเป็นไขมันทําให้ไขมันไปพอกพูนตาม ส่วนต่างๆของร่างกาย
เมื่อเป็นระยะเวลานานขึ้นทําให้เกิดเป็นโรคอ้วน ซึ่งอันตราย จากโรคอ้วนนั้น ไม่อันตราย มาก แต่ที่อันตรายคือโรคแทรกซ้อน
จากโรคอ้วนนั่นเอง ซึ่งคนที่ เป็นโรคอ้วนนั้นส่วนใหญ่จะเกิดจากพฤติกรรม การรับประทานอาหารที่ผิด และในปัจจุบันมีคนที่
ป่วยเป็นโรคอ้วนมากขึ้นเรื่อยๆ จากการสํารวจโดยการวัดเส้น รอบเอวของประชาชนไทยอายุ 15– 60 ปีขึ้นไป พบว่าผู้ชายเส้น
รอบเอวเกินมาตรฐาน 90 ซ.ม. ร้อยละ 3.8ผู้หญิง 80 ซ.ม. ร้อยละ 60.5( กรมอนามัย ,2550 )
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ภาวะน้ําหนักเกินและอ้วน ทําให้มีผู้เสียชีวิตประมาณ 2 หมื่นราย ร้อยละ 51 ของ ประชากรทั้งหมด ที่มีภาวะ
น้ําหนักตัวเกินและอ้วน เป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างหนึ่งของการเจ็บป่วย และโรคเรื้อรังต่างๆ เช่น เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง โรค
หลอดเลือดหัวใจ ความดันโลหิตสูง และอื่นๆ ซึ่งภาระโรคนี้ส่งผลเสียต่อสุขภาพอนามัย และเศรษฐกิจของประเทศ โดยต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลในแต่ละปีเป็นจํานวนมาก ความสูญเสียทาง เศรษฐกิจนี้ นอกจากจะวัดโดยตรงจากค่าใช้จ่ายในการดูแล
รักษาพยาบาลของผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรังกลุ่มนี้แล้ว ยังมีความสูญเสียจากการลดความสามารถในการทํางานเพราะการเจ็บป่วย
ความพิการและการตายจากโรคเหล่านี้ (คณะทํางานศึกษาภาวะโรคและปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ , 2549 )
ผลเสียของภาวะน้ําหนักเกินมาตรฐานก่อให้เกิดปัญหาทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและเศรษฐกิจ ดังนั้นการ
ควบคุมและป้องกันภาวะน้ําหนักเกินมาตรฐานจําเป็น ต้องทําอย่าง ถูกต้อง โดยใช้วิธีการควบคุมอาหาร และการออกกําลังกาย
นอกจากนี้ การปรับพฤติกรรมก็เป็น สิ่งสําคัญ ซึ่งวัยรุ่นอาจจะมีพฤติกรรมการจัดการกับ ภาวะน้ําหนักเกินมาตรฐานที่ไม่ถูกต้อง
หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จําเป็นจะต้องจัดการกับภาวะ น้ําหนักเกินมาตรฐานอย่างถูกวิธี เพื่อให้เด็กวัยรุ่นมีน้ําหนักที่เป็น
มาตรฐานเหมาะสมกับระดับส่วนสูงและอายุ นําไปสู่การเจริญ เติบโตและพัฒนาการที่ปกติและสามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิด
โรคเรื้อรังในอนาคต ( เทวี รักวานิช , 2536 )
จึงมีหลายภาคส่วนหันมาใส่ใจในการรักษาสุขภาพกันมากขึ้นทั้งการส่งเสริมให้ออกกําลังกาย การเพิ่มสถานที่ออก
กําลังกาย การจัดการแข่งขั้นเพื่อสุขภาพต่างๆมากมาย แต่การแก้ปัญหานี้เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุซึ่งเปรียบเทียบได้ว่า
รับประทานอาหารเยอะ แล้วไปออกกําลังกายแล้วก็กลับมารับประทานเยอะเท่าเดิมเป็นวงจรทําให้การลดน้ําหนักเป็นไปได้ช้า
และอาจจะไม่มีส่งผลต่อการลดน้ําหนักเลย ทําให้คนที่เป็นโรคอ้วนได้ไปผึ่งวิธีการที่รวดเร็วกว่า คือการอดอาหารและการกินยา
ลดความอ้วนหรือการ ใช้สารเคมีฉีดเข้าไปในร่างกายเพื่อที่ต้องการจะลดน้ําหนัก ทําให้ร่างกายนั้นมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคจาก
การอดอาหารและยาลดความอ้วน หรือสารเคมีที่ฉีดเข้าสู่ร่างกาย และบางรายถึงขั้นหมดสติและเสียชีวิตตามมา แต่ที่แท้จริงแล้ว
ปัญหาที่ต้นเหตุคือ การรับประทานอาหารที่ผิดสุขลักษณะนั่นเอง
เมื่อผู้วิจัยได้ลงไปศึกษาทางด้านโภชนาการก็ได้มีการกล่าวถึง การรับประทานอาหารให้เพียงพอกับความต้องการ
ของร่างกาย ไม่ต้องอดอาหารก็ทําให้น้ําหนักลดลงได้ แต่การกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ไม่จําเป็นต้องอดอาหารนั้น ก็จึงเป็นอีก
ทางเลือกหนึ่งในการลดน้ําหนัก และเริ่มมีการให้ความสําคัญกับการบริโภคอาหาร เพื่อสุขภาพกันมากขึ้น เมื่อผู้ที่ต้องการลด
น้ําหนักด้วยวิธีการควบคุมอาหารไปหาข้อมูล เกี่ยวกับการควบคุมอาหารก็จะพบว่า มีเทคนิคต่างๆมากมายที่ช่วยในการควบคุม
ปริมาณอาหาร ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนอาหาร ลําดับขั้นของการ รับประทานอาหาร การเลือกจาน การเลือกขนาด จาน สีของ
จาน เป็นต้น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ยังมีความขัดแย้ง กันอยู่บ้าง ทําให้ผู้บริโภคเกิดความสับสน ในการควบคุมปริมาณอาหาร ก็ยังไม่
ทราบถึงปริมาณที่พอดี ในการตักอาหารอาหารหรือ แคลรอรี่ ที่เหมาะสมในอาหารหนึ่งมื้อหรือหนึ่งวัน ทําให้ผู้ที่ต้องการจะลด
น้ําหนักนั้นยากต่อการ จะลดน้ําหนัก และเกิดความเข้าใจผิตต่อการลดน้ําหนักด้วนวิธีการควบคุมอาหาร ก็ซึ่งส่งผลให้การลด
น้ําหนักด้วยวิธีการควบคุมอาหารนั้นอาจ ไม่มีผล จึงน่าจะมีวิธีการทําให้ ผู้บริโภคได้มีวิธีการที่ง่ายหรือเข้าใจต่อการ ควบคุม
อาหาร รวมทั้งผู้วิจัยได้สังเกตเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร ในชีวิตประจําวันเช่น การตักอาหาร เมื่อเราใช้จานขนาดใหญ่เราก็จะตัก
ปริมาณอาหารให้พอดีกับขนาดของจาน ไม่ว่าจะใช้จานขนาดเล็กหรือจานขนาดใหญ่ และการรับประทานอาหารที่อยู่ในชาม เมื่อ
เวลาเรารับประทานอาหารในชามจะพบว่าเราสามารถรับประทานได้หมดชามทั้งๆที่ปริมาณอาหารมีปริมาณมากว่าปกติที่รับ
ประทานไม่หมด และผู้วิจัยได้สนใจการควบคุมอาหารด้วยสีของจาน ซึ่งคาดว่าสีอาจมีผลต่อการอยากอาหาร แต่ก็ยังมีข้อมูล
หลายส่วนที่มีความขัดแย้งกันอยู่
ผู้วิจัยจึงได้อยากศึกษาส่วนที่กล่าวมา ทั้งหมดนี้และเมื่อผู้วิจัยได้ศึกษาเข้าไปในส่วนที่กล่าวมาพบว่า เกี่ยวของกับ
จิตวิยาการรับรู้ และเรื่องจิตวิทยาการรับรู้ก็ไปเกี่ยวข้องกับศิลปะออปอาร์ต เป็นเรื่องเกี่ยวกับลวดลายที่หลอกตา เพื่อนําไปใช้
ประโยชน์ต่อบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรณีต่างๆต่อไป
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วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
1.เพื่อศึกษาข้อมูลการควบคุมปริมาณอาหารโดยใช้ศิลปะออปอาร์ตเข้ามาช่วยในการควบคุมปริมาณอาหาร
2.เพื่อออกแบบภาชนะใส่อาหารที่ช่วยในการจํากัดปริมาณอาหารให้พอเหมาะกับความต้องการของร่างกาย
3.เพื่อศึกษาผลการออกแบบโดยได้รับการยอมรับทางจิตวิทยาการรับรู้ด้วยการมองจากกลุ่มตัวอย่าง120คน
กลุ่มผู้ที่ต้องการลดน้ําหนัก 25 คน กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านโภชนาการ 5 ท่าน

ขอบเขตของการวิจัย
1.ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ที่อยู่ในกลุ่มน้ําหนัก เกิน
2. ศึกษาความต้องการสารอาหารที่จําเป็นต่อร่างกายในแต่ละวัน
3.ศึกษาวัสดุที่เหมาะสมที่นํามาใช้ในภาชนะใส่อาหารประเภทอาหารจานเดียวที่ช่วยให้ดูมีปริมาณอาหารมากขึ้น
โดยใช้หลักการออกแบบจากศิลปะ ออปอาร์ต
4.ศึกษาการลวดลายออฟอาร์ตและการจัดองค์ประกอบศิลป์บนภาชนะใส่อาหารประเภทอาหารจานเดียวที่ช่วย
ให้ดูมีปริมาณอาหารมากขึ้นโดยใช้หลักการออกแบบจากศิลปะออปอาร์ต

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มาจากแหล่งข้อมูล 2 ประเภทได้แก่
1. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็นข้อมูลที่ผู้วิจัยเป็นผู้ทําการเก็บรวบรวม ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างด้วย
ตนเอง ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือแบบสัมภาษณ์
แบบสอบถามและการสังเกตการณ์ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
1.1 แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน ออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 ท่าน และโภชนาการ 4 ท่าน
1.2 แบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 120 คน ผู้ที่ต้องการลดน้ําหนัก 25 คน ผู้เชี่ยวชาญทางโภชนาการ 5 ท่าน
2. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ข้อมูลส่วนนี้เป็นข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้อง และจําเป็นสําหรับการวิจัย
ซึ่งผู้วิจัยได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูล รายงาน หน่วยงานของรัฐบาล ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ สมาคม บริษัท วารสาร
หนังสือพิมพ์ เวปไซด์ต่างๆ

การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลนั้นแบ่งเป็น 2 การวิเคราะห์ คือการวิเคราะห์โดยใช้ ค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละ ซึ่งจะแบ่งเป็น 2 ชุด คือ
แบบสอบถามจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ และแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง
1. การวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 ท่าน และโภชนาการ 4 ท่าน
(1) การตรวจสอบข้อมูล การตรวจสอบข้อมูลที่ได้รวบรวมมานั้น ตรวจสอบว่าข้อมูลที่ได้มานั้นถูกต้อง
(2) การลดทอนข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
(3) การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ซึ่งใช้ค่าร้อยละในการวิเคราะห์
เพื่อตีความหมายของข้อมูลเพื่อนําข้อมูลไปใช้ในขึ้นตอนการออกแบบภาชนะใส่อาหารประเภทอาหารจานเดียวที่ช่วยให้ดูมี
ปริมาณอาหารมากขึ้นโดยใช้ศิลปะออปอาร์ตและการออกแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างต่อไป
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2. การวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง120 คน ผู้ที่ต้องการลดน้ําหนัก 25 คน ผู้เชี่ยวชาญทางโภชนาการ 5 ท่าน
(1) การตรวจสอบข้อมูล การตรวจสอบข้อมูลที่ได้รวบรวมมานั้น ตรวจสอบว่าข้อมูลที่ได้มานั้นถูกต้อง
(2) การลดทอนข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
(3) การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ โดยใช้ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานในการวิเคราะห์เพื่อตีความหมายข้อมูลแล้วนําไปสรุปผลการวิจัย ซึ่งมีการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย ดังนี้
(บุญชม ศรีสะอาด, 2535: 100)
3.51-4.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด/ดีที่สุด
2.51-3.50หมายถึง ระดับมาก/ดีมาก
1.51-2.50 หมายถึง ระดับปานกลาง/ดี
1.00-1.50 หมายถึง ระดับน้อย/ควรปรับปรุง

สรุปผลการวิจัย
สรุปผลการวิจัยการออกแบบภาชนะใส่อาหารประเภทอาหารจานเดียวที่ช่วยให้ดูมีปริมาณอาหาร มากขึ้นโดยใช้ศิลปะ ออป
อาร์ตได้ผลสรุปแบ่งได้เป็น 2 ส่วนดังนี้
1. ข้อมูลที่ได้จากการสอบถามผู้เชี่ยวชาญ ด้านออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 ท่านและโภชนาการด้านการควบคุมอาหาร
4 ท่าน
1.1ผลการวิเคราะห์พบว่าจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 7 คนมีความพึงพอใจต่อจานลักษณะกลม และอิสระเป็นลําดับ
ที่ 1 มีค่าร้อยละเท่ากับ 42.9 เท่ากัน รองลงมาคือจานลักษณะ สี่เหลี่ยมลบมุม มีค่าร้อยละเท่ากับ 14.3 และมีความพึงพอใจต่อ
จานลักษณะวงรีเป็นลําดับสุดท้าย มีค่าร้อยละเท่ากับ 0
ตาราง 1 แสดงลักษณะของจานที่ส่งผลทําให้ปริมาณข้าวในจานดูมีปริมาณมากขึ้น
ลักษณะของจาน

จํานวนคนที่เลือก/7คน

ร้อยละ

ลําดับความพึงพอใจ

3

42.9

1

0

0

3

1

14.3

2

วงกลม

วงรี

สี่เหลี่ยมลบมุม
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42.9

3

1

อิสระ
1.2 ผลการวิเคราะห์พบว่า จากผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 7 คน ได้เลือกการจัดวางอาหาร(กับข้าว) แยกออกเป็นส่วนๆ
ทั้งหมด 7 คน คิดเป็นร้อยละ 100
ตาราง 2 รูปแบบการจัดวางอาหารของจานที่เหมาะสมและถูกต้องตามหลักโภชนาการ
รูปแบบการจัดวางอาหาร

จํานวนคนที่
เลือก/7คน

ร้อยละ

ลําดับความ
พึงพอใจ

3.1จัดวางอาหาร(กับข้าว)แยกออกเป็นส่วนๆ

7

100

1

3.2 การจัดวางอาหาร(กับข้าว)บนข้าวโดยตรง

-

-

2

1.3 ผลการวิเคราะห์ พบว่าจากผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 7 คนได้เลือกลวดลายที่ 7 เป็นจํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ
85.7 โดยมีความพึงพอใจเป็นลําดับที่ 1 รองลงมาเป็นลวดลายที่ 1 และลวดลายที่ 3 เป็นจํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 57.1
ลวดลายที่ 8 มีคนเลือกจํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 42.9 ลวดลายที่ 2,4 และ6 มีคนเลือกจํานวน 1 คน คิดเป็นร้อย14.3
ตาราง 3 ลวดลายของจานที่ส่งผลทําให้ข้าวในจานดูมีปริมาณมากขึ้น
ลวดลาย

ลวดลาย 1
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จํานวนคนที่
เลือก/7คน

ร้อยละ

ลําดับความ
พึงพอใจ

4

57.1

2
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ลวดลาย

จํานวนคนที่
เลือก/7คน

ร้อยละ

ลําดับความ
พึงพอใจ

1

14.3

4

จํานวนคนที่
เลือก/7คน

ร้อยละ

ลําดับความ
พึงพอใจ

4

57.1

2

1

14.3

4

ลวดลาย 2

ตาราง 3 ลวดลายของจานที่ส่งผลทําให้ข้าวในจานดูมีปริมาณมากขึ้น(ต่อ)
ลวดลาย

ลวดลาย 3

ลวดลาย 4
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-

-

5

1

14.3

4

จํานวนคนที่
เลือก/7คน

ร้อยละ

ลําดับความ
พึงพอใจ

6

85.7

1

3

42.9

3

ลวดลาย 5

ลวดลาย 6
ตาราง 3 ลวดลายของจานที่ส่งผลทําให้ข้าวในจานดูมีปริมาณมากขึ้น(ต่อ)
ลวดลาย

ลวดลาย 7

ลวดลาย 8
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-

-

5

ลวดลาย 9
1.4 ผลการวิเคราะห์พบว่าจากผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 7 คน ได้เลือก ลวดลาย บริเวณที่วางข้าว และต่อจากที่วางข้าว ลวดลาย
เฉพาะบริเวณขอบจาน และ ลวดลายทั้งจาน เป็นจํานวน 2 คน เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 28.6โดยมีความพึงพอใจเป็นลําดับที่ 1
รองลงมาคือบริเวณต่อจากที่วางข้าว เป็นจํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 14.3
ตาราง 4 บริเวณของลวดลายของจานที่ส่งผลทําให้ปริมาณข้าวในจานดูมีปริมาณมากขึ้น
บริเวณของลวดลาย
(เขตที่ลงสีเทา)

จํานวนคนที่
เลือก/7คน

ร้อยละ

ลําดับความ
พึงพอใจ

-

-

3

2

28.6

1

1

14.3

2

บริเวณที่วางข้าว

บริเวณที่วางข้าวและต่อจากที่วางข้าว

เฉพาะบริเวณต่อจากที่วางข้าว
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บริเวณของลวดลาย
(เขตที่ลงสีเทา)

จํานวนคนที่
เลือก/7คน

ร้อยละ

ลําดับความ
พึงพอใจ

2

28.6

1

เฉพาะบริเวณขอบจาน

2. นําผลสรุปจากข้อ 1 มาทําการออกแบบชุดรับประทานอาหารที่ช่วยในการจํากัดปริมาณอาหารให้ พอเหมาะ
กับความต้องของร่างกาย เป็นจํานวน 20 ใบ แบ่งเป็น 2 ลักษณะ 3 บริเวณของลวดลาย 3 บริเวณของลวดลาย และไม่มีลาย
โดยตรงส่วนตรงกลางของจานจะมีลักษณะนูนโค้งเพื่อให้ข้าวดูมี ปริมาณมากขึ้น แต่ไม่ส่งผลต่อการตักอาหารรับประทาน นํามา
ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็น บุคคลทั่วไป 120 คน บุคคลที่ต้องการควบคุมน้ําหนัก 25 คนและผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่านโดยใช้
สายตาในการทดลอง

ตาราง 5 แสดงจานทั้งหมดที่นําไปทดลอง

G1C1

G1C2

G1C3

G2C1

G2C2

G2C3

G3C1

G3C2

G3C3
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G1F3

G1F1

G1F2

G2F1

G2F2

G2F3

G3F1

G3F2

G3F3

F

C

2.1 ผลการวิเคราะห์พบว่า จากกลุ่มบุคคลทั่วไป 120 คน พบว่าจานแบบ G1C2 มีคะแนนความ พึงพอใจ
มากที่สุด รองลงมาคือ จานแบบ G2F2
ตาราง 6 คะแนนความพึงพอใจต่อจานที่ส่งผลทําให้ปริมาณข้าวในจานดูมีปริมาณมากขึ้นที่สุด
ของกลุ่มบุคคลทั่วไป
จานแบบ

คะแนนความพึงพอใจ(ร้อยละ)

อันดับ

63

1

G1C2
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จานแบบ

คะแนนความพึงพอใจ(ร้อยละ)

อันดับ

32

2

G2F2
2.2 ผลการวิเคราะห์พบว่า จากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 5 คน พบว่าในจานแบบ G1C2 มีคะแนนความ พึงพอใจมาก
ที่สุด รองลงมาคือ จานแบบ G2F2
ตาราง 7 คะแนนความพึงพอใจต่อจานที่ส่งผลทําให้ปริมาณข้าวในจานดูมีปริมาณมากขึ้นที่สุด
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
จานแบบ

คะแนนความพึงพอใจ(ค่าประเมิน)

อันดับ

5

1

4

2

G1C2

G2F2
2.3 ผลการวิเคราะห์พบว่ากลุ่มที่ต้องการควบคุมน้ําหนัก 25 คน พบว่าจานแบบ G1C2 มีคะแนนความพึง
พอใจมากที่สุด รองลงมาคือ จานแบบ G2F2 และ G3F2 เป็นอันดับสุดท้าย
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ตาราง 8 คะแนนความพึงพอใจต่อจานที่ส่งผลทําให้ปริมาณข้าวในจานดูมีปริมาณมากขึ้นที่สุด
ของกลุ่มที่ต้องการควบคุมน้ําหนัก
จานแบบ

คะแนนความพึงพอใจ(หน่วย)

อันดับ

1.3

1

3

3

6

2

G1C2

G2F2

G3F2
สรุปผลการศึกษาและอภิปรายผล
ผลจากการวัดผลการศึกษาทดลอง กลุ่มเป้าหมาย คน แบ่งเป็น กลุ่มบุคคลทั่วไป 120 คน กลุ่มผู้เชียวชาญท่างด้านโภชนาการ
5 คน กลุ่มผู้ที่ต้องการจะลดน้ําหนัก 25 คน สรุปได้ว่า
1. ผลการวัดค่าความพึงพอใจ ต่อออกแบบภาชนะใส่อาหารประเภทอาหารจานเดียวที่ช่วยให้ดูมีปริมาณอาหาร
มากขึ้นโดยใช้ศิลปะ อ๊อปอาร์ต พบว่า
1.1 ลักษณะของจาน กลุ่มบุคคลทั่วไป 120 คน กลุ่มผู้เชียวชาญทางด้านโภชนาการ 5 คน กลุ่มผู้ที่ต้องการ
จะลด 25 คน มีความพึงพอใจต่อจานในลักษณะกลม มากกว่า ลักษณะอิสระ
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ภาพ 1 แสดงจานลักษณะวงกลม
ลวดลาย กลุ่มบุคคลทั่วไป 120 คน กลุ่มผู้เชียวชาญทางด้านโภชนาการ 5 คน กลุ่มผู้ที่ต้องการจะลดน้ําหนัก 25 คน มีความพึง
พอใจต่อ ลวดลายธรรมชาติ (เมล็ดข้าว)ผสมกับ Illusory Contours

ภาพ 2 ลวดลายธรรมชาติ (เมล็ดข้าว)ผสมกับ Illusory Contours
บริเวณของลวดลาย กลุ่มบุคคลทัว่ ไป 120 คน กลุ่มผู้เชียวชาญทางด้านโภชนาการ 5 คน กลุ่มผู้ที่ต้องการจะลดน้ําหนัก 25 คน
มีความพึงพอใจต่อจานในบริเวณของลวดลาย บริเวณที่วางข้าวและต่อจากที่วางข้าว

ภาพ 3 บริเวณของลวดลายบริเวณที่วางข้าวและต่อจากที่วางข้าว
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จากผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย พบว่ากลุ่มบุคคลทั่วไป 120 คน กลุ่มผู้เชียวชาญทางด้าน
โภชนาการ 5 คน กลุ่มผู้ที่ต้องการจะลดน้ําหนัก 25 คน มีความพึงพอใจต่อ จานลักษณะกลม ลวดลายธรรมชาติ(เมล็ดข้าว)ที่มี
การลวงตาแบบ Illusory Contours (เป็นสิ่งลวงตาในลักษณะ ที่เป็นโครงร่าง) และลวดลายบริเวณที่วางข้าวและต่อจากที่วาง
ข้าว

ภาพ 4 ลักษณะ ลวดลาย บริเวณของลวดลาย และการวางข้าว
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ภาพ 5 แสดงสัดส่วนของจานข้าว

ภาพ 6 สัดส่วนของ ลวดลาย และ พื้น
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ข้อเสนอแนะ
1. การออกแบบภาชนะใส่อาหารประเภทอาหารจานเดียวที่ช่วยให้ดูมีปริมาณอาหารมากขึ้นโดยใช้ศิลปะ ออป
อาร์ต นั้นเหมาะสมกับการนําไปใช้ใน สถาบันลดน้ําหนักที่ใช้การควบคุมอาหาร และตามร้านอาหารที่ต้องการจะลดปริมาณ
อาหารลงแต่ทําให้ดูว่ามีปริมาณอาหารมากขึ้น หรือนําไปใช้โดยทั่วไป
2. เนื่องจากการทดลองภาชนะใส่อาหารประเภทอาหารจานเดียวที่ช่วยให้ดูมีปริมาณอาหารมากขึ้นโดยการใช้
ศิลปะ ออปอาร์ต นั้นทดสอบความพึงพอใจด้วยจิตวิทยาการรับรู้ด้วยการมองเห็นเพียงส่วนเดียว ในการวิจัยครั้งต่อไปอาจ
ทดสอบความพึงพอใจด้วยการใช้งานจริงหรือจิตวิทยาด้านอื่นๆ
เอกสารอ้างอิง
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บทคัดย่อ
การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ลําไยอบแห้ง จังหวัดลําพูนมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ แล้วนําไป
ทดสอบประสิทธิภาพ และหาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อบรรจุภัณฑ์ลําไยอบแห้ง จังหวัดลําพูน รูปแบบใหม่ด้านโครงสร้าง
และด้านกราฟิก โดยมีการเก็บรวมรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์วิสาหกิจชุมชนแปรรูปลําไยบ้านใหม่เหมืองกวัก หมู่ 19 ตําบล
มะเขือแจ้ อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน และทําการสํารวจสินค้า บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ประเภทผลไม้อบแห้ง นําข้อมูลที่ได้มา
สรุปและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสร้างแบบจําลองบรรจุภัณฑ์ลําไยอบแห้งให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและประเมินผลการออกแบบ
จากนั้นนําข้อเสนอแนะมาพัฒนาสร้างต้นแบบบรรจุภัณฑ์ลําไยอบแห้ง จังหวัดลําพูน เพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพในการปกป้อง
สินค้าของบรรจุภัณฑ์ และนํามาใช้ในการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มผู้บริโภคจํานวน 92 คน โดยนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยสรุปว่า
1. บรรจุภัณฑ์ลําไยอบแห้งที่ผู้วิจัยพัฒนา ใช้ระบบออฟเซตในการพิมพ์ 1 สี Pantone 4975C พิมพ์ลงบน
กระดาษคราฟท์สีน้ําตาล เพื่อส่งเสริมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ใช้รูปแบบฟอนต์ PSL- Thaicommon,PSL- Kanda และ
PSL- Passanun ด้านหน้าบอกให้ทราบถึง ชื่อผลิตภัณฑ์ ปริมาณบรรจุเจาะช่องให้เห็นสินค้าภายใน ลักษณะลวดลายบนตัว
กล่องเป็นภาพวาดวิถีชีวิตชาวบ้าน มีพระธาตุหริภุณไชยและอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี ด้านข้างซ้ายมีสัญลักษณ์การนํากระดาษ
กลับมาใช้ใหม่ เลขทะเบียนองค์การอาหารและยา ส่วนประกอบ การเก็บรักษาลวดลายกราฟิกภาพลําไยด้านหลังมีตราสัญลักษณ์
ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ของกลุ่มผู้ผลิต สรรพคุณของลําไยอบแห้ง ลักษณะลวดลายบนตัวกล่องเป็นภาพวาดวิถีชีวิตชาวบ้านในการ
เก็บลําไย ด้านข้างขวามีสัญลักษณ์โอท็อป ราคา การเก็บรักษา ด้านบนมีคําเชื้อเชิญบริโภคลําไยช่วยเกษตรกรไทยมีรายได้ และ
ลวดลายกราฟิกภาพลําไย
2. ผลการทดสอบบรรจุภัณฑ์ลําไยอบแห้ง จังหวัดลําพูน มีความต้านแรงดันทะลุ 1,135 กิโลปาสกาล มีความ
ต้านแรงกด 31.6 กิโลกรัมแรง ซึ่งผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานการทดสอบ ISO 2758 และ ASTM D 642
3. ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อบรรจุภัณฑ์ลําไยอบแห้ง จังหวัดลําพูน อยู่ในระดับมาก ( x =4.28)
คําสําคัญ : ศึกษาและพัฒนา, บรรจุภัณฑ์, ลําไยอบแห้ง
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Abstract
The study and development of package design for dried longan of Lamphun Province aimed to
examine and develop the packaging along with test performance and study customer satisfaction with dried
longan packages of new structure and design graphic.The data were collected by interviewing Ban Mai
Mhuang Kuak longan processing community; Moo 19, Makhueajae District, Muang, Lamphun, and surveying
products and packaging of dried fruits products. The data were summarized and analyzed in order to build
model of dried longan packaging provided to specialist to verify and evaluate the design. According to
recommendation from specialist, prototype of dried longan packages was created to investigate the
effectiveness of packages protection, and to study customer satisfaction from 92 persons. The data were
analyzed using percentage, arithmetic mean, and standard deviation.
The results of the study were as follow :
1. The package design for dried longan of Lamphun Province.The researcher use one color
offset printing Pantone 4975C printed on brown kraft paper. To promote the conservation of the
environment. Use a font PSL-Thaicommon, PSL-Kanda and PSL-Passanun.The front side show the name of
the product, amount of packing and drilled for show inner product. The pattern on the box is a painted of
the harvest longan lifestyle, Hariphunchai relics and Chamadevi Monument in order to represent Lumphun
Province.The left side of the package show with the recycle symbol, Food and Drug Administration
Registration, Ingredient, Storage, Graphic design of longan.The back side show the logo, Address, Phone
number of the manufacturers, Properties of dried longan and Graphic of the lifestyle of collection
longan.The right side of the package show with OTOP logo, Price, Stroage, Longan consumption invitation to
help Thai’s farmer gain more income at the top and Graphic illustration of Longan .
2. The packaging testing result of dried longan, Lamphun province, has bursting strength is
1,135 kPa and compressive strength is 31.6 Which qualified the standards ISO 2758 and ASTM D 642.
3. Satisfaction of consumers with dried longan package was statistically significant at high
level ( x =4.28).
Key words : Study and develop, Package, Dried longan
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บทนํา
จังหวัดลําพูนยังได้ชื่อว่าเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่สําคัญของภาคเหนือ อันส่งผลให้ประชาชนชาวจังหวัดลําพูนมีรายได้
เฉลี่ยของประชากร ปี 2553 จํานวน 160,500 บาท ต่อคนต่อปี ผลิตภัณฑ์มวลรวม GPP มีมูลค่า 69,864 ล้านบาท ประเภท
ผลิตภัณฑ์ อันดับหนึ่ง ได้แก่ สาขาอุตสาหกรรม อันดับสอง ได้แก่ สาขาเกษตรกรรมฯ อันดับสาม ได้แก่ สาขาการขายส่ง ขาย
ปลีกฯ จังหวัดลําพูนมีเนื้อที่ถือครองเพื่อการเกษตร รวม 669,868 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 23.79 ของเนื้อที่จังหวัด มีเกษตรกร
71,221 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 45.47 ของครัวเรือนทั้งจังหวัด เนื้อที่ทางการเกษตรกรรมส่วนใหญ่เป็นเนื้อที่ปลูกไม้ผลไม้ยืน
ต้น คิดเป็นร้อยละ 49.4 และมีแนวโน้มทรงตัวส่วนเนื้อที่การเกษตรโดยรวมมีแนวโน้มทรงตัว เนื่องจากการชะลอตัวตามสภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศ พืชเศรษฐกิจที่สําคัญของจังหวัดลําพูน ที่ทํารายได้หลักให้เกษตรกร คือ ลําไย หอมแดง และกระเทียม
รองลงไปได้แก่ พืชผัก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สําหรับข้าวนั้นส่วนใหญ่ปลูกเพื่อการบริโภคภายในจังหวัด ซึ่งยังต้องมีการนําเข้ามาจาก
ต่างจังหวัดเพิ่มขึ้นด้วยเนื่องจากมีประชากรแฝงที่เข้ามาทํางานในเขตนิคมอุตสาหกรรม ลําไยเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ และเป็น
สินค้าทางการเกษตรที่สร้างรายได้ให้กับจังหวัดลําพูน และประเทศไทยเป็นจํานวนมากในแต่ละปี มีเนื้อที่ปลูกทุกอําเภอ ในปี
2554 มีเนื้อที่ปลูกประมาณ 270,573 ไร่ ผลผลิตประมาณ 155,304 ตัน แหล่งผลิตที่สําคัญที่ให้ผลผลิตมากในปีนี้ได้แก่
อําเภอลี้ อําเภอป่าซาง อําเภอเมืองลําพูน และอําเภอบ้านโฮ่ง (สํานักงานจังหวัดลําพูน. 2555:13-15)
จากข้อมูลการส่งออกลําไยของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร พบว่า ในปี 2545 ถึง 2553 ประเทศไทยมีการส่งออก
ลําไยไปต่างประเทศคิดเป็นมูลค่ามากกว่า 4 พันล้านบาท โดยผลผลิตลําไยที่ได้ส่วนใหญ่จะถูกแปรรูปเป็นลําไยอบแห้ง หรือลําไย
กระป๋อง เพื่อการส่งออก ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 40 และ 10 ของผลผลิตรวมทั้งหมด ตามลําดับ ส่วนที่เหลือเป็นการบริโภค
ลําไยสดในประเทศซึ่งมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 20 ของผลผลิตรวมทั้งประเทศ และเนื่องจากลําไยเป็นผลไม้ที่มีอายุในการเก็บรักษา
สั้น เกษตรกรจึงจําเป็นต้องเร่งระบายผลผลิตให้ได้มากที่สุดในเวลาอันรวดเร็ว หรือไม่ก็ต้องแปรรูปผลผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่
สามารถยืดอายุการเก็บรักษาและเพิ่มมูลค่าของผลผลิตได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กับการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ลําไยอบแห้ง ที่ถูก
นํามาเพื่อเป็นสินค้าส่งออกของประเทศ และนํามาจําหน่ายในลักษณะเป็นสินค้าของฝากที่มีชื่อเสียง และสร้างรายได้ให้กับชุมชน
ตลอดจนเกษตรกรผู้ปลูกลําไย และผู้จัดจําหน่ายของจังหวัดลําพูนได้เป็นอย่างดี (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2554)[online]
จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นทําให้ผู้วิจัยได้มุ่งเน้นพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของฝากสําหรับผลิตภัณฑ์ลําไยอบแห้ง ให้สําหรับ
กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งน่าจะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยในการส่งเสริมนอกเหนือจากประโยชน์ที่ได้จากการเพิ่มมูลค่า
ของผลิตภัณฑ์ลําไยอบแห้งแล้ว ยังถือเป็นการยกระดับมาตรฐานงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ของฝาก ที่สอดคล้องกับโครงการ หนึ่ง
ตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งหวังให้ชาวบ้านในชุมชน ช่วยกันสร้างให้เกิดมาตรฐานสําหรับผลิตภัณฑ์ในชุมชนของตนเอง ให้เป็น
ที่ยอมรับของนักท่องเที่ยว เพื่อก่อให้เกิดการสร้างกระแสนิยมการใช้สินค้าไทย ถือว่าเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ควบคู่กับ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นํารายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชน สร้างให้เกิดความเข้มแข็ง และส่งเสริมการพัฒนาชนบทในระดับราก
หญ้าอย่างยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ลําไยอบแห้ง จังหวัดลําพูน
2. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพบรรจุภัณฑ์ลําไยอบแห้ง จังหวัดลําพูน
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อบรรจุภัณฑ์ลําไยอบแห้ง จังหวัดลําพูน รูปแบบใหม่ด้านโครงสร้างและ
ด้านกราฟิก
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กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจยั
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ลําไยอบแห้ง จังหวัดลําพูน” โดยใช้บรรจุภัณฑ์เป็น
เครื่องมือทางการตลาด เพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าลําไยอบแห้ง ให้มีภาพลักษณ์เป็นสินค้าของฝาก ที่ช่วยในการเชิญชวนและ
สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ซ้อื ผู้วิจัยจึงได้กําหนดกรอบแนวคิดไว้ดังต่อไปนี้
1. การออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์
ประชิด ทิณบุตร(2531 : 86) กล่าวว่าการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ คือ การกําหนดลักษณะรูปร่าง รูปทรงขนาด
ปริมาตร ส่วนปริมาตรอื่นๆของวัสดุที่จะนํามาผลิตและประกอบเป็นภาชนะบรรจุให้เหมาะสมกับหน้าที่ใช้สอย ตลอดจนกรรมวิธี
การผลิต การบรรจุ การเก็บรักษาและการขนส่ง
1) มีประสิทธิภาพในการปกป้องรักษาไม่ให้สินค้าเสื่อมสภาพและเสียหาย
2) มองเห็นสินค้าภายในได้อย่างชัดเจน
3) มีขนาดและรูปแบบที่สามารถหิ้วถือนําพาได้สะดวก
4) เปิดบริโภคและจัดเก็บส่วนที่เหลือได้สะดวก
5) วัสดุที่ใช้ผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์
2.1 การออกแบบศิลปะท้องถิ่น ศึกษาเพื่อหาสิ่งที่สามรถสะท้อนถึงเอกลักษณ์ท้องถิ่น เช่น จากคําขวัญ
ประจําจังหวัด ประเพณีต่างๆ โดยนํามาใช้สะท้อนภาพลักษณ์ของท้องถิ่นลงบนบรรจุภัณฑ์สําหรับส่งเสริมสินค้าที่ผลิตภายใน
ท้องถิ่น เพื่อเสนอแก่นักท่องเที่ยวให้ซื้อกลับไปเป็นของฝาก และการใช้รายละเอียดบนบรรจุภัณฑ์ที่สื่อความหมายเพื่อเป็นของ
ฝาก (ปุ่น คงเจริญเกียรติ และสมพร คงเจริญเกียรติ. 2541 : 205)
2.2 กลยุทธ์การตลาด นําช่องทางการจัดจําหน่ายและสภาวะคู่แข่งขันมาเป็นแนวความ คิดในการออกแบบ
ให้สนองกับจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ ด้วยเหตุนี้ในแง่ของนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ การออกแบบอาจเขียนเป็นสมการออกแบบ ดังนี้
(ปุ่น คงเจริญเกียรติและสมพร คงเจริญเกียรติ. 2541 : 179)
การออกแบบ = คําบรรยาย + สัญลักษณ์ + ภาพพจน์
Design = Words + Symbols + Image ดังรายละเอียดดังนี้
1) มีรูปแบบที่สวยงามโดดเด่นสะดุดตา
2) มีลักษณะเฉพาะของท้องถิ่นที่แตกต่างจากสินค้าจากแหล่งอื่น
3) มีการนําเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสินค้าที่ครบถ้วนและชัดเจน
4) มีเครื่องหมายมาตรฐาน และสัญลักษณ์ต่างระบุไว้บนฉลาก
3. กรอบแนวคิดในขั้นตอนการศึกษาความพึงพอใจบรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่
เพื่อใช้เป็นกรอบแนวคิด ในการศึกษาความพึงพอใจในผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ตามความคิดเห็นของผู้จําหน่าย
และ กลุ่มเป้าหมาย ทั้งในด้านการใช้งานและในด้านการตลาด ดังนี้ (สักขี แสนสุภา. 2545 : 4-9)
3.1 ด้านการใช้งาน
1) มีประลิทธิภาพในการคุ้มครองรักษาสินค้าภายใน
2) อํานวยความสะดวกในการหิ้วถือ นําพา การจัดเก็บ วางขายสะดวกมอบเป็นของฝากได้โดยไม่
ต้องนํามาห่อซ้ํา การวางโชว์ ได้น่าสนใจ
3) เปิดบริโภคและเก็บสินค้าส่วนที่เหลือได้สะดวก บรรจุสินค้าได้สะดวก
4) สามารถตรวจพิจารณา สินค้าภายในบรรจุภัณฑ์ได้
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3.2 ด้านการตลาด
1) แสดงถึงเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น
2) สร้างความทรงจํา น่าประทับใจ
3) สื่อถึงคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ได้อย่างเด่นชัด
4) แสดงถึงการมีภาพลักษณ์ที่รับผิดชอบต่อสังคม เช่น เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. การทดสอบประสิทธิภาพบรรจุภัณฑ์
เพื่อใช้เป็นกรอบแนวความคิดในการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานของบรรจุภัณฑ์ในการคุ้มครองสินค้าที่บรรจุอยู่
ภายใน โดยใช้บรรจุภัณฑ์ต้นแบบ (Prototype) เพื่อวิเคราะห์ว่าสามป้องกันสินค้าได้ตามมาตรฐานหรือไม่ ดังนั้นผู้วิจัยจึงนํา
บรรจุภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นไปทดสอบประสิทธิภาพ โดยศูนย์การหีบห่อไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
(ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย. 2548 :7)
4.1 ทดสอบความต้านแรงดันทะลุ(Bursting strength) ความสามารถขอกระดาที่จะต้านแรงดันที่กระทําบน
ชิ้นทดสอบด้วยอัตราที่เพิ่มขึ้นอย่างสม่ําเสมอจนทําให้ชิ้นทดสอบนั้นขาด จะมีความสัมพันธ์กับความต้านแรงฉีกขาดและความ
ต้านแรงดึงขาด เป็นคําที่บอกถึงความเหนียวของกระดาษ มาตรฐานการทดสอบที่ใช้อ้างอิงสําหรับกระดาษบาง ISO 2758
4.2 ทดสอบแรงกดทับที่เกิดจากการวางเรียงซ้อนกันของสินค้าเพื่อรอการจําหน่าย ซึ่งได้แก่ การทดสอบ
ประสิทธิภาพในด้านความต้านแรงกด (Compression strength)เมื่อมีการเรียงซ้อนในระหว่างการเก็บรักษา ด้วยเครื่องกด
(Compression Tester) ใช้วิธีการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D 642 (American society for testing materials)

ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ลําไยอบแห้ง จังหวัดลําพูน” ได้กําหนดขอบเขตของ
การวิจัย ดังนี้
1. แหล่งที่มาของข้อมูล
1.1 ขั้นตอนการศึกษาแนวทางในการออกแบบบรรจุภัณฑ์
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล คือ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปลําไยบ้านใหม่เหมืองกวัก ม.19 ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลําพูน โดยที่
ผู้วิจัยได้ทําการคัดเลือกด้วยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง(Purposive sampling) เนื่องจากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับชนิด
ผลิตภัณฑ์ลําไยอบแห้ง พบว่า รูปแบบและลักษณะของผลิตภัณฑ์ลําไยอบแห้งของผู้ประกอบการแต่ละรายนั้นมีความคล้ายคลึง
กัน และกลุ่มตัวอย่างนี้ยังมีสมาชิกในกลุ่มจํานวนมากที่ยินดีให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1.2 ขั้นตอนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลคือผู้เชี่ยวชาญในด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์จํานวน 5 ท่านเพื่อตรวจสอบและประเมินผล
งานการออกแบบบรรจุภัณฑ์
1.3 ขั้นตอนการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อบรรจุภัณฑ์ลําไยอบแห้งรูปแบบใหม่
กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวที่สนใจสินค้าของฝากผลิตภัณฑ์ลําไยอบแห้งจากวิสาหกิจ
ชุมชนแปรรูปลําไยบ้านใหม่เหมืองกวักจํานวนสัปดาห์ละ 92 คน โดยใช้วิธีสุ่มโดยบังเอิญ(Accidental Sampling) โดยการสุ่ม
ข้อมูลเมื่อมีผู้ให้ข้อมูลมารอให้สุ่มที่ร้านจําหน่ายสินค้า
2. ขอบเขตในการกําหนดตัวแปร
2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ รูปแบบบรรจุภัณฑ์ลําไยอบแห้ง
2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่
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1) ประสิทธิภาพบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ลําไยอบแห้ง
2) ความพึงพอใจในคุณลักษณะของบรรจุภัณฑ์ ในด้านการใช้งานและด้านการตลาด

นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย
1. ศึกษาและพัฒนา หมายถึง ขั้นตอนการแสวงหาความรู้ โดยค้นคว้าข้อมูลต่างๆ ในการวิจัย ได้แก่ การสอบถาม การ
สัมภาษณ์ หรือข้อมูลจากเอกสารตําราโดยนําข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อใช้ในการปรับปรุงรูปแบบบรรจุภัณฑ์
2. บรรจุภัณฑ์ หมายถึง สิ่งที่นํามาห่อหุ้ม หรือรองรับผลิตภัณฑ์ มีประสิทธิภาพในการคุ้มครองรักษาสินค้า อํานวย
ความสะดวกในการนําพา เปิดบริโภคและจัดเก็บส่วนที่เหลือได้สะดวกสามารถมอบเป็นของฝากแสดงถึงเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น
สร้างความทรงจํา ประทับใจให้แก่ผู้ได้รับได้โดยไม่ต้องนํามาห่อหุ้มซ้ําเพื่อแสดงถึงการมีภาพลักษณ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้ยงั สามารถตรวจพิจารณาสินค้าภายใน มีข้อมูลบ่งบอกถึงคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ได้อย่างเด่นชัด โดยส่งเสริมสินค้า
ที่ผลิตภายในท้องถิ่น
3. ผลิตภัณฑ์ลําไยอบแห้ง หมายถึง การแปรรูปลําไยให้ได้คุณภาพโดยการอบแห้งด้วยอุณหภูมิในช่วง 70-80 องศา
เซลเซียส เพื่อทําให้สามารถเก็บรักษาได้นาน เก็บไว้บริโภคตลอดทั้งปี โดยไม่เกิดปัญหาเชื้อรา
4. การทดสอบประสิทธิภาพบรรจุภัณฑ์ หมายถึง การทดสอบบรรจุภัณฑ์ที่พัฒนาด้วยเครื่องทดสอบการต้านการ
ทดสอบความต้านแรงดันทะลุตามมาตรฐานการทดสอบที่ใช้อ้างอิงสําหรับกระดาษบาง ISO 2758 และทดสอบแรงกดทับที่เกิด
จากการวางเรียงซ้อนกันของสินค้าตามาตรฐาน ASTMD 642 โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
5. ความพึงพอใจ หมายถึง ความชื่นชอบ ชื่นชม ในคุณลักษณะของบรรจุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการรักษาสินค้า
อํานวยความสะดวกในการ นําพา การจัดเก็บ การวางโชว์ได้น่าสนใจ เปิดบริโภคและบรรจุสินค้าได้สะดวกสามารถตรวจพิจารณา
สินค้าภายในได้ แสดงถึงเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นสร้างความทรงจํา น่าประทับใจสื่อถึงคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์เด่นชัด แสดงถึง
การมีความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

วิธีดําเนินการวิจัย
ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาข้อมูลและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาเป็นพื้นฐานในการวิจัยเริ่มจากการวางแผนโดยการกําหนดและหา
แนวทางในการศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์แล้วทําการสํารวจข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์
โดยการสังเกต สัมภาษณ์ จดบันทึกและการบันทึกภาพ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปลําไยบ้านใหม่เหมืองกวัก ม.19 ต.มะเขือแจ้ อ.
เมือง จ.ลําพูน แล้วนําเอาผลสรุปของการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล มาใช้กําหนดแนวคิดในการพัฒนาเพื่อสร้างแบบจําลอง
บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ลําไยอบแห้งจังหวัดลําพูน ให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินในด้านการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ และด้านการ
ออกแบบกราฟิก แล้วนําข้อเสนอแนะมาทําการสรุป เพื่อสร้างต้นแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ลําไยอบแห้ง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปร
รูปลําไยบ้านใหม่เหมืองกวัก สําหรับใช้ทดสอบประสิทธิภาพการต้านการทดสอบความต้านแรงดันทะลุและแรงกดทับที่เกิดจาก
การวางเรียงซ้อนกันของสินค้าเพื่อรอการจําหน่ายแล้วศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อบรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่ด้าน
โครงสร้างและด้านกราฟิก จํานวน 92 คน โดยใช้วิธีสุ่มโดยบังเอิญ(Accidental Sampling) เพื่อนําข้อมูลที่ได้มาทําการสรุปและ
อภิปรายผล
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ผลการวิจัย
1. การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ลําไยอบแห้ง จังหวัดลําพูน
บรรจุภัณฑ์ลําไยอบแห้งที่ผู้วิจัยพัฒนา ใช้ระบบออฟเซตในการพิมพ์1 สี Pantone 4975C พิมพ์ลงบนกระดาษคราฟท์
สีน้ําตาล เพื่อส่งเสริมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแต่ยังคงความสวยงามและความแข็งแกร่งด้านหน้าบอกให้ทราบถึงชื่อผลิตภัณฑ์
ปริมาณบรรจุ เจาะช่องให้เห็นสินค้าภายใน ลักษณะลวดลายบนตัวกล่องเป็นภาพวาดวิถีชีวิตชาวบ้าน มีพระธาตุหริภุญไชยและ
อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี ใช้รปู แบบฟอนต์ PSL- Thaicommon และ PSL- Kanda ด้านข้างซ้ายมีสัญลักษณ์การนํากระดาษ
กลับมาใช้ใหม่ เลขทะเบียนองค์การอาหารและยา ส่วนประกอบ การเก็บรักษา ลวดลายกราฟิกภาพลําไย ใช้รูปแบบฟอนต์ PSLKanda ด้านหลังมีตราสัญลักษณ์ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ของกลุ่มผู้ผลิต สรรพคุณของลําไยอบแห้ง ลักษณะลวดลายบนตัวกล่องเป็น
ภาพวาดวิถีชีวิตชาวบ้านในการเก็บลําไย ใช้รูปแบบฟอนต์ PSL- Kanda ด้านข้างขวามีสัญลักษณ์โอท็อป ราคาการเก็บรักษาใช้
รูปแบบฟอนต์ PSL- Kanda ด้านบนมีคําเชื้อเชิญบริโภคลําไยช่วยเกษตรกรไทยมีรายได้ และลวดลายกราฟิกภาพลําไยใช้รูปแบบ
ฟอนต์ PSL- Passanun

ภาพ 1 ภาพบรรจุภัณฑ์ลําไยอบแห้ง
ซึ่งได้ทําการพัฒนาตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการออกแบบโครงสร้างบรรจุ
ภัณฑ์, ด้านการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ โดยบรรจุภัณฑ์มีการออกแบบโครงสร้างเหมาะสม ช่วยให้มีประสิทธิภาพในการ
ปกป้องรักษาสินค้า สามารถมองเห็นสินค้าภายในได้อย่างชัดเจน ขนาดและรูปแบบที่สามารถหิ้วถือนําพาได้สะดวก เปิดบริโภค
และจัดเก็บส่วนที่เหลือได้สะดวก และวัสดุที่ใช้ผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์มีรูปแบบ
ที่สวยงามโดดเด่น มีลักษณะเฉพาะของท้องถิ่น สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ภายใน ภาพประกอบ ตัวอักษร เครื่องหมายมาตรฐาน
และสัญลักษณ์ต่างๆระบุไว้ มีการจัดวางตําเหน่งได้อย่างเหมาะสม และมีการนําเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสินค้า
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2. ผลการทดสอบต้นแบบบรรจุภัณฑ์ลําไยอบแห้ง จังหวัดลําพูน
ทดสอบประสิทธิภาพบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ (Prototype) เพื่อวิเคราะห์ว่าสามป้องกันสินค้าได้ตามมาตรฐานหรือไม่ ซึ่ง
ทําการทดสอบโดยศูนย์การหีบห่อไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ผลการทดสอบปรากฏว่าบรรจุ
ภัณฑ์ลําไยอบแห้ง จังหวัดลําพูน มีความต้านแรงดันทะลุ 1,135 กิโลปาสกาล และมีความต้านแรงกด 31.6 กิโลกรัมแรง
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3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อบรรจุภัณฑ์ลําไยอบแห้ง จังหวัดลําพูน รูปแบบใหม่ด้าน
โครงสร้างและด้านกราฟิก
ตารางที่ 1 แสดงค่าความเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และข้อมูลด้านความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อบรรจุภัณฑ์ลําไยอบแห้ง
จังหวัดลําพูน ด้านการใช้งานและด้านการตลาด
n = 92

รายการประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภค
ที่มีต่อบรรจุภัณฑ์ลําไยอบแห้ง
1. ด้านการใช้งาน
1.1 มีประสิทธิภาพในการคุ้มครองรักษาสินค้าภายใน
1.2 อํานวยความสะดวกในการหิ้วถือ นําพา การจัดเก็บ
1.3 มีขนาดและรูปแบบที่สามารถหิ้วถือนําพาได้สะดวก
1.4 เปิดบริโภคและจัดเก็บส่วนที่เหลือได้สะดวก
1.5 สามารถตรวจพิจารณา สินค้าภายในบรรจุภัณฑ์ได้
ผลรวมด้านการใช้งาน
2. ด้านการตลาด
2.1 แสดงถึงเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น
2.2 สร้างความทรงจํา น่าประทับใจ
2.3 สื่อถึงคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ได้อย่างเด่นชัด
2.4 แสดงถึงการมีภาพลักษณ์ที่รับผิดชอบต่อสังคม เช่น
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ผลรวมด้านการตลาด
รวม

ระดับความเหมาะสม

x

S.D.

4.29
4.43
4.14
4.29
4.43
4.32

0.76
0.53
0.38
0.49
0.53
0.53

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.00
4.71
4.29

0.82
0.49
0.95

มาก
มากที่สุด
มาก

4.00
4.25
4.28

0.58
0.71
0.61

มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 แสดงการประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อบรรจุภัณฑ์ลําไยอบแห้ง จังหวัดลําพูนซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการใช้งานและด้านการตลาด พบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( x =4.28) และมีค่าความ
แตกต่างที่ 0.61 โดยด้านการใช้งานมีประสิทธิภาพในการคุ้มครองรักษาสินค้าภายใน อํานวยความสะดวกในการหิ้วถือนําพา การ
จัดเก็บ มีขนาดและรูปแบบที่สามารถหิ้วถือนําพาได้สะดวกทําให้เปิดบริโภคและจัดเก็บส่วนที่เหลือได้สะดวกและสามารถตรวจ
พิจารณา สินค้าภายในบรรจุภัณฑ์ได้ ส่วนด้านการตลาดสามารถแสดงถึงเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น เป็นผลให้สามารถสร้างความทรง
จํา น่าประทับใจ รายละเอียดสื่อถึงคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ได้อย่างเด่นชัดและยังแสดงถึงการมีภาพลักษณ์ที่รับผิดชอบต่อ
สังคม เช่น เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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อภิปรายผล
1. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ลําไยอบแห้ง จังหวัดลําพูน
ด้านการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ โดยบรรจุภัณฑ์มีการออกแบบโครงสร้างเหมาะสมสอดคล้องกับแนวคิดของ
(ประชิด ทิณบุตร. 2531:86) ที่ได้กล่าวไว้ว่าการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ คือ การกําหนดลักษณะรูปร่าง รูปทรงขนาด
ปริมาตร ส่วนปริมาตรอื่นๆของวัสดุที่จะนํามาผลิตและประกอบเป็นภาชนะบรรจุให้เหมาะสมกับหน้าที่ใช้สอยตลอดจนกรรมวิธี
การผลิต การบรรจุ การเก็บรักษาและการขนส่ง ส่งผลให้บรรจุภัณฑ์ลําไยอบแห้ง จังหวัดลําพูนช่วยให้มีประสิทธิภาพในการ
ปกป้องรักษาสินค้า สามารถมองเห็นสินค้าภายในได้อย่างชัดเจน ขนาดและรูปแบบที่สามารถหิ้วถือนําพาได้สะดวกเปิดบริโภค
และจัดเก็บส่วนที่เหลือได้สะดวก และวัสดุที่ใช้ผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ด้านการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ โดยบรรจุภัณฑ์มีการออกแบบลวดลายบนตัวกล่องเป็นภาพวาดวิถีชีวิต
ชาวบ้านกับการเก็บเกี่ยวลําไย มีพระธาตุหริภุญไชยและอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี เพื่อสื่อถึงจังหวัดลําพูน สอดคล้องกับแนวคิด
ของ ปุ่น คงเจริญเกียรติ และสมพร คงเจริญเกียรติ ที่สามรถสะท้อนถึงเอกลักษณ์ท้องถิ่น เช่นจากคําขวัญประจําจังหวัด
ประเพณีต่างๆ โดยนํามาใช้สะท้อนภาพลักษณ์ของท้องถิ่นลงบนบรรจุภัณฑ์สําหรับส่งเสริมสินค้าที่ผลิตภายในท้องถิ่น เพื่อเสนอ
แก่นักท่องเที่ยวให้ซื้อกลับไปเป็นของฝาก และการใช้รายละเอียดบนบรรจุภัณฑ์ที่สื่อความหมายเพื่อเป็นของฝากและการ
ออกแบบกราฟิ ก บนบรรจุ ภั ณ ฑ์มี รู ป แบบที่ ส วยงามโดดเด่ น มี ลั ก ษณะเฉพาะของท้ องถิ่ น สอดคล้ อ งกับ ผลิ ตภั ณ ฑ์ ภ ายใน
ภาพประกอบ ตัวอักษร เครื่องหมายมาตรฐานและสัญลักษณ์ต่างๆระบุไว้ มีการจัดวางตําเหน่งได้อย่างเหมาะสม และมีการ
นําเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสินค้า (ปุ่น คงเจริญเกียรติและสมพร คงเจริญเกียรติ. 2541 : 179)
2. ผลการศึ ก ษาความพึ ง พอใจของผู้ บ ริ โ ภคที่ มี ต่ อ บรรจุ ภั ณ ฑ์ ลํ า ไยอบแห้ ง จั ง หวั ด ลํ า พู น รู ป แบบใหม่ ด้ า น
โครงสร้างและด้านกราฟิก
ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อบรรจุภัณฑ์ลําไยอบแห้ง จังหวัดลําพูน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการใช้งาน
และด้านการตลาด พบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยด้านการใช้งานมีประสิทธิภาพในการคุ้มครองรักษาสินค้าภายใน
อํานวยความสะดวกในการหิ้วถือ นําพา การจัดเก็บ มีขนาดและรูปแบบที่สามารถหิ้วถือนําพาได้สะดวกทําให้เปิดบริโภคและ
จัดเก็บ ส่ ว นที่เหลือได้ส ะดวกและสามารถตรวจพิจ ารณา สิ น ค้า ภายในบรรจุภัณ ฑ์ไ ด้ ส่ ว นด้ า นการตลาดสามารถแสดงถึ ง
เอกลักษณ์เฉพาะถิ่น เป็นผลให้สามารถสร้างความทรงจํา น่าประทับใจ รายละเอียดสื่อถึงคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ได้อย่าง
เด่นชัดและยังแสดงถึงการมีภาพลักษณ์ที่รับผิดชอบต่อสังคม เช่น เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามการประเมินตามความคิดเห็นของ
ผู้จําหน่ายและ กลุ่มเป้าหมาย ทั้งในด้านการใช้งานและในด้านการตลาดตามแนวคิดของ (สักขี แสนสุภา. 2545 : 4-9)
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพหนังสือนิทานภาพประกอบการ
เรียนรู้คุณธรรม 2) เพื่อเปรียบเทียบการเรียนรู้คุณธรรมก่อนและหลังการใช้หนังสือนิทานภาพประกอบ 3) ความพึง
พอใจของผู้เรียนที่มีต่อหนังสือนิทานภาพประกอบ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ เด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี ของ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 81 คน เครื่องมือสร้างโดยผู้วิจัย
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean)ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviasion : S.D.) และ T-test
ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณภาพของหนังสือนิทานภาพประกอบการเรียนรู้คุณธรรมพบว่าอยู่ในระดับความเหมาะสม
มาก 2) ผลการเปรียบเทียบการเรียนรู้คุณธรรมมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ P=0.05 และ 3)
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสือนิทานภาพประกอบอยู่ในระดับดีมาก
คําสําคัญ : การออกแบบ หนังสือนิทาน การเรียนรู้คุณธรรม ภาพประกอบ

Abstract
The purposes of this research are to 1) to evaluate the quality and the efficiency of
the moral storybooks 2) to compare pre and post moral learning with the moral storybooks. 3) to
evaluate the appreciate the moral storybook of students. The subjects are the primary school
students between 3-5 years of secondary schools beneath the office of The Basic Education
Commission. There are 81 students from 6 schools. The instrument was constructed by the
researcher. The obtained data were analyzed by Mean, Standards Deviations, and t-test. The
result of this research found as follows:

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ตุลาคม 2555 – มีนาคม 2556
__________________________________________________________________________

1) The quality of the moral storybook was good. 2) The comparison pre-post of using the
moral storybook was different at p=<0.05 and 3) The students appreciated using the
moral storybook very much.
Keyword : Design, Illustrative Book , Moral learning

บทนํา
วิถีชีวิตในยุควิทยาการและเทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว สภาพการดําเนินชีวิตของคนไทยทุกวันนี้
เป็นการดําเนินชีวิตที่ต้องดิ้นรนต่อสู้เพื่อความอยู่รอด รวมทั้งการรับวัฒนธรรมชาวต่างชาติเข้ามาในสังคมไทย
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านค่านิยม ทัศนคติ คนเห็นแก่ตัวกันมากขึ้น วิถีชีวิตของคนเปลี่ยนแปลงไปจาก
ความเรียบง่ายไปสู่ความซับซ้อนและการแข่งขัน พ่อ แม่ ผู้ปกครองต่างทํางานนอกบ้านเพื่อหารายได้มาเลี้ยงดูบุตร
และเพิ่มฐานะทางเศรษฐกิจของตนเอง ทําให้พ่อแม่มีเวลาเลี้ยงดูบุตรน้อยลง ต้องจ้างหรือฝากคนอื่นเลี้ยง ไม่มีเวลา
อบรมเลี้ยงดูบุตร ซึ่งเป็นเยาวชนของชาติ ดังเช่นในอดีต ทําให้เด็กขาดความรู้ ความเข้าใจในวิถีการดําเนินชีวิต
ในทางที่ถูกที่ควร โดยเฉพาะในด้านคุณธรรม จริยธรรม (มันฑนา โชควรวัฒนาการ. 2537 : 4)
การใช้ นิ ท านก็ เ ป็ น อี ก วิ ธี ห นึ่ ง ที่ นิ ย มนํ า มาเป็ น สื่ อ ในการพั ฒ นาจริ ย ธรรม เพราะนิ ท านเป็ น เรื่ อ ง
ที่ทุกเพศ ทุกวัย มีความต้องการที่จะฟังและอ่าน ซึ่งนอกจากนิทานจะให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้ว นิทานแต่
ละเรื่ อ งยั ง แฝงคติ ส อนใจคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ที่ ดี ง ามเข้ า ไปสู่ จิ ต ใจของเด็ ก อี ก ด้ ว ยหนั ง สื อ ภาพประกอบ
เป็นหนังสือที่มีภาพประกอบที่สวยงาม
มีเรื่องราวสั้น มีคําพูดที่เข้าใจง่ายสนุกสนานและเสริมจินตนาการ
แล้วการสร้างหนังสือในรูปลักษณะต่างๆ ที่เพิ่มความสนุกสนานน่าจับต้องยังเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งที่ทําให้เด็กเกิด
ความรั ก ผู ก พั น กั บ หนั ง สื อ ได้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น ภาพประกอบหนั ง สื อ ช่ ว ยอธิ บ ายให้ เ รื่ อ งนั้ น ชั ด เจนยิ่ ง ขึ้ น (ลํ า ไย
บั ว พิ ทั ก ษ์ , 2543: 3) และภาพประกอบหนั ง สื อ สํ า หรั บ เด็ ก ยั ง มี ร ายละเอี ย ดอื่ น ๆ ในภาพที่ จ ะช่ ว ยให้ เ ด็ ก
เกิดความคิดจินตนาการต่อเนื่องได้ หนังสือภาพประกอบยังเป็นสื่อสําคัญกระตุ้นให้เกิดพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็ก
ไม่ว่าจะเป็น สติปัญญา ภาษา และจินตนาการ นอกเหนือจากความเพลิดเพลินที่ได้รับจากการอ่านหรือฟังผู้ใหญ่อ่าน
ให้ฟัง แล้ว ภาพประกอบยัง ช่ว ยให้ เด็กเข้า ใจความสัมพัน ธ์ระหว่ า งตัว เองกับ สิ่ง แวดล้ อมรอบตัว เพราะหนั ง สื อ
ภาพประกอบนอกจากจะนําเสนอแก่นสาระซึ่งเป็นประเด็นในการพัฒนาเด็ก ได้แก่ การช่วยเหลือตัวเอง การรู้จัก
ถูกผิด รู้จักอดทนอดกลั้นฯลฯ ซึ่งเป็นทักษะการดํารงชีวิตหรือค่านิยมที่พึงสร้างเสริมแล้วยังเป็น “บทเรียน” สําหรับ
ให้ เ ด็ ก รู้ จั ก และเข้ า สั ง คมรอบตั ว และเตรี ย มความพร้ อ มสู่ สั ง คมที่ ก ว้ า งขึ้ น จากการวิ เ คราะห์ แ ก่ น สาระและ
สุนทรียภาพหนังสือเด็กปฐมวัย แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรม.การอ่าน. 2554 (เกริก ยุ้นพันธ์, 2543 : 28)
จากการวิเคราะห์ เนื้อหาหนังสือ ภาพที่ไ ด้รั บ การคัด สรรจากแผนงานสร้า งเสริมวัฒนธรรมการอ่า น
“เรื่องการวิเคราะห์แก่นสาระและสุนทรียภาพหนังสือเด็กปฐมวัย” ในโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ มุ่งพัฒนาเด็ก
ให้มีคุณธรรม ในการศึกษาเอกสารประกอบการนําเสนองานวิจัย จากการวิเคราะห์เนื้อหาของหนังสือคัดสรรหนังสือ
ของไทยส่งเสริม ในเรื่องของ “การไม่ทําร้ายผู้อื่นเมื่อไม่พอใจไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อน” เป็นประเด็นหนึ่งที่ควรปลูกฝัง
ตั้งแต่เด็กปฐมวัย แต่พบว่ายังไม่ปรากฏแก่นเรื่อง ในการส่งเสริมหนังสือที่แ ต่งโดยคนไทย ไม่มีการนําเสนอใน
ประเด็น “การไม่ทําร้ายผู้อื่นเมื่อไม่พอใจ ไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อน” ในหนังสือของไทย จากการวิเคราะห์แก่นสาระ
และสุนทรียภาพหนังสือเด็กปฐมวัย สอดคล้องกับที่ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่สํารวจพฤติกรรมเด็กพบว่าพฤติกรรมด้านการทํา
ร้ายผู้อื่นพบมากที่สุด จากปัญหาความสําคัญที่กล่าวมาข้างต้น ในการปลูกฝังคุณธรรม ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการ
97

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ตุลาคม 2555 – มีนาคม 2556
__________________________________________________________________________

จัดทําหนังสือนิทานภาพประกอบ โดยอาศัยแนวคิดด้านการพัฒนาการของเด็ก และหลักการออกแบบเข้ามามีส่วน
ร่วม ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายสีสันสวยงาม เหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหา ซึ่งมีความสัมพันธ์กับพัฒนาการของสมอง
สําหรับเด็กปฐมวัยมีความสําคัญมากจะทําให้เข้าใจถึงแก่นสารที่นําเสนอ และตรงกับความสนใจของเด็กก่อให้เกิด
การเรียนรู้อย่างเพลิดเพลิน ทําให้เด็กซึมซับคุณธรรมโดยไม่รู้ตัว เชื่อมโยงความรู้สึกนึกคิดให้เกิดการสร้างสรรค์ทาง
ปัญญา เพื่อให้เด็กเป็นผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ พร้อมที่จะก้าวเดินไปสู่สังคมในภายภาคหน้าท่ามกลางความ
เปลี่ยนแปลงของสังคม

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพหนังสือนิทานภาพประกอบการเรียนรู้คุณธรรม
2. เพื่อเปรียบเทียบการเรียนรู้คุณธรรมก่อนและหลังการใช้หนังสือนิทานภาพประกอบ
3. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มี่ต่อหนังสือนิทานภาพประกอบ

สมมุติฐานของการวิจัย
พฤติกรรมของผู้เรียนก่อนและหลังการอ่านหนังสือนิทานภาพประกอบการเรียนรู้คุณธรรม
แตกต่างกัน

กรอบแนวคิดในการวิจัย
หลักการที่ผู้วิจัยนํามาใช้ในการวิจัยเรื่องศึกษาและออกแบบหนัง สือนิทานภาพประกอบการเรียนรู้
คุณธรรม ครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิดตามทฤษฎีต่างๆ ดังนี้
1. แนวคิดเพื่อศึกษาและออกแบบหนังสือนิทานภาพประกอบการเรียนรู้คุณธรรม
1) แนวคิดด้านการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ คุณลักษณะตามวัยของเด็กปฐมวัย 3-5 ปี ด้าน
อารมณ์และจิตใจ (หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 3-5 ปี. 2546 : 12)
- ด้านอารมณ์และจิตใจ
2) แนวคิดด้านการศึกษาเทคนิคการสร้างนิทาน องค์ประกอบการสร้างนิทานสําหรับเด็ก
สอดคล้องกับแนวคิดของ วินัย รอดจ่าย (2534 : 26-30)
3) แนวคิดด้านการออกแบบและพัฒนาหนังสือผู้วิจัยใช้แนวคิดทางด้านการออกแบบ
ที่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยของจินตนา ใบกาซูยี (2542 : 10-19)กล่าวถึงลักษณะของหนังสือสําหรับ
เด็ก ว่าโดยทั่วไปมีองค์ประกอบดังนี้
- ด้านเนื้อหา และการใช้ภาษา และด้านภาพประกอบ
2. แนวคิดด้านการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพหนังสือนิทานภาพประกอบการเรียนรู้คุณธรรม
1) แนวคิดในการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 3-5 ปี (หลักสูตรปฐมวัย.
2546 : 3) ทําขึ้นโดยอาศัยแนวคิดต่อไปนี้
- แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ของเด็ก
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2) แนวคิดในการประเมินประสิทธิภาพการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 3-5 ปี คุณธรรมด้าน
การไม่ทําร้ายผู้อื่นเมื่อไม่พอใจ ไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่ทําให้ผู้อื่นเสียใจ และประเมินการเรียนรู้ตามสาระการ
เรียนรู้ของ (หลักสูตรปฐมวัย. 2546 16:17) ก่อนและหลังการเรียนรู้
3. แนวคิดด้านการเปรียบเทียบการเรียนรู้
การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 3-5 ปี คุณธรรมด้านการไม่ทําร้ายผู้อื่นเมื่อไม่พอใจไม่ทําให้ผู้อื่น
เดือดร้อนไม่ทําให้ผู้อื่นเสียใจ และประเมินการเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้ของ(หลักสูตรปฐมวัย.2546 : 16:17) ก่อน
และหลังการเรียนรู้

ขอบเขตของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กําหนดขอบเขตของงานวิจัยไว้ดังนี้
1. ประชากร ได้แก่ เด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน แบ่งตามภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ นครราชสีมา เขต 6 จํานวน 199 โรงเรียน
ขอนแก่น เขต 2 จํานวน 266 โรงเรียน ชัยภูมิ เขต 1 จํานวน 258 โรงเรียน รวม 723 โรงเรียน
2. กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ได้ แ ก่ เด็ ก ปฐมวั ย อายุ 3-5 ปี ของโรงเรี ย นประถมศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 6 โรงเรียน โดยใช้เทคนิคการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random
Sampling) ตามขั้ น ตอนที่ 1) ทํ า การสุ่ ม จากภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ 19 จั ง หวั ด สุ่ ม เหลื อ 3 จั ง หวั ด คื อ
นครราชสีมา ขอนแก่น ชัยภูมิ ขั้นตอนที่ 2) ทําการสุ่มในพื้นที่แต่ละจังหวัด จังหวัดละ 2 โรงเรียน จนได้จํานวน
6 โรงเรียน ด้วยวิธีการจับฉลาก ได้แก่ ร.ร.บ้านอุทัยทอง จํานวน 16 คน ร.ร.บ้านโนนรัง จํานวน 24 คน ร.ร.บ้านหิน
ตั้ง จํานวน 14 คน ร.ร.บ้านมูลนาค จํานวน 12 คน ร.ร.บ้านโคกมั่งงอย จํานวน 7 คน ร.ร.บ้านหนองไฮ จํานวน
8 คน รวมเป็นนักเรียนจํานวน 81 คน และเพื่อทําการเปรียบเทียบการเรียนรู้คุณธรรม ก่อนและหลังการใช้หนังสือ
นิทานภาพประกอบ ผู้วิจัยได้ใช้กลุ่มตัวอย่างกลุ่มใหม่ สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่ เด็ก
ปฐมวัย อายุ 3-5 ปี ของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอคอน
สวรรค์ จังชัยภูมิ สุ่มได้มา 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก จํานวน 25 คน
3. ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรต้น ได้แก่ คุณภาพของหนังสือนิทานภาพประกอบการเรียนรู้คุณธรรม และ
ประสิทธิภาพของหนังสือนิทานภาพประกอบการเรียนรู้คุณธรรม ตัวแปรตาม ได้แก่ ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อ
การออกแบบหนังสือนิทานภาพประกอบการเรียนรู้คุณธรรม และพฤติกรรมที่ ตามคุณลักษณะตามวัย และผลการ
ประเมินการเรียนรู้ จากหนังสือนิทานภาพประกอบการเรียนรู้คุณธรรม

คํานิยามศัพท์
1. หนังสือนิทาน หมายถึง นิทานที่ผู้ศึกษาออกแบบขึ้นเพื่อปลูกฝังทางคุณธรรมให้กับเด็ก โดยสอดแทรก
เนื้อหาและการใช้ภาษาที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี เพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์และด้านการเรียนรู้ ประกอบด้วยเนื้อหาภาพประกอบ ตัวอักษร เทคนิคและรูปแบบการนําเสนอและจัดทํา
รูปเล่มสีสันที่ดึงดูดความสนใจของเด็กให้เกิดความสนุกสนาน ไม่เกิดความน่าเบื่อสนใจที่จะเรียนรู้และรับรู้ตาม
วัตถุประสงค์ ของการสร้างหนังสือ
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2. ภาพประกอบ หมายถึง ภาพประกอบหนังสือนิทานสําหรับเด็กเป็นภาพหรือส่วนประกอบเนื้อหาที่
เป็นภาพวาด ทําให้ผู้อ่านเกิดจินตภาพ (Visual image) เมื่อได้อ่านเนื้อหาแล้วภาพประกอบหนังสือช่วยอธิบายให้
เรื่องนั้นชัดเจนยิ่งขึ้น
3. การเรียนรู้ หมายถึง การอ่านหนังสือนิทานที่จัดทําขึ้น (การจัดประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้รับ) ให้เด็กฟัง
ส่งเสริมให้เด็กเกิดการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ และสังคม เพื่อให้เด็กมีพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ และด้านการเรียนรู้ที่ดีขึ้น จากหนังสือที่จัดทําขึ้น
4. คุณธรรมตามคุณลักษณะตามวัยด้านอารมณ์และจิตใจ หมายถึง คุณธรรม และจริยธรรมด้านการไม่
ทําร้ายผู้อื่นเมื่อไม่พอใจ ไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่ทําให้ผู้อื่นเสียใจแสดงความรักเพื่อนและสัตว์เลี้ยง ไม่แย่งหรือ
หยิบของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง รู้จักเก็บของเล่นเข้าที่ รู้จักการรอคอยเหมาะสมกับวัย เข้าแถวตามลําดับก่อนหลัง
รู้จักขอโทษและให้อภัย รู้จักการตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ และยอมรับผลที่เกิดขึ้น
5. ด้านการไม่ทําร้ายผู้อื่นเมื่อไม่พอใจ ไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่ทําให้ผู้อื่นเสียใจ หมายถึง พฤติกรรมที่
ก้าวร้าวแสดงออกมาจากการกระทําแล้วทําให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน ได้แก่ การตีเพื่อน การกัดเพื่อน การแย่งเข้า
แถว การแย่งของเล่นเพื่อน การซ่อนของใช้เพื่อน ดังจะเห็นได้จากพฤติกรรมที่ชอบรังแกเพื่อนอยู่เสมอ
6. เด็กปฐมวัย หมายถึง นักเรียนระดับชั้นอนุบาล อายุ 3-5 ปี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ขอนแก่น เขต 2 นครราชสีมา เขต 6 (แบ่งตามภูมิภาค)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบ ประเมินเชิงเนื้อหาและการใช้ภาษาโดยใช้ แบบประเมิน
กําหนดโครงสร้างของคําถามไว้ 3 ตอนดังนี้ ตอนที่ 1ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ ตอนที่ 2 แบบประเมินความคิดเห็นด้าน
เนื้อหาและการใช้ภาษา ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 2) แบบประเมินของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อการออกแบบภาพประกอบ
3 แบบ โดยใช้ แบบประเมินกําหนดโครงสร้างของคําถามไว้ 3 ตอนดังนี้ ตอนที่ 1ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ ตอนที่ 2
แบบประเมินความคิดเห็นด้านการออกแบบภาพประกอบ ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 3) แบบประเมินความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อหนังสือนิทานภาพประกอบการเรียนรู้คุณธรรม โดยใช้ แบบประเมินกําหนดโครงสร้างของคําถาม
ไว้ 3 ตอนดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ ตอนที่ 2 แบบประเมินความคิดเห็นด้านคุณภาพของหนังสือนิทาน
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 4) แบบสังเกตพฤติกรรมก่อนหลังการใช้หนังสือนิทานภาพประกอบการเรียนรู้คุณธรรมโดย
ใช้แบบสํารวจสอบรายการ (Check List) 5)แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างเป็นแบบสอบถาม
ชนิดมาตราประมาณค่า 5 ระดับ (Rating-scale)

วิธีดําเนินการวิจัย
การดําเนินการวิจัย เรื่องศึกษาและออกแบบหนังสือนิทานภาพประกอบการเรียนรู้คุณธรรมเป็นการวิจัย
ในลักษณะของการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยมีวิธีการดําเนินการวิจัยดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมข้อมูลจากเอกสารวิชาการ บทความงานวิจยั ที่มีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ตามคุณลักษณะตามวัย คุณธรรมสําหรับเด็กปฐมวัย และการออกแบบเกี่ยวกับหนังสือสําหรับเด็ก
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ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาข้อมูลภาคสนาม โดยการสังเกตพฤติกรรมเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี ร่วมกับสัมภาษณ์
ข้อมูลเบื้องต้น และสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ภาษาและเนื้อหา ด้านการออกแบบภาพประกอบหนังสือสําหรับ
เด็ก
ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และข้อมูลจากการลงพื้นที่
ผลจากแบบสอบถามของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อกําหนดแนวความคิดเพื่อพัฒนาหนังสือนิทานต่อไป
ขั้นตอนที่ 4 กระบวนออกแบบ ภายใต้กรอบแนวคิดการออกแบบหนังสือนิทานสําหรับเด็ก จากการ
กําหนดในเบื้องต้นมาออกแบบและสร้างผลงานการออกแบบหนังสือนิทานภาพประกอบการเรียนรู้คุณธรรม
ขั้นตอนที่ 5 นําหนังสือนิทานภาพประกอบการเรียนรู้คุณธรรมไปทดลองใช้กับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี
กับกลุ่มตัวอย่างที่ได้กําหนัดไว้ข้างต้น
ขั้น ตอนที่ 6 สรุป ประเมิน ผล อภิป ราย นํา เสนอผลงาน แนวทางการออกแบบหนังสื อนิท านภาพ
ประกอบการเรียนรู้คุณธรรม
ในการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ครั้ ง นี้ ใ ช้ ส ถิ ติ ดั ง ต่ อ ไปนี้ ค่ า เฉลี่ ย (Mean)ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviasion : S.D.) การทดสอบสมมุติฐานการวิจัยใช้ t-test

ภาพ 1.1 การลงพื้นที่ เก็บข้อมูล และทําแบบประเมิน
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
1. ออกแบบหนังสือนิทานภาพประกอบการเรียนรู้คุณธรรม
1.1 การออกแบบหนังสือนิทานภาพประกอบการเรียนรู้คุณธรรม ประกอบด้วย
1) เมื่อกําหนดความคิดในการนําเสนอเนื้อเรื่องแล้ว ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วย
การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านวรรณกรรมสําหรับเด็ก จํานวน 3 ท่าน เพื่อทําการประเมินคุณภาพความเหมาะสมของ
เนื้อหาและการใช้ภาษา
2 ) จากการเก็บข้อมูลทั้งในส่วนของการวางแผนเนื้อเรื่อง และด้านเนื้อหาและการใช้ภาษา
ดังผลการศึกษาข้างต้นนํามาสู่การพัฒนาเป็นหนังสือนิทานภาพประกอบการเรียนรู้คุณธรรมเรื่องด้วงเบิ้มกลับใจ
จากการออกแบบภาพประกอบทั้ง 3 รูปแบบ ดังกล่าว ผู้วิจัยได้นําไปทําการศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้าน
การออกแบบ และครูผู้สอนเด็กปฐมวัย จํานวน 9 ท่าน ที่มีต่อการออกแบบภาพประกอบ แล้วนํามาแปลผลข้อมูล
ดังแสดงดังภาพที่ 1.2 และตารางที่ 1 หัวข้อที่ 3 ดังนี้
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ภาพ 1.2 การออกแบบภาพประกอบหนังสือนิทานภาพประกอบการเรียนรู้คุณธรรม
เรื่องด้วงเบิ้มกลับใจ รูปแบบที่ 1 2 3 (วาดภาพโดย ปวีณา ศรีวิพัฒน
ตาราง 1 ระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อหนังสือนิทานภาพประกอบการเรียนรู้คุณธรรม
คุณลักษณะด้านต่างๆ ที่ใช้ประเมิน
S.D.
ระดับความคิดเห็น
X
1. ลักษณะของเนื้อหา
1. ความยาวเนื้อเรื่องเหมาะสมกับวัยและความสนใจของเด็กปฐมวัย
4.00 0.57
เหมาะสมมาก
2. เนื้อเรื่องง่าย ต่อการทําความเข้าใจ
3.66 0.57
เหมาะสมมาก
3. เนื้อเรื่องเสริมสร้างความรู้ให้แก่เด็กปฐมวัย
3.66 1.15
เหมาะสมมาก
4. เนื้อเรื่องมีความต่อเนื่องสัมพันธ์กัน
4.33 0.57
เหมาะสมมาก
5. เด็กปฐมวัยสามารถจับใจความสําคัญของเรื่องได้
4.00 0.00
เหมาะสมมาก
6. เนื้อหาสนุก น่าอ่าน ชวนติดตาม
3.33 0.57
เหมาะสมมาก
7. เรื่องราวสอดคล้องกับชีวิตประจําวันและการเรียนรู้ตามวัยของเด็ก
5.00 0.00
เหมาะสมมากที่สุด
ปฐมวัย
8. เด็กปฐมวัยได้ความรู้ความเข้าใจ จากหนังสือในระดับที่เหมาะสม
4.33 0.57
เหมาะสมมาก
9. เนื้อเรื่องมีประโยชน์เหมาะสําหรับเป็นหนังสือส่งเสริมการเรียนรู้
3.66 0.57
เหมาะสมมาก
10. เนื้อหาช่วยส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กปฐมวัย
4.33 0.57
เหมาะสมมาก
11. เนื้อเรื่องชวนติดตาม และทําให้อยากเรียนรู้เพิ่มเติม
3.66 0.57
เหมาะสมมาก
12. สามารถถ่ายทอดเนื้อหา เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องคุณธรรม
4.33 0.57
เหมาะสมมาก
ให้กับเด็กปฐมวัย
เฉลี่ย 4.02 0.52
เหมาะสมมาก
2. ลักษณะของการใช้ภาษา
1. ใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง เข้าใจง่ายเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย
4.00 0.00
เหมาะสมมาก
2. การใช้ภาษาสื่อความหมายได้ชัดเจน
3.66 0.57
เหมาะสมมาก
3. เค้าโครงเรื่องไม่ซับซ้อน
3.33 0.57
เหมาะสมมาก
4. การเกริ่นนํามีความสอดคล้องกับเนื้อหา
5.00 0.00
เหมาะสมมากที่สุด
5. ประโยคสั้น เข้าใจง่าย เหมาะสมกับการสื่อสารของเด็กปฐมวัย
3.66 0.57
เหมาะสมมาก
6. การจัดวรรคตอน ถูกต้อง เหมาะสม
4.33 0.57
เหมาะสมมาก
7. ภาษาและภาพมีความสอดคล้องกัน
4.33 0.57
เหมาะสมมาก
8. ภาษาจูงใจให้เด็กสนใจติดตาม
3.33 0.57
เหมาะสมมาก
9. มีการใช้คําได้อย่างเหมาะสมกับเนื้อเรื่อง
3.66 0.57
เหมาะสมมาก
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10. ความถูกต้องของคํา และตัวสะกด

4.33
เฉลี่ย 3.95
เฉลี่ยรวม 3.99

3. ลักษณะการจัดภาพประกอบ
1. ภาพปกมีความเหมาะสมกับชื่อเรื่อง
4.33
2. ภาพปกสวยงาม น่าสนใจ
4.67
3. ขนาดของสมุดภาพกับหน้ากระดาษและขนาดตัวอักษรเหมาะสม
3.83
กัน
4. ภาพประกอบช่วยขยายข้อความ ส่งเสริมให้เข้าใจเนื้อเรื่อง
4.67
5. ภาพประกอบ และข้อความแต่ละหน้าสอดคล้องกัน
4.33
6. ภาพมีขนาดเหมะสมกับวัย สวยงาม ดึงดูดให้อยากดู และช่วยเสริม
4.50
จินตนาการ
7. ภาพสวยงามเหมาะสมกับวัยของเด็ก ลายเส้นไม่ซับซ้อนจนเข้าใจ
4.67
ยาก
8. สัดส่วนภาพมากกว่าครึ่งของรูปเล่มหรือเนื้อเรื่อง
4.17
เฉลี่ย 4.40
4. ลักษณะการจัดรูปเล่ม
1. รูปเล่มภายนอกสวยงามดึงดูดความสนใจ
4.67
2. ขนาดและความหนาของหนังสือสามารถจับถือได้สะดวก
4.00
3. การเข้ารูปเล่มมีความแข็งแรง เด็กสามารถเปิดอ่านได้สะดวก
4.33
4. ขนาดของตัวอักษรเหมาะสมกับระดับชั้นและวัยของเด็ก
4.50
5. ตัวอักษรมองเห็นชัดเจน สวยงาม อ่านง่าย เป็นระเบียบสม่ําเสมอ
4.17
6. ตัวสะกด การันต์ การใช้เครื่องหมายต่างๆ ถูกต้อง
4.33
7. วัสดุที่ใช้ไม่ก่ออันตราย เช่น กระดาษไม่บางหรือคมจนอาจบาดมือ
4.17
เด็ก
8. มีเทคนิคพิเศษ ชวนให้เด็กอ่านและรักการอ่านมากขึ้น
4.83
9. การพิมพ์ชัดเจน กระจ่างตา ตัวอักษรอ่านง่าย
4.33
10. สีของกระดาษพื้นไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตาของผู้อ่าน
4.33
11. สีของตัวอักษรไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตาของผู้อ่าน
4.17
เฉลี่ย 4.35
5. คุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับ
1. สอดคล้องกับเรื่องคุณธรรม
4.17
2. ปลูกฝังให้เด็กเห็นคุณค่าในเรื่องคุณธรรม
4.33
3. สามารถนําเอาความรู้ที่ได้จากหนังสือไปใช้กับชีวิตประจําวันได้
4.67
4. เนื้อเรื่องช่วยให้เด็กปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณธรรม
4.17
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0.57
0.51
0.49

เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก

0.52
0.52

เหมาะสมมาก
เหมาะสมมากที่สุด

0.41

เหมาะสมมาก

0.52
0.52

เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมาก

0.55

เหมาะสมมาก

0.52

เหมาะสมมากที่สุด

0.41
0.49

เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก

0.52
0.89
0.52
0.55
0.75
0.52

เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก

0.75

เหมาะสมมาก

0.41
0.52
0.52
0.41
0.58

เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก

0.75
0.82
0.52
0.75

เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมาก

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ตุลาคม 2555 – มีนาคม 2556
__________________________________________________________________________

5. เนื้อเรื่องมีสาระ ประโยชน์เหมาะสมที่จะใช้เป็นหนังสือส่งเสริมการ
4.17
อ่านสําหรับเด็กปฐมวัย
6. เนื้อเรื่องช่ ว ยปลูก ฝัง ให้เด็กเกิดความรู้สึ ก คล้อยตาม และอยาก
4.00
เรียนรู้เพิ่มเติม
เฉลี่ย 4.25
ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.29

0.75

เหมาะสมมาก

0.63

เหมาะสมมาก

0.70
0.59

เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก

จากตารางที่ 1 ข้อที่ 1 และ 2 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อเนื้อหา และการใช้ภาษา
พบว่า ในภาพรวมของคุณลักษณะที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วยด้านลักษณะเนื้อหาและการใช้ภาษา จัดอยู่ใน
ลําดับมีความเหมาะสมมาก ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อลักษณะของเนื้อหามากที่สุด และรองลงมาเป็นด้านการใช้
ภาษาจัดอยู่ในระดับเหมาะสมมาก
จากตารางที่ 1 ข้อที่ 3 การศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 9 ท่าน ที่มีต่อการออกแบบ
ภาพประกอบของหนังสือนิทานภาพประกอบการเรียนรู้คุณธรรม เรื่องด้วงเบิ้มกลับใจ ทั้ง 3 รูปแบบ ผลการศึกษา
พบว่าการออกแบบภาพประกอบในรูปแบบที่ 1 มีค่าเฉลี่ยมาก จัดอยู่ในระดับเหมาะสมมาก รองลงมาเป็นในรูปแบบ
ที่ 2 และรูปแบบที่ 3 ตามลําดับ
จากตารางที่ 1 ข้อที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 ผลการประเมินหนังสือนิทานภาพประกอบการเรียนรู้คุณธรรม
โดยผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 6 ท่าน ในการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือนิทานภาพประกอบการเรียนรู้คุณธรรม
ที่จัดทําขึ้นนั้น แบ่งการประเมินออกเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านลักษณะของการจัดรูปเล่ม ลักษณะการจัดภาพ
ลักษณะของเนื้อหา การใช้ภาษา และคุณค่าและประโยชน์ที่จ ะได้รับ ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมของการ
ประเมินอยู่ในระดับความเหมาะสมมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นในระดับมากทุก
ด้าน โดยด้านการจัดภาพ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาเป็นด้านการจัดรูปเล่ม ด้านเนื้อหาด้านคุณค่าและประโยชน์ที่
ได้รับ ส่วนค่าเฉลี่ยที่มีค่าน้อยที่สุด คือ ด้านการใช้ภาษา
2. เปรียบเทียบการเรียนรู้คุณธรรม ก่อนและหลังการใช้หนังสือนิทานภาพประกอบ
2.1 นําหนังสือไปทดลองใช้กับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี กับกลุ่มตัวอย่างข้างต้นแล้วทําการประเมิน
พฤติกรรม ก่อนและหลังการใช้หนังสือนิทานภาพประกอบการเรียนรู้คุณธรรม และทําการประเมินด้านการเรียนรู้
โดยผู้เชี่ยวชาญ 6 ท่าน ซึ่งเป็นครูผู้สอนเด็กปฐมวัย ที่มีประสบการณ์ทางการสอนเด็กปฐมวัย แสดงดังตารางที่ 2
และ 3 ดังนี้
ตาราง 2 ลําดับคะแนนของการแสดงออกทางพฤติกรรมตามคุณลักษณะตามวัยของเด็กปฐมวัย ด้านการไม่ทําร้าย
ผู้อื่น เมื่อไม่พอใจ ไม่ทําให้ผู้อื่นเสียใจไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่น ก่อนและหลังการทดลองใช้หนังสือนิทานภาพ
ประกอบการเรียนรู้ คุณธรรม เรื่องด้วงเบิ้มกลับใจ
SD
ระดับ
t
Sig.
X
ก่อนใช้หนังสือ
2.16
0.53
พบปานกลาง
6.23*
0.000*
หลังใช้หนังสือ
1.53
0.57
พบน้อย
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.005
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จากตาราง 2 พบว่า ผลจากการประเมินพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณลักษณะตามวัยของเด็ก ค่าเฉลี่ย
พฤติกรรม หลังใช้หนังมีค่าลดลงกว่าก่อนใช้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการประเมินด้านการเรียนรู้หนังสือนิทานภาพประกอบการเรียนรู้คุณธรรม จากการสังเกตและบันทึก
พฤติกรรมการปลูกฝังคุณธรรม โดยใช้นิทานเป็นฐานข้อมูล
2.2 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรม และด้านการเรียนรู้หนังสือนิทานภาพประกอบการเรียนรู้
คุ ณ ธรรม เรื่ อ งด้ ว งเบิ้ ม กลั บ ใจ ก่ อ นและหลั ง การทดลองใช้ ห นั ง สื อ นิ ท าน ซึ่ ง เป็ น แบบสํ า รวจชุ ด เดี ย วกั น กั บ
กลุ่มตัวอย่างกลุ่มแรก แต่จะเปลี่ยนกลุ่มทดลองจากกลุ่มเดิมเป็นกลุ่มใหม่ เพื่อที่จะเปรียบเทียบว่าทั้งสองกลุ่ม
มีผลแตกต่างกันหรือเหมือนกัน ผลการศึกษาแสดงดังตารางที่ 3 ดังนี้
ตาราง 3 ลําดับคะแนนของการแสดงออกทางพฤติกรรมตามคุณลักษณะตามวัยของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังการ
ทดลองใช้หนังสือนิทานภาพประกอบการเรียนรู้ คุณธรรม เรื่องด้วงเบิ้มกลับใจ
SD
ระดับ
t
Sig.
X
ก่อนใช้หนังสือ
2.20
0.44
พบปานกลาง
4*
0.016
หลังใช้หนังสือ
1.40
0.54
พบน้อย
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 3 พบว่า ผลจากการประเมินพฤติกรรมของเด็กปฐมวัย ค่าเฉลี่ยพฤติกรรม หลังใช้หนังสือมี
ค่าลดลงกว่าก่อนใช้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตาราง 4 ผลการเปรี ย บเที ย บพฤติ ก รรมทั้ ง สองกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง การแสดงออกทางพฤติ ก รรมตามคุ ณ ลั ก ษณะ
ที่พึงประสงค์ของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังการทดลองใช้หนังสือนิทานภาพประกอบการเรียนรู้คุณธรรม
กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง (กลุ่ ม แรก) ได้ แ ก่ ร.ร.บ้ า นอุ ทั ย ทอง ร.ร.บ้ า นหิ น ตั้ ง ร.ร.บ้ า นมู ล นาค ร.ร.บ้ า นหิ น ตั้ ง
ร.ร.บ้านโคกมั่งงอย ร.ร.บ้านหนองไฮโคกสง่า จํานวนรวมทั้งหมด 81 คน
การทดสอบ
Mean
SD.
ค่า t
Sig.
ก่อนการทดลอง
2.16
0.53
6.23*
0.000
หลังการทดลอง
1.53
0.57
กลุ่มตัวอย่างที่นํามาเปรียบเทียบการเรียนรู้ ได้แก่ ร.ร.ชุมชนบ้านจอก จํานวน 25 คน
การทดสอบ
Mean
SD.
ค่า t
Sig.
ก่อนการทดลอง
2.20
0.44
4*
0.016
หลังการทดลอง
1.40
0.54
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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จากตาราง 4 การทดสอบสมมติฐานด้วย t-test โดยกําหนดนัยสําคัญที่ 0.05 พบว่าค่าเฉลี่ยของ
พฤติกรรมหลังการทดลองใช้หนังสือนิทานภาพประกอบการเรียนรู้คุณธรรมมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการทดลองใช้
หนังสือ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งสองกลุ่ม (t-6.23, Sig=0.00) และ(t-4, Sig=0.016)เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ จึงสรุปได้ว่าการสอนโดยใช้หนังสือนิทานภาพประกอบการเรียนรู้คุณธรรมสามารถส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผู้เรียนในเรื่องคุณธรรมด้านการไม่ทําร้ายผู้อื่นเมื่อไม่พอใจไม่ทําให้ผู้อื่นเสียใจไม่สร้างความเดือดร้อนให้
ผู้อื่นทําให้ผู้เรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ต้องการไปในทางที่ดีขึ้นทั้งสองกลุ่ม
3. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อหนังสือนิทานภาพประกอบการเรียนรู้คุณธรรม
ตาราง 5 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อหนังสือนิทานภาพประกอบการเรียนรู้คุณธรรม
คุณลักษณะด้านต่างๆ ที่ใช้ประเมิน
1. ขนาดตัวหนังสืออ่านได้ง่าย
2. ใช้งานได้ง่าย
3. หนังสือมีขนาดที่พอดีไม่เล็กหรือใหญ่
4. รูปภาพที่ใช้ในหนังสือภาพมีลายเส้นสวยงามน่ารัก น่าดึงดูดใจ
5. รูปภาพที่ใช้ในหนังสือภาพมีการใช้สีสันที่สวยงามชวนมอง
6. รูปแบบในการนําเสนอเนื้อหานิทานน่าสนใจ
7. เนื้อหานําเสนอเหมาะกับความรู้ประสบการณ์เดิม
8. ความรู้ที่ได้จากหนังสือไปใช้กับชีวิตประจําวันได้
เฉลี่ยรวม

X

4.13
4.56
3.24
4.64
4.63
4.49
4.31
4.69
4.36

S.D.
1.00
0.79
1.26
0.66
1.26
0.89
0.93
0.57
0.22

ระดับความคิดเห็น
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
ปานกลาง
เหมาะสมมากที่สุด
ปานกลาง
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมาก

จากตาราง 5 ผลการประเมินความพึงพอใจพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในความเหมาะสม
มาก X =4.36 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านความรู้ที่ได้จากหนังสือไปใช้กับ
ชีวิตประจําวันได้ X =4.69 และมีความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ หนังสือมีขนาดที่พอดีไม่เล็กหรือใหญ่ X = 3.24
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
1. ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล การประเมิ น คุณ ภาพและประสิท ธิภ าพประกอบการเรีย นรู้ คุ ณ ธรรม
สามารถสรุปได้ว่า
1.1 ประเมินคุณภาพ การวางแผนเนื้อเรื่อง ด้านลักษณะเนื้อหาและด้านลักษณะการใช้ภาษา จัด
อยู่ในระดับเหมาะสมมาก รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญให้คําเสนอแนะในส่วนของการใช้ภาษาว่าควรต้องปรับแก้ให้ภาษา
เข้าใจง่าย เป็นภาษาสําหรับเด็กมากขึ้น รวมทั้งภาษาที่ใช้บางครั้งควรใช้อธิบายด้วยภาพมากกว่าการใช้คําพูดและใน
ด้านเนื้อหาไม่ควรมุ่งสอนเด็กมากเกินไป จะทําให้เนื้อหาเป็นที่น่าเบื่อสําหรับเด็ก ควรสอดแทรกในตัวละครมากกว่า
จะบรรยายเป็นคําพูด สอดคล้องกับวินัย รอดจ่าย (2540:8-9) ที่กล่าวถึงลักษณะเด่นของหนังสือสําหรับเด็ก ในด้าน
ของเนื้อหา คือ เนื้อหาน่าสนใจ มีความสนุกสนาน ความยากง่ายเหมาะสมกับวัย เนื้อหาถูกต้อง ดําเนินเรื่องความ
เร้าใจชวนให้ติดตาม เนื้อหาของเรื่องในแง่ของความสั้นยาวจะต้องเหมาะสมกับวัยของเด็กเป็นอย่างมาก ไม่ยาว
เกินไปหรือสั้นเกินไปในเด็กแต่ละวัย ประโยชน์และแง่คิดหลังจากอ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว เด็กจะได้รับประโยชน์
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อย่างไรบ้าง และสํานวนภาษาจะต้องเหมาะสมกับวัยเด็กเป็นอย่างยิ่ง จากนั้นผู้วิจัยไปดําเนินการปรับปรุงแก้ไขด้าน
เนื้อหา และการใช้ภาษาให้เหมาะสมถูกต้องมากยิ่งขึ้น เพื่อนําไปสู่การออกแบบตัวละครต่อไป
1.2 ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เพื่ อ หาส่ ว นประกอบของหนั ง สื อ นิ ท านภาพประกอบการเรี ย นรู้
คุณธรรม สรุปผลดังนี้ ขนาด 9.2x7.9 นิ้ว ความหนาของหนังสือรวมปก คือ 16 หน้าคู่ (32 ยก) พิมพ์ด้วยระบบการ
พิมพ์ดิจิตอลเลเซอร์ (Digital Laser) กระดาษที่ใช้ คือ กระดาษอาร์ตมัน 150 แกรม เทคนิคและรูปแบบในการ
นําเสนอภาพประกอบ ใช้เทคนิคการออกแบบหนังสือสามมิติ (Pop up)
ภาพประกอบ ผู้วิจัยจัดทํารูปแบบภาพประกอบหนังสือนิทานการเรียนรู้คุณธรรมขึ้น จํานวน 3
รูปแบบได้นําไปทําการศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ สามารถสรุปได้ว่า การออกแบบภาพประกอบในรูปแบบที่
1 ที่ มี ค วามเหมาะสมมาก รองรองมาคื อ รู ป แบบที่ 2 และรู ป แบบที่ 3 ตามลํ า ดั บ การประเมิ น การออกแบบ
ภาพประกอบหนังสือนิทานภาพประกอบการเรียนรู้คุณธรรม โดยผู้วิจัยดําเนินการออกแบบภาพประกอบด้วย
เทคนิคคอมพิวเตอร์เนื่องจากสามารถให้ภาพและสีที่คมชัด ทําให้เร้าความสนใจของเด็กได้เป็นอย่างดี และจะช่วยให้
เด็กสามารถเรียนรู้ จดจําได้ง่าย สอดคล้องกับงานวิจัยของรุ่งนภา ผลพฤกษา (2550:บทคัดย่อ) ทําการศึกษาและ
ออกแบบภาพประกอบหนังสือการ์ตูนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และเพื่อเปรียบเทียบการรับรู้และการจํา จากการเรียน
ด้วยภาพประกอบหนังสือการ์ตูน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ สําหรับเด็กปฐมวัย เรื่องของสี ที่มีรูปทรงการ์ตูนต่างกันและ
การระบายสีต่างกัน พบว่า ภาพประกอบหนังสือการ์ตูน รูปทรงที่สร้างขึ้นมาใหม่ระบายสีด้วยคอมพิวเตอร์จาก
โปรแกรมสําเร็จรูปมีระดับค่าเฉลี่ยด้านการรับรู้อยู่ในระดับมากที่สุดและมีระดับค่าเฉลี่ยด้านการจําอยู่ในระดับมาก
ที่สุด
ผลการประเมินงานออกแบบหนังสือนิทานภาพประกอบการเรียนรู้ โดยครูผู้สอนเด็กปฐมวัย ทําการ
ประเมิน 5 ด้าน ด้านลักษณะการจัดรูปเล่ม ลักษณะการจัดภาพ ลักษณะของเนื้อหา การใช้ภาษา และคุณค่าและ
ประโยชน์ที่จะได้รับ สรุปได้ว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมีความเหมาะสมมาก รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญได้ให้คําแนะนํา โดย
ให้ปรับปรุงเรื่องของการจัดวางภาพประกอบว่าการวางเลย์เอ้าท์ (Layout) ไม่จําเป็นต้องเหมือนกันทั้งเล่ม อาจจะ
ต้องมีเส้นตรง เส้นโค้ง สลับกันไปบ้าง เพื่อที่จะส่งเสริมพัฒนาการด้านสายตา และควรหลีกเลี่ยงการเสนอภาพที่มี
ลักษณะแสดงตําแหน่งใกล้ไกล โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างภาพของตัวเอกในเรื่อง ควรมีขนาดเท่ากันตลอด
เรื่อง
ผลการประเมินพฤติกรรมก่อนและหลังการใช้หนังสือนิทานภาพประกอบการเรียนรู้คุณธรรมมีความ
แตกต่างกัน โดยพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างหลังจากการใช้หนังสือมีมีพฤติกรรมลดลง จึงสรุปได้ว่า เด็กปฐมวัยมีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านคุณธรรมไปในทางที่ดีขึ้นหลังจากได้อ่านหนังสือนิทานภาพประกอบการเรียนรู้คุณธรรม
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
ผลการประเมินด้านการเรียนรู้หนังสือนิทานภาพประกอบการเรียนรู้คุณธรรม จากการสังเกตและบันทึก
พฤติกรรมการปลูกฝังคุณธรรม สามารถสรุปได้ดังนี้ จากการประเมินในทุกโรงเรียน ระดับการปฏิบัติได้ดี สรุปได้ว่า
พฤติกรรมด้านการเรียนรู้เด็กสามารถเข้าใจได้ด้วยตนเองครูไม่ต้องคอยชี้แนะ
2. การเปรียบเทียบการเรียนรู้คุณธรรมก่อนและหลังการใช้หนังสือนิทานภาพประกอบการเรียนรู้
คุณธรรม สรุปได้ว่า
ผลการประเมินพฤติกรรม ก่อนและหลังการใช้หนังสือนิทานภาพประกอบการเรียนรู้คุณธรรมมี
ความแตกต่างกัน โดยพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างหลังจากการใช้หนังสือมีมีพฤติกรรมลดลง จึงสรุปได้ว่า เด็ก
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ปฐมวัยมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านคุณธรรมไปในทางที่ดีขึ้นหลังจากได้อ่านหนังสือนิทานภาพประกอบการ
เรียนรู้คุณธรรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
ผลการประเมินด้านการเรียนรู้หนังสือนิทานภาพประกอบการเรียนรู้คุณธรรม จากการสังเกตและ
บันทึกพฤติกรรมการปลูกฝังคุณธรรม สามารถสรุปได้ดังนี้ จากการประเมินโรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์
วิทยากร)กลุ่มทดลองกลุ่มใหม่ ระดับการปฏิบัติได้ดี สรุปได้ว่า พฤติกรรมด้านการเรียนรู้เด็กสามารถเข้าใจได้ด้วย
ตนเองครูไม่ต้องคอยชี้แนะ
3. ความพึงพอใจต่อหนังสือนิทานภาพประกอบการเรียนรู้คุณธรรม สรุปได้ว่า
ผลการประเมินความพึงพอใจพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในความเหมาะสมมาก X =4.36
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านความรู้ที่ได้จากหนังสือไปใช้กับชีวิตประจําวันได้ X
=4.69 และมีความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ หนังสือมีขนาดที่พอดีไม่เล็กหรือใหญ่ X = 3.24 จากผลการวิจัยข้างต้น
โดยรวม แสดงว่ า นั ก เรียนมีค วามพึง พอใจอยู่ใ นเกณฑ์ พึ ง พอใจมากต่อหนัง สือนิทานภาพประกอบการเรียนรู้
คุณธรรมที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมา ซึ่งแสดงให้เห็นว่ารูปแบบของหนังสือตลอดจนภาพประกอบมีผลต่อความพึงพอใจ
ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างในการที่จะเลือกอ่านหนังสือ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศรชัย บุตรแก้ว (2549 : 77)
ได้สรุปผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาและการพัฒนาภาพประกอบหนังสือเรียนเรื่องการออกแบบและเทคโนโลยี ตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้ว่า ภาพประกอบมีส่วนสําคัญต่อหนังสือสําหรับเด็ก ทําให้เข้าใจเรื่องราวในหนังสือได้
รวดเร็ว และช่วยส่งเสริมให้เข้าใจในเนื้อเรื่องได้มากขึ้น

ภาพ 1.3 ตัวอย่างการออกแบบหนังสือนิทานภาพประกอบการเรียนรู้คุณธรรม
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บทคัดย่อ
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสํารวจและจัดทําฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์หัตถกรรมท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ และเพื่อ
ประเมิ น ความพึ ง พอใจที่มี ต่ อการจั ด ทํา ฐานข้อ มู ล ผลิ ตภั ณ ฑ์หั ต ถกรรมท้อ งถิ่น ในจั ง หวั ด นครสวรรค์ ผลการศึ ก ษาพบว่ า
ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ ยังมีการใช้วัสดุดั้งเดิมที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น เช่น ไม้ไผ่ หวาย ดิน เชือก กะลา
ซึ่งปู่ ย่า ตา ยาย ได้สืบทอดวัฒนธรรมในการทําผลิตภัณฑ์ ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ทํามีทั้งของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก เช่น เครื่องจัก
สาน ผ้าทอ เฟอร์นิเจอร์ไม้ โต๊ะ เก้าอี้ ไม้กวาด ตะกร้า กระบุง แจกัน โคมไฟ กระเป๋า เสื่อ เป็นต้น ปัจจุบันชาวบ้านในทุกอําเภอ
ในจังหวัดนครสวรรค์มีการนําวัสดุสังเคราะห์ เช่น แก้ว เชือก ลูกปัด โลหะ อลูมิเนียม ดินประดิษฐ์ หนังเทียม ยางพารา ปูน
ปลาสเตอร์ มาใช้ทําผลิตภัณฑ์เช่น รองเท้า กระเป๋า ลูกปัด สร้อยคอ ดอกกล้วยไม้ พระ ปลาแก้ว ชิงช้า เปล รองเท้าเด็ก กล่อง
ไม้ หมวก ดอกไม้ เทียนหอม เสื้อผ้าสําเร็จรูป ตุ๊กตา เป็นต้น ในปัจจุบันคนส่วนใหญ่ ไม่ค่อยนิยมทํา เพราะต้องใช้เวลา ฝีมือ
ความประณีต และความอดทน หน่วยงานด้านพัฒนาชุมชนได้มีการส่งเสริมให้ชาวบ้านทําผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นอยู่ทําให้ชาวบ้านมี
รายได้
ประโยชน์ที่อาจจะสามารถนําไปใช้ทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ในอนาคต จากการได้ศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์ เช่น
โครงสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่เราก็อาจจะสร้างแนวคิดใหม่ให้มีขนาดเล็กลงสามารถพกพาง่ายอาจทําให้รูปแบบมีความ
หลากหลายแทนที่จะเป็นของใช้เพียงอย่างเดียวก็อาจประยุกต์ใช้เป็นของที่ระลึก ของตกแต่งและสามารถทําเป็นของเด็กเล่นได้
นอกจากนี้ก็ผลิตภัณฑ์ที่ทําเสร็จแล้ว ชาวต่างชาติอาจซื้อไปเป็นของที่ระลึกได้เพราะโครงสร้างไม่ใหญ่จนเกินไปสามารถนําไปใส่
ในกระเป๋าเดินทางได้ การนําภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนสมัยก่อนที่ทํามาแล้วซึ่งมีขั้นตอนในการทําที่ไม่ยุ่งยากและสลับซับซ้อน
ตลอดจนการใช้อุปกรณ์เครื่องมือก็ใช้แบบง่าย ๆนั้นเป็นสิ่งดีควรอนุรักษ์ไว้เป็นแบบอย่างจึงอาจสามารถเปลี่ยนจากวัสดุธรรมชาติ
ซึ่งหายากขึ้นทุกวันโดยมีการประยุกต์ใช้เป็นวัสดุสังเคราะห์หรือวัสดุที่เหลือใช้ มาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์
เพื่อให้เกิดความแปลกใหม่ มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง และมีความน่าสนใจ
การจัดทําฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซด์ นั้นจากการใช้แบบสอบถามผลการ
ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดทําฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์หัตถกรรมท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ พบว่าความพึงพอใจที่มีต่อ
การจัดทําฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์หัตถกรรมท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก (3.96) และจําแนกตามราย
ด้านจะเห็นได้ว่าด้านประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูล มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก (4.00)รองลงมาคือด้านคุณลักษณะที่
คาดหวังของระบบฐานข้อมูล มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก (3.99) กรณีมีความพึงพอใจรายข้ออยู่ในระดับมากที่สุด มี 2 ข้อ
เรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย มีดังนี้ 1) ความง่ายและสะดวกในการใช้งานมีค่าเฉลี่ย (4.47) 2) ความน่าสนใจของข้อมูลใน
ฐานข้อมูลมีค่าเฉลี่ย (4.24) กรณีความพึงพอใจรายข้ออยู่ในระดับมาก มี 8 ข้อ เรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย มีดังนี้ 1. รูปแบบ
ในการให้บริการที่เหมาะสมและน่าสนใจในการใช้บริการ มีค่าเฉลี่ย (4.00) 2.ความรวดเร็วในการเข้าถึงและการใช้งานเครือข่าย
และระบบฐานข้อมูลมีความครบถ้วนสมบูรณ์มีค่าเฉลี่ย (3.96) 3.ระบบฐานข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ ถูกต้องและชัดเจน มีค่าเฉลี่ย
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(3.89) 4. ความเหมาะสมของรูปแบบที่ใช้งาน มีค่าเฉลี่ย(3.88) 5. ระบบฐานข้อมูลสามารถนําไปใช้ประโยชน์สนับสนุนบริหาร
จัดการและการตัดสินใจได้ มีค่าเฉลี่ย (3.81) 6.ความหลากหลายของข้อมูล มีค่าเฉลี่ย (3.80) 7.ระบบฐานข้อมูลมีความทันสมัย
และทันต่อความต้องการ มีค่าเฉลี่ย (3.65) 8. ความน่าเชื่อถือ ถูกต้องครบถ้วนและทันสมัยของข้อมูลสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ย
(3.63) กรณีมีความพึงพอใจรายข้ออยู่ในระดับปานกลาง มี 1 ข้อ เรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ความรวดเร็วในการ
ให้บริการ มีค่าเฉลี่ย (3.33)
คําสําคัญ : ฐานข้อมูล, ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม

Abstract
The purposes of this research are to survey and managing the database of local handicraft products
in Nakhon Sawan province and to satisfy evaluation on managing the database of local handicraft products
in Nakhon Sawan Province. The results of this study revealed as follows: Local handicraft products in
Nakhon Sawan Province were made of original materials which could be found easily in the local areas such
as bamboo, rattan, clay, string and coconut shell. Grandparents had carried on the culture of producing the
products in the forms of household articles, decorations and souvenirs like woven materials, woven cloth,
wooden furniture, tables, chairs, brooms, baskets, woven bamboo baskets, vases, rubber bands with twig,
lamps, handbags, reed mats and so on. At present, people living in every districts within Nakhon Sawan
Province have brought some synthetic materials into their production such as glass, string, bead, metal,
aluminum, orchids artificial clay and leather, rubber and plaster cement which could create shoes,
handbags, beads, necklaces, small Buddha images, glassfish, swings, hammocks, children shoes, wooden
boxes, hats, scented candles, ready-made clothes, dolls and so on. Nowadays, most people do not prefer
to make these products since they have needed more time, skill, neatness and patience. However, the
Community Development Section has encouraged the villagers to continue producing the local products
which have increased their income. Seeding for the benefits which might be applied in production design in
the future, it was found through the study of the data from the websites that products with large figures, for
new idea, could be made into smaller ones which easily to take with to anywhere as well as creating them
in diverse models instead of only one household article applying to be some souvenirs, decorations and
also toys for children.
Moreover, these readymade products could be good souvenirs for foreigners to overseas because
of their small figures which could be put into their baggages. The local wisdom of the people in the old
days in producing their local products consisting of easy and uncomplicated stages, including using
handmade tools, all should be conserved as good models. Natural materials which were rare to find these
days could be changed to use some synthetic materials or left over materials to create the products by
putting some new creative thinking into them to get some new and different forms with their own
uniqueness and having more interesting points. To manage the database of local handicraft products in
order to propagate into the websites revealed by using the questionnaire to evaluate peoples satisfaction
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towards managing the database of local handicraft products in Nakhon Sawan Province, it appeared that
peoples satisfaction towards managing the database of local handicraft products in Nakhon
Sawan Province was on the high level for the total average with X = 3.96 and when classifying into
each aspect, it showed that the Efficiency of the Database System was on the high level for the total
average with X = 4.00 and for Expected Characteristics of the System was also on the high level for the
total average with X = 3.99. There were 2 aspects which people most satisfied on the highest level (ranging
from the highest level to the lowest ones): 1) Ease and Comfort in using was with X = 4.47 and 2) Being
Interesting Data was with X = 4.24. There were 8 aspects Which people satisfied on the high level (ranging
from the high to the low levels) : 1) Appropriate and Interesting Models of the Services were with X = 4.00 ,
2) Fully and Completely done on the speed internet to get into the Network and the Database System was
with X = 3.96 , 3) Reliability , Accuracy and Clearness of the Database System were with X = 3.89 , 4)
Appropriate Models were with X = 3.88 , 5) The Database System could be benefit to encourage the
management and making the decision with X = 3.81 , 6) Diversity of the Data was with X = 3.80 , 7) The
Database System was modern and hit the needs with X = 3.65 and 8) General Information Data was reliable
, accurate , complete and modern with X = 3.63. There was one aspect showed that people satisfied on
the middle level (ranging from the high to the low levels): Fast Speed of the Services was with X = 3.33
Keywords: Database Products Handicraft

บทนํา
สภาพทั่วไปของจังหวัดนครสวรรค์ เป็นต้นกําหนดของแม่น้ําเจ้าพระยา เรียกว่า เมืองปากน้ําโพ นครสวรรค์เป็นเมือง
โบราณ ตั้งขึ้นในสมัยสุโขทัยเป็นราชธานี มีพื้นที่ทั้งหมด 9,597.677 ตารางกิโลเมตร มีทั้งหมด 15 อําเภอ คือ อําเภอเมือง
นครสวรรค์ อําเภอลาดยาว อําเภอแม่วงค์ อําเภอแม่เปิน อําเภอชุมตาบง อําเภอเก้าเลี้ยว อําเภอชุมแสง อําเภอ บรรพตพิสัย
อําเภอท่าตะโก อําเภอหนองบัว อําเภอไพศาลี อําเภอตากฟ้า อําเภอตาคลี อําเภอพยุหคีรี และอําเภอโกรกพระ ลักษณะภูมิ
ประเทศ ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเกษตรกรรม ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะร้อนชื้น มีช่วงฤดูฝนและฤดูแล้งที่เห็นได้ชัด
หากมองย้อนอดีตไป สังคมดั้งเดิมของนครสวรรค์ เป็นสังคมเกษตรกรมเครื่องมือเครื่องใช้ส่วนใหญ่ ทํามาจากวัสดุ
พื้นฐานที่ทําขึ้นอย่างง่าย ๆ ไม่สลับซับซ้อนสอดคล้องกับสภาพชีวิต ความเป็นอยู่ และจารีตประเพณี การดํารงชีวิตวิถีชีวิตของ
ชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์ต้องอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่และเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์มากขึ้น งานหัตถกรรมพื้นฐานจึงลด
ความสําคัญลงไปจนหลายอย่างหมดหน้าที่ใช้สอย ไม่มีการผลิตขึ้นมาใหม่แม้บางสิ่งอาจจะมีการผลิตกันอยู่บ้าง แต่รูปแบบและ
กรรมวิธีการผลิตก็เปลี่ยนไปบางชนิดก็สูญหายไปโดยสิ้นเชิง ถือได้ว่าส่งผลกระทบต่องานหัตถกรรมท้องถิ่นที่สําคัญหลายประเภท
เป็นอย่างมาก ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาการจัดทําฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์หัตถกรรมท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ไว้
เพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาหาความรู้ให้คนรุ่นหลังเรียนรู้เรื่องผลิตภัณฑ์หัตถกรรมในท้องถิ่นซึ่งนับวันจะสูญหายไป
รวมถึงสามารถนําไปใช้ในการศึกษาด้านศิลปะและการออกแบบผลิตภัณฑ์และบ่งบอกถึงเอกลักษณ์เกี่ยวกับความเป็นไทย และ
เป็นการอนุรักษ์มรดกไทยไว้อีกทางหนึ่งด้วย
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อสํารวจและจัดทําฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์หัตถกรรมท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์
2. เพือ่ ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดทําฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์หัตถกรรมท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทําให้คนรุ่นหลังรู้เรื่องผลิตภัณฑ์หัตถกรรมในท้องถิ่นซึ่งนับวันจะสูญหายไป
2. นําไปใช้ในการศึกษาด้านศิลปะและการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้

ขอบเขตของการวิจัย
การจัดทําฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์หัตถกรรมท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ ผู้วิจัยได้มีการศึกษาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมท้องถิ่น
ในจังหวัดนครสวรรค์และได้มีการสํารวจประโยชน์ที่อาจนําไปใช้ทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ในอนาคต ซึ่งได้มีเผยแพร่
ฐานข้อมูลบน Website โปสเตอร์ และแผ่นพับต่างๆ นอกจากนี้ได้มีการสํารวจความพึงพอใจของผู้ที่ใช้บริการฐานข้อมูลดังกล่าว
ผู้วิจัยได้อาศัยการกําหนดกลุ่มประชากร ได้แก่ ผู้ที่ทําการผลิตภัณฑ์หัตกรรมท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ทั้ง 15 อําเภอ และ
ผู้ประกอบการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หัตถกรรมท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์

วิธีการศึกษา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การจัดทําฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์หัตถกรรมท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ กําหนดกลุ่ม
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาข้อมูลดังต่อไปนี้
1. ประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษารวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ที่ทําการผลิตภัณฑ์หัตกรรมท้องถิ่นในเขต
จังหวัดนครสวรรค์ ทั้ง 15 อําเภอ จํานวน 1,315 คน ผู้ประกอบการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หัตถกรรมท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์
จํานวน 77 คน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์องค์การบริหารส่วนตําบล ปราชญ์
ชาวบ้าน ผู้นําท้องถิ่น นักวิชาการ จํานวน 24 คน ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ทําการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง(purposive sampling)
จํานวน 439 คน
2. กลุ่มตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาความพึงพอใจในการดูเว็บไซด์ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์หัตถกรรมท้องถิ่นในจังหวัด
นครสวรรค์ ทําการสุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย (simple random sampling) จํานวน 120 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้แบ่งขั้นตอนตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เครื่องมือที่ใช้เพื่อศึกษาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ โดยการใช้แบบสัมภาษณ์ กล้องถ่ายภาพ
สมุดบันทึกข้อความ โดยกําหนดแบบสัมภาษณ์เป็นข้อๆตามประเด็นในการศึกษา
2. เครื่องมือประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง โดยการใช้แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ
การดําเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้แบ่งระยะการศึกษาไว้ 3 ระยะ ดังต่อไปนี้
ระยะที่ 1 การศึกษาสังเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่ชุมชนทุกอําเภอในจังหวัดนครสวรรค์ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้
1) โดยการศึกษาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมท้องถิ่นที่มีอยู่ทั่วไปในประเทศไทย จากหนังสือ ตํารา อินเทอร์เน็ต
ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นําท้องถิ่น ผู้จําหน่ายสินค้า นักวิชาการแล้วเก็บข้อมูลไว้ในแฟ้ม เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์
2) ปรึกษาพัฒนาชุมชนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตําบลเพื่อที่จะ
กําหนดขอบเขตในการลงพื้นที่
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3) ลงพื้นที่ไปสัมภาษณ์ ชาวบ้าน, ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นําท้องถิ่น และข้อมูลมีการบันทึกภาพผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมท้องถิ่น พร้อมจดข้อมูลเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ชื่อผลิตภัณฑ์ ราคา ผู้ผลิต สถานที่ผลิตและเบอร์
โทรที่สามารถติดต่อได้
ระยะที่ 2 การจัดทําระบบฐานข้อมูล โดยมีการออกแบบระบบ , บันทึกข้อมูล , ประเมินระบบ ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้
1) จัดทําระบบฐานข้อมูล (แยกข้อมูลที่ได้มาออกเป็นทั้งหมด 15 อําเภอ คืออําเภอเมืองนครสวรรค์ อําเภอ
ลาดยาว อําเภอแม่วงค์ อําเภอแม่เปิน อําเภอชุมตาบง อําเภอเก้าเลี้ยว อําเภอชุมแสง อําเภอบรรพตพิสัย อําเภอท่าตะโก อําเภอ
หนองบัว อําเภอไพศาลี อําเภอตากฟ้า อําเภอตาคลี อําเภอพยุหคีรี และอําเภอโกรกพระ
2) ออกแบบระบบ (โดยปรึกษาผู้เชี่ยวชาญคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการทําเว็บไซด์และทําการออกแบบระบบ
ตามความต้องการและความเหมาะสม)
3) บันทึกข้อมูลและทดสอบระบบ (โดยการนําเว็บไซด์ที่ทําเสร็จแล้วไปเข้าระบบของสํานักวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์)
4) ประเมินระบบ (โดยการให้ผู้ใช้บริการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์หัตถกรรม
ท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์)
ระยะที่ 3 เผยแพร่ระบบฐานข้อมูล โดยจัดทําเป็นแผ่นพับ , โปสเตอร์, เว็บไซด์ ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้
1) จัดทําแผ่นพับและโปสเตอร์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของแต่ละอําเภอในจังหวัดนครสวรรค์ ไปไว้ที่อําเภอ องค์การ
บริหารส่วนตําบล องค์การบริหารส่วนจังหวัดและพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์
2) เว็บไซด์ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์หัตถกรรมท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ไปเผยแพร่ให้แก่บุคคลทั่วไป
ผู้วิจัยขอสรุปเป็นภาพที่ 1
เริ่มต้ นปฏิบตั ิงาน

ศึกษาข้อมูล
หนังสื อ ตํารา อินเทอร์เน็ต ผูร้ ู ้ ปราชญ์ชาวบ้าน ผูน้ าํ ท้องถิ่น ผูจ้ าํ หน่าย
สิ นค้า นักวิชาการ พัฒนาชุมชนจังหวัด องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
นครสวรรค์ องค์การบริ หารส่ วนตําบล

 สมุดตารางบันทึกข้อมูล
 กล้องถ่ายภาพ/เทปบันทึก

 แบบสัมภาษณ์
 ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์
 สํานักวิจยั และพัฒนา

จัดทําระบบฐานข้อมูล
ออกแบบระบบ บันทึกข้อมูล ประเมินระบบ

 แบบประเมิน






เผยแพร่ ระบบฐานข้อมูล
แผ่นพับ , โปสเตอร์, เว็บไซด์
สรุ ปและอภิปรายผล

ภาพ 1 ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย
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พัฒนาชุมชนจังหวัด
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครสวรรค์
องค์การบริ หารส่ วนตําบล
เว็บไซต์ www.nsru.ac.th
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การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลในการจัดทําฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์หัตถกรรมท้องถิ่นในจังหวัด
นครสวรรค์ โดยมีขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
1. นําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูล โดยไปสัมภาษณ์ ชาวบ้าน,ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นําท้องถิ่น และข้อมูล
มีการบันทึกภาพผลิตภัณฑ์หัตถกรรมท้องถิ่น พร้อมจดข้อมูลเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ชื่อผลิตภัณฑ์ ราคา
ผู้ผลิต สถานที่ผลิต และเบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้
2. ผู้ทําวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อการจัดทําฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์หัตถกรรมท้องถิ่นในจังหวัด
นครสวรรค์ โดยกลุ่มตัวอย่าง
3. ผู้ทําวิจัยผู้วิจัยทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินความคิดเห็นที่มีต่อความพึงพอใจที่มีต่อการ
จัดทําฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์หัตถกรรมท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์และได้นํามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา(descriptive
statistic) พร้อมนําเสนอข้อมูลลักษณะข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างในรูปตารางแจกแจงความถี่ จํานวนร้อยละค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้จําแนกตามวัตถุประสงค์ดังนี้
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 การศึกษาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ทั้ง 15 อําเภอ พบว่า ผลิตภัณฑ์ใน
ท้องถิ่นที่พบเป็นสิ่งที่ใช้วัสดุดั้งเดิมที่มีอยู่ตามธรรมชาติเช่น ไม้ไผ่ หวาย ดินธรรมชาติ เชือก กะลา ต้นกก หญ้าแฝกซึ่งปู่ ย่า ตา
ยายได้สืบทอดวัฒนธรรมในการทําผลิตภัณฑ์เพียงไม่กี่คน ปัจจุบันคนไม่ค่อยนิยมทําเพราะใช้เวลามาก เพราะต้องใช้ความ
ประณีตและต้องใช้ความอดทนในการทําและราคาขายก็ไม่แพงผลิตภัณฑ์ที่ทําเช่น เครื่องจักสาน ผ้าทอมือต่าง ๆ เฟอร์นิเจอร์ไม้
โต๊ะเก้าอี้ไม้ ไม้กวาด ตะกร้า กระบุ แจกัน โคมไฟ กระเป๋า เสื่อ ปัจจุบันชาวบ้านในทุกอําเภอในจังหวัดนครสวรรค์มีการนําวัสดุ
สังเคราะห์เช่น แก้ว เชือก ลูกปัด โลหะ อลูมิเนียม ดินประดิษฐ์ หนังเทียม ยางพารา ปูนปลาสเตอร์ มาใช้ทําผลิตภัณฑ์เช่น
รองเท้า กระเป๋า ลูกปัด สร้อยคอ ดอกกล้วยไม้ พระ ปลาแก้ว ชิงช้า เปล รองเท้าเด็ก กล่องไม้จิวเวอร์รี่ หมวก ดอกไม้ เทียน
หอม เสื้อผ้าสําเร็จรูป ของที่ระลึก ตุ๊กตา ส่วนใหญ่ผู้ที่สนใจทําผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะใช้วัสดุธรรมชาติหรือวัสดุสังเคราะห์ในจังหวัด
นครสวรรค์จะเป็นผู้ที่อยู่ในวัยกลางคนหรือผู้สูงอายุหาวัยรุ่นและเด็กทําน้อยมากเพราะว่า ต้องใช้เวลานานและต้องใช้ความ
ประณีตและอดทนทําให้ขาดความสนใจที่จะทําผลิตภัณฑ์ มีนักเรียนในชั้นประถมศึกษาที่ยังพอมีการส่งเสริมให้ทําผลิตภัณฑ์ใน
การเรียนการสอนวิชากลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพเพียงเล็กน้อย สําหรับการจัดเก็บข้อมูลนั้น ผู้วิจัยพบว่าการเน้นคุณภาพของ
ข้อมูลโดยยึดหลักการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ โดยใช้ความถูกต้องแม่นยําเป็นปัจจุบันและมีเนื้อหาตรงกับความต้องการของผู้ใช้
ข้อมูล ซึ่งสามารถเผยแพร่ระบบฐานข้อมูล โดยจัดทําเป็นแผ่นพับ , โปสเตอร์, เว็บไซด์ เผยแพร่ไปยังองค์การบริหารส่วนตําบล
สถานศึกษา สถานที่ราชการ และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ ทั้งนี้การนําแบบอย่างที่ดีของผลิตภัณฑ์ที่ชาวบ้านได้สร้างสมมาสร้าง
แนวความคิดใหม่โดยคงความเป็นเอกลักษณ์ที่ดีของผลิตภัณฑ์เดิม
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ภาพ 2 การออกแบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์หัตถกรรมในจังหวัดนครสวรรค์ที่ได้ทําการเผยแพร่ข้อมูลเป็นแผ่นพับและโปสเตอร์
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ภาพ 3 ระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์หัตถกรรมที่อยู่บนเว็บไซด์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
http://www2.nsru.ac.th/vj/
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 การสํารวจประโยชน์ที่อาจจะนําไปใช้ทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ในอนาคตได้ พบว่าการได้
สํารวจผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในท้องถิ่นขอทุกอําเภอในจังหวัดนครสวรรค์และได้ศึกษาจากเว็บไซด์ก็น่าจะมีประโยชน์หลายอย่างที่
เกี่ยวกับทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ในอนาคตเช่น โครงสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่เราก็อาจจะสร้างแนวคิดใหม่ให้มีขนาด
เล็กลง สามารถพกพาง่าย อาจทําให้รูปแบบมีความหลากหลายแทนที่จะเป็นของใช้เพียงอย่างเดียวก็อาจประยุกต์ใช้เป็นของ
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ที่ระลึก ของตกแต่งและสามารถทําเป็นของเด็กเล่นได้ นอกจากนี้ก็ผลิตภัณฑ์ที่ทําเสร็จแล้วชาวต่างชาติอาจซื้อไปเป็นของที่ระลึก
ได้เพราะโครงสร้างไม่ใหญ่จนเกินไปสามารถนําไปแพ็คใส่กระเป๋าเดินทางได้
การนําภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนสมัยก่อนที่ทํามาแล้วซึ่งมีขั้นตอนในการทําที่ไม่ยุ่งยากและสลับซับซ้อนตลอดจนการใช้
อุปกรณ์เครื่องมือก็ใช้แบบง่าย ๆ อาจเปลี่ยนจากวัสดุธรรมชาติซึ่งหายากขึ้นทุกวัน โดยมีการประยุกต์ใช้เป็นวัสดุสังเคราะห์หรือ
วัสดุที่ใช้แล้วมาทําเป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิดความแปลกใหม่และไม่จําเจสามารถนําแบบอย่างที่ดีของผลิตภัณฑ์ที่ชาวบ้านได้สร้าง
สมมา สร้างแนวความคิดใหม่โดยคงความเป็นเอกลักษณ์ท่ีดีของผลิตภัณฑ์เดิม 3.จากการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดทํา
ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์หัตถกรรมท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์พบว่าค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก (3.96) และจําแนกตามรายด้านจะ
เห็นได้ว่าด้านประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูล มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก(4.00) รองลงมาคือด้านคุณลักษณะที่คาดหวังของ
ระบบฐานข้อมูล มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก (3.99)

สรุปผลและอภิปราย
ระยะที่ 1 ศึกษาสังเคราะห์ผลิตภัณฑ์ชุมชน สรุปได้ว่า ชาวบ้านในแต่ละอําเภอของนครสวรรค์ถึงแม้ว่าส่วนใหญ่จะให้
ความสําคัญเรื่องการทําผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นน้อยลง แต่ก็ยังมีชาวบ้านและปราชญ์ชาวบ้านบางส่วนยังเห็นคุณค่าด้านความงาม และ
ยังคงความเป็นอยู่ตามของแต่ละท้องถิ่นอยู่ สังเกตได้จากการลงพื้นที่จริงว่าในทุกอําเภอทั้ง 15 อําเภอยังมีการทําผลิตภัณฑ์กัน
อยู่ และบางท้องที่ยังมีการส่งเสริมการทําและคนที่ไม่มีความรู้และประสบการณ์ในการทําผลิตภัณฑ์มาก่อนยังสนใจถ้าไปศึกษา
อบรม จากผู้รู้และปราชญ์ชาวบ้าน จนเป็นเหตุให้เป็นการสร้างรายได้ให้กับตัวเองและชุมชนด้วยมีบางที่มีการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ
ได้หัดทําผลิตภัณฑ์เพื่อแก้เหงาและทําให้ชีวิตมีคุณค่าสุขภาพแข็งแรงและยังมีรายได้ด้วยซึ่งสอดคล้องกับ (วิมลพรรณ ปีตธวัชชัย .
2519 : 7)ศิลปะพื้นบ้านเป็นงานฝีมือที่เกิดจากการสร้างสรรค์และปรากฏออกมาในรูปของความงามแสดงให้เห็นถึงความสามารถ
ตลอดจนชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของแต่ล่ะท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี งานหัตถกรรมท้องถิ่นนั้นชาวบ้านส่วนใหญ่ของประเทศ
จํานวนไม่น้อยได้อาศัยงานฝีมือเหล่านี้เป็นเครื่องยังชีพให้กับตนเองและครอบครัวเป็นงานฝีมือที่ผู้ประดิษฐ์ทําด้วยความพอใจ
และภาคภูมิใจอย่างยิ่ง
นอกจากนั้นผลิตภัณฑ์หัตถกรรมท้องถิ่นที่สําคัญด้วยมือของจังหวัดนครสวรรค์ นอกจากที่จะทําแล้วภายในจังหวัด
ตนเองแล้ว ยังขายได้ในต่างจังหวัด ทั่วประเทศไทยและมีบางอันสามารถสามารถขายได้ชาวต่างชาติได้ด้วย ซึ่งสอดคล้องกัน
(อังคาร . 2545 : คํานํา) ที่ว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากฝีมือและความตั้งใจของช่างผู้ชํานาญไม่ได้รับความนิยมจากคนไทยด้วยกันเอง
แต่กลับนิยมซื้อสินค้านําเข้าจากต่างประเทศ ส่วนชาวต่างประเทศทีมาเยือนกลับชื่นชมผลงาน ทําด้วยมือเหล่านี้เป็นอย่างยิ่ง
ระยะที่ 2 จัดทําระบบฐานข้อมูล โดยมีการออกแบบระบบ , บันทึกข้อมูล , ประเมินระบบ สรุปได้ว่าในการจัดเก็บ
ข้อมูลนั้น ผู้วิจัยเน้นคุณภาพของข้อมูลโดยยึดหลักจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ โดยใช้ความถูกต้องแม่นยําเป็นปัจจุบันและมีเนื้อหา
ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลซึ่งสอดคล้องกับ ( ครรชิต มาลัยวงศ์ สมลักษณ์ ละอองศรีและทัศนีวรรณ ศรีประดิษฐ์ 2543
: 14-15) ที่ว่าคุณภาพของข้อมูลที่ดีจะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
1. มีความถูกต้องแม่นยํา
2. เป็นปัจจุบัน
3. มีเนื้อหาตรงกับความต้องการ
4. การค้นหามาใช้งานได้และมีรูปแบบตรงกับความต้องการ
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ (สรพงษ์ พันธ์ศิริ . 2550 : 15) ที่ว่าก่อนที่จะเป็นฐานข้อมูลได้ก็ต้องประกอบไปด้วย
ข้อมูลต่าง ๆ มากมายฉะนั้นข้อมูลจึงมีความสําคัญในการตัดสินใจ ฉะนั้นการจัดเก็บข้อมูลจึงมีความจําเป็นโดยที่ข้อมูลต้อง
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ถูกต้องแม่นยํา ทันสมัย ไม่ซ้ําซ้อนและสามารถเรียกใช้ร่วมกันได้ ทั้งนี้การมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไว้ใช้งานนั้น จําเป็นจะต้องมี
วิธีการบริหารจัดการข้อมูลอย่างถูกต้องแล้วข้อมูลที่จัดเก็บไว้ก็จะไม่มีคุณภาพหรือไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้
ระยะที่ 3 เผยแพร่ระบบฐานข้อมูล โดยจัดทําเป็นแผ่นพับ, โปสเตอร์, เว็บไซด์ สรุปได้ว่าจาการเผยแพร่ไปยังองค์การ
บริหารส่วนตําบล สถานศึกษา สถานที่ราชการ และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ ทําให้บุคคลทั่วไปที่อยู่ในจังหวัดนครสวรรค์ทั้ง
15 อําเภอ คือ 1.อําเภอเมืองนครสวรรค์ 2. อําเภอโกรกพระ 3.อําเภอชุมแสง 4.อําเภอหนองบัว 5.อําเภอบรรพตพิสัย 6. อําเภอ
เก้าเลี้ยว 7.อําเภอตาคลี 8.อําเภอท่าตะโก 9.อําเภอไพศาลี 10.อําเภอพยุหะคีรี 11.อําเภอลาดยาว 12. อําเภอตากฟ้า 13.อําเภอ
แม่วงก์ 14. อําเภอแม่เปิน 15.อําเภอชุมตะบง ได้รู้ว่าในชุมชนของตัวเองมีผลิตภัณฑ์อะไรอยู่บ้าง นอกจากนี้ถ้ามีความสนใจที่จะ
ซื้อสินค้าก็สามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หัตถกรรมท้องถิ่นโดยโทรศัพท์ตามที่อยู่ที่ขึ้นไว้ และทําให้คนในจังหวัดเกิดความภาคภูมิใจใน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง นอกจากนี้ผู้เปิดเว็บไซต์ในประเทศไทยและต่างประเทศก็สามารถรู้ถึงผลิตภัณฑ์หัตถกรรมท้องถิ่น
และสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้ตามต้องการ

ข้อเสนอแนะ
การจัดทําฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์หัตถกรรมท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ ผู้วิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะดังนี้
1.ควรมีการจัดทําฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นในจังหวัดอื่น ๆ ด้วย
2.ผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับการทําผลิตภัณฑ์ สามารถนํารูปแบบไปใช้ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้
3.หน่วยงานหรือสถานศึกษาควรมีการส่งเสริมและอนุรักษ์ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมท้องถิ่นในประเทศไทย โดยการส่งเสริม
ให้มีการทําเป็นอาชีพเพื่อให้เกิดการสร้างรายได้

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยเรื่อง การจัดทําฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์หัตถกรรมท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งคณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จเรียบร้อยด้วยดีจาก สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
นครสวรรค์ องค์ ก ารบริ หารส่ ว นจั ง หวั ด นครสวรรค์ ชาวบ้ า นผู้ ให้ ข้ อมู ล ผลิ ตภั ณ ฑ์ ท้ องถิ่น ทุ ก อํ า เภอในจั ง หวั ด นครสวรรค์
ขอขอบคุณสํานักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติที่อํานวยความสะดวก
และกรุณาช่วยเสนอแนะและตรวจทานรายงานการวิจัยในขั้นสุดท้าย ทําให้การวิจัยครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างสมบูรณ์
คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากงานวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยขอมอบแด่คุณพ่อ คุณแม่ ผู้มีพระคุณทุกท่านและ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการ
วิจยั ครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสืบไป
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร
บัณ ฑิ ต คณะสถาปัต ยกรรมศาสตร์ มหาวิท ยาลั ย นเรศวรและเพื่อ เปรี ย บเทีย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนิ สิต หลั ก สู ต ร
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณ ฑิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตามระบบรับเข้าศึกษาระหว่ างระบบกลาง
(Admission) ระบบรับตรง (Quota) และระบบรับตรง (โครงการพิเศษ) กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร
บัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่กําลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2–5 ภาคการศึกษาปลายปีการศึกษา 2554
จํานวน 158 คน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจากกลุ่มประชากรทั้งหมด ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามนํา
ข้อมูลที่ได้มาทําการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติคํานวณหาค่าร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณ(Multiple Regression method) แบบ Stepwise และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way
Analysis of Variance) ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร พบว่า มี 3 ตัวแปรที่สามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ได้แก่ ตัวแปรด้านพฤติกรรมการเรียนของนิสิต ตัวแปรด้านสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา และตัวแปรด้านความสัมพันธ์
ระหว่างกลุ่มเพื่อนกับนิสิต
2. นิสิตหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ผ่านการสอบ
คัดเลือกเข้าศึกษาจากระบบกลาง (Admission) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านิสิตที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาจากระบบ
รับตรง (โครงการพิเศษ) และระบบรับตรง (Quota)
คําสําคัญ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน , ระบบรับเข้าศึกษา
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Abstract
Based on two main factors, this research: 1) examines the factors that affect an academic
achievement at undergraduate level examination; and 2) compares the academic accomplishment of the
student who came from different schemes of enrollment, which are Admission, Quota and Direct- Entry
matriculation.
The samples of this study came from by specific population of the undergraduate students at the
Faculty of Architecture, Naresuan University. The total of 158 students from the sophomores to seniors
participated in this research in 2011 during the second semester. The method of data collection employed
questionnaire Statistics Package for the Social Sciences (SPSS) was subsequently used to find out the
indicators including mean ( x ) and standard deviation (SD), before utilize Stepwise Multiple Regression
Method and One-way Analysis of Variance to analyze the findings.
The analysis of the results reveals that three main variables, including the student’s learning
behavior, learning environment and interrelation between them can be concluded as the crucial factors
affecting their academic achievement.
In sum, the statistic studies further disclose that the students who have enrolled in the faculty by
Admission program have completed the examination with a higher score than those accepted by Quota
enrollment, whereas the Direct-Entry’s students were the lest academically competent group.
Key words : Achievement , Admission system

บทนํา
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งจัดการศึกษาทั้งในระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยนิสิตในระดับปริญญาตรีทุกคนจะต้องผ่านการสอบคัดเลือกระบบใดระบบหนึ่ง จาก 3 ระบบ
อันได้แก่ (1) ระบบกลาง (Admission) เป็นระบบรับบุคคลเข้าศึกษาเพื่อให้มหาวิทยาลัยได้ผู้เรียนที่มีความรู้ความสามารถและ
ความถนัดตรงตามสาขาวิชาที่เรียน ซึ่งเมื่อปีการศึกษา 2549 การรับเข้าศึกษาในระบบกลางได้มีการปรับเปลี่ยนจากระบบ
สอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Entrance Examination) มาสู่ระบบการรับเข้า (Admissions) (2)
ระบบรับ ตรง(Quota) ซึ่งเป็นระบบที่เน้นนโยบายการให้โอกาสเข้า ศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวรแก่นักเรียนที่ศึกษาอยู่ใน
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนหรือสถานศึกษาในจังหวัดภาคเหนือที่อยู่ในเขตส่งเสริมการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 9 จังหวัด คือ กําแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์
อุทัยธานี และพะเยา โดยที่การพิจารณารับนิสิตในระบบนี้จะพิจารณาจากผลการสอบข้อเขียนในวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดสอบ
ประกอบผลการสอบ O-NET (3) ระบบรับตรง (โครงการพิเศษ) จากเหตุผลดังกล่าวมหาวิทยาลัยนเรศวรจึงได้จัดตั้งโครงการ
พิเศษ หลักสูตรสถาปั ตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภายใต้ชื่อ “โครงการผู้มีความสามารถทางด้า น
สถาปัตยกรรม” โดยโครงการนี้จะพิจารณาคุณสมบัติเฉพาะในการรับจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 2.50 รวมทั้งผ่านการเข้าค่ายและผลสอบข้อเขียนในวิชาที่คณะฯ จัดสอบ ทั้งนี้โครงการพิเศษอื่นๆ จะเป็นไปตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกําหนด ดังนั้น จึงถือได้ว่าผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกจากระบบต่างๆ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมที่จะ
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เรียนได้ตามที่หลักสูตรกําหนด แต่ในปัจจุบันพบว่า นิสิตที่เข้ามาศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต มีนิสิตที่พ้นสภาพ
การเป็นนิสิตจํานวนมาก อีกทั้งมีนิสติ ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากว่าเกณฑ์ที่กําหนด ดังจะเห็นได้จากข้อมูลสถิตินิสิต
ตามที่ปรากฏในตาราง 1
ตาราง 1 ข้อมูลสถิตินิสิตจําแนกสภาพตามปีที่รับ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2554
ปีการศึกษา
รอพินิจ
จํานวนรับ
ปกติ
ที่รับเข้า
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
2553
57
36
63.16
4
7.02
2552
55
39
70.91
2
3.64
2551
63
34
53.97
1
1.59
2550
57
41
71.93
3
5.26
150
64.66
10
4.31
รวม
232

พ้นสภาพ
จํานวน
ร้อยละ
17
29.82
14
25.45
28
44.44
13
22.81
72
31.03

ที่มา : ระบบบริการข้อมูลการศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ วันที่ 19 กันยายน 2554
เหตุผลและข้อมูลข้างต้น สนับสนุนข้อสังเกตที่ว่าการออกกลางคันของนิสิต รวมไปถึงการใช้เวลาเรียนเกินกว่าที่
หลักสูตรกําหนดถือเป็นความสูญเปล่าทางการศึกษาทั้งในแง่ของเวลา การลงทุนและการวางแผนของคณะ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจ
ที่จะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต พร้อมทั้งเปรียบเทียบว่านิสิตที่
รับเข้าศึกษาจากระบบใดมีศักยภาพในการเรียนในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต มากกว่ากันเพื่อที่จะสามารถอธิบายได้
ว่ามีตัวแปรใดบ้างที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต ซึ่งผลจากการศึกษาครั้งนี้ จะเป็นข้อมูลที่สามารถ
นําไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งใช้ประกอบการตัดสินใจ
พิจารณาระบบการรับนิสิตที่สามารถคัดกรองผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมที่จะศึกษาต่อในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร
บัณฑิตอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร ตามระบบรับเข้าศึกษา ระหว่าง ระบบกลาง (Admission) ระบบรับตรง (Quota) และระบบรับตรง
(โครงการพิเศษ)

ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ นิสิตหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ที่กําลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2–5 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2554
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กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นิสิตหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ที่กําลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2–5 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2554 จํานวน 158 คน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจาก
กลุ่มประชากรทั้งหมด
2. ขอบเขตตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรต้น/ตัวแปรอิสระ ได้แก่
- เจตคติต่อการเรียนของนิสิต
- พฤติกรรมการเรียนของนิสิต
- ความสัมพันธ์ระหว่างบิดา มารดากับนิสิต
- ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเพื่อนกับนิสิต
- คุณลักษณะและพฤติกรรมการสอนของอาจารย์
- ความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับนิสิต
- สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา
ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA)

สมมติฐานการวิจัย
1. มีตัวแปรอย่างน้อย 1 ตัวแปรที่สามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนิสิตหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร
บัณฑิต
2. การเข้าศึกษาในระบบที่แตกต่างกันมีผลทําให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร
บัณฑิตแตกต่างกัน

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
เครื่องมือและการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสําหรับการวิจัยในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือตอนที่
1 สอบถามข้อมูลทั่วไปของนิสิต เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ตอนที่ 2 สอบถามพฤติกรรมการใช้ชีวิตของนิสิต เป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จํานวน 7 ข้อ ตอนที่ 3 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ เกี่ยวกับเจตคติต่อการเรียนของ
นิสิต จํานวน 8 ข้อ พฤติกรรมการเรียนของนิสิตจํานวน10ข้อความสัมพันธ์ระหว่างผู้อุปการะกับนิสิต จํานวน 7 ข้อความสัมพันธ์
ระหว่างกลุ่มเพื่อนกับนิสิต จํานวน 7 ข้อ คุณลักษณะและพฤติกรรมการสอนของอาจารย์ จํานวน 9 ข้อ ความสัมพันธ์ระหว่าง
อาจารย์กับนิสิต จํานวน 5 ข้อ และสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา จํานวน 4 ข้อ โดยมีข้อความเชิงบวก43 ข้อและข้อความ
เชิงลบ7ข้อการสร้างแบบสอบถาม ผู้วิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและปัจจัยที่มีผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แล้วทําการสังเคราะห์ปัจจัยหรือตัวแปรต่างๆ จากนั้นดําเนินการสร้างแบบสอบถามสําหรับใช้ในการวิจัย
โดยมีเนื้อหาครอบคลุมปัจจัยที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อสร้างแบบสอบถามแล้วเสร็จได้นําแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่อที่ปรึกษาโครงการวิจัย เพื่อ
ตรวจสอบความตรงของเนื้อหาและความเหมาะสมของภาษาที่ใช้แล้วนําไปปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้แบบสอบถามมีความตรง
ตามขอบเขตที่ต้องการศึกษา และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ทําการชี้แจงวัตถุประสงค์และขอความร่วมมือจากผู้ให้ข้อมูล หลังจากผู้ให้ข้อมูล
ตอบแบบสอบถามเสร็ จ จะทํ า การตรวจสอบความสมบู ร ณ์ ข องข้ อ มู ล หากพบว่ า ข้ อ คํ า ถามใดไม่ ส มบู ร ณ์ จ ะขอให้ ผู้ ต อบ
แบบสอบถามได้ตอบข้อคําถามให้สมบูรณ์อีกครั้ง หลังจากนั้นได้ทําการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาทั้งหมด
ก่อนนําไปบันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทําการสรุปผล สําหรับข้อมูลที่ได้จากการสํารวจในครั้งนี้ จะถูกเก็บเป็นความลับ
อย่างเคร่งครัด และรายงานผลจะเป็นไปในลักษณะภาพรวมเท่านั้น

การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยนําข้อมูลจากการเก็บรวบรวมด้วยแบบสอบถามมาทําการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใช้
ในวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยวิธี Enter และ Stepwise Selection และ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance)

ผลการศึกษา
1. ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต พบว่า มี 3 ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนิสิต ได้แก่ ตัวแปรด้านพฤติกรรมการเรียนของนิสิต (X2) สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา (X7) และ
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเพื่อนกับนิสิต (X4) แต่ตัวแปรด้านเจตคติต่อการเรียนของนิสิต (X1) ความสัมพันธ์ระหว่างบิดา มารดา
กับนิสิต (X3) คุณ ลักษณะและพฤติกรรมการสอนของอาจารย์ (X5) และความสัมพัน ธ์ระหว่ างอาจารย์กับนิสิต (X6) ไม่มี
ความสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต โดยมีผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ด้วยวิธี Enter และ Stepwise
Selection ดังนี้
1.1 ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรทํานายกับตัวแปรเกณฑ์ ด้วยวิธี Enter สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
พหุคูณของปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร มีค่าเท่ากับ .464 (R=.464) ซึ่งเป็นความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง มีทิศทางไปในทางบวก ตัวแปร
พยากรณ์อธิบายความแปรปรวนของตัวแปรเกณฑ์ได้ร้อยละ 21.50 (R2=.215) มีความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า
เท่ากับ .385 (SE=.385) ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทํานายกับตัวแปรเกณฑ์ สามารถใช้ทํานายปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนิสิตหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสรุปสมการการถดถอย
ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานดังนี้
ด้วยวิธี Enter
ในรูปคะแนนดิบ
̂ = 1.686 (a)+.023(X1)+.313(X2)+.064(X3)+.156(X4)+.103(X5)+

.066(X6)+ .123(X7)
ในรูปคะแนนมาตรฐาน
̂ = .022(Z1)+.288(Z2)+.094(Z3)+.218(Z4)+.106(Z5)+.072(Z6)+.231(Z7)

1.2 ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรทํานายกับตัวแปรเกณฑ์ ด้วยวิธี Stepwise สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
พหุคูณของปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
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มหาวิทยาลัยนเรศวร มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง และมีทิศทางไปในทางบวก ได้แก่ตัวแปรทํานายด้านพฤติกรรมการ
เรียนของนิสิต (X2) สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา (X7) และความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเพื่อนกับนิสิต (X4) ที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 สามารถอธิบายความแปรปรวนของปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต ได้ร้อยละ 19.50 (R2=.
195) มีความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า .384 (SE=.384)และพบว่าพฤติกรรมการเรียนของนิสิต (X2) มีค่าสัมประสิทธิ์การ
ถดถอย เท่ากับ .293 สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา (X7) มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย เท่ากับ .148 และความสัมพันธ์
ระหว่างกลุ่มเพื่อนกับนิสิต (X4) มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย เท่ากับ 143 โดยสรุปสมการการถดถอยในรูปคะแนนดิบและ
คะแนนมาตรฐานดังนี้
ด้วยวิธี Stepwise
ในรูปคะแนนดิบ
̂ = 1.591(a) + .293(X2) + .148(X7) + .143(X4)

ในรูปคะแนนมาตรฐาน
̂ = .270(Z2) + .277(Z7) + .199(Z4)

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตามระบบรับเข้าศึกษา พบว่า นิสิตที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาจากระบบกลาง (Admission)
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านิสิตที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาจากระบบรับตรง (โครงการพิเศษ) และระบบรับตรง
(Quota)

อภิปรายและสรุปผลการศึกษา
1. ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร พบว่ามี 3 ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
โดยเรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ตัวแปรด้านพฤติกรรมการเรียนของนิสิต สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา และความสัมพันธ์
ระหว่างกลุ่มเพื่อนกับนิสิต
1.1 พฤติกรรมการเรียนของนิสิต ผลวิจัยพบว่า พฤติกรรมการเรียนของนิสิตเป็นตัวแปรที่ทํานายผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน โดยมีน้ําหนักในการทํานายมากที่สุด (b = .293) แสดงให้เห็นว่า พฤติกรรมการเรียนเป็นปัจจัยสําคัญประการหนึ่ง
ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กล่าวคือ ผู้เรียนที่เรียนดีนั้นนอกจากจะขึ้นอยู่กับความสามารถของบุคคลด้านสติปัญญาแล้ว
พฤติกรรมการเรียนที่แสดงออกอย่างสม่ําเสมอเกี่ยวกับการรู้จักใช้เวลาในการเรียนอย่างเหมาะสม มีการวางแผนการเรียนและ
การทํางานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จทันตามเวลาที่กําหนด รวมไปถึงการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากการเรียนในชั้นเรียนก็เป็น
ปัจจัยที่จะทําให้ผู้เรียนประสบความสําเร็จในการเรียนได้เป็นอย่างดี ดังที่ แมดดอกซ์ ลินด์แกรน (Maddox.1965:9) ได้กล่าวว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนอกจากจะขึ้นอยู่กับความสามารถของบุคคลแล้วยังขึ้นอยู่กับวิธีการเรียนที่มีประสิทธิภาพด้วย ซึ่งความ
แตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของแต่ละคนนอกจากจะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบทางด้านสติปัญญาและความสามารถทาง
สมองร้อยละ 50-60 แล้วยังขึ้นอยู่กับความพยายามและวิธีการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพร้อยละ 30-40 ซึ่งผลการวิจัยได้
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฉัตรปวีณ์ จรัสวราวัฒน์(2550,บทคัดย่อ)ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ได้แก่ ความ
พร้อมในการเรียน แรงจูงใจ การเชื่อมโยงการเรียนรู้ การรับรู้ ความจํา ความคิดสร้างสรรค์มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษาในทุกช่วงแต้มเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ร้อยละ 33.0 ขึ้นไป อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ เบญจรินทร์ สันตติวงศ์ไชย
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และเอมิกา ศุขโต(2553,บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่าง คือ พฤติกรรมการเรียน
(p-value=0.031) สมรรถนะในการเรียน (p-value=0.000) สมรรถนะในการสอบ (p-value=0.000) ความกังวลในการสอบ
(p-value=0.001) และทัศนคติต่อคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (p-value=0.018) เช่นเดี่ยวกับงานวิจัยของ พรพจน์
เพ็ชรทวีพรเดช (2547,บทคัดย่อ) ที่ศึกษาปัจจัยด้านพฤติกรรมการเรียนที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพพบว่า พฤติกรรมการเรียนทุกด้านมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พฤติกรรมการเรียน
สามารถทํานายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ทั้งในกลุ่มรวมและในทุกคณะ
1.2 สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา ผลวิจัยพบว่า สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาเป็นอีกตัวแปรหนึ่งที่
ทํานายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต โดยมีน้ําหนักในการทํานาย (b = .148) แสดงให้เห็นว่าสภาพแวดล้อมภายใน
สถานศึ ก ษาเป็น สิ่ ง สํ า คั ญ ที่ มี ผ ลต่ อการรั บ รู้ แ ละพัฒ นาการด้ า นต่า งๆ ของนิ สิต ดั ง ที่ ก รมวิ ช าการ (2544:4-6) ได้ ก ล่า วถึ ง
สิ่งแวดล้อมทางวิชาการว่า การจัดบรรยากาศในชั้นเรียนเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยตรง บรรยากาศ
การเรียนที่ดีจะช่วยสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนเต็มความสามารถ และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้สอนและผู้เรียน และระหว่าง
ผู้เรียนด้วยกัน จะช่วยให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีเจตคติ
ที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น นอกจากนี้ สื่อการสอน วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการเรียนการสอน สถานที่ทั้งในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียนล้วนมีความสําคัญและมีอิทธิพลต่อการเรียนการสอน และสอดคล้องกับ วิจิตร วรุตบางกูร (2542,บทคัดย่อ) ที่กล่าวว่า
สภาพแวดล้อมด้านสถานที่มีผลต่อการรับรู้และการพัฒนาในด้านต่างๆ ของนิสิตในมหาวิทยาลัย ถ้านิสิตเห็นว่าสภาพแวดล้อมดี
และเหมาะสมก็จะก่อให้เกิดความพึงพอใจต่อสถาบัน โดยที่จะมีความพยายามและตั้งใจศึกษาหาความรู้และประสบการณ์ต่างๆ
อยู่ในสถาบันต่อไปจนสําเร็จการศึกษา ซึ่งจากการศึกษาความคิดเห็นของนิสิตหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ด้าน
สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่านิสิตเห็นว่าคณะฯ ยัง
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้ง ห้องเรียน ห้ องปฏิบัติการ อุปกรณ์ที่ใช้สํา หรับ จัดการเรียนการสอน สถานที่นั่งพักผ่อน
ภายนอกห้องเรียน รวมถึงบริการด้านสาธารณูปโภค เช่น ห้องน้ํา ที่ทิ้งขยะ อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนหนึ่งอาจมาจากปัจจุบัน
คณะฯ กําลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างอาคารเรียนของคณะฯ ที่ผ่านมาคณะฯ ได้จัดการเรียนการสอนในอาคารวิศวกรรมไฟฟ้า
และคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงส่งผลให้จํานวนห้องเรียนและอุปกรณ์ต่างๆ มีไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน
หลังจากอาคารเรียนของคณะฯ แล้วเสร็จและสามารถเข้าไปใช้จัดการเรียนการสอนได้อย่างสมบูรณ์คงจะแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้
และสามารถสนองตอบความต้องการในการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเพื่อนกับนิสิต ผลวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเพื่อนกับนิสิตก็เป็นตัวแปร
หนึ่งที่ทํานายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต โดยมีน้ําหนักในการทํานาย (b = .143) แสดงให้เห็นว่ากลุ่มเพื่อนเป็นสังคมกลุ่ม
ใหญ่ที่มีบทบาทสําคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของนิสิตในมหาวิทยาลัยและมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทางความรู้
ทัศนคติ บุคลิกภาพ สติปัญญาและความสามารถของนิสิตเองด้วย ดังที่ ประกอบ คุปรัตน์ (2525, อ้างใน นิพนธ์ วรรณ.
2551:29) ได้สรุปความสัมพันธ์ของกลุ่มเพื่อนที่มีต่อนิสิตตามแนวคิดของเฟลด์แมนและนิวคอมว่า เพื่อนสามารถให้กําลังใจได้ซึ่ง
ไม่สามารถหาได้จากอาจารย์ในชั้นเรียน อีกทั้งยังช่วยทําให้นิสิตมีความมั่นใจและพอใจในตนเองมากยิ่งขึ้น รวมถึงยังทําหน้าที่ใน
การฝึกการเข้าสังคมช่วยเหลือกันในระหว่างการเรียนและการทํางาน และสอดคล้องกับ ดีคอสเตอร์ (1971:57) ที่ได้ศึกษาความ
พึงพอใจในความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนในชั้นเรียน พบว่า นิสิตมีความพึงพอใจในความสัมพันธ์สูงและมีแนวโน้มที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นสู ง กว่ า นิ สิ ต ที่ มี ค วามพอใจในความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งเพื่ อ นในชั้ น เรี ย นต่ํ า เช่ น เดี ย วกั บ การศึ ก ษาของ บอยด์
(1979:75) ที่ได้นําเสนอพร้อมอภิปรายเกี่ยวกับการวัดผลสัมฤทธิ์และความก้าวหน้าของนักศึกษาผิวดําโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์
ผลการวิจัยพบว่า ความเปลี่ยนแปลงของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เห็นได้ชัดเจนโดยวัดจากลักษณะความสัมพันธ์
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ระหว่างกลุ่มเพื่อน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ความเป็นอยู่ของนักศึกษา สถานภาพทางเศรษฐกิจ สังคม ซึ่งตัว
แปรเหล่านี้มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
2. จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตามระบบรับเข้าศึกษา พบว่า นิสิตที่เข้าศึกษาผ่านระบบการสอบเข้าที่ต่างกันทั้ง 3 ระบบ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือเกรดเฉลี่ยสะสมแตกต่างกันอย่างชัดเจน กล่าวคือ ระบบสอบเข้าที่นิสิตมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงสุด คือ ระบบกลาง (Admission) รองลงมาคือ ระบบรับตรง (โครงการพิเศษ) และระบบรับตรง (Quota) ตามลําดับ ซึ่ง
เป็ น ไปตามสมมติ ฐ านที่ ตั้ ง ไว้ ทั้ ง นี้ ผ ลการวิ จั ย ได้ ส อดคล้ อ งกั บ การวิ จั ย ของ ธิ ติ ม า พลั บ พลึ ง และปิ ย พงศ์ พลั บ พลึ ง
(2550,บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เข้าเรียนโดยวิธีโควตาและการสอบคัดเลือกของ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล-รัตนโกสินทร์ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนถ้าพิจารณาจากประเภทของ
นักศึกษาที่สอบคัดเลือกโดยวิธีโควตา สอบตรงและสอบรวม พบว่า มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน โดยนักศึกษาที่สอบ
คัดเลือกโดยวิธีสอบรวม(ผ่าน สกอ.) จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าวิธีสอบตรง หรือกล่าวได้ว่านักศึกษาที่สอบคัดเลือกโดย
วิธีสอบตรงจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําที่สุด และแตกต่างจากนักศึกษาที่สอบคัดเลือกโดยวิธีสอบรวมอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ เช่นเดียวกับผลการศึกษาของเบญจรินทร์ สันตติวงศ์ไชย และเอมิกา ศุขโต (2553,บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
ผลสั มฤทธิ์ท างการเรีย นของนั ก ศึก ษาคณะเภสัช ศาสตร์
มหาวิ ท ยาลัยมหิดล
พบว่า นัก ศึก ษาคณะเภสัช ศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่เข้าเรียนผ่านระบบการสอบเข้าเรียนที่ต่างกัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p-value=0.036) จากผลการวิจัยมีข้อสังเกตว่า ความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือเกรดเฉลี่ยสะสมของนิสิตทั้ง
3 ระบบ ส่วนหนึ่งมาจากความถนัดทางการเรียนและพฤติกรรมการเรียนของนิสิตที่แตกต่างกัน อีกส่วนหนึ่งน่าจะมาจากระบบ
การคัดกรองนิสิตที่มีมาตรฐานแตกต่างกัน ซึ่งระบบกลาง (Admission) เป็นระบบที่มีมาตรฐานในการสอบคัดเลือกนิสิตเพื่อให้ได้
ผู้เรียนที่มีความรู้ ความสามารถและความถนัดตรงตามสาขาวิชาที่เรียน จึงส่งผลให้นิสิตที่เข้ามาศึกษาจากระบบนี้มีศักยภาพใน
การเรียนในรายวิชาต่างๆ ทั้งวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาเฉพาะของหลักสูตรได้ดีส่งผลให้นิสิตมีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) สูงตามมาใน
มุมกลับกันระบบคัดกรองที่มหาวิทยาลัยสร้างขึ้นสําหรับรับนิสิตในระบบรับตรงนั้นต้องคํานึงถึงการให้โควตาสําหรับนักเรียนใน
จังหวัดภาคเหนือที่อยู่ในเขตส่งเสริมการศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวร วิธีการสอบคัดเลือกที่ยังไม่มีประสิทธิภาพมากพอที่จะคัด
กรองผู้ที่มีความรู้ความสามารถและถนัดในสาขาวิชา อีกทั้งยังต้องคํานึงถึงจํานวนรับตามแผนที่วางไว้ จึงส่งผลให้นิสิตที่ผ่านการ
สอบเข้าศึกษาในระบบนี้มีศักยภาพในการเรียนรายวิชาต่างๆ ต่ํากว่านิสิตที่ผ่านการสอบเข้าจากระบบกลาง (Admission) ซึ่งที่
ผ่านมาก็ยังไม่มีการศึกษาผลสัมฤทธิ์ของนิสิตที่รับเข้าจากระบบต่างๆ อย่างแท้จริง

ข้อเสนอแนะงานวิจัยในอนาคต
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาเปรียบเทียบศักยภาพการเรียนของนิสิตที่รับเข้าจากระบบต่างๆ และศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต ซึ่งผู้วิจัยมีขอบเขตในการศึกษาเฉพาะหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
เท่านั้น แต่ยังไม่มีการศึกษาวิจัยในหลักสูตรอื่นที่คณะฯ เปิดสอน ดังนั้น จึงควรมีการวิจัยในลักษณะเดียวกันหรือทํานองเช่นนี้
กับตัวอย่างประชากรในหลักสูตรหรือสาขาวิชาอื่นๆ เพื่อจะได้ทราบผลการวิจัยและเป็นประโยชน์ชัดเจนยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ควรมี
การศึกษาด้านสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาอีกครั้งหลังจากที่ย้ายสถานที่จัดการเรียนการสอนไปยังอาคารเรียนของคณะฯ ที่
สร้างใหม่ เพื่อจะได้ทราบว่าสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษายังเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของนิสิตอีกหรือไม่
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กิตติกรรมประกาศ
วิจัยสถาบันฉบับนี้สามารถดําเนินการและสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความกรุณาของคณะกรรมการวิจัยสถาบัน
มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนทุนวิจัย
ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ทําให้การทําวิจัยนี้สําเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยเฉพาะที่ปรึกษา
โครงการวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา ที่ได้กรุณาให้คําปรึกษา และคําแนะนําอันเป็นประโยชน์ตลอดการดําเนิน
งานวิจัยในครั้งนี้
ขอขอบคุณนิสิตหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล ที่ได้ให้ความร่วมมือและกรุณาเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามด้วยความตั้งใจ ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในน้ําใจ
อันดีงามของทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง
ประโยชน์และคุณค่าอันพึงมีจากงานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบแด่บุคคลที่เอ่ยมาทั้งหมดซึ่งล้วนเป็นผู้มีส่วนร่วมใน
งานวิจัยนี้จนสําเร็จลงได้ด้วยดี
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บทนํา
มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์หลังเก่า (The Old Saint Peter’s) กับมหาวิหารฮาเจียโซเฟีย (Hagia Sophia) เป็น ศาสน
สถานที่ยิ่งใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดในคริสต์ศาสนา โดยมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์หลังเก่าเป็นอาสนวิหาร (Cathedral) ในคริสต์
ศาสนานิกายโรมันคาธอลิก ตั้งอยู่ในกรุงโรม ประเทศอิตาลี ขณะที่มหาวิหารฮาเจีย โซเฟีย เป็นอาสนวิหารในคริสต์ศาสนานิกาย
ออร์โธดอกซ์ (Orthodox) ตั้งอยู่ในกรุงคอนสแตนติโนเปิล (Constantinople) หรือที่ต่อมาเรียกว่านครอิส-ตันบูล ประเทศตุรกี
(Istanbul, Turkey)
มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์หลังเก่าและมหาวิหารฮาเจียโซเฟียหลังแรกเป็นอาคารแบบบาสิลิกา (Basilica) ที่สร้างขึ้นในราว
คริสต์ศตวรรษที่ ๔ แต่มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์หลังเก่าถูกรื้อถอนในราวต้นคริสต์ศตวรรษที่ ๑๖ ขณะที่มหาวิหารฮาเจียโซเฟียถูก
ทําลายในปี ค.ศ. ๕๓๒ ดังนั้นพระเจ้าจัสติเนียน (King Justinian) แห่งอาณาจักรไบแซนไทน์จึงทรงสร้างขึ้นมาใหม่ดังที่ปรากฏใน
ปัจจุบัน และเนื่องจากการก่อสร้างมหาวิหารฮาเจียโซเฟียแสดงถึงความก้าวหน้าทางสถาปัตยกรรมเป็นอันมาก โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์หลังเก่าซึ่งสร้างขึ้นในระยะเวลาใกล้เคียงกัน ดังนั้นผู้เขียนจึงขอยกตัวอย่างอาคารทั้ง
สองแห่งเพื่อศึกษาเปรียบเทียบ และแสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการอันก้าวหน้าของสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ ซึ่งปรากฏอย่างเด่นชัด
ที่สุดในมหาวิหารฮาเจียโซเฟีย และจะได้มีวิวัฒนาการต่อไปอีกเป็นอันมาก ดังปรากฏในมหาวิหาร ซานวิตาเล ในนครราเวนนา
(San Vitale, Ravenna) กับมหาวิหารซาน มาร์โก นครเวนิศ (San Marco, Venice) เป็นต้น
มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์หลังเก่า (The Old Saint Peter’s)
มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์หลังเก่า (ภาพที่ ๒-๔) ตั้งอยู่บนเนินวาติกัน ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกและอยู่นอกกําแพงกรุงโรม
เชื่อกันว่าเป็นที่ฝังศพของนักบุญปีเตอร์ซึ่งถูกตรึงกางเขนในโรงละครแห่งเนโร (Circus of Nero) เมื่อนักบุญปีเตอร์สิ้นชีวิตแล้ว
จึงได้มีผู้ใจบุญนําศพของท่านมาฝังในบริเวณนี้ ครั้นถึงรัชสมัยของพระจักรพรรดิคอนสแตนตินมหาราช (Constantine I the
Great) ซึ่งเป็นกษัตริย์โรมันพระองค์แรกที่ทรงนับถือคริสต์ศาสนา พระองค์ได้โปรดให้สร้างมหาวิหารแห่งนี้ขึ้น เพื่ออุทิศแด่
นักบุญปีเตอร์ การก่อสร้างมหาวิหารแห่งนี้เริ่มต้นเมื่อราวปี ค.ศ. ๓๑๙-๓๒๒ แล้วเสร็จในปี ค.ศ. ๓๒๙ ต่อมาได้มีผู้สร้างลาน
กลางอาคาร (Atrium) ที่อยู่ด้านหน้ามหาวิหาร ซึ่งกว่าจะแล้วเสร็จเวลาก็ล่วงเลยไปจนถึงปี ค.ศ. ๓๙๐ (Roth, 2007, p.280)
มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์เป็นอาคารประเภทบาสิลิกาขนาดใหญ่ โดยมีขนาดใกล้เคียงกับบาสิลิกาอุลเปีย (Basilica Ulpia)
(ภาพที่ ๑) ซึ่งสร้างขึ้นราวปี ค.ศ. ๑๑๗ ในรัชสมัยของพระจักรพรรดิทราจัน (Emperor Trajan) แต่บาสิลิกาอุล-เปียเป็นโรมัน
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บาสิลิกา (Roman Basilica, or Secular Basilica) ซึ่งชาวโรมันสร้างขึ้นเพื่อเป็นศาลสถิตยุติธรรม ขณะที่มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
เป็นอาคารในคริสต์ศาสนา ประกอบด้วยบริเวณกลางโบสถ์ (Nave) ซึ่งยาวถึง ๙๒ เมตร ด้านข้างเป็นช่องทางเดิน (Aisle) ข้างละ
สองช่อง เมื่อรวมแล้วทําให้มหาวิหารแห่งนี้มีความกว้างถึง ๖๕.๙ เมตร

ภาพ 1 ผังพื้นของบาสิลิกา อุลเปีย (ซ้าย) ซึ่งอยู่ติดกับลานประชาคมของพระจักรพรรดิทราจัน (the Forum of Trajan) และมี
ความยาวประมาณ ๑๑๗.๔ เมตร ความกว้าง ๕๕.๕ เมตร (ที่มา Illustrated Dictionary of Historic
Architecture. Harris, Cyril M., editor. New York: McGraw-Hill, 1977.)

ภาพ 2 เปรียบเทียบผังพื้นของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์หลังเก่าที่กรุงโรม กับอาคารแห่งอื่น เช่น มหาวิหารซานอะโพลินาเร ในเมือง
คลาสเซ (San Apolinare in Classe) กับมหาวิหารซานอะโพลินาเร เดอ นูโอโว (San Apolinare de
Nuovo) ที่นครราเวนนา (ที่มา Moffet, Marian, Fazio, Michael, and Wodehouse, Lawrence. A
World History of Architecture. (London: Laurence King Publishing, 2003.), p.144)
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ภาพ 3 ทัศนียภาพมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์หลังเก่า (ที่มา Roth, Leland M. Understanding Architecture. (Boulder,
Colorado: Westview Press, 2007.), p.281)

ภาพ 4 รูปตัดของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์หลังเก่าที่กรุงโรม (ที่มา Moffet, Marian, Fazio, Michael, and Wodehouse,
Lawrence. A World History of Architecture.
(London: Laurence King Publishing, 2003.), p.144)
สิ่งที่ทําให้มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์หลังเก่ามีลักษณะพิเศษคือ ด้านตะวันตกของพื้นที่กลางอาคารและช่องทางเดินเป็น
แขน (Transept) ซึ่งตั้งฉากกับบริเวณกลางโบสถ์และช่องทางเดิน เนื่องจากมหาวิหารแห่งนี้สร้างขึ้นบนหลุมฝังศพของนักบุญปี
เตอร์ ดังนั้นจึงต้องสร้างแขนอาคารขึ้นเพื่อให้ผู้จาริกแสวงบุญจํานวนมากซึ่งเดินทางมาจากสถานที่ต่างๆทั่วอาณาจักรโรมันได้ใช้
เดินจงกรมรอบหลุมฝังศพ แขนดังกล่าวมีความยาวถึง ๙๐.๗ เมตร และมีความกว้างราว ๒๑ เมตร ทําให้ผังพื้นของมหาวิหาร
เซนต์ปีเตอร์หลังเก่าเป็นรูปตัวที ซึ่งหมายถึงไม้กางเขน อันเป็นเครื่องทรมานพระเยซูกับพระสาวกจนสิ้นชีวิต บริเวณปลายสุดเป็น
มุขโค้งด้านสกัดรูปครึ่งวงกลม (Apse) ซึ่งมีหลังคารูปครึ่งโดม
มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์หลังเก่ามีความสูงจากพื้นถึงเพดานประมาณ ๓๑.๘ เมตร หรือประมาณครึ่งหนึ่งของความกว้าง
บริเวณคอสองมีหน้าต่าง (Clerestory Windows) เป็นจํานวนมาก เพื่อรับแสงสว่างจากภายนอกอาคาร โครงสร้างหลังคาเป็น
โครงถักที่ทําจากไม้
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เนื่องจากมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์หลังเก่าตั้งอยู่บนหลุมฝังศพของนักบุญปีเตอร์ จึงกล่าวได้ว่ามหาวิหารแห่งนี้เป็นอาคารประเภท
มาร์ไทเรียม (Martyrium) หรืออาคารที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่นักบุญผู้ยอมตายถวายชีวิตเพื่อคริสต์ศาสนาด้วย (Watkin, 2011,
p.90)
สรุป
จากตัวอย่างที่ได้กล่าวถึงเบื้องต้น จะเห็นได้ว่ามหาวิหารเซนต์ปีเตอร์หลังเก่าเป็นอาคารแบบบาสิลิกา ซึ่งจะเป็นรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้า ประกอบด้วยบริเวณกลางโบสถ์ และช่องทางเดิน ที่ขนาบกับบริเวณกลางโบสถ์ ส่วนปลายสุดของบริเวณกลาง
โบสถ์เป็นมุขโค้งด้านสกัดรูปครึ่งวงกลม พื้นที่ส่วนบนมีหน้าต่างสําหรับรับแสงจากดวงอาทิตย์ และนิยมใช้โครงสร้างหลังคาแบบ
โครงถัก (Truss) ที่ทําด้วยไม้ ซึ่งแม้ว่าจะเป็นวัสดุก่อสร้างที่สามารถรับแรงดึงได้ดีกว่าหินหรืออิฐ แต่ก็ติดไฟได้ง่าย ส่วนมหาวิหาร
ฮาเจียโซเฟียหลังเดิม (ซึ่งจะกล่าวถึงในตอนต่อไป) เป็นอาคารแบบบาสิลิกาเช่นเดียวกัน เมื่อกบฎนิกา (the Nika Riot) ก่อการ
จลาจลในปี ค.ศ. ๕๓๒ พวกเขาได้เผามหาวิหารฮาเจียโซเฟียหลังเก่าจนพินาศวอดวาย ต่อมาเมื่อพระเจ้าจัสติเนียน (Emperor
Justinian) ทรงปราบปรามพวกกบฎได้แล้ว จึงทรงบูรณปฏิสังขรณ์มหาวิหารแห่งนี้ใหม่ทั้งหมด โดยทรงเปลี่ยนจากหลังคาแบบ
โครงถักที่ทําด้วยไม้ เป็นหลังคาโดมซึ่งทําด้วยวัสดุที่ไม่ติดไฟ และตั้งอยู่บนผนังรูปสามเหลี่ยมโค้ง (Pendentives) ที่ถ่ายทอด
น้ําหนักลงสู่เสารับน้ําหนักรวม (Pier) ขนาดใหญ่สี่ต้นตามลําดับ กรรมวิธีดังกล่าวเป็นวิทยาการก่อสร้างใหม่ล่าสุดในขณะนั้น
ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่ามหาวิหารฮาเจียโซเฟียเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญของประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมตะวันตก
มหาวิหารฮาเจียโซเฟีย (Hagia Sophia)
มหาวิหารฮาเจียโซเฟียเป็นศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดในคริสต์ศาสนานิกายกรีกออร์โธดอกซ์ ชื่อของมหา
วิหารฮาเจีย โซเฟีย สะกดได้หลายอย่าง เช่น Agia Sofia, หรือ Aya Sofia ซึ่งหมายความถึงพระปัญญาคุณอันศักดิ์สิทธิ์ (The
Holy Wisdom) ของพระเจ้า เดิมทีมหาวิหารแห่งนี้มีชื่อเรียกว่า “เมกาเล เอกเคลสเซีย (Megale Ekklesia)” หรือ “มหาวิหาร
อันยิ่งใหญ่ (the Great Church)” สร้างขึ้นในปี ค.ศ. ๓๕๐ แล้วเสร็จในปี ค.ศ. ๓๖๐ ใช้เวลาก่อสร้าง ๑๐ ปี ตรงกับรัชสมัยของ
พระเจ้าคอนสแตนติอุสที่ ๒ เป็นอาคารแบบบาสิลิกาขนาดใหญ่ มีพื้นที่กลางโบสถ์หนึ่งแถว และอาจมีช่องทางเดินถึงสี่แถว พื้นที่
ชั้นบนเป็นโถงทางเดิน วัสดุที่ใช้ทําโครงสร้างหลังคาเป็นไม้ (Mango, 1997, XXIII)
ในปี ค.ศ. ๔๐๔ มหาวิหารเมกาเลเอกเคลสเซียถูกทําลายลง เนื่องจากพระจักรพรรดินีอีลียา ยูดอกเซีย (Aelia
Eudoxia) ซึ่งเป็นพระอัครมเหสีของพระจักรพรรดิอาร์เคดีออส (Emperor Arkadios) ทรงขับไล่พระสังฆบิดรจอห์น คริส-ซอส
ตอม (John Chrysostom) ออกจากกรุงคอนสแตนติโนเปิล ด้วยทรงกริ้วที่พระสังฆบิดรเทศนาต่อต้านพระนาง การกระทํา
ดังกล่าวทําให้ชาวเมืองที่เคารพนับถือในพระสังฆบิดรไม่พอใจและก่อการกบฎขึ้น ครั้งนั้นพวกกบฎได้เผาทําลายมหาวิหารเมกาเล
เอกเคลสเซียจนพินาศย่อยยับ ทําให้นักโบราณคดีไม่สามารถค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีใดๆที่เกี่ยวกับมหาวิหารเมกาเลเอก
เคลสเซียหลังแรก
ต่อมาพระจักรพรรดิธีโอโดซิออสที่ ๒ (Theodosios II) ซึ่งเป็นพระราชโอรสของพระจักรพรรดิอาร์เคดีออส โปรดให้
สถาปนิกชื่อรูฟินัส (Rufinus) ออกแบบก่อสร้างมหาวิหารเมกาเล เอกเคลสเซียขึ้นมาใหม่ และทําพิธีเฉลิมฉลองเมื่อวันที่ ๑๐
ตุลาคม ค.ศ. ๔๑๕ อาคารหลังที่สองนี้ยังคงเป็นอาคารประเภทบาสิลิกา และมีโครงสร้างหลังคาทําด้วยไม้เหมือนกับอาคารหลัง
แรกทุกประการ (http://en.wikipedia.org/wiki/Hagia_Sophia สืบค้นเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕)
อย่างไรก็ตามมหาวิหารเมกาเล เอกเคลสเซียหลังที่สองได้ถูกทําลายอีกครั้งหนึ่งเมื่อเดือนมกราคม ปี ค.ศ. ๕๓๒ ด้วย
ฝีมือของกบฎนิกา แม้ว่าพระเจ้าจัสติเนียนจะสามารถปราบปรามกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในครั้งนั้นได้อย่างราบคาบ โดยโปรดให้แม่
ทัพเบลิซาริอุส (Belisarius) ซึ่งเป็นนายทหารที่มีความสามารถที่สุดในสมัยนั้นสังหารพวกกบฎไปถึงกว่า ๓๐,๐๐๐ คน แต่
133

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ตุลาคม 2555 – มีนาคม 2556
____________________________________________________________________________________________
สถานที่สําคัญหลายแห่งในกรุงคอนสแตนติโนเปิลล้วนถูกกบฎนิกาทําลายจนหมดสิ้น ไม่ว่าจะเป็นมหาวิหารฮาเจียโซเฟีย (Hagia
Sophia), หรือมหาวิหารฮาเจียไอรีน (Hagia Eirene) เป็นต้น
หลังจากพระเจ้าจัสติเนียนทรงปราบปรามกบฎนิกาได้เพียง ๔๕ วัน พระองค์ได้โปรดให้ก่อสร้างมหาวิหารฮาเจียโซเฟีย
ขึ้นมาใหม่อย่างรีบด่วน โดยทรงว่าจ้างผู้ออกแบบจากเมืองทราลเลส กับเมืองมิเลตุส ซึ่งเป็นศูนย์กลางการศึกษาคณิตศาสตร์ใน
ขณะนั้น ผู้ออกแบบท่านแรกมีชื่อว่าแอนเธมิอุส เป็นชาวเมืองทราลเลส (Antemius of Tralles) ส่วนอีกท่านหนึ่งมีชื่อว่าอิซอด
อรุส มาจากเมืองมิเลตุส (Isodorus of Miletus) ทั้งสองท่านไม่ได้เป็นสถาปนิก แต่เป็นนักคณิตศาสตร์ผู้มีความชํานาญในการ
คิดค้นรูปทรงทางเรขาคณิต (Theoretical Geometry) (Roth, Leland M., 2007, p.290)

ภาพ 5 มหาวิหารฮาเจีย โซเฟีย (ที่มา Sir Banister Fletcher’s History of Architecture. Cruickshank, Dan, editor.
20th ed. (Oxford: Architectural Press, 1998.), p.301)
ประวัติการก่อสร้างมหาวิหารฮาเจียโซเฟีย
การก่อสร้างมหาวิหารฮาเจีย โซเฟีย (ภาพที่ ๕-๑๒) แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ค.ศ. ๕๓๗ ใช้เวลาประมาณ ๕ ปี
ซึ่งนับว่าเร็วมากสําหรับสมัยนั้น และนอกจากจะเป็นมหาวิหารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของกรุงคอนสแตนติโนเปิลแล้ว ยังเป็นอาคารที่สง่า
งามที่สุดในเมืองอีกด้วย มหาวิหารฮาเจียโซเฟียมีผังพื้นเกือบเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส ยาว ๗๘ เมตร กว้าง ๗๒ เมตร ทางเข้าหลัก
อยู่ทางด้านตะวันตก มีโถงทางเข้า (Narthex) ถึงสองชั้น ซึ่งเชื่อมกับลานกลางอาคาร (Atrium) บริเวณโถงทางเข้าประกอบด้วย
ประตูเก้าบาน แต่ประตูที่อยู่ตรงกลางถูกสงวนไว้สําหรับเป็นเส้นทางเสด็จพระราชดําเนินพระจักรพรรดิเท่านั้น ถัดจากนั้นจะเป็น
ด้านในของมหาวิหาร ซึ่งประกอบด้วยบริเวณกลางโบสถ์ที่อยู่ตรงกลาง กับช่องทางเดินที่อยู่โดยรอบ ด้านตะวันออกเป็นมุขโค้ง
ด้านสกัด (Apse, or Bema) ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานแท่นบูชา และเป็นพื้นที่ที่สงวนไว้เฉพาะนักบวชเท่านั้น บริเวณโดยรอบของมุข
โค้งด้านสกัดมีพื้นที่รูปครึ่งวงกลมขนาดเล็กที่เรียกว่า “เอ็กซีดรี (Exedrae)” ขนาบ บริเวณฝั่งเหนือและใต้ของชั้นสองเป็นโถง
ทางเดิน (Gallery) นักวิชาการบางท่านเรียกผังพื้นแบบนี้ว่า “Domed Basilica” เนื่องจากยังคงเน้นแกนทางยาวเหมือนกับ
อาคารประเภทบาสิลิกาโดยทั่วไป
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ภาพ 6 ผังพื้นของมหาวิหารฮาเจีย โซเฟีย (ที่มา Jordan, Robert Furneaux. Western Architecture. (London: Thames
and Hudson, 1993.), p.81)

ภาพ 7 โถงทางเข้า หรือนาร์เท็กซ์ (Narthex) ของมหาวิหารฮาเจีย โซเฟีย (ที่มา Sir Banister Fletcher’s History of
Architecture. Cruickshank, Dan, editor. 20th ed. (Oxford: Architectural Press, 1998.), p.305)
ระบบโครงสร้างหลักของมหาวิหารฮาเจีย โซเฟียประกอบด้วยเสารับน้ําหนักรวมขนาดใหญ่ (Piers) จํานวนสี่ต้น ซึ่งรับ
น้ําหนักหลังคาโดมที่มีช่วงพาดยาวถึง ๓๑ เมตร นอกจากนั้นภายนอกอาคารยังมีครีบหรือค้ํายันที่ช่วยให้เสาทั้งสี่ต้นนี้สามารถรับ
แรงถีบจากหลังคาโดมต้วย ส่วนด้านสกัดทั้งสองเป็นหลังคาโดมที่ถูกผ่าครึ่ง ซึ่งช่วยรับแรงถีบที่เกิดขึ้นจากการสร้างหลังคาโดม
ขนาดใหญ่เช่นเดียวกัน เนื่องจากมหาวิหารฮาเจีย โซเฟีย เป็นวิหารประจําพระราชวัง ดังนั้นบริเวณกลางโบสถ์จึงใช้เป็นที่
ประกอบพิธีทางศาสนา โดยมีช่องทางเดินสองข้าง พื้นที่ส่วนปลายของบริเวณกลางโบสถ์ ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือจะ
เป็นที่ประทับของพระจักรพรรดิ พร้อมด้วยพระอัครมเหสีตลอดจนนางสนมกํานัลต่างๆ ส่วนพื้นที่ซึ่งอยู่ทางฝั่งตรงกันข้ามกับริ
เวณที่ประทับของพระจักรพรรดิเป็นที่ประทับของพระสังฆบิดร (Patriarch) ตลอดจนพระฐานานุกรมทั้งหลาย พระราชพิธีจะเริ่ม
ขึ้นเมื่อพระจักรพรรดิเสด็จมาจากประตูทางเข้าหลักที่อยู่ตรงกลาง พร้อมกันนั้นพระสังฆบิดรก็จะเสด็จมาจากฝั่งตรงกันข้าม แล้ว
มาสมทบกับพระเจ้าแผ่นดิน ณ จุดกึ่งกลางของมหาวิหารฮาเจีย โซเฟีย ซึ่งจะอยู่ใต้จุดกึ่งกลางของหลังคาโดมพอดี ท่ามกลาง
สายตาของบรรดาคริสต์ศาสนิกชนจํานวนมากที่เข้ามาร่วมพิธี ซึ่งจะยืนอยู่บนช่องทางเดินทั้งสองฝั่ง โดยคริสต์ศาสนิกชนที่เป็น
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สุภาพบุรุษจะยืนอยู่บนช่องทางเดินฝั่งตรงกันข้ามกับเหล่าสุภาพสตรี (Moffet, Fazio, and Wodehouse, 2003, p.152)
ขณะที่โถงทางเดินที่อยู่ชั้นบน (ภาพที่ ๘) จะเป็นพื้นที่สําหรับสุภาพสตรีที่ต้องการความเป็นส่วนตัวมากเป็นพิเศษ (Gibbon,
1993, p.211)

ภาพ 8 โถงทางเดินชั้นบน (Gallery) ภายในมหาวิหารฮาเจีย โซเฟีย (ที่มา Sir Banister Fletcher’s History of
Architecture. Cruickshank, Dan, editor. 20th ed. (Oxford: Architectural Press, 1998.), p.304)
หลังคาโดม
หลังคาโดมเป็นสิ่งที่โดดเด่นที่สุดของมหาวิหารฮาเจีย โซเฟีย มีช่วงพาดกว้างถึง ๓๑ เมตร และมีช่องเปิดถึง ๔๐ แห่งที่
บริเวณฐานทรงกระบอกรับโดม (Drum) พื้นผิวที่อยู่ด้านล่างของหลังคาโดมบุด้วยทองคําหรือกระเบื้องโมเสกสีทองอร่าม เมื่อแสง
สว่างจากดวงอาทิตย์ผ่านเข้ามาทางช่องเปิดเหล่านั้น แล้วตกกระทบพื้นผิวภายในอาคาร ทําให้บรรยากาศภายในมหาวิหารฮาเจีย
โซเฟียแลดูสว่างไสวมลังเมลืองด้วยแสงสว่างซึ่งเป็นสัญลักษณ์อันศักดิ์สิทธิ์ของพระจิต (The Holy Spirit) สมดังที่โปรโกปิอุสซึ่ง
เป็นอาลักษณ์ในราชสํานักของพระเจ้าจัสตืเนียนเคยพรรณนาไว้ว่า “มัน (หลังคาโดมของมหาวิหารฮาเจียโซเฟีย) ดูเบาหวิว
ประดุ จ ดั ง ไร้ น้ํ า หนั ก ราวกั บ ว่ า ถู ก แขวนลอยอยู่ บ นท้ อ งฟ้ า ด้ ว ยสายโซ่ สี ท องจากสรวงสวรรค์ ” (ภาพที่ ๙)
(http://penelope.uchicago.edu/Thayer/Roman/Texts/Procopius/Buildings สืบค้นเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.
๒๕๕๕)

ภาพ 9 ภายในมหาวิหารฮาเจีย โซเฟีย (ที่มา Sir Banister Fletcher’s History of Architecture. Cruickshank, Dan,
editor. 20th ed. (Oxford: Architectural Press, 1998.), p.302)
อย่างไรก็ตามหลังคาโดมที่ปรากฏในปัจจุบันเป็นฝีมือการบูรณะของอิซอดอรุส (หนุ่ม) (Isodorus the Younger) ซึ่ง
เป็นหลานชายของอิซอดอรุสแห่งมิเลตุส เนื่องจากระหว่างปี ค.ศ. ๕๕๓-๕๕๗ บริเวณที่ตั้งของกรุงคอนสแตนติโนเปิลเกิด
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แผ่นดินไหวหลายครั้ง ทําให้โครงสร้างมหาวิหารฮาเจียโซเฟียซึ่งมีจุดบกพร่องอยู่แล้วตั้งแต่แรกสร้างได้รับความเสียหาย ครั้นถึงปี
ค.ศ. ๕๕๘ เกิดแผ่นดินไหวใหญ่อีกครั้งหนึ่ง ทําให้หลังคาโดมถล่มลงมา พระเจ้าจัสติเนียนจึงโปรดให้อิซอดอรุส (หนุ่ม) ออกแบบ
หลังคาโดมใหม่ อิซอดอรุส (หนุ่ม) จึงเปลี่ยนไปใช้วัสดุก่อสร้างที่มีน้ําหนักเบากว่าเดิม และเพิ่มความสูงให้กับโดมขึ้นอีกประมาณ
๖ เมตร ๒๕ เซนติเมตร หรือประมาณ ๒๐ ฟุต ๖ นิ้ว (ภาพที่ ๑๐-๑๑) เพื่อลดแรงถีบที่เกิดขึ้นภายในโครงสร้างอาคาร พร้อมกัน
นั้นท่านยังเปลี่ยนโครงสร้างเป็นระบบครีบ (Ribs) จํานวน ๔๐ ครีบ ทําให้สามารถเจาะช่องหน้าต่างบนฐานทรงกระบอกรับโดม
(Drum) ถึง ๔๐ ช่อง ซึ่งแตกต่างจากหลังคาโดมเก่าที่มีช่องหน้าต่างเพียง ๒๔ ช่องเท่านั้น (Gibbon, 1993, p.211-212)

ภาพ 10 รูปตัดตามยาวของมหาวิหารฮาเจีย โซเฟีย (ที่มา Roth, Leland M. Understanding Architecture.
(Boulder, Colorado: Westview Press, 2007.), p.292)

ภาพ 11 รูปตัดตามขวางของมหาวิหารฮาเจีย โซเฟีย (ที่มา Roth, Leland M. Understanding Architecture.
(Boulder, Colorado: Westview Press, 2007.), p.292)
นอกจากนั้นการเลือกใช้องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมบางประการในมหาวิหารฮาเจีย โซเฟีย ยังมีส่วนสําคัญที่ช่วย
สร้างให้เกิดความรู้จึกเบาบางยิ่งขึ้นไปอีก ตัวอย่างเช่นการฉลุบัวปลายเสาอย่างละเอียดยิบจนกระทั่งแลดูเหมือนกับตะกร้าสานที่
บอบบางราวกับจะไม่สามารถรับน้ําหนักใดๆทั้งสิ้น (ภาพที่ ๑๒) ทั้งหมดนี้ล้วนทําให้เกิด “ภาพลวงตา (Illusion)” ว่าภายในมหา
วิหารฮาเจียโซเฟีย เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่ง “ความสลายตัวเบาบาง (Dematerialization)” หรือ “สภาพไร้น้ําหนัก
(Weightless)” (วิจิตร เจริญภักตร์, ๒๕๒๖, หน้า ๒๔-๒๕)
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ภาพ 12 บัวปลายเสาแบบไบแซนไทน์ หรือบัวตะกร้า (Basket Capital) ในมหาวิหารฮาเจีย โซเฟีย (ที่มา Sir Banister
Fletcher’s History of Architecture. Cruickshank, Dan, editor. 20th ed.
(Oxford: Architectural Press, 1998.), p.304)
สรุป
การเลือกใช้หลังคาโดมกับมหาวิหารฮาเจียโซเฟีย ซึ่งมีผังพื้นคล้ายอาคารแบบบาสิลิกานั้น นับเป็นนวัตกรรมใหม่ใน
สมัยคริสต์ศตวรรษที่ ๖ ที่แสดงถึงความกล้าหาญอย่างยิ่งยวดของนายช่างผู้ออกแบบ รวมทั้งเป็นพระราชวินิจฉัยอันยอดเยี่ยม
ของของพระเจ้าจัสติเนียนด้วย เนื่องจากมหาวิหารที่สร้างขึ้นก่อนหน้านั้นนิยมใช้โครงสร้างหลังคาแบบโครงถัก (Truss) ที่ทําด้วย
ไม้ซึ่งติดไฟง่าย เมื่อเกิดการจลาจลในกรุงคอนสแตนติโนเปิล ฝูงชนที่บ้าคลั่งมักทําลายศาสนสถานในคริสต์ศาสนาก่อนอื่น ดังนั้น
พระเจ้าจัสติเนียนจึงทรงสร้างมหาวิหารเหล่านี้ด้วยการก่ออิฐถือปูน แล้วบุด้วยหินอ่อนหรือหินชนวนชนิดต่างๆ ซึ่งเป็นวัสดุที่ทน
ไฟกว่าไม้มาก อย่างไรก็ตามนักประวัติศาสตร์ศิลปสถาปัตยกรรมยังไม่สามารถให้คําตอบอันน่าพึงพอใจว่า เพราะเหตุใดมหา
วิหารในสมัยคริสเตียนตอนต้นส่วนใหญ่จึงนิยมใช้โครงสร้างหลังคาแบบโครงถักที่ทําด้วยไม้ เนื่องจากก่อนหน้านั้นชาวโรมันเคย
สร้างอาคารที่ใช้โครงสร้างหลังคาแบบโค้งประทุน (Barrel Vault) หรือหลังคาโดม (Dome) แล้ว เช่น บาสิลิกาของพระ
จักรพรรดิคอนสแตนติน (Basilica of Constantine, or Basilica Nova ภาพที่ ๑๓) ซึ่งใช้โครงสร้างหลังคาแบบโค้งประทุน
นอกจากนั้นยังมีเทวสถานแพนธีออน (the Pantheon) กับเทวสถานของเทพีมิเนอร์วา เมดิกา (Minerva Medica) แห่งกรุงโรม
ซึ่งใช้หลังคาโดม แต่สําหรับบทความนี้จะกล่าวถึงเฉพาะเทวสถานแพนธีออน เพื่ออธิบายและเปรียบเทียบกับโครงสร้างหลังคา
โดมของมหาวิหารฮาเจียโซเฟีย

ภาพ 13 บาสิลิกาของพระจักรพรรดิคอนสแตนติน (ที่มา Jordan, Robert Furneaux. Western Architecture.
(London: Thames and Hudson, 1998.), p.48)
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เทวสถานแพนธีออน
เทวสถานแพนธี อ อน (ภาพที่ ๑๔-๑๖) สร้ า งขึ้ น ในราว ค.ศ. ๑๒๐ ตรงกั บ รั ช สมั ย ของพระจั ก รพรรดิ ฮ าเดรี ย น
(Emperor Hadrian) เป็นเทวสถานที่ยิ่งใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดของอาณาจักรโรมัน มีผังพื้นแบบโปรสติเล (Prostyle) ซึ่ง
ประกอบด้วยมุขทางเข้า (Portico) ที่มีเสาแบบคอรินเธียน (Corinthian) จํานวนแปดต้น และหันหน้าเข้าสู่ทิศเหนือ กับคูหา
(Naos, or Cella) ซึ่งเป็นรูปวงกลม หลังคาโดมของเทวสถานแพนธีออนมีช่วงพาดยาวกว่า ๔๓ เมตร และเป็นหลังคาโดมที่
ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคนั้น ขณะที่เทวสถานของเทพีมิเนอร์วา เมดิกา มีผังพื้นเป็นรูปสิบเหลี่ยม (Decagon)
เนื่องจากหลังคาโดมเป็นโครงสร้างที่ก่อให้เกิดแรงถีบด้านข้าง (Thrust) อันเกิดจากน้ําหนักของวัสดุก่อสร้าง ดังนั้น
ผู้ออกแบบจึงพยายามใช้วัสดุก่อสร้างที่มีน้ําหนักเบา เช่น หินพูมิซ (Pumice) ซึ่งมีรูพรุนอยู่เป็นจํานวนมาก ผสมกับคอนกรีตที่ใช้
กับหลังคาโดม แม้กระนั้นก็ยังคงปรากฏแรงถีบด้านข้างอยู่เป็นอันมาก ดังนั้นเทวสถานทั้งสองแห่งจึงมีผนังรับน้ําหนัก (Wall
Bearing) ที่ทั้งหนาและทึบตัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผนังรับน้ําหนักของเทวสถานแพนธีออนซึ่งมีความหนาถึง ๖ เมตร เพื่อรองรับ
แรงถีบอันมหาศาลที่เกิดขึ้นจากหลังคาโดม
อย่างไรก็ตามการใช้ผนังรับน้ําหนักที่หนาและทึบตันแบบนี้ทําให้ไม่สามารถสร้างช่องเปิดได้ ทําให้พื้นที่ภายในอาคาร
(Interior Space) มืดมิด สําหรับกรณีของเทวสถานแพนธีออนนั้นสถาปนิกผู้ออกแบบได้แก้ปัญหาด้วยการเจาะช่องเปิดด้านบน
หรือที่เรียกว่า “ดวงตา (The Eye, or Oculus)” เพื่อรับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ และเพื่อแสดงความหมายของโดม ซึ่งหมายถึง
ท้องฟ้าหรือสรวงสวรรค์ อันมีดวงอาทิตย์เป็นประธาน และมีดวงดาวน้อยใหญ่ที่รายล้อมอยู่ในหลุมเพดาน (Coffer) เป็นบริวาร
(ภาพที่ ๒๓)

ภาพ 14 เทวสถานแพนธีออน กรุงโรม (ที่มา Moffet, Marian, Fazio, Michael, and Wodehouse, Lawrence. A World
History of Architecture. (London: Laurence King Publishing, 2003), p.125)

ภาพ 15 ภายในเทวสถานแพนธีออน (ที่มา Moffet, Marian, Fazio, Michael, and Wodehouse, Lawrence. A World
History of Architecture. (London: Laurence King Publishing, 2003), p.125)
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ภาพ 16 ผังพื้นของแพนธีออน กรุงโรม เป็นผังพื้นแบบโปรสติเล (Prostyle) ที่มีมุขทางเข้าด้านหน้าเพียงด้านเดียว
แต่มีคูห(Cella, or Naos) เป็นรูปวงกลม (ที่มา Jordan, Robert Furneaux. Western Architecture.
(London: Thames and Hudsun, 1998.), p.55)
ในทางตรงกันข้ามมหาวิหารฮาเจียโซเฟียมีผังพื้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เกือบเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีเสารับน้ําหนัก
รวมขนาดใหญ่สี่ต้นอยู่ตรงกลาง ซึ่งมีหน้าที่รับน้ําหนักของหลังคาโดมอันหมายถึงสรวงสวรรค์หรืออาณาจักรของพระเจ้า ดังนั้น
นายช่างผู้ออกแบบจึงสร้างบรรยากาศแห่งความโปร่งเบาให้เกิดขึ้นด้วยกรรมวิธีต่างๆ เช่น การให้แสงสว่างจากดวงอาทิตย์เข้ามา
ในอาคารผ่านช่องแสงซึ่งอยู่ตามที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบริเวณฐานทรงกระบอกรับโดม หรือผนังรูปครึ่งวงกลมที่อยู่ระหว่างเสารับ
น้ําหนักรวม (Piers) ขนาดใหญ่ทั้งสี่ต้น การที่จะทําอย่างนี้ได้นายช่างต้องอาศัยความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและวัสดุอย่างมาก วิธี
แก้ปัญหาของท่านมีอยู่ด้วยกันหลายประการ เช่น การใช้ครีบในหลังคาโดม ทําให้บริเวณที่อยู่ระหว่างครีบไม่ต้องรับน้ําหนัก และ
สามารถทํ า ช่ อ งแสงบริ เ วณฐานทรงกระบอกรั บ โดม นอกจากนั้ น การที่ น ายช่ า งออกแบบผนั ง สามเหลี่ ย มโค้ ง รั บ โดม
(Pendentives) ช่วยให้น้ําหนักและแรงถีบจากหลังคาโดมถูกถ่ายเทลงสู่เสารับน้ําหนักรวมทั้งสี่ต้น ทําให้สามารถทําช่องเปิด
ขนาดใหญ่ ณ บริเวณผนังรูปครึ่งวงกลม (Tympanum) ที่อยู่ระหว่างเสารับน้ําหนักรวมอีกด้วย เมื่อประกอบกับการตกแต่ง
ภายในอาคารด้วยกระเบื้องโมเสกสีทองอันแวววาว รวมทั้งการตกแต่งบัวปลายเสาด้วยการฉลุลายจนกระทั่งแลดูเสมือนตะกร้า
อันบอบบาง ไม่อาจรับน้ําหนักใดๆ ทั้งหมดนี้ล้วนทําให้บรรยากาศภายในมหาวิหารฮาเจียโซเฟีย “แลดูสว่างไสวมลังเมลืองราวกับ
จะเปล่งรัศมีออกมาด้วยตนเอง” สมดังคําพรรณนาของโปรโกปิอุส และแลดูโปร่งเบาไร้น้ําหนักราวกับเป็นโลกอีกใบหนึ่งที่
แตกต่างออกไปจากโลกมนุษย์เป็นอันมาก

ภาพ 17 ภาพลายเส้นที่อธิบายหลักการของโครงสร้างหลังคาโดมที่ตั้งอยู่บนเสารับน้ําหนักรวมสี่ต้น (ที่มา . Sherrard, Philip.
Byzantium. (New York: Time-Life International, 1972.), p.139)
อาจกล่าวได้ว่ามหาวิหารฮาเจียโซเฟียเป็นผลงานที่สําคัญที่สุดของพระเจ้าจัสติเนียนนอกเหนือไปจากประมวลกฎหมาย
จัสติเนียนอันมีชื่อเสียง เนื่องจากเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ปฏิวัติวงการสถาปัตยกรรมในสมัยนั้น นอกจากนี้พระเจ้า จัสติเนียนยังทรง
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บูรณปฏิสังขรณ์มหาวิหารฮาเจียไอรีน (Hagia Eirene) ซึ่งถูกกบฎนิกาทําลายพร้อมกับมหาวิหารฮาเจียโซเฟีย (ภาพที่ ๑๘-๑๙)
และทรงบูรณปฏิสังขรณ์มหาวิหาร The Holy Apostles ซึ่งสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระจักรพรรดิคอนสแตนตินมหาราช
(Emperor Constantine I the Great) และเป็นที่ประดิษฐานพระศพของพระจักรพรรดิของอาณาจักรไบแซนไทน์ทุกพระองค์
นับตั้งแต่พระจักรพรรดิคอนสแตนตินมหาราชเป็นต้นมา สําหรับมหาวิหารแห่งนี้มีผังพื้นเป็นรูปกากบาทแบบกรีก (Greek Cross
Plan) และมีหลังคาโดมอยู่บนแขน (Transept) ทั้งสี่ข้างที่ยื่นออกไปจากกจุดตัด (Crossing)

ภาพ 18 มหาวิหารฮาเจียไอรีน (Hagia Eirene) หรือมหาวิหารแห่งสันติภาพอันศักดิ์สิทธิ์ (ที่มา Jordan, Robert Furneaux.
Western Architecture. (London: Thames and Hudson, 1998.), p.87)

ภาพ 19 ภาพถ่ายภายในของมหาวิหารฮาเจียไอรีน (Hagia Eirene) กรุงคอนสแตนติโนเปิล (ที่มา Jordan, Robert Furneaux.
Western Architecture. (London: Thames and Hudson, 1998.), p.87)
อิทธิพลของสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ที่มีต่อรูปแบบสถาปัตยกรรมในประเทศต่างๆ
แม้ว่ามหาวิหารฮาเจียโซเฟียจะเป็นสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะพิเศษอันยากต่อการลอกเลียนแบบ แต่อาจกล่าวได้ว่า
สถาปั ต ยกรรมไบแซนไทน์ ไ ด้ เ ริ่ ม ก่ อ รู ป และมี ลั ก ษณะเฉพาะตนตั้ ง แต่ รั ช สมั ย พระเจ้ า จั ส ติ เ นี ย นเป็ น ต้ น มา และส่ ง ผลต่ อ
สถาปัตยกรรมในประเทศกรีซ ประเทศตุรกี ตะวันออกกลาง รวมทั้งพื้นที่บางส่วนของประเทศอิตาลี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในนครรา
เวนนา (Ravenna) กับนครเวนิศ (Venice) เช่น มหาวิหารซานวิตาเล (San Vitale) แห่งนครราเวนนา (ภาพที่ ๒๐-๒๓) กับมหา
วิหารซาน มาร์โก (San Marco) ซึ่งอยู่ในนครเวนิศ (ภาพที่ ๒๕-๒๘)
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มหาวิหารซานวิตาเล
มหาวิหารซานวิตาเลสร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. ๕๓๘-๕๔๗ เป็นสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ในประเทศอิตาลีที่มีชื่อเสียง
ที่สุด มหาวิหารแห่งนี้มีผังพื้นรูปแปดเหลี่ยมคล้ายกับผังพื้นของมณเทียรทอง (Golden Pavilion) ที่อยู่ในพระราชวังของพระ
เจ้าจัสติเนียน ณ กรุงคอนสแตนติโนเปิล มีบริเวณกลางโบสถ์รูปแปดเหลี่ยม มีเสารับน้ําหนักรวมแปดต้น พื้นที่ที่อยู่ระหว่าง
บริเวณกลางโบสถ์กับช่องทางเดินโดยรอบเป็นพื้นที่รูปครึ่งวงกลม (Exedrae) ชั้นบนเป็นระเบียงทางเดิน (Gallery) พื้นที่ด้านบน
มีฐานทรงกระบอกที่รองรับหลังคาโดมอีกทีหนึ่ง แต่หลังคาโดมของมหาวิหารซานวิตาเลสร้างด้วยเทคนิคพิเศษที่พบในประเทศ
อิตาลีเท่านั้น กล่าวคือผู้ก่อสร้างได้นําหม้อดินเผาที่มีไส้กลวงมาต่อเรียงกันเพื่อลดน้ําหนักของโครงสร้างหลังคา ทําให้ในมหาวิหาร
แห่งนี้ไม่ปรากฏค้ํายันขนาดใหญ่เหมือนกับในมหาวิหารฮาเจียโซเฟีย
เดิมทีด้านหน้าของมหาวิหารซานวิตาเลเคยมีลานกลางอาคารพร้อมด้วยระเบียงฉันนบถ แต่ภายหลังลานดังกล่าวมี
สภาพชํารุดทรุดโทรม จึงถูกรื้อถอนไปในที่สุด

ภาพ 20 มหาวิหารซานวิตาเล นครราเวนนา ประเทศอิตาลี (ที่มา Moffet, Marian, Fazio, Michael, and Wodehouse,
Lawrence. A World History of Architecture. (London: Laurence King Publishing, 2003.), p.153)

ภาพ 21 ผังพื้นเดิมของมหาวิหารซานวิตาเล เป็นผังพื้นรูปแปดเหลี่ยม ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือเคยมีลานกลางอาคาร แต่
ปัจจุบันไม่ปรากฏ เนื่องจากถูกรื้อถอนไปแล้ว (ที่มา Ching, Francis D.K., Jarzombek, Mark M., and Prakash,
Vikramaditya. A Global History of Architecture.
(Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 2007.), p.263)
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ภาพ 22 บรรยากาศภายในมหาวิหารซาน วิตาเล (ที่มา Moffet, Marian, Fazio, Michael, and Wodehouse, Lawrence. A
World History of Architecture. (London: Laurence King Publishing, 2003.), p.153)

ภาพ 23 บัวปลายเสาแบบบัวตะกร้า (Basket Capital) ในมหาวิหารซานวิตาเล ฉากหลังเป็นผนังโค้งรูปครึ่งวงกลม
(Tympanum) ที่มีภาพจิตรกรรมที่ทําด้วยกระเบื้องโมเสก (ที่มา Jordan, Robert Furneaux. Western Architecture.
(London: Thames and Hudson, 1998.), p.86)
มหาวิหารซานมาร์โก
มหาวิหารซาน มาร์โก ตั้งอยู่ในนครเวนิศ ประเทศอิตาลี สร้างขึ้นในปี ค.ศ. ๘๓๐ เดิมเป็นมหาวิหารประจําวังของเจ้าผู้
ครองนครเวนิศ และเป็นที่ประดิษฐานร่างของนักบุญธีโอโดเร (Saint Theodore) ต่อมาเมื่อพ่อค้าชาวเวนิศสองคนได้ลักลอบนํา
ศพของนักบุญมาร์ก (Saint Mark, or San Marco) ซึ่งเป็นหนึ่งในสานุศิษย์คนสําคัญของพระเยซูมาจากหลุมฝังศพของท่านที่
เมืองอเล็กซานเดรีย (Alexandria) แล้วนํามาประดิษฐานที่มหาวิหารแห่งนี้ มหาวิหารซานมาร์โกได้รับความเสียหายเมื่อเกิด
อัคคีภัยครั้งใหญ่ในนครเวนิศเมื่อปี ค.ศ. ๙๗๖ แต่เจ้าผู้ครองนครเวนิศในขณะนั้นได้โปรดให้บูรณปฏิสังขรณ์จนแล้วเสร็จสมบูรณ์
ในอีกสองปีต่อมา ครั้นถึงปี ค.ศ. ๑๐๖๓ ซึ่งตรงกับรัชสมัยของเจ้าโดเมนิโกคอนตารินี (Doge Domenico Contarini, ครองราชย์
ระหว่าง ค.ศ. ๑๐๔๒-๑๐๗๑) ทรงโปรดให้บูรณะมหาวิหารซานมาร์โกเสมือนสร้างใหม่ แต่การก่อสร้างมาแล้วเสร็จในปี ค.ศ.
๑๐๙๔ ตรงกับรัชสมัยของเจ้าวิตาเล ฟาลิเอร์ (Doge Vitale Falier, ครองราชย์ระหว่าง ค.ศ. ๑๐๘๖-๑๐๙๖) ต่อมาในปี ค.ศ.
๑๘๐๗ มหาวิหารซานมาร์โกได้กลายเป็นอาสนวิหารประจํานครเวนิศ (Howard, Deborah, 1998, p.27-35)
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มหาวิ ห ารซานมาร์ โ กที่ ป รากฏในปั จ จุ บั น มี ลั ก ษณะที่ แ ตกต่ า งจากอาคารหลั ง เดิ ม มาก เนื่ อ งจากได้ รั บ การ
บูรณปฏิสังขรณ์และต่อเติมหลายยุคสมัย (ภาพที่ ๒๕-๒๘) แต่นักโบราณคดีสันนิษฐานว่าผังพื้นของมหาวิหารซานมาร์โกที่ปรากฏ
ในปัจจุบันคงจะไม่แตกต่างจากผังพื้นของมหาวิหารหลังเดิมที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. ๘๓๐ มากนัก กล่าวกันว่าต้นแบบของมหาวิหาร
ซานมาร์โกได้แก่มหาวิหาร The Holy Apostles (Apostoleion) ในกรุงคอนสแตนติโนเปิล (ภาพที่ ๓๒) ซึ่งสร้างในรัชสมัยของ
พระเจ้าจัสติเนียน มีผังพื้นรูปกากบาทที่มีแขนทั้งสี่ข้างยาวเท่ากัน และมีหลังคาโดมห้าแห่ง ประกอบด้วยหลังคาโดมที่อยู่ตรง
กลาง กับหลังคาโดมที่อยู่บนแขนทั้งสี่ข้าง หรือที่เรียกว่า “ผังพื้นรูปกากบาทแบบกรีก (Greek Cross Plan)” อันเป็นลักษณะ
พิเศษอีกอย่างหนึ่งของสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์
ครั้งหนึ่งภายในมหาวิหารซานมาร์โกเคยมีระเบียงทางเดิน (Gallery) ซึ่งอยู่บนชั้นสอง แต่ระเบียงทางเดินดังกล่าวถูกรื้อ
ถอนออกไปในภายหลัง พื้นที่ผิวด้านในของหลังคาโดม (Intrados) บุกระเบื้องโมเสก ซึ่งกล่าวถึงเรื่องการสร้างโลก (the
Creation) โดยพระเจ้า, เรื่องของอาดัมและอีฟ (Adam and Eve) ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของมนุษย์ทั้งมวล, เรื่องที่อาดัมและอีฟถูก
พระเจ้าขับไล่ลงจากสวรรค์ (the Fall) เนื่องจากถูกซาตานยุให้ขโมยผลไม้จากสวนอีเดน, เรื่องของเคนและเอเบล (Cain and
Abel), เรื่องของโนอาห์กับเหตุการณ์น้ําท่วมโลก (Noah and the Flood), หอคอยแห่งบาเบล (the Tower of Babel), เรื่อง
ของอับราฮัมกับโยเซฟ (Abraham and Josef), และเรื่องของโมเสสกับการอพยพชาวยิวออกจากอียิปต์ (Moses and the
Exodus) เพื่อไปอาศัยในดินแดนแห่งพันธสัญญาตามลําดับ (Pryce, Will, 2008, p.33)

ภาพ 24 มหาวิหาร the Holy Apostles กรุงคอนสแตนติโนเปิล (ที่มา Sherrard, Philip. Byzantium. (New York: TimeLife International, 1972.), p.22)
หลังคาโดมที่อยู่ตรงกลางและอยู่บนจุดตัด (Crossing) มีขนาดใหญ่ที่สุด หมายถึงพระเยซูคริสต์ ส่วนหลังคาโดมที่เป็น
บริวารทั้งสี่หมายถึงนักบุญคนสําคัญทั้งสี่ท่าน ได้แก่ จอห์น (John) ลูคาส (Lukas) แมธธิว (Matthew) และมาร์โก (Marco)
ระบบโครงสร้างใช้เสารับน้ําหนักรวมขนาดใหญ่ ซึ่งรับน้ําหนักของหลังคาโดมทั้งห้าแห่ง สันนิษฐานว่าเดิมทีหลังคาโดมเหล่านี้คง
จะสร้างด้วยไม้ เหมือนกับโบสถ์ซานตาฟอสกา (Santa Fosca) แต่เมื่อเจ้าคอนตารินีทรงบูรณะมหา-วิหารแห่งนี้เมื่อปี ค.ศ.
๑๐๖๓ โดยทรงเปลี่ยนวัสดุก่อสร้างหลังคาโดมเป็นการก่ออิฐ แต่การเปลี่ยนแปลงดัง กล่าวทําให้เกิดปัญหาด้านโครงสร้า ง
เนื่องจากดินที่รองรับน้ําหนักอาคารเป็นดินอ่อน และหลังคาโดมใหม่มีน้ําหนักมากกว่าหลังคาเดิมที่ทําด้วยไม้ จนกระทั่งปี ค.ศ.
๑๕๒๗ สถาปนิกชาวเมืองฟลอเรนศ์ที่ชื่อว่า จาโคโป ซานโซวิโน (Jacopo Sansovino) ได้แก้ปัญหาด้วยการนําโซ่เหล็กมารัดที่
บริเวณฐานของหลังคาโดม ปัญหาดังกล่าวจึงหมดไป (Howard, Deborah, 1987, p.30)
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ในราวคริส ต์ศ ตวรรษที่ ๑๓ ชาวเมืองเวนิศ ได้ต่อเติมหลัง คาโดมครอบหลัง คาดั้ง เดิมที่เจ้า คอนตารินี ท รงสร้า งใน
คริสต์ศตวรรษที่ ๑๑ หลังคาโดมเหล่านี้ล้วนใช้ไม้เป็นวัสดุโครงสร้างหลังคา ทั้งนี้เพื่อให้หลังคาโดมทั้งห้าของมหาวิหารซานมาร์โก
แลดูสูงเด่นเป็นสง่ายิ่งกว่าที่เคยเป็นมาในอดีต นอกจากนั้นพวกเขายังสร้างมุขทางเข้าด้านทิศตะวันตก (Portals) ตามรูปแบบ
สถาปัตยกรรมโกธิก (Gothic) ซึ่งเป็นที่นิยมในสมัยนั้น ทั้งหมดนี้ล้วนทําให้รูปแบบทางสถาปัตยกรรมของมหาวิหารซานมาร์โก
แตกต่างออกไปจากรูปแบบดั้งเดิมเป็นอันมาก

ภาพ 25 มหาวิหารซาน มาร์โก นครเวนิศ ประเทศอิตาลี (ที่มา Moffet, Marian, Fazio, Michael, and Wodehouse,
Lawrence. A World History of Architecture. (London: Laurence King Publishing, 2003.), p.154)

ภาพ 26 ผังพื้นของมหาวิหารซาน มาร์โก หรือที่เรียกว่า “ผังพื้นรูปกากบาทแบบกรีก (Greek Cross Plan)”
(ที่มา Sir Banister Fletcher’s History of Architecture.
Cruickshank, Dan, editor. 20th ed. (Oxford: Architectural Press, 1998.), p.309)
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ภาพ 27 รูปตัดตามยาวของมหาวิหารซาน มาร์โก นครเวนิศ (ที่มา Moffet, Marian, Fazio, Michael, and Wodehouse,
Lawrence. A World History of Architecture.
(London: Laurence King Publishing, 2003.), p.154)

ภาพ 28 ภาพถ่ายพื้นที่ภายในอาคารของมหาวิหารซาน มาร์โก นครเวนิศ ในภาพจะเห็นองค์ประกอบสถาปัตยกรรมแบบ
ไบแซนไทน์อย่างครบถ้วน เช่น หน้าต่างที่บริเวณฐานทรงกระบอกรับโดม (Drum) ผนังโค้งสามเหลี่ยมรับโดม (Pendentive) และ
เสารับน้ําหนักรวม (Piers) ขนาดใหญ่ทั้งสี่ต้น รวมทั้งการตกแต่งภายในด้วยกระเบื้องโมเสกสีทอง (ที่มา Venice Art and

Architecture. Giandomenico Romanelli, editor. h.f.ullmann, 2007.)
สถาปัตยกรรมในศาสนาอิสลาม
อาณาจักรไบแซนไทน์เริ่มเสื่อมหลังจากพระเจ้าจัสติเนียนสิ้นพระชนม์ได้ไม่นาน เริ่มจากในปี ค.ศ. ๕๖๘ อาณาจักรไบ
แซนไทน์สูญเสียพื้นที่ส่วนใหญ่ของคาบสมุทรอิตาลีให้แก่ชาวลอมบาร์ดส์ (Lombards) เมื่อถึงปี ค.ศ. ๕๘๐ อาณาจักรไบแซน
ไทน์เสียคาบสมุทรบอลข่านให้แก่ชาวเอวาร์ส (Avars) และบุลการ์ส (Bulgars) ครั้นถึงปี ค.ศ. ๖๓๕-๖๔๕ อาณาจักรไบแซนไทน์
ก็สูญเสียตะวันออกกลางและอียิปต์ให้แก่ชาวอาหรับ ซึ่งเป็นความสูญเสียที่สําคัญและส่งผลร้ายแรงที่สุด แม้ว่าอาณาจักรไบแซน
ไทน์จะกลับมามีอํานาจอีกครั้งหนึ่งระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ ๙-๑๑ แต่เมื่อถึงปี ค.ศ. ๑๐๗๑ อํานาจของอาณาจักรไบแซนไทน์ก็
เริ่มเสื่อมทรามลงไปอีก เนื่องจากถูกพวกเซลจุกเติร์ก (Seljuk Turks) รุกราน ทําให้อาณาจักรไบแซนไทน์สูญเสียเอเซียน้อย
(Asia Minor) และต่อมาในปี ค.ศ. ๑๒๐๔ อาณาจักรไบแซนไทน์ถูกพวกนักรบครูเสดปล้นสะดมและยึดครองอยู่เกือบ ๖๐ ปี ทํา
ให้อาณาจักรไบแซนไทน์อ่อนแอลง ระหว่างนั้นชาวเซลจุกเติร์กได้ฉวยโอกาสเข้าครอบครองเมืองสําคัญที่อยู่โดยรอบกรุงคอนส
แตนติโนเปิล ครั้นถึงปี ค.ศ. ๑๔๕๓ สุลต่านเมห์เม็ดที่ ๒ (Sultan Mehmed II) จึงทรงตีได้กรุงคอนสแตนติโนเปิล ทําให้
อาณาจักรไบแซนไทน์ที่มีอายุยาวนานกว่า ๑,๐๐๐ ปีสิ้นสุดลง
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อย่ า งไรก็ ต ามระหว่ า งที่ อ าณาจั ก รไบแซนไทน์ ยั ง คงดํ า รงเอกราชอยู่ นั้ น อิ ท ธิ พ ลทางด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรมของ
อาณาจักรไบแซนไทน์ได้เผยแพร่ไปสู่ตะวันออกกลางและยุโรปตะวันออก เนื่องจากเมื่อชาวอาหรับยึดครองตะวันออกกลางแล้ว
พวกเขาได้มอบหมายให้สถาปนิกชาวไบแซนไทน์ที่ตกเป็นเชลยศึกออกแบบก่อสร้างมัสยิด (Mosque, or Masjid) โดยอาศัย
รูปแบบสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์เป็นพื้นฐาน ตัวอย่างเช่น Dome of the Rock ซึ่งอยู่ในกรุงเยรูซาเล็ม (Jerusalem) ประเทศ
อิสราเอล สร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. ๖๘๗-๖๘๙ และเป็นศาสนสถานที่สําคัญที่สุดอีกแห่งหนึ่งของชาวมุสลิม (ภาพที่ ๒๙-๓๐)
มั ส ยิ ด แห่ ง นี้ มี ผั ง พื้ น เป็ น รู ป แปดเหลี่ ย ม บริ เ วณกลางโบสถ์ มี ห ลั ง คาโดมปกคลุ ม และมี ช่ อ งทางเดิ น โดยรอบคล้ า ยกั บ
สถาปัตยกรรมไบแซนไทน์

ภาพ 29 Dome of the Rock กรุงเยรูซาเล็ม ประเทศอิสราเอล (ที่มา Moffet, Marian, Fazio, Michael, and Wodehouse,
Lawrence. A World History of Architecture.(London: Laurence King Publishing, 2003), p.166)

ภาพ 30 ภาพสามมิติของ Dome of the Rock กรุงเยรูซาเล็ม ประเทศอิสราเอล (ที่มา Moffet, Marian, Fazio, Michael,
and Wodehouse, Lawrence. A World History of Architecture.
(London: Laurence King Publishing, 2003), p.166)
สถาปัตยกรรมในประเทศรัสเซีย
ราวปลายคริสต์ศตวรรษที่ ๑๐ อาณาจักรไบแซนไทน์สามารถชักจูงให้เจ้าชายวลาดิมีร์ (Grand Duke Vladimir) แห่ง
รัสเซีย (Russia) ให้ทรงหันมานับถือคริสต์ศาสนานิกายออร์โธดอกซ์ หลังจากนั้นเจ้าชายวลาดิมีร์จึงทรงบังคับให้ประชาชนที่อยู่
ภายใต้อํานาจการปกครองของพระองค์เข้ารีตเป็นคริสต์ศาสนิก ทําให้อิทธิพลทางวัฒนธรรมของอาณาจักรไบแซนไทน์ฝังรากลึก
และยังคงดํารงอยู่ในประเทศรัสเซียตราบจนปัจจุบัน
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เมื่อประเทศรัสเซียหันมานับถือคริสต์ศาสนานิกายออร์โธดอกซ์ ชาวรัสเซียได้สร้างมหาวิหารขึ้นหลายแห่งเพื่อประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา แต่ในบทความนี้จะกล่าวถึงมหาวิหารฮาเจีย โซเฟีย แห่งเมืองเคียฟ (Hagia Sophia, Kiev) ซึ่งเป็นมหาวิหาร
ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของรัสเซียในยุคโบราณ (ภาพที่ ๓๒-๓๔) การก่อสร้างมหาวิหารแห่งนี้เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๐๓๗ ในรัชสมัยของ
พระเจ้ายาโรสลาฟผู้เรืองปัญญา (King Yaroslav the Wise) แล้วเสร็จประมาณปี ค.ศ. ๑๐๕๐ เมื่อแรกสร้างมหาวิหารฮาเจีย
โซเฟียมีผังพื้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส อันประกอบด้วยบริเวณกลางโบสถ์กับช่องทางเดินขนาบทั้งสองข้างๆละสองช่อง ด้านทิศ
ตะวันออกมีมุขโค้งด้านสกัดห้าแห่ง โดยมุขโค้งด้านสกัดที่อยู่ตรงกลางมีขนาดใหญ่ที่สุด ส่วนเรือนยอดประกอบด้วยหลังคาโดม
๑๓ แห่ง หลังคาโดมที่อยู่ตรงจุดตัด (Crossing) ซึ่งอยู่ ณ จุดกึ่งกลางของมหาวิหารมีขนาดใหญ่และสูงที่สุด หมายถึงพระเยซู
คริสต์ ส่วนหลังคาโดมอีก ๑๒ แห่งนั้น ประกอบด้วยหลังคาโดมแปดแห่ง ซึ่งอยู่บนช่องทางเดินที่อยู่ทางด้านหน้า กับหลังคาโดม
อีกสี่แห่ง ซึ่งอยู่บนช่องทางเดินที่อยู่ทางด้านหลัง หลังคาโดมเหล่านี้หมายถึงผู้ประกาศวรสาร (Gospel) หรือสานุศิษย์คนสําคัญ
ของพระเยซูทั้ง ๑๒ องค์ มหาวิหารฮาเจีย โซเฟีย แห่งเมืองเคียฟ เป็นมหาวิหารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศรัสเซียเป็นเวลา
หลายศตวรรษ แต่ในปี ค.ศ. ๑๑๖๙ มหาวิหารแห่งนี้ได้รับความเสียหายอย่างหนักเนื่องจากสงครามกลางเมืองระหว่างชาวรัสเซีย
กลุ่มต่างๆ ครั้นถึงปี ค.ศ. ๑๒๔๐ มหาวิหารฮาเจียโซเฟียก็ถูกชาวมองโกล (Tartars, or Mongols) ที่เข้ามารุกรานประเทศรัสเซีย
ทําลายซ้ําอีกครั้งหนึ่งทําให้มหาวิหารแห่งนี้กลายเป็นซากปรักหักพังอยู่เป็นเวลาช้านานหลายศตวรรษจนกระทั่งในคริสต์ศตวรรษ
ที่ ๑๗ จึงได้มีผู้บูรณปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่โดยอาศัยรูปแบบสถาปัตยกรรมบาโรค (Baroque) ซึ่งเป็นที่นิยมในสมัยนั้น ทําให้เราไม่
ทราบว่ารูปแบบสถาปัตยกรรมดั้งเดิมของมหาวิหารแห่งนี้เป็นอย่างไร
อย่างไรก็ตามในคริสต์ศตวรรษที่ ๒๐ ได้มีนักประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมชาวรัสเซียกลุ่มหนึ่งสันนิษฐานว่ารูปแบบ
สถาปัตยกรรมของมหาวิหารฮาเจียโซเฟียที่เมืองเคียฟคงจะมีลักษณะใกล้เคียงกับสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ในสมัยคริสต์ศตวรรษ
ที่ ๑๑ ซึ่งนิยมทําผังพื้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส ตรงกลางมีเสารับน้ําหนักรวมสี่ต้นที่มิได้มีขนาดใหญ่โตเหมือนเสารับน้ําหนักรวมใน
มหาวิหารที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าจัสติเนียน ส่วนเรือนยอดประกอบด้วยหลังคาโดมห้าแห่ง หลังคาโดมที่อยู่ตรงกลางมีขนาด
ใหญ่ที่ สุด และมี ห ลั ง คาโดมที่เ ป็น บริ ว ารตั้ง อยู่ ตามมุ ม ทั้ง สี่ นิย มเรีย กผั ง พื้น แบบนี้ ว่า “ผัง พื้ น แบบควิ น คั ง ซ์ (Quincunx)”
นอกจากนั้นหลังคาโดมทั้งห้าล้วนตั้งอยู่บนฐานทรงกระบอกรับโดมทรงสูง วัสดุมุงหลังคาเป็นกระเบื้องดินเผา แทนที่จะเป็นแผ่น
ตะกั่วดังที่ปรากฏในมหาวิหารฮาเจียโซเฟียแห่งกรุงคอนสแตนติโนเปิล ตัวอย่างของมหาวิหารที่สร้างขึ้นในลักษณะดังกล่าว ได้แก่
มหาวิหารอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนักบุญลุค (Hosios Lukas) ซึ่งอยู่ที่กรุงเอเธนส์ (Athens) ประเทศกรีซ (ภาพที่ ๓๑)

ภาพ 31 มหาวิหารโฮซิออส ลูคาส (Hosios Lukas) หริอมหาวิหารอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนักบุญลุค (Holy Luke) กรุงเอเธนส์
(ที่มา Watkin, David. A History of Western Architecture. 5th ed. (London: Lawrence King, 2011), p.135)
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ภาพ 32 มหาวิหารฮาเจีย โซเฟีย เมืองเคียฟ (ที่มา Watkin, David. A History of Western Architecture. 5th ed.
(London: Lawrence King, 2011), p.102)

ภาพ 33 ผังพื้นของมหาวิหารฮาเจียโซเฟีย เมืองเคียฟ (ที่มา Sir Banister Fletcher’s History of Architecture.
Cruickshank, Dan, editor. 20th ed. Oxford: Architectural Press, 1998.)

ภาพ 34 ภาพถ่ายภายในมหาวิหารฮาเจีย โซเฟีย แห่งเมืองเคียฟ (ที่มา Moffet, Marian, Fazio, Michael, and
Wodehouse,Lawrence. A World History of Architecture.
(London: Laurence King Publishing, 2003.), p.154)
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สถาปัตยกรรมในศาสนาอิสลามที่สร้างขึ้นหลังจากการล่มสลายของอาณาจักรไบแซนไทน์
เมื่ออาณาจักรไบแซนไทน์ล่มสลายในปี ค.ศ. ๑๔๕๓ สุลต่านเมห์เม็ดที่ ๒ ทรงเปลี่ยนการใช้งานของมหาวิหารฮาเจีย
โซเฟียเป็นมัสยิด แล้วเรียกชื่อใหม่ว่า “มัสยิดไอยาซอฟียา (Aya Sofiya)” แม้กระนั้นสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ก็ยังคงเป็น
แม่แบบสําหรับสถาปัตยกรรมของชาวมุสลิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรมของโคกา ซีแนน (Koca
Sinan) ซึ่งเป็นสถาปนิกคนสําคัญของอาณาจักรออตโตมัน (Ottoman Empire) ในคริสต์ศตวรรษที่ ๑๖ ท่านผู้นี้ได้นํา
สถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิหารฮาเจียโซเฟียมาประยุกต์กับการออกแบบมัสยิดหลายแห่ง เช่น มัสยิดเชห์
ซาเด (Shehzade) ซึ่งสร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. ๑๕๔๕-๑๕๔๘ เพื่ออุทิศถวายแด่พระราชโอรสของสุลต่านสุไลมาน (ภาพที่ ๓๕๓๖), มัสยิดของสุลต่านสุไลมานผู้ประเสริฐ (Mosque of Suleyman the Magnificent), และมัสยิดเซลิมิเย (Selimiye
Mosque) แห่งเมืองเอเดิร์น (Edirne) อันเป็นผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรมชิ้นยอดเยี่ยมที่สุดของท่าน

ภาพ 35 มัสยิดเชห์ซาเด (Shehzade Mosque) นครอิสตันบูล เป็นผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรมรุ่นแรกของซีแนน (Koca
Sinan) ซึ่งอาศัยมหาวิหารฮาเจียโซเฟียเป็นแม่แบบ (ที่มา Moffet, Marian, Fazio, Michael, and Wodehouse,
Lawrence. A World History of Architecture. (London: Laurence King Publishing, 2003), p.180)

ภาพ 36 รูปตัดและผังพื้นของมัสยิดเชห์ซาเด (Shehzade Mosque) นครอิสตันบูล (ที่มา Moffet, Marian, Fazio, Michael, and
Wodehouse, Lawrence. A World History of Architecture.
(London: Laurence King Publishing, 2003), p.180)
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สถาปัตยกรรมในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ, กรณีศึกษา มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์หลังปัจจุบัน
เนื่องจากมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์หลังเก่ามีอายุการใช้งานกว่าสหัสวรรษ เมื่อถึงตอนปลายของคริสต์ศตวรรษที่ ๑๕ มหา
วิหารแห่งนี้จึงมีสภาพชํารุดทรุดโทรมและสกปรกรกรุงรังยิ่งนัก ดังนั้นพระสันตปาปาจูลิอุสที่ ๒ (Pope Julius II ภาพที่ ๓๗) จึง
ทรงว่าจ้างให้โดนาโต บรามันเต (Donato Bramante) ซึ่งเป็นสถาปนิกเอกของโลกในสมัยนั้นออกแบบก่อสร้างมหาวิหารเซนต์ปี
เตอร์ขึ้นมาใหม่ (Patridge, 2012, p.50) บรามันเตได้ออกแบบมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์หลังใหม่เป็นผังพื้นรูปไม้กางเขนแบบกรีก
(Greek Cross Plan) ซึ่งมีแขน (Transept) ทั้งสองข้างยาวเท่ากัน บริเวณจุดตัดมีหลังคาโดม (ภาพที่ ๓๘-๔๐) เช่นเดียวกับมหา
วิหาร The Holy Apostles ในกรุงคอนสแตนติโนเปิล (ภาพที่ ๒๔) หรือมหาวิหารซาน มาร์-โก (San Marco) นครเวนิศ (ภาพที่
๒๕-๒๘)

ภาพ 37 พระฉายาลักษณ์ของพระสันตะปาปาจูลอิ ุสที่ ๒ ภาพจิตรกรรมฝีมือของราฟาเอล (ที่มา Patridge, Loren. The
Renaissance in Rome. (London: Lawrence King, 2012.), p.15)

ภาพ 38 เหรียญที่จัดทําขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการวางศิลาฤกษ์ของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ในวันที่ ๑๘ เมษายน ค.ศ. ๑๕๐๖ ซึ่ง
สันนิษฐานว่าเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ที่สถาปนิกบรามันเตออกแบบ (ที่มา
Murray, Peter. The Architecture of the Italian Renaissance.
(London: Thames and Hudson, 1998.), p.132)
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ภาพ 39 ผังพื้นของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ผลงานการออกแบบของบรามันเตในปี ค.ศ. ๑๕๐๖ (ที่มา Murray, Peter.
The Architecture of the Italian Renaissance. (London: Thames and Hudson, 1998.), p.138)

ภาพ 40 ภาพสามมิติของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ผลงานของบรามันเต (ที่มา Patridge, Loren. The Renaissance in Rome.
(London: Lawrence King, 2012.), p.51
การก่อสร้างมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์เริ่มขึ้นราวปี ค.ศ. ๑๕๐๕-๑๕๐๖ แต่เมื่อพระสันตปาปาจูลิอุสที่ ๒ สิ้นพระชนม์ในปี ค.ศ.
๑๕๑๓ และบรามันเตถึงแก่อสัญกรรมในปีต่อมา การก่อสร้างมหาวิหารแห่งนี้ก็ยังไม่แล้วเสร็จ ทางคริสต์จักรโรมันคาธอลิกจึง
ว่าจ้างให้สถาปนิกอีกหลายท่าน เช่น ราฟาเอล (Rafael), บาลซาดาเร เปรุสซี (Balsadare Peruzzi), และอันโตนิโอ ดา ซังกัลโล
(Antonio da Sangallo the Younger) ออกแบบต่อไป ครั้งนั้นสถาปนิกทุกท่านมีความเห็นตรงกันว่าควรเพิ่มขนาดเสารับ
น้ําหนักรวมและผนังรับน้ําหนัก เนื่องจากโครงสร้างที่บรามันเตออกแบบไว้มีขนาดเล็กเกินไป ไม่สามารถรับน้ําหนักและแรงต่างๆ
ได้ อย่างไรก็ตามการก่อสร้างมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ประสบกับอุปสรรคสําคัญ เนื่องจากในปี ค.ศ. ๑๕๒๗ กรุงโรมถูกข้าศึกตี
แตก ทําให้การก่อสร้างล่าช้าออกไปอีกหลายปี ต่อมาเมื่อพระสันตปาปาปอลที่ ๓ (Pope Paul III) ทรงได้รับ สมณุตมาภิเษกในปี
ค.ศ. ๑๕๓๘ พระองค์จึงโปรดให้ซังกัลโลออกแบบมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ต่อไป เมื่อซังกัลโลถึงแก่อสัญกรรมในปี ค.ศ. ๑๕๔๖
พระสันตปาปาจึงทรงมอบหมายให้มิเคลานเจโล บูโอนาโรติ (Michaelangelo Buonaroti ภาพที่ ๔๑) ซึ่งเป็นทั้งสถาปนิก, ประ
ติมากร, และจิตรกรเอกของโลกในยุคนั้นออกแบบมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ มิเคลานเจโลได้ตําหนิติเตียนผลงานของซังกัลโลไว้เป็น
อันมาก แล้วหันมาประยุกต์งานออกแบบที่บรามันเตเคยทําไว้ โดยเพิ่มขนาดเสารับน้ําหนักรวมให้มีพื้นที่หน้าตัดใหญ่ขึ้น แต่
ลดทอนองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมลง ทําให้ผังพื้นใหม่มีลักษณะอันเรียบง่ายกว่าผังพื้นเดิมของบรามันเต (ภาพที่ ๔๒-๔๓)
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การก่อสร้างมหาวิหารแห่งนี้ได้สําเร็จลุล่วงไปเป็นอันมาก จนอาจกล่าวได้ว่ามหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ที่ปรากฏในปัจจุบันเป็นฝีมือ
การออกแบบของท่านเป็นส่วนใหญ่ หลังจากมิเคลานเจโลถึงแก่อสัญกรรมในปี ค.ศ. ๑๕๖๔ คริสต์จักรโรมันคาธอลิกได้มอบ
หมายให้จิอาโคโม เดลลา ปอร์ตา (Giacomo della Porta) กับโดเมนิโก ฟอนตานา (Domenico Fontana) ออกแบบหลังคา
โดมขึ้นมาใหม่ โดยอาศัยรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่มิเคลานเจโลออกแบบไว้ ซึ่งมีลักษณะเป็นหลังคาโดมแบบครึ่งทรงกลม
(Hemispherical Dome) แต่เพิ่มให้มีความสูงมากกว่าแต่ก่อน หลังคาโดมแห่งนี้แล้วเสร็จในปี ค.ศ. ๑๖๑๒ (ภาพที่ ๔๔)
ต่อมาคริสตจักรโรมันคาธอลิกได้มอบหมายให้คาร์โล มาร์เดอร์โน (Carlo Maderno) ต่อเติมบริเวณกลางโบสถ์และ
ช่องทางเดินทางด้านตะวันออกให้ยาวขึ้น ทําให้มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์มีผังพื้นแบบบาสิลิกา (Latin Cross Plan) และต่อมาได้ต่อ
เติมระเบียงฉันนบถ (Colonnade) ที่โอบล้อมลานกลางอาคาร (Atrium) ซึ่งอยู่หน้ามหาวิหารแห่งนี้ด้วย (Murray, 1998,
p.121-142)

ภาพ 41 มิเคลานเจโล บูโอนาโรติ (Michaelangelo Buonaroti) ขณะที่กําลังกราบทูลนําเสนอผลงานออกแบบมหาวิหารซาน
ลอเรนโซ (San Lorenzo) ถวายแด่พระสันตะปาปาเลโอที่ ๑๐ (ที่มา Jestaz, Bertrand. Architecture of the
Renaissance from Brunelleschi to Palladio. (London: Thames and Hudson, 1996.), p.64)

ภาพ 42 ผังพื้นของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ผลงานของมิเคลานเจโล (ที่มา Moffet, Marian, Fazio, Michael, and
Wodehouse, Lawrence. A World History of Architecture.
(London: Laurence King Publishing, 2003.), p.327)
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ภาพ 43 มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ผลงานการออกแบบของมิเคลานเจโล (ที่มา Murray, Peter. The Architecture of the
Italian Renaissance. (London: Thames and Hudson, 1998.), p.141)

ภาพ 44 หลังคาโดมของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์หลังปัจจุบัน ฝีมือการออกแบบของจิอาโคโม เดลลา ปอร์ตา (Giacomo della
Porta) กับโดเมนิโก ฟอนตานา (Domenico Fontana) ระหว่างปี ค.ศ. ๑๕๘๘-๑๕๙๐ (ที่มา Jordan,
Robert Furneaux. Western Architecture. London: Thames and Hudson, 1998)
จากตัวอย่างที่ได้กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่ามหาวิหารฮาเจียโซเฟีย รวมทั้งสถาปัตยกรรมอีกหลายแห่งที่สร้างขึ้นในรัช
สมัยของพระเจ้าจัสติเนียน ล้วนแสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการด้านวัสดุก่อสร้าง, โครงสร้าง, และปริภูมิ (Space) ที่แตกต่างจาก
ออกไปจากสถาปัตยกรรมสมัยคริสเตียนตอนต้นอย่างมีนัยสําคัญ และมีอิทธิพลต่อสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นในยุคหลัง ไม่เพียงแต่
สถาปัตยกรรมที่อยู่ในอาณาจักรไบแซนไทน์เท่านั้น แต่รวมถึงสถาปัตยกรรมของที่อยู่ในยุโรปตะวันออก สถาปัตยกรรมในศาสนา
อิสลาม และสถาปัตยกรรมในยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ (Renaissance) อีกด้วย
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บทคัดย่อ
การศึกษาเก้าอี้การยศาสตร์เป็นการศึกษาแนวโน้มการออกแบบเก้าอี้ที่สนองตอบความต้องการของผู้บริโภคโดย
พิจารณาสุขภาพความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการทํางานซึ่งเป็นฐานความรู้ของนักออกแบบและผู้วิจัยในการออกแบบแบบ
เก้าอี้การยศาสตร์โดยสามารถนําไปปรับใช้ได้กับกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มต่างๆต่อไปในบทความนี้ได้กล่าวถึงเก้าอี้การยศาสตร์ที่มีการ
ออกแบบสําหรับคนทํางานในสํานักงานโดยมีเนื้อหาแบ่งออกเป็น1)ความรู้ทั่วไปและประโยชน์ของเก้าอี้การยศาสตร์2)สาเหตุที่
ต้องมีการออกแบบเก้าอี้การยศาสตร์ซึ่งส่วนใหญ่มาจากพฤติกรรมของผู้บริโภคคือการนั่งในท่าที่ไม่ถูกต้องหรือนั่งโค้งงอเป็น
เวลานานๆโดยไม่เปลี่ยนอิริยาบถซึ่งจะนําไปสู่อาการปวดหลังไหล่และคอการปวดหลังเกิดจากการที่กระดูกสันหลังเกิดการกดทับ
เป็นเวลานานๆ ทําให้เกิดแรงดันภายในกระดูกสันหลังเมื่อเจลระหว่างข้อต่อถูกกดทับเวลานานๆ ก็จะนําไปสู่การเสื่อมของ
กระดูกสันหลังตามมา3)การออกแบบและพัฒนาที่มุ่งเน้นในเรื่องของการตอบสนองความต้องการและ ปัญหาที่เกิดขึ้นของ
ผู้บริโภคในเรื่องสุขภาพความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการทํางานโดยการออกแบบเก้าอี้การยศาสตร์ ที่สามารถปรับเปลี่ยน
ได้ตามความต้องการของผู้ใช้ให้มีความสะดวกสบายในการใช้งานซึ่งในการออกแบบผลิตภัณฑ์ควรแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยนําหลักการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการออกแบบและผลิต
คําสําคัญ : การออกแบบและพัฒนา, เก้าอี้การยศาสตร์, การปวดหลัง

Abstract
The study of ergonomic chair was the study of the trend of chair design that responds to the need
of consumers by realizing the health and efficiency in work which is the knowledge base of the designers
and researchers in designing the ergonomic chair and be able to adapt of its usage with other consumer
groups afterward. This article was covered the ergonomic chair designed for the user group with offices in
the following aspects: 1). The general knowledge and benefit of the ergonomic chair; 2). The cause to lead
to design the ergonomic chair which mostly originated from sitting in wrong posture for a long period
without switch to another position, caused the pressure inside the backbone when gel between the bone's
joint had been pressed leading to the its worn-out; 3). The design and development of ergonomic chair
which focused in response to the consumers’ desire and problem in health, security and efficiency in work
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and be able to adjust to the need of the users as well as show the social responsibility by carry on the
designed principle for the environment when design and produce the product.
Keyword : Design and Development, Ergonomic Chair , Back Pain
บทนํา
จากสภาพแวดล้อมและเศรษฐกิจในปัจจุบันทําให้เกิดการแข่งขันในอุตสาหกรรมต่างๆมากขึ้นมีจํานวนผู้มีงานทํานอก
ภาคเกษตรกรรมในปี 2554 จํานวนประมาณ 24 ล้านคนเมื่อพิจารณาถึงชั่วโมงการทํางานพบว่าส่วนใหญ่ทํางานมากกว่า 7
ชั่วโมง หรือ 35 ชั่วโมงขึ้นไปต่อสัปดาห์จํานวน 32 ล้านคนคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ทุกสํานักงานมีการใช้คอมพิวเตอร์กันอย่าง
แพร่หลายทั้งใน ภาครัฐและเอกชนซึ่งนับว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนช่วยในการทํางานและจากการแข่งขันที่ต้องแข่งกับเวลาทําให้
คนทํางานต้องใช้เวลาในการทํางานมากขึ้นอาจทําล่วงเวลาหรือการงานกลับไปทําที่บ้านการทํางานกับคอมพิวเตอร์การกด
แป้นพิมพ์หรือนั่งทํางานกับเครื่องเป็นเวลานานโดยไม่มีการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายส่งผลต่อปัญหาความปวดเมื่อย
กล้ามเนื้อตามส่วนต่างๆของร่างกาย เช่นข้อมือไหล่หลังหรือเอวและมีความเครียดซึ่งทําให้ผู้ปฏิบัติงานมีอาการหงุดหงิดขาดสมาธิ
เกิด ความล้า การที่ ผู้ ป ฏิบั ติง านมีอ าการเจ็บ ปวดไหล่ ปวดหลั ง และปวดเอวต้ องศึก ษาดูถึ ง สาเหตุ ที่ทํ าให้ เกิด อัน เนื่อ งจาก
สภาพแวดล้อมการทํางานหรือ ขนาดของโต๊ะและเก้าอี้ของผู้ปฏิบัติงานไม่เหมาะสม ตลอดจนถึงท่าทางการทํางานซึ่งมีผลการ
หมุนเวียนของโลหิตไม่สะดวก กล้ามเนื้อของร่างกายจะได้รับออกซิเจนไปเลี้ยงไม่เพียงพอ จึงควรจัดสภาพและท่าทางการนั่งที่
เหมาะสม ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ทําให้คนทํางานที่มีอาการเหล่านี้ ต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายในการบรรเทาและรักษานอกจากนั้นยัง
ส่งผลให้ขาดประสิทธิภาพในการทํางานที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยเช่นกัน การพัฒนาเก้าอี้ทํางานจากเดิมให้ผู้ใช้เกิดความรู้สึก
สบายในขณะนั่งทํางาน ซึ่งผลตอบรับทางอุตสาหกรรมนี้ปรากฏว่ามีการขยายตัวตามความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้นสะท้อน
ให้เห็นถึงปัญหาและความต้องการของผู้ใช้ที่มีความต้องการเก้าอี้การยศาสตร์ ถึงแม้ว่าจะเป็นเก้าอี้ที่มีราคาแพง แต่ก็ยังเป็นที่
ต้องการของตลาดซึ่งสามารถสังเกต จากสภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมของตลาดโลกและจํานวนรูปแบบ ของผลิตภัณฑ์ท่ีมี
การพัฒนาออกมาอย่างต่อเนื่องมีการพัฒนา ทั้งในด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับการใช้งานของผู้ใช้แต่ทั้งนี้ก็มีการคํานึง
การออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยแต่สําหรับประเทศไทยนั้นยังไม่มีผู้ผลิตเก้าอี้การยศาสตร์จะมีเพียงแต่ตัวแทนจําหน่าย
ให้กับรายใหญ่ซึ่งถ้ามีการพัฒนาเก้าอี้การยศาสตร์ให้สอดคล้องกับขนาดสัดส่วนและสรีระของคนไทยก็จะเป็นช่องทางในการ
จําหน่ายต่อไป

เก้าอี้การยศาสตร์
Ergonomics มาจากคําในภาษากรีก 2 คํา คือคําว่า "Ergon" ที่หมายถึง งาน และอีกคําหนึ่งคือคําว่า Nomos ที่
หมายถึง กฎธรรมชาติ (Natural laws) เมื่อนํามารวมกันจึงกลายเป็นคําว่า "Ergonomics" หรือ "Law of Work" แปลได้ว่า กฎ
ของงาน สภาพการทํางาน
เก้าอี้การยศาสตร์หมายถึงเก้าอี้ที่ถูกออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์ของมนุษย์ มีการออกแบบที่เอื้ออํานวยและคํานึงถึง
การรักษาสภาพของท่านั่งให้เหมาะสมกับลักษณะของร่างกายที่แตกต่างกันเพื่อลดปัญหาการเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อจากการนั่ง
เป็นระยะเวลานาน ๆ เก้าอี้การยศาสตร์ถูกออกแบบมาใช้กับผู้ที่ต้องทํางานโดยการนั่งนาน ๆ ซึ่งก็คือคนทํางานในสํานักงาน
จึงมักเรียกว่า "Ergonomic Office Chair & Ergonomic Work Chair"
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เก้าอี้การยศาสตร์มีประโยชน์คือช่วยลดการปวดเมื่อยของหลังในขณะนั่ง มีความสามารถในการปรับระดับซึ่งสามารถ
ตอบสนองให้ผู้ใช้เกิดความสะดวกสบายในขณะนั่งทํางานช่วยในการเคลื่อนไหวของร่างกายในขณะนั่งได้ดีป้องกันความไม่สบาย
จากการนั่งและการกดทับที่เกิดขึ้นในร่างกายทําให้เกิดอาการเรื้อรังตามมาถึงแม้ว่าเก้าอี้การยศาสตร์จะเป็นเก้าอี้ที่มีราคาแพงแต่
ด้วยคุณประโยชน์และความสะดวกสบายจึงทําให้ยังคงเป็นที่ต้องการในท้องตลาด

ภาพ 1 เก้าอี้การยศาสตร์
(ที่มา : http://www.thebuzzmedia.com/
shopping-for-an-office-chair/, [6/11/2012])

ภาพ 2 เก้าอี้การยศาสตร์
(ที่มา : http://markjosefsberg.com/alexandertechnique/ reverse-ergonomics, [6/11/2012])

ภาพ 3 เก้าอี้การยศาสตร์
(ที่มา : hermanmiller, [6/11/2012])

ทําไมต้องมีเก้าอี้การยศาสตร์
จากการรายงานของสํานักงานสถิติพบว่าผู้มีงานทํามีปัญหาที่เกิดจากสภาพแวดล้อมในการทํางานจํานวน4.36 ล้านคน
ซึ่งมีปัญหาในเรื่องอริยาบทในการทํางาน เปิดเผยผลวิจัยในปัจจุบันตัวเลขคนทํางานมีมากขึ้นส่งผลกระทบให้กลุ่มคนเหล่านี้มี
อาการปวดหลัง ปวดไหล่และปวดคอเป็นอย่างมากโดยผลสํารวจระบุอย่างชัดเจนว่าคนทํางานสํานักงานเกิดอาการเหล่านี้ถึง
99.8 เปอร์เซ็นต์ การทํางานที่ต้องอยู่ในอิริยาบทเดิมๆ นานเกินไปควรลุกเปลี่ยนอิริยาบทบ่อยๆ เมื่อต้องทํางานหน้าเครื่อง
คอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลานานๆ คนทํางานในสํานักงานกว่า 90 % มีการนั่งทํางานนานเกิน 1 ชั่วโมงโดยไม่เปลี่ยนอริยาบถจะ
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นํามาซึ่งโรคปวดเมื่อยโดยมีสาเหตุมาจากการนั่งทํางานหน้าเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลานานในแต่ละวันซึ่งมาจากการนั่งที่
ไม่ถูกสุขลักษณะ (สํานักงานสถิติแห่งชาติ,2555, บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) ,2555)
ดร.แพทริก อิริคสัน ไคโรแพรคเตอร์ จากสหรัฐอเมริกากล่าวว่าอาชีพที่เสี่ยงเป็นโรคปวดหลังมากที่สุดก็คือนักกราฟฟิก
ดีไซน์ พนักงานคีย์ข้อมูลและนักบัญชี คนเหล่านี้มักจะใช้เวลานั่งอยู่ที่โต๊ะคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆ เกิน 1 ชั่วโมงบางทีก็
ข้ามคืนและที่แย่ไปกว่านั้นยังมีวิธีการนั่งแบบผิดลักษณะท่าทางจึงมีความเสี่ยงต่อโรคนี้สูงถึง 55เปอร์เซ็นต์และมีการใช้เก้าอี้ไม่
ตรงกับสรีระของผู้ใช้จึงทําให้เกิดอาการปวดหลังตามมาได้ รวมทั้งการปรับเก้าอี้จัดวางคอมพิวเตอร์และจัดองค์ประกอบต่างๆ
(หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ. ปวดหลังจากการนั่งทํางานในออฟฟิต (ออนไลท์) 2555) การนั่งในท่าทางที่ไม่ถูกต้องคือนั่งในท่าโค้ง
งอเป็นเวลานานๆ ก็จะนําไปสู่การปวดหลังซึ่งมีสาเหตุมาจากการเสื่อมของกระดูกสันหลัง แรงเค้นที่เกิดจากการกดทับของข้อต่อ
กระดูกสันหลังทําให้เกิดแรงดันภายในกระดูกสันหลังขึ้นซึ่งจะทําให้เกิดอาการเมื่อยล้าและไม่สบายตามมา นอกจากนั้นยังมีปัจจัย
ภายนอกอื่นๆ เช่น เพศ อายุและอาชีพ (C. Campbell, S.J. Muncer,2005 and Andersson GBJ 1981) (ดังภาพที่ 4)

ภาพ 4 แสดงแรงกดของหมอนรองกระดูกสันหลังเมื่อนั่งบนท่าต่างๆกัน
(ที่มา : http://doctor.or.th/article/detail/3127, [30/11/2012])
การปวดหลังพบว่า 21%

นั้นมีสาเหตุมาจากการนั่ง ดังนั้นจึงหลีกเลี่ยงการนั่งโค้งงอซึ่งอาจจะเป็นได้ยากอัน

เนื่องมาจากการเคยชินของแต่ละบุคคล มีนักวิจัยพยายามศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ทําให้เกิดการปวดลังและพบว่าการที่จะช่วยลด
อาการดังกล่าวนอกจากจะต้องนั่งในท่าที่ถูกต้อง การใช้อุปกรณ์ที่ช่วยเสริมกระดูกสันช่วงล่างและการออกแบบให้เก้าอี้มีท้าวแขน
เพื่อช่วยในการกระจายแรงดันของน้ําหนักตัวไปสู่หลัง(Andersson BJ, Ortengren R and Nachemson AL,2000) Anderson
พบว่าการออกแบบเก้าอี้ที่มีพนักเสริมกระดูกสันหลัง ช่วงล่างจะช่วยในการดันกระดูกสันหลังให้ตรงไม่โค้งงอได้ การออกแบบ
พนักพิงหลังที่มีความเอียงสามารถช่วยกระจายแรงดันภายในที่เกิดจากการนั่งแทนที่จะกดทับลงที่นั่งเพียงอย่างเดียว
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(Beach, Tyson A.C. and 2005, Naser Nawayseh, Michael J. Griffin ,2004 ) การออกแบบเก้าอี้ให้มีท้าวแขนพบว่า
สามารถช่วยในการกระจายน้ําหนักของกล้ามเนื้อหลังบริเวณกระดูกสะบัก (trapezius supraspinatus) แนวบนกระดูกต้นแขน
ด้านหน้า (anterior deltoid) และลดการปวดไหล่ (Andersson, B. J. G,1974, Ericson, M.O. and Goldie, I , 1989 )เก้าอี้
กับอาการปวดหลังที่เกิดจากการนั่งมีหลายสาเหตุ เช่น การนั่งทํางานในท่าที่ไม่ถูกต้องและการเลือกเก้าอี้ไม่เหมาะสมมีการ
ศึกษาวิจัยกันมากในเรื่องของเก้าอี้เพื่อลดอาการปวดหลัง เช่น เก้าอี้นั้นเมื่อนั่งแล้วการทํางานของกล้ามเนื้อต้องลดลงและ
ประเด็นที่สําคัญคือแรงกดที่เกิดขึ้นที่หมอนรองกระดูกสันหลัง ซึ่งแรงกดนี้เกิดจากน้ําหนักตัวและท่าทางของแต่ละคนโดยแรงกด
ส่งผลถึงการล้าและการปลิ้นของหมอนรองกระดูกได้และอาจส่งผลรุนแรงถ้าการปลิ้นนั้นมีการกดทับเส้นประสาทหลัง
(ดังภาพที่ 5) จากการวิจัยโดยใช้เข็มขนาดเล็กแทงเข้าไปในหมอนรองกระดูกและที่ปลายเข็มสามารถวัดแรงกดได้พบแรงกดท่า
นอนจะมีแรงกดที่หมอนรองกระดูกสันหลังน้อยกว่าท่ายืนตรง ซึ่งท่ายืนตรงมีแรงกดที่น้อยกว่าท่านั่งตรงและท่านั่งตรงก็จะมีแรง
กดน้อยกว่าท่านั่งหลังโค้งงอและท่านั่งที่มีการบิดตัว ขณะเดียวกันพบว่าเก้าอี้ท่ีมีพนักพิงสามารถช่วยลดแรงกดต่อหมอนรอง
กระดูกในท่านั่งได้แต่ถ้าเลือกเก้าอี้ที่นั่งแล้วไม่สบายก็จะเกิดอาการปวดล้า ชาและเมื่อยน่องบริเวณด้านหลังเข่ามีหลอดเลือดแดง
ใหญ่และเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงขาและเท้า ซึ่งหลอดเลือดและเส้นประสาทเหล่านี้มีความสําคัญมากหากถูกกดทับอาจทําให้เกิด
อาการชา เมื่อยล้า และกล้ามเนื้ออ่อนแรงได้ ดังนั้นร่างกายจึงทําการปกป้องโดยให้หลอดเลือดและเส้นประสาทเหล่านี้อยู่ใต้ต่อม
กล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อที่อ่อนนิ่ม อย่างไรก็ตามถ้านั่งเก้าอี้ที่สูงเกินไปจนขาห้อยลอยน้ําหนักจะไม่ตกถึงพื้นแต่ไปตกอยู่ที่เบาะนั่ง
ส่วนหน้าหรือถ้าเก้าอี้นั้นมีส่วนหน้าของเบาะนั่งที่สูงกว่าส่วนหลังและทําจากวัสดุที่แข็งก็สามารถกดทับต่อเนื้อเยื่อใต้เข่าซึ่งมีผล
ทําให้เส้นประสาทหรือหลอดเลือดนั้นได้รับการกระทบกระเทือนไปด้วย

ภาพ 5 แสดงโครงสร้างกระดูกสันหลังช่วงล่าง
(ที่มา : http://www.thaitravelhealth.com/blog/archives/988, [28/11/2012] )
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ภาพ 6 เปรียบเทียบการนั่งท่าตรงกับท่าโค้งงอ
(ที่มา : http://themagazineofyoga.com/blog/2010/04/18/back-pain/, [28/11/2012])
Dowell, Green and Yuan ได้วิจัยโดยการสังเกตจากภาพพบว่าสามในสี่ของการศึกษาท่านั่งตั้งแต่การนั่งตรงจน
กลับมาตําแหน่งเดิมของกลุ่มตัวอย่างที่ทํางานกับคอมพิวเตอร์ จํานวน 33 คนพบว่า ไม่มีการเคลื่อนไหวและ 75% พบว่าไม่มีการ
นั่งเอนของพนักพิงเก้าอี้เลย (ดังภาพที่ 7) แต่เมื่อมีการนําเก้าอี้การยศาสตร์ที่มีความเหมาะสมกับสรีระและมีความสูงถึงกระดูก
สันหลังส่วนบนหรือทรวงอกไปใช้ในการทํางานพบว่ามีจํานวนลดลง 43% ซึ่งกลุ่มตัวอย่างมีการนั่งในท่าเอนมากและบ่อยขึ้นซึ่งมี
ท่านั่งสอดคล้องกับตําแหน่งการเอียงของพนักพิง ( Dowell, Green, and Yuan ,2001)

ภาพ 7 การบันทึกท่านั่งจากการสังเกตภาพ
(ที่มา : http://www.hermanmiller.com/research/solution-essays/maintaining-concordance-as-seated-postureschange.html, [6/11/2012]
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การออกแบบสภาพของการนั่งตั้งแต่ท่านั่งตรงจนถึงการเอนจะต้องมีความสอดคล้องกับสภาพการทํางานตําแหน่งของ
ใช้อุปกรณ์ต่างๆ เช่น เก้าอี้ โต๊ะ หน้าจอคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ช่วยในการทํางานอื่นๆ ไปจนถึงการเคลื่อนไหวด้วยการใช้งาน
ผู้ใช้นั้นต้องการให้มีความสะดวกสบายและมีความสัมพันธ์ในการทํางานมากที่สุด

การออกแบบและพัฒนาเก้าอี้การยศาสตร์
เก้าอี้การยศาสตร์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีรายได้สูง ซึ่งส่วนใหญ่จะมีอาชีพทํางาน
สํานักงาน เก้าอี้การยศาสตร์จะมีราคาสูงโดยส่วนใหญ่จะมีราคาตั้งแต่ 500-3,000 ดอลล่าสหรัฐหรือประมาณ 15,000 -90,000
บาท ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการเพิ่มเติมของผู้บริโภคเอง สิ่งสําคัญที่ผู้บริโภคจะพิจารณาในการเลือกซื้อคือคุณภาพของเก้าอี้ก่อน
พิจารณาเพียงราคาขาย
อุตสาหกรรมเก้าอี้การยศาสตร์มีการขยายอย่างรวดเร็วตามความต้องการของผู้บริโภค มีผู้ผลิตรายใหญ่ แบรนด์ที่ได้รับ
ความนิยมได้แก่Steelcase,HermanMiller,Humanscaleและ Knoll ซึ่งเป็นผู้ผลิตที่อยู่ในแถบยุโรป และอเมริกา ส่วนเอเชียมี
แบร์นของประเทศญี่ปุ่นคือ Okamura และมีช่องทางการจัดจําหน่ายคือผู้บริโภคสามารถสั่งซื้อสินค้าได้จากตัวแทนจําหน่ายหรือ
ร้านค้าออนไลท์ สําหรับในประเทศไทยยังไม่มีผู้ผลิตโดยตรงแต่จะมีเพียงตัวแทนจําหน่ายของผู้ผลิตรายใหญ่ เช่น Modern form
เป็นตัวแทนจําหน่ายของ Steelcase และ Chanintr Living (Thailand) Limited, CHM Systems, Ltd. เป็นตัวแทนจําหน่าย
ของ Herman miller เป็นต้น
ผู้ผลิตรายใหญ่ได้ประสบความสําเร็จในด้านธุรกิจเนื่องจากมีการพัฒนาการผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องมีการทําวิจัยก่อนที่
จะทําการพัฒนาการออกแบบ ทั้งนี้เพื่อให้ได้เก้าอี้ที่มีการใช้งานที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคมากที่สุดซึ่งพบว่าการ
ออกแบบเก้าอี้การยศาสตร์ นอกจากจะต้องสอดคล้องกับการใช้งานแล้วจําเป็นต้องมีความสัมพันธ์กับสรีระของผู้ใช้ด้วย ดังนั้นจึง
ควรออกแบบเก้าอี้การยศาสตร์ให้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของผู้ใช้ พื้นฐานสําคัญสําหรับเก้าอี้การยศาสตร์ที่
จะต้องมีได้แก่ ความสูงของที่นั่งง่ายต่อการปรับระดับที่นั่งมีความกว้างและลึกที่สอดคล้องกับผู้ใช้มีส่วนเสริมพนักพิงหลังช่วงล่าง
พนักพิงสามารถปรับระดับความเอียงได้ มีท้าวแขนที่สามารถปรับได้ มีฐานที่มั่นคง วัสดุที่ใช้ในการผลิตที่นั่งและหลังควรจะให้
ความรู้สึกสบายในขณะนั่งเป็นเวลานาน
จากกระแสของสิ่งแวดล้อมส่งผลให้ผู้ผลิตต่างให้ความสําคัญโดยแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมจากการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น Herman miller ได้นําหลักออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม (Eco-design) มาใช้เป็นแนวทาง
ในการออกแบบและผลิตมีการออกแบบให้สามารถถอดประกอบได้เพื่อง่ายต่อการผลิตและง่ายต่อการรีไซเคิล สามารถนําเก้าอี้ไป
รีไซเคิลได้มากกว่า 90% และลดคาร์บอนได้ถึง 7% (ดังภาพที่ 8)
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ภาพ 8 การแยกชิ้นส่วนประกอบเก้าอี้การยศาสตร์ ของHerman miller รุ่น Aron chair
(ที่มา : http://www.hermanmiller.com)
Okamura เป็นบริษัทของญี่ปุ่นที่มีมาตรการป้องกันภาวะโลกร้อน ลดการใช้วัสดุ การกําจัดทรัพยากรและมีมาตรการป้องกัน
มลพิษ มีการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมต่อสังคมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ในขณะที่ Steelcase มีหลักการ
พัฒนาแบบยั่งยืนโดยการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมโดยคํานึงถึงวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์และจัดการด้านการผลิตที่ไม่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม เช่น ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ (CO²) และสารประกอบอินทรีย์ที่มีคาร์บอนและไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบ
หลัก (VOCs) รวมทั้งลดการใช้บรรจุภัณฑ์ ลดการทิ้ง และการใช้น้ําอย่างประหยัด ลดการใช้พลังงานโดยคํานึงถึงสุขภาพและ
ความปลอดภัยเป็นหลัก

บทสรุป
เก้าอี้การยศาสตร์มีการออกแบบที่เอื้ออํานวยและคํานึงถึงการรักษาสภาพของท่านั่งให้เหมาะสมกับลักษณะของร่างกาย
ที่แตกต่างกันเพื่อลดปัญหาการเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อจากการนั่งเป็นระยะเวลานานเพราะช่วยลดการปวดเมื่อยของหลังในขณะ
นั่ง ซึ่งเกิดจากการกดทับที่เกิดขึ้นในร่างกายทําให้เกิดอาการเรื้อรังตามมาสามารถตอบสนองให้ผู้ใช้เกิดความสะดวกสบายต่อการ
นั่งในขณะนั่งทํางาน สาเหตุที่ต้องมีการออกแบบเก้าอี้การยศาสตร์มาจากพฤติกรรมของผู้บริโภค ซึ่งการนั่งในท่าโค้งงอเป็น
เวลานานๆ โดยไม่เปลี่ยนอิริยาบถจะนําไปสู่อาการปวดหลังซึ่งเกิดจากการที่กระดูกสันหลังเกิดการกดทับเป็นเวลานานการ
ออกแบบเก้าอี้การยศาสตร์มีแนวทางในการออกแบบ โดยพัฒนาในเรื่องของการตอบสนองความต้องการและปัญหาที่เกิดขึ้นของ
ผู้บริโภคในเรื่องสุขภาพ ความปลอดภัยและสอดคล้องกับการทํางานโดยการออกแบบที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ
ของผู้ใช้มีพนักพิงหลังที่มีส่วนเสริมกระดูกสันหลังช่วงล่างเพื่อดันการโค้งงอของแผ่นหลัง มีท้าวแขนที่ช่วยในการกระจายน้ําหนัก
มีที่นั่งสามารถปรับความลึกกว้างได้ตามสรีระของผู้บริโภคมีที่นั่งที่สามารถปรับระดับความสูงของที่นั่งได้ เพื่อลดการกัดทับของ
ต้นขาและมีฐานที่แข็งแรงทั้งนี้จะต้องคํานึงถึงหลักการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม
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หลักเกณฑและคําแนะนําสําหรับผูเขียนบทความ
วารสารวิ ชาการศิ ลปะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิ ทยาลั ยนเรศวร Art and Architecture Journal
Naresuan University (AJNU) เป-นวารสารที่ตีพิมพเพื่อเป-นแหล4งเผยแพร4ความก8าวหน8าของผลงานวิชาการ บทความวิจัย
และบทความวิชาการทางสาขาศิลปกรรมและสถาปตยกรรม ให8แก4คณาจารย นิสิต และนักวิชาการทั้งในและนอกสถาบัน
และนอกจากนั้นยังใช8เป-นสื่อกลางรายงานและแลกเปลี่ยนผลการวิจัย แนวความคิด หรือความรู8ที่เป-นประโยชนและมีคุณค4า
ที่เกี่ยวข8องกับผลงานวิชาการ และการวิจัยทางสาขาศิลปกรรมและสถาปตยกรรม ซึ่งวารสารวิชาการศิลปะสถาปตยกรรม
ศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร มีหลักเกณฑในการนําผลงานมาตีพิมพในวารสารฯ โดยจะต8องได8รับการตรวจสอบทางวิชาการ
จากผู8ทรงคุณวุฒิก4อน เพื่อให8วารสารมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล สามารถนําไปใช8ประโยชนและอ8างอิงได8ต4อไปในอนาคต
ผลงานที่ส4งมาตีพิมพจึงต8องมีสาระน4าสนใจ เป-นผลงานที่ทบทวนความรู8เดิมหรือองคความรู8ใหม4ที่ทันสมัย และจะต8องเป-น
ผลงานที่ไม4เคยเสนอหรือกําลังเสนอเพื่อตีพิมพในวารสารวิชาการใดมาก4อน โดยวารสารวิชาการศิลปะสถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร รับตีพิมพต8นฉบับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
1. ประเภทของผลงานที่ตีพิมพในวารสารวิชาการ
1.1 บทความวิชาการ (Article) เป-นบทความที่เขียนขึ้นในลักษณะวิเคราะหวิจารณ หรือเสนอแนวคิดใหม4ๆ จาก
พื้นฐานทางวิชาการที่ได8เรียบเรียงจากผลงานทางวิชาการของตนเองหรือของผู8อื่น หรือเป-นบทความทางวิชาการที่เขียนขึ้น
เพื่อเป-นความรู8ที่มีประโยชนแก4คนทั่วไป
1.2 บทความวิจัย (Research Article) เป-นบทความที่มีการค8นคว8าอย4างมีระบบและมีความมุ4งหมายชัดเจน
เพื่อให8ไ ด8ข8อมูลหรือหลัก การบางอย4างที่จะนําไปสู4ความก8าวหน8าทางวิชาการ หรือการนําวิชาการมาประยุกตใช8ให8เกิ ด
ประโยชน บทความวิจัยมีลักษณะเป-นเอกสารที่มีรูปแบบของการวิจัยตามหลักวิชาการ เช4น มีการตั้งสมมติฐานหรือมีการ
กําหนดปญหาที่ชัดเจนสมเหตุผล โดยจะต8องระบุวัตถุประสงคที่เด4นชัดแน4นอน มีการรวบรวมข8อมูล พิจารณาวิเคราะห
ตีความและสรุปผลการวิจัยที่สามารถให8คําตอบหรือบรรลุวัตถุประสงคตามที่ต8องการได8
2. การจัดเตรียมตนฉบับ
2.1 บทความภาษาอังกฤษให8ใช8ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 14 และสําหรับบทความภาษาไทยให8ใช8
ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 14 ในการจัดเตรียมบทความ
2.2 ใส4เลขหน8ากํากับทุกหน8าตรงด8านล4างตรงกลางของกระดาษ A4
2.3 ชื่อเรื่อง: ไม4ควรเกิน 100 ตัวอักษรรวมเว8นวรรค
2.4 ชื่อผู8เขียนบทความ: อยู4ถัดมาจากชื่อเรื่อง หากมีผู8เขียนบทความหลายคนที่สังกัดต4างหน4วยงานกันให8ใช8
ตัวอักษรอารบิคตัวเล็กกํากับเหนือตัวอักษรสุดท8ายของนามสกุลแต4ละคนใส4เครื่องหมายจุลภาค (comma) ถัดจากตัวอักษร
อารบิค ตามด8วยเครื่องหมายดอกจัน (asterisk) สําหรับผู8เขียนบทความสําหรับติดต4อ
2.5 ที่อยู4ผู8เขียนบทความ: อยู4ถัดลงมาจากชื่อผู8เขียนบทความ ให8เขียนเรียงลําดับตามตัวอักษรอารบิคที่กํากับไว8ใน
ส4วนของชื่อผู8เขียนบทความ
2.6 อีเมลผู8เขียนบทความ: อยู4ถัดจากที่อยู4ของผู8เขียนบทความ ให8ใส4อีเมลของผู8เขียนบทความที่สามารถติดต4อได8ใน
ระหว4างดําเนินการ
2.7 บทคัดย4อ: ให8มีเพียงย4อหน8าเดียว โดยไม4ใช8หัวข8อย4อยในบทคัดย4อ หากเป-นบทความภาษาไทย ต8องมี
บทคัดย4อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผู8เขียนบทความควรกําหนดคําสําคัญ (keywords) ของเรื่อง แต4ไม4ควรเกิน 5 คํา
2.8 องคประกอบของบทความ
3.8.1 บทความวิชาการ ประกอบด8วย
1.บทนํา
- ชื่อเรื่อง
- ชื่อผู8เขียนบทความ
- ที่อยู4ผู8เขียนบทความ

- ผู8เขียนบทความสําหรับติดต4อ
- บทสรุป (Summary)
- คําสําคัญ (Keywords ) จํานวนไม4เกิน 5 คํา
2.เนื้อหา - บทนํา (Introduction) เพื่อกล4าวถึงความน4าสนใจของเรื่องที่นําเสนอก4อน
เข8าสู4เนื้อหาในแต4ละประเด็น
3.บทสรุ ป (Conclusion) เพื่ อ ขมวดปมเรื่ อ งที่ นํ า เสนอ พร8 อ มข8 อ เสนอแนะจากผู8 เ ขี ย นบทความเกี่ ย วกั บ
เรื่องดังกล4าวสําหรับให8ผู8อ4านได8พิจารณาประเด็นที่น4าสนใจต4อไป
3.8.2 บทความวิจัย ประกอบด8วย
1.หน8าชื่อเรื่อง - ชื่อเรื่อง
- ชื่อผู8เขียนบทความ
- สังกัด (ภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัย จังหวัด) และอีเมลผู8เขียนบทความ
2.บทคัดย4อ
- บทคัดย4อต8องระบุถึงความสําคัญของเรื่อง วัตถุประสงค วิธีการศึกษา
ผลการศึกษา และบทสรุป ความยาวไม4เกิน 300 คํา
3.เนื้อหาบทความ- บทนํา (ความสําคัญของที่มา ปญหาของงานวิจัย วัตถุประสงคการวิจัย)
- วัสดุอุปกรณและวิธีการ
- ผลการศึกษา
- อภิปรายผลการศึกษา
- สรุปผลการศึกษา
- กิตติกรรมประกาศ (ถ8ามี)
3.9 เอกสารอ8างอิง: เอกสารที่นํามาอ8างอิงควรได8มาจากแหล4งที่มีการตีพิมพชัดเจน อาจเป-นวารสาร หนังสือหรือ
ข8อมูลอินเตอรเน็ตก็ได8 ทั้งนี้ผู8เขียนบทความต8องเป-นผู8รับผิดชอบต4อความถูกต8องของเอกสารอ8างอิงทั้งหมด ก4อนส4งต8นฉบับ
ผู8เขียนบทความควรตรวจสอบถึงความถูกต8องของการอ8างอิ งเอกสาร เพื่ อปlองกัน ความล4าช8าในการตีพิมพบทความ
เนื่องจากบทความที่การอ8างอิงไม4ถูกต8องจะไม4ได8รบั การส4งต4อเพื่อพิจารณา โดยผู8ทรงคุณวุฒิจนกว4าการอ8างอิงเอกสารจะได8รับ
การแก8ไขให8ถูกต8อง รูปแบบของการอ8างอิงเอกสาร มีดังนี้
3.9.1 การอางอิงจากหนังสือ
รูปแบบ : ชื่อผู8แต4ง. ชื่อเรื่อง. ครั้งที่พิมพ. สถานที่พิมพ : โรงพิมพ. ปmที่พิมพ
ตัวอย/าง : นิรัช สุดสังข. การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพโอเดียนสโตร. 2548
3.9.2 การอางอิงจากวารสาร
รูปแบบ : ชื่อผู8เขียนบทความ. ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร. ปmที่ (เดือน ปm): เลขหน8า
ตั ว อย/ า ง : สาลิ นี ศุ ก ลรั ต นเมธ. การอนุ รั ก ษย/ า นสํ า คั ญ ทางประวั ติ ศ าสตรในสหรั ฐ อเมริ ก า. วารสารวิ ช าการ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร สจล. ฉบับที่ 8/2552: 1-9
3.9.3 การอางอิงจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
รูปแบบ : ชื่อผู8แต4ง. ชื่อเรื่อง (ออนไลน) ปmที่พิมพ (วัน เดือน ปmที่อ8าง) จาก ระบุชื่อ Website.
ตัวอย/าง : ประพัทธพงษ อุปลา. การขนส/งในเมือง (ออนไลน) 2550 (อ8างเมื่อ 15 มกราคม 2551).
จาก http://www.arch.kmitl.ac.th/prapatpong/
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