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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาเครื่องเคลือบดินเผาสุโขทัยให้มีอัตลักษณ์ศิลปะร่วมสมัย 2) เพื่อ
ประเมินคุณภาพ และความพึงพอใจของผู้บริโภคเครื่องเคลือบดินเผาสังคโลกสุโขทัยที่มีอัตลักษณ์ศิลปะร่วมสมัย กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัยจํานวน 98 คน ตัวแปรที่ศึกษาได้แก่ ตัวแปรต้น รูปแบบเครื่องเคลือบดินเผาสุโขทัยที่มีอัตลักษณ์ความร่วมสมัย
ประเภทภาชนะเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ได้แก่ จาน, ชาม , แก้วน้ํา, ชุดน้ําชาม, ที่ใส่พริก และที่ใส่เกลือ ตัวแปรตาม คุณภาพ
หมายถึงผลจากการประเมินตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.245/2547 และ ความพึงพอใจ ผลจากการประเมินความพึง
พอใจจากนักท่องเที่ยว วิธีดําเนินการวิจัย โดยออกแบบแบบร่างเครื่องเคลือบดินเผาสุโขทัยให้มีอัตลักษณ์ศิลปะร่วมสมัย 5 ชุด
จากนั้นให้ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ทั้งทางด้านความเหมาะสมและรูปแบบของผลิตภัณฑ์ เพื่อเลือกผลิต 3 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 เป็นการ
ใช้การเคลือบเซลาดอลแบบสุโขทัย โดยใช้รูปทรงเป็นสมัยใหม่ ชุดที่ 2 รูปทรงแบบสากล สีขาวดูหรูหรา เขียนลายทอง พรรณ
พฤกษาแบบสุโขทัย ชุดที่ 3 รูปทรงอิสระแบบเรียบง่าย พริ้วไหว เคลือบที่โมทนา มีลวดลายปลา แบบตัดทอน ของสุโขทัย การ
เก็บข้อมูลทั้งการสอบถาม, การสัมภาษณ์ และใช้การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) กับช่าง และ
ผู้ประกอบการ ในชุมชนที่มีความรู้ด้านเครื่องเคลือบดินเผาสุโขทัย หลังจากนั้น จึงประเมินผลงานการออกแบบด้วยแบบสอบถาม
เพื่อทําการประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาสุโขทัยให้มีอัตลักษณ์ศิลปะร่วมสมัย
จํานวน 3 ชุด ทําการแปรผล วิเคราะห์ค่าสถิติ ผลการประเมินคุณภาพเครื่องเคลือบดินเผาสุโขทัยให้มีอัตลักษณ์ศิลปะร่วมสมัย
โดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการ ชุดที่ 1 อยู่ในระดับพอใจมากที่สุด ( x̄ = 4.50) ชุดที่ 2 ภาพรวมอยู่ในระดับพอใจมาก ( x̄ =
4.42) ชุดที่ 3 ในภาพรวมอยู่ในระดับพอใจมาก ( x̄ = 4.33) และเมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในแบบร่างเครื่องเคลือบดินเผา
สุโขทัยที่มีอัตลักษณ์ศิลปะร่วมสมัย ทั้ง 3 ชุด โดยผู้เชี่ยวชาญ และผู้ประกอบการ แตกต่างไป จากเกณฑ์ความพึงพอใจ 3.50
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนการประเมินผลความพึงพอใจจากนักท่องเที่ยวที่มีต่อเครื่องเคลือบดินเผาสุโขทัยที่
มีอัตลักษณ์ศิลปะร่วมสมัย พบว่า เครื่องเคลือบดินเผาชุดที่ 1 เป็นการใช้การเคลือบเซลาดอลแบบสุโขทัย โดยใช้รูปทรงเป็น
สมัยใหม่ได้ค่าเฉลี่ยมากสุด ( x̄ = 4.19) เครื่องเคลือบดินเผาชุดที่ 2 เป็นเครื่องเคลือบดินเผารูปทรงแบบสากล สีขาวดูหรูหรา
เขียนลายทอง พรรณพฤกษาแบบสุโขทัย ( x̄ = 4.14) และ เครื่องเคลือบดินเผาชุดที่ 3 รูปทรงอิสระแบบเรียบง่าย พริ้วไหว
เคลือบที่โมทนา มีลวดลายปลา แบบตัดทอน ของสุโขทัย ( x̄ = 4.11) โดยทั้ง 3 ชุด ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
คําสําคัญ : เครื่องเคลือบดินเผาสุโขทัย, อัตลักษณ์ศิลปกรรมร่วมสมัย
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ABSTRACT
The purpose of the research as: The samples groups used in this research are 98 people. The
Variable of the study includes the independent variables patterns of ceramics’ Sukhothai with an identity
contemporary art. Types of the tableware such as bowls, plates, tumbler, tea sets. The Dependent variable
refers to based on assessing results the quality of a product community standard (245/2547) and the result
of the assess satisfaction from the tourists. The operations research by design a ceramics draft from
Sukhothai make a Identities of Contemporary Art 5 sets. Then, the expert analysis of the appropriate and
form of products. For select the product used to produce 3 sets. For the information collection, including
interviews and Non-Participant Observation with technicians and entrepreneurs in the community whose
knowledge of ceramics from Sukhothai. After that evaluation through questionnaire. To assess tourists
satisfaction with the products ceramics chinaware from Sukhothai with an identity contemporary art of three
set. The interpretation of the statistical analysis. Assessment of the quality of professionals, manufacturers
and entrepreneurs for the products. And the result from professionals, manufacturers and entrepreneurs
found the 1st set is the best satisfaction in so mean value 4.50. The 2nd and the 3rd set is good
satisfaction in so mean value 4.42 and 4.33. The result to compare satisfaction in 3 set by professionals,
manufacturers and entrepreneurs different from the satisfaction 3.50 statistically significant at the 0.05 level.
The evaluation of satisfaction by tourists found 1st set is the best satisfaction in so mean value 4.19. The
2nd set so mean value of 4.14 and the 3rd set is 4.11.
Keywords: Sukhothai Ceramics, Identity of contemporary art

ความเป็นมาและความสําคัญ
เครื่องปั้นดินเผานั้นเป็นสิ่งที่อยู่อยู่คู่กับมนุษย์มาตั้งแต่สมัยโบราณ สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมาย ใน
ประเทศไทยได้ปรากฏหลักฐานว่าได้มีกลุ่มที่มีอารายธรรมสูงตั้งหลักแหล่งอยู่ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์มาช้านานแล้ว ยืนยันได้
คือ การค้นพบเครื่องปั้นหรือภาชนะดิ นเผาที่ ใช้ในชีวิ ตประจํา วัน หรือใช้ในพิธี ก ารบางอย่ า งอยู่ตามแหล่ง เมื อง หรือชุม ชน
โบราณสถานต่างๆ เช่น เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีความสําคัญเป็นอย่างมาก แสดงให้เห็นถึงความเจริญ
ทางอารยะธรรมบนพื้นแผ่นดินไทย ในสมัยสุโขทัยถือได้ว่าเป็นยุคสมัยหนึ่งที่มีความเจริญอย่างสูงสุดในทุกด้าน รวมถึงงานเครื่อง
เคลือบดินเผาสังคโลก (เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์, 2545, หน้า 3)
สําหรับประเทศไทย มีเครื่องปั้นดินเผาที่มีชื่อเสียงที่สุดคือเครื่องสังคโลก มีลักษณะเป็นชนิดเคลือบทึบเหมือนถ้วยชาม
ของจี น ในสมั ย ปลายแผ่ น ดิ น ซ้ อ ง และปั จ จุ บั น การทํ า เครื่ อ งปั้ น ดิ น เผากลั บ มาเป็ น ที่ ส นใจอย่ า งแพร่ ห ลาย โดยมี โ รงงาน
อุตสาหกรรมที่ทําเครื่องปั้นดินเผาเกิดขึ้นหลายแห่ง รวมทั้งมีหน่วยงานรัฐบาลที่ช่วยส่งเสริมค้นคว้าวิจัยในเรื่องนี้ ได้แก่ กรม
วิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและศูนย์วิจัยเครื่องปั้นดินเผา เป็นต้น ในภาคเหนือตอนล่างผู้วิจัยยัง
มองเห็นว่าได้มีแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่สามารถพัฒนาทั้งลักษณะรูปแบบและการจัดให้ก้าวไปสู่ตลาดการค้าทั่วประเทศและ
ทั่วโลก โดยสามารถพัฒนารูปแบบและการจัดการไปสู่อัตลักษณ์ร่วมสมัยได้ (จิรวัฒน์ พิระสันต์, 2549, หน้า 14) รวมถึงศิลปะ
นั้นยังคงเป็นสิ่งจําเป็นแก่จิตใจมนุษย์ ดังนั้น การแสดงออกซึ่งความรู้สึกอันแตกต่าง ไปจากในอดีตก็ต้องถูกสร้างสรรค์ขึ้น คือ
ศิลปะร่วมสมัยที่กล่าวถึงนี้
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ในยุ ค ของการพั ฒ นาเทคโนโลยี อ ย่ า งรวดเร็ ว นั้ น ทํ า ให้ รู ป แบบของผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งใช้ จ ากเครื่ อ งเคลื อ บดิ น เผา
เปลี่ยนแปลงไปจากรูปแบบดั้งเดิม มีปัจจัยหลากหลายที่เป็นตัวกําหนดรูปแบบและงานดีไซน์ของผลิตภัณฑ์เคลือบดินเผาให้มี
หน้าตาเปลี่ยนไปตามการใช้งาน ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผารูปแบบสมัยใหม่ขึ้น เพื่อ
สนองความต้องการในทุกด้านของผู้บริโภค (บุษรินทร์ ศิริจิตเกษ, 2546, หน้า 1)
การออกแบบเครื่องเคลือบดินเผาสุโขทัย ที่สามารถสะท้อนถึงรูปลักษณ์ของศิลปะของวัตถุดั้งเดิมได้นั้น มีความสําคัญ
ไม่น้อย เพราะถือได้ว่าเป็นการอนุรักษ์รูปลักษณ์ของศิลปะดั้งเดิมไว้ไม่ให้สูญสิ้นไป เนื่องจากแนวโน้มการออกแบบในปัจจุบันมี
ความละเลยต่อความเป็นมาของศิลปะดั้งเดิม ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นองค์ประกอบพื้นฐานเพื่อใช้เป็นแนวทางการสร้างสรรค์ผลงาน
ใหม่ และยังไม่มีการคงศิลปะและวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้เลย ทําให้ไม่เกิดรายได้ให้กับชุมชน รวมทั้งขาดโอกาสพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร์ โบราณสถาน การท่องเที่ยวเชิงพุทธ การท่องเที่ยวเชิงชุมชน และมรดกโลก ที่เชื่อมโยงกันเพื่อยกระดับสู่
มาตรฐานสากล
จากที่กล่าวมาผู้วิจัยเล็งเห็นความสําคัญ ในการศึกษาปัจจัยและหลักการออกแบบเครื่องใช้ในบ้านสมัยใหม่ที่สะท้อนถึง
รูปแบบศิลปะบนเครื่องเคลือบดินเผาสุโขทัย โดยจะออกแบบใหม่และสื่อให้เห็นรูปแบบของเครื่องเคลือบดินเผาสุโขทัยที่นํา
เอกลักษณ์เฉพาะตัวมาใช้ให้เห็นถึงความโดดเด่นและแตกต่าง เพื่อสร้างทางเลือกใหม่ในการคงมรดกไทยให้คงอยู่ต่อไป

จุดมุ่งหมายของการศึกษา
1. เพื่อพัฒนาเครื่องเคลือบดินเผาสุโขทัยให้มีอัตลักษณ์ศิลปะร่วมสมัย
2. เพื่อประเมินคุณภาพ และความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อเครื่องเคลือบดินเผาสังคโลกสุโขทัยที่มีอัตลักษณ์ศิลปะ
ร่วมสมัย

สมมุติฐานการวิจัย
คุณภาพ และความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อเครื่องเคลือบดินเผาสุโขทัยที่มีอัตลักษณ์ศิลปะร่วมสมัย อยู่ระดับดี

ขอบเขตของงานวิจัย
1 การศึกษาตัวแปร
1.1 ตัวแปรต้น รูปแบบเครื่องเคลือบดินเผาสุโขทัยที่มีอัตลักษณ์ความร่วมสมัย ประเภทภาชนะเครื่องใช้บนโต๊ะ
อาหาร โดยเลือกภาชนะในโต๊ะอาหารที่ทําจากเครื่องเคลือบดินเผา ได้แก่ 1) จานเล็ก 2) จานกลาง 3) จานใหญ่ 4) ชาม 5) แก้ว
น้ํา 6) แก้วน้ําใหญ่ 7) ชุดน้ําชา 8) ที่ใส่พริกและที่ใส่เกลือ
1.2 ตัวแปรตาม
1.2.1 คุณภาพ หมายถึงผลจากการประเมินตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.245/2547 เครื่องปั้นดินเผา
เซลาดอน
1.2.2 ความพึงพอใจ ผลจากการประเมินความพึงพอใจจากนักท่องเที่ยว
2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2.1 ประชากร คือ นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในตําบลเมืองเก่า อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย เป็นต้น ประมาณ 500 คน
ต่อสัปดาห์
2.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเที่ยวในบริเวณจุดจําหน่ายสินค้าภายในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตําบลเมืองเก่า
อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย จํานวน 83 คน ตามตารางสําเร็จรูปของ Yamane ที่ความเชื่อมั่น 90 เปอร์เซ็นต์ โดยวิธีการสุ่ม
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ตัวอย่างแบบการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และวิธีการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยใช้สถิติเพื่อ
การวิเคราะห์หาข้อมูลการหาค่ากรณีกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว (one-sample test)

วิธีดําเนินการวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. การเก็บข้อมูลทุติยภูมิ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยทําการค้นคว้าจากเอกสาร หนังสือ ตําราเรียน รายงาน
วิทยานิพนธ์ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลพื้นฐานเพื่อสร้างเป็นกรอบแนวคิด ศึกษาถึงกระบวนการผลิตงานเครื่องเคลือบดินเผาสุโขทัย
และความเชื่ อทั่ ว ไปที่มีแ นวทางเดียวกั น โดยได้ศึ ก ษาจากแหล่ ง ข้ อมูล ต่า งๆ และเข้ า ไปสอบถามและทํา การสั ม ภาษณ์กั บ
ผู้ประกอบการ ช่างปั้นดินเผา ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบ และผลิตเครื่องเคลือบดินเผาสุโขทัย
2. การทําแบบประเมินเพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อหาค่าความพึงพอใจของรูปทรง ลวดลาย
องค์ประกอบ และอัตลักษณ์ที่มีต่อแบบร่างเครื่องเคลือบดินเผาสุโขทัยให้มีอัตลักษณ์ศิลปะร่วมสมัย โดยศึกษาในหัวข้อต่างๆ ที่
กําหนดไว้ โดยการนําข้อมูลต่างๆมาตรวจสอบและวิเคราะห์ เพื่อนําไปประยุกต์ในการทําให้ เครื่องเคลือบดินเผาสุโขทัยให้มีอัต
ลักษณ์ศิลปะร่วมสมัย โดยร่างแนวคิดและการสรุปแนวคิดรวบยอดของเครื่องเคลือบดินเผาสุโขทัยให้มีอัตลักษณ์ศิลปะร่วมสมัย
โดยผู้วิจัยได้ดําเนินการออกแบบทั้งหมด 5 ชุด จากนั้นให้ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ทั้งทางด้านความเหมาะสมและรูปแบบของ
ผลิตภัณฑ์โดยมีรายชื่อผู้เชี่ยวชาญ ทางด้านเครื่องเคลือบดินเผาจํานวน 5 คน
โดยผลผู้เชี่ยวชาญมีข้อเสนอแนะปรับปรุงแก้ไขในส่วนของขนาดต้องเหมาะสม เพราะบางชุดกว้างไป บางชุดเล็กไป
ลวดลายที่ออกแบบควรมีเนื้อหา ชัดเจนกว่านี้ โดยเพิ่มลวดลายปลาซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของสุโขทัยเข้าไป รูปทรงและรูปแบบในบาง
ชุดควรมีความแปลกใหม่
หลังจากนั้นผู้วิจัยนําไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพเครื่องเคลือบดินเผาสุโขทัยให้มีอัตลักษณ์ศิลปะร่วมสมัยมี
ทั้งหมด 3 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 เป็นการ ใช้การเคลือบเซลาดอลแบบสุโขทัย โดยใช้รูปทรงเป็นสมัยใหม่ ชุดที่ 2 รูปทรงแบบสากล
สีขาวดูหรูหรา เขียนลายทอง พรรณพฤกษาแบบสุโขทัย ชุดที่ 3 รูปทรงอิสระแบบเรียบง่าย พริ้วไหว เคลือบที่โมทนา มี
ลวดลายปลา แบบตัดทอน ของสุโขทัย
3. ประเมินผลงานต้นแบบจริงที่ได้จากการผลิต เครื่องเคลือบดินเผาสุโขทัยให้มีอัตลักษณ์ศิลปะร่วมสมัยมีทั้งหมด 3
ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 เป็นการ ใช้การเคลือบเซลาดอลแบบสุโขทัย โดยใช้รูปทรงเป็นสมัยใหม่ ชุดที่ 2 รูปทรงแบบสากล สีขาวดู
หรูหรา เขียนลายทอง พรรณพฤกษาแบบสุโขทัย ชุดที่ 3 รูปทรงอิสระแบบเรียบง่าย พริ้วไหว เคลือบที่โมทนา มีลวดลายปลา
แบบตัดทอน ของสุโขทัย เพื่อทําการประเมินคุณภาพเครื่องเคลือบดินเผาสุโขทัยให้มีอัตลักษณ์ศิลปะร่วมสมัยโดยผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเครื่องเคลือบดินเผา และผู้ประกอบการ ดังนี้ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ จํานวน 4 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเครื่องเคลือบดินเผา จํานวน 3 คน ผู้ประกอบการเจ้าของร้านในจังหวัด
สุโขทัย จํานวน 3 ร้าน
4. ประเมินผลงานการออกแบบที่ได้จากการผลิต เครื่องเคลือบดินเผาสุโขทัยให้มีอัตลักษณ์ศิลปะร่วมสมัยจากกลุ่ม
ตัวอย่าง ของนักท่องเที่ยว ใน ตําบลเมืองเก่า อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย จํานวน 98 คน เพื่อทําการประเมินความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวที่มีต่อผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาสุโขทัยให้มีอัตลักษณ์ศิลปะร่วมสมัย
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ในการวิเคราะห์ข้อมูลของระดับความคุณภาพและความพึงพอใจและประเมินใช้
เกณฑ์มาตรฐานชุมชน 245/2547 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเครื่องปั้นดินเผาเซลาดอน จะใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ
(Percent) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
การวิเคราะห์ข้อมูลระดับความพึงพอใจของเครื่องเคลือบดินเผาสุโขทัย เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจกับเกณฑ์ที่ตั้ง
ไว้คือ พึงพอใจมาก (ระดับ 3.50) โดยใช้วิธีการหาค่ากรณีกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว (One – Sample Test)
4

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2557
____________________________________________________________________________

ผลการวิจัย
การพัฒ นาเครื่อ งเคลื อ บดิน เผาสัง คโลกสุโขทัยให้มีอัตลัก ษณ์ศิล ปะร่วมสมัย ผู้วิจั ยวิเ คราะห์ข้อมูล จํา แนกตาม
วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาเครื่องเคลือบดินเผาสุโขทัยให้มีอัตลักษณ์ศิลปะร่วมสมัย 2) เพื่อประเมินคุณภาพ และความพึง
พอใจของผู้บริโภคเครื่องเคลือบดินเผาสังคโลกสุโขทัยที่มีอัตลักษณ์ศิลปะร่วมสมัย
ผลของการพัฒนาเครื่องเคลือบดินเผาสุโขทัยให้มีอัตลักษณ์ศิลปะร่วมสมัย
ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ ได้เลือกพัฒนาเครื่องเคลือบดินเผาสําหรับภาชนะบนโต๊ะอาหาร เนื่องจาก ภาชนะบนโต๊ะอาหาร
เป็นเครื่องใช้ที่มีความจําเป็นต่อการดํารงชีวิต อีกทั้งภาชนะบนโต๊ะอาหารมีหลายชิ้น ไม่ว่าจะเป็น ถ้วย ชาม แก้ว เหยือก เป็นต้น
จึงสามารถสร้างสรรค์ออกแบบผลงานที่เป็นรูปแบบต่างๆ ได้หลากหลาย
ภาชนะบนโต๊ะอาหารเป็นของใช้ที่สามารถสื่อถึงรสนิยม ความชอบ วิถีชีวิต รวมไปถึงสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นนั้นได้ โดย
เห็นได้จากรูปแบบ ลวดลาย และสีของภาชนะ ผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาพัฒนาภาชนะบนโต๊ะอาหาร เพื่อออกแบบรูปแบบต่างๆ โดย
นําอัตลักษณ์ของศิลปะร่วมสมัยเข้ามาเป็นส่วนประกอบในการออกแบบ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการประยุกต์การใช้และพัฒนาเครื่อง
เคลือบดินเผาสุโขทัยที่สามารถนําศิลปะสมัยใหม่เข้ามารวมกับวิธีการผลิตเครื่องเคลือบดินเผาแบบเก่าของสุโขทัยได้ และยังคงมี
เอกลักษณ์ของเครื่องเคลือบดินเผาสุโขทัยอยู่เช่นเดิม โดยผู้วิจัยนําเสนอแบบร่างทั้งสิ้น 5 รูปแบบ
สรุปการประเมินแบบร่างเครื่องเคลือบดินเผาสุโขทัยให้มีอัตลักษณ์ศิลปะร่วมสมัย
การประเมินแบบร่างเครื่องเคลือบดินเผาสุโขทัยให้มีอัตลักษณ์ศิลปะร่วมสมัย โดยผู้เชี่ยวชาญ สามารถสรุปแบบได้ดังนี้
ระดับความพึงพอใจแบบร่างเครื่องเคลือบดินเผาสุโขทัยให้มีอัตลักษณ์ศิลปะร่วมสมัย ชุดที่ 1 ในภาพรวม อยู่ในระดับ
มาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 ชุดที่ 2 ในภาพรวม อยู่ในระดับพอใจปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 ชุดที่ 3 ในภาพรวม อยู่ในระดับ
พอใจมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 ชุดที่ 4 ในภาพรวม อยู่ระดับพอใจมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 และชุดที่ 5 ในภาพรวมระดับ
พอใจปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.20
จากตาราง 1 มีความพึงพอใจมากในด้านรูปทรงที่ทันสมัย อย่างชัดเจนด้วนเส้นเฉียง และเส้นตัด และแสดง
เอกลักษณ์ของสุโขทัยอย่างชัดเจนด้วยเคลือบเขียวไข่กา
พบว่า การเปรียบเทียบความพึงพอใจแบบร่างเครื่องเคลือบดินเผาสุโขทัยให้มีอัตลักษณ์ศิลปะร่วมสมัย ทั้ง 5 ชุด โดยผู้เชี่ยวชาญ
แตกต่างไป จากเกณฑ์ความพึงพอใจ 3.50 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สรุปการประเมินแบบร่าง
ชุดที่ 1 (SIMPLY) มีความโดดเด่นในรูปทรง และเคลือบ โดยผู้ที่มีความพึงพอใจส่วนใหญ่ ชอบความแปลกใหม่และไม่
เหมือนใคร ส่วนที่มีความพึงพอใจปานกลาง ในด้านการใช้งานจริง
ชุดที่ 2 (CYLINDER) มีรูปทรงดูแข็งแรง ทนทาน เคลือบดําทําให้ดูน่าสนใจ จึงเป็นที่พึงพอใจเฉพาะบางกลุ่มเท่านั้น ใน
การผลิตจริงจะต้องใช้แบบพิมพ์หล่อ ส่วนที่มีความพึงพอใจปานกลาง ในด้านสี
ชุดที่ 2 (MODERN) มีความพึงพอใจมากในด้านรูปทรงที่ทันสมัย อย่างชัดเจนด้วนเส้นเฉียง และเส้นตัด และแสดง
เอกลักษณ์ของสุโขทัยอย่างชัดเจนด้วยเคลือบเขียวไข่กา มีความพึงพอใจมาก ในด้าน รูปทรง และเคลือบ
ชุดที่ 4 (LUXURY) รูปทรงเครื่องเคลือบดินเผาไม่มีความโดดเด่น มีความพึงพอใจมากในด้านลวดลาย ที่ใช้สีทอง และ
ลวดลายพันธุ์พฤกษา
ชุดที่ 5 (TWO TONE) รูปทรงมีความทันสมัย สี มีความขัดแย้งกัน ความพึงพอใจในด้านการใช้งานปานกลาง
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ตาราง 1 การเปรียบเทียบความพึงพอใจแบบร่างเครื่องเคลือบดินเผาสุโขทัยให้มีอัตลักษณ์ศิลปะร่วมสมัย โดยผู้เชี่ยวชาญ ตาม
เกณฑ์ความพึงพอใจ (3.50) จํานวน 5 คน
ที่
1

2

รายการ
ชุดที่ 1
(SIMPLY)
ชุดที่ 2
(CYLINDER)

t

Sig.

แปลผล

ความพึงพอใจ

SD
X
4.12 0.88

10.49* 0.000

มาก

3.00

0.71

9.49*

0.001

ปาน
กลาง

3

ชุดที่ 3
(MODERN)

4.04

0.95

9.48*

0.001

มาก

4

ชุดที่ 4
(LUXURY)

4.00

1.00

8.94*

0.001

มาก

3.20

0.84

7.48*

0.002

ปาน
กลาง

5

ชุดที่ 5
(TWO TONE)
* มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ชุดที่ 1 เป็นการใช้การเคลือบเซลาดอลแบบสุโขทัย โดยใช้รูปทรงเป็นสมัยใหม่
เคลือบแบบเซลาดอน (Celadon Wares) ใช้สีเขียวไข่กา

ภาพ 1 เครื่องเคลือบดินเผาสุโขทัยที่มีอัตลักษณ์ศิลปะร่วมสมัย รูปแบบที่ 1
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แนวคิดในการออกแบบคือ ต้องการสร้างสรรค์ผลงานให้มีความทันสมัย (MODERN) ใช้การตัดทอนรายละเอียด เพื่อ
แสดงถึงศิลปะสมัยใหม่อย่างชัดเจน เลือกรูปทรงแสดงเส้นตรง เส้นเฉียง เพื่อให้เครื่องเคลือบดินเผาออกมา มีลักษณะเป็น
ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยแบบสากล โดยใช้การปั้น ขึ้นรูป อย่างมีรูปแบบที่ชัดเจนของเส้นเฉียง เส้นตัด เพื่อความร่วมสมัย และใช้การ
เคลือบสีเขียวไข่กา ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเครื่องเคลือบดินเผาสุโขทัย ทั้งนี้เพื่อคงความเป็นเครื่องเคลือบดินเผาสุโขทัยให้รวมอยู่
ในแนวคิดของศิลปะร่วมสมัยให้เข้าด้วยกัน แสดงให้เห็นถึงการใช้เทคนิคการเคลือบเครื่องเคลือบดินเผาตามแบบของชาวสุโขทัย
ชุดที่ 2 รูปทรงแบบสากล สีขาวดูหรูหรา เขียนลายทอง พรรณพฤกษาแบบสุโขทัย

ภาพ 2 เครื่องเคลือบดินเผาสุโขทัยที่มีอัตลักษณ์ศิลปะร่วมสมัย รูปแบบที่ 2
แนวคิดในการออกแบบคือ ต้องการสร้างสรรค์ผลงานให้มีความหรูหรา (LUXURY) ใช้การผลิตอย่างประณีต เพื่อแสดง
ถึงศิลปะแบบสากล เลือกรูปทรงแสดงเส้นโค้ง อ่อนช้อย เพื่อให้เครื่องเคลือบดินเผาออกมา มีลักษณะเป็นผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย
แบบสากลด้วยความหรูหรา โดยใช้การปั้น ขึ้นรูป อย่างประณีต และที่สําคัญคือการเลือกใช้ลวดลาย พันธุ์พฤกษา ซึ่งเป็น
เอกลักษณ์ของเครื่องเคลือบดินเผาสุโขทัย ทั้งนี้เพื่อคงความเป็นเครื่องเคลือบดินเผาสุโขทัยให้รวมอยู่ในแนวคิดของศิลปะร่วม
สมัยให้เข้าด้วยกัน แสดงให้เห็นถึงการใช้เทคนิคการเคลือบขาวและเขียนทองด้วยความสวยงามและประณีต
ชุดที่ 3 รูปทรงอิสระแบบเรียบง่าย พริ้วไหว เคลือบของโมทนา มีลวดลายปลา แบบตัดทอน ของสุโขทัย

ภาพ 3 เครื่องเคลือบดินเผาสุโขทัยที่มีอัตลักษณ์ศิลปะร่วมสมัย รูปแบบที่ 3
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แนวคิดในการออกแบบคือ ต้องการสร้างสรรค์ผลงานให้มีความเรียบง่ายในรูปทรง และรูปร่างของเครื่องเคลือบดินเผา
โดยใช้การปั้นมือ ขึ้นรูปด้วยมือ ให้เกิดความโค้ง เพื่อความอิสระ พริ้วไหว แสดงความรู้สึกที่อ่อนไหว และเป็นกันเองของเครื่อง
เคลือบดินเผา ไม่ให้มีรูปแบบที่ตายตัวเกินไปนัก เพื่อแสดงถึงรูปแบบของความเรียบง่าย (SIMPLY) โดยใช้รูปร่างของปลามาเป็น
ส่วนประกอบด้วยในรูปทรงของเครื่องเคลือบ และการเซาะร่องแบบตัดทอนทําให้เกิดลายเป็นตัวปลา ซึ่งปลาเป็นเอกลักษณ์ของ
เครื่องเคลือบดินเผาสุโขทัยอยู่แล้ว ทั้งนี้เพื่อคงความเป็นเครื่องเคลือบดินเผาสุโขทัยให้รวมอยู่ในแนวคิดของศิลปะร่วมสมัยให้เข้า
ด้วยกัน และใช้สีการเคลือบแบบสีของโมทนาเซรามิคของจังหวัดสุโขทัย เป็นสีน้ําตาลเงา แสดงให้เห็นถึงความเป็นธรรมชาติตาม
แบบของชาวสุโขทัย
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความพึงพอใจต้นแบบเครื่องเคลือบดินเผาสุโขทัยให้มีอัตลักษณ์ศิลปะร่วมสมัย โดยผู้เชี่ยวชาญ และ
ผู้ประกอบการ ตามเกณฑ์ความพึงพอใจมาก (3.50) จํานวน 10 คน
ที่
1

2

3

รายการ
ชุดที่ 1
(MODERN)

ชุดที่ 2
(LUXURY)

ชุดที่ 3
(SIMPLY)

ความพึงพอใจ
SD
x̄

t

Sig.

ความพึง
พอใจ

4.50

0.56

5.63*

0.000 มากที่สุด

4.42

0.59

4.89*

0.001

มาก

4.36

0.54

5.02*

0.001

มาก

* มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 2 พบว่า ความพึงพอใจต้นแบบเครื่องเคลือบดินเผาสุโขทัยให้มีอัตลักษณ์ศิลปะร่วมสมัย ทั้ง 3 ชุด โดย
ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ประกอบการ แตกต่างไป จากเกณฑ์ความพึงพอใจ 3.50 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สรุปการประเมินต้นแบบ
ชุดที่ 1 (MODERN) มีความพึงพอใจมากในด้านรูปทรงที่ทนั สมัย อย่างชัดเจนด้วนเส้นเฉียง และเส้นตัด และแสดง
เอกลักษณ์ของสุโขทัยอย่างชัดเจนด้วยเคลือบเขียวไข่กา
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ชุดที่ 2 (LUXURY) รูปทรงเครื่องเคลือบดินเผามีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด แต่ในด้านลาดลายมีความพึงพอใจ
มาก เนื่องจากสีทอง และลวดลายพันธุ์พฤกษา ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเครื่องเคลือบดินเผาสุโขทัย
ชุดที่ 3 (SIMPLY) มีความโดดเด่นในรูปทรง และเคลือบ โดยผู้ที่มีความพึงพอใจส่วนใหญ่ ชอบความแปลกใหม่และไม่
เหมือนใคร ส่วนที่มีความพึงพอใจน้อย คือเรื่องของการใช้งานจริง
ตารางที่ 3 ผลของการประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อเครื่องเคลือบดินเผาสุโขทัยให้มีอัตลัปกษณ์ศิลปะร่วมสมัย
ตาราง แสดงข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ลําดับ
1

รายละเอียด

จํานวน(คน)

ร้อยละ

ชาย

57

58.2

หญิง

41

41.8

98

100

ต่ํากว่า 20 ปี

20

20.4

20-25 ปี

16

16.3

26-35 ปี

32

32.7

36-50 ปี

14

14.3

มากกว่า 50 ปี

16

16.3

98

100

เพศ

รวม
2

ช่วงอายุ

รวม
3

เคยพบเห็นเกี่ยวกับเครื่องเคลือบดินเผาสุโขทัยให้มีอัตลักษณ์ศิลปะร่วมสมัย
เคย

25

25.5

ไม่เคย

73

74.5

98

100

รวม

จากตาราง 20 พบว่า นักท่องเที่ยว ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จํานวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 58.2 รองลงมาคือเพศ
หญิง จํานวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 41.8 ส่วนใหญ่อายุ 26-35 ปี จํานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 32.7 รองลงมาคือช่วงอายุต่ํา
กว่า 20 ปี จํานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 20.4 ช่วงอายุ 20-25 ปี จํานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 16.3 ช่วงอายุมากกว่า 50 ปี
จํานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 16.3 ช่วงอายุ 36-50 ปี จํานวน14 คน คิดเป็นร้อยละ 14.3 ตามลําดับ และส่วนใหญ่ไม่เคยพบ
เห็นเกี่ยวกับเครื่องเคลือบดินเผาสุโขทัยให้มีอัตลักษณ์ศิลปะร่วมสมัย จํานวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 74.5 เคยเห็น 25 คน คิด
เป็นร้อยละ 25.5
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การเปรียบเทียบความพึงพอใจแบบร่างเครื่องเคลือบดินเผาสุโขทัยให้มีอัตลักษณ์ศิลปะร่วมสมัย โดยนักท่องเที่ยว
ตามเกณฑ์ความพึงพอใจมาก (3.50) จํานวน 98 คน
ที่
รายการ
t
Sig. ความพึง
ความพึงพอใจ
พอใจ
SD
x̄
0.000
1
4.19
0.26
มาก
25.99*
ชุดที่ 1
(MODERN)

2

4.14

0.44

14.22*

0.000

มาก

4.11

0.54

11.31*

0.000

มาก

ชุดที่ 2
(LUXURY)

3
ชุดที่ 3
(SIMPLY)

* มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 24 พบว่า ความพึงพอใจแบบร่างเครื่องเคลือบดินเผาสุโขทัยให้มีอัตลักษณ์ศิลปะร่วมสมัย ทั้ง 3 ชุด
โดยนักท่องเที่ยว แตกต่างไป จากเกณฑ์ความพึงพอใจ 3.50 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
การพัฒนาเครื่องเคลือบดินเผาสังคโลกสุโขทัยให้มีอัตลักษณ์ศิลปะร่วมสมัย ผู้วิจัยมีจุดมุ่งหมายของการศึกษา คือ
1) เพื่อพัฒนาเครื่องเคลือบดินเผาสุโขทัยให้มีอัตลักษณ์ศิลปะร่วมสมัย 2) เพื่อประเมินคุณภาพ และความพึงพอใจของผู้บริโภค
เครื่องเคลือบดินเผาสังคโลกสุโขทัยที่มีอัตลักษณ์ศิลปะร่วมสมัย

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
รูปแบบโดยทั่วไปของเครื่องเคลือบดินเผาสุโขทัย
เอกลักษณ์เครื่องเคลือบดินเผาสุโขทัยที่ประกอบไปด้วย ปัจจัยด้านรูปทรง ปัจจัยด้านลวดลาย ปัจจัยด้านสีเคลือบ
และปัจจัยด้านวัสดุที่ใช้ในการผลิต พบว่า ประเภทปัจจัยที่สามารถสื่อถึงความเป็นเอกลักษณ์ศิลปะเครื่องเคลือบดินเผาได้ดีที่สุด
คือ ปัจจัยด้านลวดลาย จากนั้นผู้วิจัยทําการสรุปผลจากการหาระดับของการสื่อถึงความเป็นตัวแทนของแต่ละประเภทของ
รูปแบบเฉพาะที่ประกอบไปด้วย ชนิดของปัจจัยด้านรูปทรง ชนิดของปัจจัยด้านลวดลาย ชนิดของปัจจัยด้านสีเคลือบ และชนิด
ของปัจจัยด้านวัสดุที่ใช้ พบว่า หนึ่ง ประเภทของปัจจัยด้านรูปทรงที่สามารถแสดงถึงความเป็นตัวแทนของศิลปะเครื่องเคลือบดิน
เผาสุโขทัยได้ชัดเจนได้ดีที่สุด และสามารถนําไปใช้ทดสอบในวิธีการแปลงเอกลักษณ์ คือ รูปทรงประเภทแจกันทรงลูกแพร์
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รูปทรงประเภทเหยือกใส่น้ําทรงน้ําเต้า,รูปทรง ประเภทชามแบบปากบานออก, รูปทรงประเภทจานแบบวงกลม รูปทรงประเภท
ขวดทรงน้ําเต้าสองหู สอง ประเภทของปัจจัยด้านลวดลายที่สามารถแสดงถึงความเป็นตัวแทนของศิลปะเครื่องเคลือบดินเผา
สุโขทัยได้ชัดเจนได้ดีที่สุด และสามารถนําไปใช้ทดสอบในวิธีการแปลงเอกลักษณ์ คือ ลวดลายพันธุ์พฤกษาประเภทช่อดอกไม้
ลวดลายรูปสัตว์ประเภทลายปลาทั้งปลาหลายตัวและปลาตัวเดียว ลวดลายช่องกระจกประเภทรูปกลีบบัวรูปโค้ง ลวดลาย
เรขาคณิตประเภทลายเซาะร่อง และ ลวดลายเบ็ดเตล็ดประเภทดอกสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน สาม ประเภทของปัจจัยด้านสีเคลือบ
ที่สามารถแสดงถึงความเป็นตัวแทนของศิลปะเครื่องเคลือบดินเผาสุโขทัยได้ชัดเจนได้ดีที่สุด และสามารถนําไปใช้ทดสอบใน
วิธีการแปลงเอกลักษณ์ คือ ประเภทเคลือบเซลาดอน และประเภทเขียนลายสีดําใต้เคลือบ และสี่ จากการสรุปผลด้านวัสดุที่ใช้ใน
การผลิตที่สามารถแสดงถึงความเป็นตัวแทนของศิลปะเครื่องเคลือบดินเผาสุโขทัยได้ชัดเจนได้ดีที่สุด คือเนื้อดินชนิดสีน้ําตาลและ
น้ําเคลือบชนิดเคลือบขี้เถ้า (จรัญญา พหลเทพ, 2542 หน้า 247)
ผลของการพัฒนาเครื่องเคลือบดินเผาสุโขทัยให้มีอัตลักษณ์ศิลปะร่วมสมัย
จากการศึกษารูปแบบเครื่องเคลือบดินเผาสุโขทัย และการประเมินความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อแบบร่างเครื่อง
เคลือบดินเผาสุโขทัย จึงนํามาพัฒนาเครื่องเคลือบดินเผาทั้ง 3 รูปแบบ ซึ่งได้แก่ 1) แนวคิดในการออกแบบคือ ต้องการ
สร้างสรรค์ผลงานให้มีความเรียบง่ายในรูปทรง และรูปร่างของเครื่องเคลือบดินเผา โดยใช้การปั้นมือ ขึ้นรูปด้วยมือ ให้เกิดความ
โค้ง เพื่อความอิสระ พริ้วไหว แสดงความรู้สึกที่อ่อนไหว และเป็นกันเองของเครื่องเคลือบดินเผา ไม่ให้มีรูปแบบที่ตายตัวเกินไป
นัก เพื่อแสดงถึงรูปแบบของความเรียบง่าย โดยใช้รูปร่างของปลามาเป็นส่วนประกอบด้วยในรูปทรงของเครื่องเคลือบ และการ
เซาะร่องแบบตัดทอนทําให้เกิดลายเป็นตัวปลา ซึ่งปลาเป็นเอกลักษณ์ของเครื่องเคลือบดินเผาสุโขทัยอยู่แล้ว ทั้งนี้เพื่อคงความ
เป็นเครื่องเคลือบดินเผาสุโขทัยให้รวมอยู่ในแนวคิดของศิลปะร่วมสมัยให้เข้าด้วยกัน และใช้สีการเคลือบแบบสีของโมทนา
เซรามิคของจังหวัดสุโขทัย เป็นสีน้ําตาลเงา แสดงให้เห็นถึงความเป็นธรรมชาติตามแบบของชาวสุโขทัย 2) แนวคิดในการ
ออกแบบคือ ต้องการสร้างสรรค์ผลงานให้มีความทันสมัย ใช้การตัดทอนรายละเอียด เพื่อแสดงถึงศิลปะสมัยใหม่อย่างชัดเจน
เลือกรูปทรงแสดงเส้นตรง เส้นเฉียง เพื่อให้เครื่องเคลือบดินเผาออกมา มีลักษณะเป็นผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยแบบสากล โดยใช้การ
ปั้น ขึ้นรูป อย่างมีรูปแบบที่ชัดเจนของเส้นเฉียง เส้นตัด เพื่อความร่วมสมัย และใช้การเคลือบสีเขียวไข่กา เคลือบแบบเซลาดอน
ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเครื่องเคลือบดินเผาสุโขทัย ทั้งนี้เพื่อคงความเป็นเครื่องเคลือบดินเผาสุโขทัยให้รวมอยู่ในแนวคิดของศิลปะ
ร่วมสมัยให้เข้าด้วยกัน แสดงให้เห็นถึงการใช้เทคนิคการเคลือบเครื่องเคลือบดินเผาตามแบบของชาวสุโขทัย 3) แนวคิดในการ
ออกแบบคือ ต้องการสร้างสรรค์ผลงานให้มีความหรูหรา ใช้การผลิตอย่างประณีต เพื่อแสดงถึงศิลปะแบบสากล เลือกรูปทรง
แสดงเส้นโค้ง อ่อนช้อย เพื่อให้เครื่องเคลือบดินเผาออกมา มีลักษณะเป็นผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยแบบสากลด้วยความหรูหรา โดยใช้
การปั้น ขึ้นรูป อย่างประณีต และที่สําคัญคือการเลือกใช้ลวดลาย พรรณพฤกษา ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเครื่องเคลือบดินเผา
สุโขทัย ทั้งนี้เพื่อคงความเป็นเครื่องเคลือบดินเผาสุโขทัยให้รวมอยู่ในแนวคิดของศิลปะร่วมสมัยให้เข้าด้วยกัน แสดงให้เห็นถึงการ
ใช้เทคนิคการเคลือบเครื่องเคลือบดินเผาตามแบบของชาวสุโขทัย โดยทําออกมาเป็นภาชนะบนโต๊ะอาหาร ใช้การเคลือบสีขาว
ลักษณะน้ําเคลือบถ้าผลิตจากเตาสุโขทัย จะทารองพื้นด้วยน้ําดินสีขาวก่อน แล้วจึงลงลวดลายตามแบบของสุโขทัย
ผลของการศึกษาเพื่อประเมินคุณภาพ และความพึงพอใจของผู้บริโภคเครื่องเคลือบดินเผาสังคโลกสุโขทัยที่มีอัตลักษณ์
ศิลปะร่วมสมัย
การประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อเครื่องเคลือบดินเผาสังคโลกสุโขทัยที่มีอัตลักษณ์ศิลปะร่วมสมัยทั้ง 3 ชุด
จากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 98 คน ผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่เป็นชาย อายุระหว่าง 26-35 ปี และกลุ่มตัวอย่างส่วนมากไม่เคยพบ
เห็นเกี่ยวกับเครื่องเคลือบดินเผาสุโขทัยให้มีอัตลักษณ์ศิลปะร่วมสมัย
ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อเครื่องเคลือบดินเผาสังคโลกสุโขทัยที่มีอัตลักษณ์ศิลปะร่วมสมัย พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่
มีความพึงพอใจในระดับมากเกี่ยวกับเครื่องเคลือบดินเผาสังคโลกสุโขทัยที่มีอัตลักษณ์ศิลปะร่วมสมัย อาจเนื่องมาจากเครื่อง
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เคลือบดินเผาสุโขทัยมีเอกลักษณ์ที่ประกอบไปด้วย ปัจจัยด้านรูปทรง ปัจจัยด้านลวดลาย ปัจจัยด้านสีเคลือบ และปัจจัยด้านวัสดุ
ที่ใช้ในการผลิตและมีการผสมผสานระหว่างงานออกแบบ ในแบบเก่ากับแบบใหม่เข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน
จากผลการประเมินคุณภาพของผู้บริโภคที่มีต่อแบบร่างเครื่องเคลือบดินเผาสังคโลกสุโขทัยที่มีอัตลักษณ์ศิลปะร่วม
สมัย พบว่าความพึงพอใจต่อแบบร่างเครื่องเคลือบดินเผาสังคโลกสุโขทัยที่มีอัตลักษณ์ศิลปะร่วมสมัยมีความพึงพอใจมาก 3 ชุด
อาจเนื่องมาจาก 1) แบบร่างเครื่องเคลือบดินเผา ชุดที่ 1 เป็นการสร้างสรรค์ผลงานให้มีความเรียบง่ายในรูปทรง และรูปร่างของ
เครื่องเคลือบดินเผา โดยใช้การปั้นมือ ขึ้นรูปด้วยมือ ให้เกิดความโค้ง เพื่อความอิสระ พริ้วไหว แสดงความรู้สึกที่อ่อนไหว และ
เป็นกันเองของเครื่องเคลือบดินเผา ไม่ให้มีรูปแบบที่ตายตัวเกินไปนัก เพื่อแสดงถึงรูปแบบของความเรียบง่าย เหมาะสําหรับ
วัยรุ่น ถึงวัยกลางคน ที่มีการดําเนินชีวิตอย่างในแบบของตนเองรักอิสระ ไม่ชอบเป็นเหมือนผู้อื่น ชอบความแปลกใหม่ 2) แบบ
ร่างเครื่องเคลือบดินเผา ชุดที่ 3 เป็นการสร้างสรรค์ผลงานให้มีความทันสมัย ใช้การตัดทอนรายละเอียด เพื่อแสดงถึงศิลปะ
สมัยใหม่อย่างชัดเจน เลือกรูปทรงแสดงเส้นตรง เส้นเฉียง เพื่อให้เครื่องเคลือบดินเผาออกมา มีลักษณะเป็นผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย
แบบสากล เหมาะทั้งชายและหญิง วัยรุ่นถึงวัยกลางคน ที่ชอบสิ่งแปลกใหม่ แต่ยังคงใช้ชีวิตอย่างมีแบบแผนตามครรลองของ
สังคม 3) แบบร่างเครื่องเคลือบดินเผา ชุดที่ 4 เป็นการสร้างสรรค์ผลงานให้มีความหรูหรา ใช้การผลิตอย่างประณีต เพื่อแสดงถึง
ศิลปะแบบสากล เลือกรูปทรงแสดงเส้นโค้ง อ่อนช้อย เพื่อให้เครื่องเคลือบดินเผาออกมา มีลักษณะเป็นผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยแบบ
สากลด้วยความหรูหรา และแบบร่างเครื่องเคลือบดินเผา เหมาะสําหรับ ผู้หญิงวัยกลางคนจนถึงสูงอายุ ที่รักความสวยงาม ชอบ
เข้าสังคม

ข้อเสนอแนะ
การพัฒนาเครื่องเคลือบดินเผาสังคโลกสุโขทัยที่มีอัตลักษณ์ศิลปะร่วมสมัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป
1.1 ในด้านการถอดแบบอัตลักษณ์ของเครื่องเคลือบดินเผาสังคโลกสุโขทัย ควรเน้นในส่วนที่เด่นชัด และเป็น
เอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร
1.2 เมื่อผลิตผลงานจริงต้องนึกถึง การยืดหดตัวของชิ้นงาน โดยต้องมีการทดลองเผาก่อน หรือ ทําไว้หลายๆ
ขนาด เมื่อเครื่องเคลือบดินเผาสังคโลกสุโขทัย หดตัวแล้ว สามารถเลือกเครื่องเคลือบดินเผาสังคโลกสุโขทัย เพื่อให้ได้ขนาด
ตามที่ต้องการได้
1.3 ในการเจาะรูของเครื่องเคลือบดินเผาสังคโลกสุโขทัย ต้องเผื่อขนาดรูสําหรับอัตราการหดตัวของเครื่องเคลือบ
ดินเผาสังคโลกสุโขทัย และ น้ํายาเคลือบที่จะปิดรูของเครื่องเคลือบดินเผาสังคโลกสุโขทัย
1.4 คํานึงถึงความสะดวกในการใช้งานจริง เช่น ต้นแบบกาน้ําบางชิ้น ใส่น้ําได้ลําบาก ไม่เหมาะกับการใข้งาน
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป
2.1 ควรศึกษาเพิ่มเติมให้ส่วนของการใช้งานจริง ใช้งานได้สะดวก และเพื่อการออกแบบเพื่อการใช้งานของคนทุก
กลุ่มในสังคม (Universal Design)
2.2 เพิ่มเติมส่วนแนะนําการใช้อย่างถูกวิธี เพื่อสามารถใช้งานอย่างเต็มที่ และปลอดภัย
2.3 ในส่วนของการผลิตงานจริง ต้องทราบถึง ลักษณะ และ ขีดจํากัดในการทํางานของ โรงงาน เพื่อที่จ ะ
วางแผนการผลิตเครื่องเคลือบดินเผาสังคโลกสุโขทัยได้ตามความต้องการ
2.4 ขั้นตอนการผลิตเครื่องเคลือบดินเผาสังคโลกสุโขทัย ต้องตกลงต้นแบบ กับช่าง อย่างละเอียด ควรมีภาพ
ตัวอย่างหรือภาพร่างประกอบด้วย รวมไปถึงขั้นตอนการทํา ต้องอธิบายและจดบันทึกไว้
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวทางที่แสดงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเลขนศิลป์
บนบรรจุภัณฑ์น้ําพริกของจังหวัดขอนแก่นแล้วประเมินผลคุณลักษณะความคิดเห็นความเหมาะสมจากผู้บริโภค ใช้ระเบียบวิธี
วิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methodology) จากการลงพื้นที่ศึกษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดขอนแก่น นําข้อมูลจาก
การศึกษามาวิเคราะห์เป็นองค์ประกอบเลขนศิลป์ด้าน โทนสี ภาพประกอบ ลวดลาย และตัวอักษร ได้แนวทางการออกแบบ
เลขนศิลป์บนบรรจุภัณฑ์ 3 แนวทาง ได้แก่ 1. จากขั้นตอนการศึกษารูปแบบฮูปแต้มฝาผนังสิมเอกลักษณ์จังหวัดขอนแก่น
2. จากขั้นตอนการศึกษารูปแบบลวดลายผ้าไหมเอกลักษณ์อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 3. จากขั้นตอนการผสมผสานความ
โดดเด่นของเอกลักษณ์จังหวัดขอนแก่น โดยแนวทางที่ 3 เป็นรูปแบบที่ได้รับการพัฒนาจากข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญด้าน
การออกแบบเลขนศิลป์บนบรรจุภัณฑ์จากการรวมกันของแนวทางที่ 1 และแนวทางที่ 2 โดยพิจารณาจากความโดดเด่นของ
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม, ความสอดคล้องในบริบท และสัดส่วนตามหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ ผลการปฏิบัติการออกแบบได้
ต้นแบบบรรจุภัณฑ์น้ําพริกจากแนวทางที่ 3 เมื่อนําไปประเมินคุณลักษณะความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมาย พบว่า บรรจุภัณฑ์
ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์มีคุณค่าเหมาะสมกับการเป็นของฝากที่มีชื่อเสียงประจําจังหวัด อยู่ในระดับ เหมาะสมมาก (X=4.17)
และผลการประเมินความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และเลขนศิลป์บนบรรจุภัณฑ์ พบว่า บรรจุภัณฑ์
สามารถสื่อถึงความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดขอนแก่น อยู่ในระดับ เหมาะสมมากที่สุด (X=4.40)
คําสําคัญ : การออกแบบเลขนศิลป์ บรรจุภัณฑ์น้ําพริก เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2557
___________________________________________________________________________________

ABSTRACT
The objectives of this thesis is to study and practice by guiding a graphic design on Thai paste
package that represent Khon Kaen's identity culture and then evaluate a feature of customer's opinion.
Using mixed Methodology, study and analyzed documents and field studied were used in this study, Data
collected from several cultural identities of Khon Kaen including : Colortone ,Illustrator, Typography,
Decorative or ornament to design guidelines for the packages graphic design into 3 idea perspectives
development, 1.The design guideline from Hoppatamb Mural painting style, 2.The design guideline from
Cholnabot silk style, 3.The design guideline from Characterized being mixed up. As a result the third
approach is a model that has been selected and developed as evaluated from target group, represent Khon
Kaen's identity culture graphic design and package design structure, which scheme completely appropriated
(X=4.17) and evaluation of expert design, as completely appropriated.(X=4.20)
Keyword : Graphic Design, Packaging of Nam-Prik, Cultural identity

บทนํา
การมีพื้นฐานทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ ชวนให้ชาวต่างชาติ และนักลงทุนในนานาประเทศทั่วโลก ให้ความ
สนใจ เป็นเหมือนข้อได้เปรียบในการที่ประเทศไทย จะได้นําเอาความเป็นเอกลักษณ์เหล่านี้ มาสร้างสรรค์เป็นเสมือนจุดขาย
เพราะความเชื่อว่าสินค้าและบริการทุกชนิดสามารถถูกทดแทนได้ในราคาที่ต่ําลงทุกวัน หากไม่สามารถสร้างคุณค่าให้กับสินค้า
และบริการได้ คุณค่าความเป็นเอเชีย และความเป็นไทย ไม่ว่าจะเป็นศิลปะ วัฒนธรรม ทัศนคติ ปรัชญา เหล่านี้คือคุณค่าที่
สามารถเรียนรู้และเข้าใจนํามาสู่การสร้างมูลค่า (Value creation) ให้กับผลิตภัณฑ์
จังหวัดขอนแก่นเป็นแหล่งรวมอารยธรรม ต่างๆไว้มากมาย จากการศึกษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัด
ขอนแก่น ผู้วิจัยได้ทําการศึกษา วัฒนธรรม ทั้งที่เป็น วัฒนธรรมที่สัมผัสได้ (tangible culture) และวัฒนธรรมที่สัมผัสไม่ได้
(intangible culture) หรือที่เรียกว่า วัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุ (Nonmaterial culture) ซึ่งจากการศึกษาประเภทของวัฒนธรรม
ทั้งสองนี้ ผู้วิจัยได้ทําการสํารวจรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและตําราแล้ว พบว่า วัฒนธรรมที่สัมผัสได้ (tangible culture) ด้าน
ผลงานศิลปกรรม อันได้แก่ ภาพเขียนฝาผนังโบสถ์ หรือ ฮูปแต้มผนังสิมในวัดต่างๆ ของจังหวัดขอนแก่น และ ลวดลายบนผ้า
ไหมมัดหมี่ อ.ชนบท เอกลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่น มีความเป็นไปได้ในการศึกษามาก เพราะเป็นสิ่งสะท้อนถึงโครงสร้างทาง
สัญลักษณ์ของระบบสังคม อย่างมีความชัดเจน มองเห็นและจับต้องได้ ลักษณะดังกล่าวนี้มีความสอดคล้องต่อการศึกษา
องค์ประกอบทางทัศนธาตุ เพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบเลขนศิลป์บนบรรจุภัณฑ์ แสดงความชัดเจน เด่นชัด ของ
รูปร่าง รูปทรง สี การผสานกันของเส้น ที่เป็นองค์ประกอบของงานออกแบบเลขนศิลป์ วัฒนธรรมอย่างหนึ่งซึ่งอยู่คู่กับคน
ขอนแก่นมาช้านาน คือ การรับประทานน้ําพริก ด้วยน้ําพริกนั้นเป็นอาหารประจําของคนอีสาน และถูกวางในทุก “พาข้าว”เคียง
คู่กับอาหารอื่นๆ (ประมวล พิมพ์เสน.2546) ไม่เว้นแต่ตอนทํางานพาควายไปกินหญ้า น้ําพริกถูกบรรจุใส่ห่อไปกับกระติบข้าว
เหนียวเพื่อไปนั่งกินใต้ร่มไม้ยามหิว ชาวบ้านอีสานมักตําน้ําพริกไปถวายพระในงานบุญต่างๆ ยามไปเดินทางต่างถิ่นหรือคิดถึงคน
ไกลน้ําพริกจะถูกหยิบติดไม้ติดมือไปด้วยเสมอ “น้ําพริก” จึงผูกพันกับวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนขอนแก่นและคนอีสาน จน
ในปัจจุบันได้กลายมาเป็นสินค้าที่ขึ้นชื่อเป็นของฝากที่มีชื่อเสียงประจําจังหวัด และจากข้อสรุปรายงานความคิดเห็นผลสํารวจของ
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ประชาชน ที่ระบุถึงการใช้สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น ในประเภทของสินค้าที่ใช้มากที่สุด ร้อยละ 48.9 คือ อาหารแปร
รูปต่างๆ เช่น “น้ําพริก” (สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.2550)
เนื่องจากผลิตภัณฑ์น้ําพริกไม่ได้เป็นสินค้าที่มีจําหน่ายอยู่แต่ในจังหวัดขอนแก่นเพียงที่เดียวในประเทศไทย เพราะ
เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีจําหน่ายในทุกภาคของประเทศและเกือบทุกจังหวัด ทําให้ผู้วิจัย มีความสนใจที่จะศึกษาแนวทางการออกแบบ
เลขนศิลป์บนบรรจุภัณฑ์ เพื่อสร้างความแตกต่างให้กับรูปแบบของผลิตภัณฑ์น้ําพริกของจังหวัดมีความโดดเด่นและแตกต่างจาก
ผลิตภัณฑ์น้ําพริกที่มีจําหน่ายในท้องตลาดทั่วไป ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงการนําเอาวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่น
เพราะเป็นสิ่งที่ยากต่อการเลียนแบบ มีความโดดเด่น มีความเป็นเอกลักษณ์มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบเลขนศิลป์บนบรรจุ
ภัณฑ์ ให้สินค้าประเภทน้ําพริกของจังหวัดขอนแก่น เป็นสินค้าที่มีคุณค่า น่าซื้อหามากขึ้น ช่วยเพิ่มรายได้และยอดจําหน่ายให้กับ
ผู้ประกอบการ เป็นแนวทางในการนําเลขนศิลป์ที่แสดงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมมาพัฒนารูปแบบของสินค้าประเภทน้ําพริกและ
สินค้าประเภทอื่นๆให้มีความเป็นเอกลักษณ์เป็นของฝากที่สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดขอนแก่นต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาแนวทางการออกแบบเลขนศิลป์บนบรรจุภัณฑ์น้ําพริกที่แสดงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น
2. เพื่อประยุกต์ใช้แนวทางการออกแบบเลขนศิลป์บนบรรจุภัณฑ์น้ําพริกที่แสดงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัด
ขอนแก่น
3. เพื่อประเมินผลความคิดเห็นการออกแบบเลขนศิลป์บนบรรจุภณ
ั ฑ์น้ําพริกที่แสดงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ
จังหวัดขอนแก่น

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจยั
ผู้วิจัยได้ใช้กรอบแนวคิดในการศึกษาโดยแบ่งตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย เริ่มจากการศึกษารูปแบบและลักษณะของ
เลขนศิลป์ทางวัฒนธรรมเพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการออกแบบเลขนศิลป์บนบรรจุภัณฑ์น้ําพริกที่แสดงเอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมของจังหวัดขอนแก่นและนําไปประเมินผลความคิดเห็นด้านการออกแบบกับกลุ่มเป้าหมายและผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ออกแบบเลขนศิลป์บนบรรจุภัณฑ์และออกแบบบรรจุภัณฑ์ ซึ่งมีกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้
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ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย

ขอบเขตของการวิจัย
1. ศึกษารูปแบบเลขนศิลป์ที่แสดงเอกลักษณ์ขอนแก่น
จากการรวบรวมข้อมูลเอกสาร ตํารา และการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมของจังหวัดขอนแก่น 2 คน และ
ปราชญ์ชาวบ้านผู้ผลิตและออกแบบลวดลายผ้าไหมมัดหมี่ อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 1 คน
2. ปฏิบัติการออกแบบเครื่องหมายการค้า
ออกแบบเครื่องหมายการค้าโดยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเลขนศิลป์บนบรรจุภัณฑ์จํานวน 5 คน ประเมินผล
ตามลักษณะเครื่องหมายการค้าที่ดี และสามารถนําไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ ตามกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
3. ปฏิบัติออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์
ออกแบบร่างโครงสร้างบรรจุภัณฑ์น้ําพริกโดยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบการออกแบบบรรจุภัณฑ์
ประเมินผลและแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ แล้วนําไปพัฒนาเป็นต้นแบบ
4. ปฏิบัติการออกแบบเลขนศิลป์บนบรรจุภัณฑ์
ออกแบบเลขนศิลป์บนบรรจุภัณฑ์น้ําพริกให้สอดคล้องกับโครงสร้างของบรรจุภัณฑ์โดยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ
เลขนศิลป์บนบรรจุภัณฑ์จํานวน 5 คน ประเมินผลและแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญนําไปผลิตต้นแบบ
5. ประเมินผลความคิดเห็นการออกแบบเลขนศิลป์บนบรรจุภัณฑ์
ผู้วิจัยนําต้นแบบบรรจุภัณฑ์น้ําพริกที่พัฒนาผลงานการออกแบบไปประเมินผลความคิดเห็นผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายในร้าน
จําหน่ายน้ําพริกตัวแทนจังหวัดขอนแก่น จํานวน 60 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)
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วิธีดําเนินการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methodology) ซึ่งรวมระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative methods) ทําการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร (Document) และเก็บข้อมูลภาคสนาม (Field Study) จาก
การลงพื้นที่ศึกษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ พื้นที่การศึกษาฮูปแต้มฝาผนังสิม 4 วัด ประกอบไปด้วย
ฮูปแต้มผนังสิมวัดไชยศรี ต.สาวะถีอ.เมือง จ.ขอนแก่น ฮูปแต้มผนังสิมวัดมัชฌิมวิทยาราม ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
ฮูปแต้มผนังสิมวัดสนวนวารีพัฒนาราม ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ฮูปแต้มวัดสระบัวแก้ว ต.หนองเม็ก อ.หนองสองห้อง
จ.ขอนแก่น พื้นที่การศึกษาผ้าไหมมัดหมี่ อ.ชนบท จ.ขอนแก่น วิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative methods)
สรุปผลการศึกษาใช้การบรรยายเชิงพรรณนาวิเคราะห์รูปแบบเลขนศิลป์จังหวัดขอนแก่นที่ปรากฏ เพื่อแนวทางการนําเอกลักษณ์
ทางวัฒนธรรมไปประยุกต์ใช้ในงานออกแบบเลขนศิลป์บนบรรจุภัณฑ์
ทําการสัมภาษณ์ผู้ผลิตและผู้ประกอบการน้ําพริกซึ่งผู้วิจัยคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของจังหวัดขอนแก่น จากการสุ่มแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยผู้วิจัยพิจารณาแล้วเป็นผู้ประกอบการที่ยินดีในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ นําผล
การวิเคราะห์มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติการออกแบบเลขนศิลป์บนบรรจุภัณฑ์ เครื่องหมายการค้า และรูปแบบโครงสร้างบรรจุ
ภัณฑ์แล้วนําไปประเมินความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์และตอบแบบประเมินของผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเลขนศิลป์บน
บรรจุภัณฑ์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 5 ท่าน เพื่อทําการปรับปรุงและพัฒนาผลงานการออกแบบมาสร้างเป็นต้นแบบบรรจุ
ภัณฑ์
ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative methods) ในการเก็บข้อมูลและการวัดตัวแปรเป็นระดับความคิดเห็น
ด้า นการออกแบบเลขนศิล ป์บ นบรรจุภัณ ฑ์และการออกแบบบรรจุภัณ ฑ์ของผู้บ ริโภคจากการสุ่มโดยบัง เอิญ (Accidental
Sampling) ผู้บริโภคน้ําพริกในร้านจําหน่ายน้ําพริกตัวแทนจังหวัดขอนแก่น จํานวน 60 คน เพื่อนําข้อมูลมาสรุปผลการวิจัย

ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษารูปแบบเลขนศิลป์ที่แสดงเอกลักษณ์ขอนแก่น
จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวัฒนธรรมของจังหวัดขอนแก่น รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม วงศ์พงษ์คํา ประธาน
หลักสูตรสาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถึงแนวทางการศึกษาเอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมของจังหวัดขอนแก่น เพื่อการประยุกต์ใช้ในงานออกแบบเลขนศิลป์ พบว่า การศึกษา“เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม”
หรือ ลักษณะแสดงโครงสร้างทางสัญลักษณ์ของระบบสังคม ควรเริ่มต้นจากการจําแนกประเภทวัฒนธรรมที่ต้องการศึกษา ทัศนะ
ของผู้เชี่ยวชาญยังชี้แนะแนวทางการศึกษาเอกลักษณ์ของสิ่งใดๆก็ตาม มีอยู่สองอย่างซึ่งเป็นหลักในการศึกษา คือการศึกษาถึง
ลักษณะที่เป็น “ตัวตน” ของสิ่งนั้นที่แสดงออกมา และผลสะท้อนจากสิ่งที่ “คนอื่นมอง”ตัวตนของสิ่งๆนั้น ว่าเป็นอย่างไร และ
เมื่อวัฒนธรรมมีความหลากหลายและแตกต่าง ในการนําไปประยุกต์ใช้ในงานออกแบบเลขนศิลป์บนบรรจุภัณฑ์ ผู้เชี่ยวชาญให้
ข้อเสนอแนะโดยการมองเงื่อนไขของการนําไปใช้ แล้วพิจาณาความเหมาะสมถึงความสอดคล้องของการนําไปใช้กับบรรจุภัณฑ์
นั้นๆ การแยกศึกษาองค์ประกอบเลขนศิลป์ทางวัฒนธรรมเพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในงานออกแบบจะช่วยให้นักออกแบบมีทางเลือก
ที่หลากหลายมากขึ้นในการพิจารณาเอาส่วนที่มีความเหมาะสมที่สุดไปประกอบการใช้ให้ตรงกับเงื่อนไขของการจัดวางบนบรรจุ
ภัณฑ์นั้นๆ
พื้นที่ศึกษาฮูปแต้มผนังสิมเอกลักษณ์จังหวัดขอนแก่น
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านวัฒนธรรม จังหวัดขอนแก่น 2 คน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชอบ ดีสวนโคก นักวิชาการและผู้ผลิตตําราด้านวัฒนธรรม
ของจั ง หวั ด ขอนแก่ น และรองศาสตราจารย์ ดร.นิ ย ม วงศ์ พ งษ์ คํ า ประธานหลั ก สู ต รสาขาวิ ช าวิ จั ย ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม
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คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและจากการลงพื้นที่ในการถ่ายภาพ บันทึก และการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและ
ตําราได้ผลการศึกษาดังนี้
ผลการศึกษาองค์ประกอบเลขนศิลป์ด้าน “ภาพประกอบ” ทัศนะของผู้เชี่ยวชาญมองว่า ภาพเขียนฮูปแต้มเป็น
ศิลปะที่มีรสชาติที่แปลกเป็นศิลปะบริสุทธิ์สันนิษฐานหนึ่งว่าอาจมีช่างหลายๆคนในการเขียนภาพผนังสิม ซึ่งแต่ละคนอยากเขียน
ภาพอะไรก็จะเขียนลงไป จึงดูมีความสนุกสนาน เหมือนมีการเคลื่อนไหว ดูเรียบง่าย เหมือนการเขียนภาพการ์ตูน ลักษณะการ
เขียนภาพอาจมองเหมือนการเขียนภาพอิมเพรสชันนิสม์เป็นการใช้สีเส้นและองค์ประกอบทางทัศนธาตุที่น้อย แต่ต้องสื่อสารให้
เกิดความเข้าใจได้ตรงกับความต้องการของผู้เขียนภาพ ลักษณะนี้ในแบบแผนงานออกแบบเลขนศิลป์เรียกว่า “Minimal art”
ที่เน้นโครงสร้างทางปรัชญา “น้อยแต่มาก” Less is more” ดังนั้นภาพที่ปรากฏจึงเป็นลักษณะของภาพประกอบที่ช่างแต้มมี
การตัดทอน (Distortion) รูปร่างรูปทรงให้เหมาะสมจากการได้พบได้เห็นสิ่งที่อยู่รอบๆตัว และจินตนาการ ถ่ายทอดตามความ
เข้าใจของตนเอง ซึ่งมีคุณค่าเปรียบเสมือนการที่เข้าใจพูดสั้นๆได้ใจความ เพียงต้องการเขียนให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไร ที่เรียกว่า
“Readable” การเขียนตัวละครที่เหมือนไม่มีกระดูก ไม่เน้นเรื่องสัดส่วนที่ถูกต้องตามหลักกายวิภาค แสดงผลที่ออกมาจากผล
ของความรู้ สึ ก ที่ เ รี ย กว่ า “Sensation” ล้ ว นๆ โดยสั ง เกตจากท่ า ทางตั ว ละครที่ มี ค วามเป็ น ธรรมชาติ เ หมื อ นลั ก ษณะการ
เคลื่อนไหวที่เห็นในชีวิตประจําวันของคนทั่วไป
ผลการศึกษาองค์ประกอบเลขนศิลป์ด้าน “ลวดลาย” จากการศึกษาลวดลายที่พบในงานเขียนฮูปแต้มผนังสิมเอก
ลักษณ์จังหวัดขอนแก่น พบว่า ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่นนั้น เป็นที่มาจากลวดลายฝีมือของช่างพื้นบ้านแท้ๆ ซึ่งมา
จากความรู้สึกของช่างที่จินตนาการออกไปโดยไม่ได้ยึดขนบของการเขียนแต่อย่างใด ภาพลวดลายที่ออกมา จึงมีโครงสร้างที่ไม่
แน่นอนเป็นไปตามความรู้สึกของช่างแต้มที่วาดในขณะนั้น ซึ่งอาจไม่ใช่เรื่องราวที่คนทั่วไปเข้าใจ โดยผู้เชี่ยวชาญทางวัฒนธรรม
กล่าวว่าเป็นรูปแบบของ “ลวดลายที่เป็นนามธรรม”
ผลการศึกษาองค์ประกอบเลขนศิลป์ด้าน “โทนสี” ผู้วิจัยใช้การเทียบสีหลักในงานเขียนฮูปแต้มจากสีมาตรฐานของ
Swatch Library ซึ่งได้จัดกลุ่มสีต่างๆ อยู่ในโปรแกรมสร้างสรรค์งานสิ่งพิมพ์ Adobe Illustrator CS3 13.0.0 ซึ่งเป็นโปรแกรม
ในการสร้างภาพกราฟิก ในงานออกแบบสิ่งพิมพ์โดยตั้งค่า Advance colors ในโปรแกรมเป็น CMYK mode ได้ค่าสีมาตรฐาน
เทียบเคียงโปรแกรมการใช้งานออกแบบสิ่งพิมพ์เป็นค่า Pantone color bridge CMYK PC ใน swatch Library mode color
books ในการเปรียบเทียบค่าสีได้สีหลักของการเขียนภาพฮูปแต้มฝาผนังสิมที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในงานออกแบบเลขน
ศิลป์บนบรรจุภัณฑ์ ได้แก่

ภาพ 2 แสดงค่าสีระบบ CMYK ตามลักษณะโทนสีหลักในงานเขียนฮูปแต้มฝาผนังสิมเอกลักษณ์จังหวัดขอนแก่น
ผลการศึกษาองค์ประกอบเลขนศิลป์ด้าน “ตัวอักษร” พบว่า ลักษณะของตัวอักษรที่ปรากฏในงานเขียนฮูปแต้มผนัง
สิม พบตัวอักษร ได้แก่ ตัวอักษรไทยน้อยและตัวอักษรธรรม ในการประยุกต์ใช้งานออกแบบเลขนศิลป์บนบรรจุภัณฑ์ จึงควรใช้
ตัวอักษรไทยน้อยนํามาประยุกต์ใช้ เพราะมีความเหมาะสมมากกว่าตัวอักษรธรรม เพราะอักษรธรรมเป็นอักษรศักดิ์สิทธิ์ของคน
โบราณ ซึ่งต้องระมัดระวังในการใช้มาก ตัวอักษรไทยน้อยเป็นตัวอักษรที่แบบมีหัวที่เขียนแบบอ่านยาก หากไม่มีความรู้ในการ
อ่านตัวอักษรโบราณ เพราะฉะนั้นในการนํามาใช้ในการเขียนเพื่อการสื่อสารข้อความบนบรรจุภัณฑ์ จึงควรมีการดัดแปลง
ตัวอักษรให้อ่านได้ง่ายขึ้นโดยการเปรียบเทียบกับตัวพิมพ์แบบมีหัวของตัวอักษรไทยปัจจุบัน
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พื้นที่ศึกษาลวดลายผ้าไหมมัดหมี่ เอกลักษณ์อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้าน คือ นายทองสุข จันทะวงศ์ ช่างทอ และผู้คิดค้นออกแบบ
ลวดลายผ้าไหมเอกลักษณ์อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
การศึกษาองค์ประกอบเลขนศิลป์ด้าน “ลวดลาย” พบว่า ลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของอําเภอชนบทจริงๆนั้น มี 3
ลวดลาย ด้วยกัน ได้แก่ ลายจี้เพชร ลายขอพระเทพ และลายขันหมากเบ็ง โดยผู้วิจัยได้ศึกษาประวัติและที่มาของทั้งสามลวดลาย
และรูปแบบวิธีการคิดค้นลายจนได้ทําการถอดลวดลายเพื่อให้ง่ายในการนํามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบเลขนศิลป์บนบรรจุ
ภัณฑ์ด้วยการใช้ระบบกริด ซึ่งเป็นเครือข่ายของเส้นแนวตั้งและเส้นแนวนอนช่วยในการกํากับตําแหน่งและระยะของวงหน่วย
ต่างๆเช่น หน่วยกงเจ็ด และหน่วยโคมห้า ที่ประกอบกันเป็นลวดลาย ได้รูปแบบจากการถอดลายผ้าไหมเอกลักษณ์อําเภอชนบท
จังหวัดขอนแก่นด้วยการใช้ระบบกริด ดังนี้

ภาพ 3 แสดงการถอดลายในวงหน่วยต่างๆด้วยการใช้ระบบกริด ได้แก่ ลายกงเจ็ด และลายโคมห้าตามลําดับ

ภาพ 4 แสดงการถอดลายผ้าไหมเอกลักษณ์อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่นด้วยการใช้ระบบกริด ได้แก่ ลายจี้เพชร
ลายขอพระเทพ และลายขันหมากเบ็ง เรียงจากซ้ายไปขวา
ผลการศึกษาองค์ประกอบเลขนศิลป์ด้าน “โทนสี” ผู้วิจัยได้เปรียบเทียบหาความใกล้เคียงกับลักษณะโทนสีของผ้า
ไหมมัดหมี่เอกลักษณ์อําเภอชนบทจังหวัดขอนแก่น โดยการเทียบสีจากสีมาตรฐานของ Swatch Library ในโปรแกรม Adobe
Illustrator CS3 13.0.0 ซึ่งเป็นโปรแกรมในการสร้างภาพกราฟิกในงานออกแบบสิ่งพิมพ์โดยได้ตั้งค่า Advance colors ใน
โปรแกรมเป็น CMYK mode ได้ค่าสีมาตรฐานเทียบเคียงโปรแกรมการใช้งานออกแบบสิ่งพิมพ์เป็นค่า Pantone color bridge
CMYK PC ใน Swatch Library mode color books ซึ่งเป็นการระบุค่าสีพิเศษซึ่งบอกค่าสี CMYK ได้ค่าสีหลักที่สามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ในงานออกแบบเลขนศิลป์บนบรรจุภัณฑ์ ดังนี้

ภาพ 5 แสดงค่าสีระบบ CMYK ตามลักษณะโทนสีหลักของผ้าไหมมัดหมี่เอกลักษณ์อําเภอชนบทจังหวัดขอนแก่น
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2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประยุกต์ใช้รูปแบบเลขนศิลป์ในงานออกแบบบรรจุภัณฑ์น้ําพริกที่แสดงเอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมของจังหวัดขอนแก่น
2.1 ผลการปฏิบัติการด้านการออกแบบเครื่องหมายการค้า
จากการสํารวจของผู้วิจัยพบว่า ผลิตภัณฑ์น้ําพริกที่เป็นตราสินค้าซึ่งสามารถเป็นตัวแทนของกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ําพริก
ในจังหวัดขอนแก่นได้ คือ “ผลิตภัณฑ์น้ําพริกปลาทู คุณเรียง” เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้ประกอบการยินดีให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ทั้ง
ข้อมูลด้านเอกสาร ภาพถ่าย และการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยจึงได้ทําการประยุกต์จากภาพถ่ายใบหน้าคุณเรียง ชีณะเภท ซึ่งเป็น
เจ้าของหรือต้นตําหรับน้ําพริก มาสร้างสรรค์เป็นลักษณะการเขียนภาพแบบฮูปแต้ม โดยใช้ลายเส้นที่ดูเรียบง่าย ตัดทอนเป็นภาพ
ร่า งที่ใช้ล ายละเอี ยดของการเล่า เรื่องให้น้อยที่สุด เป็น ลั กษณะของ “เครื่อ งหมายการค้า แบบสัญ ลั ก ษณ์ตัวแทน” และให้
ผู้เชี่ยวชาญทําการประเมินโดยให้คะแนนตามคุณลักษณะความคิดเห็นความเหมาะสม จากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเลขน
ศิลป์บนบรรจุภัณฑ์ 3 ท่านสรุปผลข้อมูล พบว่ารูปแบบที่ A1 มีคะแนนคุณลักษณะความคิดเห็นเหมาะสมในการเป็น
เครื่องหมายการค้าน้ําพริกที่แสดงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดขอนแก่นมากที่สุด คือ 52 คะแนน

แบบที่ A1

แบบที่ A2

แบบที่ A3

แบบที่ A4

ตารางที่ 4 สรุปผลการคัดเลือกรูปแบบเครื่องหมายการค้าน้ําพริกที่แสดงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดขอนแก่น
แบบที่
แบบที่
แบบที่
แบบที่
ที่
คุณลักษณะความคิดเห็น
a1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

a2

a3

a4

มีความหมายสื่อถึงการผลิตภัณฑ์น้ําพริกของจังหวัดขอนแก่น
6
1
4
1
มีความเหมาะสมกับการนําไปใช้กับสื่อต่างๆ
4
5
4
3
มีความร่วมสมัย ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เมื่อการใช้งานมีระยะเวลาที่เปลี่ยนไป
6
2
4
2
มีความน่าเชื่อถือในคุณภาพของผลิตภัณฑ์
5
1
6
3
มีเอกลักษณ์ตนเองไม่ซ้ําใคร
2
3
5
3
มีการใช้สีที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
6
5
5
4
มีความเรียบง่ายสามารถจดจําได้ดี
3
2
4
3
มีความเป็นสากลสื่อกับกลุ่มเป้าหมายและคนหลายกลุ่ม
5
3
5
4
มีระดับของความเป็นนามธรรมที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
5
3
5
1
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ง่าย เช่น หัวจดหมาย ตรายาง ฉลากหุ้มฝา เป็นต้น
5
5
4
2
มีความเป็นเอกภาพ กลมกลืน ก่อให้เกิดความงาม
5
3
5
3
คะแนนรวม 52
32 51
29
2.2 ผลการปฏิบัติการด้านเลขนศิลป์บนบรรจุภัณฑ์และโครงสร้างบรรจุภัณฑ์
ด้านเลขนศิลป์บนบรรจุภัณฑ์ ผู้วิจัยนําผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการออกแบบจากการนําแต่ละองค์ประกอบเลขน
ศิลป์ที่มี “ความโดดเด่น”ของเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง มาผสมผสานกัน โดยพิจารณาถึงบริบทของการ
นําไปใช้ในงานออกแบบเลขนศิลป์บนบรรจุภัณฑ์ให้มี “ความสอดคล้องเหมาะสม” ในการเป็นเลขนศิลป์บนบรรจุภัณฑ์น้ําพริก ที่
โดยไม่ยึดติดกับรูปแบบขององค์ประกอบเลขนศิลป์แต่ละองค์ประกอบมากเกินไป เพราะเป็นการตีกรอบความคิดสร้างสรรค์ใน
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การออกแบบและทําให้เกิดทางเลือกในการนํามาใช้ขององค์ประกอบมีหลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยการนํามาผสมผสานกันนั้นควร
มีการใช้โดยให้มี “สัดส่วน”ของการนํามาใช้ในแต่ละแนวทางตามหลักของการจัดองค์ประกอบทางศิลปะ ได้แก่ แนวคิดรูปแบบ
ฮูปแต้มฝาผนังสิม เอกลักษณ์จังหวัดขอนแก่น 4 วัด และแนวคิดรูปแบบลวดลายผ้าไหมมัดหมี่เอกลักษณ์อําเภอชนบท จังหวัด
ขอนแก่น นํามาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา โดยสร้างผลงานการออกแบบซึ่งผสมผสานระหว่างการใช้รูปแบบของลายเส้นจาก
ภาพเขียนฝาผนังสิม มาสร้างเรื่องราวทีเชื่อมโยงความเป็นอดีตสู่ปัจจุบัน ลดตัดทอนให้มีความเรียบง่ายมากขึ้น และนําลวดลาย
ผ้าไหมเอกลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่น มาผสมผสานให้มีกลิ่นไอของความเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม ใช้
ตัวอักษรเน้นที่อ่านง่าย มองถึงกลุ่มเป้าหมายที่ซื้อน้ําพริกคือคนที่มีอายุมากและมีปัญหาเรื่องของการใช้สายตา แต่ยังออกแบบ
โดยคํานึงถึงความร่วมสมัย โดยมีการใช้ภาพประกอบที่มีระดับนามธรรมให้เหมาะสมกับกลุ่มคนในหลายกลุ่มไม่เฉพาะผู้ที่มีอายุ
มากอย่างเดียว การแก้ปัญหาเรื่องสีของรสชาติน้ําพริกที่หลากหลาย ใช้สีกลางหนึ่งถึงสองสี และแยกชนิดของน้ําพริกด้วยการใช้
แถบสีต่างๆเป็นส่วนประกอบ ออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยจัดเป็นชุดผลิตภัณฑ์น้ําพริกเพื่อการค้าปลีก จํานวน 2 กระปุก และ 3
กระปุก โดยฉลากน้ําพริกใช้ระบบออพเซต ในการพิมพ์ 4 สี บนสติ๊กเกอร์หลังขาว เคลือบด้าน และบรรจุภัณฑ์เพื่อการค้าปลีก
หรือบรรจุภัณฑ์ชั้นที่ 2 ใช้ระบบการพิมพ์ออฟเซต 2 สี บนกระดาษอาร์ทจํานวนแกรมน้อย ทําการลามิเนตลงบนกระดาษลูกฟูก
ลอน A 3 ชั้นอีกครั้งก่อนไดคัทแล้วประกอบขึ้นตามแบบ
ด้านโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ พบว่า บรรจุภัณฑ์
น้ําพริกรูปแบบตามแนวทางการจัดเรียงกระปุกน้ําพริกในแนวขวาง มีความเหมาะสมมากกว่าในแนวตั้ง เนื่องจากสะดวกต่อการ
จัดเรียงบนชั้นวางมากกว่า แต่ควรปรับปรุงโดยลดการเจาะช่องกระดาษที่แสดงให้เห็นผลิตภัณฑ์ภายในให้น้อยลงเพื่อรักษาความ
แข็งแรงของโครงสร้างบรรจุภัณฑ์และควรลดการใช้หูหิ้วจากวัสดุอื่นๆนอกเหนือจากการใช้พื้นที่บนกระดาษ เพราะเป็นการเพิ่ม
ต้นทุนให้กับผู้ประกอบการ ผู้วิจัยจึงได้ทําการออกแบบโดยปรับปรุงจากข้อเสนอแนะโดยการเจาะช่องกระดาษในบริเวณที่เป็นฝา
ครอบกระปุกแก้ว โดยใช้ความแข็งแรงของฝาครอบกระปุกแก้วเป็นส่วนป้องกันแทนพื้นที่กระดาษที่สูญเสียไป และใช้การเจาะ
ช่องกระดาษด้านข้างผลิตภัณฑ์แทนการใช้หูหิ้วและเพื่อให้ผู้บริโภคมองเห็นตัวผลิตภัณฑ์ได้ด้วย ลดการใช้วัสดุตกแต่งอื่นๆ
นอกเหนือจากการใช้เนื้อกระดาษให้เต็มพื้นที่

ภาพ 6 แสดงต้นแบบเลขนศิลป์บนบรรจุภัณฑ์ช้นั ที่หนึ่ง (ฉลากกระปุก) ที่ได้รับการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาตามข้อเสนอแนะ
ของผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบแล้ว
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ภาพ 7 แสดงต้นแบบเลขนศิลป์บนบรรจุภัณฑ์ชั้นที่สอง (บรรจุภัณฑ์เพื่อการค้าปลีก)ที่ได้รับการแก้ไขปรับปรุงและ
พัฒนาตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบแล้ว
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินผลความคิดเห็นการออกแบบเลขนศิลป์บนบรรจุภัณฑ์น้ําพริกที่แสดงเอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมของจังหวัดขอนแก่น
ผู้วิจัยนําผลงานการออกแบบได้รับการปรับปรุงและพัฒนาตามข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญแล้วไปสอบถามเพื่อ
ประเมินความคิดเห็นของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายในร้านจําหน่ายน้ําพริกคุณเรียงขอนแก่น จํานวน 60 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบ
บังเอิญ (Accidental Sampling) โดยแบ่งการประเมินเป็น 2 ด้านได้แก่ คุณลักษณะความคิดเห็นในความเหมาะสมด้านรูปแบบ
เลขนศิลป์ และคุณลักษณะความคิดเห็นในความเหมาะสมด้านรูปแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์
ผลการประเมินคุณลักษณะความคิดเห็นด้านเลขนศิลป์บนบรรจุภัณฑ์ พบว่า ข้อมูลบนบรรจุภัณฑ์น้ําพริกมีความ
ชัดเจน และครบถ้วน เหมาะสมมากที่สุด ( x̄ =4.27) สามารถสื่อถึงความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดขอนแก่น
เหมาะสมปานกลาง ( x̄ =3.28) ภาพประกอบบนบรรจุภัณฑ์มีความสวยงามเหมาะสม เหมาะสมมากที่สุด ( x̄ =4.20) ตัวอักษร
อ่านง่าย ชัดเจน เหมาะสมมากที่สุด ( x̄ =4.53) สีของบรรจุภัณฑ์มีความสวยงามเหมาะสม เหมาะสมมาก ( x̄ =3.82)
ผลการประเมินคุณลักษณะความคิดเห็นด้านโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ พบว่า บรรจุภัณฑ์สามารถปกป้องน้ําพริกที่อยู่ภายในได้
เหมาะสมมาก ( x̄ =4.20) บรรจุภัณฑ์สามารถบ่งบอกข้อมูลของผลิตภัณฑ์น้ําพริกภายในได้ เหมาะสมมาก ( x̄ =3.77) บรรจุ
ภัณฑ์สามารถพกพาและใช้งานได้สะดวก เหมาะสมปานกลาง ( x̄ =3.27) บรรจุภัณฑ์สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์น้ําพริก
ภายในได้ เหมาะสมมากที่สุด ( x̄ =4.43) บรรจุภัณฑ์ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์มีคุณค่าเหมาะสมกับการเป็นของฝากที่มีชื่อเสียง
ประจําจังหวัดเหมาะสมมาก ( x̄ =4.17) และผลการประเมินคุณลักษณะความคิดเห็นโดยภาพรวม พบว่า มีความเหมาะสมมาก
( x̄ =4.05)

อภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดขอนแก่น เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในงานออกแบบ
เลขนศิลป์บนบรรจุภัณฑ์น้ําพริกของจังหวัดขอนแก่น ในการเป็นสินค้าของฝากประจําจังหวัดที่สามารถเพิ่มมูลค่าและสามารถ
สร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์น้ําพริกที่มีในร้านจําหน่ายสินค้าของฝากทั่วไป ผู้วิจัยได้ใช้วิเคราะห์ข้อมูลด้านเอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรม จากการลงพื้นที่ศึกษา โดยการถ่ายภาพ และจดบันทึกตลอดจนการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวัฒนธรรมของ
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จังหวัดขอนแก่น พบว่า วัฒนธรรมที่สัมผัสได้ (tangible culture) ด้านผลงานศิลปกรรม อันได้แก่ ภาพเขียนฝาผนังโบสถ์ หรือ
ฮูปแต้มผนังสิมในวัดต่างๆ ของจังหวัดขอนแก่น และ ลวดลายบนผ้าไหมมัดหมี่ อ.ชนบท เอกลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่น เป็นสิ่ง
สะท้อนถึงโครงสร้างทางสัญลักษณ์ของระบบสังคม อย่างมีความชัดเจน มองเห็นและจับต้องได้ ลักษณะดังกล่าวนี้มีความ
สอดคล้องต่อการศึกษาองค์ประกอบทางทัศนธาตุ เพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบเลขนศิลป์บนบรรจุภัณฑ์ แสดงความ
ชัดเจน เด่นชัด ของ รูปร่าง รูปทรง สี การผสานกันของเส้น ที่เป็นองค์ประกอบของงานออกแบบเลขนศิลป์ การศึกษาโดย
แยกศึกษาของแต่ละองค์ประกอบในงานออกแบบเลขนศิลป์ ได้แก่ ภาพประกอบ ลวดลาย ตัวอักษร และโทนสี ช่วยให้นัก
ออกแบบมีทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้น สะดวกในการนําไปใช้ และในการพิจารณานําส่วนที่มีความเหมาะสมไปประกอบการใช้
ให้ตรงกับเงื่อนไขของการจัดวางบนบรรจุภัณฑ์นั้นๆ ซึ่งสอดคล้องกับ แนวคิดของ ไพโรจน์ พิทยมณี (2551) กล่าวว่า การ
วิเคราะห์บุคลิกลักษณะขององค์ประกอบเลขนศิลป์ที่แสดงเอกลักษณ์ไทยในแต่ละหมวด จะช่วยให้นักออกแบบสะดวกและง่าย
ต่อการนําไปใช้สร้างสรรค์ตามบุคลิกสินค้าที่จะออกแบบยิ่งขึ้นด้วย
ในการประยุกต์ใช้เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดขอนแก่นในงานออกแบบเลขนศิลป์บนบรรจุภัณฑ์น้ําพริก จาก
การศึกษา พบว่า รูปแบบและแนวคิดในการนําลายเส้นจากการเขียนภาพประกอบฮูปแต้มฝาผนังสิม 4 วัดในจังหวัดขอนแก่น
โดยตัดทอนและลดรายละเอียดแล้วสร้างเรื่องราวเชื่อมโยงจากอดีตสู่ปัจจุบัน มาผสมผสานกับการจัดวางพื้นหลังด้วยลวดลาย
ของผ้าไหมมัดหมี่อําเภอชนบท เอกลักษณ์จังหวัดขอนแก่น ได้ผลการประเมินคุณลักษณะความคิดเห็นด้านเลขนศิลป์และ
โครงสร้างบรรจุภัณฑ์ในระดับเหมาะสมมาก ซึ่ง ผลตอบรับในการใช้เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดขอนแก่นในงาน
ออกแบบเลขนศิลป์บนบรรจุภัณฑ์นี้ สอดคล้องกับ แนวคิดของ วัชรินทร์ จรุงจิตรสุนทร (2548:105) ที่กล่าวถึง การเน้น
เอกลักษณ์และคุณค่าทางวัฒนธรรมในงานออกแบบผลิตภัณฑ์ ว่าการพัฒนารูปลักษณ์ไปสู่สากลด้านเดียว ไม่เพียงพอสําหรับ
ผู้บ ริ โ ภคในการจดจํา สิ น ค้ า ความแยบยลในการสอดแทรกวัฒ นธรรมที่สั่ ง สมกั น มานานเป็น ทางออกที่ ดีสํ า หรับ การสร้า ง
เอกลักษณ์ในงานออกแบบผลิตภัณฑ์ของเรา ทั้งนี้ในผลการประเมินด้านอื่นๆยังมีข้อแก้ไขที่ควรปรับปรุง เช่น การปรับเปลี่ยน
โครงสร้างบรรจุภัณฑ์ให้มีหูหิ้วที่จับสะดวกมากขึ้น และการออกแบบลวดลายของภาพประกอบฮูปแต้มบนบรรจุภัณฑ์น้ําพริกที่
ผู้บริโภคยังไม่เข้าใจเพราะยังไม่รู้จักกับภาพเขียนฮูปแต้มฝาผนังสิมว่าเป็นเอกลักษณ์หนึ่งที่สวยงามของจังหวัดขอนแก่น ซึ่ง
ขัดแย้งกับแนวคิดของ ปุ่น และสมพร คงเกียรติเจริญ (2541) กล่าวว่าในการออกแบบเพื่อส่งเสริมสินค้าที่ผลิตในท้องถิ่น เพื่อ
เสนอแก่นักท่องเที่ยวให้ซื้อกลับไปเป็นของฝาก นักออกแบบมักจะใช้สิ่งที่รู้จักกันดีในท้องถิ่นนั้นๆ มาออกแบบ เช่น ภูมิประเทศ
ในท้องถิ่น หรือคําขวัญประจําท้องถิ่น เป็นต้น ดังนั้น ในการจะส่งเสริมเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่หลากหลายมากขึ้นในการ
นํามาใช้กับงานออกแบบเลขนศิลป์บนสินค้า จึงควรมีการส่งเสริมการใช้สื่อต่างๆในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ ภาพเขียนฮูปแต้ม
ฝาผนังสิมที่มีความสวยงามทั้ง 4 วัดนี้ ให้เป็นที่คุ้นตาชาวจังหวัดขอนแก่นและนักท่องเที่ยวต่างจังหวัดที่มาท่องเที่ยวจังหวัด
ขอนแก่นให้มากขึ้น เพื่อตอบรับการเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัด สร้างความแตกต่าง และได้เผยแพร่ถึงความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมในงานออกแบบเลขนศิลป์บนผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกต่อไป
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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องการสร้างสรรค์ศิลปะภาพถ่ายดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการขายสินค้าแฟชั่นผ่านเฟสบุ๊คมีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพถ่ายดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการขายสินค้าแฟชั่นผ่านเฟสบุ๊คเพื่อประเมินคุณภาพและความพึงพอใจของ
ผู้ประกอบการ และความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้า เพื่อวัดผลของการกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟชั่นผ่านเฟสบุ๊คและ
เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจระหว่างผลงานจากวิธีการสร้างสรรค์ที่ค้นพบกับผลงานจากวิธีการเดิมประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่กลุ่มลูกค้าในระบบออนไลน์บนเฟสบุ๊คทุกคน โดยเฉลี่ยประมาณเดือนละ 100 คนที่ที่เข้ามาใช้บริการและสั่งซื้อสินค้าผู้วิจัย
ได้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากกลุ่มลูกค้าด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญจํานวน81คนและนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ
เชิงบรรยายและทดสอบสมมุติฐานการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบประเมินคุณภาพผลงานศิลปะภาพถ่าย
ดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการขายสินค้าแฟชั่นผ่านเฟสบุ๊ค แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ประกอบการ และแบบประเมินความพึง
พอใจของกลุ่มลูกค้า และนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลร้อยละ ค่าเฉลี่ย( x ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความ
พึงพอใจกลุ่มลูกค้าโดยใช้สถิติเชิงบรรยายจากการวิจัยพบว่าการสร้างผลงานศิลปะภาพถ่ายดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการขายสินค้า
แฟชั่นผ่านเฟสบุ๊ค ที่มาจากแนวทางทั้ง 3 แนวทางจํานวนทั้งหมด 54 ภาพ และนําไปประเมินเพื่อเก็บมูลและนํามาทําการ
วิเคราะห์สถิติพบว่ากลุ่มลูกค้าและผู้ประกอบการมีความพึงพอใจในผลงานทั้ง 3 แนวทางในเกณฑ์มาก ผลของการกระตุ้นให้เกิด
การซื้อสินค้ามากขึ้น และสุดท้ายกลุ่มลูกค้ามีความพึงพอใจผลงานจาก 3 แนวทางมากกว่าผลงานจากวิธีการเดิม
คําสําคัญ: การสร้างสรรค์ศิลปะภาพถ่ายดิจิทัล, การส่งเสริมการขายสินค้าแฟชั่น, เฟสบุ๊ค

ABSTRACT
The purposes of the research are to create digital photography art to promote fashion goods on
Facebook, to evaluate quality and entrepreneurs’ satisfaction and customers’ satisfaction, to assess impulse
on buying of fashion products on Facebook, and to compare satisfaction toward the works from the new
creationwith the exist works.The research population was all online customers on Facebook. Based on
average number of 100 visitors per month who see the work sand purchase the product on Facebook 81
customers were selected by random sampling to be the sample group and the data were analyzed with
descriptive statistics and tested with research Hypothesis. The research tools were qualitative assessment
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form of digital photography art for the promotion of fashion goods on Facebook and the entrepreneurs’
satisfaction and customers’ satisfaction form. The data collected from the survey were analyzed to find
percentage, Mean ( x ), standard derivation (S.D.), and level of customers’ satisfaction with descriptive
statistics. In the study, 54 photos in the three creations of digital photography art for the promotion of
fashion goods on Facebook were evaluated. The statically analyzed data showed that customers’
satisfaction and entrepreneurs’satisfaction toward the three creations of digital photography art were high,
the works stimulated the customers to buy more, and customers prefer the works from the new three
creations to the exist works.
Keywords: The Creation of Digital photography art , The Promotion of Fashion goods, Facebook.

บทนํา
อินเทอร์เน็ตทุกวันนี้กลายมาเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความสําคัญในชีวิตของหลายๆ คนในยุคสมัยนี้ไปแล้ว ความพัฒนาของ
เทคโนโลยีนี้ช่วยอํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิตประจําวันของคนในปัจจุบันเป็นอย่างมาก ทั้งในเรื่องของการติดต่อสื่อสาร
การค้นคว้าหาความรู้ ความบันเทิง และอื่นๆ อีกมากมาย อินเทอร์เน็ตจึงกลายเป็นที่นิยมของผู้คนจํานวนมาก และเมื่อมีผู้คน
จํานวนมากเข้ามาใช้ จึงเกิดการรวมตัวกันของกลุ่มคน และต่อมาจึงเกิดเป็นระบบธุรกิจขึ้นมาในที่สุด การทําการค้าขายผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ตนั้นเป็นที่นิยมแพร่หลายกันอย่างมาก เพราะข้อดีของการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์แบบนี้นั้น ทั้งสะดวก
และใช้ต้นทุนที่ต่ํามาก ผู้ประกอบการไม่จําเป็นต้องมีหน้าร้านเป็นของตัวเอง ไม่จําเป็นต้องมีอาคารเก็บสินค้าก่อนขาย เพียงแค่
หาเนื้อที่บนอินเทอร์เน็ตเปิดเว็บไซด์เป็นของตัวเองขึ้นมาก็สามารถแสดงสินค้า ขายสินค้านั้นๆ ได้แล้ว อีกทั้งปัจจุบันยังมีเว็บไซด์
สําเร็จรูปที่เพียงแค่สมัครสมาชิก ก็สามารถเข้าใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไร และไม่ต้อง ยุ่งยากกับกระบวนการ
เขียนเว็บไซด์ที่ต้องใช้ความรู้เฉพาะทางก็สามารถทําเองได้ และยังมีเว็บบอร์ดต่างๆรวมไปถึงเว็บไซด์บริการเครือข่ายสังคมบน
อินเทอร์เน็ตต่างๆ โดยเฉพาะเฟสบุ๊คที่นิยมใช้กันอยู่แล้วก็สามารถใช้เป็นช่องทางในการเปิดทําธุรกิจออนไลน์ได้ ทั้งนั้น สุกัญญา
มกุฎอรฤดี (2548,หน้า 79) ได้ให้ความหมายของคําว่าระบบออนไลน์ไว้ว่า ระบบออนไลน์ตามความหมายของศัพท์คอมพิวเตอร์
ราชบัณฑิตยสถานได้จํากัดความว่า Online หมายถึง ในสาย หรือเชื่อมตรง ดังนั้นคําว่า “ออนไลน์” จึงหมายถึง พร้อมที่จะใช้
งาน ดังนั้นการทําธุรกิจขายสินค้าแฟชั่นออนไลน์จึง เป็นธุรกิจที่พร้อมจะใช้งานตลอดเวลา 24 ชั่วโมง อย่างเช่นการใช้เฟสบุ๊คใน
การสร้างหน้าร้านเพื่อขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ โดยที่ผู้ประกอบการไม่จําเป็นต้องเสียเวลาในการเฝ้าหน้าร้านเหมือนกับ
ร้านค้าแบบปกติ เมื่อธุรกิจขายสินค้าออนไลน์เกิดขึ้นย่อมต้องมีทั้งข้อดีและข้อเสียเกิดขึ้น ข้อดีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความสะดวก
รวดเร็ว การประหยัดต้นทุน และอื่นๆ แต่ข้อเสียนั้นก็มีเช่นกันนั้นคือลูกค้าจะไม่ได้เห็นหรือจับต้องสินค้านั้นจริงๆ จะอาศัย
รูปภาพที่ผู้ประกอบการลงไว้ให้บนเว็บไซด์เพื่อให้ ลูกค้าดูประกอบการตัดสินใจซื้อเท่านั้น ทําให้รูปภาพเปรียบเสมือนช่องทาง
หลัก ที่จะเป็นตัวทําให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้า
สาคร ชลสาคร (2548, หน้า 15) ได้กล่าวไว้ว่า “เมื่อมันสมองของมนุษย์ยังสามารถคิดค้นได้ไม่สิ้นสุด เสื้อผ้าก็ยังคง
ถูกคิดค้นออกแบบกันต่อไป ตราบเท่าที่การสวมใส่เสื้อผ้ายังคงเป็นวัฒนธรรมอันดีงามของมนุษย์บนโลกนี้” นี้เป็นสิ่งที่ช่วยยืนยัน
ว่าสินค้าแฟชั่น โดยเฉพาะเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายเป็นสินค้าที่อยู่ในปัจจัย 4 ในการดํารงชีวิตของมนุษย์ มันจึงเป็นสินค้าที่มียอด
การขายที่ดี อยู่แ ละมีค วามคุ้ม ค่า พอที่จ ะเปิดธุร กิจ ในการค้ า ขายสิน ค้า แฟชั่น โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง ธุ รกิจ ขายสิน ค้า ออนไลน์
ผ่านเฟสบุ๊ค และสินค้าที่เป็นที่นิยมมากในประเทศไทย 5 อันดับแรก คือ 1.อุตสาหกรรมแฟชั่นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและ
เครื่องประดับ 2.อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอินเทอร์เน็ต 3.อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 4.อุตสาหกรรม
บริการด้านสุขภาพ 5.อุตสาหกรรมโดยเฉพาะสินค้า อุตสาหกรรมแฟชั่นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ กินส่วนแบ่งทาง
การตลาดไปถึง 32.3% ร้อยละของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จําแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศไทย พ.ศ.2554 ที่มา
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กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร,www.mict.go.th กรณีศึกษาในงานวิจัยนี้ คือผู้ประกอบการ ที่ทําธุรกิจขาย
สินค้าแฟชั่นออนไลน์ โดยเฉพาะพวกเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ที่เป็นสินค้าหนึ่งที่นิยมขายกันผ่านทางเฟสบุ๊ค เป็นสินค้าที่อาศัย
ภาพถ่ายเป็นส่วนสําคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อ และปัญหาที่เกิดขึ้น จากการที่ผู้วิจัยไปสัมภาษณ์ผู้ประกอบการมาก็คือ เมื่อ
สั่งซื้อมาแล้วได้สินค้าที่มีสีที่ต่างไปจากรูปภาพที่ลงไว้ หรือรูปภาพที่ลงไม่สามารถแสดงรายละเอียด ได้ชัดเจนพอ ทําเกิดความไม่
พึ ง พอใจในตั ว สิ น ค้ า และส่ ง คื น สิ น ค้ า กลั บ มาทางร้ า นอยู่ บ่ อ ยครั้ ง การถ่ า ยภาพสิ น ค้ า เพื่ อ ขายบนเฟสบุ๊ ค นั้ น ส่ ว นมาก
ผู้ประกอบการจะถ่ายภาพเองเพื่อประหยัดต้นทุน ทําให้ได้ภาพที่ยังไม่ดีนัก เนื่องด้วยไม่มีความรู้เฉพาะด้านในการถ่ายภาพ และ
ขาดอุปกรณ์ถ่ายภาพที่เหมาะสมกับงาน หรืออีกทางคือจ้างช่างภาพอาชีพมาถ่ายซึ่งต้นทุนก็สูงขึ้นตามไปด้วยการถ่ายภาพจึงเป็น
เรื่องที่สําคัญไม่แพ้ตัวของสินค้าเอง ในแง่ของการถ่ายภาพนั้นเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องของศิลปะและวิทยาศาสตร์ จําเป็นต้องรู้ใน
เรื่องของเครื่องมือ ที่ใช้ในการถ่ายภาพรวมไปถึงการควบคุมและการใช้เครื่องมือเหล่านั้นด้วย และเมื่อนํามาประสานเข้าด้วยกัน
กับศาสตร์แห่งศิลปะ ทั้งในเรื่องของการจัดองค์ประกอบ การเลือกใช้สี การควบคุมระดับของแสงเงาแล้วนั้น จึงจะได้มาซึ่งผลงาน
ภาพถ่ายที่สมบูรณ์ สุรพงษ์บัวเจริญ (2554,หน้า46) ได้กล่าวถึงความสําคัญในเรื่องของการจัดองค์ประกอบของภาพในหนังสือ
องค์ประกอบศิลป์สําหรับนักถ่ายภาพไว้คร่าวๆว่า “องค์ประกอบทางศิลปะมีอยู่มากมาย และเป็นสิ่งที่เราสามารถพบเห็นอยู่ใน
ชีวิตประจําวัน ทุกสิ่งที่สายตาของเราสามารถมองเห็นได้นั้นจะต้องมีองค์ประกอบทางศิลปะอยู่ด้วยเสมอ โดยเราต้องมีความ
เข้ า ใจทางทฤษฏี ว่ า สิ่ ง ที่ ป รากฏอยู่ นั้ น คื อ อะไร เพื่ อ ดึ ง ลั ก ษณะเด่ น หรื อ จั ด วางลั ก ษณะเด่ น หรื อ จั ด วางลั ก ษณะเด่ น ของ
องค์ประกอบทางศิลปะเหล่านั้นมาผสมผสาน เพื่อสร้างสรรค์ผลงานอย่างลงตัว” ถึงแม้ว่ากระบวนการในการถ่ายภาพและ
ตกแต่งภาพ ในระบบดิจิทัลจะง่ายและสะดวกสบายกว่าในระบบฟิล์มมาก แต่เรื่องพื้นฐานในการถ่ายภาพก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง
เราจําเป็นต้องศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการควบคุมค่าที่ใช้ในการถ่ายรูปต่างๆ รวมไปถึงการวัดแสง เพื่อที่จะถ่ายภาพ ออกมาให้
ตรงกับความตั้งใจและจุดประสงค์ของงานมากที่สุด ในเรื่องของการเลือกใช้อุปกรณ์ในการถ่ายก็มีความจําเป็นไม่แพ้กันกับการ
เลือกใช้ชิ้นเลนส์ให้ถูกต้องเหมาะสมกับงาน ดังนั้นจากการศึกษาและวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทําการศึกษา ทั้งเทคนิคการถ่ายภาพ
เรื่องของแฟชั่นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย และหลักการตลาด เพื่อที่จะสรุปองค์ความรู้ทั้งสามเพื่อเป็นข้อมูลที่ใช้ในการสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะภาพถ่ายดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการขายสินค้าแฟชั่นผ่านเฟสบุ๊คที่มีคุณภาพและได้รับการรับรองคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านการถ่ายภาพเพื่อใช้ประเมินความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าและผู้ประกอบการ และผลของการกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าแฟชั่นผ่านเฟสบุ๊คของลูกค้าและเปรียบเทียบความพึงพอใจระหว่างผลงานจากวิธีการสร้างสรรค์ที่ค้นพบกับผลงานจาก
วิธีการเดิม

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อสร้างสรรค์ศิลปะภาพถ่ายดิจิทัลเพือ่ ส่งเสริมการขายสินค้าแฟชั่นผ่านเฟสบุ๊คโดยเทคนิคทัง้ 3

ที่ได้จากการวิจยั
2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของลูกค้าและของผู้ประกอบการต่อผลงานศิลปะภาพถ่ายดิจิทัลเพื่อส่งเสริม
การขายสินค้าแฟชั่นผ่านเฟสบุ๊ค
3. เพื่อประเมินผลของการกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟชั่นผ่านเฟสบุ๊ค
4. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจระหว่างผลงานจากวิธีการสร้างสรรค์ที่ค้นพบกับผลงานจากวิธีการเดิมที่
ร้านค้าสินค้าแฟชั่นบนอินเทอร์เน็ตใช้กันอยู่ในปัจจุบัน
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สมมติฐานของการวิจัย
ผลงานศิลปะภาพถ่ายดิจิทัลที่เกิดจากการสร้างสรรค์โดยศึกษาแนวทางในการถ่ายภาพและผ่านความคิดเห็นของ
ผู้ชํานาญการทางด้านการถ่ายภาพ สามารถกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟชั่นผ่านระบบออนไลน์ของลูกค้ามากขึ้น และ
ได้รับผลประเมินความพึงพอใจของผู้ประกอบการ และลูกค้า ในระดับความพึงพอใจสูงและผลเปรียบเทียบความพึงพอใจ
ระหว่างผลงานจากวิธีการสร้างสรรค์ที่ค้นพบเป็นที่พึงพอใจมากกว่าผลงานจากวิธีการเดิมที่ร้านค้าสินค้าแฟชั่นใช้กันอยู่ใน
ปัจจุบัน

ขอบเขตของการวิจัย
1. ผลงานศิลปะภาพถ่ายจากเทคนิคในการถ่ายภาพสินค้าแฟชั่นในสถานที่ด้วยแสงประดิษฐ์
ชุด Casual Style
จํานวน 6 ภาพ
ชุด Individual Style จํานวน 6 ภาพ
ชุด Fancy Style
จํานวน 6 ภาพ
2. ผลงานศิลปะภาพถ่ายจากเทคนิคในการถ่ายภาพสินค้าแฟชั่นนอกสถานที่ด้วยแสงประดิษฐ์
ชุด Casual Style
จํานวน 6 ภาพ
ชุด Individual Style จํานวน 6 ภาพ
ชุด Fancy Style
จํานวน 6 ภาพ
3. ผลงานศิลปะภาพถ่ายจากเทคนิคในการถ่ายภาพสินค้าแฟชั่นนอกสถานที่ด้วยแสงธรรมชาติ
ชุด Casual Style
จํานวน 6 ภาพ
ชุด Individual Style จํานวน 6 ภาพ
ชุด Fancy Style
จํานวน 6 ภาพ
รวมเทคนิคละ 18 ภาพ ทั้ง 3 เทคนิค รวม 54 ภาพ ซึ่งจะนํามาใช้เป็นตัวแปรต้นในการประเมินความพึงพอใจ
ของลูกค้าและผู้ประกอบการในขั้นตอนที่ 3 เพื่อตอบวัตถุประสงค์ในงานวิจัยข้อที่ 3 และข้อที่ 4

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรได้แก่
1. ร้านค้าสินค้าแฟชั่นผ่านเฟสบุ๊คในจังหวัดพิษณุโลก
2. ลูกค้าในเฟสบุ๊คประมาณ 100 ราย ต่อเดือน
กลุ่มตัวอย่างได้แก่
1. ร้านค้าสินค้าแฟชั่นผ่านระบบออนไลน์ No.7 Shop
2. ร้านค้าสินค้าแฟชั่นผ่านระบบออนไลน์ KJ. Make Up Artist & Modeling
จากการคัดเลือกแบบเจาะจงโดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกดังนี้ร้านค้าต้องเป็นร้านค้าที่มีการใช้เฟสบุ๊คเข้ามาช่วยในการ
ประกอบธุรกิจ มีการขายสินค้าและบริการแฟชั่นผ่านทางอินเทอร์เน็ตและดําเนินกิจการมาไม่ต่ําว่า 5 ปี มีการนําเข้าสินค้าใหม่ๆ
อยู่ตลอดเวลา โดยผู้วิจัยได้คัดเลือกร้านค้าสองร้านที่มีความแตกต่างกันของสินค้า ทางร้าน No.7 Shop จะเป็นสินค้าแฟชั่น
ประเภทที่ใช้กันทั่วไปปกติในชีวิตประจําวัน และทางร้าน KJ. Make Up Artist& Modeling และเป็นสินค้าแฟชั่นประเภทใช้ใน
วันพิเศษ เช่นชุดราตรี ชุดงานเลี้ยง ชุดไทย เป็นต้น ซึ่งมีบริการการเช่าผ่านเฟสบุ๊ค เพื่อจะได้มีผลงานศิลปะภาพถ่ายดิจิทัลที่มี
ความแตกต่างและหลากหลายในชนิดของสินค้าแฟชั่นลูกค้าบริเวณรอบๆ มหาวิทยาลัยนเรศวรและลูกค้าในระบบออนไลน์โดย
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สุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างจํานวน 81 คนจากประชากร 100 คน โดยอ้างอิงจากตารางสําเร็จรูปของ (Krejcie and Morgan, 1970)
ที่ความคลาดเคลื่อนที่ 5% และระดับความเชื่อมั่นที่ 95%

วิธีดําเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาแนวทางในการสร้างสรรค์ศิลปะภาพถ่ายดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการขายสินค้าแฟชั่นผ่านเฟสบุ๊ค
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างสรรค์ศิลปะภาพถ่ายดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการขายสินค้าแฟชั่นผ่านเฟสบุ๊ค
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความพึงพอใจของลูกค้าและการประเมินความพึงพอใจของผู้ประกอบการการประเมินผลของการ
กระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟชั่นผ่านเฟสบุ๊คและการเปรียบเทียบความพึงพอใจระหว่างผลงานจากวิธีการสร้างสรรค์ที่
ค้นพบกับผลงานจากวิธีการเดิมที่ร้านค้าสินค้าแฟชั่นบนอินเทอร์เน็ตใช้กันอยู่ในปัจจุบัน
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาแนวทางในการสร้างสรรค์ศิลปะภาพถ่ายดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการขายสินค้าแฟชั่นผ่านเฟสบุ๊ค
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ผลงานของช่างภาพที่มีชื่อเสียง ทั้งในประเทศไทย และจากต่างประเทศ ภาพถ่ายจาก นิตยสาร หนังสือ ข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ต ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเทคนิค การถ่ายภาพแฟชั่น
กลุ่มตัวอย่าง
ใช้วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจงคัดเลือกผลงานจากช่างภาพที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยจํานวน 5 คน และจาก
ต่างประเทศ จํานวน 5 และให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยทําการคัดเลือกภาพผลงานของช่างภาพที่มีชื่อเสียงทั้ง 10 จํานวน 100 ภาพ โดย
จะแบ่งเป็น
ภาพตัวอย่างจากช่างภาพในประเทศไทยจํานวน 5 คนดังนี้
1. ช่างภาพ ธาดา วาริช
ตัวอย่างผลงาน
จํานวน 10 ภาพ
2. ช่างภาพ อมาตย์ นิมิตภาคย์
ตัวอย่างผลงาน
จํานวน 10 ภาพ
3. ช่างภาพ สิทธิพงษ์ รุจิเกียรติขจร
ตัวอย่างผลงาน
จํานวน 10 ภาพ
4. ช่างภาพ KATHERLINE LYNDIA
ตัวอย่างผลงาน
จํานวน 10 ภาพ
5. ช่างภาพ สุเชฎฐ์ สุวรรณมงคล
ตัวอย่างผลงาน
จํานวน 10 ภาพ
ภาพตัวอย่างจากช่างภาพต่างประเทศจํานวน 5 คนดังนี้
1. ช่างภาพ Manuel LibresLibrodo Jr.
ตัวอย่างผลงาน
จํานวน 10 ภาพ
2. ช่างภาพ Scott Kelby
ตัวอย่างผลงาน
จํานวน 10 ภาพ
3. ช่างภาพ Emily Soto
ตัวอย่างผลงาน
จํานวน 10 ภาพ
4. ช่างภาพ Jaime Ibarra
ตัวอย่างผลงาน
จํานวน 10 ภาพ
5. ช่างภาพ Dave Hill
ตัวอย่างผลงาน
จํานวน 10 ภาพ
โดยทั้งหมดนี้ใช้วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจงและโดยผู้เชี่ยวชาญโดยมีเกณฑ์ดังนี้คือเป็นช่างภาพที่มีผลงานออกสู่
สาธารณะ มีผลงานและเชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในสังคมเป็นอย่างดี อาทิ ช่างภาพประจํานิตยาสารชื่อดัง ช่างภาพที่มีหนังสือเป็น
ของตัวเองหรือตีพิมพ์บทความวารสาร ที่เกี่ยวข้องกับถ่ายออกสู่สาธารณะ ช่างภาพที่มีรางวัลรับประกันคุณภาพการเป็นช่างภาพ
ของตน หรือช่างภาพที่มีผลงานอันเป็นที่ยอมรับของสาธารณชน
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วิเคราะห์ข้อมูล
นําภาพตัวอย่างทั้งหมดจํานวน 100 ภาพที่ผ่านการคัดเลือกจากผู้เชี่ยวชาญแล้วมาทําการวิเคราะห์หาจุดเด่นและ
เทคนิคของภาพจากช่างภาพที่มีชื่อเสียงแต่ละท่าน อาทิ ความคมชัด ความเปรียบต่าง โทนสี การจัดองค์ประกอบของภาพ การ
จัดแสงในการถ่ายภาพ เพื่อวิเคราะห์สรุปข้อมูลที่ได้ มาประยุกต์เข้ากับเทคนิคพื้นฐานทั่วไปในการถ่ายภาพและตกแต่งภาพ นํา
ข้อมูลผลสรุปจากการศึกษาเบื้องต้นนี้ให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบเบื้องต้น แล้วนั้น
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพถ่ายดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการขายสินค้าแฟชั่นผ่านเฟสบุ๊ค
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ผู้วิจัยได้กําหนดกลุ่มตัวอย่างผู้เชี่ยวชาญจํานวน 6 ท่าน ด้วยวิธีการเลือก แบบเจาะจงประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านการถ่ายภาพ 3 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญทางด้านแฟชั่นและธุรกิจออนไลน์ 3 ท่าน โดยผู้วิจัยได้ทําการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญโดยมี
เกณฑ์ดังนี้
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการถ่ายภาพ
จะต้องมีประสบการณ์ในการทํางานด้านการถ่ายภาพด้านแฟชั่นและบุคคลมาไม่น้อยกว่า 5 ปี ประกอบอาชีพและ
ได้รับรายได้หลักจากการถ่ายภาพเป็นหลัก อาทิเช่นช่างภาพที่เปิดกิจการและมีสตูดิโอถ่ายภาพเป็นของตนเอง หรือช่างภาพ
อิสระที่มีผลงานการถ่ายภาพออกมาอย่างต่อเนื่องและมีผลงานมากกว่า 100 ผลงานขึ้นไปจํานวน 3 ท่านได้แก่
1. คุณวรัตน์
ชัยรณฤทธิ์
เจ้าของ Arty Studio จังหวัดพิษณุโลก
2. คุณเปรมณัช
อินทพงษ์
เจ้าของ Ploy Studio จังหวัดอุตรดิตถ์
3. คุณเกียรติศักดิ์ แย้มกลีบบัว
ช่างภาพอิสระ
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านแฟชั่นและธุรกิจออนไลน์
จะต้องเป็นผู้ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับแฟชั่นมาไม่น้อยกว่า 5 ปี มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวโน้มของแฟชั่นใน
ปัจจุบันเป็นอย่างดี มีกิจการร้านค้าเป็นของตนเองและมีการใช้ระบบออนไลน์เข้ามาใช้ในธุรกิจของตนเองด้วย มีความสามารถใน
การให้คําแนะนําในเรื่องของแฟชั่น การแต่งหน้า ทําผม การเลือกเครื่องแต่งกายเครื่องประดับ และมีรายได้หลักจากการทําธุรกิจ
ที่เกี่ยวกับแฟชั่นจํานวน 3 ท่านได้แก่
1. คุณธงชัย
ม่วงเกตุ
เจ้าของกิจการ KJ. Make Up Artist &Modeling
2. คุณศศิวิมล ไพโรจน์
เจ้าของกิจการร้านเสื้อผ้า No.7 Shop
3. คุณศวิตา
มั่นคง
Make Up Artist&Stylist Arty Studio

ภาพ 1 ผลงานศิลปะภาพถ่ายจากเทคนิคในการถ่ายภาพสินค้าแฟชั่นในสถานที่ด้วยแสงประดิษฐ์ชุด Casual Style ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ
ของลูกค้าและผู้ประกอบการ ที่มา : ธนกิจ โคกทอง ปี 2555
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ภาพ 2 ผลงานศิลปะภาพถ่ายจากเทคนิคในการถ่ายภาพสินค้าแฟชั่นในสถานที่ด้วยแสงประดิษฐ์ชุด Individual Style
ใช้ในการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าและผู้ประกอบการ ที่มา : ธนกิจ โคกทอง ปี 2555

ภาพ 3 ผลงานศิลปะภาพถ่ายจากเทคนิคในการถ่ายภาพสินค้าแฟชั่นในสถานที่ด้วยแสงประดิษฐ์ชุด Fancy Style
ใช้ในการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าและผู้ประกอบการ ที่มา : ธนกิจ โคกทอง ปี 2555

ภาพ 4 ผลงานศิลปะภาพถ่ายจากเทคนิคในการถ่ายภาพสินค้าแฟชั่นนอกสถานที่ด้วยแสงประดิษฐ์ชุด Casual Style
ใช้ในการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าและผู้ประกอบการ ที่มา : ธนกิจ โคกทอง ปี 2555
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ภาพ 5 ผลงานศิลปะภาพถ่ายจากเทคนิคในการถ่ายภาพสินค้าแฟชั่นนอกสถานที่ด้วยแสงประดิษฐ์ชุด Individual Style
ใช้ในการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าและผู้ประกอบการ ที่มา : ธนกิจ โคกทอง ปี 2555

ภาพ 6 ผลงานศิลปะภาพถ่ายจากเทคนิคในการถ่ายภาพสินค้าแฟชั่นนอกสถานที่ด้วยแสงประดิษฐ์ชุด Fancy Style
ใช้ในการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าและผู้ประกอบการ ที่มา : ธนกิจ โคกทอง ปี 2555

ภาพ 7 ผลงานศิลปะภาพถ่ายจากเทคนิคในการถ่ายภาพสินค้าแฟชั่นนอกสถานที่ด้วยแสงธรรมชาติ ชุด Casual Style
ใช้ในการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าและผู้ประกอบการ ที่มา : ธนกิจ โคกทอง ปี 2555
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ภาพ 8 ผลงานศิลปะภาพถ่ายจากเทคนิคในการถ่ายภาพสินค้าแฟชั่นนอกสถานที่ด้วยแสงธรรมชาติ ชุด Individual Style
ใช้ในการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าและผู้ประกอบการ ที่มา : ธนกิจ โคกทอง ปี 2555

ภาพ 9 ผลงานศิลปะภาพถ่ายจากเทคนิคในการถ่ายภาพสินค้าแฟชั่นนอกสถานที่ด้วยแสงธรรมชาติ ชุด Fancy Style
ใช้ในการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าและผู้ประกอบการ ที่มา : ธนกิจ โคกทอง ปี 2555

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าและการประเมินความพึงพอใจของผู้ประกอบการการประเมินผล
ของการกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟชั่นผ่านเฟสบุ๊คและการเปรียบเทียบความพึงพอใจระหว่างผลงานจากวิธีการ
สร้างสรรค์ที่ค้นพบกับผลงาน จากวิธีการเดิม ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรได้แก่
ร้านค้าสินค้าแฟชั่นผ่านเฟสบุ๊คในจังหวัดพิษณุโลกเฉลี่ย 100 ราย ต่อเดือน
กลุ่มตัวอย่างได้แก่
1. ร้านค้าสินค้าแฟชั่นผ่านระบบออนไลน์ No.7 shop
2. ร้านค้าสินค้าแฟชั่นผ่านระบบออนไลน์ KJ. Make Up Artist & Modeling
โดยการคัดเลือกแบบเจาะจงโดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกดังนี้
ร้านค้าต้องเป็นร้านค้าที่มีการใช้เฟสบุ๊คเข้ามาช่วยในการประกอบธุรกิจ มีการขายสินค้าและบริการแฟชั่นผ่านทาง
อินเทอร์เน็ตและดําเนินกิจการมาไม่ต่ําว่า 5 ปี มีการนําเข้าสินค้าใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา โดยผู้วิจัยได้คัดเลือกร้านค้าสองร้านที่มี
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ความแตกต่างกันของสินค้า ทางร้าน No.7 Shop จะเป็นสินค้าแฟชั่นประเภทที่ใช้กันทั่วไปปกติในชีวิตประจําวัน และทางร้าน
KJ.Make UpArtist & Modeling และเป็นสินค้าแฟชั่นประเภทใช้ในวันพิเศษ เช่นชุดราตรี ชุดงานเลี้ยง ชุดไทย เป็นต้น ซึ่งมี
บริการการเช่าผ่านเฟสบุ๊ค เพื่อจะได้มีผลงานศิลปะภาพถ่ายดิจิทัลที่มีความแตกต่างและหลากหลายในชนิดของสินค้าแฟชั่น
ลูกค้าบริเวณรอบๆ มหาวิทยาลัยนเรศวรและลูกค้าในระบบออนไลน์โดยสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างจํานวน 81คน จากตารางสําเร็จรูป
ของ (Krejcieand Morgan, 1970) ที่ความคลาดเคลื่อนที่ 5% และระดับความเชื่อมั่นที่ 95%
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยจะทําการเก็บรวมรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นลูกค้าทั้ง 81 คนโดยผ่านระบบ
ออนไลน์ และเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบการทั้งสองท่านด้วยตนเอง หลังจากนั้น ผู้วิจัยจะนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หา
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ตารางที่ 1 ผลประเมินความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าและผู้ประกอบการที่มีต่อผลงานศิลปะภาพถ่ายจากเทคนิคในการถ่ายภาพ
สินค้าแฟชั่นในสถานที่ด้วยแสงประดิษฐ์ (n=81)
ความพึงพอใจของลูกค้า
S.D.
แปลค่า
x̄
และผู้ประกอบการ
ความสวยงามของภาพถ่าย
3.98
0.71
มาก
การแสดงรายละเอียดของสินค้าแฟชั่น
3.81
0.85
มาก
การจูงใจให้เกิดการสนใจติดตามข่าวสาร
และการอัพเดทสินค้าใหม่ๆ จากทางร้าน
3.93
0.82
มาก
ความประทับใจโดยรวม
4.02
0.77
มาก
สรุปจากตาราง1 จะพบว่าผลประเมินความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าและผู้ประกอบการที่มีต่อผลงานศิลปะภาพถ่าย
จากเทคนิคในการถ่ายภาพสินค้าแฟชั่นในสถานที่ด้วยแสงประดิษฐ์ในด้านของความสวยงามของภาพถ่าย ได้รับเกณฑ์ความพึง
พอใจในระดับมาก( x̄ = 3.98) การแสดงรายละเอียดของสินค้าแฟชั่นได้รับเกณฑ์ความพึงพอใจในระดับมาก( x̄ = 3.81) การจูง
ใจให้เกิดการสนใจติดตามข่าวสารและการอัพเดทสินค้าใหม่ๆ จากทางร้านได้รับเกณฑ์ความพึงพอใจในระดับมาก( x̄ = 3.93)
และความประทับใจโดยรวมได้รับเกณฑ์ความพึงพอใจในระดับมาก( x̄ = 4.02)
ตารางที่ 2 ผลประเมินความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าและผู้ประกอบการที่มีต่อผลงานศิลปะภาพถ่ายจากเทคนิคในการถ่ายภาพ
สินค้าแฟชั่นนอกสถานที่ด้วยแสงประดิษฐ์ (n=81)
ความพึงพอใจของลูกค้า
และผู้ประกอบการ
ความสวยงามของภาพถ่าย
การแสดงรายละเอียดของสินค้าแฟชั่น
การจูงใจให้เกิดการสนใจติดตามข่าวสาร
และการอัพเดทสินค้าใหม่ๆ จากทางร้าน
ความประทับใจโดยรวม
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x̄

S.D.

แปลค่า

4.00
3.86

0.79
0.77

มาก
มาก

3.93
3.98

0.88
0.79

มาก
มาก
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สรุปจากตาราง 2 จะพบว่าผลประเมินความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าและผู้ประกอบการที่มีต่อผลงานศิลปะภาพถ่าย
จากเทคนิคในการถ่ายภาพสินค้าแฟชั่นนอกสถานที่ด้วยแสงประดิษฐ์ในด้านของความสวยงามของภาพถ่าย ได้รับเกณฑ์ความพึง
พอใจในระดับมาก ( x̄ =4.00) การแสดงรายละเอียดของสินค้าแฟชั่นได้รับเกณฑ์ความพึงพอใจในระดับมาก ( x̄ =3.86) การจูง
ใจให้เกิดการสนใจติดตามข่าวสารและการอัพเดทสินค้าใหม่ๆ จากทางร้านได้รับเกณฑ์ความพึงพอใจในระดับมาก ( x̄ =3.93)
และความประทับใจโดยรวมได้รับเกณฑ์ความพึงพอใจในระดับมาก ( x̄ =3.98)
ตารางที่ 3 ผลประเมินความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าและผู้ประกอบการที่มีต่อผลงานศิลปะภาพถ่ายจากเทคนิคในการถ่ายภาพ
สินค้าแฟชั่นนอกสถานที่ด้วยแสงธรรมชาติ (n=81)
ความพึงพอใจของลูกค้า
S.D.
แปลค่า
x̄
และผู้ประกอบการ
ความสวยงามของภาพถ่าย
4.03
0.84
มาก
การแสดงรายละเอียดของสินค้าแฟชั่น
3.95
0.72
มาก
การจูงใจให้เกิดการสนใจติดตามข่าวสาร
และการอัพเดทสินค้าใหม่ๆ จากทางร้าน
4.01
0.71
มาก
ความประทับใจโดยรวม
3.97
0.82
มาก
สรุปจากตาราง 3 จะพบว่าผลประเมินความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าและผู้ประกอบการที่มีต่อผลงานศิลปะภาพถ่าย
จากเทคนิคในการถ่ายภาพสินค้าแฟชั่นนอกสถานที่ด้วยแสงธรรมชาติ ในด้านของความสวยงามของภาพถ่าย ได้รับเกณฑ์ความ
พึงพอใจในระดับมาก ( x̄ =4.03)การแสดงรายละเอียดของสินค้าแฟชั่นได้รับเกณฑ์ความพึงพอใจในระดับมาก ( x̄ =3.95) การ
จูงใจให้เกิดการสนใจติดตามข่าวสารและการอัพเดทสินค้าใหม่ๆ จากทางร้านได้รับเกณฑ์ความพึงพอใจในระดับมาก ( x̄ =4.01)
และความประทับใจโดยรวมได้รับเกณฑ์ความพึงพอใจในระดับมาก
( x̄ =3.97)
ตารางที่ 4 ผลประเมินการกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟชั่นผ่านเฟสบุ๊ค (n=81)
รายการประเมิน
x̄
การกระตุ้นให้เกิดความต้องการอยากซื้อสินค้าจากผลงานศิลปะ
ภาพถ่ายจากเทคนิคในการถ่ายภาพสินค้าแฟชั่นในสถานที่ด้วยแสง
ประดิษฐ์
3.86
การกระตุ้นให้เกิดความต้องการอยากซื้อสินค้าจากผลงานศิลปะ
ภาพถ่ายจากเทคนิคในการถ่ายภาพสินค้าแฟชั่นนอกสถานที่ด้วยแสง
ประดิษฐ์
3.92
การกระตุ้นให้เกิดความต้องการอยากซื้อสินค้าจากผลงานศิลปะ
ภาพถ่ายจากเทคนิคในการถ่ายภาพสินค้าแฟชั่นนอกสถานที่ ด้วยแสง
ธรรมชาติ
4.04
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สรุปจากตารางที่ 4 จะพบว่าผลประเมินการกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟชั่นผ่านระบบออนไลน์จากผลงาน
ศิลปะภาพถ่ายจากเทคนิคในการถ่ายภาพสินค้าแฟชั่นในสถานที่ด้วยแสงประดิษฐ์อยู่ในเกณฑ์มาก ( x̄ = 3.86) ผลประเมินการ
กระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟชั่นผ่านระบบออนไลน์จากผลงานศิลปะภาพถ่ายจากเทคนิคในการถ่ายภาพสินค้าแฟชั่น
นอกสถานที่ด้วยแสงประดิษฐ์อยู่ในเกณฑ์มาก ( x̄ = 3.92)และผลประเมินการกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟชั่นผ่าน
ระบบออนไลน์จากผลงานศิลปะภาพถ่ายจากเทคนิคในการถ่ายภาพสินค้าแฟชั่นนอกสถานที่ ด้วยแสงธรรมชาติอยู่ในเกณฑ์มาก
( x̄ = 4.04) ดังนั้นผลงานศิลปะภาพถ่ายทั้ง 3 เทคนิค สามารถช่วยกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟชั่นผ่านระบบออนไลน์
ได้
ตารางที่ 5 ผลเปรียบเทียบความพึงพอใจระหว่างภาพถ่ายจากเทคนิคที่ได้จากการวิจัย ทั้ง 3 เทคนิค กับภาพถ่ายจากวิธีการเดิม
ที่ใช้กันอยู่ทั่วไปตามร้านขายสินค้าแฟชั่นออนไลน์ (n=81)
จํานวน/คน
ร้อยละ
ความพึงพอใจของลูกค้า
และผู้ประกอบการ
(n=81)
(รวม 100)
พึงพอใจรูปแบบใหม่มากที่สุด
20
24.69
พึงพอใจรูปแบบใหม่มาก
44
54.32
พึงพอใจรูปแบบใหม่ปานกลาง
(ชอบทั้งรูปแบบใหม่และรูปแบบเดิมเท่าๆกัน)
11
13.58
พึงพอใจรูปแบบใหม่น้อย
(ชอบรูปแบบเก่ามากกว่า)
5
6.17
พึงพอใจรูปแบบใหม่น้อยที่สุด
(ไม่ชอบรูปแบบใหม่เลยชอบรูปแบบเก่ามากกว่า)
1
1.23
สรุปจากตาราง 5 จะพบว่าจากผู้ทําแบบประเมินจํานวน81 คนมีความพึงพอใจผลงานภาพถ่ายดิจิทัลจากเทคนิคทั้ง 3 ที่ได้จาก
การวิจัยในระดับที่มากที่สุดจํานวน 20 คน คิดเป็น ร้อยละ 24.69 ของผู้ทําแบบสอบถามทั้งหมด 81 คน มีความพึงพอใจใน
ระดับมาก จํานวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 54.32 ซึ่งจากข้อมูลในตารางนี้จะพบว่ามีผู้ที่พึงพอใจกับผลงานภาพถ่ายดิจิทัลจาก
เทคนิคทั้ง 3 มากกว่าภาพถ่ายจากวิธีการเดิมที่ใช้กันอยู่ทั่วไปตามร้านขายสินค้าแฟชั่นออนไลน์ ถึง 64 คนจากจํานวนทั้งหมด 81
คน

ภาพ 10 ผลตอบรับจํานวน Like และ Comment จาก เฟสบุ๊ค
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บทสรุป
การวิจัยเรื่อง การสร้างสรรค์ศิลปะภาพถ่ายดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการขายสินค้าแฟชั่นผ่านเฟสบุ๊คมีวัตถุประสงค์ต่างๆ
ดังนี้ เพื่อสร้างสรรค์ศิลปะภาพถ่ายดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการขายสินค้าแฟชั่นผ่านเฟสบุ๊คเพื่อประเมินความพึงพอใจของลูกค้าและ
ของผู้ประกอบการ เพื่อประเมินผลของการกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟชั่นผ่านเฟสบุ๊คและเพื่อเปรียบเทียบความพึง
พอใจระหว่างผลงานจากวิธีการสร้างสรรค์ที่ค้นพบกับผลงานจากวิธีการเดิม

สรุปผลการวิจัย
จากการวิจัยสรุป ผลการวิจัยออกมาได้เป็นตามที่ไ ด้ทําการตั้ง สมมุติฐานเอาไว้ ในการสร้า งสรรค์ผลงานศิล ปะ
ภาพถ่ายดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการขายสินค้าแฟชั่นผ่านเฟสบุ๊คจากการศึกษาผลงานภาพถ่ายแฟชั่น 100 ภาพ ของช่างภาพที่มี
ชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศจํานวน 10 ท่านโดยผ่านการคัดกรองจากผู้เชี่ยวชาญทําให้ได้แนวคิดเทคนิคที่สามารถนําไป
ประยุกต์ใช้และสร้างเป็นเทคนิคในการถ่ายภาพสินค้าแฟชั่นออกมาได้ 3 วิธี คือ
1. เทคนิคในการถ่ายภาพสินค้าแฟชั่นในสถานที่ด้วยแสงประดิษฐ์
2. เทคนิคในการถ่ายภาพสินค้าแฟชั่นนอกสถานที่ด้วยแสงประดิษฐ์
3. เทคนิคในการถ่ายภาพสินค้าแฟชั่นนอกสถานที่ด้วยแสงธรรมชาติ
ซึ่งทั้ง 3 เทคนิคนี้ได้ถูกนํามาใช้ในการสร้างผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะภาพถ่ายดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการขายสินค้า
แฟชั่นผ่านเฟสบุ๊คเป็นจํานวน 54 ภาพ และทั้ง 54 ภาพได้รับการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญออกมาในเกณฑ์ที่สูง ก่อนจะ
นําผลงานทั้ง 54 ภาพนี้ไปทดลองใช้จริงและในไปใช้ในการประเมินผล ในด้านความพึงพอใจของลูกค้าและผู้ประกอบการ ในด้าน
ความสวยงามของภาพถ่ายออกมาในเกณฑ์มาก ( x̄ = 3.98),( x̄ = 4.00),( x̄ = 4.03) ตามลําดับในด้านของการแสดง
รายละเอียดของสินค้าแฟชั่น ออกมาในเกณฑ์มาก ( x̄ = 3.81),( x̄ = 3.86),( x̄ = 3.95) ตามลําดับ ในด้านของการจูงใจให้เกิด
การสนใจติดตามข่าวสาร และการอัพเดทสินค้าใหม่ๆ จากทางร้าน ออกมาในเกณฑ์มาก ( x̄ = 3.93),( x̄ = 3.93),( x̄ = 4.01)
ตามลําดับความประทับใจโดยรวมออกมาในเกณฑ์มาก ( x̄ = 4.02),( x̄ = 3.98),( x̄ = 3.97) ตามลําดับและผลการกระตุ้นให้
เกิดการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟชั่นผ่านเฟสบุ๊ค ในเกณฑ์มาก ( x̄ = 3.86),( x̄ = 3.92),( x̄ = 4.04) ตามลําดับ และสุดท้าย
ผลเปรียบเทียบความพึงพอใจระหว่างผลงานจากวิธีการสร้างสรรค์ที่ค้นพบทั้ง 3 เทคนิค เป็นที่พึงพอใจมากกว่าผลงานจาก
วิธีการเดิมที่ร้านค้าสินค้าแฟชั่นใช้กันอยู่ทั่วไป ซึ่งจากข้อมูลในตารางนี้จะพบว่ามีผู้ที่พึงพอใจกับผลงานภาพถ่ายดิจิทัลจากเทคนิค
ทั้ง 3 มากกว่าภาพถ่ายจากวิธีการเดิมที่ใช้กันอยู่ทั่วไปตามร้านขายสินค้าแฟชั่นออนไลน์ ถึง 64 คนจากจํานวนทั้งหมด 81 คน
พึงพอใจในระดับมากที่สุด 20 คน (ร้อยละ24.69) และพึงพอใจในระบบมาก 44 คน (ร้อยละ 54.32) ซึ่งผลการวิจัยทั้งหมดสรุป
ออกมาได้ตรงตามที่ได้ตั้งสมมุติฐานเอาไว้ทุกประการ

อภิปรายผล
ปัจจุบันเฟสบุ๊คเป็นที่นิยมมากในสังคมปัจจุบัน ผู้คนต่างๆ ใช้เฟสบุ๊คด้วยวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน บางคนใช้เพื่อ
ความบันเทิง บางคนใช้เพื่อการติดต่อสื่อการประชาสัมพันธ์ต่างๆ และหลายๆ คน ใช้เป็นช่องทางในการทําธุรกิจ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ ผ่านเฟสบุ๊ค
โดยเฉพาะสินค้า อุตสาหกรรมแฟชั่นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ กินส่วนแบ่งทางการตลาดไปถึง 32.3 %
ร้อยละของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จําแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศไทย พ.ศ.2554 (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร, 2550)
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จากงานวิจัยของ อัญชัน สันติไชยกุล (2547) ได้กล่าวไว้ว่าวัยรุ่นไทยมีลักษณะของการเป็นผู้ตามทางด้านแฟชั่นร้อย
ละ 88.6 ดังนั้นการมีภาพตัวอย่างของสินค้าแฟชั่น ที่เป็นภาพถ่าย Portrait เพื่อแสดงให้เห็นถึงการใช้ตัวสินค้าของบุคคลที่มา
เป็นนายแบบ และนางแบบ จะเป็นผลดีในแง่ของตัวอย่างสําหรับกลุ่มลูกค้าที่มีความเป็นผู้ตามแม้ข้อเสียของการซื้อขายสินค้าบน
ธุรกิจออนไลน์นี้มีข้อเสียที่สําคัญอยู่ที่ การไม่สามารถเห็นหรือจับต้องสินค้าตัวจริงได้ก่อนการตัดสินใจซื้อ จําเป็นต้องใช้รูปเป็น
สื่อกลางในการประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า เมื่อรูปถ่ายตัวอย่างของสินค้าเป็นที่พึ่งในการตัดสินใจเลือกซื้ออย่างเดียวใน
การซื้อสินค้าออนไลน์ ดังนั้นผู้วิจัยจึงตั้งสมมุติฐานขึ้นมาว่า ภาพถ่ายที่สวย จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการต้องการซื้อสินค้าได้ อีกทั้งยัง
สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอีกด้วย แต่เนื่องด้วยในปัจจุบัน เทคโนโลยีการถ่ายภาพได้ก้าวหน้ามาได้ไกลมาก อุปกรณ์การ
ถ่ายภาพมีราคาที่ถูกลงทําทุกคนสามารถเข้าถึงการถ่ายภาพได้ง่ายยิ่งขึ้น แต่ถึงกระนั้นก็คงยังขาดเทคนิค และทักษะที่มีความ
จําเป็นในการสร้างผลงานศิลปะภาพถ่ายอยู่ บ่อยครั้งที่จะเห็นการขายสินค้าออนไลน์ต่างๆ โดยเฉพาะสินค้าแฟชั่น ใช้ภาพถ่ายที่
ได้มาจากการที่ผู้ประกอบการถ่ายขึ้นมาเอง ซึ่งไม่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางในการถ่ายภาพ ทําให้มีปัญหาต่างๆ ตามมา
ไม่ว่าจะเป็นสีของภาพถ่ายที่ผิดเพี้ยนไปจากความจริง สัดส่วนขนาดที่แตกต่างจากสินค้าจริง ภาพขาดจุดเด่น และความน่าสนใจ
ดึงดูดความสนใจของลูกค้า ร้านค้าบางแห่งใช้กล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพที่ไม่ได้คุณภาพ และไม่ตรงต่อการใช้งานในการขาย
สินค้า ทําให้ได้ภาพที่ไม่มีคุณภาพ ไม่สามารถตอบโจทย์ในการนําไปใช้ในงานขายสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือบางร้าน
ลงทุนซื้อกล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพราคาแพง มาใช้แต่กลับขาดความรู้ความเข้าใจ ทักษะในการควบคุมใช้อุปกรณ์เหล่านั้น ก็ทํา
ให้ได้ผลลัพธ์ที่ไม่มีคุณภาพเช่นกัน จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ พบว่าบ่อยครั้งที่ผู้ประกอบการต้องลงทุนในการจ้างช่างภาพ
อาชีพ ที่มีทักษะในการถ่ายภาพ มาช่วยในการถ่ายภาพสินค้า ซึ่งเป็นการเพิ่มต้นทุนและมูลค่าของสินค้ามากขึ้นไปอีก ทําให้กําไร
ที่ควรจะได้ลดน้อยลง และสินค้าแฟชั่นบน เฟสบุ๊คส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะรับมาขายไป ซึ่งสินค้าจะไม่ค้างอยู่ในที่เก็บสินค้าหรือ
ในร้านค้านาน ทําให้การลงทุนจ้างช่างภาพมาถ่ายสินค้าดูจะไม่คุ้มต้นทุนนัก
ดังนั้นเทคนิคทั้ง 3 แนวทางที่ได้จากการวิจัยนี้ จะช่วยตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าและผู้ประกอบการได้
เป็นอย่างดีในการช่วยส่งเสริมการขาย สินค้าแฟชั่นผ่านเฟสบุ๊คหรือในระบบออนไลน์ต่างๆ จากผลการวิจัยทําให้พิสูจน์ได้ว่า
ภาพถ่ายสินค้าที่ดี มีความสวยงามสามารถแสดงถึงรายละเอียดต่างๆ ของตัวสินค้าได้ดี จะช่วย จูงใจให้เกิดการสนใจติดตาม
ข่าวสาร และการอัพเดทสินค้าใหม่ๆ จากทางร้าน และ ยังช่วยกระตุ้นให้เกิดความต้องการอยากซื้อสินค้าอีกด้วย

ข้อเสนอแนะ
1.ในการถ่ายภาพนอกจากทักษะความสามารถในการถ่ายภาพแล้ว อีกปัจจัยที่มีความ สําคัญคือเรื่องของอุปกรณ์ใน
การถ่ายภาพต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกล้อง เลนส์ แฟลช ต่างเป็นปัจจัยที่ช่วยให้ผลลัพธ์ออกมามีความแตกต่างกันได้อย่างชัดเจน การ
ลงทุนเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีความเหมาะสมกับงาน จะช่วยให้ผลลัพธ์และคุณภาพออกมาตรงต่อความต้องการมากยิ่งขึ้น
2.การถ่ายภาพเป็นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปะที่ผสมกลมกลืนกันอยู่ นอกจากการศึกษาทางด้านศิลปะแล้ว
ควรศึกษาเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆ เพิ่มเติมด้วย ปัจจุบัน มีซอฟแวร์ที่ช่วยในการถ่ายภาพ ตกแต่งภาพ ให้มีคุณภาพทีดีมากมาย
การศึกษาและฝึกฝนใช้เครื่องมือเหล่านี้จะใช้ให้สร้างผลงานที่ดีมีคณ
ุ ภาพตามไปด้วย
3.ในการวิจัยนี้เป็นการวัดว่าภาพถ่ายที่ดี มีส่วนช่วยในการส่งเสริมการขายที่ดีขึ้นแต่กระนั้น ก็ยังขึ้นอยู่กับปัจจัย
ต่างๆ อีกหลายอย่าง เช่น ราคาของสินค้า โปรโมชั่น ความน่าเชื่อถือของร้านค้าบริการหลังการขาย ซึ่งทั้งหมดก็มีผลต่อการช่วย
ส่งเสริมการขาย และกระตุ้นให้เกิดความต้องการซื้อสินค้าเช่นกัน
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บทคัดย่อ
วิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติและพัฒนากระบวนการผลิตวัสดุทดแทนที่ทําจากเศษวัสดุเหลือใช้จาก
การตัดไม้ยูคาลิปตัสในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมกระดาษเพื่อนํามาพัฒนาเป็นวัสดุร่วมสมัยและผลิตภัณฑ์ โดยใช้เศษ
เปลือกไม้และเศษฝุ่น ซึ่งใน บริษัทฟินิกซ์ พลัพ แอนด์ เพเพอร์ จํากัด มหาชน (SCG) เป็นโรงงานอุตสาหกรรมกระดาษขนาด
ใหญ่ ทําให้มีเศษฝุ่นเหลือใช้จากการผลิต 37 ตัน/วัน เศษเปลือก 112 ตัน/วัน โดยการนําเศษเปลือกไม้และเศษฝุ่นยูคาลิปตัสมา
อัดขึ้นรูปแบบแผ่น และผลวิจัยพบว่า สูตรกาวที่ใช้ในการทดลองมีอยู่ 2 สูตร คือ (1)กาวประสานที่ได้จากการละลายพลาสติก
ขาวใสในน้ํามันเบนซิน โดยใช้กาว 60% เศษเปลือกฝุ่นไม้ยูคาลิปตัส 40% อัดเย็นลงในแม่พิมพ์ นาน 30 นาที ที่แรงกด 1,000
กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (2) เศษฝุ่นไม้ยูคาลิปตัสต่อกาวประสานที่ได้จากการเทเคลือบด้วยเรซิน โดยใช้เรซิ่น 60% เศษฝุ่น
ไม้ยูคาลิปตัส 40% เทลงในแม่พิมพ์ นาน 3 ชั่วโมง รอให้เศษฝุ่นไม้และตัวประสานแห้งเป็นแผ่น การวิเคราะห์ตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นชิ้นไม้อัดชนิดอัดราบ(มอก.876-2547) พบว่าแผ่นวัสดุทดแทนไม้จากเศษเปลือกไม้ สูตรที่1 มีค่า
ความชื้นที่ (Moisture content) 7.41 (2.)ความหนาแน่นที่(Density) 0.71 (3.) การพองตัวตามความหนาที่(Thickness
Swelling) 2.56 และมีค่าคุณสมบัติเชิงกล คือ 4. ค่าสัมประสิทธิ์การแตกหัก(MOR) ที่ 5.32 (5.) ค่าสัมประสิทธิ์การยืดหยุ่น
(MOE) ที่ 611.62 (6.) ความต้านแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้า(Internal Bonding) 1.00 ซึ่งมีอยู่ 2 คุณสมบัติ ที่ไม่ผ่านไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานคือ 4. ค่าสัมประสิทธิ์การแตกหัก(MOR) มีค่า 5.32 MPa ซึ่งต่ํากว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ คือไม่น้อยกว่า 14 และ 5.
ค่าสัมประสิทธิ์การยืดหยุ่น(MOE) มีค่า 611.62 MPa ซึ่งต่ํากว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ คือไม่น้อยกว่า800, สูตรที่2 เศษฝุ่นไม้ยูคา
ลิปตัส มีค่า1. ความชื้นที่(Moisture content) 0.61 (2.)ความหนาแน่น(Density)ที่ 1.15 (3.) การพองตัวตามความหนา
(Thickness Swelling) ที่ 1.26 และมีค่าคุณสมบัติเชิงกล คือ (4.) ค่าสัมประสิทธิ์การแตกหัก(MOR)ที่ 16.90 (5.) ค่าสัมประสิทธิ์
การยืดหยุ่น(MOE) ที่ 2078.22 (6.) ความต้านแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้า(Internal Bonding) 0.69 ผ่านทั้งหมดทุกข้อคุณสมบัติ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นชิ้นไม้อัดชนิดราบ (มอก.876-2547) ที่กําหนดไว้ และสามารถนํามาผลิต
และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยอีกทางหนึ่ง
คําสําคัญ: เศษวัสดุ,เศษเปลือกไม้ยูคาลิปตัส,เศษฝุ่นไม้ยูคาลิปตัส,อุตสาหกรรมกระดาษ,วัสดุทดแทน
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ABSTRACT
This study is aimed at studying qualification and developing the process of renewable materials
made from scraps of Eucalyptus woodcutting in the process of paper industry to develop for materials and
contemporary products by using scraps of barks and dust. In the Phoenix Pulp & Paper Public Company
Limited (SCG), the large paper industry, the company provides 37 tons of dusk per day and 112 tons of bark
scrap per day. The company uses those scraps of barks and dust in the process of sheet extrusion. The
result from the study, it is found that there are two glue formulas: (1) an adhesive from the dissolution of
white plastic in gasoline by using 60% of glue and 40% of scraps of Eucalyptus barks and dust processing in
a cold press process into a mold for 30 minutes at pressure 1,000 km/m2 (2) ratio of scraps of Eucalyptus
barks and adhesive from pouring glaze by resin by using 60% of resin and 40% of scraps of Eucalyptus barks
poured into the mold for 30 minutes until it sets as a sheet. The analysis from the standard of flat pressed
particleboard product industry (TIS 876-2547) has found that the renewable material from scrap of barks,
the first formula has moisture 7.41 %, 2. density 0.71 kg/cb.m, 3. thickness swelling 2.56, and mechanical
properties: 4. bending strength-modulus of rupture (MOR) 5.32 Mpa, 5. Stiffness-modulus of elasticity (MOE)
611.62 Mpa, and 6. Internal Bonding 1.00. All of those, there are only two unsatisfied qualifications: 4.
bending strength-modulus of rupture (MOR) 5.32 Mpa which is less than the criteria that no less than 14
Mpa, and 5. Stiffness-modulus of elasticity (MOE) 611.62 Mpa which is less than the criteria that no less than
800 Mpa. The second formula, scraps of Eucalyptus barks has moisture 0.61 %, 2. density 1.15 kg/cb.m, 3.
thickness swelling 1.26, and mechanical properties: 4. bending strength-modulus of rupture (MOR) 16.90
Mpa, 5. Stiffness-modulus of elasticity (MOE) 2078.22 Mpa, and 6. Internal Bonding 0.69, all qualifications are
satisfied by the criteria that the standard of flat pressed particleboard product industry (TIS 876-2547) has
specified and the product can be produced and developed to contemporary products.
Keywords: Waste materials, Scraps of Eucalyptus barks , Eucalyptus wood dust sheets, Paper Industry,
Renewable materials

บทนํา
ในปัจจุบันเศรษฐกิจของประเทศกําลังเจริญรุดหน้าทางด้านอุตสาหกรรมมากขึ้นเพราะประเทศไทยมีแหล่งวัตถุดิบหรือ
แหล่งที่จะสร้างวัตถุดิบเพื่อป้อนโรงงานอุตสาหกรรมได้อีกมากแต่ส่วนใหญ่ก็จะไปตัดฟันเอามาจากป่าธรรมชาติโดยมิได้มีการ
ปลูกทดแทนแต่ประการใด ซึ่งการผลิตในกระบวนการอุตสาหกรรมนอกจากจะเพิ่มปริมาณก๊าซพิษสู่ชั้นบรรยากาศยังทําให้มี
ปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้น การเสื่อมสภาพของวัตถุดิบที่กองเก็บและแสดงถึงการใช้อย่างสิ้นเปลืองอีกทั้งยังส่งผลด้านค่าใช้จ่ายที่
สูงขึ้นทั้งด้านการใช้ทรัพยากร และด้านการกําจัดเศษวัสดุที่เหลือใช้ในอุตสาหกรรมกระดาษ
ดังนั้นวัตถุดิบที่นํามาใช้ในการผลิตย่อมมีเศษเหลือใช้จากกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมกระดาษเป็นจํานวนมากต่อวัน
โดยเศษเหลือใช้จะมีทั้งเศษเปลือกไม้และเศษฝุ่น ซึ่งใน บริษัทฟินิกซ์ พลัพ แอนด์ เพเพอร์ จํากัด มหาชน(SCG) เป็นโรงงาน
อุตสาหกรรมกระดาษขนาดใหญ่ ทําให้มีเศษฝุ่นเหลือใช้จากการผลิต 37 ตัน/วัน เศษเปลือก 112 ตัน/วัน และในปัจจุบันเศษ
42
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เหลือใช้ที่มีอยู่ภายในโรงงานมีประมาณ 400,000 – 500,000 ตัน จึงมีเศษวัสดุเหลือใช้จากการผลิตเป็นจํานวนมากและน่าสนใจ
ที่จะเอานํามาผลิตเป็นวัสดุใหม่หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ จากการตัดไม้ยูคาลิปตัส ซึ่งจะมีเศษฝุ่นหรือเศษเปลือกไม้เหลือใช้เป็นจํานวน
มาก โดยเศษที่เหลือใช้ดังกล่าว จึงนําเศษเปลือกไม้และเศษฝุ่นเหลือทิ้งมาอัดเป็นแผ่นเพื่อทดสอบหาคุณสมบัติที่สามารถจะนําไป
ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่จากวัสดุเหลือใช้จากเศษไม้ยูคาลิปตัสของ บริษัทฟินิกซ์ พลัพ แอนด์ เพเพอร์ จํากัด มหาชน(SCG)
โดยการนําเอาเศษวัสดุเหลือใช้จากขั้นตอนการผลิตมาผลิตเป็นวัสดุพื้นฐานเพื่อนําไปผลิตเป็นงานอุตสาหกรรมต่างๆได้อีก
หลากหลายชนิดต่อไปเพื่อเป็นการใช้วัสดุอย่างคุ้มค่า

วัตถุประสงค์
1. เพื่อนํามาพัฒนาเป็นวัสดุตั้งต้นในการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย
2. เพื่อศึกษาทดลองกระบวนการแปรรูปเศษวัสดุเหลือใช้ในอุตสาหกรรมกระดาษ
3. เพื่ อ ประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพวั ส ดุ ท ดแทนที่ ไ ด้ จ ากเศษวั ส ดุ เ หลื อ ใช้ ใ นอุ ต สาหกรรมกระดาษ ตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นชิ้นไม้อัดชนิดอัดราบ(มอก.876-2547)

วิธีการดําเนินงานวิจัย
การศึกษาปริมาณเศษเหลือใช้จากอุตสาหกรรมกระดาษจากกระบวนการผลิตของ เอสซีจี เปเปอร์ เป็นวัสดุที่ไม่
อันตราย ได้แก่ เศษเปลือกไม้และเศษฝุ่นไม้ยูคาลิปตัส มีปริมาณ 75 ตัน/วัน ซึ่งผู้วิจัยได้ทําการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและศึกษา
เอกสารกลุ่มพนักงานนักวิชาการที่ทํางานเกี่ยวกับด้านวัสดุและสิ่งแวดล้อม ของบริษัท ฟินิกซ์ พลัพ แอนด์ เพเพอร์ จํากัด
มหาชน(SCG) ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลสําคัญที่มีความรู้เกี่ยวกับวัสดุเหลือใช้ภายในโรงงานว่ามีปริมาณเท่าไรเพื่อนํามาวิเคราะห์และ
นําไปพัฒนาเป็นวัสดุผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยแบ่งตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย

ภาพ 1 ปริมาณเศษเปลือกและฝุ่นไม้ไม้ยูคาลิปตัส
ภาพโดย : นวรัตน์ เหลืองไตรรัตน์ (บันทึกภาพ 1 มีนาคม 2556)

ภาพ 2 สอบถามข้อมูล คุณพิสิทธิ์ จันทรเสรีรักษ์
หัวหน้าแผนก งานจัดการน้ําที่ผ่านการบําบัดแล้ว (บันทึกภาพ 1 มีนาคม 2556)
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กรอบแนวความคิดการวิจัย โดยสรุปได้ดังนี้
กรอบแนวความคิดทางด้านการศึกษาคุณสมบัติเศษวัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรม ค้นคว้าจากของจริง (Research
Derived from Original Data) แบ่งออกได้เป็น 4 ขั้น คือ 1.การกําหนดปัญหาภายในโรงงานอุตสาหกรรม 2. การเตรียมการ
3.การสํารวจภาคสนาม 4. การจัดระเบียบ การวิเคราะห์และตีความ (สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ. 2550, หน้า 46)
กรอบแนวความคิดทางด้านกรรมวิธีการผลิตแผ่นประกอบ สําหรับการพัฒนาแผ่นประกอบจากวัสดุเศษเหลือทิ้งทาง
เกษตรกรรม ผู้วิจัยได้นําแนวความคิดจากกรรมวิธีการผลิตวัสดุแผ่นประกอบของ กลุ่มอุตสาหกรรมวัสดุทดแทนไม้ สํานักวิจัย
เศรษฐกิจและผลิตผลกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ว่าด้วยกรรมวิธีการอัดขึ้นรูปด้วยไฮโดรลิคเป็น
แผ่นปาติเคิลบอร์ดชั้นเดียวกันแบบอัดราบ (วรธรรม อุ่นจิตติชัย, 2543, หน้า 36)
กรอบแนวความคิดการทดสอบเกณฑ์ตามหลักกายภาพ โดยใช้เกณฑ์การทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
แผ่นชิ้นไม้อัดชนิดอัดราบ (มอก.876-2547) ด้านกายภาพสมบัติและด้านคุณสมบัติเชิงกล
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ 1 ได้แก่ 1.กลุ่มพนักงาน ที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลด้านวัตถุดิบและสิ่งแวดล้อมของ
บริษัท ฟินิกซ์ พลัพ แอนด์ เพเพอร์ จํากัด มหาชน (SCG)
กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ 2 ได้แก่ กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุ
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured interview) เจาะลึกรายบุคคลซึ่งผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์ในเชิงลึก
(In-depth Interview)
แบบสอบถาม โดยทําการทดลองและออกแบบภาพร่างผลิตภัณฑ์ที่ได้เศษเหลือใช้จากไม้ยูคาลิปตัส และวิเคราะห์ข้อมูลที่
ศึกษาและเก็บรวบรวมมาเพื่อหาแนวทางการออกแบบและใช้แบบสอบถาม ที่กําหนดข้อคําตอบไว้ให้ (Check List) แบบปลาย
ปิด (Closed-Ended Questions) เพื่อเก็บรวมรวบข้อมูลของกลุ่มเป้าหมาย
3.การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Data) และการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม (Field Data) ทําให้
ข้อมูลที่ได้มาเป็นลักษณะการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และ การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research)
เพื่อรวบรวมข้อมูลการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากเศษวัสดุเหลือใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ โดยการทดลองและ
ทดสอบ การพัฒนาวัสดุทดแทนว่ามีคุณสมบัติและลักษณะพื้นฐานเพื่อพัฒนาเศษวัสดุเหลือใช้จากการตัดไม้ยูคาลิปตัส ตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นชิ้นไม้อัดชนิดอัดราบ (มอก.876-2547) จากองค์กรที่ได้รับการยอมรับทางวิชาการ
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเศษเหลือใช้จากขั้นตอนการนําไม้ยูคาลิปตัสมาผ่านกระบวนการผลิต ของบริษัทฟินิกซ์ พลัพ
แอนด์ เพเพอร์ จํากัด มหาชน (SCG) โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลจากเนื้อหา (Content Analysis) โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบไม่
มีโครงสร้าง (Unstructured interview) เจาะลึกรายบุคคล (In-depth interview) ลักษณะปลายเปิด (Open ended
question) ที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อนําข้อมูลที่ได้มาผ่านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลเป็นการวิจัยที่นําเอาข้อมูล
เชิงปริมาณมาวิเคราะห์ กล่าวคือใช้ตัวเลขประกอบการวิเคราะห์ สรุปผล โดยมีเกณฑ์การวัดผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความ
เหมาะในการหาแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเศษเหลือทิ้งจากไม้ยูคาลิปตัสจากกระบวนการผลิตเพื่อนําไปเป็นวัสดุ
สําหรับนําไปใช้ทํา
44

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2557
______________________________________________________________________________________________________

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ในอุตสาหกรรมกระดาษ ผู้วิจัยได้ดําเนินงานและวิเคราะห์ข้อมูล
จากการศึ ก ษา โดยดํ า เนิ น งานวิ จั ย ให้ ส อดคล้ อ งตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ว างไว้ ข้ า งต้ น ตามการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เพื่ อ หาผลตาม
วัตถุประสงค์ ดังนี้
1. การวิเคราะห์คุณสมบัติเศษวัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมกระดาษเพื่อนํามาพัฒนาเป็นวัสดุและผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย
จากการศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นพบว่า เศษเหลือใช้จากอุตสาหกรรมกระดาษ มีเศษเปลือกไม้และเศษฝุ่นจากต้นยูคา
ลิปตัสจากกะบวนการผลิตเป็นจํานวนมาก โดยจะทําการศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับเศษเหลือใช้ทั้ง 2 ชนิดว่ามีลักษณะทางกายภาพ
ทั่วไปและคัดแยกขนาด เพื่อนําไปพัฒนาเป็นวัสดุและผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย ในขั้นตอนต่อไป
คุณลักษณะเศษเปลือกไม้และเศษฝุ่นไม้ยูคาลิปตัสในอุตสาหกรรมกระดาษ
1. เศษเปลือกไม้ยูคาลิปตัส ลักษณะทั่วไปทางกายภาพ
มีความแข็งแรงน้อยถึงปานกลางเนื่องจากภายในของเศษเปลือกไม้มีความชื้นและมีลักษณะของเศษเปลือกที่ค่อนข้างเป็นเม็ดแข็ง
และมีส่วนเศษผงเป็นจํานวนมากจึงทําให้ตัวประสานสามารถเข้าแทรกซึมตัวของเศษวัสดุได้ทั่วถึง มีขนาดของเศษเปลือกไม้มี
ลักษณะเป็นเศษเม็ดแข็งและเส้นฝอยไล่ขนาดลงมาจนถึงเศษผงเกือบละเอียด สีสันที่ได้จากเศษวัสดุเป็นสีน้ําตาลเข้ม
2. เศษฝุ่นไม้ยูคาลิปตัส มีความแข็งแรงเนื่องจากตัววัสดุเศษฝุ่นไม้เป็นเนื้อไม้ที่มีขนาดเล็กจึงทําให้เศษฝุ่นไม้ยูคาลิปตัส
นั้นค่อนข้างมีความแข็งแรงและด้วยขนาดของเศษฝุ่นก็มีแตกต่างจากกันไม่มากนักจึงทําให้ตัวประสานเข้าแทรกซึมเกาะติดได้กัน
เป็นอย่างดี มีขนาดของเศษฝุ่นไม้มีลักษณะเป็นเศษแข็งเล็กน้อยและเส้นฝอยไล่ขนาดลงมาจนถึงเศษเส้นฝอย สีสันที่ได้จากเศษ
วัสดุเป็นสีน้ําตาลอ่อน
สรุปผลได้ว่า 1. เศษเปลือกไม้และเศษฝุ่นไม้ยูคาลิปตัสจากอุตสาหกรรมกระดาษมีลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างกัน
เนื่องจากเศษเปลือกไม้ยูคาลิปตัสมีความชื้นมากกว่าเนื่องจากมีการสะสมกองทับกันเป็นจํานวนมากและมีขนาดเศษเปลือกที่เป็น
เม็ดแข็งไล่ลงไปจนเป็นเส้นฝอยและผงละเอียดจึงทําให้การทดลองอัดวัสดุแผ่นไม้ทดแทนมีลักษณะไม่แข็งแรงเนื่องจากเศษวัสดุมี
ขนาดและความแตกต่างกันทางด้านกายภาพจึงทําให้ตัวประสานและตัววัสดุไม่ยึดติดกัน
2. เศษฝุ่นไม้ยูคาลิปตัสมีความชื้นอยู่ในตัวของวัสดุน้อยจึงทําให้การทดลองอัดวัสดุแผ่นไม้ทดแทนมี
ลักษณะแข็งแรงดีเนื่องจากขนาดของเศษวัสดุมีขนาดที่ใกล้เคียงกันและไม่มีฝุ่นผงจึงทําให้ตัวประสานและตัวของวัสดุมีการยึด
เกาะกันเป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตามเพื่อให้เศษเปลือกไม้และเศษฝุ่นไม้ยูคาลิปตัสแข็งแรงเพื่อที่จะนํามาอัดเป็นแผ่นวัสดุทดแทน
หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีนั้นควรมีการแยกขนาดของวัสดุเพื่อการยึดเกาะที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อขั้นตอนการดําเนินงานและ
ผลิตภัณฑ์
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ตารางที่ 1 การแยกขนาดของเศษเปลือกไม้ยูคาลิปตัสจากอุตสาหกรรมกระดาษ
ร่อนผ่านตะแกรง
วัสดุที่คัดขนาดมีทั้งหมด 5 ขนาด

ลักษณะของวัสดุ

ร่อนครั้งที่1 ผ่านตะแกรง 2 มิลลิเมตร

เป็นเม็ดใหญ่เล็กผสมกันมีความแข็งและ
มีหลายสีผสมปนกัน

ร่อนครั้งที่2 ผ่านตะแกรง 2 มิลลิเมตร

เศษวัสดุมีขนาดเป็นเกร็ดเล็กลงและเป็น
ฝอยและผงผสมปนกันหลายขนาด

ร่อนครั้งที่3 ผ่านตะแกรง1.5มิลลิเมตร

เศษวั ส ดุ เ ป็ น เส้ น เล็ ก และสั้ น ลงมามี
ขนาดความยาวประมาณ1เซนติ เ มตร
ละเอียดปานกลางขนาดเท่ากัน

ร่อนครั้งที่4 ผ่านตะแกรง1.5มิลลิเมตร

เศษวั ส ดุ เ ป็ น เกร็ ด เล็ ก และสั้ น มี ข นาด
ความยาวประมาณ 0.4เซนติ เ มตร
ละเอียดปานกลางขนาดเท่ากัน

ร่อนครั้งที่5 ผ่านตะแกรง1.5มิลลิเมตร

เศษวัสดุเป็นเกร็ดเล็กจํานวนมากมี
ความละเอียดจนเป็นผงผสมกัน
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ตารางที่ 2 การแยกขนาดของเศษฝุ่นไม้ยูคาลิปตัสจากอุตสาหกรรมกระดาษ
ร่อนผ่านตะแกรง
วัสดุที่คัดขนาดมีทั้งหมด 5 ขนาด

ลักษณะของวัสดุ

ร่อนครั้งที่1 ผ่านตะแกรง 2 มิลลิเมตร

เป็นเม็ดใหญ่เล็กผสมกันมีความแข็งและ
มีหลายสีผสมปนกัน

ร่อนครั้งที่2 ผ่านตะแกรง 2 มิลลิเมตร

เศษวัสดุมีขนาดเป็นเกร็ดเล็กลงและเป็น
ฝอยและผงผสมปนกันหลายขนาด

ร่อนครั้งที่3 ผ่านตะแกรง1.5มิลลิเมตร

เศษวั ส ดุ เ ป็ น เส้ น เล็ ก และสั้ น ลงมามี
ขนาดความยาวประมาณ1เซนติ เ มตร
ละเอียดปานกลางขนาดเท่ากัน

ร่อนครั้งที่4 ผ่านตะแกรง1.5มิลลิเมตร

เศษวั ส ดุ เ ป็ น เกร็ ด เล็ ก และสั้ น มี ข นาด
ความยาวประมาณ 0.4เซนติ เ มตร
ละเอียดปานกลางขนาดเท่ากัน

ร่อนครั้งที่5 ผ่านตะแกรง1.5มิลลิเมตร

เศษวัสดุเป็นเกร็ดเล็กจํานวนมากมี
ความละเอียดจนเป็นผงผสมกัน

จากตารางที่ 1 และ 2 สรุปได้ว่าการแยกขนาดของเศษวัสดุจากเปลือกไม้และเศษฝุ่นจากต้นยูคาลิปตัส ให้มีขนาดที่เท่ากัน
ชัดเจน เพื่อหาว่าเศษวัสดุขนาดไหนที่เหมาะสมที่จะนํามาพัฒนาไปเป็นผลิตภัณฑ์มากที่สุดและเพื่อให้สะดวกต่อการทดลองอัด
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เป็นแผ่นวัสดุทดแทนไม้และอัดขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งเมื่อเศษวัสดุมีขนาดเท่ากัน จะทําให้การผสมตัวประสานเข้าแทรกซึม
เกาะติดกับเศษวัสดุได้เข้ากันเป็นอย่างดี
การวิเคราะห์พัฒนากระบวนการผลิตวัสดุทดแทนที่ทําจากเศษวัสดุเหลือใช้จากการตัดไม้ยูคาลิปตัสในกระบวนการ
ผลิตของอุตสาหกรรมกระดาษ
กระบวนการวิเคราะห์การอบแห้งเพื่อไล่ความชื้นออกจากตัวเศษวัสดุเหลือใช้จากการตัดไม้ยูคาลิปตัสจากอุตสาหกรรม
กระดาษ สําหรับการเตรียมทําการอัดเป็นแผ่นวัสดุทดแทนเพื่อที่จะได้ทําการหาค่าและอัตราส่วนผสมและระยะเวลาในการอบ
และอัดเป็นแผ่นวัสดุทดแทนไม้ให้มีความเหมาะสมตามสภาพของเศษวัสดุแต่ละชนิดเพื่อให้ได้เศษวัสดุทดแทนไม้ที่มีคุณภาพใน
การนํามาผลิตเป็นวัสดุทดแทนไม้ ด้วยกรรมวิธีต่างๆ ดังขั้นตอนดังนี้
1. นําเศษวัสดุจากเปลือกไม้และเศษฝุ่นจากต้นยูคาลิปตัสไปอบเพื่อให้ความชื้นหายไป
2. ชั่งน้ําหนักปริมาณก่อนเข้าและหลังเข้า
ตารางที่ 3 กระบวนการอบเศษวัสดุจากเปลือกไม้และเศษฝุ่นจากต้นยูคาลิปตัสเพื่อให้ได้ความชื้นที่เหมาะสมในช่วงเวลา
วัสดุที่นําเข้าอบ

ระยะเวลาในการอบ
ชั่วโมง

อุณหภูมิ

น้ําหนักก่อน

น้ําหนักหลัง
กิโลกรัม

เศษเปลือกไม้ยูคาลิปตัส

2 ชั่วโมง

130 °

1,000 กรัม

750 กรัม

2 ชั่วโมง

130 °

1,000 กรัม

600 กรัม

เศษฝุ่นไม้ยูคาลิปตัส

จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นถึงความชื้นที่อยู่ภายในของเศษเปลือกไม้ยูคาลิปตัสและเศษฝุ่นไม้ยูคาลิปตัสว่ามีความชื้นที่แตกต่าง
กันและส่งผลต่อการนําเศษเหลือใช้ทั้ง 2 ชนิดมาผสมกับตัวประสานเพื่อนําไปทําเป็นวัสดุทดแทน โดยกําหนดเป็นสูตรสําหรับการ
ผสมตัวกาวประสานกับเศษวัตถุดิบในอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมที่สุด
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กระบวนการทดสอบอัดขึ้นรูปเป็นแผ่นวัสดุทดแทนไม้จากเศษเปลือกไม้และเศษฝุ่นไม้ยูคาลิปตัสจากอุตสาหกรรมกระดาษ
ด้วยกรรมวิธีและการเตรียมตัวประสานในรูปแบบต่างๆ เพื่อพิจารณาและเลือกแนวทางการผลิตที่เหมาะสม ด้วยกรรมวิธีต่างๆ
ดังขั้นตอนดังนี้
1. การเตรียมตัวประสานที่หาได้ทั่วไปการเตรียมตัวประสานที่จะนํามาผสมเพื่อทดลองเป็นแผ่นวัสดุทดแทนไม้แผ่น
เรียบ
2. การขึ้นรูปวัสดุทดแทนไม้แบบแผ่น คือการขึ้นรูปวัสดุทดแทนไม้แบบแผ่นเรียบโดยไม่มีลวดลาย โดยใช้ตัวประสานที่
หาได้ง่ายตามท้องถิ่น แบ่งตามชนิดตัวประสานได้ ดังนี้
การเตรียมย่อยพลาสติกเพื่อประสาน โดยการคัดเลือกประเภทพลาสติก PS และขวดยาคูลย์ ย่อยให้มีขนาดเล็ก
ประมาณ 3-5 เซนติเมตร เพื่อให้น้ํามันเบนซินสามารถละลายพลาสติกได้อย่างทั่วถึง

ภาพ 5 แก้วพลาสติกใสขาวใส PS (โพลิสไตรีน) และขวดยาคูลย์ที่ถูกตัดย่อยเป็นชิ้นขนาดเล็ก
ภาพโดย : นวรัตน์ เหลืองไตรรัตน์ (บันทึกภาพ 20 เมษายน 2556)
การเตรียมแช่พลาสติกเพื่อนําไปทําเป็นตัวประสาน ที่ผ่านการย่อยให้ได้ขนาดที่เกแล้วนํามาแช่ลงไปในน้ํามันเบนซิน
หรือน้ํามันแก็สโซฮอล์ โดยการทําละลายและการระเหยนั้นจะทําในรูปแบบตาราง ได้ดังนี้
ตารางที่ 4 การละลายและการเซตตัวของพลาสติกPSและขวดยาคูลย์ที่นํามาทดสอบ
ชนิดตัวทําละลาย
อัตรา
สามารถละลายพลาสติก PS/ ขวดยาคูลย์
ระยะเวลาในการเซตตัว
ส่วนผสม
น้ํามันเบนซิน
2
3 สามารถละลายพลาสติ ก ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว ใช้ เ วลาเซตตั ว ในการจั บ ตั ว เป็ น ก้ อ น
โดยใช้เวลาในการย่อย 3-4 ชั่วโมง
ประมาณ 12 -24 ชั่วโมง
น้ํามันแก็สโซฮฮล์95 2
3 สามารถละลายพลาสติ ก ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว ใช้ เ วลาเซตตั ว ในการจั บ ตั ว เป็ น ก้ อ น
โดยใช้เวลาในการย่อย 3-5 ชั่วโมง
ประมาณ 12 -24 ชั่วโมง
น้ํามันแก็สโซฮฮล์91 2
3 สามารถละลายพลาสติกได้ปานกลาง โดย ใช้ เ วลาเซตตั ว ในการจั บ ตั ว เป็ น ก้ อ น
ใช้เวลาในการย่อย 4-6 ชั่วโมง
ประมาณ 12 -36 ชั่วโมง
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ขั้นตอนการเตรียมตัวประสาน

ภาพ 6 การแช่ขวดยาคูลย์ลงไปในตัวทําลายน้ํามันเบนซิน ภาพ 7 การแช่แก้วพลาสติกPSในตัวทําลายน้ํามันเบนซิน
ภาพโดย :นวรัตน์ เหลืองไตรรัตน์
ภาพโดย :นวรัตน์ เหลืองไตรรัตน์
(บันทึกภาพ 30 เมษายน 2556)
(บันทึกภาพ 30 เมษายน 2556)

ภาพ 8 การรวมตัวของขวดยาคูลย์
ภาพโดย :นวรัตน์ เหลืองไตรรัตน์
(บันทึกภาพ 30 เมษายน 2556)

ภาพ 9 การรวมตัวของแก้วพลาสติก ขาวใส PS (โพลิสไตรีน)
ภาพโดย :นวรัตน์ เหลืองไตรรัตน์
(บันทึกภาพ 30 เมษายน 2556)

การเตรียมเศษเปลือกไม้และเศษฝุ่นไม้จากต้นยูคาลิปตัสผสมคลุกให้เข้ากันกับกาวประสานเพื่อให้ได้อัตราส่วนระหว่าง
กาวประสานและเศษวัตถุดิบทั้ง 2 ชนิด ที่เหมาะสมในการอัดแผ่นแบบเรียบ

ภาพ 10 การเตรียมวัตถุดิบ
ภาพโดย :นวรัตน์ เหลืองไตรรัตน์
(บันทึกภาพ 4 พฤษภาคม2556)

ภาพ 11 เทกาวประสานในอัตราส่วนที่เหมาะสม
(ภาพโดย :นวรัตน์ เหลืองไตรรัตน์
(บันทึกภาพ 4 พฤษภาคม 2556)
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ภาพ 12 คลุกเคล้าให้ส่วนผสมทั้ง2 ให้เข้ากันดี
ภาพโดย :นวรัตน์ เหลืองไตรรัตน์
(บันทึกภาพ 4 พฤษภาคม 2556)

ภาพ 13 นํามาอัดใส่บล็อกพิมพ์ที่เตรียมไว้
ภาพโดย :นวรัตน์ เหลืองไตรรัตน์
(บันทึกภาพ 4 พฤษภาคม 2556)

ภาพ 14 นํามาอัดด้วยเครื่องอัดเย็น
ภาพโดย :นวรัตน์ เหลืองไตรรัตน์
(บันทึกภาพ 4 พฤษภาคม 2556)

ภาพ 15 นําแผ่นออกมาตากแดดเพื่อให้แผ่นแห้งสนิท
ภาพโดย :นวรัตน์ เหลืองไตรรัตน์
(บันทึกภาพ 4 พฤษภาคม 2556)

โดยทําการทดลองอัดขึ้นรูปเป็นแผ่นวัสดุทดแทนไม้โดยใช้กาวเป็นตัวประสานเพื่อทดสอบคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดย
ขั้นตอนในการทดสอบแผ่นไม้นั้นเป็นการอัดแบบใช้เครื่องอัดเย็น เพื่อตรวจสอบหาความแข็งแรงและสวยงามของเศษวัสดุ โดยจะ
เลือกอัตราส่วนผสมของเศษวัตถุดิบและกาวประสานที่ดีที่สุดสรุปลงไปในตารางเพื่อเปรียบเทียบและนําแผ่นวัสดุที่ได้นั้นไป
ทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นชิ้นไม้อัดชนิดอัดราบ (มอก.876-2547)
ตารางที่ 5 การทดสอบตัวกาวประสานกับเศษวัตถุดิบทั้ง 2 ชนิดโดยการขึ้นรูปแบบแผ่นเรียบ
ขั้นตอนการผสม
ผลการอัดแผ่นเรียบ
ชนิดตัวประสาน
เศษเปลือกไม้ยูคาลิปตัส
เศษฝุ่นไม้ยูคาลิปตัส
แผ่นของเศษฝุ่นไม้มีความ
ขวดยาคูลย์
นําเศษวัตถุดิบที่ผ่านการอบแล้วมาผสม แผ่นของเศษเปลือกไม้มี
ความสม่ําเสมอของแผ่นดีมี สม่ําเสมอของแผ่นดีมีการ
กาวประสานที่ได้จากการละลายขวด
การหดตัวน้อยประมาณ 7% หดตัวประมาณ 5% ด้าน
ยาคูลย์ในน้ํามันเบนซินแล้วจึงอัดลง
แม่พิมพ์ตากให้แห้งจากนั้นจึงแกะออก ด้านความแข็งแรงในการรับ ความแข็งแรงดีในการรับ
น้ําหนักและทนต่อการดูด
น้ําหนักปานกลางมีความ
จากแม่พิมพ์
ซึมน้ําได้เป็นอย่างดี
ทนทานต่อการซึมน้ําได้ดี
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แผ่นของเศษฝุ่นไม้มีความ
สม่ําเสมอของแผ่นดีมีการ
หดตัวประมาณ 5% ด้าน
ความแข็งแรงในการรับ
น้ําหนักได้ดีและทนต่อการ
ดูดซึมน้ําได้เป็นอย่างดี
แผ่นของเศษฝุ่นไม้มีพื้นผิว
เรซิ่น
ไม่เรียบเนียนของแผ่นมี
การบิดง้อมากประมาณ
30% ด้านความแข็งแรงใน
การรับน้ําหนักดีและมี
ความทนทานต่อการซึมน้ํา
ได้ดี
ตารางที่ 5 แสดงให้เห็นถึงการขึ้นรูปแบบแผ่นโดยอาศัยตัวประสานจากทั้ง3 วิธี ที่พิจารณาทั้งอัตราส่วนผสมและตัวประสานที่
เหมาะสมที่สุดในการผลิตเป็นวัสดุผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งเห็นว่ากรรมวิธีในการผลิตนั้นกาวประสานตัวพลาสติกPSใสและขวดยาคูลย์
สามารถนํามาใช้เป็นตัวประสานได้ดี เนื่องจากผลการอัดแผ่นเรียบมีความสม่ําเสมอของแผ่นที่ดีมีการหดตัวน้อย มีความแข็งแรงดี
ในการรับน้ําหนักและทนต่อการดูดซึมน้ําได้ดี
การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพวั ส ดุ ท ดแทนที่ ไ ด้ จ ากเศษวั ส ดุ เ หลื อ ใช้ จ ากอุ ต สาหกรรมกระดาษ ตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นชิ้นไม้อัดชนิดอัดราบ (มอก.876-2547)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบด้วยเครื่องทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นชิ้นไม้อัดชนิดอัดราบ
(มอก.876-2547) เพื่อทดสอบคุณ สมบัติทางกายภาพและเชิงกลของวัสดุทดแทนไม้จ ากเศษวัส ดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรม
กระดาษ โดยนําเศษเปลือกไม้ยูคาลิปตัสและเศษฝุ่นไม้ยูคาลิปตัส
จากการทดสอบวัสดุทดแทนไม้จากการนําเศษเปลือกไม้ยูคาลิปตัสและเศษฝุ่นไม้ยูคาลิปตัสจํานวน 3 แผ่น โดยแบ่ง
ตามอัตราส่วน คือ ปริมาณเศษเปลือกไม้ยูคาลิปตัสและเศษฝุ่นไม้ยูคาลิปตัสต่อกาวประสานที่ได้จากการละลายพลาสติกชนิดขาว
ใส PS (โพลิสไตรีน)ในน้ํามันเบนซิน ที่อัตราส่วน 30:70, 40:60, 30:70 ของการทดสอบจํานวน 3 แผ่น และได้นําเสนอใน
รูปแบบตาราง ดังนี้
พลาสติกPSใส

แผ่นของเศษเปลือกไม้มี
ความสม่ําเสมอของแผ่นดีมี
การหดตัวน้อยประมาณ 5%
ด้านความแข็งแรงในการรับ
น้ําหนักปานกลางมีความทน
ต่อการซึมน้ําได้ดี
แผ่นของเศษเปลือกไม้มี
พื้นผิวเรียบเนียนของแผ่นมี
การบิดง้อมากประมาณ
40% ความแข็งแรงในการ
รับน้ําหนักได้ดีและมีความ
ทนทานต่อการซึมน้ําได้ดี

นําเศษวัตถุดิบที่ผ่านการอบแล้วมาผสม
กาวประสานที่ได้จากการละลาย
พลาสติกPSใส
ในน้ํามันเบนซินแล้วจึงอัดลงแม่พิมพ์
ตากให้แห้งจากนั้นจึงแกะออกจาก
แม่พิมพ์
นําเศษวัตถุดิบใส่ลงไปในแม่พิมพ์แล้ว
นําเรซิ่นเทลงไปในแม่พิมพ์และนําไป
ตากแดดรอให้แห้งแล้วแกะออกจาก
พิมพ์
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ตารางที่ 6 แสดงผลการทดสอบของแผ่นวัสดุทดแทนไม้จากเศษเปลือกไม้ยูคาลิปตัสและเศษฝุ่นไม้ยูคาลิปตัส
แผ่นทดสอบที่1 เศษเปลือกไม้ยูคาลิปตัสต่อกาวประสานที่ได้จากการละลายพลาสติกขาวใส PS (โพลิสไตรีน) ในน้ํามันเบนซิน
ที่อัตราส่วน 30:70 ขนาดของแผ่นที่ทดสอบ กว้าง 20 x ยาว 30 เซนติเมตร
หน่วย(Unit)
ผลการทดสอบ(Testing Result)
คุณสมบัติ (Property)
1. ความชื้น(Moisture content)
%
7.41
2. ความหนาแน่น (Density)
g/cm³
0.71
3. การพองตัวตามความหนา(Thickness Swelling)
%
2.56
4. ค่าสัมประสิทธิ์การแตกหัก(MOR)
MPa
5.32
5. ค่าสัมประสิทธิ์การยืดหยุ่น(MOE)
MPa
611.62
6. ความต้านแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้า
MPa
1.00
จากตารางที่ 6 พบว่าแผ่นวัสดุทดแทนไม้จากเศษเปลือกไม้ยูคาลิปตัสที่ผ่านการทดสอบด้านคุณสมบัติทั้งหมด 6 คุณสมบัติ มีอยู่
2 คุณสมบัติ ที่ไม่ผ่านไปตามเกณฑ์มาตรฐานคือ 4. ค่าสัมประสิทธิ์การแตกหัก (MOR) มีค่า 5.32 MPa ซึ่งต่ํากว่าเกณฑ์ที่กําหนด
ไว้ คือไม่น้อยกว่า 14 และ 5. ค่าสัมประสิทธิ์การยืดหยุ่น (MOE) มีค่า 611.62 MPa ซึ่งต่ํากว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ คือไม่น้อยกว่า
800 แต่คุณสมบัติ (Property) ทางด้าน1. ความชื้น (Moisture content) 2. ความหนาแน่น (Density) 3. การพองตัวตามความ
หนา (Thickness Swelling) 6.ความต้านแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้า(Internal Bonding) เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นชิ้นไม้อัดชนิดราบ (มอก.876-2547) ที่กําหนดไว้
ตารางที่ 7 แสดงผลการทดสอบของแผ่นวัสดุทดแทนไม้จากเศษเปลือกไม้ยูคาลิปตัสและเศษฝุ่นไม้ยูคาลิปตัส
แผ่นทดสอบที่2 เศษฝุ่นไม้ยูคาลิปตัสต่อกาวประสานที่ได้จากการเทเคลือบด้วยเรซิน ที่อัตราส่วน 40:60 ขนาดของแผ่นที่ทดสอบ
กว้าง 20 x ยาว 30 เซนติเมตร
คุณสมบัติ (Property)
หน่วย (Unit)
ผลการทดสอบ (Testing Result)
1. ความชื้น(Moisture content)
%
0.61
2. ความหนาแน่น (Density)
g/cm³
1.15
3. การพองตัวตามความหนา (Thickness Swelling)
%
1.26
4. ค่าสัมประสิทธิ์การแตกหัก(MOR)
MPa
16.90
5. ค่าสัมประสิทธิ์การยืดหยุ่น(MOE)
MPa
2,078.22
6. ความต้านแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้า
MPa
0.69
จากตารางที่ 7 พบว่าเศษฝุ่นไม้ยูคาลิปตัสต่อการเคลือบด้วยเรซิน ที่ได้นําไปทดสอบค่าทางด้านคุณสมบัติ (Property) คือ
1. ความชื้น(Moisture content) 2. ความหนาแน่น (Density) 3. การพองตัวตามความหนา (Thickness Swelling)4. ค่า
สัมประสิทธิ์การแตกหัก (MOR) 5. ค่าสัมประสิทธิ์การยืดหยุ่น (MOE) 6. ความต้านแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้า(Internal Bonding)
ทั้งหมดทุกข้อคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นชิ้นไม้อัดชนิดราบ (มอก.876-2547) ที่กําหนดไว้
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สรุปผลการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบวัสดุทดแทนไม้จากเศษวัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมกระดาษ โดยนําเศษเปลือกไม้
ยูคาลิปตัสและเศษฝุ่นไม้ยูคาลิปตัส ในอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมเพื่อที่จะนําไปทดสอบหาค่าคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นชิ้นไม้อัดชนิดอัดราบ (มอก.876-2547) โดยผู้วิจัยได้นําแผ่นวัสดุทดแทนไม้จากเศษเปลือกไม้และเศษ
ฝุ่นไม้ยูคาลิปตัสไปทดสอบสอบหาค่าเป็น จํานวน 2 แผ่น เพื่อให้ได้ผลการทดลองแผ่นวัสดุทดแทนไม้ที่ใช้กาวประสานที่ได้จาก
การละลายพลาสติกขาวใส PS (โพลิสไตรีน) ในน้ํามันเบนซินไม่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน 2ข้อ คือ 4. ค่าสัมประสิทธิ์การแตกหัก
(MOR) 5. ค่าสัมประสิทธิ์การยืดหยุ่น (MOE) และแผ่นการทดสอบเศษฝุ่นไม้ยูคาลิปตัสการเคลือบด้วยเรซิน ผ่านตามเกณฑ์
มาตรฐานหมดทุกข้อคุณสมบัติ เพื่อที่จะนํามาทําเป็นผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยตามวัตถุประสงค์ที่ได้กําหนดไว้ของงานวิจัยครั้งนี้ คือ
การศึกษาและพัฒนาเศษวัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมกระดาษ
จากผลการทดสอบและข้อมูลการวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพและเชิงกล ของแผ่นวัสดุทดแทนไม้ที่ทําจากเศษ
เปลือกไม้และเศษฝุ่นไม้ยูคาลิปตัส สรุปได้ว่า เศษฝุ่นไม้ยูคาลิปตัสต่อกาวประสานที่ได้จากการละลายพลาสติกขาวใสในน้ํามัน
เบนซินและเคลือบด้วยเรซิน ทําให้คุณสมบัติทางกายภาพ คือ 1. ความชื้น(Moisture content) 2. ความหนาแน่น (Density) 3.
การพองตัวตามความหนา (Thickness Swelling) และคุณสมบัติเชิงกล คือ 4. ค่าสัมประสิทธิ์การแตกหัก (MOR) 5. ค่า
สัมประสิทธิ์การยืดหยุ่น (MOE) 6. ความต้านแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้า (Internal Bonding) มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นชิ้นไม้อัดชนิดอัดราบ (มอก.876-2547) และสามารถนํามาผลิตและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
ร่วมสมัยอีกทางหนึ่ง
โดยงานวิจัยนี้ได้สอดคล้องกับงานวิจัย เรื่องการศึกษาและพัฒนาวัสดุแผ่นประกอบทดแทนไม้จากกากกาแฟผสมชาน
อ้อย ซึ่งเป็นงานในด้านการทดลองที่นําเอาเศษมาใช้ในการอัดขึ้นรูป เป็นแผ่นแล้วจึงนํา ไป ทดสอบทางด้า นคุณ สมบัติทาง
กายภาพและเชิงกลของแผ่นวัสดุทดแทนไม้ ตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นชิ้นไม้อัดชนิดอัดราบ (มอก.8762547) ที่สอดคล้องกันกับงานวิจัยนี้โดยผลสรุปที่ได้ทั้ง 2 งานวิจัยได้ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบและสามารถนําไปแปร
รูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้ตามวัตถุประสงค์ในงานวิจัยได้ตามที่กําหนดไว้

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นชิ้นไม้อัดชนิดอัดราบ (มอก.876-2547) โดยสามารถ
วิเคราะห์ผลสรุปการทดสอบแผ่นวัสดุในด้านต่างๆ ได้ดังนี้
แผ่นการทดสอบที่ 1 และ 2 เศษเปลือกไม้และเศษฝุ่นไม้ยูคาลิปตัสต่อกาวประสานที่ได้จากการละลายพลาสติกขาวใสในน้ํามัน
เบนซิน ที่อัตราส่วน เศษวัสดุ 70 : กาวประสาน 30
1. ความชื้น (Moisture content) จากการทดสอบพบว่าในทุกอัตราส่วนมีค่าความชื้นที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมแผ่นชิ้นไม้อัดชนิดอัดราบ (มอก.876-2547) เนื่องจากเศษเปลือกไม้และเศษฝุ่นไม้ยูคาลิปตัสก่อนนํามา
อัดแผ่นมีการอบไล่ความชื้น ที่ 7.41%
2. ความหนาแน่น (Density) จากการทดสอบพบว่าในทุกอัตราส่วนมีค่าความหนาแน่นที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นชิ้นไม้อัดชนิดอัดราบ (มอก.876-2547) เนื่องจากมีการประสานยึดเกาะกันได้ดี
3. การพองตัวตามความหนา (Thickness Swelling) จากการทดสอบพบว่าในทุกอัตราส่วนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นชิ้นไม้อัดชนิดอัดราบ (มอก.876-2547)
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4. ค่าสัมประสิทธิ์การแตกหัก (MOR) ไม่ผ่านไปตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นชิ้นไม้อัดชนิดอัดราบ
(มอก.876-2547) มีค่า 5.32 MPa ซึ่งต่ํากว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ คือไม่น้อยกว่า 14
5. ค่าสัมประสิทธิ์การยืดหยุ่น (MOE) ไม่ผ่านไปตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นชิ้นไม้อัดชนิดอัดราบ
(มอก.876-2547) มีค่า 611.62 MPa ซึ่งต่ํากว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ คือไม่น้อยกว่า 800
6. ความต้านแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้า (Internal Bonding) เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นชิ้น
ไม้อัดชนิดราบ (มอก.876-2547) ที่กําหนดไว้
แผ่นทดสอบที่2 เศษฝุ่นไม้ยูคาลิปตัสที่ได้จากการเทเคลือบด้วยเรซิน อัตราส่วน เศษวัสดุ 60:40
1. ความชื้น (Moisture content) 2.ความหนาแน่น (Density) 3.การพองตัวตามความหนา (Thickness Swelling)
4. ค่าสัมประสิทธิ์การแตกหัก (MOR) 5.ค่าสัมประสิทธิ์การยืดหยุ่น(MOE) 6.ความต้านแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้า (Internal
Bonding)ทั้งหมดทุกข้อคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นชิ้นไม้อัดชนิดราบ (มอก.876-2547)
ที่กําหนดไว้
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสื่อพิมพ์ ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชุด สัตว์หิมพานต์และสํารวจความ
คิดเห็นทางด้าน เรื่องราวสัตว์หิมพานต์ ในรูปแบบ เส้น สี ประวัติความเป็นมาของตัวละครตามการรับรู้ของเยาวชนในระดับ
มัธยมศึกษา เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ผลทางการเรียนก่อนและหลังเรียนกับหนังสือภาพอิเล็กทรอนิกส์ ชุดสัตว์หิมพานต์ สําหรับ
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ศิ ล ปะในระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6และเพื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของเยาวชนที่ ไ ด้ อ่ า นหนั ง สื อ ภาพ
อิเล็กทรอนิกส์ ชุดสัตว์หิมพานต์ ที่สร้างขึ้น การศึกษาค้นคว้าเรื่องการพัฒนาหนังสือภาพอิเล็กทรอนิกส์ ชุด สัตว์หิมพานต์
สําหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในขั้นตอนการออกแบบการสอน เป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยได้ศึกษา
ทฤษฏีการเรียนรู้ เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นําข้อมูลที่ได้ศึกษามาวิเคราะห์เป็นแนวทางการสร้างเนื้อหาของหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ แล้ววิเคราะห์วัตถุประสงค์การเรียนของผู้เรียนให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่สร้างขึ้น จากนั้นกําหนดวิธีการสอน โดน
เน้นให้ผู้เรียนศึกษาหาความรู้จากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองซึ่งเป็นประโยชน์สําหรับผู้เรียนที่สามารถศึกษา ลวดลายไทย
และสัตว์หิมพานต์ได้ด้วยตนเอง การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างคะแนนสอบก่อนเรียนและคําแนนสอบหลังเรียนโดยใช้
หนังสือภาพอิเล็กทรอนิกส์ ชุด สัตว์หิมพานต์ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 50 คน ซึ่งสรุปได้ว่ากลุ่มตัวอย่างที่เรียนด้วยหนังสือ
ภาพอิเล็กทรอนิกส์ ชุด สัตว์หิมพานต์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีความแตกต่างของคะแนนสอบ
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อีกทั้งนําหนังสือภาพไปประเมินความพึงพอใจโดยกลุ่มตัวอย่างพบว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีความ
คิดเห็นต่อการเรียนด้วยหนังสือภาพอิเล็กทรอนิกส์ ชุด สัตว์หิมพานต์ อยู่ในระดับ ดี
คําสําคัญ : สมุดภาพอิเล็กทรอนิกส์, กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ABSTRACT
The purposes of this study were to develop printing media in a category of an electronic picture
book of Himmaparn Creatures fairy tales through lines, colors, history of the characters in the tales relying
on the youth’s perception in secondary school, by results comparing, pre- and post- test for the arts
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learning in Grade 12. And to study about the satisfaction of reading the electronic picture book of
Himmaparn Creatures. From the result, the electronic picture book of Himmaparn Creatures fairy tales could
summarize the process of creating the electronic picture book into 2 steps; First, Instructional Design, the
researcher studied the theory of learning, documents and studies concerning to the creating of electronic
picture book. The data from the study would be initiated for the content of the book and analyzed the
purposes of the student’s learning and made everything in align with the content. Second, set the way how
to teach, by informing students to learn from the electronic book by themselves which was very helpful. In
conclusion, the samples of study showed the result of 50 students has perform better result after learning
from electronic picture book of Himmaparn, The score of post-test was higher than the pre-test. The
sample students found the electronic picture book good.
Keywords : Electronic picture book, Arts Learning, Results comparing

บทนํา
ปรากฏการณ์เทคโนโลยีทางด้านการศึกษาปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการศึกษาไปมากโดยเฉพาะการจัดการ
ความรู้เพื่อนําองค์ความรู้มาใช้ประโยชน์และสามารถสร้างรูปแบบการประยุกต์ใช้งานได้กว้างขวาง หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
(Electronics books ) ก็เป็นสื่อการเรียนอีกชนิดหนึ่งที่จะสามารถทําให้ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้ มีการออกแบบและจัดรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการเป็นรายบุคคล มีการ
อธิบายบทเรียนให้เข้าใจง่ายขึ้น เรียนสนุกไม่เบื่อง่าย และสามารถเรียนได้ด้วยตนเองได้ มีจอภาพที่ทําให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับ
บทเรียน สนองหลักการทางด้านจิตวิทยาของมนุษย์คือการสอดแทรกหลักการเรียนและการเล่นผสมผสานกันไป มีการทดสอบ
ความเข้าใจของผู้เรียนควบคู่ไปกับบทเรียนที่น่าสนใจ อันจะทําให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจในการเรียน ดังคํากล่าวของ (สําเริง
บุญเรืองฤทธิ์, 2524, หน้า 102) “เมื่อผู้เรียนมีความสนใจในกิจกรรมจะทําให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและตั้งใจเรียน ซึ่งพร้อมที่จะ
ศึกษาหาความรู้ได้เป็นอย่างดี มีความตั้งใจและเห็นความสําคัญในวิชานั้นๆ มีการรับรู้ ตอบสนองต่อการรับรู้และเกิดการยอมรับ
ในรายวิชานั้นๆ และจะส่งผลให้ผลการเรียนนั้นสูงตามไปด้วย” หนังสืออิเล็กทรอนิสก์สามารถใช้สื่อประสมซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งที่
ควรพิจารณา ด้วยลัก ษณะของสื่อประสมทํา ให้การนํา สื่อหลายประเภทมาผสมกัน ทั้ง วัส ดุ อุปกรณ์และวิธี การ เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการเรียนการสอน (กิดานันท์ มลิทอง, 2543, หน้า 267) ปัจจุบันความหมายของสื่อผสม
นั้ น ได้ เ พิ่ ม ขึ้ น ตามเทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร์ ที่ ก้ า วเข้ า มามี บ ทบาทในชี วิ ต ประจํ า วั น มากขึ้ น ทุ ก ขณะ สื่ อ ผสมที่ ก ล่ า วในเชิ ง
คอมพิวเตอร์จึงเป็นเทคโนโลยีที่ทําให้คอมพิวเตอร์สามารถแสดงข้อความเสียงและภาพ ซึ่งอาจจะเป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว
ได้พร้อมๆ กัน (ครรชิต มาลัยวงศ์, 2539, หน้า 183 ) ซึ่งมักจะเรียกว่า มัลติมีเดีย (Multimedia) กล่าวคือ สื่อคอมพิวเตอร์ที่มี
ความสามารถในการแสดง ข้อความ ข้อความเสียง ภาพประกอบ ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวได้เท่าเทียมกับวีดีทัศน์ หรือวิทยุ
โทรทัศน์ ต่างกันที่คอมพิวเตอร์นั้นสามารถใช้การปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้สื่อได้ การเรียนด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ จึงทําให้ผู้เรียนสามารถ
โต้ตอบกับเนื้อหาของบทเรียนได้เป็นอย่างดี สื่อคอมพิวเตอร์ได้ถูกนํามาใช้นวงการการศึกษาที่ผ่านมาแม้จะเป็นเวลาไม่นานนัก
แต่ก็มีการพัฒนาที่รวดเร็วด้วยการสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ อาทิ พระราชบัญญัติการศึกษา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ทําให้ปัจจุบันมีการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ในการศึกษามากขึ้น ทั้งในระบบโรงเรียน การเรียนด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน การศึกษานอกระบบโรงเรียน เช่น การเรียนผ่านเว็บ การศึกษาตามอัธยาศัย หรือการอ่านเนื้อหาความรู้ผ่านหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์
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ยืน ภู่สุวรรณ (2539) ให้ความเห็นเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ รูปแบบที่เราเปลี่ยนแปลงเราคงจะเห็นเป็น EBook E-Marketing E-Journal ลักษณะของการสร้างสื่อส่วนใหญ่จะใช้เวลานานและต้นทุนสูง ทําอย่างไรจึงจะพัฒนาสื่อส่วน
ใหญ่ที่ใช้เวลานานและต้นทุนสูง ทําอย่างไรจึงจะพัฒนาสื่อให้ใช้เวลาที่น้อยลง รูปแบบของเทคโนโลยีทําให้การศึกษานั้นจะเน้น
รูปแบบการศึกษาให้น้อยลง แต่ให้ผลมากขึ้น และต้นทุนต่ํา
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถแสดงข้อความ เสียง รวมถึงภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว รวมทั้ง
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ ถือเป็นสื่อคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่ตอบสนองการเรียนแบบ E-Learning ที่สนับสนุนการศึกษาด้วยตนเองและ
ตลอดจนการศึกษาตลอดขีวิต ทั้งเป็นแหล่งข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม สามารถใช้เป็นสื่อเริ่มหรือสื่อ
เสริม ในการเรี ยนการสอนได้ โดยคณะกรรมการแห่ง ชาติ ด้า นการสื่อ สารของประเทศสหรัฐ อเมริก า (The
Federal
Communications Commission, 1980) ได้สนับสนุนการใช้ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ว่าเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้
ข้อความกราฟฟิก ภาพเคลื่อนไหว และเสียง เพื่อนําผู้เรียนไปสู่การเรียนการสอนหรือกระบวนการสอน เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของ
การจัดการการศึกษาที่สามารถตอบสนองการเรียนรู้ได้โดยอาศัยเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นสิ่งที่
ใหม่สําหรับการศึกษาไทย ดังนั้น ต้องมีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เนื้อหา กิจกรรมต่างๆ ที่เหมาะสมต่อไป ตามที่
เทคโนโลยี ส ารสนเทศได้เ ข้ า มาเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในระบบงานหลายๆ ระบบการทํา งานสาขาต่า งๆ จํ า เป็ น ต้อ งใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการติดต่อหรือหาข้อมูลที่ต้องการความรวดเร็ว จะเห็นได้จากที่มีการจัดตั้งกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารขึ้น หรือแม้แต่การเรียนการสอนซึ่งมักมีการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
ขึ้นใหม่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ซึ่งกําหนดสาระในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะในการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการทํางาน (กรมวิชาการ, 2545, หน้า
2) ดังนั้น การมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งอันจะเป็นพื้นฐานในการดําเนินชีวิตใน
สังคมต่อไปในอนาคต
จากความสําคัญของศิลปะไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเชื้อชาติที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน จัดว่าเป็นศิลปะของคน
ในชาติช่วยกันสืบทอดและศิลปินผู้สร้างในยุคใหม่ๆ ที่ต้องการแสดงความรู้สึกในด้านการออกแบบใหม่ๆ เพื่อให้คนไทยในยุค
ปัจจุบันได้เห็นว่า ศิลปะไทยไม่เคยล้าสมัย สามารถที่จะนําไปประยุกต์สร้างสรรค์ในรูปแบบใหม่ๆ ได้เสมอ ดังคํากล่าวที่ว่า “การ
ออกแบบ คือ การกําหนดความนึกคิดความต้องการที่จะแสดงออก ซึ่งเป็นไปในลักษณะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และรู้จักปรับปรุง
แก้ไขสิ่งที่มีอยู่เดิมให้เกิดความเหมาะสมและการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย”
สัตว์หิมพานต์ หรือสัตว์ประหลาดที่มีรูปร่างแปลกๆ เห็นจะมีกันหลายเชื้อชาติหลายภาษา และหลากหลายความคิด
นั้น อาจจะมาตรงกันเข้าโดยบังเอิญหรือเลียนแบบกันมาทางความคิด เช่น อิยิปต์ เป็นชาติที่มีเทพเป็นมนุษย์สัตว์มาเก่าแก่ โดย
เหตุผลที่เทพเจ้าของอิยิปต์มีวิญญาณจึงมักจะเข้าสิงสู่ในรูปสัตว์ต่างๆ ฉะนั้นการปั้นรูปเทพจึงต้องหาร่างเป็นมนุษย์ หัวเป็นสัตว์
เช่น สฟิงซ์ นอกจากอิยิปต์แล้วยังมีจีนอีกประเทศหนึ่งที่มีสัตว์ประหลาดอยู่หลายชนิด เช่น มังกร กิเลน ฯลฯ หรือที่อินเดียทีเรา
รู้จักกันก็ดี อาทิ ครุฑ พญานาค และสัตว์อื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งเข้าใจว่ารูปแบบสัตว์หิมพานต์ของไทยหรือแม้แต่ในเทพนิยายฝั่ง
ตะวันตกเองก็ยังปรากฏเรื่องราวของสัตว์ที่มีความแปลกประหลาดอยู่บ่อยครั้ง เช่น นางเงือก เป็นต้น ดังนั้น จะเห็นว่าเรื่องราว
เกี่ยวกับสัตว์หิมพานต์นั้นแฝงไปด้วยความสากลทุกเชื้อชาติคุ้นเคยและรู้จักกันในเรื่องราวลักษณะแบบนี้ มีความเป็นแฟนตาซี คือ
เป็นเรื่องราวที่เหนือจินตนาการ ทั้งภาพเขียน จิตรกรรมฝาผนัง ภาพแกะสลักรูปหล่อสําริด เป็นต้น
ผู้วิจัยได้จัดทําหนังสือภาพอิเล็กทรอนิกส์ชุดสัตว์หิมพานต์ จึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้เยาวชนได้ทราบความเป็นมาและ
ลักษณะเด่นๆ ของสัตว์หิมพานต์ ซึ่งหนังสือภาพอิเล็กทรอนิกส์จะแตกต่างจากหนังสือภาพธรรมดาตรงที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่าน
นอกเหนือจากการเป็นหนังสือภาพธรรมดา เพื่อเพิ่มความน่าสนใจแก่เยาวชน อีกทั้งตอบรับกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยในโลก
ปัจจุบัน รวมถึงการนําวิชาเรชภาพคอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์กราฟฟิก) ในการออกแบบตัวละคร สัตว์หิมพานต์ ให้มีความ
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น่าสนใจ ผู้วิจัยคาดว่าการนําวิชาเรชภาพคอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์กราฟฟิก) เข้ามาประยุกต์ใช้งานจะทําให้เยาวชนเกิดความ
สนใจมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังได้รับความรู้ซึ่งเป็นที่มาของการวิจัยครั้งนี้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชุดสัตว์หิมพานต์ สําหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ผลทางการเรียนก่อนและหลังเรียนกับหนังสือภาพอิเล็กทรอนิกส์ ชุดสัตว์หิมพานต์
สําหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของเยาวชนที่ได้อ่านหนังสือภาพอิเล็กทรอนิกส์ ชุดสัตว์หิมพานต์ สําหรับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สร้างขึ้น

สมมุติฐานการวิจัย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยหนังสือภาพอิเล็กทรอนิกส์ชุดสัตว์หิมพานต์ สําหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าก่อนเรียน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้มีความน่าสนใจมากกว่าหนังสือภาพแบบธรรมดา
2. สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียนในเรื่องสัตว์หิมพานต์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3. เป็นประโยชน์ในการใช้เทคโนโลยีทางด้านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเผยแพร่ความรู้และส่งเสริมให้แก่เยาวชน และผู้ที่
สนใจ

นิยามศัพท์เฉพาะ
1. สมุดภาพอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics book) หมายถึง สื่อดิจิตอล (Digital) ที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ซึ่ง ช่วยให้ส ามารถอ่านเอกสารหรือเข้ าถึงข้อมูล ผ่า นทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้ง ในระบบออฟไลน์ หรือออนไลน์ได้ หนัง สือ
อิเล็กทรอนิกส์นั้นสามารถเชื่อมโยงไปยังส่วนต่างๆ ของหนังสือ เว็บไซต์ ตลอดจนมีปฏิสัมพันธ์และโต้ตอบกับผู้ใช้ได้ นอกจากนี้
ในหนังสือยังสามารถแทรกภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว แบบทดสอบและสามารถสั่งพิมพ์เอกสารที่ต้องการออกทางเครื่องพิมพ์ได้
รวมทั้งปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยได้ตลอดเวลา ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้ไม่มีในหนังสือธรรมดาทั่วไป
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ หมายถึงการให้การศึกษาทางด้านศิลปะกับเด็กโดยจัดประสบการณ์การเรียนการสอน
ให้เหมาะสมกับวุฒิภาวะของเด็ก ส่งเสริมให้เด็กมีโอกาสแสดงออกอย่างอิสระเสรีทางความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความสนใจและ
ความถนัดของแต่ละคน
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หมายถึง ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู้ ความเข้าใจและความสามารถในการเรียนรู้ศิลปะของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ ซึ่งได้จากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น
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ขอบเขตการวิจัย
1. การศึกษาตัวแปร
1.1 ตัวแปรต้น ประกอบด้วย การจัดกิจกรรมการสอนโดยใช้สื่อการสอน คือ หนังสือภาพอิเล็กทรอนิกส์ ชุดสัตว์
หิมพานต์
1.2 ตัวแปรตาม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังจากใช้สื่อการสอนคือหนังสือภาพอิเล็กทรอนิกส์ ชุดสัตว์หิมพานต์
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2.1 ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จํานวนทั้งสิน้ 456 คน
2.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 50 คน
3. ขอบเขตด้านระยะเวลา
ระยะเวลาในการวิจัย 1 ภาค การศึกษา ประจําปี พ.ศ. 2555
4. ขอบเขตด้านพื้นที่
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องการพัฒนาหนังสือภาพอิเล็กทรอนิกส์ ชุดสัตว์หิมพานต์ สําหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการดําเนินการวิจัยใน
ขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้งานวิจัยบรรลุตามเป้าหมาย โดยจําแนกเป็นหัวข้อในการดําเนินการดังนี้

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การดําเนินงานวิจัยนี้ได้กําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ดังนี้
1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จํานวน 456 คน
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย จํานวน
50 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (simple random cluster sampling) (ความคลาดเคลื่อน 5%)
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ กลุ่มนักเรียนที่เรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อําเภอเมือง
จังหวัดสุโขทัย จํานวน 50 คน โดยผู้วิจัยได้คัดเลือกวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (simple random cluster sampling)
กําหนดกลุ่ม โดยการได้มาของกลุ่มตัวอย่างนั้นพิจารณาจากประชากรในการวิจัยทั้งสิ้น 456 คน เมื่อนําไปพิจารณาขนาดของ
ประชากรเพื่อกําหนดจํานวนของกลุ่มตัวอย่าง

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยเรื่องการพัฒนาหนังสือภาพอิเล็กทรอนิกส์ ชุดสัตว์หิมพานต์ สําหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจําแนกเครื่องมือในการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
1.หนังสือภาพอิเล็กทรอนิกส์ ชุดสัตว์หิมพานต์ สําหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เนื้อหา
ในหนังสือประกอบด้วย โดยใช้โปรแกรม แฟลช ในการสร้างหนังสือภาพอิเล็กทรอนิกส์ โดยเนื้อหาของหนังสือภาพอิเล็กทรอนิกส์
ชุด สัตว์หิมพานต์ ได้แบ่งบทเรียนเป็น 3 บท ดังนี้
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บทเรียนบทที่ 1 ประวัติความเป็นมาของลายไทย อธิบายถึงความเป็นมาของลายไทย รวมไปถึงอธิบายวิธีการเขียน
เส้นลายไทยขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจวิธีการขึ้นเส้นลายไทยก่อนที่จะเข้าสู้เนื้อหาบทถัดไป
บทเรียนบทที่ 2 ลายไทยชนิดต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบถึง ชนิดชองลายไทย พื้นฐานและประวัติความเป็นมาของ
ลายไทยชนิดนั้น ๆ พอสังเขป โดยลายไทยแต่ละชนิดนั้น ประกอบด้วย ลายกนก ลายกระจัง ลายประจํายาม ลายลูกฟัก
ลายหน้ากระดาน ลายรักร้อย ลายเกลียว ลายแข้งสิงห์ ลายกาบ ลายก้าน
บทเรียนบทที่ 3 สัตว์หิมพานต์ เพื่อให้ผู้เรียนได้มีความรู้เรื่องสัตว์หิมพานต์ ในเบื้องต้น จึงได้ยกตัวอย่างมาก 7 ตัว ซึ่ง
เป็นที่นิยมและรู้จักพอสมควร ประกอบด้วย กินนร กินนรี ครุฑ นางเงือก พญานาค สิงห์ หงส์

การเก็บรวบรวมข้อมูล
แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งก่อนและหลังเรียน ด้วยสมุดภาพอิเล็กทรอนิกส์ ชุด สัตว์หิมพานต์ แบบปรนัย ชนิด
4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ โดยแบ่งออกเป็นบท บทละ10 ข้อ ซึ่งก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนในแต่ละบทนั้นจะมีแบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนให้ผู้เรียนได้ทําก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาในบทเรียน หลังจากอ่านจบแล้วก่อนเข้าสู่เนื้อหาถัดไป นั้นจะมีแบบวัด
ผลสัมฤทธิ์ให้ทําก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาถัดไป เมื่อผู้เรียนได้อ่านและทําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรียบร้อยแล้วจะมีสรุป
คะแนนทั้งก่อนและหลังเรียนทั้งหมด ให้ผู้เรียนได้ทราบคะแนนของตนเอง
ผู้วิจัยได้นําคะแนนที่ได้จากการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปทดลองกับกลุ่มคล้ายกลุ่มตัวอย่างมาหาวิเคราะห์ค่าความ
ยากง่ายและค่าอํานาจจําแนก โดยคัดเลือกข้อสอบที่มีความยากง่าย (p) ที่อยู่ในเกณฑ์ระหว่าง 0.2-0.8 หรือ ร้อยละ 20-80 และ
ค่าอํานาจจําแนก (r) ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป แล้วทําการคัดเลือกแบบทดสอบที่ผ่านเกณฑ์มาตัดเป็นข้อสอบจํานวน 30 ข้อ
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนกับหนังสือภาพอิเล็กทรอนิกส์ ชุด สัตว์หิมพานต์ สําหรับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยกําหนดแบบสอบถามแบบปลายปิด (Closed
Questionnaire) เพื่อเป็นการให้กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบใช้วิธีการเลือกตอบตามผู้วิจัยที่กําหนดไว้ โดยเลือกตอบว่า เหมาะสมมาก
ที่สุด มาก ปานกลาง หรือน้อยที่สุด
แบบสอบถามมีทั้งสิ้น 2 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 เป็นคําถามที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ รูปแบบของสมุดภาพอิเล็กทรอนิกส์ ชุด สัตว์หิมพานต์ สําหรับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
เกณฑ์การประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน ที่เรียนกับ สมุดภาพอิเล็กทรอนิกส์ ชุด สัตว์หิมพานต์ สําหรับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัยได้กําหนดมาตรวัดโดย ใช้มาตราส่วนแบบประเมินค่า (Ration Scale) ของ
แบบสอบถามความคิดเห็น 5 ระดับ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด,2545, หน้า 28)
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน

5
4
3
2
1

หมายความว่า
หมายความว่า
หมายความว่า
หมายความว่า
หมายความว่า

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

ตอนที่ 2 ให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น เสนอแนะในการปรับปรุงหรือพัฒนาสมุดภาพอิเล็กทรอนิกส์ ชุด สัตว์หิมพานต์
สําหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ดียิ่งขึ้น
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การสร้างเครื่องมือ
หนังสือภาพอิเล็กทรอนิกส์ ชุดสัตว์หิมพานต์ สําหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีขั้นตอน
ในการสร้างดังนี้
1. ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสัตว์หิมพานต์และศิลปะลายไทยรวมไปถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนําไปสร้างเป็นหนังสือ
ภาพอิเล็กทรอนิกส์ รวมไปถึงสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. ศึกษาทฤษฏีการศึกษา ตลอดจนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
3. กําหนดขอบเขตเนื้อหา และจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้ของ หนังสือภาพอิเล็กทรอนิกส์ ชุดสัตว์หิมพานต์ สําหรับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อนํามาสร้างบทเรียน
4. ดําเนินการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบสื่อผสม เรื่องการพัฒนาหนังสือภาพอิเล็กทรอนิกส์ ชุดสัตว์
หิมพานต์ สําหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีขั้นตอน ดังนี้
4.1 จัดทําแผนภูมิขั้นตอนการดําเนินงาน (Flowchart) ของการผลิตหนังสือภาพอิเล็กทรอนิกส์ ชุด
สัตว์หิมพานต์
4.2 ออกแบบองค์ประกอบภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
4.2.1 การจัดองค์ประกอบจอภาพด้านเนื้อหาและโครงสร้างหนังสือภาพอิเล็กทรอนิกส์ ขั้นตอนนี้ใช้
โปรแกรม อีลาสไตเตอร์ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ผู้วิจัยใช้จัดวางเนื้อหาและองค์ประกอบต่างๆ ลงบนหน้าหนังสือภาพอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งสามารถอธิบายเป็นขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนแรกจัดพิมพ์เนื้อหาด้วยรูปแบบตัวอักษร THSarabunNew ซึ่งเป็นรูปแบบตัวอักษรที่อ่านง่าย สามารถปรับ
ขนาดความใหญ่และหนาของตัวอักษรให้อยู่ในระดับ 16 อันเป็นขนาดที่เหมาะสมกับตัวอักษรของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จากนั้น
กําหนดให้เฉดสีตัวอักษรเป็นสีน้ําตาลแก่ ซึ่งเป็นสีที่ทําให้ดูแล้วรู้สึกเหมือนเป็นตัวอักษรโบราณ เพื่อให้เข้ากับพื้นหลัง ที่ใช้เป็นรูป
กระดาษเก่า ขั้นต่อมากําหนดกรอบพื้นที่ว่างของหน้าเอกสารเพื่อใช้เป็นพื้นที่แสดงผลของภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
4.2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีลําดับขั้นตอนดังนี้ กําหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ จากนั้น
ศึกษาหลักการ วิธีการสร้างนวัตกรรมสื่อ เครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการหาประสิทธิ์ภาพของเครื่องมือ จาก
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพร้อมสร้างแบบทดสอบโดยให้สอดคล้องกับเนื้อหาย่อยและจุดประสงค์การเรียนรู้แต่ละบทเรียน
สร้างข้อสอบเป็นชนิดเลือกตอบ จํานวน 4 ตัวเลือก จํานวนทั้งหมด 30 ข้อ โดยแบ่งย่อยเป็นบทเรียน บทเรียนละ 10 ข้อ ตอบถูก
ได้ 1 คะแนน และตอบผิดได้ 0 คะแนน
4.2.1 การจัดวางภาพนิง่ ลงบนหน้าหนังสือภาพอิเล็กทรอนิกส์ มีวิธีการดังนี้ นําภาพพื้นหลังที่ผ่านการ
ตกแต่งโดยโปรแกรมแต่งภาพด้วยโปรแกรม Photoshop มาจัดวางลงบนพื้นที่แสดงผลภาพของหน้าหนังสือ รวมไปถึงลายไทย
และสัตว์หิมพานต์ที่วาดด้วยโปรแกรม ILLUSTRATOR มาจัดวางองค์ประกอบของภาพทั้งหมดจากนั้นบันทึกไฟล์เพื่อเตรียม
สําหรับนํามาสร้างสื่อประสม
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ภาพ 1 ภาพหน้าปกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ภาพโดย : ปรเมษฐ์ ธรรมธัญลักษณ์
( บันทึกภาพ 4 มีนาคม 2556)

ภาพ 2 ภาพแนะนําการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ภาพโดย : ปรเมษฐ์ ธรรมธัญลักษณ์
( บันทึกภาพ 4 มีนาคม 2556)

4.3 การสร้างหนังสือภาพอิเล็กทรอนิกส์ ชุด สัตว์หิมพานต์ เริ่มต้นด้วยการนําไฟล์ที่เราเตรียมไว้ทั้งหมดมาจัดใน
โปรแกรมโดยทั้งนี้ผู้วิจัยได้ ใช้ขนาดของมาตรฐานหน้าจอคอมพิวเตอร์ คือ 1024X768 Pixel ในการสร้างหน้าจอของหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ แล้วนําไฟร์ที่เตรียมไว้มาจัดวาง แล้วเขียน Action Script ในส่วนของ การพลิกเปิดหน้าหนังสือ แบบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละบท และส่วน Animate ของลายไทยรวมไปถึงการเก็บข้อมูลในส่วนของคะแนนแต่ละบท เมื่อ
เสร็จสิ้นทั้งหมดแล้วทําการบันทึกผลงานจะได้หนังสือภาพอิเล็กทรอนิกส์ ชุดสัตว์หิมพานต์ ที่พร้อมนําไปใช้งาน
5.นําหนังสือภาพอิเล็กทรอนิกส์ ชุด สัตว์หิมพานต์ไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ เพื่อนําไปปรับปรุงแก้ไข
ตามคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
6.นํ า หนั ง สื อ ภาพอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ ป รั บ ปรุ ง แล้ ว ไปดํ า เนิ น การหาประสิ ท ธิ ภ าพ โดยการทดลองกั บ นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง โดยให้ทําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 30 ข้อ จากนั้น
ให้ผู้เรียนศึกษาหนังสือภาพอิเล็กทรอนิกส์ ชุดสัตว์หิมพานต์ แล้วทําแบบทดสอบหลังเรียนจํานวน 30 ข้อ เพื่อทดสอบหา
ประสิทธิ์ภาพของหนังสือภาพอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนที่จะนําไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง

ภาพ 3 คําถามก่อนเข้าเนื้อหาบทนั้นๆ
ภาพโดย : ปรเมษฐ์ ธรรมธัญลักษณ์
(บันทึกภาพ 4 มีนาคม 2556)

ภาพ 4 เนื้อหาภายในบทเรียน
ภาพโดย : ปรเมษฐ์ ธรรมธัญลักษณ์
( บันทึกภาพ 4 มีนาคม 2556)
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แผนภูมิ 1 แผนภูมิแสดงขั้นตอนดําเนินการสร้างหนังสือภาพอิเล็กทรอนิกส์ ชุดสัตว์หิมพานต์
ขั้นตอนการสร้าง
หนังสือภาพอิเล็กทรอนิกส์
ขั้นตอนศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยที่

รวมรวมข้อมูลเพื่อเตรียมผลิต

เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนการตรวจสอบความ
ถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญ

หนังสือภาพอิเล็กทรอนิกส์
กําหนดโครงสร้างและชอบเขต

ทฤษฎีการศึกษา

ของหนังสือภาพอิเล็กทรอนิกส์
เอกสาร เกี่ยวกับ
ลวดลายไทยและสัตว์
หิมพานต์

ไม่

สร้างสื่อประสมประกอบ
ตรวจสอบ
กําหนดโครงสร้างและขอบเขต
ของหนังสือภาพอิเล็กทรอนิกส์

วิธีการสร้าง

ปรับปรุงสื่อประสมประกอบ

สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
ใช้เป็นแนวทางในการ
สร้างหนังสือ

กลุ่มภาคสนาม 50

สร้างหนังสือภาพ

นําไปทดลองใช้กับกลุ่มคล้ายกลุ่มตัวอย่างเพื่อหา
ปรับปรุงหนังสือภาพ

แก้ไข

ตรวจสอบสอบ
จัดทําหนังสือภาพอิเล็กทรอนิกส์ฉบับสมบูรณ์
นําหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไปใช้
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และประสิทธิภาพของหนังสือภาพอิเล็กทรอนิกส์
ชุดสัตว์หิมพานต์ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้วิจัยนําหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวมรวมข้อมูลจากภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการทดลองและเก็บข้อมูลกับโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
2. ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ทําการแจ้งวัตถุประสงค์ของการทดลองและอธิบายขั้นตอนการใช้งานหนังสือภาพ
อิเล็กทรอนิกส์ ชุด สัตว์หิมพานต์ ให้กลุ่มตัวอย่างทราบและดําเนินการให้กลุ่มตัวอย่างทําแบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest) แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 10 ข้อใช้เวลา 10 นาที และให้ทําการศึกษาบทเรียน 1 บทเรียน เป็นเวลา 20-30
นาที โดยกลุ่มตัวอย่างต้องทําแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) จํานวน 10 ข้อ ควบคู่ไปด้วย
3. ผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างทําแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนพร้อมทั้งศึกษาบทเรียน ไปด้วยทั้งหมด 3 บทเรียน แล้วจึง
รวบรวมคะแนนของแบบทดสอบทั้งก่อนเรียนและหลังเรียนและนําผลคะแนนก่อนเรียน (Pre-test) และหลังเรียน
(Post-test) ไปวิเคราะห์เพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่าง

การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม มีขั้นตอนในการวิเคราะห์ ดังนี้
ผู้วิจัยนําแบบสอบถามที่ได้มาตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ในการตอบแบบสอบถาม จากนั้นนํามาลงรหัส
ข้อมูล และนําข้อมูลจากแบบสอบถามมาประมวลผลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนที่ 1 ตามแบบสอบถามนั้นผู้วิจัยได้ดําเนินการประมวลผลและนําเสนอในรูปแบบของตาราง
การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนที่ 2 ตามแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน หลังจากได้ใช้หนังสือภาพอิเล็กทรอนิกส์
ชุด สัตว์หิมพานต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัยได้กําหนดเกณฑ์ในการให้คะแนนความพึงพอใจ
ดังนี้
ระดับคะแนน 5 หมายความว่า มากที่สุด
ระดับคะแนน 4 หมายความว่า มาก
ระดับคะแนน 3 หมายความว่า ปานกลาง
ระดับคะแนน 2 หมายความว่า น้อย
ระดับคะแนน 1 หมายความว่า น้อยที่สุด

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล การพัฒนาหนังสือภาพอิเล็กทรอนิกส์ ชุด สัตว์หิมพานต์สําหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลและใช้วิธีการทางสถิติได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( x̄ )ค่าร้อยละ (Persent) ค่าเฉลี่ย
(Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standdard Deviation) ค่าความยากง่ายของแบบทดสอบ (p) ค่าอํานาจจําแนก (r) สถิติที่ใช้
ทดสอบสมมุติฐานความแตกต่างระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยหนังสือภาพอิเล็กทรอนิกส์ ชุด
สัตว์หิมพานต์ (t-test dependent sample)
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ผลการวิจัยและการอภิปรายผล
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาหนังสือภาพอิเล็กทรอนิกส์ ชุดสัตว์หิมพานต์ สําหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัยได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบตารางประกอบคําบรรยายโดยใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย x̄
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างคะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้สถิติ t-test
dependent samples ดังต่อไปนี้
ตาราง 1 แสดงผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างคะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเพื่อหาโดยหนังสือภาพ
อิเล็กทรอนิกส์ ชุด สัตว์หิมพานต์ การทดสอบความแตกต่างโดยใช้ค่า T (t-test)
(n=50)
ผลสัมฤทธิ์

n

คะแนนเต็ม

x̄

S.D.

df

t

ก่อนเรียน
หลังเรียน

X

30
30

16.02
21.70

3.19
2.27

49

9.87

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5
จากตาราง พบว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนด้วยหนังสือภาพอิเล็กทรอนิกส์ ชุด สัตว์หิมพานต์ จํานวน 30 ข้อ มี x̄ 16.02
และมีค่า S.D. ที่ 3.19 ส่วนคะแนนหลังเรียนมีค่า x̄ 21.70 และมีค่า S.D. ที่ 2.27
ซึ่งสรุปได้ว่านักเรียนที่เรียนด้วยหนังสือภาพอิเล็กทรอนิกส์ ชุด สัตว์หิมพานต์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน โดยมีความแตกต่างของคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
ตาราง 2 แสดงผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อหนังสือภาพอิเล็กทรอนิกส์ ชุดสัตว์หิมพานต์
S.D.
ระดับความคิดเห็น
รายการ
x̄
1.ด้านองค์ประกอบ
4.00 1.00
1.1 การจัดองค์ประกอบของวัตถุและส่วนต่างๆของ
มาก
หนังสือภาพ
4.00 1.00
1.2 การใช้หลักการออกแบบ
มาก
3.66 0.57
1.3 การออกแบบหน้าจอ
มาก
3.66 0.57
1.4 การออกแบบพื้นหลัง ภาพ และตัวอักษร
มาก
4.33 1.15
1.5 การเว้นระยะห่างระหว่างตัวอักษรและวัตถุ
มาก
4.66 0.57
1.6 ความสัมพันธ์ในการออกแบบแต่ละหน้าจอ
มากที่สุด
2.ด้านรูปภาพ
มาก
2.1 การจัดองค์ประกอบของวัตถุและส่วนต่างๆของ
4.00 1.00
หนังสือภาพ
มาก
2.2 ขนาดของรูปภาพ
4.00 1.00
มาก
2.3 การจัดวางตําแหน่งรูปภาพ
3.66 0.57
มาก
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2.4 ความน่าสนใจในการใช้รูปภาพและภาพเคลื่อนไหว
2.5 ความเหมาะสมของการใช้ภาพและภาพเคลื่อนไหว

3.66
4.33

0.57
1.15

มาก

3.ด้านข้อความ
3.1 รูปแบบของตัวอักษรที่ใช้อ่านง่ายชัดเจน
4.00 1.00
มาก
3.2 ระยะห่างของตัวอักษร
4.00 1.00
มาก
3.3 การเน้นและให้น้ําหนักข้อความ
4.66 0.57
มากที่สุด
3.4 ขนาดของข้อความ
4.66 0.57
มากที่สุด
4.ด้านสี
4.1 สีพื้นหลัง
4.00 1.00
มาก
4.2 สีตัวอักษร
3.66 0.57
มาก
4.3 สีพื้นหลังส่งผลให้รูปภาพและข้อความเด่นชัดเจน
4.33 0.57
มาก
5.ด้านคุณลักษณะของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
5.1 การเชื่อมโยงไปยังส่วนต่างๆของหนังสือ
4.66 0.57
มากที่สุด
5.2 ปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับผู้เรียน
4.33 0.57
มาก
5.3 มีภาพ เสียงและภาพเคลื่อนไหว
4.33 1.15
มาก
5.4 มีการเชื่อมโยงข้อมูลที่สัมพันธ์ของเนื้อหา
4.66 0.57
มากที่สุด
โดยรวม
4.14 0.78
มาก
จากตาราง พบว่าผู้เชี่ยวชาญมีระดับความคิดเห็น โดยรวมต่อหนังสือภาพอิเล็กทรอนิกส์ ชุด สัตว์หิมพานต์ ในระดับดี
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ความสัมพันธ์ในการออกแบบแต่ละหน้าจอ การเน้นและให้น้ําหนักข้อความ ขนาดของข้อความ
และการเชื่อมโยงข้อมูลที่สัมพันธ์ของเนื้อหา อยู่ในระดับดีมาก ส่วนความคิดเห็นในข้ออื่นๆ นั้นอยู่ในระดับดี
ตาราง 3 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการเรียนด้วยหนังสือภาพอิเล็กทรอนิกส์
ชุดสัตว์หิมพานต์ (n=50)
รายการ
1.คําอธิบายการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ชัดเจน และเข้าใจง่าย
2.ลักษณะการจัดอันดับเนื้อหา มีความเหมาะสม
3.นักเรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาได้
4.สีตัวอักษรที่ใช้ มีความเหมาะสม
5.แบบตัวอักษรมีความเหมาะสม
6.สีพื้น มีความเหมาะสม สวยงาม
7.ปุ่มหรือสัญลักษณ์รูป ทําให้นักเรียนสามารถควบคุมการ
ดําเนินการเรียนได้ด้วยตนอง
8.กิจกรรมในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์น่าสนใจ
9.นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองได้อย่างอิสระ
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x̄
3.92
4.32
4.04
3.70
3.42
4.22

S.D.
1.00
0.71
0.78
1.01
1.01
0.84

ระดับความคิดเห็น
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก

4.12

0.96

มาก

4.22
4.16

0.99
0.91

มาก
มาก
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10.นักเรียนสามารถทบทวนเนื้อหาได้ด้วยตนเองตลอด
11.แบบทดสอบวัดความรู้ก่อนและหลังเรียนมีความเหมาะสม
12.การใช้ข้อมูลภาพที่สื่อความหมายทําให้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีความ
เหมาะสม
13.ขนาดของรูปภาพมีความเหมาะสม
14.การจัดวางตําแหน่งของรูปภาพมีความเหมาะสม
15.การใช้รูปภาพและภาพเคลื่อนไหวทําให้เร้าความสนใจได้
มากน้อย
16.การใช้รูปภาพและภาพเคลื่อนไหวมีความเหมาะสม
17.การเชื่อมโยงส่วนต่างๆ ของหนังสือเหมาะสม
18.การเชื่อมโยงข้อมูลที่สัมพันธ์กันในด้านเนื้อหาเหมาะสม
รวมเฉลี่ย

4.16
4.26

0.88
0.85

มาก
มาก

4.14

0.92

มาก

4.20
4.12

0.72
0.79

มาก
ดี

3.80

1.10

มาก

3.76
4.00
4.00
4.03

1.02
0.96
0.99
0.91

มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นโดยรวม ต่อการเรียนด้วยหนังสือภาพอิเล็กทรอนิกส์ ชุด
สัตว์หิมพานต์อยู่ในระดับ ดี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ลักษณะการจัดเนื้อหา ความเข้าใจในเนื้อหา สีตัวอักษรที่ใช้ ความ
เหมาะสมของสี ปุ่ ม หรื อ สั ญ ลั ก ษณ์ รู ป กิ จ กรรมในหนั ง สื อ ภาพอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ความสามารถในการเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง
ความสามารถในการทบทวนบทเรียน แบบทดสอบวัดความรู้ การใช้ข้อมูลภาพที่สื่อความหมาย ขนาดของรูปภาพ การจัดวาง
ตําแหน่งรูป ภาพ การใช้รูปภาพและภาพเคลื่อนไหว การเชื่อมโยงส่วนต่างๆของหนังสือ และการเชื่อมโยงข้อมูลที่สัมพันธ์กันกับ
เนื้อหาที่เหมาะสมของหนังสือภาพอิเล็กทรอนิกส์ชุดสัตว์หิมพานต์ อยู่ในระดับดี ส่วนความคิดเห็นในข้ออื่นๆ นั้นอยู่ในระดับปาน
กลาง

สรุปผลการวิจยั
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาหนังสือภาพอิเล็กทรอนิกส์ ชุดสัตว์หิมพานต์ สําหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถสรุปได้ดังนี้
1.หนังสือภาพอิเล็กทรอนิกส์ ชุด สัตว์หิมพานต์ สามารถสรุปกระบวนการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออกเป็นสอง
ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนการออกแบบการสอน (Instructional Design) เป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฏีการเรียนรู้ เอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงเอกสารศิลปะลายไทยและสัตว์หิมพานต์ นําข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษามาสังเคราะห์เป็นแนวทางการสร้างเนื้อหาของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แล้ววิเคราะห์วัตถุประสงค์การเรียนของผู้เรียนให้
สอดคล้องกับเนื้อหาที่สร้างขึ้น จากนั้นกําหนดวิธีการสอน โดนเน้นให้ผู้เรียนศึกษาหาความรู้จากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง
และขึ้นสุดท้ายคือขั้นออกแบบจอภาพ (Screen Design) ซึ่งเป็นตัวที่เน้นการนําสื่อหลายประเภท อาทิ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว
เสียงดนตรี เฉดสี มาแสดงผลร่วมกับเนื้อหา เพื่อให้หนังสือภาพอิเล็กทรอนิกส์ ชุด สัตว์หิมพานต์ สามารถนําเสนอความรู้ ซึ่งเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับผู้เรียนที่สามารถศึกษา ลวดลายไทยและสัตว์หิมพานต์ได้ตามความถนัดของตนเอง
2.การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างคะแนนสอบก่อนเรียนและคะแนนสอบหลังเรียนโดยใช้หนังสือภาพอิเล็กทรอนิกส์
ชุด สัตว์หิมพานต์ สามารถสรุปได้ว่ากลุ่มตัวอย่างที่เรียนด้วยหนังสือภาพอิเล็กทรอนิกส์ ขุด สัตว์หิมพานต์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีความแตกต่างของคะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิตทิ ี่ระดับ 0.5
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3. ความคิดเห็นโดยรวมของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการใช้งานหนังสือภาพอิเล็กทรอนิกส์ ชุด สัตว์หิมพานต์ อยู่ในระดับ ดี
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ลักษณะการจัดเนื้อหา ความเข้าใจในเนื้อหา สีตัวอักษรที่ใช้ ความ
เหมาะสมของสี ปุ่ ม หรื อ สั ญ ลั ก ษณ์ รู ป กิ จ กรรมในหนั ง สื อ ภาพอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ความสามารถในการเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง
ความสามารถในการทบทวนบทเรียน แบบทดสอบวัดความรู้ การใช้ข้อมูลภาพที่สื่อความหมาย ขนาดของรูปภาพ การจัดวาง
ตําแหน่งรูป ภาพ การใช้รูปภาพและภาพเคลื่อนไหว การเชื่อมโยงส่วนต่างๆของหนังสือ และการเชื่อมโยงข้อมูลที่สัมพันธ์กันกับ
เนื้อหาที่เหมาะสมของหนังสือภาพอิเล็กทรอนิกส์ชุดสัตว์หิมพานต์ อยู่ในระดับดี ซึ่งสรุปได้ว่านักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น
ต่อการเรียนด้วยหนังสือภาพอิเล็กทรอนิกส์ ชุด สัตว์หิมพานต์ อยู่ในระดับ ดี

อภิปรายผล
ผลการวิจัย เรื่อง การพัฒ นาหนัง สือ ภาพอิเล็กทรอนิ ก ส์ ชุดสั ตว์หิม พานต์ สําหรับ กลุ่ มสาระการเรียนรู้ศิล ปะใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีประเด็นการอภิปรายผล ดังนี้
1. การสร้ า งหนั ง สื อ ภาพอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ชุด สั ต ว์ หิ ม พานต์ ผู้ วิจั ย ได้ ดํ า เนิ น การสร้ า งหนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ซึ่ ง มี
องค์ประกอบที่สําคัญ 2 ส่วน คือ องค์ประกอบด้านการออกแบบการสอน (Instructional Design) และองค์ประกอบด้วยการ
ออกแบบจอภาพ (Screen Design) สําหรับองค์ประกอบด้านการออกแบบนั้น ผู้วิจัยเน้นการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
ปฏิสัมพันธ์กับบทเรียนของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตัวของผู้เรียนเอง ซึ่งวิธีการดังกล่าวช่วยให้ผู้เรียนสามารถซึมซับความรู้และ
สร้างความเข้าใจต่อบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้การนําหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สื่อประสมมาเป็นสื่อการสอนยังสามารถ
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจที่จะศึกษา ลวดลายไทยและสัตว์หิมพานต์ ซึ่งผู้วิจัยเชื่อว่าคนที่เรียนรู้ได้ด้วยการริเริ่มของตนเองจะ
เรียนได้มากว่าดีกว่าคนที่เป็นเพียงผู้รับ หรือรอให้ครูถ่ายทอดวิชาความรู้ให้เท่านั้น คนที่เรียนรู้ด้วยตนเองจะเรียนอย่างตั้งใจ มี
จุดมุ่งหมาย และมีแรงจูงใจ สามารถใช้ประโยชน์จากการเรียนรู้ได้ดีกว่ายาวนานกว่าบุคคลที่รอรับคําสอนแต่เพียงอย่างเดียว
ด้านการออกแบบขอภาพนั้นผู้วิจัยได้นําสื่อประสมมาจัดวางองค์ประกอบร่วมกับเนื้อหาของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้เพราะสื่อ
ประสมสามารถแสดงผลได้หลากหลายรูปแบบ อาทิ อักขระ เฉดสี ภาพนิ่ง ภาพวิดีทัศน์ เสียง เป็นต้น คุณสมบัติสื่อที่กล่าวมานั้น
เมื่อนํามาใช้ประกอบเนื้อหาของบทเรียนจะทําให้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น ส่งผลให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาได้ชัดเจนและเป็นแนวทาง
เดียวกันยิ่งขึ้น สอดคล้องกับ ปิลันธนา สงวนบุญพงษ์ (2542, หน้า 67) ที่กล่าวว่า สื่อประสม นั้นเป็นเครื่องมือที่มีความสามารถ
ในการประสมประสานอักขระสัญลักษณ์ ภาพ รวมถึงสี เสียง ภาพนิ่ง และภาพวีดีทัศน์เข้าด้วยกันทําให้ข้อมูลข่าวสารมีคุณค่า
และน่าติดตามเพิ่มขึ้น
หนังสือภาพอิเล็กทรอนิกส์ ชุด สัตว์หิมพานต์ สร้างขึ้นมาจากโปรแกรม แฟลช ซึ่งเป็นโปรแกรมที่สามารถนําไปสร้างสื่อ
การเรียนการสอนที่เป็นสื่อมัลติมีเดีย ภาพเคลื่อนไหว (Animation) และภาพกราฟิกหลากหลายแบบที่น่าสนใจได้อย่างมากมาย
และประยุกต์ใช้เป็นส่วนประกอบของอีกหลายๆโปรแกรมได้และมีประสิทธิภาพสามารถบีบอัดไฟล์ให้มีขนาดเล็กเพื่อที่จะ
สามารถนําไฟล์ไปใช้แสดง ที่ไหนก็ได้โดยไม่ต้องนําไปทั้งหมด มีผลทําให้แสดงผลได้อย่างรวดเร็วและ นอกจากนั้นยังสามารถ
แปลงไฟล์ไปอยู่ในฟอร์แมตอื่นได้หลากหลายแบบแสดงให้เห็นว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างจากโปรแกรม แฟลช สามารถให้
ความรู้ตามความถนัดของผู้เรียน ซึ่งเป็นรากฐานนําไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้เรียนสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ (ฉบับที่ 2) มีพุทธศักราช 2545 ที่ระบุไว้ในหมวด 9 มาตราที่ 66 กล่าวว่า ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีด
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาหนังสือภาพอิเล็กทรอนิกส์ ชุด สัตว์หิมพานต์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ 0.5 ทั้งนี้เพราะหนังสือภาพอิเล็กทรอนิกส์ ชุด
สัตว์หิม พานต์ มี ก ารนํา เสนอเนื้อหาบทเรียนร่ วมกับ สื่อประสม อาทิ ข้อ ความ ภาพนิ่ง เสี ย งบรรยายประกอบดนตรี และ
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ภาพเคลื่อนไหว ซึ่งสื่อต่างๆเหล่านี้สามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ดีกว่าการนําเสนอสื่อใดๆ เพียงชนิดเดียว อีกทั้งยังเป็น
การเพิ่มโอกาสให้กับผู้เรียนได้มีทางเลือกในการศึกษาศิลปะลายไทย ตามความถนัดของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับ ถนอมพร เลาห
จรัสแสง (2545, หน้า72) ที่กล่าวว่า การนําเสนอเนื้อหามัลติมีเดีย ได้แก่ ข้อความ ภาพนิ่ง เสียง ภาพเคลื่อนไหว วีดีทัศน์สามมิติ
โดยผู้สอนและผู้เรียนสามารถเลือกแบบการนําเสนอเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการเรียนสูงสุด อีกทั้งยังเอื้อให้เกิดปฏิสัมพันธ์กับ
บทเรียน ซึ่งจะช่วยสนับสนุน ให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจและมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากยิ่งขึ้น
3. ความพึงพอใจต่อการใช้หนังสือภาพอิเล็กทรอนิกส์ ชุด สัตว์หิมพานต์ ของกลุ่มตัวอย่างพบว่ามีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับดี ทั้งนี้เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างได้มีโอกาสศึกษา ลวดลายไทยและสัตว์หิมพานต์ผ่านสื่อหลายชนิดที่รวมในหนังสือภาพ
อิเล็กทรอนิกส์ ชุด สัตว์หิมพานต์ ผลการวิจัยได้แสดงให้เห็นว่าหนังสือภาพอิเล็กทรอนิกส์ ชุด สัตว์หิมพานต์ เป็นสื่อการสอนที่มี
ประสิทธิภาพดี เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะนําไปใช้เป็นสื่อการสอนวิชาศิลปะ ทั้งนี้เพราะหนังสือภาพอิเล็กทรอนิกส์ ชุด สัตว์หิมพานต์
มีความเหมาะสมด้านเนื้อหาและด้านการใช้สื่อประสมประกอบบทเรียน กล่าวคือเนื้อหาที่ผู้วิจัยทําขึ้นนั้น มีความครอบคลุม
ชัดเจน เข้าใจง่าย เหมาะสมกับระดับผู้เรียน ในด้านการใช้สื่อประสมประกอบบทเรียนผู้วิจัยได้นําสื่อประเภทต่างๆ อาทิ ภาพนิ่ง
ภาพเคลื่อนไหว เสียงบรรยายและเสียงดนตรี มาประยุกต์ใช้ร่วมกับเนื้อหาของบทเรียน ทั้งนี้เพราะสื่อดังกล่าวเมื่อนํามาจัดให้มี
การแสดงผลรวมกันในลักษณะของสื่อประสมจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนวิชาศิลปะ อีกทั้งยังช่วยให้ผู้เรียนมี
ทัศนคติที่ดีต่อการเรียน
สําหรับหนังสือภาพอิเล็กทรอนิกส์ ชุด สัตว์หิมพานต์ นอกจากจะเป็นสื่อการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนได้มีความรู้เกี่ยวกับ
สัตว์หิมพานต์และลวดลายไทยแล้ว ยังเป็นสื่อที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรูเด้วยตนเองอีกด้วย กล่าวคือผู้เรียนสามารถที่
จะศึกษาลวดลายไทยและสัตว์หิมพานต์ จากสื่อหลากหลายประเภทตามความถนัดของตนเอง ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนสามารถทําความ
เข้าใจสิ่งที่ตนเองได้ศึกษาได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นแนวทางให้ครูผู้สอนได้ออกแบบพัฒนาสื่อการสอนในรายวิชาต่างๆให้
สอดคล้องกับปัจจุบันอีกด้วย

ข้อเสนอแนะ
1. การนําหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนวิชาศิลปะ ครูผู้สอนควรให้เวลาแก่ผู้เรียนได้ศึกษา
บทเรียนของหนัง สืออิเล็กทรอนิก ส์ใ นแต่ล ะบท อย่า งเหมาะสม ทั้ง นี้เพื่อให้ผู้ เรีย นได้มีโ อกาสศึกษาหนั ง สือ
อิเล็กทรอนิกส์ทั้งในแง่เนื้อหาและการใช้งานอย่างครบถ้วน
2. กรณีที่ผู้เรียนต้องการศึกษาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ นอกเวลาเรียน ผู้ผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ควรจัดทําคู่มือ
วิธีการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยละเอียด แนบมาพร้อมกับแผ่น CD-ROM ที่บันทึกโปรแกรมสําหรับอ่าน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และควรมี E-Mail Address สําหรับติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม เมื่อผู้เรียนมีปัญหาติดขัดใน
การใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
3. ก่อนการใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ควรสํารวจ และตรวจเช็คสภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานทุกครั้ง
และควรตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ข องเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ใ ห้ ส ามารถรองรั บ การทํ า งานของโปรแกรมหนั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์
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บทคัดย่อ
งานวิจัยพบว่า กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) วิสาหกิจชุมชนกระเป๋าหนังต่อ มีการทิ้งเศษหนังเหลือ
ทิ้งจากกระบวนการอุตสาหกรรมไปโดยเสียเปล่า 30-40 กิโลกรัม/เดือน วิสาหกิจชุมชนกระเป๋าหนังวัว ทิ้งเศษหนังเหลือทิ้ง 6080 กิโลกรัม/เดือน วิสาหกิจชุมชนกระเป๋าหนังปลากระเบน ทิ้งเศษหนังเหลือทิ้ง 10-20 กิโลกรัม/เดือน ซึ่งแบ่งประเภทของเศษ
หนังเหลือทิ้งได้เป็น 1) เศษหนังเหลือทิ้งจากการตัดเย็บ 2) เศษหนังเหลือทิ้งจากการปั้มหนังด้วยเครื่องไฮโดรลิค 3) เศษหนัง
เหลือทิ้งจากรอยตําหนิบนแผ่นหนัง พบว่า กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุ ผู้วิจัย
จึงนํา กระบวนการติดกาวแผ่นหนัง (Cementing Leather) และ กระบวนการเย็บหนัง (Sewing Leather) มาประยุกต์ใช้เศษ
หนังเหลือทิ้งจากกระบวนการกลับมาสู่กระบวนการผลิตอีกครั้ง เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ด้าน
กระบวนการติดกาวแผ่นหนัง พบว่า กาวขาว มีความเหมาะสมที่สุดในการนํามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการติดกาวแผ่นหนัง
(Cementing Leather) ด้านกระบวนการเย็บหนัง พบว่า รูปแบบการเย็บเฉพาะส่วนสองด้าน มีความเหมาะสมที่สุดในการนํามา
ประยุกต์ใช้สําหรับกระบวนการเย็บเศษหนังเหลือทิ้ง จากผลประเมินการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเศษ
หนังเหลือทิ้ง ของของกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) พบว่า ผลิตภัณฑ์กระเป๋ามีความเหมาะสมมากที่สุดในการ
ประยุกต์ใช้กระบวนการใช้ประโยชน์จากเศษหนังเหลือทิ้ง โดยผู้วิจัยได้นําแนวคิดการออกแบบที่สืบเนื่องจากธรรมชาติ มา
ออกแบบชุดกระเป๋าโดยอิงรูปทรงธรรมชาติจากปลาปักเป้า และใช้ทฤษฎีการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ วิศวกรรมย้อนรอยใน
การคัดเลือกรูปแบบกระเป๋าที่มีความเหมาะสมทั้งสิ้น 5 รูปแบบ เพื่อการประเมินแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งความ
คิ ด เห็ น ต่ อ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละผู้ เ ชี่ ย วชาญที่ มี ต่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ด กระเป๋ า จากเศษหนั ง เหลื อ ทิ้ ง ทั้ ง 5 รู ป แบบ โดยรวม พบว่ า
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันว่า ผลิตภัณฑ์ชุดกระเป๋าจากเศษหนังเหลือทิ้ง รูปแบบที่ 2 กระกอบไปด้วย
กระเป๋าหูหิ้ว, กระเป๋าสะพายข้าง และกระเป๋าถือ อิงการออกแบบจากรูปทรงปลาปักเป้าสกุล Dicotylichthys มีความเหมาะสม
มากที่สุด
คําสําคัญ : อุตสาหกรรมกระเป๋า กระบวนการ เศษหนังเหลือทิ้ง
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ABSTRACT
The research found groups of bags(handbag) industries, Small and Medium Enterprise (SMEs) of
leather bag haves craps waste from process of industrial by 30-40 kg/month. Small and Medium
Enterprise of leathers handbag from cow disposed the waste of leather around 60-80 kg/month. Small
and Medium Enterprise of leathers handbag from stingray have disposed the waste leather 10-20 kg/month,
which can classify the waste of leather scraps as follows; 1. Leather scraps from the sewing(cutting)
2. Leather scraps from the pumps process with hydrochloric machine 3. Leather scraps from the defect on
the leather. We found the Small and Medium Enterprise of leathers don’t use these scraps, so the
researcher take the process cementing leather and sewing leather applied with the leather scraps from the
waste back to the production process again, to develop a product with an economic value.The process of
gluing adhesive leather, found that white glue is most appropriate to applied with the process of
cementing leather. The process of sewing patterns(sewing leather), found that pattern sewing on two sides
are the best suitable for applied with the sewing(specific parts) waste leather process. From the evaluation
of developing product by implement the waste of leather from small groups of handbag industries, found
bags/handbags product are most suitable applied to used the utilization from these waste leathers.
Researchers had used the design as the natural concepts to design bags based on natural shape of Puffer
fish and used the distribution quality function theory reverse engineering for select styles of appropriate
handbags to 5 styles, for evaluated patterns by the professionals. The overall, we found experts and
professionals have the same opinions about products of leather bags style 2 that used the design reference
from shape of Puffer fish (family Dicotylichthys) which is the most appropriate.
Keywords : Bags/handbags industries, process of implement waste leather, Small and Medium Enterprise
(SMEs)

บทนํา
ในระบบอุตสาหกรรม ต้นทุนทางการผลิตเป็นสิ่งสําคัญในการแข่งขัน และผลักดันเพื่อให้เกิดพัฒนาการของวงการ
อุ ต สาหกรรมเครื่อ งหนั ง ไทย วั ต ถุดิ บ จึ ง เป็ น หนึ่ ง ในต้ น ทุ น ทางการผลิ ต ที่ มี ค่ า และทุ ก วงการอุ ต สาหกรรมต้ อ งคิ ด ค้ น ที่ จ ะ
ประยุกต์ใช้วัตถุดิบนั้นๆให้คุ้มค่ามากที่สุด ในอุตสาหกรรมเครื่องหนังไทย เครื่องหนังรูปแบบต่างๆเมื่อผ่านกระบวนการแปรรูป
เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ล้ ว ก็ จ ะเกิ ด เศษเหลื อ ใช้ ใ นกระบวนการอุ ต สาหกรรม ซึ่ ง เศษเหลื อ ใช้ เ หล่ า นี้ จ ะถู ก ส่ ง ต่ อ และขายให้ ก ลุ่ ม
อุตสาหกรรมเครื่องหนังอื่นๆ ที่ใช้เครื่องหนังที่เล็กลงในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ หนึ่งในอุตสาหกรรมเหล่านั้นคืออุตสาหกรรม
กระเป๋าหนัง ที่มีการรับซื้อเศษหนังเหลือใช้จากกระบวนการอุตสาหกรรมมาประยุกต์ใช้ด้วยกระบวนการต่างๆ เรียกว่าเป็นกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนที่รู้จักใช้เศษเหลือใช้จากกระบวนการอุตสาหกรรมให้เป็นประโยชน์ และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
นอกจากกระบวนการแปรรูปเศษหนังเหลือใช้ จากกระบวนการอุตสาหกรรมเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋าแล้ว กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนเหล่านี้ก็รู้จักการใช้กระโยชน์จากเศษหนังที่เหลือจากการตัดเย็บเศษหนังอีกทีหนึ่ง ด้วยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ขนาดเล็ก
ได้แก่ ของชําร่วย ขึ้นอยู่กับการประยุกต์ใช้เศษหนังของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนั้นๆ แต่ถึงกระนั้นช่องโหว่ของกระบวนการแปรรูป
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เศษหนังเหลือใช้จากกระบวนการอุตสาหกรรม ก็ยังทําให้เกิดเศษหนังเหลือทิ้ง ที่มีปริมาณมากในแต่ละวันที่ผู้ประกอบการของ
วิสาหกิจชุมชนเหล่านี้ต้องทิ้งไปอย่างน่าเสียดาย เพราะไม่สามารถแปรรูปไปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆได้อีก
ผู้วิจัยจึงเห็นความสําคัญของการศึกษาและพัฒนากระบวนการใช้ประโยชน์จากเศษหนังเหลือทิ้ง กลุ่มวิสาหกิจขนาด
กลาง และขนาดย่อม (SMEs) เพื่อการพัฒนากระบวนการและประยุกต์ใช้เศษหนังเหลือทิ้งจากกระบวนการอุตสาหกรรม ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม และสามารถสร้างรายได้ให้แก่วิสาหกิจชุมชน

วัตถุประสงค์ในการวิจัย
1. เพื่อศึกษากระบวนการใช้ประโยชน์จากเศษหนังเหลือทิ้ง ของกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs)
2. เพื่อพัฒนากระบวนการใช้ประโยชน์จากเศษหนังเหลือทิ้ง ของกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs)
3. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเศษหนังเหลือทิ้ง ของกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาด
ย่อม (SMEs)
4. เพื่อประเมินความพึงพอใจกลุ่มผู้บริโภค ที่มีต่อผลิตภัณฑ์จากการประยุกต์ใช้เศษหนังเหลือทิ้ง

ขอบเขตของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งเน้นที่จะศึกษาและพัฒนากระบวนการใช้ประโยชน์จากเศษหนังเหลือทิ้ง ของกลุ่มวิสาหกิจ
ขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) เพื่อพัฒนากระบวนการใช้ประโยชน์จากเศษหนังเหลือทิ้งและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการ
ประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเศษหนังเหลือทิ้ง โดยได้กําหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี้
1. เพื่อศึกษากระบวนการใช้ประโยชน์จากเศษหนังเหลือทิ้ง ของกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม
(SMEs)
แหล่งข้อมูล คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกระเป๋าหนัง ภายในเขตเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกระเป๋าหนัง ภายในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลจํานวน 9 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวิสากิจ
ชุมชนกระเป๋าหนังต่อ 3 กลุ่ม วิสาหกิจชุมชนกระเป๋าหนังวัว 3 กลุ่ม และ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกระเป๋าหนังปลากระเบน จํานวน 3
กลุ่ม
2. เพื่อพัฒนากระบวนการใช้ประโยชน์จากเศษหนังเหลือทิ้ง ของกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อ ม
(SMEs)
แหล่งข้อมูล คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกระเป๋าหนัง ภายในเขตเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกระเป๋าหนัง ภายในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลจํานวน 9 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวิสากิจ
ชุมชนกระเป๋าหนังต่อ 3 กลุ่ม วิสาหกิจชุมชนกระเป๋าหนังวัว 3 กลุ่ม และ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกระเป๋าหนังปลากระเบน จํานวน 3
กลุ่ม
3. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเศษหนังเหลือทิ้ง ของกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลาง และ
ขนาดย่อม (SMEs)
แหล่งข้อมูล คือ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเครื่องหนัง และผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิต
เครื่องหนัง ภายในเขตเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเครื่องหนัง และผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิต
เครื่องหนัง ภายในเขตเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
เครื่องหนัง 3 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตเครื่องหนัง 3 ท่าน
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4. เพื่อประเมินความพึงพอใจกลุ่มผู้บริโภค ที่มีต่อผลิตภัณฑ์จากการประยุกต์ใช้เศษหนังเหลือทิ้ง
แหล่งข้อมูล คือ ผู้บริโภคและผู้ที่สนใจในสินค้า และผลิตภัณฑ์กระเป๋าหนัง ภายในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริโภคและผู้ที่เดินทางมาเยี่ยมชมสินค้า และผลิตภัณฑ์กระเป๋าหนัง ภายในศูนย์แสดงและจัด
จําหน่ายสินค้าโอท็อป กรุงเทพฯ ห้างสรรพสินค้าธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2556 จํานวน 100 คน

วิธีการดําเนินการวิจัย
ในการศึกษาและพัฒนากระบวนการใช้ประโยชน์จากเศษหนังเหลือทิ้ง ของกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม
(SMEs) ผู้วิจัยได้กําหนดวิธีการดําเนินการวิจัย ดังนี้
1. ศึกษาถึงกระบวนการใช้ประโยชน์ จากเศษหนังเหลือทิ้ง กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ได้แก่
ข้อมูลด้านเศษหนังเหลือทิ้งและการใช้ประโยชน์ โดยใช้เครื่องมือการสังเกต และสัมภาษณ์ของกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลาง และ
ขนาดย่อม (SMEs)
2. พัฒนากระบวนการใช้ประโยชน์จากเศษหนังเหลือทิ้ง ของกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) ด้วย
กระบวนการดังต่อนี้ (ชุติมณฑ์ ฝอยหิรัญ.2535 : 74), (ประสพ ลี้เหมือดภัย. 2544 : 127)
2.1 กระบวนการติดกาวแผ่นหนัง (Cementing Leather)
2.2 กระบวนการเย็บหนัง (Sewing Leather)
3. พัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเศษหนังเหลือทิ้ง ของกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม
(SMEs) โดยใช้ทฤษฎีการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ วิศวกรรมย้อนรอย (มณฑลี ศาสนนันทน์ . 2550 : 71) ในการประเมิน
รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่มีความเหมาะสม และประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบ ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องหนัง และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิต
4. ประเมินความพึงพอใจกลุ่มผู้บริโภค ภายในศูนย์แสดงและจัดจําหน่ายสินค้าโอท็อป กรุงเทพฯ ห้างสรรพสินค้า
ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2556 ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ชุดกระเป๋า จากการประยุกต์ใช้เศษหนังเหลือทิ้งโดย

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาและพัฒนากระบวนการใช้ประโยชน์จากเศษหนังเหลือทิ้ง กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs)
ผู้วิจัยได้ดําเนินงานและวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษา โดยดําเนินงานวิจัยให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ข้างต้น ตามการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาผลตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นตอนการศึกษาถึงกระบวนการใช้ประโยชน์จากเศษหนังเหลือทิ้ง กลุ่มวิสาหกิจขนาด
กลาง และขนาดย่อม (SMEs)
ผลการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณเศษวัสดุประเภทเศษหนังเหลือทิ้ง ของกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม
(SMEs) ภายในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 9 แห่ง พบว่า วิสาหกิจชุมชนกระเป๋าหนังต่อ มีการทิ้งเศษหนังเหลือทิ้งจาก
กระบวนการอุตสาหกรรมไปโดยสุญเปล่า 30-40 กิโลกรัม/เดือน วิสาหกิจชุมชนกระเป๋าหนังวัว ทิ้งเศษหนังเหลือทิ้ง 60-80
กิโลกรัม/เดือน วิสาหกิจชุมชนกระเป๋าหนังปลากระเบน ทิ้งเศษหนังเหลือทิ้ง 10-20 กิโลกรัม/เดือน ซึ่งแบ่งประเภทของเศษหนัง
เหลือทิ้งได้เป็น 1) เศษหนังเหลือทิ้งจากการตัดเย็บ 2) เศษหนังเหลือทิ้งจากการปั้มหนังด้วยเครื่องไฮโดรลิค 3) เศษหนังเหลือทิ้ง
จากรอยตําหนิบนแผ่นหนัง
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ภาพ 1 แสดงวงจรการใช้ประโยชน์จากเศษหนังเหลือทิ้ง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกระเป๋าหนัง
ผลจากการสัมภาษณ์ ของกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) ภายในเขตกรุงเทพและปริมณฑล พบว่า
ด้านลดการใช้วัสดุ (Reduce) พบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกระเป๋าหนังมีความเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งในการที่จะนําเอา
เศษหนังเหลือทิ้งจากกระบวนการอุตสาหกรรมกระเป๋า มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยผ่านกระบวนการแปรรูปใดๆก็ตาม
เพื่อให้เหลือเศษเหลือทิ้งในปริมาณที่น้อยลงกว่าเดิม และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศษหนังขนาดเล็กในการแปรรูปมาเป็นผลิตภัณฑ์
กระเป๋าหนังต่อ การใช้เศษเหลือทิ้งเหล่านี้มาประยุกต์ให้เกิดความคุ้มค่า ก็จะทําให้สร้างผลิตภัณฑ์ได้มาก ในขณะที่เสียวัสดุไป
เท่าเดิม กล่าวคือเป็นการลดการใช้วัสดุอย่างสิ้นเปลือง และได้ผลิตภัณฑ์กระเป๋าหนังต่อที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ทําให้เกิดการประหยัด
ต้นทุน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกระเป๋าหนัง
ด้านกระบวนการที่สามารถใช้วัสดุซ้ํา (Reuse) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกระเป๋าหนังมีความเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งในการที่
จะนําเอาเศษหนังเหลือทิ้งจากกระบวนการอุตสาหกรรมของทางวิสาหกิจชุมชน มาขึ้นรูปด้วยกระบวนการต่างๆ เพื่อนําเศษหนัง
เหล่านั้นกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์อีกครั้งหนึ่ง โดยได้กล่าวถึงวิสาหกิจชุมชนกระเป๋าหนังต่อ ที่เน้นการรับซื้อเศษหนัง เพื่อนํามา
ทําเป็น “กระเป๋าหนังต่อ” โดยการต่อหนังเข้าด้วยกันและเย็บขึ้นรูปเป็นกระเป๋า ซึ่งมีราคาไม่แพงนัก เริ่มต้นตั้งแต่ 30 บาท ไป
จนถึง หลัก 2,000 บาทขึ้นไป โดยรับซื้อเศษหนังจากโรงงานทํากระเป๋ารายใหญ่ทั้งเศษหนังที่มีขนาดเล็ก และเศษหนังที่เคยผ่าน
กระบวนการแปรรูปแล้ว จํานวนรับซื้อครั้งละ 500 กิโลกรัม เศษหนังที่รับซื้อจะคละๆกันมา ไม่สามารถกําหนดสีได้ ซึ่งส่วนมากสี
พื้นฐานที่พบมากที่สุดในเศษหนังจะเป็น สีน้ําตาล และ สีดํา สําหรับเศษหนังที่รับซื้อมา สามารถแบ่งออกเป็น 3 ขนาด 3 ราคา
คือขนาด ใหญ่ กลาง และเล็ก ทั้งนี้เศษหนังขนาดเล็ก มีราคาตั้งแต่ 39 บาท ไปจนถึง 55 บาท ต่อ 1 กิโลกรัม เศษหนังขนาดเล็ก
จะสามารถนํามาต่อเป็นกระเป๋าใส่เหรียญขนาดเล็กได้ หรือกระเป๋าขนาดเล็กอื่นๆ เศษหนังขนาดกลางมีราคากิโลกรัมละ 80
บาท เหมาะสมในการนํามาทํากระเป๋าถือขนาดกลาง หรือกระเป๋าสะพายขนาดกลาง และขนาดที่ใหญ่ที่สุดของเศษหนังอยู่ที่
ราคากิโลกรัมละ 120 บาท ซึ่งเหมาะสมในการนํามาประยุกต์ต่อเป็นกระเป๋าขนาดใหญ่ ซึ่งเศษหนังที่เหลือทิ้งคละกันนี้จะมี
ปริมาณที่ต้องทิ้งต่อเดือน ในปริมาณมาก ซึ่งทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกระเป๋าหนังต่อเหล่านี้รับวัสดุเศษหนังที่ตกค้างจากกลุ่ม
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทั้งเศษหนังที่มีขนาดเล็ก และเศษหนังที่ผ่านการใช้งานแล้ว เพื่อใช้ซ้ําต่ออีกทอด ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของ
เศษหนังที่เกิดจากเศษจากการตัดเย็บ หรือชํารุด การใช้ประโยชน์จากเศษหนังเหล่านี้ เป็นกระบวนการที่จําเป็นยิ่งสําหรับกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนกระเป๋าหนังต่อที่จะคิดกระบวนแปรรูปเศษหนังจากอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เหล่านี้ ให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิด
ประโยชน์สูงสุดเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
ด้านการนําวัสดุในกระบวนการกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ในด้านการนําวัสดุในกระบวนการกลับมาใช้ใหม่ของกลุ่ม
วิส าหกิ จ ชุมชนกระเป๋าหนัง พบว่า ทางกลุ่ มวิส าหกิจ ชุมชนกระเป๋าหนังมีค วามต้องการในการใช้วัส ดุ หลัง การแปรรูป ด้วย
กระบวนการต่างๆมาใช้อย่างเป็นระบบ เพื่อทําให้สามารถใช้วัสดุได้อย่างมีคุณค่ามากขึ้น ให้สามารถใช้วัสดุเหลือทิ้งและวัสดุที่
ผ่านการใช้งานแล้วกลับมาอีกครั้ง โดยสังเกตได้จากการที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเริ่มนําเศษเหลือทิ้งจากกระบวนการขึ้นรูปกระเป๋า
นํามาเข้าสู่กระบวนการอัดกระแทกด้วยบล็อกใบมีด หรือการตัดเป็นส่วนตามความต้องการ เพื่อที่จะประยุกต์ใช้เป็นกระเป๋าหนัง
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ต่อ หรือวัสดุประดับอื่นๆ อีกหลากหลาย ซึ่งการนําวัสดุมาใช้ใหม่ในลักษณะนี้จะทําให้เพิ่มขั้นตอนด้านเวลาและแรงงานขึ้นไปอีก
สังเกตได้จากการต่อเศษหนังของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกระเป๋าหนังต่อ พบว่า ยิ่งเศษหนังมีขนาดเล็กเท่าไร การเย็บต่อกันก็ยิ่งทําได้
ยากและเสียเวลามากขึ้นเท่านั้น ทําให้เกิดความเห็นสอดคล้องกันว่าควรจะมีการพัฒนากระบวนการเย็บและประยุกต์ใช้เศษหนัง
เหลือทิ้งเหล่านี้กลับมาใช้ใหม่ โดยที่กระบวนการไม่มีความซับซ้อนในเรื่องต้นทุนและเวลา มีความง่ายและแปลกใหม่ผสมผสาน
กัน โดยใช้วัสดุ อุปกรณ์ และศักยภาพที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพึงกระทําได้อย่างมีความเหมาะสม
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นตอนการพัฒนากระบวนการใช้ประโยชน์จากเศษหนังเหลือทิ้ง ของกลุ่มวิสาหกิจ
ขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs)
ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎี เอกสารที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลจากการลงพื้นที่ การสังเกต และสัมภาษณ์ ในการวิเคราะห์ เพื่อ
เป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเศษหนังเหลือทิ้ง ของกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาด
ย่อม (SMEs) ภายในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 9 แห่ง สามารถสรุปกระบวนการได้ ดังนี้
1. กระบวนการติดกาวแผ่นหนัง (Cementing Leather)
กระบวนการติดกาวแผ่นหนังเป็นกระบวนการที่ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้จากองค์ความรู้จากการลงพื้นที่ การ
สังเกต และสัมภาษณ์ ในการศึกษาถึงกระบวนการใช้ประโยชน์จากเศษหนังเหลือทิ้ง ของกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาด
ย่อม (SMEs) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเศษหนังเหลือทิ้ง ของกลุ่มวิสาหกิจขนาด
กลาง และขนาดย่อม (SMEs) โดยมีขั้นตอนกระบวนการดังต่อไปนี้
1) คัดเลือกเศษวัสดุประเภทหนังที่มีความเหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ คือ จะต้องเลือกเศษหนังที่มีขนาด
เหมาะสม มีพื้นที่การใช้งานคงเหลือระดับ 1 นิ้วขึ้นไป และส่วนที่ใช้การได้ควรเลือกส่วนที่ไม่มีรอยตําหนิ หรือรอยชํารุด
2) สร้างบล๊อกใบมีดรูปทรงเลขาคณิต ที่มีความกว้างและยาวอย่างต่ํา 1 นิ้ว คือ กรณีนี้ ผู้วิจัยเลือกใช้รูปทรง
สี่เหลี่ยมจัตุรัส สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน และหกเหลี่ยม โดยมีความกว้างของบล๊อคใบมีดเท่ากับ 1 นิ้ว
3) นําเศษหนังจากการคัดเลือก เข้าอัดกระแทกด้วยบล็อกใบมีดรูปทรงต่างๆ คือ จัดเรียงบล๊อคใบมีด หรือ
บล็อกใบมีดแบบมีด้ามตอก ให้สามารถใช้ประโยชน์จากเศษหนังได้อย่างคุ้มค่าที่สุด
4) นําเศษหนังที่ผ่านการอัดกระแทกด้วยบล็อกใบมีด ทากาวด้านที่เป็นหนังด้าน คือ ควรเลือกทากาวด้านที่
เป็นหนังด้าน เพื่อให้เศษหนังสามารถยึดติดกับวัสดุอื่นๆได้มีประสิทธิภาพกว่าด้านมัน และทากาวที่แผ่นวัสดุด้วยอีกที่สําหรับการ
แปะเศษหนัง การทากาวควรใช้ความปราณีตเพื่อให้เนื้อกาวครอบคลุมแผ่นเศษหนัง
5) ติดแผ่นหนังต่อกันลงบนวัสดุชนิดอื่น เช่น ผ้า หนังเทียม คือ จัดเรียงเศษหนังต่อกันบนวัสดุตามความ
ต้องการ โดยติดเศษหนังต่อกันให้ชิดโดยไม่ให้มีช่องว่างระหว่างรอยต่อ
6) ใช้ค้อนยาง หรือค้อนหน้าเรียบ ทุบลงบนแผ่นเศษหนังให้ติดแน่นเข้าด้วยกัน คือ การตอกค้อนเป็นสิ่ง
สําคัญที่จะทําให้เศษหนังนั้นติดกาวแน่นทนนานยิ่งขึ้น ทั้งยังทําให้เศษหนังต่อเรียบเป็นพื้นเดียวกัน
7) นําแผ่นวัสดุจากเศษหนังไปประยุกต์ใช้ในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ คือ นําแผ่นวัสดุเศษหนังจากกระบวนการ
ติดกาวแผ่นหนัง ไปประยุกต์ใช้ในการเย็บติด หรือเป็นวัสดุประดับต่างๆ
จากการศึกษาลงพื้นที่ การสังเกต และการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยพบว่า ด้านกระบวนการติดกาวแผ่นหนังสามารถ
นํามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ โดยขึ้นอยู่กับลักษณะของกาวที่ใช้และสามารถประยุกต์ใช้ได้กับงานเครื่องหนัง
บางส่วน เช่นการทําวัสดุประดับ หรือการทําแผ่นรองพื้นของกระเป๋า ซึ่งจะต้องเป็นส่วนที่ไม่ผ่านการสัมผัสหรือเสียดสีบ่อยนัก
เพราะด้วยอายุของกาวนั้นจะมีการหลุดล่อนง่ายถ้าเกิดการเสียดสี หรือการจับต้อง
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ภาพ 2 แสดงขั้นตอนของกระบวนการติดกาวแผ่นหนัง
2. กระบวนการเย็บหนัง (Sewing Leather)
กระบวนการเย็บหนัง เป็นกระบวนการที่ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้จากองค์ความรู้จากการลงพื้นที่ การสังเกต และ
สัมภาษณ์ ในการศึกษาถึงกระบวนการใช้ประโยชน์จากเศษหนังเหลือทิ้ง กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) เพื่อ
เป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเศษหนังเหลือทิ้ง ของกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาด
ย่อม (SMEs) โดยมีขั้นตอนกระบวนการดังต่อไปนี้
1) คัดเลือกเศษวัสดุประเภทหนังที่มีความเหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ คือ จะต้องเลือกเศษหนังที่มีขนาด
เหมาะสม มีพื้นที่การใช้งานคงเหลือระดับ 1 x 2.5 นิ้วขึ้นไป และส่วนที่ใช้การได้ควรเลือกส่วนที่ไม่มีรอยตําหนิ หรือรอยชํารุด
2) สร้างบล๊อกใบมีดรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ที่มีความกว้างและยาว 1 x 2.5 นิ้ว โดยอาศัยข้อมูลจากการ
สัม ภาษณ์ ซึ่ง พบว่า รู ปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ า มีค วามเหมาะสมที่สุด ทั้ ง ในด้า นการแปะกาวเพื่อยึดสํา หรับ เย็บ ทั้ง ยัง สามารถ
ประยุกต์ใช้ด้วยการเย็บรูปแบบต่างๆได้อย่างเหมาะสม ขนาดของบล๊อคใบมีดทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ที่เหมาะสมคือ ขนาด 1 x 2.5
นิ้ว
3) นําเศษหนังจากการคัดเลือก อัดกระแทกด้วยบล็อกใบมีด คือ การอัดกระแทกด้วยบล็อกใบมีด หรือใช้
บล๊อกใบมีดติดด้ามตอก โดยจัดเรียงบล๊อกใบมีดให้สามารถใช้ประโยชน์จากเศษหนังได้อย่างคุ้มค่าที่สุด
4) ทากาวแบบเฉพาะส่วนบนเศษหนัง และวัสดุพื้นผิว โดยทากาวในแนวยาวบนวัสดุพื้นผิว และเว้นระยะการ
ทากาวห่างกันประมาณ 1 - 1.5 นิ้ว ตามแต่ความต้องการของผู้ผลิต ที่จะเย็บเศษหนังต้องการความถี่ของการเย็บมากน้อยแค่
ไหน
5) ติดเศษหนังขนาด 1 x 2.5 นิ้ว แบบเฉพาะส่วนลงบนวัสดุพื้นผิว โดยแบ่งการติดออกเป็น 2 รูปแบบ คือ
(1) การติดเศษหนังแบบเฉพาะส่วนเพียงด้านเดียว เป็นการติดเศษหนังกับกาวเพื่อยึดสําหรับการ
เย็บเพียงด้านบน และปล่อยส่วนที่เหลือให้อิสระ
(2) การติดเศษหนังแบบเฉพาะส่วนเพียงสองด้าน เป็นการติดเศษหนังกับกาวเพื่อยึดสําหรับการ
เย็บเพียงสองด้าน คือ ด้านข้างของทั้งสอง โดยย่นเศษหนังเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดพื้นผิวลักษณะนูน
6) ใช้ค้อนหน้าเรียบ ทุบลงบนเศษหนังส่วนที่ติดกาวให้ติดแน่นเข้าด้วยกัน สําหรับการตอกค้อนถือเป็น
ขั้นตอนสําคัญที่จะทําให้เศษหนังนั้นติดกาวแน่นทนนานยิ่งขึ้น ทั้งยังทําให้เศษหนังต่อเรียบเป็นพื้นเดียวกัน
7) เย็บเศษหนังส่วนที่ติดกาว ยึดติดกับวัสดุพื้นผิว โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
(1) การเย็บแบบเฉพาะส่วนเพียงด้านเดียว ซึ่งเป็นการเย็บเฉพาะส่วนโดยการเดินจักรเย็บเฉพาะ
ด้านบนของเศษหนังที่แปะกาว และปล่อยชายของเศษหนังอิสระ
(2) การเย็บเฉพาะส่วนเพียงสองด้าน ซึ่งเป็นการเย็บเฉพาะส่วนโดยการเย็บเพียงด้านข้างของเศษ
หนัง โดยเทคนิคนี้จะทําให้ได้พื้นผิวของเศษหนังออกมาในลักษณะนูน
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8) นําแผ่นวัสดุจากเศษหนังไปประยุกต์ใช้ในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์
ผู้วิจัยได้แบ่งกระบวนการเย็บเป็น 2 รูปแบบ คือ
(1) กระบวนการเย็บแบบเฉพาะส่วนด้านเดียว
(2) กระบวนการเย็บแบบเฉพาะส่วนสองด้าน
ซึ่ง ลัก ษณะของการเย็ บ แบบเฉพาะส่ว นที่ผู้วิจั ย พัฒ นาขึ้น จะสามารถช่ว ยลดระยะเวลาการต่ อเศษหนั ง
มากกว่าการต่อเศษหนังรูปแบบเดิมที่จะใช้การต่อแบบเต็มส่วน ทําให้เสียเวลาในการเย็บในทุกด้านของเศษหนัง เพื่อให้ยึดติดเข้า
ด้วยกัน ซึ่งนอกจากเป็นกระบวนการที่ใช้เวลาแล้ว ยังสิ้นเปลืองด้ายมากกว่ากระบวนการที่ผู้วิจัยพัฒนา

ภาพ 3 แสดงขั้นตอนของกระบวนการเย็บเศษหนังแบบเฉพาะส่วน
ผลการวิเคราะห์แบบประเมินการพัฒนากระบวนการใช้ประโยชน์จากเศษหนังเหลือทิ้งกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) ได้แก่ กระบวนการติดกาวแผ่นหนัง และกระบวนการเย็บหนัง
ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎี เอกสารที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลจากการลงพื้นที่ การสังเกต และสัมภาษณ์ เพื่อนํามาใช้ในการ
วิเคราะห์การพัฒนากระบวนการใช้ประโยชน์จากเศษหนังเหลือทิ้ง ภายใต้กรอบแนวคิดในการนําชิ้นส่วนเศษหนังมาติดประกอบ
มีดังนี้
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ประเมินการพัฒนา ด้านกระบวนการติดกาวแผ่นหนัง (Cementing Leather)
กลุ่มหนังวัว
กลุ่มหนังปลากระเบน
เกณฑ์การประเมิน กาวขาว
กลุ่มหนังต่อ
รายละเอียด
S.D.
S.D.
S.D.
x̄
x̄
1. ความเหมาะสมของกระบวนการผลิต
4.67
0.58
4.33
0.58
4.33
0.58
2. การนํามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ
4.33
0.58
4.00
1.00
4.00
1.00
3. การติดกาว มีความสวยงามเป็นระเบียบ
4.67
0.58
4.33
0.58
4.00
1.00
4. อายุการใช้งานของกาวเมื่อติดกับวัสดุ
4.33
0.58
3.67
0.58
4.33
0.58
5. ความแข็งแรงทนทาน
4.33
0.58
4.00
1.00
4.00
1.00
6. ความคุ้มค่าทางด้านการเพิ่มมูลค่า
4.00
0.00
4.00
1.00
4.33
0.58
รวม
4.39
0.48
4.06
0.79
4.17
0.79
เกณฑ์การประเมิน กาวเหลือง
กลุ่มหนังต่อ
กลุ่มหนังวัว
กลุ่มหนังปลากระเบน
รายละเอียด
S.D.
S.D.
S.D.
x̄
x̄
x̄
1. ความเหมาะสมของกระบวนการผลิต
4.33
0.58
4.00
1.00
4.00
1.00
2. การนํามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ
4.33
0.58
3.67
0.58
3.33
0.58
3. การติดกาว มีความสวยงามเป็นระเบียบ
3.33
0.58
3.33
0.58
3.00
0.00
4. อายุการใช้งานของกาวเมื่อติดกับวัสดุ
3.67
0.58
3.33
0.58
3.67
0.58
5. ความแข็งแรงทนทาน
3.67
0.58
4.00
1.00
3.33
0.58
6. ด้านการเพิ่มมูลค่ากับเศษวัสดุ
3.67
0.58
4.00
1.00
4.00
1.00
รวม
3.83
0.58
3.72
0.79
3.56
0.62
เกณฑ์การประเมิน ซังกาว
กลุ่มหนังต่อ
กลุ่มหนังวัว
กลุ่มหนังปลากระเบน
รายละเอียด
S.D.
S.D.
S.D.
x̄
x̄
x̄
1. ความเหมาะสมของกระบวนการผลิต
3.33
0.58
3.67
0.58
3.33
0.58
2. การนํามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ
3.00
0.00
3.33
0.58
3.67
0.58
3. การติดกาว มีความสวยงามเป็นระเบียบ
3.67
0.58
3.67
0.58
3.00
0.00
4. อายุการใช้งานของกาวเมื่อติดกับวัสดุ
2.33
0.58
2.00
0.00
2.33
0.58
5. ความแข็งแรงทนทาน
2.33
0.58
2.33
0.58
2.00
0.00
6. ด้านการเพิ่มมูลค่ากับเศษวัสดุ
3.33
0.58
3.67
0.58
2.67
0.58
รวม
3.00
0.48
3.11
0.48
2.83
0.38
ตารางที่ 1 จากการวิ เ คราะห์ โ ดยรวมพบว่ า การใช้ กาวขาว มี ค วามเหมาะสมที่ สุ ด ในการนํ า มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
กระบวนการติดกาวบนแผ่นหนัง รองลงมาคือการใช้กาวเหลือง ซึ่งกาวทั้ง 2 ชนิดนี้จัดอยู่ในประเภทกาวเคมีที่มีคุณสมบัติการยึด
ติดค่อนข้างสูง ทําให้มีความแข็งแรงทนทานเมื่อประยุกต์ใช้ในการออกแบบ กาวที่เหมาะสมน้อยที่สุด คือ ซังกาว เนื่องจากเป็น
กาวที่มีคุณสมบัติยึดติดได้เพียงชั่วคราว
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ประเมินการพัฒนา ด้านกระบวนการเย็บหนัง (Sewing Leather)
กลุ่มหนังวัว
กลุ่มหนังปลากระเบน
การเย็บเฉพาะส่วนด้านเดียว
กลุ่มหนังต่อ
รายละเอียด
S.D.
S.D.
S.D.
x̄
x̄
x̄
1. ความเหมาะสมของกระบวนการผลิต
4.67
0.58
3.33
0.58
3.00
1.00
2. ความแปลกใหม่ของแนวคิด
3.33
0.58
3.33
0.58
3.00
0.00
3. การนํามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ
3.67
0.58
3.33
0.58
3.33
0.58
4. ความมีคุณค่าด้านความสวยงาม
4.00
0.00
3.67
0.58
4.00
1.00
5. ความแข็งแรงทนทาน
3.33
0.58
3.67
0.58
3.33
0.58
6. ด้านการเพิ่มมูลค่ากับเศษวัสดุ
4.00
1.00
3.67
0.58
3.00
0.00
รวม
3.83
0.55
3.50
0.58
3.28
0.53
การเย็บเฉพาะส่วนสองด้าน
กลุ่มหนังต่อ
กลุ่มหนังวัว
กลุ่มหนังปลากระเบน
รายละเอียด
S.D.
S.D.
S.D.
x̄
x̄
x̄
1. ความเหมาะสมของกระบวนการผลิต
4.67
0.58
4.67
0.58
4.67
0.58
2. ความแปลกใหม่ของแนวคิด
5.00
0.00
4.67
0.58
4.33
0.58
3. การนํามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ
4.67
0.58
5.00
0.00
4.33
0.58
4. ความมีคุณค่าด้านความสวยงาม
4.33
0.58
4.67
0.58
4.33
0.58
5. ความแข็งแรงทนทาน
4.00
1.00
4.00
0.00
4.33
0.58
6. ด้านการเพิ่มมูลค่ากับเศษวัสดุ
4.33
0.58
4.67
0.58
4.67
0.58
รวม
4.50
0.55
4.61
0.38
4.44
0.58
ตารางที่ 2 จากการวิเคราะห์โดยรวมพบว่า รูปแบบการเย็บเฉพาะส่วนสองด้าน มีความเหมาะสมที่สุดในการนํามา
ประยุกต์ใช้สําหรับกระบวนการเย็บหนัง รองลงมาคือ รูปแบบการเย็บเฉพาะส่วนด้านเดียว
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเศษหนังเหลือทิ้ง ของกลุ่ม
วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs)
ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดที่สืบเนื่องจากธรรมชาติ ของ สินีนาถ เลิศไพรวัน (2544, หน้า 22-38) เพื่อใช้ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ และการสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อการออกแบบชุดกระเป๋าโดยประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเศษหนังเหลือทิ้งที่ได้จาก ปลา
ปักเป้า ด้วยเหตุผล ดังนี้
1) ปลาปักเป้า เป็น เอกลักษณ์ที่ชัดเจนในเรื่องของความพองและกลม เหมาะสมในการนํามาออกแบบกระเป๋าลักษณะ
พองกลม และบรรจุสิ่งของที่มีปริมาณมาก
2) ลักษณะที่น่ารักน่าเอ็นดูของปลาปักเป้า ที่มีลักษณะหัวกลมโต มีตาที่ปูนโปน เหมาะสมในการตัดทอนเพื่อการ
ออกแบบเป็นกระเป๋าที่มีความแปลกใหม่
3) เอกลักษณ์ของหนามปลาปักเป้า ที่มีความสวยงามเป็นระเบียบ เหมาะสมในการออกแบบลักษณะของการเรียงเศษ
หนัง ให้มีความสอดคล้องกับตัวปลาปักเป้า
โดยผู้วิจัยได้ศึก ษาถึง สายพันธ์ และสกุ ล ของปลาปักเป้า เพื่อดึง นําเอกลัก ษณ์ข องปลาปั กเป้า แต่ล ะสายพัน ธ์ มา
ออกแบบและตัดทอนเป็นกระเป๋าลักษณะต่างๆ
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ภาพ 4 การออกแบบและพัฒนารูปแบบกระเป๋า แรงบันดาลใจจากปลาปักเป้า
การระดมความคิดด้านการออกแบบและพัฒนา มาใส่ในตารางการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ โดยใช้ทฤษฎีการกระจายหน้าที่
เชิงคุณภาพ วิศวกรรมย้อนรอยของ มณฑลี ศาสนนันทน์ (2550,หน้า 71) ในการประเมินรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่มีความเหมาะสม
เพื่อเลือกให้เหลือ 5 รูปแบบ สําหรับประเมินแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ

ภาพ 5 ตารางการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ เพื่อเลือกรูปแบบกระเป๋า 5 รูปแบบ
ผลการออกแบบและพัฒนาชุดผลิตภัณฑ์กระเป๋า จากการประยุกต์ใช้กระบวนการใช้ประโยชน์จากเศษหนังเหลือทิ้ง
จากการประเมินรูปแบบผลิตภัณฑ์โดยทฤษฎีการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ออกแบบชุดกระเป๋า ซึ่งประกอบด้วย
กระเป๋าหูหิ้ว กระเป๋าสะพายข้าง และกระเป๋าถือ จํานวน 5 ชุด ดังต่อไปนี้

ภาพ 6 การออกแบบชุดกระเป๋า 5 รูปแบบ
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จากการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อผลิตภัณฑ์ชุดกระเป๋าจากเศษหนังเหลือทิ้ง ทั้ง 5 รูปแบบ
โดยรวม พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันว่า ผลิตภัณฑ์ชุดกระเป๋าจากเศษหนังเหลือทิ้ง รูปแบบที่ 2
มีความเหมาะสมมากที่สุด รองลงมา คือ รูปแบบที่ 1 ซึ่งเป็นความคิดเห็นที่มีความสอดคล้องกันจากทั้ง 3 กลุ่มเป้าหมาย
รองลงมาคือ รูปแบบที่ 5 รองลงมาคือ รูปแบบที่ 4 และ รูปแบบที่ 3

ภาพ 7 ชิ้นงานต้นแบบผลิตภัณฑ์ชุดกระเป๋า รูปแบบที่ 2
4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินความพึงพอใจกลุ่มผู้บริโภค ที่มีต่อผลิตภัณฑ์จากการประยุกต์ใช้เศษหนังเหลือทิ้ง
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลการประเมินความพึงพอใจกลุ่มผู้บริโภค ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ชุดกระเป๋าจากการประยุกต์ใช้เศษ
หนังเหลือทิ้ง ประเมินโดยกลุ่มผู้บริโภคและผู้ที่เดินทางมาเยี่ยมชมสินค้า และผลิตภัณฑ์กระเป๋าหนัง ภายในศูนย์แสดงและจัด
จําหน่ายสินค้าโอท็อป กรุงเทพฯ ห้างสรรพสินค้าธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2556 จํานวน 100 คน
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ตารางที่ 3 ผลการประเมินความความพึงพอใจกลุ่มผู้บริโภค ที่มีต่อผลิตภัณฑ์จากการประยุกต์ใช้เศษหนังเหลือทิ้ง
ลําดับ
เกณฑ์การประเมิน
x̄
1. คุณค่าผู้บริโภค (Customer Value)
1. ด้านความสวยงามของผลิตภัณฑ์
3.70
2. ด้านคุณค่าของการใช้วัสดุ ของตัวผลิตภัณฑ์
4.09
3. ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์เหมาะสมกับการใช้สอย
4.00
รวม
3.94
2. ต้นทุนต่อผู้บริโภค (Cost to the Customer)
1. ความเหมาะสมของราคากระเป๋าหูหิ้วสตรี (2,000 บาท)
3.40
2. ความเหมาะสมของราคากระเป๋าสะพายข้างสตรี (2,000 บาท)
3.71
3. ความเหมาะสมของกระเป๋าถือสตรี (500 บาท)
3.20
รวม
3.44
3. ความสะดวกสบาย (Convenience)
1. ด้านความสะดวกสบายในการใช้งาน
3.41
2. ด้านความเหมาะสมของพื้นที่จัดเก็บ
3.10
3. ด้านความเหมาะสมในการนําพา
3.55
รวม
3.35
4. การสื่อสาร (Communication)
1. ผลิตภัณฑ์บ่งบอกถึงความแปลกใหม่ ไม่จําเจในท้องตลาด
3.90
2. ผลิตภัณฑ์บ่งบอกถึงการใช้วัสดุอย่างคุ้มค่า ในเชิง Eco Design
4.02
3. ผลิตภัณฑ์บ่งบอกถึงความมีระดับ มีคุณค่า
3.13
รวม
3.68
สรุปผลรวมการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้บริโภค
3.60

S.D.
0.46
0.49
0.64
0.53
0.49
0.50
0.40
0.46
0.51
0.30
0.50
0.44
0.54
0.47
0.34
0.45
0.47

จากตารางที่ 3 ผู้วิจัยพบว่า ความคิดเห็นต่อผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ชุดกระเป๋า จากการประยุกต์ใช้เศษหนังเหลือทิ้ง
กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) ในด้านต่างๆ 4 ด้าน ตามกรอบแนวคิดด้านการตลาด แบ่งได้เป็น ด้านคุณค่า
ผู้บริโภคมี มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.94 ด้านต้นทุนต่อผู้บริโภค มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.44 ด้านความสะดวกสบาย มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.35 ด้าน
การสื่อสาร มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.68 สรุปผลรวมการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ชุดกระเป๋า จากการ
ประยุกต์ใช้เศษหนังเหลือทิ้ง มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.60
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อภิปรายผลการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูลจากการลงพื้นที่ สังเกต และสัมภาษณ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกระเป๋าหนัง พบว่า มีการทิ้งเศษหนัง
เหลือทิ้งจากระบบอุตสาหกรรมแบบเสียเปล่าเป็นปริมาณมาก ซึ่งทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีความเห็นสอดคล้องที่มีความสนใจจะ
นําเศษหนังเหลือทิ้ง จากกระบวนการต่างๆนํากลับมาประยุกต์ใช้เป็นผลิตภัณฑ์อีกครั้ง โดยผู้วิจัยได้พัฒนากระบวนการใช้
ประโยชน์จากเศษหนังเหลือทิ้ง เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ โดยกระบวนการติดกาวแผ่นหนังและ
กระบวนการเย็บหนัง
จากการประเมินการพัฒนากระบวนการใช้ประโยชน์จากเศษหนังเหลือทิ้ง โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกระเป๋าหนัง พบว่า
กระบวนการติดกาวแผ่นหนัง โดยใช้กาวในงานเครื่องหนัง 3 ชนิด กับเศษหนังเหลือทิ้งที่ผ่านการแปรรูปเป็นรูปทรงเลขาคณิต
สรุปได้ว่า กาวขาว มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดในกระบวนการติดกาวแผ่นหนัง ทั้งในด้านของการยึดติดและความทนทาน กาวที่ไม่
ควรใช้คือซังกาว ที่ไม่มีความทนทานด้านการยึดติด เหมาะสมสําหรับการยึดติดเพียงชั่วคราวเท่านั้น ในด้านของกระบวนการเย็บ
หนัง พบว่า การเย็บหนังเฉพาะส่วนสองด้าน มีความเหมาะสมมากที่สุด ในด้านของความสวยงาม ทั้งยังมีความแปลกใหม่ในด้าน
ของพื้นผิวที่นูนออกจากตัวงาน
จากการประเมินพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเศษหนังเหลือทิ้ง ของกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลาง และ
ขนาดย่อม (SMEs) ผู้วิจัยได้ทําการออกแบบกระเป๋าตามแนวคิดที่สืบเนื่องจากธรรมชาติ โดยอิงรูปทรงจาก ปลาปักเป้า และทํา
การคั ด เลื อ กรู ป แบบที่ เ หมาะสมโดยทฤษฎี ก ารกระจายหน้ า ที่ เ ชิ ง คุ ณ ภาพ วิ ศ วกรรมย้ อ นรอย เพื่ อ ประเมิ น รู ป แบบโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบ ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องหนัง และผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิต พบว่าผลิตภัณฑ์ชุดกระเป๋าจากเศษหนัง
เหลือทิ้ง รูปแบบที่ 2 อิงการออกแบบจากรูปทรงปลาปักเป้าสกุล Dicotylichthys มีความเหมาะสมมากที่สุด เนื่องจากเป็น
รูปทรงที่มีความสอดคล้องกับรูปแบบปลาปักเป้าในแนวคิดของผู้คนทั่วไป
จากการประเมินความพึงพอใจกลุ่มผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ชุดกระเป๋า จากการประยุกต์ใช้เศษหนังเหลือทิ้ง มีความ
พึงพอใจในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านคุณค่าผู้บริโภค มีความพึงพอใจในระดับมาก ส่วนด้านต้นทุนต่อ
ผู้บริโภค มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง และด้านความสะดวกสบาย มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง และด้านการสื่อสาร
มีความพึงพอใจในระดับมาก

ข้อเสนอแนะ
1. รูปแบบของกระบวนการในการประยุกต์ใช้เศษหนังเหลือทิ้ง ควรเป็นกระบวนการที่สามารถใช้เศษหนังได้อย่างหมด
จดโดยไม่เหลือเศษเหลือทิ้งตกค้างในกระบวนการ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีประสิทธิภาพที่จะทําตามกระบวนการ เพื่อให้เกิด
ความยั่งยืนในชุมชน
2. วิธีการขายก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มีความสําคัญมาก เพราะกลุ่มผู้บริโภคจะมีความยึดติดกับภาพลักษณ์ของกระเป๋าหนัง
ต่อว่าเป็นกระเป๋าเกรดต่ํา และราคาถูก ดังนั้นการออกแบบควรคํานึงถึงการใช้เศษหนังอย่างมีแรงบันดาลใจ มีที่มาที่เป็นคุณค่า
ต่อการซื้อของผู้บริโภค นอกจากเป็นการแก้ปัญหาในการใช้เศษหนังอย่างคุ้มค่า ยังสมควรเป็นการใช้เศษหนังเหลือทิ้งอย่างมี
นัยสําคัญ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่นในตัวของวัสดุของมันเอง
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บทคัดย่อ
วัฒนธรรมการทอผ้าอันเป็นประเพณีของผู้หญิงที่สืบทอดกันมาช้านานเกือบทุกชุมชน แต่ละกลุ่มแต่ละเผ่าก็จะมีลักษณะ
และลวดลายการทอผ้าที่แปลกเป็นของตัวเองอย่างชัดเจน ซึ่งวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้ศึกษาตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อศึกษาด้าน
เอกลักษณ์และลักษณะเฉพาะของศิลปหัตถกรรมผ้าพื้นถิ่นจังหวัดสกลนคร โดยมุ่งเน้นในจุดมุ่งหมายด้านประเภทและกลุ่มของผ้า
พื้นเมือง ลวดลาย สี และกรรมวิธีการผลิต โดยศึกษาจากเอกลักษณ์ของผ้าและวัฒนธรรมท้องถิ่นในจังหวัดสกลนครเพื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาแนวทางการออกแบบศิลปหัตถกรรมผ้าพื้นถิ่นจังหวัดสกลนคร, 2.เพื่อพัฒนาการออกแบบศิลปหัตถกรรม
ผ้าพื้นถิ่นจังหวัดสกลนคร โดยมุ่งเน้นเพื่อหาแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นถิ่นจังหวัดสกลนคร โดยการนําข้อมูลที่ศึกษา
และเก็บรวบรวมได้มาสร้างเป็น แนวางการออกแบบศิลปหัตถกรรมผ้าพื้นถิ่นจังหวัดสกลนคร ซึ่งจากการวิเคราะห์ผลการศึกษา
สามารถสรุปเป็นแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ทั้งหมด 4 แนวทางดังนี้ คือ แนวทางที่ 1 New Of Future แนวทางที่ 2 Culture
City แนวทางที่ 3 Freshness Of Natural และแนวทางที่ 4 Enjoy To Play 3.เพื่อได้แนวทางการออกแบบศิลปหัตถกรรมผ้าพื้น
ถิ่นจังหวัดสกลนคร ประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ตามแนวทางการออกแบบศิลปหัตถกรรมผ้าพื้นถิ่นจังหวัดสกลนคร ที่สื่อถึง
เอกลักษณ์ท้องถิ่นจังหวัดสกลนครและตรงกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละประเภท โดยนําแนวทางการออกที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่สามารถเผยแพร่ศิลปหัตถกรรมท้องถิ่นให้แก่คนในชุมชนและสังคมได้รู้จักภูมิปัญญาการทําผ้าพื้นเมืองที่มีอยู่
ในจังหวัดสกลนคร ซึ่งผลสรุปที่ได้ในงานวิจัยครั้งนี้ คือ การออกแบบลวดลายผ้ารูปแบบใหม่จากแนวทางการออกแบบศิลปหัตถกรรม
ผ้าพื้นถิ่นจังหวัดสกลนคร และนําลวดลายที่ออกแบบใหม่ มาทอเป็นผลิตภัณฑ์ตามแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้
คือ ผ้าผืน และเครื่องประกอบการแต่งกาย (ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ เนคไท) โดยผู้วิจัยเลือกแนวทางที่ 1 New Of Future ที่มีค่าความ
เหมาะสมของแนวทางการออกแบบมากที่สุด ซึ่งสรุปผลงานวิจัยสามารถนําไปเป็นรากฐานในการพัฒนาการออกแบบลวดลายและ
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สี สั น ผ้ า ทอพื้ น ถิ่ น และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ กิ ด จากผ้ า ทอพื้ น ถิ่ น ของจั ง หวั ด สกลนครให้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ กลุ่ ม ผู้ บ ริ โ ภคหรื อ
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างดี และสื่อถึงเอกลักษณ์ศิลปหัตถกรรมผ้าพื้นถิ่นจังหวัดสกลนครให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น
คําสําคัญ: ศิลปหัตถกรรมผ้าพื้นถิ่นจังหวัดสกลนคร ผ้าทอพื้นถิ่น กลุ่มชาติพันธุ์ แนวทางการออกแบบ ลวดลาย

ABSTRACT
Traditional weaving is a kind of customary inheritance practice for women in almost all communities. In
each tribe and group, there are own certain patterns of weaving. This study was based on objectives: 1. to study
unique characteristics of art and handicraft in Sakon Nakhon on types and purposes of the regional groups,
patterns, color and the manufacturing process of fabric waving in the observation of the unique local culture in
Sakon Nakhon in order to collect information which designed to analyze craft approaches of Sakon Nakhon 2.to
improve the cloth design of handicraft tradition in Sakon Nakhon based on approaches of the product design in
Sakon Nakhon. Consequently, the data was collected and created a craft concept in Sakon Nakhon. According
to the analysis result of the study, the product designs were in 4 guidelines: 1. New of future, 2. Culture City, 3.
Freshness of Natural 4. Enjoy to Play; 3. To design cloth handicraft guidelines of Sakon Nakhon applied in
product design guidelines applying in local handicraft design of Sakon Nakhon which represents its character for
the target group and each type of approaches was used by the application in the new design of products. In
addition, it was distributed local arts and crafts in the community and society with native wisdom of Sakon
Nakhon. As a result, this research was aimed to design a pattern, new forms of handicraft design guidelines of
Sakon Nakhon in 4 guidelines and the pattern of the new design guidelines was presented by waving following
the guidelines: textile and clothing (shawls, scarves and ties) that the researcher indicated the type of New of
Future in the most appropriate design guidelines for waving into accurate prototypes. Therefore, the summary
of the research was concluded in the foundation for the development, design and colorful woven local fabric
and development from woven fabric in Sakon Nakorn with the consumers or target groups to present arts and
crafts and the unique fabric of the Sakon Nakhon widely.
Keywords: Sakon Nakhon local textile handicraft's design, Local textile, Ethnic group, Conceptual design, Pattern

บทนํา
ในอดีตมนุษย์เรารู้จักใช้ปัญญาในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆขึ้นมาเพื่อแสดงถึงเอกลักษณ์และตัวตนที่มีอยู่ของตนเอง หรือกลุ่ม
ชาติพันธุ์นั้นๆ ซึ่งภูมิปัญญาเหล่านี้จะผ่านการเรียนรู้และถ่ายทอดสืบต่อกันมาช้านานแสดงให้เห็นถึงศิลปวัฒนธรรมในชุมชนนั้นๆได้
เป็นอย่างดี ศิลปหัตถกรรมแขนงหนึ่งที่เห็นเด่นชัด คือ "ผ้าทอพื้นบ้าน" (Traditional Textile) จากทั่วโลกที่ถูกเก็บรวบรวมไว้ใน
พิพิธภัณฑ์ต่างๆ มักจะถูกนํามาเป็นหลักฐานในการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชนชาติต่างๆ แสดงให้เห็นถึง
บทบาทที่สําคัญยิ่งของผ้าทอพื้นบ้านที่ได้ทําหน้าที่บันทึกเรื่องราวของมนุษยชาติในยุคที่ผ่านมาเป็นลําดับ ดังนั้นการทอผ้าจึงเป็น
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ศิลปะอย่างหนึ่ง ที่คนไทยรุ่นปัจจุบันต้องช่วยกันอนุรักษ์ไว้ ผ้าทอจึงเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับชีวิตคนไทยและกลุ่มชนชาติต่างๆ กรรมวิธี
และเทคนิคในการทอผ้าให้เกิดลวดลายเป็นเทคนิคและความสามารถของแต่ละคน
การทอผ้าในภาคอีสาน มีชุมชนตั้งถิ่นฐานโดยอาศัยบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์ กลุ่มคนไทยเชื้อสายลาวเป็นชนกลุ่มใหญ่
ของภาคอีสานกระจายกันอยู่ตามจังหวัดต่างๆ และมีวัฒนธรรมการทอผ้าอันเป็นประเพณีของผู้หญิงที่สืบทอดกันมาช้านานเกือบทุก
ชุมชน แต่ละกลุ่มแต่ละเผ่าก็จะมีลักษณะและลวดลายการทอผ้าที่แปลกเป็นของตัวเองอย่างชัดเจน มีลวดลายและเอกลักษณ์ที่เป็น
ของกลุ่มชาติพันธุ์ ดังเช่น “ผ้าย้อมครามจังหวัดสกลนคร” เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นและยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงในจังหวัดสกลนคร
ซึ่งศิลปหัตถกรรมผ้าพื้นถิ่นจึงเป็นหนึ่งเอกลักษณ์ที่แสดงถึงภูมิปัญญาของท้องถิ่นนั้น แต่ปัญหาในเรื่องการสืบทอดและการ
เผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักเริ่มลดลง ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผ้าทอพื้นถิ่นมีรูปแบบเดิมๆ และผู้ทอผ้าพื้นถิ่นมีจํานวนลดลงเนื่องจากการพัฒนา
ชุมชนให้ก้าวหน้าด้านอุตสาหกรรม ทําให้การสืบทอดภูมิปัญญาในการทอผ้าพื้นถิ่นลดลงและตัวผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากผ้าพื้นถิ่นไม่เป็นที่
สนใจจากกลุ่มผู้บริโภคสมัยใหม่มากนัก จึงทําให้ความสนใจที่จะศึกษาเรียนรู้และการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากศิลปหัตถกรรมผ้าพื้นถิ่น
ค่อยๆลดลงในยุคสมัยใหม่
ดังนั้นการที่เราศึกษาและพัฒนาศิลปหัตถกรรมที่มีอยู่ของผ้าทอพื้นถิ่นจะเป็นการส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้ในรูปแบบ
ใหม่ๆ โดยใช้ผืนผ้าที่ถักทอจากภูมิปัญญาพื้นถิ่นมาสร้างสรรค์เป็นแนวทางการออกแบบที่จะดึงเอาเอกลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์และ
สิ่งแวดล้อมท้องถิ่นนั้นๆมาเป็นจุดเด่น สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยมีความสนใจในการศึกษาวิจัยศิลปหัตถกรรมผ้าพื้นถิ่นจังหวัด
สกลนคร และพัฒนาศิลปหัตถกรรมผ้าพื้นถิ่นจังหวัดสกลนครเพื่อนําไปสู่แนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ในการประยุกต์ใช้กับการ
ออกแบบและพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย และเป็นสิ่งใหม่ที่สนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

ภาพ 1 การลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
ที่มา : บันทึกภาพถ่าย โดย รัชนิกร กุสลานนท์ (2556)

วัตถุประสงค์
2.1. เพื่อศึกษาด้านเอกลักษณ์และลักษณะเฉพาะของศิลปหัตถกรรมผ้าพื้นถิ่นจังหวัดสกลนคร โดยมุ่งเน้นในจุดมุ่งหมาย
ด้านประเภทและกลุ่มของผ้าพื้นเมือง ลวดลาย สี และกรรมวิธีการผลิต
2.2. เพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาการออกแบบศิลปหัตถกรรมผ้าพื้นถิ่นจังหวัดสกลนคร โดยมุ่งเน้นเพื่อหาแนวทางการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นถิ่นจังหวัดสกลนคร
2.3 เพื่อได้แนวทางการออกแบบศิลปหัตถกรรมผ้าพื้นถิ่นจังหวัดสกลนคร ประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ตามแนว
ทางการออกแบบศิลปหัตถกรรมผ้าพื้นถิ่นจังหวัดสกลนคร ที่สื่อถึงเอกลักษณ์ท้องถิ่นจังหวัดสกลนครและตรงกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละ
ประเภท
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กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจยั

ภาพ 2 แผนผังแสดงกรอบแนวความคิดในการออกแบบลวดลายทอ-จักสาน ประยุกต์มาจากทฤษฎีการออกแบบลวดลาย
ที่มา : พีนาลิน สาริยา (2549: หน้า 111)

ขอบเขตของการวิจัย
1.1 ขอบเขตของการศึกษา
1.1.1. ศึกษาวัฒนธรรมและศิลปหัตถกรรมผ้าพื้นถิ่น จังหวัดสกลนคร
1.1.2. การเลือกสรรวัตถุดิบในการทําผ้าพื้นถิ่น จังหวัดสกลนคร
1.1.3. ศึกษากรรมวิธีในการผลิตหรือเทคนิคในการทําผ้าพื้นถิ่นของจังหวัดสกลนคร
1.1.4. ศึกษาลวดลายท้องถิ่นของผ้า สีสัน รูปแบบ
1.1.5. ศึกษากลุ่มประชากรตัวอย่างและกลุ่มเป้าหมายเพื่อหาแนวทางการออกแบบ
2.2 ขอบเขตด้านการศึกษาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
2.2.1. ด้านการออกแบบ หาแนวทางการออกแบบที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม
2.2.2. ด้านรูปแบบ รูปทรง เอกลักษณ์ท้องถิ่นที่มีอยู่ เพื่อนํามาวิเคราะห์และสร้างเป็นแนวทางการออกแบบที่เหมาะสมและ
มีเอกลักษณ์
2.2.3. ด้านลวดลาย สีสันที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมของผ้าพื้นถิ่นจังหวัดสกลนคร เพื่อนํามาวิเคราะห์เพื่อ
หาลักษณะเฉพาะในการสรรค์สร้างแนวทางการออกแบบที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายในแต่ละกลุ่ม
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ภาพ 3 แผนผังแสดงขั้นตอนในศึกษาปัจจัยการออกแบบศิลปหัตถกรรมผ้าพื้นถิ่นจังหวัดสกลนครเพื่อประยุกต์
สู่แนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์

วิธีการดําเนินงานวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นถิ่น
จังหวัดสกลนคร จํานวน 200 คน ซึ่งใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยหลักความน่าจะเป็น (Non-probability sampling) โดยจะใช้
วิธีการเลือกตัวอย่างประชากรแบบเจาะจง (Purposive sampling) แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังต่อไปนี้
1) กลุ่มประชากรจังหวัดสกลนครผู้สนใจผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นถิ่นของจังหวัดสกลนคร โดยได้เลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็นบุคคล
ทั่วไปที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสกลนคร ที่เลือกซื้อหรือเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มาจากผ้าพื้นถิ่นจังหวัดสกลนคร
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2.) นั ก ท่ องเที่ย วที่ แ วะมาเลื อกซื้ อ หรื อ เลื อกชมผลิ ต ภัณ ฑ์ จากผ้ า พื้ น ถิ่ น จั ง หวั ด สกลนคร หรือ นั กท่ องเที่ ย วที่ สนใจใน
ศิลปหัตถกรรมผ้าพื้นถิ่นจังหวัดสกลนคร
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.1. แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured interview) เจาะลึกรายบุคคลซึ่งผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์ในเชิง
ลึก (In-depth Interview) โดยสัมภาษณ์จากผู้เชี่ยวชาญผ้าทอพื้นถิ่นจังหวัดสกลนคร ผู้ชํานาญการด้านการทอผ้าพื้นถิ่น สีสันและ
ลวดลายพื้นถิ่นในจังหวัดสกลนคร โดยคัดเลือกจากช่างทอผู้มีประสบการณ์ในการทอผ้าพื้นถิ่นจังหวัดสกลนครแต่ละกลุ่ม
2.2. แบบสอบถาม เพื่อหารูปแบบของแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์จากศิลปหัตถกรรมผ้าพื้นถิ่นจังหวัดสกลนครกับ
กลุ่ มผู้ บ ริโ ภคผลิต ภัณ ฑ์ ผ้า พื้นเมืองจัง หวั ดสกลนคร เพื่ อสามารถบอกลัก ษณะและความต้ องการของผู้บ ริโ ภคให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับแนวทางการออกแบบ โดยแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่กําหนดข้อคําตอบไว้ให้ (Check List) แบบปลายปิด
(Closed-Ended Questions) เพื่อเก็บรวมรวบข้อมูลของกลุ่มเป้าหมาย จํานวน 200 คน
2.3. แบบประเมินความเหมาะสมของแนวทางการออกแบบศิลปหัตถกรรมผ้าพื้นถิ่นจังหวัดสกลนคร ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
การออกแบบเป็นผู้ตอบแบบประเมินความเหมาะสมของแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์จากศิลปหัตถกรรมผ้าพื้นถิ่นจังหวัดสกลนคร
ที่ผู้วิจัยได้ออกแบบขึ้นมาว่ามีความเหมาะสมตรงตามจุดประสงค์ และแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์จากศิลปหัตถกรรมผ้าพื้นถิ่น
จังหวัดสกลนครมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มผู้บริโภคผ้าพื้นถิ่นจังหวัดสกลนคร
2.4. แบบสอบถามหาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบขึ้นจากแนวทางการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นถิ่นจังหวัดสกลนคร โดยสอบถามความพึงพอใจจากกลุ่มผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจในการเลือก
ซื้อผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นถิ่นจังหวัดสกลนคร จํานวน 200 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังต่อไปนี้
1) กลุ่มประชากรจังหวัดสกลนครผู้สนใจผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นถิ่นของจังหวัดสกลนคร โดยได้เลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็นบุคคล
ทั่วไปที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสกลนคร ที่เลือกซื้อหรือเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มาจากผ้าพื้นถิ่นจังหวัดสกลนคร
2) นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ แ วะมาเลื อ กซื้ อ หรื อ เลื อ กชมผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากผ้ า พื้ น ถิ่ น จั ง หวั ด สกลนคร หรื อ นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ สนใจใน
ศิลปหัตถกรรมผ้าพื้นถิ่นจังหวัดสกลนคร

การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Data) และการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการลงพื้นที่ในท้องถิ่นจังหวัด
สกลนคร ซึ่งผู้วิจัยได้เข้าไปศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลและสัมภาษณ์กลุ่มชาวบ้านและชุมชนในท้องถิ่นที่เป็นผู้ทอผ้าพื้นถิ่น ทําให้
การรวบรวมข้อมูลการศึกษาปัจจัยการออกแบบศิลปหัตถกรรมผ้าพื้นถิ่นจังหวัดสกลนคร เพื่อประยุกต์สู่แนวทางการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ เน้นเชิงคุณภาพเป็นหลัก มีการออกแบบการวิจัยที่ยึดหยุ่นได้ และมีตัวนักวิจัยเป็นเครื่องมือสําคัญในกระบวนการวิจัย ใช้
การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการเป็นวิธีการหลักในการเก็บข้อมูล และเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
ตีความสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย ซึ่งผู้วิจัยได้แยกประเภทของข้อมูลออกตามแหล่งทีม่ า และยังมีการใช้แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม
เข้าช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูล
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ตารางที่ 1 แสดงการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านแผนที่ศิลปหัตถกรรมผ้าพื้นถิ่น จังหวัดสกลนครในรูปแบบสรุปผลเป็น
ตารางเอกลักษณ์ลายผ้ากับพื้นที่ในจังหวัดสกลนคร โดยแบ่งตามกลุ่มชาติพันธุ์
กลุ่มชาติพันธุ์
เผ่าไทญ้อ

ถิ่นฐานเดิมของชาวไทญ้อในสกลนคร
- เมืองหงสา
- เมืองมหาชัยกองแก้ว
- เมืองคําเกิด
- เมืองคําม่วน
อพยพตัง้ ถิ่นฐานในสกลนครที่
- อําเภอเมือง
- อําเภอสว่างแดนดิน
- อําเภอวานรนิวาส
- อําเภออากาศอํานวย
- อําเภอกุดบาก
- อําเภอกุสุมาลย์
เผ่าภูไท

วัสดุที่ใช้ทอ
ไหม/ฝ้าย
- พบฝ้ายมากที่สุด

- พบไหมมากที่สุด
- พบฝ้ายบ้างพื้นที่

ถิ่นฐานเดิมของภูไทในสกลนคร
- การอพยพของชาวภูไทเข้าสู่สกลนครเป็นระลอกที่ 3 จะแยกเป็น
8 กลุ่ม ในสกลนคร คือกลุ่มที่ 3 และกลุ่มที่ 8 ดังนี้
กลุ่มที่ 3 อพยพมาจากเมืองวัง
กลุ่มที่ 8 อพยพจากเมืองกะป๋อง
อพยพตัง้ ถิ่นฐานในสกลนครที่
กลุ่มที่ 3 อพยพมาจากเมืองวังมาตั้งถิน่ ฐาน
- อําเภอพรรณนานิคม
- อําเภอเมือง
- อําเภอพังโคน
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เอกลักษณ์กลุ่มลวดลาย/สีสันในแต่ละเผ่า
กลุ่มลวดลายที่พบ
- กลุ่มลายนาค
- กลุ่มลายเบ็ดเตล็ด
- กลุ่มลายพรรณไม้
- ลายสัตว์
- รูปทรงเรขาคณิต
จุดเด่น
- ชาวไทญ้อนิยมสวมใส่ผ้าฝ้ายย้อมครามมากที่สุด
- ผ้าซิ่น ลายหมี่ข้อคั่นตีน ต่อหัวต่อตีน มีสีและลายเล็กๆ
เฉพาะตัว พื้นสีแดงก่ําอมม่วง คั่น (แทรก) ด้วยเส้นด้ายสี
ต่าง ๆ สลับกันทั้งผืน

กลุ่มลวดลายที่พบ
- กลุ่มลายสิ่งแวดล้อม
- กลุ่มลายเบ็ดเตล็ด
- รูปทรงเรขาคณิต
จุดเด่น
- การทอผ้าซิ่นหมี่ตนี ต่อเป็นผืนเดียวกับผ้าผืน
ที่เรียกว่าตีนเต๊าะเป็นที่นิยมในหมู่ภูไท
- ทอเป็นหมี่สาด มีหม้อย้อมคราม จนเป็นสีครามเกือบ
เป็นสีดําชาวบ้านเรียกว่า “ผ้าดํา” หรือซิ่นดํา
- ทําเป็นหมี่คั่น มิได้ทอเป็นหมี่ทั้งผืน แต่หากมีลายต่าง ๆ
มาคั่นไว้ สีที่นิยมคือ สีเขียว สีน้ําเงิน สีแดง สีม่วง พื้นมัก
ใช้เครือหูกฝ้ายสีเปลือกอ้อย
- นอกจากนี้ยังพบผ้ามัดหมี่ฝ้ายขาวสลับดําในกลุ่มภูไท
- ผ้าห่มของภูไทที่เรียกว่า ผ้าจ่อง เป็นผ้าทอด้ายยืน มี
เครื่องลาย เครื่องพื้นลายแบบนอกจากนี้ยังมีผ้าแพรวา
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- อําเภอบ้านม่วง
- อําเภอวานรนิวาส
- อําเภอกุสุมาลย์
- อําเภอวาริชภูมิ
- อําเภอกุดบาก
- อําเภอสว่างแดนดิน
กลุ่มที่ 8 อพยพจากเมืองกะป๋องมาตั้งถิ่นฐานที่ล้านปลาเป้า บ้าน
นี้ยกเป็น อําเภอวาริชภูมิ
เผ่าโส้

ถิ่นฐานเดิมของเผ่าโส้ในสกลนคร
ชาวโส้ที่อพยพเข้าสู่จังหวัดสกลนคร เชือ่ ว่าน่าจะมีบรรพบุรุษอยู่ที่
- เมืองมหาชัยกองแก้ว
- เมืองบก
- เมืองวัง
- เมืองบ้ํา
อพยพตัง้ ถิ่นฐานในสกลนครที่
- อําเภอกุสุมาลย์
- อําเภอพรรณนานิคม
เผ่าโย้ย

- พบฝ้ายมากที่สุด
- พบไหมบางพื้นที่

กลุ่มลวดลายที่พบ
- กลุ่มลายนาค
- กลุ่มลายเบ็ดเตล็ด
- กลุ่มลายพรรณไม้
- ลายสัตว์
- รูปทรงเรขาคณิต
- กลุ่มลายสิ่งแวดล้อม
จุดเด่น
- ชาวโส้มีวัฒนธรรมผ้าฝ้ายที่นา่ สนใจกลุ่มหนึ่งเพราะ
สามารถพัฒนาการทอผ้าฝ้ายเป็นผ้ามัดหมี่และทอเป็น
ลายชิดที่เด่นชัดกว่ากลุ่มอื่น ๆ
- ผ้าขิด ไม่ค่อยปรากฏในกลุ่มอื่น ๆ มากเท่ากลุ่มโส้
- นิยมผ้าฝ้ายย้อมคราม สีเข้มจนเกือบดํา มีเชิงตีนเต๊าะ
เช่นเดียวกับภูไท กลุ่มญ้อ บางแห่งที่สามารถทอผ้าขิดได้
นําผ้าขิดมาเป็นผ้าซิน่ ที่เรียกว่านุง่ ผ้าขิด

- พบฝ้ายมากที่สุด

กลุ่มลวดลายที่พบ
- กลุ่มลายนาค
- กลุ่มลายพรรณไม้
- ลายสัตว์
- รูปทรงเรขาคณิต
จุดเด่น
- การแต่งกายนิยมผ้าฝ้าย และต่อมาพัฒนาผ้าฝ้ายเป็น
การทอมัดหมี่ ลวดลายต่างๆ นิยมผ้าย้อมครามทัง้ เสื้อ
และผ้าซิ่น
- สวมเสื้อต่องหรือเสื้ออ้องบ้างครั้งใช้ผา้ ขาวม้าฝ้ายมาห่ม
เป็นผ้าเบี่ยงปิดหน้าอกเท่านั้นก็ไปไหน ๆ ได้

ถิ่นฐานเดิมของเผ่าโส้ในสกลนคร
- สันนิษฐานว่าอพยพย้ายถิ่นฐานมาจากเมืองเวียงจันทร์และเมือง
ฮ่อมท้าวฮูเซ หรือบางทีเรียกว่าเมืองฮ่อมท้าว

94

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2557
_______________________________________________________________________________________

อพยพตัง้ ถิ่นฐานในสกลนครที่
- อําเภออากาศอํานวย
- อําเภอวานรนิวาส
เผ่าไทยลาว

- พบฝ้ายมากที่สุด

สันนิษฐานว่าเป็นกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในภาคอีสานอยูแ่ ล้วมาช้า
นาน และมีพวกที่อพยพจากฝั่งซ้ายแม่น้ําโขงเป็นบ้างส่วน
- นักมานุษยวิทยาและนักประวัติศาสตร์เรียกว่า “คนอีสาน”
- ลาวพวน คือ พวกที่ถูกกวาดต้อน เทครัวมาจากเมืองพวนใน
แคว้นหัวพันทั้งหก
- ลาวโซ่ง หรือผู้ไท หรือไทดํา ที่มาจากแคว้นสิบสองจุไท
- ลาวหลวงพระบาง ที่มาจากเมืองหลวงพระบาง
- ลาวครัง้ หรือลาวภูคัง ที่มาจากแถบภูคังในเขตหรือหลวงพระ
บาง
- ลาวเวียง ที่มาจากเมืองเวียงจันทน์ในประเทศลาว
อพยพตัง้ ถิ่นฐานในบริเวณที่พบไทลาว คือ แหล่งชุมชนที่ได้รับ
การปรับปรุงให้เป็นบ้านเมือง และมีการบูรณะหรือสร้าง ศาสน
สถานขึ้น
- พระธาตุเชิงชุม พระธาตุนารายณ์เจงเวง ในเขตจังหวัดสกลนคร
หรืออําเภอเมือง และกระจายตัวอยู่ตามที่ราบที่มีลําน้าํ อุดม
สมบูรณ์

กลุ่มลวดลายที่พบ
- กลุ่มลายนาค
- กลุ่มลายเบ็ดเตล็ด
- กลุ่มลายพรรณไม้
- ลายสัตว์
- รูปทรงเรขาคณิต
จุดเด่น
เผ่าไทยลาว (ไทยอีสาน) นิยมผ้าฝ้ายมาแต่เดิม และ
พัฒนาผ้าฝ้ายเป็นการทอผ้ามัดหมี่ลวดลายต่าง ๆ
- ผ้าซิ่นแขนกระบอกฝ้ายย้อมคราม หรือมัดหมี่ เป็นที่
นิยมของชนเผ่าไทยลาว กลุ่มที่แต่งกายแบบดั้งเดิมจริง ๆ
นิยมแต่งด้วยผ้าย้อมครามทั้งเสื้อและผ้าซิ่น แต่ไม่สวย
เด่นเท่าผ้ามัดหมี่เพราะมีสีดําเมื่อทั้งตัว การพัฒนาการ
ของการทอผ้ามัดหมี่ ทําให้ไทยลาวในปัจจุบันสามารถทอ
ผ้าลายหมี่คั่นหลายสี
- นิยมซิ่นไม่มีเชิงทั้งที่เป็นผ้าเข็น (ทอ) และผ้ามัดหมี่ฝ้าย
หรือ ไหม

จากตารางที่ 1 สรุปได้ว่าดังนั้นการจําแนกกลุ่มลวดลายผ้าทําให้เห็นถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่าง
ชัดเจน สามารถทราบได้ถึงลักษณะของลวดลายที่เด่นชัด สีสันที่นิยมใช้ในการทอ และชนิดของผ้าว่าเป็นไหมหรือฝ้าย และอีกสิ่งหนึ่ง
ที่ตามมาจากการจําแนกประเภทตามกลุ่มลวดลายจะทําให้เห็นถึงท้องถิ่นที่นิยมทอผ้าประเภทต่างๆ ซึ่งสามมารถนํามาวิเคราะห์รวม
กับการศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ได้ ซึ่งจะเกิดเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ ความนิยมในการทอ ชนิดของผ้าทอ รูปแบบ สีสัน และลวดลายผ้าที่ปรากฎ
เด่นชัดในท้องถิ่นที่กลุ่มชาติพันธุ์นั้นอาศัยอยู่
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การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลศิลปหัตถกรรมผ้าพื้นถิ่นจังหวัดสกลนคร โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากลวดลายผ้าพื้นถิ่นจังหวัดสกลนครที่เก็บ
รวบรวมได้จากการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured interview) และการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured
Interview) สัมภาษณ์กลุ่มผู้เชี่ยวชาญในเชิงลึกเป็นรายบุคคล (In-depth interview) เพื่อนําข้อมูลที่ได้มาผ่านการสังเคราะห์และ
วิเคราะห์ผลในเชิงบรรยาย โดยใช้ตารางเข้าช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดประเภทและแยกหมวดตามความเหมาะสมของชุดข้อมูล
ศิลปหัตถกรรมผ้าพื้นถิ่นจังหวัดสกลนคร โดยแบบสัมภาษณ์แต่ละแบบจะเป็นลักษณะปลายเปิด (Open ended question) ที่ได้จาก
การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญผ้าทอพื้นถิ่นจังหวัดสกลนคร ผู้ชํานาญการด้านการทอผ้าพื้นถิ่น สีสันและลวดลายพื้นถิ่นในจังหวัดสกลนคร

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นที่เกิดจากศิลปหัตถกรรมผ้าพื้นถิ่นจังหวัดสกลนคร และการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
ของผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอพื้นถิ่นจังหวัดสกลนครสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ที่นิยมผลิตออกมาเป็น
ผลิตภัณฑ์ และตัดเย็บ คือ
(1) ผ้าผืนที่ยังไม่ผ่านกระบวนการผลิต มีกลุ่มผู้บริโภค ดังนี้

ภาพ 4 ผ้าผืนที่ยังไม่ผ่านกระบวนการผลิต
กลุ่มผู้บริโภค 1 - จะเป็นกลุ่มวัยทํางานที่มีอายุตั้งแต่ 25 ขึ้นไป จนถึงวัยผู้ใหญ่และวัยชรา
กลุ่มผู้บริโภค 2 - ที่เป็นบุคคลทั่วไปตั้งแต่อายุ 30 ปีขึ้นไป จนถึงวัยชรา
กลุ่มผู้บริโภค 3 - บุคคลทั่วไปที่สนใจในผ้าพื้นเมืองและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในจังหวัดสกลนคร
โดยทั้งสามกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิงจะเลือกซื้อผ้าผืนมากกว่าเพศชาย
กลุ่มผู้บริโภคเหล่านี้ มักจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นผ้าผืนที่ยังไม่ผ่านกระบวนการตัดเย็บจากผ้าฝ้ายหรือผ้าไหม เพราะจะนํา
ผ้าผืนเหล่านี้มาออกแบบและตัดเย็บเป็นชุดใส่ในงานพิธีสําคัญต่างๆ หรือหากทํางานในหน่วยงานราชการก็จะถูกกําหนดหรือบังคับให้
ใช้ผ้าในท้องถิ่นในการตัดเย็บชุดที่จะสวมใส่มาทํางาน ซึ่งจะมีการกําหนดวันที่จะใส่ชุดจากผ้าพื้นเมืองของจังหวัดนั้นๆอยู่ในหน่วย
ราชการแต่ละแห่ง
(2) ผ้าที่ผ่านการตัดเย็บเป็นชุดบุรุษและสตรี มีกลุ่มผู้บริโภค ดังนี้

96

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2557
_______________________________________________________________________________________

ภาพ 5 ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าที่เกิดจากศิลปหัตถกรรมผ้าพื้นถิ่นจังหวัดสกลนคร
กลุ่มผู้บริโภค 1 - เป็นกลุ่มวัยทํางานที่มีอายุตั้งแต่ 25 ขึ้นไป จนถึงวัยผู้ใหญ่และวัยชรา ทั้งเพศหญิงและชาย โดยผู้บริโภค
ส่วนใหญ่จะทํางานในกลุ่มของงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ และในภาคเอกชนบางส่วน
กลุ่มผู้บริโภค 2 - กลุ่มผู้บริโภคที่เป็นบุคคลทั่วไปอายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป ที่ซื้อชุดเสื้อผ้าพื้นเมืองไว้ใส่ไปงานพิธีสําคัญเท่านั้น
หรือใช้สวมใส่เวลาไปวัดทําบุญ
กลุ่มผู้บริโภค 3 - เป็นนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในจังหวัดสกลนคร
กลุ่มผู้บริโภคเหล่านี้ มักจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นผ้าพื้นเมืองที่ตัดเป็นชุดสําเร็จรูปแล้ว โดยมีความต้องการสวมใส่ผ้า
พื้นเมืองในการทํางานหรืองานพิธีต่างๆเป็นครั้งคราว จึงตัด สินใจเลือกซื้อผ้าพื้นเมืองที่ตัด เป็นชุดสําเร็จรูปมาแล้ว เพราะราคา
เหมาะสมหาซื้อง่ายไม่เสียเวลาในการรอผู้ทอผ้าทอลายที่ตนต้องการ
(3) ผ้าที่ผ่านการตัดเย็บเป็นชุดเครื่องประกอบการแต่งกาย มีกลุ่มผู้บริโภค ดังนี้

ภาพ 6 ผลิตภัณฑ์เครื่องประกอบการแต่งกายที่เกิดจากศิลปหัตถกรรมผ้าพื้นถิ่นจังหวัดสกลนคร
กลุ่มผู้บริโภค 1 - เป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษา
กลุ่มผู้บริโภค 2 - จะเป็นกลุ่มวัยทํางานขึ้นไปจนถึงวัยผู้ใหญ่และวัยชรา ทั้งเพศหญิงและชาย
กลุ่มผู้บริโภค 3 - บุคคลทั่วไปที่สนใจในผ้าพื้นเมืองและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในจังหวัดสกลนคร
สิ่งของที่ทําจากผ้าพื้นเมืองที่กลุ่มผู้บริโภคกลุ่มนี้จะเลือกซื้อไปใช้งานหรือเป็นของฝากมักจะเป็น กระเป๋า กระเป๋าใส่ของ
ขนาดเล็ก กระเป๋าเงิน ย่ามใส่ของ ผ้าพันคอ หมวก เป็นต้น ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ผู้บริโภคผ้าทอจังหวัดสกลนครนิยมเลือก
ซื้อ และมีมากมายในร้านจําหน่ายสินค้าในจังหวัดสกลนครและท้องถิ่นที่ทอผ้าเป็นธุรกิจในครอบครัว
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ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์ผลข้อมูลแจกแจงการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นถิ่นจังหวัดสกลนคร จากกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามความ
ต้องการในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากศิลปหัตถกรรมผ้าพื้นถิ่นจังหวัดสกลนคร
ผลิตภัณฑ์ผา้ พื้นถิน่ จังหวัดสกลนคร
ผ้าผืนที่ยังไม่ผ่านกระบวนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
เสื้อผ้าบุรษุ และเสือ้ ผ้าสตรี
ผ้าพันคอ, ผ้าคลุมไหล่
ชุดหมอนประกอบเครื่องเรือน
ชุดผ้าปูที่นอน
Total

Frequency
86
11
60
38
5
200

Percent
43.0
5.5
30.0
19.0
2.5
100.0

สรุปผล ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ที่มาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นถิ่นจังหวัดสกลนครจํานวน 200คน โดยเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
ประเภทผ้าผืนที่ยังไม่ผ่านกระบวนการแปรรูป คิดเป็นร้อยละ 43.0 ผ้าพันคอ, ผ้าคลุมไหล่ คิดเป็นร้อยละ 30.0 ชุดหมอนประกอบ
เครื่องเรือน คิดเป็นร้อยละ 19.0 เสื้อผ้าบุรุษและเสื้อผ้าสตรี คิดเป็นร้อยละ 5.5 ชุดผ้าปูที่นอน คิดเป็นร้อยละ 2.5 จากผู้ที่มาเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นถิ่นจังหวัดสกลนคร
2. การวิเคราะห์ข้อมูลและการทดลองย้อมสีเส้นใย ด้านเอกลักษณ์สีสันของศิลปหัตถกรรมผ้าทอพื้นถิ่นจังหวัดสกลนคร
ซึ่ง ผู้วิ จัย ทํา การวิ เคราะห์ด้ านวัสดุที่ ใช่ ทอ ด้า นสี สัน และลวดลายผ้า พื้น ถิ่น จัง หวะสกลนครเพื่ อมุ่งเน้นหาแนวทางการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์จากศิลปหัตถกรรมผ้าพื้นถิ่นจังหวัดสกลนคร
ตารางที่ 3 ตารางวิเคราะห์สีสันการทดลองย้อมสีธรรมชาติในผ้าฝ้ายที่มีในจังหวัดสกลนคร
สี
สีคราม

ลักษณะของสีสันบนเส้นด้ายที่ผ่านการย้อมสี

สีแดง-น้ําตาล

สีส้ม
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สีคราม - สีย้อมธรรมชาติได้จากต้นคราม มักใช้ใน
การย้อมฝ้ายมากกว่าย้อมไหม และเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์
เด่นชัดในจังหวัดสกลนคร หาได้งา่ ยและเป็นสีที่คนใน
ท้องถิ่นใช้ย้อมเป็นสีหลักในการทอผ้า จะให้สีฟ้าอ่อน
จนถึงสีนา้ํ เงินเข้มหรือสีกรมท่า
สีแดง-น้ําตาล - สีย้อมธรรมชาติได้จากเปลือก
ประดู่ ได้สีแดงจนถึงสีแดงอมน้ําตาล หาได้งา่ ยในพื้นที่
จังหวัดสกลนคร จะไม่ออกสีแดงเด่นชัดเพราะสีที่ได้จาก
เปลือกไม้ส่วนใหญ่จะออกสีอมน้ําตาล และสีนา้ํ ตาล
นอกจากนี้ยังมีครั่งที่ให้สีแดงสดซึ่งส่วนใหญ่จะย้อมได้สี
ติดดีเมื่อนําเส้นไหมมาย้อม
สีส้ม - สีย้อมธรรมชาติจากเม็ดหมากสตรี โดยใช้เมล็ด
จากต้นหมากตรี มีย้อมให้เกิดเป็นสีส้ม หาได้ง่ายใน
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร สีที่ย้อมออกมาจะออกสีส้ม
อ่อนๆ นอกจากนี้ยังมีเปลือกหุ้มเมล็ดของต้นคําเงาะและ
แก่นของต้นฝางที่ให้สีส้มและสีแสดอีกด้วย
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สีชมพู-สีแดงอ่อน

สีชมพู-สีแดงอ่อน - สีย้อมธรรมชาติจากเปลือกกระเลา
(เปลือกต้นอินทนิล) ให้สีชมพูอมส้มน้ําตาล และออกสี
แดงอ่อน ซึ่งจะไม่ให้สีเด่นชัดเท่าฝ้ายหรือไหมที่ย้อมสีเคมี
เพราะจะออกสีฝาด-น้ําตาลอ่อนตามธรรมชาติปนมากับสี
ที่เราต้องการด้วย นอกจากนี้เปลือกของลําต้นนุ่นและราก
ยอที่สามารถใช้ย้อมสีชมพู-ชมพูอมส้มได้ นิยมใช้กับการ
ย้อมสีเส้นไหม
สีเหลือง - สีย้อมธรรมชาติจากใบเหมือด(ใบจากต้นสมอ)
และเปลือกขะหนุน ทําให้สีที่ย้อมออกมาได้สีเหลืองอ่อน
ออกนวลๆ นอกจากนี้ยังมีเปลือกของลําต้นมะม่วงและ
แก่นของต้นขนุนที่ให้สีเหลือง เช่นกัน
สีเขียว - สีย้อมธรรมชาติจากใบเหมือด(ใบจากต้นสมอ)
และผลจากต้อนสมอ เมื่อย้อมออกมาแล้วจะได้สีเขียวอม
เหลืองอ่อนจนถึงสีเขียวขี้มา้ นอกจากนีย้ ังมีต้นดอกบัว
ตองที่ใช้ได้ส่วนดอกกับใบ ใบหูกวาง และเปลือกของลํา
ต้นมะม่วง ที่สามารถให้สีเขียวได้เหมือนต้นสมอ
สีขาว-เทา-ม่วง(ม่วงอมคราม) - สีย้อมธรรมชาติจาก
ดอกกระเลา (ดอกของต้นอินทนิล) และดอกอัญชัญซึ่งจะ
ให้สีขาวอมม่วงอ่อนๆจนถึงสีม่วงอ่อนอมเทา ลักษณะของ
สีจะไม่ออกสีม่วงเด่นชัด ส่วนสีม่วงอมครามได้จากใบอ่อน
ของต้นคราม ที่จะออกสีม่วงอมน้ําเงินเข้ม ซึ่งความเข้ม
ของสีจะอยู่ที่การย้อมซ้ําตามจํานวนครั้ง

สีเหลือง

สีเขียว

สีขาว-เทา-ม่วง
(ม่วงอมคราม)

จากตารางที่ 3 สรุปลักษณะของสีย้อมจากธรรมชาติ สีที่ย้อมจากธรรมชาติจะมีสีสันที่ไม่ออกสีสดหรือเข้มจนเกินไป และไม่ออกสีสัน
เด่นชัดอย่างชัดเจน จะมีสีออกฝาดอมน้ําตาลเข้ามาปนบ้างเล็กน้อยเป็นสีที่ได้จากสีย้อมจากธรรมชาติ ทั้งจาก ใบไม้ เปลือกไม้ เปลือก
ของผลชนิดต่างๆ แก่นของลําต้น เมื่อย้อมออกมาจะไม่ได้สีที่เด่นชัดแต่จะออกสีอ่อนตามธรรมชาติซึ่งต่างจากการย้อมด้วยสีเคมีที่จะสี
สดและเส้นฝ้ายหรือไหมเมื่อย้อมแล้วจะติดสีง่ายกว่า ส่วนสีที่ออกเข้มและสดที่สุดในการย้อมสีธรรมชาติจะเป็นสีน้ําเงินที่ได้จากต้น
คราม และสีน้ําตาลที่ได้จากเปลือกไม้ ซึ่งสีจะออกเป็นสีเข้มและเห็นเด่นชัด
3. การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเอกลักษณ์วัสดุที่ใช้ทอ ลวดลายผ้า และสีสันที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ผา้ พื้นถิ่นจังหวัดสกลนคร
ตารางที่ 4 สรุปผลข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถามด้านเอกลักษณ์ของผ้าทอพื้นถิ่น และกลุ่มลวดลายผ้าทอพื้นถิ่นจังหวัดสกลนคร ที่บ่ง
บอกถึงเอกลักษณ์ของศิลปหัตถกรรมผ้าพื้นถิ่นจังหวัดสกลนคร โดยผู้เชี่ยวชาญผ้าพื้นถิ่น นักวิชาการวัฒนธรรม และผู้จําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ในศูนย์ otop center จังหวัดสกลนคร (จํานวนทั้งหมด 15 คน)
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ลําดับ
รายการ
1
ประเภทของผ้าทอ
ผ้าฝ้าย
ผ้าไหม
2
โทนสีสันที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของผ้าทอพื้นถิ่นจังหวัดสกลนคร
(เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
กลุ่มสีขาว
กลุ่มสีแดง
กลุ่มสีฟ้า-สีน้ําเงิน
กลุ่มสีเหลือง
กลุ่มสีเขียว
กลุ่มสีม่วง
กลุ่มสีชมพู
กลุ่มสีน้ําตาล-ส้ม
กลุ่มสีเทา
กลุ่มสีดํา
3
ลวดลายที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของผ้าทอพื้นถิ่นจังหวัดสกลนคร (เลือกตอบได้
มากกว่า 1 ข้อ)
กลุ่มลวดลายหมี่คั่น
กลุ่มลวดลายหมี่เครือ
กลุ่มลวดลายที่มาจากรูปทรงเรขาคณิต
กลุ่มลวดลายสัตว์
กลุ่มลวดลายนาค
กลุ่มลวดลายพรรณไม้
กลุ่มลวดลายเชิงเทียน
กลุ่มลวดลายขอ
กลุ่มลวดลายปราสาท
กลุ่มลวดลายโคม
กลุ่มลวดลายเบ็ดเตล็ด
กลุ่มลวดลายจากสิ่งแวดล้อม
กลุ่มลวดพื้นเรียบ
กลุ่มลวดลายตาราง

จํานวน (คน)
15
15
0

ร้อยละ(percent)
100.0
100.0
0

15

100.0

12
13
15
11
12
4
3
14
1
7

80.0
86.7
100.0
73.3
80.0
26.7
20.0
93.3
6.7
46.7

15

100.0

5
6
13
12
15
15
0
11
0
11
1
5
1
0

33.3
40
86.7
80.0
100.0
100.0
0.0
73.3
0.0
73.3
6.7
33.3
6.7
0.0

จากตาราง 4 สรุปผลการข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถามด้านเอกลักษณ์ของผ้าทอพื้นถิ่น และกลุ่มลวดลายผ้าทอพื้นถิ่นจังหวัด
สกลนคร ได้ที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของศิลปหัตถกรรมผ้าพื้นถิ่นจังหวัดสกลนคร โดยผู้เชี่ยวชาญผ้าพื้นถิ่น นักวิชาการวัฒนธรรม และ
ผู้จําหน่ายผลิตภัณฑ์ในศูนย์ otop center จังหวัดสกลนคร (จํานวนทั้งหมด 15 คน) ได้เอกลักษณ์ของผ้าทอพื้นถิ่นจังหวัดสกลนคร
เรียงลําดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้
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- ประเภทของผ้าทอ วัสดุที่ใช้ในการทอในท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร คือ ผ้าฝ้าย
- โทนสีสันที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของผ้าทอพื้นถิ่นจังหวัดสกลนคร 6 อันดับ ที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์สีสันมากที่สุด ซึ่ง
เทียบสีจากผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นถิ่นที่มีจําหน่ายในท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร โดยให้ใกล้เคียงสีที่มีอยู่จริงมากที่สุด
กลุ่มโทนสีสีฟ้า-สีน้ําเงิน

ภาพ 7 โทนสีฟ้า-น้ําเงิน
ความโดดเด่นในท้องถิ่น เป็นสีที่มีวัฒนธรรมการทอมายาวนานและนิยมทอในท้องถิ่นจังหวัดสกลนครมากที่สุด ซึ่งย้อมด้วย
ต้นคราม และเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ประจําท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร สามารถย้อมไล่โทนสีอ่อนไปโทนสีเข้มตามจํานวนครั้งที่ย้อม ซึ่ง
โทนสีนี้พบในทุกพื้นที่ของสกลนคร
กลุ่มโทนสีน้ําตาล-สีสม้

ภาพ 8 โทนสีน้ําตาล-ส้ม
ความโดดเด่นในท้องถิ่น เป็นสีที่มีการทอมานานเช่นกัน เป็นสีย้อมธรรมชาติจากพวกเปลือกไม้และใบไม้ชนิดต่างๆ ซึ่งให้
โทนสีน้ําตาลที่หลากหลายและสีน้ําตาลอมส้ม อ่อน-เข้มตามจํานวนครั้งที่ย้อม พบได้ในทุกพื้นที่ของจังหวัดสกลนคร เป็นสีที่ทอรวม
กับสีอื่นมากกว่าทอเป็นสีเดียว
กลุม่ โทนสีแดง

ภาพ 9 โทนสีแดง
ความโดดเด่นในท้องถิ่น เป็นสีที่นิยมทอรวมกับสีน้ําตาล ซึ่งสีจะไม่แดงสดแต่จะออกสีแดงอมน้ําตาลแก่หรือสีแดงอ่อนๆ
หรือแดงอมน้ําตาล ซึ่งเป็นสีที่ได้จากการย้อมสีธรรมชาติจากเปลือกไม้ หรือถ้าจะให้เป็นแดงสดต้องย้อมด้วยครั่งทําให้สีแดงเด่นชัดขึ้น
ซึ่งในสกลนครนิยมย้อมด้วยเปลือกไม้มากกว่า

101

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2557
_______________________________________________________________________________________

กลุ่มโทนสีขาว-สีเขียว

ภาพ 10 โทนสีขาว-เขียว
ความโดดเด่นในท้องถิ่นกลุ่มสีขาว เป็นเส้นใยที่ไม่ผ่านการย้อมสีเลยหรือผ่านการย้อมแค่ครั้งเดียว ซึ่งสีที่ไม่ผ่านการย้อมจะให้โทนสี
ขาว-ขาวเหลืองตามความใหม่ความเก่าของเส้นใย หากผ่านการย้อมหนึ่งครั้งก็จะออกขาวน้ําตาลอ่อนหรือขาวเทาอ่อนๆ
ความโดดเด่นในท้องถิ่นกลุ่มสีเขียว เป็นสีที่ย้อมได้จากใบไม้และเปลือกไม้สีจะไม่ออกเป็นสีเขียวสด แต่จะออกเป็นสีเขียว
อ่อนอมเหลือง สีเขี้ยวขี้ม้า สีเขียวแก่ และเขียวอมน้ําตาล อ่อน-เข้มตามจํานวนครั้งที่ย้อม เป็นสีที่มักทอคู่กับโทนสีเหลือง สีน้ําตาล
และสีคราม ไม่ค่อยพบทอเป็นสีเดียวบนผ้าฝ้าย
กลุ่มโทนสีเหลือง

ภาพ 11 โทนสีเหลือง
ความโดดเด่นในท้องถิ่น เป็นสีเหลืองที่ออกสีค่อนข้างอ่อน เป็นเหลืองไข่สีนวล หรือเป็นเหลืองอมน้ําตาล อ่อน-เข้มตาม
จํานวนครั้งที่ย้อม ไม่ออกสีเหลืองสดเพราะเป็นสีเปลือกไม้จะได้สีที่เป็นธรรมชาติไม่สด มีทอเป็นสีหลักสีเดียวอยู่บ้าง แต่ส่วนใหญ่
มักจะปนอยู่กับสีอื่นอย่างเช่น สีน้ําตาล สีเขียว และสีคราม
- ด้านเอกลักษณ์ลวดลายผ้าของผ้าพื้นถิ่นสกลนคร ที่เก็บรวบรวมข้อมูลได้จากแบบสอบถามด้านเอกลักษณ์ของผ้าทอพื้น
ถิ่น 4 ลําดับ ลวดลายที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ผ้าพื้นถิ่น
กลุ่มลวดลายเรขาคณิต

ภาพ 12 ลวดลายเรขาคณิต
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- รูปทรงสามเหลี่ยมแบบต่างๆ และรูปทรงของสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดมาประกอบกันเป็นลวดลาย มีการนําจุดและเส้นสร้าง
เป็นรูปทรงเรขาคณิต เส้นตรง และเส้นที่หักงอจนเกิดเป็นทรงตะขอ
- มีลวดลายต่อกันทั้งผืนผ้าอยู่ประมาณ 80 - 100% ของผ้าทอ
กลุ่มลวดลายพรรณไม้-นาค

ภาพ 13 ลวดลายพรรณไม้-นาค
- ส่วนใหญ่ที่เด่นจะเป็นลายต้นสน ซึ่งเลียนแบบมาจากธรรมชาติของต้นสน ลักษณะเป็นเส้นหักงอจับกันเป็นช่อเลียงจาก
เล็กลงไปหาใหญ่ ลายนาคจะเป็นเส้นที่หักปลายหัวให้งอเหมือนหัวพญานาคมักอยู่รวมกับลายต้นสนเป็นหลัก
- ลายต้นสนจะมีลวดลายอยู่ 50% ของผ้าทอหรือครึ่งผืนจากส่วนล่างถึงส่วนกลาง ลายนาคจะมีลวดลายอยู่เต็มผืนหากเป็น
ลายนาคอย่างเดียว ประมาณ 80%ของผ้า แต่ถ้าอยู่รวมกับลายต้นสนจะมีลวดลายแค่ 50% หรือครึ่งผืนของผ้าทอ
กลุ่มลวดลายขอ(หวี)-โคม

ภาพ 14 ลวดลายขอ(หวี)-โคม
- ลายขอจะเป็นเส้นหรือจุดเรียงต่อกันและหักงอจนเป็นรูปตะขอหรืออีกชื่อ คือ ลายหวี ส่วนลายโคมจะเป็นรูปข้าวหลามตัด
หรือสามเหลี่ยมที่เป็นเส้นหรือจุดเรียงกัน
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- ลายขอมีลายอยู่เต็มผืนผ้าต่อกันเป็นลายใหญ่ 80% ลายโคมจะ กระจายตัวออกไม่เชื่อมต่อกัน มีลายอยู่ 80%ของผ้าทอ
สัตว์ (จําพวกลายแมงกระเบื้อหรือผีเสื้อจะพบมากที่สุด)

ภาพ 15 แมงกระเบื้อหรือผีเสื้อ
- ลายแมงกระเบื้ อหรื อผี เ สื้ อ เป็น ลายสั ต ว์ ที่ นิย มมากลายหนึ่ ง เลี ย นแบบจากรู ป แบบของผี เ สื้ อ ในธรรมชาติ ลายเต่ า
เลียนแบบมาจากกระดองของเต่าที่มีรูปแบบหลายแฉก ปีกนก เป็นลายที่นิยมทออีกลายหนึ่งมีความละเอียดของลายอย่างเด่นชัด
เลียนแบบมาจากปีกของนกเวลากางออก
- ลายแมงกระเบื้อหรือผีเสื้อ มี ลายอยู่เต็มผืนผ้าต่อกันเป็นลายใหญ่ 90% ของผืนผ้า ลายเต่ามี ลายอยู่เต็มผืนผ้าต่อกันเป็น
ลายใหญ่ 80% ของผืนผ้า ปีกนกเป็นลายที่นิยมทออีกลาย ซึ่งมีหลายละเอียดต่อกันเป็นลายใหญ่ 90% ของผืนผ้า
ผลการวิจัยแนวทางการออกแบบศิลปหัตถกรรมผ้าพื้นถิ่นจังหวัดสกลนคร
1.1 สรุปผลแนวทางการออกแบบศิลปหัตถกรรมผ้าพื้นถิ่นจังหวัดสกลนคร ได้แบ่งออกเป็น 4 แนวทางดังนี้
แนวทางที่ 1 New Of Future กลุ่มโทนสีฟ้า-สีน้ําเงิน และสีขาว (Blue Colors Tone)
- กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่นํามาออกแบบในแนวทาง คือ ผ้าผืน เครื่องประกอบการแต่งกาย (ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่และเนคไท)
และของตกแต่งบ้าน
- โทนสีที่นําไปใช้ในการออกแบบลวดลาย

ภาพ 16 โทนสีที่นําไปใช้ในการออกแบบลวดลาย
- กลุ่มลวดลายต้นแบบ คือ กลุ่มลวดลายรูปทรงเรขาคณิต กลุ่มลวดลายขอ(หวี) กลุ่มลวดลายโคม ซึ่งมีรูปทรงลายเป็น
เรขาคณิต
- กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทํางานจนถึงวัยกลางคนอายุตั้งแต่ 20-39 ปี ทั้งชายและหญิง ได้ทั้งผู้บริโภค
ในท้องถิ่นและกลุ่มนักท่องเที่ยว
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กลุ่มโทนสีฟ้า-สี
น้ําเงิน และสี
ขาว (Blue
Colors Tone)
กลุ่มคนสมัยใหม่
อิสระ ไร้กฏเกณฑ์
ความสุขและความหวัง

New Of
Future

ผ้าผืน
เครื่อง
ประกอบการแต่ง
กาย และของ
ตกแต่งบ้าน

กลุ่มลวดลาย
ต้นแบบ มี
รูปทรงเป็นแบบ
เรขาคณิต

ภาพ 17 แผนภูมิแนวทางที่ 1 และ Inspiration-concept เพื่อประยุกต์ใช้ในการออกแบบผ้าทอและผลิตภัณฑ์แนวทางที่ 1
แนวทางที่ 2 Culture City กลุ่มโทนสีน้ําตาล-สีส้ม (Brown Colors Tone)
- กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่นํามาออกแบบในแนวทาง คือ ผ้าผืน เครื่องประกอบการแต่งกาย (ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่และเนคไท)
และของตกแต่งบ้าน
- โทนสีที่นําไปใช้ในการออกแบบลวดลาย

ภาพ 18 โทนสีทนี่ ําไปใช้ในการออกแบบลวดลาย
- กลุ่มลวดลายต้นแบบ คือ กลุ่มลวดลายพรรณไม้ กลุ่มลวดลายนาค ซึ่งเป็นลายที่ใช้มอบให้ผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้ที่เคารพนับถือ
- กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มวัยผู้ใหญ่ ผู้ชาย-ผู้หญิง อายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป
กลุ่มโทนสี
น้ําตาล-สีส้ม
(Brown Colors
Tone)
ผ้าผืน
เครื่องประกอบการ
แต่งกาย และของ
ตกแต่งบ้าน

กลุ่มวัยผู้ใหญ่
พื้นถิ่นและชุมชน

Culture
City
กลุ่มลวดลาย
พรรณไม้ลายนาค

คุณค่าทางวัฒนธรรม
ความอบอุ่น ทรงพลัง
ความน่าเชื่อถือ

ภาพ 19 แผนภูมิแนวทางที่ 2 และ Inspiration-concept เพื่อประยุกต์ใช้ในการออกแบบผ้าทอและผลิตภัณฑ์แนวทางที่ 2
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แนวทางที่ 3 Freshness Of Natural กลุ่มโทนสีขาว-สีเขียว (Green Colors Tone)
- กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่นํามาออกแบบในแนวทาง คือ ผ้าผืน เครื่องประกอบการแต่งกาย (ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่และเนคไท)
และของตกแต่งบ้าน
- โทนสีที่นําไปใช้ในการออกแบบลวดลาย

ภาพ 20 โทนสีทนี่ ําไปใช้ในการออกแบบลวดลาย
- กลุ่มลวดลายต้นแบบ คือ กลุ่มลวดลายพรรณไม้ประเภทลายต้นสนซึ่งเลียนแบบมาจากธรรมชาติของต้นสน
กลุ่มลวดลายเรขาคณิตมาจากรูปทรงสี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม และกลุ่มลวดลายสัตว์พวกผีเสื้อและปีกนก
- กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มวัยรุ่น และกลุ่มวัยผู้ใหญ่ ตั้งแต่อายุ 20-59 ปี และวัยผู้สูงอายุตั้งแต่อายุ 60 ปี ขึ้นไป ได้ทั้ง
ผู้บริโภคในท้องถิ่นและกลุ่มนักท่องเที่ยว
กลุ่มสีขาว-สี
เขียว (Green
Colors Tone)
ผ้าผืน
เครื่องประกอบการ
แต่งกาย และของ
ตกแต่งบ้าน

ทุกเพศวัย
ชีวิตใหม่

Freshness
Of
Natural
กลุ่มลวดลาย
พรรณไม้
ลวดลาย
เรขาคณิต ลาย
สัตว์

ความสดชื่นเบิกบาน
การบําบัดร่างกานและ
จิตใจ
ปลอดโปร่ง นุม่ นวล

ภาพ 21 แผนภูมิแนวทางที่ 3 และ Inspiration-concept เพื่อประยุกต์ใช้ในการออกแบบผ้าทอและผลิตภัณฑ์แนวทางที่ 3
แนวทางที่ 4 Enjoy To Play กลุ่มโทนสีแดง (Red Colors Tone)
- กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่นํามาออกแบบในแนวทาง คือ ผ้าผืน เครื่องประกอบการแต่งกาย (ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่และเนคไท) และ
ของตกแต่งบ้าน
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- โทนสีที่นาํ ไปใช้ในการออกแบบลวดลาย

ภาพ 22 โทนสีทนี่ ําไปใช้ในการออกแบบลวดลาย
- กลุ่มลวดลายต้นแบบ คือ กลุ่มลวดลายขอ(หวี) ลายโคม และลวดลายเรขาคณิต ซึ่งมีรูปทรงลายเป็นเรขาคณิตเชื่อมต่อกัน
- กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มวัยรุ่น และกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทํางานจนถึงวัยกลางคน อายุตั้งแต่ 20-39 ปี ทั้งชายและหญิงได้ทั้ง
ผู้บริโภคในท้องถิ่นและกลุ่มนักท่องเที่ยว

ผ้าผืน
เครื่อง
ประกอบการแต่ง
กาย และของ
ตกแต่งบ้าน

กลุ่มโทนสี
แดง (Red
Colors
Tone)
Enjoy To
Play
กลุ่มลวดลาย
ขอ(หวี) ลาย
โคม และ
ลวดลาย
เรขาคณิต

กลุ่มคนรุ่นใหม่และวัยรุ่น
ความสนุกสนานและคึก
คะนอง
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ลูกเล่นที่เชื่อมต่อกัน
พลัง

ภาพ 23 แผนภูมิแนวทางที่ 4 และ Inspiration-concept เพื่อประยุกต์ใช้ในการออกแบบผ้าทอและผลิตภัณฑ์ แนวทางที่ 4
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1.1.1

ผลการวิเคราะห์แบบประเมินความเหมาะสมของแนวทางการออกแบบศิลปหัตถกรรมผ้าพื้นถิ่นจังหวัด
สกลนคร เพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์แบบประเมินความเหมาะสมของแนวทางการออกแบบศิลปหัตถกรรมผ้าพื้นถิ่นจังหวัดสกลนครจาก
ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ โดยรวมในแต่ละด้านเพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์

ข้อ

1
2
3
4

แนวทาง

แนวทางที่
1
แนวทางที่
2
แนวทางที่
3
แนวทางที่
4

x

S.D

ด้านการสื่อถึง
เอกลักษณ์ของ
ผ้าพื้น
ถิ่นจังหวัด
สกลนคร
S.D
x

4.67

0.35

4.50

3.67

0.76

4.17
3.75

ด้านความ
สวยงาม
สีสัน และ
ลวดลาย

ด้านวัสดุ
และการผลิต

ด้านวัสดุ
และการผลิต
S.D

รวม

ระดับ
ความ
คิดเห็น

อันดับ

x

S.D

x

0.47

4.67

0.47

4.67

0.47 4.63 0.44

มาก
ที่สุด

1

3.50

0.88

3.93

0.84

3.67

0.74 3.69 0.81

มาก

4

0.88

3.92

0.75

4.33

0.94

4.33

0.94 4.19 0.88

มาก

2

0.65

3.67

0.56

3.93

0.84

3.78

0.90 3.78 0.74

มาก

3

x

S.D

จากตารางที่ 4 ผลการประเมินการแนวทางการออกแบบศิลปหัตถกรรมผ้าพื้นถิ่นจังหวัดสกลนคร จากผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ออกแบบจํานวน 3 คน มีความเห็นสอดคล้องกันว่าแนวทางการออกแบบศิลปหัตถกรรมผ้าพื้นถิ่นจังหวัดสกลนครมีความเหมาะสม
มากถึงมากที่สุด โดยเรียงลําดับดังนี้
อันดับที่ 1 แนวทางที่ 1 New of future มีค่าความเหมาะสมมากที่สุด
อันดับที่ 2 แนวทางที่ 3 Freshness Of Natural มีค่าความเหมาะสมมาก
อันดับที่ 3 แนวทางที่ 4 Enjoy To Play มีค่าความเหมาะสมมาก
อันดับที่ 4 แนวทางที่ 2 Culture City มีค่าความเหมาะสมมาก
1.1.2. สรุปผลโครงสร้างรวมแนวทางการออกแบบศิลปหัตถกรรมผ้าพื้นถิ่นจังหวัดสกลนคร จากแนวทางทั้ง 4 ที่ได้จาก
การเก็บรวบรวมข้อมูลและนํามาวิเคราะห์หา สามารถสรุปเป็นโครงสร้างรวมของแนวทางการออกแบบศิลปหัตถกรรมผ้าพื้นถิ่น
จังหวัดสกลนคร ได้ดังนี้
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ภาพ 24 โครงสร้างรวมแนวทางการออกแบบศิลปหัตถกรรมผ้าพื้นถิ่นจังหวัดสกลนคร
ที่มา : จัดทําโดย รัชนิกร กุสลานนท์
2. ผลการวิจัยแนวทางการออกแบบศิลปหัตถกรรมผ้าพื้นถิ่นจังหวัดสกลนคร นํามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่อง
ประกอบการแต่งกาย ผู้วิจัยจะนําองค์ความรู้ที่ได้มาประยุกต์สู่การออกแบบลวดลายผ้าทอพื้นถิ่นในจังหวัดสกลนคร เพื่อให้เกิดเป็น
ลวดลายใหม่ๆและผลิตภัณฑ์ที่ประยุกต์มาจากแนวทางการออกแบบศิลปหัตถกรรมผ้าพื้นถิ่นจังหวัดสกลนครทั้ง 4 แนวทางโดยใช้
หลักการออกแบบลวดลายทอ-จักสาน ของพีนาลิน สาริยา (2549: หน้า 124) ซึ่งผู้วิจัยได้คํานึงถึงข้อจํากัดของพื้นที่ในการออกแบบ
ลวดลายทอ-จักสาน กรณีเป็นลวดลายทอ-จักสานที่ได้ผลงานเป็น 2 มิติ คือ ลักษณะแบน มีความกว้าง ความยาวเท่านั้น
ผู้วิจัยได้ศึกษาขนาดของฟืมที่ใช้ในการทอผ้าพื้นถิ่นรวมกับเครื่องทอแบบตั้งในจังหวัดสกลนครโดยมีขนาดหน้ากว้างของฟืม
ทอผ้าอยู่ที่ 35 เซนติเมตร, 50-65 เซนติเมตร, 80-85 เซนติเมตร, 100-120 เซนติเมตร และ 130-140 เซนติเมตร ซึ่งในการออกแบบ
ลวดลายผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นถิ่นจังหวัดสกลนครที่ประยุกต์ใช้องค์ความรู้มาออกแบบลวดลายผ้าทอนี้ ลวดลายที่ออกแบบสามารถทอ
ได้ตั้งแต่ฟืมที่มีหน้ากว้าง 50-65 เซนติเมตรขึ้นไป
จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลที่สามารถสร้างแนวทางการออกแบบทั้ง 4 และเกิดเป็นองค์ความรู้ในการ
นํามาประยุกต์ใช้สร้างลวดลายผ้าทอพื้นถิ่นจังหวัดสกลนคร โดยมีขั้นตอนการออกแบบลวดลายผ้าทอ ดังต่อไปนี้
2.2.1. สรุปผลการออกแบบและพัฒนาลวดลายผ้าทอจากแนวทางการออกแบบศิลปหัตถกรรมผ้าทอพื้นถิ่นจังหวัด
สกลนคร เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในการทําผลิตภัณฑ์จากผ้าทอพื้นถิ่น โดยผู้วิจัยเลือกแนวทางที่จะนํามาออกแบบและพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์ 1 แนวทาง ซึ่งเลือกจากการประเมินความเหมาะสมของแนวทางการออกแบบศิลปหัตถกรรมผ้าพื้นถิ่นจังหวัดสกลนครจาก
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ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ โดยผู้วิจัยได้เลือกแนวทางที่ 1 New Of Future มีค่าความเหมาะสมมากที่สุดมาออกแบบและพัฒนา
เป็นผลิตภัณฑ์จริง

ภาพ 25 แนวทางการพัฒนาลวดลายผ้าทอพื้นถิ่นจังหวัดสกลนคร แนวทางที่ 1 New Of Future

ภาพ 26 แบบร่างการออกแบบและพัฒนาลวดลายผ้าทอพื้น จากแนวทางที่ 1 New Of Future
สรุปผลการวิจัย ผู้วิจัยสามารถสรุปผลของรูปแบบลวดลายที่ออกแบบจากแนวทางการออกแบบศิลปหัตถกรรมผ้าทอพื้น
ถิ่นจังหวัดสกลนครตามลําดับได้ดงั นี้
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ตารางที่ 5 การวิเคราะห์การประเมินความเหมาะสมการออกแบบและพัฒนาลวดลายผ้าทอพื้น จากแนวทางที่ 1 New Of Future

ข้อ

1
2
3
4
5

รูปแบบ

รูปแบบที่ 1
รูปแบบที่ 2
รูปแบบที่ 3
รูปแบบที่ 4
รูปแบบที่ 5

ด้านความ
สวยงาม สีสัน
และลวดลาย
̅
4.50
3.42
5.00
3.33
3.58

S.D
0.47
0.47
0.00
0.47
0.56

ด้านรูปแบบ
รูปทรงของ
ผลิตภัณฑ์
̅
4.17
3.50
5.00
3.33
3.67

S.D
0.24
0.47
0.00
0.47
0.47

ด้านการสื่อถึง
เอกลักษณ์ของ ด้านวัสดุ และ
ผ้าพื้นถิ่นจังหวัด
การผลิต
สกลนคร
S.D
S.D
̅
̅
3.83 0.44 4.58 0.47
4.00 0.82 4.25 0.91
4.67 0.47 4.84 0.24
4.42 0.47 4.59 0.47
4.25 0.65 4.59 0.47

ด้านความ
จําเป็น และ
ความต้องการ
̅
4.33
4.17
4.42
4.25
4.17

S.D
0.35
0.88
0.35
0.47
0.35

รวม
̅
4.28
3.87
4.79
3.98
4.05

ระดับ
ความ
คิดเห็น

S.D
0.39
มาก
0.71
มาก
0.21 มากทีส่ ุด
0.47
มาก
0.50
มาก

จากตารางลวดลายที่สามารถนํามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นถิ่นจังหวัดสกลนครได้จริง คือ รูปแบบที่ 3 ซึ่งนํามาทอเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบในตารางที่ 4.32 โดยผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับลวดลายมากที่สุด คือ ผ้า
ผืนและเครื่องประกอบการแต่งกาย (ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ เนคไท) มีค่าความเหมาะสมมากที่สุด ( x̄ = 4.67) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D. = 0.47)

ภาพ 27 รูปแบบที่ 3 ลวดลายผ้าทอที่พัฒนามาจากแนวทางการออกแบบที่ 1 New Of Future ที่นาํ มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เครื่อง
ประกอบการแต่งกาย (ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ เนคไท)
2.2.2. ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มตี ่อผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ ที่เกิดจากแนวทางการออกแบบศิลปหัตถกรรมผ้าทอ
พื้นถิ่นจังหวัดสกลนคร โดยผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจทีม่ ีตอ่ ผลิตภัณฑ์จากการประยุกต์ใช้แนวทางการออกแบบ
ศิลปหัตถกรรมผ้าพื้นถิ่นจังหวัดสกลนคร จํานวน 200 คน
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ตารางที่ 6 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มผู้บริโภคที่มตี ่อผลิตภัณฑ์จากการประยุกต์ใช้แนว
ทางการออกแบบศิลปหัตถกรรมผ้าพื้นถิ่นจังหวัดสกลนคร
รูปแบบที่ 1
ข้อ

รายการ

1
2
3
4

ความพึงพอใจด้านความสวยงาม
ความพึงพอใจด้านประโยชน์ใช้สอย
ความพึงพอใจด้านการสื่อถึงเอกลักษณ์ของผ้าพื้นถิ่นจังหวัดสกลนคร
ความพึงพอใจด้านความจําเป็นและความต้องการ
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่รวมทุกด้าน

n=200
S.D
x̄
4.60 0.49
4.42 0.63
4.59 0.54
4.78 0.50
4.60 0.54

ระดับ
ความคิดเห็น
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สดุ

จากตารางผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์ผ้าคลุม ไหล่จากการประยุกต์ใช้แนวทางการออกแบบ
ศิลปหัตถกรรมผ้าพื้นถิ่นจังหวัดสกลนคร สามารถสรุปผลรวมทุกด้านได้ดังนี้ ความพึงพอใจรวมทุกด้านมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมาย ( x̄ = 4.60, S.D. = 0.54) โดยได้ผลความพึงพอใจจากผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 200 คน มีความพึงพอใจต่อ
ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นจากแนวทางการออกแบบศิลปหัตถกรรมผ้าทอพื้นถิ่นจังหวัดสกลนคร แนวทางที่ 1 New Of Future อยู่ใน
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด

อภิปรายและสรุปผล

ภาพ 28 fashion การนําเสนอผลิตภัณฑ์ผ้าคลุ่มไหล่ ที่เกิดจากแนวทางการออกแบบศิลปหัตถกรรมผ้าพื้นถิ่นจังหวัดสกลนคร
แนวทางที่ 1 New of future
จากการศึ ก ษาและเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ของศิ ลปหั ต ถกรรมผ้ า พื้ น ถิ่ น จั ง หวั ด สกลนคร เพื่ อ ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ผู้วิจัยได้เริ่มศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเริ่มต้นจากการศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ที่มีอยู่ในท้องถิ่นจังหวัดสกลนครเพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมูลวิถีชีวิต ผ้าที่สวมใส่ และลวดลายผ้าของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ เพื่อมาวิเคราะห์หาเอกลักษณ์ของผ้าทอที่มีอยู่ในพื้นถิ่น
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จังหวัดสกลนคร จนสามารถรวบรวมลายผ้าทอในท้องถิ่นของจังหวัดสกลนครที่เป็นลวดลายโบราณและลายดั้งเดิมได้ และนําข้อมูลมา
วิเคราะห์เพื่อหาลวดลายและสีสันที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะในท้องถิ่นสกลนคร
ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้สามารถสร้างเป็นแนวทางการออกแบบ โดยเริ่มจากการทดลองย้อมเส้นใย
ฝ้ายเพื่อหาเอกลักษณ์ของสีสันที่มีในท้องถิ่น และวิเคราะห์หาลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมจากผ้าทอที่มีการทอสืบทอดกันมาอย่าง
ช้านาน จนได้ลายผ้าต้นแบบที่สื่อถึงเอกลักษณ์ นําลวดลายและสีสันของผ้าทอพื้นถิ่นเหล่านั้นจัดทําเป็นแบบสอบถามด้านเอกลักษณ์
ผ้าทอพื้นถิ่นจังหวัดสกลนคร เพื่อให้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญผ้าทอพื้นถิ่น นักวิชาการวัฒนธรรม ผู้จําหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ในศูนย์ otop
centerและผู้ทอผ้าในจังหวัดสกลนคร เป็นผู้ตอบประเมินแบบสอบถาม และจากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญทําให้ทราบถึงเอกลักษณ์
ที่แท้จริงของผ้าทอพื้นถิ่น ทําให้สามารถสร้างเป็นแนวทางการออกแบบได้ 4 แนวทาง คือ New Of Future, Culture City,
Freshness Of Natural และ Enjoy To Play ซึ่งแนวทางที่ได้สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบลวดลายผ้าทอรูปแบบใหม่
เพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มผู้บริโภค โดยสื่อถึงเอกลักษณ์สีสันและลวดลายเดิมของผ้าทอพื้นถิ่นจังหวัดสกลนคร จน
เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าผืนและเครื่องประกอบการแต่งกาย (ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ เนคไท) ที่มีรูปแบบของลวดลายผ้าทอที่พัฒนามาจาก
แนวทางการออกแบบศิลปหัตถกรรมผ้าทอพื้นถิ่นจังหวัดสกลนคร แนวทางที่ 1 New Of Future
โดยงานวิจัยนี้ได้สอดคล้องกับโครงการวิจัย เรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการออกแบบ ด้านการผลิต และกระบวนการ
นําเสนอผลิตภัณฑ์จากผ้าทอย้อมสีธรรมชาติเชิงธุรกิจแบบองค์รวมเพื่อพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมผ้าทอย้อมสีธรรมชาติในชุมชน
ท้องถิ่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และงานวิจัยเรื่องคุณลักษณะผ้าไทยตามความต้องการของนักออกแบบเสื้อผ้า ซึ่ง
งานวิจัย 2 เรื่องมีจุดประสงค์และผลของการวิจัยที่สอดคล้องกันกับเรื่องการศึกษาและพัฒนาศิลปหัตถกรรมผ้าพื้นถิ่นจังหวัดสกลนคร
เพื่อประยุกต์สู่แนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่ผู้วิจัยได้ศึกษาและพัฒนาเพื่อให้เกิดแนวทางการออกแบบผ้าพื้นถิ่นที่มีในท้องถิ่นรูป
แบบเดิมๆให้มีความหลากหลาย สามารถขยายรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากผ้าทอพื้นถิ่นให้มีความน่าสนใจและตรงตามความต้องการ
ของผู้บริโภค และช่วยเผยแพร่ผ้าทอในท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยผ่านกระบวนการออกแบบผ้าทอพื้นถิ่นจากแนวทางการ
ออกแบบของผู้วิจัยที่กําหนดไว้ให้ และสามารถนําผลการวิจัยที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ได้อีกหลากหลาย โดยนํา
แนวทางการออกแบบ 4 แนวทาง ที่ได้จากการวิจัยไปสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ภายในชุมชนหรือกลุ่มทอผ้าเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น
ให้เป็นที่รู้จักและมีรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่สามารถดึงดูดกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มผู้บริโภคใหม่ได้
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับความเชื่อในพิธีกรรมฌาปนกิจและวิถีการออกแบบตามแนวทางเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ เพื่อนํามาออกแบบภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ในพิธีฌาปนกิจของพุทธศาสนิกชน มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยไว้ 3 ประการ คือ
1) เพื่อศึกษาเกี่ยวกับความเชื่อในพิธีกรรมฌาปนกิจและวิถีการออกแบบตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 2) เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์
สําหรับงานฌาปนกิจในพุทธศาสนาตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์และประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและ 3) เพื่อประเมิน
ความพึง พอใจในผลิต ภัณฑ์ที่พั ฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจสร้า งสรรค์โดยการจั ด การสนทนาแบบกลุ่ม ผลจากการศึกษาพบว่ า
ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ในพิธีฌาปนกิจที่มีความเหมาะสมในการนํามาออกแบบประกอบไปด้วย 1) หีบศพ 2) ฐานวางหีบศพ 3) โต๊ะหมู่
บูชา 4) เตียงรดน้ําศพ 5) ขาตั้งรูป 6) ที่ตั้งพวงหรีด 7) รูปภาพของผู้วายชนม์ 8) เครื่องประกอบพิธีกรรมอื่นๆ ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ใช้ใน
การประกอบพิธีกรรมเหล่านั้นยังคงรูปแบบเดิม โดยยึดแนวทางการออกแบบตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์พบว่าจากรูปแบบแนว
ทางการพัฒนาที่มีความสอดคล้องกับงานวิจัยครั้งนี้มาใช้ 3 แนวทาง เพื่อนามาพัฒนางานออกแบบในเบื้องต้นให้เป็นรูปธรรม ดังนี้
1) วิธีคิดแบบนอกกรอบและไม่ยึดติดรูปแบบเดิม 2) การผสมผสาน ศิลปวัฒนธรรม และ ประวัติศาสตร์ 3) การนําเทคโนโลยีมา
สนับสนุน สินค้าและการบริการตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ แสดงถึงช่องว่างของการออกแบบและพัฒนาในตัวของอุปกรณ์
เหล่านี้ให้เหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน ซึ่งการนําแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยผลการประเมิน 3 แบบแรกที่ได้คะแนนสูงสุด
ตามลําดับได้แก่ แบบที่ 9 มีค่าเฉลี่ย ( x̄ = 4.09) แบบที่ 2 มีค่าเฉลี่ย ( x̄ = 3.91) และแบบที่ 7 มีค่าเฉลี่ย ( x̄ =3.82)
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มีความเหมาะสมที่จะนําไปออกแบบ (Sketch design) ในส่วนขององค์ประกอบอื่นหลังจากนั้น ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน
วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ( x̄ ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และมีค่าคะแนนดังต่อไปนี้ แบบที่ 1 มีค่าเฉลี่ย
( x̄ =4.16,S.D.=0.774) แบบที่ 2 มีค่าเฉลี่ย ( x̄ =4,S.D.= 0.765) และ แบบที่ 3 มีค่าเฉลี่ย ( x̄ =3.95,S.D. = 1.037) จากผลคะแนน
ดังกล่าว แบบที่ 1เหมาะสมที่จะนําไปผลิตจริงมากที่สุด โดยมีจุดเด่นที่สามารถนําไปใช้ได้กับหีบเปล่าราคาต่ําที่สุดเนื่องจากการ
ตกแต่งเป็นแบบฝาครอบแบบตัดทอนมาจากลายไทย และง่ายต่อการจัดเก็บ และโทนสีที่ใช้เป็นสีขาวและสีทองเป็นหลักทําให้ไม่มี
ความรู้สึกของความน่ากลัว แต่ยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของพุทธศาสนพิธี
คําสําคัญ : การออกแบบภาพลักษณ์, เศรษฐกิจสร้างสรรค์, ผลิตภัณฑ์ในพิธีฌาปนกิจ,พุทธศาสนิกชน

ABSTRACT
This research aims to study on their belief in cremation rituals and way of design guidelines for the
creative economy . Designed to bring the image of the product in the funeral ceremonies of Buddhists. The
purpose of research over 1) to learn about the beliefs , rituals, cremation and way of design guidelines for the
creative economy 2) to design products that are used in cremation in Buddhism according to the economic
activity and assess expert opinions and 3) to assess satisfaction in the products developed by the creative
economy by organizing discussion groups. Results of the study showed that the image of the product in the
ceremonial cremation are appropriate in the design consisted of 1) Caskets 2) Base coffin 3) Altar 4) Body bed 5)
Stand Figure 6) wreath stand 7) Image of the deceased 8) other rituals . The products used in these rituals are
still original form, which the used to develop a preliminary design to concretely as follows 1) thinking outside
the box and not attached to the original form 2) a combination of art, culture and history, and 3) technological
support. Goods and services to the creative economy. Adhered to the original form as creative approach that
can be developed and applied to other funeral products. On the appropriateness to select the best model 3
and 1 are respectively the evaluation of 3 first Top Rated by including model no.9 average ( x̄ = 4.09) model
no. 2 average ( x̄ = 3.91) and model no. 7 average ( x̄ = 3.82) is appropriate to be applied to the design
(SKETCH. DESIGN) in most of the other elements next. By such components comprising . The altar casket base
coffin stand is Wreath Stand/ coffin bed /mushroom bodies incense candle and a vase of flowers, which were
evaluated by experts and 5 are analyzed by averaging ( x̄ ) and deviation . standard (SD) and the scores are as
follows: model set no. 1 average ( x̄ = 4.16,SD= 0.774) model set no. 2 average ( x̄ = 4 ,SD = 0.765) and model
set no.3 average ( x̄ = 3.95,SD. = 1.037) from results such as the one suitable to be produce with most realistic .
It highlights that can be applied to bare chest, the lowest price since finishing a truncated thai painting . And
easy storage And the color scheme is white and gold is mainly made no sense of feeling horrible. But
maintaining the identity of Buddhist ceremonies.
Keywords: design image, creative economy , products cremation ceremony buddhist
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บทนํา
งานฌาปนกิจ เป็นพิธีที่จัดขึ้นในโอกาสการเสียชีวิตของบุคคล ประเพณีเกี่ยวกับงานฌาปนกิจนั้นแตกต่างไปตามวัฒนธรรม
ความเชื่อ และศาสนาที่มีอิทธิต่อวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น แต่ในยุคสมัยที่ได้เปลี่ยนไปในระบบทุนนิยมมากขึ้น ทําให้การจัดงาน
ฌาปนกิจสามารถเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจต่อทางผู้ที่ได้รับว่าจ้างให้จัดงานมากยิ่งขึ้น บางกลุ่มที่จัดงานฌาปนกิจเพื่อให้เหมาะสมกับ
สถานะทางสังคมของผู้ตาย โดยมีทั้งทางภาคเอกชนและทางวัดเป็นผู้ดําเนินการ ซึ่งรูปแบบของการตกแต่งอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในงาน
ฌาปนกิจนั้น มีทั้ง ลวดลาย สี และ วัสดุ ที่แตกต่างกันนอกจากจะให้ความรู้สึกที่โศกเศร้าเสียใจ และหดหู่แล้วยังให้ความรู้สึกถึงความ
น่ากลัวที่ส่งผลในจํานวนความนิยมของผู้เข้าร่วมงานประเพณีนี้อีกด้วย
ปัจจุบันในงานฌาปนกิจของบุคคลสําคัญของท้องถิ่นในทางภาคเหนือของประเทศไทยและของชาวไทยเชื้อสายมอญ ซึ่งจะมี
การนําดอกไม้สดมาสร้างสีสันให้กับงานฌาปนกิจ การประดับตกแต่งด้วยลวดลายของเมรุจําลองหรือปราสาท รวมไปถึง ผลิตภัณฑ์ที่
ใช้ประกอบพิธีฌาปนกิจ โดยมีทั้งการนําลวดลายไทยเบื้องต้นมาใช้และลวดลายไทยขั้นสูงที่ใช้ในราชสํานัก ซึ่งลวดลายบางประเภท
นั้น บุคคลทั่วไปไม่สามารถที่จะนํามาใช้ และส่วนสําคัญเกี่ยวกับความเชื่อตามคติโบราณว่าห้ามเผาภาพ เทพเทวดา และในการ
ค้ น คว้ า เพิ่ ม เติ ม ของรู ป แบบของการออกแบบเกี่ย วกั บ งานฌาปนกิจ พบว่ า ยั ง มี ก ารประกวดแข่ ง ขั น การออกแบบโลงศพในเชิ ง
สร้างสรรค์ รวมไปถึงการเพ้นท์ลายลงบนโลงศพ
ด้วยสถานะทางสังคมของคนในปัจจุบันและรูปแบบการดําเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่ที่ได้เปลี่ยนแปลงจากเดิม วิถีแห่งความคิด
ที่เปิดกว้างและหลากหลาย ทําให้สิ่งที่ตอบสนองความต้องการของคนรุ่นใหม่เกิดขึ้นมากมาย ซึ่งจากการค้นคว้าพบว่าการส่งออกของ
สินค้าสร้างสรรค์ของไทยยังอยู่ในระยะเริ่มต้น อาคม เติมพิทยาไพสิฐ (2552) โดยที่แนวคิดแห่งการสร้างสรรค์นั้นคือแนวปฏิบัติที่
สร้าง หรือ เพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการได้โดยที่ไม่ต้องใช้ทรัพยากรมากนัก แต่ใช้ความคิด สติปัญญา และความสร้างสรรค์ให้มาก
ขึ้นเท่านั้น วรากรณ์ สามโกเศศ (2553) วัดในสมัยนี้ยังได้รับอิทธิพลของการออกแบบให้ต่างออกไปจากเดิม อาทิเช่น วัดป่ามัฌฌิมา
วาส บ้านดงเมือง ต.ลําพาน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นวัดที่ออกแบบโดย รศ.ดร. ภิญโญ สุวรรณคีรี ซึ่งมีการออกแบบได้อย่างเรียบ
ง่ายด้วยการตัดทอนลวดลายไทยออกไป แต่ยังคงไว้ซึ่งความรู้สึกสงบ เรียบง่าย

ภาพ 1 อุโบสถวัดป่ามัชฌิมาวาส ต.ลําพาน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
ที่มา : ถ่ายโดยผู้วิจัย 2554
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จากข้อมูลเบื้องต้นดังกล่าวผู้วิจัยพบว่าการนําแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์มาใช้ คือ อาคม เติมพิทยาไพสิฐ (2552) การ
นําเอาแนวคิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ (Knowledge) การศึกษา (Education) การสร้างสรรค์
ผลงาน (Creativity) และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสม
ความรู้ของสังคม และเทคโนโลยี/นวัตกรรมสมัยใหม่ โดยการที่จะนํามาใช้ในงานฌาปนกิจนั้นยังขาดการศึกษาถึงความต้องการของ
ประชาชนทั่วไป และเครื่องใช้จําเป็นในงานฌาปนกิจนั้นยังเต็มไปด้วยความเชื่อเดิมทั้งในรูปแบบของพิธีกรรม และรูปลักษณ์ของ
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งหากนําแนวคิดของเศรษฐกิจสร้างสรรค์มาใช้กับการออกแบบในครั้งนี้ได้ และสามารถตอบความต้องการของประชาชน
ทั่วไปได้โดยไม่ขัดต่อความเชื่อเดิม ก็จะสามารถนําวิธีการในการดําเนินงานวิจัยไปใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์อื่นได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาเกี่ยวกับความเชื่อในพิธีกรรมฌาปนกิจและวิถีการออกแบบตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์
2.เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในงานฌาปนกิจในพุทธศาสนาตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์และประเมินความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ
3.เพื่อประเมินความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยการจัดการสนทนาแบบกลุ่ม

วิธีดําเนินการวิจัย
1.ศึกษาภาพลักษณ์ของพิธีฌาปนกิจตามแนวทางพุทธศาสนาจากการสังเกตในวัดด่าน พระรามสาม และร้านค้าที่จัด
จําหน่ายหีบศพ รวมไปถึงงานวิจัย บทความ ทั้งในประเทศและนอกประเทศที่เกี่ยวข้องกับกับงานฌาปนกิจ
2.สร้ า งแบบสอบถามโดยครอบคลุ ม เนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ ความเห็ น ในพิ ธี ฌ าปนกิ จ ลั ก ษณะเดิ ม และความคิ ด เห็ น ในการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบของผลิตภัณฑ์เพื่อหาข้อมูลเบื้องต้น จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 200 คน ที่มางานฌาปนกิจในวัดด่าน พระรามสาม
3.นําข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมากําหนดทิศทางในการออกแบบ โดยมีแบบร่างจํานวน 9 แบบร่างและนําแบบสอบถาม
ไปประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 ท่าน ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยทําการออกแบบร่างเฉพาะหีบศพในเบื้องต้นเป็นลําดับแรก เพื่อนําไปปรับ
ใช้กับการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นองค์ประกอบในฌาปนกิจพิธีตามลําดับต่อไป
4.นําแบบร่างที่ได้ลําดับคะแนนสูงสุด 3 ลําดับแรก นํามาออกแบบผลิตภัณฑ์องค์ประกอบให้เข้าชุดกันและนําไปประเมิน
โดยแบบสอบถามมีเนื้อหาที่ครอบคลุมกับกรอบแนวคิดดังนี้ วิธีคิดแบบนอกกรอบ โดยไม่ยึดติดรูปแบบเดิม ด้วยการผสมผสานศิลปะ
วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ การนําเทคโนโลยีมาสนับสนุนสินค้าและการบริการอย่างสร้างสรรค์ จากผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 ท่าน
5.สร้างต้นแบบเพื่อจําลองพิธีฌาปนกิจและบันทึกภาพ เพื่อ ประเมินความพึงพอใจโดยการจัดการสนทนากลุ่มย่อย
(โฟกัส กรุ๊ป)
6. นําผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้เชี่ยวชาญ มาวิเคราะห์และสรุปผลเป็นข้อมูลเพื่อนําเสนอในงานวิจัยต่อไป

นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย
ผลิตภัณฑ์ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในงานฌาปนกิจของพุทธศาสนิกชนซึ่งประกอบไปด้วย หีบศพ ,เตียงรดน้ําศพ, ขาตั้งรูป,
โต๊ะหมู่บูชา,
พิธีกรรมฌาปนกิจ หมายถึง การจัดการงานศพภายในวัดในกรุงเทพมหานคร
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ประเมินความพึงพอใจ หมายถึง ประเมินความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อผลิตภัณฑ์ในงานฌาปนกิจที่
ออกแบบใหม่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ หมายถึง การนําแนวคิดในการเพิ่มมูลค่าสินค้ามาใช้โดยใช้ความคิด ความสร้างสรรค์ การผสมผสาน
ขององค์ความรู้ที่มีอยู่เดิมหรือคิดขึ้นมาใหม่ จากระบบ/วัสดุ ที่มอี ยู่แล้วมาใช้ในการออกแบบภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านพิธีกรรมทางศาสนา หมายถึง ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานฌาปนกิจ

ผลการวิจัย
ผู้วิจัยได้ทําการเก็บรวมรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากพุทธศาสนิกชน พบว่าองค์ประกอบที่ส่งผลให้เกิดบรรยากาศใน
ความเป็นงานฌาปนกิจโดยรวมอยู่ในระดับมาก จากค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ ( x̄ =3.68) และเมื่อพิจารณาโดยแยกเป็นส่วนย่อยดังต่อไปนี้
พบว่าเสียงบทสวดส่งผลต่อบรรยากาศในงานฌาปนกิจอยู่ในระดับมาก( x̄ = 4.31) รองลงมาได้แก่รูปภาพของผู้วายชนม์อยู่ในระดับ
มาก ( x̄ = 4.09) และผ้าม่านส่งผลต่อบรรยากาศในงานฌาปนกิจต่ําที่สุด( x̄ = 3.05) องค์ประกอบองค์ประกอบของรูปแบบผลิตภัณฑ์
ที่ใช้ในพิธีฌาปนกิจในรูปแบบเดิมที่ส่งผลให้เกิดความรู้สึกโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง จากค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ ( x̄ =3.41) และเมื่อ
พิจารณาโดยแยกเป็นส่วนย่อยดังต่อไปนี้ พบว่า
สีดําเป็นสีที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ในงานฌาปนกิจที่ส่งผลต่อบรรยากาศในงานฌาปนกิจมากที่สุดอยู่ในระดับมาก ( x̄ = 4.41)
รองลงมาคือสีขาวอยู่ในระดับมาก ( x̄ = 4.19) และสีแดงส่งผลน้อยที่สุดอยู่ในระดับน้อย ( x̄ = 2.23)
ด้านลวดลายประดับผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลมากที่สุดคือลายเทพนมอยู่ในระดับมาก ( x̄ = 4.08) รองลงมาคือลายลูกฟักก้ามปูอยู่
ในระดับมาก ( x̄ = 3.69) ซึ่งใกล้เคียงกันกับลายประจํายาม ( x̄ = 3.68) และลวดลายอื่นๆอยู่ในดับปานกลาง ( x̄ = 3.1)
ด้านวัสดุในการทําผลิตภัณฑ์ ไม้อัดส่งผลต่อความรู้สึกมากที่สุดอยู่ในระดับมาก ( x̄ = 3.85) รองลงมาคือไม้อัดปิดทับด้วย
วัสดุปิดผิว ( x̄ = 3.44) และน้อยที่สุดคือการใช้กระจกเงาตกแต่งอยู่ในระดับปานกลาง ( x̄ = 2.74)
ด้านโครงสร้างของหีบศพมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับใกล้เคียงกันการใส่ฝาครอบด้านบนส่งผลต่อความรู้สึกมากที่สุดอยู่ในระดับ
มาก ( x̄ = 3.63) รองลงมาคือการใส่ฐานรองด้านล่าง (x¯= 3.58) และน้อยที่สุดคือการแกะสลักไม้เพิ่มเติมอยู่ในระดับปานกลาง ( x̄ =
3.45)
ภาพลักษณ์ในงานฌาปนกิจที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก ( x̄ = 3.76) ผ้าม่านมีความเหมาะสมมาก
ที่สุดอยู่ในระดับมาก ( x̄ = 4.01) รองลงมาคือหีบศพและที่ตั้งพวงหรีดอยู่ในระดับมากเท่ากัน ( x̄ =3.81) ส่วนองค์ประกอบที่น้อย
ที่สุดที่สามารถปรับเปลี่ยนได้คือเสียงบทสวดอยู่ในระดับปานกลาง ( x̄ = 3.11)
ด้านจุดประสงค์ในการจัดงานฌาปนกิจตามความเห็นของกลุ่มตัวอย่างมากที่สุดคือเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้วาย
ชนม์และเพื่อไว้อาลัยผู้วายชนม์อยู่ในระดับมากเท่ากัน ( x̄ =4.42) รองลงมาคือเพื่อญาติได้ร่วมกันทําบุญอยู่ในระดับมาก ( x̄ =4.24)
จุดประสงค์ที่น้อยที่สุดคือเพื่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนอยู่ในระดับปานกลาง( x̄ =2.93)
ด้านรูปแบบงานฌาปนกิจที่ควรปรับปรุงคือสามารถทําให้ผู้ร่วมงานกระทําตามขั้นตอนได้อย่างเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
( x̄ = 4.18) รองลงมาคือสามารถทําให้ผู้ร่วมงานอยู่ร่วมงานจนจบพิธี ( x̄ =4.13) น้อยที่สุดคือให้ผู้ร่วมงานไม่เกิดความรู้สึกกลัวอยู่ใน
ระดับมาก ( x̄ =3.96)
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ด้านการเปลี่ยนแปลงไปสู่รูปแบบใหม่เห็นด้วยมากที่สุดคือการปรับปรุงรูปแบบของผลิตภัณฑ์ในงานฌาปนกิจอยู่ในระดับ
มาก ( x̄ =4.06) รองลงมาคือการใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันมาใช้ให้เกิดความน่าสนใจภายในงาน ( x̄ =3.65) และเห็นด้วยน้อยที่สุดคือ
การฉายวีดีทัศน์ ( x̄ =3.29)
ด้านความเหมาะสมต่อการเป็นผู้นําในการปรับเปลี่ยนรูปแบบในงานฌาปนกิจ เห็นด้วยมากที่สุดคือทางวัดอยู่ในระดับมาก
( x̄ =4.32) รองลงมาคือ ญาติของผู้วายชนม์อยู่ในระดับมาก ( x̄ =4.23) และน้อยที่สุดคือร้านค้าที่จัดจําหน่ายหีบศพอยู่ในระดับปาน
กลาง ( x̄ =3.34) และในส่วนขององค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ในรูปแบบเดิมที่ส่งผลต่อความรู้สึกน่ากลัวมากที่สุด คือ สีดํา ลายเทพ
พนม และการใช้ไม้อัด
จากข้อมูลข้างต้นผู้วิจัยได้ดําเนินการออกแบบร่างเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบในผลิตภัณฑ์ทั้งชุด จํานวนทั้งสิ้น 9 แบบ
ร่าง เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่านได้ประเมินการออกแบบในความเหมาะสมเพื่อที่จะคัดเลือกแบบที่เหมาะสมที่จะนําไปพัฒนาต่อให้
ครบองค์ประกอบโดยมีแบบร่างตามภาพที่ 1.2

ภาพ 2 แสดงภาพของแบบร่างจํานวน 9 แบบ
จําลองภาพเสมือนจริง
ภาพโดย : ฉันพชร นิลกําแหง (บันทึกภาพ 30 พฤษภาคม 2556)
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ในการออกแบบร่างนั้นได้คํานึงถึงความร่วมสมัยและให้มีความหมายในการตกแต่งหีบศพอยู่ด้วยรวมไปถึงการลดต้นทุนใน
การจัดจําหน่ายซึ่งสามารถใช้ร่วมกับหีบเปล่าราคาถูกได้ ส่วนการใช้สีดําสําหรับแบบร่างที่ 4 และ 5 นั้น นํามาใช้เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญ
ประเมินอีกครั้งหลังจากที่ได้เห็นถึงการนําไปตกแต่งหลังจากออกแบบร่างเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญได้ประเมินผลคะแนนที่ได้ตามการวิเคราะห์
มีดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ของระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในการตรวจประเมินแบบร่าง IDEA SKETCH
x̄ (N=5)
รายการการประเมิน (IDEA SKETCH)
แบบ แบบ แบบ แบบ แ บ บ แบบ แ บ บ แ บ บ แบบ
ที่ 1
1.วิธีคิดแบบนอกกรอบ และไม่ยึดติดรูป
แบบเดิม
1.1 การออกแบบไม่ยึดติดกับภาพลักษณ์เดิมของ
ผลิตภัณฑ์ในพิธีฌาปนกิจ
1.2 การตกแต่งสัมพันธ์ต่อภาพลักษณ์ของงาน
ฌาปนกิจ
1.3 วัสดุที่ใช้มีความสอดคล้องกับการถ่ายทอด
แนวคิดทางประเพณีของผลิตภัณฑ์ในงาน
ฌาปนกิจ
1.4 โครงสร้างสัมพันธ์กับการใช้งาน
1.5 มีประโยชน์ใช้สอยเพิ่มมากขึ้น
1.6 ไม่มีความรู้สึกน่ากลัว
1.7 สมควรนําเป็นต้นแบบในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
2.การผสมผสาน ศิลปะ วัฒนธรรม
และประวัติศาสตร์
2.1 สอดแทรกแนวคิดชีวิตหลังความตาย
2.2 ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมีความสอดคล้องกับ
ความเชื่อในพิธีฌาปนกิจทางพุทธศาสนา
3.การนําเทคโนโลยีมาสนับสนุน สินค้าและการ
บริการตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์
3.1 สามารถลดต้นทุนการผลิตได้
3.2 ช่วยให้ขนย้ายและจัดเก็บได้สะดวกขึ้น
รวม

ที่ 2

ที่ 3

ที่ 7

ที่ 8

ที่ 9

3.30 3.80 3.80 3.80 4.00

3.80 4.20

3.70

4.20

3.20 4.20 3.30 3.50 3.00

2.80 4.00

2.70

4.00

3.30 4.00 3.50 3.50 3.50

3.00 3.80

2.80

4.30

4.00
3.30
4.70
3.50

3.00
3.20
3.70
2.70

4.00
3.70
3.70
4.20

3.50
3.30
4.20
3.00

4.00
4.00
4.30
4.50

3.50 3.80 3.33 3.70 3.20
3.50 3.80 3.20 3.00 3.00

2.80 4.00
2.80 3.70

3.30
3.20

3.80
3.80

4.00 4.00 3.50 3.50 3.20
4.00 4.00 3.70 3.70 3.50

2.80 3.30
2.80 3.50

3.00
3.30

4.20
3.80

3.67 3.91 3.41 3.59 3.38 3.05 3.82

3.27

4.09

3.80
3.70
4.00
3.80

3.20
3.50
3.70
2.80
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จากผลคะแนนข้างต้นผู้วิจัยได้นําแบบร่างที่ได้คะแนนมากที่สุด 3 แบบแรกได้แก่แบบร่างที่ 2,7 และ 9 มาออกแบบในส่วน
ขององค์ประกอบเพิ่มเติมดังปรากฏตามภาพที่ 3, 4, 5

ภาพ 3 ภาพแสดงแบบร่างชุดที่ 1
จําลองภาพเสมือน
ภาพโดย : ฉันพชร นิลกําแหง (บันทึกภาพ 8 สิงหาคม2556)
แนวคิด : ต้องการนําเอกลักษณ์ของลายไทยตามความคุ้นเคยของพุทธศาสนิกชนมาใช้ ในการออกแบบจึงได้นาลายไทยมา
ตัดทอนและขยายสัดส่วนให้เหมาะสมกับหีบศพโดยให้เห็นลวดลายได้ชัดเจน สีที่ใช้เป็นสีทองให้สื่อถึงความมีคุณค่าประกอบกับสีของ
หีบศพที่ใช้เป็นขาวนวลเพื่อช่วยลดความกระด้าง
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ภาพ 4 ภาพแสดงแบบร่างชุดที่ 2
จําลองภาพเสมือนจริง
ภาพโดย : ฉันพชร นิลกําแหง (บันทึกภาพ 8 สิงหาคม2556)
แนวคิด : เป็นการนําความอ่อนช้อยของลายไทยบางส่วนมาใช้ เป็นกรอบปิดทั้งสองด้านเพื่อหลอกตาในรูปทรงสี่เหลี่ยมของ
หีบศพ สีทองที่นามาใช้ร่วมกับสีขาวนวลเพื่อให้รู้สึกนุ่มนวลและหรูหรา โดยในส่วนครอบปิดหัวท้ายที่เป็นสีทองจะเป็นโลหะสามารถนา
ไปครอบกับหีบศพอื่นๆในขนาดที่เท่ากันได้
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ภาพ 5 ภาพแสดงแบบร่างชุดที่ 3
จําลองภาพเสมือนจริง
ภาพโดย : ฉันพชร นิลกําแหง (บันทึกภาพ 8 สิงหาคม2556)
แนวคิด : ประยุกต์เอาเอกลักษณ์บางส่วนของสถาปัตยกรรมไทยมาไว้ในหีบศพ โดยตัดทอนให้เหลือรายละเอียดน้อยที่สุด
เท่าที่จะยังมองเห็นได้ถึงความเป็นเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมไทยอยู่
จากการออกแบบร่างพร้อมองค์ประกอบโดยรวมทั้งสิ้นจํานวน 3 แบบได้มีการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อคัดเลือกแบบที่
เหมาะสมที่สุดเพื่อสร้างเป็นต้นแบบโดยมีผลคะแนนรวมแต่ละชุดดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ของระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในการตรวจประเมินแบบร่าง Sketch Design
รายการการประเมิน
รูปแบบที่ 1(N=5)
รูปแบบที่ 2(N=5)
รูปแบบที่ 3(N=5)
(Sketch Design)
1.วิ ธี คิ ด แบบนอกกรอบ และไม่ ยึ ด ติ ด รู ป
แบบเดิม
1.1 การออกแบบไม่ยึดติดกับภาพลักษณ์เดิมของ
ผลิตภัณฑ์ในพิธีฌาปนกิจ
1.2 การตกแต่งสัมพันธ์ต่อภาพลักษณ์ของงาน
ฌาปนกิจ
1.3 วัสดุที่ใช้มีความสอดคล้องกับการถ่ายทอด
แนวคิ ด ทางประเพณี ข องผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ นงาน
ฌาปนกิจ
1.4 โครงสร้างสัมพันธ์กับการใช้งาน
1.5 มีประโยชน์ใช้สอยเพิ่มมากขึ้น
1.6 ไม่มีความรู้สึกน่ากลัว
1.7
สมควรนําเป็น ต้นแบบในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
2.การผสมผสาน ศิลปะ วัฒนธรรม และ
ประวัติศาสตร์
2.1 สอดแทรกแนวคิดชีวิตหลังความตาย
2.2 ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ อ อกแบบมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
ความเชื่อในพิธีฌาปนกิจทางพุทธศาสนา
3.การนําเทคโนโลยีมาสนับสนุน สินค้าและการ
บริการตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์
3.1 สามารถลดต้นทุนการผลิตได้
3.2 ช่วยให้ขนย้ายและจัดเก็บได้สะดวกขึ้น
รวม

x̄

ระดั บ ความ x̄
เหมาะสม

ร ะ ดั บ ค ว า ม x̄
เหมาะสม

ร ะ ดั บ ค ว า ม
เหมาะสม

4.20 มาก

4.40 มาก

4.00 มาก

4.00 มาก

4.20 มาก

4.40 มาก

4.40 มาก

3.60 มาก

4.60 มาก

4.60
4.00
4.60
3.80

4.20
4.00
4.40
3.60

4.00
4.40
3.60
4.00

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก

มาก
มาก
มาก
มาก

มาก
มาก
มาก
มาก

4.00 มาก
3.80 มาก

3.80 มาก
4.40 มาก

4.00 มาก
4.00 มาก

4.60 มากที่สุด
3.80 มาก

4.00 มาก
3.40 ปานกลาง

3.00 ปานกลาง
3.40 ปานกลาง

4.16 มาก

4.00 มาก

3.95 มาก

จากการศึกษาถึงความต้องการของพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมพิธีฌาปนกิจ วัดด่านพระรามสาม และข้อสรุปในการออกแบบ
จากผู้เชี่ยวชาญ ผลการประเมินสําหรับความเหมาะสมต่อการนําไปผลิตเป็นต้นแบบลําดับคะแนนรวมมีดังต่อไปนี้ แบบที่ 1 ระดับ
คะแนนอยู่ที่ 4.16 มีความเหมาะสมมาก แบบที่ 2 ระดับคะแนนอยู่ที่ 4.00 มีความเหมาะสมมาก และแบบที่ 3 ระดับคะแนนอยู่ที่
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3.95 มีความเหมาะสมมาก จากทั้ง 3 แบบนั้นมีความเหมาะสมมากเช่นเดียวกัน ดังนั้นจากผลคะแนนตัวเลขรวมที่มากที่สุดอยู่ที่แบบ
ร่างชุดที่ 1 มีคะแนนรวมมากที่สุด โดยมีจุดเด่นที่สามมารถนําไปใช้ได้กับหีบเปล่าราคาต่ําที่สุดเนื่องจากการตกแต่งเป็นแบบฝาครอบ
แบบตัดทอนมาจากลายไทย และง่ายต่อการจัดเก็บ และโทนสีที่ใช้เป็นสีขาวกับสีทองเป็นหลักทําให้ไม่มีความรู้สึกของความรู้สึกน่า
กลัว แต่ยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของพุทธศาสนพิธี ซึ่งสอดคล้องกับกรอบแนวความคิดที่นํามาใช้ในการวิจัยได้อย่างเหมาะสม

สรุปผลการวิจัย
ผลสรุปที่ได้จากการศึกษาข้อมูลและความคิดเห็นที่มีต่อภาพลักษณ์ในความเป็นพิธีฌาปนกิจรูปแบบเดิมและที่มีต่อความ
เหมาะสมในการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบด้านต่างๆในพิธีฌาปนกิจ พบว่าองค์ประกอบที่ส่งผลให้เกิดบรรยากาศในงานฌาปนกิจโดย
เมื่อพิจารณาโดยแยกเป็นส่วนย่อยดังต่อไปนี้ พบว่าสีดําเป็นสีที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ในงานฌาปนกิจที่ส่งผลต่อบรรยากาศในงานฌาปนกิจ
มากที่สุด ทางด้านของลวดลายประดับผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลมากที่สุดคือลายเทพนม ทางด้านวัสดุในการผลิตผลิตภัณฑ์ ไม้อัดส่งผลต่อ
ความรู้สึกมากที่สุด ทางด้านโครงสร้างของหีบศพมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับใกล้เคียงกันการใส่ฝาครอบด้านบนส่งผลต่อความรู้สึกมากที่สุด
ภาพลักษณ์ในงานฌาปนกิจที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ ผ้าม่านมีความเหมาะสมมากที่สุด หีบศพและที่ตั้งพวงหรีดอยู่ในระดับ
มากเท่ากัน ด้านของจุดประสงค์ในการจัดงานฌาปนกิจตามความเห็นมากที่สุดคือเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้วายชนม์และเพื่อ
ไว้อาลัยผู้วายชนม์อยู่ในระดับมากเท่ากัน ในด้านรูปแบบงานฌาปนกิจที่ควรปรับปรุงคือสามารถทําให้ผู้ร่วมงานกระทําตามขั้นตอนได้
อย่างเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผู้ร่วมงานไม่เกิดความรู้สึกกลัวอยู่ในระดับมาก ด้านการเปลี่ยนแปลงไปสู่รูปแบบใหม่เห็นด้วยมากที่สุด
คือการปรับปรุงรูปแบบของผลิตภัณฑ์ในงานฌาปนกิจอยู่ในระดับมาก ด้านผู้นําในการปรับรูปแบบในงานฌาปนกิจเห็นด้วยมากที่สุด
คือวัด
หลังจากรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยจึงได้ทําการออกแบบร่างหีบศพ (Idea Sketch) จํานวน 9 แบบเพื่อกําหนดทิศทางในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์อื่นต่อไปเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญได้เสนอแนะความคิดเห็นถึงความเหมาะสมเพื่อคัดเลือกแบบที่ดีที่สุดจํานวน 3 แบบ
และ 1 แบบตามลําดับ โดยผลการประเมิน 3 แบบแรกที่ได้คะแนนสูงสุดตามลําดับได้แก่แบบที่ 9 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x̄ =
4.09) แบบที่ 2 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x̄ = 3.91) และแบบที่ 7 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x̄ = 3.82) มีความเหมาะสมที่จะ
นําไปออกแบบ (Sketch Design) ในส่วนขององค์ประกอบอื่นต่อไป โดยองค์ประกอบดังกล่าวประกอบไปด้วย ชุดโต๊ะหมู่บูชา หีบศพ
ฐานรองหีบศพ ขาตั้งรูป/พวงหรีด ขาตั้งหีบศพ เตียงรดน้าศพ กระถางธูป เชิงเทียนและ แจกันดอกไม้ ซึ่งได้ผ่านการประเมินโดย
ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย( x̄ ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และมีค่าคะแนนดังต่อไปนี้ แบบที่ 1 มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x̄ = 4.16,S.D. = 0.774) แบบที่ 2มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x̄ = 4,S.D. = 0.765)และ แบบที่ 3 มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x̄ = 3.95,S.D. = 1.037) จากผลคะแนนดังกล่าวแบบที่ 1 เหมาะสมที่จะนําไปผลิตจริงมากที่สุด
ผลสรุปที่ได้จากการจัดการสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) ความน่ากลัวลดน้อยลงไปมากถ้าเทียบกับผลิตภัณฑ์ของเดิม การนําลาย
ไทยมาตัดทอนให้รู้สึกยังมีเอกลักษณ์ความเป็นไทย แต่ไม่เยอะเกินไปจนดูน่ากลัว ในส่วนของหีบศพก็จะไม่ต้องสํารองหีบศพในแบบ
ต่างๆหากเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่จะสํารองไว้เฉพาะที่ครอบตกแต่งหีบศพไม่สิ้นเปลืองพื้นที่ในการจัดเก็บ ส่วนเตียงรดน้ําศพช่วยให้
ผู้สูงอายุไม่ต้องก้มเหมือนกับเตียงรดน้ําศพแบบเดิม การใช้งานไม่ยุ่งยากเพราะการใช้งานผลิตภัณฑ์ใหม่วางตําแหน่งตามผลิตภัณฑ์
เดิม ซึ่งเป็นไปตามลําดับขั้นตอนของพิธีกรรมอยู่แล้ว และการใช้งานส่วนครอบหีบศพก็ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน ทางด้านรูปแบบของ
ผลิตภัณฑ์สามารถเปลี่ยนอารมณ์คนได้ชั่วขณะ แปลกตา ในอนาคตเมื่อผลิตภัณฑ์ใหม่นําไปใช้บ่อยครั้งก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เห็นจนชิน
ตาจะต้องพัฒนาแบบให้ดูใหม่อยู่เรื่อยๆ แต่ไม่ต้องกลัวว่าผู้บริโภคจะไม่ยอมรับเพราะการจัดวางยังเป็นไปตามลักษณะเดิมและยังดู
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หรูหราขึ้นในราคาที่ถูกลง คนรุ่นใหม่ชอบในความเรียบหรู ดูดี ราคาถูก แต่อาจใช้เวลาเพื่อให้ผู้บริโภคที่มีสิทธิ์เลือกยอมรับ อาจจะ
ต้องมีการทําสื่อนําเสนอถึงการเปลี่ยนแปลงก่อนโดยให้ทางวัดหรือทางตัวแทนจําหน่ายเป็นผู้ช่วยให้เพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภค
สามารถผลิตได้ง่ายกว่าของเดิมมาก และสามารถช่วยให้ลดต้นทุนในการผลิตไปได้มาก ไม่ขัดต่อความเชื่อในพุทธศาสนาในยุคปัจจุบัน
เนื่องจากรูปทรงและขั้นตอนการใช้งานอ้างอิงจากของเดิม ส่วนสําหรับการเปลี่ยนแปลงในส่วนของการออกแบบนั้นก็ไม่ขัดต่อความ
เชื่ อ แต่ อ ย่ า งใดเนื่ อ งจากยั ง มี ก ารนํ า ลวดลายไทยตั ด ทอนมาใช้ แต่ ต้ อ งใช้ ก ารนํ า เสนอและใช้ เ วลาในการแนะนํ า สิ่ ง ใหม่ ใ ห้ แ ก่
พุทธศาสนิกชนในปัจจุบันต่อไป

อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสามารถอภิปรายผลได้ว่า การออกแบบผลิตภัณฑ์ในงาน
ฌาปนกิจนั้นสามารถทําได้โดยที่ควรจะคํานึงถึงขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมที่มีมาแต่เดิม ลดความน่ากลัวลงให้เหลือไว้เพียงความ
อาลัย แต่ยังคงไว้ด้วยการให้เกียรติเนื่องด้วยพิธีกรรมในงานศพขาดการปรับปรุงรูปแบบอย่างเหมาะสม พระมหาพีเดช ฐิตเตโช
(2554)
โดยผู้วิจัยได้ทําการออกแบบร่างของหีบศพจานวน 9 แบบร่างโดยส่วนสําคัญของการออกแบบพยายามนําลายไทยมาใช้
สร้างสรรค์เพื่อให้คงไว้ซึ่งศิลปะ และวัฒนธรรมของพุทธศาสนิกชนไว้ โดยสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของ วรากร สาม
โกเศศ (2553) เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญได้ประเมินถึงความเหมาะสมต่อการนําไปพัฒนาต่อ โดยแบบที่ได้นําไปพัฒนาต่อเป็นแบบที่ 2, 7
และแบบที่ 9 หลังจากนั้นได้นําแบบร่างหีบศพทั้ง 3 แบบมาออกแบบในส่วนขององค์ประกอบที่เกี่ยวเนื่องกันเพิ่มเติม และนํามา
ประเมินอีกครั้งโดยผู้เชี่ยวชาญ ผลจากแบบประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ อภิปรายได้ว่า แบบที่ 1 เหมาะสมต่อการนําไปผลิตเป็นต้นแบบ
มากที่สุดมีความชัดเจนทางการออกแบบในเรื่องของการนําลายไทยมาใช้ตัดทอน และสอดคล้องกับแนวคิดทางการออกแบบของ
มนตรี ยอดบางเตย (2538, หน้า 72-73) ในด้านของหน้าที่ใช้สอย ความแข็งแรงของโครงสร้าง ความสะดวกสบายในการใช้ความ
สวยงามน่าใช้และราคาพอสมควร ส่วนแนวคิดในด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์สอดคล้องกับแนวคิดของ เสาวรภย์ กุสุมา ณ อยุธยา
(2553) ผู้บริโภคต้องการแสวงหาความแปลกใหม่และหลากหลายจากตัวสินค้า ภายใต้การสร้างสรรค์งานที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทาง
วัฒนธรรม
ความพึงพอใจในการจัดสนทนากลุ่มย่อย (fogus group) อภิปรายได้ว่าการออกแบบผลิตภัณฑ์ในพิธีฌาปนกิจตามแนวทาง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์มีความแปลกใหม่น่าสนใจและสวยงามสอดคล้องตามแนวคิดของ ชัชรพล เพ็ญโฉม (2553) ที่ต้องการให้มีความ
สร้างสรรค์แห่งวาระสุดท้าย และแนวคิดทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับแนวคิดของ วรากรณ์ สามโกเศศ (2553) โดยมีวิธีคิด
นอกกรอบไม่ยึดติดรูปแบบเดิม การผสมผสานศิลปะ วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ การนําเทคโนโลยีมาสนับสนุน สินค้าและการ
บริการอย่างสร้างสรรค์ โดยมีการออกแบบที่นาลายไทยมาใช้ตัดทอนและ จัดวางให้เกิดความรู้สึกน่าสนใจและยังอิงกับการใช้งานใน
ลักษณะเดิม การใช้งานไม่ยุ่งยาก การนําเทคโนโลยีมาใช้ในส่วนของงานตกแต่งด้วยลายเซนต์จากการยิงเลเซอร์เพื่อให้สอดคล้องกับ
แนวคิดของ ลีโป๋ หว่า (2553) การออกแบบโลงศพที่สะท้อนให้เห็นอัตลักษณ์ตัวตนของคนนั้น
ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้
-การนําไปใช้ควรให้ทางญาติของผู้วายชนม์ได้เลือกและเห็นภาพจําลองก่อน
-การผลิตในจํานวนมากหากเปลี่ยนวัสดุเป็นโลหะทั้งหมดที่เป็นสีทองจะทําให้ผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น
-ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบจะสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเมื่อนําไปใช้กับตัวอักษรในรูปแบบที่ร่วมสมัยในสื่อลักษณะอื่นๆ
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ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป
-เปลี่ยนการประเมินความพึงพอใจจากการจัดการสนทนากลุ่มย่อยเป็นประเมินความพึงพอใจจากผู้บริโภคโดยตรง
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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 างที่ จะนําไปสู่ความก้าวหน้า ทางวิชาการ หรือการนําวิ ชาการมาประยุก ต์ใช้ ให้เกิด
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
ผู้เขียนบทความควรตรวจสอบถึงความถู กต้องของการอ้างอิงเอกสาร 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
สามารถขอหลักเกณฑ์และคําแนะนําสําหรับผู้เขียนบทความวิชาการ ที่งานวารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
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fiat_jung15@hotmail.com หรือส่งไปรษณีย์มายัง
คุณศรีอุรา เสือทะยาน
ผู้ประสานงานวารสารวิชาการ
ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (AJNU)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-962459 E-mail : fiat_jung15@hotmail.com
หรือ
รองศาสตราจารย์ ดร.นิรัช สุดสังข์
หัวหน้ากองบรรณาธิการ
วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (AJNU)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-962491 E-mail : drnirat@hotmail.com

