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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ตามแนวคิดคอนสตรักติวิสต์เรื่อง หลักการออกแบบ
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่
เรียนผ่านบทเรียนคอมพิวเตอร์ และ 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่อง หลักการออกแบบ กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัย นักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และ ประยุกต์ศิลป์ ชั้นปีที่ 1 – 2 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จํานวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนการสอน
เรื่อง หลักการออกแบบ 2) บทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่อง หลักการออกแบบ 3) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ก่อนและหลังเรียน 4)
ใบงานวัดผลการเรียนรู้ 5) แบบประเมินผลงาน 6) แบบสอบถามความพึงพอใจสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีต่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ตามแนวคิดคอนสตรักติวิสต์เรื่อง หลักการออกแบบ สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและ
T- test Dependent ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ อีกทั้งผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่อง หลักการออกแบบ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ส่วนผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีอยู่ในระดับดีมาก ทําให้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ ตามแนวคิดคอนสตรักติวิสต์เรื่อง หลักการออกแบบ มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ดังนั้นบทเรียนคอมพิวเตอร์
ตามแนวคิด คอนสตรักติวิสต์เรื่อง หลักการออกแบบ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี อาจเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียน
การสอนที่เน้น ผู้เรียนเป็นสําคัญในสาขาวิชาศิลปกรรมและอาจารย์ที่ต้องการนําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
คําสําคัญ : บทเรียนคอมพิวเตอร์ หลักการออกแบบ กระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรักติวิสต์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ABSTRACT
The purposes of this study was 1) to conduct a computer based instruction of principle design that
followed the concept of constructivism for undergraduate students 2) to compare between pre-post
students’ achievement that gained from a computer based instruction of principle design that followed the
concept of constructivism of undergraduate students 3) to examine the undergraduate students’ satisfaction
toward a computer based instruction of principle design. The participants in this study involved about 30
undergraduate students enrolled in 1st and 2nd year of Fine and Applied Arts program, department of
Humanities, Kamphaeng Phet Rajabhat University. The research instrument in this study were 1) the
curriculum of principle of design 2) computer based instruction of principle design 3) pre-post examination
for measuring students’ achievement 4) the assignments of Principle Design subject 5) the assessment of
undergraduate students’ works 6) the assessment of undergraduate students’ satisfactions toward a
computer based instruction of principle design. As for descriptive statistics, means, standard deviation, and
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T-test Dependent were used. The results revealed that after the students studied CAI learning, their post
proficiency showed more significant higher than pre proficiency. The results from the undergraduate
students’ creative works reported that their works were evaluated at a very high level. As for sequent
outcome, the students’ attitudes toward CAI of Principle of Design subject were at a very high level.
Therefore, based on Constructivism Strategies, this CAI of Principle of Design subject for Applied Art
undergraduate students may further useful for student-center of teaching and learning management. In
addition, the teachers who relevance in this field can adapt this CAI for their teaching.
Keyword : Computer Assisted Instruction, Principle of Design, Constructivism Strategies, Achievement

บทนํา
ความสําคัญและปัญหา
การเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ในด้านศิลปกรรมนั้นมีความสําคัญสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีใน
สายงานด้านศิลปะทุกแขนง ถ้าหากผู้เรียนใช้หลักการทางทฤษฏีได้ถูกต้องย่อมทําให้ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้
อย่างดี เนื่องจากสภาพปัญหาของผู้เรียนที่พบมักจะเกี่ยวข้องกับรู้ความเข้าใจทางทฤษฏีในเรื่องวิชาการทางศิลปะ การเพิ่ม
ความรู้ให้ผู้เรียนมีความเข้าใจต่อทฤษฏีทางศิลปะจึงมีความสําคัญเป็นอันดับต้น ๆ ต่อการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ที่จําเป็นต้อง
ปฏิบัติผลงาน
การวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้สนใจนํากระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรักติวิสต์ (Constructivist) มาใช้กับการ
วิจัย ในการเรียนการสอน สําหรับแนวคิดคอนสตรักติวิสต์ เชื่อว่าการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่เปลี่ยนและสร้างความคิดที่มีอยู่
แล้วของผู้เรียนด้วยการสังเคราะห์ขึ้นใหม่และปรับขยายขอบเขตความเข้าใจเดิม (Read, 1991, pp. 97-113) ซึ่งหลักการสําคัญ
ของแนวคิดคอนสตรักติวิสต์หากอธิบายให้กระจ่างชัดคือ ผู้เรียนทุกคนสามารถทําความเข้าใจสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ด้วยตนเองโดย
อาศัยประสบการณ์เดิมที่มีก่อน ทําให้เกิดการเชื่อมโยงความรู้ใหม่
การที่ครูเป็นผู้ชี้นําก็เปรียบเสมือนเส้นทางการกระตุ้นให้ผู้เรียนเข้าไปสู่กระบวนการเรียนด้วยตนเองโดยเนื้อหาที่
สามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้จากแนวคิดที่กล่าวมาเพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้และความเข้าใจในทฤษฏีได้นั้น ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงนํา
เนื้อหาหลักการออกแบบ (Principle of Design) มาใช้พัฒนาการเรียนรู้ในทฤษฏีพื้นฐานทางศิลปกรรม เนื่องจากเนื้อหาวิชา
หลักการออกแบบ มีพื้นฐานที่สําคัญต่อรายละเอียดทางทฤษฏีทางศิลปะและการ 0ออกแบบทั้งยังสอดคล้องเนื้อหาในรายวิชา
ศิลปกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอันจะนํามาเสริมทักษะทางด้านการปฏิบัติได้เป็นอย่างดี
ด้วยเหตุนี้เนื้อหาเรื่อง หลักการออกแบบ จึงกลายเป็นหัวข้อสําคัญในการสร้างเครื่องมือวิจัยคือ บทเรียนคอมพิวเตอร์
ในรูปแบบสื่อภาพและเสียงที่จะทําให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง บทเรียนคอมพิวเตอร์คือสิ่งสําคัญที่นํามาใช้ในรูปแบบ
แนวคิดคอนสตรักติวิสต์ให้เห็นเป็นรูปธรรมได้เด่นชัด ทั้งนี้ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง หลักการ
ออกแบบ ผ่านบทเรียนคอมพิวเตอร์ตามแนวคิดคอนสตรักติวิสต์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อศึกษาหาแนวทางแก้ไข
วิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีความเข้าใจในเรื่อง หลักการออกแบบ มากยิ่งขึ้นและสามารถนําองค์ความรู้
จากการศึกษาด้วยตนเองไปประยุกต์ใช้ในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติผลงานศิลปะและการออกแบบหรือศิลปกรรมต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ตามแนวคิดคอนสตรักติวิสต์ เรื่อง หลักการออกแบบ สําหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามแนวคิดคอนสตรักติวิสต์ ก่อนและหลังเรียนของนั กศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่เรียนผ่านบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่องหลักการออกแบบ
3. เพื่อประเมินผลความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่องหลักการออกแบบ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
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สมมติฐานการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีเรื่องหลักการออกแบบ ผ่านบทเรียนคอมพิวเตอร์ตาม
แนวคิดคอนสรักติวิสต์
2. ความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่องหลักการออกแบบของนักศึกษาระดับปริญญาตรี อยู่ในระดับมาก

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี มี ค วามรู้ แ ละความจํ า ในเนื้ อ หาเรื่ อ ง หลั ก การออกแบบ จากการใช้ แ นวคิ ด
คอนสตรักติวิสต์ ซึ่งแตกต่างจากการเรียนการสอนแบบทั่วไป
2. นักศึกษาสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในรายวิชาที่มีความ เกี่ยวข้องในการปฏิบัติผลงานศิลปะและการ
ออกแบบ ในสาขาศิลปกรรมได้
3. นักศึกษาระดับปริญญาตรีมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่อง หลักการออกแบบ เมื่อนําไปใช้ในการ
เรียนรู้อยู่ในระดับมาก

ขอบเขตการวิจัย
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
2.1 กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้เชี่ยวชาญ นักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และ
ประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จํานวน 50 คน
2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์ และประยุกต์ศิลป์ ชั้นปี
ที่ 1- 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จํานวน 30 คน (ชั้นปีที่ 1 จํานวน 20 คน ชั้นปีที่ 2 จํานวน 10 คน) ที่เรียนในรายวิชา
ที่เกี่ยวข้องกับ หลักการออกแบบ ภาคเรียนตอนต้น ปีการศึกษา 2556 ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (Simple random
Cluster Sampling)
2. ตัวแปรที่ศึกษา
2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ได้แก่
บทเรียนคอมพิวเตอร์ตามแนวคิดคอนสตรักติวิสต์เรื่อง หลักการออกแบบ
2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่
2.2.1 ผลสั มฤทธิ์ ท างการเรีย นตามแนวคิด คอนสตรั ก ติวิส ต์ก่อ นและหลัง เรียน ของนัก ศึกษาระดั บ
ปริญญาตรีที่เรียนผ่านบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่อง หลักการออกแบบ
2.2.2 ผลงานของนักศึกษาศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์ และประยุกต์ศิลป์ ชั้นปีที่ 12 ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ตามแนวคิดคอนสตรักติวิสต์เรื่อง หลักการออกแบบ
2.2.3 ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์ และประยุกต์ศิลป์ ชั้นปีที่
1- 2 ที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ตามแนวคิดคอนสตรักติวิสต์เรื่อง หลักการออกแบบ
3. ขอบเขตด้านระยะเวลา ระยะเวลาในการทําวิจัย 1 ภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2556
4. ขอบเขตด้านพื้นที่ โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร
5. ขอบเขตด้านพัฒนาเครื่องมือวิจัย ประกอบด้วย 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ตามแนวคิด คอนสตรักติวิสต์เรื่อง
หลักการออกแบบ 2) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน 3) ใบงานวัดผลการเรียนรู้ภาคปฏิบัติเพื่อสร้างผลงาน
ในรายวิชา หลักการออกแบบ
6. ขอบเขตด้านเนื้อหา กําหนดการจัดการเรียนการสอนด้านเนื้อหา 10 บทเรียน มีเนื้อหาดังนี้ 1) บทนําเกี่ยวกับ
ออกแบบ 2) ภาษาภาพ 3) จุด เส้น ระนาบ 4) รูปร่าง รูปทรง 5) ที่ว่าง 6) สี 7) พื้นผิว 8) เอกภาพ 9) การเน้น และ 10) ความ
สมดุล
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วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามแนวคิดคอนสตรักติวิตส์เรื่อง หลักการออกแบบ ผ่านบทเรียน
คอมพิวเตอร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี” ในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ดําเนินการแบบกึ่งทดลอง (Quasi Experimental) โดยมีลําดับ
ขั้นตอนดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ ม ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย คื อ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี โปรแกรมวิ ช าวิ จิ ต รศิ ล ป์ และประยุ ก ต์ ศิ ล ป์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จํานวน 50 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และ ประยุกต์ศิลป์ ชั้นปีที่ 1 –
2 มหาวิ ทยาลัยราชภัฏกํ าแพงเพชร จํ านวน 30 คน (ปี 1 จํานวน 20 คน ปี 2 จํานวน 10 คน) ที่เรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
หลักการออกแบบ ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (Simple random Cluster Sampling)
2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
2.1 ตัวแปรต้น คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่องหลักการออกแบบตามแนวคิดคอนสตักติวิสต์ สําหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี
2.2 ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนเรื่องหลักการออกแบบ ผลสัมฤทธิ์ทางการปฏิบัติ
ผลงานในเรื่องของหลักการออกแบบและความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่อง หลักการออกแบบ ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ในการทําวิจัยเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามแนวคิดคอนสตรักติวิตส์เรื่อง หลักการออกแบบ ผ่าน
บทเรียน คอมพิวเตอร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้จําแนกดังนี้
3.1 แผนการจัดการเรียนการสอนเรื่อง หลักการออกแบบ
3.2 บทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่อง หลักการออกแบบ
3.3 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ก่อนและหลังเรียน
3.4 ใบงานวัดผลการเรียนรู้ภาคปฏิบัติเพื่อสร้างผลงานในรายวิชา หลักการออกแบบ
3.5 แบบประเมินผลงาน
3.6 แบบสอบถามความพึงพอใจสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ ตามแนวคิดคอน
สตรักติวิสต์เรื่อง หลักการออกแบบ
3.1 แผนการจัดการเรียนการสอนเรื่อง หลักการออกแบบ
1) ศึกษาโครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดเนื้อหาวิชา หลักการออกแบบ
2) ศึกษาวิธีการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3) ศึกษารายละเอียดของเนื้อหาวิชาที่กําหนดไว้ในหน่วยการเรียนรู้
4) กําหนดจุดประสงค์การเรียนรู้
5) สร้างแผนการเรียนรู้เรื่อง หลักการออกแบบ ประกอบด้วยเนื้อหาสาระสําคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้
เนื้อหาในการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ได้แก่ ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน ขั้นสอนและขั้นสรุป
3.2 บทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่อง หลักการออกแบบ
ขั้นตอนในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาตามแนวคิดคอนสตรักติวิสต์เรื่อง หลักการออกแบบ มีดังนี้
3.2.1 ศึ ก ษาเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การสร้ า งบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ แ ละนํ า เนื้ อ หาในวิ ช า
หลักการออกแบบ มาพัฒนาและสร้างสรรค์เป็นสื่อการเรียนการสอน รวมทั้งสอดแทรกวิธีการและแนวทาง การเรียนรู้ในแนวคิด
คอนสตรักติวิสต์เข้าไป
3.2.2 กําหนดรูปแบบเนื้อหาในบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่องหลักการออกแบบแบ่งเนื้อหาเป็น 10 บทเรียน
3.2.3 เขี ยนโครงเรื่อง (Storyboard) ที่จ ะออกแบบเนื้อหา การคัดเลือกภาพประกอบให้เหมาะสมกับ
เนื้อหา การจัดวางรูปแบบผลงาน โดยใช้อิงกับทฤษฏีหลักการออกแบบให้ผลงานมีความสวยงาม นําโครงเรื่องที่ได้ปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนําข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญมาถ่ายทําตัดต่อให้เสร็จแล้วให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้อง รวมทั้ง
นํามา ปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษา
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3.2.4 นําบทเรียนคอมพิวเตอร์ที่สร้างขึ้น ให้อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ คุณภาพ โดยมี
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบทั้งหมด 5 ท่าน ตรวจสอบ 2 ด้าน คือ ด้านคุณภาพเนื้อหาบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่องหลักการออกแบบ
และด้านความเหมาะสมในด้านการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ โดยใช้แบบประเมินคุณภาพตามแบบประเมินที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
มี ลักษณะเป็นมาตรา โดยผู้วิจัยกําหนดเกณฑ์ประเมินเป็นแบบสอบถาม 5 ระดับ มีระดับคะแนน (ใช้รูปแบบเกณฑ์การแปล
ความหมายแบบค่าเฉลี่ย โดยยึดร่วมกับหลักของการปัดทศนิยมให้เป็นจํานวนเต็ม) ดังนี้
4.50 – 5.00
เหมาะสมในระดับมากที่สุด
3.50 – 4.49
เหมาะสมในระดับมาก
2.50 – 3.49
เหมาะสมในระดับปานกลาง
1.50 – 2.49
เหมาะสมในระดับน้อย
1.00 – 1.49
เหมาะสมในระดับน้อยที่สุด
3.2.5 ให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมของเนื้อหาและการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์
3.2.6 นําบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่องหลักการออกแบบไปพัฒนาตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญเพื่อนําไป
ปรับปรุงให้ได้สื่อบทเรียนที่มีคุณภาพพร้อมทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
3.3 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ก่อนและหลังเรียน
3.3.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้จากตําราและเอกสารต่าง ๆ สร้างโครงสร้างข้อสอบ
และออกตามวัต ถุป ระสงค์ ก ารเรี ยนรู้ อ้ า งอิ ง เนื้อ หาในบทเรี ยน โดยวิเ คราะห์ ความรู้ ความจํ า ความเข้ า ใจ การนํา ไปใช้
การวิเคราะห์ การสังเคราะห์และประเมินค่า
3.3.2 เขียนข้อสอบวัดผลการเรียนรู้โดยสร้างเป็นปรนัยชนิด 5 ตัวเลือก จํานวน 100 ข้อ โดยครอบคลุม
เนื้อหาเรื่องหลักการออกแบบ ที่เกี่ยวกับการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้
3.3.3 นํ า แบบทดสอบที่ ไ ด้ ไ ปเสนอผู้ เ ชี่ ย วชาญ เพื่ อ ตรวจสอบความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หา (Content
Validity) แล้วนํามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของข้อคําถามแต่ละข้อ ว่ามีความสอดคล้องหรือไม่ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ
พิจารณา ดังนี้
ให้คะแนน 1 เมื่อแน่ใจว่า แบบทดสอบมีความเหมาะสมเชิงเนื้อหา
ให้คะแนน 0 เมื่อไม่แน่ใจว่า แบบทดสอบมีความเหมาะสมเชิงเนื้อหา
ให้คะแนน -1 เมื่อแน่ใจว่า แบบทดสอบไม่มคี วามเหมาะสมเชิงเนื้อหา
ผลการตรวจสอบค่า IOC พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 จากนั้นนําไปปรับปรุงตามคําแนะนําของผู้
เชี่ยวชาญ
3.3.4 นําแบบทดสอบที่สร้างขึ้นจํานวน 100 ข้อไปทดลองใช้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3-4
จํานวน 20 คน ซึ่งเคยเรียนในเนื้อหานี้มาแล้ว เพื่อตรวจสอบค่าความยากง่าย (p) และค่าอํานาจจําแนก (r) คัดเลือกแบบทดสอบ
ที่ได้ผ่านการหาค่าความยากง่ายและค่าอํานาจจําแนก แล้วมีคุณภาพตามเกณฑ์คือ ค่าความยากง่าย .20 - .80 และค่าอํานาจ
จําแนก .20 ขึ้นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 60 ข้อ โดยข้อสอบผ่านเกณฑ์มีจํานวน 63 ข้อ ผลการวิเคราะห์แบบทดสอบ
เรื่องหลักการออกแบบจากจํานวน 100 ข้อ สามารถได้ข้อสรุป ดังนี้ ค่าเฉลี่ยของค่าความยากเท่ากับ 0.50 ค่าเฉลี่ยดัชนีอํานาจ
จําแนกเท่ากับ 0.34 ค่าความเชื่อมั่นที่คานวนด้วยสูตร KR – 20 เท่ากับ 0.58
3.3.5 นําข้อสอบที่ผ่านขั้นตอนทั้งหมดไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างทดลองจริง
3.4 ใบงานวัดผลการเรียนรู้ภาคปฏิบัติในการสร้างผลงานหลักการออกแบบ
3.4.1 ศึกษาบทเรียนหลักการออกแบบทั้ง 10 บท เพื่อนํามาวิเคราะห์หัวข้อหรือโจทย์ในการปฏิบัติ
ผลงาน หลักการออกแบบของนักศึกษา
3.4.2 สร้างเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค
3.4.3 นําใบงานวัดผลการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content
Validity) แล้วนํามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องอีกครั้งของโจทย์หัวข้อ ที่กําหนดในใบงานว่ามีความสอดคล้องหรือไม่
3.4.4 คัดเลือกประเด็นหัวข้อที่ตั้งไว้ในใบงานวัดผลการเรียนรู้ที่ได้ผ่านขั้นตอนไปใช้ในใบงานวัดผลการ
เรียนรู้ 1 ฉบับที่ออกแบบไว้เพื่อไปใช้ทดลองจริงกับนักศึกษาในลําดับต่อไป
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3.5 แบบประเมินผลงาน
3.5.1 ค้ น คว้ า ศึ ก ษา เอกสาร ตํ า ราหรื อ งานวิ จั ย ที่ มี ก ารใช้ เ กณฑ์ ก ารประเมิ น แบบรู บ ริ ค (Scoring
Rubrics) เพื่อประเมินผลตามสภาพจริง โดยการประเมินผลงานนักศึกษา
3.5.2 ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี หลักการสร้างแบบประเมินผลงานของนักศึกษา
3.5.3 สร้างเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามข้อเสนอแนะ
จากผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาเรื่องหลักการออกแบบ ที่มีประสบการณ์ด้านการสอนและด้านการออกแบบศิลปกรรมทั้งนี้เกณฑ์การ
ให้คะแนนจะแบ่งเป็น 5 องค์ประกอบ ในแต่ละองค์ประกอบ ประกอบด้วย 4 ระดับคะแนน
3.5.4 นําเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริคผลงานของนักศึกษา ให้ผู้เชี่ยวชาญ 2 ท่าน ตรวจสอบความ
ถูกต้องเกี่ยวกับประเด็นและรายละเอียดในการประเมินผลงานแล้วนําความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดมาหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) โดยเลือกรายละเอียดรายการประเมิน ที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ .50 ขึ้นไปโดยใช้เกณฑ์การประเมิน
ดังนี้
คะแนน 1 แน่ใจว่ารายการพิจารณาเกณฑ์การประเมินสอดคล้องกับเนื้อหา
คะแนน 0 ไม่แน่ใจว่ารายการพิจารณาเกณฑ์การประเมินสอดคล้องกับเนื้อหา
คะแนน -1 แน่ใจว่ารายการพิจารณาเกณฑ์การประเมินไม่สอดคล้องกับเนื้อหา
3.5.5 สรุปผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญด้านแบบประเมินผลงานด้านการออกแบบ สําหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นว่า คุณลักษณะของแบบทดสอบด้านความสอด คล้องกับเนื้อหา โดยนําผลมาพิจารณาวิเคราะห์
ค่า ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) พบว่า IOC มีค่าเท่ากับ 1.00 แล้วนําไปทําการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญในเรื่อง
ราย ละเอียดในการให้คะแนนการกําหนดลักษณะการประเมินในระดับคะแนนที่ต่างกันให้มีความชัดเจนในระดับคะแนน 1,2,3
และ 4
3.5.6 แบบประเมินผลงานของนักศึกษามาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญแล้วนําไปใช้จริงโดย
นําไปให้อาจารย์ผู้สอนเรื่องหลักการออกแบบ (ผู้วิจัย) ประเมินผลงานนักศึกษาทั้งหมด 30 คน เกณฑ์การให้คะแนนการทํา
ผลงาน คะแนนเต็ม 20 คะแนน ใช้รูปแบบเกณฑ์การประเมินผลงานรูบริค (Rubric Score) โดยมีเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยในการ
ประเมิน ดังนี้
ระดับเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยและระดับผลงาน
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง
ผลงาน
3.50 – 4.00
ผลงานอยู่ในระดับดีมาก
2.50 – 3.49
ผลงานอยู่ในระดับดี
1.50 – 2.49
ผลงานอยู่ในระดับพอใช้
1.00 – 1.49
ผลงานอยู่ในระดับปรับปรุง
3.6 การสร้างแบบประเมินความพึงพอใจสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่อง
หลักการออกแบบ
3.6.1 ศึกษาทฤษฏี วิธีการจากตําราและเอกสารต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ
3.6.2 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา
3.6.3 นําข้อคําถามให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาแล้วนํามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
(IOC) ของข้อคําถามว่ามีความสอดคล้องหรือไม่
3.6.4 ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามความพึงพอใจ ให้เหมาะสมตามคําแนะนํา ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
3.6.5 นําแบบสอบถามไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบวิเคราะห์เอกสาร โดยศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อและสรุปข้อมูล โดยวิธีวิเคราะห์สาระการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการประเมินความ
เหมาะสมของเนื้อหา รูปแบบ แบบทดสอบและกิจกรรมของ บทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่อง หลักการออกแบบ สําหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ท่าน แบบปลายปิด ชนิดมาตรประมาณค่า 5 ระดับและข้อเสนอแนะ
2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการใช้แบบทดสอบวัดผล เรื่องหลักการออกแบบ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี ประกอบด้วยผลสัมฤทธิ์กอ่ นและหลังเรียนและใบงานวัดผลการเรียนรู้
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2.3 การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากการทํ า แบบประเมิ น ความพึ ง พอใจต่ อ บทเรี ยนคอมพิ ว เตอร์ เรื่ อง หลั ก การ
ออกแบบ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อใช้วิเคราะห์ผลทางสถิติ
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้จําแนกการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ดังนี้
3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการทําแบบทดสอบเรื่องของหลักการออกแบบ โดยวิธีการทดสอบความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉลี่ยที่กลุ่มตัวอย่างสัมพันธ์กัน (T-Test Dependent Samples)
3.2 วิเคราะห์ข้อมูลในด้า น ความพึ งพอใจโดยใช้สถิ ติค่า เฉลี่ ย (Mean) และค่า เบี่ยงเบนมาตรฐาน Standard
Deviation: S.D.
3.3 วิเคราะห์ข้อมูลจากการทําแบบประเมินความเหมาะสมและความพึงพอใจของบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่อง
หลักการออกแบบ จากผู้เชี่ยวชาญโดยหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมติฐานการวิจัย

ผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาผลการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ตามแนวคิดคอนสตรักติวิสต์เรื่อง หลักการออกแบบ
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร ผู้วิจัยได้นําเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นขั้นตอนตามลําดับดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามแนวคิดคอนสตรักติวิสต์ก่อนและหลังเรียนของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ที่เรียนผ่านบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่อง หลักการออกแบบ
ตาราง 1 แสดงผลวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนถึงความแตกต่างระหว่างคะแนนแบบทดสอบการเรียนรู้ก่อนและหลังเรียน
ของบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่องหลักการออกแบบ จํานวนประชากรกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด n = 30 คน ในการทดสอบ
ความแตกต่าง โดยใช้ (T - Test)
S.D.
t
Sig
คะแนน
N
คะแนน เต็ม
̅
แบบทดสอบก่อนเรียน
30
60
37.27
5.92
13.18*
0.000
แบบทดสอบหลังเรียน
30
60
54.70
2.79
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5
จากตาราง 1 แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นรู้ จ ากแบบทดสอบก่ อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย น ของบทเรี ย น
คอมพิวเตอร์เรื่อง หลักการออกแบบ แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยที่นักศึกษาทําแบบทดสอบหลังเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีกว่าก่อนเรียน

ภาพ 1 - 3 ตัวอย่างบทเรียนคอมพิวเตอร์ตามแนวคิดคอนสตรักติวิสต์เรื่อง หลักการออกแบบ

ภาพ 4 - 6 นักศึกษาทดลองเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่อง หลักการออกแบบ
ที่มา : จิรพงศ์ ยืนยง .2556.
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ตอนที่ 2 ผลงานนักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ที่เรียนตามแนวคิดคอนสตรักติวิสต์
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่อง หลักการออกแบบ
ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาวิจิตร ศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ที่เรียนตามแนวคิด
คอนสตรักติวิสต์ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่อง หลักการออกแบบ ใช้เกณฑ์การประเมินผลงานรูบริค (Rubric Score)
นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์
และประยุกต์ศิลป์
ระดับคุณภาพ
ด้าน
รายการประเมินผลงาน
(n= 30)
S.D.
̅
1
ด้านเนื้อหาหลักการออกแบบ
3.67
0.54
ระดับดีมาก
2
ด้านการสื่อความหมาย
3.57
0.56
ระดับดีมาก
3
ด้านการใช้องค์ประกอบของหลักการออกแบบ
3.57
0.56
ระดับดีมาก
4
ด้านการนําเสนอ
3.67
0.54
ระดับดีมาก
5
ด้านองค์ความรู้ตามแนวคิดคอนสตรักติวิสต์
3.93
0.25
ระดับดีมาก
รวมผลการประเมินค่าเฉลี่ย
3.68
0.14
ระดับดีมาก
จากตาราง 2 ผลการประเมินผลงานของนักศึกษาที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ตามแนวคิด คอนสตรักติวิส ต์
เรื่อง หลักการออกแบบ อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 3.68 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.14

ภาพ 7 – 8 ผลงานนักศึกษาที่เรียนในระหว่างเรียน จากการปฏิบัติตามใบงาน ทําการสอนโดยนายจิรพงศ์ ยืนยง

ภาพ 9 ผลงานนักศึกษาที่เรียนในรายวิชา หลักการออกแบบในระหว่างเรียน ปฏิบัติจากใบงาน สอนโดยนายจิรพงศ์ ยืนยง
ที่มา : จิรพงศ์ ยืนยง .2556.
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ที่มีต่อ
การเรียนตามแนวคิดคอนสตรักติวิสต์ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่อง หลักการออกแบบ
ตาราง 3 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่อง หลักการ ออกแบบ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ จํานวน 30 คน (n = 30)
S.D.
t
ความพึงพอใจ
รายการประเมิน
̅
1. ด้านการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่อง หลักการออกแบบ
1.1 รูปแบบของบทเรียนมีความสวยงาม น่าสนใจ
4.90
0.30
87.96
มากที่สุด
1.2 ขนาดภาพประกอบ ตัวอักษรชัดเจน เหมาะสม
4.33
0.71
33.37
มาก
1.3 การใช้ภาพวิดีโอของผู้สอนเองมีความน่าสนใจ เหมาะสมกับเนื้อหา 4.50
0.40
64.62
มากที่สุด
1.4 มีการตัดต่อและจัดวางองค์ประกอบของ สื่อได้อย่างสวยงาม เรียง
5.00
0.00
0.00
มากที่สุด
ลําดับเนื้อหาเข้าใจ ง่าย
1.5 เลือกใช้ภาพประกอบได้อย่างน่าสนใจ เหมาะสมกับเนื้อหา
3.97
0.71
30.24
มาก
1.6 เสียงมีความชัดเจน ฟังชัดเจน Background Music เหมาะสม เร้า 4.23
0.72
31.85
มาก
ใจในการรับชม
รวมผลการประเมิน
4.49
0.40
27.63
มาก
2. ด้านกิจกรรมการสื่อสารของบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่อง หลักการออกแบบ
2.1 สื่อมีส่วนช่วยในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียนมีความ
4.60
0.49
50.57
มากที่สุด
เหมาะสม
2.2 มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้เรียนเองอย่างเหมาะสม
4.60
0.49
50.57
มากที่สุด
2.3 การใช้งานของสื่อง่าย สะดวก รวดเร็ว ไม่ซับซ้อน
4.73
0.45
57.64
มากที่สุด
รวมผลการประเมิน
4.64
0.07 107.15
มากที่สุด
3. ด้านความสอดคล้องระหว่างกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรักติวิสต์กับ บทเรียนคอมพิวเตอร์
3.1 ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้การสร้างสรรค์งานศิลปะ จากเรื่อง 5.00
0.00
0.00
มากที่สุด
หลักการออกแบบได้ด้วยตนเอง
3.2 ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองโดย เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
5.00
0.00
0.00
มากที่สุด
3.3 ผู้เรียนมุ่งเน้นกระบวนการเรียนในเนื้อหาหลักการออกแบบได้จาก 4.50
0.50
48.47
มากที่สุด
บทเรียนคอมพิวเตอร์
3.4 ครูเป็นผู้ชี้นําโดยนําบทเรียนคอมพิวเตอร์ มาจัดการเรียนการสอน
4.67
0.47
53.31
มากที่สุด
ได้
3.5 ผู้เรียนสามารถนําความรู้ที่ได้รับมาร่วมทํางานกันเป็นกลุ่มเพื่อให้
4.73
0.45
55.23
มากที่สุด
เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้
รวมผลการประเมิน
4.78
0.22
49.07
มากที่สุด
รวมผลประเมินในทุกด้าน
4.58
0.08
97.47
มากที่สุด
จากตาราง 3 พบว่าผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์
ศิลป์จํานวน 30 คน ที่มีต่อการเรียนตามแนวคิดคอนสตรักติวิสต์ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่อง หลักการออกแบบ โดยรวมมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.58 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.08
จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบว่าคะแนนเฉลี่ยด้านความพึงพอใจของผู้เรียนสูงกว่าเกณฑ์ระดับ (3.50)

9

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560
__________________________________________________________________________________________

อภิปรายผลการวิจัย
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พบประเด็นที่สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
1. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ตามแนวคิดคอนสตรักติวิสต์เรื่องหลักการออกแบบ สําหรับนักศึกษาระดับ
ปริ ญ ญาตรี มี ค่ า เท่ า กั บ 81.50/88.66 ซึ่ ง มี ค่า สู ง กว่ า เกณฑ์ มาตรฐาน 80/80 นั่น คื อ บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ต ามแนวคิ ด
คอนสตรักติวิสต์เรื่อง หลักการออกแบบ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีส่งผลให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ระหว่างเรียนโดยรวม
ร้อยละ 81.50 และผลสัมฤทธิ์หลังเรียนโดยรวมร้อยละ 88.66
2. ผลงานของนักศึกษาที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ตามแนวคิดคอนสตรักติวิสต์เรื่อง หลักการออกแบบ สําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จํานวน 30 คน พบว่า
นักศึกษามีผลงานอยู่ในระดับดีมาก โดยการประเมินผลงานมีเกณฑ์ในการประเมินในด้านต่าง ๆ 5 ด้าน ดังนี้
2.1 ด้านเนื้อหาหลักการออกแบบ พบว่า นักศึกษามีผลงานที่แสดงออกถึงความคิดริเริ่มต่อการนําเนื้อหามาใช้ทํา
ให้ผลงานมีความสวยงามแปลกใหม่น่าสนใจ มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะไม่ซ้ําใครสอดคล้องกับเนื้อหาที่เรียน
2.2 ด้ า นการสื่ อ ความหมาย พบว่ า นั ก ศึ ก ษามี ผ ลงานที่ สื่ อ ความหมายได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ตรงตาม
วัตถุประสงค์ ถูกต้องและชัดเจนเข้าใจง่าย ทําให้เกิดความเข้าใจตรงกัน สื่อความหมายในลักษณะภาพและเนื้อหาในรูปแบบต่างๆ
จากหลักการออกแบบให้มีความสอดคล้องกัน เหมาะสมกับผลงานในระดับปริญญาตรี
2.3 ด้ า นการใช้ อ งค์ ป ระกอบของหลั ก การออกแบบ พบว่ า นั ก ศึ ก ษาสร้ า งผลงานที่ มี ค วามสมบู ร ณ์ ข อง
องค์ประกอบศิลป์ สอดคล้องกับเนื้อหาหลักการออกแบบตามวัตถุประสงค์ ผลงานมีการนําองค์ความรู้ในเนื้อหาทั้ง 10 บทมาใช้
อย่างชัดเจน เหมาะสม กลมกลืน ถูกต้องตามหลักการ (Element of Design)
2.4 ด้านการนําเสนอผลงาน พบว่า นักศึกษานําเสนอผลงานได้อย่างชัดเจนสมบูรณ์ มีวิธีการแก้ปัญหานําเสนอได้
ถูกต้องตามข้อมูลเฉพาะและต่อเนื่อง มีการจัดวางลําดับในการนําเสนออย่างเหมาะสม
2.5 ด้านการสร้างองค์ความรู้ตามแนวคิดคอนสตรักติวิสต์ พบว่า นักศึกษาสามารถสร้างผลงานด้วยองค์ความรู้ที่
ศึกษาด้วยตนเองและสามารถนําผลงานที่ทํามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนเอง ทําให้สอดคล้องต่อการมุ่งเน้นกระบวนการ
เรียนเนื้อหาหลักการออกแบบ
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และ
ประยุกต์ศิลป์ ที่ทําแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน หลังจากเรียนผ่านบทเรียนคอมพิวเตอร์ตามแนวคิดคอนสตรักติวิสต์
เรื่อง หลักการออกแบบ จํานวน 30 คน โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชุติมา รอดสุก (2550) ศึกษางานวิจัยเรื่องผลสอนตามแนวคิดคิดคอสสตรักติวิสต์ต่อมโน
ทัศน์ ชีววิทยากลุ่มตัวอย่างสามารถให้เหตุผลเชิงอุปนัยสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด สอดคล้องกับงานวิจัยของ เอกวัฒน์ สุวัททโรจน์
(2546) ศึกษาเรื่อง ผลการสอนวิชาจิตรกรรม 1 เรื่องแสงและเงาโดยบูรณาโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกที่ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนว่า นักเรียนสามารถทําแบบทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยประเมินภาคปฏิบัติภายใต้สภาพความเป็นจริง สอดคล้อง
กั บ งาน วิ จั ย ของ ยุ พิ น คํ า ภา (2550) โดยการศึ ก ษาผลของมั ล ติ มี เ ดี ย ตามแนวคอนสตรั ก ติ วิ ส ต์ วิ ช า ภาษาอั ง กฤษ เรื่ อ ง
(Environment) ซึ่งทําให้ผู้เรียนสามารถทบทวนความรู้และปฏิบัติทําแบบทดสอบด้วยตนเองจากทักษะการเรียนรู้ช่วยจําจาก
บทเรียนคอมพิวเตอร์
4. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ที่เรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ตามแนวคิดคอนสตรักติวิสต์เรื่อง หลักการออกแบบ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.58 มีค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน
0.08 อภิปรายได้ว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ตามแนวคิดคอนสตรักติวิสต์เรื่อง หลักการออกแบบที่พัฒนาขึ้นเป็นสื่อการสอนที่
ผู้เรียน สามารถเรียนรู้ได้ตนเอง (Single Study) และยังไม่เคยมีสื่อการเรียนรู้แบบนี้ในภาควิชามาก่อนในการจัดการเรียนการ
สอน ด้วย ลักษณะและคุณสมบัติของสื่อเทคนิควิธีการนําเสนอที่ได้รวมอยู่ในบทเรียนคอมพิวเตอร์ ผู้เรียนจึงได้เรียนรู้ทบทวน
เนื้อหาบทเรียน และสามารถลงมือปฏิบัติเองได้อีกด้วย

ข้อเสนอแนะ
1. บทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่องหลักการออกแบบควรจะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ให้มากขึ้นน่าจะหมายถึง Inter Active
เพื่อที่จะเพิ่มลูกเล่นการใช้งานให้มีความหลากหลายซึ่งจะสอดคล้องในปัจจุบันที่เทคโนโลยีทางการศึกษาก้าวหน้าไปมาก หากทํา
ให้บทเรียนสามารถตอบสนองต่อผู้ใช้งานได้มากจะทําให้บทเรียนคอมพิวเตอร์เป็นทางเลือกแนวใหม่ในการศึกษาที่มากขึ้น
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2. ในการนําบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่องหลักการออกแบบไปใช้ หากผู้เรียนศึกษาเนื้อหาและทําแบบทดสอบหลังเรียน
แล้วไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ควรกลับเข้าไปศึกษาเนื้อหาเพื่อทบทวนในแต่ละเรื่องใหม่และทําแบบฝึกหัดซ้ําอีกครั้งจะทําให้
ผู้เรียนมีความเข้าใจและทําให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น
3. ผู้เรียนสามารถนําบทเรียนคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการเรียนด้วยตนเองอิสระทั้งในและนอกห้องเรียน ตามความพร้อม
และความสนใจ ไม่มีเงื่อนไขของเวลาในการเรียนรู้
4. ครูผู้สอนควรจัดเตรียมห้องเรียน และตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการจัดการเรียน
การสอนให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดเตรียม อุปกรณ์เสริม เช่น หูฟัง เพื่ออํานวยความสะดวกในการเรียนโดยไม่
รบกวนผู้อื่น จึงจะทําให้กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามความเรียบร้อย
5. ปรับปรุงบทเรียนคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ถึงแม้ว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์จะผ่านการปรับปรุงมาแล้ว
หลายครั้งก็ตาม
6. ในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ ควรศึกษาโปรแกรมสําเร็จรูปต่างๆ ที่มีอยู่ให้เข้าใจถึงข้อดีและข้อจํากัดของแต่ละ
โปรแกรมเพื่อให้สามารถนํามาเลือกใช้ปฏิบัติในการสร้างผลงานได้อย่างเหมาะสม และมีส่งเสริมประโยชน์แก่ผู้เรียนสามารถใช้
ประโยชน์จากเครื่องมือได้อย่างคุ้มค่า
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บทคัดย่อ
การออกแบบผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถกรรมจักสานพื้นบ้าน บ้านดง
ชะพลู ตําบลบางมะฝ่อ อําเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ผู้วิจัยได้ดําเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถกรรมจักสานพื้นบ้าน บ้านดงชะพลู ตําบลบางมะฝ่อ อําเภอ
โกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 2) เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่โดยใช้ภูมิปัญญางานหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ 3) เพื่อ
ประเมินผลผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ต้นแบบตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ มผช.เลขที่ 40/2546
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบประเมินรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ แบบรายงานผลการตรวจสอบ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตภัณฑ์ จักสานไม้ไผ่ มผช. เลขที่ 40/2546 ผลการศึกษาพบว่า ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
หัตถกรรมจักสานพื้นบ้าน บ้านดงชะพลู ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้ในครัวเรือน เช่น ตะกร้า ตะแกรง กระด้ง พัด
เสื่อลําแพน กระจาด กระบุง เป็นต้น ส่วนลายที่ใช้ในงานหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ ได้แก่ ลายขัด ลายเฉลว ลายทแยง ลายพิกุล
ผู้วิจัยได้ศึกษาและออกแบบโดยประยุกต์ใช้ภูมิปัญญางาน จักสานมาทําต้นแบบเพื่อการผลิตงานหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ จํานวน
15 แบบ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 คนประเมิน ผลการประเมินต้นแบบพบว่า ต้นแบบมีความเหมาะสมมาก จํานวน 5 แบบ เหมาะสม
ปานกลาง จํานวน 10 แบบ มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.53 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.51 โดยต้นแบบที่ 12 ได้คะแนนเฉลี่ย
สูงสุดเท่ากับ 4.30 นําต้นแบบที่คัดเลือก ให้คณะกรรมการ 5 คน ตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช. เลขที่ 40/2546 ผล
การตรวจสอบ มีค่าเฉลี่ยด้านลักษณะทั่วไป เส้นตอก ลวดลาย การประกอบด้วยวัสดุอื่นและการเคลือบเงา เท่ากับ 3.72, 3.68,
3.80, 3.80 และ 3.60 ตามลําดับและมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.72 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.49 ผลการประเมินเฉลี่ยทุก
ด้าน อยู่ในระดับ ดีมาก
คําสําคัญ : การออกแบบ ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิสาหกิจชุมชน

ABSTRACT
Basketry bamboo products designed using local wisdom of Community Enterprise Folk Crafts
Handmade from Baan Dong Cha Plu, Bang Ma Flor Subdistrict, Krok Phra District, Nakhon Sawan Province.
The researcher conducted in order to comply with the objectives of the research.1) to study the bamboo
products from Community Enterprise Folk Crafts Handmade Ban Dong Cha Plu Bang Ma Flor Subdistrict Krok
Phra District, Nakhon Sawan Province. 2) to design the Folk Crafts Handmade of wisdoms Bamboo crafts.
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3) to evaluate products based on the prototype Bamboo community standard products through channel
partners No. 40/2546. The instrument of this research were the questionnaire, interview, assessment model
by experts, and report of bamboo products, product inspection, community standard products through
channel partners No. 40/2546. The study found that basketry bamboo products from folk handicrafts
Community Enterprise of Baan Dong Cha PLU mainly household products such as threshing basket, grate,
blows, mat, a market basket, square-basket. The lines used in basketry bamboo products such as Khut line,
Chaleaw line, Tha-yeang line, Pikul line. The researchers bring the local wisdom for application to made
basketry works. There are fifteen styles, by assessment from three experts. The results found that the
prototype has 5 styles of very suitable, 10 style of moderately suitable. Total average as against 3.53, the
standard deviation was 0.51, and the design of no.12 has averages maximum rated was 4.30. Bring the
prototype to check by committee the of 5, to check Community Product Standard, No. 40/2546. Inspection
results, has an average of generalization, strips line, tracery, consists of other materials, and varnishing, as
3.72, 3.68, 3.80 and 3.60. The total average was 3.72. The standard deviation was 0.49. Results of average
assessment all aspects are very good level.
Keywords: Design, Bamboo products, local wisdom, Community Enterprise

บทนํา
ศิลปะพื้นบ้านเป็นศิลปกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่เล็กจนโต ความเรียบง่ายความงามอย่างธรรมดา
ทําให้มนุษย์ เห็นความสําคัญของงานศิลปะพื้นบ้านน้อยเหมือนกับศิลปะสาขาอื่น เนื่องจากการที่ พบเห็นอยู่เป็ นประจํา ทั ้ง ที่ผู้
สร้างสรรค์ผลงานมีความสามารถสูงเข้าใจในสุนทรียภาพเป็นอย่างดี มีทักษะความชํานาญและประสบการณ์มาก จึงสามารถ
สร้างสรรค์งานได้อย่างเป็นระบบ ศิลปะพื้นบ้านจะมีเอกลักษณ์และลักษณะเด่นเฉพาะตัวที่เป็นแบบอย่างของตนเอง กล่าวได้
ว่า ศิลปะพื้นบ้านบอกประวัติศาสตร์ สภาพเศรษฐกิจ สภาพสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มชนในภูมิภาคต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
ศิลปกรรมพื้นบ้านนี้ จึงเป็นกระจกสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตชาวบ้านในแต่ละยุคแต่ละสมัย (วัฒนะ จูฑะวิภาต, 2552:27-28)
เครื่องจักสานเป็นศิลปหัตถกรรมที่สืบต่อกันมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันและได้พัฒนาทั้งวัตถุดิบการสร้างรูปทรง
ลวดลาย ให้เหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอย อุปกรณ์เครื่องมือในการผลิตมีการพัฒนามาโดยตลอดเครื่องจักสานจึงมีอยู่ในทุกภาค
ของประเทศในปัจจุบัน (วิบูลย์ ลี้สุวรรณ, 2539:6) ผลิตภัณฑ์จักสานที่ทํากันอยู่เป็นจํานวนมากตามชุมชนท้องถิ่น คือ ผลิตภัณฑ์
จักสานไม้ไผ่เพราะไม้ไผ่เป็นวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่น ในอดีตจะทําสําหรับใช้สอยในครัวเรือนเป็นเครื่องมือในการจับสัตว์ ปัจจุบันทํา
เป็นอาชีพเสริมบางกลุ่มทําเป็นอาชีพหลัก และมีการรวมกลุ่มผู้ผลิตโดยจัดตั้งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน
จังหวัดนครสวรรค์เป็นสังคมเกษตรกรรม เครื่องมือเครื่องใช้ส่วนใหญ่ทําจากวัสดุพื้นฐานที่ทําขึ้นอย่างง่าย ไม่ซับซ้อน
สอดคล้องกับไพฑูรย์ ทองทรัพย์ (2554:234) ได้เคยกล่าวไว้ว่า ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นที่พบจะใช้วัสดุที่มีอยู่ตามธรรมชาติในการ
ผลิต เช่น ไม้ไผ่ หวาย ดินธรรมชาติ กะลา ต้นกก หญ้าแฝก ปัจจุบันผู้ผลิตได้นําวัสดุในท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น
เครื่องจักสาน ผ้าทอมือ เฟอร์นิเจอร์ไม้ โต๊ะเก้าอี้ ไม้กวาด ตะกร้า แจกัน โคมไฟ กระเป๋า เสื่อ สอดคล้องกับบุศราคํา เริงโกสุม
(2544:219) ได้เคยกล่าวไว้ว่า การจักสานเป็นลักษณะงานที่มีความสัมพันธ์กับมนุษย์และเป็นงานหัตถกรรมที่เก่าแก่ทําเพื่อ
ประโยชน์ใช้สอยสําหรับการดํารงชีวิต มีการพัฒนารูปแบบให้สวยงามขึ้นอยู่กับความคิดผู้ผลิต เพราะในอดีตผลิตภัณฑ์จักสานไม้
ไผ่จะทําสําหรับไว้ใช้ในครัวเรือนและจับสัตว์ไม่ได้ทําไว้เพื่อจําหน่าย ปัจจุบันรัฐบาลได้มีการส่งเสริมให้ใช้ภูมิปัญญาในท้องถิ่นเพื่อ
สร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยใช้ภูมิปัญญามาสร้างมูลค่าเพิ่ม จึงเป็นจุดเริ่มต้นให้แต่ละชุมชนคิดที่จะทําผลิตภัณฑ์เพื่อจําหน่ายเพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันสอดคล้องกับ สนไชย ฤทธิโชติ (2551:6-7) ได้เคยกล่าวไว้ว่า สิ่งที่ถูกสร้างขึ้น
โดยมนุ ษย์ย่อมมี ก ารพัฒนาเปลี่ย นแปลงทั้ง ในด้านรูป แบบและวิธีส ร้ า ง เนื่อ งจากมนุษย์ มีพัฒ นาการทางด้ า นสติ ปัญ ญา มี
วิวัฒนาการทางด้านการผลิต เป็นผลมาจากการเรียนรู้ ทักษะและความชํานาญ ทําให้สร้างสรรค์ดัดแปลง แต่ง เติม เพิ่มและลด
รูปแบบให้สอดคล้องกับความต้องการทั้งทางด้านการใช้สอยและความงาม
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สําหรับการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทําการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถกรรมจักสานพื้นบ้านดงชะพลู เลขที่ 4/3 หมู่
6 ตําบลบางมะฝ่อ อําเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งได้ลงทะเบียนเป็นผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP ในปี 2552 รหัส
ประจําตัวผู้ประกอบการเลขที่ 60020053 เป็นกรณีศึกษา ดังที่ บุศราคํา เริงโกสุม (2544:219) ได้เคยกล่าวไว้ว่า การจักสานไม้
ไผ่นครสวรรค์ มีผู้ทํากันมาก อยู่ 2 อําเภอ คือ อําเภอเมืองกับอําเภอโกรกพระ โดยทําเป็นอาชีพหลัก สาเหตุเพราะมีไม้ไผ่จํานวน
มาก โดยเฉพาะตําบลกลางแดด อําเภอเมืองและตําบลบางมะฝ่อ อําเภอโกรกพระ ได้ดําเนินกิจกรรมกลุ่มอาชีพหัตถกรรมจักสาน
ไม้ไผ่มาอย่างต่อเนื่องและสามารถเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกของกลุ่มมาโดยตลอด ซึ่งภายในชุมชนมีทรัพยากรป่าไผ่สีสุกมาก เป็น
แหล่งวัตถุดิบในการผลิต สอดคล้องกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (2537:67) ได้เคยกล่าวไว้ว่า ไม้ไผ่ที่นิยมใช้ทําเครื่องจักสานมาก
ที่สุด คือ ไผ่สีสุก (Bambusa blumeana) เป็นไม้ไผ่ขึ้นอยู่ตามพื้นราบ เป็นไผ่บ้านมีทั่วทุกภาคของประเทศไทย เป็นไม้ชอบแสง
สว่างชอบขึ้นริมน้ํา ชาวบ้านในชนบทนิยมปลูกตามบ้านเรือนและริมฝั่งน้ําลําคลอง คนไทยในชนบทใช้ไม้ไผ่สร้างบ้านเรือนอยู่
อาศัย ใช้ทําหัตถกรรมเครื่องจักสานเพื่อสนองประโยชน์ใช้สอย ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์จักสานไม่ไผ่ได้มีการพัฒนาและเปลี่ยน
รูปแบบไปจากอดีตมาก มีการรวมกลุ่มเพื่อทําเป็นอาชีพเสริมและทําเป็นผลิตภัณฑ์ของใช้ภายในครัวเรือนเป็นหลัก สอดคล้องกับ
ธวัช พะยิ้ม (2554:136) ได้เคยกล่าวไว้ว่า การใช้ประโยชน์จากไม้ไผ่สีสุกในชีวิตประจําวัน ส่วนใหญ่สร้างขึ้นโดยช่างหรือ
ประชาชนในพื้นที่ ได้แก่ เครื่องจักสาน โดยวิธีการนําลําต้นไม้ไผ่สีสุกมาจักตอก เพื่อทําผลิตภัณฑ์ เช่น กระบุง กระด้ง ตะกร้า
และผลิตภัณฑ์จักสานอื่นๆ โดยส่วนใหญ่จะนําไม้ไผ่สีสุกมาทําผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันเป็นประเภทของใช้
ทั่วไป ของฝากที่ระลึก ทําไว้จําหน่ายในชุมชนและกลุ่มผู้บริโภคที่เคยสั่งซื้อเป็นประจํา ผ่านพ่อค้าคนกลางและออกร้านจําหน่าย
ตามสถานที่ต่างๆ ภายนอกชุมชน ลักษณะรูปแบบงานจักสานไม้ไผ่ยังคงรูปแบบเดิมเป็นส่วนใหญ่ทําเพื่อประโยชน์ใช้สอย วัสดุที่
นิยมใช้สาน คือ ไม้ไผ่สีสุก หวาย ใบลาน เป็นต้น
ดังนั้น ผู้วิจัยได้เห็นความสําคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นับวันจะสูญหายไปจากชุมชน จึงมีความสนใจในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเป็นทางเลือกและเป็นต้นแบบให้กับกลุ่มในการพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์
ต่อไป เพื่อเป็นการรักษาภูมิปัญญาให้คงอยู่ สามารถเป็นอาชีพเสริมให้กับคนในชุมชนได้มีงานทําอยู่ในท้องถิ่น มีรายได้เสริม
นอกจากการทําอาชีพเกษตรกรรม โดยจะศึกษาและออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ให้มีประโยชน์ใช้สอย เหมาะสมกับกลุ่มผู้บริโภคใน
สังคม ปัจจุบัน รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค เพื่อให้สามารถแข่งขันตาม
สภาพเศรษฐกิจสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ผลิตงานจักสานไม้ไผ่ได้สืบทอดภูมิปัญญาในท้องถิ่น
ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถกรรมจักสานพื้นบ้าน บ้านดงชะพลู ตําบลบางมะฝ่อ
อําเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
2. เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่โดยใช้ภูมิปัญญางานหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่
3. เพื่อประเมินผลผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ต้นแบบตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ มผช.
เลขที่ 40/2546

ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ได้แนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถกรรมจักสานพื้นบ้าน บ้านดงชะพลู
อําเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
2. ได้ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ต้นแบบให้กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถกรรมจักสานพื้นบ้าน บ้านดงชะพลู อําเภอโกรก
พระ จังหวัดนครสวรรค์ จํานวน 15 แบบ
3. ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ มผช. 40/2546 เลขที่รับรอง 281-9/40 (นว)
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ขอบเขตการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ ผู้ผลิตงานหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมจักสานพื้นบ้านบ้านดงชะพลู
ตําบลบางมะฝ่อ อําเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ จํานวน 24 คน ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับการคัดเลือกของจังหวัดนครสวรรค์
โดยอยู่ในกลุ่ม B คือ กลุ่มอนุรักษ์สร้างคุณค่าและพัฒนาสู่การแข่งขัน เป็นกลุ่มที่หน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนส่งเสริมอนุรักษ์
และภายในชุมชนมีวัตถุดิบในการผลิต คือ ไม้ไผ่สีสุก จํานวนมาก
กลุ่มตัวอย่างงานวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ผลิตงานหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ที่ทําอยู่เป็นประจํา จํานวน 10 คน ที่เป็น
สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมจักสานพื้นบ้านบ้านดงชะพลู ตําบลบางมะฝ่อ อําเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรต้น คือ ต้นแบบผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ที่ผ่านการตรวจจากผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน โดยเลือกต้นแบบที่
ได้ผลการประเมินเฉลี่ยสูงสุดไปตรวจสอบตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
ตัวแปรตาม คือ ผลการรับรองโดยใช้เกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช. 40/2546 โดยมี
คณะกรรมการจากหน่วยตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จํานวน 5 คน ผลการประเมิน ( ̅ ) ตั้งแต่ 3.00 หมายถึง ผ่านการ
รับรองมาตรฐานชุมชน ต่ํากว่า 3.00 หมายถึง ไม่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
ขอบเขตการศึกษาด้านเนื้อหา
ข้อมูลผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถกรรมจักสานพื้นบ้าน บ้านดงชะพลู
เกณฑ์การประเมินมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจักสานไม้ไผ่ มผช. เลขที่ 40/2546
ขอบเขตการศึกษาด้านพื้นที่
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษากลุ่มตัวอย่าง คือ
วิสาหกิจชุ มชนกลุ่มหัตถกรรมจักสานพื้น บ้า น
บ้านดงชะพลู หมู่ที่ 6 ตําบลบางมะฝ่อ อําเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ เนื่องจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ จักสานไม้ไผ่กลุ่มนี้ จัดอยู่ใน
กลุ่ม B เป็นผลิตภัณฑ์ที่กําลังพัฒนาสู่การแข่งขัน เป็นกลุ่มที่จังหวัดนครสวรรค์และหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุน ส่งเสริม
อนุรักษ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในชุมชนมีวัตถุดิบในการผลิตคือไม้ไผ่สีสุก จํานวนมาก ชุมชนนี้มีประวัติความเป็นมาเรื่องงาน
หัตถกรรมจักสานไม้ไผ่มาตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน

นิยามศัพท์เฉพาะ
การออกแบบ หมายถึง การใช้ค วามคิดในการร่างแบบ โดยใช้ภูมิปัญ ญางานหัตถกรรมจักสานไม้ไ ผ่วิสาหกิจชุมชน
หัตถกรรมจักสานพื้นบ้าน บ้านดงชะพลู ให้เหมาะสมกับหน้าที่ใช้สอยและมีความสวยงาม
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ หมายถึง ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ กลุ่มหัตถกรรมจักสานพื้นบ้าน บ้านดงชะพลู อําเภอ
โกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นผู้ผลิตขึ้นไว้ใช้สอยหรือผลิตเพื่อจําหน่าย
ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง ความรู้ ความคิด ความเชื่อ เกี่ยวกับงานหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ที่ได้รับการสืบทอดต่อกันมา
โดยใช้วัสดุที่มีในชุมชนนํามาพัฒนาให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่
มผช. 40/2546 หมายถึง มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจักสานไม้ไผ่ ประเภทของใช้ทั่วไป ประเภทของตกแต่งและประเภท
เครื่องประดับ โดยมีเกณฑ์การประเมินเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ ทํา
ให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในคุณภาพ
วิสาหกิจชุมชน หมายถึง การรวมกลุ่มผู้ผลิตงานหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ บ้านดงชะพลู ในการประกอบกิจการร่วมกันโดย
ใช้ภูมิปัญญางานจักสานไม้ไผ่มาทําผลิตภัณฑ์เป็นอาชีพเสริม เพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเอง ชุมชนและระหว่างชุมชน
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการทําวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยเครื่องมือทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์
การวิเคราะห์สภาพปัญหา การสนทนากลุ่มย่อย มีรายละเอียดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้
1. แบบสอบถามผู้ผลิตงานหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์
2. แบบสัมภาษณ์เจาะลึก ผู้ผลิตกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หัตถกรรมจักสานพื้นบ้าน บ้านดงชะพลู
3. แบบประเมินต้นแบบผลิตภัณฑ์จักสารไม้ไผ่ โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 คน
4. แบบรายงานผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ มผช.เลขที่ 40/2546 โดยใช้ตัวอย่างต้นแบบที่
เป็นรูปแบบเดียวกันขนาดใกล้เคียงกันจํานวน 5 ชิ้น โดยมีคณะกรรมการในการประเมิน 5 คน

วิธีดําเนินการวิจัย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ศึกษาข้อมูลจากเอกสารวิชาการ ตํารา งานวิจัยเกี่ยวกับงานหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่
ศึกษาบริบทชุมชนและข้อมูลทั่วไปกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมจักสานพื้นบ้าน บ้านดงชะพลู
ศึกษาผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถกรรมจักสานพื้นบ้าน บ้านดงชะพลู
ศึกษาแนวคิดและการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
การออกแบบร่างผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ จํานวน 15 แบบ
ทําต้นแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ 15 ชิ้น
ให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินต้นแบบ
นําต้นแบบมาประเมินผลการตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ มผช.เลขที่ 40/2546
โดยกรรมการหน่วยตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์
9. สรุปผลการดําเนินงานวิจัย จัดทํารายงายวิจัย
10. ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนและผู้ที่สนใจ
11. สรุปรายงานวิจัย

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ในด้านการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถกรรมจักสานพื้นบ้าน บ้านดงชะพลู
ที่ตั้งกลุ่ม เลขที่ 4/3 หมู่ที่ 6 ตําบลบางมะฝ่อ อําเภอโกรกระ จังหวัดนครสวรรค์ ได้ทําการผลิตงานหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่มาเป็น
เวลานานแล้ว โดยในพื้นที่มีวัตถุดิบไม้ไผ่สีสุก เป็นจํานวนมาก ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ เช่น ตะกร้า ตะแกรง กระด้ง พัด เสื่อลําแพน
กระจาด กระบุง เป็นต้น ซึ่งเป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจากบรรพบุรุษ สําหรับไว้ใช้ในครัวเรือนและประชากรใน
หมู่บ้านปัจจุบันมีสมาชิก 24 คน มีการประชุมกลุ่มปีละ 2 ครั้ง รายได้เฉลี่ยที่มีต่องานจักสานไม้ไผ่ เฉลี่ยเดือนละ 2,000 บาทต่อ
คน โดยผลิตภัณฑ์ที่จําหน่ายได้ดีคือ กระด้ง ส่วนลวดลายที่ทางกลุ่มถนัด คือ ลายขัด ลายขัดแตะ ลายสอง ลายสาม ลายพิกุล
ลายเฉลว ลายเฉลวหก เป็นต้น โดยได้มีการพัฒนารูปแบบลวดลาย รูปทรง ให้มีความแปลกใหม่ สวยงามและมีประโยชน์ใช้สอย
โดยนําลวดลายที่กลุ่มมีความถนัดและจักสานมา ประกอบในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ ให้มีความน่าสนใจมากขึ้น
โดยคํานึงถึงกระบวนการผลิต วัสดุที่ใช้ และเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจักสานไม้ไผ่ 40/2546 โดยได้ทําการร่างแบบ
และจัดทําต้นแบบไว้ทั้งหมด 15 ชิ้น
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รูปแบบที่ 1

รูปแบบที่ 2

รูปแบบที่ 3

รูปแบบที่ 4

รูปแบบที่ 6

รูปแบบที่ 7

รูปแบบที่ 8

รูปแบบที่ 9

รูปแบบที่ 11

รูปแบบที่ 12

รูปแบบที่ 13

รูปแบบที่ 14

รูปแบบที่ 5

รูปแบบที่ 10

รูปแบบที่ 15

ภาพ 1 แบบร่างผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ จํานวน 15 แบบ
ต้นแบบผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ จํานวน 15 ชิ้น นําต้นแบบให้ผู้เชียวชาญ 3 คน ทําการประเมิน เพื่อคัดเลือกต้นแบบ
จํานวน 1 ชิ้นพร้อมปรับปรุงแก้ไขตามที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนํา นําผลการประเมินมาสรุปค่าเฉลี่ย ( ̅ ) ค่า S.D. และแปลผลการ
ประเมินโดยแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้
4.51 ขึ้นไป
3.51 – 4.50
2.51 – 3.50
1.51 – 2.50
1.00 – 1.50

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมาก
เหมาะสมปานกลาง
เหมาะสมน้อย
เหมาะสมน้อยที่สุด

17

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560
__________________________________________________________________________________________

ต้นแบบที่ 1

ต้นแบบที่ 2

ต้นแบบที่ 3

ต้นแบบที่ 4

ต้นแบบที่ 5

ต้นแบบที่ 6

ต้นแบบที่ 7

ต้นแบบที่ 8

ต้นแบบที่ 9

ต้นแบบที่ 10

ต้นแบบที่ 13

ต้นแบบที่ 11

ต้นแบบที่ 14

ต้นแบบที่ 12

ต้นแบบที่ 15

ภาพ 2 ต้นแบบผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมจักสานพื้นบ้าน บ้านดงชะพลู
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ตาราง 1 แสดงการประเมินต้นแบบผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมจักสานพื้นบ้าน บ้านดงชะพลู
ต้นแบบที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ชื่อต้นแบบผลิตภัณฑ์
ตะกร้าหยดน้ํา
ตะกร้า Horse
ตะกร้า Body shape
ตะกร้าเรือ
ตะกร้าเป็ด
เรือผลไม้
กระเป๋า Small
กระเป๋า Frog
นาฬิกา 2 in 1
โคมไฟหน้ากาก
ตะกร้าอิสระ
ตะกร้า modern
โคมไฟลูกจันทร์
ตะกร้าใจ
ตะกร้าพิกุล
รวม

คะแนนเฉลี่ย ( ̅ )
3.27
3.27
4.27
3.60
3.50
3.40
3.63
3.23
3.20
3.30
3.10
4.30
4.13
3.50
3.33
3.53

S.D.
0.27
0.35
0.75
0.58
0.39
0.35
0.35
0.64
0.40
0.52
0.72
0.39
0.82
0.60
0.52
0.51

ระดับ
เหมาะสมปานกลาง
เหมาะสมปานกลาง
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมปานกลาง
เหมาะสมปานกลาง
เหมาะสมมาก
เหมาะสมปานกลาง
เหมาะสมปานกลาง
เหมาะสมปานกลาง
เหมาะสมปานกลาง
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมปานกลาง
เหมาะสมปานกลาง
เหมาะสมมาก

จากตารางที่ 1 เป็นการประเมินต้นแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน โดยผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยรูปแบบที่ 12 เท่ากับ 4.30 อยู่ใน
ระดับเหมาะสมมาก รองลงมา คือ รูปแบบที่ 3 และรูปแบบที่ 13 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 และ 4.13 ตามลําดับ ดังนั้นผู้วิจัยนํา
ต้นแบบที่ 12 (มีคะแนนการประเมินสูงที่สุด) ไปผลิตจํานวน 5 ชิ้นเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
มผช. เลขที่ 40/2546

19

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560
__________________________________________________________________________________________
การเขียนแบบผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่

ภาพ 3 แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ที่ได้ผลการประเมินสูง จํานวน 3 แบบ
ทําต้นแบบผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ที่ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ คือ ตะกร้าแบบที่ 12 จํานวน 5 ชิ้น เพื่อให้กรรมการ
ตรวจสอบตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.เลขที่ 40/2546 โดยเกณฑ์การประเมินมี 4 ระดับ ดังนี้
3.26 ขึ้นไป
หมายถึง
ดีมาก
2.51 – 3.25
หมายถึง
ดี
1.76 – 2.50
หมายถึง
ปานกลาง
1.00 – 1.75
หมายถึง
น้อย
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ตาราง 2 แสดงการประเมินมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช. เลขที่ 40/2546
ลําดับที่
รายการตรวจสอบ
1. ลักษณะทั่วไป
มีความประณีต สวยงาม ปราศจากเส้นขน เสี้ยน ฝุ่นผงและรา
ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดตลอดชิ้นงาน
ต้องมีรูปร่างสวยงาม รูปทรงมาตรกัน แข็งแรง มั่นคง
ไม่บิดเบี้ยวหรือเอนเอียง
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ที่เป็นแบบและขนาดเดียวกัน ต้องมีรูปร่าง
เหมือนกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน
2. เส้นตอก
ต้องไม่ห่อตัว บิดตัวหรือหดตัวเป็นร่อง ไม่ผุ เปราะหรือแตกหักง่าย
ปราศจากราและร่องรอยการเจาะกัดกินของแมลง
3. ลวดลาย
ต้องมีความประณีต สวยงาม สม่ําเสมอ ครบถ้วนและถูกต้องตามแบบ
ของผลิตภัณฑ์
4. สี (ถ้ามี)
5. การประกอบด้วยวัสดุอื่น (ถ้ามี)
ต้องมีความประณีต ติดแน่น คงทน กลมกลืนและเหมาะสมกับชิ้นงาน
6. การเคลือบเงา (ถ้ามี)
ต้องเรียบ มีความเงาสม่ําเสมอ ไม่เป็นเม็ด เป็นตุ่มเป็นคราบ กรอบแตก
หรือหลุดลอกและต้องไม่ทําให้ชิ้นงานขาดความสวยงามตามธรรมชาติ
7. การใช้งาน
ต้องสามารถใช้งานได้ตรงตามประเภทของผลิตภัณฑ์
8. การบรรจุ (ถ้ามี)
สะอาด เรียบร้อย แข็งแรงพอที่จะป้องกันความเสียหาย ที่เกิดขึ้นกับ
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ได้
รวม

คะแนนเฉลี่ย ( ̅ )

S.D.

ระดับ

3.68

0.51

ดีมาก

3.68

0.51

ดีมาก

3.80

0.45

ดีมาก

3.68

0.51

ดีมาก

3.80

0.45

ดีมาก

-

-

3.80

0.45

ดีมาก

3.60

0.55

ดีมาก

-

-

ผ่าน

-

-

-

3.72

0.49

ดีมาก

ผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ จํานวน 5 ชิ้น
ผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่จากกรรมการ 5 คน สรุปว่าลักษณะทั่วไปผลิตภัณฑ์จักสานไม้
ไผ่ มีความประณีต สวยงาม ปราศจากเส้นขน เสี้ยนฝุ่นผงและราปรากฏให้เห็นเด่นชัดตลอดชิ้นงาน รูปร่างสวยงาม รูปทรง
สมมาตรกั น แข็ง แรงมั่น คง ไม่บิ ดเบี้ ยว หรือเอนเอียง ผลิ ตภัณ ฑ์ จัก สานไม้ไ ผ่ที่ เป็น ที่แ บบและขนาดเดียวกั น ต้อ งมีรูป ร่า ง
เหมือนกัน มีขนาดใกล้เคียงกัน มีค่าเฉลี่ยรวม 3.72 เส้นตอก ไม่ห่อตัวบิดตัว หรือหดตัวเป็นร่อง ไม่ผุ เปราะหรือแตกหักง่าย
ปราศจากรา และร่องรอยการเจาะกัดกินของแมลง มีค่าเฉลี่ย 3.68 ลวดลาย มีความประณีต สวยงามสม่ําเสมอครบถ้วนถูกต้อง
ตามแบบ ของผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ย 3.80 การประกอบด้วยวัสดุอื่น ต้องมีความประณีต ติดแน่น คงทน กลมกลืน และเหมาะสมกับ
ชิ้นงาน มีค่าเฉลี่ย 3.80 การเคลือบเงา ต้องเรียบ มีความเงาสม่ําเสมอ ไม่เป็นเม็ด เป็นตุ่มเป็นคราบ กรอบแตก หรือหลุดลอก
และต้องไม่ทําให้ชิ้นงานขาดความสวยงามตามธรรมชาติ มีค่าเฉลี่ย 3.60 การใช้งาน ต้องสามารถใช้งานได้ตรงตามประเภทของ
ผลิตภัณฑ์ ผลการตรวจ ผ่าน ซึ่งจากตารางผลการตรวจจากกรรมการพอสรุปผลได้ว่า ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานพื้นบ้านดง
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ชะพลู ผ่านเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช. 40/2546 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.49
ระดับการประเมิน อยู่ในระดับ ดีมาก

อภิปรายผลการวิจัย
ในการวิจัยในครั้ งนี้ ผู้วิจั ยได้ให้ความสําคัญในเรื่องรูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานไม้ไผ่และคุณภาพมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจักสานไม้ไผ่ เพื่อให้ผู้ผลิตสามารถที่จะพัฒนางานหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ของ
ตนเองได้ ตามความรู้และประสบการณ์ด้วยตัวของผู้ผลิตเอง สอดคล้องกับวัฒนะ จูฑะวิภาต (2552:27-28) ได้เคยกล่าวไว้ว่า
ผู้สร้างสรรค์ผลงานมีความสามารถสูง มีความเข้าใจในสุนทรียภาพเป็นอย่างดี โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้ทําการออกแบบและผลิตเป็น
ต้นแบบในครั้งนี้ จํานวน 15 แบบ ซึ่งมีรูปแบบ รูปทรงและประโยชน์ใช้สอยที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับประโยชน์ใช้
สอย สอดคล้องกับ สมปอง เพ็งจันทร์. (2546:คํานํา) ได้เคยกล่าวไว้ว่า ผลงานที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาอย่างเรียบง่าย แต่งดงามด้วย
รูปทรงและลวดลาย โดยวัสดุไม้ไผ่สีสุก ในการผลิตมีอยู่เป็นจํานวนมากในชุมชน สอดคล้องกับธวัช พะยิ้ม (2556 : 41) ได้เคย
กล่า วไว้ว่า วัส ดุพื้นถิ่น ที่สามารถหาได้ง่ายมีปริมาณมากพอต่อการใช้ป ระโยชน์ คือ ไม้ไ ผ่สีสุก โดยผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สอย ในครัวเรือนสอดคล้องกับอนุชิต กุลมาลา (2552:บทคัดย่อ) ได้เคยกล่าวไว้ว่า งานจักสานไม้ไผ่เกิดจากการ
ดัดแปลงวัสดุจากภูมิปัญญา โดยเฉพาะชุมชนที่มีไผ่สีสุกขึ้นในชุมชน งานจักสานจึงเป็นอาชีพเสริมผลิตขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจําวัน องค์ความรู้ที่สืบทอดต่อกันมา กลุ่มผู้ผลิตได้รับความรู้จากการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ ในการให้ความรู้และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ เช่น พัฒนาชุมชนจังหวัด กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา ในเรื่องวัสดุ รูปแบบ รูปทรงและการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่อยู่เสมอตั้งแต่รูปแบบผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิม ยุคปัจจุบันและรูปแบบที่พัฒนาขึ้น ให้มีความเหมาะสมกับ
ความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน สอดคล้องกับเรวัต สุขสิกาญจน์ (2555:137) ได้เคยกล่าวไว้ว่า แนวทางในการออกแบบ
แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ยุค คือ ยุคการประดิษฐ์คิดค้น เป็นช่วงของการค้นหารูปทรง รูปแบบที่ตรงไปตรงมาเป็นไปตามประโยชน์
ใช้สอย ยุคการออกแบบสมัยใหม่ เป็นยุคของรูปทรงที่เรียบง่าย ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง ยุคการออกแบบอย่างยั่งยืน เป็นยุค
ที่การออกแบบ ต้องไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือกระทบต่อส่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด ส่วนคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ต้องให้
ความรู้กับกลุ่มผู้ผลิตให้เข้าใจเกณฑ์ในการประเมินร่วมกันกับสมาชิกและช่วยกันตรวจสอบก่อนนําสินค้าออกจําหน่ายให้กับ
ผู้บริโภค เพราะผู้ผลิต แต่ละคนมีความสามารถที่แตกต่างกัน ประสบการณ์ความชํานาญที่ไม่เหมือนกันและส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ
ซึ่งต้องมีการอบรม พัฒนากลุ่มผู้ผลิตให้มีความรู้เรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและสามารถสร้างสรรค์ผลงานให้มีรูปแบบที่
หลากหลายเป็นที่ต้องการของกลุ่มผู้บริโภค สอดคล้องกับอนุชิต กุลมาลา (2552 : บทคัดย่อ) ได้เคยกล่าวไว้ว่า แนวทางการ
พัฒนา มีอยู่ 2 แนวทาง คือ การพัฒนาตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อให้กลุ่มผู้ผลิตทราบความสําคัญในการพัฒนาตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและสร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มผู้บริโภคที่เลือก
ซื้อสินค้าได้อย่างมั่นใจว่าดี มีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ จากหน่วยตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

ข้อเสนอแนะ
ด้านการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ผู้นําชุมชน คนในชุมชน สถาบันการศึกษาในพื้นที่ พัฒนาชุมชนอําเภอ พัฒนาชุมชนจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัดและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสําคัญ ส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ภูมิปัญญางานหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ ให้อยู่ได้อย่างยั่งยืน
ผู้ นํ า ชุ ม ชน คนในชุ ม ชนและหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง สร้ า งบทเรี ย นหรื อ ถอดบทเรี ย น ในการเรี ย นรู้ ภู มิ ปั ญ ญางาน
หัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ให้กับเยาวชนในท้องถิ่นและผู้ที่สนใจเข้าไปศึกษา
ด้านการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์
ผู้ออกแบบควรศึกษาความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น เพื่อนํามาใช้เป็นแนวคิดในการออกแบบพัฒนารูปทรงลวดลายและ
สีสันงานผลิตภัณฑ์หัตถกรรมงานจักสานไม้ไผ่ ให้มีเรื่องราวความเป็นมาที่น่าสนใจแล้วถ่ายทอดมาสู่งานหัตถกรรม จักสานไม้ไผ่
ให้มีความสวยงาม สร้างความน่าสนใจและสร้างแรงจูงใจในการเลือกซื้อของผู้บริโภคให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วิถี
ชีวิตความเป็นอยู่ตามยุคสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
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ผู้ออกแบบควรศึกษาลวดลายและออกแบบลวดลายประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
ผู้ออกแบบควรศึกษาเรื่องการย้อมสีจากวัสดุธรรมชาติมาช่วยในงานออกแบบ
ผู้ออกแบบควรศึกษาวัสดุธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นนํามาใช้ในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
ด้านคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีการนําวัสดุ เครื่องมือหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม มาช่วยใน
การผลิตเพื่อให้มีมาตรฐานเดียวกัน ศึกษาเกณฑ์การประเมินผลผลิตภัณฑ์ให้เข้าใจและแรกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มผู้ผลิตให้
เห็นความสํ าคั ญของคุณภาพมาตรฐานของสินค้าของตนเองที่ผ ลิตขึ้น เพื่ อไปจําหน่ายให้กับผู้บริโภค พร้อมกับ ร่วมกันช่วย
ตรวจสอบผลิต ภัณ ฑ์ เพื่ อหาข้อ บกพร่อ งของผลิ ตภัณ ฑ์แ ละจะได้ร่ว มกัน ปรับ ปรุง แก้ไ ขพัฒ นาสิน ค้า ของกลุ่ม ให้มีคุ ณ ภาพ
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับแก่ผู้บริโภค

ข้อแนะนําในการทําวิจัยในครั้งต่อไป
ควรศึกษารูปแบบ วัสดุและกระบวนการผลิตให้มีความสะดวกรวดเร็วกว่าในปัจจุบันและมีคุณภาพ การออกแบบ
การตลาดมีความสําคัญ จึงควรมีหน่วยงานภาครัฐหรือผู้ที่มีความรู้ทางด้านนี้ให้คําแนะนําแก่ผู้ผลิตงานหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่
เพราะความต้องการของตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพสังคม เศรษฐกิจและปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เพื่อจะมีข้อมูลในการนําไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขรูปแบบผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ให้สอดคล้องและต้องกับกลุ่มผู้บริโภค
ปัญหาของวิสาหกิจชุมชนที่มีเหมือนกัน คือ ปัญหาด้านการตลาดและปัญหาเกี่ยวกับผู้ผลิตที่มีจํานวนน้อย รายได้
ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน ขั้นตอนการผลิตมีหลายขั้นตอนและต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์และความอดทนในการทํางาน
เป็ น อย่ า งมาก ผู้ ผ ลิ ต แต่ ล ะคนมี ทั ก ษะความชํ า นาญที่ แ ตกต่ า งกั น ทํ า ให้ คุ ณ ภาพมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ต่ ล ะชิ้ น ขึ้ น อยู่ กั บ
ประสบการณ์และความชํานาญของผู้ที่ผลิตงานแต่ละคน
ควรศึกษาเทคโนโลยีที่ช่วยส่งเสริมงานหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ที่สามารถลดต้นทุน ลดขั้นตอนการผลิตพัฒนาสินค้าให้มี
คุณภาพมาตรฐานที่เท่ากัน จําหน่ายได้ในราคาที่สูงขึ้น
ศึกษาช่องทางการจําหน่ายให้มีหลากหลายช่องทาง เพิ่มช่องทางในการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค ให้ผู้บริโภคสามารถติดต่อกับ
กลุ่มผู้ผลิตได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อวิเคราะห์สัญญะที่ปรากฏในทุนวัฒนธรรมเชิงสถาปัตยกรรมของชุมชนกาดกองต้า ของ
จังหวัดลําปาง 2. เพื่อออกแบบอัตลักษณ์องค์กรชุมชนกาดกองต้าโดยใช้ทฤษฎีสัญศาสตร์ต่อการรับรู้ทุนวัฒนธรรมชุมชนกาด
กองต้า จังหวัดลําปาง 3. เพื่อประเมินการรับรู้ผลการออกแบบอัตลักษณ์องค์กรชุมชนกาดกองต้าโดยใช้ทฤษฎีสัญศาสตร์ต่อการ
รับรู้ทุนวัฒนธรรมชุมชนกาดกองต้า จังหวัดลําปาง โดยเป็นการวิจัยและพัฒนา ที่มุ่งศึกษาและวิเคราะห์สัญญะที่ปรากฏในทุน
วัฒนธรรมเชิงสถาปัตยกรรมของชุมชนกาดกองต้า จังหวัดลําปาง และนําข้อค้นพบที่ได้มาทําการออกแบบอัตลักษณ์องค์กรชุมชน
กาดกองต้าฯ และนําผลงานออกแบบไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 3 ท่าน ประเมินความสอดคล้องของผลงานออกแบบอัตลักษณ์
องค์กรชุมชนกาดกองต้า จังหวัดลําปาง กับคู่มือการใช้ออกแบบอัตลักษณ์องค์กรชุมชนกาดกองต้า จังหวัดลําปาง โดยได้ผลการ
ประเมินความสอดคล้องของเครื่องหมายในภาพรวมอยู่ในระดับใช้ได้ (.66) และความสอดคล้องของคู่มือการใช้อัตลักษณ์ในภาพ
รวมอยู่ในระดับใช้ได้ (.66) หลังจากนั้นนําผลงานออกแบบอัตลักษณ์องค์กรชุมชนกาดกองต้า มาประเมินการรับรู้ โดยกําหนด
กลุ่มประชากรเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวในจังหวัดลําปาง โดยคํานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากจํานวนประชากร
2,000 คนต่อสัปดาห์ และจํานวน 95 คน และใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ
จากการวิจัยพบว่าทุนวัฒนธรรมชุมชนกาดกองต้า จังหวัดลําปาง ได้แสดงให้เห็นถึง นิจภาพ หรือคุณลักษณะที่ติดตัว
มาของ 2 ชาติพันธุ์ใหญ่ที่มีอิทธิพลมาก คือ ชาวยุโรปกับชาวจีน คุณลักษณะนี้ปรากฏในทุนวัฒนธรรมขั้นเป็นรูปเป็นร่าง ซึ่งใน
บริบทนี้คือ งานสถาปัตยกรรม ได้แก่ ถนน สะพาน บ้าน ลวดลาย ป้ายบอกทาง โดยถือเป็นตัวแทนของอัตลักษณ์ เพื่อใช้ในการ
ออกแบบอัตลักษณ์องค์กรของชุมชนกาดกองต้า จังหวัดลําปาง จากทุนวัฒนธรรมดังกล่าว จึงได้สัญญะจํานวน 3 ประเภท จาก
หลักการของทฤษฎีสัญศาสตร์เชิงภาพ ได้แก่ สัญญะเชิงคล้ายหรือเหมือน สัญญะเชิงสาเหตุ-ผลลัพธ์ และสัญญะเชิงข้อตกลงร่วม
ได้ผลงานออกแบบอัตลักษณ์องค์กร ชุมชนกาดกองต้า จังหวัดลําปาง ประกอบด้วย เครื่องหมาย ตัวอักษร สีอัตลักษณ์ และชุด
คู่มือการใช้อัตลักษณ์องค์กร ประกอบด้วย นามบัตร ป้ายสมาชิก เครื่องแบบ ป้ายธงทิว และป้ายสัญลักษณ์ในอาคาร ผลการวิจัย
พบว่า ในส่วนของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 95 คน มีเพศหญิงมากกว่าเพศชายจํานวน 52 คน (ร้อยละ 43.2)
มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 35 คน (ร้อยละ 36.8) ส่วนใหญ่ เป็นนักท่องเที่ยวชาวลําปาง จํานวน 83 คน ร้อยละ
(87.4) จํานวนครั้งมากที่สุด 4 ครั้ง/เดือน จํานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ (28.4) ในด้านของ 1) เครื่องหมาย พบว่าในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.16 (SD = 1.08) ในด้าน 2) ของตัวอักษร พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่
ที่ 4.24 (SD = 0.91) ในด้านของ 3) สีอัตลักษณ์ พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.26 (SD = 0.71) ผลการ
ประเมินการรับรู้คู่มือการใช้อัตลักษณ์ 1) นามบัตร พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.26 (SD =
0.87) 2) ป้ายสมาชิก พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.28 (SD = 0.88) 3) เครื่องแบบ พบว่าใน

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560
__________________________________________________________________________________________
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.18 (SD = 0.93) 4) ป้ายธงทิว พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.26 (SD = 0.68) 5) ป้ายสัญลักษณ์ในอาคาร พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย
รวมอยู่ที่ 4.25 (SD = 0.69)
คําสําคัญ : อัตลักษณ์องค์กร ทุนวัฒนธรรม ชุมชนกาดกองต้า สัญศาสตร์

ABSTRACT
The objectives of the research of “Corporate identity design by using Semiotics theory on the
perception of cultural capital of Gardgongta community Lampang province” are 1) to analyze the signs that
appear in the architectural as a cultural capital of Gardgongta community Lampang province. 2) to design
the corporate identity of Gardgongta community Lampang province by using the theory of semiotics to
recognize cultural capital of Gardgongta community Lampang province. 3) to evaluate the perception of the
design of the corporate identity of Gardgongta community by using the theory of semiotics to recognize
cultural capital of Gardgongta community Lampang province. The finding of the study which coined the
term ‘Habitus’ means a set of durable values, practice and dispositions of two ethnics with a huge
influence determine the look and style which apparently reside in the cultural capital of Gardgongta
community Lampang province. The two ethnics were the European, the British with their rococo
decorations as the representative in this context, and the Chinese. With their architectural feathers such as:
the alley, the signs and the bridge, included as a symbol of prosperity of Gardgongta community Lampang
province in the past. From these finding, there come three types of sign in terms of Semiotics were applied
on this study. First is Icon sign, Second is Indexical sign, And the last is Symbolic sign. From the design
processes, the corporate identity design of Gardgongta community Lampang province comprise of : 1) Marks
2) Typography and 3) Color signature, where part of Identity manual comprise of : 1) Business namecard 2)
Member card 3) Uniforms 4) J-flag and 5) Interior signage system.
The outcome of the research are : most of the tourists were female : 52 persons (43.2%), the
hightest for the eduction level : bachelor degree 35 persons (36.8%), most of the tourists were from
Lampang province: 83 persons (87.4)%) and the most of the frequency on the visiting : 27 persons with 4
times a week (28.4%). The results of the assessment to recognize corporate identity design for Gargongta
community Lampang province found that the average total of the tourist perception on Mark was 4.02 (SD
= 0.08), in the field of Typography the average total of the tourist’s perception was 4.17 (SD = 0.90) and in
the field of Color signature was 4.22 (SD = 0.75). While the results of the assessment to recognize Identity
manual found that 1) the average total of the tourist perception on Business card was 4.25 (SD = 0.87) 2)
the average total of the tourist perception on Member card was 4.27 (SD = 0.88) 3) the average total of the
tourist perception on Uniforms was 4.14 (SD = 0.94) 4) the average total of the tourist perception on J-flag
was 4.23 (SD= 0.68) and 5) the average total of the tourist perception on Interior signage system was 4.24
(SD = 0.68).
Key word : Corporate Identity, Cultural Capital, Gard Gong Ta Community, Semiotics
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บทนํา
ความสําคัญของชุมชนกาดกองต้า เริ่มขึ้นราวปี พ.ศ. 2383 ซึ่งลําปางเป็นศูนย์กลางการทําไม้สักของภาคเหนือ จึงทํา
ให้ชุมชนกลายเป็นศูนย์กลางทางการค้าที่สําคัญ เป็นย่านค้าขายที่รุ่งเรืองและเป็นชุมทางการขนส่งสินค้าทางเรือที่คึกคัก เป็นท่า
จอดเรือขนถ่ายสินค้าขึ้น-ลงและท่าล่องซุงไปยังปากน้ําโพ จังหวัดนครสวรรค์ จึงประกอบด้วยผู้คนหลากหลายเชื้อชาติ โดย
เริ่มแรก ชุมชนกาดกองต้าเรียกว่าชุมชนตลาดจีนเก่า เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่กระตุ้นความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจของลําปางใน
ระยะแรก และยังก่อให้เกิดการผสมผสานทางสังคมและทางวัฒนธรรมอีกด้วย ชื่อชุมชนตลาดจีนเก่าเกิดจากการเข้ามาตั้งรกราก
ของชาวจีนรุ่นแรกๆ ช่วงเวลาเดียวที่มีการล่าอาณานิคมของชาวตะวันตก จึงทําให้ชาวตะวันตกโดยเฉพาะอังกฤษเข้ามามีบทบาท
อย่ า งสู ง ต่ อ ชุ ม ชน จากการเข้ า มาทํ า อุ ต สาหกรรมป่ า ไม้ ข นาดใหญ่ ในปี พ.ศ.2382 ของบริ ษั ท บอร์เ นี ย ว จํา กั ด (Borneo
Company ) และบริษัทหลุยส์ ตี เลียว โนเวนส์ (Louis Thomas Cunnis Leonowens Company) ผู้ตั้งบริษัทหลุยส์ ตี. เลียว
โนเวนส์ ซึ่งเป็นผู้รับสัมปทานป่าไม้ นําชาวพม่าและชาวขมุเข้ามาเป็นแรงงาน มีส่วนในการสร้างอัตลักษณ์ของชุมชนในยุค
เริ่มแรก ร่วมกับชาวไทยพื้นเมืองและชาวจีนอพยพ ดังนั้น จึงนับได้ว่าชุมชนกาดกองต้ามีการประกอบสร้างอัตลักษณ์ขึ้นมาอย่าง
น่าสนใจ โดยเฉพาะการผสมผสานกันระหว่างวัฒนธรรมตะวันตกหรือยุโรป ซึ่งได้แก่อังกฤษ กับวัฒนธรรมตะวันออก ซึ่งได้แก่
ชาวจีนที่อพยพเข้ามาดังกล่าว ให้เห็นอย่างเด่นชัด
ปัจจุบัน ชุมชนกาดกองต้าได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ผ่านกิจกรรมถนนคนเดิน - กาดกองต้า ดําเนินการทุกวัน
เสาร์ - อาทิตย์ โดยเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2548 ได้มีการเปิดดําเนินการให้ชุมชนกาดกองต้าเป็นถนนคนเดินเป็นวันแรก ได้รับ
ความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นจํานวนมากสืบมาถึงปัจจุบันนี้ ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงคุณค่าและความสําคัญของชุมชนกาดกองต้า ใน
ฐานะสถานที่ๆ มีความสําคัญ ทั้งในแง่ของที่มาทางประวัติศาสตร์ ทางเศรษฐกิจ และคุณลักษณะต่างๆ ของทุนทางวัฒนธรรม
(Cultural Capital) โดยเฉพาะงานสถาปัตยกรรมที่มีการผสมผสานกันระหว่างยุโรป – จีน (Sino-European) ถือเป็นจุดเด่นของ
ชุมชนที่ดึงดูดให้คนมาเที่ยวชมทั้งช่วงวันเวลาปกติและช่วงที่มีกิจกรรมถนนคนเดิน งานวิจัยนี้ จึงเกิดจากปัญหาในการวิจัย 3 ข้อ
คือ 1. ชุมชนกาดกองต้ายังไม่มีอัตลักษณ์องค์กร ที่ใช้เป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์หรือส่งเสริมภาพลักษณ์ของชุมชน แม้ว่ามี
การดําเนินการมาครบ 1 ทศวรรษในปี พ.ศ 2558 นี้ 2.ความประทับใจเป็นส่วนตัวของผู้วิจัยที่มีต่อทุนวัฒนธรรมของชุมชน ได้แก่
รูปแบบงานสถาปัตยกรรมแบบยุโรปและจีน และ 3. การทํางานออกแบบอัตลักษณ์องค์กรเป็นงานที่ผู้วิจัยมีความถนัดและสนใจ
ทั้งนี้ ในงานวิจัยเพื่อออกแบบอัตลักษณ์องค์กรชุมชนกาดกองต้า ได้อาศัยกรอบทฤษฎีสัญศาสตร์ (Semiotics) ในการ
วิเคราะห์ ทุนวัฒนธรรมของชุมชนกาดกองต้าที่แสดงออกผ่านรูปแบบงานสถาปัตยกรรม โดยกรอบทฤษฎี สัญศาสตร์ หมายถึง
ภาพแทน (Representation) ของความความเชื่อ ความนิยม หรือค่านิยมใดก็ตาม ที่มีการส่งทอดต่อกันมาเป็นระยะ ผ่าน
ช่วงเวลาหนึ่ง โดยสิ่งที่ทําหน้าที่เป็นภาพแทนนั้นเรียกว่า สัญญะ (Sign) ซึ่งประกอบสร้างขึ้นมาผ่านมิติทางสังคมและวัฒนธรรม
สัญญะ ประกอบด้วย 1. สิ่งที่จับต้องได้ เช่น สิ่งประดิษฐ์ เสียง ตัวอักษร สีหน้า ท่าทาง เรียกว่า รูปสัญญะ (Signifier) และ 2. สิ่ง
ที่รูปสัญญะอ้างอิงถึง ได้แก่ แนวความคิด ความเชื่อ หรือภาพในความคิด เรียกว่า ความหมายสัญญะ (Signified) โดยสัญญะนี้
เป็นภาพสะท้อนโครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรมที่อยู่ในตัวมนุษย์ และแบ่งเป็น 3 ชนิดตามแนวคิดของ ชาร์ล แซนเดอร์ เพิร์ซ
(Charles Sanders Peirce) ได้คือ 1. สัญญะเชิงคล้ายหรือเหมือน (Icon Sign) อ้างอิงกับความเป็นจริง 2. สัญญะเชิงสาเหตุผลลัพธ์ (Indexical Sign) 3. สัญญะเชิงสัญลักษณ์ซึ่งข้อตกลงร่วมกันในบริบททางสังคมนั้น (Symbolic Sign) ไม่เชื่อมโยงกับ
ความเป็นจริง มีความเป็นนามธรรมสูง (Thomas A. Sebeok, 2001) ดังนั้น สัญญะจึงปรากฏอยู่ในทุนวัฒนธรรมต่างๆ ซึ่งใน
บริบทของชุมชนกาดกองต้า หมายถึงสิ่งที่แสดงออกในรูปแบบของงานสถาปัตยกรรมในบริเวณชุมชนกาดกองต้า ตกทอดมาจาก
อดีตถึงปัจจุบัน ผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มอาคารที่มีรูปแบบโดดเด่น มีความน่าสนใจ ดังนี้ คือ ตึกฟองหลี บ้านคมสัน ตึกหม่องโหง่ยซิ่น
บ้านบริบูรณ์ บ้านแม่แดง ตึกแดง บ้านสินนานนท์ บ้านบริบูรณ์ อาคารเยียนซีไท้ลีกี กลุ่มอาคารบริเวณแยกสะพานวัดเกาะ
วาลุการาม และสะพานรัษฏา รวมทั้งลวดลายและสิ่งของประดับตัวสถาปัตยกรรมที่แสดงนัยให้เห็นถึงความสําคัญ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์สัญญะที่ปรากฏในทุนวัฒนธรรมเชิงสถาปัตยกรรมของชุมชนกาดกองต้า จังหวัดลําปาง
2. เพื่อออกแบบอัตลักษณ์องค์กรชุมชนกาดกองต้าโดยใช้ทฤษฎีสัญศาสตร์ต่อการรับรู้ทุนวัฒนธรรมชุมชนกาดกองต้า
จังหวัดลําปาง
3. เพื่อประเมินการรับรู้ผลการออกแบบอัตลักษณ์องค์กรชุมชนกาดกองต้า ที่นําทฤษฎีสัญศาสตร์มาประยุกต์ใช้ต่อการ
รับรู้ทุนวัฒนธรรมชุมชนกาดกองต้า จังหวัดลําปาง
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ขอบเขตของงานวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and development) เป็นการวิเคราะห์การรับรู้ผ่านสัญญะ
ต่าง ๆ (Sign ) ที่มองเห็นได้ (Visual) และจับต้องได้ในเชิงประดิษฐกรรมทางวัฒนธรรม (Cultural Invention) ในฐานะภาพ
แทนของอัตลักษณ์ชุมชนกาดกองต้าจังหวัดลําปาง โดยการรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ
1. ข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ เพื่อให้ทราบถึงบริบททางประวัตศิ าสตร์ที่ยังคงปรากฏให้เป็นที่ประจักษ์อยู่ในปัจจุบัน ใน
ที่นี้หมายถึงประวัติศาสตร์ของชุมชนกาดกองต้าจังหวัดลําปาง
2. ข้อมูลเชิงวัฒนธรรมกับมิติทางสังคม หมายถึง นิจภาพ (Habitus) ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ได้รับการปลูกฝังที่ติดตัวมา
ตามลักษณะของเชื้อชาติและวัฒนธรรม ได้แก่ ท่าทาง เครื่องแต่งกาย สิ่งของเครื่องใช้ ลักษณะของที่อยู่อาศัยภาษา และความ
เชื่อ
3. ข้อมูลเชิงสถาปัตยกรรมอันหมายถึง ข้อมูลได้จากการรวบรวมผ่านหลักฐานเชิงภาพถ่ายของงานสถาปัตยกรรมที่
ปรากฏอยู่ในพื้นที่ของชุมชนกาดกองต้าและบริเวณโดยรอบซึ่งได้รับอิทธิพลจากความเจริญรุ่งเรืองจนเกิดการขยายตัวของชุมชน
กาดกองต้าในอดีตและยังปรากฏร่องรอยหรือหลักฐานอยู่ในปัจจุบันๆ ได้แก่ อาคารหม่องโง่ยซิ่น คหบดีชาวพม่าในกํากับของ
อังกฤษผู้มีฐานะและเป็นต้นตระกูลสุวรรณอัฐ บ้านแม่แดง คหบดีชาวไทยเชื่อสายจีนผู้มีฐานะ เป็นเจ้าของอาคารพานิชย์หลังแรก
ในชุมชนตลาดจีนเก่าและเป็นต้นตระกูลพานิชพันธุ์ อาคารกาญจนวงศ์ อาคารขนมปังขิงสองชั้นแบบวางเรือนขวาง วางผังแบบ
ร้านค้าของชาวจีน โดดเด่นด้วยการประดับลายฉลุมองเพลิน เดิมเป็นของนางบัวผัด กาญจนวงศ์ ชาวพม่า บ้านจันทรวิโรจน์
ของแม่เลี้ยงเต่า ภรรยาพ่อเลี้ยงต้าอู หรือพนาสิทธิ์ จันทรวิโรจน์ คหบดีชาวพม่าค้าไม้กับนายห้างฝรั่ง บ้านจันทรวิโรจน์ได้กลิ่น
อายศิลปะแบบฝรั่ง พม่าและจีน เป็นปูนทั้งหลัง หลังคายังเป็นกระเบื้องดินขอ เป็นเรือนปั้นหยาซ้อนหลังคา สองเรือนแฝด
อาคารฟองหลี หลังคาจั่วตัดทางขวางเป็นการวางผังแบบร้านค้าของชาวจีน เสาไม้รับระเบียงเรียงรายตรงทางเดินด้านล่างมาจาก
อิทธิพลตะวันตกที่แพร่หลายในสมัยนั้น บานประตูชั้นบนและล่างเป็นบานเฟี้ยมลูกฟักไม้สักแบบจีน สร้างโดยเจ้าสัวฟองผู้ได้รับ
สัมปทานป่าไม้ เป็นเจ้าภาษีนายอากรฝิ่นและสุราของเมืองลําปาง บ้านบริบูรณ์ เรือนครึ่งปูนครึ่งไม้ มีลวดลายฉลุที่ยังสมบูรณ์
ได้รับอิทธิพลจากตะวันตก ลายฉลุช่องลมที่ตัวเรือนส่วนล่างของชั้นสองโดยรอบเพื่อระบายอากาศ ส่วนใหญ่เป็นลายพรรณ
พฤกษาและลายประดิษฐ์ เป็นบ้านของหม่องยี หรือนายใหญ่ บริบูรณ์ คหบดีชาวพม่าที่กว้างขวางทรงอิทธิพลคนหนึ่ง สะพาน
รัษฎาภิเศก สร้างเสร็จในปีพ.ศ.2436 ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์ท่านก็ได้พระราชทาน
นาม แต่สะพานรัษฎาภิเศกรุ่นที่ 3 ทําด้วยคอนกรีตสร้างเสร็จในปี พ.ศ.2460 เป็นสัญลักษณ์ของการเชื่อมต่อทางการค้า นํามาซึ่ง
ความเจริญรุ่งเรื่องทางเศรษฐกิจ และป้าย ซอย ตึก ตลาด คือ อัตลักษณ์ที่ชินตาอย่างหนึ่งของชุมชนกาดกองต้าจังหวัดลําปาง
สัญลักษณ์ของการติดต่อ บอกทิศทาง อํานวยความสะดวกและการค้า
4. ข้อมูลเกี่ยวกับงานออกแบบอัตลักษณ์ที่มีที่มาจากทุนวัฒนธรรม โดยเฉพาะวัฒนธรรมล้านนาและภาคเหนือ
5. ข้อมูลเกี่ ยวกั บงานออกแบบอัตลั กษณ์อ งค์กรระดับ ชาติ ที่มีหลักการออกแบบและการใช้ง านอัตลัก ษณ์ไ ด้มี
ประสิทธิภาพ มีเป้าหมายชัดเจนในการออกแบบ

วิธีดําเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์สัญญะที่ปรากฏในทุนวัฒนธรรมเชิงสถาปัตยกรรมของชุมชนกาดกองต้า จังหวัดลําปาง
เห็นได้จากภาพที่ 1 ซึ่งมีผลต่อการออกแบบอัตลักษณ์องค์กร ชุมชนกาดกองต้า จังหวัดลําปาง ในช่วงระหว่า ง
การศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 คือ ระหว่างสิงหาคม – พฤศจิกายน 2557 เป็นการศึกษาบริบทและข้อมูลด้าน
ต่างๆ เกี่ยวกับทุนวัฒนธรรมและ วิเคราะห์สัญญะในทุนวัฒนธรรมที่ปรากฏอยู่ของชุมชนกาดกองต้า จังหวัดลําปางผ่านภาพถ่าย
ลายเส้น ก่อนการถ่ายภาพเพื่อนําภาพจริงมาเป็นต้นแบบ เพื่อจัดทําเป็นลายเส้นเวคเตอร์ชุดของสัญญะตามหลักของชาร์ล แซน
เดอร์ส์ เพิร์ซ ซึ่งเป็นกระบวนการขึ้นต้นในการออกแบบต่อไป ในการจัดทําภาพลายเส้นนี้คือการลงพื้นที่ศึกษามุมมองและ
องค์ประกอบให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เป็นขึ้นตอนหนึ่งของการคัดสรร รายละเอียดที่จะแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของชุมชนอย่างชัดเจน
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ภาพ 1 ลายเส้นแสดงลักษณะสถาปัตยกรรมในบริเวณชุมชนกาดกองต้า จังหวัดลําปาง
ที่มา : ศักดิ์สิทธิ์ คําหลวง .2557.

ภาพ 2 ภาพถ่ายแสดงลักษณะสถาปัตยกรรมในบริเวณชุมชนกาดกองต้า จังหวัดลําปาง
ที่มา : ศักดิ์สิทธิ์ คําหลวง .2557.
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ภาพ 3 ภาพรวมลายเส้นเวคเตอร์ของสถาปัตยกรรมในบริเวณชุมชนกาดกองต้า จังหวัดลําปาง (ด้านซ้าย)
จัดตาม ประเภทของสัญญะจากซ้ายไปขวา คือ สัญญะเชิงคล้าย, เชิงสาเหตุ-ผลลัพธ์ และเชิงสัญลักษณ์
ที่มา : ศักดิ์สิทธิ์ คําหลวง. 2557.
ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบอัตลักษณ์องค์กรชุมชนกาดกองต้า จังหวัดลําปาง โดยใช้ทฤษฎีสัญศาสตร์ที่มีผลต่อ
การรับรู้ทุนวัฒนธรรมชุมชนกาดกองต้า จังหวัดลําปาง
จากภาพที่ 3 แสดงให้เห็น ถึง ชุ ดสัญ ญะที่ ไ ด้จ ากทุน วัฒ นธรรม ของชุม ชนกาดกองต้า จัง หวัด ลํา ปาง ซึ่ง ในการ
ดําเนินการนี้ ได้นําเอาชุดของสัญญะที่คัดสรรแล้ว มาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ระหว่าง ธันวาคม 2557 – มกราคม 2558 เพื่อให้ได้
ผลงานออกแบบในขั้นแรกดังภาพที่ 4 และเพื่อเป็นการหาค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการรับรู้ การ
ออกแบบอัตลักษณ์องค์กรชุมชนกาดกองต้า จังหวัดลําปาง โดยใช้ทฤษฎีสัญศาสตร์ และเพื่อศึกษาผลการรับรู้ การออกแบบอัต
ลักษณ์องค์กรชุมชนกาดกองต้า จังหวัดลําปางของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชุมชนกาดกองต้า จังหวัดลําปาง จากผู้เชี่ยวชาญ (IOC :
Index of item Objective Congruence) ไปพร้อมกัน ผู้เชี่ยวชาญมี 3 ท่านคือ 1. ผศ.อัครเดช อยู่ผาสุก ผู้เชี่ยวชาญประจํา
สาขาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง 2. ผศ. สมชาย เยี่ยงพฤกษวัลย์
อาจารย์ประจําสาขา ออกแบบประยุกต์ศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 3. ผศ.วีระจักร
สุเอียนทรเมธี อาจารย์ประจําสาขาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง
แบบประเมิน ความสอดคล้องผลงานการออกแบบอัตลักษณ์องค์กรชุมชนกาดกองต้าโดยใช้ทฤษฎีสัญศาสตร์ต่อการรับรู้ทุน
วัฒนธรรมชุมชนกาดกองต้า จังหวัดลําปาง ประกอบด้วย ตอนที่ 1 ตราสัญลักษณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
เครื่องหมายอาจเป็นภาพที่เกิดจากองค์ป ระกอบกราฟิก ที่สื่อถึงหน่วยงาน องค์ก ร บุคคล 2. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของแบบ
ตัวอักษร ที่สื่อถึงหน่วยงาน องค์กร บุคคล ที่สามารถรวมเป็นหนึ่งเดียวกับเครื่องหมาย สะท้อนความเป็นเอกภาพขององค์กร 3.
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของสีอัตลักษณ์ที่ช่วยสร้างความจดจําเป็นอย่างดี เกิดการรับรู้ ยอมรับและจดจําได้ง่าย ไปด้วยกันได้ดีกับ
เครื่ อ งหมายในการสื่ อ ความหมาย ตอนที่ 2 คู่ มื อ การใช้ อั ต ลัก ษณ์ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ 1. ประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข องการสื่ อ
ความหมายขององค์กร ของนามบัตรการใช้งานที่มีความเหมาะสม เข้าใจง่าย รับรู้ได้เร็ว เกิดการจดจํา 2. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
การสื่อความหมายขององค์กร ของป้ายสมาชิก การใช้งานที่มีความเหมาะสม เข้าใจง่าย รับรู้ได้เร็ว เกิดการจดจํา 3. ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของการสื่อความหมายขององค์กร ของเครื่องแบบการใช้งานที่มีความเหมาะสม เข้าใจง่าย รับรู้ได้เร็ว เกิดการจดจํา 4.
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการสื่อความหมายขององค์กร ของป้ายธงทิว การใช้งานที่มีความเหมาะสม เข้าใจง่าย รับรู้ได้เร็ว เกิดการ
จดจํา 5. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการสื่อความหมายขององค์กร ของป้ายสัญลักษณ์ในอาคารการใช้งานที่มีความเหมาะสม เข้าใจ
ง่าย รับรู้ได้เร็ว เกิดการจดจํา
โดยมีน้ําหนักคะแนน ดังนี้
1 =
ท่านเห็นด้วยกับข้อคําถามซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์/เนื้อหา
0 =
ท่านไม่แน่ใจ
-1 =
ท่านไม่เห็นด้วย
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โดยมีผลการประเมินความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
แสดงค่าความสอดคล้องของเครื่องหมาย พบว่าในภาพรวม อยู่ในระดับ ใช้ได้ (.66) และ แสดงค่าความสอดคล้อง
ของคู่มือการใช้อัตลักษณ์ พบว่าในภาพรวม อยู่ในระดับ ใช้ได้ (.66)

ภาพ 4 ภาพสเกชต์ (Sketch) งานออกแบบของอัตลักษณ์ชุมชนกาดกองต้า จังหวัดลําปาง 4 แบบ
ที่มา : ศักดิ์สิทธิ์ คําหลวง ,2558 (ธันวาคม 2557 – มกราคม 2558)

ภาพ 5 งานออกแบบของอัตลักษณ์ชุมชนกาดกองต้า จังหวัดลําปาง 4 แบบ
คือ 1. ความเป็นจีนผสมยุโรป 2.ความเป็นจีนตัวอักษรเลียนแบบพู่กันกับลายเมฆไหล 3.ความเป็นจีนตัวอักษรเลียนแบบ
พู่กันกับลายเมฆไหลเน้นความแข็งแรงแบบยุโรป 4.ความเป็นยุโรปที่หนักแน่นแข็งแรงแฝงความเป็นจีน
ที่มา : ศักดิ์สิทธิ์ คําหลวง,2558. (ธันวาคม 2557 – มกราคม 2558)
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ภาพ 6 แสดงส่วนของการใช้งานของตัวอักษร หรือ Logotype กับ ตราเครื่องหมาย (Mark),
การใช้งานขนาดเล็กสุด และชุดตัวอักษร (Font)
ที่มา : ศักดิ์สิทธิ์ คําหลวง , 2558. (ธันวาคม 2557 – มกราคม 2558)

ภาพ 7 1. นามบัตร 2. ป้ายสมาชิก 3. ป้ายธงทิว 4. ป้ายสัญลักษณ์ในอาคาร และ 5. เครื่องแบบ
ที่มา : ศักดิ์สิทธิ์ คําหลวง ,2558 .( ธันวาคม 2557 – มกราคม 2558)
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ขั้นตอนที่ 3 การประเมินการรับรู้ผลงานออกแบบอัตลักษณ์องค์กรชุมชนกาดกองต้า จังหวัดลําปาง
ระหว่างวันเสาร์ที่ 31 มกราคม 2558 กับอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งมีถนนคนเดินในช่วงเวลาระหว่าง 17.00น. –
20.00 น. และเป็นช่วงฤดูการท่องเที่ยว ลงพื้นที่แจกแบบสอบถามเพื่อประเมินการรับรู้จํานวน 2 ครั้ง โดยใช้ขอบเขตดังต่อไปนี้
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ผู้วิจัยได้ดําเนินการประเมินการรับรู้ประเมินผลการรับรู้อัตลักษณ์องค์กรชุมชนกาดกองต้า จังหวัดลําปางโดยใช้
ทฤษฎีสัญศาสตร์ ซึ่งประชากรที่ใช้ในการวิจัยสําหรับประเมินการรับรู้ ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวในจังหวัดลําปาง โดย
อ้างอิงสถิติของกรมการท่องเที่ยวในปี พ.ศ. 2555 ที่คํานวณจากจํานวนประชากร 2,000 คนต่อสัปดาห์ โดยใช้สูตรของทาโร
ยามาเน่ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และความคลาดเคลื่อน 10% จึงได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ จํานวน 95 คน จากจํานวน
นักท่องเที่ยว 2,000 คนต่อสัปดาห์ หรือ 1,000 คนต่อวัน ใช้วิธีการคัดเลือกโดยวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental
sampling) ระหว่างวันเสาร์ที่ 31 มกราคม 2558 กับอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งมีถนนคนเดินในช่วงเวลาระหว่าง 17.00น.
– 20.00 น. ซึ่งเป็นช่วงฤดูการท่องเที่ยว เป็นเวลา 2 ครั้ง
การเก็บข้อมูลการรับรู้ที่มีต่อการออกแบบอัตลักษณ์องค์กรชุมชนกาดกองต้า จังหวัดลําปาง โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ การศึกษา สถานะในการเป็นนักท่องเที่ยว และ
จํานวนครั้งต่อสัปดาห์
ส่วนที่ 2 คือเกณฑ์การประเมินตราสัญลักษณ์ และ เกณฑ์การประเมินคู่มือการใช้อัตลักษณ์ ประกอบด้วย
1. เกณฑ์การประเมินตราสัญลักษณ์ (Logo) ได้แก่ 1. เครื่องหมาย (Marks) 1.1 การจดจํา (Remember) 1.2 ความ
เข้าใจ (Understanding) 1.3 หลักการมองภาพรวม (The whole) 2. ตัวอักษร (Typography) 2.1 ความชัดเจนในการมองเห็น
(Visibility) 2.2 ความชัดเจนในการอ่าน (Legibility) 2.3 รูปแบบตัวอักษร (Typefaces) 3. สีอัตลักษณ์ (Color Signature)
3.1 การมองเห็น (Visibility) 3.2 คุณค่าในการสื่อความหมาย (Meaning) 3.3 การจดจํา (Remember)
2. เกณฑ์การประเมินคู่มือการใช้อัตลักษณ์ (Guideline Identity Manual) ได้แก่ 1.นามบัตร (Business Name
card) 1.1 การมองเห็น (Visual Properties) 1.2 การออกแบบ (Aesthetic Value) 2. ป้ายสมาชิก (Member card) 2.2 การ
ออกแบบ (Aesthetic Value) 2.1 การมองเห็น (Visual Properties) 3. เครื่องแบบ (Uniform) 3.1 การออกแบบ (Aesthetic
Value) 3.2 การสื่อความหมาย (Meaning) 4. ป้ายธงทิว (J-Flag) 4.1 การมองเห็น (Visual Properties) 4.2 การออกแบบ
(Aesthetic Value) 5. ป้ายสัญลักษณ์ในอาคาร (Interior Signage System) 5.1 การมองเห็นภาพ (Visual Properties) 5.2
การออกแบบ (Aesthetic Value)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ตาราง 1 แสดงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
ลําดับ
1.

2.

เพศ

การศึกษา

รายละเอียด

จํานวน (คน)

ร้อยละ

ชาย
หญิง
ไม่ระบุ

41
52
2

43.2
54.7
2.1

รวม

95

100

ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปวช/ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าป.ตรี

2
29
23
35
4

2.1
30.5
24.2
36.8
4.2
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ตาราง 1 แสดงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ)
ลําดับ
รายละเอียด
ไม่ระบุ

จํานวน (คน)
2

รวม
3.

สถานะในการเป็นนักท่องเที่ยว

นักท่องเที่ยวชาวลําปาง
นักท่องเที่ยว ตจว.
ไม่ระบุ
รวม

4.

ท่านมากาดกองต้ากี่ครั้ง/เดือน

1ครั้ง/เดือน
2 ครั้ง/เดือน
3 ครั้ง/เดือน
4 ครั้ง/เดือน
มากกว่า
รวม

ร้อยละ
2.1

95

100

83
10
2

87.4
10.5
2.1

95

100

13
22
16
27
17

13.7
23.2
16.8
28.4
17.9

95

100

จากตารางที่ 1 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 95 คน เพศหญิงมากกว่าเพศชายจํานวน 52 คน
(ร้อยละ 43.2) มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 35 คน (ร้อยละ 36.8) ส่วนใหญ่ เป็นนักท่องเที่ยวชาวลําปาง จํานวน 83
คน ร้อยละ (87.4) จํานวนครั้งมากที่สุด 4 ครั้ง/เดือน จํานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ (28.4)
ตาราง 2 แสดงความคิดเห็นด้านการรับรู้ตราสัญลักษณ์
รายละเอียด
ลําดับ
การประเมินผลด้านการรับรู้
1.
เครื่องหมาย (Marks)
1.1 การจดจํา (Remember)
1.1.1 ตราสัญลักษณ์ช่วยให้เข้าใจความหมายของ
ชุมชนกาดกองต้า
1.1.2 ตราสัญลักษณ์ช่วยให้จดจําชุมชนกาดกองต้า
ได้ง่าย
1.1.3 ตราสัญลักษณ์ช่วยให้ระลึกถึง วัฒนธรรมจีนยุโรปในชุมชนกาดกองต้า
ผลรวม
1.2 ความเข้าใจ (Understanding)
1.2.1 ตราสัญลักษณ์ช่วยเข้าใจ/ตีความ ของ
วัฒนธรรมจีน-ยุโรปในชุมชนกาดกองต้า
1.2.2 ตราสัญลักษณ์ช่วยบ่งบอกประเภทขององค์กรที่
ทําหน้าที่เป็นตัวแทนของชุมชนกาดกองต้า
1.2.3 ตราสัญลักษณ์ช่วยให้เข้าใจความหมายของ
วัฒนธรรมจีน-ยุโรปในชุมชนกาดกองต้า
ผลรวม
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ผลการประเมิน
̅
4.02

S.D
0.91

แปรผล
มาก

3.97

0.88

มาก

3.91

0.96

มาก

3.96
̅
4.05

0.91
S.D
0.92

มาก
แปรผล
มาก

3.93

0.93

มาก

4.00

1.00

มาก

3.99

0.95

มาก
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ตาราง 2 แสดงความคิดเห็นด้านการรับรู้ตราสัญลักษณ์ (ต่อ)
ลําดับ
รายละเอียด
1.3 หลักการมองภาพรวม (The whole)
1.3.1 การรวมเป็นกลุ่มขององค์ประกอบต่าง ๆ ในโลโก้
มีผลต่อการมองเห็นบนพื้นกับขนาด ที่มีความแตกต่างกัน
1.3.2 โลโก้มองเห็นชัดระหว่างพื้นหน้า-พื้นหลัง
1.3.3 ความสอดคล้อง-ต่อเนื่องของโลโก้
ผลรวม
รวมทั้งหมด
2.
ตัวอักษร (Typography)
2.1 ความชัดเจนในการมองเห็น
2.1.1 สะดวกต่อการมองเห็นตัวอักษร
บนพื้นที่-ที่แตกต่าง
2.1.2 มีความลงตัวขององค์ประกอบ
ไม่มากหรือน้อยเกินไป
2.1.3 มีความเรียบง่าย
ผลรวม
2.2 ความชัดเจนในการอ่าน (Legibility)
2.2.1 ตัวอักษรสื่อความ
2.2.2 ตัวอักษรง่ายต่อการอ่าน
2.2.3 ตัวอักษรทําให้เข้าใจความหมายได้รวดเร็ว
ผลรวม

ผลการประเมิน
S.D แปรผล
̅
4.05
0.92
มาก
4.13
4.16
4.11
4.02

0.85
1.08
0.95
0.08

มาก
มาก
มาก
มาก

̅
4.15

S.D
0.89

แปรผล
มาก

4.14

0.91

มาก

4.24
4.17
̅
4.17
4.24
4.09
4.16

0.91
0.90
S.D
0.71
0.71
0.74
0.72

มากที่สุด
มาก
แปรผล
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก

̅

S.D

แปรผล

2.3 รูปแบบตัวอักษร (Typeface)

3.

2.3.1 แบบตัวอักษรสามารถสร้างเอกลักษณ์ชัดเจน
2.3.2 แบบตัวอักษรเหมาะสมกับองค์กรในฐานะ
ตัวแทนของชุมชนกาดกองต้า
2.3.3 แบบตัวอักษรมีความโดดเด่น-สะดุดตา

4.08
4.03

0.78
0.73

มาก
มาก

4.10

0.81

มาก

ผลรวม

4.07

0.77

มาก

รวมทั้งหมด

4.13

0.07

มาก

̅

S.D

แปรผล

4.18
4.26

0.67
0.71

มาก
มากที่สุด

4.24
4.22

0.89
0.75

มากที่สุด
มากที่สุด

สีอัตลักษณ์ (Color signature)
3.1 การมองเห็น (Visibility)
3.1.1 คุณค่าทางความงาม
3.1.2 สีที่ใช้สร้างเอกลักษณ์ชุมชนกาดกองต้า
มีความลงตัว–กลมกลืน–สอดคล้อง
3.1.3 มีความเรียบง่าย
ผลรวม
34

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560
__________________________________________________________________________________________
ตาราง 2 แสดงความคิดเห็นด้านการรับรู้ตราสัญลักษณ์ (ต่อ)
รายละเอียด

ลําดับ

ผลการประเมิน

3.2 คุณค่าในการสื่อความหมาย (Meaning)

̅

S.D

แปรผล

3.2.1 สีที่ใช้สร้างเอกลักษณ์ชุมชนกาดกองต้า
สามารถสร้างเอกลักษณ์วัฒนธรรมจีน - ยุโรปได้
3.2.2 มีความเหมาะสมกับองค์กร
3.2.3 ทําให้เข้าใจความหมายได้รวดเร็ว
ผลรวม
3.3 การจดจํา (Remember)

4.13

0.79

มาก

4.09
4.20
4.14
̅

0.92
0.85
0.85
S.D

มาก
มาก
มาก
แปรผล

3.3.1 สีมีความโดดเด่น
3.3.2 สีทําให้ระลึกถึงได้
3.3.3 สีทําให้ง่ายต่อการจดจํา
ผลรวม

4.22
4.06
4.13
4.13

0.74
0.69
0.73
0.72

มากที่สุด
มาก
มาก
มาก

รวมทั้งหมด

4.16

0.06

มาก

จากตารางที่ 2 แสดงค่าสถิติการรับรู้ ในด้านของเครื่องหมาย พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่า เฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.16
(SD = 1.08) ในด้านของตัวอักษร พบว่าในภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.24 (SD = 0.91) ในด้านของ
สีอัตลักษณ์ พบว่าในภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.26 (SD = 0.71)
ตาราง 3 แสดงความคิดเห็นด้านการรับรู้ค่มู ือการใช้อัตลักษณ์
รายละเอียด
ลําดับ
1.

2.

ผลการประเมิน

การประเมินผลด้านการรับรู้
นามบัตร
1.1 การมองเห็น
1.1.1 ตัวอักษรตัดกับพื้นชัดเจนขนาดตัวอักษรอ่านง่าย
1.1.2 จํานวนตัวอักษรเหมาะสมกับพื้นที่
1.1.3 สื่อความหมายองค์กรชัดเจน
ผลรวม
1.2 การออกแบบ
1.2.1 องค์ประกอบตัวอักษร ภาพสําคัญ
และขนาด-ตําแหน่งของโลโก้
1.2.2 ข้อมูลครบถ้วน
1.2.3 การใช้งานมีประสิทธิภาพ
ผลรวม
รวมทั้งหมด
ป้ายสมาชิก
2.1 การมองเห็น
2.1.1 ตัวอักษรตัดกับพื้นชัดเจน
2.1.2 ขนาดตัวอักษรอ่านง่าย
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̅

S.D

ความหมาย

4.26
4.26
4.25
4.25
̅
4.28

0.87
0.85
0.91
0.87
S.D
0.87

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
ความหมาย
มากที่สุด

4.09
4.16
4.17
4..21

0.87
0.85
0.86
0.07

มาก
มาก
มาก
มากที่สุด

̅
4.16
4.16

S.D
0.90
0.93

ความหมาย
มาก
มาก
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ตาราง 3 แสดงความคิดเห็นด้านการรับรู้คู่มือการใช้อัตลักษณ์ (ต่อ)
ลําดับ

3.

4

รายละเอียด

ผลการประเมิน

2.1.3 สื่อความหมายองค์กรชัดเจน
ผลรวม
2.2 การออกแบบ
2.2.1 องค์ประกอบ ตัวอักษร ภาพสําคัญ
และขนาด-ตําแหน่งของโลโก้
2.2.2 ข้อมูลครบถ้วน
2.2.3 การใช้งานมีประสิทธิภาพ
ผลรวม
รวมทั้งหมด
เครื่องแบบ
3.1 การออกแบบ
3.1.1 องค์ประกอบ เสื้อยืดขาว / สี, กางเกงขาก๊วย
(เตี่ยวสะดอ)
3.1.2 สีแสดงเอกลักษณ์ชุมชนฯ อย่างโดดเด่น
3.1.3 รูปแบบเหมาะสมกับการใช้งานอัตลักษณ์
ชุมชนกาดกองต้า
ผลรวม
3.2 การสื่อความหมาย
3.2.1 อัตลักษณ์วัฒนธรรมชุมชน
(จีน-ยุโรป) ชัดเจน
3.2.2 สื่อถึงที่มา–ความหมายของชุมชนฯได้ตรง
3.2.3 เชิดชูภาพลักษณ์ของชุมชนฯได้ชัดเจน
ผลรวม
รวมทั้งหมด
ป้ายธงทิว (J-Flag)
4.1 การมองเห็น
4.1.1 ตัวอักษรตัดกับพื้นชัดเจน
4.1.2 ขนาดตัวอักษรอ่านง่าย
4.1.3 สื่อความหมายขององค์กรในฐานะตัวแทน
ชุมชนกาดกองต้าชัดเจน
ผลรวม
4.2 การออกแบบ
4.2.1 องค์ประกอบตัวอักษร ภาพสําคัญ
และขนาด-ตําแหน่งของโลโก้
4.2.2 ภาพสําคัญกาดกองต้าสื่อสารความหมาย
ของชุมชนฯชัดเจน
4.2.3 การใช้งานมีประสิทธิภาพ
ผลรวม
รวมทั้งหมด
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4.27
4.19
̅
4.28

0.84
มากที่สุด
0.89
มาก
S.D ความหมาย
0.87
มากที่สุด

4.27
4.28
4.27
4.23

0.89
0.88
0.88
0.05

̅
4.12

S.D ความหมาย
0.95
มาก

4.13
4.18

0.94
0.93

มาก
มาก

4.14
̅
4.11

0.94
S.D
0.75

มาก
ความหมาย
มาก

4.08
4.10
4.09
4.12

0.73
0.80
0.76
0.03

มาก
มาก
มาก
มาก

̅
4.22
4.26
4.22

S.D ความหมาย
0.71
มากที่สุด
0.68
มากที่สุด
0.67
มากที่สุด

4.23
̅
4.20

0.68
มากที่สุด
S.D ความหมาย
0.76
มาก

4.14

0.68

มาก

4.18
4.17
4.20

0.67
0.70
0.04

มาก
มาก
มาก

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
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ตาราง 3 แสดงความคิดเห็นด้านการรับรู้คู่มือการใช้อัตลักษณ์ (ต่อ)
ลําดับ
รายละเอียด
5
ป้ายสัญลักษณ์ในอาคาร
5.1 การมองเห็นภาพ
5.1.1 ตัวอักษรตัดกับพื้นชัดเจน
5.1.2 ขนาดตัวอักษรอ่านง่าย
5.1.3 สื่อความหมายขององค์กรในฐานะตัวแทน
ชุมชนกาดกองต้า ชัดเจน
ผลรวม
5.2 การออกแบบ
5.2.1 องค์ประกอบตัวอักษร ภาพสําคัญ
และขนาด-ตําแหน่งของโลโก้
5.2.2 ภาพสําคัญกาดกองต้าสื่อสารความหมาย
ของชุมชนฯ ชัดเจน
5.2.3 การใช้งานมีประสิทธิภาพ
ผลรวม
รวมทั้งหมด

ผลการประเมิน
̅
4.22
4.25
4.25

S.D ความหมาย
0.71
มากที่สุด
0.66
มากที่สุด
มากที่สุด
0.69

4.24
̅
4.21

มากที่สุด
0.68
S.D ความหมาย
0.77
มากที่สุด

4.22

0.68

มากที่สุด

4.20
4.21
4.22

0.66
0.70
0.02

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 3 แสดงค่าสถิติการรับรู้ พบว่า 1) นามบัตร ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่
4.26 (SD = 0.87) 2) ป้ายสมาชิก ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.23 (SD = 0.88) 3) เครื่องแบบ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.14 (SD = 0.93) 4) ป้ายธงทิว ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.23 (SD = 0.68) 5) ป้ายสัญลักษณ์ในอาคาร ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.24
(SD = 0.69)

อภิปรายผล
วิเคราะห์สัญญะที่ปรากฏในทุนวัฒนธรรมเชิงสถาปัตยกรรมของชุมชนกาดกองต้า จังหวัดลําปางมีความสอดคล้อง
กับงานวิจัยวิทยานิพนธ์การออกแบบเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อมที่แสดงอัตลักษณ์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ก็มีการตีความเพื่อค้นหาการ
ประกอบสร้างความหมายกันตั้งแต่ระดับความหมายของคําและภาษา อันเป็นรูปสัญญะที่จะผูกโยงไปถึงความหมายสัญญะ เช่น
“กาฬ” แปลว่า “ดํา” “สินธุ์” แปลว่า “น้ํา” กาฬสินธุ์จึงแปลว่า “น้ําดํา” ก่อนที่จะได้ชิ้นงานออกแบบเรขศิลป์ที่แสดงอัตลักษณ์
ของจังหวัดกาฬสินธุ์ (สืบศิริ แซ่ลี้, 2557) เช่นเดียวกับการใช้ภาพลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของนครราชสีมาในงานออกแบบของ
บรรจุภัณฑ์ สร้างแรงจูงใจอย่างมีประสิทธิภาพต่อการรับรู้ จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้อาศัยอยู่ในจังหวัด มีความรู้ ความเข้าใจ และ
จดจําเอกลักษณ์ของจังหวัดได้เป็นอย่างดี (ทิพวรรณ มะโฮงคํา, 2555) ในขณะที่ระดับการศึกษาก็มีส่วนสําคัญ ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับปริญญาตรี จึงมีนัยว่าเพศหญิงให้ความสนใจเรื่องการท่องเที่ยว โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับชุมชนที่มีที่มาหรือเรื่องราว
ประกอบเป็นภูมิหลัง อีกทั้ง การที่มีการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี เชื่อมโยงไปถึงนักท่องเที่ยวเพศหญิงที่ให้ความสนใจต่อ
การศึกษามากกว่า ส่งผลต่อการรับรู้เรื่องงานออกแบบอัตลักษณ์องค์กร องค์ประกอบของการท่องเที่ยว การทําแบรนด์ และการ
จับจ่ายสินค้าของที่ระลึกของชุมชนเกี่ยวโยงกับอัตลักษณ์ของชุมชน ขณะที่ความถี่ในการมาเดินค่อนข้างมากจึงมีผลต่อการรับรู้
การออกแบบอัตลักษณ์องค์กรของชุมชนกาดกองต้า จังหวัดลําปาง ง่ายขึ้น ในงานวิจัยการศึกษาอัตลักษณ์ท้องถิ่นประจํา
ภาคเหนือตอนล่างเพื่อการออกแบบเรขศิลป์บนบรรจุภัณฑ์ของที่ระลึก เส้นสายที่ได้มาในงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ มีความ
เชื่อมโยงกับ ความกระเพื่อมไหวของสายน้ําสะท้อนถึงลักษณะทางกายภาพอันเป็นอัตลักษณ์อันหนึ่งของพื้นที่ในงานวิจัย คือ
ภาคเหนือตอนล่างที่มีน้ําท่าอุดมสมบูรณ์ เป็นต้นกําเนิดของความเจริญเติบโต (ทินวงษ์ รักอิสสระกุล, ธัญญธร อินทร์ท่าฉา,
2556) หรือ การศึกษาและพัฒนารูปแบบอัตลักษณ์ล้านนาเพื่อใช้ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ล้านนา ก็มีการอ้างอิง
และสื่อถึงความหมายสัญญะประวัติศาสตร์ ประเพณี การแต่งกาย ลวดลายของสิ่งประดับทางสถาปัตยกรรมที่สะท้อนถึงอัต
ลักษณ์ของทางล้านนา (ศรีชนา เจริญเนตร, ศิลปกรรมสาร, 2554) รวมทั้ง งานวิจัย สัญวิทยา: การถอดรหัสและการประยุกต์อัต
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ลักษณ์ไทยเพื่อเป็นแนวทางการออกแบบ ที่เน้นแนวทางการใช้สัญวิทยาเชิงประวัติศาตร์ เป็นส่วนสําคัญในการอธิบาย การเกิด
รูปสัญญะและความหมายสัญญะ ช่วยในการค้นหาและกําหนดทิศทางการใช้รูปสัญญะ (สันต์ สุวัจฉราภินันท์ ทวีศักดิ์ เกียรติวีระ
ศักดิ์ และ รัฏฐา ฤทธิศร, 2555) ในกระบวนการออกแบบอัตลักษณ์องค์กรชุมชนกาดกองต้า จังหวัดลําปาง โดยอาศัยเทียบเคียง
แนวคิดของการออกแบบอัตลักษณ์องค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เน้นว่า ภาพลักษณ์และอัตลักษณ์คือภาพรวมของ
บริบททั้งหมด จึงมีความเป็นนามธรรมสูงจึงต้องใช้ภาพตัวแทนที่เป็นรูปธรรมเพื่อเกิดการรับรู้ทางลัดและเข้าใจร่วมกันเร็วขึ้น
(ประชิด ทิณบุตร, 2556) ในงานวิจัยในหนังสือ อัตลักษณ์ไทย ทุนความคิด ทุนสร้างสรรค์ ระบุว่าภาคเหนือเป็นพื้นที่เต็มไปด้วย
ภูเขาและที่ราบสูง มีลําน้ํามาก โดยเฉพาะที่จังหวัดแพร่และจังหวัดลําปาง ภาคเหนือจึงนับว่ามีทุนทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่
อุดมและหลากหลายและ ลักษณ์ต้องมีการสร้างภาพตัวแทนเพื่อบอกว่าตัวเราคือใคร

ข้อเสนอแนะ
1. กรอบทฤษฎีในการออกแบบอัตลักษณ์องค์กรชุดนี้ แม้ว่าจะไม่ได้เป็นงานออกแบบที่อาศัยทฤษฎีสัญศาสตร์เพียงชิ้น
เดียว มีงานวิจัยก่อนหน้าอีกหลายชิ้นที่อาศัยทฤษฎีแบบเดียวกันหรือใกล้เคียง การออกแบบอัตลักษณ์องค์กรชุมชนกาดกองต้า
จังหวัดลําปางนี้ ได้ลงรายละเอียดเพิ่มเติมถึงที่มาของทุนวัฒนธรรม โดยเฉพาะ Habitus ซึ่งเป็นทุนที่ติดตัวมาแต่กําเนิด เป็นที่มา
ของสัญญะที่นักออกแบบสามารถนํามาใช้เป็นปัจจัยสําคัญอีกอันหนึ่ง ที่จะช่วยเพิ่มมุมมอง ในการสกัดเอาคุณค่า ความหมายใน
มิติทางวัฒนธรรมมาต่อยอดเป็นงานในเชิงสร้างสรรค์อื่น ๆ ได้อีก
2. ผลงานออกแบบที่ได้มา คณะกรรมการและสมาชิกของชุมชนกาดกองต้า จังหวัดลําปาง สามารถนําไปต่อยอดในเชิง
สร้างสรรค์ได้ เช่น การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการนําไปใช้ในเชิงเศรษฐกิจของชุมชน ซึ่งอาจจะเป็น ส่วนหนึ่งของสินค้า
ของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ผลิตและจําหน่ายโดยชุมชนต่อนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน เป็นการตอบโจทย์ปัญหาในการวิจัย จากการ
ที่ชุมชนฯ ได้รับการฟื้นฟูให้กลับฟื้นคืนมามีชีวิตชีวาเป็นสร้างแบรนด์ อย่างหนึ่ง
3. งานวิจัยนี้ แม้ว่าจะมีข้อเสนอแนะจากนักท่องเที่ยวคือ สีอัตลักษณ์ที่เน้นความเป็นจีนไปบ้างนั้น เป็นเรื่องของการ
รับรู้ตามหลักของสัญญะในเชิงทัศนะซึ่งถือว่าเป็นความคิดเห็นในเชิงสากลที่ผู้คนหลากหลายจะมองเห็นแตกต่างกันไป ทั้งการให้
ความหมาย การให้คุณค่า การต่อรองความหมาย เพราะเพียงแค่สีแต่ละสี แต่ละบริบทก็มีความหมายไม่เหมือนกันแล้ว
4. จากการเปรียบเทียบกับการสร้างอัตลักษณ์ถนนคนเดินหลายแห่งซึ่งมีทุนวัฒนธรรมแตกต่างกัน พบว่า เนื่องจาก
จังหวัดพิษณุโลกเป็นจังหวัดขนาดกลาง มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมเป็น จํานวนมาก มีทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดย
เปรียบเทียบจากการรับรู้ของนักท่องเที่ยวที่เคยไปเดินถนนคนเดินท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ถนนคนเดินเชียงราย ซึ่งเป็นจังหวัด
ขนาดใหญ่ในแง่ของความนิยมและกําลังซื้อ รวมทั้งตลาดน้ําอัมพวาและตลาดสามชุกซึ่งต่างก็มีอัตลักษณ์เป็นฉากหลัง ชี้ว่า พระ
พุทธชินราช เป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นเป็นอันดับหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนึกถึง รองลงมาคือ พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช อุทยานแห่งชาติ น้ําตก กล้วยตาก และก๋วยเตี๋ยวห้อยขา ชี้ว่าขณะที่ ถนนคนเดินเส้นใหม่ของจังหวัดพิษณุโลกแม้ว่ามี
ความน่ารื่นรมย์ แต่ก็ยังขาดการเชื่อมโยงกับอัตลักษณ์ของจังหวัด มิติทางวัฒนธรรม เช่น การแสดงดนตรีมังคละ การแสดงของ
ชมรมไก่ชนพระนเรศวร ทั้งนี้ ฉากหลังซึ่งถือเป็นอัตลักษณ์ของถนนคนเดินมีผลต่อการรับรู้ของนักท่องเที่ยวในเชิงของความนิยม
การใช้สอย แม้ถนนคนเดินมีทั้งลักษณะคล้ายกับตลาดนัดหลายประการ แต่ความแตกต่างคือถนนคนเดินผนวกและผสาน
กิจกรรมที่มีอัตลักษณ์ของชุมชนและเมือง เช่น ภูเก็ต และกาดกองต้า ใช้ถนนอันเป็นฉากเล่าเรื่องเมืองในเชิงประวัติศาสตร์
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การจัดการแสดงพื้นบ้าน การส่งเสริมกิจกรรมสังคมผสมผสานแก่คนหลากเพศ หลายกลุ่มหลาย
วัย ทําให้กิจกรรมของถนนคนเดินดําเนินไปได้เรื่อย ๆ จํานวนวันปิดเปิดหรือจํานวนนักท่องเที่ยวไม่แกว่งมาก โดยสรุปว่า สิ่งที่
ถนนคนเดินสร้างแก่เมือง คือ อัตลักษณ์ของวิถีชีวิตเมืองที่สามารถขายเป็นมูลค่าเพิ่มทั้งทางเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรม
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1

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาเอกลักษณ์ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสําหรับจังหวัดนครสวรรค์
2) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสําหรับจังหวัดนครสวรรค์ 3) เพื่อประเมินต้นแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสําหรับจังหวัด
นครสวรรค์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ กลุ่มที่ 1 ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 คน กลุ่มที่ 2 การสุ่มแบบบังเอิญกับกลุ่มตัวอย่าง
25 คน และกลุ่มที่ 3 ใช้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 60 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและ
แบบสอบถาม ความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้านกระบวนการผลิตของที่ระลึก ด้านเอกลักษณ์
ศิลปะและวัฒนธรรม ของจังหวัดนครสวรรค์ โดยสอบถามความพึงพอใจด้านการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสําหรับ
จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อนําไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง โดยนําเสนอแบบร่างทั้งหมด 2 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
: ประเพณีท้องถิ่น งานประเพณี แห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ําโพ และงานแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน ชุดที่ 2 เอกลักษณ์ทาง
ธรรมชาติ : สถานที่สําคัญ บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์และสะพานเดชาติวงศ์ ผลการวิจัย พบว่า ชุดที่ 1 เอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรม ชุดมังกร ในรูปแบบพวงกุญแจที่เน้นความน่ารักทําจากเรซิ่นเป็นแบบร่างที่ผู้เชี่ยวชาญ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก และชุดแข่งขันเรือยาว ในรูปแบบที่เป็นพวงกุญแจรูปไม้พายและฝีพาย ทําจากเรซิ่น เป็นแบบร่างที่ผู้เชี่ยวชาญ มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก ชุดที่ 2 เอกลักษณ์ทางธรรมชาติและสถานที่สําคัญ ชุดปลาเสือตอจากบึงบอระเพ็ด ในรูปแบบที่ติดตู้เย็น
เน้นลักษณะ ปลาเสือตอแบบน่ารัก อารมณ์ดี เป็นแบบร่างที่ผู้เชี่ยวชาญ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ชุดสะพานเดชาติวงศ์
ในรูปแบบที่ทับกระดาษ ป้ายหลักกิโลเมตร แสดงถึงจุดสิ้นสุดภาคกลางประตูสู่ภาคเหนือเป็นแบบร่างที่ผู้เชี่ยวชาญมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก ให้ทําการผลิตเป็นต้นแบบของที่ระลึกจริง ทั้ง 4 รูปแบบ จากนั้นนํามาประเมินต้นแบบผลิตภัณฑ์กับกลุ่ม
ตัวอย่าง ในด้านความสะดวกและความแข็งแรงในการใช้งานของที่ระลึก ด้านการสื่อถึงความเป็นเอกลักษณ์ ด้านความสวยงาม
และด้านความประหยัดและประโยชน์ใช้สอย ผลประเมินโดยรวมทุกด้าน แปรผลได้ ดังนี้ ชุดมังกร มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ที่ระดับ ( x =3.48, S.D=0.68) ชุดแข่งขันเรือยาว มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ที่ระดับ ( x
=3.47, S.D=0.60) ชุดปลาเสือตอ มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ที่ระดับ ( x =3.42, S.D=0.72) และชุดหลัก
กิโลเมตร มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ที่ระดับ ( x =3.43, S.D=0.74)ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ผลของงานวิจัย
สามารถนําไปพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสําหรับจังหวัดนครสวรรค์ และจัดอบรมต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มอาชีพใน
โอกาสต่อไปได้
คําสําคัญ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก การสร้างมูลค่าเพิ่ม ของที่ระลึกจังหวัดนครสวรรค์
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ABSTRACT
The purposes of this research were: 1) to study the identity of Nakhon Sawan 2) to develop the
souvenirs products of Nakhon Sawan and 3) to evaluate the prototypes of souvenirs form Nakhon Sawan.
The sample used in this study is the first expert group of five people at two random chance to sample 25
and the third group a sample of 60 people. The tools used in the interviews and questionnaires, satisfaction
of product design experts. Process souvenirs the identity Art and culture of the Nakhon Sawan Satisfaction
questionnaires for the development of the product form from souvenirs of Nakhon Sawan. To test the
sample. Presenting have two sets of sketch design, the first about Cultural identity: has Chinese New Year
traditions, and Long Boat Race for Championship. The second about identity natural has Bueng Boraphet
place, and the bridge Dechatiwong at Nakhon Sawan.The results showed that cultural identity, Set of 1
about style the Dragon in key chains. That focuses on the cuteness made of resin as sketch design for the
expert, has satisfaction at a high level. And the second are Long Boat Race for In the form of a Keychain
spatula and paddlers made of resin as sketch design for the expert, has satisfaction at a high level. Set of 2
and natural uniqueness landmarks. The Tiger Fish fish of Bueng Boraphet. In a fridge. Highlight the
characteristics fish and tiger Cute as a draft expert. Satisfaction at a high level. The bridge Dechatiwong The
media with paperweight Sign Highway. Indicate the end Central Region Gateway to the North an expert draft
satisfaction at a high level. To produce a prototype of a true souvenirs all four forms. Next, evaluated the
prototype product. With samples in the comfort and strength, for use the souvenir product, for show about
the identity, aesthetic and economical and functionality. Evaluation of the overall satisfaction was moderate
and four forms as the specified criteria. The findings could lead to the development of product form of a
memorial for the province. Extension products and training to the group the opportunity to have a career .
Keywords: Souvenir product development, Creating value added, souvenirs of Nakhon Sawan.

บทนํา
เอกลักษณ์ของท้องถิ่น เป็นการแสดงลักษณะพิเศษจากสิ่งที่ปรากฏเด่นชัดของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง สิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือ
สถานที่ใดสถานที่หนึ่ง ซึ่งมีความโดดเด่นเฉพาะด้าน หรือเฉพาะสังคมที่ไม่เหมือนกับที่อื่น ประมาณได้จากที่มีอยู่ทั้งทางธรรมชาติ
และวัฒนธรรม (คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุฯ 2542, หน้า 247) นครสวรรค์เป็นจังหวัดหนึ่งของ
ประเทศไทย ซึ่งมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน จนทําให้ผู้คนทั่วไปรู้จักนครสวรรค์ตามสมญานามต่างๆ
อาทิ “เมืองสี่แคว” “เมืองปากน้ําโพ” และ“ประตูสู่ภาคเหนือ” นอกจากนี้นครสวรรค์ยังมีสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยว ทั้งแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่สวยงาม โบราณสถาน และงานประจําปีที่ขึ้นชื่อซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี ไม่ว่าจะเป็นบึงบอระเพ็ด อุทยาน
นกน้ํา ต้นแม่น้ําเจ้าพระยา เขาหน่อ-เขาแก้ว หรืองานประเพณีเชิดสิงโต แห่มังกร ในเทศกาลตรุษจีน จึงมีคําขวัญประจําจังหวัด
“เมืองสี่แคว แห่มังกร พักผ่อนบึงบอระเพ็ด ปลารสเด็ดปากน้ําโพ”เนื่องจากนครสวรรค์เป็นชุมชนเก่าแก่ชุมชนหนึ่ง ชาวบ้านจึงมี
ภูมิปัญญาของตนเองที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษและค้นพบด้วยตนเองมากมายหลายด้าน เช่น การทําเครื่องปั้นดินเผา
ของชุมชนบ้านมอญ การแกะสลักงาช้างของชุมชนพยุหะคีรี และการทําเรือจําลองโบราณของชุมชนตาคลี สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นภูมิ
ปัญญาที่สืบทอดกันมาและเป็นอาชีพหลักในปัจจุบันทั้งสิ้น มีทั้งที่ทําเป็นของใช้ขนาดใหญ่ ขนาดกลางและไปจนถึงของที่ระลึก
ขนาดเล็ก ซึ่งเอกลักษณ์ของจังหวัดนครสวรรค์เหล่านี้ สามารถนําไปประยุกต์หรือสร้างสรรค์เป็นงานของที่ระลึกได้จํานวนมาก
สร้างรายได้ให้กับตนเอง ชุมชน และจังหวัดนครสวรรค์ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ผลงานของที่ระลึกต่างๆยังสะท้อนถึงภูมิปัญญา
วิถีชีวิต ตลอดจนประเพณีอันดีงามที่สืบต่อกันมาของชาวจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเผยแพร่และร่วมกันอนุรักษ์สืบไป
กลไกการสร้างผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกไม่ได้มีเพียงแค่ในชุมชน แม้แต่สถานศึกษาก็ยังมีการบรรจุรายวิชาการออกแบบ
ผลิตภัณ ฑ์ของที่ระลึกไว้ในหลักสูตรการศึก ษาในทุกระดับ แต่อาจจะมีการใช้ ชื่อวิช าที่แ ตกต่า งกัน ไป เพราะการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเป็นพื้นฐานสําหรับนักออกแบบและนักศิลปะทั้งหลาย โดยเริ่มจากความถนัดความสนใจ ไปจนถึงการ
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แก้ไขโจทย์ปัญหาทางการตลาด สาขาวิชาการออกแบบ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ เป็นสถาบันหนึ่งที่มีการบรรจุรายวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกลงไปในหลักสูตร ในลักษณะการ
บูรณาการการเรียนการสอนกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกเสรี เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
ของที่ระลึกในชุมชน ให้สามารถมีพื้นที่จําหน่ายในตลาดของที่ระลึกได้ กอปรกับการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนที่จะมี
การแลกเปลี่ยนทั้งทางสินค้า บริการ และวัฒนธรรม ดังนั้น การพัฒนาและสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสําหรับจังหวัด
นครสวรรค์ จึงเป็นการเตรียมพร้อมและมีความสําคัญในการปรับปรุง เสริมสร้างความเข้มแข็งในการนําเสนอเอกลักษณ์และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นนครสวรรค์ สนับสนุนกลไกการพัฒนา การออกแบบสินค้าในระดับพื้นที่ให้มีมูลค่าเพิ่มจากเดิม ทั้งด้านราคา
ภาพลักษณ์ และประโยชน์ใช้สอย เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมพัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคม เป็นการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วย
ความเสมอภาค เป็นธรรม และเกิดภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอีกทั้งยังส่งเสริมด้านเอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรมประจําชาติเพื่อ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่ตลาดโลกได้อีกด้วย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาเอกลักษณ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก สําหรับจังหวัดนครสวรรค์
2. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสําหรับจังหวัดนครสวรรค์
3. เพื่อประเมินต้นแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสําหรับจังหวัดนครสวรรค์

ขอบเขตของการวิจัย
ในการพัฒนาและสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสําหรับจังหวัดในครั้งนี้ ผู้วิจัยกําหนดขอบเขตตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.ขอบเขตในการศึกษาเอกลักษณ์เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสําหรับจังหวัดนครสวรรค์
โดยแบ่งรายละเอียดการดําเนินการวิจัย ได้แก่
1.1 กรอบแนวความคิดของการวิจัย
เอกลักษณ์ท้องถิ่น เป็นการแสดงลักษณะพิเศษ จากสิ่งที่ปรากฏอย่างเด่นชัดของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง สิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือ
สถานที่ใดสถานที่หนึ่ง ซึ่งมีความโดดเด่นเฉพาะด้าน หรือเฉพาะสังคมที่ไม่เหมือนกับที่อื่น ประมาณได้จากสิ่งที่มีอยู่ทั้งทาง
ธรรมชาติและทางวัฒนธรรม (คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุฯ,2542,หน้า 247) ซึ่งจําแนกออกเป็น 2
ประเภท คือ เอกลักษณ์ทางธรรมชาติ และ เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
1.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเอกลักษณ์เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสําหรับจังหวัดนครสวรรค์
โดยผู้เชี่ยวชาญ 5 คน ที่มีความรู้ ความชํานาญและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้านเอกลักษณ์
ศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วย
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ ทองทรัพย์ อาจารย์ประจําสาขาวิชาการออกแบบ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2) นายจิระทัศน์ ดาวสมบูรณ์ อาจารย์ประจําสาขาวิชาการออกแบบ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
3) นายปริญญา จั่นเจริญ นักวิชาการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
4) นายสิทธิชัย ทองธรรมชาติ เจ้าของธุรกิจส่วนตัว ร้านจํ าหน่ายของที่ระลึกนครสวรรค์ อําเภอเมือง จัง หวัด
นครสวรรค์
5) นางสาวกัญญาณัฐ แป้นพัด เจ้าของธุรกิจส่วนตัว ร้านจําหน่ายของที่ระลึกจังหวัดนครสวรรค์ อําเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์
1.3) ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาเอกลักษณ์เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสําหรับจังหวัดนครสวรรค์ คือ เอกลักษณ์ทาง
ธรรมชาติ และ เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ของจังหวัดนครสวรรค์
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2.ขอบเขตในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสําหรับจังหวัดนครสวรรค์
โดยแบ่งรายละเอียดการดําเนินการวิจัย ได้แก่
2.1) กรอบแนวความคิดของการวิจัย
การออกแบบผลิตภัณฑ์มีปัจจัยมากมายที่นักออกแบบที่ต้องคํานึงถึง ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
สําหรับจังหวัดนครสวรรค์ครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกใช้กรอบแนวความคิดโดยยึดตามหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นตัวกําหนด
องค์ประกอบของงานออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่สําคัญ ได้แก่
1) ความสะดวกและความแข็งแรงในการใช้งาน
2) ด้านการสื่อถึงความเป็นเอกลักษณ์
3) ด้านความสวยงาม
4) ด้านความประหยัดและประโยชน์ใช้สอย
2.2) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสําหรับจังหวัดนครสวรรค์ คือผู้เชี่ยวชาญ 5
คน ที่ มีความรู้ ความชํานาญและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการออกแบบผลิ ตภั ณฑ์ ด้า นเอกลักษณ์ ศิลปะและ
วัฒนธรรมของจังหวัดนครสวรรค์ และประชาชนทั่วไป 20 คน รวมทั้งสิ้น จํานวน 25 คน
2.3) ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ใช้ศึกษา ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสําหรับจังหวัดนครสวรรค์ คือ รูปแบบของภาพร่าง
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากเอกลักษณ์ของจังหวัดนครสวรรค์รูปแบบต่างๆ
3. ขอบเขตในการประเมินต้นแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสําหรับจังหวัดนครสวรรค์
3.1) กรอบแนวความคิดของการวิจัย
การออกแบบผลิตภัณฑ์มีปัจจัยมากมายที่นักออกแบบที่ต้องคํานึงถึง ในการประเมินต้นแบบผลิตภัณฑ์ของที่
ระลึกสําหรับจังหวัดนครสวรรค์ครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกใช้กรอบแนวความคิดโดยยึดตามหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ ในปัจจัยที่
สามารถควบคุมและประเมินผลได้ ได้แก่
1) ความสะดวกและความแข็งแรงในการใช้งาน
2) ด้านการสื่อถึงความเป็นเอกลักษณ์
3) ด้านความสวยงาม
4) ด้านความประหยัดและประโยชน์ใช้สอย
3.2) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินต้นแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสําหรับจังหวัดนครสวรรค์ คือ
ประชาชนทั่วไป จํานวน 60 คน
3.3) ตัวแปรที่ศึกษา
ตัว แปรที่ใช้ศึก ษา ในการประเมินต้น แบบผลิตภัณ ฑ์ข องที่ ระลึ ก สําหรับ จัง หวัดนครสวรรค์ คือ ต้น แบบ
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากเอกลักษณ์ของจังหวัดนครสวรรค์รูปแบบต่าง ๆ

วิธีดําเนินการวิจัย
การพัฒนาและสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสําหรับจังหวัดในครั้งนี้ เพื่อให้ได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดผู้วิจัยได้ดําเนินการวิจัย โดยแบ่งรายละเอียดตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
1. การศึกษาเอกลักษณ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก สําหรับจังหวัดนครสวรรค์
ในขั้นตอนการศึกษาเอกลักษณ์ของจังหวัดนครสวรรค์นั้น ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์แบบ
มีโครงสร้างคําถาม และแบบสอบถามเกี่ยวกับ เอกลักษณ์ของจังหวัดนครสวรรค์ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่มีค วามชํา นาญและ
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้านเอกลักษณ์ ศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัดนครสวรรค์ จํานวน
5 คน โดยศึกษาจากกรอบแนวความคิดด้านเอกลักษณ์ท้องถิ่นของจังหวัดนครสวรรค์ 2 ประเภท คือ เอกลักษณ์ทางธรรมชาติ
และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม แล้วนํามาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เป็นตารางความถี่ ของผู้เชี่ยวชาญ 5 คน เพื่อสรุปข้อมูลด้าน
เอกลักษณ์ของจังหวัดนครสวรรค์ ทั้ง 2 ประเภท
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ภาพ 1 ภาพเอกลักษณ์ทางธรรมชาติ : สะพานเดชาติวงศ์ จังหวัดนครสวรรค์
ที่มา : http://phitchay.blogspot.com/

ภาพ 2 ภาพเอกลักษณ์ทางธรรมชาติ : ปลาเสือตอ พบมากที่บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์
ที่มา : http://www.manager.co.th/Travel/

ภาพ 3 ภาพเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม : ขบวนแห่มังกรทอง ในงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ําโพ
ที่มา : http://www.l3nr.org/posts/
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ภาพ 4 ภาพเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม : งานประเพณีการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน จังหวัดนครสวรรค์
ที่มา : http://www.allthaievent.com/event/
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสําหรับจังหวัดนครสวรรค์
ในขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสําหรับจังหวัดนครสวรรค์นั้น ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการวิจัย คือ
แบบสอบถามความพึงพอใจในแบบร่างของที่ระลึกสําหรับจังหวัดนครสวรรค์ ทั้ง 2 ประเภท กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน
และประชาชนทั่วไป 20 คน รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 25 คน โดยศึกษาจากกรอบแนวความคิด การออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่
ระลึก ได้แก่ 1) ความสะดวกและความแข็งแรงในการใช้งาน 2) ด้านการสื่อถึงความเป็นเอกลักษณ์ 3) ด้านความสวยงาม 4)
ด้านความประหยัดและประโยชน์ใช้สอย แล้วนํามาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ เพื่อสรุปแบบร่างของแต่ละด้าน นําไปสร้างต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนครสวรรค์ ทั้ง 2 ประเภท

ภาพ 5 ภาพการร่างแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก สําหรับจังหวัดนครสวรรค์ : ชุดปลาเสือตอ
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ภาพ 6 ภาพการร่างแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก สําหรับจังหวัดนครสวรรค์ : ชุดมังกร

ภาพ 7 ภาพผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบทั้ง 2 ท่าน ประเมินแบบร่างผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสําหรับจังหวัดนครสวรรค์
3 การประเมินต้นแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสําหรับจังหวัดนครสวรรค์
ในขั้นตอนการประเมินต้นแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสําหรับจังหวัดนครสวรรค์นั้น ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการวิจัย คือ
แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อต้นแบบของที่ระลึกสําหรับจังหวัดนครสวรรค์ ทั้ง 2 ประเภท กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชน
ทั่วไป จํานวน 60 คน โดยศึกษาจากกรอบแนวความคิดซึ่งยึดตามหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ ในปัจจัยที่สามารถควบคุมและ
ประเมินผลได้ ได้แก่ 1) ความสะดวกและความแข็งแรงในการใช้งาน 2) ด้านการสื่อถึงความเป็นเอกลักษณ์ 3) ด้านความ
สวยงาม 4) ด้านความประหยัดและประโยชน์ใช้สอย แล้วนํามาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ สรุป และอภิปรายผลการวิจัยต่อไป

สรุปผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาเอกลักษณ์ในการพัฒนาผลิตภั ณ ฑ์ของที่ระลึ ก สํา หรั บ จัง หวัดนครสวรรค์
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสําหรับจังหวัดนครสวรรค์ และเพื่อประเมินต้นแบบผลิตภัณฑ์ของระลึกสําหรับจังหวัด
นครสวรรค์ การสรุปผลผู้วิจัยจําแนกเป็นหัวข้อ ดังนี้
1. ผลการศึกษาเอกลักษณ์ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก สําหรับจังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งทางด้านธรรมชาติและทางวัฒนธรรม ด้านเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม :
ประเพณีท้องถิ่น ได้แก่ ประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ ปากน้ําโพ และประเพณีแข่งขันเรือยาวพระราชทาน แนวความคิดในการ
ออกแบบ นําลักษณะเด่นที่สําคัญของงาน ได้แก่ มังกรทอง มาประยุกต์ใช้ ในการร่างแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก และนําลักษณะ
ที่สําคัญของงานประเพณีแข่งเรือมาเป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนาของที่ระลึก ได้แก่ เรือ ฝีพาย และไม้พาย ด้าน
46

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560
__________________________________________________________________________________________
เอกลักษณ์ทางธรรมชาติ : สถานที่ทางธรรมชาติและสถานที่สํา คัญ ได้แ ก่ บึงบอระเพ็ด สะพานเดชาติวงศ์ แนวคิดในการ
ออกแบบ เป็นการนําเอาเอกลักษณ์ต่าง ๆ อันแสดงถึงบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ ปลาเสือตอ มาใช้ในการสร้างแบบ
ร่างเพื่อสื่อถึงบึงบอระเพ็ด และนําเอาเอกลักษณ์ต่าง ๆ อันแสดงถึงสะพานเดชาติวงศ์ จังหวัดนครสวรรค์ มาใช้ในการสร้างแบบ
ร่างเพื่อสื่อถึงสะพาน เช่น หลักกิโลเมตร จุดสิ้นสุดภาคกลาง อันเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของจังหวัดนครสวรรค์ มาประยุกต์กับ
ของที่ระลึกสําหรับจังหวัดนครสวรรค์
2. ผลการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก สําหรับจังหวัดนครสวรรค์
ผลการพัฒนาและสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสําหรับจังหวัดนครสวรรค์ ผู้วิจัยได้สร้างแบบร่างผลิตภัณฑ์
ของที่ระลึกขึ้นจากผลของการศึกษาด้านเอกลักษณ์ของจังหวัดนครสวรรค์ โดยศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ ได้แบบร่างในการพัฒนา
จํานวน 4 รูปแบบ ดังนี้

ภาพ 8 ภาพแบบร่างผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสําหรับจังหวัดนครสวรรค์ ที่ได้รับการคัดเลือก
ชุดมังกร ชุดงานแข่งเรือ ชุดปลาเสือตอ และชุดป้ายหลักกิโลเมตร ตามลําดับ
3. ผลการประเมินต้นแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสําหรับจังหวัดนครสวรรค์
การวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินต้นแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสําหรับจังหวัดนครสวรรค์ ผลการวิจัย พบว่า ในการ
ประเมินความพึงพอใจในรูปแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก สําหรับจังหวัดนครสวรรค์ จํานวน 60 คน ประเมินผลรูปแบบผลิตภัณฑ์
ของที่ระลึกสําหรับจังหวัดนครสวรรค์ รายด้านทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความสะดวกและความแข็งแรง ในการใช้งานของที่ระลึก
ด้านการสื่อถึงความเป็นเอกลักษณ์ ด้านความสวยงาม และด้านความประหยัดและประโยชน์ใช้สอย จํานวน 4 รูปแบบ

ภาพ 9 ภาพต้นแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสําหรับจังหวัดนครสวรรค์ : ชุดมังกร
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ภาพ 10 ภาพต้นแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสําหรับจังหวัดนครสวรรค์ : ชุดงานแข่งเรือ

ภาพ 11 ภาพต้นแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสําหรับจังหวัดนครสวรรค์ : ชุดปลาเสือตอ

ภาพ 12 ภาพต้นแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสําหรับจังหวัดนครสวรรค์ : ชุดป้ายหลักกิโลเมตร (สะพานเดชาติวงศ์)
ผลของการประเมินต้นแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกทั้ง 4 รูปแบบ พบว่า รูปแบบชุดมังกร มีผลรวมความพึงพอใจในทุก
ด้านอยู่ในระดับปานกลาง รูปแบบชุดแข่งขันเรือยาว มีผลรวมความพึงพอใจในทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง รูปแบบชุดปลาเสือ
ตอ (บึงบอระเพ็ด) มีผลรวมความพึงพอใจในทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง และรูปแบบชุดหลักกิโลเมตร (สะพานเดชาติวงศ์)
มีผลรวมความพึงพอใจในทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่ได้กําหนดไว้ โดยมีรายละเอียด ดังตาราง 1
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ตาราง 1 แสดงผลการประเมินรูปแบบการพัฒนาและสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสําหรับจังหวัดนครสวรรค์ เป็นรายด้าน
ของกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 60 คน
ด้าน
1. ด้านความสะดวกและความแข็งแรง ในการใช้งาน
ของที่ระลึก
1.1 รูปแบบของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกง่ายต่อการใช้งาน
1.2 ขนาดของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเหมาะสมกับการใช้งาน
1.3 วัสดุที่ใช้ทําผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกมีความแข็งแรง
1.4 ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกง่ายต่อการพกพา
ผลรวมด้านที่ 1
2. ด้านการสื่อถึงความเป็นเอกลักษณ์
2.1 รูปแบบของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสื่อถึงศิลปะ
และวัฒนธรรมท้องถิ่น
2.2 รูปแบบของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสื่อถึงเอกลักษณ์
ของจังหวัดนครสวรรค์
2.3 วัตถุดิบที่ใช้ทําผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเป็นวัตถุดิบ
ที่มีในท้องถิ่น
2.4 กระบวนการผลิตสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นได้
ผลรวมด้านที่ 2
3. ด้านความสวยงาม
3.1 รูปทรงของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกมีความสวยงาม
3.2 สีของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกมีความสวยงามเหมาะสม
กับตัวผลิตภัณฑ์
3.3 ลวดลายผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกมีความสวยงาม
เหมาะสม กับตัวผลิตภัณฑ์
3.4 รูปแบบของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกโดยรวม มีความ
สวยงามและสื่อถึงเอกลักษณ์ของจังหวัดนครสวรรค์ได้
ผลรวมด้านที่ 3
ด้าน
4. ด้านความประหยัดและประโยชน์ใช้สอย
4.1 วัตถุดิบที่ใช้ทําผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกหาได้ง่ายสามารถ ใช้
วัตถุดิบอื่นทดแทนได้หลากหลายตามความเหมาะสม
4.2 กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสามารถ
ทําเป็นระบบอุตสาหกรรมได้ช่วยประหยัดเวลาได้
4.3 รูปแบบผลิตภัณฑ์ ของที่ระลึกมีประโยชน์ใช้สอย มากกว่า
1 อย่าง
4.4 ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกมีประโยชน์ใช้สอยเหมาะสมกับการใช้
งานตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้
ผลรวมด้านที่ 4
ผลรวมทุกด้าน

ชุดมังกร
̅ S.D

3.00
2.80
3.20
4.20
3.30

0.71
0.84
0.84
0.45
0.71

ชุดแข่งเรือ
̅ S.D

ชุดปลาเสือตอ
̅ S.D

ชุดหลักกิโลเมตร
̅ S.D

3.40
3.80
3.80
3.40
3.60

4.40
3.00
3.00
3.00
3.35

3.20
4.40
4.40
2.80
3.70

0.55
0.85
0.85
0.55
0.80

0.55
0.71
0.70
0.70
0.67

0.84
0.55
0.55
0.84
0.69

3.80 0.85

3.20 0.84

4.40 0.55

3.80 0.85

4.40 0.55

3.80 0.85

3.80 0.85

3.00 0.70

2.80 0.84

2.80 0.84

2.80 0.84

2.80 0.84

3.00 0.70
3.50 0.73

3.40 0.55
3.30 0.77

3.20 0.84
3.55 0.77

2.80 0.84
3.10 0.84

4.00 0.00
2.80 0.84

3.40 0.55
3.80 0.85

4.40 0.55
3.00 0.71

3.20 0.84
4.40 0.55

3.20 0.84

3.80 0.85

3.00 0.70

4.40 0.55

4.20 0.45
0.84
3.55 0.53

3.40 0.55

3.00 0.70

2.80

3.60 0.70

3.35 0.67

3.70 0.69

ชุดมังกร
̅ S.D

ชุดแข่งเรือ
̅ S.D

ชุดปลาเสือตอ
̅ S.D

ชุดหลักกิโลเมตร
̅ S.D

3.80 0.85

3.20 0.84

4.40 0.55

3.80 0.85

4.40 0.55

3.80 0.85

3.80 0.85

3.00 0.70

3.20 0.84

3.80 0.85

2.80 0.84

3.00 0.70

2.80 0.84

2.80 0.84

2.80 0.84

3.00 0.70

3.55 0.77

3.40 0.85

3.45 0.77

3.20 0.74

3.48 0.68

3.47 0.60

3.42 0.72

3.43 0.74
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ตาราง 1 ผลการประเมินรูปแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสําหรับจังหวัดนครสวรรค์ จากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 60 คน
ประเมินผลรูปแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสําหรับจังหวัดนครสวรรค์ รายด้านทั้ง 4 ด้าน จํานวน 4 รูปแบบ พบว่า
รูปแบบชุดมังกร ด้านความสะดวกและความแข็งแรง ในการใช้งานของที่ระลึก มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
( ̅ =3.30) ด้านการสื่อถึงความเป็นเอกลักษณ์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( ̅ =3.50) ด้านความสวยงาม มีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก ( ̅ =3.55) ด้านความประหยัดและประโยชน์ใช้สอย มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( ̅ =3.55) และมีผลรวมความ
พึงพอใจในทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ =3.48) เมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่ได้กําหนดไว้
รูปแบบชุดแข่งขันเรือยาว ด้านความสะดวกและความแข็งแรง ในการใช้งานของที่ระลึก มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก ( ̅ =3.60) ด้านการสื่อถึงความเป็นเอกลักษณ์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ =3.30) ด้านความสวยงาม มีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( ̅ =3.60) ด้านความประหยัดและประโยชน์ใช้สอย มีความ พึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ =3.40)
และมีผลรวมความ พึงพอใจในทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ =3.47) เมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่ได้กําหนดไว้
รูปแบบชุดปลาเสือตอ (บึงบอระเพ็ด) ด้านความสะดวกและความแข็งแรง ในการใช้งานของที่ระลึก มีความพึงพอใจอยู่
ในระดับปานกลาง ( ̅ =3.35) ด้านการสื่อถึงความเป็นเอกลักษณ์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( ̅ =3.55) ด้านความสวยงาม
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ =3.35) ด้านความประหยัดและประโยชน์ใช้สอย มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
( ̅ =3.45) และมีผลรวมความพึงพอใจในทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง( ̅ =3.42) เมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่ได้กําหนด
รูปแบบชุดหลักกิโลเมตร (สะพานเดชาติวงศ์) ด้านความสะดวกและความแข็งแรง ในการใช้งานของที่ระลึก มีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( ̅ =3.70) ด้านการสื่อถึงความเป็นเอกลักษณ์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ =3.10) ด้าน
ความสวยงาม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( ̅ =3.70) ด้านความประหยัดและประโยชน์ใช้สอย มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( ̅ =3.20) และมีผลรวมความพึงพอใจในทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ =3.43) เมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่ได้กําหนด
ผลการประเมินโดยรวมทุกด้านของทั้ง 4 รูปแบบ พบว่า ชุดมังกร มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ที่
ระดับ ( ̅ =3.48, S.D=0.68) ซึ่งมีความสอดคล้องกับความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนครสวรรค์มากที่สุด รองลงมา คือ ชุด
แข่งขันเรือยาว มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ที่ระดับ ( ̅ =3.47, S.D=0.60) ชุดหลักกิโลเมตร พึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดับปานกลาง ที่ระดับ ( ̅ =3.43, S.D=0.74) และน้อยที่สุด คือ ชุดปลาเสือตอ มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ที่ระดับ ( ̅ =3.42, S.D=0.72) ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้

อภิปรายผลการวิจัย
ผลการพัฒนาและสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสําหรับจังหวัดนครสวรรค์ ได้จําแนกเป็นหัวข้อตามวัตถุประสงค์การ
วิจัย ดังนี้ ด้านการศึกษาเอกลักษณ์ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก สําหรับจังหวัดนครสวรรค์ จากการศึกษา สามารถ
จําแนกลักษณะเอกลักษณ์ของจังหวัดนครสวรรค์ ออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม : ประเพณีท้องถิ่น ได้แก่
ประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ ปากน้ําโพและประเพณีแข่งขันเรือยาวพระราชทาน แนวความคิดในการออกแบบ นําลักษณะเด่นที่
สําคัญของงาน ได้แก่ มังกรทอง มาประยุกต์ใช้ในการร่างแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก และนําลักษณะที่สําคัญของงานประเพณีแข่ง
เรือมาเป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนาของที่ระลึก เช่น เรือ ฝีพาย และไม้พาย และด้านเอกลักษณ์ทางธรรมชาติ: สถานที่
ทางธรรมชาติและสถานที่สําคัญ ได้แก่ บึงบอระเพ็ด สะพานเดชาติวงศ์ แนวคิดในการออกแบบ เป็นการนําเอาเอกลักษณ์ต่างๆ
อันแสดงถึงบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ เช่น ปลาเสือตอ มาใช้ในการสร้างแบบร่าง เพื่อสื่อถึงบึงบอระเพ็ด และนําเอา
เอกลักษณ์ต่างๆ อันแสดงถึงสะพานเดชาติวงศ์ จังหวัดนครสวรรค์ มาใช้ในการสร้างแบบร่างเพื่อสื่อถึงสะพาน เช่น หลัก
กิโลเมตร จุดสิ้นสุดภาคกลาง อันเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของจังหวัดนครสวรรค์ มาประยุกต์กับของที่ระลึกสําหรับจังหวัด
นครสวรรค์ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาด้านเอกลักษณ์ของจังหวัดนครสวรรค์ ในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาโดย
มีส่วนร่วมของชุมชนบ้านมอญ จังหวัดนครสวรรค์ ของ รพีพัฒน์ มั่นพรม (2555,หน้า 89-91).
ในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก สําหรับจังหวัดนครสวรรค์ ทั้ง 2 ชุดผลิตภัณฑ์ คือ ชุดเอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรม : ประเพณีท้องถิ่น รูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการประเมิน ได้แก่ ชุดมังกร ที่เป็นตัวแทนของประเพณีงานแห่เจ้า
พ่อ-เจ้าแม่ปากน้ําโพและชุดแข่งขันเรือยาว โดยจะได้ผลงานออกมา 2 ชุด ชุดละ 2 รูปแบบ และชุดเอกลักษณ์ทางธรรมชาติ :
สถานที่ทางธรรมชาติ และ สถานที่สําคัญ ได้แก่ บึงบอระเพ็ด สะพานเดชาติวงศ์ โดยจําแนกเป็น ชุดปลาเสือตอ และ ชุดหลัก
กิโลเมตร (สะพานเดชา-ติวงศ์) จะได้ผลงานออกมา 2 ชุด ชุดละ 2 รูปแบบ เช่นกัน
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ผลประเมินต้นแบบผลิตภัณฑ์ของระลึก สําหรับจังหวัดนครสวรรค์ ทั้ง 2 ชุดผลิตภัณฑ์ โดยประเมินตามหลักการใน
การพัฒนารูปแบบ ในด้านความสะดวกและความแข็งแรงในการใช้ของที่ระลึก ด้านการสื่อถึงความเป็นเอกลักษณ์ ด้านความ
สวยงาม และด้านความประหยัดและประโยชน์ใช้สอย ซึ่งสอดคล้องกับ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกพื้นเมือง เพื่อการ
ท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในพื้นที่ภูเก็ต พังงา และกระบี่ ของ แสนชัย ศิริพานิช และคณะ (2547,บทคัดย่อ) ที่พบว่าในแต่ละพื้นที่จะมี
ของที่ระลึกพื้นเมืองแตกต่างกันไปตามลักษณะพื้นที่ การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ควรเน้นด้านความสวยงาม และด้านการ
ออกแบบ ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว ในการวิจัยครั้งนี้ผลของการประเมินมีทั้งระดับความพึงพอใจในระดับ
ปานกลางและระดับมาก ทําให้ทราบว่า สมมติฐานที่ตั้งไว้ในตอนแรก อาจจะมีการแปรผันกับผลของงานวิจัยในบางลักษณะ
เพราะเกณฑ์ การประเมินจะมีในหลายๆแง่มุม บางครั้งการออกแบบผลิตภัณฑ์บางประเภท อาจจะเหมาะสมหรือสอดคลองกับ
เกณฑ์การประเมินบางประการ แต่อาจจะไม่สอดคล้องในทุกๆประการ ส่งผลให้ผู้วิจัยหรือนักออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ตระหนักถึง
ความสําคัญในการออกแบบ การผลิต และกลไกของการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้น เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับ
กระบวนการวิจัยแบบบูรณาการความรู้ไปพร้อมกัน

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยในครั้งนี้ คือ รูปแบบของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก สําหรับจังหวัดนครสวรรค์ สามารถพัฒนา
รูปแบบให้เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นๆเพิ่มขึ้นอีก เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกมีความ หลากหลายที่ตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคมากขึ้น รวมทั้งการเพิ่มเติมหรือจัดหาวัสดุแปลกใหม่ หรือวัสดุท้องถิ่น เพื่อนํามาใช้สร้างงานของที่ระลึก จากความ
เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน เอกลักษณ์ของรูปทรง ลวดลาย โครงสร้าง เนื้อวัสดุพื้นบ้าน รวมทั้งเทคนิคและกรรมวิธีการผลิตแบบ
โบราณทําให้ผลิตภัณฑ์มีคุณค่ามีความ โดดเด่นของรูปแบบเฉพาะถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น ผลของงานวิจัย
ครั้งนี้สามารถนําไปพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสําหรับจังหวัดนครสวรรค์ และจัดอบรมต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่ม
อาชีพในโอกาสต่อไปได้
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาลวดลายจากโบราณสถานเมืองเพนียด จ.จันทบุรี 2) เพื่อออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสําหรับพิพิธภัณฑ์โบราณสถานเมืองเพนียด จ.จันทบุรี โดยมีการลําดับขั้นตอนตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1)
ศึกษาข้อมูลและเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ถามผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์จังหวัดจันทบุรีและโบราณสถาน
จํานวน 3 ท่าน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ที่กําหนดประเด็นการสัมภาษณ์ 2) สอบถามความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ และพัฒนางานผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ทําการประเมินการออกแบบ
จํานวน 3 ท่าน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ภาพจําลองการออกแบบประกอบกับแบบสอบถามการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่
ระลึก วิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการวิจัย พบว่าจาก
การศึกษาลวดลายจากโบราณสถานเมืองเพนียด จ.จันทบุรี ลวดลายที่เป็นจุดเด่นและเก่าแก่ที่สุด ที่ปรากฏบนทับหลังศิลปะแบบ
ถาลาบริวัติ พ.ศ.1150 เช่น ตัวมกร ครุฑยุดนาค ลายพวงมาลัยสลับกับลายพวงอุบะ สามารถนํามาใช้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะในการ
ออกแบบ ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกจํานวน 3 กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ คือ นาฬิกาแขวนผนัง กล่องใส่ของขนาดเล็ก และพวงกุญแจ จากงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้เหมาะสมกับกรรมวิธีการผลิต ในการออกแบบนาฬิกาแขวนผนัง สรุปได้ว่าภาพตัวอย่างรูปแบบ A มีค่าเฉลี่ยใน
ภาพรวมมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( ̅ = 4.66, S.D. = 0.51) ในด้านความสวยงาม ( ̅ = 4.00, S.D.= 0.70) ในด้านประโยชน์ใช้สอย
( ̅ = 4.66, S.D.= 0.51) ในด้านกรรมวิธีการผลิต และ ( ̅ = 4.66, S.D.= 0.57) ในด้านเอกลักษณ์เฉพาะ ในการออกแบบอุปกรณ์
ใส่เครื่องเขียน สรุปได้ว่าภาพตัวอย่างรูปแบบ C มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( ̅ = 4.83, S.D.= 0.40) ในด้านความ
สวยงาม ( ̅ = 4.66, S.D.= 0.50) ในด้านประโยชน์ใช้สอย ( ̅ = 4.83, S.D.= 0.40) ในด้านกรรมวิธีการผลิต และ ( ̅ = 4.33,
S.D.= 0.57) ในด้านเอกลักษณ์เฉพาะ ในการออกแบบพวงกุญแจทั้ง 3 รูปแบบ สรุปได้ว่าภาพตัวอย่างรูปแบบ A มีค่าเฉลี่ยใน
ภาพรวมมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( ̅ = 4.66, S.D.= 0.81) ในด้านความสวยงาม ( ̅ = 4.22, S.D.= 0.66) ในด้านประโยชน์ใช้สอย
( ̅ = 4.66, S.D.= 0.51) ในด้านกรรมวิธีการผลิต และ ( ̅ = 4.66, S.D.= 0.57) ในด้านเอกลักษณ์เฉพาะ
คําสําคัญ ของที่ระลึก พิพิธภัณฑ์ โบราณสถานเมือง
ABSTRACT
The objectives of this research were to investigate the design from the Historic Panead Museum in
Chanthaburi Province, and to design souvenirs for the Historic Panead Museum in Chanthaburi Province. This
research was studied and collected information by structured interview with three history experts in
Chanthaburi province and historic sites while three product design and development experts evaluated
souvenir designs and conveyed their opinions and suggestions. The instruments for the evaluation were the
design models and a questionnaire. The data from the questionnaire survey were analyzed by mean and
standard deviation. The results showed that the design from the Historic Panead Museum in Chanthaburi

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560
__________________________________________________________________________________________
Province was the most historical and distinctive design which appears on Tap Lang ThalaBoriwat art period
1150 B.E. such as Magara, KrutYut Naga and the styles of garland. These arts can create the unique souvenir
designs. The researchers have developed these unique designs into three products which were the products
of a clock, a small box and a key chain. From related researches, it can be noted that every designs should
be suitable with the production process. As the statistical results, for the clock design, it found that the
product model A had an overall average at the most level which classified as follows; the beautiful part was
( ̅ = 4.66, S.D.= 0.51), the useful part was ( ̅ = 4.00, S.D.= 0.70,) the production process part was ( ̅ = 4.66,
S.D.= 0.51) and the unique design was ( ̅ = 4.66, S.D.= 0.57), While the small box design indicated that the
product model C had an overall average at the most level which classified as follows; the beautiful part was
( ̅ = 4.83, S.D.= 0.40), the useful part was ( ̅ = 4.66, S.D.= 0.50), the production process part was( ̅ = 4.83,
S.D.= 0.40) and the unique design was ( ̅ = 4.33, S.D. = 0.57). When considering at the key chain design, it
found that the product model A had an overall average at the most level which classified as follows; the
beautiful part was( ̅ = 4.66, S.D.= 0.81), the useful part was( ̅ = 4.22, S.D.= 0.66), the production process
part was( ̅ = 4.66, S.D.= 0.51) and the unique design was ( ̅ = 4.66, S.D. = 0.57.)
Key word: Souvenir design, Museum, Historic Panead Museum

บทนํา
โบราณสถานเมืองเพนียดตั้งอยู่บนที่ลาดเชิงเขาสระบาปทางด้านทิศตะวันตก อาณาเขตครอบคลุม หมู่บ้านเพนียด
หมู่บ้านสระบาป ตําบลคลองนารายณ์ อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี สันนิษฐานจากขนาดของเมืองโบราณ และปริมาณวัตถุที่พบ
จํานวนมากและหลายยุคสมัย เมืองจันทบุรีพบหลักฐานทางโบราณคดีตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่พบบริเวณพื้นที่ทาง
ตอนเหนือ แหล่งโบราณคดีส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนเนินดินริมลําน้ํา พบเครื่องมือขวานหินขัด กําไลหิน หินลับ หินบด เครื่องปั้นดินเผา
บนพื้นที่เนินดินขนาดใหญ่ (พระครูจารุเขมากร. เอกสารประกอบการเรียนรู้ : มปป) ได้ค้นพบทับหลังแบบถาลาบริวัต 4 ชิ้นที่วัด
ทองทั่ว จังหวัดจันทบุรี ซึ่งนับว่าเป็นทับหลังขอมแบบถาลาบริวัตอย่างแท้จริง พร้อมกันนี้ยังมีทับหลังอีกชิ้นหนึ่งซึ่งรักษาอยู่หน้า
อุโบสถวัดสุปัฏนาราม จังหวัดอุบลราชธานี อาจกล่าวได้ว่าเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างศิลปขอมแบบถาลาบริวัตและสมโบร์ไพรกุก
และอาจสลักขึ้นเมื่อราว พ.ศ. 1150. (ม.จ.สุภัทรดิศ ดิศกุล, 2515 : 11-17) จากหลักฐานดังกล่าว ทําให้สันนิษฐานว่าเมืองเพนียด
อยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 - 18 มีวัฒนธรรมแบบเขมรช่วงก่อนเมืองพระนคร อีกทั่งโบราณสถานเมืองเพนียด ได้ขึ้นทะเบียน
โดยกรมศิลปากรเมื่อปี พ.ศ.2478 ลักษณะเป็นกําแพงก่อด้วยศิลาแลง กว้าง 16 เมตร ยาว 26 เมตร สูง 3 เมตร สันนิษฐานว่า
เดิมเป็นที่เมืองจันทบุรียุคแรกมีอายุไม่น้อยกว่า 1000 ปี
ในปัจจุบันได้มีการเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์โบราณสถานเมืองเพนียดเริ่มเมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2550 การจัดแสดงอยู่ใน
พื้นที่กว้างขวาง เป็นอาคารแยกที่มีทางเดินเชื่อมกับศาลาการเปรียญโอ่โถงสวยงาม การจัดแสดงแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนจัด
แสดงโบราณวัตถุเมืองเพนียด กับอีกส่วนหนึ่งเป็นโบราณวัตถุของวัด สําหรับผู้ที่ต้องการมาศึกษาหาความรู้และเป็นแหล่งการ
เรียนรู้ โบราณวัตถุ และชุมชนได้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ความสําคัญของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและสิ่งของที่มี
อยู่ในชุมชน (พระปลัดถาวร ถาวโร, 2553 :140 -143) ปัจจุบันของที่ระลึกทางการท่องเที่ยวที่มีบทบาทสําคัญยิ่ง ด้วยกลายเป็น
ค่านิยมสําหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ที่จะต้องซื้อหาสินค้าของที่ระลึกเพื่อเป็นของตนเองและของฝากญาติ
มิตรกันทุกครั้งที่มีโอกาส จึงเกิดเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่นแหล่งท่องเที่ยวบางแห่งที่มีฝีไม้ลายมือถึงกับ
กลายเป็นแหล่งผลิตขนาดใหญ่กันทั้งหมู่บ้าน รวมทั้งเป็นแหล่งขายปลีกขายส่ง และเป็นแหล่งท่องเที่ยวในตัว (ประเสริฐ ศีลรัตนา,
2531:64-65 )
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาและออกแบบของที่ระลึกสําหรับพิพิธภัณฑ์สําหรับโบราณสถานเมืองเพนียด จ.
จันทบุรี เพื่อเป็นแนวทางที่ชุมชนมีความต้องการที่จะได้ความรู้ ทักษะในการจัดทําของที่ระลึกสําหรับนักท่องเที่ยว และช่วยเสริม
ภาพลักษณ์ คุณค่าของวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ความสําคัญของประวัติศาสตร์ท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์
ประวัติศาสตร์ผ่านทางของที่ระลึกโดยยังคงรักษาไว้ซึ่งเค้าโครงเดิมของลวดลายและศิลปะเฉพาะของโบราณสถานเมืองเพนียด
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาลวดลายจากโบราณสถานเมืองเพนียด จ.จันทบุรี
2. เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสําหรับพิพิธภัณฑ์โบราณสถานเมืองเพนียด จ.จันทบุรี

วิธีดําเนินงานวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 เพื่อศึกษาลวดลายจากโบราณสถานเมืองเพนียด จ.จันทบุรี
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ได้ แ ก่ แบบสั ม ภาษณ์ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ เ ชี่ ย วชาญด้ า นประวั ติ ศ าสตร์ จั ง หวั ด จั น ทบุ รี แ ละ
โบราณสถาน จํานวน 3 ท่าน
ขั้นตอนที่ 2 เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสําหรับพิพิธภัณฑ์โบราณสถานเมืองเพนียด จ.จันทบุรี
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ภาพจําลองการออกแบบประกอบกับแบบสอบถามการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
จากผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ จํานวน 3 ท่าน

ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาลวดลายจากโบราณสถานเมืองเพนียด จ.จันทบุรี
ผลการศึกษาลวดลายจากโบราณสถานเมืองเพนียด จ.จันทบุรี เมืองเพนียดมีศิลปวัฒนธรรมทับซ้อนกันมายาวนาน
หลายช่วงสมัย ได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมศิลปะศาสนาจากขอมโบราณ ชิ้นส่วนสถาปัตยกรรมชิ้นเอก คือ ทับหลังศิลปะแบบถา
ลาบริวัติ พ.ศ.1150 ค้นพบทั้งหมด 3 ชิ้น เก็บรักษาอยู่ที่วัดทองทั่ว 1 ชิ้น พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร 1 ชิ้น และวัดบน ต.
บางกะจะ จ.จันทบุรี 1 ชิ้น ทับหลังศิลปะแบบไพรกเมงกําหนดอายุราว พ.ศ.1175-1240 อยู่ในสมัยพระเจ้าชัยวนมันที่ 1 มีการ
ค้นพบเศียรพระหริหระ (พ.ศ.1018 –1150) พบศิลาจารึกอักษรขอมโบราณ ภาษาสันสกฤต และเขมร ทําจากหินทรายสีแดง มี
เทวรูปพระนารายณ์ 4 กร ทําจากโลหะสําริด ศิลปะแบบนครวัด อายุราวพุทธศตวรรษที่ 17 แท่นภาพรูปเคารพหินทราย และมี
ชิ้นส่วนเทวรูปอีกเป็นจํานวนมาก
ลวดลายที่เป็นจุดเด่นและเก่าแก่ที่สุด ที่ปรากฏบนทับหลังศิลปะแบบถาลาบริวัติ พ.ศ.1150 เช่น ตัวมกร ครุฑยุดนาค
ลายพวงมาลัยสลับกับลายพวงอุบะ ซึ่งเหมาะสมต่อการนํามาใช้เป็นเอกลักษณ์ในการออกแบบ

ภาพ 1 ชิ้นส่วนที่พบและลายเส้นทับหลังศิลปะแบบถาลาบริวัติที่เป็นเอกลักษณ์
2. ผลการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสําหรับพิพิธภัณฑ์โบราณสถานเมืองเพนียด จ.จันทบุรี
2.1 แนวทางการกําหนดผลิตภัณฑ์
ผู้วิจัยได้นําลักษณะงานวิจัยที่เกี่ยวกับการออกแบบของที่ระลึกมาเป็นแนวทางการกําหนดผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก นักวิจัย
ได้มีการสํารวจความต้องการของตลาดก่อนที่จะทําการออกแบบของที่ระลึก พบว่าผลการวิจัยความต้องการของตลาด ได้แก่
นาฬิกาแขวนผนัง นาฬิกาตั้งโต๊ะ กล่องใส่ของขนาดเล็ก พวงกุญแจ ชุดแม่เหล็ก กระดิ่งลม เสื้อ โปสการ์ด เป็นต้น ซึ่งผู้วิจัยได้
เลือกจํานวน 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ คือ นาฬิกาแขวนผนัง กล่องใส่ของขนาดเล็ก และพวงกุญแจ จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็น
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กรณีศึกษาเพื่อให้เหมาะสมกับกรรมวิธีการผลิตโดยใช้วัสดุ เช่น ยางชิลิโคน เรซิ่น ปูนปาสเตอร์ และหินทรายเทียม เป็นต้น
มาเป็นแนวทางในการออกแบบของที่ระลึกสําหรับพิพิธภัณฑ์โบราณสถานเมืองเพนียด จ.จันทบุรี
2.2 ผลการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก

ภาพ 2 ภาพแบบร่างนาฬิกาแขวนผนัง
ตาราง 1 แสดงผลความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญ ในด้านความสวยงาม
รายละเอียด
รูปแบบมีความสวยงาม

มีรูปทรงที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์

รวม

N=3
รูปแบบ
A

5

SD
0.00

แปลความ
มากที่สุด

B

3.66

0.57

มาก

C

3

1.73

ปานกลาง

A

4.33

0.57

มาก

B

4.33

0.57

มาก

C

2.66

1.52

ปานกลาง

A

4.66

0.51

มากที่สุด

B

4.00

0.70

มาก

C

2.83

1.47

ปานกลาง

ผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่า ในด้านความสวยงาม รูปแบบ A มีรูปแบบมีความสวยงามอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
( ̅ = 5.00 ) รูปแบบ A และ B มีรูปทรงที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( ̅ = 4.33 ) เท่ากัน โดยค่าเฉลี่ย
รวมในด้านความสวยงาม รูปแบบ A มีความสวยงามในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( ̅ = 4.66 ) รองลงมา คือ รูปแบบ B มีค่าเฉลี่ย
( ̅ = 4.00 ) ตามลําดับ
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ตาราง 2 แสดงผลความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญ ในด้านประโยชน์ใช้สอย
รายละเอียด

N=3

รูปแบบมีความเหมาะสมกับ
ประโยชน์ใช้สอย
รูปแบบสามารถใช้งานได้สะดวก

มีขนาดที่เหมาะสมความสะดวก
ต่อการพกพา

รวม

รูปแบบ
A

̅
4.66

SD
0.57

แปลความ
มากที่สุด

B

5.00

0.00

มากที่สุด

C

3.00

1.73

ปานกลาง

A

3.66

0.57

มาก

B

4.00

1.00

มาก

C

3.66

0.57

มาก

A

3.66

0.57

มาก

B

3.66

0.57

มาก

C

3.66

0.57

มาก

A

4.00

0.70

มาก

B

4.22

0.83

มาก

C

3.44

1.01

ปานกลาง

ผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่า ในด้านความประโยชน์ใช้สอย รูปแบบ B และ A มีความเหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอยอยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( ̅ = 5.00 และ ̅ = 4.66 ) ตามลําดับรูปแบบ B สามารถใช้งานได้สะดวกอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
( ̅ = 4.00 ) และรูปแบบ A, B และ C มีขนาดที่เหมาะสมความสะดวกต่อการพกพาอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( ̅ = 3.66 )
เท่ากัน โดยค่าเฉลี่ยรวมในด้านประโยชน์ใช้สอย รูปแบบ B และ A มีประโยชน์ใช้สอยอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( ̅ = 4.22
และ ( ̅ = 4.00 ) ตามลําดับ
ตาราง 3 แสดงผลความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญ ในด้านกรรมวิธีการผลิต
รายละเอียด
รูปแบบมีความเป็นไปได้ในการ
ผลิตจริง
มีเหมาะสมในการเลือกใช้วัสดุ

รวม

N=3
รูปแบบ
A

̅
4.66

SD
0.57

แปลความ
มากที่สุด

B

5.00

0.00

มากที่สุด

C

4.00

1.00

มาก

A

4.66

0.57

มากที่สุด

B

4.33

0.57

มาก

C

3.33

0.57

ปานกลาง

A

4.66

0.51

มากที่สุด

B

4.66

0.51

มากที่สุด

C

3.66

0.81

มาก
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ผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่า ในด้านกรรมวิธีการผลิต รูปแบบ B และ A มีความเป็นไปได้ในการผลิตจริงอยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( ̅ = 5.00 และ ̅ = 4.66 ) ตามลําดับรูปแบบ A มีเหมาะสมในการเลือกใช้วัสดุอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
( ̅ = 4.66 ) โดยค่าเฉลี่ยรวมในด้านกรรมวิธีการผลิต รูปแบบ A และ B มีความเหมาะสมในด้านกรรมวิธีการผลิตอยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( ̅ = 4.66 )
ตาราง 4 แสดงผลความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญ ด้านเอกลักษณ์เฉพาะ
N=3
รายละเอียด

รูปแบบ
A

̅
4.66

SD
0.57

แปลความ
มากที่สุด

สามารถบ่งบอกถึงเอกลักษณ์
เฉพาะของลวดลายเมืองเพนียด

B

4.00

0.00

มาก

C

2.00

1.00

น้อย

ผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่า ในด้านเอกลักษณ์เฉพาะรูปแบบ A สามารถบ่งบอกถึงเอกลักษณ์เฉพาะของลวดลายเมือง
เพนียดอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( ̅ = 4.66 )
จากข้อเสนอแนะและความคิดเห็น รูปแบบของนาฬิกาควรมีตัวเลขบอกเวลา ควรคํานึงถึงน้ําหนักของนาฬิกา การใช้
วัสดุร่วมในการผลิต และการติดตั้งเพื่อการใช้งาน
สรุปได้ว่าภาพตัวอย่างรูปแบบ A มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมมากที่สุด ในด้านความสวยงามอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย
( ̅ = 4.66 ) ในด้านประโยชน์ใช้สอยอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( ̅ = 4.00 ) ในด้านกรรมวิธีการผลิตอยู่ในระดับมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ย ( ̅ = 4.66 ) และในด้านเอกลักษณ์เฉพาะอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( ̅ = 4.66 ) ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้เลือกทําการ
ปรับปรุงและพัฒนาตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิแนะนําและทําการผลิตต้นแบบจริงตามแนวทางพัฒนา

ภาพ 3 ภาพแบบร่างอุปกรณ์ใส่เครื่องเขียน
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ตาราง 5 แสดงผลความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญ ในด้านความสวยงาม
N=3
รายละเอียด
รูปแบบมีความสวยงาม

มีรูปทรงที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์

รวม

รูปแบบ
A

̅
3.66

SD
0.57

แปลความ
มาก

B

4.00

0.00

มาก

C

5.00

0.00

มากที่สุด

A

3.66

0.57

มาก

B

4.00

0.00

มาก

C

4.66

0.57

มากที่สุด

A

3.66

0.51

มาก

B

4.00

0.00

มาก

C

4.83

0.40

มากที่สุด

ผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่า ในด้านความสวยงาม รูปแบบ C มีรูปแบบมีความสวยงามอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
( ̅ = 5.00 ) รูปแบบ C มีรูปทรงที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( ̅ = 4.66) โดยค่าเฉลี่ยรวมในด้าน
ความสวยงาม รูปแบบ C มีความสวยงามในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( ̅ = 4.83 ) รองลงมา คือ รูปแบบ B มีความสวยงามใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( ̅ = 4.00) ตามลําดับ
ตาราง 6 แสดงผลความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญ ในด้านประโยชน์ใช้สอย
รายละเอียด

รูปแบบมีความเหมาะสมกับ
ประโยชน์ใช้สอย
รูปแบบสามารถใช้งานได้สะดวก

มีขนาดที่เหมาะสมความสะดวก
ต่อการพกพา
รวม

N=3
รูปแบบ
A

̅
4.66

SD
0.57

แปลความ
มากที่สุด

B

4.00

1.00

มาก

C

4.66

0.57

มากที่สุด

A

4.33

0.57

มาก

B

3.66

0.57

มาก

C

4.66

0.57

มากที่สุด

A

4.66

0.57

มากที่สุด

B

4.66

0.57

มากที่สุด

C

4.66

0.57

มากที่สุด

A

4.55

0.52

มากที่สุด

B

4.11

0.78

มาก

C

4.66

0.50

มากที่สุด
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ผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่า ในด้านความประโยชน์ใช้สอย รูปแบบ A และ C มีความเหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอยอยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( ̅ = 4.66 ) เท่ากันรูปแบบ C สามารถใช้งานได้สะดวกอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( ̅ = 4.66 )
และรูปแบบ A, B และ C มีขนาดที่เหมาะสมความสะดวกต่อการพกพาอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( ̅ = 4.66) เท่ากัน โดย
ค่าเฉลี่ยรวมในด้านประโยชน์ใช้สอย รูปแบบ B และ A มีประโยชน์ใช้สอยอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( ̅ = 4.22 และ ̅ =
4.00 ) ตามลําดับ
ตาราง 7 แสดงผลความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญ ในด้านกรรมวิธีการผลิต
รายละเอียด

รูป แบบมีค วามเป็น ไปได้ในการ
ผลิตจริง
มีเหมาะสมในการเลือกใช้วัสดุ

รวม

N=3
รูปแบบ
A

̅
4.33

SD
0.57

แปลความ
มาก

B

4.33

0.57

มาก

C

4.66

0.57

มากที่สุด

A

5.00

0.00

มากที่สุด

B

5.00

0.00

มากที่สุด

C

5.00

0.00

มากที่สุด

A

4.14

0.51

มาก

B

4.14

0.51

มาก

C

4.83

0..40

มากที่สุด

ผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่า ในด้านกรรมวิธีการผลิต รูปแบบ C มีความเป็นไปได้ในการผลิตจริงอยู่ในระดับมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ย ( ̅ = 4.66 ) รูปแบบ A, B และ C มีเหมาะสมในการเลือกใช้วัสดุอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( ̅ = 5.00) เท่ากัน โดย
ค่าเฉลี่ยรวมในด้านกรรมวิธีการผลิต รูปแบบ C มีความเหมาะสมในด้านกรรมวิธีการผลิตอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
( ̅ = 4.83 )
ตาราง 8 แสดงผลความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญ ในด้านเอกลักษณ์เฉพาะ
รายละเอียด
สามารถบ่ ง บอกถึ ง เอกลั ก ษณ์
เฉพาะของลวดลายเมืองเพนียด

N=3
รูปแบบ
A

̅
4.33

SD
0.57

แปลความ
มาก

B

4.00

1.00

มาก

C

4.33

0.57

มาก

ผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่า ในด้านเอกลักษณ์เฉพาะรูปแบบ A และ C สามารถบ่งบอกถึงเอกลักษณ์เฉพาะของลวดลาย
เมืองเพนียดอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( ̅ = 4.33 ) เท่ากัน
จากข้อเสนอแนะและความคิดเห็น รูปแบบของอุปกรณ์ใส่เครื่องเขียนควรพัฒนาให้มองเห็นเอกลักษณ์อย่างน้อย 2 ด้าน
และรูปแบบ A ต้องระวังการแตกหักเสียหาย
สรุปได้ว่าภาพตัวอย่างรูปแบบ C มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมมากที่สุด ในด้านความสวยงามอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
( ̅ = 4.83) ในด้านประโยชน์ใช้สอยอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( ̅ = 4.66) ในด้านกรรมวิธีการผลิตอยู่ในระดับมากที่สุด
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มีค่าเฉลี่ย ( ̅ = 4.83) และในด้านเอกลักษณ์เฉพาะอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.33) ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้เลือกทําการปรับปรุงและ
พัฒนาตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิแนะนําและทําการผลิตต้นแบบจริงตามแนวทางพัฒนา

ภาพ 4 ภาพแบบร่างพวงกุญแจ
ตาราง 9 แสดงผลความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญ ในด้านความสวยงาม
รายละเอียด
รูปแบบมีความสวยงาม

มีรูปทรงที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์

รวม

N=3
รูปแบบ
A

̅
4.66

SD
0.57

แปลความ
มากที่สุด

B

3.66

0.57

มาก

C

4.00

1.00

มาก

A

4.66

0.57

มากที่สุด

B

3.66

0.57

มาก

C

4.00

1.00

มาก

A

4.66

0.81

มากที่สุด

B

3.66

0.46

มาก

C

4.00

0.89

มาก

ผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่า ในด้านความสวยงาม รูปแบบ A มีรูปแบบมีความสวยงามอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
( ̅ = 4.66 ) รูปแบบ A มีรูปทรงที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( ̅ = 4.66 ) โดยค่าเฉลี่ยรวมในด้าน
ความสวยงาม รูปแบบ A มีความสวยงามในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( ̅ = 4.66 ) รองลงมา คือ รูปแบบ C มีความสวยงามใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( ̅ = 4.00 ) ตามลําดับ
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ตาราง 10 แสดงผลความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญ ในด้านประโยชน์ใช้สอย
รายละเอียด

รู ป แบบมี ค วามเหมาะสมกั บ
ประโยชน์ใช้สอย
รูปแบบสามารถใช้งานได้สะดวก

มีขนาดที่เหมาะสมความสะดวก
ต่อการพกพา
รวม

N=3
รูปแบบ
A

̅
4.33

SD
0.57

แปลความ
มาก

B

4.00

0.00

มาก

C

3.66

0.57

มาก

A

4.33

0.57

มาก

B

4.00

0.00

มาก

C

3.66

0.57

มาก

A

4.00

1.00

มาก

B

4.33

1.15

มาก

C

4.00

1.00

มาก

A

4.22

0.66

มาก

B

4.11

0.60

มาก

C

3.77

0.66

มาก

ผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่า ในด้านความประโยชน์ใช้สอย รูปแบบ A และ B มีความเหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอยอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( ̅ = 4.33 และ ̅ = 4.00 ) ตามลําดับ รูปแบบ A และ B สามารถใช้งานได้สะดวกอยู่ในระดับมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ย ( ̅ = 4.66 และ ̅ = 4.00) และรูปแบบ B มีขนาดที่เหมาะสมความสะดวกต่อการพกพาอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
( ̅ = 4.33 ) โดยค่าเฉลี่ยรวมในด้านประโยชน์ใช้สอย รูปแบบ A มีประโยชน์ใช้สอยอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( ̅ = 4.22 )
ตาราง 11 แสดงผลความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญ ในด้านกรรมวิธีการผลิต
รายละเอียด
รูป แบบมีค วามเป็น ไปได้ในการ
ผลิตจริง
มีเหมาะสมในการเลือกใช้วัสดุ

รวม

N=3
รูปแบบ
A

̅
4.66

SD
0.57

แปลความ
มากที่สุด

B

5.00

0.00

มากที่สุด

C

5.00

0.00

มากที่สุด

A

4.66

0.57

มากที่สุด

B

4.66

0.57

มากที่สุด

C

4.66

0.57

มากที่สุด

A

.4.66

0.51

มากที่สุด

B

4.83

0.40

มากที่สุด

C

4.83

0.40

มากที่สุด
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ผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่า ในด้านกรรมวิธีการผลิต รูปแบบ B และ C มีความเป็นไปได้ในการผลิตจริงอยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( ̅ = 5.00 ) เท่ากัน รูปแบบ A, B และ C มีเหมาะสมในการเลือกใช้วัสดุอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( ̅ =
4.66 ) เท่ากัน โดยค่าเฉลี่ยรวมในด้านกรรมวิธีการผลิต รูปแบบ B และ C มีความเหมาะสมในด้านกรรมวิธีการผลิตอยู่ในระดับ
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( ̅ = 4.83 ) เท่ากัน
ตาราง 12 แสดงผลความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญ ในด้านเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น
รายละเอียด
สามารถบ่ ง บอกถึ ง เอกลั ก ษณ์
เฉพาะของลวดลายเมืองเพนียด

N=3
รูปแบบ
A
B
C

̅
4.66
4.66
4.66

SD
0.57
0.57
0.57

แปลความ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่า ในด้านเอกลักษณ์เฉพาะรูปแบบ A, B และ C สามารถบ่งบอกถึงเอกลักษณ์เฉพาะของ
ลวดลายเมืองเพนียดอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( ̅ = 4.66 ) เท่ากัน
จากข้อเสนอแนะและความคิดเห็น พวงกุญแจสามารถปรับเปลี่ยนวัสดุเป็นซิลิโคนผสมสีได้ซึ่งทําให้ใช้งานได้ดีขึ้น ช่วย
ลดการขีดขวนสิ่งของอื่นๆ
สรุปได้ว่าภาพตัวอย่างรูปแบบ A มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมมากที่สุด ในด้านความสวยงามอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
( ̅ = 4.66) ในด้านประโยชน์ใช้สอยอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( ̅ = 4.22) ในด้านกรรมวิธีการผลิตอยู่ในระดับมากที่สุด
มีค่าเฉลี่ย ( ̅ = 4.66) และในด้านเอกลักษณ์เฉพาะอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( ̅ = 4.66) ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้เลือกทําการ
ปรับปรุงและพัฒนาตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิแนะนําและทําการผลิตต้นแบบจริงตามแนวทางพัฒนา

ภาพ 5 ภาพต้นแบบจริงตามแนวทางพัฒนา

สรุปและอภิปรายผล
เมืองเพนียดมีศิลปวัฒนธรรมทับซ้อนกันมายาวนานหลายช่วงสมัย ได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมศิลปะศาสนาจากขอม
โบราณ ลวดลายที่เป็นจุดเด่นและเก่าแก่ที่สุด ที่ปรากฏบนทับหลังศิลปะแบบถาลาบริวัติ พ.ศ.1150 เช่น ตัวมกร ครุฑยุดนาค
ลายพวงมาลัยสลับกับลายพวงอุบะ ซึ่งเหมาะสมต่อการนํามาใช้เป็นเอกลักษณ์ในการออกแบบ สอดคล้องกับ ประเสริฐ ศีลรัตนา
(2531 : 2-4) ผู้ออกแบบควรเก็บรวบรวมข้อมูลรายระเอียดเกี่ยวกับสิ่ง นั้นๆ เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบให้มีลักษณะ
สอดคล้องกับความเป็นสิ่งนั้นอย่างแท้จริง เช่น ประวัติ เรื่องราวรายละเอียด รูปภาพ หลักฐานเอกสารตีพิมพ์ และพระปลัดถาวร
ถาวโร และคณะ (2553 : 142-143) แนวทางที่ชุมชนมีความต้องการจะทําต่อไป คือ ต้องการนําเสนอขยายผลเรื่องราว
ประวัติศาสตร์โบราณคดีที่ชุมชนรับรู้มาสู่สาธารณะวงกว้างขึ้นโดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ
การกําหนดผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกผู้วิจัยได้ศึกษาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่านักวิจัยทางด้านการออกแบบได้มีการ
สํารวจความต้องการของตลาดก่อนที่จะทําการออกแบบของที่ระลึกพบว่าผลการวิจัยความต้องการของตลาด ได้แก่ นาฬิกาแขวน
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ผนัง นาฬิกาตั้งโต๊ะ ชุดแม่เหล็ก (ปนัดดา มนูรัษฎา 2555 : บทคัดย่อ) กล่องใส่ของขนาดเล็ก พวงกุญแจ กระดิ่งลม (ณัชชานุช
นาคะปัท 2551 : บทคัดย่อ) เสื้อ โปสการ์ด เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับ ประเสริฐ ศีลรัตนา (2531 : 2-4) กล่าวว่า การสํารวจ
ค่านิยมอาจหมายถึง ความสนใจ ความพึงพอใจ ความชอบ ความนิยม และความต้องการ สิ่งเหลานี้มนุษย์ยึดถือไว้สําหรับเป็น
แนวทางในการใช้เลือกหรือแนวทางในการจัด ผู้ที่สร้างสรรค์ต้องใช้การสังเกตและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับค่านิยมของผู้บริโภค ซึ่ง
ผู้วิจัยได้เลือกจํานวน 3 กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ คือ นาฬิกาแขวนผนัง กล่องใส่ของขนาดเล็ก และพวงกุญแจ จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เหมาะสมกับกรรมวิธีการผลิตโดยใช้วัสดุ เช่น ยางชิลิโคน เรซิ่น ปูนปาสเตอร์ และหินทรายเทียม เป็นต้น มาเป็นแนวทาง
ในการออกแบบของที่ระลึกสําหรับพิพิธภัณฑ์โบราณสถานเมืองเพนียด จ.จันทบุรี
ในการออกแบบ นาฬิกาแขวนผนังรูปแบบ A, กล่องอุปกรณ์เครื่องเขียนรูปแบบ C, และพวงกุญแจรูปแบบ A มีค่าเฉลี่ย
ในภาพรวมมากที่สุด ในด้านความสวยงาม ด้านประโยชน์ใช้สอย ด้านกรรมวิธีการผลิต และด้านเอกลักษณ์เฉพาะ ซึ่งสอดคล้อง
กับ สาคร คันธโชติ (2547 : 69-70) กล่าวว่า ความสวยงามเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งสําหรับการออกแบบและเป็นส่วนที่ดึงดูด
ความสนใจได้ดีของงานนั้น ๆ ในด้านประโยชน์ใช้สอย และด้านเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับธีระชัย สุขสด (2544 : 8891) กล่าวว่า ของทีระลึกต้องสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกสบาย มีรูปแบบและ
ลวดลายแฝงไปด้วยลักษณะเฉพาะถิ่นบ่งบอกลักษณะของกลุ่มชนนั้น
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาบรรจุภัณฑ์ข้าว จากวัสดุท้องถิ่นประเภทกระดาษและเชือกกล้วย สําหรับ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวตะเคียนงาม จังหวัดกําแพงเพชร 2) เพื่อพัฒนารูปแบบของบรรจุภัณฑ์ข้าว จากวัสดุท้องถิ่นประเภท
กระดาษและเชือกกล้วย ให้เหมาะสมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวตะเคียนงาม จังหวัดกําแพงเพชร โดยการมีส่วนร่วมกับ
ชุมชน 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวตะเคียนงาม จังหวัดกําแพงเพชร และกลุ่มผู้บริโภค ที่มีต่อบรรจุ
ภัณฑ์ข้าว จากวัสดุท้องถิ่นประเภทกระดาษและเชือกกล้วย พบว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวตะเคียนงาม มีความเห็นสอดคล้อง
ว่าควรมีการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์โดยใช้วัสดุท้องถิ่นประเภทกระดาษกล้วย และเชือกกล้วย เพื่อสื่อถึงความเป็นจังหวัด
กําแพงเพชร ที่มีชื่อเสียงในด้านของกล้วยไข่ และทําให้ผลิตภัณฑ์บ่งบอกถึงความเป็นผลิตภัณฑ์จังหวัดกําแพงเพชรอีกด้วย โดย
ให้ใช้วัสดุภายในพื้นที่จังหวัด ได้แก่ กลุ่มเชือกกล้วยฟั่น และกลุ่มกระดาษต้นกล้วยและเส้นใยพืชบ้านเทพนครภายในจังหวัด
กําแพงเพชร ในการใช้วัสดุ ในด้านกระบวนการออกแบบอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน ผลิตภัณฑ์ข้าวบรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติกทรง
สี่เหลี่ยมผืนผ้า น้ําหนักสุทธิ 1 กิโลกรัม มีความเหมาะสมที่สุด เนื่องจากสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ที่นิยมซื้อไป
รับประทานเองที่บ้าน มีปริมาณพอเหมาะ ยังมีความนิยมในการซื้อเป็นของฝากอยู่มาก ด้านลวดลายของการถักเชือกกล้วยเพื่อ
ใช้ในงานบรรจุภัณฑ์มีความเห็นสอดคล้องกันว่าควรใช้ลวดลายดอกพิกุล เนื่องจากเป็นลวดลายที่แสดงออกถึงดอกไม้ประจํา
จังหวัดกําแพงเพชร การออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวจากวัสดุท้องถิ่นประเภทกระดาษและเชือกกล้วยในรูปแบบกระเช้าหูหิ้วจาก
เชือกกล้วย เป็นบรรจุภัณฑ์ลักษณะของกระเช้าจากเชือกกล้วยถัก และใช้กระดาษกล้วยในลักษณะของฉลากป้ายแขวน พบว่า
บรรจุภัณฑ์ต้นแบบลักษณะนี้ เป็นการใช้วัสดุเชือกกล้วยอย่างสิ้นเปลือง ทั้งในด้านวัสดุ เวลาในการผลิต และกําลังคน ซึ่งทําให้
บรรจุภัณฑ์ลักษณะนี้ไม่สอดคล้องกับการผลิตเท่าที่ควร จึงมีการพัฒนารูปแบบอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน ให้บรรจุภัณฑ์สามารถ
ใช้เชือกกล้วยได้ในปริมาณที่น้อยลง ใช้เชือกกล้วยเส้นที่เล็กลง และใช้วัสดุกระดาษกล้วยในลักษณะของโครงสร้างบรรจุภัณฑ์มาก
ขึ้น เพื่อแสดงให้เห็นถึงพื้นผิวของกระดาษกล้วยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว รวมทั้งยังสามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้ โดยออกแบบ
บรรจุภัณฑ์จากวัสดุพื้นถิ่นอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนได้ข้อสรุปทั้งหมด 3 รูปแบบ จากการสนทนากลุ่ม กลุ่มศูนย์ข้าวตะเคียนงาม
ในด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ พบว่ามีความเห็นสอดคล้องให้ใช้บรรจุภัณฑ์ทั้ง 3 รูปแบบในการประเมินรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการออกแบบ เนื่องจากบรรจุภัณฑ์แต่ละรูปแบบมีความโดดเด่นแตกต่างกัน ในด้านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการ
ออกแบบ พบว่า บรรจุภัณฑ์รูปแบบที่ 3 มีความเหมาะสมมากที่สุด เมื่อเทียบกับรูปแบบที่ 1 และ 2 เนื่องจากวัสดุเชือกกล้วยถัก
เป็นวัสดุที่ต้องใช้เวลาและความประณีตในการทําเป็นบรรจุภัณฑ์ การถักสานบรรจุภัณฑ์เป็นโครงสร้างของกระเช้า หรือตะกร้า
จะทําให้สิ้นเปลืองวัสดุและระยะเวลาในการผลิต รวมถึงกําลังคนในการถักสาน จึงไม่สอดคล้องในการผลิตเป็นจํานวนมาก ใน
บรรจุภัณฑ์รูปแบบที่ 3 ได้มุ่งเน้นเชือกกล้วยในการเป็นโครงสร้างหูหิ้ว และเป็นเพียงลวดลายประดับด้านข้างบรรจุภัณฑ์เท่านั้น
ซึ่งได้ใช้ลวดลายดอกพิกุลตามข้อสรุปของกลุ่มศูนย์ข้าวตะเคียนงาม เพื่อแสดงถึงความเป็นผลิตภัณฑ์จากจังหวัดกําแพงเพชร
นอกจากนั้นลักษณะการหิ้วของบรรจุภัณฑ์รูปแบบที่ 3 ยังมีความเหมาะสมสะดวกสบายตามประโยชน์ใช้สอยมากว่ารูปแบบที่ 1
และ 2 เนื่องจากเป็นหูหิ้วที่ล็อคด้วยกระดาษกล้วยด้านบน ไม่ให้หูหิ้วพับตกมาด้านข้าง และเป็นรูปแบบที่ใช้วัสดุทั้งเชือกกล้วย
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และกระดาษกล้วยได้อย่างลงตัว ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มศูนย์ข้าวตะเคียนงาม และกลุ่มผู้บริโภคที่มีต่อบรรจุภัณฑ์
จากวัสดุพื้นถิ่น ประเภทกระดาษและเชือกกล้วย ตามกรอบแนวคิดด้านการตลาด 4P พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และ
มีข้อเสนอแนะในการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ตามผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆ เพื่อส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ข้าวของกลุ่มศูนย์ข้าว
ตะเคียนงามในอนาคต
คําสําคัญ : บรรจุภัณฑ์ วัสดุท้องถิ่น กระดาษกล้วย เชือกกล้วย

ABSTRACT
The objectives of this research are 1) To study rice packaging from local materials, like paper and
rope from banana sheath for member of community enterprise Takien-Ngarm Rice center 2) To
development of rice packaging from local materials, like paper and rope from banana sheath. To be
suitable for member of community enterprise Takien-Ngarm Rice center 3) To assess satisfaction from
member of community enterprise Takien-Ngarm Rice center and consumer with rice packaging made from
local materials, like paper and rope from banana sheath. The research found that member of community
enterprise Takien-Ngarm Rice center agreed to develop packaging by using local materials like paper and
rope from banana sheath to represent the fame of Kamphaeng Phet provincial products. As for the
participatory design, the group agreed on rectangular plastic bag weighing one kilogram of white rice was the
most suitable in terms of household supplies and souvenirs. For the design of the package, the group
decided to use the flower wood pattern or Pikul flower pattern which is the flower of Kampheang Phet. To
make the package used less and smaller line of the developed rope and used the banana paper more as a
structure of the basket to show more of the surface of the paper which has a unique characteristics and
reduced the cost, the group came up with 3 difference design of packages.From the discussion with TakienNgram Rice Center, the group agreed to use all 3 packages to be evaluated by the design expert because
each packages had a difference distinction. The evaluation found that the 3rd package was the most suitable
package compared to the 1st and 2nd. The 1st and 2nd packages, by using banana weaving ropes to make a
hold basket took too much time and too much people so it was not suitable to make it as a mass
production. Unlike the 3rd package which used the banana weaving rope only as handle and design beside
the basket made it more suitable and more comfortable for use. The study found both the consumer and
producer’s satisfaction,according to 4P marketing framework, at the level of very satisfied. More
development on packaging was also recommended toฃ promote the community enterprise to a broader
volume.
Keywords : Packaging, Local materials, Banana paper , Banana fiber

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
ความสําคัญของผลิตภัณฑ์ข้าวในวิถีชีวิตของคนไทยนั้นผูกพันกันมานานนับแต่โบราณ จนถึงปัจจุบัน เพียงแต่ใน
ปัจจุบันมีเครื่องไม้เครื่องมือช่วยในการทํานา ซึ่งมีความแตกต่างจากสมัยโบราณ ที่ใช้วัวหรือควายที่ใช้ในการไถนา และใช้
แรงงานคนเป็นส่วนใหญ่ บทบาทสําคัญของข้าว ในวิถีแห่งชีวิตคนไทยและคนในเอเชียนั้นมุ่งปลูกข้าวใช้เพื่อการปริโภค ใช้เพื่อ
การแลกเปลี่ยนกับปัจจัยอื่น ๆ ที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตเช่น เสื้อผ้า ยารักษาโรค หรืออาหารประเภทอื่น ๆ
ในปัจจุบันการทํานาข้าวเปลี่ยนวัตถุประสงค์ไปจากเดิม จากการแลกเปลี่ยน เป็นการค้าขายมากขึ้น ใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่มากขึ้น เพื่อให้ได้ผลผลิตที่เร็วที่สุดและมากที่สุด กลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่าง ๆ ที่มีพื้นที่ไร่นาข้าว เริ่มมีการปรับปรุง
กระบวนการเพื่อการขายด้วยตนเองภายในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สร้างภาพลักษณ์และการตลาดแบบเฉพาะของตนเองเพื่อการขาย
ข้าวในกลุ่ม เป็นการพัฒนาการขายเพื่อแก้ปัญหาการผ่านพ่อค้าคนกลาง และการเอารัดเอาเปรียบจากบุคคลภายนอกชุมชน
ซึ่งในจังหวัดกําแพงเพชรมีพื้นที่ทางการเกษตรและตําบลจันทิมา อําเภอลานกระบือ มีเนื้อที่ประมาณ 28,558 ไร่ แยก
เป็นพื้นที่ทําการเกษตร 24,343 ไร่ จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นทั้งกองทุนหมู่บ้านและการส่งเสริมสินค้าหนึ่ง
65
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ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และมาตรการอื่นที่ภาครัฐ ให้การสนับสนุนเรื่อยมา ส่งผลให้เกิดรายได้/เงินตรามีการหมุนเวียน
ไหลผ่านในระดับท้องถิ่น และระดับชุมชนเพิ่มมากขึ้น มีการจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวตะเคียนงามขึ้นเพื่อเป็นการสร้าง
รายได้ให้กับประชากรในตําบลให้เกิดประโยชน์สูงสุดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ปลูกข้าวเพื่อการขายเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนภายใน
จังหวัดกําแพงเพชร โดยมีผลิตภัณฑ์ข้าวที่ปลูกขายทั้งหมด 4 ชนิด คือ ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวหอมนิล ข้าวมันปู ข้าวหอมมะลิ
วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวตะเคียนงามเป็นอีกหนึ่งกลุ่มชุมชน ภายในจังหวัดกําแพงเพชรที่มีการริเริ่มปลูกข้าวและขาย
ภายใต้ตราสินค้าของตนเอง โดยมีการขึ้นทะเบียนในโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ซึ่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวตะเคียน
งามได้มีคุณลักษณะข้าวที่โดดเด่น และหลากหลาย เหมาะสําหรับการพัฒนาเพื่อการค้าขาย ไม่ว่าจะเป็น ข้าวหอมนิล ข้าวไรซ์
เบอรี่ ข้าวมันปู ข้าวหอมมะลิ เป็นต้น แต่ชาวบ้านในชุมชนยังไม่มีองค์ความรู้ในการจัดการผลิตภัณฑ์ภายในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด ขาดปัจจัยในด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการขาย และขาดการเล่าเรื่องราวและสร้าง
เอกลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ชุมชนของตนเอง อันเป็นปัจจัยในการผลักดันตนเองเข้าสู่ตลาดการแข่งขันการผลิตภัณฑ์ข้าว
เนื่องจากจังหวัดกําแพงเพชรมีปลูกกล้วยไข่เป็นจํานวนมากถึง 3,000 ไร่ (ข้อมูลการปลูกพืช ปี 2554-2555 จังหวัด
กําแพงเพชร. 2556 : ออนไลน์) เพื่อป้อนเข้าสู่ความต้องการของตลาด จึงส่งผลให้มีการถอนต้นกล้วยออกจากไร่มากด้วยเช่นกัน
เพราะถึ ง แม้ ต้ น กล้ ว ยเป็ น พื ช ล้ ม ลุ ก ที่ ม าสามารถเจริ ญ ได้ ดี ใ นแถบร้ อ นชื้ น โดยเฉพาะในช่ ว งที่ อ ากาศคงที่ จะทํ า ให้ ก ล้ ว ย
เจริญเติบโตและให้ผลผลิตอย่างต่อเนื่อง แต่หากอยู่ในช่วงอากาศแห้งแล้งที่ยาวนานหรือในช่วงที่อากาศเย็น มีลมที่แรงอาจทําให้
ใบกล้วยมีการฉีกขาด หรืออาจจะส่งผลให้ต้นกล้วยหักกลางต้น (หักคอ) หรือโค่นล้มได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่กล้วยออก
เครือ ก็ต้องตัดทิ้ง ซึ่งจากการสัมภาษณ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฟื้นฟูกล้วยไข่เมืองกําแพงเพชรก็ได้ข้อมูลมาว่าหลังจากการตัดเครือ
กล้วยเพื่อนําไปจําหน่าย เมื่อทําการตัดเครือที่มีขนาดพอเหมาะในการนําไปจําหน่ายแล้ว ก็จําเป็นที่จะต้องตัดต้นกล้วยที่ให้เครือ
ต้นนั้น เพราะกล้วยนั้นออกผลได้เพียงต้นละเครือเท่านั้น หากปล่อยไว้ต้นกล้วยก็จะแห้งตายและล้มไปทับต้นใกล้เคียงได้ หรือ
แม้กระทั่งตอที่ตัดต้นกล้วยออกแล้วก็จะเกิดต้นกล้วยที่ไม่แข็งออกมาซึ่งไม่เหมาะในการปลูกเพื่อจําหน่ายผลผลิต ดังนั้นจึงจําเป็น
อย่างมากที่จะต้องตัดต้นกล้วยออก แต่เมื่อตัดออกแล้วก็ไม่ได้นําออกไปทิ้งภายนอกไร่เพราะจะทําให้เปลืองค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
เพื่อนําไปทิ้ง จึงทําได้เพียงทิ้งไว้ในไร่โดย ส่วนมากไม่ได้นํามาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ถึงแม้จะนําไปเป็นอาหารให้แก่ปศุสัตว์
แล้วก็ตามหรือปล่อยไว้ให้เป็นปุ๋ยในดินแล้วก็ตาม จึงพบว่า มีกลุ่มหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์หรือ (OTOP) และผลการวิจัยต่างๆ
ได้นําต้นกล้วยเหล่านี้มาใช้ในการประยุกต์ในลักษณะของกระดาษกล้วย และเชือกกล้วย เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุ
พื้นถิ่น เพื่อเป็นการนําส่วนที่เหลือทิ้งที่เป็นขยะทางการเกษตรของกล้วยไข่ซึ่งเป็นพืชที่สําคัญของจังหวัดกําแพงเพชร มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ อีกทั้งยังเป็นการนําเอกลักษณ์ของจังหวัดกําแพงเพชรมาประยุกต์เป็นวัสดุสําหรับการเพิ่มมูลค่าสินค้า
จากประเด็นดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเห็นพ้องว่าควรมีการส่งเสริมเพื่อการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าว จากวัสดุ
ท้องถิ่นประเภทกระดาษและเชือกกล้วย สําหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวตะเคียนงาม จังหวัดกําแพงเพชร เพื่อเป็นการ
ประยุกต์ใช้วัสดุพื้นถิ่นประเภทกระดาษและเชือกกล้วยจังหวัดกําแพงเพชร ในรูปแบบบรรจุภัณฑ์ข้าว เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าและ
ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนศูนย์ข้าวตะเคียนงาม ให้เกิดรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดกําแพงเพชร และกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนยังมีโอกาสเติบโตได้หากมีผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น สามารถสร้างรายได้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ ซึ่งประเด็นสําคัญ
ของงานวิจัยนี้ คือ การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าว จากวัสดุพื้นถิ่นประเภทกระดาษและเชือกกล้วยในเชิงหัตถกรรมที่มี
ความเหมาะสมกับผู้ผลิตในชุมชน โดยมีส่วนร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวตะเคียนงาม จังหวัดกําแพงเพชร

วัตถุประสงค์ในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาบรรจุภัณฑ์ข้าว จากวัสดุท้องถิ่นประเภทกระดาษและเชือกกล้วย สําหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าว
ตะเคียนงาม จังหวัดกําแพงเพชร
2. เพื่อพัฒนารูปแบบของบรรจุภัณฑ์ข้าว จากวัสดุท้องถิ่นประเภทกระดาษและเชือกกล้วย ให้เหมาะสมกับกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวตะเคียนงาม จังหวัดกําแพงเพชร โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชน
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวตะเคียนงาม จังหวัดกําแพงเพชร และกลุ่มผู้บริโภค ที่มีต่อ
บรรจุภัณฑ์ข้าว จากวัสดุท้องถิ่นประเภทกระดาษและเชือกกล้วย
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ขอบเขตของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งเน้นที่การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าว จากวัสดุท้องถิ่นประเภทกระดาษและเชือก
กล้วย สําหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวตะเคียนงาม จังหวัดกําแพงเพชร โดยได้กําหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี้
1. เพื่อศึกษาบรรจุภัณฑ์ข้าว จากวัสดุท้องถิ่นประเภทกระดาษและเชือกกล้วย สําหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าว
ตะเคียนงาม จังหวัดกําแพงเพชร
การมีส่วนร่วมกับชุมชน เพื่อสร้างแนวทางในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าว จากวัสดุท้องถิ่นประเภทกระดาษและเชือก
กล้วย สําหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวตะเคียนงาม จังหวัดกําแพงเพชร ผู้ให้ข้อมูล คือ ตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าว
ตะเคียนงาม จังหวัดกําแพงเพชร
2. เพื่อพัฒนารูปแบบของบรรจุภัณฑ์ข้าว จากวัสดุท้องถิ่นประเภทกระดาษและเชือกกล้วย ให้เหมาะสมกับกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวตะเคียนงาม จังหวัดกําแพงเพชร โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชน
การมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวจากวัสดุท้องถิ่นประเภทกระดาษและเชือกกล้วย จากวัตถุประสงค์
ข้อที่ 1 สําหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวตะเคียนงาม จังหวัดกําแพงเพชรผู้ให้ข้อมูล คือ ตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าว
ตะเคียนงาม จังหวัดกําแพงเพชร และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ จํานวน 3 ท่าน โดยใช้การสุ่มแบบเจาะจง
(Purposive sampling) (พรสนอง วงศ์สิงห์ทอง. 2550 : 125)
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวตะเคียนงาม จังหวัดกําแพงเพชร และกลุ่มผู้บริโภค ที่มี
ต่อบรรจุภัณฑ์ข้าว จากวัสดุท้องถิ่นประเภทกระดาษและเชือกกล้วย
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริโภคสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่ศูนย์จําหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดกําแพงเพชร
จํานวน 100 คน

วิธีดําเนินการวิจัย
ในการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าว จากวัสดุท้องถิ่นประเภทกระดาษและเชือกกล้วย สําหรับกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนศูนย์ข้าวตะเคียนงาม จังหวัดกําแพงเพชร ผู้วิจัยได้กําหนดวิธีการดําเนินการวิจัย ดังนี้
1. การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทําการสังเกตอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน เป็นการศึกษาจัดเตรียม
ข้อมูลด้านเนื้อหาเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวจากวัสดุท้องถิ่นประเภทกระดาษและเชือกกล้วย กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนศูนย์ข้าวตะเคียนงาม จังหวัดกําแพงเพชร
2. การสัมภาษณ์ตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ศูนย์ข้าวตะเคียนงาม จังหวัดกําแพงเพชร ผู้นําชุมชน และปราชญ์
ชาวบ้าน เป็นการศึกษาเพื่อจัดเตรียมข้อมูลด้านความคิดเห็น เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวจาก
วัสดุท้องถิ่นประเภทกระดาษและเชือกกล้วย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวตะเคียนงาม จังหวัดกําแพงเพชร จากนั้นสรุปผลโดย
การบรรยายสรุป
3. การทําความรู้จักและการทําความเข้าใจกับวิสาหกิจชุมชน การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการออกแบบและ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่นประเภทกระดาษและเชือกกล้วย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวตะเคียนงาม จังหวัดกําแพงเพชร
อย่างมีส่วนร่วม
4. ออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวจากวัสดุท้องถิ่นประเภทกระดาษและเชือกกล้วย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าว
ตะเคียนงาม จังหวัดกําแพงเพชร โดยความร่วมมือของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวตะเคียนงามในการให้ข้อมูล และข้อเสนอแนะ
5. การสนทนาของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้นําชุมชน และปราชญ์ชาวบ้าน
เกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวจากวัสดุท้องถิ่นประเภทกระดาษและเชือกกล้วย
6. พัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวจากวัสดุท้องถิ่นประเภทกระดาษและเชือกกล้วย สําหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ศูนย์ข้าวตะเคียนงาม จังหวัดกําแพงเพชร
7. ประเมินรูปแบบการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าว จากวัสดุท้องถิ่นประเภทกระดาษและเชือกกล้วย สําหรับกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวตะเคียนงาม จังหวัดกําแพงเพชร โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น
8. ประเมินความพึงพอใจกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวตะเคียนงาม และกลุ่มผู้บริโภค ที่มีต่อบรรจุภัณฑ์ข้าว จาก
วัสดุท้องถิ่นประเภทกระดาษและเชือกกล้วย โดยสถิติที่ใช้ คือ การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation : S.D.) โดยแบ่งเกณฑ์ ดังนี้
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4.51 – 5.00
3.51 – 4.50
2.51 – 3.50
1.51 – 2.50
1.00 – 1.50

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าว จากวัสดุท้องถิ่นประเภทกระดาษและเชือกกล้วย สําหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ศูนย์ข้าวตะเคียนงาม จังหวัดกําแพงเพชร ผู้วิจัยได้ดําเนินงานและวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษา โดยดําเนินงานวิจัยให้สอดคล้อง
ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ข้างต้น ตามการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาผลตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. ผลวิเคราะห์ข้อมูล ขั้นตอนการศึกษาบรรจุภัณฑ์ข้าว จากวัสดุท้องถิ่นประเภทกระดาษและเชือกกล้วย สําหรับ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวตะเคียนงาม จังหวัดกําแพงเพชร
ผลจากการสังเกตและสนทนากลุ่มศูนย์ข้าวตะเคียนงามจังหวัดกําแพงเพชร พบว่าทางกลุ่มศูนย์ข้าวตะเคียน
งามมีความต้องการในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มตนเอง โดยมุ่งเน้นให้มีความโดดเด่นในด้านของวัสดุที่เป็นวัสดุพื้นถิ่นภายใน
จังหวัดกําแพงเพชร เพื่อเป็นการประสานเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอื่นในจังหวัดกําแพงเพชร ช่วยส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของ
กลุ่มศูนย์ข้าวตะเคียนงามให้มีความโดดเด่น และเป็นของฝากที่แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของจังหวัดกําแพงเพชร โดยใช้วัสดุที่สื่อ
ให้เห็นถึงจังหวัดกําแพงเพชร
ซึ่งทางกลุ่มผู้วิจัยและกลุ่มศูนย์ข้าวตะเคียนงามมีความเห็นสอดคล้องกันว่า วัสดุที่สื่อถึงความเป็นจังหวัด
กําแพงเพชรอย่างชัดเจนมากที่สุด คือ กล้วย เนื่องจากกําแพงเพชรเป็นจังหวัดที่ขึ้นชื่อในเรื่องของกล้วยไข่ และนอกจากกล้วยไข่
จะมีความสําคัญในด้านของอาหาร ภายในจังหวัดกําแพงเพชรยังมีการพัฒนานําวัสดุจากต้นกล้วยไปแปรรูปเป็นวัสดุต่างๆ อีก
ด้วย ทางกลุ่มผู้วิจัยและกลุ่มศูนย์ข้าวตะเคียนงาม จึงมีความเห็นสอดคล้องในการเลือกวัสดุที่ใช้ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เป็นวัสดุ
พื้นถิ่นจังหวัดกําแพงเพชร อันได้แก่ กระดาษจากกล้วย และเชือกกล้วยฟั่น ซึ่งได้มีความเห็นสมควรว่ากลุ่มตัวอย่างในการ
เลือกใช้วัสดุ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ได้แก่
- กลุ่มเชือกกล้วยฟั่น 41 บ้านสร้อยสุวรรณ เลขที่ 22 ตําบลนาบ่อคํา อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัด
กําแพงเพชร และกลุ่มกระดาษกล้วย
- กลุ่มกระดาษต้นกล้วยและเส้นใยพืชบ้านเทพนคร เลขที่ 144 หมู่ 21 ตําบลเทพนคร อําเภอเมือง
จังหวัดกําแพงเพชร

ภาพ 1 กลุ่มเชือกกล้วยฟั่น และกลุ่มกระดาษต้นกล้วยและเส้นใยพืชบ้านเทพนคร จังหวัดกําแพงเพชร
จากการสังเกตและสอบถามกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวตะเคียนงาม พบว่า วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวตะเคียน
งามเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชากรในตําบลให้เกิดประโยชน์สูงสุดกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ที่ปลูกข้าวเพื่อการขายเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนภายในจังหวัดกําแพงเพชร มีลักษณะของผลิตภัณฑ์ข้าวที่โดดเด่นและหลากหลาย
กลุ่มชุมชนมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อพัฒนาผลิตผลและผลิตภัณฑ์ โดยมีการพัฒนาและปรับปรุง
รูปแบบของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์อยู่เสมอ มีการออกแบบและปรับปรุงฉลากสินค้า และตราสินค้าตามคําแนะนําจากองค์การ
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__________________________________________________________________________________________
บริหารส่วนตําบล และมีการพัฒนารูปแบบการขายที่แปลกใหม่กว่ากลุ่มชุมชนอื่น เช่น การจัดจําแนกข้าวให้บรรจุขายได้ต่อการ
หุงแต่ละครั้ง หรือการจัดจําแนกข้าวชนิดพิเศษให้พอเหมาะต่อการผสมเพื่อรับประทานกับข้าวสวย
พบว่าผลิตภัณฑ์ข้าวบรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติก น้ําหนักสุทธิ 1 กิโลกรัม เป็นรูปแบบผลิตภัณฑ์ข้าว ที่มีการบรรจุภัณฑ์มาก
ที่สุดของกลุ่มศูนย์ข้าวตะเคียนงาม เนื่องจากเป็นปริมาณที่นิยมในการซื้อขายกันในท้องตลาด มีน้ําหนักและขนาดที่พอเหมาะทั้ง
ในการซื้อไปรับประทานเองในครัวเรือน หรือซื้อฝากเป็นในลักษณะของฝาก ผลิตภัณฑ์ข้าวบรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติก น้ําหนักสุทธิ 1
กิโลกรัม เป็นรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่มีการบรรจุประเภทพันธ์ข้าวครบทุกประเภท และเป็นตัวผลิตภัณฑ์ชูโรงของกลุ่มชุมชนศูนย์ข้าว
ตะเคียนงาม ซึ่งจากการสอบถามพบว่า เนื่องจากเป็นรูปแบบที่ผู้บริโภคนิยมซื้อไปรับประทานและซื้อฝาก รูปแบบของผลิตภัณฑ์
ข้าวบรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติก น้ําหนักสุทธิ 1 กิโลกรัมนี้ ยังเป็นที่นิยมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้านผลิตภัณฑ์ข้าวกลุ่มอื่นๆ อีกด้วย
สังเกตได้จากในท้องตลาด จะมีการแบ่งขายข้าวในน้ําหนักสุทธิ 1 กิโลกรัม บรรจุวางขายในรูปแบบและลักษณะเดียวกันอยู่มาก
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ข้าวบรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติก น้ําหนักสุทธิ 1 กิโลกรัม ของกลุ่มศูนย์ข้าวตะเคียนงาม และกลุ่มอื่น ส่วนมาก
เป็นรูปแบบเดียวกัน ทําให้เกิดความจําเจและซ้ําซ้อนกันในด้านรูปแบบการวางขาย ที่จะมีความแตกต่างกันที่ฉลากและตราสินค้า
เท่านั้น คือ เป็นลักษณะของบรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติกซีลไล่อากาศด้านใน มีรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีขนาดความกว้าง 12.5
เซนติเมตร ความยาว 15.5 เซนติเมตร และความหนา 5 เซนติเมตรโดยประมาณ ด้วยการที่หลายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์ข้าว ที่มีน้ําหนักสุทธิ 1 กิโลกรัม เป็นผลิตภัณฑ์หลักในการขาย ทําให้เกิดการแข่งขันสูงมาก ในตลาดค้าปลีกผลิตภัณฑ์
ข้าว และด้วยลักษณะของการบรรจุภัณฑ์และรูปแบบที่คล้ายคลึงกัน แตกต่างกันเพียงฉลากและตราสินค้า ทําให้ผู้บริโภคเกิด
ความสับสน และไม่เกิดการจดจําของแบรนด์สินค้า ไม่ทําให้เกิดการสร้างภาพลักษณ์ ที่นําไปสู่การจดจําการซื้อ

ภาพ 2 ผลิตภัณฑ์ข้าวกลุ่มศูนย์ข้าวตะเคียนงาม และผลิตภัณฑ์ข้าวบรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติก น้ําหนักสุทธิ 1 กิโลกรัม
ลักษณะการซื้อของผู้บริโภค ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ข้าวบรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติก น้ําหนักสุทธิ 1 กิโลกรัม ส่วนมากจะเน้นใน
การซื้อเป็นของฝาก ผู้บริโภคจะนิยมซื้อเป็นชุดเพื่อคละประเภทพันธุ์ข้าวแตกต่างกันออกไป เช่น ซื้อข้าวหอมมะลิ ข้าวไรซ์เบอร์รี่
ข้าวหอมนิล และข้าวมันปู ไปอย่างละถุง เป็นต้น เนื่องจากเป็นขนาดที่พอเหมาะในการซื้อเป็นของฝาก ไม่มาก และไม่น้อย
เกินไป ในส่วนของการซื้อเพื่อบริโภคเองในครัวเรือน ที่นิยมมากจะเป็นข้าวสายพันธ์อื่นๆ นอกจากข้าวหอมมะลิ เช่น ข้าวไรซ์
เบอร์รี่ ข้าวหอมนิล ข้าวมันปู และข้าวเบญจไรซ์ เนื่องจากซื้อเป็นข้าวผสม เพื่อนําไปผสมกับข้าวหอมมะลิให้รับประทานง่ายขึ้น
ส่วนข้าวหอมมะลิ สําหรับการซื้อไปรับประทานในครัวเรือน ผู้บริโภคจะนิยมซื้อเป็นกระสอบ ซึ่งมีปริมาณสุทธิที่ 10 กิโลกรัม
มากกว่า ซึ่งทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวตะเคียนงามไม่ได้มีการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวในลักษณะเป็นกระสอบ ผลิตภัณฑ์
ที่มีความโดดเด่นที่สุดของกลุ่มจึงเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวบรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติก น้ําหนักสุทธิ 1 กิโลกรัม ที่มีการตอบรับจากกลุ่มลูกค้า
ที่ชัดเจนที่สุด
ผลจากการสังเกตและสนทนากลุ่ม กลุ่มเชือกกล้วยฟั่น 41 บ้านสร้อยสุวรรณ 22 ตําบลนาบ่อคํา อําเภอเมือง
กําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร เป็นกรณีศึกษาวัสดุที่มีความเหมาะสมของกลุ่มเชือกกล้วยฟั่นจังหวัดกําแพงเพชร เนื่องจากเป็น
กลุ่มเชือกกล้วยฟั่นจังหวัดกําแพงเพชร ที่มีการทําเชือกกล้วยฟั่นอย่างมากมาย และมีลวดลายจากการสานที่สวยงามอันเกิดจาก
การสร้างสรรค์ภายในกลุ่มชุมชน ซึ่งในกลุ่มเชือกกล้วยฟั่น จังหวัดกําแพงเพชร ในชุมชนมีการปลูกกล้วยเป็นจํานวนมาก จึงมีการ
คิดเพื่อนําส่วนต่างๆ ไปใช้ประโยชน์ เช่น ใบ นําไปทํากระทงหรือใช้เป็นภาชนะใส่อาหาร ผลกล้วยและหยวกนําไปทําอาหาร เป็น
ต้น ภายหลังมีการปลูกต้นกล้วยเพิ่มมากขึ้น ชาวบ้านจึงคิดที่จะทําประโยชน์จากต้นกล้วยเพิ่มขึ้น จึงนํากาบกล้วยมาฝาน และ
ตากแห้ง เพื่อแปรรูปเป็นเชือกกล้วย ทําการสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ใช้สอยต่างๆ เช่น กระเป๋า รองเท้า เป็นต้น และมีการทําสืบ
ทอดต่อกันมา ควรค่าแก่การอนุรักษ์และประยุกต์สร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการตลาด และสร้าง
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เครือข่ายงานหัตถกรรมที่จะช่วยเหลือกันในด้านการบรรจุภัณฑ์ร่วมด้วย เพื่อให้กลุ่มชุมชนสามารถมีรายได้ส่งเสริมและหล่อเลี้ยง
ชุมชน ให้สามารถพึ่งพากันและกันได้ และส่งเสริมพัฒนาอย่างเหมาะสม การถักเชือกกล้วยฟั่น กลุ่มเชือกกล้วยฟั่น บ้านสร้อย
สุวรรณ จังหวัดกําแพงเพชร เป็นกลุ่มเชือกกล้วยฟั่นที่มีลวดลายการสานที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งเป็นลวดลายการสานที่
ดัดแปลงมาจากลวดลายผ้า ซึ่งกลุ่มเชือกกล้วยฟั่นบ้านสร้อยสุวรรณได้มีกลุ่มหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เป็นกลุ่มผ้าทอมืออีกด้วย
จึงมีการถักเชือกกล้วยเป็นลักษณะลวดลายผ้าต่างๆ ในกลุ่มชุมชน ที่นอกจากมีลวดลายที่สวยงามแล้ว ยังมีความหมายเฉพาะอีก
ด้วย เช่น ลายดอกพิกุล ลายเพชรกําแพง และลายตาราง
ผลจากการสังเกตและสนทนากลุ่มศูนย์ข้าวตะเคียนงาม มีความเห็นสอดคล้องว่า กลุ่มกระดาษต้นกล้วยและเส้นใยพืช
บ้านเทพนคร เป็นกลุ่มผลิตกระดาษกล้วยกลุ่มหนึ่งในจังหวัดกําแพงเพชร ที่มีศักยภาพและมีความเหมาะสมในด้านการสนับสนุน
วัสดุกับชุมชน เนื่องจากเป็นกลุ่มหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ภายในจังหวัดกําแพงเพชรด้วยกัน ทําให้สามารถประสานงานและ
ติดต่อสื่อสารกันได้สะดวก ทั้งยังมีวัสดุหลากหลายรูปแบบสําหรับการประยุกต์ใช้ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าว สําหรับกลุ่ม
ศูนย์ข้าวตะเคียนงาม
ผลการวิเคราะห์การสนทนากลุ่มเพื่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าว จากวัสดุท้องถิ่นประเภทกระดาษและเชือกกล้วย
สําหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวตะเคียนงาม จังหวัดกําแพงเพชร วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2558 ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มศูนย์
ข้าวตะเคียนงาม เลขที่ 10 หมู่ 8 ตําบลจันทิมา อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร โดยดําเนินการสนทนากลุ่มกับกลุ่มชุมชน
นําโดย นางละออ เกศแก้ว หัวหน้ากลุ่มชุมชน และ นายอรรณพ เกตุแก้ว รองหัวหน้าชุมชน โดยการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าว จากวัสดุท้องถิ่นประเภทกระดาษและเชือกกล้วย สําหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ศูนย์ข้าวตะเคียนงาม จังหวัดกําแพงเพชร ตามกรอบแนวคิดที่ใช้ในการออกแบบ ของ Earle (Earle. อ้างใน นิรัช สุดสังข์. 2543
: 29) ซึ่งแยกเป็นประเด็น ดังนี้

ภาพ 3 การลงพื้นที่กลุ่มศูนย์ข้าวตะเคียนงาม จังหวัดกําแพงเพชร
ด้านการตีปัญหา (Problem Identification) พบว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวตะเคียนงาม มีผลิตภัณฑ์จากข้าว
ปลอดสารพิษขายเป็นผลิตภัณฑ์หลัก มีบุคลากรในชุมชนกว่า 30 คน ซึ่งข้าวปลอดสารพิษของกลุ่มศูนย์ข้าวตะเคียนงาม มีความ
โดดเด่นในเรื่องของสายพันธุ์ข้าวที่กลุ่มผู้บริโภคนิยมอย่างครบครัน ทั้ง ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวมันปู ข้าวหอมนิล ข้าวหอมสุรินทร์
เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ข้าวที่ผู้บริโภคนิยมซื้อมากที่สุด ยังคงเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวบรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติกทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า น้ําหนักสุทธิ
1 กิโลกรัม ซึ่งผู้บริโภคนอกจากนิยมซื้อไปรับประทานเองที่บ้านแล้ว ยังมีความนิยมในการซื้อเป็นของฝากอยู่มาก เนื่องจาก
จังหวัดกําแพงเพชรเป็นจังหวัดเกษตรกรรม และข้าวของจังหวัดกําแพงเพชร ก็จัดว่าเป็นข้าวขึ้นชื่อเช่นเดียวกัน จึงมีความเห็น
เห็นสอดคล้องว่า ถ้ามีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวของบรรจุภัณฑ์ขนาด 1 กิโลกรัม ให้มีความโดดเด่น สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์
และช่วยส่งเสริมการขาย สื่อให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของจังหวัดกําแพงเพชร จะเป็นการดี ซึ่งปัญหาของผลิตภัณฑ์ข้าวบรรจุภัณฑ์
ถุงพลาสติกทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า น้ําหนักสุทธิ 1 กิโลกรัม กลุ่มศูนย์ข้าวตะเคียนงามมีความเห็นสอดคล้องกันว่า ลักษณะของบรรจุ
ภัณฑ์เป็นรูปแบบที่เหมือนกันกับผลิตภัณฑ์ข้าวของกลุ่มชุมชนอื่น เพราะใช้ถุงพลาสติกและการซีลถุงในลักษณะเดียวกัน ซึ่งราคา
การจําหน่ายของผลิตภัณฑ์ข้าวประเภทนี้จะใกล้เคียงกันของแต่ละชุมชนคือ ตั้งแต่ 80-100 บาท ต่อ 1 ชิ้น ซึ่งทางกลุ่มชุมชนใช้
การซีลพลาสติกแบบทํากันเองในชุมชน ทําให้ลดต้นทุนในการบรรจุภัณฑ์ลงไปได้มาก แต่ก็ยังประสบปัญหาในเรื่องของรูปแบบที่
มีค วามซ้ํ า ซ้ อนกัน กับ บรรจุ ภัณ ฑ์ข องกลุ่ ม ชุม ชนอื่น ๆ จากการสนทนากลุ่ม กลุ่ม ศู น ย์ ข้า วตะเคีย นงาม จึ ง ได้ข้ อสรุป ที่เ ห็ น
สอดคล้องกันว่า สมควรมีการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติกทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า น้ําหนักสุทธิ 1 กิโลกรัม โดยใช้วัสดุ
ท้องถิ่นที่สื่อให้เห็นถึงจังหวัดกําแพงเพชร โดยมีความเห็นพ้องว่าการใช้เชือกกล้วยฟั่นและกระดาษกล้วยร่วมในการออกแบบ โดย
มุ่งเน้นการออกแบบเพื่อใช้วัสดุที่มีภายในท้องถิ่นร่วมกันของกลุ่มชุมชนภายในจังหวัดกําแพงเพชร เพราะนอกเหนือจากการใช้
70

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560
__________________________________________________________________________________________
วัสดุที่มุ่งเน้นความเป็นท้องถิ่นจังหวัดกําแพงเพชรแล้ว ยังเป็นการพึ่งพาอาศัยกันระหว่างชุมชนภายในจังหวัดกําแพงเพชร เป็น
การกระจายรายได้ของกลุ่มชุมชน และช่วยเหลือกันเป็นเครือข่าย
การออกแบบเบื้องต้น (Preliminary Design) พบว่าการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าว โดยใช้วัสดุท้องถิ่น
ประเภทกระดาษและเชือกกล้วย ในด้านการออกแบบเบื้องต้น กลุ่มชุมชนศูนย์ข้าวตะเคียนงามมีความเห็นสอดคล้องว่า การ
ออกแบบจะต้องมุ่งเน้นให้เห็นถึงความเป็นวัสดุท้องถิ่นประเภทกระดาษและเชือกกล้วยให้เด่นชัด โดยทําการออกแบบบรรจุภัณฑ์
ที่ซ้อนบรรจุภัณฑ์ที่เป็นบรรจุภัณฑ์พลาสติก เนื่องจากบรรจุภัณฑ์ในส่วนของพลาสติกนั้นมีความสําคัญในหน้าที่คือการไล่อากาศ
และกักเก็บผลิตภัณฑ์ข้าวภายในได้เป็นเวลานาน อีกตั้งตราสินค้าและรูปแบบของสัญลักษณ์ที่ใช้บนบรรจุภัณฑ์พลาสติก ก็เป็นที่
จดจําของกลุ่มลูกค้าเดิมได้ในระดับหนึ่ง การออกแบบเบื้องต้นของบรรจุภัณฑ์ข้าวจากวัสดุท้องถิ่นประเภทกระดาษและเชือก
กล้วยนั้น จึงเน้นการออกแบบบรรจุภัณฑ์ภายนอก ที่แสดงให้เห็นถึงวัสดุท้องถิ่นภายในจังหวัดกําแพงเพชร และต้องคํานึงถึงการ
ซื้อเป็นของฝากได้ มีความสะดวกสบายในการหยิบจับซื้อขาย และดึงดูดผู้บริโภคได้จากความแปลกใหม่ การออกแบบเบื้องต้น
กลุ่มชุมชนศูนย์ข้าวตะเคียนงามและทางกลุ่มผู้วิจัยจึงมีความเห็นสอดคล้องกันว่า ถ้าสามารถออกแบบบรรจุภัณฑ์โครงสร้าง
ภายนอกเป็นลักษณะของบรรจุภัณฑ์โครงสร้างจากเชือกกล้วย เป็นลักษณะของกระเช้าหิ้วสินค้า ที่มีหูหิ้วเพิ่มความสะดวกสบาย
ให้กับผู้บริโภค โดยใช้ลวดลายการถักที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและสื่อให้เห็นถึงจังหวัดกําแพงเพชร อีกทั้งเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ของ
ชุมชนนําไปเป็นของฝากแล้ว ยังสามารถประยุกต์เอาบรรจุภัณฑ์โครงสร้างในส่วนของเชือกกล้วยไปใช้ประโยชน์ในการใส่สิ่งของ
อย่างอื่นได้อีกด้วย ในส่วนของกระดาษกล้วยมีความเห็นสอดคล้องกันว่า สมควรใช้เป็นลักษณะของฉลากสินค้าที่ช่วยโฆษณา
ประชาสัมพันธ์สินค้าร่วมกันกับบรรจุภัณฑ์โครงสร้างที่ทําจากเชือกกล้วย จึงมีการออกแบบเบื้องต้นตามความคิดเห็นของกลุ่ม
ศูนย์ข้าวตะเคียนงาม ดังนี้
ใช้การออกแบบโดยมุ่งเน้นการนําเชือกกล้วยฟั่น บ้านสร้อยสุวรรณ จังหวัดกําแพงเพชร ถักในรูปแบบของโครงสร้างที่
สามารถใส่ผลิตภัณฑ์ข้าวได้ โดยแบ่งลักษณะของรูปแบบบรรจุภัณฑ์เป็น 3 รูปแบบ คือ
- สําหรับใส่ผลิตภัณฑ์ข้าวบรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติกทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า น้ําหนักสุทธิ 1 กิโลกรัม แบบ 1 ชิ้น สําหรับการซื้อ
เป็นของฝากแบบชิ้นเดี่ยว
- สําหรับใส่ผลิตภัณฑ์ข้าวบรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติกทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า น้ําหนักสุทธิ 1 กิโลกรัม แบบ 2 ชิ้น สําหรับการซื้อ
เป็นของฝากแบบชิ้นคู่
- สําหรับใส่ผลิตภัณฑ์ข้าวบรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติกทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า น้ําหนักสุทธิ 1 กิโลกรัม แบบ 4 ชิ้น สําหรับการซื้อ
เป็นของฝากแบบเป็นชุด
ในด้านการถักโครงสร้างบรรจุภัณฑ์เพื่อการใส่ผลิตภัณฑ์ข้าว จากการสนทนากลุ่มของกลุ่มศูนย์ข้าวตะเคียนงามและ
กลุ่มเชือกกล้วยฟั่น มีความเห็นสอดคล้องกันว่า ลวดลายในการถักโครงสร้างบรรจุภัณฑ์จากเชือกกล้วย ที่เหมาะสมสําหรับการ
ถักโครงสร้างบรรจุภัณฑ์มีทั้งหมด 3 ลวดลาย ดังนี้
- การถักเชือกฟั่น ลวดลายดอกพิกุล
- การถักเชือกฟั่น ลวดลายเพชรกําแพง
- การถักเชือกฟั่น ลวดลายตาราง
กลุ่มศูนย์ข้าวตะเคียนงามจังหวัดกําแพงเพชร จึงมีความเห็นสอดคล้องว่า ลวดลายทั้งสามลวดลายมีความเหมาะสม
และเป็นไปได้ ในการใช้ในการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้า ว จากวัสดุพื้น ถิ่นประเภทกระดาษและเชือกกล้ วย โดยมี
ความเห็นสอดคล้องว่า ควรใช้ลวดลายของเชือกกล้วยถักเป็นตะกร้าบรรจุภัณฑ์ซ้อนบรรจุภัณฑ์ข้าวน้ําหนักสุทธิ 1 กิโลกรัม อีก
ครั้งหนึ่ง เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าและความสวยงาม ทั้งผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าสามารถประยุกต์ใช้ตะกร้าบรรจุภัณฑ์ข้าวนี้ต่อในการ
อื่นๆ ได้อีกด้วย เป็นการสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์และเกิดความน่าซื้อ กลุ่มผู้วิจัยจึงทําการออกแบบเบื้องต้นของบรรจุ
ภัณฑ์จากเชือกกล้วย โดยใช้กระดาษกล้วยเป็นฉลากสินค้า ตามความต้องการของกลุ่มศูนย์ข้าวตะเคียนงามในลักษณะของ
ตะกร้าบรรจุภัณฑ์ข้าว โดยให้มีการถักตะกร้าบรรจุภัณฑ์ข้าวด้วย 3 ลวดลาย คือ ลายดอกพิกุล ลายเพชรกําแพง และลายตาราง
โดยมุ่งเน้นการออกแบบให้สามารถหิ้วนําพาผลิตภัณฑ์ข้าวกลุ่มศูนย์ข้าวตะเคียนงามได้สะดวก
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ภาพ 4 ลวดลายการถักเชือกกล้วย 3 ลวดลาย ลายดอกพิกุล ลายเพชรกําแพง และลายตาราง

ภาพ 5 การออกแบบเบื้องต้นของบรรจุภัณฑ์ข้าว โดยใช้วัสดุท้องถิ่นประเภทกระดาษและเชือกกล้วย
การกลั่นกรองการออกแบบ (Design Refinement) จากต้นแบบบรรจุภัณฑ์ข้าว ตะกร้าเชือกกล้วยถักดัง พบว่าการ
ใช้เชือกกล้วยถักด้วย 3 ลวดลาย คือ ลายดอกพิกุล ลายเพชรกําแพง และลายตาราง ได้ใช้เชือกกล้วยถักเส้นใหญ่ในการถักเป็น
โครงสร้างบรรจุภัณฑ์ ทําให้เป็นการเพิ่มต้นทุนอย่างมาก รวมถึงการถักเชือกกล้วยให้เป็นรูปแบบของหูหิ้วด้ามจับที่ใช้การขดของ
เชือกไปมาเป็นลวดลายตะขาบ ที่เป็นจุดประสงค์เพื่อให้การหยิบจับตะกร้าเชือกกล้วย ยิ่งเป็นการสิ้นเปลืองเชือกกล้วยฟั่นและ
เวลาในการถักเป็นเวลามาก จึงมีความคิดเห็นว่ายังไม่เหมาะสมสอดคล้องกับกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์เท่าไรนัก จึงได้ทําการ
ออกแบบใหม่ ให้ ล ดปริ ม าณการใช้ เ ชื อ กกล้ ว ยฟั่ น ในการถั ก ตะกร้ า ลง โดยลดทอนในส่ ว นของการถั ก ด้ า มจั บ และการ
ปรับเปลี่ยนลวดลายการถักให้ใหญ่ขึ้น เพื่อกระจายความถี่ของลวดลาย และลดการใช้เชือกกล้วยฟั่นลงไปได้ จึงได้บรรจุภัณฑ์
จากการกลั่นกรองรูปแบบออกมา
การวิเคราะห์ (Analysis) จากการวิเคราะห์รูปแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวจากเชือกกล้วยถักในรูปทรงตะกร้า พบว่ากลุ่มศูนย์
ข้าวตะเคียนงามและผู้วิจัยมีความเห็นสอดคล้องกัน ว่าการใช้เชือกกล้วยในการถักโครงสร้างตะกร้าเพื่อเป็นบรรจุภัณฑ์ข้าว
ทั้ง หมดนั้น เป็นกระบวนการที่ใช้ต้นทุนทางเวลาค่อนข้างสูง เนื่องจากต้องมีการถักอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับปริมาณ
ผลิตภัณฑ์ข้าวที่ต้องการขาย ซึ่งแต่ละชิ้นนั้นจะใช้เวลาที่ค่อนข้างนานแล้วแต่ประสบการณ์ถักและฝีมือด้านหัตถกรรมของกลุ่ม
ชุมชน การใช้เชือกกล้วยถักเป็นโครงสร้างบรรจุภัณฑ์จึงเป็นกระบวนการที่สิ้นเปลืองทั้งเวลา วัสดุ และกําลังคน อีกทั้งรูปแบบ
ของกระดาษกล้วยที่ใช้ในรูปแบบของฉลาก ทําให้ไม่เห็นคุณค่าของวัสดุกระดาษกล้วยเท่าที่ควร ทั้งที่เป็นส่วนที่มีความสวยงาม
และยังสามารถร่วมเป็นโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ ในการบรรจุผลิตภัณฑ์ข้าวได้เช่นเดียวกัน จึงมีความเห็นสอดคล้องว่าควรมีการใช้
กระดาษกล้วยเป็นโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ และใช้เชือกกล้วยถักที่ใช้เวลาในการถักค่อนข้างนานเป็นในส่วนของลวดลายประดับ
เพื่อให้สื่อถึงความเป็นจังหวัดกําแพงเพชรก็เพียงพอ จึงต้องมีการออกแบบใหม่ โดยยึดวัสดุกระดาษกล้วยเป็นโครงสร้างสําคัญ
ของบรรจุภัณฑ์ข้าว
การตัดสินใจ (Decision) จากการวิเคราะห์และตัดสินใจ กลุ่มศูนย์ข้าวตะเคียนงามและผู้วิจัยมีความเห็นสอดคล้อง
ว่าการใช้กระดาษกล้วยในรูปแบบของโครงสร้าง ควรเป็นการสร้างบรรจุภัณฑ์กล่องประกบผลิตภัณฑ์ข้าว เพื่อเพิ่มความแข็งแรง
และยังแสดงให้เห็นถึงความสวยงามของลวดลายกระดาษกล้วย และใช้เชือกกล้วยถักเป็นลวดลายประดับบรรจุภัณฑ์ ซึ่งมี
ความเห็นสอดคล้องว่าลวดลายดอกพิกุลเป็นลวดลายที่เหมาะสมที่สุดในการเป็นลวดลายประดับบรรจุภัณฑ์ข้าว เนื่องจาก
ลวดลายเพชรกําแพง และลวดลายตาราง ถ้าไม่มีการถักให้ต่อเนื่องกัน จะไม่มีความสวยงาม นอกจากนั้นแล้วเชือกกล้วยถักยังมี
ความสําคัญในการทําหูหิ้วให้กับบรรจุภัณฑ์ โดยการออกแบบให้เชื่อมโยงกับกระดาษกล้วย ทําให้กระดาษกล้วยไม่หลุดออกจาก
ผลิตภัณฑ์ข้าวอีกด้วย ทําให้เกิดความสมดุลระหว่างการใช้วัสดุผสมผสานทั้งสองชนิดให้เอื้อต่อกัน และยังเพิ่มความสวยงาม
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ต้นแบบขั้นสมบูรณ์ (Implementation) จากการสนทนากลุ่ม กลุ่มศูนย์ข้าวตะเคียนงาม จึงมีความเห็นสอดคล้องว่า
ต้องการร่างต้นแบบบรรจุภัณฑ์จากเชือกกล้วย โดยใช้วัสดุกระดาษกล้วยเป็นโครงสร้างในการยึดผลิตภัณฑ์ข้าว โดยแสดงให้เห็น
ถึงตราสัญลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ข้าวดั้งเดิม ให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อชนิดข้าวได้อย่างถูกต้อง โดยที่มีโครงสร้างของเชือกกล้วย
ที่โยงเป็นหูหิ้วสําหรับการนําพาผลิตภัณฑ์ภายในตัว โดยมุ่งเน้นการตัดกระบวนการถักเชือกกล้วยที่ยุ่งยากซับซ้อนออก ให้ออกมา
ในลักษณะของโครงสร้างเพื่อการถือหิ้ว และส่วนของลวดลายประดับให้ใช้เป็นลวดลายดอกพิกุลในการประดับด้านข้าง โดย
ออกแบบรูปแบบบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด 3 รูปแบบ เพื่อผ่านการคัดกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์จํานวน 3 ท่าน
เป็นการพัฒนาให้ได้รูปแบบที่มีความเหมาะสมในการผลิต โดยใช้รูปแบบ 3 รูปแบบ
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นตอนการพัฒนารูปแบบของบรรจุภัณฑ์ข้าว จากวัสดุท้องถิ่นประเภทกระดาษและ
เชือกกล้วย ให้เหมาะสมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวตะเคียนงาม จังหวัดกําแพงเพชร โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชน
ผลการวิเคราะห์การสนทนากลุ่มเพื่อพัฒนารูปแบบของบรรจุภัณฑ์ข้าว จากวัสดุท้องถิ่นประเภทกระดาษและเชือก
กล้วย ให้เหมาะสมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวตะเคียนงาม จังหวัดกําแพงเพชร โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชน วันที่ 28
กรกฏาคม พ.ศ.2558 ที่ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร โดยดําเนินการสนทนากลุ่มกับกลุ่ม
ชุมชน นํา โดย นางละออ เกตุแ ก้ว หัวหน้ากลุ่มชุมชน และ นายอรรณพ เกตุแ ก้ว รองหัวหน้าชุ มชน โดยการสนทนากลุ่ม
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ข้าว จากวัสดุท้องถิ่นประเภทกระดาษและเชือกกล้วย สําหรับ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวตะเคียนงาม จังหวัดกําแพงเพชร โดยการสนทนากลุ่มเพื่อวิเคราะห์รูปแบบของบรรจุภัณฑ์ข้าวจาก
วัสดุท้องถิ่นประเภทกระดาษและเชือกกล้วยตามรูปแบบที่ได้ทําการออกแบบอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน ทั้ง 3 รูปแบบ เพื่อหาแนว
ทางการพัฒนา ตามกรอบแนวคิดที่ใช้ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ของ (วิรุณ ตั้งเจริญ. 2539 : 19) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวตะเคียนงามมีความเห็นสอดคล้องว่าบรรจุภัณฑ์ทั้ง 3 รูปแบบที่ได้ออกแบบร่วมกับชุมชน
มีความโดดเด่นและเหมาะสมในการใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ในแต่ละด้าน ซึ่งแต่ละรูปแบบสามารถนําไปดําเนินการผลิตได้จริงตาม
กระบวนการที่ผ่านการสนทนากลุ่มระหว่างผู้วิจัยและกลุ่มศูนย์ข้าวตะเคียนงาม จึงมีความเห็นสอดคล้องว่า สมควรนําบรรจุภัณฑ์
ทั้ง 3 รูปแบบ ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อสรุปและข้อเสนอแนะใน
การเลือกใช้รูปแบบบรรจุภัณฑ์จากทั้ง 3 รูปแบบให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องตามกรอบแนวคิดมากที่สุด โดยกําหนดราคา
ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์ข้าว น้ําหนักสุทธิ 1 กิโลกรัม เป็นราคา 150 บาท แบบแพ็คคู่ 2 ชิ้นในราคา 250 บาท และแบบแพ็คชุด 4 ชิ้น
ในราคา 450 บาท โดยกําหนดราคาตามความต้องการของกลุ่มศูนย์ข้าวตะเคียนงาม ซึ่งราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภาย
ภาคหน้า ตามความเหมาะสม

1
2

3
ภาพ 6 รูปแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวจากกระบวนการพัฒนา รูปแบบที่ 1 รูปแบบที่ 2 และรูปแบบที่ 3
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สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องมือแบบประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยใช้เครื่องมือการ
วิจัยแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ที่มีต่อการพัฒนารูปแบบของบรรจุภัณฑ์ข้าว จากวัสดุท้องถิ่นประเภทกระดาษและเชือก
กล้วย เพื่อวิเคราะห์ รูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมมากที่สุด สํา หรับกลุ่มวิสาหกิจ ชุมชนศูน ย์ข้าวตะเคียนงาม โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ มีความเห็นสอดคล้องกันว่าบรรจุภัณฑ์ข้าวจากวัสดุท้องถิ่นประเภทกระดาษและเชือก
กล้วยรูปแบบที่ 3 มีความเหมาะสมตามกรอบแนวคิดมากที่สุด เมื่อเทียบกับรูปแบบที่ 1 และ 2 เนื่องจากวัสดุเชือกกล้วยถัก เป็น
วัสดุที่ต้องใช้เวลาและความประณีตในการทําเป็นบรรจุภัณฑ์ การถักสานบรรจุภัณฑ์เป็นโครงสร้างของกระเช้า หรือตะกร้า จะทํา
ให้สิ้นเปลืองวัสดุและระยะเวลาในการผลิต รวมถึงกําลังคนในการถักสาน จึงไม่สอดคล้องในการผลิตเป็นจํานวนมาก ในบรรจุ
ภัณฑ์รูปแบบที่ 3 ได้มุ่งเน้นเชือกกล้วยในการเป็นโครงสร้างหูหิ้ว และเป็นเพียงลวดลายประดับด้านข้างบรรจุภัณฑ์เท่านั้น ซึ่งได้
ใช้ ล วดลายดอกพิ กุล ตามข้อ สรุ ป ของกลุ่ ม ศูน ย์ข้ า วตะเคี ยนงาม เพื่อ แสดงถึง ความเป็น ผลิ ตภั ณ ฑ์ จ ากจัง หวั ดกํ า แพงเพชร
นอกจากนั้นลักษณะการหิ้วของบรรจุภัณฑ์รูปแบบที่ 3 ยังมีความเหมาะสมสะดวกสบายตามกระโยชน์ใช้สอยมากว่ารูปแบบที่ 1
และ 2 เนื่องจากเป็นหูหิ้วที่ยึดด้วยกระดาษกล้วยด้านบน ไม่ให้หูหิ้วพับตกมาด้านข้าง และเป็นรูปแบบที่ใช้วัสดุทั้งเชือกกล้วยและ
กระดาษกล้วยได้อย่างลงตัวมากที่สุด
ข้อเสนอแนะสําหรับการแก้ไขปรับปรุงรูปแบบ มีข้อเสนอแนะว่าบรรจุภัณฑ์ข้าวจากวัสดุท้องถิ่นประเภทกระดาษและ
เชือกกล้วยรูปแบบที่ 3 ในการผลิตจริงต้องให้เชือกกล้วยเป็นส่วนรับน้ําหนักของผลิตภัณฑ์ข้าวให้ได้มากที่สุดก่อนโยงขึ้นมาเป็นหู
หิ้ว เพื่อไม่ให้กระดาษกล้วยที่เป็นส่วนรับน้ําหนักเกิดการผิดรูปจากการจับหิ้วได้ง่าย และโครงสร้างกล่องกระดาษกล้วยสําหรับปิด
ด้านบนและล่างของผลิตภัณฑ์ ควรใช้กระดาษแข็งช่วยเสริมโครงสร้างความแข็งแรงให้กระดาษกล้วยอีกด้วย ในด้านของลวดลาย
ดอกพิกุลที่ประดับให้กําหนดความกว้างของลวดลายให้เท่ากับความกว้างของผลิตภัณฑ์ข้าวน้ําหนักสุทธิ 1 กิโลกรัม 1 ชิ้น ดังนั้น
บรรจุภัณฑ์ข้าวจากวัสดุท้องถิ่นประเภทกระดาษและเชือกกล้วยรูปแบบที่ 3 ในแบบผลิตภัณฑ์ข้าว 1 ชิ้น ลวดลายต้องเป็นลาย
เดี่ยวยาวตรงลงมา ไม่เป็นลายคู่ดังที่ได้ออกแบบไว้เบื้องต้น และบรรจุภัณฑ์แบบคู่ 2 ชิ้น และแบบชุด 4 ชิ้น ถึงจะใช้ลวดลายดอก
พิกุลแบบคู่ยาวตรงลงมา ผู้วิจัยจึงได้จัดทําบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ ตามข้อสรุปและข้อเสนอแนะของกลุ่มศูนย์ข้าวตะเคียนงาม และ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์

ภาพ 7 แสดงการบรรยาย เพื่อการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ อย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน
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ภาพ 8 บรรจุภัณฑ์ข้าวรูปแบบที่ 3 จากวัสดุท้องถิ่นประเภทกระดาษและเชือกกล้วยขั้นสมบูรณ์
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินความพึงพอใจกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวตะเคียนงาม จังหวัดกําแพงเพชร
และกลุ่มผู้บริโภค ที่มีต่อบรรจุภัณฑ์ข้าว จากวัสดุท้องถิ่นประเภทกระดาษและเชือกกล้วย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้แบ่งกลุ่มผู้ประเมินบรรจุภัณฑ์ต้นแบบเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าว
ตะเคียนงาม จังหวัดกําแพงเพชร และกลุ่มผู้บริโภค โดยใช้กรอบแนวคิดด้านการตลาด (ฟิลิป คอตเลอร์. 2550 : 299) ในการ
พิจารณามุมมองของผู้ผลิต และผู้บริโภค
ตาราง 1 แสดงผลการวิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าว ตะเคียนงาม จังหวัดกําแพงเพชร
ที่มีต่อบรรจุภัณฑ์ข้าวจากวัสดุท้องถิ่นประเภทกระดาษและเชือกกล้วย
ลําดับ
1.

เกณฑ์การประเมิน

ผู้ผลิต (n=5)

ด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์ (Product)
1. บรรจุภัณฑ์มีความสะดวกสบายในการใช้งาน
2. บรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมในการประยุกต์ใช้วัสดุในการ
ออกแบบ
3. บรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมในกระบวนการผลิต
4. บรรจุภัณฑ์มีความสวยงาม
ค่าเฉลี่ยรวม
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̅
4.40
4.20

S.D.
0.55
0.45

ระดับความเหมาะสม

4.00
4.20
4.20

0.71
0.45
0.54

มาก
มาก
มาก

มาก
มาก
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ตาราง 1 แสดงผลการวิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าว ตะเคียนงาม จังหวัด
กําแพงเพชร ที่มีต่อบรรจุภัณฑ์ข้าวจากวัสดุท้องถิ่นประเภทกระดาษและเชือกกล้วย (ต่อ)
ลําดับ

เกณฑ์การประเมิน

ผู้ผลิต (n=5)

2.

ด้านราคา (Price)
1. ความเหมาะสมของราคาผลิตภัณฑ์-บรรจุภัณฑ์
แบบแพ็คเดี่ยว (150 บาท)
2. ความเหมาะสมของราคาผลิตภัณฑ์-บรรจุภัณฑ์
แบบแพ็คคู่ 2 ชิ้น (250 บาท)
3. ความเหมาะสมของราคาผลิตภัณฑ์-บรรจุภัณฑ์
แบบแพ็คชุด 4 ชิ้น (450 บาท)
ค่าเฉลี่ยรวม
3.
ช่องทางการจัดจําหน่าย (Place)
1. มีความเหมาะสมในการจัดจําหน่ายในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
2. มีความเหมาะสมในการจัดจําหน่ายในศูนย์แสดงสินค้า OTOP
3. มีความเหมาะสมในการจัดจําหน่ายในห้างสรรพสินค้าชั้นนํา
ค่าเฉลี่ยรวม
4.
การส่งเสริมการตลาด (Promotion)
1. บรรจุภัณฑ์ช่วยสร้างความแปลกใหม่ให้กับ รูปแบบสินค้าที่มีใน
ท้องตลาด ของกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม
2. ภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์มีความดึงดูดผู้บริโภค
3. ผลิตภัณฑ์ได้สร้างจุดเด่นให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ค่าเฉลี่ยรวม
สรุปผลวิเคราะห์ความพึงพอใจตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าว ตะเคียน
งาม จังหวัดกําแพงเพชร ที่มีต่อบรรจุภัณฑ์ข้าวจากวัสดุท้องถิ่น
ค่าเฉลี่ยรวม

̅
3.60

S.D.
0.55

ระดับความเหมาะสม

4.00

0.00

มาก

4.00

0.00

มาก

3.87
̅
4.40
4.60
4.60
4.53
̅
4.40

0.18
S.D.
0.55
0.55
0.55
0.55
S.D.
0.55

มาก

4.20
4.40
4.33
̅

0.45
0.55
0.51
S.D.

ระดับความเหมาะสม

4.23

0.45

มาก

มาก

ระดับความเหมาะสม

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
ระดับความเหมาะสม

มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าว ตะเคียนงาม จังหวัด
กําแพงเพชร ที่มีต่อบรรจุภัณฑ์ข้าวจากวัสดุท้องถิ่นประเภทกระดาษและเชือกกล้วย ประเมินโดยตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์
ข้าวตะเคียนงาม จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 5 ท่าน โดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก ( ̅ = 4.23) ส่วนค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.= 0.45) และเมื่อแยกเป็นประเด็นตามกรอบแนวคิดด้านการตลาดตามหลัก 4P (ฟิลิป คอตเลอร์. 2550 : 299)
พบว่า ด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์ (Product) โดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก ( ̅ = 4.20) ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.=
0.54) ด้านราคา (Price) โดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก ( ̅ = 3.87) ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.18) ด้านช่องทาง
การจัดจําหน่าย (Place) โดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.53) ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.55) และ
ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) โดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก ( ̅ = 4.33) ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.=
0.51) นอกจากนั้น ตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวตะเคียนงาม จังหวัดกําแพงเพชรได้เพิ่มเติมข้อเสนอแนะ ดังนี้
- เนื่องจากกลุ่มศูนย์ข้าวตะเคียนงาม จังหวัดกําแพงเพชร มีการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาเป็นข้าวปลอด
สารพิษ ในน้ําหนักสุทธิ 500 กรัม เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ยังไม่ได้วางจําหน่าย ถ้าผลตอบรับทางการตลาดออกมาดี ต้องการให้มีการ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ด้วย
- บรรจุภัณฑ์มีสีสันที่เป็นสีธรรมชาติ เพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของวัสดุ แต่หากสามารถผสมผสานสีอื่นๆ เข้า
ไปในวัสดุท้องถิ่นในการทําบรรจุภัณฑ์ อาจดูมีความแปลกตามากขึ้น
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- หากมีการทําวิจัยครั้งต่อไป ต้องการให้มีการพัฒนาเลขนศิลป์บนสินค้า ให้มีความโดดเด่นมากขึ้น โดยยังมี
เค้าของรูปแบบเดิมอยู่ เพื่อการจดจําของผู้บริโภค
ตาราง 2 แสดงผลการวิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจกลุ่มผู้บริโภค มีต่อบรรจุภัณฑ์ข้าว จากวัสดุท้องถิ่นประเภทกระดาษ
และเชือกกล้วย
ลําดับ

เกณฑ์การประเมิน

ผู้บริโภค (n=100)

1.

คุณค่าผู้บริโภค (Customer Value)
1. ด้านความสวยงามของผลิตภัณฑ์
2. ด้านคุณค่าของการใช้วัสดุ ของตัวผลิตภัณฑ์
3. ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์เหมาะสมกับการซื้อเป็นของฝาก
ค่าเฉลี่ยรวม
2.
ต้นทุนต่อผู้บริโภค (Cost to the Customer)
1. ความเหมาะสมของราคาผลิตภัณฑ์-บรรจุภัณฑ์
แบบแพ็คเดี่ยว (150 บาท)
2. ความเหมาะสมของราคาผลิตภัณฑ์-บรรจุภัณฑ์
แบบแพ็คคู่ 2 ชิ้น (250 บาท)
3. ความเหมาะสมของราคาผลิตภัณฑ์-บรรจุภัณฑ์
แบบแพ็คชุด 4 ชิ้น (450 บาท)
ค่าเฉลี่ยรวม
3.
ความสะดวกสบาย (Convenience)
1. ด้านความสะดวกสบายในการหยิบจับ
2. ด้านความแข็งแรงของบรรจุภัณฑ์ ในการห่อหุ้มป้องกัน
ผลิตภัณฑ์ภายใน
3. ด้านความเหมาะสมในการนําพา
ค่าเฉลี่ยรวม
4.
การสื่อสาร (Communication)
1. บ่งบอกถึงความแปลกใหม่ ไม่จําเจในท้องตลาด
2. บ่งบอกถึงการใช้วัสดุธรรมชาติ ในเชิง Eco Design
3. ผลิตภัณฑ์บ่งบอกถึงความมีระดับ มีคุณค่า
ค่าเฉลี่ยรวม
สรุปผลวิเคราะห์ความพึงพอใจกลุ่มผู้บริโภค มีต่อบรรจุภัณฑ์ข้าว จากวัสดุ
ท้องถิ่นประเภทกระดาษและเชือกกล้วย
ค่าเฉลี่ยรวม

̅
4.20
4.25
4.68
4.38
̅
4.10

S.D.
0.43
0.50
0.47
0.47
S.D.
0.50

ระดับความเหมาะสม

4.18

0.39

มาก

3.46

0.50

ปานกลาง

3.91
̅
4.10
3.52

0.46
S.D.
0.61
0.50

มาก

3.48
3.50
̅
4.24
3.68
3.84
3.92
̅

0.50
0.54
S.D.
0.43
0.47
0.44
0.45
S.D.

3.98

0.47

มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
ระดับความเหมาะสม

มาก

ระดับความเหมาะสม

มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
ระดับความเหมาะสม

มาก
มาก
มาก
มาก
ระดับความเหมาะสม

มาก

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจกลุ่มผู้ บริโภค ที่มีต่อบรรจุภัณฑ์ ข้า วจากวั สดุท้องถิ่ น
ประเภทกระดาษและเชือกกล้วย ประเมินโดยผู้บริโภคและผู้ที่เดินทางมาเยี่ยมชมสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่ศูนย์จําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 100 คน โดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก ( ̅ = 3.98) ส่วนค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.= 0.47) และเมื่อแยกเป็นประเด็นตามกรอบแนวคิดด้านการตลาดตาม หลัก 4C (ฟิลิป คอตเลอร์. 2550 : 299)
พบว่า ด้านคุณค่าผู้บริโภค (Customer Value) โดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก ( ̅ = 4.38) ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.= 0.47) ด้านต้นทุนต่อผู้บริโภค (Cost to the Customer) โดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก ( ̅ = 3.91) ส่วนค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.46) ด้านความสะดวกสบาย (Convenience) โดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก ( ̅ = 3.50)
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ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.54) และด้านการสื่อสาร (Communication) โดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก ( ̅ =
3.92) ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.45)

ภาพ 9 ขั้นตอนการประเมินความพึงพอใจกลุ่มศูนย์ข้าวตะเคียนงาม และกลุ่มผู้บริโภค ที่มีต่อบรรจุภัณฑ์

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าว จากวัสดุท้องถิ่นประเภทกระดาษและเชือกกล้วย
สําหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวตะเคียนงาม จังหวัดกําแพงเพชร ผู้วิจัยได้นํามาอภิปรายผลการวิจัย โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ตาม
หัวข้อวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
1. การศึกษาบรรจุภัณฑ์ข้าว จากวัสดุท้องถิ่นประเภทกระดาษและเชือกกล้วย สําหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าว
ตะเคียนงาม จังหวัดกําแพงเพชร ลือชัย ศรีเงินยวง และผาสุก เอนกวนิช (2526 : 12 – 13 ) ได้กล่าวว่าการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนที่แท้จริงจะต้องไม่หมายความเพียงแต่การดึงประชาชนเข้ามาร่วมโครงการที่รัฐบาล
เป็นผู้กําหนด “รูปแบบเป้าหมายของงาน” ผู้วิจัยได้สนทนากลุ่มและออกแบบโดยมีส่วนร่วมกับชุมชน พบว่าการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ข้าวจากวัสดุท้องถิ่นประเภทกระดาษและเชือกกล้วย การใช้เชือกกล้วยและกระดาษกล้วยซึ่งเป็นวัสดุธรรมชาติพื้นถิ่น
จังหวัดกําแพงเพชรมาใช้ในการออกแบบมีความน่าสนใจและเหมาะสม ดังที่ ศิริพรณ์ ปีเตอร์และคณะ (2549:120-122) ได้กล่าว
ว่าประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งซึ่งได้ตระหนักถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม และเลือกวัสดุบรรจุภัณฑ์สิ่งแวดล้อม
เนื่องจากประเทศคู่ค้าซึ่งเป็นตลาดหลักของสินค้าไทยได้ออกกฎหมายบังคับให้ทุกประเทศผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์และผู้ผลิตสินค้าที่ใช้
บรรจุภัณฑ์ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ผลิตภัณฑ์ข้าวบรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติก น้ําหนักสุทธิ 1 กิโลกรัม เป็นรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ข้าว ที่มีการบรรจุ ภัณฑ์มากที่สุดของกลุ่มศูนย์ข้าวตะเคียนงาม เนื่องจากเป็นปริมาณที่นิยมในการซื้อขายกันใน
ท้องตลาด มีน้ําหนักและขนาดที่พอเหมาะทั้งในการซื้อไปรับประทานเองในครัวเรือน หรือซื้อฝากเป็นในลักษณะของฝาก จึง
เหมาะสมในการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการซื้อเป็นของฝาก และสร้างจุดเด่นให้กับผลิตภัณฑ์ เนื่องจากลักษณะของผลิตภัณฑ์
ข้าวบรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติก น้ําหนักสุทธิ 1 กิโลกรัม เป็นผลิตภัณฑ์ ที่พบเห็นได้ง่ายตามท้องตลาด และหลายชุมชนได้ใช้บรรจุ
ภัณฑ์ในลักษณะเดียวกัน ทําให้เกิดเป็นรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ซ้ํากันกันในท้องตลาด
ผู้วิจัยจึงได้มีการออกแบบอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยหลักกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ Earle. อ้างใน นิรัช สุด
สังข์ (2543 : 29) พบว่า การใช้เชือกกล้วยฟั่นและกระดาษกล้วยร่วมในการออกแบบ โดยมุ่งเน้นการออกแบบเพื่อใช้วัสดุที่มี
ภายในท้องถิ่นร่วมกันของกลุ่มชุมชนภายในจังหวัดกําแพงเพชร เพราะนอกเหนือจากการใช้วัสดุที่มุ่งเน้นความเป็นท้องถิ่นจังหวัด
กําแพงเพชรแล้ว ยังเป็นการพึ่งพาอาศัยกันระหว่างชุมชนภายในจังหวัดกําแพงเพชร เป็นการกระจายรายได้ของกลุ่มชุมชน และ
ช่วยเหลือกันเป็นเครือข่าย มีความเห็นสอดคล้องว่าต้องการร่างต้นแบบบรรจุภัณฑ์จากเชือกกล้วย โดยใช้วัสดุกระดาษกล้วยเป็น
โครงสร้างในการยึดผลิตภัณฑ์ข้าว โดยแสดงให้เห็นถึงตราสัญลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ข้าวดั่งเดิม ให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อชนิด
ข้าวได้อย่างถูกต้อง โดยที่มีโครงสร้างของเชือกกล้วยที่โยงเป็นหูหิ้วสําหรับการนําพาผลิตภัณฑ์ภายในตัว โดยมุ่งเน้นการตัด
กระบวนการถักเชือกกล้วยที่ยุ่งยากซับซ้อนออก ให้ออกมาในลักษณะของโครงการเพื่อการถือหิ้ว และส่วนของลวดลายประดับ
ให้ใช้เป็นลวดลายดอกพิกุลในการประดับด้านข้าง โดยออกแบบรูปแบบบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด 3 รูปแบบ เพื่อผ่านการคัดกรองโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์จํานวน 3 ท่าน เป็นการพัฒนาให้ได้รูปแบบที่มีความเหมาะสมในการผลิต โดยใช้รูปแบบ
3 รูปแบบ นอกจากนี้ บุษรา สร้อยระย้า และคณะ (2554) ได้กล่าวไว้ว่า บรรจุภัณฑ์มีรูปแบบที่มีความสวยงาม โดดเด่น เป็น
บรรจุภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เหมาะสําหรับผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์นี้เหมาะสําหรับมอบเป็นของฝากของที่ระลึก
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2. การพัฒนารูปแบบของบรรจุภัณฑ์ข้าว จากวัสดุท้องถิ่นประเภทกระดาษและเชือกกล้วย ให้เหมาะสมกับกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวตะเคียนงาม จังหวัดกําแพงเพชร โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชน ทวีทอง หงส์วิวัฒน์ (2527 : 2 ) ได้ให้
ความหมายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา คือ การที่ประชาชนหรือชุมชนพัฒนาขีดความสามารถของตนเองในการ
จัดการและควบคุมการใช้ และการกระจายทรัพยากรและปัจจัยการผลิตที่มีอยู่ในสังคม เพื่อประโยชน์ต่อการดํารงชีพทาง
เศรษฐกิจและสังคม ผู้วิจัยจึงได้ดําเนินการสนทนากลุ่มอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน เพื่อการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ 3 รูปแบบ ให้
มีความเหมาะสมสอดคล้องกับกลุ่มชุมชนมากที่สุด พบว่าบรรจุภัณฑ์ทั้ง 3 รูปแบบที่ได้ออกแบบร่วมกับชุมชน มีความโดดเด่น
และเหมาะสมในการใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ในแต่ละด้าน ซึ่งแต่ละรูปแบบสามารถนําไปดําเนินการผลิตได้จริงตามกระบวนการที่ผ่าน
การสนทนากลุ่มระหว่างผู้วิจัยและกลุ่มศูนย์ข้าวตะเคียนงาม จึงมีความเห็นสอดคล้องว่า สมควรนําบรรจุภัณฑ์ทั้ง 3 รูปแบบ
ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อสรุปและข้อเสนอแนะในการเลือกใช้
รูปแบบบรรจุภัณฑ์จากทั้ง 3 รูปแบบให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องตามกรอบแนวคิดมากที่สุด โดยกําหนดราคาใหม่เป็น
ผลิตภัณฑ์ข้าวน้ําหนักสุทธิ 1 กิโลกรัม เป็นราคา 150 บาท แบบแพ็คคู่ 2 ชิ้นในราคา 250 บาท และแบบแพ็คชุด 4 ชิ้นในราคา
450 บาท โดยกําหนดราคาตามความต้องการของกลุ่มศูนย์ข้าวตะเคียนงาม ซึ่งราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายภาคหน้า
ตามความเหมาะสม ดังที่ ศิริพรณ์ ปีเตอร์ และคณะ (2549:123-128) ได้กล่าวว่า ขั้นตอนในการจัดวางองค์ประกอบบนบรรจุ
ภัณฑ์ในลักษณะลงรายละเอียดก่อนสรุปงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ เป็นหน้าที่ระหว่างนักออกแบบที่ต้องทํางานร่วมกันเพื่อให้ได้
ผลงานออกแบบตรงตามที่ต้องการ
จากการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ตามกรอบแนวคิดการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ของ วิรุณ ตั้งเจริญ (2539 : 19) พบว่า บรรจุภัณฑ์ข้าวจากวัสดุท้องถิ่นประเภทกระดาษและเชือกกล้วยรูปแบบที่ 3 มีความ
เหมาะสมตามกรอบแนวคิดมากที่สุด เมื่อเทียบกับรูปแบบที่ 1 และ 2 เนื่องจากวัสดุเชือกกล้วยถัก เป็นวัสดุที่ต้องใช้เวลาและ
ความประณีตในการทําเป็นบรรจุภัณฑ์ การถักสานบรรจุภัณฑ์เป็นโครงสร้างของกระเช้า หรือตะกร้า จะทําให้สิ้นเปลืองวัสดุและ
ระยะเวลาในการผลิต รวมถึงกําลังคนในการถักสาน จึงไม่สอดคล้องในการผลิตเป็นจํานวนมาก ในบรรจุภัณฑ์รูปแบบที่ 3 ได้
มุ่งเน้นเชือกกล้วยในการเป็นโครงสร้างหูหิ้ว และเป็นเพียงลวดลายประดับด้านข้างบรรจุภัณฑ์เท่านั้น ซึ่งได้ใช้ลวดลายดอกพิกุล
ตามข้อสรุปของกลุ่มศูนย์ข้าวตะเคียนงาม เพื่อแสดงถึงความเป็นผลิตภัณฑ์จากจังหวัดกําแพงเพชร นอกจากนั้นลักษณะการหิ้ว
ของบรรจุภัณฑ์รูปแบบที่ 3 ยังมีความเหมาะสมสะดวกสบายตามกระโยชน์ใช้สอยมากว่ารูปแบบที่ 1 และ 2 เนื่องจากเป็นหูหิ้วหู
ที่ยึดด้วยกระดาษกล้วยด้านบน ไม่ให้หูหิ้วพับตกมาด้านข้าง และเป็นรูปแบบที่ใช้วัสดุทั้งเชือกกล้วยและกระดาษกล้วยได้อย่างลง
ตัว
3. การประเมินความพึงพอใจกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวตะเคียนงาม จังหวัดกําแพงเพชร และกลุ่มผู้บริโภค ที่มีต่อ
บรรจุภัณฑ์ข้าว จากวัสดุท้องถิ่นประเภทกระดาษและเชือกกล้วยพบว่า ทั้งกลุ่มผู้ผลิตและกลุ่มผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อบรรจุ
ภัณ ฑ์ข้าว จากวัส ดุกระดาษและเชือ กกล้วยที่ได้รับการออกแบบและพัฒนาโดยผู้วิจัย โดยประเมินตามกรอบแนวคิดด้า น
การตลาดของ ฟิลิป คอตเลอร์ (2550 : 299) มีความพึงพอใจในระดับมาก เนื่องจากผลิตภัณฑ์มีความสวยงามแปลกใหม่ และใช้
วัสดุธรรมชาติในกระบวนการผลิตที่สอดคล้องกับการนิยมใช้วัสดุในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในกาพัฒนาผลิตภัณฑ์ในปัจจุบัน
สอดคล้องกับแนวคิดของ ปุ่น คงเกียรติเจริญและสมพร คงเกียรติเจริญ (2541:10-15) ได้กล่าวว่า องค์ประกอบในการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ คือ สิ่งที่นักออกแบบควรคํานึงถึง ในการที่จะออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้ประสบผลสําเร็จในยอดจําหน่าย

ข้อเสนอแนะ
1. การศึกษาในด้านของลวดลายของการถักเชือกกล้วยฟั่น จังหวัดกําแพงเพชร เป็นลวดลายจากการนําเสนอและการ
สนทนากลุ่มภายในกลุ่มชุมชน ซึ่งทางกลุ่มชุมชนมีการพัฒนาการถักลวดลายเชือกกล้วยฟั่นอยู่ตลอดเวลา การใช้อ้างอิงควรเป็น
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์และสังเกตด้วยการลงพื้นที่ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันนอกเหนือจากงานวิจัยนี้
2. วั ส ดุ ก ระดาษกล้ วยและเชื อกกล้วย เป็น วัส ดุ ธ รรมชาติ ที่มีคุณ ค่า และความงามในตัว ของวั ส ดุเ อง นั้ น มี ค วาม
หลากหลาย และสามารถนําไปใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์รูปแบบอื่นๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าในด้านการใช้วัสดุ โดยต้องคํานึงถึงความต้องการ
ของตลาด และสามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลายตามแต่ศักยภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย 1) เพื่อวิเคราะห์รูปแบบสื่อมัลติมีเดียคําศัพท์ภาษาอังกฤษในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้
เทคนิคคําสําคัญ 2) เพื่อพัฒนาสื่อมัลติมีเดียคําศัพท์ภาษาอังกฤษในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้เทคนิคคําสําคัญ 3) เพื่อศึกษาผล
การเรียนรู้ของผู้ใช้สื่อมัลติมีเดียคําศัพท์ภาษาอังกฤษในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้เทคนิคคําสําคัญ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้ใช้สื่อมัลติมีเดียคําศัพท์ภาษาอังกฤษในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้เทคนิคคําสําคัญ 5) เพื่อศึกษาความคงทนในการจําของผู้ใช้สื่อ
มัลติมีเดียคําศัพท์ภาษาอังกฤษในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้เทคนิคคําสําคัญ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานโรงงาน
อุตสาหกรรม บริษัท เอ.เอ.คอนกรีต โปรดักส์ จํากัด และ หจก.เอ.เอ. เซรามิค แผนกควบคุมการผลิต จังหวัดบุรีรัมย์ จํานวน 35
คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบประเมินผลการวิเคราะห์โครงเรื่อง 2) สื่อมัลติมีเดียคําศัพท์ภาษาอังกฤษในโรงงาน
อุตสาหกรรมโดยใช้เทคนิคคําสําคัญ 3) แบบประเมินคุณภาพสื่อมัลติมีเดีย 4) แบบทดสอบความรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษในโรงงาน
อุตสาหกรรม 5) แบบประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างหลังการทดลองใช้สื่อมัลติมีเดีย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การคํานวณค่าทีแบบกลุ่มเดียว และค่าร้อยละของความคงทน ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้ 1) ด้าน
เทคนิค ได้มีการกําหนดโครงเรื่องของคําศัพท์ภาษาอังกฤษในโรงงานอุตสาหกรรมด้วยเทคนิคคําสําคัญจํานวน 76 คํา 2) ผลการ
ประเมินคุณภาพสื่อมัลติมีเดียของผู้เชี่ยวชาญโดยรวมอยู่ในระดับมีคุณภาพดี และผลของการพัฒนาทําให้ได้สื่อมัลติมีเดียที่มี
คุณภาพ และมีเทคนิคเฉพาะตัวที่เพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยจดจําคําศัพท์ภาษาอังกฤษ 3)กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยหลังใช้สื่อ
มัลติมีเดียสูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจหลังใช้สื่อมัลติมีเดีย โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก 5) กลุ่มตัวอย่างมีค่าร้อยละของความคงทนในการจําสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ สรุปได้ว่า สื่อมัลติมีเดียคําศัพท์
ภาษาอังกฤษในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้เทคนิคคําสําคัญ มีคุณภาพ เป็นประโยชน์ต่อพนักงานของโรงงานอุตสาหกรรม เพราะ
ช่วยเพิ่มการการจดจําความหมายของคําศัพท์ภาษาอังกฤษในโรงงานอุตสาหกรรมได้ และทําให้พนักงานมีความคงทนในการจํา
คําศัพท์ภาษาอังกฤษในโรงงานอุตสาหกรรมได้ในระดับดี
คําสําคัญ : สื่อมัลติมีเดีย คําศัพท์ภาษาอังกฤษ โรงงานอุตสาหกรรม เทคนิคคําสําคัญ
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ABSTRACT
The purposes of this research were 1) to analyze format of Multimedia English vocabulary for the
industrial factory by Using Keyword Method; 2) to develop Multimedia English vocabulary for the industrial
factory by Using Keyword Method; 3) to study the users’ achievement in using Multimedia English vocabulary
for the industrial factory by Using Keyword Method; 4) to study the users’ satisfaction in using Multimedia
English vocabulary for the industrial factory by Using Keyword Method; 5) to study the users’ retention in 2
weeks after using Multimedia English vocabulary for the industrial factory by Using Keyword Method. This
research used 35 industrial personnel in production control department of A. A. Concrete Products Company
and A. A. Ceramic Limited Partnership in Buriram province as a sample group. The instruments used in this
research were 1) the evaluation form on the storyline analysis; 2) Multimedia English vocabulary for the
industrial factory by Using Keyword Method; 3) the evaluation form on the quality of the multimedia; 4) English
vocabulary test for the industrial factory; 5) the questionnaire form on the sample’s satisfaction toward the
developed multimedia. The statistic used in this research are mean, standard deviation, t-test for One Sample
and retention percentage. The research results were found as follows: 1) In technical term, storyline formulation
of 76 words of English vocabulary for the industrial by Using Keyword Method was setted up. 2) Based on the
evaluation, the multimedia was affirmed to be a quality media by the experts. The result of development led
to the high-quality multimedia which has special technique to increase efficiency to memorize English
vocabulary. 3) The sample’s average post-test score was higher than the criterion which was different at .05
level of significance. 4) The sample were very satisfied after they had tried out the multimedia. 5) The sample’s
retention percentage was higher than the criterion. In conclusion, Multimedia English vocabulary for the
industrial factory by Using Keyword Method had good quality which was beneficial for industrial personnel
because the multimedia enhanced English technical words memorization, and made the personnel to had
retention to memorize English vocabulary for the industrial factory in good level.
Keywords : Multimedia, English vocabulary, industrial factory, Keyword Method

บทนํา
เทคโนโลยีทางอุตสาหกรรมที่เจริญก้าวหน้าขึ้นในประเทศไทย อันเนื่องมาจากการเข้ามาลงทุนตั้งหลักแหล่งนิค ม
โรงงานอุตสาหกรรมของชาวต่างชาติ ดําเนินงานไปได้ด้วยวิทยาการ และกระบวนการทางเทคโนโลยีที่ค่อนข้างซับซ้อน ผู้ที่เข้ามา
ปฏิบัติงานจะต้องเรียนรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้อย่างเป็นขั้นตอน ซึ่งเมื่อเริ่มต้นฝึกหัดใหม่ๆจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพของ
โรงงานพอสมควร ต้องมีการฝึกอบรมในเบื้องต้นสําหรับพนักงาน วิทยาการและเทคโนโลยี ความรู้เหล่านี้ ส่วนใหญ่นําเข้าจาก
ต่างประเทศ เพื่อความเข้าใจที่มีประสิ ทธิภาพต่อเรื่องเหล่านี้ สิ่งหนึ่งที่จําเป็นต้องใช้เพื่อสื่อสารกันในระหว่างทํางานคือ คํา
ศัพท์เทคนิคภาษาอังกฤษที่ใช้ในการปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม คําศัพท์เหล่านี้ สําหรับพนักงานที่พึ่งเริ่มฝึกหัด อาจจะยังไม่
คุ้นเคย เนื่องจากไม่มีประสบการณ์ ไม่เคยใช้คําศัพท์เหล่านั้นในชีวิตประจําวันของการทํางานมาก่อน จึงจําเป็นที่จะต้องมีการอบรม
พนักงานให้จดจําคําศัพท์เหล่านี้ได้ ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตาม ทั้งการอ่าน การท่องจํา อย่างซ้ําๆ เพื่อพยายามที่จะบรรจุข้อมูล
ความรู้เข้าไปสู่สมองโดยตรง แต่เนื่องด้วยเวลาการอบรมที่รวบรัด น้อยเกินไป เพราะสภาพของธุรกิจในปัจจุบันที่ดําเนินไปอย่าง
เร่งด่วน และรัดตัว ทําให้พนักงานไม่มีเวลาเพียงพอที่จะจดจําคําศัพท์เหล่านี้ได้ ทําให้สอบไม่ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานที่ใช้
ในการปฏิบัติงานในโรงงาน พนักงานบางคนก็สอบผ่านอย่างเฉียดฉิว ทําให้ได้บุคลากรที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ และการอบรม
ความรู้เพียงชั่วคราวด้วยสื่อการสอนแบบธรรมดา ทําให้พนักงานไม่มีความคงทนในการจําคําศัพท์ภาษาอังกฤษ (Retention)
กล่าวคือ ผ่านไปเพียง 1-2 สัปดาห์ ก็ลืมความรู้เรื่องคําศัพท์ที่อบรมมาแล้ว ถือเป็นการจดจําคําศัพท์แบบที่ไม่มีประสิทธิภาพ ทําให้
ในการทํางานเกิดปัญหาต่างๆตามมา เช่น สื่อสารข้อมูลกันผิดพลาด เช่น จดจําชื่อวัตถุสิ่งของที่เป็นศัพท์ทางเทคนิคผิดคํา หรือ เกิด
อุบัติเหตุต่างๆ จากการที่ไม่สังเกตป้ายตัวหนังสือ หรือป้ายคําเตือนต่างๆ ที่เป็นภาษาสากล เช่น เตือนให้ระวังพื้นที่หวงห้ าม
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อันตราย มีกรด แก๊ส หรือควันพิษต่างๆ ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ หากผิดพลั้งไป และเกิดอุบัติเหตุขึ้นในโรงงาน อาจส่งผลที่อันตรายต่อ
ร่างกาย ชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากมายทีเดียว
ทางฝ่ายแผนกฝึกอบรมได้พยายามศึกษาหาวิธีการ และคิดค้นสื่อการสอนรูปแบบต่างๆ เพื่อนํามาใช้กับพนักงานผู้เข้า
รับการอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่แค่เพียงด้วยหนังสือ คู่มือ หรือแผ่นกระดาษข้อมูลธรรมดา ให้ผู้รับการฝึกอบรมได้ท่องจํา
อาจจะไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ จึงได้เพิ่มเติมการใช้สื่อมัลติมีเดีย (Multimedia) โดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ใน
การสื่อความหมายโดยการผสมผสานสื่อหลายชนิดเข้าด้วยกัน เช่น ข้อความ กราฟฟิก ภาพเคลื่อนไหว เสียงวีดิทัศน์ (ณัฐภณ สุเมธ
อธิคม. 2554 : 7) สื่อหลายชนิดนี้จะทํางานผสมผสานกัน เพื่อให้สื่อที่ออกมานั้นเป็นสื่อที่ให้การเรียนรู้ แสดงมโนภาพได้หลากหลาย
สามารถสื่อความคิดไปสู่ผู้รับการฝึกอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ให้มากยิ่งขึ้น และตัวสื่อ
มัลติมีเดียนี้ ผู้วิจัยได้ออกแบบด้วยเทคนิควิธีการใช้คําสําคัญ (Keyword method) เพื่อช่วยในการจดจําคําศัพท์ ซึ่งเป็นวิธีการสอน
คําศัพท์ภาษาต่างประเทศที่เชื่อถือได้ว่าใช้ได้ผลดีวิธีหนึ่ง (ฉลอง ทับศรี. 2532 : 146) สามารถช่วยให้นักเรียนจําคําศัพท์ จําชื่อเมือง
หลวงต่างๆ และความสําเร็จของบุคคลต่างๆ (Miller, Levin and Pressley, 1981) นักจิตวิทยาได้ทดลองวิจัยเกี่ยวกับวิธีการใช้
Keyword ช่วยความจํา ทั้งในโรงเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษา และมหาวิทยาลัย ปรากฏว่าได้ผลดีทุกระดับ และ Atkinson
(1975) ได้ทําการวิจัยกับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ปรากฏว่า กลุ่มที่ใช้ Keyword ช่วยความจํา ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 88 ส่วน
กลุ่มที่ไม่ได้ใช้ Keyword ช่วย ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 28
วิธีใช้ Keyword หรือคําสําคัญนี้ประกอบด้วย 1) การสร้างขึ้นใหม่ (reconstructing) 2) การเชื่อมโยง (relating) และ
3) การเรียกข้อมูลกลับคืนมา (retrieving) โดยนําคําศัพท์ใหม่ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เรียนไม่คุ้นเคยมาเชื่อมโยงกับเสียงของคําศัพท์ที่คุ้นเคย
หรือคําที่เป็นคําสําคัญ (keyword) ซึ่งเป็นภาษาแม่ของผู้เรียนเอง (Richard C. Atkinson. 1975) การสอนคําศัพท์ที่อาศัยหลักการ
นี้โดยโยงเป็นเรื่องราวสั้นๆ แสดงมโนภาพให้เห็น โดยบรรจุข้อมูลอยู่ในรูปแบบ ข้อความ กราฟฟิก ภาพเคลื่อนไหว เสียงวีดิทัศน์
รวมเป็น สื่ อมัล ติ มีเดียที่ใช้ส อนคํา ศัพท์ ภ าษาอัง กฤษที่ใช้ใ นโรงงานอุตสาหกรรมด้วยวิ ธีก ารใช้เ ทคนิคคํ า สํา คัญ และได้นํา มา
ประยุกต์ใช้กับพนักงานผู้เข้ารับการฝึกอบรม ให้ผู้รับการฝึกอบรมสามารถประมวลผล รับข้อมูลที่ช่วยในการจดจําคําศัพท์ได้ดี และ
เร็วยิ่งขึ้น เพื่อที่จะช่วยแก้ไขปัญหาการเรียนการสอนในระหว่างการฝึกอบรมภายใต้เวลาที่จํากัด และผลจากการศึกษาในครั้งนี้ แต่
ละบริษัทในภาคอุตสาหกรรมสามารถนําไปประยุกต์ใช้ เพื่อแก้ไขปัญหาในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของแต่ละบริษัทได้
ต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อวิเคราะห์รูปแบบสื่อมัลติมีเดียคําศัพท์ภาษาอังกฤษในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้เทคนิคคําสําคัญ
2. เพื่อพัฒนาสื่อมัลติมีเดียคําศัพท์ภาษาอังกฤษในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้เทคนิคคําสําคัญ
3. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้ใช้สื่อมัลติมีเดียคําศัพท์ภาษาอังกฤษในโรงงานอุตสาหกรรม โดยใช้เทคนิค
คําสําคัญ
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้สื่อมัลติมีเดียคําศัพท์ภาษาอังกฤษในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้เทคนิคคําสําคัญ
5. เพื่อศึกษาความคงทนในการจําของผู้ใช้สื่อมัลติมีเดียคําศัพท์ภาษาอังกฤษในโรงงานอุตสาหกรรม โดยใช้เทคนิคคํา
สําคัญ

สมมุติฐานการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมหลังใช้สื่อมัลติมีเดีย สูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้
2. ความคงทนในการจําของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้สื่อมัลติมีเดีย สูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผลของการวิจัยในครั้งนี้ทําให้ได้สื่อมัลติมีเดียคําศัพท์ภาษาอังกฤษในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้เทคนิคคําสําคัญ ที่
พัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบ เป็นประโยชน์ต่อพนักงานของโรงงานอุตสาหกรรม ในการจดจําความหมายของคําศัพท์ภาษาอังกฤษใน
โรงงานอุตสาหกรรมได้ และพนักงานมีความคงทนในการจําคําศัพท์ภาษาอังกฤษในโรงงานอุตสาหกรรมได้ในระดับดี
2. เป็นแบบอย่างในการสร้างสื่อ หรือเป็นกรณีศึกษาสําหรับผู้วิจัย หรืออาจารย์สอนภาษาอังกฤษในสาขาการโรงงาน
อุตสาหกรรม เพื่อประยุกต์ใช้และพัฒนาต่อยอดต่อไป
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ขอบเขตของการวิจัย
1. กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท เอ.เอ.คอนกรีต โปรดักส์ จํากัด และ
หจก.เอ.เอ. เซรามิค แผนกควบคุมการผลิต จังหวัดบุรีรัมย์ จํานวน 35 คน
2. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย
2.1 ตัวแปรต้น คือ การใช้สื่อมัลติมีเดียคําศัพท์ภาษาอังกฤษในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้เทคนิคคําสําคัญ
2.2 ตัวแปรตาม
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช้สื่อมัลติมีเดียคําศัพท์ภาษาอังกฤษในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้เทคนิคคํา
สําคัญ
2) ความพึงพอใจหลังการใช้สื่อมัลติมีเดียคําศัพท์ภาษาอังกฤษในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้เทคนิคคําสําคัญ
3) ความคงทนในการจํา
3. ขอบเขตเนื้อหาการศึกษาครั้งนี้ต้องการศึกษาผลของการใช้สื่อมัลติมีเดียคําศัพท์ภาษาอังกฤษในโรงงานอุตสาหกรรม
โดยใช้เทคนิคคําสําคัญ

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. แบบประเมินผลการวิเคราะห์โครงเรื่องเกี่ยวกับคําศัพท์ภาษาอังกฤษในโรงงานอุตสาหกรรม โดยใช้เทคนิคคําสําคัญ
2. สื่อมัลติมีเดียคําศัพท์ภาษาอังกฤษในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้เทคนิคคําสําคัญ
3. แบบประเมินคุณภาพสื่อมัลติมีเดียคําศัพท์ภาษาอังกฤษในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้เทคนิคคําสําคัญ
4. แบบทดสอบความรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษในโรงงานอุตสาหกรรม
5. แบบประเมินความพึงพอใจของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมที่มีต่อสื่อมัลติมีเดียคําศัพท์ภาษาอังกฤษในโรงงาน
อุตสาหกรรมโดยใช้เทคนิคคําสําคัญ
วิธีดําเนินการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสื่อมัลติมีเดียคําศัพท์ภาษาอังกฤษในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้เทคนิคคํา
สําคัญ ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนํามาใช้ในการออกแบบ พัฒนาสื่อมัลติมีเดีย ตามหลักการของ ADDIE Model
(มนต์ชัย เทียนทอง, 2548) โดยมีรายละเอียดดังแผนภูมิ 1
แผนภูมิที่ 1 การวิเคราะห์ และการออกแบบสื่อมัลติมีเดีย ตามหลักการของ ADDIE Model
ขั้นตอนที่ 2
การออกแบบ (Design)

ขั้นตอนที่ 1
การวิเคราะห์
(Analysis

ร่างเค้าโครงเรื่องให้สัมพันธ์กับ
คําศัพท์และคําสําคัญ

กําหนดคําศัพท์
ภาษาอังกฤษในโรงงานอุตสาหกรรม

ใส่รายละเอียดเนื้อเรื่องประกอบในคําศัพท์
ออกแบบภาพร่างประกอบโครงเรือ่ ง

เรียบเรียงคําศัพท์ตามหมวด และเรียง
ตามลําดับตัวอักษร

รวบรวมสร้างเป็นโครงเรื่อง
ต้องปรับปรุง

วิเคราะห์ข้อมูลเกีย่ วกับ
เทคนิคคําสําคัญ

คิดคําเสียงไทยที่ไปพ้องเสียง
กับคําศัพท์

นําเสนอโครงเรือ่ ง
ต่อผู้เชี่ยวชาญ
เหมาะสม
โครงเรื่องที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข เพื่อกําหนด
แนวทางการพัฒนาสือ่ มัลติมีเดีย
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__________________________________________________________________________________________
แผนภูมิที่ 1 (ต่อ) การพัฒนา การนําไปใช้ และการประเมินผลสื่อมัลติมีเดีย ตามหลักการของ ADDIE Model

ขั้นตอนที่ 4
การนําไปใช้
(Implementation)

ขั้นตอนที่ 3
การพัฒนา
(Development)

เตรียมสถานที่ อุปกรณ์ เครือ่ งมือวิจัย

จัดวางองค์ประกอบงาน
(Layout)

ผู้วิจัยแนะนําให้ผู้เข้าอบรมทราบถึง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย

วาดภาพลายเส้นและตัดเส้นตัว
ละครและฉาก

Draft ตัวละครและฉาก

นําสื่อมัลติมเี ดียไปให้
กลุ่มเป้าหมายทดลองใช้

ใส่สีให้กับตัวละครและฉาก
import ตัวละครและฉาก
Animate ตัวละคร
ขั้นตอนที่ 5
การประเมินผล
(Evaluation)

สร้างปุ่มกดและลิงค์
บันทึกเสียง

ทําแบบทดสอบคําศัพท์ภาษาอังกฤษ หลังใช้สอื่ มัลติมีเดีย
และประเมินความพึงพอใจ

Export งาน
หลังจาก 2 สัปดาห์ ให้ทําแบบทดสอบชุดเดิม
เพื่อวัดความคงทนในการจํา

ปรับปรุงแก้ไข
นําเสนอสือ่ มัลติมีเดีย
ต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อ
ประเมินคุณภาพ

เก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อนําไปวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ
สรุปผล อภิปรายผล และเสนอแนะ

สื่อมัลติมีเดียที่มคี ุณภาพ
จัดทําเป็นรูปเล่มรายงานการวิจัย
ประกอบสื่อมัลติมเี ดีย

นําไปทดลองใช้
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ผู้วิจัยได้นํากระบวนการของ ADDIE Model มาประยุกต์ใช้ในการสร้างสื่อ โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นตอนการวิเคราะห์ (Analysis)
1.1 กําหนดเนื้อหาคือ คําศัพท์ภาษาอังกฤษในโรงงานอุตสาหกรรม
1.2 เรียบเรียงคําศัพท์ตามหมวด และเรียงตามลําดับตัวอักษร
1.3 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิคการช่วยจํา เพื่อกําหนดแนวทางการออกแบบสื่อมัลติมีเดีย โดยจากการศึกษา
ข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิคการช่วยจํา เทคนิคการช่วยจําเทคนิคหนึ่งที่นิยมนํามาใช้ในการช่วยจําคําศัพท์ภาษาอังกฤษคือ เทคนิคคํา
สําคัญ ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้เทคนิคนี้ออกแบบสื่อมัลติมีเดีย โดยขั้นตอนการสร้างคําสําคัญ หรือคีย์เวิร์ดในการสอนความหมายของคําศัพท์
ภาษาอังกฤษนั้น จะนําคําศัพท์ภาษาอังกฤษมาวิเคราะห์ และสร้างคีย์เวิร์ดด้วยภาษาแม่ของผู้เรียนเอง
1.4 หาคําศัพท์เสียงภาษาไทย ซึ่งเวลาออกเสียงคล้าย หรือเหมือนกับคําศัพท์ภาษาอังกฤษที่จะเรียน (ตัวคีย์เวิร์ด)
และนําคําภาษาไทย ซึ่งออกเสียงคล้าย หรือเหมือนกับคําภาษาอังกฤษที่จะเรียนมาสร้างเป็นเรื่องราวให้เกิดมโนภาพ ให้คํานี้ไป
สัมพันธ์กับความหมายของคําภาษาอังกฤษที่ต้องการเรียน โดยลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยคําศัพท์ที่ใช้มาจากหลักสูตรอบรม
ภาษาอังกฤษสําหรับการปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมสําหรับพนักงาน
2. ขั้นตอนการออกแบบ (Design)
2.1 ร่างเค้าโครงเรื่องให้สัมพันธ์กับคําศัพท์และคําสําคัญ
2.2 ใส่รายละเอียดเนื้อเรื่องประกอบในคําศัพท์ โดยเนื้อเรื่องจะทําให้เกิดการมโนภาพของคําศัพท์ภาษาอังกฤษแต่
ละคํา เขียนเนื้อเรื่องด้วยเนื้อหาสั้นๆ กะทัดรัด เข้าใจง่าย และเขียนออกมาเป็นบทบรรยายการดําเนินเรื่อง
2.3 ออกแบบภาพร่างประกอบโครงเรื่อง และออกแบบให้มีความเรียบง่าย
2.4 รวบรวมสร้างเป็นโครงเรื่องเกี่ยวกับคําศัพท์ภาษาอังกฤษในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้เทคนิคคําสําคัญ เพื่อ
กําหนดแนวทางการออกแบบสื่อมัลติมีเดีย และเพื่อให้เห็นภาพรวมของการนําเสนอในสื่อมัลติมีเดีย
2.5 นําสิ่งที่ผู้วิจัยออกแบบจากข้อ 2.1-2.4 สร้างเป็นโครงเรื่องเกี่ยวกับคําศัพท์ภาษาอังกฤษในโรงงานอุตสาหกรรม
โดยใช้เทคนิคคําสําคัญ ตามตารางที่ 1 และนําเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์โครงเรื่องเกี่ยวกับคําศัพท์ภาษาอังกฤษใน
โรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้เทคนิคคําสําคัญ เพื่อประเมินผลการวิเคราะห์โครงเรื่อง โดยจะประเมินในเรื่องความยากง่ายของ
คําศัพท์ การจัดหมวดหมู่คําศัพท์ การวิเคราะห์ความหมายคําศัพท์ ความเหมาะสมของการใช้ภาษาในการสร้างคําสําคัญ การสร้าง
เค้าโครงเรื่องราว และการร่างออกแบบภาพ เมื่อผู้เชี่ยวชาญประเมินผลการวิเคราะห์โครงเรื่องเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยจึงปรับปรุง
แก้ไขโครงเรื่องตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ และได้โครงเรื่องที่ถูกต้อง เหมาะสมมากขึ้น จากนั้นจึงนําโครงเรื่องดังกล่าวไปเป็น
แบบแปลนในการสร้างสื่อมัลติมีเดียต่อไป
ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ที่ทําหน้าที่ประเมินโครงเรื่อง ได้แก่
- อาจารย์ ดร.ถวัลย์ นิยมพานิชพัฒนา อาจารย์ประจําสํานักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- อาจารย์ ดร.คําภีรภาพ อินทะนู อาจารย์ประจําภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
- นายฐิติพงษ์ วงศ์ศร นักวิจัยระดับ 5 ฝ่ายวิจัยและพัฒนาโรงงานไฟฟ้า ศูนย์วิจัย ดีเอ รีเสิร์ชเซ็นเตอร์
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ตาราง 1 ตัวอย่างโครงเรื่องเกี่ยวกับคําศัพท์ภาษาอังกฤษในโรงงานอุตสาหกรรม โดยใช้เทคนิคคําสําคัญ เพื่อกําหนดแนวทางการ
ออกแบบสื่อมัลติมีเดีย
ลําดับ

1
2

3
4

5

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ
ในโรงงาอุตสาหกรรม
และความหมาย

การวิเคราะห์ความหมาย
ของคําศัพท์

1. หมวดความปลอดภัย (Safety)
Emergency (อีเมอร์’ ภาวะฉุกเฉิน คือ ภาวะที่
เป็ น อั น ตราย หรื อ เป็ น
เจินซี)
ภาวะที่ไม่สามารถควบคุม
ภาวะฉุกเฉิน
ไ ด้ ทั น ที ทั น ใ ด ซึ่ ง อ า จ
Exit (เอกซิท)
ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต
ทางออก
และทรั พ ย์ สิ น ในโรงงาน
อุตสาหกรรม เมื่อเกิดภาวะ
ฉุกเฉิน จะมีการเตือนด้วย
กริ่ ง หรื อ สั ญ ญาณไ ฟ
ฉุ ก เฉิ น โดยให้ พ นั ก งาน
ห นี อ อ ก ไ ป ที่ ท า ง อ อ ก
ฉุกเฉิน
Explode (เอ็คซฺโพลด) การระเบิด หมายถึง การ
เกิดแรงอัดอย่างสูง ทําให้
ระเบิด
Explosive (เ อ็ ค ซฺ เกิดอํานาจในการผลัก ดัน
ซึ่ ง เกิ ด จากการขยายตั ว
โพล’ซิฟว)
ของสารอย่ า งกะทั น หั น
วัตถุระเบิด
หรื อ เกิ ด จากการเผาไหม้
อย่ า งรวดเร็ ว เมื่ อ วั ต ถุ
ระเบิ ด เกิ ด การระเบิ ด ขึ้ น
แรงอั ด จากการระเบิ ด จะ
รุนแรงและแผ่ก ระจายไป
ร อ บ จุ ด เ กิ ด เ ห ตุ ใ น
ระยะเวลาอันสั้น ทําให้ผู้ที่
อยู่ บ ริ เ วณใกล้ เ คี ย งไม่ มี
โอกาสหลบหนี จึงเกิดการ
ทํ า ล า ย ทั้ ง ชี วิ ต แ ล ะ
ทรั พ ย์ สิ น ได้ เ ป็ น จํ า นวน
มาก
Factor (แฟค’เทอะ) ปั จ จั ย คื อ ตั ว ประกอบ
ปัจจัย, ตัวประกอบ
หรือองค์ประกอบที่สําคัญ
ที่ ม นุ ษ ย์ ต้ อ งการในการ
ดํ า เนิ น กิ จ การต่ า งๆ เช่ น
สิ่ ง ของ สิ่ ง อุ ป โภคบริ โ ภค
ถือเป็นปัจจัยสําคัญในการ
ดํ า รงชี วิ ต วั ต ถุ ดิ บ เป็ น
ปัจจัยสําคัญในการผลิต

แนวคิดในการออกแบบด้วย
เทคนิคคําสําคัญ

-หาคําวลีเสียงภาษาไทย ซึ่งเวลา
ออกเสียงคล้ายกับคําว่า
“อีเมอร์’เจินซี” โดยได้เป็นคําวลี
ว่า “ละเมอจังซี่ , ละเมอเช่นนี้”
และคําว่า “เอกซิ ท ” โดยได้เ ป็ น
คําวลีว่า “ออกสิ”
-สร้างเป็นเรื่องราวว่า มีสัญญาณ
ฉุกเฉินดัง ภาพนั้นอยู่ในสภาวะที่
ฉุกเฉินและอันตราย มีเหตุการณ์
แก็สรั่ว และไฟไหม้ คนนอนไม่รตู้ วั
แต่ ก็ ล ะเมอจั ง ซี่ เดิ น ออกไปที่
ทางออก
-หาคําวลีเสียงภาษาไทย ซึ่งเวลา
ออกเสียงคล้ายกับคําว่า
“เอ็คซฺโพลด” โดยได้เป็นคําวลีว่า
“แตกโพละ”
และคําว่า “เอ็คซฺโพล’ซิฟว” โดย
ได้เป็นคําวลีว่า “แตกโพละสิ”
-สร้างเป็นเรื่องราวว่า วัตถุระเบิด
วางอยู่ใกล้กับลูกโป่ง และเกิดการ
ระเบิดขึ้น ทําให้ลูกโป่งถูกแรงอัด
จากระเบิด และแตกดังโพละ

-หาคําวลีเสียงภาษาไทย ซึ่งเวลา
ออกเสียงคล้ายกับคําว่า
“แฟค’เทอะ” โดยได้เป็นคําวลีวา่
“ฝากเธอ”
-สร้างเป็นเรื่องราวว่า ช่วง
เหตุการณ์น้ําท่วม เขาได้เอาปัจจัย
สิ่งของอุปโภคบริโภคมาฝากเธอ

87

การออกแบบภาพสื่อมัลติมีเดีย

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560
__________________________________________________________________________________________
การสร้างแบบประเมินผลการวิเคราะห์โครงเรื่องเกี่ยวกับคําศัพท์ภาษาอังกฤษในโรงงานอุตสาหกรรม โดยใช้เทคนิค
คําสําคัญ มีขั้นตอนดังนี้
1) ศึกษาเทคนิคการสร้างเครื่องมือรวบรวมข้อมูลสําหรับการวิจัย
2) แบ่งระดับการประเมินเป็น 2 ระดับ คือ (1) เหมาะสม (2) ต้องปรับปรุง ในกรณีที่ต้องปรับปรุง ผู้เชี่ยวชาญจะ
แสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
3) ใช้โครงเรื่องประกอบการประเมิน
4) นําแบบประเมินไปเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อทําการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม
5) นําแบบประเมิน พร้อมโครงเรื่องประกอบการประเมินไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ทําการประเมินโครงเรื่อง
3. ขั้นตอนการพัฒนา (Development)
3.1 จัดวางองค์ประกอบงาน (Layout) ในแต่ละฉากแต่ละช็อต ให้มีภาพรวมของงานไปในทิศทางเดียวกัน
3.2 วาดภาพลายเส้นและตัดเส้นตัวละครและฉาก โดยนําภาพกราฟิกที่ได้จากขั้นตอนการออกแบบมาวาดลายเส้น
3.3 Draft ตัวละคร และฉากด้วยเครื่องมือ Pentool
3.4 ใส่สีให้กับตัวละครและฉาก
3.5 ทําการ import ตัวละคร และฉากจากโปรแกรม Adobe Illustrator CS5 ด้วยการกดปุ่ม Ctrl+C (เพื่อ Copy
จากโปรแกรม Adobe Illustrator CS5) และ กดปุ่ม Ctrl+V (เพื่อ Paste ลงในโปรแกรม Adobe Flash Professional CS5)
3.6 ทําการ Animate ตัวละครโดยใช้เทคนิค Frame by Frame และ Motion Tween
3.7 สร้างปุ่มกดและลิงค์
3.8 บันทึกเสียง
3.9 Export งานแบบ Export Movie ให้ออกมาเป็นไฟล์ ชนิด *.swf และ *.exe โดยแยกไว้อย่างละโฟลเดอร์ โดย
ไฟล์ชนิด *.swf จะสามารถใช้แอพพลิเคชันชื่อว่า swf player ช่วยในการทํางานของไฟล์ ชนิด *.swf ในแท็บเล็ต หรือ แอนดรอย
สมาร์ทโฟนได้ ส่วนไฟล์ชนิด *.exe จะมีการทํางานในคอมพิวเตอร์และโน้ตบุคที่เสถียรกว่า จากนั้นจึงได้สื่อมัลติมีเดีย
3.10 นําเสนอสื่อมัลติมีเดียต่อผู้เชี่ยวชาญ เพื่อประเมินคุณภาพ
ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ที่ทําหน้าที่ประเมินคุณภาพสื่อมัลติมีเดีย ได้แก่
- รองศาสตราจารย์ ดร.วนิดา แก่นอากาศ อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์,
ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ คุณารักษ์ ประธานแขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล สาขาวิชาออกแบบนิเทศ
ศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- อาจารย์ ดร.มานิตย์ อาษานอก อาจารย์ประจําภาควิชาเทคโนโลยี และสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เมื่ อ ผู้ เ ชี่ ย วชาญทั้ ง 3 ท่ า น ทํ า การประเมิ น คุ ณ ภาพสื่ อ มั ล ติ มี เ ดี ย พร้ อ มให้ ข้ อ เสนอแนะต่ า งๆ ผู้ วิ จั ย จึ ง นํ า
ข้อเสนอแนะเหล่านั้นไปปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาจนได้สื่อมัลติมีเดียที่มีคุณภาพ
3.11 นําไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
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ภาพ 1 (ต่อ) ตัวอย่างสื่อมัลติมีเดียคําศัพท์ภาษาอังกฤษในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้เทคนิคคําสําคัญ
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การสร้างแบบประเมินคุณภาพแบบประเมินคุณภาพสื่อมัลติมีเดียคําศัพท์ภาษาอังกฤษในโรงงานอุตสาหกรรมโดย
ใช้เทคนิคคําสําคัญ มีขั้นตอนดังนี้
1) ศึกษาเทคนิคการสร้างเครื่องมือรวบรวมข้อมูลสําหรับการวิจัย
2) แบ่งการประเมินคุณภาพเป็น 4 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านเนื้อหาและการดําเนินเรื่อง (2) ด้านภาษา ภาพ และเสียง
(3) ด้านตัวอักษร และสี (4) ด้านการใช้งาน
3) กําหนดหัวข้อย่อยของแบบประเมินคุณภาพให้อยู่ในกรอบของแต่ละด้าน
4) นําแบบประเมินไปเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อทําการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม
5) กําหนดมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) เป็น 5 ระดับ และปลายเปิด
6) นําแบบประเมิน พร้อมตัวสื่อมัลติมีเดียไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ทําการประเมินคุณภาพสื่อมัลติมีเดีย
การสร้างแบบทดสอบความรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษในโรงงานอุตสาหกรรม
1) นําหลักการสร้างแบบทดสอบตามหลักของกรอนลันด์ มาประยุกต์ใช้
2) ใช้แบบทดสอบเลือกตอบตามหลักของกรอนลันด์ ในรูปแบบคําถามโดดหรือคําถามเดี่ยว รูปแบบคําถามนี้เป็น
แบบที่ใช้กันทั่วไป ลักษณะของคําถามจะถามเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งจบลงในตัวเองไม่เกี่ยวข้องกับข้ออื่นๆ
3) แบ่งรูปแบบย่อยของคําถามอีก ได้เป็นแบบชนิดคําตอบถูกต้อง คําตอบที่ดีที่สุด
4) นําแบบประเมินไปเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญ เพื่อทําการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม
5) ได้แบบทดสอบความรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษในโรงงานอุตสาหกรรม ออกมาเป็นข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก รวม
ทั้งหมด 50 ข้อ
การสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมที่มีต่อสื่อมัลติมีเดียคําศัพท์ภาษาอังกฤษใน
โรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้เทคนิคคําสําคัญ
การสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ ผู้วิจัยได้สร้างคําถามที่วัดความเห็นเกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดียคําศัพท์ภาษาอังกฤษ
ในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้เทคนิคคําสําคัญ ตามลําดับดังนี้
1) ในการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาหนังสือเทคนิคการสร้างเครื่องมือรวบรวมข้อมูล
สําหรับการวิจัย (สุรวาท ทองบุ. 2550 : 81-84) และเอกสาร ตําราอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการสร้างแบบประเมิน
2) แบบประเมินความพึงพอใจของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมที่มีต่อสื่อมัลติมีเดียคําศัพท์ภาษาอังกฤษในโรงงาน
อุตสาหกรรมโดยใช้เทคนิคคําสําคัญ ตามที่ได้มามีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) 5 ระดับ และปลายเปิด เพื่อ
สํารวจความพึงพอใจด้านต่างๆเกี่ยวกับการใช้สื่อมัลติมีเดีย
3) นําแบบประเมินความพึงพอใจเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบ แนะนําและปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้แบบ
ประเมินมีความสอดคล้องกับความมุ่งหมายในการศึกษาค้นคว้า
4) จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจเป็นฉบับสมบูรณ์ นําไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
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4. ขั้นตอนการนําไปใช้ (Implementation)
เป็นการนําสื่อมัลติมีเดียพัฒนาขึ้นไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างตามวิธีการที่วางแผนไว้ โดยเริ่มแรก จะให้กลุ่ม
ตัวอย่างทําแบบทดสอบความรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษในโรงงานอุตสาหกรรม ก่อนการอบรม จากนั้นจึงให้กลุ่มตัวอย่างได้รับสื่อ
มัลติมีเดีย โดยผู้วิจัยจะเปิดสื่อมัลติมีเดียผ่านจอสกรีนขนาดใหญ่ จากนั้นจึงให้ทดลองใช้สื่อมัลติมีเดีย ซึ่งเป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
ผ่านหน้าจอแท็บเล็ต หรือแอนดรอย สมาร์ทโฟน
5. ขั้นตอนการประเมินผล (Evaluation)
เมื่อกลุ่มตัวอย่างทดลองใช้สื่อมัลติมีเดียแล้ว จึงทําการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยให้กลุ่มตัวอย่างทําแบบทดสอบ
ความรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษในโรงงานอุตสาหกรรม หลังการอบรม และทําแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อสื่อมัลติมีเดียคําศัพท์
ภาษาอังกฤษในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้เทคนิคคําสําคัญ และหลังจากผ่านไปแล้ว 2 สัปดาห์ จึงให้กลุ่มตัวอย่างทําแบบทดสอบ
ความรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษในโรงงานอุตสาหกรรมอีกครั้ง เพื่อทดสอบความคงทนในการจํา

ภาพ 2 การอบรมเพื่อทดลองใช้สื่อมัลติมีเดียคําศัพท์ภาษาอังกฤษในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้เทคนิคคําสําคัญ
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
1. การวิเคราะห์รูปแบบสื่อมัลติมีเดียคําศัพท์ภาษาอังกฤษในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้เทคนิคคําสําคัญ
สรุปการประเมินผลการวิเคราะห์โครงเรื่องเกี่ยวกับคําศัพท์ภาษาอังกฤษในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้เทคนิคคํา
สําคัญ ของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ได้ดังนี้
ข้อคิดเห็นโดยรวมจากผู้เชี่ยวชาญ ให้ปรับปรุงภาพร่างที่นําเสนอ ภาพประกอบที่นํามาเสนอ บางภาพขาดความเป็น
เอกภาพ ไม่มี Theme ที่ชัดเจนแน่นอน หากจะต้องนําไปใช้จริงในโรงงาน จะต้องทําภาพใหม่ให้มีความเป็นสากล และเป็น
Original ด้วย
ในส่วนรายละเอียดปลีกย่อย คําศัพท์บางคํากับคําสําคัญ ไม่สื่อความกันเท่าไร และคําสําคัญบางคําจะทําให้เกิดความ
สับสนได้ จึงต้องมีการปรับแก้ในบางส่วนของคําสําคัญ คําศัพท์บางคํา มีเนื้อเรื่องประกอบที่ไม่สมเหตุสมผล จึงได้รับคําแนะนําจาก
ผู้เชี่ยวชาญให้ปรับเปลี่ยนเนื้อเรื่องให้ดีขึ้น ส่วนคําศัพท์ที่ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ลงความเห็นว่ามีคําสําคัญ หรือมีเนื้อเรื่องที่ยากเกินไป
มีความซับซ้อนมาก หากดูสื่อแล้วจะทําให้เกิดความงุนงง และความเข้าใจผิดได้ จึงต้องมีการตัดคําศัพท์คําเหล่านั้นออกไป เมื่อผ่าน
การประเมินผลการวิเคราะห์โครงเรื่องเกี่ยวกับคําศัพท์ภาษาอังกฤษในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้เทคนิคคําสําคัญ จากผู้เชี่ยวชาญ
ทั้ง 3 ท่าน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในด้านเทคนิค จึงได้มีการกําหนดรูปแบบโครงเรื่องเกี่ยวกับคําศั พท์ภาษาอัง กฤษในโรงงาน
อุตสาหกรรมโดยใช้เทคนิคคําสําคัญ ที่มีคําศัพท์ทั้งหมด 76 คํา ที่สามารถนําไปสู่ขั้นตอนการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียต่อไป
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2. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพสื่อมัลติมีเดียคําศัพท์ภาษาอังกฤษในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้เทคนิคคําสําคัญ โดย
ผู้เชี่ยวชาญ นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ( ̅ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์การ
ประเมิน ซึ่งมีรายละเอียดการประเมินดังนี้
ตาราง 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 3 ท่าน ในการประเมินคุณภาพสื่อมัลติมีเดีย
คําศัพท์ภาษาอังกฤษในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้เทคนิคคําสําคัญ
หัวข้อการประเมิน
1. เนื้อหาและการดําเนินเรื่อง
1.1 เมนูหลัก ส่วนช่วยเหลือ ให้ข้อมูลพื้นฐานที่จําเป็น
1.2 โครงสร้างของเนื้อหา เชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่
ได้
1.3 เนื้อหามีความถูกต้อง
1.4 การลําดับเนื้อหาความเหมาะสม
1.5 การอธิบายเนื้อหามีความชัดเจน
1.6 ปริมาณเนื้อหาในแต่ละหมวด
1.7 แอนิเมชันมีความน่าสนใจ
1.8 เนื้อหาเหมาะต่ อการนํา ไปประยุก ต์ใช้ ในการเสริ ม การ
อบรม
เฉลี่ยรวม
2. ภาษา ภาพ และเสียง
2.1 การใช้ภาษามีความถูกต้อง
2.2 รูปภาพสอดคล้องกับเนื้อหา
2.3 รูปภาพสอดคล้องกับคําบรรยาย
2.4 ปริมาณของภาพกับปริมาณของเนื้อหามีความเหมาะสม
2.5 ขนาดของภาพที่ ใ ช้ ป ระกอบสื่ อ มั ล ติ มี เ ดี ย มี ค วาม
เหมาะสม
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̅

S.D.

ระดับคุณภาพ

4.67

0.58

ดีมาก

3.67
4.33
4.67
4.33
4.33
4.33

0.58
1.15
0.58
0.58
0.58
0.58

ดี
ดี
ดีมาก
ดี
ดี
ดี

4.00
4.29

1.00
0.69

ดี
ดี

4.00
3.67
4.33
4.00

1.73
1.15
1.15
1.00

ดี
ดี
ดี
ดี

4.00

1.00

ดี
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ตาราง 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 3 ท่าน ในการประเมินคุณภาพสื่อมัลติมีเดีย
คําศัพท์ภาษาอังกฤษในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้เทคนิคคําสําคัญ (ต่อ)
หัวข้อการประเมิน
̅

S.D.

ระดับคุณภาพ

2.6 ภาพกราฟิกที่ใช้ประกอบสื่อมัลติมีเดียมีความสวยงาม
2.7 ภาพการ์ตูนที่ใช้ประกอบสื่อมัลติมีเดียมีความสวยงาม
2.8 เสียงบรรยายที่ใช้ประกอบสื่อมัลติมีเดียมีความชัดเจน

3.67
4.33
3.67

1.53
0.58
0.58

ดี
ดี
ดี

เฉลี่ยรวม
3.dตัวอักษร และสี
3.1 รูปแบบของตัวอักษรที่ใช้ในการนําเสนอมีความเหมาะสม
3.2 ขนาดของตัวอักษรที่ใช้ในการนําเสนอมีความเหมาะสม
3.3 สีของตัวอักษร โดยภาพรวม มีความสวยงาม
3.4 สีของภาพและกราฟิก โดยภาพรวม มีความสวยงาม
เฉลี่ยรวม
4. การใช้งาน
4.1 มีแนวคิดส่งเสริมการพัฒนาความจํา
4.2 มี ค วามยื ด หยุ่ น สนองความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล
ควบคุมลําดับเนื้อหา ลําดับการใช้สื่อมัลติมีเดียได้
4.3 ความยาวของการนําเสนอแต่ละคําศัพท์มีความเหมาะสม
4.4 เทคนิคในการถ่ายทอดเนื้อหาน่าสนใจ
4.5 ปุ่มกดลิงค์เชื่อมโยงถูกต้อง
4.6 ออกแบบหน้ า จอเหมาะสม ง่ า ยต่ อ การใช้ สั ด ส่ ว น
เหมาะสม สวยงาม

3.96

1.00

ดี

4.67
5.00
3.67
4.00
4.33

0.58
0.00
1.53
1.73
1.15

ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
ดี

4.33

1.15

ดี

3.33
4.00
4.00
5.00

0.58
1.00
0.00
0.00

ปานกลาง
ดี
ดี
ดีมาก

4.00

1.73

ดี

เฉลี่ยรวม

4.11

0.96

ดี

เฉลี่ยรวมทั้ง 4 ด้าน

4.15

0.93

ดี

2.1 ด้านเนื้อหาและการดําเนินเรื่อง โดยรวมอยู่ในระดับดี มีคุณภาพโดยรวมค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ ในเรื่องเมนูหลัก ส่วนช่วยเหลือ ให้ข้อมูลพื้นฐานที่จําเป็น และการลําดับเนื้อหาความเหมาะสม ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
อยู่ในระดับดีมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของสุชาวดี ผลาผล (2546, บทคัดย่อ) ซึ่งกล่าวว่า เนื้อหาที่มีความสมบูรณ์มาก เป็นเพราะ
ความชัดเจนของเนื้อหา ในการนําเสนอมีการยกตัวอย่าง ช่วยให้เข้าใจได้ดียิ่งขึ้น
2.2 ด้านภาษา ภาพ และเสียง โดยรวมอยู่ในระดับดี มีคุณภาพโดยรวมค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ ในเรื่องของรูปภาพที่สอดคล้องกับคําบรรยาย และภาพการ์ตูนที่ใช้ประกอบสื่อมัลติมีเดียมีความสวยงาม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ทั้งนี้
เป็นเพราะผู้วิจัยได้ทําการออกแบบรูปภาพ และตัวการ์ตูนอย่างเป็นระบบ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของธานินทร์ หงษา (2553, น.
101) ที่ว่าการนําเสนอภาพและข้อความนั้นควรเป็นภาพประกอบที่ชัดเจน มีจํานวนที่สมดุลกับตัวอักษร และงานของสิริพันธุ์ แนบ
สนิท (2550, น.27) ซึ่งกล่าวว่า การ์ตูนมีจุดมุ่งหมายเพื่อสื่อความหมายแทนตัวหนังสือ เป็นผู้แสดงออก ทั้งยังเป็นภาพประกอบ
ตกแต่งที่มุ่งให้เกิดความสวยงาม และใช้เป็นสื่อในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ประกอบการเล่าเรื่องในบันเทิงคดี ความรู้และสารคดี
2.3 ด้านตัวอักษร และสี โดยรวมอยู่ในระดับดี มีคุณภาพโดยรวมค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ใน
เรื่องของรูปแบบของตัวอักษรที่ใช้ในการนําเสนอมีความเหมาะสม และขนาดของตัวอักษรที่ใช้ในการนําเสนอมีความเหมาะสม
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับดีมาก สอดคล้องกับงานของบุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ (2544, น.158) ในเรื่องความรู้เกี่ยวกับสื่อ
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มัลติมีเดียเพื่อการศึกษา ได้กล่าวว่า การนําเสนอที่น่าสนใจ จะช่วยให้ผู้ใช้สื่อไม่เกิดความเบื่อหน่าย การจัดวางตําแหน่งของ
ข้อความ ขนาดของตัวอักษร ความกะทัดรัด มีองค์ประกอบที่เหมาะสม จะช่วยให้บทเรียนน่าสนใจตลอดเวลา
2.4 ด้านการใช้งาน โดยรวมอยู่ในระดับดี มีคุณภาพโดยรวมค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ในเรื่อง
ของปุ่มกดลิงค์เชื่อมโยงมีความถูกต้อง ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับดีมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของนุชนาจ พลอยพันธ์
(2549, น.66) ซึ่งกล่าวถึงสื่อมัลติมีเดียว่า การเชื่อมโยงลิงค์ต่างๆ สามารถสื่อสารถึงสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และง่ายต่อการใช้งาน ทําให้การใช้ประโยชน์จากสื่อมัลติมีเดีย มีการใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ
คุณภาพของการประเมินโดยรวมทั้ง 4 ด้าน มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.15 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ คือ ค่าเฉลี่ยอัตราส่วน
3.50 ดังนั้นสื่อมัลติมีเดียคําศัพท์ภาษาอังกฤษในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้เทคนิคคําสําคัญ ที่พัฒนาขึ้นจึงมีคุณภาพในเกณฑ์ดี
และมีประสิทธิภาพในการช่วยจดจําคําศัพท์ภาษาอังกฤษ ทําให้ ผู้ใช้สื่อสามารถประมวลผล รับข้อมูลที่ช่วยในการจดจําคําศัพท์ได้ดี
และรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงสามารถนําไปเผยแพร่ได้
3. การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่าง หลังใช้สื่อมัลติมีเดีย (Post-test)
วิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบคะแนนหลังเรียนกับเกณฑ์ (ร้อยละ 70) คือ คะแนนเต็ม 50 คะแนน ต้องได้คะแนน
มากกว่า 35 คะแนน จึงจะผ่านเกณฑ์ วิเคราะห์โดยใช้สถิติ t-test for One Sample ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยกําหนดค่า
ความเชื่อมั่นที่ 95% และตั้งสมมติฐานว่าพนักงานมีคะแนน Post-test สูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด ผลปรากฏดังนี้
ตาราง 3 การเปรียบเทียบคะแนนหลังใช้สื่อมัลติมีเดียของกลุ่มตัวอย่างกับเกณฑ์
การทดสอบ
Post-test

̅
41.56

S.D.
5.21

t
7.132

Sig.
.000

จากตารางที่ 3 ค่า t มีค่าเท่ากับ 7.13 มีค่า Sig. เท่ากับ .00 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่านัยสําคัญ .05 คะแนนเฉลี่ยหลังใช้สื่อมัลติมีเดียมี
ค่าเท่ากับร้อยละ 83.12 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงสามารถบ่งชี้ให้เห็นว่าสื่อมัลติมีเดีย
คําศัพท์ภาษาอังกฤษในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้เทคนิคคําสําคัญ ทําให้ผู้ใช้สื่อสามารถจดจําคําศัพท์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับงานวิจัยของสมจัย นามวงษา (2540, น.49-50) ซึ่งได้ทําการทดลองเปรียบเทียบการจําศัพท์ภาษาอังกฤษหลังการ
สอน ปรากฏว่าผู้ที่เรียนโดยวิธีการ keyword จําคําศัพท์ภาษาอังกฤษได้ถึง 75% มากกว่าผู้ที่เรียนโดยวิธีการปกติ ซึ่งจําได้เพียง
45% โดยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. การวิเคราะห์ความพึงพอใจของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท เอ.เอ.คอนกรีต โปรดักส์ จํากัด และ หจก.เอ.
เอ. เซรามิค แผนกควบคุมการผลิต จํานวน 35 คน หลังใช้สื่อมัลติมีเดียคําศัพท์ภาษาอังกฤษในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้เทคนิค
คําสําคัญ โดยวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ( ̅ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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ตาราง 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง หลังใช้สื่อมัลติมีเดียคําศัพท์ภาษาอังกฤษใน
โรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้เทคนิคคําสําคัญ
รายการสอบถาม
1. สื่อทําให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่าย
2. สื่อสะดวกต่อการใช้งาน
3. การออกแบบสื่อช่วยกระตุ้นความสนใจ
4. หลังจากใช้สื่อแล้วผู้ใช้สื่อสามารถจดจําคําศัพท์ได้ดีขึ้น
5. คําศัพท์ภาษาอังกฤษมีความเหมาะสม ไม่ยากไม่ง่ายจนเกินไป
6. ความรู้ที่ได้จากการใช้สื่อสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการทํางานได้
7. สื่อช่วยส่งเสริมการจดจําคําศัพท์ภาษาอังกฤษ
8. สื่อช่วยส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง
9. ผู้ใช้สื่อสามารถนําเทคนิคคําสําคัญที่ได้จากสื่อ ไปใช้ต่อยอดในการ
จดจําคําศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆอีกได้
10. ผู้ใช้สื่อได้รับความรู้เรื่องคําศัพท์ในโรงงาน จากการใช้สื่อ
เฉลี่ยรวม

̅

S.D.

3.97
3.81
4.00
3.97
3.81
4.06
4.06
3.94

0.65
0.69
0.76
0.59
0.69
0.62
0.62
0.76

ระดับ
ความพึง
พอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.91
3.97

0.73
0.69

มาก
มาก

3.95

0.68

มาก

จากตารางที่ 4 กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.95, S.D. = 0.68 ) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ ในเรื่องของความรู้ที่ได้จากการใช้สื่อสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการทํางานได้ และสื่อช่วยส่งเสริมการจดจําคําศัพท์
ภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด และผู้ใช้ส่ือได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ทําให้มีข้อคิดในการใช้ภาษามากขึ้น และขอให้ใช้
เทคนิคให้มากกว่านี้ในเรื่องรูป แสดงให้เห็นว่า คําศัพท์ต่างๆ ที่เป็นความรู้ในสื่อมัลติมีเดียเป็นประโยชน์ สามารถนําไปประยุกต์ใช้
ในการทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมได้ และเทคนิคคําสําคัญในตัวสื่อมัลติมีเดีย สามารถช่วยส่งเสริมการจดจําคําศัพท์ภาษาอังกฤษ
ได้ดียิ่งขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ Atkinson และผู้ร่วมงาน (1975) ซึ่งกล่าวว่า เทคนิคคําสําคัญเป็นหลักการจําที่ง่ายและใช้กัน
มากในการเรียนภาษาต่างประเทศ ช่วยเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่มีความหมาย โดยภาพและแอนิเมชันที่ใช้ประกอบซึ่งเป็นสิ่งที่
ผู้เรียนเจอในชีวิตประจําวันของตนเอง ช่วยให้ผู้ใช้สื่อเรียนคําศัพท์ได้ง่ายขึ้น และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Cox and Other
(1994) พบว่าการใช้รูปภาพ ช่วยให้การเก็บข้อมูลและระลึกมาใช้ในแบบทันทีทันใดให้ผลเป็นที่น่าพอใจ และการใช้เทคโนโลยีสื่อ
มัลติมีเดียที่ใช้เทคนิคคําสําคัญ เข้ามาช่วยในการจําของผู้ใช้สื่อ เป็นประโยชน์อย่างมากในการสอนภาษาต่างประเทศ โดยการ
จัดระบบเทคนิคการจําให้กับผู้ใช้สื่อ ส่งผลต่อการเก็บ การนําไปใช้ และการรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้สื่อให้พัฒนาขึ้นจนเกิดความ
ชํานาญ วิธีการนี้ จะทําให้ผู้ใช้สื่อมีกระบวนการในการเรียนรู้ที่ดี ส่งเสริมให้มีกระบวนการจําที่ดี จึงทําให้เกิดความพึงพอใจต่อสื่อ
มัลติมีเดียดังกล่าวในระดับมาก
5. การวิเคราะห์ความคงทนในการจําของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท เอ.เอ.คอนกรีต โปรดักส์ จํากัด และ
หจก.เอ.เอ. เซรามิค แผนกควบคุมการผลิต จํานวน 35 คน หลังจากการอบรมเพื่อทดลองใช้สื่อผ่านไปแล้ว 2 สัปดาห์ ผลปรากฏ
ดังนี้
ตาราง 5 การเปรียบเทียบความคงทนในการจําของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้สื่อมัลติมีเดียกับเกณฑ์
การทดสอบ
Retention

̅
33.84

S.D.
5.08

ค่าร้อยละของความคงทนในการจํา
81.42

จากตารางที่ 5 ค่าร้อยละของความคงทนในการจําเท่ากับ 81.42% ของคะแนนเฉลี่ยหลังใช้สื่อมัลติมีเดีย ซึ่งมีค่าสูง
กว่าเกณฑ์มาตรฐานของความคงทนในการจําที่ตั้งไว้คือ 70% ของคะแนนเฉลี่ยหลังใช้สื่อมัลติมีเดีย จึงถือว่าผ่านเกณฑ์ที่กําหนดไว้
สอดคล้องกับงานวิจัยของสมจัย นามวงษา (2540, น.49-50) ซึ่งได้ทําการทดลองเปรียบเทียบการจําศัพท์ภาษาอังกฤษหลังการ
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สอน ปรากฏว่า ความคงทนในการจําคําศัพท์ภายหลังจากการสอบครั้งแรกไปแล้ว 2 สัปดาห์ ของผู้ที่เรียนโดยวิธีการ keyword จํา
คําศัพท์ภาษาอังกฤษได้ถึง 55% มากกว่าผู้ที่เรียนด้วยวิธีปกติซึ่งจําได้เพียง 25% และสอดคล้องกับงานวิจัยของนุชนาจ พลอยพันธ์
(2549, น.73) ซึ่งได้ทําการวิจัยหลังเรียนจากมัลติมีเดียที่พัฒนาตามแนวทฤษฎีพุทธิปัญญา ที่ใช้ Keyword Method พบว่า ผู้เรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยคิดค่าคะแนนเป็นร้อยละได้ 63.34 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่ต้องได้ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็มที่ผู้วิจัยกําหนด
ไว้
จากการวิจัยจึงได้ข้อสรุปตรงตามความสําคัญของการวิจัยที่ว่า ผลของการวิจัยในครั้งนี้ทําให้ได้สื่อมัลติมีเดียคําศัพท์
ภาษาอังกฤษในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้เทคนิคคําสําคัญ ที่พัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบ เป็นประโยชน์ต่อพนักงานของโรงงาน
อุตสาหกรรม ในการจดจําความหมายของคําศัพท์ภาษาอังกฤษในโรงงานอุตสาหกรรมได้ พนักงานมีความคงทนในการจําคําศัพท์
ภาษาอังกฤษในโรงงานอุตสาหกรรมได้ในระดับที่ดีขึ้น และผลของการวิจัยในครั้งนี้ยังเป็นแบบอย่างในการสร้างสื่อ หรือเป็น
กรณีศึกษาสําหรับผู้วิจัย หรืออาจารย์สอนภาษาอังกฤษในสาขาการโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อประยุกต์ใช้และพัฒนาต่อยอดต่อไป
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียคําศัพท์ภาษาอังกฤษในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้เทคนิคคําสําคัญ
1.1 การใช้คําสําคัญที่เป็นคําไทย เพื่อหาคําที่พ้องเสียงกับคําศัพท์ภาษาอังกฤษนั้น คําสําคัญ คําไทยบางคําไม่ใช่
ภาษากลาง แต่เป็นภาษาพื้นบ้านของภาคอีสาน ซึ่งเหมาะสมกับการใช้ในสถานที่ที่ทําการทดลองใช้สื่อ เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ของ
ภาคอีสาน แต่หากเป็นพื้นที่ที่อยู่ในภูมิภาคอื่น ก็ต้องมีการประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมตามภาษาท้องถิ่นของภูมิภาคนั้นๆ
1.2 ภาพและแอนิเมชัน เวลาแยกส่วนแล้วเหมาะสม ดูดี เมื่อนํามารวมประกอบในชิ้นงานให้เป็นสื่อมัลติมีเดียที่ดูดี
ด้วยต้องจัดองค์ประกอบให้เหมาะสมตามทฤษฎีเกสตัลท์ (Gestalt Theory)
1.3 การเพิ่ ม แบบฝึ ก หั ด ระหว่ า งเรี ย น และทดสอบที่ ห น่ ว ยแต่ ล ะหน่ ว ย จะช่ ว ยให้ ก ารเรี ย นสื่ อ มั ล ติ มี เ ดี ย มี
ประสิทธิภาพ
2. ข้อเสนอแนะในการนําสื่อมัลติมีเดียคําศัพท์ภาษาอังกฤษในโรงงานอุตสาหกรรม โดยใช้เทคนิคคําสําคัญ ไปเผยแพร่
2.1 การเพิ่มเติมรายละเอียดของหมวดคําศัพท์ที่กว้างขวางขึ้น หรือเจาะลึกมากขึ้น เช่น หมวดกลศาสตร์ของไหล
หมวดอิเล็กทรอนิกส์ หมวดการจัดการสิ่งแวดล้อม จะเอื้ออํานวยต่อการใช้งานสื่อมัลติมีเดียคําศัพท์ภาษาอังกฤษในวงที่กว้างขึ้น
ใช้ได้กับทั้งนักศึกษาช่าง นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม
2.2 ควรเพิ่มพื้นที่นําเสนอสื่อมัลติมีเดียคําศัพท์ภาษาอังกฤษในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้เทคนิคคําสําคัญ เพื่อ
เผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจได้รับประโยชน์ด้วย เช่น วิทยาลัย มหาวิทยาลัยต่างๆ โรงงานอุตสาหกรรมทั้งขนาดใหญ่และขนาดย่อม
3. ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป
3.1 ในการออกแบบสื่อมัลติมีเดีย ควรมีการออกแบบโดยอาศัยทฤษฎีการเรียนรู้ของมนุษย์ เช่น ทฤษฎีพุทธิปัญญา
ตามหลักการหรือเทคนิคช่วยจําอื่นๆที่ช่วยให้ผู้ใช้สื่อเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2 ควรนําเทคนิคคําสําคัญไปใช้ในการออกแบบสื่อมัลติมีเดียคําศัพท์ภาษาอังกฤษในสายงานอาชีพอื่นๆ และ ควร
นําไปใช้ในการออกแบบสื่อมัลติมีเดียคําศัพท์ภาษาอื่นๆด้วย เพื่อให้มีการเรียนรู้และจดจําภาษาต่างประเทศในวงที่กว้างขวางขึ้น
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บทคัดย่อ
ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาและพัฒนาเครื่องอัดแผ่น จากวัสดุธรรมชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัยดังนี้ 1) เพื่อศึกษาและ
พัฒนาเครื่องอัดแผ่น จากวัสดุธรรมชาติ 2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพ การใช้งานของเครื่องที่พัฒนาขึ้น 3) เพื่อประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้งาน ที่มีต่อเครื่องอัดแผ่น จากวัสดุธรรมชาติ จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาเครื่องอัดแผ่น
จากวัสดุธรรมชาติ เพื่ออัดวัสดุจากธรรมชาติให้เป็นแผ่นเพื่อนําไปต่อยอด พัฒนาเป็นพื้นผิว เพื่อออกแบบเครื่องเรือน หรือของ
ตกแต่ง ในลําดับต่อไปได้ รูปแบบของการวิจัยที่ใช้เป็นการผสานวิธีกันระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพร่วม
เริ่มศึกษากายภาพของวัสดุจากธรรมชาติ การทดลอง การลงพื้นที่ และการสัมภาษณ์เพื่อเป็นข้อมูลสําหรับพัฒนาเครื่องอัดแผ่น
จากวัสดุธรรมชาติ จากนั้นนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ร่วมกับการพัฒนารูปแบบ โดยเริ่มจากการวาดภาพร่างของเครื่องอัด แล้วจึง
พัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ โดยใช้ทฤษฎีตารางการกระจายหน้าที่การวิเคราะห์เชิงการออกแบบผลิตภัณฑ์ ทําการวัดผลการ
ประเมินประสิทธิภาพ ของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ ด้านการออกแบบ และด้านวิศวกรรม ที่มีต่อการพัฒนาเครื่องอัดแผ่นที่
พัฒนาขึ้นแล้ว ด้านกระบวนการผลิต ผลการวิเคราะห์ข้อมูล รวมทุกด้านมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น ( ̅ = 4.50, S.D. = 0.33) มีระดับ
ความเหมาะสมมาก และการประเมินด้านความพึงพอใจ ของผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญ ด้านนักพัฒนาชุมชน ด้านกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน และด้านการตลาด ตามหลัก 4P มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น ( ̅ = 4.31, S.D. = 0.57) มีระดับความเหมาะสมมาก
และตามหลัก 4C มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น ( ̅ = 4.19, S.D. = 0.28) มีระดับความเหมาะสมมาก ถือได้ว่าเป็นผลสัมฤทธิ์ที่
สอดคล้องกับหัวข้องานวิจัยที่ได้พัฒนาแล้ว มีความเหมาะสมที่จะพัฒนาเครื่องอัดแผ่น จากวัสดุธรรมชาติ
คําสําคัญ : เครื่องอัดแผ่น วัสดุธรรมชาติ

ABSTRACT
This research is aimed to develop a pressing machine which made from natural materials to study
about three factors below. 1) To research and develop this machine. 2) To observe a performance of this
developed machine. 3) To evaluate the satisfaction of this machine’s by its user. As mentioned above, we
decided to develop this machine to produce a plate of natural material which will be used to produce an
ornament or an interior component such as flooring. We combined a quantitative research with a qualitative
research to use as our method to study this research, started by study about the physical of the natural
materials then demonstrate and survey the area to do an interview to collect needed information to
develop the machine. We then analyze this information together with drawing a sketch to design the
machine’s form by using the product design and analysis role distribution theory as a method to observe
the production performance and evaluating its satisfactory by an expert and a specialist from the
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engineering and product development field.The machine got an average score of ( ̅ = 4.50, S.D. = 0.33) in
this evaluation which is a high score. We do another 4P and 4C evaluation for its satisfactory by an expert
and a specialist from the community development, community enterprise and a marketing field. The
machine got an average 4P score of ( ̅ = 4.31, S.D. = 0.57) and an average 4C score of ( ̅ = 4.19, S.D. = 0.28),
both is a high score. As all the result of the research came out with a very suitable score, it’s certain that
this machine is an appropriate product to be developed.
Keyword : Press Machine , Natural material

บทนํา
ในปัจจุบันกรมป่าไม้ ยืนยันว่า สถานการณ์ไฟป่าในปี 2557 จะรุนแรงและยาวนานกว่าทุกปีสืบเนื่องจากปัญหาภัยแล้ง
ประกอบกับปีนี้มีปริมาณเชื้อเพลิงสะสมในพื้นที่ป่าค่อนข้างมาก และมีโอกาสเกิดไฟป่าสูง มีข้อมูลถึงวันที่ 12 มีนาคม 2557 พบ
เกิดไฟป่าแล้ว 236 ครั้ง มีพื้นที่เสียหายไปแล้ว 4,137 ไร่ ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างให้ความสําคัญกับปัญหาภัยแล้งที่จะ
นํามาซึ่งปัญหาไฟป่า สําหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั้น ก็พบว่ามีปัญหาเช่นกัน โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ชานเมืองรอบ
นอกกรุงเทพฯ ทางฝั่งตะวันออก ที่เป็นย่านบ้านจัดสรร เป็นอีกพื้นที่ที่มีปัญหาจากภัยแล้งทุกปีเพราะยังมีพื้นที่รกร้าง มีหญ้า
วัชพืชขึ้นเต็ม โอกาสที่จะมีคนจุดไฟเผาวัชพืช หรือเกิดไฟไหม้และลุกลามไปบ้านเรือน หมู่บ้านจัดสรรจึงมีสูง
นินนาท ชลิตานนท์ ปลัด กทม. ให้ขอ้ มูลว่า ปีนี้มีสถิติไฟไหม้หญ้าในเขตกรุงเทพฯ ตั้งแต่เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์
สูงถึง 933 ครั้ง จึงได้กําชับให้ทุกสํานักงานเขตสํารวจตรวจตราพื้นที่รกร้างว่างเปล่า ที่อาจทําให้เกิดไฟไหม้หญ้าได้ง่าย (วารุณี
สิทธิรังสรรค์, มติชนรายวัน : 2557)
นอกจากปัญหาไฟไหม้หญ้าแล้ว ปัญหาในด้านสภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่รกร้าง ไร้ซึ่งประโยชน์ทั้งยังไม่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ และความสวยงามแล้ว ยังอาจจะทําให้เกิดอาชญากรรม ต่าง ๆ ได้ เพราะเมื่อเป็นพื้นที่รกร้างจึงง่ายต่อการบดบัง
สายตาของผู้พบเห็น จึงอาจก่อให้เกิดคดีอาชญากรรม การเป็นแหล่งมั่วสุมของวัยรุ่น การเสพยาเสพติด การซ่อนอําพลางคดีต่าง
ๆ เป็นต้น
ปัญหาในปัจจุบันจํานวนเศษวัสดุเหลือทิ้งมีมาก ทั้งวัสดุเหลือทิ้งจากกการเกษตร วัสดุจากธรรมชาติ ที่มีอยู่มากใน
ปัจจุบัน และมีจํานวนเพิ่มขึ้นในทุก ๆ ปี แต่ไม่ได้ถูกนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และยังไม่มีเครื่องอัดที่ช่วยอํานวยความสะดวก
ให้แก่ ผู้ใช้งาน จึงได้ทําการพัฒนาเครื่องอัดแผ่น เพื่อให้กลุ่มผู้ใช้งานได้ใช้งานได้อย่างง่ายขึ้น
จากปัญหาข้างต้นผู้วิจัยจึงได้ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นผู้วิจัยพบว่า การสร้างเครื่องอัดแผ่นมาเพื่อรองรับการใช้งานสําหรับ
งานที่ไม่ต้องพึ่งพาเครื่องจักรในระบบอุตสาหกรรม เพื่อง่ายต่อการใช้งานและขึ้นรูป เพื่อให้เกิดประโยชน์จากวัสดุธรรมชาติมี
คุณสมบัติที่จะพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ได้ มากกว่าปล่อยให้เป็นวัชพืชที่ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ และยังช่วยลดและชะลอการนําพืชที่
ใช้เวลาหลายปีในการเจริญเติบโต เช่น ไผ่ หวาย เป็นต้น รวมไปถึงการสร้างมูลค่าให้กับพืชวงศ์หญ้า และยังช่วยแก้ปัญหาการ
ขาดแคลนวัสดุของชุมชนที่ผลิตงานผลิตภัณฑ์

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาและพัฒนาเครื่องอัดแผ่น จากวัสดุธรรมชาติ
2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพ การใช้งานของเครื่องที่พัฒนาขึ้น
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ที่มีต่อเครื่องอัดแผ่น จากวัสดุธรรมชาติ

ขอบเขตการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งเน้นที่จะศึกษาและพัฒนาเครื่องอัดแผ่น จากวัสดุธรรมชาติ โดยได้กําหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี้
วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 การศึกษาและพัฒนาเครื่องอัดแผ่น จากวัสดุธรรมชาติ
1. การศึกษาเครื่องอัดแผ่น และวัสดุจากธรรมชาติ กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้านวิศวกรรม และนักดับเพลิง
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กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ จํานวน 3 ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้าน
วิศวกรรม จํานวน 3 ท่าน และนักดับเพลิง จํานวน 3 ท่าน
2. การพัฒนาเครื่องอั ดแผ่น จากวัสดุธรรมชาติ กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชากร คื อ ผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ และ ด้านวิศวกรรมกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ จํานวน 3 ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม จํานวน 3 ท่าน
วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 เพื่อประเมินประสิทธิภาพ การใช้งานของเครื่องที่พัฒนาขึ้น ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ จํานวน 3 ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ
วิศวกรรม จํานวน 3 ท่าน
วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 3 เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ที่มีต่อเครื่องอัดแผ่น จากวัสดุธรรมชาติ การ
ประเมินผลความพึงพอใจของเครื่องอัดแผ่น จากวัสดุธรรมชาติ ได้รับความพึงพอใจจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ด้าน
การตลาดผลิตภัณฑ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้บริโภค หรือผู้ที่สนใจในด้านวัสดุจากธรรมชาติ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มที่ 1 คือ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เพื่อประเมินความพึงพอใจของกลุ่มผู้ผลิตประชากร คือ หน่วยงานราชการ
กรมการพัฒนาชุมชน ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตลาด
กลุ่มตัวอย่าง คือ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชุน จํานวน 3 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตลาด จํานวน 3 ท่าน
กลุ่มที่ 2 คือ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เพื่อประเมินความพึงพอใจกลุ่มผู้บริโภค
ประชากร คือ ผู้บริโภคและผู้ที่สนใจในเครื่องอัดแผ่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่มีความเกี่ยวข้องกับการผลิตวัสดุทดแทน จากธรรมชาติ จํานวน 3 ท่าน

วิธีการดําเนินการวิจัย
ในการพัฒนาเครื่องอัดแผ่น จากวัสดุธรรมชาติ ผู้วิจัยได้กําหนดวิธีการดําเนินการวิจัย ดังนี้
1. การศึกษาและพัฒนาเครื่องอัดแผ่น จากวัสดุธรรมชาติ
1.1 ศึกษาถึงวัสดุ ต้นอ้อ จากธรรมชาติ และระบบเครื่องกลไฮดรอลิกส์ โดยใช้กรอบแนวคิดในการศึกษาใช้
หลักกระบวนการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (ณัชวิชญ์ ติกุล, 2553 : 92-98) เครื่องมือการสังเกต การทดลอง การลงพื้นที่
และการสัมภาษณ์ กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญด้านนักดับเพลิง วิศวกรรม และ ด้านการออกแบบ
1.2 พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องอัดแผ่น จากวัสดุธรรมชาติ โดยใช้ได้กรอบแนวคิดในการพัฒนาโดยใช้หลัก
กระบวนใช้งานมโนทัศน์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของ (ทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา. 2557 : 145) ในการประเมินคัดเลือกรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่มีความเหมาะสม ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบ และผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม
2. การประเมินประสิทธิภาพ การใช้งานของเครื่องที่พัฒนาขึ้น โดยใช้รูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์กรอบแนวคิดของ
(อุดมศักดิ์ สาริบุตร, 2549 : 10) ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบ และผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม
3. การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน โดยใช้กรอบแนวคิดด้านการตลาดมาพิจารณาในมุมมองของกลุ่มผู้ผลิต ตาม
หลัก 4P,4C (คอตเลอร์, ฟิลลิป. 2546 : 13) ด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ช่องทางการจัดจําหน่าย
(Place) และ การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ที่มีต่อเครื่องอัดแผ่น จากวัสดุธรรมชาติ จากผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และ ด้านคุณค่าผู้บริโภค (Customer Value) ต้นทุนต่อผู้บริโภค (Cost to the Customer) ความ
สะดวก (Convenience) การสื่อสาร (Communication) จากผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
1. การศึกษาและพัฒนาเครื่องอัดแผ่น จากวัสดุธรรมชาติ
1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการศึกษา วัสดุจากธรรมชาติ
จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาและรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกต การลงพื้นที่ การทดลอง และ
การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญ
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1.1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาทางกายภาพของต้นอ้อ (วงศ์หญ้า Family Gramineae)
ตาราง 1 ภาพแสดงการเปรียบเทียบลักษณะของต้นหญ้าอ้อ (ดอก)
ภาพวาด
ภาพถ่ายจากสภาพแวดล้อม
ภาพถ่ายจากของจริง

อธิบายลักษณะ : ดอกออกเป็นช่อแยกแขนง ขนาดใหญ่ มีช่อย่อยจํานวนมาก มีช่อดอกยาว 30-60 ซม. ช่อดอกย่อย
แบน แต่ละช่อมี 2-5 ดอกย่อย แกนช่อเกลี้ยง กาบบนและกาบล่างขนาดไม่เท่ากัน ปล้องเกลี้ยง รูปขอบขนาน ยาวเท่ากับช่อดอก
ย่อย บางคล้ายเยื่อ มีเส้น 3-5 เส้น ดอกย่อย มีขนทางด้านข้าง กาบล่างแคบยาว 8-11 มิลลิเมตร บาง มี 3-7 เส้น มีขนยาวนุ่ม สี
ขาว กาบบนสั้นกว่ากาบล่าง มีสัน เกลี้ยง หรือมีขนสั้น
ตาราง 2 ภาพแสดงการเปรียบเทียบลักษณะของต้นหญ้าอ้อ (ใบ)
ภาพวาด
ภาพถ่ายจากสภาพแวดล้อม

ภาพถ่ายจากของจริง

อธิบายลักษณะ : ใบคล้ายใบอ้อยกว้าง 5-6 ซม. ยาวประมาณ 30 ซม. โคนใบแผ่เป็นกาบหุ้มลําต้น ผิวใบเรียบริมใบจัก
เป็นฟันละเอียด ใบรูปแถบ เรียงสลับ ปลายเรียวแหลม โคนกลม หรือรูปหัวใจ ลิ้นใบเป็นเยื่อบาง มีขนที่ขอบ
ตาราง 3 ภาพแสดงการเปรียบเทียบลักษณะของต้นหญ้าอ้อ (ลําต้น)
ภาพวาด
ภาพถ่ายจากสภาพแวดล้อม

ภาพถ่ายจากของจริง

อธิบายลักษณะ : ไม้ล้มลุกอายุหลายปี ลําต้นขนาดใหญ่ สูง 2-6 เมตร มีเหง้าทอดเลื้อย ลําต้นเรียวยาว ส่วนปล้อง
กลวงส่วนข้อตัน ต้นอ่อนจะแทง ขึ้นมาจากลําต้นใต้ดินมีลักษณะเป็นแท่ง
ตาราง 4 ภาพแสดงการเปรียบเทียบลักษณะของต้นหญ้าอ้อ (ราก)
ภาพวาด
ภาพถ่ายจากสภาพแวดล้อม
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อธิบายลักษณะ : รากเป็นระบบรากฝอย สามารถแพร่ขยายได้ง่าย ลําต้นบริเวณข้อปล่องจะมีรากฝอยงอกออกมา โดย
ต้นอ้อจะขึ้นเป็นกอ และรากจะอยู่ทั้งรวมกันและแยกออกแต่ละต้น โดยรากสามารถขึ้นได้ทั้งในน้ํา และบนพื้นดินแห้ง
1.1.2 การวิเคราะห์คุณสมบัติของต้นอ้อในการนําไปพัฒนาผลิตภัณฑ์
ตาราง 5 การวิเคราะห์คุณสมบัติของต้นอ้อในการนําไปพัฒนาผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติ
การใช้งานที่สูงกว่าอุณหภูมิห้อง
ทนทานต่อการสึกหรอ
ทนต่อการฉีกขาด
ความต้านทางน้ํา
ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ต่ํา

ปานกลาง

สูง
◉

◉
◉
◉
◉

หมายเหตุ เป็นคุณสมบัติวัสดุพิจารณาประกอบกับการนํามาใช้ในผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง
จุดเด่น : เป็นวัสดุจากธรรมชาติ ไม่มีสารพิษ วงจรการผลิตและการใช้งานไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นพืชใน
ท้องถิ่น เป็นไม้ล้มลุกอายุหลายปี ลําต้นขนาดใหญ่ สูง 2-6 เมตร
จุดด้อย : การใช้งานภายนอกอาคารยังไม่ดีเท่าที่ควร
ตาราง 6 การวิเคราะห์สัดส่วนของต้นอ้อกับการขึ้นรูป
ต้นอ้อ
ดอก
ใบ
ลําต้น
ราก

สาน

ทอ

ถัก
✓

✓

อัดขึ้นรูป
✓
✓
✓
✓

จากการวิเคราะห์เบื้องต้นถึงสัดส่วนต่าง ๆ ของต้นอ้อ ที่จะนํามาใช้ในการพัฒนาเพื่อเป็นวัสดุ ในการขึ้นเป็นผลิตภัณฑ์
นั้น กระบวนการที่สามารถทําได้ทุกส่วนของต้นอ้อ คือ การอัดขึ้นรูป ใบสามารถถักหรือฟั่นได้ และลําต้น สามารถนํามาสานได้
1.1.3 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาและการออกแบบผลิตภัณฑ์
การสัมภาษณ์ด้านวัสดุจากธรรมชาติ โดยได้สัมภาษณ์เพื่อ วิเคราะห์ข้อมูลด้านวัสดุจากธรรมชาติ และการนํามาพัฒนา
เครื่องอัดแผ่น การสัมภาษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาและการออกแบบผลิตภัณฑ์ ผศ.ดร กิตติศักดิ์ อริยะเครือ, ดร.สาธิต
เหล่าวัฒนพงษ์ และ อ.เกษม มานะรุ่งวิทย์
จากการสัมภาษณ์ ให้ศึกษาขนาดของวัสดุเมื่อนํามาสาน เปรียบเทียบกับไผ่ รวมทั้งศึกษาเพิ่มเติมว่ามีแมลงจําพวก
ปลวก มอด รบกวนหรือไม่ อีกทั้งขนาดและปริมาณมีมากพอที่จะนํามาทําผลิตภัณฑ์ ในเรื่องกรรมวิธี หากเป็นการถักจะเป็นไปได้
ยาก แต่ถ้าหากเป็นประเภทสาน ทอ หรืออัด มีความเป็นไปได้สูงกว่า แต่ถ้าหากทําเป็นวัสดุเดี่ยวความเป็นไปได้จะน้อยมาก หาก
เทียบกับการทําเป็นวัสดุร่วม และเมื่อนําวัสดุมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการตกแต่งและเป็นเฟอร์นิเจอร์ ต้องผ่านการอบใน
อุณหภูมิที่เหมาะสม หากไม่ผ่านการอบในอุณหภูมิที่เหมาะสมแล้วนั้น จะทําให้เกิดปัญหาในเรื่องของมอดและแมลงต่าง ๆ
ตามมา ทําให้เกิดความเสียหายได้ เรื่องของความคงทน ความเปราะบาง กระบวนการผลิต ระยะเวลาในการเจริญเติบโตและ
กายภาพของต้นอ้อ แนะนําให้ทํา 1. การบด แปรรูปเป็นกระดาษ 2. การอัด โดยใช้ส่วนใบ เช่น อัดเป็นรังไข่ 3. การสาน โดยใช้
ส่วนของลําต้น และ 4. การฟั่น แต่การฟั่นจะไม่นิยมแบบแห้ง โดยให้ใช้น้ํานิดหน่อยเพื่อให้เกิดความเหนียว โดยการใช้สเปรย์ฉีด
น้ํา เพราะถ้าเส้นใยกรอบจะทําให้แตกได้ ในส่วนของการทําสี แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1. สีจากธรรมชาติ เช่น สีจากดอกไม้
ตัวอย่าง สีเหลืองได้จากดอกทานตะวัน 2. สีสังเคราะห์ เช่น สีย้อมผ้า และสีผสมอาหาร ควรเลือกใช้สีให้เหมาะสมกับการใช้งาน
102

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560
__________________________________________________________________________________________
ความคงทน และที่สําคัญที่สุดก็คือการรักษาสิ่งแวดล้อม ในการบดหรืออัดใบหญ้าอ้อ ออกเป็นแผ่นนั้นอาจทําได้แบบไม้อัดหรือไม้
วีเนีย ส่วนของลําต้นสามารถทําเป็นแผ่นบางแปรรูปเป็นท็อปของเฟอร์นิเจอร์ได้ แต่อาจต้องมีส่วนผสมของโลหะ เพื่อเพิ่มความ
แข็งแรง เพราะหากใช้หญ้าอ้อเพียงอย่างเดียววัสดุจะไม่แข็งแรง และควรเลือกขนาด ความยาว ให้เหมาะสมกับการใช้งาน และ
เรื่องของแรงกดว่าสามารถรับแรงกดได้เท่าใด เรื่องของเชื้อรา เป็นปัญหาของคนทํางานประเภทเส้นใย ป้องกันโดยการใช้น้ํายา
กันเชื้อรา หรือการพ่นแลคเกอร์ แต่ทั้งสองอย่างเป็นแค่ส่วนหนึ่งในการป้องกันเชื้อรา ซึ่งอาจควบคุมเชื้อราไม่ได้ทั้งหมด พร้อมทั้ง
ทําการทดสอบความแข็งแรง
ในด้า นความพึง พอใจของลู ก ค้ า ต่ อ เครื่อ งเรื อน ต้ องสร้า งความแตกต่ า งเพื่อ เป็น การดึ ง ดู ด ความสนใจ เช่น เป็ น
เฟอร์นิเจอร์ตกแต่ง โดยใช้การอัดให้ลักษณะเหมือนลายไม้ ความแข็งแรงของต้นอ้อนั้นยังมีไม่มากพอเพราะมีความบาง อาจทําได้
แค่เป็นของตกแต่งบ้านและไม่แนะนําให้ทําการย้อมสี
1.1.4 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม
จากการสัมภาษณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม โดยประกอบไปด้วย 1.นายพรพล สุดสงวน 2.นายสิงหา รุจิธรรมคุณ
3.นายธนายุทธ ป้อมน้อย โดยข้อมูลที่ได้สัมภาษณ์ สรุปได้ดังนี้ ในการพัฒนาเครื่องอัด ให้ศึกษาเรื่องระบบไฮดรอลิกส์ เพิ่มเติม
การเพิ่มเข็มบอกแรงดัน เกจวัด เพิ่มระบบคานโยกให้ยาวขึ้น เพื่อง่ายต่อการออกแรงโยก แนะนําให้สามารถอัดได้มากกว่า
1 แผ่น ต่อครั้งขึ้นไป ให้มีระบบ C-camp มาช่วย เมื่ออัดกาวแล้วทิ้งไว้จนกาวเริ่มแห้ง แล้วนําออกมาพักชิ้นงาน ให้ใช้ C-camp
จับชิ้นงานทั้ง 4 มุม กลุ่มเป้าหมาย คือ ชุมชน ทําให้สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย ล้อที่ใช้ต้องใช้ล้อที่มีมาตรฐาน เพราะล้อต้องรับ
น้ําหนักทั้งหมดของเครื่องอัด ควรมี โมใส่วัสดุ 2-3 ถาด เรื่อง แรงอัดไฮดรอลิกส์ ให้เลือกใช้ที่มีอยู่ตามท้องตลาด ขนาด 10 ตัน ก็
มีความเหมาะสมในการอัด ดูเรื่องของราคา ถูก หรือแพง และให้ศึกษาเพิ่มเติมเรื่องหลักสรีระศาสตร์ ให้ใช้งานได้สะดวกสบาย
ในการออกแบบคํานึงถึงหลักการออกแบบ
1.1.5 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการดับเพลิง
จากการสัมภาษณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการดับเพลิง โดยประกอบไปด้วย 1.นายสมชาย อยู่เจริญ 2.นายธานี ทองไชย
3.นายกิจจา กาสูลงค์ นักดับเพลิง สถานีดับเพลิงลาดกระบัง โดยข้อมูลที่ได้สัมภาษณ์ สรุปได้ดังนี้ ปัญหาที่พบส่วนใหญ่ คือ ฤดู
แล้ง ในพื้นที่ลาดกระบังยังคงมีพื้นที่รกร้างว่างเปล่าอยู่บ้าง แต่พื้นที่จะลดน้อยลงเพราะใช้เป็นหมู่บ้านจัดสรร ที่พบเหตุไฟไหม้ได้
บ่อยก็จะเป็นบริเวณริมทางรถไฟ เมื่อเกิดไฟไหม้ป่าอ้อ จะสังเกตจากเสียงดังและเปลวไฟที่สูง และเมื่อเกิดไฟไฟม้แล้วนั้นจะดับได้
ยาก เพราะจะไหม้ลึกมากจากพื้นดินขึ้นมาที่โคนของต้นอ้อ ทําให้ใช้เวลาในการดับไฟนานกว่าปกติ ช่วงฤดูแล้ง ในปี 2548 นั้น
อาจจะต้องมีการดับเพลิงถึง 10 ที่ ภายในวันเดียว จากปัญหาไฟไหม้ส่วนใหญ่พบในฤดูแล้ง ปลายเดือนธันวาคม ถึงต้นเดือน
มกราคม ของทุกปี เมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ขึ้น ประชาชนจะแจ้งเข้ามาว่าไหม้สถานที่ใด และรายงานสถานการณ์ ความเสียหายที่
เกิดขึ้นนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณลมว่ามีมากหรือน้อย ส่วนอุปกรณ์ในการดับไฟ คือ รถดับเพลิง บรรจุน้ํา 5,000 – 10,000 ลิตร
พร้อมหัวฉีด และนักดับเพลิง 3-4 คน ระยะเวลาในการดับไฟนั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์ และการดับไฟนั้นไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
ทั้งสิ้น
ผู้วิจัยได้นําข้อแนะนํา จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบ วิศวกรรม และนักดับเพลิง
มาสรุปผลและวิเคราะห์เพื่อพัฒนาเครื่องอัดแผ่นจากวัสดุธรรมชาติ ในลําดับต่อไป
1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องอัดแผ่น จากวัสดุธรรมชาติ

ภาพ 1 การออกแบบเครื่องอัดแผ่น จากวัสดุธรรมชาติ โดยใช้ไฮดรอลิกส์ แบบมือโยก
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1.2.1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องอัดแผ่น จากวัสดุธรรมชาติ
การออกแบบ แบบที่ 1 ส่วนประกอบหลักโครงสร้างเป็นเหล็ก สามารถปรับระดับได้ ไฮดรอสิกส์เป็นแบบโยก โดยนํา
ไฮดรอลิกส์สําหรับยกรถยนต์ มาใช้ในการพัฒนา โดยมีแรงยกที่ 15 ตัน มีถาดที่มาสามารถปรับเปลี่ยนได้ มีเกจแสดงแรงดันใน
การอัด มีล้อเลื่อนเพื่อเหมาะสําหรับการเคลื่อนย้าย สามารถปรับระดับความสูงต่ําของถาดและระยะในการอัดได้
การออกแบบ แบบที่ 2 ส่วนประกอบหลักโครงสร้างเป็นเหล็ก สามารถปรับระดับได้ ไฮดรอสิกส์เป็นแบบโยก โดยนํา
ไฮดรอลิกส์สําเร็จรูปมาใช้ในการพัฒนา โดยมีแรงดันในการอัดที่ 10 ตัน มีถาดที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ มีมาตรวัดแสดงแรงดันใน
การอัด มีล้อเลื่อนเพื่อเหมาะสําหรับการเคลื่อนย้าย สามารถปรับระดับความสูงต่ําของถาดและระยะในการอัดได้ มีชั้นวางเพื่อพัก
วัสดุที่อัดเสร็จแล้ว รองรับการวางถาดชิ้นงานได้ 2 ชั้น มีระบบรางเลื่อน ในการเลื่อนชิ้นงานเข้าออก
การออกแบบ แบบที่ 3 ส่วนประกอบหลักโครงสร้างเป็นเหล็ก สามารถปรับระดับได้ ไฮดรอสิกส์เป็นแบบโยก โดยนํา
ไฮดรอลิกส์สําเร็จรูปมาใช้ในการพัฒนา โดยมีแรงดันในการอัดที่ 10 ตัน มีถาดที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ มีมาตรวัดแสดงแรงดันใน
การอัด มีล้อเลื่อนเพื่อเหมาะสําหรับการเคลื่อนย้าย สามารถปรับระดับความสูงต่ําของถาดและระยะในการอัดได้ มีชั้นวางเพื่อพัก
วัสดุที่อัดเสร็จแล้ว รองรับการวางถาดชิ้นงานได้ 3 ชั้น มีระบบรางเลื่อน ในการเลื่อนชิ้นงานเข้าออก
ตาราง 7 แสดงผลการวิเคราะห์แบบประเมินการพัฒนาเครื่องอัดแผ่น จากวัสดุธรรมชาติ

ลําดับ

รายการ
ระดับความคิดเห็น
รูปแบบที่ 1
N=6
ระดับ
ความ
̅ S.D
คิดเห็น

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

มีหน้าที่ใช้สอย สนองต่อความ
ต้องการของผู้ใช้งาน
มีความปลอดภัยในการใช้งาน
มีความแข็งแรงทนทานต่อการ
ใช้งาน
การใช้งานมีความสะดวกสบาย
ต่อผู้ใช้
มีความสวยงามน่าใช้
มีราคาที่เหมาะสม
ง่ายต่อการซ่อมแซมบํารุงรักษา
สะดวกในการเคลื่อนย้ายและ
ขนส่ง
สามารถผลิตได้จริงตามระบบ
อุตสาหกรรม
มีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัว
รวม
ลําดับ

ระดับความคิดเห็น
รูปแบบที่ 2
N=6
ระดับ
ความ
̅ S.D
คิดเห็น

ระดับความคิดเห็น
รูปแบบที่ 3
N=6
ระดับ
ความ
̅ S.D
คิดเห็น

3.17

0.29

ปานกลาง

3.50

0.58

ปานกลาง

3.50

0.58

ปานกลาง

3.17
3.67

0.29
0.58

ปานกลาง
มาก

3.17
3.67

0.29
0.58

ปานกลาง
มาก

3.33
4.00

0.58
0.58

ปานกลาง
มาก

3.33

0.58

ปานกลาง

3.50

0.87

ปานกลาง

3.67

0.79

มาก

3.17
3.50
3.00
3.00

0.58
0.58
0.87
0.50

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.33
3.33
3.33
3.50

0.29
0.29
0.58
0.00

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.50
3.17
3.33
3.67

0.00
0.29
0.29
0.29

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

3.33

0.29

ปานกลาง

3.33

0.29

ปานกลาง

3.67

0.29

มาก

3.00
3.23

0.58
0.51

ปานกลาง
ปานกลาง
3

3.67
3.43

0.29
0.40

มาก
ปานกลาง
2

4.00
3.58

0.00
0.37

มาก
มาก
1

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล รูปแบบที่ 1 มีค่าเฉลี่ย ( ̅ = 3.23, S.D.= 0.51) ความคิดเห็นมีระดับความเหมาะสมปานกลาง
อยู่ในลําดับที่ 3, รูปแบบที่ 2 มีค่าเฉลี่ย ( ̅ = 3.43, S.D. = 0.40) ความคิดเห็นมีระดับความเหมาะสมปานกลาง อยู่ในลําดับที่ 2,
รูปแบบที่ 3 มีค่าเฉลี่ย ( ̅ = 3.58, S.D. = 0.37) ความคิดเห็นมีระดับความเหมาะสมมาก อยู่ในลําดับที่ 1 ผู้วิจัยจึงนํารูปแบบ
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ตามรายข้อดังกล่าว ไปพิจารณาเพื่อใช้ในการพัฒนาเครื่องอัดแผ่น จากวัสดุธรรมชาติ ให้มีความเหมาะสมในทุกด้านมากขึ้น ตาม
คําแนะนําของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ ด้านการออกแบบและวิศวกรรม และพัฒนาเป็นต้นแบบต่อไป
1.2.2 ขั้นตอนกระบวนการผลิตเครื่องอัดแผ่น จากวัสดุธรรมชาติ

ภาพ 2, 3 การขึ้นต้นแบบ และเครื่องอัดต้นแบบ ในการพัฒนาเครื่องอัดแผ่น จากวัสดุธรรมชาติ
1.2.3 ผลการทดลองอัดแผ่นจากลําต้นอ้อ
ตาราง 8 แสดงการทดลองการอัดแผ่นอ้อจากลําต้น (กาวลาเท็กซ์)
รูปแบบการ
ประสาน

วัสดุพื้นผิว

กาว
ประสาน

ไม้ MDF
หนา
6 mm.

กาว
ลาเท็กซ์

ไม้ MDF
หนา
6 mm.

กาว
ลาเท็กซ์

ไม้ MDF
หนา
6 mm.

กาว
ลาเท็กซ์

ไม้ อัด
หนา
4 mm.

กาว
ลาเท็กซ์

ไม้ อัด
หนา
4 mm.

กาว
ลาเท็กซ์

ไม้ อัด
หนา
4 mm.

กาว
ลาเท็กซ์

ธรรมชาติ

105

ขัด

เคลือบเงา

ย้อมสี

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560
__________________________________________________________________________________________
1.2.4 การวิเคราะห์ผลการทดลอง
จากการทดลองโดยการใช้วัสดุ พื้นผิวเป็นไม้ MDF และไม้อัด โดยใช้กาวประสานเป็นกาวลาเท็กซ์ มีความเหมาะสมใน
การนําไปใช้กับการทดลอง เพราะกาวชนิดนี้มีการใช้อย่างแพร่หลายในระบบอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ และ ไม้พื้นประเภท MDF
และ ไม้อัด ความเหมาะสมก็ขึ้นอยู่กับการนําไปใช้ ถ้าไม้อัดก็จะมีการทนต่อน้ําได้ดีกว่าไม้ MDF และลวดลายในการประสาน ก็
สามารถอัดได้ทั้ง 3 รูปแบบ แต่วิธีการสานนั้นค่อนข้างมีความซับซ้อนในการทํามากกว่า และจะไม่ค่อยมีความเป็นระนาบของ
พื้นผิว
ตาราง 9 แสดงการทดลองการอัดแผ่นอ้อจากลําต้น (กาวยาง)
รูปแบบการ
ประสาน

วัสดุพื้นผิว

กาว
ประสาน

ไม้ MDF
หนา
6 mm.

กาว
ยาง

ไม้ MDF
หนา
6 mm.

กาว
ยาง

ไม้ MDF
หนา
6 mm.

กาว
ยาง

ไม้ อัด
หนา
4 mm.

กาว
ยาง

ไม้ อัด
หนา
4 mm.

กาว
ยาง

ไม้ อัด
หนา
4 mm.

กาว
ยาง

ธรรมชาติ

ขัด

เคลือบเงา

ย้อมสี

1.2.5 การวิเคราะห์ผลการทดลอง
จากการทดลองโดยการใช้วัสดุ พื้นผิวเป็นไม้ MDF และไม้อัด โดยใช้กาวประสานเป็นกาวยาง มีความเหมาะสมในการ
นําไปใช้กับการทดลอง เพราะกาวยางนี้มีการใช้อย่างแพร่หลายในระบบอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ และไม้พื้นประเภท MDF และ
ไม้อัด ความเหมาะสมก็ขึ้นอยู่กับการนําไปใช้ ถ้าไม้อัดก็จะมีการทนต่อน้ําได้ดีกว่าไม้ MDF และลวดลายในการประสาน ก็
สามารถอัดได้ทั้ง 3 รูปแบบ แต่วิธีการสานนั้นค่อนข้างมีความซับซ้อนในการทํามากกว่า และจะไม่ค่อยมีความเป็นระนาบของ
พื้นผิว เมื่อมีการอัดแผ่นแล้ว กาวยางยังต้องทิ้งไว้ให้แห้งสักระยะเพื่อให้กาว มีการยึดติดที่ดีขึ้น จึงทําให้เสียเวลาในการอัด และ
เมื่ออัดมาเป็นแผ่นแล้ว กาวยางค่อนข้างยึดติดได้ไม่ค่อยดีเท่ากับกาวลาเท็กซ์
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1.2.6 การวิเคราะห์ผลการทดสอบ
ตาราง 10 การวิเคราะห์ผลการทดสอบ
Sample Description
Property
(ชนิดของตัวอย่าง)
(คุณสมบัติ)
MDF + กาวลาเท็กซ์
การติดกาว (Gluing Ability), D3 ภายใน
ไม้อัด + กาวลาเท็กซ์
การติดกาว (Gluing Ability), D3 ภายใน
MDF + กาวยาง
การติดกาว (Gluing Ability), D3 ภายใน
ไม้อัด + กาวยาง
การติดกาว (Gluing Ability), D3 ภายใน

Unit
(หน่วย)
%
%
%
%

Testing Result
(ผลการทดสอบ)
39
41
4
8

จากการทดสอบคุณสมบัติไม้ สรุปผลการวิเคราะห์การทดสอบได้ว่าชนิดตัวอย่าง ไม้ MDF อัดกับวัสดุจากธรรมชาติ
ด้วยกาวยาง มีค่าการติดกาว เมื่อทดสอบแล้วมีโอกาสหลุดออกจากไม้ที่อัดที่ค่า 4 เปอร์เซนต์ จาก 100 เปอร์เซนต์ ไม้อัด อัดกับ
วัสดุจากธรรมชาติ ด้วยกาวยาง มีค่าการติดกาว เมื่อทดสอบแล้วมีโอกาสหลุดออกจากไม้ที่อัดที่ค่า 8 เปอร์เซนต์ จาก 100
เปอร์เซนต์ ไม้ MDF อัดกับวัสดุจากธรรมชาติ ด้วยกาวลาเท็กซ์ มีค่าการติดกาว เมื่อทดสอบแล้วมีโอกาสหลุดออกจากไม้ที่อัดที่
ค่า 39 เปอร์เซนต์ จาก 100 เปอร์เซนต์ และ ไม้อัด อัดกับวัสดุจากธรรมชาติ ด้วยกาวลาเท็กซ์มีค่า การติดกาว เมื่อทดสอบแล้วมี
โอกาสหลุดออกจากไม้ที่อัดที่ค่า 41 เปอร์เซ็นต์ จาก 100 เปอร์เซ็นต์
2. การประเมินประสิทธิภาพ การใช้งานของเครื่องที่พัฒนาขึ้น
ผู้วิจัยได้ทําการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ ด้านการออกแบบ และด้านวิศวกรรม
ที่มีต่อการพัฒนาเครื่องอัดแผ่น จากวัสดุธรรมชาติ ที่ได้พัฒนาขึ้นแล้ว
ประเมินประสิทธิภาพของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ ด้านการออกแบบ จํานวน 3 ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เชี่ยวชาญ ด้านวิศวกรรม จํานวน 3 ท่าน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ การประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อรูปแบบเครื่องอัดแผ่น จากวัสดุธรรมชาติ
ที่ได้รับการพัฒนาขึ้น จากการประเมินความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ ด้านการออกแบบ และด้านวิศวกรรม โดย
เป็นแบบประเมินที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นแบ่งเป็น 9 ด้าน ด้านกระบวนการผลิต ด้านมีลักษณะเฉพาะ ด้านการขนส่งและเคลื่อนย้าย
ด้านวัสดุ ด้านประโยชน์ใช้สอย ด้านความปลอดภัยต่อการใช้งาน ด้านความแข็งแรงทนทาน ด้านโครงสร้างแข็งแรง และด้านการ
ซ่อมแซมและบํารุงรักษา โดยเป็นแบบประเมินแบบประเภทตรวจสอบรายการ (Check List) แบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพ
แบบมีโครงสร้างและวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าทางสถิติ ร้อยละ, ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตาราง 11 การประเมินประสิทธิภาพ ที่มีต่อการพัฒนาเครื่องอัดแผ่น จากวัสดุธรรมชาติ
ลําดับ
รายการ
เครื่องอัดแผ่น จากวัสดุธรรมชาติ
N=6
S.D.
ระดับความคิดเห็น
̅
1. กระบวนการผลิต
4.50
0.38
มาก
2. มีลักษณะเฉพาะ
4.33
0.29
มาก
3. การขนส่งและเคลื่อนย้าย
4.39
0.29
มาก
4. วัสดุ
4.56
0.19
มากที่สุด
5. ประโยชน์ใช้สอย
4.75
0.43
มากที่สุด
6. ความปลอดภัยต่อการใช้งาน
4.50
0.29
มาก
7. ความแข็งแรงทนทาน
4.83
0.29
มากที่สุด
8. โครงสร้างแข็งแรง
4.78
0.38
มากที่สุด
9. การซ่อมแซมและบํารุงรักษา
4.11
0.40
มาก
รวม
4.50
0.33
มาก
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จากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ ด้านการออกแบบ จํานวน 3 ท่าน และด้านวิศวกรรม จํานวน 3 ท่าน ทําการประเมิน
ประสิทธิภาพ และนําแบบประเมินความคิดเห็นมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งสามารถ
สรุปประเด็นสําคัญที่จะนําไปสู่การพัฒนา เครื่องอัดแผ่นจากวัสดุธรรมชาติ ดังนี้
เมื่อมีการวิเคราะห์ผลเป็นรายข้อ เครื่องอัดแผ่น จากวัสดุธรรมชาติ ด้านกระบวนการผลิต มีระดับความเหมาะสมมาก
( ̅ = 4.50) ในรายข้อ ด้านมีลักษณะเฉพาะ มีระดับความเหมาะสมมาก ( ̅ = 4.33) ในรายข้อ ด้านการขนส่งและเคลื่อนย้าย มี
ระดับความเหมาะสมมาก ( ̅ = 4.39) ในรายข้อ ด้านวัสดุ มีระดับความเหมาะสมมากที่สุด ( ̅ = 4.56) ในรายข้อ ด้านประโยชน์
ใช้สอย มีระดับความเหมาะสมมากที่สุด ( ̅ = 4.75) ในรายข้อ ด้านความปลอดภัยต่อการใช้งาน มีระดับความเหมาะสมมาก ( ̅ =
4.50) ในรายข้อ ด้านความแข็งแรงทนทาน มีระดับความเหมาะสมมากที่สุด ( ̅ = 4.83) ในรายข้อ ด้านโครงสร้างแข็งแรง มี
ระดับความเหมาะสมมากที่สุด ( ̅ = 4.78) และในรายข้อ ด้านการซ่อมแซมและบํารุงรักษา มีระดับความเหมาะสมมาก ( ̅ =
4.11) ผลการวิเคราะห์ข้อมูล รวมทุกด้านมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น ( ̅ = 4.50, S.D. = 0.33) มีระดับความเหมาะสมมาก
3. การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ที่มีต่อเครื่องอัดแผ่น จากวัสดุธรรมชาติ
ผู้วิจัยได้ทําการประเมินความพึงพอใจ ของผู้ใช้งาน ที่มีต่อการพัฒนาเครื่องอัดแผ่น จากวัสดุธรรมชาติ ที่ได้พัฒนาขึ้น
ประเมินความพึงพอใจของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ ด้านการตลาด จํานวน 3 ท่าน ด้านวิสาหกิจชุมชน จํานวน 3 ท่าน และ
ด้านเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จํานวน 3 ท่าน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ การประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อรูปแบบเครื่องอัดแผ่น จากวัสดุธรรมชาติ
ที่ได้รับการพัฒนาขึ้น ตามหลัก 4P,4C 4C (คอตเลอร์, ฟิลลิป. 2546 : 13) ด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price)
ช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ที่มีต่อเครื่องอัดแผ่น จากวัสดุธรรมชาติ จาก
ผู้ เ ชี่ ย วชาญ กลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน จํ า นวน 3 ท่ า น กลุ่ ม เจ้ า หน้ า ที่ พั ฒ นาชุ ม ชน จํ า นวน 3 ท่ า น และ ด้ า นคุ ณ ค่ า ผู้ บ ริ โ ภค
( Customer Value) ต้ น ทุ น ต่ อ ผู้ บ ริ โ ภ ค ( Cost to the Customer) ค ว า ม ส ะ ด ว ก ( Convenience) ก า ร สื่ อ ส า ร
(Communication) จากผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ห รื อ ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นการตลาด จํ า นวน 3 ท่ า น โดยเป็ น แบบประเมิ น แบบประเภท
ตรวจสอบรายการ (Check List) แบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพแบบมีโครงสร้างและวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าทางสถิติ ร้อย
ละ, ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตาราง 12 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ที่มีต่อการพัฒนาเครื่องอัดแผ่น จากวัสดุธรรมชาติ จากผู้เชี่ยวชาญ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จํานวน 3 ท่าน กลุ่มเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จํานวน 3 ท่าน
ลําดับ

1.
2.
3.
4.

รายการ

เครื่องอัดแผ่นจากวัสดุธรรมชาติ
N=6

ด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์ (Product)
ด้านราคา (Price)
ช่องทางการจัดจําหน่าย (Place)
การส่งเสริมการตลาด (Promotion)
รวม

̅

S.D.

ระดับความคิดเห็น

4.33
4.39
4.06
4.44
4.31

0.63
0.48
0.58
0.55
0.57

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จํานวน 3 ท่าน กลุ่มเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จํานวน 3 ท่าน ทําการประเมินความ
พึงพอใจ และนําแบบประเมินความคิดเห็นมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งสามารถสรุป
ประเด็นสําคัญที่จะนําไปสู่การพัฒนา เครื่องอัดแผ่นจากวัสดุธรรมชาติ ดังนี้
เมื่อมีการวิเคราะห์ผลเป็นรายข้อ เครื่องอัดแผ่น จากวัสดุธรรมชาติ ด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์ มีระดับความเหมาะสมมาก
( ̅ = 4.33) ในรายข้อด้านราคา มีระดับความเหมาะสมมาก ( ̅ = 4.39) ในรายข้อด้านช่องทางการจัดจําหน่าย มีระดับความ
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เหมาะสมมาก ( ̅ = 4.06) และในรายข้อด้านการส่งเสริมการตลาด มีระดับความเหมาะสมมาก ( ̅ = 4.44) ผลการวิเคราะห์
ข้อมูล รวมทุกด้านมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น ( ̅ = 4.31, S.D. = 0.57) มีระดับความเหมาะสมมาก
ตาราง 13 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ที่มีต่อการพัฒนาเครื่องอัดแผ่น จากวัสดุธรรมชาติ จากผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด จํานวน 3 ท่าน
ลําดับ

1.
2.
3.
4.

รายการ

คุณค่าผู้บริโภค (Customer Value)
ต้นทุนต่อผู้บริโภค (Cost to the Customer)
ความสะดวก (Convenience)
การสื่อสาร (Communication)
รวม

เครื่องอัดแผ่น จากวัสดุธรรมชาติ
N=3
ระดับความคิดเห็น
̅
S.D.
4.56
4.11
4.33
3.78
4.19

0.58
0.19
0.38
0.38
0.28

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด จํานวน 3 ท่าน ทําการประเมินความพึงพอใจ และนําแบบ
ประเมินความคิดเห็นมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งสามารถสรุปประเด็นสําคัญที่จะนําไปสู่
การพัฒนา เครื่องอัดแผ่นจากวัสดุธรรมชาติ ดังนี้
เมื่อมีการวิเคราะห์ผลเป็นรายข้อ เครื่องอัดแผ่น จากวัสดุธรรมชาติ ด้านคุณค่าผู้บริโภค มีระดับความเหมาะสมมาก
ที่สุด ( ̅ = 4.56) ในรายข้อด้านต้นทุนต่อผู้บริโภค มีระดับความเหมาะสมมาก ( ̅ =4.11) ในรายข้อด้านความสะดวก มีระดับ
ความเหมาะสมมาก ( ̅ = 4.33) และในรายข้อด้านการสื่อสาร มีระดับความเหมาะสมมาก ( ̅ = 3.78) ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
รวมทุกด้านมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น ( ̅ = 4.19, S.D. = 0.28) มีระดับความเหมาะสมมาก

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยครั้งนี้ สามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
1. เพื่อการศึกษาและพัฒนาเครื่องอัดแผ่น จากวัสดุธรรมชาติ
1.1 การศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องด้านกายภาพ ของวัสดุจากธรรมชาติ การสัมภาษณ์ การทดลอง การ
สังเกต การลงพื้นที่ และผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล การศึกษารูปแบบ จากการสัมภาษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้านวิศวกรรม นักดับเพลิง ในการทดลองวัสดุ ต้นหญ้าอ้อ สามารถนํามาขึ้นรูปได้ทุก
สัดส่วนทั้ง ราก ลําต้น ใบ และดอก ในที่นี้ผู้วิจัยศึกษาเพื่อนํามาอัดเป็นแผ่นขึ้นรูปในลําดับต่อไป
1.2 เพื่อการพัฒนา เครื่องอัดแผ่น จากวัสดุธรรมชาติ โดยมีการระดมความคิดด้านการออกแบบและพัฒนา
มาใส่ในตารางการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ โดยเริ่มจากการวาดภาพร่างของผลิตภัณฑ์ (Idea sketch) แล้วจึงพัฒนารูปแบบของ
ผลิตภัณฑ์โดยใช้ทฤษฎีตารางการกระจายหน้าที่การวิเคราะห์เชิงการออกแบบผลิตภัณฑ์ของ มณฑลี ศาสนนันทน์. (2550 : 94)
โดยวิเคราะห์รูปแบบเครื่องอัดที่เหมาะสมกับการอัดและใช้งานเครื่องอัด สําหรับอัดวัสดุจากธรรมชาติ ระบบไฮดรอลิกส์ การ
วิเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ ด้านวิศวกรรมโดยได้สอบถาม ข้อดีข้อเสียของชิ้นส่วน องค์ประกอบของเครื่องอัด จาก
ระบบ ไฮดรอลิกส์ ที่มีความเหมาะสมมากที่สุด,โครงสร้างหลัก, มาตรวัดแรงอัด, ถาดใส่วัสดุ ขนาดของวัสดุที่อัดขึ้นรูป, ชั้นวาง
วัสดุ, ลูกล้อ, ป้ายเตือน และคู่มือการประกอบติดตั้งและการใช้งาน
สรุปผู้วิจัย นําแนวทางความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ นํามาพัฒนาเครื่องอัดแผ่น จากวัสดุธรรมชาติ
เพื่อใช้ในการอัดวัสดุ และนํามาใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า โดยคํานึงถึงการวิเคราะห์จาก ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้านวิศวกรรม และออกแบบตามหลักการออกแบบ หน้าที่ใช้สอย ความสะดวกสบาย ความสวยงาม การ
ซ่ อ มแซมบํ า รุ ง รั ก ษา ด้ า นความเหมาะสมกั บ วั ส ดุ แ ละกรรมวิ ธี ก ารผลิ ต จํ า นวน 3 รู ป แบบ จากนั้ น นํ า รู ป แบบที่ ไ ด้ ไ ปให้
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ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ ด้านการออกแบบ ด้านวิศวกรรม ประเมินเพื่อคัดเลือกรูปแบบ และนํามาปรับปรุงพัฒนารูปแบบ
เครื่องอัดแผ่น จากวัสดุธรรมชาติ ได้รูปแบบเครื่องอัดและผลการประเมินดังนี้
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้านวิศวกรรม มีความคิดเห็นว่า รูปแบบที่ 3 มีค่าเฉลี่ยรวม
ทุกด้านมีความเหมาะสมมาก มีค่าเฉลี่ย ( ̅ = 3.58, S.D. = 0.37) อยู่ในลําดับที่ 1 ในด้านหน้าที่ใช้สอย สนองต่อความต้องการ
ของผู้ใช้งาน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ มีระดับความเหมาะสมปานกลาง ( ̅ = 3.50, S.D. = 0.58), มีความปลอดภัยในการใช้งาน
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ มีระดับความเหมาะสมปานกลาง ( ̅ = 3.33, S.D. = 0.58), มีความแข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ มีระดับความเหมาะสมมาก ( ̅ = 4.00, S.D. = 0.58), การใช้งานมีความสะดวกสบายต่อผู้ใช้ เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ มีระดับความเหมาะสมมาก ( ̅ = 3.67, S.D. = 0.79), มีความสวยงามน่าใช้ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ มีระดับความ
เหมาะสมปานกลาง ( ̅ = 3.50, S.D. = 0.00), มีราคาที่เหมาะสม เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ มีระดับความเหมาะสมปานกลาง
( ̅ = 3.17, S.D. = 0.29), ง่ายต่อการซ่อมแซมบํารุงรักษา เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ มีระดับความเหมาะสมปานกลาง ( ̅ = 3.33,
S.D. = 0.29), สะดวกในการเคลื่อนย้ายและขนส่ง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ มีระดับความเหมาะสมมาก ( ̅ = 3.67, S.D. =
0.29), สามารถผลิตได้จริงตามระบบอุตสาหกรรม เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ มีระดับความเหมาะสมมาก ( ̅ = 3.67, S.D. = 0.29),
และมีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัว เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ มีระดับความเหมาะสมมาก ( ̅ = 4.00, S.D. = 0.00)
2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพ การใช้งานของเครื่องอัดแผ่นที่พัฒนาขึ้น จากวัสดุธรรมชาติ ปรากฏผลการวิจัย ดังนี้ เมื่อ
มีการวิเคราะห์ผลเป็นรายข้อ เครื่องอัดแผ่น จากวัสดุธรรมชาติ ด้านกระบวนการผลิต มีระดับความเหมาะสมมาก ( ̅ = 4.50) ใน
รายข้อ ด้านมีลักษณะเฉพาะ มีระดับความเหมาะสมมาก ( ̅ = 4.33) ในรายข้อ ด้านการขนส่งและเคลื่อนย้าย มีระดับความ
เหมาะสมมาก ( ̅ = 4.39) ในรายข้อ ด้านวัสดุ มีระดับความเหมาะสมมากที่สุด ( X = 4.56) ในรายข้อ ด้านประโยชน์ใช้สอย มี
ระดับความเหมาะสมมากที่สุด ( ̅ = 4.75) ในรายข้อ ด้านความปลอดภัยต่อการใช้งาน มีระดับความเหมาะสมมาก ( ̅ = 4.50)
ในรายข้อ ด้านความแข็งแรงทนทาน มีระดับความเหมาะสมมากที่สุด ( ̅ = 4.83) ในรายข้อ ด้านโครงสร้างแข็งแรง มีระดับความ
เหมาะสมมากที่สุด ( ̅ = 4.78) และในรายข้อ ด้านการซ่อมแซมและบํารุงรักษา มีระดับความเหมาะสมมาก ( ̅ = 4.11) ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล รวมทุกด้านมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น ( ̅ = 4.50, S.D. = 0.33) มีระดับความเหมาะสมมาก และจากการทดสอบ
คุณสมบัติไม้ สรุปผลการวิเคราะห์การทดสอบได้ ว่าชนิดตัวอย่าง ไม้ MDF อัดกับวัสดุจากธรรมชาติ ด้วยกาวยาง มีค่าการติดกาว
เมื่อทดสอบแล้วมีโอกาสหลุดออกจากไม้ที่อัดที่ค่า 4 เปอร์เซ็นต์ จาก 100 เปอร์เซ็นต์ ไม้อัด อัดกับวัสดุจากธรรมชาติ ด้วยกาว
ยาง มีค่าการติดกาว เมื่อทดสอบแล้วมีโอกาสหลุดออกจากไม้ที่อัดที่ค่า 8 เปอร์เซ็นต์ จาก 100 เปอร์เซ็นต์ ไม้ MDF อัดกับวัสดุ
จากธรรมชาติ ด้วยกาวลาเท็กซ์ มีค่าการติดกาว เมื่อทดสอบแล้วมีโอกาสหลุดออกจากไม้ที่อัดที่ค่า 39 เปอร์เซ็นต์ จาก 100
เปอร์เซ็นต์ และ ไม้อัด อัดกับวัสดุจากธรรมชาติ ด้วยกาวลาเท็กซ์มีค่า การติดกาว เมื่อทดสอบแล้วมีโอกาสหลุดออกจากไม้ที่อัด
ที่ค่า 41 เปอร์เซ็นต์ จาก 100 เปอร์เซ็นต์ สรุปผลการทดสอบ ไม้ MDF อัดกับวัสดุจากธรรมชาติ ด้วยกาวยาง มีค่าการติดกาว
เมื่อทดสอบแล้วมีโอกาสหลุดออกจากไม้ที่อัดที่ค่า 4 เปอร์เซ็นต์ จาก 100 เปอร์เซ็นต์ มีค่าที่เหมาะสมมากที่สุด ในการทดสอบ
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ที่มีต่อเครื่องอัดแผ่น จากวัสดุธรรมชาติ ของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อรูปแบบเครื่อง
อัดแผ่น จากวัสดุธรรมชาติ ที่ได้รับ การพัฒนาขึ้น ตามหลัก 4P เมื่อมีการวิเคราะห์ผลเป็นรายข้อ เครื่องอัดแผ่น จากวัส ดุ
ธรรมชาติ ด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์ มีระดับความเหมาะสมมาก ( ̅ = 4.33) ในรายข้อด้านราคา มีระดับความเหมาะสมมาก
( ̅ = 4.39) ในรายข้อด้านช่องทางการจัดจําหน่าย มีระดับความเหมาะสมมาก ( ̅ = 4.06) และในรายข้อด้านการส่งเสริม
การตลาด มีระดับความเหมาะสมมาก ( ̅ = 4.44) ผลการวิเคราะห์ข้อมูล รวมทุกด้านมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น ( ̅ = 4.31, S.D. =
0.57) มีระดับความเหมาะสมมาก และตามหลัก 4C ด้านคุณค่าผู้บริโภค มีระดับความเหมาะสมมากที่สุด ( ̅ = 4.56) ในรายข้อ
ด้านต้นทุนต่อผู้บริโภค มีระดับความเหมาะสมมาก ( ̅ = 4.11) ในรายข้อด้านความสะดวก มีระดับความเหมาะสมมาก ( ̅ =
4.33) และในรายข้อด้านการสื่อสาร มีระดับความเหมาะสมมาก ( ̅ = 3.78) ผลการวิเคราะห์ข้อมูล รวมทุกด้านมีค่าเฉลี่ยความ
คิดเห็น ( ̅ = 4.19, S.D. = 0.28) มีระดับความเหมาะสมมาก

อภิปรายผลการวิจัย
การประยุกต์ใช้ทฤษฏีที่มีความสอดคล้องเข้ามาร่วม 3 กรอบ แนวคิดดังนี้
ผลการวิจัยในวัตถุประสงค์ที่ 1 สอดคล้องกับแนวคิดในการนําวัสดุ จากธรรมชาติ คือ ต้นอ้อ มาใช้ให้เกิดประโยชน์
เพื่อสร้างทางเลือก ในการใช้วัสดุจากธรรมชาติ และการนําระบบไฮดรอลิกส์ การศึกษาโดยใช้หลักกระบวนการออกแบบเชิงนิเวศ
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เศรษฐกิจ (ณัชวิชญ์ ติกุล, 2553 : 92-98) ซึ่งนําข้อมูลที่ได้มาใช้ในกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีความสอดคล้องกับ
กระบวนการใช้งานมโนทัศน์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ 7 ขั้นตอน (ทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา. 2557 : 145) ตามการสร้างแนวคิด
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งผลการพัฒนารูปแบบเครื่องอัดแผ่น จากวัสดุธรรมชาติ นั้นผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นรูปแบบที่ 8 มีความ
เหมาะสมมากในการนํามาพัฒนาเป็นต้นแบบ
ผลการวิ จั ย ในวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ 2 สอดคล้ อ งแนวคิ ด ทางการประเมิ น ด้ า นประสิ ท ธิ ภ าพ มี ค วามคิ ด เห็ น ว่ า ด้ า น
กระบวนการผลิต ด้านมีลักษณะเฉพาะ ด้านการขนส่งและเคลื่อนย้าย ด้านวัสดุ ด้านประโยชน์ใช้สอย ด้านความปลอดภัยต่อ
การใช้งาน ด้านความแข็งแรงทนทาน ด้านโครงสร้างแข็งแรง ด้านการซ่อมแซมและบํารุงรักษา (อุดมศักดิ์ สาริบุตร, 2549 : 10)
ความคิดเห็นมีระดับความเหมาะสมมาก และสรุปผลการทดสอบ ไม้ MDF อัดกับวัสดุจากธรรมชาติ ด้วยกาวยาง มีค่าการติดกาว
เมื่อทดสอบแล้วมีโอกาสหลุดออกจากไม้ที่อัดที่ค่า 4 เปอร์เซ็นต์ จาก 100 เปอร์เซ็นต์ มีค่าที่เหมาะสมมากที่สุด ในการทดสอบ
แรงอัดยึดติดของกาว กับวัสดุจากธรรมชาติ
ผลการวิจัยในวัตถุประสงค์ ที่ 3 สอดคล้องแนวคิดทางการประเมินด้านความพึงพอใจ ของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ
ด้านนักพัฒนาชุมชน ด้านกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และด้านการตลาด ตามหลัก 4P,4C (คอตเลอร์, ฟิลลิป. 2546 : 13) ถือได้ว่าเป็น
ผลสัมฤทธิ์ที่มีความเหมาะสมที่จะพัฒนาเครื่องอัดแผ่น จากวัสดุธรรมชาติ มีความพึงพอใจ ระดับความเหมาะสมมาก

ข้อเสนอแนะ
การนําผลการวิจัยไปพัฒนาและใช้ประโยชน์สูงสุด การพัฒนาให้คํานึงถึงกระบวนการผลิตในระบบอุตสาหกรรม ให้มี
ความเหมาะสมในการแข่งขันเชิงพาณิชย์ การเพิ่มเติมระบบการให้ความร้อนเข้ามาเกี่ยวข้อง เพื่อลดระยะเวลาการอัด และเพิ่ม
จํานวนการผลิตให้เร็วขึ้น ในการอัดแผ่นวัสดุ
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บทคัดย่อ
สื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เป็นสื่อที่สามารถช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ในด้านต่างๆได้ ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการหรือด้านการกีฬา
โดยงานวิจัยนี้ได้ศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับกีฬาเชียร์ลีดดิ้งจากความต้องการของกลุ่มตัวอย่างซึ่ง
ประกอบด้วยกลุ่มนักกีฬาเชียร์ลีดดิ้งที่เป็นผู้เริ่มต้น 25 คน และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 9 ท่าน ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือ 3
ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้านเชียร์ลีดดิ้ง 3 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบสื่อ 3 ท่าน จนได้กรอบแนวคิดสําคัญซึ่งใช้หลักการ
วิเคราะห์คําหลักในการสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อนําไปใช้ในการออกแบบสื่อการเรียนรู้กีฬาเชียร์ลีดดิ้งอันประกอบด้วย 1) สื่อที่ไม่
จํากัดมุมมอง 2) แอนิเมชัน 3 มิติ 3) ความสะดวกในการใช้งาน 4) การต่อตัวและวิธีการลง 5) ความปลอดภัยมาเป็นอันดับแรก
แล้วจึงนําไปพัฒนาเป็นสื่อต้นแบบพร้อมกับประเมินความพึงพอใจและประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งใช้เกณฑ์แบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อสื่อต้นแบบอยู่ในระดับมากที่สุดและผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าสื่อ
ต้นแบบมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก จะเห็นได้ว่าสื่อการเรียนรู้แอนิเมชัน 3 มิติ แบบมุมมอง 360 องศา มีคุณภาพในการส่งเสริม
การเรียนรู้กีฬาเชียร์ลีดดิ้งซึ่งจะช่วยสร้างความเข้าใจและช่วยพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาเชียร์ลีดดิ้งอีกทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงที่
อาจเกิดจากการเล่นกีฬาชนิดนี้ได้อีกด้วย
คําสําคัญ: แอนิเมชัน 3 มิติ มุมอง 360 องศา เชียร์ลีดดิ้ง เทคนิคการจับภาพเคลื่อนไหว

ABSTRACT
3D animation learning media is a media that able to encourage in various fields including an
academic and sport. This research study the appropriate presentation format about cheerleading from a
representative sample’s cheerleading requirements, including 25 cheerleading athlete founders and 9
expert that comprising 3 instruments experts, 3 cheerleading experts and 3 media design experts. Until
receive the key concepts which use keyword analysis to synthesize information to be used for the design of
cheerleading learning media, including 1) Media unlimited view 2) 3D animation 3) convenient usability 4)
Body movement 5) safety first then it was developed as a prototype media along with the satisfaction and
quality estimate by experts with the five levels rating scale. According the estimate found that, the samples
are satisfied with the prototype media in the highest level and the experts found that the prototype media
quality is in the high level. 3D animation learning media with 360 Perspective view able to make a
comprehension and develop the cheerleaders’ potentiality as well and also reduce the risk of injuries due
to this sport
Keywords : 3D Animation , 360 Perspective view , Cheerleading, Motion capture technic
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บทนํา
กีฬาเชียร์ลีดดิ้งเริ่มต้นแข่งขันในประเทศไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกในปีพ.ศ. 2538 โดยใช้ชื่อการแข่งขันว่า
“ซีคอนสแควร์เชียร์ลีดเดอร์แห่งประเทศไทย” นับจากนั้นเป็นต้นมากีฬาชนิดนี้ก็เป็นที่แพร่หลายและได้รับความสนใจจาก
เยาวชนและสถาบันศึกษาทั้งระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาทั่วประเทศ แต่เนื่องจากขาดผู้ฝึกสอนที่มีความรู้ความชํานาญและ
สื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพทําให้กลุ่มเยาวชนรวมตัวและฝึกฝนด้วยตนเองโดยขาดความรู้ขั้นพื้นฐานที่ถูกต้องจนเกิดอุบัติเหตุ
นักกีฬาได้รับบาดเจ็บไปจนถึงขั้นเสียชีวิต (สหพันธ์กีฬาเชียร์ลีดดิ้งประจําประเทศไทย, 2553)
สื่อการเรียนรู้สําหรับกีฬาเชียร์ลีดดิ้งมีส่วนสําคัญที่จะช่วยสร้างความรู้พื้นฐานให้กับผู้ที่สนใจ แต่ด้วยกีฬาเชียร์ลีดดิ้ง
ประกอบด้วยผู้เล่นหลายตําแหน่งและมีหน้าที่แตกต่างกันบางตําแหน่งยืนทับซ้อนกันจึงเป็นข้อจํากัดของสื่อการเรียนรู้ที่มีอยู่ใน
ยุคปัจจุบันในการนําเสนอเนื้อหาให้ถูกต้องและครบถ้วน ดังนั้นมุมมอง 360 องศา หรือมุมมองอิสระจะเข้ามามีบทบาทช่วยใน
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้สําหรับกีฬาเชียร์ลีดดิ้ง ซึ่งมุมมองที่หลากหลายนั้นสามารถช่วยให้เห็นวัตถุชิ้นเดียวกันได้ในความหมายที่
แตกเพราะมุมมองเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างอารมณ์ให้กับภาพเคลื่อนไหว ในการบันทึกการเคลื่อนไหวนั้นหากต้องการภาพ
เหตุการณ์นั้นๆในหลายมุมมองจําเป็นต้องใช้ทรัพยากรบุคคล เวลาและงบประมาณที่มากขึ้น โดยการนําเสนอที่เหมาะกับสื่อที่มี
มุมมองอิสระมากที่สุดในปัจจุบันคือ แอนิเมชัน 3 มิติ หรือภาพเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติ เป็นภาพที่ผู้ชมสามารถมองเห็นความสูง
ความกว้าง และความลึก ของภาพได้โดยภาพจะมีความสมจริงเป็นธรรมชาติและมีขั้นตอนการผลิตที่ซับซ้อน ซึ่งในปัจจุบันมี
เทคโนโลยีที่รองรับการสร้างการเคลื่อนไหวให้กับตัวละครแอนิเมชันคือ เทคนิคการจับภาพเคลื่อนไหวหรือโมชันแคปเจอร์
(Motion Capture) ที่ใช้ตรวจจับการเคลื่อนไหวโดยผู้ใช้จะต้องสวมชุดที่ติดตั้งมาร์คเกอร์ (Marker) ที่มีลักษณะคล้ายลูกปิงปอง
ซึ่งทํางานควบคู่กับกล้องออปติคอล โมชัน แคปเจอร์ (Optical Motion Capture) (พงษ์พิพัฒน์ สายทอง, 2553)
สิ่งสําคัญในการออกแบบสื่อให้มีประสิทธิภาพนั้นคือการนําเอาทฤษฏีและหลักการต่างๆมาประยุกต์ใช้ทั้งในส่วนของ
การออกแบบไปจนถึงกระบวนการผลิต ซึ่งทฤษฏีปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ หรือ HCI (Human Computer
Interaction) เป็นการศึกษาว่ามนุษย์มีปฏิสัมพันธ์หรือใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างไรเพื่อที่ผู้พัฒนาระบบจะได้ออกแบบให้ผู้ใช้ ใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้ผู้ใช้มีความสะดวกสบายมากขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาระบบให้ง่ายต่อการใช้งาน การ
เรียนรู้ ทํางานได้อย่างรวดเร็วโดยมีข้อผิดพลาดน้อยที่สุด ดังนั้น สิ่งที่พึงได้จากการใช้สื่อคือระบบที่สามารถใช้งานได้ง่าย สามารถ
ใช้ได้ทุกคนและเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ จากวัตถุประสงค์หลักของทฤษฎีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ที่มุ่งเน้น
สร้างความสะดวกสบายในการใช้งานเพื่อให้ผู้ใช้เกิดความพึงพอใจสูงสุดประกอบกับศักยภาพของสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ ที่นอกจาก
จะช่วยให้การนําเสนอข้อมูลมีประสิทธิภาพมากขึ้นและดึงดูดความสนใจจากผู้ใช้แล้วยังช่วยแก้ปัญหาเรื่องข้อจํากัดด้านมุมมองที่
จํากัดในการเรียนรู้อีกด้วย (Alan Dix, 2004)
งานวิจัยนี้ผู้วิจัยนําเสนอการศึกษาความต้องการของกลุ่มตัวอย่างเพื่อให้ได้รูปแบบที่เหมาะสมในการนําไปใช้เป็นกรอบ
แนวคิดในการออกแบบ และพัฒนาสื่อการเรียนรู้สําหรับกีฬาเชียร์ลีดดิ้ง จากนั้นได้นําสื่อไปทดสอบความพึงพอใจของกลุ่ม
ตัวอย่างและประเมินคุณภาพสื่อโดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งสื่อต้นแบบนี้ช่วยให้นักกีฬาเชียร์ลีดดิ้งมีความรู้ ความเข้าใจในการฝึกฝน
ทักษะเชียร์ลีดดิ้ง ที่ถูกต้อง อีกทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ และการบาดเจ็บอีกด้วย

จุดประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษารูปแบบสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ โดยใช้เทคนิคการจับภาพเคลือ่ นไหว แบบมุมมอง 360 องศา เพื่อการ
เรียนรู้กีฬาเชียร์ลีดดิ้ง
2. เพื่อพัฒนาสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ โดยใช้เทคนิคการจับภาพเคลื่อนไหว แบบมุมมอง 360 องศา เพื่อการเรียนรู้กีฬา
เชียร์ลีดดิ้ง
3. เพื่อวัดความพึงพอใจที่มีต่อสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ โดยใช้เทคนิคการจับภาพเคลื่อนไหว แบบมุมมอง 360 องศา
เพื่อการเรียนรู้กีฬาเชียร์ลีดดิ้ง
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วิธีดําเนินการวิจัย
งานวิจัยชิ้นนี้ได้มีการประยุกต์เอาการผลิตสื่อด้วยทฤษฏีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ โดย
ได้แบ่งขั้นตอนการดําเนินการวิจัยออกเป็น 3 ช่วง 6 ระยะ ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
ช่วงที่ 1 การศึกษารูปแบบสื่อแอนเมชัน 3 มิติ โดยใช้เทคนิคการจับภาพเคลื่อนไหว แบบมุมมอง 360 องศา เพื่อการ
เรียนรู้กีฬาเชียร์ลีดดิ้ง ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การศึกษาข้อมูล ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาค้นคว้าข้อมูล หลักการและองค์ประกอบด้านเชียร์ลีดดิ้ง ทฤษฏี
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบสื่อ แอนิเมชัน 3 มิติ ทฤษฏีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ การศึกษามุมมอง
แบบ 360 องศา ในการประยุกต์ใช้ในสื่อสมัยใหม่
ระยะที่ 2 การเก็บข้อมูล (ภาคสนาม) โดยผู้วิจัยเริ่มต้นจากการสร้างเครื่องมือในการวิจัยซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บข้อมูลมีทั้งหมด 4 ชิ้น ประกอบด้วย 1) แบบสอบถามความต้องการ 2) แบบสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึก 3) แบบประเมินความพึง
พอใจ 4) แบบประเมินคุณภาพสื่อ โดยเครื่องมือในการเก็บข้อมูลนี้ถูกประเมินหาค่า IOC (ค่าความสอดคล้องของข้อคําถาม
เกี่ยวกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์) จากผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือ 3 ท่าน หลังจากนั้นผู้วิจัยได้นําเครื่องมือไปทําการเก็บข้อมูล
ภาคสนามโดยมีลําดับขั้นตอนในการเก็บรวบรวมดังตารางต่อไปนี้
ลําดับ
1.

2.

วิธีการ
ผู้วิจัยได้ทําการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 25 คน
ด้วยแบบสอบถามความต้องการ

ภาพประกอบ

ผู้วิจัยได้ทําการสัมภาษณ์กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้วยแบบสัมภาษณ์
ข้อมูลเชิงลึก ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านเชียร์ลีดดิ้ง และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบสื่อ ด้านละ 3 ท่าน

ระยะที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูล หลังจากที่ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามแล้ว ผู้วิจัยก็ดําเนินการนําเอาเนื้อหา
ที่ ไ ด้ ม าทํ า การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ของผู้ วิ จั ย นั้ น ได้ ใ ช้ ก ารวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณในการวิ เ คราะห์
แบบสอบถามความต้องการซึ่งใช้การแจกแจงความถี่จากค่าเฉลี่ยในการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความพึงพอใจกับแบบประเมิน
คุณภาพสื่อ โดยผู้เชี่ยวชาญนั้นผู้วิจัยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล ส่วนแบบสัมภาษณ์ข้อมูลเชิง
ลึกนั้นผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการจําแนกชนิดข้อมูล (Typological Analysis) โดยวิเคราะห์กลุ่มคําสําคัญ
(Keyword) ซึ่งรายละเอียดนั้นผู้วิจัยจะนําไปขยายเพิ่มเติมในหัวข้อการวิเคราะห์ข้อมูล
ช่วงที่ 2 การพัฒนาสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ โดยใช้เทคนิคการจับภาพเคลื่อนไหว แบบมุมมอง 360 องศา เพื่อการเรียนรู้
กีฬา เชียร์ลีดดิ้ง ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การพัฒนาสื่อ นําข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ และสรุปมาใช้ในการพัฒนาสื่อ โดยสื่อต้นแบบคือเครื่องมือ
ชิ้นที่ 5 ที่ผู้วิจัยได้พัฒนามาจากการสร้างแผนผัง (Site map) จากนั้นจึงสร้างตัวละครและฉาก บันทึกการเคลื่อนไหวและสร้าง
การเคลื่อนไหวให้ตัวละครด้วยเทคนิคการจับภาพเคลื่อนไหว (Motion Capture) แล้วนําตัวละครที่สร้างการเคลื่อนไหวเสร็จแล้ว
ไปสร้างรูปแบบการนําเสนอประกอบเข้ากับเสียงบรรยาย และเสียงประกอบ ซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นตอนก่อนการผลิต (Pre-Production) ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์องค์ประกอบสําคัญที่จําเป็น
สําหรับกีฬาเชียร์ลีดดิ้ง รวมไปถึงการออกแบบตัวละครและฉาก พร้อมสรุปแผนผังเพื่อใช้สร้างหัวข้อในการนําเสนอเนื้อหา ซึ่งมี
รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
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1.1 องค์ประกอบสําคัญสําหรับกีฬาเชียร์ลีดดิ้ง
ลําดับ
1.

2.

3.

วิธีการ
ผู้วิจัยพบว่ากีฬาเชียร์ลีดดิ้งเป็นกีฬาที่ใช้ความแข็งแรงและ
ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อสูงดังนั้นเสื้อผ้าที่สวมใส่จึงต้อง
มีความยืดหยุ่นสูงเช่นกัน ในการออกแบบนั้นมักจะเลือกใช้รูปแบบ
สีที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นสีที่ฉูดฉาดเพื่อสร้างความโดดเด่นให้กับ
ชุดหรือใช้ สีโทนมืดแต่นํ าลวดลายเข้ ามาช่วยสร้ างความโดดเด่ น
ให้กับชุด ตัวเสื้อด้านหน้านั้นมักจะมีสัญลักษณ์ที่เป็นชื่อทีม ตัวนํา
โชคหรือชื่อสถาบันเพื่อเป็นการแสดงความเป็นอัตลักษณ์ของทีม
รองเท้าที่ใช้ในกีฬาประเภทนี้จึงต้องสามารถช่วยลดแรงกระแทก
และปกป้องข้อเท้าได้ดี นอกจากนี้แล้วยังมีส่วนเว้าโค้งที่เหมาะกับ
สรี ร ะของมื อ เพื่ อ ความสะดวกในการจั บ ของตั ว ฐานในการยก
ตัวยอดด้วย

ภาพประกอบ

ป้าย (Signs Cheer) ใช้การแสดงชื่อทีมที่เชียร์หรือเชิญชวนให้ผู้ชม
ร่วมกันเชียร์ อาจเป็นชื่อทีม สัญลักษณ์ ชื่อสถาบันหรือสิ่งที่บ่งบอก
ความเป็นเอกลักษณ์ของทีมหรือสิ่งที่เชียร์

1.2 การออกแบบภาพร่าง (Sketch Design)
ลําดับ
1.

วิธีการ
ผู้วิจัยได้ทําการออกแบบโดยการวาดภาพร่างของตัวละครและ
ฉากดังนี้ ซึ่งรูปแบบของตัวละครที่ผู้วิจัยออกแบบนั้นจะเน้นให้
ตัวละครมีความกระฉับกระเฉง สวมเครื่องแต่งกายที่เหมาะกับ
การออกกํ า ลั ง กายหรื อ การเคลื่ อ นไหวที่ ต้ อ งใช้ ก ล้ า มเนื้ อ และ
ความยืดหยุ่นสูง

2.

ผู้ วิ จั ย ออกแบบนั้ น จะเน้ น ความเรี ย บง่ า ยเพื่ อ ไม่ ใ ห้ ฉ ากดึ ง ดู ด
ความสนใจของผู้ ใ ช้ สื่ อ จากเนื้ อ หาที่ นํ า เสนอหรื อ จากตั ว ละคร
ซึ่งฉากมีลักษณะเป็นห้องสี่เหลี่ยมซึ่งทําให้สามารถใช้ประโยชน์
ได้หลากหลายมากกว่าห้องรูปแบบอื่น และไม่มีผนังด้านบนเพื่อ
ให้เหมาะสมที่จะใช้สําหรับฝึกฝนการต่อตัว อีกทั้งยัง มีหน้าต่าง
เพื่อไม่ให้เกิดความรู้สึกอึดอัดและมีเบาะที่ใช้สําหรับฝึกซ้อมวางอยู่
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ตรงกลางพื้นห้อง

1.3 การสร้างแผนผัง (Site Map) หลังจากที่ผู้วิจัยได้ออกแบบภาพร่างของตัวละครและฉากแล้ว ผู้วิจัยก็ได้
จัดทําแผนผังเพื่อใช้สร้างหัวข้อในการนําเสนอเนื้อหา
Double Base
Thigh Stand

Material

Shoulder
Straddle

Materia

Shoulder
Stand

Materia

Elevator

Materia

Extension

Materia

Ground Up
Liberty

Materia

Bear Hug

Materia

Cradles

Materia

Home

ภาพ 1 แผนผัง (Site Map) ในการนําเสนอเนื้อหา
2. ขั้นตอนการผลิต (Production) ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้ดําเนินการพัฒนาสื่อต้นแบบซึ่งมีขั้นตอนในการผลิตดังตารางต่อไปนี้
ลําดับ
1.

ภาพประกอบ

วิธีการ
ในการสร้างตัวละครนั้นผู้วิจัยได้นําตัวละคร
ที่ออกแบบในขั้นตอนก่อนการผลิตมาสร้าง
เป็ น ตั ว ละคร 3 มิ ติ โดยใช้ โ ปรแกรม
Autodesk Maya
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ลําดับ
2.

วิธีการ
ในการสร้างตัวฉากนั้น ผู้วิจัยได้นําฉากที่ได้
ออกแบบในขั้ นตอนก่ อนการผลิ ต มาสร้ า ง
เป็นฉาก 3 มิติ โดยใช้โปรแกรม Unity ซึ่ง
เป็นโปรแกรมเกมเอนจิ้นที่ใช้สําหรับสร้าง
เกมสามมิติ

3.

ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้ทําการบันทึกข้อมูลการ
เคลื่อนไหวโดยใช้เทคนิค
การจับภาพเคลื่อนไหว (Motion Capture)

4.

ผู้วิจัยจึงนําข้อมูลการเคลื่อนไหวที่ได้บันทึก
เอาไว้ด้วยการใช้เทคนิค
การจั บ ภาพเคลื่ อ นไหวไปใช้ ส ร้ า งการ
เคลื่อนไหวให้กับตัวละคร

5.

ผู้ วิ จั ย ได้ ทํ า การการบั น ทึ ก เสี ย งประกอบ
เพื่อใช้ในการนําเสนอข้อมูล แล้วจึงนําเอา
เสียงที่บันทึกมาใช้ประกอบในการบรรยาย
เนื้อหา

6.

ผู้ วิ จั ย นํ า แอนิ ชั น 3 มิ ติ ไปพั ฒ นาต่ อ ด้ ว ย
โปรแกรมประเภทเกมเอนจิ้ น (Game
Engine) ในการเชื่อมต่อข้อมูล สร้างหน้า
ปฏิ บั ติ ก าร สร้ า งแถบเครื่ อ งมื อ ควบคุ ม
โปรแกรมด้วยโปรแกรมยูนิตี้ (Unity) แล้ว
ประกอบเข้ า กั บ เสี ย งบรรยายและดนตรี
ประกอบ จนได้ชิ้นงานสมบูรณ์

ภาพประกอบ
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ลําดับ
7.

วิธีการ
การประเมินคุณภาพสื่อ ซึ่งประเมินโดย
ผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้าน
เชียร์ลีดดิ้ง และผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ออกแบบสื่อ ด้านละ 3 ท่าน ด้วยแบบ
ประเมินคุณภาพสื่อโดยผู้เชี่ยวชาญ

8.

ผู้วิจัยนําคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญ
มาปรับปรุงและพัฒนาสื่อให้เป็นชิ้นงานที่
สมบูรณ์

ภาพประกอบ

ช่วงที่ 3 การวัดความพึงของใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ โดยใช้เทคนิคการจับภาพเคลื่อนไหว แบบ
มุมมอง 360 องศา เพื่อการเรียนรู้กีฬาเชียร์ลีดดิ้ง ด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจซึ่งรายละเอียดนั้นผู้วิจัยจะนําเสนอในหัวข้อ
ผลการวิจัยในส่วนของผลการวิเคราะห์ข้อมูลระยะที่ 2
ลําดับ
1.

วิธีการ
การเก็บข้อมูลเพื่อประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่
มีต่อสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ โดยใช้เทคนิคการจับภาพเคลื่อนไหว
แบบมุมมอง 360 องศา เพื่อการเรียนรู้กีฬาเชียร์ลีดดิ้ง

ภาพประกอบ

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรเป็นสมาชิกใหม่ของชมรมเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปีการศึกษา 2558
จํานวน 25 คน
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
2.1 ผู้เชี่ยวชาญด้านด้านเชียร์ลีดดิ้ง และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบสื่อ ด้านละ 3 ท่าน
2.2 นักกีฬาเชียร์ลีดดิ้งที่เป็นสมาชิกใหม่ที่กําลังฝึกฝนอยู่ในขั้นเริ่มต้น จํานวน 25 คน แบ่งเป็นชาย 17 คน
และ หญิง 8 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
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การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้แบ่งขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลอยู่ 2 ส่วนสําคัญคือ การวิเคราะห์เอกสารงานวิจัยและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
กับการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยมีรายละเอียดของขั้นตอนและเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังนี้
ส่วนที่ 1 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยใช้รูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
โดยใช้เทคนิควิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหานี้เป็นการนําเอาความสัมพันธ์ของเนื้อหามา
ทําการแตกยอดทางความคิดให้อยู่ในรูปแบบแผนผังความคิด (Mind Mapping) ดังภาพ

ภาพ 2 แผนผังความคิดที่ผู้วิจัยใช้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเนื้อหาจากคําสําคัญในการวิจัยที่จะกําหนดหัวข้อในการทบทวน
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ส่วนที่ 2 หลังจากที่ผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วผู้วิจัย
ได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลภาคสนาม ซึ่งผู้วิจัยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 แบบ คือ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ และการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณนั้นผู้วิจัยใช้สําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความ
ต้องการของกลุ่มตัวอย่างซึ่งใช้เทคนิคการหาค่าร้อยละ เพื่อหาค่าความต้องการของกลุ่มตัวอย่าง สําหรับการวิเคราะห์ข้อมูล
ภาคสนามในเชิงคุณภาพนั้น ผู้วิจัยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นแบบการจําแนกชนิดข้อมูลโดยวิเคราะห์กลุ่มคําสําคัญเข้ามา
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจากประเด็นคําถามหลักที่ผู้วิจัยวิเคราะห์สามารถแยกกลุ่ม ดังภาพ
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ภาพ 3 แผนผังความคิดที่ผู้วิจัยใช้วิเคราะห์แยกกลุ่มคําสําคัญจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ
หลังจากที่ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลแล้ว ผู้วิจัยจึงนําเอากลุ่มคําที่สอดคล้องกันของเนื้อหาในเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภาคสนามทั้งจากแบบสอบถามความต้องการและแบบสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกมาวิเคราะห์โดยใช้
เทคนิคการวิเคราะห์คําหลัก (Domain Analysis) เพื่อที่จะนําตัวแปรที่ได้จากการสังเคราะห์มาสร้างข้อสรุปของรูปแบบสื่อที่
เหมาะสมที่จะนําไปผลิตเป็นสื่อเพื่อการเรียนรู้กีฬาเชียร์ลีดดิ้ง
ระยะที่ 2 เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยวิธีการด้านสถิติที่ผู้วิจัยเก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่าง
และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง และแบบประเมินคุณภาพสื่อโดย
ผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วยหัวข้อสําคัญสามหัวข้อได้แก่ ด้านเนื้อหา ด้านการออกแบบ ด้านการตอบสนองผู้ใช้

ผลการวิจัย
ในหัวข้อนี้ผู้วิจัยจะกล่าวถึงผลของการวิเคราะห์ข้อมูลภาคสนามที่ผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์ โดยรายละเอียดของผล
การวิเคราะห์นั้นจะนําไปสู่องค์ความรู้ที่เป็นแนวทางการออกแบบสื่อต้นแบบไปจนถึงการประเมินความพึงพอใจกับการประเมิน
คุณภาพสื่อโดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งผู้วิจัยได้จําแนกการรายงานผลการวิจัยออกเป็น 2 ระยะ สําคัญตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระยะที่ 1
ผลของการวิเคราะห์ข้อมูลในระยะนี้เป็นผลจากการเก็บข้อมูลเพื่อศึกษาหาตัวแปรด้านรูปแบบและองค์ประกอบ
ของสื่อที่เหมาะสมจะนํามาผลิตเป็นสื่อการเรียนรู้สําหรับกีฬาเชียร์ลีดดิ้งด้วยเครื่องมือแบบสอบถามความต้องการที่ใช้เทคนิคการ
หาค่าร้อยละในการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งผลจากการเก็บข้อมูลจากนักกีฬาเชียร์ลีดดิ้งที่เป็นสมาชิกใหม่ที่กําลังฝึกฝนอยู่ในขั้นเริ่มต้น
จํานวน 25 คน แบ่งเป็นชาย 17 คน และ หญิง 8 คน ด้วยแบบสอบถามความต้องการพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความต้องการเนื้อหา
เกี่ยวกับการต่อตัวและการลงพื้นฐานมากที่สุดจํานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 72 รองลงมาคือ ยิมนาสติกขั้นพื้นฐานมีผู้ต้องการ
จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 20 อาร์มโมชัน (Arm Motion) มีผู้ต้องการจํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4 การกระโดดมีผู้ต้องการ
จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1 ส่วนการตะโกนเชียร์ (Chant) ไม่มีผู้ต้องการให้นําเสนอ และไม่ได้รับการเสนอแนะในหัวข้ออื่น
ซึ่งเนื้อหาในหัวย่อยที่กลุ่มตัวอย่างได้นาํ เสนอประกอบด้วย การยืนขาเดียว การยกสุดแขน การยกติดอก การลงแบบนอน การลง
แบบยืน การทําลังกาหน้าและลังกาหลัง การทําลังกาหลังเอามือยัน (Flic Flac) ส่วนด้านรูปแบบสื่อนั้น กลุ่มตัวอย่างมีความ
ต้องการสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ แบบไม่จํากัดมุมมองคิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนรูปแบบสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ ที่จํากัดมุมมองนั้นไม่มีผู้
ต้องการสื่อในรูปแบบนี้ ด้านผลการเก็บข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญด้านเชียร์ลีดดิ้ง ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ออกแบบสื่อ ด้านละ 3 ท่าน ที่ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้การจําแนกชนิดข้อมูลโดยวิเคราะห์กลุ่มคําสําคัญพบว่า
ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 1 เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเชียร์ลีดดิ้ง ได้มุ่งเน้นความสําคัญใน 4 ประเด็นหลัก คือ ความปลอดภัย
การต่อตัวและการลงพื้นฐาน วิธีและขั้นตอนการฝึกฝนกีฬาเชียร์ลีดดิ้ง และง่ายต่อผู้เริ่มต้นในการฝึกฝนกีฬาเชียร์ลีดดิ้ง ซึ่งผลที่ได้
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จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านเชียร์ลีดดิ้งจะมุ่งเน้นให้ความสําคัญกับประเด็นด้านการต่อตัวและการลงพื้นฐานซึ่งขั้นตอนและ
วิธีการฝึกฝนนั้นจะต้องมีความถูกต้องและง่ายต่อการฝึกฝนของผู้เริ่มต้นซึ่งจะส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้เล่น
ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 2 เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบสื่อ ได้มุ่งเน้นความสําคัญใน 2 ประเด็นหลัก คือ
ข้อจํากัดทางด้านมุมมองของสื่อการเรียนรู้ และรูปแบบสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมสําหรับกีฬาเชียร์ลีดดิ้ง ซึ่งผลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบสื่อจะมุ่งเน้นและให้ความสําคัญกับประเด็นด้านรูปแบบสื่อที่เหมาะสมสําหรับการเรียนรู้
กีฬาเชียร์ลีดดิ้งโดยสื่อนั้นจะต้องปราศจากข้อจํากัดด้านมุมมองเพื่อให้สามารถนําเสนอเนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังจะ
ส่งผลให้ผู้ใช้สื่อสามารถเรียนรู้เนื้อหาที่สื่อนําเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอีกด้วย ด้านการนําเสนอต้องเป็นลําดับ
ขั้นตอนไม่ซับซ้อนและรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดในการพัฒนาสื่อที่ไม่มขี ้อจํากัดด้านมุมมองในขณะนี้คือแอนิเมชัน 3 มิติ
ผลจากการเก็บรวมรวมข้อมูลที่ได้นําเสนอในข้างต้นผู้วิจัยได้นําเอาข้อมูลที่ได้จากระยะที่ 1 คือความต้องการ
ด้านเนื้อหาและรูปแบบสื่อการเรียนรู้สําหรับกีฬาเชียร์ลีดดิ้งของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 25 คน มาผนวกเข้ากับข้อมูลในระยะที่ 2 คือ
ข้อมูลโดยรวมที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้หลักการวิเคราะห์คําหลัก (Domain Analysis) ซึ่งได้แนวความคิดที่จะ
นําไปใช้ในการออกแบบดังนี้ สื่อที่ไม่มีข้อจํากัดด้านมุมมองเหมาะสําหรับใช้ในการเรียนรู้กีฬาเชียร์ลีดดิ้ง รูปแบบที่เหมาะสมใน
การพัฒนาสื่อที่ไม่มีข้อจํากัดด้านมุมมองคือแอนิเมชัน 3 มิติ การใช้งานต้องอํานวยความสะดวกให้ผู้ใช้มากที่สุดและมีวิธีการใช้ที่
เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน เนื้อหาด้านเชียร์ลีดดิ้งต้องมีความถูกต้อง เข้าใจง่ายและปลอดภัย การต่อตัวและการลงพื้นฐานเป็นส่วน
สําคัญในการฝึกฝนกีฬาเชียร์ลีดดิ้งและยังเป็นอัตลักษณ์ของกีฬาชนิดนี้ด้วย และลักษณะทางกายภาพของผู้เล่นจะต้องมีความ
เหมาะสมกับตําแหน่ง โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกนําไปบูรณาการใช้ในการออกแบบเพื่อพัฒนาเป็นสื่อการเรียนรู้กีฬาเชียร์ลีดดิ้งซึ่ง
ผู้วิจัยสังเคราะห์เป็นแผนผัง (Site Map) ได้ดังนี้
สื่อ

เนื ้อหา

ถูกต้ อง

ตัวละคร

ฉาก

เสียง

ดนตรี ประกอบ

เข้ าใจง่าย

หน้ าปฏิบตั ิการ

เหมาะกับผู้เริ่มต้ น

หน้ าเนื ้อหา

วิธีนําเสนอ

เสียงบรรยาย

รูปแบบ

แอนิเมชัน 3 มิติ

แบ่งเป็ นหัวข้ อ

ไม่จํากัดมุมมอง

เลือกได้ ตามความ
ต้ องการ

เครื่ องมือ
อํานวยความ
สะดวกให้ ผ้ ใู ช้

ภาพ 4 แผนผัง (Site Map) ของรูปแบบสื่อที่ผู้วิจัยสังเคราะห์ได้
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระยะที่ 2
ผลของการวิเคราะห์ข้อมูลในระยะนี้เป็นผลการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 25 คนและกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ในส่วน
ของการสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อสื่อด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจและการประเมินคุณภาพสื่อด้วยแบบประเมินคุณภาพ
สื่อโดยผู้เชี่ยวชาญ (ตามลําดับ) โดยการใช้สถิติค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งผู้วิจัยใช้เกณฑ์การ
ประเมินเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจ ที่ผู้วิจัยทําการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 25
คน แบ่งออกเป็น 3 หัวข้อใหญ่ คือ 1) ความพึงพอใจด้านเนื้อหา 2) ความพึงพอใจด้านการออกแบบ 3) ความพึงพอใจด้านการ
ตอบสนองผู้ใช้ ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ค่าเฉลี่ย ( ̅ ) 4.76 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานอยู่ที่ 0.344 โดยรวมแล้วการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่ออยู่ในเกณฑ์พึงพอใจมากที่สุด ซึ่งกลุ่ม
ตัวอย่างได้ให้ข้อเสนอแนะกับผู้วิจัยในด้านการออกแบบรูปแบบการนําเสนอเนื้อหาของสื่อว่าควรออกแบบให้ภาพและเสียง
บรรยายดําเนินไปพร้อมกัน ๆ เพื่อให้การเรียนรู้เนื้อหามีความต่อเนื่อง
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2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินคุณภาพสื่อโดยผู้เชี่ยวชาญ ที่ผู้วิจัยได้ทําการเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญ แบ่งออกเป็น 3 หัวข้อใหญ่ คือ 1) ความพึงพอใจด้านเนื้อหา 2) ความพึงพอใจด้านการออกแบบ 3) ความพึงพอใจ
ด้านการตอบสนองผู้ใช้ ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าสื่อมีเกณฑ์ค่าเฉลี่ย ( ̅ ) 4.06 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.227
โดยรวมแล้วการประเมินคุณภาพสื่อโดยผู้เชี่ยวชาญอยู่ในเกณฑ์คุณภาพระดับมาก ซึ่งกลุ่มผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะในด้าน
ออกแบบและด้านเนื้อหาว่าการออกแบบตัวละครและฉากควรออกแบบสีให้มีความโดดเด่นมากขึ้นเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ใช้
สื่อ ส่วนในด้านเนื้อหากลุ่มผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อแนะนําว่าควรออกแบบให้รูปแบบการนําเสนอเนื้อหามีความต่อเนื่องมากขึ้นเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของผู้ใช้สื่อ

อภิปรายผลการวิจัยที่สําคัญ
ในหัวข้อนี้ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นที่สําคัญซึ่งวิเคราะห์ได้จากการเก็บข้อมูลภาคสนามและสังเคราะห์ออกมาเป็นผล
นําไปสู่แนวคิดในการออกแบบจนได้รูปแบบสื่อที่เหมาะสมที่จะนําไปพัฒนาเป็นสื่อเพื่อการเรียนรู้กีฬาเชียร์ลีดดิ้ง โดยสามารถ
อภิปรายตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ดังนี้
1. การสังเคราะห์ข้อมูลภาคสนามเพื่อให้ได้รูปแบบสื่อและองค์ประกอบที่เหมาะสมสําหรับการเรียนรู้กีฬาเชียร์ลีดดิ้ง
จากการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามความต้องการซึ่งวิเคราะห์โดยการใช้ค่าร้อยละและแบบสัมภาษณ์ข้อมูลเชิง
ลึกซึ่งวิเคราะห์โดยการจําแนกชนิดข้อมูลโดยวิเคราะห์กลุ่มคําสําคัญมาวิเคราะห์คําหลัก ทําให้ผู้วิจัยพบว่ากีฬาเชียร์ลีดดิ้งเป็น
กีฬาที่ประกอบด้วยผู้เล่นทั้งหมดสามตําแหน่งประกอบด้วย ตัวยอด ตัวฐาน และผู้ช่วย ซึ่งแต่ละตําแหน่งมีหน้าที่แตกต่างกัน
ออกไป ซึ่งบุคคลทั่วไปมีทัศนะต่อกีฬาชนิดนี้ว่าเป็นกีฬาที่อันตรายจึงทําให้เกิดเป็นแนวความคิดที่จะส่งเสริมความรู้ในด้านการ
ฝึกฝนวิธีการต่อตัวและท่าลงที่ถูกต้องเพื่อความปลอดภัยของนักกีฬาโดยอาศัยสื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและส่งเสริมการ
เรียนรู้ให้มีประสิทธิผล แต่ด้วยข้อจํากัดทางด้านมุมมองทําให้ส่อื ไม่สามารถนําเสนอข้อมูลหรือเนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่
ทําให้ได้แนวคิดเกี่ยวกับสื่อที่ไม่มีข้อจํากัดด้านมุมมอง ซึ่งสอดคล้องกับการผลศึกษาของ ณัฏฐ์ ดิษฐ์เจริญ (2553) ที่ได้ศึกษาการ
พัฒนาเครือข่ายวิชาการและเผยแพร่ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพแล้วพบว่า สื่อที่สามารถมองเห็นรอบด้านสามารถ
ใช้ขยายความรู้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทําความเข้าใจได้กว้างและลึกมากขึ้นและยังช่วยแก้ปัญหาความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนได้ดี
และผลการศึกษาของ ณพดิษฏ์ จักรพิทักษ์ (2557) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เรื่องเซลล์และโครโมโซมด้วยเทคโนโลยี
โลกเสมือนผสานโลกจริงแล้วพบว่า ระบบแสดงผลข้อมูลแบบ 360 องศา สามารถช่วยถ่ายทอดข้อมูลหรือเนื้อหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และรูปแบบของสื่อที่เหมาะสมจะนํามาพัฒนาเป็นสื่อที่ไม่มีข้อจํากัดด้านมุมมองมากที่สุดในขณะนี้ คือ แอนิเมชัน
3 มิติ จากการสังเคราะห์ข้อมูลภาคสนามข้างต้นทําให้ผู้วิจัยได้กรอบแนวคิดของรูปแบบสื่อที่เหมาะสมสําหรับที่จะนํามาพัฒนา
เป็นสื่อการเรียนรู้สําหรับกีฬาเชียร์ลีดดิ้ง ดังนี้ 1) สื่อไม่จํากัดมุมมอง 2) แอนิเมชัน 3 มิติ 3) ความสะดวกในการใช้งาน 4) การต่อ
ตัวและวิธีการลงที่ถูกต้อง 5) ความปลอดภัยมาเป็นอันดับแรก
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อและผลการประเมินคุณภาพสื่อโดยผู้เชี่ยวชาญ จาก
การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้เกณฑ์แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale) ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ผู้วิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อสื่ออยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสื่อ
ต้นแบบสําหรับการเรียนรู้กีฬาเชียร์ลีดดิ้งโดยใช้เทคนิคแอนิเมชัน 3 มิติ ที่ไม่จํากัดมุมมองที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมานั้นตอบสนองความ
ต้อ งการเรี ย นรู้ ด้ า นการต่ อ ตัว และการลงพื้ น ฐานของกลุ่ม ตั ว อย่ า งได้ เ ป็ น อย่ า งดี และจากผลการประเมิ น คุ ณ ภาพสื่ อ โดย
ผู้เชี่ยวชาญซึ่งใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การวัดผลรูปแบบเดียวกันผู้วิจัยพบว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ มีความเห็นว่าสื่อมี
คุณภาพอยู่ในระดับมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสื่อต้นแบบสําหรับการเรียนรู้กีฬาเชียร์ลีดดิ้งโดยใช้เทคนิคแอนิเมชัน 3 มิติ ที่ไม่จํากัด
มุมมองที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นนั้นมีประสิทธิภาพในการนําเสนอข้อมูลหรือเนื้อหา และส่งผลดีต่อการเรียนรู้ในด้านการนําความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการฝึกฝนหรือในภาคปฏิบัติซึ่งทําให้เกิดประสิทธิผลต่อผู้เรียนและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยในการเล่นกีฬา
ชนิดนี้มากขึ้นอีกด้วย
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สรุปผลทางการวิจัยที่สําคัญและข้อเสนอแนะทางการวิจัย
ในหัวข้อนี้ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นสําคัญของผลที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้โดยแบ่งการสรุปผลสําคัญทางการวิจัย
ออกเป็นเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่ ว นที่ 1 ผลทางการวิ จั ย ที่ สํ า คั ญ ผู้ วิ จั ย ค้ น พบจากการเก็ บ ข้ อ มู ล ภาคสนามในระยะแรก ซึ่ ง ได้ จ ากเครื่ อ งมื อ
แบบสอบถามความต้องการและแบบสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกประกอบด้วยเนื้อหาหลัก ดังนี้ สื่อที่ไม่จํากัดมุมมอง แอนิเมชัน 3 มิติ
ความสะดวกในการใช้งาน การต่อตัวและวิธีการลง และความปลอดภัยมาเป็นอันดับแรก ซึ่งแนวคิดสําคัญนี้ผู้วิจัยใช้หลักการ
วิเคราะห์คําหลัก (Domain Analysis) จากการให้ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างและกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งข้อมูลที่ได้นั้นผู้วิจัยได้นําไป
กําหนดเป็นกรอบแนวคิดในการกําหนดรูปแบบและการออกแบบสื่อเพื่อให้ เหมาะสมกับการเรียนรู้กีฬาเชียร์ลีดดิ้งโดยผลของ
การออกแบบได้ถูกนําเสนออยู่ในหัวข้อผลของการวิจัย
ส่วนที่ 2 ในส่วนผลของการเก็บข้อมูลภาคสนามในระยะที่สองด้วยแบบประเมินความพึงพอใจ และแบบประเมิน
คุณภาพสื่อโดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งผู้วิจัยใช้หลักการวิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ย ( ̅ ) และส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.) ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อนั้น พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ที่คะแนน 4.76 ในขณะที่ผลการ
ประเมินคุณภาพสื่อโดยผู้เชี่ยวชาญนั้น พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก ที่คะแนน 4.06
อย่า งไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบได้เสนอแนะให้สร้า งจุดสัง เกตด้า นเนื้อหาให้กับ ผู้ชมเนื่องจากเนื้อหา
ประกอบด้วยตัวละครซึ่งมีหน้าที่แตกต่างกันออกไปอาจทําให้ผู้ใช้เกิดความสับสนในการเรียนรู้ได้

ข้อเสนอแนะทางการวิจัย
หลังจากที่ผู้วิจัยได้ศึกษารูปแบบของสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ โดยใช้เทคนิคการจับ ภาพเคลื่อนไหว แบบมุมมอง 360
องศา เพื่อการเรียนรู้กีฬาเชียร์ลีดดิ้ง อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาสื่อการเรียนรู้สําหรับกีฬาเชียร์ลีดดิ้งให้มีประสิทธิภาพในการนําเสนอ
ข้อมูลหรือเนื้อหาเพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจแก่ผู้ใช้สื่อมากขึ้นนั้น ผู้วิจัยได้พบปัญหา ข้อจํากัดและแนวทางที่จะสามารถนําไป
พัฒนาสื่อปฏิสัมพันธ์ที่มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้
1. ปัญหาที่พบในชิ้นงานสมบูรณ์
ปัญหาหลักของชิ้นงานสมบูรณ์ที่ผู้วิจัยพบ คือ การถ่ายโอนข้อมูลระหว่าง 2 โปรแกรมที่ไม่สมบูรณ์ทําให้ ไม่
สามารถถ่ายโอนข้ อมูลได้ ครบถ้วน กล่า วคือ ผู้ วิจั ยถ่ายโอนข้อมูลจากโปรแกรมสร้า งแอนิเมชัน ซึ่ง ผู้วิจัยเลือกใช้โปรแกรม
Autodesk Maya ไปสู่โปรแกรมเกมเอนจิ้นซึ่งผู้วิจัยเลือกใช้โปรแกรม Unity ทําได้ไม่สมบูรณ์ทั้งหมด กล่าวคือเกิดการสูญเสีย
ข้อมูลการแสดงผลพื้นผิวของตัวละคร (Texture) ไป ทําให้ชิ้นงานมีความบกพร่องด้านพื้นผิวของตัวละคร ดังนั้นในการเลือกใช้
โปรแกรมในการผลิตชิ้นงานสมบูรณ์ควรเลือกโปรแกรมที่รองรับการทํางานของอีกโปรแกรมหนึ่งเพื่อให้ได้ชิ้นงานที่สมบูรณ์และ
สวยงาม
2. ข้อจํากัดของสื่อการเรียนรู้กีฬาเชียร์ลีดดิ้ง
ข้อจํากัดของชิ้นงานสมบูรณ์ในด้านการนําข้อมูลหรือเนื้อหานั้นผู้วิจัยพบว่า การบรรยายข้อมูลหรือเนื้อหาไม่
ดําเนินไปพร้อมกับการเคลื่อนไหวของตัวละคร กล่าวคือ ผู้ใช้สื่อต้องฟังการบรรยายเนื้อหาให้จบเสียก่อนถึงจะสามารถชมการ
เคลื่อนไหวของตัวละครและควบคุมด้วยแถบเครื่องมือได้ซึ่งจะทําให้ขาดความต่อเนื่องในการเรียนรู้ ดังนั้น ในการนําเสนอข้อมูล
หรือเนื้อหาเป็นภาพและเสียงนั้นจึงควรให้ภาพและเสียงดําเนินไปพร้อมกันเพื่อป้องกันความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน
3. แนวทางที่จะสามารถนําไปพัฒนาสื่อปฏิสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
จากการที่ได้ศึกษารูปแบบที่เหมาสมสําหรับการนําเสนอข้อมูลหรือเนื้อหาด้วยเทคนิคแอนิเมชัน 3 มิติ แบบ
มุมมอง 360 องศา ผู้วิจัยพบว่าสามารถนําสื่อรูปแบบนี้ไปเป็นสื่อต้นแบบในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ปฏิสัมพันธ์ โดยการจําลอง
สถานการณ์จริง เช่น การนําเทคโนโลยีการจับการเคลื่อนไหวแบบระบบเวลาจริง (Real Time) ของ XBOX ที่จะตอบสนองการ
ทํางานแบบทันที เข้ามาใช้เพื่อให้ผู้ใช้ได้มีการเรียนรู้ในภาคปฏิบัติในสถานการณ์ที่ได้จําลองขึ้นมา ซึ่งนอกจากจะกระตุ้นและ
ดึงดูด ความสนใจของผู้ใช้แล้วยังเป็นการส่งเสริมทักษะปฏิบัติซึ่งผู้ใช้จะสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง นอกจากนี้
ควรมีการเพิ่มแบบทดสอบหลังจากการเรียนรู้ข้อมูลหรือเนื้อหาจากสื่อเพื่อเป็นการวัดประสิทธิผลของทั้งผู้เรียนและสื่อที่ดีได้อีก
ด้วย
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายคือ 1) เพื่อศึกษาการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีและศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคกลุ่มสีเขียว
2) เพื่อสร้างแนวทางการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีสําหรับผู้บริโภคสีเขียว และ 3) เพื่อประเมินการรับรู้ที่มีต่อเครื่องแต่งกาย
สตรีสําหรับผู้บริโภคสีเขียว โดยใช้เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์เชิงลึก แบบประเมินผลการออกแบบ
และแบบประเมินการรับรู้ ที่มีต่อเครื่องแต่งกายสตรีสําหรับผู้บริโภคสีเขียว โดยประเมินการรับรู้กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นสมาชิกใน
Facebook Fan page “รวมพลังผู้บริโภคสีเขียว - Green Consumer Society”จํานวน 121 คน ผลการวิจัยพบว่า 1)
ผู้บริโภคสีเขียว คือผู้ที่ใช้ชีวิตโดยคํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดกับสิ่งแวดล้อมผ่านการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และยินดีจ่ายเงินมากขึ้นให้กับผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ เพศหญิงมีแนวโน้มเป็นผู้บริโภคสีเขียวมากกว่าเพศชาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในช่วงอายุ 25-35 ปี ในงานวิจัยนี้พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินการรับรู้ส่วนใหญ่เป็นผู้บริโภคสีเขียวที่จัดอยู่ในกลุ่มผู้บริโภคที่ไม่ได้มี
ความคิดเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง มีส่วนร่วมปฏิบัติบ้างในบางครั้ง 2) แนวทางในการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีสําหรับ
ผู้บริโภคสีเขียว ควรจะกําหนดโครงร่างชุดในรูปแบบที่สวมใส่สบาย การกําหนดฤดูกาล ไม่ควรอิงกับฤดูกาลหลัก ภาพลักษณ์ควร
เป็นรูปแบบดูเป็นธรรมชาติ ตําแหน่งที่ตั้งทางการตลาดควรจะเป็นระดับกลางหรือเครื่องแต่งกายพร้อมสวมใส่ ควรใช้ผ้าและ
วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ ลดปริมาณการใช้ผ้าในการตัดเย็บ สวมใส่สบายและสวมใส่ง่าย สีควร
เป็นโทนสีธรรมชาติ มีราคาโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 1,000 - 2,500 บาทต่อชิ้นและควรสื่อสารกับผู้บริโภคผ่านการจัดทําโปสเตอร์โฆษณา
3) ผลการประเมินการรับรู้ที่มีต่อเครื่องแต่งกายสตรีสําหรับผู้บริโภคสีเขียวของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ความเหมาะสม ในประเด็น
การรับรู้ที่มีต่อเครื่องแต่งกายสตรีสําหรับผู้บริโภคสีเขียว โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.21)
คําสําคัญ : การออกแบบเครื่องแต่งกายสตรี ผู้บริโภคสีเขียว แนวทางการออกแบบ

ABSTRACT
This research aims to 1) Study the process of apparel design for women and study the Green
consumers’ behavior 2) Create guidelines for women apparel design that emphasizes green consumerism
and 3) Evaluate the Green consumers’ perception on apparel design. These aims are accomplished by using
a questionnaire survey on the image of fashion that conveys green consumerism, in-depth interviews and
assessment survey of the apparel design. The results of this research can be concluded that 1) The green
consumers are those who live their lives regarding the effects that may impact on the environment,
consuming eco-friendly product and willing to pay more for this type of product. Women are more likely to
be green consumers than men, especially people in the age between 25 - 35 years old. 2) Guidelines for
the women apparel design for Green consumers emphasize that apparel silhouette should settle on
comfortability and timeless season. An apparel image should be natural and aimed for the medium market
segment or ready-to-wear dress. It should be eco-friendly materials such as natural-dyed cotton with
natural color tones. The apparel price should be around 1,000 - 2,500 baht, including marketing
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communication through poster.3) The result of perception evaluation on women apparel design for green
consumers conducted on the sample group concludes that the group’s overall perception is high. ( ̅ = 4.21)
Keywords: Apparel design, Green Consumer, Design Guidelines

บทนํา
การเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรโลกที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ บ่งบอกว่าทรัพยากรทางธรรมชาติมีแนวโน้มว่าจะมีไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของมนุษย์ เพราะในแต่ละปัจจัยในการดํารงชีวิตของมนุษย์ล้วนต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เมื่อนําทรัพยากรเหล่านี้
มาใช้ในการผลิตจํานวนมาก สิ่งที่ตามมาคือความเสื่อมโทรมสภาพแวดล้อม ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติมีการขาดแคลนและ
บางชนิดมีแนวโน้มจะหมดไปในอนาคต (อนุวัต สมสง, 2555) อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตของมนุษย์โดยตรง เช่น
การตัดต้นไม้ในการขยายพื้นที่อยู่อาศัย การใช้น้ําในการดํารงชีวิตของมนุษย์ และยังมีผลกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมของคนทั่ว
โลก ด้วยเหตุประการนี้ผู้คนจึงเริ่มตระหนักปัญหาของสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น มีมุมมองในการใช้ชีวิต
ที่เปลี่ยนไปในทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น คํานึงถึงการลดผลกระทบจะเกิดต่อโลกใส่ใจในการปฏิบัติตนในชีวิตประจําวัน
ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผู้คนเหล่านี้เรียกว่า ผู้บริโภคสีเขียว และมีแนวโน้มจะมากขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต (Olson, 2009 อ้างอิง
ใน นิศาชล ลีรัตนากร, 2556)
ผู้บริโภคสีเขียว เรียกว่า “Green Consumer” คือ ผู้ที่คํานึงถึงผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ใส่ใจเรื่องการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมโดยการการเลือกใช้หรือเลือกซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ยินดีและมีความสุขที่จะจ่ายเพื่อ
ซื้อสินค้าที่ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมหรือผลิตภัณฑ์สีเขียวให้ความสําคัญต่อการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติที่ไม่มีสารเคมีที่ให้
โทษต่อสุขภาพ มีรูปแบบในการใช้ชีวิตที่ห่วงใยผลที่จะเกิดขึ้นบนโลกในอนาคต หรือที่เรียกว่า “Lifestyle friendly” (ฉันทมน
โพธิพิทักษ์, 2555) จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับผู้บริโภคสีเขียวแสดงให้เห็นว่าเพศหญิงเป็นเพศที่มีความตระหนักถึงประเด็น
สิ่งแวดล้อมมากกว่าเพศชายและมีแนวโน้มสูงที่จะเป็นผู้บริโภคสีเขียว (Berkowitz and Lutterman, 1968 อ้างอิงใน นิศาชล
ลีรัตนากร, 2556) ประกอบกับผลของงานวิจัยของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (2556) ที่ได้ทําการวิจัยทางการตลาด
ของเรื่อง The Green Shopper ในประเทศไทย พบว่า ช่วงอายุ 25 - 33 ปีเป็นผู้บริโภคสีเขียวมากที่สุด เพราะฉะนั้นสามารถ
สรุปได้ว่า ผู้บริโภคสีเขียวมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต เพศหญิงเป็นเพศที่เป็นผู้บริโภคสีเขียวมากกว่าเพศชาย และช่วง
อายุ 25–35 ปี จากการทบทวนข้อมูลงานวิจัยทางการตลาดที่ปรากฏข้างต้น ผู้วิจัยจึงมุ่งศึกษากลุ่มเป้าหมายดังข้อมูลดังที่กล่าว
มา โดยศึกษาภาพลักษณ์ อารมณ์ ความรู้สึกทางแฟชั่นที่สื่อถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยปรากฏเป็นภาพลักษณ์ของเครื่องแต่งกายที่
เหมาะสมกับผู้บริโภคสีเขียว เพื่อนํามาวิเคราะห์หาความเหมาะสม ในทุกองค์ประกอบในกระบวนการออกแบบเครื่องแต่งกาย
สตรีสําหรับผู้บริโภคสีเขียว ผู้วิจัยเล็งเห็นว่าแนวคิดในการออกแบบเครื่องแต่งกายสีเขียวนั้นมีประโยชน์ต่อผู้สวมใส่ ผู้ผลิต และ
สิ่ ง แวดล้ อ มเป็ น อย่ า งมาก โดยในปั จ จุ บั น นั้ น แนวคิ ด ในการออกแบบเครื่ อ งแต่ ง กายสี เ ขี ย วกํ า ลั ง เป็ น ที่ นิ ย มอย่ า งมากใน
ต่างประเทศ
วิฑูรย์ สิมะโชคดี (2555) ได้กล่าวว่าในแวดวงแฟชั่นทั่วโลกได้รับแรงขับเคลื่อนให้เป็นกรีนแฟชั่น โดยอิงแนวความคิด
ผลิตภัณฑ์สีเขียวเป็นที่ตั้ง โดยสัดส่วนการเติบโตที่น่าสนใจของกรีนแฟชั่นในประเทศสหรัฐอเมริกามียอดขายทั้งปีประมาณ 150 200 ล้านเหรียญสหรัฐ ยอดขายดังกล่าวทําให้อุตสาหกรรมแฟชั่นของไทย ต้องพัฒนาศักยภาพให้มากขึ้น เพื่อจะได้ทําการแข่งขัน
ในตลาดโลกได้ กล่าวได้ว่าหลักสําคัญของแนวคิดการออกแบบเครื่องแต่งกาย สีเขียว (Green Fashion) มีผลต่อการออกแบบ
เครื่องแต่งกายให้มีความยั่งยืนทั้งต่อผู้สวมใส่โดยตรง ต่อผู้ผลิต รวมไปถึงเศรษฐกิจสีเขียวที่กําลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ผู้วิจัยจึงนํา
แนวคิดการออกแบบเครื่องแต่งกายสีเขียวมาวิเคราะห์ควบคู่กับกระบวนการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีด้วยเพื่อจัดทําเป็น
แนวทางในการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีสําหรับผู้บริโภคสีเขียวที่เป็นประโยชน์ในการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีให้มีความ
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย สามารถต่อยอดในธุรกิจทางการตลาดสีเขียวได้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษากระบวนการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีและศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคกลุ่มสีเขียว
2. เพือ่ สร้างแนวทางการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีสําหรับผู้บริโภคสีเขียว
3. เพือ่ ประเมินการรับรู้ที่มีต่อเครื่องแต่งกายสตรีสําหรับผู้บริโภคสีเขียว
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ประโยชน์ที่ได้รับ
ประโยชน์ที่ได้รับ ได้แก่ แนวทางในการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีสําหรับผู้บริโภคสีเขียวสามารถนําไปใช้ในการ
ออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีได้จริง ผู้ที่ไม่ใช่ผู้บริโภคสีเขียวมีแนวโน้มที่จะชื่นชอบและเลือกสวมใส่หรือเลือกซื้อเครื่องแต่งกายสี
เขียวเป็นการสร้างจิตสํานึกที่ดีด้านสิ่งแวดล้อมให้กับผู้ที่ไม่ใช่ผู้บริโภคสีเขียว แบบร่างของเครื่องแต่งกายสตรีสําหรับผู้บริโภคสี
เขียวมีความสวยงาม สามารถตัดเย็บเป็นเครื่องแต่งกายที่สามารถสวมใส่ได้จริงในชีวิตประจําวัน และเมื่อนําไปผลิตและจําหน่าย
สามารถแข่งขันทางการตลาดได้ ผู้ประกอบการด้านธุรกิจสีเขียวสามารถนําแบบร่างในการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีสําหรับ
ผู้บริโภคสีเขียวไปผลิตและจัดจําหน่ายในเชิงธุรกิจได้ นักออกแบบสามารถนําแนวทางในการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีสําหรับ
ผู้บริโภคสีเขียวไปเป็นแนวคิดในการออกแบบได้ ผู้ประกอบการหรือวิสาหกิจชุมชนที่มีการผลิตผ้าทอที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
หรือที่เรียกว่า สิ่งทอสีเขียวสามารถนําแนวทางในการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีสําหรับผู้บริโภคสีเขียวไปพัฒนาตัดเย็บโดยใช้
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ที่ผู้ประกอบการหรือวิสาหกิจชุมชนที่มีต้นทุนในการตัดเย็บคือผ้าทอเพื่อตัดเย็บในการจัดจําหน่ายได้

ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตของเนื้อหา
ข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภคสีเขียว เพศหญิง อายุ 25 - 35 ปี ข้อมูลการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีเท่านั้น ข้อมูลตรา
สินค้าคู่แข่งทางการตลาดที่เป็นเครื่องแต่งกายสีเขียวและมีกลุ่มเป้าหมายเดียวกันกับงานวิจัย ปัจจัยในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของ
ผู้บริโภคสีเขียว ข้อมูลทฤษฎีภาพลักษณ์ทางแฟชั่น ข้อมูลทฤษฎีการรับรู้ และข้อมูลการออกแบบเครื่องแต่งกายสีเขียว

ขอบเขตของการออกแบบ
ออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีสําหรับผู้บริโภคสีเขียว จํานวน 1 คอลเล็คชั่น ประกอบด้วยเครื่องแต่งกายสตรี
จํานวน 6 ชุด

ขอบเขตของกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ผู้วิจัย ได้กําหนดขอบเขตของกลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบประเมินการรับรู้ที่มีต่อเครื่องแต่งกายสตรีสําหรับผู้บริโภคสี
เขียว ในส่วนนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อวัดผลการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีสําหรับผู้บริโภคสีเขียวตามแนวทางการ
ออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีสําหรับผู้บริโภคสีเขียวที่ได้วิเคราะห์และสร้างขึ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ประชากร ได้แก่ สมาชิกใน Facebook Fanpage “รวมพลังผู้บริโภคสีเขียว - Green Consumer Society”
จํานวน 1,210 คน
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ใช้หลักการของเทียนฉาย กีระนันท์ (2539) อ้างอิงใน พรสนอง วงศ์สิงห์ทอง (2545)
คือถ้าหากประชากรมีขนาดเรือนพันให้เลือกกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 10 แต่ทั้งหมดของกลุ่มตัวอย่างนั้นไม่ควรจะมีขนาดเกินกว่า
2,500 ราย ดังนั้นผู้วิจัยได้กําหนดกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 121 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสําหรับการวิจัย ได้แก่
1. แบบสอบถามเพื่ อ การวิ จั ย เรื่ อ ง ภาพลั ก ษณ์ ท างแฟชั่ น ที่ สื่ อ ถึ ง ผู้ บ ริ โ ภคสี เ ขี ย ว เป็ น การเก็ บ ข้ อ มู ล จาก
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักออกแบบ นักวิชาการ อาจารย์ สถาปนิก และผู้ประกอบการที่มีความรู้ สัมผัสหรือใกล้ชิดและ/หรือเป็น
ผู้บริโภคสีเขียวโดยตรง จํานวน 30 คน เป็นการเก็บข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการสร้างแนวทางในการออกแบบเครื่องแต่งกาย
สตรีสําหรับผู้บริโภคสีเขียว
2. แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เป็นการเก็บข้อมูลเชิงลึกเพื่อประกอบการสร้างแนวทางในการ
ออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีสําหรับผู้บริโภคสีเขียวจากผู้เชี่ยวชาญด้วยการสัมภาษณ์แบบส่วนตัว โดยกําหนดกลุ่มตัวอย่างจาก
การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่จะสัมภาษณ์แบบมีจุดประสงค์ เฉพาะเจาะจง ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบแฟชั่น และ/
หรือเชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบอย่างยั่งยืน มีประสบการณ์ทางด้านการออกแบบแฟชั่นหรือการออกแบบเครื่องแต่งกายที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ต่ํากว่า 5 ปี
3. แบบประเมินด้านการออกแบบเพื่อการวิจัยสําหรับผู้เชี่ยวชาญ เรื่อง การออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีสําหรับ
ผู้บริโภคสีเขียว ผู้วิจัยได้สร้างแนวทางสําหรับการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีสําหรับผู้บริโภคสีเขียว และได้ออกแบบเครื่องแต่ง
กายสตรีตามแนวทางที่ได้สร้างขึ้นเป็นการออกแบบแบบร่างหรือ Sketch Design เพื่อประกอบแบบแบบประเมิน ด้านการ
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ออกแบบโดยกําหนดแหล่งข้อมูลประเภทบุคคล ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญแบบเจาะจงบุคคล ใช้การคัดเลือกแบบมีจุดประสงค์/
เฉพาะเจาะจง (Purposive Selection) (สมชาย วรกิจเกษมสกุล, 2545) ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน โดยมีคุณสมบัติ คือ เป็นผู้มี
ประสบการณ์ทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบเครื่องแต่งกาย และการออกแบบสิ่งทอ
4. การประเมิ น การรั บ รู้ ต่ อ เครื่ อ งแต่ ง กายสตรี สํ า หรั บ ผู้ บ ริ โ ภคสี เ ขี ย ว เป็ น การเก็ บ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากผลของ
การแบบประเมินของผู้บริโภค ซึ่งเป็นการประเมินผลของการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีสําหรับผู้บริโภคสีเขียว ที่ตัดเย็บ
เรียบร้อยแล้วเมื่อสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเสร็จ ผู้วิจัยได้นําเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเสนอต่อที่ปรึกษาโครงการวิจัยและ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในด้านความตรงตามโครงสร้างเนื้อหา ด้วยการหาดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
ข้อคําถามกับวัตถุประสงค์ในการวิจัย (Index of Item Objective Congruence : IOC) อีกทั้ง ได้นําเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยใน
ครั้งนี้เสนอต่อคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และได้รับการอนุมัติในดําเนินการวิจัยตามแนวทาง
หลักจริยธรรมวิจัยในคนที่เป็นมาตรฐานสากล ได้แก่ Declaration of Helsinki, The Belmont Report, CIOMS Guideline
และ International Conference on Harmonization in Good Clinical Practice หรือ ICH-GCP งานวิจัยนี้ได้รับการรับรอง
เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2558

การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เพื่อสร้างแนวทางการออกแบบเครื่องแต่งการสตรีสําหรับ
ผู้บริโภคสีเขียวและประเมินผลการรับรู้ที่มีต่อเครื่องแต่งการสตรีสําหรับผู้บริโภคสีเขียว ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
ได้แก่
1. ข้อมูลทุติยภูมิ ได้ศึกษาข้อมูลจากที่ได้รวบรวมไว้ จากหนังสือ วารสาร บทความวิชาการ บทความวิจัย วิทยานิพนธ์
ศิลปะนิพนธ์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
2. ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลจากการสํารวจความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ให้ข้อมูลเบื้องต้น หลังจากผู้ให้ข้อมูลใน
การตอบแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึกเสร็จ จึงทําการตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลเบื้องต้น นํามาวิเคราะห์ข้อมูล
และสรุปข้อมูลที่ได้มา สร้างเป็นแนวทางในการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีสําหรับผู้บริโภคสีเขียว ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้ปรึกษา
ประธานที่ปรึกษาโครงการวิจัยอย่างสม่ําเสมอเพื่อให้ได้แนวทางในการออกแบบที่สมบูรณ์และครบถ้วน ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้จากการ
ดําเนินการวิจัยเบื้องต้น ผู้วิจัยจะรายงานผลในลักษณะภาพรวมเท่านั้น ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถามและผู้ให้
สัมภาษณ์
3. ข้อมูลจากแบบประเมินผลการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีสําหรับผู้บริโภคสีเขียว ข้อมูลในส่วนนี้ได้จากแบบ
ประเมินผลการออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อหาความเหมาะสมในการตัดเย็บ ความเป็นไปได้ในการตัดเย็บเป็นการหาคุณภาพ
ของงานออกแบบเครื่องแต่งกายสตรี เพื่อตัดเย็บเป็นเครื่องแต่งกายต้นแบบประกอบแบบประเมินผลการรับรู้ที่มีต่อเครื่องแต่ง
กายสตรีในขั้นตอนต่อไป
4. ข้อมูลจากแบบประเมินการรับรู้ที่มีต่อเครื่องแต่งกายสตรีสําหรับผู้บริโภคสีเขียว ข้อมูลในส่วนนี้เป็นข้อมูล
ที่ได้จากผู้บริโภคทั่วไป โดยผู้วิจัยไม่ได้แยกเป็นผู้บริโภคสีเขียวหรือผู้ที่ไม่ใช่ผู้บริโภคสีเขียว เป็นการหาผลของการรับรู้ในภาพรวม
ทั้งหมดของเครื่องแต่งกายสตรีทั้งหมดที่ออกแบบ ผลที่ได้เป็นการยืนยันแนวทางในการออกแบบที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นว่าสามารถ
ออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีที่สื่อถึงผู้บริโภคสีเขียวได้จริง และสรุปผลการทําวิจัยในครั้งนี้

การดําเนินการวิจัย
ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิจัยตามวัตถุประสงของการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ขั้นตอนการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีและข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคของกลุ่มสีเขียว จาก
หนังสือ ตํารา อินเตอร์เน็ต บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษาเบื้องต้นเพื่อสร้าง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเพื่อดําเนินการวิจัยในขั้นตอนต่อไป
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2. ขั้นตอนการสร้างแนวทางในการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีสําหรับผู้บริโภคสีเขียว
ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลข้อมูลทุติยภูมิและข้อมูลจากแบบสอบถามเพื่อการวิจัยและแบบสัมภาษณ์เชิงลึกทําการวิเคราะห์
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและสร้างเป็นแนวทางในการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีสําหรับผู้บริโภคสีเขียว โดยเน้นไปที่ผู้บริโภคสี
เขียวเพศหญิง อายุ 25 - 35 ปี และดําเนินการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีสําหรับผู้บริโภคสีเขียวในรูปแบบแบบร่างหรือ
Sketch Design นําผลของการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีสําหรับผู้บริโภคสีเขียวไปประเมินผลการออกแบบจากผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านการออกแบบเครื่องแต่งกาย จํานวน 3 ท่าน แล้วจึงสรุปผลจากการประเมินผลการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีสําหรับ
ผู้บริโภคสีเขียว ในขั้นตอนนี้เป็นการประเมินผลการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีและประเมินแนวทางในการออกแบบเครื่องแต่ง
กายสตรีสําหรับผู้บริโภคสีเขียวที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นอีกด้วย จากผลของการสรุปผลและวิเคราะห์ผลผู้วิจัยได้นําแบบร่างในการ
ออกแบบไปพัฒนาตัดเย็บเป็นเครื่องแต่งกายต้นแบบเพื่อประกอบแบบประเมินการรับรู้ที่มีต่อเครื่องแต่งกายสตรีสําหรับผู้บริโภค
สีเขียวในขั้นตอนต่อไป
3.การประเมินการรับรู้ที่มีต่อเครื่องแต่งกายสตรีสําหรับผู้บริโภคสีเขียว
การประเมินการรับรู้ที่มีต่อเครื่องแต่งกายสตรีสําหรับผู้บริโภคสีเขียว มีวิธีการดําเนินการวิจัย คือ การถ่ายภาพนิ่งของ
เครื่องแต่งกายต้นแบบโดยใช้นางแบบในการนําเสนอเครื่องแต่งกายสตรีสําหรับผู้บริโภคสีเขียว ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ออกแบบโปสเตอร์
โฆษณาเพื่อเป็นเครื่องมือสื่อสารให้แก่ผู้ตอบแบบประเมินอีกด้วย และนําเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินการรับรู้ที่มี
ต่ อ เครื่ อ งแต่ ง กายสตรี สํ า หรั บ ผู้ บ ริ โ ภคสี เ ขี ย วมาปรั บ เป็ น รู ป แบบแบบสอบถามออนไลน์ โดยใช้ แ บบฟอร์ ม ของ
ttps://docs.google.com จากนั้นจึงส่งแบบสอบถามออนไลน์ให้กับกลุ่มตัวอย่างที่ได้ระบุไว้ในข้างต้น สรุปผลจากการประเมิน
การรับรู้ที่มีต่อเครื่องแต่งกายสตรีสําหรับผู้บริโภคสีเขียวและอภิปรายผลการวิจัย

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาจากการวิจัย ผู้วิจัยได้จําแนกตามวัตถุประสงค์ในการวิจัยได้ ดังต่อไปนี้
1.กระบวนการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรี
ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฏีการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรี ทั้งหมด
5 ท่าน ได้แก่ บลู๊ค (Burke, 2011) มาร์ติน (Martin, 2009) ซอร์เจอร์และอูเดล (Sorger& Udale, 2012) และเฟรียม (Fearm,
2010) โดยมีรายละเอียด คือ กระบวนการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรี ประกอบด้วย ขั้นตอนการศึกษาค้นคว้าเป็นขั้นตอนแรก
ของการออกแบบเครื่องแต่งกาย ประกอบด้วย การศึกษาข้อมูลของกลุ่มเป้าหมาย, การศึกษาโครงร่างเงาของเครื่องแต่งกาย,
การกําหนดฤดูกาลของเครื่องแต่งกาย, การศึกษารูปแบบของเครื่องแต่งกาย และการกําหนดระดับที่ตั้งทางการตลาดของเครื่อง
แต่งกาย ขั้นตอนต่อไปคือ ขั้นตอนการออกแบบ ประกอบด้วย การเลือกใช้ผ้า การเลือกใช้สี การกําหนดประเภทของเครื่องแต่ง
กายหรือโอกาสในการสวมใส่ และหลักการออกแบบ ประกอบด้วย สัดส่วน จังหวะ ความกลมกลืน ความสมดุลการเน้นจุดสนใจ
ความแตกต่าง และเอกภาพ และขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรี คือ ขั้นตอนการพัฒนาคอลเล็คชั่น
ของเครื่องแต่งกาย ซึ่งประกอบด้วย การสร้างโครงสร้างเครื่องแต่งกายและการจัดทํา และการทําแบรนด์ดิ่ง เพื่อการจัดจําหน่าย
โดยสรุปผลการศึกษากระบวนการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีเป็นแผนผังได้ดังต่อไปนี้
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กระบวนการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรี
1. ขั้นตอนการศึกษาค้นคว้า
ประกอบด้วย
- ข้อมูลของกลุ่มเป้าหมาย
- โครงร่างเงาของเครื่องแต่งกาย
- ฤดูกาลของเครื่องแต่งกาย
- รูปแบบ/ภาพลักษณ์ของเครื่อง
แต่งกาย
- การกําหนดระดับที่ตั้งทาง
การตลาดของเครื่องแต่งกาย

2. ขั้นตอนการออกแบบ
ประกอบด้วย
- การเลือกใช้ผ้า
- การเลือกใช้สี
- การกําหนดประเภทของเครื่องแต่งกายหรือโอกาสในการสวมใส่
- หลักการออกแบบ ได้แก่ สัดส่วน จังหวะ ความกลมกลืน
ความสมดุล การเน้นจุดสนใจ ความแตกต่าง และเอกภาพ
ผลการออกแบบ

3. ขั้นตอนการพัฒนาคอลเล็คชั่นของเครื่องแต่งกาย ซึ่งประกอบด้วย
- การสร้างโครงสร้างเครื่องแต่งกายและการจัดทํา
- การทําแบรนด์ดิ่งเพื่อการจัดจําหน่าย

ผู้บริโภค/ผู้สวมใส่

ภาพ 1 แผนผังแสดงกระบวนการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรี
2. พฤติกรรมผู้บริโภคกลุ่มสีเขียว
ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลทางการตลาดและข้อมูลด้านพฤติกรรมผู้บริโภคกลุ่มสีเขียว พบว่า โดยส่วนใหญ่แล้วกลุ่ม
ผู้บริโภคกลุ่มนี้จะเรียกว่า ผู้บริโภคสีเขียว เป็นกลุ่มคนที่มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและคํานึงถึงประเด็นปัญหาของสิ่งแวดล้อมผ่าน
การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผู้ที่ใช้ชีวิตโดยการคํานึงถึงสิ่งแวดล้อมไม่เบียดเบียน
สิ่งแวดล้อม เข้าใจ มองหาวิธีการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยินดีจ่ายเงินมากขึ้นให้กับสินค้าและการบริการที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม เพศหญิง มีแนวโน้มที่จะเป็นผู้บริโภคสีเขียวมากกว่าเพศชาย ช่วงอายุ 25 - 35 ปี หรือที่เรียกว่า Generation Y จะ
เป็นวัยที่เป็นผู้บริโภคสีเขียวมากกว่าช่วงวัยอื่นๆ การตลาดสีเขียวเป็นการตลาดที่ใส่ใจคุณภาพของผลิตภัณฑ์ คํานึงถึงผู้ซื้อ คํานึง
ผลกระทบของทุกระบวนการ ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ผู้บริโภคสีเขียวมีการระบุอย่างชัดเจนในเชิงพฤติกรรมการเลือกซื้อและเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์ การแบ่งและจําพวกผู้บริโภคสีเขียวผู้วิจัยเห็นพ้องกับเกณฑ์การแบ่งประเภทของผู้บริโภคสีเขียวงานวิจัยของ แจ็คครัว
ลีน เอ อ้อทแมน (Jacquelyn A. Ottman, 2011 อ้างอิงใน วีระ มานะรวยสมบัติ, 2554) เนื่องจากการแบ่งและจําพวก
ผู้บริโภคสีเขียวตามหลักเกณฑ์นี้ใช้กันอย่างแพร่หลาย ตามทัศนะของแจ็คครัวลีน แบ่งตามแนวคิดของสถาบันวิจัยทางการตลาด
(Natural Marketing Institute: NMI) รัฐเพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา โดยแบ่งกลุ่มผู้บริโภคออกเป็น 5 กลุ่ม ตามระดับความ
เข้มข้นที่มีต่อสิ่งแวดล้อม คือ กลุ่มผู้บริโภค ที่มีวิถีชีวิตซึ่งให้ความสําคัญกับเรื่องสุขภาพและการทดแทนอย่างยั่งยืน (Lifestyles
of Health and Sustainability : LOHAS) กลุ่มผู้บริโภคที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมอยู่บ้างแต่ไม่ถึงกับให้คํามั่นสัญญาว่าจะบริโภคอย่าง
คํานึงถึงสิ่งแวดล้อม (Naturalites), กลุ่มผู้บริโภคตามกระแส (Drifter) เป็นกลุ่มผู้บริโภคที่ตามกระแสสังคม กลุ่มผู้บริโภคที่ไม่ได้
มีความคิดเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง แต่ก็มีส่วนร่วมในบางกิจกรรม (Conventional) และกลุ่มผู้บริโภคที่ไม่สนใจเรื่อง
สิ่งแวดล้อม (Unconcerned) มีพฤติกรรมการใช้ชีวิต ในแต่ละวันที่ไม่ได้คํานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และในประเทศไทยไม่
มีตัวเลขระบุอย่างชัดเจนว่ามีผู้บริโภคสีเขียวจํานวนเท่าใดและจัดอยู่ในประเภทหรือระดับความเข้มข้นที่มีต่อสิ่งแวดล้อมในระดับ
ใด ในส่วนของงานวิจัยนี้ พบว่า ผู้บริโภคสีเขียวที่ตอบแบบประเมินการรับรู้ท่มี ีต่อเครื่องแต่งกายสตรีสําหรับผู้บริโภคสีเขียวส่วน
ใหญ่จะจัดอยู่ในกลุ่มผู้บริโภคที่ไม่ได้มีความคิดเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง แต่ก็มีส่วนร่วมในบางกิจกรรมที่เห็นผลชัดเจน
(Conventional) หรือกลุ่มสีเขียวอ่อน ซึ่งผู้บริโภคกลุ่มนี้ มีความใส่ใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมรองลงมาจากกลุ่มผู้บริโภคสีเขียว โดยมี
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วิถีการดําเนินชีวิตที่เน้นการประหยัด การนํากลับมาใช้ใหม่ และใช้ผลิตภัณฑ์ให้คุ้มค่า แต่โดยส่วนใหญ่แล้วจะไม่ใช้จ่ายในการซื้อ
ผลิตภัณฑ์สีเขียวมากเนื่องจากจะเป็นกลุ่มที่เน้นการประหยัดแต่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
3. แนวทางในการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีสําหรับผู้บริโภคสีเขียว
ผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างแนวทางในการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีสําหรับผู้บริโภคสีเขียว มีการ
วิเคราะห์รายละเอียดของข้อมูลดังตารางต่อไปนี้
ตาราง 1 รายการตรวจสอบและวิเคราะห์กระบวนการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรี

องค์ประกอบ

ผู้แต่ง/ผู้นิยาม
Steven
Fearm
(2010)

Richard &
Jenny
(2012)

1. ขั้นตอนการศึกษาค้นคว้า (Research)
1.1 ประวัติศาสตร์ของเครื่องแต่งกาย
1.2 รายละเอียดของกลุ่มเป้าหมาย

1.3 ฤดูกาล

1.4 เอกลักษณ์

1.5 โครงร่างเงาของชุด
1.6 สไตล์

1.7 ระดับที่ตั้งทางการตลาดของเครื่อง
แต่งกาย
2. ขั้นตอนการออกแบบ (Design)

2.1 ผ้า

2.2 สี

2.3 เนื้อผ้า

2.4 ประเภท
2.5 หลักการออกแบบ
3. ขั้นตอนการพัฒนาคอลเล็คชั่น (Developing collection)
3.1 โครงสร้างเครื่องแต่งกายและการ
จัดทํา

3.2 การจัดทําตราสินค้าและการจัด
จําหน่าย
4. เครื่องแต่งกายสีเขียว
-

Sandra
Burke
(2011)















-






การนํามาใช้ใน
งานวิจัย

-

-













-

จากตาราง 1 พบว่ากระบวนการออกแบบเครื่องแต่งกายมีทั้งสิ้น 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนการศึกษาค้นคว้า ขั้นตอน
การออกแบบและขั้นตอนการพัฒนาคอลเล็คชั่น เพื่อการตัดเย็บและจัดจําหน่าย ในงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยที่มุ่งเน้นการสร้างแนว
ทางการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีสําหรับผู้บริโภคสีเขียว ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และนําหลักการออกแบบเครื่องแต่งกายจากที่ได้
ศึกษาข้อมูลในตารางข้างต้นมาสร้างเป็นแนวทางในการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีสําหรับผู้บริโภคสีเขียวที่เป็นแนวทาง
เฉพาะเจาะจง ประกอบกับหลักการออกแบบเครื่องแต่งกายสีเขียว (Green Fashion) โดยประกอบด้วย
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1. การกําหนดโครงร่างชุด ควรจะเป็นรูปแบบชุดที่สวมใส่สบาย และมีโครงร่างหลวม ไม่รัดรูป ไม่มีการวางซ้อนทับกัน
เป็นชั้น ทั้งนี้ควรสัมพันธ์กับการออกแบบในการใช้ผ้าในการตัดเย็บในจํานวนน้อยไม่สิ้นเปลืองผ้า โดยประเภทเดรสควรจะเป็น
ทรง A- shape ทรง H- shape ทรง I- shape ทรง T- shape ทรง X- shape และทรง Trapeze ส่วนรูปแบบกระโปรงควรจะ
เป็นทรง A-line ทรง Tube Pencil และทรง Mini ส่วนรูปแบบกางเกงควรจะเป็นทรง Straight ทรง Wide leg ทรง Hot
pants และทรง Pegged เป็นต้น
2. การกําหนดฤดูกาลของเครื่องแต่งกาย ไม่ควรอิงกับฤดูกาลหลักหรือที่เรียกว่า Timeless Season ที่สามารถ
ออกแบบ ผลิตและวางจําหน่ายได้ตลอดทั้งปี ผู้บริโภคสามารถสวมใส่ได้ตลอดทั้งปี มีโครงสร้างชุดที่เรียบง่าย สามารถนํามา
ประยุกต์ใช้ด้วยกันหรือสลับสับเปลี่ยน (Mix and match) เพื่อความเหมาะสมและโอกาสในการใช้งาน
3. การกํ า หนดภาพลั ก ษณ์ ท างแฟชั่ น ตามรู ป แบบการใช้ ชี วิ ต ของกลุ่ ม เป้ า หมายควรจะเป็ น ภาพลั ก ษณ์ ที่ ดู เ ป็ น
ธรรมชาติ (Natural Image)
4. การกําหนดระดับที่ตั้งทางการตลาดของเครื่องแต่งกาย ควรจะเป็นระดับกลางหรือเครื่องแต่งกายพร้อมสวมใส่
(Ready-to-wear) เนื่องจากการวิเคราะห์แบรนด์เครื่องแต่งกายสตรีที่มีแนวคิดเป็นเครื่องแต่งกายสีเขียวและมีกลุ่มเป้าหมาย
เดียวกันกับงานวิจัยนี้ที่มีระดับลางหรือเครื่องแต่งกายพร้อมสวมใส่
5. การกําหนดและเลือกผ้าที่ใช้เป็นวัสดุหลักในการตัดเย็บ ควรเป็นผ้าฝ้ายจากเส้นใยฝ้ายจากธรรมชาติและย้อมสีด้วย
สีธรรมชาติที่เป็นงานหัตถกรรมท้องถิ่นของประเทศไทย นอกจากจะไม่เป็นอันตรายต่อผู้สวมใส่ ช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดกับ
สิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิตผ้าแล้วการเลือกใช้ผ้าทอที่เป็นผ้าทอพื้นถิ่นเป็นงานหัตถกรรมของคนไทยจะเป็นการกระจาย
รายได้ให้สู่ท้องถิ่นอีกด้วย
6. การเลือกใช้สี ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎีภาพลักษณ์ของชิเกโนบุ (Shigenobu Kobayashi, 1998) โดยภาพลักษณ์ที่สื่อ
ถึงผู้บริโภคสีเขียว ได้แก่ ภาพลักษณ์ที่เป็นธรรมชาติ (Natural Image) เครื่องแต่งกายที่มีภาพลักษณ์ที่ดูเป็นธรรมชาติจะปรากฏ
ออกมาในรูปแบบรูปทรงของชุด สี โครงร่าง วัสดุตกแต่ง ดังนั้นสีของเครื่องแต่งกายที่สื่อถึงความเป็นธรรมชาติเพื่อสะท้อน
ภาพลักษณ์ผู้บริโภคสีเขียว ควรใช้โทนสีธรรมชาติ ได้แก่ สีเบจ สีเทาอ่อน และสีเขียวหยก เป็นต้น
7. การกําหนดประเภทของเครื่องแต่งกายหรือโอกาสในการสวมใส่ของเครื่องแต่งกาย ควรไม่ระบุหรือจํากัดว่าเป็น
เครื่องแต่งกายชนิดใด แต่ออกแบบให้เครื่องแต่งกายสตรีสําหรับผู้บริโภคสีเขียวสามารถสวมใส่ได้หลากหลายโอกาสเป็นการเพิ่ม
โอกาสในการสวมใส่ ลดอัตราการซื้อเครื่องแต่งกายของผู้บริโภคได้
8. ในขั้นตอนการตัดเย็บเครื่องแต่งกาย ควรกําหนดขนาดของเครื่องแต่งกายตามขนาดมาตรฐานของสตรี ได้แก่
ขนาด XL L M และ S ทั้งนี้ควรคํานึงการจัดทําแพทเทิร์นที่ใช้ผ้าจํานวนน้อยเป็นการลดการใช้ผ้าในการตัดเย็บ (Reduce) แต่
ยังคงความเหมาะสมของชุด ความสุภาพ และสามารถสวมใส่ได้จริงในชีวิตประจําวันอีกด้วย ในส่วนของการตัดเย็บเครื่องแต่ง
กายสตรีสําหรับผู้บริโภคสีเขียวควรมีมาตรฐาน ประณีต เรียบร้อย มีคุณภาพดีกว่าราคา
9. การเพิ่มรายละเอียดให้กับเครื่องแต่งกายสตรีสําหรับผู้บริโภคสีเขียว ควรจะใช้เทคนิคการตัดเย็บโดยไม่ใช้ซิป แต่ใช้
วิธีการผูกแทน เช่น ผูกโบว์บริเวณคอเสื้อด้านหลังหรือออกแบบกางเกงและกระโปรงควรเป็นยางยืดด้านหลังแทนการใช้ซิป
นอกจากจะทําให้สวมใส่สบายแล้ว ยังเอื้อให้คนรูปร่างหรือขนาดเอวที่มีขนาดแตกต่างกันสวมใส่ได้ เช่น ผู้ที่มีขนาดรูปร่างไซด์เอ็ม
(Size M) และขนากรูปร่างไซด์เอล (Size L) ก็สามารถสวมใส่ได้
10. การกําหนดราคา ผู้วิจัยได้วิเคราะห์กลยุทธ์ทางการตลาดจากแบรนด์แฟชั่นสีเขียวทั้งหมด 3 แบรนด์ และได้สรุป
ด้านราคาเพื่อจัดจําหน่ายโดยเฉลี่ยควรอยู่ที่ 1,000 - 2,500 บาทต่อชิ้น
11. ประเด็น สํ า คัญ ของการออกแบบเครื่อ งแต่ง กายสตรีสําหรับ ผู้บ ริ โ ภคสีเขียวควรคํา นึง ถึ ง ปัจ จัยสํา คัญ ของการ
ออกแบบเครื่องแต่งกายสีเขียวเป็นหลักสําคัญในการเลือกใช้วัสดุในการตัดเย็บที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคํานึงถึงสุขภาพผู้สวม
ใส่
12. การนําเสนอเครื่องแต่งกายสตรีสําหรับผู้บริโภคสีเขียวสู่กลุ่มเป้าหมายหรือผู้อื่นที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย ควรมีการ
สื่อสารกับผู้บริโภค โดยการสร้างเรื่องราว ความเป็นมา วิธีการผลิตผ้าที่เป็นวัสดุหลักในการตัดเย็บและวิธีการตัดเย็บเครื่องแต่ง
กาย ผ่านการเล่าเรื่องราว เช่น การโฆษณา การจัดทําโปสเตอร์ประกาศ สื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น จะเป็นการสื่อสารให้ผู้บริโภค
เข้าใจ รู้จักจะสามารถทําให้ผู้บริโภคมีความเข้าใจที่มาของเครื่องแต่งกายและแบรนด์ได้เป็นอย่างดี โดยมีรายละเอียดตาม
แผนภาพต่อไปนี้
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แนวทางในการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีสําหรับผู้บริโภคสีเขียว
2. ขั้นตอนการออกแบบ ประกอบด้วย
- ผ้า : ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ ไม่มีการใช้ซับใน ไม่ใช้ซิป และวัสดุ
ตกแต่งที่เป็นอันตรายต่อผู้สวมใส่
- สี : โทนสีธรรมชาติที่สื่อถึงภาพลักษณ์ของผู้บริโภคสีเขียว ได้แก่ สี
เทา สีเบจ และสีเขียวแก่ เป็นต้น
- ประเภท : ไม่ระบุประเภทแต่ควรใส่ได้หลากหลายโอกาส
- รายละเอียดเพิ่มเติม : ใช้กระดุมไม้แทนกระดุมพลาสติกหรือกระดุม
โลหะ ใช้การผูก ยางยืดแทนการใช้ซิปและทําให้เกิดความสบายใน
การสวมใส่

1. ขั้นตอนการศึกษาค้นคว้า ประกอบด้วย
- กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริโภคสีเขียว เพศหญิง อายุ 25-35 ปี มีกําลัง
การซื้อ มี Lifestyle Eco-friendly
- โครงร่างเงา: โครงร่างเงาหลวม เรียบง่าย ไม่ซับซ้อน
- ฤดูกาล: Timeless season (No season)
- ภาพลักษณ์ : Naturel image
- การกําหนดระดับที่ตั้งทางการตลาด : ระดับกลาง หรือ Readyto-wear

3. ขั้นตอนการพัฒนาคอลเล็คชั่นของเครื่องแต่งกาย ซึ่งประกอบด้วย
- การตัดเย็บ : ตัดเย็บด้วยคุณภาพ มีมาตรฐาน มีการจัดการด้านกระบวนการตัดเย็บที่มีการลด (Reduce) การ
กระจายรายได้อย่างเป็นธรรม
- การทําแบรนด์ดิ่งเพื่อการจัดจําหน่าย : ราคา 1,000 – 2,500 บาทต่อชิ้น และมีการทําโปสเตอร์โฆษณาเพื่อ
สื่อสารถึงผู้บริโภค

ผู้บริโภค
ผู้สวมใส่

ภาพ 2 แผนผังแสดงแนวทางในการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีสําหรับผู้บริโภคสีเขียว
4. การออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีสําหรับผู้บริโภคสีเขียว
เมื่อได้แนวทางในการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีสําหรับผู้บริโภคสีเขียว ผู้วิจัยได้ออกแบบเครื่องแต่งกายสตรี
สําหรับผู้บริโภคสีเขียวตามแนวทางที่สร้างขึ้นในรูปแบบแบบร่าง ทั้งหมด 1 คอลเล็กชั่น ประกอบด้วยชุด 6 ชุด โดยเครื่องแต่ง
กายสตรีทั้งหมดสามารถสลับสับเปลี่ยนหรือผสมผสานกันระหว่างชุด ได้มากกว่า 20 ชุด ดังภาพต่อไปนี้

ภาพ 3 แบบร่างเครื่องแต่งกายสตรีสําหรับผู้บริโภคสีเขียว
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ภาพ 4 แบบร่างเครื่องแต่งกายสตรีสําหรับผู้บริโภค สีเขียวที่นํามาสลับสับเปลี่ยนหรือผสมผสานกันระหว่างชุด
ผู้วิจัยได้นําผลการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีสําหรับผู้บริโภคสีเขียวไปประเมินผลการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรี
สําหรับผู้บริโภคสีเขียว โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านสาขาที่เกี่ยวข้อง 3 ท่าน โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.99) เมื่อพิจารณา
แต่ละด้านพบว่า ความเหมาะสมระดับมากที่สุด ได้แก่ วัตถุประสงค์ของการออกแบบเครื่องแต่งกาย ( ̅ = 4.67) รองลงมาคือ
โอกาสในการสวมใส่เครื่องแต่งกาย ( ̅ = 4.33) ซึ่งมีความเหมาะสมเท่ากันกับราคาของเครื่องแต่งกาย และความเป็นไปได้ในการ
ตัดเย็บ ( ̅ = 4.33) ผู้วิจัยพบว่า ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่มีประเด็นคล้ายเคียงกัน คือ ควรเพิ่มลวดลายบน
เครื่องแต่งกายสตรีสําหรับผู้บริโภคสีเขียว จะทําให้เครื่องแต่งกายมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
5. การตัดเย็บเครื่องแต่งกายต้นแบบ
ผู้วิจัยได้นําแบบร่างในการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีสําหรับผู้บริโภคสีเขียว ปรึกษากับช่างผู้ชํานาญการในการตัดเย็บเครื่อง
แต่งกายสตรี และได้ตัดเย็บเครื่องแต่งกาย ทั้งหมด 1 คอลเล็กชั่น ประกอบด้วยชุด 6 ชุด และนําเครื่องแต่งกายสตรีสําหรับ
ผู้บริโภคสีเขียวมาถ่ายแบบหรือถ่ายภาพนิ่งเมื่อพิจารณาตามความเหมาะสมในการสวมใส่ ผู้วิจัยนําเครื่องแต่งกายสตรีทั้งหมดมา
สลับสับเปลี่ยนหรือผสมผสานกันระหว่างชุดได้ 12 ชุด
ดังภาพต่อไปนี้

134

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560
_________________________________________________________________________________________

ภาพ 5 เครื่องแต่งกายสตรีสําหรับผู้บริโภคสีเขียว

ภาพ 6 เครื่องแต่งกายสตรีสําหรับผู้บริโภคสีเขียวที่นํามาสลับสับเปลี่ยนหรือผสมผสานกันระหว่างชุด
6. การประเมินการรับรู้ที่มีต่อเครื่องแต่งกายสตรีสําหรับผู้บริโภคสีเขียว
ในขั้นตอนนี้เป็นการเก็บรวบรวมผลการประเมินการรับรู้จากผู้บริโภคทั่วไป โดยผู้วิจัยได้ทําการถ่ายภาพแฟชั่น
ประกอบแบบประเมินซึ่งเป็นแบบประเมินผ่านทางออนไลน์ โดยผู้วิจัยได้เขียนคําอธิบายและออกแบบโปสเตอร์ประกอบงาน
ออกแบบเป็นการสร้างความเข้าใจกับผู้ตอบแบบสอบถาม เพราะผู้วิจัยไม่สามารถระบุหรือเจาะจงให้ผู้ตอบแบบประเมินที่เป็น
ผู้บริโภคสีเขียวได้ ดังนั้น การให้ข้อมูลเบื้องต้น ที่มา วัตถุประสงค์ รายละเอียดของเครื่องแต่งกาย ผ่านทางโปสเตอร์แสดงภาพ
แฟชั่นจะทําให้ผู้ประเมินสามารถรับรู้และเข้าใจที่มาของเครื่องแต่งกายมากขึ้น
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ภาพ 7 โปสเตอร์แสดงภาพแฟชั่น
ผู้วิจัยสรุปผลของการตอบแบบประเมินได้ดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน พบว่า จากผู้ตอบแบบประเมิน จํานวน 121 คน ผู้ตอบแบบประเมินเป็นเพศ
หญิงมากกว่าเพศชาย (เพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 86.8) ด้านอายุผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 25 - 35 คิดเป็นร้อยละ
81.81 ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 59.5 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเจ้าของ
กิจการ ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 20.7 และในส่วนของรายได้ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 10,000 - 20,000 บาทต่อเดือน คิด
เป็นร้อยละ 44.6
2. ประเด็นผู้บริโภคสีเขียว พบว่า ผู้ตอบแบบเป็นผู้บริโภคสีเขียวมากกว่าผู้ที่ไม่ใช่ผู้บริโภคสีเขียว ผู้บริโภคสีเขียวคิด
เป็นร้อยละ 70.2 ในส่วนนี้เพศหญิงจะเป็นผู้บริโภคสีเขียวมากกว่าเพศชายเมื่อเทียบกับอัตราส่วน ผู้ตอบแบบประเมินแยกตาม
เพศ เพศหญิงเป็นผู้บริโภคสีเขียวคิดเป็นร้อยละ 70.2
3. ประเด็นระดับความเข้มข้นของผู้บริโภคสีเขียวที่มีต่อสิ่งแวดล้อม (Green Level) พบว่าจากผู้ตอบแบบประเมิน
ทั้งหมด 121 คน เป็นผู้บริโภคสีเขียว จํานวน 85 คน โดยส่วนใหญ่เป็นผู้บริโภคสีเขียวในระดับความเข้มข้นที่มีต่อสิ่งแวดล้อมอยู่
ในระดั บ สี เ ขี ย วอ่ อ นหรื อ กลุ่ ม ผู้ บ ริ โ ภคที่ ไ ม่ ไ ด้ มี ค วามคิ ด เรื่ อ งสิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งจริ ง จั ง แต่ ก็ มี ส่ ว นร่ ว มในบางกิ จ กรรม
(Conventional) คิดเป็นร้อยละ 45.88
4. ผลการประเมินการรับรู้ที่มีต่อเครื่องแต่งกายสตรีสําหรับผู้บริโภคสีเขียว ข้อมูลในส่วนนี้จะวัดระดับการรับรู้ของ
ผู้ตอบแบบประเมิน โดยเกณฑ์การประเมินจะหาความเหมาะสม ทัศนคติของผู้ตอบแบบประเมิน ผลของการประเมินการรับรู้นี้ได้
จากการเก็บข้อมูลจากผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด 121 คน โดยไม่ได้แยกประเมินเป็นกลุ่มผู้บริโภคสีเขียวหรือไม่ใช่ผู้บริโภคสี
เขียว แต่จะใช้ชุดคําถามในการประเมินข้อคําถามเดียวกัน เป็นการประเมินการรับรู้ในประเด็นและองค์ประกอบของเครื่องแต่ง
กายสตรีสําหรับผู้บริโภคสีเขียวโดยรวม โดยมีรายละเอียด คือ ด้านความเหมาะสมในประเด็นการรับรู้ที่มีต่อเครื่องแต่งกายสตรี
สําหรับผู้บริโภคสีเขียว โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.21) เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ความเหมาะสมระดับมากที่สุดคือ ด้าน
ความปลอดภัยในการสวมใส่ ปลอดภัยทั้งสุขภาพ และไม่มีวัสดุที่เป็นอันตราย ( ̅ = 4.42) รองลงมาคือ เรื่องของการสื่อถึงแรง
บันดาลใจในการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรี ได้แก่ ใบไม้ที่เป็นส่วนหนึ่งในธรรมชาติ ( ̅ = 4.29) รองลงมาคือ เครื่องแต่งกายสตรี
สามารถสวมใส่ได้หลายโอกาส (Dual-Function design) มีระดับการรับรู้ในระดับความเหมาะสมเท่ากันกับ ด้านการสวมใส่
สบายและไม่ยุ่งยาก ( ̅ = 4.28)
5. ผลของการตอบแบบสอบถามในเรื่องการเลือกสวมใส่เครื่องแต่งกายที่ผู้วิจัยออกแบบ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วน
ใหญ่เลือกสวมใส่เครื่องแต่งกายที่ผู้วิจัยออกแบบ คิดเป็นร้อยละ 81 เมื่อระบุกลุ่มผู้ตอบแบบประเมินเป็นกลุ่มผู้บริโภคสีเขียวและ
ไม่ใช่ผู้บริโภคสีเขียว พบว่าผู้บริโภคสีเขียวจะเลือกสวมใส่เครื่องแต่งกายสตรีที่ผู้วิจัยออกแบบ คิดเป็นร้อยละ 76.53 ผู้บริโภคสี
เขียวแต่เลือกสวมใส่คิดเป็นร้อยละ 23.48
6. ผลของการตอบแบบสอบถามในเรื่องการเลือกซื้อเครื่องแต่งกายที่ผู้วิจัยออกแบบ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วน
ใหญ่เลือกซื้อเครื่องแต่งกายที่ผู้วิจัยออกแบบ คิดร้อยละ 63 เมื่อระบุกลุ่มผู้ตอบแบบประเมินเป็นกลุ่มผู้บริโภคสีเขียวและไม่ใช่
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_________________________________________________________________________________________
ผู้บริโภคสีเขียว ส่วนใหญ่ผู้บริโภคสีเขียวจะเลือกซื้อเครื่องแต่งกายสตรีที่ผู้วิจัยออกแบบ คิดเป็นร้อยละ 76.53 ผู้ที่ไม่ใช่ผู้บริโภคสี
เขียวแต่เลือกซื้อคิดเป็นร้อยละ 23.47

อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีสําหรับผู้บริโภคสีเขียว สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้
1. ผ้าในการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรี ผู้วิจัยพบว่า ผ้าเป็นองค์ประกอบสําคัญของเครื่องแต่งกายสตรี โดยการ
กําหนดชนิดผ้าที่จะนํามาตัดเย็บเป็นเครื่องแต่งกายสตรีนั้นควรมีการศึกษาคุณสมบัติ การผลิตเพื่อการจัดทําแพทเทิร์นตัดเย็บ
เครื่องแต่งกายให้เหมาะสมกับผลการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรี โดยที่ริชาร์ตและเจนนี่ (Richard and Jenny, 2012) ก็กล่าว
สอดคล้องกับงานวิจัยนี้ว่า นักออกแบบเครื่องแต่ง กายหรือดีไซด์เนอร์จําเป็นต้องศึกษาและเข้าใจในเอกลักษณ์ สรรพคุณ
ลักษณะเด่นเฉพาะตัวของแต่ละชนิดผ้า การเลือกชนิดผ้าที่เหมาะสมกับการตัดเย็บเครื่องแต่งกายที่ออกแบบจะสามารถช่วยให้
การพัฒนาคอลเล็คชั่นเสร็จได้อย่างสมบูรณ์แบบและมีความสวยงาม
2. สีของเครื่องแต่งกายสตรี ผู้วิจัยพบว่า สีของเครื่องแต่งกายสตรีเป็นจุดแรกที่ผู้อื่นจะมองและทําความเข้าใจต่อ
บุคลิกของสตรีที่สวมใส่เครื่องแต่งกายนั้น ๆ ดังนั้นการเลือกใส่สีของเครื่องแต่งกายควรเลือกออกแบบให้สะท้อนภาพลักษณ์ของผู้
สวมใส่ที่สุด สอดคล้องกับจารุพรรณ พร้อมปรุง (2543) นิยามเรื่องสีเป็นสิ่งแรกที่สร้างความประทับใจให้กับผู้พบเห็นและสร้าง
อารมณ์หรือความรู้สึกต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วกว่าองค์ประกอบอื่นๆ บนตัวเสื้อ ดังนั้นการเลือกใช้สีที่เหมาะสมในการออกแบบ
เครื่องแต่งกายสตรีให้มีความเหมาะสมกับคนที่จะสวมใส่ จะสามารถสร้างความประทับใจ ส่งเสริมบุคลิกภาพ และสามารถตอบ
โจทย์ความต้องการของผู้สวมใส่ได้
3. กลุ่มเป้าหมายในการออกแบบและทางธุรกิจ ผู้วิจัยตั้งกลุ่มเป้าหมายหลักในงานวิจัยและการออกแบบแบบร่าง
เครื่องแต่งกายสตรี คือ ผู้บริโภคสีเขียว เพศหญิง อายุ 25-35 ปี จากการศึกษาปัจจัยในการเลือกใช้และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
ในชีวิตประจําวันของกลุ่มเป้าหมาย ส่วนใหญ่เลือกใช้และเลือกซื้อสินค้าสีเขียว สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วิทยาลัยการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหิดล (2556) ที่ทําการวิจัยทางการตลาดของเรื่อง The Green shopper ในประเทศไทย ผลการวิจัยปรากฏว่า
ผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคสีเขียวเลือกใช้มากที่สุดคือผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัวที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ เครื่องแต่ง
กาย กระเป๋า เป็นต้น
4. การเลือกใช้ผ้าหรือวัสดุในการตัดเย็บ ผู้วิจัยเห็นควรว่าผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติที่ทอจากงานหัตถกรรมพื้นถิ่นของ
คนไทย เพราะในแต่ละภาคของประเทศไทยมีกลุ่มงานหัตถกรรมที่ทําผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติที่ตรงประเด็นด้านความมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ดังนั้นการนํามาพัฒนาตัดเย็บเป็นเครื่องแต่งกายสตรีสําหรับผู้บริโภคสีเขียวจะทําให้ผู้บริโภคสีเขียวมีความพึงพอใจ
ชื่นชอบและเลือกสวมใส่ เลือกซื้อ เพราะส่วนใหญ่แล้วผู้หญิงจะชื่นชอบผ้าฝ้าย ที่ได้จากเส้นใยธรรมชาติมากที่สุด สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยเชิงสํารวจของคอตตอน ยูเอสเอ (Cotton USA., 2554) ได้ทําการสํารวจในโครงการวิจัยชื่อว่า “COTTON USA
Mark Tracking Survey 2554” โดยสํารวจทัศนคติและพฤติกรรมต่อการซื้อสินค้าประเภทเสื้อผ้าของผู้บริโภคชาวไทย พบว่า
กลุ่มผู้หญิงวัยทํางานในช่วงอายุ 25-45 ปี ยินดีที่จะจ่ายเงินเพิ่มขึ้นเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จะ
นิยมซื้อเครื่องแต่งกายและสิ่งทอที่ใช้ภายในบ้านที่ทําจากผ้าฝ้ายแท้จากเส้นใยธรรมชาติ ทั้งนี้ การกําหนดให้ผ้าที่จะนํามาตัดเย็บ
เครื่องแต่งกายสตรีสําหรับผู้บริโภคสีเขียวยังเป็นการเพิ่มมูลค่าเพิ่มส่งผลให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยอีกด้วย
5. ขั้นตอนการตัดเย็บเครื่องแต่งกายสตรีสําหรับผู้บริโภคสีเขียว ประเด็นการตัดเย็บเครื่องแต่งกายมีการจัดทํา
แพทเทิร์นในการตัดเย็บที่ใช้ผ้าจํานวนน้อย เป็นการลดการใช้ผ้าในการตัดเย็บ สอดคล้องกับ อลาสเทียร์ (Alustair, 2006) ที่
กล่าวถึงหนึ่งในองค์ประกอบของหลักการออกแบบ “Green – Clothing” คือ “Green - Clothing Modular system for
reuse of components.” ซึ่งหลักการมีการลดการใช้วัตถุดิบหรือวัสดุในการผลิตเครื่องแต่งกายนั้น ๆ จะเป็นการประหยัด
พลังงานอีกด้วย
6. ภาพลักษณ์ของเครื่องแต่งกายสตรีสําหรับผู้บริโภคสีเขียว ควรออกแบบให้ภาพลักษณ์ที่ดูเป็นธรรมชาติ
เนื่องจากสื่อถึงผู้บริโภคสีเขียว ส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความชื่นชอบ เลือกสวมใส่และเลือกซื้อในที่สุด สอดคล้องกับ Lancaster
and Reynolds (2005) กล่าวว่าคนจะซื้อสินค้าที่ตรงกับภาพลักษณ์ของตนเอง เพื่อปกป้องหรือตอกย้ําภาพลักษณ์นั้นของตัวเอง
อีกด้วย ส่วน Kaman (2008) กล่าวว่าผู้บริโภคสีเขียวมีการเลือกซื้อสินค้าสีเขียวเนื่องจากการห่วงภาพลักษณ์ของตนเอง
ในประเด็นที่เป็นคนรักและใส่ใจในด้านสิ่งแวดล้อม
7. การประเมินการรับรู้ที่มีต่อเครื่องแต่งกายสตรีสําหรับผู้บริโภคสีเขียว ขั้นตอนนี้เป็นการเก็บรวบรวมผลการ
ประเมินการรับรู้ที่มีต่อเครื่องแต่งกายสตรีสําหรับผู้บริโภคสีเขียว โดยผู้วิจัยได้ทําการถ่ายภาพแฟชั่นประกอบแบบประเมิน โดย
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_________________________________________________________________________________________
การประเมินการรับรู้ผ่านทางออนไลน์ ผู้วิจัยได้เขียนคําอธิบายและออกแบบโปสเตอร์ประกอบงานออกแบบ ทั้งหมด 3 โปสเตอร์
ออกแบบให้มีการออกแบบโปสเตอร์ที่แสดงถึงการเข้าไปอยู่ในธรรมชาติ โดยที่ได้นําภาพใบไม้มาประกอบในการออกแบบอีก
ด้วย เป็นการดึงอารมณ์และความรู้สึกของผู้ตอบแบบประเมิน ทั้งนี้เพื่อส่งผลให้ผู้ตอบแบบประเมินมีทัศนคติที่ดีต่อผลิตภัณฑ์ที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เปิดใจยอมรับข้อมูล และมีแนวโน้มในการเลือกสวมใส่/เลือกซื้อในที่สุด สอดคล้องกับ เชนและลัว
(Chan and Lau, 2000) ที่กล่าวว่า การมุ่งเน้นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ (Orientation Man-Nature) และ
ความรู้สึกเกี่ยวพันของผู้บริโภคต่อสิ่งแวดล้อม (Ecological Feeling) จะส่งผลผ่านไปยังพฤติกรรมการซื้อในปัจจุบัน และจําทํา
ให้ผู้บริโภคมีความตั้งใจที่จะซื้อ (Green Purchase Intention) ผลิตภัณฑ์สีเขียว ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่รับรู้ถึงประเด็น
ที่เครื่องแต่งกายสตรีนั้นมีความปลอดภัยในการสวมใส่และไม่มีวัสดุที่เป็นอันตราย ( ̅ = 4.42) โดยผู้วิจัยได้อธิบายประกอบการ
นําเสนอโปสเตอร์ที่มีคําเฉพาะ (Keyword) ที่สื่อถึงประเด็นความปลอดภัยต่อผู้ประเมิน ส่งผลให้ผู้ประเมินมีการรับรู้และเข้าใจ
ในประเด็นนี้ เพราะว่าเครื่องแต่งกายที่ผู้วิจัยออกแบบนั้นปลอดภัยจริงๆ และไม่มีสารพิษ เป็นการอธิบายให้ผู้ที่พบเห็นเข้าใจ
สอดคล้องกับหลักการออกแบบเครื่องแต่งกายสีเขียวของ อลาสเทียร์ (Alustair, 2006) ได้กล่าวว่าในประเด็น Avoidance of
Toxic Substances นั้นควรหลีกเลี่ยงวัตถุดิบหรือวัสดุที่มีสารพิษมาผลิตเป็นเครื่องแต่งกายและคํานึงถึงสุขภาพผู้สวมใส่เป็นหลัก
ดังนั้นเครื่องแต่งกายสตรีสําหรับผู้บริโภคสีเขียวในการวิจัยครั้งนี้สามารถสื่อให้ผู้พบเห็นรับรู้ว่ามีความปลอดภัยในการสวมใส่และ
ไม่มีวัสดุที่เป็นอันตราย
8. การเลือกสวมใส่เครื่องแต่งกายของกลุ่มเป้าหมายของงานวิจัย จากการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคสีเขียวเลือกสวมใส่
เครื่องแต่งกายสตรีที่ผู้วิจัยออกแบบ เพราะมีความชื่นชอบในประเด็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่แล้ว สอดคล้องกับแองเจล่า
(Angela, 2001) ที่ว่า ความห่วงใยสิ่งแวดล้อมเป็นตัวกําหนดสําคัญที่ทําให้ผู้บริโภคสีเขียวมีทัศนคติและความตั้งใจจะซื้อหรือ
บริโภคสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และคิดว่าเครื่องแต่งกายเหมาะสมกับตนเอง เป็นสไตล์ของตนเองอยู่แล้ว สอดคล้องกับ
จอร์ด (George, 1978) ที่กล่าวถึงภาพลักษณ์ที่แท้จริง (Actual Self-Image) มีผลต่อความตั้งใจจะซื้อยิ่งภาพลักษณ์ของสินค้า
สอดคล้องกับภาพลักษณ์ของผู้บริโภคยิ่งมีผลต่อความตั้งใจจะซื้อสินค้ามากขึ้น ส่วนผู้ที่ไม่ใช่ผู้บริโภคสีเขียว เลือกสวมใส่เครื่อง
แต่งกายสตรีที่ผู้วิจัยออกแบบ เนื่องจากเครื่องแต่งกายสตรีนั้นมีความสวยงามและดีอีกด้วยในประเด็นช่วยสิ่งแวดล้อม สอดคล้อง
กับอนุวัต สงสม (2555) ที่กล่าวถึงตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ ได้แก่ ทัศนคติที่ดีของคนนั้นเกี่ยวกับเรื่องของ
สิ่งแวดล้อม และอยากลองเปลี่ยนการแต่งตัวดู เผื่อจะเป็นประโยชน์บ้าง ซึ่งประเด็นนี้ วิภาวี กลําพบุตร (2553) ได้กล่าว
สอดคล้องไว้ว่าการบริโภคสินค้าของคน คือการสื่อสารรูปแบบหนึ่งเกี่ยวกับตนเองผ่านการซื้อสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อม และคิดว่าจะ
ช่วยสนับสนุนภาพลักษณ์ของตนเองในด้านสิ่งแวดล้อมและเป็นที่ยอมรับของสังคมอีกด้วย
ผู้บริโภคสีเขียวที่ไม่เลือกสวมใส่เครื่องแต่งกายสตรีที่ผู้วิจัยออกแบบโดยส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า เครื่องแต่งกายที่
ออกแบบไม่เหมาะสมกับตนเองใส่แล้วจะดูแก่ ผู้วิจัยพบว่าตัวแปรด้านอายุ มีผลทําให้ผู้บริโภคสีเขียวไม่เลือกสวมใส่เครื่องแต่ง
กายที่ผู้วิจัยออกแบบ เห็นได้จาก เหตุผลของผู้ตอบแบบประเมินที่เป็นผู้บริโภคสีเขียวแต่ไม่เลือกสวมใส่นั้นอยู่ในช่วงอายุ 15 - 24
ปี นอกจากนี้ยังมีผู้ตอบแบบประเมินที่เป็นผู้บริโภคสีเขียวที่มีอายุอยู่ในช่วงอายุ 36 - 45 ปี ไม่เลือกสวมใส่โดยให้เหตุผลว่าเครื่อง
แต่งกายดูวัยรุ่นเกินไปไม่เหมาะกับตนเอง จากการที่ผู้ที่ไม่ใช่บริโภคสีเขียวที่ไม่เลือกสวมใส่เครื่องแต่งกายสตรีที่ผู้วิจัยออกแบบ
โดยส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า เครื่องแต่งกายสตรีไม่เหมาะกับตนเอง สอดคล้องกับสคิฟฟ์แมน (Schiffman, 2008) ที่กล่าวว่า
ผู้บริโภคจะพยายามรักษาภาพลักษณ์ของตนเองโดยผ่านการเลือกซื้อสินค้าที่เชื่อว่า มีภาพลักษณ์สอดคล้องกับตนเอง โดย
หลีกเลี่ยงสินค้าที่ไม่ตรงกับภาพลักษณ์ของตนเองจากผลการวิจัยข้างต้นผู้ที่ไม่ใช่ผู้บริโภคสีเขียวมีแนวโน้มที่จะเลือกสวมใส่และ
เลือกซื้อเครื่องแต่งกายที่ผู้วิจัยออกแบบ กล่าวได้ว่าเมื่อผู้ที่ไม่ใช่ผู้บริโภคสีเขียวมีความคิดที่จะสวมใส่หรือจะซื้อเครื่องแต่งกายที่
เป็นเครื่องแต่งกายสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พวกเขาเหล่านั้น ก็มีแนวโน้มที่จะเป็นผู้บริโภคสีเขียวได้ในอนาคต อีกทั้ง
ทัศนคติของผู้ที่ไม่ใช่ผู้บริโภคสีเขียวที่มีต่อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่แล้วเป็นด้านบวก ดังนั้นจึงมีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อเครื่องแต่งกายที่ผู้วิจัยได้ออกแบบนั้นเป็นทัศนคติที่ดี ส่งผลให้เห็นได้ว่ากลุ่มคนเหล่านี้ ยังมีจิตสํานึกในเรื่องการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และยังชื่นชอบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

138

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560
_________________________________________________________________________________________

ข้อเสนอแนะ
1.ประโยชน์เชิงประยุกต์ใช้กับการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Implications for Product Design)
การนําผลจากการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงการออกแบบผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1) จากผลของงานวิจัยด้านประเด็นการรับรู้
ที่มีความเหมาะสมมากที่สุดคือ มีความปลอดภัยในการสวมใส่และไม่มีวัสดุที่เป็นอันตราย ส่งผลให้ผู้ตอบแบบประเมินมีความ ชื่น
ชอบและเลือกสวมใส่ เลือกซื้อเครื่องแต่งกายที่ผู้วิจัยออกแบบ ดังนั้นนักออกแบบควรคํานึงถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ในแต่ละ
สาขาให้มีการใช้งานที่ปลอดภัย ไม่ใช้วัสดุที่เป็นอันตรายในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์นั้นๆ ในด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายควรไม่
มีสิ่งแหลมคม ไม่มีสารเคมีเจือปนในเครื่องแต่งกาย จะส่งผลดีต่อผู้บริโภค เมื่อผลิตภัณฑ์นั้นดี ปลอดภัย สวยงาม มีประโยชน์ จะ
ทําให้บริโภคตัดสินใจเลือกใช้ เลือกซื้อผลิตภัณฑ์นั้นๆ ได้ 2) นักออกแบบควรนําวิธีการวิเคราะห์และกําหนดกรอบแนวทางใน
การออกแบบของวิจัยนี้ไปประยุกต์ใช้กับการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ไม่เพียงแต่ออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีสําหรับผู้บริโภคสี
เขียวเท่านั้น 3) ผู้บริโภคสีเขียวมีความชื่นชอบเครื่องแต่งกายที่ผู้วิจัยออกแบบ ดังนั้นแนวทางในการออกแบบนี้ นักออกแบบ
สามารถนําไปต่อยอดเป็นเครื่องแต่งกายสตรีสําหรับผู้บริโภคสีเขียวเพื่อการจัดจําหน่ายได้ และสามารถประยุกต์เพื่อออกแบบ
เครื่องแต่งกายเพื่อผู้บริโภคสีเขียวหรือกลุ่มอื่นๆ หรือมีช่วงอายุที่แตกต่างจากงานวิจัยนี้ เช่น ผู้บริโภคสีเขียว เพศชาย อายุ 25 –
35 ปี ผู้บริโภคที่อาศัยในเมืองหลวงเพศหญิง อายุ 35 - 45 ปี ผู้บริโภคสีเขียว เพศหญิง อายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป เป็นต้น ทั้งนี้
การประยุกต์ใช้แนวทางในการออกแบบของงานวิจัยนี้ควรขึ้นอยู่กับความเหมาะสม นักออกแบบควรศึกษาข้อมูลเชิงลึกของ
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ รูปแบบการใช้ชีวิต เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ รายได้ต่อเดือน ภาพลักษณ์หรือสไตล์ที่เหมาะสม รสนิยม
ของการบริโภค รสนิยมของที่อยู่อาศัย กิจกรรมในชีวิตประจําวัน เป็นต้น
2. ประโยชน์เชิงประยุกต์ใช้กับธุรกิจในด้านการตลาด (Implications for Business)
การนําผลจากการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงการตลาด ได้แก่ 1) ผลการวิจัยพบว่า ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ส่วนใหญ่มีราคาสูง แต่ผู้บริโภคสีเขียวก็ยังนิยมเลือกซื้อสินค้าเหล่านั้น ดังนั้นการเจาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้บริโภคสีเขียวทั้งเพศ
หญิ ง และเพศชาย จะทํ า ให้ส ามารถขายสิน ค้า ได้ ใ นราคาที่ค่ อนข้า งสู ง และเป็ น การสร้ า งกํา ไรจากผลิต ภัณ ฑ์ที่ เป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อมในระยะยาว แม้กระทั่งการเจาะกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ใช่ผู้บริโภคสีเขียวแต่มีความคิดที่จะเขียวหรือผู้บริโภคสีเขียวหน้า
ใหม่ก็จะเป็นช่องทางในการทําธุรกิจสีเขียวได้ ดังนั้นผู้ประกอบการควรคํานึงการเลือกสินค้าที่จะขายหรือสินค้าที่จะเริ่มประกอบ
ธุรกิจนั้นควรเป็นสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น เครื่องแต่งกายสตรีสําหรับผู้บริโภคสีเขียวนี้ เป็นต้น สิ่งสําคัญคือควร
คํานึงถึงสุขภาพของผู้บริโภค เคารพสิทธิ์และความคิดเห็นของผู้บริโภค และมีการพัฒนา แก้ไขอย่างต่อเนื่อง 2) ช่องทางการทํา
ความเข้า ใจหรื อ เล่ า เรื่ อ งราวความเป็น มาของแบรนด์ ห รือ ผลิ ต ภัณ ฑ์ที่ เ ป็น มิต รต่อ สิ่ง แวดล้อ มเป็ น ประเด็น สํ า คั ญ อย่ า งยิ่ ง
ผู้ประกอบการควรมีการสื่อสารต่อผู้บริโภคโดยการโฆษณา ผ่านช่องการทั้งใช้โปสเตอร์แสดงเรื่องราว โปสเตอร์รณรงค์ หรือ
ช่องทางสังคมออนไลน์ เช่น Facebook Instagram Line เป็นต้น เพื่อให้ผู้บริโภคมีความเข้าใจ รับรู้ถึงสิ่งที่ผู้ประกอบการจะ
ขายว่ามีผลดีอย่างไร ดีต่อสิ่งแวดล้อมและโลกอย่างไร กรรมวิธีการผลิตเป็นอย่างไร จะเป็นการสื่อสารให้ผู้บริโภคเข้าใจมากขึ้น
และมีแนวโน้มจะซื้อผลิตภัณฑ์มากขึ้น 3) ผู้ประกอบการด้านผ้าทอที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ทั้งอุตสาหกรรม
ผลิตผ้าทอขนาดใหญ่ บริษัททอผ้าขนาดเล็ก สมาชิกโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของแต่ละจังหวัด หรือสมาชิกใน
รัฐวิสาหกิจชุมชน ควรนําผ้าทอที่ตนผลิตที่นั้นมาพัฒนาตัดเย็บตามแนวทางที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น จะเป็นการเปิดตลาดใหม่สําหรับ
คนหนุ่มสาวในเมือง คนที่ตามติดกระแสและเทรนในปัจจุบัน คนที่ชื่อชอบการออกแบบที่สวยงามมีที่มามีเหตุผลอีกด้วย
3. ประโยชน์ในเชิงวิชาการ (Implications for Academic)
การนํ า ผลจากการวิ จั ย ไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นเชิ ง วิ ช าการ พบว่ า 1) ผู้ บ ริ โ ภคที่ ต อบแบบประเมิ น มี ทั ศ นคติ ที่ ดี ต่ อ
เครื่องแต่งกายที่ผู้วิจัยออกแบบ อีกทั้งยังเลือกสวมใส่ เลือกซื้อ แต่จะมีบางส่วนที่ไม่เลือกสวมใส่แต่ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
ต่อยอดเป็นเครื่องประกอบการแต่งกาย เช่น กระเป๋า รองเท้า เป็นต้น แต่ควรดึงอารมณ์ ความรู้สึก ภาพลักษณ์ที่เป็นธรรมชาติ
ไปออกแบบและพัฒนาต่อยอดในการวิจัยในครั้งต่อไปการศึกษาเครื่องประกอบการแต่งกายของผู้บริโภคสีเขียวจึงเป็นประเด็นที่
น่าสนใจอย่างยิ่ง 2) จากผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคมีทัศนคติที่ดีต่อการเลือกซื้อเครื่องแต่งกายที่ผู้วิจัยออกแบบ แต่ก็ยังไม่เลือก
สวมใส่เพราะผู้ตอบแบบประเมินเป็นผู้ชาย (เป็นผู้บริโภคสีเขียว) ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะว่าควรจะมีการออกแบบเครื่องแต่ง
กายบุรุษมาควบคู่กันอีกด้วย ดังนั้นการวิจัยในครั้งต่อไปควรศึกษาการออกแบบเครื่องแต่งกายบุรุษจากผ้าทอที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม หรือการออกแบบเครื่องแต่งกายบุรุษสําหรับผู้บริโภคสีเขียวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง 3) ควรมีการวิจัยหรือศึกษาใน
เรื่อง การออกแบบลวดลายสิ่งทอหรือลายผ้า (Textile Design) ที่สื่อถึงอารมณ์ ความรู้สึก ภาพลักษณ์ที่เป็นธรรมชาติและสื่อถึง
ผู้บริโภคสีเขียว โดยใช้เทคนิคการพิมพ์ผ้าที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือกระบวนการพิมพ์ผ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย
สามารถนําแนวทาง สไตล์ สี แรงบันดาลใจในงานวิจัยนี้ไปพัฒนาและศึกษาต่อยอดต่อไป
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ผลการวิจัยในข้อมูลที่ปรากฏว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นผู้บริโภคสีเขียวที่จัดอยู่ในอยู่ในกลุ่มผู้บริโภคที่ไม่ได้ มีความคิด
เรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง แต่ก็มีส่วนร่วมในบางกิจกรรม เป็นผู้บริโภคที่มีพฤติกรรมสีเขียวก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นเป็นผลดีจริงในทาง
ปฏิ บัติ แ บบที่ เห็ น ผลชั ด เจน ไม่ซั บ ซ้ อน ยุ่ง ยากจึ ง จะปฏิบั ติ เป็ น กลุ่ม ผู้บ ริโ ภคที่ ป ฏิ บัติ ตนเพื่ อ การอนุ รัก ษ์สิ่ ง แวดล้อ มบ้ า ง
ในบางครั้งหรือจึงนิยามว่า “สีเขียวอ่อน” โดยผลการวิจัยนี้เป็นการเก็บผลสํารวจที่ใช้กลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
ทั่วประเทศ ดังนั้น ในประเด็นนี้ควรมีการศึกษาและวิจัยเพิ่มเติม
ทั้งนี้ บทความวิจัยนี้เป็นเพียงสรุปผลจากการวิจัยเฉพาะการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีสําหรับผู้บริโภคสีเขียว และ
ผู้ตอบแบบประเมินอยู่ในสังคมออนไลน์ โดยผู้วิจัยมิได้ดําเนินการวิจัยในการพบเจอ พูดคุย ชี้แจงกับผู้ตอบแบบประเมินโดยตรง
ดังนั้น ผลการประเมินการรับรู้และการตัดสินใจเลือกใช้ เลือกซื้อของผู้บริโภคเป็นเพียงผลจากการเก็บข้อมูลในกลุ่มเล็ก ๆ เท่านั้น
ถ้าหากในอนาคตการส่งเสริมด้านตลาดสีเขียวในประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและเป็นที่นิยม ผลจากงานวิจัยนี้อาจจะ
นํามาอ้างอิงเป็นแนวทางในการออกแบบอย่างแท้จริงได้ แต่ควรจะมีการวิจัยเพิ่มเติมต่อไป
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บทคัดย่อ
ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาและออกแบบเฟอร์นิเจอร์ จากเศษวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ที่ได้จากการขนส่ง โดยมีวัตถุประสงค์ในการ
วิจัยดังนี้ 1) เพื่อศึกษาคุณลักษณะทางกายภาพและทดสอบคุณสมบัติของเศษวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ที่ได้จากการขนส่ง 2) เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ จากเศษวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ที่ได้จากการขนส่ง 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ ที่มีต่อ
ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์จากเศษวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ที่ได้จากการขนส่ง โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากการลงพื้นที่เพื่อศึกษาลักษณะ
ความเป็นมาและลักษณะทางกายภาพของเศษวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ท่ีได้จากการขนส่ง ซึ่งเก็บข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจการ
ขนส่งโดยรถบรรทุกคอนเทนเนอร์ กับผู้ประกอบการซื้อขายเศษวัสดุจากเศษวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ที่ได้จากการขนส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการออกแบบ จากนั้นนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อนําไปใช้ในการออกแบบ โดยเริ่มจากการออกแบบแนวคิดริเริ่ม การ
พัฒนาแนวคิด และการกลั่นกรองแบบ โดยตารางการกระจายหน้าที่การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงออกแบบผลิตภัณฑ์ การคัดเลือกตัน
แบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบ การผลิตต้นแบบ และการประเมินความพึงพอใจโดยผู้บริโภค ผลการวิจัยพบว่า เกณฑ์
ความพึงใจในภาพรวมทั้งหมดของผู้บริโภค อยู่ในเกณฑ์มาก ( ̅ =4.28) ด้านรูปแบบโดยรวมความพึงพอใจ อยู่ในเกณฑ์มาก
( ̅ =4.12) ด้านประโยชน์ใช้สอยโดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์มาก ( ̅ =4.35) ด้านกายวิภาคเชิงกลโดยรวมมีเกณฑ์ความพึง
พอใจอยู่ในเกณฑ์มาก ( ̅ =4.29) และด้านแนวโน้มโดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก ( ̅ =4.47) และผลประเมินใน
ข้อย่อยที่ได้รับความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความแข็งแรง ( ̅ =4.51,S.D.=0.66)และมีคุณค่าทางด้านวัสดุ ( ̅ =4.51,S.D.=0.75)
คําสําคัญ : บรรจุภัณฑ์ไม้จากการขนส่ง เฟอร์นิเจอร์จากเศษไม้

ABSTRACT
The researcher has studies and designed furniture of residues from transport wood package with
objectives as these following: 1) To study physical properties and test the properties of transport wood
package 2) To develop the furniture products of residues from transport wood package 3) To take
satisfaction assessment for the product users affecting to furniture residues from transport wood package to
gather information by surveying the area and studying the origins and physical properties of residues from
transport wood package. Besides, it should gather information from transport by using the container vans ,
the design entrepreneurs of purchasing the residues from transport wood package and the design experts.
Then, it should bring the information to analyze for using in design beginning with brainstorming initiative
concepts , developing concepts and defining the models by using the role distribution table to analyze
design product information , select the models by the design experts , produce the models and take
satisfaction assessment by the consumers. In addition, it was found that the overall of satisfaction standard
for the consumers is in the excellent level or in the level of ̅ =4.28 , the overall of satisfaction for patterns
is in the excellent level or in the level of ̅ =4.12 , the overall of satisfaction for apply is in the excellent
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level or in the level of ̅ =4.35 , the overall of satisfaction for ergonomics is in the excellent level of in the
level of ̅ =4.29 and the overall of satisfaction for prone is in the excellent level of in the level of ̅ =4.47
and the assessment satisfaction results which are in the most satisfaction are strength in the level of
̅ =4.51,S.D.=0.66 and the value of materials in the level of ̅ =4.51,S.D.=0.75
Keywords : Wood Package from Transport, Furniture from residues wood

บทนํา
กระบวนการขนส่งมีความสําคัญต่อผลิตภัณฑ์ ซึ่งเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตไปจนถึงผู้บริโภค การขนส่งที่มีประสิทธิภาพก็
ทําให้ผลิตภัณฑ์ถึงมือผู้บริโภคมีคุณภาพ ความปลอดภัยในการขนส่ง หรือการปกป้องสินค้าระหว่างการขนส่งในระหว่างการ
ขนส่ง โดยเฉพาะการขนส่งทั้งหมดเป็นการขนส่งทางทะเล ร้อยละ 90 และโดยระบบตู้คอนเทนเนอร์ ร้อยละ 55 จาการขนส่ง
ทางทะเลทั้งหมด (กฤตภาศ อิสราพานิช, 2554) จึงมีลังไม้ กล่อง ไม้และพาเลทไม้ เพื่อการอํานวยความสะดวกต่อการขนส่ง
ประโยชน์ที่ได้จากกล่องไม้ ลังไม้ และพาเลทไม้ คือเพื่อการปกป้องสินค้าที่อยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ อํานวยความสะดวก
ในการจัดเรียง,การตรวจนับ และการเคลื่อนย้าย การใช้งานจะแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือการใช้งานแบบหมุนเวียนซึ่งมีข้อกําหนดที่
เข้มงวดและใช้ภายในองค์กร และการใช้งานครั้งเดียวที่พบเห็นจํานวนมาก ซึ่งการใช้งานแบบครั้งเดียวทําให้เหลือเศษวัสดุที่ได้
จากการขนส่งในแบบต่างๆ จํานวนมากซึ่งส่วนใหญ่นั้นมากับสินค้าที่นําเข้ามาจากต่างประเทศ ในขณะที่การผลิตเพื่อใช้ครั้งเดียว
ก็มีปริมาณเพิ่มขึ้นมากตามความต้องการใช้งาน เศษวัสดุที่มีอยู่จํานวนมากจากการขนส่งจึงมาสู่การแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์ โดยผู้
จําหน่ายเศษวัสดุที่ได้เศษวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ที่ได้จากการขนส่ง แต่การแปรรูปนั้นยังขาดการศึกษาและพัฒนาซึ่งไม่ตอบสนอง
ความต้องการผู้บริโภค ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดการพัฒนา เศษวัสดุไม้ที่เหลือจากการขนส่ง เพื่อเป็นการลดปริมาณไม้ที่
เหลืออยู่และเพิ่มมูลค่าของวัสดุและให้เกิดการสร้างค่านิยมใหม่ซึ่งเป็นการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะทางกายภาพและทดสอบคุณสมบัติของเศษวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ที่ได้จากการขนส่ง
2. เพือ่ พัฒนาผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ จากเศษวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ที่ได้จากการขนส่ง
3. เพือ่ ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ ที่มีต่อผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์จากเศษวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ที่ได้จากการ
ขนส่ง

ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาและออกแบบเฟอร์นิเจอร์ จากเศษวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ที่ได้จากการขนส่ง ผู้วิจัยได้กําหนดขอบเขตการวิจัย
ตามวัตถุประสงค์การของวิจัย ออกเป็น 4 กลุ่ม
กลุ่มที่ 1 เพื่อศึกษาคุณลักษณะทางกายภาพของเศษวัสดุจากบรรจุภัณฑ์ไม้จากการขนส่ง
ประชากร ได้แก่ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ที่ได้จากการขนส่ง ทางด้านการแปลงสภาพวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้
ที่ได้จากการขนส่ง และผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการออกแบบ
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ได้จากการขนส่ง ทางด้านการแปลงสภาพวัสดุบรรจุภัณฑ์
ไม้ได้จากการขนส่ง และผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ 3ท่าน
กลุ่มที่ 2 เพื่อทดสอบคุณสมบัติของวัสดุที่นํามาพัฒนา
ประชากร ได้แก่ ชิ้นวัสดุที่นํามาทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวัสดุใช้ทําเครื่องเรือน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ชิ้นวัสดุที่นํามาทดสอบที่ผ่านการคัดเลือก โดยกระบวนการศึกษาและการคัดกรองจากลักษณะทาง
กายภาพ และ การวิเคราะห์ความเหมาะสมต่อการนํามาใช้ออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากเศษวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ที่ได้จากการขนส่ง
กลุ่มที่ 3 เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์จากเศษวัสดุจากบรรจุภณ
ั ฑ์ไม้ได้จากการขนส่ง
ประชากร ได้แก่ ผู้บริโภคเฟอร์นิเจอร์ , ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบ และผู้เชี่ยวชาญทางด้านการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้
กลุ่ มตัว อย่า ง ได้แ ก่ ผู้บ ริโ ภคเฟอร์นิเจอร์จ ากการสุ่ม แบบไม่เ จาะจง จํา นวน 50 ท่า น,ผู้ ท รงคุ ณ วุฒิท างด้า นการ
ออกแบบ จํานวน 3 ท่าน และ ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ จํานวน 3 ท่าน
143
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กลุ่มที่ 4 เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญ,ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปเศษวัสดุ
จากบรรจุภัณฑ์ไม้
ประชากร คือ กลุ่มผู้บริโภคผู้ใช้งานเฟอร์นิเจอร์ในครัวเรือน
กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มผู้บริโภคหรือผู้ใช้งานเฟอร์นิเจอร์ในครัวเรือน โดยการสุ่มเลือกแบบเจาะจง ผู้มีรายได้ไม่เกิน
20,000 บาท / เดือน จํานวน 100 คน

วิธีการดําเนินการวิจัย
ในการศึกษาและออกแบบเฟอร์นิเจอร์ จากเศษวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ที่ได้จากการขนส่ง ผู้วิจัยได้กําหนดวิธีการวิจัย ดังนี้
1. ศึกษาคุณลักษณะทางกายภาพเลือกใช้กรอบแนวคิด คุณลักษณะของไม้ (ณรงค์ โทณานนท์ , 2544) โดยการใช้
เครื่องมือการสัมภาษณ์การสังเกต ร่วมกับการใช้กล้องถ่ายภาพนิ่งและแบบบันทึกในการเก็บข้อมูลในการศึกษาความเป็นมา
การใช้งาน ขนาด ปริมาณ ราคา และลักษณะเฉพาะของวัสดุ การทดสอบคุณสมบัติของเศษวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ที่ได้จากการขนส่ง
โดยการทดสอบคุณสมบัติไม้จริง โดยเครื่องทดสอบคุณสมบัติวัสดุ ภาควนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ แบ่งขั้นตอนการดําเนินการเป็น 2 ขั้นตอนคือ
2.1 การศึกษาการออกแบบโดยใช้คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ดี (วัชรินทร์ จรุงจิตสุนทร , 2549) จากเศษวัสดุ
บรรจุภัณฑ์ไม้ที่ได้จากการขนส่ง โดยมีกรอบการพัฒนาต้นแบบดังนี้ 1) การศึกษาลักษณะของเฟอร์นิเจอร์ที่มีในปัจจุบัน และ
ศึกษาแนวโน้มของการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ 2) การศึกษาที่มาของรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ เพื่อการสร้างภาพลักษณ์และสร้างความ
เชื่อมโยงระหว่างผลิตภัณฑ์และการออกแบบ 3) การศึกษาสมัยนิยม การให้ความนิยมและกระแสสังคมที่เกิดขึ้น 4) การศึกษา
ผู้บริโภค เพื่อให้เกิดความสอดคล้องที่เหมาะสมระหว่างอุปสงค์และอุปทานของผลิตภัณฑ์ และผู้บริโภค 5) การสร้างแนวคิดเพื่อ
ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อผลิตภัณฑ์
2.2 กระบวนการออกแบบ ประยุกต์ใช้กระบวนการออกแบบของ Earle (1992) (นิรัช สุดสังข์, 2548) มี 6
ขั้นตอนคือ 1) การวิเคราะห์ข้อจํากัดในการออกแบบและวิเคราะห์ผู้บริโภค 2) การทําออกแบบความคิดริเริ่ม 30 แบบ 3) การ
กลั่นกรองแบบคิดริเริ่มเหลือ 6 แบบ 4) การวิเคราะห์แบบพัฒนาแบบ 5) การคัดเลือกรูปแบบ 6) การผลิตและการทดสอบ
3. ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ ที่มีต่อผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์จากเศษวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ที่ได้จากการขนส่ง
ใช้กรอบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกําหนดองค์ประกอบของงานออกแบบ สุนทรี (วัชรินทร์ จรุงจิตสุนทร, 2549) โดยการใช้
แบบสอบถามกับผู้บริโภคจํานวน 100 คน โดยระบุให้รายได้ไม่เกิน 20,000 บาท/เดือน

การวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาและออกแบบเฟอร์นิเจอร์ จากเศษวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ที่ได้จากการขนส่ง ผู้วิจัยได้ดําเนินงานและวิเคราะห์
ข้อมูลจากการศึกษาโดยดําเนินงานวิจัยให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ข้างต้นตามการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาผลตาม
วัตถุประสงค์ ดังนี้
1.เพื่อศึกษาคุณลักษณะทางกายภาพและทดสอบคุณสมบัติของเศษวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ที่ได้จากการขนส่ง
1.1 การศึกษาลักษณะทางกายภาพของเศษวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ที่ได้จากการขนส่ง
เศษวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ที่ได้จากการขนส่งมาจากการใช้งานสําหรับการขนส่งสินค้าเข้ามาในประเทศผลของลักษณะทางกายภาพ
จากข้อมูลจากการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาและออกแบบเฟอร์นิเจอร์ จากเศษวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ที่ได้จากการขนส่ง พบว่าเศษ
วัสดุดังกล่าวที่พบมาจากการขนส่งผ่านระบบคอนเทนเนอร์ที่มีการนําสินค้าเข้ามาในประเทศและผ่านกระบวนการต่างๆ จนไป
จนถึงการส่งสินค้าไปจนถึงปลายทางของสินค้า
โดยวัสดุเพื่อใช้ในการขนส่งจะเป็นกล่องไม้ ลังไม้ และพาเลทไม้ประเภทใช้ครั้งเดียว ประเภทของวัสดุจากการขนส่ง
จําแนกได้ 2 กลุ่มหลักคือ ไม้จริง และไม้อัด ประกอบด้วย
1.1.1 ไม้สนนอก (สนยุโรป) มีลักษณะเป็นสีขาวเหลือง มีเสี้ยนไม้ไม่ลึกเป็นรอยยาวตลอด มีลวดลายที่
สวยงามและชัดเจนมีความหนาแน่นน้อย เจาะและตัดได้ง่าย ซึ่งจะมียางหรือน้ํามันแทรกอยู่ในเนื้อไม้ เมื่อเกิดความร้อนติดไฟได้
ง่าย เมื่อผ่านการใสไม้จะมีความเงาโดยตัววัสดุเองพบมากที่สุดและมีการใช้งานเยอะที่สุด(ส่วนมากจะเป็นวัสดุที่นําเข้า) ส่วนแก่น
ไม้จะถูกนํามาทําเป็นลูกเต๋า (ฐานพาเลท) และเป็นเสาสําหรับการตีลังไม้ส่วนเนื้อไม้และปีกไม้ส่วนใหญ่ถูกนํามาทําเป็นโครง และ
เป็นแผ่นพื้นพาเลท ได้แก่ ไม้ลูกเต๋า8x8x8Cm 9X9x9Cm "x3.5"x50Cm. ไม้พื้นพาเลท 1"x3.5"x100Cm. 1"x3.5"x120Cm.
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1"x3.5"x200Cm. ไม้ท่อน3"x2"x90Cm 1.5x1.5x100Cm 3"x2"x110Cm 3"x2"x120Cm 4"x2"x200Cm 3.5"x3.5"x240Cm
3"x4"x400Cm 4"x4"x400Cm
1.1.2 ไม้สนญี่ปุ่น สีขาวอมเหลือง มีความขาวมากที่สุด เนื้อไม้มีค วามละเอียด เนื้อไม้มีความหนาแน่น
สม่ําเสมอและมีความนิ่ม ไม่เหมาะสมสําหรับการทําโครงสร้างที่ใช้น้ําหนักมาก ๆ เนื่องจากทนต่อแรงดึงได้น้อย แต่เหมาะสม
สํ า หรั บ รองพื้ น ซึ่ ง ซั บ แรงได้ ดี ตั ด เจาะ ได้ ง่ า ย ไม้ พื้ น พาเลท ขนาดที่ พ บ 1"x3.5"x50Cm. 1"x3.5"x100Cm.
1"x3.5"x120Cm.1"x3.5"x200Cm.
1.1.3 ไม้ยางพารา มีลักษณะเป็นไม้สีขาวปนเหลืองอ่อน ๆ รอยเสี้ยนไม้เส้นประยาว ประมาณ 2-4 มม.เป็น
วัสดุที่มีความแข็งที่สุด การเจาะ การตัด และการยึดด้วยตะปูค่อนข้างทําได้ลําบากจึงทําให้เป็นไม้ที่มีความแข็งแรงสูงมาก ใช้
สําหรับเป็นกล่องไม้ ลังไม้ และพาเลท ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากไทยสําหรับส่งออก และการใช้หมุนเวียนภายในประเทศ ได้แก่
1"x3.5"x50Cm. 1"x3.5"x100Cm. 1"x3.5"x120Cm. 1"x3.5"x200Cm. 3"x2"x90Cm. 1.5x1.5x100Cm. 3"x2"x110Cm.
3"x2"x120Cm. 4"x2"x200Cm. 3.5"x3.5"x240Cm. 3"x4"x400Cm. 4"x4"x400Cm.
1.1.4 ไม้อัดแผ่น เป็นลักษณะของเยื่อไม้ หรือเปลือกไม้ ถูกจัดเรียงและวางซ้อนกันเป็นชั้น ๆ ประสานไว้ด้วย
กาวและอัดด้วยเครื่องอัด ผิวไม้ไม่เรียบสม่ําเสมอ มีการพองของพื้นผิว ,มีการแยกส่วนของแต่ละชั้นผิวอยู่บ้าง แผ่นไม้มีอาการ
โก่ ง งอและบิ ด ผิ ว ไม้ บ าง มี ก ารทั บ ซ้ อ นผิ ว บาง หลายๆชั้ น มี ข นาดต่ า ง ๆ ดั ง นี้ 180x90x0.3Cm. 145x110x1.5Cm
182x92x1.5Cm ø114Cm 120x240x1Cm
1.1.5 ไม้อัดแบบชิ้นไม้สับอัด (ไม้อัดชานอ้อย) ไม้อัดจากเศษไม้ กันความชื้นได้น้อย บิดงอและหักง่าย มีความ
แข็ ง แรงน้ อ ยกว่ า ไม้ อั ด มี ล วดลายที่ เ ป็ น เอกลั ก ษณ์ เนื่ อ งมาจากการเรี ย งซ้ อ นกั น ของชิ้ น ไม้ ที่ ไ ม่ เ ป็ น ระเบี ย บ พบขนาด
120x240x1Cm.

ภาพ 1 ลักษณะของไม้ สนยุโรป,สนญี่ปุ่น,ยางพารา,ไม้อัดแผ่น,ไม้อัดแบบชิ้นไม้สับอัด
ขนาดของวัสดุดังกล่าวนั้นมีความหลากหลาย ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน แต่ขนาดที่พบเป็นจํานวนมากได้แก่ เศษ
วัสดุที่เกิดจากเฟรมพาเลท มีขนาดความหนา 1นิ้ว กว้าง31/2นิ้ว มีความยาวที่แตกต่างกัน 50-200 ซม. ,เศษวัสดุที่ได้จากกล่องไม้
และลังไม้ส่วนใหญ่จะมีที่ขนาด 3x2 นิ้ว ความยาวอยู่ที่ 80-120ซม. ไม้อัดที่พบมีขนาดที่ไม่แน่นอนแต่หากเป็นไม้อัดเต็มแผ่นนั้นมี
ขนาด มาตรฐานที่ 8’x4’

ภาพ 2 ลักษณะของเศษวัสดุไม้ที่ได้จากการขนส่งที่ได้จากพาเลทไม้
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1.2 การศึกษาลักษณะการใช้งานวัสดุไม้เพื่อการขนส่งภายในตู้คอนเทนเนอร์

ภาพ 3 ลักษณะการใช้งานไม้สําหรับการขนส่ง
1. กล่องไม้ ทํามาจากไม้อัด ที่มีความหนาอยู่ที่ 10 - 15 มม. สร้างเป็นกล่องตามขนาดให้เหมาะสมกับสินค้าต่างๆ ใช้
สําหรับการห่อหุ้มสินค้า ลดแรงกระแทกจากภายนอกการลําเลียงกล่องไม้เช้าภายในตู้คอนเทนเนอร์ จะใช้ไม้อัด ชนิดบาง (3-4
มม.) รองพื้นด้านล่าง ก่อนลําเลียงเข้าภายใน เพื่อให้สามารถลากลังสินค้าได้ง่ายขึ้น หากการลําเลียงกล่องไม้เช้าภายในตู้คอนเทน
เนอร์ด้วยรถ Folk lift จะใช้ไม้ที่มีความ หนาประมาณ 4 นิ้ว วางรอง เพื่อให้รถ Folk lift ช้อนยกกล่องสินค้าขึ้นได้
2. ไม้อัด ในการขนส่งพบไม้อัดลักษณะต่าง ๆ ซึ่งมีการใช้งานไม้อัดเพื่อใช้ภายในตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อการรองพื้น จะ
พบว่าใช้เป็นการรองพื้นก่อนการวางกล่องสินค้า เพื่อใช้สะดวกต่อการลาก และป้องกันการกระแทกจากพื้นสู่สินค้าโดยตรง,เพื่อ
การวางซ้อน ในกรณีการวางกล่องสินค้าหรือลังสินค้าซ้อนผู้ขนส่งจะวางไม้อัดไว้ก่อนการวางซ้อนอีกชั้น เพื่อให้พื้นสําหรับการวาง
ซ้อนเรียบ และมั่นคงต่อการวางซ้อนสินค้า , การรองการกระแทกด้านข้าง ส่วนมากใช้ไม้อัดที่มีความหนาแน่นต่ํา มีความหนา
ประมาณ 15 มม. โดยจะสอดอยู่ระหว่างสินค้า เพื่อป้องกันการกระแทกระหว่างตัวสินค้า และระหว่างตู้กับสินค้าจากแรง
ด้านข้าง, ใช้สําหรับการทํากล่องไม้ และ ลังไม้
3. พาเลท เป็นอุปกรณ์ที่นิยมใช้ในการขนส่ง ประโยชน์ของพาเลทคือการรองรับสินค้า อํานวยความสะดวกการยกด้วย
รถ Folk lift ช่วยให้การตรวจนับและจัดระบบสินค้า ได้สะดวกขึ้น พาเลทประกอบด้วย 3 ส่วนคือ เฟรม คือส่วนโครงสร้างของ
พาเลท เป็นตัวกลางระหว่าง ขา และพื้นพาเลท , ขาพาเลท เรียกว่า "ลูกเต๋า" เป็นไม้เนื้อแข็ง หรือ ไม้อัด มีมิติกว้างxยาวxสูง อยู่
ประมาณ 8-9 เซนเมตร เป็นสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ พื้นพาเลท เป็นไม้ที่รองรับสินค้า มีความหนาตั้งแต่ 1.5 - 1นิ้วความกว้าง 3.5 นิ้ว
ยาว 40 - 200 ซม.
4. ไม้ลัง คือไม้สําหรับทําเป็นโครงสร้างให้กับลังไม้ ไม้ลังส่วนใหญ่ มีความหนา 2 x 3 นิ้ว และยังพบไม้ลังหนา 4 นิ้ว
สําหรับวางรองกล่องหรือวางรองสินค้า เพื่อให้รถ Folk lift ยกได้โดยสะดวก
1.3 การศึกษาการจัดจําหน่ายเศษวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ที่ได้จากการขนส่ง เศษวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ที่ได้จากการขนส่งที่ผ่าน
การแปรรสภาพจาก กล่องไม้ ลังไม้ และพาเลทไม้ ทําให้ได้วัสดุเป็นแบบต่างๆ ดังนี้
1.3.1 ลูกเต๋า 8x8x8 Cm 9X9x9 Cm ไม้เนื้อแข็ง,แกนไม้ หรือ ไม้อัดความหนาแน่นสูง มีรูปร่างคล้ายทรง
ลูกบาศก์ เป็นส่วนขาของพาเลท ราคาขายลูกเต๋ามีราคาอยู่ที่ 1 บาท / ชิ้น
ไม้พื้นพาเลท "x3.5"x50 Cm. 1"x3.5"x100 Cm. 1"x3.5"x120Cm. 1"x3.5"x200Cm. ไม้จริงขนาดต่าง ๆ พบตําหนิเป็นรอย
ตะปู โดยรอบผิวไม้มีความเรียบ หนา มีลวดลายของไม้ ผ่านกระบวนการอาบน้ํายาและอบแห้งมาแล้ว บางส่วนมีความแข็งแรง
น้อย ส่วนใหญ่เป็นเนื้อไม้ชั้นกลางและเนื้อไม้ชั้นนอกเป็นวัสดุที่พบมากและมีความหลากหลายที่ชนิดของไม้ และคุณภาพของไม้
ราคาจึงมีความแตกต่างกัน โดยราคาจะเริ่มที่ ชิ้นละ 6 บาท (ขนาดยาว60cm.) หรือมัดละ 60 บาท โดยราคาโดยประมาณจะ
เทียบจากความยาว เช่น ยาว 200cm. ราคา 200 บาท/มัด
1.3.2 ไม้อัด 180x90x0.3Cm.145x110x1.5 Cm182x92x1.5Cm ø114 Cmไม้อัดความขนาดต่าง ๆ ผิวไม้
ไม่เรียบสม่ําเสมอ มีการพองของพื้นผิว ,มีการแยกส่วนของแต่ละชั้นผิวอยู่บ้าง แผ่นไม้มีอาการโก่งงอและบิด ผิวไม้บาง มีการทับ
ซ้อนผิวบาง หลาย ๆ ชั้น ราคาไม้อัดเต็มแผ่นมีมูลค่าประมาณ 60 - 80 บาท
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1.3.3 ไม้ ท่ อ น 3"x2"x90Cm 1.5”x1.5”x100Cm 3"x2"x110Cm 3"x2"x120Cm4"x2"x200
Cm3.5"x3.5"x24 Cm 3"x4"x400Cm 4"x4"x400Cm 3.5"x3.5"x240 ไม้จริง ขนาดต่างๆ มีลักษณะเป็นท่อนไม้ มีขนาดที่
แตกต่างกันพบเป็นไม้นําเข้าเป็นส่วนมาก ตัวไม้มีลวดลายเป็นรูปแบบเฉพาะตามชนิดของไม้ ส่วนใหญ่เป็นเนื้อไม้ชั้นใน (สังเกต
จากลวดลายไม้)มีความแข็งแรงสูง มีตําหนิเป็นรอยตะปู การประเมินราคาไม้ท่อนจะเป็นแบบเดียวกับราคาไม้พื้นพาเลท คือ
พิจารณาจากขนาดและคุณภาพ เช่น 3”x2”x90cm จะอยู่ที่ชิ้นละ15-18 บาท เป็นต้น
1.4 การศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของวัสดุตามกรอบแนวคิดเพื่อการนําเศษวัสดุมาใช้ในการ
ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ไม้สนนอก (สนยุโรป) มีความเหมาะสมที่สุดที่จะนํามาใช้สําหรับการออกแบบเนื่องจากมีปริมาณ และ
ขนาดที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้งาน และสนยุโรปมีเอกลักษณ์และความสวยงามเฉพาะตัว แต่มีข้อด้อยในเรื่องของกลิ่น
และยางชัน ซึ่งพบอยู่บ้างบนเนื้อไม้ ไม้สนจึงมีข้อจํากัดสําหรับเฟอร์นิเจอร์บางชนิด
1.5 การทดสอบผลิตวัสดุโดยของภาควนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
คุณสมบัติ
1. ความแข็งของไม้(เฉลี่ย)
1.1 ความแข็งของไม้ ด้านรัศมี
1.2 ความแข็งของไม้ด้านสัมผัส
2.ความหนาแน่น
3.ค่าสัมประสิทธิ์การแตกหัก
4.ค่าสัมประสิทธิ์การยืดหยุ่น
5.ความเหนียว

หน่วยทดสอบ
N
N
N
g/cm3
MPa
Mpa
N.mm

ไม้สนยุโรป
1,994.30
1,955.10
2,033.50
0.50
73.20
8,003.00
36,131.56

ผลการทดสอบ
ไม้สัก(วัสดุเปรียบเทียบ)
5,235.70
6,012.30
4,459.00
0.73
127.13
10,636.67
32,210.56

พบว่าเศษวัสดุที่เลือกนํามาใช้สําหรับการทดสอบนั้นมีจุดด้อยในด้านความแข็งแรง แต่มีค่าความเหนียวเป็นจุดเด่น ผู้ออกแบบจึง
ต้องเพิ่มความแข็งแรงให้กับผลิตภัณฑ์ที่นํามาใช้สําหรับการออกแบบ
2. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์และทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ จากเศษวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ที่ได้จาก
การขนส่ง
2.1 ขั้นตอนการศึกษาการออกแบบ
1. ลักษณะเฟอร์นิเจอร์ มีใช้การผสมผสานและ ให้ความสําคัญกับการใช้วัสดุที่เป็นสัจวัสดุ โดยเฉพาะการใช้
ไม้ โลหะ และหนังสัตว์ หากเป็นเฟอร์นิเจอร์ระดับสูงก็จะมีการนําวัสดุสีทองเข้ามามีส่วนร่วม ส่วนวัสดุอื่น ๆ สีที่ให้ความนิยมคือ
สีฟ้าหรือน้ําเงิน และนิยมการใช้ลวดลายและกราฟฟิคกับผนังหรือพื้นผิว
2. ลักษณะเทรนหรือแฟชั่น มีความหลากหลายทางความคิดในปัจจุบันซึ่งมีความเป็นลักษณะเฉพาะของ
บุคคลมากขึ้น นิยมกับการออกแบบผสมผสาน แนวคิดเพื่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การรีไซเคิล พฤติกรรมการให้ความสําคัญ
กับกิจกรรมพักผ่อนและการผ่อนคลาย
3. จากการสํารวจข้อมูลความต้องการของผู้บริโภค มีดังนี้
ปัจจัยต่อการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์โดยเพศชาย ตัดสินใจจากราคาถูก จําเป็นต่อการใช้งาน และมีโครงสร้างที่แข็งแรง
ขณะที่เพศหญิงนั้นให้ความสําคัญเกี่ยวกับการเคลื่อนย้าย ประโยชน์ใช้สอย และความปลอดภัยเป็นสําคัญ ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า
การเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์นั้นผู้ใช้งานจะต้องพิจารณาในส่วนต่าง ๆ ซึ่งปัจจัยด้านการใช้งานเป็นปัจจัยหลักของการตัดสินใจ และ
จากนั้นจึงเป็นการพิจารณาด้วยราคา ที่คุ้มค่า ซึ่งมีความสอดคล้องกันทั้งเพศชายและเพศหญิง การออกแบบเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคนั้นจึงควรให้ความสําคัญกับการใช้งานและประโยชน์ใช้สอยที่ตอบสนองพฤติกรรมของผู้ใช้งาน
การใช้เกณฑ์ของรายได้เป็นเกณฑ์สําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยจึงแบ่งข้อมูลความคิดเห็นโดยการใช้การพิจารณา
จากรายได้ของกลุ่มผู้บริโภคได้ดังนี้คือ กลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นต่อปัจจัยในการต่อสินใจเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ที่สอดคล้องกัน
ซึ่งแตกต่างกันที่ความยากง่ายต่อการตัดสินใจซึ่งเป็นผลมาจากรายได้ที่แตกต่างกัน ซึ่งกลุ่มผู้ที่มีรายได้ต่ํากว่าจะต้องเกิดความ
จําเป็นต่อการใช้งานจึงจะเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ แต่อีกกกลุ่มนั้นจะซื้อเมื่อเห็นว่าเกิดประโยชน์ใช้สอยสําหรับผู้ใช้งาน และปัจจัยที่
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__________________________________________________________________________________________
มีความสําคัญน้อยที่สุดสําหรับกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มแรกนั้น คือ รูปทรงเรขาคณิตพื้นฐาน ซึ่งสอดคล้องกับความปัจจัยหลักที่
มุ่งเน้นการใช้งาน มากกว่ารูปทรง หรือความสวยงาม
ผู้ที่มีการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรีนั้นให้ความสําคัญกับความจําเป็นต่อการใช้งาน ในขณะที่ผู้ที่มีการศึกษาอยู่ในระดับ
ปริญญาตรีนั้น ให้ความสําคัญกับประโยชน์ใช้สอยมากที่สุด และรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์มีค่าน้อยที่สุดหรือเป็นอันดับสุดท้ายต่อ
การตัดสินใจเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวนั้นมีความสอดคล้องกับผู้บริโภคที่มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี
แนวคิ ดที่ ไ ด้ ผ ลประเมิน มากที่ สุด คือ การออกแบบ ที่มี เ อกลั ก ษณ์ข องความเรี ยบง่า ยมี ลัก ษณะการออกแบบที่ใ ห้
ความรู้สึกบางเบาสบายตา มีการใช้วัสดุของไม้และเหล็ก เน้นการแสดงโครงสร้าง แนวคิดที่ได้ผลประเมินอันดับ 2 และ 3 คือ
แนวคิด ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสีสัน และ ที่มุ่งเน้นด้านการใช้งานเป็นหลัก ความต้องการของผู้บริโภคคือต้องผลิตภัณฑ์ที่สื่อสารง่าย
แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ใช้งานที่ชัดเจน หรือเน้นประโยชน์การใช้สอยเป็นสําคัญ การออกแบบควรเน้นด้านประโยชน์การใช้งาน
และความสะดวกสบาย เป็นหลัก
4. จากแบบสอบถามทัศนคติที่มีต่อวัสดุเหลือใช้นั้น เพื่อเป็นการศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อเศษวัสดุที่
เหลือใช้ พบว่า การออกแบบโดยการใช้วัสดุรีไซเคิลหรือการใช้ซ้ํา เป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด = 4.46 , เห็นว่า
การแปรรูปวัสดุที่เหลือใช้เป็นเฟอร์นิเจอร์ควรคํานึงถึงประโยชน์ที่ได้ มากกว่าราคา มีค่าเฉลี่ยมากเป็นอันดับที่ 2 =4.3 และมีค่า
การกระจายของข้อมูลต่ําที่สุด , วัสดุที่ใช้ซ้ําได้ ยังมีคุณค่าต่อการใช้งานอยู่ มีค่าเฉลี่ยมากอันดับ 3 =4.22 ซึ่งจากข้อมูลที่ได้จาก
การลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลดังกล่าวนั้นมีความสอดคล้องและส่งเสริมแนวคิดการนําเศษวัสดุที่เหลือจากการขนส่งนั้นมาแปรรูปได้เป็น
อย่างดี และแนวคิดที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ เศษวัสดุที่ได้จากการขนส่ง (ไม้ลัง) เป็นเศษวัสดุที่อาจจะเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
หากเหลือทิ้งไว้เป็นจํานวนมาก นั้นก็มีค่าเฉลี่ยที่อยู่ในระดับปานกลางที่ 3.8 และหากเพื่อวิเคราะห์จากข้อมูลทั้งหมดแล้วนั้น
พบว่าทัศนคติของผู้บริโภคนั้นมีแนวโน้มที่ดีต่อการให้ความสําคัญต่อการรีไซเคิลและมีความเห็นด้วยต่อการนําเศษวัสดุที่เหลือใช้
มาแปรรูปเพื่อให้เกิดคุณประโยชน์ แต่มีความขัดแย้งกันเล็กน้อยที่ความคิดเห็นต่อการใช้วัสดุที่ใช้ซ้ําได้ ควรเป็นสิ่งที่ได้รับการยก
ย่อง นั้นมีค่าการกระจายของข้อมูลสูงที่สุดในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในครั้งนี้
2.2 ขั้นตอนการออกแบบ
การนําข้อมูลจากเศษวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ที่ได้จากการขนส่งเข้าพบผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการออกแบบพบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิ
ให้ความเห็นในการนําเศษวัสดุมาผสมผสานในการออกแบบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมกับการสร้างเรื่องราวความ
เป็นมาของวัสดุและการศึกษากลุ่มผู้บริโภค เพื่อให้ตอบสนองผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง

ภาพ 4 การลงพื้นที่เก็บข้อมูลสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.สาธิต เหล่าวัฒนพงษ์,ดร.กิตติศักดิ์ อริยะเครือ
และ อ. เกษม มานะรุ่งวิทย์
1. การวิเคราะห์ข้อจํากัดการออกแบบทางด้านวัสดุ การคัดเลือกวัสดุมาใช้สําหรับการออกแบบคือ ไม้สนนอก หรือไม้
สนยุโรป มีลักษณะของตาไม้ชัดเจน มีเส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดถึง 3 เซนติเมตร ตาที่พบเรียกว่า ไพน์น๊อต (Pinenot) ตาไม้จะพบ
มากในส่วนของผิวไม้ด้านนอก (ปีกไม้) ตาไม้สนมีให้พบเห็นมาก จึงพบเห็นการนําไม้สนที่มีตาเห็นชักเจนมาใช้สําหรับการประดับ
ตกแต่ง เสี้ยนไม้สนนอกมีความชัดเจน เป็นเสี้ยนสีน้ําตาลอ่อน ๆ ลายยาวไปตามลายไม้ เสี้ยนไม้สนมีความละเอียดมีความ
สวยงามแต่เนื่องจากเสี้ยนที่เห็นไม่มีแต่มีไม่หนาแน่น ขณะที่เนื้อไม้สนมีความละเอียดแต่เมื่อสังเกตภาคตัดขวางจะพบว่าเนื้อไม้
สนนอกมีความหนาแน่นน้อย ซึ่งส่งผลดีการแปรรูปและการเคลื่อนย้าย ลวดลายที่พบได้คือลวดลายที่เกิดจากชั้นของไม้ซึ่งเป็นชั้น
ของเนื้อไม้กับชั้นของเปลือกไม้ และลวดลายที่เกิดจากเนื้อไม้กับเสี้ยนไม้ซึ่งมีความสวยงาม มีสีอ่อนจึงเหมาะแก่การนํามาใช้เพื่อ
แสดงให้เห็นถึงความเรียบของไม้และง่ายต่อการทําสีในลักษณะต่าง ๆ กลิ่นไม้สนนอกสังเกตได้ง่ายขณะการแปรรูปด้วยการเลื่อย
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__________________________________________________________________________________________
มีกลิ่นที่ชัดเจนและเป็นเอกลักษณ์ซึ่งกลิ่นนั้นมาจากเนื้อไม้ที่มีน้ํามันอยู่มาก จึงทําให้มีกลิ่นและจะพบยางสนบริเวณที่เป็นส่วน
ของแก่นไม้ในบางครั้ง
2. ชนิดของเฟอร์นิเจอร์ที่เหมาะสมที่สุดคือการผลิตเก้าอี้ โดยการพิจารณาโดยการใช้แบบประเมินความเหมาะสม การ
พิจารณาจากขนาดและปริมาณที่มี พบว่าขนาด ไม้ขนาด 1”x 3.5”x 80-120 cm ซึ่งมาจากพาเลทไม้ที่มีปริมาณอยู่มากและ
เพียงพอต่อการนําไปใช้เป็นวัสดุหลักในการออกแบบ และ ไม้ขนาด 3”x 2” 120 cm มีความเหมาะสมต่อการใช้เป็นเป็น
โครงสร้างของเฟอร์นิเจอร์เพื่อเพิ่มความแข็งแรงได้
3. การทําการออกแบบแนวคิดริเริ่ม การออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากเศษวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ที่ได้จากการขนส่ง แนวคิดการ
ออกแบบที่ผู้วิจัยเลือกนํามาใช้ คือการผสมผสานแนวคิด Loft style ที่เน้นโครงสร้าง และ การใช้งาน เข้ากับเทรนการออกแบบ
ที่มุ่งเน้นการใช้สัจวัสดุ พร้อมกับการถ่ายทอดเรื่องราวของวัสดุ ซึ่งการออกแบบโดยการนําวัสดุที่เหลือจากการขนส่งมาใช้นั้นมี
ข้อจํากัดที่วัสดุ คือ วัสดุมีความแข็งแรงน้อยกว่าวัสดุไม้ทั่วไปที่นํามาใช้สําหรับการออกแบบเฟอร์นิเจอร์และวัสดุที่เหลือจากการ
ขนส่งไม่ได้ผ่านกระบวนการอบแห้ง (ผ่านการอาบน้ํายาเท่านั้น) การจะนําวัสดุมาใช้จึงต้องคัดเลือกอย่างดีหรือจะต้องนําเข้า
กระบวนการอบให้แห้งก่อนการนําไปใช้งาน และตัววัสดุมีตําหนิที่เกิดจากการตอกตะปูเพื่อใช้สําหรับการตีกล่องลัง หรือการตี
พาเลท
4. การกลั่นกรองแบบแนวคิดริเริ่ม โดยใช้ทฤษฎีตารางการกระจายหน้าที่การวิเคราะห์เชิงการออกแบบผลิตภัณฑ์ การ
ออกแบบผู้วิจัย จัดทําไอเดียสเก็ตโดยการใช้กรอบการออกแบบโดยใช้ผลที่ได้จากการศึกษาการออกแบบ จํานวน 30 แบบ ทําให้
ได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 5 แบบ เพื่อนําไปสู่การพัฒนารูปแบบสเก็ตขั้นที่ 2 จํานวน 30 ภาพ ซึ่งการพัฒนาแบบสเก็ตขั้นที่ 2
5. การวิเคราะห์แบบและการพัฒนาแบบโดยนําการใช้ผังตารางการกระจายหน้าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงออกแบบ
ผลิตภัณฑ์มาใช้เพื่อการสังเคราะห์แบบ โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาจาก เทรนเฟอร์นิเจอร์ปี ค.ศ. 2015 เทรน TCDC 2015 และ
ทฤษฎีการออกแบบ ประกอบด้วย เฟอร์นิเจอร์ที่มีลักษณะเฉพาะ, เป็นธรรมชาติและทนทาน,ผสมผสานกับโลหะ, มีความ
สะดวกสบาย,การใช้งานกลางแจ้ง,ร่วมสมัย,ผสมผสานสีทอง,หนังวัว,การใช้สีฟ้าหรือน้ําเงินโบราณ,ทันสมัย,วัสดุเล็ก บาง,วัสดุ
ธรรมชาติ, ออกแบบเพื่อรักษ์โลก, ออกแบบย้อนยุค, การใช้ซ้ํา,การนํามาใช้ใหม่ ,ออกแบบหลากหลาย , สําหรับบผู้สูงวัย,การ
วิภาคเชิงกล, มีเอกลักษณ์, งามเหนือกาลเวลา, รูปแบบใช้งานง่าย, มีความเป็นมา, ความสร้างสรรค์, มีแนวคิดชัดเจน, เป็น
ธรรมชาติ, ผสมผสานแนวคิดธรรมชาติกับปัจจุบัน, การปรับตัวเข้ากับธรรมชาติ และ ผลิตภัณฑ์เพื่ออนาคต ผลที่ได้จากผังตาราง
การกระจายหน้าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงออกแบบผลิตภัณฑ์ ของมณฑลี ศาสนนันทน์. (2550 : 94) ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดจํานวน
9 แบบ จาก 3 แนวคิด
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ภาพ 6 ตารางการกระจายหน้าที่การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงออกแบบผลิตภัณฑ์
1. แนวคิดการออกแบบเก้าอี้โดยการพัฒนาจากตันแบบเก้าอี้พื้นฐานทั่วไป เพื่อให้เกิดการสื่อสารที่ตรงไปตรงกับ
ผู้บริโภค ที่ให้ความสะดวกสบาย ความแข็งแรง และให้ความรู้สึกเป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน เน้นการใช้วัสดุที่มาจากเศษวัสดุที่ได้จาก
การขนส่งอย่างเหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพของวัสดุที่มีอยู่ โดยการใช้ไม้กล่องขนาดหน้ากว้าง 3”x2” การทําส่วนขา การ
ใช้ไม้รองเครื่องจักรขนาดใหญ่ หรือไม้ซุง ที่มีหน้ากว้าง 4”-5” ทําเป็นส่วนรอยต่อพนักพิงและที่นั่ง และการใช้ส่วนของเศษวัสดุ
จากพาเลทซึ่งมีความหนาของไม้ไม่เกิน1นิ้ว ทําส่วนพื้นที่นั่ง ที่พิง
2. แนวคิดการออกแบบให้ความรู้สึกบางเบาสบายตา เพื่อให้ตอบสนองลักษณะที่อยู่อาศัยของกลุ่มผู้บริโภคที่มีพื้นที่
การใช้งานจํากัด การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ให้มีความบาง จึงให้ความรู้สึกไม่เกะกะหรือรกสายตา ด้านวัสดุนําการวัสดุจําพวกไม้
อัดมาใช้ ซึ่งไม้อัดเป็นเศษวัสดุที่หลงเหลือจากกล่องลังไม้
3. แนวคิดจากเก้าอี้สนาม นําเอกลักษณ์ความแข็งแรงมาใช้เป็นแนวคิดหลักในการออกแบบ เฟอร์นิเจอร์ที่ได้จึงมี
ลักษณะเป็นเหลี่ยม แข็งแรง ร่วมกับการใช้ระแนงแบบเก้าอี้สนามทั่วไปหรือเก้าอี้สาธารณะ ซึ่งเป็นข้อจํากัดด้านวัสดุจําพวกไม้
จริงที่มีขนาดความกว้างจํากัด

ภาพ 7 ภาพเก้าอี้ต้นแบบจากแนวคิดที่ 1, 2 และ3
จากการพิจารณาพัฒนารูปแบบ และได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด 3 รูปแบบจากการพิจารณาโดยการใช้หลักการออกแบบของ
รศ.อุดมศักดิ์ สาริบุตร ,หลักการ SWOT analysis และ หลักการ Scamper เพื่อนําไปประเมินแบบจากผู้ทรงคุณวุฒิและ
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ผู้เชี่ยวชาญด้านการต่าง ๆ คือ ด้านการออกแบบ และด้านการผลิต เพื่อการนําแบบที่ดีที่สุดไปทดสอบมาตรฐานอุตสาหกรรม
ประเภทเครื่องเรือน และ การทําแบบสอบถามความพึงพอใจจากผู้บริโภค 100 คน
6.การคัดเลือกแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการออกแบบ
ตาราง 1 ผลการประเมินแบบ 3 แบบ โดยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการออกแบบ

รายการประเมิน
รูปแบบที่ 1
1. ผลิตภัณฑ์มีความแปลกใหม่
2. ผลิตภัณฑ์เหมาะสมกับสมัยนิยม
3. ผลิตภัณฑ์มีที่มาน่าสนใจ
4. ที่มาวัสดุเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์
5. เหมาะกับแนวคิดรักษ์โลก
6. ตอบสนองความต้องการผู้ใช้งาน
7. ราคาเหมาะสมกับผู้ใช้งาน
8. ราคาต้นทุนการขนส่ง
9. ส่งเสริมภาพลักษณ์การอนุรักษ์การใช้
วัสดุธรรมชาติ
10. ส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อการรีไซเคิล(การ
ใช้ซ้ํา)
เฉลี่ย

รูปแบบที่ 2

รูปแบบที่ 3

̅

S.D.
̅

S.D.
̅

S.D.

3.33
3.67
3.67
3.67
3.33
4
3.5
3.5

0.58
0.58
0.58
0.58
1.15
0
0.71
0.71

3
3.33
3.67
3.67
3.33
4
3.5
3.5

0
0.58
0.58
0.58
1.15
0
0.71
0.71

2.67
2.67
3.33
2.67
3.33
4
3
3

0.58
0.58
0.58
0.58
1.15
0
0
0

3.33

1.15

3.33

1.15

2.67

0.58

4

0

4

0

3.33

0.58

3.6

3.53

3.01

ผลการคัดเลือกแบบโดยการใช้ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการออกแบบ 3 ท่านพบว่ารูปแบบที่ 1 มีผลการประเมินมากที่สุด
ซึ่งผลเฉลี่ย = 3.6 (ผลอยู่ในเกณฑ์มาก) ผลการประเมินที่มากที่สุด 2 ลําดับแรกคือ ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานใน
ปัจจุบัน ( ̅ =4), ส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อการรีไซเคิล (การใช้ซ้ํา) ( ̅ =4), เนื่องเก้าอี้ทั้ง3รูปแบบมาจากต้นแบบเดียวกัน แล้วผ่าน
กระบวนการพัฒนารูปแบบ ลักษณะคะแนนจึงมีความใกล้เคียงกัน จากผลการประเมิน รูปแบบที่ 3 ยังมีความล้าสมัยและไม่
สอดคล้องกับสมัยนิยมพอ
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7.การประเมินความพึงพอใจโดยผู้บริโภค
ตาราง 2 ผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้บริโภค 100 คน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

รายการประเมิน
ด้านรูปแบบ
มีความแปลกใหม่
มีความสวยงาม
มีแนวคิดเหมาะสมกับสมัยนิยม
มีสัดส่วนเหมาะสม
รวม
ด้านประโยชน์ใช้สอย
มีความแข็งแรง
มีความปลอดภัย
เคลื่อนย้ายสะดวก
รวม
ด้านกายวิภาคเชิงกล
ความสะดวกสบาย
มีโครงสร้างที่เหมาะสมกับการใช้งาน
รวม
ด้านแนวโน้ม
ตอบสนองแนวคิดสมัยใหม่
มีคุณค่าทางวัสดุ
รวม

̅

S.D.

ระดับความเห็น

3.98
4.01
4.22
4.28
4.12

0.68
0.69
0.69
0.72

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.51 0.66
4.31 0.73
4.23 0.81
4.35

มากที่สุด
มาก
มาก
มาก

4.26 0.78
4.32 0.72
4.29

มาก
มาก
มาก

4.42 0.78
4.51 0.75
4.47

มาก
มากที่สุด
มาก

จากตารางพบว่า ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ มาก ค่าการกระจายข้อมูลอยู่ในระดับปานกลางและผลความพึง
พอในต่อเก้าอี้จากเศษวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ที่ได้จากการขนส่งแต่ละด้านมีดังนี้
ด้านรูปแบบ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( ̅ =4.12) ความมีสัดส่วนเหมาะสมมีผลการประเมินสูงที่สุดในด้าน
รูปแบบ ส่วนค่าการแจกแจงข้อมูลที่ต่ําที่สุดคือ ความแปลกใหม่ (มีค่าประเมินต่ําที่สุดในด้านรูปแบบ =3.98 ,ด้านประโยชน์ใช้
สอย มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( ̅ =4.35) ผู้บริโภคมีความพึงพอใจด้านความแข็งแรงมากที่สุด =4.51 ซึ่งผลดังกล่าว
สอดคล้องกับความต้องการต่อการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ของผู้บริโภคที่ได้จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลความต้องการของผู้บริโภค
,ด้านกายวิภาคเชิงกล ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( ̅ =4.29) เก้าอี้ตอบสนองการใช้งานและรองรับกายวิภาคผู้ใช้งานได้เป็น
อย่างดี , ด้านแนวโน้ม ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( ̅ =4.29) ผู้บริโภคมีความพึงพอใจมากที่สุดต่อ คุณค่าทางวัสดุ ซึ่งตรงตาม
วัตถุประสงค์หลักของการออกแบบ ที่มุ่งเน้นความสําคัญด้านการนําวัสดุมาใช้งาน

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยครั้งนี้ สามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
1.เพื่อศึกษาคุณลักษณะทางกายภาพและทดสอบคุณสมบัติของเศษวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ที่ได้จากการขนส่ง
1.1 การศึกษาลักษณะทางกายภาพของเศษวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ที่ได้จากการขนส่ง พบว่าเศษวัสดุดังกล่าวมา
จากการขนส่งสินค้าโดยระบบคอนเทนเนอร์ แบ่งตามชนิดของวัดุได้ 5 ชนิด ไม้สนยุโรป,ไม้สนญี่ปุ่น,ไม้ยางพารา,ไม้อัดแผ่นและ
ไม้อัดแบบชิ้นไม้สับอัด ขนาดที่พบมากที่สุดคือ ไม้สนที่ได้จากพาเลทไม้ มีความกว้าง 3.5” หนา1” ยาว 80-120 ซม. มีลักษณะ
ของลวดลายสวยงาม มีความเป็นมัน สีอ่อน
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1.2 การทดสอบวัสดุเมื่อเทียบกับไม้สักพบว่า ไม้สนมีความแข็งแรงน้อยกว่าไม้สักในหลาย ๆ ด้าน เช่น ค่า
ความแข็งของไม้ =1,994.30 N ค่าความหนาแน่น = 0.50g/cm3 ค่าสัมประสิทธิ์การแตกหัก = 73.20 Mpa และค่าสัมประสิทธิ์
การยืดหยุ่น=8003Mpa แต่ด้านความเหนียวต่อการดึง พบว่าไม้สนมีค่าสูงกว่า36,131.56
2.เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ จากเศษวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ที่ได้จากการขนส่ง
2.1 ขั้นตอนการศึกษาการออกแบบ พบว่าเฟอร์นิเจอร์ควรเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความหลากหลายของ
ผู้ใช้งาน ซึ่งจากการเก็บข้อมูลผู้บริโภคแล้ว ผู้บริโภคต้องการเฟอร์นิเจอร์ที่ตอบสนองการใช้งาน ราคาถูก แข็งแรง รูปลักษณะ
สอดคล้องกับการใช้งาน มีความเรียบง่าย
2.2 ขั้นตอนการออกแบบ จากการกําหนดกรอบด้านการออกแบบโดยใช้กรอบของ วัสดุ ผู้บริโภค และ
แนวโน้มเฟอร์นิเจอร์ แนวคิดจึงเริ่มจากการใช้แนวคิด แบบโรงงาน โกดัง (LOFT) เป็นแนวคิดต้นแบบ ร่วมกับแนวคิด ผสมผสาน
(CONTEMPOLARY) นําไปสู่การสร้างแนวคิดริเริ่ม 30 แบบ, การคัดกรองแนวคิดริเริม, การพัฒนารูปแบบจากแนวคิดริเริ่ม และ
การวิเคราะห์แบบ จนเหลือ 3 แบบสุดท้าย เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการออกแบบได้เลือกรูปแบบสําหรับการนําไปผลิต พบว่า
รูปแบบที่ 1 ได้รับการคัดเลือก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.6
3.เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ ที่มีต่อผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์จากเศษวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ที่ได้จากการ
ขนส่ง พบว่า ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ต้นแบบโดยรวมอยู่ในระดับ มาก ค่าการกระจายข้อมูลอยู่ในระดับปาน
กลางและผลความพึงพอในต่อเก้าอี้จากเศษวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ที่ได้จากการขนส่งแต่ละด้านมีดังนี้
ด้านรูปแบบ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( ̅ =4.12) ความมีสัดส่วนเหมาะสมมีผลการประเมินสูงที่สุดใน
ด้านรูปแบบ,ด้านประโยชน์ใช้สอย มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( ̅ =4.35) ผู้บริโภคมีความพึงพอใจด้านความแข็งแรงมาก
ที่สุด=4.51 ซึ่งผลดังกล่าวสอดคล้องกับความต้องการต่อการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ของผู้บริโภคที่ได้จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูล
ความต้องการของผู้บริโภค,ด้านกายวิภาคเชิงกล ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( ̅ =4.29) เก้าอี้ตอบสนองการใช้งานและรองรับ
กายวิภาคผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี , ด้านแนวโน้ม ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( ̅ =4.29) ผู้บริโภคมีความพึงพอใจมากที่สุดต่อ
คุณค่าทางวัสดุ

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัย การศึกและออกแบบเฟอร์นิเจอร์ จากเศษวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ที่ได้จากการขนส่ง ผู้วิจัยสามารถอภิปราย
ผลการวิจัย ตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้
จากการศึกษาลักษณะทางกายภาพของเศษวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ที่ได้จากการขนส่ง โดยการใช้กรอบทฤษฎี คุณลักษณะ
ของไม้ (ณรงค์ โทณานนท์ ,2544) และการทดสอบเศษวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ที่ได้จากการขนส่งนั้น พบว่าเศษวัสดุที่จําแนกตาม
ประเภทแล้ว วัสดุไม้สนมีความเป็นไปได้สําหรับการนําไปใช้งาน เนื่องจากคุณสมบัติของวัสดุที่เหมาะสม ยกเว้นยางไม้ที่พบใน
วัส ดุ วัส ดุมีป ริม าณที่เพียงพอ และขนาดที่ ซ้ํา และใกล้เคีย งกัน มีความเหมาะสมที่สุดต่อ การนํา ไปใช้สําหรับ การออกแบบ
เฟอร์นิเจอร์ ผลการทดสอบเศษวัสดุที่คัดเลือก พบว่าวัสดุไม้สน มีความเหมาะสมกับการแปรรูปแต่ต้องคํานึงลักษณะของลักษณะ
ทางกายภาพ ซึ่งส่งผลต่อความสวยงามและความแข็งแรงของผลิตภัณฑ์ และการทําสีย้อมเป็นกรรมวิธีการทําสีที่เหมาะสมที่สุด
การศึกษาและการออกแบบโดยวัตถุประสงค์ พัฒนาผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ โดยกรอบการศึกษาการออกแบบโดยใช้
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ดี (วัชรินทร์ จรุงจิตสุนทร ,2549) และ กระบวนการออกแบบ การศึกษาผู้บริโภคเพื่อสอบถามความ
ต้องการและแนวคิดต่อเศษวัสดุที่เหลือใช้ พบว่าแนวคิดของผู้บริโภคคาดหวังต่อผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากเศษวัสดุจะต้องมีราคาต่ํา
การออกแบบจึงจะต้องคํานึงถึงการใช้วัสดุให้เกิดคุณค่ามากที่สุด การพิจารณาร่วมกับข้อจํากัดการออกแบบ เช่นวัสดุ ความ
ต้องการ เทรน และราคาที่เหมาะสม การย่อยวัสดุซึ่งทําให้ใช้วัสดุได้อย่างคุ่มค่ามากขึ้น และ ช่วยลดปัญหารอยตําหนิที่มีบนผิว
วัสดุได้เป็นอย่างดี ในขณะที่การเลือกใช้สีธรรมชาติ โดยกรรมวิธีการย้อมสีธรรมชาติ ทําให้เฟอร์นิเจอร์มีลักษณะเหมือนกับการใช้
วัสดุ ซึ่งโชว์สีสันและลวดลายของวัสดุได้เป็นอย่างดี และมีความแข็งแรง , การออกแบบเก้าอี้จากเศษวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ที่ได้จาก
การขนส่งเพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการออกแบบของ Earle (1992) ซึ่งผ่านการคัดกรองแบบโดยตารางการกระจายหน้าการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงออกแบบผลิตภัณฑ์ ทําให้ได้ต้นแบบสําหรับการผลิต 3 ต้นแบบ และผู้ทรงคุณวุฒิเลือกต้นแบบที่ 1 ซึ่งมี
ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์คือการใช้ไม้ระแนงขนาดเล็ก
ผลการประเมินความพึงพอโดยการใช้แบบสอบถามกับผู้บริโภคจํานวน 100 คน โดยระบุให้รายได้ไม่เกิน 20,000 บาท
/เดือน พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมีความพึงพอใจมาก ผู้บริโภคมีความพึงพอใจมากที่สุดต่อ คุณค่าทางวัสดุ ซึ่งตรงตาม
วัตถุประสงค์หลักของการออกแบบ ที่มุ่งเน้นความสําคัญด้านการนําวัสดุมาใช้งาน ซึ่งแปรผลการประเมินความพึงพอใจได้ว่า
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__________________________________________________________________________________________
สอดคล้องกับแนวคิดการสร้างแบบสอบถาม จากแนวคิดปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกําหนดองค์ประกอบของงานออกแบบ สุนทรี
(วัชรินทร์ จรุงจิตสุนทร,2549) คือ งานออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ดีจะต้องผสานปัจจัยต่าง ๆ ทั้งรูปแบบ ประโยชน์ใช้สอย กายวิภาค
เชิงกล และอื่น ๆ เพื่อให้เข้ากับวิถีการดําเนินชีวิต แฟชั่น หรือแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกับผู้บริโภคได้อย่างกลมกลืนลงตัว มีความ
สวยงาม โดดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ตั้งอยู่บนพื้นฐานการตลาด และความเป็นไปได้ในการผลิตจํานวนมาก ๆ

ข้อเสนอแนะ
จากการเก็บความพึงพอใจผู้บริโภคได้รับข้อเสนอแนะจากผู้บริโภค เกี่ยวกับร่องไม้ระแนงขนาดเล็กที่หากนั่งนาน ๆ
แล้วอาจจะเจ็บ , ร่องไม้เล็กไปทําให้ไม่สวยควรปรับร่องไม้ระแนงให้เหมาะสมกว่านี้ , ควรศึกษาสัดส่วนที่เหมาะสม ,รูปทรง
ธรรมดา, ขาดสีสัน และ บางส่วนเห็นด้วยกับการนําแนวคิดนําเศษวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ที่ได้จากการขนส่งมาใช้ในการออกแบบเป็น
เฟอร์นิเจอร์
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม
สมุนไพรไทย 2) เพื่อออกแบบอัตลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมสมุนไพรไทย และ3) เพื่อประเมินการรับรู้และ
ความพึงพอใจของผู้ผลิต กลุ่มผู้บริโภค และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์ที่มีต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม
สมุนไพรไทยที่ผู้วิจัยออกแบบขึ้นใหม่ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 104 คน ร่วมกับเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์
แบบไม่มีโครงสร้าง และแบบสอบถาม ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา
พบว่า แชมพูและครีมนวดผมสมุนไพรในแต่ละสูตรยังไม่มีบรรจุภัณฑ์เพื่อจัดจําหน่ายที่เหมาะสม จึงได้ดําเนินการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์โดยโครงสร้างเป็นขวดพลาสติกใสทําจากวัสดุพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต ฝาปิดเป็นแบบหัวปั้ม ขนาดบรรจุ 250 มิลลิลิตร
แนวคิดในการออกแบบลวดลายกราฟิกได้มาจากผ้าทอลายดอกปีบซึ่งเป็นผ้าทอพื้นเมืองจังหวัดพิษณุโลก โดยนําลวดลายนี้มา
ออกแบบใหม่ ใ ห้ เ ป็ น พื้ น หลั ง ของฉลาก และใช้ ด อกปี บ ซึ่ ง เป็ น ดอกไม้ ข องต้ น ไม้ ป ระจํ า จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลกมาผสมผสานกั บ
ภาพประกอบที่แสดงถึงส่วนผสมหลักของสมุนไพรที่อยู่ในแชมพูและครีมนวดผม โดยออกแบบให้ดูทันสมัยและบ่งบอกความเป็น
ตัวตนของจังหวัดพิษณุโลก การใช้สีสันของหัวปั้ม พื้นหลังและตัวอักษรต้องการสื่อถึงผลิตภัณฑ์ ผลการประเมินการรับรู้ของ
กลุ่มเป้าหมายอยู่ในระดับมาก (xˉ =4.04) (S.D=0.75) และผลของการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายอยู่ในระดับมาก
(xˉ =4.07) (S.D=0.74) งานวิจัยครั้งต่อไปควรมีการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ใหม่ให้มีรูปทรงที่มีอัตลักษณ์ของจังหวัด
พิษณุโลกร่วมกับการออกแบบหัวปั้มใหม่ให้มีความสะดวกต่อการใช้งานมากขึ้น
คําสําคัญ: การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม อัตลักษณ์พิษณุโลก กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ABSTRACT
The objectives of this research are 1) to study the problems and demands in designing the
packages of Thai herbal hair nourishment products, 2) to design the identity on the packages of Thai herbal
hair nourishment products, and 3) to assess the recognition and satisfaction of the manufacturers, groups of
consumers, and groups of experts in the packages on the design of packages of Thai herbal hair
nourishment products which are newly designed by the researcher. The sample groups are 104 persons
together with the research tools including unstructured interviews and questionnaires. In analyzing the data,
the percentage, mean, and standard deviations are used. The study reveals that for herbal shampoo and
conditioner in each formula, there is no package appropriate for selling. Thus, the packages are designed
with the structure of clear plastic bottles made from Polyethylene Terephthalate (PET). The top of the
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bottles are covered with pumping head in the containing size of 250 milliliters. The concept in designing the
graphic patterns is the woven cloth with cork flower pattern, local cloth pattern of Phitsanulok. This pattern
is newly designed to be used as the background with the cork flower of the cork tree which is the tree of
Phitsanulok combined with the illustrations representing the main ingredients of the herbs contained in the
shampoo and conditioner. It is designed to be modern and be able to represent the identity of Phitsanulok.
The use of colors of the pump head, background, and letters represent the products. The results of
assessment on the recognition of the target group are in the high level ( ̅ =4.04) (S.D=0.75). The results of
assessment on the satisfaction of the target group are in the high level ( ̅ =4.07) (S.D=0.74). The next
researches are recommended to design the new package structure to be in the shape with the identity of
Phitsanulok together with the design of the new pump head for more convenience in using.
Keywords: Package design, Hair nourishment products, Identity of Phitsanulok, Community Enterprise

บทนํา
ประเทศไทยมีภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชนานาชนิด โดยเฉพาะพืชสมุนไพรมีอยู่
จํานวนมาก ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและจากการเพาะปลูก อาทิ ว่านหางจระเข้ ใบรางจืด ใบบัวบก อัญชันขาว มะกรูด
และบอระเพ็ด เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่มีสรรพคุณที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนํามาผสมเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม อาทิ
แชมพูและครีมนวดผมซึ่งช่วยป้องกันผมหลุดร่วง ช่วยทําให้ผมดกดําเงางามและมีน้ําหนัก อย่างไรก็ตามสมุนไพรแต่ละชนิดก็จะมี
สรรพคุณที่แตกต่างกันทําให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตน้ํายาสมุนไพรบ้านนาขุม อําเภอพรมพิราม จังหวัดพิษณุโลกได้เล็งเห็นและ
มีแนวความคิดที่จะนําสมุนไพรไทยที่มีส่วนผสมที่สําคัญไม่ว่าจะเป็นว่านหางจระเข้ ใบรางจืด ใบบัวบก อัญชันขาว มะกรูด และ
บอระเพ็ด แต่ละชนิดมาผสมผสานกันในอัตราส่วนที่เหมาะสมทั้งแชมพูและครีมนวดผมเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่คือ รางจืดผสมว่านหาง
จระเข้ บอระเพ็ดผสมมะกรูด และอัญชันขาวผสมใบบัวบก เมื่อผสมกันอย่างลงตัวแต่ละชนิดแล้ว จึงนํามาทําเป็นแชมพูและครีม
นวดผมที่ผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติที่มีสรรพคุณที่พิเศษ อาทิ ป้องกันผมหงอก ลดปัญหาผมหลุดล่วงก่อนวัย ทําให้ผมดกดําเงา
งาม และมีน้ําหนัก เส้นผมนุ่มสลวยไม่แตกปลาย เป็นต้น (นฤภา วงศ์ปิยะรัตนกุล, 2543) อย่างไรก็ตามโครงสร้างของบรรจุภัณฑ์
แชมพูและครีมนวดผมผสมสมุนไพรที่มีอยู่เดิมนั้นใช้งานได้ยากเนื่องจากต้องใช้แรงบีบเพื่อใช้ผลิตภัณฑ์และถ้าผลิตภัณฑ์ภายใน
เหลือน้อยก็ต้องใช้แรงบีบมากขึ้นหรือต้องเปิดฝาขวดทําให้ไม่สะดวกต่อการใช้งาน นอกจากนี้บรรจุภัณฑ์เดิมยังขาดความสวยงาม
และยังไม่สามารถแยกแยะสูตรต่าง ๆ ทั้งสามสูตรได้ทําให้ผู้บริโภคเกิดการหยิบผิดขึ้นและส่งผลเสียต่อผู้ประกอบการกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน ตลอดจนบรรจุภัณฑ์เดิมยังขาดกราฟิกที่สวยงามดึงดูดใจผู้บริโภคและขาดเอกลักษณ์เฉพาะบนบรรจุภัณฑ์จาก
การวิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์จริงโดยผู้วิจัย จึงทําให้ผู้วิจัยมีความสนใจและเล็งเห็นที่จะแก้ปัญหาการใช้งานผลิตภัณฑ์โดยเลือก
โครงสร้างบรรจุภัณฑ์แบบใหม่ที่เป็นขวดพลาสติกใสชนิดหัวปั้มทําให้สะดวกในการนําผลิตภัณฑ์ออกมาใช้โดยเลือกหัวปั้มที่มีรู
เปิดขนาดใหญ่เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ออกมาในปริมาณมากและง่ายเหมาะกับลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ที่มีความข้นหนืดและ
เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้หญิงที่มีผมยาวเป็นส่วนใหญ่ ตลอดจนออกแบบอัตลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์ให้รับรู้ถึงวัฒนธรรมโดย
การเชื่อมโยงอัตลักษณ์พื้นถิ่น เพื่อนํามาสร้างเป็นภาพลักษณ์ที่โดดเด่นและแตกต่างอย่างลงตัวให้กับผลิตภัณฑ์แชมพูและครีม
นวดผมผสมสมุนไพรเพื่อแสดงตัวตนของสินค้าในรูปแบบที่มีเอกลักษณ์พื้นถิ่นที่แตกต่าง และแสดงแหล่งที่มา ทั้งยังไม่ต้อง
แข่งขันโดยตรงกับสินค้าอุตสาหกรรม สําหรับงานวิจัยนี้ผู้วิจัยจะศึกษาอัตลักษณ์ของจังหวัดพิษณุโลกไม่ว่าจะเป็นการใช้ดอกปีบ
และลวดลายผ้าทอดอกปีบ ซึ่งเป็นต้นไม้ประจําจังหวัดและเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของจังหวัด และถ้าปรากฏบนบรรจุภัณฑ์จะ
ทําให้ตัวผลิตภัณฑ์มีความเป็นอัตลักษณ์แสดงออกซึ่งความเป็นตัวตนของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนใช้สีที่บ่งบอกถึงตัวผลิตภัณฑ์ทําให้
แยกแยะผลิตภัณฑ์แ ต่ ละสูตรได้ง่า ย ซึ่ง คาดว่ าจะสร้างคุณค่า เพิ่มที่ชัดเจนและทําให้ผู้บ ริโภคมีค วามสนใจและจดจําในตัว
ผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้น
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงจะดําเนินการวิจัยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการในการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมสมุนไพรไทย เพื่อออกแบบอัตลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมสมุนไพร
ไทย และเพื่อประเมินการรับรู้และความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมสมุนไพรไทย ทั้งนี้ผู้วิจัยได้
เลือกผลิตภัณฑ์แชมพูและครีมนวดผมสมุนไพรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตน้ํายาสมุนไพรบ้านนาขุม อําเภอพรมพิราม จังหวัด
พิษณุโลกเป็นกรณีศึกษา โดยมุ่งเน้นที่จะออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้หญิงทุกวัยที่ชื่นชอบสินค้า
สมุ น ไพร ให้ มี ค วามทั น สมั ย ใช้ ง านง่ า ย แสดงถึ ง ตั ว ตนของจั ง หวั ด และสามารถเพิ่ ม มู ล ค่ า ให้ กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ โดยนํ า เสนอ
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ภาพประกอบของสมุนไพรต่างๆและดอกปีบผสมผสานอย่างลงตัวกับลวดลายผ้าทอลายดอกปีบ ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งที่อาจจะช่วย
เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์และเป็นช่องทางหนึ่งที่จะช่วยยกระดับมาตรฐานงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับของทั้ง
ตลาดในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการผลักดันพืชสมุนไพรไทยเป็นพืช
เศรษฐกิจตัวใหม่ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมสมุนไพรไทย
2. เพื่อออกแบบอัตลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมสมุนไพรไทย
3. เพื่อประเมินการรับรู้และความพึงพอใจของผู้ผลิต กลุ่มผู้บริโภค และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์ที่มีต่อรูปแบบ
บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมสมุนไพรไทยที่ผู้วิจัยออกแบบขึ้นใหม่

วิธีการศึกษา
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการวิจัย ได้แก่ ผู้ผลิตแชมพูและครีมนวดผมผสมสมุนไพรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตน้ํายาสมุนไพร
บ้านนาขุม อําเภอพรมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ผู้บริโภคที่สนใจในผลิตภัณฑ์แชมพูและครีมนวดผมผสมสมุนไพร ในเขตจังหวัด
พิษณุโลกและพื้นที่ใกล้เคียง และผู้เชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์ในภาครัฐ
กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีจํานวนรวม 104 ท่าน ได้แก่ หัวหน้ากลุ่มผู้ผลิตแชมพูและครีมนวดผมผสม
สมุนไพรบ้านนาขุม ที่อยู่ 92 หมู่ 7 ตําบลท่าช้าง อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65150 จํานวน 1 ท่าน ผู้บริโภคในเขต
จังหวัดพิษณุโลกและพื้นที่ใกล้เคียง จํานวน 100 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์ภาครัฐ จํานวน 3 ท่าน การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) ซึ่งผู้วิจัยได้ตั้งเกณฑ์การเลือก
กลุ่มผู้บริโภคและกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นและตอบแบบสอบถาม โดยมีเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติดังนี้ กลุ่ม
ผู้บริโภคเป็นผู้หญิงทุกวัยที่เคยซื้อหรือเคยใช้ผลิตภัณฑ์แชมพูและครีมนวดผมสมุนไพรมาก่อน และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ที่มี
ประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญทางด้านงานออกแบบอัตลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี จํานวน 2 ท่าน และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านเภสัชเครื่องสําอาง 1 ท่าน ต้องมีความเชี่ยวชาญด้านเครื่องสําอางและวัสดุบรรจุภัณฑ์เครื่องสําอางไม่น้อยกว่า
5 ปี
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง และแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อใช้
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 เพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมสมุนไพรไทย
1. แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง ใช้เพื่อสัมภาษณ์ผู้ผลิตเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการของบรรจุภัณฑ์แชมพู
และครีมนวดผมสมุนไพร แสดงดังภาพ 1 ตัวอย่างคําถามแบบไม่มีโครงสร้าง เช่น 1) ท่านคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ที่มี
อยู่เดิม 2) ท่านต้องการบรรจุภัณฑ์ที่มีลักษณะอย่างไร เพราะอะไร เป็นต้น

ภาพ 1 การสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัญหาและความต้องการของบรรจุภัณฑ์แชมพู
และครีมนวดผมสมุนไพรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
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2. แบบสอบถามแบบชนิดเลือกตอบ (Check list) ใช้เพื่อสอบถามปัญหาและความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคเพื่อ
เป็นแนวทางในการออกแบบอัตลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมสมุนไพรไทย จากนั้นวิเคราะห์ผลและบันทึก
ข้อมูลในการออกแบบบรรจุภัณฑ์สําหรับการจัดจําหน่าย ตัวอย่างคําถามแบบชนิดเลือกตอบ เช่น เมื่อนึกถึงจังหวัดพิษณุโลกแล้ว
ท่านจะนึกถึงสิ่งใดเป็นอันดับแรก ( ) ต้นปีบหรือดอกปีบ ( ) ผ้าทอลายดอกปีบ ( ) วัดใหญ่ (วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร)
( ) สุนัขพันธุ์บางแก้ว ( ) ไก่ชนพระนเรศวร เป็นต้น
ขั้นตอนที่ 2 เพื่อออกแบบอัตลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมสมุนไพรไทย
แบบสอบถามความคิ ด เห็ น ของกลุ่ ม ผู้ เ ชี่ ย วชาญที่ มี ต่ อ รู ป ทรงบรรจุ ภั ณ ฑ์ แ ชมพู แ ละครี ม นวดผมสมุ น ไพร
ประกอบด้วยโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ และลวดลายกราฟิกที่แสดงถึงอัตลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์ แบ่งเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็น
แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบมีลักษณะเป็นแบบสอบถามชนิดเลือกตอบ (Check list) ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์เกี่ยวกับรูปทรงของโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ 4 รูปแบบ (เป็นรูปทรงขวดที่มี
จําหน่ายในท้องตลาดเนื่องจากงบประมาณของผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม่เพียงพอต่อการทําแม่พิมพ์ของขวดพลาสติก
รูปทรงใหม่) และลวดลายกราฟิกที่แสดงถึงอัตลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์ใน 3 รูปแบบ ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
ขั้นตอนที่ 3 เพื่อประเมินการรับรู้และความพึงพอใจของผู้ผลิต กลุ่มผู้บริโภค และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์ที่มี
ต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมสมุนไพรไทยที่ผู้วิจัยออกแบบขึ้นใหม่
แบบสอบถาม เพื่อประเมินการรับรู้และความพึงพอใจของผู้ผลิต กลุ่มผู้บริโภค และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์ที่มี
ต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมสมุนไพรไทยที่ผู้วิจัยออกแบบขึ้นใหม่ประกอบกับต้นแบบโครงสร้างพร้อมกราฟิกบน
บรรจุภัณฑ์ใหม่ แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบมีลักษณะเป็นแบบสอบถาม
ชนิดเลือกตอบ (Check list) ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเพื่อประเมินการรับรู้และความพึงพอใจของผู้ผลิต กลุ่มผู้บริโภค และ
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์ที่มีต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมสมุนไพรไทยที่ผู้วิจัยออกแบบขึ้นใหม่ ตอนที่
3 ข้อเสนอแนะ
3.การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นในขั้นตอนที่ 1 ผู้วิจัยได้ทําการสัมภาษณ์ผู้ผลิต
และทําการสํารวจโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มผู้บริโภคเพื่อประเมินปัญหาและความต้องการก่อนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ใน
ขั้นตอนที่ 2 ใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์ที่มีต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม
สมุนไพรไทยที่ผู้วิจัยออกแบบขึ้นใหม่ และในขั้นตอนที่ 3 ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเพื่อประเมินการรับรู้และความพึงพอใจของผู้ผลิต
กลุ่มผู้บริโภค และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์ที่มีต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมสมุนไพรไทยที่ผู้วิจัยออกแบบ
ขึ้นใหม่ โดยทั้งหมดผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
4 .การวิเคราะห์ข้อมูล มีขั้นตอนการศึกษาวิจัย 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 เพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการสําหรับเป็นแนวทางในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม
สมุนไพรไทย ผู้วิจัยนําข้อมูลจากเนื้อหาของการสัมภาษณ์มาแปรผลโดยการบรรยายและนําเสนอในรูปความเรียง จากนั้นนํา
แบบสอบถามที่สํารวจแล้วมาวิเคราะห์เป็นค่าร้อยละ
ขั้นตอนที่ 2 เพื่อออกแบบอัตลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมสมุนไพรไทย ผู้วิจัยนําข้อมูลที่ได้จาก
แบบสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์ที่มีต่อรูปแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์และลวดลายกราฟิกที่แสดง
ถึงอัตลักษณ์บนบรรจุ ภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมสมุนไพรไทยที่ผู้วิจัยออกแบบขึ้นใหม่นั้นมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) มาสรุปวิเคราะห์ผลข้อมูลและแปรผลโดยการบรรยายและนําเสนอ
ในรูปความเรียง
ขั้นตอนที่ 3 เพื่อประเมินการรับรู้และความพึงพอใจของผู้ผลิต กลุ่มผู้บริโภค และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์ที่มี
ต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมสมุนไพรไทยที่ผู้วิจัยออกแบบขึ้นใหม่ ผู้วิจัยนําข้อมูลจากแบบสอบถามเพื่อประเมิน
การรับรู้และความพึงพอใจต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมสมุนไพรไทยมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน มาสรุปวิเคราะห์ผลข้อมูลและแปรผลโดยการบรรยายและนําเสนอในรูปความเรียง
โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบจากระดับตามความต้องการ ซึ่งใช้เกณฑ์ระดับ 5 คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย และน้อยที่สุด ใช้การแปลความหมายของค่าคะแนนเฉลี่ย เกณฑ์ในการวิเคราะห์พิจารณาช่วงของค่าเฉลี่ยเลขคณิตของ
แบบสอบถามแบบลิเคิร์ทสเกลเป็น ดังนี้ (Weigel & Newman, 1976)
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4.50-5.00 หมายความว่า มีระดับการรับรู้และความพึงพอใจมากที่สุด
3.50-4.49 หมายความว่า มีระดับการรับรู้และความพึงพอใจมาก
2.50-3.49 หมายความว่า มีระดับการรับรู้และความพึงพอใจปานกลาง
1.50-2.49 หมายความว่า มีระดับการรับรู้และความพึงพอใจน้อย
1.00-1.49 หมายความว่า มีระดับการรับรู้และความพึงพอใจน้อยที่สุด

ผลและอภิปรายผลการวิจัย
1. ผลจากการศึกษาปัญหาและความต้องการในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมสมุนไพรไทย พบว่า
โครงสร้างของบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์แชมพูและครีมนวดผมสมุนไพรที่มีอยู่เดิมใช้งานได้ยากเนื่องจากผลิตภัณฑ์มีความข้นหนืด
และเป็นขวดพลาสติกใสแบบบีบเทจึงต้องใช้แรงบีบมากและถ้าผลิตภัณฑ์ภายในเหลือน้อยก็ต้องใช้แรงบีบมากขึ้นหรือต้องเปิดฝา
ขวดทําให้ไม่สะดวกต่อการใช้งาน นอกจากนี้บรรจุภัณฑ์เดิมยังขาดความสวยงาม และยังไม่สามารถแยกแยะสูตรต่างๆทั้งสาม
สูตรได้ทําให้ผู้บริโภคเกิดการหยิบผิดขึ้นและส่งผลเสียต่อผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ทั้งนี้ผู้ผลิตแชมพูและครีมนวดผม
ผสมสมุนไพรบ้านนาขุม มีความต้องการบรรจุภัณฑ์ชนิดขวดพลาสติกใสแบบมีหัวปั้มที่บรรจุแชมพูและครีมนวดผมสมุนไพร
เพื่อให้เห็นผลิตภัณฑ์ภายในและนําผลิตภัณฑ์ออกมาใช้ได้ง่ายโดยเลือกหัวปั้มที่มีรูเปิดขนาดใหญ่เพื่อนําผลิตภัณฑ์ที่มีความข้น
หนืดออกมาได้ในปริมาณมากและง่ายขึ้นเหมาะสมกับผู้หญิงซึ่งส่วนใหญ่มีผมยาว ตลอดจนออกแบบกราฟิกให้ดูมีความทันสมัย
เป็นธรรมชาติ และสามารถดึงดูดใจผู้บริโภคในกลุ่มผู้หญิงทุกวัยได้ ในขนาดบรรจุที่เหมาะสม จํานวน 3 คู่ผลิตภัณฑ์ทั้งแชมพูและ
ครีมนวดผม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์รางจืดผสมว่านหางจระเข้ บอระเพ็ดผสมมะกรูด และอัญชันขาวผสมใบบัวบก ซึ่งผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
มีสรรพคุณโดยรวมเกี่ยวกับบํารุงหนังศีรษะให้มีความชุ่มชื่น ทําให้ผมนุ่มสลวยและเงางามเป็นธรรมชาติ ทั้งนี้จากผลการสํารวจ
ความต้องการของผู้บริโภคทั้งในด้านโครงสร้างและกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์แชมพูและครีมนวดผมสมุนไพรเป็นร้อยละแสดงดังภาพ
1 พบว่าผู้บริโภคนิยมขวดพลาสติกแบบใสที่มีหัวปั้มได้โดยให้เหตุผลในข้อเสนอแนะโดยสรุปว่าสามารถเห็นผลิตภัณฑ์ด้านในว่ามี
สีสันอะไร และมีความสะดวก ง่ายต่อการใช้งาน สําหรับปริมาณที่บรรจุที่ผู้บริโภคเสนอว่าเหมาะสมควรเป็นขนาด 250 มิลลิลิตร
ซึ่งผลการสํารวจด้านโครงสร้างนั้นสอดคล้องกับความต้องการของทั้งผู้ผลิตและยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของอัมพุช บุญญานุ
พงศ์ (2549) ที่ได้ทําการวิจัยเรื่องการตัดสินใจซื้อสบู่สมุนไพรของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑล พบว่า รูปลักษณ์ที่
ทันสมัย รูปทรงที่ใช้งานได้สะดวก ทําให้ผลิตภัณฑ์ที่ทําจากสมุนไพรนั้นได้รับความนิยมจากผู้บริโภคมากขึ้น นอกจากนี้ผลจาก
การสํารวจพบว่าผู้บริโภคชื่นชอบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ที่ให้ความรู้สึก ใหม่ ทันสมัยและบ่งบอกความเป็นตัวตนซึ่งทั้งสองอันดับที่
กล่าวข้างต้นมีผลร้อยละที่ใกล้เคียงกันจึงใช้ความรู้สึกทั้งสองมาร่วมออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์

ภาพ 1 ค่าร้อยละของคําถามที่เกี่ยวกับปัญหาและความต้องการในการออกแบบบรรจุภัณฑ์
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ภาพ 1 (ต่อ) ค่าร้อยละของคําถามที่เกี่ยวกับปัญหาและความต้องการในการออกแบบบรรจุภัณฑ์
และผลจากการสํารวจเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบอัตลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์แชมพูและครีมนวดผมสมุนไพรไทย
พบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็นว่าเมื่อนึกถึงจังหวัดพิษณุโลกแล้วท่านจะนึกถึงสิ่งใดเป็นอันดับแรกพบว่า คือต้นปีบหรือดอกปีบเป็น
อันดับแรก ซึ่งต้นปีบหรือดอกปีบเป็นต้นไม้ประจําจังหวัดพิษณุโลก อันดับสอง คือ ผ้าทอลายดอกปีบ ซึ่งเป็นลวดลายผ้าทอที่มี
ชื่อเสียงของจังหวัดพิษณุโลกและเป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด ทั้งสองอันดับนั้นมีค่าร้อยละที่ใกล้เคียง
กันและสามารถใช้ในการออกแบบร่วมกันได้จึงเลือกอันดับหนึ่งและสองมาใช้เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของทินวงษ์ รักอิสสระกุล และธัญญธร อินทร์ท่าฉาง (2556) ที่ได้กล่าวว่าอัตลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์ ประจําภาคเหนือตอนล่างควร
สื่อถึงสถานที่แหล่งท่องเที่ยวทางศาสนา วัด วิหาร อุทยานแห่งชาติ โบราณสถานทางประวัติศาสตร์ เทศกาลงานประเพณี ภาษา
พูด การแต่งกาย คําขวัญ และสินค้าพื้นเมืองของที่ระลึก ดังนั้นผลจากข้อสรุปทั้งหมดนี้จะถูกนํามาใช้เป็นแนวทางในการ
ออกแบบโครงสร้างและกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ในขอบเขตและรูปแบบที่สอดคล้องกับความต้องการของทั้งผู้ผลิตและกลุ่มผู้บริโภค
เป้าหมาย
2. ผลการออกแบบอัตลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมสมุนไพรไทย แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) ผล
การเลือกรูปแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ ดังภาพ 2 พบว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเลือกโครงสร้างขวดแชมพูและครีมนวดผมสมุนไพร โดย
ภาพรวมมีความพึงพอใจ รูปแบบที่ 4 อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.08) (S.D. =0.74) โดยรูปแบบเป็นขวดใสขนาด 250 มิลลิลิตร ทํา
จากวัสดุเป็นพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต (Polyethylene terepthalate) หรือเรียกย่อ ว่า PET ที่มีคุณสมบัติทางกายภาพคือไม่
เปราะแตกง่าย ใสแวววับเป็นประกายซึ่งจะทําให้เห็นสีของผลิตภัณฑ์ภายในอย่างชัดเจนโดยจะพบเห็นและนิยมใช้กันในการ
บรรจุน้ําดื่ม น้ํามันพืช และเครื่องสําอาง เป็นต้น และยังสามารถป้องกันการซึมผ่านของก๊าซได้เป็นอย่างดี (Scheirs, 1998) ซึ่ง
ส่งผลต่อการเก็บกลิ่นของผลิตภัณฑ์บํารุงเส้นผมได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีลักษณะพิเศษคือ มีขนาดเหมาะสมจับได้ถนัดมือ
หัวปั้มมีขนาดใหญ่ซึ่งจะเป็นประโยชน์ที่จะทําให้กดใช้งานได้ง่ายและออกแรงกดน้อยกว่าแบบทรงสูงเนื่องจากมีพื้นผิวสัมผัสใน
การกดมากประกอบกับหัวปั้มมีรูเปิดขนาดใหญ่ทําให้ปล่อยแชมพูหรือครีมนวดได้ในปริมาณมากซึ่งจะเหมาะสมกับผู้หญิงที่มีผม
ยาวซึ่งต้องใช้ปริมาณแชมพูและครีมนวดผมมาก ตลอดจนสามารถจัดเรียงเพื่อการจําหน่ายและการขนส่งได้ง่าย สามารถนําบรรจุ
ภัณฑ์กลับมาใช้ใหม่ได้ ผลในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากจากความเห็นของผู้เชี่ยวชาญนี้ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
ประชิด ทิณบุตร ( (2531ที่ได้กล่าวว่าการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ควรมีการกําหนดลักษณะรูปร่าง รูปทรง ขนาดปริมาตร
ส่วนปริมาตรอื่นๆของวัสดุที่จะนํามาผลิตและประกอบเป็นภาชนะบรรจุให้เหมาะสมกับหน้าที่ใช้สอย การปกป้องผลิตภัณฑ์
ตลอดจนกรรมวิธีการผลิต การบรรจุ การเก็บรักษาและการขนส่ง อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญแนะนําว่าควรปรับเปลี่ยนสีที่หัวปั้ม
ขวดให้เหมาะสมกับสีของฉลากและสีของผลิตภัณฑ์ในแต่ละสูตรเพื่อจะสามารถแยกแยะชนิดของผลิตภัณฑ์ได้ง่ายมากขึ้น
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แบบที่1

แบบที่2

แบบที่3

แบบที่4

ภาพ 2 รูปแบบโครงสร้างขวดแชมพูและครีมนวดผม ขนาด 250 มิลลิลิตร จํานวน 4 แบบ
2) ผลการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ โดยผู้เชี่ยวชาญได้พิจารณารูปแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ทั้ง 3 แบบ (ภาพ 3) พบว่า
โดยภาพรวมผู้เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจต่อรูปแบบที่ 1 อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.28) (S.D. =0.44) ทั้งนี้ผู้วิจัยได้นําแนวทางจากผล
การศึกษาปัญหาและความต้องการในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมสมุนไพรไทยมาเป็นแนวคิดในออกแบบ
ลวดลายกราฟิกจากผ้าทอลายดอกปีบซึ่งเป็นผ้าทอพื้นเมืองจังหวัดพิษณุโลก โดยนําลวดลายต้นแบบมาออกแบบใหม่ให้เป็นพื้น
หลังของฉลาก (ภาพ 4) และใช้ดอกปีบซึ่งเป็นดอกไม้ของต้นไม้ประจําจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับภาพประกอบที่แสดงถึงส่วนผสม
หลักของสมุนไพรในแชมพูและครีมนวดผม ซึ่งออกแบบให้มีความทันสมัยและบ่งบอกความเป็นตัวตนของจังหวัดพิษณุโลกโดย
ขนาดของ

ภาพ 3 กราฟิกบนบรรจุภัณฑ์แชมพูและครีมนวดผมสมุนไพร จํานวน 3 แบบ

161

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560
__________________________________________________________________________________________

ภาพ 3 (ต่อ) กราฟิกบนบรรจุภัณฑ์แชมพูและครีมนวดผมสมุนไพร จํานวน 3 แบบ
ฉลากขวดปั้มเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีความกว้าง 83 มิลลิเมตร และความยาว 190 มิลลิเมตร (ภาพ 5) ในขณะที่ชื่อตราสินค้า
“นิมเฟียร์” ได้มาจากชื่อทางวิทยาศาสตร์ของดอกบัวซึ่งเป็นภาพตราสินค้าเดิมและเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนี้
(ภาพ 6) อย่างไรก็ตามยังคงใส่ตราสินค้าเดิมประกอบบนตราสินค้าใหม่เพื่อให้ผู้บริโภครายเก่าได้รับทราบและจดจําได้ โดยใช้
ฟอนต์ของตราสินค้าใหม่เป็น Anchan regular และข้อความบนฉลากทั่วไปใช้ฟอนต์ Bangna New ทั้งนี้การใช้สีสันของพื้นหลัง
และตัวอักษรต้องการสื่อถึงผลิตภัณฑ์และส่วนผสมหลักของสมุนไพรภายใน อาทิ สีม่วงแสดงถึงดอกของใบรางจืด สีเขียวเข้ม
แสดงถึงบอระเพ็ด สีเขียวอ่อนแสดงถึงใบบกบัว โดยที่ผลิตภัณฑ์ครีมนวดผมแต่ละสูตรจะมีการใช้สีฉลากและสีหัวปั้มที่แตกต่าง
ไปจากแชมพูเพื่อสะดวกต่อการแยกผลิตภัณฑ์ ข้อความบนฉลากแสดงทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารแก่นักท่องเที่ยว
ให้ซื้อเป็นของฝากและการให้รายละเอียดบนบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ ภาพประกอบที่สามารถสื่อถึงตัวผลิตภัณฑ์ภายใน ตลอดจนใส่
เครื่องหมายมาตรฐานแสดงการจดแจ้งที่ถูกต้องและสัญลักษณ์ต่างๆระบุไว้อย่างเหมาะสม และมีการนําเสนอข้อมูลของผู้ผลิต
และตัวสินค้า ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ ปุ่น คงเจริญเกียรติ และสมพร คงเจริญเกียรติ (2541) ที่กล่าวว่ากราฟิกต้องสะท้อนถึง
เอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นและแสดงตัวอักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารแก่นักท่องเที่ยวให้ซื้อกลับไปเป็นของฝาก
และการให้ ร ายละเอี ย ดบนบรรจุ ภั ณ ฑ์ ที่ สื่ อ ความหมายถึ ง ตั ว ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ภ ายใน การออกแบบกราฟิ ก บนบรรจุ ภั ณ ฑ์ มี
ลักษณะเฉพาะของท้องถิ่น สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ภายใน ภาพประกอบ ตัวอักษร เครื่องหมายมาตรฐานและสัญลักษณ์ต่างๆ
ระบุไว้ มีการจัดวางตําแหน่งไว้อย่างเหมาะสม และมีการนําเสนอข้อมูลของผู้ผลิตและตัวสินค้า อีกทั้งยังสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของอัมพุช บุญญานุพงศ์ (2549) ที่ได้ทําวิจัยเรื่อง การตัดสินใจซื้อสบู่สมุนไพรของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑล พบว่า
บรรจุภัณฑ์ที่มีรูปลักษณ์และกราฟิกที่มีสีสันสวยงามจะมีอิทธิพลต่อความสะดวกในการเลือกซื้อ อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญได้ให้
คําแนะนําว่าควรเพิ่มขนาดตัวอักษรให้ใหญ่ขึ้นเพื่อให้ผู้สูงอายุอ่านฉลากได้อย่างชัดเจน ดังภาพ 7 และ 8 เป็นภาพที่แสดงฉลาก
และแบบจําลองฉลากบนบรรจุภัณฑ์ที่ผ่านการแก้ไขตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญแล้ว
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ต้นแบบ

แบบที่ออกแบบใหม่

ภาพ 4 ลวดลายผ้าทอลายดอกปีบจากผลการวิจัยมาเป็นลวดลายกราฟิกบนพื้นหลังฉลากที่ออกแบบใหม่

ภาพ 5 ขนาดของฉลากขวดพลาสติก

ภาพ 6 ตราสินค้า
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สูตรรางจืดและว่านหางจระเข้

สูตรบอระเพ็ดและมะกรูด

สูตรดอกอัญชันขาวและใบบัวบก
ภาพ 7 กราฟิกของฉลากบรรจุภณ
ั ฑ์แชมพูและครีมนวดผมสมุนไพรทั้ง 3 สูตรที่ได้รับเลือกในรูปแบบที่ 1
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ภาพ 8 แบบจําลองกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์แชมพูและครีมนวดผมสมุนไพร (รูปแบบที่1) ที่ได้รับการคัดเลือก
3. ผลการประเมินการรับรู้และความพึงพอใจของผู้ผลิต กลุ่มผู้บริโภค และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์ที่มีต่อ
รูปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมสมุนไพรไทยที่ผู้วิจัยออกแบบขึ้นใหม่
ผลการประเมินการรับรู้และความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้
3.1 ผลการประเมินการรับรู้ต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมสมุนไพรไทย แสดงดังตาราง 1 โดย
ใช้ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ ดังภาพ 9 พบว่า ผู้ผลิต กลุ่มผู้บริโภค และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์มีการรับรู้โดยรวมต่อรูปแบบ
บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมสมุนไพรไทย อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.04) (SD=0.75)

ภาพ 9 ต้นแบบบรรจุภัณฑ์จริงของแชมพูและครีมนวดผมสมุนไพร ขนาด 250 มิลลิลิตร ที่ได้จากการวิจัย
เมื่อพิจารณารายละเอียดรายด้านสําหรับการประเมินด้านการรับรู้ พบว่า 1) บรรจุภัณฑ์บ่งบอกถึงที่มาและ
ความเป็นของผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมาก ( ̅ = =4.17) (S.D=0.74) 2) การสื่อความหมายจากกราฟิกให้รับรู้ถึงตัวผลิตภัณฑ์อยู่ใน
ระดับมาก ( ̅ = =4.11) (S.D=0.75) 3) การรับรู้ได้ว่าการใช้งานของผลิตภัณฑ์ใช้งานแบบใดอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.07)
(S.D=0.73) 4) การรับรู้ของการใช้สีในการแทนตัวผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.04) (S.D=0.78) และ 5) การแยกความ
แตกต่างของตัวผลิตภัณฑ์ในแต่ละสูตรอยู่ในระดับมาก( ̅ = 3.82) (S.D=0.73) โดยภาพรวมแล้วผลดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัย
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ของ สิริวัชญ์ อารัธเพรีย (2550) ที่พบว่า ปัจจัยด้านองค์ประกอบของการออกแบบกราฟิกในส่วนของตัวอักษร ภาพประกอบและ
สีบนบรรจุภัณฑ์เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าของผู้บริโภค นอกจากนี้ในประเด็นด้านการรับรู้ในการใช้สี
บนบรรจุภัณฑ์ยังสอดคล้องกับ ภูษิต คําชมพู และคณะ (2550) ที่พบว่าสีบนบรรจุภัณฑ์ควรที่จะเลือกใช้ตามชนิดของสมุนไพรที่
นํามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ ได้แก่ สบู่สมุนไพรมังคุดให้ใช้สีม่วง และควรนําภาพสมุนไพรมาใช้ในการออกแบบเพื่อให้ง่ายต่อการสื่อ
ความหมายให้ผู้บริโภคได้รับรู้ถึงสมุนไพรแต่ละชนิด
3.2 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมสมุนไพรไทย แสดงดังตาราง 2
โดยใช้ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ ดังภาพ 9 พบว่า ผู้ผลิต กลุ่มผู้บริโภค และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์มีความพึงพอใจโดยรวมต่อ
รูปแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมสมุนไพรไทย อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.07) (S.D=0.74) และเมื่อพิจารณารายด้านโดยรวม
ด้า นการใช้ ง านของบรรจุภัณ ฑ์มีค วามพึง พอใจต่อ รูป แบบบรรจุภัณ ฑ์ผ ลิตภั ณ ฑ์ดู แ ลเส้ น ผมสมุ น ไพรไทย อยู่ ในระดับ มาก
( ̅ = 4.11) (S.D=0.68) โดยมีผลรายละเอียดประเด็นในการประเมินดังนี้ 1) ความสะดวกในการใช้ผลิตภัณฑ์ได้โดยง่ายอยู่ใน
ระดับมาก( ̅ = 4.29) (S.D=0.61) 2) สามารถเก็บกลิ่น สีและความหอมของผลิตภัณฑ์ได้อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.04) (S.D=0.71)
3) ขนาดเหมาะสมกับการใช้งานอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.10) (S.D=0.63) และ 4) พกพาได้สะดวกอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.99)
(S.D=0.77) ซึ่งผลดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของ ประชิด ทิณบุตร ( (2531ที่กล่าวว่าการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ คือ
การกําหนดลักษณะรูปร่าง รูปทรงขนาดปริมาตร ส่วนปริมาตรอื่นๆของวัสดุที่จะนํามาผลิตและประกอบเป็นภาชนะบรรจุให้
เหมาะสมกับหน้าที่ใช้สอย การปกป้องผลิตภัณฑ์ ตลอดจนกรรมวิธีการผลิต การบรรจุ การเก็บรักษาและการขนส่ง นอกจากนี้
Thackston et al. (2013) ได้กล่าวว่า การออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดและรูปแบบที่สามารถพกพา เปิดบริโภคได้
ง่าย จัดเก็บและวางจําหน่ายได้อย่างสะดวกยังสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ตราสินค้านั้นอีกด้วย
ในขณะที่เมื่อพิจารณารายด้านโดยรวม ด้านการตลาดและความสวยงาม มีความพึงพอใจต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมสมุนไพรไทย อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.04) (S.D=0.77) โดยมีรายละเอียดประเด็นในการประเมินดังนี้ 1)
ด้านกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์สามารถสื่อสารข้อมูลให้ผู้บริโภคทราบถึงตัวผลิตภัณฑ์ได้อย่างชัดเจนอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.99)
(S.D=0.72) 2) ด้านการจัดองค์ประกอบของกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์อยู่ในระดับมาก ( ̅ = =4.17) (S.D=0.74) 3) ด้านกราฟิกมี
แรงจูงใจต่อการซื้อเลือกสินค้าอยู่ในระดับมาก ( ̅ = =4.01) (SD=0.83) 4) ด้านกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์มีโอกาสในการขายและ
ขยายตลาดให้กว้างขึ้นอยู่ในระดับมาก ( ̅ = =4.00) (S.D=0.79) 5) ด้านการใช้สีเพื่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์อยู่ในระดับมาก
( ̅ = 4.10) (S.D=0.78) และ6) ด้านความเหมาะสมในเชิงการค้ามีความเหมาะสมที่จะนําไปผลิตเพื่อการจําหน่าย อยู่ในระดับ
มาก ( ̅ = 3.98) (S.D=0.78) เมื่อพิจารณาโดยรวมในแต่ละประเด็นนั้นสอดคล้องกับงานวิจัยของ Vyas (2015) ที่กล่าวว่า
องค์ประกอบของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ประกอบด้วยรูปทรง ตัวอักษร ภาพประกอบ วัสดุ คุณภาพและสี บนบรรจุภัณฑ์นั้นมี
อิทธิพลโดยตรงต่อการสื่อสารข้อมูลของผลิตภัณฑ์และช่วยทําให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ ณ จุดขายนั้นได้รวดเร็วขึ้น ดังนั้น
นักออกแบบจึงควรมีเป้าหมายที่แม่นยําในการนําเสนอองค์ประกอบและเนื้อหาบนบรรจุภัณฑ์เพื่อสื่อสารข้อมูลของผลิตภัณฑ์นั้น
อย่างครบถ้วน นอกจากนี้ผลสอดคล้องกับแนวคิดของดํารงศักดิ์ ชัยสนิท (2537) ที่ว่าการออกแบบด้านกราฟิกเป็นการ
สร้างสรรค์ลักษณะภายนอกของโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ เพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าของสินค้า โดยเน้นถึงการสื่อความหมาย การตกแต่งให้
สวยงาม ดึงดูดผู้พบเห็นให้เกิดความต้องการซื้อสินค้านั้น เพื่อผลทางด้านจิตวิทยา ได้แก่ การออกแบบรูปทรงให้มีความสะดวกใน
การใช้สอย การจัดวางรูปภาพ ตัวหนังสือที่สวยงาม ฉลากที่เด่นชัด โดยอาศัยหลักศิลปะการจัดภาพให้เกิดความประสาน
กลมกลืนกันอย่างงดงาม ตามวัตถุประสงค์ และผลการประเมินยังสอดคล้องกับ ธิดารัตน์ เอี่ยมศิริรักษ์ (2548) ที่พบว่า การ
สื่อสารทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อสบู่สมุนไพรชนิดก้อน นั่นคือ การมีบรรจุภัณฑ์ที่มีรูปลักษณ์สวยงามสะดุดตา และมี
ข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับสบู่สมุนไพรบนบรรจุภัณฑ์
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ตาราง 1 ผลการประเมินการรับรู้ต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมสมุนไพรไทย
รายการประเมิน

n = 104
S.D.
̅

ด้านการรับรู้
1. บรรจุภัณฑ์บ่งบอกถึงที่มาและความเป็นของผลิตภัณฑ์
2. การสื่อความหมายจากกราฟิกให้รับรู้ถึงตัวผลิตภัณฑ์
3. การรับรู้ได้ว่าการใช้งานของผลิตภัณฑ์ใช้งานแบบใด
4. การรับรู้ของการใช้สีในการแทนตัวผลิตภัณฑ์
5. การแยกความแตกต่างของตัวผลิตภัณฑ์ในแต่ละสูตร
ผลรวมด้านการรับรู้

4.17
4.11
4.07
4.04
3.82
4.04

0.74
0.75
0.73
0.78
0.73
0.75

ระดับความพอใจ

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ตาราง 2 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมสมุนไพรไทย
รายการประเมิน

n = 104
S.D.
̅

1. ความพึงพอใจด้านการใช้งานของบรรจุภัณฑ์
1.1 ความสะดวกในการใช้ผลิตภัณฑ์ได้โดยง่าย
1.2 สามารถเก็บกลิ่น สีและความหอมของผลิตภัณฑ์ได้
1.3 ขนาดเหมาะสมกับการใช้งาน
1.4 พกพาได้สะดวก
ผลรวมด้านการใช้งานของบรรจุภณ
ั ฑ์
2. ความพึงพอใจด้านการตลาดและความสวยงาม
2.1 กราฟิกบนบรรจุภัณฑ์สามารถสื่อสารข้อมูลให้ผู้บริโภคทราบถึง
ตัวผลิตภัณฑ์ได้อย่างชัดเจน
2.2 การจัดองค์ประกอบของกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์
2.3 กราฟิกมีแรงจูงใจต่อการซื้อเลือกสินค้า
2.4 กราฟิกบนบรรจุภัณฑ์มีโอกาสในการขายและขยายตลาดให้
กว้างขึ้น
2.5 การใช้สีเพื่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์
2.6 ความเหมาะสมในเชิงการค้ามีความเหมาะสมที่จะนําไปผลิตเพื่อ
การจําหน่าย
ผลรวมด้านการตลาดและความสวยงาม
รวม

ระดับความพอใจ

4.29
4.04
4.10
3.99
4.11

0.61
0.71
0.63
0.77
0.68

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.99

0.72

มาก

4.17
4.01
4.00

0.74
0.83
0.79

มาก
มาก
มาก

4.10
3.98
4.04
4.07

0.78
0.78
0.77
0.74

มาก
มาก
มาก
มาก

สรุปผลการวิจัย
สรุ ปผลการศึกษา พบว่า ผลิ ตภัณ ฑ์ดูแลเส้น ผมสมุนไพรไทยยัง ไม่มีบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อจัดจําหน่ายจึง ได้
ดําเนินการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และนําผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ซึ่งมี 2 แบบ คือแชมพูและครีมนวดผม สําหรับ 3 สูตร
ผลิตภัณฑ์ คือ 1) สูตรรางจืดผสมว่านหางจระเข้ 2) สูตรบอระเพ็ดผสมมะกรูด และ 3) สูตรอัญชันขาวผสมใบบัวบก ผลการเลือก
รูปแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ ขนาด 250 มิลลิลิตร เป็นขวดพลาสติกใสชนิด PET แบบมีหัวปั้มที่มีรูเปิดขนาดใหญ่เหมาะสําหรับ
นําผลิตภัณฑ์ที่มีความข้นหนืดออกมาได้ในปริณมาณมากและง่ายเหมาะสมกับผู้หญิงที่มีผมยาว ตลอดจนมีขนาดที่เหมาะสมใน
การจับถือ การออกแบบกราฟิกได้ผลมาจากการศึกษาแนวทางในการออกแบบจนได้เป็นแนวคิดของการออกแบบกราฟิกจากผ้า
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ทอลายดอกปีบซึ่งเป็นผ้าทอพื้นเมืองจังหวัดพิษณุโลก โดยนําลวดลายมาออกแบบใหม่เป็นพื้นหลังของฉลาก และใช้ดอกปีบซึ่ง
เป็นดอกไม้ของต้นไม้ประจําจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับภาพประกอบที่แสดงถึงส่วนผสมหลักของสมุนไพรในแต่ละสูตร ผลจากการ
ประเมินการรับรู้และความพึงพอใจของผู้ผลิต กลุ่มผู้บริโภค และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์ที่มีต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมสมุนไพรไทยที่ผู้วิจัยออกแบบขึ้นใหม่นั้น พบว่าผู้ผลิต กลุ่มผู้บริโภค และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์
สามารถรับรู้ได้ถึงอัตลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์ผ่านการสื่อสารด้วยลวดลายกราฟิก ตําแหน่งการจัดวางที่เหมาะสม สีที่แทนสมุนไพร
ภาพประกอบและตัวอักษรอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ผู้ผลิต กลุ่มผู้บริโภค และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์ยังมีความพึง
พอใจต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบทั้งในด้านการใช้งานของบรรจุภัณฑ์ และในด้านการตลาดและความสวยงามอยู่ในระดับ
มาก

ข้อเสนอแนะ
1. การออกแบบชื่อของเครื่องหมายการค้า ต้องพิจารณาตรวจสอบกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาว่าสามารถ
จดชื่อนั้นได้หรือไม่ เช่นชื่อนั้นไปซ้ํากับผู้อื่นหรือไม่ หรือให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาตรวจซ้ําอีกครั้ง
2. หากมีงบประมาณในการออกแบบมากพอควรมีการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ใหม่ให้มีรูปทรงที่มี
อัตลักษณ์ของจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับการออกแบบหัวปั้มที่มีความสะดวกในการใช้งานมากขึ้น
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์ 1) เพื่อออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาพเคลื่อนไหวเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์เชิง
นิเวศเศรษฐกิจ 2) เพื่อประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาพเคลื่อนไหวเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศ-เศรษฐกิจ
ขั้นแรกมีการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาและด้านการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาพเคลื่อนไหวเรื่อง การออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจโดยผู้เชี่ยวชาญจํานวน 6 ท่าน โดยด้านเนื้อหาสามารถสรุปผลได้ดังนี้ ส่วนของภาพประกอบมีความ
เหมาะสมกับเนื้อหา และภาพประกอบมีความน่าสนใจชวนติดตามโดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 5.00 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.00
ความถูกต้องของเนื้อหา ความถูกต้องของคําศัพท์ ความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับวัตถุประสงค์ การเรียงลําดับของเนื้อหามี
ความต่อเนื่องทั้งส่วนนํา ส่วนเนื้อหา และส่วนสรุป ภาพประกอบแสดงรายละเอียดได้อย่างชัดเจนและกิจกรรมการเรียนส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทางการคิด วิเคราะห์และปฏิบัติงานจริงได้ รองลงมามีค่าเฉลี่ย 4.67 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58
และความเหมาะสมของเนื้อหากับกลุ่มเป้าหมาย เนื้อหามีความชัดเจนและเข้าใจง่าย ความสมบูรณ์ของเนื้อหา กิจกรรมการเรียน
มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกิจกรรมการเรียนมีความสอดคล้องกับเนื้อหาของบทเรียนโดยมีค่าเฉลี่ย
4.33 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 ตามลําดับ การประเมินคุณภาพด้านการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาพเคลื่อนไหวเรื่อง
การออกแบบบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ พบว่าภาพประกอบและภาพเคลื่อนไหวมีความสวยงามและเหมาะกับเนื้อหาและ
ภาพประกอบและภาพเคลื่อนไหวมีความถูกต้องในการให้ข้อมูลโดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 5.00 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.00
ขนาดภาพประกอบและภาพเคลื่อนไหวมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย สีของกราฟิกมีความเหมาะสมกับเนื้อหา การจัดวาง
องค์ประกอบและเลย์เอาท์มีความเหมาะสมและเข้าใจง่าย มีความสะดวกในการเข้าถึง หรือดาวน์โหลดเพื่อการใช้งาน มีรูปแบบ
การใช้งานที่สะดวกเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับสื่อได้อย่างสะดวก รองลงมามีค่าเฉลี่ย
4.67 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 และขนาดตัวอักษรชัดเจนและอ่านง่ายและการสืบค้นข้อมูลมีความสะดวก รวดเร็วมีค่าเฉลี่ย
4.33 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 ตามลําดับ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยสําหรับการประเมินคุณภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ภาพเคลื่อนไหวเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ คือนิสิตสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ชั้นปี 1
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จํานวน 37 คน ได้ประเมินคุณภาพจากการใช้งานของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ภาพเคลื่อนไหวเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ สรุปผลได้ดังนี้ด้านความถูกต้องของคําศัพท์มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
เท่ากับ 5.00 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.00 รองมาด้านความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับวัตถุประสงค์ และการยกตัวอย่าง
ประกอบมีความสอดคล้องกับเนื้อหามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.92 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.28 และความถูกต้องของเนื้อหาและ
กิจกรรมการเรียนมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.89 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.31 ตามลําดับ
คําสําคัญ : หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาพเคลื่อนไหว การออกแบบบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ
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ABSTRACT
This research aims 1) to design the animated e-book in Eco-Package Design 2) to evaluate the
design of animated e-book in eco-package design. The results as below.
Primary, the specialists evaluated content and design of animated e-book in eco-package design,
the results are the content of the animated e-book in eco-package design was examined beforehand. In
terms of illustrations was appropriated for content and illustrations are interesting, the maximum mean is
5.00 with the average standard deviation of 0.00. The correctness of content, the correctness of technical
terms, the consistency between content and purposes, the sort of content was continued in parts of
introduction, content and conclusion, illustrations was illustrated clearly and the exercises was supported
learner, the mean is 4.67 with the average standard deviation of 0.58. Lastly, the appropriateness between
content and target learner, the contents are clear and intelligible, the completeness of content, the
exercises are appropriated for purpose and the exercises are appropriated for content get the mean of 4.33
and the average standard deviation is 0.58 consecutively. The design of the animated e-book in eco-package
design was examined beforehand. The illustrations and animated graphic are attractive and appropriated for
content, and the illustrations and animated graphic are inform correctly the maximum mean is 5.00 with the
average standard deviation of 0.00. The resolution of illustrations and animated graphic are clear and
intelligible, graphic colors appropriated for content, the composition and layout are appropriately, easy to
access and download e-book for using, functions are convenient and appropriated for target learner, and
the interaction between learner and e-book are convenient, the mean is 4.67 with the average standard
deviation of 0.58. Lastly, Font size is visible and legible, and data searching was easy, the mean of 4.33 and
the average standard deviation is 0.58 consecutively. Finally, The research samples has evaluated after trial
the animated e-book in eco-package design as the result; the accuracy of the terminology has the
maximum average was 5.00 standard deviation 0.00 Second, the consistency between the content and
purpose and the instantiate is consistent with the content, with an average of 4.92 standard deviation of
0.28 and accuracy of content and learning activities are appropriate and consistent with the mean score was
4.89 standard deviation of 0.31 consecutively.
Keywords : Animated E-Book, Eco-Package Design

บทนํา
การบริโภคนิยม (Consumerism) ที่มีมากเกินไปในปัจ จุบัน ก่อให้เกิ ดปัญหาทางสภาพเศรษฐกิจ (Economics)
สังคม (Social) และสิ่งแวดล้อม (Environment) อย่างสัมพันธ์กัน โดยสิ่งแวดล้อมถือได้ว่าเป็นส่วนประกอบสําคัญของการดํารง
อยู่ของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายบนโลกแต่ ณ ขณะนี้สิ่งแวดล้อมกําลังถูกคุกคามและรายล้อมด้วยระบบอุตสาหกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น
อย่างแพร่หลาย ผลิตภัณฑ์นับล้านชิ้นถูกผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ทางด้านการบริโภคและบริการอย่างไม่
สิ้นสุด โดยผลิตภัณฑ์นานาประเภทนั้นได้ถูกบรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย และมีวัตถุประสงค์ร่วมอื่น ๆ อาทิ เพื่อ
ความสวยงาม (Aesthetic) เพื่อปกป้องคุ้มครอง (Protection) ผลิตภัณฑ์และกระตุ้น (Attraction) การตัดสินใจการซื้อของ
ผู้บริโภค เป็นต้น แต่เมื่อบรรจุภัณฑ์หมดหน้าที่การใช้งาน (End-of Life) จึงทําให้เกิดผลกระทบที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมอย่าง
รุนแรง นําไปสู่การเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังที่ประสบอยู่ในปัจจุบันคือ “สภาวะโลกร้อน (Global Warming)” ที่ปรากฎ
ขึ้นอย่างชัดเจนในทุกขณะนี้ โดยมีสาเหตุมาจาก “ปรากฎการณ์เรือนกระจก (Greenhouse Effect)” เกิดขึ้นจากการสะสมแก๊ส
ต่างๆ ไว้ เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) คลอโรฟลูออโรคาร์บอน (CFCs) ไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (HCFCs) มีเทน (CH4)
และไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) ที่สร้าง “ม่าน (Barrier)” กั้นไม่ให้ความร้อนออกไปจึงทําให้โลกมีอุณหภูมิที่สูงขึ้น ประกอบด้วย
ระดับน้ําทะเลที่สูงขึ้นและการเพิ่มขึ้นของประมาณฝนและหิมะ จากปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ได้บ่อนทําลายสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
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ทั้งทางตรงและทางอ้อม จึงทําให้หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้คิดค้นเครื่องมือและนวัตกรรมขึ้นมาเพื่อลดปัญหาอันจะเกิดต่อ
ความเสี ยหายแก่ธรรมชาติด้วยกระบวนการออกแบบที่เรียกว่ า“การออกแบบเพื่อสิ่ง แวดล้อม (DfE;
Design
for
Environment)” ได้กลายเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนวงจรทางการบริโภคให้เกิดความสมดุลร่วมกับ “เครื่องมือการ
ประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (LCA: Life Cycl Assessment) “ เพื่อใช้ศึกษาผลกระทบโดยภาพรวมของการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ สิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นเครื่องมือที่สําคัญสําหรับบริษัทหรือองค์กรที่คิดไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว “เครื่องมือยุคใหม่”
(Future Eco-Design Tools) เหล่านี้จะปฏิวัติวิธีการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ของธุรกิจและวิธีการที่ผู้บริโภคและ
รัฐบาลจะเปรียบเทียบ ประเมิน กําหนดทิศทาง และซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคประจําวัน (เฮเลน เลวิส และคณะ, 2537, หน้า 15)
เมื่อสังคมโลกได้ตระหนักถึงความรุนแรงจากผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติ จึงทําให้เกิดเป็นแนวโน้ม (Trends) ที่
เล็งเห็นความสําคัญของปัญหาที่เกิดจากผลกระทบของการบริโภคนิยมอย่างเกินขอบเขต จึงทําให้เกิดเป็น “กระแสสิ่งแวดล้อม
นิยม” (Environmentalism) เป็นกระแสที่ได้กําเนิดขึ้นพร้อมกับสภาวะทางสังคมที่กระตุ้นให้ผู้บริโภคหันมาให้ความสําคัญกับ
การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้นทําให้เกิดกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มใหม่ที่เรียกว่า“ผู้บริโภคสีเขียว”(Green Consumer) ซึ่งมีพฤติกรรม
และค่านิยมการบริโภคที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ดังนั้นจุดเริ่มต้นที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งจึงอยู่ที่นักออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ถือเป็น
ผู้เกี่ยวข้องกับวงจรของการผลิตของสินค้าและบริการต่าง ๆ เหล่านั้น ซึ่งนักออกแบบนั้นควรได้รับการปลูกจิตสํานึกและเรียนรู้
เรื่องของหลักการและกระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ เพื่อพิจารณาถึงองค์ประกอบอันจะเกิดขึ้นกับสังคม
เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม (ศิริรัตน์ ศิริพรวิศาล, 2551) โดยนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ต้องมีการค้นคว้าหาความรู้ เพื่อบูรณาการ
องค์ความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจร่วมกันกับเทคโนโลยีที่สามารถตอบสนอง
ทางการออกแบบและผลิตอย่างสัมพันธ์กัน
ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการช่วยสร้างความเจริญก้าวหน้าทางการพัฒนาประเทศและวงการออกแบบ
เป็นอย่างมาก จึงทําให้เกิดความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น โดยนักออกแบบ นักการศึกษาและผู้ที่สนใจที่จะพัฒนาองค์ความรู้ของ
ตนเองสามารถค้นหาข้อมูลหรือองค์ความรู้ต่าง ๆ ได้จากอุปกรณ์เทคโนโลยีอย่างหลากหลายช่องทาง อาทิ ทางเว็บไซต์
(Website) แอปพลิเคชั่น (applications) และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ต่าง ๆ (Online Multimedia) ด้วยสื่อต่าง ๆ เช่น
คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ (Mobile Phone) แท็บเล็ต (Tablet) และอุปกรณ์สื่อสารประเภทต่าง ๆ ที่สามารถพกพาไปตาม
สถานที่ต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกสบาย โดยไม่มีความจําเป็นที่ต้องขนหนังสือจํานวนมากไปในแต่ละที่ เพียงแค่ดาวน์โหลดข้อมูลใส่
อุปกรณ์สื่อสารเหล่านั้นก็สามารถจะอ่านหนังสือหรือหาข้อมูลสนับสนุนทางการออกแบบอื่นๆ ได้อย่างรวดเร็ว โดยที่ทุกคนรู้จัก
ว่า “หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)” กล่าวคือหนังสือที่สามารถเปิดอ่านได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือ
ผ่านทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Pocket Personal Computers) หรือเทคโนโลยี
พกพาต่างๆ (Mobile Devices) ลักษณะการนําเสนอคล้ายกับการอ่านหนังสือทั่ว ๆ ไป แต่ละมีลักษณะพิเศษคือ ความสะดวก
รวดเร็วในการค้นหา การคั่นหน้าและเกิดแรงจูงใจในการอ่านจากสิ่งเร้าผ่านมัลติมีเดีย หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จะสร้างขึ้นด้วย
โปรแกรมสําเร็จรูป ซึ่งมีทั้งโปรแกรมแบบลิขสิทธิ์ และโปรแกรมโอเพนซอร์สต่าง ๆ มีลักษณะเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมัก
เป็นไฟล์ที่สามารถอ่านเอกสารผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งในระบบออฟไลน์และออนไลน์ได้ (จินตวีร์ คล้ายสังข์. 2555)
ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้มีการนําสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้เป็นสื่อที่สร้างสรรค์นําเสนอความรู้ด้วยการใช้
ภาพเคลื่อนไหวในรูปแบบอินโฟกราฟิก (Animated Infographic) มาผสมผสานกับภาพประกอบและเนื้อหาเรื่อง “การ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ” (Eco-Package Design) โดยสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อให้ผู้อ่านได้มีความรู้ ความเข้าใจในการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ พร้อมทั้งสามารถวิเคราะห์ผลกระทบทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์ในแต่ละขั้นตอนได้
เพื่อนําไปประยุกต์ใช้กับงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ของนิสิตในอนาคต นอกจากนั้นยังช่วยปลูกจิตสํานึกและทัศนคติที่ดีในการช่วย
รักษาโลกจากสภาวะโลกร้อน (Global Warming) เพื่อให้การดําเนินของชีวิตมนุษย์ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมดํารงอยู่ควบคู่กัน
ไปอย่างยั่งยืน
งานวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการออกแบบหนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ รื่ อ งการออกแบบบรรจุ ภั ณ ฑ์
เชิงเศรษฐกิจโดยมีจุดมุ่งหมายหลักคือการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจให้เป็นที่
แพร่หลาย เพื่อช่วยในการปรับปรุงและลดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ อันที่จะส่งผลกระทบกับ
สิ่งแวดล้อมโดยรอบ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสได้เข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้ต่าง ๆ เหล่านั้นได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงได้ใช้สื่อที่มีการเข้าถึงได้ง่ายในปัจจุบันในรูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาพเคลื่อนไหวมาช่วยในการส่งเสริมให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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จุดมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาพเคลื่อนไหวเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ
2. เพื่อประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาพเคลื่อนไหวเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ

สมมติฐานงานวิจัย
ผลการประเมินคุณภาพต่อรูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาพเคลื่อนไหวเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศ
เศรษฐกิจจากกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับดี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05

ขอบเขตงานวิจัย
ในการวิจัยได้กําหนดขอบเขตงานวิจัยไว้ 2 ด้าน ดังนี้
1.ขอบเขตด้านสื่อ
บทเรียนนี้เป็นบทเรียนประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาพเคลื่อนไหว (Animated E-Book) โดยมีลักษณะเป็น
ภาพประกอบที่เป็นภาพสัญลักษณ์ (Pictogram) ที่นําเสนอข้อมูลด้วยการออกแบบที่เรียกว่า “อินโฟกราฟิก” (Infographic) ที่
สามารถเคลื่ อ นไหว (Animate) พร้ อ มกั บ การนํ า เสนอข้ อ มู ล ของเนื้ อ หาด้ ว ยภาพประกอบ (Illustration) และข้ อ ความ
(Content) ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาพเคลื่อนไหวเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจนี้มีการใช้งานกับระบบปฏิบัติ
OS ของ Apple โดยใช้ผ่านแอปพลิเคชั่น “ไอบุ๊ค (i Book)” ซึ่งสามารถดาวน์โหลดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาพเคลื่อนไหวเรื่อง
การออกแบบบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ มาใช้งานได้ในอุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ เช่น แท็บเล๊ต โทรศัพท์มือถือ โดยเนื้อหาแบ่ง
ออกได้ดังนี้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 (สัปดาห์ที่ 1) บทนําสู่การออกแบบบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Introduction to EcoCreative Package Design)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 (สัปดาห์ที่ 2) หลักการการออกแบบบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Principle of EcoPackage Design)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 (สัปดาห์ที่ 3) วงจรชีวิตของบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco Packaging Life Cycle)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 (สัปดาห์ที่ 4) เครื่องมือสิ่งแวดล้อมสําหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ
(Eco-Package Assessment Tools)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 (สัปดาห์ที่ 5) กลยุทธ์ทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Strategy of EcoPackage Design)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 (สัปดาห์ที่ 6) วัสดุสําหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Materials of EcoPackage Design)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 (สัปดาห์ที่ 7) กระบวนการการออกแบบบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Process of EcoPackage Design)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 (สัปดาห์ที่ 8) บทสรุปการออกแบบบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Conclusion of EcoPackage Design)
2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2.1 กลุ่มประชากร
- กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และการบรรจุภัณฑ์ เชิงนิเวศเศรษฐกิจ จํานวน
6 ท่าน ประกอบด้วย
- ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาการออกแบบบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ จํานวน 3 ท่าน
- ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาพเคลื่อนไหว จํานวน 3 ท่าน
- กลุ่มนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภัณฑ์จํานวน ทั้งหมด 160 คน
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2.2 กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภัณฑ์จํานวน ชั้นปีที่ 1 จํานวนทั้งหมด 37 คน

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาพเคลื่อนไหวเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจใน
ครั้งนี้ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 5 ระยะ ตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
ระยะที่ 1 การออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาพเคลื่อนไหวเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ โดย
การการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบวิเคราะห์เอกสาร โดยศึกษา รวบรวม วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ และสรุปข้อมูลโดยวิธีวิเคราะห์สาระโดยแบ่งเนื้อหาออกเป็นขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ เกี่ยวกับการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาพเคลื่อนไหว
2. ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์และสังเคราะห์ เกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ
3. ศึกษาเกี่ยวกับการใช้แท็บแล็ต (Tablet) เพื่อนํามาเป็นฐานในการออกแบบเครื่องมือในงานวิจัย
4.วางแผนและออกแบบแบบร่ า งหนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ าพเคลื่ อ นไหวเรื่ อ งการออกแบบบรรจุ ภั ณ ฑ์
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ
5. ออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาพเคลื่อนไหวเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่ใช้สําหรับการออกแบบ เช่น Adobe Illustration, iBook Authors เป็นต้น
ระยะที่ 2 การประเมินหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาพเคลื่อนไหวเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจจาก
ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 6 ท่าน แบ่งออกเป็น 2 ด้านคือ
1. ประเมินด้านเนื้อหาเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ
2. ประเมินด้านการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาพเคลื่อนไหว
ระยะที่ 3 การปรับปรุง และพัฒนารูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาพเคลื่อนไหวเรื่องการออกแบบบรรจุภัณ ฑ์
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ จากการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
ระยะที่ 4 มีการทดลองใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาพเคลื่อนไหวเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจจาก
กลุ่มตัวอย่างคือนิสิตสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร จํานวน 37 คน
ระยะที่ 5 กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพจากการทดลองใช้ ห นั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ าพเคลื่ อ นไหวเรื่ อ ง
การออกแบบบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ จากนั้นนําไปปรับปรุงและพัฒนาตามลําดับ
เครื่องมือในการวิจัยและการพัฒนาเครื่องมือ
การวิจัยเรื่องการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาพเคลื่อนไหวเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจโดย
เครื่องมือการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้จําแนกไว้ 3 แบบ ดังนี้
1.
แบบประเมิน ความเหมาะสมด้า นเนื้อ หาของหนัง สื ออิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ภาพเคลื่อนไหวเรื่อ งการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ จากผู้เชี่ยวชาญ
2.
แบบประเมินความเหมาะสมด้านการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาพเคลื่อนไหวเรื่องการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ จากผู้เชี่ยวชาญ
3.
แบบประเมิ น คุ ณ ภาพของหนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ าพเคลื่ อ นไหวเรื่ อ งการออกแบบบรรจุ ภั ณ ฑ์
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ จากกลุ่มตัวอย่าง
แบบประเมินเป็นแบบสอบถาม 5 ระดับ มีระดับคะแนนดังนี้
4.50 - 5.00
เหมาะสมในระดับมากที่สุด
3.50 – 4.49
เหมาะสมในระดับมาก
2.50 – 3.49
เหมาะสมในระดับปานกลาง
1.50 – 2.49
เหมาะสมในระดับน้อย
1.00 – 1.49
เหมาะสมในระดับน้อยที่สุด
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
1.การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบวิเคราะห์เอกสาร โดยศึกษา รวบรวม วิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ และสรุปข้อมูลโดยวิธีวิเคราะห์สาระ
2.การเก็ บ รวบข้ อ มู ล จากการประเมิ น ความเหมาะสมของเนื้ อ หาและรู ป แบบของหนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ภาพเคลื่อนไหวเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิ จ โดยผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 6 ท่า น และกลุ่มตัวอย่าง มีการ
ประมาณค่า 5 ระดับ พร้อมข้อเสนอแนะ

การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลําดับ ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมด้านเนื้อหาของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาพเคลื่อนไหวเรื่องการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ จากผู้เชี่ยวชาญ
ตอนที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมด้านการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาพเคลื่อนไหวเรื่องการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ จากผู้เชี่ยวชาญ
ตอนที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพของการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาพเคลื่อนไหวเรื่องการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ จากกลุ่มตัวอย่าง

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมด้านเนื้อหาของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาพเคลื่อนไหวเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์เชิง
นิเวศเศรษฐกิจ จากผู้เชี่ยวชาญ
ตาราง 1 ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพด้ า นเนื้ อ หาของหนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ าพเคลื่ อ นไหวเรื่ อ งการออกแบบบรรจุ ภั ณ ฑ์
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ โดยผู้เชี่ยวชาญ (N = 3 คน)
รายการประเมิน
1. ส่วนของเนื้อหา
1.1 ความถูกต้องของเนื้อหา
1.2 ความถูกต้องของคําศัพท์
1.3 ความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับวัตถุประสงค์
1.4 ความเหมาะสมของเนื้อหากับกลุ่มเป้าหมาย
1.5 ปริมาณของเนื้อหาในแต่ละบทเรียน
1.6 การเรียงลําดับของเนื้อหามีความต่อเนื่องทั้งส่วนนํา ส่วนเนื้อหา และ
ส่วนสรุป
1.7 เนื้อหามีความชัดเจนและเข้าใจง่าย
1.8 เนื้อหามีความทันสมัย
1.9 การยกตัวอย่างประกอบมีความสอดคล้องกับเนื้อหา
1.10 ความสมบูรณ์ของเนื้อหา
รวมผลประเมิน
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̅

S.D.

ความหมาย

4.67
4.67
4.67
4.33
4.00
4.67

0.58
0.58
0.58
0.58
0.00
0.58

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก

4.33
4.00
4.00
4.33
4.37

0.58
0.00
0.00
0.58
0.15

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
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ตาราง 1 ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพด้ า นเนื้ อ หาของหนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ าพเคลื่ อ นไหวเรื่ อ งการออกแบบบรรจุ ภั ณ ฑ์
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ โดยผู้เชี่ยวชาญ (N = 3 คน) (ต่อ)
รายการประเมิน
2. ส่วนของภาพประกอบกับเนื้อหา
2.1 ภาพประกอบมีความเหมาะสมกับเนื้อหา
2.2 ภาพประกอบมีความน่าสนใจชวนติดตาม
2.3 ภาพประกอบแสดงรายละเอียดได้อย่างชัดเจน
รวมผลประเมิน
3. ส่วนกิจกรรมการเรียน
3.1 กิจกรรมการเรียนมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
3.2 กิจกรรมการเรียนมีความสอดคล้องกับเนื้อหาของบทเรียน
3.3 กิจกรรมการเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทางการคิด
วิเคราะห์และปฏิบัติงานจริงได้
รวมผลประเมิน

̅

S.D.

ความหมาย

5.00
5.00
4.67
4.89

0.00
0.00
0.58
0.19

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

4.33
4.33
4.67

0.58
0.58
0.58

ดี
ดี
ดีมาก

4.44

0.51

ดี

จากตาราง 1 พบว่า ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านประเมินให้ภาพประกอบมีความเหมาะสมกับเนื้อหา และภาพประกอบมี
ความน่าสนใจชวนติดตามโดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 5.00 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.00 ความถูกต้องของเนื้อหา ความถูกต้องของ
คําศัพท์ ความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับวัตถุประสงค์ การเรียงลําดับของเนื้อหามีความต่อเนื่องทั้งส่วนนํา ส่วนเนื้อหา และ
ส่วนสรุป ภาพประกอบแสดงรายละเอียดได้อย่างชัดเจนและกิจกรรมการเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทางการคิด
วิเคราะห์และปฏิบัติงานจริงได้ รองลงมามีค่าเฉลี่ย 4.67 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 และความเหมาะสมของเนื้อหากับ
กลุ่มเป้าหมาย เนื้อหามีความชัดเจนและเข้าใจง่าย ความสมบูรณ์ของเนื้อหา กิจกรรมการเรียนมีความเหมาะสมและสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์และกิจกรรมการเรียนมีความสอดคล้องกับเนื้อหาของบทเรียนโดยมีค่าเฉลี่ย 4.33 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58
ตามลําดับ
ตอนที่ 2 ผลการประเมิ น ความเหมาะสมด้ า นการออกแบบหนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ าพเคลื่ อ นไหวเรื่ อ งการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ จากผู้เชี่ยวชาญ
ตาราง 2 แบบประเมิ น คุ ณ ภาพด้ า นการออกแบบหนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ าพเคลื่ อ นไหวเรื่ อ งการออกแบบบรรจุ ภั ณ ฑ์
เชิงนิเวศเศรษฐกิจโดยผู้เชี่ยวชาญ (N=3 คน)
รายการประเมิน
1. การออกแบบด้านกราฟิกของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาพเคลื่อนไหวฯ
1.1 ขนาดตัวอักษรชัดเจนและอ่านง่าย
1.2 ขนาดภาพประกอบและภาพเคลื่อนไหวมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย
1.3 สีของกราฟิกมีความเหมาะสมกับเนื้อหา
1.4 สีของกราฟิกมีความชัดเจนและอ่านง่าย
1.5 ภาพประกอบและภาพเคลื่อนไหวมีความสวยงามและเหมาะกับเนื้อหา
1.6 ภาพประกอบและภาพเคลื่อนไหวมีความถูกต้องในการให้ข้อมูล
1.7 ภาพเคลื่อนไหวมีการเคลื่อนไหวที่สมบูรณ์และต่อเนื่อง
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̅

S.D.

ความหมาย

4.33
4.67
4.67
4.00
5.00
5.00
4.00

0.58
0.58
0.58
0.00
0.00
0.00
0.00

ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี
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ตาราง 2 แบบประเมิ น คุ ณ ภาพด้ า นการออกแบบหนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ าพเคลื่ อ นไหวเรื่ อ งการออกแบบบรรจุ ภั ณ ฑ์
เชิงนิเวศเศรษฐกิจโดยผู้เชี่ยวชาญ (N=3 คน) (ต่อ)
รายการประเมิน
1.8 การจัดวางองค์ประกอบและเลย์เอาท์มีความเหมาะสมและเข้าใจง่าย
รวมผลประเมิน
2. ระบบปฏิบัติการของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาพเคลื่อนไหวฯ
2.1 มีความสะดวกในการเข้าถึง หรือดาวน์โหลดเพื่อการใช้งาน
2.2 มีรูปแบบการใช้งานที่สะดวกเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
2.3 การสืบค้นข้อมูลมีความสะดวก รวดเร็ว
2.4 การเชื่อมโยงแหล่งข้อมูลภายนอกมีความถูกต้องเหมาะสมกับเนื้อหา
2.5 มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับสื่อได้อย่างสะดวก
รวมผลประเมิน

̅
4.67
4.55

S.D.
0.58
0.14

ความหมาย
ดีมาก
ดีมาก

4.67
4.67
4.33
4.00
4.67
4.47

0.58
0.58
0.58
0.00
0.58
0.23

ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก
ดี

จากตาราง 2 พบว่าภาพประกอบและภาพเคลื่อนไหวมีความสวยงามและเหมาะกับเนื้อหาและภาพประกอบและ
ภาพเคลื่อนไหวมีความถูกต้องในการให้ข้อมูลโดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 5.00 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.00 ขนาดภาพประกอบ
และภาพเคลื่อนไหวมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย สีของกราฟิกมีความเหมาะสมกับเนื้อหา การจัดวางองค์ประกอบและเลย์เอาท์มี
ความเหมาะสมและเข้าใจง่าย มีความสะดวกในการเข้าถึง หรือดาวน์โหลดเพื่อการใช้งาน มีรูปแบบการใช้งานที่สะดวกเหมาะสม
กับกลุ่มเป้าหมายและมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับสื่อได้อย่างสะดวก รองลงมามีค่าเฉลี่ย 4.67 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58
และขนาดตัวอักษรชัดเจนและอ่านง่ายและการสืบค้นข้อมูลมีความสะดวก รวดเร็วมีค่าเฉลี่ย 4.33 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58
ตามลําดับ
ตอนที่ 3 ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพของการออกแบบหนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ าพเคลื่ อ นไหวเรื่ อ งการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ จากกลุ่มตัวอย่าง
ตาราง 3 แบบประเมินคุณภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาพเคลื่อนไหวเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจโดยกลุ่ม
ตัวอย่าง (N=37 คน)
รายการประเมิน
1. ส่วนของเนื้อหา
1.1 ความถูกต้องของเนื้อหา
1.2 ความถูกต้องของคําศัพท์
1.3 ความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับวัตถุประสงค์
1.4 ปริมาณของเนื้อหาในแต่ละบทเรียน
1.5 การเรียงลําดับของเนื้อหามีความต่อเนื่องทั้งส่วนนํา ส่วนเนื้อหา
และส่วนสรุป
1.6 เนื้อหามีความชัดเจนและเข้าใจง่าย
1.7 เนื้อหามีความทันสมัย
1.8 การยกตัวอย่างประกอบมีความสอดคล้องกับเนื้อหา
1.9 ความสมบูรณ์ของเนื้อหา
รวมผลประเมิน
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̅

S.D.

ความหมาย

4.89
5.00
4.92
4.65

0.31
0.00
0.28
0.59

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

4.81
4.84
4.86
4.92
4.78
4.85

0.40
0.37
0.35
0.28
0.42
0.33

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560
__________________________________________________________________________________________
ตาราง 3 แบบประเมินคุณภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาพเคลื่อนไหวเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจโดย
กลุ่มเป้าหมาย (N=37 คน) (ต่อ)
รายการประเมิน
2. ส่วนกิจกรรมท้ายบทเรียน
2.1 กิจกรรมการเรียนมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
2.2 กิจกรรมการเรียนมีความสอดคล้องกับเนื้อหาของบทเรียน
2.3 กิจกรรมการเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทางการคิด
วิเคราะห์และปฏิบัติงานจริงได้
รวมผลประเมิน
3. สื่อเพื่อการนําเสนอของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฯ
3.1 ขนาดตัวอักษรชัดเจนและอ่านง่าย
3.2 ขนาดภาพประกอบและภาพเคลื่อนไหวมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย
3.3 สีของกราฟิกมีความเหมาะสมกับเนื้อหา
3.4 สีของกราฟิกมีความชัดเจนและอ่านง่าย
3.5 ภาพประกอบและภาพเคลื่อนไหวมีความสวยงามและเหมาะกับเนื้อหา
3.6 ภาพประกอบและภาพเคลื่อนไหวมีความถูกต้องในการให้ข้อมูล
3.7 ภาพเคลื่อนไหวมีการเคลื่อนไหวที่สมบูรณ์และต่อเนื่อง
3.8 การจัดวางองค์ประกอบและเลย์เอาท์มีความเหมาะสมและเข้าใจง่าย
รวมผลประเมิน
4. กิจกรรมการสื่อสารของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฯ
4.1 มีความสะดวกในการเข้าถึง หรือดาวน์โหลดเพื่อการใช้งาน
4.2 มีรูปแบบการใช้งานที่สะดวกเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
4.3 การสืบค้นข้อมูลมีความสะดวก รวดเร็ว
4.4 การเชื่อมโยงแหล่งข้อมูลภายนอกมีความถูกต้องเหมาะสมกับเนื้อหา
4.5 มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับสื่อได้อย่างสะดวก
รวมผลประเมิน

̅

S.D.

ความหมาย

4.89
4.84

0.31
0.37

ดีมาก
ดีมาก

4.81
4.85

0.40
0.36

ดีมาก
ดีมาก

4.41
4.84
4.81
4.73
4.86
4.84
4.84
4.68
4.75

0.60
0.37
0.40
0.45
0.35
0.37
0.37
0.47
0.42

ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

4.07
4.68
4.50
4.36
4.57
4.44

0.72
0.61
0.51
0.49
0.57
0.58

ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดี

จากตาราง 3 พบว่าด้านความถูกต้องของคําศัพท์มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 5.00 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.00 รองมา
ด้านความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับวัตถุประสงค์ และการยกตัวอย่างประกอบมีความสอดคล้องกับเนื้อหามีค่าเฉลี่ยสูงสุด
เท่ากับ 4.92 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.28 และความถูกต้องของเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.89 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.31 ตามลําดับ
จากการประเมิ น คุ ณ ภาพของหนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ าพเคลื่ อ นไหวเรื่ อ งการออกแบบบรรจุ ภั ณ ฑ์
เชิงนิเวศเศรษฐกิจโดยผู้เชี่ยวชาญจํานวน 6 ท่านและกลุ่มตัวอย่างสามารถออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาพเคลื่อนไหวเรื่อง
การออกแบบบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจได้ดังภาพด้านล่างนี้
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ภาพ 1 การออกแบบกราฟิกรูปภาพ (Pictogram) สําหรับการทําภาพเคลื่อนไหวสําหรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
เรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ
การออกแบบกราฟิกรูปภาพ (Pictogram) สําหรับการทําภาพเคลื่อนไหวในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาพเคลื่อนไหวเรื่อง
การออกแบบบรรจุ ภั ณ ฑ์ เ ชิ ง นิ เ วศเศรษฐกิ จ โดยผ่ า นการนํ า เสนอข้ อ มู ล ทางการออกแบบอิ น โฟกราฟิ ก ร่ ว มกั บ การใช้
องค์ประกอบทางการออกแบบกราฟิก เช่น ภาพ สี ตัวอักษร ฯลฯ ให้เหมาะสมกับเนื้อหาของบทเรียน

ภาพ 2 การออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาพเคลื่อนไหวฯ ที่แสดงผลทางหน้าจอแท็บเล๊ต (Tablet Screen)

ภาพ 3 การทดลองใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจกับกลุ่มตัวอย่าง
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เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการแสดงผลบนหน้ า จอของบทเรี ย นฯคื อ “แท็ บ เล็ ต (Tablet)” หรื อ โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ (Mobile
Phone) ซึ่งเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สําหรับการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจําวันที่ได้รับความนิยมและใช้กันอย่างแพร่หลาย
ซึ่งมีความสอดคล้องกับตัวสื่อที่สามารถใช้งานหรือเข้าถึงข้อมูลผ่านแอปพลิเคชั่น (Applications) ได้จากอุปกรณ์ต่าง ๆ เหล่านี้

สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่องการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาพเคลื่อนไหวเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ
สามารถ สรุปได้ดังนี้
จากผลการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาพเคลื่อนไหวเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์เชิง
นิเวศเศรษฐกิจ ในส่วนของภาพประกอบมีความเหมาะสมกับเนื้อหา และภาพประกอบมีความน่าสนใจชวนติดตามโดยมีค่าเฉลี่ย
สูงสุดเท่ากับ 5.00 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.00 ความถูกต้องของเนื้อหา ความถูกต้องของคําศัพท์ ความสอดคล้องระหว่างเนื้อหา
กับวัตถุประสงค์ การเรียงลําดับของเนื้อหามีความต่อเนื่องทั้งส่วนนํา ส่วนเนื้อหา และส่วนสรุป ภาพประกอบแสดงรายละเอียด
ได้อย่า งชั ด เจนและกิจ กรรมการเรี ยนส่ง เสริ มให้ผู้เรียนมี ค วามรู้ค วามสามารถทางการคิด วิเ คราะห์แ ละปฏิบัติง านจริ ง ได้
รองลงมามีค่าเฉลี่ย 4.67 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 และความเหมาะสมของเนื้อหากับกลุ่มเป้าหมาย เนื้อหามีความชัดเจนและ
เข้าใจง่าย ความสมบูรณ์ของเนื้อหา กิจกรรมการเรียนมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกิจกรรมการเรียนมี
ความสอดคล้องกับเนื้อหาของบทเรียนโดยมีค่าเฉลี่ย 4.33 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 ตามลําดับ
การประเมิ น คุ ณ ภาพด้ า นการออกแบบหนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ าพเคลื่ อ นไหวเรื่ อ งการออกแบบบรรจุ ภั ณ ฑ์
เชิ ง นิ เ วศเศรษฐกิ จ พบว่ า ภาพประกอบและภาพเคลื่ อ นไหวมี ค วามสวยงามและเหมาะกั บ เนื้ อ หาและภาพประกอบและ
ภาพเคลื่อนไหวมีความถูกต้องในการให้ข้อมูลโดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 5.00 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.00 ขนาดภาพประกอบ
และภาพเคลื่อนไหวมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย สีของกราฟิกมีความเหมาะสมกับเนื้อหา การจัดวางองค์ประกอบและ
เลย์เอาท์มีความเหมาะสมและเข้าใจง่าย มีความสะดวกในการเข้าถึง หรือดาวน์โหลดเพื่อการใช้งาน มีรูปแบบการใช้งานที่
สะดวกเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับสื่อได้อย่างสะดวก รองลงมามีค่าเฉลี่ย 4.67 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 และขนาดตัวอักษรชัดเจนและอ่านง่ายและการสืบค้นข้อมูลมีความสะดวก รวดเร็วมีค่าเฉลี่ย 4.33 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 ตามลําดับ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยสําหรับการประเมินคุณภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาพเคลื่อนไหวเรื่องการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ คือนิสิตสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ชั้นปี 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร จํานวน 37 คน ได้ประเมินคุณภาพจากการใช้งานของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาพเคลื่อนไหวเรื่องการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ สรุปผลได้ดังนี้ด้านความถูกต้องของคําศัพท์มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 5.00 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.00 รองมาด้านความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับวัตถุประสงค์ และการยกตัวอย่างประกอบมีความสอดคล้องกับ
เนื้อหามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.92 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.28 และความถูกต้องของเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนมีความเหมาะสม
และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.89 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.31 ตามลําดับ

อภิปรายผล
ผลการวิจัยการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาพเคลื่อนไหวเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจมี
ประเด็นการอภิปรายผล ดังนี้
1. การออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาพเคลื่อนไหวเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ ผู้วิจัยได้
ดําเนินการตามแนวคิดของ จินตวีร์ คล้ายสังข์ (2555) ที่กล่าวว่าหนังสือที่สามารถเปิดอ่านได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ ผ่านทาง
อินเทอร์เน็ต หรือผ่านทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Pocket Personal Computers)
หรือเทคโนโลยีพกพาต่าง ๆ (Mobile Devices) ลักษณะการนําเสนอคล้ายกับการอ่านหนังสือทั่ว ๆ ไป แต่ละมีลักษณะพิเศษคือ
ความสะดวกรวดเร็วในการค้นหา การคั่นหน้าและเกิดแรงจูงใจในการอ่านจากสิ่งเร้าผ่านมัลติมีเดีย หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จะ
สร้ า งขึ้ น ด้ ว ยโปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป ซึ่ ง มี ทั้ ง โปรแกรมแบบลิ ข สิ ท ธิ์ และโปรแกรมโอเพนซอร์ ส ต่ า ง ๆ มี ลั ก ษณะเป็ น เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมักเป็นไฟล์ที่สามารถอ่านเอกสารผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งในระบบอ๊อฟไลน์และออนไลน์ได้
โดยโดแมน(Doman. 2001. หน้า 117) ได้ทําการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับบทบาทของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่เข้ามา
มี บ ทบาทเหนื อ สิ่ ง พิ ม พ์ ยุ ค ดั้ ง เดิ ม ทั้ ง สองยุ ค มี ขี ด จํ า กั ด และความสามารถที่ แ ตกต่ า งกั น ในด้ า นเทคโนโลยี โดยหนั ง สื อ
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อิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่จะมีความโดดเด่น และน่าสนใจ เนื่องจากสามารถนําสื่อชนิดต่าง ๆ มาประยุกต์เข้าด้วยกัน เพื่อให้ได้
รูปแบบเนื้อหาที่หลากหลายกว่าสิ่งพิมพ์ยุคเดิม ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดและรูปแบบของผู้วิจัยในครั้งนี้
2. ผลการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาพเคลื่อนไหวเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์เชิง
นิเวศเศรษฐกิจ ในส่วนของเนื้อหา มีค่าเฉลี่ย 4.37 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.15 อยู่ในระดับดี รองลงมาในส่วนของภาพประกอบ
กับเนื้อหา มีค่าเฉลี่ย 4.89 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.19 อยู่ในระดับดีมาก และส่วนของกิจกรรมการเรียน มีค่าเฉลี่ย 4.44 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 อยู่ในระดับดี ตามลําดับ การประเมินคุณภาพด้านการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาพเคลื่อนไหว
เรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ พบว่าด้านการออกแบบด้านกราฟิกของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาพเคลื่อนไหวฯ
มีค่าเฉลี่ย 4.55 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.14 และด้านระบบปฏิบัติการของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาพเคลื่อนไหวฯ มีค่าเฉลี่ย
4.47 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.23 ตามลําดับ
3. กลุ่ มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยสําหรับการประเมินคุ ณภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิก ส์ภาพเคลื่อนไหวเรื่องการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ คือนิสิตสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ชั้นปี 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร จํานวน 37 คน ได้ประเมินคุณภาพจากการใช้งานของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาพเคลื่อนไหวเรื่องการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ สรุปผลได้ดังนี้ด้านความถูกต้องของคําศัพท์มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 5.00 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.00 รองมาด้านความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับวัตถุประสงค์ และการยกตัวอย่างประกอบมีความสอดคล้องกับ
เนื้อหามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.92 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.28 และความถูกต้องของเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนมีความเหมาะสม
และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.89 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.31 ตามลําดับ

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป
1.1 การใช้งานของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาพเคลื่อนไหวเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจมีปัจจัยที่
ต้องคํานึงถึงคือระดับประสิทธิภาพของอินเทอร์เน็ต (Internet) ที่ใช้หากผู้เรียนต้องการที่จะดาวน์โหลดหรือมีการค้นคว้าข้อมูล
อื่นจากแหล่งข้อมูลภายนอกตัวสื่อ อาจจะมีผลต่อระดับความเร็วในการใช้งานของสื่อออนไลน์นั้น ๆ
1.2 เนื่องจากการเรียนผ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาพเคลื่อนไหว เป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเองดังนั้นผู้เรียนต้องมีวินัย
และความรับผิดชอบในการเรียนที่ต่อเนื่องและการฝึกทํากิจกรรมท้ายบทเรียน เพื่อฝึกหัดทักษะทางการคิดและการปฏิบัติ
เกี่ยวกับเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจเพื่อประโยชน์แก่การพัฒนาความรู้ของตนเองในอนาคต
1.3 ควรมีการขยายผลการออกแบบไปสู่ระบบปฏิบัติการอื่น ๆ เช่น ระบบปฏิบัติการแบบ Android
ระบบปฏิบัติการแบบ Windows เพื่อให้ครอบคลุมลักษณะการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้น
2. ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป
การวิ จั ย ในครั้ ง ต่ อ ไปควรมี ก ารประเมิ น เกี่ ย วกั บ ผลการเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเองจากหนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ภาพเคลื่อนไหวเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจจากกลุ่มผู้ใช้งาน
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยพัฒนาโดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาหมึกพิมพ์สกรีนจากสารยึดติด 3 ชนิด คือ ยางกล้วย
ยางมะละกอ ยางพารา และสารช่วยการยึดติด 3 ชนิด คือ จุนสี เกลือแกง สารส้ม 2) เพื่อทดสอบความเข้มของสีหมึกพิมพ์จาก
สารให้สี สีเหลืองจากผงขมิ้นกับลูกพุด สีแดงจากดอกกระเจี๊ยบแห้งกับเปลือกผลแก้วมังกร สีน้ําเงินจากครามกับฮ่อม สีดํา จาก
เมล็ดเงาะกับมะเกลือ 3) เพื่อวิเคราะห์การยึดติดระหว่างสารยึดติด 3 ชนิด คือ ยางกล้วย ยางมะละกอ ยางพารา และการเติม
สารช่วยในการยึดติด 3 ชนิด คือ จุนสี เกลือแกง สารส้ม 4) เพื่อศึกษาวิเคราะห์การนําหมึกพิมพ์สกรีนจากจากธรรมชาติไปใช้
ประโยชน์ ในการศึกษาครั้งนี้โดยการทดลอง โดยการผสมหมึกพิมพ์ด้วยสารยึดติด 3 ชนิดและสารช่วยยึดติด 3 ชนิด และนําไป
ทําการพิมพ์บนผ้าฝ้ายอย่างละ 30 ชิ้น การสํารวจความคิดเห็น กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักออกแบบผลิตภัณฑ์และครูศิลปะที่เข้าชม
งานศิลปะและการออกแบบนานาชาติครั้งที่ 2 ปี 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ จํานวน 30 คน โดยวิธีการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใช้ได้แก่แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า 1) ค่าความดําของหมึกพิมพ์จากสารยึดติด 3 ชนิด หมึก
พิมพ์ที่ใช้ยางพาราเป็นสารยึดติดมีความเข้มของสีทุกสีมากที่สุดรองลงมาได้แก่หมึกพิมพ์ที่ใช้สารยึดติดจากยางกล้วยและน้อย
ที่สุดได้แก่สารยึดติดจากยางมะละกอ 2) ความเข้มของสีหมึกพิมพ์สีเหลืองมีค่าของผงขมิ้นกับเมล็ดลูกพุดมีค่าใกล้เคียงกันโดยสี
จากผงขมิ้นมีความเข้มของสีมากกว่า สีแดงดอกกระเจี๊ยบแห้งกับผลแก้วมังกร สีจากดอกกระเจี๊ยบมีความเข้มของสีมากกว่า
สีน้ําเงินระหว่างครามกับฮ่อม ครามจะมีความเข้มของสีมากกว่า สีดําระหว่างเมล็ดเงาะกับมะเกลือ สีจากมะเกลือจะมีความเข้ม
ของสี มากกว่า 3) การยึดติดจากสารเติมแต่ง 3 ชนิด พบว่าหมึกพิมพ์ที่เติมเกลือแกงมีค่าของการยึดติดได้ดีที่สุดรองลงมาได้แก่
สารส้มและน้อยที่สุดได้แก่จุนสี 4) ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อหมึกพิมพ์สกรีนจากธรรมชาติกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าสามารถ
นํามาใช้สร้างสรรค์ลายบนผ้าเพื่องานด้านผลิตภัณฑ์และใช้กับงานด้านศิลปะเพื่อการเรียนการสอนงานพิมพ์ได้
คําสําคัญ : หมึกพิมพ์สกรีน สีและสารยึดติดจากธรรมชาติ สารเติมแต่งจากธรรมชาติ

ABSTRACT
This research took on research and development approach aiming at 1) developing
screen inks from 3 kinds of natural mordant, i.e. banana sap, papaya latex, and hevea
brasiliensis, and 3 kinds of additive, i.e. copper sulfate, sodium chloride, and aluminium
sulfate; 2) testing the value if density of ink colors for yellow: curcuma powder and gardenia
fruit; red: dried rosella and pitaya; blue:n indigo and baphicacanthus cusia; black : rambutan
seeds and ebony fruits; 3) examining the fastness of the 3 kinds of natural mordant: banana
sap, papaya latex, and hevea brasiliensis and the 3 kinds of additive: copper sulfate, sodium
chloride, and aluminium sulfate; and 4) exploring the utilization of these natural screen inks.
The experiment was carried out by preparing ink mixtures from the 3 kinds of mordant and 3
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kinds of additive, and printing each one of them onto 30 cotton sheets. An opinion survey
was conducted with the sample group, selected by means of accidental sampling, including
30 product designers and arts teachers who attended the 2nd International Arts and Designs,
2015 at Nakhon Sawan Rajabhat University, using the questionnaire as a tool. The research
results were as follows. 1) Among the 3 types of mordant, the highest density value was found
in para gum for every colors, followed by banana sap, papaya latex, respectively. 2) The
density values of yellow were found similar in curcuma powder and gardenia fruit, with higher
value in curcuma powder; red with higher value in rosella than pitaya; blue with higher value
in indigo than baphicacanthus cusia; black with higher value in ebony fruit than rambutan
seed. 3) The fastness values of the 3 type of additives were found highest in sodium chloride,
followed by aluminum sulfate, and copper sulfate, respectively. 4) The respondents’ opinions
on natural screen inks suggested that these inks can be used to create patterns on fabrics in
both the product work and art work for the teaching and learning of printing work.
Keywords: screen ink, natural mordants and colorant, natural additives,
บทนํา
สีสันมีอิทธิพลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนเราในแง่ความงาม วัฒนธรรม ความเชื่อที่ส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึก และการ
นํามาใช้ประโยชน์ให้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มีสีสัน ในการใช้สีนั้นสามารถหาได้จากธรรมชาติไม่ว่าในอดีตหรือปัจจุบันมีการคิดค้นวัสดุที่
ทําให้เกิดสีจากธรรมชาติ และสีที่ได้จากธรรมชาติ เช่น ราก แก่น เปลือก ต้น ดอก เมล็ด ใบ เป็นต้น (สสวท. 2558) เพื่อนํามาใช้
ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น ใช้เป็นสีผสมอาหาร สีในการสร้างสรรค์งานศิลปะ สีในงานผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และสีที่ใช้ในงาน
พิมพ์ด้วยระบบต่างก็ล้วนต้องใช้สีเพื่อให้เกิดภาพที่ต้องการ ดังนั้นการเลือกใช้วัสดุที่นํามาผลิตสีควรคํานึงถึงผลที่เกิดกับสุขภาพ
ของผู้ใช้และผู้ผลิตและสิ่งสภาพแวดล้อมที่ต้องตระหนักถึงผลเสียให้น้อยที่สุด (ศูนย์ศูนย์วิชาการและเทคโนโลยีสิ่งท่อพื้นบ้าน :
2558) การพิมพ์สกรีนสามารถทําได้บนวัสดุที่หลากหลาย โดยเฉพาะการพิมพ์บนผ้าด้วยระบบการพิมพ์เป็นงานศิลปะที่ให้สีสัน
และลวดลายเพื่อความงาม และเพื่อการใช้ประโยชน์ของแต่ละผลิตภัณฑ์ที่ใช้ผ้าดังกล่าวไปเป็นส่วนประกอบหรือใช้โดยตรง
สามารถสร้างสรรค์ผลงานให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น และหลากหลาย หลักการ คือปาดหมึกให้ไหลผ่านผ้าสกรีน ซึ่งทําด้วยเส้นด้วยเส้น
ใยสังเคราะห์ ไนล่อน พอลีเอสเตอร์ หรือเส้นใยโลหะซึ่งมีการทําลวดลายที่ต้องการพิมพ์บนผ้าสกรีนให้ไหลไปเกาะบนวัสดุพิมพ์
เพื่อให้เกิดภาพ (นงเยาว์และวิเชียร จิระกานนท์. 2539) ภาพนั้นเป็นลวดลายที่มีสีสันสวยงาม ดึงดูดความสนใจของผู้พบเห็น
ส่วนที่สําคัญในการพิมพ์สกรีนอย่างหนึ่ง คือ หมึกพิมพ์ หมึกโดยทั่วไปจะอยู่ในสถานะของของเหลว และมีสีต่างๆ มากมายในการ
พิมพ์ อย่างไรก็ตามหมึกพิมพ์เป็นการผสมสารหลายชนิดในอัตราส่วนที่แตกต่างเข้าด้วยกัน มีองค์ประกอบที่สําคัญคือ สารให้สี ตัว
ทําละลาย เรซิน น้ํามัน หรือสารเติมแต่ง ที่มีองค์ประกอบจากสารสังเคราะห์ที่ส่งผลกับสภาพแวดล้อม และปัญหามลพิษมีมาก
เพิ่มขึ้นในหลายภาคส่วนของการผลิตทางอุตสาหกรรมต่าง ๆ ปัจจุบันหมึกพิมพ์ที่ปลอดสารพิษ จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะมีส่วน
ช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น จะเห็นได้ว่าหมึกพิมพ์เหลวส่วนใหญ่จะเป็นหมึกพิมพ์ที่มีน้ําเป็นตัวทําละลาย ที่ไม่ส่งผลมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อมในด้านที่ไม่พึ่ง ประสงค์ การนําผลิตภัณ ฑ์จากธรรมชาติมาใช้แทนผลิตภัณฑ์ที่เป็นอันตราย สีธรรมชาติจะเป็น
ส่วนประกอบในอาหารที่มนุษย์บริโภคอยู่เสมอ สีธรรมชาติมีการใช้มานานกว่า 100 ปี มาแล้ว โดยการใช้สีจากส่วนต่าง ๆ ของ
สัตว์ หรือจากแร่ธาตุที่ทําให้เกิดสีเป็นต้น ข้อดีของสีธรรมชาติ คือ ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ น้ําทิ้งจากกระบวนการผลิตไม่เป็น
อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม วัตถุดิบหาง่ายในชุมชน ลดการนําเข้าสีเคมีจากต่างประเทศ การใช้สีธรรมชาติจะทําให้เห็นถึงคุณค่าของ
ธรรมชาติที่จะเรียนรู้ที่จะอนุรักษ์และปลูกทดแทนเพื่อการผลิตที่ยั่งยืน (สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2558)
การนํายางกล้วย ยางมะละกอ และยางพารามาเป็นสารยึดติดที่หาได้จากธรรมชาติและใช้สารให้สีจากธรรมชาติที่มีอยู่
อย่างมากและเพิ่มสารเติมแต่งจากธรรมชาติเพื่อเพิ่มคุณสมบัติของหมึกพิมพ์สกรีน ที่สามารถนํามาใช้ในการพิมพ์สกรีนบนผ้าที่
จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์งานที่ได้จากวัสดุธรรมชาติและเป็นการใช้วัสดุจากธรรมชาติที่เหลือใช้ แล้วให้เกิดประโยชน์ทั้ง
ทางด้านการลดต้นทุนของการผลิต ลดมลพิษ และอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม สามารถนําไปให้ผู้ต้องการฝึกปฏิบัติการพิมพ์สกรีน
หรือการทํางานศิลปะได้อีกทางหนึ่งและเป็นการเพิ่มทางเลือกของการพิมพ์ผ้า และนํามาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และงานศิลปะ ให้
183
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เพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการขยายโอกาสทางธุรกิจจากผลิตภัณฑ์ผ้าทดต่างได้อีกด้วยและยังเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ไม่ส่งผลเสียต่อ
สิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ในการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาหมึกพิมพ์สกรีนใช้จากสารยึดติด 3 ชนิด คือ ยางกล้วย ยางมะละกอ ยางพารา และสารเติมแต่ง 3
ชนิด คือ จุนสี เกลือแกง สารส้ม
2. เพื่อทดสอบความเข้มสีของสีหมึกพิมพ์ สีเหลือง ระหว่าง ผงขมิ้นกับลูกพุด สีแดง ระหว่างดอกกระเจี๊ยบแห้งกับ
ผลแก้วมังกร สีน้ําเงิน ระหว่างคราม กับฮ่อม สีดํา ระหว่าง เมล็ดเงาะ กับมะเกลือ
3. เพื่อวิเคราะห์การยึดติดระหว่างสารยึดติด 3 ชนิด คือ ยางกล้วย ยางมะละกอ ยางพารา และสารเติมแต่ง 3 ชนิด
คือ จุนสี เกลือแกง สารส้ม
4. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ในการนําหมึกพิมพ์สกรีนจากจากธรรมชาติไปใช้ประโยชน์

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
ศึกษาและพัฒนาหมึกพิมพ์สกรีนจากสารยึดติด
สารให้สีและสารเติมแต่งจากธรรมชาติโดยแนวทางในการศึกษาดังนี้
แนวทางในการศึกษาอัตราส่วนของหมึกพิมพ์สกรีนโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติแทนวัสดุสังเคราะห์ในการทดลองครั้งนี้จะนําสาร
ยึดติด สารให้สีจากพืชชนิดต่างๆ
องค์ประกอบของหมึกพิมพ์จากสารสังเคราะห์
- สารให้สี

-สารยึดติด

- สารเติมแต่ง

องค์ประกอบของหมึกพิมพ์จากธรรมชาติ
- สีย้อม ใช้สีจากการสีเพื่อการพิมพ์ 4 สี
1) สีเหลือง (ผงขมิ้น ลูกพุด)
2) สีแดง (ดอกกระเจี๊ยบแห้ง เปลือกผลแก้วมังกร)
3) สีน้ําเงิน (คราม และฮ่อม)
4) สีดํา (เปลือกและเมล็ดเงาะ ลูกมะเกลือ)
1) ยางกล้วย
2) ยางมะละกอ
3) ยางพารา
4) จุนสี / เกลือแกง /สารส้ม
-แป้งมัน เพื่อเพิ่มความเหนียวหนืด

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการผลิตหมึกพิมพ์จากสารยึดติดและสารให้สีจากธรรมชาติ

ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เพื่อพัฒนาหมึกพิมพ์จากยางกล้วย ยางมะละกอ ยางพารา เป็นสารยึดติด และสารให้สี 8 ชนิด ให้สี 4 สี
คือ สีเหลือง สีแดง สีน้ําเงิน และสีดํา ในการพิมพ์บนผ้าฝ้าย ซึ่งผู้วิจัยได้กําหนดขอบเขตของการวิจัยดังนี้
สูตรที่ 1 โดยใช้ยางกล้วยเป็นสารยึดติด และใส่สารช่วยในการยึดติด 3 ชนิด ได้แก่ จุนสี เกลือแกง สารส้ม โดยแยก
ออกเป็น 3 สูตร และทําการพิมพ์วัดความเข้มของสีบนผ้าที่พิมพ์ นําไปซักและทําการวัดความเข้มของสี ผลการทดสอบพบว่าการ
เติมเกลือแกงจะทําให้การยึดติดที่สุด และทําการผสมหมึกพิมพ์ด้วยการเติมเกลือแกงเป็นชนิดที่ 1 ซึ่งทําการผสมกับสารให้สีอีก
8 ชนิด คือ สีเหลือง (ผงขมิ้น ลูกพุด) สีแดง (ดอกกระเจี๊ยบแห้ง เปลือกผลแก้วมังกร) สีน้ําเงิน (คราม ฮ่อม) สีดํา (เปลือกและ
เมล็ดเงาะ มะเกลือ)
สูตรที่ 2 ใช้ยางมะละกอเป็นสารยึดและใส่สารช่วยในการยึดติด 3 ชนิด ได้แ ก่ จุนสี เกลือแกง สารส้ม โดยแยก
ออกเป็น 3 สูตร และทําการพิมพ์วัดความเข้มของสีบนผ้าที่พิมพ์ นําไปซักและทําการวัดความเข้มของสี ผลการทดสอบพบว่าการ
เติมเกลือแกงจะทําให้การยึดติดดีที่สุด และทําการผสมหมึกพิมพ์ด้วยการเติมเกลือแกงเป็นชนิดที่ 2 ซึ่งทําการผสมกับสารให้สีอีก
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8 ชนิด - สีย้อม สีเหลือง (ผงขมิ้น ลูกพุด) สีแดง (ดอกกระเจี๊ยบแห้ง เปลือกผลแก้วมังกร) สีน้ําเงิน (คราม และฮ่อม) สีดํา
(เปลือกและเมล็ดเงาะ มะเกลือ)
สูตรที่ 3 ใช้ยางพาราเป็นสารยึดติด และใส่สารช่วยในการยึดติด 3 ชนิด ได้แก่ จุนสี เกลือแกง สารส้ม โดยแยก
ออกเป็น 3 สูตร และทําการพิมพ์วัดความเข้มของสีบนผ้าที่พิมพ์ นําไปซักและทําการวัดความเข้มของสี ผลการทดสอบพบว่าการ
เติมเกลือแกงจะทําให้การยึดติดดีที่สุด และทําการผสมหมึกพิมพ์ด้วยการเติมเกลือแกงเป็นชนิดที่ 2 ซึ่งทําการผสมกับสารให้สีอีก
8 ชนิด - สีย้อม สีเหลือง (ผงขมิ้น ลูกพุด) สีแดง (ดอกกระเจี๊ยบแห้ง เปลือกผลแก้วมังกร) สีน้ําเงิน (คราม และฮ่อม) สีดํา
(เปลือกและเมล็ดเงาะ มะเกลือ)

คํานิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย
สารให้สีจากธรรมชาติ หมายถึง สีที่ได้จากส่วนต่างๆ ของพืช หรือสัตว์ที่นํามาเป็นส่วนผสมของหมึกพิมพ์สกรีน
สําหรับพิมพ์
สารยึดติดจากธรรมชาติ หมายถึง สารยึดติดที่ได้จากยางกล้วย ยางมะละกอและยางพารา เพื่อใช้เป็นส่วนผสมของ
หมึกพิมพ์สกรีนในการยึดติด
สารช่วยในการยึดติด หมายถึง สารที่เติมเพื่อเพิ่มคุณสมบัติของหมึกพิมพ์ในการยึดติด ได้แก่ เกลือแกง สารส้ม
จุนสี

วิธีการดําเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 พัฒนาหมึกพิมพ์สกรีนในการใช้สารยึดติดจาก ยางกล้วย ยางมะละกอ ยาพารา โดยเพิ่มสารเติมแต่ง เกลือแกง
จุนสี สารส้ม
1.1 เตรียมวัสดุ และอุปกรณ์ ยางกล้วย ยางมะละกอ ยางพารา แป้งมัน และสารให้สี และสารเติมแต่ง
1.1.1 การเตรียมสารยึดติด
1.1.1.1 การเตรียมยางกล้วย นําต้นกล้วยมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ และนําไปทําการปั่นด้วยเครื่องปั่นใสน้ําใน
อัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่ง และกรองเอาเฉพาะส่วนของน้ําเทใส่ขวดแช่ตู้เย็น
1.1.1.2 การเตรียมยางมะละกอโดยการนําผลมาหั่นและทําการต้มในน้ําให้เดือด ด้วยอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่ง
ต้มให้เดือดประมาณ 10 นาทีและนํามากรองเอาเฉพาะส่วนของ น้ําและเก็บใส่ขวด แช่ตู้เย็น
1.1.1.3 การเตรียมน้ํายางพารา โดยใช้น้ํายางพาราที่มีจําหน่ายเพื่อการนํามาเป็นผสมตามอัตราส่วน

ภาพ 2 ยางกล้วย ยางมะละกอ และยางพารา
1.1.2 การเตรียมสารให้สีในการศึกษาครั้งนี้ 8 สี คือ สีเหลือง (ผงขมิ้นกับ ลูกพุด) สีแดง (ดอกกระเจี๊ยบแห้งกับผล
แก้วมังกร) สีน้ําเงิน (จากต้นคราม และจากต้นฮ่อม สีดํา (เมล็ดเงาะ ลูกมะเกลือ)
การเตรียมสารให้สี
- สีเหลือง
1) ผงขมิ้น นําผงขมิ้นมาละลายน้ํา จะได้สีเหลือง
2) นําลูกพุด โดยใช้อัตราส่วน 40 กรัม ต่อน้ํา 1 ถ้วยตวง แล้วนําไปต้มด้วยอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ต้ม 10 นาที
แล้วนํามากรองให้เหลือแต่น้ํา จะได้สีเหลือง
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ภาพ 3 ผงขมิ้น และ ลูกพุด
- สีแดง
1) ดอกกระเจี๊ยบแห้ง นําดอกกระเจี๊ยบแห้งมาทําการหั่น โดยใช้อัตราส่วน 40 กรัม ต่อน้ํา 1 ถ้วยตวง แล้วนําไปต้ม
ด้วยอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ต้ม 10 นาที แล้วนํามากรองให้เหลือแต่น้ํา จะได้สีแดงออกชมพู
2) เปลือกผลแก้วมังกร นํามาหั่นเป็นชิ้น โดยใช้อัตราส่วน 40 กรัม ต่อน้ํา 1 ถ้วยตวง แล้วนําไปต้มด้วยอุณหภูมิ 100
องศาเซลเซียส ต้ม 10 นาที แล้วนํามากรองให้เหลือแต่น้ํา จะได้สีแดงเข้ม

ภาพ 4 กระเจี๊ยบแห้ง และเปลือกผลแก้วมังกร
- สีน้ําเงิน
1) ต้นคราม นําคราม 3 กก. มาผสมกับน้ําด่าง (pH 13) ได้จากการใช้ขี้เถ้าถ่านมาแช่ผ่านให้น้ําหยด และใส
มะขามเปียก ผสมให้เข้ากันทิ้งไว้ 5 วัน ทําการโจกทั้ง 5 วัน การโลกคือการตักขึ้นที่สูงแล้วทิ้งลงมาประมาณ 10 ครั้งต่อรอบ (ใน
การทดลองได้ครามจากแหล่งที่มีการทําสําเร็จเพื่อนํามาผสมเป็นหมึกพิมพ์)
2) ฮ่อม โดยใช้อัตราส่วน 40 กรัม ต่อน้ํา 1 ถ้วยตวง แล้วนําไปต้มด้วยอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ต้ม 10 นาที แล้ว
นํามากรองให้เหลือแต่น้ํา จะได้สีน้ําเงิน (ในการทดลองได้ฮ่อมจากแหล่งที่มีการทําสําเร็จเพื่อนํามาผสมเป็นหมึกพิมพ์)

ภาพ 5 ครามและฮ่อม
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- สีดํา
1) เมล็ดเงาะและเปลือกเงาะ นําเมล็ดเงาะ โดยใช้อัตราส่วน 40 กรัม ต่อน้ํา 1 ถ้วยตวง แล้วนําไปต้มด้วยอุณหภูมิ
100 องศาเซลเซียส ต้ม 10 นาที แล้วนํามากรองให้เหลือแต่น้ํา จะได้สีดํา
2) มะเกลือ นําเปลือกเงาะ โดยใช้อัตราส่วน 40 กรัม ต่อน้ํา 1 ถ้วยตวง แล้วนําไปต้มด้วยอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส
ต้ม 10 นาที แล้วนํามากรองให้เหลือแต่น้ํา จะได้สีดํา

ภาพ 6 เปลือกเงาะเมล็ดเงาะและมะเกลือ
1.1.3 การผสมหมึกพิมพ์ สูตรที่ 1 ใช้ยางกล้วย สูตรที่ 2 ใช้ยางมะละกอ และสูตรที่ 3 ใช้ยางพารา
1.1.3.1 ใสยางกล้วยเป็นสารยึดติด 200 มิลลิลิตร สูตรที่ 2 ใส่ยางมะละกอสารยึดติด 200 มิลลิลิตร และสูตรที่
3 ใส่น้ํายางพารา 200 มิลลิลิตร ในภาชนะสําหรับผสมหมึกพิมพ์แต่ละสูตร
1.1.3.2 ใส่สารให้สี 100 มิลลิลิตร ลงผสมในภาชนะที่ใสสารยึดติดทั้งสามสูตร แยกออกได้ดังนี้ คือ
- สีเหลือง จากขมิ้น และลูกพุด
- สีแดงจากดอกกระเจี๊ยบ และผลแก้วมังกร
- สีน้ําเงินจากต้นครามและต้นฮ่อม
- สีดํา จากเมล็ดเงาะ เปลือกเงาะ และลูกมะเกลือ
1.1.3.3 นําแป้งมัน 10 กรัม เทใส่ในภาชนะที่ผสมสารยึดติดและสารให้สี ในหมึกพิมพ์จากยางกล้วยและยาง
มะละกอ ในสูตรที่ใช้ยางพาราไม่ต้องเติมแป้งมัน
1.1.3.4 เติมเกลือแกง สารส้ม จุนสี ลงในหมึกพิมพ์ 3 สูตร จากยางกล้วย ยางมะละกอและ และยาพารา หมึก
พิมพ์จากยางกล้วยและยางมะละกอนําไปตั้งไปอุณหภูมิ 50 องศา ด้วยเวลา 5 นาที ในส่วนของน้ํายางพาราไม่ต้องทําการต้มและ
นํามาวัดค่าความเหนียวหนืด นําไปทดลองพิมพ์ และนําไปทําการซัก

ภาพ 7 สารให้สี สารยึดติดและแป้งมัน ที่ใช้เป็นส่วนผสม
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ขั้นตอนที่ 2 เปรียบเทียบคุณภาพของสิ่งพิมพ์จากหมึกพิมพ์ยางกล้วยและหมึกพิมพ์ยางมละกอสารให้สีจากธรรมชาติและ
ระหว่างสารเติมแต่ง เกลือ จุนสี สารส้ม
2.1 การทดสอบคุณภาพหมึกพิมพ์บนผ้าทอมือ
2.1.1 เตรียมวัสดุ และอุปกรณ์ในการทดสอบการพิมพ์บนผ้าทอมือ

ภาพ 8 แม่พิมพ์สกรีน
1) แม่พิมพ์ที่ทําการเคลือบกาวอัดและทําการสร้างภาพพิมพ์ สําหรับการพิมพ์
2) วัสดุสําหรับการพิมพ์ทดสอบ คือ ผ้าฝ้าย
3) เครื่องมือวัดความเข้มของสี (Density)
4) ต้นแบบในการต้นสอบ
5) แม่พิมพ์สกรีนที่ทําการอัดแบบสําหรับทดสอบ
2.1.2 ทําการพิมพ์ โดยนําหมึกเทลงบนแม่พิมพ์ วางทับบนผ้าที่ต้องการพิมพ์ และทําการปาดโดยปาดไป และกลับ
เพื่อให้หมึกเรียบเสมอ โดยพิมพ์ทั้งหมด 8 สี บนผ้าฝ้ายอย่างละ 30 ผืน รวม 240 ผืน
2.2 การทดสอบหาค่าความเข้มของสี

ภาพ 9 การวัดความเข้มสี ของหมึกพิมพ์จากสารยึดติดและสารให้สีจากธรรมชาติ
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1) การวัดด้วยเครื่องวัดสี (Spectrophotometer) โดยวัดเป็นความเข้มของสี (Density) ทําการวัดบันทึก
และทําการเปรียบเทียบความเข้มของหมึกแต่ละชนิด
2) นําไปทําการซักด้วยเครื่องซักผ้าและเติมผงซักฟอกและนําไปตากให้แห้งและนํามาทําการวัดเป็นความ
เข้มของสี (Density)
ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
3.1 สาธิตการพิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์และทําการศึกษาความคิดเห็นของผู้สอนศิลปะและนักออกแบบผลิตภัณฑ์
จํานวน 30 คน ในงานประชุมวิชาการงานสร้างสรรค์และงานออกแบบ ครั้งที่ 2 ของมหาวิทยาราชภัฎนครสวรรค์ ปี 2558 ด้วย
แบบสอบถามแบบ 5 ระดับ แบบลิเคิร์ท (Likert-type Scale) และใช้เกณฑ์วัดความพึงพอใจดังนี้
4.50 -5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด
3.50 -4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก
2.50 -3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง
1.50 -2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย
1.00 -1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด
3.2 สรุปผลจากแบบสอบถาม โดยใช้ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ภาพ 10 จากสารยึดติด ยางกล้วย

ภาพ 11 จากสารยึดติด ยางมะละกอ
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ภาพ 12 ภาพพิมพ์จากการยางพารา

ผลการวิจัย
1. ความเข้มของสี (Density) ของหมึกพิมพ์ 3 ชนิด และความเข้มของสีระหว่างการซักและหลังซัก จากสารยึดติด
ยางกล้วย ยางมะละกอ ยางพารา และสารให้สี 8 ชนิด
ตาราง 1 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความเข้มของสี (Density) ของหมึกพิมพ์ 3 สูตร คือยางกล้วย ยางมะละกอ
ยางพาราก่อนซักและหลังซัก
ยางกล้วย
ยางมะละกอ
ยางพารา
ก่อน
หลัง
ความ
ก่อน
หลัง
ความ
ก่อน
หลัง
ความ
ต่าง
ต่าง
ต่าง
สีเหลือง -ผงขมิ้น

0.88

0.65

0.23

0.83

0.63

0.20

0.95

0.81

0.14

-ลูกพุด

0.82

0.59

0.23

0.76

0.58

0.18

0.88

0.75

0.13

-ดอกกระเจี๊ยบแห้ง

0.92

0.65

0.27

0.84

0.65

0.19

1.10

0.96

0.14

-เปลือกผลแก้วมังกร

0.87

0.67

0.20

0.77

0.62

0.15

1.11

0.97

0.14

0.85

0.70

0.15

0.78

0.62

0.16

0.93

0.79

0.14

-ฮ่อม

0.96

0.75

0.21

0.82

0.63

0.17

1.04

0.89

0.16

-เปลือกเงาะ เมล็ดเงาะ

0.92

0.72

0.20

0.88

0.72

0.23

0.95

0.76

0.16

-มะเกลือ

0.95

0.75

0.20

0.92

0.80

0.12

0.99

0.84

0.15

สีแดง

สีน้ําเงิน -ต้นคราม
สีดํา

จากตารางที่ 1 พบว่าความเข้มของสี (Density) ของหมึกพิมพ์ที่ใช้ยางพาราเป็นสารยึดติดจะมีความเข้มสีมากที่สุดทุก
สีรองลงมาคือที่ใช้ยางกล้วยเป็นสารยึดติดและที่มีความเข้มสีน้อยที่สุดคือที่ใช้สารยึดติดจากยางมะละกอและค่าความต่างคือ
แสดงว่ามีการหลุดออกของสีมากที่สุดคือหมึกพิมพ์ที่ใช้ยางกล้วยเป็นสารยึดติดรองลงมาคือและที่น้อยที่สุดคือยางพารา
1. ความเข้มของสีของหมึกพิมพ์ 3 ชนิด จากสารยึดติดยางกล้วยและสารเติมแต่ง เกลือแกง สารส้ม และจุนสี ก่อน
พิมพ์และหลังพิมพ์
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ตาราง 2 แสดงค่าเฉลี่ยของความเข้มของสี (Density) ของหมึกพิมพ์จากสารเติมแต่ง 3 ชนิดและสารยึดติยางกล้วย ก่อนซักและ
หลังซัก
ความเข้มของสี ของหมึกพิมพ์จากยางกล้วย
สูตร 1
สูตร 2
สูตร 3
เกลือแกง
จุนสี
สารส้ม
สีหมึกพิมพ์
ก่อน

หลัง

ความ
ต่าง

ก่อน

หลัง

ความ
ต่าง

ก่อน

หลัง

ความ
ต่าง

สีเหลือง
- ลูกพุด
- ผงขมิ้น

0.85
0.83

0.74
0.77

0.11
0.16

0.88
0.87

0.75
0.70

0.13
0.17

0.84
0.84

0.70
0.66

0.14
0.18

สีแดง
-ดอกกระเจี๊ยบแห้ง
-เปลือกแก้วมังกร

0.88
0.84

0.75
0.78

0.13
0.16

0.93
0.86

0.78
0.68

0.15
0.18

0.86
0.83

0.60
0.65

0.16
0.18

น้ําเงิน
-ต้นคราม
-ต้นฮ่อม

0.82
0.95

0.69
0.83

0.13
0.12

0.84
0.96

0.69
0.81

0.15
0.15

0.83
0.90

0.67
0.74

0.16
0.16

สีดํา
-เปลือกเงาะ เมล็ดเงาะ
-มะเกลือ

0.92
0.95

0.79
0.85

0.13
0.10

0.94
0.98

0.79
0.86

0.15
0.14

0.87
0.87

0.61
0.72

0.16
0.15

จากตารางที่ 2 พบว่าความเข้มของสี (Density) ของหมึกพิมพ์ในการเติมสารเติมแต่ง 3 ชนิด มีค่าแตกต่างกันก่อนซักที่
แตกต่างกันไม่มากทั้ง 3 ชนิด แต่เมื่อนําไปซักและนํามาวัดค่าความดํา ชนิดที่เติมเกลือแกงจะมีค่าความดําคงอยู่มากกว่าชนิดที่
เติมสารส้มและจุนสี
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ตาราง 3 แสดงค่าเฉลี่ยของความเข้มของสี (Density) ของหมึกพิมพ์จากสารเติมแต่ง 3 ชนิดและสารยึดติดจากยางมะละกอ
ก่อนซักและหลังซัก

สีหมึกพิมพ์

ความเข้มของสี ของหมึกพิมพ์จากยางมะละกอ
สูตร 1
สูตร 2
สูตร 3
เกลือแกง
จุนสี
สารส้ม
ก่อน หลัง ความ ก่อน หลัง ความ ก่อน หลัง ความ
ต่าง
ต่าง
ต่าง

สีเหลือง
- ลูกพุด
- ผงขมิ้น

0.86
0.81

0.76
0.67

0.10
0.14

0.87
0.82

0.69
0.66

0.18
0.16

0.84
0.79

0.65
0.61

0.19
0.18

สีแดง
-เปลือกแก้วมังกร
-ดอกกระเจี๊ยบแห้ง

0.80
0.79

0.69
0.66

0.11
0.13

0.86
0.82

0.69
068

0.17
0.14

0.85
0.79

0.67
0.64

0.18
0.15

น้ําเงิน
-ต้นคราม
-ต้นฮ่อม

0.82
0.85

0.69
0.73

0.13
0.12

0.84
0.87

0.70
0.73

0.14
0.14

0.81
0.83

0.66
0.69

0.15
0.14

สีดํา
-เปลือกเงาะ เมล็ดเงาะ
-มะเกลือ

0.90
0.94

0.76
0.84

0.14
0.10

0.93
0.94

0.74
0.83

0.19
0.11

0.89
0.93

0.77
0.81

0.22
0.12

จากตารางที่ 3 พบว่าความเข้มของสี (Density) ของหมึกพิมพ์ในการเติมสารเติมแต่ง 3 ชนิด มีค่าแตกต่างกันก่อนซักที่
แตกต่างกันไม่มากทั้ง 3 ชนิด แต่เมื่อนําไปซักและนํามาวัดค่าความดํา ชนิดที่เติมเกลือแกงจะมีค่าความดําคงอยู่มากกว่าชนิดที่
เติมสารส้มและจุนสี
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ตาราง 4 หมึกจากยางพารา

สีหมึกพิมพ์

ความเข้มของสี ของหมึกพิมพ์จากยางพารา
สูตร 1
สูตร 2
สูตร 3
เกลือแกง
จุนสี
สารส้ม
ก่อน หลัง ความ ก่อน หลัง ความ ก่อน หลัง ความ
ต่าง
ต่าง
ต่าง

สีเหลือง
- ลูกพุด
- ผงขมิ้น

0.95
0.88

0.81
0.75

0.14
0.13

0.83
0.84

0.68
0.74

0.13
0.10

0.95
0.88

0.81 0.14
0.75 0.13

สีแดง
-เปลือกแก้วมังกร
-ดอกกระเจี๊ยบแห้

1.10
1.11

0.96
0.97

014
0.14

0.92
1.05

0.82
0.82

0.10
0.23

1.10
1.11

0.96
0.97

น้ําเงิน
-ต้นคราม
-ต้นฮ่อม

0.93
1.04

0.79
0.89

0.14
0.16

0.71
0.54

0.64
0.42

0.07
0.12

0.93
1.04

0.79 0.14
0.89 0.16

สีดํา
-เปลือกเงาะ เมล็ดเงาะ
-มะเกลือ

095
0.99

0.76
0.84

0.16
0.15

0.85
0.84

0.72
0.72

0.13
0.12

095
0.99

0.76
0.84

014
0.14

0.16
0.15

1. ผลการศึกษาความพึงพอใจและการนําไปใช้ประโยชน์ของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อหมึกพิมพ์ธรรมชาติ
ตารางที่ 4 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างอาจารย์และครูผู้สอนศิลปะและนักออกแบบผลิตภัณฑ์ต่อคุณภาพหมึกพิมพ์ และ
การนําไปใช้ (N=30)
ข้อคําถาม
1. ความเหมาะสมกับการใช้งานศิลปะ
2.โทนสีมีความเหมาะสมกับงานศิลปะและการ
ออกแบบ
3.โอกาสในการสร้างมูลค่าให้กับงานศิลปะและ
ผลิตภัณฑ์จากผ้า
4.ความสะดวกต่อการใช้งานเพื่อการสอนศิลปะ
และการออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า
5. ความสะดวกต่อการงาน
6. ความสะดวกในการหาวัตถุดิบในการผลิต

̅
4.65
4.70

ความคิดเห็น
SD
0.75
0.51

4.85

0.75

มากที่สุด

4.85

0.48

มากที่สุด

3.67
4.83

0.82
0.75

มาก
มากที่สุด

แปลความหมาย
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 4 ผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มที่เป็นอาจารย์ผู้สอนศิลปะและนักออกแบบเห็นว่า ความสะดวกต่อการใช้งาน
เพื่อการสอนศิลปะและการออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าโอกาสในการสร้างมูลค่าให้กับงานศิลปะและผลิตภัณฑ์จากผ้าความสะดวก
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ในการหาวัตถุดิบในการผลิต โทนสีมีความเหมาะสมกับงานศิลปะและการออกแบบ ความเหมาะสมกับการใช้งานศิลปะในระดับ
มากที่สุด และความสะดวกต่อการงานอยู่ในระดับมาก

อภิปรายผล
ในการศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บการใช้ ส ารยึ ด ติ ด จากธรรมชาติ 3 ชนิ ด คื อ ยางกล้ ว ย ยางมะละกอ และยางพารา
ผลการศึกษาพบว่า การใช้ยางจากพืชทั้ง 3 ชนิด สามารถยึดติดสีจากธรรมชาติได้ในการพิมพ์ผ้า และการเปรียบเทียบในการเติม
สารเติมแต่ง 3 ชนิด คือ เกลือแกง จุนสี และสารส้ม ผลการศึกษาพบว่าเกลือแกงช่วยให้หมึกพิมพ์ยึดติดได้ดีขึ้น และสารให้สีจาก
ธรรมชาติ จากพืชสามารถให้สีพิมพ์ได้เหมือนกับการย้อมผ้า และในส่วนของสารยึดติดจากยางกล้วย ยางมะละกอ และยางพารา
ทําหน้าที่แทนเรซิน (Resin) ที่มีการยึดติดของหมึกพิมพ์สกรีนได้ดีที่มีค่าความเข้มลดลงในระดับไม่สูงมาก ซึ่งสอดคล้องกับการ
วิจัยของ ชัยวัฒน์ แก้วคล้ายขจรศิริและประทับใจ สิกขา จากการศึกษากระบวนการย้อมผ้าด้วยครามโดยใช้ยางกล้วยน้ําหว้าเป็น
สารยึดติดพบว่ายางกล้วยน้ําหว้าดิบจะช่วยให้สารยึดติดของสีครามในผ้าฝ้ายดีขึ้นและยังช่วยลดจํานวนครั้งการย้อม มีความ
คงทนของสีต่อแสงแดดและต่อการซักล้างที่ดี และในการเติมเกลือแกงเพื่อเป็นสารเติมแต่งในการยึดติดโดยพบว่าเป็นสารเติม
แต่งที่สามารถยึดติดได้ดีกว่าการเติมสารส้ม จุนสี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอนงพรรณ หัตถมาศและสุวภางค์ ศรีเทพ 2550
จากการศึกษาคุณภาพของสีธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นของดอกไม้ ใบพืช และใช้ดอกไม้ใบพืชมาทําการทดลอง 10 ชนิด คุณภาพ
ของสีที่เกิดสีธรรมชาติ จํานวน 8 สี แก่ ดอกกระเจี๊ยบ อัญชัน ใบเตย ใบหญ้าขาว ใบหูกวาง ใบสาปเสือ ใบตะโก ใบครามผู้ ใบ
ครามเมีย และใบมะม่วง และมีทําการต้มและคั้นน้ําเสร็จแล้วเติมเกลือแกง 1 ช้อนชาเพื่อเพิ่มคุณสมบัติในการยึดติด นําไปสร้าง
ชิ้นงานผ้าบาติกระบายสีลงบนผ้าด้วยสีธรรมชาติเพื่อทดแทนสีจากเคมีเป็นการเพิ่มคุณภาพของชิ้นงานและลดค่าใช้จ่ายให้ผลงาน
ของผ้าบาติกที่มองดูแล้วให้ความรู้สึกนุ่มนวลและเย็นตา จากการสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มมีความ
คิดเห็นในระดับมากที่สุดว่ามีความสะดวกต่อการใช้งานเพื่อการสอนศิลปะและการออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า ซึ่งสอดคล้องกับ
จากการใช้สีจากธรรมชาติเพื่องานศิลปะโดยการใช้พืช ดิน ผสมกับน้ํามัน สีดําจากดิน สีเขียวจากหญ้า สีซีเปียจากหัวหอม สีเหลือง
จากเนยและสีเทาจากขี้เถ้าผสมกับน้ํามันในการพิมพ์บนกระดาษ (DIY Screen Printing and more : online)

ข้อเสนอแนะ
1. จากการวิจัยในการผสมหมึกพิมพ์จากสารยึดติดและสารให้สีนั้นมีค่าใช้จ่ายในการผลิตต่ํามากและสามารถหาวัสดุได้
จากธรรมชาติและสามารถนําสารให้สีอื่นมาทําการผสมแทนได้ ไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและผู้ผลิตและผู้ใช้ สามารถนําไป
ประยุกต์เพื่อการสอนในวิชาศิลปะหรือใช้สร้างลวดลายให้กับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องซักบ่อย เช่น โคมไฟ ผ้าม่าน ฯลฯ
2. จากการทดลองใช้หมึกพิมพ์จากสารยึดติดยางกล้วยและยางมะละกอจะไม่มีการอุดตันของหมึกพิมพ์บนแม่พิมพ์ใน
การล้างหมึกพิมพ์ออกได้ด้วยน้ําเปล่าไม่ต้องใช้น้ํายาล้างหมึกพิมพ์ที่ใช้สารเคมีและหมึกพิมพ์ที่ผสมแล้วสามารถเก็บไว้ได้เป็นเวลา
ประมาณ 2-3 สัปดาห์ในตู้เย็น
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาหมึกพิมพ์ธรรมชาติที่สามารถพิมพ์ลงวัสดุอื่นได้ เพื่อเพิ่มประโยชน์ของการใช้งานเพิ่มขึ้น
2. ควรมีการศึกษาการเติมสารเติมแต่งเพื่อให้คุณภาพของหมึกพิมพ์จากธรรมชาติมีสีและคุณภาพใกล้เคียงกับหมึก
พิมพ์จากเคมีเพื่อเป็นการลดการใช้เคมีและหันมาใช้หมึกพิมพ์ที่สามารถผลิตใช้ได้เองจากวัสดุในธรรมชาติ
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บทคัดย่อ
งานวิจัยประยุกต์นี้ทําขึ้นเพื่อ ศึกษารูปแบบสื่อปฏิสัมพันธ์บนพื้น เพื่อพัฒนาสื่อปฏิสัมพันธ์บนพื้น เรื่อง การขุดค้นซาก
ไดโนเสาร์ กรณีศึกษา พิพิธภัณฑ์สิรินธร จ.กาฬสินธุ์โดยใช้เทคโนโลยีประยุกต์สื่อปฏิสัมพันธ์ และศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้า
ชมพิพิธภัณฑ์สิรินธร จ.กาฬสินธุ์ ที่มีต่อสื่อปฏิสัมพันธ์บนพื้นนี้ ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ นําเสนอเนื้อหาโดยใช้
ภาพเคลื่อนไหว สามารถมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบได้ ชื่อเรื่องจัดวางตรงกลางด้านบนของจอภาพ เนื้อหาที่ให้ข้อมูลวางด้านล่าง และ
ภาพประกอบวางตรงกลางของจอภาพ ภาพพื้นหลังเป็นภาพป่าเบญจพรรณ เสียงประกอบเป็นเสียงธรรมชาติ เช่น เสียงน้ําไหล
เสียงไดโนเสาร์ เสียงดนตรีประกอบ ผู้เชี่ยวชาญประเมินประสิทธิภาพสื่อปฏิสัมพันธ์บนพื้นนี้มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก
( ̅ =4.45 ) ความพึงพอใจของผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์สิรินธรจํานวน 150 คน ช่วงอายุ 5 - 55 ปี ที่มีต่อสื่อปฏิสัมพันธ์บนนี้มีค่าเฉลี่ย
โดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ( ̅ =4.47)
คําสําคัญ: สื่อปฏิสัมพันธ์บนพื้น ไดโนเสาร์ การขุดค้น

ABSTRACT
The applied research objectives are divided into 3 topics that are 1) study and review in the
interactive floor media 2) develop the interactive floor for discovering the Dinosaur fossils in Sirindhorn
Museum, Kalasin Province, and 3) measure the satisfaction of audiences of this museum. The result of this
research found that 1) the representative sample and expert request the main actor is a Dinosaur cartoon
designed in 3 dimension the content is shown by animation and it is able to interact with the audiences the
topic label will show in the center of frame, the content will show in the bottom of frame and the picture
will show in the center of frame the background picture is mixed forest the used sound is natural sound
such as water flow, natural Dinosaur. The efficient of the interactive floor from the expert is excellent
( ̅ =4.45 ). The average satisfaction of the 150 audiences, 5-55 years old, is excellent ( ̅ =4.47).
Keyword : -
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ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
พิพิธภัณฑ์สิรินธร อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์เป็นแหล่งไดโนเสาร์กินพืชที่สมบูรณ์ที่สุดของประเทศไทย โดยพบกระดูก
ไดโนเสาร์เกือบทั้งตัว กองรวมอยู่กับกระดูกไดโนเสาร์กินพืชอีกชนิดหนึ่ง กระดูกทั้งหมดอยู่ในชั้นหินที่วางตัวอยู่บนไหล่เขาของ
ภูกุ้มข้าว ซึ่งมีรูปร่างคล้ายลอมฟาง มีความสูงประมาณ 240 เมตร ปัจจุบันกรมทรัพยากรธรณีได้ขุดค้นซากไดโนเสาร์พบกระดูก
มากกว่า 700 ชิ้น เป็นกลุ่มของกระดูกส่วนขา สะโพก ซี่โครง คอ และหางของไดโนเสาร์กินพืชไม่น้อยกว่า 7 ตัว นอกจากนี้ยังพบ
ฟันของไดโนเสาร์ทั้งกินพืช และกินเนื้ออีกอย่างละ 2 ชนิด จากลักษณะของกระดูกพบว่าเป็นไดโนเสาร์กินพืชสกุลภูเวียง 1 ชนิด
และเป็นไดโนเสาร์กินพืชชนิดใหม่อีก 1 ชนิด คาดว่าอาจเป็นไดโนเสาร์สกุลและชนิดใหม่ของโลก เนื่องจากทางพิพิธภัณฑ์สิรินธร
จัง หวั ด กาฬสิน ธุ์ เน้ น การให้ ค วามรู้ด้ า นการขุ ดค้ น ซากไดโนเสาร์ แต่ไ ม่ ส ามารถให้ ผู้ เข้ า ชมพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ สิ ริน ธร อ.สหั ส ขั น ธ์
จ.กาฬสินธุ์ ทําการขุดค้านซากกระดูกไดโนเสาร์ได้ด้วยตนเอง เพราะจะเกิดความเสียหายกับซากกระดูกไดโนเสาร์ได้ พิพิธภัณฑ์สิ
รินธร อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์เป็นพิพิธภัณฑ์ทางธรรมชาติวิทยาที่นับได้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีความทันสมัยในด้านนิทรรศการโดย
เอาเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย ซึ่งเนื้อหาโดยรวมในพิพิธภัณฑ์จะมุ่งเน้นไปที่การจัดแสดงซากกระดูก
ไดโนเสาร์ ธรณีวิทยาและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในช่วงวิวัฒนาการต่างๆ ทั้งในรูปแบบเชิงวิชาการและนันทนาการ (สํานัก
วิชาดึกดําบรรพ์และพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา., 2550: 111-115) อย่างไรก็ตาม จากการลงพื้นที่สํารวจในเบื้องต้นผู้วิจัย พบว่า สื่อที่
ใช้ในการให้ความรู้ ในพิพิธภัณฑ์ยังเป็นสื่อแบบการสื่อสารทางเดียว (One - Way Communication) อาทิเช่น เครื่องฉายวีดี
ทัศน์ ป้ายให้ความรู้ โครงกระดูกไดโนเสาร์แบบจําลอง เป็นต้น ผู้วิจัยเห็นว่า รูปแบบของการสื่อสารประเภทนี้ มีข้อจํากัดในการ
สร้างมิติทางการเรียนรู้ระหว่างเนื้อหาและจินตนาการของผู้ที่เข้ารับชม โดยเฉพาะเรื่องการขุดค้นซากไดโนเสาร์ และมีข้อจํากัด
มากเพราะถ้าขุดค้นผิดวิธีจะทําให้เกิดความเสียหายกับซากไดโนเสาร์ที่ถูกค้นพบ
ในยุคดิจิทัล การนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กรเป็นสิ่งที่มีความสําคัญและจําเป็นต่อ
การพัฒนาคุณภาพองค์กรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งพิพิธภัณฑ์ก็คือหนึ่งในกลุ่มองค์กรที่มีบทบาทสําคัญต่อชุมชนที่ได้รับการพัฒนา
และปรับปรุงเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร มีการตื่นตัวในการประยุกต์และปรับปรุงพิพิธภัณฑ์บางแห่งทั้งในและต่างประเทศ โดย
การนําเอาเทคโนโลยีด้านสื่อดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสําคัญในการถ่ายทอดความรู้ไปสู่ผู้เข้ามาเยี่ยมชม ไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์
Miraikan ประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีการจัดแสดงนิทรรศการถาวรและนิทรรศการพิเศษ โดยใช้สื่อจัดแสดงที่เป็นวัตถุจริงหรือจําลอง และ
สื่อที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ (สื่อสารสองทาง) ระหว่างผู้เข้าชมกับสื่อจัดแสดง เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการเข้าชมและทําให้เข้าใจ
เนื้อหาที่มีความซับซ้อนได้ง่ายขึ้น เช่น Geo-cosmos ลูกโลกขนาดใหญ่ที่ลอยอยู่เหนือพื้นที่จัดแสดง พื้นผิวปิดด้วยแผง LED
เพื่อแสดงข้อมูลภาพพื้นดิน อุณหภูมิ หรือข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับโลก (Miraikan : National Museum of Emerging Science
and Innovation, 2557: Web Site) สื่อปฏิสัมพันธ์บนพื้นเรื่องการขุดค้นซากไดโนเสาร์ กรณีศึกษา พิพิธภัณฑ์สิรินธร จ.
กาฬสินธุ์ จะเป็นสื่อรูปแบบปฏิสัมพันธ์บนพื้นที่ได้พัฒนาและปรับปรุงให้เข้ากับสภาพพื้นที่และช่วยลดข้อจํากัดด้านการเรียนรู้
เกี่ยวกับวิธีขุดค้นซากไดโนเสาร์ตามขั้นตอนการขุดค้นที่ถูกต้อง จากการจําลองสภาพพื้นที่สมจริง เครื่องมือที่ใช้ขุดสมจริง และ
ลักษณะซากไดโนเสาร์ที่สมจริง ในรูปแบบสื่อปฏิสัมพันธ์บนพื้น ที่ผู้ใช้สามารถควบคุมเครื่องมือขุดค้นได้เอง โดยใช้มือในการ
ควบคุมไปยังปุ่มเครื่องมือที่แสดงอยู่ที่พื้นที่จําลอง เน้นขั้นตอนและวิธีการขุดค้นซากไดโนเสาร์จากวิธกี ารขุดค้นตามขั้นตอนจริง ผู้
เข้าชมสามารถได้รับความรู้จากสื่อและสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อได้สูง
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาสื่อดิจิทัลในรูปแบบสื่อปฏิสัมพันธ์บนพื้น เรื่อง การ
ขุดค้นซากไดโนเสาร์ กรณีศึกษา พิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสกับนวัตกรรมที่ทันสมัยยิ่งกว่าโดยใช้
การเคลื่อนไหวของมือควบคุมการทํางานต่างๆ ซึ่งจะพัฒนาให้พื้นธรรมดาเป็นจอภาพ ที่ใช้มือควบคุมการทํางานบนหน้าจอ
ธรรมดาให้เหมือนกันการใช้งานของระบบหน้าจอสัมผัส แต่ผู้ใช้ต้องมีอุปกรณ์เสริม คือ Kinect ซึ่งใช้กล้องอินฟาเรด ตรวจจับ
การเคลื่อนไหวได้ทั้ง ร่า งกาย ทําให้ส ามารถควบคุมการทํางานของคอมพิวเตอร์ไ ด้ การสร้า งปฏิสัมพันธ์ ระหว่างมนุษย์กับ
คอมพิวเตอร์เป็นสิ่งที่ง่าย สะดวกสบายและสร้างทางเลือกใหม่ให้กับวงการเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน
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ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษารูปแบบสื่อปฏิสัมพันธ์บนพื้น เรื่อง การขุดค้นซากไดโนเสาร์ กรณีศึกษา พิพิธภัณฑ์สิรินธร จ.กาฬสินธุ์
2. เพื่อพัฒนาสื่อปฏิสัมพันธ์บนพื้น เรื่อง การขุดค้นซากไดโนเสาร์ กรณีศึกษา พิพิธภัณฑ์ สิรินธร จ.กาฬสินธุ์ โดยใช้
เทคโนโลยีประยุกต์ส่อื ปฏิสัมพันธ์
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์สิรินธร จ.กาฬสินธุ์ ที่มีต่อสื่อปฏิสัมพันธ์ บนพื้น เรื่อง การขุดค้นซาก
ไดโนเสาร์ กรณีศึกษา พิพิธภัณฑ์สิรินธร จ.กาฬสินธุ์

ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร ได้แก่ ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์สิรินธร อ.สหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ในช่วงเดือนมีนาคม 2558 จํานวน
3,000 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์สิรินธร อ.สหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ในช่วงเดือนมีนาคม 2558 จํานวน 150
คนซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) การกําหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้อาศัย
สูตรของ Yamane (1973: 886-887) โดยกําหนดค่าความเชื่อมั่นในการเลือกตัวอย่าง 95% ที่ระดับความ
คลาดเคลื่อน +/-5%
2.ขอบเขตของการพัฒนาสื่อปฏิสัมพันธ์บนพื้น เรื่อง การขุดค้นซากไดโนเสาร์
2.1 เนื้อหาข้อมูล คือ ข้อมูลที่ต้องศึกษาเพื่อนํามาใช้ในการออกแบบสื่อ ได้แก่
1) ธรณีวิทยา
2) สายพันธุ์ไดโนเสาร์
3) ยุคของไดโนเสาร์
4) อีสานยุคไดโนเสาร์
5) ภูมิประเทศบริเวณภูคุ้มข้าว
6) การขุดค้นพบซากไดโนเสาร์
7) ไดโนเสาร์ที่ขดุ ค้นพบ
8) สยามโมซอรัส สุธีธรนี
9) ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน่
10) สยามโมไทรันนัส อีสานเอนซีส
2.2 ศึกษารูปแบบการพัฒนาสื่อตามทฤษฎีมนุษย์เป็นจุดศูนย์กลางของการออกแบบ (Human - Centred Designer)
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
3.1 สื่อปฏิสัมพันธ์บนพื้น เรื่อง การขุดค้นซากไดโนเสาร์ กรณีศึกษา พิพิธภัณฑ์สิรินธร จ.กาฬสินธุ์
3.2 แบบประเมินคุณภาพสื่อจากผู้เชี่ยวชาญ
3.3 แบบประเมินความพึงพอใจ
4. ตัวแปรในงานวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย
4.1ตัวแปรต้น ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล เนื้อหา วิธีการปฏิสัมพันธ์ สภาพแวดล้อมและความต้องการ
4.2ตัวแปรตาม ได้แก่ รูปแบบสื่อปฏิสัมพันธ์บนพื้นและความพึงพอใจหลังการใช้สื่อปฏิสัมพันธ์บนพื้น เรื่อง การขุดค้น
ซากไดโนเสาร์ กรณีศึกษา พิพธิ ภัณฑ์สิรินธร จ.กาฬสินธุ์
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วิธีดําเนินการวิจัย
วิธีดําเนินการวิจัยในการศึกษารูปแบบสื่อปฏิสัมพันธ์บนพื้นเรื่อง การขุดค้นซากไดโนเสาร์ กรณีศึกษา พิพิธภัณฑ์สิรินธร
จ.กาฬสินธุ์ที่สร้างขึ้น ผู้วิจัยใช้หลักการออกแบบและการผลิตตามกระบวนการทฤษฎีมนุษย์เป็นศูนย์กลางของการออกแบบ
(HCD : Human-Centred Designer) มีขั้นตอนตามแผนผังการทํางานในภาพโดยแบ่งเป็น 6 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

ภาพ 1 แสดงหลักการออกแบบและการผลิตสื่อปฏิสัมพันธ์บนพื้น เรื่อง การขุดค้น
ซากไดโนเสาร์ กรณีศึกษา พิพิธภัณฑ์สิรินธร จ.กาฬสินธุ์
ระยะที่ 1 ขั้นตอนก่อนผลิตสื่อ ประกอบด้วยขั้นที่ 1-3
ขั้นที่ 1 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเอกสารผู้วิจัยจําแนกประเภทข้อมูลการวิเคราะห์ดังนี้1) วิเคราะห์เนื้อหาที่จะนําเสนอ
คือ เรื่องสายพันธุ์ไดโนเสาร์ที่ถูกขุดค้นพบ โดยแสดงให้เห็นถึงลักษณะของโครงกระดูกของไดโนเสาร์แต่ละชนิด ให้รู้ว่าลักษณะ
ของกระดูกไดโนเสาร์แต่ละประเภทเป็นของไดโนเสาร์สายพันธุ์ใด ได้แก่ กระดูกส่วนขา สะโพก ซี่โครง คอและหางของไดโนเสาร์
เพื่อให้ทราบถึง สายพันธุ์ที่แท้จริงของไดโนเสาร์ 2) วิเคราะห์เครื่องมือที่ใช้ในการขุดค้นซากไดโนเสาร์ ว่าเครื่องมือแต่ละชนิดต้อง
ใช้ขุดค้นด้วยวิธีใด จึงจะเหมาะกับการรักษากระดูกไดโนเสาร์ไม่ให้เกิดความเสียหายได้ 3) วิเคราะห์พื้นที่จริงที่ถูกขุดค้นพบซาก
กระดูกไดโนเสาร์ ว่าแต่ละพื้นที่มีลักษณะต่างกันออกไปอย่างไร และแต่ละพื้นที่ที่ขุดค้นพบซากไดโนเสาร์นั้นเป็นไดโนเสาร์ชนิด
เดียวกันหรือไม่ ก่อนที่จะลงพื้นที่สํารวจ 4) วิเคราะห์กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์
สิรินธรอ.สหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ จํานวน 150 คน ด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากการศึกษา
เอกสารและงานวิจัยของ วศิน ปัญญาวุธตระกูล .(2551). ส่วนมากกลุ่มอายุผู้ที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์อยู่ในวัยเริ่มมีประสบการณ์
ทํางานระยะหนึ่งแล้วสามารถเดินทางแสวงหาประสบการณ์ใหม่หรือมีความชื่นชมอยากเรียนรู้และเริ่มให้ความสนใจเรื่องราวทาง
ประวั ติ ศ าสตร์ บ้ า งแล้ ว จึ ง เลื อ กเที่ ย วพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ไ ปพร้ อ มกั น โดยในจํ า นวนนั้ น มี ไ ม่ น้ อ ยที เ ดี ย วที่ เ ป็ น นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ เ พิ่ ง มี
ประสบการณ์ใหม่ในการเยือนพิพิธภัณฑ์แห่งนี้สําหรับกลุ่มอายุผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์อายุระหว่าง 21 – 25 ปี เป็นจํานวนมากที่สุด
นั้น จากการสังเกตการณ์ของผู้วิจัยพบว่าในจํานวนเหล่านั้นเป็นนักเรียนนิสิต นักศึกษา ที่มาเป็นกลุ่ม 3 คนขึ้นไปและ 2 คน
ทั้งเพื่อหาความรู้และเก็บข้อมูลเพื่อทํารายงานดังนั้น การออกแบบสื่อควรมีการออกแบบชนิดของไดโนเสาร์และซากไดโนเสาร์ที่
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ถูกขุดค้นพบให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์และไม่ควรใช้เวลาการขุดค้นที่ซับซ้อนและยาวนานเกินไปเพราะ
อาจทําให้ผู้เข้าชมสื่อเกิดความเบื่อหน่ายได้
ขั้นที่ 2 ลงพื้นที่สํารวจและจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม ผู้วิจัยเตรียม 1) เครื่องมือที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม คือ สมุด
ปากกา กล้องถ่ายภาพ 2) ออกแบบแบบสอบถามเชิงสํารวจภาพรวมด้านความต้องการของสื่อเพื่อสนับสนุนการศึกษาหาความรู้
ในพิ พิธภัณ ฑ์ สิริธร จ.กาฬสิน ธุ์ และประเด็น สํา คัญ ที่จะเรียนรู้ด้านเนื้อ หาที่ ผู้เข้า ชมพิพิธภัณ ฑ์ให้ความสนใจ 3) ออกแบบ
แบบสอบถามความต้องการสื่อและลักษณะมุมมองที่เหมาะสมของซากไดโนเสาร์กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการใน
พิพิธภัณฑ์สิรินธร จ.กาฬสินธุ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและตรงกับความต้องการของพิพิธภัณฑ์สิรินธร จ.กาฬสินธุ์ แบบสอบถาม
รู ป แบบสื่ อ ปฏิ สั ม พั น ธ์ บ นพื้ น เรื่ อ ง การขุ ด ค้ น ซากไดโนเสาร์ กรณี ศึ ก ษาพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ สิ ริ น ธร จ.กาฬสิ น ธุ์ ป ระกอบไปด้ ว ย
องค์ ป ระกอบ 4 ด้ า น คื อ สายพั น ธุ์ ไ ดโนเสาร์ ฉาก เครื่ อ งมื อ ขุ ด ค้ น เสี ย งดนตรี ป ระกอบ เมื่ อ แบบสอบถามเสร็ จ ได้ นํ า
แบบสอบถามไปเสนอประธานและคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ เพื่อประเมินประสิทธิภาพของสื่อ แล้วเสนอประธานและ
คณะกรรมการ ควบคุมวิทยานิพนธ์อีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยและความเหมาะสม นําแบบสอบถามความต้องการ
รูปแบบสื่อปฏิสัมพันธ์บนพื้น เรื่อง การขุดค้นซากไดโนเสาร์ กรณีศึกษา พิพิธภัณฑ์สิรินธร จ.กาฬสินธุ์ ที่ได้ผ่านการประเมิน
คุณภาพสื่อ (IOC) เรียบร้อยแล้วไปใช้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
ขั้นที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยนําแบบสอบถามความต้องการรูปแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างและผู้เชี่ยวชาญ มา
ตรวจสอบความสมบูรณ์ วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความต้องการรูปแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ของกลุ่มตัวอย่างและผู้เชี่ยวชาญ
โดยนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าร้อยละ (Percentage) โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป และนําผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการ
ตอบแบบสอบถามความต้องการรูปแบบสื่อปฏิสัมพันธ์นั้นมาใช้ในการพัฒนาและออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์
ระยะที่ 2 ขั้นตอนผลิตสื่อและทดลองใช้ ประกอบด้วยขั้นที่ 4-6
ขั้นที่ 4 พัฒนาและออกแบบชิ้นงาน นําผลการวิเคราะห์ที่ได้มาทําการออกแบบชิ้นงานโดยการสเก็ตภาพไดโนเสาร์ โครง
กระดูก ฉาก และเครื่องมือที่ใช้ในการขุดค้น มาสร้างเป็นเป็นบทดําเนินเรื่อง (Storyboard Design) แล้วนําเนื้อเรื่องที่เขียนเสร็จ
ไปนําเสนอประธานและคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสม แล้งจึงนําเนื้อเรื่องมา
ปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาให้กระชับขึ้นและปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ นําข้อมูลด้านเนื้อหาเสนอผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหามาพิจารณา
ความถูกต้องและความเหมาะสม และดําเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา จํานวน 3 ท่าน ด้าน
การออกแบบลักษณะของไดโนเสาร์ ผู้วิจัยเลือกประยุกต์ใช้ลักษณะของไดโนเสาร์แบบ 3 มิติ ที่เลือกมาจากสายพันธุ์ที่ทาง
พิพิธภัณฑ์ค้นพบตามรูปแบบองค์ประกอบที่ได้จากการศึกษา ด้านฉาก ใช้ลักษณะฉากคล้ายจริง เปรียบเทียบกับลักษณะฉาก
แบบจินตนาการของยุคที่ไดโนเสาร์เกิดขึ้น ซึ่งจะช่วยอธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับไดโนเสาร์ได้ว่ายุคนั้นมีลักษณะอย่างไร เป็นต้น
ทั้งนี้ ในการสร้างฉากหลังที่มีบรรยากาศที่เหมาะสม จะช่วยให้ผู้ดูคล้อยตามและต่อเนื่องกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น เครื่องมือขุดค้น ใช้
ตามการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหามีเครื่องมือเบื้องต้น ได้แก่ แปรงปัด สิ่ว และค้อน ในการขุดค้น ซึ่งเครื่องมือทั้ง 3
ชนิดนี้จะมีการใช้งานแตกต่างกันออกไปการสร้างตัวละคร (Model) ตัวอักษร และฉาก โดยออกแบบและสร้างตามรูปแบบที่ได้
จากการศึกษา และตามโครงเรื่องที่กําหนดไว้ โดยใช้โปรแกรม Maya 2010 ในการปั้นโมเดลไดโนเสาร์ Adobe Photoshop
CS5 ในการสร้างฉาก และ Adobe After effect ในการทําแอนิเมชันให้ภาพมีการเคลื่อนไหวและใส่เสียงประกอบ เพื่อให้เกิด
การดําเนินเรื่องตาม Storyboard ที่สร้างไว้ ส่วนการติดตั้งการบังคับการใช้เครื่องมือควบคุมการทํางานของงานจะใช้โปรแกรม
Edit plus ในการเขียนโปรแกรมเพื่อให้มีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Kinect ในการควบคุมเมื่อได้ชิ้นงานที่สมบูรณ์นําไปให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมและเสนอแนะโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อนํามาปรับปรุงแก้ไขต่อไป
ขั้นที่ 5 ประเมินผลผู้วิจัยแบ่งการประเมินผลสื่อปฏิสัมพันธ์ที่พัฒนาขึ้นออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ ส่วนแรก คือ การประเมิน
ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 150 คน ที่มีต่อสื่อปฏิสัมพันธ์ ด้วยแบบประเมินความพึงพอใจ ส่วนที่สอง คือ การ
ประเมินคุณภาพสื่อ ซึ่งประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ ทั้งหมด 3 ท่าน ด้วยแบบประเมินประสิทธิภาพสื่อ เกณฑ์การประเมินผลนั้น
ผู้วิจัยใช้เกณฑ์การประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยกําหนดเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด,
2543: 163)
ขั้นที่ 6 ปรับแก้ชิ้นงานและสร้างชิ้นงานสมบูรณ์ ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่นําผลการประเมินมาปรับให้สอดคล้องต่อความ
ต้องการของกลุ่ม
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ผลการวิจัย
ผลของงานวิจัยนี้ได้ทําการแยกออกเป็น 2 ระยะ ตามรายละเอียดดังนี้
ระยะที่ 1 ผลการวิจัยก่อนผลิตสื่อ
สรุปโมเดลสื่อแอนิเมชันที่ได้จากการศึกษาความต้องการสื่อปฏิสัมพันธ์บนพื้น เรื่อง การขุดค้นซากไดโนเสาร์ กรณีศึกษา
พิพิธภัณฑ์สิรินธร จ.กาฬสินธุ์ จากผู้เข้าชมและผู้เชี่ยวชาญในพิพิธภัณฑ์สิรินธร จ.กาฬสินธุ์ รูปแบบที่ได้จากการศึกษาความ
ต้ อ งการสื่ อ ปฏิ สั มพั น ธ์ บ นพื้ น เรื่ อง การขุ ดค้ น ซากไดโนเสาร์ กรณี ศึ ก ษา พิ พิธภั ณ ฑ์ สิ ริ น ธร จ.กาฬสิ น ธุ์ จากผู้ เข้ า ชมและ
ผู้เกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์สิรินธร จ.กาฬสินธุ์ และจากการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสื่อปฏิสัมพันธ์บนพื้น ผู้วิจัย
สามารถสังเคราะห์ออกมาได้ ดังนี้
1. ข้อมูลด้าน
เนื้อหา
7. เสียง
ประกอบและ
ดนตรีบรรยาย

2. เครื่องมือ
ขุดค้น
สื่อปฏิสัมพันธ์บน
พื้น เรื่อง การขุด
ค้นซากไดโนเสาร์

6. ตัวอักษร
หรือข้อความ
บรรยาย

3.การนําเสนอ

5.ฉาก

4.ตัวละคร

ภาพ 2 โมเดลสื่อแอนิเมชันที่ได้จากการศึกษา
1. ข้อมูลด้านเนื้อหา ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับไดโนเสาร์จากหนังสือไดโนเสาร์ของไทย ซึ่งผู้วิจัยนําข้อมูลที่สําคัญของสายพันธุ์
ไดโนเสาร์เข้ามาเป็นข้อมูลประกอบสื่อ โดยนําข้อมูลที่ได้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบอีกครั้ง เพื่อความถูกต้องของข้อมูล
2. เครื่องมือที่ใช้ในการขุดค้นซากไดโนเสาร์ ผู้วิจัยได้ศึกษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการขุดค้นซากไดโนเสาร์จากหนังสือไดโนเสาร์ของไทย
ศึกษาจากอินเตอร์เน็ตและแหล่งให้ความรู้เกี่ยวกับการขุดค้นซากไดโนเสาร์และจากการเก็บข้อมูล อุปกรณ์ที่จําเป็นที่สุดในการ
ขุดค้นซากไดโนเสาร์ 3 อันดับแรก คือ ค้อนธรณี แปรงปัดฝุ่น และสิ่วค้อนธรณี

ค้อนธรณี

แปรงปัดฝุ่น

สิ่ว

ภาพ 3 ลักษณะอุปกรณ์ที่จําเป็นในการขุดค้นซากไดโนเสาร์
3. การนําเสนอ เมื่อผู้วิจัยศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับไดโนเสาร์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการขุดค้นซากไดโนเสาร์แล้ว ผู้วิจัยได้เลือกใช้เทคนิค
Interactive Floor ในการนําเสนอข้อมูลและได้นําตัวละคร ฉาก ข้อมูลที่ให้ความรู้เกี่ยวกับไดโนเสาร์ พร้อมทั้งอุปกรณ์ขุดค้น
ซากไดโนเสาร์ไปเสนออาจารย์ที่ปรึกษาละผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสม แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
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4. โมเดล การเลือกชนิดของโมเดล ผู้วิจัยได้เลือกไดโนเสาร์ที่ถูกขุดพบในประเทศไทย โดยเลือกมา 4 สายพันธุ์ เพื่อนํามาสร้าง
เป็นโมเดลไดโนเสาร์ในรูปแบบ 3 มิติ
สยามโมไทรันนัส อีสานเอนซีส

ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน

อีสานโนซอรัส อรรถวิภัชน์ชิ

สยามโมซอรัส สุธีธรนิ

ภาพ 4 โมเดลที่นํามาใช้ในสื่อปฏิสัมพันธ์ที่พัฒนาขึ้น
5. ฉาก การกําหนดฉากให้เหมาะสมกับไดโนเสาร์แต่ละสายพันธุ์ จะช่วยให้ผู้ใช้สื่อนึกภาพตามได้ง่าย รวมทั้งสามารถจดจําข้อมูล
เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและการดํารงชีวิตของไดโนเสาร์แต่ละสายพันธุ์ได้ชัดเจน เพื่อให้รับรู้ถึงเหตุการณ์นั้น ๆ จากการศึกษาเอกสาร
และเก็บข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ ลักษณะป่าที่อยู่อาศัยของไดโนเสาร์ใกล้เคียงกับลักษณะป่าเบญจพรรณมากที่สุด ผู้วิจัยจึงได้นํา
ลักษณะป่าเบญจพรรณมาใช้เป็นฉากในการสร้างสื่อปฏิสัมพันธ์นี้

ภาพ 5 ลักษณะป่าเบญจพรรณ
6. ตัวอักษรหรือข้อความบรรยาย ผู้วิจัยเลือกใช้ลักษณะตัวอักษรที่อ่านง่าย ชัดเจน และใช้ สีอ่อน เพื่อให้ตัดกันกับสีของพื้นหลัง
เมื่อฉายจากโปรเจ็คเตอร์จึงจะทําให้อ่านได้ง่าย สบายตา
7. เสียงประกอบและดนตรีบรรยาย มีส่วนช่วยในการสร้างอารมณ์ให้คล้อยตามขณะใช้สื่อ ผู้ใช้สื่อจึงสามารถรับรู้อารมณ์ของสื่อ
(Mood & Tone) ได้ตั้งแต่เริ่มต้น และเสียงดนตรียังช่วยให้สื่อปฏิสัมพันธ์ ไม่น่าเบื่อจนเกินไป เสมือนเป็นการช่วยให้ผู้ใช้สื่อได้รู้สึก
เหมือนอยู่ในสถานการณ์ขณะขุดค้นจริงอีกด้วยและจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูล พบว่า เสียงดนตรีประกอบที่ถูกเลือกโดยกลุ่ม
ตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด คือ เสียงธรรมชาติ
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ระยะที่ 2 ขั้นตอนผลิตสื่อและทดลองใช้
ผลลัพธ์จากงานวิจัย

ภาพ 6 แสดงชิ้นงานสื่อปฏิสัมพันธ์บนพื้น เรื่อง การขุดค้น
ซากไดโนเสาร์ กรณีศึกษา พิพิธภัณฑ์สิรินธร จ.กาฬสินธุ์ที่สมบูรณ์
รูปแบบสื่อที่ได้จากการศึกษา และตามโครงเรื่องที่กําหนดไว้ พัฒนาสื่อโดยใช้โปรแกรม Maya 2010 ในการปั้นโมเดล
ไดโนเสาร์ โปรแกรม Adobe Photoshop CS5 ในการสร้างฉาก และใช้ Adobe After effect ทําแอนิเมชันและใส่เสียง
ประกอบ เพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหว ส่วนการใช้งานโดยผ่านตัวเซ็นเซอร์โดยมือใช้โปรแกรม Edit plus ในการเขียนโปรแกรม
เพื่อให้มีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Kinect เพื่อการควบคุมสื่อ
วิธีการใช้สื่อ ใช้มือขวายื่นไปข้างหน้าให้ตั้งฉากกับภาพที่ฉายอยู่บนพื้น เซ็นเซอร์จะจับที่มือและปรากฏรูปมือสีดําบน
สื่อ เคลื่อนไหวมือไปที่ปุ่ม start ค้างไว้ จะเข้าไปยังหน้าอุปกรณ์ขุด จากนั้นใช้มือควบคุมเลื่อนไปมาเพื่อเลือกอุปกรณ์ขุด เมื่อได้
อุปกรณ์ขุดที่ต้องการ ผู้ใช้สามารถใช้มือควบคุมขยับไปมาเสมือนจับอุปกรณ์จริง ขุดค้นซากไดโนเสาร์ เมื่อพบซากกระดูกครบทุก
ชิ้นส่วน จะปรากฏภาพไดโนเสาร์ขึ้นมาเพื่อให้เปรียบเทียบว่าไดโนเสาร์ที่ค้นพบเป็นชนิดใด ถ้าเลือกถูกต้อง จะมีไดโนเสาร์เสมือน
จริงปรากฏขึ้นมาพร้อมรายละเอียดของไดโนเสาร์ชนิดนั้น
สื่อปฏิสัมพันธ์บนพื้น เรื่อง การขุดค้นซากไดโนเสาร์ กรณีศึกษา พิพิธภัณฑ์สิรินธร จ.กาฬสินธุ์ ที่ผู้วิจัยนําไปทดลองใช้
กับผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์สิรินธร จ.กาฬสินธุ์ พบว่าเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างสื่อกับผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี เพราะทําให้เกิดส่วนร่วม
การตอบโต้ระหว่างสื่อกับผู้ใช้ ผู้ใช้สามารถหาวิธีแก้ปัญหาที่พบจากการขุดค้นซากว่าจะควรขุดลักษณะใดเมื่อใช้อุปกรณ์ที่ตนเอง
เลือก และสื่อนี้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ที่อยากเรียนรู้วิธีขุดซากไดโนเสาร์เบื้องต้นได้
ระยะที่ 3 ขั้นการสอบถามความพึงพอใจ
วิ เ คราะห์ ค วามพึ ง พอใจของผู้ เ ข้ า ชมพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ สิ ริ น ธรที่ มี ต่ อ สื่ อ ปฏิ สั ม พั น ธ์ บ นพื้ น เรื่ อ ง การขุ ด ค้ น ซากไดโนเสาร์
กรณีศึกษา พิพิธภัณฑ์สิรินธร จ.กาฬสินธุ์ จํานวน 150 คน โดยการหาค่าเฉลี่ย ( ̅ =) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้ว
นํามาเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนและแปลความหมายตามค่าเฉลี่ยของการประเมิน
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ตาราง 1 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์สิรินธรที่มีต่อสื่อปฏิสัมพันธ์บนพื้น
เรื่อง การขุดค้นซากไดโนเสาร์ กรณีศึกษา พิพิธภัณฑ์สิรินธร จ.กาฬสินธุ์
ความพึงพอใจของผู้ใช้สื่อปฏิสัมพันธ์บนพื้น
1. ด้านเนื้อหาและการดําเนินเรื่อง
1.1 เนื้อหาที่นําเสนอมีความน่าสนใจ
1.2 ลําดับเนื้อหาเป็นขั้นตอนเข้าใจง่าย
1.3 เหมาสมกับระดับของผู้ใช้สื่อ
1.4 สรุปเนื้อหาชัดเจน
2. ด้านภาพและตัวละคร
2.1 ความสวยงามของภาพ
2.2 ความเหมาะสมของภาพในด้านสื่อความหมาย
2.3 ความเหมาะสมของตัวอักษรทั้งขนาดและปริมาณ
2.4 ความเหมาะสมของตําแหน่งตัวอักษรและรูปภาพกับขนาดของ
จอภาพ
2.5 ความสัมพันธ์ระหว่างภาพและตัวอักษร
3. ด้านเสียงและภาษา
3.1 ความชัดเจนของเสียงประกอบ
3.2 ความเหมาะสมของดนตรีและเสียงประกอบอื่นๆ
3.3 ความเหมาะสมระดับเสียงดนตรีและเสียงประกอบอื่นๆ
4. ด้านระยะเวลาในการใช้สื่อปฏิสัมพันธ์
4.1 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการใช้สื่อปฏิสัมพันธ์โดยรวม
4.2 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการสรุปเนื้อหาตอนท้าย
5. ด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างสื่อกับผู้ใช้ที่พัฒนาขึ้น
5.1 สื่อปฏิสัมพันธ์มีการตอบโต้ที่หลากหลาย
5.2 สื่อปฏิสัมพันธ์มีความแปลกใหม่และดึงดูดความสนใจ
ของผู้ใช้งาน
5.3 กิจกรรมที่พัฒนาขึ้นเหมาะสมกับการนําไปใช้จริง
รวม

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

5.00
4.00
5.00
4.00

0.44
0.41
0.84
0.79

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก

4.00
5.00
4.00
5.00

0.58
0.55
0.69
0.65

มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

4.00

0.32

มาก

4.00
5.00
5.00

0.43
0.78
0.50

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

3.50
4.48

0.71
0.53

มาก
มาก

4
5

0.69
0.58

มาก
มากที่สุด

5

0.66

มากที่สุด

4.47

0.15

มาก

จากตาราง 1 พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์สิรินธรที่มีต่อสื่อปฏิสัมพันธ์บนพื้น เรื่อง
การขุดค้นซากไดโนเสาร์ กรณีศึกษา พิพิธภัณฑ์สิรินธร จ.กาฬสินธุ์อยู่ในระดับที่พึงพอใจมาก ( ̅ = 4.47, S.D.= 0.15)

สรุปผลสําคัญทางการวิจัย
ในหัวข้อนี้ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นสําคัญในการวิจัยครั้งนี้ โดยแบ่งการสรุปผลทางการวิจัยให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์
เป็น 2 ข้อ ดังนี้
1. ผลการวิจัยที่ผู้วิจัยค้นพบจากการเก็บข้อมูลภาคสนาม ซึ่งได้จากการใช้เครื่องมือแบบสอบถามความต้องการรูปแบบสื่อ
ปฏิสัมพันธ์บนพื้น เรื่อง การขุดค้นซากไดโนเสาร์ กรณีศึกษา พิพิธภัณฑ์สิรินธร จ.กาฬสินธุ์ จากการให้ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง
150 คน และจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ผู้วิจัยได้นําไปกําหนดรูปแบบและการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์เพื่อให้เหมาะสมกับการนําไป
ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการขุดค้นซากไดโนเสาร์ โดยผลการออกแบบคือ มุมมองของไดโนเสาร์ที่เลือกเป็นมุมสูงที่สามรถมองเห็นทั้ง
โครงของซากกระดูก องค์ประกอบพื้นหลังของสื่อเลือกเป็นป่าเบญจพรรณ แถบเครื่องมือขุดค้นเลือกเป็นแถบโปร่งแสงไม่มีพื้น
หลัง เครื่องมือขุดค้นเลือกที่จําเป็นสามชนิด คือ ค้อนธรณี แปรงปัดฝุ่น สิ่ว และดนตรีประกอบเลือกเป็นเสียงธรรมชาติ
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2. ผลการวิจัยที่ผู้วิจัยค้นพบจากการเก็บข้อมูลภาคสนาม ซึ่งได้จากการใช้เครื่องมือแบบสอบถามความพึงพอใจและแบบ
ประเมินประสิทธิภาพสื่อโดยผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจัยใช้หลักการวิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ย ( ̅ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการ
ประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อปฏิสัมพันธ์นั้น พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ที่คะแนน 4.47
จากคะแนนเต็ม 5 ในขณะที่ผลการประเมินประสิทธิภาพสื่อโดยผู้เชี่ยวชาญนั้น พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก ที่คะแนน
4.45 จากคะแนนเต็ม 5

อภิปรายผลการวิจัยที่สําคัญ
ในหัวข้อนี้ ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นสําคัญที่วิเคราะห์ได้จากการเก็บข้อมูลภาคสนามและสังเคราะห์ออกมาเป็นผลซึ่ง
นําไปสู่แนวคิดในการออกแบบจนได้รูปแบบสื่อที่เหมาะสมที่จะนําไปพัฒนาเป็นสื่อปฏิสัมพันธ์ที่สามารถให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการ
ขุดค้นซากไดโนเสาร์ได้ โดยผู้วิจยั จะอภิปรายผลเพื่อให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ ดังนี้
1. การสังเคราะห์ข้อมูลภาคสนามเพื่อให้ได้รูปแบบสื่อและองค์ประกอบที่เหมาะสมสําหรับให้ความรู้ด้านวิธีการขุดค้นซาก
ไดโนเสาร์ จากการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามความต้องการสื่อโดยการใช้ค่าร้อยละในการจําแนกข้อมูล ทําให้
ผู้วิจัยพบว่า วิธีการขุดค้นซากไดโนเสาร์เป็นความรู้เฉพาะทางและการที่บุคคลทั่วไปจะเข้าร่วมขุดค้นนั้นค่อนข้างลําบาก จึงทําให้
เกิดเป็นแนวความคิดที่จะส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการขุดค้นซากไดโนเสาร์ที่ถูกต้องโดยใช้สื่อปฏิสัมพันธ์ที่พัฒนาขึ้นนี้
เป็นตัวช่วยในการนําเสนอข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ได้จริง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของประ
ยุทธการ พรประเสริฐ (2548 : 105) ที่ทําการออกแบบสื่อประสม เรื่อง มิตตวินทุกชาดกและราโชวาทชาดก เพื่อนําไปทดลองใช้
ในการเรียนการสอนและพบว่า ระบบมัลติมีเดียที่สร้างขึ้น สามารถให้ความรู้และความสนุกสนานเพลิดเพลินแก่กลุ่มตัวอย่างเป็น
อย่างมาก เนื่องจากใช้ตัวการ์ตูนเป็นตัวเดินเรื่อง มีการปฏิสัมพันธ์ที่หลากหลาย และยังมีเกมส์ให้เล่นหลังจากรับชมสื่อมัลติมีเดีย
และควรมีการพากย์เสียงประกอบ เพื่อเป็นการดึงดูดความสนใจของผู้ใช้สื่อ เช่นเดียวกับงานวิจัยของพฤติพงศ์ พัวศิริ(2547: 87)
ได้พัฒนามัลติมีเดีย ชุด เวสสันดรชาดก โดยนําเสนอเนื้อหาในลักษณะภาพการ์ตูน 2 มิติ ประกอบเสียงบรรยายภาษาไทย และ
เสริมด้วยการทบทวนเนื้อเรื่องที่นําเสนอโดยมีเนื้อหาให้อ่านหลังการดําเนินเรื่องจบในแต่ละฉาก ซึ่งผลการวิจัยพบว่า มัลติมีเดียที่
นําเสนอได้รับความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างมาก
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อและผลการประเมินประสิทธิภาพสื่อโดยผู้เชี่ยวชาญ จาก
การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้เกณฑ์แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale) ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ผู้วิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อสื่อในระดับมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่า สื่อปฏิสัมพันธ์
บนพื้น เรื่อง การขุดค้นซากไดโนเสาร์ กรณีศึกษา พิพิธภัณฑ์สิรินธร จ.กาฬสินธุ์ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นนั้นสามารถให้ความรู้ได้จริง
ภาพที่เห็นมีความสมจริง มีรูปแบบของสื่อปฏิสัมพันธ์ที่น่าสนใจและมีปฏิสัมพันธ์ต่อผู้ใช้ที่หลากหลาย และจากผลการประเมิน
คุณภาพสื่อโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและมีเกณฑ์การวัดผลรูปแบบเดียวกันกับกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยพบว่า กลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญ มีความเห็นว่า สื่อปฏิสัมพันธ์นี้มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของกลุ่มตัวอย่างเช่นเดียวกัน
ในการวิจัยครั้งนี้ จากการลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อเก็บข้อมูล ผู้วิจัยได้ร่วมสังเกตการณ์และสอบถามในขณะที่กลุ่มตัวอย่างทดลองใช้
สื่อปฏิสัมพันธ์ที่พัฒนาขึ้น พบว่า กลุ่มตัวอย่างและผู้เชี่ยวชาญในพิพิธภัณฑ์ต่างให้ความสนใจกับสื่อปฏิสัมพันธ์ครั้งนี้มาก เพราะ
ยังไม่เคยเห็นสื่อชนิดนี้ในประเทศไทยหรือพิพิธภัณฑ์ใดในประเทศ ปกติสื่อต้องได้รับชมผ่านจอมอนิเตอร์หรือต้องมีอุปกรณ์อื่นๆ
เป็นตัวควบคุม เช่น เม้าส์หรือคีย์บอร์ด เพื่อเป็นอุปกรณ์เชื่อมโยงผู้ใช้สื่อกับคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน แต่สื่อปฏิสัมพันธ์ของผู้วิจัย
ไม่ต้องมีเม้าส์หรือคีย์บอร์ดเลย จะใช้มือของผู้ใช้สื่อในการควบคุมสื่อเพียงอย่างเดียว และภาพที่ปรากฏก็ไม่ต้องผ่านจอมอนิเตอร์
แต่มีภาพปรากฏที่พื้นและสามารถใช้สื่อได้ทันที ผู้เข้าชมบางท่านได้บอกกับผู้วิจัยว่า เคยเห็นสื่อชนิดนี้เฉพาะที่ต่างประเทศเท่านั้น
แต่เมื่อได้เห็นและได้ทดลองใช้ครั้งแรกที่พิพิธภัณฑ์สิรินธร รู้สึกดีใจที่คนไทยได้พัฒนาสื่อโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
เท่าเทียมกับต่างประเทศ
ดังนั้น เมื่อพิจารณาผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญและผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ จะพบว่า ผลการประเมินประสิทธิภาพสื่อโดย
เฉลี่ยอยู่ในระดับที่มีประสิทธิภาพมาก ( ̅ =4.45) และผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อปฏิสัมพันธ์นั้น
พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ( ̅ =4.47) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าแต่ละข้อมีประสิทธิภาพในระดับมาก
ถึงมากที่สุดทั้งสิ้น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าสื่อปฏิสัมพันธ์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีความถูกต้องในการให้ข้อมูลความรู้ มีการจัดลําดับ
เนื้อหาเป็นขั้นตอน ง่า ยต่อความเข้า ใจ มีภาพและตัวละครที่สวยงาม มีมิติเสมือนจริง มีรูปแบบของสื่อที่ น่าสนใจและมีการ
ปฏิสัมพันธ์ที่หลากหลายระหว่างผู้ใช้กับสื่อปฏิสัมพันธ์นั้น และยังได้นําเอาองค์ประกอบของสื่อชนิดต่างๆ มาผสมผสานและประยุกต์
เข้าด้วยกัน เพื่อให้สื่อสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งหมดนี้ จึงอาจกล่าวได้ว่า สื่อปฏิสัมพันธ์บนพื้น เรื่อง การขุดค้น
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ซากไดโนเสาร์ กรณีศึกษา พิพิธภัณฑ์สิรินธร จ.กาฬสินธุ์ ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น สามารถนําเอาไปเผยแพร่เพื่อให้ความรู้ “เกี่ยวกับ
วิธีการขุดค้นซากไดโนเสาร์” ให้กับผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์และประชาชนผู้สนใจได้

เอกสารอ้างอิง
บุญชม ศรีสะอาด. (2543). การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น.
ประยุทธการ พรประเสริฐ. (2548). การออกแบบระบบสื่อประสม เรื่อง มิตตวินทุกชาดกและราโชวาทชาดก. วิทยานิพนธ์
ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
พฤฒิพงศ์ พัวศิริ. (2547). มัลติมีเดียชุดเวสสันดรชาดก. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ.
วศิน ปัญญาวุฒิตระกูล. (2551). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมในพื้นที่ระเบียง
วัฒนธรรม (กําแพงเพชร สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์).กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สํานักวิชาดึกดําบรรพ์และพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา. (2550). ไดโนเสาร์ของไทย. สํานักวิจัยซากดึกดําบรรพ์และพิพิธภัณฑ์
ธรณีวิทยา. กรุงเทพฯ : กรมทรัพยากรธรณี.
Miraikan : National Museum of Emerging Science and Innovation. (2011). Special
Exhibition Dance Art Exhibition and Learn and Play team Lab Future Park .
[online]. Available from : http://www.miraikan.jst.go.jp/en/spexhibition/ team_lab/. [accessed 20 July
2014].
Yamane, T. (1973). Statistic: An Introductory Analysis. 3 rd ed. New York: Harper and Row.
Keyword: Interactive floor, Dinosaur, Discovery

206

การศึกษาและพัฒนาสื่อการเรียนรู้สาระพื้นฐานเพลงโคราชสําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 1
พิไลวรรณ ดวงทอง1* ทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา2 และ อุดมศักดิ์ สาริบุตร3

THE STUDY AND DEVELOPMENT “PLENG KORAT” , THE BASIC LEARNING MEDIA
FOR PRIMARY STUDENTS, LEVEL1
Pilaiwan Doungtong1* Songwut Egwutvongsa2 and Udomsak Saribut3

123

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Faculty of Industrial Education, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
*Corresponding author, E-mail address : pilaiwan@barawindsor.com
_____________________________________________________________________________________________________________
123

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและศึกษาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรู้สาระพื้นฐานเพลงโคราชสําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาช่วงชั้นที่ 1 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ก่อนและหลังเรียนรู้ ด้วยสื่อการเรียนรู้สาระ
พื้นฐานเพลงโคราชสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาช่วงชั้นที่ 1 ภายใต้สมมติฐานของการวิจัยคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนด้วยสื่อการเรียนรู้สาระพื้นฐานเพลงโคราช สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 1 สูงกว่าก่อนเรียน ผู้วิจัยดําเนินการ
วิจัยโดยศึกษาข้อมูลจากเอกสารและเก็บข้อมูลภาคสนาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 กลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญ มีความรู้เกี่ยวกับการแสดงเพลงโคราชจํานวน 3 คน กลุ่มที่ 2 ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความชํานาญในด้านสื่อการ
เรียนรู้และด้านการออกแบบจํานวน 6 คน กลุ่มที่ 3 ครูประจํากลุ่มสาระการเรียนรู้เพลงโคราชระดับประถมศึกษา (โรงเรียน
กรณีศึกษา) จํานวน 3 คน กลุ่มที่ 4 นักเรียนระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 1 (โรงเรียนกรณีศึกษา) จํานวน 45 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์และแบบบันทึก วิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ̅ ) ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D) และการทดสอบค่า t (t-test) ผลการวิจัยพบว่า ผลประเมินงานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือ เพลง
โคราช ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่ 1และ2 โดยรวมทุกด้านมีความเหมาะสมในระดับมาก ( ̅ =4.51, SD.=0.28) ผลประเมิน
ประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรู้ของกลุ่มตัวอย่างที่ 3 มีความเหมาะสมในระดับเห็นด้วย ( ̅ =4.80, SD.=0.17) และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้เพลงโคราช ก่อนและหลังการเรียนรู้ด้วยสื่อการเรียนรู้สาระพื้นฐานเพลงโคราช ของกลุ่มตัวอย่างที่ 4 คะแนนเฉลี่ย
จากการทดสอบหลังการเรียนรู้สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการเรียนรู้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สรุปได้ว่าการสอนโดย
ใช้สื่อสิ่งพิมพ์ประเภท หนังสือ เพลงโคราช สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนได้สูงขึ้น
คําสําคัญ : สื่อการเรียนรู้สาระพื้นฐานเพลงโคราช ประสิทธิภาพของสื่อ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ช่วงชั้นที่ 1
ABSTRACT
The purpose of this research to study and development the efficiency of the basic pedagogic of
“Pleng Korat” for primary school Students Level 1, and to compare the students achievement before and
after learning media to developed basic pedagogic of “Pleng Korat” for primary school Students Level1.
Under research hypothesis of the students achievement after learning media to developed basic
pedagogic of “Pleng Korat” for primary school Students Level 1 was higher than pretest , The researchers
conducted a study and analyze data from documents and field studied were used in this study. In field
study, The samples used in this study has classified into 4 groups: Group 1 the experienced group , which
has knowledge of showing Pleng Korat 3 people, Group 2 the expert group, which has knowledge in learning
media and design 6 people Group 3 teachers in department of learn media Pleng Korat in Primary school as
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the Case Study School 3 people and Group 4 the Primary Students Level 1 as the Case Study Schools 45
people. The tools used in this research are questionnaires, interviews and records by using statistical data
analysis, including frequency, percentage, average, standard deviation and t-test. Results of this research
showed that, the assessment result the design printing media book "Pleng Korat" of group 1 and group 2 is
very appropriate at a mean ( ̅ =4.51, SD.=0.28). Results the assessment of efficiency of learning media of
group 3 had suitability of agreement ( ̅ =4.80, SD.=0.17) and the pre-test learning achievement and the
post-test learning achievement of group 4 had the Means from testing after learning in the higher scores
than the pre-test learning achievement with significance of 0.05. As the result, it can conclude that the
teaching by using the printing media book "Pleng Korat" can support the learning of the learners in the
higher level.
Keywords: Learning Media from Themes of Pleng Korat, Efficiency of Media, Learning Achievement,
Primary Students in Level 1

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
เพลงพื้นบ้านมีปรากฏในทุกภาคของประเทศไทย แต่ละเพลงในแต่ละภาคจะมีทํานอง เนื้อร้อง สําเนียง ภาษา และบท
กลอนแตกต่างกันไป ดังที่ ประเวช กุมุข กล่าวว่า “ ถึงแม้ว่าแต่ละภาคจะมีภาษาพูดเป็นภาษาไทยอย่างเดียวกัน แต่ความเพี้ยน
ของสําเนียงถ้อยคํา ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละท้องถิ่น ก็มีอิทธิพลที่จะบิดผันให้ทางด้านทํานอง สําเนียงเพลง
และบทกลอนผิดเพี้ยนไปตามภูมิลําเนานั้น ๆ ” (ประเวช กุมุข. 2518 : 85) เพลงโคราชเป็นเพลงพื้นบ้านประเภทหนึ่ง ที่มีการ
ถ่ายทอดสืบต่อกันมาเป็นเวลายาวนาน มีลักษณะการแสดงเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่นิยมแพร่หลายในเขตจังหวัดนครราชสีมา
ความจริงแล้วเพลงพื้นบ้านของจังหวัดนครราชสีมามีหลายอย่าง เช่น เพลงเถิดเทิง (กลองยาว) เพลงกล่อมลูก เพลงแห่นางแมว
เพลงปี่แก้ว เพลงเซิ้งบั้งไฟ เพลงลากไม้ เพลงเชิด เพลงช้าเจ้าหงส์ดงลําไย เพลงที่แสดงกันแพร่หลายมีอายุยืนยาวจนถึง
ปัจจุบัน คือเพลงโคราช ซึ่งเพลงโคราชสมัยก่อนเป็นที่นิยมกันมาก เนื่องจากการแสดงมหรสพที่เป็นหัวใจของงานฉลองสมโภชใด
ๆ ก็ตาม จะมีการเล่นเพลงโคราชอย่างเดียวเท่านั้น การฟังเพลงจะใช้เวลานานมาก มีการใช้ถ้อยคําแสดงออกถึงไหวพริบปฏิภาณ
ในการร้องโต้ตอบ ตั้งแต่หัวค่ําจนถึงรุ่งสว่าง ค่านิยมของผู้ฟังในยุคต่อมาเปลี่ยนไปคนในจังหวัดนครราชสีมาเสื่อมความนิยมใน
การฟังเพลงโคราชลงมาก ปัจจุบันกลับพบว่าเพลงโคราชนั้น ได้รับความนิยมลดน้อยลง อีกทั้งเริ่มสูญหายไปจากวัฒนธรรมโคราช
ในขณะที่หมอเพลงสมัครเล่นก็มีจํานวนน้อยลง เนื่องจากวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมเปลี่ยนไป ระบบความสัมพันธ์ของผู้คนก็
เปลี่ยนไป โอกาสที่จะเล่นเพลงน้อยลงโอกาสที่จะฝึกทักษะเพื่อพัฒนาและสืบทอดเพลงโคราชก็ลดลงด้วย (ศศิธร ธัญลักษณา
นันท์. 2540 : 40)
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ดําเนินการทบทวนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
แทนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
10 ( พ.ศ.2550 – 2554 ) โดยกําหนดวิสัยทัศน์ หลักการ จุดหมาย สมรรถนะสําหรับผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด เป็นเป้าหมายและกรอบในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพ และความ
ต้องการของท้องถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิต ที่ดีและมีขีดความสามารถในการแข่งขันบน
เวทีโลก และพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทยให้ มีคุณธรรม ความรอบรู้อย่างเท่าทัน เกิดความพร้อมทั้ง ด้านร่างกาย สติปัญญา
อารมณ์ และศีลธรรม สามารถก้าวทัน การเปลี่ยนแปลงทางสังคม มีฐานความรู้ได้อย่างมั่นคง การพัฒนาคนดังกล่าว มุ่งเตรียม
เด็กและเยาวชนให้มีพื้นฐานจิตใจที่ดีงาม มีจิตสาธารณะ พร้อมทั้งมีสมรรถนะ ทักษะ และความรู้พื้นฐานที่จําเป็นในการดํารงชีวิต
อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7 ได้กําหนดกรอบหลักสูตรระดับ
ท้องถิ่นโดยมุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้มีความรัก ความภูมิใจในท้องถิ่น เป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์และ
พัฒนาท้องถิ่นของตนสามารถนําเสนอเผยแพร่เอกลักษณ์ของชุมชนได้อย่างเหมาะสม
จากความเป็นมาและความสําคัญดังกล่าว ผู้วิจัยตระหนักถึงความสําคัญของศิลปะพื้นบ้านเพลงโคราช จึงได้สนใจศึกษา
เพื่อหาแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนา โดยมีแนวความคิดที่จะพัฒนาสื่อการเรียนรู้สาระพื้นฐานเพลงโคราชสําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 1 เพื่อการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะการแสดงพื้นบ้านเพลงโคราช ซึ่งเป็นการนําเสนอเกี่ยวกับ
ศิลปะการแสดงพื้นบ้านคือเพลงโคราช เพื่อให้เยาวชนตระหนักและเห็นคุณค่า เพื่อสืบทอดศิลปะการแสดงพื้นบ้านเพลงโคราช
208

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560
__________________________________________________________________________________________
และร่วมกันเผยแพร่ให้แก่คนรุ่นต่อไปได้สัมผัสได้รับชม และคงอยู่เป็นวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้านคู่กับจังหวัดนครราชสีมา และ
ประเทศชาติสืบไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเพลงโคราช
2. เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้สาระพื้นฐานเพลงโคราชสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ช่วงชั้นที่1
3. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรู้สาระพื้นฐานเพลงโคราชสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ช่วงชั้นที่1
4. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ก่อนและหลังเรียนรู้ด้วยสื่อการเรียนรู้สาระพื้นฐานเพลงโคราชสําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 1 ที่พัฒนาขึ้น

สมมุติฐานการวิจัย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนด้วยสื่อการเรียนรู้สาระพื้นฐานเพลงโคราช สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาช่วงชั้นที่
1 สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05

วิธีการดําเนินวิจัย
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากร
นักเรียนชั้นประถมศึกษาช่วงชั้นที่ 1 อายุ 6-9 ปี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมาเขต 7 โรงเรียนกรณีศึกษา
จํานวน 3 โรงเรียน นักเรียนทั้งหมด 120 คน
กลุ่มตัวอย่าง
นักเรียนชั้นประถมศึกษาช่วงชั้นที่ 1 (โรงเรียนกรณีศึกษา) จํานวน 45 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย ( Simple
random sampling )
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรต้นคือ สื่อการเรียนรู้สาระพื้นฐานเพลงโคราชสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 1
ตัวแปรตามคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังจากใช้สื่อการเรียนรู้สาระพื้นฐานเพลงโคราช สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาช่วงชั้นที่1

เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยมีดังนี้
1. แบบการสัมภาษณ์ เพื่อให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับเพลงโคราช การสัมภาษณ์แบบที่มีโครงสร้างหรือแบบมาตรฐาน ในเรื่อง
ศิลปะพื้นบ้านเพลงโคราช โดยใช้การจดบันทึก ภาพถ่าย เพื่อนํามาเป็นข้อมูลในการศึกษาและพัฒนาสื่อการเรียนรู้สาระพื้นฐาน
เพลงโคราชสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ช่วงชั้นที่1
2. แบบสอบถามสภาพปัจจุบันเกี่ยวกับการใช้สื่อการเรียนรู้เพลงโคราช และความต้องการเกี่ยวกับสื่อการเรียนรู้เพลง
โคราช เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้สาระพื้นฐานเพลงโคราชสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ช่วงชั้นที่1 โดย
ประเมินผลความคิดเห็นของครูประจํากลุ่มสาระการเรียนรู้เพลงโคราชระดับประถมศึกษา (โรงเรียนกรณีศึกษา)
3. แบบประเมินความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อการออกแบบภาพประกอบ 3 แบบ
4. แบบประเมินประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรู้เพลงโคราช ที่พัฒนาขึ้นซึ่งผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
5. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่ผ่านการประเมินและตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ศึกษาข้อมูลทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาเป็นพื้นฐานในการวิจัย
2. เก็บรวบรวมข้อมูลสัมภาษณ์ และสอบถาม ด้วยการบันทึกด้วยแถบบันทึกเสียง สมุดจด การถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ
และการสังเกตเพื่อรวบรวมข้อมูลสําหรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้สาระพื้นฐานเพลงโคราชสําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา ช่วงชั้นที่1
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ภาพ 1 การลงพืน้ ที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเพลงโคราช
3. วิเคราะห์สรุปแบบและสร้างสื่อสื่อการเรียนรู้ดังกล่าว ผู้วิจัยได้นําสื่อการเรียนรู้สาระพื้นฐานเพลงโคราชสําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาช่วงชั้นที่1 เรื่องเพลงโคราช โอ้ โอ่ ย่าโมให้มา เพื่อศึกษาประสิทธิภาพ โดยครูประจํากลุ่มสาระการ
เรียนรู้เพลงโคราชระดับประถมศึกษา จํานวน 3 คน และทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มทดลอง (โรงเรียนกรณีศึกษา) จํานวน 10 คน

ภาพ 2 การลงพื้นที่เก็บข้อมูลประเมินผลงานด้านการออกแบบ ของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ
4. ประเมินผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียน กับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 45 คน (โรงเรียนกรณีศึกษา) คือ โรงเรียนบึงพญา
ปราบช่วงชั้นที่ 1 จํานวน 15 คน โรงเรียนบ้านเสว (ราษฎร์สามัคคี) ช่วงชั้นที่ 1จํานวน 15 คน และ โรงเรียนคูเตยราษฎร์สามัคคี
ช่วงชั้นที่ 1 จํานวน 15 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling)
ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ใช้สถิติดังต่อไปนี้ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบสมมุติฐานการ
วิจัยใช้ t-test for Dependent Sample นําเสนอในรูปแบบตารางพร้อมคําบรรยายประกอบ

ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเพลงโคราช
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเพลงโคราช โดยเริ่มจากการค้นคว้าข้อมูลด้านตําราเกี่ยวกับเพลงโคราช
และจากการสัมภาษณ์ผู้ที่มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในเรื่องการแสดงเพลงโคราช(หมอเพลง) เพื่อศึกษาแนวทางในการ
พัฒนาสื่อการเรียนรู้สาระพื้นฐานเพลงโคราชสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 1 สรุปได้ว่าด้านเนื้อหา-ข้อมูล ควรมีการ
กล่าวถึงเรื่องเพลงโคราชในภาพรวม เบื้องต้นของการเรียนรู้เพลงโคราช ควรกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของเพลงโคราช รูปแบบ
การแสดงเพลงโคราช เนื้อหาควรมีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ และมีเค้าโครงเรื่องที่เชื่อมโยงกันดี
รูปแบบประโยคควรคํานึงถึงความยากง่ายของคํา กระชับเข้าใจง่าย เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเรียนการสอนเพลงโคราชและข้อมูลความต้องการสื่อการเรียนรู้สาระพื้นฐานเพลงโคราชโดย
การสัมภาษณ์และการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอนเพลงโคราชในระดับชั้นประถมศึกษาสรุปได้ว่าสื่อการเรียนรู้
เพลงโคราชมีไม่เพียงพอต่อการใช้ประกอบการเรียนการสอน ความต้องการเกี่ยวกับสื่อการเรียนรู้เพลงโคราชของครูผู้สอนเพลง
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ต้องการให้นําเสนอสื่อในรูปแบบของภาพวาด ภาพเขียน การ์ตูน โดยมีค่า ( ̅ = 4.67, SD. = 0.57 ) เพราะสามารถช่วยดึงดูด
ความสนใจ กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจในเนื้อหาเพิ่มขึ้น เรียนรู้ได้ง่ายขึ้นทําให้มีการรับรู้และการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประกอบกับการนําเสนอเนื้อหาอย่างตรงประเด็น ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย มีความกระชับ ชัดเจน เหมาะสมกับวัย
2. ผลการวิเคราะห์กระบวนการพัฒนาสื่อการเรียนรู้สาระพื้นฐานเพลงโคราชสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ช่วงชั้นที่1
จากการเก็บข้อมูลทั้งในส่วนของการวางแผนเนื้อเรื่อง และด้านเนื้อหาและการใช้ภาษา ดังผลการศึกษาข้างต้นนํามาสู่
การพัฒนาเป็นหนังสือเพลงโคราช โอ้ โอ่ ย่าโมให้มา จากการออกแบบภาพประกอบทั้ง 3 รูปแบบ ดังกล่าว ผู้วิจัยได้นําไป
ทําการศึกษาความคิดเห็น ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความชํานาญในด้านสื่อการเรียนรู้ และด้านออกแบบ ทั้ง 9 ท่าน

ภาพ 3 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้สาระพื้นฐานเพลงโคราชสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 1
เรื่อง เพลงโคราช โอ้ โอ่ ย่าโมให้มา รูปแบบที่ 1 ( ภาพวาด พิไลวรรณ ดวงทอง )

ภาพ 4 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้สาระพื้นฐานเพลงโคราชสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 1
เรื่อง เพลงโคราช โอ้ โอ่ ย่าโมให้มา รูปแบบที่ 2 ( ภาพวาด พิไลวรรณ ดวงทอง )
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ภาพ 5 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้สาระพื้นฐานเพลงโคราชสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 1
เรื่อง เพลงโคราช โอ้ โอ่ ย่าโมให้มา รูปแบบที่ 3 (ที่มา : พิไลวรรณ ดวงทอง )
ตาราง 1 แสดงลําดับรวม ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านสื่อ ด้านองค์ประกอบที่เป็นภาพ ด้านองค์ประกอบที่เป็นตัวอักษร
และด้านองค์ประกอบสี ตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ
ข้อ รูปแบบ
ด้านสื่อ
S.D
̅
1
2
3

รูปแบบ
ที่ 1 4.71
รูปแบบ
ที่ 2 4.51
รูปแบบ
ที่ 3 4.51

ด้าน
องค์ประกอบที่
ภาพ
S.D
̅

ด้าน
องค์ประกอบที่
ด้าน
เป็นตัวอักษร องค์ประกอบสี
S.D
S.D
̅
̅

ระดับ อันดับ
ความ
คิดเห็น

รวม
̅

S.D

0.24

4.41

0.51

4.55

0.34

4.38

0.37

4.51

0.28

มาก
ที่สุด

0.45

4.16

0.57

4.30

0.39

4.25

0.33

4.30

0.25

มาก

3

0.51

4.30

0.48

4.16

0.57

4.30

0.73

4.32

0.51

มาก

2

1

จากตารางที่ 1 แสดงความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อการพัฒนาสื่อการเรียนรู้สาระพื้นฐานเพลง
โคราชสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 1 ทั้ง 3 รูปแบบ พบว่า รูปแบบที่ 1 ด้านสื่อ ด้านองค์ประกอบที่เป็นภาพ ด้าน
องค์ประกอบที่เป็นตัวอักษร และด้านองค์ประกอบสี ค่าเฉลี่ยรวม ( ̅ = 4.51, SD. = 0.28 ) ความคิดเห็นมีระดับความ
เหมาะสมมากที่สุด อยู่ในลําดับที่ 1 รองลงมาเป็นรูปแบบที่ 3 โดยมีค่า ( ̅ = 4.32, SD. = 0.51 ) และรูปแบบที่ 2 โดยมีค่า
( ̅ = 4.30, SD. = 0.25 ) รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญได้ข้อเสนอแนะ ได้ให้ปรับปรุงเรื่องเนื้อหาในบางหน้า ให้มีความ
กระชับ ให้คํานึงถึงความยากง่ายของคํา ให้เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง หัวเรื่องควรเลือกใช้แบบอักษรที่มีหัวชัดเจน เพื่อฝึกให้เด็ก
ได้จดจําการเขียนตัวอักษรไทยที่ถูกวิธี ถ้าเป็นเด็กป.1-3 น่าจะใช้ตัวอักษรใหญ่กว่านี้อีก เด็กเล็กจะได้ดูสะดวก อ่านง่ายกว่านี้
การจัดวางข้อความโดยใช้พื้นหลังที่สบายตา เช่นสีฟ้า เพื่อให้เด็กอ่านโดยไม่เครียด สีท่ีใช้กับภาพประกอบควรปรับให้โทนสีให้สี
สดกว่านี้
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จากผลการศึกษาความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ ที่มีต่อการพัฒนาสื่อการเรียนรู้สาระพื้นฐานเพลงโคราช
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 1 เรื่อง เพลงโคราช โอ้ โอ่ ย่าโมให้มา ผู้วิจัยนําผลการศึกษาและข้อเสนอแนะที่ได้ไป
พัฒนา ดังนี้ (ภาพที่ 6 )

ภาพ 6 สื่อการเรียนรู้สาระพื้นฐานเพลงโคราชสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 1
เรื่อง เพลงโคราช โอ้ โอ่ ย่าโมให้มาที่พัฒนาขึ้น
3. ผลการวิเคราะห์แบบประเมินประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรู้สาระพื้นฐานเพลงโคราชสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ช่วงชั้นที่1
ผลการประเมินประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรู้สาระพื้นฐานเพลงโคราชสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาช่วงชั้นที่1
โดยครูประจํากลุ่มสาระการเรียนรู้เพลงโคราชระดับประถมศึกษา (โรงเรียนกรณีศกึ ษา) จํานวน 3 คน ดังตารางที่ 2 ดังนี้
ตาราง 2 แสดงค่าเฉลี่ย ( ̅ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D) และระดับความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อสื่อการเรียนรู้สาระ
พื้นฐานเพลงโคราชสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาช่วงชั้นที่ 1 เรื่อง เพลงโคราช โอ้ โอ่ ย่าโมให้มา
รายการประเมิน
̅

มีความเหมาะสมกับประสบการณ์เดิมของผู้เรียน
มีความเหมาะสมกับความต้องการและความสนใจของผู้เรียน
มีความเหมาะสมกับเนื้อเรื่องเนื้อหาที่สอน
เนื้อเรื่องตรงกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้
ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจในเรื่องของเพลงโคราชได้ดีขึ้น
ช่วยในการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีแก่ผู้เรียน
มีลักษณะการนําเสนอเนื้อหาและภาพที่น่าสนใจ
สามารถนําเสนอความคิดรวบยอดที่ไม่ซับซ้อนจนเกินไป
สื่อไม่ทําให้เสียเวลาในการใช้มากเกินไป
สื่อให้ผลดีต่อการเรียนการสอนมากที่สุด
รวม

4.67
4.67
4.67
5.00
5.00
4.67
5.00
4.67
4.67
5.00
4.80

S.D
0.57
0.57
0.57
0.00
0.00
0.57
0.00
0.57
0.57
0.00
0.17

ระดับความคิดเห็น
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสม
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสม

จากตารางที่ 2 ผลการประเมินประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรู้สาระพื้นฐานเพลงโคราชสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ช่วงชั้นที่1เรื่อง เพลงโคราช โอ้ โอ่ ย่าโมให้มา โดยครูประจํากลุ่มสาระการเรียนรู้เพลงโคราชระดับประถมศึกษา (โรงเรียน
213

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560
__________________________________________________________________________________________
กรณีศึกษา) จํานวน 3 คน ความคิดเห็นในภาพรวม ระดับเหมาะสม ( ̅ = 4.80, SD. = 0.17 ) กับความเหมาะสมของสื่อการ
เรียนรู้สาระพื้นฐานเพลงโคราชสําหรับนัก เรียนชั้นประถมศึกษาช่วงชั้นที่1เรื่อง เพลงโคราช โอ้ โอ่ ย่าโมให้มา ที่ได้ศึกษา
พัฒนาขึ้น
ผลการเปรียบเทียบ ก่อนและหลังการทดลองใช้สื่อการเรียนรู้สาระพื้นฐานเพลงโคราชสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ช่วงชั้นที่ 1 เรื่อง เพลงโคราช โอ้ โอ่ ย่าโมให้มา กับ (โรงเรียนกรณีศึกษา) กลุ่มทดลอง จํานวน 10 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย
(Simple Random Sampling) ผลการวิเคราะห์ พบว่าผลคะแนนโดยเฉลี่ยหลังการเรียนเท่ากับ 9.40 ( SD. = 0.69 ) และผล
คะแนนโดยเฉลี่ยก่อนการเรียนเท่ากับ 3.10 ( SD. = 0.94 ) โดยคะแนนจากการทําแบบทดสอบ หลังได้ทดลองใช้สื่อการเรียนรู้
สาระพื้นฐานเพลงโคราชสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนทดลองใช้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ( t= 18.806 , Sig. = 0.00 )
4. ผลวิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ก่อน และหลังเรียนรู้ด้วยสื่อการเรียนรู้สาระพื้นฐานเพลงโคราช
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 1
โดยเปรียบเทียบจากคะแนนสอบ ทั้งก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่าง นักเรียนระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 1
(โรงเรียนกรณีศึกษา) จํานวน 45 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling)
ตาราง 3 สรุปผลการทดสอบความรู้ของนักเรียนก่อนและหลังเรียน
การทดสอบ

n

Mean

S.D.

ค่า t

df

Sig

ผลการทดสอบก่อนเรียน

45

2.78

1.166

43.656

44

0.000*

ผลการทดสอบหลังเรียน
* ค่า p น้อยกว่า 0.05

45

9.04

0.878

ผลการวิเคราะห์ พบว่าผลคะแนนโดยเฉลี่ยหลังการเรียนเท่ากับ 9.04 ( SD. = 0.87 ) และผลคะแนนโดยเฉลี่ยก่อนการ
เรียนเท่ากับ 2.78 ( SD. = 1.16 ) โดยคะแนนจากการทําแบบทดสอบ หลังได้รับการเรียนรู้สื่อการเรียนรู้สาระพื้นฐานเพลง
โคราชสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการเรียนรู้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ( t= 43.65 , Sig. = 0.00 ) เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ จึงสรุปได้ว่าการสอนโดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์ประเภท หนังสือเพลงโคราชการเรียนรู้เพลงโคราช สามารถส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผู้เรียนได้สูงขึ้น

ภาพ 7 กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 1 (โรงเรียนกรณีศึกษา) 3 โรงเรียน
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ภาพ 8 กลุ่มตัวอย่างขณะศึกษาสื่อการเรียนรู้สาระพื้นฐานเพลงโคราช
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 1 เรื่อง เพลงโคราช โอ้ โอ่ ย่าให้มา

ภาพ 9 กลุ่มตัวอย่างขณะวัดผลการเรียนรู้ก่อนเรียน-หลังเรียน

อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจัยเรื่อง ศึกษาและพัฒนาสื่อการเรียนรู้สาระพื้นฐานเพลงโคราชสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 1
ครั้งนี้ ผู้วิจัยขออภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
1. ผลการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเพลงโคราช
ด้านเนื้อหา - ข้อมูล จัดอยู่ในระดับเหมาะสมมาก รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญให้คําเสนอแนะในเรื่องข้อมูล การเรียนรู้เพลง
โคราช ควรกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของเพลงโคราช รูปแบบการแสดงเพลงโคราช เนื้อหาควรมีการอ้างอิงแหล่งที่มาของ
ข้อมูลเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ และมีเค้าโครงเรื่องที่เชื่อมโยงกันดี รูปแบบประโยคควรคํานึงถึงความยากง่ายของคํา กระชับเข้าใจ
ง่าย เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ข้อมูลการเรียนการสอนเพลงโคราชและข้อมูลความต้องการสื่อการเรียนรู้สาระพื้นฐานเพลง
โคราช โดยการสัมภาษณ์และการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอนเพลงโคราชในระดับชั้นประถมศึกษา สรุปได้ว่า
สื่อการเรียนรู้ เพลงโคราชมีไม่เพียงพอต่อการใช้ประกอบการเรียนการสอน ความต้องการเกี่ยวกับสื่อการเรียนรู้เพลงโคราชของ
ครูผู้สอนเพลงต้องการให้นําเสนอสื่อในรูปแบบของภาพวาด ภาพเขียน การ์ตูน เพราะสามารถช่วยดึงดูดความสนใจ กระตุ้นให้
ผู้เรียนมีความสนใจในเนื้อหาเพิ่มขึ้น เรียนรู้ได้ง่ายขึ้นทําให้มีการรับรู้และการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับการ
นําเสนอเนื้อหาอย่างตรงประเด็น ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย มีความกระชับ ชัดเจน เหมาะสมกับวัย และงานวิจัยของนภีสี ศรีวัฒ
นทรัพย์ (2551 : 5) ที่กล่าวว่า สื่อการสอนที่มีภาพประกอบการ์ตูน ที่อธิบายผ่านตัวการ์ตูน โดยใช้ตัวแบบจากตัวการ์ตูนในการ
เสริมสร้างนิสัย ที่เป็นวิธีการที่ธรรมชาติที่สุด ทําให้เข้าใจสิ่งที่เรียนรู้ยากได้ง่ายขึ้น จดจําเรื่องราวต่าง ๆ ได้มากขึ้น เข้าใจเนื้อหา
ได้ดียิ่งขึ้น สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นไปในลักษณะที่คงทนถาวรมากขึ้นกว่าเดิม ผู้วิจัยใช้ข้อมูลส่วนนี้เป็นแนวทางใน
การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนรู้สาระพื้นฐานเพลงโคราช สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 1 สามารถสรุปเป็น
แนวคิดเพื่อการพัฒนาสื่อการเรียนรู้สาระพื้นฐานเพลงโคราช สํา หรับนัก เรียนชั้นประถมศึกษา ช่วงชั้น ที่ 1 คือสื่อสิ่ง พิมพ์
ประเภทหนังสือ
2. ออกแบบพัฒนาสื่อการเรียนรู้สาระพื้นฐานเพลงโคราชสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 1
ในการศึกษาข้อมูลแนวทางการออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนรู้หนังสือเพลงโคราช ผู้วิจัยทําการวิเคราะห์ข้อมูล
เนื้อหาและภาษา สอดคล้องกับแนวคิดจินตนา ใบกาซูยี (2542 : 10-19) พบว่าในด้านเนื้อหาเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เนื้อหา
มีความเข้าใจง่าย ไม่ยาวเกินไป ควรคํานึงถึงความยากง่ายของคําเพื่อความเหมาะสมกับวัย ด้านนําเสนอเนื้อหา มีเค้าโครงเรื่อง
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เชื่อมโยงกันดี ได้ความรู้ความเข้าในระดับที่เหมาะสม ในด้านการใช้ภาษา ควรเป็นภาษาที่เข้าใจง่าย สื่อความหมายได้ชัดเจน
เหมาะสม ด้านความถูกต้องของคําตัวอักษร ควรเพิ่มเติมส่วนคําอธิบายศัพท์เฉพาะ เพื่อความเข้าใจของกลุ่มตัวอย่าง และการ
วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาส่วนประกอบของสื่อการเรียนรู้หนังสือเพลงโคราช จากกรอบแนวคิดของเกริก ยุ้นพันธ์ (2543 : 35)
บทบาทของภาพประกอบในหนังสือสําหรับเด็ก พบว่าภาพประกอบในหนัง สือสําหรับเด็กถือเป็น หัวใจของหนังสือ เพราะ
ภาพประกอบจะช่วยอธิบายและเสริมสร้างเนื้อหาให้เด็กเกิดความเข้าใจ เกิดความถูกต้องอย่างชัดเจนในเนื้อเรื่อง และที่สําคัญ
ภาพประกอบจะช่วยกระตุ้นให้เด็กเกิดความสนใจในหนังสือเป็นอย่างมาก
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้สาระพื้นฐานเพลงโคราชสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 1 จากกรอบแนวคิดของ
กาเย่ Robert M.Gagne Gagne (อ้างถึงในรศ.ดร.เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์. (2543 : 81- 82). ผลการประเมินงานออกแบบสื่อการ
เรียนรู้เพลงโคราช โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ ประเมิน 4 ด้าน ด้านสื่อ ด้านองค์ประกอบที่เป็นภาพ ด้านองค์ประกอบที่
เป็นตัวอักษร ด้านองค์ประกอบสี สรุปได้ว่า ในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญได้ให้
คําแนะนํา โดยได้ให้ปรับปรุงเรื่องเนื้อหาในบางหน้า ให้มีความกระชับ ต้องคํานึงถึงความยากง่ายของคํา ให้มีความเหมาะสมกับ
กลุ่มตัวอย่าง หัวเรื่องควรเลือกใช้แบบอักษรที่มีหัวชัดเจน เพื่อฝึกให้เด็กได้จดจําการเขียนตัวอักษรไทยที่ถูกวิธี ถ้าเป็นเด็กประถม
1-3 น่าจะใช้ตัวอักษรใหญ่กว่านี้อีก เด็กเล็กจะได้ดูสะดวก อ่านง่ายกว่านี้ การจัดวางข้อความโดยใช้พื้นหลังที่สบายตา เช่นสีฟ้า
เพื่อให้เด็ก อ่านโดยไม่เครียด สีที่ใช้กับภาพประกอบควรปรับให้โทนสีให้สีส ดกว่านี้ ที่จ ะนําไปใช้แ ล้วนําผลการศึกษาและ
ข้อเสนอแนะที่ได้ไปพัฒนาและสร้างต้นแบบ
3. ศึกษาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรู้ จากกรอบทฤษฎิของ โนเอลและลีโอนาร์ด (Noel and Leonard 1962:2628 ) โดยครูประจํากลุ่มสาระการเรียนรู้เพลงโคราชระดับประถมศึกษา (โรงเรียนกรณีศึกษา) จํานวน 3 คน ที่มีประสบการณ์
ทางการสอนเพลงโคราช สรุปได้ว่า ในภาพรวมมีเหมาะสม ในเนื้อเรื่องตรงกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจใน
เรื่องของเพลงโคราชได้ดีขึ้น มีลักษณะการนําเสนอเนื้อหาและภาพที่นา่ สนใจ สื่อให้ผลดีต่อการเรียนการสอนมาก และเมื่อเมื่อ
4. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ก่อนและหลังเรียนรู้ด้วยสื่อการเรียนรู้สาระพื้นฐานเพลงโคราชสําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาช่วงชั้นที่ 1
สรุปผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนรู้ ด้วยสื่อการเรียนรู้สาระพื้นฐานเพลง
โคราชสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาช่วงชั้นที่ 1 เรื่องเพลงโคราช โอ้ โอ่ ย่าโมให้มา กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง (โรงเรียน
กรณีศึกษา) พบว่าหลังจากได้รับการเรียนรู้สื่อการเรียนรู้สาระพื้นฐานเพลงโคราช สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการเรียนรู้ อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ จึงสรุปได้ว่าการสอนโดยใช้สื่อการเรียนรู้เพลงโคราช สามารถ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนได้สูงขึ้น โดยสอดคล้องตามแนวความคิดของ Bloom and Other (1956) (อ้างถึงในพิชิต ฤทธิ์
จรูญ. 2551 : 31-34)
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เป็นการออกแบบพัฒนาอุปกรณ์สําหรับผู้สูงอายุในการเดินหรือสัญจรขึ้นนบันได โดยมีจุดประสงค์คือ 1.เพื่อ
ศึกษาบริบทของผู้สูงอายุที่เป็นโรคระบบกระดูกและข้อเข่าเสื่อมกับปัญหาและความต้องการในการใช้สะพานลอยข้ามถนน
2.เพื่อออกแบบ พัฒนา สร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่สามารถช่วยผู้สูงอายุที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมในการใช้สะพานลอยข้ามถนน 3.เพื่อ
ศึกษาผลความพึงพอใจกับกลุ่มผู้สูงอายุที่ทําการทดสอบจริงกับกลุ่มที่ใช้แบบจําลองภาพเสมือนจริงร่วมกับการดูวีดีโอของผู้
ทดสอบ โดยผู้วิจัยได้ทําการศึกษาและค้นคว้าในทฤษฎีในด้านที่เกี่ยวข้องและนําข้อมูลและทฤษฏีที่ได้มาทําการออกแบบร่าง
แนวคิ ด เบื้ อ งต้ น ในด้ า นกลไกและหลั ก การทํ า งานของผลิ ต ภั ณ ฑ์ จํ า นวน 4 แนวทาง จากนั้ น จึ ง ทํ า การประเมิ น โดยกลุ่ ม
ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล แพทย์ด้านข้อและกระดูก โดยแนวทางที่ผู้เชี่ยวชาญได้สรุปให้
นั้น เป็น แนวทางที่ 4 ที่เป็นแผ่นพื้นขั้นบันไดที่เลื่อนขึ้นไปที่มีความเหมาะสมมากที่สุด โดยในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก ( ̅ =3.82, S.D.=0.65)จากนั้นจึงนําแนวทางที่ได้ผลประเมินสูงสุดมาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ และผู้วิจัยจึง
ทําการออกแบบภาพลักษณ์ภายนอกต่ออีก 3 แนวทางโดยนําไปสร้างเป็นภาพจําลอง และนํากลับไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ออกแบบ 1 ท่าน วิศวกรโยธา 2 ท่าน วิศวกรเครื่องกล 1 ท่าน และแพทย์ด้านข้อและกระดูกอีก 2 ท่านทําการประเมิน โดยผล
การประเมินที่ได้คือแนวทางที่ 3 ซึ่ง โดยเป็นแบบชุดประกอบที่ซ้อนระหว่าง 2 ขั้นบันได โดยผลการประเมินในภาพอยู่ในระดับ
มาก ( ̅ = 4.18, S.D. = 0.48) และนําแนวทางที่ได้ผลประเมินสูงสุดมาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญและทําการสร้าง
ต้นแบบนี้ขึ้น จากนั้นทําการวัดผลประเมินด้านความพึงพอใจ โดยการประเมินต้นแบบอุปกรณ์สําหรับผู้สูงอายุในการเดินหรือ
สัญจรชึ้นบันไดจากการทดลองใช้จริงจากผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จํานวน 5 ท่านพบว่า ภาพรวมในต้นแบบและการทดลองใช้งาน
ทั้งหมดมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.46, S.D. = 0.50 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความสวยงามมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.40 , S.D. = 0.55) ด้านลักษณะเฉพาะตัว มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.60, S.D. = 0.55
) ด้านแนวคิดสร้างสรรค์ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.80 , S.D. = 0.45) รวมทั้งผลจากกลุ่มผู้สูงอายุที่เป็นโรคข้อ
เข่าเสื่อมที่ดูจากภาพวีดีโอจากผู้ทดสอบกลุ่มแรกและใช้ภาพจําลองเสมือนจริง จํานวน 30 คนพบว่า การออกแบบในภาพรวมมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.08, S.D. = 0.50 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความสวยงามมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก ( ̅ = 4.17, S.D. = 0.59) ด้านลักษณะเฉพาะตัว มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.07, S.D. = 0.52 ) ด้าน
แนวคิดสร้างสรรค์ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.77, S.D. = 0.43)
คําสําคัญ: ผู้สูงอายุ โรคข้อเข่าเสื่อม สะพานลอยข้ามถนน

ABSTRACT
This research is a Design of Device for Elderly to walk up the stairs. The aims of research are: 1. To
study the disease of the elderly with chronic bone and knee problems who is in needs to use the
pedestrian overpass. 2. To design and develop prototype products that can help seniors with chronic
osteoarthritis to be able to use pedestrian overpass. 3. To study the satisfactory level of the elderly who
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need to use the overpass, who we divided into two groups, first group is on alpha-test with actual product
while another group is tested with a virtual model and video of the test from the first group.
The researchers have studied the theory, researches, in the field related and use information
obtained to designed the initial concept of the product. In terms of mechanism and working principle of
product, there are 4 approaches we have provided. We then submitted the concept for evaluation by
specialists under the fields of civil Engineering, Mechanical Engineering and Orthopedic Physic. The 4th
approach, the concept of escalating staircases, was chosen by these experts. The overall opinion was on
high level. ( x = 3.82, S.D. = 0.65 ).We then improved the product accordingly to the specialist’s result and
suggestions. After the process was completed, we design 3 approaches for exterior appearances of the
product and carried out simulations. The test result for this matter was then got evaluated by 2 designers, 2
civil engineers, a mechanical engineer and 2 orthopedic physical specialists. In terms of mechanism and
working principle of product, the 3th approach, assembled stack of 2 staircases, was chosen. The overall
opinion was on high level. ( ̅ = 4.18, S.D.=0.48 ). We therefore modified the prototype accordingly to
specialists’ suggestion. After we came to conclusion on the prototype overall criteria, we commenced the
satisfactory evaluation on the test subjects as we mention above. Five test subjects have tested with the
final prototype which their satisfaction was on high level. ( ̅ = 4.46, S.D. = 0.50 ) After considering each
aspect, we found that the opinion about aesthetic was on high level. ( ̅ = 4.40, S.D. = 0.55 ). The opinion
about appearances was on high level. ( ̅ = 4.60, S.D. = 0.55). The opinion about creativity was on high level.
( ̅ = 4.80, S.D.= 0.45 ). In aspect of 2nd test in this research, group of 30 elders who suffer from osteoarthritis
were being test using video and virtual simulation. Researchers found that the overall opinion was on high
level. ( ̅ = 4.08, S.D. = 0.50 ). After considering each aspect, we found the opinion about aesthetic was on
high level. ( ̅ = 4.17, S.D.= 0.59 ). The opinion about appearance was on high level ( ̅ = 4.07, S.D. = 0.52) the
opinion about creativity was on high level. ( ̅ = 4.77, S.D. = 0.43 )
Keywords: Elders, Osteoarthritis, Pedestrian Overpass

บทนํา
ผู้สูงอายุเป็นส่วนหนึ่งในทรัพยากรบุคคลที่สําคัญในการพัฒนาประเทศไม่แพ้กันกับกลุ่มช่วงอายุอื่น ๆ เนื่องด้วย
ประสบการณ์และวัยวุฒิที่มากกว่าวัยอื่น ๆ รวมทั้งภูมิปัญญาที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากคนรุ่นก่อน ผู้สูงอายุจึงควรได้รับสิทธิและ
โอกาสในการมีคุณภาพชีวิตที่ดีทัดเทียมไม่แพ้กับประชากรในกลุ่มช่วงอายุ ผลที่ตามมาจากการพัฒนาประเทศนั้นส่งผลให้
บุคคลากรภายในประเทศมีศักยภาพในการคิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม และ
การแพทย์ ส่งผลให้มนุษย์มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามลําดับ โรคและความเจ็บป่วยลดลง ซึ่งทําให้อัตราการเสียชีวิตลดลงตาม
ไปด้วย การคุมกําเนิดและการวางแผนครอบครัวที่มีประสิทธิภาพสามารถช่วยลดการกําเนิดของประชากรได้มากขึ้น ซึ่งเมื่อ
พิจารณาประเทศในกลุ่มอาเซียนทั้งหมด 10 ประเทศ พบว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุมากเป็นอันดับต้นๆ โดย
มีสัดส่วนของผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ 9 ของประชากรทั้งหมด หรืออายุ 65 ปี ขึ้นไปเกินกว่าร้อยละ 7 ของประชากรทั้งหมดใน
ประเทศ (สํานักวิจัยและสถิติ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จํากัด (มหาชน). 2557 : 3) จากข้อมูลสถิติแนวโน้มของผู้สูงอายุตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2533 – 2563 พบว่าประชากรผู้สูงอายุมีจํานวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ต่อปี และพบว่าในปีพ.ศ.2563 จะมีจํานวนประชากร
ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นถึง 10.776 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 15.3 ของจํานวนประชากรทั้งหมดของประเทศ ซึ่งจะเห็นได้ว่า จํานวน
ผู้สูงอายุมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ ฉะนั้นควรมีการสนับสนุนส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยให้แก่ผู้สูงอายุ เพื่อให้สามารถดูแลสุขภาพ
ตนเองได้มากขึ้น และสามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างดีที่สุด การเพิ่มขึ้นของประชากรวัยสูงอายุ ส่งผลให้ภาวะประชากรของ
ประเทศไทยเข้าสู่ยุคที่ เรียกว่า “ภาวะประชากรผู้สูงอายุ” ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นมิได้จํากัดขอบเขตอยู่เพียงผลกระทบด้าน
ประชากรเท่านั้น แต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้เป็นเสมือนปฏิกิริยาลูกโซ่ที่ส่งผลกระทบไปยังระบบอื่นๆ ได้แก่ผลกระทบด้าน
สุขภาพ ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ และผลกระทบด้านชีวิตความเป็นอยู่และการปรับตัว การเพิ่มจํานวนผู้สูงอายุ มีผลกระทบ
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โดยตรงต่อประเทศในเกือบทุกๆด้าน เนื่องด้วยผู้สูงอายุมีปัญหาด้านสุขภาพมากกว่าวัยอื่นๆ เนื่องจากมีความเสื่อมและความ
เจ็บป่วยทางด้านร่างกาย จิตใจ บุคลิกภาพ รวมถึงการสูญเสียบทบาทและสถานภาพทางสังคม จากการสํารวจอนามัยและ
สวัสดิการ พ.ศ.2548 ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า กลุ่มประชากรสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)มีสัดส่วนของผู้ที่มีปัญหาเรื่องโรค
เรื้อรังหรือโรคประจําตัวสูงกว่าทุกกลุ่มอายุ ซึ่งโรคที่สําคัญในผู้สูงอายุได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือดคิดเป็นร้อยละ 42.7 โรค
ระบบต่อมไร้ท่อคิดเป็นร้อยละ 24.3 โรคระบบกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น กระดูกและข้อ คิดเป็นร้อยละ 20.9โรคระบบทางเดินอาหาร
คิดเป็นร้อยละ 8.5 โรคระบบทางเดินหายใจ คิดเป็นร้อยละ 7.9 ตามลําดับ (คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ. 2548 : 7) จาก
ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า โรคที่พบในผู้สูงอายุมักจะเป็นโรคเรื้อรัง ซึ่งเชื่อว่าเกิดจากความเสื่อมชราของสังขาร และเข้าใจว่า
ทุกคนจะต้องเป็น เมื่อพิจารณาถึงสาเหตุของการเกิดโรคแล้วจะเห็นว่า โรคส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมการดําเนินชีวิตหรือ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง และเป็นโรคที่สามารถหลีกเลี่ยงหรือบรรเทาความรุนแรงได้ ถ้าบุคคลเหล่านั้นสนใจดูแล
สุขภาพตนเองได้ถูกต้องเหมาะสม (สมจิต หนุเจริญกุล. 2540 : 23) ด้วยทรรศนะคติของคนในสังคม ที่มักมองข้ามผู้สูงอายุ มอง
ไม่เห็นความสามารถและความจําเป็นที่ผู้สูงอายุจะต้องออกมาสู่สังคม ต้องการมีประสบการณ์ต่างๆ และใช้ชีวิตประจําวันเช่นคน
วัยอื่นๆ สังคมจึงมองข้ามและไม่ให้ความสําคัญกับเรื่องสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้สูงอายุ เพราะอาจคิดว่าเป็นการบดบัง
ทัศนียภาพ สร้างแล้วไม่คุ้มถ้าผู้สูงอายุไม่ค่อยมาใช้ ถือเป็นการสิ้นเปลือง เพิ่มภาระของสังคม ด้วยความคิดเช่นนี้จึงเป็นการปิด
กั้น ปิดโอกาสความสามารถของผู้สูงอายุให้จําต้องอยู่แต่ในบ้าน ไม่ได้รับรู้ข่าวสาร ไม่สามารถออกไปประกอบอาชีพหรือใช้
ชีวิตประจําวันเช่นคนทั่วไปได้ เพราะระบบขนส่งสาธารณะนั้นไม่มีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้สูงอายุ อาทิทางลาด หรือลิฟต์
ยังอํานวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก หรือสตรีมีครรภ์ได้อีกด้วยนันทนาการ จากหนังสือคู่มือการออกแบบ
สภาพแวดล้อมสําหรับคนพิการและคนทุกวัย สํานักส่งเสริมศักยภาพและสิทธิ สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แห่งชาติกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปีพ.ศ. 2554) ที่ได้เผยแพร่เอกสารการออกแบบสิ่งอํานวยความ
สะดวกแก่ผู้สูงอายุ ให้หน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนทั่วไป สามารถอ่านและทําความเข้าใจอย่างง่ายๆ โดยรวบรวมแนวทางการ
ออกแบบจากหลายแหล่ง เช่น ADA ของ สหรัฐอเมริกา Accessibility for the Disabled ของ UN Architectural Services
Department ของ ฮ่องกง Building Construction Authority ของสิงคโปร์ Code of Practice on Access and Mobility
ของลิเวอร์พูล อังกฤษ และ Barrier Free Design Guideline ของญี่ปุ่น ซึ่งมีแนวคิดว่า คนพิการ คนชรา สามารถใช้ชีวิตได้อย่าง
อิสระมีศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระกับสังคม รายละเอียดขนาดลักษณะ รูปทรง พื้นผิวของบริเวณต่าง ๆ ในอาคารเพื่อให้คนพิการ
ประเภทต่าง ๆ สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้ยังมีกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุและคนพิการอยู่หลายฉบับ กฎหมายส่วนใหญ่
กล่าวถึงสิทธิของผู้สูงอายุและผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้พิการไม่ว่าจะเป็นชั่วคราว หรือถาวรควรได้รับสิทธิอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่
เหมาะสม การออกแบบสภาพแวดล้อมให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการต้องปราศจากสิ่งกีดขวางมีส่วนประกอบทั้ง 4 ปัจจัยดังนี้ 1)
ภายในอาคาร 2) ในพื้นที่รอบ อาคาร 3) ถนนและเส้นทางในพื้นที่ 4) พื้นที่โล่งและพื้นที่ โดยสอดคล้องกับข้อกฎหมายตาม
กฎกระทรวง เรื่องการกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกใน อาคารสําหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548 และยัง
สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งอํานวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการมีด้วยกัน 6 ฉบับ ดังนี้
1) กฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติการฟื้นฟู สมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 ได้กําหนด
ลักษณะอาคาร สถานที่ยานพาหนะ หรือบริการสาธารณะอื่น ที่ต้องมีอุปกรณ์ที่อํานวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการ
2) พระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 ในพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 ที่มี
การกล่าวถึงสาระสําคัญที่ เกี่ยวข้องกับงานทางด้านสถาปัตยกรรมได้แก่ มาตรา 17 เพื่อเป็นการคุ้มครองและสงเคราะห์คนพิการ
ให้รัฐมนตรีมอี ํานาจออก กฎกระทรวงกําหนด (1) ลักษณะอาคาร สถานที่ยานพาหนะ หรือบริการสาธารณะอื่นที่ต้องมีอุปกรณ์ที่
อํานวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการ มาตรา 18 เจ้าของอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ หรือบริการสาธารณะอื่น ๆ ซึ่งได้จัด
อุปกรณ์ที่อํานวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการตามมาตรา 17 (1) มีสิทธิหักเงินค่าใช้จ้างเป็นสอง เท่าของเงินที่เสียไปเพื่อการ
นั้นออกจากเงินได้สุทธิหรือก าไรสุทธิของปีที่ค่าใช้จ่ายนั้นเกิดขึ้น แล้วแต่กรณีตามประมวลรัษฎากร เพื่อเป็นการคุ้มครองและ
สงเคราะห์คนพิการ ให้รัฐมนตรีมี อํานาจออกกฎกระทรวง กําหนด
3) ระเบียบคณะกรรมกํารฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการว่าด้วยมาตรฐานอุปกรณ์หรือสิ่ง อํานวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการ
พ.ศ. 2544 เพื่อให้การกําหนดอุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการใน อาคาร สถานที่ยานพาหนะ หรือบริการ
สาธารณะอื่น ได้มาตรฐานและมีความเหมาะสม อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 (6) แห่งพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพ
คน พิการ พ.ศ. 2534 ประกอบกับข้อ 6 และข้อ7 วรรคสอง แห่งกฎกระทรวงฉบับที่4 (พ.ศ.2542) ออกตาม ความใน
พระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534คณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพ คนพิการจึงได้ออกระเบียบนี้
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__________________________________________________________________________________________
สาระสําคัญคือ ระเบียบนี้จะแบ่งออกเป็น 5 หมวดที่ สําคัญได้แก่ หมวดที่ 1 อาคาร, หมวดที่ 2 สถานที่, หมวดที่ 3 ยานพาหนะ,
หมวดที่ 4 บริการสาธารณะ, หมวดที่ 5 สัญลักษณ์
4) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่19 พฤษภาคม 2552 เรื่องการจัดทําสิ่งอํานวยความ สะดวก สําหรับคนพิการ ด้วยคณะรัฐมนตรี มี
มติในคราวการประชุมเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 เห็นชอบในหลักการให้หน่วยงานราชการสํารวจและจัดทําสิ่งอํานวย
ความสะดวกให้คนพิการ เข้าถึงได้ตามที่กฎกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอดังนี้ ให้หน่วยงานราชการ
ได้แก่ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอําเภอ/สํานักงานเขต/ที่ทําการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด /
ส่วนตําบล / สํานักงานเทศบาลนคร / เมือง / ตําบล และเมืองพัทยา ) สถาบันการศึกษา และสถานีตํารวจ จัดสิ่งอํานวยความ
สะดวกขั้น พื้นฐานสําหรับคนพิการ ได้แก่ ทางลาด ห้องน้ํา ที่จอดรถ ป้ายและสัญลักษณ์และบริการข้อมูล
5) หนังสือสํานักงบประมาณที่ นร 0713/327 โดยเห็นสมควรให้หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐพิจารณาจัดให้มีสิ่งอํานวยความสะดวก
ที่จําป็นและเหมาะสมสําหรับคนพิการ สําหรับอาคารสิ่งก่อสร้างเดิมที่ก่อสร้างแล้ว ยังไม่มีการจัด สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับ
คนพิการขอให้พิจารณาจัดให้มีสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็นและ เหมาะสมสําหรับคนพิการด้วย โดยให้ใช้เงินรายได้สมทบ
เหลือจ่าย หรือเจียดจ่ายจากงบประมาณ ประจําปีของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จะ
ดําเนินการ ดังกล่าว
6) กฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผู้พิการหรือทุพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 ออกความตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1 กันยายน พ.ศ. 2548 ด้วยสาเหตุดังกล่าว เป็นการกําหนดให้
อาคารบางประเภท ต้องมีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการ หรือทุพลภาพและคนชรา เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีโอกาสเข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ในสังคมได้ ประกอบกับมาตรา 5 และมาตรา 80 วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติว่า
บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอํานวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ ความช่วยเหลืออื่น และการสงเคราะห์จากรัฐจึงจําเป็นต้อง
ออกกฎกระทรวง ซึ่งเมื่อพิจาณาถึงเนื้อหาที่กล่าวมาทั้งหมดทําให้ผู้วิจัยตระหนักและเล็งเห็นถึงความต้องการของผู้สูงอายุในด้าน
ความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางเพื่อออกมาประกอบอาชีพหรือใช้ชีวิตประจําวันเช่นคนปกติในสังคม จากการ
สํารวจภาวะสุขภาพผู้สูงอายุไทย 4 ภาค โดยสถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ในปี พ.ศ. 2549พบว่าในการเดินทางไปยังที่ต่างๆของ
ผู้สูงอายุ ยังไม่สามารถทําได้ด้วยตนเองหรือยังต้องมีผู้คอยดูแลอยู่อย่างใกล้ชิด มีสถิติเป็นอันดับที่หนึ่งจากทั้งหมด ซึ่งปัญหาใน
การเดินทางที่พบบ่อยที่สุดของผู้สูงอายุนั้นก็คือการข้ามถนน ซึ่งทางข้ามที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไปนั้นก็คือ ทางม้าลายและ
สะพานลอย ที่มีอยู่หลายแห่งบนท้องถนนในกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ได้หมายรวมถึงความปลอดภัยที่มากขึ้น หรือสะพานลอยข้าม
ถนนในบริเวณที่การจราจรหนาแน่น ก็ยังไม่ได้รับความนิยมจากผู้สูงอายุ อาจเพราะความสูงหรือความชันของสะพานลอยและยัง
ขาดการสิ่งอํานวยความสะดวกที่สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ผู้สูงอายุภายในกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะการออกแบบ
ทางการยศาสตร์ที่เหมาะสมในด้านกายวิภาค สรีระ และจิตใจ ในประเทศไทยคําว่าการยศาสตร์นั้นมีคนเพียงกลุ่มเล็กๆเท่านั้นที่
รู้จักคํานี้ ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มคนที่เรียนมาในด้านนี้โดยตรง แต่อย่างไรก็แล้วตาม ในเมืองไทยยังไม่ค่อยให้ความสําคัญกับ
การยศาสตรเท่าที่ควร ต่างกันกับประเทศที่เจริญแล้วอย่างประเทศอเมริกา, ญี่ปุ่น, ในกลุ่มยุโรป ที่ให้ความสําคัญเกี่ยวกับการย
ศาสตร์มาก เพราะในชีวิตประจําวันมนุษย์เราทุกคนต่างต้อง เคลื่อนไหวและใช้งานในส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น การเดิน การ
นั่ง การนอน การทํางาน เหล่านี้จึงเป็นปัจจัยที่สําคัญต่อการดํารงชีวิตประจําวัน เมื่อพิจารณาถึงสิ่งอํานวยความสะดวกภายใน
เมือง และสารธารณูปโภคส่วนใหญ่แล้ว พบว่ายังขาดการออกแบบที่สามารถให้ความช่วยเหลือให้ได้ครอบคุลมไปถึงกลุ่มผู้สูงอายุ
ซึ่งในกรณีของการข้ามถนนนั้น ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักเลือกที่จะเสี่ยงกับอุบัติเหตุด้วยการใช้ทางม้าลายมากกว่าการใช้สะพานลอย
ข้ามถนน ซึ่งสอดคล้องกับสถิติการสํารวจจํานวนและร้อยละของผู้สูงอายุที่สามารถทํากิจกรรมประจําวัน สํารวจโดยสถาบันเวช
ศาสตร์ผู้สูงอายุ ปี พ.ศ. 2549 พบว่าผู้สูงอายุร้อยละ 5.4 ต้องมีผู้ช่วยคอยดูแลอย่างใกล้ชิดในการขึ้น-ลงบันได และร้อยละ 2.8
ผู้สูงอายุไม่สามารถขึ้น-ลงบันไดได้เลย และเมื่อพิจารณาจากสถิติรายงานอุบัติจากกรมทางหลวงในปี พ.ศ.2551 แล้วพบว่ามียอด
รายงานการเกิดอุบัติเหตุที่เป็นผู้เดินทางเท้าถึงร้อยละ 88.5 ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการข้ามถนนที่ไม่ถูกวิธีและความประมาทของผู้
เดินทางเท้า จากปัญหาแนวโน้มของจํานวนผู้สูงอายุที่คาดว่าจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ รวมทั้งการออกแบบเพื่อมวลชนที่ยัง
ไม่มีการนํามาปรับใช้กับสะพานลอยข้ามถนนในเมืองไทย และจากยอดจํานวนการเกิดอุบัติเหตุที่เพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมากนี้เอง
ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและมีแนวคิดที่ต้องการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สามารถช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกสําหรับ
ผู้สูงอายุที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อม ในการข้ามถนน เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุบนพื้นผิวการจราจร และเป็นการเปิดโอกาสให้แก่
ผู้สูงอายุในการดํารงชีวิตร่วมกับคนปกติในสังคมอย่างเสมอภาค
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วิธีการศึกษาและวัสดุอุปกรณ์
วิธีดําเนินการวิจัย
ในการศึกษาและวิจัยโครงการออกแบบพัฒนาเครื่องช่วยผู้สูงอายุที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมในการใช้สะพานลอยข้ามถนนในเขต
กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมีขั้นตอนและวิธีดําเนินการวิจัยดังนี้
1.ศึก ษาถึง ปัญหาและความต้อ งการของกลุ่มผู้สูง อายุ ที่เป็น โรคข้อเข่ าเสื่ อม รวมทั้งศึก ษาทฤษฎีต่า งๆและข้อมูล ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อนํามาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์การออกแบบ ดังนี้ ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผู้สูงอายุ โดยศึกษาด้านการ
เปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ รวมทั้งปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุ ศึกษาทฤษฎีของโรคข้อเข่าเสื่อม โดยศึกษาประเภท
อาการ และความรุนแรงของโรคข้อเข่าเสื่อมในระยะต่างๆ ศึกษารูปแบบและลักษณะของสะพานลอยข้ามถนน โดยศึกษา
ลักษณะ ขนาด สัดส่วนในจุดต่างๆของสะพานลอยข้ามถนน เช่นลูกตั้ง-ลูกนอน ของบันได ราวจับ จํานวนขั้น จํานวนชานพักของ
สะพานลอยข้ามถนน และศึกษาหลักการออกแบบที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ โดยศึกษาด้านแนวคิดในการออกแบบสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมกับกายภาพและสรีระของผู้สูงอายุ จากนั้นจึงวิเคราะห์ข้อมูลโดยการเก็บข้อมูลด้วยการเก็บข้อมูลด้วยแบบสํารวจ
พฤติกรรมและความต้องการเบื้องต้นของผู้สูงอายุที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมที่มีต่อสะพานลอยข้ามถนน ประชากรที่ใช้ในการวิจัยและ
เก็บข้อมูลพฤติกรรมและความต้องการเบื้องต้นคือ ผู้สูงอายุที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมจํานวน 20 คน เมื่อได้ข้อมูลแล้วจึงนํามา
วิเคราะห์ในกระบวนการออกแบบต่อไป
2. ขั้นตอนการศึกษาและวิเคราะห์แนวคิดการออกแบบเบื้องต้นในด้านกลไกและหลักการทํางานของผลิตภัณฑ์ โดยขั้น

ตอนนี้

ภาพ 1 การลงพื้นที่สํารวจการใช้บันไดสะพานลอยข้ามถนนของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
ที่มา ถ่ายภาพโดย นายสิทธิพันธ์ เขาอุ่น เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2556
จะเป็นการเน้นไปด้านการวิเคราะห์ข้อมูลด้านหลักการทํางานเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ที่จะเป็นแนวคิดในการออกแบบ
จากนั้นเมื่อได้ข้อมูลในด้านหลักการทํางานของผลิตภัณฑ์ที่ได้ทําการวิเคราะห์มาแล้วจึงทําการออกแบบและทําการประเมินแบบ
ร่างแนวคิดเบื้องต้นในด้านกลไกและหลักการทํางานของผลิตภัณฑ์จํานวน 4 แนวทาง โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ
สถาปัตยกรรม วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล แพทย์ด้านข้อและกระดูก
3. ทําการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มารวมทั้งคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นจึงเข้าสู่ขั้นตอนการศึกษาและวิเคราะห์แนวคิด
ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ในด้านความงามซึ่งเป็นขั้นตอนที่สอง กระบวนการในส่วนนี้จะเน้นไปในด้านการออกแบบชิ้นส่วนต่างๆ
ที่จะต้องใช้ทําการปกปิดกลไกที่ได้ทําการออกแบบไปในขั้นตอนแรกและทําการประเมินแบบร่างแนวคิดด้านความงามของ
ผลิตภัณฑ์จํานวน 3 แนวทาง โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล แพทย์ด้านข้อและ
กระดูก
4. วิเคราะห์ข้อมูล ปรับปรุงแบบร่างแนวคิดของผลิตภัณฑ์ต้นแบบตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญและทําการสร้าง
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
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5. ประเมินผลด้านความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมที่มีต่อผลิตภัณฑ์ ประชากรที่ใช้ในการวัดผลประเมิน
ความพึงพอใจ คือ ผู้สูงอายุที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อม กลุ่มตัวอย่างจะแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่ 1 ได้ทดลองใช้จริงจากต้นแบบ
จํานวน 5 คนที่เป็นตัวแทน และกลุ่มที่ 2 ดูภาพวีดีทัศน์จากผู้ทดสอบกลุ่มแรกและใช้ภาพจําลองเสมือนจริงในการศึกษาผล
จํานวน 30 คน และนําผลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
6. นําเสนองานวิจัยและอภิปรายผล

ผลการศึกษา
ในการศึ ก ษาการออกแบบพั ฒ นาเครื่ อ งช่ ว ยผู้ สู ง อายุ ที่ เ ป็ น โรคข้ อ เข่ า เสื่ อ มในการใช้ ส ะพานลอยข้ า มถนนในเขต
กรุงเทพมหานครสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. ผลการประเมินการศึกษาและวิเคราะห์แบบร่างแนวคิดการออกแบบเบื้องต้นในด้านกลไกและหลักการทํางานของผลิตภัณฑ์
จํานวน 4 แนวทางจากผู้เชี่ยวชาญจํานวน 7 ท่าน สามารถสรุปผลการประเมินได้ดังนี้
แนวทางที่ 1 การขึ้นบันไดโดยมีอุปกรณ์ช่วยยึดเกาะและพยุงจากด้านหน้า
แนวคิดและวิธีการใช้งาน : แนวทางนี้ได้มาจากอุปกรณ์ช่วยพยุงผู้สูงอายุที่มีปัญหาเกี่ยวการเดิน โดยนํามาออกแบบ
ประยุกต์ให้เข้ากับบันไดสะพานลอย โดยให้ผู้สูงอายุใช้มือยึดเกาะกับอุปกรณ์ซึ่งจะช่วยเป็นที่ยึดและประคองผู้สูงอายุที่เป็นโรคข้อ
เข่าเสื่อมในขณะที่กําลังขึ้นสู่บันไดสะพานลอยได้

ภาพ 2 แนวทางที่ 1 การขึ้นบันไดโดยมีอุปกรณ์ช่วยยึดเกาะและพยุงจากด้านหน้า
แนวทางที่ 2 การขึ้นบันไดโดยมีเครื่องช่วยพยุงจากด้านหลัง
แนวคิดและวิธีการใช้งาน : แนวทางนี้ได้นําแนวคิดในแบบร่างที่ 1 มาประยุกต์ใช้โดยมีหลักการเพิ่มขึ้นโดยมีความคิดที่ต้องการลด
การใช้แรงและกําลังในการขึ้นบันไดสะพานลอยของผู้สูงอายุที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อม โดยให้ผู้สูงอายุที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมเดินขึ้น
จากบันไดจากหน้าอุปกรณ์ดังกล่าวและกดปุ่มเริ่มทํางานเพื่อให้อุปกรณ์นี้ช่วยดันผู้สูงอายุขึ้นสู่ด้านบันได

ภาพ 3 แนวทางที่ 2 การขึ้นบันไดโดยมีอุปกรณ์ช่วยยึดเกาะและพยุงจากด้านหลัง
223

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560
__________________________________________________________________________________________
แนวทางที่ 3 การขึ้นบันไดโดยใช้อุปกรณ์พยุงจากเอว
แนวคิดและวิธีการใช้งาน : แนวทางนี้ได้มาหลักการทํางานของร่มชูชีพในขณะที่กําลังร่อนลงจอดสู่พื้นดิน โดยสายของร่ม
ยังรั้งตัวของผู้ใช้งานอยู่โดยที่ขาของผู้ใช้งานยังไม่แตะพื้นเต็มที่ โดยนํามาประยุกต์ใช้กับการขึ้นบันไดสะพานลอยทําให้ลดแรงและ
กําลังในการออกแรงขึ้นสู่สะพานลอย โดยหลักการทํางานคือให้ผู้สูงอายุติดอุปกรณ์นี้เข้ากับเอวและกดปุ่มเริ่มทํางานให้อุปกรณ์
ช่วยนําพาขึ้นสู่บันไดสะพานลอยด้านบนโดยที่ออกแรงจากเข่าน้อยลง

ภาพ 4 แนวทางที่ 3 การขึ้นบันไดโดยใช้อุปกรณ์พยุงจากเอว
แนวทางที่ 4 แนวคิดอุปกรณ์ยกระดับพื้นบันได
แนวคิดและวิธีการใช้งาน :แนวทางได้นําระบบการใช้งานของรถโฟล์คลิฟต์มาใช้ในด้านของการยกในระบบในดิ่ง โดย
นํามาประยุกต์รวมเข้ากับสัดส่วนและมิติต่าง ๆ ของบันได้สะพานลอย โดยแนวคิดนี้ต้องการให้ผู้สูงอายุที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมใช้
แรงจากเข่าน้อยที่สุด โดยใช้หลักการที่ผู้ใช้เพียงเดินในแนวราบเท่านั้น เพื่อลดการออกแรงจากข้อเข่าในแนวดิ่งให้มากที่สุด การ
ใช้งานสามารถทําได้เพียงแค่ผู้สูงอายุที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมเดินเข้าตําแหน่งพื้นยกของอุปกรณ์ที่ติดตั้งแล้วในบริเวณทางขึ้น
สะพานลอยแล้วกดปุ่มเปิดการทํางาน พื้นขั้นบันไดก็จะยกตัวขึ้นไปตามขั้นที่ละขั้น ผู้สูงอายุที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมเพียงแค่ก้าวเท้า
ข้ามไปข้างหน้าแล้ว เดินเข้าสู่ตําแหน่งยกพื้นของอุปกรณ์แล้วกดปุ่มเพื่อให้ระบบทํางานยกพื้นในระดับต่อ ๆ ไปจนถึงสุดของ
ขั้นบันได

ภาพ 5 แนวทางที่ 4 แนวคิดอุปกรณ์ยกระดับพื้นบันได

224

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560
__________________________________________________________________________________________
ผลที่ได้จากการประเมินแบบร่างแนวทางการออกแบบเบื้องต้นในด้านกลไกและหลักการทํางานของเครื่องช่วยผู้สูงอายุที่เป็น
โรคข้อเข่าเสื่อมในการใช้สะพานลอยข้ามถนนในเขตกรุงเทพมหานคร
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 7 ท่านที่มีต่อแบบร่างแนวคิดการ
ออกแบบเบื้องต้นในด้านกลไกและหลักการทํางานของเครื่องช่วยผู้สูงอายุที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมในการใช้สะพานลอยข้ามถนนใน
เขตกรุงเทพมหานครทั้ง 4 รูปแบบ (N=7)
แนวทางที่ 1

แนวทางที่ 2

แนวทางที่ 3

แนวทางที่ 4

3.43

SD.
0.53

SD.
0.53

ระดับ
มาก

0.53

ระดับ x
ป า น 4.00
กลาง
มาก 3.86

SD.
0.82

0.53

ระดับ x
ปาน 2.86
กลาง
ปาน 3.43
กลาง

SD.
0.69

3.57

ระดับ x
ปาน 2.57
กลาง
มาก 3.29

0.69

มาก

3.57

0.53

มาก

3.29

0.76

3.29

0.95

มาก

4.29

0.76

มาก

3.43

0.53

ปาน
กลาง

3.43

0.53

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

2.57

0.98

ปาน
กลาง

3.43

0.53

ปาน
กลาง

4.14

0.69

มาก

2.43

0.79

น้อย

1.86

0.90

น้อย

3.29

0.49

ปาน
กลาง

4.29

0.76

มาก

3.71

0.49

มาก

3.00

0.58

ปาน
กลาง

4.29

0.76

มาก

3.43

0.53

ปาน
กลาง

3.43

0.53

ปาน
กลาง

2.43

0.53

น้อย

3.57

0.53

ปาน
กลาง

3.69

0.59 มาก

3.16

0.59

ปาน 2.78
กลาง

0.74

ปาน 3.82
กลาง

0.65

มาก

รายละเอียด
x

ความ
สวยงาม
ความมี
เอกลักษณ์
เฉพาะตัว
แนวคิด
สร้างสรรค์
ความสะดวก
ต่อการใช้
งาน
ความ
ปลอดภัยต่อ
การใช้งาน
ความ
แข็งแรง
ทนทาน
การซ่อมแซม
และดูแล
รักษา
เฉลี่ยรวม

0.49

ผลการวิเคราะห์จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ประเมินให้ผลการประเมิน ในแบบทั้ง 4 โดยแนวทางที่ 4 เป็นรูปแบบและระบบที่มีความ
เหมาะสมมากที่สุด โดยในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.82 ,S.D. = 0.65 ) ตามมาด้วยแนวทาง 1 โดยใน
ภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.69 , S.D. = 0.59 ) แนวทางที่ 2 โดยในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปาน
กลาง ( ̅ = 3.69 ,S.D. = 0.59 ) และแนวทางที่ 3 ที่มีภาพรวมความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ = 2.78 ,S.D. = 0.74 )
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ภาพ 6 การประเมินรูปแบบชิ้นงานจากผู้เชี่ยวชาญในด้านเกี่ยวข้องกับงานวิจัย
ที่มา ถ่ายภาพโดย นายสิทธิพันธ์ เขาอุ่น เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2557
2. ทําการออกแบบภาพลักษณ์ภายนอกต่อจากระบบโครงสร้างภายใน โดยได้ทําการออกแบบไว้ 3 แนวทางดังนี้

ภาพ 7 แนวทางการออกแบบแบบร่างแนวคิดของผลิตภัณฑ์ต้นแบบตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
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ภาพ 8 แนวทางการออกแบบแบบร่างแนวคิดของผลิตภัณฑ์ต้นแบบตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ

ภาพ 9 แนวคิดการลดต้นทุนการผลิตด้วยการรวมผลิตภัณฑ์ 2 ชิ้น ให้เป็นชิ้นเดียวกัน
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ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 7 ท่านที่มีต่อภาพลักษณ์ภายนอก
ของตัวผลิตภัณฑ์ต้นแบบเครื่องช่วยผู้สูงอายุที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมในการใช้สะพานลอยข้ามถนนในเขตกรุงเทพมหานครทั้ง 3
แนวทาง (N=7)
รายละเอียด
ความสวยงาม
ความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
แนวคิดสร้างสรรค์
ความสะดวกต่อการใช้งาน
ความปลอดภัยต่อการใช้งาน
ความแข็งแรงทนทาน
การซ่อมแซมและดูแลรักษา
เฉลี่ยรวม

̅

4.29
3.43
4.14
3.29
3.57
2.86
2.71
3.47

แนวทางที่ 1
SD.
ระดับ
0.76
มาก
0.53 ปานกลาง
0.69
มาก
0.49 ปานกลาง
0.53
มาก
0.69
น้อย
0.49
น้อย
0.60 ปานกลาง

̅

3.57
3.14
3.43
2.86
3.71
2.71
3.14
3.22

แนวทางที่ 2
SD.
ระดับ
0.79
มาก
0.69
มาก
0.53 ปานกลาง
0.38 ปานกลาง
0.49
มาก
0.49 ปานกลาง
0.90 ปานกลาง
0.61 ปานกลาง

̅

4.29
4.57
4.00
4.14
4.29
4.14
4.00
4.18

แนวทางที่ 3
SD.
ระดับ
0.49
มาก
0.53 มากที่สุด
0.53
มาก
0.38
มาก
0.49
มาก
0.38
มาก
0.58
มาก
0.48
มาก

ผลการวิเคราะห์จากตารางที่ 2 พบว่า การประเมินภาพจําลองทั้ง 3 แนวทาง โดยผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ซึ่งรูปแบบที่ 3 เป็น
แนวทางที่มีความเหมาะสมมากที่สุด โดยในภาพรวมมีความคิดเห็นของภาพจําลองในแนวทางที่ 3 อยู่ในระดับมาก( ̅ = 4.18
,S.D.= 0.48) โดยในภาพรวมมีความคิดเห็นของภาพจําลองในรูปแนวทางที่ 1 อยู่ในระดับปานกลาง( ̅ = 3.47,S.D. = 0.60 )
และแนวทางที่ 2 โดยในภาพรวมมีความคิดเห็นของภาพจําลองในรูปแนวทางที่ 2 อยู่ในระดับปานกลาง( ̅ = 3.22 ,S.D. = 0.61)
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมที่มีต่อเครื่องช่วย
ผู้สูงอายุที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมในการใช้สะพานลอยข้ามถนนในเขตกรุงเทพมหานคร จากการทดลองใช้งานจริงจากผลิตภัณฑ์
ต้นแบบ (N = 5)
̅

รายละเอียด
ความสวยงาม
ความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
แนวคิดสร้างสรรค์
ความสะดวกต่อการใช้งาน

4.40
4.60
4.80
4.20

SD.
0.55
0.55
0.45
0.45

ความปลอดภัยต่อการใช้งาน

4.20

0.45

มาก

ความแข็งแรงทนทาน
การซ่อมแซมและดูแลรักษา

4.40

0.55

มาก

4.60

0.55

มากที่สุด

เฉลี่ยรวม

4.46

0.50

มากที่สุด
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ภาพ 10 ภาพร่าง 3 มิติ ของผลิตภัณฑ์ต้นแบบทั้ง 3 แบบ ตามคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญ

ภาพ 11 การทดลองใช้งานผลิตภัณฑ์ต้นแบบจริงจากผู้สูงอายุที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อม
ที่มา ถ่ายภาพโดย นายสิทธิพันธ์ เขาอุ่น เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจจากการทดสอบของผู้สูงอายุ
ผลจากการประเมินต้นแบบผลิตภัณฑ์เครื่องช่วยผู้สูงอายุที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมในการใช้สะพานลอยข้ามถนนในเขต
กรุงเทพมหานคร จากการทดลองใช้งานจริงจากผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จํานวน 5 คน พบว่า โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก( ̅ = 4.46 ,S.D. = 0.50) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความสวยงามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.40 ,S.D.
= 0.55) ด้านลักษณะเฉพาะตัว มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.60 ,S.D. = 0.55 ) ด้านแนวคิดสร้างสรรค์ มีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.80 ,S.D. = 0.45 ) รองลงมาคือ ด้านความสะดวกต่อการใช้งาน มีความคิดเห็นอยู่ที่ระดับมาก
( ̅ = 4.20 ,S.D. =0.45 ) ด้านความปลอดภัยต่อการใช้งาน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( ̅ =4.20 ,S.D. =0.45 ) ด้านความ
แข็งแรงทนทาน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( ̅ =4.40 ,S.D. =0.55) ด้านการซ่อมแซมดูแลรักษา มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มากที่สุด ( ̅ =4.60 ,S.D. =0.50 )
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ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมที่มีต่อเครื่องช่วย
ผู้สูงอายุที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมในการใช้สะพานลอยข้ามถนนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยดูภาพวีดีทัศน์จากผู้ทดสอบกลุ่มแรกและ
ใช้ภาพจําลองเสมือนจริง (N = 30)
รายละเอียด
ความสวยงาม
ความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
แนวคิดสร้างสรรค์
ความสะดวกต่อการใช้งาน
ความปลอดภัยต่อการใช้งาน
ความแข็งแรงทนทาน
การซ่อมแซมและดูแลรักษา
เฉลี่ยรวม

ระดับ

̅

SD.

4.17

0.59

มาก

4.07

0.52

มาก

4.77

0.43

มากที่สุด

3.33

0.48

ปานกลาง

4.13

0.57

มาก

4.03

0.49

มาก

4.03

0.41

มาก

4.08

0.50

มาก

ผลการวิเคราะห์จากตารางที่ 4 พบว่า ผลจากการประเมินต้นแบบผลิตภัณฑ์เครื่องช่วยผู้สูงอายุที่เป็นโรคข้อเข่า
เสื่อมในการใช้สะพานลอยข้ามถนนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยดูภาพวีดีทัศน์จากผู้ทดสอบกลุ่มแรกและใช้ภาพจําลองเสมือน
จริง จํานวน 30 คนพบว่า โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.08 ,S.D. = 0.50 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านความสวยงามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( ̅ =4.17 ,S.D. = 0.59) ด้านลักษณะเฉพาะตัว มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก ( ̅ = 4.07 ,S.D. = 0.52 ) ด้านแนวคิดสร้างสรรค์ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.77 ,S.D. = 0.43 )
รองลงมาคือ ด้านความสะดวกต่อการใช้งาน มีความคิดเห็นอยู่ที่ปานกลาง ( ̅ = 3.33 ,S.D. =0.48) ด้านความปลอดภัยต่อการใช้
งาน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( ̅ =4.13 ,S.D. =0.57 ) ด้านความแข็งแรงทนทาน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
( ̅ =4.03 ,S.D. = 0.49 ) ด้านการซ่อมแซมดูแลรักษา มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( ̅ =4.03 ,S.D. =0.41 )
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ภาพ 12 ภาพผลิตภัณฑ์ต้นแบบเครื่องช่วยผู้สูงอายุที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมในการใช้สะพานลอยข้ามถนนในเขตกรุงเทพมหานคร

อภิปรายผลการศึกษา
ในการผลการศึกษาวิจัยการออกแบบพัฒนาเครื่องช่วยผู้สูงอายุที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมในการใช้สะพานลอยข้ามถนนในเขต
กรุงเทพมหานคร ทําให้ผู้วิจัยทราบถึงปัญหาและความต้องการในการใช้สะพานลอยข้ามถนนสําหรับผู้สูงอายุ และสามารถนํามา
เป็นข้อมูลในการวิจัยในครั้งต่อไปได้ในอนาคต รวมทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุบนพื้นที่จราจร เนื่องมาจาก
การไม่ได้ใช้สะพานลอยข้ามถนน ซึ่งสาเหตุอาจเกิดมาจากอาการเจ็บปวดบริเวณข้อเข่าที่เกิดในขณะก้าวขึ้นบันไดสะพานลอย
โดยการวิจัยนี้ยังช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถขึ้นบันไดสะพานลอยเพื่อข้ามถนนได้โดยไม่มีอาการเจ็บปวดที่บริเวณข้อเข้ามารบกวน
ช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างเต็มที่และเสมอภาคภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปราศจากอุปสรรค สามารถเดินทาง
สัญจรข้ามถนนได้โดยที่ไม่ต้องมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด ช่วยทัศนคติด้านบวกของผู้สูงอายุในการออกมาพบปะผู้อื่นในสังคม เนื่องด้วย
มีความมั่นใจที่จะสามารถเดินทางออกนอกบ้านได้ด้วยตนเอง เปิดโอกาสความสามารถของผู้สูงอายุที่ไม่จําต้องอยู่แต่ในบ้าน
สามารถรับรู้ข่าวสาร และสามารถออกไปประกอบอาชีพหรือใช้ชีวิตประจําวันเช่นคนทั่วไปได้ ทั้งยังช่วยให้สังคมของผู้สูงอายุมี
ความแน่นแฟ้นมากขึ้นเนื่องด้วยสามารถพบปะกันได้โดยสะดวก เพิ่มสานสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมให้สืบทอดไปยังคนรุ่น
ต่อๆไป

สรุปผลการศึกษา
ผลการศึกษาวิจัยการออกแบบพัฒนาเครื่องช่วยผู้สูงอายุที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมในการใช้สะพานลอยข้ามถนนในเขต
กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลตามจุดประสงค์ดังนี้
สรุปในด้านบริบทของผู้สูงอายุที่เป็นโรคระบบกระดูกและข้อ กับการเดินทางที่เป็นอยู่ รวมถึงปัญหาและความต้องการใน
การใช้สะพานลอยข้ามถนนผลการศึกษา พบว่าอายุ การศึกษา ระดับรายได้และโรคประจําตัวของผู้สูงอายุได้เป็นปัจจัยในการใช้
สะพานลอยข้ามถนน รวมทั้งระดับความรุนแรงของอาการของโรคข้อเข่าเสื่อมที่ผู้สูงอายุประสพอยู่
สรุ ป ในด้ า นการออกแบบ พั ฒ นา สร้ า งต้ น แบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ส ามารถช่ ว ยผู้ สู ง อายุ ที่ เ ป็ น โรคข้ อ เข่ า เสื่ อ มในการใช้
สะพานลอยข้ามถนน โดยสรุปสู่แนวทางการออกแบบ โดยใช้กรอบแนวคิดในการออกแบบ จํานวน 5 ด้าน ในการประเมินผลโดย
ผู้เชี่ยวชาญ 7 ท่าน พบว่าในแบบร่างแนวคิดการออกแบบเบื้องต้นในด้านกลไกและหลักการทํางานของเครื่องช่วยผู้สูงอายุที่เป็น
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โรคข้อเข่าเสื่อมในการใช้สะพานลอยข้ามถนนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยในภาพรวมแล้วกลไกแบบร่างแนวคิดการออกแบบ
เบื้องต้นในด้านกลไกรูปแบบที่ 4 มีความเหมาะสมมากที่สุด รองลงมาก็รูปแบบที่ 1 2 และ3 ตามลําดับ ซึ่งจากผลการประเมิน
ของผู้เชี่ยวชาญนั้ นสอดคล้อ งกัน คือ ด้า นแนวคิดสร้างสรรค์และความมีเอกลัก ษณ์ เฉพาะตัว และพบว่า ผลิตภัณ ฑ์ต้น แบบ
เครื่องช่วยผู้สูงอายุที่เป็นโรคข้อเข่า
สรุปในด้านความพึงพอใจของกลุ่มผู้สูงอายุที่ทําการทดสอบจริงกับกลุ่มที่ใช้แบบจําลองภาพเสมือนจริงร่วมกับการดู
วีดีโอของผู้ทดสอบซึ่งแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้สูงอายุที่ได้รับการทดลองใช้จริงจากต้นแบบจํานวน 5 คนพบว่า
โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.46 ,S.D. = 0.50) และกลุ่มประชากรที่เป็นผู้สูงอายุที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อม
จํานวน 30 คน ดูภาพวีดีโอจากผู้ทดสอบกลุ่มแรกและใช้ภาพจําลองเสมือนจริงในการศึกษาผล พบว่าระดับความพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.08 ,S.D. = 0.50 ) ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจในระดับมากเกือบทุก
ด้าน
ข้อเสนอแนะ
ผู้วิจัยยังสามารถหาแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ในแนวทางอื่นได้โดยอาจเป็นการออกแบบที่ไม่ต้องพึ่งพากลไกที่
ซับ ซ้ อน สามารถลดต้น ทุนและระยะเวลาที่ใช้ในการผลิต รวมถึง ขนาดของผลิตภัณ ฑ์นั้น ผู้วิจัยสามารถหาแนวทางในการ
ออกแบบให้ความเหมาะสมกับพื้นที่ที่จะนําไปติดตั้งโดยไม่รบกวนทางสัญจรในช่องทางปกติ สามารถนําไปติดตั้งรวมเข้ากับทาง
สัญจรปกติและสามารถใช้งานร่วมกันได้ ทําให้ไม่เกิดช่องว่างหรือความแตกต่างกันระหว่างผู้ใช้งานที่เป็นคนทั่วไปและผู้สูงอายุที่
เป็นโรคข้อเข่าเสื่อม
กิตติกรรมประกาศ
โครงการวิจัยโครงการออกแบบพัฒนาเครื่องช่วยผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาโรคข้อเข่าเสื่อมในการใช้สะพานลอยข้ามถนน
ในเขตกรุงเทพมหานครชิ้นนี้สามารถสําเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์ของบุคคลหลายท่าน ซึ่งไม่อาจจะนํามากล่าวได้ทั้งหมด ซึ่งผู้
มีท่านแรกที่ผู้วิจัยใคร่ขอกราบพระคุณคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐไท พรเจริญ อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ให้คําแนะนําตรวจทาน
และแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่ทุกขั้นตอน เพื่อให้การศึกษาค้นคว้าโครงการวิจัยครั้งนี้สมบูรณ์ที่สุด ท่านที่สอง
คื อ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ลุ้ ย กานต์ ส มเกี ย รติ ที่ ใ ห้ คํ า แนะนํ า ตลอดจนวิ ธี ก ารดํ า เนิ น งานวิ จั ย ต่ า งๆ ผู้ วิ จั ย จึ ง ใคร่ ข อกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่าสูง ไว้ ณ โอกาส นี้ นอกจากนี้ ผู้ศึกษาใคร่ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยโท พิชัย สดภิบาล
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา ที่คอยให้คําปรึกษาและให้ข้อมูลในด้านที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคําแนะนําในการ
ค้นคว้ าข้ อมูล ความรู้ในด้ านต่ าง ๆ และต้องขอขอบพระคุณ คุณกล้าหาญ ทารักษา และ คุณ กฤตธี กลิ่นนุช วิศวกรโยธา
คุณปณัชช์ เจริญสุข วิศวกรเครื่องกล นายแพทย์ปุณณวิช พินิจชานนท์ และ นายแพทย์วรท รัตนวินิจกุลศัลยแพทย์ด้านกระดูก
และข้อ ที่เอื้อเฟื้อข้อมูล คําแนะนําและข้อชี้แนะต่างๆ ตลอดจนแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในครั้งนี้ และขอขอบคุณ
เพื่ อนๆพี่ๆในภาควิ ชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่ให้การช่วยในการสืบค้น ข้อมูลแลกเปลี่ยนความรู้ค วามคิด และให้กํา ลัง ใจใน
การศึกษาค้นคว้าตลอดมา ขอขอบพระคุณคุณพ่อและคุณแม่ ที่อยู่เบื้องหลังในความสําเร็จที่ได้ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนและ
ให้กําลังใจตลอดมา
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หลักเกณฑ์และคําแนะนําสําหรับผูเ้ ขียนบทความ
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
จากผู้ทรงคุณวุฒกิ ่อน เพื่อให้วารสารมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล สามารถนําไปใช้ประโยชน์และอ้างอิงได้ต่อไปในอนาคต
ผลงานที่ส่งมาตีพิมพ์จึงต้องมีสาระน่าสนใจ เป็นผลงานที่ทบทวนความรู้เดิมหรือองค์ความรู้ใหม่ที่ทันสมัย และจะต้องเป็น
ผลงานที่ไม่เคยเสนอหรือกําลังเสนอเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการใดมาก่อน โดยวารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร รับตีพิมพ์ต้นฉบับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
1. ประเภทของผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
1.1 บทความวิชาการ (Article) เป็นบทความที่เขียนขึ้นในลักษณะวิเคราะห์วิจารณ์ หรือเสนอแนวคิดใหม่ๆ จาก
พื้นฐานทางวิชาการที่ได้เรียบเรียงจากผลงานทางวิชาการของตนเองหรือของผู้อื่น หรือเป็นบทความทางวิชาการที่เขียนขึ้น
เพื่อเป็นความรู้ที่มีประโยชน์แก่คนทั่วไป
1.2 บทความวิจัย (Research Article) เป็นบทความที่มีการค้นคว้าอย่างมีระบบและมีความมุ่งหมายชัดเจน
เพื่อให้ ไ ด้ข้อมูล หรือหลัก การบางอย่า งที่จ ะนํา ไปสู่ค วามก้าวหน้า ทางวิช าการ หรือการนํา วิช าการมาประยุก ต์ใช้ให้เกิ 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 หากมีผู้เขียนบทความหลายคนที่สังกัดต่างหน่วยงานกันให้ใช้
ตัวอักษรอารบิคตัวเล็กกํากับเหนือตัวอักษรสุดท้ายของนามสกุลแต่ละคนใส่เครื่องหมายจุลภาค (,.comma) ถัดจากตัวอักษร
อารบิค ตามด้วยเครื่องหมายดอกจัน (asterisk) สําหรับผู้เขียนบทความสําหรับติดต่อ ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด
ตัวอักษร 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 เ พี ย งย่ อ หน้ า เดี ย วโดยไม่ ใ ช้ หั ว ข้ อ ย่ อ ยในบทคั ด ย่ อ
ระบุความยาวไม่เกิน 300 คํา หากเป็นบทความภาษาไทย ต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผู้เขียนบทความควร
กําหนดคําสําคัญ (keywords) ของเรื่อง แต่ไม่ควรเกิน 5 คํา
2.8 องค์ประกอบของบทความ
2.8.1 บทความวิชาการ ประกอบด้วย
1.ส่วนนํา
- ชื่อเรื่อง
- ชื่อผู้เขียนบทความ (ระบุผู้เขียนบทความสําหรับติดต่อ)
- ที่อยู่ผู้เขียนบทความ/สังกัด (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
ผู้เ ขี ย นบทความควรตรวจสอบถึ ง ความถู ก ต้อ งของการอ้ า งอิง เอกสาร เพื่อ ป้ องกั น ความล่ า ช้ า ในการตี พิม 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 เลขที่อ้าง). สถานที่พิมพ์:
สํานักพิมพ์หรือโรงพิมพ์.
ตัวอย่าง : สิริมาส เฮงรัศมี. (2548). ภูมิปัญญาชาวบ้าน:ทรรศนะใหม่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน. ในดิเรก ปัทมสิริวัฒน์
(บรรณาธิการ). ทุนสังคมและทุนวัฒนธรรมในระบบเศรษฐกิจและการจัดการยุคใหม่: รวมบทความจาก
การประชุมทางวิชาการประจําปี 2547 มหาวิทยาลัยนเรศวร (หน้า 237-251). กรุงเทพ: พี.เอ.ลีฟวิ่ง.
2.9.3 การอ้างอิงจากวารสาร
รูปแบบ : ผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปีที่ (เลขประจําฉบับ), เลขหน้าที่ตีพิมพ์บทความทั้งเรื่อง.
ตัวอย่าง : สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา และกรธิชา อุ่นไพร. (2553). การประหยัดพลังงานในอาคารด้วยระบบทําความเย็นแบบ
ธรรมชาติของบ้านพักอาศัยในสภาวะแวดล้อมเขตร้อนชื้น.วารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 1(1), 1-17.
Hengrasmee, S. and Chansomsak, S. (2011). Environmentally Friendly Architecture Design studio: A
Studio Based Case study. Journal of Architectural/Planning Research and Studies, 8(1), 97-108.

2.9.4 การอ้างอิงวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
รูปแบบ: ผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์) ชื่อเรื่อง. วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง อักษรย่อปริญญาปริญญา, ชื่อ
มหาวิทยาลัย. ชื่อที่ตั้งมหาวิทยาลัย.
ตัวอย่าง : ดนัย เรียบสกุล. (2556). การพัฒนากระบวนการออกแบบชุดประจําชาติไทย สําหรับการนําเสนอระดับ
นานาชาติ ศป.ด.,มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก.
2.9.5 การอ้างอิงจากสื่อออนไลน์
2.9.5.1.บทความออนไลน์ หมายถึง บทความที่เผยแพร่โดยตรง ไม่เป็นส่วนหนึ่งของสื่อประเภทใด
รูปแบบ: ผู้แต่ง (วันที่ เดือน ปีที่เผยแพร่). ชื่อบทความ. สืบค้นเมื่อ วันที่ เดือน ปี, จาก แหล่งที่อยู่อยู่ไฟล์ (URL)
ตัวอย่าง: จิรวัฒน์ พิระสันต์ และวนิดา บํารุงไทย. (8 เมษายน 2543). วรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติพระราชนิพนธ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เรื่อง พระมหาชนก: ความงดงามแห่งวรรณกรรม
สยาม ความงดงามแห่งน้ําพระราชหฤทัย. สืบค้นเมื่อ 10 เมษายน 2544, จาก
http://www.nu.ac.th/article/chanok.html
American Psychological Association.(September15,1995). APA public policy
actionalert:Legislation would affect grant recipients. Retrieved January 25,1996, from
http://www.apa.org/ppo/istook.html
2.9.5.2. บทความในสื่อออนไลน์ หมายถึง บทความที่เผยแพร่เป็นส่วนหนึ่งของสื่อออนไลน์ประเภทใดประเภท
หนึ่ง เช่น หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ เป็นต้น
รูปแบบ: ผู้แต่ง. (วันที่ เดือน ปีที่เผยแพร่). ชื่อบทความ. ชื่อสื่อออนไลน์. สืบค้นเมื่อ วันที่ เดือน ปี, จาก แหล่งที่อยู่ของไฟล์
(URL)
ตัวอย่าง: พิชัย ลีพิพัฒน์ไพบูลย์.(ตุลาคม 2546). การวิจัยตลาด. วารสารประสิทธิภาพการจัดการ. สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน
2549, จากhttp://www.smethai.net/effectivemanagement/index.asp/
Robinson, P. (January 2055). Aptitude and second language acquisition. Annual review of
applied linguistics. Retrieved September 14, 2006, from
http://journals.cambridge.org/action/displayIssue?iid=322778
2.9.5.3.บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)
ในกรณีลงรายการบรรณานุกรมบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ให้ลงรูปแบบรายการ ดังนี้
รูปแบบ: ผู้แต่ง. (วันที่ เดือน ปีที่เผยแพร่). ชื่อบทหรือชื่อเรื่อง. ชื่อบทเรียนออนไลน์. สืบค้นเมื่อ วันที่ เดือน ปี, จาก แหล่งที่
อยู่ของไฟล์ (URL)
ตัวอย่าง: ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์. (ม.ป.ป.) ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์.355308 คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน. สืบค้น
เมื่อ 26 มีนาคม 2550, จาก http://www.edu.nu.ac.th/wbi/355308/frame_menu.htm
Mae Fah Luang University. (n.d.) Chapter 7 : storage. 1405102 Introduction to postharvest
technology. Retrieved March 26, 2007, from
http://elearning.mfu.ac.th/mflu/1405102/lesson.htm

สามารถขอหลักเกณฑ์และคําแนะนําสําหรับผู้เขียนบทความวิชาการ ที่งานวารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร หรือดูข้อมูลจากเว็บไซด์ที่ www.arch.nu.ac.th/ajnu และสามารถลงทะเบียนและส่งบทความมาได้ที่
https://www.tci-thaijo.org/index.php/ajnu/user/register
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