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บทคัดย่อ
การศึกษาสภาวะน่าสบายในอาคารสิมอีสาน 3 กรณีศึกษา คือ วัดขุนก้อง อําเภอนางรอง วัดหนองบัวเจ้าป่า อําเภอ
สตึก และวัดชัยมงคล อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นสิมอายุมากกว่า 50 ปี โดยการวัดค่าอุณหภูมิของอากาศ
ความชื้นสัมพัทธ์ และความเร็วลมด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ภายในของสิมตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ.2555 ถึง กรกฎาคม
พ.ศ.2556 ผลการศึกษาได้ว่า ตลอดทั้งวันทั้งในฤดูหนาว ฤดูร้อน และฤดูฝนภายในสิมทั้งสามหลังเกิดสภาวะน่าสบายแก่ผู้ใช้
อาคาร กล่าวคือ มีอุณหภูมิต่ําสุด-สูงสุดเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 21.60 ˚c – 37.00˚c ความชื้นสัมพัทธ์ต่ําสุด-สูงสุดเฉลี่ยระหว่าง 36.00
– 99.00% ความเร็วลมต่ําสุด-สูงสุดเฉลี่ย 0.04 – 2.02 เมตรต่อวินาที แม้ว่าจะมีอุณหภูมิสูงกว่าแผนภูมิสภาวะน่าสบายของ
Victor Olgyay แต่ส่วนใหญ่อยู่ในขอบเขตสภาวะน่าสบายของนักวิชาการไทย
คําสําคัญ : สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น สภาวะน่าสบาย
ABSTRACT
The Thermal Comfort in Sim (Northeast Buddhist holy Temple) with the 3 case studies, namely
Khun Kong Sim in Nang Rong district, Nong Bua Chao Pa Sim in Sa Tuk district, and Chaimongkol Sim in
Prakhon Chai district in Buriram province which are the Sims aged over 50 years. The researcher has
measured the air temperature, relative humidity, and wind speed by using scientific instruments with both
inside of the three Sims since December 2012 to July 2013. The results from the study showed that the
researcher found that throughout the day in winter, summer, and rainy season, the inside of the three
temples, these Sims provided the thermal comfort to the users: the average temperature was between
21.60 – 37.00˚c, the average relative humidity was between 36.00 – 99.00%, and the average wind speed
was between 0.04 – 2.02 meters per second. They did not know that the wind has blown against them.
Even though the temperature was above the Bioclimatic Chart developed by Victor Olgyay, but most of the
temperature was in comfort zone with the field study of Thai academics.
Keywords: architecture vernacular architecture thermal comfort
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ความสําคัญของที่มา
สภาวะน่าสบายของมนุษย์ในสถาปัตยกรรม จะประกอบด้วย 1) สภาวะน่าสบายด้านการมองเห็น (Visual comfort)
2) สภาวะน่าสบายด้านการได้ยิน (Audio comfort) และ 3) สภาวะน่าสบายเชิงอุณหภาพ (Thermal comfort) ซึ่ง
ประกอบด้วย 3 ปัจจัยหลักที่มีผลกระทบ คือ 1) ปัจจัยด้านตัวบุคคล ได้แก่ อัตราการเผาผลาญอาหารของร่างกาย เสื้อผ้าที่สวม
ใส่ เชื้อชาติ ลักษณะอาหารที่กิน กิจกรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละเวลา 2) ปัจจัยด้านจิตวิทยา ได้แก่ สี พื้นผิว แสง ความรู้สึกส่วนบุคคล
และ 3) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ได้แก่ การแผ่รังสีความร้อน อุณหภูมิของอากาศ ความชื้นสัมพัทธ์ และความเร็วลม
ทั้งนี้ นักวิชาการ นักวิจัยหลายคนมุ่งศึกษาปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม เนื่องจากปัจจัยด้านตัวบุคคลและปัจจัยด้าน
จิตวิทยาเป็นเรื่องยากที่จะได้ข้อสรุปที่มีความเที่ยง การศึกษาครั้งนี้จึงมีขอบเขตศึกษาสภาวะน่าสบายเชิงอุณหภาพเป็นหลัก
สภาวะน่าสบายเชิงอุณหภาพเป็นสภาวะที่อากาศมีอุณหภูมิ ความชื้นในอากาศ และความเร็วลมที่พอเหมาะกับการที่จะทําให้
ร่างกายมนุษย์รู้สึกสบาย ไม่ร้อน ไม่หนาวจนเกินไป ร่างกายไม่มีเหงื่อ ไม่มีไอน้ําในอากาศมากหรือน้อยเกินไป และมีความเร็ว
ลมที่ไม่รบกวนจนรู้สึกได้ โดยปกติร่างกายมนุษย์จะมีอุณหภูมิในร่างกายที่ 37˚c และอุณหภูมิที่ผิวหนังประมาณ 31-34˚c และ
มนุษย์ต้องการรักษาสมดุลของอุณหภูมิในร่างกายเพื่อให้อยู่ในสภาพปกติ ดังนั้น ความสัมพันธ์ในการรักษาสภาวะร่างกายให้เป็น
ปกติ จะสอดคล้องตามสภาพอากาศและสภาพบุคคลซึ่งจะสัมพันธ์กันจนเกิดสภาวะน่าสบายขึ้น ซึ่งการเกิดสภาวะน่าสบายของ
แต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันตามสภาพอากาศโดยรอบ เช่น อุณหภูมิ ความชื้น ความเร็วลม และลักษณะบุคคล เช่น เพศและ
วัย ชาติพันธุ์ เสื้อผ้าที่สวมใส่ กิจกรรม เป็นต้น ทั้งหมดเหล่านี้จึงมีผลต่อความพอใจในสภาพอากาศ จึงกําหนดออกมาเป็น
ขอบเขตสภาวะน่าสบาย (Comfort Zone) ในการแสดงเป็นระยะของการยอมรับถึงสภาวะน่าสบายของแต่ละบุคคล (ชนินทร์
ทิพโยภาส. 2543 : 2-2-2-4) โดยนักวิชาการต่างยอมรับการศึกษาของ Victor Olgyay (1963 อ้างถึงในมาลินี ศรีสุวรรณ.
2543 : 14-15) ที่ระบุขอบเขตสบายของกรุงเทพฯ ที่อุณหภูมิ 22-29˚c ความชื้นสัมพัทธ์ที่ร้อยละ 20-75 ความเร็วลมค่อนข้าง
สงบ อุณหภูมิอากาศและอุณหภูมิผิวพื้นโดยรอบมีค่าเท่ากัน การแต่งกายเป็นแบบลําลอง และกิจกรรมเบาๆ และเมื่อสภาวะ
อากาศอยู่นอกเขตสบายนี้ โดยมีอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์สูงกว่าที่กําหนดก็สามารถใช้กระแสลมที่ความเร็วที่เหมาะสมมา
ช่วยให้อยู่ในเขตสบายได้ แต่ กิจชัย จิตขจรวานิช (2549 : 162) เห็นว่าเป็นการศึกษาในห้องทดลองโดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็น
ชาวตะวันตกที่ไม่คุ้นชินกับสภาพอากาศเขตร้อนชื้นในประเทศไทยจึงศึกษาภาคสนามถึงสภาวะน่าสบายและการปรับตัวเพื่ออยู่
แบบสบายของคนในท้องถิ่นของประเทศไทย โดยได้นําเสนอแผนภูมิสภาวะน่าสบายโดยมี ขอบเขตอุณหภูมิที่ 25.6 – 31.5˚c
ความชื้นสัมพัทธ์ที่ร้อยละ 62.2 (ช่วงอุณหภูมิที่ยอมรับได้และความชื้นสัมพัทธ์กําลังพอดี) และต่อไปที่อุณหภูมิ 31.2˚c สัมพันธ์
กับความชื้นสัมพัทธ์ท่ีร้อยละ 72.3 (อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์กับความรู้สึกสบายเล็กน้อย) แล้วจึงลาดต่ําลงมาอุณหภูมิลด
เหลือ 27.2˚c สัมพันธ์กับความชื้นสัมพัทธ์เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 90 (อุณหภูมิที่สัมพันธ์กับความรู้สึกสบายปานกลางและความชื้น
สัมพัทธ์ที่วัดได้สูงสุดจากสภาพอากาศซึ่งสัมพันธ์กับความรู้สึกสบายที่มากขึ้น) โดยเห็นว่าสภาวะน่าสบายมีความสัมพันธ์อย่าง
มากกับสภาพอากาศในท้องถิ่น และสิ่ง สําคัญ ที่สุด คือ ความสามารถในการปรับ ตัวของคนที่ทําให้ผู้ค นยัง คงรู้สึกสบายได้
ตลอดเวลา
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1) ศึกษาอุณหภูมิของอากาศ ความชื้นสัมพัทธ์ และความเร็วลมในสิมอีสาน
2) เปรียบเทียบสภาวะน่าสบายเชิงอุณหภาพ ในสิมอีสานในแผนภูมิสภาวะน่าสบาย
วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
วิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงทดลองศึกษาจากสิม 3 กรณีศึกษา ได้แก่ วัดขุนก้อง อําเภอนางรอง วัดหนองบัวเจ้าป่า
อําเภอสตึก และวัดชัยมงคล อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยพิจารณาจากลักษณะทางกายภาพที่มีความแตกต่างกัน มี
วิธีดําเนินการวิจัย โดยวัดค่าอุณหภูมิของอากาศ ความชื้นสัมพัทธ์ ความเร็วลม ภายในและภายนอกทั้ง 3 อาคาร เป็นเวลา 8
เดือน (เดือนละ 1 วันตลอด 24 ชั่วโมง) ตามขอบเขตของระยะเวลาการวิจัย ตั้งแต่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2555
(เป็นวันที่ดวงอาทิตย์อ้อมใต้มากที่สุดของปี), 22 มกราคม พ.ศ.2556, 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556, 22 มีนาคม พ.ศ.
2556, 22 เมษายน พ.ศ.2556, 22 พฤษภาคม พ.ศ.2556, 22 มิถุนายน พ.ศ.2556, 22 กรกฎาคม พ.ศ.2556 ด้วยเครื่องมือ
2
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เทอร์โมมิเตอร์ ไฮโกรมิเตอร์ และแอนีโมมิเตอร์ ตรงกลางภายในอาคารและภายนอกรอบอาคาร อุณหภูมิที่ผิวผนังภายในและ
ภายนอกทั้งสี่ด้าน ที่หลังคาและฝ้าเพดาน ภายใต้เงื่อนไขเปิดประตูหน้าต่างเวลากลางวันและกลางคืน ไม่เปิดพัดลมระบาย
อากาศ นําข้อมูลดังกล่าวมากําหนดลงในแผนภูมิสภาวะน่าสบาย เพื่อหาชั่วโมงที่เกิดสภาวะน่าสบายของแต่ละอาคารในแต่ละ
เดือน

ภาพ 1 เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ เทอร์โมมิเตอร์ ไฮโกรมิเตอร์ และแอนีโมมิเตอร์
ผลการศึกษา
ตลอดระยะเวลา 8เดือน อุณหภูมิของอากาศภายในของแต่ละอาคารมีความต่างกัน โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 36.60˚c
เฉลี่ยต่ําสุด 19.10 ˚c โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 29.03 ˚c เมื่อเปรียบเทียบอุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศภายนอกและภายในสิม
พบว่า อุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศภายในสิมสูงกว่าภายนอกสิม 0.16 ˚c ซึ่งถือว่าอุณหภูมิดังกล่าวไม่แตกต่างกันจนส่งผลต่อ
สภาวะน่าสบาย เมื่อเปรียบเทียบกับขอบเขตสภาวะน่าสบายของ Victor Olgyay และ กิจชัย จิตขจรวานิช โดยนําค่าอุณหภูมิ
และความชื้นสัมพัทธ์ที่ได้จากการบันทึกจากสถานที่จริงในแต่ละวัน รวม 8 ครั้ง พบว่า
สิมวัดขุนก้อง ผังพื้นเป็นแบบทรงโรงชนิดมีเสาร่วมใน ผนังก่ออิฐถือปูนหนา 0.50 เมตร สูง 1.85 เมตร ช่วงบนเป็น
ช่องเปิดโดยรอบอาคาร จึงมีมีพื้นที่ช่องเปิด ร้อยละ 55 ของพื้นที่ผนังทิศเหนือหรือใต้ หลังคาทรงจั่วแบบมีกันสาด มีถนน ลาน
ซีเมนต์รอบอาคาร ทางเดินเท้ารอบอาคารปูด้วยอิฐ และมีการปลูกไม้พุ่มด้านข้างของอาคาร มีบ่อน้ําทางทิศตะวันออกของอาคาร
ในช่วงระยะเวลาการวิจัย ภายนอกของสิมมีอุณหภูมิของอากาศเฉลี่ยสูงสุด 35.90˚c เฉลี่ยต่ําสุด 20˚c โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่
29.02˚c และภายในสิมมีอุณหภูมิของอากาศเฉลี่ยสูงสุด 35.90˚c เฉลี่ยต่ําสุด 23.40˚c โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 29.53˚c
ในช่วงฤดูหนาว มีชั่วโมงที่ทําให้ผู้ใช้อาคารอยู่ในสภาวะน่าสบาย ประมาณ 10 ชั่วโมงในหนึ่งวัน คิดเป็นร้อยละ 42 ในช่วงฤดู
ร้อน มีชั่วโมงที่อยู่ในสภาวะน่าสบายประมาณ 10 ชั่วโมงในหนึ่งวัน คิดเป็นร้อยละ 42 และในช่วงฤดูฝน มีชั่วโมงที่อยู่ในสภาวะ
น่าสบายประมาณ 14 ชั่วโมงในหนึ่งวัน คิดเป็นร้อยละ 56 โดยเฉลี่ยตลอดทั้งปีชั่วโมงที่อยู่ในสภาวะน่าสบายในหนึ่งวัน มี
ประมาณ 10-14 ชั่วโมง
สิมวัดชัยมงคล ผังพื้นเป็นแบบทรงโรงชนิดมีเสาร่วมในโดยมีระเบียงรอบ ผนังระแนงไม้เนื้อแข็งฉลุลายตอนล่างเป็น
ผนังไม้ทึบ จึงมีช่องเปิดร้อยละ 52.5 ของพื้นที่ผนังทิศเหนือหรือใต้ หลังคาทรงจั่วแบบมีกันสาดยื่นยาว อาคารตั้งกลางลานดิน
โดยมีทางเดินเท้ารอบอาคารเป็นพื้นซีเมนต์ ไม่มีการปลูกไม้ยืนต้นรอบอาคาร ในช่วงระยะเวลาการวิจัย ภายนอกของสิมมี
อุณหภูมิของอากาศเฉลี่ยสูงสุด 36.60˚c เฉลี่ยต่ําสุด 23.50˚c โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 28.91˚cและภายในสิมมีอุณหภูมิของ
อากาศเฉลี่ยสูงสุด 36.90˚c เฉลี่ยต่ําสุด 21.40˚c โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 28.75˚c ในช่วงฤดูหนาว มีชั่วโมงที่ทําให้ผู้ใช้อาคาร
อยู่ในสภาวะน่าสบาย ประมาณ 19 ชั่วโมงในหนึ่งวัน คิดเป็นร้อยละ 36 ในช่วงฤดูร้อน มีชั่วโมงที่อยู่ในสภาวะน่าสบายประมาณ
11 ชั่วโมงในหนึ่งวัน คิดเป็นร้อยละ 46 และในช่วงฤดูฝน มีชั่วโมงที่อยู่ในสภาวะน่าสบายประมาณ 10 ชั่วโมงในหนึ่งวัน คิดเป็น
ร้อยละ 40 โดยเฉลี่ยตลอดทั้งปีชั่วโมงที่อยู่ในสภาวะน่าสบายในหนึ่งวัน มีประมาณ 10-19 ชั่วโมง
สิมวัดหนองบัวเจ้าป่า ผังพื้นเป็นแบบทรงโรงมีมุขลดด้านหน้า ผนังก่ออิฐถือปูนหนา 0.37 เมตร สูง 1.85 เมตร และมี
ช่องเปิดร้อยละ 10 ของพื้นที่ผนังทิศเหนือหรือใต้ หลังคาทรงจั่วซ้อน อาคารตั้งอยู่บนสนามหญ้า ไม่มีการปลูกไม้ยืนต้นรอบ
อาคาร ในช่วงระยะเวลาการวิจัย ภายนอกของสิมมีอุณหภูมิของอากาศเฉลี่ยสูงสุด 35.50˚c เฉลี่ยต่ําสุด 19.10˚c โดยมีอุณหภูมิ
เฉลี่ยอยู่ที่ 28.68 ˚c และภายในสิมมีอุณหภูมิของอากาศเฉลี่ยสูงสุด 38.80˚c เฉลี่ยต่ําสุด 19.60˚c โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่
28.80˚c ในช่วงฤดูหนาวมีชั่วโมงที่ทําให้ผู้ใช้อาคารอยู่ในสภาวะน่าสบาย ประมาณ 6 ชั่วโมงในหนึ่งวัน คิดเป็น ร้อยละ 26
ในช่วงฤดูร้อน มีชั่วโมงที่อยู่ในสภาวะน่าสบายประมาณ 12 ชั่วโมงในหนึ่งวัน คิดเป็นร้อยละ 51 และในช่วงฤดูฝน มีชั่วโมงที่อยู่
3
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ในสภาวะน่าสบายประมาณ 13 ชั่วโมงในหนึ่งวัน คิดเป็นร้อยละ 56 โดยเฉลี่ยตลอดทั้งปีชั่วโมงที่อยู่ในสภาวะน่าสบายในหนึ่งวัน
มีประมาณ 6-13 ชั่วโมง

สิมวัดขุนก้อง

สิมวัดชัยมงคล

สิมวัดหนองบัวเจ้าป่า

ภาพ 2 สิมกรณีศึกษา
ตาราง 1 อุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศ และอุณหภูมิเฉลี่ยที่ผิวผนัง หลังคา ฝ้าเพดาน
วันที่บันทึก
ข้อมูล
ฤดูหนาว

ฤดูร้อน

ตําแหน่ง
ที่วดั ค่า
T
W
N
E
S
R
T
W
N
E
S
R

สิมวัดขุนก้อง
ภายนอก
(˚c)
24.41
28.31
25.44
24.79
24.78
24.23
24.43
28.45
25.25
24.57
24.64
24.20

ภายใน
(˚c)
27.60
27.81
25.12
24.90
25.14
Cl 26.17
31.28
28.10
25.00
24.80
25.08
Cl 26.13

สิมวัดชัยมงคล
ภายนอก
(˚c)
25.28
27.51
25.14
25.07
25.18
20.53
25.12
27.83
25.01
24.93
25.03
19.85
4

ภายใน
(˚c)
27.49
27.50
24.96
25.22
25.28
Cl 25.72
30.35
27.83
24.79
25.09
25.12
Cl 25.58

สิมวัดหนองบัวเจ้าป่า
ภายนอก
(˚c)
24.48
28.36
24.90
26.39
27.71
26.84
24.21
29.01
24.84
26.30
27.83
26.70

ภายใน
(˚c)
26.88
27.45
24.47
24.72
25.30
Cl 24.57
30.85
27.71
24.29
24.59
25.25
Cl 24.45
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ตาราง 1 อุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศ และอุณหภูมิเฉลี่ยที่ผิวผนัง หลังคา ฝ้าเพดาน (ต่อ)
ฤดูฝน

หมายเหตุ :

T
W
N
E
S
R
T
W
N
E
S
R
Cl

23.55
28.68
24.93
24.46
24.87
23.00

29.89
28.36
24.94
24.74
25.10
Cl 25.81

24.23
27.44
24.16
24.09
24.17
19.83

28.53
27.43
23.98
24.21
24.21
Cl 24.94

23.41
28.85
24.27
25.56
26.70
25.43

28.71
27.81
24.31
24.69
25.33
Cl 24.28

อุณหภูมิของอากาศ
อุณหภูมิที่ผิวผนังทางทิศตะวันตก
อุณหภูมิที่ผิวผนังทางทิศเหนือ
อุณหภูมิที่ผิวผนังทางทิศตะวันออก
อุณหภูมิที่ผิวผนังทางทิศใต้
อุณหภูมิที่ผิวหลังคา
อุณหภูมิที่ผิวฝ้าเพดาน

จากตาราง 1 ในฤดูหนาว ทั้งสามอาคารมีอุณหภูมิเฉลี่ยภายในอาคารสูงกว่าภายนอกอาคาร โดยสิมวัดขุนก้องมี
อุณหภูมิเฉลี่ยภายในอาคารสูงกว่าภายนอกอาคาร 3.19˚c สิมวัดชัยมงคล 2.21˚c สิมวัดหนองบัวเจ้าป่า 2.40˚c และที่ผิวผนัง
ภายนอกทางทิศตะวันตกมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าผนังทิศอื่น ในฤดูร้อน ทั้งสามอาคารมีอุณหภูมิเฉลี่ยภายในอาคารสูงกว่าภายนอก
อาคาร โดยสิมวัดขุนก้องมีอุณหภูมิเฉลี่ยภายในอาคารสูงกว่าภายนอกอาคาร 6.85˚c สิมวัดชัยมงคล 5.23˚c สิมวัดหนองบัวเจ้า
ป่า 6.64˚c และที่ผิวผนังภายนอกทางทิศตะวันตกมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าผนังทิศอื่น และในฤดูฝน ทั้งสามอาคารมีอุณหภูมิเฉลี่ย
ภายในอาคารสูงกว่าภายนอกอาคาร โดยสิมวัดขุนก้องมีอุณหภูมิเฉลี่ยภายในอาคารสูงกว่าภายนอกอาคาร 6.34˚c สิมวัดชัย
มงคล 4.30˚c สิมวัดหนองบัวเจ้าป่า 5.30˚c และที่ผิวผนังภายนอกทางทิศตะวันตกมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าผนังทิศอื่น
เมื่อนําค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ความเร็วลมภายในอาคารมากําหนดในแผนภูมิสภาวะน่าสบายที่มี
ขอบเขตสภาวะน่าสบายของ Victor Olgyay โดยระบุว่าคนเราจะรู้สึกสบายเมื่ออุณหภูมิอยู่ระหว่าง 22-27˚c ความชื้นสัมพัทธ์
ระหว่างร้อยละ 20-75 โดยมีเงื่อนไขความเร็วลมค่อนข้างสงบ (ประมาณ 0-1 กิโลเมตรต่อชั่วโมง หรือ 0-50 ฟุตต่อนาที)
อุณหภูมิอากาศและอุณหภูมิเฉลี่ยของผนังมีค่าเท่ากัน การแต่งกายเป็นแบบลําลองจํานวนเสื้อผ้าน้อยชิ้น และบุคคลอยู่ใน
อิริยาบถปกติสบาย ๆ (สุนทร บุญญาธิการ. 2542 : 34,39) และขอบเขตสภาวะน่าสบายของ กิจชัย จิตขจรวานิช ขอบเขตน่า
สบายที่เหมาะสมกับคนในท้องถิ่นภาคกลางของไทยโดยมีช่วงของอุณหภูมิในขอบเขตสบายที่มีค่าอุณหภูมิที่ 25.6 - 31.5 ˚c และ
ศึกษาวิจัยสภาวะน่าสบายและการปรับตัวเพื่ออยู่แบบสบายของคนในท้องถิ่นภาคตะวันตกของประเทศไทยซึ่งมีลักษณะเหมือน
พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทย คือภูมิอากาศแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดูหรือแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน ผู้วิจัยได้นําเสนอแผนภูมิ
สภาวะน่าสบายโดยมี ขอบเขตอุณหภูมิที่ 25.6 - 31.5 ˚c ความชื้นสัมพัทธ์ที่ร้อยละ 62.2 - 90.0 โดยค่าอุณหภูมิสบายที่สุด
ประมาณ 27.9 - 28.8˚c โดยเฉพาะการอยู่อาศัยในอาคารแบบมีลมพัดผ่านที่ความเร็ว 0.1 -1.0 เมตรต่อวินาที (กิจชัย จิตขจรวา
นิช. 2547 : 123) ได้ผลดังตาราง 2

5
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ตาราง 2 แสดงอุณหภูมิของอากาศ ความชื้นสัมพัทธ์ ความเร็วลมภายในอาคาร เปรียบเทียบกับขอบเขตสภาวะน่าสบาย
ภายใน
อาคาร

สิมวัดขุนก้อง
อุณหภูมิ ความชื้น
(˚c) สัมพัทธ์
(% )
27.60 65.35
30.68 75.49
29.89 74.69
29.33 71.48

ความ
เร็วลม
(m./s)
ฤดูหนาว:เฉลี่ย
0.20
ฤดูร้อน : เฉลี่ย
0.21
ฤดูฝน : เฉลี่ย
0.18
เฉลี่ยทั้งปี
0.20
สภาวะน่าสบาย
0 –1
ของVictor
22-27 20-75 กม./
ชม.
Olgyay
อุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าขอบเขต
ผลเปรียบเทียบ
สภาวะน่าสบาย
0.10 สภาวะน่าสบาย 25.60 – 62.201.00
ของ กิจชัย
31.5
90.00

สิมวัดชัยมงคล
สิมวัดหนองบัวเจ้าป่า
อุณหภูมิ ความชื้น ความ อุณหภูมิ ความชื้น ความ
(˚c) สัมพัทธ์ เร็วลม (˚c) สัมพัทธ์ เร็วลม
(% ) (m./s)
(% ) (m./s)
27.49 67.53 0.46 26.88 67.60 0.41
30.35 71.50 0.19 30.85 71.79 0.41
28.51 86.21 0.19 28.71 87.58 0.29
28.82 73.69 0.29 28.82 74.17 0.38
0 –1
0 –1
22-27 20-75 กม./ 22-27 20-75 กม./
ชม.
ชม.
อุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าขอบเขต อุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าขอบเขต
สภาวะน่าสบาย
สภาวะน่าสบาย
0.10 0.10 25.60 – 62.2025.60 – 62.201.00
1.00
31.5
90.00
31.5
90.00

ผลเปรียบเทียบ อยู่ในขอบเขตสภาวะน่าสบาย

อยู่ในขอบเขตสภาวะน่าสบาย

อยู่ในขอบเขตสภาวะน่าสบาย

จากตาราง 2 จากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ความเร็วลมภายในอาคารกับเกณฑ์ขอบเขต
สภาวะน่าสบายของ Victor Olgyay และขอบเขตสภาวะน่าสบายของ กิจชัย จิตขจรวานิช พบว่า ฤดูร้อนและฤดูฝนค่าเฉลี่ย
ของอุณหภูมิภายในอาคารสิมทั้งสามสูงกว่าขอบเขตสภาวะน่าสบายของ Victor Olgyay แต่ความชื้นสัมพัทธ์ ความเร็วลม
ภายในอาคารอยู่ในขอบเขตสภาวะน่าสบายของเกณฑ์ดังกล่าว ทั้งนี้ ค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ความเร็วลมภายใน
สิมทั้งสามอยู่ในขอบเขตสภาวะน่าสบายของกิจชัย จิตขจรวานิช แสดงในภาพ 2-4 โดยเสนอผลการบันทึกค่าอุณหภูมิและ
ความชื้นสัมพัทธ์ ในวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2556 ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งเป็นวันที่มีอุณหภูมิสูงที่สุดในระยะเวลาการวิจัย
เปรียบเทียบกับขอบเขตสภาวะน่าสบายของ Victor Olgyay (ขอบเขตเส้นประ) และ กิจชัย จิตขจรวานิช (ขอบเขตเส้นทึบ) ดัง
ภาพ 3-6 พบว่า ในวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2556 ภายในอาคารมีอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ส่วนใหญ่สูงกว่าขอบเขตสภาวะน่า
สบายของ Victor Olgyay จะมี 11-12 ชั่วโมงในหนึ่งวันที่อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์อยู่ในขอบเขตสภาวะน่าสบายของ กิจ
ชัย จิตขจรวานิช
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ภาพ 3 สภาวะน่าสบายของสิมวัดขุนก้อง เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 255

ภาพ 4 สภาวะน่าสบายของสิมวัดชัยมงคล เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556
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ภาพ 5 สภาวะน่าสบายของสิมหนองบัวเจ้าป่า เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556

ภาพ 6 อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ความเร็วลมภายในอาคารของสิมกรณีศึกษา เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556
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ทั้งนี้ หน้าที่ใช้สอยของสิม คือ การลงอุโบสถ ซึ่งพระภิกษุสงฆ์ตั้งแต่ 4 รูปขึ้นไปร่วมประชุมกันเพื่อฟังปาติโมกข์ตาม
พระวินัย อันเป็นการทบทวนศีล 227 ข้อของพระภิกษุ โดยจะมีการสวดทุก 15 วัน คือ ในวันขึ้น 15 ค่ํา และวันแรม 15 ค่ํา ใน
เดือนเต็ม หรือวันแรม 14 ค่ํา ในเดือนขาด นอกจากนั้น ยังอนุญาตให้ทําอุโบสถเป็นพิเศษในคราวที่ภิกษุแตกความสามัคคี เมื่อ
ภิกษุกลับมาสามัคคีกันอีกครั้ง แม้จะยังไม่ถึงวันปาติโมกข์ก็ให้สวดปาติโมกข์ได้ เนื่องจากการฟังปาติโมกข์เป็นกิจสงฆ์ที่สําคัญ
และเป็นสังฆกรรมเฉพาะพระภิกษุเท่านั้น แม้สามเณรก็เข้าร่วมไม่ได้ ในระหว่างที่กําลังสวดปาติโมกข์หากมีผู้มิใช่ภิกษุเข้ามาใน
หัตถบาสต้องเริ่มสวดปาติโมกข์ใหม่ เพราะเป็นสังฆกรรมวิบัติ นอกจากนี้สิมยังใช้ในการทําวัตรเช้าช่วงเวลาที่ใช้ประมาณ 03.00น.-05.00 น. และการทําวัตรเย็นช่วงเวลาประมาณ 19.00-21.00 น. เป็นประจําทุกวัน เมื่อพิจารณากับข้อมูลสภาวะน่าสบาย
ของทั้งสามอาคารพบว่า ในช่วงเวลา 03.00-น.-05.00 น. ภายในทั้งสามอาคารอยู่ในขอบเขตสภาวะน่าสบาย แต่ช่วงเวลา
19.00-21.00 น. สิมวัดขุนก้องและสิมวัดหนองบัวเจ้าป่าที่ผนังอาคารเป็นผนังก่ออิฐถือปูน ภายในทั้งสามอาคารอยู่ในขอบเขต
สภาวะน่าสบายในเวลา 21.00 น. แต่สิมวัดชัยมงคล จะอยู่ในขอบเขตสภาวะน่าสบายตั้งแต่เวลา 23.00 น.

อภิปรายผลการศึกษา
เมื่อนําค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ที่ได้จากการบันทึกจากสถานที่จริงในแต่ละวัน มากําหนดตําแหน่งในแผนภูมิ
สภาวะน่าสบาย พบว่า ค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิภายในอาคารสิมทั้งสามสูงกว่าขอบเขตสภาวะน่าสบายของ Victor
Olgyay
สอดคล้องกับการศึกษาของ ธนิต จินดาวณิค (2542 : 45-51) และกิจชัย จิตขจรวานิช (2550 : 161) ที่สรุปว่ามี สภาวะน่า
สบายของผู้คนในเขตภูมิภาคร้อนชื้นมักจะมีค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์สูงกว่าที่กําหนดไว้ในค่ามาตรฐาน มีสาเหตุหลัก นั่น
คือ สภาวะน่าสบายมีความสัมพันธ์อย่างมากกับสภาพอากาศในท้องถิ่น และสิ่งสําคัญที่สุด คือ ความสามารถในการปรับตัวของ
คนที่ทําให้ผู้คนยังคงรู้สึกสบายได้ตลอดเวลา เช่นเดียวกับ ดวงมณี ปิ่นแก้ว และชูพงษ์ ทองคําสมุทร. (2558 : 251) ที่ระบุว่า
ในฤดู ร้ อ นอุ ณ หภู มิ ข องอากาศไม่ อ ยู่ ใ นขอบเขตสภาวะน่ า สบาย คนอี ส านจะอาศั ย การปรั บ ตั ว ด้ ว ยการปรั บ กิ จ กรรมใน
ชีวิตประจําวันกับการใช้พื้นที่ในอาคารและปรับตัวด้านการสวมเสื้อผ้าที่มีค่าความเป็นฉนวนต่ําเพื่อสร้างสภาวะน่าสบายให้กับ
ร่างกาย
ผลการวิ จั ย ยั ง พบว่ า ทั้ ง สามอาคารจะมี อุ ณ หภู มิ ภ ายในอาคารสู ง กว่ า อุ ณ หภู มิ ข องอากาศภายนอกตลอดทั้ ง วั น
สอดคล้องกับผลการวิจัยของสรรสุดา เจียมจิต (2548 : 110,166) ที่ระบุว่าอาคารมวลสารปานกลาง (ผนังก่ออิฐชั้นเดียวฉาบ
ปูน) จะมีอุณหภูมิภายในอาคารสูงกว่าอุณหภูมิของอากาศภายนอก อาคารมวลสารน้อย(ผนังไม้) จะมีอุณหภูมิภายในอาคาร
เปลี่ยนแปลงรุนแรงตลอดวันตามสภาพอากาศภายนอก
สภาวะน่าสบายในอาคารในประเทศไทยช่วงเวลา 13.00-17.00 น. มีอุณหภูมิสูงกว่าขอบเขตสภาวะน่าสบาย ซึ่ง
สภาวะน่าสบายจะเกิดขึ้นได้เมื่อกระแสลมภายนอกอาคาร ต้องผ่านสภาพแวดล้อมที่ลดอุณหภูมิของกระแสลมที่พัดเข้าสู่อาคาร
โดยการระบายอากาศแบบลมพัดผ่านมีสัดส่วนที่เหมาะสมของพื้นที่ช่องเปิดต่อพื้นที่ผนังอยู่ที่ 30% วางอาคารให้ด้านยาวของ
อาคารอยู่ในแนวทิศเหนือ-ใต้ ด้านแคบของอาคารอยู่ในแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก หรือการใช้เครื่องกลพัดลมระบายอากาศ
ติดตั้งภายในอาคาร กิจชัย จิตขจรวานิช (2550 : 174) ยังให้ทัศนะเพิ่มเติมว่า ความรู้สึกที่ยอมรับได้ในสภาพอากาศของคนใน
ท้องถิ่นไม่ได้อยู่ในขอบเขตสภาวะน่าสบายที่กําหนดโดย Victor Olgyay นั่นแสดงว่าสภาพอากาศที่เป็นจริงตามธรรมชาติไม่
สามารถให้ความรู้สึกสบายกับผู้คนได้เลย หากจะมีความรู้สึกสบายได้จะต้องให้เกิดลมพัดผ่านด้วยความเร็วลมตั้งแต่ 0.1 – 1.0
เมตร/วินาที ถ้าอุณหภูมิอากาศอยู่เหนือนอกเขตสภาวะน่าสบาย ความเร็วลมสามารถทําให้สภาพอากาศนั้นกลับเป็นสภาวะที่น่า
สบายได้ กระแสลมที่พัดผ่านผิวหนัง จะทําให้อัตราการสูญเสียความร้อนจากการระเหยของเหงื่อสูงขึ้นทําให้ร่างกายรู้สึกเย็น โดย
ปกติความเร็วลมภายในอาคารนั้นจะมีค่าประมาณร้อยละ 30-40 ของความเร็วลมภายนอกอาคาร เมื่อมีค่าอัตราส่วนพื้นที่ช่อง
เปิดต่อพื้นที่ผนังในด้านนั้น ๆ (Window to Wall Ratio : WWR) ประมาณร้อยละ 25-35 (ชูพงษ์ ทองคําสมุทร. 2557 : 255)
องค์ป ระกอบที่ ส่ง เสริม ให้เกิ ด ความเร็ ว ลมในอาคารอัน เนื่อ งจากแรงลมภายนอก ได้แ ก่ ความเร็ ว ลมภายนอก ทิศ ทางลม
องค์ประกอบในที่ตั้งรอบ ๆ อาคาร ทิศทางของอาคาร รูปทรงอาคาร ช่องเปิดอาคาร และการจัดภายในอาคาร
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สรุปผลการศึกษา
สภาวะน่าสบายในสิมอีสาน กรณีศึกษาสิมวัดขุนก้อง สิมวัดชัยมงคลและสิมวัดหนองบัวเจ้าป่า จังหวัดบุรีรัมย์ตั้งแต่
เดือนธันวาคม พ.ศ.2555 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2556 พบว่า มีอุณหภูมิภายในอาคารต่ําสุด-สูงสุดเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 21.60 ˚c –
37.00 ˚c ความชื้นสัมพัทธ์ต่ําสุด-สูงสุดเฉลี่ยระหว่าง 36.00 – 99.00% ความเร็วลมต่ําสุด-สูงสุดเฉลี่ย 0.04 – 2.02 เมตรต่อ
วินาที ค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิภายในอาคารสิมทั้งสามสูงกว่าขอบเขตสภาวะน่าสบายของ Victor Olgyay แต่อยู่ในขอบเขตสภาวะ
น่าสบายของกิจชัย จิตขจรวานิช เมื่อเปรียบเทียบกับขอบเขตสภาวะน่าสบายของกิจชัย จิตขจรวานิช พบว่าในวันที่ 22 มีนาคม
พ.ศ.2556 มีอุณหภูมิของอากาศสูงที่สุดของปี ภายในสิมจะมีชั่วโมงที่เกิดสภาวะน่าสบายระหว่างเวลา 0.00-8.00 น. และ 21.00
- 23.00 น. โดยเสนอว่าสภาวะน่าสบายในช่วงเวลา 13.00-17.00 น. จะเกิดขึ้นได้เมื่อมีกระแสลมพัดผ่านด้วยความเร็วลมตั้งแต่
0.1 – 1.0 เมตร/วินาที กระแสลมที่พัดผ่านผิวหนัง จะทําให้อัตราการสูญเสียความร้อนจากการระเหยของเหงื่อสูงขึ้นทําให้
ร่างกายรู้สึกเย็น

กิตติกรรมประกาศ
โครงการวิจัยครั้งนี้ได้รับทุนอุดหนุนจากสํานักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัย
วิจัยแห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้วิจัยขอขอบพระคุณในการให้ความอนุเคราะห์ของเจ้าอาวาสวัดขุนก้อง
อําเภอนางรอง เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล อําเภอประโคนชัย เจ้าอาวาสวัดหนองบัวเจ้าป่า อําเภอสตึก รวมถึงประชาชนในพื้นที่
ดังกล่าวที่ให้ความอนุเคราะห์ร่วมมือในการรวบรวมข้อมูลและขอบคุณนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมที่เป็นผู้ช่วย
วิจัยในการรวบรวมข้อมูลสภาวะน่าสบายตลอดระยะเวลาของการวิจัย
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสานเรื่องเฮือนอีสาน 2) ออกแบบ
ชุดเสริมทักษะเพื่อการเรียนรู้สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสาน เรื่องเฮือนอีสานให้มีคุณภาพตามเกณฑ์การประเมินสื่อการเรียนการ
สอนและนวัตกรรมอาชีวศึกษา 3) เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนหลังการเรียนด้วยชุดเสริมทักษะเพื่อการเรียนรู้สถาปัตยกรรมพื้น
ถิ่นอีสานเรื่องเฮือนอีสาน โดยกําหนดตัวแปรต้นคือ ชุดเสริมทักษะการเพื่อเรียนรู้สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสาน เรื่องเฮือนอีสาน
ตัวแปรตามคือ คุณภาพของชุดเสริมทักษะเพื่อการเรียนรู้สถาปัตย กรรมพื้นถิ่นอีสาน เรื่องเรือนอีสานและผลสัมฤทธิ์และความ
พึงพอใจของผู้เรียนหลังเรียนด้วยชุดเสริมทักษะเพื่อการเรียนรู้สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสาน เรื่องเฮือนอีสาน โดยมีรูปแบบการ
วิจัยเป็นแบบกึ่งทดลอง ( Non-Randomized Control–Group Pretest Posttest Design) จากการดําเนินวิจัย ด้านสถาปัตย
กรรมพื้นถิ่นอีสานของ เฮือนอีสาน พบว่าปัจจุบันผู้คนที่ยังมีการดํารงชีวิตวัฒนธรรมการอยู่อาศัยในเฮือนอีสานแบบในสมัยก่อน
เหลือน้อยมาก และพบได้ เพียงตามชนบท เราสามารถศึกษาได้ตามพิพิธภัณฑ์หรือศูนย์ศึกษาต่างๆในภาคอีสาน จากการ
ออกแบบชุดเสริมทักษะเพื่อการเรียนรู้สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสาน เรื่องเฮือนอีสานพบว่าที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ ซึ่งมี X =
4.64 และ S.D. = 0.43 ซึ่งมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบใช้ชุด
เสริมทักษะเพื่อการเรียนรู้สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสาน เรื่องเฮือนอีสาน สูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ชุดเสริมทักษะเพื่อการเรียนรู้สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสาน เรื่องเฮือนอีสานจึงเหมาะที่จะนําไปใช้กับหน่วยการ
เรียนรู้อื่นหรือในรายวิชาอื่นด้วย
คําสําคัญ : ชุดเสริมทักษะ สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสาน

ABSTRACT
This research aims as following; 1) to study the vernacular of Esan folk style in Esan house 2)
to design on skill-extension learning set for vernacular Esan Architecture Esan house according to
evaluation criteria of vocational education learning and study media as well as innovation 3) to evaluate
an achievement of the students after using the skills-extension learning set for the vernacular Esan
ArchitectureEsan house. In this research design on skill-extension learning set for vernacular Esan
Architecture Esan house was set as independent variable while quality of a skills and satisfaction of
the students after using the skill-extension learning set for vernacular Esan Architecture Esan house
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was set as dependent variable. Non-Randomized Control –Group Pretest Posttest Design was used as
pattern for the research.
Nowadays, it was found that a few people still lived in Esan folk houses in rural area. We
can study from museum ol education at centers around Esan. From the study, this design on skill-extension
learning set for vernacular Esan architecture Esan house, has been designed with the mean X of 4.63
and standard deviation S.D. at 0.59 with very good quality, the study result of the students who used
the skills-extension learning set for vernacular Esan architecture Esan house was higher than the students
that study in standard learning method. They also had more skills in producing effective products.
Effective teaching and learning by using this system therefore could be applied to other units or in other
courses.
Keywords : Skill-Extension learning set , Venaeular Architecture Esan House

ความเป็นมาและความสําคัญ
บทบาทของการศึกษาต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีความสําคัญในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนให้ปรากฏเป็น
รูปธรรมอย่างชัดเจน ซึ่งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียนนี้ ก่อให้เกิดการไหลเวียน
ทางวัฒนธรรมผ่านการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ช่วยลดความเหลื่อมล้ําทางความคิดและค่านิยมเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาทาง
การศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียนในรูปแบบเชื่อมโยงร่วมกัน โดยมีการมุ่งเน้นพัฒนาหลักสูตรและศักยภาพผู้เรียนที่กําลัง
ศึกษาในสถาบันการเรียนสายอาชีพ เพื่อการพัฒนากําลังคนให้มีประสิทธิภาพ
สถาปัตยกรรมเป็นศาสตร์ว่าด้วยงานศิลปะและเทคโนโลยีการก่อสร้างของมนุษย์ที่สืบเนื่องกันมาเป็นเวลายาวนาน
เป็ น สิ่ ง ที่ ส ามารถบ่ ง บอกเรื่ อ งราวและสื่ อ ความหมายในอดี ต ซึ่ ง สะท้ อ นถึ ง อารยะธรรมของพื้ น ที่ นั้ น ๆ ดั ง เช่ น ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน ซึ่งเป็นอีกแห่งหนึ่งที่มีอารยะธรรมที่เก่าแก่ มีการดําเนินชีวิตในรูปแบบสายวัฒนธรรม
ไทย-ลาว ซึ่งเกิดจากผู้คนหลากหลายเผ่าพันธุ์ ที่เข้ามาตั้งหลักแหล่งทํามาหากินในผืนแผ่นดินภาคอีสานจนกลายมาเป็นบรรพ
บุรุษชาวอีสานในปัจจุบัน ชาวอีสานมีรูปแบบวัฒนธรรมประเพณีและวิธีการดําเนินชีวิตตามคตินิยมที่มีความคล้ายคลึงกันกับ
ชาวประเทศลาวไม่ว่าจะเป็น ภูมิปัญญา สังคม จารีต ประเพณี วัฒนธรรมและสถาปัตยกรรม
ด้วยเหตุนี้การศึกษาสถาปัตยกรรมเฮือนอีสาน จึงเป็นการวิวัฒนาการของที่อยู่อาศัยของชาวอีสาน ความเป็นอยู่วิถี
ชีวิตของชาวอีสาน การพัฒนาด้านวัสดุก่อสร้าง ตลอดจนการก่อสร้างเฮือนอีสาน จากการศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิตของ
ชาวอีสานพบว่า เฮือนอีสานมีลักษณะต่างจากเรือนในภูมิภาคอื่น เพราะเฮือนอีสานจะมีลักษณะเปิดโล่งและโปร่งลมเพราะ
ภาคอีสานนั้นตั้งอยู่บนบริบทที่แตกต่างจากภาคอื่นไม่ว่าจะเป็นด้านสภาพแวดล้อม สังคม วัฒนธรรมและภูมิปัญญา เฮือน
อีสานจึงถูกออกแบบเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของท้องถิ่นและสามารถตอบสนองการใช้งานของชาว
อีสาน จากภูมิปัญญาในการออกแบบสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจนี้ นับว่าเป็นองค์ความรู้สําคัญที่ควรจะมีการรวบรวมเพื่อเป็น
แหล่งเรียนรู้สําหรับเยาวชนรุ่นหลังต่อไปในอนาคต
จากการศึกษาปัญหาการเรียนการสอนรายวิชาสถาปัตยกรรมไทยของวิทยาลัยเทคนิค แผนกช่างสถาปัตยกรรม มี
การมุ่ ง เน้ น ให้ ผู้ เ รี ย นมี ค วามรู้ ค วามชํ า นาญในงานด้ า นสถาปั ต ยกรรมอย่ า งครอบคลุ ม มี ก ารเรี ย นการสอนในรายวิ ช า
สถาปัตยกรรมไทย ในเนื้อหาของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นของไทยทั้ง 4 ภาค โดยมีครูผู้สอนใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย
นําเสนอโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ประกอบการบรรยายและมีการทดสอบให้ผู้เรียนทําแบบฝึกหัดก่อนเรียนและหลัง
เรียน
จากการศึกษาการเรียนการสอนพบว่า เอกสารประกอบการเรียน วิชาสถาปัตยกรรมไทยเป็นเนื้อหาที่ละเอียดและ
ค่อนข้างยากที่จะทําความเข้าใจกับการเรียน เพราะศักยภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียนมีความแตกต่างกัน ส่งผลให้ทักษะความรู้
ความเข้าใจทางการเรียนของนักเรียนต่ําลง
ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการสรรหานวัตกรรมทางการเรียนการสอนแบบใหม่เพื่อมาสร้างแรงจูงใจให้นักเรียน
เกิดความสนใจในการเรียนรายวิชาสถาปัตยกรรมไทยมากขึ้นและยังสามารถพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้เท่าทันผู้อื่น รวมทั้ง
การศึกษาและออกแบบชุดเสริมทักษะเพื่อการเรียนรู้สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสาน เรื่องเฮือนอีสาน เพื่อแก้ไขปัญหาที่กล่าวมา
และเพื่อออกแบบชุดเสริมทักษะการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและตรงตามหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสานเรื่องเฮือนอีสาน
2. เพื่อออกแบบชุดเสริมทักษะเพื่อการเรียนรู้สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสาน เรื่องเฮือนอีสาน ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์
การประเมินสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมอาชีวศึกษา
3. เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนหลังการเรียนด้วยชุดเสริมทักษะเพื่อการเรียนรู้สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสาน เรื่องเฮือน
อีสาน
กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสาน เรื่องเฮือนอีสาน
กรอบแนวความคิดในการศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสาน ของวิโรฒ ศรีสุโร (2538)
1. วัฒนธรรมในการอยู่อาศัย
2. วัฒนธรรมในความเชื่อ
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อออกแบบชุดเสริมทักษะเพื่อการเรียนรู้สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสาน เรือ่ งเฮือนอีสาน
ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์การประเมินสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมอาชีวศึกษา
กรอบแนวความคิดเรื่องการออกแบบสื่อการเรียนรู้ ของ ทิศนา แขมมณี ที่ได้ให้
กรอบแนวคิดเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา
หลักการพัฒนานวัตกรรมด้านการการเรียนการสอนอ้างใน (สุคนธ์ สินธพานนท์
ทางพฤติกรรม ของ อาภรณ์ ใจเที่ยง
(2552)
(2538 )
1. การระบุปัญหา
2. การกําหนดจุดมุ่งหมาย
1. ด้านพุทธพิสัย
3. การศึกษาของจํากัด
4. การประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรม
2. ด้านจิตพิสัย
5. การทดลองใช้
6. การเผยแพร่
3. ด้านทักษะพิสัย

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3.เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนหลังการเรียนด้วยชุดเสริมทักษะเพื่อการเรียนรู้สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสาน เรือ่ งเฮือนอีสาน
กรอบแนวความคิดมาตรฐานเฉพาะของการประเมินสื่อการเรียนรู้และนวัตกรรมอาชีวศึกษา ประเภท หุน่ จําลอง (model)
1. มีลักษณะเป็นสื่อ 3 มิติ
2. มีชิ้นส่วนโดยรวมที่บอกรายละเอียด
3. มีขนาด น้ําหนัก เหมาะสมกับการใช้งาน
4. ใช้วัสดุท้องถิ่นหรือในประเทศ
5. มีขนาดรูปร่างสามารถเห็นได้ชัดตามสภาพการเรียนรู้
6. มีกระบวนการใช้ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
7. ใช้นําเสนอหรือสาธิตให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่าย
8. สีสัน (1) เหมือนหรือคล้ายของจริง
(2) มีการเน้นสีเพื่อแยกแยะให้ง่าย
9. มีความน่าสนใจ
10. สามารถตรวจปรับความเข้าใจกับของจริงได้
11. มีความคงทนถาวร

ภาพ 1 แผนภาพแสดงการนํากรอบแนวคิดในใช้ในงานวิจัยตามวัตถุประสงค์แต่ละข้อ
ภาพ 1 กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย
ที่มา : มนชญา สระบัว.2558

ขอบเขตการวิจัย
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงได้วางขอบเขตของการศึกษาตามวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยได้กําหนด
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างดังนี้
1. เพื่อการศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสาน เรื่องเฮือนอีสาน
ประชากร คือ ชาวอีสานที่ยังคงมีการใช้ชีวิตแบบดั้งเดิมและผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสาน
กลุ่มตัวอย่าง คือ ชาวอีสานที่ยังคงมีการใช้ชีวิตแบบดั้งเดิมจํานวน 4 ท่านและผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
อีสานจํานวน 3 ท่าน
2. เพื่อออกแบบชุดเสริมทักษะเพื่อการเรียนรู้สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสาน เรื่องเฮือนอีสาน ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์
การประเมินสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมอาชีวศึกษา
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กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้าน ที่ผู้วิจัยต้องทําการประเมินหาคุณภาพของชุดเสริมทักษะ
เพื่อการเรียนรู้สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสาน เรื่องเฮือนอีสาน ดังต่อไปนี้ คือ
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสาน เรื่องเรือนอีสาน จํานวน 6 ท่าน
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อการศึกษา จํานวน 6 ท่าน
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนวิชาสถาปัตยกรรมไทย วิทยาลัยเทคนิค สังกัดสํานักงานการอาชีวะศึกษา จํานวน
3 ท่าน
3. เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนหลังการเรียนด้วยชุดเสริมทักษะเพื่อการเรียนรู้สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสาน เรื่องเฮือน
อีสาน
ประชากร คื อ นัก เรี ย นวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค แผนกช่า งสถาปั ต ยกรรม จากจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ยโสธร ร้ อ ยเอ็ ด
ขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย
กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มตัวอย่างที่เลือกนั้นมีหลักสูตรเปิดสอนในแผนกวิชาสถาปัตยกรรมนี้ตลอดทุกปีการศึกษา
มีเรียนทุกชั้นปี และมีบุคลากรที่มีความพร้อมทางด้านการสอน ได้แก่กลุ่ม นักเรียนสังกัดวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี แผนก
สถาปัตยกรรม จํานวน 70 คน ดังนี้
นักเรียนวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย แผนกสถาปัตยกรรม จํานวน 20 คน
นักเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี แผนกสถาปัตยกรรม จํานวน 20 คน
นักเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น แผนกสถาปัตยกรรม จํานวน 30 คน

วิธีการดําเนินการวิจัย
ในการวิจัยผู้วิจัยได้ดําเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 เพื่อการศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสาน เรื่องเฮือนอีสาน
การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้แบ่งเป็นขั้นตอน ดังนี้
1.1 ข้อมูลเชิงเอกสาร ผู้วิจัยได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
อีสาน เรื่องเฮือนอีสาน ทําการสรุปและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อใช้ในการพัฒนาขั้นต่อไป โดยได้ศึกษาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ
จากนั้นผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยนําข้อมูลที่ได้สืบค้นมานั้นนํามาจัดเรียงลําดับข้อมูลความสําคัญ และทําการสรุปข้อมูล โดย
จัดทําในรูปแบบของเอกสาร
1.2 ข้อมูลจากภาคสนาม ผู้วิจัยได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยลงสํารวจพื้นที่ ที่มีสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ประเภท
เฮือนอีสาน ทั้งของจริงและของที่จําลองไว้ ตามโครงการหรือพิพิธภัณฑ์ที่มีการจําลองรูปแบบเฮือนอีสาน และผู้วิจัยได้สร้าง
แบบสัมภาษณ์เบื้องต้นเพื่อสอบถาม บันทึกข้อมูล และบันทึกถ่ายภาพ จากนั้นผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยนําข้อมูลที่ได้จาก
การลงพื้นที่บันทึกข้อมูล ถ่ายภาพ และสอบถามข้อมูลจากชาวพื้นถิ่นอีสาน แล้วนํามาสรุปเรียบเรียงในรูปแบบของเอกสาร
ขั้นตอนที่ 2 เพื่อออกแบบชุดเสริมทักษะเพื่อการเรียนรู้สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสาน เรื่องเฮือนอีสาน ให้มีคุณภาพ
ตามเกณฑ์การประเมินสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมอาชีวศึกษา
ผู้วิจัยได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยนําข้อมูลที่ได้จากการศึกษา มาใช้ในการออกแบบชุดเสริมทักษะเพื่อการเรียนรู้
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสาน เรื่องเฮือนอีสาน โดยเริ่มจากการวาดภาพร่างของผลิตภัณฑ์ (Idea sketch) แล้วจึงพัฒนา
รูปแบบของผลิตภัณฑ์ และจัดทําต้นแบบผลิตภัณฑ์ (Prototype) พร้อมทั้งนําแบบประเมินที่ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรง
ตามเนื้อหาโดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างคําถามกับวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดในการวิจัยไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิและ
เชี่ยวชาญ ทําการประเมินต้นแบบที่ได้พัฒนาขึ้น
ขั้นตอนที่ 3 เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์และประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนหลังการเรียนด้วยชุดเสริมทักษะเพื่อการเรียนรู้
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสาน เรื่องเฮือนอีสาน
ผู้วิจัยได้นําผลิตภัณฑ์ชุดเสริมทักษะเพื่อการเรียนรู้สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสาน เรื่องเฮือนอีสาน ที่ผ่านการแก้ไขจาก
การประเมิ น คุ ณ ภาพโดยผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละผู้ เ ชี่ ย วชาญแล้ ว ไปทดลองใช้ กั บ นั ก เรี ย นในแผนกวิ ช าช่ า งสถาปั ต ยกรรม
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี โดยการจัดกิจกรรมเสริมทักษะและความรู้ในเวลาเรียน และทดลองใช้ชุดเสริมทักษะเพื่อการเรียนรู้
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสาน แล้วทําการประเมินวัดผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนหลังจากได้ทดลองใช้ชุดเสริมทักษะเพื่อการเรียนรู้
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสาน เรื่องเฮือนอีสาน และประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนหลังการเรียนด้วยชุดเสริมทักษะเพื่อการ
เรียนรู้สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสาน เรื่องเฮือนอีสาน
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสาน เรื่องเฮือนอีสาน ผู้วิจัยได้ดําเนินงานและวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษา
โดยดําเนินงานวิจัยให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ข้างต้น ตามการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาผลตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นตอนการศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสาน เรื่องเฮือนอีสาน

ภาพ 2 แสดงถึงวิถีชีวิตชาวอีสานในปัจจุบัน ในบางพื้นที่ที่ยังมีการใช้ชีวิตรูปแบบเดิมอยู่
(สถานที่: บ้านยางลุ่ม ตําบลไร่น้อย อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ที่มา : มนชญา สระบัว.2556)
1.1 ผลจากการศึกษาลงพื้นที่ที่ยังมีชาวอีสานที่ใช้ชีวิตแบบดั้งเดิม พบว่า เฮือนที่พบเห็นอยู่ในปัจจุบันส่วนมากจะ
เหลือเพียงเฮือนเหย้า ตัวเฮือนมีส่วนที่เป็นคอกสัตว์อยู่ใต้ถุนบ้าน ไม้ที่สร้างเป็นไม้ที่สะสมจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งปัจจุบันมีการปรับปรุง
พัฒนาเพิ่มเติมคือ เปลี่ยนเป็นหลังคาเป็นแบบสังกะสี แต่ไม้ที่ใช้สร้างเฮือนนั้นยังมีสภาพที่สมบูรณ์ดีอยู่ มีบางส่วนที่ชํารุดแต่ก็
หาไม้ใหม่มาทดแทนเพื่อซ่อมแซมเป็นครั้งคราวไป และพบว่าความเป็นอยู่แบบสมัยก่อนแทบไม่หลงเหลืออยู่แล้ว บางบ้านที่
ลูกหลานไปทํางานที่อื่นส่งเงินมาให้พ่อแม่ทําบ้านใหม่ ส่วนใหญ่ลูกหลานมีฐานะก็สร้างบ้านใหม่ ต่อเติมปรับปรุงให้ใช้สอยได้
สะดวกขึ้น แต่ตัวเฮือนยังคงมีเอกลักษณ์อีสานไว้อยู่ เช่นลายจั่วบ้าน ปัจจุบันหายากที่จะมีคนสร้างบ้านในลักษณะเฮือนอีสาน
แบบดั้งเดิม
1.2 ผลจากการศึ ก ษาลงพื้ น ที่ ส อบถามผู้ เ ชี่ ย วชาญเรื่ อ ง เฮื อ นอี ส าน พบว่ า ยั ง มี อ งค์ ก รหรื อ หน่ ว ยงานที่ จั ด ทํ า
พิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับเฮือนอีสานไว้ให้คนที่สนใจศึกษาอยู่หลายแห่ง แต่รูปแบบที่สร้างขึ้นมานั้น บางพื้นที่จะมีองค์ประกอบของ
เฮือนไม่ตรงตามตัวเฮือนแบบดั้งเดิมจริงๆ แต่ที่เห็นได้ชัดคือเฮือนอีสานมีลักษณะโปร่งโล่งเพื่อให้อากาศถ่ายเท ลมโกรก
เนื่องจากภาคอีสานมีลักษณะภูมิประเทศที่ค่อนข้างแล้ง รูปแบบเฮือนอีสานจึงมีลักษณะเฉพาะตัว เฮือนอีสานนั้นสร้างขึ้นมา
โดยคํานึงถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอีสานในสมัยก่อนที่ส่วนใหญ่ทําอาชีพเกษตรกรรมกัน เช่นด้านล่างตัวเรือนแบ่งทํา
เป็น คอกสัต ว์ เป็ น ที่ นั่ง พั ก ผ่ อนยามกลางวัน ปัจ จุบั น รูป แบบเฮือนอีส านแบบดั้ง เดิม แทบไม่เ หลือ ให้เ ห็น อยู่ แ ล้ว มี ก าร
ปรับเปลี่ยนรูปแบบที่อยู่อาศัยไปตามการใช้งานและตามกาลเวลา เช่น บันได สมัยก่อนจะเป็นบันไดที่ดึงขึ้นได้ เพื่อเก็บไว้บน
ตัวเรือนในยามกลางคืนเพื่อป้องกันโจรขึ้นบ้าน แต่สมัยที่พัฒนาแล้วจะเป็นบันไดที่ออกแบบติดกับพื้นดินตายตัว ไม่สามารถดึง
ขึ้นเพื่อเก็บได้
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ภ

ภาพ 3 เฮือนอีสานในพิพิธภัณฑ์ที่ผู้วิจัยได้เข้าไปศึกษา
สถานที่: จิมทอมสันฟาร์ม อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
ที่มา : มนชญา สระบัว 2556
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นตอนออกแบบชุดเสริมทักษะเพื่อการเรียนรู้สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสานเรื่องเฮือนอีสาน
ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์การประเมินสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมอาชีวศึกษา

ภาพ 4 ต้นแบบผลิตภัณฑ์
ที่มา : มนชญา สระบัว.2558
ผู้วิจัยได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยนําข้อมูลที่ได้จากการศึกษา มาใช้ในการออกแบบชุดเสริมทักษะเพื่อการเรียนรู้
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสาน เรื่องเฮือนอีสาน โดยเริ่มจากการวาดภาพร่างของผลิตภัณฑ์ (Idea sketch) แล้วจึงพัฒนารูปแบบ
ของผลิตภัณฑ์ และจัดทําต้นแบบผลิตภัณฑ์ (Prototype) พร้อมทั้งนําแบบประเมินที่ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงตาม
เนื้อหาโดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างคําถามกับวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดในการวิจัยไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิและ
เชี่ยวชาญ ทําการประเมินต้นแบบที่ได้พัฒนาขึ้น
จากการประเมินพบว่า ค่าเฉลี่ยของแบบประเมินคุณภาพของชุดเสริมทักษะเพื่อการเรียนรู้สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
อีสาน ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์การประเมินสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมอาชีวศึกษา ที่ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ เห็นได้ว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก X =4.64 และค่า S.D. =0.43 จากการวิเคราะห์การออกแบบ
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ชุดเสริมทักษะฯ ผู้วิจัยได้ทําการออกแบบโดยการศึกษารูปแบบของเฮือนโข่ง (ในรูปแบบดั้งเดิม) และนําแต่ละส่วนมาวิเคราะห์
ว่าส่วนใดสามารถนํามาถอดประกอบเป็นแต่ละชิ้นเพื่อสร้างโครงสร้างของตัวเฮือนได้ ทั้งนี้เพื่อจะให้ผู้เรียนสามารถใช้งานชุด
เสริมทักษะฯ โดยที่ไม่ต้องใช้กาว จากนั้นผู้วิจัยก็ได้เริ่มร่างแบบชุดเสริมทักษะฯ ให้มีกลไกการถอดและประกอบที่ไม่ยุ่งยาก
และไมซับซ้อน เมื่อออกแบบร่างเสร็จเรียบร้อยก็นํามาจัดทําต้นแบบชุดเสริมทักษะฯ และนําไปประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3
ด้าน เมื่อนําไปประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ด้านแล้ว ผู้วิจัยก็นํามาปรับปรุงแก้ไขตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิได้แสดงความคิดเห็นว่า
ในส่วนของหัวข้อพิจารณาการประเมินใดยังไม่สมบูรณ์และตามคําแนะนําเพิ่มเติมของผู้ทรงคุณวุฒิ จากนั้นผู้วิจัยก็จัดทํา
ผลิตภัณฑ์จริงขึ้น นําไปทดสอบกับผู้เรียน โดยการทดสอบแบ่งเป็นทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเพื่อหาประสิทธิภาพของชุด
เสริมทักษะฯนี้ด้วย
3. ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์และประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนหลังการเรียนด้วยชุดเสริมทักษะเพื่อการเรียนรู้
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสาน เรื่องเฮือนอีสาน

ภาพ 5 ผลิตภัณฑ์ชุดเสริมทักษะเพื่อการเรียนรู้สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสาน เรื่องเฮือนอีสาน
ที่มา : มนชญา สระบัว.2558
ผู้วิจัยได้นําผลิตภัณฑ์ชุดเสริมทักษะเพื่อการเรียนรู้สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสาน เรื่องเฮือนอีสาน ที่ผ่านการแก้ไขจาก
การประเมิ น คุ ณ ภาพโดยผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละผู้ เ ชี่ ย วชาญแล้ ว ไปทดลองใช้ กั บ นั ก เรี ย นในแผนกวิ ช าช่ า งสถาปั ต ยกรรม
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย โดยการจัดกิจกรรมเสริมทักษะและความรู้ใน
เวลาเรียน และทดลองใช้ชุดเสริมทักษะเพื่อการเรียนรู้สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสาน แล้วทําการประเมินวัดผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียนหลังจากได้ทดลองใช้ชุดเสริมทักษะเพื่อการเรียนรู้สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสาน เรื่องเฮือนอีสาน
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ภาพ 6 ผู้วิจัยได้เข้าไปทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน
ที่มา : มนชญา สระบัว.2558
3.1 การวัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนหลังการเรียนรู้จากชุดเสริมทักษะเพื่อการเรียนรู้สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสาน เรื่องเฮือน
อีสาน จากแผนกสถาปัตยกรรม วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี หนองคาย ขอนแก่น ที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับปวช.1และ ปวส.2
เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเรียนรู้ ให้ผู้ทดสอบผ่านกระบวนการลองผิด ลองถูก จนเกิดเป็นทักษะและเกิดความเข้าใจ เห็นได้ว่าการ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ก่อนเรียน ของกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ย X = 46.57 กลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ย X =
43.57 และการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้หลังเรียนของกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ย X = 84.29 และกลุ่มควบคุมมี
คะแนน X = 80.00 มีผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ระดับดีมาก จํานวน 10 คน ผ่านเกณฑ์ในระดับดี จํานวน 60 คน

ภาพ 7 ผู้วิจัยได้เข้าไปทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน
ที่มา : มนชญา สระบัว.2558
3.2 ผลการวิเคราะห์ประเมินความพึงพอใจทางการเรียนรู้ของผู้เรียนหลังการเรียนด้วยชุดเสริมทักษะเพื่อการเรียนรู้
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสาน เรื่องเฮือนอีสาน จากแผนกสถาปัตยกรรม วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับ ปวช.1 และ ปวส.2 เห็นได้ว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อชุดเสริมทักษะเพื่อ
การเรียนรู้สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสาน เรื่องเฮือนอีสาน โดยมีค่าเฉลี่ย X = 4.32 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. = 0.52 มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
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ภาพ 8 ผลงานการวัดสัมฤทธิ์ของผู้เรียนหลังการเรียนรู้ด้วยชุดเสริมทักษะฯ
ที่มา : มนชญา สระบัว.2558

อภิปรายผลการวิจัย
1. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการลงพื้นที่สังเกตและสัมภาษณ์ ค้นคว้าจากภาคเอกสาร และบันทึกข้อมูลจากที่ต่างๆ
พบว่า ปัจจุบันบ้านอีสานในรูปแบบดั้งเดิมไม่มีแล้ว มีการพัฒนาตามยุคตามสมัย ภายหลังจากที่มีการเปลี่ยนวัสดุมุงเป็นแป้น
ไม้แล้วความลาดชันหลังคาก็ลดลงจากสัดส่วนเรือนแบบเดิมที่มุงหลังคาด้วยหญ้า ซึ่งสอดคล้องกับ วิโรฒ ศรีสุโร [4] ซึ่งกล่าว
ว่า ปลายพุทธศตวรรษที่ 25 ซึ่งมีวัสดุใหม่คือ สังกะสี แพร่หลายและเริ่มขยายตัวไปในภาคอีสาน เนื่องจากสามารถขนส่งทาง
รถไฟเข้ามาได้ส ะดวก การใช้สัง กะสีมุง หลังคามีผลอย่างมากต่อทั้ง รูป อาคารและการเปลี่ยนแปลงการใช้พื้น ที่เรือน ใน
ระยะแรกของการเปลี่ยนแปลงการใช้สังกะสีพบว่าส่วนใหญ่เป็นการใส่วัสดุสังกะสีลงไปแทนที่แป้นไม้ที่ชํารุดทรุดโทรม โดย
ยังคงรักษาโครงสร้างเดิมไว้ ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของ วิชิต คลังบุญคลอง [3] ซึ่งในเรือนกลุ่มนี้ถึงแม้ว่าจะมุงสังกะสี
แต่ก็ยังคงรักษาสัดส่วนหลังคาที่สูงชันเอาไว้ แต่ในเรือนที่สร้างขึ้นใหม่หรือเรือนที่ปรับความลาดหลังคาลงมา เพื่อให้คลุมส่วน
เกยได้มักมีการลดระดับความสูงของดั้งลงมา การใช้พ้ืนที่ การเปลี่ยนวัสดุมุงหลังคาจากหญ้าคาและแป้นมาเป็นสังกะสี มี
ผลกระทบอย่างมากต่อการใช้พื้นที่ในเรือน เนื่องจากในเวลากลางวันพื้นที่ในเรือนจะมีอุณหภูมิสูงมาก และไม่เหมาะกับการอยู่
อาศัย ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของ สุวิทย์ จิระมณี [8] การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยยะสําคัญอย่างมากต่อการใช้พื้นที่ก็คือ การ
ที่ผู้อาศัยลงมาใช้พื้นที่ใต้ถุนมากขึ้น ซึ่งมีเหตุปัจจัยเกี่ยวข้องจากอุณหภูมิบนเรือนสูงเกินไปส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งก็คือ
สภาพแวดล้อมที่แต่เดิมเป็นป่าไม้มีสัตว์ร้ายคือเสือชุกชุม ต่อมาพื้นที่ป่าลดลงเนื่องจากถูกหักล้างถางพงเป็นพื้นที่นาและการทํา
ไร่มากขึ้น สัตว์ป่าลดลงมาก การรบกวนจากสัตว์ป่าจึงหมดไป การอยู่อาศัยอยู่บริเวณใต้ถุนเรือนจึงไม่มีอันตรายจากสัตว์ทั้ง
กลางวันและกลางคืน นอกจากนั้นบางส่วนก็ย้ายสัตว์เลี้ยง เช่น วัว ควาย ออกไปจากใต้ถุนไปกั้นคอกไว้ต่างหากหรือบางส่วน
ปล่อยไว้ตามป่าภายหลังฤดูนา เป็นต้น
2. จากการออกแบบชุดเสริมทักษะเพื่อการเรียนรู้สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสาน เรื่องเฮือนอีสาน พบว่า ชุดเสริมทักษะ
สามารถเข้าถึงกลุ่มนักเรียนได้เพียง 4-6 คน เพราะมีขนาดเล็กกะทัดรัด เหมาะสําหรับการศึกษารูปแบบกลุ่ม 4-6 คนเท่านั้น
ซึ่งสอดคล้องกับ [9] และเนื่องด้วยขนาดของชิ้นส่วนต่างๆมีขนาดเล็กอาจทําให้การดูแลรักษายากขึ้น
3. จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนหลังการเรียนด้วยชุดเสริมทักษะเพื่อการเรียนรู้สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสาน
เรื่องเฮือนอีสาน พบว่ากลุ่มผู้ที่เรียนด้วยชุดเสริมทักษะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องโครงสร้างเฮือนอีสานมากกว่ากลุ่มควบคุมที่
เรียนด้วยวิธีการเรียนแบบเดิม ผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มควบคุม 88.13
: 85.38 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์กําหนด 80 : 80
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช้
1. ชุดเสริมทักษะเพื่อการเรียนรู้สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสาน เรื่องเฮือนอีสาน ไปใช้เป็นสื่อการเรียนในระดับอุดมศึกษา
ที่ มี ก ารเรี ย นการสอนเกี่ ย วกั บ สถาปั ต ยกรรมศาสตร์ ต ามหลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนของสํ า นั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
2. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นในการเรียนรู้สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสาน เรื่องเฮือนอีสาน ในเรื่องเรือนโข่ง
หลังจากการเรียนด้วยชุดเสริมทักษะเพื่อการเรียนรู้สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสาน เรื่องเฮือนอีสานใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอนในเรื่องเรือนไทยแต่ละประเภทของแต่ละภาค เพื่อเพิ่มสมรรถนะความสามารถของผู้เรียนได้ครอบคลุมได้
เต็มศักยภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาเพื่อการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในรูปแบบโปรแกรม
สําเร็จรูป เช่น พัฒนาเป็นเกมส์ 2D หรือ 3D เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น
2. พัฒนาชุดเสริมทักษะการเรียนรู้สถาปัตยกรรมในเรื่องเรือนอื่นๆ แต่ละชนิดของภูมิภาคต่างๆในประเทศไทย
3. ควรมีชุดฝึกหัดในขั้นต้น และมีขนาดใหญ่ของชิ้นส่วนที่ใหญ่ขึ้น และเหมาะสมกับในช่วงอายุวัยผู้เล่น
4. ชุดเสริมทักษะเพื่อการเรียนรู้สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสาน เรื่องเฮือนอีสาน นี้ควรมีทั้งคู่มือผู้ทดลองใช้และคู่มือ
ผู้สอนควบคู่กับชุดเสริม เพื่อความสะดวกต่อการใช้งานและสามารถเรียนรู้ทําความเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น
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ABSTRACT
The research fields of graphic design in Thailand have both the core and application research. The
general objective of core research was to find the concepts or components of the improved effective
graphic design. Likewise, the aim of application research was to test the results or productions of graphic
design with actual environment. The common research processes have three steps. The first step was to
analyze the components of graphics from real situation. The second step was to produce the prototype or
the art works, and the final step was to evaluate the target groups. Moreover, the details for each fields
research step were different. For instance, study of Thai’s graphic design research, the important of research
question was an extraction of Thai’s identity and the uniqueness of conceptual graphic design with
Technology Acceptance Model (TAM). However, the results of research were neither used in real situation
nor environment of the real world. This paper, aimed to propose the methods of the acceptance of society
toward the results of graphic design researches.
Index Terms—Graphic Design, Thai’s Identity and Unique, Technology Acceptance Model (TAM).
INTRODUCTION
The definition of graphic design was the design of a language based on components of the art. Graphic
design was able to tell the important concepts of designer to their audiences that emphasized on
communication language and contents (Nunpakdi, 2010). This definition derived from many famous
designers. The first was Paul Rand (1914-1996) who defined that the design as a methodology is a
combination between forms and contents. Then, the design was considered as a part of the art. Milton
Glaser, the American designer, stated that design has many meaning because it covered both the aesthetics
and uncomplicated planning. In addition, Jessica Helfand, the Art Institution of America, illustrated the
detailed definition of design that was compounding of many words and images that were the form of
number, diagram, chart, photography, or illustration that considered to be the subjective or personal
creation but it must maintain balanced with audience satisfactions (Tangchareon, 2002). Meanwhile, Tibor
Kalman, Hungarian designer, and Bob Gill, the American graphic designer and illustrator commented that
design was second language of human.
There were three important roles of graphic design (Nunpakdi, 2010):
1) To inform the meaning or detailed information such as line direction with precision and
perceptive information to lesson confusion.
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2) To identify the unique characteristics of a person or a object, used to communicate and
identify object. For example, the colors were used in war movie poster suggested a depression and serious
feeling.
3) To persuade the reality, credit and trust bank should present their stable, integrity and
reliability through design.
The above role discussion, showed the meaning and signification of graphics and graphic design for
subjective communication from the designer to the audience. This field of graphic design research may
emphasize on the basic research and application research, however, the outcomes of research as graphic
design products were not truly active in real situation and environment. Some reasons were the confidence
of quality of research methods and the acceptance of the users. This paper presented the model of
common process of graphic design research and the acceptance of society applied TAM.
II.

GRAPHIC DESIGN RESEARCH FIELDS: EXPLORING THE CASE OF THAILAND

This section presented the results of exploring of Thai’s graphic design research. The scopes of presentation
covered objectives, methodology and process of basic and application research. At the end of this section,
we proposed the common process for the graphic design research that can apply to both of research area.
A. Basic Research
Graphic design was a issue of communication processes which were used in wide range of works and
both of old and new media, traditional and digital form, followed specific objectives. By explorations of
researches related to graphic design, we found three general phases of process which consists of (1) preproduction: thinking and planning process, (2) graphic production, and (3) post-production: installation,
evaluation, and testing the hypothesis. Almost of basic research were in pre-production phase. Then, the
objectives of research in pre-production phase were creative thinking process, finding the design concepts
by analysis process, and exposing the best way to communication the graphics to audiences (Nunpakdi,
2010; Bouki, 2014).
1) The main objective
Some sample objectives of graphic design basic research: to evaluation of conceptual design
achievement, graphic design factors analysis, to studying the factors and methods, which were related to
best practice of design, to evaluate the audience, and etc.
2) The example of research
This section presented example of research such as; Dr. Edward de Bono, the psychology of
creative thinking field, presented three types of thinking that consists of vertical, lateral, and parallel
thinking. Chathi Bouki (2014) used Edward de Bono to evaluation the graphics in campaign posters and logo
of organization. Nitikorn Ninlasak (2010) studied the graphic elements that reasonable to presenting
provincial tourism in iPhone such as application characteristics icons, displaying, color sets, and gadget sets.
Some researchers were related to factors and guideline of appropriation for the targets e.g. Uthaiwan
Prasong-ngeun (2013) found that the individual and academic communication must meticulous a design.
Furthermore, Yatana Khadkeaw (2014) exposed the graphic design for visual impaired children included of
color text on black background, double complimentary within warm colors, and enlarge graphics up to 50%.
3) Research processes
The main aim of basic research in graphic design was to find a reasonable concepts, which were
used for designing. The following showed detail of a common research processes that were summarized
from (Bouki, 2014; Ninlasak, 2010; Prasong-ngeun, 2013; Khadkeaw, 2014).
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a) Step 1 Study and data gathering
This step was data collection and analysis that combined activity both studying all of
related literatures and field study. A field study was collecting data from participants such as
knowledgeable person, local people, and the owner. This activity used the research instruments included
interviewing, focus group discussion, observation, and questionnaire.
b) Step 2 Graphic prototype designing
This step created graphic prototype with the results of analysis data from the first step.
c) Step3 Testing the hypothesis
The research tested the prototype with samples to collecting the data after that testing the
hypothesis.
B. Application Research
Graphic was communication elements for the symbol of contents to audiences. These elements
played the roles of reading, perception, learning, and attraction in variety media such as book, magazine,
advertising, product packaging, board, movie, poster, and exhibition. Moreover, the graphic design also
covered environment media and signatures: sign and direction signage. The result of exploring the
application researches, found that many research extracted the identity, uniqueness, and highlight of places,
cultures and products. The next step of researchers was to transform things or place identity to graphics
and artworks.
1) The main objective
The main objective of application research in graphic design summarized from exploring
research, thesis, and article paper. We concluded that (1) to transforming of the objects distinctiveness and
places, for examples culture, specific information, uniqueness and identity to be the concepts and
elements of graphic design, and in addition, (2) audience evaluation of perception and level of satisfaction.
2) The example of research results
The graphic design communities such as provinces in Thailand extracted the local cultures,
demography, identity, arts, wisdoms, and outstanding architectures as examples. Information about race, life
style, occupation, arts and culture, and wisdom of Samut Songkham provine. These used some collected
cultures to design a new and specific provincial logo, typography and color set (Srisureepaisarn, 2013).
Likewise, use of Maha Sarakham province identities to design a map and information signage (Nusiwor, 2013)
and outstanding architecture of Prachin Buri province (Sithong, 2014) were also cited as examples.
Graphic design such as colors and typographic was research to design the information board and
graphic on specific landscape, which were installed at a real place. For example, agro-tourism information
board (Chutikamo, 2011), specific design for Thailand historical park (Panthavangkul, 2012), and used
indexical image to promote Lanna culture (Chiangmail province) (Tiewpanich, 2013).
Application of printing media such as poster to improve the level of satisfaction for Sukhothai
historical park (Pantathong, Pirasan, and Sudsung, 2012) and a design of typography and illustration for
global warming poster, which made the testing score improved and easy to understand (Singthong,
Sindhuphak, and Klinhom, 2010).
Moreover, graphics on product packages need reasonable attention of promotional products.
For example, the easy to buy products which have packages that reflected product’s characteristics and
visual quality (Ketreangroth, 2013), and image and pattern on product packages as an important factors to
perception of product quality and classification (Pumkunthod, 2012).
3) Research processes
23
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We inferred from many researches to summarize the processes of application research to
answering the main question of research such as how to use objects or place’s identity as a graphic works.
There were three steps of operation as shortly detail as follows;
a) Step 1 Field exploring
After setting the research problems, researchers were analysis data that collected from
field experiment with interviewing, and observation forms. At the end analysis process was used to search
and summarize the information of identity, and special characteristics of interested objects in the research
problem.
b) Step 2Modeling and installation
This step used the components of design that were the information of above step to
create the graphic or tangible media as models. After that the graphics and models were installation in real
situation or in an exhibition area.
c) Step3 Evaluation
The evaluations were made by expertise and/or sample depending on which the research
objectives. Follow with a report write up steering the result as a final step.
C. The Proposed Common Process for the Research
Above part stated basic information of research in graphic design, to be noted that there were three
main steps included of (1) set up the research problem and studying related literatures, (2) do the graphics
or models, and (3) test and evaluate to answering the problem. Fig. 1 showed the proposed common
process of research in graphic design that modeled from topic of research process in section A and B.

Fig. 1. The proposed common processes for research in graphic design.
Illustrated by Suwich Tirakoat, year 2015.
The first phase called finding the design element because the outcomes of this step consist of
information on graphic design elements, which extracted from real objects or issues of research problem.
There were three steps to doing at this phase; set up the problem was normally starting point of research,
which researcher defined the research question or hypothesis or both. Study and collect step was very
important that researchers took a much time to study related literatures and field exploration to collect the
data from real situation by using tools such as the questionnaire, discussion, interviewing, and mixed
methods. Use of all collected data was analysis graphic design element. The form of outcomes included
planning, draft of prototypes, sketch, and design guideline and principles.
The second phase was creating graphics according to analysis results. For basic research, the
prototype of graphic works, which consisted from hypothesis was formed. Contrary, application research
created the models or real objects of graphic design such as packages, signage, or digital media, as well as
24
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publishing the research installation, public exhibition, or online via internet. The final phase was testing that
collected the data to test the hypothesis, or graphic evaluation depending on research objectives.
III.

THE TAM AND APPLICATIONS

Technology acceptance model or TAM was a psychology and human behavior theory, which proposed by
Davis in 1989. The model derived from theory of reasoned action (Fishbein and Ajzen, 1975) that used to
predict an act of accepts or reject on the use of information technology system such as computer system,
information system, e-learning, and wide range of IT applications. This model has two components that
consist of input factors (external variable, perceived usefulness, and perceived ease of use) and acceptance
outputs (attitude toward using, behavior intention to use, and actual system use) as showed in Fig. 2.

Fig. 2. TAM basic model (Davis, 1989).
The detailed of each component of TAM, which shown in Fig. 2 are as follow (Wongsumeth, 2013;
Leunam, 2011; Chawisuk and Wongchatupat, 2012):
External variables mean the external influence, which made the different perception of
individual, e.g. believe, experience, understanding, social behavior, etc. These variables impacted perceived
usefulness (PU) and perceived easy of use (PEOU). PU defined the perception indicator that individual will
get usefulness from system, e.g. how do the systems improve their operation? Thereby, if user perceived
usefulness then the attitude toward using and/or behavior intention to use the system automatically
followed. PEOU mean the perception indicator of easy to use the system, user believed that using the
system on free will. Next states were PU and/or attitude toward using, which mean the interest and point of
view in using the system. Where, behavior intention to use means individual’s interest to use the system
with explicit expression. And lastly, actual system use means acceptance and use of the system or
technology.
In addition to application TAM for information technology (IT) systems for example, the studying of
factors influencing to acceptance of ERP software to accounting user (Meansrichai, 2012), it was applied to
wide range of fields such as learning, services, marketing, and etc. For instance, factors influence to
acceptance of web-based learning system (Wongsumeth, 2013), adaptive TAM with powerful, high reliable,
valid and robust predictive model can used by academic manager and academician as in Sultanate Oman
for better decision making (Sharma and Chandel, 2013). TAM in the service industries were also improved
the organization performance by modified TAM (Osathanukroh, 2010), moreover, the study for service
quality factors of outsourcing services SMEs (Thongthawai, 2013) was another example of using TAM.
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IV. THE PROPOSED ACCEPTANCE OF THE RESULTS OF GRAPHIC DESIGN RESEARCH
This section described the characteristics of the results of research in graphic design, which summed up
from both of basic and application research. There were a variety of result formats as follow:
• Verifying and validating the design theory and presented the accordance and contrast of the results
• Proposing the graphic design principles and guidelines to use for specific objectives
• Presentation of a new component for graphic design on cultures, places, environments, and
intangibility subjects
• Designing the graphics to specific purposes such as quality, and knowledge of community context
• Proposing the new methods of product and package design
The reason of many formats of the research results impacted to the user (people), community, and,
moreover, changing the environment. In this regard, people who were affected may disclaim it. Fig. 3 show
modified TAM to proposing the acceptance of results of research in graphic design. This model added five
elements into basic of TAM.

Fig. 3. Modified TAM to acceptance of graphic design researches.
Illustrated by Suwich Tirakoat, year 2015.
Each new input factors are attitude toward using, the meaning as shown in past section, we moved it
from part of acceptance output to be input factor because we need to evaluate the common idea toward
using the new graphic design. Acceptance of change means to assess the level of agreement if the research
results will change some points of environment such as changing of color, shape of direction signage, logo,
symbol, and etc. To be noted, many results were rejected because people who were user of unacceptable
changes in tradition and previous styles. Social behavior included of demography, life style, specific cultures
and believes. These was directly impact to opinion toward consistency of the results of research and
subjective. Quality of the results consisted of the result of evaluation by expertise or academician,
participant’s opinions, and specific improvement. User experiences included of background knowledge, the
understanding in subjective, aesthetics, emotions, moods, and feeling. Consistency of results and subjective,
this element was changed from PEOU by reason of the results were the principles, guidelines, and/or
methods. All of formats of the results can assessed the consistency with required subjective or context.
V.

THE CONCLUSIONS AND FUTURE WORKS
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A. Research methodology in graphic design
Normally, the research methodology in graphic design was not much difference from general
research methodology, the proposed common process of research like Fig. 1 just be the guideline for the
researcher that answered the specific research question and hypothesis. The results of graphic design
research have many formats such as model, prototype, principle and guideline to design, the researcher
should adopt processes with consistency to the subjective that should both the flow of process, research
instrument, and participants in each process.
B. Modified TAM
TAM was powerful and reasonable theory for prediction on acceptance or reject of the user that
applied in wide range of subjects. By the reason of the variety of the results formats, we proposed the
modified TAM as Fig. 3 in past section, we separated into two parts, which consisted of input factors and
acceptance outputs. There were six elements in input factors part included of attitude toward using,
acceptance of change, social behavior, quality of the results, consistency of results and subjective, and PU.
In acceptance outputs remained two elements that included behavior intention to use and actual system.
C. Future works
The elements in models showed in Fig. 3 were conceptual frameworks, which need to elaborate its
definition such as the list of questions and information in each element. Additional factors can be
considered as a plug-in to our model and using the statistics to test the correlation of all factors. Finally,
applying the modified TAM model in the research methodology for evaluation in using the research results
in real situations.
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บทคัดย่อ
พฤติก รรมและความต้ องการที่ แ ตกต่ า งของผู้ ก ลุ่ ม ผู้ บ ริ โ ภค เป็ น ปั จ จั ย พื้ น ฐานในการออกแบบสื่ อสิ่ ง พิ ม พ์ เ ฉพาะทาง
เนื่องจากพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคเป็นแนวทางในการกําหนดเนื้อหาและรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ โดยขั้นตอนและ
วิธีการจะได้ข้อมูลมานั้นนักออกแบบจําเป็นจะต้องใช้เครื่องมือในการสํารวจข้อมูลเช่น แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ หรือแบบสังเกต
อย่างมีส่วนร่วม เป็นการประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเข้าสู่กระบวนการออกแบบ ทั้งนี้การสํารวจจะต้องได้รับความร่วมมือจากผู้บริโภค
ด้วยความเต็มใจ โดยเงื่อนไขของการให้ความร่วมมือตั้งอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ต่างตอบแทน หากนักออกแบบสามารถอธิบาย
ให้ผู้บริโภคเห็นความสําคัญและผลประโยชน์ที่ผู้บริโภคจะได้รับ ผู้บริโภคย่อมให้ความร่วมมือและยินดีเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
ออกแบบอย่างแน่นอน ยังผลให้การออกแบบบรรลุผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพ
คําสําคัญ : การออกแบบ, สื่อสิ่งพิมพ์, เฉพาะทาง, พฤติกรรม
ABSTRACT
Differing behaviors and needs of consumers are the key factors for niche printing design because these
factors are means to format the contents and patterns of the print media. Designers employ some surveying
tools such as questionnaires, interview forms, and participative observations to collect those necessary
information, and then apply the survey results to the designing process. However, these surveys must have full
participation from consumers on the basis of mutual benefits. If designers can explain what benefits the
consumers will get from full participation, the consumers will agree to be a part of the designing process and
their work will be successful
keyword : Design, Printing Media, Niche, Behaviors

บทนํา
เพลโต้ (Plato) บิดาแห่งปรัชญาชาวกรีกได้เขียนบทความเกี่ยวกับความแตกต่างของมนุษย์ไว้ในหนังสือชื่อ The Republic
ว่า “ไม่มีบุคคลสองคนที่เกิดมาเหมือนกันไปเสียทุกอย่าง” คนทุกคนย่อมมีความแตกต่างกันไม่มากก็น้อย สอดคล้องกับนักจิตวิทยายุค
ปัจ จุ บัน ที่ เชื่อ ว่า “มนุษย์ ทุ กคนมี ค วามแตกต่ า งกั น และความแตกต่ า งระหว่า งบุ ค คลเป็ น ผลมาจากพั น ธุ กรรมและสิ่ ง แวดล้ อ ม"
ธรรมชาติของมนุษย์มีความแตกต่างกันหลายประการ เช่น บุคลิกภาพ ทัศนคติ สติปัญญา รวมถึงการรับรู้และความสนใจ อีกทั้งความ
แตกต่างยังส่งผลให้มีพฤติกรรมการสื่อสารและการเลือกเปิดรับสารมีความแตกต่างกันด้วย (Defleur, 1989, p. 173) ตัวอย่างเช่น
กลุ่มเพื่อนสนิท เรียนด้วยกัน ทํางานด้วยกัน ไปไหนมาไหนด้วยกัน แต่กลับไม่ได้มีรสนิยมเดียวกัน มีการใช้ชีวิตไม่เหมือนกัน หาก
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วิเคราะห์บนพื้นฐานของความแตกต่างด้านบุคลิกภาพและพฤติกรรมแล้วย่อมชี้เห็นว่า ความต้องการของผู้คนในสังคมมีความแตกต่าง
กันโดยมีปัจจัยด้านพฤติกรรม บุคลิกภาพ สิ่งแวดล้อมและพันธุกรรมของแต่ละคนเป็นตัวกําหนด (เอกอนันต์ เสนาธิบดี, 2551)
ความแตกต่างของบุคคลก่อให้เกิดการรวมตัวของผู้ที่มีความแตกต่างและกลายเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความต้องการเฉพาะทาง
ความต้องการเฉพาะของกลุ่มบุคคลเป็นความต้องการที่อยู่บนพื้นฐานความเหมือน หรือความคล้ายกันบนความแตกต่าง โดยหาก
เปรียบสังคมเป็นเค้กก้อนหนึ่งกลุ่มคนเฉพาะก็เปรียบได้กับเสี้ยวหนึ่งของชิ้นเค้ก หรือหากเปรียบเทียบสังคมทั่วไปเป็นประเทศหนึ่ง
ประเทศ กลุ่มคนเฉพาะ คือชนกลุ่มน้อยที่อยู่รวมกันเป็นตําบลหรือหมู่บ้าน โดยกลุ่มคนเหล่านี้เป็นกลุ่มคนที่รวมตัวกันบนความ
ต้องการในการเสพข้อมูลข่าวสารที่แตกต่างและอาจมีการใช้ภาษาในการสื่อสารที่แตกต่างกัน ทั้งด้านของระดับศัพท์วิทยา ไวยกรณ์
และวัจนปฏิบัติ (เยาวเรศ ธาราวุฒิ, 2545) ดังนั้นการออกแบบสื่อเพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มบุคคลเฉพาะ นักออกแบบสื่อควรมีข้อมูล
ด้านพฤติกรรมและความต้องการที่แตกต่างของกลุ่มคนเฉพาะให้มากที่สุด รวมทั้งต้องวิเคราะห์ลักษณะและพฤติกรรมของผู้รับสาร
เพื่อให้สามารถสื่อเนื้อหาสาระสอดคล้องกับความต้องการและลักษณะของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงใจ (ดารณี พานทอง พาลุสุข
และสุรเสกข์ พงษ์หาญยุทธ, 2545)
การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เฉพาะทางบนพื้นฐานพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคเป็นตัวกําหนด เป็นการออกแบบที่
เน้นการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคด้วยการวิเคราะห์ความแตกต่างด้านพฤติกรรมและความต้องการและให้กลุ่มผู้บริโภคมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจด้านเนื้อหาและรูปแบบของสื่อตั้งแต่กระบวนการก่อนการพิมพ์ (Pre-Press) กระบวนการพิมพ์ (Press) และ
กระบวนการหลังการพิมพ์ (Post-Press) เพื่อให้ได้สื่อที่สามารถเข้าใจและเข้าถึงผู้บริโภคโดยตรง เนื่องจากสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีจําหน่ายจ่าย
แจกในสังคมเราทุกวันนี้ส่วนใหญ่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่เน้นกลุ่มคนหมู่มาก มีเนื้อหาสาระที่กว้าง ตื้นและไม่เจาะลึกเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่มี
ลักษณะเป็น Mass- Media คือมีลักษณะครอบคลุมทุกกลุ่มผู้อ่าน อนึ่งกลุ่มบุคคลเฉพาะเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีพฤติกรรมแตกต่างจาก
ผู้บริโภคทั่ว ๆ ไปในสังคม การรับสื่อสิ่งพิมพ์แบบเดียวกับคนทั่วไปเป็นเรื่องที่ทําได้ยาก เนื่องจากผู้บริโภคเฉพาะทางอาจมีความ
จําเป็นบางอย่างที่ไม่ต้องการให้คนอื่นรับรู้ถึงความแตกต่างของตนเช่น กลุ่มรักร่วมเพศ กลุ่มผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอดส์ หรือโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ กลุ่มผู้พิการ กลุ่มลูกหนี้ กลุ่มผู้มีภาวะทางจิต ฯลฯ ดังนั้นการวิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการของกลุ่มคนเฉพาะ
จึงมีความสําคัญและจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับนักออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เฉพาะทาง
การวิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการของกลุ่มคนเฉพาะก่อนการออกแบบและผลิตสิ่งพิมพ์เฉพาะทาง
การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการออกแบบ จะต้องวิเคราะห์ผ่านกระบวนการคิดอย่างมีส่วนร่วม
ไม่ใช่การคิดวิเคราะห์จากมุมมองประสบการณ์ของนักออกแบบเพียงฝ่ายเดียว แต่เป็นการออกแบบที่ให้กลุ่มผู้บริโภคมีส่วนร่วมในการ
ออกแบบทุกขั้นตอน โดยนักออกแบบควรจัดประเภทของกลุ่มผู้บริโภคก่อน ว่าอยู่ในกลุ่มลักษณะใด เช่น กลุ่มเกษตรอินทรีย์ กลุ่ม
แพทย์ทางเลือก กลุ่มรักร่วมเพศ กลุ่มผู้พิการฯ เมื่อจัดประเภทของกลุ่มบุคคลเฉพาะแล้วควรกําหนดประเด็นที่ต้องการสอบถาม หรือ
สํารวจ โดยกําหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความต้องการ ความชอบและความสนใจให้เชื่อมสัมพันธ์กับสื่อสิ่งพิมพ์ที่ต้องการออกแบบ
เช่น หากสํารวจความต้องการของกลุ่มเกษตรกร ควรสอบถามเกี่ยวกับวิธีการเพาะปลูก หรือเนื้อหาที่เกษตรกรต้องการรวมถึงรูปแบบ
รสนิยมและสิ่งจูงใจอันประกอบด้วย 1) ภาพประกอบ 2) สี 3) ตัวอักษร 4) โครงสร้างและวัสดุ ที่เกษตรกรชอบและให้ความสนใจ
อะไรเป็ น สิ่ ง จู งใจที่ ทํ า ให้ เ กษตรกรเลื อกอ่ า นสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ เนื้ อหาสาระอะไรที่เ กษตรกรต้ องการ โดยผู้เ ขี ย นได้ สร้า งแบบจํ า ลอง
กระบวนการวิเคราะห์และสํารวจข้อมูลกลุ่มผู้บริโภคเฉพาะทางเพื่อการออกแบบและพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์เฉพาะทางดังนี้
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ภาพ 1 แบบจําลองกระบวนการวิเคราะห์และสํารวจข้อมูลกลุ่มผู้บริโภคเฉพาะทางเพื่อการออกแบบ
และพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์เฉพาะ
แบบจําลองกระบวนการวิเคราะห์และสํารวจข้อมูลกลุ่มผู้บริโภคเฉพาะทางเพื่อนําไปออกแบบและพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์เฉพาะ
ทาง เปรียบได้กับแผนที่หรือกรอบแนวคิดโดยรวมเพื่อให้นักออกแบบไม่หลงทางและสามารถออกแบบให้ตรงใจกลุ่มผู้บริโภค ทั้งนี้
กระบวนการออกแบบและพั ฒ นาสื่ อสิ่ ง พิ ม พ์ เฉพาะทางยั ง มี รายละเอี ยดปลี กย่ อยในการออกแบบและผลิ ต โดยผู้ เ ขี ย นได้ สรุ ป
รายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 : สํารวจพฤติกรรมและความต้องการด้านรูปแบบและเนื้อหาของผู้บริโภคกลุ่มเฉพาะ
การสํารวจพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มเฉพาะเป็นการสํารวจเพื่อคัดเลือกเนื้อหาและกําหนดประเด็น
การออกแบบรูปเล่มและเนื้อหาของสื่อสิ่งพิมพ์เฉพาะทาง เป็นการสํารวจและศึกษาความชอบ ความสนใจและความต้องการของ
ผู้บริโภคโดยใช้แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถามหรือแบบสังเกตอย่างมีส่วนร่วม ผู้สํารวจต้องแบ่งกลุ่มข้อมูลที่ต้องการสํารวจออกเป็น 3
ตอนเพื่อให้ได้คําตอบที่ครอบคลุมและมีประโยชน์ให้มากที่สุด ข้อมูล 3 ตอนประกอบด้วย
ตอนที่ 1 สภาพพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจของผู้บริโภคกลุ่มเฉพาะได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ การศึกษา
แหล่งข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ อุปกรณ์ที่ใช้รับสาร การเปิดรับสื่อ การใช้ชีวิต วิถีชีวิตประจําวัน
ตอนที่ 2 สิ่งจูงใจที่ทําให้อ่านสื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ 1) ภาพประกอบ เช่น ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพกราฟิก ลวดลาย 2) สี
เช่น สีหลัก สีรอง โทนสี 3) ตัวอักษร เช่น รูปแบบอักษร การจัดวาง ขนาด 4) วัสดุและโครงสร้าง เช่น ชนิดของกระดาษ
ตอนที่ 3 ความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มเฉพาะที่มีต่อประเด็นและเนื้อหาสาระของสื่อสิ่งพิพม์ ได้แก่ ผู้บริโภคต้องการ
ทราบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องอะไร สนใจในเรื่องใดเป็นพิเศษ
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ภาพ 2 แบบจําลองขั้นตอนการสํารวจพฤติกรรมและความต้องการด้านรูปแบบและเนื้อหาของผู้บริโภคกลุ่มเฉพาะ
ขั้นตอนที่ 2 :การตรวจสอบแบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม หรือแบบสังเกตอย่างมีส่วนร่วมด้านเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ
เมื่ อ จั ด ทํ า แบบสั ม ภาษณ์ หรื อ แบบสอบถามเพื่ อสํ ารวจข้ อมู ลเสร็ จแล้ ว ควรนํ า ไปให้ ผู้เ ชี่ย วชาญเฉพาะทาง หรื อ
ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความชํานาญเฉพาะกลุ่มตรวจสอบความถูกต้องและเที่ยงตรงของเครื่องมือ เมื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและเห็นว่า
เป็นเครื่องมือที่ถูกต้องแล้ว จึงนําไปทดสอบเก็บข้อมูลกับผู้บริโภคกลุ่มเฉพาะนอกพื้นที่เป้าหมาย (Pretest) เพื่อทดสอบและหาความ
เที่ยงตรงของเครื่องมือ จากนั้นให้นักออกแบบสรุปผลการทดสอบแล้วนําผลการทดสอบไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องด้าน
เนื้อหาอีกครั้งหากพบข้อบกพร่องให้นํามาแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องและสมบูรณ์จนกว่าผู้เชี่ยวชาญจะเห็นว่าเครื่องมือสามารถนําไป
สํารวจกับกลุ่มตัวจริงได้ จากนั้นจึงนําไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้บริโภคกลุ่มเฉพาะที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย และเมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจน
ครบถ้วนแล้วนักออกแบบต้องนําข้อมูลที่ได้มาสรุปและกําหนดประเด็นของเนื้อหาสาระที่ต้องการสื่อสาร โดยนําข้อมูลที่ได้มากําหนด
เป็นหัวหนังสือ แนวความคิดและหัวข้อของเนื้อหาสาระที่จะบรรจุในสื่อสิ่งพิมพ์เฉพาะกลุ่มนี้ดังแบบจําลอง
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ภาพ 3 การตรวจสอบแบบสัมภาษณ์ แบบสอบถามหรือแบบสังเกตอย่างมีส่วนร่วมด้านเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ
ขั้นตอนที่ 3 : การวางแผนออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เฉพาะทาง
การวางแผนในการออกแบบสิ่งพิมพ์เฉพาะทางเป็นการวางแผนเพื่อกําหนดรูปแบบของสิ่งพิมพ์และเนื้อหาของสิ่งพิมพ์
โดยขั้นตอนนี้ถือเป็นขั้นตอนที่สําคัญขั้นตอนที่สําคัญที่สุด เพราะหากนักออกแบบมีการวางแผนการออกแบบที่ดีแล้ว จะสามารถจะ
ช่วยให้ลดความผิดพลาดในขั้นตอนต่าง ๆ และลดระยะเวลาการผลิตให้สั้นลงได้ ขั้นตอนการวางแผนการออกแบบสื่อเฉพาะทางแบ่ง
ออกเป็น
3.1 การวางแผนการออกแบบด้านรูปแบบของสิ่งพิมพ์เฉพาะทาง เป็นการกําหนดรูปแบบของสิ่งพิมพ์ทั้งหมด ได้แก่
แบบตัวอักษร ภาพประกอบ สี องค์ประกอบศิลป์ การจัดวางเลย์เอาท์ (Lay Out)
3.2 การวางแผนการออกแบบด้านเนื้อหาของสิ่งพิมพ์เฉพาะทาง เป็นการกําหนดทั้งส่วนที่เป็นหัวหนังสือ หัวเรื่อง ย่อ
หน้า ข้อ ความ คําบรรยาย ภาพ แผนภูมิ ตาราง เลขหน้า ชื่อหนัง สือหรือ ชื่อบทความ ตําแหน่งในการจัด วางที่ ถูกต้อง มีค วาม
เหมาะสมสวยงามและดึงดูดใจ
เมื่อกําหนดจนเป็นที่พอใจแล้ว ให้นําไปสู่การดําเนินงานเพื่อจัดทําเป็นอาร์ตเวิร์ก (Artwork) และจัดทําดัมมี่
(Dummy) เพื่อเป็นพิมพ์เขียวก่อนการผลิตจริงดังแบบจําลอง จากนั้นให้นําอาร์ตเวิร์ก หรือดัมมี่กลับไปให้กลุ่มเฉพาะทางประเมิน
ความพึงพอใจอีกครั้งก่อนการผลิตจริง
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นํากลับไปให้กลุม่ บุคคลเฉพาะทางที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายประเมินความพึงพอใจอีกครั้ง
พอใจในระดับมาก - มากที่สุด

พอใจในระดับปานกลาง-น้อยที่สุด

นําไปผลิต

ปรับปรุงแก้ไข

ภาพ 4 การวางแผนการออกแบบสิ่งพิมพ์เฉพาะทาง
ขั้นตอนที่ 4 : การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เฉพาะทาง
สิ่งพิมพ์เฉพาะทางนั้นมีกระบวนการผลิตเหมือนสิ่งพิมพ์ปกติทั่วไป เช่นมีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและ
ผลิตสิ่งพิมพ์เช่น โปรแกรม Adobe Indesign , Adobe Illustrator, Adobe Photoshop หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเหมือนกัน
กับการผลิตสิ่งพิมพ์ปกติ มีการจัดวางเลย์เอาต์ (Lay Out) จัดทําอาร์ตเวิร์ก(Artwork) จัดทําดัมมี่(Dummy) เข้าเล่มและตกแต่งหลัง
การเข้าเล่มเหมือนกัน และหากเป็นสิ่งพิมพ์ดิจิทัลก็มีกระบวนการผลิตเหมือนกันคือมีการออกแบบโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จัดวาง
เลย์เอาต์ (Lay Out) จัดทําอาร์ตเวิร์ก(Artwork) เขียนไฟล์ลงบน CD/DVD/Blu-ray Dish หรืออาจส่งทางอินเทอร์เน็ตโดยตรง สิ่งที่
แตกต่างคือ กระบวนการสํารวจความต้องการและวิเคราะห์พฤติกรรมของกลุ่มผู้บริโภคก่อนการออกแบบ และกระบวนการเผยแพร่ที่
ต้องคําถึงนึงถึงพฤติกรรมการเปิดรับสารของกลุ่มผู้บริโภคเฉพาะทางที่มีธรรมชาติแตกต่างกัน ทั้งนี้กระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เฉพาะ
ทางสามารถปฏิบติตามแบบจําลองการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เฉพาะทางได้ดังนี้
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ภาพ 5 กระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เฉพาะทาง
ขั้นตอนที่ 5 : การเผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์เฉพาะทาง
การเผยแพร่สิ่งพิมพ์เฉพาะทางนั้น มีกระบวนการเผยแพร่เหมือนกับการเผยแพร่สิ่งพิมพ์ปกติทั่วไป มีเพียงรายละเอียดใน
ส่วนของพฤติกรรมผู้รับสารเท่านั้นที่มีความแตกต่าง เนื่องจากกลุ่มผู้บริโภคเฉพาะทางมีการเปิดรับสื่อที่มีความแตกต่างเฉพาะตัว นัก
ออกแบบจะต้องพิจารณาพฤติกรรมการเปิดรับสื่อเฉพาะตัวแล้ววิเคราะห์ว่าควรจะเผยแพร่สิ่งพิมพ์ในลักษณะอย่างไรถึงจะเหมาะกับ
พฤติกรรมของกลุ่มลูกค้า โดยอาจเผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์ในลักษณะเป็นรูปเล่ม พิมพ์ลงบนวัสดุพิมพ์ ดังเช่นสิ่งพิมพ์ปกติทั่วไป หรืออาจ
เผยแพร่เป็นสิ่งพิมพ์ดิจิทัลที่เข้าถึงผู้บริโภคได้โดยรักษาความเป็นส่วนตัว ทั้งนี้สิ่งที่ใช้ในการพิจารณาคือพฤติกรรมและความต้องการ
ของผู้บริโภคเฉพาะทางโดยพฤติกรรมของผู้บริโภคเฉพาะทางสามารถแบ่งได้ดังนี้
1. กลุ่มผู้บริโภคเฉพาะทางแบบเปิดเผย เป็นกลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการข้อมูลข่าวสารและเนื้อหาเฉพาะแต่สามารถ
เปิดรับสารได้โดยไม่ต้องปกปิดหรือเขินอาย เช่น กลุ่มแพทย์ทางเลือก กลุ่มเกษตรอินทรีย์ กลุ่มนักออกแบบกราฟิก การเผยแพร่
สิ่งพิมพ์เฉพาะทางเพื่อตอบสนองความต้องการให้ผู้บริโภคกลุ่มนี้สามารถเผยแพร่ได้หลากหลายรูปแบบ ไม่มีข้อจํากัดด้านการเปิดรับ
สารเพราะกลุ่มผู้บริโภคสามารถรับสารได้อย่างเปิดเผย
2. กลุ่มผู้บริโภคเฉพาะทางแบบปกปิด เป็นกลุ่มผู้บริโภคเฉพาะทางที่ต้องการข้อมูลข่าวสารและเนื้อหาเฉพาะแต่ไม่
สามารถเปิดรับสารได้อย่างเปิดเผย เช่น กลุ่มคนรักร่วมเพศ กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้ติด เชื้อเอดส์การเผยแพร่สิ่งพิมพ์เฉพาะทางเพื่อ
ผู้บริโภคกลุ่มนี้ ย่อมต้องคํานึงถึงความสะดวกในการเปิดรับสารโดยอาจต้องเผยแพร่สิ่งพิมพ์ที่มีลักษณะเฉพาะ หรือเผยแพร่สิ่งพิมพ์ที่
สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคผ่านอุปกรณ์ที่มีความเป็นส่วนตัวสูง อาทิ โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน แท็บเลท คอมพิวเตอร์แบบ
พกพาโดยตรง ดังแบบจําลองการเผยแพร่สิ่งพิมพ์เฉพาะทาง และตัวอย่างแผ่นพับอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้เขียนออกแบบ
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ภาพ 6 แบบจําลองการเผยแพร่สื่อสิ่งพิพม์เฉพาะทางตามพฤติกรรมของกลุ่มผู้บริโภค

ภาพ 7 แผ่นพับอิเล็กทรอนิกส์ (Folder Electronics)
ที่มา : Gay Magazine. (ภาพวาดจากคอมพิวเตอร์). (2558). กรุงเทพฯ : ชาตรี บัวคลี่
แนวโน้มการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เฉพาะทางในอนาคต
พฤติกรรมเสพติดข้อมูลข่าวสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของมนุษย์ยุคหลังสมัยใหม่มีแนวโน้มมากขึ้น ในขณะเดียวกันปริมาณ
การอ่านหนังสือพิมพ์และอ่านข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์รูปแบบเดิมกลับมีจํานวนลดลง หรือแม้กระทั่งเลิกซื้อแล้วหันมา
บริ โภคข้อ มู ลข่ าวสารแบบออนไลน์ เ พียงอย่ างเดี ยว (วรวิสุท ธิ์ ภิญ โญยาง, 2556) ในขณะเดีย วกั น สื่อสิ่ งพิ พม์ทั่ วโลกได้ ข านรั บ
ปรากฏการณ์ดิจิทัลเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจ ด้วยการปรับเปลี่ยนรูปแบบและเนื้อหาผ่านการนําเสนอในรูปแบบของแอพพลิเคชั่น
(Application) บนเครื่องไอแพดและสมาร์ทโฟนต่าง ๆ ดูได้จากการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของสื่อรายใหญ่อย่าง “นิวส์คอร์ป” (News
Corp) ที่จับมือร่วมกับบริษัทแอปเปิ้ลเพื่อปฏิวัติวงการหนังสือพิมพ์โลกให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบจนกลายเป็นหนังสือพิมพ์
ดิจิทัล “เดอะเดลี่” (The Daily) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคหลังสมัยใหม่ที่มีความต้องการด้านข้อมูลข่าวสารสดใหม่
แบบรายวัน รายชั่วโมง จนถึงวินาทีต่อวินาที
สื่อสิ่งพิมพ์เฉพาะทางจําเป็นต้องขยับตัวตามปรากฏการณ์ดิจิทัลเพื่อความอยู่รอดและมุ่งตรงสู่กลุ่มคนเฉพาะที่มีขนาดกลุ่ม
เล็กและแคบลงไปตามวิถีการดําเนินชีวิตยุคหลังสมัยใหม่ หากวิเคราะห์ตามวิวัฒนาการของสื่อสิ่งพิมพ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจะ
พบว่าสื่อสิ่งพิมพ์มีการบูรณาการรูปแบบและเนื้อหากับสื่อชนิดอื่น ๆ แบบหลอมหลวม (Convergent) จนกลายเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
ทั้งยังมีการปรับเปลี่ยนระบบการพิมพ์จาก 2 มิติ เป็นการพิมพ์แบบ 3 มิติ ดังเช่น เครื่องพิมพ์3D Bot Printer ที่สามารถพิมพ์
ผลิตภัณฑ์จริงและสามารถจับต้องได้ ไม่แน่ว่านวัตกรรมสื่อสิ่งพิมพ์ในอนาคตอาจหลอมรวมเข้ากับนวัตกรรมสถานการณ์จําลอง
(Simulation) กลายเป็น “สื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัลเฉพาะทางเสมือนจริง” (Printing Digital Simulation Media) ที่มีระบบการนําเสนอ
แบบ 4 มิติสามารถจับต้องมองเห็นมีปฏิสัมพันธ์และบรรยากาศจําลอง ตลอดจนรูปรสกลิ่นเสียงเหมือนจริง ตอบสนองตามความ
ต้องการที่แตกต่างของผู้บริโภคแต่ละคนได้ เช่น คลินิคเฉพาะทางเสมือนจริง ที่สามารถโต้ตอบแบบเสมือนจริง สามารถไขข้อปัญหา
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ต่าง ๆ รวมถึงตรวจวิเคราะห์รักษาโรคให้ผู้ป่วยที่อยู่ห่างไกลได้ ทั้งนี้สื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัลเฉพาะทางเสมือนจริงสามารถพัฒนาได้ดัง
แบบจําลอง

ภาพ 8 แบบจําลองสื่อสิ่งพิมพ์ในอนาคต

บทสรุป
สิ่งที่จําเป็นที่สุดสําหรับการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เฉพาะทาง คือการวิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการบนพื้นฐานการมี
ส่วนร่วมของผู้บริโภค (อีกนัยหนึ่งคือลูกค้าในอนาคต) หากนักออกแบบมีข้อมูลด้านพฤติกรรมและความต้องการที่แตกต่างของ
ผู้บริโภค รวมถึงการได้รับความร่วมมืออย่างมีส่วนร่วมในกระบวนการออกแบบและผลิตเริ่มตั้งแต่ กระบวนการก่อนการออกแบบอัน
ประกอบไปด้วย การหาปัญหาและความต้องการ การวางแผนการออกแบบ การเลือกเนื้อหา ภาพประกอบ รูปแบบตัวอักษร สี
โครงสร้างและวัสดุ จนถึงกระบวนการเผยแพร่ เช่น ช่องทาง หรือหน้าร้านที่กลุ่มลูกค้าสะดวกในการติดต่อ หรือรับซื้อ หากนัก
ออกแบบทําตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นย่อมส่งผลให้สื่อสิ่งพิมพ์เฉพาะทางที่ออกแบบมีประสิทธภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้
การวิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการ จะต้องใช้เครื่องมือสํารวจที่มีความเที่ยงตรงและน่าเชื่อถือโดยผ่านผู้เชี่ยวชาญเฉพาะแขนง
เช่นหากต้องการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เฉพาะทางให้ผู้พิการทางสายตา นักออกแบบควรนําเครื่องมือสํารวจให้ผู้เชี่ยวชาญด้านความ
พิการทางสายตาตรวจสอบเพื่อให้ได้คําถามที่ครอบคลุมและไม่กระทบกระเทือนถึงจิตใจผู้พิการทางสายตา อีกประการหนึ่งคือ การที่
นักออกแบบจะดึงผู้บริโภคเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการออกแบบและพัฒนาสิ่งพิมพ์เฉพาะทางนั้นผู้ออกแบบจะต้องใส่ใจและ
คํานึงถึงพฤติกรรม ความต้องการ การเปิดรับ รวมถึงการดําเนินชีวิตที่แตกต่างของผู้บริโภค ซึ่งนักออกแบบจะต้องคิดหาวิธีการและ
เทคนิคจูงใจให้ผู้บริโภคเห็นประโยชน์ของการมีส่วนร่วมในการออกแบบโดยพยายามบอกถึงสิ่งที่ผู้บริโภคจะได้รับ เช่น ข้อมูลเนื้อหาที่
จําเป็นและตรงใจ รูปแบบที่สวยงามโดนใจฯ เพราะหากผู้บริโภคไม่เห็นถึงความสําคัญและผลประโยชน์ที่จะได้รับ การให้ความร่วมมือ
ด้วยความเต็มใจย่อมเกิดขึ้นได้ยากดังคํากล่าวที่ว่า “หากมองไม่เห็นถึงผลประโยชน์ สิ่งที่ทําไปย่อมเหนื่อยเปล่า ดุจตักน้ําใส่กระบุงที่
ก้นรั่ว”
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาศักยภาพและสร้างเสริมองค์ความรู้ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืนบน
พื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งเน้นประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและการสร้างมูลค่าผลผลิตจากการเกษตรและพัฒนา
องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพทางการผลิตอุตสาหกรรมและการบริการด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรม
เครื่องเรือนจากเส้นใยต้นกล้วย จากการศึกษาเส้นใยจากต้นกล้วยมีมากมายหลายชนิด ผลจากการทดลองคุณสมบัติด้านต่างๆของ
เส้นใยกล้วยที่ดีเหมาะที่จะใช้เป็นผ้าทอควรเป็นกล้วยป่าเพื่อให้คุณสมบัติที่เหนียวทนทาน ซึ่งหาได้ง่ายในท้องถิ่น โตเร็ว ปลูกง่าย มัก
พบทั่วไปทุกภูมิภาค กล้วยเป็นพืชที่ให้คุณค่ามากมาย เส้นใยแก่มีความเหนียว สามารถใช้ทําเส้นใยถักทอได้ การพัฒนากรรมวิธีการ
ผลิตเส้นใยจากต้นกล้วยโดยการนําต้นกล้วยแกะกาบและก้านใบมาตากแห้งหรืออบกํามะถันเพื่อให้เส้นใยกล้วยมีความเหนียว คงทน
และป้องกันเชื้อรา อีกทั้งต้องอาศัยความชํานาญในการทอประดิษฐ์ฝีมือออกมาอย่างตั้งใจ เส้นใยกล้วยจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สร้าง
มูลค่า ผ้าทอ เพื่อเพิ่มคุณค่าของกล้วย ให้กับชุมชนที่เข้มแข็ง ในการพัฒนาทางเศรษฐกิจต่อไป ผลการวิจัยพบว่าผ้าทอจากใยกล้วยมี
การพัฒนาองค์ความรู้และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนได้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงด้วยการบริหารจัดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การออกแบบงานหัตถกรรมเครื่องเรือน
มุ่งเน้นการออกแบบเครื่องเรือนที่ทันสมัย (Modern) จากวัตถุประสงค์การวิจัยเชิงคุณภาพกึ่งการทดลองการผลิตด้วยเส้นใยต้นกล้วย
ใช้ทดแทนวัสดุประเภทผ้าหุ้มเบาะ เน้นงานฝีมือด้านเครื่องเรือนโดย โครงสร้างตัวอย่างเก้าอี้รับแขกยังคงเป็นการใช้ไม้จริงบุฟองน้ํา
หุ้มด้วยผ้าทอจากเส้นใยต้นกล้วย เป็นการสร้างจุดเด่นของวัสดุธรรมชาติเพื่อพัฒนาและเพิ่มผลผลิต อุตสาหกรรมการเกษตรให้มีความ
เจริญเติบโต1
สรุปผลด้านการออกแบบงานหัตถกรรมเครื่องเรือนเป็นชุดเก้าอี้นั่งรับแขกบุเบาะฟองน้ําหุ้มด้วยผ้าทอจากเส้นใยกล้วยที่ได้
จากธรรมชาติ จากการทดลองตามกระบวนการขั้ น ตอนขึ้ น รู ป เครื่ อ งเรื อ นสามารถจะใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ อ ย่ า งเหมาะสมทั้ ง กั บ
สภาพแวดล้อมของท้องถิ่นและสภาพเป็นอยู่ในปัจจุบันที่ทันสมัยแบบสากล สามารถพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมเครื่องเรือนด้วยรูปแบบ
ที่เรียบง่าย หรูหรา เช่น บ้านพักอาศัย สถานที่ทํางาน โรงแรมหรือสถานที่ให้การต้อนรับก็สามารถใช้ได้อย่างเหมาะสม
1.ด้านการนําไปใช้ผลิตเครื่องเรือนควรพัฒนาเส้นใยจากต้นกล้วยให้เป็นชิ้นส่วนของเครื่องเรือนที่หลากหลายมากกว่าการหุ้ม
เบาะ
2.ด้านคุณสมบัติของผ้าทอจากเส้นใยต้นกล้วยที่ได้จากธรรมชาติ เป็นการผลิตงานหัตถกรรมเส้นใย จึงมีความสวยงาม มันวาว
เหนียวและทนทาน
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3.ด้านการออกแบบชุดเก้าอี้นั่งรับแขกสามารถพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมเครื่องเรือนด้วยรูปแบบที่ที่ทันสมัย เรียบง่าย หรูหรา
เหมาะกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นและสภาพเป็นอยู่ในปัจจุบันที่ทันสมัยแบบสากล
คําสําคัญ : หัตถกรรมเครื่องเรือน เส้นใยกล้วย การทดแทน การหุ้มเบาะ
ABSTRACT
This research aims to study the viability and strengthening the knowledge economy in a balanced and
sustainable development, based on the sufficiency economy philosophy focuses on the efficiency of
agricultural production and the value of agricultural production and development. local knowledge to
effectively support industrial production and services with product design, crafting furniture from banana tree
fibers. The study of banana fibers are of many types. The results of the various properties of banana fiber are
better suited to be used as wild banana fabric should be durable to property. Which is readily available in a
local fast growing plant is usually found in all regions. Banana plants are a lot of merit. The fiber is tough Can
be used to make fibers woven. The development process fiber from banana by banana bract and leaf dry
sheep or a sulfur to banana fiber is tough and durable, anti-fungal. It requires expertise in weaving crafts made
out intently. Banana fiber is an alternative to creating value for the enrichment of woven banana. A strong
community Further economic development. The results showed that the cloth woven from banana fiber has
developed the knowledge and wisdom to balance the commercial interests of sustainable economic
development as the core philosophy with the use of natural resources and environmental management. Design,
furniture, handicrafts, design-oriented furniture Modern (Modern) from the qualitative research, semiexperimental fiber banana production using renewable materials, upholstery fabrics. Crafts furniture by focusing
on the sample chair is still used real wood paneling sponge covered with a cloth woven from banana tree
fibers. Highlights of natural materials to create, develop, and improve productivity. The agriculture industry is
growing.
The result is a set of design, handicrafts, furniture, living room chairs, padded seat cushions upholstered
with fabric woven from banana fibers derived from nature. The experimental procedure step-forming material
can be utilized for both the local environment and is today a modern international style. Industry to develop a
simple model with luxury hotels such as the home, workplace or place of welcoming, it can be used properly.
1. Adoption manufacturing fibers from banana trees should develop into a piece of furniture that range
over the upholstery.
2. The properties of the fabric woven from banana tree fibers derived from nature. The fibers produced
handicrafts It is beautiful, glossy, tough and durable.
3. Design a set of chairs, living room furniture industry can develop into a form of modern, simple,
elegant suit the local environment and is today a modern international style.
Keywords : Crafts furniture, banana fiber, compensations, The upholstery.
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บทนํา
กล้วยนับว่าเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย ( News enterfarm.com/กล้วยน้ําว้าhtml.สืบค้น 22 สิงหาคม 2555.)
มีมากมายหลายชนิด เป็นพืชที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น โตเร็ว ปลูกง่าย พบทั่วไปทุกภูมิภาคของประเทศไทยมีมากหลากหลายสายพันธ์
( วัฒนะ วัฒนาภัณฑ์.2552.) กล้วยเป็นพืชที่ใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายให้คุณค่ามากมาย เป็นวัสดุจากจากธรรมชาติ
แนวความคิดในการใช้ใยกล้วยซึ่งนํามาประกอบเครื่องเรือนด้วยโครงสร้างไม้เนื้อแข็งเป็นหลักซึ่งปัจจุบันประเภทไม้จริงหาได้ค่อนข้าง
ยากเนื่องจากความเจริญเติบโตช้า อีกทั้งยังเป็นการทําลายทรัพยากรของประเทศ
ดังนั้นการเพิ่มคุณค่าของกล้วยจึงเป็นวัสดุที่สามารถใช้ทดแทนวัสดุอื่นได้เช่น การนําเส้นใยกล้วยมาสางเพื่อทอเป็นผืนจึง
เหมาะกับการออกแบบงานหัตถกรรมเครื่องเรือนใช้ทดแทนวัสดุประเภทหนังสัตว์ หนังเทียมหรือผ้าบางชนิดทดแทนวัสดุหุ้มเบาะเพื่อ
เพิ่มคุณค่าให้วัสดุ ด้านเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยยังคงมีความต้องการช่างฝีมือที่มีความชํานาญงานหัตถกรรมในด้านการออกแบบ
ความคิดสร้างสรรค์งานเครื่องเรือนสมัยใหม่ด้วยผ้าที่ทอขึ้นจากเส้นใยกล้วยมาบุฟองน้ําหุ้มเบาะ ด้วยคุณสมบัติที่เหนียวทนทาน
ยืดหยุ่นสูง “เส้นใยแก่มีความเหนียว สามารถใช้ทําเส้นใยถักทอได้ ซึ่งส่วนที่นํามาใช้เป็นส่วนของกาบกล้วยผ่านกระบวนการผลิตไป
ทอเป็นเนื้อผ้ามีการดูดซับน้ําได้ดี ช่วยระบายอากาศ มีความทนทาน ไม่ต่างจากผ้าฝ้าย หรือผ้าลินิน สีสันสดใสเป็นธรรมชาติ”(บุษรา
สร้อยระย้า,2552 ) “การพัฒนากรรมวิธีการผลิตเส้นใยจากต้นกล้วยด้วยการนําต้นกล้วยแกะกาบและก้านใบมาตากแห้งหรืออบ
กํามะถันเพื่อให้เส้นใยกล้วยมีความเหนียวคงทนและป้องกันเชื้อรา” ( ยงยุทธ จันทรอัมพร,2552.)
การออกแบบผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมจากเส้นใยต้นกล้วยชุดนั่งรับแขกจึงเป็นการพัฒนาเครื่องเรือนสมัยใหม่ที่สามารถ
บุฟองน้ําหุ้มเบาะด้วยผ้าที่ทอขึ้นจากเส้นใยกล้วยซึ่งเป็นวัสดุที่ได้จากธรรมชาติจึงเหมาะกับการออกแบบงานหัตถกรรมเครื่องเรือน
ทดแทนวัสดุประเภทหนังสัตว์หรือหนังเทียมหรือผ้าบางชนิด เพื่อเพิ่มคุณค่าของเส้นใยกล้วย เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจที่เข้มแข็งให้กับชุมชนในท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1 เพื่อสร้างสรรค์การออกแบบพัฒนาส่วนประกอบของต้นกล้วยในการผลิตงานหัตถกรรมเครื่องเรือนจากเส้นใยต้นกล้วย
2.เพื่อการทดลองคุณสมบัติด้านต่างๆของผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมเครื่องเรือนที่ได้จากเส้นใยของต้นกล้วย
3.เพื่อการออกแบบและพัฒนาเครื่องเรือนชุดเก้าอี้รับแขกจากเส้นใยต้นกล้วยทดแทนวัสดุประเภทผ้าหุ้มเบาะ

ทฤษฎี สมมุติฐาน และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมเครื่องเรือนที่ทันสมัยทําจากเส้นใยต้นกล้วยทอเป็นผืนใช้ทดแทนวัสดุบุหุ้ม
เบาะสําหรับนั่ง

นิยามความหมายของกล้วย
กล้วย หมายถึง พรรณไม้ล้มลุกในสกุล Musa มีหลายชนิด บางชนิดก็ออกหน่อแต่ว่าบางชนิดก็ไม่ออกหน่อ ใบแบนยาว
ใหญ่ ก้านใบตอนล่างเป็นกาบยาวหุ้มห่อซ้อนกันเป็นลําต้น ออกดอกที่ปลายลําต้นเป็น “ปลี”และยาวเป็นงวง มีลูกเป็นหวี ๆ รวม
เรียกว่า “เครือ”
การออกแบบเครื่องเรือน หมายถึง ในการออกแบบสร้างสรรค์เก้าอี้ชุดรับแขกโดยใช้เส้นใยจากต้นกล้วยมาเป็นวัตถุดิบใน
การบุหุ้มเบาะนั่ง
วัสดุธรรมชาติ หมายถึง วัสดุที่ได้จากพืชหรือสัตว์ที่นํามาเป็นวัสดุในการทําเครื่องเรือนหรือเป็นส่วนประกอบในการผลิต
เช่น เส้นใยจากต้นกล้วย เป็นต้น
เส้นใยกล้วย หมายถึง การนํากาบกล้วยและก้านกล้วยมาสางเอาเส้นใยนําไปตากแห้งและอบกํามะถันเพื่อให้ความเหนียว
และกําจัดเชื้อราก่อนนํามาทอเป็นผืน
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โครงสร้างหลัก หมายถึง เครื่องเรือนที่สร้างขึ้นเป็นรูปร่าง - รูปทรงตามที่ต้องการด้วยวัสดุ เช่น ไม้ เหล็ก พลาสติก
เพื่อความแข็งแรงโดยมีวัสดุอื่นประกอบ เป็นต้น
การบุหุ้มเบาะนั่ง หมายถึง ผ้าทอจากใยกล้วยเป็นผืนนํามาบุหุ้มฟองน้ําที่ติดบนโครงสร้างเครื่องเรือนเพื่อการใช้งานและ
สร้างความงามให้กับเครื่องเรือน
เครื่องเรือนชุดรับแขก หมายถึง ชุดเก้าอี้สําหรับนั่งหลายคนด้วยเส้นใยของต้นกล้วยเป็นวัสดุทดแทนวัสดุบุหุ้มเบาะนั่งใน
การผลิตประกอบด้วยโต๊ะกลางสําหรับวางของ
หัตถกรรมเครื่องเรือน หมายถึง การสร้างเครื่องเรือนหรือเฟอร์นิเจอร์ด้วยมือขึ้นรูปโครงสร้างโดยอาศัยฝีมือและความ
ชํานาญในการทําเป็นผลิตภัณฑ์
การทดแทน หมายถึง การใช้สิ่งใดสิ่งหนึ่งแทนกันได้ด้วยคุณภาพและประสิทธิภาพที่เหมือนกันหรือมีความคล้ายคลึงกัน
การใช้งานยังคงได้ดีดังเดิม เช่น การใช้วัสดุประเภทผ้าแทนหนังสัตว์หรือหนังเทียมบางชนิด
การหุ้มเบาะ หมายถึง วิธีการห่อหุ้มฟองน้ําที่ทําเป็นเบาะนั่งหรือทั้งตัวของเก้าอี้เพื่อความสวยงามและนุ่มนวลเมื่อสัมผัส
ด้วยวัสดุที่เป็นผืน เช่น หนัง หรือผ้าที่ทอขึ้นจากธรรมชาติ เช่น ขนสัตว์ จากวัสดุพืชที่เป็นเส้นใย เช่น ใยกล้วย ใยสัปปะรด ฝ้าย ปอ
วัสดุสังเคราะห์จากพลาสติก เช่น ผ้าโทเร ใยโปลีเอสเตอร์ ฯลฯ
ชนิดของกล้วย
กล้วยน้ําหว้า กล้วยส้ม กล้วยนาค กล้วยหิน กล้วยป่า กล้วยงาช้าง กล้วยน้ําไท กล้วยหักมุก กล้วยตานี กล้วยไข่ กล้วย
หอมทอง กล้วยหอมเขียว กล้วยเล็บมือนาง กล้วยนิ้วมือนาง ฯลฯ
ประโยชน์ของกล้วย
กล้วยเป็นพืชที่ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เช่น ใบตองใช้ห่ออาหาร ทํากระทงใส่ของ และทํางานฝีมือ ลําต้นใช้ทําเชือก
กล้วย เป็นผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้วย

ภาพ 1 ใบตองและผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้วย
ทีม่ า : มัณฑนา ขําหาญ.25 ธันวาคม 2555.
ประเภทการวิจัย
การวิจัยเชิงคุณภาพด้านการออกแบบสร้างสรรค์เครื่องเรือนและเพื่อการทดลองคุณภาพผ้าทอจากเส้นใยต้นกล้วยใช้
ทดแทนวัสดุสําหรับบุหุ้มเบาะเครือ่ งเรือน
ขั้นตอนและวิธีการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้
แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ เพื่อการออกแบบเครื่องเรือน การทอเส้นใยกล้วยและการผลิตเครื่องเรือน
ประชากร
จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 100 คน โดยใช้ใช้วิธีการเลือกกลุ่มแบบเจาะจงเพื่อตอบแบบสอบถามและการสัมภาษณ์
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กลุ่มตัวอย่าง
ผู้ที่เคยศึกษาด้านการออกแบบจํานวน 60 คน ( แบบสอบถามเพื่อการออกแบบ )
ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าทอจํานวน 20 คน ( การสัมภาษณ์เพื่อการทอผ้าเส้นใยกล้วยและการทดลองคุณสมบัติของ
ผ้าทอจากเส้นใยกล้วย ) และผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องเรือนจํานวน 20 คน ( การสัมภาษณ์เพื่อกาผลิตเครื่องเรือนจากผ้าทอเส้นใยกล้วย
และการทดลองคุณสมบัติของการใช้ประโยชน์เครื่องเรือนประเภทชุดเก้าอี้รับแขก )
การดําเนินงานวิจัย
ขั้นเตรียมการ
1. ศึกษาด้านแหล่งข้อมูลพื้นฐานผ้าที่มาจากเส้นใยกล้วย
2. ศึกษาด้านประโยชน์ใช้สอยและคุณสมบัติของผ้าจากใยกล้วยเพื่อการผลิตเครื่องเรือน
3..ศึกษาด้านวัสดุโครงสร้างเพื่อนํามาประกอบกับเครื่องเรือน(ประเภทเก้าอี้)
4..ออกแบบสอบถามและเตรียมการสัมภาษณ์เพื่อหาข้อมูลด้านการออกแบบ การผลิต และทดสอบการใช้
งานของเครื่องเรือน
ขั้นดําเนินการออกแบบ
1.การวิเคราะห์ข้อมูลการออกแบบเพื่อศึกษารูปแบบที่เหมาะสมกับโครงสร้างเพื่อประโยชน์ใช้สอย
ของเครื่องเรือน
2.ทําการออกแบบผลิตภัณฑ์รูปแบบของเครื่องเรือน
ขั้นดําเนินการผลิต
1.จัดทําต้นแบบผลิตภัณฑ์ชุดเก้าอี้รับแขกตามคุณสมบัติ กระบวนการขั้นตอนและกรรมวิธีการ
ผลิตเก้าอี้ของผ้าทอจากใยกล้วยที่เหมาะสมกับโครงสร้างของเครื่องเรือน
2. ทําการทดสอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบชุดเก้าอี้รับแขกตามโครงสร้างและคุณสมบัติของวัสดุ
3. วิเคราะห์ผลการทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนชุดเก้าอี้รับแขกผ้าทอจากใยกล้วย
ขั้นสรุปผล
1.จัดทําเอกสารเพื่อรายงานสรุปผลการวิจัย
2.เสนอผลงานให้ที่ปรึกษาตรวจสอบ
3.นําเสนอเผยแพร่ผลงาน
การทดสอบคุณสมบัติของผ้าทอใยกล้วย
ลักษณะของเส้นใยจากต้นกล้วยมีการพัฒนากรรมวิธีการผลิตโดยการนําก้านกล้วยหรือกาบกล้วย มาสางให้เป็นเส้น ตาม
ความกว้างของกาบหรือก้านกล้วย ความยาวขึ้นอยู่กับขนาดความสูงของใบหรือต้นกล้วย แล้วนํามามัดรวมกัน นําไปตากลม หรือแดด
อ่อนๆ เพื่อให้แห้ง นํามาอบกํามะถันเพื่อให้เชือกกล้วยมีความเหนียว คงทน และป้องกันเชื้อรา

ภาพ 2 ต้นกล้วยที่นํามาใช้ทาํ เส้นใย
ที่มา : มัณฑนา ขําหาญ.25 ธันวาคม 2555.
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การทอผ้าพื้น
เป็นการใช้หลักการทอผ้าเบื้องต้น ที่นําเอาด้ายเส้นยืนและเส้นใยกล้วยเป็นเส้นพุ่งมาขัดกัน เพื่อให้เกิดเป็นผืนผ้า โดยด้าย
เส้นพุ่งและเส้นยืนอาจเป็นด้ายสีเดียวกัน หรือต่างสีกันเพื่อความสวยงามยิ่งขึ้น

ภาพ 3 เส้นใยจากต้นกล้วยที่แห้งพร้อมที่จะทําการทอ
ที่มา : มัณฑนา ขําหาญ.25 ธันวาคม 2555.
ผลที่ได้จากผ้าทอใยกล้วย
1. ผืนผ้าทอใยกล้วย 100 % เนื้อผ้าค่อนข้างแข็งกระด้าง แต่มีความมันสวยงาม
2. ผืนผ้าทอจากใยกล้วย 95 % โดยใช้เส้นยืนเป็นใยฝ้าย 5 % เนื้อผ้า จะมีความแข็งกระด้างลดลงจะมีความอ่อนนุม่
เพิ่มขึ้น แต่เนื้อผ้าหยาบมีความมันวาวลดน้อยลง
3. ผืนผ้าทอจากใยกล้วย 80 % โดยใช้เส้นยืนเป็นใยฝ้าย 20 % เนื้อผ้า มีความอ่อนนุ่มเพิ่มขึ้น หนา เนื้อแน่น
เหนียว แต่มีความมันวาวลดน้อยลงกว่าเดิมเหมาะกับการใช้ทําผ้าบุหุ้มเบาะ
4. ผืนผ้าทอจากใยกล้วยต่ํากว่า 80 % โดยใช้เส้นยืนเป็นใยฝ้ายสูงกว่า 20 % มีความอ่อนนุ่มมาก เนื้อบางเบา มี
ความมันวาวไม่เหมาะกับการใช้ทําทําผ้าบุหุ้มเบาะแต่เหมาะสมกับ เสื้อผ้า สิ่งของ เครื่องใช้

ภาพ4 แสดงถึงเส้นใยกล้วยที่ได้นํามาทอเป็นผืนผ้าสําหรับนําไปหุ้มเบาะเก้าอี้รับแขก
ทีม่ า : มัณฑนา ขําหาญ.25 ธันวาคม 2555.
การออกแบบและพัฒนาเครื่องเรือนจากเส้นใยต้นกล้วย
รูปแบบของการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมเครื่องเรือนจากเส้นใยต้นกล้วยที่ได้รับการออกแบบ ซึ่งแบ่ง
ขั้นตอนได้ 3 ขั้นตอน คือ
1. แนวความคิดในการออกแบบ ( Concept of Design )
2. การเสนอแบบร่างขั้นต้น ( Preliminary Sketch )
3. การเสนอแบบร่าง (Idea Sketch)
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1. แนวความคิดในการออกแบบ ( Concept of Design )
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมเครื่องเรือนจากเส้นใยต้นกล้วย ได้แนวคิดมาจากการใช้แบบสอบถาม
กลุ่มเป้าหมาย วิเคราะห์และสรุปกลุ่มเป้าหมายทีม่ ีความต้องการเลือกรูปทรงแบบธรรมชาติมากที่สุดให้คุณค่าช่วยลดสภาวะโลกร้อน
2. การเสนอแบบร่างขั้นต้น ( Preliminary Sketch )
ได้แรงบันดาลใจมาจากข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามต้องการในรูปทรงแบบธรรมชาติ หลังจากที่ได้ทาํ แบบสอบถามกลุ่ม
ตัวอย่างก่อนการออกแบบผลิตภัณฑ์ ได้ผลสรุปด้านรูปร่าง ประเภทดอกไม้จึงได้นาํ ข้อมูลทั้งสองมาผสมผสานรูปแบบการออกแบบ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมเครื่องเรือนจากเส้นใยต้นกล้วยตามกลุ่มตัวอย่างที่มคี วามต้องการรูปทรงดอกไม้ทมี่ ีความเป็น
ธรรมชาติมากที่สุด
3. การเสนอแบบร่าง (Idea Sketch)
การพัฒนาแบบที่ 3 มีการพัฒนาดอกไม้ให้เป็นดอกกล้วยไม้ที่มีรูปร่างใกล้เคียงเก้าอี้มากที่สุดสามารถใช้งานได้หลายรูปแบบ
โดยโครงสร้างให้สวยงามกว่าเดิม
ที่มาของการออกแบบ
การออกแบบเครื่องเรือนต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมเครื่องเรือนที่ได้จากเส้นใยต้นกล้วยที่ใช้ผ้าทอเป็นผืนเพื่อใช้
บุหุ้มเครื่องเรือนจึงเหมาะกับเก้าอี้นั่งรับแขกเพราะต้องบุหมุ้ โครงสร้างทัง้ ตัวเพื่อแสดงความสวยงามของเส้นใยกล้วยที่ถักทอเป็นผืน
และผสานข้อมูลการออกแบบในรูปดอกกล้วยไม้การออกแบบจึงมีความเหมาะสมกับเครื่องเรือนชุดรับแขกโดยสรุปผ่านที่ปรึกษาให้
ความเห็นชอบ
รูปแบบเก้าอี้หุ้มเบาะโดยทั่วไป
รูปแบบการออกแบบเก้าอี้นั่งรับแขกมักจะมีรูปแบบเดิมๆ จากการศึกษารูปแบบเพื่อการนําไปพัฒนา

ภาพ 5 แสดงถึงรูปแบบเก้าอี้หุ้มเบาะด้วยวัสดุผ้า หนัง และหนังเทียมโดยทั่วไป
ที่มา : มัณฑนา ขําหาญ 25 ธันวาคม 2555.
การวิเคราะห์ข้อมูลด้านความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง สามารถจําแนกการวิเคราะห์ก่อนการออกแบบออกเป็น 3 ด้าน คือ
1. ด้านรูปร่าง รูปแบบของเครื่องเรือนจากเส้นใยต้นกล้วย
2. ด้านขนาดของเครื่องเรือนจากเส้นใยต้นกล้วย
3. ด้านโครงสร้างของเครื่องเรือนจากเส้นใยต้นกล้วย
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ด้านรูปร่าง รูปแบบของเครื่องเรือนจากเส้นใยต้นกล้วย
ตาราง 1 แสดงข้อมูลด้านรูปร่าง รูปทรงของเครื่องเรือนจากเส้นใยต้นกล้วย จากแบบสอบถามทั้งหมด 60 คน สรุปได้ว่า ด้าน
รูปทรงธรรมชาติ มีจํานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 34 ซึ่งมีจํานวนสูงสุดของการเลือกข้อมูล ( ดังตาราง )
ลําดับ

รายละเอียด
ข้อมูล

จํานวน (คน)

ร้อยละ (%)

ภาพประกอบ

แบบที่ 1

รูปทรงธรรมชาติ

24

34

แบบที่ 2

รูปทรงสี่เหลี่ยม

15

30

แบบที่ 3

รูปทรงวงกลม

15

20

แบบที่ 4

รูปทรงสามเหลี่ยม

6

16

รวม

60

100

ตาราง 2 แสดงข้อมูลด้านรูปร่างและรูปแบบของเครื่องเรือนที่ได้จากรูปทรงธรรมชาติ ทีต่ ้องการพัฒนาเป็นรูปแบบจริง มี
จํานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 42 ซึ่งมีจํานวนสูงสุดตามความต้องการ ( ดังตาราง )
ลําดับที่

รายละเอียดข้อมูล

แบบที่ 1

จํานวน (คน)

ร้อยละ

รูปทรงก้อนเมฆ

15

25

แบบที่ 2

รูปทรงดอกไม้

25

42

แบบที่ 3

รูปทรงพระจันทร์

10

17

8

13

2

3

60

100

แบบที่ 4
แบบที่ 5

ภาพประกอบ

รูปทรงหยดน้ํา
อื่นๆ (ก้อนหิน)
รวม
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ด้านขนาดของเครื่องเรือน
ตาราง 3 ข้อมูลขนาดของเครื่องเรือนจากเส้นใยต้นกล้วยจากแบบสอบถาม
1

ขนาดเก้าอี้นั่งรับแขกรายละเอียดข้อมูล
(เซนติเมตร )

จํานวน ( คน )

ร้อยละ ( % )

แบบที่ 1

38 x 45

10

16

แบบที่ 2

45 x 55

35

59

แบบที่ 3

48 x 65

15

25

รวม

60

100

ขนาดโซฟา

จํานวน (คน)

ร้อยละ ( %)

แบบที่ 1

85

17

28

แบบที่ 2

120

30

50

แบบที่ 3

160

13

22

60

100

จํานวน (คน)

ร้อยละ ( %)

2

รวม
ขนาดโต๊ะกลาง
3
แบบที่ 1

235-x 48

8

13

แบบที่ 2

42 x 60

13

22

แบบที่ 3

45 X 65

39

65

ด้านขนาดของเครื่องเรือนจากเส้นใยต้นกล้วยจากแบบสอบถามทั้งหมด 60 คน สรุปได้ว่า ขนาดเก้าอี้นั่งรับแขก 45 x 55
เซนติเมตร มีจํานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 59 ซึ่งเป็นขนาดที่ต้องการมากที่สุด ( ดังตาราง )ขนาดโซฟา 120 เซนติเมตร มีจํานวน
35 คน คิดเป็นร้อยละ 59 ซึ่งเป็นขนาดที่ต้องการมากที่สุด (ดังตาราง) ขนาดโต๊ะกลาง 45 X 65 เซนติเมตร มีจํานวน 39 คน เป็น
ร้อยละ 65 ซึ่งเป็นขนาดที่ต้องการมากที่สุด ( ดังตาราง )
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การออกแบบรูปทรงของเก้าอี้ชุดรับแขก

Plan

Right Side

Front Side

Isometric\

ภาพ 6 การออกแบบรูปทรงของชุดเก้าอี้รับแขกที่พัฒนาจากดอกกล้วยไม้.
ที่มา : มัณฑนา ขําหาญ.25 ธันวาคม 2555.

การออกแบบรูปทรงของโต๊ะกลางชุดรับแขก

Plan

Right Side

Front Side

ภาพ 7 การออกแบบรูปทรงของโต๊ะกลางชุดรับแขก
ที่มา : มัณฑนา ขําหาญ 25 ธันวาคม 2555.
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3. ด้านโครงสร้างของเครื่องเรือนจากเส้นใยต้นกล้วย
ตาราง 4 แสดงข้อมูลด้านวัสดุโครงสร้าง
ลําดับ

รายละเอียดข้อมูล

จํานวน ( คน )

ร้อยละ ( % )

1

ไม้

32

53

2

เหล็ก

13

22

3

สแตนเลส

1

2

4

พลาสติก

10

17

5

กระดาษแข็ง

4

6

60

100

รวม

ด้านโครงสร้างของเครื่องเรือนจากเส้นใยต้นกล้วย จากแบบสอบถามจํานวนทัง้ หมด 60 คน สรุปได้ว่า ไม้ มีความต้องการ
ของผู้ใช้วัสดุโครงสร้างจํานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 53 ซึ่งเป็นจํานวนสูงสุด ( ดังตาราง )
วิเคราะห์การเลือกใช้วสั ดุในการผลิตด้านโครงสร้าง
ตาราง 5 ข้อมูลด้านวัสดุโครงสร้าง
คุณสมบัติที่นําพิจารณา

ไม้

เหล็ก

แสตนเลส

พลาสติก

ความแข็งแรง

มาก

มาก

มาก

มาก

กระดาษ
แข็ง
น้อย

อายุการใช้งาน

มาก

มาก

มาก

ปานกลาง

น้อย

การดูดซับความชื้น

น้อย

ปานกลาง

น้อย

น้อย

มาก

ความยากในการขึ้นรูป

ง่าย

ปานกลาง

ปานกลาง

ยาก

ง่าย

การบํารุงรักษาง่าย

ง่าย

ยาก

ง่าย

ยาก

ยาก

ปานกลาง

ปานกลาง

แพง

ปานกลาง

ถูก

ราคาเหมาะสมในการผลิต

จากการวิเคราะห์ตามความต้องการของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าไม้เหมาะสมที่สุดในการทําโครงสร้างของเก้าอี้รับแขกจากเส้นใย
ต้นกล้วย เนื่องจากมีคุณสมบัตทิ แี่ ข็งแรง มีอายุการใช้งานนาน มีราคาเหมาะสมในการผลิต การบํารุงรักษาง่าย ( ดังตาราง )
49

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2559
____________________________________________________________________________________________
โครงสร้างไม้จริงภายในงานเก้าอี้รับแขก
กรรมวิธีการผลิตเครื่องเรือนเส้นใยจากต้นกล้วย

ภาพ 8 แสดงถึงโครงสร้างไม้จริงภายในงานผลิตภัณฑ์เก้าอี้รับแขก
ที่มา : มัณฑนา ขําหาญ 25 ธันวาคม 2555

ภาพ 9 แสดงถึงโครงสร้างภายในงานผลิตภัณฑ์เก้าอี้รับแขกเพื่อนําไปบุหุ้มผ้าทีไ่ ด้จากเส้นใยต้นกล้วย
ที่มา : มัณฑนา ขําหาญ 25 ธันวาคม 2555
โครงสร้างของโต๊ะกลาง

ภาพ 10 โครงสร้างโต๊ะกลาง
ที่มา : มัณฑนา ขําหาญ 25 ธันวาคม 2555
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ตาราง 6 แสดงข้อมูลด้านรูปร่างและรูปแบบของเครื่องเรือนจากการวิเคราะห์สรุปผลจากการทดสอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบชุดเก้าอี้
รับแขกตามโครงสร้างและคุณสมบัติของวัสดุ
* สรุปผลการดําเนินงาน*
กิจกรรม
ขั้นตอนปฏิบัติการ
ระยะเวลาการดําเนินงาน 9 เดือน
1. ขั้นเตรียมการ
ขอพบที่ปรึกษา

* กิจกรรมนั้นมีอยู่ในแผนงานที่วางไว้แต่แรกหรือไม่
*, /, X

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์

ผลที่ได้

/

ข้อมูลและปัญหา

ควบคุมดูแลตามกรอบงานวิจัย

/

เพื่อสืบค้นข้อมูล

ข้อมูลใยกล้วยและการออกแบบ

/

เพื่อค้นคว้าหาหลักฐานที่แท้จริง

การทอผ้าใยกล้วยและผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ได้
จากใยกล้วย

/

วิเคราะห์การออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเพื่อการออกแบบและพัฒนาแบบ

/

ทําการออกแบบ

แบบเก้าอี้รับแขกและโต๊ะกลาง

/

เพื่อพัฒนารูปแบบ

การพัฒนารูปแบบ

แบบสอบถามบุคคลทัว่ ไปเกี่ยวกับแบบ
ผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน

/

เพื่อทราบความต้องการของผู้ใช้

ความเหมาะสมต่อการใช้ผ้าใยกล้วยกับ
เครื่องเรือน

ปรับปรุงแก้ไขแบบตามข้อวิจารณ์

/

แบบผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน

แบบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการนําใช้

เสนอข้อมูลการออกแบบให้ที่ปรึกษา
พิจารณา

/

เพื่อตรวจสอบกระบวนการ
ออกแบบ

ความตรงต่อกระบวนการวิจัย

ปรับปรุงแก้ไขแบบตามข้อมูลที่ปรึกษา
พิจารณา
ทําการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

/

เพื่อความสมบูรณ์ในแบบ

แบบเพื่อการผลิต

/

เพื่อสร้างต้นแบบ

ต้นแบบเก้าอี้และโต๊ะกลาง

วิเคราะห์ผลจากต้นแบบ

/

เพื่อความสมบูรณ์ของต้นแบบ

การวิเคราะห์ผลต้นแบบ

ปรับปรุงแก้ไขต้นแบบ
สร้างเครื่องมือทดสอบเครื่องเรือน

/
/

แก้ไขต้นแบบ
เครื่องมือที่ใช้วัด

ต้นแบบที่สมบูรณ์
เครื่องมือทดสอบเครื่องเรือน

เสนอที่ปรึกษาแก้ไขและพัฒนา
ทดลองใช้
การทดสอบคุณสมบัติต้นแบบของเก้าอี้
และโต๊ะกลางและจากสัมภาษณ์

/
/
/

ตรวจประเมินผล
กลุม่ ผู้ใช้
การสัมภาษณ์และการทดสอบ

เครื่องมือทดสอบเครื่องเรือน
เครื่องมือเพื่อการทดสอบ
ประสิทธิภาพคุณสมบัติของเครื่องเรือนที่ดี

วิเคราะห์ผล

/

ประสิทธิผล

เครื่องเรือนที่เหมาะสมกับเส้นใยกล้วย

3 ขั้นสรุปผล
สรุปวิเคราะห์ผลและประเมินผล

/

เพื่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

เก้าอี้รับแขกและโต๊ะกลาง

จัดทําเอกสาร
เสนอที่ปรึกษาพิจารณา
นําเสนอผลงาน

/
/
/

เพื่อจัดทํารูปเล่ม
เพื่อประเมินผล
เพื่อเผยแพร่ผลงาน

รูปเล่ม
ตรวจสอบความถูกต้อง
เก้าอี้รับแขกจากเส้นใยกล้วย

( รศ..บุษรา สร้อยระย้า.)
ศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมการออกแบบ
งานวิจัย
วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร
แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์
2.ขั้นดําเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลการออกแบบเครื่องเรือน
ทําการออกแบบและพัฒนาแบบ
ผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน
ปรับปรุงแก้ไขแบบ
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ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรค

แนวทางแก้ไข

ติดตามงานภาคปฏิบัติอาจต้องใช้ระยะเวลาใน
การดําเนินงานที่นานยิ่งขึ้นเช่นกันฤดูกาลที่
เปลี่ยนแปลงมีลมมรสุม ฝนตกน้ําท่วมก็เป็น
อุปสรรคในการเดินทางและการปฏิบัติงาน

งบประมาณ

ติดตามทางสื่อ
อุปกรณ์

ระยะเวลา
3 - 5 เดือน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ที่ปรึกษา,แหล่งข้อมูล,
กลุม่ แม่บ้าน,กลุม่
ผู้ใช้เครื่องเรือน

เครื่องเรือนชุดเก้าอี้รับแขกจากผ้าทอเส้นใยกล้วย

ภาพ 11 เครื่องเรือนสําเร็จรูปชุดเก้าอี้รับแขกจากผ้าทอเส้นใยกล้วย
ที่มา : มัณฑนา ขําหาญ.25 ธันวาคม 2555.

สรุปผลการศึกษา
1 การออกแบบผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมเครื่องเรือนจากผ้าทอเส้นใยต้นกล้วยที่สามารถใช้บุฟองน้ําเพื่อหุ้มเบาะใช้ทดแทน
วัสดุประเภทหนังสัตว์หนังเทียมและผ้าบางชนิดได้ดี
2.จากการทดลองคุณสมบัติผ้าทอที่ได้จากเส้นใยของต้นกล้วยโครงสร้างใยผ้ามี เหนียว นุ่ม แข็งแรงและทนทานต่อแรงดึง
และมีความหยืดหยุ่นในการใช้งาน ทางกายภาพมีความมันวาว แต่ไม่ทนต่อแสงแดดและความชื้น
3.ด้านการออกแบบชุดเก้าอี้นั่งรับแขกสามารถพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมเครื่องเรือนได้ด้วยรูปแบบทีท่ ันสมัย เรียบง่าย
หรูหรา เหมาะสมกับ บ้านพักอาศัย สถานที่ทํางาน โรงแรมหรือสถานทีต่ ้องการให้การต้อนรับก็สามารถใช้ได้อย่างเหมาะสมทัง้ แบบ
ท้องถิ่นและแบบสากลโดยการทดสอบความแข็งแรงตามมาตรฐานของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ผลการศึกษาวิจยั สร้างสรรค์
ผลการวิจัยพบว่า
การออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนiรูปแบบสากลที่ทันสมัยเป็นที่นิยมด้านงานหัตถกรรมเครื่องเรือนสร้างเป็นชุดเก้าอี้
สําหรับนั่งรับแขกรูปทรงดอกไม้ตามแบบธรรมชาติด้วยการบุเบาะฟองน้ําหุ้มด้วยผ้าที่ทอจากเส้นใยกล้วยเป็นวัสดุที่ได้จากธรรมชาติ
ความแข็งแรงจากโครงไม้จริงเสริมความแข็งแรงของเก้าอี้นั่ง ผลการทดลองตามกระบวนการขั้นตอนผลิตขึ้นรูปเป็นเครื่องเรือนที่
สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นและสภาพเป็นอยู่ในปัจจุบัน สามารถที่จะพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมด้วยรูปแบบที่เรียบง่าย หรูหรา เหมาะกับสภาพชุมชนในปัจจุบัน เช่น บ้านพักอาศัย สถานที่ทํางานหรือ
โรงแรม สถานที่ให้การต้อนรับผู้ที่เข้าพักก็สามารถใช้ได้อย่างเหมาะสม
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ตาราง 7 แสดงข้อมูลด้านรูปร่างและรูปแบบของเครื่องเรือนจากการวิเคราะห์สรุปผลจากการทดสอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบชุดเก้าอี้
รับแขกตามโครงสร้างและคุณสมบัติของวัสดุ
ข้อดี
1.มีความหลากหลายในกรรมวิธีผลิตขึ้นรูป

ข้อเสีย
1.หาแรงงานในการทอผ้าใยกล้วยค่อนข้างยาก

2.เครื่องเรือนมีความแข็งแรงทนทานต่อการใช้งานต่อชีวิตประจําวัน

2.แหล่งผลิตเส้นใยทอผ้าจากใยกล้วยด้านอุตสาหกรรม และ
เทคโนโลยียังไม่เป็นที่แพร่หลายส่วนใหญ่ใช้การทอมือขึ้นรูป

3. การดูแลรักษาทําความสะอาดผลิตภัณฑ์เก้าอี้จากเส้น
ใยกล้วยง่ายเหมือนผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนอื่นโดยทั่วไป

3.ไม่ทนทานต่อแดดและฝนควรใช้งานภายในอาคาร

4.วัสดุใยกล้วยมีความมันวาวและสวยงาม

4.งานหัตถกรรมส่วนใหญ่ขื้นรูปได้ช้า

5.เพิ่มรายได้ให้กับชุมชน

5.ผลิตภัณฑ์ผ้าทอใยกล้วยมีจําหน่ายไม่เพียงพอกับความต้องการ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ผลผลิต/ผลลัพธ์)
1.การออกแบบพัฒนาส่วนประกอบของต้นกล้วยในการผลิตงานหัตถกรรมเครื่องเรือนจากเส้นใยต้นกล้วย
2.ผลการทดลองคุณสมบัติด้านต่างๆของผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมเครื่องเรือนที่ได้จากเส้นใยของต้นกล้วย
3.เครื่องเรือนชุดเก้าอี้รับแขกจากเส้นใยต้นกล้วยทดแทนวัสดุประเภทผ้าหุ้มเบาะ

การอภิปรายและข้อเสนอแนะ
1.ด้านการนําไปใช้ผลิตเครื่องเรือนควรพัฒนาเส้นใยต้นกล้วยให้เป็นชิ้นส่วนของเครื่องเรือนที่หลากหลายไม่เพียงผ้าบุหุ้ม
เบาะเครื่องเรือน
2.การพัฒนาด้านผ้าทอจากเส้นใยต้นกล้วยเป็นการผลิตเส้นใยที่ได้จากธรรมชาติราคาจึงค่อนข้างสูงการผลิตออกมา
น้อยจึงทําให้ต้นทุนการผลิตสูง
3.ผลิตภัณฑ์ผ้าทอที่ได้จากเส้นใยของต้นกล้วยยังเป็นอาชีพที่รองจากการทํานา การทําไร่ การรับจ้าง และงานอื่นๆ ทํา
ให้ผลิตภัณฑ์ผ้าทอที่ได้ไม่มีความสม่ําเสมอจึงเป็นสาเหตุทําให้ไม่เป็นที่แพร่หลายของลูกค้า

การนําไปใช้ประโยชน์
1.ด้านการนําไปใช้ผลิตเครื่องเรือนควรพัฒนาเส้นใยจากต้นกล้วยให้เป็นชิ้นส่วนของเครื่องเรือนที่หลากหลาย
2.ด้านคุณสมบัติของผ้าทอจากเส้นใยต้นกล้วยเป็นการผลิตงานหัตถกรรมเส้นใยที่ได้จากธรรมชาติ จึงมีความสวยงาม
มันวาว เหนียวและทนทาน
3.ด้านการออกแบบชุดเก้าอี้นั่งรับแขกมีรูปแบบทีท่ ี่ทันสมัย เรียบง่าย หรูหรา เหมาะกับสภาพแวดล้อมของท้องถิน่
และสามารถพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมเครื่องเรือนด้วยสภาพเป็นอยู่ในปัจจุบันที่ทันสมัยแบบสากล

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่สนับสนุน
งบประมาณการวิจัยออกแบบผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมเครื่องเรือนจากเส้นใยต้นกล้วยและขอขอบคุณรองศาสตราจารย์บุษรา สร้อย
ระย้าที่กรุณาให้คําปรึกษา
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การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เกี่ยวข้อง
1.บุษรา สร้อยระย้า. จากเส้นใยต้นกล้วยมาเป็น 'เสื้อใยกล้วย' ...ระบายร้อนได้ดี (Green Trends in Food, Crafts,
Fashion and Textiles? ) : คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.). วิทยา
เขตพระนคร.2552.
“การผลิตเส้นใยที่ทําจากธรรมชาติ ซึ่งส่วนที่นํามาใช้เป็นส่วนของกาบกล้วยกระบวนการผลิตด้วยการนํากาบกล้วยที่ได้มา
เข้าเครื่องแยก เพื่อนําไปนวดและทําการฟอกขาว หลังจากนั้นนําไปเป็นเส้นด้าย แล้วนําเส้นด้ายที่ได้มานั้นไปทอเป็นเนื้อผ้ามีการดูด
ซับน้ําได้ดี ช่วยระบายอากาศ มีความทนทาน ไม่ต่างจากผ้าฝ้าย หรือผ้าลินิน สีสันสดใสเป็นธรรมชาติ หรือสามารถเลือกได้ตามใจ
ชอบ ที่ช่วยระบายความร้อนได้ดี จึงเหมาะอย่างยิ่งที่จะเลือกใส่ในบ้าน ราคาของเสื้อที่ได้ตัดเย็บเรียบร้อยแล้วครั้งแรกที่วางจําหน่าย
อาจจะมีราคา ค่อนข้างสูงผลิตออกมาน้อยทําให้ต้นทุนการผลิตสูง หากเข้าสู่โรงงานก็จะยังมีราคาที่สูงแต่เพื่อเป็นการช่วยแก้ไขปัญหา
ลดภาวะ โลกร้อนรวมถึงการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนทางวิชาการซึ่งมีคุณสมบัติเหนียวเป็นพิเศษเมื่อได้รับความชื้น และยังสามารถ
ทนต่อน้ําทะเลได้ดี "
2.ยงยุทธ จันทรอัมพร. ผนังเฟอร์นิเจอร์จากใยกล้วย อิงธรรมชาติ : สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร. คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.)2552.
“เส้นใยกล้วยน้ําว้ามีความเหนียวของเส้นใยสูง เหมาะจะนําไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่มให้ต้นกล้วยน้ําว้าหลัง
โค่นทิ้งเมื่อตัดเครือขาย การแปรรูปต้นกล้วยเป็นผนังจะเลือกใช้ต้นกล้วยน้ําว้า ซึ่งมีเส้นใยเหนียวกว่ากล้วยชนิดอื่น การพัฒนากรรมวิธี
การผลิตด้วยการนําต้นกล้วยแกะกาบและก้านใบมาตากแห้งหรืออบกํามะถันเพื่อให้เส้นใยกล้วยมีความเหนียว คงทนและป้องกันเชื้อ
รา.โดยนําเฉพาะลําต้นมาหั่นให้ได้ขนาด 2.5 -5 เซนติเมตร แล้วนําไปผึ่งแดดให้แห้งจนได้เส้นใยที่มีน้ําหนักเบาลง
จากนั้นนําเส้นใยมาผสมกับกาวไอโซไซยาเนตสําหรับเพิ่มคุณสมบัติการเกาะตัว โดยทดลองทั้งสิ้น 9 สูตร โดยขึ้นรูปแผ่นเส้น
ใยกล้วย สิ่งที่ต้องพัฒนาต่อไปคือ ค่าการพองตัวตามความหนา ซึ่งยังไม่ผ่านเกณฑ์การผลิต เนื่องจากวัสดุที่ได้มีความพรุนค่อนข้างสูง
ทําให้ดูดซึมน้ําได้ง่าย แต่สําหรับคุณสมบัติมอดูลัสแตกร้าวและคุณสมบัติมอดูลัสยืดหยุ่นผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สามารถที่จะนําไปต่อ
ยอดเชิงพาณิชย์ได้ในอนาคตได้จริง”
3.วัฒนะ วัฒนาภัณฑ์,. ผลงานผลิตเส้นใยถักจากต้นกล้วย. : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.2552. “:กล้วยมี
มากมายหลายชนิด ขึ้นตามภูมิภาคของประเทศไทย มีมากหลากหลายสายพันธ์ “
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บทคัดย่อ
การวิจัยออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เก้าอี้จากผ้าไม่ทอสําหรับที่พักอาศัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการศึกษาการแปร
รูปผ้าไม่ทอให้เป็นงานเชิง 3 มิตินําไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เก้าอี้สําหรับที่พักอาศัย และเพื่อสร้างความพอใจแก่กลุ่มเป้าหมายจาก
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่สร้างขึ้น จากกระบวนการทําวิจัยนั้น ในขั้นตอนแรกได้มีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารวิชาการและ
เว็บไซต์ต่างๆเพื่อเป็นความรู้พื้นฐานในการสร้างแนวความคิดและกําหนดกรอบการศึกษา โดยเลือกเน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นสตรีที่
พักอาศัยในพื้นที่จํากัด จากนั้นลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลภาคสนามทําการคัดเลือกและทดลองขึ้นรูปและตกแต่งวัสดุ รวมทั้งใช้
แบบสอบถามเพื่อศึกษาความต้องการใช้งานผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเป้าหมาย แล้วสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้ออกมาเป็นกระบวนการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์เก้าอี้พักผ่อน 10 รูปแบบ จากนั้นคัดเลือกโดยผู้เชี่ยวชาญ และนํามาพัฒนาให้มีความเหมาะสม และวัดผลโดย
การทดสอบความพึงพอใจจากประชากรโดยใช้แบบสอบถามจากลุ่มตัวอย่างจํานวน 100 คน สรุปและประเมินผล อภิปราย และ
นําเสนอผลงานออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าไม่ทอสําหรับที่พักอาศัย จากผลจากการวิจัยพบว่าการออกแบบผลิตภัณฑ์
ในครั้งนี้ ได้ส่งเสริมภาพลักษณ์และเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุผ้าไม่ทอซึ่งสามารถนํามาประยุกต์ใช้เป็นผลิตภัณฑ์เก้าอี้สําหรับที่พัก
อาศัยให้เหมาะสมได้ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในรูปแบบของผลิตภัณฑ์เก้าอี้พักผ่อนเพื่อ
สตรีที่อาศัยในพื้นที่จํากัดนั้นมี ความสนใจในรูปแบบผลิตภัณฑ์ A หรือเก้าอี้พนักข้างเหลี่ยม จํานวน 26% มีค่าเฉลี่ยความ
คิดเห็นในการออกแบบและการใช้งานเป็น อยู่ที่ 3.84 และความสนใจในรูปแบบผลิตภัณฑ์ B หรือเก้าอี้พนักข้างโค้ง จํานวน
74% มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นในการออกแบบและการใช้งานเป็น อยู่ที่ 3.99

ABSTRACT
The purpose of this non-woven fabric for Design and products development for home use was to
study the method of transform nonwoven fabric into 3D form then develop product for home use and
achieving satisfaction from the prototype. From the process of research, The first step is to study all of
information from related articles and internet to make knowledge for establish a framework by focus on
target group which are women living in limited space accommodation. Then observe to select material,
experiment the process of forming product, material decoration technique and Use the questionnaire to
study the needs of target group. Then analysis the information in to the process of chair design in 10
models and selected by Specialist. Developed to be suitable and evaluate by satisfaction indicator test
from sample group of 100 people. Summary evaluation and presentations of the design and development
of products from nonwoven fabric for home use. The results of the research showed that the design of this
product can make better image and add value in to nonwoven fabric material and can be applied in to
suitable product for home use. By analyzing data from a survey found that the target group interest in
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designA or a square backboard chair with an average of 26% and the average opinion on design and
usability is 3.84. DesignB a round backboard chair with an average of 74% and the average opinion on design
and usability is 3.99

บทนํา
ความสําคัญของปัญหา
การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเป็นประเด็นที่ผู้คนนิยมกล่าวถึงกันอย่างมากในปัจจุบัน มนุษย์ได้ตระหนักว่า ทรัพยากรที่
ใช้ไปนั้นมีแต่จะหมดลงไปทุกวัน และต้องใช้เวลานานในการที่จะสร้างเพิ่มขึ้นมาทดแทนได้ จึงเกิดความนิยมในการนําสิ่งของ
เหลือใช้ หรือของใช้แล้วต่างๆมาดัดแปลง หรือผ่านกระบวนการเพื่อนํากลับมาใช้ใหม่ สิ่งเหล่านี้ จึงทําให้เกิดวัสดุ และผลิตภัณฑ์
ใหม่ขึ้นมา เช่น Green Board ซึ่งเป็นวัสดุทดแทนไม้ที่เกิดจากการรีไซเคิลกล่องบรรจุเครื่องดื่มเหลวประเภทนมหรือน้ําผลไม้
หรื อ การนํ า กากปาล์ ม หรื อ มู ล ช้ า งมาผลิ ต เป็ น กระดาษ แสดงให้ เ ห็ น ว่ า มี ห ลากหลายแนวทางในการที่ จ ะช่ ว ยประหยั ด
ทรัพยากรธรรมชาติไว้ได้ และในปัจจุบันนั้นก็มีวัสดุชนิดหนึ่งซึ่งสามารถนํามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ได้จากการนํากลับมาใช้ใหม่ของ
วัสดุอื่น ได้แก่ ผ้าไม่ทอที่ผลิตจากขยะขวดพลาสติก ซึ่งขวดพลาสติกเหล่านี้เมื่อกลายเป็นขยะแล้ว ต้องใช้เวลากว่า 400-1,000
ปีกว่าจะย่อยสลายไปและในแต่ละปี จะมีขยะพลาสติกจากขวดน้ําเหล่านี้มากถึง 2.7 ล้านตัน ดังนั้นจึงมีการนํากลับมาใช้ใหม่
ด้วยการผลิตเป็นเส้นใยโพลิเอสเตอร์เนื่องจากมีวัตถุดิบในการผลิตมาจากพลาสติกชนิดเดียวกัน และมีการนําไปผลิตทั้งในรูปแบบ
ของ ผ้าทอ ผ้าถัก และผ้าไม่ทอ ซึ่งผ้าแต่ละชนิดนั้น ก็มีการใช้งานที่แตกต่างกันไปอย่างเช่น ผ้าทอ และผ้าถักนั้น มักนิยมนํามา
ผลิตเป็นเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม แต่หากมาพิจารณาการผลิตผ้าไม่ทอ จะเห็นถึงลักษณะที่แตกต่างไปจากผ้าสองชนิดแรก คือผ้าไม่
ทอนั้นมีกระบวนการผลิตที่แตกต่างไปจากผ้าทอและผ้าถักจากการที่สามารถนําเส้นใยนั้นมาผลิตเป็นผ้าผืนได้โดยตรงเลย ต่าง
จากผ้าทอและผ้าถักที่จะต้องผ่านกระบวนการในการปั่นให้ออกมาเป็นเส้นด้ายก่อน จากนั้นจึงจะสามารถนําไปทอ และ ถักให้
เป็นผ้าผืนได้ ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ ล้วนต้องเสียเวลา พลังงานและแรงงาน ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ผ้าไม่ทอมีข้อได้เปรียบทางสภาวะ
แวดล้อมในส่วนนี้ และยังเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการผลิตอีกด้วย นอกจากนั้น ผ้าไม่ทอ ยังสามารถผลิตออกมาให้ตรงตาม
ประเภทการใช้งานได้กว้างกว่าผ้าผักและผ้าทอ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วทิ้ง หรือ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้ทนทาน ซึ่งผ้าไม่ทอแต่
ละชนิดนั้น ก็ได้มีการนําไปใช้งานในชีวิตประจําวันของเราอย่างหลากหลาย และเนื่องจากผ้าไม่ทอที่ผลิตจากขวดพลาสติกเหลือ
ใช้นั้นมีราคาต้นทุนวัสดุต่ํา และเป็นเส้นใยโพลิเอสเตอร์ซึ่งเป็นพลาสติกชนิดเทอร์โมพลาสติกที่สามารถเปลี่ยนรูปร่างเมื่อถูกความ
ร้อนได้ ดังนั้นจึงเป็นวัสดุที่น่าสนใจในการนํามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ และศึกษาแนวทางในการผลิตผลิตภัณฑ์ในเชิง 3 มิติได้ โดยได้
เลือกศึ ก ษาการผลิ ต ผลิตภั ณ ฑ์สํ าหรับ ที่พัก อาศัย เนื่อ งจากคุ ณ สมบัติข องผ้า ไม่ท อชนิ ดนี้ ทางด้า นความแข็ง แรง และการ
เหมาะสมของการใช้งาน รวมถึงความหลากหลายในการออกแบบด้วย
นอกจากปัญหาการใช้ทรัพยากรในปัจจุบันแล้ว การที่ปริมาณประชากรบนโลกนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั้นก็ทําให้มีการนํา
ทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ในการอุปโภค บริโภค และผลิตสินค้าเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา รวมถึงที่พักอาศัยด้วย เนื่องจากจํานวนคนที่
เพิ่มขึ้น แต่ปริมาณพื้นที่ในเขตเมืองยังเท่าเดิม ทําให้เกิดความนิยมสร้างที่พักอาศัยที่สามารถให้ที่พักอาศัยแก่ผู้คนจํานวนมากได้
เช่น อาคารชุด พอพัก เป็นต้น นอกจากนี้จากวิกฤติการณ์น้ําท่วมในกรุงเทพมหานครเมื่อปลายปี พ.ศ.2554 นั้น ทําให้ผู้บริโภคมี
ความต้องการลงทุนกับการซื้ออาคารชุด มากกว่าทาวเฮ้าส์อีกด้วย และจากผลการสํารวจนั้นก็ยังบ่งชี้ว่าผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะต้อง
การอาศัยในอาคารชุดมากกว่าผู้ชาย (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2555) ซึ่งจาก
สาเหตุเหล่านี้จะทําให้รูปแบบของผลิตภัณฑ์สําหรับที่พักอาศัยในอนาคตนั้นเปลี่ยนไปเพื่อตอบสนองต่อกลุ่มผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นนี้
ให้ตรงกับความต้องการยิ่งขึ้น ดังนั้น ผลิตภัณฑ์สําหรับที่พักอาศัยที่มีพื้นที่จํากัดที่สําคัญ เช่นเครื่องเรือนนั้น จําต้องมีประโยชน์ใช้
สอยมากกว่าที่เป็นอยู่ มีขนาดที่เหมาะสมกับพื้นที่ มีความแข็งแรง ทนทาน และยังต้องมีความสวยงามตรงกับความต้องการของผู้
อาศัยอีกด้วย
โครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เก้า อี้จากผ้าไม่ทอสําหรับที่พักอาศัยจึงเป็นทางเลือกหนึ่ง ที่จะพัฒนาการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยใช้วัสดุที่แปลกใหม่ให้มีการใช้งานที่เหมาะสมได้ โดยยังคงความสวยงามในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ตกแต่ง
บ้านไว้ และเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่พักอาศัยในพื้นที่จํากัดซึ่งมีเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังเป็น
แนวทางในการพัฒนาสู่การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆต่อไปได้อีกในอนาคตด้วย
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาคุณสมบัติของผ้าไม่ทอประเภทต่างๆ ที่สามารถนํามาแปรรูปเป็นงานเชิง 3 มิติได้
2. เพื่อออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เก้าอี้จากผ้าไม่ทอสําหรับใช้ในที่พักอาศัย
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจจากการออกแบบผลิตภัณฑ์เก้าอี้จากผ้าไม่ทอ

สมมุติฐานของการศึกษา
ผลิตภัณฑ์เก้าอี้ต้นแบบสามารถเป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าไม่ทอต่อไปได้ในอนาคต และ
ได้รับการยอมรับจากกลุ่มเป้าหมายคือสตรีที่พักอาศัยคนเดียวในพื้นที่จํากัด

ขอบเขตของการวิจัย
1.ออกแบบผลิตภัณฑ์เก้าอี้จากผ้าไม่ทอสําหรับที่พักอาศัย เป็นการออกแบบเพื่อที่จะพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์จาก
ผ้าไม่ทอ ให้มีคุณค่า มีความงามในตัวเอง และมีมูลค่าเพิ่มขึ้น สามารถนํามาใช้ในที่พักอาศัยที่มีพื้นที่จํากัดได้ และมีความ
เหมาะสมในการใช้งาน
2. วัตถุดิบในการผลิต ใช้วัสดุผ้าไม่ทอที่ผลิตจากขวดพลาสติกใช้แล้ว โดยมีการศึกษาและทดลองวัสดุทางด้านความ
เหมาะสมในการใช้งาน วิธีการนํามาขึ้นรูปชิ้นงาน3มิติ และการตกแต่งสําเร็จเพื่อความสวยงาม
3.กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ สตรีที่พักอาศัยในพื้นที่จํากัด เช่น คอนโดมิเนี่ยม อาคารชุด อพาร์ทเม้นท์ หรือ
หอพัก โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญจํานวน 100 คน
4. ออกแบบผลิตภัณฑ์สําหรับที่พักอาศัย ได้แก่ เก้าอี้จํานวน 10 แบบ และนํามาผลิตเป็นชิ้นงานจริง 1 แบบ

วิธีดําเนินการวิจัย
โครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เก้าอี้จากผ้าไม่ทอสําหรับที่พักอาศัย นั้นได้แบ่งขั้นตอนการศึกษาออกเป็น 5
ขั้นตอน ดังนี้
1. การเก็บข้อมูลภาคทฤษฎี
1.1. ศึกษาข้อมูลของผลิตภัณฑ์สําหรับที่พักอาศัยที่มีพื้นที่จํากัด
1.2. ศึกษาข้อมูลการออกแบบผลิตภัณฑ์สําหรับที่พักอาศัย
1.3. ศึกษาข้อมูลของวัตถุดิบที่จะใช้ในการผลิตคือ ผ้าไม่ทอ ทั้งกระบวนการผลิตและคุณสมบัติ
1.4 ศึกษาลักษณะพฤติกรรมการใช้ชีวิตและการบริโภคของสตรีในปัจจุบัน
2. การเก็บข้อมูลภาคสนาม
2.1. ศึกษาและทดลองกระบวนการนําผ้าไม่ทอมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
2.2. ศึกษาแนวโน้มรูปแบบความนิยมของตลาดผลิตภัณฑ์สําหรับที่พักอาศัย
2.3. ศึกษาโดยการสัมภาษณ์ความต้องการของผู้บริโภคสตรีสําหรับการจับจ่ายใช้สอยผลิตภัณฑ์สําหรับที่พัก
อาศัย
3. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการออกแบบ
3.1. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ศึกษามา
3.2. ค้นหาแนวคิดและออกแบบผลงานออกมาในรูปแบบ 3 มิติ
3.3. ค้นหาความเป็นไปได้และวิธีในการผลิตชิ้นงานจริง พร้อมทั้งปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในการผลิต
3.4. พัฒนารูปแบบให้เป็น 3 มิติ เพื่อเตรียมการผลิตจริงโดยดําเนินการตามผลการวิจัยและผล
สัมภาษณ์จากแบบสอบถาม
4. การผลิตผลิตภัณฑ์
ปฎิบัติการผลิตชิ้นงานตามกรรมวิธีที่ได้ศึกษามา

57

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2559
____________________________________________________________________________________________
5. การสรุปและนําเสนอผลงาน
5.1. สรุปและอภิปรายผล พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของโครงการ
5.2. รวบรวมจัดทําเอกสารและนําเสนอผลงาน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้กระบวนการการผลิตผลิตภัณฑ์จากผ้าไม่ทอเป็นงานเชิง 3 มิติที่เหมาะสม
2. ได้รูปแบบของผลิตภัณฑ์เก้าอี้จากผ้าไม่ทอที่มีความเหมาะสมสําหรับใช้ในที่พักอาศัย
3. เพื่อสร้างความพึงพอใจจากการออกแบบผลิตภัณฑ์และเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานจาก
วัสดุผ้าไม่ทอต่อๆไป

นิยามศัพท์เฉพาะ
ผ้าไม่ทอ หมายถึง ผ้าผืนที่ได้จากการนําเส้นใยมาวางอย่างมีทิศทางหรือกระจัดกระจายไม่มีทิศทาง แล้วทําให้เส้นใยยึด
ติดกันด้วยกรรมวิธีทางเชิงกล การใช้สารเคมี หรือการใช้ความร้อน หรืออาจใช้หลายวิธีผสมกัน ในที่นี้มุ่งเน้นศึกษาผ้าไม่ทอชนิดที่
ผลิตจากเส้นใยที่ได้จากการรีไซเคิลขวดพลาสติก
เก้าอี้รูปแบบที่1 หมายถึง เก้าอี้ทรงสี่เหลี่ยม ที่ใช้การซ้อนกันของชั้นวัสดุเป็นช่องว่างสําหรับเก็บสิ่งของรอบๆพนักพิง
เก้าอี้รูปแบบที่2 หมายถึง เก้าอี้ทรงสี่เหลี่ยมซ้อน3ชั้น ที่ใช้การซ้อนไล่ระดับกันของวัสดุ3ชั้นทําให้เกิดช่องที่สามารถเก็บ
ของได้รอบๆที่นั่งได้มากขึ้น
เก้าอี้รูปแบบที่3 หมายถึง เก้าอี้ทรงสี่เหลี่ยมพนักสูง ที่ซ่อนช่องเก็บของไว้ใต้ที่เท้าแขนโดยช่องว่างนี้ได้ออกแบบให้มี
รูปทรงที่ง่ายต่อการจับเพื่อการเคลื่อนย้าย
เก้าอี้รูปแบบที่4 หมายถึง เก้าอี้ทรงสี่เหลี่ยมคางหมู ที่มีการใช้งานในการเก็บของหรือหนังสือได้ที่ขาเก้าอี้
เก้าอี้รูปแบบที่5 หมายถึง เก้าอี้พับพนักพิงทรงสี่เหลี่ยม สามารถพับเก็บเป็นที่วางของและเปิดขึ้นเป็นเก้าอี้มีพนักพิงได้
เก้าอี้รูปแบบที่6 หมายถึง เก้าอี้พับพนักพิงรูปโบว์ เก้าอี้ยาว2ที่นั่งรูปทรงโบว์ ที่สามารถปรับพับลงมาเป็นโต๊ะวางของได้
เก้าอี้รูปแบบที่7 หมายถึง เก้าอี้กระดุมปรับพนักพิง เป็นเก้าอี้ที่เชื่อมต่อกันด้วยจุดข้อต่อที่สามารถเลื่อนเพื่อปรับระดับ
ของพนักพิงให้เอนตามความต้องการในการนั่งใช้งานในรูปแบบต่างๆได้
เก้าอี้รูปแบบที่8 หมายถึง เก้าอี้ทรงม้วน2ที่นั่ง เกิดจากการม้วนพับประกอบ โดยใช้วัสดุผ้าไม่ทอซ้อนเป็นโครงสร้าง
ด้านล่าง สามารถถอดออกมาเป็นแผ่นแบนเพื่อนําไปทําความสะอาดได้
เก้าอี้รูปแบบที่9 หมายถึง เก้าอี้นอน ที่ประกอบจากผ้าไม่ทอทรงตรงผืนเดียว ง่ายต่อการผลิต และถอดประกอบนําไป
ทําความสะอาดได้ง่าย
เก้าอี้รูปแบบที่10 หมายถึง เก้าอี้ครึ่งทรงกลม ที่ประกอบขึ้นจากการซ้อนของpatternวัสดุผ้าไม่ทอ โดยบริเวณพนักพิง
ออกแบบให้สามารถแกะออกเป็นแผ่นแบนเพื่อสะดวกในการนําไป ทําความสะอาด และการเคลื่อนย้าย
เก้าอี้รูปแบบA หมายถึง เก้าอี้พนักข้างเหลี่ยม ที่ได้จากการพัฒนาจาก เก้าอี้รูปแบบที่4 หรือเก้าอี้ทรงสี่เหลี่ยมคางหมู
โดยการเพิ่มเบาะวางแขนและปรับรูปทรงพนักพิงหลัง
เก้าอี้รูปแบบB หมายถึง เก้าอี้พนักข้างโค้ง ที่ได้จากการพัฒนาจาก เก้าอี้รูปแบบที่4 หรือเก้าอี้ทรงสี่เหลี่ยมคางหมู โดย
การเพิ่มเบาะวางแขนและปรับรูปทรงพนักด้านข้างให้มีความโค้งมากขึ้น

สรุปผลการวิจัย
ตอนที่ 1
ในการศึกษาขั้นต้นนั้นได้มีการศึกษาชนิดและคุณสมบัติของผ้าไม่ทอชนิดต่างๆ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าชนิดของ
เส้นใยและกระบวนการผลิตส่งผลต่อคุณสมบัติที่ได้ของผ้าไม่ทอ เช่น เส้นใยฝ้ายมักถูกใช้กับผลิตภัณฑ์ด้านอนามัย เส้นใยเรยอน
มักถูกใช้ในการผลิตผ้าไม่ทอทางการแพทย์หรืออนามัย และเส้นใยโพลีเอสเตอร์สามารถใช้ได้กับการผลิตไส้กรองต่างๆ ผ้าบุ
รถยนต์ หรือใช้สําหรับบุพรมเป็นต้น นอกจากนี้เส้นใยโพลีเอสเตอร์ สามารถผลิตขึ้นมาจากการรีไซเคิลขวดน้ําดื่มนําและนํามา
ผลิตเป็นผ้าไม่ทอซึ่งโดยทั่วไปแล้วผ้าชนิดนี้จะนําไปใช้ประกอบกับการผลิตพรม เมื่อพิจารณาดูแล้วพบว่าวัสดุมีความแข็งแรง
ยืดหยุ่นได้ดี มีความหนา เป็นวัสดุสังเคราะห์ที่ปราศจากสาร Polyvinyl chloride (PVC) ซึ่งมีความเหมาะสมในการใช้ในที่พัก
อาศัย จากวัสดุที่เลือกมานั้น ได้นํามาทําการทดลองเพื่อเป็นแนวทางในการผลิตผลิตภัณฑ์ โดยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอนดังนี้
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ตาราง 1 ตารางแสดงการขึ้นรูปเป็นงานเชิง 3 มิติ
รูปแบบ
การขึ้นรูปด้วยโมลและความร้อน
การพับ
การม้วน

รายละเอียด
สามารถทําได้แต่ค่าใช้จ่ายในการผลิตแม่แบบสูงและควบคุมปัจจัยการผลิตได้ยาก
สามารถทําได้แต่ต้องมีการออกแบบแบบตัดที่เหมาะสม
สามารถทําได้แต่อาจก่อให้เกิดความสิ้นเปลืองวัสดุ

ตาราง 2 ตารางแสดงรายละเอียดการตกแต่งวัสดุ
รูปแบบ
การเย็บ
การปัก

รายละเอียด
มือ
เครื่องจักร
มือ
เครื่องจักร

สามารถทําได้
สามารถทําได้
สามารถทําได้
สามารถทําได้
สามารถทําได้
สามารถทําได้แต่ไม่เหมาะสมเนื่องจากเส้นใย
สังเคราะห์สามารถกําหนดสีได้ตั้งแต่การผลิตเส้นใย
สามารถทําได้
สามารถทําได้

การพิมพ์
การย้อม
การLaser cut
การสาน
ตอนที่ 2

ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลของผลิตภัณฑ์สําหรับที่พักอาศัยที่มีพื้นที่จํากัด และ การออกแบบผลิตภัณฑ์สําหรับที่พักอาศัยเพื่อ
รวบรวมข้อมูลและแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากนั้นจึงสังเคราะห์ออกมาเป็นแบบสอบถามที่ 1 แบบสอบถามแสดงความ
คิดเห็นเพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ประเมินผลความต้องการของกลุ่มตัวอย่าง ผลวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายผู้บริโภคสตรีที่อาศัย
อยู่คนเดียวในพื้นที่จํากัดจํานวน100 คน โดยการเก็บข้อมูลออนไลน์โดยเว็บไซต์ surveycan.com ได้ข้อสรุปดังนี้ สตรีที่อาศัยอยู่
คนเดียวในพื้นที่จํากัดส่วนใหญ่อายุ 20-30 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,000-30,000 บาท ในส่วนของที่พักอาศัยนั้น ส่วนใหญ่อาศัยในห้องชุดหรือคอนโดมิเนียม โดยมีการแบ่ง
บริเวณพักผ่อนแยกออกเป็นสัดส่วนอย่างชัดเจน กิจกรรมที่ทําเวลาพักผ่อนคือ อ่านหนังสือ ดูโทรทัศน์และฟังเพลง เมื่อสอบถาม
ถึงการใช้งานเก้าอี้พักผ่อนพบว่าในที่พักอาศัยจะมีเก้าอี้พักผ่อนเพียง 1 ตัว สาเหตุในการเลือกซื้อเก้าอี้พักผ่อนตัวใหม่เนื่องจาก
เก้าอี้ตัวเก่าชํารุดหรือมีการตกแต่งห้องใหม่ โดยส่วนใหญ่นั้นต้องการเก้าอี้พักผ่อนสําเร็จรูปแบบลอยตัวที่สามารถเคลื่อนย้ายได้
ให้ความสําคัญที่การใช้งานได้หลากหลายเป็นหลัก วัสดุที่ต้องการคือผ้า โดยมีความต้องการเก้าอี้ที่มีพื้นผิวสีเดียวเป็นส่วนใหญ่
ตอนที่ 3
จากผลการศึกษาการสํารวจลักษณะรูปแบบเก้าอี้พักผ่อนตามความต้องการของสตรีที่อาศัยอยู่คนเดียวในพื้นที่จํากัด
นั้น สามารถสังเคราะห์ขึ้นเป็นเก้าอี้พักผ่อนได้ 10 แบบ เป็นการออกแบบโดยใช้วัสดุผ้าไม่ทอร่วมกับโครงเก้าอี้ที่เป็นสแตนเลส
โดยใช้แนวคิดจากกลุ่มเป้าหมายที่ให้ความสําคัญในเรื่องของการใช้งานได้หลากหลาย แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ การเก็บของ ,
การปรับพนัก และการถอดประกอบ จากนั้นใช้คอมพิวเตอร์สร้างแบบจําลองสามมิติ ดังนี้

59

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2559
____________________________________________________________________________________________

ภาพ 1 รูปแบบเก้าอี้พักผ่อน 10 แบบ
ตอนที่4
จากผลการประเมินการออกแบบเก้าอี้พักผ่อนทั้ง 10 แบบ โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ จํานวน 3 ท่าน ได้แก่
1. ดร. สาธิต เหล่าวัฒนพงษ์ อาจารย์ประจําสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
การออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2. ผศ.ดร. ทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา อาจารย์ประจําสาขาวิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
3. ดร. เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง อาจารย์ประจําสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
จากการสอบถามโดยให้ผู้เชี่ยวชาญเลือกแบบที่เหมาะสมที่สุดในการพัฒนาและผลิตจริงมาท่านละ 3 แบบ พบว่ารูปแบบที่ได้รับ
การเลือกมากที่สุดได้แก่ รูปแบบที่ 4 ที่ได้รับการคัดเลือกที่ร้อยละ 100
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ตาราง 3 ตารางแสดงการเลือกแบบผ่านผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแบบ
ผู้เชี่ยวชาญ

แบบที่1 แบบที่2 แบบที่3 แบบที่4 แบบที่5 แบบที่6 แบบที่7 แบบที่8 แบบที่9 แบบที่10

ผู้เชี่ยวชาญท่านที1่

0

0

0

1

1

0

1

0

0

0

ผู้เชี่ยวชาญท่านที2่

0

0

0

1

0

0

0

1

1

0

ผู้เชี่ยวชาญท่านที3่

0

0

0

1

0

0

1

1

0

0

รวม
ร้อยละ

0
0

0
0

0
0

3
100

1
33.33

0
0

2
66.66

2
66.66

1
33.33

0
0

กรอบในการวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน มีข้อพิจารณาในประเด็นต่างๆสามารถสรุปได้ดังนี้ ในการ
ออกแบบนั้นควรที่จะปรับระดับที่นั่งให้เข้ากับสรีระการใช้งานมากขึ้น มีการเพิ่มที่วางแขนเพื่อความสบายในการนั่ง นอกจากนี้
ควรเปลี่ยนวัสดุโครงสร้างจากสแตนเลสเป็นโลหะอื่นเนื่องจากมีราคาต่ํากว่าและเป็นรูปแบบที่ไม่ได้มีการโชว์โครงสร้าง
ตอนที่ 5
จากผลการคัดเลือกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ ได้นํารูปแบบที่4มาพัฒนาต่อ โดยอาศัยคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญเป็นแนวทาง
ได้ออกมาเป็น2 รูปแบบ ได้แก่ แบบ A และแบบ B ดังนี้

ภาพ 2 ภาพการพัฒนารูปแบบเก้าอี้พักผ่อน 2 แบบที่พัฒนามาจากแบบที่4 หรือเก้าอี้ทรงสี่เหลี่ยมคางหมู
โดยเป็นรูปแบบเก้าอี้พักผ่อนที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในที่พักที่มีพื้นที่จํากัด โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายไปที่สตรีที่พักอาศัยใน
พื้นที่จํากัด มีการใช้งานในการเก็บของหรือหนังสือได้ที่ขาเก้าอี้ นอกจากนี้ที่วางแขนสามารถพลิกมุมหรือยกออกได้เมื่อไม่ต้องการ
ใช้งาน วัสดุทําจากผ้าไม่ทอซึ่งเป็นผ้าที่มีส่วนประกอบส่วนใหญ่มาจากขวดพลาสติกใช้แล้วนํามารีไซเคิล
ตอนที่6
จากผลการพัฒนารูปแบบที่ 4 เก้าอี้ทรงสี่เหลี่ยมคางหมู ทั้ง 2 แบบได้แก่ แบบ A เก้าอี้พนักข้างเหลี่ยม และแบบ B
เก้าอี้พนักข้างโค้งนั้น ได้นําไปสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างคือสตรีที่พักอาศัยในพื้นที่จํากัดจํานวน 100 คน ได้ผลการ
สํารวจดังนี้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อายุ 20-30 ปี มีรายได้เฉลี่ยประมาณ 20,000-30,000บาท อาศัยในอพาร์ทเม้นหรือหอพัก
สําหรับในส่วนของความสนใจในตัวผลิตภัณฑ์ได้ผลการสํารวจดังนี้
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ตาราง 4 ตารางแสดงการเลือกรูปแบบผลิตภัณฑ์เก้าอี้พักผ่อนโดยกลุ่มตัวอย่าง
ตัวเลือก

จํานวน

ร้อยละ

26

26%

74

74%

รูปแบบA
เก้าอี้พนักข้างเหลี่ยม
รูปแบบB
เก้าอี้พนักข้างโค้ง

ตาราง 5 ตารางแสดงการประเมินระดับความเหมาะสมในด้านต่างๆของผลิตภัณฑ์โดยกลุ่มตัวอย่างจํานวน 100 คน
ลําดับที่

รายการ

1
2
3
4
5
6

รูปแบบมีความน่าสนใจ น่าใช้
รูปแบบมีสัดส่วนเหมาะสมกับการใช้งาน
มีความแข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน
สะดวกในการเคลื่อนย้าย
ตอบสนองการใช้งานได้หลากหลาย
ง่ายต่อการบํารุงรักษา
รวม

รูปแบบA
3.94
3.96
4.16
3.5
3.97
3.48
3.835

SD
0.95
0.98
0.86
0.79
0.88
0.97
0.90

การแปลผล
ดี
ดี
ดี
ปานกลาง
ดี
ปานกลาง
ดี

รูปแบบB
4.12
4.30
4.04
3.44
4.12
3.94
3.99

SD
0.95
0.78
0.89
0.79
0.82
0.94
0.86

ตาราง 6 ตารางแสดงการความต้องการทางด้านการตกแต่งผลิตภัณฑ์เก้าอี้พักผ่อนโดยกลุ่มตัวอย่าง
ตัวเลือก

ค่าความถี่
41
34
16
6
3
100

เปลี่ยนสีวัสดุ
ไม่ต้องการเปลี่ยนแปลง
เพิ่มtextureผิวสัมผัส
พิมพ์ลาย
อื่นๆ เช่น เพิ่มที่วางขา
รวม
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ร้อยละ
41
34
16
6
3
100

การแปลผล
ดี
ดี
ดี
ปานกลาง
ดี
ดี
ดี
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ตอนที่ 7
จากผลความสํารวจความพึงพอใจในด้านต่างๆและการปรับและพัฒนารูปแบบแล้ว ได้นําแบบที่ไปผลิตจริงขึ้นเป็น
ต้นแบบ โดยใช้การแปรรูปเป็นเชิง 3 มิติด้วยการพับและเย็บประกอบกับโครงโลหะและไม้ โดยมีส่วนประกอบดังต่อไปนี้

ภาพ 3 แสดงส่วนประกอบในการผลิต

ภาพ 4 แสดงผลการผลิตต้นแบบ
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าไม่ทอสําหรับที่พักอาศัยในครั้งนี้ โดยการรวบรวมข้อมูลทั้ง
จากเอกสารและการทดลองรวมทั้งการสํารวจความต้องการของกลุ่มตัวอย่าง สามารถสรุปผลได้ดังนี้ ในการศึกษาและคัดเลือก
วัตถุดิบ นั้นได้นํา ผ้าไม่ทอชนิดที่ผ ลิตจากขวดพลาสติกรีไซเคิล มาศึกษาทั้งแนวทางในการขึ้นรูปและการตกแต่ง จากนั้นจึง
วิเคราะห์ถึงคุณสมบัติของผ้ากับผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมได้แก่การนํามาผลิตเป็นเก้าอี้ โดยได้ใช้การขึ้นรูปแบบการพับตัวเก้าอี้
ประกอบกับการใช้โครงเหล็กมาเป็นแนวทางในการออกแบบเนื่องจากเป็นวิธีการที่เหมาะสมในการผลิตทั้งในแง่ของขั้นตอนการ
ผลิต ปริมาณการใช้วัสดุ ค่าใช้จ่ายในการผลิต และควรมีการใช้โครงสร้างภายในเก้าอี้ในการออกแบบเพื่อความแข็งแรง จากนั้น
ได้ทําการสํารวจความต้องการของกลุ่มตัวอย่างพบว่าสตรีที่พักอาศัยในพื้นที่จํากัดนั้นให้ความสําคัญกับการใช้งานได้หลากหลาย
ของเก้าอี้ และพบว่ากิจกรรมที่ทําบ่อยนั้นได้แก่การอ่านหนังสือ ดูโทรทัศน์และฟังเพลง จากข้อมูลเหล่านั้นนํามาออกแบบเก้าอี้
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พักผ่อนจํานวน 10 แบบ โดยได้ให้ผู้เชี่ยวชาญเลือกและแนะนําแนวทางในการพัฒนา โดยรูปแบบที่ผู้เชี่ยวชาญเห็นตรงกันว่าควร
นํามาผลิตเป็นต้นแบบคือรูปแบบที่ 4 เก้าอี้ทรงสี่เหลี่ยมคางหมู โดยมีค่าร้อยละอยู่ที่ 100 จากนั้นนํารูปแบบที่ 4 เก้าอี้ทรง
สี่เหลี่ยมคางหมู มาพัฒนาอีกจํานวน 2 รูปแบบ และจากการสํารวจความคิดเห็นของผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างจํานวน 100 คน นั้นมี
ค่าความพึงพอใจในแบบ A เก้าอี้พนักข้างเหลี่ยม อยู่ที่ร้อยละ 26 และแบบ B เก้าอี้พนักข้างโค้ง อยู่ที่ร้อยละ 74 และมีความ
ต้องการเปลี่ยนสีของพื้นผิวอยู่ที่ ร้อยละ 41 จากการศึกษาทั้งหมดนั้นผลรวมที่สรุปได้คือการนําแนวคิดต่างๆที่ได้จากการ
สังเคราะห์ข้อมูลนั้นมาใช้ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าไม่ทอสําหรับที่พักอาศัยที่สามารถผลิตได้จริงและตอบโจทย์
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้ โดยงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวทางจากผลงานวิจัยของ นายธีราทัต เลิศช่ําชองกุล พบว่ามี
สอดคล้องกับงานวิจัยในการศึกษาการนําวัสดุที่ผลิตจากวัสดุเหลือใช้นํามาผลิตเป็นชิ้นส่วนของเครื่องเรือนได้สําเร็จ
ปัญหาที่พบในกระบวนการวิจัยคือ ในการทดลองผลิตต้นแบบได้พบข้อเสียบางประการ ดังนี้ ประเด็นที่ 1 ในการใช้
วัสดุโครงเหล็กเพียงอย่างเดียวนั้นทําให้เก้าอี้มีความยืดหยุ่น แต่ให้ความรู้สึกไม่แข็งแรงเวลาใช้งาน จึงต้องมีการเสริมด้วนแผ่นไม้
เป็นโครงสร้างด้านใน
ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ความรู้ทางด้านการประยุกต์ใช้วัสดุผ้าไม่ทอมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้ใน
ชีวิตประจําวัน และความรู้เกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะการออกแบบเก้าอี้พักผ่อน โดยการใช้ความรู้ทางสองสาขานี้
สามารถเป็นประโยชน์นํามาประยุกต์ และทําให้เกิดแนวทางในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าไม่ทอสําหรับที่พักอาศัย
ได้
เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าและแนวทางให้กับการใช้วัตถุดิบที่มาจากการรีไซเคิลซึ่งมีส่วนช่วยในการลดการใช้ทรัพยากรเกินความ
จําเป็นและเป็นการลดพลังงานในการผลิตผลิตภัณฑ์ด้วย นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มทางเลือกใหม่ให้กับการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า
ของผู้บริโภคอีกด้วย
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ในการวิจัยออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าไม่ทอสําหรับที่พักอาศัยในครั้งนี้ ประกอบด้วยส่วนแรกคือการสํารวจ
ข้อมูลของวัตถุดิบ ทําการทดลองและวิเคราะห์ข้อมูลนําไปออกแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และสํารวจความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ
และกลุ่มเป้าหมาย จากผลการศึกษาข้างต้นทําให้เกิดแนวความคิดเพิ่มเติมเพื่อเป็นการต่อยอดในการศึกษาเรื่องการออกแบบ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าไม่ทอสําหรับที่พักอาศัยโดยสามารถสรุปข้อเสนอแนะจากการทําวิจัยในครั้งนี้ ได้ดังนี้
1.เนื่องจากวัสดุผ้าไม่ทอชนิดนี้ยังไม่เป็นที่แพร่หลายในการนํามาทําเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน จึงควรมีการ
ทดลองออกแบบและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นเพราะเป็นวัสดุที่มาจากการรีไซเคิลและเมื่อหมดอายุการใช้
งานก็สามารถนํากลับไปรีไซเคิลหมุนเวียนกลับมาเป็นวัสดุตั้งต้นใหม่ได้ สามารถนําแนวคิดไปใช้กับวัสดุอื่นๆได้
2.ควรมีการพัฒนารูปแบบของเก้าอี้พักผ่อนให้มีความสะดวกในการขนย้ายและการขนส่งให้มากขึ้น เช่น สามารถถอด
ออกมาประกอบได้ หรือการใช้ตัววัสดุผ้าไม่ทอนั้นเองมาเป็นบรรจุภัณฑ์
เอกสารอ้างอิง
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาลักษณะประเภท ขนาด วัสดุ ลักษณะการใช้งาน พฤติกรรมการใช้สอย
เพื่อการออกแบบและพัฒนาชุดโต๊ะรับประทานอาหารภายในโรงอาหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 และประเมินความพึงพอใจในรูปแบบของชุดโต๊ะรับประทานอาหารจากกลุ่มผู้ใช้งานจริง ประชากร
และกลุ่มตัวอย่ างคื อนักเรียนระดั บ มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่สังกัดสํานักงานเขตพื้น ที่การศึก ษา
มัธยมศึกษาเขต 6 จํานวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บํารุง โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์โรงเรียนวัดโสธรวราราม
วรวิหาร จํานวน 398 คน และผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 จํานวน 55 คน ผล
การศึกษาพบว่าชุดโต๊ะรับประทานอาหารที่ใช้ภายในโรงอาหารโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างเป็นแบบลอยตัวมีทั้งประกอบขึ้นโดยช่าง
ท้องถิ่นและสําเร็จรูปมาจากโรงงาน ส่วนใหญ่มีอายุการใช้งานนานกว่า 10 ปี วัสดุที่พบ คือ เหล็กท่อ ไม้เนื้อแข็ง ไม้อัด พลาสติก
และสเตนเลส(Stainless steel) ส่วนใหญ่ผู้ใช้จะนั่งรับประทานอาหารเป็นกลุ่ม เฉลี่ย 7-8 คน ผู้ใช้มีขนาดสัดส่วนร่างกายเฉลี่ย
สูงกว่าในการสํารวจเมื่อปี พ.ศ.2541 ระยะห่างที่เหมาะสมของชุดโต๊ะรับประทานอาหารแต่ละชุดที่ผู้ทดลองสามารถทํากิจกรรม
ได้สะดวก คือระยะ 65-70 เซนติเมตร ขนาดพื้นที่ของการจัดวางช่องว่างระหว่างขาโต๊ะกับม้านั่งที่ผู้ทดลองสามารถทํากิจกรรมได้
สะดวกคือระยะ 25-30 เซนติเมตร พื้นที่ในขณะนั่งรับประทานอาหารผู้ทดลองทํากิจกรรมบนโต๊ะอาหารได้สะดวก ขนาดพื้นที่
หน้ากว้าง 85-90 เซนติเมตร การเข้าใช้ชุดโต๊ะรับประทานอาหารที่เป็นแบบม้านั่งยาวจะมีระยะที่กว้างกว่าเก้าอี้เดี่ยว จากการ
สัมภาษณ์และแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างด้านความต้องการพื้นฐานของบุคคล ผู้ใช้ได้ให้ความสําคัญในระดับมากที่สุดในเรื่อง
ของวัสดุ ( ̅ =4.72) และความปลอดภัยในการใช้งาน ( ̅ =4.58) ผลจากการประเมินแบบสอบถามโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ออกแบบ ด้านการผลิต และด้านวัสดุ จํานวน 9 ท่าน ในด้านประโยชน์ใช้สอย ด้านความสวยงาม ด้านความคงทนแข็งแรง ด้าน
หลักเศรษฐกิจ ด้านการบํารุงรักษา รูปแบบที่ 3 มีค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านอยู่ในอันดับ 1 ( ̅ =4.55) ผู้วิจัยจึงปรับปรุงสู่กระบวนการ
เขียนแบบ แล้วนําไปสร้างต้นแบบเท่าขนาดจริง ด้านความพึงพอใจจากกลุ่มผู้ใช้งานจริงต่อชุดโต๊ะรับประทานอาหารหารได้รับ
การพัฒนาแล้ว ผู้ใช้(นักเรียน) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกด้าน( ̅ =4.27)ส่วนผู้ใช้(ผู้บริหาร) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากทุกด้านเช่นกัน( ̅ =4.19)
คําสําคัญ: ชุดโต๊ะรับประทานอาหาร, โรงอาหาร, โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา, สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
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ABSTRACT
The purpose of this research to study the type, size, material, usage, using behavior for design and
development of a set of dining tables in the cafeteria of secondary schools belonging to the secondary
educational service area office 6, test the strength of dining table and chair in accordance with Thai
Industrial Standards and evaluate satisfaction in the set of dining table from the sample group. The samples
were from 398 high school students from Bangpleeratbamrung school, Bangkaewprachasan school,
Watsothornwararamworaviharn school and 55 school administrators in the secondary educational service
area office 6. Study results reveal that the dining tables used in the school cafeteria is movable furniture.
Assembled by local craftsman or finished from the factory. Most last for more than 10 years. The survey
found materials use are steel pipe, hardwood, plywood, plastic and stainless steel. The tables will
accommodate on average 7-8 people. This study shows that the users have higher than average body size
in the survey year of 1998. The survey found that the proper and most comfortable distance between
person and table is the distance of 65-70 centimeters. The size of the gap between the table legs to the
bench, the trial found that the distance of 25-30 centimeters. Made for easy access, the width of dining
table was 85-90 centimeters wide. The space to access a bench is wider than a single chair. From
interviewing, the basic needs of individual users they found their needs in terms of material ( ̅ =4.72) and
safety of use ( ̅ =4.58). The result of the evaluation by material experts, production experts and design
experts show that version 3 was rank the best in all aspects ( ̅ =4.55). Therefor research improves the
process of planning and then prototyping the actual size. The satisfaction of the user was considered dining
table has been developed. Users (students) are satisfied at a high level on all sides ( ̅ =4.27). Users
(administrators) are satisfied at a high level on all sides as well ( ̅ =4.19).

บทนํา
ความเป็นมาและความสําคัญ
โรงเรียนเป็นสถาบันการศึกษาที่สําคัญในการกล่อมเกลาจิตใจ ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เพื่อให้เติบโตขึ้นเป็นทรัพยากร
มนุษย์ที่มีค่าต่อการพัฒนาประเทศ ลักษณะของสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่ดีนั้นจะต้องมีการปรับปรุงอาคารสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์
สิ่ง อํ า นวยความสะดวกและสภาพแวดล้ อ มรอบ ๆ รวมทั้ง ควรคํ า นึ ง ถึ ง ความเหมาะสมกั บ พัฒ นาการทางร่า งกาย การจั ด
สภาพแวดล้อม วัสดุ และอุปกรณ์ในโรงเรียนให้พอดี เหมาะสมกับขนาดร่างกายและพัฒนาการของเด็ก (สมทรง อินสว่าง,2531:
590)
ชุดโต๊ะรับ ประทานอาหารภายในโรงอาหารถือเป็น ครุภัณ ฑ์ที่สํา คัญ ต่อพัฒ นาการของเด็ก นอกจากจะใช้เพื่อนั่ ง
รับประทานอาหารของนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาแล้ว ยังเป็นที่นั่งสําหรับผ่อนคลายอริยาบถ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใช้เป็น
ส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมทางการศึกษาชุดโต๊ะรับประทานอาหารส่วนใหญ่มักจะถูกสั่งซื้อหรือประกอบขึ้นเป็นจํานวนครั้งละ
มาก ๆ โดยเน้นที่ความประหยัด ความทนทานเท่านั้น บูลล็อค (Bullock, 1990: 35 อ้างใน พีระ เรืองฤทธิ์, 2541: 2) ได้กล่าวถึง
ปัญหาการนั่งของเด็กในโรงเรียนมัธยมว่า การเติบโตของเด็กนักเรียนเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะเฉพาะของร่างกายของเด็ก ที่
สําคัญคือมีการเปลี่ยนแปลงตามอายุ ซึ่งสาเหตุบางส่วนเกิดจากปัจจัยทางพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม แต่อย่างไรก็ตามการเตรียม
เฟอร์นิเจอร์ในโรงเรียนมักไม่คํานึงถึงหลักความจริงอันนี้ ผลกระทบจากการเตรียมโต๊ะ และเก้าอี้ที่ไม่เหมาะสมกับสัดส่วนต่าง ๆ
ของเด็ก มีผลทําให้เกิดการนั่งในท่าที่ไม่ถูกต้อง เกิดความเมื่อยล้า รวมถึงความเจ็บปวด จึงถือว่าเป็นความโชคร้ายในระบบ
การศึกษาซึ่งมีการมองว่าโต๊ะ เก้าอี้เป็นเพียงเช่นเครื่องมือเท่านั้น ที่ถูกเตรียมโดยปราศจากคุณค่าความสําคัญของความเหมาะสม
ของเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นความต้องการของนักเรียน
จากความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงต้องการที่จะออกแบบชุดโต๊ะรับประทานอาหารที่สามารถ
ตอบสนองต่อการใช้งานให้ได้ประโยชน์มากที่สุด โดยคํานึงถึงความสะดวกสบายของผู้ใช้ ความสวยงาม หน้าที่การใช้สอย การ
ดูแลรักษามีสัดส่วนที่เหมาะสมกับผู้ใช้ รวมถึงยังต้องคํานึงถึงความประหยัดด้านงบประมาณและความทนทานของชุดโต๊ะ
รับประทานอาหารอีกด้วย
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาลักษณะประเภท ขนาด วัสดุ ลักษณะการใช้งาน พฤติกรรมการใช้สอย สําหรับการออกแบบชุดโต๊ะ
รับประทานอาหารภายในโรงอาหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6
2. เพื่อออกแบบและพัฒนาชุดโต๊ะรับประทานอาหารภายในโรงอาหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจในรูปแบบของชุดโต๊ะรับประทานอาหารภายในโรงอาหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผู้วิจัยกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยตามวัตถุประสงค์ จํานวน 3 ด้าน คือ ด้านการศึกษาลักษณะ ประเภท ขนาด
วัสดุ ลักษณะการใช้งาน และพฤติกรรมการใช้สอย เน้นศึกษาโดยใช้กรอบแนวคิดการออกแบบโครงสร้างของเครื่องเรือนเพื่อ
สนองความต้องการของมนุษย์ คือความสุขความสะดวกสบายในการใช้สอย หน้าที่ใช้สอย ความงาม ความปลอดภัย และความ
สะดวกในการดูแลรักษาทําความสะอาด ต่อมาคือด้านการออกแบบเครื่องเรือน ผู้วิจัยได้ใช้หลักการออกแบบเครื่องเรือนที่ต้อง
คํานึงถึงประโยชน์ใช้สอย ความสวยงาม ความคงทนแข็งแรง หลักเศรษฐกิจ และการบํารุงรักษา และสุดท้ายคือด้านการประเมิน
ความพึงพอใจในรูปแบบชุดโต๊ะรับประทานอาหารจากกลุ่มผู้ใช้งานจริงคือนักเรียนและผู้บริหาร ในด้านการออกแบบและหน้าที่
ใช้สอย เพื่อเป็นแนวทางความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อชุดโต๊ะรับประทานอาหาร
ขอบเขตของการวิจัย
กําหนดขอบเขตของการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้ดังนี้
1. ขั้นตอนการศึกษาลักษณะประเภท ขนาดของเครื่อ งเรือน วัสดุ ลักษณะการใช้งาน พฤติกรรมการใช้สอย
สําหรับการออกแบบชุดโต๊ะรับประทานอาหาร ภายในโรงอาหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6
เป้าหมาย คือ การรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นด้วยการทบทวนวรรณกรรมจากเอกสารค้นคว้า ทบทวนแนวคิดทฤษฎี
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทําการศึกษาเบื้องต้นกับรูปแบบของเครื่องเรือนที่มีอยู่ในองค์กรในปัจจุบัน จากการสํารวจเพื่อทําการจําแนก
ประเภทและเพื่อหาความสอดคล้องกับการใช้งาน เพื่อทราบถึงลักษณะทางกายภาพของชุดโต๊ะรับประทานอาหารแต่ละประเภท
ลักษณะกิจกรรมและพฤติกรรมของผู้ใช้ ลักษณะรูปแบบที่จําเป็นต่อการสนับสนุนกิจกรรม พฤติกรรมการใช้สอย รวมถึงปัญหา
การใช้ เรื่องความต้องการพื้นฐานของบุคคลเมื่อมีการใช้งานผลิตภัณฑ์ ข้อจํากัดในการออกแบบและข้อจํากัดในการจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อการผลิตสําหรับโรงเรียนต่าง ๆ ศึกษาความเหมาะสมของการนั่งที่มีต่อความรู้สึกสุขสบายโดยการพิจารณาสัดส่วนร่างกาย
จํานวน 11 มิติ การศึกษาเพื่อหาขนาดเชิงพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับการทํากิจกรรมบนชุดโต๊ะรับประทานอาหารโดยการทดลอง
พฤติกรรมย่อย (Body Motion Envelop) หรือ BME.
2. ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาชุดโต๊ะรับประทานอาหารภายในโรงอาหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
เป้าหมาย คือ สอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อรูปแบบของชุดโต๊ะรับประทานอาหารสําหรับโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา สู่การวิเคราะห์เพื่อนําผลจากการวิเคราะห์มาสรุปหาแบบเก้าอี้ที่ได้คะแนนเฉลี่ยในทุก ๆ ด้านมากที่สุด จากนั้นนํามา
ปรับปรุงสู่กระบวนการเขียนแบบเท่าขนาดสัดส่วนจริง แล้วนําไปสร้างต้นแบบเท่าของจริง
3. ขั้นประเมินความพึงพอใจในรูปแบบของชุดโต๊ะรับประทานอาหารโดยนักเรียนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6
เป้าหมาย คือ สอบถามความพึงพอใจจากกลุ่มผู้ใช้งานจริงถึงความเหมาะสมในด้านประโยชน์ใช้สอย ความสวยงาม
ความคงทนแข็งแรง หลักเศรษฐกิจ และการบํารุงรักษา นํามาวิเคราะห์และประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบชุดโต๊ะรับประทาน
อาหารที่ได้จากการใช้งานของชุดโต๊ะรับประทานอาหารแบบเดิมและชุดโต๊ะรับประทานอาหารแบบใหม่
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วิธีดําเนินการวิจัย
ในการศึกษาและพัฒนาชุดโต๊ะรับประทานอาหารภายในโรงอาหารของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 ในครั้งนี้ สามารถแสดงวิธีดําเนินการวิจัยได้ดังนี้

ภาพ 1 แผนผังแสดงวิธีดําเนินการวิจัย
ผลการวิจัย
1.การศึกษาลักษณะประเภท ขนาดของเครื่องเรือน วัสดุ ลักษณะการใช้งาน พฤติกรรมการใช้สอย
ผลการศึกษาด้านประเภทและลักษณะของชุดโต๊ะรับประทานอาหารของโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 3 โรงเรียน คือ
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บํารุง โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร พบชุดโต๊ะรับประทานอาหาร 2
ประเภท คือ ชุดโต๊ะรับประทานอาหารที่โรงเรียนได้ออกแบบและผลิตขึ้นเองโดยช่างในท้องถิ่น และชุดโต๊ะรับประทานอาหาร
สําเร็จรูปจากโรงงานหรือบริษัทที่จัดซื้อจัดจ้างมีรายละเอียดดังนี้
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ตาราง 1 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาประเภทและลักษณะ ของชุดโต๊ะรับประทานอาหารภายในโรงอาหารของโรงเรียน
กลุ่มตัวอย่าง
ประเภทของ
ลักษณะของ
โรงเรียน
ชุดโต๊ะรับประทานอาหาร
ชุดโต๊ะรับประทานอาหาร
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บํารุง
เป็นชุดโต๊ะรับประทานอาหารแบบ
ลอยตัว ที่โรงเรียนได้ออกแบบและผลิต
ขึ้นเองโดยภารโรงและนักเรียนสายช่าง
อุตสาหกรรมมีอายุการใช้งานนาน
มากกว่า 10 ปี

ลักษณะของขาโต๊ะทําจากเหล็ก พื้นโต๊ะเป็น
ไม้อัดปิดผิวหน้าด้วยเมลามีน ตีขอบด้วย
เหล็ก ในส่วนของม้านั่ง พื้นม้านั่งทําจากไม้
เนื้อแข็ง ขาม้านั่งทําจากเหล็ก โต๊ะและม้านั่ง
สามารถเคลื่อนย้ายและแยกการใช้งานได้

โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
แบบ Aเป็ น ชุ ด โต๊ ะ รั บ ประทานอาหาร แบบ A ลักษณะเป็นโต๊ะคู่กับม้านั่งยาว ทํา
แบบลอยตัว ที่โรงเรียนได้ออกแบบและ จากไม้เนื้อแข็ง ขาโต๊ะยึดกับม้านั่งไม่สามารถ
ผลิตขึ้น เอง ประกอบขึ้น โดยภารโรง มี แยกการใช้งานได้
อายุการใช้งานนานมากกว่า 10 ปี
แบบ A

แบบ B
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร

แบบ B เป็ น ชุ ด โต๊ ะ รั บ ประทานอาหาร แบบ B ขาโต๊ะทําจากเหล็ก พื้นโต๊ะทําจาก
แบบลอยตัว ผลิ ต โดยช่ า งในท้ อ งถิ่ น มี ไม้อัดเคลือบเมลามีน ม้า นั่ง ส่วนขาทํา จาก
อายุการใช้งานประมาณ 10 ปี
เหล็ก พื้นม้านั่งทําจากไม้อัดมีทั้งเคลือบเมลา
มีนและไม่เคลือบ โต๊ะและม้านั่งสามารถแยก
การใช้งานได้
แบบ A เป็ น ชุ ด โต๊ ะ รั บ ประทานอาหาร แบบ A เป็นโต๊ะและม้านั่งไม้เนื้อแข็ง
แบบลอยตัว ประกอบด้วยโต๊ะและม้านั่ง
ไม้ ผลิตขึ้นโดยช่างในท้องถิ่น มีอายุการ
ใช้งานมากกว่า 10 ปี

แบบ A

แบบ B

แบบ B เป็นชุดโต๊ะรับประทานอาหาร แบบ B โต๊ะใช้วัสดุเป็นแสตนเลสส่วนเก้าอี้
แบบลอยตั ว เป็ น ชุ ด โต๊ ะ และเก้ า อี้ เป็นพลาสติก มีพนักพิง
สํ า เร็ จ รู ป ที่ มี ก ารออกแบบและผลิ ต มา
จากโรงงาน มีอายุการใช้งานประมาณ 5
ปี

การศึกษาด้านขนาดของชุดโต๊ะรับประทานอาหาร สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ขนาดของชุดโต๊ะรับประทานอาหาร
ภายในโรงอาหารโรงเรี ย นกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง เปรี ย บเที ย บกั บ ขนาดเครื่ อ งเรื อ นสํ า หรั บ สถานศึ ก ษาที่ สํ า นั ก งานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมได้กําหนดไว้ (มอก.663-2530)
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ตาราง 2 สรุปผลการวิเคราะห์ขนาดของชุดโต๊ะรับประทานอาหารภายในโรงอาหารโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง
หน่วยเป็นมิลลิเมตร

ชนิด

มิติ

ความสูงของโต๊ะ
โต๊ะ
ความกว้างของโต๊ะ
รับประทาน
อาหาร ความยาวของโต๊ะ
ความสูงของที่นั่ง
เก้าอี้
ความลึกของที่นั่ง
รับประทาน
อาหาร ความกว้างของที่นั่ง

โรงเรียน
บางพลี
ราษฎร์บํารุง
700
600

โรงเรียนบางแก้ว
ประชาสรรค์
แบบ A
แบบ B
750
750
600
700

โรงเรียนวัด
โสธรวรารามวรวิหาร
แบบ A
แบบ B
750
750
950
800

มอก. 6632530
720±3
800±3
1200±3

2500

1500

2500

2500

2300

หรือตามความ
ต้องการ

450
200

400
300

450
300

430
280

430
540

2300

1500

2500

2500

480

425±3
400±3
1200±3
หรือตามความ
ต้องการ

การศึกษาด้านวัสดุของชุดโต๊ะรับประทานอาหารภายในโรงอาหารโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างจากการลงพื้นที่ การสังเกต
การสัมภาษณ์และการบันทึกภาพ ผู้วิจัยพบวัสดุในการประกอบชุดโต๊ะรับประทานอาหารภายในโรงอาหารของโรงเรียนกลุ่ม
ตัวอย่าง คือ เหล็กท่อ ไม้เนื้อแข็ง สเตนเลส (Stainless steel) ไม้อัด และพลาสติก
การศึกษาลักษณะการใช้งานและพฤติกรรมการใช้สอยของชุดโต๊ะรับประทานอาหารจากการสังเกต การสัมภาษณ์ และ
การบันทึกภาพ ลักษณะการใช้งานและพฤติกรรมของผู้ใช้ คือนักเรียน พบดังนี้
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ภาพ 2 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้ชุดโต๊ะรับประทานอาหารภายในโรงอาหารของโรงเรียน
การศึกษาความต้องการพื้นฐานของบุคคลเมื่อมีการใช้งานผลิตภัณฑ์ ผู้วิจัยได้ใช้แบบสัมภาษณ์แบบปลายเปิด (แบบมี
โครงสร้าง) ที่สอดคล้องกับทฤษฎีและกรอบแนวคิดการวิจัย สัมภาษณ์นักเรียนและผู้บริหาร สามารถสรุปความต้องการจากกลุ่ม
ผู้ใช้งานจริงได้ดังนี้

71

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2559
___________________________________________________________________________________________
1. กิจกรรมที่ใช้บนชุดโต๊ะรับประทานอาหารภายในโรงอาหาร มากที่สุด คือ ใช้รับประทานอาหารกลางวัน
รองลงมาคือ ใช้รับประทานอาหารเช้า ส่วนกิจกรรมอื่นที่พบแต่ไม่บ่อยครั้ง เช่น การใช้นั่งสอบ นั่งเรียน นั่งพูดคุยกับเพื่อน นั่งทํา
การบ้าน นั่งรอผู้ปกครอง เป็นต้น
2. ปัญหาในการใช้ชุดโต๊ ะรับ ประทานอาหารภายในโรงอาหารของโรงเรียน พบมากที่ สุ ด คื อ ขนาดไม่
เหมาะสมกับผู้ใช้ และชุดโต๊ะมีสภาพเก่า รองลงมา คือ ชุดโต๊ะอาหารไม่แข็งแรง หัก โยก ไม่มั่นคง ชุดโต๊ะสกปรก มีคราบเศษ
อาหารติดตามซอกมุม เกิดสนิม และการจัดวางของชุดโต๊ะไม่เหมาะสม
3.ความต้องการในด้านขนาดและความสะดวกสบายในการใช้งาน ผู้ใช้ให้ความเห็นว่า ควรมีขนาดเหมาะสม
ในการใช้งาน มีน้ําหนักเบาเคลื่อนย้ายได้ง่าย นั่งแล้วไม่รู้สึกอึดอัด ไม่ต้องนั่งเบียดกับคนอื่น นั่งสบาย นั่งได้พอดี และสามารถนั่ง
ได้หลายคนชุดโต๊ะควรใช้วัสดุที่แข็งแรง น้ําหนักเบา ง่ายต่อการดูแลรักษาความสะอาด และควรจัดทําให้เพียงพอต่อการใช้งาน
4. ความต้องการในด้านประโยชน์ใช้สอยผลิตภัณฑ์ ควรสามารถยกไปใช้ร่วมกับกิจกรรมอื่นของโรงเรียนได้
ในด้านรูปแบบมีความคิดเห็นมากสุดคือ ควรเป็นโต๊ะและม้านั่งยาวไม่มีพนักพิง น้ําหนักเบาไม่ยุ่งยากในการเคลื่อนย้าย ควรมี
รูปแบบเรียบง่ายไม่ซับซ้อน ไม่ควรมีช่องหรือลิ้นชักเพื่อป้องกันนักเรียนนําขยะมาทิ้งทําให้เกิดเป็นแหล่งสะสมของขยะ
5. ความต้องการในด้านความงามของผลิตภัณฑ์ จากการสัมภาษณ์ผู้ใช้ให้ความเห็นว่า ชุดโต๊ะรับประทาน
อาหารควรมีรูปทรงสวยงามและทันสมัย มีสีสันสวยงามใช้สีที่ไม่ฉูดฉาดเกินไปเพราะจะทําให้ร้อนควรนําหลักจิตวิทยาของสีมาใช้
ในการออกแบบ
6. ความต้องการในด้านความปลอดภัย ผู้ใช้ให้ความเห็นว่า ชุดโต๊ะรับประทานอาหารควรไม่มีเหลี่ยมมุมมาก
มั่นคงไม่ล้มง่าย ไม่แตกไม่หักง่าย และแข็งแรงรับน้ําหนักได้มาก
7.ความต้องการความสะดวกในการดูแลรักษาและทําความสะอาด นักเรียนให้ความเห็นว่า ควรไม่มีซอกมุม
หรือร่องเพราะมักจะเป็นแหล่งสะสมของเศษอาหารและคราบสกปรก มีผิวเรียบเช็ดทําความสะอาดง่าย
8. ความต้องการด้านวัสดุที่ใช้ในการสร้างชุดโต๊ะรับประทานอาหาร ต้องมีความแข็งแรงทนทาน ไม่เป็นสนิม
มีอายุ การใช้งานนาน วัส ดุที่พอเหมาะทั้งด้านราคาและคุณภาพ ใช้วัส ดุที่หาได้ง่าย ผลิตได้ง่ ายและวัส ดุในการผลิ ตต้องได้
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรรม
9. ความต้องการในด้านประหยัด ผู้บริหารให้ความเห็นว่า ควรใช้วัสดุที่ดีราคาถูก ผลิตได้ในปริมาณมาก มี
รูปแบบไม่ซับซ้อนผลิตได้ง่าย สะดวกต่อการขนส่ง
ผู้วิจัยนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นเบื้องต้นของผู้บริหารโรงเรียน จํานวน 55 คน ถึง
ข้อจํากัดในการออกแบบและข้อจํากัดในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการผลิตชุดโต๊ะรับประทานอาหารสําหรับโรงเรียนต่าง ๆ ผลการ
ประเมินแบบสอบถามสามารถสรุปและเรียงลําดับข้อจํากัดในการออกแบบและการจัดซื้อจัดจ้างที่ควรคํานึงถึงจากมากที่สุดถึง
น้อยได้ดังนี้
ตาราง 3 สรุปและเรียงลําดับข้อจํากัดในการออกแบบและการจัดซื้อจัดจ้างที่ควรคํานึงถึงในการออกแบบชุดโต๊ะรับประทาน
อาหารภายในโรงอาหารของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
อันดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

รายการประเมิน
ด้านวัสดุที่ใช้ในการสร้างเครื่องเรือน
ด้านความปลอดภัย
ด้านประหยัด
ด้านความสะดวกในการดูแลรักษาและทําความสะอาด
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้านขนาดสัดส่วนและความสะดวกสบายในการใช้สอย
ด้านความงาม
ด้านหน้าที่ใช้สอย
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̅
4.72
4.58
4.38
4.35
4.20
3.98
3.53
3.26

S.D.
0.46
0.58
0.60
0.66
0.55
0.65
0.75
0.89

ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
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การวิเคราะห์ขนาดสัดส่วนร่างกายจํานวน 11 มิติ ผู้วิจัยได้ใช้แบบสํารวจขนาดสัดส่วนร่างกายของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาที่ 1-6 ในโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 398 คน แบ่งเป็นชาย 202 คน และหญิง 196 คน จุดประสงค์เพื่อศึกษา
ความเหมาะสมของการนั่งที่มีต่อความรู้สึกสุขสบายโดยการพิจารณาสัดส่วนร่างกาย 11 มิติ
ตาราง 4 แสดงค่าเฉลี่ยสัดส่วนร่างกาย 11 มิติ ของนักเรียนเพศชาย และนักเรียนเพศหญิง (A1-A11)
อายุ (ปี)
สัดส่วนร่างกาย
1. น้ําหนัก A1 (กิโลกรัม)
2. ส่วนสูง A2 (เซนติเมตร)
3. ความสูงจากพื้นถึงข้อพับเข่าด้าน
ในขณะนั่ง A3 (เซนติเมตร)
4. ความยาวจากสะโพกถึงข้อพับเข่า
ด้านในขณะนั่ง A4 (เซนติเมตร)
5. ความกว้างของสะโพกขณะนั่ง A5
(เซนติเมตร)
6. ความสูงของกระดูกสะบักขณะนั่ง
A6 (เซนติเมตร)
7. ความสูงของเอวขณะนั่ง A7
(เซนติเมตร)
8. ความสูงของข้อศอกขณะนั่งพัก
แขนไว้ข้างลําตัว A8 (เซนติเมตร)
9. ระยะเหยียดแขนไปด้านหน้าขณะ
นั่ง A9 (เซนติเมตร)
10. ระยะห่างระหว่างข้อศอกทั้งสอง
ข้าง A10 (เซนติเมตร)
11. ความหนาของต้นขาขณะนั่ง A11
(เซนติเมตร)

12
n=23
49.70
158.60
40.41

13
n=80
48.88
158.17
40.71

14
n=88
52.77
162.33
41.48

15
n=70
55.23
164.12
40.51

16
n=58
57.00
166.17
40.07

17
n=51
57.33
165.25
41.53

18
n=14
60.00
169.59
42.76

43.20

43.06

44.36

44.31

45.70

46.73

45.45

34.92

34.66

35.02

34.83

35.07

35.57

34.12

38.56

38.53

42.29

39.82

43.69

44.30

46.07

21.90

22.85

22.88

22.77

22.08

23.56

22.55

22.01

21.99

21.91

22.52

21.66

22.74

22.21

67.63

69.48

71.90

69.96

74.84

72.26

74.51

41.42

41.34

41.78

41.64

43.52

42.67

41.96

14.06

13.87

14.68

14.22

14.56

14.73

15.05

พบว่าขนาดสัดส่วนร่างกายของนักเรียนเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับการสํารวจในอดีต คือการวิจัยขนาดโครงสร้าง
ร่างกายคนไทยระยะที่ 4 (พ.ศ. 2543-2544) ของสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และเปรียบเทียบกับการสํารวจของ
พีระ เรืองฤทธิ์ ในปี 2541 ซึ่งพบว่าขนาดร่างกายมีขนาดเพิ่มขึ้น 4.54% สามารถสรุปผลการสํารวจเป็นแผนภูมิแยกเป็นชายหญิง ได้ดังนี้
ตาราง 5 การเปรียบเทียบการสํารวจขนาดร่างกายของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างกับการสํารวจขนาดร่างกายในอดีต
สัดส่วนร่างกาย
1. น้ําหนัก
(กิโลกรัม)

ชาย

หญิง
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ตาราง 5 (ต่อ) การเปรียบเทียบการสํารวจขนาดร่างกายของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างกับการสํารวจขนาดร่างกายในอดีต
สัดส่วนร่างกาย
2. ส่วนสูง
(เซนติเมตร)

ชาย

หญิง

3. ความสูงจากพื้น
ถึงข้อพับเข่าด้าน
ในขณะนั่ง
(เซนติเมตร)

4. ความยาวจาก
สะโพกถึงข้อพับเข่า
ด้านในขณะนั่ง
(เซนติเมตร)

5. ความกว้างของ
สะโพกขณะนั่ง
(เซนติเมตร)

6. ความสูงของ
กระดูกสะบักขณะ
นั่ง (เซนติเมตร)

7. ความสูงของเอว
ขณะนั่ง
(เซนติเมตร)
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ตาราง 5 (ต่อ) การเปรียบเทียบการสํารวจขนาดร่างกายของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างกับการสํารวจขนาดร่างกายในอดีต
สัดส่วนร่างกาย
8. ความสูงของ
ข้อศอกขณะนั่งพัก
แขนไว้ข้างลําตัว
(เซนติเมตร)

ชาย

หญิง

9. ระยะเหยียดแขน
ไปด้านหน้าขณะนั่ง
(เซนติเมตร)

10. ระยะห่าง
ระหว่างข้อศอกทั้ง
สองข้าง
(เซนติเมตร)

11. ความหนาของ
ต้นขาขณะนั่ง
(เซนติเมตร)

การศึกษาเพื่อหาขนาดเชิงพื้นที่ที่เหมาะสม สําหรับการทํากิจกรรมบนชุดโต๊ะรับประทานอาหาร โดยการทดลองพฤติกรรม
ย่อย (Body Motion Envelop) หรือ BME.
ทดลองโดยการจัดสภาพการณ์จําลองการวางชุดโต๊ะรับประทานอาหารภายในโรงอาหารของโรงเรียน โดยผู้ที่ร่วมการ
ทดลองเป็นผู้ทํากิจกรรมที่กําหนด เพื่อหาปริมาณพื้นที่ในการทํากิจกรรมขั้นต่ํา โดยสามารถทํากิจกรรมได้เสร็จสมบูรณ์ และยังมี
ความรู้สึกสะดวกสบายในการทํากิจกรรม จากนั้นวิเคราะห์ Body Motion Envelop (BME.) เพื่อทราบถึงขนาดสัดส่วนของ
พื้นที่ที่เหมาะสมกับลักษณะพฤติกรรมที่มีผลเชิงพื้นที่ เพื่อนําผลสรุปที่ได้ประกอบกับผลสรุปของรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ชุดโต๊ะ
รับประทานอาหารภายในโรงอาหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 ที่เหมาะสม
ที่สุด โดยสามารถสรุปผลการทดลองได้ดังต่อไปนี้

75

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2559
___________________________________________________________________________________________
ตาราง 6 การวิเคราะห์ผลการทดลองพฤติกรรมย่อย Body Motion Envelop
Body Motion Envelop

ผลการทดลอง

การทดลองการเข้าใช้ชุดโต๊ะรับประทานอาหารด้วยวิธีการเดิน
เลียบเข้า-ออกช่องว่างระหว่างขาโต๊ะและม้านั่ง
ในระยะ A พบว่า ผู้ร่วมทดลองสามารถทํากิจกรรมได้สะดวกใน
ระยะห่างของม้านั่งและขาโต๊ะที่ 25-30 เซนติเมตร ผู้ทดลอง
จะเกิดความลําบากในการทํากิจกรรมแต่พอรับได้ที่ 20
เซนติเมตร และไม่สามารถทํากิจกรรมได้เลยที่ระยะ 15
เซนติเมตร ในระยะ B พบว่าพื้นที่สัญจรทั้งหมดในขณะทํา
กิจกรรมตั้งแต่เดินเข้า รับประทานอาหาร และเดินออก มี
ขนาดพื้นที่ 85 – 90 เซนติเมตร

การทดลองการเข้าใช้ชุดโต๊ะรับประทานอาหารด้วยวิธีการก้าว
ข้ามม้านั่งเข้า-ออก
ในระยะ C พบว่า ผู้ร่วมทดลองสามารถทํากิจกรรมได้สะดวก
ในระยะห่างของม้านั่งและขาโต๊ะที่ 25-30 เซนติเมตร ผู้ทดลอง
จะเกิดความลําบากในการทํากิจกรรมที่ 20 เซนติเมตร และไม่
สามารถทํากิจกรรมได้ที่ระยะ 15 เซนติเมตร ในระยะ D พบว่า
ระยะห่างที่เหมาะสมของชุดโต๊ะรับประทานอาหารแต่ละชุดที่ผู้
ทดลองสามารถทํากิจกรรมได้สะดวก คือ 65 – 70 เซนติเมตร
ในระยะ E พบพื้นที่สัญจรทั้งหมดในขณะทํากิจกรรมตั้งแต่ก้าว
ข้ามม้านั่ง นั่งรับประทานอาหาร และข้ามม้านั่งออก มีขนาด
พื้นที่ 135 - 140 เซนติเมตร

การทดลองการเข้าใช้ชุดโต๊ะรับประทานอาหารด้วยวิธีการ
เลื่อนเก้าอี้ เข้า-ออก
ในระยะ F พบว่าผู้ร่วมทดลองสามารถทํากิจกรรมได้สะดวก
โดยวัดระยะเริ่มต้นที่ขาโต๊ะได้ 95 – 100 เซนติเมตร ผู้ร่วมการ
ทดลองเริ่มลําบากในการทํากิจกรรมที่ระยะ 60 เซนติเมตรนับ
จากขาโต๊ะ ในระยะ G พบพื้นที่สัญจรทั้งหมดในขณะทํา
กิจกรรมตั้งแต่ดึงเก้าอี้ออกมา นั่งรับประทานอาหาร แล้วลุก
ออกจากที่นั่ง เก็บเก้าอี้สอดไว้ใต้โต๊ะที่เดิม ได้สะดวกคือ 120 –
125เซนติเมตร
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ตาราง 6 (ต่อ) การวิเคราะห์ผลการทดลองพฤติกรรมย่อย Body Motion Envelop
Body Motion Envelop
ผลการทดลอง
การใช้พื้นที่บนชุดโต๊ะรับประทานอาหาร
จากการให้ผู้ร่วมทดลอง จัดท่าทางการใช้พื้นที่บนชุดโต๊ะ
รับประทานอาหาร พบว่า ในระยะ H ผู้ร่วมทดลองทํากิจกรรม
บนโต๊ะอาหารขนาดพื้นที่ หน้ากว้าง 85 – 90 เซนติเมตร เริ่ม
รู้สึกว่าทํากิจกรรมได้ไม่สะดวกที่หน้ากว้าง 65 เซนติเมตร ใน
ระยะ I ผู้ร่วมทดลองทํากิจกรรมบนโต๊ะอาหารขนาดพื้นที่วัด
จากขอบโต๊ะลึกเข้าไป 35–40 เซนติเมตร และเริ่มรู้สึกว่าทํา
กิจกรรมได้ไม่สะดวกในระยะวัดจากขอบโต๊ะลึกเข้าไป 25
เซนติเมตร ในระยะ J พบว่าระยะห่างระหว่างม้านั่งกับขอบโต๊ะ
ที่ผู้ร่วมทดลองรับได้คือ 20 – 25 เซนติเมตร และเริ่มรู้สึกว่าทํา
กิจกรรมได้ไม่สะดวกในระยะห่างระหว่างม้านั่งกับขอบโต๊ะที่
15 เซนติเมตร ในระยะ K พบว่า ระยะของการวางเท้าขณะนั่ง
ของผู้ร่วมทดลองคือ 60 – 65 เซนติเมตร และเริ่มรู้สึกว่าไม่
สะดวกที่ระยะ 35 เซนติเมตร

2. การออกแบบและพัฒนาชุดโต๊ะรับประทานอาหารภายในโรงอาหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6
2.1 การออกแบบร่าง
จากการนําข้อมูลที่ได้มาทําการวิเคราะห์ นํามาเป็นแนวทางในการออกแบบชุดโต๊ะรับประทานอาหาร

ภาพ 3 แบบร่าง
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2.2 การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์เชิงออกแบบผลิตภัณฑ์ (แนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์) โดยการกระจายหน้าที่การวิเคราะห์เชิง
ออกแบบผลิตภัณฑ์

ภาพ 4 การกระจายหน้าที่การวิเคราะห์เชิงการออกแบบผลิตภัณฑ์
นํารูปแบบชุดโต๊ะรับประทานอาหารที่ผ่านการวิเคราะห์เชิงการออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่มีความสอดคล้องกับแนวคิดใน
การออกแบบผลิตภัณฑ์มากที่สุดมา 3 แบบ

ภาพ 5 ชุดโต๊ะรับประทานอาหารที่มีความสอดคล้องกับแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์
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ลงพื้นที่สอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญสู่การวิเคราะห์สรุปหาชุดโต๊ะรับประทานอาหารที่ได้คะแนนเฉลี่ยในทุกๆ
ด้าน มากที่สุด นํามาปรับปรุงสู่กระบวนการเขียนแบบเท่าขนาดสัดส่วนจริง
ตาราง 7 วิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อรูปแบบของชุดโต๊ะรับประทานอาหาร

ข้อ

รายการ

รูปแบบที่ 1
ระดับ
N=9
ความ
S.D
̅

คิดเห็น

1
2
3
4
5

ด้านประโยชน์ใช้สอย
ด้านความสวยงาม
ด้านความคงทนแข็งแรง
ด้านหลักเศรษฐกิจ
ด้านการบํารุงรักษา
รวม

4.30
4.34
4.41
4.28
4.27
4.32

0.97
0.92
0.86
1.01
1.03
0.74

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

รูปแบบที่ 2
ระดับ
N=9
ความ
S.D
̅

คิดเห็น

4.20
4.31
4.14
4.15
4.27
4.21

0.84
0.65
0.95
0.92
0.72
0.57

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

รูปแบบที่ 3
ระดับ
N=9
ความ
S.D
̅

คิดเห็น

4.51
4.52
4.64
4.53
4.58
4.55

0.52
0.47
0.46
0.46
0.46
0.54

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

รูปแบบที่ 3 มีค่าเฉลี่ยรวมทุกด้าน อยู่ในอันดับ 1 ผู้วิจัยจึงนํารูปแบบดังกล่าวไปพิจารณา ปรับปรุงตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญ
จากนั้นนํามาปรับปรุงสู่กระบวนการเขียนแบบเท่าขนาดสัดส่วนจริง แล้วนําไปสร้างต้นแบบเท่าของจริง เพื่อนําไปทดสอบใน
ขั้นตอนต่อไป

ภาพ 6 ขั้นตอนการเขียนแบบและสร้างต้นแบบเท่าของจริง
3. ประเมินความพึงพอใจในรูปแบบของชุดโต๊ะรับประทานอาหารภายในโรงอาหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 ที่ได้รับการพัฒนาแล้ว
กลุ่มตัวอย่าง (กลุ่มที่ 1) คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 จํานวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บํารุง โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ โรงเรียนวัดโส
ธรวรารามวรวิหาร จํานวน 398 คน
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ตาราง 8 วิเคราะห์ความพึงพอใจในรูปแบบของชุดโต๊ะรับประทานอาหารภายในโรงอาหารที่ได้รับการพัฒนาแล้วจากกลุ่มผู้ใช้
คือนักเรียน (N=398)
ข้อ
รายการประเมิน
S.D.
ระดับความคิดเห็น
̅
1 ด้านความเหมาะสมในการใช้งาน
4.25
0.44
มาก
2 ด้านหน้าที่ใช้สอย
4.38
0.52
มาก
3 ด้านความงาม
4.18
0.57
มาก
รวม
4.27
0.27
มาก
กลุ่มตัวอย่าง (กลุ่มที่ 2) คือ กลุ่มผู้บริหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 จํานวน 55 คน
ตาราง 9 วิเคราะห์ความพึงพอใจในรูปแบบของชุดโต๊ะรับประทานอาหารภายในโรงอาหารที่ได้รับการพัฒนาแล้วจากกลุ่มผู้ใช้
คือผู้บริหารโรงเรียน (N=55)
ข้อ
1
2
3
4
5

รายการประเมิน
ด้านประโยชน์ใช้สอย
ด้านความสวยงาม
ด้านความคงทนแข็งแรง
ด้านหลักเศรษฐกิจ
ด้านการบํารุงรักษา
รวม

̅
4.19
4.28
4.27
4.05
4.20
4.19

S.D.
0.51
0.56
0.49
0.51
0.55
0.29

ระดับความคิดเห็น
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

สรุปผล
จากการวิจัยพบว่า ชุดโต๊ะรับประทานอาหารภายในโรงอาหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่ได้ออกแบบใหม่ มีระดับ
ความพึงพอใจจากผู้ใช้ คือ นักเรียน อยู่ในระดับมากทุกด้าน ( ̅ =4.27, S.D. =0.27) โดยสามารถแยกรายการประเมินตามกรอบ
แนวคิดการวิจัย ได้ดังนี้ ด้านความเหมาะสมในการใช้งาน ( ̅ =4.25, S.D. =0.44) ด้านหน้าที่ใช้สอย ( ̅ =4.38, S.D. =0.52)ด้าน
ความงาม ( ̅ =4.18, S.D. =0.57)ระดับความพึงพอใจจากผู้ใช้ คือ ผู้บริหาร อยู่ในระดับมากทุกด้าน ( ̅ =4.19, S.D. =0.29)
สามารถแยกรายการประเมินตามกรอบแนวคิดการวิจัย ได้ดังนี้ ด้านประโยชน์ใช้สอย ( ̅ =4.19, S.D. =0.51)ด้านความสวยงาม
( ̅ =4.28, S.D. =0.56) ด้านความคงทนแข็งแรง ( ̅ =4.05, S.D. =0.51)ด้านหลักเศรษฐกิจ ( ̅ =4.05, S.D. =0.51)ด้านการ
บํารุงรักษา ( ̅ =4.20, S.D. =0.55)
อภิปรายผลการวิจัย
งานวิจัยในครั้งนี้ ในขั้นตอนของการศึกษาข้อมูลสําหรับการออกแบบชุดโต๊ะรับประทานอาหารภายในโรงอาหาร
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จากการลงพื้นที่สังเกตและสัมภาษณ์ผู้ใช้พบว่า
ส่วนใหญ่ผู้ใช้จะเข้าใช้ชุดโต๊ะรับประทานอาหารเป็นกลุ่ม เฉลี่ยประมาณ 7-8 คน ส่วนใหญ่มีความเห็นว่ารูปแบบของชุดโต๊ะ
รับประทานอาหารควรเป็นม้านั่งยาวดีกว่าเก้าอี้เดี่ยว ผู้วิจัยพบว่าผู้ใช้ได้ให้ความสําคัญต่อวัสดุที่ใช้ในการสร้างชุดโต๊ะรับประทาน
อาหาร( ̅ =4.72, S.D.=0.46)และความปลอดภัยในการใช้งาน( ̅ =4.58, S.D.=0.58) อยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับวิรัตน์
พิชญไพบูลย์ (2537: 41) ที่ให้ความเห็นไว้ว่า วัสดุที่ใช้ในการสร้างเครื่องเรือน ควรมีลักษณะที่สามารถทําความสะอาดได้ง่าย
และความปลอดภัยในการใช้เครื่องเรือนเป็นสิ่งที่ควรคํานึงมาก เพราะเครื่องเรือนเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ใช้ตลอดเวลา จึง
จําเป็นต้องออกแบบให้ปลอดภัย การศึกษาความเหมาะสมของการนั่งที่มีต่อความรู้สึกสุขสบายโดยการพิจารณาสัดส่วนร่างกาย
จํานวน 11 มิติ ผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยส่วนสูง น้ําหนัก และขนาดสัดส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเกือบทุกมิติมีค่ามากกว่าจากผล
การสํารวจและวิจัยขนาดโครงสร้างร่างกายคนไทย ระยะที่ 4 พ.ศ.2544 ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของพีระเรืองฤทธิ์ (2541: 138) ที่
พบว่า ค่าเฉลี่ยของส่วนสูง น้ําหนัก และขนาดสัดส่วนร่างกายส่วนมากในแต่ละช่วงอายุของนักเรียนในปัจจุบันมีค่ามากกว่าจาก
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การศึกษาในอดีตที่นํามาเปรียบเทียบอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติการศึกษาเพื่อหาขนาดเชิงพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับการทํากิจกรรม
บนชุดโต๊ะรับประทานอาหารโดยการทดลองพฤติกรรมย่อย (Body Motion Envelop) หรือ BME. พบว่า ระยะห่างที่เหมาะสม
ของชุดโต๊ะรับประทานอาหารแต่ละชุดที่ผู้ทดลองสามารถทํากิจกรรมได้สะดวก คือระยะ 65-70 เซนติเมตร ขนาดพื้นที่ของการ
จัดวางช่องว่างระหว่างขาโต๊ะกับม้านั่งที่ผู้ทดลองสามารถทํากิจกรรมได้สะดวกคือระยะ 25-30เซนติเมตร พื้นที่ในขณะนั่ง
รับประทานอาหารผู้ทดลองทํากิจกรรมบนโต๊ะอาหารได้สะดวก ขนาดพื้นที่หน้ากว้าง 85-90 เซนติเมตร การเข้าใช้ชุดโต๊ะ
รับประทานอาหารที่เป็นแบบม้านั่งยาวจะมีระยะที่กว้างกว่าเก้าอี้เดี่ยว
ในขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาชุดโต๊ะรับประทานอาหารภายในโรงอาหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จากกรอบ
แนวคิดของ นพคุณ สุขสถาน (2530: 13-14) ผู้วิจัยได้ทําการออกแบบ นําเสนอแบบร่าง จํานวน 3 แบบ สรุปความคิดเห็นจาก
ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 9 ท่าน มีความคิดเห็นว่ารูปแบบที่ 3 มีความเหมาะสมมากที่สุด( ̅ =4.55, S.D. =0.54)ผู้วิจัยจึงนํารูปแบบ
ดังกล่าวไปพิจารณา ปรับปรุงตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นนํามาปรับปรุงสู่กระบวนการเขียนแบบเท่าขนาดสัดส่วนจริง
แล้วนําไปสร้างต้นแบบ นําไปประเมินความพึงพอใจในรูปแบบของชุดโต๊ะรับประทานอาหารจากผู้ใช้งานจริง โดยใช้กรอบของ
สาคร คันธโชติ (2547: 72) ผลการประเมินพบว่าระดับความพึงพอใจจากผู้ใช้ (นักเรียน) อยู่ในระดับมากทุกด้าน ( ̅ =4.27, S.D.
=0.27) ระดับความพึงพอใจจากผู้ใช้ (ผู้บริหาร) อยู่ในระดับมากทุกด้าน ( ̅ =4.19, S.D. =0.29)
ข้อเสนอแนะ
การศึกษาและพัฒนาชุดโต๊ะรับประทานอาหารภายในโรงอาหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 ยังพบแนวความคิดประเด็นเพิ่มเติมในการศึกษา และยังพบข้อจํากัดอยู่บ้าง ผู้วิจัยจึงขอสรุปประเด็น
และข้อเสนอแนะจากงานวิจัยในครั้งนี้ ได้ดังนี้
1. ขั้นตอนการศึกษาความเหมาะสมของการนั่งที่มีต่อความรู้สึกสุขสบายโดยการพิจารณาสัดส่วนร่างกายจํานวน 11
มิติ พบปัญหา คือ ในการวัดขนาดสัดส่วนร่างกายของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งใส่ชุดนักเรียน จึงอาจทําให้เกิดการคลาดเคลื่อน
เพราะความหนาของเนื้อผ้า ดังนั้นหากต้องการวัดขนาดให้เที่ยงตรง ควรให้กลุ่มตัวอย่างใส่ชุดที่บางและพอดีตัวมากกว่านี้
2. ในเรื่องของน้ําหนักของชุดโต๊ะรับประทานอาหารไม่ควรที่จะมีน้ําหนักเบาเกินไป เพราะจะทําให้ล้มง่ายเป็นอันตราย
แก่ผู้ใช้ และยังส่งผลดีด้านการจัดวางชุดโต๊ะ ทําให้ผู้ใช้ไม่ยกหรือเคลื่อนย้ายไปไกล ทําให้ชุดโต๊ะเป็นระเบียบ หากต้องการให้
เกิดผลดีด้านการรักษาความสะอาดและถูกสุขลักษณะ ควรใช้สีอ่อน เพราะจะทําให้เห็นคราบสกปรกได้ชัดในเวลาทําความ
สะอาด รวมถึงส่งผลให้ผู้ใช้มีความรู้สึกว่าควรรักษาความสะอาด
3. ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ของโรงเรียน มีข้อกําหนดว่า วัสดุในการผลิตครุภัณฑ์นั้น ๆ ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง “ ชุดผลิตภัณฑ์ศิลปะประดิษฐ์เพื่อเป็นงานอดิเรกสําหรับผู้สูงอายุ ” ครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาสภาพ
ปัญหาและความต้องการของกลุ่มผู้สูงอายุ และออกแบบผลิตภัณฑ์ตามข้อมูลที่ศึกษา รวมทั้งศึกษาความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มี
ต่อรูปแบบชุดผลิตภัณฑ์ศิลปะประดิษฐ์ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ จากศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิ์การทางสังคม
ผู้สูงอายุบ้านบางแค และชมรมผู้สูงอายุ ตั้งฮั่วเส็ง จํานวน 50 คน ใช้แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
นําข้อมูลที่ได้มาใช้ออกแบบและประเมินผลรูปแบบด้วยแบบสอบถามโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ 3 คน จัดทําต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์ซึ่งประกอบด้วย 1) วัสดุ/ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการทํางานศิลปะประดิษฐ์, 2) ใบงาน(Job Sheet)ขั้นตอนวิธีการทําศิลปะ
ประดิษฐ์ และ 3) รูปแบบบรรจุภัณฑ์และคุณภาพในการทําต้นแบบ (Prototype) ชุดผลิตภัณฑ์ศิลปะประดิษฐ์ประเภทของใช้
และของตกแต่ง และใช้แบบสอบถามศึกษาความพึงพอใจของผู้สูงอายุวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัยสรุปว่า ผู้สูงอายุของกลุ่มตัวอย่าง คือ สถานสงเคราะห์บ้านบางแค แผนกอาชีวะบําบัด จํานวน 3 คน เพื่อ
ใช้ในการทดลองความพึงพอใจในเรื่อง วัสดุ/ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการทํางานศิลปะประดิษฐ์ มีค่าเฉลี่ย 3.94, ใบงาน(Job Sheet)
ขั้นตอนวิธีการทําศิลปะประดิษฐ์ มีค่าเฉลี่ย 3.67 และ รูปแบบบรรจุภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ย 4 ซึ่งภาพรวมผลงานออกแบบมีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับดีทั้งหมด ซึ่งงานทั้งหมดที่ได้ออกแบบมีความแข็งแรง คงทน ดูแลรักษาความสะอาดง่าย รูปแบบผลิตภัณฑ์แสดงความ
เป็นงานอดิเรกศิลปะประดิษฐ์ที่มีความสวยงาม เหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอย สร้างความพึงพอใจต่อผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี
คําสําคัญ: ผู้สูงอายุ/ศิลปะประดิษฐ์

ABSTRACT
The research purposes of the art product invent as for hobby for the elderly are to study the
problems and requirements of elderly people as well as to design the art product for their hobbies. It also
studies the elderly’s satisfaction on the prototype of a set of art product for their hobbies. The target
groups are 50 elderly peoples and staff from Ban Bang Khae Social Welfare Development Center for Older
Persons and Tang Hua Seng Elderly Social Group. The instrumentations are interview scripts and
questionnaires for collecting the requirement data. Using Delphi technique by having 3 expert product
designers to evaluate the design choices. Then create the prototype of a set of art product for elderly’s
hobby consisting materials, job sheet and packaging. The questionnaires and the prototype created are used
to evaluate the satisfaction of the product for elderly’s hobby. The data analysis are based on percentage,
mean and standard deviation. This research concluded that the 3 elderly samples from Ban Bang Khae
Social Welfare Development Center for Older Persons have a high level of satisfaction on the set of art
product for elderly’s hobby; The average level of satisfaction on material, job sheet and packaging are 3.94,
3.67, and 4.00 respectively. Moreover, it is designed to be strong, durable and easy to take care. The Most
of all, the product design is beautiful and practical.
Keyword: Elderly Handicrafts
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บทนํา
แผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 - 2564) ให้ความสําคัญกับมาตรการการปลุกจิตใต้สํานึกให้คนในสังคม
ตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุโดยมุ่งเน้นการพัฒนายุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุประกอบด้วย 6 มาตรการ
คือ 1) มาตรการส่งเสริมความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพป้องกันดูแลตนเองเบื้องต้น 2) มาตรการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันและสร้าง
ความเข้มแข็งขององค์กรผู้สูงอายุ 3) มาตรการส่งเสริมด้านการทํางานและการหารายได้ของผู้สูงอายุ 4) มาตรการสนับสนุน
ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ 5) มาตรการส่งเสริมสนับสนุนสื่อทุกประเภทให้มีรายการเพื่อผู้สูงอายุและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้
และสามารถเข้าถึงข่าวสารและสื่อ 6) มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและ
ปลอดภัย จากมาตรการหลักที่กล่าวมาจะเป็นการเพิ่มคุณภาพและศักยภาพของผู้สูงอายุที่จะดํารงชีวิตอย่างมีความสุขแม้วัย
สูงอายุจะเป็นวัยสุดท้ายของชีวิต ซึ่งควรได้รับการดูแลส่งเสริมเหมือนบุคคลในวัยอื่น (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม,2553)จาก
การสํารวจประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทย พบว่ามีประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นจาก 6.3 ล้านคน เป็น 14 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2553
และคาดกันว่าใน 30 ปีข้างหน้า จํานวนผู้สูงอายุจะมีถึง 25.9 % ของจํานวนประชากรทั้งหมดที่มีราว 62.8 ล้านคน โดยมีเพศ
หญิงมากกว่าเพศชาย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์และสาธารณสุข
ส่งผลให้ศักยภาพในการบําบัด รักษา ดูแลและส่งเสริมสุขภาพประชาชนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เมื่ อผู้สูง อายุมีวัยหรืออายุเพิ่มขึ้น ปัญ หาที่ผู้สูงอายุส่ว นใหญ่ต้องเผชิญ คือ ปัญ หาสุขภาพด้า นร่า งกาย สติปัญ ญา
อารมณ์ และสังคม ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดจากการพัฒนาของวัย โดยพบการเปลี่ยนแปลงของร่างกายมีความเสื่อมไปตามอายุขัย ทํา
ให้สุขภาพไม่แข็งแรง เจ็บป่วยเป็นโรคต่างๆ เช่น นอนไม่หลับ มีอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย ส่งผลให้การดําเนินภารกิจประจํา
วันที่จะดูแลช่วยเหลือตนเองลดน้อยลง และอาจพบปัญหาด้านจิตใจหรืออารมณ์ ที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านร่างกาย เช่น มีความวิตกกังวล อารมณ์ไม่มั่นคงโกรธง่าย โมโหง่าย หงุดหงิด เครียด ซึมเศร้า หวาดระแวง ท้อแท้ มี
อาการหลงลืมหรือมีภาวะสมองเสื่อม รวมถึงอาจพบปัญหาด้านสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของการสูญเสียบทบาท
หน้าที่ การสูญเสียคนใกล้ชิดและสูญเสียสัมพันธภาพทางครอบครัว (เพ็ญแข ประจนปัจจนึก,2538,น.50-53) แม้ว่าผู้สูงอายุจะมี
ปัญหาดังที่กล่าวมาแต่ผู้สูงอายุยังมีความต้องการเหมือนบุคคลในวัยอื่น คือ ทางด้าน ร่างกายต้องการปัจจัย 4 ในการดํารงชีวิต
และดูแลรักษายามเจ็บป่วย ด้านจิตใจต้องการความรัก การเอาใจใส่ดูแล การยอมรับเข้าเป็นสมาชิกรวมถึงการแสดงออกถึงความ
มีคุณค่าด้านสังคม
การดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี คือ มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี ดังนั้นจึงมีผู้สนใจนําวิธีการต่างๆมาใช้บําบัด
จิตใจผู้สูงอายุ เช่นการให้คําปรึกษา การทําจิตบําบัดและการทํางานอดิเรกประเภทต่างๆ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับประสบการณ์ การ
มีสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นอย่างใกล้ชิด เกิดการตระหนัก รู้ในตนเองมากยิ่งขึ้น ตระหนักถึงศักยภาพทั้งหมดของตน รู้จักตนเองดี
ยิ่งขึ้น เชื่อมั่นในตนเองและสามารถดําเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข แก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้ (รุ่งนภา ชาญสุข,2542,น.46-50)
ศึกษาเปรียบเทียบ ผลของการใช้กิจกรรมกลุ่มจิตสัมพันธ์และกิจกรรมกลุ่มงานอดิเรกที่มีความรู้สึกเห็นคุณค่าแห่งตนในผู้สูงอายุ
ในสถานสงเคราะห์คนชรา บ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี พบว่า การจัดกิจกรรมงานอดิเรกได้ครอบคลุมกิจกรรมที่แต่ละคนชอบ
ปฏิบัติ โดยจัดเป็นกิจกรรมประจําอย่างต่อเนื่อง พบว่ากิจกรรมกลุ่มงานอดิเรกจะสามารถส่งเสริมความภาคภูมิใจในตนเองและ
ให้การดูแลผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง สม่ําเสมอ ไม่ทอดทิ้งผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มงานอดิเรก มีความรู้สึกเห็นคุณค่า
ในตนเอง ช่วยให้ผู้สูงอายุเปลี่ยนทัศนคติต่อการเป็นผู้สูงอายุและต่อสถานสงเคราะห์ไปในทางที่ดีขึ้น เช่น ผู้สูงอายุมิใช่ไม้ใกล้ฝั่ง
ที่รอวันตาย แต่เป็นบุคคลที่สามารถทําประโยชน์อื่นๆ ได้ และการที่เข้ามาอยู่ในสถานสงเคราะห์มิใช่เป็นคนอนาถาที่เข้ารับการ
สงเคราะห์ แต่สถานสงเคราะห์เป็นสถานที่ซึ่งทางราชการจัดไว้เพื่อเป็นสวัสดิการตอบแทนแก่ผู้สูงอายุที่เคยประกอบประโยชน์
และความดีมาแล้วในอดีต จึงได้จัดที่อยู่อาศัย อาหารและยารักษาโรคอย่างดี มีกิจกรรมบันเทิงให้เข้าร่วมกลุ่ม มีโอกาสได้ไป
ทัศนศึกษาสถานที่สวยงาม จึงรู้สึกว่าตนเป็นผู้โชคดีกว่าคนอื่นๆ ที่ได้รับการสงเคราะห์ นอกจากนี้กิจกรรมกลุ่มงานอดิเรกอาจมี
ผลทําให้ผู้สูงอายุมองเห็นและพยายามมีกิจกรรมในสังคม ในการเล่นกิจกรรมนันทนาการ การออกกําลังกายและกิจกรรม
อาสาสมัครทําให้ผู้สูงอายุได้แสดงศักยภาพที่มีอยู่ และผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการจะสามารถช่วยเหลือตนเองได้มาก
ขึ้น มีการสังสรรค์กับเพื่อนมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ (จิราพัทธ์,2553,น.25-26) ที่ว่าทฤษฎีกิจกรรม (Activity Theory) กล่าวว่า
การจัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุสามารถลดความซึมเศร้า ความวิตกกังวลและความรู้สึกต่างๆ ที่ไม่พึงปรารถนาลงได้ ด้วยเหตุนี้
ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มงานอดิเรก จึงมีความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง
งานอดิเรกที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุอย่างหนึ่งคือ งานศิลปะประดิษฐ์สอดคล้องกับ (จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง 2553,2553,
น.25-26) ศึกษาเปรียบเทียบผลการใช้โปรแกรมการฝึกอบรมเรื่องศิลปะประดิษฐ์สําหรับผู้สูงอายุ ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการ
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สังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค กรุงเทพมหานครพบว่า ความคิดสร้างสรรค์และงานศิลปะประดิษฐ์ว่า ผู้ปฎิบัติสามารถนําความคิด
สร้างสรรค์ด้าน 1) ความคิดสร้างสรรค์ทางความคิด(Creative Idea) 2) ความคิดสร้างสรรค์ทางความงาม(Aesthetic) ลักษณะ
มารวมเข้าไว้ในงานชิ้นเดียวกันได้ งานชิ้นนั้นจะเป็นงานที่มีความสมบูรณ์ที่สุด และจัดได้ว่าเป็นงานที่มีคุณค่าอย่างพร้อมมูล
และในขณะเดียวกั น ผู้ส ร้ า งอาจจะมุ่ง เน้น ความคิ ด สร้า งสรรค์ ไ ปทางใดทางหนึ่ง ได้เช่ น กัน เนื่อ งจากความคิด สร้า งสรรค์ มี
ความสําคัญมากในการสร้างงานทุกประเภท รวมทั้งศิลปะประดิษฐ์ด้วย เพราะผู้สร้างงานนอกจากต้องการความแปลกใหม่ใน
รูปแบบแล้ว ยังต้องการด้านคุณค่าที่มีความงามและประโยชน์ใช้สอยร่วมกัน เพราะงานศิลปะประดิษฐ์ในปัจจุบัน หากจะมุ่ง
เฉพาะที่ความสวยงามอย่างเดียวแล้วดูจะไม่สัมพันธ์กับสภาพเศรษฐกิจ
งานศิลปะประดิษฐ์มีลักษณะของงานที่สามารถบ่งบอกให้ชัดเจน คือ 1) งานประดิษฐ์ทั่วไปเป็นงานประดิษฐ์ที่ไม่มี
ความเป็นมาจากบรรพบุรุษหรือท้องถิ่น กล่าวคือเป็นงานประดิษฐ์ที่บุคคลทั่วไป สามารถเรียนรู้และนําไปประดิษฐ์ได้โดยอาศัย
การศึกษาจากตํารา เช่นดอกไม้จากเศษวัสดุเหลือใช้ หมวก ตุ๊กตา เครื่องใช้ต่างๆ 2)งานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทยเป็นงาน
ประดิษฐ์ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษหรืองานประดิษฐ์ที่มีเฉพาะในท้องถิ่นนั้นๆ โดยส่วนมากจะเป็นการสืบทอดจากผู้ใหญ่ใน
ครอบครัวมาสู่ลูกหลานงานประดิษฐ์ หลายอย่า งทํา ขึ้นเพื่องานประเพณีทางเช่น พานพุ่ม มาลั ย เครื่ องแขวนบายศรี และ
บางอย่างก็ทําขึ้นเพื่อความสวยงาม สนุกสนาน ภายในครอบครัว เช่น ว่าวไทย รถลาก ตุ๊กตาศิลปะประดิษฐ์ต่าง ๆ เราสามารถ
เลือกชิ้นงานประดิษฐ์ได้ตามประโยชน์ หรือความต้องการใช้สอยในโอกาสต่าง ๆ ซึ่งสามารถแบ่งประเภทของงานประดิษฐ์ตาม
โอกาสใช้สอยดังนี้ 1) ประเภทงานประดิษฐ์เครื่องเล่น งานประดิษฐ์เครื่องเล่นส่วนใหญ่จะเป็นการเรียนรู้และฝึกฝนจากผู้ใหญ่มา
สู่ลูกหลานในบ้าน และมีการแพร่กระจายจากเพื่อนมาสู่เพื่อน เช่นการประดิษฐ์ตุ๊กตา ว่าว และรถลาก 2) ประเภทเครื่องใช้ งาน
ประดิษฐ์เครื่องใช้เป็นชิ้นงานที่ทําขึ้นเพื่อความสะดวกสบายและเป็นเครื่องทุ่นแรงในการดําเนินชีวิต หรือประกอบอาชีพใน
ชีวิตประจําวัน เช่นเสื้อผ้า แจกัน หมวก ตะกร้า กระจาดและเข่ง 3) ประเภทเครื่องตกแต่ง งานประดิษฐ์ตกแต่ง ทําขึ้นเพื่อความ
สวยงามและเป็นสิ่งประดิษฐ์ใช้กับบ้านเรือน นอกจากนี้บางชิ้นงานสามารถนํามาใช้ในด้านการใช้สอยได้ เช่นกรอบรูป โคมไฟ
ภาพวาด งานแกะสลัก 4) ประเภทเครื่องใช้ในพิธี ทําขึ้นเพื่อใช้ในพิธีทางศาสนา ในช่วงโอกาสต่าง ๆ และงานประเพณีสําคัญ
เช่นงานลอยกระทง งานวันเข้าพรรษา ออกพรรษา งานศพ งานประดิษฐ์เครื่องใช้ เช่น พานพุ่ม มาลัย บายศรี การจัดดอกไม้ใน
งานศพ
ดังนั้นผู้วิจัย จึงพบปัญหาในการทํางานศิลปะประดิษฐ์สําหรับผู้สูงอายุ ที่ได้ทําการสัมภาษณ์ (ชมรมผู้สูงอายุสวนสมเด็จ
และศูนย์บริการสาธารณสุข) พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ต้องการทํากิจกรรมในด้านงานอดิเรก คือ ศิลปะประดิษฐ์ ที่ส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุมีกิจกรรมทําในยามว่าง และงานศิลปะประดิษฐ์หรืองานฝีมือในปัจจุบันไม่ได้เป็นที่รองรับผู้สูงอายุมากนัก เพราะงาน
ศิลปะประดิษฐ์ส่วนใหญ่เหมาะสําหรับบุคคลทั่วไป ที่ไม่ได้คํานึงถึงความจํากัดทางกายภาพสําหรับผู้สูงอายุ จึงมองเห็นปัญหาใน
ด้านนี้
ผู้วิจัยจึงนําศิลปะประดิษฐ์มาใช้ในการออกแบบชุดผลิตภัณฑ์ศิลปะประดิษฐ์เพื่อเป็นงานอดิเรกสําหรับผู้สูงอายุ เพื่อ
ช่วยให้สูงอายุเกิดความเพลิดเพลินในการทํากิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ที่สามารถทําได้ด้วยตนเองหรือทําร่วมกับสมาชิกในครอบครัว
ได้ผลงานศิลปะประดิษฐ์ที่มีความสวยงามและประโยชน์ใช้สอย ช่วยให้ผู้สูงอายุเกิดความภาคภูมิใจในตนเองมีสุขภาพจิตที่ดี
ส่งผลให้สุขภาพร่างกายดีขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของกลุ่มผู้สูงอายุในการทํางานศิลปะประดิษฐ์
2. เพื่อออกแบบชุดผลิตภัณฑ์ศิลปะประดิษฐ์เพื่อเป็นงานอดิเรกสําหรับผู้สูงอายุ
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อชุดผลิตภัณฑ์ศิลปะประดิษฐ์

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้ต้นแบบชุดผลิตภัณฑ์ศิลปะประดิษฐ์เพื่อเป็นงานอดิเรกสําหรับผู้สูงอายุ ประเภทของใช้และของตกแต่ง
2. ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุทํากิจกรรมงานอดิเรกศิลปะประดิษฐ์มากยิ่งขึ้น เป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถนํามาช่วยให้ผู้สูงอายุ
มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น
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ขอบเขตงานวิจัย
1. ขอบเขตในการศึกษา ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กําหนดขอบเขตของการวิจัย ดังนี้
1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษา คือ
ประชากร คือ ผู้สูงอายุเพศชายและหญิง อายุ 60 -70 ปี ที่พักศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิ์การทาง
สังคม สังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความเป็นมนุษย์
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ จากศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิ์การทางสังคม ผู้สูงอายุบ้าน
บางแค และชมรมผู้สูงอายุ ตั้งฮั่วเส็ง จํานวน 50 คน
1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล แบบสอบถามและการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ
1.3 ขั้นตอนการเก็บข้อมูล
1.4 ขั้นตอนการวิเคราะห์ผลการศึกษาข้อมูล
2. ขอบเขตในการออกแบบ
2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ออกแบบชุดผลิตภัณฑ์ศิลปะประดิษฐ์เพื่อเป็นงานอดิเรกประเภทของใช้และของตกแต่ง โดยในชุด
ประกอบด้วย
1) ผลิตภัณฑ์ศิลปะประดิษฐ์ชิ้นส่วนหลัก
2) วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานประดิษฐ์
3) ใบงาน (Job Sheet) การปฏิบัติงานศิลปะประดิษฐ์
2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการออกแบบ ใช้ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญดังนี้
- ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความด้านผู้สูงอายุ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค จํานวน 1 ท่าน
- ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ทางการออกแบบงานผลิตภัณฑ์ จํานวน 1 ท่าน
- ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ทางการออกแบบงานศิลปะประดิษฐ์จํานวน 1 ท่าน
2.3 ใช้การวิเคราะห์เชิงคุณภาพคัดเลือกแบบโดยแบบสอบถาม จากจํานวน 3 แบบ 6 ชุด ให้เหลือ
ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสําหรับทําต้นแบบ 1 แบบ 3 ชุด
3. ขอบเขตในการศึกษาความพึงพอใจ
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษา คือ
ประชากร คือ ผู้สูงอายุเพศชายและหญิง อายุ 60 -70 ปี กลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุสถานสงเคราะห์
คนชราบ้านบางแค
กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
- การทดลองการทําชุดผลิตภัณฑ์ศิลปะประดิษฐ์
- แบบสอบถามความพึงพอใจสําหรับผู้สูงอายุ ที่มีต่อชุด ผลิตภัณฑ์ศิลปะประดิษฐ์
3.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเพื่อศึกษาความ
พึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อชุดผลิตภัณฑ์ศิลปะประดิษฐ์ ในด้านต่างๆ 1) วัสดุ/ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ใน
การทํางานศิลปะประดิษฐ์, 2) ใบงาน(Job Sheet)ขั้นตอนวิธีการทําศิลปะประดิษฐ์ และ 3) รูปแบบบรรจุภัณฑ์และคุณภาพ
4. ตัวแปรที่ศึกษา
- ตัวแปรต้น คือ ชุดผลิตภัณฑ์ศิลปะประดิษฐ์เพื่อเป็นงานอดิเรกสําหรับผู้สูงอายุ คือประเภทของใช้และ
ของตกแต่ง
- ตัวแปรตามคือ ระดับความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่ทําการทดลองใช้ชุดผลิตภัณฑ์ศิลปะประดิษฐ์ในด้าน
1) วัสดุ/ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการทํางานศิลปะประดิษฐ์, 2) ใบงาน(Job Sheet)ขั้นตอนวิธีการทําศิลปะประดิษฐ์ และ
3) รูปแบบบรรจุภัณฑ์และคุณภาพ
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วิธีดําเนินการวิจัย
ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการดําเนินงานวิจัย โดยการแบ่งขั้นตอนได้ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนของการศึกษาข้อมูลเพื่อนํามาใช้ในการออกแบบ สามารถแยกตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของกลุ่มผู้สูงอายุในการทํางานศิลปะประดิษฐ์
1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างใช้ในการศึกษาข้อมูล มีดังนี้
ประชากร คือ ผู้สูงอายุเพศชายและหญิง อายุ 60 -70 ปี ที่พักศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิ์การทางสังคม สังกัด
กระทรวงพัฒนาสังคมและความเป็นมนุษย์
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ จากศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิ์การทางสังคม ผู้สูงอายุบ้านบางแค
และชมรมผู้สูงอายุ ตั้งฮั่วเส็ง จํานวน 50 คน

ภาพ 1- 2 การสัมภาษณ์ถามผู้สูงอายุ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแคและชมรมผู้สูงอายุ ตั้งฮั่วเส็ง
ภาพโดย : นางสาวภาวิณี ศิริโรจน์
1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1.2.1 ลักษณะเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้เครื่องมือ ดังนี้แบบสัมภาษณ์
ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกําหนดรูปแบบ (Formal Interview) คือ มีการกําหนดโครงสร้างของคําถามไว้ล่วงหน้า แล้วใช้
สัมภาษณ์ผู้สูงอายุที่มีความสนใจชอบทํางานศิลปะประดิษฐ์เป็นงานอดิเรก และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลผู้สูงอายุภายในศูนย์พัฒนาการจัด
สวัสดิ์การทางสังคม สังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความเป็นมนุษย์
1.2.2 วิธีการสร้างเครื่องมือในการวิจัย การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือ ดังนี้แบบสัมภาษณ์ มี
ขั้นตอนดังนี้
1) กําหนดวัตถุประสงค์ในการสัมภาษณ์
2) ออกแบบข้อคําถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ ประกอบด้วย สถานะภาพทั่วไป และ ความต้องการเกี่ยวกับงาน
ศิลปะประดิษฐ์
3) นําแบบสัมภาษณ์ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและนําไป
แก้ไข
4) ปรับปรุงแบบสัมภาษณ์ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาค้นคว้าอิสระและจัดทําสําเนา
5) กําหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อทําการสัมภาษณ์
1.3 การวิเคราะห์ผลข้อมูล
นําข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์คิดหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ
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ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนของในการออกแบบ สามารถแยกตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ออกแบบชุดผลิตภัณฑ์ศิลปะประดิษฐ์เพื่อเป็นงานอดิเรกสําหรับผู้สูงอายุ
2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างใช้ในการศึกษาข้อมูล มีดังนี้
ประชากร คือ ผู้เชี่ยวชาญคือ ผู้อํานวยการบ้านบางแค และผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มี
ความเชี่ยวชาญในงานออกแบบหัตถอุตสาหกรรมและงานศิลปะประดิษฐ์

ภาพ 3 - 4 การสัมภาษณ์ถามผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และ
ผู้ทรงคุณวุฒิออกแบบหัตถอุตสาหกรรมและงานศิลปะประดิษฐ์
ภาพโดย : นางสาวภาวิณี ศิริโรจน์

ภาพ 4 - 9 แบบร่างModel ผลิตภัณฑ์ชุดศิลปะประดิษฐ์ แบบที่ 1 – 6
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2.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
นําแบบไปให้ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ทําการคัดเลือก โดยใช้แบบสัมภาษณ์ (Interview form) เป็น
แบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open form or Unstructured questionnaire ) และทําการบันทึกข้อมูลเอง รวมทั้งใช้วิธีการ
อัดเสียงสนทนาเพื่อนําข้อมูลมาศึกษาในภายหลัง
2.4 การวิเคราะห์ผลข้อมูล
1) นําข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์คิดหาค่าร้อยละ เพื่อสรุปแนวทางสร้างต้นแบบ โดยนําข้อมูล
มาปรั บ ปรุ ง ออกแบบชุ ด ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ศิ ล ปะประดิ ษ ฐ์ เ พื่ อ เป็ น งานอดิ เ รกสํ า หรั บ ผู้ สู ง อายุ ป ระเภทของใช้ แ ละของตกแต่ ง ซึ่ ง
ประกอบด้วย 1) วัสดุ/ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการทํางานศิลปะประดิษฐ์, 2) ใบงาน(Job Sheet) ขั้นตอนวิธีการทําศิลปะประดิษฐ์ และ
3) รูปแบบบรรจุภัณฑ์และคุณภาพและให้ที่ปรึกษาตรวจสอบ
2) ทําต้นแบบ (Prototype) ชุดผลิตภัณฑ์ศิลปะประดิษฐ์เพื่อเป็นงานอดิเรกสําหรับผู้สูงอายุ
ประเภทของใช้และของตกแต่งเพื่อนําไปใช้ศึกษาผล

ภาพ 10 – 12 แนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ แนวทางละ 3 แบบรวม 6 แบบ
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนในการศึกษาความพึงพอใจ สามารถแยกตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อชุดผลิตภัณฑ์ศิลปะประดิษฐ์
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างใช้ในการศึกษาข้อมูล มีดังนี้
ประชากร คือ ผู้สูงอายุที่อยู่ในแผนกอาชีวะบําบัดทั้งหมด
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สูงอายุที่อยู่ในแผนกอาชีวะบําบัด (ที่เหลือทั้งหมดในวันที่ทําการทดสอบ)
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ให้ผู้สูงอายุในแผนกอาชีวะบําบัดทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ(Prototype) ประกอบด้วย การออกแบบบรรจุภัณฑ์
สําหรับใส่วัสดุ อุปกรณ์ และการออกแบบใบงาน (Job Sheet) ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานศิลปะประดิษฐ์
(โดยทําการศึกษาและปฏิบัติงานเอง)
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3.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1) ผู้วิจัยใช้วิธีการสังเกตการณ์ (Observation form) กับผู้สูงอายุในการใช้ชุดผลิตภัณฑ์
ศิลปะประดิษฐ์
2) ใช้แบบสัมภาษณ์ (Interview form) เพื่อศึกษาความพึงพอใจจากการได้ปฏิบัติ
เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open form or Unstructured questionnaire ) และทําการบันทึกข้อมูลเอง รวมทั้งใช้
วิธีการอัดเสียงสนทนาเพื่อนําข้อมูลมาสรุปผลในภายหลัง

ภาพ 13 – 18 ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ(Prototype) การออกแบบบรรจุภัณฑ์สําหรับใส่วัสดุ อุปกรณ์ และการออกแบบใบงาน (Job
Sheet) ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานศิลปะประดิษฐ์ (โดยทําการศึกษาและปฏิบัติงานเอง)
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3.4 การวิเคราะห์ผลข้อมูล
นําผลที่ได้จากการทดสอบมาวิเคราะห์เป็นค่าค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ
หมายเหตุ ทุกขั้นตอนผ่านการรายงานผลและผ่านการรับรองจากที่ปรึกษางานวิจัย

นิยามศัพท์เฉพาะ
ผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้ที่มีอายุระหว่าง 60 - 70 ปี มีความสนใจชอบทํางานอดิเรกประเภทศิลปะประดิษฐ์ ผู้สูงอายุ
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค กรุงเทพมหานคร
ศิลปะประดิษฐ์ หมายถึง งานศิลปะประดิษฐ์ที่สร้างสรรค์ขึ้นประเภทของใช้และของตกแต่งมาด้วยฝีมือ เพื่อให้เกิด
ความงามและความพึงพอใจ
ชุดงานอดิเรก หมายถึง กิจกรรมที่ทําในเวลาว่าง เพื่อให้มีการฝึกทักษะในการทําศิลปะประดิษฐ์หรือทํากิจกรรมที่มี
ประโยชน์ต่อตนเอง
ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจที่ผู้สูงอายุมีต่อชุดผลิตภัณฑ์ศิลปะประดิษฐ์ เพื่อสร้างงานอดิเรก
ใบงาน (Job Sheet) หมายถึง ใบงานที่ใช้ประกอบการสอนปฏิบัติในการทําชุดศิลปะประดิษฐ์ ซึ่งมีลักษณะเป็นสิ่งพิมพ์
ที่กําหนดชื่อของงาน รายการวัสดุอุปกรณ์และรูปภาพ ประกอบคําอธิบายขั้นตอนในการปฏิบัติงานด้วยตยเอง

ผลงานวิจัย
ตาราง 1 ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ สถานสงเคราะห์บ้านบางแค ผู้สงู อายุ 60 -70 ปี ศูนย์พัฒนาการ
จัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแค จํานวน 3 คน จําแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ดังนี้
ข้อมูลทั่วไป

จํานวน

ร้อยละ

ชาย
หญิง

1
2
3

33.33
66.66
100

60 – 63 ปี
64 – 67 ปี
68 – 70 ปี

1
2
3

33.33
66.66
100

1.เพศ
รวม
2. อายุ

รวม
3. สถานภาพ
33.33
1
โสด
66.66
2
สมรส
หย่าร้าง
100
3
รวม
4. ระดับการศึกษา
ไม่ได้เรียนหนังสือ
33.33
1
ต่ํากว่าปริญญาตรี
66.66
2
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
100
3
รวม
จากข้อมูลที่ได้รวบรวม แสดงว่าผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
กรุงเทพมหานคร ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย จํานวน 3 คน จําแนกได้ดังนี้ เพศ พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จํานวน 2 คน
คิดเป็นร้อยละ 66.66 เพศชาย จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 68 – 70 คิดเป็นร้อยละ
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66.66 ช่วง อายุ 64 – 67 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.33 สถานภาพ พบว่า สมรส คิดเป็นร้อยละ 66.66 โสด คิดเป็นร้อยละ33.33
ระดับการศึกษา พบว่า ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 66.66 และ ต่ํากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 33.33
ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจ ของผู้สูงอายุที่มีต่อวัสดุ/ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการทํางาน
ศิลปะประดิษฐ์
ข้อคําถาม

ค่าเฉลี่ย

1. ด้านการออกแบบ
1.1 รูปทรงและรูปร่าง
4.33
1.2 ขนาดสัดส่วน
4
1.3 ความกลมกลืน
3.33
1.4 ลักษณะพื้นผิวและลวดลาย
3.37
1.5 สีสัน
4.67
1.6 รูปแบบผลิตภัณฑ์สร้างความน่าสนใจ
4.67
1.7 วัสดุมีความเหมาะสม
3.67
2. ด้านความสะดวกและประโยชน์ในการใช้งาน
2.1 มีความสะดวกในการใช้งาน
3.67
2.2 จับถือสะดวก
4
2.3 ทําความสะอาดได้ง่าย
3.33
3. ด้านความปลอดภัย
3.1 มีความแข็งแรง ทนทาน
4
3.2 ไม่มีลักษณะที่เป็นอันตราย
4
3.3 ใช้วัสดุที่มีความปลอดภัย
4
4. ความพึงพอใจ : ภาพรวมของวัสดุ/ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการทํางานศิลปะประดิษฐ์
4.1 ผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจและดึงดูดใจ
4
4.2 ผลิตภัณฑ์มีความสวยงามเหมาะสมกับผู้สูงอายุ
3
4.3 ผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมสําหรับผู้สูงอายุ
3.67
4.4 ผลิตภัณฑ์ช่วยส่งเสริมงานอดิเรกสําหรับผู้สูงอายุ
4
4.5 ผลิตภัณฑ์เป็นส่วนเพิ่มแรงจูงใจให้ผู้สูงอายุ
4
ค่าเฉลี่ยของคะแนนทั้งหมด
3.94
ความหมายของข้อมูลโดยการใช้สถิติค่าเฉลี่ยของคะแนน(X) ดังนี้
4.50 – 5.00 หมายถึง ดีมาก
3.50 – 4.49 หมายถึง ดี
2.50 – 3.49 หมายถึง ปานกลาง
1.50 – 2.49 หมายถึง น้อย
1.00 – 1.49 หมายถึง ควรปรับปรุง

คน
1
2
0
0
0

สรุปผล

S.D

ระดับดี
ระดับดี
ระดับปานกลาง
ระดับปานกลาง
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดี

0.47
0
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47

ระดับดี
ระดับดี
ระดับปานกลาง

0.47
0
0.47

ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี

0
0
0

ระดับดี
ระดับปานกลาง
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี

0
0
0.47
0
0
0.26

%
33.33 %
66.66 %
-

ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อวัสดุ/ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการทํางาน
ศิลปะประดิษฐ์ ผู้สูงอายุให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับดี อันดับ 1 คิดเป็น 66.66 % ความคิดเห็นอยู่ระดับดีมาก อันดับ 2 คิดเป็น
33.33 % ตามลําดับ
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ตาราง 3 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจ ของผู้สูงอายุที่มีต่อใบงาน(Job Sheet) ขั้นตอนวิธีการ
ทําศิลปะประดิษฐ์
ข้อคําถาม

ค่าเฉลี่ย

1. ด้านการออกแบบ
1.1 ขนาดสัดส่วนที่เหมาะสม
4
1.2 ความกลมกลืน
4
1.3 สีสัน
4
1.4 ขนาดตัวอักษรอ่านง่าย
3.33
1.5 เนื้อหามีความเหมาะสมและเข้าใจง่าย
3.33
1.6 ตําแหน่งการจัดวางมีความสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์
4
2. ด้านความสะดวกและประโยชน์ในการใช้งาน
2.1 มีความสะดวกในการใช้งาน
3.33
2.2 มีความถนัดในการหยิบจับ
3.67
3. ด้านความปลอดภัย
3.1 มีความแข็งแรง ทนทาน
4
3.2 ไม่มีลักษณะที่เป็นอันตราย
4
3.3 ใช้วัสดุที่มีความปลอดภัย
4
4. ความพึงพอใจ : ภาพรวมของวัสดุ/ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการทํางานศิลปะประดิษฐ์
4.1 ใบงานมีความน่าสนใจและดึงดูดใจ
3
4.2 ใบงานมีความสวยงามเหมาะสมกับผู้สูงอายุ
3.33
4.3 ใบงานมีความเหมาะสมสําหรับผู้สูงอายุ
3.33
ค่าเฉลี่ยของคะแนนทั้งหมด
3.67
ความหมายของข้อมูลโดยการใช้สถิติค่าเฉลี่ยของคะแนน(X) ดังนี้
4.50 – 5.00 หมายถึง ดีมาก
3.50 – 4.49 หมายถึง ดี
2.50 – 3.49 หมายถึง ปานกลาง
1.50 – 2.49 หมายถึง น้อย
1.00 – 1.49 หมายถึง ควรปรับปรุง

สรุปผล

S.D

ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับปานกลาง
ระดับปานกลาง
ระดับดี

0
0
0
0.47
0.47
0

ระดับปานกลาง
ระดับดี

0.47
0.47

ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี

0
0
0

ระดับปานกลาง
ระดับปานกลาง
ระดับปานกลาง
ระดับดี

0
0.47
0.47
0.24

คน
0
2
1
0
0

%
66.66 %
33.33 %
-

ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อใบงาน(Job Sheet) ขั้นตอนวิธีการทํา
ศิลปะประดิษฐ์ ผู้สูงอายุให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับดี อันดับ 1 คิดเป็น 66.66 % ความคิดเห็นอยู่ระดับปานกลาง อันดับ 2 คิด
เป็น 33.33 % ตามลําดับ
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ตาราง 4 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจ ของผู้สูงอายุที่มีต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์
ข้อคําถาม

ค่าเฉลี่ย

1. ด้านการออกแบบ
1.1 รูปทรงและรูปร่าง
4
1.2 ขนาดสัดส่วน
4
1.3 ความกลมกลืน
4
1.4 ลักษณะพื้นผิวและลวดลาย
4.33
1.5 สีสัน
4.67
1.6 รูปแบบบรรจุภัณฑ์สร้างความน่าสนใจ
4.33
1.7 วัสดุมีความเหมาะสม
4.33
2. ด้านความสะดวกและประโยชน์ในการใช้งาน
2.1 มีความสะดวกในการใช้งาน
3.67
2.2 จับถือสะดวก
4
3. ด้านความปลอดภัย
3.1 มีความแข็งแรง ทนทาน
4.33
3.2 ไม่มีลักษณะที่เป็นอันตราย
4.33
3.3 ใช้วัสดุที่มีความปลอดภัย
4
4. ความพึงพอใจ : ภาพรวมของวัสดุ/ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการทํางานศิลปะประดิษฐ์
4.1 บรรจุภัณฑ์มีความน่าสนใจและดึงดูดใจ
4
4.2 บรรจุภัณฑ์มีความสวยงามเหมาะสมกับผู้สูงอายุ
3.67
4.3 บรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมสําหรับผู้สูงอายุ
3
4.4 บรรจุภัณฑ์ช่วยส่งเสริมงานอดิเรกสําหรับผู้สูงอายุ
4
4.5 บรรจุภัณฑ์มีแนวโน้มเป็นที่ยอมรับต่อผู้สูงอายุได้
3.33
ค่าเฉลี่ยของคะแนนทั้งหมด
4
ความหมายของข้อมูลโดยการใช้สถิติค่าเฉลี่ยของคะแนน(X) ดังนี้
4.50 – 5.00 หมายถึง ดีมาก
3.50 – 4.49 หมายถึง ดี
2.50 – 3.49 หมายถึง ปานกลาง
1.50 – 2.49 หมายถึง น้อย
1.00 – 1.49 หมายถึง ควรปรับปรุง

สรุปผล

S.D

ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดีมาก
ระดับดี
ระดับดี

0
0
0
0.47
0.47
0.47
0.47

ระดับดี
ระดับดี

0.47
0.82

ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี

0.47
0.47
0

ระดับดี
ระดับดี
ระดับปานกลาง
ระดับดี
ระดับปานกลาง
ระดับดี

0
0.47
0
0
0.47
0.27

คน
0
2
1
0
0

%
66.66 %
33.33 %
-

ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์ ผู้สูงอายุให้
ความคิดเห็นอยู่ในระดับดี อันดับ1คิดเป็น 66.66 % ความคิดเห็นอยู่ระดับปานกลาง อันดับ 2 คิดเป็น 33.33 % ตามลําดับ
สรุปผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อภาพรวม คือ 1) วัสดุ/ผลิตภัณฑ์ที่
ใช้ในการทํางานศิลปะประดิษฐ์, 2)ใบงาน(Job Sheet) ขั้นตอนวิธีการทําศิลปะประดิษฐ์ และ 3) รูปแบบบรรจุภัณฑ์และคุณภาพ
ผู้สูงอายุให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับดี คิดเป็น 66.66 %
ผู้สูงอายุได้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่มีข้อมูลหลากหลาย ตามมุมมองที่ชอบงานศิลปะประดิษฐ์ โดย
ผลการออกแบบนี้ ผู้วิจัยได้ออกแบบผลงานศิลปะประดิษฐ์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ซึ่งได้ประยุกต์รูปแบบงาน
ศิลปะประดิษฐ์ให้มีความสอดคล้องและเอื้อต่อผู้สูงอายุและสร้างความพึงใจ ในรูปแบบของการสร้างผลิตภัณฑ์ศิลปะประดิษฐ์,ใบ
งาน (Job Sheet) ขั้นตอนวิธีการทําศิลปะประดิษฐ์ และรูปแบบบรรจุภัณฑ์และคุณภาพ ที่ง่ายต่อการนําไปใช้และให้สอดคล้อง
กับพฤติกรรมผู้สูงอายุได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จุดมุ่งหมายของการทําวิจัยในครั้งนี้ จัดทําขึ้นเพื่อกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้สูงอายุแผนกอาชีว
บําบัด ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมบ้านบางแค ที่ชอบงานศิลปะประดิษฐ์เพื่อเป็นงานอดิเรกได้ เพื่อนําผลิตภัณฑ์ที่
ประดิษฐ์สามารถนําไปใช้ประโยชน์ใช้สอย ในการดําเนินการวิจัยเรื่อง ชุดผลิตภัณฑ์ศิลปะประดิษฐ์เพื่อเป็นงานอดิเรกสําหรับ
ผู้สูงอายุ เป็นลักษณะของงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งได้วิธีการดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action
Research) ที่มุ่งเน้นการทําเชิงทดลองออกแบบและพัฒนาแบบผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 ด้าน คือ 1) วัสดุ/ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการทํางาน
ศิลปะประดิษฐ์, 2) ใบงาน(Job Sheet) ขั้นตอนวิธีการทําศิลปะประดิษฐ์ และ 3) รูปแบบบรรจุภัณฑ์และคุณภาพ โดยมีรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่มีความสวยงาม มีความน่าสนใจ และนําไปใช้งานได้จริง งานวิจัยได้สื่อความคิดและเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงาน
สําหรับผู้ที่มีความสนใจเรื่อง ผลิตภัณฑ์ศิลปะประดิษฐ์เพื่อเป็นงานอดิเรกสําหรับผู้สูงอายุ จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการ
ออกแบบสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
ชุดผลิตภัณฑ์ศิลปะประดิษฐ์เพื่อเป็นงานอดิเรกสําหรับผู้สูงอายุศึกษาข้อมูลจากผู้สูงอายุแผนกอาชีวบําบัด ในศูนย์
พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมบ้านบางแค และชมรมผู้สูงอายุ ตั้งฮั่วเส็ง จํานวน 50 คน เพื่อสนองความต้องการของผู้สูงอายุใน
ด้านงานศิลปะประดิษฐ์ ที่ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจในการทํางานศิลปะประดิษฐ์ ทั้งในเรื่องผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้และของ
ตกแต่ง คือ ดอกไม้ประดิษฐ์ และกระเป๋า เมื่อได้ข้อมูลตามที่ผู้วิจัยต้องการจึงทําการออกแบบผลิตภัณฑ์ศิลปะประดิษฐ์และการ
พัฒนาแบบผลิตภัณฑ์
ผู้วิจัยดําเนินการออกแบบ ชุดผลิตภัณฑ์ศิลปะประดิษฐ์ ผู้วิจัยสรุปผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการงานศิลปะ
ประดิษฐ์ ของผู้ สูง อายุที่มีค วามสนใจชอบทํา งานศิล ปะประดิษฐ์เป็น งานอดิเรก และเจ้ าหน้า ที่ผู้ดูแ ลผู้สู ง อายุภายในศูน ย์
พัฒนาการจัดสวัสดิ์การทางสังคม สังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความเป็นมนุษย์ มาใช้กําหนดแนวคิดในการออกแบบชุดงาน
อดิเรกศิลปะประดิษฐ์ กําหนดแนวความคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์ศิลปะประดิษฐ์บนพื้นฐานความจํากัดทางกายภาพ
ของผู้สูงอายุ จึงทําการออกแบบชุดผลิตภัณฑ์ศิลปะประดิษฐ์เพื่อเป็นงานอดิเรกสําหรับผู้สูงอายุประเภทของใช้และของ
ตกแต่ง ซึ่งประกอบด้วย การออกแบบบรรจุภัณฑ์สําหรับใส่วัสดุ อุปกรณ์ และการออกแบบใบงาน (Job Sheet) ขั้นตอนวิธีการ
ปฏิบัติงานศิลปะประดิษฐ์ นําผลงานการออกแบบทั้งหมดไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาค้นคว้าอิสระ เพื่อขอคําแนะนําและนํามา
ปรับปรุงแก้ไข ทําต้นแบบ (Prototype) ชุดผลิตภัณฑ์ศิลปะประดิษฐ์เพื่อเป็นงานอดิเรกสําหรับ ผู้สูงอายุประเภทของใช้และของ
ตกแต่งที่ได้รับการปรับปรุงตามคําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษา และผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Prototype) ไปให้ผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ได้ตรวจต้นแบบโดยการสัมภาษณ์และแบบสอบถาม เมื่อได้แบบชุดผลิตภัณฑ์ศิลปะประดิษฐ์ จึงได้
ทําผลิตภัณฑ์ชุดศิลปะระดิษฐ์เพื่อเป็นงานอดิเรกสําหรับผู้สูงอายุขึ้น คือ 1) วัสดุ/ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการทํางานศิลปะประดิษฐ์ 2)
ใบงาน(Job Sheet)ขั้นตอนวิธีการทําศิลปะประดิษฐ์ และ 3) รูปแบบบรรจุภัณฑ์และคุณภาพ เพื่อให้ผู้สูงอายุที่ไม่ใช้กลุ่มตัวอย่าง
3 คน เพื่อสังเกตการณ์ทํางานชุดศิลปะประดิษฐ์ว่าผู้สูงอายุสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้จริง จึงทําการปรับปรุงแก้ไขให้ได้ชุดผลิตภัณฑ์
ต้นแบบ (Prototype) ที่มีประสิทธิภาพ และทําการผลิตชุดผลิตภัณฑ์ศิลปะประดิษฐ์เพื่อใช้ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 3 คน
เมื่อนําผลิตภัณฑ์ที่ได้ไปทดลองใช้จริงกับผู้สูงอายุแผนกอาชีวบําบัด ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมบ้านบางแค
ผู้สูงอายุให้ความสนใจชุดผลิตภัณฑ์ศิลปะประดิษฐ์เป็นอย่างดี ในเรื่องผลิตภัณฑ์ว่ามีขั้นตอนการทําอย่างไร ผู้วิจัยจึงให้ผู้สูงอายุ
ศึกษาใบงาน(Job Sheet)ขั้นตอนวิธีการทําศิลปะประดิษฐ์ ว่ามีความเข้าใจมากน้อยเพียงใด ถ้าตรงไหนไม่เข้าใจ จะอธิบายให้ฟัง
เพราะด้วยศักยภาพผู้สูงอายุที่เริ่มลดน้อย ผู้สูงอายุตอบสนองงานศิลปะประดิษฐ์ได้เป็นอย่างดีในการประดิษฐ์ดอกไม้และกระเป๋า
และมีเจ้าหน้าที่เป็นผู้ดูแลด้วยส่วนหนึ่ง เพื่อให้ผู้สูงอายุประเมินความพึงพอใจต่อชุดผลิตภัณฑ์ศิลปะประดิษฐ์ คือ 1) วัสดุ/
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการทํางานศิลปะประดิษฐ์ 2) ใบงาน(Job Sheet)ขั้นตอนวิธีการทําศิลปะประดิษฐ์ และ 3) รูปแบบบรรจุภัณฑ์
และคุณภาพ แต่มีส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ต้องปรับปรุงคือ เรื่องของขนาดกระเป๋าให้มีขนาดเล็กและน้ําหนักเบากว่านี้ และขั้นตอน
การทํางานบางขั้นตอนให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าใจง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อน
ปัญหาและอุปสรรค ผู้วิจัยได้เจออุปสรรคในเรื่อง การนําชุดผลิตภัณฑ์ศิลปะประดิษฐ์ไปทดลองใช้กับผู้สูงอายุบ้านบาง
แค ครั้งแรกที่ตั้งกลุ่มเป้าหมายไว้มี จํานวน 10 คน แต่ด้วยเจออุปสรรคที่ว่า จํานวนผู้สูงอายุในแผนกอาชีวะบําบัดมีจํานวนลด
น้อยลง เจ้าหน้าที่จึงจัดสรรผู้สูงอายุที่สามารถทดลองใช้ชุดผลิตภัณฑ์ศิลปะประดิษฐ์ ได้จํานวน 3 คน
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กิตติกรรมประกาศ
ค้นคว้าอิสระฉบับนี้สําเร็จลุล่วงด้วยดีจากความอนุเคราะห์ชี้แจงและให้คําปรึกษาจาก อาจารย์ผศ.ลุ้ย กานต์สมเกียรติ
อาจารย์ผศ.ดร.รัฐไท พรเจริญ และอาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.อินทิรา นาควัชระ ผู้ให้คําปรึกษาข้อเสนอแนะ และแก้ไขค้นคว้าอิสระ
ให้สําเร็จลุล่วงด้วยดี รวมทั้งคณาจารย์ในภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ทุกท่านที่มอบวิชาความรู้ต่างๆตลอดการศึกษาที่ผ่านมา
ขอขอบคุณเชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้การสัมภาษณ์ กรุณาสละเวลาถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์และความคิดเห็น
เกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์,งานศิลปะประดิษฐ์ และขอขอบคุณผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ จากศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิ์การทาง
สังคม ผู้สูงอายุบ้านบางแค และชมรมผู้สูงอายุ ตั้งฮั่วเส็ง ที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามและทดลองงานวิจัยครั้งนี้
ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิศักดิ์ สินธุภัค อาจารย์ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ในด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์
ขอขอบคุณความรัก ความช่วยเหลือ กําลังใจเสมอมาจากครอบครัวศิริโรจน์และคุณแม่บุญธรรมวิมลวรรณ ศตะกูรมะ
ที่ให้โอกาสข้าพเจ้าได้ศึกษาปริญญาโทอย่างที่ตั้งใจไว้
ขอขอบคุณเพื่อนๆ ที่คอยช่วยเหลือในด้านต่างๆ และขอบคุณคณะแผน ก และ ข ที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขตลอดการศึกษาที่
ผ่านมา
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บทคัดย่อ
การเลือกเครื่องใช้สําหรับเด็กถือเป็นสิ่งสําคัญที่ต้องได้รับความเอาใจใส่เป็นอย่างมาก เพื่อให้เหมาะสมกับวัย และ
สามารถใช้ประโยชน์ได้มาก มีความคงทนตลอดจนไม่เกิดอันตรายกับเด็ก โดยเฉพาะชุดเครื่องนอนเด็ก ถือเป็นเรื่องสําคัญอีก
ประการหนึ่งพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูเด็กต้องให้ความสําคัญ เพราะการนอนหลับพักผ่อนที่เหมาะสมและเพียงพอนั้นเป็นสิ่งที่ช่วยให้ลูก
มีร่างกายแข็งแรง ภาวะจิตใจร่าเริงแจ่มใส รวมถึงมีพัฒนาการแห่งการเรียนรู้ที่ดี ดังนั้นผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความสําคัญจําเป็นที่
จะต้องศึกษาถึงความต้องการในชุดเครื่องนอนเด็กแรกเกิด-2 ปี ให้เสริมสร้างความปลอดภัยและประโยชน์ใช้สอย ทั้งยังช่วย
ส่งเสริมพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวและการสัมผัสให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเด็ก เพื่อนําไปสู่การพัฒนาการด้านอื่นๆอีกต่อไป
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งานและโรคที่เกิดจากชุดเครื่องนอนสําหรับเด็กแรกเกิด – 2 ปีที่มี
ในปัจจุบันรวมถึงแนวทางแก้ไข 2) เพื่อพัฒนารูปแบบชุดเครื่องนอนสําหรับเด็กแรกเกิด – 2 ปี สําหรับกระตุ้นพัฒนาด้านการ
เคลื่อนไหวและการสัมผัส 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจผู้บริโภค, ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์,พยาบาล,นักจิตวิทยาเด็ก และ
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด้ า นการออกแบบในด้ า นความปลอดภั ย และโยชน์ ใ ช้ ส อย การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น วิ จั ย แบบผสมผสาน (Mixed
Methodology) ประชากรและกลุ่มในการทดสอบผู้วิจัยใช้ในการวิจัยได้แก่ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแม่ที่ตั้งครรภ์และคลอดบุตรแล้ว
แพทย์ นัก พัฒ นาการ นั ก จิ ตวิท ยา พยาบาล เจ้ า หน้ า ที่ ส าธารณสุ ข ผู้ เชี่ย วชาญด้า นการผลิตและการตลาดผลิ ตภัณ ฑ์เด็ ก
ผู้เชี่ยวชาญด้านของเล่นเสริมพัฒนาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ กลุ่มในการทดสอบ
ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง คือ เด็กแรกเกิด ถึง 2 ปี ที่ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองแล้ว เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้
ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ การสังเกต แบบสอบถาม และแบบประเมิน เพื่อใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ผลการวิจัยสามารถจําแนก
ออกเป็น 3 ส่วน คือ (1) ศึกษาพฤติกรรมการใช้งานและโรคที่เกิดจากชุดเครื่องนอนสําหรับเด็กแรกเกิด – 2 ปีที่มีในปัจจุบัน
รวมถึงแนวทางแก้ไข พบว่าพฤติกรรมการนอนของเด็กส่งผลต่อพัฒนาการด้านร่างกายและด้านอื่นๆ โรคที่พบคือ โรคภูมิแพ้ทาง
จมูก และการเสียชีวิตอย่างฉับพลัน ซึ่งการเลือกชุดเครื่องนอนก็เป็นส่วนสําคัญ (2) เพื่อพัฒนารูปแบบชุดเครื่องนอนสําหรับเด็ก
แรกเกิด – 2 ปี สําหรับกระตุ้นพัฒนาทางด้านการเคลื่อนไหวและการสัมผัส พบว่าพัฒนาการของเด็กในช่วงแรกเกิด -2 ปี
พัฒนาการด้านร่างกาย เป็นพัฒนาการที่เด่นชัดที่ควรทําการกระตุ้นและส่งเสริมมากที่สุด การทรงตัวในอิริยาบถต่างๆการ
เคลื่อนไหวโดยใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ การใช้สัมผัสรับรู้ การใช้ตาและมือประสานกัน รูปแบบชุดเครื่องนอนที่มีความเหมาะสมมาก
ที่สุดคือ รูปแบบที่ 1 ยีราฟแม่ลูกกําลังร้องเพลง มีความเหมาะสมมาก ( X = 4.61) (S.D =0.32) ทําการเลือกโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการออกแบบ เป็นผู้พิจารณาเลือกนํารูปแบบที่ได้มาทําการผลิตเป็นต้นแบบชุดเครื่องนอนเด็ก ตามความต้องการเกี่ยวกับชุด
เครื่องนอนเด็กโดยเรียงลําดับความสําคัญจากมากไปน้อย ดังนี้ เบาะนอน หมอนหนุน ผ้านวม ห่วงเขย่า หมอนข้าง ตุ๊กตาหรือ
ของเล่นเสริมทักษะ และโบมาย (3) เพื่อประเมินความพึงพอใจผู้บริโภค, ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์,พยาบาล,นักจิตวิทยาเด็ก
และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบในด้านความปลอดภัยและโยชน์ใช้สอย ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ชุดเครื่องนอนสําหรับเด็ก พบว่าผล
การประเมินของผู้บริโภคและผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบ ซึ่งระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.62,4.51) (S.D
=0.54,0.41) รองลงมาคือผลประเมินของผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์,พยาบาล,จิตวิทยาเด็ก มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
( X = 4.31) (S.D =0.41) เป็นรูปแบบที่มีความปลอดภัยต่อการนอนของเด็ก
คําสําคัญ : เครื่องนอนสําหรับเด็กแรกเกิด-2 ปี กระตุ้นพัฒนาการของเด็กด้านการเคลื่อนไหวและการสัมผัส
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ABSTRACT
The selection of equipment for children is significant to take care of suitably with ages and to apply
in the good ways. Moreover, it is based on durability without affecting to children, especially for the
bedding of children that is one of all necessary things for parents or care takers of children. Besides, the
sufficient sleeping and relaxing assist children to have good health with good emotion as well as good
learning development. Therefore, the researchers realize that it depends on the essential significance by
studying the needs of bedding for 2 years- old children in terms of supporting safety and applying. In
addition, it supports movement development and touching suitably with ages of children bringing into other
developments. Therefore, this research has objectives as this followings: 1) To study applying behavior and
diseases from bedding of 2 years-old children in current day with solutions 2) To develop patterns of
bedding for 2 years-old children in terms of stimulate movement development and touching 3) To assess
satisfaction of customers and medical, nurse, child psychology and safety designing and applying experts. As
the result, Mixed Methodology; moreover, populations and group for tasting in this research are collet data
form pregnant mothers and mothers who had delivered babies. In addition, the group for tasting sampling
of researcher has applied the specific method that is infants until 2 years–old children who are allowed
from parents. The tool used in this research consists of interviewing, noticing, questionnaires and
assessments to gather information. Therefore, the results of research can classify into 3 parts: (1) To study
applying behavior and diseases from bedding for 2 years-old children with solutions. Moreover, it was found
that the sleeping behavior affected to body development and others. Furthermore, other found diseases
are allergy and emergency death, and the selection of bedding has significant parts. (2) To develop patterns
of bedding for 2 years-old children for stimulating movement development and touching. Moreover, it was
found that the development of 2 years –old children, especially for body development is clearly stimulated
and supported at most as well as balancing of movement by using large muscles, touching to conceive
meanings, eyes and hands movement. On the other hand, the most suitable patterns of bedding was the
first at high level ( X = 4.61) (S.D = 0.32) pattern to select by the designing experts in terms of considering
patterns to produce the model of children bedding as requirements orderly from the most to least as this
followings: cushions, pillows, blankets, dolls or skillful toys and mobiles (3) To assess satisfaction of
customers and experts in medical and nurse, child psychology, safety designing and applying. Towards
children's bedding products. Found that the rate of consumer and expert design. The satisfaction level is
the highest level ( X = 4.62,4.51) (SD = 0.54,0.41), followed by assessment of medical professionals, nurses,
child psychology. The level of satisfaction was high ( X = 4.31) (SD = 0.41) as the safe patterns for children
to sleep.
Keywords : Bedding for 2 years-old children, stimulation of movement and touching

บทนํา
พัฒนาการและพฤติกรรมเด็กได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางในสังคมไทยปัจจุบัน วัยทารกเป็นวัยที่อยู่ระหว่างแรก
เกิดจนถึง 2 ปี พัฒนาการด้านต่างๆในวัยนี้จึงเป็นพื้นฐานสําคัญของพัฒนาการในวัยต่อๆไป การเลี้ยงดูเพื่อส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการที่ดีเป็นสิ่งที่ผู้ปกครองให้ความสําคัญ ทฤษฎีพัฒนาการของเด็กวัยนี้อยู่ในลําดับขั้นของการใช้ประสาทสัมผัสและ
กล้ามเนื้อ เป็นวัยที่เด็กจะเริ่มเรียนรู้ได้โดยอาศัยประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหวของร่างกายเพื่อตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม จึง
เป็นระยะของพัฒนาเชาวน์ปัญญาโดยใช้ประสาทสัมผัส ที่สําคัญระยะนี้เป็น ช่วงเริ่มต้นที่จะเรียนรู้ในการปรับตัวให้เข้ากับ
สิ่งแวดล้อม หากเด็กสามารถใช้ประสาทสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมได้มากเท่าใดก็จะช่วยพัฒนาเชาวน์ปัญญาของเด็กได้มากขึ้นด้วย
2
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เช่นกัน การนอนถือว่าเป็นวิถีชีวิต 1 ใน 3 ของชีวิตประจําวันพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงเด็กซึ่งจะต้องให้ความสําคัญเป็นอย่างมาก เพราะ
การนอนหลับ พัก ผ่ อ นที่ เ หมาะสมและเพีย งพอนั้น เป็ น สิ่ ง ที่ ช่ว ยให้ ลูก มี ร่ า งกายแข็ ง แรง ภาวะจิ ต ใจร่ า เริ ง แจ่ ม ใส รวมถึง มี
พัฒนาการแห่งการเรียนรู้ที่ดีตามมาได้ สําหรับท่าในการนอนควรจัดให้มีลักษณะที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้กล้ามเนื้อสามารถ
เจริญเติบโตได้อย่างทั่วถึง ซึ่งเด็กทารกจะใช้เวลาส่วนใหญ่ หรือใช้เวลาประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ ของแต่ละวันหมดไปกับการนอน
หลับหลังจากทานอิ่ม เด็กในช่วงวัยนี้เป็นวัยที่ยังไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากนัก การดูแลเรื่องความปลอดภัยเป็นปัจจัย
อัน ดับ แรกที่ต้องคํา นึง ถึง ปัจ จุ บัน มี อัน ตรายที่เกิดขึ้นในเด็กมีหลายสาเหตุด้วยกัน อีกหนึ่ งสาเหตุที่ทางการแพทย์เด็กและ
ผู้เชี่ยวชาญให้ความสําคัญคือ (Sudden Infant Death Syndrome หรือ SIDS) เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอย่างฉับพลัน มัก
เกี่ยวข้องกับการนอนหลับ มีการศึกษาระบุว่า SIDS มีโอกาสเกิดขึ้นในเด็กที่นอนคว่ํา มากกว่าเด็กที่นอนหงายหรือนอนตะแคง
เนื่องจากการนอนคว่ํานั้นทําให้เกิดการกดทับบริเวณหน้าและอกของเด็ก ทําให้การไหลเวียนของอากาศแคบลง และหายใจ
ลําบากขึ้น นอกจากอุบัติเหตุดังกล่าวแล้วยังพบว่าเด็กไทยเป็นโรคภูมิแพ้มากขึ้น สถานการณ์โรคภูมิแพ้ คาดประมาณว่า มีคน
ไทยมากกว่า 18 ล้านคนเป็นโรคภูมิแพ้ ในจํานวนนี้ กว่า10 ล้านคนเป็นโรคภูมิแพ้ทางจมูก โดย 20 % พบในผู้ใหญ่และ 40 %
พบในเด็กในจํานวนนี้กว่า 5 ล้านคนเป็นโรคหืด เครื่องนอนเด็กจึงอาจกลายเป็นแหล่งที่มาสารก่อภูมิแพ้จากไร่ฝุ่น ที่กระตุ้นให้ลูก
เกิดอาการแพ้ได้ เหตุผลดังกล่าวมีความสอดคล้องกับความคิดเห็นของแม่ หรือผู้เลี้ยงเด็กที่ว่า มีความใส่ใจ และห่วงใยเรื่อง
สุขภาพเด็กจากไรฝุ่น โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของเด็กเป็นหลัก การเลือกเครื่องใช้ต่างๆสําหรับเด็กถือเป็นสิ่งสําคัญที่ต้องให้
ความเอาใจใส่เป็นอย่างมาก เพื่อให้เหมาะสมกับวัย และสามารถใช้ประโยชน์ได้มาก มีความคงทนตลอดจนไม่เกิดอันตรายกับ
เด็ก โดยเฉพาะชุดเครื่องนอนเด็กถือเป็นเรื่องสําคัญที่พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงเด็กซึ่งจะต้องให้ความสําคัญ เพราะการนอนหลับพักผ่อนที่
เหมาะสมและเพียงพอนั้นเป็นสิ่งที่ช่วยให้ลูกมีร่างกายแข็งแรง ภาวะจิตใจร่าเริงแจ่มใส รวมถึงมีพัฒนาการแห่งการเรียนรู้ที่ดี
ดังนั้นผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความสําคัญจําเป็นที่จะต้องศึกษาถึงความต้องการในชุดเครื่องนอนเด็กแรกเกิด-2 ปี ให้เสริมสร้างความ
ปลอดภัยและประโยชน์ใช้สอย ทั้งยังช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวและการสัมผัสให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเด็ก เพื่อ
นําไปสู่การพัฒนาการด้านอื่นๆอีกต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งานและโรคที่เกิดจากชุดเครื่องนอนสําหรับเด็กแรกเกิด–2 ปีที่มีในปัจจุบันรวมถึงแนว
ทางแก้ไข
2. เพื่อพัฒนารูปแบบชุดเครื่องนอนสําหรับเด็กแรกเกิด–2 ปี สําหรับกระตุ้นพัฒนาทางด้านการเคลื่อนไหวและการสัมผัส
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจผู้บริโภค, ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์, พยาบาล, นักจิตวิทยาเด็ก และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการ
ออกแบบในด้านความปลอดภัยและโยชน์ใช้สอย

ขอบเขตของการวิจัย
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาชุดเครื่องนอนสําหรับเด็กแรกเกิด – 2 ปีผู้วิจัยได้วางขอบเขตของการศึกษาตาม
วัตถุประสงค์ ผู้วิจัยได้กําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ทั้ง 3 หัวข้อ ดังนี้
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งานและโรคที่เกิดจากชุดเครื่องนอนสําหรับเด็กแรกเกิด – 2 ปี ที่มีในปัจจุบันรวมถึงแนว
ทางแก้ไข ผู้วิจยั ได้ศึกษาพฤติกรรมการใช้งาน แบ่งการศึกษา 3 หัวข้อ โดยใช้การสุ่มแบบเจาะจง ดังนี้
1) การศึกษาพฤติกรรม ประชากร ได้แก่ แม่ที่กําลังตั้งครรภ์ และคลอดบุตรแล้ว
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ แม่ที่กําลังตั้งครรภ์และคลอดบุตรแล้ว จํานวน 55 คน
2) พฤติกรรมการใช้งานชุดเครื่องนอนสําหรับเด็กแรกเกิด-2 ปี
ประชากร คือ เด็กแรกเกิด-2 ปี ในพื้นที่ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร แพทย์ นักพัฒนาการนักจิตวิทยา
พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
กลุ่มตัวอย่าง คือ เด็กแรกเกิด-2 ปี จํานวน 3 คน, แพทย์ จํานวน 3 คน, นักพัฒนาการเด็ก นักจิตวิทยา
จํานวน 3 คน, พยาบาล จํานวน 3 คน, เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จํานวน 3 คน ศึกษาโรคที่อาจเกิดจากชุดเครื่องนอนเด็กที่มีใน
ปัจจุบันและแนวทางแก้ไข
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1) โรคภูมิแพ้
2) การเสียชีวิตอย่างฉับพลัน (Sudden Infant Death Syndrome หรือ SIDS)
ประชากร ได้แก่ ผู้เชียวชาญด้านการแพทย์ และพยาบาล
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้เชียวชาญด้านการแพทย์ และพยาบาล จํานวน 3 คน
2. เพื่อพัฒนารูปแบบชุดเครื่องนอนสําหรับเด็กแรกเกิด–2 ปี สําหรับกระตุ้นพัฒนาทางด้านการเคลื่อนไหวและการ
สัมผัส
ประชากร คือ (1) ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์เด็ก (2) ผู้เชี่ยวชาญด้านของเล่นเสริมพัฒนาการ (3)
ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ (4) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์
กลุ่มตัวอย่าง คือ 1) ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์เด็ก จํานวน 3 คน
ที่มีประสบการณ์ด้านการออกแบบ 2) ผู้เชี่ยวชาญด้านของเล่นเสริมพัฒนาการ จํานวน 3 คน 3) ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์
จํานวน 3 คน 4) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ จํานวน 3 คน
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจผู้บริโภค, ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์, พยาบาล, นักจิตวิทยาเด็ก และผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
การออกแบบในด้านความปลอดภัยและโยชน์ใช้สอย โดยใช้กรอบแนวคิดที่ใช้คือ (อุดมศักดิ์ สาริบุตร, 2545 : 9)
1) การประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์
ประชากร ได้แก่ ผู้บริโภคที่เป็นแม่และเด็ก
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริโภคที่เป็นแม่และเด็กจํานวน 3 คน
2) ประเมินความพึงพอใจผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ และพยาบาล
ประชากร ได้แก่ ผู้เชียวชาญด้านการแพทย์ และพยาบาล
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้เชียวชาญด้านการแพทย์ และพยาบาล จํานวน 3 คน
3) ประเมินความพึงพอใจผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์
ประชากร ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ จํานวน 3 คน

วิธีการดําเนินการวิจัย
ในการศึกษาและพัฒนาชุดเครื่องนอนสําหรับเด็กแรกเกิด -2 ปี เพื่อกระตุ้นพัฒนาด้านการเคลื่อนไหวและสัมผัส ผู้วิจัย
ได้กําหนดวิธีการดําเนินการวิจัย ดังนี้
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งานและโรคที่เกิดจากชุดเครื่องนอนสําหรับเด็กแรกเกิด–2 ปีที่มีในปัจจุบันรวมถึงแนว
ทางแก้ไข ได้แก่ ศึกษาข้อมูลพฤติกรรมใช้งานชุดเครื่องนอน โรคที่เกิดจากชุดเครื่องนอนเด็กที่มีในปัจจุบันและแนวทางแก้ไข โดย
ใช้เครื่องมือแบบสัมภาษณ์ กลุ่มแม่ ผู้เลี้ยงเด็กและสังเกตพฤติกรรมเด็ก การเลี้ยงดู แบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์
2. เพื่อพัฒนารูปแบบชุดเครื่องนอนสําหรับเด็กแรกเกิด–2 ปี สําหรับกระตุ้นพัฒนาทางด้านการเคลื่อนไหวและการสัมผัส
การประเมินรูปแบบของชุดเครื่องนอนด้วยเครื่องมือแบบสอบถาม โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ ทําการประเมินรูปแบบและ
เลือกรูปแบบที่เหมาะสม ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์เด็ก จํานวน 3 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านของ
เล่นเสริมพัฒนาการ จํานวน 3 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ 3 คน และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ จํานวน 3 คน
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจผู้บริโภค, ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์, พยาบาล, นักจิตวิทยาเด็ก และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการ
ออกแบบในด้านความปลอดภัยและโยชน์ใช้สอย ใช้กรอบแนวคิด (อุดมศักดิ์ สาริบุตร, 2545 : 9) ในการประเมินผู้บริโภคที่เป็น
แม่และเด็กจํานวน 3 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์, พยาบาล, นักจิตวิทยาเด็ก จํานวน 3 คน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ จํานวน 3 คน โดยใช้เครื่องมือแบบสอบถาม และแบบประเมินค่า

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาและพัฒนาชุดเครื่องนอนสําหรับเด็กแรกเกิด -2 ปี เพื่อกระตุ้นพัฒนาด้านการเคลื่อนไหวและสัมผัส ผู้วิจัยได้
ดําเนินงานและวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษา โดยดําเนินงานวิจัยให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ข้างต้น ตามการวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อหาผลตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
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1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งานและโรคที่เกิดจากชุดเครื่องนอนสําหรับเด็กแรกเกิด–2 ปีที่มีในปัจจุบันรวมถึงแนว
ทางแก้ไข โดยแบ่งการศึกษาเป็น 2 ตอน คือ
1) ศึกษาพฤติกรรม จากกรอบพฤติกรรมพัฒนาการ ของ ฐานิต อิสรเสนา พบว่าพฤติกรรมพัฒนาการและการส่งเสริมในแต่ละ
ช่วงวัยเด็กสามารถจําแนกได้ดังนี้
ตาราง 1 แสดงพฤติกรรมพัฒนาการและการส่งเสริมในแต่ละช่วงวัยเด็กสามารถจําแนกได้ดังนี้
ช่วงอายุ
พฤติกรรมพัฒนาการ
การส่งเสริม
แรกเกิด -6 เดือน กําลังมีพัฒนาการทางสายตา การได้ยินเสียง
กระตุ้นพัฒนาการทั้งทางสายตาและการได้ยิน
6-12 เดือน
คืบ นั่ง คลาน เกาะยืน ยืน หัดเดิน ฟันเริ่มขึ้น จะคัน กระตุ้นการเคลื่อนไหวและสัมผัสต่างๆ
เหงือก ชอบเอาของเข้าปากหรือกัด ชอบดูสีหน้า
ท่าทาง
1-2 ปี
เดินได้ และชอบจูงของติดตัวไปด้วย หัดพูด อารมณ์ ฝึกการใช้นิ้ว เรียนรู้รูปร่าง
หงุดหงิด ชอบปาของ ชอบจับและเรียนรู้การวาง
ซ้อน วางเรียง รู้จักสังเกตรูปร่างและขนาดของวัตถุ
จากตาราง 1 จะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ของพัฒนาและการส่งเสริมมีความเหมาะสมในแต่ละช่วงอายุ พัฒนาการที่เด่นชัด
และควรกระตุ้นด้านการเคลื่อนไหวและการสัมผัสมากที่สุดอยู่ช่วงอายุระหว่าง 6-12 เดือน
ผลการรวบรวมข้ อ มู ล จากการสั ม ภาษณ์ แ ม่ ที่ กํ า ลั ง ตั้ ง ครรภ์ และคลอดบุ ต รแล้ ว (การฝากครรภ์ แ ละฉี ด วั ค ซี น เด็ ก
โรงพยาบาลลาดกระบัง 2556) จํานวน 55 คน (การใช้บริการ วันที่ 13 มิถุนายน 2556) เพื่อศึกษาเกี่ยวกับความต้องการชุด
เครื่องนอนเด็ก สําหรับเป็นฐานข้อมูลที่จะนําไปใช้ในการดําเนินการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์
เครื่องนอนเด็ก สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
1) คุณสมบัติของเครื่องนอนเด็กโดยทั่วไปในความคิดเห็นของผู้เลี้ยงเด็กคือ จะต้องมีความปลอดภัย ไม่แข็งหรือนุ่มเกินไป
ไม่มีไรฝุ่น ไม่จับเก็บฝุ่นหรือเป็นลักษณะผ้าขน ไม่อับชื่น ไม่ระคายเคืองต่อผิวเด็ก นอนแล้วสบายตัว มีอุปกรณ์ที่ช่วยเสริมสร้าง
พัฒนาการให้กับเด็ก ซักทําความสะอาดได้ง่าย พกพาสะดวก การใช้งานง่าย มีความสวยงาม สีสันสดใส รูปแบบดูน่ารัก สีไม่ตก
และทําให้เด็กสะดวกสบายมากขึ้น ข้อจํากัดคือ คุณภาพสินค้าของแต่ละยี่ห้อ ราคา วัสดุที่ใช้ในการผลิตและความน่าเชื่อถือของ
ผู้ผลิตสินค้าซึ่งเครื่องนอนในปัจจุบันมักเจอปัญหาในเรื่องของฝุ่นหรือไรฝุ่นจากเครื่องนอน มีความนุ่มและแข็งเกินไป มีระดับ
ความหนาบางที่ไม่เหมาะสม เป็นแอ่งหรือหลุมได้ง่าย และมีราคาที่แพงจนเกินไป
2) ความต้องการเกี่ยวกับชุดเครื่องนอนเด็กโดยเรียงลําดับความสําคัญจากมากไปน้อยคือ เบาะนอน หมอนหนุน ผ้านวม
ห่วงเขย่า หมอนข้าง ตุ๊กตาหรือของเล่นเสริมทักษะและโบมาย
3) การพัฒ นารูป แบบผลิ ตภัณ ฑ์ให้ มีส่ ว นช่ ว ยเสริม สร้ า งพั ฒ นาการเด็ ก ผู้ เลี้ย งเด็ ก มีค วามเห็ น ด้ วย หากเครื่อ งนอน
พัฒนาการรูปแบบ มีส่วนช่วยให้เด็กหลับได้สนิทและสบาย พัฒนาการเด็กก็จะดีด้วย ทั้งนี้ต้องการให้มีอุปกรณ์หรือส่วนช่วยเสริม
พัฒนาการในเรื่องการสัมผัส การมองเห็น การได้ยิน กระตุ้นให้เด็กได้เรียนรู้และส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้น
4) ส่วนประกอบ ของชุดเครื่องนอนควรมี เบาะนอน หมอนหนุน หมอนข้าง ผ้าห่ม โมบาย ของเล่นหรือตุ๊กตาจะต้องมี
สีสันสดใสสวยงาม รูปแบบรูปทรงที่น่าสนใจ มีเสียงเช่นเสียงกระดิ่ง หรือเสียง กรุ๊งกริ๊ง เสริมการได้ยินกระตุ้นพลิกตัวได้บ่อยขึ้น
โมบายแขวนกระตุ้นการมองเห็น และพื้นผิวการสัมผัส เพื่อเสริมพัฒนาการของเด็กเมื่อใช้งาน และต้องมีความปลอดภัยด้วย
5) แนวคิดในการพัฒนาชุดเครื่องนอนเพื่อนํามาเป็นหลักในการพัฒนา คือ ความปลอดภัย ทําความสะอาดง่าย เสริมทักษะ
การสัมผัส เสริมทักษะทางร่างกาย วัสดุมีความทนทาน ราคาถูก และความสวยงาม
ความคิดเห็นส่วนใหญ่ เห็นว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องนอนเด็กเป็นแนวคิดที่ดี เนื่องจากเด็กมีพัฒนาการต่อเนื่องทุกวัน
การที่ผู้วิจัย มีความสนใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จะช่วยทําให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ ที่สมบูรณ์ ในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ควรคํานึงถึงความปลอดภัย ไม่มีไรฝุ่น คุณประโยชน์ และราคาที่เหมาะสมกับผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์ควรมีความ
สวยงาม ทนทาน พกพาสะดวก รวมถึงจัดเก็บทําความสะอาดง่าย
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ภาพ 1 แสดงการลงพื้นที่ สัมภาษณ์แม่ที่กําลังตั้งครรภ์ และคลอดบุตรแล้ว

ภาพ 2 แสดงลักษณะการนอนของกลุ่มตัวอย่างช่วงอายุระหว่าง 0-2 ปี

ภาพ 3 แสดงการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์,พยาบาล,เจ้าหน้าที่สาธารณสุข,นักพัฒนาการเด็กและนักจิตวิทยา

ภาพ 4 แสดงการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิต,การตลาดผลิตภัณฑ์เด็ก,ของเล่นเสริมพัฒนาการ

ภาพ 5 แสดงการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์
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2) ศึกษาโรค จากการลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและนักพัฒนาการเด็กพบว่า
โรคที่พบโดยมากในเด็กแรกเกิด -2 ปี ที่เข้ารับการรักษาเกี่ยวข้องกับการนอนได้แก่
1. โรคภูมิแพ้ สาเหตุเกิดจากไรฝุ่น จากหมอนหรือผ้าห่ม ผิวหนังอักเสบ ผดผื่นคันจากการละคายเคือง
2. ภาวะหยุดหายใจฉับพลัน อาการที่เกิดขึ้นกับเรียกว่า “ภาวะทารกหยุดหายใจขณะหลับ” sudden infant death
syndrome (SIDS) ซึ่งมีสาเหตุที่เด็กทารกหยุดหายใจขณะหลับ มีสาเหตุหลักๆ ดังนี้ การหายใจไม่ออก จากการที่จมูกหรือปาก
ถูกทับไว้ ที่นอนนิ่มเกินไป ทําให้เด็กหน้าจมไปกับที่นอน และเด็กยังไม่สามารถยกศีรษะให้พ้นที่นอนได้ ส่วนใหญ่เป็นผลที่เกิด
จากพ่อแม่ ผู้เลี้ยงเด็กนิยมให้ลูกนอนคว่ํา เพราะอยากให้รูปหัวของลูกสวยทุย ไม่แบน ในขณะที่บางคนก็กลัวลูกผวา อยากให้ลูก
นอนนาน ๆ ก็จะให้ลูกนอนคว่ํา ซึ่งเด็กยังไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ส่งผลให้เกิดภาวะขาดอากาศหายใจดังกล่าว พ่อแม่ควร
ให้ความใส่ใจในเรื่องความปลอดภัย อันตรายที่จะเกิดกับลูกมากก่อนอันดับแรกมากว่าการอยากให้ลูกหัวทุยสวย ควรจัดที่นอนให้
มีความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นเตียงเบาะ หรือเครื่องนอนต่างๆ ควรเลือกให้ดี
3. การตกเตียง เกิดการบาดเจ็บฟกซ้ํา เมื่อเด็กสามารถยืนหรือมีความสูงเกินกว่า 89 เซนติเมตรควรเลิกใช้เตียงเด็กเพราะมี
ความเสี่ยงต่อการปีนและตกจากที่สูงได้
2. เพื่อพัฒนารูปแบบชุดเครื่องนอนสําหรับเด็กแรกเกิด–2 ปี สําหรับกระตุ้นพัฒนาด้านการเคลื่อนไหวและการสัมผัส
2.1 ผู้วิจัยทําการระดมความคิด โดยรวบรวมข้อมูลจากกรณีศึกษาการทําการรวบรวมด้วยตนเอง (สัมภาษณ์ ผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านการแพทย์ พยาบาล นักพัฒนาการเด็กและนักจิตวิทยา การผลิต ของเล่นเสริมพัฒนาการ การตลาดผลิตภัณฑ์เด็ก และ
ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์) เพื่อหาแนวทางในการออกแบบชุดเครื่องนอนสําหรับเด็ก ตามกรอบแนวคิด (อุดมศักดิ์ สาริบุตร,
2545 : 9) สามารถสรุปได้ดังนี้
1) หน้าที่ใช้สอย : ชุดเครื่องนอนที่ดีควรนอนแล้วหลับสบาย หลับได้สนิท ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ ที่ช่วย
แก้ปัญหาด้านสรีระของเด็ก รวมทั้งช่วยเสริมสร้างกิจกรรมสายสัมพันธ์อันดีร่วมกันของครอบครัว มีรูปแบบหรือมีของเล่นเสริม
ทักษะ เช่น ใส่กระดิ่งให้มีเสียง มีตัวปิ๊บๆในการดึงดูดความน่าสนใจ ทําให้รู้สึกสนุกเพลิดเพลิน สามารถส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ด้านต่างๆ เช่น พัฒนาการเคลื่อนไหว กล้ามเนื้อมัดเล็ก ใหญ่ การมอง การได้ยิน และการสัมผัส เป็นต้น
2) ความปลอดภัย : ใช้งานชุดเครื่องนอนสําหรับเด็กต้องมีความปลอดภัยสูงสามารถลดภาวะ SIDS ภาวะหยุดหายใจของ
เด็กได้และสามารถป้องกันไม่ให้พ่อแม่นอนทับลูกโดยแยกเบาะนอนต่างหาก ผิวสัมผัสต้องไม่ระคายเคืองต่อผิวเด็ก ปราศจากเชื่อ
โรคสารก่อภูมิแพ้ หลีกเลี่ยงการใช้ผ้าขนยาวที่เป็นแหล่งเชื้อโรคและไรฝุ่น การตัดเย็บไม่ควรมีตะเข็บรอยต่อหรือวัตถุที่เป็น
อันตราย ควรเย็บเก็บตะเข็บเรียบร้อย
3) วัสดุ : วัสดุที่ใช้ผลิตชุดเครื่องนอนควรเป็นวัสดุธรรมชาติหรือผ้าฝ้าย100% (Cotton 100% ) หรือผ้าเวลลัวร์ ควรเป็น
วัสดุที่ได้รับมาตรฐานตามกระบวนการผลิตอุตสาหกรรม วัสดุผ้าต้องไม่มีสารเคมีที่เป็นอันตราย เนื้อผ้าที่นุ่มสบาย ไม่เก็บฝุ่น ไม่
ระคายเคือง ไม่ติดไฟง่าย มีความหนานุ่มที่พอดี มีความยื่นหยุ่น ไม่นุ่มหรือแข็งเกินไป และสามารถใช้งานได้นาน
4) ความสวยงาม : การออกแบบชุดเครื่องนอนต้องตอบสนองกับพฤติกรรมผู้บริโภค ให้มีความสอดคล้องกับการใช้งาน
และสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งทางการตลาด ด้วยลวดลาย รูปแบบที่เข้าใจง่ายเหมาะสมกับวัย มีสีสันสดใส ชุดเครื่องนอนควร
เป็นสีอ่อนไม่ฉูดฉาด สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กโดยพ่อแม่มีส่วนร่วม ส่งเสริมพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์
จิตนาการหรือภาษาให้กับเด็ก
5) การซ่อมบํารุงรักษา : สะดวกการใช้งานและการถอดซักทําความสะอาด ซักแล้วสีไม่ตก ง่ายต่อการพกพามีอายุการใช้
งานยาวนาน
6) ข้อเสนอแนะ: ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม กิจกรรมการนอนก่อน-หลังการนอน ช่วยในการพลิกคว่ํา มีการพัฒนารูปแบบ
ชุดเครื่องนอนให้สามารถส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและสติปัญญา เน้นพัฒนาการสายตา กล้ามเนื้อมือ แขน ขา และสมอง
พัฒนาการเป็นไปตามวัยแล้ว ควรคํานึงถึงสายใยระหว่างแม่กับลูกด้วยควรเสริมพัฒนาการตามพฤติกรรมช่วงวัย ตามจิตวิทยา
พัฒนาการให้สอดคล้องกับช่วงอายุวัย ชุดเครื่องนอนสามารถปรับใช้ได้ตามช่วงวัย การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆสร้างความโดดเด่น
ตอบสนองต่อผู้ใช้งานสูงสุดทําให้เกิดพัฒนาการทางด้านต่างๆได้ดีกว่าการนอนเพียงอย่างเดียว
2.2 การวิเคราะห์ตลาดผลิตภัณฑ์ชุดเครื่องนอนเด็ก SWOT (Market and Product Analysis)
จากการวิเคราะห์ตลาดผลิตภัณฑ์ชุดเครื่องนอนเด็ก ผู้วิจัยพบว่า จุดแข็งของผลิตภัณฑ์ชุดเครื่องนอนนั้นสามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการสําหรับแม่ หรือผู้เลี้ยงเด็กยุคใหม่ มีรูปแบบและช่องทางในการเลือกซื้อหลากหลาย ดึงดูดความสนใจด้วยสีสัน
และลวดลาย ส่วนจุดอ่อนของผลิตภัณฑ์ชุดเครื่องนอน คือการใช้งานได้เพียงระยะสั้นๆ เนื่องจากสรีระเด็กมีการเปลี่ยนแปลง
7
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อย่างรวดเร็ว มีความยืดหยุ่นต่อผู้ใช้ได้น้อย การทําความสะอาดที่ลําบาก มีความนุ่มหรือแข็งเกินไป และเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค
โอกาสของผลิตภัณฑ์ชุดเครื่องนอนถือว่าเป็นสินค้าที่มีกําลังการเติบโตได้มาก พ่อแม่ ผู้เลี้ยงเด็กมีความสนใจในเรื่องสุขภาพ
ความปลอดภัยของเด็กมากขึ้น มีความสนใจเรื่องการส่งเสริมกระตุ้นพัฒนาการให้เหมาะสมแต่ละช่วงวัย เพื่อการพัฒนาการอย่าง
มีประสิทธิภาพ ศักยภาพการผลิต และวัสดุในประเทศมีจํานวนมาก และขณะเดียวกันอุปสรรคของผลิตภัณฑ์ชุดเครื่องนอนนั้น
คือคุณภาพของสินค้ามักขึ้นอยู่กับต้นทุนการผลิต และยี่ห้อที่รู้จักและให้การยอมรับ การแข่งขันด้านการตลาดที่สูง เนื่องจากมี
ผู้ผลิตรายใหม่เกิดขึ้น พ่อแม่ ผู้เลี้ยงเด็ก มีความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยในชุดเครื่องนอนเด็กไม่มากนัก
2.3 วิเคราะห์แนวคิดเพื่อการออกแบบ (Inspiration Analysis)
จากการศึกษาเกี่ยวกับการนําแนวคิดมาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุดเครื่องนอนเด็ก ในท้องตลาดสามารถแบ่งเป็น 2
ลักษณะ คือ การใช้ลายสกรีนในตัวผลิตภัณฑ์และการขึ้นรูปทรงเป็นรูปสัตว์,สิ่งของ เพื่อเป็นแข่งขันทางการตลาดและดึงดูดการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค การสํารวจด้านรูปแบบของผลิตภัณฑ์สินค้าเด็กและของเล่นสําหรับเด็กในท้องตลาดปัจจุบัน
พบว่าผลิตภัณฑ์สําหรับเด็กส่วนใหญ่ มีการออกแบบโดยนําลักษณะของรูปทรงสัตว์มาตัดทอนสร้างสรรค์เป็นตัวสื่อสารระหว่าง
ผลิตภัณฑ์กับเด็กส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรื่องรู้ด้านต่างๆ ผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์หาแนวความคิดด้านรูปแบบ โดยการ
ออกแบบภาพร่างระดมความคิดสื่อสารเรื่องราวแม่ลูกผ่านรูปแบบของสัตว์ ตัดทอนเป็นการ์ตูนสัตว์ต่างๆ เช่น หมี ลิง กระต่าย
ยีราฟ ฯลฯ จํานวน 40 แบบ หารือร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อเลือกให้เหลือ 4 รูปแบบ สําหรับประเมินแบบโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ

ภาพ 6 แสดงการระดมความคิด
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DESIGN CONCEPT

ภาพ 7 แสดงแนวความคิดเพื่อการออกแบบ
ยีราฟเป็นตัวแทนที่ผู้วิจัยได้เลือกสรรจากการวิเคราะห์หารูปแบบผลิตภัณฑ์ ด้วยลักษณะโดดเด่นทางกายภาพด้านรูปร่าง
จึง ทํ าให้ เกิ ดจุดสนใจและมีผ ลต่อการตัดสินใจเลื อกซื้อ ผลิตภัณ ฑ์ กระทั่ง การนํา สีที่เหมาะสมกับ เด็ก มาใช้ใ นการออกแบบ
สร้างสรรค์จินตนาการเรื่องราวระหว่างแม่และลูกยีราฟ เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้และฝึกทักษะจินตนาการของเด็กให้มีพัฒนาการ
ที่ดีนําไปสู่พัฒนาการด้านต่างๆตามมาให้เหมาะสมกับวัย โดยเฉพาะ สามารถเป็นสื่อนํากระตุ้นพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวและ
การสัมผัสเกิดการพัฒนาเต็มที่ในช่วง 2 ขวบแรก ให้สมบูรณ์
ตาราง 2 แสดงผลการประเมินหารูปแบบที่เหมาะสมเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบชุดเครื่องนอนสําหรับเด็ก
เกณฑ์การประเมิน
ความสวยงาม
1. รูปทรง มีความเหมาะสมต่อเด็ก
2 รูปแบบที่ง่ายต่อการผลิต
3. ตําแหน่งและสัดส่วนมีความเหมาะสม
4. ความเรียบง่ายไม่สลับซับซ้อน
5. สื่อสารทําความเข้าใจได้ง่าย
6. สื่อสารและสอดคล้องกับความสัมพันธ์แม่ลูก
7. สามารถส่งเสริมพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวและการสัมผัส

X

4.66
4.00
4.66
5.00
4.33
5.00
4.66

ค่าเฉลี่ยรวม
สรุปผลระดับความเหมาะสม

S.D.
0.57
0.00
0.57
0.00
0.57
0.00
0.57

X

4.66
4.33
4.00
4.66
4.00
3.33
3.00

S.D.
0.57
0.57
0.00
0.57
0.00
0.57
0.00

X

3.66
3.00
2.66
2.66
4.33
4.00
4.33

S.D.
0.57
0.00
0.57
0.57
0.57
0.00
0.57

4.61 0.32 3.99 0.32 3.52 0.40
เหมาะสม
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

X

3.66
3.33
2.33
2.33
3.66
3.66
4.33

S.D.
0.57
0.57
0.57
0.57
0.57
0.57
0.57

3.33 0.57
ปานกลาง

ผลการประเมินรูปแบบระดมความคิดเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบชุดเครื่องนอนสําหรับเด็กแรกเกิด- 2 ปี เพื่อกระตุ้น
พัฒนาด้านการเคลื่อนไหวและการสัมผัส พบว่ารูปแบบที่ 1 มีความเหมาะสมมาก ค่าเฉลี่ย 4.61 เป็นอันดับที่ 1 รองลงมาคือ
รูปแบบที่ 2 ค่าเฉลี่ย 3.99 และน้อยสุด รูปแบบที่ 4 ค่าเฉลี่ย 3.33
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ภาพ 8 แสดงการประเมินรูปแบบและร่วมระดมความคิดกับผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิต
ตาราง 3 แสดงผลการประเมินผลด้านรูปแบบเพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมที่สุด

เกณฑ์การประเมิน
รูปแบบที่ 2

รูปแบบที่ 1
S.D.
0.577
0.57
0.57
1.82
0.89

X

1. หน้าที่ใช้สอย(Function)
2. ความปลอดภัย (Safety)
3. วัสดุ (Material)
4. ความสวยงาม
ค่าเฉลี่ยรวม
ระดับความเหมาะสม

4.66
4.33
3.33
4.22
4.13

S.D.
0.28
0.57
0.28
0.38
0.38

X

4.83
4.66
4.83
4.88
4.80

มาก

มากที่สุด

ผลการประเมินรูปแบบการออกแบบชุดเครื่องนอนสําหรับเด็กแรกเกิด- 2 ปี เพื่อกระตุ้นพัฒนาด้านการเคลื่อนไหวและการ
สัมผัส พบว่ารูปแบบที่ 2 มีระดับความเหมาะสมมาก ค่าเฉลี่ย 4.80 รองลงมาคือรูปแบบที่ 1 ค่าเฉลี่ย 4.13 มีระดับความเหมาะ
มาก

ภาพ 9 แสดงพัฒนาแบบและร่วมการถอดแบบเพื่อการผลิต
ทําการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุดเครื่องนอนสําหรับเด็กแรกเกิด – 2 ปี เพื่อกระตุ้นพัฒนาด้านการเคลื่อนไหวและ
การสัมผัส พร้อมทั้งกําหนดรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เพื่อการผลิตต้นแบบชุดเครื่องนอนเด็ก โดยเน้นการกระตุ้นพัฒนาด้านการ
เคลื่อนไหวและการสัมผัสร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ
10
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2.4 วิเคราะห์วัสดุและกระบวนการผลิต
วัสดุในการผลิตชุดเครื่องนอนเป็นวัสดุผ้าที่มีความปลอดภัยต่อเด็ก ผู้วิจัยพบว่าวัสดุผ้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อเด็กมาก
ที่สุดคือ Poly Velour ในด้านความคุ้มค่า ง่ายต่อการผลิต และด้านต้นทุนต่อผู้บริโภค เป็นเนื้อผ้าจะมีความคงสภาพอยู่ทรง ไม่
หด ไม่ย้อย ดูดความชื้นได้น้อย เมื่อเด็กนอนในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศจะรู้สึกอบอุ่นอยู่ตลอดเวลา ถูกผลิตมาให้มีความนุ่ม
พิเศษ Super Soft ดังนั้นเมื่อนํามาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับชุดเครื่องนอนสําหรับเด็กจะทําให้ผลิตภัณฑ์มีความหนานุ่ม น่าใช้งานทั้ง
ยังทําความสะอาดง่าย ไม่เก็บฝุ่น ง่ายต่อการขึ้นรูปและมีหลากหลายเฉดสีให้เลือก สามารถผลิตจํานวนมากๆให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของตลาดและผู้บริโภค
ผู้วิจัยได้ดําเนินการผลิต โดยมีลําดับขั้นตอนสรุปขั้นตอนการผลิตชุดเครื่องนอนเด็กได้ ดังนี้
ออกแบบ

pattern

แรงบันดาลใจ

ตรวจสอบแรงดึงตะเข็บ

ยัดใย

ตัด
ปัก

ตกแต่ง

เย็บ
สกรีน

พลิกกลับ

ทําชิ้นส่วนต่างๆ

ผลิตภัณฑ์

บรรจุ

ภาพ 10 แสดงขั้นตอนการผลิตชุดเครื่องนอนเด็ก
ขั้นตอนการผลิตชุดเครื่องนอนเด็ก เริ่มจากการหาแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์โดยการสํารวจตลาดคู่แข่ง
นําไปสู่การออกแบบผลิตภัณฑ์ชุดเครื่องนอนเด็กเป็นภาพ 2 มิติ พร้อมทั้งรายละเอียดที่ต้องการ จากนั้นนําแบบที่ได้มาถอด
pattern ชิ้นส่วนต่างๆ ตามขนาดจริงเพื่อเตรียมการผลิตสามารถผลิตได้จริงตามที่ออกแบบหรือไม่ และคํานวณตีราคาในการใช้
ปริมาณผ้ามีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด เพื่อหาความเหมาะสมมากที่สุด นําผ้ามาตัดตาม pattern ที่ได้ ไปตัดเย็บประกอบ
ชิ้นส่วนต่างๆเข้าด้วยกัน ขั้นตอนนี้หากมีการปัก สกรีน ทําชิ้นส่วนต่างๆ จะทําในขั้นตอนนี้ ก่อนที่จะทําการพลิกกลับชิ้นส่วน
นําไปยัดใยแล้วส่งทดสอบแรงดึงตะเข็บ ตกแต่งชิ้นงานให้สวยงามทุกขั้นตอนจะมีการตรวจสอบคุณภาพให้ผ่านก่อนทุกครั้งเพื่อให้
ได้ผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์แบบและปลอดภัยต่อเด็กมากที่สุด พร้อมบรรจุเพื่อจําหน่ายในขั้นตอนต่อไป

ภาพ 11 แสดงชุดเครื่องนอนสําหรับเด็กแรกเกิด- 2 ปี เพื่อกระตุ้นพัฒนาด้านการเคลื่อนไหวและการสัมผัส
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจผู้บริโภค, ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์, พยาบาล, นักจิตวิทยาเด็ก และผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
การออกแบบในด้านความปลอดภัยและโยชน์ใช้สอย
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคและผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์, พยาบาล, นักจิตวิทยาเด็ก,
และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบในด้านความปลอดภัยและประโยชน์ใช้สอย
11
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ตาราง 4 ผลการประเมินความพึงพอใจผู้บริโภค, ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์, พยาบาล, นักจิตวิทยาเด็ก และผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการออกแบบในด้านความปลอดภัยและโยชน์ใช้สอย ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ชุดเครื่องนอนสําหรับเด็ก
ลําดับ
1.

2.

3.

4.

เกณฑ์การประเมิน

X

S.D.

แพทย์,
พยาบาล,
การออกแบบ
นักจิตวิทยา
S.D. X S.D.
X

4.66
4.66
4.62

0.57
0.57
0.54

4.00
4.33
4.16

0.00 4.33 0.57
0.57 4.33 0.57
0.28 4.33 0.57

5.00
4.66
4.66
4.77

0.00
0.57
0.57
0.38

4.66
4.33
4.33
4.44

0.57
0.57
0.57
0.57

5.00
4.66
4.66
4.77

0.00
0.57
0.57
0.38

4.66
5.00
4.00
4.55

0.57
0.00
0.00
0.19

4.00
4.66
4.33
4.33

0.00
0.57
0.57
0.38

4.33
5.00
4.33
4.55

0.57
0.00
0.57
0.38

ผู้บริโภค

หน้าที่ใช้สอย
1. มีความเหมาะสมต่อการใช้งานสําหรับเด็ก 0-2 ปี
2. มีส่วนช่วยส่งเสริมพัฒนาด้านการเคลื่อนไหวและการสัมผัส
รวม
ความปลอดภัย
1. มีความปลอดภัยต่อการนอนของเด็ก
2. ป้องกันและลดการเกิดโรค SIDS(ภาวะหยุดหายใจ)
3. ไม่ก่อโรคภูมิแพ้
รวม
วัสดุ
1. มีความเหมาะสมกับชุดเครื่องนอนเด็ก 0-2 ปี
2. มีความหนานุ่มที่เหมาะสมกับการนอนของเด็ก
3. ไม่จับฝุ่น
รวม
ความสวยงาม
1. มีความสะดุดตาที่น่าสนใจ
2. มีรูปแบบและขนาดเหมาะสมกับการใช้งาน
3. มีรูปลักษณ์ที่เหมาะสมกับวัย
4. มีความเป็นเอกลักษณ์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก0-2 ปี
รวม
ค่าเฉลี่ยรวม
สรุปผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ

4.66 0.57
4.00 0.00
4.66 0.57
4.66 0.57
4.49 0.43
4.62 0.54
มากที่สุด

4.33 0.57
4.66 0.57
4.33 0.57
4.00 0.00
4.33 0.42
4.31 0.41
มาก

4.66 0.57
4.33 0.57
4.33 0.57
4.33 0.57
4.41 0.57
4.51 0.47
มากที่สุด

จากตารางที่ 4 ผู้วิจัยพบว่าความคิดเห็นของผู้บริโภคและผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์, พยาบาล, นักจิตวิทยาเด็ก, และ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบในด้านความปลอดภัยและประโยชน์ใช้สอย ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ชุดเครื่องนอนสําหรับเด็ก ในด้าง
ต่างๆ 4 ด้าน ตามกรอบแนวคิดด้านการออกแบบ (อุดมศักดิ์ สาริบุตร, 2545 : 9) ประกอบด้วย (1) ประโยชน์ใช้สอย (2) ความ
ปลอดภัย (3) วัสดุ (4) ความสวยงาม ซึ่งผลการประเมินของผู้บริโภคและผู้ทรงคุณวุฒิ ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.62,4.51 มีความพึง
พอใจระดับมากที่สุด รองลงมาคือความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์, พยาบาล, นักจิตวิทยาเด็ก ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.31
มีความพึงพอใจระดับมาก
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ภาพ 12 แสดงการประเมินผลความพึงพอใจของผู้บริโภคและการใช้งานจริง
จากการทดลองใช้ชุดเครื่องนอนเด็กกับกลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง พบว่าเด็กมีความสนใจในรูปแบบ
ของชุ ดเครื่องนอนยีราฟและเด็กมีความพร้ อมที่จ ะถูก กระตุ้น พัฒ นาการ เด็กได้ ฝึก ใช้ก ล้ามเนื้อมือในส่วนของมัดเล็ก การ
เคลื่อนไหวโดยใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ การใช้สัมผัสรับรู้ การได้ยิน การใช้สายตาและมือประสานกันได้ดี ด้วยสีผ้าที่เป็นแม่สีหลักที่มี
ในตัวผลิตภัณฑ์เป็นตัวช่วยกระตุ้นพัฒนาการที่ดี ทําให้เกิดการเรียนรู้ฝึกทักษะจินตนาการและพัฒนาการด้านต่างๆตามมา

ภาพ 13 แสดงการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์, พยาบาล, จิตวิทยาเด็ก

อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยแบบผสมผสาน ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แม่ที่ตั้งครรภ์และคลอดบุตรแล้ว
แพทย์ นัก พัฒ นาการ นัก จิ ตวิท ยา พยาบาล เจ้า หน้า ที่ ส าธารณสุ ข ผู้ เชี่ย วชาญด้า นการผลิ ตและการตลาดผลิ ตภัณ ฑ์เด็ ก
ผู้เชี่ยวชาญด้านของเล่นเสริมพัฒนาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่างผู้วิจัย
ใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง คือ เด็กแรกเกิด ถึง 2 ปี จํานวน 3 คนที่ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองแล้ว ผลการวิจัยสามารถจําแนก
ออกเป็น 3 ส่วนดังนี้
1. ส่วนของการศึกษาพฤติกรรมการใช้งานและโรคที่เกิดจากชุดเครื่องนอนสําหรับเด็กแรกเกิด – 2 ปีที่มีในปัจจุบันรวมถึง
แนวทางแก้ไข พบว่าพฤติกรรมการนอนของเด็กส่งผลต่อพัฒนาการด้านร่างกายและด้านอื่นๆ โรคที่พบคือ โรคภูมิแพ้ทางจมูก
และการเสียชีวิตอย่างฉับพลัน ซึ่งการเลือกชุดเครื่องนอนก็เป็นส่วนสําคัญควรคํานึกถึงความปลอดภัย
2. ส่วนของการพัฒนารูปแบบชุดเครื่องนอนสําหรับเด็กแรกเกิด – 2 ปี สําหรับกระตุ้นพัฒนาทางด้านการเคลื่อนไหวและ
การสัมผัส พบว่าพัฒนาการของเด็กในช่วงแรกเกิด -2 ปี พัฒนาการด้านร่างกาย เป็นพัฒนาการที่เด่นชัดที่ควรทําการกระตุ้นและ
ส่ง เสริมมากที่สุด การทรงตั วในอิริยาบถต่า งๆการเคลื่อนไหวโดยใช้ก ล้ามเนื้อมัดใหญ่ การใช้สัมผัส รับ รู้ การใช้ ตาและมือ
ประสานกัน ผู้วิจัยได้ทําการออกแบบภาพร่างระดมความคิดด้านรูปแบบเพื่อการออกแบบชุดเครื่องนอนเด็ก โดยอิงเรื่องราวแม่
ลูกผ่านรูปทรงของสัตว์ และทําการคัดเลือกรูปแบบที่เหมาะสม เพื่อประเมินรูปแบบที่มีความเหมาะสมมากที่สุดคือ รูปแบบที่ 1
ทําการเลือกโดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ เป็นผู้พิจารณาเลือก ซึ่งเป็นรูปแบบยีราฟแม่ลูก ด้วยลักษณะเด่น
ทางกายภาพด้านรูปร่าง นํารูปแบบที่ได้มาออกแบบชุดเครื่องนอนสําหรับเด็กแรกเกิด -2 ปี พบว่ารูปแบบที่ 2 มีระดับความ
เหมาะสมมาก จากนั้นทําการพัฒนาแบบร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบพร้อมทั้งกําหนดรายละเอียดทําการผลิตเป็น
ต้นแบบชุดเครื่องนอนเด็ก ตามความต้องการเกี่ยวกับชุดเครื่องนอนเด็กโดยเรียงลําดับความสําคัญจากมากไปน้อย ดังนี้ เบาะ
นอน หมอนหนุน ผ้านวม ห่วงเขย่า หมอนข้าง ตุ๊กตาหรือของเล่นเสริมทักษะ และโบมาย วัสดุที่ทําการผลิตที่เหมาะสมต่อเด็ก
มากที่สุดคือ Poly Velour ในด้านความคุ้มค่า ง่ายต่อการผลิต และด้านต้นทุนต่อผู้บริโภค
13
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3. ส่วนของการประเมินความพึงพอใจผู้บริโภค, ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์, พยาบาล, นักจิตวิทยาเด็ก และผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการออกแบบในด้านความปลอดภัยและโยชน์ใช้สอย ควรคํานึงถึงองค์ประกอบ ดังนี้ 1) หน้าที่ใช้สอย 2) ความปลอดภัย 3)
วัสดุ 4) ความสวยงาม พบว่ารูปแบบชุดเครื่องนอนยีราฟสีน้ําตาล มีความเหมาะสมกับเด็กวัย แรกเกิด-2 ปี ซึ่งผลการประเมิน
ของผู้บริโภคและผู้ทรงคุณวุฒิ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด รองลงมาคือความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์,
พยาบาล, นักจิตวิทยาเด็ก มีความพึงพอใจในระดับมาก

ข้อเสนอแนะ
หมอนหนุนมีความหนาหรือสูงเกินไป ไม่เหมาะสําหรับเด็กอ่อน เนื่องจากเด็กแรกเกิดศีรษะเด็กจะมีความใหญ่กว่าลําตัวการ
ที่นอนหนุนหมอนที่มีความหนาหรือความสูงอาจทําให้การนอนที่ผิดหลักของสรีระ ส่งผลให้เด็กนอนผิดท่า หน้าหรือศีรษะงอ
เกินไป อุดการหายใจก่อเกิดอันตรายต่อเด็กได้ ควรมีความสูงที่มีความหนา 2 ใน 3 ส่วนจากของเดิมที่มีอยู่ตามท้องตลาดทั่วไป
ไม่ต้องสูงมาก ควรแยกหมอนหนุนเฉพาะของเด็กแรกเกิดถึง 3 เดือน เพิ่มต่างหาก เพราะเป็นช่วงที่ต้องให้ความใส่ใจมากเป็น
พิเศษ ซึ่งลักษณะของงานวิจัยนี้สามารถใช้งานได้ถึงอายุ 3 ขวบ บวกกับการนอนที่ถูกต้องคือการนอนหงายหรือการนอนตะแคง
จะเป็นการนอนที่ช่วยลดภาวะหยุดหายใจ หรือ SIDS ได้ ควรส่งเสริมให้พ่อแม่ หรือผู้เลี้ยงเด็กมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องใน
เรื่องความปลอดภัยการดูแลให้เหมาะสมตามช่วงอายุวัย เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุหรืออันตรายแก่เด็กมากที่สุด
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ศึกษาอัตลักษณ์ผ้าปักอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ม้ง เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าปักอัตลักษณ์
ชาติพันธุ์ม้ง และเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้สนใจ ที่มีต่อผลิตภัณฑ์จากผ้าปักอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ม้ง มีการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากการสอบถามด้านอัตลักษณ์ของผ้าปักอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ม้ง นําข้อมูลที่ได้มาสรุปและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสร้างแบบจําลอง
ผลิตภัณฑ์ให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ตรวจสอบและประเมินผลการออกแบบ จากนั้นนําข้อเสนอแนะมาพัฒนาสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์
สําหรับใช้ในการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มผู้ผลิตจํานวน 32 คน และกลุ่มผู้ที่สนใจ จํานวน 214 คน โดยนําข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า(1) ด้านอัตลักษณ์ของผ้าปักกลุ่ม
ชาติพันธุ์ม้งพบว่า สิ่งที่สามารถแสดงถึงอัตลักษณ์ของผ้าปักกลุ่มชาติพันธุ์ม้งได้แก่ เนื้อผ้าใยกัญชง การเขียนเทียน และลายปัก
โดยที่กลุ่มชาติพันธุ์ม้ง ได้ทอใช้กันเองในชุมชนและได้ถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลังต่อไป(2)ด้านการออกแบบ พบว่า ความเหมาะสมของ
ผลิตภัณฑ์จากผ้าปักอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ม้ง รูปแบบที่ 3 ด้านประโยชน์ใช้สอย มีค่าเฉลี่ย 4.53 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53(3)
ด้านความพึงพอใจของกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากผ้าปักอัตลักษณ์ชาติพันธ์ม้งอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.76 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.74 ความพึงพอใจของผู้ที่สนใจ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.87 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70
คําสําคัญ: ผ้าปัก, อัตลักษณ์, ออกแบบ

ABSTRACT
This research aims to study the Mong identity embroidery in order to design the products that are
made from the Mong identity and to evaluate the satisfactions of interested people toward those products.
The questionnaire and interview about the identity of Mong embroidery were used as the instruments in
this study.Then, the data were summarized and identified to create the product model for checking and
evaluating the design by the five professionals.Those comments were used to develop for creating the
product prototypes in order to evaluate satisfactionof 32 producers and 214 interested people. Percentage,
mean, and standard deviation were used to analyze the data.
The findings were that:
The identity aspect of the Mong identity embroidery, Cannabis sativa Fiber Cloth, Manual wax-resist
dyeing technique and embroidery represent the Mong identity. The Mong weaves the cloth themselves and
teaches it to the next generation.
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The design aspect, the third design of the product that was made from the Mong identity
embroidery was the most suitable in case of using at 4.53 of the mean and at 0.53 of the standard
deviation.
The satisfaction aspect, the satisfaction level of the producers and the interested people toward
the Mong identity embroidery products was at high level: the mean was at 3.76 and the standard deviation
was at 0.74. The satisfaction level of the people that interested in the products was at high level: the
mean was at 3.87 and the standard deviation was at 0.70.
Key words: embroidery, identity, design

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
จังหวัดเชียงใหม่นับเป็นเมืองใหญ่และมีความสําคัญที่สุดในภาคเหนือ มีศักยภาพทางการท่องเที่ยวที่หลากหลาย เช่น
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วตามธรรมชาติ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย งเชิ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและประเพณี อั น งดงามและทรงคุ ณ ค่ า อี ก ทั้ ง ยั ง มี ง าน
ศิลปหัตถกรรม เช่น ไม้แกะสลัก เครื่องเงินเครื่องเขิน การทําร่ม การทอผ้า และอาหารพื้นเมือง ประกอบกับลักษณะนิสัยที่โอบ
อ้อมอารีของคนเชียงใหม่ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้จังหวัดเชียงใหม่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว จึงทําให้จังหวัดเชียงใหม่มีรายได้มาจากการท่องเที่ยว และการจําหน่ายสินค้าและบริการ
เป็นจํานวนมาก ส่งผลให้เศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่มีความเจริญเติบโต ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
จังหวัดภาคเหนือตอนบน ตั้งแต่ปี 2545-2550 (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานัก
นายกรัฐมนตรี: 2550)
ม้ง (Hmong) หรือแต่เดิมเรียกกันว่า แม้ว (Miao) ในประเทศไทยเป็นกลุ่มคนที่เดินทางย้ายถิ่นฐานมาจากประเทศลาว
และพม่าเส้นทางที่ม้งเดินทางจากลาวเข้ามาไทยได้แก่ จังหวังเชียงรายเลย และพิษณุโลก ส่วนม้งจากพม่าเข้ามาทางจังหวัด
แม่ฮ่องสอนและเชียงใหม่ ในประเทศไทยปัจ จุบัน มีม้งตั้ง ถิ่น ฐานกระจายทั่วไปบนที่สูง เชิงเขา และที่ราบต่ําในจัง หวัดทาง
ภาคเหนือ บริเวณภูเขาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และบนพื้น ที่สูงในจังหวัดทางภาคกลาง อพยพเข้า สู่ประเทศไทยเมื่อ
ประมาณ พ.ศ. 2400 (สมรักษ์ ชัยสิงห์กานนท์ และคณะ .2550 : 84-85)
การศึกษาหัตถกรรมผ้า "ม้ง" มีการทอผ้าทุกบ้านโดยใช้เครื่องทอแบบกี่เอวนั่งสูงใช้เส้นด้ายจากใยกัญชง หรือ ใยฝ้าย
ลักษณะรูปแบบของหัตถกรรมผ้า การทอจะเป็นการทอพื้นธรรมดาไม่มีการทอลายการย้อมสีย้อมเมื่อทอเป็นผืนผ้าไม่ย้อม
เส้นด้าย โดยใช้สีจากต้นฮ่อม และคราม มีการเขียนเทียน การเย็บต่อผ้าการปักปะดับด้วยเงินต่าง ๆ และการปักลวดลาย
องค์ประกอบที่ทําให้เกิดลวดลาย คือ การปัก การเย็บตัดต่อผ้า และการเขียนเทียน ลวดลายที่พบมากที่สุดคือลวดลายที่เกิดจาก
การปักไหม โดยลักษณะลวดลายหลักที่พบมาจากลายเรขาคณิต และลายดอกไม้ ส่วนการปักใช้ไหมและลูกเดือยปักให้เกิดลาย
นิยมปักบนเสื้อ กระโปรง กระเป๋า ฯลฯ ลวดลายที่พบคือลายแมงมุม และลายเรขาคณิต ที่พบเห็นได้ในท้องตลาด จะการลง
พื้นที่สํารวจข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์จากผ้าปักอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ม้งเบื้องต้นพบว่า ปัญหาในด้านรูปแบบของตัวผลิตภัณฑ์ผ้าปักอัต
ลักษณ์ชาติพันธุ์ม้งที่ไม่มีความแปลกใหม่ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้รับการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ ให้มีความหลากหลายและตรง
ตามความต้องการของท้องตลาด
ผู้วิจัยได้เล็งเห็นปัญหาสําคัญที่เกิดกับกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง จังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้นการศึกษาและออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า
ปักอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ม้ง จังหวัดเชียงใหม่ จึงเป็นรูปแบบการศึกษาโดยวิเคราะห์ถึงวิธีการสร้างและออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า
ปักอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ม้ง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์ม้ง ได้ใช้เป็นแนวทางในการสร้างผลิตภัณฑ์ของตนเองต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ผ้าปักชาติพันธุ์ม้ง
2. เพือ่ ออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าปักอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ม้ง
3. เพือ่ ประเมินความพึงพอใจของผู้สนใจ ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ผ้าปักอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ม้ง
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กรอบแนวความคิดที่ใช้ในการวิจัย
การศึ กษาและออกแบบผลิตภัณ ฑ์จ ากผ้า ปัก อัตลักษณ์ ช าติพัน ธุ์ม้ง อํา เภอแม่ริม จัง หวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย
หลักการต่างๆของการดําเนินงานวิจัย ดังนี้
1.3.1 ศึกษาอัตลักษณ์ผ้าปักอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ม้ง อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
เป็นการศึกษาผลรวมของลักษณะเฉพาะของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งทําให้สิ่งนั้นเป็น ที่รู้จัก หรือจําได้อันได้แก่ อัตลักษณ์ทาง
กายภาพ เพื่อนํามากําหนดโครงสีที่ได้จากวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยการเก็บรวบรวมภาพในหลายๆแห่ง จนสามารถนํามาวิเคราะห์
สังเคราะห์ข้อมูลจนได้โครงสร้างของสี (สืบสกุล ชื่นชม : 2554)
1.3.2 ออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าจากผ้าปักอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ม้ง
ใช้ทฤษฎีการคิดแบบ Lateral Thinking (Lt) โดยอยู่ภายใต้หลักการออกแบบ 4 ประการ (มนตรี ยอดบางเตย : 2538)
1.3.2.1 ประโยชน์ใช้สอย
1.3.2.2 ความงามทางศิลปะ
1.3.2.3 คุณสมบัติทางวัสดุและเศรษฐกิจ
1.3.2.4 แบบอย่างและวัฒนธรรม
1.3.3 ประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภค
ประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์จากผ้าปักอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ม้ง 3 ประการ (สาคร คันธโชติ :
2528)
1.3.3.1 ความสวยงามน่าใช้
1.3.3.2 วัสดุ
1.3.3.3 ราคาพอสมควร
1.4 ขอบเขตของการศึกษาข้อมูล
การศึกษาและออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าปักอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ม้ง อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ผู้วิจัยได้กําหนด
ขอบเขตของการวิจัย ดังนี้
1.4.1 หลักการทฤษฎี แนวคิด และวิธีการ
1.4.1.1 หลักการทฤษฎีการดํารงชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง
1.4.1.2 แนวคิดความเชื่อกลุ่มชาติพันธุ์ม้งต่อการปักผ้า
1.4.1.3 วิธีการขั้นตอนการปักอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ม้ง
1.4.2 ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง
1.4.2.1 ผ้าปักอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ม้ง อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
1.4.3 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
1.4.3.1 กลุ่มชาติพันธุ์ม้ง อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
1.4.3.2 ผู้จาํ หน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าปักอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ม้ง
1.4.3.3 ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าปักอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ม้ง
1.4.3.4 ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ จํานวน 5 ท่าน
1.4.3.5 กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 246 คน โดยผู้วิจัยใช้สูตรการคํานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ W.G.
Cochran โดยกําหนดความเชื่อมั่นที่ร้อยละ95 สัดส่วนของประชากรที่ผู้วิจัยต้องการสุ่ม 0.05 ได้จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 246 คน
1.4.4 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
1.4.4.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากผ้าปักอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ม้ง อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
1.4.4.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์จากผ้าปักอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ม้ง
อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบ
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1.5 ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย
ผู้วิจัยได้นําเสนอขั้นตอนในการดําเนินงานวิจัย เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา ดังนี้
1.5.1 ขั้นตอนศึกษาอัตลักษณ์ผ้าปักชาติพันธุ์ม้ง
ผู้วิจัยได้กําหนดประเด็นในการศึกษาให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ ดังนี้
ขั้นที่ 1 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของผ้าปักชาติพันธุ์ม้ง จังหวัดเชียงใหม่
ขั้นที่ 2 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ม้ง อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ขั้นที่ 3 ศึกษารูปแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าปักอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ม้ง ในท้องตลาด
1.5.2 ขั้นตอนออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าปักอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ม้ง จังหวัดเชียงใหม่
ผู้วิจัยได้กําหนดประเด็นในการออกแบบให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ ดังนี้
ขั้นที่ 1 ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผ้าปักอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ม้ง จังหวัดเชียงใหม่
ขั้นที่ 2 ทําการออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าปักอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ม้ง
ขั้นที่ 3 ประเมินการออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 ท่าน
1.5.3 ขั้นตอนการประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภค ที่มีต่อผลิตภัณฑ์จากผ้าปักอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ม้ง อําเภอแม่
ริม จังหวัดเชียงใหม่
ขั้นที่ 1 ประเมินความพึงพอใจของผู้ผลิต
ขั้นที่ 2 ประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภค
1.6 ประโยชน์ที่ได้รับ
1.6.1 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มีข้อด้านอัตลักษณ์ผ้าปักอัตลักษณ์ชาติพันธุ์
ม้ง ให้ศึกษาวิจัย
1.6.2 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ได้รูปแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าปักอัตลักษณ์
ชาติพันธุ์ม้งรูปแบบใหม่เพื่อออกแบบพัฒนา
1.6.3 ทราบถึงความพึงพอใจของผู้บริโภค ที่มีต่อผลิตภัณฑ์จากผ้าปักอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ม้ง ที่ศูนย์พัฒนาโครงการ
หลวงหนองหอย อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และสามารถนําไปพัฒนาเชิงพาณิชย์ได้
กลุ่มประชากร
กลุ่มประชากรที่ทําการศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มผู้ผลิตและผู้บริโภคผลิตภัณฑ์
ผ้าป้กอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ ในเขตพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ทําการศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ผ้าปักอัตลักษณ์
ชาติพันธุ์ ในเขตพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 246 คน โดยแบ่งเป็น
กลุ่มที่ 1 การคัดเลือกกลุ่มผลิตผ้าปักปักอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ม้ง บริเวรดอยปุย และโครงการหลวงหนองหอย
เนื่องจาก 2 กลุ่มนี้ เป็นกลุ่มที่ได้รับการส่งเสริมจากโครงการหลวง เป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็ง จํานวนสมาชิกกลุ่มจํานวน 32คน
กลุ่มที่ 2 การคัดเลือกกลุ่มผู้สนใจ โดย การสุ่มแบบเจาะจง โดยเลือกสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่
ที่มีร้านค้าจําหน่ายสินค้าของที่ระลึก ซึ่งได้แก่ ดอยปุย ดอยสุเทพ โครงการหลวงหนองหอย จํานวน 214 คน
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ขั้นตอนการวิจัยเพื่อศึกษาและออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าปักอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ม้ง
ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของผ้าปักชาติพันธุ์ม้ง
สร้างแบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม และตารางวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์
สรุปข้อมูลในการศึกษาลักษณะของผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ
แนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ
ไม่ผ่าน

ผ่าน

ประเมินแนวความคิดการ
ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ
ต้นแบบแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ
สร้างแบบ/แบบสอบถาม

ไม่ผ่าน

ตรวจสอบเครื่องมือโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผ่าน
ประเมินความความพึงพอใจ
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

สรุปผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ผ้าปักอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ม้ง
เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าปักอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ม้ง และ เพื่อประเมินความพึงพอใจของสนใจ ที่มีต่อผลิตภัณฑ์
จากผ้าปักอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ม้งสรุปผลได้ดังนี้
1. การศึกษาอัตลักษณ์ผ้าปักอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ม้ง
อัตลักษณ์ด้านการปักผ้า ของชาติพันธุ์เป็นการจํากัดความ ตามนามธรรมในกลุ่มชาติพันธุ์ม้งเพศหญิงเท่านั้น คือ “หญิง
อาภัพ” เนื่องจากการดํารงชีวิตของหญิงสาวชาติพันธุ์ม้ง ผู้หญิงจะต้องเป็นคนที่ทํางานในทุกๆด้าน ทั้งงานภายในบ้าน การทําไร่
และรวมไปถึงการดูแลครอบครัว โดยเฉพาะการทอผ้า ปักผ้า ซึงเป็นการแสดงออกหน้าตาทางสังคมชาติพันธุ์ม้งในงานเทศการปี
ใหม่อีกด้วย และการปักผ้าเป็นสิ่งที่บรรพบุรุษสร้างและคิดค้นขึ้น และสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน และนอกจากทอผ้าเพื่อใช้เอง
ในครัวเรือนแล้ว ยังสามารถนํามาเป็นอาชีพเสริม การทอผ้าและปักผ้าเป็นการทอและปักที่ช้ามาก เนื่องจาก
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อุปกรณ์ที่ใช้มีขนาดเล็ก อัตลักษณ์ผ้าปักอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ม้ง สามารถแบ่งได้เป็น 4 ด้าน ได้แก่
ด้านวัสดุ คือผ้าต้องทําจากใยกัญชง ที่ใช้ส่วนเปลือกของลําต้นมาลอกออกและปั่นเป็นเส้นเพื่อทอเป็นผืนผ้า

ภาพ 1 แสดงข้อมูลด้านวัสดุที่ใช้ทอผ้าอัตลักษณ์ผ้าปักอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ม้ง
ที่มา : นางสาวสุธิษา ศรพรหม, 21 ตุลาคม 2555
ด้านการเขียนลายเทียนขี้ผึ้ง คือมีการเขียนเทียนขี้ผึ้งลงบนพื้นผ้า ตามลวดลายดั้งเดิมแต่โบราณ โดยใช้มือเขียนมิใช่การ
ใช้แม่พิมพ์

ภาพ 2 แสดงข้อมูลด้านการเขียนลายเทียนขี้ผึ้งที่ใช้ผลิตผ้าผ้าปักอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ม้ง
ที่มา : นางสาวสุธิษา ศรพรหม, 20 ตุลาคม 2555
ด้านสี คือการทําสีผ้าทอจะให้สีจากครามในการย้อมผ้า สีที่ได้จะออกมาคือสีกรมท่า และสีดําส่วนสีเส้นได้ที่นํามาปัก
ลวดลาย นิยมใช้สี แดง เหลือง ส้ม ฯ

ภาพ 3 แสดงข้อมูลด้านสีเนื้อผ้า และสีด้ายที่ใช้ปักผ้า ผ้าปักอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ม้ง
ที่มา : นางสาวสุธิษา ศรพรหม, 23 ตุลาคม 2555
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ด้านลายปัก คือการปักลวดลายแบบนับช่องแล้วไขว่เส้นด้ายสลับไปมาตามรูปแบบลวดลายที่ต้องการปัก

ภาพ 4 แสดงข้อมูลด้านวิธีปักลาย ผ้าปักอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ม้ง
ที่มา : เกศินี ศรีรัตน์, 2554
2. ผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าปักอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ม้ง
ผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าปักอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ม้งโดยแบ่ง
ออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านประโยชน์ใช้สอย ด้านความงามทางศิลปะ ด้านคุณสมบัติทางวัสดุและเศรษฐกิจ และด้านแบบอย่าง
และวัฒนธรรมสามารถสรุปได้ ดังนี้
ดําเนินการออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าปักอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ม้งชุมชนหนองหอย ตําบลแม่แรม อําเภอแม่ริม จังหวัง
เชียงใหม่ ตามการวิเคราะห์ตลาด ได้แก่ จําหน่ายผลิตภัณฑ์ตามแหล่งท่องเที่ยวสําคัญๆจากนั้นประเมินความเหมาะสมโดย
ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการออกแบบและการผลิต จํานวน 5 ท่าน
รูปแบบที่ 1 ชุดเบาะรองนั่งและหมอนอิงทรงกลม
กลุ่มผู้ใช้ : บุคคลทั่วไป ใช้สําหรับรองนั่ง รองหลัง และวางแขน ใช้ตกแต่งบ้านอาศัย ผลิตจากผ้าใยกัญชงเขียนลาย
เทียนแต่งสีด้วยไหมพรม ต่อผ้าพื้นสีขาว และตกแต่งลายปัก ตัดเย็บแบบซิบรูดเก็บ

ภาพ 5 รูปแบบการออกแบบที่ 1 ชุดเบาะรองนั่งและหมอนอิงทรงกลม
ที่มา : นางสาวสุธิษา ศรพรหม, 10 ตุลาคม 2556
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รูปแบบที่ 2 ชุดเบาะรองนั่งและหมอนอิงทรงดอกไม้
กลุ่มผู้ใช้ : บุคคลทั่วไป ใช้สําหรับรองนั่ง รองหลัง และวางแขน ใช้ตกแต่งบ้านอาศัย ผลิตจากผ้าใยกัญชงเขียนลาย
เทียนแต่งสีด้วยไหมพรม ต่อผ้าพื้นสีดํา และตกแต่งลายปัก ตัดเย็บแบบซิบรูดเก็บ

ภาพ 6 รูปแบบการออกแบบที่ 2 ชุดเบาะรองนั่งและหมอนอิงทรงดอกไม้
ที่มา : นางสาวสุธิษา ศรพรหม, 10 ตุลาคม 2556
รูปแบบที่ 3 ชุดเบาะรองนั่งและหมอนอิงทรงเหลี่ยม
กลุ่มผู้ใช้ : บุคคลทั่วไป ใช้สําหรับรองนั่ง รองหลัง และวางแขน ใช้ตกแต่งบ้านอาศัย ผลิตจากผ้าใยกัญชงเขียนลาย
เทียนแต่งสีด้วยไหมพรม ต่อผ้าพื้นสีกรม ตกแต่งลายปัก และแต่งมุมด้วยภู่จากใยฝ้าย ตัดเย็บแบบซิบรูดเก็บ

ภาพ 7 รูปแบบการออกแบบที่ 3 ชุดเบาะรองนั่งและหมอนอิงทรงเหลี่ยม
ที่มา : นางสาวสุธิษา ศรพรหม, 10 ตุลาคม 2556
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ผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าปักอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ม้ง โดยแบ่ง
ออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านประโยชน์ใช้สอย ด้านความงามทางศิลปะ ด้านคุณสมบัติทางวัสดุและเศรษฐกิจ และด้านแบบอย่าง
และวัฒนธรรมสามารถสรุปได้ ดังนี้
ตาราง 1 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลของการประเมินผลิตภัณฑ์จากผ้าปักอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ม้ง
จํานวน 3 รูปแบบ ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ โดยพิจารณารูปแบบที่มีความเหมาะสม และข้อเสนอแนะ
เพื่อนํามาพัฒนาสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์
รายการประเมินโดย
ผู้เชี่ยวชาญ

รูปแบบที่1
(n=5)
S.D.
x

1 ประโยชน์ใช้สอย
1.1 ผลิตภัณฑ์มีประโยชน์ 3.80
ใช้สอยเหมาะสมกับราคา

ระดับ
ความ
เหมาะสม

รูปแบบที่ 2
(n=5)
S.D.
x

ระดับ
ความ
เหมาะสม

รูปแบบที่3
(n=5)
S.D.
x

ระดับ
ความ
เหมาะสม

0.84 มาก

3.60 0.55 มาก

4.60 0.55 มากที่สุด

1.2 ผลิตภัณฑ์สามารถใช้ 4.20
งานได้อย่างคุ้มค่า

1.10 มาก

3.80 0.45 มาก

4.60 0.55 มากที่สุด

1.3 ผลิตภัณฑ์มีประโยชน์ 3.80
ใช้สอยที่เหมาะกับรูปร่าง
ผลิตภัณฑ์

0.45 มาก

3.40 0.55 มาก

4.20 0.45 มากที่สุด

รวม
2 ความงามทางศิลปะ
2.1 ผลิตภัณฑ์มีความงาม
ทางด้านโครงสร้าง
2.2 ผลิตภัณฑ์มีความงาม
ทางด้านรูปทรง
2.3 ผลิตภัณฑ์มีความงาน
ทางด้านสี

3.93

0.79 มาก

3.60 0.51 มาก

4.47 0.51 มาก

3.80

0.45 มาก

3.40 0.55 มาก

4.80 0.45 มากที่สุด

4.00

0.71 มาก

4.00 0.71 มาก

4.60 0.55 มากที่สุด

3.80

0.45 มาก

3.80 0.45 มาก

4.60 0.55 มาก

2.4 ผลิตภัณฑ์มีความงาน 4.40
ทางด้านลวดลายผ้า
รวม
4.00

0.55 มาก

3.40 0.55 ปานกลาง 4.40 0.55 มาก

0.54 มาก

3.65 0.56 มาก
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ตาราง 1 (ต่อ)
รายการประเมินโดย
ผู้เชี่ยวชาญ

รูปแบบที่ 1
(n=5)
S.D.
x

3 คุ ณ สมบั ติ ท างวั ส ดุ
และเศรษฐกิจ
3.1 มีคุณค่าในตัวเอง
4.20
3.2 เหมาะสมกั บ การ 3.60
ผลิต
รวม
3.90
4 แบบอย่างและวัฒนธรรม
4.1 แสดงความเป็น
3.60
อัตลักษณ์ชาติพันธุ์ม้ง
4.2 ออกแบบได้ อ ย่ า ง 4.20
เหมาะสมกับภาพการณ์
รวม
3.90
รวม 3 ด้าน
3.95

ร ะ ดั บ รูปแบบที่ 2 ร ะ ดั บ รูปแบบที่ 3 ร ะ ดั บ
ความ
(n=5)
ความ
(n=5)
ความ
เหมาะสม x
S.D. เหมาะสม x
S.D. เหมาะสม

0.45 มาก
0.55 มาก

3.80
4.00

0.45 มาก
0.71 มาก

4.60
4.60

0.55 มากที่สุด
0.55 มากที่สดุ

0.50 มาก

3.90 0.58 มาก

4.60

0.55 มากที่สุด

0.55 มาก

3.60

0.55 มาก

4.40

0.55 มาก

0.45 มาก

4.40

0.55 มาก

4.40

0.55 มาก

0.50 มาก
0.59 มาก

4.00 0.55 มาก
3.75 0.55 มาก

4.40
4.53

0.55 มาก
0.53 มากทีส่ ุด

ด้านประโยชน์ใช้สอย ประเภทที่ 3 มีค่าเฉลี่ย 4.47 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 มีความเหมาะสมมาก ด้านความ
งามทางศิลปะ ประเภทที่ 3 มีค่าเฉลี่ย 4.60 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 มีความเหมาะสมมากที่สุด ด้านด้านคุณสมบัติทาง
วัสดุและเศรษฐกิจ ประเภทที่ 3 มีค่าเฉลี่ย 4.60 ค่า ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55 มีความเหมาะสมมากที่สุด และด้านแบบอย่าง
และวัฒนธรรม รูปแบบที่3 มีค่าเฉลี่ย 4.40 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55 ดังตารางที่ 1

ภาพ 8 ต้นแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าปักอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ ชุดเบาะรองนั่งและหมอนอิง
ที่มา : นางสาวสุธิษา ศรพรหม, 16 ตุลาคม 2556
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3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์จากผ้าปักอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ม้ง
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภค ที่มีต่อผลิตภัณฑ์จากผ้าปักอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ม้ง
สรุปได้ ดังนี้
ตาราง 2 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลของการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่สนใจ ต่อผลิตภัณฑ์จากผ้า
ปักอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ม้ง
S.D. ระดับ
S.D. ร ะ ดั บ
x
x
ที่
รายข้อ
ความพึ่ง n = 214
ความพึ่ ง
n = 32
พอใจ
พอใจ
1. ความสวยงามน่าใช้
1.1 ผลิตภัณฑ์มีความงามทางด้านโครงสร้าง
3.97 0.63 มาก
4.10 0.74 มาก
1.2 ผลิตภัณฑ์มีความงามทางด้านรูปทรง
3.72 0.70 มาก
3.90 0.72 มาก
1.3 ผลิตภัณฑ์มีความงานทางด้านสี
4.03 0.50 มาก
4.06 0.63 มาก
1.4 ผลิตภัณฑ์มีความงามทางด้านลวดลายผ้า
3.86 0.74 มาก
3.92 0.71 มาก
รวมด้านความสวยงามน่าใช้
3.90 0.64 มาก
4.00 0.71 มาก
2. วัสดุ
2.1 ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ช้ วั ส ดุ ที่ มี คุ ณ ภาพของวั ส ดุ ที่ 3.90 0.72 มาก
3.90 0.68 มาก
นํามาผลิต
2.2 ผ ลิตภัณฑ์ใช้วัสดุในท้องถิ่นได้อย่างคุ้มค่า 3.72 0.92 มาก
3.89 0.76 มาก
2.3 ผลิตภัณฑ์แสดงถึงอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ม้ง
3.66 0.86 มาก
3.81 0.75 มาก
รวมด้านวัสดุ

3.76

0.83

มาก

3.87

0.73

มาก

3.62

0.78

มาก

3.74

0.68

มาก

3.76
3.48

0.91
0.51

มาก
3.80
ปานกลาง 3.67

0.75
0.60

มาก
มาก

3.62
3.76

0.73
0.74

มาก
มาก

0.60
0.70

มาก
มาก

3. ราคาพอสมควร
3.1 ผลิตภัณฑ์มีประโยชน์ใช้สอยเหมาะสมกับ
ราคา
3.2 ผลิตภัณฑ์สามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่า
3.3 ผลิตภัณฑ์มีประโยชน์ใช้สอยที่เหมาะสมรูป
ร่างผลิตภัณฑ์
รวมด้านราคาพอสมควร
รวมทั้ง 3 ด้าน

3.74
3.87

จากตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลของการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่สนใจ ต่อ
ผลิตภัณฑ์จากผ้าปักอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ม้ง
กลุ่มที่ 1 กลุ่มผลิตผ้าปักชาติพันธุ์ม้ง จํานวน 32 คน มีค่าเฉลี่ยรวมที่ระดับของรายการประเมินได้ว่ามีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก ( x =3.76) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.74 มีค่าเฉลี่ยรวมที่ระดับของรายการประเมินได้ว่ามีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้เก่ ด้านความสวยงามน่าใช้ ด้านวัสดุ และด้านราคาพอสมควร สามารถอธิบายโดยแบ่งเป็น
รายด้าน ดังต่อไปนี้
ด้านความสวยงามน่าใช้มีค่าเฉลี่ยรวมที่ระดับของรายการประเมินได้ว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก( x =3.90)
และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.70เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผลิตภัณฑ์มีความงานทางด้านสี มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด( x =4.03)
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50รองลงมาคือผลิตภัณฑ์มีความงามทางด้านโครงสร้าง( x =3.97) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.78
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ด้านวัสดุ มีค่าเฉลี่ยรวมที่ระดับของรายการประเมินได้ว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก( x =3.76) และมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.83 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผลิตภัณฑ์ใช้วัสดุที่มีคุณภาพของวัสดุที่นํามาผลิต ( x =3.90) ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.72 รองลงมาคือ ผลิตภัณฑ์ใช้วัสดุในท้องถิ่นได้อย่างคุ้มค่า ( x =3.76) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.83
ด้านราคาพอสมควร มีค่าเฉลี่ยรวมที่ระดับของรายการประเมินได้ว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x =3.62) และมี
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.73 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผลิตภัณฑ์สามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่า มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
( x =3.76) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.91 รองลงมาคือผลิตภัณฑ์มีประโยชน์ใช้สอยเหมาะสมกับราคา ( x =3.62) ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.91
กลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้สนใจ จํานวน 214 คน มีค่าเฉลี่ยรวมที่ระดับของรายการประเมินได้ว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
( x =3.87) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70 มีค่าเฉลี่ยรวมที่ระดับของรายการประเมินได้ว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 3 ด้าน ได้เก่ ด้านความสวยงามน่าใช้ ด้านวัสดุ และด้านราคาพอสมควร สามารถอธิบายโดยแบ่งเป็นรายด้าน
ดังต่อไปนี้
ด้านความสวยงามน่าใช้ มีค่าเฉลี่ยรวมที่ระดับของรายการประเมินได้ว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x =3.90)
และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความงามทางด้านโครงสร้างมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( x =4.10)
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.74 รองลงมาคือ ความงามทางด้านสี ( x =4.06) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61
ด้านวัสดุ มีค่าเฉลี่ยรวมที่ระดับของรายการประเมินได้ว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก( x =3.87) และมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.73 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผลิตภัณฑ์ใช้วัสดุที่มีคุณภาพของวัสดุที่นํามาผลิต ( x =3.90) ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.68 รองลงมาคือ ผลิตภัณฑ์ใช้วัสดุในท้องถิ่นได้อย่างคุ้มค่า ( x =3.89) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.76
ด้านราคาพอสมควร มีค่าเฉลี่ยรวมที่ระดับของรายการประเมินได้ว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x =3.74) และมี
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผลิตภัณฑ์สามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่า มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
( x =3.80) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.73 รองลงมาคือผลิตภัณฑ์มีประโยชน์ใช้สอยเหมาะสมกับราคา ( x =3.74) ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.60
อภิปรายผล
การศึกษาอัตลักษณ์ผ้าปักอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ม้ง อัตลักษณ์ด้านการปักผ้า ของชาติพันธุ์เป็นการจํากัดความ ตาม
นามธรรมในกลุ่มชาติพันธุ์ม้งเพศหญิงเท่านั้น คือ “หญิงอาภัพ” เนื่องจากการดํารงชีวิตของหญิงสาวชาติพันธุ์ม้ง ผู้หญิงจะต้อง
เป็นคนที่ทํางานในทุกๆด้าน ทั้งงานภายในบ้าน การทําไร่ และรวมไปถึงการดูแลครอบครัว โดยเฉพาะการทอผ้า ปักผ้า ซึงเป็น
การแสดงออกหน้าตาทางสังคมของกลุ่มชาติพันธุ์ม้งในงานเทศการสําคัญ เช่นงานปีใหม่ม้ง อีกด้วย และการปักผ้าเป็นสิ่งที่บรรพ
บุรุษสร้างและคิดค้นขึ้น และสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน และนอกจากทอผ้าเพื่อใช้เองในครัวเรือนแล้ว ยังสามารถนํามาเป็น
อาชีพเสริม การทอผ้าและปักผ้าเป็นการทอและปักที่ช้ามาก เนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้มีขนาดเล็กและขั้นตอนในการทําคือผ้าต้องทํา
จากใยกัญชง ที่ใช้ส่วนเปลือกของลําต้นมาลอกออกและปั่นเป็นเส้นเพื่อทอเป็นผืนผ้า การเขียนลายเทียนขี้ผึ้ง คือมีการเขียนเทียน
ขี้ผึ้งลงบนพื้นผ้า ตามลวดลายดั้งเดิมแต่โบราณ สีได้จากครามในการย้อมผ้า สีที่ได้จะออกมาคือสีกรมท่า และสีดําส่วนสีเส้นได้ที่
นํามาปักลวดลาย นิยมใช้สี แดง เหลือง ส้ม ฯลวดลายปัก มาจาการสังเกตสิ่งรอบตัว แล้วนํามาประยุกต์ให้เกิดเป็นลวดลายอัต
ลักษณ์ผ้าปักอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ม้ง โดยการปักลวดลายแบบนับช่องแล้วไขว่เส้นด้ายสลับไปมาตามรูปแบบลวดลายที่ต้องการปัก
การประเมินความเหมาะสมของผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ แบ่งเป็น 4 ด้าน คือ
ด้านประโยชน์ใช้สอย ด้านความงามทางศิลปะ ด้านคุณสมบัติทางวัสดุและเศรษฐกิจ และด้านแบบอย่างและวัฒนธรรม สามารถ
อภิปรายผลได้ว่า ผลิตภัณฑ์จากผ้าปักอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ม้ง รูปแบบ ผู้เชี่ยวชาญได้ประเมิน 4 ด้าน คือ ด้านประโยชน์ใช้สอย
ด้านความงามทางศิลปะ มีความเหมาะสมมากที่สุดเนื่องจาก ผลิตภัณฑ์มีประโยชน์ใช้สอยเหมาะสมกับราคา และสามารถใช้งาน
ได้อย่างคุ้มค่ามีความงามทางด้านโครงสร้าง และทางด้านรูปทรง มีคุณค่าในตัวเอง และเหมาะสมกับการผลิต และแสดงถึงความ
เป็นอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ม้ง ซึ่งสอดคล้องกับ มนตรี ยอดบางเตย (2538) และวิรุณ ตั้งเจริญ(2527) ในการประเมินการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ด้านประโยชน์ใช้สอย ต้องพิจารณาจาก ผลิตภัณฑ์มีประโยชน์ใช้สอยเหมาะสมกับราคาและการใช้งาน ความประณีต
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ในการผลิตและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านความสวยงาม พิจารณาจาก ความสวยงาม
ทางด้านรูปทรง โครงสร้าง ด้านลวดลายผ้า และการเลือกใช้สี มีอัตลักษณ์น่าสนใจมีคุณค่าและมีความเหมาะสมตามลักษณะ
ประเภทของผลิตภัณฑ์ ซึ่งสอดคล้องกับ แก่นจันทร์ มะลิซอ(2546) ด้านคุณสมบัติทางวัสดุและเศรษฐกิจ พิจารณาจาก การมี
คุณค่าในตัวเอง และเหมาะสมกับการผลิต ซึ่งสอดคล้องกับ วิรุณ ตั้งเจริญ (2527) ที่กล่าวไว้ว่า ออกแบบแล้ว สามารถผลิตได้
สะดวกรวดเร็ว ประหยัดวัสดุ ค่าแรง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้านแบบอย่างและวัฒนธรรม พิจารณาจากแสดงความเป็นอัตลักษณ์
ชาติพันธุ์ม้ง และออกแบบได้อย่างเหมาะสมกับสภาพการณ์ นอกจากการออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อประโยชน์ใช้สอยแล้ว การ
ออกแบบให้มีความเป็น อัตลักษณ์ชาติพันธุ์ม้ง ซึ่งสอดคล้องกับประไพ ทองเชิญ (2549)
การประเมินความพึงพอใจของสนใจ ที่มีต่อผลิตภัณฑ์จากผ้าปักอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ม้ง
แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ด้านความสวยงามน่าใช้ มีมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ สาธร คันธโชติ (2528) ที่
กล่าวไว้ว่า การออกแบบ ต้องออกแบบให้ผลิตภัณฑ์มีรูปร่างขนาด สีสัน สวยงามน่าใช้ ชวนซื้อ ด้านวัสดุ มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ ประไพ ทองเชิญ (2549) ที่กล่าวไว้ว่า ใช้เส้นใยธรรมชาติ ใช้สีธรรมชาติ ทอด้วยกี่พื้นบ้าน และใช้
เครื่องมือที่พัฒนาเป็นเครื่องทุ่นแรงแบบพื้นบ้าน ทําด้วยมือทุกขั้นตอน ผืนผ้ามีเรื่องราว บอกลักษณะเฉพาะถิ่น มีความเป็นกลุ่ม
เป็นผู้ผลิต กระบวนการผลิตมีความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ผลิต ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม ด้านราคาพอสมควร มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ สาธร คันธโชติ (2528)หากเรารู้จักเลือกใช้วัสดุที่ดีแล้ว จะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีราคาพอสมควร
ตามความต้องการของท้องตลาด

ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยเรื่อง การศึกษาและออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าปักอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ม้ง ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
ข้อเสนอแนะการนําไปใช้
สามารถใช้งานได้หลากลายสถานที่ เช่น การนําไปใช้ร่วมกับเฟอร์นิเจอร์อื่นที่มีอยู่แล้วภายในบ้านพักอาศัย
อาทิเช่น การนําเบาะรองนั่งไปวางบนเก้าอี้ไม้ที่มีอยู่แล้วภายในบ้าน หรืออาจจะนําไปเป็นเบาะรองนั่งวางกับพื้นก็ได้ความ
ต้องการของผู้ใช้งานสามารถปรับเปลี่ยนลวดลาย ที่นํามาใช้ได้
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรศึกษาเทรนด์แฟชั่น ต่างๆ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความทันสมัย และเป็นที่ต้องการของตลาดให้มากขึ้นควรศึกษา
ร่วมมือกันระหว่าง นักออกแบบ คนในชุมชน และภาครัฐ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์ 2) เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจภาพวาดฝาผนังแบบดิจิทัลเพ้นท์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 1) ภาพ
ฝาผนังแบบดิจิทัลเพ้นท์ 2) แบบประเมินภาพวาดฝาผนังแบบดิจิทัลเพ้นท์ สําหรับผู้เชี่ยวชาญ 2) แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของกลุ่มตัวอย่างหลังชมภาพวาดฝาผนังแบบดิจิทัลเพ้นท์ คือ นิสิตระดับปริญญาตรีหลักสูตรคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม
จํานวน 117 คน
ผลการวิจัย มีดังนี้
1) ตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์ มีลักษณะดังต่อไปนี้
1.1 พระราม คือกําเนิดเป็นพระราชโอรสของท้าวทศรถกับนางเกาสุริยา
1.2 หนุมาน คือเป็นลิงเผือก มีเขี้ยวแก้วอยู่กลางเพดานปาก ใช้ตรีเพชรเป็นอาวุธ
1.3 ทศกัณฐ์ เป็นอสูรบุตรของท้าวลัสเตียนกับนางรัชฎา กลับชาติมาเกิด
2) องค์ประกอบภาพฝาผนังแบบดิจิทัลเพ้นท์ โดยคํานึงถึงสิ่งสําคัญดังต่อไปนี้
2.1 สัดส่วนที่เป็นมาตรฐาน
22. ดุลยภาพแบบสมมาตรและความสมดุลแบบซ้ายขวาเหมือนกัน
2.3 จังหวะลีลา
2.4 การเน้น
2.5 เอกภาพ
3) กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจหลังชมภาพฝาผนังแบบดิจิทัลเพ้นท์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ผลการวิจัยพบว่า นิสิตมีความพึงพอใจต่อการออกแบบและจัดองค์ประกอบภาพฝาผนังแบบดิจิทัลเพ้นท์ เนื่องจาก
ความเห็นของผู้ชมนั้นทําให้ทราบถึงความต้องการต่างๆ เส้น สี แสง-เงา รูปร่าง รูปทรง โดยผู้ชมให้ความสนใจและเห็นว่าการ
ออกแบบภาพฝาผนังแบบดิจิทัลเพ้นท์ 3 มิติ จะเป็นแหล่งเรียนรู้ค้นคว้าด้านภาพวาดจิตกรรมไทยฝาผนัง เรื่องรามเกียรติ์
คําสําคัญ : ภาพวาดฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์ การออกแบบ ดิจิทัลเพ้นท์
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ABSTRACT
This research thoughtfully 1) investigates and analyzes the characters of the Ramayana; 2) examines
the participant’s satisfaction toward the painting. Three types of research tools were applied including: 1)
the digital mural painting; 2) the evaluation form on the digital mural painting; and 3) the evaluation form
on the participant’s satisfaction after seeing the painting. The participant was a group of 117 undergraduate
students in a bachelor program in Computer Animation and Game.
The findings were found as follows.
1) The characters of the Ramayana:
1.1 Phra Ram – Born as a son of King Tosaros and Nang Bhao Suriya
1.2 Hanuman – The white monkey with crystal fang growing on his palate
1.3 Tossakan – The monster, reincarnated as a son of King Lastian and Nang Ratchada
2) Composition of the digital mural painting based on the following factors:
2.1 Standard ratio
2.2 Balance and symmetry between left and right.
2.3 Movement and style
2.4 Unity
3) The participant’s satisfaction score was high after they saw the painting.
In sum, the participant were satisfied with the design and composition of the digital mural painting
since it was based on the audience’s needs regarding line, color, light and shadow, and shape. Therefore, the
participant all agreed that the painting is a fruitful resource for the study on Thai mural painting of the
Ramayana.
Keyword: The Ramayana Mural Painting, Design, Digital Paint

บทนํา
งานจิตรกรรมฝาผนังแรกที่สุดสร้างเมื่อ 1500 ก่อนคริสต์ศักราชที่พบที่เกาะครีต ใน ประเทศกรีซ ชิ้นที่สําคัญที่สุด
เรียกว่า “The Toreador” ซึ่งเป็นเรื่องราวของพิธีศักดิ์สิทธิ์ที่คนกระโดดข้ามหลังวัว งานชิ้นอื่นๆที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ก็มีพบ
ในบริเวณเมดิเตอร์เรเนียนโดยเฉพาะใน ประเทศอียิปต์ และประเทศโมร็อกโก งานจิตรกรรมฝาผนังที่พบมากในประเทศอียิปต์ก็
เป็นงานที่พบในสุสานที่ฝังศพและจะใช้วิธีวาดบนปูนแห้ง แต่ที่มาของจิตรกรรมฝาผนังเหล่านี้ยังเป็นที่สันนิษฐานกันอยู่
สําหรับเรื่องรามเกียรติ์ ของไทยนั้น มีมาแต่สมัยอยุธยา ในสมัยกรุงธนบุรี สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ได้ทรงพระราชนิพนธ์
สําหรับให้ละครหลวงเล่น ปัจจุบันมีอยู่ไม่ครบ ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าโลกมหาราช ได้ทรงพระ
ราชนิพนธ์ขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องรามเกียรติ์ ซึ่งมีมาแต่เดิมให้ครบถ้วน สมบูรณ์ตั้งแต่ต้นจนจบต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ
หล้านภาลัย ได้ทรงพระราชนิพนธ์เพื่อใช้เล่นละคร จึงมิได้ทรงพระราชนิพนธ์ใหม่ทั้งเรื่อง ทรงเลือกเฉพาะตอนที่จะนํามาแสดง
ละครได้เท่านั้น บางตอนทรงนิพนธ์ใหม่ทั้งเรื่อง ทรงเลือกเฉพาะตอนที่จะนํามาแสดงละครได้เท่านั้น บางตอนทรงพระราชนิพนธ์
เอง บางตอนก็โปรดเกล้า ให้สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ และกรมหมื่นกวีพจน์สุปรีชา ตรวจชําระและจัดพิมพ์ในงานพระ
ราชกุศลฉลองพระตําหนักจิตรดารโหฐาน เมื่อ พ.ศ. 2456 และทรงพระราชนิพนธ์คํา นําไว้ว่าเป็นหนั งสือที่อ่านไม่เบื่อ เป็ น
ภาษาไทยที่ดี และเป็นหนังสือสําคัญของชาติ
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง ที่เก่าแก่และงดงามมีค่านั้น มีอยู่มากเท่าที่เหลืออยู่ เช่น จิตรกรรมฝาผนังวัดเชิงท่า จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา หรือ จิตรกรรมฝาผนังวัดสุวรรณาราม ริมคลองบางกอกน้อย ธนบุรี หรือ ที่วัดใหญ่ เพชรบุรี เป็นต้น
ในบรรดาจิตรกรรมฝาผนังไทย ที่เป็นมรดกตกทอดมาแต่กาลบรรพบุรุษนั้น จิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์ ในวัดพระ
ศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้ว กรุงเทพมหานคร นับว่าเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย และแปลกกว่าจิตรกรรมฝาผนังที่เคยมีมา
ก่อน ทั้งนี้ดังที่ได้กล่าวแล้วว่า ภาพจิตรกรรมฝาผนังของไทยส่วนมากนั้น มักจะเป็นพุทธประวัติหรือทศชาติชาดก อันเป็นเรื่อง
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เกี่ยวกับชาติปางก่อนของพระพุทธองค์ ก่อนที่จะเสวยชาติเป็นกษัตริย์ และเสด็จออกบวชจนตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า การเขียน
ภาพจิตรกรรมฝาผนังในเรื่องราวทํานองนี้ขึ้น ก็เขียนเพื่อเป็นพุทธบูชาหรือให้ชาวพุทธทราบความเป็นมาของพระศาสดาของ
ตัวเอง ส่วนภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์ในวัดพระแก้วนั้น เป็นเรื่องราววรรณคดีเก่าแก่จากเรื่องรามายณะของอินเดีย
เรื่องราวของจิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์ในวัดพระแก้วนี้ น่าสนใจ จึงขอนําประวัติความเป็นมาแต่ดั้งเดิม วัดพระ
แก้วหรือวัดพระศรีรัตนศาสดาราม แห่งนี้ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระปฐมบรมราชวงศ์จักรี ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้า ให้สร้างขึ้นพร้อมกับการสร้างกรุงเทพมหานคร เมื่อปีพุทธศักราช 2325 เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณี
รัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกต พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของไทยที่ไปตกอยู่ ณ เมืองเวียงจันทน์ ประเทศลาว นับเป็นเวลาหลาย
ร้อยปี และพระองค์ทรงอัญเชิญกลับมา เมื่อทรงทําศึกมีชัยเหนือเวียงจันทน์ เมื่อปีพุทธศักราช 2321 ในสมัยกรุงธนบุรี ครั้นเมื่อ
พระองค์เสด็จขึ้นเสวยราชย์แล้ว ทรงย้ ายราชธานีจ ากกรุง ธนบุรี มาสร้างใหม่ ณ กรุงเทพฯ จึง มีการสร้างวัดพระแก้วขึ้นใน
พระบรมมหาราชวัง เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตดังกล่าว
ภาพสามมิติ คือ การวาดภาพโดยการนําพื้นผิวแต่ละด้านของชิ้นงานมาเขียนประกอบกันเป็นรูปเดียว ทําให้สามารถ
มองเห็นลักษณะรูปร่าง พื้นผิว สี ความเหมือนจริง ได้ทั้งความกว้าง ความยาว และความหนาของภาพ ทําให้ภาพสามมิติมีลักษณะ
คล้ายกับการมองชิ้นงานจริง ภาพสามมิติที่วาดในงานออกแบบมีหลายประเภท แต่ละประเภทก็มีความแตกต่างกันในการวาง
มุมมองการวาด และขนาดของพื้นที่จริง กับขนาดพื้นที่ในการออกแบบซึ่งผู้ออกแบบต้องศึกษาลักษณะของภาพสามมิติแต่ละ
ประเภทต่างๆ ให้เข้าใจ เพื่อสามารถปฏิบัติการออกแบบภาพ 3 มิติ ได้อย่างสมจริง
ผู้วิจัยจึงศึกษาและออกแบบภาพวาดฝาผนังแบบดิจิทัล 3 มิติ กรณีศึกษาวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์
ศิลปะภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์ ให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง และยังเป็นการเผยแพร่ศิลปะภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่อง
รามเกียรติ์ ให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. ศึกษาอัตลักษณ์ของตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์ เพื่อสร้างภาพวาดฝาผนังด้วยเทคนิคการวาดภาพแบบดิจิทัล 3 มิติ
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจและประเมินคุณภาพด้านความสวยงามของภาพวาดฝาผนังแบบดิจทิ ัล 3 มิติ

วิธีดําเนินการวิจัย
1. การออกแบบภาพวาดฝาผนังแบบดิจิทัล 3 มิติกรณีศึกษาวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ ด้วยเทคนิคการวาดภาพแบบดิจิทัล 3 มิติ
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก
2. มีตัวละครหลัก
2.1 พระราม คือ พระนารายณ์อวตาร (แบ่งภาค) ลงมา ถือกําเนิดเป็นพระราชโอรสของท้าวทศรถ กับ นางเกาสุริยา เพื่อ
จะปราบทศกัณฐ์ พระรามมีพระอนุชาต่างพระมารดา 3 พระองค์ คือ พระพรต พระลักษมณ์ และพระสัตรุต ซึ่งต่างก็มีความรัก
ใคร่กันอย่างมาก พระมเหสีของพระราม คือ นางสีดา พระรามมีกายสีเขียว สามารถปรากฏร่างเป็นพระนารายณ์มีสี่กรได้ อาวุธ
ประจําพระองค์ คือ ศร ซึ่งเป็นอาวุธวิเศษ ที่ได้ประทานมาจากพระอิศวร
2.2 หนุมาน เป็นลิงเผือก (กายสีขาว) มีลักษณะพิเศษ คือ มีเขี้ยวแก้วอยู่กลางเพดานปาก มีกุณฑลขนเพชร สามารถ
แผลงฤทธิ์ให้มีสี่หน้าแปดมือ แลหาวเป็นดาวเป็นเดือนได้ ใช้ตรีเพชร (สามง่าม) เป็นอาวุธประจําตัว (จะใช้เมื่อรบกับยักษ์ตัว
สําคัญๆ) มีความเก่งกล้ามาก สามารถแปลงกายหายตัวได้ ทั้งยังอยู่ยงคงกระพัน แม้ถูกอาวุธของศัตรูจนตาย เมื่อมีลมพัดมาก็จะ
ฟื้นขึ้นได้อีก เมื่อนางสวาหะถูกมารดาสาปให้ไปยืนตีนเดียวเหนี่ยวกินลม พระอิศวรจึงบัญชา ให้พระพายนําเทพอาวุธของพระองค์
ไปซัดเข้าปากของนาง นางจึงตั้งครรภ์และคลอดบุตรเป็นลิงเผือก เหาะออกมาจากปาก ได้ชื่อว่า หนุมาน หนุมานจึงถือว่าพระ
พายเป็นพ่อของตน หนุมานได้ถวายตัวเป็นทหารเอกของพระราม ช่วยทําการรบจนสิ้นสงคราม
2.3 ทศกัณฐ์ ทศกัณฐ์ เป็นกษัตริย์แห่งกรุงลงกา นับว่าเป็นตัวเอกของเรื่องรามเกียรติ์ มีกายสีเขียว มี 10 พักตร์ 20 กร
ทรงมงกุฏชัย ลักษณะปากแสยะ ตาโพลง
3. กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ได้จากกลุ่มกับผู้ประกอบการ จํานวน 30 คน และนิสิต จํานวน 117 คน รวม 80 คน จากนั้นแทนค่า
สูตรของ Yamane (1973) ได้กลุ่มตัวอย่าง 80 คน แล้วจึงทําการสุ่มตัวอย่างโดยบังเอิญ (accidental sampling) ณ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
138

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2559
___________________________________________________________________________________________
3.1 การพัฒนาและเก็บข้อมูล เป็นการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องของการออกแบบภาพวาดฝาผนังแบบดิจิทัล 3
มิติ เรื่องรามเกียรติ์ เพื่อนําไปออกแบบลวดลายกราฟิกในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ด้วยเทคนิค มิติ ศึกษาตัวแปรต้นและตัวแปรตาม
ดังนี้ แบ่งเป็น 2 ตอน ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้านความสวยงามและเสมือนจริง
3.2 ตัวแปรต้น ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ เพศ รายได้ ปัจจัยด้านความสวยงามและเสมือนจริงได้แก่ รูปทรง แสงเงา
มิติ จุดเด่น สี
3.3 ตัวแปรตาม คือ ปัจจัยในความพึงพอใจต่อภาพวาดฝาผนังแบบดิจิทัล 3 มิติ เรื่องรามเกียรติ์ ที่มีผลต่อการออกแบบ
ของนิสิตนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี
เมื่อได้ภาพวาดฝาผนังแบบดิจิทัล 3 มิติ วรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ ต้นแบบแล้วผู้วิจัยจึงทําการประเมินเพื่อศึกษาความคิดเห็น
ที่มีต่อภาพวาดฝาผนังแบบดิจิทัล 3 มิติ วรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ ในด้านต่างๆ โดยคณะผู้ประเมินประกอบด้วยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
และกลุ่มนิสิตนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี โดยใช้เกณฑ์วัดประเมินความพึงพอใจ ดังนี้
เกณฑ์การแปลความหมายคะแนนการประเมินบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ
ค่าเฉลี่ย
ระดับความคิดเห็น
4.51 – 5.00
เห็นด้วยมากที่สุด
3.51 – 4.50
เห็นด้วยมาก
2.51 – 3.50
เห็นด้วยปานกลาง
1.51 – 2.50
เห็นด้วยน้อย
0.00 – 1.50
เห็นด้วยน้อยที่สุด

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูล ก่อนการออกแบบ
สรุป ผลการวิ เคราะห์ ความคิดเห็น และความต้องการเกี่ยวกับการออกแบบภาพวาดฝาผนั ง 3 มิติ วรรณคดีเรื่อง
รามเกียรติ์ ด้วยเทคนิคการวาดภาพแบบดิจิทัล 3 มิติ
1.1 ทําการวิเคราะห์ข้อมูลภาคสนาม จากการลงพื้นที่จริง โดยใช้การวิเคราะห์และสังเคราะห์จากการถ่ายภาพวาด
ฝาผนัง 3 มิติ ต่างๆ และจากทฤษฏีการออกแบบองค์ประกอบศิลป์ที่รวบรวมได้ เพื่อหาข้อสรุปพื้นฐานในการพิจารณาออกแบบ
ได้แก่ เพื่อสะท้อนรูปแบบการสร้างสรรค์ภาพวาด 3 มิติ ที่ได้จากการสังเคราะห์มาจากภาพจิตรกรรมฝาผนังจากวัดพระศรีรัตน
ศาสดารามหรือวัดพระแก้ว ในรูปแบบภาพวาดฝาผนังด้วยเทคนิคการวาดภาพแบบดิจิทัล 3 มิติ โดยอาศัยพื้นที่ในมหาวิทยาลัย
มหาสารคามเป็นกรณีศึกษาในการสร้า งสรรค์ผลงานดิจิทัล 3 มิติ เรื่องรามเกียรติ์ตามที่ผู้ผู้วิจัยใด้พัฒนารูปแบบขึ้น มา ซึ่ง
ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ คือบริเวณตึกคณะวิทยาการสารสนเทศ
แนวคิดในการออกแบบ
กรอบแนวความคิดในการออกแบบภาพวาดฝาผนัง 3 มิติ วรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ ด้วยเทคนิคการวาดภาพแบบดิจิทัล
3 มิติ ตามหลักการออกแบบสื่อสื่อมฤมิตเบื้องต้น (สืบศิริ แซ่ลี้ : 2552) หลักการออกแบบหรือการจัดองค์ประกอบศิลปะ คือ การ
นําเอา เส้น รูปทรง ค่าของน้ําหนัก สี และพื้นผิว มาจัดวางลงในที่ว่าง ส่วนประกอบของการออกแบบได้มาปรากฏตัวอยู่ในที่ว่าง
ซึ่งได้กล่าวมาแล้วในข้างต้นในเรื่องของการสร้างภาพ 3 มิติ และ 3 มิติ ขึ้นในที่ว่างของภาพ ซึ่งเรียกว่าองค์ประกอบทางรูปธรรม
และยังมีองค์ประกอบทางนามธรรม ซึ่งหมายถึงเนื้อหาสาระอีกส่วนหนึ่งด้วย และในที่นี้จะกล่าวถึงหลักการออกแบบ ซึ่งเป็น
พื้นฐานของการสร้างงานศิลปะ

ภาพ 1 จําลองภาพวาดฝาผนัง 3 มิติ และหลักการออกแบบองค์ประกอบศิลป์
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ภาพ 2 จําลองภาพวาดฝาผนัง 3 มิติ และหลักการออกแบบองค์ประกอบศิลป์

ภาพ 3 จําลองภาพวาดฝาผนัง 3 มิติ และหลักการออกแบบองค์ประกอบศิลป์
ผลการศึกษาวิเคราะห์แนวทางในการออกแบบภาพวาดฝาผนัง 3 มิติ วรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ ด้วยเทคนิคการวาดภาพ
แบบดิจิทัล 3 มิติ
2.1 ผลงานออกแบบภาพวาดฝาผนัง 3 มิติ ชื่อ พระราม
1) พระรามมีกายสีเขียว
2) สามารถปรากฏร่างเป็นพระนารายณ์มีสี่กรได้
3) มีอาวุธประจําพระองค์ คือ ศร ซึ่งเป็นอาวุธวิเศษ ที่ได้ประทานมาจากพระอิศวร
2.2 ผลงานออกแบบภาพวาดฝาผนัง 3 มิติ ชื่อ หนุมาน เช่น
1) หนุมาน เป็นลิงเผือก (กายสีขาว)
2) มีเขี้ยวแก้วอยู่กลางเพดานปาก
3) มีกุณฑลขนเพชร สามารถแผลงฤทธิ์ให้มีสี่หน้าแปดมือ แลหาวเป็นดาวเป็นเดือนได้
4) มีตรีเพชร (สามง่าม) เป็นอาวุธประจําตัว (จะใช้เมื่อรบกับยักษ์ตัวสําคัญๆ)
5) สามารถแปลงกายหายตัวได้ ทั้งยังอยู่ยงคงกระพัน
2.3 ผลงานออกแบบภาพวาดฝาผนัง 3 มิติ ชื่อ ทศกัณฐ์
1) กายสีเขียว
2) มี 10 พักตร์
3) มี 20 กร ทรงมงกุฎชัย
4) ลักษณะปากแสยะ ตาโพลง
5) เป็นกษัตริย์แห่งกรุงลงกา
สรุปผลการวิเคราะห์ แนวทางในการออกแบบภาพวาดฝาผนัง 3 มิติ วรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ ด้วยเทคนิคการวาดภาพ
แบบดิจิทัล 3 มิติ จากข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว (ในข้อ1. และ 2.) ข้างต้นทําให้เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้ง
แนวความคิดที่นํามาใช้สาํ หรับการออกแบบ ทําให้มีแนวทางที่ชัดเจนมากขึ้น จึงเป็นที่มาของแนวความคิดในการออกแบบภาพวาด
ฝาผนัง 3 มิติ วรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ ด้วยเทคนิคการวาดภาพแบบดิจิทัล 3 มิติ ดังต่อไปนี้
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3.1 รูปแบบสัญลักษณ์หลักจากรวบรวมแนวความคิดทั้งหมด โดยต้องการหารูปแบบของสัญลักษณ์ภาพ ที่ดูแล้ว
เข้าใจง่าย จึงเลือกใช้หลักการออกแบบที่ว่าด้วยการลดทอนของภาพจริงมาใช้ โดยการนําภาพถ่ายจากการเก็บข้อมูลภาคสนาม มา
ประยุกต์ใช้ในการออกแบบ
3.2 ในส่วนของสัญลักษณ์ต่างๆ (วรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์) หลักจากรวบรวมแนวความคิดทั้งหมด โดยรูปแบบ
เลือกใช้เป็นรูปทรงที่มีความเรียบง่ายตรงตามหลักองค์ประกอบศิลป์ บวกกับแนวความคิด ในเรื่องของลวดลายไทย สี มิติ เป็นต้น
เพื่อแสดงถึงเอกลักษณ์ไทยและศิลปวัฒนธรรมไทย มาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบภาพวาดฝาผนัง 3 มิติ
ส่วนที่ 2 การประเมินผลการออกแบบ
จากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง จํานวน 3 คน สามารถสรุปประเด็นต่างๆ ได้ดังนี้
ผลการสั ม ภาษณ์ จากกลุ่ม ผู้เ ชี่ย วชาญด้า นการออกแบบและผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิใ นสาขาที่ เกี่ ยวข้อ ง 3ท่ า น ส่ ว นใหญ่ใ ห้
ความเห็นที่สอดคล้องกันว่าผลงานการออกแบบภาพวาดฝาผนัง 3 มิติ วรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ ด้วยเทคนิคการวาดภาพแบบ
ดิจิทัล 3 มิติ มีรูปแบบที่น่าสนใจและเหมาะสมง่ายต่อการสื่อความหมาย โดยส่วนใหญ่ให้เหตุผลในเรื่องขององค์ประกอบศิลป์ของ
ภาพวาดฝาผนัง 3 มิติ วรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ ด้วยเทคนิคการวาดภาพแบบดิจิทัล 3 มิติ รูปแบบมีความต่อเนื่อง มีการเชื่อมโยง
กัน ทําให้ดูเป็นกลุ่มเดียวกัน ดังนี้
1) ลั ก ษณะของภาพ รู ป แบบสั ญ ลัก ษณ์ โ ดยรวม ง่ า ยต่ อ การสื่ อ ความหมายและสัญ ลั ก ษณ์ภ าพมี ก ารแบ่ ง กลุ่ ม
สัญลักษณ์ต่างๆ เป็นหมวดหมู่ ดูแล้วเข้าใจง่าย
2) ลักษณะรูปทรง 3 มิติ ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่า น้ําหนัก แสงเงาและจุดเด่น
3) การใช้สีของสัญลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญแนะนําให้เลือกใช้สีที่สว่าง เนื่องจากภาพวาด 3 มิติ จะได้เห็นลายละเอียดได้
อย่างชัดเจน พร้อมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะว่าควรใช้สีโทนเย็นในบางจุดเพื่อเพิ่มจุดเด่นในภาพวาดฝาผนัง 3 มิติ และเกิดจุดสนใจใน
การมอง
ส่วนที่ 3 สรุปผลการออกแบบ
ผลงานการออกแบบภาพวาดฝาผนัง 3 มิติ วรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ ด้วยเทคนิคการวาดภาพแบบดิจิทัล 3 มิติ ใน
วิจั ยครั้ง นี้ ได้ทําการปรับปรุง แก้ไขอย่างต่อเนื่องแต่ก่ อนที่ผลงานจะเสร็จ สมบูรณ์ มีการเก็ บรวบรวมข้อมูลตรวจสอบการ
สัมภาษณ์การวิจารณ์และข้อเสนอแนะต่างๆ ตลอดจนได้ทําการศึกษาถึงทัศนคติ ความคิดเห็นและความต้องการของกลุ่มตัวอย่าง
เพื่อให้แน่ใจว่าผลงานออกแบบภาพวาด 3 มิติ จะตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด
ผลงานการออกแบบภาพวาดฝาผนัง 3 มิติ วรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ ด้วยเทคนิคการวาดภาพแบบดิจิทัล 3มิติ โดย
เน้นใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก 3 มิติ ซึ่งแสดงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทย โดยผลงานจะแบ่งเป็น 3 ภาพ ดังนี้
1) ผลงานออกแบบภาพวาดฝาผนัง 3 มิติ ชื่อ พระราม
2) ผลงานออกแบบภาพวาดฝาผนัง 3 มิติ ชื่อ หนุมาน
3) ผลงานออกแบบภาพวาดฝาผนัง 3 มิติ ชื่อ ทศกัณฐ์
โดยทั้งหมดมีความสวยงาม สอดคล้องกลมกลืนและสื่อความหมายแก่ผู้ใช้งานและผู้ชม
ผลการวิจัยได้แก่ตารางที่ 1-6
ตาราง 1 แบบสอบถามการประเมินภาพวาดฝาผนัง 3 มิติ (วรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์) ต้นแบบ โดยเป็นกลุ่มนิสิต
นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จํานวน 117 คน
แบบสอบถามความเห็นการนําแนวทางการออกแบบ
ผลประเมินค่าความพึงพอใจ
ภาพวาดฝาผนัง 3 มิติ ชื่อ พระราม (N = 80)
S.D
ระดับความคิดเห็น

1. สัดส่วนที่เป็นมาตรฐาน
4.30
0.52
เห็นด้วยมาก
2. ความสมดุลแบบซ้ายขวาเหมือนกัน
4.70
0.30
เห็นด้วยมากที่สุด
3. จังหวะลีลา
4.60
040
เห็นด้วยมาก
4. การเน้น
4.40
0.51
เห็นด้วยมาก
5. เอกภาพ
4.45
0.50
เห็นด้วยมาก
เฉลี่ยรวม
4.49
0.50
เห็นด้วยมาก
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เมื่อวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยการประเมินภาพวาดฝาผนัง 3 มิติ ชื่อ พระราม (ชุดที่ 1) พบว่า มีความคิดเห็นต่อภาพวาดฝาผนัง
3 มิติ ชื่อ พระราม ต้นแบบอยู่ในระดับเห็นด้วยมากคือ ด้านความสมดุลแบบซ้ายขวาเหมือนกัน (  = 4.70) รองลงมาคือ ด้าน
จังหวะลีลามีความน่าสนใจเหมาะสม อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด (  = 4.60) มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้าน
การออกแบบกราฟิกและด้านศิลปะ จํานวน 3 คน โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (  = 4.49)
ตาราง 2 แบบสอบถามการประเมินภาพวาดฝาผนัง 3 มิติ (วรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์) ต้นแบบ โดยเป็นกลุ่มนิสิต
นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จํานวน 117 คน
แบบสอบถามความเห็นการนําแนวทางการออกแบบ ภาพวาดฝา
ผลประเมินค่าความพึงพอใจ
ผนัง 3 มิติ ชื่อ หนุมาน (N = 80)
S.D
ระดับความคิดเห็น

1. สัดส่วนที่เป็นมาตรฐาน
4.73
0.27
เห็นด้วยมากที่สุด
2. ความสมดุลแบบซ้ายขวาเหมือนกัน
4.50
0.50
เห็นด้วยมาก
3. จังหวะลีลา
4.68
0.32
เห็นด้วยมากที่สุด
4. การเน้น
4.50
0.50
เห็นด้วยมาก
5. เอกภาพ
4.35
0.51
เห็นด้วยมาก
เฉลี่ยรวม
4.55
0.45
เห็นด้วยมากที่สุด
เมื่อวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยการประเมินภาพวาดฝาผนัง 3 มิติ ชื่อ หนุมาน (ชุดที่ 2) พบว่า มีความคิดเห็นต่อภาพวาดฝาผนัง 3 มิติ
ชื่อ หนุมาน ต้นแบบอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด คือ ด้านสัดส่วนที่เป็มาตรฐาน มีผลให้เกิดความสนใจ (  = 4.73) รองลงมา
คือ ด้านจังหวะลีลามีความน่าสนใจเหมาะสมกับการออกแบบ อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด (  = 4.68) มีค่าเฉลี่ยระดับความ
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบกราฟิกและด้านศิลปะ จํานวน 3 คน โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (  = 4.55)
ตาราง 3 แบบสอบถามการประเมินภาพวาดฝาผนัง 3 มิติ (วรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์) ต้นแบบ โดยเป็นกลุ่มนิสิตนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จํานวน 117 คน
แบบสอบถามความเห็นการนําแนวทางการออกแบบ
ผลประเมินค่าความพึงพอใจ
ภาพวาดฝาผนัง 3 มิติ ชื่อ ทศกัณฐ์ (N = 80)
S.D
ระดับความคิดเห็น

1. สัดส่วนที่เป็นมาตรฐาน
4.53
0.47
เห็นด้วยมาก
2. ความสมดุลแบบซ้ายขวาเหมือนกัน
4.50
0.50
เห็นด้วยมากที่สุด
3. จังหวะลีลา
4.68
0.32
เห็นด้วยมากที่สุด
4. การเน้น
4.58
0.42
เห็นด้วยมากที่สุด
5. เอกภาพ
4.53
0.47
เห็นด้วยมากที่สุด
เฉลี่ยรวม
4.56
0.44
เห็นด้วยมากที่สุด
เมื่อวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยการประเมินภาพวาดฝาผนัง 3 มิติ ชื่อ ทศกรรฐ์ (ชุดที่ 3) พบว่า มีความคิดเห็นต่อภาพวาดฝา
ผนัง 3 มิติ ชื่อ ทศกรรฐ์ ต้นแบบ อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด คือ ด้านจังหวะลีลามีความน่าสนใจ (  = 4.68)รองลงมาคือ ด้าน
เอกภาพอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด (  = 4.53) มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบกราฟิกและด้าน
ศิลปะ จํานวน 3 คน โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (  = 4.56)
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ตาราง 4 แบบสอบถามการประเมินภาพวาดฝาผนัง 3 มิติ (วรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์) ต้นแบบ โดยเป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ออกแบบกราฟิกและด้านศิลปะ
แบบสอบถามความเห็นการนําแนวทางการออกแบบ
ผลประเมินค่าความพึงพอใจ
ภาพวาดฝาผนัง 3 มิติ ชื่อ พระราม (N = 80)
S.D
ระดับความคิดเห็น

1. สัดส่วนที่เป็นมาตรฐาน
4.33
0.52
เห็นด้วยมาก
2. ความสมดุลแบบซ้ายขวาเหมือนกัน
4.67
0.33
เห็นด้วยมากที่สุด
3. จังหวะลีลา
4.41
051
เห็นด้วยมาก
4. การเน้น
4.49
0.50
เห็นด้วยมาก
5. เอกภาพ
4.87
0.13
เห็นด้วยมากที่สุด
เฉลี่ยรวม
4.55
4.55
เห็นด้วยมากที่สุด
เมื่อวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยการประเมินภาพวาดฝาผนัง 3 มิติ ชื่อ พระราม (ชุดที่ 1) พบว่า มีความคิดเห็นต่อภาพวาดฝาผนัง
3 มิติ ชื่อ พระราม ต้นแบบอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด คือ ด้านเอกภาพ (  = 4.87) รองลงมา คือ ด้านความสมดุลแบบซ้าย
ขวาเหมือนกัน อยู่ในระดับเห็น ด้วยมากที่สุด (  = 4.67) มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบกราฟิก
และด้านศิลปะ จํานวน 3 คน โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (  = 4.55)
ตาราง 5 แบบสอบถามการประเมินภาพวาดฝาผนัง 3 มิติ (วรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์) ต้นแบบ โดยเป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ออกแบบกราฟิกและด้านศิลปะ
แบบสอบถามความเห็นการนําแนวทางการออกแบบ ภาพวาดฝา
ผลประเมินค่าความพึงพอใจ
ผนัง 3 มิติ ชื่อ หนุมาน (N = 80)
S.D
ระดับความคิดเห็น

1. สัดส่วนที่เป็นมาตรฐาน
4.45
0.51
เห็นด้วยมาก
2. ความสมดุลแบบซ้ายขวาเหมือนกัน
4.60
0.40
เห็นด้วยมากที่สุด
3. จังหวะลีลา
4.70
0.30
เห็นด้วยมากที่สุด
4. การเน้น
4.45
0.51
เห็นด้วยมาก
5. เอกภาพ
4.13
0.54
เห็นด้วยมาก
เฉลี่ยรวม
4.47
0.50
เห็นด้วยมาก
เมื่อวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยการประเมินภาพวาดฝาผนัง 3 มิติ ชื่อ หนุมาน (ชุดที่ 2) พบว่า มีความคิดเห็นต่อภาพวาดฝาผนัง
3 มิติ ชื่อ หนุมาน ต้นแบบอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด คือ ด้านจังหวะลีลา (  =4.70) รองลงมา คือ ด้านความสมดุลแบบซ้าย
ขวาเหมือนกัน อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด (  =4.60) มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบกราฟิกและ
ด้านศิลปะจํานวน 3 คน โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (  = 4.47)
ตาราง 6 แบบสอบถามการประเมินภาพวาดฝาผนัง 3 มิติ (วรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์) ต้นแบบ โดยเป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ออกแบบกราฟิกและด้านศิลปะ
แบบสอบถามความเห็นการนําแนวทางการออกแบบ
ผลประเมินค่าความพึงพอใจ
ภาพวาดฝาผนัง 3 มิติ ชื่อ ทศกัณฐ์ (N = 80)
S.D
ระดับความคิดเห็น

1. สัดส่วนที่เป็นมาตรฐาน
4.63
0.47
เห็นด้วยมากที่สุด
2. ความสมดุลแบบซ้ายขวาเหมือนกัน
4.55
0.50
เห็นด้วยมากที่สุด
3. จังหวะลีลา
4.50
0.32
เห็นด้วยมาก
4. การเน้น
4.58
0.42
เห็นด้วยมากที่สุด
5. เอกภาพ
4.33
0.47
เห็นด้วยมาก
เฉลี่ยรวม
4.52
0.44
เห็นด้วยมากที่สุด
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เมื่อวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยการประเมินภาพวาดฝาผนัง 3 มิติ ชื่อ ทศกรรฐ์ (ชุดที่ 3)พบว่า มีความคิดเห็นต่อภาพวาดฝาผนัง 3
มิติ ชื่อ ทศกัณฐ์ ต้นแบบอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด ด้านสัดส่วนที่เป็นมาตรฐานคือ(  = 4.63) รองลงมา คือ ด้านการเน้นสร้าง
ความดึงดูดความสนใจ อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด (  =4.58) มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ
กราฟิกและด้านศิลปะ จํานวน 3 คน โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (  = 4.52)

ผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อหาแนวการออกแบบภาพวาดฝาผนัง 3 มิติ กรณีศึกษาวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ ด้วยเทคนิค
การวาดภาพแบบดิจิทัล 3 มิติ เพื่อสะท้อนเอกลักษณ์และแสดงถึงคุณค่าศิลปะและวัฒนธรรมไทย ในรูปแบบภาพวาดฝาผนังด้วย
เทคนิคการวาดภาพแบบดิจิทัล 3 มิติ และยังสามารถสื่อความหมายและลักษณะเฉพาะของการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งได้
รวบรวบแนวความคิดจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากการสังเกตของผู้วิจัย แบบสอบถามนักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่างและ
การประเมินผลโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อนํามาวิเคราะห์ ออกเป็นผลงานสรุป
เป็นผลงานออกแบบภาพวาดฝาผนัง 3 มิติ กรณีศึกษาวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ ประกอบด้วย
1) ผลงานออกแบบภาพวาดฝาผนัง 3 มิติ ชื่อ พระราม
2) ผลงานออกแบบภาพวาดฝาผนัง 3 มิติ ชื่อ หนุมาน
3) ผลงานออกแบบภาพวาดฝาผนัง 3 มิติ ชื่อ ทศกัณฐ์
โดยนําข้อมูลจากการศึกษา มาสรุปผลและทําการวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบภาพวาดฝาผนัง 3 มิติ กรณีศึกษา
วรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ ดังนี้
1) โครงสร้าง รูปทรง
เลือกใช้โครงสร้างเป็นรูปทรงธรรมชาติและรูปทรงอิสระ เป็นเรื่องของศิลปวัฒนธรรมไทย ในส่วนลวดลายไทย นํามา
รวมกับหลักการออกแบบภาพวาดฝาผนัง 3 มิติ กรณีศึกษาวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์
2) สี
โทนสีโดยรวมเลือกใช้เป็นสีแดง สีดํา สีเทา เนื่องจากต้องการสื่อถึงศิลปวัฒนธรรมของ วรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ ในส่วน
ของภาพวาดฝาผนัง 3 มิติ ซึ่งตัดกับพื้นหลังที่เป็นสีเทาเพื่อความสะดุดตาและง่ายต่อการสังเกต

ข้อเสนอแนะ
จากการดําเนินการวิจัยเพื่อการออกแบบภาพวาดฝาผนัง 3 มิติ กรณีศึกษาวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ ด้วยเทคนิคการวาด
ภาพแบบดิจิทัล 3 มิติ ผู้วิจัยขอแยกประเด็นข้อเสนอแนะออกเป็น 3 ประเด็นหลัก คือ
1) ประเด็นการวิจัย
การออกแบบภาพวาดฝาผนัง 3 มิติ กรณีศึกษาวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ ด้วยเทคนิคการวาดภาพแบบดิจิทัล 3 มิติ ต้องมี
การศึกษารวบรวมข้อมูลถึงความเป็นมา ศิลปวัฒนธรรมไทยในอดีตถึงปัจจุบัน เพื่อให้เกิดการกระชับ และตรงประเด็นกับงาน
ออกแบบภาพวาดฝาผนัง 3 มิติ ซึ่งจากการศึกษาพบว่าวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ สําคัญของไทย เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย เนื้อ
เรื่องและสํานวนกลอน ในเรื่องรามเกียรติ์มีความไพเราะ มีคติสอนและแง่คิดในด้านต่าง ๆ อยู่เป็นอันมาก สอดแทรกเอาไว้ตลอด
ทั้งเรื่อง ตามหลักนิยมของอินเดียในเนื้อเรื่อง และหลักนิยมของไทยในสํานวนกลอน
2) ประเด็นการนําไปใช้งาน
การออกแบบภาพวาดฝาผนัง 3 มิติ กรณีศึกษาวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ ด้วยเทคนิคการวาดภาพแบบดิจิทัล 3 มิติ เพื่อ
สร้างความเข้าใจและการนําไปใช้งานเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาและความละเอียดเป็นอย่างมาก เพื่อให้เกิดการซึมซับ เข้าไปใน
ความรู้สึกของผู้ที่สนใจ แต่ถึงแม้ว่าระบบการออกแบบที่ดีอย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับ ผู้วาดภาพนําไปใช้งาน เนื่องจากผู้วาดภาพไปใช้งาน
มีหลากหลายสาขาอาชีพ จึงยากที่จะควบคุมงานออกแบบ ให้เป็นไปตามระบบที่วางไว้ ดังนั้นบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ
ภาพวาดฝาผนัง 3 มิติ ควรให้คําแนะนําและอธิบายเกี่ยวกับการใช้เทคนิคการวาดภาพแบบดิจิทัล 3 มิติ รวมทั้ง วิธีการแก้ปัญหา
และการควบคุม มาตรฐานการใช้ง านการออกแบบภาพวาดฝาผนัง 3มิติ เพื่อ ให้เป็นเอกภาพเดียวกัน และสามารถกํา หนด
มาตรฐานในงานออกแบบภาพวาดฝาผนัง 3 มิติ เพื่อ ให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน
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3) ประเด็นเกี่ยวกับการวิจัยครั้งต่อไป
เนื่องด้วยเวลาที่จํากัดในการวิจัยครั้งนี้ยังสามารถหาข้อมูลลงลึกเพื่อให้ได้ผลงานการออกแบบภาพวาดฝาผนัง 3 มิติ
กรณีศึกษาวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ ด้วยเทคนิคการวาดภาพแบบดิจิทัล 3 มิติ ได้อีกเป็นจํานวนมาก เช่น ภาพประกอบประเภท
ภาพถ่ายในส่วนต่างๆ ของตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์ อีกทั้งการออกแบบภาพวาดฝาผนัง 3 มิติ ของเรื่องรามเกียรติ์ ในประเทศ
ไทยยังเป็นเรื่องที่ยังไม่ให้ความสําคัญของการอนุลักษณ์มากนัก ซึ่งจะเห็นได้จากรูปแบบอัตลักษณ์ตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์ เช่น
1) ผลงานออกแบบภาพวาดฝาผนัง 3 มิติ ชื่อ พระราม 2) ผลงานออกแบบภาพวาดฝาผนัง 3 มิติ ชื่อ หนุมาน 3) ผลงานออกแบบ
ภาพวาดฝาผนัง 3 มิติ ชื่อ ทศกรรฐ์ หากมีการสร้างรูปแบบอัตลักษณ์ที่แสดงถึงอัตลักษ์เฉพาะตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์ ด้วย
เทคนิคการวาดภาพแบบดิจิทัล 3 มิติ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ ต่อการศึกษา

การอภิปรายผล
จากผลการออกแบบที่ได้จากการวิจัยและนําเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ ผู้ทรงคุณวุฒิและประชากรที่อาศัย
อยู่ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบ ว่ามีประเด็นความคิดเห็นและทัศนคติต่อ การออกแบบภาพวาดฝาผนัง 3 มิติ กรณีศึกษา
วรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ ด้วยเทคนิคการวาดภาพแบบดิจิทัล 3 มิติ เพื่อสะท้อนเอกลักษณ์และแสดงถึงคุณค่าศิลปะและวัฒนธรรม
ไทย ที่หลากหลายแง่มุม เนื่องจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ด้านการออกแบบ ผู้ทรงคุณวุฒิและประชากรที่อาศัยอยู่ในมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ต่างมีพื้นฐานความรู้ เกี่ยวกับวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ และมีรสนิยมที่แตกต่างกัน ยากที่จะสรุปถึงความพอดีในแต่ละ
ชิ้นของงานออกแบบ บางท่านยึดมั่นในแง่ความเหมือนจริง บางท่านยึดมั่นในมิติ เป็นต้น ซึ่งทําให้พบประเด็นที่แตกต่างกันบ้าง
โดยแปรผันไปตามวัยวุฒิของผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มประชากร อย่างไรก็ตามสิ่งที่ผู้วิจัยได้พบ และสามารถสรุปผลโดยรวมได้ ก็คือ
ส่วนใหญ่เห็นพ้องไปในทิศทางเดียวกัน หากสามารถนํางานออกแบบ การออกแบบภาพวาดฝาผนัง 3 มิติ กรณีศึกษาวรรณคดีเรื่อง
รามเกียรติ์ ซึ่งนํามาพัฒนาเป็นต้นแบบสําหรับการนําไปใช้ในอนาคตทําให้ได้แนวทางในการออกแบบภาพวาดฝาผนัง 3 มิติ ซึ่ง
คาดว่าจะส่งผลถึง การสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และแสดงถึงคุณค่าศิลปะและวัฒนธรรมไทย
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บทคัดย่อ
การศึกษาการออกแบบลายพิมพ์ผ้าตีนจกสร้างสรรค์แฟชั่นร่วมสมัยจากภูมิปัญญาไทยพวน จังหวัดสุโขทัย โดยใช้
การศึกษารูปแบบลวดลายผ้าตีนจกไทยพวน โดยมีจุดมุ่งหมายของการศึกษา คือ1) เพื่อออกแบบลายพิมพ์ผ้าตีนจก จากภูมิ
ปัญญาไทยพวน จังหวัดสุโขทัย 2) เพื่อประเมินคุณภาพของลายพิมพ์ผ้าตีนจก จากภูมิปัญญาไทยพวน จังหวัดสุโขทัย 3 เพื่อ
ประเมินระดับความพึงพอใจรูปแบบแฟชั่นร่วมสมัยจากลายพิมพ์ผ้าตีนจกไทยพวน จังหวัดสุโขทัยของผู้บริโภค จําแนกตามอายุ
เพศ รายได้ของตนเอง จากการศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ อัตลักษณ์และภูมิปัญญาจากลายผ้าตีนจก ชาวไทยพวน จังหวัด
สุโขทัย แล้วนําผลของการศึกษาจากการวิเคราะห์ด้านโครงสร้างลาย สี ความหมาย ถอดแบบลายผ้าตีนจกแบบดั้งเดิม จํานวน 9
ลาย ร่วมกับการออกแบบลวดลายที่ประยุกต์อีก 9 ลาย รวมเป็นงานออกแบบลายพิมพ์ผ้าตีนจก 9 รูปแบบ ดังนี้ ลายเครือน้อย
และลายเครือน้อยประยุกต์ ลายเครือกลางและลายเครือกลางประยุกต์ ลายเครือใหญ่และลายเครือใหญ่ประยุกต์ ลายสี่ขอและ
ลายสี่ขอประยุกต์ ลายแปดขอและลายแปดขอประยุกต์ ลายน้ําอ่างและลายน้ําอ่างประยุกต์ ลายมนสิบหกและลายมนสิบหก
ประยุกต์ ลายสิบสองหน่วยตัดและลายสิบสองหน่วยตัดประยุกต์ ลายสองท้องและลายสองท้องประยุกต์ จากนั้น นํารูปแบบลาย
ไปประเมินคุณภาพเบื้องต้นโดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการก่อนนําไปผลิตเป็นลายพิมพ์ผ้าตีนจกต้นแบบเพื่อนําลายพิมพ์ผ้าตีน
จกต้นแบบทั้ง 9 รูปแบบ มาประเมินคุณภาพวิเคราะห์จาก โครงสร้างลาย สี ความหมาย วัสดุ โดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการ
พบว่าด้านโครงสร้างลวดลาย สี อยู่ในระดับมีคุณภาพมากที่ค่าเฉลี่ยที่ 4.10 ด้านความหมายโดยรวมอยู่ในระดับมีคุณภาพมากที่
ค่าเฉลี่ย 4.18 และด้านวัสดุอยู่ในระดับมีคุณภาพมากที่ค่าเฉลี่ย 3.99 ผู้วิจัยนํารูปแบบลายพิมพ์ผ้าตีนจกจากผลการประเมิน
คุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด 5 อันดับแรก นํามาสร้างสรรค์แฟชั่นเครื่องแต่งกายสตรี จํานวน 5 รูปแบบ คือ เครื่องแต่งกาย
สําหรับทํางานชุดกระโปรง เครื่องแต่งกายสําหรับทํางานชุดเสื้อสูท กางเกง เครื่องแต่งกายสําหรับงานเลี้ยงสังสรรค์ เครื่องแต่ง
กายลําลองชุดเสื้อ กางเกง และเครื่องแต่งกายลําลองเสื้อคลุม และนําไปประเมินความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริโภค
และนักท่องเที่ยวที่เข้ามาพิพิธภัณฑ์ผ้าสาธร อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย จํานวน 108 คน ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
มีความพึงพอใจในรูปแบบแฟชั่นโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจําแนกตามอายุ พบว่า ช่วงอายุ 50 ปี ขึ้นไป มีความพึงพอใจใน
รูปแบบแฟชั่นมากกว่า ค่าเฉลี่ยที่ 4.17 เพศหญิงมีความพึงพอใจในรูปแบบแฟชั่นมากกว่า ค่าเฉลี่ยที่ 4.10 และช่วงรายได้
มากกว่า 20,000 บาท มีความพึงพอใจในรูปแบบแฟชั่นมากกว่าค่าเฉลี่ยที่ 4.09 และพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจแตกต่าง
ในเรื่อง รูปแบบเสื้อผ้าแฟชั่นมีความร่วมสมัย โดดเด่น เป็นที่สนใจแก่ผู้พบเห็น รูปแบบเสื้อผ้าแฟชั่นมีสีสันสวยงาม คมชัด เสื้อผ้า
แฟชั่นสามารถนําไปสวมใส่ได้เหมาะสมกับรูปแบบที่ต้องใช้ รูปแบบแฟชั่นมีความสวยงาม ประณีต ลวดลายสื่อถึงภูมิปัญญา
ศิลปะการทอผ้าตีนจกไทย การจัดองค์ประกอบของลวดลายมีความประณีตสวยงาม เชื่อมโยงสัมพันธ์หรือประสานกันอย่างลง
ตัว ลวดลายที่มีการประยุกต์มีองค์ประกอบที่เหมาะสมและสมดุลกันอย่างลงตัว ลวดลายสื่อถึงภูมิปัญญาศิลปะการทอผ้าตีนจก
ไทยพวน ลวดลายสามารถสื่อความหมายของลายหลักได้เหมาะสม ลวดลายสามารถสื่อความหมายของลายหลักได้เหมาะสม
ต่างกันที่ 0.05 แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
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ABSTRACT
The study of Pha Teen Jok weaving pattern – Thai Phuan ethnic wisdom of Sukhothai for creative
contemporary fashion is aimed to 1) create Pha Teen Jok pattern printed textile from Thai Phuan ethnic
wisdom of Sukhothai 2) evaluate the qualification of Pha Teen Jok pattern printed textile from Thai Phuan
ethnic wisdom of Sukhothai and 3) judge the consumers’ pleasant of the contemporary fashion design using
Pha Teen Jok pattern printed textile; the sample group of consumer is categorized by age, gender, and
income. From the studied and gathered of identity and wisdom of Pha Teen Jok weaving pattern in the
research area of Sukhothai, the examination of motif structure, color, and pattern meaning leads to totally
nine Teen Jok pattern designs which are included the reproducing of nine original patterns along with nine
adapted pattern designs; they are called Kruo Noi (small nest) and adapted Kruo Noi, Kruo Klang (medium
nest) and adapted Kruo Klang, Kruo Yai (large nest) and adapted Kruo Yai, See Ko (four chains), adapted See
Ko, Pad Ko (eight chains) and adapted Pad Ko, Num Ung (two swans are carrying the flowers from the water
bath) and adapted Num Ung, Mon Sib Hok (the main pattern with the 16 corners) and adapted Mon Sib
Hok, Sib Song Nuy Tad (the main pattern with 12 chains) and adapted Sib Song Nuy, and Song Tong (the
main pattern with black and red color) and adapted Song Tong. After the design was done, professionals
and entrepreneurs had evaluated primary quality before printing the prototype. The completed nine Teen
Jok pattern printings were judged and analyzed about motif structure, color, pattern meaning, and material
by the same evaluators. In addition, the result shows that the motif structure and color has 4.10 achieved
results in good quality as good as the pattern meaning and material which have the average of 4.18 and
3.99 respectively. The top five quality evaluation of pattern design printing fabrics are used to create five
female apparels which are working dress, formal business dress with pants, party dress, casual dress, and
casual jacket. All completed outfits have estimated satisfaction from the sample group of 108 consumers
and visitors who stopped by at Sathorn Textile Museum, Srisatchanalai district, the province of Sukhothai.
Research outcome reviewed that the sample group has very satisfied in fashion design. Particularly, age
categorizing group of 50 up has the most satisfaction in fashion design at mean 4.17 follow up by the group
of female and average income over 20,000 baht have mean 4.10 and 4.09 respectively. For the result of
dissimilar pleasantness in fashion and motif pattern design; analyzed by contemporary and remarkable
style, colorful and suitable for occasion, delicately beautiful design, motif pattern design-reviewing Teen Jok
weaving-Thai Phuan wisdom, fine with appropriate harmony of motif element, the balancing element of
adapted motif-refine of Teen Jok weaving -Thai Phuan wisdom, and the appropriated referring of adapted
motif to the meaning of original pattern; they have significantly different statistically at 0.05.

บทนํา
การออกแบบลวดลายต่างๆ บนผ้าได้รับการพัฒนาทั้งด้านเทคนิควิธีการและการสร้างสรรค์ลวดลายที่สวยงามต่างๆ
อันส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมีทั้งคุณภาพและความสวยงามน่าใช้สอย ปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
และนวัตกรรมใหม่ ให้ผู้ผลิตสามารถคิดค้นคุณสมบัติและลวดลายการออกแบบที่แปลกใหม่ การใช้งานที่หลากหลายและแบบ
ลายในปัจจุบันนิยมออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ ซึ่งได้ลวดลายและมีสีสันที่หลากหลาย ทั้งยังช่วยลดต้นทุนการผลิต ทําให้
ประหยัดเวลา ผลิตได้อย่างรวดเร็ว การออกแบบลายพิมพ์ผ้าเป็นการสร้างสรรค์ ที่จะต้องอาศัยประสบการณ์ความรู้ความเข้าใจ
ในการออกแบบ การสร้างผ้าพื้นธรรมดาให้มีคุณค่าเมื่อนํามาตัดเย็บ สวมใส่เป็นจุดสําคัญทั้งในด้านการออกแบบ นักออกแบบ
จะต้องมีความเข้าใจว่าออกแบบไปเพื่อสิ่งใด และเมื่อได้ผ้าพิมพ์ออกมาในแต่ละลาย จะต้องทราบว่าสามารถตัดเย็บในรูปแบบใด
ถึงจะบรรลุจุดมุ่งหมายของการออกแบบลายพิมพ์ผ้า
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ผู้วิจัยศึกษาวัฒนธรรมการทอผ้าตีนจกชาวไทยพวน ซึ่งเป็นการทอโดยใช้เทคนิคพิเศษ คือใช้ขนเม่นในการจกฝ้าย
จากด้านล่างขึ้นด้านบน หรือควักเส้นด้ายพิเศษมาผูกมัดขัดกับเส้นอื่นบนเส้นยืนเพื่อให้เกิดลวดลายตามที่ต้องการ ผ้าตีนจกแต่ละ
ผืนจะใช้ระยะเวลาทอติดต่อกันหลายวัน บ่งบอกถึงความวิริยะอุตสาหะ ความอดทนและความประณีตของผู้ทอเป็นอย่างมาก ซึ่ง
เป็นศาสตร์และศิลป์ ที่แสดงถึงภูมิปัญญาที่แฝงด้วยความผูกผันที่เชื่อมโยงวิถีชีวิต ความเชื่อ และพิธีกรรม ซึ่งได้รับการถ่ายทอด
และสืบสานต่อกันมารุ่นสู่รุ่น การทอผ้ายังคงรักษารูปแบบอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน รูปแบบลวดลายและกรรมวิธีในการผลิต
ผ้าทอ สิ่งสําคัญคือ การสอดแทรกภูมิปัญญาแห่งงานศิลป์ ผสมผสานความประณีตบรรจง อันเป็นการแสดงถึงสุนทรียะของผู้
สร้างสรรค์ ประกอบกับการแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของท้องถิ่นที่มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยภูมิปัญญาที่ทรงคุณค่า จึงเป็น
ศิลปะแห่งภูมิปัญญา ที่แสดงออกถึงความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มคนที่
แสดงผ่านทางลวดลายและเส้นสีผ้า ที่สอดแทรกความเชื่อและขนบธรรมเนียมประเพณี อันเป็นรากฐานทางศิลปวัฒนธรรมของ
กลุ่มชาติพันธ์ ผ้าทอจึงเป็นมรดกทางสังคมที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นมาในอดีตที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตปัจจุบนั และเกิดการสั่งสม
ประสบการณ์ ผ่านรูปทรงต่างๆ ที่แสดงถึงการเชื่อมโยงระหว่างการดํารงชีวิตกับธรรมชาติเข้าด้วยกันอย่างงดงาม
จากความสําคัญที่กล่าวมาในข้างต้นนั้น ทําให้ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาเรื่องลวดลายและความหมายของผ้าซิ่นตีนจก
ไทยพวน จึงได้มีการผสมสานระหว่างภูมิปัญญา ความเชื่อ ความหมาย ของลายผ้าซิ่นตีนจกไทยพวนกับการออกแบบลายพิมพ์ผ้า
เพื่อให้เกิดผลงานแฟชั่นร่วมสมัย และสามารถนําลายพิมพ์ผ้าไปต่อยอดความคิดให้เกิดรูปแบบงานออกแบบที่หลากหลายขึ้น
และยังสามารถนําประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจําวันที่มีความหลากหลายในการใช้งาน อีกทั้งในปัจจุบันเทคโนโลยีการพิมพ์ลายลง
บนผ้า ลงวัสดุต่างๆ มีวิธีการที่หลากหลายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นลายที่ละเอียด หรือสีสันที่สามารถกําหนดเองได้อย่างหลากหลาย
ทั้งยังมีราคาที่ไม่สูงมาก มีวิธีการทําที่สะดวกรวดเร็วมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นส่งเสริมศิลปะผ้าซิ่นตีนจกสุโขทัยอีกรูปแบบหนึ่งและ
เป็นสร้างทางเลือกรูปแบบใหม่สําหรับผู้ที่สนใจ เพราะการนําลวดลายผ้าซิ่นตีนจกมาออกแบบในรูปแบบลายพิมพ์ผ้า ที่ยังคง
ลักษณะเด่นของลวดลายที่ได้รับการประยุกต์ให้ร่วมสมัย ประกอบกับความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ เพื่อที่จะสามารถให้
บุคคลทั่วไป หรือผู้ที่สนใจในลายตีนจกได้เห็นถึงเอกลักษณ์ของลวดลายผ้าซิ่นตีนจกสุโขทัยอย่างทั่วถึง และสามารถช่วยส่งเสริม
ความรู้เกี่ยวกับลายผ้าซิ่นตีนจกสุโขทัยอีกวิธีการหนึ่งเพื่อให้เป็นที่รู้จักกันมากขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อออกแบบลายพิมพ์ผ้าตีนจก จากภูมิปัญญาไทยพวน จังหวัดสุโขทัย
2. เพื่อประเมินคุณภาพลายพิมพ์ผ้าตีนจก จากภูมิปัญญาไทยพวน จังหวัดสุโขทัย
3. เพื่อประเมินระดับความพึงพอใจรูปแบบแฟชั่นร่วมสมัยจากลายพิมพ์ผ้าตีนจกไทยพวน จังหวัดสุโขทัยของ
ผู้บริโภค จําแนกตามอายุ เพศ รายได้ของตนเอง

ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
1.1 หลักการออกแบบลายพิมพ์ผ้า
1.2 โครงสร้างลาย สี ความหมาย ผ้าตีนจกจากภูมิปัญญาไทยพวน จังหวัดสุโขทัย
1.3 แนวความคิดในกระบวนการการสร้างสรรค์งานออกแบบแฟชั่นร่วมสมัย
1.4 เทคโนโลยีการพิมพ์ลายบนผ้า
2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2.1 ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ประกอบการด้านการออกแบบแฟชั่นและลายผ้า จํานวน 7 ท่าน
2.2 กลุ่มตัวอย่างคือผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ผ้าทอสุโขทัย อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยเฉลี่ย
150 คนต่อสัปดาห์ (สาทร โสรัจประสพสันติ ผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ผ้าทอสุโขทัย) จากตารางแสดง Krejcie and Morgan โดยวิธีการ
สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) และการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota sampling)
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เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสําหรับการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม ผู้วิจัยกําหนดแบบเป็น
แบบสอบถามปลายปิด (Closed Questionnaire) เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามโดยเลือกตอบเห็นด้วยมากที่สุด(5) มาก
(4) ปานกลาง (3) น้อย (2) น้อยที่สุด (1) โดยจําแนกออกเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือนมี
ความรู้หรือมีความเกี่ยวข้องกับซิ่นตีนจกสุโขทัยหรือไม่ ระบุรูปแบบของลายผ้าตีนจกที่มีความรู้และเกี่ยวข้อง
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินความพึงพอใจลายพิมพ์ผ้าตีนจกสร้างสรรค์รูปแบบแฟชั่นร่วมสมัยจากภูมิ
ปัญญาไทยพวน จังหวัดสุโขทัยโดยแบ่งคําถามเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 1) ด้านความสวยงามของเสื้อผ้าแฟชั่น 2) ด้านโครงสร้าง
ลวดลาย สี 3) ด้านความหมาย โดยผู้วิจัยกําหนดมาตรวัดที่สร้างโดยเรนนิส ลิเคิร์ท (Rensis Likert) มาตรวัดแบบลิเคิร์ท
(Likert-type-Scale) เป็นเกณฑ์การประเมินความพึงพอใจ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ (สําหรับการปรับปรุงและพัฒนาการออกแบบแฟชั่น)

การดําเนินการวิจัย
ผู้วิจัยได้แบ่งการดําเนินการวิจัยไว้ 4 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ทําการออกแบบลวดลายตามแนวคิดจากลายผ้าตีนจกภูมิปัญญา
ชาวไทยพวน จากการวิเคราะห์ลายหลัก 9 ลายโบราณของไทยพวน สรุปออกมาเป็นรูปแบบลายพิมพ์ทั้ง 9 รูปแบบ ผ่าน
โปรแกรมการออกแบบสําเร็จรูปด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้เพื่อได้งานที่ออกแบบที่ยังคงเป็นแบบลวดลายโบราณดั้งเดิม และมี
ลายที่ประยุกต์ขึ้นมาจากลายหลักเพื่อให้มีความสอดคล้องกับลายต้นแบบเดิม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายของ
งานวิจัย
ระยะที่ 2 นําลวดลายที่ออกแบบตามแนวคิดจากลายผ้าตีนจกภูมิปัญญาชาวไทยพวน ทั้ง 9 รูปแบบ ที่พิมพ์ลงบน
วัสดุผ้าแล้ว นําเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญที่มีความชํานาญ ผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์ด้านการออกแบบและลายผ้า เพื่อทําการ
ประเมินคุณภาพของลายพิมพ์ผ้าตีนจก จํานวน 7 ท่าน
ระยะที่ 3 ผู้วิจัยได้ทําการสรุปผลการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ประกอบการและได้เลือกลวดลายเพื่อนํามา
สร้างสรรค์รูปแบบเสื้อผ้าแฟชั่น ด้วยโปรแกรมการออกแบบสําเร็จรูปเพื่อให้ได้ภาพร่างของรูปแบบเสื้อผ้าแฟชั่นที่สมบูรณ์และ
สามารถสื่อสารได้ โดยทําการออกแบบภาพร่างเป็นประเภทของการใช้งานไว้ 3 รูปแบบ ดังนี้ 1. เครื่องแต่งกายสําหรับทํางาน
2. เครื่องแต่งกายสําหรับงานเลี้ยงสังสรรค์ 3. เครื่องแต่งกายลําลอง
ระยะที่ 4 ได้ภาพร่างรูปแบบเสื้อผ้าที่นําลวดลายผ้ามาผสมผสานแล้ว นําไปเสนอผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาเพื่อขอ
คําแนะนําและชี้แนะ จากนั้นนําไปตัดเย็บเสื้อผ้าแฟชั่นต้นแบบจํานวน 5 ชุด จากนั้นนําผลงานเสื้อผ้าแฟชั่นต้นแบบไปทําการ
ประเมินความพึงพอใจจากผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่าง

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาจากการวิจัย ผู้วิจัยได้จําแนกตามวัตถุประสงค์ในการวิจัยได้ ดังต่อไปนี้
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อออกแบบลายพิมพ์ผ้าตีนจก จากภูมิปัญญาไทยพวน จังหวัดสุโขทัย
ผู้วิจัยมีแนวคิดในการออกแบบลายพิมพ์ผ้าตีนจกจากภูมิปัญญาไทยพวน จังหวัดสุโขทัย ให้สามารถนําไปสร้างสรรค์รูปแบบ
แฟชั่นร่วมสมัย ดังนี้
1. ผู้วิจัยได้มีจัดวางลายหลักและลายประกอบให้อยู่ในองค์ประกอบแบบเดิม เพื่อคงไว้ซึ่งความหมายและ
รักษาอัตลักษณ์ลวดลายผ้าตีนจกแบบดั้งเดิมไว้
2. ออกแบบลายตีนจกประยุกต์ที่มีความสอดสอดคล้องกับลายตีนจกต้นแบบ เพื่อร่วมใช้ในการออกแบบ
แฟชั่น โดยใช้องค์ประกอบของลวดลายตีนจกแบบลายดั้งเดิมบางส่วนนํามาออกแบบเป็นลายใหม่ เพื่อนํามาใช้ในการออกแบบ
ลายพิมพ์ผ้าตีนจกให้มีความหลายหลายต่อการนําไปใช้งาน
3. ออกแบบสีสันของลายพิมพ์ผ้าให้มีความหลากหลายเพื่อเข้าถึงรสนิยมที่แตกต่างของผู้บริโภคมากขึ้นโดยมี
ขั้นตอนการออกแบบลายพิมพ์ผ้าตีนจก ดังนี้
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1.1 ขั้นตอนการถอดแบบลายหลัก

ภาพ 1 แสดงการถอดแบบลายหลัก
1.2 ขั้นตอนการถอดแบบลายประกอบ

ภาพ 2 แสดงการถอดแบบลายประกอบ
1.3 การออกแบบลายพิมพ์ผ้าตีนจกแบบลายดั้งเดิม

ลายพิมพ์ผ้าลายเครือน้อย

ลายพิมพ์ผ้าลายเครือกลาง

ลายพิมพ์ผ้าลายเครือใหญ่

ลายพิมพ์ผ้าลายสี่ขอ

ลายพิมพ์ผ้าลายแปดขอ

ลายพิมพ์ผ้าลายน้ําอ่าง
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ลายพิมพ์ผ้าลายมนสิบหก

ลายพิมพ์ผ้าลายสิบสองหน่วยตัด

ลายพิมพ์ผ้าลายสองท้อง

ภาพ 3 แสดงแบบลายพิมพ์ผ้าตีนจกแบบดั้งเดิม 9 ลาย
1.4 การออกแบบลายพิมพ์ผ้าประยุกต์

ลายพิมพ์ผ้าลายเครือน้อยประยุกต์

ลายพิมพ์ผ้าลายเครือกลางประยุกต์

ลายพิมพ์ผ้าลายเครือใหญ่ประยุกต์

ลายพิมพ์ผ้าลายสี่ขอประยุกต์

ลายพิมพ์ผ้าลายแปดขอประยุกต์

ลายพิมพ์ผ้าลายน้ําอ่างประยุกต์
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ลายพิมพ์ผ้าลายมนสิบหกประยุกต์

ลายพิมพ์ผ้าลายสิบสองหน่วยตัดประยุกต์

ลายพิมพ์ผ้าลายสองท้องประยุกต์

ภาพ 4 แสดงแบบลายพิมพ์ผ้าตีนจกแบบประยุกต์ 9 ลาย
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อประเมินคุณภาพลายพิมพ์ผ้าตีนจก จากภูมิปัญญาไทยพวน จังหวัดสุโขทัย
ตาราง 1 แสดงการเปรียบเทียบคุณภาพของลายพิมพ์ตีนจกของผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการ (n=7)

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

รูปแบบลายพิมพ์ผ้า
ลายเครือน้อยลายเครือน้อยประยุกต์
ลายเครือกลาง ลายเครือกลางประยุกต์
ลายเครือใหญ่ ลายเครือใหญ่ประยุกต์
ลายสี่ขอ ลายสี่ขอประยุกต์
ลายแปดขอ ลายแปดขอประยุกต์
ลายน้ําอ่าง ลายน้ําอ่างประยุกต์
ลายประยุกต์มนสิบหก ลายมนสิบหกประยุกต์
ลายสิบสองหน่วยตัด ลายสิบสองหน่วยตัดประยุกต์
ลายสองท้อง ลายสองท้องประยุกต์
ค่าเฉลี่ยรวม

คุณภาพด้าน
โครงสร้าง
ลวดลาย สี
SD
0.81
0.25
0.27
0.66
0.52
0.80
0.59
0.37
0.80
0.40

3.76
4.24
4.33
3.86
4.29
3.71
4.38
4.57
3.71
4.10

คุณภาพด้าน
ความหมาย
3.76
4.38
4.38
3.86
4.48
4.00
4.43
4.29
4.05
4.18

SD
1.18
0.49
0.56
0.96
0.50
0.84
0.53
0.68
0.83
0.62

คุณภาพด้าน
วัสดุ
3.52
4.24
4.33
3.81
4.48
3.71
4.33
4.19
3.57
3.99

SD
1.00
0.50
0.38
1.00
0.50
0.93
0.47
1.17
1.03
0.66

ค่าเฉลี่ยรวม

3.68
4.29
4.35
3.84
4.32
3.81
4.38
4.35
3.78
4.09

SD
0.97
0.39
0.34
0.85
0.60
0.83
0.39
0.52
0.87
0.54

จากตาราง 1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพลายพิมพ์ผ้าตีนจกทั้ง 9 รูปแบบ จากผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 7 ท่าน พบว่า ด้าน
โครงสร้างลวดลาย สี มีคุณภาพมากที่ค่าเฉลี่ย ( x̄ = 4.10) ด้านความหมายมีคุณภาพมากที่ค่าเฉลี่ย( x̄ = 4.18) ด้านวัสดุมี
คุณภาพมากที่ค่าเฉลี่ย ( x̄ = 3.99) และรูปแบบลายพิมพ์ผ้าตีนจกที่มีคุณภาพมากสุดคือ ลายประยุกต์มนสิบหก ลายมนสิบหก
ประยุกต์ ( x̄ = 4.38) รองลงมาคือลายเครือใหญ่ ลายเครือใหญ่ประยุกต์ ลายสิบสองหน่วยตัด ลายสิบสองหน่วยตัดประยุกต์ (
x̄ = 4.35) และลายแปดขอ ลายแปดขอประยุกต์ ( x̄ = 4.32) ตามลําดับ
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วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อประเมินระดับความพึงพอใจรูปแบบแฟชั่นร่วมสมัยจากลายพิมพ์ผ้าตีนจกไทยพวน จังหวัดสุโขทัยของ
ผู้บริโภค จําแนกตามอายุ เพศ รายได้ของตนเอง
ผู้วิจัยมีแบ่งผลการศึกษาเป็นขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1. ร่างรูปแบบแฟชั่น
จากการออกแบบลายพิมพ์ผ้าตีนจก ผู้วิจัยได้นํารูปแบบลายพิมพ์ผ้ามาร่างรูปแบบแฟชั่นร่วมสมัย โดยมี
แนวคิดในการออกแบบดังนี้
ออกแบบแฟชั่นเสื้อผ้าสําหรับสตรี ช่วงอายุ 25 – 35 ปี
ออกแบบแฟชั่นเสื้อผ้าสตรีตามวาระโอกาสที่สวมใส่ คือ 1. เครื่องแต่งกายสําหรับทํางาน 2. เครื่องแต่งกาย
สําหรับงานเลี้ยงสังสรรค์ 3. เครื่องแต่งกายลําลอง

แบบร่างเครื่องแต่งกายสําหรับ
ทํางาน กระโปรง

แบบร่างเครื่องแต่งกายสําหรับ
ทํางาน กางเกง

แบบร่างเครื่องแต่งกายลําลอง
ภาพ 5 แสดงแบบร่างเสื้อผ้าสตรี
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งานเลี้ยงสังสรรค์
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ขั้นตอนที่ 2 สร้างต้นแบบแฟชั่น

รูปแบบ 1 เครื่องแต่งกายสําหรับทํางานชุดเดรสกระโปรง

รูปแบบ 2 เครื่องแต่งกายสําหรับทํางานชุดเสื้อสูท กางเกง

ภาพ 6 แสดงแบบต้นแบบเสื้อผ้าสตรี 1
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รูปแบบ 3 เครื่องแต่งกายสําหรับงานเลี้ยงสังสรรค์

รูปแบบ 4 เครื่องแต่งกายลําลองชุดเสื้อ กางเกงขาสั้น

รูปแบบ 5 เครื่องแต่งกายลําลองชุดเสื้อคลุมแขนยาว

ภาพ 7 แสดงแบบต้นแบบเสื้อผ้าสตรี 2
ตาราง 2 ผลประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อเสื้อผ้าแฟชั่นสตรี (n=108)
ที่
1
1.1
1.2

รูปแบบที่ 1
SD
X
การพิจารณาด้านความสวยงามของเสื้อผ้าแฟชั่น

รูปแบบที่ 2
SD
X

รายการประเมิน

รูปแบบเสื้ อผ้ าแฟชั่ นมี ความร่วมสมั ย โดดเด่ น 3.97
เป็นที่สนใจแก่ผู้พบเห็น
เสื้ อ ผ้ า แฟชั่ น สามารถนํ า ไปสวมใส่ ไ ด้ 4.11
เหมาะสมกับรูปแบบที่ต้องใช้

รูปแบบที่ 3
SD
X

รูปแบบที่ 4
SD
X

รูปแบบที่ 5
SD
X

0.81

3.79

0.72

3.70

0.85

3.81

0.90

4.32

0.80

0.78

4.01

0.69

3.80

0.81

3.92

0.88

4.43

0.75
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ตาราง 2 (ต่อ)
ที่
1.3
1.4
1.5

2
2.1
2.2
2.3

3
3.1
3.2
3.3

รูปแบบที่ 1
SD
รู ป แบบเสื้ อ ผ้ า แฟชั่ น มี ค วามสวยงาม 4.12 0.76
ประณีต
รูปแบบเสื้อผ้าแฟชั่นมีสีสันสวยงาม คมชัด
4.22 0.73
รูปแบบเสื้อผ้าแฟชั่นสามารถดูแลรักษา ทํา 3.95 0.88
ความสะอาดได้ง่าย
ค่าเฉลี่ยรวม
4.08 0.65
การพิจารณาด้านโครงสร้างลวดลาย สี
การจั ด องค์ ป ระกอบของลวดลายมี ค วาม 4.11 0.70
ประณี ต สวยงาม เชื่ อ มโยงสั ม พั น ธ์ ห รื อ
ประสานกันอย่างลงตัว
การจั ด องค์ ป ระกอบของสี ที่ ใ ช้ ใ นการ 4.09 0.72
ออกแบบลวดลายมีความเหมาะสม สวยงาม
ลวดลายที่มี ก ารประยุ กต์ มี องค์ป ระกอบที่ 4.03 0.73
เหมาะสมและสมดุลกันอย่างลงตัว
ค่าเฉลี่ยรวม
4.08 0.65
การพิจารณาด้านความหมาย
ลวดลายสื่อถึงภูมิปัญญาศิลปะการทอผ้าตีน 4.17 0.76
จกไทยพวน
ลวดลายสามารถสื่อความหมายของลายหลัก 4.12 0.77
ได้เหมาะสม
ลวดลายสามารถสื่ อ ความหมายของลาย 4.19 0.71
ประกอบได้เหมาะสม
ค่าเฉลี่ยรวม
4.16 0.69
ผลรวมของค่าเฉลีย่
4.10 0.53
รายการประเมิน

รูปแบบที่ 2
SD
4.04 0.81

รูปแบบที่ 3
SD
3.94 0.80

รูปแบบที่ 4
SD
3.88 0.91

รูปแบบที่ 5
SD
4.20 0.81

3.96
3.89

0.75
0.86

3.83
3.81

0.77
0.84

3.93
4.01

0.93
0.92

4.23
4.24

0.83
0.84

3.94

0.64

3.82

0.68

3.91

0.82

4.29

0.69

3.91

0.70

4.00

0.72

3.92

0.76

4.06

0.67

3.94

0.72

4.06

0.72

3.88

0.83

4.03

0.74

4.01

0.84

4.06

0.75

3.99

0.85

4.06

0.71

3.95

0.66

4.04

0.67

3.92

.077

4.05

0.65

4.09

0.78

4.12

0.77

4.01

0.83

4.11

0.77

4.04

0.75

4.02

0.77

4.01

0.84

4.06

0.75

4.09

0.79

3.97

0.78

4.01

0.92

4.08

0.76

4.07
3.98

0.73
0.58

4.04
3.94

0.74
0.59

4.01
3.94

0.80
0.71

4.09
4.17

0.72
0.56

จากตาราง 2 ผลการการประเมินความพึงพอใจของรูปแบบเสื้อผ้าแฟชั่นทั้ง 5 รูปแบบ จากกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีความพึงใจในทุกด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์มีความพึงพอใจมาก รูปแบบ 5 เครื่องแต่งกายลําลองชุดเสื้อคลุมแขนยาว
มีความพึงพอใจมากสุด ( x̄ = 4.17) รองลงมาคือ รูปแบบ 1 เครื่องแต่งกายสําหรับทํางานชุดเดรสกระโปรง มีความพึงพอใจมาก
( x̄ = 4.10) และรูปแบบ 2 เครื่องแต่งกายสําหรับทํางานชุดเสื้อสูท กางเกง มีความพึงพอใจมาก ( x̄ = 4.07) ตามลําดับ
ตาราง 3 แสดงการเปรียบเทียบของความพึงพอใจรูปแบบแฟชั่นทั้ง 5 รูปแบบจําแนกตาม อายุ เพศ รายได้
เรื่อง
อายุ

รายการ
ต่ํากว่า 24 ปี
25-35 ปี
36-49 ปี
50 ขึ้นไป

จํานวน
12
56
36
4

3.77
4.07
4.03
4.17
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.38
.58
.37
.24

ระดับความพึงพอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
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ตาราง 3 (ต่อ)
เรื่อง
เพศ

รายได้

รายการ
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ต่ํากว่า 5,000
5,001-10,000
10,001-20,000
มากกว่า 20,001
รวม

จํานวน
108
43
65
108
2
11
43
52
108

4.00
3.92
4.10
4.03
4.00
3.76
4.02
4.09
4.09

SD
.49
.52
.46
.49
.29
.39
.58
.42
.49

ระดับความพึงพอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 3 ผลการการประเมินความพึงพอใจของรูปแบบเสื้อผ้าแฟชั่นทั้ง 5 รูปแบบ จากกลุ่มตัวอย่างจําแนกตาม
อายุ เพศ และรายได้ พบว่า ทุกช่วงอายุ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่ค่าเฉลี่ย ( x̄ = 4.00) ทั้งเพศชาย เพศหญิงมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากที่ค่าเฉลี่ย ( x̄ = 4.03) และทุกช่วงรายได้ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่ค่าเฉลี่ย ( x̄ = 4.09)

อภิปรายผลการวิจัย
อภิปรายผลของการออกแบบลายพิมพ์ผ้าตีนจก จากภูมิปัญญาไทยพวน จังหวัดสุโขทัย พบว่า จากการศึกษารูปแบบ
ลายพิมพ์ผ้าตีนจก ทั้ง 9 ลายโบราณ นับเป็นศิลปะพื้นบ้าน ที่มีลวดลาย สีสัน สวยงาม ประณีต ทั้งลายหลักลายประกอบ ล้วนมี
แรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติและสิ่งที่รอบตัว ในวิถีชีวิตความเป็นอยู่ เข้ากับความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณี เช่นนกหรือ
หงส์เป็นสัญลักษณ์สําคัญที่ปรากฏอยู่ในศิลปะผ้าทอพื้นบ้านในภาคเหนือของไทยเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ก็มีปรากฏมากในผ้าทอ
มื อ ของลาวสิ บ สองปั น นาและในหมู่ พ วกคนไทในเวี ย ดนามในสถาปั ต ยกรรมล้ า นนาและล้ า นช้ า งจะพบนกหรื อ หงส์ เ ป็ น
องค์ประกอบที่สําคัญประดับอยู่บนหลังคาโบสถ์ คู่กับสัญลักษณ์นาค หรือบางแห่งก็มีแต่หงส์ประดับอยู่ตามจุดต่าง ๆ ในวัดในสิบ
สองปันนา สัญลักษณ์นกหรือหงส์หรือนกยูง จะปรากฏอยู่ทั่วไปทั้งในจิตรกรรม สถาปัตยกรรม และบนผืนผ้า ซึ่งสอดคล้องกับ
บทความวิจัยของปาริชาติ ศรีสนาม (2551) ได้ศึกษาเรื่องศึกษาอิทธิพลที่มีผลต่อการออกแบบลายผ้าไหมมัดหมี่: กรณีศึกษา
หมู่บ้านแสนสุข อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม พบว่า การออกแบบลวดลายผ้าไหมมัดหมี่ตั้งแต่อดีต การทอผ้ามีที่มาของ
ลวดลายตั้งแต่ คติธรรมความเชื่อ งานศิลปะ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ สิ่งแวดล้อม ลวดลายจากประสบการณ์ จนมีการพัฒนาเป็น
รูปแบบของลวดลายมาจนถึงปัจจุบัน
อภิปรายผลการประเมินคุณภาพของลายพิมพ์ผ้าตีนจก จากภูมิปัญญาไทยพวน จังหวัดสุโขทัย การแปรผลข้อมูลจาก
การประเมินคุณภาพลายพิมพ์ผ้าตีนจก ของเครื่องมือที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น เพื่อใช้ในการศึกษาคุณภาพลายพิมพ์ผ้าตีนจก ทั้ง 9
รูปแบบ จากผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการ พบว่า แต่ละลวดลายมีการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับมาก ด้านลวดลายทรงเลขา
คณิตที่มีความละเอียด ลวดลายยังคงความหมายของภูมิปัญญาลายผ้าตีนจก รวมถึงสีสัน และความเหมาะสมของวัสดุผ้า จาก
ลายพิมพ์ผ้าตีนจกแบบดั้งเดิมและลายพิมพ์ผ้าตีนจกประยุกต์เพื่อนํามาสร้างสรรค์เป็นรูปแบบแฟชั่นให้ร่วมสมัยแต่ยังคงไว้ซึ่งการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาลายผ้าตีนจกไทยพวน จังหวัดสุโขทัย และยังสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้หลายกลุ่ม สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ อรรถสิ ท ธิ์ จั น ทร์ นิ เ วศน์ (2557) เรื่ อ ง การศึก ษา พั ฒ นารู ป แบบผ้ า ทอดอกจอก เพื่ อนํ า ไปสู่ ก ารพั ฒ นาสิน ค้ า แฟชั่ น
กรณีศึกษาโครงการผ้าทอในพระบรมราชินูปถัมภ์วัดน้ําเต้าอําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นอกจากนั้นผู้วิจัยออกแบบ
ลายผ้าให้สอดคล้องกับขนาดความกว้าง ความหนาของหน้าผ้าและจัดวางลวดลายให้ต่อเนื่องสัมพันธ์กัน ลวดลายสามารถต่อกัน
ได้ตามความยาวผ้า ในการออกแบบลวดลายผ้า ส่วนใหญ่จะเป็นการออกแบบลวดลายซ้ําๆ กัน (Repetition) ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวทางการออกแบบลวดลายผ้า ของ พีนาลิน สาริยา (2549, หน้า 83)
อภิปรายผลการประเมินระดับความพึงพอใจรูปแบบแฟชั่นร่วมสมัยจากลายพิมพ์ผ้าตีนจกไทยพวน จังหวัดสุโขทัย
ของผู้บริโภค จําแนกตามอายุ เพศ รายได้ของตนเอง จากการแปรผลข้อมูลการประเมินผลความพึงพอใจ ของเครื่องมือที่ผู้วิจัยได้
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วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2559
____________________________________________________________________________________________
สร้างขึ้น เพื่อใช้ในการศึกษาความพึงพอใจ จากผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 108 คน จากผู้ที่เข้ามาชมพิพิธภัณฑ์ผ้าสาธร
จังหวัดสุโขทัย พบว่า ผู้บริโภคที่มีอายุ เพศ รายได้ แตกต่างกัน โดยรวมมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก ทั้ง 5 รูปแบบ เนื่องจาก
มีสีสัน สดใส สะดุดตา สอดคล้องกับ เทรนด์แฟชั่น 2014 – 2015 ในเจาะเทรนด์โลก 2014 – 15 โดย TCDC, e-book และ
ผู้บริโภคมีความพึงพอในรูปแบบที่ 5 เครื่องแต่งกายลําลองชุดเสื้อคลุมแขนยาว อยู่ในคะแนนสูงที่สุด เนื่องจากเสื้อคลุมแขนยาว
เป็นรูปแบบที่มีความร่วมสมัย สวมใส่ได้ง่าย หลายโอกาส สามารถสวมใส่ร่วมกับเสื้อผ้าแบบอื่นๆ ได้ สอดคล้องกับงานวิจัย ของ
ปรัชญ์ หาญกล้า (2557) เรื่องการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีเพื่อพัฒนางานพื้นถิ่นให้เป็นสินค้าระดับชาติโดยใช้แนวคิดการ
ออกแบบอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาผ้าทอมือ อําเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย คือการออกแบบสินค้าให้มีความคลาสสิกสามารถ
สวมใส่ได้ชีวิตประจําวัน สอดคล้องกับแนวโน้มแฟชั่นที่จะเกิดขึ้น และสามารถนําไปสวมใส่กับผลิตภัณฑ์อื่น เพื่อเพิ่มโอกาสในการ
ใช้งานได้ รวมถึงรูปแบบแฟชั่นมีกลิ่นอายของความเป็นภูมิปัญญาพื้นถิ่น โดยเฉพาะลวดลายผ้า ความละเอียดของลายผ้า รวมถึง
ชนิดของเนื้อผ้า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ชอบ ชีฟอง ซึ่งมีลักษณะ ผ้าที่เบาสบาย เนื้อละเอียด เนื้อบาง ไม่เลือกผ้าที่ยับง่ายและไม่คงรูป
ด้านสีสัน ส่วนใหญ่ใช้สีโทนร้อน และสีตัดกันลวดลายที่นิยม คือลายที่มีขนาดเล็ก ลายประยุกต์ ลายโบราณ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พิสสมัย บุญอยู่ (2548) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ผ้าไทยของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
รามคําแหง

ข้อเสนอแนะ
1. ควรศึกษาค้นคว้าเรื่องชนิดของผ้าแบบต่างๆ มาใช้ทดลองในการพิมพ์ผ้า เพราะปัจจุบันผ้ามีความหลากหลายมากขึ้น การ
พิมพ์บนวัสดุผ้าที่มีความแตกต่าง ทําให้ผ้าที่พิมพ์ลายออกมาสามารถนําไปใช้ได้ตรงกับวัตถุประสงค์มากขึ้น อีกทั้ง มีความ
หลากหลาย ที่จะนําไปใช้งานได้มากขึ้นด้วย
2. ลายพิมพ์ผ้าตีนจกสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้อีกมากมาย เช่น เครื่องประดับ กระเป๋า หมวก ผ้าพันคอ
เฟอร์นิเจอร์ ในรูปแบบอื่นๆ
3. ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค ที่นิยมใช้ผ้าไทยหรือชื่นชอบในลวดลายของผ้าตีนจกไทยพวน เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.) ศึกษาลวดลายเฉพาะถิ่นงานทอเสื่อกก กลุ่มพนมรุ้งเสื่อกกและงานหัตถกรรม อําเภอเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 2.) ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยใช้วัสดุเสื่อกกลวดลายเฉพาะถิ่น 3.) ประเมินความพึงพอใจของผู้
จําหน่าย และผู้บริโภค ที่มีต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์ จากวัสดุเสื่อกกลวดลายเฉพาะถิ่น โดยมีวิธีดําเนินงานวิจัย ขั้นตอนที่ 1 คือ
การศึกษาลวดลายเฉพาะถิ่นงานทอเสื่อกก กลุ่มพนมรุ้งเสื่อกกและงานหัตถกรรม ขั้นตอนที่ 2 คือ ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
โดยใช้วัสดุเสื่อกกลวดลายเฉพาะถิ่น ขั้นตอนที่ 3 คือ ประเมินความพึงพอใจของผู้จําหน่าย และผู้บริโภค ที่มีต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์
จากวัสดุเสื่อกกลวดลายเฉพาะถิ่น ทั้งหมดมี 5 ด้านคือ ด้านหน้าที่ใช้สอย ด้านความสะดวกสบายต่อการใช้งาน ด้านความแข็งแรง
ด้านความสวยงามลักษณะเฉพาะถิ่น และด้านการขนส่ง จากการวิเคราะห์ลวดลายเฉพาะถิ่นงานทอเสื่อกก กลุ่มพนมรุ้งเสื่อกกและ
งานหัตถกรรม จากการเข้าสํารวจข้อมูลในพื้นที่แหล่งผู้ผลิต ได้กําหนดลวดลายเฉพาะถิ่น จํานวน 6 ลวดลาย จากนั้นจึงใช้กรอบ
ความคิดแนวทางการศึกษาศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านด้านความงาม มาเป็นแนวคิดในการวิเคราะห์ เมื่อเสนอผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เชี่ยวชาญด้านลวดลายเฉพาะถิ่น จํานวนด้านละ 3 ท่าน ประเมินและขอคําเสนอแนะเกี่ยวกับการนําลวดลายเฉพาะถิ่นไปใช้ในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์จากงานทอเสื่อกก โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะว่าควรนําเอาลวดลายที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
ได้แก่ ลวดลายผีเสื้อ และรองลงมาคือ ลวดลายปราสาทเขาพนมรุ้ง มาผสมผสานร่วมกันในการออกแบบลวดลายเฉพาะถิ่น การ
วิเคราะห์ขั้นตอนการประเมินรูปแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์จากงานทอเสื่อกก ที่ได้จาการสรุปลวดลายเฉพาะถิ่น โดยจาการเข้าสํารวจ
ข้อมูลความต้องการรูปแบบของสินค้าในพื้นที่แหล่งผู้ผลิต นํามาสร้างแบบร่าง และผ่านกระบวนการพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมจํานวน
3 รูปแบบได้แก่ กล่องใส่ถุงพลาสติกที่ใช้แล้ว, กล่องใส่ผ้าเช็ดตัว และกล่องใส่ของชนิดพับเก็บ รูปแบบที่เหมาะสมที่สุด คือ กล่องใส่
ถุงพลาสติกที่ใช้แล้ว มีค่าเฉลี่ยที่ ( x̄ = 4.64, S.D.=0.51) ความพึงพอใจของผู้จําหน่ายและผู้บริโภคที่มีต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุ
เสื่อกกโดยใช้ลวดลายเฉพาะถิ่นที่ได้ออกแบบแล้วพบว่าตะกร้าใส่ถุงพลาสติกที่ใช้แล้วมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
คําสําคัญ : การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์, ลวดลายเฉพาะถิ่น, งานทอเสื่อกก, กลุ่มพนมรุ้งและหัตกรรม
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ABSTRACT
This study aim (1) to study the pattern of reed mat from phanomrung reed mat and handicraft group in
Amphur Chaloem Phra Kiat, Buriram province, and (2) to design and development a pattern of reed mat by
used the local identity material, (3) to evaluated of satisfy on a product both of seller and buyer. The research
methodology were consist of 3 part :
1. Studies the pattern of reed mat from phanomrung reed mat and handicraft group.
2. Design and development of product by used material in the local identity.
3. Evaluated satisfy of product from seller and buyer included 4 part are: functional, comfortable,
strong, local identity and transportation.
The analytic of their from inspector were selectively 6 format of the standard pattern of reed mat in
local area, which the conceptual of beautiful of handicraft were analyze. In this research mix up in butterfly and
phanomrung castle format were presented to design, whom recommend by expert worker. The resultant used
to define a endemic pattern of product consist of plastic box, wash cloth box and handbag respectively. The
average satisfy of product are 4.53, 4.11 and 3.65 respectively. However, when considering the standard
derivative satisfy of product are 0.51, 0.54 and 0.56 respectively. Solution methods for solving the satisfy of
seller and buyer on a reed mat product by used the endemic pattern. The plastic box is higher satisfy in a local
area.
Keyword : design and develop of product, endemic pattern, reed mat, phanomrung reed mat and handicraft
group

บทนํา
ปัจจุบันงานหัตถกรรมในประเทศที่กําลังพัฒนาเป็นแหล่งสร้างรายได้สําหรับผู้ใช้แรงงานในหลายประเทศ เป็นสินค้าส่งออก
ที่สําคัญ การผลิตงานหัตถกรรมเป็นที่นิยมเนื่องจากผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมมีข้อได้เปรียบหลายประการ เช่น ใช้เงินลงทุนจํานวน
น้อย มีชั่วโมงการทํางานที่ยืดหยุ่น สามารถทํางานที่บ้านได้ และมีอิสระในการบริหารธุรกิจของตนเอง โดยการใช้โอกาสในการทํางาน
ระหว่างนอกฤดูกาลเก็บเกี่ยว มาผลิตงานหัตถกรรมในครอบครัว ซึ่งเป็นการใช้แรงงานในท้องถิ่น
การทอเสื่อเป็นอาชีพเสริมของสังคมเกษตรกรรม การทอเสื่อเป็นงานหัตถกรรมพื้นบ้านตามภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นการ
ผสมผสาน การสืบทอด ที่มีคุณค่าต่อชุมชน เกิดการสร้างงานให้มีรายได้ ผู้ผลิตจะต้องศึกษาหาความรู้ทางด้านแนวคิด รูปทรง
กรรมวิธีและการผลิต เกิดทักษะความชํานาญ ให้ผลผลิตเกิดประโยชน์ต่อชุมชน คือโดยนําไปใช้สอยในครอบครัว แจกญาติพี่น้อง
จําหน่ายเป็นของที่ระลึก ทําบุญถวายเป็นปัจจัย (พิทักษ์ น้อยวังคลัง. 2544 : 57)
กลุ่มพนมรุ้งเสื่อกกและงานหัตถกรรม บ้านวัฒนาสามัคคี หมู่ที่ 16 ต.ยายแย้มวัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ เป็น
กลุ่มการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก การทอเสื่อกกของชาวบ้าน สืบจากคนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทํานาเป็น
อาชีพหลัก ซึ่งหลังจากการว่างเว้นจากฤดูกาลทํานา ก็จะร่วมตัวกันมาทอเสื่อกก ไว้ใช้ในครัวเรือน และนําออกจําหน่ายจากการทอ
เสื่อปูลาด ได้มีการดัดแปลงเป็นเสื่อแบบพับ และมีลวดลายยกดอกเป็นลายขิด ลายธรรมชาติ และลายปราสาทพนมรุ้ง ต่อมาทาง
กลุ่มมีการดัดแปลงแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นๆ เช่น กระเป๋าถือ กระเป๋าสตางค์ กระเป๋าเอกสาร กล่องกระดาษชําระ ที่รองจาน
บนโต๊ะอาหาร มีรูปแบบที่หลากหลายและเป็นไปตามสมัยนิยม ทําให้เกิดมูลค่าเพิ่มเป็นที่ยอมรับ และเป็นที่ต้องการของตลาดมาก
ขึ้น ปัจจุบันมีสมาชิกในกลุ่มรวม 27 ครัวเรือน มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญา
ให้แก่บุตรหลานในชุมชน โดยยึดหลักปฏิบัติ คือ “ชุมชนมีส่วนร่วมชุมชนรับประโยชน์ ชุมชนสามัคคี” ดั้งนั้นทางผู้ผลิตจึงมีแนวคิดที่
จะเพิ่มชนิดของสินค้าให้มีความหลากหลายยิ่งขึ้น จึงต้องมีการศึกษาเพื่อค้นหาวิธีการออกแบบสร้างสรรค์การแปรรูปผลิตภัณฑ์ ให้
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เกิดความชํานาญมีฝีมือในการผลิตสินค้าให้ได้ออกมาอย่างมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น เพิ่มคุณค่าของผลิตภัณฑ์ สร้างชื่อเสียง
แก่ชุมชนให้ยั่งยืนต่อไป
การจําทําให้เกิดความยั้งยืนนั้นต้องคํานึงถึง หลักการออกแบบอย่างยั่งยืน (Sustainable Design) หมายถึง การสร้าง
สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม และการบริการที่สอดคล้องกับกฎทางเศรษฐกิจและสังคม ก็คือ การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิด
ประโยชน์การใช้งานอย่างสูงสุด การลดปริมาณการใช้ทรัพยากร การนํากลับมาใช้ใหม่ การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้เกิดผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด ช่วยแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลให้เกิดขึ้น มุ่งเน้นการสร้างวิถีการดํารงชีวิต
ที่ยั่งยืน (สํานักงานพัฒนาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2546) ดังนั้นการสร้างระบบการออกแบบอย่างยั่งยืนให้แก่ชุมชนและ
กลุ่มทอเสื่อกกพนมรุ้งและงานหัตกรรม ยังขาดการสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างเครือข่ายการ
ส่งเสริมการค้าแก่กลุ่มอื่นๆ และกลุ่มสินค้าใกล้เคียงที่เกี่ยวข้อง การสนับสนุนจากหน่ายงานทั้งภาครัฐและเอกชน จึงเป็นปัจจัยที่ควร
จะนํามาศึกษาพัฒนาเป็นกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน
จากข้อมูลดังกล่าวผู้วิจัยนําเอาองค์ความรู้ด้านหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ และการออกแบบอย่างยั่งยืน โดยมีแนวคิดจะ
ทําการศึกษาลวดลายเฉพาะถิ่นงานทอเสื่อกกกลุ่มพนมรุ้งและหัตถกรรม เพื่อหาลวดลายเฉพาะถิ่น มาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
สร้างจุดเด่นของวัฒนธรรมเพิ่มมูลค่าให้กับงานหัตถกรรมพื้นบ้านและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์หัตถกรรมท้องถิ่นให้เป็น
มรดกตกทอดไปยังลูกหลาน เผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ส่งเสริมรายได้สร้างความเจริญแก่ท้องถิ่นและชุมชน ใช้
ทรัพยากรในท้องถิ่นจากการสร้างระบบนิเวศการเพาะปลูกต้นกกนํามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เกิดความสมดุลของกระบวนการผลิต
ด้านทรัพยากรวัตถุและทรัพยากรแรงงานในท้องถิ่นให้เกิดรายได้ ตอบสนองการสร้างระบบความยั่งยืนแก่ชุมชนและเศรษฐกิจต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาลวดลายเฉพาะถิ่นงานทอเสื่อกก กลุ่มพนมรุ้งเสื่อกกและงานหัตถกรรม อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
2. เพื่อออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้วัสดุเสื่อกกลวดลายเฉพาะถิ่น
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้จําหน่าย และผู้บริโภค ที่มีต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์ จากวัสดุเสื่อกกลวดลายเฉพาะถิ่น

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.ได้รูปแบบลวดลายการทอเสื่อกก ที่เป็นลักษณะเฉพาะถิ่นกลุ่มพนมรุ้งและงานหัตถกรรม อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
บุรีรัมย์
2.ส่งเสริมให้กลุ่มฝีมือแรงงานหัตถกรรมได้นําเอาวัตถุดิบในท้องถิ่นมาแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อการจําหน่าย สร้างมูลค่าให้แก่
ครัวเรือนและสามารถพัฒนาชุมชนได้
3.ได้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองการใช้งานอย่างหลากหลาย เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ และดึงเอาความโดดเด่นของลวดลาย
เฉพาะถิ่นงานหัตถกรรมเสื่อกก กลุ่มพนมรุ้ง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ มาใช้ได้อย่างมีคุณค่าให้เกิดความภาคภูมิใจ
4. ส่งเสริมให้ฝีมือแรงงานหัตถกกรมได้ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นจากการสร้างระบบนิเวศการเพาะปลูกต้นกก การสร้างระบบ
ความยั่งยืนแก่ชุมชนและเศรษฐกิจต่อไป
5. มีการส่งเสริมการอนุรักษ์หัตถกรรมท้องถิ่นสืบทอดต่อไปยังลูกหลานรุ่นหลัง ทั้งยังเป็นการแสดงถึงจุดเด่นของวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยนี้ผู้วิจัยใช้แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
1. แนวทางการการศึกษาศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านด้านความงาม งานหัตถกรรมการทอเสื่อกก ของกลุ่มพนมรุ้ง
เสื่อกกและหัตถกรรม ที่ใช้ลวดลายเฉพาะถิ่น ซึ่งผู้วิจัยได้นําเอาหลักการออกแบบของวิบูลย์ ลี้สุวรรณ (2539 : 89) มาเป็นแนวทาง
ในการศึกษา 5 ด้านดังนี้ สัดส่วน จังหวะหรือช่วงจังหวะ ความประสานกลมกลืน ความขัดแย้ง และจุดเด่นในงานศิลปะหรือจุดที่มี
ลักษณะเด่นที่เกิดจากการเน้น
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2. แนวทางการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากเสื่อกกลวดลายเฉพาะถิ่น ซึ่งผู้วิจัยได้นําเอาหลักการออกแบบ
ของอุดมศักดิ์ สารีบุตร (2549 : 10) มาเป็นแนวทางในการศึกษาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ 5 ด้านดังนี้ หน้าที่ใช้สอย ความ
สะดวกสบายในการใช้ ความแข็งแรง ความสวยงาม มีลักษณะเฉพาะถิ่น และการขนส่ง
แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้กระบวนการพัฒนาของ Earle
ของนิรัช สุดสังข์ (2548 : 31) นํามาเป็นแนวทางในการศึกษา 6 ขั้นตอนดังนี้ การตีปัญหา ความคิดริเริ่มเบื้องต้น การกลั่นกรองการ
ออกแบบ การวิเคราะห์ การตัดสินใจ และการทําให้เกิดผลสําเร็จ
3. แนวคิดด้านประเมินความพึงพอใจ ที่มีต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์ จากวัสดุเสื่อกกลวดลายเฉพาะถิ่น ซึ่งผู้วิจัยได้
นําเอาหลักการออกแบบของ อุดมศักดิ์ สารีบุตร (2549 : 10) มาเป็นแนวทางในการศึกษาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ 5 ด้านดังนี้
หน้าที่ใช้สอย ความสะดวกสบายในการใช้ ความแข็งแรง ความสวยงาม มีลักษณะเฉพาะถิ่น และการขนส่ง

ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากรแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม และผู้วิจัยใช้จะใช้ประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งได้จากการสํารวจพื้นที่ ดังนี้
1.1 ลวดลายงานทอเสื่อกกที่ผู้ผลิตทั้งหมดมีจํานวน 21 ลาย จากการเข้าสํารวจข้อมูลในพื้นที่
1.2 รูปแบบผลิตภัณฑ์ ที่ผู้วิจัยจะสร้างขึ้นตามข้อมูลความต้องการรูปแบบของสินค้าโดยการเข้าสํารวจในพื้นที่
และออกแบบพัฒนาเป็น 3 รูปแบบ
1.3 ผู้จําหน่ายสินค้างานหัตกรรมเสื่อกกในพื้นที่จังหวัดบุรีรมั ย์ จํานวน 10 ร้าน และผู้บริโภค ซึ่งเป็น
นักท่องเที่ยว และผู้เข้าชมร้านจําหน่ายสินค้างานหัตกรรมเสื่อกก ในจังหวัดบุรีรัมย์ จํานวน 50 ร้าน
2. ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัย
2.1 รูปแบบการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากการทอเสื่อกก โดยใช้ลวดลายเฉพาะถิ่น ของกลุ่มพนมรุ้งทอเสื่อกก
และหัตกรรม
2.2 ความพึงพอใจ ของผู้จําหน่าย และผู้บริโภค ที่มีต่อรูปแบบการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากงานทอเสื่อกก
โดยใช้ลวดลายเฉพาะถิ่น

นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในงานวิจัย
การศึกษา หมายถึง กระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับลวดลายงานทอเสื่อกก ลักษณะเฉพาะถิ่นของกลุ่มพนมรุ้งเสื่อกกและ
หัตถกรรม
พัฒนาผลิตภัณฑ์ หมายถึง การแปรรูปจากการทอเสื่อกก เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ รองรับการใช้งานตามประเภท
งานทอเสื่อกก หมายถึง งานหัตถกรรมจัดอยู่ในรูปแบบงานสานทอโดยใช้วัสดุต้นกกมาแปรรูป การแตกเส้น การย้อมสี
แล้วนํามาทอเป็นเสื่อผืน เพื่อปูนั่ง เป็นของที่ระลึกทําบุญถวายเป็นปัจจัย และการจําหน่าย
ลวดลายเฉพาะถิ่น หมายถึง ลวดลายที่เกิดจากการทอเสื่อเป็นลักษณะเฉพาะของกลุ่มพนมรุ้งและหัตกรรม
การออกแบบและพัฒนาผลิ ตภัณฑ์งานทอเสื่อกก หมายถึง การนําเอาลวดลายที่เป็นลัก ษณะเฉพาะถิ่นมาใช้ในการ
ออกแบบพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์จากวัสดุเสื่อกก เพื่อศึกษาถึงโครงสร้าง และกรรมวิธีการผลิต การจัดวางลวดลาย
กลุ่มพนมรุ้งและหัตถกรรม หมายถึง การรวมตัวของแรงงานฝีมือของชุมชนในการผลิตงานหัตถกรรม เพื่อการจําหน่าย
ได้แก่สินค้าการทอผ้าไหม การทอเสื่อกก และผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก
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วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ลวดลายเฉพาะถิ่นงานทอเสื่อกก กลุ่มพนมรุ้งเสื่อกกและหัตถกรรม
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ และเพื่อหาความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบและลวดลายผลิตภัณฑ์งานเสื่อกก ที่ออกแบบใหม่
ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิจัยตามขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 คือ การศึกษาลวดลายงานทอเสื่อกก กลุ่มพนมรุ้งเสื่อกกและงานหัตถกรรม โดยการเข้าสํารวจข้อมูลในพื้นที่ มี
ทั้งหมด 21 ลาย กําหนดลวดลายเฉพาะถิ่นผ่านการวิเคราะห์โดยใช้ตารางเปรียบเทียบความซ้ําของลวดลายในกลุ่มประชากรที่ศึกษา
มีจํานวน 6 ลวดลาย จึงใช้กรอบความคิดแนวทางการศึกษาศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านด้านความงามในการวิเคราะห์ นําเสนอ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญด้านลวดลายเฉพาะถิ่น 3 ท่าน ประเมินและข้อคําเสนอแนะเกี่ยวกับการนําลวดลายเฉพาะถิ่นไป
ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์จากงานทอเสื่อกก
ขั้นตอนที่ 2 คือ การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากงานทอเสื่อกก ที่ได้จากการสรุปลวดลายเฉพาะถิ่น โดยการเข้า
สํารวจข้อมูลความต้องการรูปแบบของสินค้าในพื้นที่ ออกแบบสร้างแบบร่างผ่านกระบวนการวิเคราะห์รูปแบบพัฒนา โดยใช้ตาราง
สร้างความสัมพันธ์เชิงคุณภาพ ของวิศวกรรมย้อนรอย พัฒนามาเป็น 3 รูปแบบ (มณฑลี ศาสนนันทน์, 2550 : 71 ) จากกนั้นจึงใช้
กรอบแนวความคิดข้อคํานึงในการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อนําไปออกแบบภาพจําลอง จํานวน 3 รูปแบบ นําเสนอผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ จํานวน 3 ท่าน ประเมินและข้อคําเสนอแนะ จากลวดลายเฉพาะถิ่น นํารูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการประเมินที่
ได้มาหาค่าเฉลี่ยสูงสุด และทําการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อดําเนินงานสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์จากงานทอเสื่อ
กก
ขั้นตอนที่ 3 คือ การประเมินความพึงพอใจของผู้จําหน่าย 10 ร้าน และผู้บริโภค 50 คน ที่มีต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์ จากวัสดุ
เสื่อกกลวดลายเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ทั้งหมด 5 ด้าน คือ หน้าที่ใช้สอย ความสะดวกสบายในการใช้ ความแข็งแรง ความสวยงามมี
ลักษณะเฉพาะถิ่น และการขนส่ง

ผลการวิจัย
ในการวิจัยเรื่องการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ลวดลายเฉพาะถิ่นงานทอเสื่อกก กลุ่มพนมรุ้งเสื่อกกและหัตถกรรม อําเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ขั้นตอนการประเมินลวดลายเฉพาะถิ่นงานทอเสื่อกก กลุ่มพนมรุ้งและงานหัตกรรม อําเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ การศึกษาลวดลายเฉพาะถิ่นงานทอเสื่อกก กลุ่มพนมรุ้งเสื่อกกและงานหัตถกรรม ได้กําหนดรูปแบบ
ของงาน ทอเสื่อกกลวดลายเฉพาะถิ่น จากการเข้าสํารวจข้อมูลในพื้นที่แหล่งผู้ผลิต ที่มีการกําหนดลวดลายในการทอเสื่อกกทั้งหมด
21 ลวดลาย จากนั้นผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์เปรียบเทียบลวดลายที่มีความซ้ํากับกลุ่มประชากรที่ศึกษา สรุปได้ว่า มีลวดลาย
เฉพาะถิ่นจํานวน 6 ลวดลาย ได้แก่ ลวดลายตะขอเบ็ดใน ลวดลายเปียกปูนสามช่อง ลวดลายผีเสื้อ ลวดลายดอกจิก ลวดลายจัตุรัส
หมากรุกและลวดลายปราสาทเขาพนมรุ้ง เมื่อนําไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านลวดลายเฉพาะถิ่น 3 ท่าน ได้ประเมินลวดลาย
เฉพาะถิ่น สามารถสรุปลําดับความเหมาะสมดังนี้ (ตามตารางที่ 1)
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ลวดลายที่ 1 ตะขอเบ็ดใน

ลวดลายที่ 2 เปียกปูนสามช่อง

ลวดลายที่ 3 ผีเสื้อ

ลวดลายที่ 4 ดอกจิก

ลวดลายที่ 5 จัตุรัสหมากรุก

ลวดลายที่ 6 ปราสาทเขาพนมรุ้ง

ภาพ 1 แสดงลวดลายลักษณะเฉพาะถิ่นของกลุ่มพนมรุ้งเสื่อกกและหัตถกรรม
ตาราง 1 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐานของคะแนน ที่มีต่อลวดลายเฉพาะถิ่นการทอเสื่อกก ของกลุ่มพนมรุ้งเสื่อกก
และหัตถกรรม ที่เหมาะสมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากงานทอเสื่อกก ( N = 6)
ลวดลายที่ 1
ตะขอเบ็ดใน
SD
ระดับ
x̄
มาก
1. สัดส่วน เหมาะสมกับหน้าที่ 4.16 0.41
ใช้สอย
2. ช่องจังหวะ ความเคลื่อนไหว
4.83 0.41 มากที่สุด
มีความซ้ําและความต่อเนื่อง
3. ความประสานกลมกลืน ให้
4.67 0.52 มากที่สุด
เกิดเอกภาพ
4. การขัดแย้ง ดูแล้วไม่เกิด
ความจืดชืดเกินไป
มาก
4.0 0.63
มาก
5.จุดเด่นจากการเน้นวัฒนธรรม 3.83 0.75
รวม
4.30 0.54
มาก

ลวดลายที่ 2
เปียกปูนสามช่อง
SD
ระดับ
x̄
4.67 0.52 มากที่สุด

รายละเอียดเนื้อหา
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ลวดลายที่ 3
ผีเสื้อ
SD
ระดับ
x̄
4.67 0.52 มากที่สุด

4.83

0.41

มากที่สุด

4.33

0.52

มาก

4.33

0.52

มาก

4.50

0.55

มากที่สุด

3.83
3.66
4.27

0.41
0.82
0.54

มาก
มาก
มาก

4.16
4.83
4.50

0.41
0.41
0.48

มาก
มากที่สุด
มากทีส่ ุด
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ตารางที่ 1 ( ต่อ )
รายละเอียดเนื้อหา
x̄
1. สัดส่วน เหมาะสมกับหน้าที่
ใช้สอย
2. ช่องจังหวะ ความเคลื่อนไหว
มีความซ้ําและความต่อเนื่อง
3. ความประสานกลมกลืน ให้
เกิดเอกภาพ
4. การขัดแย้ง ดูแล้วไม่เกิด
ความจืดชืดเกินไป
5.จุดเด่นจากการเน้นวัฒนธรรม
รวม

ลวดลายที่ 4
ดอกจิก
SD
ระดับ

ลวดลายที่ 5
จัตุรสั หมากรุก
SD
ระดับ
x̄

ลวดลายที่ 6
ปราสาทเขาพนมรุ้ง
SD
ระดับ
x̄

3.71

0.75

มาก

3.43

0.52

ปานกลาง

3.83

0.41

มาก

4.12

0.55

มาก

3.60

0.55

มาก

4.17

0.41

มาก

4.03

0.52

มาก

3.77

0.52

มาก

4.67

0.52

มากที่สุด

3.51
3.41
3.76

0.63
0.75
0.64

มาก
ปานกลาง
มาก

3.37
2.93
3.42

0.41
0.52
0.50

ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

4.50
4.83
4.40

0.55
0.41
0.46

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

การศึกษาลวดลายเฉพาะถิ่นงานทอเสื่อกก กลุ่มพนมรุ้งเสื่อกกและงานหัตถกรรม อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
จากรูปแบบลวดลายเฉพาะถิ่น จํานวน 6 ลวดลาย ที่ได้ทาํ การประเมินลวดลายเฉพาะถิ่นจากภาพประกอบ โดยผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เชี่ยวชาญด้านลวดลายเฉพาะถิ่น
ผลการประเมินลวดลายเฉพาะถิ่นของการทอเสื่อกก พบว่า ลวดลายที่ 3 ลวดลายผีเสื้อ เป็นลวดลายที่เหมาะสมที่สุด โดย
ภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄ = 4.50 , S.D. = 0.48) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า จุดเด่นจากการเน้นวัฒนธรรม
( x̄ = 4.83 , SD = 0.41) สัดส่วน เหมาะสมกับหน้าที่ใช้สอย ( x̄ = 4.67 , SD = 0.52) ความประสานกลมกลืน ให้เกิดเอกภาพ ( x̄ =
4.50 , SD = 0.55 ) มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ทุกข้อ ตามลําดับ
จากนั้นผู้วิจัยได้นําไปปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนําของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ ว่าด้วยการนําเอาลวดลายมาผสมผสาน
ร่วมกันในการออกแบบ สู่การสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์จากเสื่อทอกก ได้แก่ ลวดลายผีเสื้อ เป็นลวดลายที่เหมาะสมที่สุด และลวดลาย
รองลงมาคือ ลวดลายที่ 6 ลวดลายปราสาทเขาพนมรุ้ง ซึ่งเป็นลวดลายที่เหมาะสมในภาพรวมระดับมาก
2. ผลการวิเคราะห์ขั้นตอนการประเมินรูปแบบผลิตภัณฑ์จากงานทอเสื่อกก จากลวดลายเฉพาะถิ่น
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากงานทอเสื่อกก ที่ได้จากการสรุปลวดลายเฉพาะถิ่น จากการเข้าสํารวจข้อมูลความ
ต้องการรูปแบบของสินค้าในพื้นที่ ผู้วิจัยได้ออกแบบสร้างแบบร่าง จํานวน 89 รูปแบบ ผ่านกระบวนการวิเคราะห์รูปแบบพัฒนา
โดยใช้ตารางของความสัมพันธ์เชิงคุณภาพของวิศวกรรมย้อนรอย พัฒนามาเป็น 3 รูปแบบ เพื่อนําเสนอผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ประเมินรูปแบบที่เหมาะสมต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากงานทอเสื่อกก (ตามตารางที่ 2)
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รูปแบบที่ 1 กล่องใส่ผ้าเช็ดตัว

รูปแบบที่ 2 กล่องใส่ของชนิดพับเก็บ

รูปแบบที่ 3 กล่องใส่ถุงพลาสติกที่ใช้แล้ว

ภาพ 2 แสดงผลิตภัณฑ์งานทอเสื่อกกจากลวดลายเฉพาะถิ่นของกลุ่มพนมรุ้งเสื่อกกและหัตถกรรม
ตาราง 2 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน ที่มีต่อรูปแบบที่เหมาะสมต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากงานทอ
เสื่อกก ( N = 6)

รายละเอียดเนื้อหา

รูปแบบที่ 1
กล่องใส่ผ้าเช็ดตัว
x̄
4.18
4.21

1. ด้านหน้าที่ใช้สอย
2. ด้านความสะดวกสบายต่อ
การใช้งาน
3. ด้านความแข็งแรง
4.16
4. ด้านความสวยงามลักษณะ
4.09
เฉพาะถิ่น
5. ด้านการขนส่ง
3.91
รวมทุกด้าน
4.11

รูปแบบที่ 2
กล่องใส่ของชนิดพับเก็บ

SD
0.55
0.47

ระดับ
มาก
มาก

x̄
3.64
3.65

SD
0.58
0.61

ระดับ
มาก
มาก

รูปแบบที่ 3
กล่องใส่ถุงพลาสติก
ที่ใช้แล้ว
SD
ระดับ
x̄
4.54 0.52 มากที่สุด
4.70 0.50 มากที่สุด

0.54
0.64

มาก
มาก

3.75
3.52

0.45
.66

มาก
มาก

4.80
4.62

0.58
0.53

มากที่สุด
มากที่สุด

0.47
0.54

มาก
มาก

3.71
3.65

0.49
0.56

มาก
มาก

4.53
4.64

0.44
0.51

มากที่สุด
มากทีส่ ุด

ผลการประเมินรูปแบบที่เหมาะสมต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากงานทอเสื่อกก พบว่า รูปแบบที่ 3 กล่องใส่ถุงพลาสติกที่ใช้
แล้ว มีความเหมาะสมที่สุด โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄ = 4.64, S.D. = 0.51) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านความแข็งแรง ( x̄ = 4.80, S.D. = 0.58) ด้านความสะดวกสบายต่อการใช้งาน ( x̄= 4.70, S.D. =0.50) ด้านความสวย
ลักษณะเฉพาะถิ่น ( x̄ = 4.62, S.D. = 0.53) ด้านหน้าทีใ่ ช้สอย ( x̄ = 4.54 , S.D. =0.52) และด้านการขนส่ง ( x̄ = 4.53, S.D. =
0.44 ) ทุกด้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ตามลําดับ
จากนั้นผู้วิจัยได้นําไปปรับแก้ไขตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชายด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ สู่การสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์จาก
เสื่อทอกก จากลวดลายเฉพาะถิ่น
3. ผลการวิเคราะห์ขั้นตอนการประเมินความพึงพอใจ ผู้จําหน่าย และผู้บริโภค ที่มีต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์ จากวัสดุเสื่อกก
ลวดลายเฉพาะถิ่น ที่ได้ออกแบบแล้ว (ตามตารางที่ 3)
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ภาพ 3 ภาพต้นแบบผลิตภัณฑ์จากงานทอเสื่อกกลวดลายเฉพาะถิ่น กลุ่มพนมรุ้งและหัตกรรม
ตาราง 3 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของ ผู้จําหน่าย 10 ร้าน และผู้บริโภค 50 คน

รายละเอียดเนื้อหา
1. ด้านหน้าที่ใช้สอย
2. ด้านความสะดวกสบายต่อการใช้งาน
3. ด้านความแข็งแรง
4. ด้านความสวยงาม ลักษณะเฉพาะถิ่น
5. ด้านการขนส่ง
รวมทุกด้าน

ผู้จําหน่าย N = 10
SD
ระดับ
x̄
4.63 0.46 มากทีส่ ุด
4.50 0.67 มากทีส่ ุด
4.46 0.53
มาก
4.61 0.52 มากที่สดุ
4.36 0.42
มาก
4.51 0.51 มากทีส่ ดุ

ผู้บริโภค N = 50
SD
ระดับ
x̄
4.65 0.46 มากที่สุด
4.48 0.52
มาก
4.54 0.73 มากที่สุด
4.56 0.62 มากที่สุด
4.42 0.57
มาก
4.53 0.57 มากทีส่ ุด

จากตารางที่ 3 ประเมินความพึงพอใจของผู้จําหน่ายและผู้บริโภค โดยภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด เมื่อ
จําแนกตามกลุ่ม ผู้บริโภคมีความพึงพอใจมากที่สุด ( x̄ = 4.53, S.D. = 0.57) และกลุ่มผู้จําหน่ายมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
เช่นกัน ( x̄ = 4.51, S.D. = 0.51) เมื่อพิจารณารายด้านสําหรับผู้บริโภคพบว่าด้านหน้าที่ใช้สอย ( x̄ = 4.65, S.D. = 0.46) ด้านความ
สวยงาม ลักษณะเฉพาะถิ่น ( x̄ = 4.56, S.D. = 0.62) และด้านความแข็งแรง ( x̄ =4.54, S.D. = 0.73) มีความพึงพอใจระดับมาก
ที่สุดตามลําดับ สําหรับผู้จําหน่าย เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านหน้าที่ใช้สอย( x̄ = 4.63, S.D. =0.46) ด้านความสวยงาม ลักษณะ
เฉพาะถิ่น ( x̄ = 4.61, S.D. = 0.52) และด้านความสะดวกสบายต่อการใช้งาน( x̄ = 4.50, S.D. = 0.67) มีความพึงพอใจมากที่สุด
ตามลําดับ

สรุปและอภิรายผลวิจัย
ผลการศึกษาลวดลายเฉพาะถิ่นกลุ่มพนมรุ้งเสื่อกกและหัตถกรรม เพื่อนํามาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์งานทอเสื่อกก
จากลวดลายเฉพาะถิ่น ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
ผลการศึกษาลวดลายเฉพาะถิ่นงานทอเสื่อกกกลุ่มพนมรุ้งเสื่อกกและหัตถกรรม สรุปได้ว่า มีลวดลายเฉพาะถิ่น
จํานวน 6 ลวดลาย ได้แก่ ลวดลายตะขอเบ็ดในลวดลายเปียกปูนสามช่อง ลวดลายผีเสื้อ ลวดลายดอกจิก ลวดลายจัตุรัสหมากรุก
และลวดลายปราสาทเขาพนมรุ้ง ผลการประเมินผลของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญทั้ง 6 ท่าน พบว่า โดยภาพรวมลวดลายที่ 3
ลวดลายผีเสื้อ มีความเหมาะสมที่ สุด มีความคิด เห็นอยู่ใ นระดับมากที่สุด เมื่อพิ จารณารายด้าน พบว่า ข้อจุดเด่นจากการเป็ น
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วัฒนธรรม สัดส่วนเหมาะสมกับหน้าที่ใช้สอยและความประสานกลมกลืนให้เกิดเอกภาพ มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด เช่นกัน
และลวดลายที่มีความเหมาะสมรองมา ได้แก่ ลวดลายที่ 6 ลวดลายปราสาทเขาพนมรุ้งโดยภาพรวมมีความเหมาะสมระดับมาก
ความประสานกลมกลืนให้เกิดเอกภาพและความขัดแย้ง ดูแล้วไม่เกิดความจืดชืดเกินไป มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ผู้วิจัยได้
ปรับแก้ไขตามคําแนะนําของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญว่าด้วยการนําเอาลวดลายมาผสมผสานร่วมกันในการออกแบบ ได้แก่
ลวดลายผีเสื้อ และลวดลายปราสาทเขาพนมรุ้ง เพื่อเป็นลวดลายเฉพาะถิ่นที่เพิ่มความชัดเจนมากที่สุด
ผลการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากงานทอเสื่อกก ที่ได้จาการสรุปลวดลายเฉพาะถิ่น โดยจากเข้าสํารวจข้อมูลตาม
ต้องการรูปแบบของสินค้าในพื้นที่ ออกแบบสร้างแบบร่างพัฒนามาเป็น 3 รูปแบบ สร้างภาพจําลองขึ้นโดยใช้กรอบแนวความคิดข้อ
คํานึงในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ผลการประเมินผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ จํานวน 3 ท่าน พบว่า รูปแบบที่ 3 กล่องใส่
ถุงพลาสติกที่ใช้แล้ว มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดรองลงมาคือ รูปแบบที่ 1 กล่องใส่ผ้าเช็ดตัวและรูปแบบที่ 2 กล่องใส่ของชนิด
พับเก็บ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากเท่ากัน ตามลําดับ ผู้วิจัยได้ปรับแก้ไขแบบที่ 3 ตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญสู่การสร้าง
ต้นแบบผลิตภัณฑ์จากงานทอเสื่อกกจากลวดลายเฉพาะถิ่น
ผลการประเมินความพึงพอใจ ผู้จําหน่าย และผู้บริโภค ที่มีต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้วัสดุเสื่อกกลวดลายเฉพาะถิ่น ที่ได้
ออกแบบแล้ว เมื่อประเมินโดยใช้หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ ทั้ง 5 ด้าน พบว่า โดยภาพรวมความพึงพอใจทั้งของผู้จําหน่ายและ
ผู้บริโภค อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ผู้จําหน่าย มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด คือด้านหน้าที่ใช้สอย ด้านความ
สวยงามลักษณะเฉพาะถิ่น และด้านความสะดวกสบายต่อการใช้ ตามลําดับ รองลงมา ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คือด้านความ
แข็งแรง และด้านการขนส่ง ตามลําดับ ส่วนผู้บริโภค มีระดับความพึงพอใจมากที่สุดทุกด้าน คือ ด้านความแข็งแรง ด้านการขนส่ง
ด้านความสะดวกสบายต่อการใช้ ด้านความสวยงามลักษณะเฉพาะถิ่น และด้านหน้าที่ใช้สอย ตามลําดับ
สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ในส่วนของลวดลายลักษณะถิ่นได้ลวดลายการผสมผสานระหว่างภาพผีเสื้อที่มาจาก
ธรรมชาติจากการทอเสื่อในยุคแรกเริ่ม กับภาพปราสาทหินเขาพนมรุ้ง ซึ่งเป็นตัวแทนของโบราณสถานการท่องเที่ยวในพื้นที่ เพิ่ม
ลักษณะที่โดดเด่นของลักษณะเฉพาะถิ่น เหมาะสําหรับการนําลวดลายมาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้วัสดุงานทอเสื่อกก
ลวดลายผสมผสานเฉพาะถิ่น เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้กันในครัวเรือน ดังเช่น ต้นแบบ คือ ผลิตภัณฑ์กล่องใส่ถุงพลาสติกที่ใช้แล้ว และใน
ด้านความพึงพอใจของผู้จําหน่าย และผู้บริโภคมีความพอใจในผลิตภัณฑ์ ที่ได้ออกแบบขึ้นมา มากที่สุด คาดว่าจะเป็นแนวทางในการ
แปรรูปเสื่อกกเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการจําหน่าย ส่งเสริมรายได้สร้างความเจริญแก่ท้องถิ่นและชุมชน เกิดความสมดุลในการใช้ทรัพยากร
ในท้องถิ่นนิเวศการเพาะปลูกต้นกกนํามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ตอบสนองการสร้างระบบความยั่งยืนแก่ชุมชนและเศรษฐกิจต่อไป
ข้อเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช้
การนําลวดลายการทอเสื่อกกไปใช้ ควรพิจารณาความเหมาะของขนาดลวดลายกับพื้นที่ของผลิตภัณฑ์ ให้มีความสัมพันธ์ใน
การจัดวางอย่างเหมาะสม และยังสามารถพัฒนาการแปรรูปส่วนช่อใบของต้นกกสู่งานดอกไม้ประดิษฐ์ต่อไป
ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป
ควรที่จะพัฒนาต่อยอดการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆที่น่าสนใจตามยุคสมัยนิยม เพื่อตอบสนองความต้องการผู้ใช้งาน
โดยตรง และควรได้รับการสนับสนุนการส่งเสริมการตลาด จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในการไปให้ความช่วยเหลือชุมชนใน
ด้านต่างๆ
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อออกแบบและพัฒนาชุดทํางานสตรี ด้วยเทคนิคการจับจีบ จากผ้าทอลายดอกปีบ
จังหวัดพิษณุโลก 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการออกแบบและพัฒนาชุดทํางานสตรี จากผ้าทอลายดอกปีบ ด้วยเทคนิค
การจับจีบ จังหวัดพิษณุโลก การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงอนุรักษ์เพื่อสืบทอดศิลปะผ้าทอพื้นเมือง การสนับสนุนให้ชุมชนมีรายได้
การนําผ้าทอพื้นเมือง ถ่ายทอดขยายไปยังกลุ่มต่าง ๆ ให้รู้จักมากขึ้นและเพิ่มมูลค่าให้กับสิ้นค้าหรือผลิตภัณฑ์ และเป็นการปลูก
จิตสํานึกให้คนไทยหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ ผ้าทอลายดอกปีบ จังหวัดพิษณุโลกได้มากขึ้น ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นพบว่า
ผ้าทอลายดอกปีบ จังหวัดพิษณุโลก เป็นผ้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยเป็นผ้าที่ได้รับการสนับสนุนให้เป็นผ้าประจําจังหวัด
พิษณุโลก เนื่องจากผ้าทอลายดอกปีบมีลักษณะเป็นผ้าลายทั้งพื้น และจากการศึกษาพบว่าเทคนิคการจับจีบ เป็นเทคนิคที่มีมา
ตั้งแต่สมัยโบราน เป็นการตกแต่งอีกรูปแบบหนึ่งที่มีความเหมาะสมกับลายผ้า ผู้วิจัยจึงนําเอาผ้าทอลายดอกปีบ จังหวัดพิษณุโลก
มาทําการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยใช้เทคนิคการตกแต่งเสื้อผ้าด้วยเทคนิคการจับจีบที่มีการออกแบบและพัฒนาเทคนิคการจับจีบ
ให้มีรูปแบบที่เหมาะสมกับลายผ้า ผู้วิจัยได้ออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์ชุดทํางานสตรีท่ีตัดเย็บด้วยผ้าทอลายดอกปีบ ตกแต่ง
ด้วยเทคนิคการจับจีบ กลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ กลุ่มสตรีวัยทํางานจากหน่วยงานราชการในจังหวัดพิษณุโลก
จํานวน 250 คน ผลการวิจัยสามารถจําแนกออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 1)การพัฒนากระบวนการสร้างสรรค์เทคนิคการจับจีบได้
จํานวน 5 รูปแบบ เพื่อประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ พบว่าเทคนิคการจับจีบรูปแบบที่ 5 2)การออกแบบเส้นกรอบนอก
พบว่าเส้นกรอบนอกชุดทํางานสตรีจํานวน 16 แบบ เพื่อพัฒนาการออกแบบพบว่ารูปแบบชุดติดกัน ได้แก่ แบบที่ 4 รูปแบบเสื้อ
คลุม ได้แก่ แบบที่ 3 รูปแบบกระโปรง ได้แก่ แบบที่ 4 และรูปแบบกางเกง ได้แก่ แบบที่ 1 3)พัฒนาชุดทํางานสตรี จากผ้าทอ
ลายดอกปีบ ด้วยการตกแต่งด้วยเทคนิคการจับจีบได้จํานวน 12 รูปแบบ พบว่ากางเกงรูปแบบที่ 3 ( 4.28) อยู่ในระดับมาก มี
ความเหมาะสมในแต่ละข้อของรายการประเมินความพึงพอใจ 4)ประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อชุดทํางานสตรีที่ตัด
เย็บด้วยเทคนิคการจับจีบ จากผ้าทอลายดอกปีบ จังหวัดพิษณุโลก พบว่า ( 4.19) อยู่ในระดับมาก มีความเหมาะสมในแต่ละข้อ
ของรายการประเมินความพึงพอใจ
คําสําคัญ : ชุดทํางานสตรี , เทคนิคการจับจีบ , ผ้าทอลายดอกปีบ
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ABSTRACT
The objectives of this study were 1) to design and develop woman’s work uniform for by using pleating
technique and woven fabrics in Dok-Peeb pattern in Phitsanulok province, 2) to explore the working
women’ satisfactions towards the design and development of woman’s work uniform for by using pleating
technique and woven fabrics in Dok-Peeb pattern in Phitsanulok province..This research conservation
research inorder to inherit the art weaving cloth. Support toincome communities.Woven fabric
imports Relay extended to various groups known to more and add value to the business or product. And to
raise awareness that people turned to Thailand. The woven flowers Phitsanulok more The study,
preliminary data showed. The woven flowers Phitsanulok As the fabric is unique The fabric is backed into a
fabric of Phitsanulok. The fabric is a twill pattern flowers on the ground. The study found that the technique
pleated.The technique has since acropolis. Another is decorated with the pattern. It, therefore, takes the
woven flowers.Phitsanulok The product development The technique used to decorate clothing with a
ruched pleated design and development techniques. A style that suits fabric. Researchers have designed
and built a series products work with women who sew fabric flowers lobes. Technical decorated with
pleated The subjects were randomly assigned accidental. Women working of government agencies in
Phitsanulok 250 results can be classified into three parts: 1) the development of creativity, technique
number five pleated form for application in product design. Technical find pleated styles 5 2) designing the
outer frame. That outlines the work of women 16 to develop the design that forms kit, including a four
formats robe and a third skirt styles include a fourth and style pants are the first three). Women's
development work From woven flowers lobes. Decorated with techniques pleated pants have 12 patterns
that formed 3 ( 4.28) in the study. Is appropriate in each of satisfaction. 4) satisfaction of consumers
towards working women sewing techniques pleated. From woven flowers lobes.Phitsanulok found that
( 4.19) in the study. Is appropriate in each of satisfaction.
Keywoeds : Working women, Techniques with Pleated, Woven Fabrics in Dok-Peeb.
บทนํา
พิ ษณุ โ ลกเป็ น จั ง หวั ดหนึ่ ง ที่ มี ผ้ า ทอพื้ น เมื องคื อ ผ้ า ทอลายดอกปี บ เป็ น ผ้ า ทอที่ คิ ด โดย กลุ่ ม ชาวบ้ า นของจั ง หวั ด
พิษณุโลก ที่ใช้สัญลักษณ์ดอกไม้ประจําจังหวัด เป็นผ้าทอที่ใช้ไหมประดิษฐ์ จึงมีราคาที่ไม่สูงมากนัก สามารถตัดเย็บเพื่อสวมใส่
หรือซื้อไปเป็นของฝาก มีการดูแลรักษาง่าย สีไม่ตก ไม่หด เนื้อแน่น สวมใส่สบาย และมีความสวยงาม เป็นเอกลักษณ์สะดุดตา
เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ และเป็นความภูมิใจของชาวจังหวัดพิษณุโลก (thaitambon, 2549) และเนื่องมาจากสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเห็นคุณค่าความงาม ความประณีตและความหมายทางวัฒนธรรมของผ้าทอ พื้นเมืองของ
ไทย (ช่างทอ ร้อยใจ เทิดไท้ 72 พรรษา, 2547) และ ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชนและประเทศชาติ รัฐบาลจึงมีนโยบายใน
เรื่องการอนุรักษ์และส่งเสริมการใช้ผ้าไทย โดยขอความร่วมมือจากข้าราชการ สํานักงาน โรงเรียน และสถาบันการศึกษาไม่ว่า
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ให้แต่งกายด้วยผ้าไหมมาทํางานในวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ (นารีรัตน์, 2552)
วิวัฒนาการแต่งกายทั่วโลกมีความก้าวหน้าอย่างไม่มีวันหยุดนิ่ง มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ ผ้าต่างประเทศมีให้เลือก
มากมาย หลากหลายสี สั น และลวดลาย เสื้ อ ผ้ า จากต่ า งประเทศได้ รั บ ความนิ ย มมากในกลุ่ ม คนทั่ ว ไป สั ง เกตได้ จ ากที่
ห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ มี เสื้อผ้าตราสินค้าต่างประเทศตั้งอยู่เป็นห้อง ๆ มากมาย และโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นมักนิยมสวมเสื้อผ้าตรา
สินค้าที่มีชื่อเสียงกันทั้งนั้น รวมถึงนิตยสารต่าง ๆ ก็นําภาพวิวัฒนาการการตกแต่งกายจากต่างประเทศมานําเสนอกันมาก ผู้ที่มี
ความนิยมผ้าทอพื้นเมืองส่วนใหญ่มักจะซื้อเก็บสะสมเพื่อชมส่วนตัว หรือใส่ตู้โชว์เสียมากกว่า ไม่นํามานุ่งห่มหรือตัดเย็บเป็น
เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย อาจด้วยสาเหตุที่มีข้อจํากัด ในการออกแบบตัดเย็บ ส่วนมากผู้ออกแบบเสื้อผ้ามักออกแบบมาให้สวมใส่กับ
บุคคลที่มีรูปร่างทุกขนาด อีกทั้งรูปแบบยังไม่มีความแตกต่าง เสื้อที่จําหน่ายอยู่ทําให้คนทั่วไปมีความรู้สึกว่า ผ้าทอพื้นเมือง นั้น
เหมาะสมกับผู้ที่มีอายุเป็นส่วนมาก ดังนั้นหากได้มีการพัฒนารูปแบบของเสื้อผ้า โดยได้มีการออกแบบ หรือนําเสนอรูปแบบของ
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เสื้อผ้าที่มีความหลากหลาย สวยงาม ทั้งขนาด การตกแต่งลวดลาย ความทันสมัย ซึ่งต่างจากรูปแบบที่มีอยู่ทั่วไปตามท้องตลาด
สามารถสวมใส่ได้หลายวาระ และเหมาะสมทั้งเด็กจนถึงผู้สูงวัย รวมถึงแนวโน้มการพัฒนารูปแบบของเสื้อผ้าเพื่อให้เหมาะสมกับ
สภาพสังคมในอนาคต นอกจากเป็นการสร้างค่านิยมและส่งเสริมบุคลิกภาพของผู้สวมใส่ ยังทําให้มีทางเลือกที่หลากหลายในการ
เลือกเครื่องแต่งกายจากผ้าทอพื้นเมือง อีกทั้งวิวัฒนาการการแต่งกายเสื้อผ้าสตรี มีส่วนประกอบของผ้าทอพื้นเมืองสามารถ
แข่งขันในตลาด อุตสาหกรรมเสื้อผ้าสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่มกับต่างประเทศได้ ทําให้ค่านิยมและรสนิยมของคนไทยเปลี่ยนไป
สตรีวัยทํางานสามารถสวมใส่เสื้อผ้าผ้าทอพื้นเมืองได้เหมาะสม สวยงาม ใสได้หลายวัยและใส่ได้หลายโอกาสมากขึ้น
การตกแต่ง เป็นวิธีที่ทําให้เสื้อผ้าเกิดความสวยงาม การตกแต่งเสื้อผ้ามีหลายวิธี เช่น การตกแต่งด้วยตะเข็บ ผ้าเฉียง
การต่อผ้า ไส้ไก่ การแทรกผ้า การตีเกล็ด จีบระบาย จีบรูด ฯลฯ เป็นการตกแต่งที่ต้องใช้ฝีมือการตัดเย็บ ความประณีตนิยมใช้
ตกแต่งกับเสื้อผ้าเด็ก เสื้อผ้าสตรี บุรุษหรือชุดอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับการเลือกวิธีการตกแต่งแต่ละวิธีควรเลือกใช้ให้เหมาะสม (สาคร,
2548) การตกแต่งด้วยเทคนิคจับจีบ เป็นศิลปะการตกแต่งอย่างหนึ่งที่นิยมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน วัสดุที่ใช้จัดอยู่ในประเภท
ผ้าและสิ่งทอ ซึ่งการแต่งกายด้วยเทคนิคจับจีบจะเห็นได้จาก การห่มจีวรของพระสงฆ์ การนุ่งโจงกระเบน การตะเบงมาน การห่ม
สาหรีของอินเดีย เสื้อผ้าของชาวอียิปต์ กรีก และโรมัน (กรมอาชีวศึกษา, ม.ป.ป.) การจีบพับที่ใช้ในการตกแต่งเสื้อผ้า จะทําให้
เอกลักษณ์ของผ้ายังคงอยู่ได้มากที่สุด (เสาวลักษณ์, 2549)
เนื่องจากผ้าทอลายดอกปีบ เป็นผ้าประจําจังหวัดพิษณุโลก จึงไม่ค่อยมีคนรู้จักและให้ความสําคัญกันมากนัก จึงทําการ
พัฒนาเทคนิคการตกแต่งเสื้อผ้าด้วยเทคนิคการจับจีบ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผ้าทอลายดอกปีบ ประกอบกับผ้าทอลายดอกปีบเป็น
ผ้าที่อยู่ในโครงการของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จึงอยากจะส่งเสริมให้เป็นเอกลักษณ์ ของจังหวัดพิษณุโลก
ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงการออกแบบและพัฒนาชุดทํางานสตรี ด้วยเทคนิคการจับจีบ จากผ้าทอลายดอกปีบ
จังหวัดพิษณุโลก เพื่อการอนุรักษ์และสืบทอดศิลปะผ้าทอพื้น เมือง การสนับสนุน ให้ชุ มชนมีรายได้ การนําผ้าทอพื้นเมือง
ถ่ายทอดขยายไปยังกลุ่มต่าง ๆ ให้รู้จักมากขึ้นและเพิ่มมูลค่าให้กับสิ้นค้าหรือผลิตภัณฑ์ และเป็นการปลูกจิตสํานึกให้คนไทยหัน
มาใช้ผลิตภัณฑ์ ผ้าทอลายดอกปีบ จังหวัดพิษณุโลกได้มากขึ้น

วัตถุประสงค์
1 เพื่อออกแบบและพัฒนาชุดทํางานสตรี ด้วยเทคนิคการจับจีบ จากผ้าทอลายดอกปีบ จังหวัดพิษณุโลก
2 เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการออกแบบและพัฒนาชุดทํางานสตรี ด้วยเทคนิคการจับจีบ จากผ้าทอลายดอกปีบ จังหวัด
พิษณุโลก

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1 เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบชุดทํางานสตรีในรูปแบบใหม่ ๆ
2 เป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ผ้าทอลายดอกปีบ
3 เป็นแนวทางในการวิจัยด้านการพัฒนาผ้าไทยนําไปสู่การออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ต่อไป

ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 255 คน ประกอบด้วย
1.1 ประชากร ได้แก่
1.1.1 ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน ประกอบด้วย
- นักวิชาการ 4 คน
- นักออกแบบ 1 คน
1.1.2 ประชากรกลุ่มสตรีวัยทํางานจากหน่วยงานราชการในจังหวัดพิษณุโลก จํานวน 250 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามแนวคิดทฤษฎีของ บุญชม ได้ประชากรกลุ่มตัวอย่าง จํานวน
250 คน ประกอบด้วย
- ข้าราชการ 20 คน
- พนักงาน 193 คน
- เจ้าหน้าที่ 37 คน
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2. ตัวแปรที่ศึกษา
2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ ผ้าทอลายดอกปีบ จังหวัดพิษณุโลก
2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อชุดทํางานสตรีที่ตัดเย็บด้วยเทคนิคการจับจีบ จากผ้าทอลาย
ดอกปีบ จังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วย
- การใช้และการซื้อเสื้อผ้าหรือเครื่องแต่งกายจากผ้าทอลายดอกปีบ
- รูปแบบมีความดึงดูดความสนใจ มีความทันสมัย
- ความละเอียดประณีตในการตัดเย็บ
- ความสะดวกสบาย
- การใช้สีเหมาะสมกับการใช้งาน
- การตกแต่งด้วยเทคนิคการจับจีบเหมาะสมกับลายผ้า
3. ขอบเขตของเนื้อหา
3.1 ประวัติความเป็นมาของผ้าทอลายดอกปีบ ความเป็นมาของกลุ่มทอผ้าบ้านใหม่ซําเตย ตําบลบ้านกลาง อําเภอวังทอง
จังหวัดพิษณุโลก และลักษณะผ้าทอลายดอกปีบ
3.2 ความหมายของชุดทํางาน ประเภทของชุดทํางาน
3.3 ลักษณะของการออกแบบเสื้อผ้า องค์ประกอบของการออกแบบเสื้อผ้า เทรนแฟชั่น ปี2014
3.4 การตกแต่งเสื้อผ้าด้วยเทคนิคการจับจีบ

นิยามศัพท์เฉพาะ
1. การออกแบบ หมายถึง การออกแบบเสื้อผ้าสตรีที่ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานโดยคํานึงถึง รูปร่าง สี วัย อาชีพ และ
โอกาสที่ใช้ โดยใช้เทรนด์ ฤดูใบไม้ผลิ ( Spring ) ปี 2014
2. ผ้าทอลายดอกปีบ หมายถึง ผ้าทอที่เป็นผ้าประจําจังหวัดพิษณุโลก เป็นผ้าที่ทอขึ้น โดยบ้านใหม่ซําเตย ตําบลบ้านกลาง
อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีลักษณะเฉพาะของท้องถิ่น
3. ชุดทํางานสตรี หมายถึง เครื่องแต่งกายของผู้หญิง ซึ่งประกอบด้วย ชุดติดกัน เสื้อคลุม กระโปรง และกางเกง
4. เทคนิคการจับจีบ หมายถึง การนําจีบแบบเดิมประกอบด้วย จีบตามกัน จีบกระทบแบบจีบหันชนกัน และจีบกระทบแบบจีบ
หันออกจากกัน มาทําการออกแบบให้เกิดเป็นการจับจีบแบบใหม่ขึ้น โดยการใช้ความร้อนเป็นตัวช่วย

วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง การออกแบบและพัฒนาชุดทํางานสตรี ด้วยเทคนิคการจับจีบ จากผ้าทอลายดอกปีบ จังหวัด
พิษณุโลกนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อออกแบบและพัฒนาชุดทํางานสตรี ด้วยเทคนิคการจับจีบ จากผ้าทอลายดอกปีบ จังหวัดพิษณุโลก
เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการออกแบบและพัฒนาชุดทํางานสตรี ด้วยเทคนิคการจับจีบ จากผ้าทอลายดอกปีบ จังหวัด
พิษณุโลก ขั้นตอนการดําเนินงานในการศึกษาและพัฒนาชุดทํางานสตรี ด้วยเทคนิคการจับจีบ จากผ้าทอลายดอกปีบ จังหวัด
พิษณุโลก ดังนี้
ขั้นที่ 1 การพัฒนาเทคนิคการจับจีบ เป็นการศึกษาข้อมูลทางเอกสารและการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ นํามา
สร้างเทคนิคการจับจีบจากแนวคิดที่ได้ศึกษา ส่งแบบร่างให้ผู้เชี่ยวชาญประเมิน นํารูปแบบที่ผ่านการประเมินไปสร้างผลิตภัณฑ์
ขั้นที่ 2 การออกแบบเส้นกรอบนอก เป็นการศึกษาข้อมูลทางเอกสาร การสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ และศึกษา
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นํามาออกแบบเส้นกรอบนอกของเสื้อผ้าจากแนวความคิดที่ได้ศึกษา ส่งแบบร่างให้ผู้เชี่ยวชาญประเมิน นํา
รูปแบบที่ผ่านการประเมินไปสร้างผลิตภัณฑ์
ขั้นที่ 3 การออกแบบชุดต้นแบบ เป็นการออกแบบชุดทํางานโดยใช้ข้อมูลในขั้นตอนที่ 1กับขั้นตอนที่ 2 นํามาวิเคราะห์
เพื่อสร้างแบบร่างจากการศึกษาข้อมูลทางเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ขั้นที่ 4 การประเมินความพึงพอใจ เป็นการนําเสนอ เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ และสอบถามกลุ่มตัวอย่าง เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล
ที่มีต่อชุดทํางานสตรี
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ผลการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง การออกแบบและพัฒนาชุดทํางานสตรี ด้วยเทคนิคการจับจีบ จากผ้าทอลายดอกปีบ จังหวัดพิษณุโลกนี้ มี
ขั้นตอนกระบวนการซึ่งสามารถจําแนกได้ดังนี้
ขั้นที่ 1 การพัฒนาเทคนิคการจับจีบ เป็นการศึกษาข้อมูลทางเอกสารและการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ นํามา
สร้างเทคนิคการจับจีบจากแนวคิดที่ได้ศึกษา โดยผู้วิจัยนําเอาการจับจีบแบบจีบตามกัน จีบกระทบแบบจีบหันชนกัน และจีบ
กระทบแบบจีบหันออกจากกัน มาทําการออกแบบจนเกิดเป็นการจับจีบเทคนิคใหม่ๆ ขึ้น จํานวน 5 เทคนิค ส่งแบบร่างให้
ผู้เชี่ยวชาญประเมิน นํารูปแบบที่ผ่านการประเมินไปสร้างผลิตภัณฑ์

ภาพ 1 เทคนิคการตกแต่งเสื้อผ้าด้วยการจับจีบ จีบตามกัน
จีบกระทบแบบจีบหันออกจากกัน และจีบหันชนกัน
ที่มา : เสาวลักษณ์ คงคาฉุยฉาย เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2557
เทคนิคที่ 1

เทคนิคที่ 2

เทคนิคที่ 3

เทคนิคที่ 4

เทคนิคที่ 5

ภาพ 2 รูปแบบเทคนิคการจับจีบ ที่ได้รับการพัฒนาแล้ว
ที่มา : ไอรดา สุดสังข์ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2557
จากการรวบรวมแบบสอบถามที่ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ ความชํานาญ ในด้านต่าง ๆ จํานวน 5 ท่าน จนได้เทคนิคที่
ผ่านการประเมิน 1 เทคนิค คือ เทคนิคที่ 5
ขั้นที่ 2 การออกแบบเส้นกรอบนอก เป็นการศึกษาข้อมูลทางเอกสาร การสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ และศึกษา
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นํามาออกแบบเส้นกรอบนอกของเสื้อผ้าจากแนวความคิดที่ได้ศึกษา นํารูปแบบที่ผ่านการประเมินไปสร้าง
ผลิตภัณฑ์ ผู้วิจัยนําเอาเทรนด์ ฤดูใบไม้ผลิ ( Spring ) ปี 2014 คือมีลักษณะเรียบง่าย สวมใส่สบายเป็นตัวกําหนดรูปแบบของ
เส้นกรอบนอก ประกอบด้วยชุดติดกัน เสื้อคลุม กระโปรง และกางเกง แบ่งออกเป็นกลุ่มละ 4 แบบ รวมทั้งสิ้น 16 แบบ ส่งแบบ
ร่างให้ผู้เชี่ยวชาญประเมิน
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รูปแบบชุดติดกัน

รูปแบบเสื้อคลุม

รูปแบบกระโปรง

รูปแบบกางเกง

ภาพ 3 รูปแบบเส้นกรอบนอก ชุดทํางานสตรี
ที่มา : ไอรดา สุดสังข์ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2557
จากการรวบรวมแบบสอบถามที่ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ ความชํานาญ ในด้านต่าง ๆ จํานวน 5 ท่าน จนได้
แบบเส้นกรอบนอกชุดทํางานสตรี ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ รูปแบบชุดติดกัน ได้แก่ แบบที่ 4 รูปแบบเสื้อคลุม ได้แก่ แบบที่ 3
รูปแบบกระโปรง ได้แก่ แบบที่ 4 และรูปแบบกางเกง ได้แก่ แบบที่ 1
ขั้นที่ 3 การออกแบบชุดต้นแบบ เป็นการออกแบบชุดทํางานโดยใช้ข้อมูลในขั้นตอนที่ 1กับขั้นตอนที่ 2 ที่ผู้เชี่ยวชาญ
ทําการคัดเลือก นํามาวิเคราะห์เพื่อสร้างแบบร่างจากการศึกษาข้อมูลทางเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จํานวนแบบร่างละ 3
แบบ รวมทั้งสิ้น 12 แบบ

ภาพ 4 แบบร่างชุดต้นแบบที่ได้รับการออกแบบ
ที่มา : ไอรดา สุดสังข์ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557
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ภาพ 5 ชุดทํางานสตรีที่ตัดเย็บด้วยผ้าทอลายดอกปีบ
ที่มา : ไอรดา สุดสังข์ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2557
ขั้นที่ 4 การประเมินความพึงพอใจ เป็นการนําเสนอ เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ และสอบถามกลุ่มตัวอย่าง เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล
ที่มีต่อชุดทํางานสตรี ผลที่ได้จากขั้นตอนนี้ ข้อมูล ทัศนะคติ แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนแนวทางด้านการตลาดที่มี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ ดังนี้ ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป มี
สถานภาพสมรส มีระดับการศึกษาระดับปริญญาโท (รวมที่กําลังศึกษา) มีตําแหน่งหน้าที่พนักงาน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่
15,000-20,000 บาท ผลการศึกษาข้อมูลการใช้ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าเครื่องประกอบการแต่งกาย จากผ้าทอลายดอกปีบ จังหวัด
พิษณุโลก พบว่า ส่วนใหญ่เคยใช้และเคยซื้อ เสื้อผ้าหรือเครื่องแต่งกายจากผ้าทอลายดอกปีบ ด้วยเหตุที่ซื้อชุดทํางานเมื่อชอบ มี
ความถี่ในการซื้อชุดทํางานคือทุกเดือน และชุดทํางานที่เลือกซื้อเป็นส่วนใหญ่มีราคา 500 -1,000 บาทต่อตัว ผลการศึกษาความ
พึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อชุดทํางานสตรีที่ตัดเย็บด้วยเทคนิคการจับจีบ จากผ้าทอลายดอกปีบ จังหวัดพิษณุโลก
พบว่า รูปแบบชุดติดกันมากที่สุด รองลงมา คือกางเกง และน้อยที่สุด คือเสื้อคลุม ซึ่งทุกแบบได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
สรุปผล
การออกแบบและพัฒนาชุดทํางานสตรี ด้วยเทคนิคการจับจีบ จากผ้าทอพื้นเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีวัตถุประสงค์ 1)
เพื่อออกแบบและพัฒนาชุดทํางานสตรี ด้วยเทคนิคการจับจีบ จากผ้าทอพื้นเมือง จังหวัดพิษณุโลก 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ที่ มีต่ อ การออกแบบและพัฒ นาชุด ทํา งานสตรี จากผ้ า ทอพื้น เมื อ ง ด้ ว ยเทคนิ ค การจั บ จี บ จั ง หวัดพิ ษณุ โ ลก เครื่อ งมือ ที่ใ ช้
ประกอบด้วย ต้นแบบชุดทํางานสตรี ที่ตกแต่งด้วยเทคนิคการจับจีบ จากผ้าทอลายดอกปีบ จังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วยชุด
ติดกัน 3 ชุด เสื้อคลุม 3 ชุด กระโปรง 3 ชุด และกางเกง 3 ชุด รวมทั้งสิ้น 12 ชุด และแบบสอบถามความพึงพอใจของกลุ่ม

176

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2559
______________________________________________________________________________________
ผู้บริโภคที่มีต่อชุดทํางานสตรีด้วยเทคนิคการจับจีบ จากผ้าทอลายดอกปีบ จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยครั้งนี้
คือ กลุ่มสตรีวัยทํางานจากหน่วยงานราชการในจังหวัด โดยใช้วิธีแจกแบบสอบถามแบบไม่เจาะจง จํานวน 250 คน ดังนี้
1.การพัฒนาเทคนิคการจับจีบ
จากการศึกษาและพัฒนารูปแบบเทคนิคการจับจีบทั้ง 5 แบบ แบบที่นํามาทําการศึกษาครั้งนี้ คือ เทคนิคการจับจีบ แบบที่ 5
เป็นการนําจีบกระทบแบบจีบหันออกจากกันมารวมกับจีบตามกัน โดยการพับด้านบนของจีบ ด้านที่เป็นสันทบเข้าหาตัวจีบ แล้ว
จึงพับด้านที่ตรงกันข้ามให้เหมือนกัน ทั้ง 2 ด้าน โดยใช้ผ้าเกรนตรง เป็นการจับจีบที่มีความแปลกใหม่ ดูมีมิติ สะดุดตา และ
เหมาะสมกับผ้าลายและผ้าพื้น
2.การออกแบบชุดทํางานสตรี
จากการศึกษารูปแบบชุดทํางานสตรีทั้ง 4 รูปแบบ รูปแบบที่นํามาทําการศึกษาครั้งนี้ในรูปแบบชุดติดกัน คือรูปแบบที่ 4 โดยเป็น
แบบที่เรียบง่าย ดูสุภาพเรียบร้อย ทันสมัย สําหรับรูปแบบเสื้อคลุม คือ รูปแบบที่ 3 โดยเป็นแบบที่เหมาะสมกับสตรีวัยทํางาน
รายละเอียดไม่มากนัก ดูแล้วสุภาพ สําหรับรูปแบบกระโปรง คือ รูปแบบที่ 4 โดยเป็นรูปแบบที่เรียบง่าย เสริมให้มีบุคลิกมั่นใจ
รูปทรงเหมาะกับลายลายของผ้า และสําหรับรูปแบบกางเกง คือรูปแบบที่ 1 โดยเป็นรูปแบบที่มีความเรียบง่าย มีรูปทรงที่เข้ารูป
ทันสมัย
3. ความพึงพอใจของกลุ่มผู้บริโภคที่มีต่อชุดทํางานสตรีด้วยเทคนิคการจับจีบ จากผ้าทอลายดอกปีบ จังหวัดพิษณุโลก
จากการศึกษารูปแบบชุดทํางานสตรีทั้ง 5 รูปแบบ ประกอบด้วย ชุดติดกัน เสื้อคลุม กระโปรง และกางเกง และนํามาตกแต่งด้วย
เทคนิคการจับจีบแบบที่ 5 โดยมีผลดังนี้
3.1 ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป มีสถานภาพสมรส มีระดับ
การศึกษาระดับปริญญาโท (รวมที่กําลังศึกษา) มีตําแหน่งหน้าที่พนักงาน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่15,000 - 20,000 บาท
3.2 ผลการศึกษาข้อมูลการใช้ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าเครื่องประกอบการแต่งกาย จากผ้าทอลายดอกปีบ จังหวัดพิษณุโลก
พบว่า ส่วนใหญ่เคยใช้และเคยซื้อ เสื้อผ้าหรือเครื่องแต่งกายจากผ้าทอลายดอกปีบ ด้วยเหตุที่ซื้อชุดทํางานเมื่อชอบ มีความถี่ใน
การซื้อชุดทํางานคือทุกเดือน และชุดทํางานที่เลือกซื้อเป็นส่วนใหญ่มีราคา 500 - 1,000 บาทต่อตัว
3.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อชุดทํางานสตรีที่ตัดเย็บด้วยเทคนิคการจับจีบ จากผ้าทอ
ลายดอกปีบ จังหวัดพิษณุโลก พบว่า รูปแบบชุดติดกันผู้ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจในรูปแบบที่ 2 มากที่สุด ในด้าน
รูปแบบเสื้อคลุมผู้ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจในรูปแบบที่ 3 มากที่สุด ในด้านรูปแบบกระโปรง ผู้ตอบแบบสอบถาม มี
ความพึงพอใจใน รูปแบบที่ 1 มากที่สุด และในด้านรูปแบบกางเกง ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจในรูปแบบที่ 3 มากที่สุด
ซึ่งทุกแบบได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยในภาพรวม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
ในรูปแบบชุดติดกันมากที่สุด

อภิปรายผล
จากการศึกษาเรื่องการออกแบบและพัฒนาชุดทํางานสตรี ด้วยเทคนิคการจับจีบ จากผ้าทอลายดอกปีบ จังหวัด
พิษณุโลก ผู้วิจัยได้ อภิปรายผลดังนี้
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุค่อนข้างมาก เนื่องมาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนใหญ่ในสถานศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัย ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุ 45 ปีข้ึนไป มีระดับการศึกษาระดับปริญญาโท (รวมที่กําลังศึกษา) มีตําแหน่งหน้าที่พนักงาน
หรือมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 15,000 – 20,000 บาท ส่วนใหญ่เคยใช้และเคยซื้อ เสื้อผ้าหรือเครื่องแต่งกายจากผ้าทอลายดอก
ปีบ และจะซื้อชุดทํางานเมื่อชอบ ซึ่งสอดคล้องกับการสํารวจของ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (2550) ที่ได้สํารวจทัศนคติ
และพฤติกรรมการบริโภคต่อเสื้อผ้าชุดทํางาน พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะซื้อสินค้าเมื่อชอบหรือถูกใจ ซึ่งสอดคล้องกับศรัณย์
(2554) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาลวดลายพิมพ์จากศิลปะอาร์ตนูโวบนผ้าใยกัญชง เพื่อการออกแบบชุดทํางานสตรี พบว่ามีความถี่
ในการเลือกซื้อชุดทํางาน คือซื้อทุกเดือน ราคาของชุดทํางานที่ซื้อส่วนใหญ่ คือ 500–1,000 บาทต่อตัว
จากการสํารวจด้านความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อการออกแบบและพัฒนา ชุดทํางานสตรี ด้วยเทคนิค
การจับจีบ จากผ้าทอลายดอกปีบ จังหวัดพิษณุโลก เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยในภาพรวม พบว่า รูปแบบชุดติดกัน ได้รับความพึง
พอใจมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากประเด็นต่างๆ ดังนี้
ด้านรูปแบบ มีความดึงดูด มีความทันสมัย กล่าวคือ มีรูปแบบที่ความหน้าสนใจได้สัดส่วน เป็นรูปแบบพื้นฐานที่มีความ
สุภาพ มีสวยงามตรงกับความเหมาะสมในการใช้งาน มีการออกแบบให้เหมาะสมกับลวดลายผ้า และประโยชน์ใช้สอย คือ ใส่
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ทํางาน รวมทั้งมีความละเอียดประณีตในการตัดเย็บในการตัดเย็บเพื่อให้ชุดทํางานมีคุณภาพ สามารถสวมใส่ได้นาน สอดคล้อง
กับเจียมจิต (2546) ที่กล่าวว่า การออกแบบทําให้เสื้อผ้านั้นมีความสมบูรณ์และสวยงามยิ่งขึ้นเป็นการเน้นและเสริมสร้างความ
สนใจให้กับผู้พบเห็น สาคร (2548) ที่กล่าวว่า การทําวิธีใดวิธีหนึ่งเพื่อให้เสื้อผ้านั้นดูสวยงามมองดูแล้วน่าสวมใส่และสามารถ
ดึงดูดความสนใจของเพศตรงข้าม ทําให้เสื้อเกิดความสวยงามมากยิ่งขึ้น การตกแต่งสามารถช่วยเพิ่มราคาเสื้อผ้าและบ่งบอกถึง
รสนิยมของผู้สวมใส่และเจียมจิตร (2546) ที่กล่าวว่า ลักษณะของแบบเสื้อผ้าต้องออกแบบ ให้มีประโยชน์ใช้สอยให้เหมาะสมกับ
อาชีพ เช่นนักกีฬาต้องการชุดที่รัดรูปไม่รุงรัง นักธุรกิจต้องการชุดภูมฐานที่สามารถเพิ่มความสง่างาม เป็นต้น
ด้านสีสัน กล่าวคือ การใช้สีเหมาะสมกับการใช้งาน เนื่องจากสีของชุดเป็นโทนสีกลางที่ให้ความรู้สึก สงบ สะอาด เย็น
สบาย เฉดสีกลุ่มนี้ให้ความรู้สึกผ่อนคลายและเงียบสงบ สอดคล้องกับอัจฉราพรรณ (2554) ที่กล่าวว่า ส่วนใหญ่นิยมซื้อผ้าทอ
โทนสีดํา สีน้ําตาล และสีเทา และสอดคล้องกับศรัณย์ (2554) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาลวดลายพิมพ์จากศิลปะอาร์ตนูโวบนผ้าใย
กัญชง เพื่อการออกแบบชุดทํางานสตรี พบว่าสีพื้น มีความเหมาะสมกับการออกแบบชุดทํางานสตรี ให้ความรู้สึกสบาย อนุรักษ์
นิยม ทําให้ชุดทํา งานมีภาพลักษณ์ที่สุภาพ มองแล้วสบายตา สอดคล้องกับ เจียมจิตร (2546) ที่ก ล่าวว่า การเลือกใช้สีให้
เหมาะสมกับเวลาและโอกาส อย่างเช่น ชุดใส่ไปทํางานควรเป็นสีที่สุภาพประกอบกับกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นสตรีมี
อายุ 45 ปีขึ้นไป ที่ให้ความรู้สึก สะท้อนถึงความสันโดษ สุขุม จะดูจากโอกาสใช้สอย และสวมใส่แล้วเสริมบุคลิกภาพ
ด้านลวดลาย อาจเป็นเพราะลายมีโดดเด่นสะดุดตา ประกอบกับลวดลายของผ้าที่มีเอกลักษณะเฉพาะตัว มีลวดลายที่ค่อยข้าง
ละเอียด ประณีต สอดคล้องกับพิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร (2551) เนื่องมาจากผ้าทอลายดอกปีบ เป็นผ้าที่สมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถได้พระราชทาน ให้เป็นผ้าทอประจําจังหวัดพิษณุโลก จึงมีความสวยงามเป็นที่สะดุดตา ประกอบกับ
การทําเทคนิคการจับจีบที่ได้จากการประยุกต์ มีความละเอียด สวยงาม อ่อนโยน และมีความเรียบง่านอยู่ในตัวจีบ สอดคล้องกับ
เสาวลักษณ์ (2549) กล่าวว่า การจับจีบแบบจีบตามกัน จีบกระทบแบบจีบหันออกจากกัน และจีบกระทบแบบจีบหันชนกัน
นํามาทําการพับทบไปมา จนเกินเป็นการพับจีบแบบใหม่ขึ้น ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งเกรนเฉลียง เกรนขวาง และเกรนตรงธรรมดา
โดยมีการจัดวางองค์ประกอบของลวดลาย ผสมเข้ากับเทคนิคการจับจีบ สอดคล้องกับสาคร (2548) ที่กล่าวว่า ความสมดุล
(Balance) ในการออกแบบเสื้อผ้าคือการจัดวางสิ่งตกแต่งและส่วนประกอบของเสื้อผ้า จะมีลักษณะเป็นแบบเสื้อทั้งสองด้าน
ตกแต่งไม่เหมือนกันแต่เมื่อวัดจากการมองเห็นด้วยสายตาจะมีความสมดุลกันทั้ง 2 ด้านเน้นการออกแบบที่สร้างสรรค์โดย
ประยุกต์จากแบบเสื้อพื้นฐานเป็นแบบที่แปลกใหม่ ที่สวยงาม
จากการศึกษาเรื่องการออกแบบและพัฒนาชุดทํางานสตรี ด้วยเทคนิคการจับจีบ จากผ้าทอลายดอกปีบ จังหวัด
พิษณุโลก ในภาพรวมพบว่า แนวทางการนําผ้าทอลายดอกปีบ มาทําการตัดเย็บชุดทํางานสตรี ที่ใช้เทคนิคการจับจีบเป็น
องค์ประกอบหลักในการตกแต่ง โดยใช้แนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นที่ยอมรับของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งกลุ่มเป้าหมายคือสตรี
วัยทํางาน เมื่อได้เห็นชุดทํางานสตรีแล้ว ส่วนใหญ่ให้ความสนใจและเห็นด้วยในรูปแบบ รูปทรง ลวดลาย และวัสดุที่ใช้ ดังนั้นการ
ออกแบบและพัฒนาชุดทํางานสตรี ด้วยเทคนิคการจับจีบ จากผ้าทอลายดอกปีบ จังหวัดพิษณุโลก จึงถือได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่
สามารถพัฒนาเพื่อตอบสนองต่อกลุ่มผู้บริโภคได้

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา
1.ผ้าทอลายดอกปีบเมื่อนํามาจับจีบ ควรคํานึงถึงการรีด ด้วยการใช้ความร้อนช่วย จึงทําให้สีของผ้าเปลี่ยนสี ควรจะใช้ผ้าในการ
รองรีด
2.การตกแต่งด้วยเทคนิคการจับจีบ ควรคํานึงถึงลวดลายของผ้าเมื่อนําเทคนิคการจับจีบมาตกแต่งบนลายผ้า ทําให้มองลายไม่
ชัดเจน และควรคํานึงถึง ขั้นตอนการเย็บเพราะบางลวดลาย มีความหนามาก บริเวณที่เป็นตะเข็บทําให้รูปทรงของชุดไม่สวย
เท่าที่ควร และสามารถใช้ได้กับผ้าพื้น จะสามารถมองเห็นเทคนิคการจับจีบชัดเจน
3.จากการสํารวจความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ควรมีเทคนิคการจับจีบให้มีหลายขนาด และควรมีการพัฒนา
เทคนิคการตกแต่งให้เหมาะสมกับแบบชุดทํางานในรูปแบบอื่น ๆ ต่อไป
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ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาวิจัยครัง้ ต่อไป
1.ควรนําผ้าทอลายดอกปีบ ไปตัดเย็บเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทอื่น เช่น กระเป๋า หรือผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน เพื่อให้เพียงพอกับ
ความต้องการของตลาดที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
2.ควรมีการพัฒนาในเรื่องเทคนิคการจับจีบ ให้มีรูปแบบการจับจีบที่หลากหลาย ทั้งนี้เพื่อให้เหมาะสมกับการนําไปตัดเย็บชุด
ทํางานหรือผลิตภัณฑ์แบบอื่นต่อไป
3.ควรนําเทคนิคการจับจีบไปใช้กบั ผ้าพื้น หรือผ้าลาย
4.ควรศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของการทําความสะอาด และการดูแลรักษา รวมถึงความเหมาะสมกับการใช้งาน
เอกสารอ้างอิง
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บทคัดย่อ
วิ จัย ครั้ ง นี้มีวัต ถุป ระสงค์ เพื่อ สัง เคราะห์บ ทความวิ จัย และบทความวิช าการ ที่ ตี พิมพ์ในวารสารวิช าการศิล ปะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2557 โดยมีประเด็นการสังเคราะห์ 5 ด้าน คือ 1) ด้าน
ข้อมูลพื้นฐาน 2) ด้านวิธีดําเนินการวิจัย 3) ด้านการสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากบทความ 4) ด้านแนวทางการทําวิจัยและ
การเขียนบทความ และ 5) ด้านการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ โดยเลือกใช้ประชากรทั้งหมด 87 เรื่อง ประกอบด้วย
บทความวิจัย 75 เรื่อง บทความวิชาการ 12 เรื่อง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบบันทึกข้อมูลคุณลักษณะบทความวิจัย
และบทความวิชาการ แบบมีโครงสร้างที่ผู้วิจัยออกแบบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ผลการวิจัยพบว่า 1) ด้านข้อมูลพื้นฐาน บทความที่ส่งมาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2557 จํานวน 87 พบว่า 1) บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ มีจํานวน 75 เรื่อง 2) จํานวน
นักวิจัยต่อเรื่องส่วนใหญ่เขียน 3 คน 3) ประเภทกลุ่มนักวิจัยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มบัณฑิตศึกษา 4) ผู้เขียนบทความวิชาการ
ทั้งหมดเป็นกลุ่มอาจารย์นักวิชาการจากสถาบันการศึกษาต่างๆ 2) ด้านวิธีดําเนินการวิจัย พบว่ามี 1) การเลือกประชากร
หรือกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยส่วนใหญ่เลือกใช้กลุ่มตัวอย่าง 65 เรื่อง 2) เทคนิคการกําหนดกลุ่มตัวอย่างในบทความวิจัยจัด
ส่วนใหญ่ใช้การสุ่มอย่างง่าย 30 เรื่อง 3) ประเภทงานวิจัยส่วนใหญ่เป็นการวิจัยและพัฒนา 32 เรื่อง 4) กรอบแนวคิดในการ
วิจัย ส่วนใหญ่ใช้กรอบแนวคิดในการวิจัย 56 เรื่อง 5) งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในบทความ รวม 87 เรื่อง มีการอ้างอิงงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง จํานวน 177 เรื่อง ส่วนใหญ่เป็นการอ้างอิงงานวิจัยภายในประเทศ 134 เรื่อง 6) จํานวนรายการอ้างอิงท้ายบทความ
รวมทั้งหมด 877 รายการ ส่วนใหญ่อ้างอิงจากเอกสาร ตําราสื่อสิ่งพิมพ์ในประเทศ 640 รายการ 7) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ในบทความวิจัยจํานวน 75 ส่วนใหญ่เป็นแบบสอบถาม 42 รายการ 8) วิธีที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือในบทความวิจัย
ที่มีการหาคุณภาพเครื่องมือ 28 เรื่อง ส่วนใหญ่เป็นการหาค่าอาจจําแนก 9) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในบทความ
งานวิจัย 75 เรื่อง ส่วนใหญ่หาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 61 รายการ 10) พื้นที่เก็บข้อมูลที่นําเสนอในบทความวิจัย 75 เรื่อง
ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชุมชน 40 เรื่อง 11) การทดสอบสมมติฐานในการวิจัย 75 เรื่อง ส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยที่ไม่มีการทดสอบ
สมมติฐ าน 47 เรื่อง และ 12) ผลการทดสอบสมมติฐ านการวิจัยส่วนใหญ่เ ป็น ไปตามสมมติฐ าน 21 เรื่อ ง 3) ด้า นการ
สังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากบทความ พบว่ามี 1) องค์ความรู้จากบทความวิจัย จํานวน 75 เรื่อง มี 13 ด้าน ส่วนใหญ่เป็น
บทความเกี่ยวกับด้านผลิตภัณฑ์ 20 เรื่อง รองลงมา ด้านสถาปัตยกรรมและการฝังเมือง 16 เรื่อง ด้านบรรจุภัณฑ์ 6 เรื่อง ด้าน
หัตถกรรมท้องถิ่น ด้านสื่อนวัตกรรม และ ด้านการเรียนการสอน ด้านละ 5 เรื่อง ด้านกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ 4 เรื่อง ด้าน
เฟอร์นิเจอร์ ด้านเครื่องประดับ และด้านเครื่องปั้นดินเผา ด้านละ 3 เรื่อง ด้านการออกแบบลวดลายและด้านการแปรรูปวัสดุ
เหลือใช้ 2 เรื่อง และด้านภาพถ่าย 1 เรื่อง 2) องค์ความรู้จากบทความวิชาการ จํานวน 11 เรื่อง มี 8 ด้าน ส่วนใหญ่เป็นด้าน
ศิลปหัตถกรรม ด้านสถาปัตยกรรม และด้านการออกแบบ ด้านละ 2 เรื่อง ด้านเฟอร์นิเจอร์ ด้านเครื่องแต่งกาย ด้านสื่อ

นวัตกรรม ด้านการสร้างสรรค์งานศิลปะ และสิทธิบัตรกับงานออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้านละ 1 เรื่อง 3) องค์ความรู้จากบทความ
ปริทัศน์ จํานวน 1 เรื่อง เกี่ยวกับด้านการ์ตูนแอนิเมชัน 4) ด้านแนวทางการทําวิจัยและการเขียนบทความ พบว่า 1) ส่วน
ใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับด้านศิลปะและการออกแบบ 64 เรื่อง 2) ด้านสถาปัตยกรรมและการผังเมือง 16 เรื่อง 3) ด้านอื่นๆ 5
เรื่อง และ 5) ด้านการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ พบว่ามี 1) สามารถนําองความรู้จากงานวิจัยในไปใช้ประโยชน์ในชุมชน
และหรือสังคม ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ กราฟิกสื่อสิ่งพิมพ์บนบรรจุภัณฑ์ ของชุมชนให้มีความสอดคล้องกับกลุ่ม
ผู้บริโภคแสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นศิลปหัตถกรรมพื้นถิ่น 2) สามารถนําองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ใน
วงการศิลปะและการออกแบบ ด้านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ การออกแบบเครื่องประดับ การออกแบบเครื่องแต่งกาย การจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นต้น
3) สามารถนําองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในวงการสถาปัตยกรรมและการผังเมือง ด้านการบริหารจัดการเชิง
พื้นที่ในงานสถาปัตยกรรมและการผังเมืองทั้งที่อยู่ในชุมชนและชุมชนเมืองให้มีความเหมาะสมกับสภาพการที่เปลี่ยนแปลงไป
มีการอนุรักษ์และประยุกต์รูปแบบสถาปัตยกรรมท้องถิ่นให้ร่วมสมัยได้
คําสําคัญ : การสังเคราะห์, วารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยนเรศวร
ABSTRACT
The Research Synthesize the Literature. And articles Published in the Art and Architecture Journal
Naresuan University (AJNU) during in 2553-2557, with the issue of synthetic five areas: 1) basic Information,
2) Methodology 3) The synthesis of Knowledge from Article 4) Approach to research. And writing articles
and 5) bringing research good to results. The Selection of 87 films, Including 75 Research Articles, 12
Articles used the Research literature as a Recording Feature. And Articles The Researchers Designed a
Structured, Objective Research. The Statistics used Analyze the data Frequency, Percentage, the
Researchers found.
1) Basic Information Submit an Article published in the AJNU in 2553-2557 amounted to 87
found that 1) There are a number of Research Articles published 75 2) The number of Researchers on the
Subject, most people write three 3) Research group, the majority of Graduates. 4) Writing articles is a
group of Professors, scholars from various Institutions, 2) The Research found that 1) the selection of
Population Samples used in most Research using samples 65 2).Technique to Determine the Sample in
most Research articles prepared using simple random Sampling of 30 3) Types of Research, mainly
Research and Development 32 4) Framework for Research. Most of the framework of the research 56: 5)
Research Article 87 of the Referenced Research involved 177 subjects, mainly citing research within 134 6)
Number of References the end of article as a whole. 877 Most items according to the document.
Textbook publishers in 640 of 7) Used in Research 75 papers mostly Questionnaire 42 8) the method used
in determining the quality of the Research article is a Qualitative 28th stories. This finding may be
classified 9) The Statistics used Analyze the data in the Research article 75 of the frequency, percentage
61 10) Repository Offered in Article 75 of the Community 40. Proposition 11) to test the Hypothesis this
study 75 Subjects, most The Research that is Being tested Hypotheses 47 and 12), Hypothesis testing,
most Research is based on the Assumption of 21 3) the Synthesis of the Knowledge gained. The article
found that 1) The Knowledge of Article 75 of the top 13 of the articles on 20 Products inferior to the
Architecture and the city buried 16 about the packaging of the six local craft. The Innovative media and
the Teaching of the fifth story, graphics and publications about four furniture. The jewelry Pottery and
three on each side of the Pattern Design as well as Processing of waste Materials and the second one
Photo 2) Knowledge of article 8 of the 11 films are mainly Arts and crafts. Architecture And 2 percent at
Furniture design. Clothing Media Innovation Creative arts And patent and Design Products at 1, 3)
knowledge of the review article 1 Cartoon animation 4) Approach to Research and write articles that 1)
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the Arts and Design 64 2) Architecture and Planning, 16 3) Other 5 and 5) Bringing Research results to the
Benefit found to have one) Can take the Knowledge from Research to Good use in the community. and
Society Product Development, Packaging Graphics on the packaging. The community is consistent with
Consumer groups representing the uniqueness of the local Arts and Crafts 2) can bring the Knowledge
gained from the Research will be Utilized in the art and Design. The Teaching in Educational Institutions
on Design and Product Development. Packaging Design Jewelry Design The Costume Designer The
Patented design of products, etc. 3) Can bring the Knowledge gained from the Research will be Exploited
in the field of Architecture and urban Planning. Spatial Management in Architecture and urban Planning,
both in Communities and urban Communities to be Appropriate to the Changing Conditions. Conservation
and Application of the local Architectural style to Contemporary.
Keywords : Synthesis Art and Architecture Journal Naresuan University

บทนํา
บทความทางวิชาการเป็นงานเขียนทางวิชาการซึ่งมีการกําหนดประเด็นที่ต้องการอธิบายหรือวิเคราะห์อย่างชัดเจน
ตามหลักวิชาการจนสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ในประเด็นนั้นได้ อาจเป็นการนําความรู้จากแหล่งต่างๆ มาประมวล เรียบ
เรียงเพื่อวิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยที่ผู้เขียนแสดงทัศนะทางวิชาการของตนไว้อย่างชัดเจน ซึ่งรูปแบบบทความทางวิชาการ
เป็ นบทความที่ มีค วามยาวไม่ ม ากนัก ประกอบด้วยเนื้อความที่แสดงเหตุผ ลหรือที่มาของประเด็น ที่ต้องการอธิบายหรื อ
วิเคราะห์กระบวนการ มีบทสรุป อ้างอิงและบรรณานุกรมที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ (ปองปรารถน์ สุนทรเภสัช. ม.ป.ป. :
ออนไลน์) ส่วนบทความวิจัยเป็นการประมวลสรุปกระบวนการวิจัยในผลการวิจัยนั้นให้มีความกระชับสั้น สําหรับการนําเสนอ
ในการประชุมทางวิชาการ หรือในวารสารทางวิชาการ (ชุติมา สัจจานันท์. ม.ป.ป. : ออนไลน์) และบทความปริทัศน์ เป็นการ
ทบทวนความก้าวหน้าของเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยการประมวลเรียบเรียงและวิจัยข้อค้นพบในรายงายวิจัยหลายๆ ฉบับมา
สังเคราะห์เพื่อนําเสนอแนวคิดใหม่หรือองค์ความรู้ใหม่ หรือ หาข้อโต้แย้งในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง กระตุ้นให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์
เรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งมีความจําเป็นที่จะต้องนํามาเปรียบเทียบกัน เพื่อหาความกระจ่างในเรื่องนั้นๆ (อารันต์ พัฒโนทัย. ม.ป.ป.
: อัดสําเนา) โดยสามารถนําเสนอผ่านการตีพิมพ์เป็นบทความทางวิชาการลงในวารสารทางวิชาการ นับว่าเป็นงานเขียนที่
นักวิชาการไม่ควรหลีกเลี่ยง เพื่อเป็นการพัฒนาคุณสมบัติของตนให้เป็นที่ยอมรับในแวดวงสาขาวิชาชีพเดียวกันหรือในวงกว้าง
แล้วยังเป็นการเผยแพร่ข้อค้นพบสู่สังคมอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อคนหมู่มาก การนําเสนอบทความทางวิชาการผ่านช่อง
ทางการตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติถือว่าเป็นช่องทางการเผยแพร่องค์ความรู้ได้อย่างกว้างขวางมาก
ที่สุด อีกทั้งยังมีความคงทนถาวร อาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีกําหนดการเผยแพร่อย่าง
แน่นอนชัดเจน มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบคุณภาพของบทความก็ได้
วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (AJNU) เป็นวารสารที่เผยแพร่องค์ความรู้อย่างมี
ส่วนร่วมกับชุมชนด้านภูมิปัญญาทางศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชน เพื่อแก้ปัญหาและ
พัฒนางานในหน่วยงานหรือสถาบันและการวิจัยที่พัฒนาองค์ความรู้ ผลงานวิจัยซึ่งได้มาจากการศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบ
และมีระเบียบนั้น ถ่ายทอดด้วยการจัดทําในลักษณะที่เป็นบทความวิชาการหรือบทความวิจัย ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
เหมาะสําหรับตีพิมพ์เผยแพร่ และเป็นวารสารทางวิชาการที่ได้รับความสนใจจากคณาจารย์นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตระดับ
มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ได้ส่งบทความเพื่อขอรับพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารเข้าสู่ปีที่ 6 ทําให้วารสารวิชาการศิลปะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อยู่ในฐานข้อมูล TCI (Thai journal Citation Index Centre) โดยมีค่า ThaiJournal Impact Factors ปี 2556 เท่ากับ 0.028 ถือว่าเป็นการพัฒนาวารสารวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยเปิดรับบทความ
วิชาการและบทความวิจัยตลอดปี ด้านศิลปะและการออกแบบ รวมทั้งด้านสถาปัตยกรรม ในวารสารออนไลน์ Thai Journals
Online (ThaiJO) ที่ http://www.tci-thaijo.org โดยทุกบทความได้ผ่านขั้นตอนกระบวนการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลและ พิจารณาบทความแล้วส่งกลับไปยังผู้เขียนเพื่อปรับปรุงแก้ให้สมบูรณ์ (นิรัช สุดสังข์.2557 : บท
บรรณาธิการ) จากการพัฒนาคุณภาพของวารสารทางวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อย่างต่อเนื่อง
เข้าสู่ปีที่ 6 ในปี 2558 นี้ทําให้ผู้วิจัยสนใจทําการสังเคราะห์บทความวิจัยและบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
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ศิลปะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่าง ปี พ.ศ. 2553-2557 เพื่อหาต้องการทราบว่าบทความวิจัย และบทความ
วิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าวมีขอบข่ายของเนื้อหามีแนวโน้มไปในทิศทางใด มีบทความทางวิชาการที่ได้รับ
การตีพิมพ์ใน รอบ 5 ปีที่ผ่านมา ทั้งหมดกี่เรื่อง มีวิธีดําเนินการวิจัย แนวทางการทําวิจัยและการเขียนบทความ องค์ความรู้ได้
จากการสังเคราะห์บทความทางวิชาการสามารถนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม วงการศิลปะ การออกแบบและ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ได้อย่างไรบ้าง
การสังเคราะห์งานวิจัย เป็นการใช้เทคนิควิธีการวิจัยตามระเบียบวิธีการ โดยนําบทความวิชาการหลายๆ เรื่องที่
ทําการศึกษาประเด็นปัญหาเดียวกันมาศึกษาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ นําเสนอ
ข้อสรุปอย่างมีระบบทําให้ได้คําตอบปัญหาวิจัยที่ต้องการซึ่งมีลักษณะที่กว้างและลึกซึ้งขึ้น โดยการสังเคราะห์งานวิจัยมี
ข้อตกลงเบื้องต้นที่สําคัญคือ งานวิจัยที่นํามาสังเคราะห์แต่ละเรื่องให้ข้อค้นพบแต่ละมุมของปรากฏการณ์ที่นักวิจัยต้องการ
ศึกษา และเมื่อนําผลการวิจัยมาสังเคราะห์รวมกัน จะมีความกว้างขวางลุ่มลึกมากกว่าที่จะได้รับจากงานวิจัยของแต่ละเรื่อง
(นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542) โดยจุดมุ่งหมายของการสังเคราะห์ งานวิจัยในบทความวิจัย และบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร จํานวน 10 เล่ม ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา เริ่มตั้งแต่ปี 2553-2557
เพื่อให้ได้ข้อความรู้ในเชิงสรุปผลทิศทาง และแนวโน้มของบทความทีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ ที่ทางวารสารได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องทําให้สามารถนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ให้ส อดคล้องกับปรัชญา
ปณิธานของการพัฒนาคุณภาพบทความวิชาการและวารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้อยู่ใน
ฐานข้อมูล TCI (Thai journal Citation Index Centre) โดยมีค่า Thai-Journal Impact Factors ที่สูงขึ้นตามลําดับต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่ อ สั ง เคราะห์ บ ทความวิ จั ย และบทความวิ ช าการ ที่ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ช าการศิ ล ปะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2557
วิธีดําเนินการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบบันทึกข้อมูลคุณลักษณะบทความวิจัย และบทความวิชาการ แบบมี
โครงสร้างที่ผู้วิจัยออกแบบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย ซึ่งการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือเป็นการตรวจสอบความ
สอดคล้องระหว่างผลการบันทึกข้อมูลระหว่างผู้วิจัย และการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ 1) ด้าน
ข้อมูลพื้นฐาน จํานวน 6 ข้อ 2) ด้านวิธีดําเนินการวิจัย จํานวน 13 ข้อ 3) ด้านการสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากบทความ
จํานวน 3 ข้อ 4) ด้านแนวทางการทําวิจัยและการเขียนบทความ จํานวน 1 ข้อ และ 5) ด้านการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
จํานวน 3 ข้อ ผู้วิจัยได้นําแบบบันทึกข้อมูลคุณลักษณะบทความวิจัย และบทความวิชาการ ที่ออกแบบขึ้นตรวจสอบความตรง
ของเนื้อหา ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ และนําไปปรับปรุงแก้ไขก่อนนําไปวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจริงจากวารสาร
2. ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณการสังเคราะห์บทความวิจัย และบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ศิลปะสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่าง ปี พ.ศ. 2553-2557 โดยมีขอบเขตของการ
วิจัยดังนี้
2.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ บทความวิจัย และบทความวิชาการ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการศิลปะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2557 รวมจํานวน 87 เรื่อง เป็นบทความวิจัย จํานวน 75
เรื่อง บทความวิชาการ จํานวน 12 เรื่อง
2.2 ขอบเขตของเนื้อหาที่ทําการวิเคราะห์ สังเคราะห์ มี 5 ด้าน คือ 1) ข้อมูลพื้นฐาน 2) วิธีดําเนินการวิจัย 3) การ
สังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากบทความ 4) แนวทางการทําวิจัยและการเขียนบทความ และ 5) การนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
3. การเก็บรวมรวมข้อมูล
3.1 ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยบันทึกข้อมูลที่ได้จากจากบทความวิจัย และบทความวิชาการ รวม
จํานวน 87 เรื่อง ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2557
ตามขอบเขตของการวิจัย บันทึกลงในแบบบันทึกข้อมูลตามโครงสร้างที่ออกแบบไว้
3.2 ทําการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากแบบบันทึกข้อมูล โดยการหาค่าสถิติพื้นฐานและการวิเคราะห์เนื้อหา
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3.3 นําเสนอผลการการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดยการพรรณนาเป็นความเรียง
4. การวิเคราะห์ทางสถิติ
ผู้วิจัยทําการประมวลผลข้อมูลจากแบบบันทึก โดยหาค่าสถิติพื้นฐาน คือ แจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ
5. กรอบแนวคิดในการวิจัย
แนวคิดในการสังเคราะห์งานวิจัย
เป็นการนําเสนอผลการวิจัย จากการวิเคราะห์
สังเคราะห์บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่างปี 2553-2557 จํานวน
87 เรื่อง

ตัวแปรต้นที่ทําการสังเคราะห์ คือ
1) ด้านข้อมูลพื้นฐาน
2) ด้านวิธีดําเนินการวิจัย
3) ด้านการสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้รับจากบทความ
4) ด้านแนวทางการทําวิจัยและการเขียนบทความ
5) ด้านการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ตัวแปรตาม คือ
ข้อสรุปของทิศทางบทความที่ขอรับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผลการวิจัย
จากการสังเคราะห์บทความวิจัย และบทความวิชาการ รวมจํานวน 87 เรื่อง ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการศิลปะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2557 ผู้วิจัยขอนําเสนอผลการวิจัย 5 ด้าน ดังนี้
1. ด้านข้อมูลพื้นฐาน จากการวิเคราะห์บทความที่ส่งมาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร ระหว่ า งปี พ.ศ. 2553-2557 จํ า นวน 87 เรื่ อ ง ผลการวิ จั ย พบว่ า 1) บทความวิ จั ย ที่ ตี พิ ม พ์ ใ น
วารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรม มีจํานวน 75 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 86.21 2) จํานวนนักวิจัยต่อเรื่องส่วนใหญ่เขียน 3 คน
34 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 45.33 รองลงมาเขียน 2 คน 22 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 29.33 อันดับ 3 เขียน 1 คน 16 เรื่อง คิดเป็น
ร้อยละ 21.33 และอันดับ 4 เขียน 4 คน 3 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 4.00 3) ประเภทกลุ่มนักวิจัยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มบัณฑิตศึกษา
56 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 74.67 และกลุ่มอาจารย์นักวิชาการ 19 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 25.33 4) บทความวิชาการมีผู้ส่งมา
ตีพิมพ์จํานวน 11 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 12.64 5) จํานวนผู้เขียนบทความวิชาการต่อเรื่องทั้งหมดเขียน 1 คน คิดเป็นร้อยละ
100 6) ผู้เขียนบทความวิชาการทั้งหมดเป็นกลุ่มอาจารย์นักวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 100
2. ด้านวิธีดําเนินการวิจัย จากการวิเคราะห์บทความวิจัยที่ส่งมาตีพิมพ์จํานวน 75 เรื่อง พบว่า 1) การเลือก
ประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยส่วนใหญ่เลือกใช้กลุ่มตัวอย่าง 65 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 86.67และเลือกใช้ประชากร
ทั้งหมด 10 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 13.33 2) เทคนิคการกําหนดกลุ่มตัวอย่างในบทความวิจัยอันดับ 1 ใช้การสุ่มอย่างง่าย 30
เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 40.00 อันดับ 2 ใช้สูตรคํานวณกําหนดกลุ่มตัวอย่าง 26 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 34.67 อันดับ 3 ไม่มีการ
แสดงเทคนิคการกําหนดกลุ่มตัวอย่างในบทความวิจัย 11 เรื่องคิดเป็นร้อยละ 14.67 อันดับ 4 ใช้การเปิดตารางทาโร ยามาเน
6 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 8.00 และอันดับ 5 ใช้การเปิดตารางเครซี & มอร์แกน 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 2.67 ตามลําดับ 3)
ประเภทงานวิจัย อันดับ 1 เป็นการวิจัยและพัฒนา 32 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 42.67 อันดับ 2 เป็นการวิจัยเชิงทดลอง 22 เรื่อง
คิดเป็นร้อยละ 29.33 อันดับ3 การวิจัยเชิงสํารวจ 16 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 21.33 อันดับ 4 การวิจัยอื่นๆ 3 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ
4.00 และอันดับ 5 การวิจัยแบบมีส่วนร่วม 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 2.67 4) กรอบแนวคิดในการวิจัย บทความวิจัยส่วนใหญ่ไม่
ใส่กรอบแนวคิดในการวิจัย 31 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 41.33 มีการนําเสนอกรอบแนวคิดในการวิจัยโดยใช้ทฤษฎีของคนอื่น 23
เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 30.67 และมีการสังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิดของตนเอง 21 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 28.00 5) งานวิจัยที่
เกี่ยวข้องในบทความ รวม 87 เรื่อง มีการอ้างอิงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จํานวน 177 เรื่อง ส่วนใหญ่เป็นการอ้างอิงงานวิจัย
ภายในประเทศ 134 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 75.71 และมีการอ้างอิงงานวิจัยต่างประเทศ 43 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 24.29
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6)จํานวนรายการอ้างอิงท้ายบทความ 87 เรื่อง จํานวน 877 รายการ อันดับ 1 อ้างอิงจากเอกสาร ตําราสื่อสิ่งพิมพ์ในประเทศ
เรื่อง 640 รายการ คิดเป็นร้อยละ 72.98 อันดับ 2 อ้างอิงจากเว็บไซต์ในประเทศ 101 รายการ คิดเป็นร้อยละ 11.52 อันดับ 3
อ้างอิงจากเอกสาร ตําราสื่อสิ่งพิมพ์ต่างประเทศ 87 รายการ คิดเป็นร้อยละ 9.92 และอันดับ 4 อ้างอิงจากเว็บไซต์ต่างประเทศ
49 รายการ คิดเป็นร้อยละ 5.59 ตามลําดับ 7) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในบทความวิจัยจํานวน 75 เรื่อง มีจํานวน 143
รายการ อันดับ 1 คือ แบบสอบถาม 42 รายการ คิดเป็นร้อยละ 29.37 อันดับ 2 แบบทดลอง 28 รายการ คิดเป็นร้อยละ
19.58 อันดับ 3 แบบสัมภาษณ์ 27 รายการ คิดเป็นร้อยละ 18.88 อันดับ 4 แบบอื่นๆ 24 รายการ คิดเป็นร้อยละ 16.78
อันดับ 5 แบบทดสอบ 13 รายการ คิดเป็นร้อยละ 9.09 และอันดับ 6 แบบสังเกต 9รายการ คิดเป็นร้อยละ 6.29 ตามลําดับ 8)
การหาคุณภาพของเครื่องมือ ส่วนใหญ่ไม่ปรากฏว่ามีการหาคุณภาพเครื่องมือ 47 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 62.67และมีการหา
คุณภาพเครื่องมือ 28 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 37.33 9) วิธีที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือในบทความวิจัยที่มีการหาคุณภาพ
เครื่องมือ 28 เรื่อง อันดับ 1 การหาค่าอาจจําแนก 10 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 35.71 อันดับ 2 การหาค่าความตรง 8 เรื่อง คิดเป็น
ร้อยละ 28.57 อันดับ 3 การหาค่าความเชื่อมั่น 7 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 25.00 อันดับ 4 การหาค่าความยากง่าย 2 เรื่อง คิดเป็น
ร้อยละ 7.14 และอันดับ 5 การหาค่าความเที่ยง 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 3.57 10) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในบทความ
งานวิจัย 75 เรื่อง มีจํานวน 117 รายการ อันดับ 1 ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 61 รายการ คิดเป็นร้อยละ 52.14 อันดับ 2
อื่นๆ 18 รายการ คิดเป็นร้อยละ 15.38 อันดับ 3 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม 16 รายการ คิดเป็นร้อยละ 13.68 อันดับ 4 ไม่
ใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูล 11 รายการ คิดเป็นร้อยละ 9.40 อันดับ 5 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย 3 กลุ่มขึ้นไป 9 รายการ คิดเป็นร้อยละ
7.69 และอันดับ 6 การหาความสัมพันธ์ 2 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.71 11) พื้นที่เก็บข้อมูลที่นําเสนอในบทความวิจัย 75
เรื่อง อันดับ 1 กลุ่มชุมชน 40 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 53.33 อันดับ 2 สถานประกอบการ 11 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 14.67 อันดับ
3 กลุ่มมหาวิทยาลัย 10 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 13.33 อันดับ 4 กลุ่มโรงเรียน 7 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 9.33 อันดับ 5 กลุ่มวัด 6
เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 8.00 และอันดับ 6 กลุ่มห้องทดลอง 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 1.33 12) การทดสอบสมมติฐานในการวิจัย
75 เรื่อง ส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยที่ไม่มีการทดสอบสมมติฐาน 47 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 62.67 และ มีการทดสอบสมมติฐาน 28
เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 37.33 และ 13) ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยส่วนใหญ่เป็นไปตามสมมติฐาน 21 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ
75.00 ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 6 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 21.43 ไม่ปรากฏผลการทดสอบสมติฐาน 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 3.57
3. ด้านการสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากบทความ 87 เรื่องพบว่า 1) องค์ความรู้จากบทความวิจัย จํานวน 75
เรื่อง มี 13 ด้าน เรียงลําดับจากมากไปหาน้อยพบว่า อันดับ 1 ด้านผลิตภัณฑ์ 20 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 26.67อันดับ 2 ด้าน
สถาปัตยกรรมและการฝังเมือง 16 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 21.33 อันดับ 3 ด้านบรรจุภัณฑ์ 6 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ8.00 อันดับ 4
มี 3 ด้าน คือ ด้านหัตถกรรมท้องถิ่น ด้านสื่อนวัตกรรม และ ด้านการเรียนการสอน ด้านละ 5 เรื่อง ค่าร้อยละเฉลี่ยแล้วด้านละ
6.67 อันดับ 5 ด้านกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ 4 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 5.33 อันดับ 6มี 3 ด้าน คือ ด้านเฟอร์นิเจอร์ ด้าน
เครื่องประดับ และด้านเครื่องปั้นดินเผา ด้านละ 3 เรื่อง ค่าร้อยละเฉลี่ยแล้วด้านละ 4.00 อันดับ 7 มี 2 ด้าน คือ ด้านการ
ออกแบบลวดลายและด้านการแปรรูปวัสดุเหลือใช้ 2 เรื่อง ค่าร้อยละเฉลี่ยแล้วด้านละ 2.67 และอันดับ 8 ด้านภาพถ่าย 1
เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 1.33 2) องค์ความรู้จากบทความวิชาการ จํานวน 11 เรื่อง มี 8 ด้าน เรียงลําดับจากมากไปหาน้อยพบว่า
อันดับ 1 มี 3 ด้านคือ ด้านศิลปหัตถกรรม ด้านสถาปัตยกรรม และด้านการออกแบบ ด้านละ 2 เรื่อง ค่าร้อยละเฉลี่ยแล้วด้าน
ละ 18.18 อันดับ 2 มี 5 ด้าน คือ ด้านเฟอร์นิเจอร์ ด้านเครื่องแต่งกาย ด้านสื่อนวัตกรรม ด้านการสร้างสรรค์งานศิลปะ และ
สิทธิบัตรกับงานออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้านละ 1 เรื่อง ค่าร้อยละเฉลี่ยแล้วด้านละ 9.09 และ 3) องค์ความรู้จากบทความปริทัศน์
จํานวน 1 เรื่อง พบว่า เกี่ยวกับด้านการ์ตูนแอนิเมชัน
4. ด้ า นแนวทางการทํ า วิ จั ย และการเขี ย นบทความ พบว่ า แนวทางการส่ ง บทความขอรั บ การตี พิ ม พ์ ใ น
วารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับด้านศิลปะและการออกแบบ 64
เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 73.56 รองลงมาด้านสถาปัตยกรรมและการผังเมือง 16 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 20.69 และด้านอื่นๆ 5
เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 5.75
5. ด้านการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ จากผลการสังเคราะห์บทความวิจัย 75 เรื่อง พบว่า 1) สมารถนําองค์
ความรู้จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในชุมชนและหรือสังคมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ กราฟิกสื่อสิ่งพิมพ์บนบรรจุ
ภัณฑ์ ของชุมชนให้มีความสอดคล้องกับกลุ่มผู้บริโภค และแสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นศิลปหัตถกรรมพื้นถิ่นของแต่ละ
จังหวัดในประเทศให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น 2) สามารถนําองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในวงการศิลปะ
และการออกแบบ ด้านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาศิลปะและการออกแบบ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การออกแบบเครื่องประดับ การออกแบบเครื่องแต่งกาย การออกแบบกราฟิกและสื่อ
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สิ่งพิมพ์ การออกแบบลวดลาย การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ภาพถ่าย การผลิตสื่อนวัตกรรม และการจดสิทธิบัตรการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ และ3)สามารถนําองค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ด้านสถาปัตยกรรมโดยการออกแบบลักษณะทาง
สถาปัตยกรรมของเรือนพื้นถิ่นนําเอาอัตลักษณ์ของเรือนพื้นถิ่นมาประยุกต์ให้สอดคล้องกับการออกแบบบ้านสมัยใหม่ที่
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมปัจจุบัน มีการจัดทําต้นแบบที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ ที่ยากไร้ ในเขตเทศบาลนคร
พิษณุโลกอย่างเหมาะสม มีการสร้างความเข้าใจในด้านประวัติศาสตร์และเห็นคุณค่าของสถาปัตยกรรมไทยอันเป็นเอกลักษณ์
ของชาติ ด้านการฝังเมืองมีความรู้และแนวคิดของการจัดพื้นที่ใช้สอยและวัตถุในวิหาร มีหลักการเลือกโครงข่ายขนาดใหญ่ที่
เป็นหลักของเมือง มาใช้ในการจัดการพื้นที่เพื่อกิจกรรมเพราะฉะนั้นซึ่งการเลือกสถานที่จัดกิจกรรมจึงต้องเน้นสถานที่ที่เข้าถึง
และจดจําได้ง่าย ของคนนอกชุมชน ทราบแนวทางการประกอบวิชาชีพการออกแบบชุมชนเมือง ความมีศักยภาพขององค์กร
วิชาชีพและการพัฒนาวิชาชีพ ทราบปัญหาข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นของผู้สําเร็จการศึกษา สาขาการออกแบบชุมชน
เมืองและ ภายหลังการประกอบวิชาชีพการออกแบบชุมชนเมือง
สรุปผลการวิจัย
จากการนํ า เสนอผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล การสั ง เคราะห์ บ ทความวิ จั ย และบทความวิ ช าการ ที่ ตี พิ ม พ์ ใ น
วารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่าง ปี พ.ศ. 2553-2557 แยก
นําเสนอ 5 ด้าน สามารถสรุปผลการวิจัยซึ่งมีสาระสําคัญต่อไปนี้
1. ด้านข้อมูลพื้นฐาน บทความที่ส่งมาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2557 จํานวน 87 เรื่อง เรียงลําดับค่าความถี่จากมากไปหาน้อยสรุปผลการวิจัย ดังนี้ คือ 1) บทความ
วิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรม มีจํานวน 75 เรื่อง 2) จํานวนนักวิจัยต่อเรื่องส่วนใหญ่เขียน 3 คน 3)
กลุ่มนักวิจัยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มบัณฑิตศึกษา 4) บทความวิชาการมีผู้ส่งมาตีพิมพ์จํานวน 12 เรื่อง 5) จํานวนผู้เขียนบทความ
วิชาการต่อเรื่องโดยทุกเรื่องเขียน 1 คน 6) ผู้เขียนบทความวิชาการทั้งหมดเป็นกลุ่มอาจารย์นักวิชาการ
2. ด้านวิธีดําเนินการวิจัย บทความวิจัยที่ส่งมาตีพิมพ์จํานวน 75 เรื่อง สรุปผลการวิจัย 13 ประเด็น คือ 1) การ
เลือกประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยส่วนใหญ่เลือกใช้กลุ่มตัวอย่าง 2) เทคนิคการกําหนดกลุ่มตัวอย่างในบทความ
วิจัย ส่วนใหญ่ใช้การสุ่มอย่างง่าย 3) ประเภทงานวิจัยส่วนใหญ่เป็นการวิจัยและพัฒนา 4) กรอบแนวคิดในการวิจัย ส่วนใหญ่
ไม่ใส่กรอบแนวคิดในการวิจัย 5) งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในบทความ ส่วนใหญ่เป็นการอ้างอิงงานวิจัยภายในประเทศ 6) จํานวน
รายการอ้างอิงท้ายบทความ ส่วนใหญ่อ้างอิงจากเอกสาร ตําราสื่อสิ่งพิมพ์ในประเทศ 7) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในบทความ
ส่วนใหญ่เป็นแบบสอบถาม 8) การหาคุณภาพของเครื่องมือส่วนใหญ่ไม่ปรากฏว่ามีการหาคุณภาพเครื่องมือ 9) วิธีที่ใช้ในการ
หาคุณภาพของเครื่องมือในบทความวิจัยที่มีการหาคุณภาพเครื่องมือ 28 ส่วนใหญ่เป็นการหาค่าอาจจําแนก 10) สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลในบทความงานวิจัย ส่วนใหญ่หาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 11) พื้นที่เก็บข้อมูลที่นําเสนอในบทความวิจัย
ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชุมชน 12) การทดสอบสมมติฐานในการวิจัย ส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยที่ไม่มีการทดสอบสมมติฐาน และ 13) ผล
การทดสอบสมมติฐานการวิจัยส่วนใหญ่เป็นไปตามสมมติฐาน
3. ด้ า นการสั ง เคราะห์ อ งค์ ค วามรู้ ที่ ไ ด้ จ ากบทความ 87 เรื่ อ งเรี ย งลํ า ดั บ ค่ า ความถี่ จ ากมากไปหาน้ อ ย สรุ ป
ผลการวิจัย 3 ประเด็น คือ 1) องค์ความรู้จากบทความวิจัย ส่วนใหญ่เป็นบทความเกี่ยวกับด้านผลิตภัณฑ์ 2) องค์ความรู้จาก
บทความวิชาการ ส่วนใหญ่เป็นด้านศิลปหัตถกรรม 3) องค์ความรู้จากบทความปริทัศน์ เกี่ยวกับด้านการ์ตูนแอนิเมชัน
4. ด้านแนวทางการทําวิจัยและการเขียนบทความ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการศิลปะและสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรียงลําดับค่าความถี่จากมากไปหาน้อย สรุปผลการวิจัย คือ ส่วนใหญ่ทําการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับ
ด้านศิลปะและการออกแบบ
5. ด้านการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ จากผลการสังเคราะห์บทความวิจัย 75 เรื่อง สรุปผลการวิจัย 3 ประเด็น
คือ 1) สามารถนําองค์ความรู้จากงานวิจัยในไปใช้ประโยชน์ในชุมชนหรือสังคม 2) สามารถนําองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ในวงการศิลปะและการออกแบบ ด้านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา 3) สมารถนําองค์ความรู้ที่ได้จาก
งานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในวงการสถาปัตยกรรมและการผังเมือง ด้านการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ในงานสถาปัตยกรรมและการ
ผังเมืองทั้งที่อยู่ในชุมชนและชุมชนเมือง
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อภิปรายผลการวิจัย
การสั ง เคราะห์ บ ทความวิ จั ย และบทความวิ ช าการ ที่ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ช าการศิ ล ปะสถาปั ต ยกรรม คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่าง ปี พ.ศ. 2553-2557 ผู้วิจัยอภิปรายผลการวิจัย 5 ประเด็นดังนี้
1. ด้านข้อมูลพื้นฐาน บทความที่ส่งมาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2557 จํานวน 87 เรื่อง ส่วนใหญ่เป็นบทความวิจัย มีจํานวนนักวิจัยต่อเรื่องส่วนใหญ่ 3 คน เป็น
นักศึกษาระดับบัณฑิต 1 คนและประธานกรรมการที่ปรึกษาอีก 2 คน ประเภทกลุ่มนักวิจัยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มบัณฑิตศึกษา
เนื่องมาจากปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาหลายแห่งเปิดทําการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกหรือเรียก
รวมกันว่าระดับบัณฑิตศึกษามากขึ้นและเงือนไขของการผ่านเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร กําหนดให้นิสิตนักศึกษา
เขียนบทความวิจัยส่งตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ และยังเป็นการ
สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ ให้มีคุณภาพสู่การวิจัยที่สามารถนําไปใช้
ประโยชน์ได้ และเพื่อให้สอดคล้องกับ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2548 (21 กุมภาพันธ์ 2548) ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับเกณฑ์การ
สําเร็จการศึกษาของระดับบัณฑิตที่ว่า ผลงานวิทยานิพนธ์ปริญญาโทจะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยดําเนินการให้
ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ
ที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) ส่วนผลงานวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกจะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยดําเนินการให้
ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ที่มีกรรมการภายนอกมาร่วม
กลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
2. ด้านวิธีดําเนินการวิจัย บทความวิจัยที่ส่งมาตีพิมพ์จํานวน 75 เรื่อง ส่วนใหญ่เลือกใช้กลุ่มตัวอย่างมากกว่า
เลือกใช้ประชากรทั้งหมด เนื่องจากการเก็บข้อมูลกับประชากรทุกหน่วยอาจทําให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายที่สูงมากและบางครั้ง
เป็นเรื่องที่ต้องตัดสินใจภายในเวลาจํากัด การเลือกศึกษาเฉพาะบางส่วนของประชากรจึงเป็นเรื่องที่มีความจําเป็นซึ่งกลุ่ม
สมาชิกของประชากรที่ถูกเลือกขึ้นมาศึกษา ด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อนําผลที่ได้ไปสรุปอ้างอิงถึงประชากรได้ เทคนิคการกําหนด
กลุ่มตัวอย่างในบทความวิจัยส่วนใหญ่ใช้การสุ่มอย่างง่าย สอดคล้องกับ ณรงค์ ศรีสวัสดิ์ (2554 : 62) ที่ว่าการสุ่มตัวอย่าง
(sample designs) เป็นการศึกษาจากตัวอย่าง โดยนักวิจัยต้อพยายามหาตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของประชากรที่ศึกษา ซึ่ง
จะต้องใช้แบบการสุ่ม การสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) เป็นการสุ่มตัวอย่างขั้นพื้นฐานที่ทุกหน่วยตัวอย่างมี
โอกาสเท่าๆ กันในการได้รับการตัดเลือกให้เป็นตัวอย่าง
ซึ่งจัดอยู่ในการสุ่มที่เป็นไปตามโอกาสทางสถิติ (Probability
sampling) ประเภทงานวิจัยในวารสารส่วนใหญ่เป็นการวิจัยและพัฒนา โดยมุ่งเน้นตอบสนองต่อผู้ต้องการใช้ผลการวิจัยและ
พัฒนา เช่นชุมชน สังคม หน่วยงาน หรือประชาชนทั่วไป (องอาจ นัยพัฒน์, 2554 : 234) กรอบแนวคิดในการวิจัยส่วนใหญ่
บทความวิจัยไม่มีกรอบแนวคิดในการวิจัย ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการนําเสนอให้เห็นความคิดรวบยอดของการวิจัยที่แสดง
ความสัมพันธ์ของตัวแปร สอดคล้องกับ สิน พันธุ์พินิจ (2553 : 339) ที่ว่า การเขียนโครงการวิจัย ต้องเขียนกรอบแนวคิดการ
วิจัยให้ชัดเจน กรอบแนวคิดเป็นความคิดรวบยอดของการวิจัยที่สรุปมาจากแนวคิดทฤษฎี ต้องชี้ให้เห็นว่ามีกรอบที่ศึกษาตัว
แปรอะไรบ้าง อะไรเป็นตัวแปรอิสระ อะไรเป็นตัวแปรตาม และจะศึกษาความแตกต่าง หรือความสัมพันธ์ เมื่อเขียนแนวคิดเชิง
พรรณนาแล้วอาจลองเขียนกรอบแนวคิดการวิจัยให้เป็นรูปธรรมด้วย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยที่นําเสนอในบทความวิจัยส่วน
ใหญ่เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น ทัศนคติของกลุ่มตัวอย่าง เพื่อให้ได้คําตอบตรงตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ในงานวิจัย
สอดคล้องกับ พิสณุ ฟองศรี (2552 : 216) ที่ว่าแบบสอบถามใช้กันแพร่หลายสําหรับวัดข้อเท็จจริง ความรู้สึก ความคิดเห็น
ต่างๆ เนื่องจากมีผู้ให้แนวคิดว่ามีความประหยัด รวดเร็ว สะดวกในการตอบและใช้ร่วมกับเครื่องมือประเภทอื่นๆ ได้ และ
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือวิจัยตัวหนึ่งที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในงานวิจัยจะต้องใช้เครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ข้อมูล
ตรงตามความต้องการที่มีความเที่ยงตรง เชื่อมั่นได้ การหาคุณภาพของเครื่องมือส่วนใหญ่ไม่ปรากฏว่ามีการหาคุณภาพ
เครื่องมือ ผู้วิจัยเห็นว่าผู้เขียนบทความวิจัยควรนําเสนอในวิธีการดําเนินการวิจัยด้วยเพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของเครื่องมือ
วิจัย สอดคล้องกับ วัลลภ รัฐฉัตรานนท์ (ม.ป.ป. : ออนไลน์) ที่ว่าเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ก่อนที่จะนําไปใช้เก็บข้อมูลจริง
จะต้องผ่านการตรวจหาคุณภาพก่อน เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นเครื่องมือที่มีคุณภาพ สามารถวัดในสิ่งที่ต้องการจะวัดได้ การทดสอบ
สมมติฐานในบทความวิจัย 75 เรื่อง ส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยที่ไม่มีการทดสอบสมมติฐาน ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่างานวิจัยบางเรื่องไม่
จําเป็นต้องตั้งสมมติฐานเพื่อตอบรับกับปัญหาการวิจัยก็ได้ สอดคล้องกับ เกษร ธิตะจารี (ม.ป.ป. : 3-4) ณรงค์ โพธิ์พฤกษา
นันท์ (2551 : 76-78) ยุทธนา ไกยวรรณ์และกุสุมา ผลาพรม (2553 : 95-98) ที่ว่า สมมุติฐานการวิจัยอาจไม่จําเป็นต้อง
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กําหนดเพื่อตอบรับกับปัญหาการวิจัยในทุกปัญหาก็ได้ ผู้วิจัยอาจเขียนสมมุติฐานให้ตอบรับกับปัญหาบางปัญหาที่มีความ
จําเป็นเท่านั้น
3. ด้านการสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากบทความ 87 เรื่อง องค์ความรู้จากบทความวิจัย จํานวน 75 เรื่องจาก
การสังเคราะห์บทความวิจัยและบทความวิชาการ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2557 ทําให้เห็นทิศทางของบทความที่ขอรับการตีพิมพ์ ส่วนใหญ่เป็นบทความวิจัยและบทความวิชาการ
ที่ทําการศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ศิลปหัตถกรรม สถาปัตยกรรม การออกแบบสื่อนวัตกรรมและการ์ตูนแอนิเมชัน
เป็นต้น
4. ด้านแนวทางการทําวิจัยและการเขียนบทความ โดยบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการศิลปะและ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับด้านศิลปะและการออกแบบ ด้านสถาปัตยกรรมและ
การผังเมือง เนื่องจาก วารสารศิลปะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวรเปิดรับบทความวิชาการและบทความวิจัยตลอดปี
ด้านศิลปะและการออกแบบ รวมทั้งด้านสถาปัตยกรรม สอดคล้องกับ นิรัช สุดสังข์ (2553 : บทบรรณาธิการ) ในบท
บรรณาธิการวารสารศิลปะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ว่า เป็นวารสารที่มีเนื้อหามุ่งเน้นขอบข่ายของศาสตร์ทางด้าน
ศิลปกรรม สถาปัตยกรรมและการวิจัยสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนด้านศิลปะและการออกแบบ จึงทําให้
บทความที่หมดที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารสอดคล้องสัมพันธ์กับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของวารสารดังกล่าวข้างต้น
5. ด้านการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ จากผลการสังเคราะห์บทความวิจัย 75 เรื่อง สามารถสังเคราะห์การนํา
องค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในชุมชนและหรือสังคมเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งผู้วิจัยส่วนใหญ่ได้นํากระบวนการวิจัยซึ่งถือว่ามี
ความสําคัญมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ กราฟิกสื่อสิ่งพิมพ์บนบรรจุภัณฑ์ของชุมชนให้มีความสอดคล้องกับกลุ่ม
ผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายได้อย่างดี และสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของความเป็นศิลปหัตถกรรมพื้นถิ่นของแต่ละจังหวัดใน
ประเทศให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ. 2555 2559 ที่ว่า การศึกษาวิจัยเป็นเครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติและทุกระดับ บูรณาการการทํางานของ
หน่วยงานระดับนโยบายและใช้ทรัพยากรในการวิจัยให้รองรับการพัฒนาทั้งส่วนกลางและพื้นที่ รวมถึงนําการวิจัยมาเป็น
เครื่องมือพัฒนา ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายการวิจัยเพื่อนํากระบวนการวิจัยและพัฒนามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม เน้นการนํา
ความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพย์สินทางปัญญา มีการวิจัยพัฒนาต่อยอด ถ่ายทอดองค์ความรู้ และประยุกต์ใช้
งานวิจัยให้เกิดประโยชน์ทั้งเชิงพาณิชย์ สังคมและชุมชน สนับสนุนการผลิตและบริการของชุมชนในการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า
เกษตร อาหาร และพลังงาน ส่งเสริมสถาบันการศึกษาในพื้นที่ให้ร่วมทําการศึกษาวิจัยกับภาคเอกชน สนับสนุนเกษตรกรและ
ผู้ประกอบการนําองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีการผลิตมาใช้ในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ
และยั่งยืน (สํานักนายกรัฐมนตรี, 2554 : 12-13,133) เป็นการส่งเสริมรายได้ ให้คนในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถ
พึ่งพาตนเองได้ และสามารถนําองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในวงการศิลปะและการออกแบบ ด้านการเรียนการ
สอนในสถาบันการศึกษาศิลปะและการออกแบบ เป็นการพัฒนาการเรียนการสอน การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษา
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ เครื่องประดับ เครื่องแต่งกาย การออกแบบกราฟิก สื่อสิ่งพิมพ์ และยังเป็นการเพิ่มพูน
ความรู้ ความสามารถ ส่งเสริมทัศนคติที่ดีของนิสิตนักศึกษาให้แสดงจินตนาการ พลังความสามารถ เตรียมนิสิตนักศึกษาให้มี
พร้อมรับความสําเร็จในหน้าที่การงานในอนาคต ส่วนในวงการวิชาชีพนักออกแบบจําเป็นที่จะต้องมีการพัฒนารูปลักษณ์ของ
ผลิตภัณฑ์ ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ที่สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นตัวตน หรือความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นให้สอดรับกับ
ความต้องการของผู้บริโภค ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม สอดคล้องกับ องอาจ นัยพัฒน์ (2554 : 230) ที่ว่าการวิจัย
และพัฒนามีความสําคัญในฐานะเครื่องมือ ที่ช่วยเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การศึกษา วัฒนธรรมและ
สังคมควบคู่กับการพัฒนาด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศที่จะต้องทําควบคู่กันไป และยัง
สอดคล้องกับ ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์ (2556 : 38) ที่ว่าการวิจัยสามารถใช้ประโยชน์ในเชิงปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหา ปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง หรือพัฒนาเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเมือง รัฐบาล การบริหารของรัฐและกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งเป้าหมาย
สูงสุดคือ เพื่อให้มนุษย์และสังคมมีความก้าวหน้าและมีความสุข นอกจากนี้ในเชิงวิชาการ วิจัยจะช่วยเพิ่มพูนความรู้ ความจริง
ในวิชาการต่างๆ นักวิจัยได้พัฒนาเครื่องมือการวิจัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะทําให้วิชาการสาขาต่างๆ มีความ
เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป การผลิตภัณฑ์หรืองานออกแบบสร้างสรรค์ที่เกิดจากผลงานวิจัยสามารถเพิ่มคุณค่าและมูลค่าในเชิง
พานิชด้วยการจดทะเบียนเพื่อคุ้มครองสิทธิทางปัญญาของผู้วิจัย สอดคล้องกับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา (17 กันยายน 2556 :
ออนไลน์) เกี่ยวกับ สิทธิบัตร ซึ่งเป็นหนังสือสําคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่มี
ลักษณะตามที่กฎหมายกําหนด เป็นสิทธิพิเศษ ที่ให้ผู้ประดิษฐ์คิดค้นหรือผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ มีสิทธิที่จะผลิตสินค้า จําหน่าย
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สินค้าแต่เพียงผู้เดียว ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ส่วนด้านสถาปัตยกรรมได้ออกแบบลักษณะทางสถาปัตยกรรมของเรือนพื้นถิ่น
นําเอาอัตลักษณ์ของเรือนพื้นถิ่นมาประยุกต์ให้สอดคล้องกับการออกแบบบ้านสมัยใหม่ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมปัจจุบัน
มีการจัดทําต้นแบบที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ ที่ยากไร้ ในเขตเทศบาลนคร พิษณุโลกอย่างเหมาะสม มีการสร้างความ
เข้าใจในด้านประวัติศาสตร์และเห็นคุณค่าของสถาปัตยกรรมไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ด้านการฝังเมืองมีความรู้และ
แนวคิดของการจัดพื้นที่ใช้สอยและวัตถุในวิหาร มีหลักการเลือกโครงข่ายขนาดใหญ่ที่เป็นหลักของเมือง มาใช้ในการจัดการ
พื้นที่เพื่อกิจกรรมเพราะฉะนั้น ซึ่งการเลือกสถานที่จัดกิจกรรมจึงต้องเน้นสถานที่ การเข้าถึงง่ายต่อการจดจําของคนนอก
ชุมชนเพื่อให้สามารถเข้าถึงกิจกรรมได้ง่าย
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาวารสารวิชาการ
จ า ก ง า น วิ จั ย ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ข้ อ ส รุ ป ขอ ง ทิ ศ ท า ง บ ทค วา มที่ ข อ รั บ ก า ร ตี พิ ม พ์ ใ น ว า ร ส า ร วิ ช า ก า ร ศิ ล ป ะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ด้านบทความวิจัยและบทความวิชาการ ดังนี้
1. บทความงานวิ จั ย ที่ ส่ ง มารั บ การตี พิ ม พ์ อ ยู่ ใ นขอบข่ า ยของวารสารวิ ช าการ ศิ ล ปะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร (AJNU) ด้านภูมิปัญญาทางศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม คือ งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
บรรจุภัณฑ์ กราฟิกสื่อสิ่งพิมพ์บนบรรจุภัณฑ์ของชุมชน ศิลปหัตถกรรมพื้นถิ่น การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษา การ
ออกแบบเครื่องประดับ การออกแบบเครื่องแต่งกาย การออกแบบลวดลาย การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ภาพถ่ายและการ
ออกแบบผลิตสื่อนวัตกรรม สถาปัตยกรรมและฝังเมือง
2. ผู้ที่สนใจจะขอรับการพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ควรมีการ
ตรวจสอบว่างานวิจัยหรืองานวิชาการผู้ในขอบข่ายที่มีการเปิดรับบทความวิชาการและบทความวิจัยหรือไม่
3. การพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ควรรักษามาตรฐานให้มีคุณภาพสูงขึ้นกว่าที่
เป็นอยู่ ควบคุมความถูกต้องครบถ้วนของรูปแบบ พิจารณาเนื้อหาในบทความให้มีความสอดคล้องกับทิศทางของเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์อันเป็นจุดเด่นของวารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และรักษาคุณภาพของ
วารสารให้มีค่า T-JIF (Thai-Journal Impact Factors) สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อยู่ในฐานข้อมูล TCI (Thai journal Citation
Index Centre) ต่อไป
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หลักเกณฑ์และคําแนะนําสําหรับผู้เขียนบทความ
วารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Art and Architecture Journal
Naresuan University (AJNU) เป็นวารสารที่ตีพิมพ์เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ความก้าวหน้าของผลงานวิชาการ บทความวิจัย
และบทความวิชาการทางสาขาศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม ให้แก่คณาจารย์ นิสิต และนักวิชาการทั้งในและนอกสถาบัน
และนอกจากนั้นยังใช้เป็นสื่อกลางรายงานและแลกเปลี่ยนผลการวิจัย แนวความคิด หรือความรู้ที่เป็นประโยชน์และมีคุณค่าที่
เกี่ยวข้องกับผลงานวิชาการ และการวิจัยทางสาขาศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม ซึ่งวารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีหลักเกณฑ์ในการนําผลงานมาตีพิมพ์ในวารสารฯ โดยจะต้องได้รับการตรวจสอบทางวิชาการ
จากผู้ทรงคุณวุฒิก่อน เพื่อให้วารสารมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล สามารถนําไปใช้ประโยชน์และอ้างอิงได้ต่อไปในอนาคต
ผลงานที่ส่งมาตีพิมพ์จงึ ต้องมีสาระน่าสนใจ เป็นผลงานที่ทบทวนความรู้เดิมหรือองค์ความรู้ใหม่ที่ทันสมัย และจะต้องเป็น
ผลงานที่ไม่เคยเสนอหรือกําลังเสนอเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการใดมาก่อน โดยวารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร รับตีพิมพ์ต้นฉบับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
1. ประเภทของผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
1.1 บทความวิชาการ (Article) เป็นบทความที่เขียนขึ้นในลักษณะวิเคราะห์วิจารณ์ หรือเสนอแนวคิดใหม่ๆ จาก
พื้นฐานทางวิชาการที่ได้เรียบเรียงจากผลงานทางวิชาการของตนเองหรือของผู้อื่น หรือเป็นบทความทางวิชาการที่เขียนขึ้น
เพื่อเป็นความรู้ที่มีประโยชน์แก่คนทั่วไป
1.2 บทความวิ จั ย (Research Article) เป็ น บทความที่ มี ก ารค้ น คว้ าอย่ า งมี ร ะบบและมี ค วามมุ่ ง หมายชั ด เจน
เพื่ อ ให้ ได้ ข้ อ มู ล หรื อ หลั ก การบางอย่ า งที่ จ ะนํ าไปสู่ ค วามก้ าวหน้ าทางวิช าการ หรือ การนํ าวิ ชาการมาประยุ ก ต์ ใช้ ให้ เกิ ด
ประโยชน์ บทความวิจัยมีลักษณะเป็นเอกสารที่มีรูปแบบของการวิจัยตามหลักวิชาการ เช่นมีการตั้งสมมติฐานหรือมีการ
กําหนดปัญหาที่ชัดเจนสมเหตุผล โดยจะต้องระบุวัตถุประสงค์ที่เด่นชัดแน่นอน มีการรวบรวมข้อมูล พิจารณาวิเคราะห์
ตีความและสรุปผลการวิจัยที่สามารถให้คําตอบหรือบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการได้
2. การจัดเตรียมต้นฉบับ
2.1 บทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 14 ไม่เกิน 16 หน้า
ในการจัดเตรียมบทความ
2.2 ใส่เลขหน้ากํากับทุกหน้าตรงด้านล่างตรงกลางของกระดาษ A4
2.3 ชื่อเรื่อง: ไม่ควรเกิน 100 ตัวอักษรรวมเว้นวรรค ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 18
2.4 ชื่อผู้เขียนบทความ:อยู่ถัดมาจากชื่อเรื่อง หากมีผู้เขียนบทความหลายคนที่สังกัดต่างหน่วยงานกันให้ใช้ตัวอักษร
อารบิคตัวเล็กกํากับเหนือตัวอักษรสุดท้ายของนามสกุลแต่ละคนใส่เครื่องหมายจุลภาค (,.comma) ถัดจากตัวอักษรอารบิค
ตามด้วยเครื่องหมายดอกจัน (asterisk) สําหรับผู้เขียนบทความสําหรับติดต่อ ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร
14
2.5 ที่อยู่ผู้เขียนบทความ: อยู่ถัดลงมาจากชื่อผู้เขียนบทความ ให้เขียนเรียงลําดับตามตัวอักษรอารบิคที่กํากับไว้ใน
ส่วนของชื่อผู้เขียนบทความ ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 12
2.6 อีเมล์ผู้เขียนบทความ: อยู่ถัดจากที่อยู่ของผู้เขียนบทความ ให้ใส่อีเมล์ของผู้เขียนบทความที่สามารถติดต่อได้ใน
ระหว่างดําเนินการ ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 12
2.7 บทคั ด ย่ อ (abstract) หรื อ บทสรุ ป (summary): ให้ มี เพี ย งย่ อ หน้ า เดี ย วโดยไม่ ใช้ 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 (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 ( 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
ผู้ เขี ย นบทความควรตรวจสอบถึ งความถู ก ต้ อ งของการอ้ างอิ งเอกสาร เพื่ อ ป้ อ งกั น ความล่ า ช้ าในการตี พิ ม พ์ บ ทความ
เนื่องจากบทความที่การอ้างอิงไม่ถูกต้องจะไม่ได้รับการส่งต่อเพื่อพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิจนกว่าการอ้างอิงเอกสารจะได้รับ
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 เลขที่อา้ ง). 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
มหาวิทยาลัยนเรศวร หรือดูข้อมูลจากเว็บไซด์ที่ www.arch.nu.ac.th/ajnu และสามารถลงทะเบียนและส่งบทความมาได้ที่
https://www.tci-thaijo.org/index.php/ajnu/user/register
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
นางสาวศรีอุรา เสือทะยาน
ผู้ประสานงาน
วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (AJNU)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 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 มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-962491 E-mail : drnirat@hotmail.com

