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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้คือ 1) เพื่อออกแบบโคมไฟที่เกิดจากการพัฒนาเครื่องจักสานร่วมกับผ้าไหมมัดหมี่ของ
ชุมชนบูรพา อําเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 2) เพื่อประเมินความพึงพอใจโคมไฟที่เกิดจากการพัฒนาเครื่องจักสานร่วมกับผ้า
ไหมมัดหมี่ ของชุมชนบูรพา อําเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงอนุรักษ์เพื่อสืบทอดความรู้ภูมิปัญญาของ
ชุมชน และเป็นการเสริมสร้างศักยภาพให้กับชุมชน จากภูมิปัญญาที่มีอยู่ ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นพบว่า การนํา
เครื่องจักสานมาประยุกต์เป็นโคมไฟแบบใช้กันเองภายในครัวเรือนนั้นมีมานานหลายปี เนื่องจากชาวบ้านไม่ได้ผลิตเพื่อเป็น
ผลิตภัณฑ์ชุมชน และจากการศึกษาข้อมูลทางสื่ออิเลคทรอนิคส์พบว่า ผลิตภัณฑ์โคมไฟไม้ไผ่ที่มีจําหน่ายทั่วไปเป็นโคมไฟไม้ไผ่ที่
ใช้ผ้าฝ้ายหรือกระดาษสาเป็นวัสดุสําหรับประกอบโคม ผู้วิจัยพบว่าผลิตภัณฑ์โคมไฟแบบประยุกต์งานจักสานและผ้าไหมมัดหมี่ยัง
ไม่มีชุมชนใดเคยผลิตจําหน่าย อีกทั้งเครื่องจักสานและผ้าไหมมัดหมี่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน ผู้วิจัยจึงนําเอา
ผลิตภัณฑ์ของชุมชนสองชนิดนี้มาเป็นแนวคิดในการออกแบบ ซึ่งเป็นการนําเอาจุดเด่นของผลิตภัณฑ์มาประยุกต์ใช้ร่วมกับ
กระบวนการออกแบบ และกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นการทํางานร่วมระหว่าง ผู้ทรงภูมิปัญญา ผู้นําชุมชน นักวิชาการ
นักออกแบบ ผู้ประกอบการค้าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา และผู้วิจัยเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มาจากภูมิปัญญา และเป็นการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน เพื่อเป็นการพัฒนาทั้งส่วนภูมิปัญญา และพัฒนาบุคลากร ผู้วิจัยได้ออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์ที่สามารถเล่าเรื่องราว
สะท้อนวิถีชุมชน นําเสนอวิถีชีวิตของชุมชนผ่านผลิตภัณฑ์นี้ ผู้วิจัยได้กําหนดชื่อผลงานว่า “แสงแห่งบูรพา” หมายถึงความ
เจริญรุ่งเรืองของชุมชนบูรพา เนื่องมาจากภูมิปัญญาที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง ซึ่งสะท้อนวิถีชีวิต ความคิด และภูมิปัญญาของ
ชุมชนเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ผู้วิจัยได้มีการประเมินผลิตภัณฑ์ตามหลักมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ประเมินการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ตามเกณฑ์การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OPC) ประเมินการทดลองใช้งานผลิตภัณฑ์โคมไฟ โดย
ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าคะแนนเฉลี่ย(  )ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)จากโดยผู้เชี่ยวชาญ20 คน ประกอบด้วย
ตัวแทนผู้จําหน่ายเครื่องจักสานจํานวน 3 คน ตัวแทนผู้จําหน่ายผ้าไหมมัดหมี่ 10 คน นักวิชาการ 1 ท่าน เจ้าหน้าที่รัฐ 1 ท่าน
ปราชญ์ท้องถิ่น 2 ท่าน ผู้นําชุมชน 1 ท่าน นักออกแบบ 2 ท่าน และประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์โคมไฟที่เกิดจากการ
พัฒนาเครื่องจักสานร่วมกับผ้าไหมมัดหมี่ โดยใช้สถิติทดสอบ One Samples T-Test จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 248 คน โคมไฟที่
เกิดจากการพัฒนาเครื่องจักสานร่วมกับผ้าไหมมัดหมี่ของชุมชนบูรพา อําเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ มีผลตามการประเมินดังนี้
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1. มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช. 40/2546 ผลิตภัณฑ์จักสาน มีค่าคะแนนเฉลี่ย (  ) ที่ 4.44 อยู่ในระดับ ดี
และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ที่ 0.30
2. มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช. 17/2552 ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดหมี่ มีค่าคะแนนเฉลี่ย (  ) ที่ 4.81 อยู่ในระดับ ดี
มาก และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ที่ 0.20
3. เกณฑ์การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ มีค่าคะแนนเฉลี่ย (  ) ที่ 4.16 อยู่ในระดับ ดี และมีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ที่ 0.38
4. การทดสอบใช้งานผลิตภัณฑ์โคมไฟ มีค่าคะแนนเฉลี่ย(  )ที่ 4.59 อยู่ในระดับ ดีมาก และมีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ที่ 0.48
5. คุณภาพผลิตภัณฑ์โคมไฟ มีค่าคะแนนเฉลี่ย (  ) ที่ 4.50 อยู่ในระดับ ดีมาก และค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) ที่ 0.34
6. การประเมินความพึงพอใจต่อโคมไฟของกลุ่มตัวอย่าง One Samples T-Test มีคะเฉลี่ย (  ) ที่ 4.16 อยู่ใน
ระดับ ดี ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ (S.D.) 0.42 และมีคะแนนทดสอบที่ 0.027 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
คําสําคัญ : การพัฒนา, การออกแบบผลิตภัณฑ์, โคมไฟจักสาน, โคมไฟผ้าไหมมัดหมี่
ABSTRACT
The research objective is. 1) To design the lamp from developed of basketry and mudmee silk of,
Burapha village, Bankhwao district, Chaiyaphum province. 2) To assess satisfaction to the lamp from
developed of basketry and mudmee silk of, Burapha village, Bankhwao district, Chaiyaphum province. This
the research is conservation the local wisdom and empowering to the village. The researcher studied
preliminary data found, locals use a basketry to applied with a lamp has many year. But never
development product is to a product of the community, and researching from the electronics media found,
are producing bamboo lamp sold as a lot, but materials in use is cotton and mulberry paper to assembling.
The basketry and mudmee silk products are products that are unique to the village. the researchers was to
use the product of these two communities as a concept in the design. use a prominent point of the
product to applied with the design process and product development. Which is a collaboration between.
Ability folks. The headman. Academics. Designers. Wisdom products traders. And Researcher. To get a
product that comes from wisdom and a joint of the community. In order to development of the wisdom
and development of people. Researcher have designed and built products that can reflect their
community's story and present a way of life of the community through the this product. Researchers have
assigned name of product is. Light of Burapha. Because of the that wisdom is uniquely their own. Which
reflect lifestyle ideas and wisdom of the community. In order to get quality products, researcher has
evaluated product by Thai community product standards, assess the development of products by criteria
select the one tambon one product top (OTOP Champion), evaluating lamp products trial. Statistical
analysis data by, Average (  ), Standard deviations (S.D.) and evaluate the satisfaction with the lamp
products arising from the development of basketry and Mudmee Silk. Using the statistical test One sample
t-test from 248 representative sample. The evaluation results the lamp was developed in of basketry and
Mudmee Silk from Burapha Village, Ban Khwao district, Chaiyaphum province According to the evaluation
2
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1. Thai Community Products Standard (TCPs.) 40/2546 Wicker Product, The average (  ) at 4.44,
level is best, and The Standard deviations (SD) at 0.30
2. Thai Community Products Standard (TCPs.) 17/2552 Mudmee Silk Product, The average (  ) at
4.81, level is very best, and The Standard deviations (SD) at 0.20
3. Criteria select the one tambon one product top (OTOP Champion) The average (  ) at 4.16,
level is best, and The Standard deviations (SD) at 0.38
4. Evaluating lamp products trial. The average (  ) at 4.59, level is very best, and The Standard
deviations (SD) at 0.48
5. The quality of Lamp product standard. The average (  ) at 4.50, level is very best, and The
Standard deviations (SD) at 0.34
6. Assessing satisfaction towards the lamp from representative, of the sample One Samples TTest. The average (  ) at 4.16, level is best, and The Standard deviations (SD) at 0.42, results of statistical
tests at 0.027 statistically significant
Keywords: Development, Product design, Basketry lamps, Mudmee Silk Lamps

บทนํา
ชุมชนบูรพา อําเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ เป็นชุมชนดั้งเดิมที่มีวิวัฒนาการทางความรู้ความสามารถไม่ว่าจะเป็น
การทอผ้า เครื่องจักสาน เครื่องมือเครื่องใช้ภายในครัวเรือน เครื่องปั้นดินเผา เครื่องมือเครื่องใช้การเกษตร เครื่องดนตรีและ
กรรมวิธีการถนอมอาหาร จากการศึกษาข้อมูลภูมิปัญญาด้านเครื่องจักสานและผ้าไหมมัดหมี่ของชุมชนบูรพา อําเภอบ้านเขว้า
จังหวัดชัยภูมิ พบว่าด้านการทําเครื่องจักสานมีการสืบทอดกันมานานพร้อมกันนั้นยังเป็นภูมิปัญญาสําคัญของชุมชน เพราะการ
ประกอบอาชีพทางการเกษตรจําเป็นต้องมีเครื่องมือเครื่องใช้ที่สามารถตอบสนองความต้องการ ทําให้มีการผลิตเครื่องจักสาน
เพื่อเป็นเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ ในการทํางานและการดํารงชีวิต ตัวอย่างเช่น สุ่มใช้ขังสัตว์เลี้ยง กระบุง ตะกร้า
กระจาด กระด้งใช้ใส่ของ กระติบข้าวใช้เก็บอาหาร อุปกรณ์จับสัตว์อีกหลายชนิด และยังมีผลิตภัณฑ์จักสานอื่นๆอีกมากมาย
วัสดุที่ใช้ก็หาได้จากท้องถิ่น เช่น หวาย ไม้ไผ่ หญ้าโจด ต้นกก ในปัจจุบันความนิยมชมชอบเครื่องจักสานไม่ได้มีทีท่าว่าจะลด
น้อยลงแต่กลับได้รับความนิยมอย่างมากยกตัวอย่างเช่น โตกซึ่งเป็นภาชนะรองรับภาชนะใส่อาหารสําหรับงานบุญหรือการ
ต้อนรับแขก และตะกร้า กระบุง กระด้ง กระจาดที่ใช้ในการประกอบอาชีพทางการเกษตร เป็นต้น (ศุภชัย เขว้าชัย. ปราชญ์
ชุมชน อายุ 47 ปี สัมภาษณ์, 2 ตุลาคม 2555) และในด้านการทําผ้าไหมมัดหมี่ของชุมชนบูรพาพบว่า ได้รับความนิยมเป็นอัน
มาก ด้วยเอกลักษณ์และสีสันของลวดลาย และมีความมันวาวและทนทานกว่าที่อื่น เมื่อนําไปตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าสวมใส่ก็สบายไม่
รู้สึกอึดอัด ผ้าไหมมัดหมี่ของชุมชนบูรพามีผู้นิยมนําไปตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าเพื่อใช้ในงานพิธีต่างๆ เช่น งานแต่งงาน งานบวช
งานราชพิธี เป็นของขวัญของกํานัล ด้วยคุณภาพของผ้าไหม ลวดลายที่แปลกตาและผีมือที่ประณีต ลายผ้าที่มีเอกลักษณ์
สะท้อนถึงวิถีการดําเนินชีวิตและความเชื่อของชุมชน ก่อให้เกิดจินตนาการคิดค้นออกมาเป็นลวดลายต่างๆบนผืนผ้าที่ถ่ายทอด
กันมาจนถึงปัจจุบัน (ประพันธ์ เกิดถาวร อายุ 54 ปี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14 สัมภาษณ์, 2 ตุลาคม 2555)
จากการศึกษาพบว่า ผลิตภัณฑ์ของชุมชนยังไม่ได้มีการพัฒนาทั้งด้านวัสดุ ด้านรูปแบบ และการนํามาใช้ จึงทําให้
ยังไม่มีความหลากหลาย แม้ภูมิปัญญาของท้องถิ่นนี้จะเป็นภูมิปัญญาที่มีอยู่ทั่วไป มีกระบวนการผลิตที่ดีแต่ไม่มีกระบวนการ
ออกแบบทําให้ไม่มีการพัฒนารูปแบบให้มีความหลากหลาย และตอบสนองต่อความต้องการ รวมไปถึงไม่มีการให้ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีต่างๆให้กับชาวบ้านทําให้ผลิตภัณฑ์ของชุมชนมีรูปแบบเดิมๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องจักสานที่ไม่เคยมีการพัฒนา
รูปแบบและประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์ จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)
3
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มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของคนให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพ ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับนี้ได้มีการสนับสนุนการศึกษาและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย เนื่องจากประเทศไทย
จะต้องเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็วและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เป็นทั้ง
โอกาสและความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะข้อผูกพันที่จะเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 จึงจําเป็นต้องสร้าง
ภูมิคุ้มกันคนในประเทศให้เข้มแข็งขึ้น และใช้ในการเตรียมความพร้อมให้แก่คน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้
สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปเพื่อประโยชน์
สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะนําองค์ความรู้ทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และการออกแบบช่วยพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ดังกล่าว แต่การพัฒนานั้นต้องควบคู่กับการอนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญา และ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นด้วย ผสมผสานกับศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและเอกลักษณ์ของจังหวัด
ชั ย ภู มิ เพื่ อ ดํ า รงรั ก ษาภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น พร้ อ มกั น นี้ ยั ง ให้ ค วามสํ า คั ญ ในการศึ ก ษาถึ ง ความต้ อ งการ เพื่ อ เผยแพร่ แ ละ
ประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิอีกทางหนึ่ง และเป็นการพัฒนาศักยภาพภูมิปัญญาของชุมชนบูรพา อําเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อออกแบบโคมไฟที่เกิดจากการพัฒนาเครื่องจักสานร่วมกับผ้าไหมมัดหมี่ของชุมชนบูรพา อําเภอบ้านเขว้า
จังหวัดชัยภูมิ
2. เพื่อประเมินความพึงพอใจโคมไฟที่เกิดจากการพัฒนาเครื่องจักสานร่วมกับผ้าไหมมัดหมี่ ของชุมชนบูรพา อําเภอ
บ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านเครื่องจักสานและผ้าไหมมัดหมี่ของชุมชนบูรพา อําเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้สําหรับชุมชนและนําความรู้ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ในคราวต่อไป
2. ได้ผลิตภัณฑ์โคมไฟที่เกิดจากการพัฒนาเครื่องจักสานร่วมกับผ้าไหมมัดหมี่ของชุมชนบูรพา อําเภอบ้านเขว้า
จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งผ่านกระบวนการออกแบบและกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
3. ได้ข้อมูลความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับสินค้าชุมชน เพื่อเป็นสินค้าทางเลือกใหม่ๆให้กับผู้บริโภค
4. ได้ผลการวิจัยที่สามารถขยายผลไปสู่การพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานของชุมชนอื่นได้

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาเครื่องจักสานร่วมกับผ้าไหมมัดหมี่เพื่อการออกแบบโคมไฟของชุมชนบูรพา
อําเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยจากการศึกษาแนวคิดดังต่อไปนี้
1. กรอบแนวคิดด้านการศึกษาภูมิปัญญา ผู้วิจัยทําการศึกษาถึงผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาที่มีอยู่ แนวทางในการสร้าง
ผลิตภัณฑ์ ศึกษาจุดเด่น ข้อดี ข้อด้อย ของผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา ผู้วิจัยได้สรุปแนวทางการศึกษาของคณะกรรมการโครงการ
สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ (2550, เล่มที่ 23 หน้า 17) ไว้ดังนี้
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1.1 ความเชื่อ ประเพณีและวัฒนธรรม
1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติ และคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ
1.3 ความรู้ ทักษะ การแก้ปัญหา กิจกรรมในวิถีชีวิตของคน และการเรียนรู้เพื่อความอยู่รอด
1.4 ลักษณะเฉพาะมีเอกลักษณ์ในตัวเอง
1.5 การเปลี่ยนแปลงเพื่อการปรับสมดุลในการพัฒนาสังคม การจัดการ และการปรับตัว
2. กรอบแนวคิดด้านการออกแบบโคมไฟ ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาการออกแบบโคมไฟในด้าน ลักษณะเฉพาะของโคม
ไฟ โคมไฟลักษณะต่างๆ ผลิตภัณฑ์โคมไฟจากภูมิปัญญา และแนวโน้มด้านการออกแบบโคมไฟ เพื่อให้การออกแบบโคมไฟ
เป็นไปตามลักษณะที่ถูกต้องผู้วิจัยสรุปหลักการต่างๆ ดังนี้
2.1 หน้าที่ของโคมไฟของมนตรี เงาเดช (2551, หน้า 4-1) ได้ดังนี้
- ป้องกันหลอดไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบจากการกระทบจากภายนอก
- เป็นที่ในการจับยึดหลอดไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า และอุปกรณ์ประกอบ
- เพื่อบังคับทิศทางของแสงที่ออกมาจากหลอดไฟฟ้าไปตามทิศทางที่ต้องการ
- ให้ความสวยงาม ประดับในพื้นที่ที่ติดตั้ง
2.2 หลักการออกแบบของนวลน้อย บุญวงษ์ (2528, หน้า17-19) ได้ดังนี้
- หน้าที่ใช้สอย (Function)
- ความสวยงามน่าใช้ (Aesthetics or sales appeal)
- ความสะดวกสบายในการใช้ (Ergonomics)
- ความปลอดภัย (Safety)
- การบํารุงรักษาและซ่อมแซม (Maintenance)
3. กรอบแนวคิดด้านกระบวนการออกแบบและกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผู้วิจัยทําการศึกษาถึงแนวทางการ
ออกแบบที่สอดคล้องดังนี้
3.1 กระบวนการออกแบบเป็นวิธีการในการออกแบบเพื่อให้การออกแบบบรรลุวัตถุประสงค์ผู้วิจัยได้ศึกษาถึง
กระบวนการออกแบบของนวลน้อย บุญวงษ์ (2530, หน้า134-139) และนิรัช สุดสังข์ (2548, หน้า 31-36) โดยสามารถสรุปได้
ดังต่อไปนี้
- การกําหนดขอบเขตข้อมูลและกําหนดแนวความคิดเบื้องต้น
- การกลั่นกรองและคัดเลือกรูปแบบเพื่อออกแบบร่าง
- การสร้างแบบเพื่อกําหนดขนาดและรายละเอียด
- การสร้างชิ้นงานต้นแบบเพื่อวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์และประเมินผล
3.2 กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นวิธีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคมาก
ที่สุด ผู้วิจัยได้ศึกษาถึงกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของธีระชัย สุขสด (2544, หน้า 96 - 105) และนิรัช สุดสังข์ (2548, หน้า
41) โดยสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
- กําหนดแนวความคิด ประเมินคัดสรรแนวความคิดและ
- ทดสอบแนวความคิดผลิตภัณฑ์ใหม่
- การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด วิเคราะห์สภาพทางธุรกิจ
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ ทดสอบผลิตภัณฑ์ทดสอบตลาด
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4. ด้านการประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้การออกแบบสัมฤทธิ์ผลผู้วิจัยได้เลือกการประเมินคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์โดยใช้เกณฑ์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน(มผช.)ดังต่อไปนี้
4.1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.40/2546 ผลิตภัณฑ์จักสาน
4.2 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.17/2552 ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดหมี่
4.3 เกณฑ์การคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

ขอบเขตการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 690 คนประกอบด้วย
1.1 ประชากร ได้แก่
1.1.1 ผู้เชี่ยวชาญ 20 คน ประกอบด้วย
- ผู้จําหน่ายเครื่องจักสานจํานวน 3 แห่งเลือกตัวแทน 3 คน
- ผู้จําหน่ายผ้าไหมมัดหมี่ 10 แห่ง เลือกตัวแทน 10 คน
- นักวิชาการ 1 ท่าน
- เจ้าหน้าที่รัฐ 1 ท่าน
- ปราชญ์ท้องถิ่น 2 ท่าน
- ผู้นําชุมชน 1 ท่าน
- นักออกแบบ 2 ท่าน
1.1.2 ประชากรในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง จํานวน 670 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามแนวคิดทฤษฎีของ Krejcie and Morgan
ได้ประชากรกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 248 คน ประกอบด้วย
- ผู้เชี่ยวชาญ
จํานวน 20 คน
- ประชาชนทั่วไป จํานวน 228 คน
2. ตัวแปรที่ศึกษา
2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ โคมไฟที่เกิดจากการพัฒนาเครื่องจักสานร่วมกับผ้าไหมมัดหมี่ ของชุมชนบูรพา อําเภอ
บ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อโคมไฟ ประกอบด้วย
- ความมีเอกลักษณะ ตามลักษณะทางภูมิปัญญา
- ความสะดวกสบายในการใช้งาน
- ความประณีต สวยงาม น่าใช้
3. ขอบเขตของเนื้อหา
3.1 แนวคิดทางภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับจุดมุ่งหมายในการวิจัย ศึกษาวิธีคิดและการเชื่อมโยงระหว่างแนวคิดกับ
วิถีชีวิต เพื่อนําไปพัฒนาสร้างผลิตภัณฑ์โคมไฟต้นแบบ
3.2 กรรมวิธีในการสร้างผลิตภัณฑ์ทางภูมิปัญญา ศึกษากระบวนการวิธีเพื่อศึกษาและพัฒนาการกระบวนเตรียม
วัสดุให้ได้ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
3.3 กระบวนการออกแบบ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยมุ่งเน้นทั้งกระบวนการผลิตเพื่อและกระบวนการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้ผลิตภัณฑ์โคมไฟที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์
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วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาเครื่องจักสานร่วมกับผ้าไหมมัดหมี่เพื่อออกแบบโคมไฟของชุมชนบูรพานี้ มีจุดมุ่งหมาย
เพื่อ ศึกษาแนวคิดทางภูมิปัญญา เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดจนการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์
เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามวัตถุประสงค์ผู้วิจัยต้องทําการศึกษารูปแบบผลิตภัณฑ์โคมไฟจากภูมิปัญญาที่มีจําหน่ายเพื่อนํามา
เป็นแนวทาง ขั้นตอนการดําเนินงานในการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน ผ้าไหมมัดหมี่ จากภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
ชุมชนบูรพา อําเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิดังนี้
ขั้นที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน เป็นการศึกษาภูมิปัญญาด้วยวิธีสัมภาษณ์ สํารวจ สังเกตการณ์ และศึกษางานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง
ขั้นที่ 2 การออกแบบ เป็นการสร้างกรอบแนวคิดของรูปแบบโดยใช้ข้อมูลในขั้นตอนที่ 1 นํามาวิเคราะห์สังเคราะห์
ข้อมูลเพื่อสร้างแบบร่าง สร้างแบบร่างจากแนวคิดทางภูมิปัญหา ส่งแบบร่างให้ผู้เชี่ยวชาญประเมิน นํารูปแบบที่ผ่านการประเมิน
ไปสร้างผลิตภัณฑ์
ขั้นที่ 3 ทดลองใช้และประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ เป็นการวางแผนการทดลองใช้งานผลิตภัณฑ์ และประเมินคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ และเพื่อทดลองรูปแบบ ดําเนินการใช้งานผลิตภัณฑ์ เก็บรวบรวมข้อมูล
ขั้นที่ 4 การประเมินความพึงพอใจ เป็นการนําเสนอ เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ และสอบถามต่อประชาชนทั่วไป เพื่อ
วิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างเปรียบเทียบความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์โคมไฟ

นิยามศัพท์เฉพาะ
1. โคมไฟ หมายถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่สามารถให้แสงสว่างได้ด้วยหลอดไฟ เป็นองค์ประกอบรวม หลอดไฟ
ตัวโคม และอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบไฟฟ้า โดยโคมไฟที่กล่าวถึงในการวิจัยนี้คือ อุปกรณ์ให้แสงสว่างที่เกิดจากเครื่องจักสาน
ผสมผสานร่วมกับผ้าไหมมัดหมี่ประกอบรวมกัน ของชุมชนบูรพา อําเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
2. การพัฒนา หมายถึงการนําสิ่งที่มีอยู่แล้วมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ทําให้ดีขึ้นโดยผ่านลําดับขั้นตอนต่างๆ ในที่นี้
คือการพัฒนาเครื่องจักสานร่วมกับผ้าไหมมัดหมี่เพื่อออกแบบโคมไฟของชุมชนบูรพา อําเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
3. ภูมิปัญญา หมายถึงความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นความรู้ความสามารถอันเป็น
พื้นฐานในการดํารงชีวิต เป็นองค์ความรู้ในการสร้างเครื่องมือเครื่องใช้ เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม รวมไปถึงการตอบสนองความเชื่อ
ความศรัทราของชุมชนบูรพา อําเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
4. เครื่องจักสาน หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการนําวัสดุที่มีลักษณะเป็นเส้น นํามา ถัก พัน สอด สาน เพื่อผลิต
เครื่องมือเครื่องใช้ ของชุมชนบูรพา อําเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
5. ผ้าไหมมัดหมี่ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการนําเส้นใยของรังไหมมาสร้างลวดลายโดยใช้เทคนิคการมัด
เส้นด้ายก่อนนําไปย้อมสีเพื่อให้เกิดเป็นลวดลายต่างๆ แล้วนํามาทอเป็นผืนของชุมชนบูรพา อําเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
6. การออกแบบ หมายถึงการวางแผนทํางานโดยมีขั้นตอนในการทํางานหรือกระบวนการทํางานเพื่อให้การทํางาน
บรรลุผลนั้นๆ โดยอาศัยหลักการออกแบบ กระบวนการออกแบบและกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในที่นี้คือการออกแบบโคม
ไฟจากการผสมผสานเรื่องจักสานร่วมกับผ้าไหมมัดหมี่ของชุมชนบูรพา อําเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
7. ประเมินความพึงพอใจ หมายถึงการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์รวบรวมความคิดเห็นต่อโคมไฟที่เกิดจากการ
นําเครื่องจักสานผสมผสานร่วมกับผ้าไหมมัดหมี่ ในด้านความสะดวกสบายในการใช้งาน ประเมินความประณีต สวยงาม น่าใช้
และประเมินความมีเอกลักษณะ ตามลักษณะทางภูมิปัญญา

7

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2557
____________________________________________________________________________

สมมติฐานของการวิจัย
โคมไฟ ที่เกิดจากการพัฒนาเครื่องจักสานร่วมกับผ้าไหมมัดหมี่ ของชุมชนบูรพา อําเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ มีผล
การประเมินผลิตภัณฑ์จากกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับดี

ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาเครื่องจักสานร่วมกับผ้าไหมมัดหมี่เพื่อออกแบบโคมไฟของชุมชนบูรพา อําเภอบ้านเขว้า
จังหวัดชัยภูมิ มีขั้นตอนกระบวนการซึ่งสามารถจําแนกได้ดังนี้
1. ผลการออกแบบโคมไฟที่เกิดจากการพัฒนาเครื่องจักสานร่วมกับผ้าไหมมัดหมี่ของชุมชนบูรพา อําเภอบ้านเขว้า
จังหวัดชัยภูมิ
ผู้วิจัยได้พัฒนากระบวนการผลิตเครื่องจักสานและผ้าไหมมัดหมี่ นํามาบูรณาการร่วมกัน โดยใช้กระบวนการ
ออกแบบ และกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ยกเอาแนวคิดการสร้างสรรค์ผลงานด้านความงามของธรรมชาติ เลือกใช้รูปทรง
เรขาคณิตผสานกับลวดลายขัด จากแรงบันดาลใจของแนวคิดภูมิปัญญาด้านความรู้ ทักษะ กิจกรรมในวิถีชีวิตของคน การ
แก้ปัญหา การจัดการ การปรับตัวและการเรียนรู้เพื่อความอยู่รอด ผู้วิจัยออกแบบลวดลายบนโคมไฟจาก ลวดลายผ้าไหมมัดหมี่
ลายกะจับ ซึ่งเป็นลายเอกลักษณ์ของจังหวัดชัยภูมิ โดยโคมไฟชุดนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการออกแบบร่วมกันระหว่างนักวิจัย
นักออกแบบ และปราชญ์ท้องถิ่น ที่ผา่ นการประเมินผลร่วมกันระหว่างปราชญ์ท้องถิ่น ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค เพื่อให้การ
ออกแบบโคมไฟบรรลุตามวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยได้ใช้กระบวนการออกแบบและกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยมีขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน เป็นการศึกษาภูมิปัญญาด้วยวิธีสัมภาษณ์ สํารวจ สังเกตการณ์ และศึกษางานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง ผลที่ได้จากขั้นตอนนี้ ทําให้ได้ข้อมูลกระบวนการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา ประกอบด้วย แนวคิดการ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา กระบวนการสร้างผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา เก็บรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาของชุมชน
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ภาพ 1-2 ลงพื้นที่สัมภาษณ์ ผู้ใหญ่บ้าน ประพันธ์ เกิดถาวร และ คุณศุภชัย เขว้าชัย
ที่มา : เลิศ วรแสง วันที่ 2 ตุลาคม 2556
ขั้นที่ 2 การออกแบบเป็นการสร้างกรอบแนวคิดของรูปแบบโดยใช้ข้อมูลในขั้นตอนที่1นํามาวิเคราะห์สังเคราะห์
ข้อมูลเพื่อสร้างแบบร่าง สร้างแบบร่างจากแนวคิดทางภูมิปัญญา ส่งแบบร่างให้ผู้เชี่ยวชาญประเมิน นํารูปแบบที่ผ่านการ
ประเมินไปสร้างผลิตภัณฑ์ ผลที่ได้จากขั้นตอนนี้ ได้รูปแบบโคมไฟผลิตภัณฑ์ของชุมชน ได้แนวคิดใหม่ในการสร้างสรรค์สร้าง
ผลิตภัณฑ์ ได้รูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ของชุมชน

ภาพ 3 แรงบันดาลใจจากภูมิปัญญา ประกอบด้วย กวัก ลอบ และเมล็ดข้าว
ที่มา : เลิศ วรแสง เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2556

ภาพ 4 ภาพแนวโน้มการออกแบบโคมไฟไม้ไผ่ (Design Trend)
ที่มา : จาก onlineshopping.maehongsontoday.com เมื่อวันที่ 2มิถุนายน 2556
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ภาพ 5 ภาพร่างจากแรงบันดาลใจ
ที่มา : เลิศ วรแสง เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2556

โคมไฟเพดาน
Ceiling Lamp

โคมไฟตั้งพืน้
Floor Lamp

โคมไฟผนัง
Wall Lamp

โคมไฟตั้งตั้งโต๊ะ
Desk Lamp
ภาพ 6 ภาพออโธกราฟิค แสดงแบบโคมไฟ
ที่มา : เลิศ วรแสง วันที่ 15 กรกฎาคม 2556
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ภาพ 7-14 การผลิตภัณฑ์โคมไฟจากการพัฒนาเครื่องจักสานร่วมกับผ้าไหมมัดหมี่
ที่มา : เลิศ วรแสง ถ่ายวันที่ 10-30 กันยายน 2556
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ภาพ 15-18 ผลิตภัณฑ์โคมไฟจากการพัฒนาเครื่องจักสานร่วมกับผ้าไหมมัดหมี่
ที่มา : เลิศ วรแสง ถ่ายวันที่ 10 ตุลาคม 2556
ขั้นที่ 3 ทดลองใช้และประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ เป็นการวางแผนการทดลองใช้งานผลิตภัณฑ์ และประเมิน
คุณภาพผลิตภัณฑ์ และเพื่อทดลองรูปแบบ ดําเนินการใช้งานผลิตภัณฑ์ เก็บรวบรวมข้อมูล ผลที่ได้จากขั้นตอนนี้ ทําให้ได้
ประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้ประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ ด้วยเกณฑ์คัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์
ชุมชน
การประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้การออกแบบสัมฤทธิ์ผลผู้วิจัยได้เลือกการประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์
โดยใช้เกณฑ์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และการประเมินผลิตภัณฑ์ ดังต่อไปนี้
1. มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.40/2546 ผลิตภัณฑ์จักสาน
2. มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.17/2552 ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดหมี่
3. เกณฑ์การคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
4. การทดสอบการใช้งานผลิตภัณฑ์โคมไฟอันเกิดจากการผสมผสานเครื่องจักสานร่วมกับผ้าไหมมัดหมี่
และให้ทําการประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ 20 คน ประกอบด้วย ตัวแทนผู้จําหน่ายเครื่องจักสานจํานวน 3
คน ตัวแทนผู้จําหน่ายผ้าไหมมัดหมี่ 10 คน นักวิชาการ 1 ท่าน เจ้าหน้าที่รัฐ 1 ท่าน ปราชญ์ท้องถิ่น 2 ท่าน ผู้นําชุมชน 1 ท่าน
นักออกแบบ 2 ท่าน
ส่วนที่ 1 การประเมินด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.40/2546 ผลิตภัณฑ์จักสาน
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ตารางที่ 1 แสดงการประเมินด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.40/2546 ผลิตภัณฑ์จักสาน (n=20)
ด้าน
รายการประเมิน
S.D.
ระดับ

4.33
0.48
ดี
1 ความประณีต สวยงามในการสาน
2 เส้นตอกปราศจากเส้นขน เสี้ยน ฝุ่นผง และรา
4.00
0.00
ดี
3 การยึดเพื่อให้เกิดความแข็งแรง เรียบร้อย และสวยงาม
5.00
0.00
ดีมาก
4 การย้อมสีเส้นตอกสม่ําเสมอ
4.19
0.40
ดี
5 การสีเส้นตอก
4.24
0.44
ดี
6 การทาสารเคลือบเงา
4.33
0.48
ดี
7 เส้นตอกไม่หด บิด แตกหัก และมีขนาดใกล้เคียงกัน
5.00
0.00
ดีมาก
8 ความเป็นเอกภาพและเอกลักษณ์ของลวดลาย
4.62
0.50
ดีมาก
9 มีความเหมาะสมโดยรวม
4.24
0.44
ดี
ค่าเฉลี่ย
4.44
0.30
ดี
ส่วนที่ 2 การประเมินด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.17/2552ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดหมี่
ตารางที่ 2 แสดงการประเมินด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.17/2552ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดหมี่ (n=20)
ด้าน
1
2
3
4
5
6
7

รายการประเมิน
ความประณีต สวยงามในการทอ
ความสม่ําเสมอของเส้นไหม
ลวดลายต้องสวยงาม มีความต่อเนื่องของลาย
การมัดย้อมเรียบร้อยไม่ซึม
ความสม่ําเสมอของสีที่ใช้
ความเป็นเอกภาพและเอกลักษณ์ของลวดลาย
มีความเหมาะสมโดยรวม
ค่าเฉลี่ย



4.71
4.67
4.29
5.00
5.00
5.00
5.00
4.81

S.D.
0.46
0.48
0.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.20

ส่วนที่ 3 ประเมินด้านเกณฑ์การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย2555 (OPC2555)
ตารางที่ 3 แสดงประเด็นที่ 1 ประเมินด้านการผลิต (n=20)
ด้าน
รายการประเมิน
S.D.

1 แหล่งที่มาของวัตถุดิบอยู่ในประเทศไทย
5.00
0.00
2 การขยายปัจจัยการผลิตเป็นไปได้มาก
4.67
0.48
3 การรักษาสิ่งแวดล้อมในการผลิต
4.86
0.36
4 ศักยภาพในการผลิตจํานวนมากเพื่อจําหน่าย
4.86
0.36
ค่าเฉลี่ย
4.85
0.30
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ระดับ
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ระดับ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
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ตารางที่ 4 แสดงประเด็นที่ 2 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (n=20)
ด้าน
รายการประเมิน
1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรอบ1ปี
2 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์
3 รูปแบบของบรรจุภัณฑ์
ค่าเฉลี่ย
ตารางที่ 5 แสดงประเด็นที่ 3 ด้านความเข้มแข็งชุมชน (n=20)
ด้าน
รายการประเมิน
1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรอบ1ปี
2 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์
3 รูปแบบของบรรจุภัณฑ์
ค่าเฉลี่ย
ตารางที่ 6 แสดงประเด็นที่ 4 ด้านการตลาด (n=20)
ด้าน
รายการประเมิน
1 แหล่งจําหน่ายหลักของสินค้า
2 รายได้เมื่อเทียบกับที่ผ่านมา
3 ความต่อเนื่องของตลาด ในการเลือกซื้อ
4 เรื่องราวของผลิตภัณฑ์ มีการบันทึกและนําเสนอ
5 มีความเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นหรือไม่
ค่าเฉลี่ย
ตารางที่ 7 แสดงประเด็นที่ 5 ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ (n=20)
ด้าน
รายการประเมิน
1 ความประณีต สวยงามในการผลิต
2 มีลักษณะ การออกแบบ ความเข้ากันได้
3 คุณสมบัติพึงมี สามารถขายได้ในต่างประเทศ
4 คุณภาพของวัสดุ วัตถุดิบในการผลิต
5 ความมีเอกลักษณ์ในการออกแบบ
6 การใช้งาน
7 โอกาสทางการตลาดส่งออก
ค่าเฉลี่ย
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4.76
3.81
3.90
4.16

S.D.
0.44
0.40
0.30
0.38

ระดับ
ดีมาก
ดี
ดี
ดี



S.D.
0.51
0.54
0.65
0.57

ระดับ
ดี
ดี
ดี
ดี



S.D.
0.30
0.30
0.36
0.46
0.51
0.39

ระดับ
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

4.43
4.10
3.86
4.13

4.10
4.90
3.86
4.71
4.43
4.40



4.48
5.00
4.19
4.00
4.29
4.05
4.29
4.33

S.D.
0.51
0.00
0.51
0.00
0.46
0.22
0.46
0.31

ระดับ
ดี
ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
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ตารางที่ 8 แสดงสรุปการประเมินด้านเกณฑ์การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย2555(OPC2555)
ด้าน
รายการประเมิน
S.D.
ระดับ

1 ประเด็นที่ 1 ประเมินด้านการผลิต
4.85
0.30
ดีมาก
2 ประเด็นที่ 2 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์
4.16
0.38
ดี
3 ประเด็นที่ 3 ด้านความเข้มแข็งชุมชน
4.18
0.57
ดี
4 ประเด็นที่ 4 ด้านการตลาด
4.44
0.39
ดี
5 ประเด็นที่ 5 ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์
4.33
0.31
ดี
ค่าเฉลี่ย
4.39
0.39
ดี
ส่วนที่ 4 ประเมินการทดสอบการใช้งานผลิตภัณฑ์โคมไฟอันเกิดจากการผสมผสานเครื่องจักสานร่วมกับผ้าไหมมัดหมี่
ตารางที่ 9 แสดงประเมินการทดสอบการใช้งานผลิตภัณฑ์โคมไฟอันเกิดจากการผสมผสานเครื่องจักสาน
ร่วมกับผ้าไหมมัดหมี่ (n=20)
ด้าน
รายการประเมิน
S.D.
ระดับ

1 รูปร่าง รูปทรง
4.48
0.51
ดี
2 สีสัน ลวดลาย
4.38
0.50
ดี
3 การใช้งาน (ติดตั้ง นําไปใช้งาน)
4.38
0.50
ดี
4 การดูแลรักษา
4.62
0.50
ดีมาก
5 การซ่อมบํารุง
4.81
0.40
ดีมาก
6 การให้แสงสว่างความเหมาะสมต่อการใช้งาน
4.71
0.46
ดีมาก
7 ลักษณะการส่องสว่าง
4.71
0.46
ดีมาก
ค่าเฉลี่ย
4.59
0.48
ดีมาก
ตารางที่ 10 แสดงสรุปผลการประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ด้าน
รายการประเมิน
1 มผช.40/2546 ผลิตภัณฑ์จักสาน
2 มผช.17/2552 ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดหมี่
3 เกณฑ์การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย
2555(OPC2555)
4 การทดสอบการใช้งานผลิตภัณฑ์โคมไฟ
ค่าเฉลี่ย

4.44
4.81

S.D.
0.30
0.20

ระดับ
ดี
ดีมาก

4.16
4.59
4.50

0.38
0.48
0.34

ดี
ดีมาก
ดีมาก



ขั้นที่ 4 การประเมินความพึงพอใจ เป็นการนําเสนอ เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ และสอบถามต่อประชาชนทั่วไป เพื่อ
วิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง ผลที่ได้จากขั้นตอนนี้ ข้อมูล ทัศนะคติ แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนแนว
ทางด้านการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ การประเมินความพึงพอใจโคมไฟที่สร้างสรรค์จากเครื่องจักสานร่วมกับผ้า
ไหมมัดหมี่ ผู้วิจัยได้กําหนดขอบเขตของการประเมินดังนี้
1. ประโยชน์ใช้สอย
2. รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์
15
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3. ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง
4. ศักยภาพเกี่ยวกับโคมไฟ
5. ปัจจัยที่มีแรงจูงใจในการเลือกซื้อโคมไฟ
5.1 ด้านเหตุผล
5.2 ด้านอารมณ์
2. ผลการประเมินความพึงพอใจโคมไฟที่เกิดจากการพัฒนาเครื่องจักสานร่วมกับผ้าไหมมัดหมี่ของชุมชนบูรพา
อําเภอบ้านเขว้าจังหวัดชัยภูมิ
ตารางที่ 11 แสดงการประเมินความพึงพอใจ (N=248)
ด้าน
รายการประเมิน
1 ด้านประโยชน์ใช้สอย
2 ด้านความเหมาะสมในการใช้งาน
3 ด้านขนาดของโคมไฟ
4 ด้านรูปแบบของโคมไฟ
5 ด้านสีสัน
6 ด้านลวดลาย
7 ด้านแสงที่ได้ของโคมไฟ
8 ด้านการซ่อมบํารุง ง่ายต่อการดูแลรักษา
9 ด้านความเหมาะสม ด้านราคา
10 ซื้อโคมไฟนี้เพราะเหมาะสมกับการใช้งาน
ค่าเฉลี่ย
* มีนัยความสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0 .05



4.41
4.07
4.03
4.06
4.47
4.50
4.33
3.83
3.66
4.25
4.16

S.D.
0.49
0.26
0.34
0.23
0.63
0.50
0.47
0.38
0.47
0.47
0.42

t
29.106*
34.685*
25.011*
37.893*
24.227*
31.560*
27.800*
13.855*
5.356*
25.165*
25.466*

p
0.031
0.017
0.021
0.015
0.040
0.032
0.030
0.024
0.030
0.030
0.027

สรุปผลการวิจยั
จากข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยนําข้อมูลที่ได้รับมาทําการตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลก่อนแล้วนําข้อมูลที่ถูกต้องมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการคํานวณค่าสถิติมีหลักในการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยแจกแจงความถี่และหาค่าความแปรปรวนของคุณภาพผลิตภัณฑ์โคมไฟมีคุณภาพในระดับ ดีมาก มีค่าเฉลี่ยที่ 4.50 ค่า
มาตรฐานที่ 0.34 ในด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช. 40/2546 ผลิตภัณฑ์จักสาน อยู่ในระดับ ดี มีค่าคะแนนเฉลี่ย (  ) ที่
4.44 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ที่ 0.30 จากค่าที่ได้แสดงให้เห็นถึงความ ในด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.17/2552
ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดหมี่ อยู่ในระดับ ดีมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย (  ) ที่ 4.81 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ที่ 0.20 ในด้านเกณฑ์
การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับ ดี มีค่าคะแนนเฉลี่ย (  ) ที่ 4.16 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ที่ 0.38 ในด้านการทดสอบใช้งานผลิตภัณ ฑ์โคมไฟ อยู่ในระดับ ดีมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย(  )ที่ 4.59และมีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ที่ 0.48 ในด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์โคมไฟ อยู่ในระดับ ดีมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย (  ) ที่ 4.50 และค่าเฉลี่ยส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ที่ 0.34 ในด้านการประเมินความพึงพอใจต่อโคมไฟของกลุ่มตัวอย่าง One Samples T-Test มีคะ
เฉลี่ย (  ) ที่ 4.16 อยู่ในระดับ ดี ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่(S.D.) 0.42 และมีคะแนนทดสอบที่ 0.027 อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ โดยกําหนดเกณฑ์ในการวิจัยไว้ที่ระดับดี (3.51-4.50) จากผลการประเมิน ผลิตภัณฑ์โคมไฟอันเกิดจากการผสมผสาน
เครื่องจักสานร่วมกับผ้าไหมมัดหมี่ของชุมชนบูรพา อําเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ มีผลสัมฤทธิ์ตามสมมุติฐาน
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อภิปรายผลการวิจัย
การพัฒนาเครื่องจักสานร่วมกับผ้าไหมมัดหมี่เพื่อออกแบบโคมไฟของชุมชนบูรพา อําเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
เป็นการนําเอาจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่และเครื่องจักสาน ทั้งด้านลวดลาย สีสัน และกระบวนการผลิต นํามาสร้างเป็น
โคมไฟที่เอกลักษณ์ของชุมชน ผู้วิจัยมุ่งศึกษาถึงกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา เพื่อนํามาออกแบบโคมไฟ โดยมีผู้นํา
ชุมชน ผู้ทรงภูมิปัญญา ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ นักออกแบบ ผู้จําหน่ายสินค้า และประชาชนทั่วไป รวม 248 คน ประเมินให้
คะแนน โดยมีจุดมุ่งหมายการวิจัยดังนี้
จุดมุ่งหมายที่ 1 เพื่อออกแบบโคมไฟจากการพัฒนาเครื่องจักสานร่วมกับผ้าไหมมัดหมี่ของชุมชนบูรพา อําเภอบ้าน
เขว้า จังหวัดชัยภูมิ
จากการออกแบบพบว่า การออกแบบโดยใช้แนวคิดของภูมิปัญญา ในการออกแบบรูปทรง และออกแบบลวดลายบน
ตัวโคมไฟให้มีความสวยงาม เป็นการนําเอาจุดเด่นของผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานและผ้าไหมมัดหมี่ซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์
ผสมผสานกับการออกแบบสร้างสรรค์ที่แสดงให้เห็นถึงความกลมกลืนระหว่าง ความนิยมในปัจจุบันกับรูปแบบลายดั้งเดิม เน้น
ความสวย สะดุดตา แปลกใหม่
1. ด้านการออกแบบโคมไฟอันเกิดจาก การพัฒนาเครื่องจักสานร่วมกับผ้าไหมมัดหมี่เพื่อออกแบบโคมไฟของชุมชน
บูรพา อําเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิโดยสามารถแบ่งได้ดังนี้
1.1 การพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์จักสาน โดยเริ่มพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ วัสดุ จากการเลือก ขนาด และอายุของต้น
ไผ่ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักต้องได้อายุ 1 ปีขึ้นไป การตัดแบ่งต้องสังเกตส่วนที่เสียหายจากแมลง จากตาไผ่ และส่วนที่โค้งงอ การจัก
ตอกต้องได้ความบาง-หนา ที่สม่ําเสมอ มีขนาดกว้างเท่ากัน การสานต้องเรียงเส้นตอกไม่ว่าจะเป็นเส้นแนวตั้งและแนวนอนให้
เป็นระเบียบเรียบร้อย การเว้นช่องต้องมีขนาดที่เท่ากัน การจบงานหรือการถักเก็บรายละเอียดต้องไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งของตอก
โผล่ออกมา การรมควัน การใช้สี และการอบเพื่อป้องกันมอดและแมลงต้องสม่ําเสมอ กระบวนการพัฒนาเครื่องจักสานนี้
สอดคล้องกับสุภาพร ชาววัง (2550, หน้า259) ที่กล่าวถึงการพัฒนาภูมิปัญญาจักสานคือ การพัฒนาด้านการคัดเลือกวัตถุดิบ
การพัฒนาการเตรียมวัสดุ ตลอดจนการขึ้นโครงให้มีความชํานาญ การคัดขนาดเส้น ต้องมีคุณภาพ สม่ําเสมอกัน ต้องอาศัยช่าง
จักสานผู้มีฝีมือ ความชํานาญ และประสบการณ์ ขนาดเส้น การถัก ลวดลาย การใช้สี การอบ การรมควันป้องกันเชื้อรา ขนาด
ของเส้นตอกและเส้นหวาย ของการสานแต่ละประเภท ความเหมาะสมของการใช้งาน การใช้แรงขณะสานต้องชิดติดแน่น
สม่ําเสมอ และสอดคล้องกับ ชมขวัญ บุตรเวียงพันธ์ (2548, หน้า4) การพัฒนารูปแบบเครื่องจักสานต้องให้เกิดคุณค่าทางความ
งาม และศิลปะเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์นั้นต้องพัฒนาตั้งแต่วัตถุดิบ คุณภาพ รูปแบบ เทคนิคกรรมวิธีการผลิต ตลอดจนจิตสํานึก
ของผู้ผลิต
1.2 การพัฒนาด้านผ้าไหมมัดหมี่ เพื่อให้ได้เส้นไหมที่มีคุณภาพ เส้นไหมมีความมันวาว ให้ผลผลิตได้มาก โดยเริ่ม
จากการเลือกพันธุ์ หนอนไหมต้องมีขนาดลําตัวที่เท่ากันสม่ําเสมอ การคัดเลือกใบหม่อนต้องไม่แก่จัด สีเขียวกลางๆไม่เข้มมาก
นัก สภาพโรงเรือนต้องสะอาด อากาศถ่ายเทสะดวก อุณหภูมิต้องไม่สูงเกินไป การเก็บฝักไหมต้องให้ได้อายุวันพอดี ไม่มากหรือ
น้อยจนเกินไป การสาวไหมต้องใช้จังหวะและแรงในการดึงพอดี ไม่ออกแรงมากไป ความร้อนของน้ําต้องไม่สูงเกิน 60-80 องศา
เซลเซียส ใส่ฝักไหมประมาณ 20-40 ฝัก เพื่อให้ได้เส้นไหมที่ขนาดกําลังพอดี การกรอไหมต้อง กรอให้ได้รอบ ไม่เร่งมากเกินไป
จะทําให้เส้นไหมขาด การล้างไหมต้องใช้ด่างช่วยในการล้างเพื่อไม่ให้เส้นไหมแข็งกระด้าง การมัดไหมต้องมัดให้แน่น ต้องมั่นใจ
ว่าจะไม่ทําให้สีที่ย้อมซึมเข้าไปได้ การแก้ไหมต้องมีความระมัดระวัง เพื่อไม่ให้พลาดไปตัดไหมที่ย้อม การย้อมด้วยสีธรรมชาติ ซึ่ง
ต่างจากสีเคมี ตรงที่สีจะไม่มีการตก แต่สีธรรมชาติจะมีสีสันที่ไม่สดเท่ากับสีเคมี การทอผ้า การกระแทกฟันหวีด้วยน้ําหนักที่ไม่
เท่ากัน จะทําให้ผ้าหนา-บางไม่เท่ากันส่งผลให้ผ้าที่ตัดเย็บแล้ว เสียรูปทรงเพราะการซักทําความสะอาด หลังจากทอผ้าเสร็จแล้ว
ควรทะความสะอาดผ้าด้วยน้ํายาซักผ้าไหม 1 ครั้งเพื่อให้ผ้าไหมสะอาดและมีความมันวาว
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จากผลการวิจัยสอดคล้องกับ อดุลย์ คามดิษฐ์ (2549, หน้า91-94) พัฒ นาการของผ้า ไหมมัดหมี่เกิดจากความ
พยายามของช่างทอผ้า ตั้งแต่การเลี้ยงหนอนไหมไปถึงการสาวไหมและการทอขึ้นรูป กระบวนการเหล่านี้เป็นกระบวนการที่ต้อง
ใช้ความชํานาญเป็นพิเศษ เพื่อให้ได้ผ้าไหมมัดหมี่ที่มีคุณภาพ และสอดคล้องกับพระมหาไชยา หมั่นบรรจง (2554, หน้า 267268) ปัญหาจากการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติคือการติดของสีเนื่องจากผ้าไหมย้อมด้วยสีธรรมชาติติดได้ยากจําเป็นต้องใช้สาร
กระตุ้นเพื่อให้ผ้าติดสี และสีที่ได้จะไม่สดเหมือนสีเคมี และดวงฤทัย อรรคแสง (2552, หน้า 103) การย้อมผ้าไหมมัดหมี่ด้วยสี
ธรรมชาติจะพบปัญหาในด้านกระบวนการผลิต เช่น การย้อมสีธรรมชาติในแต่ละครั้งจะได้สีที่ไม่เหมือนเดิมเพราะวัสดุที่ใช้เป็นสี
ย้อมมีความเข้มข้นไม่เท่ากัน เพราะแหล่งที่มาของวัตถุดิบที่แตกต่างกัน เพราะวัตถุดิบในการย้อมไม่ได้มีทุกฤดู การเลือกวัตถุดิบ
ในช่วงฤดูฝนมีผลต่อความเข้มของสี ทําให้ต้นทุนในการผลิตสูงกว่าการย้อมด้วยสีเคมี นอกจากนั้นการถ่ายทอดและการเรียนรู้
จากบรรพบุรุษ ความรู้ ประสบการณ์ ความชํานาญ นํามาประยุกต์ใช้ก็เป็นอีกปัจจัยที่เป็นปัญหาของการพัฒนาผลิตภัณฑ์
1.3 การออกแบบโคมไฟ เพื่อให้การออกแบบโคมไฟที่เกิดจากการพัฒนาเครื่องจักสานร่วมกับผ้าไหมมัดหมี่ของ
ชุมชนบูรพา อําเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ เป็นไปตามจุดมุ่งหมาย โดยการออกแบบโคมไฟผู้วิจัยจึงกําหนดแนวทางในการ
ออกแบบประกอบด้วย
- หลอดไฟที่ใช้ต้องเป็นหลอดที่ให้ความสว่าง แต่กระจายความร้อนน้อย เพื่อป้องกันผลกระทบที่มีกับผ้าไหม
- ใช้โครงที่ทําจากเหล็ก เพื่อป้องกันไม่ให้รูปทรงของโคมไฟเสียจากความร้อนและความชื้น ทั้งยังช่วยให้ผ้าไหม
มีความตึงเรียบ สม่ําเสมอ ลดการบิดตัวจากโครงไม้ไผ่
- ยึดด้วยสกรูแบบหมุนเข้า ช่วยให้สะดวกในการซ่อมบํารุง
แสงสว่างจากโคมไฟมีค่าความสว่างไม่เกิน 150 ลูเมน สีของแสง 2700 เคลวิน เป็นสีโทนร้อนจะช่วยทําให้รู้สึก
อบอุ่นแสงไม่สว่างจ้าเกินไปทําให้สามารถมองเห็นลายของผ้าไหมมัดหมี่ และลายจักสานได้ อีกทั้งแสงที่ลอดผ่านยังสะท้อนเข้า
กับผนังของอาคารช่วยให้เกิดความสวยงามแปลกตา สอดคล้องกับ มนตรี เงาเดช (2551, หน้า 4/1) ได้กล่าวไว้ว่า โคมไฟเป็น
อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ให้แสงสว่าง และใช้ตกแต่งสถานที่ โคมไฟมีหลายรูปแบบตาม แต่วัตถุประสงค์ของการใช้งาน เราสามารถแบ่ง
โคมไฟได้ตามลักษณะการใช้งาน เช่น โคมไฟสําหรับภายในอาคาร โคมสําหรับภายนอกอาคารภายนอก โคมไฟตามลักษณะของ
การให้แสง โคมไฟเพื่อการตกแต่ง และโคมไฟเฉพาะการใช้งาน เพื่อให้การออกแบบโคมไฟเป็นไปตามลักษณะที่ถูกต้องหน้าที่
ของโคมไฟได้ดังนี้
1. ป้องกันหลอดไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบจากการกระทบจากภายนอก
2. เป็นที่ในการจับยึดหลอดไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ รวมทั้งการเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้าของหลอดไฟฟ้า
3. เพื่อบังคับทิศทางของแสงที่ออกมาจากหลอดไฟฟ้าไปตามทิศทางที่ต้องการ ให้ความสวยงาม ประดับในพื้นที่ที่ติดตั้ง
4. และเพื่อให้การเลือกใช้โคมไฟเป็นไปตามวัตถุประสงค์ โคมไฟจะต้องให้ค่าความสว่างที่สบายตา วัสดุที่ใช้ต้องไม่กรอบ
แตกหักง่าย การออกแบบเป็นการนําเอาลักษณะเด่นของภูมิปัญญา เพื่อให้เป็นโคมไฟที่แสดงอัตลักษณ์ของชุมชน สอดคลองกับ
นรพล รามฤทธิ์, (2550, บทคัดย่อ) ได้กล่าวถึงการออกแบบโคมไฟแรงบันดาลใจจากรังผึ้งว่า เป็นการนําเอาลักษณะหกเหลี่ยมที่
เป็นจุดเด่นจากรังผึ้งนํามาเป็นรูปแบบ รูปทรงโคมไฟ คํานึงถึงการออกแบบที่มีลักษณะร่วมสมัย ซึ่งเป็นรูปแบบของการออกแบบ
และตกแต่ ง ที่ เ น้ น ความเรี ย บง่ า ยแต่ มี ร สนิ ย มที่ กํ า ลั ง เป็ น ที่ นิ ย มในการตกแต่ ง บ้ า นในยุ ค ปั จ จุ บั น โดยการออกแบบนั้ น ใช้
กระบวนการในการทํางานเพื่อตอบสนองต่อแนวความคิดหลัก
1.4 การประเมินคุณภาพ การประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ผู้วิจัยได้แยกการประเมินออกเป็นส่วน
ต่างๆ ประกอบด้วย ด้านจักสาน ด้านผ้าไหม ด้านโคมไฟ ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากการประเมินพบว่า โคมไฟที่เกิดจากการ
พัฒนาเครื่องจักสานร่วมกับผ้าไหมมัดหมี่ ของชุมชนบูรพา อําเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ อยู่ในระดับดี โดยมีคะแนนระดับดีมาก
ในด้านผ้าไหมมัดหมี่ และด้านการทดสอบการใช้งานโคมไฟ มีคะแนนระดับดีในด้าน ด้านเกณฑ์การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย 2555 (OPC2555) และด้านจักสาน เมื่อวิเคราะห์คะแนนทั้งหมดพบว่า การพัฒนาเครื่องจักสานร่วมกับผ้า
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ไหมมัดหมี่ เพื่อออกแบบโคมไฟของ ชุมชนบูรพา อําเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ มีความเป็นไปได้ในการผลิตเป็นสินค้าเพื่อหน่าย
ในท้องตลาด สอดคล้องกับ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.40/2546 ผลิตภัณฑ์จักสาน มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.
17/2552 ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดหมี่ และเกณฑ์การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2555 (OPC2555)
จากจุดมุ่งหมายที 2 เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อโคมไฟที่เกิดจากการผสมผสานเครื่องจักสานร่วมกับผ้าไหม
มัดหมี่ของชุมชนบูรพา อําเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
การประเมินความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์โคมไฟจากการพัฒนาเครื่องจักสานร่วมกับผ้าไหมมัดหมีของชุมชนบูรพา
อําเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ เป็นการประเมินโดยใช้หลักวิธีการวิเคราะห์แบบ One sample t-test อ้างในบุญชม ศรีสะอาด
(2543, หน้า16) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลแบบไม่เจาะจงเป็นการสุ่มตัวอย่าง เป็นการทดสอบว่าค่าเฉลี่ยของตัวอย่าง ซึ่งสุ่มมาจาก
ประชากรที่มีการกระจายแบบปกติว่ามีความแตกต่างจากสมมุติฐานไว้หรือไม่ ผู้วิจัยได้กําหนดประชากรกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
ตารางของ Krejcie and Morgan ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 248 คน ทําการตอบแบบสอบถาม และแสดงความคิดเห็นต่อ
ผลิตภัณฑ์โคมไฟ
การประเมินความพึงพอใจต่อโคมไฟที่เกิดจากการผสมผสานเครื่องจักสานร่วมกับผ้าไหมมัดหมี่ของชุมชนบูรพา
อําเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ได้ทําการทําแบบสอบถามจากประชากรกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย กลุ่มผู้ผลิต กลุ่มจําหน่าย
กลุ่มประชาชนทั่วไป การประเมินเป็นไปตามหลักการประเมิน จากการประเมินความพึงพอใจพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึง
พอใจต่อโคมไฟอันเกิดจากการพัฒนาเครื่องจักสานร่วมกับผ้าไหมมัดหมี่ ของชุมชนบูรพา อําเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ใน
ระดับดี มีค่าเฉลี่ย 4.16 และค่า P เท่ากับ 0.027 มีนัยสําคัญทางสถิติ

ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาเครื่องจักสานร่วมกับผ้าไหมมัดหมี่เพื่อออกแบบโคมไฟของชุมชนบูรพา อําเภอบ้าน
เขว้า จังหวัดชัยภูมิ เป็นการนําผลิตภัณฑ์จักสาน และผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ มาเป็นองค์ประกอบในการออกแบบโคมไฟ
แต่สิ่งสําคัญคือ
1. การพัฒนากระบวนการคิดของช่างผู้มีความชํานาญ ดังนั้นควรมีการพัฒนาบุคคลากร เพื่อเตรียมเป็นช่างผู้ผลิต
งาน การพัฒนาเครื่องจักสานร่วมกับผ้าไหมมัดหมี่เพื่อออกแบบโคมไฟของชุมชนบูรพา อําเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ทําให้ได้
ทราบถึงแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน
2. ต้องมีการสร้างแรงจูงใจในการสืบต่อองค์ความรู้นั้น การส่งเสริมที่ควรให้เกิดขึ้นได้จริง เพื่อให้ผู้ศึกษาเห็นคุณค่า
ของงานจักสานและผ้าไหมมัดหมี่
3. ผู้ทรงภูมิปัญญาด้านเครื่องจักสานมีน้อยควรส่งเสริมให้มีการสืบสานงานจักสานที่มีในชุมชน และผู้ทรงภูมิปัญญา
ประกอบอาชีพหลักอย่างอื่น ส่วนมากจะทํากันเฉพาะตามสั่ง หรือทําเฉพาะเมื่อมีเวลาว่าง
4. การศึกษาหรือการเข้าถึงแก่นแท้ของภูมิปัญญาเป็นสิ่งที่ค้นคว้าได้ยาก เพราะเป็นการทํางานตามที่ตนเองถนัด
ควรทําการประยุกต์ลวดลายต่างๆ มาประกอบกันเพื่อเป็นการพัฒนารูปแบบและลวดลาย
5.
การนําผลิตภัณฑ์เหล่านี้มาปรับเปลี่ยนและพัฒนาเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งปัจจุบันมีการผลิตโคมไฟจาก
ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ยังมีความต้องการนักออกแบบและนักพัฒนา ภาครัฐควรให้ความสําคัญ ส่งเสริมเพื่อพัฒนาและสร้างศักยภาพ
ให้กับชุมชน
6. ใช้ระยะเวลาในการผลิตชิ้นงานมากเกินไป เพื่อให้การผลิตโคมไฟทันต่อความต้องการและเป็นการพัฒนาในด้าน
การผลิตอีกทางหนึ่ง
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บทคัดย่อ
ประเทศไทยใน ปี 2556 มีปริมาณขยะมูลฝอย 26.8 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 5% จากปีก่อน โดยปัญหาขยะตกค้างมาจากการ
ทั้งโดยไม่มีการคัดแยก และนํากลับมาใช่ใหม่น้อย โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ได้กําหนดนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติที่มุ่งเน้นสู่โรงเรียนและชุมชนที่มักจะมีเศษอาหารที่เหลือจากการ
รับประทานในแต่ละวันเป็นจํานวนมาก จึงทําให้เกิดปัญหาเรื่องขยะที่เกิดจากเศษอาหาร แม้ว่าเศษอาหารบางส่วนจะสามารถ
นําไปเลี้ยงหมู และเลี้ยงสุนัขได้ แต่จากแนวทางการดําเนินชีวิตตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งมุ่งเน้นการดําเนินชีวิตแบบพึ่งพาตนเอง ให้รู้จักนําสิ่งต่างๆ รอบตัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
จึงทําให้โรงเรียน มีการศึกษาวิธีการทําสารชีวภาพ และทําปุ๋ยชีวภาพจากเศษอาหารที่เหลือจากการรับประทานสําหรับใช้ดับกลิ่น
ที่เกิดจากห้องสุขาของโรงเรียน และทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี เป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนได้อีกด้วย จากเหตุผลดังกล่าว ผู้ทําการวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาและออกแบบเครื่องบดขยะเปียกเพื่อทําปุ๋ยชีวภาพ
และช่วยในกระบวนการทําสารชีวภาพ ตามแนวทางแบบยั่งยืนตลอดจนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รูปแบบการวิจัยที่ใช้เป็นการ
ผสานวิธีกันระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและวิจัยเชิงคุณภาพร่วม เริ่มศึกษากระบวนการบดขยะเปียกเพื่อเป็นข้อมูลสําหรับ
ออกแบบเครื่องบดขยะเปียกเพื่อทําปุ๋ยชีวภาพ ทําการวัดผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 9 ท่านใน 3 ด้าน
คือ ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ จํานวน 3 ท่าน การออกแบบเครื่องกล จํานวน 3 ท่าน และการเกษตรอินทรีย์ จํานวน 3 ท่าน
ที่มีต่อการออกแบบเครื่องบดขยะเปียกที่ได้พัฒนาแล้ว และประเมินเครื่องบดขยะเปียก ในด้านการแยกบดขยะเปียก, ความ
สะดวกสบายในการใช้ ความสวยงาม และความเหมาะสมของวัสดุและกรรมวิธีการผลิตมีผลที่ได้พบว่า ประสิทธิภาพด้านความ
สะดวกสบายในการใช้ มีความเหมาะสมมาก ที่ระดับ (  = 4.04,S.D.0.49) และ (  =4.08 , S.D. 0.58) ตามลําดับ ในขณะที่
ประสิทธิภาพความสวยงานมีความเหมาะสม ที่ระดับ (  = 3.00 , S.D. 0.63)ในส่วนการประเมินค่าความเหมาะสมกับวัสดุ และ
กรรมวิธีการผลิตมีความเหมาะสมมากเช่นกัน (  =4.11 , S.D. 0.54)
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ABSTRACT
Thailand in 2556, with 26.8 million tons of solid waste, up 5% from the previous year due to the
residual waste without segregation. And recycled less. The Department of Environmental Quality Ministry of
Natural Resources and Environment Of Natural Resources has determined that focuses on the school and
community, they often have scraps left over from eating each day is a lot. Thus causing waste problems
caused by debris. Although some of food waste can be reused to supply pig farms and use as a feed for a
dog. But from the way of life along the King's sufficiency economy, it means to have enough to support
ourselves; we have to focus on how to use many things around the maximum benefit. To make a schools
study how to make biological and bio-fertilizer from food scraps left over from eating for the odor caused
by the school toilets and replace chemical fertilizers respectively. This helps reduce costs and help the
environment at the school, too. Motivated as above, our research is expected to study and design a garbage
grinder for producing fertilizer and also aid in biological processes as a guidelines as well as environmental
sustainability. The research model is combined between quantitative and qualitative research participants. A
study and design are started from grinding process wet waste. Then, the result is utilized to design the
garbage grinders for producing fertilizer. Achievement through assessment to the satisfaction of the three
expert areas is qualified toward the design of garbage grinder that is developed. Those are product design,
mechanical design and organic farming. And there are 3 members on each side of expert area. Also the
performance of garbage grinder is evaluated in four parameters. Those are the separation efficiency grinding
garbage, comfortable, cosmetic function and the suitability of materials and manufacturing processes. The
results showed that there is a very reasonable at the level x = 4.04,  0.49 and x = 4.08  0.49 for
separation efficiency grinding garbage and comfortable function respectively. While the result of cosmetic
function is suitable with the level x = 3.00,  0.49. Finally, the suitability of materials and manufacturing
processes is a very reasonable at the level x = 4.11  0.54.

ความเป็นมาและความสําคัญ
ในปัจจุบันการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากสภาวะโลกในปัจจุบันจึงทําให้คนหันมา
มองอย่างใส่ใจกับ "สภาวะโลกร้อน” กับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด (ทวี ทองสว่าง และทัศนีย์ ทองสว่าง.
2523 : 1)
การเปลี่ยนแปลง ของสิ่งแวดล้อม ถ้าหากพิจารณา ถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้ว จะเห็นได้ว่าล้วนเป็นเหตุมาจาก การเพิ่ม
จํานวนประชากร และการเพิ่มปริมาณ การบริโภคทรัพยากร มากขึ้น ก่อให้เกิดสารพิษ อย่างมากมาย ขยะมูลฝอยที่มาจาก
สิ่งของเหลือกินเหลือใช้ จะมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างมาก ปัจจุบันประเทศไทย สามารถสร้างขยะได้มากถึง 26.8 ล้านตันต่อปี แต่
ความสามารถในการจัดเก็บขยะมีไม่ถึง 70 % ของขยะที่เกิดขึ้น ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง ตามสถานที่ต่าง ๆ หรือมีการนําไป
กําจัดโดยไม่มีประสิทธิภาพก่อให้เกิดปัญหามลภาวะตั้งแต่มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ํา เชื้อโรค ขยะก็จะเป็นสิ่งที่ก่อปัญหา
กับชุมชนจากปัญหาดังกล่าวแนวคิดแนวทางในการปฏิบัติเพื่อการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ก่อให้เกิดปริมาณขยะให้น้อยลง
จึงมีการนําแนวทางการลด คัดแยก และนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ มาประยุกต์ใช้ โดยใช้วิธีการลดการใช้วัสดุ ผลิตภัณฑ์เพื่อ
ลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้น มีการนําวัสดุ ผลิตภัณฑ์ที่ยังสามารถใช้งานได้กลับมาใช้ซ้ํา และนําเศษวัสดุผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานแล้วมา
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แปรรูปเพื่อนํากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ แปรรูปโดยกรรมวิธีต่างๆ เพื่อนํากลับมาใช้ใหม่ ซึ่งนอกจากจะเป็นการลดปริมาณขยะมูล
ฝอยแล้ว ยังเป็นการลดการใช้พลังงานและลดมลพิษที่เกิดกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเราสามารถทําได้โดยนําไปขาย บริจาค นําเข้า
ธนาคารขยะ กิจกรรมขยะแลกไข่ เพื่อเข้าสู่วงจรของการนํากลับไปรีไซเคิล(กรมควบคุมมลพิษ. 2556 : 121)
ใน ปี 2556 มีปริมาณขยะมูลฝอย 26.8 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 5% จากปีก่อน โดยปัญหาขยะตกค้างมาจากการทั้งโดยไม่มี
การคัดแยก และนํากลับมาใช่ใหม่น้อย โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้
กําหนดนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติที่มุ่งเน้นสู่โรงเรียนและชุมชนมักจะมีเศษอาหารที่เหลือจากการรับประทานอาหาร
กลางวันของนักเรียนในแต่ละวันเป็นจํานวนมาก จึงทําให้สามารถเกิดปัญหาเรื่องขยะที่เกิดจากเศษอาหารที่เหลือจากการ
รับประทาน ถึงแม้ว่าเศษอาหารบางส่วนจะนําไปเลี้ยงหมูและเลี้ยงสุนัขอยู่บ้าง แต่จากการเรียนรู้เกี่ยวกับการดําเนินชีวิต ตาม
แนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งพระองค์ทรงสอนประชาชนให้รู้จัก
ดําเนินชีวิตแบบพึ่งพาตนเองให้รู้จักนําสิ่งต่างๆ รอบตัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงทําให้โรงเรียนต่างๆ มีการศึกษาวิธีการทํา
สารชีวภาพ(EM)และทําปุ๋ยชีวภาพ จากเศษอาหารที่เหลือจากการรับประทานอาหารวันของนักเรียนนํามาทําเป็นสารน้ําชีวภาพ
สําหรับใช้การดับกลิ่นที่เกิดจากห้องสุขาของโรงเรียน และทําปุ๋ยชีวภาพ แทนการใช้สารเคมีต่างๆ เป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
และยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนได้อีกด้วย เพื่อเป็นการลดปัญหาที่เกิดขึ้น ต้องดําเนินการสร้างจิตสํานึกของนักเรียน
และจัดกิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอยภายในโรงเรียน เป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตามนโยบายของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นการเพิ่มมูลค่าให้ขยะอีกทั้งยังช่วยให้ผู้คนเล็งเห็นคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติ
จากเหตุผลดังกล่าวผู้ทําการวิจัยจึงมีความสมใจที่จะ ศึกษาและออกแบบเครื่องบดขยะเปียก เพื่อทําปุ๋ยชีวภาพ เพื่อช่วยใน
กระบวนการทําสารชีวภาพ (EM) และทําปุ๋ยชีวภาพ ตามแนวทางแบบยั่งยืน ตลอดจนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีความการ
เติบโต พร้อมกันจากคนในรุ่นปัจจุบัน และมีความยั่งยืน ไปจนถึงลูกหลานในอนาคต

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษากระบวนการบดขยะเปียก เพื่อทําปุ๋ยชีวภาพ
2. เพื่อออกแบบเครื่องบดขยะเปียก เพื่อทําปุ๋ยชีวภาพ
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีต่อการออกแบบเครื่องบดขยะเปียก เพื่อทําปุ๋ยชีวภาพ
ที่ได้พัฒนาแล้ว
4. เพื่อประเมินประสิทธ์ภาพของ เครื่องบดขยะเปียก เพื่อทําปุ๋ยชีวภาพ

ขอบเขตของการวิจัย
วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 การศึกษากระบวนบดขยะเปียก เพื่อทําปุ๋ยชีวภาพ กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม กลุ่มชุมชนสีมาอโศกอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม กลุ่มชุมชนสีมาอโศกอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 3 คน
1.ด้านการพัฒนาแนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์ คือ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม และการทําปุ๋ย
ชีวภาพ กลุ่มชุมชนสีมาอโศกอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีส่วนร่วม,แบบสอบถามแบบมีโครางสร้าง,แบบสัมภาษณ์เชิงลึก
การวิเคราะห์ข้อข้อมูล คือ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพอ้างอิงการวิเคราะห์ตามหลักการทฤษฏีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
(ทวีศักดิ์ นพเกษร 2549:119)
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วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 เพื่อออกแบบเครื่องบดขยะเปียก เพื่อทําปุ๋ยชีวภาพ กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่าง คือ
ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการออกแบบ ซึ่งเป็นอาจารย์ประจําสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมและออกแบบ
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 3 ท่าน
1. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์จํานวน3 ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเครื่องกล จํานวน 3 ท่าน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์จํานวน 3 แบบ ที่ได้รับ
การออกแบบและพัฒนาแล้ว จากการประเมินความคิดเห็น ของผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผู้เชี่ยวชาญด้า น
เครื่องกล และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม โดยเป็นแบบประเมินที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นแบ่งเป็น4 ด้าน ในด้านหน้าที่
ใช้สอย ด้านความสะดวกสบายในการใช้งานด้านความสวยงาม ด้านความเหมาะสมกับวัสดุและกรรมวิธีผลิต โดยเป็นแบบ
ประเมินแบบประเภทตรวจสอบรายการ (Check List)
วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 3 เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีต่อการออกแบบเครื่องบดขยะเปียก
เพื่อทําปุ๋ยชีวภาพ ที่ได้พัฒนาแล้ว กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ ผู้ทรงคุณ วุฒิ และผู้เชี่ยวชาญด้านผู้ทรงคุณ วุฒิ และผู้เชี่ยวชาญด้ านการออกแบบผลิ ตภัณ ฑ์ และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเครื่องกล
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการออกแบบ ซึ่งเป็นอาจารย์ประจําสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะ
ศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา และอาจารย์ประจําสาขา
ออกแบบเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา
1. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ จํานวน 3 ท่าน ซึ่งเป็น
อาจารย์ประจําสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเครื่องกล จํานวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นอาจารย์ประจํา
สาขาออกแบบเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา และวิศวกรรมเครื่องกล
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับการออกแบบ
และพัฒนาแล้ว จากการประเมินความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องกล และกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม โดยเป็นแบบประเมินที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นแบ่งเป็น 4 ด้านหน้าที่ประโยชน์ใช้สอย ด้าน
ความสะดวกสบายในการใช้ และด้านความสวยงาม ด้านความเหมาะสมกับวัสดุและกรรมวิธีผลิต โดยเป็นเป็นแบบประเมิน
แบบประเภทตรวจสอบรายการ (Check List) แบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพแบบมีโครงสร้างและวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่า
ทางสถิติ ร้อยละ,ค่าเฉลี่ย,ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 4 เพื่อประเมินประสิทธ์ภาพของเครื่องบดขยะเปียก เพื่อทําปุ๋ยชีวภาพ
กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ 1 คือ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม กลุ่มชุมชนสีมาอโศก
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 3 ท่าน ได้แก่
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ 2 คือ กลุ่มจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรอินทรีย์ จํานวน
3 ท่านกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านเครื่องกล ซึ่งเป็นอาจารย์ประจําสาขาออกแบบเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรอินทรีย์ และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา
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1 .ประเมินประสิทธ์ภาพของเครื่องบดขยะเปียก เพื่อทําปุ๋ยชีวภาพ จากผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม
กลุ่มชุมชนสีมาอโศกอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
2. ประเมินประสิทธ์ภาพของเครื่องบดขยะเปียก เพื่อทําปุ๋ยชีวภาพ จากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตร
อินทรีย์ จํานวน 3 ท่าน
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับการออกแบบ
และพัฒนาแล้ว จากการประเมินความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องกล และกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม โดยเป็นแบบประเมินที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นแบ่งเป็น 6 หน้าที่ประโยชน์ใช้สอย ความ
สะดวกสบายในการใช้ ความสวยงาม ด้านความเหมาะสมกับวัสดุและกรรมวิธีผลิต การพยายามลดปริมาณขยะมูลฝอยที่อาจ
เกิดขึ้น การแปรสภาพและหมุนเวียนนํากลับมาใช้ เป็นแบบประเมินแบบประเภทตรวจสอบรายการ (Check List) แบบสอบถาม
ประเมินประสิทธิภาพแบบมีโครงสร้างและวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าทางสถิติ ร้อยละ,ค่าเฉลี่ย,ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

วิธีดําเนินการวิจัย
1.การศึกษาและออกแบบกระบวนการออกแบบรูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องบดขยะเปียกเพื่อทําปุ๋ยชีวภาพจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้าน
การอนุรักษ์สภาพแวดล้อม
1.1. พัฒนาแนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์ จากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ,การออกแบบ
เครื่องกล,ด้านการเกษตรอินทรีย์
2. ประเมินความพึงพอใจของผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีต่อการออกแบบเครื่องบดขยะเปียก เพื่อทําปุ๋ยชีวภาพ ที่ได้พัฒนาแล้ว จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบเครื่องกล ด้านการเกษตรอินทรีย์
3. ประเมินประสิทธ์ภาพของผลิตภัณฑ์ ด้านหน้าที่ประโยชน์ใช้สอย ด้านความสะดวกสบายในการใช้งาน ด้านความสวยงาม ด้าน
ความเหมาะสมกับวัสดุและกรรมวิธีผลิต จากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบเครื่องกล
และด้านการเกษตรอินทรีย์

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาและออกแบบเครื่องบดขยะเปียก เพื่อทําปุ๋ยชีวภาพ
1.1.ในการทําปุ๋ย ได้มีการในแบบ หมักปุ๋ยจากเศษอาหารด้วยการใช้ โบกปูนมาสัก 3 อัน จากนั้นก็เทเศษ
อาหารใส่ลงไป ผสมกับเเกลบดิบ แล้ว รดด้วยน้ําหมักชีวภาพ หาผ้าใบมาปิดไว้กัน เเมลงรบกวน จากนั้นอีก 15 วันก็กลับกองเสีย
หน่อย แล้วก็นําน้ําหมักชีวภาพมารดอีกที ทําซ้ําๆ เช่นนี้ไปเรื่อยๆ ทิ้งไว้ประมาณ 3 เดือนก็สามารถนําไปใช้เป็นปุ๋ยได้
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ภาพ 1 วิเคราะห์กระบวนการทําปุ๋ยหมักโดยการนําเศษหญ้าวัชพืชต่างและเศษอาหารที่เหลือจาก
การรับประทานอาหาร มาทําปุ๋ยหมักในแบบต่างๆ
ที่มา : กลยุทธ์ ศรีสมัย. (วันที่ 8 ตุลาคม 2556)
1.2. การแยกเศษอาหาร และการล้างภาชนะ โดยมีขั้นตอนที่หนึ่ง แยกขยะทําปุ๋ย และเช็ดด้วยฟองน้ํา
ขั้นตอนที่สอง ล้างเศษอาหาร ขั้นตอนที่สาม ล้างจาน ขั้นตอนที่สี่ ล้างน้ําสะอาด 3 น้ํา และขั้นตอนที่ห้า เก็บภาชนะ ด้วยขั้นตอน
ต่างๆ นี้สามารถแยกขยะได้อย่างสะอาดและได้ผลเป็นอย่างดี

ภาพ 2 วิเคราะห์กระบวนการทิ้งเศษอาหารที่เหลือจากการรับประทานอาหาร มาทําปุ๋ยหมัก
ที่มา : กลยุทธ์ ศรีมัย. (2556)
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2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อออกแบบเครื่องบดขยะเปียก เพื่อทําปุ๋ยชีวภาพ ที่สามารถบด ขยะเปียก และนํามาใช้
ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม
2.1 ผลการวิเคราะห์ รูปแบบเครื่องกลที่เหมาะสมกับการแยก และบดขยะเปียก มีทั้งหมด 7 แบบนํามา
เป็นแนวทางการออกแบบเครื่องบดขยะเปียก เพื่อทําปุ๋ยชีวภาพ ผู้วิจัยได้นํารูปแบบเพื่อนํามาแนวทางในการออกแบบ ดังนี้
ตารางที่ 1 รูปแบบเครื่องกลที่เหมาะสมกับการแยก และบดขยะเปียก
รูปแบบเครื่องกล

การวิเคราะห์จาก ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ออกแบบเครื่องกล

ปั๊มประเภทเซนตริฟูกอล

ข้ อดี ชิ้ นส่ วนขององค์ ประกอบน้ อง เหมาะสมกับ การดู ด
ของเหลว ใช้พื้นที่น้อย
ข้อเสีย ไม่เหมาะสมกับการบดของแข็ง ทํามืดติดได้ง่าย

ปั๊มแบบฟันเฟือง

ข้อดี ซ่อมแซมง่าย และสามารถบดวัตถุชิ้นใหญ่ได้
สามารถเปลี่ยนขนาดฟันเฟีองได้
ข้อเสีย ฟันเฟือง สามารถติดกับวัตถุแข็งได้

ปั๊มลูกสูบแบบชัก

ข้อดี การบดวัตถุได้ทุกขนาด
ข้อเสีย การบดวัตถุไม่ละเอียด

สายพานสแตนเลส

ข้อดี น้ําผ่านได้ง่าย ไม่ติดขัด เหมาะสมกับการเคลื่อนย้าย
วัตถุขนาดใหญ่
ข้อเสีย ไม่สามารถลําเลียงวัตถุชิ่นเล็กๆไ เพราะวัตถุสามารถ
ผ่านและตกลงได้
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
รูปแบบเครื่องกล
สายพาน PVC, PU

สายพานลําเลียง แผนเหล็ก

การวิเคราะห์จาก ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ออกแบบเครื่องกล
ข้อดี ไม่เป็นสนิม และสามารถเคลื่อนย้ายวัตถุขนาดเล็ก
และใหญ่ได้
ข้อเสีย น้ําไม่สามารถผ่านได้

ข้อดี สามารถลําเลี ยงวัตถุ ขนาดเล็กและใหญ่ไ ด้ และน้ํ า
สามารถผ่านได้ โดยเป็นแยกน้ําและกากในตัว
ข้อเสีย ขณะที่เครื่องทํางานมีเสียงและต้องทําความสะอาด
ทุกครั้งที่ใช้งาน เพื่อป้องกันการเกิดสนิม

ผู้วิจัยได้นํารูปแบบทั้ง 7 แนวทางมาพิจารณาและนํามาออกแบบเครื่องบดขยะเปียกเพื่อทําปุ๋ยชีวภาพ ที่สามารถบด
ขยะเปียก และนํามาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม โดยคํานึงถึงการวิเคราะห์ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ ด้านการออกแบบ
เครื่องกล เป็นหลัก และคัดเลือกชิ้นงานที่ ครอบคลุมตามแนวคิดหลักการออกแบบ จํานวน 3 รูปแบบ จากนั้นนํารูปแบบที่ได้
ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวด้านการออกแบบ ได้รูปแบบผลิตภัณฑ์และผลประเมินดังนี้
3. การวิเคราะห์เชิงการออกแบบผลิตภัณฑ์ (แนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์)

ภาพ 3 การกระจายหน้าที่การวิเคราะห์เชิงการออกแบบผลิตภัณฑ์
ที่มา : ดร.มณฑลี ศาสนนันทน์. (2550 : 94)
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ภาพที่ 4 การกระจายหน้าที่การวิเคราะห์เชิงการออกแบบผลิตภัณฑ์
ที่มา : ดร.มณฑลี ศาสนนันทน์. (2550 : 94)
4. ผลการวิเคราะห์แนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมมากที่สุดจํานวน 3 รูป
โดยการนํามาพัฒนาให้มีความเหมาะสม และนําไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านออกแบบและผู้ผลิต แสดงความคิดเห็น

ภาพ 5 ออกแบบเครื่องบดขยะเปียก เพื่อทําปุ๋ยชีวภาพ ที่เลือกใช้ สายพานลําเลียง แผนเหล็ก
ที่มา : กลยุทธ์ ศรีสมัย. (วันที่ 8 ตุลาคม 2556)
การออกแบบ แบบที่ 1 ส่วนประกอบจากการเลือกใช้ สายพานลําเลียง แผนเหล็กสามารถลําเลียงวัตถุขนาดเล็กและ
ใหญ่ได้ และน้ําสามารถผ่านได้ โดยเป็นแยกน้ําและกากในตัวได้เป็นอย่างดี และเลือกระบบการบดขยะ ปั๊มแบบฟันเฟือง ซึ้ง
สามารถซ่อมแซมง่าย และสามารถบดวัตถุชิ้นใหญ่ได้ สามารถเปลี่ยนขนาดฟันเฟืองได้
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ภาพ 6 ออกแบบเครื่องบดขยะเปียก เพื่อทําปุ๋ยชีวภาพ ที่เลือกใช้ ปั๊มประเภทเซนตริฟูกอล
ที่มา : กลยุทธ์ ศรีสมัย. (วันที่ 8 ตุลาคม 2556)
การออกแบบ แบบที่ 2 ส่วนประกอบจากการเลือกใช้ ปั๊มประเภทเซนตริฟูกอล ซึ่งมีของดี ชิ้นส่วนขององค์ประกอบ
น้อง เหมาะสมกับการดูดของเหลว ใช้พื้นที่น้อย แต่มีข้อเสีย ไม่เหมาะสมกับการบดของแข็ง ทํามืดติดได้ง่าย

ภาพที่ 7 ออกแบบเครื่องบดขยะเปียก เพื่อทําปุ๋ยชีวภาพ ที่เลือกใช้ปั๊มแบบฟันเฟือง
ที่มา : กลยุทธ์ ศรีสมัย. (วันที่ 8 ตุลาคม 2556)
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การออกแบบ แบบที่ 3 ส่วนประกอบจากการเลือกใช้ปั๊มแบบฟันเฟืองข้อดี ซ่อมแซมง่าย สามารถบดวัตถุชิ้นใหญ่ได้
สามารถเปลี่ยนขนาดฟันเฟืองได้ ข้อเสีย ฟันเฟือง สามารถติดกับวัตถุแข็งได้ และเลือกใช้สายพานลําเลียงแผนเหล็ก

ภาพ 8 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการออกแบบ ซึ่งเป็นอาจารย์ประจําสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา
และผู้เชี่ยวชาญด้านออกแบบเครื่องกล
ที่มา : กลยุทธ์ ศรีสมัย. (วันที่ 8 ตุลาคม 2556)
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ตารางที่ 2 สรุป ผลการวิเคราะห์แนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมมากที่สุด

ข้อ

รายการ

รูปแบบที่ 1
n=6

รูปแบบที่ 2
n=6
S.D


n=6
S.D




S.D

ระดับ
ความ
คิดเห็น

หน้าที่ประโยชน์ใช้สอย
ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาใช้งานได้จริง
ผลิตภัณฑ์มีความสะดวกในการเคลื่อนย้าย
ผลิตภัณฑ์สามารถทําความสะอาดได้ง่าย
ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยในการใช้งาน

4.17
4.17
3.67
4.17

0.75
0.75
1.03
0.75

มาก
มาก
มาก
มาก

2.83
3.17
2.67
2.67

1.17
0.75
0.82
1.21

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

4.00
4.00
3.33
3.67

0.63
0.89
0.82
1.03

มาก
มาก
ปานกลาง
มาก

1
2

ความสะดวกสบายในการใช้
ผลิตภัณฑ์มีความง่ายต่อการใช้งาน
ผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาง่าย

4.00
4.17

0.63
0.75

มาก
มาก

3.00
2.67

0.63
0.82

ปานกลาง
ปานกลาง

3.83
3.50

0.41
1.22

มาก
ปานกลาง

1
2

ความสวยงาม
ผลิตภัณฑ์มีความสวยงาน
ผลิตภัณฑ์มีรูปแบบ ที่น่าใช่น่าสนใจ

3.00
3.00

0.63
0.63

ปานกลาง

2.33
2.17

0.52
0.75

น้อย
น้อย

2.83
2.67

0.75
0.52

ปานกลาง
ปานกลาง

1
2
3

ด้านความเหมาะสมกับวัสดุและกรรมวิธีผลิต
วัสดุที่ใช้มีความเหมาะสม
กรรมวิธีการผลิตได้ตามรูปแบบ
ความแข็งแรงของวัสดุในการออกแบบ

4.17
3.67
4.50

0.41
0.82
0.84

มาก
มาก
มาก

3.33
3.00
3.17

0.82
0.89
1.33

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.67
3.17
3.33

0.82
0.75
1.21

มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

รวม

3.88

0.40

มาก

2.82

0.62

ปานกลาง

3.45

0.58

ปานกลาง

1
2
3
4

ระดับ
ความ
คิดเห็น

รูปแบบที่ 3
ระดับ
ความ
คิดเห็น

ผู้วิจัยนํารูปแบบ เครื่องบดขยะเปียก เพื่อทําปุ๋ยชีวภาพ ทั้ง 3 รูปแบบไปให้รูปแบบไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการออกแบบ จํานวน 6 ท่าน ทําการประเมิน และนําแบบประเมินความคิดเห็นมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้ค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งสามารถสรุปประเด็นสําคัญที่จะนําไปสู่การพัฒนาผลิตใหม่ ในขั้นตอนต่อไป
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ตารางที่ 3 แสดงลําดับ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาฐาน ด้านหน้าที่ประโยชน์ใช้สอย ความสะดวกสบายในการใช้ ความสวยงาม ด้าน
ความเหมาะสมกับวัสดุและกรรมวิธีผลิต ตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิดังนี้
ข้อ

1
2
3

รูปแบบ

รูปแบบ1
รูปแบบ2
รูปแบบ3

ด้านหน้าที่
ประโยชน์ใช้
สอย


S.D

ความ
ความสวยงาม ด้านความ
สะดวกสบาย
เหมาะสมกับ
ในการใช้
วัสดุและ
กรรมวิธีผลิต
S.D 
S.D 
S.D


4.04
2.83
3.75

0.49
0.68
0.59

4.08
2.83
3.67

0.58
0.61
0.68

3.00
2.25
2.75

0.63
0.61
0.61

4.11
3.17
3.39

0.54
0.86
0.83

รวม



S.D

3.88
2.82
3.45

0.40
0.63
0.58

ระดับ
ความ
คิดเห็น

อันดับ

มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

1
3
2

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล รูปแบบที่ 1 ด้านหน้าที่ประโยชน์ใช้สอย ความสะดวกสบายในการใช้ ความสวยงาม ด้านความ
เหมาะสมกับวัสดุและกรรมวิธีผลิต ค่าเฉลี่ย(  =3.88, S.D. 0.40)ความคิดเห็นมีระดับความเหมาะสมมาก อยู่ในลําดับที่ 1
รูปแบบที่ 2 ด้านหน้าที่ประโยชน์ใช้สอย ความสะดวกสบายในการใช้ ความสวยงาม ด้านความเหมาะสมกับวัสดุและกรรมวิธีผลิต
ค่าเฉลี่ย (  =2.82 , S.D. 0.63)ความคิดเห็นมีระดับความเหมาะสมมากที่สุด อยู่ในลําดับที่ 3 รูปแบบที่ 3ด้านหน้าที่ประโยชน์ใช้
สอย ความสะดวกสบายในการใช้ ความสวยงาม ด้านความเหมาะสมกับวัสดุและกรรมวิธีผลิต ค่าเฉลี่ย(  =3.45, S.D. 0.58)
ความคิดเห็นมีระดับความเหมาะสมมากที่สุดอยู่ในลําดับที่ 2 เนื่องจากรูปแบบที่ 1 มีค่าเฉลี่ยรวมทุกด้าน(  =3.88, S.D. 0.40)
อยู่ในอันดับที่ 1 ผู้วิจัยจึงนํารูปแบบตามรายข้องดังกล่าว ไปพิจารณาเพื่อใช้ในการออกแบบเครื่องบดขยะเปียก เพื่อทําปุ๋ย
ชีวภาพ ให้มีความเหมาะสมในทุกด้านมากขึ้น และนําไปผลิตต้นแบบต่อไป

ภาพ 10 ภาพด้านเครื่องบดขยะเปียก เพื่อทําปุ๋ยชีวภาพ ที่ปรับปรุงตามคําแนะนําของผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่มา : กลยุทธ์ ศรีสมัย. (วันที่ 8 ตุลาคม 2556)
ภาพด้านแสดงหน้าที่ของระบบส่งกําลัง เป็นการถ่ายทอดการหมุนของมอเตอร์ ขับโหลดผ่านสานพาน ไปยังชุดการสายพาน
ลําเลียง แผนเหล็กและชุดการบดปั๊มแบบฟันเฟือง
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ภาพ 11 ภาพด้านส่วนประกอบเครื่องบดขยะเปียก เพื่อทําปุ๋ยชีวภาพ ที่ปรับปรุงตามคําแนะนําของผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่มา : กลยุทธ์ ศรีสมัย. (วันที่ 8 ตุลาคม 2556)

ภาพ 12 ภาพด้านเครื่องบดขยะเปียก เพื่อทําปุ๋ยชีวภาพ ที่ปรับปรุงตามคําแนะนําของผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่มา : กลยุทธ์ ศรีสมัย. (วันที่ 8 ตุลาคม 2556)
จากคําแนะนําของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ แนะนําในความสูงของเครื่องบดขยะเปียก และขนาดของถังเก็บ น้ํา
ขยะ และกากขยะ ที่สูงและใหญ่ ควรใช้ถุงพลาสติกบรรจุน้ําขยะและกากเพื่อเพิ่มความสะดวกในการจัดเก็บ และควรมีกลอบ
เพื่อเพิ่มความสวยงามของเครื่องบดขยะ
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5. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีต่อการออกแบบเครื่องบดขยะเปียกที่ได้พัฒนาแล้ว

ภาพ 13 เครื่องบดขยะเปียก เพื่อทําปุ๋ยชีวภาพ ที่ผลิตแล้ว
ที่มา : กลยุทธ์ ศรีสมัย. (วันที่ 8 ตุลาคม 2556)

ภาพที่ 14 เครื่องบดขยะเปียก เพื่อทําปุ๋ยชีวภาพ ที่ผลิตแล้ว
ที่มา : กลยุทธ์ ศรีสมัย. (วันที่ 8 ตุลาคม 2556)
ผู้วิจัยได้ทําการประเมินความพึงพอใจของผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีต่อการออกแบบเครื่องบดขยะเปียก เพื่อทําปุ๋ยชีวภาพ ที่ได้
พัฒนาแล้ว
- ประเมินความพึงพอใจของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ จํานวน 3 ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเครื่องกล จํานวน 3 ท่าน
- เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับการออกแบบและ
พัฒนาแล้ว จากการประเมินความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องกล และกลุ่ม
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ผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม โดยเป็นแบบประเมินที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นแบ่งเป็น 4 ด้านหน้าที่ประโยชน์ใช้สอย ด้าน
ความสะดวกสบายในการใช้ และด้านความสวยงาน ด้านความเหมาะสมกับวัสดุและกรรมวิธีผลิตโดยเป็นเป็นแบบประเมินแบบ
ประเภทตรวจสอบรายการ (Check List) แบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพแบบมีโครงสร้างและวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าทาง
สถิติ ร้อยละ,ค่าเฉลี่ย,ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตารางที่ 4 ผู้ วิ จั ย ประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี ต่ อ การออกแบบเครื่ อ งบดขยะเปี ย ก ที่ ไ ด้ พั ฒ นาแล้ ว
จากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ จํานวน 6 ท่าน
ข้อ

รายการ



1
2
3
4
1
2
1
2
3

หน้าที่ประโยชน์ใช้สอย
ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาใช้งานได้จริง
ผลิตภัณฑ์มีความสะดวกในการเคลื่อนย้าย
ผลิตภัณฑ์สามารถทําความสะอาดได้ง่าย
ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยในการใช้งาน
ความสะดวกสบายในการใช้
ผลิตภัณฑ์มีความง่ายต่อการใช้งาน
ผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาง่าย
ด้านความเหมาะสมกับวัสดุและกรรมวิธีผลิต
วัสดุที่ใช้มีความเหมาะสม
กรรมวิธีการผลิตได้ตามรูปแบบ
ความแข็งแรงของวัสดุในการออกแบบ
รวม

เครื่องบดขยะเปียก
n=6
ระดับความ
คิดเห็น
S.D

4.17
4.17
3.67
4.17

0.75
0.75
1.03
0.75

มาก
มาก
มาก
มาก

4.00
4.17

0.63
0.75

มาก
มาก

4.17
3.67
4.50
3.88

0.41
0.82
0.84
0.40

มาก
มาก
มาก
มาก

ผู้วิจัย ประเมินความพึงพอใจของผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีต่อการออกแบบเครื่องบดขยะเปียกที่ได้พัฒนาแล้ว จากผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ จํานวน 6 ท่านทําการประเมิน และนําแบบประเมินความคิดเห็นมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้
ค่าเฉลี่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งสามารถสรุปประเด็นสําคัญที่จะนําไปสู่การพัฒนาผลิตใหม่ ในขั้นตอนต่อไป ดังนี้
เนื่องจากในด้านความเหมาะสมกับวัสดุและกรรมวิธีผลิต เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเครื่องบดขยะเปียกวัสดุที่ใช้มีความ
เหมาะสม มีระดับความเหมาะสมมาก (  =4.17) ในรายข้อ กรรมวิธีการผลิตได้ตามรูปแบบ เครื่องบดขยะเปียก มีระดับความ
เหมาะสมมาก (  =3.67)และในรายข้อ ความแข็งแรงของวัสดุในการออกแบบ เครื่องบดขยะเปียก มีระดับความเหมาะสมมาก
(  =4.50) ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ประเมินประสิทธ์ภาพของ เครื่องบดขยะเปียก เพื่อทําปุ๋ยชีวภาพ
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ภาพ 15 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชีย่ วชาญด้านการเกษตรอินทรีย์
ที่มา : กลยุทธ์ ศรีสมัย. (วันที่ 8 ตุลาคม 2556)
ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นข้อมูลการประเมินประสิทธ์ภาพที่มีต่อผลิตภัณฑ์ โดยใช่ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ 1 คือ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม กลุ่มชุมชนสีมาอโศกอําเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 3 ท่าน ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 2 คือ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรอินทรีย์
จํานวน 3 ท่าน
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ตารางที่ 5 ประเมินประสิทธิภาพ ที่มีต่อการออกแบบเครื่องบดขยะเปียก
ข้อ

รายการ

เครื่องบดขยะเปียก
n=6

ระดับความคิดเห็น



S.D

ความพึงพอใจในผลงานการออกแบบด้านหน้าที่ประโยชน์ใช้สอย
1

ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาใช้งานได้จริง

3.33

0.82

ปานกลาง

2

ผลิตภัณฑ์มีความสะดวกในการเคลื่อนย้าย

3.00

0.89

ปานกลาง

3

ผลิตภัณฑ์สามารถทําความสะอาดได้ง่าย

3.67

0.52

มาก

4

ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยในการใช้งาน

3.50

1.00

ปานกลาง

ความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์ด้านความสะดวกสบาย
1

ผลิตภัณฑ์มีความง่ายต่อการใช้งาน

3.17

0.75

ปานกลาง

2

ผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาง่าย

3.50

0.55

ปานกลาง

ความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์ ด้านความสวยงาม
1

ผลิตภัณฑ์มีความสวยงาน

3.00

0.83

ปานกลาง

2

ผลิตภัณฑ์มีรูปแบบ ที่น่าใช่น่าสนใจ

2.83

0.75

ปานกลาง

ความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์ ด้านความเหมาะสมกับวัสดุและกรรมวิธีผลิต
1

วัสดุที่ใช้มีความเหมาะสม

3.50

1.00

ปานกลาง

2

กรรมวิธีการผลิตมีความเหมาะสม

3.83

0.75

มาก

3

ความแข็งแรงของวัสดุในการออกแบบ

3.83

0.75

มาก

3.83

0.41

มาก

การแปรสภาพและหมุนเวียนนํากลับมาใช้

3.83

0.41

มาก

1

เครื่องบดขยะเปียก เพื่อทําปุ๋ยชีวภาพ สามารถบดขยะให้มีขนาดเหมาะสมกับการทําปุ๋ยชีวภาพ

3.83

0.41

มาก

2

เครื่องบดขยะเปียก เพื่อทําปุ๋ยชีวภาพ สามารถบดขยะเปียก พร้อมทั้งช่วยลดเวลาในการทําปุ๋ยชีวภาพ

4.00

0.63

มาก

รวม

3.51

0.10

มาก

การลดปริมาณขยะมูลฝอยที่อาจเกิดขึ้น
1

เครื่องบดขยะเปียก เพื่อทําปุ๋ยชีวภาพ มีความเหมาะสมในการบด คัดแยกกากขยะและน้ําขยะเปียก

2

เครื่องบดขยะเปียก เพื่อทําปุ๋ยชีวภาพ มีความเหมาะสม ในเรื่องการมีภาชนะรองรับ กากและน้ําขยะเปียก

จากผู้ทรงคุณวุฒแิ ละผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม กลุ่มชุมชนสีมาอโศกอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
จํานวน 3 ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรอินทรีย์ จํานวน 3 ท่านทําการประเมินประสิทธ์ภาพ และนํา
แบบประเมินความคิดเห็นมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งสามารถสรุปประเด็นสําคัญที่จะ
นําไปสู่การพัฒนาผลิตใหม่ ขั้นตอนต่อไป ดังนี้
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เครื่องบดขยะเปียก หน้าที่ประโยชน์ใช้สอย มีระดับความเหมาะสมปานกลาง (  =3.38) ใน
รายข้อ ความสะดวกสบายในการใช้ เครื่องบดขยะเปียก มีระดับความเหมาะสมปานกลาง (  =3.33) ในรายข้อ ความสวยงาม
เครื่องบดขยะเปียก มีระดับความเหมาะสมปานกลาง (  =2.92) ในรายข้อ การลดปริมาณขยะมูลฝอยที่อาจเกิดขึ้น เครื่องบด
ขยะเปียก มีระดับความเหมาะสมมาก (  =3.72) ) และ ในรายข้อ การแปรสภาพและหมุนเวียนนํากลับมาใช้ เครื่องบดขยะ
เปียก มีระดับความเหมาะสมมาก (  =3.92) ผลการวิเคราะห์ข้อมูล รวมทุกด้านมีความคิดเห็นเฉลี่ย (  =3.51,S.D.=0.10)
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ผลการวิจัย
ผลการวิจัยในครั้งนี้ สามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
1. เพื่อศึกษากระบวนการบดขยะเปียก เพื่อทําปุ๋ยชีวภาพ
1.1. ศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องทางด้านการทําปุ๋ยชีวภาพ ด้านระบบและกระบวนการผลิตปุ๋ยในรูปแบบ
ต่างๆ และผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล การศึกษารูปแบบ ด้านการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ กลุ่มชุมชนสีมาอโศก อําเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา วิธีการทําปุ๋ยหมักดิน เป็นวิธีการทําปุ๋ยหมักแบบง่ายๆ โดยการนําเศษหญ้าวัชพืชต่างและเศษอาหารที่
เหลือจากการรับประทานอาหาร มาทําปุ๋ยหมักในแบบต่างๆ ด้วยมีแยก กากและน้ําออกจากกันเพื่อการทําในวิธีการทําปุ๋ยหมัก
จากขยะในครัวเรือน ปุ๋ยสูตรอ.กมล นําไปใส่พืชต่างๆงอกงามดีมาก มีสูตรทําจุลรินทรีย์ปุ๋ยหมักสูตรต่างๆ ในการทําปุ๋ย ได้มีการ
ในแบบ หมักปุ๋ยจากเศษอาหารด้วยการใช้ โบกปูนมาสัก 3 อัน จากนั้นก็เทเศษอาหารใส่ลงไป ผสมกับเเกลบดิบ แล้ว รดด้วยน้ํา
หมักชีวภาพ หาผ้าใบมาปิดไว้กัน เเมลงรบกวน จากนั้นอีก 15 วันก็กลับกองเสียหน่อย แล้วก็นําน้ําหมักชีวภาพมารดอีกที
ทําซ้ําๆ เช่นนี้ไปเรื่อยๆ ทิ้งไว้ประมาณ 3 เดือนก็สามารถนําไปใช้เป็นปุ๋ยหมัก
1.2. เบื้องตัวผู้วิจัยรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล การศึกษารูปแบบ การแยกเศษอาหาร และการล้างภาชนะ มี
ขั้นตอน ขั้นตอนที่หนึ่ง แยกขยะทําปุ๋ย และเช็ดด้วยฟองน้ํา ขั้นตอนที่สอง ล้างเศษอาหาร ขั้นตอนที่สาม ล้างจาน ขั้นตอนที่สี่
ล้างน้ําสะอาด 3 น้ํา และขั้นตอนที่ห้า เก็บภาชนะ ด้วยขั้นตอนต่างๆ นี้สามารถแยกขยะได้อย่างสะอาดและได้ผลเป็นอย่างดี
2. เพื่อออกแบบเครื่องบดขยะเปียก เพื่อทําปุ๋ยชีวภาพ ที่สามารถบดขยะเปียก และนํามาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม
โดยวิเคราะห์ รูปแบบเครื่องกลที่เหมาะสมกับการแยก และบดขยะเปียก
2.1. ปั๊มประเภทเซนตริฟูกอล การวิเคราะห์จาก ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเครื่องกล
โดยสอบถามได้แบ่งหัวข้อ ข้อดีและข้อเสีย ข้อดี ชิ้นส่วนขององค์ประกอบน้อย เหมาะสมกับการดูดของเหลว ใช้พื้นที่น้อย ข้อเสีย
ไม่เหมาะสมกับการบดของแข็ง ทํามืดติดได้ง่าย
2.2. ปั๊มแบบฟันเฟือง การวิเคราะห์จาก ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเครื่องกล โดย
สอบถามได้แบ่งหัวข้อ ข้อดีและข้อเสีย ข้อดี ซ่อมแซมง่าย และสามารถบดวัตถุชิ้นใหญ่ได้ สามารถเปลี่ยนขนาดฟันเฟืองได้
ข้อเสีย ฟันเฟือง สามารถติดกับวัตถุแข็งได้
2.3. แบบสว่าน การวิเคราะห์จาก ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเครื่องกล โดยสอบถามได้
แบ่งหัวข้อ ข้อดีและข้อเสีย ข้อดี สามารถบอ และบีบได้ดี นอกจากนี้ยังเคลื่อนย้ายวัตถุโดยแยกกากและน้ําได้ ข้อเสีย ไม่สามารถ
บดของแข็งได้ และซ่อมบํารุงยาก
2.4. ปั๊มลูกสูบแบบชัก การวิเคราะห์จาก ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเครื่องกล โดย
สอบถามได้แบ่งหัวข้อ ข้อดีและข้อเสีย ข้อดี การบดวัตถุได้ทุกขนาด
ข้อเสีย การบดวัตถุไม่ละเอียด
2.5. สายพานสแตนเลส การวิเคราะห์จาก ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเครื่องกล โดย
สอบถามได้แบ่งหัวข้อ ข้อดีและข้อเสีย ข้อดี น้ําผ่านได้ง่าย ไม่ติดขัด เหมาะสมกับการเคลื่อนย้ายวัตถุขนาดใหญ่ ข้อเสีย ไม่
สามารถลําเลียงวัตถุชิ่นเล็กๆไ เพราะวัตถุสามารถผ่านและตกลงได้
2.6. สายพาน PVC, PU การวิเคราะห์จาก ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเครื่องกล โดย
สอบถามได้แบ่งหัวข้อ ข้อดีและข้อเสีย ข้อดี ไม่เป็นสนิม และสามารถเคลื่อนย้ายวัตถุขนาดเล็กและใหญ่ได้ ข้อเสีย น้ําไม่
สามารถผ่านได้
2.7. สายพานลําเลียง แผนเหล็ก การวิเคราะห์จาก ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเครื่องกล
โดยสอบถามได้แบ่งหัวข้อ ข้อดีและข้อเสีย ข้อดี สามารถลําเลียงวัตถุขนาดเล็กและใหญ่ได้ และน้ําสามารถผ่านได้ โดยเป็นแยก
น้ําและกากในตัว ข้อเสีย ขณะที่เครื่องทํางานมีเสียงและต้องทําความสะอาดทุกครั้งที่ใช้งาน เพื่อป้องกันการเกิดสนิม
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สรุป ผู้วิจัยได้นํารูปแบบทั้ง 7 แบบมาพิจารณาและนํามาออกแบบเครื่องบดขยะเปียก เพื่อทําปุ๋ยชีวภาพ ที่
สามารถบดขยะเปียก และนํามาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม โดยคํานึงถึง การวิเคราะห์จาก ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้าน
การออกแบบเครื่องกล เป็นหลัก และคัดเลือกชิ้นงานที่ครอบคลุมตามแนวคิดหลักการออกแบบ หน้าที่ประโยชน์ใช้สอย ความ
สะดวกสบายในการใช้ ความสวยงาม การซ่อมแซมบํารุงรักษา ความปลอดภัย ความแข็งแรงทนทาน ด้านความเหมาะสมกับ
วัสดุและกรรมวิธีผลิต จํานวน 3 รูปแบบ จากนั้นนํารูปแบบที่ได้ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวด้านการออกแบบ ประเมิน และ
นํามาออกแบบรูปแบบเครื่องบดขยะเปียก ได้รูปแบบผลิตภัณฑ์และผลการประเมินดังนี้
1. ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ มีความเห็นว่า รูปแบบที่ 3 มีค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านมาก ( 
=3.88,S.D. =0.40) อยู่ในอันดับที่ 1 ในด้านความเหมาะสมกับวัสดุและกรรมวิธีผลิต เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ รูปแบบที่ 1 วัสดุที่
ใช้มีความเหมาะสม มีระดับความเหมาะสมมาก (  =4.17,S.D. =0.41) ในรายข้อกรรมวิธีการผลิตได้ตามรูปแบบ รูปแบบที่ 1 มี
ระดับความเหมาะสมมาก (  =3.67,S.D.=0.82) และ ในรายข้อ ความแข็งแรงของวัสดุในการออกแบบ รูปแบบที่ 1 มีระดับ
ความเหมาะสมมาก(  =4.50,S.D. =0.84)
2.คําแนะนําของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ แนะนําในความสูงของเครื่องบดขยะเปียก และขนาดของถัง
เก็บ น้ําขยะ และกากขยะที่สูงและใหญ่
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีต่อการออกแบบเครื่องบดขยะเปียกที่ได้พัฒนาแล้วปรากฏ
ผลการวิจัย ดังนี้ ประเมินความพึงพอใจของผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านวัสดุที่ใช้มีความเหมาะสม มีระดับความเหมาะสมมาก
(  =4.17,S.D.0.41) ในรายข้อ กรรมวิธีการผลิตได้ตามรูปแบบ มีระดับความเหมาะสมมาก(  =3.67,S.D.0.82) และ ในราย
ข้อ ความแข็งแรงของวัสดุในการออกแบบ มีระดับความเหมาะสมมาก (  =4.50,S.D.0.84)
4. เพื่อประเมินประเมินประสิทธ์ภาพของ เครื่องบดขยะเปียก เพื่อทําปุ๋ยชีวภาพ ปรากฏผลการวิจัย ดังนี้
ประเมินประสิทธ์ภาพของ เครื่องบดขยะเปียก ของผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านหน้าที่ประโยชน์ใช้สอย มีระดับความเหมาะสมปานกลาง
(  =3.38,S.D.0.34) รายข้อ ความสะดวกสบายในการใช้ มีระดับความเหมาะสมปานกลาง (  =3.33,S.D.0.52) รายข้อ ด้าน
ความสวยงามมีระดับความเหมาะสมมาก มีระดับความเหมาะสมปานกลาง (  =2.92,S.D.0.80) ด้านการลดปริมาณขยะมูลฝอย
ที่อาจเกิดขึ้น มีระดับความเหมาะสมมาก (  =3.72,S.D.0.77) ด้านการแปรสภาพและหมุนเวียนนํากลับมาใช้ มีระดับความ
เหมาะสมมาก (  =3.82,S.D.0.41)

อภิปรายผลการวิจัย
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ มีความคิดเห็นว่า ด้านหน้าที่ประโยชน์ใช้สอย ความสะดวก สบายในการใช้ ความสวยงาม
ด้านความเหมาะสมกับวัสดุและกรรมวิธีผลิตการพยายามลดปริมาณขยะมูลฝอยที่อาจเกิดขึ้น และการแปรสภาพและหมุนเวียน
นํากลับมาใช้ ความคิดเห็นค่าเฉลี่ยรวม (  =3.51, S.D.0.10) ความคิดเห็นมีระดับความเหมาะสมมาก ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
ที่มีต่อเครื่องบดขยะเปียก เพื่อทําปุ๋ยชีวภาพด้วยกระบวนการบดขยะเปียก เพื่อทําปุ๋ยชีวภาพ และคัดแยกและการควบคุมขยะ
ส่วนใหญ่มีความเห็นสอดคล้องกันว่า เครื่องบดขยะเปียก เพื่อทําปุ๋ยชีวภาพ มีคุณภาพ และสามารถนําไปใช้ในการบดขยะเปียก
เพื่ อ ทํ า ปุ๋ ย ชี ว ภาพ ได้ จ ริ ง เฉลี่ ย แล้ ว มี ค วามเห็ น ว่ า เครื่ อ งบดขยะเปี ย ก เพื่ อ ทํ า ปุ๋ ย ชี ว ภาพมี คุ ณ ภาพ แน่ ใ จว่ า จุ ด ประเมิ น
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้จริง และสามารถอภิปรายผลประเด็นที่ผู้เชี่ยวชาญแน่ใจว่าจุดประเมินวัดประเมินประสิทธิภาพที่ได้จริง
และไม่แน่ใจว่าจุดประเมินวัดวัตถุประสงค์ที่ได้จริง ดังนี้
1. จุดประเมินประสิทธ์ภาพที่ผู้เชี่ยวชาญแน่ใจว่าจุดประเมินตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้จริง คือจุดประเมิน หน้าที่
ประโยชน์ใช้สอย คือ ความสะดวกสบายในการใช้ ความเหมาะสมในการเลือกใช้วัสดุ ขนาดและน้ําหนักเหมาะสม ความแข็งแรง
ของวัสดุในการสร้าง ความปลอดภัยในการใช้งาน
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ด้านสะดวกสบายในการใช้ ความสะดวกในการเคลื่อนย้าย ความเหมาะสมในการออกแบบ และคู่มือประกอบการใช้
งานที่มีความชัดเจน ซึ่งอาจเป็นเพราะว่า เครื่องบดขยะเปียก เพื่อทําปุ๋ยชีวภาพ มีการเลือกใช้วัตถุที่เหมาะสมกับสภาพการใช้
งาน ใช้งานได้ง่าย และมีประสิทธ์ภาพในการใช้งาน ด้านการลดปริมาณขยะมูลฝอยที่อาจเกิดขึ้น และด้านการแปรสภาพและ
หมุนเวียนนํากลับมาใช้
2. จุดประเมินประสิทธ์ภาพที่ผู้เชี่ยวชาญไม่แน่ใจว่าจุดประเมินตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้จริง คือจุดประเมินที่บอกถึง
ด้านความทันสมัยสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันซึ่งเป็นเครื่องที่ออกแบบขึ้นมาใหม่ ซึ่งอาจเป็นเพราะว่ามีขนาดที่ใหญ่และมีน้ําหนัก
มาก รูปแบบและสีที่ใช้ไม่สวยงาม
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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาการ์ตูนแอนิเมชันที่ส่งเสริมการรับรู้และจิตสํานึกด้านวัฒนธรรมของชาว
จังหวัดศรีสะเกษ และ 2) เพื่อเปรียบเทียบผลการรับรู้และผลของจิตสํานึกด้านวัฒนธรรมผ่านการ์ตูนแอนิเมชัน โดยจําแนกตาม
เพศ อายุ การศึกษา และอาชีพของชาวจังหวัดศรีสะเกษ โดยใช้กระบวนการวิจัยแบบผสมผสาน ได้แก่ การวิจัยเอกสารในการ
สังเคราะห์องค์ความรู้และกําหนดเนื้อเรื่องของการ์ตูน การวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และปราชญ์ชาวบ้าน
ทางด้านวัฒนธรรม อีกทั้งยังได้ทําการวิจัยเชิงสํารวจ เพื่อสอบถามความคิดเห็นปัจจัยในการนําไปใช้ในการออกแบบการ์ตูน
ทดสอบการรับรู้ ทดสอบจิตสํานึก และความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยในครั้งนี้ได้ใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นชาวจังหวัดศรี
สะเกษ 4 กลุ่ม ได้แก่ นักเรียนระดับประถมศึกษา นักเรียนระดับมัธยมศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี และบุคคลทั่วไป (ผู้นํา
หมู่บ้าน) รวมใช้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 1,413 คน ผลการวิจัยในครั้งนี้พบว่า เนื้อเรื่องได้ศึกษาจากตํานานจังหวัดศรีสะเกษ สมัย
กรุงศรีอยุธยา เมื่อ พ.ศ. 2302 การเขียนบทผู้วิจัยได้แต่งเติมเหตุการณ์บางอย่างเข้าไป เพื่อเชื่อมเรื่องราวให้สนุก น่าติดตาม และ
สอดแทรกวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษเข้าไปอย่างลงตัว เช่น วัฒนธรรมการแต่งกาย ความเชื่อ พิธีกรรม และภาษา รูปแบบตัว
ละครที่ใช้ในการออกแบบ แบบการ์ตูน SD (Super Deformation) 5 ส่วน ซึ่งเป็นผลการสํารวจความสนใจรูปแบบตัวละครจาก
กลุ่มทดลอง การเคลื่อนไหวมีความเร็วพอเหมาะกับบุคลิกของตัวละคร และโครงเรื่อง การใช้โทนสี ใช้โทนน้ําตาล ส้ม และเขียว
ได้โดยการเปรียบเทียบค่าสีจากภาพถ่ายในบริบทที่ใกล้เคียงกัน ทําให้สื่อถึงความเป็นอีสานได้ดี เสียงพากย์ผู้วิจัยได้กําหนดให้เป็น
ภาษาอีสาน พากย์โดยท้าวนพดล หรือนายนพดล สมบูรณ์ นักพากษ์เสียงอีสานชื่อดัง ที่เก่งเรื่องใส่มุกตลกในภาพยนตร์ ทําให้
การ์ตูนแอนิเมชันสนุก สามารถบ่งบอกความเป็นอีสาน และเข้าถึงแก่นแท้ของอารมณ์คนอีสานได้เป็นอย่างดี จากการชมการ์ตูน
แอนิเมชัน เรื่องดงลําดวน ส่งผลให้การรับรู้ของชาวศรีสะเกษทางด้านวัฒนธรรม ประเภทมุขปาฐะ (นิทานพื้นบ้าน) ประเภท
ประเพณีพิธีกรรม ประเภทงานช่างฝีมือ ประเภทศิลปะการแสดง ประเภทความรู้เรื่องจักรวาล และทรัพยากรธรรมชาติ พบว่า
กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกัน และมีอายุต่างกัน มีระดับการรับรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ด้านระดับการศึกษา และอาชีพต่างกัน การรับรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษไม่แตกต่างกัน ส่วน
ระดับจิตสํานึก พบว่า เพศ และอาชีพต่างกัน มีระดับจิตสํานึกเกี่ยวกับวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ไม่แตกต่างกัน ด้านอายุ และ
ระดับการศึกษาต่างกัน มีระดับจิตสํานึกเกี่ยวกับวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ : การ์ตูนแอนิเมชัน, วัฒนธรรม, ศรีสะเกษ, การรับรู้, จิตสํานึก
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ABSTRACT
Cartoon Animation is a powerful medium to access the new generations. In the addition, it is a
medium that can stimulate a complicated knowledge into a common one, and also allow learner to enjoy
the lesson. The local culture can be implicated in content of the cartoon to transmit the knowledge to the
learner and let them remember what they’ve learned easily. This research recognizes the importance of
oral tradition (a type of culture) of Sisaket province and the ability of the animation which is recommended
as a medium one way to disseminate the knowledge of Sisaket province’s oral tradition and identity of
Sisaket culture to Sisaket people and others. This research aims to develop cartoon animation in order to
promote the knowledge of the culture and to provide the awareness of culture to Sisaket people. The
experimental design was used in this research to compare the cultural awareness before and after watching
the animation regardless of genders, ages, educations, and occupations of Sisaket people as the factors. The
methodology of this research was mixed method; experimental design (quantitative), analyzed the data
from the document (qualitative) to form the content of the story, interviewing cultural specialists and local
philosophers. In addition, the surveys also used in this research to survey about the factors involving in the
animation designing, perception assessment, awareness assessment, and complacency of the participants.
The participants of this research were four groups of Sisaket people including elementary school students,
secondary school students, undergraduate students, and normal people (village leader). The total numbers
of the participant were 1413 people.The result of this study reviewed that factor such as genders, ages,
educations, and occupations showed the difference level of cultural awareness and consciousness,
statistically significant at the .05. Moreover, designing and developing animated cartoons using the research
process to participate in the development of a character and the participation of cultural specialists in
developing cartoon animation make the overall quality, designing of animation, and all the sides’
satisfaction of cartoon animation statistically significant at the .05.

บทนํา
การพัฒนาเทคโนโลยีและการสื่อสารในปัจจุบันมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วเยาวชนถูกปรับเปลี่ยนแนวคิดและ
พฤติกรรมไปพร้อมกับการพัฒนาเทคโนโลยีในชีวิตประจําวันมีการบริโภคสื่อเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยเฉพาะการ์ตูน
แอนิเมชัน (Animation) ซึ่งเป็นสื่อที่ทําความเข้าใจกับเด็กได้โดยตรงและรวดเร็ว เนื่องจากเป็นสื่อที่พัฒนาขึ้นเพื่อเด็กโดยเฉพาะ
ง่ายต่อการเข้าใจและการเรียนรู้ ทั้งยังเป็นที่นิยมอย่างมากทางสื่อโทรทัศน์ โดยเฉพาะการ์ตูนญี่ปุ่น นอกจากการ์ตูนแอนิเมชัน
จากญี่ปุ่นแล้ว ยังมีการ์ตูนแอนิเมชันของค่ายวอลท์ ดิสนีย์ (Walt Disney) เรื่องหนูน้อยหมวกแดง สโนว์ไวท์กับคนแคระทั้งเจ็ด
ซุป เปอร์แ มน แบทแมน เป็น ต้น บทบาทของการ์ตูนแอนิเมชันจากประเทศอเมริกาในประเทศไทยนั้ น ได้เข้ามาฉายเป็น
ภาพยนตร์เรื่องยาวติดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน โดยพัฒนาการของการ์ตูนแอนิเมชันประเทศอเมริกาที่เข้ามาฉายในประเทศไทย
ได้เห็นพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงของภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชันอย่างต่อเนื่อง ด้วยการหลั่งไหลเข้ามาของการ์ตูน
แอนิเมชันจากประเทศญี่ปุ่นและอเมริกา ทําให้การ์ตูนแอนิเมชันเหล่านั้นมีบทบาทกับเด็กไทย ยกตัวอย่างเช่น แบบแผนของการ
แต่งกาย เสื้อผ้า ทรงผม การกิน การแสดงออกทางใบหน้าและท่าทาง กิจกรรมการละเล่น สื่อที่บริโภค ความเชื่อ และค่านิยม
ของเด็กปัจจุบันที่เลียนแบบประเทศเหล่า นั้น ล้วนแล้วแต่ได้ซึมซับวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การแต่งกายและ
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บุคลิกภาพจากตัวละครในการ์ตูนแอนิเมชัน เพราะสื่อการ์ตูนแอนิเมชันสามารถสื่อสารกับเด็กได้โดยตรง โดยเด็กจะค่อยๆ ซึมซับ
ปัจจัยต่างๆ เรื่อยมา จนกลายเป็นแบบแผนและค่านิยมวัฒนธรรมของเด็กและวัยรุ่นในปัจจุบัน ซึ่งการ์ตูนแอนิเมชันบางเรื่องมี
เนื้อหารุนแรงอาจจะมีผลกระทบต่่อจิตสํานึกของเด็กได้
ในส่วนของจังหวัดศรีสะเกษ อดีตเคยเป็นชุมชนที่มีอารยธรรมที่รุ่งเรืองมานับพันปี นับตั้งแต่สมัยขอมเรืองอํานาจและ
มีชนเผ่าต่างๆ อพยพมาตั้งรกรากในบริเวณนี้ ได้แก่ กูย ลาว เขมร และเยอ ศรีสะเกษเดิมเรียกกันว่า เมือง ขุขันธ์ เมืองเก่า
ตั้งอยู่ที่บริเวณบ้านปราสาทสี่เหลี่ยมดงลําดวน ตําบลดวนใหญ่ อําเภอวังหิน ในปัจจุบัน ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเมืองเมื่อ พ.ศ.
2302 สมัยกรุงศรีอยุธยา โดยมีหลวงแก้วสุวรรณซึ่งได้รับบรรดาศักดิ์เป็นพระยาไกรภักดีศรีนครลําดวน เป็นเจ้าเมืองคนแรก ซึ่ง
ถือว่าเป็นวีระบุรุษคนหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกษที่ควรเชิดชูเป็นอย่างยิ่ง เพราะจากวีรกรรมที่ปรากฏในนิทานพื้นบ้าน ได้กล่าวถึง
ความเก่งกาจด้านคาถา การรบความกล้าหาญ ความจงรักภักดี และความเสียสละที่มีต่อบ้านเมือง จนสามารถยกฐานะจาก
หมู่บ้านเล็กๆ ที่ได้อพยพจากประเทศลาวมาอาศัยอยู่บริเวณป่าลําดวนกลายมาเป็นเมืองและยกฐานะเป็นจังหวัดศรีสะเกษได้
จนถึ ง ปั จ จุ บัน แต่ ยัง มีค นจํ า นวนมากในจั ง หวั ดศรีส ะเกษที่ ยัง ไม่ เคยได้ ยิน และไม่เ คยสนใจมุ ข ปาฐะเรื่ องนี้ เนื่อ งจากการ
เปลี่ยนแปลงของระบบสังคม ทําให้คนส่วนใหญ่สนใจและมุ่งแต่ผลประโยชน์ที่ตนจะได้ ระบบทุนและการสื่อสารไร้ขอบเขต ได้
เปลี่ยนวิธีคิดความเชื่อของชุมชน ความดีกลายเป็นสินค้าที่ต้องมีการตอบแทนด้วยเงินทองมากกว่าความสุขที่ได้จากการดูแลกัน
ช่วยเหลือกัน คติ คําสอน ผ่านพิธีกรรม บุญ การละเล่น เรื่องเล่าหรือนิทาน คํากลอน ผ่าน ผญา บทกลอนลํา ที่มีในวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาชุมชนที่สามารถสั่งสอนในเรื่องเหล่านี้ ไม่สามารถถ่ายทอดสู่ลูกหลานได้เท่าเทียมรูปแบบของการโฆษณาใน
รายการโทรทัศน์ หรือสื่อสิ่งพิมพ์ตามแผงหนังสือ
จากเหตุผลดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่าการ์ตูนแอนิเมชันที่นําเข้าจากต่างประเทศ ไม่่ว่าจะเป็นญี่ปุ่น เกาหลี หรืออเมริกา
ล้วนได้นําเอาวัฒนธรรมท้องถิ่นเข้ามาร่วมในการออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรมด้านการ์ตูนแอนิเมชัน โดยนําวิถีชีวิตวัฒนธรรม
ที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาสร้างสรรค์ผ่านสื่อการ์ตูนแอนิเมชันทําให้ผลงานการ์ตนู แอนิเมชันประเทศดังกล่าวมีความโดดเด่นมีเอกลักษณ์
และได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศมีการเติบโต ในงานวิจัยชิ้นนี้จึงได้เล็งเห็นความสําคัญของ
วัฒนธรรมประเภทมุขปาฐะของจังหวัดศรีสะเกษ และสื่อประเภทการ์ตูนแอนิเมชันซึ่งถือเป็นช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่องค์
ความรู้ดา้ นวัฒนธรรมของจังหวัดศรีสะเกษให้กับคนในจังหวัดศรีสะเกษและคนทั่วไปเกิดการรับรู้ด้านวัฒนธรรมประเภทมุขปาฐะ
ให้น่าสนใจเพราะนอกจากความสามารถในการถ่ายทอดอัตลักษณ์ความเป็นท้องถิ่นได้แล้ว ยังจะสามารถนําเสนอเนื้อหาที่ยากให้
ง่ายต่อการเรียนรู้แล้วยังสามารถสร้างความสนุกให้กับคนดูได้ทุกเพศทุกวัยอีกด้วย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชันที่ส่งเสริมการรับรู้และจิตสํานึกด้านวัฒนธรรมของชาวจังหวัดศรีสะเกษ
2. เพื่อเปรียบเทียบผลการรับรู้และผลของจิตสํานึกด้านวัฒนธรรมผ่านการ์ตูนแอนิเมชันโดยจําแนกตาม เพศ อายุ
การศึกษา และอาชีพของชาวจังหวัดศรีสะเกษ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้ทราบปัจจัยสําคัญที่สามารถนํามาใช้ในการออกแบบการ์ตูนแอนิเมชัน ให้ประสบผลสําเร็จได้
2. ได้สื่อการ์ตูนแอนิเมชันเรื่องตํานานเมืองศรีสะเกษ ที่มีผลต่อการรับรู้และจิตสํานึกด้านวัฒนธรรมของศรีสะเกษ
3. ได้ทราบผลการเปรียบเทียบการรับรู้ จิตสํานึกด้านวัฒนธรรม ประสิทธิภาพของการ์ตูนแอนิเมชันและความพึงพอใจ
ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
4. ได้เผยแพร่การ์ตูนแอนิเมชันวัฒนธรรมศรีสะเกษตามโรงเรียนต่างๆและแหล่งเรียนรู้สําคัญต่างๆในจังหวัดศรีสะเกษ
เพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้ และรู้จักวีรบุรุษ บุคคลสําคัญของจังหวัดศรีสะเกษโดยทั่วกัน
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5. ได้ประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษประเภทมุขปาฐะในรูปแบบที่น่าสนใจ และมีความทันสมัยสามารถ
เข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดี สามารถเผยแพร่ไปสู่คนกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มได้ง่ายเพื่อถ่ายทอดวัฒนธรรมศรีสะเกษสู่กลุ่ม
ผู้บริโภคต่อไป
6. ได้เผยแพร่ข้อค้นพบในการวิจัยในครั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชันและสื่ออื่นๆให้มีความ
น่าสนใจให้มีอัตลักษณ์วัฒนธรรม และสามารถส่งเสริมวัฒนธรรมประเภทมุขปาฐะของจังหวัดศรีสะเกษให้คงอยู่และสอดคล้องกับ
พฤติกรรมการบริโภคสื่อในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอบเขตของงานวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้ประชากร 4 กลุ่ม คือ นักเรียนระดับประถมศึกษา นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
นักศึกษาระดับปริญญาตรี และบุคคลทั่วไป (ผู้นําหมู่บ้าน) ในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ โดย ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบลําดับ
ชั้น รวมจํานวนกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา 1,413 คน
2. การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาที่ใช้วิธีการผสมผสานรูปแบบ ซึ่งได้แก่
2.1 การวิจัยเอกสารในการสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมของจังหวัดศรีสะเกษ ทฤษฎีการสร้าง
ภาพเคลื่อนไหว ทฤษฎีการรับรู้ และทฤษฎีจิตสํานึก
2.2 การวิจัยเชิงคุณภาพที่ได้มาจากการสัมมนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ และปราชญ์ การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
วัฒนธรรมและชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
2.3 การวิจัยเชิงสํารวจ เป็นการสอบถามความคิดเห็นปัจจัยในการนําไปใช้ในการออกแบบภาพเคลื่อนไหวของ
กลุ่มตัวอย่าง และทดสอบการรับรู้ และทดสอบจิตสํานึกของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 4กลุ่ม

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ตารางที่ 1 การแบ่งกลุ่มและจํานวนกลุ่มตัวอย่าง
ประเภทกลุ่มตัวอย่าง

จํานวนกลุ่มประชากร/คน

จํานวนกลุ่มตัวอย่าง/คน

1. นักเรียนประถมศึกษา

5,451

357

2. นักเรียนมัธยมศึกษา

10,137

370

3. นักศึกษาระดับปริญญาตรี

7,200

364

4. บุคคลทั่วไป(ผู้นําหมู่บ้าน)

2,411

322

รวม

25,199

1,413

เครื่องมือทีใ่ ช้ในการศึกษาค้นคว้า
การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้สร้างเครื่องมือเพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าดังต่อไปนี้
สื่อภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ เรื่องดงลําดวน เป็นภาพยนตร์ที่สร้างจากข้อมูลจริงทางด้านตํานานเมืองศรีสะเกษ
ที่ได้สังเคราะห์ขึ้นจากผู้เชี่ยวชาญ และเอกสารต่าง ๆ ที่ถูกตีพิมพ์ มีความยาว 25 นาที สร้างจากคอมพิวเตอร์กราฟิก 3 มิติ
แบบสอบถาม สามารถ แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้
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- ตอนที่ 1 สอบถามลักษณะทั่วไป จํานวน 4 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
- ตอนที่ 2 สอบถามการวัดการรับรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษหลังจากรับชมเนื้อหาทางด้านวัฒนธรรม ใน
การ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ดงลําดวน 5 ด้าน ได้แก่ มุขปาฐะ (นิทานพื้นบ้าน) ประเพณีและพิธีกรรม งานช่างฝีมือ ศิลปะการแสดง
ความรู้เรื่องจักรวาลและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 19 ข้อ
- ตอนที่ 3 วัดระดับปฏิบัติจิตสํานึกเกี่ยวกับวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ หลังจากชมการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ดง
ลําดวน วัดระดับจิตสํานึกทั้งหมด 5 ด้าน รวม 25 ข้อ
- ตอนที่ 4 วัดระดับความพึงพอใจคุณภาพการออกแบบภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ดงลําดวน 2 ด้าน คือ
การออกแบบ และเนื้อหา รวม 25 ข้อ
การสร้างเครื่องมือประเภทสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน 3มิติ และการเก็บรวบรวมข้อมูล
ระยะที่ 1 ระยะศึกษาและผลิตภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน 3มิติ
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและมุขปาฐะ
จังหวัดศรีสะเกษ การ์ตูนแอนิเมชัน การรับรู้ และจิตสํานึก
ขั้นตอนที่ 2 สังเคราะห์ข้อมูลด้านวัฒนธรรม มุขปาฐะ การ์ตูนแอนิเมชัน การรับรู้ และจิตสํานึก เพื่อใช้ในการ
ออกแบบและพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชันมีความสวยงามน่าสนใจ และสอดคล้องกับความสนใจของชาวศรีสะเกษได้
ขั้นตอนที่ 3 เขียนบทภาพยนตร์จากข้อมูลที่ได้ ซึ่งได้นําโครงสร้างหลักของเรื่องเล่ามาใส่รายละเอียดให้มีความ
ต่อเนื่องและดูเป็นเรื่องราวที่สนุกมากยิ่งขึ้น
ขั้นตอนที่ 4 สร้างแบบสํารวจความสนใจรูปแบบตัวละคร Character Style โดยมีรูปแบบตัวละครที่ออกแบบ
ขึ้นมาใหม่ที่มีลักษณะที่แตกต่างกัน 3 รูปแบบ คือ 1) รูปแบบการ์ตูน SD 3 ส่วน มีสัดส่วนที่หัวค่อนข้างโต และตั วเล็ก 2)
รูปแบบการ์ตูน SD 5 ส่วน เป็นการผสมผสานระหว่างการ์ตูนตัดทอน (SD) และการ์ตูนแนวเสมือนจริง (Real) และ 3) รูปแบบ
การ์ตูน Real เป็นการ์ตูนที่เน้นความสมจริง มีความละเอียดสูง

การ์ ตนู SD 3 ส่วน

การ์ ตนู SD 5 ส่วน

การ์ ตนู เสมือนจริง

ภาพ 1 รูปแบบตัวละคร เพื่อใช้ในสํารวจความสนใจรูปแบบตัวละคร
ขั้นตอนที่ 5 ออกแบบตัวละครจากผลการสํารวจรูปแบบตัวละคร โดยนําเนื้อหาจากบทมาศึกษาข้อมูลเบื้องต้น
ของตัวละครที่ปรากฏในเนื้อเรื่อง ศึกษาการแต่งกายประจําชนเผ่า ผสมผสานกับการแต่งกายในปัจจุบัน เพื่อให้งานออกแบบตัว
ละครมีน่าสนใจ
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ภาพ 2 การออกแบบตัวละคร เพื่อใช้ประกอบการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ดงลําดวน
ขั้นตอนที่ 6 ออกแบบภาพศิลปะในภาพยนตร์ (Concept Arts) ผู้วิจัยนําภาพที่จะใช้ประกอบการ์ตูนอนิเมชันมา
ร่างแบบแนวคิดของภาพศิลปะที่จะเกิดขึ้นในภาพยนตร์ โดยคัดเลือกฉากที่มีอารมณ์ต่างๆ ในบทมาสร้างภาพขึ้นมาเพื่อกําหนด
รูปแบบทางศิลปะให้กบั งาน

ภาพ 3 การออกแบบศิลปะในภาพยนตร์ (Concept Arts) เพื่อกําหนดทิศทางของภาพในภาพยนตร์
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ขั้นตอนที่ 7 ออกแบบ Storyboard ออกแบบฉาก ประมาณ 170 ภาพ

ภาพ 4 Storyboard การ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ดงลําดวน
ขั้นตอนที่ 8 ออกแบบ Animatic โดยพากย์เสียงประกอบเป็นเบื้องต้น แล้วนําเสียงนั้นมาตัดต่อใส่ภาพจากสตอรี่
บอร์ด เรียงลําดับตามเหตุการณ์ในสตอรี่บอร์ด ทําให้เห็นถึงความต่อเนื่องของการเล่าเรื่อง

ภาพ 5 ภาพจากAnimatic การ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ดงลําดวน ที่มีเสียงพากย์และดนตรีประกอบ
ขั้นตอนที่ 9 ผลิต Animation นําเอาแต่ละช่วงของ Animatic มาประกอบเพื่อทําการเคลื่อนไหวในโปรแกรม 3
มิติ ซึ่งในแต่ละการเคลื่อนไหวของตัวละคร ต้องให้ความสําคัญกับการเคลื่อนไหวทุกส่วนของร่างกาย เช่น ตา คิ้ว ปาก นิ้วมือ
แขน เอว อก และส่วนอื่นๆ นอกจากนี้จะต้องให้ความสําคัญในการสังเกตธรรมชาติการเคลื่อนไหวของคน สัตว์ สิ่งของ เพื่อจะได้
นํามาใช้ในการขยับแอนิเมชันเพื่อให้ดูสมจริงมากขึ้น

ภาพ 6 ภาพจากโปรแกรม 3มิติ ขั้นตอนการผลิตการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ดงลําดวน
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ขั้นตอนที่ 10 เทคนิคพิเศษ และการจัดองค์ประกอบศิลป์ (Composite) ใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกประมวลผล
เพื่อให้งานที่อยู่ในโปรแกรม 3 มิติ ออกมาเป็นภาพเคลื่อนไหวที่สวยงาม โดยนํามาเพิ่มเติมรายละเอียดเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์
ของงานมากยิ่งขึ้น เช่นการทําไฟ การทําระเบิด การทําแสงลอดผ่านใบไม้ การทําน้ําไหล เป็นต้น

ภาพ 7 ภาพที่ผ่านขั้นตอนการทําเทคนิคพิเศษและการจัดองค์ประกอบศิลป์ (Composite) เรื่อง ดงลําดวน
ขั้นตอนที่ 11 ตัดต่อ นําไฟล์ที่ผ่านขั้นตอน Composite ซึ่งมีความยาว 3-5 วินาทีมาเรียงร้อยต่อกันจนมีความ
ยาว 25 นาทีตามที่ได้วางแผน ไว้โดยดูโครงสร้างหลักจากสตอรี่บอร์ดและ Animatic เป็นหลัก
ระยะที่ 2 ระยะสร้างแบบสอบถามและประเมินคุณภาพ สร้างแบบสอบถามที่ใช้ในการวัดการรับรู้ และจิตสํานึกด้าน
วัฒนธรรมของชาวจังหวัดศรีสะเกษ ตามทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ระยะที่ 3 ระยะวัดและประเมินผล ผู้ศึกษาได้ดําเนินการศึกษาเชิงทดลองด้วยตนเอง โดยทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 สถาบันการศึกษาในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จากนั้นนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และ
สรุปผล

ผลการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน โดยศึกษาจากตํารา เอกสารที่เกี่ยวข้อง และสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญ
นอกจากนี้ยังใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการหาผลของการรับรู้ และจิตสํานึก ทางด้านวัฒนธรรมของชาวศรีสะเกษ โดยมี
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชันที่ส่งเสริมการรับรู้และจิตสํานึกด้านวัฒนธรรมของชาวจังหวัดศรีสะเกษ 2) เพื่อ
เปรียบเทียบผลการรับรู้และผลของจิตสํานึกด้านวัฒนธรรมผ่านการ์ตูนแอนิเมชันโดยจําแนกตาม เพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ
ของชาวจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยในครั้งนี้มี 4 กลุ่ม ได้แก่ 1)นักเรียนระดับประถมศึกษา 2)นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา 3)นักศึกษาระดับปริญญาตรี และ 4)บุคคลทั่วไป (ผู้นําหมู่บ้าน) โดยมีกลุ่มตัวอย่างจํานวน 1,413 คน การวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใช้ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test
และ One-Way ANOVA เพื่อทดสอบสมมติฐานผลการวิจัยสรุปไว้ทั้งหมด 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การพั ฒ นาการ์ ตู น แอนิ เ มชั น ที่ ส่ ง เสริ ม การรั บ รู้ แ ละจิ ต สํ า นึ ก ด้ า นวั ฒ นธรรมของชาวจั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ
การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่องดงลําดวน ซึ่งเนื้อเรื่องได้ศึกษาจากตํานานจังหวัดศรีสะเกษ สมัยกรุงศรีอยุธยา เมื่อ พ.ศ.
2302ในแผ่นดินของสมเด็จพระบรมราชาที่ 3 หรือสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระที่นั่งสุริยามรินทร์ (พระเจ้าเอกทัศน์) ซึ่งได้เล่าถึง
ความเป็นมาของคนกลุ่มแรกที่ได้ก่อร่างสร้างบ้านเมือง จนได้ยกฐานะจากหมู่บ้านปราสาทสี่เหลี่ยมดงลําดวน ให้กลายเป็นเมือง
ศรีนครลําดวน เป็นเมืองขุขันธ์ และได้แยกตัวออกมาเป็นจังหวัดศรีสะเกษ มีความเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบัน ในตัวบทภา
ยนตร์ผู้วิจยั ได้แต่งเติมเหตุการณ์บางอย่างเข้าไป เพื่อเชื่อมเรื่องราวให้สนุก น่าติดตาม และสอดแทรกวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
เข้าไป ทําให้คนดูมีอารมณ์ร่วมกับการชมการ์ตูนแอนิเมชันเรื่องนี้ด้วย การได้มาของบทนี้ได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจาก
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวัฒนธรรม และด้านการออกแบบ เพื่อให้บทภาพยนตร์มีความสมบูรณ์ ได้มีการปรับแก้จนสามารถเป็นที่
ยอมรับของผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการพัฒนาตัวละคร การ์ตูนแอนิเมชัน เรื่องดงลําดวน ซึ่งจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ทราบทิศทางในการออกแบบตัวละคร รวมไปถึง ฉาก การเคลื่อนไหว และอารมณ์ของการ์ตูนแอนิเมชัน จึงได้ทําการสํารวจความ
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สนใจรูปแบบตัวละคร ซึ่งได้จากการทดลองกับกลุ่มทดลอง ที่เป็นนักเรียน ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา นักศึกษา และ
ผู้นําชุมชน จํานวน 100 คน พบว่า รูปแบบการ์ตูน SD (Super Deformation) 5 ส่วน ได้รับความนิยมสูงสุด จากรูปแบบ
ดังกล่าวผู้วิจัยได้นําไปเป็นกรอบในการออกแบบตัวละครทุกตัวที่ใช้ประกอบในการ์ตูนแอนิเมชันเรื่องนี้ นอกจากสัดส่วนของตัว
ละครที่เหมาะสมแล้วผู้วิจัยได้นําเอาทฤษฎีการออกแบบตัวละคร และวัฒนธรรมศรีสะเกษ เข้ามาเป็นตัวกําหนดในการออกแบบ
เพื่อให้ได้ตัวละครมีความสมบูรณ์มากที่สุด และสามารถถ่ายทอดเนื้อหาทางวัฒนธรรมของจังหวัดศรีสะเกษได้ด้วย เมื่อได้ตัว
ละครที่น่าสนใจแล้ว การออกแบบฉาก และการออกแบบแนวคิดทางด้านศิลปะ (Concept Art) ของการ์ตูนแอนิเมชัน ก็สามารถ
ออกแบบได้เลย ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับรูปแบบของตัวละคร และทฤษฎีการออกแบบฉาก จากนั้นการเคลื่อนไหวต่างๆในการ์ตูน
แอนิเมชัน เรื่องดงลําดวน ผู้วิจัยได้ใช้กฎ 8 ข้อ ของสุรพงษ์ เวชสุวรรณมณี (2550) ในการสร้างการเคลื่อนไหว นอกจากนั้นการ
กําหนดความเร็วของการเคลื่อนไหวก็ถือว่ามีความสําคัญมากเพราะส่งผลต่อการรับรู้ของคนดู ในงานวิจัยชิ้นนี้ได้กําหนดการ
เคลื่อนไหวที่มีความเร็วพอเหมาะไม่เร็ว หรือช้าเกินไป ช่วยให้มีความสวยงาม ความละเอียดอยู่ในระดับดี สามารถรับรู้ได้ทุกวัย
อีกทั้งการเคลื่อนไหวแบบผสมนี้มีความสอดคล้องกับบุคลิกตัวละคร และลักษณะของเนื้อเรื่องเป็นอย่างยิ่ง ทําให้การถ่ายทอด
การเคลื่อนไหวออกมาแล้วมีความสวยงามพอเหมาะเป็นที่ชื่นชอบของผู้ชม
การคุมโทนสีและแสงให้กับการ์ตูนแอนิเมชันถือว่าเป็นเรื่องสําคัญที่จะสามารถสื่อความหมายและอารมณ์ไปยังคนดูได้
อย่างเต็มที่ การให้ค่าแสงนั้นต้องสามารถสื่อความหมายถึงความเป็นอีสานได้ดี และดูสวยงาม นุ่มนวล น้ําหนักของแสงจะต้องไม่
เข้ม หรือมืดเกินไป โทนสีที่ใช้ในการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่องดงลําดวนนี้ ผู้วิจัยใช้โทนน้ําตาล ส้ม และเขียว ซึ่งได้จากการเปรียบเทียบ
ค่าสีจากภาพถ่ายในบริบทที่ใกล้เคียงกัน ทําให้สามารถสื่อถึงความเป็นอีสานได้เป็นอย่างดี ภาพแต่ละภาพที่แสดงออกมาผ่าน
การ์ตูนผู้วิจัยได้ให้ความสําคัญในการกํากับในขั้นตอนหลังการผลิตเป็นอย่างมากเพื่อให้ได้ภาพที่สวยงาม มีระยะชัดลึกชัดตื่น ดูมี
มิติและความนุ่มนวลสบายตา นอกจากนั้นเสียงยังถือว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สําคัญหนึ่งที่ทําให้การ์ตูนแอนิเมชัน เรื่องดง
ลําดวน ได้ประสบผลสําเร็จ เพราะเสียงนั้นสามารถสร้างอารมณ์ต่างๆ และสื่อความหมายหลายๆ อย่าง การออกแบบเสียงพากย์
ผู้วิจัยได้ออกแบบให้เป็นภาษาอีสาน พากย์โดยท้าวนพดล หรือ นายนพดล สมบูรณ์ ซึ่งเป็นนักพากษ์เสียงอีสานที่เน้นใส่มุก
ระหว่างบทสนทนาได้ดี ทําให้การ์ตูนแอนิเมชันสนุก อีกทั้งยังบ่งบอกความเป็นอัตลักษณ์ของอีสาน และสามารถเข้าถึงความ
เข้าใจ แก่นแท้ของอารมณ์คนอีสานได้เป็นอย่างดี
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
การรับรู้ทางด้านวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ผู้วิจัยได้แยกการรับรู้ตามประเภทของวัฒนธรรม เพื่อให้สามารถเข้าใจ
ได้ง่าย และสอดคล้องกับแนวคิดทางด้านวัฒนาธรรมของ รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ (2552) ซึ่งได้แบ่งวัฒนธรรม
ออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้ 1)ด้านมุขปาฐะ (นิทานพื้นบ้าน) 2)ด้านประเพณีพิธีกรรม 3)ด้านงานช่างฝีมือ 4)ด้านศิลปะการแสดง
5)ความรู้เรื่องจักรวาล และทรัพยากรธรรมชาติ จากการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการรับรู้เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ จากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 1,413 คน พบว่า
ด้านมุขปาฐะ (นิทานพื้นบ้าน) กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษด้านมุขปาฐะ ภาพรวม
อยู่ในระดับมาก (X= 4.15) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษด้านมุขปาฐะ
มากที่สุด คือ เรื่องการสร้างบ้านแปลงเมืองของชาวศรีสะเกษเกิดขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา รองลงมา คือ เรื่องชนกลุ่มน้อยแถบ
เมืองอัตปือแสนแปความสามารถในการจับช้างป่ามาเลี้ยงไว้ใช้งาน และตีมีด และกลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมด้าน
มุขปาฐะน้อยที่สุด คือ เรื่องบ้านปราสาทสี่เหลี่ยมดงลําดวน เป็นชื่อเดิมของ เมือง ศรีนครลําดวน
ด้านประเพณี พิธีกรรม กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษด้านประเพณีพิธีกรรม โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.07) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ด้านประเพณีพิธีกรรมมากที่สุด คือ เรื่องคนศรีสะเกษมีความเชื่อผสมผสานกัน ระหว่าง พระพุทธศาสนา ผีสาง เทวดา และ
ธรรมชาติ รองลงมา คือ เรื่องสมัยอยุธยาการออกจับช้างเผือกทุกครั้ง ชาวบ้านจะต้อง ไหว้ผีปู่ตา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําหมู่บ้านให้
50

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2557
____________________________________________________________________________

ท่านคุ้มครองในการการเดินทางและทําภารกิจต่างๆ ให้ประสบผลสําเร็จ และกลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมด้าน
ประเพณีพิธีกรรมน้อยที่สุด คือ เรื่องการเข้าใจในพิธีรําสะเอง ว่าเป็นการรําเพื่อถวาย แถน วิญญาณ เทพเทวดา และบรรพบุรุษ
ให้ปกปักรักษาคุ้มครองผู้ป่วย และเรื่องการรําสะเองเป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งของชาวศรีสะเกษทีมีเชื้อสายกูย
ด้านงานช่างฝีมือ กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษด้านงานช่างฝีมือ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (X = 4.10) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษด้านงาน
ช่างฝีมือมากที่สุด คือ เรื่องผ้าลายขิด ลายลูกแก้ว ผ้ามัดหมี่ เป็นหัตกรรมพื้นบ้านประเภทงานฝีมือของชาวศรีสะเกษสมัยก่อน
รองลงมา คือ เรื่องการตีมีด เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน และกลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมด้านงานช่างฝีมือน้อยที่สุด คือ เรื่องชาวจังหวัดศรีสะเกษ เก่งงานฝีมือด้านงานตีมีด จักสาน และหัตถกรรมพื้นบ้าน
ด้านศิลปะการแสดง กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษด้านศิลปะการแสดงโดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก (X = 4.07) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษด้าน
ศิลปะการแสดงมากที่สุด คือ เรื่องศิลปะการแสดงในจังหวัดศรีสะเกษเกิดจากพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอพรจากเทพเบื้องบนให้
ประทานความสุขความเจริญและพืชพันธุ์ธัญญาหาร รองลงมา คือ เรื่องศิลปะการแสดงในจังหวัดศรีสะเกษเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ
ปัญหา วิถีชีวิตชาวบ้าน และเรื่องศาสนา
ด้านความรู้เรื่องจักรวาล และทรัพยากรธรรมชาติ กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษด้าน
ความรู้เรื่องจักรวาล และทรัพยากรธรรมชาติโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.10) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีการรับรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษด้านความรู้เรื่องจักรวาล และทรัพยากรธรรมชาติมากที่สุด คือ เรื่องการ
เซ่นไหว้ผีของชาวบ้านทําให้ชาวบ้านเกิดกําลังใจในการทํางาน และมีความสุข รองลงมา คือ เรื่องชาวศรีสะเกษเซ่นไหว้ผีปู่ตา
เพราะเชื่อว่าผีที่ปกป้อง รักษาชุมชนให้อยู่เป็นสุข
ตอนที่ 3 ข้อมูลการวัดจิตสํานึกเกี่ยวกับวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ระดับจิตสํานึกทางด้านวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ผู้วิจัยได้แยกระดับจิตสํานึกตามประเภทของวัฒนธรรม เพื่อให้
สามารถเข้าใจได้ง่ายและสอดคล้องกับแนวคิดของ รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ (2552) ซึ่งได้แบ่งวัฒนธรรมออกเป็น
5ประเภท ดังนี้ 1) ด้านมุขปาฐะ (นิทานพื้นบ้าน) 2) ด้านประเพณีพิธีกรรม 3) ด้านงานช่างฝีมือ 4) ด้านศิลปะการแสดง 5)
ความรู้เรื่องจักรวาล และทรัพยากรธรรมชาติ จากการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับ จิตสํา นึกเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ จากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 1,413 คน พบว่า
ด้านมุขปาฐะ (นิทานพื้นบ้าน) กลุ่มตัวอย่างมีจิตสํานึกเกี่ยวกับวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษด้านมุขปาฐะ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก (X = 4.17) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีจิตสํานึกเกี่ยวกับวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษด้านมุข
ปาฐะ มากที่สุด คือ เรื่องนิทานพื้นบ้าน เรื่องตํานานเมืองศรีสะเกษที่ท่านได้ยินและได้ฟังมา เป็นสิ่งที่มีความเชื่ออยู่บนพื้นฐาน
ความเป็นจริง รองลงมา คือ เรื่องท่านรู้สึกยินดีและ ชื่นชอบที่จังหวัดศรีสะเกษมีมุขปาฐะเป็นของตนเอง และยินดีที่จะบอกเล่า
ต่อคนจังหวัดอื่น ๆ ได้อย่างเต็มภาคภูมิ และกลุ่มตัวอย่างมีจิตสํานึกเกี่ยวกับวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษด้านมุขปาฐะน้อยที่สุด
คือ เรื่องเนื้อหานิทานพื้นบ้านที่ท่านได้ชมจากแอนิเมชัน ตรงกับความเป็นจริงที่ท่านเคยได้ยินและได้รับฟังมา
ด้านประเพณีพิธีกรรม กลุ่มตัวอย่างมีจิตสํานึกเกี่ยวกับวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษด้านประเพณีและพิธีกรรมโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.02) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีจิตสํานึกเกี่ยวกับวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะ
เกษด้านประเพณีและพิธีกรรมมากที่สุด คือ เรื่องการยอมรับและเคารพนับถือบรรพบุรุษตามประเพณีและความเชื่อทางพิธีกรรม
ต่างๆของจังหวัดศรีสะเกษ รองลงมา คือ เรื่องการรับรู้เกี่ยวกับประเพณีและพิธีกรรมของจังหวัดศรีสะเกษ และกลุ่มตัวอย่างมี
จิตสํานึกเกี่ยวกับวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษด้านประเพณีและพิธีกรรมน้อยที่สุด คือ เรื่องการปฏิบัติตามพิธีกรรมและความเชื่อ
เกี่ยวกับประเพณีของจังหวัดศรีสะเกษ
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ด้านงานช่างฝีมือ กลุ่มตัวอย่างมีจิตสํานึกเกี่ยวกับวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษด้านงานช่างฝีมือมากที่สุด คือ เรื่อง
การสอนให้บุตรหลานของตนหรือญาติพี่น้องให้รู้จักงานช่างฝีมือของชาวจังหวัดศรีสะเกษ รองลงมา คือ เรื่องการศึกษาเกี่ยวกับ
งานช่างฝีมือของจังหวัดศรีสะเกษจากการเรียนรู้ และกลุ่มตัวอย่างมีจิตสํานึกเกี่ยวกับวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษด้านงาน
ช่างฝีมือน้อยที่สุด คือ เรื่องการรู้จักความเป็นมาของงานช่างฝีมือประจําจังหวัดศรีสะเกษ
ด้านศิลปะการแสดง กลุ่มตัวอย่างมีจิตสํานึกเกี่ยวกับวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษด้านศิลปะการแสดงโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.01) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีจิตสํานึกเกี่ยวกับวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษด้าน
ศิลปะการแสดงมากที่สุด คือ เรื่องการสัมผัสถึงคุณค่าความงามของศิลปะการแสดงประจําจังหวัดศรีสะเกษ รองลงมา คือ เรื่อง
การนิยมและชอบศิลปะการแสดงประจําจังหวัดศรีสะเกษ และกลุ่มตัวอย่างมีจิตสํานึกเกี่ยวกับวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษด้าน
ศิลปะการแสดงน้อยที่สุด คือ เรื่องการรู้สึกภาคภูมิใจที่จังหวัดศรีสะเกษมีศิลปะการแสดงเป็นของตนเอง
ด้านความรู้เรื่องจักรวาล และทรัพยากรธรรมชาติ กลุ่มตัวอย่างมีจิตสํานึกเกี่ยวกับวัฒนธรรมจังหวัด ศรีสะเกษด้าน
ความรู้เรื่องจักรวาล และทรัพยากรธรรมชาติโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.01) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีจิตสํานึกเกี่ยวกับวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษด้านความรู้เรื่องจักรวาล และทรัพยากรธรรมชาติมากที่สุด คือ เรื่องความ
เชื่อของสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติและความรู้ความเข้าใจของท่าน รองลงมา คือ เรื่องทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดศรีสะเกษไม่
จํากัดเพียงทรัพยากรธรรมชาติเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีเรื่องอื่น ๆ อีกด้วย อาทิเช่น ความเชื่อเรื่องผีสางของจังหวัดศรีสะเกษ และ
กลุ่มตัวอย่างมีจิตสํานึกเกี่ยวกับวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษด้านความรู้เรื่องจักรวาล และทรัพยากรธรรมชาติน้อยที่สุด คือ เรื่อง
การปฏิบัติตนตามความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับจักรวาลและทรัพยากรธรรมชาติมาโดยตลอด อาทิเช่น ไหว้ผีสาง ผีบ้านผีเรือน
เทพเทวดา เพื่อขอพร เป็นต้น

อภิปรายผลการวิจัย
ผลจากการพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชันที่ส่งเสริมการรับรู้และจิตสํานึกด้านวัฒนธรรมของชาวจังหวัดศรีสะเกษ โดยใช้
กระบวนการวิจัยแบบผสมผสาน โดยการศึกษาจากตํารา งานวิจัย เอกสารที่เกี่ยวข้อง สอบถามข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ และแบบ
สํารวจความสนใจรูปแบบตัวละครเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบตัวละคร และการพัฒนาบทภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน
โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม รูปแบบที่ใช้ในการกําหนดกรอบในการออกแบบ คือ รูปแบบการ์ตูน SD (Super Deformation) 5
ส่วน ซึ่งมีลักษณะกึ่งเหมือนจริง สัดส่วนของร่างกายสวยงาม การสํารวจไปยังกลุ่มทดลองนั้นจะช่วยให้เราสามารถจับทิศทาง
ความสนใจของกลุ่มผู้บริโภคได้ดีมากขึ้น ซึ่งความหลากหลายของผู้บริโภค กับความสนใจที่หลากหลาย มีความสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ กรภัทร์ จิตต์จํานง (2552) ที่ได้กล่าวถึงกลุ่มผู้ชมภาพยนตร์ส่วนใหญ่ชอบความน่ารักและความสวยงามของตัวละคร
โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็น นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่มีอายุต่ํากว่า 18 ปี และส่วนใหญ่ยังไม่มีรายได้ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเลือก
ชมภาพยนตร์ในแต่ละด้าน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์ของผู้ชมมาก ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการชมภาพยนตร์มาก
ที่สุด อันดับแรก ได้แก่ ความน่ารักและความสวยงามของตัวละคร อันดับที่ 2 ได้แก่ ความสนุกสนานจากภาพยนตร์เรื่อง “ก้าน
กล้วย” และอันดับที่ 3 ได้แก่ เทคนิคการสร้างภาพพิเศษในภาพยนตร์ จากลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันส่งผลให้ความพึง
พอใจของผู้ชมแตกต่างกันตามไป หลักจากที่ผู้วิจัยได้ทิศทางในการออกแบบแล้วได้ทําการออกแบบตัวละครซึ่งได้สร้างจาก
ธีมของเรื่อง สอดคล้องกับแนวคิดของ จรูญพร ปรปักษ์ประลัย. (2548) โดยได้กล่าวไว้ว่าการออกแบบตัวละครถือว่าเป็นส่วนที่มี
ความสําคัญที่สามารถทําให้การ์ตูนแอนิเมชันในเรื่องนั้นๆประสบผลสําเร็จได้ ซึ่งวิธีการสร้างตัวละครให้เกิดขึ้นมาบนโลกนี้ได้นั้น
อาจจะเกิดจากธีมของเรื่อง เช่นความกล้าหาญ และถึงแม้ว่าตัวละครนั้นเป็นเพียงการสมมติขึ้นมาแต่คนออกแบบจะต้องกําหนด
และหารายละเอียดต่างๆ ให้กับตัวละคร ให้ดูมีชีวิตให้มากที่สุดทั้งเรื่องของอารมณ์ นิสัย ความคิด เครื่องแต่งกาย สภาพแวดล้อม
และอื่นๆ การสร้างตัวละครนั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสร้างเอกลักษณ์ใหม่ขึ้นมาทั้งนี้เพื่อความหลากหลาย ความน่าสนใจ และ
รูปแบบการ์ตูนใหม่ๆ ให้กับสังคม นอกจากนี้การออกแบบตัวละครจะต้องดูความสนใจของกลุ่มผู้ชม หรือกลุ่มเป้าหมาย แล้ววาง
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แนวการออกแบบให้ตรงกับความสนใจ และความต้องการให้กับตัวละคร จะทําให้ตัวละครนั้นมีโอกาส ที่จะประสบผลสําเร็จได้
มากขึ้น นอกจากนั้นยังได้กล่าวถึงความสําคัญของการออกแบบการแต่งกายของตัวละครไว้ว่าการแต่งกาย หรือ อิมเมจรูปร่าง
ลักษณะภายนอกของตังละครก็เหมือนเป็นการบอกลักษณะนิสัยของตัวละครซึ่งการออกแบบลักษณะภายนอกให้กับตัวละครถือ
ว่ายากที่สุดแล้วในการสร้างตัวละครขึ้นมาการแต่งกายที่บอกฐานะบอกวัฒนธรรมรสนิยมและนิสัยลักษณะรูปร่างที่แสดงออกว่า
ตัวละครนี้ต้องเป็นอย่างไรส่วนนี้จําเป็นต้องกําหนดนิสัยและบทบาทให้ตัวละครตัวนั้นๆก่อนถึงจะมาสร้างลักษณะภายนอกที่เป็น
รูปธรรมได้อีกทั้งสีหน้าและพฤติกรรมซึ่งรูปลักษณ์ภายนอกพวกนี้จะเป็นตัวบ่งชี้ได้ชัดหรืออาจแฝงได้ว่าคนนี้เป็นคนอย่างไรมี
แนวความคิดอย่างไร มีพฤติกรรมและกิจวัตรอย่างไร ซึ่งเป็นการสะดวกที่เราจะสามารถเล่าความคิดของตัวละครได้ผ่านทาง
ลักษณะภายนอกได้โดยไม่จําเป็นต้องสร้างเนื้อเรื่องเพิ่มขึ้น การจะกําหนดเครื่องแต่งกายให้กับตัวละครนั้นเป็นเรื่องที่ยากและ
อาจต้องทําการศึกษาพอสมควรโดยเฉพาะการ์ตูนแนวแฟนซีจะต้องศึกษาเรื่องเครื่องแต่งกายให้ดีว่าชุดนี้เหมาะสมกับตัวละคร
ไหนชุดนี้เหมาะกับฤดูนี้ไหมและชุดนี้เหมาะกับคนประเทศไหนดูสไตล์ให้เข้ากับยุคสมัยเพราะเครื่องแต่งกายของตัวละครถ้าผิดไป
จากเนื่องเรื่องที่กําหนดไว้ผู้อ่านอาจจะเข้าใจผิดฉะนั้นความเหมาะสมจึงเป็นสิ่งสําคัญและควรประณีตในการออกแบบชุดเพื่อ
ความสมบูรณ์ในงานรูปร่างรูปลักษณ์ภายนอกหรืออิมเมจของตัวละครนั้นถือว่ามีความสําคัญเพระมันคือการสื่อความเป็น
เอกลักษณ์ให้ตัวละครนั้นๆซึ่งถ้าออกแบบลักษณะตัวละครผิดพลาดความหมายของตัวละครที่สื่อให้กับคนดูอาจเกิดความเข้าใจ
ผิดความหมายได้จะส่งผลให้การเล่าเรื่องเสียก็ได้และสิ่งที่สําคัญคือตัวละครที่ออกแบบไว้ฉะนั้นจึงถือว่ารูปลักษณ์ตัวละครควรจะ
ออกแบบให้มีลักษณะที่สื่อความหมายให้กับคนดูได้เข้าใจง่ายว่าตัวละครนั้นเป็นอย่างไรและแคแรกเตอร์ที่วางไว้ซึ่งตัวละครแต่ละ
ตัวจะออกมาแบบไหนนั้นขึ้นอยู่กับรสนิยมและประสบการณ์ของคนสร้าง
หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการออกแบบตัวละครให้โดนใจแล้วก็จะก้าวเข้าสู่กระบวนการขึ้นรูป 3 มิติ ด้วยโปรแกรม
กราฟิก 3 มิติ ถึงแม้ว่าสัดส่วนของตัวละคร เรื่องดงลําดวนนี้จะเป็นแบบกึ่งเหมือนจริง หรือ SD 5 ส่วน แต่การขึ้นรูป หรือโมเดล
นั้นผู้วิจัยยังต้องให้ความสําคัญในรายละเอียดต่างๆของตัวละครแต่ละตัวเป็นอย่างมาก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Walsh
(2007) ที่ได้กล่าวไว้ว่าโมเดลตัวละครแต่ละตัวผู้สร้างจะต้องให้ความสําคัญในรายละเอียด เพราะโมเดล 3 มิติ นั้นไม่สารถ
ปรับเปลี่ยนได้ง่ายเหมือนภาพลายเส้นของการ์ตูน 2มิติ โดยได้อธิบายถึงการสร้างCharacter Design ในภาพยนตร์แอนิเมชัน
เรื่องRatatouille ไว้ว่าในส่วนของศิลปะและทีมผู้สร้างCharacter Design เราสร้างให้ง่ายต่อการแอนิเมทหมายความว่าโมเดล
ต่างที่สร้างขึ้นนั้นจะต้องมีรูปทรงที่ดูดีในทุกๆมุมมองในงาน 3 มิติ ถ้าคุณได้ทําการแอนิเมทแล้วถือว่าได้แต่งงานกับโมเดลนั้นไป
ไม่สามารถเปลี่ยนโมเดลนั้นได้ไม่เหมือนกับแอนิเมชันที่ใช้มือวาดที่สามารถลบออกและเปลี่ยนได้ง่ายตามที่ต้องการซึ่งในงาน 3มิติ
มันจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากแต่Character Design จํานวนมากในRatatouille มีรูปทรงที่ดูดีในทุกมุมมองซึ่งสิ่งนี้แหละที่จะช่วย
ได้มากสําหรับแอนิเมเตอร์
การออกแบบฉากในการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่องดงลําดวน เป็นเรื่องราว ที่มาจากตํานานการสร้างเมืองศรีสะเกษ ที่เล่าขาน
สืบทอดต่อกันมานานนับพันปี และมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นอย่างดี ผู้ใดได้อ่านหรือได้ฟังต่างเกิดจินตนาการถึง
สภาพของสถานที่ไปต่างๆนานา การจินตนาการของผู้ฟังจะมีความใกล้เคียงกันบ้าง หากสถานที่ต่างๆที่กล่าวถึงถูกอ้างอิงใน
สถานที่ต่างๆ ในปัจจุบัน กาลเวลาจะปรับเปลี่ยนสภาพของบริเวณนั้นให้เพี้ยนไปจากสภาพเดิมที่มากแค่ไหน มันเป็นสิ่งหนึ่งที่
ผู้วิจัยจะต้องศึกษาอย่างรอบด้านพร้อมทั้งจิตนาการต่อเพื่อให้ภาพฉากในหนังมีความสมบูรณ์มากที่สุด อีกทั้งยังได้ยึดความ
เหมาะสมของตัวละครเป็นหลักผสมผสานกับหลักการออกแบบฉากทําให้ฉากมีความสวยงาม และเสมือนจริง ทั้งรูปทรง พื้นผิว
และแสงเงา เพื่อให้สามารถดึงดูดความสนใจของผู้ชมได้มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Ha (2004) ที่ได้ศึกษาการใช้
พื้นผิวและแสงเงาในงาน 3D Animation เรื่อง Spolied Rotten ด้วยการพัฒนาการสร้างงานคอมพิวเตอร์3มิติการสร้างสรรค์
จากคอมพิวเตอร์ที่เน้นรายละเอียดในการใส่พื้นผิว (Texture) และแสงเงา (Shaded) โดยมีการทดลองวาดภาพรูปแบบต่างๆ
เพื่อให้ภาพสวยสมจริงเหนือจิตนาการจนสามารถที่จะสื่อความหมายกับเด็กได้ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับขนมหวานลูกกวาดโดย
นําเสนอเป็นภาพยนตร์การ์ตูนเพื่อให้เด็กใส่ใจในการดูแลรักษาฟันของตัวเองและหมั่นดูแลรักษาฟันด้วยตนเอง นอกจากนั้นแล้ว
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ผู้วิจัยจะต้องศึกษาลักษณะภูมิประเทศบริเวณนั้นเป็นอย่างไร และถ้าเอาเรื่องเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ผู้วิจัยจะต้องจิตนาการ
และอาศัยข้อมูลเท่าที่จะหาได้มากที่สุดมาใช้ในการออกแบบฉากให้มีความสอดคล้องกับเรื่องราวและมีความน่าสนใจให้มากที่สุด
ในแต่ละฉากจําเป็นต้องศึกษาลักษณะทางกายภาพของสิ่งแวดล้อมบริเวณนั้นเป็นสิ่งที่จะตามมาซึ่งมีความสําคัญมากเช่นกัน เพื่อ
นํามาเป็นข้อมูลทางกายภาพของพื้นที่ตรงนั้นมาใช้ในการออกแบบองค์ประกอบต่างๆในฉากให้มีความสมบูรณ์มากที่สุด เช่น
ลักษณะของต้นไม้ หญ้า พื้นดิน หิน และอื่นๆที่สามารถพบเจอได้ทั่วไปในพื้นที่นั้นๆ ในการ์ตูนแอนิเมชันเรื่องดงลําดวน พื้นที่ที่
กล่าวถึงในเรื่องนั้นเป็นบริเวณจังหวัดศรีสะเกษ กัมพูชา และประเทศลาว ซึ่งต้นไม้ที่พบเห็นส่วนใหญ่ในพื้นที่บริเวณแถวนี้ และ
ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดศรีสะเกษด้วย ได้แก่ ต้นลําดวน และยังมีต้นไม้ต่างๆที่ภาคอีสานส่วนใหญ่มักจะชินตากันได้แก่
ต้นยาง ไผ่ ต้นมะละกอ ต้นมะม่วง ต้นพะยอม ต้นหมาก ต้นตาล กล้วย และอื่นๆ ต้นไม้เหล่านี้ช่วยบ่งชี้ให้เห็นถึงลักษณะภูมิ
ประเทศ และความเป็นอีสานได้เป็นอย่างดี นอกจากองค์ประกอบดังกล่าวมาแล้วความงาม ทัศนธาตุ หรือองค์ประกอบศิลป์ เป็น
สิ่งสําคัญที่จะช่วยให้องค์ประกอบต่างอยู่ร่วมกันแล้วส่งเสริมซึ่งกันและกัน ทําให้เกิดความสุนทรียภาพในงานการ์ตูนแอนิเมชันได้
การเคลื่อนไหวของตัวละครในการ์ตูนแอนิเมชั่น เรื่องดงลําดวนนั้น ผู้วิจัยได้กําหนดให้มีการเคลื่อนไหวที่สวยงาม โดย
มีจังหวะช้าหรือเร็วเกินไปให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับรูปแบบของการ์ตูน และสอดคล้องกับบุคลิกของตัวละครแต่ละตัว
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของจรูญพร ปรปักษ์ประลัย. (2548) ที่ได้กล่าวไว้ว่าการเคลื่อนไหวของตัวละครจะต้องแสดงออกให้
สามารถสื่อถึงบุคลิกของตั วละครนั้น ๆ การแสดงออกของตัวละครแต่ล ะตัวย่อมมีความแตกต่า งและลักษณะความคิดที่ไ ม่
เหมือนกันถ้าตัวละครทุกตัวมีนิสัยหรือบุคลิกเหมือนกันหมดทุกตัวตัวละครในการ์ตูนก็จะดูไร้มิติและจืดชืดดังนั้นในการสร้าง
อุปนิสัยตัวละครแต่ละตัวนั้นควรคํานึงถึงรูปแบบลักษณะของเนื้อเรื่องบรรยากาศยุคสมัยและสิ่งแวดล้อมของตัวละครเพื่อใช้ใน
การสร้างรูปแบบตัวละครที่แตกต่างกันและเมื่อตัวละครหลายตัวมีความแตกต่างกันทั้งด้านพฤติกรรมความคิดและนิสัยแล้ว
การ์ตูนก็จะดูมีมิติขึ้นและสามารถสร้างความน่าสนใจและความสนุกให้กับเนื้อเรื่องอีกด้วย นอกจากนั้นการเคลื่อนไหวยัง
จําเป็นต้องสื่อความหมายให้ได้อย่างชัดเจนว่ากําลังแสดงท่าทางอะไรอยู่เพื่อให้คนดูสามารถเกิดความเข้าใจได้อย่างรวดเร็วและ
ตรงกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Bouldin (2004) ที่ได้ศึกษาทฤษฎีการเคลื่อนไหวที่เสมือนมีชีวิตและท่าทางในชีวิตกับความ
เป็นอยู่ของมนุษย์ โดยได้รวบรวม และ ศึกษาจากประวัติภาพยนตร์ต่างๆที่ใช้เทคนิคแอนิเมชัน ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1930 จนถึง ปี ค.ศ.
2003 เพื่อพิ สูจ น์สมมติฐ านในความนิยมภาพยนตร์แอนิเมชั น เรื่อ งความเสมือ นจริง และจิ ต นาการ พบว่า การสร้า งงาน
แอนิ เ มชั น ต้ อ งใช้ ห ลั ก และทฤษฎี ใ นการสร้ า งสรรค์ อาทิ ทฤษฎี ก ารจํ า ลองปรากฏการณ์ ธ รรมชาติ ข องภาพยนตร์
Phenomenological Film ทฤษฎี Indexicality และยังพบว่าแอนิเมชัน แพร่หลายไปยังทุกภาคส่วนทั่วโลก อาทิ ด้านศึกษา
การเศรษฐกิจ การเมือง การทหาร การแพทย์ โดยมีรูปแบบนามธรรม คือ ความงามที่เป็นแบบสุนทรียะ และรูปธรรมที่จับต้องได้
เช่น ภาพวาด และความเหมือนจริง ในการเคลื่อนไหว ดังที่พบในรายการเด็กเช้าวันเสาร์ และตัดต่อภาพยนตร์ และการใช้เทคนิค
พิเศษ(Special Affect) ในภาพยนตร์ที่ใช้คนแสดง (Live Action)ระดับโลก โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต และพฤติกรรม
มนุษย์ทั่วๆไป อาทิ เพศ การกระทําทารุณ สีผิว อาชีพ และสงคราม งานวิจัยของ Bouldin เป็นการศึกษาถึงพัฒนาการในการ
ผลิตภาพยนตร์แอนิเมชันที่เกี่ยวข้องกับสื่อต่างๆ รวมถึงการจําแนกหมวดหมู่ของแอนิเมชันในแต่ละด้าน จึงมีความสัมพันธ์กับ
การศึกษาของผู้วิจัยที่เกี่ยวข้องกันในด้านรูปแบบที่ต้องอาศัยหลักและทฤษฎีมาประกอบเพื่อศึกษาเทคนิค และวิธีการต่างๆให้
ตรงตามวัตถุประสงค์ และเนื้อหาความสมจริงในการเคลื่อนไหว
ออกแบบเสียงพากย์ ผู้วิจัยได้กําหนดให้เป็นภาษาอีสาน พากย์เสียงโดยท้าวนพดล หรือ นายนพดล สมบูรณ์ ซึ่งเป็นนัก
พากษ์เสียงอีสานที่เน้นใส่มุกตอนช่วงบทสนทนา ได้ดี ทําให้การ์ตูนแอนิเมชันสนุก ไม่น่าเบื่อ อีกทั้งยังบ่งบอกความเป็นอัตลักษณ์
ของชาวอีสาน และเพื่อให้สามารถเข้าถึงความเข้าใจ แก่นแท้ของอารมณ์คนอีสานได้เป็นอย่างดีซึ่งจะช่วยชาวศรีสะเกษเกิดการ
รับรู้ได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ กันยา สุวรรณแสง(2532) โดยได้กล่าวไว้ว่า ประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมาจะเป็น
ตัวกระตุ้นทางตลาดเข้ามาช่วยให้ ผู้บริโภคมีแนวโน้มถูกชักชวนหรือการทําให้ยอมรับได้ง่าย นอกจากนี้ยังรวมไปถึงปัจจัยการรับรู้
ของผู้บริโภคด้านวัฒนธรรมและสังคม ถ้าเข้าใจวัฒนธรรมของผู้บริโภคแล้วการวางแผนที่จะโน้มน้าวจิตใจให้สนใจและรับรู้เรื่อง
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นั้นแล้วจะทําได้ง่าย ด้วยเหตุนี้ทําให้ผลการับรู้ทางด้านวัฒนธรรมในแต่ละเพศ อายุ การศึกษา และอาชีพที่แตกต่างกันมีผลการ
รับรู้แตกต่างกัน เพราะประสบการณ์ที่มีผลต่อการรับรู้เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งจะทําให้การับรู้และการตีความหมาย ของคนแต่ละคนมี
ความแตกต่างกันออกไป ทั้งๆที่สิ่งเร้า หรือสิ่งที่พบเห็นนั้นเป็นสิ่งเดียวกันก็ตาม การรับรู้เป็นกระบวนการทางจิตที่ตอบสนองต่อ
สิ่งเร้าที่ได้รับเป็นกระบวนการเลือกรับสาร การจัดการสารเข้าด้วยกัน และตีความหมายสารที่ได้รับตามความเข้าใจและความรู้สึก
ของตนเองนั่นเอง
การรับรู้ทางด้านวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษด้านมุข
ปาฐะ (นิทานพื้นบ้าน) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
1.การรับรู้ด้านมุขปาฐะ พบว่ามีการรับรู้มากที่สุด คือ เรื่องการสร้างบ้านแปลงเมืองของชาวศรีสะเกษเกิดขึ้นในสมัย
กรุงศรีอยุธยา รองลงมา คือ เรื่องชนกลุ่มน้อยแถบเมืองอัตปือแสนแป ความสามารถในการจับช้างป่ามาเลี้ยงไว้ใช้งาน และตีมีด
และกลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมด้านมุขปาฐะน้อยที่สุด คือ เรื่องบ้านปราสาทสี่เหลี่ยมดงลําดวน เป็นชื่อเดิมของ
เมือง ศรีนครลําดวน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะความชัดเจนของการถ่ายทอดผ่านการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่องดงลําดวน เพราะเรื่องการสร้าง
บ้านแปลงเมืองของชาวศรีสะเกษเกิดขึ้นในยุคไหนนั้นมีน้อยคนนักที่สนใจ หรือทราบเรื่องนี้ แต่ผู้วิจัยได้ให้ความชัดเจนในเรื่อง
ของยุคสมัยเข้าไปเพื่อให้ชาวศรีสะเกษเกิดการรับรู้ความเป็นมาเรื่องการสร้างบ้านแปลงเมืองของชาวศรีสะเกษเกิดขึ้นในสมัยกรุง
ศรีอยุธยา โดยมีความสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้ของ นพวรรณ กาญจนะวรรณ. (2504) กล่าวว่าพฤติกรรมของบุคคล
ที่แสดงออกมาส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการตีความของบุคคลหรือการเกิดจากการที่บุคคลรับรู้โลกรอบตัวของตนและตีความออกมา
เป็นความคิด ความรู้สึก การตัดสินใจและพฤติกรรมของบุคคล ดังนั้น การเข้าใจเรื่องการรับรู้จะช่วยให้บุคคลเข้าในกระบวนการ
ต่างๆ ในองค์การทั้งทางด้านพฤติกรรมการทํางานและการสื่อสาร รวมทั้งความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อกันในขณะนั้น การได้ข้อมูล
อย่างเที่ยงตรงมีผลต่อการทําความเข้าใจผู้อื่น ซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งต่อการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ จะ
พบว่าการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่น และการสื่อสาร สามารถช่วยให้บุคคลเข้าในกระบวนการ องค์ความรู้ต่างๆ นั้นได้
2. การรับ รู้ท างด้ า นเกี่ย วกับ วัฒ นธรรมจั ง หวัดศรีส ะเกษ ด้ า นพิธีก รรม พบว่ า ชาวศรี ส ะเกษมีก ารรั บ รู้ เกี่ย วกั บ
วั ฒ นธรรมจั ง หวั ด ศรี ส ะเกษด้ า นประเพณี พิ ธี ก รรมมากที่ สุ ด คื อ เรื่ อ งคนศรี ส ะเกษมี ค วามเชื่ อ ผสมผสานกั น ระหว่ า ง
พระพุทธศาสนา ผีสาง เทวดา และ ธรรมชาติ รองลงมา คือ เรื่องสมัยอยุธยาการออกจับช้างเผือกทุกครั้ง ชาวบ้านจะต้อง ไหว้
ผีปู่ตา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําหมู่บ้านให้ท่านคุ้มครองในการการเดินทางและทําภารกิจต่างๆ ให้ประสบผลสําเร็จ และกลุ่มตัวอย่างมี
การรับรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมด้านประเพณีพิธีกรรมน้อยที่สุด คือ เรื่องการเข้าใจในพิธีรําสะเอง ว่าเป็นการรําเพื่อถวาย แถน
วิญญาณ เทพเทวดา และบรรพบุรุษ ให้ปกปักรักษาคุ้มครองผู้ป่วย และเรื่องการรําสะเองเป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งของชาวศรีสะ
เกษทีมีเชื้อสายกูยสาเหตุที่ชาวศรีสะเกษเกิดการรับรู้ในเรื่องเรื่องคนศรีสะเกษมีความเชื่อผสมผสานกัน ระหว่าง พระพุทธศาสนา
ผีสาง เทวดา และ ธรรมชาติ มากที่สุด
3.การรับรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษด้านงานช่างฝีมือมากที่สุด คือ เรื่องผ้าลายขิด ลายลูกแก้ว ผ้ามัดหมี่
เป็นหัตกรรมพื้นบ้านประเภทงานฝีมือของชาวศรีสะเกษสมัยก่อน รองลงมา คือ เรื่องการตีมีด เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอด
ต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน และกลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมด้านงานช่างฝีมือน้อยที่สุด คือ เรื่องชาวจังหวัดศรีสะเกษ
เก่งงานฝีมือด้านงานตีมีด จักสาน และหัตถกรรมพื้นบ้าน
4. การรับรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษด้านศิลปะการแสดง พบว่ามากที่สุด คือ เรื่องศิลปะการแสดงใน
จังหวัดศรีสะเกษเกิดจากพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอพรจากเทพเบื้องบนให้ประทานความสุขความเจริญและพืชพันธุ์ธัญญาหาร
รองลงมา คือ เรื่องศิลปะการแสดงในจังหวัดศรีสะเกษเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหา วิถีชีวิตชาวบ้าน และเรื่องศาสนา
5. การรับรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ด้านความรู้เรื่องจักรวาล และทรัพยากรธรรมชาติมากที่สุด
คือ เรื่องการเซ่นไหว้ผีของชาวบ้านทําให้ชาวบ้านเกิดกําลังใจในการทํางาน และมีความสุข รองลงมา คือ เรื่องชาวศรีสะเกษเซ่น
ไหว้ผีปู่ตา เพราะเชื่อว่าผีที่ปกป้อง รักษาชุมชนให้อยู่เป็นสุข เป็นเพราะตามชุมชนต่างๆของจังหวัดศรีสะเกษ มีการสืบทอด และ
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ส่งเสริมเรื่องของความเชื่อเรื่อง ผีสาง เทวดา ธรรมชาติ และพระพุทธศาสนา อยู่แล้วจึงทําให้สามารถรับรู้เนื้อหาทางด้าน
วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ได้ดีที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของจําเนียร ช่วงโชติ และคณะ. (2526) ที่ได้กล่าวไว้ว่า การรับรู้
หมายถึงกระบวนการที่บุคคลได้นําเอาสิ่งที่ตนได้พบเห็นได้สัมผัส ได้รู้สึกจากสิ่งเร้าภายนอกรอบตัวบุคคล เข้ามาจัดระเบียนและ
ให้ความหมายโดยอาศัยประสบการณ์เดิม หรือ ความรู้สึกเดิมออกเป็นความรู้ความเข้าใจที่เกิดขึ้นในจิตใจของตนเอง ซึ่งใน
งานวิจัยชิ้นนี้ถือได้ว่าเป็นการใช้สื่อการ์ตูนแอนเมชันเป็นตัวดึงและฟื้น เรื่องราวที่ชาวศรีสะเกษเคยรับรู้ เคยผ่านประสบการณ์มา
มีความสอดคล้องกับแนวคิดของลักขณา สิริวงษ์. (2530) ที่ได้กล่าวถึงการรับรู้ไว้ว่าการพบเห็น การสัมผัส และได้ตีความหมาย
และมีการจดจําไว้ใช้ ซึ่งเรารับรู้และการตีความในสิ่งที่เรามองเห็นนั้น เกิดจากการดึงเอาประสบการณ์ตรงของเรามาแปล
ความหมาย ดังนั้นประสบการณ์จึงมีผลต่อการรับรู้เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งจะทําให้การับรู้และการตีความหมาย ของคนแต่ละคนมีความ
แตกต่างกันออกไป ทั้งๆที่สิ่งเร้า หรือสิ่งที่พบเห็นนั้นเป็นสิ่งเดียวกันก็ตาม การรับรู้เป็นกระบวนการทางจิตที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่
ได้รับเป็นกระบวนการเลือกรับสาร การจัดการสารเข้าด้วยกัน และตีความหมายสารที่ได้รับตามความเข้าใจและความรู้สึกของ
ตนเอง
ระดับจิตสํานึกทางด้านวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ พบว่าชาวศรีสะเกษมีจิตสํานึกเกี่ยวกับวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะ
เกษด้านมุขปาฐะ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และจิตสํานึกเรื่องที่มีมากที่สุด คือ เรื่องนิทานพื้นบ้าน เรื่องตํานานเมืองศรีสะเกษ
ที่ท่านได้ยินและได้ฟังมา เป็นสิ่งที่มีความเชื่ออยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง รองลงมา คือ ชาวศรีสะเกษรู้สึกยินดี และชื่นชอบที่
จังหวัดศรีสะเกษมีมุขปาฐะเป็นของตนเอง และยินดีที่จะบอกเล่าต่อคนจังหวัดอื่น ๆ ได้อย่างเต็มภาคภูมิ และกลุ่มตัวอย่างมี
จิตสํานึกเกี่ยวกับวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษด้านมุขปาฐะน้อยที่สุด คือ เรื่องเนื้อหานิทานพื้นบ้านที่ชาวศรีสะเกษได้ชมจาก
แอนิเมชัน ตรงกับความเป็นจริงที่เคยได้ยินและได้รับฟังมา
ด้านประเพณีและพิธีกรรมมากที่สุด คือ เรื่องการยอมรับและเคารพนับถือบรรพบุรุษตามประเพณีและความเชื่อทาง
พิธีกรรมต่างๆของจังหวัดศรีสะเกษ รองลงมา คือ เรื่องการรับรู้เกี่ยวกับประเพณีและพิธีกรรมของจังหวัดศรีสะเกษ และกลุ่ม
ตัวอย่างมีจิตสํานึกเกี่ยวกับวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษด้านประเพณีและพิธีกรรมน้อยที่สุด คือ เรื่องการปฏิบัติตามพิธีกรรมและ
ความเชื่อเกี่ยวกับประเพณีของจังหวัดศรีสะเกษ การยอมรับและเคารพนับถือบรรพบุรุษตามประเพณีนั้นเป็นความเชื่อของ
ชุมชนที่เกิดมาก็พบเห็นและอยู่คู่คนในท้องถิ่นมาจนถึงปัจจุบันทําให้ชาวศรีสะเกษมีความผูกพันธ์และมีจิตสํานึกที่ดีในเรื่องนี้ ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ Shinichi. (2007 : 3217-A) ที่ได้ศึกษาจิตสํานึกสาธารณะและการนําความรู้เข้าไปใช้ในชุมชน
กรณีศึกษาการใช้พื้นที่สาธารณะในชนบทไทย พบว่า การขาดจิตสํานึกสาธารณะเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาชีวิตประจําวันของคน
ในสังคมชนบทไทย พฤติกรรมความร่วมมือและปฏิสัมพันธ์ประจําวันของคนในสังคมจะเกิดขึ้นเมื่อความรู้ที่นําไปใช้ในชุมชนมี
เหตุผลสอดคล้องกับวัฒนธรรม จารีตประเพณีและความต้องการปัจจุบันของเขา ซึ่งเรื่องจิตสํานึกนั้นการสั่งสอนบางครั้งไม่ได้ผล
เท่ากับการที่คนในสังคมได้มีความสัมพันธ์กับชุมชน กับวัฒนธรรมนั้นๆ และเกิดจากการจดจําของแต่ละบุคคล จิตสํานึกของแต่
ละคนจะมีมากน้อยแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผลด้วย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
Schneider. (1979 : 498) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ของพัฒนาการทางจริยธรรมของเด็กในเรื่อง เหตุผลเชิงจริยธรรม ผลการวิจัย
พบว่า เหตุผลเชิงจริยธรรม และพฤติกรรมทางจริยธรรมของเด็กไม่ได้ขึ้นอยู่กับลักษณะการเลี้ยงดู แบบให้ความรัก แบบออก
คําสั่ง บังคับและลงโทษของบิดามารดา แต่ขึ้นอยู่กับระดับสติปัญญาของเด็ก และไม่มีความแตกต่างกันระหว่างเด็กชายและ
เด็กหญิง นอกจากนั้นพบว่า พัฒนาการทางจริยธรรม 3 ประการ คือ การมีเหตุผลเชิงจริยธรรม หน้าที่ และพฤติกรรมทาง
จริยธรรมอยู่ในระดับที่ต่ํามาก ผลการวิจัยพบว่าพฤติกรรมและเหตุผลเชิงจริยธรรมของเด็ก ขึ้นอยู่กับระดับสติปัญญาของเด็ก
ส่วนระดับจิตสํานึกของชาวศรีสะเกษทางด้านงานช่างฝีมือที่มีมากที่สุด คือ เรื่องการสอนให้บุตรหลานของตนหรือ
ญาติพี่น้องให้รู้จักงานช่างฝีมือของชาวจังหวัดศรีสะเกษ รองลงมา คือ เรื่องการศึกษาเกี่ยวกับงานช่างฝีมือของจังหวัดศรีสะเกษ
จากการเรียนรู้ และกลุ่มตัวอย่างมีจติ สํานึกเกี่ยวกับวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษด้านงานช่างฝีมือน้อยที่สุด คือ เรื่องการรู้จักความ
เป็นมาของงานช่างฝีมือประจําจังหวัดศรีสะเกษ ด้านศิลปะการแสดงมากที่สุด คือ เรื่องการสัมผัสถึงคุณค่าความงามของ
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ศิลปะการแสดงประจําจังหวัดศรีสะเกษ รองลงมา คือ เรื่องการนิยมและชอบศิลปะการแสดงประจําจังหวัดศรีสะเกษ และชาว
ศรีสะเกษที่มีจิตสํานึกเกี่ยวกับวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ด้านศิลปะการแสดงน้อยที่สุด คือ เรื่องการรู้สึกภาคภูมิใจที่จังหวัด
ศรีสะเกษมีศิลปะการแสดงเป็นของตนเองด้านความรู้เรื่องจักรวาล และทรัพยากรธรรมชาติมากที่สุด คือ เรื่องความเชื่อของสิ่งที่
อยู่เหนือธรรมชาติและความรู้ความเข้าใจของท่าน รองลงมา คือ เรื่องทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดศรีสะเกษไม่จํากัดเพียง
ทรัพยากรธรรมชาติเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีเรื่องอื่น ๆ อีกด้วย อาทิเช่น ความเชื่อเรื่องผีสางของจังหวัดศรีสะเกษ และกลุ่ม
ตัวอย่างมีจิตสํานึกเกี่ยวกับวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษด้านความรู้เรื่องจักรวาล และทรัพยากรธรรมชาติน้อยที่สุด คือ เรื่องการ
ปฏิบัติตนตามความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับจักรวาลและทรัพยากรธรรมชาติมาโดยตลอด อาทิเช่น ไหว้ผีสาง ผีบ้านผีเรือน เทพ
เทวดา เพื่อขอพร
การใช้แอนิเมชัน 3มิติ เรื่องดงลําดวน ที่ผู้วิจัยออกแบบและพัฒนาขึ้นโดยได้สอดแทรกความรู้ทางด้านวัฒนธรรมของ
จังหวัดศรีสะเกษแต่ละประเภทที่ได้ผสมผสานเข้าไปเพื่อให้ดูกลมกลืนกับการเล่าเรื่องนั้น ทําให้ชาวศรีสะเกษ สามารถแสดง
จิตสํานึกออกมาได้ดี ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดของแครทโวลและคณะ ได้กล่าวถึงการวัดจิตสํานึกไว้ว่า มนุษย์เราจะเกิด
ความรู้สึกใดๆนั้นจะต้องมีการรู้จักสิ่งเร้านั้นมาก่อน โดยที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสทั้งห้าของมนุษย์ ซึ่งในการวิจัยนี้การ์ตูน
แอนิเมชัน 3มิติ เรื่องดงลําดวน เป็นสิ่งเร้าที่ดีที่สามารถดึงความรู้สึกที่อยู่ในตัวของชาวศรีสะเกษอยู่แล้วให้ย้อนมองลึงลงไปเห็น
คุณค่าของวัฒนธรรมเหล่านั้นแล้วแสดงออกมาด้วยความคิดเห็นผ่านแบบทดสอบได้ นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ศิริ แคนสา (2551) ที่ได้ค้นพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนรู้โดยใช้วีดิทัศน์พฤติกรรมแม่แบบ หรือเรียนรู้โดยใช้
สถานการณ์จําลอง มีจิตสํานึกสาธารณะหลังการทดลอง เพิ่มขึ้น ทั้ง 3ด้าน คือ ด้านความรู้ความเข้าใจเชิงจิตสํานึกสาธารณะ
ด้านการใช้เหตุผลในการตัดสินใจเชิงจิตสํานึกสาธารณะ และด้านพฤติกรรมเชิงจิตสํานึกสาธารณะ และมากกว่า นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2ที่เรียนรู้โดยใช้วีดิทัศน์พฤติกรรมแม่แบบ หรือเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จําลอง หรือเรียนรู้โดยใช้วิธีปกติ และ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ที่เรียนรู้โดยใช้วิธีปกติ ตลอดจนสามารถคงทนความรู้หลังเรียนแล้ว 6 สัปดาห์ ได้มากกว่า ในการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จําลอง และโดยใช้วีดิทัศน์พฤติกรรมแม่แบบผู้วิจัยจัดให้นั่งสมาธิก่อนเรียนเพื่อให้เกิดการฝึกฝน
การรับรู้ผ่านการฟังอย่างลึกซึ้ง การฝึกฝนการรู้คิดด้วยหลักการใช้เหตุผลและการรู้ปฏิบัติอย่างเหมาะสม เน้นกระบวนการกลุ่ม
โดยกําหนดเป็นกลุ่มเล็ก 4-6 คน ทุกคนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และความสําเร็จของกลุ่ม ได้อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการ
แบ่งปันทรัพยากรการเรียนรู้ รวมทั้งการเป็นกําลังใจแก่กันและกัน มีการพัฒนาเสริมสร้างพฤติกรรมเชิงจิตสํานึกสาธารณะให้
เกิดขึ้นในกลุ่ม และที่สําคัญคือนักเรียนได้ทําแผนที่ความคิดของตนเอง (Mind Mapping) ได้ลําดับความคิด ได้ทบทวนสิ่งต่างๆ
เพราะแผนที่ความคิดด้านนอกเป็นสื่อให้เกิดแผนที่ความคิดด้านใน เป็นการเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรู้เข้าด้วยกัน ซึ่งสอดคล้องกับเบอร์
นาร์ด (Burnard. 1996 : 15-16) กล่าวว่าการมีประสบการณ์อย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะมั่นใจว่ามีการเรียนรู้เกิดขึ้น ความสําคัญ
อยู่ที่การบูรณาการประสบการณ์ใหม่กับประสบการณ์เดิมโดยผ่านกระบวนการคิดทบทวน ซึ่งอาจเกิดขึ้นในตัวผู้เรียนโดยลําพัง
หรือเกิดขึ้นโดยกระบวนการกลุ่มจากการอภิปราย และลักษณะของกิจกรรมที่ทําให้นักเรียนได้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและ
สิ่งแวดล้อม ได้เรียนรู้โดยการสังเกตจากตัวแบบต่างๆ ด้วยงานวิจัยดังกล่าวช่วยยืนยันให้เห็นได้ว่าจิตสํานึกของคนในชุมชนต่างๆ
จะมีระดับที่แตกต่างกันไป แต่สามารถให้แสดงออกมาได้จากตัวตนของแต่ละบุคคลได้ด้วยการใช้สื่อ หรือการสร้างสถานการณ์ใน
การกระตุ้น เพื่อให้จิตสํานึกที่ซ่อนอยู่ภายในได้แสดงออกมาได้
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุด ประสงค์เพื่อค้นหาความต้องการการใช้งานชุด โต๊ะเก้าอี้ภายในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สําหรับ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา เพื่อออกแบบและประเมินความพึงพอใจรูปแบบของชุดโต๊ะเก้าอี้ภายในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย กลุ่มผู้ให้ข้อมูลด้านการใช้งานชุดโต๊ะเก้าอี้ภายใน
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ครูอาจารย์ประจํากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา จํานวน 7 คน และนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 จํานวน 15 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ จํานวน 3 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ
ได้แก่ ครูอาจารย์ประจํากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา จํานวน 7 คน และนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6
จํานวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์และแบบบันทึก วิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากการวิจัยพบว่า ผู้ใช้งานและผู้สอนในห้องเรียนวิทยาศาสตร์มีความต้องการรูปแบบการใช้งาน
ชุดโต๊ะเก้าอี้เฉพาะเพื่อการปฏิบัติงานในห้องวิทยาศาสตร์ เป็นโต๊ะห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์แบบถอดประกอบได้ มีลิ้นชักและตู้เก็บ
อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เก้าอี้แบบปรับระดับได้ไม่มีพนักพิงและล้อ ชุดโต๊ะเก้าอี้รูปแบบเรขาคณิต เลือกใช้สีตามจิตวิทยาสี ด้านความ
ปลอดภัย เน้นความแข็งแรงทนทาน ปลอดภัยในการใช้งานต้องมีการลบเหลี่ยมมุมต่างๆ ซ่อมแซมง่าย ตามลําดับ ด้านวัสดุเน้นวัสดุที่
มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน วัสดุมีความทนทานต่อสารเคมี วัสดุมีความทนต่อการใช้งานตามลําดับ ผลประเมินความพึงพอใจที่มีต่อ
ชุดโต๊ะเก้าอี้ภายในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาของผู้ใช้งานและครูผู้สอนพบว่าความพึงพอใจ
ด้านหน้าที่ใช้สอย ด้านความสะดวกสบายในการใช้งาน ด้านความแข็งแรงปลอดภัย และด้านวัสดุ อยู่ในระดับพึงพอใจมาก ด้านความ
สวยงามอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุดและ มีเฉลี่ยรวมทั้งหมดอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก
คําสําคัญ: ชุดโต๊ะเก้าอี้ภายในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์, นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม
______________________________________________________________________________________________________________________________

ABSTRACT
The purpose of this research was to study the process of designing table-and-chair sets in elementarylevel students’ science laboratories, to design table-and-chair sets in elementary-level students’ science
laboratories, and to evaluate the satisfaction of the form of the table-and-chair sets in elementary-level
students’ science laboratories.The sample used in the research consisted of groups of people providing data
about using table-and-chair sets in science laboratories–7 teachers in the department of science, elementary
level, 15 students in Prathom 1 – 6, 3 design experts. The sample used in the satisfaction evaluation consisted
of 7 teachers in the department of science, elementary level and 15 students in Prathom 1 – 6. The tools used
in the research were a questionnaire, an interview form and a record form, analyzed using frequency,
percentage, average and standard deviation. According to the research, it is found that users and teachers in
science classrooms have requirements of using table-and-chair sets in a form specifically for practice in science
classrooms. The tables are ones which can be assembled, with drawers and science-equipment cabinets. The
chairs are ones which are adjustable with no backrest and wheels. Table-and-chair sets have geometry models
with colors selected based on color psychology. For safety and strength, the tables and chairs are focused on
safety in use, with honed edges and corners, strong, durable and easy to repair. For material aspects, it is
emphasized to use materials safe to users, resistant to chemicals and usage. The evaluation results of the
satisfaction of users and teachers with table-and-chair sets in elementary-level students’ science laboratories
show that the satisfaction with the functions, convenience and comfort in use, strength, safety and materials is
in the level of very satisfied, while the beauty in the level of most satisfied, with the overall average in the
level of very satisfied.
Keywords: Table and chair sets in science laboratories, Elementary students

บทนํา
วิทยาศาสตร์มีบทบาทสําคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับทุกคนทั้งในชีวิตประจําวัน
และการงานอาชีพต่าง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใช้และผลผลิตต่าง ๆ ที่มนุษย์ได้ใช้เพื่ออํานวยความสะดวกในชีวิตและ
การทํางาน ดังนั้นทุกคนจึงจําเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ เพื่อที่จะมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่
มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น สามารถนําความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม (กรมวิชาการ. 2546 : 1-2)
ในการพัฒนาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีความก้าวหน้า จะต้องเริ่มต้นพัฒนาการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
เป็นอันดับแรก การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์โดยทั่วไป โรงเรียนจะจัดให้นักเรียนได้มีการทดลองทางวิทยาศาสตร์ภาคปฏิบัติ
ควบคู่กับการเรียนภาคทฤษฎี เพื่อนักเรียนจะได้ลงมือทดลองปฏิบัติจริงตามที่ได้เรียนรู้จากการศึกษาภาคทฤษฎี และเชื่อกันว่าวิธีนี้จะ
ทําให้การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (เสถียร อุสาหะ ,2544 :1)
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เป็นปัจจัยสําคัญอย่างยิ่งของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เพราะเป็นปัจจัยสําคัญใน
การส่งเสริมเรียนรู้ด้านการทดลองภาคปฏิบัติ เป็นการเรียนรู้ร่วมกันในการวิเคราะห์ปัญหาผ่านกระบวนการของการเรียนรู้และการ
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สะท้อนกลับอย่างต่อเนื่อง โดยการทํางานบนปัญหาจริง และสะท้อนกลับบนประสบการณ์ของตนเอง เสนอแนวทางการแก้ปัญหา
และนําแนวทางการแก้ปัญหาที่ผ่านการพิจารณาแล้วไปปฏิบัติ (อํานาจ วัดจินดา ,2553 :1) ครุภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการเป็น
ส่วนสําคัญที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถทํากิจกรรมการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาเป็นถือเป็นช่วงชั้นเริ่มต้นในการเรียนวิทยาศาสตร์ เด็กจะได้เรียนการทดลองปฏิบัติตั้งแต่ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 จากการศึกษาเบื้องต้นพบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาใช้ห้องปฏิบัติการร่วมกันตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
จนถึงชั้นประถมศึกษาที่ 6 เนื่องจากห้องปฏิบัติการในโรงเรียนจะมีโรงเรียนละ 1 ห้อง มีอัตราการเข้าใช้ห้องที่แตกต่าง และจากการ
สํารวจลงพื้นที่เบื้องต้นพบว่า ครุภัณฑ์ด้านเฟอร์นิเจอร์ มีขนาดสัดส่วนที่ไม่เหมาะสมสําหรับนักเรียนบางคน เนื่องจากเด็กวัย 6-12 ปี
มีขนาดสัดส่วนตัวที่แตกต่างกัน และนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-6 มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังพบว่า โต๊ะ เก้าอี้ มี
การชํารุดเสียหายมากกว่า โต๊ะ เก้าอี้ ในห้องเรียนทั่วไป เนื่องด้วยต้องใช้อุปกรณ์และสารเคมีในการเรียน โต๊ะเก้าอี้ จึงควรมีความ
ทนทานต่ออุปกรณ์สารเคมีแหล่านี้ด้วย อีกทั้งยังมีรูปแบบที่ไม่ทันสมัยซึ่งใช้รูปแบบเดิมที่มีมาหลายสิบปี ยังขาดการพัฒนา เนื่องด้วย
การศึกษายุคปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงไปมากทั้งทางด้านแนวคิด หลักสูตร ดังนั้นองค์ประกอบต่างๆ ก็ควรพัฒนาเปลี่ยนแปลงตาม
ไปด้วยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะตามที่หลักสูตรเป้าหมายได้กําหนดไว้
จากความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะนําชุดโต๊ะเก้าอี้ภายในห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์มาออกแบบสํา หรับ นักเรีย นระดับ ชั้นประถมศึกษา ตามหลักสูตรการเรี ยนรู้ยุค ปัจจุ บัน เพื่ อตอบสนองการใช้ งาน
ประโยชน์ในการเรียนการสอนและเพื่อการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป

ภาพ 1-3 การลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
ที่มา : โดย สิริยากร สุสมร

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อค้นหาความต้องการการใช้งานชุดโต๊ะเก้าอี้ภายในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
2. เพื่อออกแบบชุดโต๊ะเก้าอี้ภายในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจรูปแบบของชุดโต๊ะเก้าอี้ภายในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สําหรับนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษา
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สมมติฐานการวิจัย
ความพึงพอใจของอาจารย์ประจํากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีต่อรูปแบบของชุดโต๊ะ
เก้าอี้ภายในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ขึ้นกับประโยชน์ใช้สอย

วิธกี ารดําเนินงานวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ 1 ได้แก่ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลด้านการใช้งานชุดโต๊ะเก้าอี้ภายในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
อาจารย์ประจํากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา จํานวน 7 คนและนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่1-6 จํานวน 15
คน กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ 2 ได้แก่ กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบสัมภาษณ์ (Interview Guide) โดยเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างหรือแบบมาตรฐาน (Standardized interview)
ในเรื่องการใช้งานชุดโต๊ะเก้าอี้ภายในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา การกําหนดคําถามขึ้นมาจาก
การทบทวนวรรณกรรม การศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง โดยใช้เทปบันทึกเสียงและการจดบันทึก และภาพถ่าย
แบบสอบถาม แบบสอบถามความต้องการเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบชุดโต๊ะเก้าอี้ภายในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาโดยผู้ใช้งาน และแบบสอบถามความเหมาะสมของรูปแบบชุดโต๊ะเก้าอี้ภายในห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ
แบบประเมินความพึงพอใจ ในรูปแบบโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ ในรูปแบบด้านความเหมาะสมในการใช้งาน ความ
สวยงาม และประโยชน์ใช้สอย ด้านการผลิต และด้านวัสดุ ประเมินโดยผู้ใช้งานใช้งานชุดโต๊ะเก้าอี้ภายในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
(กลุ่มตัวอย่าง) โดยนําชุดโต๊ะเก้าอี้ที่ผลิตสมบูรณ์ให้กลุ่มตัวอย่างทดลองใช้งาน และประเมิน
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
(1) ศึกษาข้อมูลทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาเป็นพื้นฐานในการวิจัย
(2) เก็บข้อมูลสัมภาษณ์ และสอบถาม ด้วยการบันทึกด้วยแถบบันทึกเสียง สมุดจด การถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ และการสังเกตเพื่อ
รวบรวมข้อมูลสําหรับใช้เป็นแนวทางในการการออกแบบชุดโต๊ะเก้าอี้ภายในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สําหรับนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษา
(3) เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามและแบบประเมินความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่าง ที่ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรง
ของเนื้อหาและนําไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
(1) วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับชุดโต๊ะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลจากเนื้อหา การสัมภาษณ์ และ
แบบสอบถามความต้องการเบื้องต้นเกี่ยวกับชุดโต๊ะเก้าอี้ภายในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาโดย
ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบใช้ค่าร้อยละ (Percentage)
(2) วิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ มาการวิเคราะห์เพื่อนําผลจากกการวิเคราะห์มาสรุปหารูปแบบที่ได้
คะแนนเฉลี่ยในทุก ๆ ด้านมาก โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบใช้ ค่าเฉลี่ย (x) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
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(3) วิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง ชุดโต๊ะเก้าอี้ภายในห้องปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์สําหรับนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษา โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (x) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) นําเสนอในรูปแบบตาราง
ประกอบความเรียง

ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อชุดโต๊ะเก้าอี้ภายในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ตารางที่ 1 แสดงค่าร้อยละของระดับความต้องความต้องการเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อชุดโต๊ะเก้าอี้ภายในห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์
ลําดับ
1.

2.

3.

รายการ
ด้านหน้าที่ใช้สอย
1. รูปแบบการใช้งานชุดโต๊ะเก้าอี้ภายในห้องวิทยาศาสตร์
ใช้เฉพาะการปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ภายในห้องวิทยาศาสตร์เท่านั้น
ใช้งานเอนกประสงค์สามารถใช้กับห้องเรียนอื่นๆได้
2. ประเภทโครงสร้างของเฟอร์นิเจอร์
แบบถอดประกอบได้
แบบสําเร็จรูป
3. โครงสร้างโต๊ะ
มีลิ้นชัก
ไม่มีลิ้นชัก
มีตู้เก็บอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
ไม่มีตู้เก็บอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
4. โครงสร้างเก้าอี้
ปรับระดับได้
ปรับระดับไม่ได้
มีพนักพิง
ไม่มีพนักพิง
มีล้อ
ไม่มีล้อ
ด้านความสะดวกสบายในการใช้งาน
ส่งเสริมการใช้งานสัมพันธ์กันเป็นกลุ่ม
มีความเป็นส่วนตัวในการใช้งาน
ด้านความสวยงาม
1. รูปทรงในการออกแบบ
รูปทรงเรขาคณิต
รูปทรงเลียนแบบธรรมชาติ
รูปทรงอิสระ
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จํานวน (คน)
N=7

ร้อยละ(percent)

5
2

71.4
28.6

4
3

57.1
42.9

7
6
1

100.0
85.7
14.3

6
1
2
5
3
4

85.7
14.3
28.6
71.4
42.9
57.1

5
2

71.4
28.6

5
1
1

71.4
14.3
14.3
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ลําดับ

4.

5.

รายการ
2.สีที่ใช้ในการออกแบบ
ใช้จิตวิทยาสี
สีประจําโรงเรียน
ด้านความแข็งแรงและความปลอดภัย
มีความแข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน
ซ่อมแซมดูแลรักษาง่าย
มีความปลอดภัยในการใช้งาน มีการลบคม เหลี่ยมมุมต่างๆ
ด้านวัสดุ
1. วัสดุหลักที่ใช้ผลิตโต๊ะวิทยาศาสตร์
ไม้
พลาสติก
เหล็ก
อื่นๆ
2. วัสดุหลักที่ใช้ผลิตเก้าอี้
ไม้
พลาสติก
เหล็ก
อื่นๆ

จํานวน (คน)
N=7

ร้อยละ(percent)

7
-

100.0
-

2
2
3

28.6
28.6
42.9

6
1
-

85.7
14.3
-

1
1
5
-

14.3
14.3
71.4
-

จากตารางที่ 1 สรุปผลข้อมูลความต้องความต้องการเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่างทีม่ ีตอ่ ชุดโต๊ะเก้าอี้ภายในห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ จากแบบสอบถามครูอาจารย์ประจํากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา จํานวน 7 คน ดังนี้
(1) ด้านหน้าที่ใช้สอย สรุปได้ว่า
กลุ่มตัวอย่างต้องการรูปแบบการใช้งานชุดโต๊ะเก้าอี้ภายในห้องวิทยาศาสตร์แบบใช้เฉพาะการปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ภายใน
ห้องวิทยาศาสตร์เท่านั้น มากที่สุดโดยคิดเป็นร้อยละ 71.4
กลุ่มตัวอย่างต้องการโครงสร้างของเฟอร์นิเจอร์แบบถอดประกอบได้มากที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ 57.1
กลุ่มตัวอย่างต้องการโครงสร้างโต๊ะแบบมีลิ้นชักมากที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ 100.0 แบบมีตู้เก็บอุปกรณ์วิทยาศาสตร์มากที่สุด
โดยคิดเป็นร้อยละ 85.7
กลุ่มตัวอย่างต้องการโครงสร้างเก้าอี้แบบปรับระดับได้มากที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ 85.7 แบบไม่มีพนักพิงมากที่สุด โดยคิดเป็น
ร้อยละ71.4 แบบไม่มีล้อมากที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ 57.1
(2) ด้านความสะดวกสบายในการใช้งาน สรุปได้ว่า
กลุ่มตัวอย่างต้องการการส่งเสริมการใช้งานสัมพันธ์กันเป็นกลุ่มมากที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ 71.4
(3) ด้านความสวยงาม สรุปได้ว่า
กลุ่มตัวอย่างต้องการรูปทรงในการออกแบบรูปทรงเรขาคณิตมากที่สุดโดยคิดเป็นร้อยละ 71.4
กลุ่มตัวอย่างต้องการสีที่ใช้ในการออกแบบใช้จิตวิทยาสีมากที่สุโดยคิดเป็นร้อยละ 100.0
(4) ด้านความแข็งแรงและความปลอดภัย สรุปได้ว่า
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กลุ่มตัวอย่างต้องการมีความปลอดภัยในการใช้งาน มีการลบคม เหลี่ยมมุมต่างๆมากที่สุดโดยคิดเป็นร้อยละ 42.9
(5) ด้านวัสดุ สรุปได้ว่า
กลุ่มตัวอย่างต้องการวัสดุหลักที่ใช้ผลิตโต๊ะวิทยาศาสตร์เป็นไม้มากที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ 85.7
กลุ่มตัวอย่างต้องการวัสดุหลักที่ใช้ผลิตเก้าอี้มากที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ 71.4
2. ผลการสังเคราะห์งานออกแบบ
ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการวิจัยอันได้แก่ 4 แบบร่างชุดโต๊ะเก้าอี้ภายในห้องวิทยาศาสตร์ 3 รูปแบบ และนําไปประเมินโดย
ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ จํานวน 3 ท่าน

ภาพ 4 แบบร่างชุดโต๊ะเก้าอี้ภายในห้องวิทยาศาสตร์ รูปแบบ A
รูปแบบ A ชุดโต๊ะเก้าอี้วิทยาศาสตร์สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาออกแบบโดยโต๊ะเน้นที่มขี นาดระยะในการใช้งานที่
เหมาะสมกับการทํางานเป็นกลุ่ม มีตู้และลิ้นชักสําหรับเก็บอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ และลิ้นชักเก็บหนังสือเรียน เก้าอี้กลมแบบปรับระดับ
ได้การใช้งานได้โดยใช้แกนหมุน
วัสดุ โต๊ะใช้พาติเคิลบอร์ดปิดผิวลามิเนตเกรดห้องแลป เก้าอี้ใช้วัสดุเหล็กกลม ท๊อปไม้
สี ใช้สีน้ําเงิน ซึ่งสื่อถึงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและเป็นสีที่ส่งเสริมให้เกิดสมาธิ ท๊อปโต๊ะสีขาวเพื่อการมองเห็นสีสารเคมีชัดเจน
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ภาพ 5 แบบร่างชุดโต๊ะเก้าอี้ภายในห้องวิทยาศาสตร์ รูปแบบ B
รูปแบบ B ชุดโต๊ะเก้าอี้วิทยาศาสตร์สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา มีชั้นด้านบนสําหรับเก็บอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ และลิ้นชัก
เก็บหนังสือเรียน เก้าอี้สามารถยกพาดกับโต๊ะได้เพื่อความสะดวกในการทําความสะอาด
วัสดุ โต๊ะใช้พาติเคิลบอร์ดปิดผิวลามิเนตเกรดห้องแลป เก้าอี้ใช้วัสดุเหล็กกลม ท๊อปไม้
สี ใช้สีน้ําเงิน ซึ่งสื่อถึงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและเป็นสีที่ส่งเสริมให้เกิดสมาธิ ท๊อปโต๊ะสีขาวเพื่อการมองเห็นสีสารเคมีชัดเจน

ภาพ 6 แบบร่างชุดโต๊ะเก้าอี้ภายในห้องวิทยาศาสตร์ รูปแบบ C
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รูปแบบ C ชุดโต๊ะเก้าอี้วิทยาศาสตร์สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา รูปแบบโต๊ะเน้นการหันหน้าไปด้านเดียวกัน มีตู้สําหรับ
เก็บอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ดา้ นหน้า และลิ้นชักเก็บหนังสือเรียน เก้าอี้แบบหมุนปรับระดับได้
วัสดุ โต๊ะใช้พาติเคิลบอร์ดปิดผิวลามิเนตเกรดห้องแลป เก้าอี้ใช้วัสดุเหล็กกลม ท๊อปไม้
สี ใช้สีน้ําเงิน ซึ่งสื่อถึงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและเป็นสีที่ส่งเสริมให้เกิดสมาธิ ท๊อปโต๊ะสีดําเพื่อการมองเห็นสีสารเคมีชัดเจน
ตารางที่ 2 สรุปค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ 3 ท่าน ที่ประเมินชุดโต๊ะเก้าอี้ภายใน
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ แบบ A, แบบ B, และแบบ C (N=3) ปรากฏผลวิเคราะห์ตามค่าในตาราง ดังนี้
รายการประเมิน
รูปแบบ A
รูปแบบ B
รูปแบบ C
S.D.
S.D.
S.D.
x
x
x
1. ด้านหน้าที่ใช้สอย
4.58
0.14
3.67
0.29
3.00
0.25
2. ด้านความสะดวกสบายในการใช้งาน
4.53
0.12
3.80
0.40
2.93
0.31
3. ด้านความสวยงาม
4.50
0.25
3.42
0.14
3.25
0.25
4. ด้านความความแข็งแรงและความปลอดภัย
4.44
0.51
3.56
0.19
3.11
0.38
5. ด้านวัสดุ
4.44
0.19
3.44
0.19
2.89
0.51
สรุปความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ
0.25
3.58
0.26
3.04
0.34
4.52
มีค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านเท่ากับ
จากตารางที่ 2 สรุปผลค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานใน 5 ด้าน ของรูปแบบชุดโต๊ะเก้าอี้ภายในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ทั้ง 3 รูปแบบ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ 3 ท่าน
รูปแบบ A มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 อยู่ในระดับ มีความเหมาะสมมากที่สุด
รูปแบบ B มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 อยู่ในระดับ มีความเหมาะสมมาก
รูปแบบ C มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.04 อยู่ในระดับ มีความเหมาะสมปานกลาง
สรุปความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน รูปแบบ A เป็นรูปแบบที่ได้รับคะแนนรวมทุกด้านสูงที่สุด อยู่ในระดับ มีความ
เหมาะสมมากที่สุด ดังนั้นผู้วิจัยจึงนําชุดโต๊ะเก้าอี้ภายในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ รูปแบบ A มาพัฒนาปรับปรุงในแต่ละด้านให้ดี
ยิ่งขึ้น ตามผลวิเคราะห์และข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ แล้วนํามาเขียนแบบระบุสัดส่วนจริงเพื่อนําไปผลิตสร้างต้นแบบขนาดเท่าจริง
และนําไปหาความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อไป
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ภาพ 7 ตัวต้นแบบชุดโต๊ะเก้าอี้ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทไี่ ด้รบั การออกแบบและพัฒนา
3. ผลการประเมินความพึงพอใจ
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในด้านการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ ได้แก่ ครูอาจารย์ประจํากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา จํานวน 7 คนและนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1- 6 จํานวน 15 คน
รายการประเมิน
S.D.
ระดับความพึงพอใจ
x
1. ด้านหน้าที่ใช้สอย
4.32
0.28
มาก
2. ด้านความสะดวกสบายในการใช้งาน
4.40
0.00
มาก
3. ด้านความสวยงาม
4.68
0.28
มากที่สุด
4. ด้านความความแข็งแรงและความปลอดภัย
4.48
0.18
มาก
5. ด้านวัสดุ
4.38
0.13
มาก
สรุปความความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
0.41
มาก
4.45
โดยรวมทุกด้านเท่ากับ
จากตารางที่ 3 สรุปผลด้านการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มตี ่อชุดโต๊ะเก้าอี้ภายในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ด้าน
หน้าทีใ่ ช้สอยมีค่าเฉลี่ย 4.32 อยู่ในระดับมีความพึงพอใจมาก ด้านความสะดวกสบายในการใช้งานมีค่าเฉลี่ย 4.40 อยู่ในระดับมีความ
พึงพอใจมาก ด้านความสวยงามมีค่าเฉลี่ย 4.68 อยู่ในระดับมีความพึงพอใจมากที่สุด ด้านความความแข็งแรงและความปลอดภัยมี
ค่าเฉลี่ย 4.48 อยู่ในระดับมีความพึงพอใจมาก ด้านวัสดุมีค่าเฉลี่ย 4.38 อยู่ในระดับมีความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ยในทุกด้านเท่ากับ
4.45 อยู่ในระดับมีความพึงพอใจมาก
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ภาพ 8 -13 การทดสอบการใช้งานเพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ที่มา : โดย สิริยากร สุสมร

สรุปผลอภิปราย
การออกแบบชุดโต๊ะเก้าอี้ภายในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ผลของการวิจัยสําเร็จไปตาม
วัตถุประสงค์ที่คาดไว้ คือ
1. เพื่อศึกษากระบวนการออกแบบชุดโต๊ะเก้าอี้ภายในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
2. เพื่อออกแบบชุดโต๊ะเก้าอี้ภายในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจรูปแบบของชุดโต๊ะเก้าอี้ภายในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สําหรับนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษา
จากศึกษาข้อมูลเบื้องต้นและการสัมภาษณ์สอบถามความต้องการของผู้ใช้งานภายในห้องเรียนวิทยาศาสตร์นั้นสรุปผลได้ว่า
มีความต้องการรูปแบบการใช้งานชุดโต๊ะเก้าอี้วิทยาศาสตร์เฉพาะเพื่อการปฏิบัติงานในห้องวิทยาศาสตร์ เป็นโต๊ะห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์แบบถอดประกอบได้ มีลิ้นชักและตู้เก็บอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เก้าอี้แบบปรับระดับได้ไม่มีพนักพิงไม่มีล้อ ชุดโต๊ะเก้าอี้
รูปแบบเรขาคณิต เลือกใช้สีตามจิตวิทยาสี ด้านความปลอดภัยแข็งแรงเน้นความปลอดภัยในการใช้งาน มีการลบเหลี่ยมมุมต่างๆ
ความแข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน ซ่อมแซมง่าย ตามลําดับ ด้านวัสดุหลักที่ใช้ในการผลิตโต๊ะ ได้แก่ ไม้ วัสดุหลักที่ใช้ในการผลิตเก้าอี้
ได้แก่ เหล็ก ที่สุด ตามกรอบแนวคิดหลักการออกแบบ ของนวลน้อย บุญวงษ์ (2539) ด้านหน้าที่ใช้สอย ด้านความสะดวกสบายใน
การใช้งาน ด้านความสวยงาม ด้านความความแข็งแรงและความปลอดภัย ด้านวัสดุจากการศึกษาความต้องการดังกล่าวผู้วิจัยได้ทํา
การออกแบบ นําเสนอแบบร่าง สรุปความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน และนํารูปแบบที่ได้รับคะแนนรวมทุกด้านสูงที่สุด
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มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 อยู่ในระดับ มีความเหมาะสมมากที่สุด แล้วมาพัฒนาปรับปรุงและสร้างตัวต้นแบบเพื่อประเมินความพึงพอใจ
ต่อไป
สรุปผลด้านการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อชุดโต๊ะเก้าอี้ภายในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์มีค่าเฉลี่ยในทุก
ด้านเท่ากับ 4.45 อยู่ในระดับมีความพึงพอใจมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของทรงยศ ทมทิตชงค์ (2548) ได้ทําการการศึกษาและ
พัฒนาเฟอร์นิเจอร์ในห้องปฏิบัติการเครื่องปั้นดินเผา ซึ่งใช้เกณฑ์การพิจารณาเดียวกันทั้ง ด้านหน้าที่ใช้สอย ด้านความแข็งแรง ด้าน
ความสะดวกสบาย และด้านความสวยงาม ที่มีผลวิจัยอยู่ในระดับพึงพอใจมาก

ข้อเสนอแนะ
ในการออกแบบชุดโต๊ะเก้าอี้ภายในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ผู้วิจัยได้รับ
ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ คือ เนื่องจากเด็กวัยประถมศึกษามีขนาดร่างกายแตกต่างกันค่อนข้างมาก ระหว่าง ป.1- ป.6 หากโต๊ะ
สามารถปรับระดับ หรือเอื้อต่อการทํากิจกรรมการทดลองสําหรับเด็กที่มีขนาดร่างกายต่างกันมาก หรืออาจปรับให้สามารถนั่งกับพื้น
ได้ในบางกรณี งานวิจัยนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของงานวิจัยหนึ่ง เพื่อแสวงหาองค์ความรู้ใหม่เพื่อนําความรู้ที่ได้ไปออกแบบพัฒนาให้
เกิดสิ่งใหม่ให้ได้รับประโยชน์มากกว่าเดิม ซึ่งสามารถนําหลักการวิจัยนี้ ไปเป็นแนวทางปรับปรุงประยุกต์ใช้กับงานวิจัยประเภท
เดียวกันหรือใกล้เคียงกันเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ในต่อๆไป
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 4ประการ ดังนี้ 1)เพื่อศึกษากระบวนการย้อมสีผ้าฝ้ายพื้นเมืองในพื้นที่ภาคเหนือ
2)เพื่อพัฒ นากระบวนการเพิ่มจํ า นวนเฉดสีย้อ มธรรมชาติบนด้ายฝ้ายด้วยห้อม3)เพื่อพั ฒ นาผลิ ตภัณ ฑ์ผ้าทอพื้ นเมือง จาก
กระบวนการเพิ่ มจํ า นวนเฉดสี ย้อ มธรรมชาติบ นด้ า ยฝ้ า ยด้ ว ยห้อ ม เพื่อ ประยุ ก ต์ใ ช้ใ นการออกแบบผลิ ตภั ณ ฑ์ สิ่ ง ทอ4)เพื่ อ
ประเมินผลค่าระดับความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อกระบวนการเพิ่มจํานวนเฉดสีย้อมธรรมชาติบนด้ายฝ้ายด้วยห้อมที่พัฒนา
ใหม่และผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองที่รับการพัฒนาแล้วโดยใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสมผสานวิธี(Mixed Methodology) ประชากร
และกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มทอผ้าฝ้ายพื้นเมืองภาคเหนือที่เข้ารวมโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยใช้
วิธีการสุ่มแบบเจาะจง กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ทอผ้าพื้นเมืองจํานวน 5 กลุ่ม ใน 3 จังหวัดคือ จังหวัดแพร่ จังหวัดลําปาง และจังหวัด
พะเยา ผลการวิจัยสามารถจําแนกออกเป็น 4ส่วนดังนี้ 1)การศึกษากระบวนการย้อมสีผ้าฝ้ายพื้นเมืองพื้นที่ภาคเหนือ พบว่า
วัตถุดิบที่มีปริมาณมากและสามารถนํามาใช้ในการย้อมสีได้มีทั้งหมด8ชนิด คือ ห้อม ประดู่ ใบสัก ใบลําไย ใบมะม่วง ขมิ้น ใบหู
กวาง และมะเกลือ 2)การพัฒนากระบวนการเพิ่มจํานวนเฉดสีย้อมธรรมชาติบนด้ายฝ้ายด้วยห้อม พบว่ากระบวนการย้อมสีโดย
การย้อมสีทับเพื่อให้เกิดเฉดสีใหม่ โดยใช้ห้อมเป็นตัวหลักในการย้อมสี ทําให้เกิดโทนสีที่มีความแตกต่างกันกับสีเดิม โดยเพิ่มสูตร
การทดลองจํานวน3 สูตร พบว่าสูตรที่ 3 ผ่านการประเมิน โดยคิดเป็นค่าร้อยละ62.5% และ(  =3.51) อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก
มีความเหมาะสมในแต่ละข้อของรายการประเมินความพึงพอใจ 3)พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมือง จากกระบวนการเพิ่มจํานวน
เฉดสีย้อมธรรมชาติบนด้ายฝ้ายด้วยห้อมได้จํานวน5รูปแบบ เพื่อประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ พบว่าลวดลาย
รูปแบบที่ 1(  =3.85)อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก มีความเหมาะสมในแต่ละข้อของรายการประเมินความพึงพอใจ 4)ประเมินผลค่า
ระดับความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อกระบวนการเพิ่มจํานวนเฉดสีย้อมธรรมชาติบนด้ายฝ้ายด้วยห้อมที่พัฒนาใหม่ และ
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมือง ที่รับการพัฒนาแล้วพบว่า(  =3.55)อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก มีความเหมาะสมในแต่ละข้อของรายการ
ประเมินความพึงพอใจ
คําสําคัญ : พัฒนากระบวนการย้อมสี, เฉดสีย้อมธรรมชาติ, ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
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ABSTRACT
The objective of the experimental research as following. 1)To study process of dyeing on local
cotton yarn in the northern region. 2)To develop processes of increasing the variety of natural dyes’ tone
on the cotton yarn by Strobilanthes flaccidifolius 3)To develop the native woven fabric products by
increasing the variety of natural dyes’tone on the cotton yarn from Strobilanthes flaccidifolius to apply for
textile products design. 4) To assess the consumer satisfaction on the processes of increasing the natural
dyes’s tone on the cotton yarn dyeing by the developed Strobilanthes flaccidifolius and native woven fabric
products. The Mixed Methodology is the method used for this research. The population and sample are
focusing on The group of a native cotton weaver in the northern region who joined in the OTOP project.
The group of the small and micro Community Enterprise (SMCE); the producer of a native woven fabric with
5 groups from 3 provinces that is Phare, Lampang and Phayao The research result can be clarified in 4 parts
as following. 1) studying process of dyeing on local cotton yarn in the northern region. In generally, there
are 8 types of raw material that appear as apply to a dyeing process of. Hom, Baisak, Bailamyai,
Baimamuang, Kamin, Baihukwang and Makuar 2) Developing processes of increasing the natural dyes’s tone
on the cotton yarn by Strobilanthes flaccidifolius found that blending in majority ratio together with other
natural dye from the various source of raw materials can create a new tone, which different from the
conventional tone. Doing the experiment for 3 formulas, found that formula 3 fulfilled the evaluation with
the result 62.5 % and (  = 3.51) it can be referred that passing on criteria assessment and having the
suitable questionnaire, classifying in the high level of satisfaction 3) Developing the native woven fabric
products by increasing the variety of natural dyes’ tone on the cotton yarn by Strobilanthes flaccidifolius for
Textile Products Design. The researcher designs products in 5 patterns. The result shown that pattern 1 is
the most favorite pattern was justified by (  =3.85 ), it can be referred that passing on criteria assessment,
classifying in the high level of satisfaction. 4) Doing consumer satisfaction assessment on the processes of
increasing the variety of the natural dyes’s tone on the cotton yarn with the developed Strobilanthes
flaccidifolius and native woven fabric products. The result shown that (  =3.55 ) , it can be referred that
passing on criteria assessment and having the suitable questionnaire, classifying in the high level of
satisfaction.
Keyword : development of dyeing process , natural dyes's tone, textile products design

บทนํา
กระบวนการผลิ ต ผ้ า ทอในพื้ น ที่ ภ าคเหนื อ ด้ ว ยสี ย้ อ มธรรมชาติ การนํ า เส้ น ฝ้ า ยที่ มี ทั้ ง สี ข าวและสี ต่ า งๆที่ ผ่ า น
กระบวนการย้อมสีธรรมชาติ เพื่อนํามาทอเป็นผ้าผืน การย้อมสีเส้นด้ายฝ้ายแต่ละครั้งจะได้สีที่ติดเส้นด้ายฝ้ายที่ไม่มีความ
สม่ําเสมอ ทําให้ต้องนํากลับมาย้อมทับอีกครั้งเพื่อให้ได้สีตามที่ต้องการ หรืออาจจะไม่ย้อมทับ สีที่ใช้ย้อมเส้นด้ายจะได้จาก
วัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่น เช่น ห้อม (ให้สีน้ําเงินแก่) คราม (ให้สีน้ําเงิน) เปลือกประดู่ (ให้สีน้ําตาลอมแดง) ใบตะเพียนหนู
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(ให้สีเขียวอมเหลือง) เมล็ดคําแสด (ให้สีแสด) ครั่ง (ให้สีแดง) มะเกลือ (ให้สีดําหรือสีเทา) ใบลําไย (ให้สีน้ําตาลอ่อนหรือสีเปลือก
ไข่) ใบมะม่วง (ให้สีเขียวอมเหลือง) ขมิ้น (ให้สีเหลือง) ใบหูกวาง (ให้สีขี้ม้า) เป็นต้น การย้อมสีเส้นด้ายจะมีทั้งการย้อมแบบเย็น
และแบบร้อน และการใส่สารธรรมชาติที่เป็นตัวช่วยให้สีติด แต่ในปัจจุบันในกระบวนการย้อมสีเส้นด้ายฝ้ายนั้น หากไม่ได้สี
ตามที่ต้องการ กลุ่มทอผ้าบางพื้นที่จะมีการผสมสีสังเคราะห์ลงไปเพื่อให้ได้สีตามที่ต้องการ ดังนั้นผู้วิจัยเล็งเห็นความสําคัญของ
กระบวนการในการย้อมสีเส้นด้ายฝ้าย โดยการพัฒนากระบวนการเพิ่มจํานวนเฉดสีย้อมธรรมชาติด้วยห้อม ให้ได้เฉดสี กลุ่มสี
เดียวกันที่แบ่งเป็นหลายโทนสี (Monotone) โดยการการย้อมสีทับจํานวน 15 ครั้ง แต่ละครั้งจะใช้ระยะเวลา 30 นาที เพื่อดูค่า
ของเฉดสีที่ได้จากการย้อมสีทับ และการใช้สีจากวัสดุธรรมชาติที่มีอยู่แล้วเช่น เปลือกประดู่ ใบสัก ใบลําไย ใบมะม่วง ขมิ้น
ใบหูกวาง มะเกลือ แล้วมาผสมสีน้ําเงินที่ได้จากห้อมโดยวิธีการย้อมสีทับ เพื่อหาเฉดสีใหม่ โดยการทดสอบการย้อมร้อนแล้ว
นํา มาย้ อ มเย็ น และการย้ อ มเย็น ก่ อ นแล้ วนํ า มาย้ อ มร้อ น โดยการกํา หนดระยะเวลาในการย้ อ มสี ทับ ที่ แ ตกต่ า งกั น ดั ง นั้ น
กระบวนการย้อมสี เฉดสีใหม่ที่ได้จากการย้อมทับนั้นในอนาคตจะเป็นที่ต้องการของตลาดผ้าทอมากขึ้น ซึ่งผู้ผลิตหรือผู้บริโภค
สามารถเลือกและกําหนดสีได้จาก สูตรการย้อมสีที่กําหนดรหัสของสีไว้แล้ว ทําให้สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และสร้างรายได้ให้กับชุมชน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษากระบวนการย้อมสีผ้าฝ้ายพื้นเมืองในพื้นที่ภาคเหนือ
2. เพื่อพัฒนากระบวนการเพิ่มจํานวนเฉดสีย้อมธรรมชาติบนด้ายฝ้ายด้วยห้อม
3. เพื่ อ พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผ้ า ทอพื้ น เมื อ ง จากกระบวนการเพิ่ ม จํ า นวนเฉดสี ย้ อ มธรรมชาติ บ นด้ า ยฝ้ า ยด้ ว ยห้ อ ม เพื่ อ
ประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
4. เพื่อประเมินผลค่าระดับความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อกระบวนการเพิ่มจํานวนเฉดสีย้อมธรรมชาติบนด้ายฝ้ายด้วย
ห้อมที่พัฒนาใหม่ และผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมือง ที่รับการพัฒนาแล้ว

วิธีการดําเนินการวิจัย
1. ศึกษาข้อมูลจากภาคเอกสารและเครื่องมือและกระบวนการย้อมสีผ้าฝ้ายพื้นเมืองในพื้นที่ภาคเหนือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ทอผ้าพื้นเมือง จํานวน 5 กลุ่ม ใน 3 จังหวัดคือ จังหวัดแพร่ จังหวัดลําปาง และจังหวัดพะเยา
2. ลงพื้นที่รวบรวมข้อมูลตามสภาพความเป็นจริง เพื่อศึกษากระบวนการย้อมสีผ้าฝ้าย จากประสบการณ์และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ผู้วิจัยได้ใช้กล่องถ่ายรูปเป็นเครื่องมือบันทึกภาพถ่ายรูป และเทปเสียง แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล เพื่อศึกษาเครื่องมือและกระบวนการย้อมสีผ้าฝ้ายพื้นเมืองในพื้นที่ภาคเหนือ
3. วิเคราะห์แนวทางการพัฒนากระบวนการย้อมสีของแต่ละพื้นที่ถึงความเหมือนและแตกต่าง เพื่อการพัฒนากระบวนการ
ย้อมสีผ้าฝ้าย
4. พัฒนากระบวนการย้อมสีเพื่อเพิ่มเฉดสีย้อมธรรมชาติบนด้ายฝ้าย
5. สรุปผลการศึกษาและพัฒนา เพื่อประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ รวมถึงการสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
6. ประเมินและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ต้นแบบกับกลุ่มผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการพัฒนากระบวนการเพิ่มจํานวนเฉดสีย้อมธรรมชาติบนด้ายฝ้ายด้วยห้อม สามารถนํามาเป็นแนวทางในการวิจัย
เพื่อประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ คือ
1. การศึกษากระบวนการย้อมสีผ้าฝ้ายพื้นเมืองในพื้นที่ ภาคเหนือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ทอผ้าพื้นเมือง จํานวน 5 กลุ่ม
ใน 3 จังหวัดคือ จังหวัดแพร่ จังหวัดลําปาง และจังหวัดพะเยา

ภาพ 1 แสดงการลงพื้นที่ และสัมภาษณ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพื้นที่ภาคเหนือ
จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า การย้อมสีผ้าฝ้ายของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีความแตกต่างกัน สีที่ได้จากการย้อมนั้น ได้จาก
วัตถุดิบที่หาได้ภายในท้องถิ่น ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณวัตถุดิบที่มีภายในชุมชน และผลการวิเคราะห์ข้อมูลวัตถุดิบที่นิยมนํามาย้อมสี
เส้นด้ายฝ้าย วัตถุดิบที่มีปริมาณมาก สามารถนํามาใช้ในการย้อมสีได้ตลอดทั้งปี มีทั้งหมด 8 ชนิด คือ ห้อม (ให้สีน้ําเงินแก่)
เปลือกประดู่ (ให้สีน้ําตาลอมแดง) ใบสัก (ให้สีแดง) ใบลําไย (ให้สีน้ําตาลอ่อนหรือสีเปลือกไข่) ใบมะม่วง (ให้สีเขียวอมเหลือง)
ขมิ้น (ให้สีเหลือง) ใบหูกวาง (ให้สีขี้ม้า) และ มะเกลือ (ให้สีดําหรือสีเทา)
2. พัฒนากระบวนการเพิ่มจํานวนเฉดสีย้อมธรรมชาติบนด้ายฝ้าย
จากการพิจารณาการวิเคราะห์สูตรการทดลอง กระบวนการเพิ่มเฉดสีย้อมธรรมชาติบนด้ายฝ้ายด้วยห้อม ค่าความ
ต้องการของผู้ทรงคุณวุฒิในด้านการตัดสินใจวิเคราะห์สูตรการทดลอง โดยเพิ่มสูตรการทดลองจํานวน 3 สูตร พบว่าสูตรที่ 3
ผ่านการประเมิน โดยคิดเป็นค่าร้อยละ 62.5%
การทดลองที่ 1 การทดลองเพื่อค้นหาวิธีย้อมสีห้อม เพื่อสร้างคู่สีที่มีเฉดสีเดียวกัน (Monotone) ตัวแปรที่ศึกษา คือ
ตัวแปรต้น สีที่สกัดจากห้อม โดยใช้อัตราส่วนน้ําห้อม150 มิลลิกรัม ต่อเส้นด้ายฝ้าย2กรัม ระยะเวลาในการย้อม 30นาที ย้อมทับ
ทั้งหมด15ครั้ง กระบวนการย้อมสีโดยเริ่มจาก 1) เตรียมเส้นด้าย ทําความสะอาดโดยการต้มเส้นด้ายกับผงซักฟอกเพื่อขจัดไขมัน
บนเส้นด้าย 2)ห้อมเปียก2 kg.น้ํามะขามเปียก 1.2kg. น้ําด่าง (น้ําขี้เถ้า) 5kg.ผสมวัตถุดิบทั้งหมดลงในหม้อหรือถัง คนวัตถุดิบให้
ทั่ว โดยวิธีการโจกน้ําให้เกิดฟอง แล้วทิ้งไว้ 1คืน หลังจากทิ้งไว้ 1คืนจะเห็นได้ว่าสีของหม้อห้อมนั้นฟองจะมีสีน้ําเงินสวย น้ําหม้อ
ห้อมนั้นจะมีสีเขียวอ่อน แสดงว่าสามารถย้อมสีได้ PH=12.5 นํา 2 kg.3)การย้อมสีด้วยห้อม โดยตักน้ําย้อมใส่ภาชนะในปริมาณ
150ml.ต่อเส้นด้าย2g.ขณะย้อมสีนั้นต้องคอยบีบ หรือคั้น ให้น้ําย้อมซึมเข้าเส้นด้ายอย่างสม่ําเสมอ ระยะเวลาในการย้อม30 นาที
4) ล้างด้ายน้ํา 3 รอบ 5) นําเส้นด้ายปั่นหมาดแล้วนําไปตากให้แห้ง
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การเตรียมเส้นด้าย

การเตรียมวัตถุดิบ

การย้อมสี

การตากให้แห้ง

การทําความสะอาด

ภาพที่ 2 แสดงกระบวนการย้อมสีบนด้ายฝ้ายด้วยห้อม
ตารางที่ 1 ผลการทดลองที่ 1
การย้อมทับ
ผลการทดลอง
ครั้งที่
1.

การย้อมทับ
ครั้งที่
9.

2.

10.

3.

11.

4.

12.

5.

13.

6.

14.

7.

15.

8.
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จากตารางที่ 1 พบว่าผลการย้อมด้วยห้อม โดยการย้อมทับ 15 ครั้งผลการตรวจสอบคุณภาพสีย้อมบนด้ายฝ้ายด้วย
เครื่องวัดสี (Hunter Lab) พบว่าสีของห้อมที่ได้จากการย้อมทับมีค่าของเฉดสีมีการเปลี่ยนแปลง ในครั้งที่ 1-4 และเริ่มมีค่าของ
เฉดสีคงที่ในครั้งที่ 5 จนถึงครั้งที่ 1
การทดลองที่ 2 การทดลองเพื่อค้นหาเฉดสีใหม่ ซึ่งนําสีธรรมชาติที่มีอยู่แล้วคือการย้อมสีแบบย้อมเย็น+ย้อมสีแบบย้อม
ร้อนสีแบบย้อมเย็น คือ สีน้ําเงินที่ได้จากน้ําห้อม (เป็นสีตําหรับ)สีแบบย้อมร้อน คือ เปลือกประดู่, ใบสัก,ใบลําไย,ใบมะม่วง,ขมิ้น,
ใบหูกวาง สีที่สกัดจากห้อม โดยใช้อัตราส่วนน้ําห้อม150 มิลลิกรัม ต่อเส้นด้ายฝ้าย 2กรัม ระยะเวลาในการย้อม30นาที และย้อม
สีย้อมร้อนทับ สีที่สกัดจาก เปลือกประดู่, ใบสัก, ใบลําไย, ใบมะม่วง, ขมิ้น, ใบหูกวางโดยใช้อัตราส่วนน้ําย้อมสี250 มิลลิกรัม ต่อ
เส้นด้ายฝ้าย 2กรัม ผสมสารช่วยติดสีในอัตราส่วน 0.25กรัมระยะเวลาในการย้อม 5 นาที, 10 นาที, 15 นาที, 30 นาที
ตารางที่ 2 ผลการทดลองที่ 2
เวลา
ผลการย้อมสี
ผลการทดลอง ห้อม + เปลือกประดู่
15 นาที
30 นาที

เวลา

ผลการย้อมสี
ผลการทดลอง ห้อม + ใบสัก

15 นาที
30 นาที

ผลการทดลอง ห้อม + ใบลําไย

ผลการทดลอง ห้อม + ใบมะม่วง

15 นาที

15 นาที

30 นาที

30 นาที
ผลการทดลอง ห้อม + ขมิ้น

ผลการทดลอง ห้อม + ใบหูกวาง

15 นาที

15 นาที

30 นาที

30 นาที

จากตารางที่ 2 พบว่าผลการย้อมทับด้วย เปลือกประดู่ ใบสัก,ใบลําไย, ใบมะม่วง, ขมิ้น และใบหูกวาง ผลการ
ตรวจสอบคุณภาพสีย้อมบนด้ายฝ้ายด้วยเครื่องวัดสี พบว่าค่าของเฉดสีที่ได้จาก ห้อมกับประดู่ และห้อมกับใบสัก เฉดสีที่ได้จะ
เป็นสีน้ําเงิน และเฉดสีที่ได้จาก ห้อมกับใบลําไย,ห้อมกับใบมะม่วง, ห้อมกับขมิ้น และ ห้อมกับใบหูกวาง พบว่าเฉดสีของเส้นด้าย
มีการเปลี่ยนแปลงโดยโทนสีที่ได้จะเป็นสีเขียว
การทดลองที่ 3 การทดลองเพื่อค้นหาเฉดสีใหม่ ซึ่งนําสีธรรมชาติที่มีอยู่แล้วคือ การย้อมสีแบบย้อมร้อน + ย้อมสีแบบ
ย้อมเย็นสีแบบย้อมร้อน คือ เปลือกประดู่, ใบสัก, ใบลําไย,ใบมะม่วง,ขมิ้น, ใบหูกวาง สีแบบย้อมเย็น คือ สีน้ําเงินที่ได้จากน้ําห้อม
สีที่สกัดจาก คือ เปลือกประดู่, ใบสัก, ใบลําไย, ใบมะม่วง,ขมิ้น,ใบหูกวาง โดยใช้อัตราส่วนน้ําย้อมสี 250 มิลลิกรัม ผสมสารช่วย
ติดสีในอัตราส่วน 0.25 กรัม ระยะเวลาในการย้อม 30 นาที ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส และย้อมสีห้อมทับสีที่สกัดจากห้อม
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โดยใช้อัตราส่วนน้ําห้อม 150 มิลลิกรัม ต่อเส้นด้ายฝ้าย 2 กรัม ระยะเวลาในการย้อม 5 นาที, 10 นาที, 15 นาที, 20 นาที, 25
นาที, 30 นาที

การเตรียมเส้นด้าย

การเตรียมวัตถุดิบ

การย้อมสี

การตากให้แห้ง

การทําความสะอาด ปั่นหมาด

การย้อมสีทับ

การทําความสะอาด

การตา กให้ แ ห้ ง

ภาพ 3 แสดงกระบวนการย้อมสีแบบย้อมร้อน + ย้อมสีแบบย้อมเย็น
ตารางที่ 3 ผลการทดลองที่ 3
เวลา
ผลการย้อมสี
ผลการทดลอง เปลือกประดู่ + ห้อม

เวลา

5 นาที

5 นาที

10 นาที

10 นาที

15 นาที

15 นาที

20 นาที

20 นาที

25 นาที

25 นาที

30 นาที

30 นาที
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เวลา

ผลการทดลอง ใบลําไย + ห้อม

เวลา

5 นาที

5 นาที

10 นาที

10 นาที

15 นาที

15 นาที

20 นาที

20 นาที

25 นาที

25 นาที

30 นาที

30 นาที
ผลการทดลอง ใบมะม่วง + ห้อม

ผลการทดลอง ขมิ้น + ห้อม

ผลการทดลอง ใบหูกวาง + ห้อม

5 นาที

5 นาที

10 นาที

10 นาที

15 นาที

15 นาที

20 นาที

20 นาที

25 นาที

25 นาที

30 นาที

30 นาที

จากตารางที่ 3 พบว่าผลการย้อมทับด้วย เปลือกประดู่, ใบสัก, ใบลําไย, ใบมะม่วง, ขมิ้น และใบหูกวาง ผลการ
ตรวจสอบคุณภาพสีย้อมบนด้ายฝ้ายด้วยเครื่องวัดสี พบว่าค่าของเฉดสีที่ได้จาก ประดู่กับห้อม, ใบสักกับห้อม, ใบลําไยกับห้อม,
ใบมะม่วงกับห้อม และ ขมิ้นกับห้อม เฉดสีที่ได้จะเป็นสีน้ําเงิน และเฉดสีที่ได้จาก ใบหูกวางกับห้อม พบว่าเฉดสีของเส้นด้ายมีการ
เปลี่ยนแปลงโดยโทนสีที่ได้จะเป็นสีเขียว
การทดลองที่ 4 การทดลองเพื่อค้นหาเฉดสีใหม่ ซึ่งนําสีธรรมชาติที่มีอยู่แล้วคือการย้อมสีแบบย้อมเย็น+ย้อมสีแบบย้อม
เย็นสีแบบย้อมเย็นคือ ห้อมและมะเกลือ โดยทําการทดลอง
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1) การย้อมด้วยห้อมก่อน โดยใช้อัตราส่วนน้ําห้อม 150 มิลลิกรัม ต่อเส้นด้ายฝ้าย 2กรัม ระยะเวลาในการย้อม 30
นาที และย้อมมะเกลือทับ ในระยะเวลา 15 นาทีและ 30 นาที
2) การย้อมด้วยมะเกลือก่อน โดยใช้อัตราส่วนน้ํามะเกลือ 150 มิลลิกรัมต่อเส้นด้ายฝ้าย 2 กรัม ระยะเวลาในการย้อม
30 นาที และย้อมสีห้อมทับระยะเวลาในการย้อม 5 นาที,10 นาที, 15 นาที, 20 นาที, 25 นาที, 30 นาที
ตารางที่ 4 ผลการทดลองที่ 4
เวลา
ผลการย้อมสี
ผลการทดลอง ห้อม+มะเกลือ
15 นาที
30 นาที

เวลา

ผลการย้อมสี
ผลการทดลอง มะเกลือ+ห้อม

5 นาที
10 นาที
15 นาที
20 นาที
25 นาที
30 นาที

จากตารางที่ 4 พบว่าผลการย้อมทับด้วย ห้อม และมะเกลือ ผลการตรวจสอบคุณภาพสีย้อมบนด้ายฝ้ายด้วยเครื่องวัดสีพบว่า
ค่าของเฉดสีที่ได้จากการย้อมทับห้อมกับมะเกลือ เฉดสีที่ได้จะเป็นสีน้ําเงิน และค่าของเฉดสีที่ได้จากการย้อมทับมะเกลือกับห้อม
เฉดสีที่ได้จะเป็นสีน้ําเงิน

ภาพ 4 ทดสอบความคงทนของสีของสีห้อมบนเส้นด้ายฝ้ายด้วยเครื่องวัดสี
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ตารางที่ 5 ตารางสรุปค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 9 ท่าน ที่ประเมิน
กระบวนการเพิ่มจํานวนเฉดสีย้อมธรรมชาติบนด้ายฝ้ายด้วยห้อม เพื่อประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
ข้อที่
ระดับความคิดเห็น
การออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมือง ที่รับการ
ระดับความพึงพอใจ
พัฒนาแล้ว
S.D

1.
การเลือกใช้สารที่ช่วยให้สีติด
3.44
0.48
ปานกลาง
2.
ด้านการย้อมสี
3.70
0.48
มาก
3.
ด้านการย้อมสีทับ
3.42
0.50
ปานกลาง
4.
ด้านความคงทนของสี
3.50
0.50
มาก
ค่าเฉลี่ยรวม
3.51
0.49
มาก
จากภาพสรุปได้ค่าเฉลี่ยรวมของผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 ท่าน ที่ทําการประเมิน กระบวนการเพิ่มจํานวนเฉดสีย้อม
ธรรมชาติบนด้ายฝ้ายด้วยห้อม เพื่อประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ปรากฏผลการวิเคราะห์ พบว่าค่าเฉลี่ยรวม
(  = 3.51) อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก และมีความแตกต่างที่ 0.50 ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ
3. พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมือง จากกระบวนการเพิ่มจํานวนเฉดสีย้อมธรรมชาติบนด้ายฝ้ายด้วยห้อม เพื่อ
ประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
ผู้วิจัยได้นําทฤษฎีการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพวิศวกรรมย้อยรอย ในหลักการเชิงคุณภาพนํามาประยุกต์ใช้ในการ
วิเคราะห์หารูปแบบลวดลายผ้า ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมือง โดยการสร้างแบบนําเสนอ (Sketch Design) และ
นําเสนอเพื่อขอคําปรึกษาและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาจากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยการสร้างตารางโดยมีเกณฑ์การตัดสิน
แนวทางการออกแบบ
กลุ่มโทนสีวรรณะเย็น กลุ่มโทนสี ด้วยสีน้ําเงินหรือสีของหม้อห้อม เพื่อให้เข้ากับบุคลิกของกลุ่มคนสมัยใหม่รักอิสระ ไร้
กฎเกณฑ์ มีความสุขุมน่าเชื่อถือ โดยเลือกใช้โทนสีของหม้อห้อมที่ได้จากการทดลอง
กลุ่มโทนสีวรรณะร้อน กลุ่มโทนสี สีเหลือง เหลืองอมเขียว เพื่อให้เกิดความรู้สึกแข็งแรงมีพลัง มีความน่าเชื่อถือ อีกทั้ง
ยังให้ความรู้สึกอบอุ่น ความสนุกสนาน
กลุ่มลวดลาย โดยใช้แรงบันดาลใจจาก จากดอกราชพฤกษ์ หรือภาษาถิ่น ภาคเหนือเรียกว่า ดอกลมแล้ง เมื่อถึง
ฤดูกาลดอกลมแล้งเริ่มผลิบานนั่นหมายถึง การย่างเข้าปีใหม่ไทยหรือปี๋ใหม่เมืองของชาวเหนือสีสันและการผลิบานของดอก
ลมแล้งเปรียบเสมือนจุดเริ่มต้นของฤดูกาลร้อนสื่อได้ถึงความสุขความเบิกบาน ความมีชีวติ ชีวาของผู้คนที่กําลังมีความสุขกับการ
ได้พักผ่อนได้กลับมาสู่บรรยากาศที่สนุกสนานจึงหยับเอาสีสันและ Texture ของดอกล้มแล้งนํามาสร้างสรรค์บนผืนผ้า
กลุ่มเป้าหมาย คือกลุ่มวัยทํางาน ผู้ใหญ่ ชาย-หญิง อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป
กลุ่มผลิตภัณฑ์จากความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เสื้อผ้าและเครื่องประกอบการแต่งกาย (กระเป๋า)

ภาพ 5 แรงบันดาลใจในการออกแบบ และแนวคิดในการออกแบบ
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ภาพ 6 แสดงแบบร่างลวดลาย
ผลการวิเคราะห์สรุปผลการตัดทอนรูปแบบลวดลายผ้าทอ พบว่ารูปแบบลวดลายที่น่าสนใจและสอดคล้องกับกรอบ
แนวคิด สามารถแปลผลของการวิเคราะห์และอธิบายได้ดังต่อไปนี้

รูปแบบที่ 1

รูปแบบที่ 8

รูปแบบที่ 16

รูปแบบที่ 19

รูปแบบที่ 26

ภาพ 7 แสดงแบบลวดลาย 5 รูปแบบ
จากภาพสรุปได้ค่าเฉลี่ยรวมของผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 ท่าน ที่ทําการประเมินภาพภาพผลงานการออกแบบลวดลาย
ผ้าทอ ทั้ง 5รูปแบบ แสดงให้เห็นว่าผลการประเมินผลงานการออกแบบภาพผลงานการออกแบบลวดลายผ้าทอ รูปแบบที่1ผ่าน
การประเมินโดยสรุปได้ค่าเฉลี่ยรวม(  =3.85 )อยู่ในระดับเห็นด้วยมากและมีความแตกต่างที่0.36 ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์การ
ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ
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กระบวนการออกแบบลวดลาย

กระบวนการย้อมสีหม้อห้อม

กระบวนการย้อมสีขมิ้น

ผ้าทอที่ทอเสร็จแล้ว

กระบวนการทอผ้า

กระบวนการกรอเส้นด้าย

ภาพ 8 กระบวนการผลิตผ้าทอ
การตรวจสอบตามมาตรฐานในการตรวจสอบ มผช. 50/2556 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ้าหม้อห้อม
1) การทดสอบความคงทนของสีต่อการซัก มอก.121 เล่ม 3-2552 พบว่าค่าความคงทนต่อการซักล้าง มีค่า
อยู่ในระดับ 4 หมายถึง สีมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ซึ่งผ่านตามมาตรฐานสากล
2) การทดสอบความคงทนของสีต่อเหงื่อ มอก.121 เล่ม 4-2552 พบว่าการทดสอบความคงทนของสีต่อ
เหงื่อมีค่าอยู่ในระดับ 4 หมายถึง สีมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ซึ่งผ่านตามมาตรฐานสากล
3) การทดสอบค่าความเป็นกรด-ด่าง ISO 3071 พบว่าการทดสอบค่าความเป็นกรด-ด่างมีค่า 9.25 ซึ่งไม่
ผ่านตามมาตรฐานสากล

ภาพ 9 ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
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ตารางที่ 6 ตารางสรุปค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยผู้บริโภค ที่มีต่อกระบวนการเพิ่มจํานวนเฉดสีย้อมธรรมชาติ
บนด้ายฝ้ายด้วยห้อมที่พัฒนาใหม่ และผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมือง ที่รับการพัฒนาแล้ว จํานวน 100 คน
ข้อที่
ระดับความคิดเห็น
การออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมือง ที่รับการ
ระดับความพึงพอใจ
พัฒนาแล้ว
S.D
x̄
1.
การเลือกเฉดสี
3.49
0.47
ปานกลาง
2.
ด้านเทคนิค
3.44
0.45
ปานกลาง
3.
ด้านเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น
3.54
0.42
มาก
4.
ด้านวัสดุและกรรมวิธีผลิตในท้องถิ่น
4.08
0.44
มาก
5.
ด้านราคาเหมาะสม
3.49
0.44
ปานกลาง
6.
ด้านความสวยงามและความน่าสนใจ
3.19
0.21
ปานกลาง
ค่าเฉลี่ยรวม
3.55
0.42
มาก
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเพื่อประเมินผลค่าระดับความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อกระบวนการเพิ่มจํานวนเฉดสีย้อมธรรมชาติ
บนด้ายฝ้ายด้วยห้อมที่พัฒนาใหม่ และผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองที่รับการพัฒนาแล้ว พบว่าค่าเฉลี่ยรวม(  =3.55) อยู่ในระดับ
มาก มีความเหมาะสมในด้านการการเลือกเฉดสีการเพิ่มเทคนิคหรือลูกเล่นต่างๆ แสดงคุณค่าของธรรมชาติอันมีเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่นวัสดุและกรรมวิธีการผลิตภายในท้องถิ่น ราคาเหมาะสม และมีความสวยงามและน่าสนใจ

อภิปรายและสรุปผล
การวิจัยครั้งนี้เป็นศึกษาและพัฒนากระบวนการเพิ่มจํานวนเฉดสีย้อมธรรมชาติบนด้ายฝ้ายด้วยห้อมเพื่อประยุกต์ใช้ใน
การออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ผู้วิจัยได้ศึกษาด้วยวิธีการลงพื้นที่ โดยการสัมภาษณ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ทอผ้าพื้นเมือง ภาคเหนือ
และนําผลที่ได้มาวิเคราะห์ประกอบกับการศึกษาจากเอกสาร ตํารา ซึ่งพบว่าการย้อมสีผ้าฝ้ายของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีความ
แตกต่างกัน สีที่ได้จากการย้อมนั้น ได้จากวัตถุดิบที่หาได้ภายในท้องถิ่น ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณวัตถุดิบที่มีภายในชุมชน จากการ
วิเคราะห์ข้อมูลวัตถุดิบที่นิยมนํามาย้อมสีเส้นด้ายฝ้าย วัตถุดิบที่มีปริมาณมาก สามารถนํามาใช้ในการย้อมสีได้ตลอดทั้งปี มี
ทั้งหมด 8 ชนิด คือ ห้อม เปลือกประดู่ ใบสัก ใบลําไย ใบมะม่วง ขมิ้น ใบหูกวาง และ มะเกลือ
ด้านกระบวนการเพิ่มจํานวนเฉดสีย้อมธรรมชาติบนด้ายฝ้ายด้วยห้อม ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาการเพิ่มจํานวน
เฉดสีย้อมธรรมชาติโดยวิธีการเลือกใช้ตัวติดสี การย้อมสีทับ ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดของ พูลทรัพย์ สวนเมือง (2542)
ผู้วิจัยพบว่ากระบวนการย้อมสีโดยการวิธีการย้อมทับ โดยใช้ห้อมเป็นตัวหลักในการย้อมสี ทําให้เกิดโทนสีใหม่ที่มีความแตกต่าง
กันกับสีเดิม โดยสังเกตได้จากผลการทดสอบค่าสีด้วยเครื่องวัดสี และการศึกษาจากกระบวนการประเมินผลความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ทําการประเมิน กระบวนการเพิ่มจํานวนเฉดสีย้อมธรรมชาติบนด้ายฝ้ายด้วยห้อม ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก
ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมือง ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาการผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมือง โดยการศึกษา
ข้อมูลการลงพื้นที่ แบบบันทึกการสังเกตและสัมภาษณ์ ในด้านความเป็นมาของลวดลายผ้าและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น นํามาเป็น
แนวทางในการออกแบบ โดยการเลือกใช้เฉดสี กลุ่มลวดลาย กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผลิตภัณฑ์จากความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
ในรูปแบบกระเป๋า ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของ ดิสนีย์ สิงหวรเศษฐ์ (2552) การเลือกเฉดสี การเพิ่มเทคนิค และสอดคล้อง
กับแนวความคิด ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตกรรมของ วัชรินทร์ จรุงจิตสุนทร (2548) ด้านแสดงคุณค่าของธรรมชาติอันมี
เอกลักษณ์ของท้องถิ่น วัสดุและกรรมวิธีการผลิตภายในท้องถิ่น ราคาเหมาะสม มีความสวยงามและน่าสนใจ ผลการศึกษาจาก
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กระบวนการประเมินผลความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ทําการประเมินภาพภาพผลงานการออกแบบลวดลายผ้าทอ ได้ 1
รูปแบบ และได้นําลวดลายที่ผ่านการประเมินมาประยุกต์ใช้บนผลิตภัณฑ์กระเป๋า พบว่าผลการประเมินค่าระดับความพึงพอใจ
ของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์กระเป๋า ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก

ข้อเสนอแนะ
เนื่องจากการศึกษาและพัฒนากระบวนการเพิ่มจํานวนเฉดสีย้อมธรรมชาติบนด้ายฝ้าย ซึ่งเป็นการศึกษาที่เลือกใช้
วัตถุดิบที่พบในพื้นที่วิสาหกิจชุมชนภาคเหนือ เท่านั้น ดังนั้นควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของวัตถุดิบที่มีอยู่ในแต่ละท้องถิ่นใน
ภูมิภาคต่างๆของประเทศไทย เพื่อให้เกิดความหลากหลายของเฉดสีที่สามารถนํามาช่วยในกระบวนการย้อมสีธรรมชาติ และด้าน
แนวทางการพัฒนาศักยภาพชุมชน ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบันทึกเรื่องกระบวนการย้อมสีผ้าด้วยสีธรรมชาติ
กระบวนการทอผ้าและลวดลายต่างๆลงในสื่อเพื่อเป็นฐานข้อมูล ถ่ายทอดให้ลูกหลานได้เรียนรู้ถึงองค์ความรู้ภูมิปัญญาอันล้ําค่า
ของบรรพบุรุษ
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บทคั ด ย่ อ
การวิ จั ย เรื่ อ งนี้ มี จุ ด ประสงค์ เพื่อออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์และกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ เครื่องสําอางสมุนไพร
ไทย ทั้ง 5 ประเภท ได้แก่ สะอาดผิวกาย บํารุงและดูแลผิวกาย สะอาดผิวหน้า บํารุงและดูแลผิวหน้า และรักษาเส้นผม และเพื่อ
ประเมินผลการรับรู้ที่มีต่อโครงสร้างและกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์เครื่องสําอางสมุนไพรไทยในด้าน เพศ อายุ และระดับรายได้ จาก
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักออกแบบ ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค รวมจํานวน 415 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
แบบสั ม ภาษณ์ แ ละแบบสอบถาม สถิ ติที่ ใช้ ในการวิ จั ย คื อ ค่า ร้ อ ยละค่ า เฉลี่ ย (  ) ค่า เบี่ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) T-Test
independent และ One-Way ANOVA ผลการวิจัยพบว่า การออกแบบโครงสร้างและกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์เครื่องสําอางสมุนไพร
ไทย ทั้ง 5 ประเภท ประกอบด้วย3ส่ ว น คื อ ส่ ว นที่ 1 ด้ า นโครงสร้ า งบรรจุ ภั ณ ฑ์ ทั้ ง 5 ประเภท คื อ ทํา ความสะอาดผิ ว
กาย(ขนาด300 มล.)ได้รู ป แบบ2(  = 4.09) บํา รุ ง และรั ก ษาผิ ว กาย(ขนาด300 มล.)ได้รู ป แบบ 2(  = 4.27) ทํา
ความสะอาดผิ ว หน้ า (ขนาด 250 มล.)ได้ รู ป แบบ4(  =4.30)บํา รุ ง และรั ก ษาผิ ว หน้ า (ขนาด150มล.)ได้รู ป แบบ
4(  =3.99)และรั ก ษาเส้ น ผม(ขนาด300 มล.)ได้รู ป แบบ4(  =3.98) ส่วนที่ 2 ด้านกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ ทั้ ง 5ประเภท
คื อ ทํา ความสะอาดผิ ว กายได้ รู ป แบบ3(  =4.22)บํา รุ ง และรั ก ษาผิ ว กายได้รู ป แบบ3 (  =3.92)ทํา ความสะอาด
ผิ ว หน้ า ได้ รู ป แบบ 1(  =4.22) บํา รุ ง และรั ก ษาผิ ว กายได้รู ป แบบ3(  =3.92)บํา รุ ง และรั ก ษาผิ ว หน้ า ได้ รู ป แบบ
1(  =4.02) และรั ก ษาเส้ น ผมได้รู ป แบบ2 (  =3.91) และส่ ว นที่ 3 ผลการรับรู้ของผู้บริโภค ด้านเพศ พบว่า เพศต่างกัน
ผลการรับรู้ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นเครื่องสําอางบํารุงและรักษาเส้นผมมีผลการรับรู้ต่างกัน ด้านอายุ พบว่า อายุของผู้บริโภคผล
การรับรู้ต่างกัน และด้านรายได้ พบว่า รายได้ข องผู้บริโภคผลการรับรู้ต่างกัน
คํา สํา คั ญ : การรับรู้ของผู้บริโภค,โครงสร้างบรรจุ ภั ณ ฑ์ , กราฟิ ก บนบรรจุ ภั ณ ฑ์ , เครื่องสําอางสมุนไพรไทย
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ABSTRACT
The aim of this research was design containers’ structure and graphics on packages of five types of
Thai Herbal Cosmetics; Skin Care Products, Skin Nourishing Products, Facial Cleansing Products, Facial
Treatment Products and Hair Care Products. To Assess The effects of consumers’ perception of the
structure and graphics on packages of Thai herbal cosmetics in terms of gender; age and income. The
sample Included 415 designers, entrepreneurs and consumers. The research instruments were Interview
Forms and Questionnaires. Statistics used in the research were Percentang, Means (  ) , Standard Deviation
(S.D.), T-test and ONE-WAY ANOVA. The research findings are as follows; Structural Designs and Graphics on
packages of the five types of Thai Herbal Cosmetics comprised of three parts. Part One: structure of five
types of packages was: Skin Care Products (300 ml.) pattern 2 (  = 4.09), Skin Nourishing Products (300 ml.)
pattern 2 (  = 4.27), Facial Cleansing Products (250 ml.) pattern 4 (  = 4.30), Facial Treatment Products
(150 ml.)pattern 4 (  = 3.99) and Hair Care Products (300 ml.) pattern 4 (  = 3.98). Part Two: Graphics on
five types of packages were: Skin Care Products: pattern 3 (  = 4.22), Skin Nourishing Products: pattern 3
(  = 3.92, Facial Cleansing Products: pattern 1 (  = 4.22), facial treatment products: pattern 1 (  = 4.02)
and hair care products: pattern 2 (  = 3.91). Part Three: Gender of Consumers. the sexual results of
consumers found that the difference of sex is not related, except hair care products cosmetics that has
Perception difference. Age: people had different perception. Income: people had different perception.
Keywords: perception of consumers/structure of packages/graphics on packages/ Thai herbal cosmetics

บทนํา
เครื่องสําอางสมุนไพรในประเทศมีหลายชนิดซึ่งกําลังเป็นที่นิยมของคนไทยมากขึ้น เพราะได้มีการนําสมุนไพรไทยมา
พัฒนาให้เป็นทั้งสมุนไพรสําหรับเป็นเครื่องดื่ม และเครื่องสําอางได้หลายประเภท เช่น เครื่องสําอางทําความสะอาดผิวหน้า-ผิว
กาย เครื่องสําอางบํารุงผิวหน้า-ผิวกาย และเครื่องสําอางบํารุงและรักษาเส้นผม เป็นต้น การใช้สมุนไพรไทยจะแตกต่างกันไปตาม
องค์ความรู้พื้นบ้าน และความแตกต่างทางพันธุ์พืชสมุนไพรไทยแต่ละท้องถิ่น นอกจากจะนํามาบริโภค ประกอบอาหารแล้ว ยัง
สามารถนํามาผลิตเป็นยารักษาโรคและทําเครื่องสําอางได้ สมุนไพรไทยที่นิยมนํามาผลิตเครื่องสําอางที่มีจําหน่ายตามท้องตลาด
ได้แก่ ว่านหางจระเข้ มะกรูด ดอกอัญชัน ขมิ้น ไพล มะขามป้อม ฟ้าทะลายโจร กาวเครือ มะขาม และมะหาด ฯลฯ เป็นต้น
“มะหาด”เป็นสมุนไพรไทยที่สกัดสารจากแก่นของมะหาด สามารถนํามาผลิตเครื่องสําอางได้หลายประเภท ได้แก่
เครื่องสําอางทําความสะอาดผิวหน้า-ผิวกาย บํารุงผิวหน้า-ผิวกายและบํารุงรักษาเส้นผม ซึ่งสามารถผลิตเครื่องสําอางได้มากกว่า
สมุนไพรไทยชนิดอื่นๆ และเป็นที่นิยมกันมาก สมุนไพรไทย “มะหาด” มีชื่อทางวิทยาศาสตร์เรียกว่า (Artocarpus lakoocha
Roxb) ต้นมะหาดที่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้นั้นจะต้องมีอายุไม่ต่ํากว่า 5 ปี สารสกัดจากแก่นต้นมะหาดมีสารช่วยทําให้ผิว
ขาว มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์สร้างเม็ดสีเมลามีนลดความคล้ําของเม็ดสีผิว ลดอาการผมร่วงและลดผมหงอก และผลการวิจัยของคุณ
ปราณี ศิริบูรณ์พิพัฒนา ได้ทําการวิจัยคุณสมบัติของสมุนไพรไทยมะหาด พบว่า แก่นมะหาด มีสรรพคุณหลายอย่าง เช่น ยับยั้ง
ผมร่วง ช่วยบํารุงผิวให้ขาว ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้กันอย่างแพร่หลาย สมุนไพรไทยมะหาดเป็นภูมิปัญญาไทยที่กําลังเป็นที่นิยม
และมีจําหน่ายทั่วประเทศรวมทั้งเป็นที่นิยมของประเทศเพื่อนบ้านจนเป็นที่ยอมรับจากผู้ใช้อย่างแพร่หลาย (ปราณี ศิริบูรณ์
พิพัฒนา, 2552 : หน้า 14) เครื่องสําอางสมุนไพรไทยทุกชนิดกําลังเป็นที่ยอมรับในสรรพคุณและมีจําหน่ายทั่วไปแต่บรรจุภัณฑ์
เกือบทุกชนิดจะใช้บรรจุภัณฑ์สําเร็จรูป ซึ่งมีรูปทรงคล้ายๆ กันทุกชนิด จึงหาจุดเด่นของเครื่องสําอางแต่ละชนิดยาก ผู้วิจัยเห็นว่า
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เครื่องสําอางสมุนไพรไทยมะหาดมีถึง 5 ประเภท ซึ่งมากกว่าเครื่องสําอางสมุนไพรอื่นๆ ที่ผลิตได้น้อยชนิดกว่า ผู้วิจัยจึงตัดสินใจ
ในการพัฒนา โครงสร้างและกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์เครื่องสําอางสมุนไพรมะหาด เพื่อส่งเสริมให้ดูดี มีจุดเด่นและเป็นที่พึงพอใจ
ของผู้บริโภคมากขึ้น และช่วยเพิ่มยอดการจําหน่ายให้กับเครื่องสําอางสมุนไพรมะหาด และเป็นแนวทางให้กับเครื่องสําอาง
สมุนไพรไทยชนิดอื่นๆ ด้วย ซึ่งจะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของไทยให้ดีขึ้น การออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นเครื่องมือสําคัญที่จะเข้ามา
ช่วยแก้ไขปัญหาและพัฒนาภาพลักษณ์โครงสร้างและกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์เครื่องสําอางสมุนไพรไทยขึ้นใหม่ โดยแบ่งออกเป็น 2
ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 การออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์เครื่องสําอางสมุนไพรมะหาดให้มีคุณภาพ ผู้วิจัยได้รับแรงบันดาลใจจาก
ธรรมชาติ นํามาออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ โดยคํานึงถึงหลักการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ที่มีความสวยงาม สะดวกใน
การใช้งาน และดึงดูดใจผู้บริโภคให้จดจําสินค้าได้ง่าย เพราะบรรจุภัณฑ์ที่จัดจําหน่ายปัจจุบัน พบว่า การจับ ถือใช้งานไม่สะดวก
ไม่แข็งแรง ขนาดการบรรจุเป็นแบบพกพาและใช้อยู่ที่บ้าน และยังขาดเอกลักษณ์เฉพาะตัวของสินค้าไม่สามารถแข่งขันกับสินค้า
อื่นๆ ได้ ทําให้ผู้บริโภคไม่มั่นใจในคุณภาพของสินค้า การออกแบบให้เหมาะสมกับสินค้าจะช่วยให้สินค้าเครื่องสําอางสมุนไพร
มะหาดสามารถแข่งขันกับสินค้าประเภทเดียวกันได้
ส่วนที่ 2 การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์เครื่องสําอางสมุนไพรมะหาดให้สื่อสารและสร้างสรรค์ให้จดจํา เปิดให้
ผู้บริโภครับสารและเข้าใจด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้าของมนุษย์ เช่น รูป รส กลิ่น เสียง ที่สัมผัสรับรู้ได้ เพราะการออกแบบกราฟิก
บนบรรจุภัณฑ์มีส่วนช่วยดึงดูดผู้บริโภคให้ตัดสินใจในการซื้อได้ง่ายขึ้น ซึ่งมีองค์ประกอบในการออกแบบ คือ ภาพประกอบ สี
และตัวอักษร ทําให้ผู้บริโภคเข้าใจและจดจําเนื้อหาของสินค้าให้ชัดเจนเป็นการสร้างภาพพจน์ของตราสินค้า เช่น ตราสินค้า ชื่อ
สินค้า จุดขาย บรรยายสรรพคุณของสินค้าวิธีการใช้ ขนาดและการบรรจุ ผู้จัดจําหน่าย วันผลิต/วันหมดอายุ เป็นต้น ด้วยเหตุนี้
ผู้วิจัยจึงเห็นว่ากราฟิกบนบรรจุภัณฑ์มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อผู้บริโภคเนื่องจากผู้บริโภคต้องทําความเข้าใจและเกิดการรับรู้
กระตุ้นให้เกิดความต้องการในการซื้อ ณ จุดขาย ปัญหาของกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ที่พบเห็นในการจําหน่ายสินค้าในท้องตลาด คือ
การอ่านตัวหนังสือมีขนาดเล็ก และใช้สีพื้นที่กลมกลืนไปกับตัวอักษร ภาพประกอบที่ใช้ยังสื่อสารออกมาไม่เข้ากับตัวสินค้า
ผู้บริโภคแยกประเภทสินค้าไม่ได้ทําให้สับสนเวลาเลือกซื้อสินค้า การออกแบบโครงสร้างและกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์เครื่องสําอาง
สมุนไพรมะหาดจัดว่าเป็นสิ่งที่สําคัญยิ่งต่อผู้บริโภค กระตุ้นความสนใจของผู้บริโภคให้เกิดความเข้าใจ สนใจ และตัดสินใจซื้อ
สินค้า ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ประสบความสําเร็จจะต้องคิดและเข้าใจประเภทของสินค้านั้นๆ เพราะบรรจุภัณฑ์ที่ดีไม่ได้มี
หน้าที่แค่ปกป้องสินค้าเท่านั้น หากต้องทําหน้าที่นําเสนอสินค้าให้ดีที่สุดเพื่อนําไปสู่การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค และทําให้
ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ การรับรู้มาจากประสบการณ์ที่พบเห็นทางสายตา เรียกว่า สิ่งเร้าๆ เป็นแรงกระตุ้นที่ทําให้ผู้บริโภคเกิด
ความสนใจ คือ ความใหม่ และความแตกต่าง ที่สําคัญสามารถกระตุ้นอารมณ์ของผู้บริโภคให้เกิดกระบวนการรับรู้ ได้แก่ การ
เลือกรับ จัดองค์ประกอบ และแปลความหมายสิ่งเร้าต่างๆ ออกมาเพื่อให้มีความหมายเข้าใจได้ สอดคล้องกับประสบการณ์ที่ผ่าน
มาของผู้บริโภค ความเชื่อในปัจจุบันของผู้บริโภคต่อตราสินค้า ไม่มีความสลับซับซ้อนมากจนเกินไป ซึ่งเชื่อถือได้ สัมพันธ์กับ
ความจําเป็นหรือความต้องการในปัจจุบัน (Assael,1998, หน้า 84) ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาผลการรับรู้ของผู้บริโภค
ที่มีต่อการออกแบบโครงสร้างและกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์เครื่องสําอางสมุนไพรไทย ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลจากการสํารวจ วิเคราะห์
และสังเคราะห์ คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่นํามาเป็นข้อมูลในการออกแบบเครื่องสําอางสมุนไพรไทย แบ่งตามวัตถุประสงค์ของการ
ใช้งาน มี 5 ประเภท คือ 1) เครื่องสําอางสมุนไพรเพื่อบํารุงและดูแลผิวกาย 2) เครื่องสําอางสมุนไพรเพื่อบํารุงและดูแลผิวหน้า
3) เครื่องสําอางสมุนไพรทําความสะอาดผิวหน้า 4) เครื่องสําอางสมุนไพรทําความสะอาดผิวกาย และ 5)เครื่องสําอางสมุนไพร
เพื่อรักษาและบํารุงเส้นผม ได้กําหนดแนวทางในการออกแบบตามลักษณะของการทํางานออกได้เป็น 2ลักษณะคือ การออกแบบ
โครงสร้างและกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ เพื่อประเมินผลการรับรู้ที่มีต่อบรรจุภัณฑ์เครื่องสําอางสมุนไพรไทย ตามลักษณะต่าง ๆ ของ
กลุ่มผู้บริโภคในด้าน เพศ อายุ และระดับรายได้ วิทยานิพนธ์เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบธุรกิจเครื่องสําอาง และนัก
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ให้มีความสวยงาม น่าสนใจ และถูกต้องตามบทบาทหน้าที่ของการ
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ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคได้มากที่สุด อันจะส่งผลดีต่อการตลาดของเครื่องสําอางสมุนไพรไทย
ต่อไป

วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิ จั ย
1. เพื่อออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์และกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์เครื่องสําอางสมุนไพรไทย ทั้ง 5 ประเภท คือ บํารุง
และดูแลผิวกาย บํารุงและดูแลผิวหน้า สะอาดผิวหน้า สะอาดผิวกาย และรักษาเส้นผม
2. เพื่อประเมินผลการรับรู้ที่มีต่อโครงสร้างและกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์เครื่องสําอางสมุนไพรไทย ตามลักษณะต่างๆ
ของกลุ่มผู้บริโภค ได้แก่ เพศ อายุ และระดับรายได้ ของกลุ่มตัวอย่างที่ออกแบบขึ้นใหม่

สมมติ ฐ านของการวิ จั ย
ผู้บริโภคที่แตกต่างกัน ทางด้านเพศ อายุ และระดับรายได้ มีการรับรู้ในด้านโครงสร้างและกราฟิกบนบรรจุ
ภัณฑ์เ ครื่ อ งสํา อางสมุนไพร ทั้ง 5 ประเภท ต่างกัน

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจยั
โครงสร้างบรรจุภัณฑ์
1. รูปทรงของบรรจุภัณฑ์
2. ขนาด
3. วัสดุ
(ชัยรัตน์ อัศวางกูร, 2550)
กราฟิกบนบรรจุภัณฑ์
1. ภาพประกอบ
2. สี
3. ตัวอักษร
(ชัยรัตน์ อัศวางกูร, 2550)

ประเภทเครือ่ งสําอางสมุนไพรไทยแบ่งตาม
วัตถุประสงค์ของการใช้งานมี 5 ประเภท
1. เครื่องสําอางสมุนไพรเพื่อบํารุงและดูแลผิวกาย
2. เครื่องสําอางสมุนไพรเพื่อบํารุงและดูแลผิวหน้า
3. เครื่องสําอางสมุนไพรทําความสะอาดผิวหน้า
4. เครื่องสําอางสมุนไพรทําความสะอาดผิวกาย
5. เครื่องสําอางสมุนไพรเพื่อบํารุงและรักษาเส้นผม
(พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. 2535)

การออกแบบโครงสร้างและกราฟิก
บนบรรจุภัณฑ์เครื่องสําอางสมุนไพรไทย

ผลการรับรู้ของผู้บริโภค ที่มีต่อการออกแบบ
โครงสร้างและกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์
เครื่องสําอางสมุนไพรไทย

กระบวนการรับรู้
(Perceptional Process)
1. การเลือกรับรู้ (Perceptual Selection)
2. การจัดระเบียบ (Perceptual Organization)
3. การแปลความหมาย (Perceptual
Interpretation)
4. การตัดสินใจ (Action)
(ปณิศา มีจินดา, 2553, หน้า 188)

การรับรู้

การรับรู้ (Perception)
แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ
การรับรู้ทางความคิด (Perceptionn of
ideas) ก า ร นํ า อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ก า ร
ออกแบบบรรจุภั ณ ฑ์ ม าออกแบบผ่า น
กระบวนการคิ ด และกระบวนการ
ออกแบบประกอบด้ว ย รูปทรง ขนาด
วัสดุ ภาพประกอบ สี และตัวอักษร
การรั บ รู้ ท างอารมณ์ แ ละความรู้ สึ ก
(Perception of emotion and
feeling) สมองแปลผลออกมาว่ารู้สึก
อย่างไร ที่มองเห็นโครงสร้างและกราฟิก
บนบรรจุ ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งสํ า อางสมุ น ไพร
ไทย ทั้ง 5 ประเภท ซึ่งจะทําให้เกิด
ก ร ะ บ ว น ก า ร รั บ รู้ ( Perceptional
Process)
(ที่มา : จากการวิเคราะห์ของผู้วิจัย)

ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัยเรื่อง ผลการรับรู้ของผู้บริโภคที่มีต่อการออกแบบ
โครงสร้างและกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์เครื่องสําอางสมุนไพรไทย
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ขอบเขตการวิ จั ย
การวิจัยครั้งนี้ศึกษาเฉพาะเครื่องสําอางสมุนไพร “มะหาด” เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental research)
ประเมินผลการรับรู้ของผู้บริโภคที่มีต่อการโครงสร้างและกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ โดยศึกษาข้อมูลจากทฤษฏี เอกสาร และงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง และสํารวจเครื่องสําอางที่มีขายในท้องตลาด ผู้วิจัยได้กําหนดขอบเขตของการวิจัยออกเป็นขั้นตอนดังนี้

ประชากรและกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
ประชากรที่ใช้ในงานวิจัย คือ ประชาชนทั่วไปทั้งชายและหญิง ที่ใช้เครื่องสําอางสมุนไพรไทย (มะหาด) จากการ
สํารวจผู้ประกอบการ จํานวน 5 ร้าน ได้แก่ 1) ห้างหุ้นส่วนจํากัด สมุนไพร 108 แจ่มนภาพรรณ 2) ห้างหุ้นส่วนจํากัด 1688
บิวท์ ทู บิวตี้ 3) บริษัทเคลียร์ สกิน แคร์ จํากัด 4) บริษัท เอิร์ธโซน จํากัด และ 5) วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีผู้บริโภคที่ใช้เครื่องสําอางสมุนไพรไทยโดยเฉลี่ย 100-150 คนต่อวัน รวม 5 ร้าน ประมาณ 5001,000 คนต่อวัน (จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ วันที่ 4 มกราคม 2554)
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย คือ ประชาชนทั่วไปทั้งชายและหญิง ที่ใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางสมุนไพรไทย (มะหาด)
ผู้วิจัยเลือกกลุ่มประชากรที่ไม่ซ้ํากัน จึงใช้การกําหนดขนาดจํานวนประชากรของ Yamane ที่มีระดับความเชื่อมั่น 95% ได้ขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีจํานวนทั้งสิ้น 400 คน

วิ ธี ดาํ เนิ น การวิ จั ย
ผลของการรับรู้ของผู้บริโภค ที่มีต่อการออกแบบโครงสร้างและกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์เครื่องสําอางสมุนไพรไทย
ผู้ วิ จั ย ดํา เนิ น การวิ จั ย ตามขั้ น ตอนดั ง ต่ อ ไปนี้
ขั้ น ตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย หลักการออกแบบโครงสร้างและกราฟิกบน
บรรจุภัณฑ์ พฤติกรรมผู้บริโภค การรับรู้ของผู้บริโภค โดยนําข้อมูลมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อสร้างแนวความคิดและกําหนด
กรอบแนวความคิดของการทําวิจัย และสํารวจโครงสร้างและกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์เครื่องสําอางที่มีจาํ หน่ายในท้องตลาด เช่น
Big c Lotus และร้านค้าที่จําหน่ายเครื่องสําอาง โดยทําการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์และสอบถาม จากนักออกแบบ
ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค
ขั้ น ตอนที่ 2 สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามรูปแบบโครงสร้างและ
กราฟิกบนบรรจุภัณฑ์เครื่องสําอางสมุนไพรไทย (มะหาด) เพื่อนําแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้วไปปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ
เครื่ อ งมื อ ประเมิ น ความถูกต้องของภาษาในแบบสอบถาม และนํามาปรับปรุงแก้ไข แล้วนํานําแบบสอบถามไปทดลอง (try –
out) กับกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 ชุด แบบสอบถามทุกข้อผ่านเกณฑ์และมีค่าความเชื่อมั่น 0.987 ซึ่ง
เป็นค่าที่ใช้ได้
ขั้ น ตอนที่ 3 ทําการร่างแนวคิดจากแรงบัลดาลใจ และออกแบบโครงสร้างและกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์เครื่องสําอาง
สมุนไพรไทย ประกอบด้วย รูปทรง ขนาด วัสดุ ภาพประกอบ สี และตัวอักษร นํามาจัดวางองค์ประกอบการออกแบบบรรจุภัณฑ์
เครื่องสําอางสมุนไพรไทย ทั้ง 5 ประเภท
ขั้ น ตอนที่ 4 นําผลงานการออกแบบโครงสร้างและกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์เครื่องสําอางสมุนไพรไทย พร้อมโมเดล
ไปสอบถามความคิดเห็นด้านการออกแบบจากนักออกแบบและผู้ประกอบการ และนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะมา
ปรับปรุงรูปแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องสําอางสมุนไพรไทย
ขั้ น ตอนที่ 5 ประเมินผลการรับรู้ของผู้บริโภค ที่มีต่อการออกแบบโครงสร้างและกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์
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เครื่องสําอางสมุนไพรไทย ทั้ง 5 ประเภท ที่ได้พัฒนาและปรับปรุงขึ้นใหม่ ประชากรที่ใช้ในการประเมิน คือ ประชาชน
ทั่วไปทั้งชายและหญิง ที่ใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางสมุนไพรไทย กลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ
ขั้ น ตอนที่ 6 สรุ ป ผลการวิ จั ย และอภิ ป รายผลที่ ไ ด้ จ ากการวิ จั ย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
เป็นแนวทางการออกแบบสําหรับผู้ประกอบการ ผู้จัดจําหน่าย และผู้ที่สนใจทั่วไปในการนําผลจากการวิจัยไปใช้ใน
การพัฒนาการออกแบบเครื่องสําอางสมุนไพร เพิ่มมูลค่าของสินค้า ทําให้สมุนไพรที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนไทยแพร่หลายใน
กลุ่มผู้บริโภค และส่งเสริมนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนให้คนไทยใช้สมุนไพรและการใช้สินค้าภายในประเทศ

แนวคิดการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์เครื่องสําอางสมุนไพรไทย
การออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์เครื่องสําอางสมุนไพรไทย เป็นการพัฒนาและสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ โดย
การนําองค์ประกอบการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ คือ รูปทรง (Shape and From) ขนาด (Size) วัสดุ (Material) และสี
(color) มาวิเคราะห์รูปลักษณ์ในรูปแบบต่างๆ นําแนวคิดที่เรียกว่ารูปธรรม (Tangible) และนามธรรม (Intangible) มาสู่การ
ออกแบบ โดยมีแรงบัลดาลใจ (Inspiration) ที่เกิดจากการนํารูปทรงธรรมชาติ เช่น ใบมะหาด ต้นมะหาด และใบกล้วย ซึ่ง
สอดคล้องกับ สงบ โอฬารรัตน์มณี, (2537,หน้า 2-10) กล่าวว่า การออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ หมายถึง การกําหนดลักษณะ
รูปร่าง รูปทรง ขนาด ปริมาตร ส่วนปริมาณอื่น ๆ ของวัสดุที่จะนํามาผลิตและประกอบเป็นภาชนะบรรจุให้เหมาะสมกับหน้าที่ใช้
สอย ตลอดจนกรรมวิธีการผลิต การบรรจุ การเก็บรักษาและการขนส่ง ซึ่งผู้วิจัยได้ดําเนินการออกแบบและจัดทําผลิตภัณฑ์
ต้นแบบเครื่องสําอางสมุนไพรไทย ทั้ง 5 ประเภท

เครื่องสําอางสมุนไพรเพื่อทําความสะอาดผิว

เครื่องสําอางสมุนไพรเพื่อบํารุงและดูแล

เครื่องสําอางสมุนไพรทําความสะอาดผิวหน้า

เครื่องสําอางสมุนไพรเพื่อบํารุงและดูแลผิวหน้า
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เครื่องสําอางสมุนไพรเพื่อบํารุงและรักษาเส้นผม

ภาพ 4 แสดงแนวความคิดการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์เครื่องสําอางสมุนไพรไทย
แนวคิดการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์เครื่องสําอางสมุนไพรไทย
การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์เครื่องสําอางสมุนไพรไทย เป็นการพัฒนาและการสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ โดยการ
นําองค์ประกอบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ คือ ภาพประกอบ (Illustration) สี (color) และตัวอักษร (Lettering) มาออกแบบ ซึ่ง
สอดคล้องกับ สงบ โอฬารรัตน์มณี, (2537, หน้า 2-10) กล่าวว่า การออกแบบกราฟิก หมายถึง การสร้างสรรค์ลักษณะภาพนอก
ของบรรจุภัณฑ์ให้สามารถสื่อความหมาย ความเข้าใจในอันที่จะให้ผลด้านจิตวิทยาต่อผู้บริโภค เช่น จูงใจให้เกิดการซื้อ กระตุ้นให้
เกิดความทรงจําในสรรพคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์หรือยี่ห้อและบริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ ด้วยวิธีการจัดวางรูปตัวอักษร ถ้อยคํา
โฆษณา โดยอาศัยหลักศิลปะให้เกิดการประสานความกลมกลืน สวยงาม ดึงดูดใจ ตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ โดยการนํามาสู่
การออกแบบ ดังนี้
เทคนิคการนําเสนอภาพประกอบ
การสร้างสรรค์การนําเสนอภาพประกอบ ผู้วิจัยได้ทําการสอบถามจากนักออกแบบ ผู้ประกอบการและผู้บริโภค ผล
จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ภาพประกอบที่เป็นภาพถ่าย (Photography) เป็นที่นิยมมากสามารถสื่อความหมายและให้
อารมณ์ สื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจง่าย เห็นภาพชัดเจน และนําไปสู่การตัดสินใจซื้อสินค้า ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Mayers and
Lubliner (1998) กล่าวว่า ความต้องการของผู้บริโภคส่วนใหญ่ จะให้ความสนใจภาพสินค้าบนบรรจุภัณฑ์ ซึ่งแสดงออกโดยผ่านการมองเห็นของ
ผู้ บริ โภค ภาพประกอบจึ งมี ความสํ าคั ญและสามารถแยกประเภทของสิ นค้ า เทคนิ คการนํ าเสนอภาพประกอบกราฟิ ก บนบรรจุ ภั ณ ฑ์
เครื่องสําอาง มีดังต่อไปนี้
1.การนําเสนอภาพประกอบโดยการใช้ส่วนประกอบสมุนไพรหรือวัตถุดิบนํามาสร้างเอกลักษณ์ให้กับสินค้า

ภาพ 5 แสดงการนําเสนอภาพประกอบโดยเน้นที่การใช้ส่วนประกอบสมุนไพร
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2. การนําเสนอภาพประกอบโดยการใช้ชื่อสินค้า ตราสินค้า หรือเครื่องหมายการค้า

ภาพ 6 แสดงการนําเสนอภาพประกอบโดยเน้นชื่อสินค้า
3. การนําเสนอภาพประกอบที่เน้นคุณภาพการใช้สินค้า
การนําเสนอภาพประกอบที่เน้นคุณภาพการใช้สินค้า
1) เครื่ อ งสํ า อางสมุ น ไพรเพื่ อ บํ า รุ ง และ
ดูแลผิวกาย

ประเภทเครื่องสําอางสมุนไพรไทย

2) เครื่ อ งสํ า อางสมุ น ไพรเพื่ อ บํ า รุ ง และ
ดูแลผิวหน้า
3) เครื่องสําอางสมุนไพรทําความสะอาด
ผิวหน้า
4) เครื่องสําอางสมุนไพรทําความสะอาด
ผิวกาย

5) เครื่ องสํ า อางสมุ น ไพรเพื่ อ บํ า รุ ง และ
รักษาเส้นผม

ภาพ 7 แสดงการนําเสนอภาพประกอบที่เน้นคุณภาพการใช้สินค้า
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สี (Color) : กลุ่มสีที่ใช้บนบรรจุภัณฑ์เครื่องสําอาง
ความรู้สึกที่เกิดจากการรับรู้สีต่างๆ จะเป็นประโยชน์ต่อนักออกแบบหรือผู้ที่สนใจเรื่องสี เช่น การออกแบบกราฟิก
บนบรรจุภัณ ฑ์เครื่ องสํ า อางที่เน้น คุณภาพในการรักษาสุขภาพผิวเป็นหลัก ซึ่ง นอกจากต้องออกแบบรูป ทรงบรรจุภัณฑ์ให้
เหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้ของผู้บริโภคยังต้องใช้สีที่สื่อความหมายควบคู่กับรสนิยม หรือความทันสมัย เพื่อก่อให้เกิดความ
สวยงาม บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของสินค้า ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของชัยรัฒน์ อัศวางกูร, (2548, หน้า 168-169) กล่าวว่า กลุ่มสี
ที่ใช้บนบรรจุภัณฑ์ พิจารณาจากสีที่ปรากฎเป็นพื้นภาพ หรือกลุ่มสีส่วนใหญ่ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ สีอ่อน (Light Color) สี
ที่มีความอ่อนโยน นุ่มนวล สบายตาและผ่อนคลาย นิยมใช้กับกลุ่มสตรี และสีสด (Vivid Color) สีสดเป็นสีที่ให้ความสว่างสูงสุด
ของสีนั้น ๆ
จากการสํารวจและสอบถามการใช้สีบนบรรจุภัณฑ์เครื่องสําอางจากนักอออกแบบและผู้ประกอบการ สรุปได้ว่า สี
เกี่ยวข้องกับการรับรู้และการจดจําสิ่งต่าง ๆ สามารถสื่อถึงคุณภาพ รสนิยม การรับรู้ และความสามารถในการตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภค คือ สีทองเป็นสีพิเศษ (special color) ดังนี้
สี (Color) : กลุ่มสีที่ใช้บนบรรจุภัณฑ์เครื่องสําอาง
การใช้สีบนบรรจุภัณฑ์เครื่องสําอาง

Light color
White (สี ข าว) cearm (สี ค รี ม )

Vivid color
Orang (สี ส้ ม )

Dark color
Brown(สี นา้ํ ตาล)

special color
Gold (สี ท อง)

ภาพ 8 การใช้สีบนบรรจุภัณฑ์เครื่องสําอางสมุ น ไพรไทย
ตัวอักษรบนบรรจุภัณฑ์เครื่องสําอาง
ปัจจัยที่สําคัญในการออกแบบตัวอักษร คือ ลักษณะของตัวอักษรที่ต้องการสื่อถึงประเภทของสินค้า วิธีการใช้สินค้า
สรรพคุณของสินค้า และคุณภาพการใช้สินค้าที่เชื่อมโยงไปถึงกลุ่มผู้บริโภค ตัวอักษรบนบรรจุภัณฑ์ต้องอ่านง่าย ชัดเจน และ
สะดุดตา ซึ่งสอดคล้องกับ ประชิด ทินบุตร, (2530, หน้า29) กล่าวว่า ตัวอักษรหรือตัวพิมพ์จัดว่าเป็นองค์ประกอบพื้นฐานสําคัญ
อันดับแรกของการออกแบบโดยทั่วๆ ไป ตัวอักษรที่ใช้ในการออกแบบมี 2 ลักษณะ คือ 1) ใช้ตัวอักษรเป็นส่วนดึงดูดตา
มีลักษณะตัวอักษรแบบประดิษฐ์ เพื่อต้องการตกแต่งหรือการเน้นข้อความให้สามารถดึงดูดความสนใจของผู้อ่านด้วยการใช้ขนาด
รูปแบบตัวอักษรที่มีขนาดใหญ่ มีความเด่นเป็นพิเศษ และ 2) ใช้ตัวอักษรเป็นส่วนบรรยายหรืออธิบายเนื้อหา คือ การใช้ตัวอักษร
เป็น Book face หรือเป็นตัว Text ที่มีขนาดเล็กในลักษณะของการเรียงพิมพ์ข้อความเพื่อการบรรยายหรืออธิบายเนื้อหาที่
ต้องการสื่อสาร ดังนี้
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ตัวอักษรแบบประดิษฐ์

ภาพ 9 แสดงตัวอักษรแบบประดิษฐ์และตัวอักษรแบบเรียงพิมพ์ตัวอักษรแบบเรียงพิมพ์

ภาพ 10 แสดงบรรจุภัณฑ์เครื่องสําอางสมุนไพรไทย (มะหาด) ทั้ง 5 ประเภท
การสรุปผลและวิเคราะห์ข้อมูล ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนตามจุดมุ่งหมายของการวิจัย ได้แก่
ขั้นตอนที่ 1 การออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์เครื่องสําอางสมุนไพรไทย (มะหาด) พร้อมหุ่นจําลอง
(เป็นแบบ Prototype) โดยนักออกแบบและผู้ประกอบการ จํานวน 15 ท่าน
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ตารางที่ 1 การวิเคราะห์การออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์เครื่องสําอางสมุนไพรไทย ทั้ง 5 ประเภท
บํารุงและดูแล
ผิวกาย

บํารุงและดูแล
ผิวหน้า

ทําความ
สะอาดผิวกาย

ทําความ
สะอาดผิวหน้า

รักษาเส้นผม
(แชมพู)

รูปแบบ 2
S.D.

1. ด้านรูปแบบขวดบรรจุภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้ กั บ สิ น ค้ า
1.1 ขวดบรรจุภัณฑ์มีความสวยงาม
4.26 1.03
1.2 ขวดบรรจุภัณฑ์มีความโดดเด่นและ
4.46 0.83
สะดุดตา
1.3 รูปแบบขวดคงทน แข็งแรง
4.46 0.83
1.4 ฝาขวดเหมาะสมกับรูปทรงของสินค้า
4.40 0.73

รูปแบบ 2
S.D.


รูปแบบ 4
S.D.


รูปแบบ 4
S.D.


รูปแบบ 4
S.D.


รายการประเมิน

4.80
4.80

0.41
0.41

4.66
4.60

0.81
0.82

4.46
4.53

1.18
1.12

4.60
4.46

1.12
1.12

4.86
4.80

0.35
0.41

4.73
4.66

0.59
0.61

4.33
4.26

1.11
1.09

4.46
4.26

1.12
1.16

ค่าเฉลี่ยรวม
4.40 0.81 4.81 0.38
2. ด้านความเหมาะสมของขนาดขวดบรรจุภัณฑ์ และความสะดวกในการใช้งาน
2.1 ขวดบรรจุภัณฑ์สามารถจับ-ถือได้ถนัด
4.33 0.81 4.33 0.48
มือมีความสะดวกในการใช้งาน
2.2 ขนาดของขวดบรรจุภัณฑ์มีความ
4.13 0.83 4.06 0.70
เหมาะสม กระชับมือ ไม่ลื่นหลุดมือง่าย
2.3 ลักษณะฝาเปิด-ปิดบรรจุภัณฑ์สะดวกใช้ 4.06 0.79 4.13 0.83
ค่าเฉลี่ยรวม
4.17 0.76 4.17 0.58
3. ด้านความเหมาะสมด้านการตลาด
3.1 ขวดบรรจุภัณฑ์สามารถกระตุ้นการซื้อ
3.80 1.01 4.00 0.84
สินค้า
3.2 ขวดบรรจุภัณฑ์สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม 3.86 1.06 3.86 1.06
3.3 รูปแบบขวดบรรจุภัณฑ์ดึงดูดใจผู้บริโภค 3.73 1.22 3.86 1.06
3.4 รูปแบบขวดบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสม 3.40 1.12 3.60 1.05
ค่าเฉลี่ยรวม
3.70 1.04 3.83 0.96
ผลรวมของค่าเฉลี่ย
4.09 0.83 4.27 0.61

4.66

0.69

4.40

1.10

4.45

1.09

4.13

0.99

4.00

1.06

4.13

1.06

4.06

1.03

4.06

1.03

4.00

1.13

4.33
4.17

0.72
0.85

3.93
4.00

1.16
1.03

3.73
3.95

0.96
1.02

4.13

0.83

3.86

0.91

3.73

1.03

4.20
4.06
3.86
4.06
4.30

0.86
0.88
0.83
0.77
0.69

3.73
3.40
3.33
3.58
3.99

1.09
1.29
1.23
1.10
1.03

3.73
3.53
3.20
3.55
3.98

1.03
1.12
1.08
1.00
0.99

จากตาราง 1 ผลการวิเคราะห์การออกแบบโครงสร้างบรรจุภณ
ั ฑ์เครื่องสําอางสมุนไพรไทย ทั้ง 5 ประเภท พบว่าด้ า น
โครงสร้ า งบรรจุ ภั ณ ฑ์ ทํา ความสะอาดผิ ว กาย(ขนาด300 มล.)ได้รู ป แบบ 2(  =4.09)โครงสร้ า งบรรจุ ภั ณ ฑ์ บํา รุ ง
และรั ก ษาผิ ว กาย(ขนาด300 มล.)ได้รู ป แบบ 2 (  =4.27) โครงสร้ า งบรรจุ ภั ณ ฑ์ ทํา ความสะอาดผิ ว หน้ า (ขนาด
250มล.)ได้ รู ป แบบ4(  =4.30)โครงสร้ า งบรรจุ ภั ณ ฑ์ บาํ รุ ง และรั ก ษาผิ ว หน้ า (ขนาด 150 มล.) ได้รู ป แบบ 4
(  =3.99)และโครงสร้ า งบรรจุ ภั ณ ฑ์ รั ก ษาเส้ น ผม(ขนาด300 มล.)ได้รู ป แบบ4(  =3.98) โดยผลรวมอยู่ในระดับมาก
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ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์เครื่องสําอางสมุนไพรไทย (มะหาด) พร้อมหุ่นจําลอง (เป็นแบบ
Prototype) โดยนักออกแบบและผู้ประกอบการ จํานวน 15 ท่าน
ตาราง 2 การวิเคราะห์การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์เครื่องสําอางสมุนไพรไทย ทั้ง 5 ประเภท
บํารุงและ บํารุงและ
ทําความ
ทําความ
ดูแลผิวกาย ดูแลผิวหน้า สะอาดผิว
สะอาด
ผิวหน้า
กาย
รายการประเมิน

1. ด้านภาพประกอบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์
1.1 ภาพประกอบสื่อความหมายเหมาะสมกับ
เครื่องสําอางสมุนไพรไทย
1.2 ขนาดของภาพประกอบเหมาะสมกับบรรจุ
ภัณฑ์สินค้า
1.3 มีการจัดวางภาพประกอบได้อย่างเหมาะสม
กับบรรจุภัณฑ์สินค้า
1.4 ภาพประกอบที่ใช้ดึงดูดใจและเกิดความ
น่าสนใจให้กับบรรจุภัณฑ์สินค้า
1.5 สามารถจดจําภาพประกอบได้ดี
1.6 มีความชัดเจนในการมองเห็นภาพประกอบ
หรือเลือกใช้งาน
1.7 ภาพประกอบสื่อถึงเอกลักษณ์ของสินค้าได้ดี
1.8 ภาพประกอบทําให้การตัดสินใจซื้อสินค้าได้
ง่าย
ค่าเฉลี่ยรวม
2. ด้านตัวอักษรที่ใช้บนกราฟิกบรรจุภัณฑ์
2.1 ชื่อสินค้า “มะหาด” มองเห็นได้ชัดเจน
สร้างความสนใจให้กับสินค้า
2.2 ตัวอักษรแสดงรายละเอียดข้อมูลบนบรรจุ
ภัณฑ์ ได้แก่ ส่วนประกอบ สรรพคุณ คําแนะนํา
สถานที่จําหน่าย ผู้ผลิต และปริมาณสุทธิ มีการ
จัดวางอย่างมีระเบียบ สามารถอ่านง่ายและ
ชัดเจน
2.3 การแสดงรูปภาพประกอบตรงวิธีการใช้
สินค้าแทนตัวอักษรสร้างความสะดวกต่อการใช้
สินค้า

รูปแบบ 3
S.D.


รูปแบบ 1
S.D.


รูปแบบ 1
S.D.


รูปแบบ 2
S.D.


4.06 1.38

4.53 1.12 4.46

0.91

4.60

0.63

4.26

1.38

4.13 1.30

4.33 1.17 4.46

0.91

4.60

0.63

4.26

1.22

3.93 1.09

4.40 0.91 4.46

0.74

4.40

0.73

3.86

1.06

3.80 1.01

4.20 1.08 4.20

0.94

4.40

0.91

4.00

1.00

3.93 0.96

4.13 0.99 4.20

0.94

4.13

0.63

3.93

0.88

4.00 1.00

4.06 0.96 4.06

1.22

4.13

0.74

3.80

1.01

4.00 0.92

4.00 0.75 3.93

1.22

4.20

0.77

3.86

1.18

3.80 1.14

3.93 0.79 3.93

1.22

4.34

0.58

3.86

1.18

3.96 0.99

4.20 0.78 4.22

0.93

4.13

0.63

3.91

1.06

3.93 1.22

3.73 0.88 3.86

1.06

4.20

0.77

3.86

1.12

3.80 1.20

3.60 0.98 3.93

1.09

4.13

0.74

3.86

1.18

3.93 1.16

3.60 1.12 4.00

1.00

4.26

0.79

3.86

1.18
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รักษาเส้น
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ตาราง 2 (ต่อ)
บํารุงและ
ดูแล
ผิวกาย

บํารุงและดูแล
ผิวหน้า

ทําความ
สะอาดผิว
กาย

ทําความ
สะอาดผิวหน้า

รักษาเส้นผม
(แชมพู)

รูปแบบ 3

รูปแบบ 1

รูปแบบ 3

รูปแบบ 1

รูปแบบ 2

รายการประเมิน

ค่าเฉลี่ยรวม
3.ด้านการจัดองค์ประกอบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์
3.1 การจัดวางภาพประกอบมีความเหมาะสม
สวยงาม
3.2 การจัดวางชื่อสินค้า “มะหาด” มีความ
เหมาะสมกับบรรจุภัณฑ์
3.3 ข้อความที่เป็นจุดขาย ได้แก่ ส่วนประกอบ
สรรพคุณ คําแนะนํา สถานที่จําหน่าย ผู้ผลิต
และปริมาณสุทธิ มีการจัดวางได้อย่างเหมาะสม
3.4 ขนาดของตัวอักษร ได้แก่ ส่วนประกอบ
สรรพคุณ คําแนะนํา สถานที่จําหน่าย ผู้ผลิต
และปริมาณสุทธิ มีความเหมาะสมกับบรรจุภัณฑ์
3.5 การจัดวางเครื่องหมายการค้ามีความมีขนาด
ที่ชัดเจน สวยงามเหมาะสมกับบรรจุภัณฑ์
ค่าเฉลี่ยรวม
4. ด้านการใช้สีบนกราฟิกบรรจุภัณฑ์
4.1 สีที่ใช้บนบรรจุภัณฑ์เหมาะสมกับ
เครื่องสําอางสมุนไพรไทย
4.2 จํานวนสีที่ใช้ทําให้เกิดความดึงดูดใจให้สินค้า
มีความน่าสนใจมากขึ้น
4.3 สีทําให้ผู้บริโภคจดจําสินค้าได้ง่าย
4.4 สีที่ใช้มีความชัดเจนและสื่อความหมายต่อ
ผู้บริโภค
4.5 สีที่ใช้มีความเด่นชัดในการมองเห็น
4.6 สีที่ใช้สื่อถึงเอกลักษณ์ของสินค้า
4.7 สีที่ใช้บนบรรจุภัณฑ์ทําให้คุณเกิดการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้น
ค่าเฉลี่ยรวม
5. ความเหมาะสมด้านการตลาด
5.1 บรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมต่อการวางโชว์
บนชั้นแสดงสินค้า

S.D.



S.D.



S.D.

3.93 1.03

4.20

0.74

3.87

1.12

1.16

4.13 0.91

4.40

0.82

4.06

1.27

4.06

1.09

4.13 0.91

4.26

0.79

4.06

1.27

4.00 1.06

4.00

1.06

4.06 1.03

4.06

0.70

3.86

1.06

4.06 0.96

4.20 1.08 4.26

1.03

3.80

0.67

3.80

1.20

3.86 1.12

4.06 1.16 4.00

1.13

3.80

0.67

3.73

1.27

3.97 1.03

4.08 0.98 4.12

0.95

4.07

0.66

3.91

1.17

3.73 1.33

3.80 1.01 3.80

1.26

3.93

0.96

3.80

1.32

3.66 1.17

3.86 0.83 3.93

1.03

3.86

0.91

3.53

1.35

3.60 1.24

4.06 0.88 4.00

1.13

4.00

0.65

3.73

1.09

3.46 1.30

3.80 1.01 4.06

1.16

4.13

0.74

3.86

1.18

3.80 1.32
4.13 1.40

3.73 0.96 4.26
4.07 0.96 4.33

0.88
0.97

4.20
4.53

0.77
0.74

4.00
3.86

1.19
1.55

4.13 1.30

3.93 1.09 4.20

1.08

4.53

0.74

3.93

1.43

3.79 1.20

3.90 0.83 4.09

0.98

4.17

0.66

3.82

1.16

4.13 0.99

4.06 1.09 4.26

1.03

4.26

0.88

4.00

1.19



S.D.



3.89 1.15

3.64

0.95

4.06 1.27

4.06

3.86 1.12
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บํารุงและ
ดูแล
ผิวกาย

บํารุงและดูแล
ผิวหน้า

ทําความ
สะอาดผิว
กาย

ทําความ
สะอาดผิวหน้า

รักษาเส้นผม
(แชมพู)

รูปแบบ 3

รูปแบบ 1

รูปแบบ 3

รูปแบบ 1

รูปแบบ 2

รายการประเมิน



5.2 บรรจุภัณฑ์ทําให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจ
และรับรู้ได้ทันทีเมื่อเลือกซื้อสินค้า
ค่าเฉลี่ยรวม
ผลรวมของค่าเฉลี่ย

S.D.



S.D.



S.D



S.D.



S.D.

4.13 0.91

4.13 0.99 4.20

1.01

4.26

0.88

4.06

1.03

4.13 0.93
3.92 1.00

4.10 1.03 4.23
4.02 0.83 4.13

0.99
0.88

4.27
4.22

0.88
0.60

4.03
3.91

1.10
1.06

จากตาราง 2 ผลการวิเคราะห์การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์เครื่องสําอางสมุนไพรไทย ทั้ง 5 ประเภท พบว่า ด้าน
กราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ทํา ความสะอาดผิ ว กายได้ รู ป แบบ3 (  =4.22)กราฟิกบนบรรจุภัณฑ์บํา รุ ง และรั ก ษาผิ ว กายได้
รู ป แบบ 3 (  =3.92)กราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ทํา ความสะอาดผิ ว หน้ า ได้ รู ป แบบ 1 (  =4.22) กราฟิกบนบรรจุภัณฑ์บํา รุ ง
และรั ก ษาผิ ว กายได้รู ป แบบ 3 (  =3.92) กราฟิกบนบรรจุภัณฑ์บํา รุ ง และรั ก ษาผิ ว หน้ า ได้ รู ป แบบ 1 (  =4.02) และ
กราฟิกบนบรรจุภัณฑ์รั ก ษาเส้ น ผมได้รู ป แบบ 2 (  =3.91) โดยผลรวมอยู่ในระดับมาก
ขั้นตอนที่ 3 ผลการรับรู้ของผู้บริโภค ที่มีต่อโครงสร้างและกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์เครื่องสําอางสมุนไพรไทย (มะหาด)
พร้อมหุ่นจําลอง (เป็นแบบ Prototype) จากกลุ่มผู้บริโภค จํานวน 400 คน ดังนี้
ประเภทที่ 1 : เครื่ อ งสํา อางสมุนไพรเพื่ อ บํารุงและดูแลผิวกาย พบว่า ด้านเพศผลการรับรู้ของผู้บริโภคตาม
ลักษณะเพศ พบว่า เพศชายและเพศหญิงมีผลการรับรู้รายด้านแตกต่าง จํานวน 2 ด้าน คือ ด้านการใช้สีบนบรรจุภัณฑ์ และด้าน
ความเหมาะสมด้านการตลาด ในขณะที่ด้านโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ ด้านภาพประกอบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ ด้านตัวอักษร และ
ด้ า นการจั ด องค์ ป ระกอบกราฟิ ก บนบรรจุ ภั ณ ฑ์ ไม่แตกต่าง ด้านอายุผลการรับรู้ของผู้บริโภค ตามกลุ่มอายุ พบว่า กลุ่มอายุ
ต่างๆ มีความคิดเห็นในการรับรู้แตกต่างทุกด้าน และด้านรายได้ผลการรับรู้ของผู้บริโภค ตามกลุ่มรายได้ พบว่า กลุ่มรายได้ต่างๆ
มีความคิดเห็นในการรับรู้แตกต่างกันทุกด้าน
ประเภทที่ 2 : เครื่ อ งสํา อางสมุ น ไพรเพื่อบํารุงและดูแลผิวกาย ด้านเพศผลการรับรู้ของผู้บริโภค ตามลักษณะเพศ
พบว่า เพศชายและเพศหญิงมีผลการรับรู้รายด้านแตกต่าง จํานวน 1 ด้าน คือ การรับรู้ด้านโครงสร้างบรรจุภัณฑ์และความ
สะดวกในการใช้งาน ในขณะที่ด้านภาพประกอบ ด้านการใช้สี ด้านตัวอักษร ด้ า นการจั ด องค์ ป ระกอบและความเหมาะสม
ด้านการตลาดไม่มีความแตกต่างกัน ด้านอายุผลการรับรู้ของผู้บริโภค ตามกลุ่มอายุ พบว่า กลุ่มอายุต่างๆ มีความคิดเห็นในการ
รับรู้ความคิดเห็นในการรับรู้ด้านอายุไม่แตกต่าง จํานวน 1 ด้าน คือ ด้านตัวอักษร ในขณะที่ความคิดเห็นด้านการรับรู้ด้านอายุ
แตกต่าง จํานวน 5 ด้าน คือ ด้านโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ ด้านภาพประกอบ ด้านการใช้สี ด้านการจัดองค์ประกอบ ด้านความ
เหมาะสมด้านการตลาด และผลรวมทุกด้าน และด้านรายได้ผลการรับรู้ของผู้บริโภค ตามกลุ่มรายได้ พบว่า กลุ่มรายได้ต่างๆ มี
ความคิดเห็นในการรับรู้ของผู้บริโภคแตกต่างทุกด้าน
ประเภทที่ 3 :เครื่ อ งสํา อางสมุ น ไพรทํา ความสะอาดผิ ว หน้ า ด้านเพศผลการรับรู้ของผู้บริโภค ตามลักษณะเพศ
พบว่า เพศชายและเพศหญิงมีผลการรับรู้รายด้านแตกต่าง จํานวน 1 ด้าน คือ ด้านความเหมาะสมด้านการตลาด ในขณะที่ด้าน
โครงสร้างบรรจุภัณฑ์ ด้านภาพประกอบ ด้านการใช้สี ด้านตัวอักษร ด้านการจัดองค์ประกอบ และผลรวมทุกด้าน ไม่มีความ
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แตกต่างกัน ด้านอายุผลการรับรู้ของผู้บริโภค ตามกลุ่มอายุ พบว่า กลุ่มอายุต่างๆ มีความคิดเห็นในการรับรู้ของผู้บริโภคไม่
แตกต่างกัน จํานวน 1 ด้าน คือ การรับรู้ด้านการใช้สีบนบรรจุภัณฑ์ ในขณะที่ความคิดเห็นด้านการรับรู้ด้านอายุแตกต่าง จํานวน
5 ด้าน คือ ด้านโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ ด้านภาพประกอบ ด้านตัวอักษร ด้านการจัดองค์ประกอบ ด้านความเหมาะสมด้าน
การตลาด และมีผลรวมทุกด้าน และด้านรายได้ผลการรับรู้ของผู้บริโภค ตามกลุ่มรายได้ พบว่า กลุ่มรายได้ต่างๆ มีความคิดเห็น
ในการรับรู้ไม่แตกต่างกัน จํานวน 1 ด้าน ได้แก่ การรับรู้ด้านตัวอักษรที่ใช้บนกราฟิกบรรจุภัณฑ์ ในขณะที่ความคิดเห็นด้านการ
รับรู้ด้านรายได้แตกต่าง จํานวน 5 ด้าน คือ ด้านโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ ด้านภาพประกอบ ด้านการใช้สี ด้านการจัดองค์ประกอบ
ด้านความเหมาะสมด้านการตลาด และมีผลรวมทุกด้าน
ประเภทที่ 4 :เครื่ อ งสํา อางสมุ น ไพรเพื่ อ บํา รุ ง และดู แ ลผิ ว หน้ า ด้านเพศผลการรับรู้ของผู้บริโภคตามลักษณะ
เพศ พบว่า เพศชายและเพศหญิงมีผลการรับรู้รายด้านไม่แตกต่างทุกด้าน ด้านอายุผลการรับรู้ของผู้บริโภตามกลุ่มอายุ พบว่า
กลุ่มอายุต่างๆ มีความคิดเห็นในการรับรู้แตกต่างทุกด้าน และด้านรายได้ผลการรับรู้ของผู้บริโภค ตามกลุ่มรายได้ พบว่า กลุ่ม
รายได้ต่างๆ มีความคิดเห็นในการรับรู้ของผู้บริโภคไม่แตกต่าง จํานวน 1 ด้าน คือ ความเหมาะสมด้านการตลาด ในขณะที่ความ
คิดเห็นด้านการรับรู้ด้านอายุแตกต่าง จํานวน 5 ด้าน คือ ด้านโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ ด้านภาพประกอบ ด้านการใช้สี ด้าน
ตัวอักษร ด้านการจัดองค์ประกอบ และมีผลรวมทุกด้าน
ประเภทที่ 5 :เครื่ อ งสํา อางสมุ น ไพรเพื่ อ บํารุงและรักษาเส้นผม ด้านเพศผลการรับรู้ของผู้บริโภคตามลักษณะเพศ
พบว่า เพศชายและเพศหญิงมีผลการรับรู้รายด้านแตกต่าง จํานวน 3 ด้าน คือ ด้านโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ ด้านการใช้สี และ
ผลรวมทุกด้าน ในขณะที่ด้ด้านภาพประกอบ ด้านตัวอักษร ด้ า นการจั ด องค์ ป ระกอบและความเหมาะสมด้านการตลาด ไม่มี
ความแตกต่าง ด้านอายุผลการรับรู้ของผู้บริโภค ตามกลุ่มอายุ พบว่า กลุ่มอายุต่างๆ มีความคิดเห็นในการรับรู้แตกต่างทุกด้าน
และด้านรายได้ผลการรับรู้ของผู้บริโภค ตามกลุ่มรายได้ พบว่า กลุ่มรายได้ต่างๆ มีความคิดเห็นในการรับรู้ของผู้บริโภคแตกต่าง
ทุกด้าน

อภิปรายผล
จากสรุปผลการวิจัยเรื่อง ผลการรับรู้ของผู้บริโภคที่มีต่อโครงสร้างและกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ ผู้วิจัยได้นํามาอภิปราย
ผลการรับรู้ของผู้บริโภคที่มีต่อโครงสร้างและกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์เครื่องสําอาง ทั้ง 5 ประเภท ตามลักษณะต่างๆ ในด้านเพศ
อายุ และระดับรายได้ คือ ผลการรับรู้ของผู้บริโภค ด้านเพศ พบว่า เพศต่างกันผลการรับรู้ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นเครื่องสําอาง
บํารุงและรักษาเส้นผมมีผลการรับรู้ต่างกัน ด้านอายุ พบว่า อายุของผู้บริโภคผลการรับรู้ต่างกัน และด้านรายได้ พบว่า รายได้
ของผู้บริโภคผลการรับรู้ต่างกัน ตรงกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ยกเว้นด้านเพศที่ผลการรับรู้ไม่แตกต่างกันในรูปแบบของโครงสร้างและ
กราฟิกบนบรรจุภัณฑ์เครื่องสําอาง ทั้ง 4 ประเภท เนื่องจากเพศชายและเพศหญิงมีประสบการณ์รับรู้ไม่แตกต่างกัน เพราะเพศ
ชายเริ่มหันมาใช้เครื่องสําอางในการบํารุงรักษาผิวพรรณเทียบเท่ากับเพศหญิง ส่วนรูปแบบของบรรจุภัณฑ์เครื่องสําอาง
เครื่องสําอางบํารุงและรักษาเส้นผมมีผลการรับรู้ต่างกันเนื่องจากเพศชายอยากได้รูปแบบกราฟิกที่นําเสนอเอกลัษณ์ความเป็น
ชาย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ รัฐไท พรเจริญ, (2546: หน้า1) กล่าวว่า การออกแบบเกิดขึ้นมาจากความต้องการของผู้บริโภค
ที่ต้องการความสะดวกสบายทางด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อจุดประสงค์ที่สําคัญจะต้องสร้างสินค้าให้ดึงดูดใจผู้บริโภค ความ
สวยงามและดูแปลกตา รวมถึงสามารถใช้งานได้ดีในราคาที่เหมาะสม ซึ่งตรงกับแนวคิดของ Solomon, (2009 : 689) กล่าวว่า
การรับรู้ของผู้บริโภคเป็นกระบวนการที่ผู้บริโภคเลือกสรร จัดองค์ประกอบหรือการจัดระเบียบ และตีความ สิ่งกระตุ้นทางการ
ตลาดเพื่อการเลือกซื้อสิ่งที่เขาต้องการ ซึ่งมีปัจจัยการกําหนดการรับรู้แบ่งออกเป็น 2 ประการ คือ 1) ลักษณะของสิ่งกระตุ้น 2)
ลักษณะของผู้บริโภค และแนวคิดของ Hanna และ Wozniak, (2001) อธิบายว่า กระบวนการรับรู้ของผู้บริโภค เริ่มต้นจากการ
เปิดรับสิ่งเร้า (Exposure) ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อบุคคลได้สัมผัสกับสิ่งเร้าในสภาพแวดล้อม โดยตั้งใจหรือไม่ก็ตาม โดยผู้บริโภคจะแสดง
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ความสนใจ (Attention) ต่อสิ่งเร้าและเกิดการรับรู้ผ่านทางประสาทสัมผัสทั้งห้า ได้แก่ ตา หู จมูก ปาก และการสัมผัส ส่งผ่าน
ข้อมูลที่ได้รับรู้ (Inputs) ไปยังสมองเพื่อประมวลผลและตีความหมาย

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้

1.

ผลการรับรู้ของผู้บริโภคที่มีต่อโครงสร้างและกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์เครื่องสําอางสมุนไพรไทย เป็นการวิจัยที่ต้องการ
หาคําตอบจากกลุ่มผู้บริโภค ในด้านการออกแบบโครงสร้างและกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์เครื่องสําอางสมุนไพรไทย ทั้ง 5 ประเภท
โดยเก็บข้อมูลจากนักออกแบบและผู้ประกอบการที่จําหน่ายเครื่องสําอางสมุนไพรไทยตามท้องตลาด และกลุ่มผู้บริโภคที่ใช้
เครื่องสําอางสมุนไพรไทย มาวิเคราะห์ร่วมกับทฤษฎีทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์ นํามาทดสอบแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆ ตาม
คําแนะนําของนักออกแบบและผู้ประกอบการ โดยนําผลของการวิจัยมาพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย สรุป
ได้ดังนี้
1.การวิจัยครั้งนี้สามารถใช้เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อนักออกแบบ ผู้ประกอบการและนักศึกษา ตลอดจนบุคคลที่
สนใจ เนื่องจากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า กระบวนการออกแบบโครงสร้างและกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์เครื่องสําอางสมุนไพรไทย
สามารถนําเป็นแนวทางในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางสมุนไพรไทยได้หลายประเภท แสดงให้เห็น
ถึงคุณภาพของสินค้า และที่สําคัญเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า โดยการนําองค์ประกอบการออกแบบบรรจุภัณฑ์มาใช้ในการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ รูปทรง ขนาด วัสดุ ภาพประกอบ สี และตัวอักษร ต้องออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความสวยงาม
สะดวกเวลาจับ ถือใช้งาน ทําให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อ และสามารถแบ่งแยกประเภทสินค้าได้เวลาเลือกซื้อ
2. ผลการวิจัยครั้งนี้เป็นประโยชน์ให้เห็นในเชิงรูปธรรมแก่ผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องสําอางสมุนไพรไทยใน
ระดับ ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) หรือเจ้าของตราสิน ค้าทั่วไป รวมถึงผู้ผลิตในระดับ ท้องถิ่นใน
โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่มีข้อจํากัดในด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยการนําผลการวิจัยครั้งนี้ไปใช้เป็น
แนวทางในการสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ให้มีคุณภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้า โดยการนําเอกลักษณ์และคุณภาพของสินค้า
ผ่านทางบรรจุภัณฑ์
3. การนําผลการรับรู้ของผู้บริโภค (Perception) ได้แก่ การรับรู้ทางอารมณ์และความรู้สึก
(Perception of emotion and feeling) คือ การใช้สมองแปลผลออกมาว่ารู้สึกอย่างไร จะทําให้เกิดกระบวนการรับรู้ของ
ผู้บริโภค (PerceptionalProcess) ได้แก่ การเลือกรับรู้ (Perceptual Selection) การจัดระเบียบ (Perceptual Organization)
และการแปลความหมาย (Perceptual Interpretation) จนเกิดความตัดสินใจ (Action) ซื้อจากผู้บริโภค ได้แก่ เพศ อายุ และ
รายได้ จะช่วยกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดกระบวนรับรู้ และเกิดการตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น
4. ประโยชน์ในด้านวิชาการ การวิจัยครั้งนี้ยังสามารถเป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาและผลการรับรู้ของ
ผู้บริโภคที่มีต่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental research) ในการศึกษาผลการรับรู้ที่มีต่อ
การออกแบบโครงสร้างและกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์เครื่องสําอางสมุนไพรไทยต่อไป

ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคที่ทีต่อผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางสมุนไพรไทย ที่มีจําหน่ายตาม
ท้องตลาด เช่น ร้านจําหน่ายเครื่องสําอาง เคาน์เตอร์ของห้างสรรพสินค้าในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพื่อสามารถนํา
ข้อมูลในด้านต่างๆ สําหรับการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางของผู้บริโภค มาใช้เป็นข้อมูลประกอบการออกแบบ
2. ควรมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาในเรื่องการออกแบบโครงสร้างและกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ควบคู่ไปกับการตลาด
เพื่อทําให้การออกแบบและการตลาดประสบความสําเร็จและไปด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ
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3. รูปแบบการวิจัยควรให้มีความสําคัญกับวิธีการวิจัยในรูปแบบอื่นๆ ร่วมด้วย ควรให้มีการสัมภาษณ์และสนทนา
กลุ่มแบบเจาะลึก (Indepth Interview or Focus Group) เพื่อให้ได้ข้อมูลของการออกแบบ การตลาด และการรับรู้ของ
ผู้บริโภคแบบเจาะลึก
4. เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางสมุนไพรไทยผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางสมุนไพรไทย โดยการ
ออกแบบเป็นชุด และออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์เพื่อสะดวกในการจัดจําหน่าย
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บทคัดย่อ
การศึกษานี้เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุง และจัดทําต้นแบบที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ ที่ยากไร้ ในเขตเทศบาลนคร
พิษณุโลกอย่างเหมาะสมกับงบประมาณ ตามที่เทศบาลฯ ได้บรรจุโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ คนพิการ ที่ยากไร้ ไว้ใน
แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2556-2558) การวิจัยได้ศึกษากลุ่มตัวอย่างที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ คนพิการ ที่ยากไร้ ตามที่เทศบาลฯ ได้
คัดเลือกไว้ 20หลัง เพื่อทําการช่วยเหลือจริง ผลการศึกษาสามารถจําแนกที่อยู่อาศัยออกเป็น 5 รูปแบบ ในแต่ละรูปแบบมีแนว
ทางการปรับปรุง คือ 1)บ้านยกสูง มีใต้ถุน จํานวน 8 หลัง มีบริเวณที่เป็นปัญหาต้องปรับปรุงคือ ห้องน้ํา โครงสร้างพื้นชั้นบนที่ชํารุด
จนเคยเกิดเหตุพังลงมาทําให้ผู้สูงอายุที่ใช้อยู่ตกลงมาด้วย 2)บ้านเดี่ยวชั้นเดียวมี 4 หลัง และ 3)บ้านแถว1หลัง มีบริเวณที่เป็นปัญหา
ต้องปรับปรุงคล้ายกันคือ ห้องน้ํา และหลังคา 4) เพิงพัก มี 5หลัง ซึ่งทั้งหมดไม่ได้ตั้งอยู่ในที่ดินของตนเองจึงไม่สามารถใช้เงื่อนไขจาก
งบประมาณบ้านเทิดไท้องค์ราชันมาสนับสนุนได้ทําให้งบต้องจํากัด ที่อยู่อาศัยแบบเพิงพักนี้ต้องเร่งจัดให้มีห้องน้ําเพราะมีกรณี
ผู้สูงอายุยังไม่มีห้องน้ําไว้ใช้สอยอยู่ด้วย และ5)บ้านเดี่ยวสองชั้นมี 2 หลัง ปัญหาที่พบคือ ชั้นบนพังเพราะปลวกและพังเพราะวาตภัย
ทําให้ต้องปรับให้เหลือเพียงชั้นเดียว กรณีบ้านที่ประสบวาตภัยสามารถจัดสรรงบบรรเทาสาธารภัยมาช่วยเหลือได้ และด้วยเหตุที่
จํานวนผู้สูงอายุ คนพิการ ที่ยากไร้มีเป็นจํานวนมาก ทําให้งบประมาณในการปรับปรุงที่อยู่ต้องเฉลี่ยตามความเหมาะสม ในกรณีบ้าน
ต้นแบบที่ได้ศึกษาและพัฒนาขึ้นจึงเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ/คนพิการที่มีเกณฑ์พอช่วยเหลือตนเองได้ และได้รับความเดือดร้อนไว้อยู่
อาศัย สําหรับแนวคิดในการก่อสร้างควรใช้งบไม่เกิน80,000บาท/หลัง(ไม่รวมค่าแรง) โดยบ้านต้องรื้อถอน เคลื่อนย้ายได้ ในแผน
ระยะยาวการดําเนินงานควรอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนในการช่วยเหลือสนับสนุนปัจจัยต่างๆ อย่างเหมาะสมต่อไป
คําสําคัญ: แนวทางการปรับปรุง, ต้นแบบที่อยู่อาศัย, คนพิการ, ผู้สูงอายุ, เทศบาลนครพิษณุโลก
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ABSTRACT
The purpose of this study was to develop design guidelines for housing improvements, and to design a
prototype house for the social housing of poor, elderly persons, and persons with disabilities, in the Phitsanulok
Municipality, within appropriate budgetary constraints. This study was motivated by the Phitsanulok Municipality
having included in its 3 year development plan, for the years 2556 to 2558, a housing development project for
these purposes. Twenty examples of social housing currently available, selected by the Municipality for
improvement, were studied. The study gathered information about 5 types of housing included in the sample,
and the problems potentially faced when living in these houses. Eight of the houses were built on stilts, with
space underneath the living areas. Toilet facilities were identified as being sub-grade, and required
improvement, and the upper living space flooring was cracked and partially collapsed, creating a danger for the
elderly inhabitants. A further 4 single story, detached houses, were investigated, as well as one townhouse, all
of which required improvements to toilet facilities, and needed roof repairs. Two double-story detached houses
were found to have substantial termite damage and storm damage, which would require demolition of the
upper floor area and roof. Five other constructions, described as ‘sheds’, were located on land not owned by
the inhabitants, which placed them outside the reach of a Thai Government budget (known as the Ban Terd
Tai King Rama9 Project) allocated to the Municipality. A separate, but associated budget provided by the Thai
Government for public hazard relief, also allocated to the Municipality, is available, under which the storm
damaged house rectification could be undertaken.Nonetheless, despite the availability of funds under these
budgets, there were many elderly people, and those with disabilities, still in need of assistance in obtaining
appropriate housing. Therefore, the available budgets need to be allocated more appropriately. This lead to the
requirement to design low cost, cost effective social housing, and a design for a prototype house to achieve this
end was undertaken. The ideal house should be a moveable house built within a budget of 80,000Baht,
excluding the labour component. The house design should enable the elderly to be self-sufficient and
conveniently housed within their own community. An essential aspect is to ensure the cooperation with all
sections of the local community in placing and building these houses.
Keywords: Design Guidelines, Prototype Housing, Persons with Disabilities, the Elderly, Phitsanulok Municipality
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บทนํา
ประเทศไทยมีแนวโน้มจํานวนผู้สูงอายุและคนพิการเพิ่มมากขึ้น กล่าวคือประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปในประเทศไทยปี 2557 มี
ราว 10 ล้านคน คิดเป็น 15.3% ของประชากรทั้งหมด และคาดว่าจะเพิ่มอย่างต่อเนื่อง โดยอีก 20 ปีข้างหน้า พ.ศ. 2577 จะเพิ่ม
สูงขึ้นถึง 19 ล้านคน คิดเป็น 29% ส่วนประชากรคนพิการก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันจากอดีตปี 2545 มีคนพิการ 1.1 ล้านคน หรือ1.7%
ของประชากรทั้งหมด (สํานักสถิติแห่งชาติ, 2545) ที่ผ่านมาจากสถิติข้อมูลคนพิการที่มีบัตรประจําตัวคนพิการตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน
2537 ถึง 31 มีนาคม 2556 พบว่ามีคนพิการเพิ่มขึ้นเป็น 1.35 ล้านคน (สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ,
2556) สถิติดังกล่าวบ่งชี้ได้ว่าประเทศไทยมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดูแลประชาชนทุกคน รวมทั้งผู้สูงอายุ คนพิการ เพื่อมุ่งสู่
สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เสมอภาค ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 พ.ศ.2555-2559
มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก เล็งเห็นความสําคัญในประเด็นดังกล่าว จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการวิจัยด้าน
ผู้สูงอายุและได้จัดการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านผู้สูงอายุใน จ.พิษณุโลก ผู้วิจัยได้มีโอกาสนําเสนอผลงานศึกษาวิจัยที่
ผ่านมาและองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสําหรับผู้สูงอายุต่อที่ประชุม ต่อมาจึงได้รับการทาบทามจากเทศบาล
นครพิษณุโลก(หนังสือเทศบาลพิษณุโลกที่ พล.52009/8444) ให้ร่วมออกแบบ ให้ความรู้ในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสําหรับ
ผู้สูงอายุ คนพิการ ที่ยากไร้ ซึ่งได้กําหนดนโยบายในการบริหารงานด้านพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และ
ได้บรรจุโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ คนพิการ ที่ยากไร้ไว้ในแผนพัฒนา3ปี(พ.ศ.2556-2558) จากการลงพื้นที่สํารวจสภาพ
ที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ คนพิการ ที่ยากไร้ กับตัวแทนเทศบาลฯเบื้องต้นและประชุมสรุปผล มีผู้เข้าร่วมได้แก่ ผู้แทนสํานักการช่าง
สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกองสวัสดิการสังคม พบปัญหาว่าผู้สูงอายุ คนพิการ ที่ยากไร้ต้องการความช่วยเหลือด้านที่
อยู่อาศัยเขตเมืองมีจํานวนมาก ขั้นต้นที่สํารวจพบไม่น้อยกว่า50หลัง ยากที่จะจัดสรรทุนช่วยเหลือได้ทั้งหมด เหตุจากข้อจํากัดด้าน
งบประมาณ จึงควรต้องศึกษาถึงแนวทางการปรับปรุงอย่างเหมาะสม และจัดทําต้นแบบเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยให้ในกรณีที่จําเป็น
การศึกษานี้จึงเพื่อนําผลไปใช้พัฒนาท้องถิ่นตามแผน และเพื่อช่วยเหลือประชาชนในเขตเมืองพิษณุโลก

ขั้นตอนการดําเนินงาน
งานวิจัยเชิงคุณภาพนี้(Qualitative Research)เพื่อมุ่งพัฒนาที่อยู่อาศัยในท้องถิ่นอย่างเหมาะสมกับงบประมาณ มีขั้นตอนศึกษาคือ
1. เตรียมโครงการ ทบทวนวรรณกรรม: ศึกษาทฤษฎี แนวคิด การปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้สูงอายุ คนพิการ ที่
ยากไร้ ตามหลักการออกแบบเพื่อคนทุกคน (Universal Design) มาตรฐานขั้นต่ําสําหรับที่พักอาศัยและสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุ
การซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย วัสดุเพื่อความประหยัด ตลอดจนมุมมองเรื่องความพิการ และการจัดการด้านต่างๆ
2 กําหนดกลุ่มตัวอย่าง: แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) พิจารณาจากที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ คนพิการ ที่ยากไร้ ซึ่ง
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครพิษณุโลก ได้คัดเลือกไว้เพื่อเตรียมช่วยเหลืออย่างเหมาะสม ซึ่งถูกนํามาศึกษามีจํานวน 20 หลัง
3 สร้างเครื่องมือในการเก็บข้อมูล: ประกอบด้วย1) แบบสํารวจกายภาพที่อยู่อาศัยและบริเวณ 2) แบบสัมภาษณ์กึ่งมี
โครงสร้าง (Semi-Structured Interview) เพื่อสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interviews) เครื่องมือในการเก็บข้อมูลได้ผ่านการ
ทดลองลงพื้นเก็บข้อมูลเบื้องต้น (Pilot Test) และทําการแก้ไขเครื่องมือเก็บข้อมูลให้เหมาะสมก่อนนําไปใช้เก็บข้อมูลภาคสนามจริง
4 ลงพื้นที่ภาคสนาม (Field Survey) เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ : ได้ร่วมกับนักสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม เก็บข้อมูล
กลุ่ม ตัวอย่า งที่อยู่อาศัยโดยเครื่องมือที่ สร้ างขึ้ น เพื่อ ศึกษาความต้องการ ปั ญหากายภาพที่ อยู่อาศั ย ข้อเสี ยเปรียบ(Handicap)
พฤติกรรม(Behavior) ของผู้สูงอายุ คนพิการ ที่อาศัยอยู่ในบ้านกลุ่มตัวอย่าง โดยมุ่งหาแนวทาง 2 ส่วนทั้ง 1) ปรับปรุงที่อยู่อาศัย
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________________________________________________________________________________________________________
จัดสิ่งอํานวยความสะดวกที่เหมาะสมกับงบประมาณ และ2) สร้างต้นแบบที่อยู่อาศัยในงบประมาณที่จํากัดสําหรับกรณีเหตุที่จําเป็น
หลังจากนั้นนําผลไปสังเคราะห์ออกแบบ ทําการระดมความคิดเห็นในการประชุมเชิงปฏิบัติการก่อนสรุปผลการวิจัย
5 การสังเคราะห์ และรับฟังข้อเสนอแนะ จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop): เพื่อหาแนวทางปรับปรุง และจัดทํา
ต้นแบบที่เหมาะสม ขั้นต้นได้สังเคราะห์ข้อมูลผู้สูงอายุ คนพิการ ที่ยากไร้ และที่อยู่อาศัยแล้วออกแบบปรับปรุง จัดทําต้นแบบภายใต้
งบประมาณจํากัด โดยนําแนวคิดจากการทบทวนวรรณกรรมมาใช้ จากนั้นได้รับฟังข้อเสนอแนะจากประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกัน
ระหว่างตัวแทนผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้นําชุมชน กองสวัสดิการสังคม และตัวแทนกองช่างฯ เพื่อนําผลมาหาข้อสรุปที่เหมาะสม
6 สรุปผล: จัดทําข้อเสนอด้านสถาปัตยกรรม เป็นแนวทางการปรับปรุง และต้นแบบที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับงบประมาณ
สําหรับผู้สูงอายุ คนพิการ ที่ยากไร้ เพื่อช่วยเหลืออย่างเหมาะสมพึงกระทําได้ ภายใต้งบประมาณจํากัด เสนอเทศบาลนครพิษณุโลก

ผลการศึกษา
อธิบายลักษณะการใช้พื้นที่อยู่อาศัย ปัญหากายภาพ ข้อเสียเปรียบ พฤติกรรม ผู้สูงอายุ คนพิการ และการพัฒนาต้นแบบที่อยู่อาศัย
1. การใช้สอยพื้นที่ที่อยู่อาศัยกลุ่มตัวอย่าง: ในที่อยู่อาศัย 20 หลัง แต่ละหลังมีจํานวนผู้สูงอายุ คนพิการ ที่ยากไร้ แตกต่างกัน
ซึ่งเป็นตัวแทนที่เทศบาลนครพิษณุโลกได้พิจารณาเพื่อช่วยเหลือไว้ รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงลักษณะการใช้สอยพื้นที่ในที่อยู่อาศัย โดยแยกตามเพศของผู้สูงอายุ และคนพิการ
รูปแบบที่อยู่อาศัย

ลักษณะการใช้พื้นที่อยู่
อาศัย
อยู่ใต้ถุนบ้าน
บ้านเดี่ยวยกสูง
มีใต้ถุน (8 หลัง)
อยู่ช้ันบนบ้าน
อยู่ในบ้าน
บ้านเดี่ยว ชั้นเดียว
(4 หลัง)
อยู่ชานหน้าบ้าน
เพิงพัก (5 หลัง)
อยู่ในเพิงพัก
บ้านแถว (1 หลัง)
อยู่ช้ันบน และชั้นล่างบ้าน
บ้านเดี่ยวสองชั้น(2 หลัง) อยู่ช้ันล่างของบ้าน ห้องโถง
รวมประชากรทั้งสิ้น

ผู้สูงอายุ (อายุต้องเกิน 60 ปี)
ชาย
หญิง
รวม
1
4
5
6 (พิการตา 1) 6
1
2 (พิการขา1)
3
1
1
4(พิการขา1)
1
5
1
1
4(พิการขา1)
1
5
11
15
26

คนพิการ (ที่อายุยังไม่เกิน 60 ปี)
รวมคน/
ชาย
หญิง
รวม การอยู่
1 (ได้ยิน)
1 (ร่างกาย-หลัง)
2
7
0
6
1 (สติปัญญา)
1
4
0
1
0
5
1 (จิตเวช)
1
2
0
5
2
2
4
30

จากตารางที่ 1 ในที่อยู่อาศัย 20หลัง มีผู้สูงอายุ คนพิการ ที่ยากไร้ อาศัยในบ้านกลุ่มตัวอย่างทีม่ ีผลต่อการศึกษาครั้งนี้ 30คน
โดยมีจํานวนผู้สูงอายุเป็นชาย 11คน(มีที่พิการด้วย 2คน) ผู้สูงอายุเป็นหญิง 15คน(มีที่พิการด้วย 2คน) ส่วนคนพิการเป็นชายมี 2คน
และหญิง2คน ข้อสังเกตลักษณะการอยู่อาศัยส่วนมากอยู่บริเวณที่เข้าถึงได้ง่าย เช่น อยู่ชั้นล่าง ใต้ถุนบ้าน เพราะสะดวกกว่าชั้นบน
2.ปัญหากายภาพที่อยู่อาศัย: บริเวณ สภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการอยู่อาศัย อุบัติเหตุและเงื่อนไขการปรับปรุงดังตารางที่ 2
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________________________________________________________________________________________________________
ตารางที่ 2 แสดงจํานวนและร้อยละจําแนกตามปัญหาด้านต่างๆ อุบัติเหตุที่เคยเกิดขึ้น และปัญหาที่มีผลต่อเงื่อนไขในการช่วยเหลือ

รายละเอียด
จํานวน
ร้อยละ (%)

บริเวณที่เกิดปัญหาด้านกายภาพของที่อยู่อาศัย
พื้น,ทาง
ชาน
หลังคา
สัญจร
ห้องน้ํา บันได บ้าน
12
9
16
4
2
60
45
80
20
10

ปัญหาทางสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการอยู่อาศัย
ขาดแสง
ความ
ขาดระบบ
อับ/ขาดการ
ระบายอากาศ ธรรมชาติ
ร้อน
ไฟฟ้า
6
4
1
6
30
20
5
30

อุบัติเหตุ
ที่เคย
เกิดขึ้น
7
35

ปัญหา
ด้าน
เงื่อนไข
10
50

จากตารางที่ 2 บริเวณที่เกิดปัญหาทางกายภาพมากที่สุดคือ ห้องน้ํา80% รองมาหลังคา60% พื้นและทางสัญจร 45% และ
น้อยที่สุดคือ ชานบ้าน10%ตามลําดับ ปัญหาสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการอยู่อาศัยมากที่สุดคือ ขาดการระบายอากาศและระบบ
ไฟฟ้า30% รองมา ขาดแสงธรรมชาติส่องถึง 20% น้อยที่สุด มีความร้อน5% ตามลําดับ ด้านอุบัติเหตุที่เคยเกิดขึ้นพบว่ามี 35% ด้าน
เงื่อนไขพบว่า 50% ไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง ทําให้การช่วยเหลือปรับปรุง /สร้างบ้านใหม่ต้องจํากัดงบลง เนื่องจากไม่สามารถนํางบ
สนับสนุน100,000 บาท/หลัง ในโครงการบ้านเทิดไท้องค์ราชัน ที่มีเงื่อนไขว่าต้องมีที่ดินเป็นของตนเองมาใช้ได้ และอีกงบหนึ่งที่ใช้
ปรับปรุงที่อยู่อาศัยได้เช่นกันคือ งบบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งมีไว้ใช้กับบ้านที่ประสบปัญหาภัยพิบัติต่างๆเช่น วาตภัย เป็นต้น
3. ที่อยู่อาศัย และลักษณะข้อเสียเปรียบ พฤติกรรมของผู้สูงอายุ คนพิการ โดยแบ่งตามรูปแบบที่อยู่อาศัย คือ
1) ที่อยู่อาศัยแบบยกสูง มีใต้ถุน: ก่อนจัดทําแบบปรับปรุง (ตามรูปที่ 1) ได้มีการศึกษาข้อมูล ปัญหา ข้อจํากัด ที่อยู่อาศัยแบบ
ยกสูง มีใต้ถุน ทั้ง 8 หลัง เพื่อวิเคราะห์ความเหมาะสม แสดงผลการศึกษา (ตารางที่ 3-4) ตามรายละเอียดต่อไปนี้

ภาพ 1 บ้านยกสูง มีใต้ถุน (กรณีศึกษาที่ 4) บริเวณพื้นห้องน้ําเคยพังผู้สูงอายุตกลงมา บันได และแบบเสนอแนวทางการปรับปรุง
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ตารางที่ 3 ข้อมูลกายภาพที่อยู่อาศัยแบบยกสูง มีใต้ถุน และลักษณะพฤติกรรมผู้สูงอายุ คนพิการ ที่ยากไร้เพื่อใช้ในการวิเคราะห์

อยู่อาศัยที่ใต้ถุน

ผู้สูงอายุ /คนพิการอาศัยชั้นบน

กรณี
ศึกษา
1
2
3

4
5
6
7
8

ปัญหาด้านที่อยู่อาศัย
ขาดราวกันตก ห้องนอนไม่ระบาย
อากาศ ที่ขับถ่ายไม่ถูกสุขลักษณะ
บ้านอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ เข้าถึงได้ยาก มี
วัชพืชปกคลุม ห้องน้ําชํารุด พัง
ห้องนอนระบายอากาศไม่ดี
หน้าต่างไม่ค่อยได้เปิด ปลั๊กในบ้าน
ชํารุด ห้องน้ําชํารุด ไม่มีแสงสว่าง
บันไดบ้านมีความชัน ห้องน้ําชํารุด
บ้านชํารุด และต้องย้ายไปหาที่อยู่
ใหม่เนื่องจากที่ดินถูกยึด
อาศัยอยู่ใต้ถุน มีห้องน้ํานอกบ้าน
การเข้าถึง ออกจากบ้านเพื่อไป
โรงพยาบาลทําได้ยากลําบาก
หลังคาที่ต่อออกไปจากใต้ถุนบ้าน
และเป็นที่อยู่อาศัยชํารุด ห้องน้ําใน
บ้านไม่สะดวกต่อการใช้สอย

ผลการศึกษาข้อเท็จจริงที่อยู่อาศัยแบบยกสูง มีใต้ถุน
ข้อเสียเปรียบ ผู้สูงอายุ /คนพิการ
พฤติกรรมการใช้พื้นที่
อุบัติเหตุ
ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน เดินไม่ได้ การ
หวงของ กลางคืนอยู่ในห้อง กลาง
วันอยู่ชานบ้าน ขับถ่ายลงใต้ถุน
เคลื่อนที่ใช้การถัดตัว
ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม ช่วยเหลือตนเองได้ ผู้สูงอายุชอบอยู่บริเวณภายนอก
พี่สาวของผู้สูงอายุเสีย
ดี แต่หูตึง สูบบุหรี่
บ้าน ชอบร่วมกิจกรรมกับสังคม
ชีวิตจากงูกัดบริเวณบ้าน
ผู้สูงอายุอยู่เพียงลําพัง 2 คน มี 1 คนที่
ผู้สูงอายุพิการทางสายตา ใช้ชีวิตอยู่
พิการทางสายตาทําให้มีความท้อแท้ขาด แต่ในห้องนอน ผู้สูงอายุที่ดูแลมักใช้
กําลังใจเป็นกลุ่มติดบ้าน
พื้นที่บริเวณห้องครัว ห้องนั่งเล่น
ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม ใช้ชีวิตได้เป็นปกติ พักผ่อนตลอดวัน ที่ชานบ้านที่ชํารุด ตกบ้านเพราะห้องน้ําพัง
ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน อยู่อาศัยเพียงลําพัง พักที่โถง ทําครัวหน้าบ้าน ห้องน้ํา
และมีความท้อแท้สิ้นหวัง
ใต้ถุนมีน้ําขังจึงถ่ายจากชั้นบนลงมา
ผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียง มีคนพิการคอยดูแล อาศัยใต้ถุนบ้านผู้อื่นอยู่ (บ้านญาติ) ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มติดบ้าน มีคนพิการอยู่
อยู่ใต้ถุนขับถ่าย ถัดตัวลุก พอได้
ร่วมด้วยคอยดูแล
บ้าง จําเป็นต้องไปโรงพยาบาลบ่อย
ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน และติดเตียงอยู่
อยู่อาศัยใต้ถุนบ้านตลอดวัน
อาศัยรวมกันโดยมีผู้สงู อายุ กลุ่มติดสังคม
เป็นผู้ดูแล(ผู้สูงอายุเป็นพี่น้องกัน)

จากตารางที่ 3 ที่อยู่อาศัยแบบยกสูง มีใต้ถุน ลักษณะการอยู่อาศัยมี 2 แบบ คือ ผู้สูงอายุอยู่ชั้นบนบ้าน (เป็นกลุ่มติดสังคม
ติดบ้าน) อุบัติเหตุที่พบ คือ ตกจากชั้นบน เพราะบ้านชํารุด ส่วนผู้สูงอายุกลุ่มที่อยู่ใต้ถุนบ้าน (กลุ่มติดบ้าน ติดเตียง) ที่อยู่อาศัยมี
ปัญหาการเข้า-ออกจากบ้านเพื่อพาผู้สูงอายุไปโรงพยาบาล มีวัชพืชรก เหตุดังกล่าวทําให้เคยมีผู้สูงอายุเสียชีวิตจากงูกัด และปัญหาที่
เกิดขึ้นแทบทุกบ้าน คือ ห้องน้ํา ซึ่งผลนําไปสู่การวิเคราะห์ออกแบบปรับปรุงศึกษาราคา และจัดประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อหาข้อสรุป
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงที่อยู่อาศัยแบบยกสูง มีใต้ถุน

ผู้สูงอายุ/คนพิการ
อาศัยชั้นบน

กรณี
ศึกษา

ความต้องการของ
ผู้สูงอายุ/คนพิการ
1 ผู้สูงอายุต้องการ
ใช้ชีวิตในที่เปิดโล่ง
2 ทางเดินที่ปลอดภัย
จากสัตว์มีพิษ

การวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงที่อยู่อาศัยแบบยกสูง มีใต้ถุน
การช่วยเหลือ
เงื่อนไขและข้อจํากัด
แนวทางปรับปรุงที่อยู่อาศัย/
พิจารณาราคาเบื้องต้น
ด้านอื่น
สร้างห้องน้ําใหม่ที่ถูกสุขลักษณะ ยังต้องอาศัยการ
เป็นบ้านของตนเอง
ไม่มีงบประมาณ ปรับปรุง
ใกล้ห้องนอนและชาน เพิ่มราว
ดูแลจากเพื่อน
ระเบียงที่ชานบ้าน≥40,000บาท บ้านข้างเคียง
บ้านเป็นพื้นที่น้ําขัง ในที่ดิน
ทําสะพานให้เข้าถึงได้ง่าย หรือ
แนะนําให้ผู้สูงอายุ
ผู้อื่น การช่วยเหลือจึงจํากัด
สร้างบ้านใหม่≥110,000บาท
เลิกสูบบุหรี่
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ข้อเสนอแนะจากประชุม
ปฏิบัติการ
ทําห้องน้ําใหม่ จํากัดงบ
≤20,000บาท ราวกันตก
อาจหาวัสดุท้องถิ่นแทน
เบื้องต้นทําสะพานให้เข้าถึง
ปลอดภัย≤15,000บาท

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2557
________________________________________________________________________________________________________
ตารางที่ 4 (ต่อ)

ผู้สูงอายุ/คนพิการอาศัยใต้ถุน

แบบผู้สูงอายุ/คนพิการอาศัยชั้น(ต่อ)

กรณี
ศึกษา

ความต้องการของ
ผู้สูงอายุ/คนพิการ
3 แก้ไขหลังคาที่รั่ว
บันได และปลั๊ก
ไฟฟ้าที่ชํารุด
4 บันไดบ้านมีความ
ชัน ห้องน้ําชํารุด
5 ต้องการอยู่อาศัย
คนเดียว ไม่อยาก
อยู่ร่วมกับผู้อื่น
6 ห้องน้ํา ที่ซักล้าง
ส่วนนอนที่โปร่ง
7 ทาง Wheelchair
นําไปโรงพยาบาล
8 ราวจับในห้องน้ํา
ซ่อมรางรินหลังคา

การวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงที่อยู่อาศัยแบบยกสูง มีใต้ถุน (ต่อ)
เงื่อนไขและข้อจํากัด
แนวทางปรับปรุงที่อยู่อาศัย/
การช่วยเหลือ
พิจารณาราคาเบื้องต้น
ด้านอื่น
แนะนําให้เปิด
เป็นบ้านของตนเอง ผู้สูงอายุ
ปรับพื้นให้ผู้สูงอายุสัญจรมา
กังวลและหวงบ้านกลัวการ
ภายนอกห้องนอนสะดวก และ
หน้าต่างเพื่อ
ปรับเปลี่ยน ไม่มีงบสร้างเอง
ปรับปรุงห้องน้ํา≥30,000บาท
ระบายอากาศ
เป็นบ้านของตนเอง ผู้สูงอายุ
ปรับห้องน้ําและโครงสร้าง ย้าย
แนะนําให้ผู้สูงอายุ
คาดหวังปรับให้พออยู่ได้ 2ปีรอ บันไดที่มีสภาพดีที่ไม่ใช้ มาใช้
ออกกําลังกาย
หลานเรียนจบจะปรับปรุงอีก
แทนบันไดที่ชํารุด≥32,000บาท
บ้านตั้งอยู่ในที่ดินของผู้อื่น ทํา สร้างบ้านใหม่แทนบ้านที่ชํารุด
ให้กําลังใจปรับ
ต้นแบบแรก≥175,000บาท
ให้การช่วยเหลือถูกจํากัด
สภาพจิตใจ
ต้นแบบ 2 ≥108,200บาท
และผู้สูงอายุไม่มีงบสร้างเอง
อาศัยอยู่ใต้ถุนบ้านผู้อื่น ซึ่งเป็น เทปูนปรับระดับใต้ถุน ที่นอนกั้น แนะนําให้คน
เป็นสัดส่วน สร้างห้องน้ําใหม่
ญาติ ทําให้การช่วยเหลือถูก
พิการที่อยู่ดว้ ยทํา
พร้อมลานซักล้าง ≥40,000
จํากัด ไม่มีงบเพื่อสร้างเอง
บัตรคนพิการ
เป็นบ้านของตนเอง
จัดทําทางลาดและปรับพื้นที่
จัดหาเก้าอี้นั่ง
ไม่มีงบประมาณปรับปรุง
≥20,000 บาท
ขับถ่ายที่ถูกหลัก
เป็นบ้านของตนเอง
ซ่อมหลังคาให้ใหม่ และจัดหาราว จัดอุปกรณ์ต่างๆ
มีงบปรับปรุงบ้างเล็กน้อย
จับในห้องน้ําให้ ≤15,000 บาท
ให้ เช่น ไม้เท้า

ข้อเสนอแนะจากประชุม
ปฏิบัติการ
ผู้สูงอายุไม่อยากให้มีประตู
ห้องน้ํา แต่ใช้ม่านบัง งบ
จํากัด≤20,000บาท
ปรับปรุงห้องน้ําใหม่ และ
ย้ายบันได โดยควรจํากัดงบ
≤20,000 บาท
ทําบ้านต้นแบบราคา
ประหยัด ≤80,000 บาท
เคลื่อนย้าย รื้อถอนได้
เทปูนปรับระดับใต้ถุน และ
ใช้งบทั้งส่วนคนพิการและ
ผู้สูงอายุ≤40,000 บาท
จัดทําทางลาดและปรับพื้นที่
≤20,000 บาท
ซ่อมหลังคาให้ใหม่ ทําราว
จับในห้องน้ํา ≤15,000บาท

จากตารางที่ 4 พิจารณาเงื่อนไขราคาผ่านการประชุมปฏิบัติการ พบว่าห้องน้ําเป็นส่วนที่ต้องปรับปรุงหลัก โดยมีเกณฑ์ราคา
ไม่เกิน 20,000บาท/หลัง(ตามความเหมาะสม) หากผู้สูงอายุ/คนพิการไม่มีที่อยู่อาศัย การสร้างใหม่ต้องไม่เกิน 80,000บาท/หลัง
(ใกล้เคียงเกณฑ์บ้านเทิดไท้องค์ราชัน 100,000บาท รวมค่าแรง) ซึ่งอาจระดมทุน(เป็นในรูปของวัสดุ แรงงาน)เพราะงบไม่เพียงพอ
2)ที่อยู่อาศัยแบบบ้านเดี่ยวชั้นเดียว: ก่อนจัดทําแบบปรับปรุง(ตามรูปที่ 2) ได้มีการศึกษาข้อมูล ปัญหา ข้อจํากัด ที่อยู่อาศัยกลุ่ม
ตัวอย่างแบบบ้านเดี่ยวชั้นเดียว 4 หลัง เพื่อวิเคราะห์ความเหมาะสม แสดงผลการศึกษา (ตารางที่ 5 - 6) ตามรายละเอียดต่อไปนี้

ภาพ 2 ที่อยู่อาศัยแบบบ้านเดี่ยวชั้นเดียว (กรณีศึกษาที่ 12) และแบบเสนอแนวทางการปรับปรุงภายใต้งบจํากัด
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วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2557
________________________________________________________________________________________________________
ตารางที่ 5 ข้อมูลกายภาพที่อยู่อาศัยแบบบ้านเดีย่ วชั้นเดียวและลักษณะพฤติกรรมผู้สูงอายุ คนพิการที่ยากไร้เพื่อใช้ในการวิเคราะห์

อยู่ในบ้านเป็นหลัก

กรณี
ศึกษา
9
10
11

อยู่ที่ชาน

12

ผลการศึกษาข้อเท็จจริงของที่อยู่อาศัยแบบบ้านเดี่ยวชั้นเดียว
ปัญหาด้านที่อยู่อาศัย
ความเสียเปรียบ ผู้สูงอายุ /คนพิการ
พฤติกรรมการใช้พื้นที่
ที่อยู่อาศัยมีห้องส้วมเพียง1 ห้อง มีห้อง ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน มีลักษณะความ
ต้องนั่งพักผ่อนหน้าบ้านเป็นประจํา
ผู้สูงอายุอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่
อาบน้ําอีก 1 ห้องมีขนาดกว้าง 0.70 ม. พิการทางร่างกายร่วมด้วย (ขา)
ที่อยู่อาศัยอับ ขาดการระบายอากาศ
คนพิการทางด้านร่างกายและสติปัญญา อยู่ในห้องนอนและไปหาหมอบางครั้ง
ต้นไม้ล้มทับบ้านบริเวณเอนกประสงค์ ผู้สูงอายุติดสังคม ช่วยเหลือตนเองได้ แต่ พักอาศัยอยู่บริเวณพืน้ ที่เอนกประสงค์
บาดเจ็บชั่วคราวจากอุบัติเหตุ
ของบ้านร่วมกับหลาน
ที่ภายในอยู่ต่ํากกว่าพืน้ ดินโดยรอบ
ผู้สูงอายุต้องใช้ Wheelchair แต่พื้น
ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน มีลักษณะความ
อยู่อาศัยบนแคร่ไม้หน้าบ้านที่มีหลังคา
ภายในต่ํากว่าภายนอกบ้าน สัญจรไม่ได้ พิการทางร่างกายร่วมด้วย (ขา) มีและมี
คลุม ชอบพูดคุยพบปะ มีเพื่อนบ้านมาหา
ผู้สูงอายุ(คู่สมรส) คอยดูแล

อุบัติเหตุ
สะดุดล้มหน้า
บ้าน
ต้นไม้ล้มทับ
บ้าน
-

จากตารางที่5 บ้านเดี่ยวชั้นเดียว ผู้สูงอายุส่วนมากนั่งเล่นอยู่บริเวณหน้าบ้านและมีผู้สูงอายุที่พิการ(ขา) อยู่ประจําบริเวณ
หน้าบ้าน(เสมือนชานบ้าน) อุบัติเหตุที่พบได้แก่ ต้นไม้ล้มทับบ้าน สะดุดล้ม ลักษณะที่อยู่อาศัยที่เป็นปัญหาคือ ห้องน้ํา และบริเวณ
รอบบ้าน ที่มีต้นไม้ใหญ่ปลูกอยู่ใกล้บ้าน ทางเดินไม่ราบเรียบ ต่างระดับ เป็นเหตุให้สัญจรไปมาลําบาก โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีความ
พิการร่วมด้วย ซึ่งผลการศึกษานําไปสู่การวิเคราะห์ออกแบบปรับปรุงศึกษาราคา และจัดประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อหาข้อสรุป
ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงที่อยู่อาศัยแบบบ้านเดี่ยวชั้นเดียว
กรณี
ศึกษา

ชาน

อยู่ในบ้านเป็นหลัก

9
10
11
12

ความต้องการของ
ผู้สูงอายุ/คนพิการ
ห้องน้ําที่สะดวกง่าย
ต่อการใช้ เข้าถึง
ปรับปรุงห้องน้ํา
และบริเวณที่อยู่
ซ่อมแซมบ้าน
ปรับปรุงห้องน้ํา
พื้นเรียบใช้Wheelchair
ได้ ชายคากันฝน

การวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงที่อยู่อาศัยแบบบ้านเดี่ยวชั้นเดียว
การช่วยเหลือ
ข้อเสนอแนะจากประชุม
เงื่อนไขและข้อจํากัด
แนวทางปรับปรุงที่อยู่อาศัย/
พิจารณาราคาเบื้องต้น
ด้านอื่น
ปฏิบัติการ
เป็นบ้านตนเอง
สร้างห้องน้ําใหม่พื้นที่ว่างหน้าบ้าน
คนในบ้านสลับส่วน ห้องน้ํา ≤20,000บาท
ไม่มีงบปรับปรุงเอง
=27,000บาท
นอนกับผู้สูงอายุ
เป็นบ้านของตนเอง
สร้างห้องน้ําใหม่พื้นที่ว่างหลังบ้านติด ให้Wheelchair แนะ ส่งเสริมให้ช่วยเหลือ
พอมีงบประมาณบ้าง
ห้องนอน =30,000บาท
นําให้เปิดหน้าต่าง
กันเองในครอบครัวก่อน
เป็นบ้านของตนเอง
ซ่อมโครงสร้างที่ชํารุด ปรับปรุงห้องน้ํา แนะนําให้เปิดหน้าต่าง ปรับปรุงโครงสร้าง ห้องน้ํา
ไม่มีงบปรับปรุงเอง
ทางเดิน ทางระบายน้ํา ≥ 45,000บาท
ระบายอากาศ
โดยจํากัดงบ≤30,000บาท
ที่ดินถูกเวนคืนจากแนว ปรับระดับลานหน้าบ้านที่มีแคร่ไม้ใช้
แนะนําให้ผู้สูงอายุ
ปรับระดับลานบ้าน ตี
เขตโบราณสถาน
อยู่อาศัย ตีสังกะสีกันฝน=18,000บาท ออกกําลังกาย
สังกะสีกันฝน17,000บาท

จากตารางที่ 6 ปรับปรุงโดยพิจารณาเงื่อนไขราคา ผ่านการประชุมปฏิบัติการพบว่าที่อยู่อาศัยแบบบ้านเดี่ยวชั้นเดียวควรมีการ
ปรับปรุงห้องน้ําเป็นหลัก บ้านที่ถูกต้นไม้ล้มทับควรเร่งแก้ไข ราคาการปรับปรุง/หลัง แตกต่างกันไปแล้วแต่กรณีที่ประสบเหตุ
1) ที่อยู่อาศัยแบบเพิงพัก: ก่อนจัดทําแบบปรับปรุง (ตามรูปที่ 3) ได้มีการศึกษาข้อมูล ปัญหา ข้อจํากัด ที่อยู่อาศัยกลุ่มตัวอย่าง
แบบเพิงพัก 5 หลัง เพื่อวิเคราะห์ความเหมาะสม แสดงผลการศึกษา(ตารางที่ 7-8) ตามรายละเอียดต่อไปนี้
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ภาพ 3 ที่อยู่อาศัยแบบเพิงพัก (กรณีศึกษาที่17) บริเวณทางเดินไปห้องน้ํา และแบบเสนอแนวทางการปรับปรุงภายใต้งบจํากัด
ตารางที่ 7 ข้อมูลกายภาพที่อยู่อาศัยแบบเพิงพัก และลักษณะพฤติกรรมผู้สูงอายุ คนพิการ ที่ยากไร้เพื่อใช้ในการวิเคราะห์

อาศัยในบ้านและบริเวณ

กรณี
ศึกษา
ปัญหาด้านที่อยู่อาศัย
13 ไม่มีไฟฟ้า อาศัยแสงสว่างจากเสาสาธารณะ
เพิงพักอยู่ในที่หลาน หลังคารั่ว ไม่มีห้องน้ํา
14 บ้านแคบมีของและผู้อยู่อาศัยมาก พื้นที่ไม่
พอ ช่องเปิดและแสงน้อย ห้องน้ําเปิดโล่ง
15 ไม่มีไฟฟ้า ที่อยู่อาศัยเป็นแบบชั่วคราวเป็น
สังกะสีทั้งหลังทําให้ร้อน
16 เพิงพักอยู่ใต้ต้นไม้ ใกล้เพิงลูก สัตว์เลื้อย
คลานเข้าบ้านบ่อย แสงสว่างไม่เพียงพอ
17 พักอาศัยในเพิงพักขนาดเล็กหลังคามุงแฝก
เปิดโล่ง ใกล้ที่อยู่ลูก ใช้ห้องน้ํารวม

ผลการศึกษาข้อเท็จจริงของที่อยู่อาศัยแบบเพิงพัก
ความเสียเปรียบผู้สูงอายุ/คนพิการ
พฤติกรรมการใช้พื้นที่
ผู้สูงอายุติดบ้าน ยังสามารถช่วยเหลือ ไม่มีห้องน้ํา ขับถ่ายในสวนกล้วย
ตนเองได้ หูตึง
ผู้สูงอายุทําสวนรอบเพิงไว้ทาน และขาย
ผู้สูงอายุติดบ้าน มีความพิการทางด้าน อยู่บริเวณพื้นที่รวมของบ้านที่มีขนาดเล็ก
ร่างกาย
4-6 ตร.ม. และนอนรวมกัน
ผู้สูงอายุติดบ้าน-ติดเตียง อยู่ลําพังมี
อยู่ในเพิงพักที่ร้อนตลอดวัน ถึงแม้ว่ามี
เพื่อนบ้านคอยดูแล หลงลืม
ห้องน้ําแต่ผู้สูงอายุหลงลืมที่จะใช้
ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน อารมณ์ดี ชอบ
นั่งอยู่บริเวณใต้ต้นไม้หน้าเพิงพัก ขับถ่าย
พูดคุย พิการ(ขา)
มีลูกชายคอยดูแล อาบน้ําบริเวณเพิงพัก
ชอบอยู่ในเพิงพักอาศัยตลอดวัน
ผู้สูงอายุเดินไม่ค่อยสะดวก
เนื่องจากเย็นสบายเห็นทิวทัศน์

อุบัติเหตุ
สะดุดหกล้ม
ในสวนกล้วย
งูเหลือมเข้า
เพิงพักอาศัย
-

จากตารางที่ 7 ที่อยู่อาศัยแบบเพิงพัก ผู้สูงอายุมักอยู่บริเวณที่เปิดโล่งอากาศถ่ายเทได้ดี อุบัติเหตุที่พบคือ งูเข้าเพิงพัก โดย
เฉพาะกรณีที่สร้างไว้ใต้ต้นไม้ ปัญหาส่วนใหญ่คือ ไม่มีห้องน้ํา ผู้สูงอายุจะใช้ห้องน้ํารวมและอาศัยการดูแลจากลูกหลาน บางกรณียัง
ขับถ่ายในสวนอยู่ ซึ่งจําเป็นที่ต้องเร่งจัดสร้างห้องน้ําให้ถูกสุขลักษณะต่อไป นอกจากนี้เพิงพักทุกหลังจะไม่มีไฟฟ้าใช้เว้นแต่ต่อพ่วง
จากที่อื่นเข้ามา ผลการศึกษาดังกล่าวนําไปสู่การวิเคราะห์เพื่อหาข้อสรุปแนวทางปรับปรุงที่อยู่อาศัยแบบเพิงพักตามตารางที่ 8
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ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงที่อยู่อาศัยแบบเพิงพัก
กรณี
ศึกษา
13

อาศัยในบ้านและบริเวณ

14

15

ความต้องการของ
ผู้สูงอายุ/คนพิการ
ต้องการให้แก้ปัญหา
หลังคาและแสงสว่าง
บ้านที่แข็งแรงมั่นคง

(สื่อสารไม่เข้าใจ)
16 แก้ไขผนังที่ฝนสาด
และชํารุด
17 ให้ผนังเปิดโล่ง หลังคา
แฝกเพราะรู้สึกสบาย

การวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงที่อยู่อาศัยแบบเพิงพัก
การช่วยเหลือด้าน
เงื่อนไขและข้อจํากัด
แนวทางปรับปรุงที่อยู่อาศัย
และราคา
อื่น
อยู่ที่ดินของหลาน ไม่มี ทําห้องน้ํา ซ่อมหลังคา(≥25,000บาท) ให้มีแสงสว่างเข้าถึง
กรรมสิทธิ์ของตนเอง เป็นไปได้สร้างที่อยู่ใหม่(≥100,000บาท) ดูแลด้านสุขอนามัย
เบื้องต้นใส่หลังคาโปร่งแสงให้บางจุด
ส่งเสริมด้านสุขภาพ
เช่าที่ดินผู้อื่นอยู่จึงติด
เงื่อนไขการช่วยเหลือ
ปรับห้องน้ํา(≥25,000บาท) ในระยะ
ก่อสร้างให้ในที่ดินผู้อื่น ยาวสร้างที่อยู่ให้ใหม่ (≥100,000บาท)
อยู่อาศัยในบริเวณที่
ปัญหาความร้อนเปลี่ยนเป็นหลังคามี
ส่งเสริมด้านสุขภาพ
ของธนาคาร
ฉนวน เบา(โครงสร้างรับน้ําหนักได้น้อย)
อยู่อาศัยในบริเวณที่
จัดให้มีกระเบื้องโปร่งแสงบางที่ เพื่อให้ จัดหารถโยกให้ใช้
ของธนาคาร
สว่าง ซ่อมผนังที่ชํารุด(≥10,000บาท)
อาศัยอยู่ในเขตที่ดิน
ทําเป็นโครงสร้างเหล็ก หลังคามุงแฝก จัดสรรอุปกรณ์ช่วย
นายจ้างของลูกสาว
เช่นเดิม ผนังผ้าใบ (≥20,000บาท)
เดิน-ให้ไม้เท้าสามขา

ข้อเสนอแนะ จากประชุม
ปฏิบัติการ
ทําห้องน้ําและหลังคาใหม่
ควรจํากัดงบ≤20,000บาท
ต้องพิจารณาเรื่องที่ดิน
และระดับการช่วยเหลือ
ใช้หลังคาฉนวน เบา(เมทัลชีตกรุPE Foam5-15 ม.ม.)
เปลี่ยนผนังให้ ใส่หลังคา
โปร่งแสง (5,000บาท)
โครงสร้างเหล็กมุงแฝก ผนัง
ผู้สูงอายุจัดหา≥15,000บาท

จากตารางที่ 8 พิจารณาเงื่อนไข ราคา ผ่านการประชุมปฏิบัติการ พบว่าที่อยู่อาศัยแบบเพิงพักควรปรับปรุงห้องน้ําเป็นหลัก มี
ราคา/หลังขั้นต่ําอยู่ที่ 5,000–20,000 บาท ในกรณีที่ไม่มีห้องน้ําควรเร่งจัดสร้างให้ผู้สูงอายุ คนพิการที่ยากไร้ และพบว่าเพิงพัก
ทั้งหมดไม่ได้อยู่ในที่ดินของตนเอง การช่วยเหลือจึงพิจารณาตามความต้องการของผู้สูงอายุอย่างเหมาะสมกับงบประมาณ ข้อจํากัด
2)ที่อยู่อาศัยแบบห้องแถว : ได้มีการศึกษาข้อมูล ปัญหา ข้อจํากัด ที่อยู่อาศัยกลุ่มตัวอย่างแบบห้องแถว 1 หลัง เพื่อวิเคราะห์
ความเหมาะสม (ตารางที่ 9-10) สําหรับกรณีนี้คนพิการยังไม่ต้องการความช่วยเหลือทางด้านปรับปรุงบ้าน เนื่องจากตระหนักถึงผู้ที่
ยากลําบากกว่า และตนเองยังแข็งแรงอยู่ ทั้งเชื่อมั่นว่ามีความสามารถในการดํารงชีวิตภายในบ้านได้
ตารางที่ 9 ข้อมูลกายภาพที่อยู่อาศัยแบบห้องแถว และลักษณะพฤติกรรมผู้สูงอายุ คนพิการ ที่ยากไร้เพื่อใช้ในการวิเคราะห์
ผลการศึกษาข้อเท็จจริงของที่อยู่อาศัยห้องแถว
กรณี
ศึกษา ปัญหาด้านที่อยู่อาศัย
ความเสียเปรียบ ผู้สูงอายุ /คนพิการ
พฤติกรรมการใช้พื้นที่
อุบัติเหตุ
18
ห้ อ งแถวบั น ไดขึ้ น ชั้ น สองชั น คนพิการทางสายตา อยู่ร่วมกับผู้ป่วยทาง คนพิการอยู่ชั้นบน ผู้ป่วยจิตเวชอยู่ ลื่นล้มในห้องน้ํา ตกบันได
ห้องน้ําลื่น
จิตเวช ทําให้ผู้ดูแลเกิดความเครียด
โถงล่าง ทํากิจกรรมต่างๆชั้นล่าง

ผลการศึ กษาที่ อยู่ อาศัยแบบห้ อ งแถวของคนพิ การทางสายตาและผู้ ป่ว ยจิ ตเวช พบว่ าสภาพการอยู่อ าศั ยมี คุณภาพดี
เพียงแต่มีจุดบกพร่องที่ต้องเสริมเล็กน้อย เช่น เพิ่มราวจับให้มั่นคง
ตารางที่ 10 การวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงที่อยู่อาศัยแบบห้องแถว
กรณี
ศึกษา
18

การวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงที่อยู่อาศัยแบบห้องแถว
ความต้องการของผู้สงู อายุ/คนพิการ เงื่อนไข ข้อจํากัด แนวทางปรับปรุงที่อยู่อาศัย และราคา การช่วยเหลือ ด้านอื่น
ยังไม่ต้องการความช่วยเหลือ
เป็นบ้านตนเอง จัดราวจับติดตั้งให้ในห้องน้ํา(2,500บาท) ช่วยเหลือผู้ดูแลไม่ให้เครียด

112

ข้อเสนอแนะ
-

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2557
________________________________________________________________________________________________________
เมื่อเสนอแนวทางเพื่อติดตั้งราวจับต่อคนพิการ พบว่ายังไม่ต้องการสิ่งอํานวยความสะดวกเพราะเชื่อมั่นความสามารถตนเอง
2) ที่อยู่อาศัยแบบบ้านเดี่ยวสองชั้น: ก่อนจัดทําแบบปรับปรุง (ตามรูปที่ 4) ได้มีการศึกษาข้อมูล ปัญหา ข้อจํากัด ที่อยู่อาศัย
กลุ่มตัวอย่างแบบบ้านเดี่ยวสองชั้น 2 หลังเพื่อวิเคราะห์ความเหมาะสม แสดงผลการศึกษา (ตารางที1่ 1-12) ตามรายละเอียดต่อไปนี้

ภาพ 4 ที่อยู่อาศัยแบบบ้านเดี่ยวสองชั้น (กรณีศึกษาที่ 20) ห้องน้ํา ที่นอน และแบบเสนอตามที่ผู้สูงอายุต้องการ (ปรับเหลือ 1ชั้น)
ตารางที่ 11 ข้อมูลกายภาพที่อยู่อาศัยแบบบ้านเดี่ยวสองชั้นและลักษณะพฤติกรรมผู้สูงอายุ คนพิการที่ยากไร้เพื่อใช้ในการวิเคราะห์

อาศัยโถงบ้าน

กรณี
ศึกษา
19
20

ปัญหาด้านที่อยู่อาศัย
ประสบเหตุวาตภัย ชัน้ สองพังอยู่อาศัย
ไม่ได้ ห้องน้ําเป็นแบบนั่งยองไม่สะดวก
บ้านเดิมมีลักษณะสองชั้น แต่ประสบ
ปัญหาปลวกจึงอยากสร้างใหม่ชั้นเดียว

ผลการศึกษาข้อเท็จจริงของที่อยู่อาศัยแบบบ้านเดี่ยวสองชั้น
ความเสียเปรียบ ผู้สูงอายุ /คนพิการ
พฤติกรรมการใช้พื้นที่
ผู้สูงอายุ เดินไม่ค่อยสะดวก และเสียใจที่ พักอาศัยอยู่บริเวณโถงภายในบ้าน
บ้านประสบเหตุจากวาตภัย
เป็นผู้สูงอายุที่พิการทางด้านร่างกายเป็น อยู่บริเวณโถงหน้าบ้านใช้ Wheelchair
กลุ่มติดบ้าน
ช่วยเหลือตนเองได้ดี ชอบเลี้ยงไก่

อุบัติเหตุ
-

จากตารางที่11 บ้านเดี่ยวสองชั้นผู้สูงอายุมักอยู่ในโถงโล่งชั้นล่าง ปัญหาที่เกิดขึ้นบ้านทั้ง2หลังเดิมเป็นสองชั้นแต่เนื่องจาก
ประสบวาตภัย และปลวกจึงมีแนวคิดที่จะปรับบ้านให้เหลือเพียงชั้นเดียว ผลการศึกษาดังกล่าวนําไปสู่การวิเคราะห์ออกแบบปรับปรุง
ศึกษาด้านราคา และจัดประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อหาข้อสรุปปรับปรุงที่อยู่อาศัยแบบบ้านเดี่ยวสองชั้น ตามตารางที่12
ตารางที่ 12 ผลการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงที่อยู่อาศัยแบบบ้านเดี่ยวสองชั้น
การวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงที่อยู่อาศัยแบบบ้านเดี่ยวชั้นเดียว
การช่วยเหลือ
ความต้องการของ
เงื่อนไขและข้อจํากัด
แนวทางปรับปรุงที่อยู่อาศัย/
พิจารณาราคาเบื้องต้น
ด้านอื่น
ผู้สูงอายุ/คนพิการ
19 ต้องการให้ช่วยเหลือ
บ้านบนที่ดินตนเอง แต่ ปรับที่อยู่จาก2ชั้นเป็น1ชั้น โดยทํา ทหารเข้ามามีส่วนร่วม
โครงสร้างหลังคา(≥50,000บาท)
ก่อสร้างปรับปรุงให้ใหม่
สร้างบ้านให้ใหม่
ไม่มีเงินปรับปรุง
สร้างที่อยู่อาศัยชั้นเดียว โดยคง
ผู้วิจัยช่วยออกแบบ
20 ให้ออกแบบบ้าน1ชั้นใน ผู้สูงอายุและครอบครัว
งบก่อสร้าง 250,000บาท เป็นผู้ออกค่าก่อสร้างเอง ห้องน้ําที่เพิ่งปรับปรุงไว้
ปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้

อาศัยโถงบ้าน

กรณี
ศึกษา

ข้อเสนอแนะ จากประชุม
ปฏิบัติการ
ปรับจาก2ชั้นเหลือเพียง 1
ชั้น และปรับปรุงห้องน้ํา
ให้ผู้วิจัยช่วยจัดทําแบบให้
เพื่อช่วยเหลือ

การปรับปรุงบ้านเดี่ยวสองชั้นภายใต้งบประมาณจํากัดสําหรับผู้สูงอายุ คนพิการ คือ ลดจํานวนชั้นจากสองชั้นเป็นชั้นเดียว
เนื่องจากผู้สูงอายุใช้สอยพื้นที่ชั้นล่างเป็นปกติวิสัย โดยทั้งนี้พิจารณาเพิ่มสิ่งอํานวยความสะดวกตามมาตรฐาน เช่น ราวจับในห้องน้ํา
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ผลการศึกษาเพื่อนําไปสู่การพัฒนาต้นแบบที่อยู่อาศัย
จากการศึกษาปรับปรุงที่อยู่อาศัย 20 หลัง ในที่นี้พบว่ามีประเด็นที่ผู้สูงอายุอยู่เพียงลําพังในบ้านที่ตั้งอยู่บนที่ดินที่ถูกยึด แต่
อยู่ท่ามกลางหมู่เครือญาติและเพื่อนบ้าน(กรณีศึกษาที่ 5) เมื่อหลังจากบ้านถูกยึดแล้ว ญาติจะแบ่งพื้นที่ปลูกบ้านให้อยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียงกัน ซึ่งประเด็นดังกล่าวเป็นความจําเป็น และส่งผลให้เกิดกรณีการพัฒนาต้นแบบที่อยู่อาศัยขึ้น ซึ่งมีขั้นตอนคือ
1 ขั้นตอนการพัฒนาออกแบบที่อยู่อาศัย:
1) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth-Interviews) ผู้สูงอายุที่มีเกณฑ์จําเป็นต้องสร้างที่อยู่ให้ใหม่ และสัมภาษณ์ผู้สูงอายุที่อยู่ใน
บ้านกลุ่มตัวอย่างบางรายร่วมด้วยเพื่อช่วยให้การวิเคราะห์มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
2) ทําแบบครั้งที่ 1: วิเคราะห์ นําไปออกแบบตามหลักการออกแบบเพื่อคนทุกคน: Universal design และนําไปประมาณ
ราคาเบื้องต้นได้ประมาณ 175,000 บาท (ไม่รวมค่าแรง) พบว่าส่วนที่ทําให้เกิดราคาสูงคือ ห้องน้ํา ทางลาด และระบบที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนนี้ได้ปรึกษาผู้เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือ ได้แก่ กองสวัสดิการสังคม ตัวแทนกองช่างเทศบาลฯ พิจารณาด้านราคาและความ
เป็นไปได้ในการก่อสร้าง ได้รับข้อเสนอแนะให้พัฒนาแบบเพื่อความประหยัดมากยิ่งขึ้น โดยส่วนนี้เป็นที่ยอมรับว่าเป็นทางเลือกที่ 1
3) ทําแบบครั้งที่ 2: ปรับต้นแบบเป็นทางเลือกที่ 2 ประมาณราคาได้108,200บาท(ไม่รวมค่าแรง) เพื่อเสนอในการประชุม
4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ:เป็นนําแบบครั้งที่1 และ2 มาเสนอ ได้รับข้อเสนอแนะให้ปรับเพื่อให้ราคาค่าก่อสร้างไม่เกิน
80,000บาท (เทียบเคียงกับบ้านเทิดไท้องค์ราชันโดยไม่คิดค่าแรง) โดยปรับลดจํานวนหน้าต่างลง มีตัวแทนผู้สูงอายุผู้นําชุมชน ได้ให้
ข้อคิดการใช้ทางสัญจร โดยมองว่าผู้สูงอายุเคลื่อนที่โดยการนั่งและถัดตัวไปมาในบ้าน ดังนั้นหากไม่มีความพิการที่จําเป็นต้องใช้
Wheelchair ตามแบบทางเลือกที่1 อาจใช้พื้นที่ชานหน้าบ้านตามแบบทางเลือกที่2 เป็นทั้งพื้นที่นั่งเล่นและเป็นพื้นที่ปรับเปลี่ยน
อิริยาบถในการลงตัวบ้านได้ โดยการค่อยๆนั่งห้อยขาและพยุงตัวลุกขึ้นยืนในระดับพื้นดิน ซึ่งได้ถูกพัฒนาเป็นแบบทางเลือกถัดไป
5) ทําแบบครั้งที่ 3: ปรับต้นแบบเป็นทางเลือกที่ 3 โดยเพิ่มพื้นที่ชานหน้าบ้านให้เป็นพื้นที่ที่ยืดหยุ่นได้ซึ่งจะสร้างให้กว้างมาก
น้อยขึ้นอยู่กับงบประมาณ ตามแบบประมาณราคาได้ 80,000 บาท จึงได้จัดทําแบบจําลองเสนอให้ผู้สูงอายุในกรณีศึกษาได้แสดง
ความคิดเห็นอีกครั้ง โดยทีมผู้วิจัยได้สเก็ตภาพวัดขนาดในพื้นที่จริงประกอบด้วย พบว่าผู้สูงอายุ (ไม่มีความพิการ) มีความพึงพอใจ
และต้องการที่แขวนข้าวของเครื่อง ผนังที่ใช้ติดรูปถ่ายในบ้านเพิ่มเติมให้ด้วย ซึ่งแสดงการศึกษาแบบครั้งที่ 1-3 ตามรูปที่ 5
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ภาพ 5 แสดงต้นแบบที่อยู่อาศัย ที่ได้พัฒนาภายในข้อจํากัดด้านงบประมาณทั้ง 3 ทางเลือก
2. ข้อสรุปต้นแบบที่อยู่อาศัย ที่เหมาะสมกับงบประมาณ สําหรับคนพิการ และผู้สูงอายุ กรณีศึกษา เทศบาลนครพิษณุโลกมี
3 ทางเลือก โดยมีเงื่อนไขด้านงบประมาณและการใช้สอยที่แตกต่างกัน ดังนี้
แบบทางเลือกที่ 1:เป็นแบบจากครั้งที่ 1 ราคา 175,000บาท (ไม่รวมค่าแรง) เหมาะสมกับผู้สูงอายุ คนพิการที่ต้องใช้
Wheelchair และเดินไม่ได้ โดยมีพื้นที่ ส่วนนอน ห้องน้ํา พื้นที่ทําครัวด้วยตนเองได้ และสัญจรด้วยทางลาดไปสู่ภายนอกบ้าน
แบบทางเลือกที่ 2:เป็นแบบจากครั้งที่ 2 ราคา108,200บาท (ไม่รวมค่าแรง) ลดทอนทางลาด(Ramp) จากทางเลือกแรก และ
ยังมีครัวในบ้าน เหมาะสมกับผู้สูงอายุ คนพิการ ที่ยังสามารถถัดตัวเพื่อออกมาสู่ภายนอกได้ และลุกเดิน พอช่วยพยุงตนเองได้
แบบทางเลือกที่ 3:เป็นแบบจากครั้งที่ 3 ราคา 80,000บาท(ไม่รวมค่าแรง) ลดทอนทางลาด(Ramp)จากทางเลือกแรก และ
เพิ่มชานบ้านจากทางเลือกที่2 เหมาะสมกับผู้สูงอายุ คนพิการ ที่ยังสามารถถัดตัวเพื่อออกมาสู่ภายนอกได้ และลุกเดิน พอช่วยพยุง
ตนเองได้ แบบนี้ต่างจากแบบที่2 คือไม่มีครัวในบ้าน โดยให้ชานหน้าบ้านเป็นพื้นที่เอนกประสงค์ทั้งเป็นครัวและนั่งเล่นแทน
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3 แนวทางด้านการดําเนินงาน: ที่ศึกษายังไม่ได้ประมาณการส่วนค่าแรง พบว่าที่ผ่านมา กองสวัสดิการสังคมเทศบาลฯได้รับ
ความร่วมมือสนับสนุนช่างจากภาคส่วนทหาร และวัสดุก่อสร้างจากร้านค้าในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก แสดงถึงความร่วมมือกันใน
ท้องถิ่น ประเด็นดังกล่าวจึงทําให้ราคาค่าก่อสร้างลดลงไปได้มาก ข้อสังเกตจากข้อมูลและประชุมปฏิบัติการพบว่าหากใช้อุปกรณ์
อํานวยความสะดวกสําหรับผู้สูงอายุ คนพิการ ตามท้องตลาดจะส่งผลให้ราคารวมสูงขึ้น จึงควรจัดหาวัสดุท้องถิ่นหรือประยุกต์วัสดุที่มี
ราคาประหยัดตามท้องตลาดมาใช้แทน เช่น ไม่ใช้ราจับสแตนเลสแต่ใช้ราวจับท่อแป๊บเหล็กแทน เป็นต้น
ผลการศึกษาด้านราคา และกรณีศึกษา
จากการเก็บข้อมูล ได้จัดทําแนวทางการปรับปรุง และศึกษาราคาเบื้องต้นเพื่อเสนอในการประชุมเชิงปฏิบัติการ และขอ
ข้อเสนอแนะ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของงบประมาณมีดังแผนภูมิที่ 1 (ทั้งนี้ราคายังไม่ได้รวมค่าแรงช่าง เนื่องจากการ
คาดการณ์ว่าจะหากําลังคนจากภาคส่วนต่างๆ มาช่วยกัน และในบางกรณีศึกษาไม่มีผลด้านราคาสังเขปเป็นรูปธรรมจึงยังไม่ได้นํา
มาร่วมในการระบุค่าตามแผนภูมิ) มีผลการศึกษาดังนี้

แผนภูมิที่ 1 การเปรียบเทียบการประมาณการครั้งแรก และราคาที่เหมาะสมจากข้อเสนอแนะ
การเปรียบเทียบการประมาณราคาครั้งแรก และครั้งหลังจากได้ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหาความเหมาะสมนั้นมีความ
เปลี่ยนแปลง โดยราคาเกือบทั้งหมดได้รับการเสนอแนะให้ปรับลดลงเนื่องจากเหตุผล กล่าวคือ คนพิการ และผู้สูงอายุ ไม่เฉพาะเพียง
20 กรณีตัวอย่างเท่านั้น ยังอีกมีจํานวนมากที่จําเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ ซึ่งต้องจัดสรรงบไว้ ประเด็นส่วนต่างด้านราคานี้เป็น
เหตุผลสําคัญต่อการชี้แจงให้กับภาคส่วนต่างๆ ได้ร่วมระดมทุน กําลัง การสนับสนุน ช่วยเหลือสังคมต่อไป
สรุปผลการศึกษา
จากการสํ ารวจกายภาพที่ อยู่ อาศั ยและบริเวณ และการสัม ภาษณ์ ได้ มี การสัง เคราะห์ข้ อมู ล ด้า นกายภาพที่อยู่ อาศั ย
ลักษณะข้อเสียเปรียบ (Handicap) พฤติกรรม (Behavior) การใช้พื้นที่ เงื่อนไขที่จํากัด รวมถึงงบประมาณ ที่มีผลต่อการจัดปรับปรุง
ที่อยู่อาศัย และการสร้างต้นแบบ อุบัติเหตุที่พบ ความต้องการปรับปรุงกายภาพของผู้สูงอายุและคนพิการ ทั้งนี้มีการศึกษาด้าน
บริการทางสังคมอื่นที่มีส่วนช่วยในการพิจารณา อันเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์สรุปด้วย ซึ่งรายละเอียดมีดังนี้
1) แนวทางปรับปรุงที่อยู่อาศัยและผู้สูงอายุ/คนพิการ: ยึดหลักการดูแลให้ได้ทั่วถึง จึงจําเป็นต้องเกลี่ยงบที่มีอย่างจํากัดโดยเฉลี่ย
20,000 บาท/หลัง (หรือตามความเหมาะสมโดยไม่รวมค่าแรงช่าง)พิจารณาตามความจําเป็นของผู้สูงอายุ คนพิการ ที่สอดคล้อง
กับพฤติกรรมให้สามารถดํารงชีวิตได้เป็นปกติในสภาพแวดล้อมเดิมอย่างเหมาะสมมากขึ้น ส่วนใหญ่ที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ คน
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พิการที่ยากไร้ มีจุดที่จําเป็นต้องเร่งปรับปรุงได้แก่ 1.ห้องน้ํา 2.หลังคาและโครงสร้าง และ3.พื้นและทางสัญจรตามลําดับ ทั้งนี้ได้
พยายามประยุกต์วัสดุที่นํามาใช้เป็นสิ่งอํานวยความสะดวกเพิ่มเติมเพื่อลดทอนค่าใช้จ่าย เช่น ราวจับในห้องน้ําได้ประยุกต์ใช้ท่อ
เหล็กแป๊บกลม/ไม้ไผ่ ที่หาซื้อได้ในตามชานเมืองขนาด1 ½”มาติดตั้งสูงจากพื้น 80 ซม.ให้กับผู้สูงอายุ/คนพิการได้ใช้ ทั้งนี้อ้างอิง
ตามมาตรฐานการออกแบบสภาพแวดล้อมและสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับทุกคน (สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
, 2556) และมาตรฐานขั้นต่ําสําหรับที่พักอาศัยและสภาพ แวดล้อมของผู้สูงอายุ (ไตรรัตน์ จารุทัศน์และคณะ,2548)
2) ต้นแบบที่อยู่อาศัยและผู้สูงอายุ และคนพิการ : หากเป็นไปได้ ใช้หลักการสร้างต้นแบบที่อยู่อาศัยเพื่อให้ยืม และใช้ได้หลายคน
ต่อไป โดยที่อยู่อาศัยต้นแบบต้องราคาประหยัดโดยมีราคาประมาณ 80,000 บาท/หลัง (ไม่รวมค่าแรง) เคลื่อนย้าย รื้อถอนได้ง่าย
หลักในการจัดทําต้นแบบมีสองแนวทาง คือ 1. แบบที่ผู้สูงอายุ คนพิการจําเป็นต้องใช้ทางลาด 2. แบบทั่วไป มี 3 ทางเลือก โดย
มีราคาที่แตกต่างกันการนําไปใช้อาจตามความเหมาะสมของแต่ละท้องถิ่นและสถานการณ์
3) แนวทางการดําเนินงาน : การปรับปรุงและสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ภายใต้งบที่จํากัด จําเป็นต้องอาศัยการร่วมมือกันจากหลายภาค
ส่วนในท้องถิ่นในการจัด ทําแบบ จัดหาวัสดุ กําลังคน การระดมความคิด ตลอดจนการร่วมมือดูแลกันในชุมชน ซึ่งแนวทาง
ดังกล่าวได้ดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ไปบ้างแล้ว ในระยะยาวก็ได้เตรียมแผนเพื่อสนับสนุนการร่วมมือในชุมชนต่อไปด้วย

อภิปรายผล
ผู้สูงอายุ/ คนพิการ ที่ยังต้องการความช่วยเหลือและใช้ชีวิตอยู่ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก มีอยู่เป็นจํานวนมาก ยากที่จะ
จัดสรรงบประมาณเพื่อช่วยเหลืออย่างเต็มกําลังได้ทั้งหมด เป็นเหตุให้งบประมาณที่สนับสนุนในการปรับปรุงที่อยู่อาศัย และเข้าไป
ดูแลด้านกายภาพเป็นไปอย่างจํากัด ส่งผลสะท้อนออกมาเป็นราคาตัวเลขที่ต้องเฉลี่ยให้กับผู้ต้องการความช่วยเหลืออย่างเท่าเทียมกัน
กลายเป็นจํานวนที่ค่อนข้างน้อย ซึ่งในมุมมองด้านการปรับปรุงให้เต็มประสิทธิภาพอาจมีข้อจํากัด จากการศึกษามาตรฐานราคาที่พอ
ยอมรับได้ในการปรับปรุงอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ย 20,000 บาท/หลัง แต่หากสร้างใหม่อยู่ที่ 80,000 บาท/หลัง เนื่องจากเงื่อนไขผู้สูงอายุ คน
พิการที่ทําการศึกษาเป็นผู้ยากไร้และต้องอาศัยอยู่ในที่ดินผู้อื่นเป็นเหตุแห่งข้อจํากัดในการช่วยเหลือ แต่ในทางตรงกันข้ามนั้นหากต้อง
ให้ผู้สูงอายุ/คนพิการย้ายที่อยู่ใหม่ก็เป็นไปได้ยากเนื่องจากมีความรักและติดถิ่นฐาน และต้องการอยู่ใกล้ที่อยู่เดิมร่วมกับเพื่อนบ้านใน
สภาพแวดล้อมเดิม ในวิธีการคิด (Ideal) หากเป็นไปได้ที่อยู่อาศัยต้นแบบอาจเป็นการยืมเพื่อใช้งาน และส่งต่อให้ผู้สูงอายุคนอื่นได้ใช้
ต่อไปได้ ซึ่งต้นแบบที่ได้ยังต้องพัฒนาประยุกต์ปรับให้เหมาะสมในแต่ละกรณีและพื้นที่ต่อไป อย่างไรก็ตามการร่วมมือร่วมใจกันจาก
หลายภาคส่วน อาทิ ประชาชนในชุมชน หน่วยงานของทหาร ผู้ประกอบการ สถาบันการศึกษา ตลอดจนเทศบาลนครพิษณุโลก เป็น
ส่วนช่วยขับเคลื่อนให้การพัฒนาที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ คนพิการ ที่ยากไร้ ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกบรรลุผล และเป็นการเริ่มต้น
ที่ดีในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มคนทุกคนได้ต่อไป สอดคล้องกับนโยบายท้องถิ่น
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บทคัดย่อ
สื่อดิจิทัลมีบทบาทสําคัญมากในกระบวนการเรียนการสอน เนื่องจากเป็นตัวกลางที่ช่วยให้การสื่อสารระหว่างผู้สอนและ
ผู้ เรี ยนดํ าเนิ นไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิภ าพ ช่ ว ยให้ผู้ เรี ย นเข้ า ใจเนื้ อ หาบทเรี ยนได้ ถู ก ต้ อ งและบรรลุ ผ ลสํา เร็จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ห รื อ
จุดมุ่งหมายที่กําหนดไว้ได้ สื่อเพื่อการการเรียนการสอนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับการความเจริญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีในด้านต่างๆ ส่งผลให้มีการพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนการสอนขึ้นเป็นจํานวนมาก เช่น แอนิเมชัน อินโฟกราฟิก มัลติมีเดีย
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แต่การพัฒนาสื่อเพื่อสนับสนุนกระบวนการเรียนการสอนต้องอาศัยการบูรณาการความรู้และทักษะในการผลิต
สื่อ การออกแบบระบบการเรียนการสอน การทดสอบและประเมินผล เป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ
คําสําคัญ : -

ABSTRACT
Digital media currently plays an important role in teaching-learning process as the medium that build
up the effective communication between teachers and students. It also facilitates students to understand more
about the lessons and to accomplish the learning objective as planned. Nowadays, the media for has been
developed constantly in order to keep up with the advancement of modern technologies, so number of
instructional media has also been introduced to the society e.g. animation, infographic, multimedia, electronic
book (E-book), etc. However, the development of the instructional media requires an integration between the
knowledge body and the media production, lesson plan design, and assessment and evaluation to determine a
certain direction for developing the effective instructional media.
Keyword : -
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บทนํา
ปัจจุบันสื่อดิจิทัลได้ถูกนํามาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน เนื่องจากผู้เรียนสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ ผ่านสื่อดิจิทัลได้
ดีกว่าการเรียนรู้แบบฟังการบรรยายจากครูผู้สอนเพียงอย่างเดียว โดยสื่อดิจิทัลที่ใช้ในการเรียนการสอนนั้น ต้องได้รับการออกแบบ
และพัฒนาให้เหมาะสมกับผู้เรียน และเชื่อมโยงกับเนื้อหาบทเรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้สูงสุด โดยสื่อดิจิทัล
ประเภทแอนิเมชัน 2 มิติ เป็นสื่อที่ได้รับความนิยมนํามาใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งมีหลายประเภท เช่น การ์ตูนแอนิเมชัน แฟลช
แอนิเมชัน และอินโฟกราฟิกแอนิเมชัน โดยมีกระบวนการผลิตที่แตกต่างจากการผลิตภาพยนตร์แอนิเมชัน 2 มิติ ที่มีโครงสร้าง
เครือข่ายการผลิตขนาดใหญ่ และมีรายละเอียดปลีกย่อยในการผลิตมากมาย การนําแอนิเมชัน 2 มิติ มาใช้ในการเรียนการสอนเป็น
การบูรณาการระหว่างการออกแบบบทเรียน (Instructional design) โดยใช้คุณสมบัติของแอนิเมชัน เพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอน
แต่การนําแอนิเมชันแต่ละประเภทไปใช้ก็มีความแตกต่างกันตามลักษณะเฉพาะของรายวิชา เนื้อหา ตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ตาม
ลักษณะเฉพาะของผู้เรียน และประเภทของแอนิเมชัน จําเป็นต้องได้รับผ่านการออกแบบและพัฒนาอย่างเป็นระบบ
การออกแบบระบบการเรียนการสอนนั้น เป็นวิธีการวิเคราะห์เงื่อนไขการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
ซึ่งพื้นฐานของการออกแบบการสอนขึ้นอยู่กับจิตวิทยาการสอน วิธีการระบบ และการสื่อสาร ปัจจุบันมีการพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนหลากหลายแนวคิด เช่น รูปแบบของสถาบันพัฒนาการสอนสหรัฐอเมริกา (IDI) รูปแบบของกาเย บริกส์และแวกเกอร์
(Gagne, Briggsand Wager Model) รูปแบบของแคมพ์ มอริสันและรอส(Kemp, Morrison and RossModel) รูปแบบของดิคค์
และคาเรย์ (Dick and Carey Model) รูปแบบ (Model) เหล่านี้ ได้รับการตรวจสอบ ทดสอบ และปรับปรุงมาแล้ว ก่อนที่จะเป็น
รู ป แบบที่ ส มบู ร ณ์ ที่ เ ชื่ อได้ ว่า ถ้ า นํา ไปใช้ แ ล้ วจะทํ า ให้มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลในการสอนอย่า งสู ง สุ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ทธิผลนี้ จะเกิ ดขึ้นอย่างแน่นอนไม่ ว่าจะใช้กั บจุด มุ่ งหมายในการสอนลั กษณะใด แม้ผู้เรียนจะมีความแตกต่างกั นเพียงใด
สถานการณ์สิ่งแวดล้อมหรือสื่อการสอนที่แตกต่างกันออกไปรูปแบบอันหลากหลายนี้จะมีความแตกต่างกันออกไปในรายละเอียด แต่
เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้วจะเห็นว่า ความแตกต่างนั้นมีไม่มากนัก อย่างไรก็ตาม รูปแบบการเรียนการสอนใดๆ ก็จะยึดแนวทางของ
รูปแบบดั้งเดิม (Generic model) ซึ่งประกอบด้วย การวิเคราะห์ (Analysis)การออกแบบ (Design) การพัฒนา (Development)
การนําไปใช้ (Implementation) การประเมินผล (Evaluation) หรือที่เรียกว่า ADDIE Model (ฉลอง ทับศรี, ม.ป.ป.) การออกแบบ
ระบบการเรียนการสอนนั้น ไม่ใช่การออกแบบและสร้างระบบการสอนขึ้นใหม่ แต่เป็นกระบวนการนํารูปแบบที่มีผู้คิดสร้างไว้แล้วมา
ประยุกต์ใช้ ซึ่งจําเป็นต้องออกแบบตามขั้นตอนต่างๆ ของรูปแบบนั้นๆ ทั้งนี้ เนื่องจากรูปแบบที่มีผู้สร้างไว้ให้นั้นเป็นเพียงกรอบและ
แนวทางในการดําเนินงานเท่านั้น รายละเอียดต่างๆ ภายในขั้นตอนจะแตกต่างกันออกไปตามสภาพปัญหา จุดมุ่งหมายของการเรียน
การสอน ลักษณะของผู้เรียน และเงื่อนไขต่างๆ (วิชิต สุรัตน์เรืองชัย, 2550)
ในยุคทีม่ ีข้อมูลข่าวสารมากมายจนไม่มีเวลาเพียงพอที่จะบริโภคข้อมูลเหล่านั้นได้ทั้งหมด สื่ออินโฟกราฟิกและอินโฟ
กราฟิกแอนิเมชัน จึงเข้ามามีบทบาทช่วยทําให้สามารถบริโภคข้อมูลได้ง่ายและเร็วขึ้น อินโฟกราฟิก เป็นศาสตร์และศิลป์แห่งการ
สื่อสาร เป็นการนําข้อมูลที่มีความซับซ้อนมาจัดกระทําให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นโดยใช้ภาพกราฟิกที่สวยงามเป็นตัวช่วย อินโฟกราฟิกเป็น
สื่อที่นําเสนอข้อมูลด้วยภาพ ตัวเลขหรือความรู้ ใช้แสดงข้อมูลที่ซับซ้อน ซึ่งจะต้องมีการอธิบายอย่างรวดเร็วและชัดเจน เช่น
สัญลักษณ์ในแผนที่ข่าวสารซึ่งต้องใช้เทคนิคในการเขียนและการศึกษาค้นคว้า อินโฟกราฟิกยังถูกใช้อย่างกว้างขวางโดยเป็นเครื่องมือ
ของนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ และสถิติ เพื่อความสะดวกในกระบวนการของการพัฒนาและการสื่อสารข้อมูลทาง
ความคิดเป็นการสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองของมนุษย์ ซึ่งมีความสําคัญไม่น้อยไปกว่าการสอนภายในห้องเรียน เนื่องจากการเพิ่ม
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และกระจายตัวขององค์ความรู้อย่างรวดเร็วทําให้ผู้เรียนต้องแสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม การกระตุ้นให้เกิดความ
ต้องการเรียนรู้ จึงเป็นประเด็นที่สําคัญอย่างยิ่งของการศึกษา
จากที่ได้กล่าวมา การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบดิจิทัลให้มีคณ
ุ ภาพนั้น จําเป็นต้องอาศัยการวางแผน การออกแบบ
เครื่องมือ อุปกรณ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เทคนิควิธีการต่างๆ รวมทัง้ การทดสอบและการประเมินผล เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ ดังนั้น ในบทความนีจ้ ะใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบดั้งเดิม (Generic Model) หรือ ADDIE Model
(มนต์ชัย เทียนทอง, 2548) ระบบและกระบวนการผลิตภาพยนตร์แอนิเมชัน 2 มิติร่วมสมัย (นิพนธ์ คุณารักษ์, 2554) และการ
ออกแบบอินโฟกราฟิกส์ (Ross, Anders, 2009) มาเป็นกรอบและแนวทางในการออกแบบสื่ออินโฟกราฟิกแอนิเมชัน เพื่อการเรียนรู้
ตามรูปแบบที่ประยุกต์ขึ้น ดังแผนภูมิ 1

แผนภูมิที่ 1 การออกแบบอินโฟกราฟิกแอนิเมชันเพื่อการเรียนรู้ตามรูปแบบ ADDIE modelโดยที่ประยุกต์ขึ้นจากรูปแบบการเรียน
การสอนแบบดั้งเดิม (Generic Model) หรือ ADDIE Model(มนต์ชัย เทียนทอง, 2548) ระบบและกระบวนการผลิตภาพยนตร์
แอนิเมชัน 2 มิตริ ่วมสมัย (นิพนธ์ คุณารักษ์, 2554) และการออกแบบอินโฟกราฟิกส์ (Ross, Anders, 2009)
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การออกแบบอินโฟกราฟิกแอนิเมชันเพื่อการเรียนรู้ รูปแบบ ADDIE Modelมีกระบวนการดังนี้
1. การวิเคราะห์ (Analysis)
เป็นขั้นตอนแรกของรูปแบบการสอน ADDIE ซึ่งมีความสําคัญยิ่ง เนื่องจากเป็นขั้นตอนที่ส่งผลไปยังขั้นตอนอื่นๆ
ทั้งระบบ ถ้าการวิเคราะห์์ไม่ละเอียดเพียงพอ จะทําให้ขั้นตอนต่อไปขาดความสมบูรณ์ ในขั้นตอนนี้จึงใช้เวลาดําเนินการค่อนข้างมาก
เมื่อเปรียบเทียบกับขั้นตอนอื่นๆ โดยจะต้องพิจารณาในประเด็นต่างๆ ดังนี้
1.1 ประเมินความต้องการกลุ่มผู้เรียน การออกแบบอินโฟกราฟิกข้อมูลหรือเนื้อหาไม่ซับซ้อนผู้รับข้อมูลอาจรับรู้
ได้ทันที หากเป็นข้อมูลที่มีความซับซ้อนมากๆ การรับรู้ข้อมูลต้องอาศัยประสบการณ์การเรียนรู้ในอดีตจนถึงปัจจุบันดังนั้นควรกําหนด
เรื่องหรือเนื้อหาสาระในการเรียนรู้ให้สอดคล้องเหมาะสมกับผู้เรียน
1.2 กํา หนดเนื้อ หาทั้ งหมดและเป้า หมายของการจัด ทํ าสื่ อ เป็ น การกํ าหนดเรื่ อ งหรื อ เนื้ อหาสาระ ตลอดจน
วัตถุประสงค์สําคัญที่จะนําไปสู่การรับรู้ข้อมูล และกําหนดเป้าหมายของการจัดทําอินโฟกราฟิกแอนิเมชันเพื่อการเรียนรู้ ซึ่งจะเป็นตัว
กําหนดการนําเสนอข้อมูลให้ออกมาในรูปแบบใด ซึ่งประกอบด้วย
1) อินโฟกราฟิกสําหรับงานทางสถิติ (Statistical Based Information Graphics)

ภาพ 1 อินโฟกราฟิกสถิติยอดการผลิตอาหารจานด่วน ในประเทศสหรัฐอเมริกา
ที่มา http://www.statista.com/topics/863/fast-food/
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2) อินโฟกราฟิกแสดงการเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลา (Timeline Based Information Graphics)

ภาพ 2 อินโฟกราฟิกแสดงช่วงเวลาของเครื่องเล่นวิดีโอเกม
ที่มา http://wordpress.ed.pacificu.edu/ggillett/2012/09/11/project-1-information-graphics-george-gillett/
3) อินโฟกราฟิกแสดงขั้นตอนการทํางานกระบวนการทํางาน (Process Based Information Graphics)

ภาพ 3 อินโฟกราฟิกขั้นตอนการแปรรูปเมล็ดกาแฟไปสู่การบริโภค
ที่มา https://www.behance.net/gallery/6767489/Information-Graphics-Sustainability-Standards
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4) อินโฟกราฟิกแบบภูมิศาสตร์ (Location or Geography Based Information Graphics)

ภาพ 4 อินโฟกราฟิกพื้นที่การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลา
ที่มา http://www.broadstreetmaps.org/blog/
1.3 โครงร่างของเนื้อหา การรวบรวมหัวข้อหรือประเด็นที่เหมือนกันไว้ด้วยกัน หรือตัดที่ซ้ําซ้อนออก เรียงลําดับ
ขั้นตอนของหัวข้อหรือประเด็น ก่อนที่จะใส่รายละเอียดในแต่ละส่วนของเนื้อหาต่อไป
1.4 วางแผนการประเมินผล กลุ่มผู้เรียนศึกษาเนื้อหาด้วยตนเองและวัดผลโดยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล คือ แบบประเมินการรับรู้
2. การออกแบบ (Design)
เป็นขั้นตอนที่ดําเนินการต่างๆ ที่จะนําไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยจัดทําอินโฟกราฟิกแอนิเมชัน ตามแนวทางที่ได้
จากขั้นตอนการวิเคราะห์โดยจะต้องพิจารณาในประเด็นต่างๆพร้อมภาพประกอบที่ 5-20 (พงษ์พิพัฒน์ สายทอง, 2557) ดังนี้
2.1 ออกแบบบทเรียน กําหนดให้กลุ่มผู้เรียนได้ศึกษาเนื้อหาจากอินโฟกราฟิกแอนิเมชัน ผลงานที่เกิดจากการ
เรียนรู้อาจมีความหลากหลายตามประสบการณ์ของกลุ่มผู้เรียน ถึงแม้จะเรียนรู้จากสื่อเดียวกัน
2.2 ออกแบบผังงาน เพื่อให้เห็นโครงสร้างโดยภาพรวมของอินโฟกราฟิกแอนิเมชัน ซึ่งจะแสดงถึงความเกี่ยวข้อง
ของส่วนที่สําคัญต่างๆ
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ภาพ 5 ผังงานขั้นตอนการทําวิทยานิพนธ์
ที่มา:การพัฒนาโมชันอินโฟกราฟิก เรื่องกระบวนการวิจัยสําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (พงษ์พิพัฒน์ สายทอง, 2557)
2.3 สร้างแบบประเมินการรับรู้ เพื่อประเมินการรับรู้เนื้อหาข้อมูลที่นําเสนอ และแบบสอบถามความพึงพอใจ เพื่อ
วัดทัศนคติต่อการใช้อินโฟกราฟิกแอนิเมชันที่พัฒนาขึ้น
2.4 เขียนบทบรรยายจากโครงร่างเนื้อหา และทําการบันทึกเสียงเพื่อคํานวณเวลา (timing)
การเคลื่อนไหวต่างๆ
2.5 จัดทําสตอรี่บอร์ด เพื่อให้เห็นภาพรวมของการนําเสนอข้อมูลในอินโฟกราฟิกแอนิเมชัน
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ภาพ 6 สตอรี่บอร์ด
ที่มา : การพัฒนาโมชันอินโฟกราฟิก เรื่องกระบวนการวิจัยสําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (พงษ์พิพัฒน์ สายทอง, 2557)
2.6 ออกแบบภาพกราฟิก ฉากหลัง และอุปกรณ์ประกอบ เป็นการออกแบบเพื่อค้นหารูปแบบในการนําเสนอ
เนื่องจากข้อมูลหนึ่งๆ มีหลายรูปแบบที่จะนําเสนอข้อมูลนั้นให้ออกมาเป็นรูปธรรมได้ ให้มีความชัดเจน ไม่สร้างความสับสน ต้องเลือก
รูปแบบทีม่ ีประสิทธิผลมากที่สุด ซึ่งพิจารณาจากวิธีการนําเสนอเนื้อหา
ซึ่งประกอบด้วย
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1) สร้างเป็นเรื่องราวให้เหมือนอยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงๆ (Simulation)

ภาพ 7 การนําเสนอเนื้อหาแบบเป็นเรื่องราว
ที่มา : การพัฒนาโมชันอินโฟกราฟิก เรื่องกระบวนการวิจัยสําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (พงษ์พิพัฒน์ สายทอง, 2557)
2) จําลองสถานการณ์ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ในโลกความเป็นจริงให้เป็นรูปธรรมทีอ่ ธิบายได้ (Modeling)

ภาพประกอบ 8 การจําลองสถานการณ์
ที่มา : การพัฒนาโมชันอินโฟกราฟิก เรื่องกระบวนการวิจัยสําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (พงษ์พิพัฒน์ สายทอง, 2557)
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3) ลําดับความสําคัญของข้อมูลและจัดวางข้อมูลเพื่อให้กลุ่มผู้เรียนเข้าถึงข้อมูลได้ครบถ้วน (Information Hierarchy)

ภาพ 9 การลําดับความสําคัญของข้อมูลและจัดวางข้อมูล
ที่มา : การพัฒนาโมชันอินโฟกราฟิก เรื่องกระบวนการวิจัยสําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาการสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พงษ์พิพัฒน์ สายทอง, 2557)
4) การออกแบบให้มีความเรียบง่าย โดยนําส่วนประกอบที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลออกไปให้หมด มีการคุมโทนสีโดยรวมของ
งาน (Simple and Clarity)

ภาพ 10 การออกแบบให้มีความเรียบง่าย
ที่มา : การพัฒนาโมชันอินโฟกราฟิก เรื่องกระบวนการวิจัยสําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาการสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พงษ์พิพัฒน์ สายทอง, 2557)
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5) การเพิ่มข้อมูลเสริมหรือส่วนประกอบเสริม จะมีส่วนช่วยทําให้เข้าใจได้ดียิ่งขึ้น (Adding Redundancy)

ภาพ 11 การเพิ่มข้อมูลเสริมหรือส่วนประกอบเสริม
ที่มา : การพัฒนาโมชันอินโฟกราฟิก เรื่องกระบวนการวิจัยสําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาการสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พงษ์พิพัฒน์ สายทอง, 2557)
6) การออกแบบในลักษณะของสาเหตุและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น (Cause and Effect)

ภาพ 12 การออกแบบในลักษณะของสาเหตุและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
ที่มา : การพัฒนาโมชันอินโฟกราฟิก เรื่องกระบวนการวิจัยสําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาการสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พงษ์พิพัฒน์ สายทอง, 2557)
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7) การจับคู่และเปรียบเทียบ เป็นลักษณะของสาเหตุและผลลัพธ์ (Comparison)

ภาพ 13 การจับคู่และเปรียบเทียบ เป็นลักษณะของสาเหตุและผลลัพธ์
ที่มา : การพัฒนาโมชันอินโฟกราฟิก เรื่องกระบวนการวิจัยสําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาการสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พงษ์พิพัฒน์ สายทอง, 2557)
8) นําเสนอข้อมูลในหลายๆ มิติ (Multiple Dimension)

ภาพ 14 นําเสนอข้อมูลในหลายๆ มิติ
ที่มา : การพัฒนาโมชันอินโฟกราฟิก เรื่องกระบวนการวิจัยสําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาการสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พงษ์พิพัฒน์ สายทอง, 2557)
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3. การพัฒนา (Development)
เป็นขั้นตอนที่นําผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนการออกแบบมาดําเนินการต่อเป็นการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อพัฒนา
เป็นอินโฟกราฟิกแอนิเมชันตามแผนการที่วิเคราะห์ไว้ตั้งแต่ขั้นตอนแรก โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ได้มาซึ่งสื่อต้นแบบพร้อม
จะนําไปทดลองใช้ในขั้นตอนต่อไป ซึ่งประกอบด้วยการดําเนินการต่างๆ ดังนี้
3.1 จัดวางองค์ประกอบงาน (Layout) โดยนําเอาแนวคิดหลักการในการนําเสนอข้อมูล สตอรี่บอร์ด และงาน
ออกแบบต่างๆ มาพิจารณาลักษณะของการออกแบบจัดวางองค์ประกอบต่างๆ ในแต่ละฉากแต่ละช็อต ให้มีภาพรวมของงานไปใน
ทิศทางเดียวกัน

ภาพ 15 จัดวางองค์ประกอบงาน
ที่มา : การพัฒนาโมชันอินโฟกราฟิก เรื่องกระบวนการวิจัยสําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาการสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พงษ์พิพัฒน์ สายทอง, 2557)
3.2 วาดภาพลายเส้นและตัดเส้น นําภาพกราฟิก ฉากหลังและอุปกรณ์ประกอบที่ได้จากขั้นตอนการออกแบบ
มาวาดลายเส้น และวาดแยกส่วนที่เคลื่อนไหวออกเป็นชิ้น (Cut Out) เพื่อนํามาประกอบเชื่อมต่อกันตามจุดข้อต่อต่างๆ สําหรับทํา
เป็นดิจิทัลแอนิเมชัน 2 มิติ อาจวาดในกระดาษแล้วนํามาสแกนหรือวาดแบบดิจิทัลโดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshopหรือ
โปรแกรมสําหรับงานลงสีแบบดิจิทัลอื่นๆ
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ภาพ 16 วาดภาพลายเส้นและตัดเส้น
ที่มา : การพัฒนาโมชันอินโฟกราฟิก เรื่องกระบวนการวิจัยสําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาการสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พงษ์พิพัฒน์ สายทอง, 2557)
ตัดเส้นภาพลายเส้นโดยคํานึงถึงการต่อเส้นให้ตดิ ต่อกันทุกจุด ไม่ให้มีส่วนขาด เพื่อให้เกิดพื้นที่อาณาบริเวณของส่วนต่างๆ
ที่สามารถจะลงสีได้งา่ ย ได้ด้วยการใช้การคลิกเพื่อเทสีครั้งเดียวในแต่ละส่วน
โดยใช้โปรแกรม Adobe Illustrator หรือโปรแกรมสําหรับงานลงสีแบบดิจิทัลอื่นๆ
3.3 การเลือกใช้สี พื้นผิวและลงสีภาพกราฟิกและฉากหลัง ในงานออกแบบอินโฟกราฟิกข้อมูลหนึ่งๆ
ประกอบไปด้วยข้อมูลที่ซับซ้อนหลายรูปแบบ การเลือกใช้สีเพื่อแยกแยะข้อมูลและการแบ่งเนื้อหาเป็นส่วนๆ ทําให้สามารถรับรู้ได้ง่าย
และรวดเร็ว เป็นการลงสีแบบดิจิทัล (Digital Painting) โดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshopหรือโปรแกรมสําหรับงานลงสีแบบ
ดิจิทัลอื่นๆ

ภาพ 17 การเลือกใช้สี พื้นผิวและลงสีภาพกราฟิกและฉากหลัง
ที่มา : การพัฒนาโมชันอินโฟกราฟิก เรื่องกระบวนการวิจัยสําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาการสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พงษ์พิพัฒน์ สายทอง, 2557
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3.4 การเลือกรูปแบบ ขนาด สีและการจัดเรียงตัวอักษร การเลือกใช้ตัวอักษรและการจัดเรียงตัวอักษรที่มี
ประสิทธิภาพสามารถทําให้งานออกแบบเพื่อนําเสนอข้อมูลบรรลุวัตถุประสงค์ที่สําคัญของอินโฟกราฟิกแอนิเมชันได้ ช่วยสร้างความ
น่าสนใจ ดึงดูดใจและมีเอกลักษณ์ ซึ่งต้องมีความสอดคล้องกับภาพกราฟิกและฉากหลังด้วย

ภาพ 18 การเลือกรูปแบบ ขนาด สี และการจัดเรียงตัวอักษร
ที่มา:การพัฒนาโมชันอินโฟกราฟิก เรื่องกระบวนการวิจัยสําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาการสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พงษ์พิพัฒน์ สายทอง, 2557)
3.5 จัดองค์ประกอบภาพ (Composite) เป็นการรวบรวมองค์ประกอบของงานแต่ละส่วนที่เตรียมไว้ เช่น
ภาพกราฟิก ตัวอักษร และฉากหลัง มาจัดรวมไว้ด้วยกันตามสตอรี่บอร์ด

ภาพ 19 จัดองค์ประกอบภาพ
ที่มา : การพัฒนาโมชันอินโฟกราฟิก เรื่องกระบวนการวิจัยสําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาการสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พงษ์พิพัฒน์ สายทอง, 2557)
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3.6 ตัดต่อภาพ หลังจากจัดองค์ประกอบภาพแล้วจะถูกนํามาตัดต่อเรียงร้อยเข้าด้วยกันเป็นฉาก (Scene) โดย
ใช้โปรแกรม AdobePremiereหรือโปรแกรมตัดต่ออื่นๆ

ภาพ 20 ตัดต่อภาพ
ที่มา : การพัฒนาโมชันอินโฟกราฟิก เรื่องกระบวนการวิจัยสําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาการสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พงษ์พิพัฒน์ สายทอง, 2557)
3.7 บันทึกเสียง ประกอบด้วย เสียงดนตรีและเสียงประกอบต่างๆ มาทําการบันทึก แยกเสียง ผสมเสียง
(mixing) ทั้งหมด ในขั้นตอนนี้อาจมีการบันทึกเสียงบรรยายเพิ่มเติมให้มีความสมบูรณ์
3.8 ประเมินคุณภาพอินโฟกราฟิกแอนิเมชันที่พัฒนาขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญ และปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตาม
คําแนะนํา
3.9 บันทึกไฟล์อินโฟกราฟิกแอนิเมชันก่อนนําไปทดลองใช้
4. การนําไปใช้ (Implementation)
เป็นการนําอินโฟกราฟิกแอนิเมชันที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้กับกลุ่มผู้เรียนตามวิธีการที่วางแผนไว้ตงั้ แต่ต้น โดย
ให้กลุ่มผู้เรียนใช้อินโฟกราฟิกแอนิเมชัน ซึ่งเป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเองผ่านคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นที่สามารถเล่นไฟล์ได้
5. การประเมินผล (Evaluation)
เป็นขั้นตอนสุดท้ายของรูปแบบการเรียนรู้ เพื่อประเมินผลอินโฟกราฟิกแอนิเมชันเมื่อกลุ่มผู้เรียนได้เรียนรู้
เนื้อหาข้อมูลจากอินโฟกราฟิกแอนิเมชันแล้ว จึงทําการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยให้ทาํ แบบประเมินการรับรู้และแบบสอบถามความพึง
พอใจ จะทําให้ทราบผลการเรียนรู้ว่าเป็นไปตามทีค่ าดหวังไว้อย่างไร มีจุดอ่อนข้อบกพร่อง หรือประเด็นที่ควรแก้ไขอย่างไร เพื่อนําไป
ปรับปรุงระบบการเรียนการสอนและสื่อการเรียนรู้ให้มคี ุณภาพ
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สรุป
การออกแบบอินโฟกราฟิกแอนิเมชันเพื่อการเรียนรู้สามารถนําเสนอและเชื่อมโยงความรู้ของเนื้อหาต่างๆ เพื่อการเรียนรู้
ได้ โดยอาศัยรูปแบบการเรียนการสอน ระบบและกระบวนการผลิตภาพยนตร์แอนิเมชัน 2 มิติ และการออกแบบอินโฟกราฟิก เป็น
แนวทางในการพัฒนาสื่อเรียนรู้ ซึ่งอินโฟกราฟิกแอนิเมชันช่วยกระตุ้นความสนใจและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองแก่ผู้เรียน
สนับสนุนให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลอื่นเพิ่มเติม มีความยืดหยุ่นในการเรียนรู้ กลุ่มผู้เรียนสามารถที่จะทบทวนเนื้อหา
และเรียนรู้ซ้ําได้ จึงกล่าวได้ว่า แอนิเมชันมีความเหมาะสมที่จะนํามาใช้ในการเรียนการสอน และเป็นสื่อที่มีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งต่อ
การเรียนการสอนในอนาคต
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หลักเกณฑ์และคําแนะนําสําหรับผูเ้ ขียนบทความ
วารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Art and Architecture Journal
Naresuan University (AJNU) เป็นวารสารที่ตีพิมพ์เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ความก้าวหน้าของผลงานวิชาการ บทความวิจัย
และบทความวิชาการทางสาขาศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม ให้แก่คณาจารย์ นิสิต และนักวิชาการทั้งในและนอกสถาบัน
และนอกจากนั้นยังใช้เป็นสื่อกลางรายงานและแลกเปลี่ยนผลการวิจัย แนวความคิด หรือความรู้ที่เป็นประโยชน์และมีคุณค่า
ที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิชาการ และการวิจัยทางสาขาศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม ซึ่งวารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีหลักเกณฑ์ในการนําผลงานมาตีพิมพ์ในวารสารฯ โดยจะต้องได้รับการตรวจสอบทางวิชาการ
จากผู้ทรงคุณวุฒิก่อน เพื่อให้วารสารมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล สามารถนําไปใช้ประโยชน์และอ้างอิงได้ต่อไปในอนาคต
ผลงานที่ส่งมาตีพิมพ์จึงต้องมีสาระน่าสนใจ เป็นผลงานที่ทบทวนความรู้เดิมหรือองค์ความรู้ใหม่ที่ทันสมัย และจะต้องเป็น
ผลงานที่ไม่เคยเสนอหรือกําลังเสนอเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการใดมาก่อน โดยวารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร รับตีพิมพ์ต้นฉบับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
1. ประเภทของผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
1.1 บทความวิชาการ (Article) เป็นบทความที่เขียนขึ้นในลักษณะวิเคราะห์วิจารณ์ หรือเสนอแนวคิดใหม่ๆ จาก
พื้นฐานทางวิชาการที่ได้เรียบเรียงจากผลงานทางวิชาการของตนเองหรือของผู้อื่น หรือเป็นบทความทางวิชาการที่เขียนขึ้น
เพื่อเป็นความรู้ที่มีประโยชน์แก่คนทั่วไป
1.2 บทความวิจัย (Research Article) เป็นบทความที่มีการค้นคว้าอย่างมีระบบและมีความมุ่งหมายชัดเจน
เพื่อให้ ได้ข้อมู ลหรือหลักการบางอย่ างที่จะนําไปสู่ความก้าวหน้า ทางวิชาการ หรือการนําวิชาการมาประยุก ต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ บทความวิจัยมีลักษณะเป็นเอกสารที่มีรูปแบบของการวิจัยตามหลักวิชาการ เช่น มีการตั้งสมมติฐานหรือมีการ
กําหนดปัญหาที่ชัดเจนสมเหตุผล โดยจะต้องระบุวัตถุประสงค์ที่เด่นชัดแน่นอน มีการรวบรวมข้อมูล พิจารณาวิเคราะห์
ตีความและสรุปผลการวิจัยที่สามารถให้คําตอบหรือบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการได้
2. การจัดเตรียมต้นฉบับ
2.1 บทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 14
ในการจัดเตรียมบทความ
2.2 ใส่เลขหน้ากํากับทุกหน้าตรงด้านล่างตรงกลางของกระดาษ A4
2.3 ชื่อเรื่อง: ไม่ควรเกิน 100 ตัวอักษรรวมเว้นวรรค
2.4 ชื่อผู้เขียนบทความ:อยู่ถัดมาจากชื่อเรื่อง หากมีผู้เขียนบทความหลายคนที่สังกัดต่างหน่วยงานกันให้ใช้ตัวอักษร
อารบิคตัวเล็กกํากับเหนือตัวอักษรสุดท้ายของนามสกุลแต่ละคนใส่เครื่องหมายจุลภาค (,.comma) ถัดจากตัวอักษรอารบิค
ตามด้วยเครื่องหมายดอกจัน (asterisk) สําหรับผู้เขียนบทความสําหรับติดต่อ
2.5 ที่อยู่ผู้เขียนบทความ: อยู่ถัดลงมาจากชื่อผู้เขียนบทความ ให้เขียนเรียงลําดับตามตัวอักษรอารบิคที่กํากับไว้ใน
ส่วนของชื่อผู้เขียนบทความ
2.6 อีเมล์ผู้เขียนบทความ: อยู่ถัดจากที่อยู่ของผู้เขียนบทความ ให้ใส่อีเมล์ของผู้เขียนบทความที่สามารถติดต่อได้ใน
ระหว่างดําเนินการ
2.7 บทคั ด ย่ อ (abstart) หรื อ บทสรุ ป (summary): ให้ มี เ พี ย งย่ อ หน้ า เดี ย วโดยไม่ ใ ช้ หั ว ข้ อ ย่ อ ยในบทคั ด ย่ อ
ระบุความยาวไม่เกิน 300 คํา หากเป็นบทความภาษาไทย ต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผู้เขียนบทความควร
กําหนดคําสําคัญ (keywords) ของเรื่อง แต่ไม่ควรเกิน 5 คํา

2.8 องค์ประกอบของบทความ
2.8.1 บทความวิชาการ ประกอบด้วย
1.ส่วนนํา
- ชื่อเรื่อง
- ชื่อผู้เขียนบทความ (ระบุผู้เขียนบทความสําหรับติดต่อ)
- ที่อยู่ผู้เขียนบทความ/สังกัด (ภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัย จังหวัดและอีเมล์ผู้เขียนบทความ)
2.บทสรุป (Summary) คําสําคัญ (Keywords ) จํานวนไม่เกิน 5 คํา
3.เนื้อหา - บทนํา (Introduction)
- เนื้อหาในแต่ละประเด็น
- ส่วนสรุปประเด็น (Conclusion) เพื่อขมวดปมเรื่องที่นําเสนอ พร้อมข้อเสนอแนะจากผู้เขียนบทความ
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวสําหรับให้ผู้อ่านได้พิจารณาประเด็นที่น่าสนใจต่อไป
2.8.2 บทความวิจัย ประกอบด้วย
1.หน้าชื่อเรื่อง - ชื่อเรื่อง
- ชื่อผู้เขียนบทความ (ระบุผู้เขียนบทความสําหรับติดต่อ)
- สังกัด (ภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัย จังหวัด) และอีเมล์ผู้เขียนบทความ
2.บทคัดย่อ
- บทคัดย่อต้องระบุถึงความสําคัญของเรื่อง วัตถุประสงค์ วิธีการศึกษา
ผลการศึกษา และบทสรุป ความยาวไม่เกิน 300 คํา
3.เนื้อหาบทความ- บทนํา (ความสําคัญของที่มา ปัญหาของงานวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย)
- วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
- ผลการศึกษา
- อภิปรายผลการศึกษา
- สรุปผลการศึกษา
- กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)
2.9 เอกสารอ้างอิง: เอกสารที่นํามาอ้างอิงควรได้มาจากแหล่งที่มีการตีพิมพ์ชัดเจน อาจเป็นวารสาร หนังสือหรือ
ข้อมูลอินเตอร์เน็ตก็ได้ ทั้งนี้ผู้เขียนบทความต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงทั้งหมด ก่อนส่งต้นฉบับ
ผู้เขียนบทความควรตรวจสอบถึงความถูกต้องของการอ้างอิงเอกสาร เพื่อป้องกัน ความล่า ช้าในการตีพิมพ์บทความ
เนื่องจากบทความที่การอ้างอิงไม่ถูกต้องจะไม่ได้รับการส่งต่อเพื่อพิจารณา โดยผู้ทรงคุณวุฒิจนกว่าการอ้างอิงเอกสารจะได้รับ
การแก้ไขให้ถูกต้อง รูปแบบของการอ้างอิงเอกสาร มีดังนี้
2.9.1 การอ้างอิงจากหนังสือ
รูปแบบ : ชื่อผู้แต่ง. ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ (ครั้งที่พิมพ์). สถานที่พิมพ์: สํานักพิมพ์หรือโรงพิมพ์.
ตัวอย่าง : นิรัช สุดสังข์. (2548).การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์โอเดียนสโตร์.
จิรวัฒน์ พิระสันต์,ศุภเดช หิมะมาน และลินดา อินทราลักษณ์. (2544). ศึกษาจิตรกรรมฝาผนังวัดห้วยแก้ว
อําเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลก.พิษณุโลก : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ และพัชรินทร์ สิรสุนทร (บรรณาธิการ). (2545).วัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ของคนไทย รวม
บทความนําเสนอในการประชุมวิชาการประจําปี 2545 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์.
กรุงเทพฯ: พี.เอ.ลีฟวิ่ง.

2.9.2 การอ้างอิงจากบทความในหนังสือ
รูปแบบ : ผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ในชื่อบรรณาธิการ (บรรณาธิการ), ชื่อเรื่อง (หน้า เลขที่อ้าง). สถานที่พิมพ์:
สํานักพิมพ์หรือโรงพิมพ์.
ตัวอย่าง : สิริมาส เฮงรัศมี. (2548). ภูมิปัญญาชาวบ้าน:ทรรศนะใหม่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน. ในดิเรก ปัทมสิริวัฒน์
(บรรณาธิการ). ทุนสังคมและทุนวัฒนธรรมในระบบเศรษฐกิจและการจัดการยุคใหม่: รวมบทความจาก
การประชุมทางวิชาการประจําปี 2547 มหาวิทยาลัยนเรศวร (หน้า 237-251). กรุงเทพ: พี.เอ.ลีฟวิ่ง.
2.9.3 การอ้างอิงจากวารสาร
รูปแบบ : ผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปีที่ (เลขประจําฉบับ), เลขหน้าที่ตีพิมพ์บทความทั้งเรื่อง.
ตัวอย่าง : สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา และกรธิชา อุ่นไพร. (2553). การประหยัดพลังงานในอาคารด้วยระบบทําความเย็นแบบ
ธรรมชาติของบ้านพักอาศัยในสภาวะแวดล้อมเขตร้อนชื้น.วารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 1(1), 1-17.
Hengrasmee, S. and Chansomsak, S. (2011). Environmentally Friendly Architecture Design studio: A
Studio Based Case study. Journal of Architectural/Planning Research and Studies, 8(1), 97-108.
2.9.4 การอ้างอิงวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
รูปแบบ: ผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์) ชื่อเรื่อง. วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง อักษรย่อปริญญาปริญญา, ชื่อ
มหาวิทยาลัย. ชื่อที่ตั้งมหาวิทยาลัย.
ตัวอย่าง : ดนัย เรียบสกุล. (2556). การพัฒนากระบวนการออกแบบชุดประจําชาติไทย สําหรับการนําเสนอระดับ
นานาชาติ ศป.ด.,มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก.
2.9.5 การอ้างอิงจากสื่อออนไลน์
2.9.5.1.บทความออนไลน์ หมายถึง บทความที่เผยแพร่โดยตรง ไม่เป็นส่วนหนึ่งของสื่อประเภทใด
รูปแบบ: ผู้แต่ง (วันที่ เดือน ปีที่เผยแพร่). ชื่อบทความ. สืบค้นเมื่อ วันที่ เดือน ปี, จาก แหล่งที่อยู่อยู่ไฟล์ (URL)
ตัวอย่าง: จิรวัฒน์ พิระสันต์ และวนิดา บํารุงไทย. (8 เมษายน 2543). วรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติพระราชนิพนธ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เรื่อง พระมหาชนก: ความงดงามแห่งวรรณกรรม
สยาม ความงดงามแห่งน้ําพระราชหฤทัย. สืบค้นเมื่อ 10 เมษายน 2544, จาก
http://www.nu.ac.th/article/chanok.html
American Psychological Association.(September15,1995). APA public policy
actionalert:Legislation would affect grant recipients. Retrieved January 25,1996, from
http://www.apa.org/ppo/istook.html
2.9.5.2. บทความในสื่อออนไลน์ หมายถึง บทความที่เผยแพร่เป็นส่วนหนึ่งของสื่อออนไลน์ประเภทใดประเภท
หนึ่ง เช่น หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ เป็นต้น
รูปแบบ: ผู้แต่ง. (วันที่ เดือน ปีที่เผยแพร่). ชื่อบทความ. ชื่อสื่อออนไลน์. สืบค้นเมื่อ วันที่ เดือน ปี, จาก แหล่งที่อยู่ของไฟล์
(URL)
ตัวอย่าง: พิชัย ลีพิพัฒน์ไพบูลย์.(ตุลาคม 2546). การวิจัยตลาด. วารสารประสิทธิภาพการจัดการ. สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน
2549, จากhttp://www.smethai.net/effectivemanagement/index.asp/
Robinson, P. (January 2055). Aptitude and second language acquisition. Annual review of
applied linguistics. Retrieved September 14, 2006, from
http://journals.cambridge.org/action/displayIssue?iid=322778

2.9.5.3.บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)
ในกรณีลงรายการบรรณานุกรมบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ให้ลงรูปแบบรายการ ดังนี้
รูปแบบ: ผู้แต่ง. (วันที่ เดือน ปีที่เผยแพร่). ชื่อบทหรือชื่อเรื่อง. ชื่อบทเรียนออนไลน์. สืบค้นเมื่อ วันที่ เดือน ปี, จาก แหล่งที่
อยู่ของไฟล์ (URL)
ตัวอย่าง: ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์. (ม.ป.ป.) ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์.355308 คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน. สืบค้น
เมื่อ 26 มีนาคม 2550, จาก http://www.edu.nu.ac.th/wbi/355308/frame_menu.htm
Mae Fah Luang University. (n.d.) Chapter 7 : storage. 1405102 Introduction to postharvest
technology. Retrieved March 26, 2007, from
http://elearning.mfu.ac.th/mflu/1405102/lesson.htm
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